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“Οι περιορισμοί 

ζουν στο μυαλό μας. 

Εάν δοκιμάσουμε 

τη φαντασία, οι 

πιθανότητες δεν 

έχουν όρια”

 Jamie Paolinetti

Ευγενικοί μου 

αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Γεια σας κι εύχομαι 

καλό μήνα με υγεία, 

χαρά και τύχη. Θα ήθελα να ξεκινήσω 

να γράφω για τη χαρά που πήρα 

βλέποντας τόσο πολύ ελληνισμό στην 

παρέλαση την περασμένη εβδομάδα 

στην Ντάνφορθ. Η Χριστιάνα Κέσκου 

τράβηξε πολύ όμορφο φωτογραφικό 

υλικό που απολαμβάνετε σήμερα στις 

έγχρωμες σελίδες τις εφημερίδας μας.

Να αισθανόμαστε υπερηφάνεια για 

αυτά τα υπέροχα πιτσιρίκια που 

παρέλασαν με τόσο ενθουσιασμό 

κι έδωσαν ένα ξεχωριστό χρώμα κι 

εθνική αισιοδοξία που όλοι έχουμε 

ανάγκη αυτά τα περίεργα χρόνια. 

Ξεχωριστή και η χαρά μου που είδα 

τα ελληνικά εστιατόρια κατάμεστα 

να σερβίρουν τα λαχταριστά 

καλομαγειρεμένα φαγητά σε Έλληνες 

και ξένους.

Ευγενικοί μου αναγνώστες, είναι 

όμορφο να βλέπεις τόσο ελληνισμό 

ενωμένο κι όλους τους πολιτικούς 

όλων των κομμάτων να δίνουν 

«παρών» και να μιλάνε τόσο όμορφα 

για την ιστορική αυτή ημέρα που 

γιορτάζει ο απανταχού ελληνισμός.

Πρέπει να είμαστε πάντα υπερήφανοι 

για την καταγωγή μας και να το 

μεταλαμπαδεύουμε αυτό και στα 

παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Είναι 

ιερή υποχρέωση μας.

Τώρα οδεύουμε για τα Χριστούγεννα, 

αυτήν την κορυφαία γιορτή της 

ελληνικής ορθοδοξίας που πρέπει να 

γιορτάσουμε με ξεχωριστή κατάνυξη 

μετά από όλες τις δοκιμασίες που 

περάσαμε τα τελευταία χρόνια και 

το κυριότερο να βοηθήσουμε όλες τις 

ελληνικές επιχειρήσεις που πάντα 

αδιαμαρτύρητά βοηθούν την παροικίας 

μας όπου τους ζητηθεί.

Να είστε όλοι καλά με τα αγαπημένα 

σας πρόσωπα και θα τα ξαναπούμε την 

άλλη εβδομάδα.

Θανάσης Κ ουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Μητσοτάκης για Ερντογάν: Αν η Ελλάδα είχε 85% πληθωρισμό, θα 
άλλαζα κι εγώ θεματολογία

Σ
το Βερολίνο βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ο-
ποίος συμμετείχε στη Σύνοδο Διαδικασίας για τα Δυ-
τικά Βαλκάνια με οικοδεσπότη τον Γερμανό Καγκελά-
ριο Όλαφ Σολτς.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε στις δηλώσεις του πως η χώρα 
μας δεν μπαίνει σε ανταγωνισμό δηλώσεων με την Τουρ-
κία. «Αν απαντούσα στις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματού-
χων κάθε φορά που προκαλούν την Ελλάδα στα λόγια δεν θα 
έκανα άλλη δουλειά. Δεν θα μπούμε σε έναν ανέξοδο αντα-
γωνισμό δηλώσεων, οι θέσεις μα είναι ξεκάθαρες: προτιμώ 
να συζητώ για τα θέματα της ελληνικής οικονομίας και τον 
γεωστρατηγικό ρόλο της πατρίδας μας», ανέφερε ο πρωθυ-
πουργός, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, προσθέ-
τοντας πως «αν η Ελλάδα είχε 85% πληθωρισμό και εγώ θα 
ήθελα να αλλάζω την θεματολογία».
Ο πρωθυπουργός δήλωσε ακόμα πως η κυβέρνηση θα εξα-
κολουθήσει να στηρίζει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις έναντι της έξαρσης της ακρίβειας, 
απαντώντας σε ερώτηση για την εφαρμογή του νέου μέτρου 
του «καλαθιού του νοικοκυριού».
Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε θετική την πρώτη ανταπό-
κριση αγοράς και καταναλωτών στο συγκεκριμένο μέτρο και 
υπενθύμισε πως η κυβέρνηση δρομολογεί εδώ και αρκετούς 
μήνες δράσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχει-
ρήσεων. Αφού απαρίθμησε τις πλέον πρόσφατες εξ αυτών, 
όπως την χορήγηση επιδοτήσεων 7,5 δισ. ευρώ για τους 
λογαριασμούς του ρεύματος, το έκτακτο βοήθημα για του 
ευάλωτους ενόψει Χριστουγέννων και τις επικείμενες αυξή-
σεις στις συντάξεις, σημείωσε με νόημα: «Υπάρχουν εύκολες 
κριτικές και ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά πλέον οι πολίτες δεν 
πιστεύουν ότι η καταπολέμηση του πληθωρισμού μπορεί να 
γίνει με ένα νόμο και ένα άρθρο».
Αναφορικά με τις εργασίες της Συνόδου για τη Διαδικασία 
του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια, ο πρωθυπουργός εξέ-
φρασε την ικανοποίηση του, ενώ επανέλαβε τη φιλοδοξία της 
Αθήνας να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο ο οποίος 
ενισχύεται και από τις υποδομές που καθιστούν την Ελλάδα 
ενεργειακό κόμβο ανάμεσα στην Νοτιανατολική Ευρώπη και 
τη Μέση Ανατολή. Επέμεινε πως η απεξάρτηση των κρατών 
της Δυτικής Βαλκανικής από το ρωσικό φυσικό αέριο είναι 
κρίσιμη και επανέλαβε ότι όλα τα κράτη της περιοχής ανα-
γνωρίζουν την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και συνερ-
γασίας.
Στη Σύνοδο Κορυφής μετείχαν οι ηγέτες των έξι χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων  (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, 
Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο και Σερβία), και συμμε-
τέχουν ηγέτες άλλων χωρών της περιοχής, η πρόεδρος της 
Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Συμ-

βουλίου της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ.
Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός ανέφερε στην συνέντευξη 
ότι:
«Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα φιλοδοξεί πάντα να παίζει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη γειτονιά μας. Και ειδικά σε 
μια εποχή όπου τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας ανα-
δεικνύονται σε πρώτη προτεραιότητα για όλα τα ευρωπαϊκά 
κράτη. O ρόλος μας σε αυτόν τον τομέα είναι ιδιαίτερα ενι-
σχυμένος.
Είχαμε την ευκαιρία, σήμερα, να συζητήσουμε με τις έξι χώρες 
των Δυτικών Βαλκανίων -αλλά και με τις υπόλοιπες χώρες των 
Βαλκανίων- πώς η Ελλάδα μπορεί να βοηθήσει στην ενεργει-
ακή τους απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Όπως 
γνωρίζετε, δρομολογούνται πολλές σημαντικές επενδύσεις 
υποδομών στην πατρίδα μας, έτσι ώστε αυτή να καταστεί 
κόμβος εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου. Υγρο-
ποιημένο φυσικό αέριο το οποίο δεν θα καλύψει μόνο τις 
ανάγκες της πατρίδας μας, αλλά θα διοχετευθεί και προς τα 
βόρεια, ώστε να καλύψει ανάγκες των Δυτικών Βαλκανίων, 
της Βουλγαρίας, ενδεχομένως της Ρουμανίας, γιατί όχι και της 
Κεντρικής Ευρώπης.
Ταυτόχρονα, η χώρα μας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
ενεργειακή μετάβαση -ειδικά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-

γειας- και πιστεύω ότι θα είναι πολύ ενεργή σε τέτοιου είδους 
επενδύσεις, οι οποίες θα γίνουν στις χώρες των Δυτικών Βαλ-
κανίων, προκειμένου και αυτές να κάνουν πράξη την πράσινη 
μετάβαση.
Θέλω να τονίσω και πάλι ότι ο ηγετικός ρόλος της Ελλάδας, ως 
μια δύναμη σταθερότητας αλλά και συνεργασίας στην περι-
οχή μας, αναγνωρίζεται πια από όλους τους εταίρους και αυτό 
προφανώς ενισχύει συνολικά το γεωπολιτικό αποτύπωμα της 
πατρίδας μας.
Η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη έξαρση 
πληθωρισμού τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτό είναι το πρό-
βλημα το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και απέ-
ναντι σε αυτό δρομολογούμε μια σειρά από δράσεις ώστε 
να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικο-
κυριών. Το «καλάθι του νοικοκυριού» είναι ένα μόνο εργα-
λείο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να μπο-
ρέσουμε να συγκρατήσουμε στο μέτρο, που αυτό μπορεί να 
γίνει -και πιστεύω ότι θα γίνει- τις τιμές. Ένα καλάθι 50 βασι-
κών προϊόντων, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα ειδικά 
για τα ευάλωτα νοικοκυριά.
Θεωρώ ότι η πρώτη ανταπόκριση στο μέτρο ήταν θετική και 
εκτιμώ ότι θα συνεισφέρει και αυτό -στο βαθμό που αυτό 
είναι εφικτό- στη σχετική συγκράτηση της αύξησης των τιμών.
Από εκεί και πέρα, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει πει, με από-
λυτη σαφήνεια, ότι στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνα-
τοτήτων θα στηρίξει τα νοικοκυριά -ειδικά τα ευάλωτα νοικο-
κυριά και τις επιχειρήσεις- απέναντι σε αυτή την παγκόσμια 
έξαρση της ακρίβειας.
Το «καλάθι του νοικοκυριού» δεν είναι το μόνο μέτρο το 
οποίο έχουμε εφαρμόσει. Θέλω να θυμίσω ότι έχουμε δαπα-
νήσει παραπάνω από 7 δισ. ευρώ, ήδη, αυτό τον χρόνο προ-
κειμένου να συγκρατήσουμε -και το έχουμε πετύχει αυτό- τις 
τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.»
Σε ερώτηση για τις δύσκολες σχέσεις με την Τουρκία, ο Πρω-
θυπουργός δήλωσε: «Aν απαντούσα στις δηλώσεις των 
Τούρκων αξιωματούχων κάθε φορά που προκαλούν την 
Ελλάδα στα λόγια, νομίζω ότι δεν θα έκανα άλλη δουλειά. 
Έχω πει πολλές φορές ότι δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν 
ανέξοδο ανταγωνισμό δηλώσεων. Οι θέσεις της Ελλάδος 
είναι πάρα πολύ ξεκάθαρες. Έχουν διατυπωθεί πολλές φορές 
και δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο σε αυτό. Προ-
τιμώ να συζητώ για τα ζητήματα τα οποία αφορούν περισσό-
τερο την ελληνική οικονομία, για τον γεωστρατηγικό ρόλο της 
πατρίδος μας.
Να σας πω και κάτι ακόμα: Αν και η Ελλάδα είχε παραπάνω 
από 85% πληθωρισμό, ίσως θα ήθελα κι εγώ να αλλάζω 
συνέχεια τη συζήτηση και να την κατευθύνω σε άλλους τομείς 
και σε άλλη θεματολογία.

Ο πρωθυπουργός συμμετείχε 
στη σύνοδο για τα Δυτικά 
Βαλκάνια στο Βερολίνο - Αιχμηρή 
απάντηση στις προκλητικές 
δηλώσεις των Τούρκων 
κυβερνώντων
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Μ
ια προφητεία, από το ίδιο το 
Κοράνι, φαίνεται να προειδο-
ποιεί τους Τούρκους πως αν η 
Αγία Σοφία μετατραπεί σε τζα-

μί, τότε θα έρθει το τέλος της Τουρκίας. Σύμ-
φωνα με τον Ιμράν Ναζάρ Χουσεΐν, τον ι-
σλαμιστή λόγιο, συγγραφέα και φιλόσοφο, 
σε αυτή την περίπτωση η Αγία Σοφία θα πα-
ραδοθεί στους χριστιανούς από τους μου-
σουλμάνους.
«Μεγάλη ντροπή για το Ισλάμ αν ξαναγίνει η 
Αγία Σοφία τζαμί, σύμφωνα με τη διδασκα-
λία του αληθινού Ισλάμ. Σύμφωνα με την 
ισλαμική παράδοση μόνο ένας εγκαταλειμ-
μένος ναός των ορθοδόξων μπορεί να μετα-
τραπεί σε τζαμί, απαγορεύεται από το Ισλάμ 
να μετατρέψεις ένα χριστιανικό ναό εν λει-
τουργία σε μουσουλμανικό τέμενος τζαμί. Ο 

Μωάμεθ ο Πορθητής το 1453 έκανε μεγάλο 
σφάλμα που πήρε με τη βία την Αγία Σοφία 
των ορθοδόξων χριστιανών και την μετέ-
τρεψε σε τζαμί. Εάν η κυβέρνηση της Τουρ-
κίας ξανακάνει την Αγία Σοφία τζαμί, θα 
κάνει δεύτερο λάθος και ντροπή τους. Εμείς 
οι μουσουλμάνοι όταν πάρουμε την Κων-
σταντινούπολη, θα ζητήσουμε συγγνώμη 
από τους ορθόδοξους χριστιανούς αδελ-
φούς μας και θα την επιστρέψουμε στους 
χριστιανούς να την κάνουν εκκλησία», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά σε ένα βίντεο ο Ιμά-
μης.
Ο Imran Nazar Hosein (γεννημένος το 1942) 
είναι ισλαμιστής λόγιος, συγγραφέας και 
φιλόσοφος από τη Δημοκρατία Τρινιντάντ 
και Τομπάγκο, ο οποίος ειδικεύεται στην 
ισλαμική εσχατολογία.

Όταν το Ισλάμ ανακαλεί στην τάξη τον 
Ερντογάν για την Αγία Σοφία 

Για «σοβαρό πρόβλημα 
συστημικού χαρακτήρα» κάνει 
λόγο ο πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών - «Το κράτος 
είναι αυτό που ευθύνεται» τονίζει

Π
αρουσία Έλληνα δικαστή του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου, 
των πρόεδρων των τριών α-

νωτάτων δικαστηρίων της χώρας, καθη-
γητών Πανεπιστημίων, ο πρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) 
έθεσε επί τάπητος για ακόμη μια φορά 
τα θέματα των μεγάλων καθυστερήσεων 
στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων 
και στον μακροχρόνιο προσδιορισμό ε-
φέσεων κ.λπ.
Κατά τις εργασίες της κοινής εκδήλω-
σης που πραγματοποίησαν ο Δικηγο-
ρικός Σύλλογος Αθηνών 
και το Ίδρυμα Μαραγκο-
πούλου για τα Δικαιώ-
ματα του Ανθρώπου, με 
αφορμή τη δημοσίευση 
της Ευρωπαϊκής Σύμβα-
σης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) στη 
δημοτική, ο κ. Βερβεσός 
τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου με πιλοτικές απο-
φάσεις του έκρινε ότι οι μεγάλες καθυ-
στερήσεις στις διαδικασίες ενώπιον 
των πολιτικών δικαστηρίων, των ποινι-
κών δικαστηρίων και των διοικητικών 
δικαστηρίων «δεν αποτελούν απλώς 
παράβαση των άρθρων 6 § 1 και 13 
της ΕΣΔΑ, δηλαδή του δικαιώματος για 
δίκαιη δίκη μέσα σε εύλογη προθεσμία 
και του δικαιώματος για ουσιαστική 
επανόρθωση, αλλά αποκαλύπτουν, 
παράλληλα, την ύπαρξη σοβαρού προ-
βλήματος συστημικού χαρακτήρα».
Αναφερόμενος στην κατάσταση που επι-
κρατεί στο χώρο της Δικαιοσύνης, στη 
χώρα μας ο κ. Βερβεσός, τόνισε:
- ο προσδιορισμός των εφέσεων κατά 
αποφάσεων Ειρηνοδικείων γίνεται σε 
τρία χρόνια και των ανακοπών σε πέντε 
χρόνια,
- η δικαστική απόφαση, την οποία ενα-
γωνίως αναμένει ο πολίτης, εκδίδεται 
μετά από 20 ή και πλέον μήνες, ακόμα 

και σε υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων,
- στην ποινική Δικαιοσύνη οι προκαταρ-
κτικές εξετάσεις και η διαδικασία των 
συμβουλίων διαρκούν επί έτη και οι 
υποθέσεις φθάνουν να δικάζονται στο 
όριο της παραγραφής, με αποτέλεσμα 
να παραβιάζεται ήδη από την προδικα-
σία, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου;
- οι αγωγές αρμοδιότητας Διοικητι-
κού Πρωτοδικείου προσδιορίζονται 
μετά από 3-4 χρόνια και εκδίδονται επ’ 
αυτών αμετάκλητες εκτελεστές αποφά-
σεις μετά από 10-15 χρόνια.
Σε άλλο σημείο ο κ. Βερβεσός ανέ-
φερε ότι «η ταχύτητα στην απονομή 
της Δικαιοσύνης αποτελεί μία παράμε-
τρο που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
όχι μόνον ο δικαστής, αλλά όλα τα όρ-
γανα του κράτους, στο πλαίσιο της 
υποχρέωσής τους να διασφαλίζουν 

την ακώλυτη άσκηση 
των δικαιωμάτων του 
α ν θ ρ ώ π ο υ.  Ό π ω ς 
χαρακτηριστικά επι-
σημαίνε ι το ΕΔΔΑ, 
δεν εμπίπτει σ’ αυτό 
να αναζητήσει σε ποια 
Αρχή θα αποδώσει 
την παρατηρούμενη 
υπέρβαση του εύλο-
γου χρόνου, διότι, σε 

όλες τις περιπτώσεις, το κράτος είναι 
αυτό που ευθύνεται».
Κατά τις εργασίες της εκδήλωσης χαι-
ρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του 
ΔΣΑ και ο γενικός γραμματέας νομι-
κών και κοινοβουλευτικών θεμάτων 
Στέλιος Κουτνατζής, ενώ συντονιστής 
ήταν ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής 
του ΕΚΠΑ και αντιπρόεδρος του ΙΜΔΑ 
Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος.
Ομιλητές ήταν ο δικαστής του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου Γιάννης Κτιστάκις, η πρόε-
δρος του Συμβουλίου της Επικρατείας 
Ευαγγελία Νίκα, η πρόεδρος του Αρείου 
Πάγου Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννης Σαρ-
μάς και ο πρώην αντιπρόεδρος του ΔΣΑ 
Θωμάς Καμενόπουλος.
Παρόντες ήταν αντιπρόεδροι και πρώην 
πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων, 
καθηγητές Πανεπιστημίων, δικηγόροι, 
δικαστές, κ.λπ.

Ελληνικά Δικαστήρια - Βερβεσός: 
Αμετάκλητες αποφάσεις εκδίδονται 
μετά από 10-15 χρόνια 
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Σκοπός είναι να διαπιστωθεί εάν από πρόσωπα του συγγενικού του περιβάλλοντος έχουν διαπραχθεί 
αδικήματα, όπως φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ή οποιοδήποτε άλλο αυτεπαγγέλτως 
διωκόμενο αδίκημα

Τ
ην παραπομπή του Ανδρέα 
Πάτση, πρώην βουλευτή της 
Νέας Δημοκρατίας και νυν α-
νεξάρτητου, στις αρμόδιες ει-

σαγγελικές Αρχές προκειμένου να 
προβούν στον έλεγχο των παραβά-
σεών του που οδηγούν σε έκπτωση 
του από το βουλευτικό αξίωμα, απο-
φάσισε ομόφωνα η Επιτροπή «Πόθεν 
Έσχες» της Βουλής σε έκτακτη συνε-
δρίαση της μετά την λήψη της έκθεσης 
επανελέγχου, η οποία είχε ζητηθεί ό-
ταν έγινε γνωστό, ότι ο εν λόγω βου-
λευτής διαθέτει εξωχώριες εταιρείες 
και λάμβανε και απευθείας αναθέσεις.
Αναλυτικότερα οι αποφάσεις της Επι-
τροπής για τον Ανδρέα Πάτση είναι οι 
ακόλουθες:  
Α) Η παραπομπή στον Εισαγγελέα 
Εφετών Αθηνών της υπόθεσης, για τα 
μέχρι τώρα ευρήματα.
Β) Η αποστολή στον Εισαγγελέα Οικο-
νομικού Εγκλήματος της υποθέσεως, 
για τις δικές του ενέργειες.
Γ) Η  άρση του τραπεζικού, φορολο-
γικού και χρηματιστηριακού απορ-
ρήτου του βουλευτή, προκειμένου να 
διερευνηθεί διεξοδικά η εν γένει δρα-
στηριότητά του, σύμφωνα και με τα 
δημοσιεύματα καθώς και η ενδεχό-
μενη σύναψη συμβάσεων με το Ελλη-
νικό Δημόσιο, κατά παράβαση του 
άρθρου 57 του Συντάγματος και την 
αποστολή των σχετικών ευρημάτων 
στα αρμόδια όργανα, με την ολοκλή-
ρωση του ελέγχου, μετά την άρση.
Δ) Η  αποστολή στο Γενικό Επίτροπο 
της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου, των στοιχείων του ελέγχου, για 
καταλογισμό και επιστροφή ποσών, 
εφόσον μετά την άρση διαπιστωθεί 
αδικαιολόγητος πλουτισμός του ελεγ-
χόμενου.
Η έκθεση των ελεγκτών της Επιτροπής 
είναι εμπιστευτική, και σύμφωνα με 
τις υπάρχουσες πληροφορίες, φέρε-
ται να εντοπίζονται συνολικά ανακρί-
βειες στις δηλώσεις του σε ακίνητα, 
σε περιουσιακά στοιχεία της πρώην 
και της νυν συζύγου του, στις κατα-
γραφές των δανειακών του υποχρεώ-

σεων, αλλά στην συμμετοχή σε εται-
ρείες του ιδίου και της συζύγου του.

Τι αναφέρει το άρθρο 57 του 
Συντάγματος
 1. Τα καθήκοντα του βουλευτή είναι 
ασυμβίβαστα με τα έργα ή την ιδιό-
τητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετό-
χου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλους 
του διοικητικού συμβουλίου ή γενι-
κού διευθυντή ή των αναπληρωτών 
τους επιχείρησης, η οποία:
α) Αναλαμβάνει έργα ή μελέτες ή προ-
μήθειες του Δημοσίου ή παροχή υπη-
ρεσιών προς το Δημόσιο ή συνάπτει 

με το Δημόσιο συναφείς συμβάσεις 
αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρα-
κτήρα.
β) Απολαμβάνει ειδικών προνομίων.
γ) Κατέχει ή διαχειρίζεται ραδιοφω-
νικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή εκδίδει 
εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφο-
ρίας.
δ) Ασκεί κατά παραχώρηση δημόσια 
υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή 
επιχείρηση κοινής ωφέλειας.
ε) Μισθώνει για εμπορικούς λόγους 
ακίνητα του Δημοσίου.
Για την εφαρμογή της παραγράφου 
αυτής με το Δημόσιο εξομοιώνονται 
οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, τα άλλα νομικά πρόσωπα δημο-
σίου δικαίου, τα κρατικά νομικά πρό-
σωπα ιδιωτικού δικαίου, οι δημό-
σιες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
και οι άλλες επιχειρήσεις τη διοίκηση 
των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα 
το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή 
ως μέτοχος. Μέτοχος επιχείρησης 

που εμπίπτει στους περιορισμούς 
της παραγράφου αυτής είναι όποιος 
κατέχει ποσοστό του μετοχικού κεφα-
λαίου μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό.
Με ειδικό νόμο μπορεί να καθορίζο-
νται επαγγελματικές δραστηριότητες, 
πέραν αυτών που αναφέρονται στα 
προηγούμενα εδάφια, η άσκηση των 
οποίων δεν επιτρέπεται στους βου-
λευτές.
Η παράβαση των διατάξεων αυτής της 
παραγράφου συνεπάγεται έκπτωση 
από το βουλευτικό αξίωμα και ακυ-
ρότητα των σχετικών συμβάσεων ή 
πράξεων, όπως νόμος ορίζει.
2. Βουλευτές που υπάγονται στις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 
προηγούμενης παραγράφου οφεί-
λουν, μέσα σε οκτώ ημέρες αφότου η 
εκλογή τους γίνει οριστική, να επιλέ-
ξουν με δήλωσή τους μεταξύ του βου-
λευτικού αξιώματος και των παρα-
πάνω έργων ή ιδιοτήτων. Αν παρα-
λειφθεί αυτή η εμπρόθεσμη δήλωση, 
εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξί-
ωμα του βουλευτή.
3. Βουλευτές που αποδέχονται οποια-
δήποτε από τις ιδιότητες ή τα έργα 
που αναφέρονται σε αυτό ή στο προ-
ηγούμενο άρθρο και που χαρακτηρί-
ζονται ότι αποτελούν κώλυμα για την 
υποψηφιότητα βουλευτή ή ότι είναι 
ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξί-
ωμα, εκπίπτουν από το αξίωμα αυτό, 
όπως νόμος ορίζει.
4. Ειδικός νόμος ορίζει τον τρόπο με 
τον οποίο συνεχίζονται ή εκχωρού-
νται ή διαλύονται συμβάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
και έχουν αναληφθεί από βουλευτή 
ή από επιχείρηση στην οποία αυτός 
μετείχε πριν από την απόκτηση της 
βουλευτικής ιδιότητας ή με ασυμβί-
βαστη προς το αξίωμά του ιδιότητα. 
Σύμφωνα με το νόμο, για την έκπτωση 
του εκάστοτε βουλευτή από το αξί-
ωμά του, θα πρέπει να προσφύ-
γει εναντίον του, είτε άλλος βουλευ-
τής που έχει έννομο συμφέρον, είτε 
οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος πολί-
της.

Επιτροπή «Πόθεν Έσχες» της Βουλής: Ανοίγουν οι 
λογαριασμοί του Ανδρέα Πάτση

Πρόκληση στο Αιγαίο: 
Επεισόδιο ανοιχτά της 
Σάμου με την τουρκική 
ακτοφυλακή

Ε
πεισόδιο σημειώθηκε στα ανοιχτά της Σάμου 
με σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής, το ο-
ποίο έκανε επικίνδυνους ελιγμούς κοντά σε 
σκάφος του Λιμενικού Σώματος. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση, πρωινές ώρες της Τρί-
της, Φ/Γ πλοίο ξένης σημαίας, το οποίο είχε δεσμευ-
τεί από το ΕΚΣΕΔ να συμμετάσχει στην επιχείρηση 
έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών, η οποία βρίσκε-
ται σε εξέλιξη από χθες, στη θαλάσσια περιοχή 3,8 
ν.μ. νότια της Σαμιοπούλας στη Σάμο, εντόπισε εντός 
περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης των ελλη-
νικών Αρχών και εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, 
μία σορό, ενημερώνοντας τουρκική ακταιωρό, η 
οποία έπλεε εντός τουρκικών χωρικών υδάτων για 
την παραλαβή της.
Στη συνέχεια, η τουρκική ακταιωρός, η οποία έπλεε 
σε παρακείμενη περιοχή, εισήλθε εντός περιο-
χής ευθύνης έρευνας και διάσωσης των ελληνικών 
Αρχών και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και 
προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς κατά του περιπολι-
κού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Κατά τη διαδικασία περι-
συλλογής της σορού και ενώ το περιπολικό σκάφος 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προσέγγισε την ακταιωρό προκειμένου 
να της επισημάνει ότι έχει παραβιάσει τα ελληνικά 
χωρικά ύδατα, η τουρκική ακταιωρός προσπάθησε 
να προκαλέσει φθορά στο σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ 
παράλληλα προέβη σε επίδειξη οπλισμού.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω τουρκική ακταιωρός 
δεν είχε καμία ουσιαστική συνδρομή στην περι-
οχή για έρευνα προς εντοπισμό αγνοουμένων στη 
θάλασσα, ούτε δήλωσαν στον έχοντα τον συντονισμό 
της επιχείρησης ΕΚΣΕΔ την παρουσία της.
Oι κινήσεις της τουρκικής ακταιωρού δυσχέραι-
ναν, σύμφωνα με το Λιμενικό, το έργο της Ελληνικής 
Ακτοφυλακής και της δύναμης FRONTEX καθώς και 
την εξέλιξη της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης 
αγνοούμενων.
Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα παρουσία 
ιταλικού σκάφους της δύναμης FRONTEX, το πλή-
ρωμα του οποίου κατέγραψε το συμβάν προκειμένου 
να ενημερώσει τον Οργανισμό FRONTEX για τις δικές 
του περαιτέρω ενέργειες.

«Δεν παρασυρόμαστε από την Τουρκία» 
απαντά ο Πλακιωτάκης
To μήνυμα ότι η «Ελλάδα θα συνεχίσει να σώζει 
ζωές, χωρίς να παρασυρθεί στα παιχνίδια που επιδι-
ώκει η Τουρκία στο Αιγαίο» έστειλε ο υπουργός Ναυ-
τιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης, για το περιστατικό της 
τουρκικής προκλητικότητας στη Σάμο και το ναυάγιο 
στο στενό του Καφηρέα.
Σχολιάζοντας τις τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, ο 
υπουργός τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Σκάφος 
της Τουρκικής ακτοφυλακής, προκαλεί, εισερχόμενο 
στα Ελληνικά Χωρικά Ύδατα, επιθυμώντας ίσως να 
προκαλέσει κάποιο επεισόδιο».
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Υ
πόμνημα - με το οποίο προαναγ-
γέλλει την προσφυγή του στο Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων - κατέθεσε ενώπιον 

της επιτροπής PEGA στις Βρυξέλλες ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρου-
λάκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπόμνημά 
του ο κ. Ανδρουλάκης μεταξύ άλλων ανα-
φέρει:
- Από τις 6 Οκτωβρίου, οπότε και κατέθεσε 
ενώπιον της επιτροπής PEGA στις Βρυξέλ-
λες, η πρόοδος των εξελίξεων δεν αποκά-
λυψε την αλήθεια. 
Σχετικά με το κυβερνητικό επιχείρημα ότι 
αρνήθηκε την ενημέρωση,  σημείωσε ότι 
τέτοιες τοποθετήσεις είναι ενδεικτικές του 
θράσους και της απόγνωσης να προτείνεται 
σε έναν πολιτικό αρχηγό να παρανομήσει, 
αποδεχόμενος μία άτυπη και παράτυπη ενη-
μέρωση ώστε να μην υπάρχει νόμιμο στοι-
χείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
στη Δικαιοσύνη. Μάλιστα στο υπόμνημα του 
κατά πληροφορίες ο κ. Ανδρουλάκης μιλά 

για κυβερνητικές παλινωδίες με τον Κυβερ-
νητικό Εκπρόσωπο να δηλώνει στις 5 Αυγού-
στου ότι ο κ. Γεραπετρίτης ήταν έτοιμος να 
ενημερώσει ενδελεχώς και πλήρως τον Πρό-
εδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αλλά 
κάποιες ημέρες μετά , σε συνέντευξή του 
ο ίδιος ο κ. Γεραπετρίτης αρνήθηκε ότι έχει 
οποιαδήποτε γνώση. Ο νέος επικεφαλής της 
ΕΥΠ κ. Θεμιστοκλής Δεμίρης, όπως υπεν-
θυμίζει, δήλωσε ότι θα ήταν «καινοτομία» η 
ενημέρωση του κ. Ανδρουλάκη.
Ακόμα,  αναφέρεται στις εργασίες της εξε-
ταστικής επιτροπής στην ελληνική βουλή, 
σημειώνοντας την αποφυγή κλήσης κρί-
σιμων μαρτύρων όπως πχ ο Πρωθυπουρ-
γός, ο Γ. Δημητριάδης, οι επιχειρηματίες Γ. 
Λαβράνος, Φ. Μπίτζιος κλπ,  εκ μέρους της 
πλειοψηφίας.
Αναφέρει επίσης ότι μάρτυρες –κλειδιά 
(Δεμίρης, Κοντολέων) επιστράτευσαν το 
απόρρητο ενώπιον της εξεταστικής επιτρο-
πής, κάτι που ίσχυσε όμως μόνο στην περί-
πτωσή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ- Κινήμα-
τος Αλλαγής.

επικαιρότητα

Νίκος Ανδρουλάκης: Προαναγγέλλει 
προσφυγή στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο για τις παρακολουθήσεις 

Δέκα μήνες φυλάκιση και 5.000 
ευρώ χρηματική ποινή στον 
Τσιάρτα για την τρανσφοβική 
ανάρτηση

Ο 
Βασίλης Τσιάρτας καταδι-
κάστηκε από το Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο Αθηνών σε 
10 μήνες φυλάκιση και 5.000 

ευρώ χρηματική ποινή με αναστολή 
για την τρανσφοβική ανάρτηση του στα 
social media το 2017.
Κατά του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή 
είχε καταθέσει μήνυση το Σωματείο Υπο-
στήριξης Διεμφυλικών, δια της προέδρου 
του Μαρίνας Γαλανού.
Με την ίδια απόφαση 
του Δικαστηρίου κατα-
δικάστηκε σε 7 μήνες 
φυλάκιση με αναστολή 
και ένα δεύτερο άτομο 
για τρανσφοβική εξύ-
βριση μετά την ανάρ-
τηση.
Την είδηση για την κατα-
δικαστική απόφαση κατά του Βασίλη Τσι-
άρτα, γνωστοποίησε σε ανάρτηση του 
στο Facebook ο δικηγόρος Βασίλης Σωτη-
ρόπουλος.

Η ανάρτηση
«Σε 10 μήνες φυλάκιση και 5.000€ 
χρηματική ποινή με αναστολή κατα-
δικάστηκε από το Μονομελές Πλημ-
μελειοδικείο Αθηνών παλαίμαχος 
αθλητής για τρανσφοβική ανάρτηση 
του το 2017 κατά το χρόνο που συζη-

τούσε η Βουλή το νομοσχέδιο για 
την Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας 
Φύλου με την οποία διέγειρε ανα-
γνώστες σε πράξεις μίσους και δια-
κρίσεων.
Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκε 
και σε 7 μήνες με αναστολή έτερο 
πρόσωπο για τρανσφοβική εξύβριση 
μετά την ανάρτηση.
Την μήνυση είχε υποβάλει η αείμνη-

στη Marina Galanou 
ως πρόεδρος του 
Σωματείου Διεμφυ-
λικών. Δεν πρόλαβε 
να δει την δικαίωση 
της. Ήμουν δικηγό-
ρος της και τότε και 
σήμερα.
Συγκλονιστικοί μάρ-
τυρες στο ακροατή-

ριο ο Thanos Vessis, σύντροφος της 
Μαρίνας και εκδότης του Πολύχρω-
μου Πλανήτη, η Parvy Palmou ψυχο-
θεραπεύτρια του ΣΥΔ και φυσικά η 
Άννα Απέργη, πρόεδρος του ΣΥΔ και 
μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου.
Είναι η πρώτη απόφαση εφαρμογής 
του αντιρατσιστικού νόμου 927/1979 
όπως τροποποιήθηκε το 2014 για 
δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους 
λόγω ταυτότητας φύλου».

Τ
ην επαναφορά της μάσκας συστή-
νει στους Γάλλους η γαλλική Εθνι-
κή Ακαδημία της Ιατρικής.
Ειδικότερα, η ακαδημία κάλεσε 

τους Γάλλους να φορέσουν εκ νέου χει-
ρουργική μάσκα σε κλειστούς χώρους και 
ειδικότερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
«Η μάσκα γίνεται ξανά απαραίτητη», ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή της επισημαίνοντας 
το ενδεχόμενο «να δούμε πολλές επιδη-
μίες, όπως η Covid-19 και η γρίπη, να συν-

δυάζονται κατά τη χειμερινή περίοδο». 
Μια κατάσταση που, όπως τονίζει, θα 
αποσταθεροποιούσε σε μεγάλο βαθμό 
τα γαλλικά νοσοκομεία, ήδη επιβαρυμένα 
από την επιδημία βρογχιολίτιδας που 
πλήττει μικρά παιδιά κάτω των 2 ετών. 
«Ενώ το όγδοο κύμα της Covid-19 φαί-
νεται να σταθεροποιείται, η προοπτική 
μιας πρώιμης εποχικής επιδημίας γρίπης 
γίνεται ξεκάθαρη», γράφει η Ακαδημία 
της Ιατρικής.

Κορωνοϊός – Γαλλία: «Φορέστε πάλι μάσκα» 
η σύσταση της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής
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T
ην αμέριστη υποστήριξη και συμπαρά-
σταση της Ελλάδας προς τον ηρωικό ου-
κρανικό λαό εξέφρασε η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπού-

λου κατά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο Βο-
λοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο, υπογραμμίζοντας 
ότι η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία μάς αφο-
ρά όλους και σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Έ-
νωση και η διεθνής κοινότητα οφείλουν να προ-
ασπίσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα α-
πέναντι στον αναθεωρητισμό.
Η κυρία Σακελλαροπούλου είχε κατ’ιδίαν συνά-
ντηση με τον Ουκρανό ομόλογό της στο Κίεβο 
και ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες των 
δύο αντιπροσωπειών.
Σε δηλώσεις της κατά την κοινή συνέντευξη 
Τύπου, η κυρία Σακελλαροπούλου υπογράμ-
μισε ότι «η σημερινή μου παρουσία στο Κίεβο 
δηλώνει την αμέριστη υποστήριξη και συμπα-
ράσταση της Ελλάδας προς εσάς και τον ηρω-
ικό ουκρανικό λαό, που βιώ-
νει ήδη επί εννιά σχεδόν μήνες 
σκληρή δοκιμασία εξαιτίας 
της απρόκλητης και αδικαιο-
λόγητης ρωσικής στρατιωτι-
κής εισβολής και αγωνίζεται 
για την ελευθερία και την ανε-
ξαρτησία του».
Τόνισε, επίσης, ότι «η ρωσική 
επίθεση στην Ουκρανία μας 
αφορά όλους. Με τη βάναυση παραβίαση του 
διεθνούς δικαίου, την απειλή γενικευμένης επι-
σιτιστικής κρίσης, η οποία θα πλήξει ιδίως τις 
πιο αδύναμες χώρες, αλλά και την απειλή πυρη-
νικής καταστροφής, επιχειρείται η ανατροπή του 
μεταπολεμικού κεκτημένου της ειρήνης και της 
προόδου. Πρόκειται για ευθεία αμφισβήτηση 
της φιλελεύθερης δημοκρατίας και των ευρωπα-
ϊκών αξιών και, συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και η διεθνής κοινότητα οφείλουν να προασπί-
σουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα απέναντι 
στον αναθεωρητισμό».
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «στεκόμαστε 
εξαρχής ανεπιφύλακτα στο πλευρό σας στην 
προσπάθειά σας να υπερασπιστείτε την εδαφική 
ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία της χώρας 
σας και σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε να 
το πράττουμε για όσο χρόνο χρειαστεί» και επι-
σήμανε: «Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και αμε-
τακίνητη: οι μεταβολές διεθνώς αναγνωρισμέ-
νων συνόρων με τη χρήση στρατιωτικής βίας και 
οι μονομερείς πράξεις απόσχισης δεν μπορούν 
να γίνουν αποδεκτές. Δεν θα αναγνωρίσουμε 
ποτέ την παράνομη προσάρτηση περιοχών της 

Ουκρανίας που η Ρωσία επιχειρεί να επιβάλει».
Υπενθύμισε, ακόμη, ότι «τους δύο λαούς μας 
συνδέουν μακροχρόνιοι ιστορικοί δεσμοί. Ελλη-
νικοί πληθυσμοί διαβιούν στις ακτές του Ευξεί-
νου Πόντου εδώ και αιώνες. Δεν θα ξεχάσουμε 
τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Μαριού-
πολη σε βάρος των αθώων και ειρηνικών κατοί-
κων της, μια πόλη με ελληνικό όνομα και με 
παρουσία σημαντικού πληθυσμού ελληνικής 
καταγωγής».
Καταδικάζοντας τις ρωσικές επιθέσεις, που απο-
σκοπούν στην καταστροφή κρίσιμων αστικών 
υποδομών της Ουκρανίας ενόψει του επερχόμε-
νου χειμώνα, υποστήριξε ότι «συνιστούν εγκλή-
ματα πολέμου, αφού στρέφονται κατά αμάχων» 
και τόνισε ότι «η Ελλάδα τάσσεται σθεναρά υπέρ 
της λογοδοσίας των υπαιτίων για τα εγκλήματα 
αυτά».
Ανέφερε ότι «το Κίεβο, η Οδησσός, γενέτειρα 
της Ελληνικής Επανάστασης, η Μπούτσα, το 

Ιρπίν, η Μποροντιάνκα, 
όπως και η ολόκληρη η 
χώρα, δέχονται σε καθη-
μερινή βάση άγριες επι-
θέσεις, με αποτέλεσμα τον 
θάνατο και τον τραυματι-
σμό άοπλων ανθρώπων» 
και σημείωσε: «Θέλω να 
καταδικάσω με τον πιο 
έντονο τρόπο τις απαρά-

δεκτες ρωσικές επιθέσεις που έχουν στόχο την 
καταστροφή κρίσιμων αστικών υποδομών της 
Ουκρανίας ενόψει του επερχόμενου χειμώνα 
και συνιστούν εγκλήματα πολέμου, αφού στρέ-
φονται κατά αμάχων. Η Ελλάδα τάσσεται σθε-
ναρά υπέρ της λογοδοσίας των υπαιτίων για τα 
εγκλήματα αυτά».
Αναφερόμενη στις δέσμες κυρώσεων κατά της 
Ρωσίας, επισήμανε ότι «παρά τον σημαντικό 
αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία, η Ελλάδα 
υποστήριξε και εφαρμόζει πλήρως όλες τις 
δέσμες κυρώσεων που επέβαλε η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση σε βάρος της Ρωσίας». «Στηρίξαμε 
χωρίς περιστροφές την απόφαση του Ευρωπα-
ϊκού Συμβουλίου να χορηγήσει στην Ουκρανία 
το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας 
στην ΕΕ. Αποστείλαμε ανθρωπιστική βοήθεια, 
καθώς και αμυντικό εξοπλισμό. Διαθέτουμε το 
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ως κόμβο για τους 
Συμμάχους, που επιθυμούν να προσφέρουν 
βοήθεια στην Ουκρανία. Και ανταποκριθήκαμε 
άμεσα στις ανάγκες δεκάδων χιλιάδων Ουκρα-
νών πολιτών, που αναζήτησαν καταφύγιο στη 
χώρα μας» προσέθεσε.

Σακελλαροπούλου σε Ζελένσκι: 
Αμέριστη η υποστήριξη της 
Ελλάδας προς τον αγώνα της 
Ουκρανίας για ελευθερία 

Βόλος: Κάλεσαν το 100 για να συλλάβει 
οικογένεια για 20 ευρώ βενζίνη - Τα 
πλήρωσε τελικά αστυνομικός 

Σ
ύγχρονο... Ρομπέν των Δασών 
θύμισε αστυνομικός που βοήθη-
σε οικογένεια πληρώνοντας ο ί-
διος 20 ευρώ για βενζίνη επει-

δή η κάρτα τους δεν «περνούσε» από 
μηχάνημα POS σε πρατήριο καυσίμων 
στον Βόλο και τότε δέχθηκαν απειλή για 
σύλληψη  καθώς δεν είχαν μετρητά μα-
ζί τους.
Χωρίς να δείχνει κατανόηση, ο ιδιοκτή-
της του βενζινάδικου διέταξε την παρα-
μονή της οικογένειας στο σημείο, ενώ 
κάλεσε την αστυνομία παρόλο που δια-
βεβαίωσαν τους υπαλλήλους ότι θα 
άφηναν ταυτότητα για να φύγουν για 
λίγο και να επιστρέψουν με τα χρήματα.
Όταν έφτασε στο πρατήριο ο αστυνομι-
κός, δήλωσε: «Δεν είσαι με τα καλά σου, 
που θα συλλάβω οικογένεια με μικρά 
παιδιά»...
Το περιστατικό σημειώθηκε το από-
γευμα της Δευτέρας.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ταχυδρό-
μος», οικογένεια που είχε πάει στο πρα-
τήριο για να βάλει βενζίνη στο ρεζερ-
βουάρ του αυτοκινήτου βρέθηκε σε 
«ομηρία» από τον πρατηριούχο, όταν 
η κάρτα με την οποία ο πατέρας επιχεί-
ρησε να πληρώσει το αντίτιμο δεν περ-
νούσε από το μηχάνημα POS, επειδή 
είχε απομαγνητισ τεί όπως αποδεί-
χθηκε.
Αστυνομικός, που κλήθηκε από τον 
πρατηριούχο για να συλλάβει την οικο-

γένεια, πλήρωσε το αντίτιμο, δίνοντας 
τέλος στην οικογενειακή περιπέτεια.
Ο πατέρας, η μητέρα και οι δύο μικρές 
κόρες τους, ηλικίας 4,5 και 8,5 ετών 
είχαν πάει στο σούπερ μάρκετ για τα 
ψώνια της εβδομάδας, επιστρέφοντας 
στο σπίτι, σταμάτησαν στο πρατήριο 
καυσίμων για να βάλουν βενζίνη. Έβα-
λαν βενζίνη αξίας 20 ευρώ στο ρεζερ-
βουάρ προτού η μητέρα βγει από το 
αυτοκίνητο προκειμένου να πάει στο 
εσωτερικό του πρατηρίου για να πλη-
ρώσει μέσω κάρτας το αντίτιμο. Η κάρτα 
όμως δεν περνούσε.
Η γυναίκα πρότεινε στην υπάλληλο να 
αφήσει την αστυνομική ταυτότητά της, 
να επιστρέψει η οικογένεια στο σπίτι και 
να της φέρει τα 20 ευρώ.
Ο ιδιοκτήτης ενημερώθηκε από την 
υπάλληλο και είπε: «Να μείνουν εκεί 
που είναι. Τους βλέπω από τις κάμερες. 
Κάλεσε την Αστυνομία».
«Δεν είσαι με τα καλά σου, που θα 
συλλάβω οικογένεια με μικρά παιδιά» 
φέρεται να είπε ο αστυνομικός που 
έφτασε στο σημείο και έβγαλε αμέ-
σως ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ, 
το έδωσε στην υπάλληλο και έληξε την 
«ομηρία» της τετραμελούς οικογένειας.
Ο πατέρας ζήτησε το όνομα του αστυ-
νομικού προκειμένου να του επιστρέ-
ψει πίσω τα χρήματα. Εκείνος δεν το 
δέχτηκε και τον προέτρεψε να τα δώσει 
σε κάποιον που έχει ανάγκη.
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καναδάς

Εκθεση βρίσκει 252 σχολικούς 
υπαλλήλους κατηγορούμενους για 
σεξουαλικά αδικήματα

Μ
ια έκθεση από το Κανα-
δικό Κέντρο για την 
Προστασία του Παιδιού 
αναφέρει ότι 252 νυν ή 

πρώην σχολικοί υπάλληλοι διέπρα-
ξαν ή κατηγορήθηκαν για διάπραξη 
αδικημάτων σεξουαλικής φύσης ενα-
ντίον τουλάχιστον 548 παιδιών από 
το 2017 έως το 2021.
Διαπίστωσε επίσης ότι άλλα 38 μέλη του 
προσωπικού κατηγορήθηκαν ποινικά για 
αδικήματα που σχετίζονται με την παιδική 
πορνογραφία κατά τη διάρκεια της πεντα-
ετίας. Η αναφορά περιλαμβάνει οποιο-
δήποτε άτομο που εργάζεται σε σχολικό 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των 
δασκάλων, των διοικητικών υπαλλήλων, 
των οδηγών λεωφορείων και του προσω-
πικού φύλαξης.
«Είναι εκπληκτικό και λίγο εξοργιστικό», 
δήλωσε η Noni Classen, διευθύντρια 
εκπαίδευσης στο κέντρο που εδρεύει στο 

Winnipeg.
Δεδομένου ότι η εκπαίδευση εμπίπτει 
στην επαρχιακή και εδαφική δικαιοδοσία, 
οι περισσότεροι φορείς που είναι υπεύ-
θυνοι για την επίβλεψη της πειθαρχίας 
των σχολικών υπαλλήλων δεν απαιτείται 
να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα των 
ερευνών. Υπάρχει πλήρης έλλειψη διαφά-
νειας, είπε η Classen, και υποψιάζεται ότι 
οι αριθμοί της έκθεσης είναι υποεκτίμηση.
Η έκθεση αναφέρει ότι το 71 τοις εκατό 
των θυμάτων ήταν κορίτσια και το 29 τοις 
εκατό ήταν αγόρια, όταν μπορούσε να 
προσδιοριστεί το φύλο. Από όλες τις παρα-
βατικές συμπεριφορές, το 37% αφορούσε 
σωματική επαφή.
Η έκθεση αναφέρει ότι 167 σχολικοί υπάλ-
ληλοι είχαν απαγγελθεί ποινικές διώξεις 
εναντίον τους κατά τη διάρκεια των πέντε 
ετών, κυρίως σεξουαλική επίθεση, σεξου-
αλική παρέμβαση και σεξουαλική εκμε-
τάλλευση.

Οι ομοσπονδιακοί αποκαλύπτουν 
σχέδιο υποδοχής 500.000 
μεταναστών ετησίως έως το 2025
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδιάζει μια 
μαζική αύξηση του αριθμού των μετανα-
στών που εισέρχονται στον Καναδά ετη-
σίως, με στόχο 500.000 έως το 2025.
Η τελευταία έκδοση των στοιχείων της απο-
γραφής του 2021 δείχνει 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 μεγαλύ-
τερο μέρος του πληθυσμού μετά τη Συνο-
μοσπονδία, με περισσότερους από 8,3 εκα-
τομμύρια ανθρώπους στη χώρα που ήταν, ή 
είχαν υπάρξει ποτέ, μετανάστης 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 χαμηλών 
ποσοστών γονιμότητας στη χώρα.

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.

`
Ο φθινοπωρινός μίνι 
προϋπολογισμός στοχεύει 
να βοηθήσει τον Καναδά να 
ανταγωνιστεί τις επενδύσεις καθαρής 
ενέργειας των ΗΠΑ

Η υπουργός Οικονομικών Chrystia 
Freeland κατέθεσε σήμερα στη Βουλή 
των Κοινοτήτων την ενδιάμεση 
ενημέρωση του προϋπολογισμού 
της, η οποία επικεντρώνεται σε 
μεγάλο βαθμό στην προώθηση των 
επενδύσεων στις βιομηχανίες καθαρής 
ενέργειας του Καναδά ως απάντηση 
στα νέα αμερικανικά φορολογικά 
κίνητρα που υπεγράφη το περασμένο 
καλοκαίρι.

Η 
κυβέρνηση είναι ήδη πιο μπροστά 
οικονομικά από ό,τι αναμενόταν, 
καθώς ο πληθωρισμός και η ισχυ-
ρότερη οικονομική ανάκαμψη οδή-

γησαν σε αύξηση των φορολογικών εσόδων.
Αλλά μετά από χρό-
νια ακριβών πακέ-
των ανακούφισης 
για τον COVID-19, 
η Freeland υποχω-
ρεί σε αυτό που η 
κυβέρνηση πιστεύει 
ότι είναι μια δημο-
σιονομική θέση που 
δικαιολογείται από 
την ανάγκη μείωσης 
των ελλειμμάτων και 
προετοιμασίας για 
την πιθανότητα οικο-
νομικής ύφεσης το 
2023.
Η Freeland δεν αναμένεται να κάνει περισ-
σότερα για να βοηθήσει τους Καναδούς να 
αντιμετωπίσουν την κρίση κόστους ζωής. 
Τον Σεπτέμβριο πρόσφερε 4,5 δισεκατομ-
μύρια δολάρια για να διπλασιάσει προσω-
ρινά τις εκπτώσεις GST, να δημιουργήσει ένα 
επίδομα οδοντιατρικής περίθαλψης για τα 
περισσότερα παιδιά κάτω των 12 ετών και να 
προσφέρει εφάπαξ συμπλήρωση 500 δολα-
ρίων σε εθνικό επίδομα ενοικιαστών χαμη-
λού εισοδήματος.
Αυτή η βοήθεια GST θα αρχίσει να γίνεται 
αισθητή την Παρασκευή καθώς οι καταθέ-
σεις αρχίζουν να προσγειώνονται στους τρα-
πεζικούς λογαριασμούς 11 εκατομμυρίων 
οικογενειών με χαμηλό και μέτριο εισόδημα. 
Η νομοθεσία για τη δημιουργία συμπληρω-
ματικού οδοντιατρικού επιδόματος και στε-

γαστικού επιδόματος βρίσκεται ακόμη ενώ-
πιον της Γερουσίας.
Η κυβέρνηση έχει σηματοδοτήσει ότι ο μίνι 
προϋπολογισμός θα είναι πολύ μικρός, επι-
κεντρωμένος σε στοχευμένες επενδύσεις και 
όχι σε νέα προγράμματα μεγάλης κλίμακας.
Θα περιλαμβάνει έναν νέο φόρο στις εξαγο-
ρές εταιρικών μετοχών για να ενθαρρύνει τις 
εταιρείες να επενδύσουν στις δικές τους δρα-
στηριότητες και να εισαγάγουν νέα ή ενισχυ-
μένα φορολογικά κίνητρα για να βοηθήσουν 
την ανάπτυξη καθαρής ενέργειας, συμπερι-
λαμβανομένου του υδρογόνου. Και οι δύο 
αποτελούν μέρος του νόμου για τη μείωση 
του πληθωρισμού που διαπραγματεύτηκε 
και υπέγραψε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τον 
Αύγουστο. Οι παίκτες του κλάδου έχουν επα-

νειλημμένα προειδοποι-
ήσει την κυβέρνηση ότι 
ο Καναδάς πρέπει να 
ανταποκριθεί στις ΗΠΑ 
διαφορετικά οι επενδύ-
σεις θα φύγουν νότια και 
θα αφήσουν  τους Κανα-
δούς χωρίς δουλειά.
Ο νόμος περιλαμβάνει 
σχεδόν 400 δισεκατομ-
μύρια δολάρια σε φορο-
λογικά κίνητρα, επιχο-
ρηγήσεις και εγγυή-
σεις δανείων για τομείς 
καθαρής ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης 

της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων και της κατασκευής 
μπαταριών.
Περιλαμβάνει επίσης φόρο 1 τοις εκατό στις 
εξαγορές εταιρικών μετοχών. Αυτό υπολείπε-
ται του απροσδόκητου φόρου που θέλει το 
NDP να επιβάλει η Οττάβα σε εταιρείες που 
λένε ότι πλουτίζουν σε βάρος των καναδικών 
οικογενειών.
Τα καλά νέα για την ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση είναι ότι τα οικονομικά της έχουν βελ-
τιωθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο. Ο 
ίδιος πληθωρισμός που ανάγκασε τους 
Καναδούς να πληρώσουν περισσότερα για 
τα είδη παντοπωλείου, το φυσικό αέριο και 
το κόστος θέρμανσης του σπιτιού συνέβαλε 
στην αύξηση των κρατικών φορολογικών 
εσόδων.
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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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καναδάς

Δ
έκα άτομα αντιμετωπίζουν περισσότερες από 30 κατηγορίες σε σχέση με μια συ-
νεχιζόμενη έρευνα για την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών από ανηλίκους στην 
περιοχή του Ντάραμ.
Οι πιο πρόσφατες συλλήψεις έγιναν μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου 2022. Οι 

κατηγορίες που τέθηκαν περιλαμβάνουν την απόκτηση σεξουαλικών υπηρεσιών από άτομο 
κάτω των 18 ετών, τον δελεασμό ενός παιδιού με σκοπό την απόκτηση σεξουαλικών υπη-
ρεσιών από άτομο κάτω των 18 ετών και την πρόσκληση σε σεξουαλική επαφή κάτω των 
16 ετών ετών.
Η Περιφερειακή Αστυνομική Υπηρεσία του Ντάραμ (DRPS) είπε ότι ένα «αξιοσημείωτοπε-
ριστατικό» αφορούσε ένα άτομο που φέρεται να επικοινωνούσε με έναν μυστικό αστυνο-
μικό για περίοδο πέντε μηνών.
«Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, το άτομο κανόνισε να συναντηθεί στην Περιφέ-
ρεια του Ντάραμ με τον αστυνομικό με σκοπό την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών», ανέ-
φερε η αστυνομία σε δελτίο τύπου στις 3 Νοεμβρίου.
Η αστυνομία του Ντάραμ προτρέπει επίσης οποιονδήποτε μπορεί να εμπλέκεται σε παρό-
μοια κατάσταση ή οποιονδήποτε μπορεί να γνωρίζει κάποιον που εμπλέκεται σε αυτήν να 
εμφανιστεί.

Η αστυνομία του Ντάραμ 
συλλαμβάνει 10 άτομα με την 
κατηγορία ότι αγόραζαν σεξ από 
ανηλίκους

Λέτσε για απεργία 
εκπαιδευτικών: «Δεν είχαμε 
άλλη επιλογή από το να 
προχωρήσουμε με τον νόμο»

Η επαρχιακή νομοθεσία που 
θεσπίστηκε από την κυβέρνηση 
του Ford, η οποία θα επιβάλει 
σύμβαση στο σχολικό προσωπικό 
υποστήριξης, αναμένεται να 
ψηφιστεί στο Queen’s Park.

Η 
Καναδική Ένωση Δημοσίων Υ-
παλλήλων (CUPE) που εκπροσω-
πεί τους εργαζόμενους λέει ότι 
σκοπεύουν να αποχωρήσουν α-

πό τη δουλειά την Παρασκευή παρά τη νο-
μοθεσία που θα καθιστούσε παράνομη την 
απεργία.
Η νομοθεσία της επαρχίας περιλαμβάνει 
τετραετή σύμβαση και θα απαγόρευε τις 
απεργίες, με υψηλά πρόστιμα εάν οι εργα-
ζόμενοι δεν συμμορφωθούν. Ο προτεινό-
μενος νόμος ορίζει ότι τα μέλη του CUPE 
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόστιμα 
έως και 4.000 $ την ημέρα και το σωματείο 
μπορεί να αντιμετωπίσει πρόστιμα έως και 
500.000 $ την ημέρα.
Ο Καναδικός Σύλλογος Πολιτικών Ελευθε-
ριών απαιτεί από την επαρχία να αποσύρει 
το νομοσχέδιο και καταδικάζει τη χρήση 
της ρήτρας από την κυβέρ-
νηση του Ford.
Η επαρχία σκοπεύει να 
χρησιμοποιήσει τη ρήτρα 
για να προστατεύσει την 
προτεινόμενη νομοθεσία 
από νομικές προκλήσεις. Η 
ρήτρα επιτρέπει στο νομο-
θέτη να παρακάμψει τμή-
ματα του Καναδικού Χάρτη 
Δικαιωμάτων και Ελευ-
θεριών για μια πενταετή 
θητεία.
Η κυβέρνηση του Ford προωθεί τη νομο-
θεσία για την επιστροφή στη δουλειά από 
τη Δευτέρα, αφού το συνδικάτο ειδοποί-
ησε πέντε ημέρες για απεργία σε ολόκληρη 
την επαρχία, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία 
μέχρι την Παρασκευή.
Εάν οι εργαζόμενοι εγκαταλείψουν τη δου-
λειά, θα αναγκάσει τα περισσότερα σχο-
λεία GTA να κλείσουν για προσωπική 
μάθηση.

Η Ένωση Υπαλλήλων Δημόσιων Υπηρε-
σιών του Οντάριο (OPSEU) λέει ότι οι 8.000 
εργαζόμενοι στον τομέα της εκπαίδευ-
σης θα αποχωρήσουν την Παρασκευή σε 
ένδειξη αλληλεγγύης προς την Καναδική 
Ένωση Δημοσίων Υπαλλήλων (CUPE), της 
οποίας οι 55.000 εργαζόμενοι στην εκπαί-
δευση πρόκειται να απεργήσουν.
Μια ανακοίνωση από το συνδικάτο απο-
καλεί την προτεινόμενη νομοθεσία για την 
επιστροφή στη δουλειά της κυβέρνησης 
Ford, Bill 28, μια «επίθεση στο συνταγ-
ματικό δικαίωμα των εργαζομένων για 
δίκαιες και ελεύθερες συλλογικές διαπραγ-
ματεύσεις».
Ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό προφα-
νώς εξέφρασε την αποδοκιμασία του για τη 
χρήση της παράνομης ρήτρας στον Νταγκ 
Φορντ σε μια κλήση την Τετάρτη.
«Ο Πρωθυπουργός τόνισε την κρίσιμη 
σημασία της υπεράσπισης των δικαιω-
μάτων και των ελευθεριών των Καναδών, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμά-
των των εργαζομένων», είπε ο Τριντό στον 
Ford, σύμφωνα με μια ανάγνωση της κλή-
σης που δόθηκε από το Γραφείο του Πρω-

θυπουργού.
«Ήταν ξεκάθαρος ότι 
η προληπτική χρήση 
της ρήτρας του Κανα-
δικού Χάρτη Δικαι-
ωμάτων και Ελευθε-
ριών παρά τη ρήτρα 
είναι εσφαλμένη και 
ακατάλληλη και θα 
έπρεπε να χρησιμο-
ποιείται μόνο στις πιο 
εξαιρετικές περιστά-

σεις».
Ο Ford απάντησε λέγοντας στον πρωθυ-
πουργό ότι μια στάση εργασίας θα είχε 
«απαράδεκτες» επιπτώσεις στους φοιτη-
τές, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυ-
πουργού. Ο πρωθυπουργός και ο Υπουρ-
γός Παιδείας, Στήβεν Λέτσε, συνέχισαν να 
εκφράζουν την επιθυμία να κρατήσουν 
τα παιδιά στην τάξη μετά από δύο χρόνια 
κλειστών σχολείων συνεχόμενα λόγω της 
πανδημίας COVID-19.

Τα περισσότερα κεφάλαια 
που συγκεντρώθηκαν για τη 
διαμαρτυρία του «Freedom 
Convoy» επιστράφηκαν ή 
κατασχέθηκαν - Πλειονότητα οι 
δωρεές από τις ΗΠΑ

Η 
δημόσια έρευνα σχετικά με την επίκληση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης 
στον Νόμο Έκτακτης Ανάγκης λέει ότι τα περισσότερα από τα εκατομμύρια 
δολάρια που συγκεντρώθηκαν από τη «Συμφωνία της Ελευθερίας» κατέ-
ληξαν σε λογαριασμό μεσεγγύησης ή επιστράφηκαν στους δωρητές.

Η Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης Δημόσιας Τάξης διερεύνησε τι συνέβη με δωρεές 
αξίας περίπου 25 εκατομμυρίων δολαρίων που πραγματοποιήθηκαν μέσω ηλεκτρο-
νικών μεταφορών, κρυπτονομισμάτων και πλατφορμών συγκέντρωσης κεφαλαίων 
όπως το GiveSendGo και το GoFundMe.
Μια έκθεση που κυκλοφόρησε σήμερα από την επιτροπή δείχνει ότι περίπου 1 εκα-
τομμύριο δολάρια ξοδεύτηκαν πραγματικά από τους διάφορους διοργανωτές της 
συνοδείας.
Περίπου 18 εκατομμύρια δολάρια επιστράφηκαν στους δωρητές και τα υπόλοιπα 
είτε κατασχέθηκαν και τοποθετήθηκαν σε ένα ταμείο τρίτων που εκκρεμούσαν πολι-
τικά δικαστήρια.
Η επιτροπή ερεύνησε επίσης εάν τα χρήματα προέρχονταν από ξένες πηγές και δια-
πίστωσε ότι διέφεραν σημαντικά με βάση τον έρανο.
Οι εκστρατείες Adopt-A-Trucker και Freedom Convoy 2022 στο GiveSendGo συγκέ-
ντρωσαν συνολικά περισσότερα από 13 εκατομμύρια δολάρια και η πλειονότητα των 
χορηγών αυτών των εκστρατειών ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή αλλού.
Έχουν κληθεί για κατάθεση και οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας που είχαν συλλη-
φθεί, ο Benjamin Dichter, ο James Bauder και η  Tamara Lich.
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Έ
ρχεται αλλαγή στη νομοθεσία για το άσυλο 
μετά από απόφαση της Κυβέρνησης.
Στο Ράδιο Πρώτο φιλοξενήθηκε ο Υπουργός 
Εσωτερικών, Νίκος Νουρής ο οποίος ανέφερε 

ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα. «Η Επίτροπος 
Νομοθεσία έχει αναλάβει το ζήτημα γιατί ο νόμος 
που αφορά το άσυλο ευνοεί τις χρονοβόρες διαδι-
κασίες και είναι ένας νόμος ο οποίος έχει καταντήσει 
δυσανάγνωστος με αποτέλεσμα να δημιουργεί προ-
βλήματα».
Συμπλήρωσε ότι έκριναν ότι χρειάζεται νέα συγ-
γραφή της νομοθεσίας. «Παρά το γεγονός ότι ο 
στόχος μας είναι να φτάσουμε στη συγκρότηση και 
θέσπιση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής μετανάστευσης και 
ασύλου, υπάρχουν αρκετές δυσκολίες ώστε να φτά-
σουμε σε κοινή συμφωνία καθώς υπάρχει άρνηση 
από χώρες που δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε ένα 
πρόγραμμα μετεγκατάστασης μεταναστών». Όπως 
είπε, μέσα στο 2022 οι πέντε χώρες πρώτης γραμμής 
περιμένουν να υποδεχθούν 160.000 αιτητές ασύλου.
Ερωτηθείς για την πρόταση που προβάλουν υπο-
ψήφιοι Πρόεδροι για τη δημιουργία Υφυπουργείου 
Μετανάστευσης, απάντησε ότι είναι μια πρόταση 
που κατέθεσε στο Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρί-
θηκε ως πολιτική της Κυβέρνησης. «Ένα Υφυπουρ-

γείο που θα έχει εκτελεστικές ικανότητες θα είναι 
επωφελές στο θέμα διαχείρισης της μετανάστευσης», 
είπε.
Στο Μεσημέρι και Κάτι φιλοξενήθηκε η Επίτρο-
πος Νομοθεσίας, Λουΐζα Χριστοδούλου Ζαννέτου 
ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο την έχει διο-
ρίσει ως τον συντάκτη της νέας νομοθεσίας. «Είναι 
μεγάλη πρόκληση για εμένα και μου αρέσουν αυτά 
τα δύσκολα έργα καθώς η προσφορά θα είναι μεγά-
λης σημασίας για το κράτος και τους πολίτες».
Συμπλήρωσε ότι αυτή η νομοθεσία καλύπτει ένα 
μεγάλο φάσμα η οποία θα αρχίσει με όλες τις νομο-
θεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να τηρη-
θούν και να ξανά εισαχθούν στο κείμενο, όπως επί-
σης τη Σύμβαση του Δουβλίνου για τους πρόσφυγες.
Η κα. Ζανέττου ανέφερε ότι οι αιτητές ασύλου είναι το 
6% του πληθυσμού σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπ. 
Εσωτερικών. «Η αναθεώρηση της νομοθεσίας είναι 
κάτι πολύ υγιές και πρέπει να γίνεται. -Η νομοθεσία 
μας είναι του 2000».
Επεσήμανε ότι ο νόμος χρήζει αναθεώρησης και 
είναι γραμμένος με έναν τρόπο όπου προκαλεί 
δυσφορία στον χρήστη. Όπως είπε υπάρχει το παρά-
δειγμα της Ελλάδας όπου έχει ένα πρόσφατο νόμο. 
«Μπορούμε να αντλήσουμε ιδέες και καθοδήγηση».

Αλλάζει η νομοθεσία για το άσυλο–«Οι 
αιτητές ασύλου είναι το 6% του πληθυσμού»

Στις 24 Νοεμβρίου νέα ακρόαση για έκδοση 
διατάγματος για εκτός ΓεΣΥ γιατρούς

Τ
ο δικαστήριο όρισε την Πέμπτη νέα ακρόα-
ση για τις 24 Νοεμβρίου αναφορικά με την 
έκδοση ή μη διατάγματος για αναστολή της 
πρόνοιας που απαγορεύει στα συμβεβλη-

μένα με τον ΟΑΥ νοσηλευτήρια να παρέχουν υπη-
ρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας σε 
δικαιούχους του ΓεΣΥ από μη εγγεγραμμένους στο 
ΓεΣΥ ιατρούς.
Όπως εξάλλου ανακοίνωσε ο ΟΑΥ, η εγκύκλιος του 
Οργανισμού για την ενδονοσοκομειακή φροντίδα 
υγείας, στην οποία τίθεται η σχετική απαγόρευση 
στα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια ισχύει και «επο-
μένως η περίοδος προσαρμογής και το εύλογο 
χρονικό διάστημα που δόθηκε για πλήρη συμμόρ-
φωση έχει λήξει».
Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, στα πλαίσια της αγωγής που 
έχει καταχωρηθεί εναντίον του οργανισμού και 
άλλων, καταχωρήθηκε από τον ενάγοντα, ιατρό μη 
εγγεγραμμένο στο ΓεΣΥ, αίτηση για έκδοση προ-
σωρινού διατάγματος με το οποίο αιτείτο ανα-
στολή της εν λόγω απαγόρευσης μέχρι την εκδί-
καση της αγωγής.

«Σήμερα, η αίτηση για έκδοση προσωρινού δια-
τάγματος ήταν ορισμένη ενώπιον του Δικαστηριού 
όπου και αποφασίστηκε να δοθεί στους νομικούς 
συμβούλους του Οργανισμού χρόνος για ετοιμα-
σία της ένστασής τους» προστίθεται.
Συνεπώς, αναφέρει ο ΟΑΥ, το Δικαστήριο δεν 
έλαβε ακόμη καμία απόφαση σε σχέση με την 
έκδοση ή μη προσωρινού διατάγματος, ενώ η 
αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 24 Νοεμ-
βρίου 2022.
«Διευκρινίζεται ότι, η Εγκύκλιος του Οργανισμού 
για την ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας, στην 
οποία τίθεται η απαγόρευση στα συμβεβλημένα 
νοσηλευτήρια να παρέχουν υπηρεσίες ενδονοσο-
κομειακής φροντίδας υγείας σε δικαιούχους του 
ΓεΣΥ από μη εγγεγραμμένους στο ΓεΣΥ ιατρούς 
ισχύει και επομένως η περίοδος προσαρμογής 
και το εύλογο χρονικό διάστημα που δόθηκε για 
πλήρη συμμόρφωση έχει λήξει», προστίθεται.
Καταλήγοντας, ο ΟΑΥ λέει ότι παραμένει «προση-
λωμένος στο έργο του και στη διατήρηση της φιλο-
σοφίας και του κοινωνικού χαρακτήρα του ΓεΣΥ».

Π
ραγματοποιήθηκε την Τετάρτη η επίσημη έναρξη των εργασι-
ών του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης υποθέσεων 
και φακέλων/εγγράφων στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρα-
τίας (e-Law), στην παρουσία του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου 

Σαββίδη, του Υφυπουργού Έρευνας και Καινοτομίας Κυριάκου Κόκκι-
νου και του διευθυντή της ανάδοχης εταιρείας, Σπύρου Κουρή.
Το γόνιμο αποτέλεσμα της προσπάθειας για αδιάλειπτη παρακολού-
θηση της προόδου του παραγόμενου έργου της Νομικής Υπηρεσίας και 
της πορείας των εκκρεμουσών υποθέσεων, αποτελεί το πληροφοριακό 
σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και φακέλων/εγγράφων στη Νομική 
Υπηρεσία της Δημοκρατίας (e-Law), είπε ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος 
Σαββίδης, σε χαιρετισμό του στην παρουσίαση.
Όπως είπε ο κ. Σαββίδης με εν λόγω σύστημα «βελτιώνεται η οργά-
νωση και η λειτουργία της Υπηρεσίας, διευκολύνεται και επιταχύνεται η 
συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των λειτουργών της και εξοικονο-
μείται εργασιακός χρόνος σε συνάρτηση με την αύξηση της αποδοτικό-
τητας και της ταχύτητας που απαιτείται για την ολοκλήρωση του καθη-
μερινού όγκου εργασίας».
Ο Γενικός Εισαγγελέας σημείωσε ότι «επιγραμματικά η λειτουργία σκο-
πεί σε βέλτιστη διαχείριση και παρακολούθηση πληροφοριών, δεδομέ-
νων και υποθέσεων, στην διαδραστική ενημέρωση για την εξέλιξη των 
υποθέσεων/εργασιών, στην μείωση χρόνου διεκπεραίωσης της εργα-
σίας, στην διευκόλυνση της συνεργασίας και επικοινωνίας των λειτουρ-
γών και στη βελτίωση συνθηκών εργασίας των λειτουργών της Νομικής 
Υπηρεσίας».
Το έργο, που αποτελεί «μια από τις πιο κοστοβόρες εκσυγχρονιστι-
κές δράσεις της Νομικής Υπηρεσίας, αναμένεται να ολοκληρωθεί περί 
τα τέλη του 2023 και το κόστος του, που ανέρχεται σε περίπου 1,5 
εκ. ευρώ, καλύπτεται εξολοκλήρου από πόρους που εξασφαλίστηκαν 
μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου», σημείωσε.
«Έχοντας την αμέριστη στήριξη και βοήθεια από τον Υφυπουργό Έρευ-
νας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Κυριάκο Κόκκινο και τους 
λειτουργούς του Υφυπουργείου του, προς τους οποίους εκφράζω 
ευγνώμονες και βαθύτατες ευχαριστίες, και σε στενή συνεργασία με 
την Πρώτη Διοικητική Λειτουργό Νίκη Πασχαλίδου και όλους τους λει-
τουργούς της Διοίκησης της Νομικής Υπηρεσίας, τους οποίους επίσης 
ευχαριστώ, επιτεύχθηκε με υποδειγματικό συντονισμό και εντός σύντο-
μου χρονικού διαστήματος να χαρτογραφηθούν οι ανάγκες της Νομικής 
Υπηρεσίας, να «μεταφραστούν» σε τεχνικές προδιαγραφές, να προκη-
ρυχθεί η σχετική Σύμβαση η οποία κατακυρώθηκε χωρίς ενστάσεις και 
να γίνεται σήμερα η έναρξη υλοποίησης της εφαρμογής του έργου», 
υπογράμμισε ο κ. Σαββίδης.
Σκοπός όλων των μεταρρυθμιστικών ενεργειών που, με βάση χρονο-
διάγραμμα, υλοποιούμε στην Υπηρεσία μας, είπε καταλήγοντας «είναι 
όπως, στο άμεσο μέλλον, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας «απε-
λευθερωθεί» από αναχρονιστικές πρακτικές διαχείρισης της εργασίας 
και μετεξελιχθεί σε έναν σύγχρονο και ευέλικτο οργανισμό, ικανό να 
ανταποκριθεί στις ταχύτητες, τις αυξανόμενες απαιτήσεις, τις ανάγκες 
και τις προκλήσεις».
Η μετάβαση στην ψηφιακή πραγματικότητα σε όλους τους τομείς απο-
τελεί όχι μόνο προτεραιότητα αλλά και αναγκαιότητα για την ανάκαμψη, 
την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, είπε στον χαι-
ρετισμό του ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κυριάκος Κόκκι-
νος.
Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί ένα ακόμα βήμα στο φιλόδοξο μεταρ-
ρυθμιστικό μας πρόγραμμα για εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωσης 
του τομέα μας δικαιοσύνης, σημείωσε.

«Εναρκτήριο λάκτισμα» της 
εφαρμογής του συστήματος 
e-Law
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Μέσα από ολιστικές και όχι 
αποσπασματικές παρεμβάσεις, 
αυτή η Κυβέρνηση άλλαξε 
τις πόλεις και τις κοινότητές 
μας, ανέφερε το βράδυ 
της Τετάρτης ο Υπουργός 
Εσωτερικών, Νίκος Νουρής, 
εγκαινιάζοντας την ανάπλαση 
της πλατείας Συντάγματος 
και την μετονομασία 
της σε πλατεία «Μιχάλη 
Κακογιάννη», στον Δήμο 
Λεμεσού.

Τ
ην ίδια ώρα, ο Υπουργός Ε-
σωτερικών ανακοίνωσε ότι 
πριν από τα Χριστούγεννα 
θα δημοσιευθεί το Τοπικό 

Σχέδιο Περιοχής Κέντρου της Λε-
μεσού, το οποίο εκκρεμεί εδώ και 
χρόνια, σημειώνοντας πως αυτή η 
πολεοδομική παρέμβαση, «όχι μό-
νο θα δώσει περαιτέρω ώθηση στη 
Λεμεσό, αλλά κυρίως και αυτό είναι 
ίσως το πιο σημαντικό, θεωρώ ό-
τι θα εξορθολογήσει πολλές στρε-
βλώσεις που σήμερα παρατηρού-
νται».
Στο χαιρετισμό του, στην παρου-
σία μελών της οικογένειας του διά-
σημου Λεμεσιανού σκηνοθέτη, 
ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε 
πως την ώρα που οι πολιτικοί προ-
σπαθούν να αναδείξουν την χώρα 
μας και το εθνικό μας πρόβλημα, 
«κάποιοι άλλοι, από κάποιες άλλες 
επάλξεις, όπως καλή ώρα ο Μιχά-
λης Κακογιάννης, μπόρεσαν να ανα-
δείξουν αυτή την μικρή χώρα στο 
παγκόσμιο πολιτιστικό στερέωμα 
με αυτά αριστουργήματα».
«Τα λίγα όσα θα αναφέρω για το 
πολεοδομικό σκέλος και το κομμάτι 
για το οποίο είμαι αρμόδιος, υπο-
λείπονται της πραγματικής σημα-
σίας αυτής της εκδήλωσης, για την 
οποίαν πραγματικά θέλω να συγ-
χαρώ το Δήμαρχο και το δημοτικό 
συμβούλιο της Λεμεσού που μπο-
ρούν και τιμούν σήμερα, με αυτόν 
τον τρόπο, έναν μεγάλο ευερ-

γέτη της πόλης της Λεμεσού, από 
την άποψη της προσφοράς του», 
συμπλήρωσε.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «τα 
τελευταία χρόνια η πολιτική της 
Κυβέρνησης Αναστασιάδη έχει μια 
πολύ συγκεκριμένη στόχευση, σε 
όλες ακριβώς τις εκφάνσεις της». 
«Προσπαθούμε να έχουμε ολιστι-
κές παρεμβάσεις, είτε αυτές αφο-
ρούν την πολεοδομία, είτε τον πολι-
τισμό, είτε ακόμα και την κοινω-
νία, στην κοινωνική διάσταση των 
θεμάτων», ανέφερε 
και σημείωσε ότι η 
«αυτή η Κυβέρνηση 
άλλαξε την Κύπρο 
την τελευταία δεκα-
ετία».
Σημείωσε δε πως 
«με αυτές ακριβώς 
τις παρεμβάσεις, 
οι οποίες δεν είναι αποσπασματι-
κές αλλά ολιστικές, στην βάση ενός 
ευρύτερου σχεδιασμού, μπορέ-
σαμε να αλλάξουμε τις πόλεις μας, 
μπορέσαμε να αλλάξουμε τις κοι-
νότητές μας». «Έχουμε κάνει σημα-
ντικότατες παρεμβάσεις στα ορεινά 
μας και εν γένει προσπαθούμε για 
την βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των πολιτών αλλά και των επισκε-
πτών αυτής της χώρας», είπε ο κ. 
Νουρής.
Αναφερόμενος στο έργο που εγκαι-
νιάστηκε, ο κ.Νουρής είπε ότι «είναι 
όντως εξαιρετικά σημαντικό από 
πλευράς χωροθέτησης και προ-
σφέρει ιδιαίτερα στο θέμα της  βελ-
τίωσης του αστικού περιβάλλοντος 
της Λεμεσού, ενώ εξέφρασε ικανο-
ποίηση για την πρόθεση του Δήμου 
Λεμεσού να αξιοποιήσει τον χώρο 
για φεστιβαλικές εκδηλώσεις προς 
τιμήν του Μιχάλη Κακογιάννη.
Υπενθυμίζοντας ότι το έργο εντά-
χθηκε στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 
και συγχρηματοδοτήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης της Ε.Ε., την Κυπριακή 
Δημοκρατία και τον Δήμο Λεμεσού, 
ο Υπουργός εξέφρασε την ικανοποί-
ησή του για την μεθοδικότητα του 
Δήμου Λεμεσού για αξιοποίηση 
κονδυλίων και τους σχεδιασμούς 
του «για να μπορέσει να απορρο-
φήσει και πρόσθετα νέα έργα μέσα 
από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφε-
ρειακής ανάπτυξης το ΘΑλΕΙΑ 2021-
2027».
Ανέφερε ακόμη ότι η Μονάδα 
Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών 
επιτελεί ένα πολύ 
σημαν τ ικό έργο 
«γιατί πολύ απλά 
είναι ο καθοδηγη-
τής, ο σχεδιαστής, 
ο εκτελεστικός μας 
βραχίονας προς την 
πλευρά της Ευρώ-

πης, ο οποίος προσπαθεί ακριβώς 
και φέρνει στη χώρα μας, μέσω 
συντεταγμένων πολιτικών, αυτά τα 
κονδύλια».
Tο Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού 
ομόφωνα αποφάσισε να τιμήσει 
τον μεγάλο συμπολίτη μας σκηνο-
θέτη Μιχάλη Κακογιάννη, ονομά-
ζοντας την πλατεία που εγκαινιά-
ζουμε σήμερα προς τιμήν του, ανέ-
φερε εξάλλου ο Δήμαρχος Λεμε-
σού, Νίκος Νικολαϊδης.
Όπως είπε στο χαιρετισμό του ο κ. 
Νικολαΐδης, η απόφαση αυτή απο-
τελεί μια επιβαλλόμενη ένδειξη 
αγάπης της πόλης μας προς τον 
Μιχάλη Κακογιάννη και ταυτόχρονα 
αναγνώρισης του τεράστιου έργου 
και της προσφοράς του στον παγκό-
σμιο πολιτισμό.
«Από σήμερα, η πλατεία αυτή που 
βρίσκεται στην καρδιά της Λεμε-
σού, στην σύγκλιση των πιο σημα-
ντικών και εμβληματικών σημείων 
της πόλης, του παλιού λιμανιού, 
του Κάστρου, του πάρκου, της επί-
χωσης, του μώλου και της μαρί-
νας, θα αποτελεί μόνιμη υπενθύ-
μιση σε κάθε επισκέπτη της πολι-

τιστικής αξίας της Λεμεσού, αξία 
που της προσέδωσαν οι άνθρω-
ποι των γραμμάτων και των τεχνών 
της πόλης, με κορυφαίο τον μεγάλο 
Μιχάλη Κακογιάννη», συμπλή-
ρωσε.
Ανακοίνωσε ακόμη πως σύντομα 
θα κινηθούν οι διαδικασίες για μια 
μνημειακή κατασκευή στο χώρο της 
πλατείας, που θα αναφέρεται στον 
Μιχάλη Κακογιάννη και το έργο του, 
ενώ στις σκέψεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου είναι και η καθιέρωση 
ενός ετήσιου φεστιβάλ θεάτρου και 
κινηματογράφου προς τιμήν του 
σκηνοθέτη, όπως και η δημιουργία 
ενός μουσείου για την ζωή και το 
έργο του.
Ο Δήμαρχος Λεμεσού υπέδειξε ότι 
η πλατεία «Μιχάλη Κακογιάννη» 
εντάσσεται στα έργα της ανάπλα-
σης  τεσσάρων πλατειών, συνολικού 
κόστους €2.4 εκατομμυρίων ευρώ, 
τα οποία ήδη έχουν ολοκληρωθεί 
και οι πλατείες παραδοθεί.
«Η ανάπλαση των τεσσάρων πλα-
τειών είχε στόχο να αποτελέσουν 
χώρους  κοινωνικής συναναστρο-
φής των κατοίκων της περιοχής, και 
ιδιαίτερα της νεολαίας, με αποτέλε-
σμα να αναπτυχθούν και αν βελτιω-
θούν οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ 
τους», είπε και τόνισε ότι  αυτή η 
αναβάθμιση των δημόσιων πλα-
τειών στοχεύει, παράλληλα, να συν-
δράμει στην αναβάθμιση του περι-
βάλλοντος και στην βελτίωση της 
ελκυστικότητας της περιοχής και της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Η ανάπλαση της πλατείας «Μιχάλη 
Κακογιάννη», κατασκευαστικού 
κόστους περίπου 480 χιλιάδων 
ευρώ, πλέον ΦΠΑ, περιλαμβάνει 
πλακοστρώσεις, σύστημα περισυλ-
λογής ομβρίων υδάτων, τοπιοτέ-
χνηση με δέντρα και θάμνους και 
εγκατάσταση αρδευτικού συστή-
ματος, υπαίθριους καθιστικούς 
χώρους, ευκολίες για ΑμεΑ, φωτι-
σμό και αστικό εξοπλισμό, ανέφερε 
ο Δήμαρχος Λεμεσού.

Σενάρια αντιμετώπισης τρο-
μοκρατικής ενέργειας σε πλατ-
φόρμα εξόρυξης υδρογοναν-
θράκων, νηοψίας σε ύποπτα 
πλοία, απεγκλωβισμού και αερο-
διακομιδής τραυματιών, μαζι-
κής διάσωσης συνεπεία εγκατά-
λειψης της πλατφόρμας, καθώς 
και αντιμετώπισης θαλάσσιας 
ρύπανσης περιλάμβανε η πολυε-
θνική άσκηση «NEMESIS 2022», 
η οποία πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη εντός 9 θαλασσοτεμα-
χίων της ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, με την συμμετοχή 
8 χωρών.
Σε  ανακοίνωση του Κέντρου 
Συντονισμού Ερευνας και Διά-
σωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας ανα-
φέρεται ότι πραγματοποιήθηκε 
σήμερα Πέμπτη, η πολυεθνική 
άσκηση «NEMESIS 2022», εντός 
των αδειοδοτημένων θαλασσο-
τεμαχίων 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 
13 της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. 
Στην άσκηση συμμετείχαν προ-
σωπικό και μέσα από την Κύπρο, 
την Ελλάδα, τη Γαλλία,  το Ηνω-
μένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, το 
Ισραήλ, την Ιταλία και την Αίγυ-
πτο, από 3 ιδιωτικές εταιρείες, 
καθώς και από τις Ευρωπαϊκές 
Υπηρεσίες (EMSA) European 
Maritime Safety Agency και  
(REMPEC) Regional Marine 
Pollution Emergency Response 
Centre for the Mediterranean 
Sea.
Προστίθεται ότι «μέρος των 
σεναρίων της άσκησης παρακο-
λούθησαν από τις εγκαταστάσεις 
ΚΣΕΔ  στη Λάρνακα, ο Υπουργός 
Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης 
μαζί με τους Πρέσβεις και Ακό-
λουθους Άμυνας των χωρών που 
συμμετείχαν στην άσκηση».
Η άσκηση πραγματοποιήθηκε 
«για 9η συνεχή χρονιά και εντάσ-
σεται στο πλαίσιο της προετοιμα-
σίας όλων των κρατικών υπηρε-
σιών, οι οποίες εμπλέκονται στην 
υλοποίηση του ενεργειακού προ-
γράμματος της Δημοκρατίας, με 
σκοπό την ετοιμότητά τους για 
αντιμετώπιση οποιουδήποτε 
περιστατικού έκτακτης ανάγκης 
σε πλατφόρμες εξόρυξης υδρο-
γονανθράκων. 

Σενάρια 
αντιμετώπισης 
τρομοκρατικής 
ενέργειας

Νουρής: Με ολιστικές παρεμβάσεις 
αλλάξαμε τον τόπο
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Στην Ουάσινγκτον εικάζουν 
πως η Μόσχα βοηθά σε επίπεδο 
τεχνογνωσίας την Πιονγκγιάνγκ

Τ
η Βόρεια Κορέα κατηγορούν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες ότι προμη-
θεύει με στρατιωτικό εξοπλι-
σμό τις ρωσικές δυνάμεις στην 

Ουκρανία, σύμφωνα με το CNN.
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της εθνι-
κής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον 
Κίρμπι, η Πιονγκγιάνγκ χρησιμοποιεί 
για προκάλυψη μεταφορές προϊόντων 
με πλοία από τη Μέση Ανατολή ή την 
Αφρική, μεταφέροντας οπλισμό στους 
Ρώσους στρατιώτες, στην Ουκρανία.
Ο εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας 
του Λευκού Οίκου δεν αποκάλυψε την 
πηγή της πληροφόρησης που έχει, ή 
αν έχει εντοπιστεί πλοίο της Βόρειας 
Κορέας που μετέφερε σ τρατιωτικό 
εξοπλισμό. Οι σχέσεις της Βόρειας 
Κορέας με τη Ρωσία είναι γνωστές, 
ενώ στην Ουάσινγκτον εικάζουν πως 
η Μόσχα βοηθά σε επίπεδο τεχνογνω-
σίας την Πιονγκγιάνγκ, να κατασκευά-
σει πυρηνικά όπλα.

Οι ΗΠΑ ανεβάζουν τους τό-
νους για το Ιράν
«Οι Ιρανοί (...) σκοτώ-
νουν αθώους Ουκρα-
νούς» προμηθεύοντας 
όπλα σ τη Ρωσία, είχε 
καταγγείλει εκπρόσω-
πος του Λευκού Οίκου, 
ο οποίος τόν ισε επί-
σης ότι «ανησυχεί» για 
π ιθανέ ς  παραδόσε ις 
ιραν ικών πυραύλων 
στον ρωσικό στρατό.
«Το καθεστώς της Τεχεράνης γίνεται 
ανοιχτά και εθελοντικά συνένοχο στη 
δολοφονία αθώων Ουκρανών σ το 
ουκρανικό έδαφος», είχε δηλώσει ο 
εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής 
Ασφαλείας Τζον Κέρμπι. Ο ίδιος εξέ-
φρασε «ανησυχία» για πιθανή παρά-
δοση στη Ρωσία ιρανικών πυραύλων 
εδάφους-εδάφους. «Δεν το έχουμε 
δει να επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής, 
αλλά παραμένει ανησυχητικό», πρό-
σθεσε.
Η Τεχεράνη από την πλευρά της έχει 

αρνηθεί ότ ι έ χε ι ένα τέ τοιο σχέ-
διο. Το Ιράν διαβεβαιώνει επίσης ότι 
δεν παραδίδει drones στον ρωσικό 
στρατό, σε αντίθεση με όσα υποστη-
ρίζουν η Ουκρανία και πολλές δυτικές 
χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρε-
τανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν 
ήδη επιβάλει κυρώσεις στο Ιράν για 
το θέμα των drones.

Ουκρανία: Το κοινοβούλιο ε-
νέκρινε «προϋπολογισμό νί-
κης» με έλλειμμα ρεκόρ 38 
δισ. δολαρίων
«Πράσινο φως» στο προσχέδιο προϋ-
πολογισμού για το 2023 άναψε το κοι-
νοβούλιο της Ουκρανίας με 295 θετι-
κές ψήφους και 35 αποχές, ενώ δεν 
υπήρξε καμία αρνητική ψήφος.
Ο  π ρ ο ϋ π ολ ογ ισ μ ό ς  π ρ ο βλ έ π ε ι 
έλλειμμα ρεκόρ ύψους 38 δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τον 
πρωθυπουργό, το πλάνο δαπανών θα 
βοηθήσει να έρθει πιο κοντά η νίκη 
απέναντι στην Ουκρανία.
«Κάντε τα πάν τα γ ια να έρθει πιο 
κοντά η νίκη. Με αυτή τη φιλοσοφία 
συντάξαμε τον προϋπολογισμό», είπε 
ο πρωθυπουργός Ντένις Σμίγκαλ μετά 
την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.

Νωρίτ ερα αυτήν την 
εβδομάδα ο πρωθυ-
πουργός ε ίπε ότ ι θα 
παρουσίαζε έναν «προ-
ϋπολογισμό νίκης», με 
βάση τον οποίο θα δια-
τεθούν πάνω από 1 τρι-
σεκατομμύριο χρίβνια 
(περίπου 27,08 δισεκ. 
δολάρια) σ τις ένοπλες 
δυνάμεις και την εθνική 

ασφάλεια. Υψηλές δαπάνες προβλέπο-
νται για τις συντάξεις και τους τομείς 
της υγείας και της εκπαίδευσης.
Η Επιτροπή Οικονομικών, Φορολογίας 
και Τελωνείων του κοινοβουλίου ανέ-
φερε πριν από την ψηφοφορία ότι το 
έλλειμμα θα ανέλθει στο 20,6% του 
ΑΕΠ. Το ΑΕΠ αναμένεται ότι θα αυξη-
θεί κατά 3,2% το 2023 και ο πληθωρι-
σμός θα φτάσει το 28%.
Μετά την ψηφοφορία ο Σμίχαλ είπε ότι 
το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 32% φέτος 
και ότι ο πληθωρισμός για το 2022 
εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 29,3%.

Α
πό την Ουάσινγκτον, επίσκεψη στο 
Μανχάταν για ελληνικό φαγητό και 
διασκέδαση, για την Πρώτη Κυρία 
των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν.

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε το βράδυ 
του Σαββάτου το προσωπικό και τους θαμώ-
νες του διάσημου ελληνικού εστιατορίου 
«Κοράλι» στην 3RD Avenue, καθώς στους 
χώρους του επέλεξε να περάσει ευχάριστα 
τις ώρες της, η σύζυγος του Αμερικανού προ-
έδρου.
Το συγκεκριμένο εστιατόριο του Γιάννη 
Μπερμπέι επιλέγουν πολλά γνωστά και διά-
σημα πρόσωπα, ανάμεσα τους η Μέριλ Στριπ 
και ο Κάλβιν Κλάιν, ενώ ο Γούντι Άλεν το επι-
σκέπτεται τουλάχιστον μια φορά την εβδο-
μάδα.
Εκεί βρέθηκε και η Πρώτη Κυρία των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών, η οποία όπως εξήγησε στον 
general manager της επιχείρησης και γνω-
στό Έλληνα φωτογράφο Γιώργο Καλογερό-
πουλο, είχε πάρει συστάσεις από την κοινή 
τους φίλη και σύζυγο του 55ου κυβερνήτη 
της Νέας Υόρκης, Ντέιβιντ Πάτερσον, Μάρι.
Όπως αναφέρει στο protothema.gr ο Έλλη-
νας φωτογράφος, η Τζιλ Μπάιντεν ευχαρι-
στήθηκε το ελληνικό μενού, αλλά και το περι-
βάλλον που θυμίζει έντονα Ελλάδα: «Το Σάβ-
βατο πήρε κάποιος τηλέφωνο στο μαγαζί και 
με ζήτησε. Μου εξήγησε πως έχει γίνει μια 
κράτηση στο όνομα κάποιου doctor και πως 
είναι special quest. Ήθελε να τα πούμε από 
κοντά, ήρθε στο μαγαζί, είδε το τραπέζι που 
είχαμε κρατήσει κι εκεί μου αποκάλυψε πως 
η special quest ήταν η Πρώτη Κυρία. Μου 
ζήτησε μάλιστα μέχρι να έρθει στο μαγαζί, 
να μην μαθευτεί η επίσκεψή της, κάτι που 
κάνουμε όμως έτσι κι αλλιώς. Ο κόσμος που 
ήταν έξω πέντε λεπτά νωρίτερα πριν έρθει η 
Πρώτη Κυρία, κατάλαβε πως κάποιο σημα-

ντικό πρόσωπο θα μας επισκεφτεί, καθώς 
έκλεισε σχεδόν όλος ο δρόμος με security».
Η Τζιλ Μπάιντεν απόλαυσε την ελληνική κου-
ζίνα του μαγαζιού, ενώ ευχαριστήθηκε και 
την γνωριμία της με τον Γιώργο Καλογερό-
πουλο, με τον οποίο όχι μόνο φωτογραφή-
θηκε, αλλά του αποκάλυψε πως έχουν και 
κοινούς φίλους: «Είναι μια κομψή, γλυκύ-
τατη και εγκάρδια κυρία. Μιλήσαμε αρκετά, 
με ρώτησε για την ζωή μου, ποιος είμαι και 
τι κάνω. Μετά τρελάθηκα όταν μου είπε 
πως έχουμε μεταξύ μας μια κοινή φίλη. Της 
λέω πώς γίνεται αυτό και μου εξήγησε πως 
το μαγαζί της το πρότεινε η Μάρι Πάτερσον. 
Είναι λες και κάνεις έναν καινούργιο φίλο, 
την συμπαθείς αμέσως, δέχτηκε με χαρά και 
φωτογραφήθηκε μαζί μου, είναι υπέροχη. 
Περάσαμε καταπληκτικά, ήταν φιλική και 
άνετη με όλους μέσα στο μαγαζί. Της άρεσε το 
ζεστό περιβάλλον και συμμετείχε κι αυτή σε 
όλο αυτό. Μπορεί στο μαγαζί να ήταν 10 με 
15 σεκιούριτι, αλλά σε απόσταση από εκείνη, 
όμως δεν σε ένοιαζε γιατί ήταν άνετη».
Ο Γιώργος Καλογερόπουλος δέχτηκε και 
επίσημη πρόταση για επίσκεψη στον Λευκό 
Οίκο.
«Ήταν και μια φίλη της στην παρέα που γνώ-
ριζε λίγα Ελληνικά, αλλά και η πρώτη κυρία 
έδειξε ενθουσιασμένη με την χώρα μας. Ο 
υπεύθυνος του γραφείου της μου έδωσε 
μέχρι και την κάρτα της για να πάω όποτε 
θέλω στον Λευκό Οίκο. Είναι βέβαιο ότι 
θα πάω, το προγραμματίζω για την άλλη 
Κυριακή» αναφέρει και καταλήγει: «Οι διά-
σημοι και οι πλούσιοι εδώ είναι πωρωμένοι 
με το ελληνικό φαγητό γι αυτό και επισκέ-
πτονται συχνά τα μαγαζιά αυτά. Ειδικά όπου 
υπάρχει καλό ελληνικό φαγητό πηγαίνουν 
με κλειστά μάτια και το προτείνουν και σε 
άλλους».

ΗΠΑ: Σε γνωστό ελληνικό 
εστιατόριο του Μανχάταν έφαγε 
και διασκέδασε η Τζιλ Μπάιντεν 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Πόλεμος στην Ουκρανία - Λευκός 
Οίκος: Η Βόρεια Κορέα στέλνει 
όπλα στη Ρωσία, λέει το CNN 
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Τ
ους στρατιωτικούς που υπηρετούν 
στην Εδαφική Άμυνα, στην ελεγχό-
μενη από τη Ρωσία περιοχή της Χερ-
σώνας, εξόπλισαν με τυφέκια Mosin, 

τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φο-
ρά από τον ρωσικό αυτοκρατορικό στρατό 
το 1891. Αυτό έγραψε ο εκπρόσωπος του υ-
πουργείου ενημέρωσης της αυτοανακηρυ-
χθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, 
Αλεξέι Ακούτιν.
«Οι παππούδες πολεμούσαν! Οι δυνάμεις 
αυτοάμυνας της Χερσώνας είναι οπλισμένες 
με τυφέκια Mosin. Μπορώ να πω από την 
εμπειρία της λειτουργίας τους σε συνθήκες 
της ‘ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης’ ότι 
αυτό το όπλο είναι πολύ φονικό. Ο ελεύθε-
ρος σκοπευτής μας με το Mosinka έκαψε ένα 
ουκρανικό αυτοκίνητο σε απόσταση 500 
μέτρων με μια σφαίρα στο ρεζερβουάρ βεν-
ζίνης. Επομένως, δεν πρέπει να το κοροϊ-
δεύουμε. Σε επιδέξια χέρια είναι όντως ένα 

πράγμα!» έγραψε.
Το τυφέκιο Mosin δημιουργήθηκε στα 
τέλη του 19ου αιώνα και χρησιμοποιή-
θηκε ενεργά μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 
1950. Οι στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού 
χρησιμοποιούσαν τέτοια όπλα κατά τη διάρ-
κεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς η 
Σοβιετική Ένωση δεν κατάφερε να εκπλη-
ρώσει τα σχέδια για τον επανεξοπλισμό των 
στρατιωτών με αυτόματα όπλα.
Πρόσφατα, οι βρετανικές μυστικές υπηρε-
σίες ισχυρίστηκαν ότι στους Ρώσους στρα-
τιώτες που επιστρατεύονται δίνουν εκσυγ-
χρονισμένα τυφέκια εφόδου τύπου «Καλά-
σνικοφ» (AKM) που κατασκευάστηκαν το 
1959. Οι ειδικοί σημείωσαν ότι ένα τέτοιο 
τυφέκιο εφόδου χρησιμοποιεί φυσίγγια 
των 7,62 χιλιοστών του 1943, ενώ οι περισ-
σότερες ρωσικές στρατιωτικές μονάδες 
είναι εξοπλισμένες με τυφέκια AK-74M ή 
AK-12 των 5,45 χιλιοστών.

Έ
νας κακός βαθμός ήταν η αιτία που 
οδήγησε δύο μαθητές στην Αϊόβα, 
οι οποίοι φέρονται σκότωσαν την 
καθηγήτρια των Ισπανικών.

Πρόκειται για νέα στοιχεία που έρχονται 
στο φως πριν από τη δίκη του Γουίλαρντ 
Μίλκερ και του Τζέρεμι Γκούντεϊλ, οι οποίοι 
στις 2 Νοεμβρίου 2021 δολοφόνησαν, σύμ-
φωνα με το κατηγορητήριο, την 66χρονη 
Νοχέμα Γκρέιμπερ.
Ο Μίλερ είχε συναντηθεί με την καθηγήτρια 
του το απόγευμα της ημέρας κατά την οποία 
δολοφονήθηκε. Αργότερα, η 66χρονη πήγε 
με το αυτοκίνητο σε ένα πάρκο όπου συνή-
θιζε να κάνει βόλτες.
Το πτώμα βρέθηκε μία ημέρα αργότερα, 
σκεπασμένο με μουσαμά. Πιστεύεται ότι 
οι δύο νεαροί, που ήταν 16 ετών τότε, την 
χτύπησαν με ρόπαλο του μπέιζμπολ μέχρι 
θανάτου. Αργότερα υπερηφανεύονταν για 

αυτό στα κοινωνικά δίκτυα!
Στην αστυνομία ο Μίλερ είπε ότι δεν του 
άρεσε ο τρόπος με τον οποίο η Γκρέιμπερ 
έκανε το μάθημά της και ότι ηταν θυμωμέ-
νος για το ότι ο χαμηλός βαθμός που του 
έβαλε κατέβαζε τον μέσο όρο.
Αρχικά ισχυριζόταν ότι δεν είχε καμία σχέση 
με τη δολοφονία και ότι την καθηγήτρια είχε 
σκοτώσει μια «συμμορία με παιδιά που 
φορούσαν μάσκα». Η συμμορία τον ανά-
γκασε να ξεφορτωθεί το πτώμα, έλεγε στην 
αρχή. Μάρτυρες όμως είπαν ότι είχαν δύο 
άνδρες να οδηγούν το όχημα της Γκρέιμπερ.
Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε 
το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» 
τον πραγματικό κόσμο!
Και τα δύο αγόρια, που είναι 17 ετών, θα 
δικαστούν ως ενήλικοι. Η δίκη του Γκούντεϊλ 
αρχίζει στις 5 Ιανουαρίου και του Μίλερ 
στις 20 Μαρτίου.

διεθνή νέα

Η Ρωσία εξόπλισε τους στρατιώτες που 
βρίσκονται στη Χερσώνα με όπλα από 
τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

Αϊόβα: Έφηβοι σκότωσαν τη δασκάλα 
τους γιατί τους έβαλε χαμηλό βαθμό

Ισπανία: Μεγάλη διαδήλωση στη Μαδρίτη 
με αίτημα την αύξηση των μισθών 

Χ
ιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν 
σήμερα στη Μαδρίτη, ανταποκρι-
νόμενοι στο κάλεσμα των δύο με-
γαλύτερων εργατικών συνδικάτων 

της Ισπανίας, ζητώντας αυξήσεις στους μι-
σθούς και απειλώντας ότι θα συνεχίσουν 
τις κινητοποιήσεις εάν δεν υπάρξει μια συμ-
φωνία με τις εργοδοτικές οργανώσεις στις 
διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη.
Οι διαδηλωτές, περίπου 25.000 σύμφωνα 
με τις αρχές, συγκεντρώθηκαν σε διά-
φορα σημεία της πρωτεύουσας και κατόπιν 
συνέκλιναν προς την Πλάθα Μαγιόρ, στην 
καρδιά της πόλης. «Μισθός ή σύρραξη», 
έγραφε το μεγάλο πανό που κρατούσαν. 
«Ήρθαν από́λη την Ισπανία με ένα σαφές 
μήνυμα: είτε θα αυξηθούν οι μισθοί, ή θα 
ενταθούν οι αντιπαραθέσεις στον κόσμο 
της εργασίας», είπε ο Ουνάι Σόρντο, ο γενι-
κός γραμματέας του συνδικάτου CCOO. 
Ο επικεφαλής του συνδικάτου UGT, Πέπε 
Άλβαρεθ, κάλεσε τους εργοδότες να εγγυ-
ηθούν την «αγοραστική δύναμη» των 
μισθωτών. «Ο πλούτος πρέπει να μοιρα-
στεί καλύτερα και να μην παραμείνει στα 
χέρια λίγων», είπε.
Ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο ανήλθε 

στο 7,3%, μειωμένος σε σύγκριση με το 
10,8% του Ιουλίου αλλά ακόμη πολύ υψη-
λός, λόγω της αύξησης των τιμών της ενέρ-
γειας και των τροφίμων. «Οι μισθοί παρα-
μένουν ακόμη πολύ χαμηλά», όμως οι τιμές 
των βασικών προϊόντων έχουν εκτοξευτεί, 
σχολίασε η Μαρία Λουίσα Ορτέγκα, μια 
57χρονη εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα 
η οποία τόνισε ότι είναι αναγκαίο «να ευθυ-
γραμμιστούν οι μισθοί με τον πληθωρι-
σμό».
Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται αυτό το 
διάστημα με τα συνδικάτα και τις εργοδο-
τικές οργανώσεις την αύξηση του κατώ-
τατου μισθού, που σήμερα ανέρχεται στα 
1.000 ευρώ τον μήνα. Το Podemos της ριζο-
σπαστικής αριστεράς, σύμμαχος του Σοσι-
αλιστικού κόμματος του πρωθυπουργού 
Πέδρο Σάντσεθ, ζητά την αύξηση του κατώ-
τατου μισθού κατά 10%, ποσοστό με το 
οποίο διαφωνούν οι εργοδότες, υποστη-
ρίζοντας ότι οι μικρότερες εταιρείες δεν θα 
μπορούσαν να αντεπεξέλθουν σε αυτό. Η 
κυβέρνηση του Σάντσεθ έχει δεσμευτεί να 
αυξήσει τον κατώτατο μισθό στο 60% του 
μέσου μηνιαίου μισθού μέχρι τον Δεκέμ-
βριο του 2023.
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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 νήπια μας… μαθαίνουν πώς 
να ζούμε καλύτερα

Θ
α ήταν λάθος να πιστεύουμε 
ότι δεν υπάρχει τίποτα που 
δεν μπορούν να μας διδά-
ξουν τα νήπια. Είναι παιδιά 

και ενώ σίγουρα δεν μπορούν να μας 
εξηγήσουν τις βασικές αρχές της γεω-
μετρίας, η αθωότητά τους μπορεί να 
μας προσφέρει κάποιες ιδιαίτερα ση-
μαντικές συμβουλές για να ζήσουμε 
καλύτερα.

Τα νήπια μας δείχνουν πώς να 
ζήσουμε καλύτερα
Μπορούμε να μάθουμε τόσα πολλά 
γ ια τη ζωή από τα νήπια. Υπάρχει 
λόγος που πολλοί δηλώνουν ότι πρέ-
πει όλοι να αρχίσουμε να βλέπουμε 
τον κόσμο μέσα από τα μάτια των παι-
διών. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι 
αθώα, ειλικρινή και συναισθηματικά 

ευάλωτα. Βλέπουν τον κόσμο μέσα 
από έναν φακό που δεν θολώνει από 
τις προσδοκίες, το άγχος και υπάρχει 
πάντα κάτι να μάθουν  που δεν γνώ-
ριζαν.
Εκτός από τα περίεργα και ξαφνικά 
ξεσπάσματα θυμού, τα νήπια φαίνεται 
να είναι πάντα χαρούμενα. Βρίσκουν 
χαρά στα πιο μικρά πράγματα και οι 
γονείς μπορούν συχνά να τα κοιτούν 
και να αναρωτιούνται γιατί είναι τόσο 
χαρούμενα. Ωστόσο, οι γονείς μπο-
ρούν επίσης να μάθουν πολλά για την 
ευτυχία από τα νήπια τους. Μπορούν 
να μάθουν πώς να ζουν μια ευτυχι-
σμένη ζωή και πώς να τη μεταδίδουν 
αυτήν την χαρά σε άλλους.

Κοιμούνται καλά
Εάν και δεν κοιμούνται όλα τα νήπια 
ολόκληρη την νύχτα, συνήθως κοι-
μούνται αρκετά. Σύμφωνα με τους 
ειδικούς, τα νήπια κοιμούνται περίπου 
11 με 14 ώρες την ημέρα. Ο ποιοτι-
κός ύπνος μπορεί να κάνει «θαύματα» 
στην ψυχολογία μας και οι γονείς μπο-
ρούν να μάθουν να δίνουν προτεραι-
ότητα στον ύπνο και την ξεκούραση, 
παρά το φορτωμένο τους πρόγραμμα.
Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό 

αν δεν κοιμάστε καλά, είτε να «κλέ-
βετε» λίγο χρόνο μέσα στην ημέρα για 
να αναπληρώνετε τον ύπνο σας είτε να 
ζητάτε βοήθεια από τον σύντροφό σας 
και τα αγαπημένα σας πρόσωπα για να 
μην επιβαρύνεται τόσο το πρόγραμμά 
σας.

Εκφράζουν τα συναισθήματά 
τους
Όπως θα έχετε διαπιστώσει, τα νήπια 
δεν φοβούνται να δείξουν τα συναι-
σθήματά τους και αυτό θα μπορούσε 
να είναι το μυστικό συστατικό της 
ευτυχίας τους. Σε αντίθεση με τους 
ενήλικες, τα νήπια δεν συγκρατούν 
τα συναισθήματά τους, τα εκφράζουν 
όλα, ακόμα κι αν δεν το κάνουν με τον 
καλύτερο τρόπο κάθε φορά.
Αυτό μπορεί να έχει τη μορφή θυμού, 

δεν φοβούνται να κλάψουν, να φωνά-
ξουν ή ακόμα και να ουρλιάξουν. Ενώ 
το να εκρήγνυστε δεν αποτελεί υγιή 
τρόπο έκφρασης του θυμού, αυτό που 
μπορείτε να μάθετε από τα νήπια είναι 
η σημαντικότητα του να εκφράζετε τα 
συναισθήματά σας, αντί να τα κρύ-
βετε.

Ρισκάρουν
Τα περισσότερα νήπια δεν φοβούνται 
να δοκιμάσουν νέα πράγματα κι ενώ 
αυτό μπορεί να τα οδηγήσει σε ριψο-
κίνδυνες συμπεριφορές, που αγχώ-
νουν την μαμά και τον μπαμπά, ταυ-
τόχρονα ενισχύει το θάρρος τους και 
καλλιεργεί τον τρόπο που σκέφτονται, 
«ζυγίζοντας» τα υπέρ και τα κατά κάθε 
επιλογής. Αυτό που μας μαθαίνουν τα 
νήπια είναι να έχουμε περιέργεια για 
τον κόσμο  και όχι φόβο.
Ή τουλάχιστον να έχουμε περιέργεια, 
να θέλουμε να εξερευνήσουμε όσα 
δεν γνωρίζουμε, εκτός από φόβο. Ενώ 
ως ενήλικες αναγνωρίζουμε τους πιθα-
νούς κινδύνους, είναι σημαντικό να 
θυμόμαστε ότι αξίζει να δοκιμάζουμε 
νέα πράγματα, ακόμα και αν βγαί-
νουμε εκτός από την «ζώνη» ασφά-
λειάς μας.

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;

Η δεκαετία του 1980 και τα σκυλάδικα

Π
άντως θεωρούμε ότι το ποια τρα-
γούδια είναι σκυλάδικα και ποια 
όχι είναι ασαφές. Ο «Διαβολά-
κος» του Παναγιώτη Μιχαλόπου-

λου που αναφέρει ο Διονύσης Χαριτόπου-
λος για παράδειγμα δεν ανήκει σ’ αυτά. Τα 
«Είσαι νινί ακόμα», «Το Μωρό», «Παντρε-
μένοι κι οι Δυο», «Όχι θα Κάτσω να Σκάσω», 
«Πάρε με αγκαλιά να μην πατήσω τα γυα-
λιά», «Το Μελαχρινάκι», «Θα φάμε γλάρο» 
του Κώστα Καφάση κ.ά. αντιθέτως, μάλ-
λον… εντάσσονται σ’ αυτή την κατηγορία. 
Τη μουσική και τους στίχους του… Γλάρου 
υπογράφει ο Νίκος Μιχαήλ. Πρόκειται για 
ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε ο αείμνη-
στος Τάκης Μουσαφίρης (όπως και το Αντώ-
νης Ζάννας). Μουσαφίρης, Τάκης Σούκας, 
Κώστας Ψυχογιός, Χρήστος Κοτσώνης (δη-
μιουργός των επιτυχιών του Πόλυ Κερμα-
νίδη) ήταν οι συνθέτες των περισσότερων 
τραγουδιών. Τα όρια ανάμεσα στους ερμη-
νευτές σκυλάδικων τραγουδιών και τους υ-
πόλοιπους είναι δυσδιάκριτα.
Αρκεί να σκεφτούμε ότι ο Λευτέρης Παντα-
ζής και η Άντζελα Δημητρίου που ξεκίνησαν 
στις αρχές της δεκαετίας του ’80 εισπράττο-
ντας μειωτικούς και απαξιωτικούς χαρακτη-
ρισμούς για τα τραγούδια τους, στα τέλη της 
ίδιας δεκαετίας ήταν «πρώτα» ονόματα σε 
μεγάλα νυχτερινά κέντρα. Το ίδιο έγινε και 
στη Θεσσαλονίκη όπου ο Βασίλης Καρράς 
που ανέβηκε στο πάλκο το 1970 και πρωτο-
εμφανίστηκε στη δισκογραφία το 1979 με το 
τραγούδι «Βάζεις στον πόνο μου φωτιά» (Θ. 
Δερβενιώτης-Κ. Βίρβος) στα τέλη της δεκα-

ετίας του ’80 ήταν δημοφιλής σε όλη την 
Ελλάδα. Όπως και οι Πασχάλης Τερζής που 
είχαν πολυετή καριέρα, ο Τερζής ξεκίνησε 
το 1974 στη Ρόδο και ο Ξανθιώτης Ζαφεί-
ρης Μελάς το 1965! Στη Θεσσαλονίκη ξεκί-
νησαν την καριέρα τους ή έγιναν γνωστοί τη 
δεκαετία του ’80 ο Χάρης Κωστόπουλος, ο 
Σάκης Τσελέπης(«Τη μάσκα πέτα», «Είναι η 
καρδιά σου μαγαζί, που μπαινοβγαίνουνε 
πολλοί»), ο Σταύρος Φωτιάδης, ο Δημήτρης 
Τερζόπουλος(«Εξομολόγηση», «Ξανθέ μου 
άγγελε») κ.ά.

Η παρακμή και το τέλος των σκυ-
λάδικων
Καθώς όλα τα ωραία (και όχι μόνο) τελειώ-
νουν κάποια στιγμή στη ζωή, το ίδιο έγινε 
και με τα σκυλάδικα. Από το δεύτερο 
μισό της δεκαετίας του 1980 είχε αρχίσει 
η παρακμή τους που έφερε σταδιακά το 
τέλος τους και μαζί το τέλος μιας ολόκληρης 
εποχής. Ο Θάνος Αλεξανδρής θεωρεί ότι 
το τέλος των σκυλάδικων ήρθε στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990 με την κατάρρευση 
του ανατολικού μπλοκ και τον ερχομό στην 
Ελλάδα χιλιάδων εντυπωσιακών γυναικών, 
δίμετρων και άλλων, από τις χώρες του. 
Πολλές από αυτές έκαναν κονσομασιόν σε 
μπαρ για ελάχιστα χρήματα σε σχέση με 
τα υψηλά ποσά για τις αντίστοιχες... «υπη-
ρεσίες» στα σκυλάδικα. Σίγουρα ήταν και 
αυτός ένας λόγος, ωστόσο δεν ήταν ο μονα-
δικός. Θεωρούμε ότι οικονομικοί λόγοι ήταν 
κυρίως αυτοί που οδήγησαν στην παρακμή 
και το τέλος των σκυλάδικων.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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υγεία

Τ
ο νέο και πολλά υποσχό-
μενο πιθανό όπλο κα-
τά της παχυσαρκίας κρύ-
βεται στην κεντρική φώ-

το, όχι όμως σε κάποιο θρεπτικό 
στοιχείο του πορτοκαλιού ή του 
ανανά ούτε και στις ευεργετικές 
ιδιότητες του ήλιου. Σύμφωνα με 
ερευνητές από το Πανεπιστήμιο 
της Νότιας Αυστραλίας, ένα συ-
στατικό της φυσικής άμμου, το 
πυρίτιο, μπορεί με την κατάλληλη 
επεξεργασία να αποτελέσει μια 
ρηξικέλευθη θεραπεία κατά της 
νόσου των 2 σχεδόν δισεκα-
τομμυρίων ατόμων παγκο-
σμίως που αυξάνει τον κίν-
δυνο για χρόνιες παθήσεις 
όπως οι καρδιαγγειακές 
νόσοι, ο διαβήτης τύπου 
2, ο καρκίνος και υψηλό-
τερα ποσοστά θανάτου.
Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  τ α 
πορώδη σωματίδια διοξει-
δίου του πυριτίου (πυριτίας ή 
οργανικού πυριτίου – silica) 
που παρασκευάζονται 
από καθαρή άμμο, μπο-
ρούν χάρη στη μεγάλη 
ειδική επιφάνειά τους να 
απορροφούν μεγάλες ποσό-
τητες πεπτικών ενζύμων, 
λιπαρών και σακχάρων 
εντός του γαστρεντερικού 
σωλήνα και μπλοκάρουν 
έτσι την πρόσληψη και 
πέψη τους από τον οργανι-
σμό. Η νέα θεραπεία με βάση 
το οργανικό πυρίτιο θα είναι 
πιο φιλική στο στομάχι, με λιγό-
τερες ανεπιθύμητες ενέργειες για 
τον λήπτη όπως διάρροια, φού-
σκωμα και κοιλιακό άλγος που 
συνοδεύουν τα διαθέσιμα φάρ-
μακα κατά της παχυσαρκίας και 
αποτρέπουν πολλούς ασθενείς 
από την τήρηση της αγωγής.
Στην in-vitro μελέτη δοκιμάστη-
καν διάφορα δείγματα διοξει-
δίου του πυριτίου σε συνθήκες 
προσομοίωσης του γαστρεντερι-
κού περιβάλλοντος κατά την πέψη 
ενός γεύματος με υψηλή περιεκτι-
κότητα σε λιπαρά και υδατάνθρα-
κες. Διαπιστώθηκε ότι σωματίδια 

της ένωσης με διάμετρο πόρων 
μεταξύ 6-10 nm είναι ιδανικά για 
την αποτρεπτική δράση ενάντια 
σε λιπαρά και σάκχαρα.
«Τα πορώδη σωματίδια διοξει-
δίου του πυριτίου έχουν συγκε-
ντρώσει έντονο ενδιαφέρον για 
δυναμική τους ως όπλο κατά 
της παχυσαρκίας, με δοκιμές σε 
ανθρώπους να δείχνουν ότι είναι 
μια ασφαλής θεραπεία. Ωστόσο, 
ο ακριβής τρόπος λειτουργίας 
τους διέφευγε έως σήμερα. Η 

έρευνά μας δείχνει πως χάρη 
στην τοπική δράση των σωμα-
τιδίων στο έντερο περιορίζε-
ται η πέψη και απορρόφηση 

των λιπαρών και των υδα-
τανθράκων. Είναι σημα-
ντικό ότι ο ήπιος μηχανι-

σμός αναμένεται να παρά-
σχει θετικά κλινικά αποτε-

λέσματα για την απώλεια 
βάρους, χωρίς ανεπιθύ-
μητες ενέργειες», σχολί-
ασε ο επικεφαλής ερευνη-

τής Δρ Paul Joyce και πρό-
σθεσε ότι θα ακολουθήσουν 
μελέτες σε πειραματόζωα για 
τυχόν βελτιώσεις της θερα-
πείας.

Τι είναι το διοξείδιο του 
πυριτίου
Το πυρίτιο είναι ένα φυσικό 
ορυκτό που απαντάται υπό 
μορφήν σύνθετων πυριτι-
ούχων ορυκτών και σπανι-

ότερα ως διοξείδιο του πυρι-
τίου, βασικό συστατικό της 

άμμου. Βρώσιμο διοξείδιο του 
πυριτίου χρησιμοποιείται ήδη σε 
πολλά προϊόντα και διατροφικά 
συμπληρώματα για τα οφέλη 
του για την υγεία και για την απο-
τροπή συσσώρευσης ή συνένω-
σης των συστατικών καθώς και σε 
διάφορα ποτά.
Το πυρίτιο προάγει μεταξύ άλλων 
την καλή υγεία ιστών με κολ-
λαγόνο όπως των οστών, των 
αρθρώσεων, των μαλλιών, του 
δέρματος και των νυχιών, καθώς 
επίσης του νευρικού και γαστρε-
ντερικού συστήματος.

Παχυσαρκία: 
Επαναστατική θεραπεία 
από άμμο «δεσμεύει» λίπη 
και σάκχαρα

Έ
χουμε ακούσει πολλές φορές ότι το χαμόγελο είναι μεταδοτικό και ότι αρκεί να χαμογελάσουμε για να 
βελτιώσουμε την διάθεσή μας. Τώρα νέα επιστημονική μελέτη, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Στά-
νφορντ σε συνεργασία με το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυ-
στραλίας, επιβεβαιώνει ότι αρκεί ένα χαμόγελο για να νιώσουμε πιο ευτυχισμένοι. Η μελέτη δημοσιεύθη-

κε στο Nature Human Behaviour.

Το χαμόγελο αποδεδειγμένα βελτιώνει την διάθεσή σας
Σε συνεργασία με μια ομάδα διεθνών συνεργατών, η μελέτη αξιολόγησε εάν οι υποκειμενικές εμπειρίες συναι-
σθημάτων των ανθρώπων θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τις εκφράσεις του προσώπου τους. Συλλέγοντας 
δεδομένα από 3878 συμμετέχοντες σε 19 χώρες, η μελέτη βρήκε μια αξιοσημείωτη αύξηση στην ευτυχία σε 
άτομα που μιμούνταν χαμογελαστές φωτογραφίες ή «τραβούσαν» το στόμα τους προς τα αυτιά τους.
«Ενώ τα άτομα φυσικά αντιδρούν διαφορετικά σε δυσμενείς καταστάσεις, είναι ενθαρρυντικό να πιστεύουμε ότι 
μπορούμε να επηρεάσουμε τα συναισθήματά μας απλά εμφανίζοντας ένα χαρούμενο πρόσωπο» αναφέρουν οι 
ερευνητές.«Σε αυτή τη μελέτη, συγκεντρώσαμε μια ομάδα σκεπτικιστών και μια ομάδα ανθρώπων που πιστεύ-
ουν ότι το χαμόγελο μπορεί να τους επηρεάσει θετικά για να δοκιμάσουμε μια αμοιβαία αποδεκτή μεθοδολογία 
και αυτό που βρήκαμε ήταν αξιόπιστες αποδείξεις ότι ο φυσικός σχηματισμός ενός χαμόγελου μπορεί να προκα-
λέσει συναισθήματα ευτυχίας» συμπληρώνουν.
Στα πλαίσια της μελέτης εξετάστηκαν τρεις πολύ γνωστές τεχνικές:
1) Μίμηση των εκφράσεων του προσώπου των ηθοποιών που φαίνονται σε φωτογραφίες.
2) Η «μετακίνηση» του στόματος προς τα μάγουλα και τα αυτιά, χρησιμοποιώντας μόνο τους μύες του προσώ-
που τους.
3) Αξιοποιώντας την τεχνική «pen-in-mouth» που κινεί τους μύες του προσώπου σε ένα προσομοιωμένο σχήμα 
χαμόγελου.

«Fake it ’til you make it»
«Ενώ η τελευταία τεχνική δεν φάνηκε να πετυχαίνει το ίδιο αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να πούμε με απόλυτη 
βεβαιότητα ότι κάποια από τις μεθόδους έχει πάντα το ίδιο αποτέλεσμα ή ότι η μία αποκλείει την άλλη.
Παρόλα αυτά, τα στοιχεία είναι ισχυρά και μέσα από την έρευνά μας γνωρίζουμε ότι το να χαμογελάμε ακόμα και 
όταν δεν έχουμε διάθεση να χαμογελάσουμε, μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε άμεσα την διάθεσή μας» 
καταλήγουν οι ερευνητές.

Η κίνηση που θα βελτιώσει απευθείας 
την διάθεσή σας

Ίσως δε χρειαζόμασταν την έγκυρη γνώμη της επιστήμης για αυτό το πόρισμα, ωστόσο, μια εκτενέστερη 
ανάλυση μελετών συμπέρανε ότι τελικά όντως οι άντρες εμφανίζουν μεγαλύτερη σεξουαλική επιθυμία 
από τις γυναίκες. Αναλύοντας περισσότερες από 200 μελέτες από το 1996 που αφορούσαν σε 621 χιλιά-

δες άτομα άνω των 14 ετών, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άντρες αναφέρουν με σταθερό ρυθμό υψηλότερη 
σεξουαλική διάθεση. Αν και αυτό δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, ένα συγκεκριμένο στοιχείο εξέπληξε τους 
ερευνητές. Ειδικότερα, το γεγονός ότι οι άντρες σκέφτονται περισσότερο το σεξ, έχουν περισσότερες σεξουαλι-
κές φαντασιώσεις και περνούν περισσότερο χρόνο αυτοϊκανοποιούμενοι, επαναλαμβανόταν ως μοτίβο σε όλες 
τις χώρες του κόσμου και για τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, τις εθνικότητες ή τους σεξουαλικούς προσανα-
τολισμούς. Οι ερευνητές όμως αναφέρουν κι ένα μικρό κενό… ειλικρίνειας: πόσο αληθινά είναι όλα όσα λέγο-
νται σχετικά με τη σεξουαλική ζωή; Όπως αναφέρει, για παράδειγμα, οι άνδρες ανέφεραν ότι είχαν περισσό-

τερους σεξουαλικούς συντρόφους από τις γυναίκες, κάτι που, με απλή λογική, είναι σχεδόν αδύ-
νατο. «Ωστόσο, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτή η μεροληψία στις απαντήσεις ήταν 

σχετικά μικρή και δεν θα μπορούσε να εξηγήσει όλη τη διαφορά φύλου στη σεξουαλική 
ορμή που παρατηρήσαμε. Με άλλα λόγια, πιστεύουμε ότι η διαφορά μεταξύ των δύο 

φύλων είναι πραγματική» επισημαίνει.
Υπήρχαν όμως και εξαιρέσεις του κανόνα. Σύμφωνα με την έρευνα, που δημοσι-

εύτηκε στο Psychological Bulletin, ένα 24% και 29% των γυναικών φαίνεται να 
έχουν μεγαλύτερη σεξουαλική επιθυμία από το «μέσο» άνδρα.
Συνεπώς, αν και σε γενικό πλαίσιο οι άνδρες μπορεί να έχουν ισχυρότερη 
σεξουαλική διάθεση από τις γυναίκες, περίπου μια στις 4 επιθυμεί περισσό-
τερο το σεξ από πολλούς άνδρες.

Άντρες – Γυναίκες: Ποιοι σκέφτονται 
περισσότερο το σεξ και έχουν ακόρεστη 
λίμπιντο
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ιστορίες

Ο Έλληνας τζογαδόρος που προκάλεσε τον αρχινονό της Μαφίας να 
τραβήξει χαρτί 5 εκατομμυρίων

Κατά τα δικά του λεγόμενα πλούτισε και χρεοκόπησε 
73 φορές στη ζωή του. Με σημερινά δεδομένα πέρασαν 
από τα χέρια του περί τα 6,5 δισ. δολάρια και για φιλαν-
θρωπικούς σκόπους δώρισε κάτι περισσότερο από 260 
εκατ. δολάρια. Πέθανε απένταρος, ουχί όμως ξεχασμέ-
νος.

Έ
νας εξ’ αυτών που εκφώνησαν λόγο στον επικήδειο 
του ήταν ο Φρανκ Σινάτρα. «Νικ, υπήρξες τόσο α-
γνός κι έντιμος, ώστε η μόνη περιουσία που είχες 
ήταν οι αγαθοεργίες σου», είπε δακρυσμένος στην 

κηδεία του Νικολάου Δανδόλου ο πιο στενός από τους δι-
άσημους φίλους του.

Ο Nick the Greek
Από τους αρκετούς Έλληνες που άφησαν 
το δικό τους αποτύπωμα στην κοσμική 
(και όχι μόνο) ζωή των ΗΠΑ, ο Nick 
the Greek είναι αναμφίβολα η 
πιο μυθική φιγούρα. Όχι μόνο 
γιατί υπήρξε πρωτοπόρος σε 
ένα υπό διαμόρφωση ακόμα 
είδος, αλλά κυρίως διότι δεν 
είχε καμία εξάρτηση από το 
χρήμα. Τα έκανε όλα με τον 
απολύτως μοναδικό δικό του 
τρόπο, όπως θα έλεγε και ο… 
Σινάτρα. Κανείς από τους επώ-
νυμους δεν περιφρόνησε τόσο 
τον πλούτο όσο ο Κρητικός που 
έφτασε να έχει ξανά και ξανά όλο 
το Λας Βέγκας στα πόδια του.
Οι «Νιούγιορκ Τάιμς» εξυμνούσαν τον 
Νικ ως τον αδιαφιλονίκητο βασιλιά του 
πόκερ που ταπείνωσε τον Κοστέλο
Ο «βασιλιάς του τζόγου», όπως χαρακτηρίστηκε 
πολλές φορές από τα αμερικανικά Μ.Μ.Ε., γεννήθηκε στο 
Ρέθυμνο πιθανότατα στις 27 Απριλίου 1883. Γόνος πλού-
σιας οικογένειας εμπόρων, μεγάλωσε στις ανέσεις της 
μεγαλοαστικής τάξης της εποχής και σπούδασε κλασική 
φιλοσοφία στο Ελληνικό Ευαγγελικό Κολέγιο της Σμύρ-
νης, από όπου καταγόταν οι γονείς του. Σε όλη του τη ζωή η 
Φιλοσοφία τον συντρόφευε και αγαπημένη του συνήθεια, 
πέραν του τζόγου, ήταν η επίκληση φράσεων του Αριστο-
τέλη και του Πλάτωνα.
Ο εφοπλιστής νονός του ήταν αυτός που θα επέμενε να 
σταλεί ο μικρός στον Νέο Κόσμο για να κυνηγήσει το περί-
φημο τότε αμερικανικό όνειρο και να μάθει από πρώτο 
χέρι τον κόσμο των επιχειρήσεων, ώστε να αναλάβει αργό-
τερα την πατρική επιχείρηση.
Έτσι, στο ατμόπλοιο «Georgia», που σάλπαρε από τον Πει-
ραιά για τη Νέα Υόρκη, το καλοκαίρι του 1902, ανάμεσα 
στους 345 Έλληνες επιβάτες, ήταν και ο 19χρονος Νίκος. 
Εχέγγυο μακράς διαμονής το οικογενειακό μηνιαίο επί-
δομα των 600 δολαρίων, που για την εποχή ήταν ένα εξαι-
ρετικά μεγάλο ποσό. Υστερα από λίγο καιρό θα του ήταν 
βέβαια παντελώς αχρείαστο…
Ο Δάνδολος εγκαταστάθηκε αρχικά στο Σικάγο, αλλά 
σύντομα βρέθηκε στο Μόντρεαλ, όπου συνδέθηκε φιλικά 
με τον Φιλ Μασγκρέιβ, αναβάτη στον Ιππόδρομο. Μέχρι 
τότε έπαιζε τυχερά παιχνίδια σε λέσχες, ωστόσο πλέον είχε 
βρει τον άνθρωπο που θα υποδαύλιζε την ανάγκη του για 
«χοντρό» παιχνίδι. Αρχικά μέσα από τον κόσμο των αλό-
γων.
Με την εμπειρία, τη γνώση και τις συμβουλές του νέου 
φίλου του, ο «Νικ» βρέθηκε να κερδίζει 500.000 δολάρια 
μέσα σε ένα χρόνο. Τώρα πια είχε ένα μεγάλο κεφάλαιο για 
να επιστρέψει στις χαρτοπαιχτικές λέσχες του Σικάγο και 
να δείξει το ταλέντο του στους «επαγγελματίες». Ή του-
λάχιστον έτσι νόμιζε. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα οι 
«αετονύχηδες» τον άφησαν πανί με πανί. Δεν πτοήθηκε, 
απεναντίας το πάθος του ενισχύθηκε, συνειδητοποίησε 

όμως ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμος για να τα βάλει με τους 
καλύτερους.
Έγινε τακτικός θαμώνας χαρτοπαικτικών λεσχών και καζίνο 
και επικεντρώθηκε στο πόκερ, υπό την κηδεμονία ενός 
περιβόητου τζογαδόρου, ονόματι Νέστορα. «Αν ο Θεός 
θέλει να μάθει να παίζει, θα έρθει σε μένα», συνήθιζε να 
λέει εκείνος και βάσει της εξέλιξης που είχε ο διασημότε-
ρος μαθητής του, μάλλον δεν ήταν και τόσο φαφλατάς.
Ο Δάνδολος διήνυσε ραγδαία την απόσταση που χώριζε 
ένα μαθητούδι από έναν μετρ του είδους. Το δυνατό μαθη-
ματικό μυαλό του τον βοήθησε να εξοικειωθεί πλήρως με 
τους νόμους των πιθανοτήτων και τα ποσοστά επιτυχίας, 
ενώ το ψυχρό αίμα του ανήγαγε την έννοια «μπλόφα» σε 

παρελκόμενο της επωνυμίας «Nick the Greek».
Όταν το 1931 η Νεβάδα νομιμοποίησε 

τα τυχερά παιχνίδια ο Δάνδολος 
εγκαταστάθηκε φυσικά στο Λας 

Βέγκας, για να αποτελέσει επί 
σειρά ετών τη μεγαλύτερη 

attraction της Μέκκας του 
τζόγου.
Δεν ήταν ένας ακόμη 
τυχοδιώκτης που εγκα-
ταστάθηκε εκεί, αλλά η 
επιτομή του αρχοντικού 
τζογαδόρου, με την παι-
δεία και το lifestyle ενός 
«φιλόσοφου» της χαρτο-

παιξίας. Πάντα καλοντυ-
μένος, ενίοτε με το πούρο 

στο στόμα, προσηνής και 
χαρακτήρας αμέμπτου ηθι-

κής, αριστοκράτης και «λαϊκός» 
ταυτόχρονα. Έγινε διάσημος για τα 

μυθικά ποσά που πόνταρε με πρωτο-
φανή άνεση, για τις μεγάλες νίκες του κόντρα 

στα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής, αλλά και για την αξι-
οπρεπή στάση στις ήττες του. Απέκτησε κύρος και φανα-
τικούς φίλους, που παρακολουθούσαν μανιωδώς τις παρ-
τίδες του. Μεταξύ αυτών, εκτός του Φρανκ Σινάτρα, ο Αρι-
στοτέλης Ωνάσης, ο Τέλι Σαβάλας και ο νομπελίστας φυσι-
κός Ρίτσαρντ Φάινμαν.
Σύμφωνα μάλιστα με ένα αστικό μύθο, ο Δάνδολος κάποτε 
συνόδεψε τον Άλμπερτ Αϊνστάιν στο Λας Βέγκας. Τον συνέ-
στησε στους φίλους του ως ο «μικρός Αλ από το Πρίνστον, 
που ελέγχει τη δράση στο Τζέρσεϊ», για να αποφευχθεί 
τυχόν bullying στον άσχετο με τον τζόγο εκκολαπτόμενο 
μύθο της επιστήμης!
Από τη δεκαετία του ‘40 ο «Nick The Greek» ήταν ένας 
σταρ. Αναγνωρίζονταν ως ένας από τους κορυφαίους χαρ-
τοπαίκτες στην αμερικανική ήπειρο. Ο τύπος των ΗΠΑ 
έγραφε συχνά για τα «μνημειώδη κατορθώματά» ενός 
άνδρα «μεγάλης προσωπικής ακεραιότητας».
Μεγάλη έκταση έλαβε στις εφημερίδες μια ιστορική παρ-
τίδα πόκερ στο κέντρο « Ελ Μορόκο» της Νέας Υόρκης. 
Μεταξύ των αντιπάλων του «Νικ» ήταν και ο διαβόητος 
αρχινονός Φρανκ Κοστέλο, που ήλεγχε μεγάλο μέρος της 
βιομηχανίας του τζόγου, ενώ ανάμεσα στους διάσημους 
θεατές της μονομαχίας ο βασιλιάς της Αιγύπτου Φαρούτ.
Ο Δάνδολος σηκώνεται νικητής από το τραπέζι, έχοντας 
κερδίσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια και προκαλέσει 
εκνευρισμό στον Κοστέλο. «Έλληνα φεύγεις… Δεν συνε-
χίζεις γιατί είσαι δειλός!», του είπε. Τότε ο «Νικ», προσβε-
βλημένος, αλλά όπως πάντα ήρεμος, ζήτησε να ανακατευ-
τεί η τράπουλα και είπε προς τον Κοστέλο: «Λοιπόν amigo, 
τράβα ένα χαρτί. Το χαμηλότερο χάνει 500.000 δολάρια». 
Σήμερα το ποσό αυτό είναι κοντά στα 5 εκατ. δολάρια. 
Αυτός που δείλιασε τελικά ήταν ο αρχηγός της ιταλικής 
μαφίας, επονομαζόμενος και «πρωθυπουργός του κάτω 
κόσμου»!
Την επόμενη ημέρα οι «Times» της Νέας Υόρκης έκαναν 
λόγο για ένα καλό μάθημα, καταλήγοντας: «Ο Κοστέλο δεν 

θα είναι πάντα ο αρχηγός της μαφίας. Αντίθετα ο “Nick The 
Greek” θα είναι πάντα ο βασιλιάς του πόκερ…»
Παρά τις σχέσεις που σύναψε κατά καιρούς και τις αμέ-
τρητες ερωμένες δεν παντρεύτηκε ποτέ. Έμεινε αιώνια 
πιστός στη μεγαλύτερη αγάπη του, αφιερωμένος ψυχή τε 
και σώματι στη θεά τύχη. Μπορούσε να παίζει μερόνυχτα 
ολόκληρα και έχουν αναφερθεί περιπτώσεις που ενώ δεν 
ήταν υγιής ο γιατρός τον εξέταζε στο τραπέζι για να μην 
χάσει τη σειρά του.
«Το δεύτερο καλύτερο πράγμα στη ζωή μετά το να κερδί-
ζεις στον τζόγο είναι να χάνεις στον τζόγο», ήταν η φράση 
με την οποία ο «Νικ» συνόψιζε την παικτική φιλοσοφία του 
και τη χαρά του για το παιχνίδι αυτό καθ’ αυτό.
Όταν πια η φήμη του «Nick the Greek» είχε αποκτήσει 
μυθικές διαστάσεις, τα καζίνο τον ικέτευαν, το ένα μετά το 
άλλο, για συνεργασία. Τον ήθελαν σύμμαχο και όχι «αντί-
παλό» τους, καθώς εκτός του ότι αποτελούσε τον υπ’ αριθ-
μόν 1 κίνδυνο για το αποθεματικό τους, οι δικές του εμφα-
νίσεις σταματούσαν συχνά-πυκνά τη δράση στα υπόλοιπα 
τραπέζια. Ήταν βραδιές που πάνω από το δικό του γινό-
ταν το αδιαχώρητο, όταν έπεφτε σύρμα ότι ο παράτολμος 
Έλληνας ή ο «philosopher of gambling», όπως τον αποκα-
λούσαν, ήταν παρών στον ίδιο χώρο.
Σχεδόν όλα τα μεγάλα καζίνο του Βέγκας πρότειναν διευ-
θυντικές θέσεις στον «Νικ», δελεάζοντας τον με ποσοστά 
από τα κέρδη χωρίς ο ίδιος να ρισκάρει τίποτα. Το αποκο-
ρύφωμα ήταν όταν το 1953 του προτάθηκε από δύο επιχει-
ρηματίες το 40% του καζίνο που σκόπευαν να κατασκευ-
άσουν, με μοναδικό αντάλλαγμα να το ονομάσουν «Nick 
the Greek». Και τότε η απάντηση του ρομαντικού τζογα-
δόρου, που δεν ήθελε να έχει σχέση με το επιχειρείν και το 
σίγουρο κέρδος, ήταν αρνητική!
Δύο χρόνια νωρίτερα ο Δάνδολος είχε συμμετάσχει σε 
αυτό που θα μπορούσε να αποκληθεί ως το «ματς του 
αιώνα» στην ιστορία του πόκερ. Μια αναμέτρηση με αντί-
παλο τον μοναδικό που μπορούσε θεωρητικά να σταθεί 
απέναντί του, τον κατά 15 χρόνια νεότερο του, εξίσου 
φημισμένο, Τζόνι Μος.
Η μονομαχία των δύο ανδρών κράτησε περισσότερο από 
5 μήνες, με διαλείμματα μόνο για φαγητό και ύπνο! Ελαβε 
χώρα στο λόμπι του καζίνο «Horseshoe» και η απήχηση 
στον κόσμο, που είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί 
live, ήταν τεράστια. Για να κρατήσουν μάλιστα το ενδια-
φέρον του κοινού σε αμείωτα επίπεδα, οι δύο τζογαδό-
ροι αναμετρήθηκαν σε μια σειρά παραλλαγών της πόκας, 
καθώς φαινόταν ότι στο πόκερ ήταν ισοδύναμοι. Μέρα με 
τη μέρα, τεράστια ποσά άλλαζαν χέρια και χιλιάδες άνθρω-
ποι παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την παρ-
τίδα, που θα τελείωνε μόνο όταν ο ένας από τους δύο θα 
πετούσε λευκή πετσέτα. Αυτό συνέβη τελικά τον Μάη του 
1951, όταν ο «Νικ» σηκώθηκε από το τραπέζι, έσφιξε το 
χέρι του Μος και φημισμένα του είπε: «Κύριε Μος, μάλλον 
θα πρέπει να σας αφήσω να φύγετε…»
Χρόνια αργότερα, η αξιομνημόνευτη μάχη θα γεννούσε 
ένα σημερινό θρύλο του πόκερ, το World Series of Poker.
Το 1979 το όνομα του ήταν ένα από τα εφτά που εγκαινία-
σαν το Hall of Fame του πόκερ. Είχε φύγει από τα εγκόσμια 
13 χρόνια νωρίτερα, ανήμερα Χριστουγέννων του 1966, 
σε ηλικία 83 ετών. Πέθανε φτωχός – ο ίδιος άλλωστε συμ-
βούλευε τους νέους να μην πηγαίνουν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα κόντρα στις πιθανότητες – αλλά το φέρετρο στο 
οποίο ενταφιάστηκε ήταν κυριολεκτικά χρυσό. Κάποιοι 
από τους φίλους του είχαν φροντίσει να καταλάβει και 
ο πλέον «αδαής» παρευρισκόμενος ότι αυτός που μόλις 
κίνησε για το τελευταίο ταξίδι ήταν εξέχων σημαντικό πρό-
σωπο.
Οι θιασώτες του αμερικανικού ονείρου μαγεύονται από τις 
σειρήνες του εύκολου πλουτισμού, του κύρους, της ανα-
γνώρισης, της… ματαιοδοξίας. Ο Νικόλας Δάνδολος ξενι-
τεύτηκε για να ζήσει το δικό του American dream, αλλά 
μολονότι δεν έδωσε δεκάρα για όλα αυτά, έζησε όσα λίγοι 
μπορούν, έστω, να ονειρευτούν.
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Γ
νωριμία μέσω Facebook κατέληξε 
σε βιασμό νεαρής κοπέλας στη 
Θεσσαλονίκη…
Παρόμοια περιστατικά βιασμών, 

παιδεραστίας ακόμη και φόνων καταγρά-
φονται καθημερινά παγκοσμίως.  
Το Fecabook επιδρά ακόμη αρνητικά και 
στην κοινωνική ζωή των χρηστών.
Αναρίθμητοι, εθισμένοι στη χρήση του 
φατσοβιβλίου, δεν κάνουν τίποτε άλλο 
από το να αναρτήουν τον καθημερινό τους 
βίο, κάνοντας τον δικό μας βίο… αβίωτο. 
Μέσα από την οθόνη των κινητών μαθαί-
νουμε ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται οι 
«φίλοι» μας, πως διασκεδάζουν, τι τρώνε, 
τι φοράνε... 
Μια ενοχλητική ομάδα συγκεκριμένων 
ατόμων αναρτά συστηματικά, με σχο-
λαστική συνέπεια και με κάθε τρόπο το 
πόσο καλοζωιστές είναι εν συγκρίσει με 
όλους εμάς τους …δευτεροκλασάτους.
Κάθε μορφή επικοινωνίας μετατρέπεται 
στα χέρια τους σ’ έναν επίγειο παράδεισο, 
ο οποίος γίνεται ένας μόνιμος πονοκέφα-
λος για όλους εμάς τους ανυποψίαστους 
χρήστες   που πέφτουμε συνεχώς πάνω 
σε φωτογραφίες, σελφις, βίντεο, σε προ-
σωπικές αφιερώσεις και άλλα τέτοια γλα-
φυρά μηνύματα λατρείας μεταξύ των κολ-
λητών… 
Για τους τελευταίους, διάβασα πρόσφατα 
μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο δια-
δικτυακό περιοδικό «Personality and 
Individual Differences», η οποία συμπε-
ραίνει πως ίσως τελικά να πρέπει να 
συμπονούμε αυτά τα άτομα παρά να 
εκνευριζόμαστε μαζί τους. 

Σας  μεταφέρω μέρος αυτής της έρευνας 
όπως ακριβώς δημοσιεύτηκε.
Οι ερευνητές συνέλεξαν πληροφορίες 
από 555 χρήστες του Facebook, τους 
οποίους και ρώτησαν με ποιον τρόπο 
χρησιμοποιούν την κοινωνική πλατφόρμα 
δικτύωσης και  κυρίως την ενότητα του 
στάτους και με ποιες αφορμές το ανανεώ-
νουν. Οι πληροφορίες που συγκέντρωσαν 
περιείχαν επίσης στοιχεία για την προσω-
πικότητα του κάθε συμμετέχοντα, όπως 
και τα επίπεδα ναρκισσισμού και αυτοπε-
ποίθησης του κάθε ατόμου.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 
πως κάποια συγκεκριμένα στάτους στο 
Facebook συσχετίζονται με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας. 
Για παράδειγμα, κάποιος που είναι ιδιαί-
τερα κοινωνικός ως άνθρωπος είναι πιο 
πιθανό να μοιραστεί προσωπικά στοιχεία 
από την καθημερινότητά του, όπως π.χ. 
σε ποια εκδήλωση θα πάει ή τι ετοίμασε 
για δείπνο. Με την ίδια λογική, οι νάρκισ-
σοι τείνουν να ποστάρουν πιο συχνά τις 
όποιες επιτυχίες τους.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ακόμη πως όσοι 
ανεβάζουν συχνότερα ενημερώσεις για 
την ιδιωτική τους ζωή, είναι και οι πιο 
ανασφαλείς. 
Οι ερευνητές δημιούργησαν ακόμη 
έναν ειδικό αλγόριθμο που υπολογίζει 
τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς 
μας βάσει των «like» που κάνουμε στο 
Facebook. Το αποτέλεσμα ήταν ο εν λόγω 
αλγόριθμος να καταλαβαίνει την προσω-
πικότητα των ατόμων που πήραν μέρος 
στην έρευνα, καλύτερα και από τους 
δικούς τους... 
Καλό θα ήταν λοιπόν, εσείς που ασχολεί-
στε συστηματικά με το facebook να προ-
σέχετε με ποιους συναναστρέφεστε, να 
αποφεύγετε όσο γίνεται συναντήσεις με 
αγνώστους,    να μη δίνετε προσωπικά 
στοιχεία και σε καμία περίπτωση να μοι-
ράζεστε ιδιωτικές φωτογραφίες με τους 
«φίλους» σας καθώς, εκτός από το να τους 
εκνευρίζετε αποκαλύπτετε πολλά περισ-
σότερα για την προσωπικότητα και τη ζωή 
σας από ότι ίσως νομίζετε…
Αυτά τα ολίγα για σήμερα περί φατσο-βι-
βλίου, με την υπόσχεση να επανέλ-
θουμε… 

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Έλεος Facebook
Το κακό παράγινε…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Όταν 900 Ελληνίδες νύφες έφθαναν στη 
Μελβούρνη για να παντρευτούν αγνώστους

Ε
ξήντα πέντε χρόνια έχουν περά-
σει από τότε που το ισπανικό πλοίο 
Begona έδεσε στο λιμάνι της Μελ-
βούρνης και αποβιβάστηκαν, με-

ταξύ άλλων, 900 Ελληνίδες νύφες οι ο-
ποίες επρόκειτο να παντρευτούν Έλληνες 
ομογενείς της Αυστραλίας. Το πλοίο είχε 
αποπλεύσει από τον Πειραιά στις 21 Μα-
ΐου 1957 για να φτάσει στις 16 Ιουνίου, 
του ίδιου έτους, στην αυστραλιανή μεγα-

λούπολη.
Ανάμεσα στους επιβάτες του πλοίου ήταν 
και ο Παναγιώτης Φωτάκης, οκτώ ετών 
τότε, που μαζί με τη μητέρα του και τα 
δίδυμα αδέρφια του είχαν φύγει από τα 
Σιάννα της Ρόδου για να αναζητήσουν μια 
καλύτερη ζωή στην Αυστραλία.
Συνταξιούχος εκπαιδευτικός σήμερα, ο 
τότε 8χρονος ταξιδιώτης, δεν έχει σταμα-
τήσει ούτε στιγμή να διδάσκει τη γλώσσα 
μας στα Ελληνόπουλα που ζουν εκεί αλλά 
και να ερευνά ή να μιλάει για εκείνο το 
ταξίδι των 27 ημερών με το Begona.
Την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου, από τις 
19:00-21:00, καλεί όλους τους επιζώ-
ντες επιβάτες του Begona και τις οικογέ-
νειές τους να επανενωθούν με αφορμή 
την 65η επέτεοιο από την άφιξή τους στην 
Αυστραλία, στην αίθουσα της Ελληνικής 
Κοινότητας Νταντενόνγκ (19 Herbert St 
Dandenong Vic.)
«Όταν φτάσαμε στη Μελβούρνη, περίμε-
ναν 4000 άντρες στο λιμάνι. Είχαν μάθει 
ότι ερχόντουσαν οι νύφες και μαζεύτηκαν 
χιλιάδες ξενιτεμένοι Έλληνες», είχε δηλώ-
σει ο Πήτερ Φωτάκης, όπως είναι γνωστός 
στην Αδελαΐδα όπου κατοικεί μόνιμα, 
στην «Φωνή της Ελλάδας» και συγκεκρι-
μένα στην εκπομπή «Κουβέντες μακρι-
νές» με τη Νατάσα Βησσαρίωνος.
Θυμήθηκε ότι δεν ήθελε να ανέβει στο 

καράβι στον Πειραιά και η μητέρα του για 
να τον πείσει του υποσχέθηκε ότι θα τον 
κεράσει παγωτό, ότι τον πρόσεχε σε όλο 
το ταξίδι η 22χρονη τότε Μαρία Κάτσου 
γιατί η μητέρα του είχε και τα δίδυμα 
αδέρφια του που ήταν μικρότερα, ότι η 
μικρότερη νύφη ήταν 16 χρονών, ότι όταν 
έφτασαν στο λιμάνι της Μελβούρνης 
φόρεσαν τα «καλά» τους ρούχα που είχαν 

ράψει ειδικά για την άφιξη στη νέα τους 
πατρίδα. Μίλησε ακόμη για το βιβλίο του 
From Sianna to Adelaide with the Begona 
Brides through the eyes of an eight-year-
old που εμπεριέχει και μαρτυρίες από 
τους γαμπρούς καθώς και για τις εορτα-
στικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε στη 
συμπλήρωση των 60 χρόνων και των 65 
χρόνων.
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Ο Κυρίες του Συλλόγου Αχαιών
πραγματοποιούν και φέτος ,το καθιερωμένο,

καθώς είναι πλέον γνωστο,

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

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

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

την ύπαρξη του ιδρύματος.
Η ανθρωπιστική αυτή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 

την 

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

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

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

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

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

σε αυτό το ετήσιο φιλανθρωπικό κάλεσμα.

Ο Κυρίες του Συλλόγου ΑχαιώνΕορτασμός του «ΟΧΙ» 
στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου 
Τορόντο, παρουσία του 
Γενικού Προξένου της 
Ελλάδος στον Καναδά

 κ. Παναγιώτη Αντωνάτου

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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Η Ελλάδα του Τορόντο κατέκλυσε τη Danforth
και φώναξε «ΟΧΙ!»

Ο επαρχιακός Βουλευτής της περιοχής 
Scarborough - Agincourt, κ. Άρης Μπαμπικιάν

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο 
Τορόντο, κ. Παναγιώτης Αντωνάτος

Η ομοσπονδιακή Βουλευτής της περιοχής 
της Ντάνφορθ, κα Τζούλι Νταμπρούσιν

Η Στέισι τραγουδώντας τους ύμνους της 
Ελλάδας και του Καναδά

Ο Επίσκοπος Πατάρων κ.κ. Αθηναγόρας με 
τον π. Φανούριο Πάππα στην προσευχή Η κα Μάρθα Χέντι
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Τα Ελληνόπουλα περήφανα παρέλασαν και 
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καταχειροκροτήθηκαν! Ζήτω η Ελλάδα μας!
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Έλληνες ενωμένοι ποτέ ηττημένοι!

Ο κ. Γιώργος Σαϊρόγλου με την σύζυγο του

Η κα  Ειρήνη Κερογλίδου με την κα Πατ ΑγραπίδηΗ μεγάλη κι όμορφη οικογένεια Κερογλίδη

O κ. Χρήστος Χριστοδούλου από 
το Soulas περιμένει να 

καμαρώσει το εγγονάκι του

Ο κ. Κώστας Παπαγιάννης από το Kariba 
Foods με τη σύζυγο του Βίβιαν 

H όμορφη οικογένεια του κ. 
Γιώργου Κερογλίδη

Ο κ. Παντελής και η κα Φανή Σκενδέρη με τα εγγόνια 
τους, Μιχάλη και Πηνελόπη

Από αριστερά: Η κα Μάντζαρης, ο κ. Μπαμπικιάν, ο κ. 
Δημητρακόπουλος και η κα Βοττέας
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Συγχαρητήρια σε όλους για τη συμμετοχή τους

Η ομοσπονδιακή Βουλευτής, κα Τζούλι 
Νταμπρούσιν και ο κ. Αθανάσιος Κουρτέσης, 

εκδότης της Hellas News

Η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Τορόντο, κα Μπέτυ Σκουτάκη

Η Δημοτική Σύμβουλος, κα Πόλα 
Φλέτσερ

Ο κ. Νίκος Κωστής και ο κ. Στυλιανός 
Μαλέτσας

Ο επαρχιακός Βουλευτής της περιοχής 
της Ντάνφορθ, κ. Πήτερ Τάμπουνς

Η ομοσπονδιακή Βουλευτής της 
περιοχής της Ντάνφορθ, κα Τζούλι 

Ντάμπρουσιν

Ο επαρχιακός Βουλευτής για την 
περιοχή Scarborough - Agincourt, κ. 

Άρης Μπαμπικιάν

Ο κ. Βαρδάκας και ο κ. Πουτσούνγκας

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος 
Δημητρακόπουλος

Ο κ. Νεκτάριος Αντωνόπουλος Ο κ. Νίκος Κωστής, ο κ. Βασίλης Λιάβας και ο κ. Μαυρομαράς

Η κα Ανθούλα Παπάζογλου

Ο κ. Στάθης και η κα Ρούλα Μιχαηλίδου

Η κα Νάνσυ Αθανασοπούλου Μυλωνά μεταξύ άλλων 
παρακολούθησε τη παρέλαση

Η παρέα με των κυριών Παρθένας Τριανταφυλλίδου και Ρούλας Μιχαηλίδου
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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.

Canada. Land of quattro.

Offer Ends November 30th!

2023 Audi Q3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$3,998 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
$9,500 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
$5,298 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$588† 6.98%†

all-wheel-drive

Start your adventure at Audi Uptown.

© 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=$9,500/Q5=$5,300/A3=$4,980/Q3=$3,998 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 November 
30th, 2022 and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details.
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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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“Στην εποχή του Πάγκαλου”
Γιώργου Μητσάκη - Α! Ερμηνεία: Γιώργος Νταλάρας-Κ. Αμπάβη (1968)

Σ
την εποχή του Πάγκαλου, ήταν μακριές οι φού-
στες, έγραψε ο Γ. Μητσάκης στο ξακουστό τρα-
γούδι του, θέλοντας να μας υπενθυμίσει μια άλ-
λη εποχή και κάποια από τα πρόσωπα, που πρω-

ταγωνίστησαν τότε, όπως ο Θ. Πάγκαλος και ο Μπαϊρα-
κτάρης!
Οι ιδιορρυθμίες του δικτάτορα  *Θεόδωρου Πάγκαλου 
ήταν πράγματι αρκετές.  Η πιο «διάσημη» θα λέγαμε, 
ήταν ο διωγμός των γυναικών που φορούσαν κοντά 
φορέματα. Η απαγόρευση αυτή έμεινε στη μνήμη του 
λαού, μέσα από τα τραγούδια, τα ανέκδοτα και τις θεα-
τρικές παραστάσεις!
«Μου αρέσουν του Πάγκαλου τα γούστα, 
που μας μάκρυνε τη φούστα»  

 Η Διάταξη
(Ημερομηνία εκδόσεως, 30 Νοέμβριου 1925)
Η \»Διάταξη» που έμεινε ιστορική, είχε τον τίτλο:  «Περί 
ορισμένου μήκους φουστών γυναικών άνω των 12 ετών 
κυκλοφορουσών εις δημόσια εν γένει μέρη και κέντρα».
«Ορίζομεν όπως αι γυναίκες αι άνω των 12 ετών οσά-
κις περιέρχονται τα δημόσια εν γένει μέρη ως και όταν 
εισέρχονται εντός των δημοσίων κέντρων φέρωσι φού-
στας ων το κατώτατον άκρον δέον να απέχη από του 
εδάφους 30 εκατοστά ..
Του μέτρου θεωρούνται συνυπεύθυνοι οι γονείς η οι 
επίτροποι των ανηλίκων κοριτσιών//Οι παραβάται της 
παρούσης καταδιώκονται και τιμωρούνται συμφώνως 
προς το άρθρον 007 του ποινικού νόμου» 
Το μέτρο, απ ότι διέρρευσε, φαίνεται να το εμπνεύστηκε 
η κυρία Παγκάλου!
Μια μέρα στο γραφείο του συζύγου της, Ρώτησε τον 
αστυνομικό διευθυντή που ήταν παρόν, γιατί επιτρέπει 
στις γυναίκες να κυκλοφορούν με τα γόνατα έξω.
Αυτή η παρατήρηση της, θεωρήθηκε πολύ σωστή και 
προστέθηκε στην εκστρατεία του Πάγκαλου, «κατά της 
ανηθικότητας στον δημόσιο βίο», που ήταν ένα από τα 
μεγαλόπνοα σχέδια του. 

Η εφαρμογή του μέτρου και τα ευτράπελα!
Η εφαρμογή του μέτρου, έπειτα από κάποιες αναβο-
λές, ώστε να προλάβουν να επιδιορθώσουν οι γυναί-
κες τα φορέματα τους, άρχισε στις 22 Μαρτίου 1926. 
Μέχρι τότε γινόντουσαν μόνο συστάσεις. Εν τω μεταξύ, 
ο γυναικόκοσμος όπως ήταν φυσικό αναστατώθηκε και. 
πολλές Αθηναίες έσπευσαν να συμμορφωθούν με το 
μέτρο, ενώ άλλες, μη το παίρνοντας σοβαρά,  το αψή-
φησαν. Με την εφαρμογή του μέτρου, άρχισαν οι διαπο-

μπεύσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αστυνομικοί, τις στα-
ματούσαν και μετρούσαν τα φορέματα τους .Εάν ήταν 
πιο κοντά 30 εκατοστά από το έδαφος, τις οδηγούσαν 
στο αυτόφωρο, όπως όριζε ο νόμος, και τους επιβάλλο-
νταν πρόστιμο 100 δρχ. Εάν υπήρχαν υπότροπες, τότε ο 
νόμος έλεγε ότι,  θα τιμωρούνται στις γυναικείες φυλα-
κές, από μία έως τρείς ημέρες, αναλόγως την κρίση του 
δικαστηρίου, που εξέταζε την όλη εμφάνιση και συμπε-
ριφορά. 
Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν, ειδικά στο κέντρο της Αθή-
νας, ήταν «άπειρου κάλλους», 
με κυρίαρχο θέμα, τη διαφωνία των γυναικών με τα 
αστυνομικά όργανα, για το ακριβές μήκος του φορέμα-
τος η της φούστας!
Τελικά, δεκάδες γυναίκες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια 
και πλήρωσαν πρόστιμο ενώ ορισμένες κλείστηκαν για 
2-3 μέρες  στη φυλακή!
Εν τω μεταξύ, τα όργανα του κράτους, εμπνεύστηκαν 
ακόμη ένα σατανικό υπόμνημα στην διάταξη: Στις «κοινές 
γυναίκες» αποφάσισαν να μην ισχύσει το απαγορευτικό 
μέτρο, ούτως ώστε κάθε γυναίκα να φοβάται να κυκλο-
φορήσει με κοντή φούστα, για να μην θεωρηθεί πόρνη!

Και ο Μπαϊρακτάρης! 
Κι ο Μπαϊρακτάρης ο σκληρός δε σήκωνε ζορλίκι, 
έγραψε ακόμη ο Μητσάκης, για τον περίφημο αστυνο-
μικό διευθυντή Αθηνών. 

Ο Δημήτρης Μπαϊρακτάρης, γεννήθηκε στο Αγρίνιο 
το1833 και ήταν γόνος σουλιώτικης οικογένειας. Το 1848 
κατατάχθηκε στο στρατό και έλαβε μέρος στην Κρη-
τική Επανάσταση του 1866 όσο και στον άτυχο Ελλη-
νοτουρκικό Πόλεμο του 1897.  Γενναίος , με επιτελικό 
πνεύμα, έφτασε μέχρι τον βαθμό του συνταγματάρχη. 
Ο Χαρίλαος Τρικούπης το 1893, τον διόρισε αστυνο-
μικό διευθυντή Αθηνών. Ο Μπαϊρακτάρης  τότε,  έβαλε 
σκοπό στην ζωή του, να ξεριζώσει από την Αθήνα τους  
*κουτσαβάκηδες, οι οποίοι ήταν ψευτοπαλληκαράδες 
με λερωμένο ποινικό μητρώο. .Οι  περισσότεροι  χασι-
κλήδες, νταβατζήδες, κλέφτες και μπράβοι σε χαρτο-
παικτικές  λέσχες .Ο Μπαϊρακτάρης, επικεφαλής ομά-
δας Ευζώνων, έμπαινε στα καφενεία και στις ταβέρνες 
όπου σύχναζαν, τους συλλάμβανε και τους διαπόμπευε 
δημοσίως στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Πρώτα- πρώτα 
τους ξύριζε το μουστάκι, έπειτα τους κούρευε τις αφέ-

λειες από τα μαλλιά, κατόπιν τους έκοβε το ένα μανίκι 
από το σακάκι, (αυτό που ήταν αφόρετο) και τέλος τους 
έκοβε το ζωνάρι -συνήθως κόκκινο-, που έφτανε μέχρι 
το χώμα και το οποίο ήταν αιτία παρεξήγησης, εάν 
κάποιος τους το πατούσε! Στη συνέχεια, τους οδηγούσε 
στη φυλακή. Ο Μπαϊρακτάρης, το 1896, κατά τη διάρ-
κεια των πρώτων σύγχρονων ολυμπιακών αγώνων στην 
Αθήνα, σκεφτικέ κάτι πάρα πολύ έξυπνο, που απέδωσε 
στην εντέλεια! Η αστυνομία τότε είχε ένα μεγάλο πονο-
κέφαλο, πως θα αντιμετωπίσει τους εισαγόμενους κλέ-
φτες, που με την ευκαιρία των αγώνων, θα ερχόντουσαν 
στην Αθήνα και θα ξάφριζαν τα πορτοφόλια των θεα-
τών.  Έτσι λοιπόν ο Μπαϊρακτάρης, έπιασε τους «δικούς 
μας» λωποδύτες, τους έριξε στο φιλότιμο, πως πρό-
κειται για «εθνικό γεγονός» και πως εάν σημειωθούν 
κλοπές, θίγετε η αξιοπρέπεια της χώρας! Έβαλε λοιπόν 
αι τους δικούς μας λωποδύτες, να φυλάνε τους ξένους 
λωποδύτες! 
Και πράγματι, κατά την διάρκεια των ολυμπιακών αγώ-
νων του 1896, δεν σημειώθηκε ούτε μια κλοπή. Ο Δημή-
τρης Μπαϊρακτάρης πέθανε  το 1900, λίγους μήνες αφού 
είχε αποστρατευτεί.  
*Ο Θεόδωρος  Πάγκαλος (1878–1952), με αναίμακτο 
πραξικόπημα, ανέλαβε την κυβέρνηση στις 25 Ιουνίου 
1925. Oι υποσχέσεις του, ότι θα έκανε χρηστή   λειτουρ-
γία στον κρατικό μηχανισμό, αλλά κυρίως η κόπωση 
όλων, έπειτα  από μια περίοδο κοινοβουλευτικής αστά-
θειας, συντέλεσαν στην αναίμακτη επικράτησή του και 
στην αποδοχή του, από στο Κοινοβούλιο. Στην αρχή 
της διακυβέρνησης του, υπήρξε ανοχή, αλλά λίγο καιρό 
αργότερα, άρχισε η δυσαρέσκεια. Καταρχήν  λόγω των 
αυταρχικών μεθόδων του, αλλά κυρίως για την αδυνα-
μία του στην επίλυση των οικονομικών προβλημάτων 
της χώρας. Έτσι άρχισε η φθορά, για τον απρόβλεπτο 
Θ. Πάγκαλο. Η περίοδος  διακυβέρνησης του στιγματί-
σθηκε εκτός των άλλων,  για λογοκρισία στον τύπο και 
εκτοπίσεις πολιτικών αρχηγών, αλλά και απλών πολιτών 
στην εξορία  .Ο Θ. Πάγκαλος, ανετράπη  στις 22 Αυγού-
στου 1926, για να αναλάβει στη συνέχεια ο Γεώργιος 
Κονδύλης.
*Κουτσαβάκης: εκ του κουτσά- βαίνω, επειδή βάδιζαν 
κουνιστά, όπως ένας χωλός άνδρας.  

Στην εποχή του Πάγκαλου, ήταν μακριές οι φούστες,
στο Μοναστηράκι αράζανε οι σούστες,
λίγοι περπατούσανε τότε με τις κούρσες,
σταυροπόδι στις αυλές τι 'ναι αυτά που λες.

Σήμερα κι οι κόμισσες βαστούν κομπολογάκι,
μπότα ως το γόνατο κι αβέρτα τσιγαράκι,
κοίτα πώς αλλάξανε τα χρόνια Δημητράκη,
σταυροπόδι στις αυλές τι 'ναι αυτά που λες.

Κι ο μπαϊρακτάρης ο σκληρός δε σήκωνε ζορλίκι,
έκοβε απ' τους μάγκες το ένα το μανίκι,
η μαγκιά τους έφευγε και το νταηλίκι,
σταυροπόδι στις αυλές τι 'ναι αυτά που λες.

Σήμερα κι οι κόμισσες βαστούν κομπολογάκι,
μπότα ως το γόνατο κι αβέρτα τσιγαράκι,
κοίτα πώς αλλάξανε τα χρόνια Δημητράκη,
σταυροπόδι στις αυλές τι 'ναι αυτά που λες.
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Η 
αστυνομία του Τορόντο ζητά τη 
βοήθεια του κοινού για τον εντο-
πισμό ενός υπόπτου σε σχέση με 
την υποτιθέμενη σεξουαλική επί-

θεση μιας γυναίκας σε τρένο του μετρό TTC. 
Η αστυνομία είπε ότι το φερόμενο περιστα-
τικό συνέβη το πρωί της 22ης Οκτωβρίου.
Μια γυναίκα επέβαινε σε ένα τρένο της 
γραμμής 2 του μετρό που ταξίδευε μεταξύ 
του σ ταθμού Jane και του σ ταθμού 
Woodbine όταν ένας άνδρας κάθισε δίπλα 
της και φέρεται να την επιτέθηκε σεξουα-
λικά. Την Τετάρτη, η αστυνομία έδωσε στη 
δημοσιότητα εικόνες του υπόπτου που τρα-
βήχτηκαν από τις κάμερες παρακολούθησης 
του τρένου. Περιγράφεται ως νεαρός μεταξύ 
18 - 20 ετών. εθεάθη τελευταία φορά φορώ-
ντας ένα μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ με το 
λογότυπο των Blue Jays, ένα μαύρο σακάκι, 

ένα μαύρο πουλόβερ, ένα μαύρο παντε-
λόνι, γκρι και λευκά παπούτσια και ένα καφέ 
σακίδιο καμουφλάζ Reebok.
Η αστυνομία προτρέπει όποιον μπορεί να 
αναγνωρίσει τον ύποπτο να επικοινωνήσει 
με τους ανακριτές στο 416-808-5300 ή με 
τους Crime Stoppers ανώνυμα στο 416-222-
TIPS (8477).

H αστυνομία ζητά βοήθεια για να 
αναγνωριστεί ο νεαρός που καταζητείται 
για σεξουαλική παρενόχληση στο TTC

Τ
ο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο 
του Καναδά λέει ότι θα προσφέ-
ρει στους επιβάτες έναν τρόπο να 
παρακάμψουν μεγάλες ουρές κα-

θώς προσβλέπει σε μια χειμερινή άνοδο 
ταξιδιών και προσπαθεί να αποφύγει την 
επανάληψη του ταξιδιωτικού χάους που 
παρατηρήθηκε νωρίτερα φέτος.
Το Διεθνές Αεροδρόμιο Pearson του 
Τορόντο ανακοίνωσε την Πέμπτη την 
κυκλοφορία του YYZ Express, το οποίο θα 
επιτρέπει στους πελάτες σε επιλεγμένες 
πτήσεις να κάνουν κράτηση εκ των προτέ-
ρων για τη θέση ελέγχου ασφαλείας.
Οι επιβάτες μπορούν να κάνουν κρά-

τηση για άτομα ή ομάδες έως 10 επι-
βατών στις περισσότερες πτήσεις εσω-
τερικού και εξωτερικού και σ τους 
δύο τ ε ρμα τ ικούς  σ ταθμούς  του 
αεροδρομίου, όπου θα με ταφερ-
θούν στη γραμμή ταχείας ασφάλειας. 
Ωστόσο, οι επιβάτες πρέπει να φτάσουν 
εντός 15 λεπτών από την ώρα της κρά-
τησης.
Το πρόγραμμα έρχεται μετά από ένα 
καλοκαίρι με καθυστερήσεις και ακυρώ-
σεις πτήσεων, όπου το Pearson είχε το χει-
ρότερο ρεκόρ στον κόσμο σε καθυστερη-
μένες πτήσεις, σύμφωνα με την υπηρεσία 
παρακολούθησης FlightAware.

Το Toronto Pearson ανακοινώνει νέο 
πρόγραμμα για να μειωθούν οι μεγάλες 
ουρές

Η 
πτώση των πωλήσεων στην ευ-
ρύτερη περιοχή του Τορόντο βα-
θύνθηκε τον περασμένο μήνα με 
το ήμισυ του αριθμού των συ-

ναλλαγών σε σύγκριση με ένα χρόνο νω-
ρίτερα και οι νέες καταχωρήσεις πέφτουν 
σε επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ 
και περισσότερο από μια δεκαετία, αναφέ-
ρει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ακινήτων 
του Τορόντο (TRREB).
Η συνεχιζόμενη ψύξη της κάποτε καυτής 
αγοράς ήταν εμφανής στις πωλήσεις του 
Οκτωβρίου, οι οποίες μειώθηκαν κατά 
49,1 τοις εκατό σε ετήσια βάση σε 4.961, 
και ελάχιστα άλλαξαν από τον Σεπτέμβριο.
Το διοικητικό συμβούλιο απέδωσε μεγάλο 
μέρος της μείωσης των πωλήσεων στην 
έλλειψη αποθεμάτων, το οποίο οι χρηματι-
στές είπαν ότι συνδυάζεται με υψηλότερα 
επιτόκια και πληθωρισμό για να κρατήσει 
τους αγοραστές μακριά από την αγορά.
Οι πωλητές αναστέλλουν την εισαγωγή 
ακινήτων επειδή φοβούνται ότι δεν θα 
βγάλουν τόσο πολλά όσο θα είχαν πριν 
από 10 ή 12 μήνες, όταν η αγορά κινού-
νταν με τρομερούς ρυθμούς.
Οι νέες λίστες μειώθηκαν 
κατά 11,6 τοις εκατό σε 
ετήσια βάση στις 11.749 - 
ένα επίπεδο που δεν έχει 
παρατηρηθεί από τον 
Οκτώβριο του 2010.
«Με νέε ς λίσ τε ς σε 
ή κοντά σε ισ τορικά 
χαμηλά, μια μέτρια άνο-
δος της ζήτησης από 
τα τρέχοντα επίπεδα θα 
είχε ως αποτέλεσμα μια αισθητή σύσφιξη 
στην αγορά μεταπώλησης κατοικιών σε 
σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο 

πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 
Kevin Crigger σε δελτίο τύπου την Πέμπτη.
Με λιγότερα σπίτια για να διαλέξετε και 
πωλητές να απορρίπτουν την εισαγωγή 
ακινήτων, το σύνθετο σημείο αναφοράς 

μειώθηκε κατά 1,3 τοις εκατό σε ετήσια 
βάση στα 1.098.200 $.
Η μέση τιμή πώλησης ήταν 1.089.428 
$, μια πτώση 5,7 τοις εκατό σε σχέση με 
το προηγούμενο έτος, αλλά μια αύξηση 
0,2 τοις εκατό από τον Σεπτέμβριο.
Οι μέσες τιμές μειώθηκαν περισσό-
τερο στην κατηγορία των ανεξάρτη-
των, όπου μειώθηκαν 11 τοις εκατό σε 
ετήσια βάση στα 1.372.438 δολάρια. 
Τα ημι-ανεξάρτητα ακίνητα μειώθη-
καν κατά 6,2 τοις εκατό στα 1.079.393 
δολάρια και τα αρχοντικά μειώθηκαν 
3,9 τοις εκατό στα 919.903 δολάρια.

Ωστόσο, τα διαμερίσματα σημείωσαν 
άνοδο 1,8 τοις εκατό από την ίδια περί-
οδο πέρυσι στα 716.515 δολάρια.
Συνολικά, το διοικητικό συμβούλιο δια-
πίστωσε ότι το σύνθετο σημείο αναφο-
ράς και η μέση τιμή πώλησης έχουν 
«ισοπεδωθεί» τους τελευταίους μήνες 
μετά από πιο απότομες πτώσεις την 
άνοιξη και τις αρχές του καλοκαιριού.
Οι πωλήσεις κατοικιών στην αγορά 

συνέχισαν να πέφτουν τον 
Οκτώβριο, μειώνοντας κατά 
45,5% σε σχέση με το προ-
ηγούμενο έτος, παρόλο που 
αυξήθηκαν κατά 12,8% από 
τον Σεπτέμβριο.
Τον περασμένο μήνα, οι 

πωλήσεις ανήλθαν σε 
1.903 και ήταν 33,3 τοις 

εκατό κάτω από τον μέσο όρο πωλήσεων 
του 10ετούς Οκτωβρίου.

TRREB: Οι πωλήσεις κατοικιών στο 
Τορόντο μειώνονται καθώς οι νέες 
καταχωρήσεις φτάνουν στο χαμηλό των 
τελευταίων 12 ετών
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Toronto • Montreal • Vancouver

Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα 
και συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας στο krinos.ca

Στην Ελλάδα αγαπάμε
ότι αξίζει αληθινά!          
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LIFE

Corrie Yee: 
Δεν αφήνει τίποτα στην φαντασία!

Πριν δύο χρόνια ανακαλύψαμε 
την Corrie Yee και μείναμε με το 
στόμα ανοιχτό, καθώς πρόκειται 
για ένα από τα πιο δημοφιλή 
μοντέλα για μπικίνι αυτή την 
στιγμή.

Η μελαχροινή καλλονή διαθέτει 
απίστευτες καμπύλες και ένα 
πληθωρικό μπούστο που δεν 
αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. 
Είναι ένα από τα πιο καυτά 
κορίτσια στο Instagram, κάτι 
που αποδεικνύουν και οι 1,3 
εκατομμύρια ακόλουθοι της, 
οι οποίοι μένουν με το στόμα 
ανοιχτό κάθε φορά που κάνει 
μια ανάρτηση. Η Corrie είναι 
μια γυναίκα που διαθέτει 
εντυπωσιακές αναλογίες, τις 
οποίες επιδεικνύει φορώντας 
μικροσκοπικά μπικίνι και σέξι 
εσώρουχα, κάνοντας τον αντρικό 
πληθυσμό να παραληρεί.

Έχει κοσμήσει αρκετές φορές 
τα εξώφυλλα του Playboy και 
άλλων αντρικών περιοδικών, 
όποτε το μόνο που έχουμε να 
πούμε για την συγκεκριμένη 
κυρία είναι να κάνετε κύλιση 
προς τα κάτω για να δείτε τις 
εντυπωσιακές φωτογραφίες της.
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Ο 
Α γ γ α ί -
ος βρέθη-
κ ε  ε κ τ ό ς 
G N T M 

αλλά δεν έ χε ι αν τ ι-
δράσ ε ι  ακόμα σ το 
Instagram. Με ακρο-
βατ ικά έπρεπε να ε-
πιτύχουν την καλύ-
τερη δυνατή λήψη οι 
παίκτες του GNTM 4 
που παραμένουν στο 
παιχν ίδι. Πάν τως το 
Twitter δεν καλοδέ-
χτησε την αποχώρη-
ση του Αγγαίου και 
όλοι πισ τεύουν πως 
η αποχή του από τα 
social media και με-
τά την αποχώρηση, 
σημαίνε ι πως ο Πο-
θητός  θα επ ισ τ ρέ-
ψε ι σ το GNTM 4 με 
τη δεύτερη ευκαιρία. 
Δες τα σχόλια παρα-
κάτω.

Η πρώτη δήλωση της 
παρουσιάστριας μετά 
τις φήμες χωρισμού

Τα τελευταία 24ωρα οι φήμες που 
θέλουν την Κατερίνα Καινούργιου 
να έχει χωρίσει από τον αγαπημένο 
της, Φίλιππο Τσαγκρίδη ενισχύο-
νται συνεχώς. Ωστόσο, η αγαπη-
μένη παρουσιάστρια είχε αποφύγει 
μέχρι στιγμής να κάνει την οποιαδή-
ποτε δήλωση σχετικά με την σχέση 
της. Με αφορμή όμως, τη διάρρηξη 
που έγινε χθες το βράδυ στο καμα-
ρίνι του φίλου της, Νίκου Κοκλώνη, 
στο J2US και έναν καθρέφτη που 
έσπασε, η παρουσιάστρια δεν 
δίστασε να σχολιάσει πως ίσως είναι 
μια καλή ευκαιρία να φύγει η γρου-
σουζιά από τα προσωπικά τους.

Η περιπέτεια που 
πέρασε ο Θοδωρής 
Θεοδωρόπουλος

Ο Θοδωρής Θεοδωρόπουλος μίλησε 
στο «Ηappy Day» για την ταλαιπω-
ρία που είχε με την υγεία του, αφού 
τον τσίμπησε ένα κουνούπι. «Γύρισα 
1η Οκτωβρίου από την Ινδία. Μάλ-
λον με τσίμπησε ένα μολυσμένο κου-
νούπι και αυτό εμφανίστηκε μετά από 
2 εβδομάδες, όπου είχα πυρετό συνέ-
χεια, κάθε μέρα. Μίλησα με κάποιους 
γιατρούς στην Ινδία και καταλήξαμε 
ότι είχα Δάγκειο Πυρετό. Ευτυχώς το 
αντιμετώπισα, αλλά σχεδόν με διέ-
λυσε. Κράτησε δύο εβδομάδες».Επί-
σης, όπως υποστήριξε, βρέθηκε θετι-
κός στην covid-19. 

Η Ρία Αντωνίου είναι μια από 
τις πιο «καυτές» γυναίκες που 
έχουν καταφέρει να κατακτή-
σουν το Instagram αλλά και να 
κάνουν καριέρα στο εξωτερικό.
Κάθε της διαδικτυακή εμφά-
νιση ξετρελαίνει τον ανδρικό 
πληθυσμό και δικαίως αφού 
το ξανθό μοντέλο είναι από 
τις πιο καυτές παρουσίες στο 
Instagram.

Ο Αγγαίος Ποθητός αποχώρησε 
από το GNTM 4 αλλά το Twitter 
είναι έξαλλο

H Σολωμού με το… κορδόνι της 
άναψε φωτιές

Η Ρία Αντωνίου 
ποζάρει με «καυτά» 
κόκκινα εσώρουχα

Γ
εννήθηκε σ την Ρόδο, πήγε σ την 
Αθήνα κα ι  ως  κορί τσ ι  που λα -
τρεύει το νερό θα την δεις να κυ-
κλοφορήσει σ τα Νότια Προάστια. 

Μας  σ υσ τ ήθηκε  ως  «Μις  Τουρισμός 
2014» και πέν τε χρόνια αργότερα συνε-
χίζει να «σ τοιχειώνει» τα όνειρα και τα 
πάθη μας.

Το σώμα της αγγ ίζει την τελειότητα, το 
χαμόγε λο της, πλατύ και έ ν τονο και η 
ομορφιά της είναι εξωτική.
Στην Αθήνα δούλεψε γ ια λίγο κάνον τας 
promotion και μετά έκλεισε συμβόλαιο 
με πρακτορείο κάνον τας την πρώτη της 
διαφήμιση ε τα ιρίας  κ ινητής τηλεφω-
νίας.

Την λένε Υπαπαντή κι είναι ό,τι 
καλύτερο έχουμε δει... «Βόμβα» κάθε 
ανάρτηση της!

Μ
ια από τις 
ο μ ο ρ φ ό -
τ ε ρ ε ς  υ -
πάρξεις της 

show biz. Και σίγουρα 
μια από εκείνες που τρε-
λαίνουν τον φωτογραφι-
κό φακό. Η Μαρία Σο-
λωμού έχει αξία κλασι-
κή. Και στα social media 
κάθε φωτογραφία της γί-
νεται… γιορτή. ην συγκε-
κριμένη φωτό την είδαν 
στο λογαριασμό της πε-
ρισσότεροι από 42.000 
άνθρωποι. Αν είσαι ένας 
από αυτούς; Δεν χρειά-
ζονται περισσότερα λό-
για. Αν όχι; Ιδού η ευκαι-
ρία σου. Η Μαρία Σολω-
μού διαθέτει ένα ιδιαίτε-
ρο μοναδικό στιλ και εί-
ναι μια άκρως γοητευτι-
κή και εντυπωσιακή γυ-
ναίκα που σίγουρα σε 
συναρπάζει. Σε προκαλεί 
να την δεις και να την ξα-
ναδείς, να την ακούς και 
κυρίως να τη θαυμάζεις.
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Η 
νύχτα των νε-
κ ρ ώ ν,  έ θ ιμ ο 
τ ρομερά δια -
δεδομένο στην 

Αμερική δεν άφησε ασυ-
γκίνητη ούτε την Πάμελα 
Άντερσον. Η διάσημη σε-
ξοβόμβα πριν δύο χρό-
ν ια ε ίχε ευχηθεί με τον 
δικό της μοναδικό τρό-
πο «Happy Halloween» 
σκορπώντας αντί για τρό-
μο… εγκεφαλικό. Η εκρη-
κτ ική ν τ ίβα έδωσε άλλη 
διάσταση στη γιορτή των 
νεκρών ανεβάζοντας μια 
παλαιότερη φωτογραφία 
της στην οποία ποζάρει ως 
αρχηγός των ινδιάνων και 
ετοιμάζει για μια ιδιότυπη 
-γυμνή- ιεροτελεστία.

Τ
ο μεγάλο σίριαλ των τε-
λευταίων ημερών με τους 
Μάουρο Ικάρντι και Γουά-
ντα Νάρα φαίνεται ότι ολο-

κληρώθηκε οριστικά και μάλιστα 
το «happy end» το υπέγραψε το ί-
διο το ζεύγος με ανακοίνωση του 
εκρηκτικού μοντέλου. «Οι φω-
τογραφίες που ανεβάζω τους τε-
λευταίους μήνες δείχνουν πόσο 
καλοί ήμασταν και πόσο χαρού-
μενοι. Ήμουν πολύ πληγωμένη α-
πό αυτό που συνέβη. Κάθε μέρα 
ζητούσα από τον Μάουρο διαζύ-
γιο. Όταν κατάλαβε ότι δεν υπήρ-
χε γυρισμός, μου είπε ότι δεν μπο-
ρούμε να συνεχίσουμε έτσι, ότι αν 
ο χωρισμός ήταν ο μόνος τρόπος 
για να τελειώσει τόσος πόνος, τό-
τε θα έπρεπε να το κάνουμε. Πήγα-
με στον δικηγόρο. Σε δύο μέρες ο 
Μάουρο αποδέχθηκε όλους τους 
όρους και υπογράψαμε τη συμ-
φωνία. Την επόμενη μέρα μου έ-
γραψε ένα γράμμα που κανείς δεν 
μου είχε γράψει ποτέ: “Σου έδωσα 
τα πάντα και έχεις τα πάντα, ελπίζω 
να είσαι ευτυχισμένη γιατί αυτό θα 
με έκανε ευτυχισμένο” Και εκεί συ-
νειδητοποίησα κάτι: ότι έχοντας τα 
πάντα, δεν έχω τίποτα αν δεν είμαι 
μαζί του. Είμαι σίγουρος ότι αυτή 
η άσχημη στιγμή που περνάμε θα 
μας δυναμώσει ως ζευγάρι και ως 
οικογένεια.

Επίσημο: Ξανά μαζί Ικάρντι και Νάρα!

Μ
π ο ρ ε ί 
η κα-
ρ ι έ -
ρα του 

να μην έχει την εξέ-
λιξη που περίμεναν 
πολλοί, αλλά ο Ντέ-
λε Άλι τα πάει καλύ-
τερα… εκτός γηπέ-
δου. Ο 25χρονος με-
σοεπιθετικός της Τό-
τεναμ εθεάθη με την 
Νικόλ Μπέρι, πρωτα-
γωνίστρια του reality 
show της βρετανικής 
τηλεόρασης «Made in 
Chelsea». Το 24χρονο 
μοντέλο από τον Κα-
ναδά φωτογραφήθη-
κε να κρατά το χέρι του 
Άγγλου άσοτ και να έχει 
γείρει στον ώμο του επι-
βεβαιώνοντας πως είναι 
ζευγάρι. Το Μάιο ο Ντέ-
λε Άλι είχε «πιαστεί» από 
τους παπαράτσι να φιλιέ-
ται με την κόρη του Πεπ 
Γκουαρντιόλα, προπονητή 
της Μάντσεστερ Σίτι.

Η Πάμελα Άντερσον ευχήθηκε 
γυμνή «Happy Halloween»

Σύζυγος Χακίμι: «Τον τελευταίο Σύζυγος Χακίμι: «Τον τελευταίο 
μήνα έχουμε κάνει σεξ… 6,5 μήνα έχουμε κάνει σεξ… 6,5 

φορές»φορές»

Ο
ι πολλές αγωνιστικές υποχρε-
ώσεις του Ασράφ Χακίμι στην 
Παρί Σεν Ζερμέν δεν του επι-
τρέπουν να βλέπει συχνά τη 

σύζυγό του, Χίμπα Αμπούκ, με την τε-
λευταία να μιλά σε συνέντευξή της για 
τις… μειωμένες της ερωτικές συνευρέ-
σεις με τον Μαροκινό ποδοσφαιριστή!
ην ώρα που εκείνος έδινε με δύο γκολ 
τη νίκη στην Παρί κόντρα στη Μετς, η 

πανέμορφη ηθοποιός σχολίαζε σε σχε-
τική ερώτηση πως «θα είμαι ειλικρινής. 
Δεν βλέπω πολύ τον Ασράφ τελευταία. 
Κάναμε σεξ 6,5 φορές τον τελευταίο 
μήνα».
Στιγμές νωρίτερα, ο παρουσιαστής της 
εκπομπής Resistencia, είχε εξηγήσει 
πως «η αυτοϊκανοποίηση μετρά για μισή 
φορά».

Η εντυπωσιακή νέα σύντροφος του 
Ντέλε Άλι
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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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Tρείς απατημένοι σύζυγοι έψαχναν τρόπους 
να επιβεβαιώσουν αν και με ποιον έκαναν οι 
γυναίκες τους την απιστία. Τα συζητούσαν 
για ώρες όμως δεν κατέληξαν κάπου κι έτσι 
αποφάσισαν, γυρνώντας στο σπίτι, να κάνει 
ο καθένας ό,τι του έρθει. Την επόμενη μέρα 
συναντιούνται πάλι και λέει ο πρώτος: 
«Εγώ γύρισα χθες στο σπίτι και τη ρώτησα 
ευθέως αν με απάτησε. Εκείνη το αρνήθηκε 
κι εγώ από τα νεύρα μου την πλάκωσα στο 
ξύλο μέχρι που είπε»:  «Εντάξει το παραδέχο-
μαι, σε απάτησα με τον Αναστάση!» 
Λέει ο δεύτερος: «Και εγώ το ίδιο έκανα. Την 
άρχισα στις γρήγορες και στο τέλος παραδέ-
χτηκε ότι πήγε με τον κουμπάρο.» Λέει και ο 
τρίτος: «Εγώ δεν είχα τέτοιο θέμα. Πήγα στο 
σπίτι, έκανα το μπάνιο μου, άραξα στη βερά-
ντα, κι όταν είδα τη γειτόνισσα της φώναξα»: 
«Βούλα είσαι πουτ@να!!!» Και ξεκίνησε 
αυτή: «Εγώ είμαι η πουτ@να ή η γυναίκα σου 
που έχει πάει με τον Αλέκο, τον Βαγγέλη, τον 
Μπάμπη, τον Γρηγόρη…»

Πάει κάποιος να δώσει το δίπλωμα οδήγη-
σης. Όταν φτάνει στον εξεταστή, εκείνος του 
λέει:
- Θα μου δώσεις επιπλέον 500 ευρώ και θα 
σου κάνω μόνο τρεις ερωτήσεις. Αν τις απα-
ντήσεις, θα περάσεις χωρίς να σε εξετάσω σε 
τίποτα άλλο.
Αφού το σκέφτηκε λίγο ο άλλος, του έδωσε 

τα 500 ευρώ και ο εξεταστής του λέει:
- Ωραία, 1η ερώτηση. Είναι νύχτα, είσαι με το 
αυτοκίνητο σε ένα σκοτεινό δρόμο και βλέ-
πεις να έρχονται δύο φώτα.Τι είναι;
- Ένα αυτοκίνητο, φυσικά.
- Ναι, αλλά τι αυτοκίνητο; Ford, BMW;
- Δεν μπορώ να ξέρω!
- Την έχασες την ερώτηση. 2η ερώτηση. Είναι 
νύχτα, είσαι με το αυτοκίνητο σε ένα σκο-
τεινό δρόμο και βλέπεις να έρχεται ένα φως. 
Τι είναι;
- Μια μηχανή, βέβαια.
- Ναι, αλλά τι μηχανή; Yamaha,Harley 
Davidson...;
- Πού να ξέρω;;;
- Πάει και η 2η. 3η ερώτηση. Είναι νύχτα, 
είσαι με το αυτοκίνητο σε ένα σκοτεινό 
δρόμο και βλέπεις να έρχονται δύο μεγάλα 
φώτα. Τι είναι;
- Ένα φορτηγό.
- Ναι, αλλά τι φορτηγό; Volvo, Mercedes..;
- Πώς γίνεται να ξέρω;
Προσπαθώντας να συγκρατήσει το θυμό 
του, του λέει ο άλλος.
- Να σου κάνω εγώ μια ερώτηση. Είναι νύχτα, 
είσαι σε ένα σκοτεινό δρόμο με τα πόδια και 
βλέπεις μπροστά σου ένα σπίτι με ένα κόκ-
κινο φωτάκι. Από έξω είναι μια γυναίκα. Τι 
είναι;
- Μια πουτ@*@, βέβαια.
- Ναι, αλλά τι πουτ@*@; Η μητέρα σου, η 
γυναίκα σου, η αδερφή σου...;;

ΚΡΙΟΣ
Οικονομικές συμφωνίες ή επαγγελματικές 
προτάσεις που σας είχαν γίνει, χρειάζονται 
επανεξέταση. Μία σύνθετη εβδομάδα, που 
θα σας απασχολήσουν πολλά θέματα και 
διάφοροι άνθρωποι. Βάζετε τη ζωή σας σε 
νέες βάσεις, ενώ αποφασίζετε να πολεμή-
σετε και να υπερασπιστείτε ανοιχτά, όλα 
αυτά που από χρόνια πιστεύατε και θέλατε.

ΤΑΥΡΟΣ
Πρέπει να καταλάβετε πως η καλή φυσική 
σας κατάσταση εξαρτάται και από την 
ψυχική σας διάθεση. Αν και το κλίμα είναι 
ευμετάβλητο και οι διαθέσεις των ανθρώ-
πων ασταθείς, εσείς θα διατηρήσετε μια 
δυναμική ισορροπία και θα εκφράζεστε 
εντονότερα, ειδικά αν ανήκετε στους καλ-
λιτεχνικούς τύπους του ζωδίου σας. Οι επι-
χειρηματίες θα έχετε νέες ιδέες που θα πάνε 
πολύ καλά στην πρακτική τους εφαρμογή.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αφήστε το άγχος κατά μέρος γιατί θα αλλάξει 
δυναμικά. Μην πάρετε τις καταστάσεις στα 
σοβαρά, καθώς υπάρχει μία τάση υπερβολής 
της κακής εκτίμησης των πραγμάτων. Είναι 
μία ευχάριστη εποχή για να διευθετήσετε τις 
υποθέσεις σας. Ίσως προκύψει κάποιο πρό-
βλημα στο φιλικό σας περιβάλλον 
που θα σας στεναχωρήσει. Από 
τη μία θα έχετε την ανάγκη 
επαφής και κοινωνικότη-
τας και από την άλλη θα 
νιώθετε κούραση ή / 
και υπερκόπωση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Κάποιες φιλοδοξίες 
σας θα ικανοποιηθούν, 
καθώς θα προκύψουν 
ευκαιρίες για αξιόλογες 
συνεργασίες. Επειδή οι αποφά-
σεις που θα πάρετε τώρα μπορεί να 
επηρεάσουν τα συμφέροντά σας για μεγάλο 
διάστημα, να είστε συγκροτημένοι και να μην 
παρασύρεστε.

ΛΕΩΝ
Όλα δείχνουν ότι περνάτε μια μεταβατική 
κατάσταση, μετά την οποία πολλά στην 
προσωπική και την οικογενειακή σας ζωή 
θ’ αλλάξουν. Αυτό το διάστημα θα πάρετε 
αποφάσεις για οικονομικά και οικογενειακά 
θέματα. Είναι σκόπιμο να μην κάνετε τίποτα 
βιαστικό. Είστε δυναμικοί, γεμάτοι ζωτικό-
τητα και αισιοδοξία. Όμως, κάπως καταπι-
έζετε τους άλλους με τις επίμονες ιδέες και 
επιθυμίες σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ορισμένοι, μπορεί να πιεστείτε για κάποια 
πληρωμή ή για κάτι που θέλετε να αποκτή-
σετε. Κάποιοι άλλοι, μπορεί να απογοητευ-
θείτε από την συμπεριφορά ενός αγαπη-
μένου σας ανθρώπου. Οι συνθήκες ίσως 
φέρουν μια ξαφνική αλλαγή στην εργασία 
σας, που παρά τις πρώτες ενδείξεις, θα είναι 
μάλλον για το καλό σας. Μη σταματήσετε τις 
προσπάθειές σας για τους επαγγελματικούς 
σας στόχους και προσπαθήστε να διερευ-
νήσετε την κοινωνική σας δραστηριότητα. 

ΖΥΓΟΣ
Αν ασχολείστε με τα κοινά, φροντίστε να 
πιάσετε το σφυγμό του πλήθους και να απο-
δειχθείτε χρήσιμοι. Αν κάποιοι ευνοούνται 
να ζήσουν συγκλονιστικές στιγμές, αυτοί 
είστε εσείς. Είναι μια ειδική εβδομάδα σε 
όλους τους τομείς: τον αισθηματικό, τον 
επαγγελματικό, τον κοινωνικό. Προσπαθή-
στε να βρίσκετε χρόνο και να τον διαθέτετε 
στον εαυτό σας, μόνο καλό θα σας κάνει. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η αισθηματική σας ζωή προχωράει σε ένα 
επίπεδο, έχετε τακτοποιήσει πια τα προβλή-
ματά σας και είστε πιο ήρεμοι και σίγουροι 
για ότι κάνετε τώρα. Αρκετοί μάλιστα συζη-
τούν, για την ήρεμη ζωή σας. Αν θέλετε λοι-
πόν να επιχειρήσετε κάποιες αλλαγές στη 
σχέση σας, θετικές πάντα, επιχειρήστε το 
πολύ γρήγορα… τώρα. Στον επαγγελμα-
τικό τομέα μην ριψοκινδυνέψετε να κάνετε 
κάποιες επενδύσεις. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτή την περίοδο απομακρύνετε κάθε 
δυσάρεστη σκέψη που μόνο αρνητικά απο-
τελέσματα μπορεί να έχει στη ζωή και στη 
σκέψη σας. Πάρτε αποφάσεις σε σημαντικά 
θέματα που σας απασχολούν και ιδιαίτερα 

σε θέματα που αφορούν την καριέρα 
σας. Ήρθε η ώρα να δράσετε 

επιτέλους και θα δείτε πως 
σε λίγο καιρό θα έχετε 

αποτελέσματα. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Κάτι που βλέπατε ότι 
είναι δύσκολο να πραγ-
ματοποιηθεί, οφείλεται 

στο ότι κάποιος σας προ-
βάλλει διάφορα προσχή-

ματα και σας στεναχωρεί. 
Παρά τη διάθεσή σας για κοινω-

νικότητα και πρόοδο, οι δυσκολίες θα 
εξακολουθήσουν. Μην αποθαρρύνεστε από 
καθυστερήσεις ή διαδικασίες, που απαιτούν 
κόπο και συζητήσεις. Προσπαθήστε να δείτε 
με ρεαλισμό τη σχέση σας, με το άμεσο περι-
βάλλον σας, οικογενειακό και επαγγελματικό.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Τα νεύρα σας είναι τεντωμένα και καλό είναι 
να ηρεμήσετε ασχολούμενοι με χρήσιμες 
δραστηριότητες – αλλά με σύνεση. Οι προ-
σπάθειές σας για οικονομική βελτίωση ίσως 
καρποφορήσουν, αν δεν είστε ριψοκίνδυ-
νοι ή άπληστοι και δε δημιουργείτε περιττά 
έξοδα. Πιθανή ξαφνική αλλαγή στο σπίτι. 
Ίσως δε χρειάζεται να ασχολείστε τόσο με 
τη δουλειά σας, στο σπίτι ή στο γραφείο. 

ΙΧΘΕΙΣ
Οι μέρες της στεναχώριας, της μελαγχολίας 
και της μιζέριας φτάνουν στο τέλος τους. Τις 
επόμενες θα αισθανθείτε ξανά αισιόδοξα 
και ενέργεια και θα νιώσετε την ανάγκη να 
εκτονωθείτε. Με τέτοια διάθεση μην μένετε 
μέσα στο σπίτι. Ντυθείτε, στολιστείτε και 
βγείτε έξω να γνωρίσετε κόσμο! Είναι βέβαιο 
ότι η καλή σας διάθεση δεν θα σας αφήσει 
και φυσικά δεν θα περάσετε απαρατήρητοι.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

Από εκδήλωση του Ερυθρού 
Σταυρού στο Παναθηναικό 

Στάδιο δεκαετία ‘60

Δεκαετία 1970

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. Φωτογραφία με 

τον πολιτικό πάνω
σε γαϊδουράκι

Προσφυγοπούλα στην 
Θεσσαλονίκη (Α’Π.Π. ) 

την ώρα που ξεψειριάζει 
την μητέρα της 

Χριστούγεννα 1915 στην 
Θεσσαλονίκη . Βρετανοί 

στρατιώτες παίζουν 
ποδόσφαιρο

ΚΕΡΚΥΡΑ - Χωρικές Βύρου

ΦΛΩΡΙΝΑ 1933

Λιτανεία του Ιερού 
σκηνώματος του Αγίου 

Σπυρίδωνος

Δεκαετία του 50 οδός 
Βάσ. Κωσταντίνου  

Κόρινθος
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Παιδικές αναμνήσεις ζωντανεύουν μαζί 
με τις ιστορίες από το παρελθόν, αλλά και 
το μέλλον της πόλης, το οποίο φτιάχνουν 
ενδιαφέροντες άνθρωποι.

Γ
αλαζοπράσινη και βαθιά, δίπλα στη μικρή 
πόλη, απλώνεται η λίμνη». Έτσι ξεκινούσε 
το 1953 ο Γιαννιώτης συγγραφέας Δημή-
τρης Χατζής το διάσημο βιβλίο διηγημάτων 

του «Το τέλος της μικρής μας πόλης», κάνοντας σα-
φή την άρρηκτη σχέση μεταξύ λίμνης και Ιωαννί-
νων. Πράγματι, τα Γιάννενα δεν θα ήταν αυτά που 
είναι χωρίς τη γοητευτική Παμβώτιδα, της οποίας 
ωστόσο τα νερά έχουν πάψει προ πολλού να είναι 
γαλαζοπράσινα – ή βαθιά. Για χρόνια υπήρξε χω-
ματερή για επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα τεράστιες 
ποσότητες μπάζων να έχουν κατακαθίσει στον βυ-
θό της. Πλέον ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προ-
στατευόμενων Περιοχών Natura 2000, αλλά έχει 
δρόμο ακόμα να διανύσει μέχρι να αποκαταστα-
θεί το φυσικό της περιβάλλον. Τη μέρα που φτάνω 
στην πόλη, στα νερά της επιπλέουν σκουπίδια μαζί 
με καλάμια, σπασμένα σε χίλια κομμάτια από τον 
αέρα των προηγούμενων ημερών. Βλέπω όμως 
και κύκνους, και σκουφοβουτηχτάρια, και το όρος 
Μιτσικέλι, κατακόκκινο από τον απογευματινό ή-
λιο, να καθρεφτίζεται σε αυτά. Έχει μια ιδιαίτερη 
μαγεία η Παμβώτιδα, και θα το διαπιστώσετε περ-
πατώντας στον ατμοσφαιρικό και γαλήνιο παρα-
λίμνιο πεζόδρομο. Αν σας αρέσει το ποδήλατο, υ-
πάρχει ειδικός ποδηλατόδρομος, ενώ μπορείτε να 
κλείσετε και ποδηλατάδα με την εταιρεία Bikewise 
Travel (bikewisetravel.gr) του Λευτέρη και της Χα-
ράς, οι οποίοι διοργανώνουν εκδρομές με ποδή-
λατα στη λίμνη και στα γύρω χωριά. Σε κάποιο ση-
μείο της διαδρομής, η Χαρά μάλιστα θα σας περι-
μένει για πικνίκ με τοπικές νοστιμιές και προϊόντα. 
Αν πάλι σας ενδιαφέρει να μάθετε τα πάντα γύρω 
από τον ευαίσθητο αυτό υγρότοπο και τις προκλή-
σεις που αντιμετωπίζει, αξίζει να επισκεφθείτε το 
Κέντρο Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης 
Λίμνης Παμβώτιδας (lakepamvotis.gr), που βρί-
σκεται στο Νησί.

Αργυροτεχνίας εγκώμιον
Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν το Κάστρο με 
τα λιθόστρωτα σοκάκια του γραφικό. Εγώ πάλι 
δυσκολεύομαι να βρω γοητεία σε σπίτια ετοι-
μόρροπα ή ανακαινισμένα, με κακόγουστα κου-
φώματα, και στα αυτοκίνητα των ντόπιων, παρ-
καρισμένα ατάκτως δεξιά και αριστερά. Για μένα 
στο Κάστρο δίνουν χρώμα μονάχα οι δύο ακρο-
πόλεις του με τα υπέροχα τζαμιά τους και ιδιαί-
τερα η νοτιοανατολική ή Ιτς Καλέ (σ.σ. Εσωτερικό 
Φρούριο), όπου ο Αλή Πασάς είχε το ανάκτορό 
του (καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1870). Εκεί 
βρίσκεται και ένα από τα σύγχρονα κοσμήματα 
της πόλης, το Μουσείο Αργυροτεχνίας του Πολιτι-
στικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (piop.gr), που 
πραγματεύεται την τέχνη της αργυροχοΐας κατά 
την προβιομηχανική περίοδο και την ιστορία της 
στην περιοχή της Ηπείρου από τον 15ο αιώνα και 
έπειτα. Η μόνιμη έκθεσή του στεγάζεται στον υπο-
δειγματικά ανακαινισμένο δυτικό προμαχώνα, ο 
οποίος σε υποδέχεται με τον ήχο του σφυριού 
κάποιου τεχνίτη που φιλοτεχνεί ένα αργυρό αντι-
κείμενο στο εργαστήριό του. Κατά την περιήγησή 
σας στους χώρους της έκθεσης, ποικίλα εποπτικά 
μέσα θα σας βοηθήσουν να γνωρίσετε τις βασικές 
παραδοσιακές τεχνικές μορφοποίησης και διακό-

σμησης αργυρών αντικειμένων, ενώ στο δεύτερο 
επίπεδο θα έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά 
χαρακτηριστικά δείγματα της δουλειάς Ηπειρω-
τών τεχνιτών. Αυτά εκτίθενται σε ειδικά μελετη-
μένες προθήκες, που κρέμονται από την οροφή 
και φωτίζονται από κάτω με τρόπο που κάνει τα 
εκθέματα να μοιάζουν ότι ίπτανται στο κενό. Φεύ-
γοντας, κάντε μια στάση στο πωλητήριο του μου-
σείου και στο συμπαθητικό του καφέ.

Στις εβραϊκές συνοικίες
Οι Εβραίοι κατοίκησαν κυρίως εντός του 
Κάστρου, γύρω από την (παλιά) συναγωγή, που 
σώζεται μέχρι σήμερα και λειτουργεί κατά βάση 
ως μουσείο. Αποτελεί τη μεγαλύτερη και αρχαιό-
τερη ρωμανιώτικη συναγωγή σε όλα τα Βαλκάνια 
και σίγουρα αξίζει μια επίσκεψη (κατόπιν συνεν-
νόησης, στα τηλ. 6932-767788, 6977-405744). 
Αξίζει όμως να βγείτε και εκτός Κάστρου, για να 
περιπλανηθείτε στην παλιά συνοικία Κουρμανιό 
(απέναντι από την Κεντρική Πύλη), όπου κατοι-
κούσαν οι πιο εύποροι Εβραίοι, και να θαυμάσετε 
μερικά χαρακτηριστικά δείγματα κατοικιών τους. 
Στην όμορφη οδό Σούτσου θα συναντήσετε και 
το αξιόλογο Ίδρυμα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή (τηλ. 
26510-36517), που εκτός από περιοδικές εκθέ-
σεις φιλοξενεί και μια πλούσια βιβλιοθήκη, για 
όσους θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους 
πάνω στην ιστορία της πόλης και την εβραϊκή κοι-
νότητα.

Ιστορίες από την παλιά αγορά
Το 1869, η αγορά των Ιωαννίνων πυρπολήθηκε 
από τον διοικητή της πόλης Ρασήμ Πασά, προ-
κειμένου η περιοχή να ρυμοτομηθεί. Έναν χρόνο 
αργότερα, στη θέση της ανεγέρθηκε η νέα αγορά 
στη μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα, με τις 
στοές της επί της κεντρικής (σημερινής) οδού Ανε-
ξαρτησίας, όπου είχαν τα μαγαζάκια τους πολλοί 
Εβραίοι, και τα δίπατα κτίριά της, που στον όροφο 
φιλοξενούσαν την κατοικία και στο ισόγειο το 
μαγαζί. Μετά από περίπου έναν αιώνα ακμής, η 
αγορά σήμερα παρουσιάζει εικόνα εγκατάλει-
ψης, απαξιωμένη από την πλειονότητα των ντό-
πιων, που πλέον ψωνίζουν δυτικότερα, γύρω από 
την οδό Τρικούπη. Τα περισσότερα μαγαζιά έχουν 
κλείσει και ιδίως το μεσημέρι, οπότε η ανάπαυλα 

τηρείται ευλαβικά και τα ελάχιστα εναπομείνα-
ντα μαγαζάκια της περιοχής κλείνουν και αυτά, σε 
πιάνει θλίψη. Η περιοχή ξαναζωντανεύει αργά το 
απόγευμα προς το βράδυ, όταν τα δεκάδες καφέ, 
μπαρ και μεζεδοπωλεία που στεγάζονται στα στε-
νάκια και στις στοές «πιάνουν δουλειά» και πλημ-
μυρίζουν από ντόπιους. Αξίζει, πάντως, μια βόλτα 
στην περιοχή και το πρωί, για μια γεύση τού πώς 
ήταν κάποτε η πόλη και –γιατί όχι– για να πιάσετε 
κουβέντα με τους παλιούς και τους νέους μαγαζά-
τορες, που αγαπούν την περιοχή και πολύ θα ήθε-
λαν να τη δουν να ακμάζει εκ νέου. Μεταξύ αυτών 
και η Ράνια Πιτένη με τον σύζυγό της Βαγγέλη 
Γκόγκο, που αναβιώνουν την τέχνη του παππού 
της Αριστοτέλη, τη μαχαιροποιία, κατασκευάζο-
ντας εκτός από μαχαίρια (τόσο άριστα φτιαγμένα, 
που μπορούν να σταθούν μέχρι και σε εστιατό-
ριο πεντάστερου ξενοδοχείου) και άλλα χειροποί-
ητα κοπτικά εργαλεία, όπως ψαλίδια αιγοπροβά-
των. Στο υπέροχα ανακαινισμένο κατάστημά τους 
Τέλης (Ζάππα 1, telisgiannena.gr) θα βρείτε δεκά-
δες αντικείμενα για σας και για δώρο.

Η Μονή Φιλανθρωπινών
Στο Νησί (nisi-ioanninon.gr), που κατοικείται εδώ 
και αιώνες και διατηρεί ακόμα τον παραδοσι-
ακό του χαρακτήρα, βρίσκεται η τρίτη μεγαλύ-
τερη μοναστική κοινότητα στην Ελλάδα (μετά το 
Άγιον Όρος και τα Μετέωρα), με επτά μονές. Μην 
παραλείψετε να επισκεφθείτε τη σημαντικότερη εξ 
αυτών, τη Μονή Αγίου Νικολάου των Φιλανθρω-
πινών, που ιδρύθηκε το 1292 από την ομώνυμη 
βυζαντινή οικογένεια. Οι τοιχογραφίες της, που 
φιλοτεχνήθηκαν στο καθολικό της τον 16ο αιώνα, 
σώζονται μέχρι σήμερα και αποτελούν το πιο αξι-
όλογο σύνολο μεταβυζαντινών τοιχογραφιών της 
Ηπείρου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, 
λόγω θεματολογίας, η τοιχογραφία αριστερά της 
εισόδου με τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλά-
δας.

Μια συλλογή για τον Αλή Πασά
Άλλη μία επισκέψιμη μονή του Νησιού είναι 
αυτή του Αγίου Παντελεήμονος, την οποία ο Αλή 
Πασάς είχε μετατρέψει σε εξοχική κατοικία και 
όπου τελικά δολοφονήθηκε το 1822 από τους 
στρατιώτες του Χουρσίτ Πασά, που του είχαν στή-

σει παγίδα. Εκεί λειτουργεί από το 2012 το Μου-
σείο Αλή Πασά και Επαναστατικής Περιόδου 
(museumalipasha.gr), ένα από τα ωραιότερα μου-
σεία της πόλης των Ιωαννίνων, το οποίο έφτιαξε 
και συνεχίζει να επιμελείται με πολλή αγάπη 
και μεράκι ο συλλέκτης Φώτης Ραπακούσης. Τα 
εκθέματα του μουσείου είναι ως επί το πλείστον 
ηπειρώτικα κειμήλια που σχετίζονται με τον Αλή 
Πασά, αλλά και τη δράση των Ελλήνων για την 
αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού, τα οποία ο 
Ραπακούσης είχε θέσει ως στόχο ζωής ήδη από το 
1980 να περισυλλέξει, να διασώσει και να «επα-
ναπατρίσει», όπως λέει χαρακτηριστικά, προκει-
μένου να μπορέσει κάποια στιγμή να τα εκθέσει 
σε ένα μουσείο.

Σύγχρονη τέχνη στο Ελληνικό
Μισή ώρα από τα Γιάννενα, με κατεύθυνση προς 
Τζουμέρκα, βρίσκεται το Ελληνικό Ιωαννίνων, 
πατρίδα του γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη, ο 
οποίος θέλησε να φέρει ξανά ζωή σε έναν τόπο 
που ένιωθε ότι αργοπέθαινε. Το κατάφερε δημι-
ουργώντας εντός του Δημοτικού Σχολείου όπου 
έμαθε τα πρώτα του γράμματα (και που τώρα 
έχει μόνο έξι μαθητές) το Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης» (theodoros-
papagiannis.gr). Σε αυτό δώρισε γλυπτά του με 
θέμα την  Ήπειρο και την ιστορία της. Συγκεκρι-
μένα, τους ευεργέτες και τους ξενιτεμένους της, 
τους μάστορες και τους βοσκούς της, τους ανθρώ-
πους του μόχθου, αλλά και του πνεύματος, τις 
μάνες και τους δασκάλους της. Ιδιαίτερα συγκινη-
τική η κατάλευκη, ονειρική τάξη με τον δάσκαλο, 
αλλά και τα τοτεμικά «Φαντάσματα», που φιλο-
τέχνησε από τα αποκαΐδια του καμένου Πολυτε-
χνείου στην Αθήνα (μετά τα γεγονότα του 1994), 
αποτίνοντας φόρο τιμής στους Ηπειρώτες ευεργέ-
τες που το έχτισαν. Εξίσου συγκινητικά τα συμπό-
σια γλυπτικής που ο Παπαγιάννης διοργανώνει 
κάθε καλοκαίρι, προσκαλώντας γλύπτες να δου-
λέψουν τα έργα τους στο προαύλιο του σχολείου, 
παρουσία των περαστικών, βάζοντας έτσι την 
τέχνη στη ζωή των πολιτών. Όλα τα έργα κατό-
πιν εκτίθενται κατά μήκος του κεντρικού δρόμου 
που διασχίζει το χωριό, την «Ιερά Οδό» όπως την 
αποκαλεί, και ο οποίος καταλήγει στην Ιερά Μονή 
Τσούκας.

Ιωάννινα: Βόλτες σε δρόμους παλιούς
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Πότε θα ξεκινήσει η έκθεσή 
τους στο κοινό

Ο
ι πρώτες 15, άγνωστες 
πρωτοκυκλαδικές αρ-
χαιότητες της συλλογής 
Στερν, έχουν καταφθά-

σει από τις ΗΠΑ στην Αθήνα και έ-
χουν πάρει ήδη τις θέσεις τους στις 
προθήκες του Μουσείου Κυκλαδι-
κής Τέχνης. Εκεί θα έχει την ευκαι-
ρία να τις δει, για πρώτη φορά στα 
χρονιά, το ελληνικό αλλά και το δι-
εθνές κοινό, από την Πέμπτη οπότε 
ανοίγει τις πύλες της η έκθεση με 
τίτλο «Γυρισμός. Κυκλαδικοί θη-
σαυροί στο ταξίδι της επιστροφής».
Οι αρχαιότητες αυτές αποτελούν το 
πρώτο κομμάτι τις συλλογής με τα 
121 συνολικά τεράστιας αρχαιολο-
γικής αξίας κυκλαδικά αντικείμενα 
της συλλογής του Αμερικανού συλ-
λέκτη Λέοναρντ Στερν που έρχονται 
στην Αθήνα μετά την πολυσυζητη-
μένη συμφωνία που επιτεύχθηκε 
μεταξύ του υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, του Μου-
σείου Κυκλαδικής Τέχνης και του 
Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης 
της Νέας Υόρκης (ΜΕΤ) και η οποία 
κυρώθηκε από την Βουλή πριν από 
δύο περίπου μήνες.
Ανάμεσα στις πρώτες αυτές κυκλα-
δικές αρχαιότητες που θα παραμεί-
νουν στην Αθήνα για έναν χρόνο, 

συμπεριλαμβάνονται δέκα μαρμά-
ρινα ειδώλια και πέντε αγγεία κατα-
σκευασμένα από μάρμαρο, στεα-
τίτη και πηλό, που καλύπτουν ένα 
ευρύ χρονολογικό φάσμα, από 
τους χρόνους της Νεότερης Νεολι-
θικής έως και εκείνους της Πρωτο-
κυκλαδικής ΙΙ περιόδου (περ. 5300 
– 2400/2300 π.Χ.). Τα ειδώλια ανα-
παριστούν αποκλειστικά τη γυναι-
κεία μορφή ανήκοντας σε τύπους 
και παραλλαγές που αντιστοιχούν 
στους τεχνοτροπικούς ρυθμούς της 
κάθε περιόδου (σχηματικά, προ-
κανονικά, κανονικά), ενώ τα αγγεία 
αντιπροσωπεύουν μερικούς από 
τους χαρακτηριστικότερους τύπους 

σκευών ολόκληρης της Πρωτοκυ-
κλαδικής περιόδου.
Τα εκθέματα βρίσκονται μοι-
ρασμένα σε τρεις διαφορετικές 
αίθουσες του Μουσείου Κυκλα-
δικής Τέχνης με βάση την χρονο-
λογική ενότητα στην οποία ανή-
κουν. Η πρώτη ενότητα περιλαμ-
βάνει περίτεχνα και σπάνια αγγεία 
και ειδώλια κυρίως της Πρωτοκυ-
κλαδικής Ι περιόδου (περ. 3200 – 
2800 π.Χ.), καθώς και ένα νεολιθικό 
ειδώλιο, ώστε να γίνει αντιληπτή η 
καταγωγή των πρωτοκυκλαδικών 
ειδωλίων από τη νεολιθική ειδω-
λοπλαστική. Στη δεύτερη ενότητα 
παρουσιάζονται αρχαιότητες της 

Μεταβατικής Πρωτοκυκλαδικής 
Ι/ΙΙ περιόδου (περ. 2800 – 2700 
π.Χ.). Μορφές προδρομικές που 
προαναγγέλλουν τις ολοκληρω-
μένες φόρμες της επόμενης περι-
όδου, καθώς δύο αγγεία από λίθο 
και πηλό που ανήκουν σε ιδιαίτερες 
κατηγορίες της πρωτοκυκλαδικής 
τέχνης περιλαμβάνονται στην ενό-
τητα αυτή. Τέλος, η τρίτη ενότητα 
περιλαμβάνει ειδώλια του λεγόμε-
νου κανονικού τύπου της παραλ-
λαγής Σπεδού, της πλέον διαδεδο-
μένης και πολυάριθμης της Πρωτο-
κυκλαδικής ΙΙ περιόδου (περ. 2700 
– 2400/2300 π.Χ.), καθώς και μια 
μαρμάρινη προχυτική φιάλη.

Ω
ς σύγχρονος μουσειακός χώρος, έκ-
θεσης και αποθήκευσης, θα λειτουρ-
γήσει το κτήριο στη διασταύρωση 
των τροχιογραμμών (crossover) στον 

Σταθμό «Σιντριβάνι» για τις αποσπασμένες αρ-
χαιότητες και τα κινητά ευρήματα των ανασκα-
φών του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Θεσ-
σαλονίκης. Το νέο μουσείο, όπως ανακοίνωσε 
το υπουργείο Πολιτισμού, θα έχει ως κύριο ά-
ξονα αφήγησης την πολεοδομική εξέλιξη της 
πόλης, κατά μήκος της κεντρικής αρτηρίας της. 
Το Μουσείο θα φιλοξενήσει και θα αναδείξει 
μέρος των κινητών ευρημάτων και τις αποσπα-
σμένες αρχαιότητες, που αποκαλύφθηκαν κατά 
την κατασκευή του Μετρό, και χωροθετείται ε-
ντός της Πανεπιστημιούπολης του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, νότια της 
κεντρικής βιβλιοθήκης. Οι πολυετείς ανασκα-
φές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
έργου κατασκευής του Μητροπολιτικού Σιδη-
ροδρόμου, στη Θεσσαλονίκη, έφεραν στο φως 
περίπου 300.000 κινητά ευρήματα και απέδω-
σαν έναν μεγάλο αριθμό αποσπασμένων αρ-
χαιοτήτων.
Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη δήλωσε: «Οι αποσπασμένες και προ-
σωρινά αποθηκευμένες αρχαιότητες αποτελούν 

σπάνιο υλικό, που συνιστούν τεκμήρια της ιστο-
ρικής εξέλιξης της Θεσσαλονίκης, καθώς προ-
σφέρουν τη δυνατότητα προσέγγισής της, μέσα 
από τις υποδομές της αρχαίας πόλης, τα δημό-
σια δίκτυα, την τεχνολογία των κατασκευών και 
την οικοδομική της ιστορία. Επιπλέον, πρόκειται 
για αρχαίες κατασκευές, μεγάλης κλίμακας, που 
λόγω των διαστάσεών τους δεν είναι δυνατόν να 
φιλοξενηθούν σε συμβατικό κτήριο. Το ορθο-
γώνιο υπόγειο κτίσμα στη διασταύρωση των 
τροχιογραμμών (crossover) στο Σταθμό «Σιντρι-
βάνι», που παραπέμπει σε ανασκαφική τομή 

και διαθέτει στατική επάρκεια σε μεγάλα φορ-
τία, αποτελεί τον ιδανικό χώρο για την απόθεση 
και ανάδειξή τους. Το Μουσείο στο κτήριο του 
Crossover θα λειτουργεί αυτόνομα και, συγχρό-
νως, παράλληλα με το Μουσείο του Μετρό, που 
ήδη διαμορφώνεται για να λειτουργήσει, εντός 
του διατηρητέου κτηρίου στρατωνισμού, στο 
Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Τα ευρή-
ματα που θα φιλοξενηθούν σε αυτά τα δύο μου-
σεία αφηγούνται και αναδεικνύουν την πολε-
οδομική εξέλιξη στο παλίμψηστο της Θεσσα-
λονίκης».

Εθνική Πινακοθήκη: 
To «Γυναικείο 
κεφάλι» του Πικάσo 
που εκλάπη το 2012, 
εκτίθεται ξανά 

Στην Εθνική Πινακοθήκη εκτί-
θεται και πάλι ο πίνακας «Γυναι-
κείο κεφάλι» του Πάμπλο 
Πικάσo, ο οποίος εκλάπη μάζι 
με έναν πίνακα του Μοντριάν 
τον Ιανουάριο του 2012.
Ο πίνακας εντοπίστηκε από τις 
Αρχές, τον Οκτώβρη του 2021, 
και από σήμερα, οι επισκέπτες 
της Εθνικής Πινακοθήκης θα 
μπορούν και πάλι να τον θαυ-
μάσουν, καθώς εκτίθεται μαζί 
με τον πίνακα του Μοντριάν στη 
νέα πτέρυγα της δυτικοευρω-
παϊκής τέχνης στο επίπεδο -2 
που άνοιξε μόλις τις πύλες της.
Όπως αναφέρεται «η ιστορία 
της συλλογής της δυτικοευρω-
παϊκής ζωγραφικής της Εθνικής 
Πινακοθήκης είναι συνυφα-
σμένη με τις απαρχές της ιστο-
ρίας του μουσείου. Και η ιστο-
ρία του μουσείου, όπως και η 
συγκρότηση των συλλογών του 
έχει τις ρίζες της στην αγάπη 
Ελλήνων συλλεκτών που ζού-
σαν στο εξωτερικό, οι οποίοι 
είχαν οραματιστεί μια εθνική 
πινακοθήκη στα πρότυπα των 
πινακοθηκών της Ευρώπης».
«Σε μια εποχή που η ελλη-
νική τέχνη ήταν στα σπάργανα, 
Έλληνες, επιφανή μέλη της δια-
σποράς, άφηναν, μέσω δωρεών 
ή κληροδοτημάτων, στο νεοσύ-
στατο κράτος τα έργα τέχνης 
τους, προκειμένου να αποτε-
λέσουν την πρώτη μαγιά ενός 
Μουσείου των Τεχνών. Δωρεά 
Πανεπιστημίου, Δωρεά Πολυ-
τεχνείου (δύο δωρεές που 
εμπεριέχουν πολλές μικρές ή 
μεγάλες δωρεές αγνώστων ή 
γνωστών προσωπικοτήτων της 
εποχής στα αντίστοιχα ιδρύ-
ματα), Κληροδότημα Γεωρ-
γίου Αβέρωφ, Κληροδότημα 
Αλεξάνδρου Σούτσου, Δωρεά 
Αικατερίνης Ροδοκανάκη, 
είναι κάποια από τα στοιχεία 
στις πινακίδες για την προσέ-
λευση των έργων της ενότητας 
της δυτικοευρωπαϊκής ζωγρα-
φικής».
Πίσω από τη μεγάλη αρπαγή, 
κρυβόταν ένας  49χρονος Έλλη-
νας, ο οποίος συνήθιζε να μοι-
ράζει τη ζωή του σε Αθήνα και 
εξωτερικό.

Συλλογή Στερν: Αυτές είναι οι πρώτες 15 κυκλαδικές 
αρχαιότητες που έφθασαν στην Ελλάδα 

Μετρό Θεσσαλονίκης: Σε μουσείο στον σταθμό 
«Συντριβάνι» οι αρχαιότητες 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο 
Ολυμπιακός αποχαιρέτησε την Ευρώπη υ-
ποδεχόμενος τη Ναντ για την τελευταία α-
γωνιστική των ομίλων του Europa League. 
Οι Πειραιώτες, οι οποίοι δεν είχαν βαθμο-

λογικό κίνητρο, ηττήθηκαν 2-0 από τη γαλλική ομά-
δα, η οποία τερμάτισε στη δεύτερη θέση και θα συ-
νεχίσει στα μπαράζ της φάσης των 16 της δεύτερης 
τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Το πρώτο γκολ πέτυχε ο Μοχάμεντ στο 79ο λεπτό, 
ενώ στο 90’ ο Μπλας «κλείδωσε» το τρίπο-
ντο. Οι ερυθρόλευκοι παρατάχθηκαν 
στον αγωνιστικό χώρο με αρκετές 
αλλαγές. Έπαιξαν νεαροί όπως 
ο Καλογερόπουλος και ο 
Σαμπουτνζής που πέρασε 
στο δεύτερο μέρος. Έτσι, 
ολοκλήρωσαν το γκρουπ 
σ τους δύο πόν τους, 
χωρίς να έχουν νίκη.

Το ματς
Η Ναντ βρήκε δίχτυα στα 
πρώτα λεπτά της αναμέ-
τρησης με κεφαλιά του Γκε-
σάν. Ωστόσο το γκολ του ποδο-
σφαιριστή της γαλλικής ομάδας δεν 
μέτρησε καθώς ήταν εκτεθειμένος. Οι 
ερυθρόλευκοι ισορρόπησαν γρήγορα και πήραν την 
κατοχή της μπάλας.
Ο Ολυμπιακός όσο είχε την μπάλα δημιουργούσε 
και ευκαιρίες. Στο 19’ ο Αραμπί πήρε κεφαλιά έπειτα 
από γέμισμα του Ανδρούτσου από τα δεξιά, με τον 
τερματοφύλακα της Ναντ να διώχνει με δυσκολία. 
Δύο λεπτά αργότερα υπήρξε νέα καλή στιγμή με τον 
Μπόουλερ.
Στο 29’ ο Αμπουμπακάρ Καμαρά έκανε το σουτ εκτός 
περιοχής από τα αριστερά, ο τερματοφύλακας της 
Ναντ απέκρουσε, όχι όμως σταθερά. Προσπάθησε 
να μπει ο Ουί Τζο στη φάση, με την άμυνα των Γάλ-
λων να απομακρύνει. Οι Πειραιώτες είχαν την υπε-

ροχή, όμως δεν μπορούσαν να σκοράρουν στο 
πρώτο 45λεπτο.
Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός ήταν ακόμη χαμηλό-
τερος, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν δύσκολα 
κάποιες φάσεις. Στο 63ο λεπτό ο Κούντε πραγματο-
ποίησε δυνατό σουτ εκτός περιοχής, με τον Λαφόντ 
να αποκρούει.
Η Ναντ, η οποία ήθελε τη νίκη για να συνεχίσει στη 
διοργάνωση, βρήκε το γκολ στο 79ο λεπτό. Ο Μπλας 

έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Μοχά-
μεντ κινήθηκε προς την μπάλα και με 

το κεφάλι σκόραρε. Στο 90’ οι Γάλ-
λοι κλείδωσαν το παιχνίδι. Ο 

Μοχάμεντ συνδυάστηκε ιδα-
νικά με τον Μπλας, ο οποίος 
με ψηλοκρεμαστό πλασέ, 
έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα.
Αποτέλεσμα με το οποίο η 
ομάδα του Μίτσελ αποχαι-
ρέτησε την Ευρώπη μένο-

ντας στους δύο βαθμούς 
στον όμιλο, με τα καναρίνια 

από την πλευρά τους να προ-
σπερνούν την Καραμπάγκ (ανα-

δείχτηκε ισόπαλη 1-1 εντός έδρας με 
την Φράιμπουργκ) και να ανεβαίνουν στη 

2η θέση, που τους οδηγεί στα νοκ-άουτ ματς Europa 
League, στέλνοντας στο Conference τους Αζέρους.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - 7ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EUROPA 
LEAGUE
Φράιμπουργκ
Ναντ
Καραμπάγκ
Ολυμπιακός
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής
Ολυμπιακός - Ναντ 0-2 (79’ Μοχάμεντ, 90+1’ Μπλας)
Καραμπάγκ - Φράιμπουργκ 1-1 (90+1’ Κουαμπένα / 
25’ πεν. Πέτερσεν)

Ο Ολυμπιακός των πολλών αλλαγών ηττήθηκε 2-0 από τη Ναντ και αποχαιρέτησε τις ευρωπαϊκές 
του υποχρεώσεις με ακόμη μία ήττα. Μοχάμεντ (79’) και Μπλας (90’) πέτυχαν τα δύο γκολ.

Ολυμπιακός - Ναντ 0-2: Ολυμπιακός - Ναντ 0-2: 
Πικρό αντίο με μία ακόμη Πικρό αντίο με μία ακόμη 
ήττα στην Ευρώπη για τους ήττα στην Ευρώπη για τους 
ερυθρόλευκουςερυθρόλευκους

Βόλος - Παναθηναϊκός 1-5
Πέντε γκολ, δέκα νίκες και 
μπαλάρα για τον πράσινους

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μία επιβλητική εμφάνιση στο 
καταπράσινο Πανθεσσαλικό Στάδιο, το οποίο φιλοξένησε 15.000 
οπαδούς του τριφυλλιού. Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σκόρπι-
σαν τον Βόλο, του οποίου επικράτησαν 5-1 για την 10η αγωνιστική 
της Super League.
Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την τρελή του πορεία, 

έκανε το 10 στα 10 και έφτασε στους 30 βαθμούς στην κορυφή του πρω-
ταθλήματος. Παράλληλα, ξεπέρασε το ρεκόρ που είχε καταγράψει η 
ομάδα του Χουάν Ραμόν Ρότσα τη σεζόν 1994-1995. Την επόμενη αγω-
νιστική οι πράσινοι αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.
Από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός πήρε τον έλεγχο 
της κατοχής και προσπαθούσε να δημιουργήσει καταστάσεις μπροστά 
από την εστία του Βόλου, ο οποίος κυρίως αμυνόταν. Απείλησε μόλις 
στο 3’ με πλασέ του Βέρμπιτς, ενώ ο ίδιος ποδοσφαιριστής είχε νέα 
καλή στιγμή στο 12ο λεπτό. Οι πράσινοι συνέχιζαν να έχουν τον έλεγχο 
με τους Θεσσαλούς να μην μπορούν να γίνουν απειλητικοί σε καμία 
περίπτωση. Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα στο 39ο λεπτό. 
Ο Παλάσιος κράτησε την μπάλα πάτησε στην περιοχή από τα δεξιά και 
με εξωτερικό φάλτσο νίκησε τον Κλέιμαν για το 1-0. Ο Αργεντινός συνέ-
χιζε να πρωταγωνιστεί και στο 44ο λεπτό έκανε δύο τα τέρματα του τρι-
φυλλιού. Ο Παλάσιος κατέβασε την μπάλα με το στήθος, έπειτα από ένα 
βαθύ γέμισμα του Μπρινιόλι. Έκανε αμέσως το σουτ εκτός περιοχής και 
νίκησε τον Κλέιμαν για το 2-0 των πρασίνων.
Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μέρος μπήκε με την ίδια δυναμική και δεν 
άργησε να κάνει τρία τα τέρματά του. Στο 63ο λεπτό ο Χουάνκαρ σού-
ταρε εκτός περιοχής, η μπάλα βρήκε στο πόδι του Εσκοβάλ και κατέληξε 
στα δίχτυα. Ο βοηθός έδειξε οφσάιντ, επειδή θεώρησε πως ο εκτεθει-
μένος Βέρμπιτς επηρέαζε το οπτικό πεδίο του Κλέιμαν. Ωστόσο, ο Σιδη-
ρόπουλος έλεγξε τη φάση στο μόνιτορ και μέτρησε το γκολ. Οι πράσι-
νοι έμοιαζαν ασταμάτητοι και στο 67ο λεπτό έγινε το 4-0. Ο Παλάσιος 
γύρισε προς την περιοχή, ο Σπόραρ με τακουνάκι δεν νίκησε τον τερμα-
τοφύλακα του Βόλου, ο Τσέριν πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα.
Ο Παναθηναϊκός δεν είχε διάθεση να βάλει στοπ και στο 76ο λεπτό 
πέτυχε ακόμη ένα γκολ. Ο Μπερνάρ πέρασε υπέροχα την μπάλα στον 
Σπόραρ, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Κλέιμαν, έκανε το πλασέ με 
το αριστερό και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ της τιμής πέτυχε 
ο Βόλος στο 85ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι του Νοκέρ. Το φινάλε του 
αγώνα βρήκε τους παίκτες των πρασίνων να πανηγυρίζουν με τους 
15.000 οπαδούς τους. Την ώρα που αποθεωνόταν από τους περίπου 
15.000 φίλους του Παναθηναϊκού, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς... ανταπέδιδε στο 
flash interview του θριάμβου επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. 
Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» στάθηκε στην όμορφη ατμόσφαιρα που 
δημιουργήθηκε και μάλιστα δεν ξέχασε ότι από αυτήν την πόλη άρχισε 
τα προπονητικά βήματά του.
«Χαίρομαι που σπάσαμε το ρεκόρ στον Βόλο, επειδή κατά κάποιον 
τρόπο είμαι συναισθηματικά δεμένος με την πόλη, γιατί εδώ ουσιαστικά 
άρχισα την καριέρα μου ως προπονητής της Νίκης. Χαίρομαι γι’ αυτό 
που κάναμε, γιατί είχαμε μαζί όλους αυτούς τους φιλάθλους. Νομίζω 
άξιζε τον κόπο που ήρθαν εδώ», δήλωσε στην Cosmote TV.

Ο 
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Η 
ΑΕΚ πήρε τη νίκη και στο πρώτο 
της ντέρμπι στην OPAP Arena, 
το οποίο ήταν και το χιλιοστό 
εντός έδρας παιχνίδι της στην 

πρώτη κατηγορία, επικρατώντας του ΠΑ-
ΟΚ 2-0 με μια μεστή εμφάνιση. Χρυσοί 
σκόρερ για την Ένωση ήταν ο Λιβάι Γκαρ-
σία στο 35’ και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο 
61ο λεπτό, με τον Ελίασον να μοιράζει και 
τις δύο ασίστ.

Πίεσε ψηλά και έκανε το πρώτο 
χτύπημα με τον Γκαρσία
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να 
μπαίνουν με διάθεση να πάρουν τα ηνία 
του αγώνα από νωρίς. Η ΑΕΚ να 
πιέσει ψηλά και ο ΠΑΟΚ να 
προσπαθεί να σπάσει το 
press με το build-up 
που προσπαθεί να 
παίξει όπως κάνει 
στα παιχνίδια του.
Ο ΠΑΟΚ απείλησε 
πρώτος στο πέμπτο 
λεπτό. Οι παίκτες του 
Λουτσέσκου εκτέλε-
σαν έξυπνα ένα φάουλ 
λίγο έξω από την περι-
οχή του Αθανασιάδη και ο 
Κωνσταντέλιας από πλάγια θέση 
έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ με ψιλο-
κρεμαστό σουτ.
Τρία λεπτά ήταν η σειρά της ΑΕΚ να απειλή-
σει. Ο Γκατσίνοβιτς εκτέλεσε απευθείας ένα 
φάουλ με τον Αουγκούστο να απομακρύνει 
με το κεφάλι και την μπάλα να περνάει ελά-
χιστα εκτός εστίας. Στην εξέλιξη της φάσης ο 
Αραούχο εξαπέλυσε ένα σουτ μέσα από την 
περιοχή αλλά η μπάλα βρήκε σε αμυνόμενο 
των φιλοξενούμενων και κατέληξε εύκολα 
στην αγκαλιά του Κοτάρσκι.
Δευτερόλεπτα μετά στο όγδοο λεπτό, ο 
ΠΑΟΚ απείλησε με μια κεφαλιά του Ολιβέ-
ιρα, έπειτα από γύρισμα του Αουγκούστο, 
μέσα από τη μικρή περιοχή, αλλά η μπάλα 
πέρασε άουτ, παρότι ήταν κοντά στην αντί-
παλη εστία.
Στο 20ο λεπτό ο ΠΑΟΚ απείλησε με τον 
Σέρχιο Αραούχο. Ο Μουκουντί έκλεψε την 
μπάλα ψηλά και έδωσε στον αρχηγό του, ο 
οποίος εξαπέλυσε ένα σουτ από μακριά. Η 
μπάλα βρήκε στην πλάτη του Γκαρσία και 

πήρε περίεργη τροχιά, με τον Κοτάρσκι να 
απομακρύνει σε κόρνερ.
Σταδιακά η απόδοση των φιλοξενούμε-
νων έπεφτε με τον Νάρεϊ να πραγματοποιεί 
τη χειρότερη εμφάνιση με τη φανέλα του 
ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου προσπάθησε να τον 
«βάλει» στο ματς αλλάζοντάς τον πλευρά 
με τον Κωνσταντέλια, αλλά δεν πήρε από 
αυτόν αυτό που ήθελε σε καμία φάση του 
αγώνα.
Αντίθετα η ΑΕΚ πίεσε ψηλά και βρήκε το 
γκολ που έψαχνε με τον Γκαρσία στο 35’. Στα 
υπόλοιπα λεπτά του ημιχρόνου, η Ένωση 
είχε δύο καλές στιγμές για να πετύχει και 
δεύτερο γκολ.

Αρχικά ο Πινέδα με ένα υπέ-
ροχο σλάλομ αφού έκλεψε 

την μπάλα έκανε το σουτ, 
αλλά ο Κοτάρσκι απο-
μάκρυνε ενσ τ ικ τω-
δώς, ενώ στο 41’ ο 
Λιβάι αφού απέφυγε 
Ίνγκασον και Σάστρε 
με δυνατό σουτ από 
πλάγια θέση νικήθηκε 

από τον Κροάτη κίπερ 
του ΠΑΟΚ.

 Ο Γκατσίνοβιτς σφρά-
γισε τη νίκη για τους κιτρι-

νόμαυρους
Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός του αγώνα 
έπεσε με τις δύο ομάδες να απειλούν λιγό-
τερο τις δύο εστίες. Ο Γκατσίνοβιτς πλασέ 
στο 46’ από το ύψος της περιοχής έστειλε 
την μπάλα άουτ, χωρίς να ανησυχήσει τον 
Κοτάρσκι.
Ο ΠΑΟΚ πήρε περισσότερο την μπάλα στα 
πόδια του, αλλά είχε μόλις μια τελική με τον 
Κωνσταντέλια στο 47’, την οποία σταμάτησε 
ο Βίντα με το κορμί του. Αντίθετα η ΑΕΚ 
βρήκε το γκολ που έψαχνε με τον Μιγιάτ 
Γκατσίνοβιτς στο 61ο λεπτό.
Μετά το 2-0 οι παίκτες του Αλμέιδα άφησαν 
την μπάλα στον ΠΑΟΚ και αμύνθηκαν στο 
δικό τους μισό, καθώς το μέλημά τους πλέον 
ήταν να διατηρήσουν το υπέρ τους προβά-
δισμα στο σκορ. Μάλιστα το κατάφεραν 
δίχως να δυσκολευτούν ιδιαίτερα, καθώς 
είχαν σωστές αντιδράσεις στις επιθετικές 
προσπάθειες των παικτών του Λουτσέσκου, 
που απείλησαν ελάχιστα τον Αθανασιάδη.

Ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο5) δεν 
αντιμετώπισε σημαντικά προ-
βλήματα απέναντι στον Βρετα-
νό και Νο27 του κόσμου Ντά-

νιελ Έβανς επικρατώντας με 6-3, 6-4 στην 
πρεμιέρα του στο Rolex Paris Masters, 
φτάνοντας τις 58 νίκες στη σεζόν (58-21).
Από την αρχή της αναμέτρησης ο Τσιτσι-
πάς πήρε τον έλεγχο του court, βρήκε 
νωρίς break και στα δύο set και έχοντας 
σε αρκετά καλή μέρα το service του δεν 
δυσκολεύτηκε να πατήσει στα δύο break 
και να κλείσει εύκολα την ανα-
μέτρηση.
Ο Νο5 του κόσμου 
ολοκλήρωσε την 
αναμέτρηση με 
28 winners και 
14  α β ία σ τ α 
λάθη, έδειξε 
συνέπεια στο 
ser v ice  του 
σβήνοντας το 
μοναδικό break 
από το οποίο 
απειλήθηκε στο 
1ο set, έχον τας 
78% κερδισμένους 
πόντους στο 1ο service 
(31/40), αλλά και 67% στο 2ο 
(12/18).
Στο 1ο set ο Έλληνας τενίστας βρήκε break 
στο 1ο service-game του Βρετανού (2-0), 
το οποίο εξαργύρωσε δύσκολα αμέσως 
μετά σβήνοντας το μοναδικό break-point 
του Έβανς (3-0). Από εκεί και πέρα ο Τσι-
τσιπάς κράτησε εύκολα το service του με 
αποτέλεσμα να φτάσει εύκολα στο 1-0.
Το ίδιο σενάριο γράφτηκε και στο 2ο set 
με τον Τσιτσιπά να βρίσκει και πάλι break 
στο 1ο service-game του Έβανς και με ένα 
εύκολο hold στη συνέχεια έκανε το 2-0.
Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερα προ-
βλήματα, ο Τσιτσιπάς συνέχισε να κάνει 
εύκολα hold και περισσότερο απείλησε 
ο ίδιος με νέο break παρά ο Βρετανός, ο 
οποίος χρειάστηκε μάλιστα να φτάσει 
σε δύο δύσκολα hold για να παραμείνει 
“ζωντανός” στο παιχνίδι.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με ένα 
ακόμα love-game του Τσιτσιπά, ο οποίος 
εξασφάλισε την πρόκριση στον 3ο γύρο 
εκεί όπου θα αντιμετωπίσει έναν εκ των 
Κορεντίν Μουτέ και Κάμερον Νόρι.

Απόστολος Τσιτσιπάς για Στέφα-
νο: «Γράφονται ψεύδη, συνεχί-
ζουμε ενωμένοι»
Με ανάρτησή του ο Απόστολος Τσιτσι-
πάς θέλησε να βάλει τέλος στις φήμες που 
ήθελαν εκείνον και τον Στέφανο Τσιτσιπά 

να ακολουθούν χωριστούς δρό-
μους.Φυσικά, όλα αυτά 

προέκυψαν μετά το 
πρόσφατο ξέσπα-

σμα του Έλληνα 
τενίστα προς το 
μέρος της εξέ-
δ ρ α ς  ό π ο υ 
κ α θ ό τ α ν  ο 
πατέρας του.
Ο Απόστολος 
Τσιτσιπάς ανέ-

βασε μία φωτο-
γραφία μαζί με 

τον Στέφανο Τσι-
τσιπά και τόνισε ότι 

κάποιοι προσπαθούν 
να διασ τρεβλώσουν την 

αλήθεια και επεσήμανε ότι συνεχί-
ζουν ενωμένοι. Αναλυτικά όσα έγραψε 
στο Facebook: «Αγαπητοί μου φίλοι και 
συνοδοιπόροι, επειδή τις τελευταίες μέρες 
λέγονται και γράφονται ψεύδη άνευ προη-
γουμένου με σκοπό να πλήξουν την εικόνα 
μας, θα ήθελα να ζητήσω να είστε ιδιαί-
τερα προσεκτικοί καθώς υπάρχουν ψεύ-
τικες αναρτήσεις από άγνωστα προφίλ. 
Κάποιοι προσπαθούν να ξεφύγουν από τα 
σκοτάδια της αφάνειάς τους διαστρεβλώ-
νοντας την αλήθεια εις βάρος άλλων με 
κακοήθειες και ψεύτικα προφίλ που απλά 
δηλώνουν φθόνο, ζήλια και κακία. Όμως 
να ξέρουν ότι δεν θα τα καταφέρουν, εμείς 
συνεχίζουμε *δυνατοί και ενωμένοι* γιατί 
ξέρουμε από δυσκολίες και εμπόδια και 
έχουμε μάθει να τα ξεπερνάμε και να τα 
μετατρέπουμε σε νίκες!!! Σας ευχαριστώ».

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 2-0

Κιτρινόμαυρος σίφουνας, με 
Λιβάι και Γκατσίνοβιτς

Tennis

Τσιτσιπάς - Έβανς 2-0: Άνετα ο 
Στέφανος πήρε την πρόκριση 
για τους «16» στο Paris Masters
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

Ο 
Ολυμπιακός έκανε σημαντικό βή-
μα πρόκρισης για τον τρίτο γύρο 
του EHF Cup στο χάντμπολ.
Παρά τα κενά διαστήματα στον 

αγώνα, επικράτησε της Σλόμποντα με σκορ 
34-24 και έχει τον πρώτο λόγο για πρό-
κριση στην επόμενη φάση, με την ρεβάνς να 
πραγματοποιείται την επόμενη εβδομάδα.
O Ολυμπιακός, στην επιστροφή του στην 
Ευρώπη μετά από δύο χρόνια, μετά τα 
πρώτα αναγνωριστικά λεπτά μετέτρεψε το 
1-2 σε 4-2 υπέρ του και στη συνέχεια σε 
7-4. Οι Βόσνιοι μείωσαν στο γκολ, αλλά 
Δομπρής και Νιόκας πήγαν το σκορ πάλι 
στο +3 (9-6) στο 13’. Εκεί οι πρωταθλη-
τές, στην επιστροφή τους στα ευρωπαϊκά 
«σαλόνια» πήραν… φόρα. Το σκορ έφτασε 
στο 13-7 μέσα σε 3 λεπτά και στο 16-9 στο 
25’, με τους Πειραιώτες όμως να παθαίνουν 
ένα μπλακ άουτ και το ημίχρονο να τελειώ-
νει με σκορ 16-14.
Ο Ολυμπιακός με την έναρξη του δευτέρου 
ημιχρόνου «έχτισε» ξανά διαφορά πέντε 
τερμάτων (25-20 στο 45’) με τον Παπαδό-
πουλο και τον Νιόκας να κάνουν όλη τη 
δουλειά επιθετικά. Ο Παπαδόπουλος βοή-
θησε στο να διευρυνθεί η διαφορά στο 51’ 
(28-21), διαφορά που προσπάθησαν να 
αυξήσουν οι «ερυθρόλευκοι» και με τον 
Νιόκας έφτασαν σε διψήφια διαφορά (32-
22), την οποία διατήρησαν ως το φινάλε.

Σεσβέτε – ΠΑΟΚ 29-24: Ψάχνει έ-
να μικρό θαύμα στη ρεβάνς ο «δι-
κέφαλος»
Σε κακή μέρα ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα από 
την Σεσβετε στην Κροατία (29-24) και πλέον 
στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στη 
Θεσσαλονίκη για τον 2ο γύρο του EHF Cup, 
ο «δικέφαλος» καλείται να κυνηγήσει ένα 
μικρό θαύμα.
Οι Κροάτες αιφνιδίασαν τον ΠΑΟΚ και από 
το πρώτο δεκάλεπτο δημιούργησαν μία 
διαφορά 4 τερμάτων (8-4), έχοντας τα ηνία 
του αγώνα. Ο ρυθμός των Κροατών ήταν 
ξέφρενος για την ελληνική ομάδα που όχι 
μόνο δεν κατάφερε να μειώσει, αλλά βρέ-
θηκε να χάνει με 17-10 στο 29’, για να πάει 
στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το εις 
βάρος του 17-11.
Η εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο ημί-
χρονο. Οι Κροάτες διατήρησαν αυτή τη δια-
φορά ασφαλείας και θα ταξιδέψουν για την 
ρεβάνς στη Θεσσαλονίκη με το +5 στα χέρια 
τους, καθώς ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μαζέψει 

λίγο την διαφορά στο φινάλε, με δύο τέρ-
ματα στο τελευταίο λεπτό.

Ευρώπη τέλος για την αξιόμαχη 
Πυλαία
Η ευρωπαϊκή περιπέτεια της Πυλαίας ολο-
κληρώθηκε στο EHF Cup με δεύτερη ήττα 
από την Φόρχοφ Κρεμς στην Αυστρία (30-
34).
Η Πυλαία είχε καλά διαστήματα στο ματς 
και έμεινε σε επαφή στο σκορ στο πρώτο 
ημίχρονο.
Οι τυπικά φιλοξενούμενοι πήγαν στα απο-
δυτήρια με το υπέρ τους 18-16. Η Πυλαία 
με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου μεί-
ωσε στο γκολ, αλλά ένα νέο σερί 3-0 των 
Αυστριακών, τους έδωσε προβάδισμα με 
22-18.
Η διαφορά έφτασε στο +7 για τους Αυστρι-
ακούς (28-21), με τους Θεσσαλονικείς να την 
μαζεύουν στο τέλος, αλλά να αποχωρούν 
ηττημένοι από το παιχνίδι.

ΑΕΚ - Ντρενθ Χάρι Απ 35-30: Στο 
χέρι της η πρόκριση στον 3ο γύρο 
του EHF Cup
Παρά το κακό ξεκίνημα, η ΑΕΚ πήρε τη νίκη 
και με καλή διαφορά επί της Χάρι Απ, στον 
δεύτερο γύρο του EHF Cup.
Εστω και στο φινάλε, η ΑΕΚ «έχτισε» μία 
σημαντική διαφορά κόντρα στην Χάρι Απ 
και έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση 
στον τρίτο γύρο του EHF Cup.
H Ενωση επικράτησε με 35-30, σε ένα ματς 
που για 25 λεπτά ήταν πίσω στο σκορ, ενώ 
όταν προσπέρασε, μέχρι το 45’ δεν μπο-
ρούσε να δημιουργήσει διαφορά ασφα-
λείας. Το έκανε με ένα ξέσπασμα στο 
τέλος και έτσι πάει την άλλη εβδομάδα με 
«αέρα» 5 τερμάτων στην ρεβάνς που θα 
γίνει στην Ολλανδία.Οι Ολλανδοί μπήκαν 
πιο δυνατά και είχαν σταθερά το προβά-
δισμα ως το 25’. Προηγήθηκαν και με τρία 
γκολ (12-15) όμως εκεί η Ενωση αντέδρασε 
και με ένα σερί πήρε προβάδισμα 16-15, 
για να πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 
17-16.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες ήταν 
μαζί στο σκορ, με την Ενωση να παίρνει 
πρώτη φορά διαφορά δύο τερμάτων στο 
39’ με τον Τσιτόμπι (εξαιρετικός στο ματς). 
Από το 45’ και μετά ήρθε όμως το ξέσπα-
σμα για την ΑΕΚ. Το υπέρ της 28-27, έγινε 
35-30 με πρωταγωνιστές τους Μαντάλινιτς 
(κορυφαίος με 7 τέρματα) και Ζίβκοβιτς.

Ολυμπιακός – Σλόμποντα 34-24
Επέστρεψε στην Ευρώπη με άνετη 
νίκη
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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! 

Τ
ο Δ.Σ. της Super League 2 ψήφισε υ-
πέρ της έναρξης του πρωταθλήματος 
όπως είχε αρχικά οριστεί και έτσι ά-
μεσα θα έχουμε δράση.

«Λευκός καπνός» βγήκε από το σημερινό 
(1/11) Δ.Σ. της Super League 2 και πλέον 
μετρά αντίστροφα η σέντρα για τη νέα 
σεζόν, όπου και θα πραγματοποιηθεί αυτό 
το Σαββατοκύριακο (5-6/11) όπως και είχε 
οριστεί.
Κατά τη διάρκειά του μάλιστα έγινε απο-
δεκτή (κατά πλειοψηφία) και η πρόταση 
της ΕΡΤ για τα τηλεοπτικά, που είναι μειω-
μένη σε σχέση με την περασμένη σεζόν (η 
νέα υπολογίζεται σε περίπου 3,3 εκατομ-
μύρια μαζί με τα μπόνους, η κάθε ομάδα 
θα πάρει «fix» περίπου 100.000 ευρώ, η 
πλευρά της διοργανώτριας διαμαρτύρεται 
γιατί δεν έχουν καταβληθεί ακόμη τα μπό-
νους από την περασμένη χρονιά).
Πάντως παραμένει «ερωτηματικό» αν τα 
πρώτα ματς θα έχουν τηλεοπτική κάλυψη.
Η ουσία πάντως είναι πως οδεύουμε για 
την έναρξη του πρωταθλήματος της αγωνι-
στικής περιόδου 2022/23.

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α’ Ομίλου, Βορ-
ράς:
Απόλλων Πόντου - Ξάνθη
Βέροια - ΠΑΟΚ Β’
Μακεδονικός - Νίκη Βόλου
Παναθηναϊκός Β’ - Απόλλων Λάρισας
Πανσερραϊκός- Θεσπρωτός 2019
Ηρακλής - Αλμωπός
ΑΕΛ - Hρακλής Λάρισας
Ρεπό: Αναγέννηση Καρδίτσας.

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β’ Ομίλου, Νότος:
Εργοτέλης - Προοδευτική
Αιγάλεω - Ιεράπετρα
Διαγόρας - Κηφισιά
Απόλλων Σμύρνης - ΑΕΚ Β’
Καλαμάτα - Ηρόδοτος
Επισκοπή - Ολυμπιακός Β’
Χανιά - Παναχαϊκή

Ρεπό: Καλλιθέα

ΕΕΑ: Έστειλε στον εισαγγελέα τις 
υποθέσεις των Απόλλωνα Λάρι-
σας και Ηροδότου
Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού 
έστειλε τις υποθέσεις των Απόλλωνα Λάρι-
σας και Ηροδότου στους τοπικούς εισαγγε-
λείς των περιοχών τους.
Ειδικότερα όλες οι αποφάσεις της ΕΕΑ που 
αφορούν και στον Ηρόδοτο και τον Απόλ-
λωνα Λάρισας:
1. Αίτηση των αθλητών Γεωργίου Πετανίδη, 
Γεωργίου Φίλλιου και Reginald Connor 
Lynch, των προπονητών Αθανασίου Μολυ-
βδά και Αθανασίου Σκουρτόπουλου περί 
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της 
ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ 2017.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ υπέρ 
των αθλητών.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ προπονητών λόγω 
μη ύπαρξης υπολοίπου εγγυητικής επιστο-
λής.
2. Κλήση σε ακρόαση ΚΑΕ ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 
2014 για παράβαση του άρθρου 77Α παρ.
παρ.8, 10 Ν.2725/1999, όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 4 
Ν.4809/2021.
ΤΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ. Πρό-
στιμο 5.000 ευρώ για 
κάθε μια εκ των δύο 
παραβάσεων.
3. Κλήση σε ακρόαση 
ΚΑΕ Α.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 
ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ ΑΙΓΑ-
ΛΕΩ για παράβαση του 
άρθρου 77Α παρ.παρ.8, 
10 Ν.2725/1999, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 
4 Ν.4809/2021.
ΔΕΝ ΤΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ.
4. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ για παράβαση του 
άρθρου 77Α παρ.παρ.4, 10 Ν.2725/1999, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 
Ν.4809/2021.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ.
ΤΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ – Πρόστιμο 50.000 
ευρώ.
ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ απόφαση στον κ. Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Λάρισας και στην Super 
League 2.
5. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ Π.Α.Σ.Α. ΗΡΟ-

ΔΟΤΟΣ για παράβαση του άρθρου 77Α παρ.
παρ.4, 10 Ν.2725/1999, όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 4 Ν.4809/2021.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ.
ΤΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ – Πρόστιμο 50.000 
ευρώ.
ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ απόφαση στον κ. Εισαγγε-
λέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου και στην 
Super League 2.
6. Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό 
στην κάτωθι ΠΑΕ της SUPER LEAGUE 2:
ΠΑΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

Λεουτσάκος: «Επιτυχία που ξεκι-
νάμε, προσπάθειες να είναι τηλε-
οπτική η πρεμιέρα»
Ο Λεωνίδας Λεουτσάκος, πρόεδρος της 
Super League 2, μίλησε για την έναρξη του 
νέου πρωταθλήματος και το τηλεοπτικό 
«τοπίο».
Για την έναρξη του πρωταθλήματος της 
Super League 2 που θα αρχίσει το άλλο Σαβ-
βατοκύριακο μίλησε ο Λεωνίδας Λεουτσά-
κος, πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής.
«Μετά τα τόσα προβλήματα το πρωτάθλημα 
ξεκινάει, έχουμε κάνει πρόσκληση ενδιαφέ-
ροντος σε μια εταιρεία η οποία θα εκτιμήσει 
το προϊόν για να μας πει ποια είναι τα χρή-
ματα που εκτιμόνται για το πρωτάθλημα της 
Super League 2. Εταιρεία θα αναλάβει και το 
μάρκετινγκ της κατηγορίας. Είναι επιτυχία 
ότι καταφέρνουμε να ξεκινήσουμε αυτό το 
Σαββατοκύριακο», σχολίασε σχετικά.
Οσο για το τηλεοπτικό είπε πως «γίνονται 
προσπάθειες να προβληθούν κανονικά παι-
χνίδια της πρεμιέρας από την ΕΡΤ».

Ο Κολομπίνο υπέγραψε στον Παν-
σερραϊκό
Ο γνώριμός μας Αντριάν Κολομπίνο που 
ήταν για 1,5 σεζόν στην ΑΕΛ θα συνεχίσει 
στην Ελλάδα και τον Πανσερραϊκό
Μεταγραφή με φόντο τον Ιανουάριο έκανε 
ο Πανσερραϊκός, καθώς απέκτησε τον γνώ-
ριμό μας Αντριάν Κολομπίνο. Ο χαφ από 
την Ουρουγουάη που από τον Γενάρη του 

2021 μέχρι το καλοκαίρι του 2022 
έπαιζε στην ΑΕΛ υπέγραψε στα 

«λιοντάρια» και θα έχει δικαί-
ωμα συμμετοχής από το νέο 
έτος.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός 
ανακοινώνει την έναρξη 
της συνεργασίας της 
με τον ποδοσφαιρι-

στή Adrian Colombino. 
Ο 29χρονος Oυρουγου-

ανός χαφ υπέγραψε συμ-
βόλαιο με την ομάδα μας για 

1,5 χρόνο και θα είναι διαθέσιμος 
από την 1η Ιανουαρίου.

Μίνι βιογραφικό:
Ο Adrian Colombino γεννήθηκε στις 12 
Oκτωβρίου 1993 στο Μοντεβιδέο της 
Ουρουγουάης, έχει ύψος 1.76 εκ. και αγω-
νίζεται ως αμυντικός χαφ. Έκανε τα πρώτα 
του βήματα στο ποδόσφαιρο στις Ακαδη-
μίες των Μοντεβιδέο Γουόντερερς και εν 
συνεχεία προωθήθηκε στην ανδρική ομάδα 
με την οποία μέτρησε 178 συμμετοχές, 3 
γκολ και 13 ασίστ.
To 2019 δόθηκε δανεικός στην Αρχεντίνος 
Τζούνιορς, ωστόσο επέστρεψε σύντομα 

για να κάνει ακόμη 33 συμμετοχές μέχρι 
τον Δεκέμβριο του 2020. Τότε ήρθε πρώτη 
φορά στην Ελλάδα για την ΑΕΛ, στην οποία 
έμεινε για 1,5 χρόνο αγωνιζόμενος σε Σού-
περ Λιγκ και Σούπερ Λιγκ 2 και καταγράφο-
ντας συνολικά 52 συμμετοχές και 2 γκολ.
Το καλοκαίρι βρήκε την επόμενη ποδο-
σφαιρική του στέγη στο Εκουαδόρ και στην 
Μουσούκ Ρούνα με την οποία είχε 18 συμ-
μετοχές και 1 γκολ.
Ο Αdrian Colombino θα έρθει στην Ελλάδα 
για να ξεκινήσει τις προπονήσεις με την 
ομάδα μας τον Δεκέμβριο.

Φιλική νίκη της Κηφισιάς επί της 
ΑΕΚ Β’ (2-1)
Η Κηφισιά ήταν η νικήτρια στο φιλικό με την 
ΑΕΚ Β’, με την ομάδα των Βορείων Προα-
στίων να επικρατεί 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 Καισαριανή 
είχαμε ένα από αυτά, με την Κηφισιά να επι-
κρατεί 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’ κατά-
φερε να πάρει την φιλική νίκη.

Ηρακλής: Οριστική συμφωνία 
Τομ Παπαδόπουλου με Ευγενίου
Ο Ηρακλής αλλάζει σελίδα και περνάει ξανά 
στα χέρια του Τομ Παπαδόπουλου σύμ-
φωνα με τη γραπτή δήλωση του ίδιου, ο 
οποίος ενημερώνει για τη συμφωνία στην 
οποία ήρθε με τον Ευγενίου.
Τομ Παπαδόπουλος και Ευγενίου ήρθαν 
σε γραπτή συμφωνία ώστε να περάσει στα 
χέρια του πρώτου ο Ηρακλής. Το μόνο που 
απομένει είναι η κατάθεση του φακέλου 
στην ΕΕΑ προς έγκριση, καθώς επίσης και η 
έγκριση από τον ΓΣ.
Η δήλωση του Τομ Παπαδόπουλου:
«Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανα-
κοινώσω ότι ύστερα από πολλές προσπά-
θειες των τελευταίων μηνών, έχω έρθει σε 
οριστική γραπτή συμφωνία με τον μεγαλο-
μέτοχο κ.Ευγενίου. Το επόμενο βήμα είναι 
η κατάθεση του φακέλου στην ΕΕΑ προς 
έγκριση καθώς επίσης και η έγκριση από 
τον Γ.Σ.
Ημερομηνία παράδοσης του πακέτου μετο-
χών προς εμένα και την ομάδα των συνερ-
γατών μου από την Αμερική ,είναι η 30 Ιου-
νίου 2023. Δηλώνω ότι μέχρι εκείνη την 
ημέρα θα στηρίζω με χορηγίες την προ-
σπάθεια του κυρίου Ευγενίου, οπως έχω 
κάνει κατεπανάληψή στο παρελθόν, ώστε 
στην ομάδα να υπάρχει τουλάχιστον οικο-
νομικά, τάξη και ηρεμία. Επίσης δηλώνω 
ότι αν υπάρχουν συγκυρίες που πρέπει να 
πάρω την ομάδα νωρίτερα, θα το κάνω.
Χρόνια πολλά στην πόλη μας, την όμορφη 
Θεσσαλονίκη, και σε όλους τους εορτάζο-
ντες.

Τομ Παπαδόπουλος».
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Η 
Μπενφίκα προσπέρασε την 
Παρί την ύστατη στιγμή στην 
κορυφή του 8ου ομίλου του 
Champions League κι η Μίλαν 

πήρε το τελευταίο «εισιτήριο» για τα νοκ 
άουτ. Η Μίλαν πήρε το 16ο και τελευταίο 
χρονικά εισιτήριο για τα νοκ άουτ του 
Champions League, ύστερα από το θρί-
αμβο με 4-0 επί της Ζάλτσμπουργκ στο 
Σαν Σίρο για την 6η αγωνιστική του 5ου 
ομίλου.
Οι «ροσονέρι» ακολούθησαν 
την πρωτοπόρο Τσέλσ ι 
και ακόμα 14 ομάδες 
που είχαν εξασφαλί-
σει ήδη την παρου-
σία τους στην κλή-
ρωση της Δευτέ-
ρας (07/11, 13:00) 
σ τα γραφεία της 
UEFA στη Νιόν.
Μ π ε ν φ ί κ α  κ α ι 
Παρί γνώριζαν για 
την παρουσία τους 
σ την ελβετ ική πόλη, 
όμως η τελευταία αγω-
νιστική έκρινε το ποια θα 
βρεθεί στο γκρουπ των ισχυ-
ρών και ποια στο γκρουπ των ανίσχυ-
ρων. Ένα υπέροχο σουτ του Ζοάο Μάριο 
στο 90+2’ έκανε τη μεγάλη ανατροπή κι 
η Μπενφίκα λόγω περισσότερων εκτός 
έδρας γκολ σ τον 8ο όμιλο τερμάτισε 
στην 1η θέση, αφήνοντας στη 2η τους 
Γάλλους.

Τι θα γίνει στη συνέχεια
Η κλήρωση της φάσης των 16 θα διεξα-
χθεί τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου στις 13:00 
στα γραφεία της UEFA στη Νιόν. Οι νικη-
τές των οκτώ ομίλων θα κληρωθούν με 
τους δεύτερους. Ομάδες που ήταν μαζί 
στον ίδιο όμιλο δεν μπορούν να κληρω-
θούν ξανά μαζί, ούτε χώρες που προέρ-
χονται από την ίδια ομοσπονδία.
Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 
14, 15, 21 και 22 Φεβρουαρίου και οι 
δεύτεροι, στις έδρες των νικητών των 
οκτώ ομίλων, στις 7, 8, 14 και 15 Μαρ-

τίου.
Η κλήρωση των προημιτελικών, ημιτε-
λικών και τελικού θα διεξαχθεί στις 17 
Μαρτίου.

Οι ομάδες της φάσης των 16
Νικήτριες ομίλων: Νάπολι (1ος όμιλος), 
Πόρτο (2ος), Μπάγερν (3ος), Τότεναμ 
(4ος), Τσέλσι (5ος), Ρεάλ (6ος), Μάντσε-
στερ Σίτι (7ος), Μπενφίκα (8ος)

Δεύτερες ομίλων: Λίβερπουλ (1ος), 
Μπριζ (2ος),  Ίν τ ερ (3ος), 

Άιν τραχ τ (4ος),  Μίλαν 
(5ος),  Λε ιψ ία (6ος), 

Ν τόρτμουν τ  (7ος), 
Παρί (8ος)

Οι ομάδες των 
μπαράζ για τη 
φάση των 16 
τ ο υ  E u r o p a 
League
Άγιαξ (1ος), Λεβερ-

κούζεν (2ος), Μπαρ-
τσελόνα (3ος), Σπόρ-

τ ι ν γκ  (4 ο ς) ,  Σαχ τάρ 
(5ος), Ζάλτσμπουργκ (6ος), 

Σεβίλλη (7ος), Γιουβέντους (8ος)
Οι ομάδες που έχουν αποκλειστεί
Ρέιν τζερς (1ος), Ατλέτικο (2ος), Πλζεν 
(3ος), Μαρσέιγ (4ος), Ντ ίναμο (5ος), 
Σέλτικ (6ος), Κοπεγχάγη (7ος), Μακάμπι 
Χάιφα (8ος)

Το πρόγραμμα των νοκ άουτ
Κλήρωση φάσης των 16: 7 Νοεμβρίου, 
13:00
Πρώτοι προημιτελικοί: 14, 15, 21, 22 
Φεβρουαρίου
Δεύτεροι προημιτελικοί: 7, 8, 14, 15, 
Μαρτίου
Κλήρωση προημιτελικών, ημιτελικών, 
τελικού: 17 Μαρτίου, 13:00
Πρώτοι προημιτελικοί: 11, 12 Απριλίου
Δεύτεροι προημιτελικοί: 18, 19 Απριλίου
Πρώτοι ημιτελικοί: 9, 10 Μαΐου
Δεύτεροι ημιτελικοί: 16, 17 Μαΐου
Τελικός: 10 Ιουνίου, 22:00, «Ατατούρκ», 
Κωνσταντινούπολη

Champions League: Οι 16 ομάδες που 
προκρίθηκαν στα νοκ άουτ , πότε 
γίνεται η κλήρωση

Η 
συγκλονιστική τραγωδία του 
Χίλσμπορο στις 15 Απριλίου 
του 1989, που σημάδεψε τη 
Λίβερπουλ και το αγγλικό ποδό-

σφαιρο, και κόστισε τη ζωή σε 97 ανθρώ-
πους, ενώ άφησε πίσω της 766 τραυματι-
σμένους για κάποιους ανεγκέφαλους είναι 
λόγος χλευασμού. Ένας εξ αυτών είναι 
και ο οπαδός της Λιντς, Μπεν Κόνολι, ο 
οποίος στην εντός έδρας αναμέτρηση με 
τους κόκκινους χλεύασε τους φιλάθλους 
τους για την τραγωδία. Η αντίδραση του 
συλλόγου ήταν άμεση και, όπως γνωστο-
ποίησε τιμώρησε τον φίλαθλο με ισόβιο 

αποκλεισμό από το γήπεδο.
«Η Λιντς λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τη 
συμπεριφορά των οπαδών μας είτε παρα-
κολουθούν αγώνες που παίζονται εντός 
είτε εκτός έδρας. Ως αποτέλεσμα της έρευ-
νάς μας, έχουμε απαγορεύσει στο συγκε-
κριμένο άτομο μόνιμα να την είσοδό του 
σε οποιονδήποτε αγώνα της Λιντς, εντός 
και εκτός έδρας. Η Λιντς Γιουνάιτεντ δεν 
επιδοκιμάζει αυτή τη συμπεριφορά, δεν 
εκπροσωπεί τον σύλλογό μας και έτσι τα 
άτομα που συμπεριφέρονται με τέτοιο 
τρόπο τιμωρούνται», ανέφερε στην ανα-
κοίνωσή του ο σύλλογος.

Η Λιντς απέκλεισε ισόβια οπαδό της 
που χλεύασε τη Λίβερπουλ για το 
Χίλσμπορο

Μουντιάλ 2022: Πάνω από 15.000 
κάμερες θα παρακολουθούν 
οπαδούς μέσω τεχνολογίας 

Ε
κτός του ότι η FIFA είχε γνωστοποιεί 
πως στα γήπεδα του Κατάρ θα γίνει 
χρήση του ημιαυτόματου οσφάιντ, 
με στόχο να είναι οι διαιτητές εντός 

του γηπέδου και εκείνοι που ελέγχουν το 
VAR να λαμβάνουν γρηγορότερα και ασφα-
λέστερα τις όποιες αποφάσεις, περισσότε-
ρες από 15.000 κάμερες έχουν εγκαταστα-
θεί στα οκτώ στάδια για να παρακολου-
θούν τους οπαδούς.
Έχοντας ως προτεραιότητα τη δημό-
σια ασφάλεια έχει τοποθετηθεί ένα 
σύστημα καμερών ασφαλείας που στη-
ρίζεται στην τεχνολογία αναγνώρισης 
προσώπων, γνωστή και ως βιομετρική 
τεχνολογία. Οι κάμερες θα αναγνωρί-
ζουν και θα ταυτοποιούν τα πρόσωπα 

των φιλάθλων, στέλνοντας πληροφο-
ρίες στο κέντρο διοίκησης και ελέγχου, 
το οποίο θα παρακολουθεί για τυχόν 
απειλές, όπως τρομοκρατία και χούλι-
γκαν του ποδοσφαίρου. Παράλληλα, το 
δίκτυο θα περιλαμβάνει επίσης, drones 
για την παρακολούθηση του κόσμου 
σ τους δρόμους. Το «κλειδί» είναι η 
κάρτα Hayya, ένα ψηφιακό έγγραφο ταυ-
τοποίησης, το οποίο και θα χρησιμοποι-
ηθεί για να ρυθμιστεί η πρόσβαση στη 
διοργάνωση. Για να υποβάλουν οι φίλα-
θλοι αίτηση για την κάρτα Hayya θα πρέ-
πει να προσκομίσουν μια φωτογραφία 
του διαβατηρίου τους καθώς μια φωτο-
γραφία υψηλής ποιότητας του προσώ-
που τους.

Ο Εμπαπέ έσπασε το ρεκόρ του Μέσι 
κι έγινε ο νεότερος παίκτης με 40 
γκολ στο Champions League

Η 
Παρί Σεν Ζερμέν πέρασε 
από το Τορίνο επικρατώ-
ντας 2-1 της Γιουβέντους στο 
Champions League, με τον 

Κιλιάν Εμπαπέ να πετυχαίνει ένα πανέ-
μορφο γκολ εκτός περιοχής.
Ο Γάλλος σταρ έφτασε έτσι, τα 40 γκολ 
στην κορυφαία διασυλλογική διοργά-

νωση και έσπασε το ρεκόρ που διατη-
ρούσε μέχρι πρότινος ο συμπαίκτης 
του, Λιονέλ Μέσι, καθώς έγινε ο νεό-
τερος παίκτης, μόλις 23 χρονών και 316 
ημερών, που σημείωσε τόσα τέρματα.
Αντίθετα, ο Μέσι πέτυχε το 40ο γκολ 
του στο Champions League σε ηλικία 24 
χρονών και 130 ημερών.
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Έκανε την πιο γεμάτη εμφάνισή της στη φάση των ομίλων 
του Γιουρόπα Λιγκ, μα δεν απέφυγε την έκτη ήττα της σε 
ισάριθμα παιχνίδια. Η Ομόνοια ηττήθηκε 0-1 από τη Σέριφ 
σ τη Μολδαβία και έγραψε ισ τορία από την… ανάποδη. 
Διότ ι έγ ινε η πρώτη κυπριακή ομάδα που ολοκλήρωσε 

φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης χωρίς να εξασφαλίσει 
βαθμό.
Το αποτέλεσμα είναι ακόμη πιο οδυνηρό αναλογιστεί κανείς ότι 
οι «τριφυλλοφόροι» δέχτηκαν το γκολ στο 87’ από τον Ρασίντ, 
σε ένα διάστημα που ήταν καλύτεροι, ενώ λίγα λεπτά προηγου-
μένως είχαν δοκάρι με τον Μπέζους (80’).
Οι κυπελλούχοι μας πήγαν στη Μολδαβία με στόχο να πετύχουν 
το θαύμα, να νικήσουν δηλαδή με +3 διαφορά για καπαρώσουν 
την τρίτη θέση, ωστόσο δέχτηκαν την ήττα και αποχαιρέτησαν 
την Ευρώπη για φέτος.

Το ματς
Πολύ ανοιχτό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, με καλό ρυθμό, την 
μπάλα να ανεβοκατεβαίνει και πολλές φάσεις. Οι πράσινοι έφτα-
σαν κοντά στο προβάδισμα σε τρεις περιπτώσεις. Στις δύο πρώ-
τες ο Κακουλλής σούταρε και είδε πρώτα τον Κόβαλ να μπλοκά-
ρει (9’) και έπειτα την μπάλα να κοντράρει στον Ζοχουρί (12’), 
ενώ ο Κίτσος έχασε σπουδαία ευκαιρία μόνος από κοντά, σουτά-
ροντας άστοχα με το «κακό» (δεξί) του πόδι (20’).
Δουλειά, όμως, είχε και ο Ουζόχο σ την απέναντ ι εσ τ ία. Στην 
πρώτη φάση φάνηκε τυχερός, αφού η μπάλα σ ταμάτησε σ το 
δοκάρι μετά το σουτ του Ντιόπ (4’). Ο ίδιος αστόχησε στο 24’ 
από το ύψος του πέναλτι, ενώ ο Νιγηριανός κίπερ χρειάστηκε να 
αποκρούσει δύο φορές (29’, 30’) σε καλά εκτός περιοχής σουτ 
των Ζοχουρί και Ντιόπ, αντιστοίχως.
Η Ομόνοια περισσότερο κράτησε μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο, 
αλλά αρχικά δεν μπορούσε να δημιουργήσει όπως στο πρώτο. 
Στο τελευταίο 20λεπτο αποφάσισε να πιέσει ακόμη περισσότερο, 
την ώρα που η Σέριφ ήθελε να αξιοποιήσει τον κενό χώρο για να 
σκοράρει.
Έτσι, άρχισε το «μία σου και μία μου» οι ευκαιρίες, με τη Σέριφ 
να μετουσιώνει μία σε γκολ και να παίρνει τη νίκη.
Ο Μπέζους σούταρε στον Κπόζο (74’), ο Ντιόπ αστόχησε ξανά 
με εκτός περιοχής (75’), ο Μπέζους βρήκε το δοκάρι με κεφαλιά 
(80’) και ο Ρασίντ με σουτ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους 
(87’).
Το παιχν ίδι επιφύλαξε άλ λε ς δύο δυνατέ ς σ τ ιγμέ ς, όταν ο 
Μπαντολό έστειλε με σουτ την μπάλα στο δοκάρι (90’), ενώ ο 
Κακουλλής έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει (90’+1)… πασάρο-
ντας στον Κόβαλ.
Σέριφ (Βίκτορ Μιχαΐλοφ):Κόβαλ, Ζοχουρί, Κίκι, Ράντελιτς, Κπόζο, Μου-
ντασίρου (69′ Ατιέμγουεν), Κιαμπού, Ντιόπ, Περναμπούκο (86′ Γκέντες), 
Μπαντολό, Ρασιντ.

Ομόνοια (Γιανίκ Φερέρα): Ουζόχο, Κίτσος, Μίλετιτς, Γιούστε, Λέτσγιακς 
(63′ Ψάλτης), Κασάμα (75′ Ντίσκερουντ), Χαραλάμπους (63′ Παουλής), 
Μπρούνο (81′ Μπάρκερ), Λοΐζου (63′ Ζαχαρίοιυ), Μπέζους, Κακουλλής.

Με ψηλά το κεφάλι αποχαιρέτησε 
την Ευρώπη για τη σεζόν 2022-23 ο 
Απόλλων! 

Ο
ι κυανόλευκοι χάρις σε γκολ του Ρομπέρζ 
(32’) επικράτησαν 1-0 της Βαντούζ στο ΓΣΠ 
και ολοκλήρωσαν με τον καλύτερο τρόπο 
την πορεία τους στους ομίλους του Κόνφε-

ρενς Λιγκ. Τρίτη θέση με δύο νίκες, μια ισοπαλία και 
τρεις ήττες ο απολογισμός (7 βαθμούς).
Παράλληλα, η ομάδα της Λεμεσού πρόσθεσε στο 
ταμείο της άλλες €500.000, το οποίο είναι το ποσό 
που δίνει η ΟΥΕΦΑ ως πριμ για κάθε νίκη στους ομί-
λους της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Ο Νταβίδ Καταλά και οι παίκτες του στρέ-
φουν την προσοχή τους στις εγχώ-
ριες διοργανώσεις και τον αγώνα 
πρωταθλήματος κόντρα στην 
Καρμιώτισσα την ερχόμενη 
Δευτέρα (7/11).

Το ματς
Τον έλεγχο από το ξεκί-
νημα πήρε ο Απόλλων. 
Οι κυανόλευκοι είχαν την 
υπεροχή, κυκλοφόρησαν 
την μπάλα γύρω από την 
περιοχή της Βαντούζ, όμως 
αντιμετώπισαν πρόβλημα στη 
δημιουργία, αφού η ελβετική 
ομάδα έκλεισε καλά τους χώρους 
προς την εστία της. Κύριος εκφραστής 
των λεμεσιανών ήταν ο Νταμπό, που σε τέσ-
σερις περιπτώσεις (12’, 19’, 37’, 40’) δεν κατάφερε να 
τελειώσει ιδανικά.
Τη λύση έδωσε για μια ακόμα φορά στη σεζόν ο 
Ρομπέρζ, ο οποίος επέστρεψε με γκολ μετά το πρό-
βλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε. Στο 32ο 
λεπτό συγκεκριμένα, και μετά από εκτέλεση κόρ-
νερ του Κυριάκου, ο Μπούχελ απομάκρυνε λανθα-
σμένα με τον Σαχάρ να κάνει κακό σουτ που κατέ-
ληξε… ασίστ στον Γάλλο. Αυτός με φοβερό φαλτσαρι-
στό σουτ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, 
πετυχαίνοντας το τέταρτο φετινό του γκολ στην πιο 
παραγωγική σεζόν της καριέρας του. Από την άλλη, η 
ομάδα του Λίχτενσταϊν απείλησε ελάχιστα, με κορυ-
φαίες ευκαιρίες την εκτέλεση φάουλ του Ομέροβιτς 
(22’) και το σουτ από καλή θέση του Φόσο, που έκοψε 
ο Αλεσάμι (42’).

Στην επανάληψη η Βαντούζ πήρε μέτρα, προσπάθησε 
και ισορρόπησε το παιχνίδι, το οποίο μετατράπηκε 
σε παιχνίδι κέντρου. Οι ευκαιρίες για τις δύο ομάδες 
ήταν ελάχιστες, με τους κυανόλευκους να κρατούν με 
σχετική άνεση και ευκολία το υπέρ τους σκορ.
Με το κεφάλι ψηλά αποχαιρέτησε τις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις ο Απόλλων. Οι πρωταθλητές Κύπρου 
επικράτησαν 1-0 τη Βαντούζ στο ΓΣΠ, για την 6η αγω-
νιστική των ομίλων του Κόνφερενς Λιγκ, όμως έμει-
ναν στην 3η θέση του 5ου ομίλου, πίσω από Άλκ-
μααρ και Νντίνπρο. Αν και δεν δικαίωσαν τις προσδο-
κίες οι γαλάζιοι θα βάλουν ένα σημαντικό ποσό στα 
ταμείο τους από τη φετινή ευρωπαϊκή πορεία.
€2.940.000 πληρώνει η ΟΕΥΦΑ στις ομάδες που 

λαμβάνουν μέρος στους ομίλους του Κόν-
φερενς Λιγκ, ενώ οι γαλάζιοι θα 

εισπράξουν άλλες €200.000 για τη 
συμμετοχή τους στον γ’ προκρι-

ματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ 
και τα πλέι οφ του Γιουρόπα 
Λιγκ.
Η… σοδειά των πρωτα-
θλητών Κύπρου από τη 
βαθμολογική συγκομιδή 
στον όμιλο ανέρχεται στις 
€1.166.000, απόρροια των 

νικών επί της Άλκμααρ με 1-0 
(€500.000) και Βαντούζ (1-0) 

και της ισοπαλίας με την ομάδα 
του Λίχτενσταϊν (0-0).

Μία ακόμα πηγή εσόδων στις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις, είναι το σύστημα 

των μετοχών που εισήγαγε η UEFA πριν από 
μερικά χρόνια. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία κατα-
τάσσει τις 32 ομάδες των ομίλων με βάση την παρου-
σία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την τελευταία 
δεκαετία και ανάλογα τη θέση που λαμβάνουν, παίρ-
νουν και τις αντίστοιχες μετοχές. Η κάθε μετοχή έχει 
αξία €44.500 και ο Απόλλων δικαιούται 15 πακέτα 
που ισοδυναμούν σε €667.500.
Η σούμα κάνει €5.033.500 και σε αυτό θα προστεθεί 
το ποσό των εισιτηρίων, αλλά και τα χρήματα από το 
market pool.

Απόλλων (Νταβίδ Καταλά): Δημητρίου, Γιόστεν (66′ 
Πίττας), Πεϊμπέρν, Ρομπέρζ, Αλεσάμι, Χαμάς, Σπόλι-
αριτς (83′ Κολ), Χ. Κυριάκου, Σαχάρ (73′ Ονγκεντά), 
Ντιγκινί (73′ Χέντι), Νταμπό (66′ Καμπράλ).

Απόλλων – Βαντούζ 1-0: Αντίο με ψηλά 
το κεφάλι και €500.000 στην τσέπη!

Σέριφ – Ομόνοια 1-0: Αντίο 
με έκτη ήττα και ιστορία από 
την… ανάποδη
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Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και ο Ιωάννης Παπαπέ-
τρου γύρισαν στο ΟΑΚΑ, για να αντιμετωπίσουν 
τον Παναθηναϊκό, όντες αυτοί που χαμογέλασαν 
στο τέλος. Η ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς απογο-
ήτευσε στο πρώτο μέρος με τις αμυντικές (μη) επι-
δόσεις της, παρόλ’ αυτά μετά από τη διακοπή για 
την ανάπαυλα έκανε σπουδαία προσπάθεια, έφτασε 
σε απόσταση βολής, αλλά στο φινάλε δεν είχε απά-
ντηση στο μαρκάρισμα του Κέβιν Πάντερ.
Ο 29χρονος γκαρντ είχε 20 πόντους στο πρώτο 
μέρος, έμεινε στο «μηδέν» για μιάμιση περίοδο 
μετά από τη διακοπή του ημιχρόνου, αλλά στο 
φινάλε έκανε τη διαφορά με τους πόντους που 
σημείωσε. Την ίδια ώρα, ο Ντουέιν Μπέικον έδειχνε 
με το «καλημέρα» πόσο σημαντικός μπορεί 
να γίνει για την επίθεση του Παναθη-
ναϊκού (17 πόντοι με 3/9 δίποντα, 
1/6 τρίποντα και 8/9 βολές), 
αν και στο φινάλε κάποιες 
από τις αποφάσεις που 
πήρε ήταν επιπόλαιες.
Πολ λά κα ι  έ ν τονα 
παράπονα από τους 
πράσινους για τις απο-
φάσεις των διαιτητών 
(δικαιολογημένα σε ένα 
βαθμό), ιδίως στα τελευ-
ταία λεπτά του αγώνα.

Ο αγώνας
Η Παρτίζαν πήρε από νωρίς 
τα ηνία, όχι μόνο γιατί έπαιξε καλή 
άμυνα (σ.σ.: ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με 
πέντε λεπτά χωρίς καλάθι), αλλά πολύ περισσότερο 
γιατί είδε τον Κέβιν Πάντερ με τον Ζακ ΛεΝτέι να 
κάνουν θραύση. Οι δυο τους ηγήθηκαν για το +11 
(2-13 στο 4’), το οποίο λίγο αργότερα έγινε +18 (13-
31 στο 9’), σε ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός είχε 
6/18 σουτ και 2 ασίστ για 4 λάθη.
Τα συνεχόμενα τρίποντα έδωσαν προς στιγμήν τη 
λύση για την ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς, η μεγάλη 
εικόνα δεν άλλαζε στο ελάχιστο όμως. Η Παρτί-
ζαν διατηρούσε το προβάδισμα δίχως ιδιαίτερη 
πίεση κι ενώ ο Κέβιν Πάντερ συνέχιζε να σκοράρει 
κατά ριπάς. Μόνο που πλέον, ήταν η σειρά του Γιαμ 
Μαντάρ να συμπράξει στο κομμάτι της εκτέλεσης, 
στον δρόμο για το +13 (31-44 στο 17’) της σερβικής 
ομάδας.
Με αυτή τη διαφορά έκλεισε το πρώτο μέρος (41-
54), στο οποίο ο Κέβιν Πάντερ είχε 20 πόντους (με 

3/5 δίποντα, 4/5 τρίποντα και 2/2 βολές) και η Παρ-
τίζαν μετρούσε 16/24 δίποντα, 6/9 τρίποντα και 5 
κλεψίματα. Από την άλλη, τα 5/14 τρίποντα και τα 6 
λάθη δεν ήταν παρά η κορυφή του παγόβουνου των 
προβλημάτων για τους παίκτες του Ντέγιαν Ράντο-
νιτς.
Στο μεγαλύτερο μέρος της τρίτης περιόδου ήταν 
σαν να βλέπουμε άλλη ομάδα. Προς το καλύτερο. 
Ο Παναθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την ένταση 
στην άμυνα, κράτησε στο «μηδέν» τον Κέβιν Πάντερ 
(σε αυτό μείζονα ρόλο έπαιξε ο Παναγιώτης Καλαϊ-
τζάκης) και βρήκε πολύ γρήγορα τον τρόπο να συμ-
μαζέψει την κατάσταση. Οι πράσινοι έφτασαν σε 
απόσταση βολής (55-58 στο 25’), δείχνοντας πολύ 

πιο έτοιμοι για τη νίκη. Ο Ντανίλο Άντζου-
σιτς με τον Ματιάς Λεσόρ κρα-

τούσαν όρθια την Παρτίζαν 
βέβαια, ήτοι τη διατηρού-

σαν σε θέση οδηγού μέχρι 
το τ έ λος του τρίτου 
δεκαλέπτου (64-68 στο 
30’), αν και πλέον όλα 
ήταν ανοιχτά.
Ό σ ο  δ ε ν  έ π α ιρ -
ναν το προβάδισμα 
όμως οι πράσινοι, 

τόσο ξεθάρρευαν οι 
ασπρόμαυροι. Κι όταν 

ο Κέβιν Πάντερ ξανα-
βρήκε ρυθμό, το σερβικό 

προβάδισμα επανήλθε σε διψή-
φια επίπεδα (73-83 στο 35’), για να 

δώσει στους παίκτες του Ζέλιμιρ Ομπρά-
ντοβιτς την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση.
Αυτή ήταν κιόλας η στιγμή που γύρισε (οριστικά) ο 
διακόπτης, με τον Παναθηναϊκό να αποθαρρύνε-
ται και να βλέπει πως έχει ένα βουνό να ανέβει. Εις 
μάτην όμως. Οι πράσινοι είχαν χάσει το μυαλό τους, 
ειδικά από την στιγμή που κάποιες αποφάσεις των 
διαιτητών, έφεραν μπόλικο εκνευρισμό. Κάτι που 
μεταφράστηκε τόσο στην γλώσσα σώματος όλων 
(σε παρκέ και πάγκο) όσο και στις επιθετικές απο-
φάσεις, με τον Ντουέιν Μπέικον να παίρνει τις δύο 
πλέον κρίσιμες, αλλά να αστοχεί.
Ακόμη κι όταν ο ίδιος παίκτης έφερε τον Παναθηνα-
ϊκό στο -2 (87-89) με 7.4’’ για το τέλος με 3/3 βολές, 
η απάντηση της Παρτίζαν ήταν η δέουσα. Η μπάλα 
πήγε στον Ντανίλο Άντζουσιτς, ο οποίος ευστόχησε 
δις από την γραμμή και κλείδωσε το σερβικό διπλό 
στο ΟΑΚΑ.

Παναθηναϊκός - Παρτίζαν 89-91: 
Ομπράντοβιτς και Παπαπέτρου 
κέρδισαν στο ΟΑΚΑ

Ο Κέβιν Πάντερ ήταν ασταμάτητος και οδήγησε την Παρτίζαν σε εκτός έδρας νίκη επί του Παναθηναϊκού 
(91-89), στην επιστροφή των Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και Ιωάννη Παπαπέτρου στο ΟΑΚΑ. Πέντε ήττες σε 
έξι αγώνες έχει πλέον το τριφύλλι.

Ολυμπιακός - Λαύριο 98-
61: Οι μηχανές δούλευαν 
στα κόκκινα

Ο Ολυμπιακός είναι σε τέτοιο 
ρυθμό που δεν μπορεί να απειλη-
θεί επί της ουσίας κάθε φορά που 
παίζει στη Basket League. Ειδικά 
εντός έδρας. Το αυτό επιβεβαιώ-
θηκε μέχρι κεραίας στον αγώνα 
με το Λαύριο, τον οποίο η ομάδα 
του Γιώργου Μπαρτζώκα κέρδισε 
με χαρακτηριστική άνεση (98-61), 
στον δρόμο για το 4/4 στη Basket 
League και την παραμονή στην 
κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. 
Εκεί που βρίσκεται μόνη της πλέον, 
μετά από την ήττα της ΑΕΚ στα Άνω 
Λιόσια, μια μέρα νωρίτερα.
Ο Μιχάλης Λούντζης έκλεψε την 
παράσταση στο πρώτο μέρος με 
τα 5/6 τρίποντα που είχε (όλα αυτά 
σε μια περίοδο), για να ακολουθή-
σει η γεμάτη -από στατιστικής άπο-
ψης- εμφάνιση του Σάσα Βεζέν-
κοβ, αλλά κι η χρησιμοποίηση του 
Ιωσήφ Κολοβέρου, ο οποίος πήρε 
αρκετά λεπτά συμμετοχής.
Το πιο παραγωγικό παιχνίδι του, 
ως αθλητής του Ολυμπιακού, είχε 
ο Ταρίκ Μπλακ με 21 πόντους (με 
7/11 δίποντα και 7/10 βολές) και 6 
ριμπάουντ. Με 7 ασίστ τελείωσε ο 
Τζορτζ Πάπας.
Από την άλλη, το Λαύριο πλήρωσε 
τις πολλές και σημαντικές απου-
σίες (Αλέξανδρος Νικολαΐδης, 
Θοδωρής Ζάρας, Τζάστιν Γκρέι), 
με τον Χρήστο Σερέλη να δίνει την 
ευκαιρία στους «μικρούς» του 
rotation να ζήσουν μια όμορφη 
βραδιά στο ΣΕΦ, αγωνιζόμενοι για 
αρκετά λεπτά.

Ο αγώνας
Το Λαύριο μπήκε καλά στο παι-
χνίδι, πήρε το προβάδισμα (4-5 
στο 3’), αλλά έκτοτε παραδόθηκε 
στην ανωτερότητα του Ολυμπια-
κού. Οι ερυθρόλευκοι είχαν από 
νωρίς ρυθμό από τα 6μ75, πήραν 
πολλά από πολλούς και έφτασαν 
στο +6 (25-19) με το τέλος της πρώ-
της περιόδου.
Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη 
έβλεπε όλο και πιο μικρό αντίπαλο 
καλάθι όσο περνούσε η ώρα, με 
το μπλακ άουτ στην εκκίνηση της 
δεύτερης περιόδου να επιτρέπει 

στον Ολυμπιακό να ξεφύγει ακόμη 
περισσότερο (34-19 στο 14’), πριν 
ξεκινήσει η ραψωδία του Μιχάλη 
Λούντζη. Ο διεθνής γκαρντ είχε 5/6 
τρίποντα μέσα σε έξι λεπτά, αποτε-
λώντας τη βασική αιτία για το χτί-
σιμο του +24 (53-29) με το οποίο 
πήγε στα αποδυτήρια η ομάδα του 
Γιώργου Μπαρτζώκα.
Το νερό είχε μπει πλέον στο 
αυλάκι, με τον Ολυμπιακό να δια-
τηρεί τη διαφορά σε επίπεδα 
ασφαλείας. Χωρίς τον Μιχάλη 
Λούντζη πλέον να εκτελεί κατά 
ριπάς, αλλά με τους υπόλοιπους να 
κάνουν εξίσου καλή δουλειά από 
την περιφέρεια. Γι αυτό κιόλας η 
διαφορά έφτασε μέχρι το +29 (68-
39 στο 28’), την ώρα που το Λαύ-
ριο πάλευε, αλλά ήταν εμφανές 
πως δεν μπορούσε για κάτι καλύ-
τερο.
Από εκεί κι έπειτα, οι δύο προπο-
νητές άνοιξαν αρκετά το rotation, 
με την τελευταία περίοδο να 
αφορά κατά βάση αυτούς που δεν 
έχουν, ως επί το πλείστον, πρωτα-
γωνιστικό ρόλο.
Ο Ολυμπιακός έκανε περίπατο 
ακόμη ένα παιχνίδι της Basket 
League, αυτό απέναντι στο Λαύ-
ριο, με τον Ταρίκ Μπλακ και τον 
Μιχάλη Λούντζη να ξεχωρίζουν, 
έχοντας από 21 πόντους κόντρα 
στο Λαύριο. Ο Γιώργος Μπαρτζ-
ώκας πάντως μόνο έκπληκτος δεν 
εμφανίστηκε από το γεγονός, τονί-
ζοντας στην κάμερα της ΕΡΤ πως «ο 
Μπλακ είναι ένας παίκτης εμπει-
ρία από ΝΒΑ και EuroLeague και 
ο Λούντζης είναι παίκτης της Εθνι-
κής. Το ότι έπαιξαν καλά δεν είναι 
έκπληξη. Εγώ θέλω να φροντίζω 
να είναι πάντα καλοί».
Για να συνεχίσει: «Με εξαίρεση το 
ματς με τη Μονακό που δεν ήμα-
σταν καλοί, έχουμε δείξει ένα καλό 
πρόσωπο. Ήταν διαδικαστικό 
το ματς σήμερα. Κάναμε κάποια 
πράγματα σήμερα καλύτερα σε 
σχέση με τη Μονακό, αλλά δεν 
έχει και μεγάλη σημασία σήμερα. 
Πλέον κοιτάμε το ματς με τη Βαλέν-
θια και εκεί πρέπει να τα κάνουμε 
όλα καλύτερα».
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Πικρό αντίο με μία ακόμη Πικρό αντίο με μία ακόμη 
ήττα στην Ευρώπη για τους ήττα στην Ευρώπη για τους 
ερυθρόλευκουςερυθρόλευκους σελ. 61σελ. 61 σελ. 68σελ. 68

Κιτρινόμαυρος Κιτρινόμαυρος 
σίφουνας, με Λιβάι σίφουνας, με Λιβάι 
και Γκατσίνοβιτςκαι Γκατσίνοβιτς

Παναθηναϊκός - Παρτίζαν: Παναθηναϊκός - Παρτίζαν: 
Ομπράντοβιτς και Ομπράντοβιτς και 
Παπαπέτρου κέρδισαν στο Παπαπέτρου κέρδισαν στο 
ΟΑΚΑΟΑΚΑ

σελ. 62σελ. 62
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