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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Επιτυχία είναι 

να πηγαίνεις από 

τη μια αποτυχία 

στην άλλη χωρίς 

να χάνεις τον 

ενθουσιασμό σου”, 

Winston Churchill

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Θέλω να σας βρίσκω κι 

αυτήν την εβδομάδα 

όλους καλά κι ήρεμους όσο 

δυνατόν γιατί πραγματικά 

με ό,τι διαβάζουμε και βλέπουμε γύρω μας μόνο 

ηρεμία δεν εκπέμπουν παγκοσμίως.

Δεν ξέρω πόσο ιδιαίτερη είναι αυτή η δουλειά 

– λειτούργημα που κάνουμε αλλά πλέον εγώ 

σκαλίζοντας να βγάλω νέα για να διατηρώ πάντα 

αμείωτο το ενδιαφέρον και την αγάπη που έχετε 

για την HELLAS NEWS, έχω φτάσει σε ένα σημείο 

να μην ξέρω τι να πρωτοβάλω στα θέματα που 

θέλω να πιστεύω ότι σας ενδιαφέρουν.

Από τις αμερικανικές εκλογές, την πολιτική 

κατάσταση αυτής της όμορφης πατρίδας που 

ζούμε τον Καναδά, εγκλήματα, γυναικοκτονίες, 

παιδεραστίες, ληστείες, απάτες κι ό,τι άλλη 

λέξη υπάρχει στο πλούσιο ελληνικό λεξιλόγιο, 

θα πρέπει να διαλέξω για να σας δημοσιεύσω 

νέα που όχι μόνον σας ενδιαφέρουν από 

καταστάσεις που γίνονται ακόμα και στο πολύ 

κοντινό σας περιβάλλον και που δεν ξέρετε ή δεν 

υποπτεύεστε γιατί κανένας δεν θέλει και δεν 

μπορεί να σκεφτεί ότι ένα δικό του πρόσωπο έχει 

εγκληματικό ένστικτο.

Κι όμως, καλά μου φιλαράκια, διαβάζοντας ότι 

πατέρας μαχαίρωσε τον γιο του για χρήματα 

ή γιος μαχαίρωσε την μανούλα του γιατί δεν 

του έδινε χρήματα να πάρει τη πρέζα του κλπ 

κλπ. και συζητώντας με γνωστούς Έλληνες 

οικογενειάρχες για αυτά τα θέματα μου 

λένε «Θανάση, γινόντουσαν πάντα τέτοια 

περιστατικά, αλλά δεν έβγαιναν προς τα 

έξω». Εντάξει, μπορεί σε κάποια χωριουδάκια 

και γενικά σε πόλεις να υπήρχε πάντα η 

εγκληματικότητα, αλλά όχι σε τέτοιο σημείο!

Τώρα, αυτό που προξενεί μεγάλη εντύπωση 

είναι ότι συλλαμβάνονται δράστες και σε λίγο 

καιρό είναι ελεύθεροι να κάνουν χειρότερα. 

Δηλαδή, φτάνεις στο σημείο να αμφισβητείς 

την δικαιοσύνη. Δεν ξέρω, ευγενικοί μου 

αναγνώστες, ο κάθε ένας/μια από εσάς πως 

αντιμετωπίζεται περισσότερο ψυχολογικά ό,τι 

γίνεται, αλλά εγώ έχω αλλάξει απόψεις μιας 

ολόκληρης ζωής στην καθημερινότητα μου. 

Φοβάσαι να μιλήσεις με καλούς ανθρώπους 

και χρόνια φίλους σου μην πεις κάτι και 

παρεξηγηθούνε για το τίποτα.

Κακά τα ψέματα, αδέλφια, ας κρατάμε τους 

συγγενείς και φίλους που έχουμε κοντά μας 

και να κάνουμε τα πάντα να έχουμε όμορφες 

σκέψεις, γιατί και το κουράγιο και η καλή 

λέξη από ένα δικό σου άνθρωπο σε κρατάει σε 

ισορροπία.

Να είστε όλοι καλά μέχρι την ερχόμενη 

εβδομάδα.

Θανάσης Κ ουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΜΗΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΧΑΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ;
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επικαιρότητα

Ενισχύεται ο νόμος για εγκλήματα κατά ανηλίκων - Ευρωπαϊκή «black 
list» για τους παιδοβιαστές

Τ
ο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για το ει-
δικό ποινικό μητρώο αδικημάτων που στρέφονται σε 
βάρος ανηλίκων, κατατέθηκε στη Βουλή.
Παράλληλα, με το νομοσχέδιο ενσωματώνεται στην 

εθνική νομοθεσία η οδηγία σχετικά με την ανταλλαγή πληρο-
φοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου.
Με τις νέες διατάξεις διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφο-
ριών που προέρχονται από Ποινικά Μητρώα μεταξύ των 
αρμόδιων Αρχών των κρατών μελών με αποτελεσματικό, ταχύ 
και ακριβή τρόπο. Ακόμη, επιδιώκεται η ταυτοποίηση των 
καταδικασθέντων υπηκόων τρίτων χωρών και των ανιθαγε-
νών, ώστε να επιτρέπεται η ταυτοποίηση από τα κράτη-μέλη 
που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες κατα-
δίκες τους.
Επιπλέον, εξυπηρετείται η ελεύθερη κυκλοφορία των προ-
σώπων στην Ε.Ε. και η λήψη κατάλληλων μέτρων για την πρό-
ληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και ιδίως 
του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.
Σημειώνεται ότι στο επίμαχο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται 
πρόβλεψη για ειδικό σκέλος του Ποινικού Μητρώου για 
τα εγκλήματα που αφορούν ανθρωποκτονία με πρόθεση, 
έκθεση σε κίνδυνο, σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατό-
μου, εμπορία ανθρώπων και αρπαγή ανηλίκων.
Ειδικό σκέλος ποινικού μητρώου προβλέπεται και για εγκλή-
ματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και την αντιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας όταν τα εγκλήματα αυτά στρέφονται 
σε βάρος ανηλίκου.
Οι ρυθμίσεις αυτές αποσκοπούν σύμφωνα με την ανακοί-
νωση, στην περαιτέρω προστασία της ανηλικότητας, όταν 
προσβάλλονται τα έννομα αγαθά της γενετήσιας ελευθερίας, 
της προσωπικής ελευθερίας, της ζωής και της σωματικής ακε-
ραιότητας. Έτσι, δημιουργείτα μία βάση δεδομένων, η οποία 
παρέχει περαιτέρω εγγυήσεις προστασίας της ανηλικότητας, 
σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που το αντικείμενό τους 
άπτεται της προστασίας, φροντίδας, περίθαλψης και εκπαί-
δευσης των ανηλίκων.
Οι διατάξεις αυτές αποτελούν εναρμόνιση με το άρθρο 5 της 
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία 
των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακο-
ποίησης (σύμβαση Lanzarote) η οποία έχει κυρωθεί από την 
Ελλάδα με τον ν. 3727/2008.

Θεοδωρικάκος: Έχουν καταγραφεί 1.118 περι-
στατικά παιδικής κακοποίησης την τελευταία 
πενταετία
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη μίλησε στη βουλή για 

το Εθνικό Σχέδιο Δράσης προστασίας των παιδιών από τους 
σύγχρονους κινδύνους - «Όλα τα κόμματα μαζί να εκπέμψουν 
σινιάλο ευαισθητοποίησης» επισήμανε
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας για την 
αποτελεσματική προστασία των παιδιών από τους σύγχρο-
νους κινδύνους αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στη Βουλή. Ο κ. Θεο-
δωρικάκος επεσήμανε πως ύψιστο καθήκον της Πολιτείας 
είναι η διασφάλιση της ευζωίας και η προστασία της νέας 
γενιάς και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο πλέγμα των δρά-
σεων που έχουν αναπτυχθεί από την ΕΛ.ΑΣ. για την αρωγή 
των νέων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Θεοδωρικά-
κος, 1.118 περιστατικά παιδικής κακοποίησης έχουν καταγρα-
φεί την τελευταία πενταετία, ενώ στον τομέα της πρόληψης 
έχουν πραγματοποιηθεί, μόνο κατά το περασμένο έτος, 1.100 
εκπαιδευτικές δράσεις σε σχολεία για την αντιμετώπιση του 
σχολικού εκφοβισμού, την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, 
την βελτίωση της κυκλοφοριακής αγωγής και την διαχείριση 
φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας.
Με τη σύσταση 18 Γραφείων Ενδοοικογενειακής Βίας και 5 
Γραφείων Προστασίας ανηλίκων, τη συνεργασία με κοινωνι-
κούς φορείς και την συνεχή επιμόρφωση των στελεχών της 

για τη βέλτιστη αντιμετώπιση κάθε μορφής παιδικής κακο-
ποίησης, η Ελληνική Αστυνομία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει 
τις σύγχρονες προκλήσεις για την προστασία των ανηλίκων, 
τόνισε ο Υπουργός.
Όπως ανέφερε ο Υπουργός, «Η προστασία των ανηλίκων 
αποτελεί για την Πολιτεία και την κοινωνία μας κρίσιμο και 
αυτονόητο καθήκον.
Για τον κάθε ένα από εμάς, οφείλει να είναι ένδειξη σεβασμού 
απέναντι στο παρελθόν και της προοπτικής για το μέλλον που 
θέλουμε να οικοδομήσουμε. Για όλον τον πολιτικό κόσμο 
οφείλει να αποτελεί έμπρακτη προτεραιότητα και πεδίο 
σύγκλησης των απόψεων και των αντιλήψεων που έχουμε. 
Δεν μπορεί να είναι πεδίο ευκαιριακής κριτικής και ευκαι-
ριακής πολιτικής και επιτρέψτε μου ειδικά σε ότι αφορά το 
πρόσφατο απάνθρωπο περιστατικό με την 12χρονη, θέλω 
να επαναλάβω από αυτό το βήμα: Κανέναν δε μπορεί να ενδι-
αφέρει το πολιτικό πιστεύω των φερόμενων δραστών. Αυτό 
που ενδιαφέρει είναι η βαρύτητα του παραπτώματος και η 
έμπρακτη διασφάλιση ότι ο νόμος είναι νόμος, εφαρμόζεται 
απαρέγκλιτα για όλους. Αυτό είναι το σήμα που οφείλουμε να 
δώσουμε στην κοινωνία. Ας μείνει έξω από κάθε είδους κομ-
ματική συζήτηση και εκμετάλλευση μιας περίπτωσης βάναυ-
σης και πρωτοφανούς κακοποίησης ενός 12χρονου παιδιού.
Το πρόβλημα της κακοποίησης των παιδιών έχει αναμφισβή-
τητα μεγάλη και αυξανόμενη έκταση. Μόνο τα τελευταία 5 
χρόνια από την Ελληνική Αστυνομία έχουν καταγραφεί 1118 
σχετικές υποθέσεις, ενώ ξεχωριστά έχουν καταγραφεί 1044 
περιπτώσεις πορνογραφίας ανηλίκων μέσα από την Διεύ-
θυνση Δίωξης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Πιστεύω ότι η 
αυξητική τάση που εμφανίζεται, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
και στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης που αναφέρει 
τα περιστατικά, καθώς και στο γεγονός ότι σταδιακά ενισχύ-
εται διαρκώς η εμπιστοσύνη προς τις Αστυνομικές Αρχές, οι 
οποίες πλέον καλούνται να διαχειριστούν τέτοιου είδους υπο-
θέσεις που ήταν άγνωστες στη δράση της Ελληνικής Αστυνο-
μίας στο παρελθόν.
Το πρόβλημα ασφαλώς αφορά όλους, δεν είναι μόνο θέμα 
της Αστυνομίας, αν μου επιτρέπεται θεωρώ ότι δεν είναι θέμα 
κυρίως της Αστυνομίας. Είναι μια υπόθεση που αφορά όλους 
μας. Την οικογένεια, τη γειτονιά, το σχολείο, την τοπική κοι-
νωνία, την αυτοδιοίκηση και ασφαλώς το κράτος. Όλους μας, 
σε όλες του τις εκφάνσεις. Όλοι έχουμε ευθύνη, αρμοδιότητα 
και ρόλο.
Και απόδειξη αυτής της αντίληψης είναι ότι σήμερα ο Πρωθυ-
πουργός της χώρας παρουσιάζει ένα εθνικό σχέδιο δράσης 
ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση και ευρύτερα την κακο-
ποίηση των παιδιών. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, στην 
οποία εκτιμώ ότι μπορούμε όλοι να συνεισφέρουμε.»

Κατατέθηκε στη Βουλή 
νομοσχέδιο του υπουργείου 
Δικαιοσύνης, που θεσπίζει ειδικό 
ποινικό μητρώο για αδικήματα σε 
βάρος ανηλίκων
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Βίαζε τη σύντροφό του τους 
τελευταίους μήνες αλλά και την 
πρώην σύζυγό του επί έξι χρόνια

Έ
νας 39χρονος από το Ηράκλειο της 
Κρήτης συνελήφθη από την Υπο-
διεύθυνση Ασφαλείας, μετά από 
την καταγγελία της 49χρονης συ-

ντρόφου του ότι προέβαινε σε γενετήσιες 
πράξεις χωρίς της συναίνεσή της από τον 
Αύγουστο του 2022 ως και χθες 9 Νοεμ-
βρίου.
Η γυναίκα έφτασε μέχρι την Ασφάλεια 
Ηρακλείου, καταγγέλοντας το σύντροφό 
της τόσο για βιασμό όσο και για φθο-
ρές στο δίκυκλο όχημα που διατηρεί 
εκείνη. Περιέγραψε ότι η ζωή της είχε γίνει 

κόλαση και ότι ζούσε υπό το καθεστώς 
απειλών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ήρθε 
στο φως άλλη μια καταγγελία σε βάρος 
του 39χρονου, αυτή τη φορά από την 
34χρονη πρώην σύζυγό του, υπήκοο Ρου-
μανίας, η οποία κατέθεσε στην αστυνομία 
ότι ο πρώην σύζυγός της την εξανάγκαζε 
σε γενετήσιες πράξεις με βία και χωρίς 
τη συγκατάθεσή της επί έξι χρόνια, ως το 
2019. Η γυναίκα έκανε λόγο για συμπερι-
φορές εκφοβισμού και συνεχών απειλών.
Τελικά στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφα-
λείας Ηρακλείου συνέλαβαν τον 39χρονο 
σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, για 
τη νομοθεσία περί ενδοοικογενειακής 
βίας, εξύβριση αλλά και φθορά ξένης ιδι-
οκτησίας.

Κρήτη: Συνελήφθη 39χρονος για βιασμό 
και ενδοοικογενειακή βία 

Τις φωτογραφίες κυκλοφόρησε η 
Naval Group - Η δεύτερη φρεγάτα 
που θα κατασκευαστεί, είναι η FDI 
«Κίμων» η οποία θα ενισχύσει το 
ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό

Σ
τη δημοσιότητα έδωσε την Πέμπτη 
η Naval Group τις πρώτες φωτογρα-
φίες της φρεγάτας FDI (Άμυνας και 
Επέμβασης) Belh@rra, η οποία θα 

παραχωρηθεί στο γαλλικό πολεμικό ναυ-
τικό, φέροντας την ονομασία «Ναύαρχος 
Ρονάρ».
Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, δια-
κρίνεται η φρεγάτα να βγαίνει από το κατα-
σκευαστικό κέντρο του ναυπηγείου στη 
Λοριάν, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση 
της Naval Group, το πλοίο φέρεοι ολοκλη-
ρωμένο τον ιστό με το πανίσχυρο ραντάρ 
Sea Fire 500, το οποίο μπορεί, βάσει προ-
διαγραφών, να εγκλωβί-
ζει πολλαπλούς στόχους σε 
απόσταση μεγαλύτερη των 
160 χιλιομέτρων.
Αξίζει να σημειωθεί πως η 
επόμενη φρεγάτα που θα 
βγει από το ίδιο ναυπηγείο 
σε περίπου ένα έτος, θα 
παραχωρηθεί στο ελληνικό 
πολεμικό ναυτικό με την 
ονομασία «Κίμων» προς τα 
τέλη του 2024.
Θυμίζεται πως στην τελετή καθέλκυσης της 
πρώτης φρεγάτας FDI FR1, η οποία προορί-
ζεται για τις Ναυτικές Δυνάμεις της Γαλλίας, 
παρέστη τη Δευτέρα ο Νίκος Παναγιωτό-
πουλος.  Όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυ-
νας, η καθέλκυση της πρώτης παγκοσμίως, 
ψηφιακής φρεγάτας ‘Αμυνας και Επέμβασης 
FDI FR1, η οποία προορίζεται για τις ναυτι-
κές δυνάμεις της Γαλλίας, σε συνδυασμό με 
την πρόσκτηση των νέων φρεγατών για το 
ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, ταυτόχρονα 
με την άφιξη των αεροσκαφών RAFALE, 
υπογραμμίζει την ισχυρή θέληση των δύο 
χωρών, «να ενδυναμώσουν ακόμη περισ-
σότερο την συνεργασία τους για την σταθε-
ρότητα και ευημερία στην ευρύτερη περι-
οχή της Ανατολικής Μεσογείου, στη βάση 
των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο της Θάλασσας».
Αποτελεί επίσης «ένα ορόσημο στην 
πορεία υλοποίησης του στρατηγικού ορά-

ματος δύο εταίρων προς την ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία, η οποία συμβάλ-
λει επίσης, ουσιαστικά, στην ενίσχυση της 
διατλαντικής συμμαχίας. Ενίσχυση που 
είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από 
ποτέ, μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρα-
νία και τον αναθεωρητισμό στην περιοχή 
μας, που αποτελούν κατάφωρη παραβίαση 
θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Δικαίου».
Παράλληλα, ο κ. Παναγιωτόπουλος εξέ-
φρασε τη μεγάλη ικανοποίησή του για την 
πρόοδο της ταυτόχρονης ναυπήγησης, στα 
ναυπηγεία της «Naval Group», της δεύτε-
ρης φρεγάτας ‘Αμυνας και Επέμβασης, που 
προορίζεται για το ελληνικό Πολεμικό Ναυ-
τικό και χαιρέτισε τη συνεργασία της Naval 
Group με ελληνικές εταιρείες της αμυντι-
κής βιομηχανίας, «ως άλλωστε προβλέπε-
ται και στη συμφωνία για την εγκαθίδρυση 
Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ελλά-
δας και Γαλλίας. Προσβλέπουμε στην διεύ-

ρυνση της συνεργασίας 
αυτής, ώστε να επεκτα-
θεί σε περισσότερες εται-
ρείες και περισσότερα 
προγράμματα, θα ήθελα 
δε, να αναγνωρίσω την 
καθορισ τ ική συνε ι -
σφορά του γαλλικού 
υπουργείου ‘Αμυνας, σε 
όλα τα στάδια υλοποίη-
σης των εξοπλιστικών 

προγραμμάτων, μεταξύ των δύο κυβερνή-
σεών μας», παρατήρησε περαιτέρω..
Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας ευχήθηκε στο 
Γάλλο ομόλογο του κάθε επιτυχία στο έργο 
του και στους στόχους και επιδιώξεις της 
Γαλλίας, ιδιαίτερα για την ευρωπαϊκή άμυνα 
και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των κρατών-μελών της.
Μιλώντας σε στρατιωτικούς συντάκτες, ο 
Ν. Παναγιωτόπουλος ευχήθηκε «σε κάθε 
γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας να 
έχουμε ένα ή περισσότερα καινούργια μέσα 
να εμφανίζονται στους ελληνικούς ουρα-
νούς». «Τα επόμενα τέσσερα «Rafale» από 
τη δεύτερη εξάδα θα παραδοθούν στο προ-
σεχές διάστημα, με ρυθμό περίπου ένα ανά 
μήνα. Κι έπεται συνέχεια» επισήμανε.
«Το μέλλον της Πολεμικής Αεροπορίας» 
πρόσθεσε, «προδιαγράφεται λαμπρό αφού 
ήδη εντάσσονται τα «Rafale», προχωρά με 
ταχείς ρυθμούς ο εκσυγχρονισμός των 83 
F-16 στην εκδοχή «Viper», την πιο προηγ-
μένη εκδοχή στον κόσμο σήμερα».

Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες 
της πρώτης φρεγάτας Belh@rra 
«Ναύαρχος Ρονάρ» 



911 Νοεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Το ερευνητικό πλοίο ξεκίνησε απλώνοντας καλώδια 12 χλμ. για να προχωρήσει αμέσως μετά στη 
συλλογή δισδιάστατων σεισμικών δεδομένων

Ξ
εκίνησαν σήμερα οι σεισμι-
κές έρευνες νότια της Πε-
λοποννήσου και δυτικά της 
Κρήτης γ ια τη διερεύνη-

ση κοιτασμάτων φυσικού αερίου, 
που θα πραγματοποιηθούν από την 
ExxonMobil. Η γνωστοποίηση της έ-
ναρξης των ερευνών πραγματοποι-
ήθηκε δια στόματος του υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώ-
στα Σκρέκα, ο οποίος μιλώντας στην 
ΕΡΤ και την πρωϊνή εκπομπή «Συνδέ-
σεις» αποκάλυψε ότι οι έρευνες για 
υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα έ-
χουν ξεκινήσει.
 «Έχει ξεκινήσει το πλοίο. Απλώνει τα 
καλώδια που σέρνει με τα ακουστικά, 
όπου λαμβάνει επιστροφή των κυμά-
των για να μπορεί να προσδιορίσει 
τις δομές τις γεωλογικές», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο κ. Σκρέκας.
Η σχετική NAVTEX, που εκδόθηκε 
την περασμένη Δευτέρα, προβλέπει 
ότι δεσμεύονται περιοχές στο Ιόνιο 
Πέλαγος, το Δυτικό Πέλαγος όπως 
επίσης δυτικά και ανατολικά της 
Κρήτης, προκειμένου το πλοίο Sanco 
Swift να πραγματοποιήσει ανάπτυξη 
εξοπλισμού και σεισμικές έρευνες.
«Το κοίτασμα το οποίο πιθανολο-
γούμε ότι υπάρχει νοτιοδυτικά της 
Κρήτης και της Πελοποννήσου ίσως 
είναι η τελευταία ελπίδα που έχει η 
εξορυκτική βιομηχανία για να βρει 
μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου 
στην περιοχή της ανατολικής Ευρώ-
πης» ανέφερε στην εκπομπή της 
ΕΡΤ ο υπουργός Κώστας Σκρέκας. 
«Βέβαια μέχρι να τρυπήσουμε και 
να δούμε τι πραγματικά υπάρχει όλα 
είναι σε επίπεδο εκτιμήσεων».
Οι σεισμικές έρευνες θα διαρκέ-
σουν συνολικά δύο χρόνια και ανά-
λογα με τα αποτελέσματά τους, η κοι-
νοπραξία της ExxonMobil θα κρίνει 
εάν θα προχωρήσει σε ερευνητική 
γεώτρηση ή αν θα αποχωρήσει. Αν 
οι έρευνες κριθούν ικανοποιητικές, 
η ΕΔΕΥ εκτιμά ότι μέσα στο 2027 
θα ξεκινήσει η παραγωγή φυσικού 
αερίου.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των 
ερευνών, με βάση τον υπάρχοντα 
σχεδιασμό έχει ως εξής:
2022- 2024: Σεισμικές έρευνες, 
2024-2026: Διερευνητικές γεωτρή-
σεις, 2026-2027: Ανάπτυξη κοιτά-
σματος και 2027-2028: Παραγωγή 
Φυσικού Αερίου
Παράλληλα το αυστηρό πλαίσιο για 
το περιβάλλον θα περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα:
Α. Χρήση του πρωτοκόλλου «ήπιας 
εκκίνησης» για να διασφαλιστεί ότι 
τα θαλάσσια θηλαστικά μπορούν να 
απομακρυνθούν προσωρινά από την 

περιοχή διενέργειας των γεωφυσι-
κών ερευνών πριν την έναρξή τους.
Β. Διπλασιασμός των παρατηρητών 
των θαλάσσιων θηλαστικών πάνω 
στα ερευνητικά πλοία που διενερ-
γούν τις γεωφυσικές έρευνες για 
να διασφαλιστεί η προστασία των 
κητωδών και άλλων ειδών θαλάσ-
σιας ζωής εντός της ζώνης ασφα-
λείας.
Γ. Επέκταση της ακτίνας της ελάχι-
στης ζώνης ασφαλείας γύρω από το 
πλοίο που διενεργεί τις γεωφυσικές 
έρευνες σε περίπτωση εντοπισμού 
μεγάλων θαλάσσιων ζώων.
Δ. Περίοδος αναμονής 30 λεπτών 
πριν την έναρξη και παύση κάθε εξε-
ρευνητικής δραστηριότητας.
Ε. Παθητική ακουστική παρακο-
λούθηση υποβρύχιων ήχων για τη 
μέτρηση των επιπέδων θαλάσσιου 
θορύβου για τον εντοπισμό θαλάσ-
σιων θηλαστικών.
ΣΤ. Εφαρμογή ζώνης αποκλεισμού 1 
χιλιομέτρου γύρω από τις περιοχές 

«Natura» καθώς και τις ιχθυοκαλλι-
έργειες.
Ζ. Παρακολούθηση με εναέρια μέσα 
των κητωδών κατά τη διάρκεια και 
μετά το πέρας των ερευνών.
Η. Πλήρης συμμόρφωση με όλους 
τους εφαρμοστέους κανονισμούς 
και οδηγίες σύμφωνα με συμβάσεις 
MARPOL VI και ACCOBAMS και τις 
κατευθύνσεις του JNCC.

Τα δύο «οικόπεδα» όπου θα 
γίνουν σεισμικές έρευνες
Θαλάσσια περιοχή εμβαδού 40.000 
τετραγωνικών χιλιομέτρων καλύ-
πτουν τα δύο «οικόπεδα» δυτικά και 
νοτιοδυτικά της Κρήτης στα οποία 
όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός κ. 
Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινούν τις 
επόμενες ημέρες σεισμικές έρευνες 
για την διερεύνηση ύπαρξης κοιτα-
σμάτων υδρογονανθράκων.
Και στις δύο περιοχές η πλειοψηφία 
των δικαιωμάτων έρευνας ανήκει 
στην ExxonMobil η οποία, ύστερα 
από την αποχώρηση της γαλλικής 
ΤotalEnergies, ελέγχει το 70% των 
δικαιωμάτων ενώ το υπόλοιπο 30% 
ανήκει στην Hellenic Energy (ΕΛΠΕ).
Οι συμβάσεις μίσθωσης των δύο 
περιοχών είχαν κυρωθεί από τη 
Βουλή το 2019.
Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση 
από την Ελληνική Διαχειριστική Εται-
ρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργει-
ακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) η κοινοπρα-
ξία ExxonMobil – ΕΛΠΕ έχει υποβά-
λει ποσοτικά και ποιοτικά αναβαθμι-
σμένο πρόγραμμα σεισμικών ερευ-
νών με στόχο την ολοκλήρωση των 
ερευνών σε δύο αντί για τρία χρόνια, 
ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα στα 
τέλη του 2023. Οι σεισμικές έρευνες 
παρέχουν στις εταιρείες την πληρο-
φορία που είναι απαραίτητη για να 
αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν 
σε ερευνητική γεώτρηση, η οποία 
σε περιοχές όπως αυτές δυτικά και 
νοτιοδυτικά της Κρήτης είναι υψηλού 
κόστους λόγω του μεγάλου βάθους 
της θάλασσας.

Ξεκίνησαν οι έρευνες για τους υδρογονάνθρακες 
σε Πελοπόννησο και Κρήτη

Έλεγχος στους επιβάτες 
του δεύτερου αεροπλάνου 
της Emirates - Συνοδεία 
μαχητικών προσγειώθηκε 
στην Αθήνα 

Σ
υναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 9  το βρά-
δυ στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέ-
λος» μετά από πληροφορία των αμερικα-
νικών αρχών για ύποπτο άτομο που πιθα-

νόν να έχει επιβιβαστεί  σε  μία από δύο πτήσεις 
της Emirates, η μία για Ντουμπάι και η άλλη για 
Νέα Υόρκη.
Αμέσως δόθηκε εντολή να σταματήσει η διαδικα-
σία απογείωσης  της πτήσης για Ντουμπάι και το 
αεροπλάνο επέστρεψε στο σταθμό. Οι αρχές έλεγ-
ξαν εξονυχιστικά όλους τους επιβάτες της συγκε-
κριμένης πτήσης , χωρίς να βρεθεί κάτι ύποπτο.
Η πτήση προς Νέα Υόρκη είχε ήδη απογειωθεί και 
έτσι δόθηκε εντολή στον πιλότο να επιστρέψει στο 
«Ελ. Βενιζέλος», ενώ άμεσα απογειώθηκαν 2 F-16 
της Πολεμικής Αεροπορίας που συνόδευσαν το 
αεροπλάνο της Emirates.
Λίγο μετά τις 22.00 προσγειώθηκε και η πτήση 
προς Νέα Υόρκη και ξεκίνησε ο έλεγχος των επι-
βατών.
Η πρώτη πτήση, η ΕΚ210 με προορισμό το Ντου-
μπάι, δεν πρόλαβε να απογειωθεί και ενώ το 
Boeing 777 βρισκόταν σε διαδικασία τροχοδρό-
μησης πήρε εντολή να επιστρέψει.
Η δεύτερη, η ΕΚ 209 με προορισμό τη Νέα Υόρκη, 
είχε ήδη απογειωθεί και βρισκόταν πάνω από την 
Ιταλία, όταν ο πιλότος ειδοποιήθηκε να προσγει-
ωθεί άμεσα.
Ωστόσο, ούτε η Γαλλία, ούτε η Ιταλία δέχτηκαν να 
προσγειωθεί το αεροσκάφος σε κάποιο από τα 
αεροδρόμιά τους και έτσι αυτό επιστρέφει στην 
Αθήνα.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του 
in.gr, οι επιβάτες της πτήσης δεν γνωρίζουν τον 
πραγματικό λόγο για την επιστροφή τους στην 
Ελλάδα.

Η πτήση για Ντουμπάι
Οι επιβάτες επιβιβάστηκαν σ το αεροσκάφος 
κανονικά, οι πόρτες έκλεισαν και το αεροσκάφος 
τροχοδρόμησε προς το διάδρομο απογείωσης.
Ωστόσο, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο 
κυβερνήτης ειδοποίησε τους επιβάτες ότι έπρεπε 
να επιστρέψει λόγω τεχνικού προβλήματος.
Όταν το αεροσκάφος έφτασε και πάλι στο χώρο 
στάθμευσης του αεροδρομίου, οι επιβάτες κλή-
θηκαν να αποβιβαστούν παίρνοντας μαζί όλες τις 
αποσκευές τους.
Αντί να ακολουθηθεί, όμως, η συνήθης διαδικα-
σία για ανάλογες περιπτώσεις, που θέλει τους επι-
βάτες να πηγαίνουν απλά προς την αίθουσα ανα-
μονής, υποβλήθηκαν σε εξονυχιστικό αστυνομικό 
έλεγχο παρουσία δεκάδων αστυνομικών με πολι-
τικά.
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Η ηθοποιός μίλησε για την ανήθικη 
πρόταση που της έκαναν στο 
παρελθόν, αλλά και την περιπέτειά 
της με τον καρκίνο 

Γ
ια την ανήθικη συμπεριφορά που υ-
πέστη από συνάδελφό της στο παρελ-
θόν, τη συνεργασία της με τον Δημή-
τρη Λιγνάδη, αλλά και τη διάγνωσή 

της με καρκίνο μίλησε η Τιτίκα Στασινοπού-
λου.
Η ηθοποιός παραχώρησε μία συνέντευξη 
στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ενώ τοπο-
θετήθηκε και για τον Πέτρο Φιλιππίδη.
«Είμαι πολύ τσαμπουκάς για να γίνω εγώ 
θύμα. Όμως το περιβάλλον, δοκίμασε τα 
δικά του τα νυχάκια. Ήμουν σε ένα θέα-
τρο στο οποίο ο παραγωγός ήταν κι ηθο-
ποιός. Μπήκε μέσα και μου έλεγε α γιατί 
δεν έχουμε δουλέψει και λέω δεν έτυχε. “Α 
μου λέει για να τύχει εδώ υπάρχουν συγκε-
κριμένες προϋποθέσεις”. Λέω τι εννοείτε; 

Μου λέει για δουλέψεις σε αυτό το θέατρο, 
πρέπει να αφήσεις εδώ το βρακάκι σου. Δεν 
δουλέψαμε ποτέ μαζί. Είχε οικογένεια, γιο κι 
είχε κάνει δεσμό με πρωταγωνίστρια κι είχε 
εμπλακεί σε διάφορα σκάνδαλα» ανέφερε 
αρχικά, η Τιτίκα Στασινοπούλου.
«Στη δική μας συνεργασία φέρθηκε σαν 
κύριος (σ.σ. ο Δημήτρης Λιγνάδης). Στε-
ναχωρήθηκα πολύ γιατί αυτό που έκανε 
δεν του άξιζε για τον εαυτό του. Ήταν μια 
προσωπική αυτοκτονία. Αυτά που έκανε 
ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν είναι παιδικά. Η 
γυναίκα του μπορεί να τον βλέπει σαν παιδί, 
αλλά εμείς όχι» συμπλήρωσε αναφορικά 
με τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον Δημήτρη 
Λιγνάδη.
Τέλος, η Τιτίκα Στασινοπούλου μίλησε και 
για τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της: 
«Μου χτύπησε την πόρτα ο καρκίνος και όχι 
ο θάνατος. Με έναν πολύ καλό ογκολόγο 
που με κουράρει και με τη δική μου δύναμη 
και την ανάγκη να ζήσω, υποχώρησε».

επικαιρότητα

Τιτίκα Στασινοπούλου: Παραγωγός 
μου είπε «για να δουλέψεις στο 
θέατρο, πρέπει να αφήσεις εδώ το 
βρακάκι σου» 

Οικονόμου: Ταυτισμένος με τον 
λαϊκισμό και το ψέμα ο Τσίπρας

Ο 
κ. Τσίπρας έδειξε ότι το πολιτι-
κό του άγχος έχει μετατραπεί 
σε εμμονή με τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη. Μόνο έτσι μπορεί να 

εξηγηθεί ότι σε συνέντευξη 33 λεπτών α-
ναφέρθηκε 22 φορές στον πρωθυπουρ-
γό», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου για τη 
συνέντευξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ 
στον τηλεοπτικό σταθμό Star.
«Παράλληλα επιβεβαίωσε πανηγυ-
ρικά ότι είναι ταυτισμένος με τον λαϊκι-
σμό και το ψέμα. Υιοθέτησε απολύτως 
τις «λίστες» του κ. Βαξεβάνη, απαιτώ-
ντας από την κυβέρνηση να αποδείξει ότι 
τα πράγματα δεν έχουν 
έτσι, ενώ θα έπρεπε 
να απαιτήσει από τον 
φίλο του, εκδότη του 
Documento, να προσκο-
μίσει στοιχεία για τους 
ισχυρισμούς του. Με 
την ίδια λογική, θα μπο-
ρούσε κάποιος να χρεώ-
σει στον ίδιο τον κ. Τσί-
πρα το κακόβουλο λογισμικό Pegasus, 
που απόψε παραδέχθηκε ότι λειτουρ-
γούσε επί των ημερών του και θύμα 
του, όπως έχει δημοσιευθεί, έπεσε και 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης», συνέχισε ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Και πρόσθεσε: «Κράτος δικαίου και 
δημοκρατία με συμπτώσεις και ενδείξεις 
δεν υπάρχει, πάντως. Επιπλέον, επανέ-
λαβε το ψέμα ότι η Ελλάδα είναι η ακρι-
βότερη στο ηλεκτρικό ρεύμα, όταν μόλις 

χθες, σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία 
του HEPI (Ευρωπαϊκός Δείκτης Τιμών 
Ενέργειας) για τον Οκτώβριο, η τιμή λιανι-
κής στην Ελλάδα ήταν η δεύτερη φθηνό-
τερη, ανάμεσα σε 15 ευρωπαϊκές χώρες, 
στα κυμαινόμενα τιμολόγια. Τη στιγμή 
μάλιστα που η τιμή λιανικής, στα κυμαι-
νόμενα τιμολόγια, της Ισπανίας είναι κατά 
39% ακριβότερη και της Πορτογαλίας 
κατά 6%. Χώρες οι οποίες αποτελούσαν 
σημείο αναφοράς για τον κ. Τσίπρα.
Οι πολίτες βλέπουν στους λογαριασμούς 
τους τη στήριξη του κράτους, που προέρ-
χεται στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος 

της από τη φορολό-
γηση των υπερκερδών 
στην πηγή κι όχι από 
τον κρατικό προϋπο-
λογισμό. Για να στηρί-
ξει τα ψέματά του, ο κ. 
Τσίπρας παραβλέπει το 
γεγονός ότι η Ελλάδα 
είναι μέχρι σήμερα η 
μοναδική χώρα στην 

Ευρώπη που έχει επιβάλλει 90% φόρο 
στα υπερκέρδη κι ότι το τελικό ποσόν 
δεν υπολογίστηκε από την κυβέρνηση, 
όπως ψευδώς ισχυρίστηκε, αλλά από την 
ίδια τη ΡΑΕ. Έφθασε μάλιστα στο σημείο 
να καταγγείλει την κυβέρνηση για την 
αύξηση των επιτοκίων, λες και δεν βλέ-
πει τι γίνεται παντού στον κόσμο. Το μόνο 
που δεν είπε είναι ότι θα «χτυπήσει τα 
νταούλια» και θα τα αλλάξει όλα «με ένα 
νόμο και ένα άρθρο». Μ

ια 18χρονη κρεμάστη-
κε από το παράθυρο του 
αυτοκινήτου του πατέρα 
της μετά από τσακωμό 

τους, κι εκείνος επιτάχυνε με αποτέ-
λεσμα την πτώση της κόρη του στο ο-
δόστρωμα και τον τραυματισμό της. 
Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέ-
μπτη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίε ς  του 
thestival, γύρω στις 15:30 το μεση-
μέρι η 18χρονη από τη Λιβύη καβγά-
διζε με τον πατέρα της σ τη μέση 
του δρόμου στην οδό Εγνατία. Ενώ 
καβγάδιζαν, εκείνος μπήκε στο αυτο-
κίνητο του για να φύγει.
Τότε η 18χρονη κρεμάστηκε από το 
παράθυρο του οχήματος, χωρίς να 
έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που την 
ώθησαν στην κίνηση αυτή. Ο πατέ-
ρας ωστόσο, αντί να ακινητοποιήσει 
άμεσα το όχημά του, πάτησε γκάζι με 

συνέπεια η κοπέλα να πέσει στο οδό-
στρωμα.
Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία 
και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο 
μετέφερε την κοπέλα στο νοσοκο-
μείο Ιπποκράτειο. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, φέρει τραύμα στο γόνατο 
αλλά η κατάστασή της δεν εμπνέει 
ανησυχία.
Για το συμβάν ενημερώθηκε το 
Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας.

Θεσσαλονίκη: 18χρονη τσακώθηκε με 
τον πατέρα της και κρεμάστηκε από το 
αυτοκίνητό του 
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Τα επίπεδα των αντισωμάτων κατά 
της Covid-19 διεθνώς είναι πιθανώς 
υψηλότερα απ’ ό,τι είχε εκτιμηθεί 
προηγουμένως, σύμφωνα με τους 
επιστήμονες

Τ
α επίπεδα των αντισωμάτων κατά της 
Covid-19 διεθνώς είναι πιθανώς υψη-
λότερα απ’ ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγου-
μένως, καθώς έως τα δύο τρίτα του πα-

γκόσμιου πληθυσμού μπορεί πια να έχουν τέ-
τοια αντισώματα κατά του κορωνοϊού, είτε με-
τά τον εμβολιασμό τους είτε μετά από λοίμωξη 
από τον ιό.
Οι ερευνητές του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (ΠΟΥ) και της πλατφόρμας οροεπιτή-
ρησης SeroTracker, οι οποίοι έκαναν τη σχε-
τική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «PLoS 
Medicine», εκτιμούν ότι η παρουσία των αντι-
σωμάτων κατά του κορωνο-
ϊού αυξήθηκε από 7,7% τον 
Ιούνιο του 2020 σε 59,2% 
τον Σεπτέμβριο του 2021 και 
σήμερα έχει αυξηθεί περαι-
τέρω, πιθανώς στα δύο τρίτα 
της ανθρωπότητας.
Ο υπολογισμός δεν είναι 
εύκολος, καθώς ένα μεγάλο 
ποσοστό λοιμώξεων Covid-
19 είναι ασυμπτωματικές. Συνεπώς, είναι 
δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια το πραγ-
ματικό ποσοστό των λοιμώξεων στον παγκό-
σμιο πληθυσμό. Πάντως, η γενική εκτίμηση 
των ερευνητών είναι ότι περισσότεροι άνθρω-
ποι διεθνώς έχουν στον οργανισμό τους αντι-
σώματα λόγω εμβολίων ή νόσησης από ό,τι 
είχε υποτεθεί μέχρι σήμερα.

Κινδυνεύουν από σοβαρά προβλή-
ματα υγείας, όσοι έχουν μολυνθεί 
περισσότερες από μία φορές
Οι επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις από κορω-
νοϊό στον ίδιο άνθρωπο αυξάνουν σημαντικά 
τον κίνδυνο για την εμφάνιση προβλημάτων σε 
διάφορα όργανα του σώματός του, για νοση-
λεία ή για θάνατο, δείχνει μια νέα αμερικα-
νική επιστημονική έρευνα. Όσες περισσότερες 
φορές έχει περάσει Covid-19 το ίδιο άτομο, 
τόσο αυξάνει ο κίνδυνος για τους πνεύμονες 
του, την καρδιά, τον εγκέφαλο, το αίμα, το μυο-
σκελετικό και το γαστρεντερικό σύστημα, τα 
νεφρά του, καθώς επίσης για διαβήτη και ψυχι-
κές διαταραχές.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον κλινικό επιδη-
μιολόγο Ζιγιάντ Αλ-Άλι της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Ουάσινγκτον στο Σεντ Λούις, 
οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο 
ιατρικό περιοδικό «Nature Medicine», ανέ-
λυσαν ιατρικά αρχεία για περίπου 5,8 εκα-
τομμύρια ανθρώπους, από τους οποίους οι 
443.000 είχαν περάσει μια λοίμωξη Covid-19 
και άλλους 41.000 που είχαν δύο ή περισσότε-
ρες λοιμώξεις Covid-19 μεταξύ Μαρτίου 2020 
- Απριλίου 2022 (οι περισσότεροι είχαν δύο ή 
τρεις επαναλοιμώξεις, λίγοι είχαν τέσσερις, ενώ 
πέντε δεν είχε κανένας).
Η μελέτη έλαβε υπόψη της όλες τις γνωστές 
παραλλαγές, όπως τη Δέλτα, την Όμικρον και 
τις υποπαραλλαγές της. Διαπιστώθηκε ότι 
γενικά οι άνθρωποι με επαναλοιμώξεις από 
τον κορωνοϊό έχουν διπλάσια πιθανότητα να 
πεθάνουν και τριπλάσια να χρειαστούν νοση-
λεία, σε σχέση με όσους δεν έπαθαν ποτέ επα-

ναλοίμωξη.
Επιπλέον, οι άνθρωποι με 
επαναλοιμώξεις έχουν 3,5 
φορές μεγαλύτερη πιθανό-
τητα να εμφανίσουν προ-
βλήματα των πνευμόνων, 
τριπλάσια για καρδιολο-
γικά προβλήματα και μιά-
μιση φορά μεγαλύτερη 
πιθανότητα για προβλή-

ματα στον εγκέφαλο, σε σχέση με όσους αρρώ-
στησαν μία φορά με Covid-19.
«Τα ευρήματά μας έχουν ευρείες επιπτώσεις 
για τη δημόσια υγεία, καθώς δείχνουν ότι πρέ-
πει να εφαρμοστούν στρατηγικές για την απο-
τροπή ή τη μείωση του κινδύνου για επαναλοί-
μωξη. Καθώς πλησιάζει η χειμερινή περίοδος, 
οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν επίγνωση 
για τους κινδύνους και να προσέχουν, ώστε 
να μειώσουν τον κίνδυνο λοίμωξης ή επανα-
λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2», δήλωσε ο 
δρ Αλ-Άλι.
«Στη διάρκεια των τελευταίων μηνών υπάρ-
χει διάχυτος ένας αέρας ανίκητου μεταξύ των 
ανθρώπων που πέρασαν Covid-19 ή εμβολιά-
στηκαν και με ενισχυτικές δόσεις, ιδίως μεταξύ 
εκείνων που αρρώστησαν από τον κορωνοϊό 
και επίσης έκαναν εμβόλια. Μερικοί άρχισαν 
να αναφέρονται σε αυτά τα άτομα σαν να έχουν 
ένα είδος υπερανοσίας απέναντι στον ιό. Όμως 
η έρευνα μας δείχνει, πέραν κάθε αμφιβολίας, 
ότι μια επαναλοίμωξη για δεύτερη, τρίτη ή 
τέταρτη φορά συμβάλλει σε επιπρόσθετους 
κινδύνους για την υγεία.»

Κορωνοϊός - Καλά νέα από τον 
ΠΟΥ: Τα 2/3 του παγκόσμιου 
πληθυσμού μπορεί να έχουν ήδη 
αντισώματα 

Άκης Τσοχατζόπουλος: 
Λεηλάτησαν το σπίτι του στη 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Τ
ο άλλοτε πολυτελέστατο νεοκλα-
σικό σπίτι στην Διονυσίου Αρε-
οπαγίτου, του Άκη Τσοχατζόπου-
λου, δεν θυμίζει σε τίποτα την ε-

ντυπωσιακή έπαυλη όπου έμενε και ο ί-
διος, αφού πλέον έχει σχεδόν καταστρα-
φεί.
Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρω-
ινό» μίλησε την Πέμπτη ο Νίκος Αλεξαν-
δρής, δικηγόρος της Βίκυς Τσοχατζοπού-
λου, σχετικά με τους βανδαλισμούς στο 
σπίτι που διατηρούσε η οικογένεια του 
πρώην υπουργού Άκη Τσοχατζόπουλου.
Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, το 
σπίτι το οποίο έχει δημευθεί από το Ελλη-
νικό Δημόσιο, είναι μια μεζονέτα 3 επι-
πέδων, με εμβαδόν 200 τ.μ. ανά όροφο 
και συνολικό εμβαδόν 600 τετραγωνικών 
μέτρων. Η αντικειμενική αξία του σπιτιού 
τα προηγούμενα χρόνια ανερχόταν σε 
7.000 ευρώ ανά τ.μ., ενώ σήμερα υπο-
λογίζεται πως έχει αυξηθεί σε πάνω από 
10.000 ευρώ ανά τ.μ.
Όπως σημείωσε ο δικηγόρος, η οικογέ-
νεια Τσοχατζόπουλου απώλεσε την κυρι-
ότητα του ακινήτου, αλλά έχει τα κλειδιά 
για το σπίτι, μέχρι να αξιοποιηθεί από το 
Δημόσιο το σπίτι, θα μπορούσε και να 
μένει μέσα, αλλά η Βίκυ Τσοχατζοπούλου 
έχει επιλέξει να μην έχει σχέση με το σπίτι 
αυτό και να μένει σε ένα μικρότερο.
Στην εκπομπή λοιπόν, προβλήθηκαν 
φωτογραφίες, που δείχνουν αναστατω-
μένο το εσωτερικό του σπιτιού του Άκη 
Τσοχατζόπουλου στην Διονυσίου Αρε-

οπαγίτου, καθώς όπως υποστηρίζει η 
πλευρά της Βίκυς Τσοχατζοπούλου το 
σπίτι έχει λεηλατηθεί τις προηγούμενες 
ημέρες.
Σύμφωνα με τη χήρα του πρώην υπουρ-
γού του ΠΑΣΟΚ, από το σπίτι λείπουν 
αντικείμενα, μεταξύ των οποίων πανά-
κριβα έπιπλα, ενώ έχουν λεηλατηθεί και 
ντουλάπια, όπου διατηρούσε το αρχείο 
του ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ενώ έχει 
ξηλωθεί ακόμη και το πάτωμα, σε συγκε-
κριμένο σημείο.
Όπως σημείωσε ο κ. Αλεξανδρής: «Την 
1η Δεκεμβρίου δημοσιεύεται η τρίτη δια-
θήκη του Άκη Τσοχατζόπουλου, που ανα-
μένεται να προκαλέσει σεισμό και θα έχει 
εξελίξεις και σε πολιτικό επίπεδο».
Ο δικηγόρος είπε ότι «ο Άκης κατάφερε 
να ανακτήσει μέρος του αρχείου του, 
μετά από την αποφυλάκιση του. Προφα-
νώς κάποιοι άνθρωποι που φοβούνται, 
θεώρησαν ότι στο σπίτι θα υπήρχαν στοι-
χεία και μπήκαν στο σπίτι και το λεηλάτη-
σαν, ξήλωσαν μέχρι και τα πατώματα εκεί 
που είχε το γραφείο του ο Άκης Τσοχατζό-
πουλος».
Τόνισε πάντως πως «το σημαντικότερο 
είναι πως δεν υπάρχουν ίχνη διάρρηξης. 
Αυτοί που έχουν κλειδιά είναι γνωστοί 
και αυτοί είναι οι πρώτοι ύποπτοι». Προ-
σθέοντας ότι «υπάρχουν και παράπλευ-
ρες απώλειες, με κλοπές αντικειμένων, 
αλλά το βασικό είναι πως δεν μπόρεσαν 
να βρουν στοιχεία από το αρχείο του Άκη 
Τσοχατζόπουλου».
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καναδάς

Το χαμηλό ποσοστό ανεργίας του 
Καναδά δεν είναι βιώσιμο και 
συμβάλλει στον υψηλό πληθωρισμό, 
δήλωσε ο διοικητής της Κεντρικής 
Τράπεζας του Καναδά, Tiff Macklem, 
κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Τορόντο 
την Πέμπτη.

Μ
ιλώντας ενώπιον φοιτητών και 
καθηγητών στο Μητροπολιτικό 
Πανεπιστήμιο του Τορόντο, ο 
κυβερνήτης είπε ότι η καναδική 

αγορά εργασίας πρέπει να εξισορροπηθεί εκ 
νέου για να σταθεροποιηθεί ο πληθωρισμός.
Ο Macklem είπε ότι οι επιχειρήσεις που αγω-
νίζονται να βρουν εργαζομένους δεν μπο-
ρούν να συμβαδίσουν με τη ζήτηση για 
αγαθά και υπηρεσίες στην οικονομία.
«Η στενότητα στην αγορά εργασίας είναι ένα 
σύμπτωμα της γενικής ανισορροπίας μεταξύ 
ζήτησης και προσφοράς που τροφοδοτεί τον 
πληθωρισμό και βλάπτει όλους τους Κανα-
δούς», είπε.
Τον περασμένο μήνα, η καναδική οικονο-
μία εξέπληξε τους αναλυτές, προσθέτοντας 
περισσότερες από 100.000 θέσεις εργασίας, 
ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στα-
θερό στο 5,2%. Οι ισχυροί αριθμοί θέσεων 
εργασίας ήρθαν μετά από τέσσερις μήνες 
απωλειών ή μικρής αύξησης της απασχόλη-
σης.
Ο Macklem είπε ότι πολιτικές που αυξάνουν 
τον αριθμό των εργαζομένων που είναι δια-
θέσιμοι για εργασία θα βοηθούσαν στη μεί-
ωση του πληθωρισμού.
Η αύξηση της μετανάστευσης είναι ένα από 
αυτά, είπε.

Καθώς οι οικονομίες σε όλο τον κόσμο επι-
βραδύνουν λόγω της αύξησης των επιτο-
κίων, ο Μάκλεμ είπε ότι ο Καναδάς θα τα 
πάει καλύτερα από άλλες χώρες εν μέρει 
λόγω των υψηλών επιπέδων μετανάστευσης.
Άλλες πολιτικές όπως η επέκταση της παι-
δικής μέριμνας θα συμβάλουν στην αύξηση 
του ποσοστού των γυναικών στο εργατικό 
δυναμικό, είπε, αλλά σημείωσε ότι θα χρει-
αστεί χρόνος.
Ο κυβερνήτης, ωστόσο, τόνισε ότι αυτές οι 
πολιτικές δεν υποκαθιστούν τη χρήση των 
επιτοκίων για τον περιορισμό του υψηλού 
πληθωρισμού.
«Οι νέοι εργαζόμενοι θα έχουν νέα εισοδή-
ματα και αυτό θα αυξήσει τις δαπάνες στην 
οικονομία», είπε ο Macklem. «Γι’ αυτό η 
αύξηση της προσφοράς, αν και πολύτιμη, 
δεν υποκαθιστά τη χρήση της νομισματικής 
πολιτικής».
Τον περασμένο μήνα, η Τράπεζα του Καναδά 
αύξησε το βασικό της επιτόκιο για έκτη 
συνεχή φορά φέτος. Η κεντρική τράπεζα 
έχει σηματοδοτήσει ότι πλησιάζει στο τέλος 
αυτού που ήταν ένας από τους ταχύτερους 
κύκλους αύξησης επιτοκίων στην ιστορία 
της.
Οι οικονομολόγοι αναμένουν ακόμη μία ή 
δύο αυξήσεις επιτοκίων.
Οι αυξήσεις των επιτοκίων ανταποκρίνονται 
στο ότι ο πληθωρισμός έφτασε στο υψηλό-
τερο επίπεδο που έχει παρατηρηθεί σχε-
δόν σε τέσσερις δεκαετίες. Τον Σεπτέμβριο, 
ο πληθωρισμός ήταν 6,9%, πολύ πάνω από 
τον στόχο δύο τοις εκατό της κεντρικής τρά-
πεζας. Μειώνεται σταθερά από τότε που 
έφτασε στο υψηλό του 8,1 τοις εκατό τον Ιού-
νιο.

Κεντρική Τράπεζα: Το χαμηλό 
επίπεδο ανεργίας δεν είναι βιώσιμο 
και αυξάνει τον πληθωρισμό

ΥΠΕΞ: Η κυβέρνηση θα εντείνει 
τις προσπάθειες κινέζικης 
επιρροής στον Καναδά

Δραματική αύξηση προσωπικών 
πτωχεύσεων μετά το τέλος των 
ενισχύσεων για Covid

Κ
ατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
ο αριθμός των πτωχεύσεων κα-
ταναλωτών μειώθηκε δραματι-
κά καθώς οι κυβερνήσεις πλημ-

μύρισαν τα νοικοκυριά με δισεκατομμύ-
ρια δολάρια σε κεφάλαια έκτακτης ανά-
γκης. Τα τελευταία στοιχεία αφερεγγυ-
ότητας υποδηλώνουν ότι τα οικονομικά 
μαξιλάρια που δημιουργήθηκαν τα τε-
λευταία δύο χρόνια διαβρώνονται γρή-
γορα ενόψει του υψηλού πληθωρισμού 
και των ταχέως αυξανόμενων επιτοκίων.
Οι αφερεγγυότητες των καταναλωτών 
αυξήθηκαν κατά 22,1% τον Σεπτέμβριο 
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, 
σύμφωνα με νέα στοιχεία της ομοσπον-
διακής κυβέρνησης. Συνολικά, υπήρξαν 
σχεδόν 9.500 χρεοκοπίες καταναλω-
τών σε σύγκριση με 7.700 τον Σεπτέμ-
βριο του 2021, ανέφερε το Office of the 

Superintendent of Bankruptcy Canada.
Σε τριμηνιαία βάση, οι αφερεγγυότη-
τες των καταναλωτών αυξήθηκαν κατά 
22,5% το τρίτο τρίμηνο. Αυτή ήταν η 
ταχύτερη αύξηση των τελευταίων 13 
ετών.
Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τόσο προ-
σωπικές χρεοκοπίες όσο και προτάσεις 
καταναλωτών, στις οποίες συνάπτονται 
συμφωνίες με τους πιστωτές, με τους 
τελευταίους να αντιπροσωπεύουν σχε-
δόν τα τρία τέταρτα του συνόλου των 
πτωχεύσεων των καταναλωτών.
«Η ανησυχία είναι ότι περισσότεροι 
Καναδοί φτάνουν στο οριακό σημείο 
τους οικονομικά», δήλωσε ο διαχειριστής 
αφερεγγυότητας André Bolduc, αντιπρό-
εδρος της Καναδικής Ένωσης Επαγγελμα-
τιών Αφερεγγυότητας και Αναδιάρθρω-
σης, σε δήλωση.

Η 
υπουργός Εξωτερικών Mélanie 
Joly λέει ότι η επικείμενη στρατη-
γική της ομοσπονδιακής κυβέρνη-
σης στην Ινδο-Ειρηνική περιοχή θα 

ενισχύσει τις προσπάθειες για την καταπολέ-
μηση της ανάμειξης ξένων δυνάμεων στην 
καναδική πολιτική.
Τα σχόλιά της ακολούθησαν προειδοποιή-
σεις προς το Κοινοβούλιο από την υπηρε-
σία κατασκοπείας του Καναδά, την Canadian 
Security Intelligence Service, σχετικά με τις 
εκστρατείες επιρροής της κινεζικής κυβέρ-
νησης σε αυτή τη χώρα.
«Θα κάνουμε περισσότερα για να αντιμε-
τωπίσουμε την ξένη παρέμβαση», είπε η κα 
Τζόλι σε ομιλία της σε εκδήλωση που διορ-
γανώθηκε από το Ίδρυμα Ασίας Ειρηνικού 
και τη Σχολή Παγκόσμιων Υποθέσεων και 
Δημόσιας Πολιτικής Munk την Τετάρτη.
Στην ομιλία της, η κ. Joly προσέφερε μια προ-
επισκόπηση της στρατηγικής που δεν έχει 
ακόμη κυκλοφορήσει, ένα σχέδιο για τη δια-
φοροποίηση και την εμβάθυνση του εμπο-
ρίου στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού, η οποία 
εκτείνεται από τη Βόρεια Αμερική έως τον 
Ινδικό Ωκεανό. Είπε ότι η στρατηγική θα 
χαρακτηρίσει την Κίνα ως μια ολοένα και 
πιο ανατρεπτική παγκόσμια δύναμη – μια 

αντιστροφή της προηγούμενης πολιτικής 
της κυβέρνησης να αποφύγει την αντιπαρά-
θεση με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία 
του κόσμου.
Ωστόσο, είπε ότι ο Καναδάς πρέπει να συνε-
χίσει να εμπορεύεται με την Κίνα, παρόλο 
που είναι αυταρχικός και ολοένα και πιο 
διεκδικητικός, λόγω του τεράστιου μεγέθους 
της οικονομίας του.
Πρόσθεσε ότι οι καναδικές επιχειρήσεις 
είναι ικανοποιημένες που η Οτάβα ευθυ-
γραμμίζει την πολιτική της για την Κίνα πιο 
στενά με αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, οι 
οποίες έχουν ανακηρύξει την Κίνα οικονο-
μική και στρατιωτική απειλή για την περιοχή.

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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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

hyundaicanada.com

Breakaway 
on any road.

H
Y U N D A I

B
R

E A K A W

A
Y

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.

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 ♦

2023 KONA
Lease the Essential FWD for: 

weekly $ 70
at 6.99%
for 48 months with $1,495 down◊

N Line AWD model with Ultimate package shown♦

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

*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. ♦Price of model shown: 2023 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Shimmering Silver/2023 KONA N Line AWD Ignite Flame with 
Ultimate package/2023 ELANTRA N Line Ultimate Intense Blue is $45,104/$36,904/$32,454. Price includes Delivery and Destination charges of $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.

MAZDA CX-ḅ

JOY IN EVERY DRIVE  

+
AN UNLIMITED  

MILEAGE WARRANTY*

180-DAY  
LEASE AND FINANCE  
 RATE PROTECTION▲

2-YEAR TRIAL OF MAZDA  
 CONNECTED SERVICES▼ 

WITH REMOTE START

+

$33,375†

Excludes HST.

ALL-IN STARTING FROM

2023 CX-5 GX AWD

GT model shown

▲180-Day Lease Rate and Finance Rate Protection is available to qualifying retail customers on any new and previously unregistered 2022 or 2023 Mazda model 
factory ordered from an authorized and participating Mazda retailer in Canada between November 1, 2022 and January 3, 2023, on approved credit. Mazda Canada 
Inc. will honour the following aspects of then-current offer for 180 consecutive days from the date at which the order for the vehicle is placed: (i) standard lease 
and finance rates; (ii) APR Subvented Programs (including APR Rate and APR Stackable Cash); (iii) Lease Subvented Programs (Lease Rate, Residual Value and Lease 
Stackable Cash); (iv) Scotia Dealer Advantage (does not apply to Scotiabank Standard Rate); (v) Mazda Retail Cash; (vi) Event Funds; (vii) residuals (collectively, 
the “Protected Elements”). Retailers are free to request a deposit and procedures (including whether any deposit is refundable and/or is applied towards the price 
of the vehicle) may vary by retailer. Offers will vary by model. The Protected Elements available at the time of order and stated on the order form will be protected 
only if the vehicle is delivered within 180 days. However, Mazda cannot guarantee that vehicles will be delivered within this period. If a vehicle is not delivered 
within 180 days, protection will not apply. If a more advantageous Protected Element is available at the time of delivery, the customer will be entitled to that 
Protected Element. Offer only applies to the Protected Elements listed above and does not protect other aspects of the offers (price, etc.). Some conditions apply.  
See retailer for complete details. ▼Connected vehicle service is available for a 2-year trial period from your vehicle’s in-service date; a 
paid subscription is required upon expiry of the trial period. Available on 2022 MX-30, 2022/2023 CX-5, CX-9, Mazda3, CX-30 and  
2023 CX-50. Requires MyMazda App (on a compatible smartphone), a working vehicle electrical system (including battery), wireless coverage and GPS 
satellite signal. Services, connectivity and capabilities vary by conditions as well as geographical and technical restrictions. See mazda.ca for details. *To 
learn more about the Mazda Unlimited Warranty, go to mazdaunlimited.ca. †Purchase from price, based on Manufacturer’s Suggested Retail Price, for 
new 2023 CX-5 GX CD AWD (NXXN83AA00) is $33,375. As shown, purchase-from price, based on Manufacturer’s Suggested Retail Price, for new 
2023 CX-5 GT CD AWD (NXTN83AA00) is $41,975. Offers include freight and P.D.E. of $1,995, $10 OMVIC fee (all models), $20.00 Tire Stewardship 
Fee (all models – covering the cost to Mazda Canada of collecting and recycling tires) and $100 Air Conditioning charge (all models). Offers exclude 
HST. Offered pricing available to retail customers only. Licence, insurance, taxes and down payment (where applicable) are extra and may be required 
at the time of purchase. Retailer order/trade may be necessary on certain vehicles. Offers valid November 1–30, 2022, while supplies last. Lease and 
finance on approved credit for qualified customers only. Offers subject to change without notice. Visit mazda.ca or see your retailer for complete details.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ  ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
DELIVERY  ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ & ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση αγόρα-
σε εκατομμύρια καρφίτσες κανα-
δικής σημαίας για να τις διανείμει 
για να τονώσει την εθνική υπερη-

φάνεια, μεταξύ άλλων την Ημέρα Μνήμης, 
από την Κίνα.
Το Department of Canadian Heritage έχει 
αναγνωρίσει ότι περισσότερα από έξι εκα-
τομμύρια πλαστικές και μεταλλικές καρφί-
τσες με καναδική σημαία που έχει αγοράσει 
από το 2020 – με κόστος 345.000 $ – κατα-
σκευάστηκαν στην Κίνα.
Είναι ένα από τα διάφορα κυβερνητικά τμή-
ματα που παραγγέλνουν καναδικές σημαίες 
και καρφίτσες από την Κίνα ή από καναδικές 
εταιρείες που προμηθεύονται προϊόντα από 
κινέζους κατασκευαστές.
Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Καινοτο-
μίας François-Philippe Champagne είπε ότι 
πιστεύει ότι υπάρχει δυτική συναίνεση για 
την «αποσύνδεση» ή τη μείωση του εμπο-
ρίου με την Κίνα και άλλα καθεστώτα που 
δεν μοιράζονται παρόμοιες αξίες.
Η αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Chrystia 
Freeland, επίσης τον Οκτώβριο, είπε ότι ο 
Καναδάς θα πρέπει να αγκαλιάσει την «υπο-

στηρίξη φίλων» τερματίζοντας την εξάρτηση 
από αυταρχικά κράτη όπως η Κίνα για ζωτικά 
προϊόντα και υπερασπιζόμενος άλλες δημο-
κρατίες που εκφοβίζονται από το Πεκίνο.
Ο Tony Baldinelli, ο συντηρητικός κριτικός 
τουρισμού, είπε στο The Globe and Mail ότι 
η σημαία είναι εθνικό σύμβολο και πρέπει να 
παράγεται εδώ.
Είπε ότι σοκαρίστηκε όταν ανακάλυψε ότι 
οι καρφίτσες καναδικής σημαίας που του 
έδωσε η κυβέρνηση για να τις μοιράσει, 
ακόμη και την Ημέρα Μνήμης, μπήκαν σε 
πλαστικές σακούλες με το σύμβολο «made 
in China».
«Σίγουρα σε μια εποχή που οι καναδικές επι-
χειρήσεις αγωνίζονται να ανακάμψουν από 
μια πανδημία δύο ετών, η καναδική κυβέρ-
νησή μας θα μπορούσε να προμηθευτεί 
αυτές τις καρφίτσες από Καναδούς κατα-
σκευαστές», είπε.
Μεταξύ των τμημάτων που αγοράζουν καρ-
φίτσες σημαίας που κατασκευάζονται στην 
Κίνα είναι το Natural Resources Canada. 
Ξόδεψε 1.000 δολάρια σε 700 καρφίτσες 
σημαίας Καναδά από σμάλτο μέσω Καναδού 
πωλητή τα τελευταία δύο χρόνια.

Η Καναδική κυβέρνηση 
αγόρασε καρφίτσες καναδικής 
σημαίας «Made in China»

Οι γιατροί του Οντάριο προτείνουν 
μάσκες και εμβόλια γρίπης και COVID-19 
πριν από «δύσκολο χειμώνα»

Ο
ι κάτοικοι του Οντάριο συμ-
βουλεύονται να ακολουθούν 
τους εμβολιασμούς και να φο-
ρούν μάσκες σε εσωτερικούς 

χώρους, καθώς οι γιατροί προειδοποι-
ούν για επιδείνωση της περιόδου ανα-
πνευστικών ασθενειών που πλήττει ιδιαί-
τερα τα παιδιά και το παιδιατρικό σύστη-
μα υγείας.
Οι γιατροί, σε συνέντευξη Τύπου του 
Ιατρικού Συλλόγου του Οντάριο δήλω-
σαν ότι η γρίπη έφτασε νωρίς στην επαρ-
χία και περισσότερα από τα μισά κρού-
σματα της νόσου στον Καναδά μέχρι στιγ-
μής ήταν σε παιδιά και εφήβους.
Η πρόωρη άφιξη της γρίπης, η αναζωπύ-
ρωση του αναπνευστικού συγκυτιακού 
ιού ή RSV και η συνεχιζόμενη εξάπλωση 
του COVID-19 έχουν δημι-
ουργήσει μια «τριπλά 
απειλητική» αναπνευστική 
περίοδο που στέλνει πολλά 
παιδιά στο νοσοκομείο, 
ενώ η κατάσταση αναμέ-
νεται να επιδεινωθεί τους 
επόμενους μήνες, είπαν οι 
γιατροί.
«Είναι λίγο σαν τέλεια καταιγίδα», είπε ο 
Δρ Rod Lim, διευθυντής επειγόντων περι-
στατικών του ER στο Παιδιατρικό Νοσο-
κομείο στο London.
Το σύστημα παιδιατρικής υγειονομικής 
περίθαλψης βρίσκεται υπό σημαντική 
πίεση λόγω της υποστελέχωσης, των 
προβλημάτων της αλυσίδας εφοδιασμού 
φαρμάκων και της πρώιμης κυκλοφορίας 
των ιών που συνήθως κορυφώνονται τον 
Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρ-
τιο, είπε ο Δρ Lim.
«Οι περισσότεροι από εμάς στον παιδια-
τρικό τομέα προετοιμαζόμαστε για έναν 
απίστευτα δύσκολο χειμώνα», είπε.
Το νοσοκομείο του Δρ. Λιμ αυτή τη 
στιγμή βλέπει «αριθμούς ρεκόρ», συμπε-
ριλαμβανομένων μικρών βρεφών που 
φτάνουν με δυσκολία στην αναπνοή, και 
είπε ότι αναμένει ότι οι υψηλοί αριθμοί 
νοσηλείας από ιογενείς ασθένειες «θα 
χειροτερέψουν πριν βελτιωθούν».
Τα σχόλιά του έγιναν καθώς ένα νοσο-
κομείο παίδων στην Οτάβα ανακοίνωσε 
την Τετάρτη ότι ανοίγει δεύτερη μονάδα 
εντατικής θεραπείας για τη θεραπεία ενός 
«άνευ προηγουμένου» αριθμού βαρέως 
πασχόντων μωρών και μικρών παιδιών 
εν μέσω της πρώιμης περιόδου του ιού.

Η Δρ Ρόουζ Ζαχαρίας, πρόεδρος του 
Ιατρικού Συλλόγου του Οντάριο, είπε ότι 
η οργάνωσή της προτρέπει το κοινό να 
εμβολιαστεί κατά της γρίπης και να είναι 
ενήμερο για τα εμβόλια για τον COVID-
19.
Επί του παρόντος δεν απαιτούνται μάσκες 
στους περισσότερους χώρους στο Οντά-
ριο. Η Δρ Ζαχαρίας είπε ότι ο σύλλογος 
ακολουθεί τις συμβουλές για τη δημόσια 
υγεία σχετικά με τις μάσκες, αλλά συνέ-
στησε στους ανθρώπους να φορούν 
μάσκες σε πολυσύχναστους εσωτερι-
κούς χώρους και γύρω από αυτούς που 
κινδυνεύουν περισσότερο. Είπε επίσης 
ότι «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι 
να προσανατολιστούμε» στις τάσεις των 
ιογενών ασθενειών.

«Ολόκληρη η συζήτησή 
μας σήμερα αφορά τον 
αυξανόμενο κίνδυνο ανα-
πνευστικών ασθενειών 
και γνωρίζουμε ότι οι 
μάσκες μπορούν να προ-
στατεύσουν από αυτές», 
είπε.

Ορισμένοι ιατροί άρχισαν να ζητούν ανα-
νεωμένες εντολές μάσκας υπό το φως των 
τάσεων των ιογενών ασθενειών και των 
πιέσεων στα νοσοκομεία και το υγειονο-
μικό συμβούλιο του Τορόντο αυτή την 
εβδομάδα ζήτησε από τον κορυφαίο για-
τρό του να διερευνήσει την υποχρεωτική 
κάλυψη ως μια επιλογή για τον μετριασμό 
της εξάπλωσης της νόσου.
Ο επικεφαλής ιατρικός διευθυντής 
του Οντάριο είπε στον Καναδικό Τύπο 
την περασμένη εβδομάδα ότι θα λάβει 
σύντομα απόφαση σχετικά με την από-
κρυψη συστάσεων που βασίζονται σε 
τάσεις ιογενών ασθενειών που επιβαρύ-
νουν το σύστημα υγείας.
Ο Δρ. Kieran Moore είπε ότι θα έκανε 
μια σύσταση σχετικά με την κάλυψη σε 
ορισμένες εσωτερικές ρυθμίσεις, εάν οι 
καθυστερημένες χειρουργικές επεμβά-
σεις επηρεάζονται από τον COVID-19 και 
θα συνιστούσε την επαναφορά των εντο-
λών μάσκας εάν υπάρχουν περαιτέρω 
αποτελέσματα.
Ο πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ δήλωσε 
την Τετάρτη ότι θα ακολουθούσε τη συμ-
βουλή του Δρ Μουρ όσον αφορά τις 
μάσκες, αλλά είπε ότι οι άνθρωποι θα 
πρέπει να φορούν μάσκα εάν μπορούν 
και γνωρίζουν ότι κινδυνεύουν.

Η κυβέρνηση Φορντ θα βελτιώσε την 
προσφορά προς τους εκπαιδευτικούς
Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ 
Φορντ λέει ότι η κυβέρνησή του θα 
παρουσιάσει μια «βελτιωμένη προ-
σφορά» κατά τη διαπραγμάτευση βιο-
γραφικών με ένα συνδικάτο που εκπρο-
σωπεί 55.000 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 
επιστρέφουν στη δουλειά μετά από μια 
απεργία που έκλεισε σχολεία σε όλη την 
επαρχία.
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου ο Ford 
αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένες 
λεπτομέρειες σχετικά με την πρόταση της 
κυβέρνησης, αλλά είπε ότι η προσφορά 
θα ήταν ιδιαίτερα καλή για τους εργαζό-
μενους με χαμηλότερο εισόδημα.
«Θέλουμε μια συμφωνία που να είναι 
δίκαιη για τους μαθητές, δίκαιη για τους 
γονείς, δίκαιη για τους φορολογούμενους 
και δίκαιη για τους εργαζόμενους, ιδιαί-
τερα τους εργαζόμενους με χαμηλό εισό-
δημα», είπε.
Οι εργαζόμενοι, εκπροσωπούμενοι από 
την Καναδική Ένωση Δημοσίων Υπαλ-

λήλων (CUPE), τερμάτισαν τη διαμαρτυ-
ρία τους τη Δευτέρα λίγες ώρες αφότου η 
Ford υποσχέθηκε να ακυρώσει ένα νομο-
σχέδιο που χρησιμοποιούσε τη ρήτρα 
για την επιβολή πολυετούς σύμβασης 
και απαγόρευε στους εργαζομένους την 
απεργία.
Το νομοσχέδιο 28 αντιμετωπίστηκε με 
σκληρή αντίσταση από το CUPE και άλλα 
εργατικά συνδικάτα. Η Ford είπε ότι ο 
νόμος θα ανακληθεί όταν το νομοθετικό 
σώμα συνεδριάσει ξανά στις αρχές της 
επόμενης εβδομάδας.
Αλλά σε ένα δελτίο τύπου την Τρίτη, η 
CUPE πρότεινε ότι θέλει να δει τον νόμο 
να καταργείται νωρίτερα.
«Κάθονταν στις 5 π.μ. την περασμένη 
εβδομάδα για να επιλύσουν αυτό το 
νομοσχέδιο για την καταπάτηση δικαι-
ωμάτων. Καλούμε τον Φορντ και τους 
φίλους του να δείξουν την ίδια αίσθηση 
επείγουσας ανάγκης για να κάνουν το 
σωστό», ανέφερε το συνδικάτο.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

T
ο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομη-
χανίας ανακοίνωσε ότι επισπεύδεται για τον 
Ιανουάριο του 2023 η 2η προκήρυξη του Σχε-
δίου Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων, 

λόγω του τεραστίου ενδιαφέροντος που σημειώθηκε 
κατά την 1η προκήρυξη.
Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του Υπουργείου, 
το τεράστιο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων συγκέ-
ντρωσε η 1η πρόσκληση του Σχεδίου Χορηγιών για 
Ψηφιακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων, η προκήρυξη 
του οποίου ανακοινώθηκε 31 Οκτωβρίου 2022.
Ως αποτέλεσμα του μεγάλου ενδιαφέροντος ο διαθέ-
σιμος προϋπολογισμός της προκήρυξης, που ανήλθε 
στα €10 εκατ., καλύφθηκε από την πρώτη ημέρα της 
έναρξης υποβολής αιτήσεων που ήταν η 8η Νοεμ-
βρίου 2022.
«Μετά και την εξέλιξη αυτή, το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, είναι στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει ότι επισπεύδει για τον Ιανουάριο του 
2023 τη 2η προκήρυξη του Σχεδίου που ήταν προ-
γραμματισμένη για τον Ιούνιο του 2023, ώστε να 
επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις στην πορεία τους προς τον ψηφι-
ακό μετασχηματισμό», αναφέρεται.
Ο προϋπολογισμός της 2ης προκήρυξης θα ανέλθει 

στα €10 εκατ. με δυνατότητα υποβολής προτάσεων 
για €14 εκατ. ώστε εάν προκύψουν εξοικονομήσεις 
κατά την αξιολόγηση των προτάσεων να έχουν την 
ευκαιρία οι επιλαχούσες επιχειρήσεις να επωφελη-
θούν. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Εθνικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος_Το 
Αύριο».
Κατά την πρώτη προκήρυξη, η οποία συγχρηματο-
δοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την Κυπριακή Δημοκρατία στο 
πλαίσιο του Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ 2021-2027 και 
της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο, υποβλήθηκαν 
365 αιτήσεις, από υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις. 
Η διαδικασία διεκπεραιώθηκε μέσω του ηλεκτρονι-
κού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ (http://
fundingapps.mcit.gov.cy) και η αξιολόγηση των αιτή-
σεων θα γίνει με βάση τη σειρά υποβολής των προ-
τάσεων. Ο μέσος όρος των επενδυτικών προτάσεων 
κυμαίνεται γύρω στις €55.000, αρκετά χαμηλότερος 
από το μέγιστο ποσό των €100 χιλιάδων που είχε 
καθοριστεί ως οροφή. Η ένταση της χορηγίας ανέρ-
χεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της 
κάθε επενδυτικής πρότασης και στο 60% για επιχει-
ρήσεις εγκατεστημένες σε ορεινές και μειονεκτικές 
περιοχές.

Επισπεύδεται η 2η προκήρυξη του Σχεδίου 
Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων

Η Πάφος και επίσημα η Ευρωπαϊκή 
Πρωτεύουσα Έξυπνου Τουρισμού για το 2023

Η 
πόλη της Πάφου είναι και επίσημα η Ευ-
ρωπαϊκή Πρωτεύουσα Έξυπνου Τουρι-
σμού για το 2023, σύμφωνα με ανάρ-
τηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

του Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πάφου, η ανακήρυξη 
της έγινε απόψε στις Βρυξέλλες, όπου είχε μετα-
βεί από την Τρίτη αντιπροσωπεία του Δήμου 
Πάφου για να παρουσιάσει την πρότασή της για 
τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Έξυπνου 
Τουρισμού 2023.
Η αντιπροσωπεία αποτελείται από τον Διευθυ-
ντή Έργων Έξυπνης πόλης του Δήμου Πάφου, Δρ. 
Ζήνωνα Ζήνωνος και τον Εκτελεστικό Διευθυντή 
της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβο-
λής Περιφέρειας Πάφου, Νάσο Χατζηγεωργίου.
Τα δυο στελέχη είχαν προσκληθεί από την επι-
τροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού ώστε να 
παρουσιάσουν σήμερα την πρόταση και το σχέ-
διο δράσης 2023 ενώπιον της κριτικής επιτρο-
πής.
Οι φιναλίστ που επιλέχθηκαν για τον τίτλο της 

Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Έξυπνου Τουρισμού 
2023 μεταξύ 29 υποψηφίων από 13 χώρες ήταν 
με αλφαβητική σειρά, το Άαρχους (Δανία), η Γκι-
χόν (Ισπανία), το Ζάγκρεμπ (Κροατία), η Πάφος 
(Κύπρος), το Πόρτο (Πορτογαλία), το Σαν Σεμπα-
στιάν (Ισπανία) και η Σεβίλλη (Ισπανία).
Τελικά, σύμφωνα με τον κ. Φαίδωνος, η πόλη της 
Πάφου επιλέγηκε και ως εκ τούτου είναι και επί-
σημα η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Έξυπνου Τουρι-
σμού για το 2023.
Η Πάφος ως νικήτρια πόλη αναμένεται να λάβει 
εξειδικευμένη υποστήριξη επικοινωνίας και 
branding για το 2023. Αυτό θα περιλαμβάνει 
την παραγωγή ενός διαφημιστικού βίντεο, ένα 
ειδικά σχεδιασμένο «γλυπτό hashtag» για την 
πόλη, καθώς και εξατομικευμένες δραστηριότη-
τες προώθησης και προβολή σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο αλλά και διεθνώς.
Ο κ. Φαίδωνος συνεχάρη τον Νάσο Χατζηγε-
ωργίου της ΕΤΑΠ και τον Ζήνωνα Ζήνωνος του 
Δήμου Πάφου που «έδωσαν την μάχη» αλλά και 
όλους όσους συνέβαλαν στην προετοιμασία.

Τ
η λύπη τους για τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’ 
εξέφρασαν πολιτικοί, βουλευτές και υποψήφιοι Πρόεδροι που πα-
ρευρέθηκαν για να καταθέσουν την εισφορά τους στον Ραδιομα-
ραθώνιο τη Δευτέρα.

Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Στέφη Δράκου, εξέφρασε 
τη λύπη της για τον θάνατο του Μακαριοτάτου και τα ειλικρινή συλλυπη-
τήρια προς τους οικείους του και στην Εκκλησία της Κύπρου. «Αιωνία να 
είναι η μνήμη του», είπε η Υπουργός.
Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Ιωσηφίνα Αντωνίου, εξέφρασε τα 
θερμά της συλλυπητήρια για τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, 
λέγοντας ότι ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά άφησε το στίγμα 
του στην Εκκλησία της Κύπρου.
Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, ανέφερε 
ότι σήμερα αποτίνουμε φόρο τιμής, εκτίμησης, και ευγνωμοσύνης για 
έναν ιεράρχη που κατέθεσε ψυχή, εφήρμοσε πρωτοποριακές μεταρρυθμί-
σεις και πάνω από όλα είχε το θάρρος της γνώμης του, το οποίο εξέφραζε 
πάντα ελεύθερα. «Ας είναι αιωνία η μνήμη του και ελαφρύ το χώμα που 
θα τον σκεπάσει», είπε.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, δήλωσε ότι το ΑΚΕΛ 
έχει εκφράσει τα συλλυπητήρια του τόσο προς τους οικείους, την οικο-
γένεια του Αρχιεπισκόπου, όσο και προς την ιεραρχία και το ποίμνιο της 
εκκλησίας. «Βασανίστηκε πολύ με τον καρκίνο», συνέχισε ο κ. Στεφάνου, 
από εκεί και πέρα, είπε, το έργο του και η προσφορά του και το στίγμα που 
έχει αφήσει, αφήνεται στην ιστορία προς αξιολόγηση και κρίση.
Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι δυστυχώς 
η σημερινή μέρα επισκιάζεται από το δυσάρεστο νέο της κοίμησης του 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου, μετά την περιπέτεια υγείας που είχε και δυστυ-
χώς σήμερα το χριστεπώνυμο πλήρωμα της εκκλησίας έχει βυθιστεί σε 
βαθύτατη θλίψη.
Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΕΛΑΜ, Γεάδης Γεάδη, εξέφρασε τα ειλικρινή 
συλλυπητήρια του για την κοίμηση του Αρχιεπισκόπου. «Αιωνία του η 
μνήμη», είπε.
Η αναπληρώτρια Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρία Βασιλειάδου, εξέφρασε τη 
θλίψη της για την απώλεια του Αρχιεπισκόπου, λέγοντας ότι θα είναι μια 
απώλεια για όλο τον κυπριακό λαό. Η απουσία του, συνέχισε, τώρα θα 
είναι πιο έντονη με όλα όσα περνά ο κόσμος.
Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Μάριος Κάρογιαν, δήλωσε ότι ο 
Μακαριότατος είχε πάντα ευαισθησία για ζητήματα όπως ο Ραδιομαρα-
θώνιος και ήταν πάντοτε, μακριά από τα φώτα, κοντά στους ανθρώπους 
που πονούσαν, ταλαιπωρούνταν ή περνούσαν δοκιμασίες.
Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Χαράλα-
μπος Θεοπέμπτου ανέφερε ότι ως Κίνημα «εκφράζουμε τη θλίψη μας για 
τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου». Ένας άνθρωπος, συνέχισε, που θα μείνει 
στην ιστορία, ένας άνθρωπος. ο οποίος αφήνει πίσω του έργο. «Αιωνία 
του η μνήμη», είπε.
Ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας Ανδρέας Μαυρογιάν-
νης, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του και τη θλίψη του για την εκδημία του 
Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου, «είθε ο Θεός να 
τον αναπαύσει εν ειρήνη», είπε.
Με τη σειρά του, ο υποψήφιος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέ-
φρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια του για την κοίμηση του Αρχιεπισκόπου 
και είπε ότι είχε πρόσφατα την ευκαιρία να επισκεφθεί τον Μακαριότατο 
και, παρά τις δυσκολίες, αφού ήταν εμφανής η αδυναμία του, «είχαμε την 
ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις». Αυτό που θα κρατήσουν οι ιστορι-
κοί του μέλλοντος, είπε, ανάμεσα στις πολλές δράσεις του, είναι το γεγο-
νός ότι έχει ενισχύσει με την απόφασή του, το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας 
της Κύπρου.

Θρηνεί ο πολιτικός κόσμος 
για τον θάνατο του 
Αρχιεπισκόπου
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 Η κατάσταση που 
επικρατεί στην περιοχή 
της παλιάς Λευκωσίας 
απασχόλησε την Τρίτη την 
Ad Hoc Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή για τη Μελέτη 
του Δημογραφικού 
Προβλήματος.

Ο 
πρόεδρος της επιτρο-
πής Λίνος Παπαγιάν-
νης δήλωσε μετά το 
τέλος της συνεδρίας 

πως οι κάτοικοι που εκπροσω-
πούνταν και από καταστημα-
τάρχες και από άλλους συνδέ-
σμους έχουν δηλώσει ξεκάθα-
ρα ότι τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει η ευρύτερη περιοχή 
είναι τραγικά, διευκρινίζοντας 
πως έχουν καταγγείλει αθέμι-
το ανταγωνισμό με επιχειρήσεις 
που δεν δέχονται κανένα έλεγ-
χο και ανήκουν σε αλλοδαπούς.
«Έχουν καταγγείλει περιστατικά 
βίας, ορισμένα εκ των οποίων 
δεν έ χουν καν προβληθεί. 
Έχουν καταγγείλει επίσης τον 
υπερπληθυσμό της ευρύτερης 
περιοχής από παράνομους και 
νόμιμους μετανάστες και το πιο 
τραγικό από όλα είναι ότι σαν 
πολιτεία δεν υπάρχει κανένα 
συντεταγμένο σχέδιο για να 
αντιμετωπιστεί  αυτή η εικόνα», 
σημείωσε.
Ο κ. Παπαγιάννης προσέθεσε 
επίσης πως θα γ ίνει ακόμη 
μια συνεδρία με το ίδιο θέμα 
επειδή δεν ολοκληρώθηκαν 
οι ερωτήσεις και τις απαντή-
σεις από τα αρμόδια τμήματα, 
συμπληρώνοντας πως  όσες 
συνεδρίες και να γίνουν, όσοι 
κάτοικοι και αν προσκληθούν 
στην επιτροπή, το πρόβλημα 
δεν θα λυθεί αν δεν αλλάξει η 
διαχείριση από την Κυβέρνηση, 
η οποία θα έπρεπε διαχρονικά 
να ήταν πολύ πιο σκληρή στην 

αντιμετώπιση του μεταναστευ-
τικού.
«Καλό είναι να αντιληφθούν 
οι αρμόδιοι ότι χάνεται ακόμα 
ένα μέρος της Κύπρου και αυτό 
είναι η παλιά Λευκωσία», κατέ-
ληξε.
Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Πρό-
δρομος Αλαμπρίτης είπε από 
την πλευρά του πως υπήρξαν 
καταγγελίες από επιχειρημα-
τίες, καταστηματάρχες αλλά 
και κατοίκους της περιοχής για 
παρανομίες, γ ια 
φαινόμενα εγκλη-
ματ ικότητας και 
αθέμιτου ανταγω-
νισμού.
«Κ α λ ο ύ μ ε  τ ι ς 
αρμόδιε ς  υπη -
ρεσίες του κρά-
τους, την Ασ τυ-
νομία αλλά και τις δημοτικές 
αρχές να προβούν στις απαραί-
τητες ενέργειες και ελέγχους 
για διασφάλιση της νομιμότη-
τας στην περιοχή, αλλά και της 
ασφάλειας, ώστε να δημιουρ-
γηθούν ποιοτικές συνθήκες για 
ανάπτυξη και ευημερία», προ-
σέθεσε.
Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχα-
ρίας Κουλίας είπε πως οι μετα-
νάστες έχουν μετατραπεί σε 
κατασ τηματάρχες, εκτελούν 
επιχειρηματικές δραστηριό-
τητες χωρίς κανένα έλεγχο και 
διαπράττεται σωρεία ποινικών 
αδικημάτων, ενώ πολλοί ιδιο-
κτήτες νοικιάζουν υποστατικά 
με υψηλά ενοίκια.
Προσέθεσε πως είναι παντε-
λής η έλλειψη του κράτους για 
τον έλεγχο των αδειών και των 
κανόνων υγιεινής, ενώ σύμ-
φωνα με την Υπηρεσία Ασύλου 
όποιος παίρνει επίδομα απαγο-
ρεύεται να ασκεί οποιαδήποτε 
μορφή επιχείρησης.
«Το κράτος καλείται να παρέμ-
βει πάραυτα και να δηλώσει 

την παρουσία του και να εφαρ-
μόσει τον νόμο, από τον Δήμο 
Λευκωσίας μέχρι όλες τις άλλες 
υπηρεσίες που εμπλέκονται», 
σημείωσε καταληκτικά.
Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέ-
κος Τρυφωνίδης έκανε λόγο για 
θλιβερή κατάσταση στην παλιά 
Λευκωσία και για καταγγελίες 
από κατοίκους και επιχειρημα-
τίες τις οποίες γνωρίζουν όλες 
οι κρατικές υπηρεσίες, όπως 
και για υποστατικά με ελλιπείς 

υγειονομικές συν-
θήκες, παράνομες 
επιχειρήσεις που 
αν ταγων ίζον τα ι 
τ ις νόμιμες, και 
διερωτήθηκε πώς 
κάτι τέτοιο είναι 
δυνατόν. Ο Βου-
λευτής της ΔΗΠΑ 

Αλέκος Τρυφωνίδης έκανε λόγο 
για θλιβερή κατάσταση στην 
παλιά Λευκωσία και για καταγ-
γελίες από κατοίκους και επι-
χειρηματίες τις οποίες γνωρί-
ζουν όλες οι κρατικές υπηρε-
σίες, όπως και για υποστατικά 
με ελλιπείς υγειονομικές συν-
θήκες, παράνομες επιχειρήσεις 
που ανταγωνίζονται τις νόμι-
μες, και διερωτήθηκε πώς κάτι 
τέτοιο είναι δυνατόν.
Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του 
κράτους, συνέχισε ο κ. Τρυφω-
νίδης, ένας παράτυπος μετα-
νάστης μπορεί να αναπτύξει 
οποιαδήποτε επιχειρηματική 
δραστηριότητα όταν αξιολογη-
θεί η αίτησή του και του παρα-
χωρηθεί το καθεσ τώς πρό-
σφυγα ή αυτό της συμπληρω-
ματικής προστασίας.
Παρά τις φιλότιμες προσπά-
θειες της Αστυνομίας και όλων 
των υπηρεσιών το θέμα δεν 
λύνεται, αντιθέτως επαυξάνε-
ται, τόνισε, συμπληρώνοντας 
πως τη νύχτα δεν μπορούν να 
κυκλοφορήσουν είτε οι κάτοι-

κοι, είτε οι επισκέπτες κέντρων 
αναψυχής και καταστημάτων.
Ανέφερε επίσης πως η συνε-
δρία θα συνεχιστεί την ερχό-
μενη εβδομάδα, όπου κλήθη-
καν να παρουσιάσουν τα στοι-
χεία και τους ελέγχους που διε-
νεργούν οι υγειονομικές υπη-
ρεσίες, οι δημοτικές υπηρεσίες 
για την καταλληλότητα των υπο-
στατικών, η Αστυνομία και το 
Υπουργείο Εργασίας.
«Για εμάς το θέμα είναι άκρως 
πολιτικό και πρέπει να καλε-
σ τούν όλοι οι συναρμόδιοι 
Υπουργοί μαζί με την αρμό-
δια επιτροπή να πάρουμε απο-
φάσεις πώς πατάσσουμε αυτά 
τα θλιβερά φαινόμενα και τα 
μέτρα που λαμβάνουμε συλ-
λογικά να εφαρμοστούν», υπο-
γράμμισε, προσθέτοντας πως 
έχει ζητήσει από τις υπηρεσίες 
του κράτους να απαντήσουν 
πώς είναι δυνατόν να δίνονται 
υποστατικά τα οποία ανήκουν 
είτε στον κηδεμόνα, είτε στον 
Έπαρχο, είτε στην πολεοδομία, 
και κάποιος Ελληνοκύπριος ιδι-
οκτήτης να έχει 5-6 υποστα-
τικά, τα οποία μετά έρχεται και 
ενοικιάζει στους αλλοδαπούς 
με υψηλά ενοίκια.
Τέλος, εκ μέρους του Συνδέ-
σμου Καταστηματαρχών Παλιάς 
Λευκωσίας, ο Σάκης Σιακόπου-
λος είπε πως υπάρχει αθέμιτος 
ανταγωνισμός μεταξύ των ιδίων 
και παρανόμων επιχειρηματιών 
χωρίς άδειες.
«Εμείς έχουμε εμπισ τοσύνη 
στην πολιτεία, θέλουμε η πολι-
τεία να σκύψει πάνω στο πρό-
βλημα και αυτό μπορεί να 
λυθεί. Οι κρατικές υπηρεσίες 
μπορούν, αρκεί η πολιτεία να 
θεσπίσει νόμους και μετά να 
εφαρμοστούν εφόσον ψηφι-
στούν, χρειάζεται θέληση από 
την πολιτεία και όλα τα κόμ-
ματα», ανέφερε.

Την κάθετη αντίθεσή του 
στις συνεχιζόμενες μεθο-
δεύσεις και παράτυπες 

αποφάσεις του συνδικαλιστι-
κού κινήματος, με τις οποίες 
δημιουργείται αναταραχή και 
δυσλειτουργία στο λιμάνι Λάρ-
νακας, εκφράζει το Κυπριακό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο (ΚΕΒΕ).
Συγκεκριμένα, το ΚΕΒΕ κατα-
δικάζει έντονα την απεργία 
στην οποία αυθόρμητα, αδι-
καιολόγητα, αυθαίρετα και 
ετσιθελικά κατήλθαν σήμερα 
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 οι 
λιμενεργάτες στο Λιμάνι Λάρ-
νακας. Δυστυχώς για ακόμη 
μια φορά οι εμπορευόμενοι 
από το Λιμάνι Λάρνακας βρί-
σκονται δέσμιοι μιας ανεξέλε-
γκτης επαγγελματικής ομάδας, 
η οποία βλέπει αποκλειστικά το 
δικό της συμφέρον, αγνοώντας 
τα προβλήματα και την ταλαι-
πωρία που δημιουργεί η δική 
της στάση, κρατώντας σε ομη-
ρία την οικονομία αφού έχει 
παραλύσει το εισαγωγικό και 
εξαγωγικό εμπόριο.
Η απόφαση αυτή των λιμε-
νεργατών και των Συντεχνιών 
είναι παντελώς αδικαιολόγητη, 
παράτυπη και παραβιάζει με 
ετσιθελικό τρόπο τον Κώδικα 
Βιομηχανικών Σχέσεων, όσο και 
τη συμφωνία  για ρύθμιση των 
απεργιών σε ουσιώδεις υπηρε-
σίες. Δεν είναι δυνατόν μικρές 
ομάδες εργαζομένων, αυθαί-
ρετα και χωρίς να λαμβάνουν 
υπόψη τα εργασιακά θέσμια, να 
προκαλούν παράλυση ζωτικών 
τομέων της οικονομίας, επιφέ-
ροντας μεγάλα πλήγματα στην 
ανάπτυξη της χώρας.
Η διαχρονική θέση του ΚΕΒΕ 
είναι, όπως επιβληθεί η νομο-
θετική ρύθμιση των απεργιών 
στις ουσιώδεις υπηρεσίες. 
Μόνο με αυτό το αναγκαστικό 
μέτρο θα υποχρεωθούν όλοι να 
συμμορφωθούν και να τηρούν 
τα εργασιακά θέσμια, έτσι ώστε 
να σταματήσουν να υπονομεύ-
ουν την οικονομία και να επι-
σωρεύουν προβλήματα στο 
σύνολο του λαού.

ΚΕΒΕ: Σε 
«ομηρεία» το 
Λιμάνι Λάρνακας 
και η Οικονομία

Βουλή: Καταγγελίες για βία και αθέμιτο 
ανταγωνισμό στην παλιά Λευκωσία
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Στη Γερουσία, Δημοκρατικοί και 
Ρεπουμπλικανοί, ισοψηφούν 
σε αριθμό εδρών - Η ελίτ των 
Ρεπουμπλικανών αρχίζουν και 
γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ 

Μ
ε μισό μάτι βλέπουν, πλέον, 
πολλά πρωτοκλασάτα στελέ-
χη του Ρεπουμπλικανικού Κόμ-
ματος τον ηγέτη τους, Ντόναλντ 

Τραμπ, αξιολογώντας το αποτέλεσμα των εν-
διάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.
Στη Γερουσία, Δημοκρατικοί και Ρεπου-
μπλικανοί, ισοψηφούν σε αριθμό εδρών 
και, όπως γράφει ο ιστότοπος Axios, τα δύο 
παραδοσιακά κόμματα αποσπούν, μέχρι 
τώρα από 48 έδρες (το καθένα).
Την ίδια ώρα, στη Βουλή των Αντιπροσώ-
πων, το κόμμα του Τζο Μπάιντεν αποσπά 
178 έδρες σε αντίθεση με τους Ρεπουμπλι-
κανούς που άγγιξαν τις 199.
Το γεγονός όμως ότι, στις χθεσινές ενδιάμε-
σες εκλογές, δεν κατάφερε να επικρατήσει 
το «κόκκινο κύμα», δηλαδή μια συντριπτική 
νίκη των Ρεπουμπλικανών, όπως χαρακτη-
ριστικά επισημαίνει η εφημερίδα Bild, θεω-
ρείται ταπεινωτική ήττα του τέως προέδρου 
των ΗΠΑ.
Άλλωστε, έσπευσε να το 
επιβεβαιώσει και ο Ρεπου-
μπλικανός γερουσιαστής 
Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένα από τα 
υψηλόβαθμα στελέχη του 
κόμματος, σε δηλώσεις του 
στο δίκτυο «NBC» αφήνο-
ντας αιχμές για τον Αμερι-
κανό δισεκατομμυριούχο: 
«Σίγουρα αυτό δεν είναι 
Ρεπουμπλικανικό κύμα».
Σε σημερινό του άρθρο, ο ιστότοπος 
«Axios» σχολιάζει ότι ο τέως πρόεδρος 
Τραμπ φέρει βαρύτατη ευθύνη μετά την ήττα 
βασικών Ρεπουμπλικανών υποψηφίων στις 
ενδιάμεσες εκλογές.
«Δεν υπήρχε ‘’κόκκινο κύμα’’. Από σήμερα 
το πρωί, ο έλεγχος της Γερουσίας είναι 
απροσδιόριστος, αλλά φαίνεται να κλίνει 
προς τους Δημοκρατικούς. Η Βουλή οδεύει 
προς μια πολύ περιορισμένη πλειοψηφία 
των Ρεπουμπλικανών, αλλά ο χρόνος θα δεί-
ξει».
Το γεγονός ότι ο αυξημένος πληθωρισμός 

στις ΗΠΑ (8%) και η ακρίβεια στα είδη πρώ-
της ανάγκης - που έγινε «σημαία» του κόμ-
ματος του Ρεπουμπλικανών- δεν κατάφερε 
να ανακόψει τη φόρα του Δημοκρατικού 
κόμματος, μ΄έναν ηγέτη να κάνει απανωτές 
λεκτικές γκάφες και να έχει πολλές αστάθεια 
στο βάδισμά του.
Η ελίτ των Ρεπουμπλικανών όπως και άλλοι 
ένθερμοι υποστηρικτές του Τραμπ που είχαν 
πειστεί ότι έχει δίκιο όταν μιλούσε το 2020 
περί νοθείας στις εκλογές, τώρα αρχίζουν 
και του γυρνούν την πλάτη.
Σε περίπτωση που θέσει εκ νέου υποψηφιό-
τητα ο Τραμπ, τότε θα βγουν τα «μαχαίρια» 
στο κόμμα του, σχολιάζει το γερμανικό περι-
οδικό «Focus».
Το γεγονός ότι πολλοί από τους εκλεκτούς 
του τέως προέδρου των ΗΠΑ ηττήθηκαν στις 
ενδιάμεσες εκλογές, αντανακλά τη δυσαρέ-
σκεια των Αμερικανών ψηφοφόρων για τον 
Ντόναλντ Τραμπ.
Στην Πενσιλβάνια, ο διάσημος τηλεγιατρός 
Μεχμέτ Οζ που έχασε από τον Δημοκρατικό 
Φέτερμαν, ήταν χτύπημα κάτω από τη μέση 
για τον Τραμπ. Το ίδιο ισχύει και στο Μίσι-
γκαν με την ήττα του Τιούντορ Ντίξον αλλά 
και στην Αριζόνα με την ήττα του Μπλέικ 
Μάστερς στην Γερουσία.

Δεν είναι τυχαίο ότι η προ-
γραμματ ισμένη συγκέ-
ντρωση του Τραμπ στο 
Μαρ-α-Λάγκο την ερχόμενη 
Τρίτη, όπου αναμενόταν να 
ανακοινώσει την υποψη-
φιότητά του για το προε-
δρικό χρίσμα στις εκλογές 
του 2024, δεν θα πραγμα-
τοποιηθεί.
Ο πρώην Αμερικανός πρό-

εδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ήταν 
«έξαλλος» το πρωί της Τετάρτης για την ήττα 
του Ρεπουμπλικάνου Δρ. Μεχμέτ Οζ στην 
κρίσιμη κούρσα για τη Γερουσία της Πενσυλ-
βάνια και κατηγόρησε τα άτομα του κύκλου 
του - συμπεριλαμβανομένης της συζύγου 
του Μελάνια - ότι τον προέτρεψαν να υπο-
στηρίξει τον αποτυχημένο πλέον υποψήφιο.
Η δημοσιογράφος και συγγραφέας των New 
York Times, Μάγκι Χάμπερμαν, σε ανάρτησή 
της στο ο Twitter ανέφερε ότι ο 45ος πρόε-
δρος των ΗΠΑ είχε περιγράψει την υποστή-
ριξη της συζύγου του στον Οζ ως «όχι και 
την καλύτερη απόφασή της».

Ποτέ ένας δισεκατομμυριούχος 
δεν έχασε ένα τόσο τεράστιο 
ποσοστό της περιουσίας του 
μέσα σε μια μέρα - Οι απώλειες 
του Sam Bankman-Fried 
έρχονται στον απόηχο της 
καταστροφικής κατάρρευσης 
των κρυπτονομισμάτων 600 δισ. 
δολαρίων φέτος

O 
διευθύνων σύμβουλος του α-
νταλλακτηρίου κρυπτονομι-
σμάτων FTX, Sam Bankman-
Fried, ο οποίος είχε περι-

ουσία 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, είδε την 
περιουσία του να καταστρέφεται κατά 
94%, σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια την 
Τρίτη.
Σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη κατάρρευση 
του πλούτου που έχει βιώσει ποτέ ένας 
δισεκατομμυριούχος μέσα σε μια μέρα, 
σύμφωνα με το Bloomberg.
Την Τρίτη, ο 30χρονος διευθύνων σύμ-
βουλος ανακοίνωσε ότι η FTX πωλείται 
στην ανταγωνιστική εταιρεία Binance 
προκειμένου να ανακουφιστεί από μια 
σοβαρή κρίση ρευστότητας. 
Ξαφνικές απώλειες αυτού του μεγέ-
θους είναι κοινές μεταξύ των πλουσιότε-
ρων ανθρώπων του κόσμου, αλλά ποτέ 
ένας δισεκατομμυριούχος δεν έχασε ένα 
τόσο τεράστιο ποσοστό της περιουσίας 
του μέσα σε μια μέρα, σύμφωνα με το 
Insider.
Ο ιδρυτής της Meta Μαρκ Ζούκερ-
μπεργκ έχασε 29 δισεκατομμύρια δολά-
ρια στις 3 Φεβρουαρίου, αλλά η καθαρή 
του περιουσία εξακολουθούσε να υπο-

λογίζεται στα 84,3 δισεκατομμύρια 
δολάρια εκείνη την ημέρα.
Τον Νοέμβριο του 2021, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, έχασε 
50 δισεκατομμύρια δολάρια σε δύο 
ημέρες όταν ρώτησε τους χρήστες του 
Twitter εάν έπρεπε να πουλήσει το 10% 
του μεριδίου του στην αυτοκινητοβιο-
μηχανία του — αλλά παρέμεινε ο πλου-
σιότερος άνθρωπος στον κόσμο μέχρι 
το τέλος της εβδομάδας.
Ομοίως, ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ 
Μπέζος, διατήρησε τη θέση του ως ο 
δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον 
κόσμο το 2019, παρά το γεγονός ότι είδε 
την περιουσία του να πέφτει κατά 36 
δισεκατομμύρια δολάρια σε μια νύχτα, 
όταν εγκατέλειψε το 25% της μετοχής 
του στην Amazon για να διευθετήσει το 
διαζύγιό του με την πρώην σύζυγό του 
Μακένζι Σκοτ.
Ένας δισεκατομμυριούχος που έφτασε 
κοντά στο ρεκόρ του Bankman-Fried 
είναι ο έμπορος Bill Hwang, ο οποίος 
τον Μάρτιο του 2021 έχασε ολόκληρη 
την περιουσία του 20 δισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων μέσα σε δύο ημέρες, 
αφού η εταιρεία του Archegos Capital 
Management αθέτησε τα δάνειά της.
Οι απώλειες του Bankman-Fried έρχο-
νται στον απόηχο της καταστροφι-
κής κατάρρευσης των κρυπτονομισμά-
των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
φέτος. Ο Changpeng Zhao, ο ιδρυτής 
της Binance - του ανταλλακτηρίου κρυ-
πτονομισμάτων που εξαγοράζει την FTX 
- έχασε 79,4 δισεκατομμύρια δολάρια 
από την περιουσία του φέτος ως αποτέ-
λεσμα της κατάρρευσης, σύμφωνα με το 
Bloomberg.

Sam Bankman-Fried: Μεγιστάνας 
των crypto έχασε $15 δισ., το 94% 
της περιουσίας του, σε μια νύχτα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: 
Τραμπ, ο μεγάλος ηττημένος 
- Βγήκαν τα «μαχαίρια» στο 
ρεπουμπλικανικό κόμμα 
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«Μονάδες των ρωσικών 
στρατευμάτων κατευθύνονται 
προς προκαθορισμένες θέσεις 
στην αριστερή όχθη του 
ποταμού Δνείπερου» για να 
ανασυγκροτηθούν, ανέφερε το 
ρωσικό υπουργείο Άμυνας

Ο 
ρωσικός στρατός ανακοίνωσε 
σήμερα ότι ξεκίνησε να υποχω-
ρεί από περιοχές της επαρχίας 
της Χερσώνας, στόχο της αντε-

πίθεσης των ουκρανικών δυνάμεων στο 
νότιο τμήμα της χώρας, για να ανασυγκρο-
τηθεί στην ανατολική όχθη του Δνείπερου.
«Μονάδες των ρωσικών στρατευμάτων 
κατευθύνονται προς προκαθορισμένες 
θέσεις στην αριστερή όχθη του ποταμού 
Δνείπερου, βάσει του εγκεκριμένου σχε-
δίου» που καταρτίστηκε χθες Τετάρτη, ανα-

κοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
Η υποχώρηση αυτή, που ανακοινώθηκε 
χθες, περιλαμβάνει την αποχώρηση των 
ρωσικών στρατευμάτων από την ομώνυμη 
πόλη της επαρχίας, τη μοναδική πρωτεύ-
ουσα επαρχίας στην Ουκρανία που έχει 
καταλάβει η Μόσχα μετά την εισβολή της.
Στο μεταξύ ο επικεφαλής του ουκρανικού 
στρατού Βαλέρι Ζαλούζνι δήλωσε σήμερα 
ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προχώρησαν 
επτά χιλιόμετρα προς δύο κατευθύνσεις 
στο νότιο τμήμα της χώρας και έθεσαν υπό 
τον έλεγχό τους 12 νέους οικισμούς τις 
τελευταίες 24 ώρες.
«Δεν μπορούμε ακόμη να επιβεβαιώ-
σουμε ή να διαψεύσουμε τις πληροφορίες 
σχετικά με τη λεγόμενη υποχώρηση των 
ρωσικών δυνάμεων κατοχής από τη Χερ-
σώνα. Συνεχίζουμε την επιχείρηση επίθε-
σης βάσει του σχεδίου μας», επεσήμανε 
στο Telegram.

Έ
νας βουλευτής της Πολιτείας 
της Πενσυλβάνια που πέθα-
νε από καρκίνο τον περασμέ-
νο μήνα επανεξελέγη με συ-

ντριπτική διαφορά στις ενδιάμεσες ε-
κλογές των ΗΠΑ, αναφέρουν ειδήσεις 
που επικαλούνται προκαταρκτικά α-
ποτελέσματα.
Ο Τόνι Ντελούκα, ένας Δημοκρατικός 
που εκπροσωπούσε ένα προάστιο του 
Πίτσμπουργκ σ την Κάτω Βουλή του 
νομοθετικού σώματος της πολιτείας, 
πέθανε από λέμφωμα στις 9 Οκτω-
βρίου σε ηλικία 85 ετών. Ήταν πολύ 
αργά για να αφαιρεθεί το όνομά του 
από το ψηφοδέλτιο στις εθνικές βου-

λευτικές εκλογές των ΗΠΑ της Τρίτης.
Ο Ντελούκα διατήρησε την έδρα του 
με το 86% των ψήφων, με το 98% 
ψήφων καταμετρημένα. Τώρα θα διε-
ξαχθούν έκτακτες εκλογές για να απο-
φασισ τεί ποιος θα πάρει την έδρα 
του.
«Αν και είμαστε απίστευτα λυπημένοι 
για την απώλεια του Ντελούκα , είμα-
σ τε περήφανοι που βλέπουμε τους 
ψηφοφόρους να συνεχίζουν να δεί-
χνουν την εμπιστοσύνη τους σε αυτόν 
και τη δέσμευσή του στις δημοκρατι-
κές αξίες επανεκλέγοντάς τον μετα-
θανάτια», δήλωσε το Δημοκρατικό 
Κόμμα της Πενσυλβάνια.

διεθνή νέα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Την απόσυρση 
από τη Χερσώνα ανακοίνωσε ο ρωσικός 
στρατός 

ΗΠΑ: Επανεξελέγη στην Πενσυλβάνια 
βουλευτής που πέθανε τον 
περασμένο μήνα 

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Πακτωλός 
χρημάτων για μία έδρα στη Γερουσία - 
Πόσα «έριξαν» στη μάχη Οζ και Φέτερμαν 

Η 
αναμέτρηση ανάμεσα στον 
Μεχμέτ Οζ και τον Τζον Φέτερ-
μαν για μια έδρα στη Γερουσία 
από τη Τζόρτζια έληξε με νίκη 

του δεύτερου, με μόλις τέσσερις μονά-
δες διαφορά.
Στο παρασκήνιο αυτής της πολιτικής 
σύγκρουσης κρύβονται τα τεράστια 
ποσά που δαπάνησαν οι δύο υποψήφιοι 
για να εξασφαλίσουν την εκλογή τους.
Και οι δύο μαζί διέθεσαν 312 εκατ. 
δολάρια στη μάχη προς την έδρα. Σε 
αυτά πρέπει να προσθέσουμε άλλα 62 
εκατ. που δαπάνησαν την άνοιξη για να 
εξασφαλίσει το χρίσμα των Δημοκρατι-
κών ο Φέτερμαν και των Ρεπουμπλικα-
νών ο Οζ. Στο σύνολο σχεδόν 375 εκατ. 
δολάρια.
Από αυτό το ποσό, κάτι παραπάνω από 
το ένα τρίτο διέθεσαν οι υποψήφιοι (133 
εκατ.). Το υπόλοιπο δόθηκε από εξωτε-
ρικές ομάδες συμφερόντων ή από τους 
πολίτες.
Τα ποσά που δαπανούν οι γερουσιαστές 
έχουν φτάσει να είναι μεγαλύτερα από 

όσα δαπανούν οι υποψήφιοι πρόεδροι 
για να εξασφαλίσουν τη νίκη στην Πολι-
τεία.
Το προφίλ των συνεισφορών ήταν δια-
φορετικό για τον Οζ και τον Φέτερ-
μαν, με τον δεύτερο να συγκεντρώνει 
περισσότερα από δωρεές και γενικά να 
ξοδεύει περισσότερα.
Ο Φέτερμαν είχε συγκεντρώσει μεγα-
λύτερα ποσά από μικρές δωρεές (κάτω 
από 200 δολάρια η κάθε μία), αλλά ο Οζ 
είχε υπέρ του ομάδες με βαθιές τσέπες 
που έριξαν υπέρ του πάνω από 20 εκατ. 
δολάρια μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο.
Αλλά και η τσέπη του Μεχμέτ Οζ είναι 
βαθιά – εξάλλου ήταν επιτυχημένος καρ-
διοχειρουργός με πληθώρα τηλεοπτικών 
εμφανίσεων. Τα στατιστικά δείχνουν ότι 
διέθεσε περί τα 27 εκατ. από τη προσω-
πική του περιουσία, ένα ποσό αυτοχρη-
ματοδότησης πολύ μεγάλο ακόμη και 
για τα αμερικανικά δεδομένα. Μόνο 
μέσα σε τέσσερις ημέρες στα τέλη του 
μήνα έριξε στον αγώνα τέσσερα εκατ. 
δολάρια.
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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

4 λόγοι για να πάρετε στους 
μικρούς σας σεφ παιδική κουζίνα

Η 
παιδική κουζίνα είναι απαραίτητο 
αξεσουάρ για τα παιδικά δωμάτια 
εδώ και γενιές. Έχετε ενδοιασμούς 
και ξέρω τι σκέφτεστε. Γιατί να αγο-

ράσετε στο παιδί σας ένα παραδοσιακό και 
στερεοτυπικό παιχνίδι; Ευτυχώς, δεν τα φτιά-
χνουν πια όπως παλιά.
Οι παιδικές κουζίνες σήμερα κυκλοφορούν 
σε μοντέρνα χρώματα και ουδέτερα ως προς 
το φύλο σχέδια, που θα έδειχναν κομψά και 
εκλεπτυσμένα σε κάθε playroom. Διαθέτουν 
αρκετές συσκευές, πολλά συρτάρια και διά-
φορα παρελκόμενα, όπως σκεύη, φαγητό, 
ακόμη και σανίδες κοπής και μαχαίρια.
Φτιαγμένα από ξύλο ή μαλλί και όχι μόνο 
πλαστικό, βγαίνουν σε όλα τα μεγέθη. Επεν-
δύστε σε μια κουζίνα που να ταιριάζει στην 
αισθητική του χώρου και ταυτόχρονα να 
κρατά τα παιδιά απασχολημένα. Εκτός από 
το ότι αποτελούν διασκεδαστική δραστηριό-
τητα, οι παιδικές κουζίνες συμβάλουν σημα-
ντικά στην ανάπτυξη των παιδιών.

Δημιουργικότητα και φαντασία
Τα παιχνίδια ρόλων ενθαρρύνουν τα παι-
διά να εμπλακούν στην αφήγηση ιστοριών, 
καθώς δημιουργούν ευφάνταστα σενάρια 
που καλλιεργούν τη δημιουργικότητα, τις 
γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
Ένα παιδικό σετ κουζίνας μπορεί να εμπνεύ-
σει το παιδί, να του εξάψει την περιέργεια. 
Ίσως να υποδυθεί έναν βραβευμένο σεφ με 
αστέρι Michelin για μια μέρα και να διορ-
γανώσει ένα «δείπνο» για τους φίλους του. 
Όταν έρχονται άλλα μικρά παιδιά να παίξουν, 
συνεργάζονται, μοιράζονται και συνδυάζουν 
υλικά. Αυτό διευκολύνει το ανοιχτό παιχνίδι 
και την ελευθερία του πειραματισμού στην 
άνεση του σπιτιού.
Διοργανώστε έναν διαγωνισμό μαγειρι-
κής και θα δείτε ότι η κουζίνα θα κρατήσει 
το ενδιαφέρον των παιδιών μακριά από τις 
μαμάδες για λίγο. Αυτό είναι αναμφίβολα ένα 
μπόνους.
Ανεξαρτησία και υπευθυνότητα
Μια παιδική κουζίνα μπορεί να βοηθήσει το 
παιδί σας να αισθανθεί μεγαλύτερη αυτοπε-
ποίθηση ότι μπορεί να είναι υπεύθυνο για 
κάτι μόνο του. Σε αντίθεση με την πραγματική 
κουζίνα, είναι όλα στα μέτρα του, σε από-
σταση αναπνοής και δεν διατρέχει κίνδυνο.
Είναι ένα από εκείνα τα παιχνίδια που κάνουν 
τα παιδιά να νιώθουν «μεγάλα» σαν έναν 

ενήλικα, ενώ παράλληλα γνωρίζουν ότι είναι 
μόνο δική τους περιοχή. Ποιος δεν θέλει 
το παιδί του μια μέρα να σταθεί στα πόδια 
του; Άσχετα από την ηλικία, το φύλο, τυχόν 
δυσκολίες, όλοι επιθυμούμε τα παιδιά μας 
όταν μεγαλώσουν να έχουν την ικανότητα να 
μαγειρεύουν και να φροντίζουν τον εαυτό 
τους.
Η παιδική κουζίνα είναι μια πολύ καλή αρχή 
γι’ αυτό και για να τους μάθετε σιγά-σιγά πώς 
να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού.

Σώμα και κίνηση
Οι κουζίνες-παιχνίδια παρέχουν στα παι-
διά πληθώρα τρόπων για να εξασκήσουν τις 
κινήσεις του σώματός τους και να χρησιμο-
ποιήσουν τους μικρούς μυς στους καρπούς 
και τα χέρια τους.
Μαθαίνουν πώς να πιάνουν και να χειρίζο-
νται μικρά πράγματα, να χρησιμοποιούν τα 
εξαρτήματα, να ανοίγουν και να κλείνουν 
πόρτες ή ακόμη και κουμπιά.
Αν το παιδί σας είναι στη φάση που του αρέ-

σει να ταξινομεί και να στοιβάζει πράγματα, 
βοηθήματα όπως πιάτα που μπορεί να μετα-
κινεί από το ένα ντουλάπι στο άλλο είναι ιδα-
νική επιλογή.
Η αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη διάρ-
κεια του παιχνιδιού, όπως το πώς θα κλεί-
σουν την πόρτα ενός ψυγείου που έχει πολλά 
αντικείμενα μέσα, ή το πώς θα περιστρέψουν 
τη βρύση πάνω από ένα γεμάτο νεροχύτη, 
επιτρέπει στα παιδιά να σκεφτούν τα προβλή-
ματα και να επινοήσουν λύσεις.

Προγραμματισμός και οργάνωση
Ο προγραμματισμός και η οργάνωση είναι 
σημαντικές ικανότητες που αποκτούν τα παι-
διά και τα ωθούν να βελτιώσουν τη διαχεί-
ριση του χρόνου τους, καθώς αρχίζουν να 
θέτουν προτεραιότητες.
Στην παιδική κουζίνα τα παιδιά καθορίζουν 
τη διάρκεια παρασκευής ενός γεύματος, 
διευθετούν το ποιος θα καθίσει πού στο τρα-
πέζι και ρυθμίζουν το πλύσιμο των πιάτων 
μετά.
Τα παιδιά συνήθως απολαμβάνουν τη διαδι-
κασία οργάνωσης της κουζίνας στην οποία 
προσποιούνται ότι καθαρίζουν ή χωρίζουν 
τα διαφορετικά είδη τροφίμων σε τμήματα. 
Τείνουν να ανακαλύπτουν ότι το παιχνίδι στην 
κουζίνα γίνεται πιο ευχάριστο όταν τα πράγ-
ματα είναι τακτοποιημένα.

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 

πραγματικότητα αποδεικνύ-
ει ότι η γυναικεία κακοποίη-
ση, που έχει κυριαρχήσει σε 
όλους τους πολιτισμούς αλ-

λά και σε όλα τα κοινωνικο-οικονομικά 
σχήματα, συνήθως συνυπάρχει με την 
παιδική κακοποίηση.
Μέσα σε τρεις αιώνες συν τελέσ τη-
καν δυο γενοκτονίες γυναικών καθώς, 
σύμφωνα με ερευνητές, την εποχή της 
πυράς μπορεί να κάηκαν ως μάγισσες 
έως και έντεκα εκατομμύρια γυναίκες.
Σύμφωνα δε με τον ΟΗΕ το 2018 κατα-
γράφηκαν 87.000 γυναικοκ τον ίε ς 
παγκοσμίως. Ομως τα στοιχεία αυτά –
προειδοποιεί ο Οργανισμός– ενδεχο-
μένως να αφορούν μόλις το 8%-11% 
των πραγματικών γυναικοκτονιών.
Εν ολίγοις, ο πραγματ ικός αριθμός 
τους μπορεί να ανέρχεται στις 900.000 
γυναικοκτονίες. Ομως παρά το γεγονός 
ότι σε καταστάσεις ενδοοικογενειακής 
βίας τα αρχικά θύματα είναι οι γυναί-
κες-σύζυγοι, στην πραγματικότητα και 
τα παιδιά υποφέρουν εξίσου είτε ως 
μάρτυρες σε σκηνές βίας είτε ως στό-
χοι-θύματα της βίας ή και τα δυο.
Η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η 
γυναικεία κακοποίηση, που έχει κυρι-
αρχήσει σε όλους τους πολιτ ισμούς 
αλλά και σε όλα τα κοινωνικο-οικονο-
μικά σχήματα, συνήθως συνυπάρχει 
με την παιδική κακοποίηση. Και εδώ 
παρατηρείται το φαινόμενο του παγό-
βουνου. Και αυτό καθώς η έκταση της 
παιδικής κακοποίησης παραμένει στην 
κοινωνική αφάνεια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτού-
του Υγείας του Παιδιού (Δ/νση Ψυχικής 
Υγείας και Πρόνοιας) τρία στα τέσσερα 
παιδιά έχουν εκτεθεί σε σωματική βία 
τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. 
Επίσης ένα στα 13 παιδιά απάντησαν 
θετικά στα ερωτηματολόγια περί της 
βίας πιστοποιώντας συστηματική κακο-
ποίηση. Ως προς τη σεξουαλική κακο-
ποίηση των παιδιών ένα στα 6 δήλωσε 
ότι είχε μια αντίστοιχη εμπειρία, ενώ 
ένα στα τριάντα δήλωσε ότι έχει υπο-
στεί βιασμό ή απόπειρα.
Η βία κατά των γυναικών και των παι-
διών είναι μια ιστορία από τα παλιά. 
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι 
καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία 
αυξήθηκαν. Αυξήθηκε όμως και η θυμα-
τοποίηση των παιδιών. Και η εγκλωβι-
σμένη βία στα σπίτια μας απελευθερώ-
νεται στη δουλειά, στο σχολείο, στις 
σχέσεις, διαπερνώντας όλα τα στρώ-
ματα και κοινωνικά υποσυστήματα.
Στη χώρα μας η μακάβρια αρίθμηση 
χαμένων γυναικών από το χέρι του 

συντρόφου τους σοκάρει. Tην πραγμα-
τική εικόνα όμως του εύρους της βίας 
δεν την είχαμε ποτέ, όπως τονίστηκε 
στην εξαιρετική διαδικτυακή εκδήλωσή 
«Μια ιστορία από τα παλιά αυτή, γυναί-
κες, παιδιά και βία», εκδήλωση που τη 
διοργάνωσε στις 19 Δεκεμβρίου η Διεύ-
θυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας 
του Δήμου Βύρωνα σε συνεργασία με το 
δίκτυο Mother’s Wings Greece.

Η ενδοοικογενειακή βία και η 
επίδρασή της στα παιδιά
«Σύμφωνα με το FRA (Οργαν ισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ευρωπαϊ-
κής Ενωσης) 650 γυναίκες κακοποιού-
νται καθημερινά ενώ οι καταγγελίες 
ανέρχονται περίπου στις έξι» σημείωσε 
κατά την παρέμβασή της η ψυχολόγος 
και πρόεδρος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου κατά της Βίας, Κική Πετρου-
λάκη.
«Τα παιδιά χαρακτηρίζονται ως μάρ-
τυρες. Εμείς αναφερόμαστε σε παι-
διά που εκτίθενται. Τα παιδιά δεν είναι 
παθητικοί δέκτες, καθώς εμπλέκονται. 
Προσπαθούν να ερμηνεύσουν, προ-
σπαθούν να επιλύσουν το πρόβλημα, 
λαμβάνουν μέτρα και παρεμβαίνουν 
για να προστατεύσουν τον γονέα που 
κακοποιείται. Βιώνουν τις συνέπειες, 
τα τραύματα, την αδυναμία των γονέων 
τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
τους ενώ βιώνουν και τη συναισθη-
ματική σύγκρουση γιατί αγαπάνε τον 
πατέρα τους.
Αλλάζουν σπίτ ι ως αποτέλεσμα της 
ενδοοικογενειακής βίας, αλλάζουν σχο-
λεία, χάνουν τους φίλους τους ή δια-
μένουν σε καταφύγια για κακοποιη-
μένες γυναίκες. Ακόμη και αν τα ίδια 
δεν έχουν κακοποιηθεί, εκδηλώνουν 
συμπτώματα ίδια με τα παιδιά που 
έχουν κακοποιηθεί.
Στην ενήλικη δε ζωή τους θα γίνουν 
είτε θύματα είτε δράστες και θα αντι-
μετωπίσουν δυσκολίες για ασφαλείς 
συναισθηματικές σχέσεις. Οταν όμως 
το παιδί απομακρυνθεί από το τοξικό 
περιβάλλον της κακοποίησης, η ανά-
καμψη είναι ταχεία και πολύ καλή. Το 
ερώτημα που τίθεται είναι πώς εξυ-
πηρετείται το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού με τον νόμο περί της συνεπι-
μέλειας των παιδιών όταν παραβιάζε-
ται σειρά νομικών εργαλείων, όπως και 
άρθρα της Σύμβασης της Κωνσταντι-
νούπολης για τη διαφύλαξη γυναικών 
και παιδιών όταν χωρίζει το ζευγάρι;» 
διερωτήθηκε η κ. Πετρουλάκη κλείνο-
ντας την παρέμβασή της.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Μια ιστορία από τα παλιά
Κωνσταντίνα Ιωακειμίδου 
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υγεία

Η 
ανεμελιά της δεύτερης και 
τρίτης δεκαετίας της ζωής 
μας συνήθως δεν επιτρέ-
πει σκέψεις σχετικά με την 

εμφάνιση επικίνδυνων νοσημάτων, 
όπως ο καρκίνος. Ωστόσο, τα νεότε-
ρα ερευνητικά στοιχεία προειδοποι-
ούν ότι αυτές οι δεκαετίες συγκατα-
λέγονται στις κρισιμότερες δεκαετί-
ες για την εκδήλωσή του.
Ειδικότερα, τα άτομα που γεννήθη-
καν μετά το 1990 έχουν περισσό-
τερες πιθανότητες να εμφανίσουν 
καρκίνο πριν από την ηλικία των 50 
ετών, σε σύγκριση με τις προηγού-
μενες γενιές.Αν και δεν μπορείτε να 
αλλάξετε τα γονίδια σας, μικρές 
καθημερινές προσαρμογές στο 
τρόπο ζωής μπορούν αποδε-
δειγμένα να προλάβουν την ανά-
πτυξη ενός καρκίνου. 

Κόψτε το κάπνισμα
Το κάπνισμα δεν είναι μόνο 
η κύρια αιτία των νέων περι-
πτώσεων καρκίνου του πνεύ-
μονα κάθε χρόνο, αλλά θεωρεί-
ται υπεύθυνο και για άλλους 
14 τύπους καρκίνου, όπως 
του στόματος και του λαι-
μού. Αν και πλέον είναι μια 
συνήθεια που δεν ακολου-
θούν με μεγάλη ζέση οι νεότε-
ρες γενιές, λόγω και της ανόδου 
του ατμίσματος, έρευνες επιβε-
βαιώνουν ότι εννέα στους 10 
ανθρώπους που καπνίζουν 
τακτικά, ξεκινούν πριν από την 
ηλικία των 25 ετών. Ακόμα κι αν 
καπνίζετε όμως, δεν είναι αργά 
να το σταματήσετε, για να απο-
τρέψετε την εμφάνιση καρκίνων.

Προφυλάξεις στο σεξ 
Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμά-
των (HPV) ευθύνεται για μια σειρά 
από καρκίνους, όπως του τραχήλου 
της μήτρας, του πέους, του στόμα-
τος και του λαιμού. Οι καρκίνοι που 
σχετίζονται με τον ιό HPV είναι πιο 
συνηθισμένοι στους νέους. Ο εμβο-
λιασμός, ωστόσο, κατά του ιού HPV, 
το ασφαλές σεξ αλλά και ο τακτικός 
γυναικολογικός έλεγχος στη μήτρα 
των γυναικών προστατεύουν από 
τον ιό και την εμφάνιση του καρκί-
νου.

Υγιές βάρος 
Το υπερβολικό βάρος ή η παχυσαρ-
κία έχει συνδεθεί με αυξημένο κίν-
δυνο εμφάνισης 13 διαφορετικών 
τύπων καρκίνου, όπως του εντέ-
ρου, του μαστού, της μήτρας και 
του παγκρέατος. Οι συγκεκριμένοι 
τύποι καρκίνου γίνονται όλο και πιο 
συχνοί σε νεαρότερες ηλικίες. Για να 
αποτρέψουμε την εμφάνισή τους, οι 
ειδικοί συνιστούν να υιοθετήσουμε 
μια ισορροπημένη διατροφή πλού-
σια σε φυτικές ίνες, φρούτα και 
λαχανικά, ελαττώνοντας αντίστοιχα 
την κατανάλωση κόκκινου και επε-

ξεργασμένου κρέατος, που έχει 
συσχετιστεί με αυξημένες πιθα-
νότητες εμφάνισης καρκίνου 
του εντέρου.

Λιγότερο αλκοόλ
Αν και η υπέρμετρη κατανά-

λωση αλκοόλ αυξάνει τον κίν-
δυνο εμφάνισης διαφόρων 
μορφών καρκίνου, όπως 
του ήπατος, του μαστού και 
του οισοφάγου, ακόμα και η 
μέτρια κατανάλωση αλκοόλ 

συμβάλλει με 100.000 νέες 
περιπτώσεις καρκίνου κάθε 
χρόνο. Μια μελέτη συμπέ-
ρανε ότι όσοι πίνουν με μέτρο 
αλλά με μεγαλύτερη συχνό-
τητα, παρουσιάζουν έως και 
50% περισσότερες πιθανότη-

τες να αναπτύξουν καρκίνο του 
μαστού.

Αντηλιακό: το απολύτως 
απαραίτητο αξεσουάρ

Ο καρκίνος του δέρματος συγκα-
ταλέγεται επίσης στους καρκίνους 

που διαγιγνώσκονται συχνότερα 
σε άτομα κάτω των 40 ετών και με 
μεγαλύτερη συχνότητα τα τελευ-
ταία χρόνια. Η κύρια αιτία του καρ-
κίνου του δέρματος είναι η υπεριώ-
δης ακτινοβολία, είτε από τον ήλιο 
είτε από το σολάριουμ. Οι περιο-
χές όμως που εκτίθενται συχνότερα 
στον ήλιο, όπως το πρόσωπό, είναι 
πιο πιθανό να αναπτύξουν καρκίνο 
του δέρματος. Μην αμελείτε λοιπόν 
την αντηλιακή προστασία, δεδομέ-
νου ότι ζούμε σε μια χώρα με αυξη-
μένη ηλιοφάνεια τις περισσότερες 
μέρες του χρόνου.

Καρκίνος: Πέντε κινήσεις 
– κλειδιά που αποτρέπουν 
τον κίνδυνο νόσου

Μ
ια κουραστική μέρα έχει τελειώσει και, χωρίς να σας έχει απομείνει κανένα κουράγιο, ξαπλώνετε 
όπως ακριβώς ξεκλειδώσατε την πόρτα: με τα ρούχα που φορούσατε έξω. Το ίδιο μοτίβο μπο-
ρεί να επαναληφθεί εξίσου και μετά από ξενύχτι. Αν και η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι από 
εμάς, με αφορμή την περιπέτεια με τον κορωνοϊό, γίναμε πιο προσεκτικοί σχετικά με την υγιεινή και 

το πώς αντιμετωπίζουμε τα μικρόβια στις επιφάνειες, ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιοι που δε δίνουν ιδι-
αίτερη σημασία στα ρούχα που φορέθηκαν ήδη εκτός σπιτιού και τι θα μπορούσαν να προκαλέσουν. Κι όμως, τα 
ρούχα που φορέθηκαν ήδη έξω, θα μπορούσαν να μας αρρωστήσουν.

Πόσο κινδυνεύει η υγεία μας από τα ρούχα; 
Αν δεν περνάτε 24 ώρες το 24ωρο σε ένα αποστειρωμένο περιβάλλον, τα ρούχα σας γίνονται εστία μικροβίων 
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που φαίνονται καθαρά, και δεν βρίσκεστε 
σε κάποιο «μολυσμένο» περιβάλλον όπως ένα νοσοκομείο ή ιατρείο, επισημαίνει ο δρ. Nikhil Bhayani, λοιμωξι-
ολόγος στο Texas Health Resources στο Bedford του Τέξας.
Μόλις τα μικρόβια, όπως το E. coli και ο σταφυλόκοκκος, προσκολληθούν στο ύφασμα, πιθανότατα θα παραμεί-
νουν εκεί για κάποιο διάστημα, εξαρτάται όμως και από την ποιότητα του υφάσματος. Σύμφωνα με έρευνα του 
2020 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό GMS Hygiene and Infection Control, τα μικρόβια μπορούν να παραμεί-
νουν για περίπου 90 ημέρες στο βαμβάκι και περισσότερες από 200 ημέρες στον πολυεστέρα.
Έχοντας όμως ως όχημα τα ρούχα, μπορούν μετά να μεταφερθούν απευθείας στο δέρμα. Σε αυτή την περίπτωση, 
ενδεχομένως να μολυνθείτε και να νοσήσετε από κάποια ασθένεια, ειδικά αν φοράτε τα ρούχα για μεγάλα χρο-
νικά διαστήματα, όπως όταν κοιμάστε.
Στο χειρότερο σενάριο, τα μικρόβια μπορούν να μεταπηδήσουν στα σεντόνια και εκεί να βρουν πρόσφορο 
έδαφος και να πολλαπλασιαστούν. Ο κίνδυνος μόλυνσης αυξάνεται, εάν το ανοσοποιητικό σας σύστημα έχει 
εξασθενήσει, σύμφωνα με τον δρ. Nikhil Bhayani. Βέβαια, ελλοχεύει ακόμα ένας κίνδυνος. Αν ταλαιπωρείστε 
από εποχικές αλλεργίες, η γύρη που προσκολλάται στα ρούχα σας, ενώ βρίσκεστε έξω, μπορεί να πυροδοτή-
σει τα συμπτώματα, διαταράσσοντας τον ύπνο ή δημιουργώντας ρινική συμφόρηση. Αυτός είναι ο λόγος που 
το Αμερικανικό Κολλέγιο Αλλεργίας, Άσθματος και Ανοσολογίας συνιστά πάντα να αφαιρούνται τα ρούχα 
που φοριούνται έξω και να κάνετε ντους αμέσως μόλις μπείτε στο σπίτι, όταν υπάρχει υψηλή συγκέντρωση 
της γύρης. Η καλύτερη πρακτική λοιπόν είναι να αφαιρείτε τα ρούχα μόλις μπείτε στο σπίτι. Αν για κάποιο λόγο 
όμως κοιμηθείτε με τα ρούχα, φροντίστε τουλάχιστον το επόμενο πρωί να αφαιρέσετε τα σεντόνια και να τα 
πλύνετε, συμβουλεύει ο δρ. Nikhil Bhayani.

Πόσο πειράζει που ξαπλώνουμε στο 
κρεβάτι με τα ρούχα;

Έχοντας ως όχημα την ομιλία των ασθενών, ερευνητές του Πανεπιστημίου της Τσουκούμπα στην 
Ιαπωνία κατάφεραν να αναπτύξουν ένα νέο τρόπο διαχωρισμού των ασθενών, ανάλογα με τον τύπο 
της άνοιας που εμφανίζουν. Η μελέτη τους δημοσιεύτηκε στο Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, 

Assessment & Disease Monitoring. και μέσω αυτής της προσέγγισης θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 
απλές κατ’ οίκον εξετάσεις.
Σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική που εφαρμόζεται για τη διάγνωση ενός συγκεκριμένου τύπου άνοιας, 
οι ασθενείς υποβάλλονται συχνά σε εγκεφαλικές τομογραφίες και ιατρικές διαδικασίες για την ανάλυση 
υγρού από τον νωτιαίο μυελό. Πρόκειται όμως για χρονοβόρες και επεμβατικές διαδικασίες.
Για να μελετήσουν λοιπόν τα διαγνωστικά οφέλη της ομιλίας, ερευνητική ομάδα μελέτησε 45 ηλικιωμένους 
ενήλικες με νόσο Αλτσχάιμερ, 27 ασθενείς με άνοια με σωμάτια Lewy και 49 άτομα χωρίς κάποια διαγνω-
σμένη νευροεκφυλιστική ασθένεια (ομάδα ελέγχου).

Στους συμμετέχοντες δόθηκε μια σειρά από δοκιμασίες που απαιτούσαν την εκφορά του λόγου, 
όπως η προφορική περιγραφή μιας εικόνας και η αντίστροφη μέτρηση. Στη συνέχεια, η ομι-

λία αναλύθηκε για να αποκαλυφθούν όλα τα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτά ήταν 
τόσο γλωσσικά, όπως το περιεχόμενο της ομιλίας, αλλά και ακουστικά, όπως η ποιό-

τητα και το φάσμα της φωνής, και, τέλος, προσωδιακά, τα οποία σχετίζονται με τον 
τονισμό, τον ρυθμό ομιλίας και τις παύσεις.

Σύμφωνα και με προηγούμενες μελέτες, οι ασθενείς με τη νόσο Αλτσχάιμερ 
βρέθηκαν να έχουν περιορισμένες γλωσσικές ικανότητες, που μπορεί να σχε-
τίζονται με τη δυσκολία στην εύρεση των κατάλληλων λέξεων. Αντίθετα, οι 
ασθενείς με άνοια με σωμάτια Lewy βρέθηκαν να έχουν μειωμένα προσω-
διακά και ακουστικά χαρακτηριστικά, όπως πιο αργή και μονότονη ομιλία.

Άνοια: Οι αλλαγές στην ομιλία που 
«προδίδουν» τον τύπο της νόσου
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ιστορίες

Ο θησαυρός του Αλή Πασά και η επτάχρονη δικαστική περιπέτεια 
μιας γυναίκας

Ο φεουδάρχης Αλή Πασάς, ήταν από τους πιο πλού-
σιος ανθρώπους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 
της Ευρώπης

Ο 
θρύλος για τον χαμένο θησαυρό του Αλή Πασά, 
παραμένει ακόμα και σήμερα ελκυστικός για επί-
δοξους χρυσοθήρες. Σύμφωνα με μία πτυχή, τρία 
φορτωμένα μουλάρια με θησαυρό λίγο πριν το 

τέλος του, αποπροσανατολίστηκαν και χάθηκαν στα χωριά 
γύρω από την πόλη των Ιωαννίνων.
Ο θρύλος αυτός για τον χαμένο θησαυρό του Αλή Πασά 
οδήγησε μία γυναίκα σε μία δικαστική περιπέτεια που κρά-
τησε 7 χρόνια, καθώς επίδοξοι χρυσοθήρες κατήγγειλαν 
την γυναίκα για σωρεία παραβάσεων των οικοδομικών 

διατάξεων ζητώντας να κριθεί το σπίτι της κατεδαφιστέο, 
καθώς αυτοί πίστευαν ότι στο σημείο αυτό είναι κρυμμένος 
ο θησαυρός του Αλή Πασά. Η 75χρονη, σήμερα γυναίκα, 
δικαιώθηκε πριν λίγες ημέρες στο Εφετείο και οι υπαίτιοι 
που την ταλαιπώρησαν για τόσα χρόνια καταδικάστηκαν.
Η δικηγόρος Αμαλία Τάσση, που εκπροσώπησε τη γυναίκα 
στο δικαστήριο αποκάλυψε όλα όσα συνέβησαν. «Ο θρύ-
λος συνδέεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί είχε ανοι-
χτεί ένα φρέαρ, μια τρύπα βάθους 9 μέτρων και διάμετρο 
στο 1,5 μέτρο, μέσα στην όμορη κατοικία, στη μεσοτοιχία 
των δύο σπιτιών, αλλά και έξω στην αυλή. Αυτό έγινε τον 
Οκτώβριο του 2015. Στο ακροατήριο, υπήρξαν υπαινιγμοί 
και νύξεις από μάρτυρες, πως ο λόγος των εργασιών, ήταν 
για την αναζήτηση θησαυρού, ενώ ο γείτονας υποστήριζε 
πως ήθελε να κάνει αποθήκη και πηγάδι. Μάρτυρας κατέ-
θεσε, πως κατά τη διάρκεια των εργασιών που γινόταν με 
κλειστές πόρτες, είχαν τοποθετηθεί γύρω από το σπίτι κάμε-
ρες», είπε η κ. Τάσση. Τελικά, η 75χρονη απαλλάχτηκε και 
καταδικάστηκε ο υπαίτιος για παραβίαση των οικοδομικών 
διατάξεων.

Ο θησαυρός του Αλή Πασά
Αναζητώντας πληροφορίες για τον θησαυρό του Αλή Πασά, 
ο Φώτης Ραπακούσης διευθυντής του Μουσείου Αλή Πασά 
και της επαναστατικής περιόδου στο Νησί των Ιωαννίνων 
είπε: «Πράγματι, ο φεουδάρχης Αλή Πασάς, ήταν από τους 
πιο πλούσιος ανθρώπους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
και της Ευρώπης. Παράδειγμα, τα τσιφλίκια, τα ιδιωτικά 
χωριά, που είχε στην ιδιοκτησία του ήταν 960. Είχε, αλυκές, 
τελωνεία, χάνια, έλεγχε τα δερβένια με τους δερβέναγες, οι 
οποίοι εισέπρατταν τους φόρους, στις εισόδους και τις εξό-
δους των πόλεων και των χωριών. Είχε 1,5 εκατ, γιδοπρό-
βατα, ενώ στα παράλια της Ηπείρου είχε ελαιόδεντρα. Να 

σημειώσουμε, πως σε περιόδους κρίσης συντηρούσε 40 
χιλιάδες άνδρες, μισθοφορικό στρατό. Πανούργος ο Αλή 
πασάς, επέτρεψε στους εμπόρους να ανοίξουν τη δραστηρι-
ότητα τους στις πόλεις της Δύσης και της Ανατολής, όμως για 
να επιστρέψουν τα χρήματα στο δικό του φέουδο, κρατούσε 
ομήρους, τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Με αυτόν τον βίαιο 
τρόπο, εισέρεε πλούτος, ειδικά στην πρωτεύουσα του κρά-
τους του, τα Ιωάννινα. Έτσι ήρθαν πολλά χρήματα στα Γιάν-
νενα. Η συλλογική μνήμη, αναφέρει. ««Γιάννενα πρώτα στα 
άρματα, τα γρόσια και γράμματα»».
Ο κ. Ραπακούσης επισημαίνει ότι Αλή Πασάς το 1819 αγό-
ρασε την Πάργα από τους Άγγλους και την προσάρτησε στο 
κράτος του.
«Διατηρούσε πολλά τιμαλφή. Είχε ακριβά ρολόγια, πολύ-

τιμους λίθους, πολύτιμα δώρα, τα οποία αποκτούσε εκβια-
στικά από τους προξένους και τους διπλωματικούς υπαλ-
λήλους που υπηρετούσαν στα Ιωάννινα. Ήταν φιλάργυρος, 
τσιφούτης θα λέγαμε σήμερα, δεν χάλαγε δεκάρα, έτρωγε 
σε σπίτια άλλων για να μην ξοδεύεται», σημειώνει.

Ο θησαυρός έχει κατασπαταληθεί
Μετά το τέλος του, τον Φεβρουάριο του 1822, κατασχέθηκε 
η δημόσια περιουσία του, από τον αυτοκρατορικό οθωμα-
νικό στρατό. Όμως, είχε φροντίσει να αποθηκεύσει στην 
ακρόπολη Ιτς Καλέ, του Κάστρου των Ιωαννίνων, έναν απί-
στευτα μεγάλο θησαυρό σε νομίσματα χρυσά, ασημένια, 

καθώς και πολύτιμους λίθους. Σοβαρή υποψία υπάρχει, 
αναφορικά με το μεγάλο πράσινο διαμάντι που εκτίθεται 
στο Τοπ Καπί, ότι δηλαδή αυτό ανήκε στην συλλογή του Αλή 
πασά. Όταν το 1816 ο έκπτωτος βασιλιάς της Σουηδίας Γου-
σταύος ο Δ’ πηγαίνοντας στους Αγίους Τόπους παρέκαμψε 
του ταξιδιού του και έφτασε στην Πρέβεζα για να συναντή-
σει τον Φεουδάρχη. Κατά την συνάντηση, ο Γουσταύος πού-
λησε στον Αλή-πασά, ένα σπάνιο διαμάντι. Πιθανό να είναι 
αυτό που κοσμεί το Τοπ Καπί.
Κατά την πολιορκία του Κάστρου το 1820, τα σουλτανικά 
στρατεύματα με επικεφαλής τον Χουρσίτ πασά, άρπαξε 64 
εκατ. γρόσια από το Ιτς Καλέ και τα έδωσε στους Οθωμα-
νούς Ο αριθμός δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος για το εύρος του 
θησαυρού του Αλή. Ένα μεγάλο μέρος του θησαυρού, κατα-
ξοδεύτηκε στην πολιορκία των 18 μηνών, καθώς πλήρωνε 
έναν μεγάλο μισθοφορικό πολυεθνικό στρατό 40 χιλιάδων 
ανδρών. Ένα άλλο μέρος του, χρειάστηκε από το 1814 και 
μετά για τα 14 κάστρα που έκτισε από την Ναύπακτο, μέχρι 
το Μπεράτι της Αλβανίας.
Ο θαλαμηπόλο της συζύγου του Βασιλικής, αναφέρει, πως 
καθώς πήγαιναν στο Νησί της λίμνης των Ιωαννίνων, περι-
μένοντας για την αθώωση του, σε μια βάρκα είχε 10 κιβώ-
τια σιδερένια, τα οποία όταν έφτασαν στο μέσο της λίμνης, ο 
Αλή διέταξε να τα ρίξουν στο νερό. Μεγάλα χρηματικά ποσά 
ξόδεψε, όταν έστειλε τον έμπιστό του Αλέξη Νούτσο στο 
Μεσολόγγι, για την υποστήριξη και παρότρυνση των Ελλή-
νων, να «χτυπήσουν» τον τουρκικό στρατό από τον νότο, 
ώστε να ανασάνει ο Αλή Πασάς στα Γιάννενα.
Επίσης, τις ημέρες της πολιορκίας, το Δημόσιο Ταμείο της 
πόλης των Ιωαννίνων, το άρπαξε ο γιατρός του γιου του 
Μουχτάρ, Ιωάννης Κωλέτης και εξαφανίστηκε. Ο υπουργός 
Οικονομικών του Κράτους του Αλή, Σταύρος Τσα(π)μαλάμος 
από το Γραμμένο Ιωαννίνων, άρπαξε μέρος του θησαυρο-
φυλακίου και έφυγε στη Βιέννη. Επίσης, είναι γνωστό, ότι 
κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του, έστειλε στις αγγλικές 
Τράπεζες της Ζακύνθου και της Κέρκυρας, μεγάλα χρηματικά 
ποσά για τους δύο γιούς του Μουχτάρ και Βελή, τα οποία 
μετά το τέλος του κατασχέθηκαν από τους Άγγλους.
Όταν το κεφάλι του Αλή Πασά, πήγε στην Πύλη, μαζί ήταν 
και η Βασιλική. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές η Βασιλική ανα-
κρίθηκε και κατήγγειλε τον Χουρτίτ Πασά, ως άρπαγα του 
θησαυρού του Αλή. Ακολούθησε το φιρμάνι για τη σύλληψη 
του Χουρσίτ που ήταν στη Λάρισα. Εκείνος όταν το πληρο-
φορήθηκε, ήπιε δηλητήριο βάζοντας τέλος στη ζωή του.
Για τους σημερινούς χρυσοθήρες, επαναλαμβάνει ο κ. Ραπα-
κούσης, είναι πρόκληση οι θρύλοι για τον χαμένο θησαυρό 
του Αλή και αναφέρει πως πριν περίπου 10 χρόνια ένας 
ελληνοαυστραλός, αφού πήρε τις απαιτούμενες άδειες, ξεκί-
νησε κάπου στη Θεσσαλία τις ανασκαφές. Σκάβοντας βρήκε 
ένα πολύτιμο θησαυρό, που δεν είναι άλλος από νερό.
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Η 
υιοθέτηση της παπαρούνας 

ως απόδοση τιμής για τα θύ-

ματα του Α’ Παγκοσμίου Πο-

λέμου δεν είναι πρόσφατη. 

Τον Νοέμβριο του 1918 ένα ποίημα του 

Καναδού στρατιωτικού γιατρού Τζων 

Μακ Κρε, που περιγράφει την πρώτη έν-

δειξη ζωής μετά τον θάνατο στα πεδία 

της Φλάνδρας, ενέπνευσε τη Μόινα Μί-

καελ που ασχολιόταν με φιλανθρωπικά 

έργα, για να φορέσει και να μοιράσει πα-

παρούνες προς τιμήν των νεκρών στρα-

τιωτών. 

Το έμβλημα της παπαρούνας είναι άμεσα 

συνδεδεμένο με την Ημέρα των Βετερά-

νων. Στις 11 Νοεμβρίου του 1918, ακρι-

βώς στις 11 η ώρα το πρωί, ήρθε το τέλος 

του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η 

Γερμανία παραδόθηκε στις Συμμαχικές 

Δυνάμεις. Μετά από 4 χρόνια αιματοχυ-

σίας, η τελική ανακωχή υπογράφηκε. 

Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι 

γνωστός και ως «ο Μεγάλος Πόλεμος» 

και  ο «Πόλεμος για να σταματήσουν όλοι 

οι Πόλεμοι».

Οι  χαμένοι του πολέμου, έχασαν πάνω 

από 3.500.000 στρατιώτες στο πεδίο της 

μάχης. Οι νικητές του πολέμου, έχασαν 

περισσότερους από 5.100.000 άνδρες.

Πάνω από 5.000.000 πολίτες επίσης εκτι-

μάται ότι έχασαν τη ζωή τους στην ευρω-

παϊκή ήπειρο υπό κατοχή, βομβαρδι-

σμούς, πείνα και ασθένειες.

Μέσα σε 6 εβδομάδες από την έναρξη
 

του πολέμου σχεδόν μισό εκατομμύριο 

άνθρωποι είχαν προσφερθεί εθελοντικά 

να πολεμήσουν για το Θεό, τη χώρα και 

την ελευθερία του κόσμου.

Σημαντικές θεωρούνται και οι απώλειες 

ελλήνων στρατιωτών των συμμαχικών 

δυνάμεων. Συγκεκριμένα, 5,000 έλληνες 

στρατιώτες έπεσαν μαχόμενοι κατά τον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο καθώς και 132.000 

πολίτες, ήτοι ποσοστό 21,7%.

Οι ανθρώπινες απώλειες κατά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ελλάδα υπολο-

γίζονται στους 750,000, ήτοι ποσοστό 

10% του συνολικού πληθυσμού.

Στα δεδομένα έχουμε μόνο αριθμούς 

θανάτων όχι απώλειες γενικά, δηλαδή 

δεν συμπεριλαμβάνονται οι τραυματίες 

και οι νεκροί από τις μετέπειτα εμφύλιες 

συγκρούσεις...

Η 11η Νοεμβρίου είναι γνωστή ως 

«Ημέρα Ανακωχής» ή «Ημέρα Ανάμνη-

σης» ή «Ημέρα Βετεράνων Πολέμου», 

όπως αποκαλείται στις χώρες της Κοινο-

πολιτείας και στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 

η πλησιέστερη Κυριακή στην Ευρώπη 

έγινε γνωστή ως «Κυριακή Ανάμνησης». 

Στις 11πμ την ημέρα αυτή  τηρούνται δύο 

λεπτά σιγής, για να δοθεί ευχαριστία 

στο Θεό που τους έφερε μέσα από τον 

πόλεμο και τους έδωσε την νίκη και για 

να θυμούνται αυτούς που θυσίασαν τη 

ζωή τους.

Στις 11πμ της 11ης Νοεμβρίου του 1920, 

η κηδεία και η ταφή του «Αγνώστου 

Στρατιώτη» έλαβε χώρα στο Λονδίνο. 

Στην πέτρα που ήταν πάνω από τον τάφο 

ήταν χαραγμένες οι λέξεις: «Για το Θεό, 

για τον Βασιλιά και τη χώρα, για τους 

αγαπημένους, το σπίτι, και την αυτοκρα-

τορία, για την ιερή υπόθεση της δικαιο-

σύνης και της ελευθερίας του κόσμου».

Κάτω από αυτή τη πέτρα βρίσκεται το 

σώμα ενός Βρετανού πολεμιστή.

Φορώντας κόκκινη παπαρούνα στο πέτο, 

ας αποτίσουμε με ευπρέπεια φόρο τιμής 

στους Ήρωες Βετεράνους Πολέμων που 

χάρη σε αυτούς απολαμβάνουμε σήμερα 

το υπέρτατο αγαθό, την ελευθερία μας...

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Η παπαρούνα σύμβολο μνήμης 
Ας μη ξεχνάμε…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Ζήτω η Κύπρος μας! 62 χρόνια κι ο αγώνας συνεχίζεται
Εμπνευσμένη ομιλία του νέου Υπάτου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γιώργου Ιωαννίδη

Ά
λλη μια όμορφη εκδήλωση της Κυπρι-
ακής Ομοσπονδίας Καναδά για τα 62 
χρόνια αγώνων της Κυπριακής Δημο-
κρατίας για την απελευθέρωση από τα 

τουρκικά στρατεύματα. Η Πρόεδρος, κα Χριστίνα 
Αμυγδαλίδη, παρουσίασε ξεχωριστούς καλεσμέ-
νους που έβγαλαν λόγο για την ιστορική επέτειο.
Μεταξύ των παρευρεθέντων που τίμησαν την 
εκδήλωση ήταν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Πατάρων κ.κ. Αθηναγόρας, η βουλευτής Oakville 
North Burlington κα Έφη Τριανταφυλλόπουλος, 

ο βουλευτής Scarborough – Agincourt κ. Άρης 
Μπαμπικιάν, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος κ. 
Παναγιώτης Αντωνάτος, ο Γενικός Πρόξενος της 
Σερβίας κ. Nebojsa Tatomir, ο κ. Hratch Aynedjian 
από την Εθνική Επιτροπή Αρμενίων του Τορό-
ντο, η κα Λένια Χαραλάμπους από την Ύπατη 
Αρμοστεία της Κύπρου, ο Πρόεδρος του Εθνο-
πολιτιστικού Συμβουλίου Καναδά κ. Domenic 
Champione, ο Πρόεδρος του National Ethnic 
Press and Media Council of Canada κ. Θωμάς 
Σάρρας, η Πρόεδρος της Ελληνική Κοινότητας 

Τορόντο κα Μπέττυ Σκουτάκη, ο Πρόεδρος της 
Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά κ. Γιώρ-
γος Δημητρακόπουλος, η Πρόεδρος της Κυπρι-
ακής Κοινότητας Τορόντο κ. Ειρήνη Ραμφάλη, ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Μισσισ-
σάγκα και Περιχώρων κ. Άρης Μινά, η Πρόε-
δρος του Εμπορικού Συμβουλίου Κύπρου-Κα-
ναδά κα Μάρθα Χέντυ, ο Πρόεδρος της Ποντια-
κής Αδελφότητας κ. Κυριάκος Κωνσταντινίδης, ο 
κ. Σίμος Λεπτοκαρίδης από το Ελληνοκαναδικό 
Κογκρέσο, οι κκ Τάσος Βαξεβανίδης και Γιώργος 

Καλάκος από το Κογκρέσο Οντάριο, η κα Diane 
Dragasevich από την Serbian National Shield 
Society, ο συνταξιούχος δικαστής και πρόεδρος 
της Greca TV κ. Βασίλης Φάτσης, η Αντιπρόεδρος 
της Κυπριακής Ομοσπονδίας κα Αθηνά Χαραλα-
μπίδου, η Ταμίας και Πρόεδρος του Γυναικείου 
Τμήματος της Κυπριακής Κοινότητας κα Σούλα 
Σεργίου, η εκδότρια του Ελληνικού Τύπου και 
Κατερίνα Γερασκλή, ο εκδότης της Hellas News 
κ. Θανάσης Κουρτέσης και ο κ. Νίκος Ντουζενής 
από το Greek Events.
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Θ
εοφιλέστατε Επίσκοπε Πατάρων, Αιδεσιμότα-
τε, αξιότιμα Μέλη της Βουλής του Οντάριο, α-
ξιότιμε Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδος, αξιότιμε 
Γενικέ Πρόξενε της Σερβίας, κυρία Πρόεδρε 

της Κυπριακής Ομοσπονδίας του Καναδά, κυρία Πρόεδρε 
της Ελληνικής Κοινότητας του Τορόντο, κύριε εκπρόσωπε 
της Εθνικής Αρμενικής Κοινότητας του Τορόντο, κυρίες 
και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και 
συμπατριώτισσες, 
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι ανάμεσα σας 
σήμερα, μαζί με ανθρώπους και συμπατριώτες μου οι 
οποίοι ανάλωσαν τη ζωή τους για τη δικαίωση της χώρας 
μας και την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων μεταξύ 
Κύπρου και Καναδά. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα 
να συναντώ τόσα πολλά μέλη της κοινότητας μας για να 
γιορτάσουμε μαζί την 62η επέτειο της ανακήρυξης και 
εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Αποτίνουμε σήμερα φόρο τιμής σε όλους όσοι αγωνίστη-
καν για την ελευθερία και τη δημοκρατία, σε όλους όσοι 
αγωνίστηκαν για να ανασάνει η Κύπρος ελεύθερη και να 
ζήσει ο λαός μας σε συνθήκες ειρήνης και ευημερίας. 
Η σημερινή μέρα εκτός από μέρα χαράς και εορτής όπως 
θα έπρεπε να είναι, είναι ταυτόχρονα ημέρα περισυλλογής 
και προβληματισμού. Και ο λόγος είναι απλός. Ονομάζε-
ται τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή. 
Σήμερα η εικόνα της πορείας του τουρκικού προβλήματος 
της Κύπρου, είναι πιο επιβαρυμένη από ποτέ. Η λεγόμενη 
«λύση» των δύο κρατών έχει καταστεί η επίσημη θέση της 
τουρκικής πλευράς. 
Η Τουρκία αποκλίνει σταθερά πλέον από το ευρωπα-
ϊκό παράδειγμα, με την έννοια ότι πρεσβεύει αξίες και 
συμπεριφέρεται με τρόπο που είναι εντελώς αντίθετος 
από αυτόν που μια σύγχρονη χώρα αναμένεται να συμπε-
ριφέρεται στον 21ο αιώνα.
Αυτό που παρατηρούμε είναι η επιστροφή σε ένα είδος 
νεο-οθωμανικής ιδεολογικής προσέγγισης, έναν ανα-
θεωρητισμό που στοχεύει να ανασυστήσει την Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία με όρους όπως το "Mavi Vatan", που 
σημαίνει «Γαλάζια Πατρίδα», η οποία περιλαμβάνει την 
Κύπρο, το μισό Αιγαίο και ένα μεγάλο μέρος της Ανατολι-
κής Μεσογείου.
Η κλιμάκωση της έντασης από τουρκικής πλευράς έχει 
φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Συνεχείς προσπάθειες 
επιβολής νέων τετελεσμένων, ιδιαίτερα στην περίκλειστη 
πόλη των Βαρωσίων, επανειλημμένες παραβιάσεις των 
θαλάσσιων ζωνών και του εναέριου χώρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και 
συνεχιζόμενες απειλές που υπομονεύουν την ειρήνη και 
σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Για τον λόγο αυτόν απαιτείται επαγρύπνηση, εγρήγορση, 
ομόνοια και ψυχραιμία. Για αυτό οφείλουμε όλοι από το 
πόστο που έχουμε κληθεί να υπηρετήσουμε να εργαζό-
μαστε μαζί, ενημερώνοντας φίλους και συμμάχους, και 

ενισχύοντας το πλέγμα των σχέσεων που έχουμε δημι-
ουργήσει. 
Ένας ακλόνητος δεσμός που θα συνδέει πάντοτε τον 
Καναδά με την Κύπρο είναι η Κυπριακή κοινότητα του 
Καναδά, με τα περισσότερα μέλη της να ζουν και προο-
δεύουν στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο. 
Κυρίως μετά το 1974, η Κύπρος μας κέρδισε σημαντι-
κές μάχες όταν βασιζόταν όχι μόνο στο κράτος μας, αλλά 
κυρίως στον ελληνισμό στο σύνολό του. 
Η ομογένεια μας ήταν και παραμένει πολλαπλασιαστής 
ισχύος. 
Σήμερα με τις απειλές της Τουρκίας να έχουν φτάσει σε 
άλλο επίπεδο, έχουμε ανάγκη την Κυπριακή ομογένεια 
όσο ποτέ. 
Η ομογένεια μας, εσείς όλοι, μπορείτε να κάνετε σε μεγάλο 
βαθμό τη διαφορά σε αυτό το θέμα. Διότι μπορεί να δρά-
σετε με διαφορετικούς, αλλά εξαιρετικά χρήσιμους, τρό-
πους. Θα αναφέρω τρεις.
Πρώτον, με το να υπερασπίζεστε, όπως πράττετε, τις 
θέσεις της Κύπρου. Αυτά τα οποία υπερασπιζόμαστε 
εμείς είναι ακριβώς αυτά τα οποία υπερασπίζεται και ο 
Καναδάς: το Διεθνές Δίκαιο, ο σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, το Δίκαιο της Θάλασσας, τα Ψηφίσματα του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 
Είναι σημαντικό στις επαφές σας με άτομα με επιρροή 
στον Καναδά, να εξηγείτε και να αναδεικνύετε τις ομοιό-
τητες των θέσεων μας με τις θέσεις του Καναδά στα ζητή-
ματα αυτά. 
Πέρα από αυτό, εμείς δεν περιοριζόμαστε σε καταγγελίες.
Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για να κτίσουμε σχέσεις 
συνεργασίας με τον Καναδά σε πλειάδα τομέων: στο πλαί-
σιο της πολιτικής, στο εμπόριο, στις επενδύσεις, στον 
τομέα της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, στην 
εκπαίδευση – κυρίως τριτοβάθμια – και τον πολιτισμό, 
στη ναυτιλία, στον τουρισμό, στα μέσα ενημέρωσης. 
Και τρίτον μέσω της εικόνας των Κυπρίων στον Καναδά. 
Οι επιτυχίες των Κυπρίων εδώ έχουν θετικό αντίκτυπο 
στις σχέσεις μας με τη χώρα. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής να 
παρατηρήσω ότι το όνομα της Κύπρου και των Κυπρίων 
εδώ είναι εξαιρετικά θετικό, με πολλούς Κυπρίους να είναι 
αναγνωρίσιμοι και να έχουν αναλάβει σημαντικές θέσεις 
ευθύνης στη δεύτερη πατρίδα τους.  
Φρονώ ότι ένας από τους κυριότερους λόγους που οι 
Κύπριοι ενσωματώθηκαν επιτυχώς στον Καναδά είναι 
το γεγονός ότι οι αξίες της χώρας αυτής, είναι πανανθρώ-
πινες αξίες: δημοκρατία, ελευθερία, ανθρώπινα δικαι-
ώματα. Ας μην λησμονούμε ότι Κύπρος και Καναδάς σε 
όλες τις παγκόσμιες προκλήσεις και πολέμους – αναφέρω 
απλώς τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, τη σημερινή 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία – βρίσκονται πάντοτε 
μαζί, στην ορθή πλευρά της Ιστορίας. 
Το πεδίο εργασίας που έχουμε μπροστά μας είναι τερά-
στιο. Οι ευθύνες μας μεγάλες. Τίποτα δεν θα κατορθώ-

σουμε εάν δεν εργαστούμε μαζί και από κοινού για να 
αναβαθμίσουμε την παρουσία της Κύπρου στον Καναδά.

Αγαπητοί φίλοι, 
Ένας από τους στόχος μας είναι η ποσοτική και ποιοτική 
καταγραφή των Κυπρίων αποδήμων μας στον Καναδά. 
Χρειαζόμαστε τη βοήθεια σας για το έργο αυτό. Θα κατα-
γράψουμε τους χιλιάδες Κύπριους-Καναδούς όπου και 
εάν βρίσκονται εντός της χώρας. Αυτοί οι άνθρωποι απο-
τελούν τους καλύτερους πρέσβεις της πατρίδας μας και 
έχουμε υποχρέωση να τους αξιοποιήσουμε και να δου-
λέψουμε μαζί τους για να αναπτύξουμε τις σχέσεις Κανα-
δά-Κύπρου.
Θεωρούμε αυτή την προσπάθεια πολύ σημαντική έτσι 
ώστε οι Κύπριοι του Καναδά, ιδιαίτερα εκείνοι της δεύ-
τερης και τρίτης γενεάς να μπορούν να έρθουν πιο κοντά 
στις ρίζες τους χτίζοντας επίσης συνεργασίες με τη νέα 
γενιά των Κυπρίων στη χώρα καταγωγής τους. 
Η Κύπρος έχει ανάγκη τη νέα γενιά της ομογένειας και 
ευελπιστώ ότι μαζί θα βρούμε τους τρόπους να φέρουμε 
κοντά τη νέα γενιά των αποδήμων μας. Οφείλουμε όλοι 
μαζί, περιλαμβανομένων και των νέων, να δημιουργή-
σουμε συμμαχίες και ανοίγματα σε κέντρα αποφάσεων 
και επιρροής, όχι μόνο πολιτικά αλλά και επιχειρηματικά, 
εμπορικά, ακαδημαϊκά, πολιτιστικά, κλπ. 
Προσδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στα ζητήματα που αφο-
ρούν στους νέους αποδήμους μας, τόσο με τα προγράμ-
ματα για ενθάρρυνση της ανάμειξης τους στα παροικιακά 
δρώμενα αλλά και κυρίως στα κοινά των χωρών διαμονής 
τους, όσο και με τα προγράμματα της πιο συχνής επαφής 
και γνωριμίας τους με την Κύπρο, δίνοντας έμφαση στην 
εκμάθηση της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού 
μας.
Τέλος, όπως γνωρίζετε, ένας βασικός άξονας της Εθνικής 
Στρατηγικής μας για τη Διασπορά αποτελεί και η στενή 
συνεργασία και οι από κοινού δράσεις και πρωτοβουλίες 
που αναλαμβάνουμε με την Ελλάδα. Εξ ου και ενισχύουμε 
τη συνεργασία μας με φίλες χώρες σε θέματα Διασποράς. 
Στρατηγικής σημασίας είναι η τριμερής συνεργασία που 
έχουμε μαζί με την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Αρμενία, την 
Αίγυπτο και το Λίβανο.
Σας προτρέπω να ενώσουμε δυνάμεις μέσω ανάληψης 
κοινών πρωτοβουλιών με ομογενειακές οργανώσεις που 
μοιράζονται τους ίδιους στόχους και επιδιώξεις μαζί μας, 
κάτι που θα μας δώσει περισσότερη ισχύ και επιρροή. 
Αυτά τα λίγα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας στην πρώτη 
από πολλές παρουσίες εδώ. Είμαι βέβαιος ότι αρμονικά 
θα εργαστούμε μαζί έτσι ώστε να πετύχουμε τους κοινούς 
μας στόχους.  

Χρόνια μας Πολλά, χρόνια πολλά στην Κύπρο μας. 

Σας ευχαριστώ. 

Oμιλία του Υπάτου Αρμοστή της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Γιώργου Ιωαννίδη

για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου
στην εκδήλωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά



33ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ11 Νοεμβρίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ34 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

11 Νοεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com



35ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ11 Νοεμβρίου 2022

www.hellasnews-radio.com

©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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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Οντας ημάς νεκρούς 
τους παραπτώμασι 

συναζωοποίησε το Χριστου..

“Η υποδούλωση στα πάθη και μό, 
στην πολύμορφη αμαρτία, στο 
θυοργή, στη μέθη, στην κραι-

πάλη, στην ποικίλη ανηθικότητα, στα ναρ-
κωτικά, όλα αυτά και τόσα άλλα, οδηγούν τον 
άνθρωπο στην ηθική κατάπτωση, στον πνευ-
ματικό μαρασμό... «Ο πως ο φυσικός θάνατος 
εκμηδενί ζει όλες τις σωματικές δυνάμεις, 
έτσι και η κατάσταση της αμαρ τίας κάνει 
αναίσθητη την ψυχή για κάθε καλό και αγαθό 
και της α φαιρεί την αίσθηση του ουράνιου 
και πνευματικού κόσμου.
Αυτός είναι ο πνευματικά νε κρός άνθρω-
πος! «Όντας ημάς νε κρούς τους παραπτώ-
μασι...». Ο άδιάφορος για καθετί υψηλό, ιερό 
και μεγάλο, που δεν έχει σχέση με την ύλη και 
τα υλικά αγαθά. Μπορεί νά μήν είναι πολέμιος 
του Χριστού, είναι όμως ο άνθρωπος που δεν 
έχει καμμιά πνευματική τροφοδοσία, ηθική 
ζωή, ιεραποστολική δραστηριότητα. Δεν 
πατάει στην Εκκλησία και δεν έχει καμμιά 
σχέση με τα ιερά Μυστήρια. «Δεν προϊσταται 
καλών έρ γων». Δεν αισθάνεται την ανάγκη 
να συμπαρασταθή στο συνάνθρω πό του , τον 
πονεμένο , τον άρρωστο, τον ταλαιπωρημένο 
από θλίψεις και δοκιμασίες. «Όταν θελήσετε 
να του μιλήσετε για κάτι το πνευματικό, σας 
ακούει αδιάφορα ή και αντιδρά. «Δεν με ενδια 
φέρουν αυτά», λέει.
Τον πνευματικά νεκρό άνθρωπο καμμιά 
εξωτερική επέμβαση δεν μπορεί να τον ανα-
στήση. «Μην ζητάς να μ’ αναστήσεις, δεν 
μπορώ», έπαναλαμβάνει.
Αυτούς τούς νεκρούς, μουνο ο Κύριος Ιησούς 
και η θεία Χάρη μπορεί να τους «ζωοποι-
ήση». «Όντας ημάς νεκρούς τοίς παραπτώ-
μασι συνεζωοποίησε το Χριστώ». Με την 
έλευση και τον σταυρικό θάνατο του Σωτή-
ρος Χριστού σώθηκε το ανθρώπινο γένος από 
τον θάνατο της άμαρτίας και άρχισε μια νέα 
πνευματική ζωή. Η θεία Χάρη διανοίγει το 
νού. Ζωοποιεί τις νεκρωμένες πνευμα τικές 
αισθήσεις. Εισάγει την ψυ χή σε ορίζοντες 
νέας ζωής.
«Όλα όμως αυτά προϋποθέ τουν και την από-
φαση του ανθρώ που να ανοίξη την πόρτα της 
ψυχής του , όταν την κτυπάη ο θείος Επισκέ-
πτης. «Έστηκα επί την θύραν και κρούω». Με 
διάφορους τρόπους ο Κύριος και Θεός ζητάει 
να άναστήση τόν νεκρωμένον πνευματικά 
άνθρωπο Με μια θλίψη, με μια δοκιμασία ή 

μέ ένα φίλο ή ένα χριστιανικό έντυπο, δοκι-
μάζει να αφυπνίση τον «πεπτω κότα» και να 
τον κάνη ναπή «αναστάς πορεύσομαι προς 
τον Πατέρα μου».
Υπάρχουν βέβαια και οι «νεκροί», οι «πνευ-
ματικά νεκροί» που δεν ακούνε καμμιά θεϊκή 
πρόσκληση για να μετανοήσουν και να αλλά-
ξουν ζωή. Παρ’όλες τις συμφορές και τα διά-
φορα γεγονό τα του Ουρανού, αυτοί μένουν 
πει σματικά «νεκροί» πνευματικά.
«Έχουμε όμως σε κάθε εποχή, και στην εποχή 
μας, τους ανθρώπους, που δέχονται το θείο 
Επισκέπτη και αλλάζουν ζωή. Α κούνε το 
«ανάστα εκ των νεκρών» και γυρίζουν πίσω 
στο σπίτι του στοργικού Πατέρα. Πόσες «πνευ-
ματικές νεκραναστάσεις» δεν έχει καταγρά-
ψει η ίστορία του Χρι στιανισμού! Από τόν 
Σαυλο, πού έγινε ο απόστολος Παύλος, και τον 
ιερό Αύγουστίνο, ώς τις ημέρες μας, φάλαγγα 
ολόκληρη άποτελούν οι «μεταστραφέντες» 
διώ κτες και αμαρτωλοί...
«Ήμουνα πρίν σαν νεκρός, βάδιζα στο δρόμο 
της ζωής χωρίς πίστη και ιδανικά, βουτηγ-
μένος στο βούρκο της αμαρτίας, ως την ώρα 
που αναστήθηκα σε νέα ζωή, τη ζωή του Χρι-
στού», ακούμε να λένε νέοι και ώριμοι άνθρω-
ποι. Ημουνα φοβερά βλάσφημος, καταθέτει 
άλλος, και με τη χάρη του Θεού και τον πνευ-
ματικό άγώνα, που έκανα, κατόρθωσα να 
απαλλαγώ από αυτό το πάθος Πόσοι και πόσοι 
πρίν ανε κροί», θα μπορούσαν να καταθέ σουν 
την πνευματική τους πειρα! Να μιλήσουν για 
ένα αληθινό θαύ μα, το θαύμα της μεταστρο-
φής τους!
“Ο «νεκρός» πνευματικά με τη χάρη του Θεού 
αναγεννάται και η ψυχή του αναζωογονείται. 
Από αδιάφορος ως τότε, για καθετί το πνευ-
ματικό, αλλάζει και αρχίζει να ενδιαφέρεται 
για το λόγο του Θεού, για τα Μυστήρια της 
Εκ κλησίας μας. Νεκρός ώς τότε για τα έργα 
της αρετής, τώρα αγωνί ζεται για να κόψη 
κακιές συνή θειες, να απαλλαγή από πάθη, να 
αλλάξη ζωή, να γίνη έντιμος, δί καιος, ειλι-
κρινής.
Δεν είναι μόνο οι θεραπείες των αρρώστων 
και οι αναστάσεις νεκρών, θαύματα. Μεγαλύ-
τερα θαύματα είναι οι άναστάσεις των πνευ-
ματικά «νεκρών» ανθρώπων, που αρχίζουν 
μια νέα ζωή, τελείως αντίθετη από την προη-
γούμενη ζωή τους, και νικούν συνήθειες και 
πάθη, στα οποία χρόνια ήταν «δούλοι»!

ΗΠΑ: Οι ομογενείς που 
εκλέγονται μετά τις 
ενδιάμεσες εκλογές

Τ
α αποτελέσματα των μεσοπρόθε-
σμων εκλογών στις ΗΠΑ θα επιτρέ-
ψουν στην ελληνική ομογένεια να 
έχει, για ακόμη μια φορά, ισχυρή 

παρουσία στο Κογκρέσο και στις αρχές των 
πολιτειών.
Σε όλα τα επίπεδα της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης, καθώς και σε τοπικό επί-
πεδο, πολλοί ομογενείς αλλά και φιλέλλη-
νες πολιτικοί κατάφεραν να επανεκλεγούν 
ή να εκλεγούν για πρώτη φορά σε δημόσιο 
αξίωμα.
Βουλή των Αντιπροσώπων και Γερουσία
Στην Φλόριντα, ο Γκας Μπιλιράκης επικρά-
τησε με διαφορά έναντι της Δημοκρατικής 

Κίμπερλι Γουόκερ και ανανέωσε τη θητεία 
του. Στο 97% των εκλογικών τμημάτων, ο κ. 
Μπιλιράκης είχε συγκεντρώσει πάνω από 
το 70% των ψήφων.
Στη Νέα Υόρκη, η Ρεπουμπλικανή βουλευ-
τής, Νικόλ Μαλιωτάκη, που είχε καταγράψει 
οριακή νίκη δύο χρόνια νωρίτερα, ανακη-
ρύχθηκε νικήτρια απέναντι στον Δημοκρα-
τικό Μαξ Ρόουζ με διαφορά 20 και πλέον 
εκατοστιαίων μονάδων.
Στο Μέριλαντ, ο Τζον Σαρμπάνης επανεξε-
λέγη για μια ακόμη χρονιά στα έδρανα του 
Κογκρέσου.
Ο γιος του γερουσιαστή Πολ Σαρμπάνη 
εκλέγεται αδιαλείπτως από το 2007, όταν 
έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα.
Στο Νιου Χάμσιρ, ο Κρις Πάπας κέρδισε 
δύσκολη μάχη απέναντι στην Ρεπουμπλι-
κανή αντίπαλό του Κάρολαϊν Λέβιτ. Προ-

εκλογικά, η επικράτηση του θεωρείτο 
δύσκολη: υποστηριζόταν πως επρόκειτο 
για μια από τις πιο ευάλωτες θέσεις των 
Δημοκρατικών.
Σε κάθε περίπτωση, η εκλογή του χαρακτη-
ρίζεται κομβική για την Ελλάδα, καθώς έχει 
υποστηρίξει νομοθετικές πρωτοβουλίες 
όπως η τροπολογία για τα τουρκικά F-16.
Η Ελλάδα, όμως, αποκτά έναν ακόμη σύμ-
μαχο στο Κογκρέσο. Πρόκειται για το γιο 
του φιλέλληνα Μπομπ Μενέντεζ, του επι-
κεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέ-
σεων της Γερουσίας, ο οποίος μοιράζεται το 
ίδιο όνομα με τον πατέρα του: εξελέγη στο 
Νιου Τζέρζι.

Αναμένονται ακόμη εξελίξεις για την 
Ντίνα Τάιτους, η οποία προηγείται σε έναν 
δύσκολο αγώνα στην Νεβάδα στην προ-
σπάθεια της να επανεκλεγεί για νέα θητεία.
Ο Ρεπουμπλικανός Άλεκ Σκαρλάτος δεν 
κατάφερε να εκλεγεί τελικά στο Όρεγκον.
Σε επίπεδο πολιτειών, ο Αλέξης Γιαννούλιας 
επανέρχεται δυναμικά στη δημόσια ζωή 
καταλαμβάνοντας το υπουργείο Εσωτερι-
κών του Ιλινόι. Πρόκειται για πολλά υπο-
σχόμενο Ελληνοαμερικανό, η πορεία του 
οποίου έχει ενδιαφέρον. 
.Στη Νέα Υόρκη, επανεξελέγαν στην πολι-
τειακή Γερουσία ο Άντριου Γουναρδής και ο 
Μιχάλης Γιάνναρης.
Στη Φλόριντα, ο ομογενής Δημοκρατικός 
υποψήφιος κυβερνήτης των Δημοκρατικών 
Τσάρλι Κράιστ ηττήθηκε από τον Ρεπου-
μπλικάνο κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις.

O ομογενής Γκας Μπιλιράκης (αριστερά) 
επανεξελέγη

Κρις Πάπας
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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



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 39TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

11 Νοεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

 “Ο Τζάκ  Ο’ Χάρα” 
Μουσική: Γιώργος Ζαμπέτας - Στίχοι: Θεοδόσης Άθας - Α! Ερμηνεία: Γιώργος Ζαμπέτας (1972)

“Ο 
Τζάκ  Ο’ Χάρα” είναι ένα α-
πό τα πολύ ωραία τραγού-
δια του Γιώργου Ζαμπέτα, 
σε στίχους του Θεοδόση  

Άθα, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος στην 
Νέα Υόρκη , ενώ διέθετε στην ίδια πόλη, ελ-
ληνικό ραδιοφωνικό σταθμό, μεγάλης εμβέ-
λειας και ακροαματικότητας.
Το 1971, σε ένα από τα ταξίδια του Ζαμπέτα 
στην Αμερική,  ο Θεοδόσης τον κάλεσε 
για συνέντευξη στο σταθμό. Ο Ζαμπέτας 
δέχτηκε με ευχαρίστηση και έτσι γνωρι-
στήκανε. Αφού τελείωσε η συνέντευξη και 
η εκπομπή , ο Θεοδόσης, του μίλησε για 
κάποιους στίχους που είχε γράψει: Δες τους 
και αν σου αρέσουνε κάνε τους τραγούδια! 
Ο Ζαμπέτας του απάντησε θετικά, και την 
άλλη μέρα ο Θεοδόσης του πήγε τους στί-
χους στο ξενοδοχείο. 
Ο Ζαμπέτας, διαβάζοντας μερικούς έμεινε 
έκπληκτος! Ανάμεσα τους ήταν “Ο Τζάκ  Ο’ 
Χάρα” , “ο Λουκάς” , το “Πες μου χάρε τι 
συμβαίνει”, “Η ξανθιά κύρια” και άλλα.
Όλοι του οι στίχοι του, ήταν μικρές ιστορίες,  
και είχαν άμεση σχέση με τον «Χάρο . Ήταν στί-
χοι θλιβεροί,  μα συγχρόνως  συγκλονιστικοί. 
Ο Ζαμπέτας  είχε πει ότι, ίσως αυτός ο 
άνθρωπος να είχε προβλέψει το θάνατο του, 

αφού πράγματι, έπειτα από δυο χρόνια, 
τον Μάρτη του 1973 σε ηλικία 33 χρονών, 
ο Θεοδόσης  Άθας  έφυγε από την ζωή, από 
καρκίνο στο συκώτι….
Ο Θεοδόσης Άθας είχε καταγωγή από την 
Καστοριά και πήγε στην Αμερική το 1966.
Σε αυτά τα λίγα χρόνια παραμονής του στην 
Νέα Υόρκη, πραγματικά μεγαλούργησε, δια-
θέτοντας ένα «σπουδαίο μυαλό». 
Στην Νέα Υόρκη, αγωνίστηκε για την προώ-
θηση του ελληνικού πολιτισμού, ενώ συνερ-
γάστηκε με διάφορες εφημερίδες, ως δημο-
σιογράφος.
Η στιχουργική  για τον Θεοδόση Άθα, ήταν 
ένα κρυφό μεράκι. Οι εμπνεύσεις του, 
έβγαιναν μέσα από το καθημερινό «ρεπορ-
τάζ» των εφημερίδων, γι αυτό και οι στί-

χοι του έχουν άμεση σχέση με τον «Χάρο». 
Μέσα από την δημοσιογραφία,  βίωνε την 
καθημερινότητα των ανθρώπων της μεγα-
λούπολης, την αγωνία, την ανέχεια, την 
εγκατάλειψη και φυσικά τον θάνατο. Όλα 
αυτά τα στοιχεία, τα επισήμαινε, τα «σατί-
ριζε» με έναν δικό του τρόπο και ευαισθη-
σία, ενώ στο τέλος τα διαμόρφωνε σε στί-
χους.  
Έτσι γράφτηκε “Ο Τζάκ  Ο’ Χάρα”,  από τα 
«ψιλά» γράμματα μιας  εφημερίδας !
Ο Τζάκ, ήταν υπαρκτό πρόσωπο, ένας άπο-
ρος  που κοιμόταν στα παγκάκια, όπως 
τόσοι και τόσοι συνάνθρωποι μας, ειδικά 
στην Νέα Υόρκη. 
O Τζάκ,  ζούσε με ελεημοσύνες από τους 
περαστικούς  και  ότι του έδιναν τα έκανε 
πιοτό. Είχε αφεθεί πια στο έλεος του θεού. 
Δεν είχε συγγενείς, δεν είχε κανέναν. Ένα 
πολύ βαρύ χειμώνα, ο Τζάκ δεν άντεξε το 
κρύο… ο Τζάκ πέθανε.
Ο θάνατος του όμως, επέφερε πολλά προ-
βλήματα  στον κοινωνικό περίγυρο, στους 
γείτονες  και τον γιατρό, ενώ στις κρατικές  
υπηρεσίες, αμηχανία!
Είχε πεθάνει κάποιος που δεν είχε χρήματα! 
Και τώρα τι γίνεται; Φαίνεται να αναρωτή-
θηκε σύσσωμη, η πολιτεία. Το πρόβλημα 

ήταν μεγάλο.
Ο θάνατος είναι έξοδο
κι ο Τζάκ σε αδιέξοδο …
Έτσι, μέχρι κάποιος να αναλάβει την ευθύνη 
και τα έξοδα, ο Τζάκ παρέμεινε στο χιόνι!

Ο Τζάκ  Ο’ Χάρα  ήταν φτωχός,
και τόνε ξέραν όλοι,
κι εγώ  κι εσύ κι ο παρακεί,
άγγελοι και διαβόλοι. 

Ο Τζάκ  Ο’ Χάρα  ήταν μπεκρής, 
χρυσή καρδιά,  άδεια τσέπη.
Κι ήρθε ο χειμώνας ο βαρύς,
κι ο Τζάκ δεν είχε σκέπη. 

Μια νύχτα χιόνισε πάρα πολύ,

και βγήκαν οι γειτόνοι,
για να φτυαρίσουν το πρωί, 
και βρήκαν μες το χιόνι,
της γειτονιάς το φρόκαλο,
τον Τζάκ  Ο’ Χάρα κόκαλο!

Στέλνουν χαμπέρι στο γιατρό,
από ενδιαφέρον,
«τρέξε γιατρέ μου ,το και το 
τον χάνουμε τον γερο» 

Μα ο γιατρός κάνει νερά,
γιατί δεν έχει τυχερά.
Ο θάνατος ειν’ έξοδο, 
κι ο Τζάκ σε αδιέξοδο!

Σαν  κάναν τον καθήκον τους, 
ήσυχοι πια οι γειτόνοι,
γυρίσανε στο σπίτι τους, 
κι αφήσανε στο χιόνι, 
της γειτονιάς το φρόκαλο,
τον Ο Τζάκ  Ο’ Χάρα  κόκαλο!

Ο Γιώργος Ζαμπέτας με τον Θεοδόση Άθα
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Υ
ποστηρικτές των αστέγων συγκεντρώθηκαν έξω από το γραφείο του δημάρχου 
του Τορόντο Τζον Τόρι την Τρίτη για να απαιτήσουν από την πόλη να ανοίξει αμέ-
σως περισσότερους χώρους στέγασης έκτακτης ανάγκης για αδέσποτα ενόψει του 
χειμώνα.

Το Shelter and Housing Justice Network, το οποίο περιλαμβάνει υποστηρικτές αστέγων, 
παρόχους καταφυγίων, επαγγελματίες υγείας, νομικούς εργαζόμενους, θρησκευτικούς ηγέ-
τες και ερευνητές, είπε ότι υπάρχει έλλειψη κρεβατιών στο Τορόντο και η κατάσταση είναι 
«επικίνδυνη» για τους ανθρώπους που βιώνουν έλλειψη στέγης.
«Έχω προσφερθεί εθελοντικά στον τομέα για 15 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ τόσο πολλούς 
ανθρώπους στο δρόμο», είπε στους δημοσιογράφους ο Ράφι Άαρον, εκπρόσωπος του Δια-
θρησκευτικού Συνασπισμού για την Καταπολέμηση των Αστέγων.
«Είναι αδιανόητο».
Το δίκτυο λέει ότι η έλλειψη αναμένεται να επιδεινωθεί καθώς η πόλη συνεχίζει να κλείνει 
τα ξενοδοχεία με στέγαστρα, που άνοιξαν νωρίτερα στην πανδημία COVID-19. Δύο ξενοδο-
χεία καταφύγια έκλεισαν την άνοιξη και ένα τρίτο, το 45 The Esplanade, παλαιότερα γνωστό 
ως Novotel Toronto Centre, πρόκειται να κλείσει τον Δεκέμβριο, μια κίνηση που θα επηρε-
άσει 251 άτομα.

Επικίνδυνη έλλειψη κλινών για 
άστεγους τον φετεινό χειμώνα, 
προειδοποιούν ακτιβιστές

Η επικεφαλής ιατρός του Τορόντο υπό 
πίεση για επαναφορά των εντολών 

μασκοφορίας στην πόλη

Η 
επικεφαλής του τμήματος 
υγείας του Τορόντο κλήθηκε 
να διερευνήσει «επειγόντως» 
την επαναφορά των εντολών 

μάσκας, ξεκινώντας από τα σχολεία, 
καθώς τα τοπικά νοσοκομεία αντιμε-
τωπίζουν αυξανόμενο αριθμό παιδιών 
που πάσχουν από αναπνευστικές ασθέ-
νειες.
Το Συμβούλιο Υγείας του Τορόντο απο-
φάσισε να υποβάλει το αίτημα στην Δρ. 
Eileen de Villa την Τρίτη κατά τη συνε-
δρίασή του.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 
με ψήφους πέντε προς ένα, ενέκριναν 
την ακόλουθη πρόταση: «Για να περι-
οριστεί η εξάπλωση των αναπνευστι-
κών ιών και να προστατευθεί η ικανό-
τητα των υπηρεσιών παιδιατρικής υγει-
ονομικής περίθαλψης, το Συμβούλιο 

Υγείας ζητά από τον Ιατρικό Λειτουργό 
Υγείας να διερευνήσει επειγόντως όλες 
τις οδούς προς επανόρθωση - έκδοση 
εντολών για μάσκες, ξεκινώντας από τα 
σχολεία».
Η Kate Mulligan, δημόσιο μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου της υγείας, 
κίνησε την πρόταση. Η Mulligan, επί-
κουρη καθηγήτρια της Σχολής Δημό-
σιας Υγείας της Dalla Lana στο Πανε-
πιστήμιο του Τορόντο, είπε ότι είναι 
γονέας τριών μικρών παιδιών και είπε 
στο διοικητικό συμβούλιο ότι είχε τη 
δική της «τρομακτική» στιγμή όταν 
έπρεπε να σπεύσει ένα από αυτά στο 
αίθουσα ανάνηψης τμήματος επειγό-
ντων περιστατικών νοσοκομείου όταν 
το παιδί είχε δυσκολία στην αναπνοή. 
«Ανατριχιάζω να σκέφτομαι αν αυτός ο 
πόρος δεν ήταν διαθέσιμος», είπε.

Ο 
δήμαρχος του 
Τορόν το Τζον 
Τόρι λέει ότι η 
πόλη μπορεί να 

αντιμετωπίσει «πρωτο-
φανείς» αυξήσεις φόρων 
και «ακραίες» περικοπές 
υπηρεσιών, εκτός εάν η ε-
παρχιακή και η ομοσπον-
διακή κυβέρνηση παρέμ-
βουν με άμεσες οικονομι-
κές δεσμεύσεις.
Σε επισ τολή προς τον 
πρω θυπουργό  Ο ν τά -
ριο Doug Ford και την 
ομοσπονδιακή υπουργό 
Οικονομικών Chrystia 
Freeland την Τετάρτη, ο 
Tory λέει ότι η πόλη χρειά-
ζεται αυτές τις δεσμεύσεις μέχρι το τέλος του μήνα.
Λέει ότι το Τορόντο αντιμετωπίζει λειτουργικό έλλειμμα προϋπολογισμού 815 εκα-
τομμυρίων δολαρίων φέτος, το οποίο, όπως είπε, σχετίζεται άμεσα με την πανδημία 
του COVID-19.
Ο Τόρυ λέει ότι η πόλη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πιέσεις προϋπολογισμού σχε-
δόν 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το επόμενο έτος προτού ληφθεί υπόψη οποια-
δήποτε αύξηση του φόρου ακινήτων ή δεσμεύσεις χρηματοδότησης από άλλες 
κυβερνητικές εντολές.
Σημειώνει ότι η πόλη έχει λάβει συνολικά πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια από 
τις επαρχιακές και ομοσπονδιακές κυβερνήσεις από το 2020.
Αλλά χωρίς περισσότερη βοήθεια, ο Τόρι προειδοποίησε ότι η πόλη θα μπορούσε 
επίσης να αντιμετωπίσει περικοπές στον κεφαλαιουχικό της προϋπολογισμό, οι 
οποίες, όπως γράφει, θα μπορούσαν να «εξαφανίσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας» 
και να «απειλήσουν» την οικονομική ανάκαμψη της πόλης.

John Tory: Το Τορόντο μπορεί να 
βρεθεί αντιμέτωπο με ακραίες 

περικοπές και αυξήσεις φόρων

Τ
α σχέδια του Τορόντο να φιλοξενή-
σει ένα μέρος του Παγκοσμίου Κυ-
πέλλου Ποδοσφαίρου 2026 δέχτη-
καν νέο πλήγμα όταν ο πρωθυπουρ-

γός Νταγκ Φορντ αποκάλυψε ότι η επαρ-
χία δεν έχει αποφασίσει ακόμη εάν θα βο-
ηθήσει την πόλη με το κόστος του διεθνούς 
τουρνουά ποδοσφαίρου.
Το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν 
στο Διεθνές Αεροδρόμιο Pearson το πρωί 
της Τετάρτης στο πλαίσιο μιας προωθητικής 
περιοδείας, αλλά ο Ford ήταν 40 χιλιόμετρα 
μακριά σε συνέντευξη Τύπου στο Μπρά-
ντφορντ.

Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους 
εάν το Οντάριο θα πληρώσει ένα μέρος των 
άνω των 180 εκατομμυρίων δολαρίων που 
η πόλη ζητά από τις επαρχιακές και ομο-
σπονδιακές κυβερνήσεις να αναλάβουν, ο 
πρωθυπουργός ήταν αδέσμευτος.
«Δεν έχουμε πάρει απόφαση. Δεν νομίζω 
ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πήρε 
κάποια απόφαση», είπε ο Φορντ.
Ο πρωθυπουργός είπε ότι είναι «μεγάλος 
οπαδός του ποδοσφαίρου» και η επαρ-
χία εξακολουθεί να εξετάζει το αίτημα της 
πόλης. Ωστόσο, ανέφερε την αυξανόμενη 
τιμή της εκδήλωσης ως σοβαρή ανησυχία.

Το Οντάριο διστάζει να 
βοηθήσει το Τορόντο με τα 
έξοδα γι το Μουντιάλ 2026
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PRIME STREET LEVEL RETAIL SPACE 
7 KING STREET EAST, UNIT 5D, TORONTO, ON

Not intended to solicit those under contract with another brokerage

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

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

www.7KingStEast.ca

FOR LEASE

www.7KingStEast.ca

THE PROPERTY FEATURES INCLUDE:

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

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

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

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

••  CCoonnddoo  ffeeeess  aarree  $$440033  ppeerr  mmoonntthh

••  NNeett  rreenntt;;  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  lliissttiinngg  aaggeenntt

••  PPrriioorr  wwaass  VVaarriieettyy  SSttoorree  ffoorr  1177  yyeeaarrss

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

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

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

Taso Jouras 
Real Estate Broker

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



43ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ11 Νοεμβρίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ44 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

11 Νοεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com



LIFE 45ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

11 Νοεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

LIFE

Corrie Yee:
Ένα από τα πιο σέξι μοντέλα στο 
Instagram αυτή την στιγμή!

Η μελαχροινή καλλονή, η 
οποία πλέον μένει μόνιμα 
στο Λος Άντζελες, 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 1,2 
εκατομμύριο 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.

Δεν γνωρίζουμε πολλά 
προσωπικά πράγματα 
για την Corrie, κάτι που 
σίγουρα δεν σας ενοχλεί, 
καθώς οι περισσότεροι δεν 
διαβάσατε σχεδόν τίποτα 
απ’ όσα αναφέρουμε 
παραπάνω .



LIFE46 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

11 Νοεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

Τ
ις διακοπές τους 
στη Ρόδο απολαμ-
βάνουν, ο Κώστας 
Σόμμερ και η σύ-

ζυγός του, Βαλεντίνη Πα-
παδάκη, λίγο καιρό πριν 
υποδεχτούν το δεύτερο 
παιδί τους. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, η 29χρονη 
make up artist, που διανύ-
ει το δεύτερο τρίμηνο της 
εγκυμοσύνης της, θα φέρει 
στον κόσμο ένα κοριτσάκι. 
Το ζευγάρι απολαμβάνει τις 
βουτιές του στη θάλασσα 
του νησιού μαζί με φίλους. 
Μεταξύ αυτών, είναι  και η 
Μαρία Καλάβρια, η οποία 
ανέβασε στο προφίλ που 
έχει στο Instgaram ένα βί-
ντεο με την εγκυμονούσα. 
Στο συγκεκριμένο story, η 
Μαρία Καλάβρια δείχνει 
για πρώτη φορά τη φου-
σκωμένη κοιλιά της Βαλε-
ντίνης Παπαδάκη.

Οι σέξι διακοπές της 
Ευγενίας Σαμαρά 
αυτό το καλοκαίρι

Η Ευγενία Σαμαρά απολαμβά-
νει τις διακοπές της και εντυπω-
σιάζει.
Μετά από μια δύσκολη σεζόν 
με υποχρεώσεις σε θέατρο και 
τηλεόραση, η Ευγενία Σαμαρά 
απολαμβάνει τις διακοπές της. 
Η όμορφη ηθοποιός και παλαι-
ότερα συμπαρουσιάστρια στο 
«Ράδιο Αρβύλα» ανεβάζει σχε-
δόν καθημερινά στιγμιότυπα 
από τη ζωή της στα ελληνικά 
νησιά και σε άλλους καλοκαιρι-
νούς προορισμούς.

Δημήτρης 
Αλεξάνδρου: Τα 
«χώνει»  σε επικριτές

Το μοντέλο διανύει μια ιδιαίτερη 
περίοδο στη ζωή του, μιας και σε 
λίγους μήνες η σύντροφός του 
Ιωάννα Τούνη πρόκειται να γεννήσει 
το πρώτο τους παιδί και καρπό του 
έρωτά τους.
Πριν από λίγες ώρες ο Δημήτρης 
Αλεξάνδρου δημοσίευσε στο 
Instagram μια φωτογραφία του από 
την παραλία και τη συνόδευσε με ένα 
αινιγματικό μήνυμα γράφοντας: «Το 
να κάνεις τον δικαστή στις ζωές των 
άλλων, είναι η τέλεια δικαιολογία για 
να μην αναλύεις τη δική σου».

Η παρουσιάστρια βρίσκε-
ται σε συζητήσεις με πολλα-
πλούς τηλεοπτικούς »μνη-
στήρες» που πασχίζουν για 
να υπογράψει σ το κανάλι 
της. 
Παρ’ όλα αυτά έκανε ένα 
διάλε ιμμα με τά από την 
απαιτητική σεζόν και η νέα 
φωτογραφία που δημοσί-
ευσε από την παραλία απο-
δε ικνύε ι γ ιατ ί θεωρείται 
πως έχε ένα από τα καλύ-
τερα κορμιά της ελληνικής 
showbiz.

Αυτό είναι το φύλλο του 
μωρού που περιμένει η 
σύζυγος του Κώστα Σόμμερ

Η Ελένη Φουρέιρα με sexy μπικίνι 
μας δείχνει το σώμα της χωρίς 
φίλτρα

Η Φαίη Σκορδά με 
μπικίνι που… κόβει 
την ανάσα

Η 
Αναστασία Γιουσέφ δεν κάνει τελευ-
ταία πολλές δημόσιες εμφανίσεις. Η 
σέξι χορεύτρια δεν διστάζει, πάντως, 
να μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική 

της ζωή και να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τις 
σχέσεις της.
«Στο ερωτικό κομμάτι έχω αρκετά ταμπού, είμαι 
συντηρητική κι ας μη φαίνομαι, δεν κάνω πολλά 
τρελά κόλπα και περίεργα», έχει πει σε συνέ-
ντευξή της ενώ σε ερώτηση αν την έχει φλερτά-
ρει κάποιος γνωστός τραγουδιστής, έχει απα-

ντήσει ότι «παλαιότερα με είχε φλερτάρει ο 
Νίκος Βέρτης, χρόνια πριν, αλλά δεν υπέκυψα».
«Μου έχουν προσφέρει 20.000 ευρώ για να 
περάσουν ένα βράδυ μαζί μου, σε ένα πάρτι στη 
Μύκονο, με Άραβες. Εννοείται ότι δεν πήγα», 
έχει εξομολογηθεί η ίδια. Τέλος, για την ερω-
τική της ζωή, σημείωσε: «Το πιο περίεργο μέρος 
που έχω κάνει σεξ είναι σε τσουλήθρα, σε παι-
δική χαρά και έχω συνυπάρξει ερωτικά με 15 
άντρες».

Η Αναστασία Γιούσεφ αποκαλύπτει το 
πιο περίεργο μέρος που έχει κάνει σεξ

Η 
Ελένη Φουρέιρα 
έκανε μια ανάρ-
τηση στα social 
media και οι δια-

δικτυακοί της φίλοι ενθου-
σιάστηκαν. Οι φωτογραφί-
ες της είναι άκρως καλοκαι-
ρινές και μάλιστα έχει φο-
ρέσει ένα μπικίνι που προ-
τιμούν οι γυναίκες τη φετι-
νή σεζόν. Η τραγουδίστρια 
έχει ένα ενεργό προφίλ στο 
Instagram και σε καθημε-
ρινή βάση δημοσιεύει φω-
τογραφίες της από την κα-
θημερινότητά της. Το τελευ-
ταίο διάστημα δημοσιεύει 
φωτογραφίες με μαγιό και 
φέρνει καλοκαιρινό αέ-
ρα στο Instagram ενώ στη 
σειρά φωτογραφιών που 
δημοσίευσε τώρα είναι με 
μπικίνι σε μπλε και πράσι-
νες αποχρώσεις ενώ η ίδια 
ποζάρει χωρίς φίλτρα στο 
Instagram. Στις φωτογρα-
φίες της η Ελένη Φουρέιρα 
είναι φυσική και δεν χρειά-
ζεται φίλτρα για να δείξει το 
καλλίγραμμο σώμα της.
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Τ
ο διαζύγιο του Ρο-
ντρίγκο Ντε Πολ 
δημιούργησε ανη-
συχία για τη συμ-

μετοχή του στο Μουντιάλ 
του Κατάρ, με την Εθνική 
Αργεντινής, στην οποία 
και αγωνίζεται ως βασικός 
στα τελευταία παιχνίδια. Η 
πρώην σύζυγός του και μη-
τέρα των παιδιών του Ντε 
Πολ, Καμίλα Χομς έχει κι-
νηθεί νομικά εναντίον του 
για την επιμέλεια των παι-
διών τους και να δεν υπάρ-
ξει συμφωνία ανάμεσά τους 
μέχρι τον Δεκέμβριο, δεν θα 
μπορεί να βγάλει βίζα για το 
Κατάρ, βάσει της σχετικής 
νομοθεσίας στη χώρα. Πέ-
τρα του σκανδάλου είναι η 
τραγουδίστρια Μαρτίνα «Τι-
νι» Στόσελ με την οποία ο πο-
δοσφαιριστής απάτησε τη 
γυναίκα του.

Γ
εγονός έγ ινε πριν 
από λίγο καιρό η 
ά φ ιξ η  τ ο υ  Τ ζ έ ι -
σον Ντερούλο στη 

Μύκονο. Ο διεθνής τρα-
γουδισ τ ής  που διαθέ-
τει μια λαμπρή καριέρα, 
καθώς με τράε ι 11 πλα-
τ ιν έ ν ια  s ingles ,  12 δι -
σεκατομμύρια streams, 
κον τά  σ τα  οκ τ ώ δισ ε-
κα τομμύρια v iews σ το 
YouTube κα ι  πωλήσε ις 
singles που αγγ ίζουν τ ις 
20 0  ε κα τ ομμύρια  πα -
γκοσμίως, δείχνε ι να έ-
ζησε αξέχασ τες σ τ ιγμές 
σ το νησί των Ανέμων. Ο 
Τζ έ ισον Ντ ερούλο φά-
νηκε να απολαμβάνει ό-
σο τ ίποτα τ ις  καλοκαι-
ρινέ ς του διακοπές, δι-
ασκεδάζον τας και γεμί-
ζον τας μπαταρίες γ ια τη 
νέα σεζόν. 

Ο Τζέισον Ντερούλο σε βραδινή του 
έξοδο στη Μύκονο

Λ
ίγους μήνες 
μετά από μια 
ακόμη γέννα, 
η Τζορτζίνα 

Ροντρίγκες δείχνει σε… 
άριστη κατάσταση. Η σύ-
ντροφος του Κριστιάνο 
Ρονάλντο φόρεσε ένα ά-
κρως αποκαλυπτικό μα-
γιό και περπάτησε με ψη-
λοτάκουνα ανεβάζοντας 
κι άλλο τη θερμοκρασία. 
Η 28χρονη από την Αργε-
ντινή ήταν υπάλληλος σε 
κατάστημα στη Μαδρίτη, 
όταν γνώρισε τον Πορτο-
γάλο σούπερ σταρ. Έκτοτε 
η φήμη της έχει εκτοξευτεί 
και πλέον πέρα από την οι-
κογένειά της απασχολείται 
και ως influencer, έχοντας 39 
εκατομμύρια followers στο 
Instagram, καθώς επίσης πολ-
λές εμπορικές συμφωνίες με 
προϊόντα μόδας και ομορφιάς 
που διαφημίζει. Παράλληλα 
πριν λίγους μήνες είχε κυκλο-
φορήσει στο Netflix και μια μίνι 
σειρά-reality με τη ζωή της.

Η «πέτρα του σκανδάλου» που 
αφήνει τον Ντε Πολ εκτός Μουντιάλ!

Γιόρτασε… γυμνή τα 53α Γιόρτασε… γυμνή τα 53α 
γενέθλιά της η Τζένιφερ Λόπεζγενέθλιά της η Τζένιφερ Λόπεζ

Σ
τα καλύτερά της δείχνει να εί-
ναι η Τζένιφερ Λόπεζ. Η διά-
σημη ποπ σταρ χθες γιόρτασε 
τα 53α γενέθλιά της και τα συν-

δύασε με το λανσάρισμα της νέας της 
καμπάνιας, της σειράς JLo Body, αλλά 
και με άκρως αποκαλυπτικές αναρτή-
σεις στα social media.
«Δίνουμε όλη αυτή τη φροντίδα και 
την προσοχή στο δέρμα του προσώ-
που μας, αλλά μερικές φορές παρα-

μελούμε το σώμα», γράφει η Τζένι-
φερ Λόπεζ στην ανάρτηση της ποζά-
ροντας γυμνή και δείχνοντας τις ανα-
λογίες της.
«Ήταν σημαντικό για μένα να δημι-
ουργήσω μια ρουτ ίνα περιποίη-
σης για το σώμα που να καλύπτει τις 
συγκεκριμένες και μοναδικές ανάγκες 
του, και ξεκινήσαμε με τα οπίσθια», 
προσθέτει η Λατίνα σταρ που είναι 
και μητέρα δύο παιδιών.

Η σούπερ σέξι εμφάνιση της Τζορτζίνα 
του Ρονάλντο!
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Μια κοπέλα θα πήγαινε το βράδυ να γνω-
ρίσει τα πεθερικά της. Πριν πάει όμως 
είχε φάει ένα πιάτο γίγαντες και σαλάτα 
με μπρόκολο και κρεμμυδάκι οπότε είχε 
κάποιες εντερικές ενοχλήσεις.
Την ώρα που καθότανε στο τραπέζι με 
την οικογένεια του συντρόφου της, της 
ξέφυγε μια κλανιά και σκέφτηκε αμέσως 
ότι θα έγινε ρεζίλι. Ο πατέρας του φίλου 
της όμως, φώναξε στον σκύλο: 
«Μπομπ έλα γρήγορα εδώ.» 
Η κοπέλα είδε τον σκύλο κάτω από το τρα-
πέζι κοντά στα πόδια της και σκέφτηκε 
πως γλύτωσε γιατί πίστευαν όλοι ότι το 
έκανε ο σκύλος. 
Έτσι η κοπέλα πήρε θάρρος και ξανάριξε 
μια για να ξαλαφρώσει. Τότε ο πατέρας 
φώναξε ξανά: 
«Μπομπ δεν με άκουσες που είπα να 
έρθεις εδώ;» 
Ο Μπομπ ούτε που κούνησε. Η κοπέλα 
την είχε καταβρεί γιατί έκλανε και μετά 
τα φόρτωναν στο σκυλί! Δεν πέρασε ένα 
λεπτό και ακούστηκε μια δυνατή κλανιά 
με μεγάλη διάρκεια. Κι έτσι φώναξε πάλι 
ο πατέρας: 
«Μπομπ έλα εδώ αμέσως γιατί έτσι όπως 
πάει αυτή, θα σε χέσει σε λίγο!»

Μπαίνει ένας τύπος σε ένα στούντιο που 
φτιάχνουν τατουάζ και λέει στον ιδιο-

κτήτη: «Γεια σου καλλιτέχνη, ένα τατουάζ 
θέλω να κάνω. Αλλά για πες μου πρώτα, 
πονάει;»
«Εξαρτάται από την περιοχή!» 
«Από Λάρισα είμαι!»

Ένας μηχανικός αυτοκινήτων άλλαζε ένα 
πιστόνι όταν ένας περίφημος μεγαλογια-
τρός, ειδικός στον τομέα μεταμοσχεύσεων 
καρδιάς πάτησε πόδι στο συνεργείο.
– Γιατρέ να σου κάνω μια ερώτηση; λέει ο 
μηχανικός.
Ο περίφημος καρδιολόγος παραξενεμέ-
νος περπάτησε προς την μεριά όπου βρι-
σκόταν ο μηχανικός.
– Γιατρέ βλέπεις αυτή εδώ την μηχανή, την 
άνοιξα, της άλλαξα μπιέλες, κυλίνδρους, 
πιστόνια, δακτυλίδια, βαλβίδες και όταν 
τελειώσω το δέσιμο θα είναι καλύτερη 
από καινούργια.
Εγώ και εσύ κάνουμε περίπου την ίδια 
δουλειά, πως γίνεται η αμοιβή μου να 
είναι ψίχουλα ενώ εσύ να αμείβεσαι πολλά 
χρήματα;
Ο γιατρός σκέφτηκε λίγο και με κρυφό 
χαμόγελο του απαντάει:
– Προσπάθησε να το κάνεις ενώ η μηχανή 
δουλεύει…!

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 αισιό-
δοξα και ενέργεια και θα νιώσετε την ανά-
γκη 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 απα-
ρατήρητοι.
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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

1966. Νέα Σμύρνη. Δυο αδέλφια 
λεωφορειούχοι και ο εισπράκτορας, 

με τις οικογένειές τους, ποζάρουν 
μπροστά στο ολοκαίνουργιο Scania 

BF76, υπερμείζονος τύπου, 
κατασκευής ΕΛΒΙΑΜ του Γιάννη 

Κορνηλάκη

Οροφή ερειπωμένου σπιτιού 
στο χωριό Λάκκοι (ν. 

Χανίων)1919

Οι σεισμοί της Κεφαλονιάς του 1953.
12 Αυγούστου 1953: Καταστροφικός σεισμός πλήττει τα 
Επτάνησα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 871 

άνθρωποι

Πόλυ Πάνου, Αποκριές, 
δεκαετία 1960

Στα καντούνια της 
Κέρκυρας

Άποψις του Κέντρου του Πειραιώς,  
ταχυδρομημένη το 1933

Νοσοκομείο Παίδων,  
γραμμένη το 1916

ΑΘΗΝΑ 1942. Κατοχική 
διαδήλωση απεργών 

ταχυδρομικών υπαλλήλων

Η Γαλλική Σχολή του 
Αγίου Παύλου και το 
κατάστημα καρτών 

Κοπίδη,  (Αλεξάκης), 
γραμμένη το 1915

Στα Μετέωρα , ο 
ανελκυστήρας με τον οποίο 

ανέβαζαν τα πράγματα 
στην Μονή
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Λιχαδονήσια: Oι μικρές Σεϋχέλες της Εύβοιας

 Ένας καλά κρυμμένος παράδεισος 
με τιρκουάζ νερά, ξανθιά άμμο και 
κάρβουνα που ψήνουν τα πάντα

Σ
ύμφωνα με τη μυθολογία η σύζυγος 
του Ηρακλή η Διηάνειρα, νομίζο-
ντας ότι είναι απατημένη, του έστει-
λε με τον Λίχα έναν δηλητηριασμέ-

νο χιτώνα. Τη στιγμή που ο Ηρακλής φόρε-
σε το χιτώνα και άρχισε να υποφέρει από 
τους πόνους άρπαξε τον υπηρέτη και τον 
εκσφενδόνισε προς την θάλασσα. Τα μέλη 
του έπεσαν γύρω από το ακρωτήρι Κήναιο, 
όπου ο Ποσειδώνας τα μεταμόρφωσε σε 
μικρά νησάκια, γνωστά σήμερα ως Λιχα-
δονήσια.
Στην πραγματικότητα οι νησίδες είναι απο-
τέλεσμα ηφαιστειακής δραστηριότητας και 
ένα μεγάλο τμήμα τους βυθίστηκε από σει-
σμό που έγινε το 426 π.Χ.
Οι Λιχάδες ή Λιχαδονήσια είναι συστάδα 
7 μικρών νησίδων στα βορειοδυτικά της 
Εύβοιας μεταξύ του Μαλιακού και του 
Βόρειου Ευβοϊκού κόλπου. Βρίσκονται 
μεταξύ του οικισμού της Λιχάδας από την 
πλευρά της Εύβοιας, και των Καμένων 
Βούρλων από την πλευρά της Φθιώτιδας. 
Σήμερα αυτά τα νησάκια αποτελούν ιδα-
νικό προορισμό για μονοήμερες θαλάσσιες 
εκδρομές και εξερευνήσεις και είναι σχε-
δόν πάντα γεμάτα με κόσμο που απολαμ-
βάνει τα πεντακάθαρα νερά και το απίστευ-
της ομορφιάς τοπίο.
Τα νησιά κατοικούνταν στο παρελθόν. 
Στο νότιο τμήμα της Μανόλιας διασώζο-
νται ακόμα κτίσματα από τον οικισμό του 
νησιού. Ο πληθυσμός των νησιών έφτανε 
τους 70 κατοίκους το 1928 ενώ από την 
δεκαετία του 1960 και μετά ο οικισμός σχε-
δόν εγκαταλείφθηκε
Το νησάκι Μονολιά είναι μακρόστενο και 
έχει ένα μικρό όρμο που χρησιμεύει ως 
φυσικό λιμάνι. Η πρόσβαση γίνεται με τα 
καραβάκια "Λιχαδονήσια Ι" και "Λιχαδο-
νήσια ΙΙ"που καθημερινά πραγματοποι-
ούν δρομολόγια από τα Καμένα Βούρλα. 
Όσοι έχουν δικό τους σκάφος μπορούν να 
προσεγγίσουν το νησί και από την απένα-
ντι πλευρά του Μαλιακού όπου βρίσκονται 
τα παραθαλάσσια χωριά Ράχες, Αχλάδι και 
Καραβόμυλος ή ακόμη και από την Εύβοια.
Η παραλία και τα νερά στα Λιχαδονήσια 
είναι ίσως από τα ομορφότερα στην περι-
οχή. Χρυσή άμμος και γαλαζοπράσινες 
αποχρώσεις συνθέτουν το τοπίο του πανέ-
μορφου σημείου που θα απολαύσετε το 
μπάνιο σας. Τα νερά είναι σχετικά ζεστά και 
ρηχά για αρκετά μέτρα από την ακτή. Υπάρ-
χουν ξαπλώστρες και ομπρέλες, αλλά θα 
πρέπει να είστε εκεί σχετικά νωρίς ώστε να 
πιάσετε μια καλή θέση μιας και η παραλία 
είναι μικρή και οι επισκέπτες, ειδικά το Σαβ-
βατοκύριακο, είναι πολλοί. Πάντως η παρα-
λία ενδείκνυται και για πετσέτα κάτω, ενώ 
αρκετοί που προσεγγίζουν το σημείο με 
δικό τους σκάφος ξοδεύουν το χρόνο τους 
πάνω σε αυτό, κάνοντας πιο πριβέ βουτιές.
Για τα απαραίτητα, υπάρχει εδώ και χρόνια 
η καντίνα του νησιού την οποία διαχειρίζε-
ται η οικογένεια Λυμπέρη. Εκτός από καφέ 

(εδώ μη ζητήσετε φρέντο γιατί ο φραπέ 
είναι ο μόνος κρύος καφές που σερβίρεται), 
νερό, παγωμένες μπύρες και αναψυκτικά, 
πίσω από την καντίνα υπάρχουν μονίμως 
αναμμένα κάρβουνα. Το must είναι τα σου-
βλάκια και το ψητό καλαμάρι το οποίο είναι 
τραγανό και συνοδεύεται με όσα ούζα 
αντέχετε. Σαγανάκι, χταπόδι και ενίοτε 
σαρδέλες βρίσκονται επίσης στο μενού και 
οι δίσκοι πηγαινοέρχονται από την παραλία 
στο μπαρ όλη μέρα.
Τα δρομολόγια προς τα Λιχαδονήσια 
συνεχίζονται έως και τον Σεπτέμβριο από 
το Λιμάνι των Καμένων Βούρλων. Η δια-
δρομή με τα καραβάκια είναι μοναδική 
μιας και περιλαμβάνει ξενάγηση σε όλο 
το σύμπλεγμα και υπάρχει πιθανότητα 
να συναντήσετε από δελφίνια έως και 
φώκιες. Η περιοχή προσφέρεται για υπο-
βρύχιο ψάρεμα, θαλάσσια σπορ και κατα-
δύσεις. Στη Μονολιά σώζονται ερείπια τει-
χών θεμέλια σπιτιών και ερείπια χριστιανι-
κής εκκλησίας στο βυθό της θάλασσας ενώ 
στη Μεγάλη Στρογγυλή σώζονται λείψανα 
ρωμαϊκού υδραγωγείου.

Πως θα φτάσετε στα Λιχαδονή-
σια.
Την καλοκαιρινή περίοδο εκτελούνται 
καθημερινά και Σαββατοκύριακο δρομο-
λόγια από το λιμάνι των Καμένων Βούρλων 
Φθιώτιδας. Μπορείς να επιλέξεις καράβι 
με glass bottom και συνήθως υπάρχει 
και μία μίνι ξενάγηση από τον καπετάνιο! 
Επίσης ρωτήστε για τις παραλίες που σας 
αφήνει κάθε καράβι γιατί η πρώτη ειδικά 
είναι πάντα τόσο γεμάτη από κόσμο που 
δύσκολα απολαμβάνει κανείς το τοπίο!
Από Καμένα Βούρλα:
Η έναρξη των δρομολογίων από και προς 

τα Λιχαδονήσια ξεκίνησε στις 9 Ιουνίου 
2018 από το Λιμάνι των Καμένων Βούρλων.
Αναχώρηση 12:00 επιστροφή 18:00 Τιμές 
εισιτήριου 12.00 ευρώ ενήλικες & 6.00 
ευρώ τα παιδιά.
Δρομολόγια εκτελούνται και από την παρα-
λία Κάβος Λιχάδας της Βόρειας Εύβοιας, 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας Τιμές 
εισιτήριου 6.00 ευρώ ενήλικες & δωρεάν 
για τα παιδιά..
Η επίσκεψη στην παραλία των Λιχαδο-
νησίων μπορεί να γίνει οδικώς μέχρι τα 
Καμένα Βούρλα, και από εκεί με τα καρα-
βάκια “Λιχαδονήσια Ι” & “Λιχαδονήσια ΙΙ” 
ή απο τον Κάβο (Εύβοια) με τα καραβάκια 
“Τα είδα όλα” & “Τα είδα όλα ΙΙ”, η χρήση 
ομπρελών και ξαπλωστρών στην παραλία 
είναι δωρεάν, κατόπιν διαθεσιμότητας για 
όλη τη διάρκεια της παραμονής σας, εφό-
σον επισκέπτεστε τα Λιχαδονήσια με τα 
συγκεκριμένα καραβάκια.
Tip 1 : Γνωρίστε τους μόνιμους κατοίκους 
των Λιχαδονήσων που δεν είναι άλλοι από 
τις υπέροχες φώκες μονάχους – μονάχους 
που κατοικούν μόνιμα στα νερά τους!
Tip 2 : Επειδή σε κάποιους μπορεί οι τιμές 
να φανούν κάπως υπερβολικές… μπορείτε 
να πάρετε μαζί σας ομπρελίτσα, ψυγείο και 
ψάθες με τον απαραίτητο σεβασμό και δια-
κριτικότητα πάντα!
Tip 3: Μην χάσετε το Ναυάγιο…

Τι θα δεις στα Λιχαδονήσια:
Κατά τη ξενάγηση του πληρώματος στην 
περιοχή, θα μπορέσεις να δεις από πολύ 
κοντά το ναυάγιο του 1943, που υπάρ-
χει στην περιοχή. Ακόμα, μια οικογένεια 
φώκιες μονάχους – μοναχούς, οι οποίες 
έχουν ξεφύγει από το θαλάσσιο πάρκο της 
Αλοννήσου, θα σε υποδεχτούν λίγο πριν 

δέσει το καράβι στα Λιχαδονήσια και θα 
μπορέσεις να τις φωτογραφίσεις. Κατά τη 
διαδρομή, θα έχεις την ευκαιρία να δεις 
το υποθαλάσσιο ηφαίστειο – τη Μεγάλη 
Στρογγυλή- η οποία είναι ένα κατάφυτο 
νησάκι με φάρο και εγκαταλελειμμένα σπί-
τια, που δυστυχώς όμως δεν επιτρέπεται 
η επίσκεψη. Δε θα σταματήσεις να βγά-
ζεις φωτογραφίες μέχρι να φτάσεις στην 
επίσημη παραλία του συμπλέγματος, τη 
Μανολιά.
Η παραλία Μανολιά θυμίζει εξωτικό νησί 
και όχι άδικα. Για να φτάσεις στην χρυσή 
αμμουδιά της πρέπει να διασχίσεις ένα 
δίλεπτο ξύλινο μονοπάτι μέσα στη φύση. 
Μετά θα απολαύσεις γαλαζοπράσινα διά-
φανα νερά. Καλό θα ήταν να ξέρεις πως η 
ζέστη είναι ανυπόφορη έξω –σε ηφαιστει-
ογενές σύμπλεγμα βρίσκεσαι- και τα νερά 
αρκετά παγωμένα για την εποχή, όμως αξί-
ζει η βουτιά! Η παραλία είναι οργανωμένη 
στο μεγαλύτερο μέρος της με ξαπλώστρες 
και ομπρέλες, που διατίθενται δωρεάν, 
ενώ θα βρεις και ένα πλήρως εξοπλισμένο 
beach bar για φαγητό και ποτό.
Για εσένα, που θέλεις να ζήσεις σαν ναυ-
αγός μακριά από οργανωμένες παραλίες, 
στο αριστερό άκρο της Μανολιάς θα βρεις 
άπλετη άμμο και μαύρα ηφαιστειογενή 
βράχια για να ζήσεις το όνειρο. Το εκκλη-
σάκι του Αγ. Γεωργίου σε περιμένει για μια 
επίσκεψη.
Όπως θα σου πει και ο καπετάνιος, χρειά-
ζεται ιδιαίτερη προσοχή στο κολύμπι. Τα 
ρεύματα είναι ιδιαίτερα δυνατά, γι΄αυτό 
θα πρέπει να κολυμπάς αυστηρά στα όρια, 
που θα σου πουν, για να μη βρεθείς απένα-
ντι στη Χαλκίδα χωρίς να το καταλάβεις. Για 
τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ, υπάρχει 
η δυνατότητα ενοικίασης jet ski.
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Βρέθηκε χαμένη σήραγγα 13 
μέτρα κάτω από αρχαίο ναό 
στα δυτικά της Αλεξάνδρειας 
- Αρχαιολόγος δήλωσε 
ότι αν βρεθεί ο τάφος της 
βασίλισσας, θα είναι «η πιο 
σημαντική ανακάλυψη του 
21ου αιώνα»

Κ
οντά στον τάφο της Κλε-
οπάτρας και του Μάρ-
κου Αντώνιου ενδέχεται 
να βρίσκονται αρχαιολό-

γοι, που εντόπισαν μια σήραγγα 
λαξευμένη σε βράχο, κάτω από 
τον αρχαίο ναό Taposiris Magna 
της Αιγύπτου ή «Μεγάλο τάφο του 
Όσιρι» δυτικά της Αλεξάνδρειας 
στην Αίγυπτο.
Η σήραγγα εντοπίστηκε 13 μέτρα 
κάτω από το ναό και έχει μήκος 
1,305 χιλιόμετρα και ύψος 2 
μέτρα. Ο βράχος χαρακτηρίζε-
ται ως «γεωμετρικό θαύμα» που 
μοιάζει με το Ευπαλίνειο όρυγμα 
στη Σάμο, που θεωρείται ως ένα 
από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα 
μηχανικής στον κλασικό κόσμο.
Την ανακάλυψη έκαναν αρχαιολό-
γοι, μέλη της αποστολής του Πανε-
πιστημίου του Σαν Ντομίνγκο, της 
Δομινικανής δημοκρατίας, με επι-
κεφαλής την Δρ. Καθλίν Μαρτί-
νεζ. Η αρχαιολόγος πιστεύει εδώ 
και τουλάχιστον δέκα χρόνια ότι 

η Κλεοπάτρα και ο Μάρκος Αντώ-
νιος βρίσκονται μέσα στον ναό και 
ότι η σήραγγα θα μπορούσε να 
τους οδηγήσει προς τους τάφους 
τους.
Η αρχαιολόγος δήλωσε σ το 
Heritage Key ότι υπάρχει 1% πιθα-
νότητα η βασίλισσα να έχει ταφεί 
εκεί και αν ισχύει κάτι τέτοιο, αυτή 
θα είναι «η πιο σημαντική ανακά-
λυψη του 21ου αιώνα».
Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, 
οι αρχαιολόγοι βρήκαν μέρος της 
σήραγγας να έχει βυθιστεί κάτω 
από τα νερά της Μεσογείου, ενώ 
επιστημονικές πηγές δείχνουν 
ότι τουλάχιστον 23 σεισμοί έπλη-

ξαν τις αιγυπτιακές ακτές μεταξύ 
320 μ.Χ- 1303 μ.Χ. Παράλληλα 
έχουν βρεθεί αγγεία, θραύσματα 
αγγείων και ένα ορθογώνιο μπλοκ 
από ασβεστόλιθο.
Μέσα στον ναό έχουν βρεθεί νομί-
σματα με εικόνες και τα ονόματα 
της βασίλισσας Κλεοπάτρας, του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου και άλλων 
αποκεφαλισμένων αγαλμάτων, 
όπως και αγάλματα με τη θεά 
Ίσιδα.
Η διάσημη βασίλισσα είναι η 
πρώτη διασημότητα της αρχαιότη-
τας και η τελευταία βασίλισσα της 
Αιγύπτου, που ανήκε στη δυνα-
στεία των Πτολεμαίων, η οποία 

κυβέρνησε την Αίγυπτο από τον 
θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
κατά τη διάρκεια της ελληνιστι-
κής περιόδου. Η Αίγυπτος μετά τη 
βασιλεία της έγινε επαρχία της τότε 
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
Η βασίλισσα Κλεοπάτρα, απόγο-
νος του Μακεδόνα στρατηγού του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ποτολε-
μαίου, κατείχε τον θρόνο από το 
51 π.Χ. έως το 30 π.Χ, μέχρι την 
ημέρα που πέθανε. Η Κλεοπάτρα 
ερωτεύτηκε τον Μάρκο Αντώνιο, 
ανιψιό του Ιουλίου Καίσαρα και 
κληρονόμου της Ρωμαϊκής αυτο-
κρατορίας μετά τη δολοφονία των 
θείων του.

Τ
ην τελευταία δεκαετία τα μοναστήρια 
και οι ναοί της Ηπείρου βρέθηκαν, ε-
πανειλημμένα, στο στόχαστρο κυκλω-
μάτων αρχαιοκαπηλίας τα οποία απο-

σπούσαν εικόνες  και πολύτιμα θρησκευτικά 
κειμήλια και τα έβγαζαν παράνομα από τη χώ-
ρα προκειμένου να τα πουλήσουν στην Ευρώ-
πη. Ο αγώνας δρόμου που διεξήχθη, ωστόσο, 
από το 2010 κι έπειτα, με στόχο τα κλεμμένα 
αυτά αντικείμενα να εντοπιστούν και να επα-
ναπατριστούν απέδωσε καρπούς.
Τα επιτυχημένα αποτελέσματα αυτής της 
μακροχρόνιας και δύσκολης προσπάθειας 
παρουσιάζονται στην έκθεση «Από την 
αρπαγή στην επιστροφή» η οποία εγκαινιά-
στηκε στο Κέντρο Προστασίας και Προβολής 
Ιστορίας και Τέχνης της Μητρόπολης Ιωαννί-
νων από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού Λίνα Μενδώνη. Η έκθεση περιλαμβάνει 
24 εικόνες-κειμήλια και 2 ζεύγη βημοθύρων, 
που είχαν κλαπεί από ναούς και μοναστήρια 
της Μητρόπολης Ιωαννίνων και ανευρέθηκαν 
σε γκαλερί του εξωτερικού.
Ανάμεσα στα κλεμμένα κειμήλια που εκτίθε-
νται είμαι δύο εικόνες, οι οποίες είχαν κλα-
πεί το 2007 από το μοναστήρι του Μακρίνου, 
που εντοπίστηκαν, την Μεγάλη Εβδομάδα του 

2020, σε γκαλερί  του Ντίσελντορφ, λίγο πριν 
δημοπρατηθούν. Αφού ταυτοποιήθηκαν ξεκί-
νησε η δύσκολη διαδικασία της διακοπής της 
δημοπρασίας και της επιστροφής τους. Χρειά-
στηκε να περάσουν έξι ολόκληροι μήνες μέχρι 
να αναγκαστεί η γκαλερί, η οποία ισχυριζόταν 
πως έχει νόμιμους τίτλους των ιερών κειμη-
λίων, να τα παραδώσει στις αρχές.
Στην περίπτωση μιας ακόμη εικόνας, που είχε 
κλαπεί το 2005 από τη Μονή Βισικού, και 
εντοπίστηκε το 2017, χρειάστηκε να περά-
σουν τέσσερα ολόκληρα χρόνια μέχρι να ολο-

κληρωθεί η διαδικασία του επαναπατρισμού 
του. Για άλλες περιπτώσεις, πάλι, διεξήχθη-
σαν δίκες στις οποίες εμπλέκονταν από ιερείς, 
ξενοδόδους, ιδιοκτήτες γκαλερί κ.α.
Όπως εξήγησε η Λίνα Μενδώνη «δεν είναι 
εύκολο, ούτε να διεκδικήσεις, ούτε να επα-
ναπατρίσεις έργα, ακόμη και όταν ξέρεις ότι 
τα συγκεκριμένα πολιτιστικά αγαθά ανήκουν 
στην Ελλάδα. Χρειάζονται πολύ ισχυρές απο-
δείξεις, με βάση τις διεθνείς συμβάσεις και το 
θεσμικό πλαίσιο των χωρών από τις οποίες 
διεκδικούμε τον επαναπατρισμό.»

Finos Film: 
Βραβεύτηκε από 
το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης 

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης  τίμησε την Finos 
Film με αφορμή την συμπλή-
ρωση 80 χρόνων από την ίδρυσή 
της. Κατά την διάρκεια εκδήλω-
σης που πραγματοποιήθηκε 
το βράδυ της Κυριακής, στην 
αίθουσα Παύλος Ζάννας, έγινε 
η απονομή του τιμητικού «Χρυ-
σού Αλέξανδρου» στην εταιρεία 
παραγωγής που ταυτίστηκε με 
την πιο επιτυχημένη εποχή του 
ελληνικού κινηματογράφου.
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του 
Φεστιβάλ Ορέστης Ανδρεαδάκης 
με τον εκπρόσωπο και υπεύθυνο 
επικοινωνίας της Finos Film Στάθη 
Καμβασινό
«Το Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου Θεσσαλονίκης αποφάσισε 
φέτος να τιμήσει την πιο ιστο-
ρική εταιρεία παραγωγής σε 
όλη την πορεία του ελληνικού 
κινηματογράφου, τη Finos Film. 
Έχουν περάσει 80 χρόνια από 
την ίδρυσή της και είμαι εδώ 
με τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη, 
έναν άνθρωπο που έχει μελετή-
σει βαθιά την ιστορία του ελλη-
νικού κινηματογράφου και έχει 
επιμεληθεί μια ειδική συλλεκτική 
έκδοση που θα μοιραστεί στο 
κοινό της σημερινής προβολής» 
είπε ο καλλιτεχνικός διευθυντής 
του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρε-
αδάκης.
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο 
Ιάσωνας Τριανταφυλλίδης ο 
οποίος έκανε μια σύντομη ανα-
δρομή στην χρυσή διαδρομή 
της Finos Film: «Από πολλές από-
ψεις, η Finos Film, και ειδικά ο 
Φίνος, είναι μια μοναδική περί-
πτωση στον παγκόσμιο κινημα-
τογράφο, καθώς ο Φίνος ήταν ο 
χρηματοδότης, ο παραγωγός, ο 
γενικός επιμελητής και ο δημι-
ουργός των ταινιών του. Στην 
ουσία έφτιαξε τον ελληνικό κινη-
ματογράφο, του έδωσε φωνή και 
εικόνα, τον έκανε εμπορεύσιμο 
και σοβαρό προϊόν. Ταξίδεψε σε 
μεγάλα φεστιβάλ όπως οι Κάν-
νες, πήγε στα Όσκαρ, έκανε σινε-
μασκόπ με στερεοφωνικό ήχο. 
Οι ταινίες του, αμιγώς εμπορικά 
επιτεύγματα, αντέχουν, ψυχαγω-
γούν και αγαπιούνται μέχρι και 
σήμερα.»

Αίγυπτος: Μεγάλη αρχαιολογική ανακάλυψη - Ελπίδες ότι 
βρέθηκε ο τάφος της Κλεοπάτρας 

Κλεμμένες εικόνες της Ηπείρου: Ο δύσκολος αγώνας για τον 
επαναπατρισμό τους 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τ
ο «τριφύλλι» πήρε από την αρχή τα ηνία, είχε την 
κατοχή της μπάλας και τον έλεγχο του αγώνα. Ο 
Πανατωλικός αντίθετα, αρκέστηκε στο να κλεί-
σει τους χώρους προς την εστία του Ανέστη και 

αναζητούσε μία κόντρα.
Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, εξαιτίας των απουσιών των 
Αϊτόρ, Παλάσιος δεν είχε ένταση επιθετικά, ταχύτητα 
και φαντασία στο παιχνίδι του. Ο Βέρμπιτς χάθηκε, ενώ 
ο Μπερνάρ είχε ορισμένα γυρίσματα, αλλά τα περισ-
σότερα σε αντιπάλους. Οι «πράσινοι» έπαιζαν περισ-
σότερο από την αριστερή πλευρά, αλλά κι εκεί μετά το 
μισάωρο οι Αγρινιώτες περιόρισαν τα ανεβάσματα 
του Χουάνκαρ.

Ζήτησε πέναλτι ο ΠΑΟ
Στο 1’ γύρισμα του Χουάνκαρ, ο Σπόραρ 
στο σημείο του πέναλτι έστρωσε στον 
Βέρμπιτς κι αυτός δεν είχε καλή ισορ-
ροπία στο σώμα του και σούταρε ψηλά 
άουτ. Στο 19’ μακρινό σουτ του Πέρεθ 
έφυγε ψηλά άουτ, ενώ στο 21’ ο Πανα-
θηναϊκός ζήτησε πέναλτι. Πάσα του Τσέριν 
δεξιά, γύρισμα του Μπερνάρ, ο Σπόραρ σού-
ταρε και η μπάλα κόντραρε στον Αποστολάκη. 
Φάνηκε να βρίσκει στο σημείο κάτω από τον ώμο (δεν 
ήταν ξεκάθαρα τα ριπλέι), αλλά ο Βεργέτης και στο VAR 
έκριναν ότι είναι το χέρι στήριξης και δεν δόθηκε κάτι.

Ευκαιρία ο Παναιτωλικός
Στο 24’ σουτ του Κουρμπέλη ήταν άστοχο και σ’ εκείνο 
το σημείο ανέβηκε λίγο ο Παναιτωλικός. Στο 25’ σέντρα 
σουτ του Σενγκέλια, έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο 
δοκάρι. Στο 30’ οι Αγρινιώτες άγγιξαν το 1-0. Ο Μορ-
σεϊ πέρασε ανάμεσα σε Μάγκνουσον, Χουάνκαρ, εντός 
περιοχής εκτέλεσε με το δεξί κι απέκρουσε σε κόρνερ 
εντυπωσιακά ο Μπρινιόλι. Αυτή ήταν και η τελευταία 
φάση στο πρώτο ημίχρονο.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Γιοβάνοβιτς άλλαξε πλευρές 
τους Μπερνάρ, Βέρμπιτς, αλλά δεν άλλαξε η εικόνα 
του Παναθηναϊκού. Στο 47’ απευθείας εκτέλεση φάουλ 
του Σενγκέλια, έφυγε άουτ η μπάλα και δεν ανησύχησε 

ιδιαίτερα ο Μπρινιόλι. Στο 50’ κόρνερ του Μπερνάρ, 
αδύναμη κεφαλιά του Σένκεφελντ κατέληξε στα χέρια 
του Ανέστη. Στο 58’ πλασέ του Μπερνάρ κόντραρε στα 
σώματα, δεν είχε δύναμη και μπλόκαρε ο Ανέστης.

Μεγάλες ευκαιρίες ο Σπόραρ
Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, μετά τη συμπλήρωση μίας 
ώρας ανέβασε στροφές, έπαιζε πιο έξυπνα και απει-
λούσε. Στο Στο 64’ γλυκιά σέντρα από δεξιά του Βέρ-
μπιτς, ο Σπόραρ είχε το σώμα του προς τα πίσω, η 
κεφαλιά ήταν αδύναμη και μπλόκαρε ο Ανέστης.

Στο 66’ σέντρα του Χουάνκαρ από αριστερά, στην 
καρδιά της άμυνας, ο Σπόραρ εκτέλεσε με το 

δεξί, με το εξωτερικό κι έστειλε τη μπάλα 
πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Στο 69’ Κουρμπέλης πέρασε ανάμεσα 
στις ζώνες, πάσα του Τσέριν στον Σπό-
ραρ, ο οποίος πλάσαρε με το αριστερό, 
αλλά είχε βγει ο Ανέστης και απέκρουσε 
σε κόρνερ.

Κουρμπέλης ανάμεσα στις ζώνες, πάσα 
του Τσέριν στον Σπόραρ, ο οποίος πλάσαρε 

με το αριστερό, αλλά είχε βγει ο Ανέστης και 
απέκρουσε σε κόρνερ.

Χρυσή αλλαγή ο Ιωαννίδης!
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έριξε στη μάχη και τον Ιωαννίδη για 
να παίξει 4-4-2. Ο νεαρός φορ που πήρε το πέναλτι με 
τον Ολυμπιακό για το 1-1, αποδείχθηκε και πάλι χρυσή 
αλλαγή. Μπήκε στο 76’ και στο 79’ άνοιξε το σκορ! 
Εξαιρετική σέντρα του Χουάνκαρ, κεφαλιά του Ιωαν-
νίδη, απέκρουσε ο Ανέστης, η μπάλα βρήκε στον Κορ-
νέλιους, πήρε πορεία προς το τέρμα και την έσπρωξε ο 
Ιωαννίδης στα δίχτυα για το 0-1!

Δοκάρι ο Παναιτωλικός
Ο Αναστασίου πέρασε στο ματς και τον Καρέλη κι 
έπαιξε 4-4-2. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, 
μάλιστα, είχε δοκάρι στο 89’. Κόρνερ του Νταγκό, 
μόνος στο πρώτο δοκάρι ο Καρέλης έκανε την κεφαλιά 
και η μπάλα πήγε στο αριστερό δοκάρι κι άουτ.

Με γκολ του Ιωαννίδη στο 79’ το «τριφύλλι» πήρε σπουδαία νίκη στο Αγρίνιο με 1-0.

Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός 
0-1: Απόδραση από το Αγρίνιο 0-1: Απόδραση από το Αγρίνιο 
με χρυσή αλλαγή τον Ιωαννίδημε χρυσή αλλαγή τον Ιωαννίδη

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-1
Ο Ανδρούτσος «λύγισε» τους 
Βοιωτούς πριν τη «μάχη» με 

Επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό που ζορίστηκε αλλά επι-
κράτησε 1-0 του Λεβαδειακού εκτός έδρας και πλέον οι «ερυθρό-
λευκοι» σκέφτονται το ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ στο Φάληρο
Ο Λεβαδειακός έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό αλλά οι «ερυθρό-
λευκοι» με ένα γκολ του Ανδρούτσου στο 40ο λεπτό επέστρεψαν 
στις νίκες (1-0) μετά την ισοπαλία κόντρα στον Παναθηναϊκό και 

πλέον ετοιμάζονται για το ντέρμπι με την ΑΕΚ την Κυριακή στο Φάληρο, 
όπου θα κλείσει και ο πρώτος γύρος της Super League και θα υπάρξει η 
διακοπή λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πλέον με αυτή τη νίκη ο Ολυ-
μπιακός έφτασε τους 24 βαθμούς, τέσσερις πίσω από την ΑΕΚ που είναι 
στους 28 βαθμούς. Από την πλευρά του ο Λεβαδειακός έμεινε στους επτά 
βαθμούς στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Ο αγώνας: 
Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και 
απείλησε μόλις στο δεύτερο λεπτό όταν ο Χουάνγκ έπιασε το σουτ αλλά 
η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του 
Λεβαδειακού. Η δεύτερη ευκαιρία άνηκε και πάλι στον Ολυμπιακό, όταν 
στο 7ο λεπτό ο Μπιέλ βγήκε τετ α τετ με τον Μαρκόφσκι, με τον τερμα-
τοφύλακα των γηπεδούχων να παραχωρεί κόρνερ. Στο 18ο λεπτό λίγο 
έλειψε να έρθει το 0-1 για τον Ολυμπιακό, όταν μετά από κεφαλιά του 
Μασούρα προς τον Ελ Αραμπί, υπήρξε ασυννενοησία ανάμεσα σε Μάρ-
κοβιτς και Βινίσιους, με τον δεύτερο να σώζει την μπάλα πριν αυτή περά-
σει τη γραμμή.
Ο Ολυμπιακός βρήκε τον δρόμο τα δίχτυα τελικά στο 41ο λεπτό του 
αγώνα με σκόρερ τον Ανδρούτσο, ο οποίος με σουτ μέσα από την περι-
οχή έκανε το 0-1 για τους «ερυθρόλευκους». Οι «ερυθρόλευκοι» απεί-
λησαν και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους όταν μετά από κάθετη του 
Ελ Αραμπί στον Μασούρα, ο Έλληνας επιθετικός έγινε επικίνδυνος αλλά 
πρόλαβε και έδιωξε την τελευταία στιγμή ο Μάρκοβιτς. Στη συνέχεια δεν 
άλλαξε κάτι και έτσι ο Ολυμπιακός έφυγε με το διπλό από την έδρα του 
Λεβαδειακού.
Ο Μίτσελ αναφέρθηκε στην καλή απόδοση της ομάδας του αλλά στο 
μικρό σκορ νίκης – Τι είπε για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Η εμφάνιση του Ολυμπιακού στο πρώτο μέρος ειδικά, ικανοποίησε τον 
Μίτσελ. Όχι όμως και το σκορ με το οποίο επικράτησε η ομάδα του στην 
έδρα του Λεβαδειακού. Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε 
και στη χρησιμοποίηση Ελλήνων στην ενδεκάδα.
«Μείναμε μόνο στο 1-0. Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι ιδιαίτερα στο 
πρώτο ημίχρονο κάναμε πολλές ευκαιρίες. Νικήσαμε δίκαια, πήραμε 
καλό αποτέλεσμα, ίσως λίγο μικρό.
Ο Ανδρούτσος στάθηκε πολύ καλά, μας βοήθησε, προπονείται καλά με 
την ομάδα Β. Δουλεύει καλά, πιστεύουμε σε εκείνον. Είχαμε 6 Έλληνες 
στην ενδεκάδα μας κι αυτό δείχνει πως πιστεύουμε πολύ κι επενδύουμε 
στους Έλληνες.
Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που είναι πάλι μαζί μας και μας υπο-
στηρίζουν. Ξέρουμε πως μας στηρίζουν και τους ευχαριστούμε. Για 
την Κυριακή προετοιμάζουμε το παιχνίδι με τον καλύτερο τρόπο, είναι 
μια σκληρή μάχη που θέλουμε να νικήσουμε και μαζί τους θα είναι πιο 
εύκολο».
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Ο 
Άρης μετρούσε τρία διαδοχικά 
ματς χωρίς επιτυχία και είχε μό-
λις μία νίκη στις έξι προηγούμε-
νες αγωνιστικές, όμως κόντρα 

στην Λαμία έβαλε μαζεμένα όσα γκολ του 
έλειπαν στα προηγούμενα παιχνίδια στο 
πρωτάθλημα. Το γκολ του Φαμπιάνο στο 17’ 
και η αποβολή του Μπεχαράνο (με απευ-
θείας κόκκινη) στο 21’ έγειραν την πλάστιγ-
γα υπέρ των κιτρίνων και η συνέχεια βρήκε 
τον Λουίς Πάλμα να «παίρνει φωτιά» και να 
πανηγυρίζει χατ-τρικ, για να έρθει το φινά-
λε και να βρει την ομάδα του Άλαν Πάρντιου 
να θριαμβεύει με 5-0 στο εναρκτήριο ματς 
της 12ης αγωνιστικής της Super League.
Σημειώνεται πως αυτή ήταν η τέταρτη 
φετινή νίκη του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελί-
δης» σε σύνολο επτά αγώνων (έχει επίσης 2 
ισοπαλίες και 1 ήττα) ενώ στον αντίποδα η 
Λαμία γνώρισε μόλις την τρίτη ήττα 
της μακριά από το «Αθανάσιος 
Διάκος» (έχει και τέσσερις ισο-
παλίες).

Το ματς
Το πρώτο δεκάλεπτο βρήκε 
τον Άρη να βάζει τη μπάλα 
κάτω και να προσπαθεί να 
απειλήσει μέσα από γρήγο-
ρες μεταβιβάσεις των παικτών του, 
όμως η Λαμία όχι μόνο δεν επέτρεψε να 
νιώσει τον οποιονδήποτε κίνδυνο ο Σαρά-
νοβ αλλά ήταν εκείνη που είχε τις δύο πρώ-
τες τελικές, με καλύτερη την προβολή του 
Ντε Βινσέντι από πλεονεκτική θέση στο 8ο 
λεπτό, που σταμάτησε ο Κουέστα.
Ωστόσο το σκηνικό άλλαξε πολύ γρή-
γορα και για αυτό συνέβαλαν δύο φάσεις 
που έγιναν μέσα σε μερικά λεπτά. Στο 17’ 
ο Άρης ευτύχησε να προηγηθεί στο σκορ 
στην πρώτη του τελική, με κεφαλιά του 
Φαμπιάνο από σέντρα του Πάλμα (πρώτο 
γκολ στο φετινό πρωτάθλημα για το σκό-
ρερ) και στο 21ο λεπτό η Λαμία έμεινε με 
10 παίκτες, με τον Μπεχαράνο να χάνει την 
ψυχραιμία του μετά από κίτρινη κάρτα που 
δέχτηκε για φάουλ και να βλέπει τον Σιδη-
ρόπουλο να του δείχνει κόκκινη κάρτα για 
εξύβριση.
Με γκολ στην πλάτη και παίκτη λιγότερο 
το έργο της Λαμίας είχε γίνει βουνό αυτο-
μάτως και ο Άρης που... μυρίστηκε αίμα 
δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Οι 
παίκτες του Πάρντιου επέβαλαν πλήρως το 
δικό τους τέμπο μέχρι το 40ο λεπτό και έκα-

ναν ό,τι ήθελαν στο χορτάρι, με τις ευκαιρίες 
να διαδέχονται η μία την άλλη.
Μεγάλος πρωταγωνιστής σε αυτό το διά-
στημα για τους κίτρινους ήταν ο Λουίς 
Πάλμα, που μετά από την ασίστ στον 
Φαμπιάνο, χρίστηκε σκόρερ δύο φορές. 
Στο 33’ νίκησε τον Σαράνοβ με σουτ από το 
ύψος της μικρής περιοχής, σε μία φάση που 
το... μισό γκολ άνηκε στον Ζερβινιό για την 
υπέροχη ατομική ενέργεια που έκανε πριν 
δώσει την ασίστ, ενώ στο 36’ έγραψε το 3-0 
με υπέροχο φαλτσαριστο σουτ από το ύψος 
της μεγάλης περιοχής.
Οι κίτρινοι θα μπορούσαν να είχαν πετύ-
χει και άλλο γκολ βάσει των ευκαιριών τους 
(9 τελικές στο πρώτο 45λεπτο, οι 6 εντός 
εστίας), με την Λαμία από την πλευρά της 
να δείχνει σημάδια παράδοσης μετά το 21ο 

λεπτό και να αγγίζει ένα ανέλπιστο 
γκολ στο 42’ αλλά να βλέπει την 

κεφαλιά του Ετέμπο να σταμα-
τάει στο οριζόντιο δοκάρι.
Το σουτ του Φαμπιάνο στο 
48’ που σταμάτησε στο 
δεξί δοκάρι της εστίας του 
Σαράνοβ ήταν ενδεικτικό 

των επιθετικών διαθέσεων 
του Άρη και στο δεύτερο 

μέρος, με την επιβεβαίωση να 
έρχεται δέκα λεπτά αργότερα.

Από κόρνερ της Λαμίας, οι παίκτες του 
Πάρντιου βγήκαν ταχύτατα στην κόντρα, με 
τον Μαντσίνι να στρώνει στον Πάλμα που 
ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα από πίσω και 
τον φορ από την Ονδούρα να εκτελεί με 
άπιαστο σουτ τον Σαράνοβ, για να συνδυ-
άσει το 4-0 με το προσωπικό του χατ-τρικ.
Το γκολ αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Πάρ-
ντιου να κάνει τρεις μαζεμένες αλλαγές στο 
65’ και η συνέχεια του αγώνα ήταν καθαρά 
διαδικαστική, με τους κίτρινους να κατεβά-
ζουν -όπως ήταν αναμενόμενο- στροφές 
(έχοντας μπροστά τους και το ματς της ερχό-
μενης Κυριακής με τον ΠΑΣ στους Ζωσιμά-
δες) και την Λαμία να παίζει αποκλειστικά 
για να κρατήσει το σκορ σε αυτό το επίπεδο.
Στο 85ο λεπτό αποχώρησε ο Πάλμα για να 
εισπράξει το ζεστό χειροκρότημα των φιλά-
θλων, για να προστεθεί το κερασάκι στην 
τούρτα στο πρώτο λεπτό των καθυστερή-
σεων, με τον Μάνου Γκαρθία να βρίσκει τον 
Γκρέι μέσα στη μεγάλη περιοχή και εκείνον 
να αποφεύγει αντίπαλό του, για να νικήσει 
τον Σαράνοβ και να γράψει το τελικό 5-0 
μέσα σε αποθέωση.

Η 
Ένωση επικράτησε 3-0 των 
Κρητικών πριν το ντέρμπι με 
τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκά-
κη.

Χωρίς να πατήσει «γκάζι», όπως μας 
έχει συνηθίσει στα παιχνίδια της, η ΑΕΚ 
κατάφερε να επικρατήσει τον ΟΦΗ με 
3-0 στην κατάμεστη OPAP Arena για την 
12η αγωνιστική της Super League.
Η Ένωση που παρουσιάστηκε με έξι 
αλλαγές στην ενδεκάδα της σε σχέση 
με το προηγούμενο ματς στην Τρίπολη, 
«τελείωσε» το ματς πριν καν αυτό αρχί-
σει και επέστρεψε στις νίκες.
Με εύστοχο πέναλτι του Λιβάι Γκαρσία 
και το γκολ του Γκατσίνοβις, οι «κιτρι-
νόμαυροι» απλοποίησαν τα πράγματα, 
ενώ ο Μάνταλος στο 60’ διαμόρφωσε 
το τελικό αποτέλεσμα και αποχώρησε 
με τραυματισμό δέκα λεπτά αργότερα. 
Η ΑΕΚ πηγαίνει στο ντέρμπι με τον Ολυ-
μπιακό χωρίς νέα βαθμολογική απώλεια, 
καθώς παραμένει στο -6 από τον Πανα-
θηναϊκό, αλλά με αγωνία για το μέγεθος 
του προβλήματος του Μάνταλου.
Με αλλαγές λόγω ντέρμπι
Ο Ματίας Αλμέιδα άφησε στον πάγκο 
τον Αραούχο, καθώς ακολουθεί το ντέρ-
μπι με τον Ολυμπιακό και ξεκίνησε στην 
ενδεκάδα τον Μάνταλο ως στήριγμα του 
Λιβάι Γκαρσία στην επίθεση. Τη θέση 
του Σιμάνσκι που ταλαιπωρείται από 
ίωση πήρε ο Γιόνσον, φανέλα βασικού 
πήρε ο Σιντιμπέ, ενώ επέστρεψαν στην 
τετράδα της άμυνας ο Μουκουντί και 
ο Χατζισαφί. στο κέντρο της άμυνας. Ο 
ΟΦΗ από την άλλη παρατάχθηκε με τους 
Μανδά, Λάρσον, Μπαλογιάννη, Βούρο, 
Διαμαντή, Περέα, Μεγιάδο, Ντιουσέ, 
Θοράρινσον, Τζου, Γκερέρο.

Καθάρισε με γρήγορα γκολ
Η ΑΕΚ αν και είχε έξι αλλαγές σε σχέση 
με την ενδεκάδα που έπαιξε στην Τρί-
πολη μπήκε με φόρα και κατάφερε να 
σκοράρει δύο φορές με τη συμπλήρωση 
10 λεπτών. Ο Άμραμπατ κέρδισε τρα-
βηγμένο πέναλτι στο 5’ από μαρκάρι-
σμα αντιπάλου στην περιοχή και ο Λιβάι 
Γκαρσία άνοιξε το σκορ. Πριν καλά καλά 
ο ΟΦΗ μπορέσει να συνέλθει, η Ένωση 
έφτασε στο 2-0 με ωραία εκτέλεση του 

Γκατσίνοβιτς στο 11’, έπειτα από ασίστ 
του Μάνταλου. Οι Κρητικοί δεν μπόρε-
σαν να γίνουν ιδιαίτερα επικίνδυνοι, με 
τον Γκερέρο να απειλεί δύο φορές χωρίς 
να προκαλέσει ανησυχία στον Αθανα-
σιάδη.

Σκόραρε και αποχώρησε ο Μά-
νταλος
Και στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ δια-
τήρησε την υπεροχή της αλλα ανέβασε 
και την ένταση της σε σχέση με το πρώτο 
45λεπτο. Κυκλοφόρησε την μπάλα και 
αναζήτησε και τρίτο γκολ, με τον ΟΦΗ 
να μην μπορεί να κρατήσει μπάλα και 
να δημιουργήσει πλην ελαχίστων περι-
πτώσεων. Η Ένωση έφτασε στο 3-0 από 
ενέργεια του Πινέδα και σέντρα του 
Άμραμπατ, που έφερε τον Μάνταλο σε 
θέση βολής κι αυτός σκόραρε με κεφα-
λιά. Κάπου εκεί υπήρξαν στιγμές που 
η ΑΕΚ πάτησε γκάζι και έχασε μεγά-
λες ευκαιρίες με Σιντιμπέ, Άμραμπατ, 
Μάνταλο, που αποχώρησε με τραυμα-
τισμό στο 70’. Τέταρτο γκολ εντέλει δεν 
ήρθε και οι γηπεδούχοι έκαναν διαχεί-
ριση χωρίς να κινδυνέψουν από τον αντί-
παλο μέχρι το φινάλε.
Για την αποτελεσματικότητα της ΑΕΚ 
κόντρα στον ΟΦΗ αναφέρθηκε ο Ματίας 
Αλμέιδα. Ικανοποιημένος από την επι-
στροφή στις νίκες αλλά κυρίως για το 
γεγονός ότι η ΑΕΚ «τελείωσε» τις φάσεις 
που έκανε σε σχέση με το ματς στην Τρί-
πολη εμφανίστηκε ο Ματίας Αλμέιδα.
Ο Αργεντινός παράλληλα μίλησε και για 
τους τραυματισμούς των Ελίασον και 
Τσούμπερ.

Αναλυτικά όσα είπε:
«Παίξαμε με την ίδια ένταση οπως και 
στο προηγούμενο παιχνίδι στην Τρί-
πολη. Η διαφορά είναι ότι σήμερα τις 
φάσεις τις κάναμε γκολ. Η λειτουργία 
ήταν παρόμοια όμως. Με στεναχωρεί ο 
τραυματισμός του Ελιάσον. Είχε ενσωμα-
τωθεί στο γκρουπ. Με στεναχωρεί και το 
θέμα του Τσούμπερ σε μια στιγμή πριν 
το Μουντιάλ. Εμείς θέλουμε να δημι-
ουργήσουμε ένα δυνατό γκρουπ και να 
προχωρήσουμε. Για μένα όλοι οι παίκτες 
είναι σημαντικοί»

Άρης - Λαμία 5-0:

Ξέσπασμα με πεντάρα και 
show του Λουίς Πάλμα

ΑΕΚ-ΟΦΗ 3-0:

Το «τελείωσε» νωρίς και 
«βλέπει» Ολυμπιακό
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

Ο 
Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βή-
μα πρόκρισης στους 16 του Challenge 
Cup ανδρών, καθώς επικράτησε με 
3-0 σετ της Τσέχικης Οντολένα Βόντα 

στο κλειστό του Αγίου Θωμά.
Ο Παναθηναϊκός είχε πολύ εύκολο έργο κόντρα 
στην Τσεχιοκή Οντολένα Βόντα στον Αγιο Θωμά, 
για το πρώτο μας με τους Τσέχους στο Challenge 
Cup.
Οι πρωταθλητές Ελλάδος επικράτησαν με συνο-
πτικές διαδικασίες με 3-0 σετ και στην ρεβάνς της 
16ης Νοεμβρίου στη Τσεχία, χρειάζονται απλά 
δύο σετ.
*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 
6 άσσους, 36 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 26 λάθη 
αντιπάλων και της Οντολένα προήλθαν από 2 
άσσους, 28 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 19 λάθη αντι-
πάλων.
Τα σετ: 3-0 (25-19, 25-14, 25-19) σε 72’
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπου-
λος): Κόβαρ 9 (7/21 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 60% 
υπ. - 40% άριστες), Πετρέας 8 (2/6 επ., 3 άσσοι, 
3 μπλοκ), Γιάκομπσεν 1 (1 μπλοκ), Ρανγκέλ 6 (4/5 
επ., 2 μπλοκ), Φράγκος 7 (7/12 επ., 60% υπ. - 
30% άριστες), Ερνάντεζ 18 (16/25 επ., 2 άσσοι) / 
Γκρουμούσας (λ, 41% υπ. - 18% άριστες), Μπά-
σης.
ΟΝΤΟΛΕΝΑ ΒΟΝΤΑ (Μάρτσιν Κρις): Κάρμο-
ντι 8 (5/9 επ., 3 μπλοκ), Χλάντικ 12 (11/23 επ., 
1 άσσος), Σουλτς 4 (4/13 επ., 33% υπ. - 0% άρι-
στες), Τσάνσι, Σβόμποντα 5 (4/11 επ., 1 άσσος, 
47% υπ. - 24% άριστες), Χόρακ 1 (1/3 επ.) / Γιέ-
ζεκ (λ, 58% υπ. - 21% άριστες), Χάντραβα (λ), 
Σεβαλιέ 2 (2/6 επ.), Τόμαν, Γιατσνίτσκι, Τσούκουρ, 
Φεράρο 1 (1/2 επ.).

ΠΑΟΚ - Μοντάνα 3-0: Κυρίαρχος «δι-
κέφαλος» δεν χάνει την πρόκριση
Δύο σετ μακριά από τη πρόκριση στους «16» 
του Challenge Cup ανδρών βρίσκεται ο Π.Α.Ο.Κ., 
ο οποίος νίκησε στο «Παλατάκι» με 3-0 σετ τη 
Βουλγάρικη Μοντάνα.
Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα να προκριθεί 
στους «16» του Challenge Cup.
Η Βουλγαρική Μοντάνα αποδείχθηκε εύκολη 
λεία για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι επικρά-
τησαν με 3-0 σετ και η ρεβάνς της 16ης Νοεμ-
βρίου θα στείλει λογικά τον ΠΑΟΚ στην επόμενη 
φάση, καθώς η διαφορά των δύο ομάδων ήταν 
φανερή.
*Οι πόντοι του Π.Α.Ο.Κ. προήλθαν από 6 
άσσους, 42 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 21 λάθη 
αντιπάλων και της Μοντάνα προήλθαν από 3 
άσσους, 27 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 16 λάθη αντι-
πάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-19, 25-15, 25-16) σε 71’
Π.Α.Ο.Κ. (Γιόσκο Μιλενκόσκι): Κόστα 5 (3/4 επ., 
1 άσσος, 1 μπλοκ), Γουολς 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), 
Βουλκίδης 9 (7/11 επ., 2 άσσοι), Σωτηρίου 8 (7/12 
επ., 1 μπλοκ, 62% υπ. - 43% άριστες), Ράπτης 11 
(9/18 επ., 2 άσσοι, 77% υπ. - 38% άριστες), Βαν 
Ντε Ντρις 17 (14/24 επ., 3 μπλοκ) / Κοκκινάκης (λ, 
80% υπ. - 80% άριστες), Μούχλιας 2 (2/2 επ.).
ΜΟΝΤΑΝΑ (Ντανιέλ Πέεφ): Ποπόφ 5 (5/15 επ., 
33% υπ. - 17% άριστες), Ντούσκοφ 2 (1/6 επ., 1 
άσσος), Μπαρνάροφ 4 (4/13 επ., 38% υπ. - 19% 
άριστες), Παλγκούτ 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Γκραντι-
νάροφ 14 (12/23 επ., 2 άσσοι), Κράστεφ 4 (2/4 
επ., 2 μπλοκ) / Μποζίλοφ (λ, 55% υπ. - 32% άρι-
στες), Σιμεόνοφ, Κάλτσεφ 1 (1/4 επ.), Λεβένοφ 2 
(1/2 επ., 1 μπλοκ), Ουζούνοφ.

Κομάρνο - Ολυμπιακός 1-3: Σούπερ 
εμφάνιση και δύο σετ μακριά από 
τους «16» του Challenge Cup
Ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαία νίκη με 3-1 σετ 
στην Σλοβακία επί της Κομάρνο και η πρόκριση 
στις 16 καλύτερες ομάδες του Challenge Cup 
ανδρών βρίσκεται στα χέρια του.
Πιο απλά έκανε τα πράγματα ο Ολυμπιακός εν 
όψει της ρεβάνς με την Κομάρνο στον Ρέντη, την 
επόμενη εβδομάδα (16/11).
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν μέσα στη Σλο-
βενία με 3-1 σετ, έχοντας εξαιρετική απόδοση 
στην επίθεση και το μπλοκ.
Εξαιρετική εμφάνιση από τον Στερν με 20 
πόντους (3 άσοι, 2 μπλοκ, 15/28 επιθέσεις) και 
τον Ιντάλγκο.
*Οι πόντοι της Κομάρνο προήλθαν από 7 
άσσους, 43 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 27 λάθη 
αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 
6 άσσους, 49 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 27 λάθη 
αντιπάλων.
Τα σετ: 1-3 (18-25, 25-16, 24-26, 19-25) σε 118’
ΚΟΜΑΡΝΟ (Γκάμπριελ Τσότσολακ): Κόχουτ 8 
(3/8 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Κασπερκέβιτς 4 (1/1 
επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σζάρεκ 21 (18/36 επ., 3 
άσσοι), Μακούχα 5 (5/9 επ.), Σάντα 11 (9/21 επ., 2 
μπλοκ, 41% υπ. - 19% άριστες), Όγκουρτσακ 10 
(7/22 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 56% υπ. - 28% άρι-
στες) / Πάτι (λ, 32% υπ. - 14% άριστες), Σζαζβάι.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αλμπέρτο Τζουλιάνι): Πάγενκ 11 
(9/16 επ., 2 μπλοκ), Στερν 20 (15/28 επ., 3 άσσοι, 
2 μπλοκ), Κουμεντάκης 6 (4/10 επ., 1 άσσος, 1 
μπλοκ, 43% υπ. - 43% άριστες), Τράβιτσα, Λινάρ-
δος 9 (4/8 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Ιντάλγκο 14 
(13/28 επ., 1 άσσος, 68% υπ. - 51% άριστες) / 
Τζιάβρας (λ, 33% υπ. - 27% άριστες), Παπαγγε-
λόπουλος, Χανδρινός, Δαλακούρας 5 (4/7 επ., 1 
μπλοκ, 56% υπ. - 44% άριστες).

Παναθηναϊκός - Οντολένα Βόντα 3-0
«Πράσινος» περίπατος στον Αγιο 
Θωμά
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

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

Η 
Super League 2 ανακοίνωσε τις 
βαθμολογίες μετά την πρώτη α-
γωνιστική με τον Απόλλωνα Λάρι-
σας να εμφανίζεται με αφαίρεση 

30 βαθμών στον Βόρειο Όμιλο, ενώ ο Ηρό-
δοτος με -9 στον Νότιο Όμιλο.
Έπειτα από την ολοκλήρωση της πρώτης 
αγωνιστικής σε Βόρειο και Νότιο Όμιλο, η 
Super League 2 ανακοίνωσε τις βαθμολο-
γίες.
Στον Βόρειο Όμιλο ο Απόλλων Λάρισας, ο 
οποίος ηττήθηκε με 5-2 από τον Παναθη-
ναϊκό Β’, εμφανίζεται να ξεκινάει το πρωτά-
θλημα με -30 βαθμούς. Οι 9 βαθμοί έχουν 
αφαιρεθεί από την ΕΕΑ για παραβάσεις, 
ενώ οι άλλοι 21 βαθμοί από ενεργοποιήσεις 
ποινών που έχουν να κάνουν με οφειλές σε 
παίκτες. Ο Απόλλων Λάρισας μπορεί να δει 
τους 21 βαθμούς να επιστρέφουν εφόσον 
πληρώσει τις οφειλές.
Στον Νότιο Όμιλο ο Ηρόδοτος, που ηττή-
θηκε με 2-0 στην πρεμιέρα από την Καλα-
μάτα, εμφανίζεται με -9 βαθμούς λόγω των 
παραβάσεων που εντόπισε η ΕΕΑ.

Παναθηναϊκός Β’-Απόλλων Λάρι-
σας 5-2
Με μία εξαιρετική εμφάνιση ο Παναθηναϊ-
κός Β’ νίκησε τον Απόλλωνα Λάρισας με 5-2 
και πραγματοποίησε ιδανική πρεμιέρα στο 
πρωτάθλημα της Super League 2.
Ιδανικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της 
Super League2 για την δεύτερη ομάδα του 
Παναθηναϊκού, καθώς οι «πράσινοι» νίκη-
σαν 5-2 τον Απόλλωνα Λάρισας, πραγμα-
τοποιώντας μία εξαιρετική εμφάνιση στο 
γήπεδο της Καισαριανής.
Οι «πράσινοι» μετά από ωραίο συνδυασμό 
άνοιξαν το σκορ με τον Μαρτίνη στο 21’ που 
με δυνατό σουτ από αριστερά έστειλε την 
μπάλα στο πλεκτό. Στο 26’ ο Αθανασακό-
πουλος έκανε το 2-0, με τους φιλοξενού-
μενους να μειώνουν στο 47’ με τον Ζαχα-
ράκη. Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος και 
στο 66’ με αυτογκόλ του Αυλωνίτη έκανε το 

3-1. Ο Απόλλωνας έμεινε με δέκα λόγω απο-
βολής του Χατζή στο 67’ και ο Ηλιάδης στο 
71’ πέτυχε το 4-1 για το «τριφύλλι».
Ο Καλούσης στο 73’ μείωσε σε 4-2 και ο 
Ανδρικόπουλος για τους «πράσινους» δια-
μόρφωσε το τελικό 5-2 στις καθυστερήσεις.

Αιγάλεω-ΟΦ Ιεράπετρας 0-2
Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρώσεις της στη 
Super League 2 ο ΟΦ Ιεράπετρας καθώς 
έφυγε από το Αιγάλεω με μία πολύ σημα-
ντική νίκη στις βαλίτσες της (2-0). Ο κρη-
τικός σύλλογος μπήκε δυναμικά στο παι-
χνίδι με σκοπό να βρει ένα γρήγορο γκολ 
και τα κατάφερε με τον Αντερέγκεν μόλις 
στο 5ο λεπτό, όταν νίκησε με σουτ τον Σικα-
λιά. Το συγκεκριμένα τέρμα έδωσε αυτο-
πεποίθηση στους φιλοξενούμενους, με το 
Αιγάλεω να δυσκολεύεται να απαντήσει και 
να βρει ρυθμό. Τελικά στο 32ο λεπτό, ο ΟΦ 
Ιεράπετρας βρήκε και δεύτερο τέρμα, χάρη 
στο πλασέ του Μούλερ, βάζοντας τις βάσεις 
για ένα πολύ σημαντικό «διπλό» μέσα στην 
έδρα του Αιγάλεω. Έτσι ολοκληρώθηκε και 
το πρώτο μέρος, με τους φιλοξενούμενους 
να έχουν τον πρώτο λόγο μέσα από τη ψυχο-
λογία που είχαν αποκτήσει από τα δύο γκολ 
στο πρώτο ημίωρο. Το Αιγάλεω θα μπο-
ρούσε να... μπει ξανά στο παιχνίδι αλλά ο 
Τσίτσαρης είδε τον Κυρίτση να αποκρούει 
με εντυπωσιακό τρόπο την κεφαλιά του και 
με τη βοήθεια του δοκαριού να μην επιτρέ-
πει το γκολ στο 67’. Μέχρι το τελευταίο σφύ-
ριγμα της λήξης τα πράγματα δεν άλλαξαν 
και ο ΟΦ Ιεράπετρας πανηγύρισε ένα σημα-
ντικό διπλό μέσα στο Αιγάλεω.

Ηλιούπολη-Κηφισιά 0-2
Εξίσου δύσκολο αλλά σημαντικό διπλό 
πανηγύρισε η Κηφισιά (2-0) καθώς φιλοξε-
νήθηκε από την αξιόμαχη Ηλιούπολη στην 
πρεμιέρα της Super League 2. Χρειάστηκε 
να φτάσουμε στο 67ο λεπτό, όπου μέσα σε 
τρία λεπτά, όλα έγιναν πολύ πιο εύκολα για 
τους φιλοξενούμενους. Αρχικά, η στιγμή 
της αντεπίθεσης με τον Νοικοκυράκη να 
δίνει στον Ταλάλ, εκείνος έκανε την κάθε 
στην πλάτη της άμυνας όπου βρήκε ξανά 
τον Έλληνα φορ και εκείνος με πλασέ άνοιξε 
το σκορ για τη Κηφισιά. Στη συνέχεια, στο 
69’, η Ηλιούπολη είδε τον Βασίλη Τριαντα-
φυλλάκο να αποβάλλεται από το παιχνίδι 
με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Έτσι, μπήκαν οι 

βάσεις για να έρθει το μεγάλο διπλό. Το 
τελικό 2-0, το οποίο «καθάρισε» και το θέμα 
νίκης, ήρθε από τον Πέιο στο 84’. Συγκεκρι-
μένα, σε ακόμη μία αντεπίθεση, ο Πανα-
γιώτη έδωσε στον Τετέι, ο οποίος είδε τον 
Ταλάλ με πολύ ωραία διαγώνια μπαλιά και 
εκείνος με τη σειρά του έδωσε στον Έλληνα 
χαφ για να πλασάρει τον Περιστερίδη. Με 
τη λήξη του αγώνα, η Κηφισιά πήρε το απο-
τέλεσμα που ήθελε για να μπει με τον καλύ-
τερο τρόπο στο φετινό πρωτάθλημα.

Απόλλων Σμύρνης - ΑΕΚ Β’ 1-0: 
Νίκη στο τέλος με Ντομίνγκες για 
την «Ελαφρά Ταξιαρχία»
Με γκολ του Ντομίνγκες στο 87’ ο Απόλ-
λων Σμύρνης επικράτησε με 1-0 της ΑΕΚ Β’ 
και ξεκίνησε νικηφόρα στην πρεμιέρα του 
Νοτίου Ομίλου της Super League 2.
Με το... δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του 
στον Νότιο Όμιλο της Super League 2 ο 
Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος επικράτησε της 
ΑΕΚ Β’ με 1-0 στη Ριζούπολη. Όλα έδειχναν 
ότι οι δύο ομάδες θα έμεναν στο μηδέν, 
αλλά τρία λεπτά πριν τη συμπλήρωση των 
90’ μια στατική φάση έδωσε τη λύση για την 
«Ελαφρά Ταξιαρχία» με κεφαλιά του Ντο-
μίνγκες.
Ο Απόλλων Σμύρνης ήταν η ομάδα που 
μπήκε καλύτερα στο γήπεδο πιέζοντας τους 
κιτρινόμαυρους. Από τη μεριά της η ΑΕΚ 
Β’ είχε στο 17’ ένα πλασέ του Χριστόπου-
λου που έβγαλε σε κόρνερ ο Κότσαρης, 
ενώ έξι λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του 
Χατζηεμμανουήλ να αντιδράσει μπλοκάρο-
ντας το πλασέ του Παπαγεωργίου. Η «Ελα-
φρά Ταξιαρχία» ήταν εκείνη που έφτασε 
κοντά στο να πάρει το προβάδισμα στο 36’ 
με τον Σίγκνεβιτς να βρίσκει δίχτυα με κεφα-
λιά, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε για φάουλ 
στο Χατζηεμμανουήλ με αποτέλεσμα οι δύο 
ομάδες να πάνε χωρίς σκορ στα αποδυτήρια 
καθώς ένα σουτ του Κρητικού στο 39’ δεν 
βρήκε στόχο ενώ στο 45’ ο Κότσαρης μπλό-
καρε την προσπάθεια του Ρουκουνάκη.
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους και 
συγκεκριμένα στο 49’ ο Σκόνδρας που είχε 
περάσει ως αλλαγή με πλασέ έπειτα από 
γύρισμα του Γερολέμου απείλησε, αλλά 
η μπάλα πέρασε άουτ. Ο Απόλλων Σμύρ-
νης απάντησε τρία λεπτά αργότερα με τον 
Χατζηεμμανουήλ να βρίσκεται σε ετοιμό-
τητα στο σουτ του Κρητικού, ενώ από την 
πλευρά της η ΑΕΚ είχε άλλη μία άστοχη 
τελική στο 56’ όταν η γυριστή κεφαλιά του 
Σπυριδάκη πέρασε άουτ.
Οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη στιγμή στο 
75’ όταν ο Χατζηεμμανουήλ είπε «όχι» με 
μεγάλη επέμβαση στο σουτ του Ερέρα. Στα 
τελευταία λεπτά ο Απόλλων Σμύρνης πίεσε 
και στο 87’ ο Ντομίνγκες με κεφαλιά έπειτα 
από εκτέλεση κόρνερ έδωσε τη λύση γρά-
φοντας το 1-0 και δίνοντας τη νίκη στην 
«Ελαφρά Ταξιαρχία». Στο πρώτο λεπτό των 
καθυστερήσεων ο Απόλλων έχασε τερά-
στια ευκαιρία και για ένα δεύτερο γκολ με 
κοντινή προσπάθεια του Εσπανια με το 
κεφάλι.

Βέροια – ΠΑΟΚ Β’ 1-1: Όλα κρίθη-
καν στο τελευταίο λεπτό…
Ο ΠΑΟΚ Β κρατούσε μέχρι το τελευταίο 
λεπτό τη νίκη στην πρεμιέρα του πρωτα-
θλήματος της Superleague 2, αλλά η Βέροια 

βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο δραμα-
τικό φινάλε από την «άσπρη βούλα».
Το πρώτο 45λεπτο πέρασε με ελάχιστες αξι-
όλογες φάσεις. Η Βέροια μπήκε καλύτερα 
στο ματς, απείλησε μόλις στο 2ο λεπτό με 
το πλασέ του Μπουκουβάλα, που έδιωξε με 
τα πόδια ο Μπαλωμένος, ενώ πέντε λεπτά 
αργότερα η κεφαλιά του Φασίδη μέσα από 
την περιοχή, έστειλε την μπάλα μόλις άουτ.
Σ’ αυτό το διάστημα ο ΠΑΟΚ Β’ είχε κάποιες 
καλές στιγμές από τις ατομικές προσπάθειες 
του Μπράντονιτς, του Χατζηστραβού και 
του Ρικάρντο.
Οι «ασπρόμαυροι» βρήκαν το γκολ στα 
πρώτα λεπτά του β’ μέρους. Σε μια υπο-
δειγματική αντεπίθεση, που ξεκίνησε από 
τα πόδια του Γιαξή, ο Μπράντονιτς άλλαξε 
την μπάλα δύο φορές με τον Χατζηστραβό 
και ο τελευταίος με πλασέ από το ύψος του 
πέναλτι έκανε το 0-1 (54’).
Η Βέροια, που πέτυχε ένα γκολ με τον 
Μπουολί αλλά ακυρώθηκε ως οφσάιντ σε 
μια πολύ οριακή φάση, πίεσε στο τελευ-
ταίο κομμάτι του αγώνα. Η αδικαιολόγητη 
οπισθοχώρηση των ποδοσφαιριστών του 
ΠΑΟΚ Β έφεραν τους γηπεδούχους κοντά 
στην περιοχή του Μπαλωμένου, αλλά οι 
περισσότερες επιθετικές προσπάθειες στα-
ματούσαν πάνω στον Ιταλό στόπερ, Ραούλ 
Μορικέλι, που ήταν από τους κορυφαίους 
του «Δικεφάλου».
Όμως, οι γηπεδούχοι επέμεναν. Αρχικά 
απείλησαν με κεφαλιά του Φασίδη στο 90ο 
λεπτό, που έστειλε την μπάλα να περάσει 
δίπλα από το κάθετο δοκάρι της εστίας του 
Μπαλωμένου, ενώ στο 93ο λεπτό κέρδισε 
πέναλτι σε ανατροπή του Φασίδη από τον 
Τασιούρα.
Μια «τραβηγμένη» απόφαση του διαι-
τητή Πουλικίδη (ΕΠΣ Δράμας), που έφερε 
τις έντονες διαμαρτυρίες των ποδοσφαιρι-
στών του ΠΑΟΚ Β’. Από την «άσπρη βούλα» 
ο Μπουολί «έγραψε» το 1-1, που ήταν και το 
τελικό αποτέλεσμα.

Ξεκίνημα με ισοπαλία με Επισκο-
πή ο Ολυμπιακός Β’
Οι παίκτες του Γιάννη Οκκά στον Ολυμπιακό 
Β’ έμειναν στο εκτός έδρας 1-1 με αντίπαλο 
την Επισκοπή στο Ρέθυμνο παρότι δέχθη-
καν γκολ στο 90’.
Ο Ολυμπιακός Β’ δέχθηκε το γκολ στο 90’ 
από τον Χοβανισιάν και ισοφάρισε στο 95’ 
με τον Κατσουλίδη. Ο Οκκάς στον πάγκο του 
Ολυμπιακού Β’ έκανε ντεμπούτο και είναι 
η πρώτη φορά που δουλεύει σε συλλογικό 
επίπεδο.
Ο Ολυμπιακός Β’ είχε και το μείον πως 
έπαιζε με 10 παίκτες μετά το 57’ όταν 
και αποβλήθηκε ο Μαυρουδής. Παρότι 
δέχθηκε γκολ στο 90’ μπόρεσε να ισοφα-
ρίσει.
Στο 90’ ο Άρμεν πήρε τη μπάλα από τον Κρί-
κλοου στο ύψος της μεγάλης περιοχής, την 
έστρωσε μπροστά του και έπιασε ένα ασύλ-
ληπτο σουτ στέλνοντας τη μπάλα στο απέ-
ναντι ‘Γ’ της εστίας του Στουρνάρα. Στο 93′ 
ο Λιάτσος εκτέλεσε ένα απευθείας φάουλ, 
ο Καλογεράκης απέκρουσε αλλά κέρδισε 
το... ριμπάουντ ο Κατσουλίδης και έστειλε 
τη μπάλα στα δίχτυα.
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αθλητικά

Η 
Ράγιο έκανε ένα υπέροχο δώ-
ρο το βράδυ της Δευτέρας 
σ την Μπαρτσελόνα, επικρα-
τώντας 3-2 της Ρεάλ και αφή-

νοντας τους Καταλανούς στην κορυφή, 
με την ομάδα του Τσάβι να αποδεικνύει 
ένα 24ωρο αργότερα πως μόνο ακατά-
δεκτη δεν είναι.
Τουναν τ ίον, παρότ ι βρέθηκε με την 
πλάτη σ τον τοίχο γ ια 45 λεπτά, ούσα 
πίσω σ το σκορ και παίζον τας με 
παίκτη λιγότερο λόγω απο-
βολής  τ ου  Λε βα ν τόβ -
σκι, βρήκε τα σωμα-
τικά και ψυχικά απο-
θέμα τα σ το δεύ -
τ ε ρ ο  κα ι  έ κα ν ε 
τ η ν  α ν α τ ρ ο π ή 
(πρώτη φορά στα 
123 χρόνια ισ το-
ρίας της πανηγύ-
ρισε νίκη σε εκτός 
έ δ ρ α ς  π α ι χ ν ί δ ι 
π ρ ω τ α θ λ ή μ α τ ο ς , 
χάνον τας και παίζο -
ντας με αριθμητικό μει-
ονέκτημα σ το φινάλε του 
πρώτου μέρους), γ ια να επι-
κρατήσει με 2-1 και να αφήσει πέν τε 
πόντους πίσω την Ρεάλ.

Το ματς
Η εκκίνηση του αγώνα ήταν ονειρεμένη 
γ ια την Οσασούνα, με τους γηπεδού-
χους να έχουν 4 τελικές στο πρώτο 15 
λεπτό (έναντι καμίας της Μπαρτσελόνα) 
και να παίρνουν κεφάλι στο σκορ μόλις 
στο 6’, με κεφαλιά του Νταβίντ Γκαρθία 
μετά από εκτέλεση κόρνερ.
Η ομάδα του Τσάβι άρχισε να δείχνει 
σημάδια αντίδρασης μετά το 20λεπτο 
και στο 25’ είχε την πρώτη καλή στιγμή 
της, με σουτ του Λεβαντόβσκι που υπο-
χρέωσε τον κίπερ Αϊτόρ σε επέμβαση, 
όμως σ το 31’ κόπηκαν τα πόδια των 
παικτών της.
Και αυτό γ ιατ ί ο Χιλ Μανθάνο έδειξε 
κίτρινη κάρτα σ τον Λεβαν τόβσκι γ ια 
άτσαλο μαρκάρισμα σε αντίπαλο, που 

ήταν η δεύτερη σ το παιχν ίδι γ ια τον 
Πολωνό (ε ίδε δύο κ ίτρινε ς σ τα δύο 
φάουλ που έκανε η Μπαρτσελόνα στα 
πρώτα 31 λεπτά), με τον «Λέβα» να 
αποβάλλεται μάλιστα μόλις για δεύτερη 
φορά στην επαγγελματική καριέρα του.
Με αυτές τ ις συνθήκες που δημιουρ-
γήθηκαν,  η Μπαρτσε λόνα χρε ιαζό -
ταν να ανέβει ένα βουνό στο δεύτερο 
μέρος για να έφερνε τα πάνω-κάτω και 

όμως το πέτυχε, με τους Καταλα-
νούς να είναι αποφασισ τ ι-

κοί και αποτελεσματικοί 
και να βρίσκουν δύο 

γκολ σε ένα δεύτερο 
μ έ ρ ο ς  π ο υ  ε ί χ ε 
ά γρ ια  ο μ ο ρ φ ιά , 
πολ λ έ ς  μονομα -
χίες και ελάχιστες 
καθαρές ευκαιρίες 
μπροστά στις δύο 
εστίες.
Στο 48ο λεπ τό ο 

Πέδρι έφερε το ματς 
σ ε  α π όλυ τ η  ισ ο ρ -

ροπία, με συρτό σουτ 
μέσα από τ ην  πε ριοχή 

με τά από σέν τρα του Άλμπα 
και αδυναμία των αμυντικών να καθαρί-
σουν τη φάση ενώ στο 85’ έγινε η ανα-
τροπή.
Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ έκανε βαθιά μπα-
λιά από το χώρο της σέν τρας και ο 
Ραφίνια (είχε μπει στο 78’ αντί του Ντε-
μπελέ) βγήκε σ την πλάτη της άμυνας 
της Οσασούνα, για να πιάσει ψηλοκρε-
μαστή κεφαλιά βλέποντας εκτός θέσης 
τον Αϊτόρ για να γράψει το 2-1 για την 
ομάδα του, με το δεύτερο γκολ τους με 
τους Καταλανούς σε επίσημο αγώνα.
Αποτ έ λ εσ μα  που  έμε ι ν ε  μ έ χ ρι  τ ο 
φινάλε, με την Μπαρτσελόνα να βρί-
σκεται πλέον σ το +5 έναν τ ι της Ρεάλ 
με ματς παραπάνω και να πηγαίνει στη 
διακοπή του πρωταθλήματος ούσα επι-
κεφαλής σ τη βαθμολογ ία, κάτ ι  που 
δύσκολα θα μπορούσε να φαν τασ τεί 
κάποιος μετά από την πρόσφατη ήττα 
της στο Clasico.

Οσασούνα - Μπαρτσελόνα 1-2: 
Τεράστια ανατροπή στην Παμπλόνα 
με τους Πέδρι και Ραφίνια

Γκολ για τον Πέλκα με την Χαλ στην 
εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα 
στην Κάρντιφ

Σ
την Φενέρμπαχ τσε δεν ε ίχε 
μεγάλο χρόνο συμμετοχής με 
τον Ζόρζε Ζεσούς στον πάγκο 
και το γεγονός αυτό τον οδή-

γησε στην πόρτα της εξόδου, όμως η 
Χαλ άνοιξε την αγκαλιά της να τον υ-
ποδεχτεί και δεν το μετάνιωσε.
Από τότε που μετακόμισε στην Αγγλία 
ο Δημήτρης Πέλκας μετράει 13 σερί 
μα τ ς  σ τ ην  Championship  με  τ ι ς 
τίγρεις και το βράδυ της Τρίτης (8/11) 
πανηγύρισε μάλιστα το δεύτερο γκολ 
του με τη φανέλα της νέας του ομά-
δας.
Αυτό έγ ινε σ την εκ τός έδρας ανα-
μέτρηση με την Κάρντιφ γ ια την 9η 
αγωνιστική της Championship, με τον 

Γκριβς να βγάζει σέντρα από τα αρι-
στερά και τον 29χρονο διεθνή μεσο-
επιθετικό να γράφει το 0-1, στέλνο-
ν τας τη μπάλα σ τα δίχ τυα με σουτ 
από το ύψος της μικρής περιοχής.

Μπάγερν - Βέρντερ 6-1: Πάρτι 
με εξάρα και χατ-τρικ Γκνάμπρι, 
ανησυχία για Μανέ

Η 
βραδιά ξεκίνησε ιδανικά 
για την Μπάγερν, η οποία 
προηγήθηκε μόλις στο 6ο 
λεπτό με τον Μουζιάλα στο 

Μόναχο και επικράτησε της Βέρντερ 
με 6-1 για τη 14η αγωνιστική της 
Bundesliga.
Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα 
ήταν ο Γκνάμπρι, που σκόραρε τρία 
γκολ πετυχαίνοντας χατ-τρικ, με τους 
Βαυαρούς να αυξάνουν τη διαφορά 
από τη Φράιμπουργκ (ένα παιχν ίδι 
λιγότερο) στο +4.
Έντονη είναι η ανησυχία ωστόσο, για 
τον Σαντιό Μανέ, ο οποίος αποχώρησε 
τραυματίας σ το 21’ μόλις λίγες ημέ-
ρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 
2022 στο Κατάρ.
Οι Βαυαροί προηγήθηκαν νωρίς, με 
τον Μανέ να κάνει το σουτ, το οποίο 
κόντραρε στα σώματα, την μπάλα να 
φτάνει σ τον Μουζιάλα που έκανε το 
συρτό σουτ μέσα από την περιοχή, 
ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του 
στο 6’.

Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήταν 
άμεση και ήρθε τέσσερα λεπτά αργό-
τερα. Ο Βάιζερ μοίρασε αριστερά στον 
Τζάνγκ, ο οποίος πλάσαρε και νίκησε 
τον Νόιερ, ισοφαρίζοντας προσωρινά 
σε 1-1.
Οι γηπεδούχοι πήραν εκ νέου το προ-
βάδισμα στο 22’, όταν η μπάλα από 
το σουτ του Γκορέτσκα κόντραρε και 
κατέληξε στον Γκάνμπρι, ο οποίος με 
δυνατό σουτ την έσ τε ιλε σ τη δεξιά 
γωνία του Παβλένκα.
Στο 26’ ο Γκορέτσκα ξέφυγε απ’ όλους, 
ο Παβλένκα βγήκε αλλά δεν μπόρεσε 
να τον κόψει και με σουτ έγραψε το 3-1, 
γ ια να έρθει δύο λεπτά μετά ξανά ο 
Γκνάμπρι και από ασίστ του Γερμανού, 
που σκόραρε νωρίτερα, να πετύχει το 
δεύτερό του γκολ.
Αμείλικτη ήταν και στο δεύτερο μέρος 
η ομάδα του Νάγκελσμαν, με τον Γκνά-
μπρι να πανηγυρίζει χατ-τρικ στο 82’ 
και τον Τελ να υπογράφει την εκκωφα-
ντική ν ίκη των Βαυαρών με 6-1 δύο 
λεπτά μετά.
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Δύο πολύτ ιμους βαθμούς άφησε σ τη Λάρνακα ο Απόλ-
λων, που έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Καρ-
μιώτισσα στο «Αμμόχωστος Επιστροφή», σε αναμέτρηση 
για τη 10η αγωνιστική. Οι κυανόλευκοι της Λεμεσού που 
έμειναν πίσω στο σκορ (Σελάγια 41’, πεν.), βρήκαν το γκολ 

της ισοφάρισης (Βα 65’), όμως δεν μπόρεσαν να βρουν και το 
γκολ νίκης που τόσο πολύ έψαξαν. Βαθμός από χρυσάφι για την 
ομάδα των Πάνω Πολεμιδιών στη «μάχη» που δίνει γ ια παρα-
μονή.
Τέταρτο σερί ανεπιτυχές αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα για την 
ομάδα του Καταλά (δύο ήττες και ισάριθμες ισοπαλίες). Τελευ-
ταία νίκη πριν από έναν μήνα (10/10) απέναντι στην Ανόρθωση. 
Με 16 βαθμούς ο Απόλλων παραμένει σ την 5η θέση του βαθ-
μολογικού πίνακα και στο -10 από την κορυφή.
Δεύτερη ισοπαλία σ το πρωτάθλημα για την ομάδα των Πάνω 
Πολεμιδιών που με 11 βαθμούς βρίσκονται στο +3 από τη ζώνη 
του υποβιβασμού.
Για την 11η αγωνιστική ο Απόλλων υποδέχεται τον Ακρίτα το 
Σάββατο 12 Νοεμβρίου (19:00), ενώ η Καρμιώτισσα φιλοξενεί-
ται από το Παραλίμνι την ίδια ημέρα (17:00).

Το ματς
Πιο δυνατά μπήκε στο ματς η Καρμιώτισσα θέλοντας να αιφνι-
διάσει τον Απόλλωνα, με τους φιλοξενούμενους σ ταδιακά να 
παίρνουν τον έλεγχο της αναμέτρησης και να είναι αυτοί που 
έχουν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Στο 18ο λεπτό ο Πίττας είδε 
εκτός εστίας τον Κνόμπλοχ και με σουτ στην κίνηση από πλά-
για θέση στην περιοχή έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. 
Αυτή ήταν και η μοναδική καλή στιγμή για τους κυανόλευκους, 
που παρά το ότι είχαν την κατοχή και γυρόφερναν την περιοχή 
του Κνόμπλοχ βρήκαν κλειστούς τους διαδρόμους και δεν κατά-
φεραν να απειλήσουν.
Στο 39ο λεπτό σε μια γρήγορη αντεπίθεση η ομάδα των Πάνω 
Πολεμιδιών κέρδισε πέναλτι, όταν ο Ντουμπιά προσπέρασε τον 
Γιοβάνοβιτ ς που τον ανέτρεψε σ την περιοχή. Ο Φελλάς υπέ-
δειξε την παράβαση και τ ιμώρησε με κίτρινη τον Σέρβο τερμα-
τοφύλακα. Το VAR επικύρωσε την απόφαση του. Την εκτέλεση 
ανέλαβε ο Σελάγια, που στο 41ο λεπτό ευστόχησε και άνοιξε το 
σκορ για την ομάδα του.
Στην επανάληψη ο Απόλλων κυριάρχησε από το πρώτο λεπτό. 
Μπήκαν δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Καταλά, 
έλεγξαν τον ρυθμό και «ανάγκασαν» την Καρμιώτισσα σε οπι-
σθοχώρηση. Στο 65ο λεπτό με τουσ ίωσαν την υπεροχή τους 
σε γκολ, όταν ο Χέν τ ι ξέφυγε ωραία από τον Μεν τ ίμορε τ ς, 
σέντραρε και με κεφαλιά ο Βα έστειλε την μπάλα στα δίκτυα.
Συνέχ ιζαν να πιέζουν σ τη συνέχε ια οι κυανόλευκοι, ψάχνο-
ν τας το γκολ ν ίκης. Στο 82ο λεπτό το «άγγιξαν» με τον Χέντι, 
να κάνει το φαλτσαριστό σουτ από καλή θέση στην περιοχή και 
τον Κνόμπλοχ να διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ, ενώ και στο 
πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τσέχος τερματοφύλακας 
νίκησε ξανά τον Νιγηριανό επιθετικό. Το ισόπαλο αποτέλεσμα 
έμεινε μέχρι τέλους.

Με δύο κεφαλιές των Λόπες (15’) και 
Μιλίτσεβιτς (55’) η ΑΕΚ επικράτησε με 
2-1 του Ακρίτα Χλώρακας στο «Στέλιος 
Κυριακίδης», για τη 10η αγωνιστική του 
πρωταθλήματος. 

Μ
ε… σβηστές μηχανές οι Λαρνακείς 
πανηγύρισαν την έκ τη ν ίκη τους 
στο πρωτάθλημα, εκμεταλλευόμε-
νοι δύο στατικές φάσεις και μετρούν 

πέντε επιτυχίες στα τελευταία έξι παιχνίδια πρω-
ταθλήματος.
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Όλτρα διατηρήθηκε 
στην 4η θέση με 19 βαθμούς, εφτά μακριά από 
την πρωτοπόρο Πάφος FC. Πέμπτη συνεχόμενη 
ήττα για τον Ακρίτα στο πρωτάθλημα και όγδοη 
σε δέκα αγώνες, με αποτέλεσμα να παραμένει 
«κολλημένος» στην τελευταία θέση της βαθμο-
λογίας με μόλις 4 βαθμούς. Ολοένα και σφίγγει ο 
κλοιός για τον Νταβίδ Μπαντία, με οπαδούς της 
παφιακής ομάδας να ζητούν μέσω πλακάτ την 
αποχώρησή του.
Όσον αφορά την αναμέτρηση, η ΑΕΚ πέτυχε μια 
επαγγελματική νίκη χωρίς να ιδρώσει ιδιαίτερα. 
Ο Ράφα Λόπες με φόρα από τη Γαλλία σκόραρε 

ξανά στο 15′ μετά τη σέντρα του Γκιούρτσο και 
έδωσε προβάδισμα στους Λαρνακείς. Οι κιτρι-
νοπράσινοι που είχαν δοκάρι με τον Γκιούρτσο 
στο 29′, πήραν αέρα δύο τερμάτων με κεφαλιά 
του Μιλίτσεβιτς στο 55′. Δημιουργός και πάλι ο 
Γκιούρτσο με εκτέλεση κόρνερ. Ο Κροάτης στό-
περ αντικατέστησε τον τραυματία Γκονθάλεθ στο 
ημίχρονο και δέκα λεπτά αργότερα πέτυχε το 2-0. 
Ήταν το δεύτερο γκολ του Μιλίτσεβιτς στη σεζόν, 
καθώς είχε σκοράρει και στη νίκη επί της Παρτί-
ζαν (2-1).
Στη συνέχεια του αγώνα η ΑΕΚ… έσβησε τον δια-
κόπτη. Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, η μπάλα δεν 
έφτανε με αξιώσεις στις δύο περιοχές και η ΑΕΚ 
έκανε διαχείριση του υπέρ της προβαδίσματος. 
Στην τελευταία φάση του αγώνα ο Ακρίτας μεί-
ωσε σε 2-1 με κεφαλιά του Ραμίρες, αλλά ήταν 
αργά για τους Παφίτες.

Όλτρα: «Είμαι χαρούμενος, αλλά και 
θυμωμένος…»
Ικανοποιημένος για το «διπλό» επί του Ακρίτα 
(1-2), αλλά θυμωμένος για το γκολ που δέχθηκε η 
ΑΕΚ στις καθυστερήσεις δήλωσε ο τεχνικός των 
κιτρινοπράσινων, Χοσέ Λουίς Όλτρα.

Οι δηλώσεις
«Το πιο σημαντικό ήταν η νίκη και 
είμαι χαρούμενος που τα καταφέ-
ραμε. Ήταν δύσκολο να κάνουμε την 
αλλαγή νοοτροπίας από την Ευρώπη 
στην Κύπρο. Σε ένα γήπεδο με όχι 
τόσο πολλή κόσμο, απέναντι σε μια 
ομάδα που είναι χαμηλά, αλλά δεν 
το αξίζει. Είμαι και θυμωμένος που 
δε χθήκαμε γκολ σ την τ ε λευταία 
φάση, θέλουμε να συνεχίσουμε να 
μεγαλώνουμε. Να ξεκουραστούμε 
και να δούμε την ΑΕΛ».
Πισ τεύε ται ότ ι η ΑΕΚ μπορεί να 
κατακτήσει το πρωτάθλημα; «Είναι 
καλή ομάδα η Πάφος FC, ε ίναι ο 
Άρης, ο ΑΠΟΕΛ, ο Απόλλων. Πολύ 
καλές ομάδες. Εμείς θα επιδιώξουμε 
να κερδίζουμε. Έχουμε καλό ρόστερ, 
έκανα έξ ι αλλαγές και οι παίκτες 
έδειξαν ότι μπορούν να ανταπεξέλ-
θουν. Εγώ είμαι προπονητής, εγώ 
αποφασίζω για το ποιοι θα παίξουν 
και μόνο αυτό με απασχολεί».

Ακρίτας – ΑΕΚ 1-2: Καθάρισε με την 
«αεροπορία»

Καρμιώτισσα – Απόλλων 
1-1: «Χ»αρακίρι στο 
«Αμμόχωστος»
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Οι δύο εντός έδρας ήττες από Μονακό και Βαλένθια 
πόνεσαν τον Ολυμπιακό, που το βράδυ της Πέμπτης 
(10/11) στάθηκε ξανά στα πόδια του. Η συγκυρία ήταν 
ευνοϊκή, η Παρτίζαν μπήκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 
με εννέα, αλλά επί της ουσίας με μόλις έξι μπασκετμπο-
λίστες και το τελικό 87-58 έδωσε στους Πειραιώτες αυτό 
που είχαν ανάγκη πριν από τις εκτός έδρας αναμετρή-
σεις με τη Μπάγερν Μονάχου (17/11) και τη Μακάμπι Τελ 
Αβίβ (22/11).
Στο 5-2 ανέβηκαν οι ερυθρόλευκοι (2-2 εντός και 
3-0 εκτός έδρας) μετά από την 7η αγωνιστική της 
EuroLeague, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να κάνει 
πράγματα και θαύματα σε άμυνα κι επίθεση, να ξεσηκώ-
νει τον κόσμο και να γίνεται για ακόμα μία φορά x-factor 
για την ομάδα του. Σλούκας σε εξαιρετική φόρμα, Βεζέν-
κοβ οικονομικός και άριστος και στη δημιουργία, Παπα-
νικολάου, Φαλ και Κάναν ακολούθησαν, σε μια βραδιά 
που ουδείς υστέρησε απ’ όσους αγωνίστηκαν.
Στο 3-4 έπεσαν οι Σέρβοι (2-1 εντός και 
1-3 εκτός έδρας), που δεν είχαν 
τους διεθνείς Τριφούνοβιτς και 
Άντζουσιτς και τους τραυμα-
τίες Έξουμ, Σμάιλαγκιτς, 
Κοπρίβιτσα και Αβράμο-
βιτς. Ο Ζέλιμιρ Ομπρά-
ντοβιτς πήγε σε ροτέισον 
έξι παικτών στο πρώτο 
μέρος, κατάλαβε ότι ήταν 
πολύ δύσκολο η ομάδα 
του Βελιγραδίου να διεκ-
δικήσει κάτι περισσότερο 
από αυτό το ματς και παρά το 
γεγονός ότι ήταν έντονα επικρι-
τικός, δεν μπορούσε να απαιτήσει 
το... θαύμα από τους αθλητές του. Αυτή 
ήταν η τρίτη πιο βαριά ήττα της καριέρας του 
στη διοργάνωση.

Ο MVP
Σπουδαίοι οι Λαρεντζάκης και Βεζένκοβ, πραγματικά 
καταπληκτικοί, ωστόσο ο Κώστας Σλούκας ήταν ηγέτης 
απέναντι στον πρώην προπονητή του και συνέχισε τις 
μεγάλες εμφανίσεις. Σε 26 λεπτά σκόραρε 17 πόντους 
(3/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές) και μοίρασε 8 
ασίστ, για να κάνει τη διαφορά και με το παραπάνω υπέρ 
της ομάδας του.

Τα στατιστικά που ξεχώρισαν
Με 9/17 σουτ έκλεισε την πρώτη περίοδο ο Ολυμπιακός, 
6/17 είχε η Παρτίζαν των δύο ασίστ και των δύο λαθών. 
Στο ημίχρονο οι Σέρβοι είχαν πάει σε ροτέισον μόλις έξι 
παικτών, με τον Νάναλι και τον Λεσόρ να έχουν γράψει 
20:00. Στο τέλος της βραδιάς οι Πειραιώτες είχαν 59% 

στο δίποντο, 52% στο τρίποντο και διπλάσιες ασίστ από 
λάθη (24-11), με τον Ομπράντοβιτς να βλέπει ένα άσχημο 
25% στο τρίποντο (5/20) και σχεδόν διπλάσια λάθη από 
τελικές πάσες (12-20). 18-11 οι πόντοι από τα λάθη του 
αντιπάλου.

Ο αγώνας
Με την κλασική του πεντάδα (Γουόκαπ, Κάναν, Παπανι-
κολάου, Βεζένκοβ, Φαλ) άνοιξε το ματς ο Μπαρτζώκας, 
που είδε την ομάδα του να έχει 3/3 δίποντα για το 6-0 
στο δεύτερο λεπτό. Τα δύο γρήγορα φάουλ του Γουό-
καπ ήταν ένα κακό νέο, όμως ένα τρίποντο του Παπανι-
κολάου έγραψε το 14-4 στο πέμπτο λεπτό και κράτησε 
την Παρτίζαν σε απόσταση. Ο Κάναν έβαλε σουτ από 
τη γωνία για το 19-9 στο 8’, ο Σλούκας σκόραρε από την 
κορυφή για το 22-12 και όσο ο Πάντερ μονοπωλούσε το 
παιχνίδι των Σέρβων στην επίθεση, όλα έμοιαζαν κάπως 

εύκολα για τους Πειραιώτες που έκλεισαν την 
περίοδο στο +8 (22-14).

Ο Πίτερς έβαλε το πέμπτο τρί-
ποντο του Ολυμπιακού για 

το 27-16 στο ξεκίνημα 
του δεύτερου δεκαλέ-
πτου, ο Σλούκας σκό-
ραρε γκολ-φάουλ για το 
30-18 και τότε ακολού-
θησε ένα καλό σερί 0-7 
από την Παρτίζαν που 
έδειξε αποφασιστικό-

τητα στην άμυνά της. Οι 
Πειραιώτες ένιωσαν την 

πίεση των αντιπάλων τους, 
απάντησαν με επί μέρους 9-4 

και ήταν ξανά εντυπωσιακοί στο 
κομμάτι της εκτέλεσης, με αποτέλεσμα 

να κλείσουν το ημίχρονο στο +7 (45-38) που 
σίγουρα δεν ήταν φαντασμαγορικό, αλλά έκανε τη δου-
λειά απέναντι στους έξι παίκτες του Ομπράντοβιτς .
Με τον Γουόκαπ να γυρίζει στο παρκέ και να δίνει ασίστ 
σε τρίποντο του Παπανικολάου για το 48-38, ο Ολυμπι-
ακός μπήκε στο β’ μέρος με φόρα για να μεγαλώσει το 
προβάδισμά του. Και όμως, η Παρτίζαν απάντησε ξανά 
με σερί 0-7, για να της κόψει τη φόρα ο Βεζένκοβ με τρί-
ποντο, να σκοράρει ο Φαλ από κοντά για το 53-45 και 
να επιστρέψει η... τάξη στο ΣΕΦ. Το πείσμα και το πάθος 
του Λαρεντζάκη οδήγησαν σε τρίποντό του για το 60-49, 
με τον διεθνή γκαρντ να ξεσπάει και τον πάγκο να του 
ζητάει... ψυχραιμία, αυτός έβαλε και το σουτ για το 65-54 
προς τα τέλη της περιόδου, αυτός έβαλε και το γκολ-φά-
ουλ για το 68-54.
Ο Λαρεντζάκης ήταν σε άλλο πλανήτη, σκόραρε ακόμη 
ένα τρίποντο για το 76-56 στο 35’ κι ο Ολυμπιακός κλεί-
δωσε την νίκη, την πέμπτη του σε επτά αγώνες.

Ολυμπιακός - Παρτίζαν 87-58: Σαν 
καρχαρίας που μύρισε αίμα

Ο Ολυμπιακός ήξερε ότι η Παρτιζάν είχε απουσίες και γι’ αυτό δεν της άφησε περιθώρια για να πιστέψει 
στο διπλό. 

EuroLeague: Άνοιξε 
«διπλή» πειθαρχική 
διαδικασία για 
Γιαννακόπουλο και το 
Παναθηναϊκός-Παρτιζάν

Η EuroLeague ξεκίνησε πειθαρ-
χικό έλεγχο τόσο για τη δια-
κοπή του παιχνιδιού Παναθηναϊ-
κός-Παρτίζαν για τη ρίψη αντικει-
μένων, όσο και για τις τοποθετή-
σεις του Δημήτρη Γιαννακόπου-
λου. Η διοργανώτρια αρχή της 
EuroLeague έχει ανοίξει «διπλή» 
πειθαρχική διαδικασία με φόντο 
το Παναθηναϊκός-Παρτίζαν. Οι 
ιθύνοντες της διοργάνωσης εξε-
τάζουν τα περιστατικά που συνέ-
βησαν εντός και εκτός του παρκέ 
στο παιχνίδι με του Σέρβους για 
την 6η αγωνιστική.
Ο πρώτος έλεγχος αφορά τη δια-
κοπή του αγώνα που προκλή-
θηκε από ρίψη αντικειμένων 
στο παρκέ μόλις 3’14’’ πριν από 
τη λήξη και μετά από καλάθι του 
Κέβιν Πάντερ που άνοιξε διάλογο 
με την κερκίδα. Μία δεύτερη 
ανάγνωση για την EuroLeague θα 
γίνει και στις τοποθετήσεις του 
Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον 
προσωπικό του λογαριασμό, ο 
οποίος τάχθηκε ενάντια τόσο στη 
διαιτησία, όσο και στη διοργά-
νωση. Να υπενθυμίσουμε πως 
σε τηλεδιάσκεψη των μετόχων 
τον Νοέμβριο του 2021 όταν και 
με ψήφους 6-5 είχε αποφασι-
στεί το τέλος του Μπερτομέου, 
η Μακάμπι Τελ Αβίβ, είχε προ-
τείνει να «παγώσουν» οι ποινές 
και τα πρόστιμα ύψους περίπου 
1.3 εκατομμυρίων που προέκυ-
πτε από τιμωρίες προς τον Δημή-
τρη Γιαννακόπουλο, μέχρι να 
ολοκληρωθεί η μετάβαση στην 
μετά Μπερτομέου. Λίγες μέρες 
μετά πάντως με ψήφους 9-2 κάτι 
τέτοιο δεν προχώρησε.

Επιστρέφει ο Παππάς και 
κλείνει την καριέρα του στα 
«πράσινα»
Ο Νίκος Παππάς επιστρέφει στον 
Παναθηναϊκό. Όχι μόνο για να 
κάνει προπονήσεις, όπως συμ-
βαίνει από το καλοκαίρι, αλλά για 

να φορέσει τη φανέλα των «πρά-
σινων» σε αναμετρήσεις της τρέ-
χουσας σεζόν. Ο Νίκος Παππάς 
κάνει εδώ και αρκετό καιρό προ-
πονήσεις με την ομάδα του Πανα-
θηναϊκού. Και όπως όλα δεί-
χνουν, ο ρόλος του θα αναβαθ-
μιστεί, με τον Έλληνα γκαρντ να 
ενσωματώνεται στο ρόστερ των 
«πράσινων» για το υπόλοιπο της 
σεζόν.
Ήταν κοινή επιθυμία της ομά-
δας και του παίκτη να συνεργα-
στούν ξανά, πέρα από το επίπεδο 
των προπονήσεων που έκανε ο 
Παππάς, με τη σεζόν να αναμένε-
ται να είναι και η τελευταία στην 
καριέρα του.Και θέλει να τη συν-
δυάσει φορώντας ξανά τα πρά-
σινα. Ο Παππάς συμμετείχε και 
στην τελευταία προπόνηση που 
έκανε ο Παναθηναϊκός για το 
ματς με την Μπασκόνια (11/11, 
21:30) και αναμένεται στα επό-
μενα ματς να λάβει χρόνο συμμε-
τοχής, όπου κρίνει απαραίτητο ο 
προπονητής της ομάδας, Ντέγιαν 
Ράντονιτς.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη 
Μπασκόνια (11/11) και ο Ντου-
έιν Μπέικον στάθηκε στο... κλειδί 
του ματς που μπορεί να φέρει 
τη νίκη στην ομάδα του κόντρα 
στους Βάσκους.
«Δεν πρέπει να κάνουμε πάλι 
τόσα λάθη όπως με την Παρτιζάν 
στο ξεκίνημα του ματς. Με την 
Παρτιζάν δεν ξεκινήσαμε καλά, 
ανεβήκαμε στη συνέχεια και επι-
στρέψαμε. Πρέπει να μπούμε 
δυνατά και να κάνουμε τη δου-
λειά μας. Nα δείξουμε αυτή την 
επιθετικότητα που είχαμε στο 
προηγούμενο ματς κόντρα στην 
Παρτιζάν και θα είμαστε εντά-
ξει. Έχω περάσει χρόνο με τους 
συμπαίκτες μου και είμαι σε 
καλύτερη φόρμα. Θα είναι μια 
καλύτερη ευκαιρία για μένα, 
αφού θα είμαι σε καλύτερη κατά-
σταση», ανέφερε αρχικά.
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