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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Η ευτυχία 

δεν είναι κάτι 

ετοιμοπαράδοτο. 

Επέρχεται με τις 

πράξεις μας” 

Δαλάι Λάμα

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες, γεια σας και χαρά 

σας και εύχομαι να σας βρίσκω 

και πάλι όλους καλά (όσο είναι 

δυνατόν) με τα αγαπημένα σας 

πρόσωπα.

Καλοί μου φίλοι, είναι πλέον γεγονός ότι 

περνάμε περίεργες εποχές παγκοσμίως, δεν 

ξέρουμε στην κυριολεξία τι μπορεί να ξημερώσει 

και να συμβεί από την μια μέρα στην άλλη…

Που είναι οι όμορφες εποχές που λίγο-πολύ 

κάναμε πλάνα και σχέδια για το μέλλον και όχι 

μεγαλεπίλεπτα σχέδια απλά της καθημερινής 

οικογενειακής πραγματικότητας. «Βρε γυναίκα, 

να κάνουμε οικονομία να βάλουμε στην άκρη 

κάποια λεφτά να αγοράσουμε ένα σπίτι ή ένα 

αυτοκίνητο ή κάτι για τα παιδιά.»

Φυσικά, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα και 

σήμερα υπάρχουν άνθρωποι κι οικογένειες που 

προγραμματίζουν και κακά τα ψέματα όχι όπως 

παλιά. Μέσα, όμως, σε όλα αυτά υπάρχουν κι 

οι κοινωνικές, επαγγελματικές ή προσωπικές 

σχέσεις ανθρώπων που επηρεάζουν αρνητικά 

τις ζωές μας και μιλάω περισσότερο για εμάς 

τους Ελληναράδες που ποτέ δεν μπορούμε να τα 

βρούμε. Φυσικά, όχι όλοι αλλά αρκετοί, ειδικά 

στα κοινά της παροικίας μας.

Ας προσπαθήσουμε βρε αδέλφια να βάλουμε 

νεράκι στο κρασί μας και να βρίσκουμε λύσεις 

που μπορεί να μην μας ικανοποιούν 100%. 

Τουλάχιστον να προχωράμε λίγο προς τα εμπρός 

γιατί ένα βήμα εμπρός και δέκα πίσω δεν μας 

βγάζει πουθενά. Είναι τρομερό να χαιρετάς 

κάποιον και να έρχεται ο άλλος να σου λέει 

«καλά βρε, μιλάς με αυτόν που είναι έτσι κι έτσι 

κι αλλιώτικα;»  Κάτσε ρε φίλε, εάν έχεις εσύ 

προηγούμενα δεν σου φταίω εγώ. Εμένα δεν μου 

έχει κάνει κάτι αυτός γιατί να μην του μιλάω; 

Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι λίγο πολύ 

έχετε τέτοιες «παροικιακές εμπειρίες»…

Βρε αδέλφια, συμπατριώτες και συμπολίτες, 

εγώ δεν είμαι κανένας σοφός να σας λέω τι να 

κάνετε, αλλά επειδή μόνιμα και καθημερινά 

μιλάω με πολύ κόσμο, προσπαθώ με δυο λέξεις 

να φέρνω κάποιο ισοζύγιο. Δύσκολο μεν, αλλά 

αρκεί η προσπάθεια. Γιατί το να ρίχνουμε λάδι 

στη φωτιά κάποια στιγμή θα καούμε κι εμείς.

Αδέλφια, όσοι ασχολείστε με τα κοινά δείξτε 

πολιτική, ελάτε κοντά σε αυτούς που ακόμα 

«επιμένουν ελληνικά» και βάζουν το χέρι 

στη τσέπη και βοηθάνε, ειδικά οι Έλληνες 

επιχειρηματίες κι οι επιχειρήσεις. Μην τους 

απογοητεύετε, γιατί εάν σταματήσουν κι αυτοί 

γιατί κουράστηκαν ή βαρέθηκαν να ακούν 

μικροπρέπειες, τότε… με αγάπη, Θανάσης… 

Τελειώσαμε.

Πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε την άλλη 

εβδομάδα.

Θανάσης Κ ουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΤΑ «ΒΡΟΥΜΕ» ΠΟΤΕ 
Σ’ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ;



6 18 Νοεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

περιεχόμενα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ PUBLISHER
Athanasios Kourtesis
LAYOUT ARTIST
Ilias Michailidis
CANADA NEWS EDITOR
Christiana Qesko
ADVERTISING MANAGER
Athanasios Kourtesis
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Βασίλειος Πολυδούλης, Γιώργος 
Χριστόπουλος, Μιχάλης Τελίδης, 
Ηρακλής Ευστρατιάδης. Ανταποκριτής 
Ελλάδος: Γιάννης Δαραβίγκας

08

Γυναίκα από το Τορόντο 
στα τελικά στάδια της 
αίτησης ευθανασίας μετά 
από σχεδόν μια δεκαετία 
αναζήτησης στέγης

Τα συνδικάτα εργαζομένων 
στον τομέα της 
εκπαίδευσης του Οντάριο 
ειδοποιούν για επανέναρξη 
απεργίας

Ερευνώνται για ποινικά 
αδικήματα δανείων του 
Συνεργατισμού

Νάνσι Πελόζι: Τέλος εποχής - 
Πήρε την απόφαση μετά την 
επίθεση στον σύζυγό της στο 
σπίτι τους

Μάλτα - Ελλάδα 2-2: Γλίτωσε 
τη φιλική ήττα στο 86’

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

Ομόνοια – Ολυμπιακός 4-0: 
«Καθάρισαν» οι φορ!

Ρέκορντμαν Βεζένκοβ και 
4/4 μακριά από το ΣΕΦ

www.hellasnews-radio.com
e-mail: info@hellasnews-radio.com

The paper welcomes articles expressing 

all view-points and opinions. Manuscripts should be

addressed to the editor.

We regret we cannot return photos and articles. 

No responsibility is assumed for their loss or damage. 

We reserve the right to edit material as necessary.

All opinions expressed within the publication belong to the writer 

of each article and do not necessarily reflect those of the ownership 

or management.

An independent Publication of the Greek Community around the 

world.

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1993

ΠτΔ: Ανέπεμψε τον νόμο για 
έλεγχο ανάληψης εργασίας 
από πρώην αξιωματούχους

09
«Κιβωτός του Κόσμου»: 
Καταγγελία και για άγριους 
ξυλοδαρμούς10

11

56

12

17

18

19

20

62

65

67

68

ΓΡΑΦΕΙΑ
148 O’Connor Drive
Toronto, Ontario, M4J 2S4
Tel: +1 416.421.5562
Cell: +1 647.718.8012
Fax: +1 647.340.7426

SUBSCRIPTIONS
Please contact our offices for 
information on how to become a 
Hellas News subscriber.
The subscription cost for one 
year is: Canada: $200CAD, USA: 
$250CAD, Europe: $300CAD

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
18 NOEMBPIOY 19 NOEMBPIOY 20 NOEMBPIOY 21 NOEMBPIOY 22 NOEMBPIOY 23 NOEMBPIOY 24 NOEMBPIOY

HIGH 1°C HIGH -1°C HIGH -2°C HIGH 3°C HIGH 5°C HIGH 3°C HIGH 0°C

POP 40 % POP 30 % POP 40 % POP 30 % POP 20 % POP 30 % POP 20%

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

Λιβύη: Ο πρόεδρος της 
Βουλής είδε τον Δένδια και 
καταδίκασε το τουρκολιβυκό 
μνημόνιο

61

Επεισόδια μετά την πορεία 
του Πολυτεχνείου στη 
Θεσσαλονίκη - Μεγάλες 
καταστροφές στο ΑΠΘ

63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Λαμπερή αυλαία με αστέρια από Ελλάδα και εξωτερικό 

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-0: 
«Νικητής» ο Παναθηναϊκός
από τη λευκή ισοπαλία

Ανησυχία στην Τουρκία για 
το εξοπλιστικό πρόγραμμα 
της Ελλάδας



718 Νοεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Μενέντεζ: Δικτάτορας ο Ερντογάν, δεν εγκρίνω την πώληση των F-16 

Σ
αφώς καταγγελτικός απέναντι στην τουρκική προ-
κλητικότητα και την εμπρηστική ρητορική, ο Αμερι-
κανός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ έκλεισε την 
πόρτα στον Ταγίπ Ερντογάν για την αγορά των μαχη-

τικών αεροσκαφών F-16. Την ίδια στιγμή, χαρακτήρισε αυ-
ταρχικό τον Τούρκο πρόεδρο ενώ δήλωσε ότι συνομιλεί με 
δικτάτορες και πως με τη συμπεριφορά του απειλεί και τα 
αμερικανικά συμφέροντα.
Η παρουσία του Τούρκου προέδρου στη σύνοδο των G20 
συνοδεύτηκε με ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας. Χρησι-
μοποιώντας ένα διεθνές βήμα και μπροστά σε δεκάδες ξένα 
δίκτυα, ο Ερντογάν επανέλαβε εκ νέου την απειλή προς τη 
χώρα μας πως: «μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά», επισημαί-
νοντας πως πρόκειται για μία πολύ σημαντική δήλωση για 
τον ίδιο, που η Αθήνα θα πρέπει να λάβει υπόψη της.
«Επιμένω στο μια νύχτα θα ρθούμε ξαφνικά. Είναι σημα-
ντική για εμένα αυτή η δήλωση. Πρέπει η Ελλάδα να ξέρει 
τα όριά της και τους όρους γειτονίας. Όσο και αν γεμίζουν 
τα νησιά με όπλα, δεν θα τους ωφελήσει. Αν διαβάσουν 
το παρελθόν, θα δουν τι έχει συμβεί. Όσα είπα, δεν είναι 
ζήτημα ισχύος, είναι ζήτημα καρδιάς» δήλωσε προκλητικά 
ο Τούρκος πρόεδρος στη διάρκεια συνέντευξης τύπου.
«Αποκαλεί τους Κύπριους και όσους αγαπούν την ελευθε-
ρία, εχθρούς. Συνεργάζεται με ορισμένους από τους πιο 
βάναυσους δικτάτορες του κόσμου, από τον Σι Τζιπίνκ της 
Κίνας μέχρι τον Πούτιν της Ρωσίας. Πράγματι, ο Ερντογάν 
βλέπει την παράνομη προσάρτηση μέρους της Ουκρα-
νίας και κρατά σημειώσεις. Γιατί θέλει να κάνει το ίδιο στη 
βόρεια Κύπρο και να προσαρτήσει τα κατεχόμενα εδάφη», 
ανέφερε ο Πρ. Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Γερου-
σίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ.
«Όσο είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της 
Γερουσίας και έχω λόγο στην πώληση στρατιωτικού εξο-
πλισμού, δεν θα συμφωνήσω να πουληθούν F-16 στην 
Τουρκία», τόνισε ο Μενέντεζ και πρόσθεσε: «Δεν πρέπει 
να ανταμείβουμε μια χώρα που είναι επιθετική προς τους 
γείτονές της».

«Η αμερικανική στάση δεν θα αλλάξει μέχρι 
να φύγουν τα στρατεύματα κατοχής από την 
Κύπρο»
«Σήμερα η απειλή της προσάρτησης των κατεχόμενων 
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν. Τούτων δοθέντων, δεν 
πιστεύω ότι οι ΗΠΑ πρέπει να δώσουν τα μαχητικά F-16 στα 
χέρια του προέδρου Ερντογάν. Και γι’ αυτό, ως πρόεδρος 
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων δεν θα εγκρίνω την 
πώληση κανενός F-16 στην Τουρκία μέχρι να σταματήσει 
την εκστρατεία των προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή», 
δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο γερουσιαστής, που παραμένει πρόεδρος της επιτροπής 

διεθνών σχέσεων της Γερουσίας, ξεκαθάρισε με την πιο 
σκληρή γλώσσα, ότι η επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας 
αποτελεί απειλή για τα αμερικανικά συμφέροντα, και τόνισε 
ότι η αμερικανική στάση δεν θα αλλάξει μέχρι να φύγουν τα 
στρατεύματα κατοχής από την Κύπρο.
«Η συνεχιζόμενη επιθυμία του Ερντογάν να προβάλλει 
τον απολυταρχισμό του στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο 
σημαίνει ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ η Αμερική να 
σταθεί στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ας δεί-
ξουμε στους δικτάτορες του κόσμου ότι δεν μπορούν μονο-
μερώς να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο με προσαρτήσεις 
όποτε το επιθυμούν. Ας εργαστούμε μέχρι και ο τελευταίος 
Τούρκος στρατιώτης να φύγει από το νησί της Κύπρου δια 
παντός», υπογράμμισε ο Μενέντεζ.

Νικόλ Μαλλιωτάκη: Το Κογκρέσο θα συνεχίσει 
να λέει «όχι» για τα F16 στην Τουρκία
Τη βεβαιότητα ότι η διακομματική αντίθεση που επικρα-
τεί στο Κογκρέσο για τα F16 θα συνεχιστεί, εκφράζει στην 
ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσινγκτον, Λένα Αργύρη, 
η ελληνοαμερικανίδα βουλευτής της Νέας Υόρκης Νικόλ 
Μαλλιωτάκη η οποία επανεξελέγη με άνεση στην περιφέ-
ρεια της. Η κ. Μαλλιωτάκης μάλιστα λέει ότι δεν ισχύει η 
άποψη ότι μια Ρεπουμπλικανική Βουλή θα είναι πιο φιλική 
προς την Τουρκία.

Ανεξαρτήτως τελικής κατάληξης της τροπολογίας Πάπας, 
αυτό που επιτεύχθηκε είναι η αποστολή ενός αυστηρού 
μηνύματος προς την Τουρκία αλλά και τον Λευκό Οίκο ότι 
η πώληση ή η αναβάθμιση των F16, συναντά σημαντικά και 
μάλιστα διακομματικά εμπόδια στο Κογκρέσο σημειώνει 
επίσης στην συνέντευξή της στην κρατική τηλεόραση.
Η ελληνοαμερικανίδα βουλευτής της Νέας Υόρκης αναφέ-
ρει: «Ολόκληρη η διαδικασία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο 
και έστειλε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στη κυβέρνηση ότι 
υπάρχει διακομματική αντίθεση τόσο στη Βουλή όσο και 
στη Γερουσία. Συνεργαζόμαστε με τον γερουσιαστή Μενέ-
ντεζ ως πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και εγώ 
συνεργάζομαι με τον Μάικ Μακόλ ο οποίος θα είναι ο επό-
μενος πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στη 
Βουλή για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία 
σε μια τέτοια πώληση. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό, 
πολύ καλό σημείο. Και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε 
την προστασία των συμμάχων μας».
Η Νικόλ Μαλλιωτάκης απορρίπτει την θεωρία που θέλει 
τους Ρεπουμπλικανούς να είναι πιο φιλικοί με την Τουρκία 
θυμίζοντας ότι το καλοκαίρι η τροπολογία Πάπας πέρασε 
στην ολομέλεια εξαιτίας της στήριξης του κόμματος της.
«Στη Γερουσία σίγουρα έχετε έναν πολύ ισχυρό σύμμαχο 
τον Γερουσιαστή Μενέντεζ που θα κρατήσει τη θέση του 
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 
της Γερουσίας. Αλλά και με τη Βουλή, που περνάει στους 
Ρεπουμπλικάνους, δεν νομίζω ότι αυτό θα υπάρξει δια-
φορά.
Εξακολουθείτε να βλέπετε ότι η πλειοψηφία των μελών 
της Βουλής αντιτίθεται στην πώληση και όταν αυτή η τρο-
πολογία ήρθε στην ολομέλεια μπορέσαμε να πάρουμε τις 
ψήφους των Ρεπουμπλικανών, ήταν αυτοί που τελικά βοή-
θησαν στην υπερψήφιση του νομοσχεδίου. Οι Δημοκρατι-
κοί δεν είχαν μόνοι τους τις ψήφους για να περάσουν αυτήν 
την τροπολογία. Ήταν οι ψήφοι των Ρεπουμπλικανών που 
ο Γκας Μπιλιράκης και εγώ μπορέσαμε να φέρουμε, πάνω 
από 60 ψήφοι, που την έκαναν τελικά να περάσει. Επομέ-
νως, ήταν πραγματικά μια διακομματική προσπάθεια και 
δεν θα είχε περάσει χωρίς διακομματική υποστήριξη».
Η επιβεβαίωση της στήριξης της Ελλάδος και της Κύπρου 
τόσο από τον Λευκό Οίκο όσο και από το Κογκρέσο στην 
σκιά της συνεχιζόμενης τουρκικής επιθετικότητας είναι κρί-
σιμης σημασίας αναφέρει η κ Μαλλιωτάκης.
«Ανησυχούμε πάντα όταν πραγματικά δεν ξέρουμε τι μπο-
ρεί να πει ή να κάνει ο τύπος (Ερντογαν) και συμπεριφέ-
ρεται επιθετικά και η ρητορική του είναι προβληματική. 
Αλλά νομίζω ότι γι’ αυτό ξέρετε, χρειαζόμαστε τα μέλη του 
Κογκρέσου και χρειαζόμαστε τη κυβέρνηση να επιβεβαι-
ώσει την υποστήριξή της στους συμμάχους μας στην περι-
οχή».

«Ο Ερντογάν βλέπει την 
παράνομη προσάρτηση μέρους 
της Ουκρανίας και θέλει να κάνει 
το ίδιο στην Κύπρο» δήλωσε ο 
Αμερικανός γερουσιαστής 
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Τον χτύπησα διότι πριν μου είχε 
ρίξει 30 μπουνιές στο πρόσωπο, 
υποστηρίζει ο γιος - Όλα τα μέλη της 
οικογένειας του οδηγήθηκαν σήμερα 
ενώπιον του Εισαγγελέα

Έ
να σκληρό επεισόδιο ενδοοικογενει-
ακής βίας σημειώθηκε χθες το πρωί 
στη Νέα Σμύρνη μεταξύ των μελών 
μιας τετραμελούς οικογένειας όταν, 

για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο 30χρο-
νος γιος επιτέθηκε με πρωτοφανή βιαιότητα 
εναντίον του πατέρα του.
Συγκεκριμένα, το επεισόδιο έλαβε χώρα 
χθες στις 16.15 σε γειτονιά της Νέας Σμύρνης 
και, κατά τη διάρκεια του, ο 30χρονος προ-
κάλεσε στον πατέρα του σωματικές βλάβες 

με αλλεπάλληλες μπουνιές στο πρόσωπο. 
Ήταν τέτοια η σφοδρότητα των χτυπημά-
των που ο 65χρονος άνδρας διεκομίσθη 
στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας για τις 
πρώτες βοήθειες.
Στη συνέχεια η κόρη του θύματος και 
αδερφή του δράστη, τον κατήγγειλε στις 
αστυνομικές Αρχές, κάτι που έπραξε στη 
συνέχεια και ο 30χρονος, υποστηρίζοντας 
ότι ο πατέρας του με τα υπόλοιπα μέλη της 
οικογένειας του, τον κρατούσαν με αποτέλε-
σμα να δεχθεί πρώτα από τον πατέρα του 30 
μπουνιές στο πρόσωπο.
Μετά την ανταλλαγή μηνύσεων όλα τα 
μέλη της εν λόγω οικογένειας οδηγήθηκαν 
σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Την προα-
νάκριση ενεργεί το Γραφείο Αντιμετώπισης 
Ενδοοικογενειακής Βίας Καλλιθέας.

Γιος γρονθοκόπησε τον πατέρα του και τον 
έστειλε στο νοσοκομείο! 

Τ
ο 2021 υπήρξε αναμφισβήτητα μια 
καλή χρονιά όσον αφορά στις στρα-
τιωτικές δαπάνες των εταίρων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τουλάχιστον 

προκύπτει από την ετήσια έκθεση CARD 
(Coordinated Annual Review on Defence), η 
οποία παραδόθηκε στους υπουργούς Άμυ-
νας των «27».
Σύμφωνα με την έκθεση, τα κεφάλαια που δια-
τέθηκαν πέρυσι – πριν το ξέσπασμα του πολέ-
μου στην Ουκρανία – για τις ένοπλες δυνάμεις 
έφτασαν στα 214 δισ. ευρώ, κάτι που μετα-
φράζεται σε αύξηση κατά 6% σε σύγκριση 
με το αμέσως προηγούμενο έτος. Μάλιστα, 
προβλέπεται ότι μέχρι το 2025, το παραπάνω 
ποσό θα αυξηθεί περαιτέρω κατά 70 δισ. ή 
κατά περίπου 33%.
Όμως δεν είναι μόνο ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία που ανάγκασε αρκετές χώρες να «επεν-
δύσουν» στην άμυνα τους. Σημαντικό ρόλο 
φαίνεται να παίζει και το ποιος είναι ο γείτο-
νάς σου.
Η Ελλάδα είναι μια από τις 
χώρες που αύξησαν στα 8,4 
δισεκατομμύρια δολάρια το 
2021 τις στρατιωτικές δαπά-
νες από 5 δισεκατομμύρια 
δολάρια το 2019, όπως ανα-
δεικνύεται από την έκθεση 
του Διεθνούς Ινστιτούτου 
Ερευνών για την Ειρήνη της 
Στοκχόλμης (SIPRI) το 2022.
Το γεγονός αυτό έχει προκα-
λέσει ιδιαίτερη ενόχληση στην Τουρκία. Ένα 
πρόγραμμα που όπως υπογραμμίζουν ανώτα-
τες πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θα 
έπρεπε να γίνουν ακόμα και αν δεν υπήρχε η 
Τουρκία, λόγω παλαιότητας των υφιστάμενων 
συστημάτων που διαθέτει η χώρα. Ωστόσο 
είναι σαφές ότι η «πολεμική» της Άγκυρας επι-
τάχυνε καταστάσεις.
Το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Αθήνας η 
Άγκυρα επιχειρεί να το εντάξει στο γενικότερο 
αφήγημα της περί ελληνικής απειλής με τη 
γραμμή να δίνουν σταθερά τόσο ο υπουργός 
Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, όσο 
και ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν.
Το Anadolu δημοσίευσε ανάλυση για τις ελλη-
νικές αμυντικές δαπάνες. Με τίτλο: «Κόστος 
και δικαιούχοι» και υπότιτλο «Είναι δύσκολο 
να πει κανείς πόσο μεγάλο μέρος των ελλη-
νικών αμυντικών δαπανών βασίζεται στην 
πραγματική ζήτηση, αλλά κυρίως καθοδηγεί-
ται από υποκινητές της προσφοράς από το 
εσωτερικό της ελληνικής γραφειοκρατίας που 

συνδέεται με διεθνείς αμυντικές εταιρείες».
Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, λοιπόν, οι 
στρατιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα αυξήθη-
καν στα 8,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 
από 5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019, όπως 
αναδεικνύεται από την έκθεση του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκ-
χόλμης (SIPRI) το 2022.
«Για να έχουμε καλύτερη κατανόηση, θα πρέ-
πει να ξέρουμε τι, αλλά και από πού προμη-
θεύεται η Ελλάδα στρατιωτικό εξοπλισμό 
και όπλα. Η Ελλάδα προμηθεύεται ένα ευρύ 
φάσμα πολύπλοκων αμυντικών συστημάτων 
προκειμένου να εκσυγχρονίσει τις ένοπλες 
δυνάμεις της και να ενισχύσει το στρατιωτικό 
δυναμικό της σύμφωνα με τις αναμενόμενες 
απειλές», σημειώνει ο Τούρκος αρθρογρά-
φος, κάνοντας σαφή νύξη τόσο στην συνεργα-
σία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ όσο και στη ρητο-
ρική περί επιθετικότητας στο Αιγαίο.
«Η ασφάλεια είναι σαν την ομορφιά, είναι 
σχετική και διαφέρει για κάθε χώρα. Οι ανη-

συχίες για την ασφάλεια 
των ΗΠΑ και του Νίγηρα 
δεν είναι ίδιες, επομέ-
νως οι ανησυχίες για την 
ασφάλεια της Ελλάδας δεν 
είναι ίδιες με αυτές της 
Τουρκίας. Από αυτή την 
άποψη, είναι σημαντικό 
να γνωρίζουμε ποιος ορί-
ζει τις ανησυχίες για την 
ασφάλεια της Ελλάδας. Οι 

αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής 
κυβέρνησης και της Βουλής καθορίζουν την 
πραγματική απειλή και τις ανάγκες ή μήπως 
χειραγωγούνται οι φορείς αυτοί;», σημειώνει 
στο σημείο αυτό ο Τούρκος πρώην συνταγ-
ματάρχης.
Τουρκία: Η Γαλλία ο μεγαλύτερος ωφελημένος 
των ελληνικών αμυντικών δαπανών
Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία και Ισραήλ 
τίθενται, επίσης, στο στόχαστρο του Anadolu 
για την αμυντική συνεργασία τους με την 
Ελλάδα. Η πραγματική «οργή», όμως, φαί-
νεται να αφορά την περίπτωση της Γαλλίας, 
με τον αρθρογράφο να δημιουργεί... σενάρια 
συνωμοσίας.
«Είναι σαφές ότι η Γαλλία είναι ο μεγαλύτε-
ρος ωφελημένος των ελληνικών αμυντικών 
δαπανών, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ, τη 
Γερμανία και το Ισραήλ. Είναι λοιπόν κατα-
νοητό γιατί οι γαλλικές αρχές κάνουν συχνές 
δηλώσεις που προκαλούν αίσθημα ανασφά-
λειας στην Ελλάδα», τονίζει ο Τούρκος από-
στρατος.

Ανησυχία στην Τουρκία για το 
εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας 
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Κουκουλοφόροι οχυρωμένοι στο Πολυτεχνείο πέταξαν μολότοφ στους αστυνομικούς και σπάνε ό,τι βρουν - Έγι-
ναν  τρεις συλλήψεις και 40 προσαγωγές

Ε
πεισόδια ξέσπασαν στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, στην Πολυτε-
χνική Σχολή, μετά την ολοκλήρω-
ση των πορειών για την 49η επέ-

τειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Μέχρι 
στιγμής, η αστυνομία έχει προχωρήσει 
σε τρεις συλλήψεις και 40 προσαγωγές 
ατόμων.
Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 9 το βράδυ 
όταν τα άτομα από την πορεία των αντι-
εξουσιαστών επέστρεψαν στην Πολυτε-
χνική Σχολή του ΑΠΘ.
Εκεί ξεκίνησαν να σπάνε μάρμαρα, έστη-
σαν οδοφράγματα στην οδό Εγνατία και 
στους χώρους του πανεπιστημίου και 
στη συνέχεια εκτόξευσαν δεκάδες βόμ-
βες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνά-
μεις.
Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ απάντησαν 
με χρήση δακρυγόνων και χειροβομ-
βίδων κρότου λάμψης, ενώ το ειδικό 
όχημα εκτόξευσης νερού επιχειρούσε 
διαρκώς για να σβήσει τις φωτιές που 
άναβαν οι κουκουλοφόροι και να τους 
απωθήσει.
Επιπλέον, τα άτομα χρησιμοποίησαν 
τους εσωτερικούς χώρους της Πολυτε-
χνικής Σχολής ως ορμητήριο, ενώ προ-
κάλεσαν αρκετές ζημιές στους εσωτερι-
κούς και τους εξωτερικούς χώρους του 
κτηρίου.
Λίγο μετά τις 10 το βράδυ η κατάσταση 
ημέμησε, με τους ανθρώπους της καθα-
ριότητας να προσπαθούν να καθαρί-
σουν την οδό Εγνατία για να δοθεί ξανά 
στην κυκλοφορία, μόλις καθαρίσει και η 
ατμόσφαιρα από τα χημικά.
Σημειώνεται ότι υπάρχει κάλεσμα 
για συγκέντρωση αλληλεγγύης στην 
Καμάρα, για τα άτομα που έγινε η προ-
σαγωγή τους από την αστυνομία.
Υπενθυμίζεται ότι πριν ξεκινήσουν οι 
πορείες για το Πολυτεχνείο, κουκου-
λοφόροι επιτέθηκαν με μολότοφ στους 
αστυνομικούς που βρίσκονταν στην οδό 
Αγίου Δημητρίου και έκαψαν ολοσχερώς 
μια δίκυκλη επιχειρησιακή μοτοσυκλέτα 
της ΕΛ.ΑΣ.

Το χρονικό των επεισοδίων
Με την επιστροφή αντιεξουσιαστών στο 
ΑΠΘ ξεκίνησαν επεισόδια μπροστά στην 

Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, στην Εγνα-
τία Οδό.
Στην κορυφή της πρώτης πορείας που 
ξεκίνησε από τον χώρο της Πολυτεχνικής 
Σχολής του ΑΠΘ ήταν μέλη του Συνδέ-
σμου Φυλακισθέντων & Εξορισθέντων 
Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) και ακολούθη-
σαν το ΠΑΜΕ και οι προσκείμενες στο 
ΚΚΕ φοιτητική και σπουδαστική νεολαία, 
καθώς και σωματεία εργαζομένων και 
συλλογικότητες. Οι διαδηλωτές κινήθη-
καν από την πλατεία Συντριβανίου, στην 
Εθνικής Αμύνης και στην οδό Τσιμισκή 
στάθηκαν μπροστά στο προξενείο των 
ΗΠΑ, φωνάζοντας συνθήματα. Από την 
Πλατεία Αριστοτέλους μέσω Εγνατίας 

Οδού επέστρεψαν στον χώρο της Πολυ-
τεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.
Η δεύτερη πορεία, στην κεφαλή της 
οποίας βρέθηκαν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ- 
Προδευτική Συμμαχία και της νεολαίας 
ΣΥΡΙΖΑ, με αφετηρία την πύλη εμπορίου 
της ΔΕΘ ακολούθησε την ίδια διαδρομή 
και κατέληξε στο μνημείο Λαμπράκη, 
στην οδό Βενιζέλου.
Στην τρίτη πορεία συμμετείχαν μέλη φοι-
τητικών παρατάξεων, κόμματων, οργα-
νώσεων της εξωκοινοβουλευτικής αρι-
στεράς και υποστηρικτές του ευρύτερου 
αντεξουσιαστικού χώρου. Όταν έφτασε 
η πορεία έφτασε μπροστά στο προξενείο 
άτομα που συμμετείχαν στην πορεία 
έκαψαν μία σημαία.
Με την επιστροφή της πορείας αντι-
εξουσιαστές έβαλαν φωτιά μπροστά 
στην Πολυτεχνική Σχολή, πετώντας βόμ-
βες μολότοφ και ρίχνοντας πυροτεχνή-
ματα. Θωρακισμένο οχήματα εκτόξευ-
σης νερού «Αύρα» της Ελληνικής Αστυ-
νομίας βγήκε στο οδόστρωμα από την 
πύλη εμπορίου.

Η πορεία του Πολυτεχνείου 
στην Αθήνα
Ειρηνικά ολοκληρώθηκε, λίγο μετά τις 
20:00, η πορεία για την 49η επέτειο από 
την εξέγερση του Πολυτεχνείου στην 
Αθήνα. Σύμφωνα με ενημέρωση της 
ΕΛΑΣ, στην πορεία συμμετείχαν περί τα 
10.000 άτομα, ωστόσο οι διοργανωτές 
ανεβάζουν τον αριθμό αυτό σε 40.000.
Οι δρόμοι που είχαν κλείσει λόγω της 
πορείας, άρχισαν να ανοίγουν σταδι-
ακά μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης. 
Παράλληλα, άνοιξαν οι σταθμοί του 
μετρό «Σύνταγμα», «Ευαγγελισμός» και 
«Mέγαρο Μουσικής», που είχαν κλείσει 
νωρίτερα το μεσημέρι.
Νωρίτερα το απόγευμα, η πορεία ξεκί-
νησε από την οδό Σταδίου με επικεφαλής 
εκπροσώπους φοιτητικών συλλόγων. 
Επίσης συμμετείχαν φορείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, 
το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, το ΜέΡΑ 25, το ΚΚΕ, 
κόμματα και οργανώσεις της εξωκοινο-
βουλευτικής αριστεράς, εργατικά σωμα-
τεία και συλλογικότητες του αντιεξουσι-
αστικού χώρου
Της πορείας όπως κάθε χρόνο προπο-
ρεύθηκε ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων 
Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-
1974, κρατώντας πανό με σύνθημα 
«Αντίσταση για πάντα στον φασισμό».

Πάτρα: «Βροχή» από μολότοφ 
Επεισόδια σημειώθηκαν στην «ουρά» 
της δεύτερης πορείας με άτομα του αντι-
εξουσιαστικού χώρου και αστυνομι-
κούς, στο ύψος της Ερμού και της Αγίου 
Νικολάου, στο τέλος της πορείας. Συγκε-
κριμένα, σύμφωνα με το dete.gr, άτομα 
του αντιεξουσιαστικού χώρου έριξαν 
μολότοφ και στη συνέχεια τους κυνήγη-
σαν οι αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αυτοί 
έφυγαν προς την πλατεία Πυροσβε-
στείου και τα γύρω στενά.
Επίσης, φωτιά εκδηλώθηκε και σε πολυ-
κατοικία απο ρίψη μολότοφ ενώ σύμ-
φωνα με πληροφορίες, τα άτομα κρα-
τούσαν ρόπαλα στα χέρια τους, είχαν 
σακίδια και φορούσαν κουκούλες και 
full face. Τα άτομα αυτά κατέβηκαν από 
την Κολοκοτρώνη προς την Όθωνος 
Αμαλίας.

Επεισόδια μετά την πορεία του Πολυτεχνείου στη 
Θεσσαλονίκη - Μεγάλες καταστροφές στο ΑΠΘ

Μουντιάλ 2022: Καταγγελία-
«βόμβα» για δωροδοκία 
από το Κατάρ σε παίκτες του 
Ισημερινού! 

Ο δημοσιογράφος Αμζάντα Ταχά έγραψε στο 
Twitter ότι το Κατάρ έχει «αγοράσει» τη νίκη 
στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, με σκορ 1-0

Τ
α προβλήματα για τους Καταριανούς τελειωμό 
δεν έχουν λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του 
Μουντιάλ 2022 που ξεκινά το απόγευμα της Κυ-
ριακής (20/11, 18:00).

Κι αυτή τη φορά δεν είναι κάποια δυτική κυβέρνηση ή 
ΜΜΕ που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στους διορ-
γανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά ένας επιφα-
νής Άραβας δημοσιογράφος. Ο λόγος για τον  Αμζάντ 
Ταχά, ο οποίος είναι συνεργάτης της Daily Mail, έχοντας 
ως έδρα το Μπαχρέιν και μεταξύ άλλων είναι Περιφε-
ρειακός Διευθυντής του Βρετανικού κέντρου μελετών 
και έρευνας Μέσης Aνατολής, αλλά και συγγραφέας του 
βιβλίου «Η εξαπάτηση της αραβικής άνοιξης», το οποίο 
δείχνει και  την ευαισθητοποίησή του για τα ζητήματα 
στη Μέση Ανατολή.
Ο Ταχά λοιπόν ανέβασε στον προσωπικό του λογαρια-
σμό στο twitter την σοκαριστική είδηση που εμφανίζει 
το Κατάρ να έχει δωροδοκήσει παίκτες του Ισημερινού 
(αντίπαλος του στον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνω-
σης) προκειμένου να επικρατήσει με 1-0 και μάλιστα το 
γκολ να σημειωθεί στο δεύτερο ημίχρονο.
Αναλυτικά το tweet του Ταχά:
«Το Κατάρ δωροδόκησε 8 ποδοσφαιριστές του Ισημερι-
νού με 7,4 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να ηττη-
θούν με 1-0 στον αγώνα της πρεμιέρας του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου. Την είδηση επιβεβαιώνουν πέντε πληροφο-
ριοδότες τόσο από το Κατάρ, όσο κι από τον Ισημερινό. 
Ελπίζουμε να είναι ψέματα. Ελπίζουμε όμως ότι η κοινο-
ποίηση της πληροφορίας θα επηρεάσει αυτή τη συναλ-
λαγή. Ο κόσμος πρέπει να αντιταχθεί στη διαφθορά της 
FIFA».
Από τη στιγμή που έγινε αντιληπτό το «τιτίβισμα» του 
Χαμζά επικράτησε ένας χαμός στα social media με τα 
μέσα του Εκουαδόρ να το αναπαράγουν με πηχαίους τίτ-
λους.
Την ίδια στιγμή και παρόλο που όσο περνάει η ώρα η 
συγκεκριμένη είδηση έχει αρχίσει να αναπαράγεται από 
πολλά διεθνή ΜΜΕ, ούτε το Κατάρ, ούτε ο Ισημερινός 
και πολύ περισσότερο η Διεθνής Ομοσπονδία δεν έχουν 
πάρει θέση σ’ αυτήν την πολύ σοβαρή καταγγελία, δημι-
ουργώντας απορίες για τη στάση τους.
Μάλιστα το... ειρωνικό στην όλη υπόθεση είναι ότι τις 
τελευταίες ημέρες η FIFA είχε κάνει μεγάλη προσπάθεια 
για να αναδείξει τη βούληση της στην καταπολέμηση των 
χειραγωγημένων αγώνων στο Μουντιάλ, δίνοντας λεπτο-
μέρειες της συνεργασίας της με την εξειδικευμένη σε 
τέτοια ζητήματα εταιρία Sport Radar. Η τελευταία επερ-
γάζεται τεράστιο όγκο δεδομένων από 600 παγκόσμιους 
παρόχους στοιχηματικών υπηρεσιών, έχοντας εντοπίσει 
600 υποπτα προς χειραγώγηση ματς τους τελευταίους 9 
μήνες.
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Το στέλεχος της δομής, που 
καταγγέλλεται για ασέλγεια, έδινε τις 
εντολές για τους ξυλοδαρμούς - Θα 
κληθεί να καταθέσει και αγόρι, που 
λέει ότι τον χτυπούσαν με σίδερο στα 
καλάμια των ποδιών του

Γ
νώση, αλλά και συμμετοχή σε βίαιες 
πράξεις και ξυλοδαρμούς, λένε οι πλη-
ροφορίες πως είχαν δύο ακόμη άτο-
μα  της δομής «Κιβωτός του Κόσμου», 

που ήταν κοντά στο στέλεχος που καταγγέλ-
λει ο 19χρονος ότι ασελγούσε σε βάρος του 
για δύο ολόκληρα χρονια.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρ-
χαν και άλλα παιδιά που ζούσαν τον εφιάλτη 
κλειδωμένα σε δωμάτια και τιμωρούνταν 
με άγριους ξυλοδαρμούς. Στην κατάθεσή 
του στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυν-
σης Προστασίας Ανηλίκων, όπως αποκάλυψε 
το protothema.gr, ο 19χρονος ανέφερε πως 
ένας φίλος του, του είπε ότι δύο άτομα που 
κατονόμασε, τον χτυπούσαν με ένα σίδερο 
στα καλάμια των ποδιών του, μέχρι που 
μάτωσε.
Τις εντολές για τον άγριο ξυλοδαρμό τις έδινε 

το στέλεχος που καταγγέλλεται για ασέλγεια.
Οι αστυνομικοί αναμένεται να καλέσουν για 
κατάθεση και το συγκεκριμένο παιδί, ενώ 
στη συνέχεια, λένε οι ίδιες πηγές, θα ακο-
λουθήσουν άλλα τέσσερα άτομα που φιλο-
ξενούνταν στη δομή, όπου φέρεται, σύμ-
φωνα με την καταγγελία του 19χρονου, να 
μεταφέρθηκαν απο τη δομή της Καλαμάτας 
στην Αθήνα και για ενα μήνα να τους είχαν 
κλειδωμένους σε δωμάτια και να τους χτυ-
πούσαν καθημερινά, παρουσία του στελέ-
χους που καταγγέλλεται.
Οι εξελίξεις στην υπόθεση είναι καταιγιστι-
κές και αναμένεται πολλά παιδιά που φιλο-
ξενούνταν στις δομές να περάσουν ένα-ένα 
τα γραφεία του Ανηλίκων για κατάθεση.
Στις 7 σελίδες της πυκνής κατάθεσης που 
έδωσε ο 19χρονος σήμερα πρώην φιλοξε-
νούμενος στην “Κιβωτό του Κόσμου”, ξετυ-
λίγεται ένα αδιανόητο γαϊτανάκι διαστρο-
φής, κακοποίησης, ασέλγειας με θύματα 
ανήλικα παιδιά. Το παιδί, από τα έξι του χρό-
νια, φιλοξενείτο κατά διαστήματα σε διάφο-
ρες δομές της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, 
μαζί με τη μητέρα του η οποία παρουσίαζε 
σοβαρά προβλήματα υγείας και τον μεγαλύ-
τερο αδερφό του. 

επικαιρότητα

«Κιβωτός του Κόσμου»: Καταγγελία 
και για άγριους ξυλοδαρμούς 

Μαντζουράνης: Εξ αρχής 
αθώα τα δέκα πρόσωπα που 
κατηγορήθηκαν για τη Novartis 

Τ
α δέκα πολιτικά πρόσωπα που 
κατηγορήθηκαν για την υπόθεση 
Novartis ήταν εξ αρχής αθώα, δή-
λωσε ο δικηγόρος και υπεύθυνος 

Τομέα Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης 
Μαντζουράνης.
Σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό 
σταθμό Status 107,7 μεταξύ άλλων είπε 
ότι οι κατηγορίες και για τα δέκα πολι-
τικά πρόσωπα τέθηκαν στο αρχείο, «που 
σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν εξ 
αρχής αθώοι».
Ο διάλογος του Γιάννη Μαντζουράνη με 
τους δημοσιογράφους στην εκπομπή:
Μαντζουράνης: Ναι, όπου εκεί παρά τις 
χυδαίες επιθέσεις, το 
συμβούλιο του Ειδικού 
Δικαστηρίου ομόφωνα 
έκρινε ότι δεν πρέπει να 
αποκαλυφθεί η ταυτό-
τητα των προστατευό-
μενων μαρτύρων και ότι 
είπαν όλη την αλήθεια, 
είναι ξεκάθαρη.
Δημοσ ιογράφος:  Η 
οποία όμως αλήθεια δεν έστειλε και κανέ-
ναν στη φυλακή, έτσι;
Μαντζουράνης: Ποιον να στείλει στη 
φυλακή;
Δημοσιογράφος: Αυτούς που πήραν με τις 
τροχήλατες βαλίτσες με τα λεφτά.
Μαντζουράνης: Μισό λεπτάκι τώρα, μισό 
λεπτάκι. Δεν έστειλε στη φυλακή γιατί 
αρχειοθετήθηκαν και οι δέκα υποθέσεις.
Δημοσιογράφος: Ως έγκριτος νομικός 
ξέρετε ότι μια υπόθεση αρχειοθετείται, 

αν δεχθούμε ότι η Θέμιδα είναι τυφλή για 
να σας βοηθήσω, αρχειοθετείται όταν δεν 
προκύπτουν ενοχοποιητικά στοιχεία...
Μαντζουράνης: Βεβαίως, αυτό λέω κι εγώ. 
Δεν προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία 
και μέσα σε χρόνο «dt» που λέμε, μέσα σε 
ταχύτατο χρόνο, η αρμόδια εισαγγελέας, η 
κυρία Τουλουπάκη, την οποία υπερασπί-
ζομαι στο Ειδικό Δικαστήριο, έθεσε επτά 
υποθέσεις στο αρχείο. Και μετά από λίγο, 
από κάμποσο καιρό τέθηκαν και οι υπό-
λοιπες τρεις, που σημαίνει ότι οι άνθρω-
ποι αυτοί ήταν εξ αρχής αθώοι. Αυτό λέω 
κι εγώ.
Δημοσιογράφος: Ναι, αλλά για θυμηθείτε 

τι γράφτηκε, τι λέχθηκε 
και από το Documento 
και από όλους τότε, ότι 
τα παίρνουν από τροχή-
λατες βαλίτσες.
Μ α ν τ ζ ο υ ρ ά ν η ς : 
Αφορά, προσέξτε, το 
τι γράφτηκε και το τι 
λέχθηκε αφορά τις εφη-
μερίδες και τα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας που τα έλεγαν και 
τα έγραφαν.
Δημοσιογράφος: Και τι σας διαβεβαιώνει 
ότι δεν είναι και τώρα έτσι;
Μαντζουράνης: Ακούστε, δεν με διαβε-
βαιώνει τίποτα, γι’ αυτό είναι η εισαγγε-
λική αρχή και η ανακριτική αρχή αρμόδια 
να διασταυρώσει τα όσα λένε οι προστα-
τευόμενοι μάρτυρες. Γιατί ο κάθε μάρτυ-
ρας μπορεί να λέει την αλήθεια ή μπορεί 
να λέει και παραμύθια. Τ

η θετική ψήφο σχεδόν του 
συνόλου του ελληνικού κοι-
νοβουλίου έλαβε διάταξη νο-
μοσχεδίου του υπουργείου 

Δικαιοσύνης με την οποία εγγράφε-
ται στο δελτίο ποινικού μητρώου κά-
θε ασκηθείσα ποινική δίωξη για ε-
γκλήματα που στρέφονται σε βάρος 
ανηλίκου μέχρι την αμετάκλητη εκ-
δίκαση της υπόθεσης. «Ναι» ψήφι-
σαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλ-
λαγής, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση, ενώ 
το ΜέΡΑ25 ψήφισε «όχι», με τα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης να εκφρά-
ζουν προβληματισμούς για το θέμα 
της κάμψης του τεκμηρίου της αθω-
ότητας.
Η διάταξη (άρθρο 14) αποτελούσε 
μέρος νομοσχεδίου που ενσωματώ-
νει ευρωπαϊκή οδηγία για την ανταλ-
λαγή πληροφοριών σχετικά με υπη-
κόους τρίτων χωρών. Επί του συνό-

λου του νομοσχεδίου, «ναι» ψήφισαν 
ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλα-
γής και Ελληνική Λύση, ενώ ΚΚΕ και 
ΜέΡΑ25 ψήφισαν «όχι».
Σημειώνεται ότι με ευρύτατη πλειο-
ψηφία έγινε δεκτή η τροπολογία για 
την πιλοτική λειτουργία του [κου-
μπιού πανικού» το οποίο εγκαθί-
σταται στα έξυπνα κινητά, και ειδο-
ποιεί την Αστυνομία σε περιπτώσεις 
ενδοοικογενειακής βίας («ναι» από 
ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλα-
γής, «παρών» από ΚΚΕ και Ελληνική 
Λύση, «όχι» από ΜέΡΑ25).
Δεκτή έγινε, τέλος, η τροπολογία 
που αφορά στη μεταβίβαση επιχεί-
ρησης που κατέχει άδεια ραδιοφω-
νικού ή τηλεοπτικού σταθμού με ιδι-
ωτικό συμφωνητικό («ναι» από ΝΔ, 
«παρών» από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-Κί-
νημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση, 
«όχι» από ΚΚΕ και ΜέΡΑ25).

Βουλή: «Ναι» στο άρθρο για την εγγραφή 
στο ποινικό μητρώο των διώξεων για 
εγκλήματα κατά ανηλίκων
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επικαιρότητα

Ε
ποικοδομητική χαρακτήρισε ο Νίκος 
Δένδιας τη συζήτηση με τον πρόεδρο 
της Βουλής των Αντιπροσώπων της 
Λιβύης για τις σχέσεις Αθήνας-Τρίπο-

λης μετά το επεισόδιο με την υπουργό Εξω-
τερικών Νάιλα Μανγκούς.
Ώρες αφότου ο Έλληνας υπουργός Εξωτερι-
κών αποφάσισε άμεση αναχώρηση για Βεγ-
γάζη, λόγω της παρουσίας στο αεροδρόμιο 
της Τρίπολης της Μάνγκους που υπέγραψε 
το παράνομο σύμφωνο με τον Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, εξέφρασε, μετά τη συνάντηση 
με τον Αγκίλα Σάλεχ Ίσα, την ικανοποίησή 
του για την καταδίκη των τουρκολιβυκών 
μνημονίων.
«Συναντήθηκα με τον Πρόεδρο της Βουλής 
Αντιπροσώπων της Λιβύης και εκπρόσωπο 
της πόλης Al Qubbah, Aguila Saleh Issa. Του 
εξέφρασα την ελληνική ικανοποίηση για την 
καταδίκη των τουρκολιβυκών «μνημονίων» 
(2019, 2022). Εποικοδομητική συζήτηση για 
κοινοβουλευτικά ζητήματα και διμερείς σχέ-
σεις» έγραψε ο υπουργός 
Εξωτερικών σε tweet μετά 
τη συνάντηση.
Η Ελλάδα θέλει να έχει 
συνομιλίες με τη Λιβύη, 
ξεκαθάρισε ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, 
ολοκληρώνοντας την επί-
σκεψή του στη Βεγγάζη, 
«αλλά με την κυβέρνηση η 
οποία θα προκύψει από τις εκλογές και θα 
εκπροσωπεί την πραγματική βούληση του 
λαού της Λιβύης».
«Με αυτή την κυβέρνηση, η Ελλάδα πράγ-
ματι θα αρχίσει συνομιλίες και πιστεύω θα 
καταλήξουμε και σχετικά γρήγορα, γιατί 
το θέμα είναι μάλλον καθαρό», σημείωσε 
χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.
Προσέθεσε ακόμη ότι «η υπηρεσιακή 
κυβέρνηση της Λιβύης έχει υποχρέωση να 
συνεργαστεί απόλυτα, ώστε να οδηγηθεί η 
χώρα σε γρήγορες εκλογές».
Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, η επίσκεψη στη 
Λιβύη, όπως ήταν προγραμματισμένο ξεκί-
νησε από την Τρίπολη, όπου επρόκειτο να 
συναντηθεί με τον πρόεδρο Μένφι.
«Όμως η υπουργός Εξωτερικών της υπηρε-
σιακής κυβέρνησης προσπάθησε να μου 
επιβάλλει με την παρουσία της στο αερο-
δρόμιο να συναντηθώ μαζί της, με αποτέλε-
σμα να διακόψω το ταξίδι μου στην Τρίπολη 
και να πετάξω στη Βεγγάζη, όπου ακολου-
θήθηκε το πρόγραμμα», σημείωσε.
Καταρχήν, όπως επισήμανε, έγινε η τελετή 

παράδοσης των 30.000 εμβολίων, σε συνέ-
χεια επιπλέον 200.000 που έχουμε στείλει 
στη Λιβύη.
«Στη συνέχεια η συνάντηση με το στρατάρχη 
Χάφταρ που επανέλαβε τις γνωστές θέσεις 
του για το τουρκολιβυκό “μνημόνιο” και για 
την παρουσία τής Τουρκίας στη Λιβύη».
Ακολούθως είχε συνάντηση με βουλευτές 
και μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων 
που είχε την ευκαιρία να τους εξηγήσει τις 
ελληνικές θέσεις. «Μάλιστα εμπειρογνώμο-
νες του υπουργείου Εξωτερικών τους έδω-
σαν λεπτομέρειες όσον αφορά το Διεθνές 
Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», 
τόνισε.
«Επίσης, είχα την ευκαιρία να είμαι παρών 
σε μια τελετή στο λιμάνι της Βεγγάζης, όπου 
η Ελλάδα παρέχει βοήθεια για την επαναλει-
τουργία τού λιμανιού. Το λιμάνι της Βεγγάζης 
είναι εξαιρετικά σημαντικό, χρησιμεύει όχι 
μόνο για τη μεταφορά εμπορευμάτων στην 
ίδια τη Βεγγάζη, αλλά και για τη μεταφορά 

ανθρωπιστικής βοήθειας 
στις χώρες του Σαχέλ», 
επισήμανε και ανέφερε 
πως η Ελλάδα σε δυο 
φάσεις έχει παράσχει 
βοήθεια ώστε να μπορέ-
σει το λιμάνι να ξαναγίνει 
λειτουργικό.
Στο κενό έπεσε η προ-
σπάθεια της μεταβατικής 

κυβέρνησης της Λιβύης, η οποία ως μονα-
δική αρμοδιότητα έχει την διεξαγωγή εκλο-
γών στη χώρα και όχι η υπογραφή παρά-
νομων κειμένων όπως το τουρκολιβυκό 
μνημόνιο ή συμφωνιών όπως αυτή με την 
Τουρκία για τους υδρογονάνθρακες, να 
στήσει παγίδα στον Νίκο Δένδια με στόχο 
ένα φωτογραφικό καρέ του ίδιου με την 
υπουργό Εξωτερικών, Νάιλα Μανγκούς.
Η προσπάθεια της μεταβατικής κυβέρνη-
σης της Λιβύης και το «φάουλ πλέι» έγινε 
αντιληπτή από τον υπουργό Εξωτερικών και 
γι’ αυτό ελήφθη η απόφαση το αεροπλάνο 
που είχε προσγειωθεί στην Τρίπολη να μην 
ανοίξει καν την πόρτα του αλλά αντίθετα να 
απογειωθεί για τη Βεγγάζη. Η πρόκληση, 
όμως, δεν σταμάτησε εκεί καθώς η μετα-
βατική κυβέρνηση της Λιβύης προσπάθησε 
να κάνει και «καψώνι» στην ελληνική απο-
στολή εμποδίζοντας το αεροσκάφος με τον 
Νίκο Δένδια να αναχωρίσει για Βεγγάζη και 
τελικά αυτό χρειάστηκε να ταξιδέψει μέσω 
του FIR Μάλτας προκειμένου να φτάσει στην 
ανατολική Λιβύη.

Λιβύη: Ο πρόεδρος της Βουλής 
είδε τον Δένδια και καταδίκασε το 
τουρκολιβυκό μνημόνιο

Δίκη «ψευτογιατρού»: 8 φορές 
ισόβια, 50 χρόνια κάθειρξη και 
327.000 ευρώ χρηματική ποινή 

Μ
ια από τις μεγαλύτερες ποινές 
που έχουν καταγραφεί στα 
δικαστικά χρονικά επέβαλλε 
σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δι-

καστήριο της Αθήνας, στον 50χρονο Νικό-
λαο Κοντοστάθη, γνωστό ως «ψευτογια-
τρό», ο οποίος πουλώντας έναντι χιλιάδων 
ευρών, μαντζούνια και βοτάνια σε ανθρώ-
πους που είχαν νοσήσει από καρκίνο – α-
νάμεσά τους και δυο παιδιά – τους οδήγη-
σε εν τέλει στο θάνατο.
Ο «ψευτογιατρός» καταδικάσθηκε σε 8 
φορές ισόβια, 50 χρόνια κάθειρξη (εκτι-
τέα τα 20) και 327.000 ευρώ χρηματική 
ποινή . Η ποινή αυτή αφορά στις επτά 
ανθρωποκτονίες ασθενών και σε έξι από-
πειρες ανθρωποκτονιών, όπως και για 
σειρά άλλων βαρύτατων αδικημάτων για 
τα οποία κρίθηκε ένοχος.
Συνολικά, ο 50χρονος Κοντοστάθης δικά-
στηκε 12 ανθρωποκτονίες και 14 απόπει-
ρες ανθρωποκτονιών. Με βάση την πρω-
τόδικη απόφαση, ο Κοντοστάθης θα μεί-
νει φυλακισμένος για 25 χρόνια. 
Η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν γεμάτη 
από θύματα, συγγενείς θυμάτων και άλλα 
πρόσωπα που είχε την ατυχία να βρουν το 
δρόμο τους τον κατηγορούμενο, ο οποίος 
πουλώντας τους ελπίδα, κατάφερνε να 
τους πείσει να διακόπτουν τις θεραπείες 
των γιατρών τους και να ακολουθούν τις 
δικές του κομπογιαννίτικες, τις οποίες σχε-
δόν πάντα συνέδεε με τη πίστη, το Θεό και 
το θαύμα!
Είναι ενδεικτικό ότι πριν την ανακοίνωση 

της απόφασης για συγχώνευση των ποι-
νών (η οποία είναι και η τελική) το δικα-
στήριο είχε ανακοινώσει τις εξής καθείρ-
ξεις και ποινές για τον κατηγορούμενο, ο 
οποίος τις άκουγε από το εδώλιο, χωρίς να 
αντιδράσει.
Συγκεκριμένα, το δικαστήριο του επέβαλε:
-Ισόβια για κάθε μια από τις 7 ανθρωπο-
κτονίες για τις οποίες κρίθηκε ένοχος
- 12 έτη κάθειρξης για κάθε μια από τις έξι 
απόπειρες ανθρωποκτονιών για τις οποίες 
κρίθηκε ένοχος
- Ισόβια και 300.000 ευρώ για το κακούρ-
γημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσών.
- Κάθειρξη δέκα ετών και χρηματική ποινή 
18.000 ευρώ για το κακούργημα της απά-
της.
-Φυλάκιση ενός έτους για το αδίκημα 
της αντιποίησης ιατρικού επαγγέλματος 
καθώς και χρηματικό πρόστιμο 2.000 
ευρώ.
-Ποινή φυλάκισης δυο ετών για το αδί-
κημα της πλαστογραφίας και πρόστιμο 15. 
000 ευρώ.
- Ποινή φυλάκισης δυο ετών για το αδί-
κημα της οπλοκατοχής και πρόστιμο 1000 
ευρώ
- Ποινή φυλάκισης ενός έτους για παρά-
νομη κατοχή μνημείου.
Η δίκη για τη συγκεκριμένη υπόθεση 
διήρκησε έναν περίπου χρόνο και από την 
αίθουσα του δικαστηρίου πέρασαν δεκά-
δες θύματα του κατηγορούμενου, κατα-
θέτοντας τα όσα βίωσαν όταν τον συνά-
ντησαν. 
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καναδάς

Μια 32χρονη με αναπηρία λέει ότι 
βρίσκεται στα τελικά στάδια του 
αιτήματος ευθανασίας με ιατρική 
βοήθεια μετά από επτά μάταια 
χρόνια αίτησης για οικονομικά 
προσιτή στέγαση στο Τορόντο.

Η 
Ντενίζ, της οποίας το πραγματικό 
όνομα έχει παραλειφθεί για την 
προστασία της ταυτότητάς της, 
πάσχει από μια πάθηση γνωστή 

ως Πολλαπλή Χημική Ευαισθησία. Η έκ-
θεση σε χημικές ουσίες που συνήθως βρί-
σκονται στα νοικοκυριά, όπως απορρυπα-
ντικά ρούχων και αποσμητικά χώρου, προ-
καλεί εξουθενωτικά συμπτώματα.
Το δέρμα της εμφανίζει εξανθήματα, υπο-
φέρει από εκτυφλωτικούς πονοκεφάλους 
που μπορεί να προκαλέσουν προσωρινή 
παράλυση και ο διαρκής κίνδυνος ενός 
αναφυλακτικού επεισοδίου διαφαίνεται 
πάνω της.
Αυτό έχει κάνει την εξασφάλιση στέγασης 
μια φαινομενικά αδύνατη επιδίωξη.
Μετά από ένα άρθρο του CTV National 
News που δημοσιεύτηκε την άνοιξη και 
περιγράφει λεπτομερώς την εκκρεμή 
έγκρισή της για ιατρική βοήθεια σε περί-
πτωση θανάτου (MAiD), η Ντενίζ είπε ότι 
η έκρηξη της δημόσιας υποστήριξης που 
έλαβε προκάλεσε μια αχτίδα ελπίδας για 
το μέλλον της. Αλλά τώρα, έχει αρχίσει να 
βαραίνει.
«Μου δόθηκε αυτή η σχεδόν ελπίδα όπου 
βλέπω έναν τρόπο με τον οποίο θα μπο-
ρούσα να επιβιώσω τώρα… τα κομμάτια 
απλά δεν αθροίζονται και τα χρήματα είναι 

το ρολόι», είπε.
Το MAiD νομιμοποιήθηκε στον Καναδά 
το 2016 για ασθενείς των οποίων ο φυσι-
κός θάνατος ήταν εύλογα προβλέψιμος και 
αργότερα τροποποιήθηκε για να συμπε-
ριλάβει Καναδούς που υποφέρουν από 
μια «ανυπόφορη» και «μη αναστρέψιμη» 
ασθένεια, ασθένεια ή αναπηρία.
Περισσότεροι από 1.000 δωρητές συγκέ-
ντρωσαν χρήματα την άνοιξη για να βοη-
θήσουν την Ντενίζ να εξασφαλίσει μόνιμη 
στέγαση σε έναν χώρο προσβάσιμο από 
αναπηρικά αμαξίδια με αμόλυντο αέρα. 
Αλλά έξι μήνες αργότερα, εξακολουθεί να 
ψάχνει για σπίτι καθώς τα χρήματα και ο 
χρόνος τελειώνουν.
«Αυτή τη στιγμή μου απομένουν δύο 
μήνες», είπε η Ντενίζ, γνέφοντας προς την 
υπόλοιπη δεξαμενή των χρημάτων της.
«Έχω ζητήσει τελική έγκριση για MAiD», 
είπε.
Τον Οκτώβριο, η Ντενίζ περιόδευσε για 
πρώτη φορά σε μια μονάδα της πόλης που 
προσέφερε ενοίκιο κάτω της αγοράς – κάτι 
που έψαχνε για το μεγαλύτερο μέρος μιας 
δεκαετίας. Όταν όμως είδε τον διαθέσιμο 
χώρο, διαπίστωσε ότι δεν ήταν κατοική-
σιμος.
«Το πρώτο περίβλημα που είδα δεν είχε 
επαρκή ροή αέρα. Υπήρχε μόνο ένα παρά-
θυρο. Υπήρχε μια μυρωδιά μούχλας στο 
μπάνιο, νεκρά πτώματα κατσαρίδων», 
είπε.
«Εδώ είναι που γίνεται ένα ζήτημα προ-
σβασιμότητας επειδή ουσιαστικά, δεν 
υπάρχουν οικονομικά ενοίκια στην πόλη 
που να έχουν σχεδιαστεί ή να φιλοξενούν 
άτομα με πολλαπλή χημική ευαισθησία.»

Γυναίκα από το Τορόντο στα τελικά 
στάδια της αίτησης ευθανασίας μετά από 
σχεδόν μια δεκαετία αναζήτησης στέγης

Κάτοικος του Κεμπέκ 
κατηγορείται για τρομοκρατική 
ενέργεια στην Αϊτή

Οργή Σι Τζινπίνγκ για Τριντό 
επειδή διέρρευσε ιδιωτική 
συνομιλία τους

Έ
ξαλλος ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιν-
πίνγκ με τον πρωθυπουργό του 
Καναδά Τζάστιν Τριντό. Το «θερ-
μό» τετ α τετ που κατέγραψαν οι 

κάμερες
Ιδιαίτερα ενοχλημένος παρουσιάστηκε ο 
Σι Τζινπίνγκ σε διάλογο που είχε με τον 
Τζάστιν Τριντό στο περιθώριο της G20 .
Ο πρόεδρος της Κίνας απευθύνθηκε στον 
Καναδό πρωθυπουργό σε έντονο ύφος 
καθώς όπως είπε, ο Τριντό διέρρευσε στα 
μέσα ενημέρωσης προσωπική συνομιλία 
των δύο ηγετών στον Τύπο και τον κατη-
γόρησε ότι με αυτό τον τρόπο βλάπτει τις 
διπλωματικές τους σχέσεις.
Στο σύντομο τετ α τετ που είχαν σήμερα 
οι δυό τους, καταγράφηκε η συζήτηση 

μεταξύ τους κατά την οποία ο Τζάστιν Τρι-
ντό τα «ακούει» από τον πρόεδρο Σι:
«Όλα όσα συζητήσαμε χθες έχουν διαρ-
ρεύσει στις εφημερίδες και αυτό δεν είναι 
ανάρμοστο. Δεν ήταν συμφωνημένο να 
γίνει έτσι η συζήτηση» είπε ο Σι μέσω του 
μεταφραστή του.
«Στον Καναδά, πιστεύουμε στον ελεύ-
θερο, ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο και 
αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε», είπε 
ο Τριντό, διακόπτοντας τον μεταφραστή 
του Σι. «Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια 
να συνεργαστούμε εποικοδομητικά, αλλά 
θα υπάρξουν πράγματα στα οποία θα δια-
φωνήσουμε».
«Ας δημιουργήσουμε πρώτα τις κατάλλη-
λες συνθήκες», κατέληξε ο Σι.

Τ
ο RCMP αναφέρει ότι ένας 51χρο-
νος άνδρας από το Κεμπέκ κατη-
γορήθηκε για σχεδιασμό τρομο-
κρατικής ενέργειας για την ανα-

τροπή της κυβέρνησης της Αϊτής του 
Jovenel Moise.
Ο Gerald Nicolas θα εμφανιστεί στο δικα-
στήριο του Κεμπέκ την 1η Δεκεμβρίου για 
να αντιμετωπίσει τρεις κατηγορίες που 
σχετίζονται με την τρομοκρατία. Δεν έχει 
τεθεί υπό κράτηση στο μεσοδιάστημα, 
είπε η αστυνομία την Πέμπτη.
Ο Nicolas κατηγορείται ότι εγκατέλειψε 
τον Καναδά για να διευκολύνει μια τρο-
μοκρατική δραστηριότητα, διευκόλυνα 
μια τρομοκρατική δραστηριότητα και 
παρείχε περιουσία για τρομοκρατικούς 
σκοπούς.
Η αστυνομία λέει ότι η έρευνά της για τον 
Nicolas δεν σχετίζεται με τη δολοφονία 
του Moise τον Ιούλιο του 2021 και ότι 
πρόκειται για δύο ξεχωριστά γεγονότα.
Οι Mounties ισχυρίζονται ότι ο Nicolas, 
κάτοικος του Levis, Que., σχεδίαζε να 
οργανώσει μια ένοπλη επανάσταση στην 
Αϊτή και να καταλάβει τελικά την εξουσία.
Ο Τσαρλς Πουαριέ, εκπρόσωπος του 
RCMP, είπε ότι οι κατηγορίες εναντίον 
του Νικολά είναι σοβαρές και ότι φέρεται 
να ταξίδεψε στην Αϊτή για να συντονίσει 

μια ομάδα ατόμων που είχαν πρόθεση να 
συμμετάσχουν σε πραξικόπημα.
«Αυτό που βρέθηκε και φέρεται ότι 
συνέβη κατά τη διάρκεια αυτής της έρευ-
νας είναι ότι ο κ. Nicolas ταξίδεψε στην 
Αϊτή και σε άλλες χώρες της Κεντρικής 
και Νότιας Αμερικής -- μιλάμε για πολλές 
χώρες -- για να προσλάβει, να χρηματο-
δοτήσει και να αποκτήσει όπλα για την 
ένοπλη επανάστασή του», είπε ο Πουαριέ 
από το Μόντρεαλ.
«Όχι μόνο ήθελε να ανατρέψει την κυβέρ-
νηση, αλλά και να καταλάβει την εξου-
σία».
Ο Πουαριέ είπε ότι η έρευνα δείχνει ότι ο 
Νίκολας δεν είχε επιτυχία στην απόκτηση 
όπλων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com



13ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ18 Νοεμβρίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ14 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

18 Νοεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

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
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SALES EVENT
Order today!  
Secure your rates with 
Hyundai Program Protection*

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

2023 TUCSON
Lease the 2.5L Essential FWD for:

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

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

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



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

18 Νοεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com



1718 Νοεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com
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καναδάς

Η 
Transport Canada εκτιμά ότι έως και 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια η εμπο-
ρική δραστηριότητα σταμάτησε λόγω των συνοριακών αποκλεισμών σε ο-
λόκληρη τη χώρα που σχετίζονται με διαδηλώσεις κατά των περιορισμών 
του COVID-19 τον περασμένο χειμώνα, σύμφωνα με δημόσια έρευνα που 

ακούστηκε την Τετάρτη.
Η Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης Δημόσιας Τάξης, η οποία διερευνά την απόφαση της 
κυβέρνησης των Φιλελευθέρων να επικαλεστεί τον Νόμο για τις Έκτακτες Ανάγκες, 
εξέτασε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ του προσωπικού για διάφο-
ρους ομοσπονδιακούς υπουργούς που άκουγαν από επιχειρήσεις που απογοητεύτη-
καν από τους αποκλεισμούς των συνόρων μεταξύ 8 και 9 Φεβρουαρίου.
Οι διαδηλωτές οδήγησαν μεγάλες εξέδρες, φορτηγά και άλλα οχήματα διακοσμη-
μένα με καναδικές σημαίες προς την Οτάβα και πολλά συνοριακά περάσματα για να 
διαμαρτυρηθούν για τις εντολές εμβολίων για διασυνοριακούς φορτηγατζήδες, τους 
περιορισμούς του COVID-19 και την κυβέρνηση Τριντό.
Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό αναφέρθηκε στις οικονομικές επιπτώσεις των απο-
κλεισμών και στην υπονόμευση της οικονομικής και εθνικής ασφάλειας του Καναδά 
στην κήρυξη έκτακτης ανάγκης της 14ης Φεβρουαρίου.

Στο Transport Canada 
υπολογίζουν έως και $3,9 
δις «χασούρα» εξαιτίας του 
«Freedom Convoy»

Τα συνδικάτα εργαζομένων 
στον τομέα της εκπαίδευσης 
του Οντάριο ειδοποιούν για 
επανέναρξη απεργίας

Το συνδικάτο που εκπροσωπεί 55.000 
εκπαιδευτικούς εργαζόμενους στο 
Οντάριο κατέθεσε προειδοποίηση 
πέντε ημερών για να επιστρέψει στην 
απεργία, πράγμα που σημαίνει ότι τα 
σχολεία ενδέχεται να αναγκαστούν 
να κλείσουν από τη Δευτέρα.

Η 
Καναδική Ένωση Δημοσίων Υ-
παλλήλων (CUPE) είπε ότι πα-
ρά τις «πολλές καθυστερημένες 
προσπάθειες για να επιτευχθεί 

μια ελεύθερα διαπραγματευόμενη διευ-
θέτηση», οι συνομιλίες με την επαρχια-
κή κυβέρνηση για άλλη μια φορά «χάλα-
σαν».
Σε απάντηση, ο υπουργός Παιδείας Στίβεν 
Λέτσε είπε ότι η κυβέρνηση είναι «πολύ 
απογοητευμένη» από την «περιττή» από-
φαση για απεργία.
«Ήμασταν στο τραπέζι με καλή πίστη, επι-
δεικνύοντας δέσμευση προς τους χαμη-
λόμισθους εργαζόμενους και τις δεσμεύ-
σεις των γονέων να κρατήσουν τα παιδιά 
τους στο σχολείο. Και όμως σήμερα, απο-
φάσισαν, πάλι να θέσουν την επαρχία σε 
πενθήμερη προειδοποί-
ηση για απεργία», είπε 
σε μια αυτοσχέδια συνέ-
ντευξη Τύπου στο Queen’s 
Park μετά την είδηση για 
την επικείμενη δράση για 
εργασία.
Οι εργαζόμενοι στον τομέα 
της εκπαίδευσης του CUPE 
εξακολουθούν να βρίσκο-
νται σε νόμιμη θέση απερ-
γίας, αφού ένας συμβιβα-
στής εξέδωσε τη γνωστή ως «no board» 
έκθεση στις 17 Οκτωβρίου.
Το συνδικάτο δεν χρειάζεται να ζητήσει εκ 
νέου την έκθεση εάν θέλει να απεργήσει 
ξανά. Και οι δύο πλευρές έμειναν αυστη-
ρές στις διαπραγματεύσεις κεκλεισμένων 
των θυρών κατόπιν αιτήματος του μεσο-
λαβητή, αλλά ο Λέτσε είπε ότι το υπουρ-
γείο έχει προσφέρει «πολλαπλές βελτι-
ωμένες προσφορές» που θα πρόσθεταν 
«εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε 

ολόκληρο τον τομέα».
Εν τω μεταξύ, η Walton είπε ότι η πιο πρό-
σφατη προσφορά της κυβέρνησης στους 
εργαζομένους του CUPE περιελάμβανε 
αύξηση 1 $ ανά ώρα για κάθε έτος της 
συλλογικής της σύμβασης, η οποία, όπως 
είπε, επιτυγχάνεται με αύξηση περίπου 
3,59%.
«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: Αυτή 
είναι μια νίκη για τους εργαζόμενους. 
Αλλά δεν είναι αρκετό. Δεν είναι σχεδόν 
αυτό που μας αξίζει για τη φροντίδα και 
την προσπάθεια και το απίστευτο πάθος 
που βάζουμε στη δουλειά μας», είπε.
Το συνδικάτο και η κυβέρνηση του Οντά-
ριο επέστρεψαν στο τραπέζι των διαπραγ-
ματεύσεων την περασμένη εβδομάδα 
μετά από μια διήμερη απεργία από τους 
κηδεμόνες του συνδικάτου, τους βιβλιο-
θηκονόμους και τους νηπιαγωγούς. Ενώ 
οι περισσότερες σχολικές επιτροπές στο 
Οντάριο δεν έχουν ακόμη ανταποκριθεί 
στις ειδήσεις, πολλές αναγκάστηκαν να 
κλείσουν μετά την προηγούμενη δράση 
εργασίας που άφησε εκατομμύρια μαθη-
τές εκτός τάξης και γονείς να προσπαθούν 

να βρουν παιδική 
φροντίδα.
Από το απόγευμα της 
Τετάρτης, μόνο το 
Σχολικό Συμβούλιο 
της Καθολικής Περι-
φέρειας του Τορό-
ντο επιβεβαίωσε ότι 
θα κλείσει όλα τα 
σχολεία του σε περί-
π τωση απεργ ίας. 
Ταυτόχρονα, η Σχο-

λική Επιτροπή της Περιφέρειας του Τορό-
ντο είπε ότι ακόμη ολοκληρώνει τις πλη-
ροφορίες πριν προβεί σε ανακοίνωση.
Οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση απο-
χώρησαν για πρώτη φορά στις 4 Νοεμ-
βρίου, αφού οι διαπραγματεύσεις για νέες 
συμβάσεις κατέρρευσαν και η κυβέρνηση 
εισήγαγε και ψήφισε νομοθεσία που καθι-
στούσε παράνομη την απεργία, παρά το 
γεγονός ότι το συνδικάτο ήταν σε νόμιμη 
θέση να το κάνει εκείνη την εποχή.

Οι οικονομολόγοι βλέπουν 
σημάδια χαλάρωσης του 
πληθωρισμού, παρά το ετήσιο 
επιτόκιο που διατηρείται σταθερό

Ο 
ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού του Καναδά παρέμεινε σταθερός τον Οκτώ-
βριο, αλλά οι οικονομολόγοι λένε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Στην τελευταία έκθεσή της για τον δείκτη τιμών καταναλωτή, η Στατιστική Υπη-
ρεσία του Καναδά ανέφερε ότι ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της χώρας ήταν 

6,9 τοις εκατό τον περασμένο μήνα, αμετάβλητος από τον Σεπτέμβριο.
Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ανέφερε ότι οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν με βραδύτερο 
ρυθμό τον Οκτώβριο, αλλά οι τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν, τροφοδοτώντας το 
συνολικό ποσοστό πληθωρισμού.
«Για μένα, η αύξηση των τιμών της βενζίνης τον Οκτώβριο δεν ήταν πολύ ανησυχητική, 
γιατί… είναι μόνο ένα συστατικό 1/8 του πληθωρισμού 3/8», δήλωσε ο Tu Nguyen, οικο-
νομολόγος της RSM Canada. Ο Nguyen σημείωσε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου αυξή-
θηκαν επειδή ο Οργανισμός των Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών μείωσε την παραγωγή.
Ο διευθυντής οικονομικών της TD, Τζέιμς Ορλάντο, δήλωσε ότι ο φόβος ήταν οι υψηλότε-
ρες τιμές του φυσικού αερίου και η άνοδος των τιμών των τροφίμων θα ωθήσει τον πλη-
θωρισμό υψηλότερα τον περασμένο μήνα. Αλλά αντ ‘αυτού, οι πιο πρόσφατοι αριθμοί 
ήρθαν «όπως θα ήλπιζαν».
Οι στατιστικές του Καναδά ανέφεραν ότι το υψηλότερο κόστος των τόκων των στεγαστι-
κών δανείων ασκεί επίσης ανοδική πίεση στον πληθωρισμό. Οι αυξήσεις των επιτοκίων 
της Τράπεζας του Καναδά έχουν κάνει τα στεγαστικά δάνεια πιο ακριβά και ενώ οι τιμές 
των κατοικιών έχουν αρχίσει να πέφτουν, δεν έχουν ακόμη ανταποκριθεί στο αυξανόμενο 
κόστος των στεγαστικών δανείων. Η σωρευτική επίδραση αναμένεται να περιορίσει τον 
πληθωρισμό μακροπρόθεσμα. Τα τελευταία νούμερα για τον πληθωρισμό έρχονται μετά 
από αρκετούς μήνες πτώσης του μετρούμενου πληθωρισμού. Αφού έφτασε στο ανώτατο 
όριο του 8,1 τοις εκατό τον Ιούνιο, ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε, κυρίως λόγω της πτώ-
σης των τιμών του φυσικού αερίου.
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εδώ Κύπρος

Ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέπεμψε το νό-
μο που ψήφισε η Βουλή στις 3 Νοεμβρί-
ου και αφορούσε τον έλεγχο της ανάληψης 
εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην 

κρατικούς αξιωματούχους και δικαστές και ορισμέ-
νους πρώην υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα.
Με το νόμο που ψήφισε ομόφωνα η Βουλή αυξανό-
ταν ο αριθμός των ελεγχόμενων κρατικών υπαλλήλων 
που θα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν άδεια πριν 
από την ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, μετά 
την αποχώρησή τους από τη θέση που κατείχαν στον 
δημόσιο τομέα ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο 
νόμος θεωρήθηκε ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά 
σε φαινόμενα διαπλοκής και διαφοράς.
Μεταξύ των πρώην κρατικών υπαλλήλων περιλαμβά-
νονται και ο Γενικός και Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, 
όπως και οι δικαστές. Ο ΠτΔ θεωρεί, με την αναπο-
μπή, πως η μεταβολή των όρων εργοδότησής τους 
δεν μπορεί παρά να κριθεί αντισυνταγματική.
Σε επιστολή προς την Πρόεδρο της Βουλής με ημερο-
μηνία 17 Νοεμβρίου ο ΠτΔ αναφέρει ότι η συμπερί-
ληψη των δικαστών στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 
προσκρούει στην πρόνοιες του άρθρου 158.3 του 

Συντάγματος και αυτό ισχύει, αναφέρει, και για την 
περίπτωση του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγε-
λέα αφού αφυπηρετούν με βάση τους ίδιους όρους 
όπως οι δικαστές του Ανωτάτου.
Περαιτέρω αναφέρει πως κατά τον χρόνο διορισμού 
των δικαστών, του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγ-
γελέα δεν υφίσταντο οι υποχρεώσεις που επιβάλ-
λει ο νόμος «οι οποίες υποχρεώσεις μεταβάλλουν 
δυσμενώς τους όρους εργοδότησής τους αφού κατά 
τον χρόνο διορισμού τους αποδέχθηκαν όρους εργο-
δότησης στους οποίους δεν περιλαμβανόταν τέτοια 
υποχρέωση υποβολής αιτήματος στην ανεξάρτητη 
ειδική επιτροπή».
Ο ΠτΔ στην αιτιολόγηση της αναπομπής αναφέρει 
επίσης πως τέτοια μεταβολή των όρων «δεν μπορεί 
παρά να κριθεί αντισυνταγματική κατά τον τρόπο που 
έχουν κριθεί εν των υστέρων μεταβολές των όρων 
εργοδότησης των δικαστών» και αναφέρεται σε 
συγκεκριμένες υποθέσεις που κρίθηκαν στα δικα-
στήρια.
O Πρόεδρος θεωρεί ότι η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί 
επέμβαση στον τομέα της αποκλειστικής αρμοδιότη-
τας και δικαιοδοσίας της δικαστικής εξουσίας κατά 
παράβαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών.

ΠτΔ: Ανέπεμψε τον νόμο για έλεγχο 
ανάληψης εργασίας από πρώην 
αξιωματούχους

«Θα πιεστεί η Σύνοδος..κάποιοι θα θέλουν να 
αποφύγουν επεισόδια»

Σ
το Μεσημέρι και Κάτι φιλοξενήθηκε ο 
Θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού ο οποί-
ος μίλησε για τις επερχόμενες αρχιεπι-
σκοπικές εκλογές.

Αρχικά είπε, «Ο χώρος της εκκλησίας είναι 
χώρος ταπείνωσης είναι χώρος αγάπης και 
αντί να βλέπουμε αυτό βλέπουμε μια φιλοδο-
ξία μοναδική για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο.  
Αν τους ρωτήσεις θα σου πουν να αναλάβει ο 
καλύτερος αλλά όλοι θεωρούν τον εαυτό τους 
καλύτερο».
Συνέχισε λέγοντας ότι είναι καιρός να αξιολο-
γήσουμε τις υποψηφιότητες που έχουμε μπρο-
στά μας. «Σε καμία άλλη εκκλησία δεν έγινε 
στους 16 οι 8 να είναι υποψήφιοι για αρχιεπι-
σκοπικό θρόνο. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι 
υπάρχουν υποψήφιοι που ξέρουν ότι δεν θα 
είναι μέσα στο Τριπρόσωπο άρα γιατί κατεβαί-
νουν;  Παίζουν κάποιο παιχνίδι υπέρ κάποιων 
άλλων;»
Επισήμανε ότι θα γίνουν πολύ πιο άγρια τα 
πράγματα στη συνέχεια. «Στον χώρο της εκκλη-

σίας για να εξουδετερώσεις μια υποψηφιό-
τητα πρέπει να δείξεις ότι το ηθικό ποιόν του 
άλλου δεν είναι τόσο καλό που να συνάδει με 
τον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Δυστυχώς γίνονται 
αυτά τα πράγματα. Εμένα μου αρέσουν οι υπο-
ψήφιοι που λένε ξεκάθαρα εγώ θέλω να είμαι 
υποψήφιος γιατί με ενδιαφέρει ο αρχιεπισκο-
πικός θρόνος.  Να μου λέει κάποιος διαθέτω 
τον εαυτό μου στην υπηρεσία του πληρώματος 
της εκκλησίας, μου ακούγεται πολύ υποκρι-
τικό όταν ξέρω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος 
αυτό που ορέγεται είναι ο αρχιεπίσκοπός θρό-
νος» είπε.
Κλείνοντας είπε, «σχίσμα δεν θα έχουμε, απλά 
η επόμενη μέρα θα καθοριστεί από την εκλογή 
του νέου Αρχιεπίσκοπου. Με κάθε σιγουριά 
πιστεύω ότι την ημέρα των εκλογών στην Αρχι-
επισκοπή θα έχουμε πολύ κόσμο και θα προ-
σπαθήσουν κάποιοι να αποφύγουν επεισόδια. 
Θα πιεστεί πολύ η Σύνοδος στην εκλογή του 
νέου Αρχιεπισκόπου για το ποιος θα είναι», 
είπε καταληκτικά ο θεολόγος.

Σ
το Μεσημέρι και Κάτι φιλοξενήθηκε ο Μητροπολίτης Πάφου Γε-
ώργιος ο οποίος μίλησε τόσο για τις αρχιεπισκοπικές εκλογές ό-
σο και για το θέμα των αμβλώσεων, των μεταμοσχεύσεων αλλά 
και για τους ομοφυλόφιλους.

Μιλώντας για το όραμα του αρχικά είπε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η 
τοποθέτηση της εκκλησία της Κύπρου δίπλα από το Οικουμενικό Πατρι-
αρχείο. Επιπλέον συμπλήρωσε ότι πρέπει να συνεχιστεί και να επεκταθεί 
το φιλανθρωπικό έργο το οποίο έκανε ο Αρχιεπίσκοπος. «Τα τόσα κλη-
ροδοτήματα τα οποία ενεργοποιήθηκαν και έδωσαν πολλές υποτροφίες, 
υπάρχει δυνατότητα επέκτασης, υπάρχουν πολλοί άποροι σήμερα που 
μπορεί να τους δοθούν υποτροφίες.  Υπάρχει και η δυνατότητα επέκτα-
σης της βοήθειας σε ανθρώπους που θέλουν να πάνε στο εξωτερικό για 
μια εγχείρηση και δεν μπορούν, τα χρήματα της εκκλησίας είναι γι’ αυτό 
το σκοπό, για την φιλανθρωπία, πρέπει να επεκταθεί αυτός ο ρόλος».
Συνέχισε λέγοντας, «Η Αγία μας Γραφή που γράφτηκε πριν από χρόνια 
έχει χρονικές αξίες. Αλλά πρέπει να ερμηνευτεί με τον τρόπο που σκέ-
φτεται ο κόσμος.  Για παράδειγμα τοποθετούνται κάποιοι ειρωνικά ότι 
παρεμβαίνει η εκκλησία σε κάποια πράγματα που δεν την ενδιαφέρουν,  
όπως στις μεταμοσχεύσεις και λέει υπάρχει στην Αγία Γραφή κάτι τέτοιο; 
Όμως υπάρχουν οι γενικές αρχές μέσα στην Αγία Γραφή το κείμενο της 
είναι διαχρονικό. Ίσχυε πριν χιλιάδες χρόνια και θα ισχύει και μετά από 
χιλιάδες χρόνια. Θα εγκύψουμε στην Αγία Γραφή με πολύ πίστη και πολύ 
προσοχή και να δούμε το θέλημα του Θεού πως εκφράζεται, σε αυτή την 
εξέλιξη της ζωής και της επιστήμης».
Στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε μια σειρά από θέματα. Αρχικά για τις 
αμβλώσεις είπε τα εξής, «η θέση της εκκλησίας είναι ότι από τη στιγμή 
της γονιμοποίησης υπάρχει ο άνθρωπος αφού δεν χρειάζεται άλλο 
γενετικό υλικό για να αυξηθεί ο άνθρωπος. Επομένως  η προστασία της 
ζωής είναι η θέση της εκκλησίας.  Γι’ αυτό και συστήνει η άμβλωση να 
αποφεύγεται, είναι φόνος για την εκκλησία αλλά προσπαθεί η εκκλησία 
ανεπιθύμητες τέτοιες εγκυμοσύνες να τις προφυλάξει. Μπορεί να δώσει 
καταφύγιο σε κάποια κοπέλα, που δεν θέλει το παιδί, να προστατευτεί 
και κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης να αναλάβει τα έξοδα η εκκλησία 
και να αναλάβει από την ευθύνη της το παιδί που θα γεννηθεί. Η εκκλη-
σία έκανε ήδη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αρκετές τέτοιες 
περιπτώσεις».
Για τις μεταμοσχεύσεις είπε, «Η μεταμόσχευση είναι ευλογία Θεού και 
πρέπει ο καθένας μας να δεχτεί εφόσον ζούμε για να βοηθηθεί κάποιος 
συνάνθρωπος μας, εγώ το έκανα.  Αυτό που μερικοί δυσανασχετούν 
για το πότε επέρχεται ο θάνατος η εκκλησία λέει ότι τρεις γιατροί αν μας 
βεβαιώσουν ότι η πορεία ενός ασθενούς δεν μπορεί να αναστραφεί να 
καθησυχάζουμε την συνείδηση των συγγενών εκείνου του ανθρώπου 
και να δώσουν τα όργανα του».
Για τους εμβολιασμούς είπε, «Η επιστήμη προχωρά και λόγω των εμβο-
λιασμών σώθηκαν πολλές ζωές, δεν μπορεί η εκκλησία να αντικαταστή-
σει την ιατρική».
Ερωτηθείς για τους ομοφυλόφιλους είπε, «για την εκκλησία υπάρχουν 
δύο φύλα, στέκεται όμως πάντα με πολύ συμπάθεια προς όλους τους 
ανθρώπους. Αν τυχόν η επιστήμη αποδείξει ότι αυτό είναι κάτι που γίνε-
ται εκ γενετής τότε οφείλει η εκκλησία να εγκύψει στην Αγία Γραφή και 
να βρει απαντήσεις».
Σε ερώτηση κατά πόσο ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος πρέπει να είναι σε 
κάποιο βαθμό πολιτικός είπε, «Η εκκλησία της Κύπρου είχε εθναρχικό 
ρόλο για οκτώ ολόκληρους αιώνες. Όταν δεν ήμασταν ελεύθερο κράτος 
η εκκλησία είχε τη μόνιμη ευθύνη για την παιδεία του τόπου. Ένα μέρος 
του τόπου μας είναι υπόδουλο και οφείλουμε να κρατήσουμε αυτόν τον 
ρόλο συμβουλεύοντας την υπεύθυνη μας κυβέρνηση».

Πάφου:Το νόημα καταστατικού 
δεν είναι να γίνει Αρχιεπίσκοπος 
ο πρώτος του λαού
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Καυστικές δηλώσεις 
βουλευτών για το ότι δεν 
έχει βρεθεί κανένα ποινικό 
αδίκημα για την ηγεσία του 
Συνεργατισμού, η οποία 
όπως ανέφεραν στο πόρισμα 
Αρέστη φέρεται να έχει την 
κύρια και την μεγαλύτερη 
ευθύνη για την κατάρρευση 
του

Ε
ύλογη υποψία ότι σε 2 ομί-
λους εταιρειών έχουν πα-
ραχωρηθεί δάνεια από τον 
πρώην Συνεργατισμό, υ-

πό συνθήκες που πιθανόν να δι-
απράττονται ποινικά αδικήματα, 
προέκυψε από τις έρευνες της Α-
στυνομίας, σύμφωνα με τον Υπαρ-
χηγό της Δύναμης Δημήτρη Δημη-
τρίου, ενώ για άλλους 16 ομίλους 
εταιρειών έχουν δοθεί οδηγίες α-
πό τη Νομική Υπηρεσία, όπως εί-
πε, για να διερευνηθεί η μεθοδο-
λογία της διαγραφής των δανείων 
τους, παρά το γεγονός ότι παρέπε-
μπαν σε κακή τραπεζική πρακτική.
Ταυτόχρονα, ο κ. Δημητρίου, ο 
οποίος μιλούσε στην Επιτροπή 
Ελέγχου της Βουλής, η οποία εξέ-
τασε την πορεία και την εξέλιξη 
των ερευνών της Αστυνομίας σε 
σχέση με τα όσα προκύπτουν από 
το πόρισμα της τριμελούς ερευνη-
τικής επιτροπής υπό τον Γεώργιο 
Αρέστη για την κατάρρευση του 
Συνεργατισμού, ανέφερε ότι υπό-
θεση που αφορούσε την αγορά 
υπηρεσιών από εξωτερικούς 
συνεργάτες διαβιβάστηκε πρό-
σφατα στη Νομική Υπηρεσία, ενώ 
υπόθεση για υπερχρέωση τόκων 
συμπληρώθηκε πρόσφατα από 
την Αστυνομία και θα σταλεί στη 
Νομική Υπηρεσία.
Είπε ακόμη ότι δεν προέκυψε 
οποιαδήποτε μαρτυρία για διά-
πραξη ποινικού αδικήματος σε 
σχέση με την υπόθεση διεκδίκη-
σης και έγκρισης εξόδων φιλο-
ξενίας, ταξιδιών στο εξωτερικό 

και την χρήση εταιρικών καρτών, 
ενώ σε σχέση με υπόθεση για τον 
τρόπο ανάθεσης συγκεκριμένων 
κονδυλίων για διαφημίσεις από 
πρώην ΣΠΕ, ο κ. Δημητρίου είπε 
ότι στο παρόν στάδιο δεν προέ-
κυψε οποιοδήποτε ποινικό αδί-
κημα και θα μείνει σε εκκρεμό-
τητα.
Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, 
η οποία συζήτησε αυτεπάγγελτα 
το θέμα, έπειτα από εισήγηση των 
Βουλευτών Ειρήνης Χαραλαμπί-
δου, Χρίστου Χρι-
σ τοφίδη, Κώστα 
Κώστα, Ζαχαρία 
Κουλία,  Χρύση 
Παντελίδη, Σταύ-
ρου Παπαδούρη 
και Αλέκου Τρυ-
φωνίδη, ο κ. Δημη-
τρίου είπε ότι ο Γενι-
κός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες 
στην Αστυνομία για διερεύνηση 8 
ενοτήτων που αφορούν την κατάρ-
ρευση του Συνεργατισμού για να 
εξεταστεί ενδεχόμενο διάπρα-
ξης οποιονδήποτε ποινικών αδι-
κημάτων» και πρόσθεσε πως «η 
Νομική Υπηρεσία ασκούσε συνε-
χώς έλεγχο και καθοδήγηση της 
πορείας των εξετάσεων».
«Μέχρι σήμερα είχαν συμπληρω-
θεί, αποσταλεί στην Νομική Υπη-
ρεσία και καταχωρήθηκαν ενώ-
πιον του Κακουργιοδικείου 4 υπο-
θέσεις που αφορούσαν την ΣΠΕ 
Στροβόλου, την ΣΠΕ Αγίας Νάπας 
και δύο υποθέσεις την ΣΠΕ Αγίας 
Φύλας», ανέφερε και πρόσθεσε 
πως «για τις 4 αυτές υποθέσεις 
όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν 
αθωωθεί».
Σε σχέση με την υπόθεση της ΣΠΕ 
Στροβόλου, ο κ. Δημητρίου είπε 
ότι η Νομική Υπηρεσία έχει ασκή-
σει έφεση η οποία εξετάζεται.
Είπε ακόμη ότι μια άλλη υπόθεση 
που αφορά την ΣΠΕ Ερήμης βρί-
σκεται ενώπιον του επαρχιακού 
δικαστηρίου Λεμεσού και είναι 

ορισμένη για τις 12 Δεκεμβρίου 
του 2022.
Ανέφερε ότι «κάποιοι κατηγο-
ρούμενοι που αθωώθηκαν και 
συνυπολογίζοντας η ΝΥ ότι πρό-
κειτο για τις ίδιες μεθοδεύσεις που 
αφορούσαν άλλες περιπτώσεις 
δανείων (για τα ίδια πρόσωπα) 
αποφασίστηκε ότι τυχόν δίωξη 
τους θα ήταν καταχρηστική» και 
έτσι οι υποθέσεις έχουν αρχειοθε-
τηθεί.
Αναφερόμενος σε άλλες δύο υπο-

θέσεις, ο Υπαρχη-
γός της Αστυνομίας 
είπε ότι «η μία ολο-
κληρώθηκε πρό-
σφατα και αφο-
ρούσε την αγορά 
υπηρεσ ιών από 
εξωτερικούς συνερ-
γάτες (37 εκατομ-

μύρια ευρώ)» και πρόσθεσε πως 
«μόλις πρόσφατα διαβιβάστηκε 
στη ΝΥ και περιμένουμε οδηγίες 
για τον περαιτέρω χειρισμό της».
Ανέφερε πως μια δεύτερη υπό-
θεση που βρίσκεται στη ΝΥ σε 
σχέση με «την παράνομη υπερ-
χρέωση τόκων, έχει συμπληρω-
θεί» και αναμένονται οδηγίες από 
τη ΝΥ.
Σε ό,τι αφορά την ενότητα που 
αφορά την διερεύνηση του τρό-
που παροχής πιστωτικών διευκο-
λύνσεων και διαγραφές δανείων, 
που έλαβαν 18 όμιλοι εταιρειών, 
συνολικού ποσού €63 εκατομμύ-
ρια, ο κ. Δημητρίου είπε ότι «έχει 
διερευνηθεί ο τρόπος παροχής 
των δανείων για όλους τους ομί-
λους» και «προέκυψε εύλογη υπο-
ψία ότι σε 2 ομίλους έχουν παρα-
χωρηθεί δάνεια υπό συνθήκες 
που πιθανόν να διαπράττονται 
ποινικά αδικήματα».
«Για το θέμα αυτό ενημερώθηκε 
η ΝΥ η οποία συμφώνησε με τις 
εισηγήσεις της Αστυνομίας και διε-
ρευνώνται αυτές οι δύο υποθέ-
σεις», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τις συνθήκες παρα-
χώρηση δανείων στους υπό-
λοιπους 16 ομίλους, ο κ. Δημη-
τρίου είπε ότι παρά το γεγονός ότι 
παρέπεμπαν σε κακή τραπεζική 
πρακτική, «έχουν δοθεί οδηγίες 
από τη ΝΥ για να διερευνηθεί η 
μεθοδολογία της διαγραφής των 
δανείων για όλους τους ομίλους».
Σε σχέση με τη διερεύνηση των 
συνθηκών της διεκδίκησης και 
έγκρισης εξόδων φιλοξενίας, ταξι-
διών στο εξωτερικό και την χρήση 
εταιρικών καρτών, ο κ. Δημη-
τρίου είπε ότι συμπληρώθηκε η 
υπόθεση και στάληκε στη ΝΥ και 
«αρχειοθετήθηκε γιατί δεν προέ-
κυψε οποιαδήποτε μαρτυρία για 
διάπραξη ποινικού αδικήματος».
Αναφορικά με την διάπραξη ποινι-
κών αδικημάτων που σχετίζονται 
με τον τρόπο ανάθεσης συγκεκρι-
μένων κονδυλίων για διαφημίσεις 
από πρώην ΣΠΕ, ο κ. Δημητρίου 
είπε ότι «δόθηκαν οδηγίες από τον 
Γενικό Εισαγγελέα ότι στο παρόν 
στάδιο δεν προέκυψε οποιοδή-
ποτε ποινικό αδίκημα και θα μείνει 
σε εκκρεμότητα».
Ανέφερε, ωστόσο, ότι εκκρεμεί η 
έρευνα που γίνεται από τον Έφορο 
Φορολογίας και στην περίπτωση 
που προκύψει θέμα περαιτέρω 
διερεύνησης θα μας δώσει οδη-
γίες η ΝΥ να προχωρήσουμε».
Σε σχέση με τις συνθήκες διαπραγ-
μάτευσης και ανάθεσης των Μη 
Εξυπηρετούμενων Δανείων στον 
ισπανικό οίκο Altamira, ο Υπαρ-
χηγός είπε ότι η υπόθεση διερευ-
νήθηκε, ανακρίθηκε ένα πρό-
σωπο και λήφθηκε κατάθεση από 
άλλο πρόσωπο και «δεν εξασφα-
λίστηκε μαρτυρία που να στοιχει-
οθετεί οποιοδήποτε ποινικό αδί-
κημα», προσθέτοντας ότι η Αστυ-
νομία ζήτησε πρόσβαση στα προ-
σωπικά δεδομένα και «το αίτημα 
απορρίφθηκε για τον λόγο ότι δεν 
υπήρχε οποιαδήποτε υπόνοια για 
διάπραξη ποινικού αδικήματος».

Περίπου 11,9% των νεογνών 
στην Κύπρο γεννιούνται πρό-
ωρα, καθιστώντας την Κύπρο 
στις πρώτες θέσεις πανευρω-
παϊκά σε ό,τι αφορά την προ-
ωρότητα, αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή του για την Παγκό-
σμια Ημέρα Προωρότητας 
ο ΟΚΥπΥ, αναδεικνύον τας 
το έργο που επιτελείται στις 
Μονάδες Εν τατ ικής Νοση-
λείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) του 
Μακάρε ιου Νοσοκομε ίου 
και του Γενικού Νοσοκομείου 
Λεμεσού.
Στην ανακοίνωσή του,  ο 
ΟΚΥπΥ αναφέρει ότι «ανα-
γνωρίζοντας τον ρόλο του 
σ τυλοβάτη σ τον τομέα της 
υγείας και ως ο μεγαλύτερος 
πάροχος ιατρικών υπηρεσιών 
στην Κύπρο», ο ΟΚΥπΥ «βρί-
σκεται σταθερά στο πλευρό 
των μητέρων, παιδιών και 
επαγγελματιών υγείας, παρέ-
χοντας συνεχή και ποιοτική 
αναβάθμιση σ τις Μονάδες 
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 
(ΜΕΝΝ) που διαθέτει».
Με σύνθημα της Παγκόσμιας 
Ημέρας Προωρότητας είναι 
«Η αγκαλιά του γονέα: Μια 
ισχυρή θεραπεία», ο ΟΚΥπΥ 
υλοποιεί διάφορες ενέργειες 
με στόχο την ευαισθητοποί-
ηση των πολιτών για τις προ-
κλήσεις του πρόωρου τοκετού 
και αναδεικνύει παράλληλα το 
έργο που επιτελούν οι ΜΕΝΝ 
του Μακάρειου Νοσοκομείου 
και του Γενικού Νοσοκομείου 
Λεμεσού.
Στόχος του προσωπικού των 
δύο μονάδων, σύμφωνα με 
την ανακοίνωση, είναι η μεί-
ωση χωρισμού μητέρας-νε-
ογνού, η μείωση της εμφάνι-
σης επιπλοκών κατά τη διάρ-
κεια νοσηλείας, η μείωση 
της νοσηρότητας και θνησι-
μότητας, η μείωση της διαρ-
κείας νοσηλείας, η βελτίωση 
του νευρολογικού αποτελέ-
σματος, η μείωση των μακρο-
χρόνιων βλαβών και νευροα-
ναπτυξιακής αναπηρίας και η 
μείωση νοσηλείας για χρόνια 
νοσηρότητα.

ΟΚΥπΥ: Στις 
πρώτες θέσεις 
πρόωρων 
νεογνών η Κύπρος 

Ερευνώνται για ποινικά αδικήματα δανείων 
του Συνεργατισμού
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Έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα 
πρόεδρος της Βουλής - Η πολιτική της 
σταδιοδρομία σημαδεύτηκε από μια 
εξαιρετική ικανότητα να ξεπερνά τις 
πολιτικές αλλαγές - Το φαβορί για τη 
θέση της

Η 
82χρονη Νάνσι Πελόζι επικεφα-
λής των Δημοκρατικών στη Βούλη 
των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ από 
το 2003, ανακοίνωσε την Πέμπτη 

ότι δεν θα διεκδικήσει την επανεκλογή της.
«Δεν θα επιδιώξω να επανεκλεγώ στην 
ηγεσία των Δημοκρατικών στο επόμενο 
Κογκρέσο», είπε η Πελόζι στην αίθουσα της 
Βουλής. «Για μένα, έχει έρθει η ώρα για μια 
νέα γενιά να ηγηθεί της κοινοβουλευτικής 
ομάδας των Δημοκρατικών την οποία σέβο-
μαι τόσο βαθιά και είμαι ευγνώμων που 
τόσοι πολλοί είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να 
επωμιστούν αυτή την τρομερή ευθύνη».
Αναφερόμενη στην επίθεση στο Καπιτώλιο, 
συνέχισε: «Η αμερικανική δημοκρατία είναι 
μεγαλειώδης, αλλά είναι εύθραυστη. Πολ-
λοί από εμάς εδώ έχουμε δει πόσο εύθραυ-
στη είναι από πρώτο χέρι». Σημείωσε επί-
σης την αύξηση του αριθμού των γυναι-
κών που υπηρετούν στο Σώμα από τότε 
που εντάχθηκε για πρώτη φορά σε αυτό και 
ευχαρίστησε την οικογένειά 
της και το προσωπικό της.
Η Πελόζι είχε πει ότι η επί-
θεση στον σύζυγό της Πολ 
θα επηρέαζε την απόφασή 
της για το αν θα παρέμενε 
στην ηγεσία της Βουλής 
μετά τις ενδιάμεσες εκλο-
γές. Την Πέμπτη, αφιέρωσε 
λίγο χρόνο για να ευχαρι-
στήσει και να επαινέσει 
τον σύζυγό της ως «τον αγαπημένο μου 
σύντροφο στη ζωή και τον πυλώνα υποστή-
ριξής μου».
«Μια νέα μέρα ξημερώνει στον ορίζοντα», 
πρόσθεσε.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν εξέ-
δωσε μια εκτενή δήλωση αμέσως μετά το 
τέλος της ομιλίας, εξιστορώντας την καριέρα 
της Πελόζι επαινώντας την για την «αξιοπρέ-
πειά» της.
«Λόγω της Νάνσι Πελόζι, οι ζωές εκατομ-
μυρίων Αμερικανών είναι καλύτερες», είπε 
ο Μπάιντεν, «ακόμα και σε περιοχές που 
εκπροσωπούνται από Ρεπουμπλικάνους 

που καταψήφισαν τα νομοσχέδιά της και 
πολύ συχνά την δυσφημούν».
«Η ιστορία θα σημειώσει ότι είναι η πιο 
σημαντική Πρόεδρος της Βουλής των Αντι-
προσώπων στην ιστορία μας», πρόσθεσε ο 
Μπάιντεν. 
Η Πελόζι «έχει γράψει ιστορία» ως η πρώτη 
γυναίκα πρόεδρος της Βουλής, ενώ πιο πρό-
σφατα έγινε θέμα διεθνώς λόγω της επίσκε-
ψης που πραγματοποίησε στο αυτοδιοικού-
μενο νησί της Ταϊβάν.
Ακόμη δεν είναι σαφές ποιος θα μπορούσε 
να είναι ο διάδοχός της, ωστόσο, ως φαβορί 
φαίνεται να παρουσιάζεται ο Δημοκρατικός 
βουλευτής της Νέας Υόρκης Χακίμ Τζέφρις.
Η πολιτική της σταδιοδρομία σημαδεύτηκε 
από μια εξαιρετική ικανότητα να κατανοεί 
και να ξεπερνά τις πολιτικές αλλαγές.
Οι νομοθετικές της νίκες στην εποχή του 
Μπάιντεν εδραίωσαν τη φήμη της ως μία 
από τις πιο επιτυχημένες ηγέτες κομμάτων 
στο Κογκρέσο. Κατά τη διάρκεια της διακυ-
βέρνησης Ομπάμα, η Πελόζι έπαιξε καθο-
ριστικό ρόλο στην ψήφιση του νομοσχε-
δίου τεράστιας οικονομικής τόνωσης και 
του νόμου για την προσιτή περίθαλψη του 
2010, ο οποίος παρέχει κάλυψη υγειονομι-
κής περίθαλψης σε πάνω από 35 εκατομμύ-
ρια Αμερικανούς.
Στην εκλογική της περιφέρεια του Σαν 

Φρανσ ίσκο,  η Νάνσ ι 
Πελόζι θεωρείται μετρι-
οπαθής.  Υποσ τηρίζ ε ι 
ενεργά τα δικαιώματα των 
σεξουαλικών μειονοτή-
των και το δικαίωμα στην 
άμβλωση.
Μητέρα πέντε παιδιών, 
παιδί ιταλο-αμερικανικής 
οικογένειας, η Πελόζι γεν-
νήθηκε στις 26 Μαρτίου 

1940 στην Βαλτιμόρη. Ο πατέρας της και ο 
αδελφός της υπήρξαν δήμαρχοι της γενέ-
τειράς της.
Απόφοιτος του Trinity College της Ουά-
σινγκτον, εγκαθίσταται με τον σύζυγό της 
Φρανκ Πελόζι στο Σαν Φρανσίσκο.
Ανεβαίνει στην ιεραρχία του Δημοκρατι-
κού Κόμματος και στα 47 της χρόνια εκλέ-
γεται για πρώτη φορά μέλος της Βουλής 
των Αντιπροσώπων. Το 2003, αναλαμβάνει 
την ηγεσία της δημοκρατικής μειοψηφίας.
«Για να επιτύχεις στον αμερικανικό πολιτικό 
κόσμο, πρέπει να ξέρεις να δέχεσαι χτυπή-
ματα», έχει πει.

Ά
ραγε, το ΝΑΤΟ κρύβει την αλή-
θεια πίσω από την πυραυλική 
επίθεση που προκάλεσε τον θά-
νατο δύο ανθρώπων στην Πο-

λωνία για να αποφύγει τον Γ’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο;
Την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος, 
Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιμένει ότι, ο 
πύραυλος που σκότωσε δύο ανθρώπους 
στην ανατολική Ουκρανία ήταν ρωσικός, 
Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι 
κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος.
Σε δηλώσεις τους στην εφημερίδα 
«Washington Examiner», εκφράζουν τις 
αμφιβολίες τους για την προέλευση του 
πυραύλου.
Οι αμφιβολίες τους διατυπώνονται την 
ώρα που σύμμαχοι του Βορειοατλαντι-
κής Συμμαχίας δήλωσαν χθες ότι ήταν 
ένας πύραυλος, ο οποίος εκτοξεύτηκε 
από την Ουκρανία και έπληξε κατά λάθος 
μία πόλη στην ανατολική Πολωνία κοντά 
στα σύνορα με την Ουκρανία σκοτώνο-
ντας δύο αγρότες.
Ο Πολωνός πρόεδρος, Αντρτζέι Ντού-
ντα και οι ηγέτες του ΝΑΤΟ υποβάθμι-
σαν χθες τις υποψίες ότι το καθεστώς της 
Μόσχας εκτόξευσε τον ρωσικής κατα-
σκευής πύραυλο S-300 που έπληξε την 
Τρίτη, την πόλη Przewodow σκοτώνοντας 
δύο ανθρώπους.
Τόνισαν επίσης ότι ήταν «πολύ πιθανό» 
ο πύραυλος να ανήκει στις δυνάμεις του 
Κιέβου.
Με τη θέση τους αυτή, οι νατοικοί σύμμα-
χοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα απαντήσουν 
στρατιωτικά, κάτι που θα μπορούσε να 
πυροδοτήσει τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα 
«Daily Mail», ο Κάρτ Φόλκερ, πρώην ειδι-
κός απεσταλμένος των ΗΠΑ στην Ουκρα-

νία, υποστηρίζει ότι οι Ουκρανοί διαθέ-
τουν «πολύ εξελιγμένο» λογισμικό παρα-
κολούθησης πυραύλων και πρέπει να 
συμπεριληφθούν σε οποιαδήποτε έρευνα 
για το τι ακριβώς συνέβη στην Πολωνία.
«Οι Ουκρανοί έχουν πολύ καλή συλλογή 
δεδομένων – έχουν καλά ραντάρ, παρα-
κολουθούν κάθε πύραυλο, έχω πάει στο 
αρχηγείο τους όπου το κάνουν αυτό», 
δήλωσε στην εφημερίδα «Washington 
Examiner» και πρόσθεσε:
«Ξέρουν τι συμβαίνει. Είμαι σίγουρος ότι 
το κάνουν και οι Πολωνοί. Είμαι πεπει-
σμένος ότι το κάνουμε κι εμείς. Οι Πολω-
νοί, όπως και οι Ουκρανοί, πρέπει να 
καθίσουν με τους ειδικούς τους, να δουν 
τα δεδομένα τους ...και να καταλήξουν 
στο τι πιστεύουν ότι συνέβη πραγμα-
τικά».
Την ίδια ώρα, Ευρωπαίος αξιωματούχος, 
υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε στην 
ίδια εφημερίδα ότι ήταν «μπερδεμένος» 
με τις διαφορετικές εκδοχές των γεγονό-
των που διατυπώθηκαν, επισημαίνοντας 
ότι οι ισχυρισμοί ότι ο πύραυλος ήταν 
ουκρανικός έχουν «ηρεμήσει τα πνεύ-
ματα» από την πλευρά του ΝΑΤΟ, προς το 
παρόν, τουλάχιστον.
Εκ πρώτης όψεως, όπως είπε, φαίνεται ότι 
το ΝΑΤΟ έχει τον πρώτο λόγο για να υπο-
βαθμίσει το περιστατικό με την πυραυ-
λική επίθεση από ότι η Ουκρανία.
Σε περίπτωση που οι ηγέτες της Συμμα-
χίας υποστήριζαν ότι υπήρχε πιθανότητα 
ο πύραυλος να ήταν ρωσικός, θα τους 
είχε ασκηθεί πίεση να ενεργοποιήσουν το 
Άρθρο 4 ή το Άρθρο 5 της Συνθήκης της 
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
Το γεγονός αυτό θα κινητοποιούσε τη 
Δύση απειλώντας το Κρεμλίνο ακόμη και 
με στρατιωτική επίθεση.

Διχάζει ο πύραυλος που έπεσε 
στην Πολωνία - Λέει το ΝΑΤΟ την 
αλήθεια; 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Νάνσι Πελόζι: Τέλος εποχής - Πήρε 
την απόφαση μετά την επίθεση 
στον σύζυγό της στο σπίτι τους 
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Ο συνταγματάρχης είχε ρόλο στην 
επιχείρηση ευρείας επιστράτευσης

Α
κόμη ένας θάνατος-μυστήριο 
έρχεται να προστεθεί στο σκο-
τεινό παζλ του πολέμου στην 
Ουκρανία. Πρόκειται για πρό-

σωπο κοντά στον Βλαντιμίρ Πούτιν, συ-
γκεκριμένα για διοικητή που είχε κομ-
βικό ρόλο στη μάχη. Νεκρός βρέθηκε ο 
44χρονος συνταγματάρχης Βαντίμ Μπό-
ικο, με τραύματα από όπλο.
Ο συνταγματάρχης είχε εμπλακεί στην 
επιχείρηση ευρείας επιστράτρευσης στη 
Ρωσία.
Διετέλεσε υψηλόβαθμο στέλεχος της 
Ανώτερης Ναυτικής Σχολής Μακάροφ 
στο Βλαδιβοστόκ.
Σύμφωνα με αναφορές, ο άνδρας πήγε 
για δουλειά, μπήκε στο γραφείο του, 

λίγο αργότερα όμως ήχησαν πέντε πυρο-
βολισμοί.
Αξιωματούχος ακούγοντας τα πυρά, 
έσπευσε στο σημείο αλλά βρήκε τη σορό 
του Μπόικο.
Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έκαναν 
λόγο για αυτοκτονία, όμως ο θάνατος 
του διοικητή αποτελεί ακόμη ένα μυστή-
ριο μιας σειράς παρόμοιων περιστατι-
κών.
Δεν βρέθηκε κάποιο σημείωμα στο γρα-
φείο του συνταγματάρχη, ωστόσο οι 
ισχυρισμοί του Κρεμλίνου θέλουν να 
έχει πυροβοληθεί στο στήθος πέντε 
φορές.
Οι πληροφορίες θέλουν δίπλα στον 
άνδρα να έχουν βρεθεί πέντε σφαίρες 
όπως και τέσσερα πιστόλια Μακάροφ.
Μυστήριο, πάντως, παραμένει πώς ο 
συνταγματάρχης αυτοπυροβολήθηκε 
πέντε φορές.

Η σύζυγος του κυβερνήτη της 
Καλιφόρνιας στα 23 της είχε όνειρο 
να γίνει ηθοποιός και πίστευε ότι ο 
κινηματογραφικός παραγωγός θα τη 
βοηθούσε

Η 
Τζένιφερ Σίμπελ Νιούσομ- σύζυ-
γος του κυβερνήτη της Καλιφόρνι-
ας Γκάβιν Νιούσομ - έκλαιγε με λυγ-
μούς καθώς περιέγραφε τα «παρα-

μορφωμένα» και «σαν ψάρι» γεννητικά όρ-
γανα του Χάρβεϊ Γουάινστιν κατά τη διάρκεια 
της κατάθεσής της στη δίκη του κινηματογρα-
φικού παραγωγού.
Αναγνωρισμένη στο δικαστήριο ως «Jane 
Doe 4», η Νιούσομ ξέσπασε σε δάκρυα εξι-
στορώντας πώς ο Γουάινστιν φέρεται να τη 
βίασε το 2005 στο ξενοδοχείο Peninsula στο 
Μπέβερλι Χιλς.
«Στέκομαι όρθια. Αντιστέκομαι», είπε αρχικά 
για να συνεχίσει: «Φρίκη. Τρέμω. Αυτός είναι 
ο χειρότερος εφιάλτης μου. Είμαι απλώς μια 
φουσκωτή κούκλα που προσπαθεί να αυνα-
νιστεί πάνω της».

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες
Όταν της ζητήθηκε από την εισαγγελέα Μαρ-
λέν Μαρτίνεζ να περιγράψει τη σωματική 
διάπλαση του Γουάινστιν, η γυναίκα λέει: 
«Πολλοί μώλωπες, σημάδια, κίτρινα και πρά-
σινα, πολλές ραγάδες στην κοιλιά του, καθό-
λου γυμνασμένος. Φαινόταν απερίτμητος και 
παράξενος, το μόριό του έμοιαζε με ψάρι και 
οι όρχεις του ήταν παραμορφωμένοι... Πολύ 
δέρμα εκεί κάτω».
Η Σίμπελ Νιούσομ, πρώην ηθοποιός, είναι η 
τέταρτη γυναίκα που κατηγορεί τον Γουάιν-
στιν για σεξουαλική επίθεση στη δίκη του 
στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες.
Ο Γουαϊνστάιν - ο οποίος εκτίει ήδη ποινή 
κάθειρξης 23 ετών για βιασμό και σεξουα-
λική επίθεση στη Νέα Υόρκη - αντιμετωπίζει 
κατηγορίες για τη φερόμενη σεξουαλική επί-
θεση σε τέσσερις γυναίκες στο Λος Άντζελες 
μεταξύ 2004 και 2013.

Ήθελε να γίνει ηθοποιός
Η 48χρονη σήμερα Νιούσαμ, δήλωσε ότι 
συμφώνησε να συναντήσει τον Γουάινστιν 
στη σουίτα του ξενοδοχείου του για να συζη-
τήσουν ένα κινηματογραφικό σχέδιο.
Μόλις όμως έμειναν μόνοι τους στο δωμάτιο, 
η Νιούσομ είπε ότι έβγαλε το κοστούμι του 
και φόρεσε μια ρόμπα. Στη συνέχεια άρχισε 

να τη «χειραγωγεί» και να την «απειλεί», ενώ 
ανέφερε τα ονόματα διαφόρων ηθοποιών.
Είπε ότι ο Γουάινστιν διείσδυσε στα από-
κρυφα μέρη της με τα δάχτυλά του και στη 
συνέχεια με το «παραμορφωμένο» πέος του.

Ήταν τόσο αηδιαστικό
Η Νιούσομ με δάκρυα στα μάτια συνέχισε: 
«Ξέρει ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Ξέρει 
ότι αυτό δεν είναι συναίνεση», προσθέτοντας 
ότι στην αρχή δεν είχε στύση.
Στη συνέχεια περιέγραψε με ανατριχιαστικές 
λεπτομέρειες τον βιασμό της λέγοντας: «Ανη-
συχούσα ότι θα κολλήσω κάποια ασθένεια. 
Ήταν τόσο αηδιαστικό».
Η Νιούσομ είπε ότι είχε παγώσει από τον 
φόβο της και προσπάθησε να τον κάνει να 
σταματήσει.
«Απλά έκανα κάποιους θορύβους για να τον 
κάνω να εκσπερματώσει πιο γρήγορα. Κάτι 
σαν θορύβους ηδονής».
Μόλις ολοκλήρωσε την πράξη του η Νιού-
σομ λέει πως είχε μείνει άφωνη. «Ήθελα 
απλώς να φύγω από εκεί».
Όταν ρωτήθηκε από την εισαγγελέα γιατί 
συνέχισε να αλληλογραφεί μέσω email με 
τον Γουάινστιν ακόμη και μετά τον υποτιθέ-
μενο βιασμό, η Νιούσομ είπε ότι αισθάνθηκε 
ότι αυτό που συνέβη ήταν ένα «μεμονω-
μένο περιστατικό» και ότι ο Γουάινστιν είχε 
παντρευτεί.
«Προσπάθησα να βάλω αυτό που συνέβη σε 
ένα κουτί, παρόλο που μου έβγαινε κατά και-
ρούς. Και η θλίψη μου και ο φόβος μου μετα-
τράπηκαν κατά καιρούς σε θυμό».
Η Νιούσομ ρωτήθηκε επίσης για ένα email 
που έστειλε στον Γουάινστιν το 2007, στο 
οποίο ζητούσε τη συμβουλή του όταν ο 
σύζυγός της ήταν δήμαρχος του Σαν Φραν-
σίσκο.
«Πίστευα ότι ο Χάρβεϊ Γουάινστιν είχε σχέ-
σεις με τον Τύπο και καταλάβαινε πώς να 
χειρίζεται τον Τύπο και πίστευα ότι θα μπο-
ρούσε να είναι χρήσιμος», απάντησε η 
Σίμπελ Νιούσομ όταν ρωτήθηκε για το email.
Κατά τη διάρκεια της αντεξέτασης που κρά-
τησε 15 λεπτά, ο συνήγορος υπεράσπισης 
Μαρκ Βέρκσμαν σφυροκόπησε τη Σίμπελ 
Νιούσομ σχετικά με μια προεκλογική δωρεά 
500 δολαρίων που έκανε ο Γουάινστιν στην 
προεκλογική εκστρατεία του συζύγου της.
Η Νιούσομ είπε ότι το προσωπικό του συζύ-
γου της είχε ζητήσει τη δωρεά κατόπιν δικής 
της πρότασης, αλλά δήλωσε ότι τα χρήματα 
επιστράφηκαν μετά το κίνημα MeToo.

διεθνή νέα

Νεκρός με πέντε σφαίρες 
συνταγματάρχης του Πούτιν - Η Ρωσία 
ισχυρίζεται ότι αυτοκτόνησε 

Χάρβεϊ Γουάινστιν: Θύμα του 
περιγράφει τον βιασμό της - «Το 
μόριο του ήταν σαν ψάρι» 

Γκισλέιν Μάξγουελ: «Αφεντικό» και στις 
φυλακές η μαστροπός του Επστάιν - 
Έφτιαξε κλίκα και κάνει κουμάντο 
Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι η 
Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή, 
με τις συγκρατούμενές της να την 
επιλέγουν να τις εκπροσωπήσει 
ακόμα και σε... τουρνουά ντάμας

Ι
διαίτερα δημοφιλής είναι η Γκισλέιν 
Μάξγουελ στη φυλακή αφού, σύμφω-
να με ρεπορτάζ, απολαμβάνει την προ-
στασία μιας κλίκας από ισχυρές κρα-

τούμενες.
Σύμφωνα με την Daily Mail, η καταδικα-
σμένη για sex trafficking πρώην κοσμική, 
που προμήθευε με ανήλικα κορίτσια τον 
παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, εργάζεται στη 
βιβλιοθήκη της ομοσπονδιακής φυλακής 
στο Ταλαχάσι όπου εκτίει πλέον την ποινή 
20 ετών που της επιβλήθηκε. Μέσω του 
πόστου της αυτού προτείνει μυθιστορή-
ματα και ιστορικά βιβλία στις κρατούμενες, 
μια δουλειά που φαίνεται να ταιριάζει στο 
μορφωτικό της επίπεδο.
Η 60χρονη Βρετανίδα φαίνεται πως ζει μια 
αρκετά... άνετη ζωή στο σωφρονιστικό 
κατάστημα και ασχολείται με δραστηριότη-

τες όπως η κεραμική και το παιχνίδι ντάμα. 
Οι συγκρατούμενές της μάλιστα στην πτέ-
ρυγα B όπου βρίσκεται την επέλεξαν για τις 
εκπροσωπήσει στο τουρνουά ντάμας της 
φυλακής. «Θες να εκπροσωπήσει ο καλύ-
τερος δυνατός παίκτης και έχει τη φήμη ότι 
είναι πολύ έξυπνη», λέει πηγή της εφημε-
ρίδας.
«Η νικήτρια πτέρυγα κερδίζει ένα πολύ 
καλό γεύμα με φτερούγες κοτόπουπου, 
πίτσα και άλλα φαγητά, που είναι πιο γευ-
στικά απο τα γεύματα της φυλακής», συνε-
χίζει η πηγή της Daily Mail, εξηγώντας ότι 
αυτός ο διαγωνισμός είναι πολύ σημαντικός 
για τις κρατούμενες και προσέχουν πολύ 
ποια θα προτείνουν.
Η καθημερινότητα της Μάξγουελ, αν και πιο 
ταπεινή από εκείνη που είχε συνηθίσει ως 
κοσμική, είναι σίγουρα καλύτερη την κατά-
σταση που επικρατεί σε πολλές φυλακές 
της χώρας. Η 60χρονη κάνει καθημερινά 
περιπάτους στη φυλακή χαμηλού επιπέδου 
ασφαλείας, ενώ έχει πρόσβαση σε μαθή-
ματα κροσέ, επιτραπέζια παιχνίδια και στον 
στίβο της φυλακής, όπου κάνει τζόγκινγκ.
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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

Έτσι θα προετοιμάσετε το παιδί 
προσχολικής ηλικίας να μάθει 

ανάγνωση

Δ
εδομένου ότι οι προφορικές 
γλωσσικές δεξιότητες προη-
γούνται της ανάγνωσης και της 
γραφής, είναι σημαντικό οι γο-

νείς να δίνουν καθημερινές ευκαιρίες 
στο παιδί προσχολικής ηλικίας να μιλή-
σει για όσα σκέφτεται και μαθαίνει. Όσο 
κουραστικό κι αν είναι, προσπαθήστε να 
απαντήσετε στις ερωτήσεις του και να 
μιλήσετε για τις ανησυχίες του, ώστε να 
κατακτήσει από νωρίς ένα πλούσιο λεξι-
λόγιο και δυνατές γλωσσικές δεξιότητες.
Ταυτόχρονα, υπάρχουν δραστηριότητες 
που θα βοηθήσουν το παιδί σας να προ-
ετοιμαστεί για να τα καταφέρει στην ικα-
νότητα της ανάγνωσης και της γραφής. 
Το «κλειδί» είναι να βεβαιωθείτε ότι τις 
κάνετε σε συνεπή βάση.

6 τρόποι για να προετοιμάσετε τα 
παιδιά προσχολικής ηλικίας να 

μάθουν να διαβάζουν

Τραγούδι
Το τραγούδι επιβραδύνει τη γλώσσα. 
Εισάγει επίσης ρυθμό και ομοιοκατα-
ληξία που διευκολύνουν την απομνημό-
νευση λέξεων. Την επόμενη φορά που 
θα είστε στο αυτοκίνητο με το παιδί 
σας, βάλτε ένα CD ή ανοίξτε το ραδιό-
φωνο και τραγουδήστε μαζί. Καθώς το 
παιδί σας μεγαλώνει, ενθαρρύνετέ το να 
τραγουδήσει μαζί σας ή να σας διδάξει 
τραγούδια που έχει μάθει στον παιδικό 
σταθμό.

Ονόματα
Δείξτε προς τα αντικείμενα και μετά πείτε 
τη λέξη. Για παράδειγμα: Δείξτε προς το 
αυτί σας και πείτε «Αυτί», μετά δείξτε το 
αυτί του παιδιού σας και επαναλάβετε τη 
λέξη. Τα μικρότερα παιδιά συχνά απο-
λαμβάνουν να βλέπουν φωτογραφίες. 
Όταν είστε στο σπίτι  δείξτε τους φωτο-
γραφίες και ονομάστε τα άτομα, τα μέρη 
και τα πράγματα στις φωτογραφίες.

Λίστες
Όταν γράφετε μια λίστα αγορών ή μια 
λίστα υποχρεώσεων, καθίστε με το παιδί 
σας. Δώστε του ένα μολύβι και χαρτί και 

ενθαρρύνετέ το να φτιάξει τη δική του 
λίστα. Δείξτε του τις λέξεις που γράψατε 
και πείτε την μία-μία. Όταν πηγαίνετε στο 
κατάστημα, δείξτε του τη λέξη καθώς 
παραλαμβάνετε το αντικείμενο. Αυτό το 
βοηθάει να κατανοήσει ότι οι γραπτές 
λέξεις συμβολίζουν πραγματικά πράγ-
ματα.

Ζωγραφική
Όταν δίνετε στο παιδί σας χαρτί και ένα 
μολύβι ή μια κηρομπογιά και το ενθαρ-
ρύνετε να μιμηθεί τη γραφή, το βοη-
θάτε να καταλάβει ότι αυτά τα γραπτά 
«σχέδια» σχετίζονται με γράμματα και 
λέξεις. Επιπλέον, είναι μια εξαιρετική 
άσκηση για να αναπτύξει τον συντονι-
σμό χεριού-ματιού.

Μαγνητικά γράμματα
Χρησιμοποιήστε μαγνητικά γράμματα 

για να γράψετε λέξεις στο ψυγείο σας. 
Πείτε τη λέξη πολλές φορές στο παιδί 
σας. Ενθαρρύνετε το να ταξινομήσει τα 
γράμματα. Για τα μικρότερα παιδιά, δοκι-
μάστε να τους ζητήσετε να ταξινομήσουν 
τα γράμματα ανά χρώμα ή σχήμα ή να 
επιλέξουν όλα τα γράμματα που έχουν 
τρύπα. Για τα μεγαλύτερα παιδιά, γράψτε 
μια λέξη όπως τα ονόματά τους και βάλτε 
τα να διαλέξουν τα γράμματα που βρί-
σκονται σε αυτή τη λέξη.

Παραμύθια και διηγήματα
Η βιβλιοθήκη προσφέρει ιστορίες για 
όλες τις ηλικίες. Η καθεμιά συνδέεται με 
την εξάσκηση των δεξιοτήτων που χρει-
άζεται το παιδί σας για να μάθει να δια-
βάζει: Μιλήστε, τραγουδήστε, διαβάστε, 
γράψτε και παίξτε.
Το νόημα αυτών των δραστηριοτήτων 
είναι να βοηθήσουν τα παιδιά προσχο-
λικής ηλικίας να κατανοήσουν ότι η ομι-
λία (προφορικές λέξεις) μπορεί να ανα-
λυθεί σε μικρές μεμονωμένες μονάδες 
ήχου (φωνήματα), που αντιπροσωπεύ-
ονται από ένα σύνολο συμβόλων (γράμ-
ματα του αλφαβήτου) και τα οποία σε 
συγκεκριμένους συνδυασμούς μπορούν 
να αναμειχθούν για να σχηματίσουν μια 
λέξη.

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;ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

«Τ
η βία στα παιδιά την ανα-
γνωρίσαμε εσχάτως και 
περιλαμβάνει ένα πακέτο 
φαινομένων όπως σωμα-

τική κακοποίηση, σεξουαλική βία, παρα-
μέληση, πολυθυματοποιημένα παιδιά 
κ.ά.» τόνισε στην παρέμβασή του ο ψυχί-
ατρος και διευθυντής Ψυχικής Υγείας και 
Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παι-
διού, Γιώργος Νικολαΐδης. «Η Ελλάδα 
έχει μια σπουδή στην ψήφιση νόμων. Και 
αφού τους ψηφίσει, στη συνέχεια δεν 
πράττει τίποτε για να τους εφαρμόσει», 
πρόσθεσε παραθέτοντας στοιχεία περί 
της παιδικής κακοποίησης.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ενώ, 
σύμφωνα με το Ινστιτούτο, 1 στα 3 παι-
διά έχει εκτεθεί σε σωματική βία και 1 
στα 13 κακοποιείται συστηματικά, όλοι οι 
φορείς που εμπλέκονται (ΜΚΟ, Χαμόγελο 
του Παιδιού, υπ. Υγείας κτλ) καταγρά-
φουν ότι κακοποιείται 1 στα 715 παιδιά. 
Η ίδια απόκλιση σημειώνεται και ως προς 
τις στατιστικές για παιδιά που κακοποι-
ούνται σεξουαλικά. Τα επίσημα στοιχεία 
κάνουν λόγο για μόλις 1 παιδί στα 1.450.
«Πολλές φορές στις ενημερωτικές συνα-
ντήσεις μας με την εκπαιδευτική κοινό-
τητα υπογραμμίζω το εξής: όταν 1 στα 
30 παιδιά δηλώνει ότι έχει υποστεί από-
πειρα βιασμού ή βιασμό, αναλογιστείτε 
ότι στην τάξη που μπαίνετε για να κάνετε 
μάθημα ένας από τους μαθητές/-τριες σας 
έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά!» σημεί-
ωσε ο κ. Νικολαΐδης. «Και αυτή είναι η 
κορυφή του παγόβουνου, γιατί το κυρίως 
σώμα παραμένει στην κοινωνική αφάνεια 
αν και τις τελευταίες μία με δύο δεκαετίες 
ολοένα και περισσότερα θύματα καταγ-
γέλλουν.
Ολα αυτά γίνονταν και γίνονται τόσο 
στις αστικές όσο και στις ημιαστικές και 
αγροτικές περιοχές. Στη σεξουαλική βία ο 
θύτης βρίσκεται κατά 80% μέσα και γύρω 
από το οικογενειακό περιβάλλον.
Για τα παιδιά μικρής ηλικίας η σεξουαλική 
κακοποίηση δείχνει να γίνεται αδιακρί-
τως φύλου.
Στους έφηβους, όμως, αφορά κυρίως 
κορίτσια γιατί αφενός προσιδιάζει στη 
σεξουαλική θυματοποίηση των γυναικών 
που στηρίζεται στο πατριαρχικό πρότυπο 
καθώς και στην ενίσχυση της αίσθησης 
του ελέγχου, γιατί το κορίτσι είναι μικρό.
Τα πολυθυματοποιημένα παιδιά είναι 
αυτά που βιώνουν τον κοινωνικό απο-
κλεισμό, την ακραία φτώχεια, την παρα-
μέληση και πολλά από αυτά τη σεξουα-
λική κακοποίηση ως απότοκο της παρα-

μέλησής τους αλλά και της ανάγκης τους 
για ενδιαφέρον. Τα ιδρύματα, ενώ γνω-
ρίζουμε ότι συνισ τούν τη χειρότερη 
μορφή περίθαλψης, είτε πρόκειται για 
μοντέρνα κτίρια είτε για εγκαταστάσεις 
που οι σοβάδες πέφτουν, βλέπουμε να 
υιοθετούνται από εταιρείες, βλέπουμε να 
λένε τα κάλαντα αυτές τις ημέρες στους 
πολιτειακούς θεσμούς. Σε αυτά τα ιδρύ-
ματα γνωρίζουμε ότι τις πρώτες εβδομά-
δες διαμονής τους τα παιδιά κακοποιού-
νται κατά 85% ενώ ένα 25% υφίσταται και 
σεξουαλική κακοποίηση από τα άλλα παι-
διά. Δεν υπάρχει καλό ίδρυμα», υπογράμ-
μισε προφητικά ο κ. Νικολαΐδης καθώς 
λίγες ημέρες μετά ήρθε στο φως η απί-
στευτη ιστορία των σεξουαλικών κακο-
ποιήσεων σε ιδιωτικό ορφανοτροφείο 
της Αττικής.
Τι επιπτώσεις είχε όμως η πανδημία και τo 
λοκντάουν στα παιδιά; «Αύξηση της βίας 
κατά των γυναικών καθώς και αύξηση 
των καταγγελιών καταγράφεται αυτό το 
διάστημα. Ομως στα παιδιά παρατηρή-
θηκε ότι όσο μεγάλωνε το διάστημα του 
εγκλεισμού τόσο οι καταγγελίες περιορί-
ζονταν. Σύμφωνα με μελέτη που διενερ-
γήθηκε στις ΗΠΑ, ο υποχρεωτικός εγκλει-
σμός συνέτεινε στη μεγαλύτερη θυμα-
τοποίηση των παιδιών. Γιατί το να είσαι 
κλειδωμένος επτά ημέρες την εβδομάδα 
και 24 ώρες το εικοσιτετράωρο με τον 
κακοποιητή σου, χωρίς το υποστηρικτικό 
περιβάλλον του σχολείου, της δασκάλας, 
των συμμαθητών, μεγέθυνε το αίσθημα 
ανημπόριας των παιδιών... Η επάνοδος 
στις καταγγελίες απαίτησαν τον χρόνο 
τους.
Για πολλά παιδιά, επίσης, από χαμηλό-
τερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα 
τίθεται το ερώτημα πώς θα ενταχθούν 
ξανά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εν 
γένει τα παιδιά λόγω πανδημίας γαλου-
χήθηκαν με το αφήγημα ότι ο άλλος δεν 
είναι πηγή χαράς και δημιουργίας, αλλά 
αποτελεί θανάσιμη απειλή.
Τέλος, το αίτημα παιδικής προστασίας 
στη χώρα παραμένει αδικαίωτο καθώς 
πρόκειται γ ια ένα υποσ τελεχωμένο 
δίκτυο όπου εμπλέκονται επτά με οκτώ 
υπουργεία χωρίς κανένα συντονισμό 
μεταξύ τους. Η απόσταση δε που χωρί-
ζει την Ελλάδα από τις άλλες χώρες την 
τελευταία δεκαετία διευρύνεται», κατέ-
ληξε ο κ. Νικολαΐδης.
Παρεμβάσεις στη διαδικτυακή εκδήλωση 
έγιναν επίσης από τον αντιδήμαρχο Κοι-
νωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Χ. 
Σπυρόπουλο, την Μ. Μπαδικιάν, ψυχο-
λόγο του Δήμου Βύρωνα, όπως και από 
τη δικηγόρο Αγγελική Χατζηιωαννίδου.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ  ΕΚΔΟΣΗ

Μια ιστορία από τα παλιά
Κωνσταντίνα Ιωακειμίδου 
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υγεία

Τ
ι κοινό έχουν τα μήλα, 
τα μούρα, τα σταφύλια, 
η μαύρη σοκολάτα και 
το τσάι; Ήδη γνωρίζου-

με ότι το καθένα από αυτά ξε-
χωριστά προσφέρει σημαντι-
κά οφέλη στην υγεία, ο συν-
δυασμός τους όμως προστα-
τεύει την υγεία της καρδιάς ό-
ταν καταναλώνονται καθημε-
ρινά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με 
μια νεότερη ανασκόπηση 
περισσότερων από 150 
μελετών από την Ακαδη-
μία Διατροφής και 
Διαιτολογ ίας των 
ΗΠΑ,  έ να  μήλο, 
μερικά μούρα και 
δύο φλιτζάνια τσάι 
τ η ν  η μ έ ρ α ,  π ε ρ ι έ -
χουν συγκεντρωτικά περί-
που 500mg φλαβονό-
λες, μια ένωση που 
ευνοεί τη λειτουργία 
της καρδιάς.
Η  π ο λ ύ τ ι μ η  α υ τ ή 
χημική ουσία βρίσκεται 
επίσης στο κόκκινο κρασί 
και τη μαύρη σοκολάτα 
και μπορεί να βελτ ι-
ώσε ι την αρτηριακή 
πίεση και τη χοληστε-
ρόλη, μειώνοντας με τη 
σε ιρά της τον κ ίνδυνο 
καρδιακών παθήσεων, 
καρδιακών προσβολών και 
ε γκεφαλ ικών  επε ισ ο δίων. 
Παράλληλα, οι φλαβονόλες 
συσχετίστηκαν με τα χαμηλό-
τερα επίπεδα σακχάρου στο 
αίμα, μειώνοντας τον κίνδυνο 
βλάβης των νεύρων και των 
ματιών.
Δεκάδες μελέτες έχουν ανα-
δείξει τα οφέλη των φλαβο-
νόλων για την υγεία στη δια-
τήρηση της ευημερίας και την 
πρόληψη ασθενε ιών και η 
παρούσα ανασκόπηση τα επι-
βεβαιώνει.
Όσον αφορά την περιεκτικό-

τητα του κάθε τροφίμου, οι 
επισ τήμονε ς επισημαίνουν 
ότι:
1. το πράσινο τσάι είναι το 

πιο πλούσιο σε φλαβονό-
λες ανά φλιτζάνι (320 mg)

2. ακολουθεί το μαύρο τσάι 
(280 mg),

3. τα βατόμουρα (65 mg ανά 
160 γραμμάρια)

4. τα αποξηραμένα κρά-
νμπερι (35 mg ανά 
80 γραμμάρια).

5. η μαύρη σοκολάτα 
(20mg ανά 18g),

6. τ ο  κό κ κ ι ν ο 
κ ρ α σ ί  (15 m g 

α ν ά  π ο τ ή ρ ι 
150ml),

7. τ α  μ ή λ α 
( 1 5 m g  α ν ά 
μικρό μήλο)

8. τ α  μ ύ ρ τ ι λ α 
(10mg ανά 150g).

Η  ε ρευ ν η τ ική  ομάδ α 
σημείωσε, ωστόσο, ότι 

οι κ ίνδυνοι γ ια την 
υγεία από το αλκοόλ 
και τα προϊόν τα με 

υψηλή περιεκτικότητα 
σε λιπαρά και ζάχαρη, 
όπως η μαύρη σοκο -
λάτα, «είναι πιθανό να 
υπερτερούν των ωφε-

λειών» από τις φλαβα-
νόλες.

Συν τοις άλλοις, επισημαί-
νουν ότι τα οφέλη προέρχο-
νται από την κατανάλωση των 
τροφίμων και όχι των συμπλη-
ρωμάτων διατροφής, καθώς 
τα τελευταία μπορεί να προ-
καλέσουν ηπατική βλάβη και 
στομαχικά προβλήματα, όταν 
λαμβάνονται σε υπερβολικές 
δόσεις.
Oι ερευνητές ελπίζουν, τέλος, 
ότι τα αποτελέσματα θα βοη-
θήσ ου ν  σ τ ην  ε ν ημέ ρω σ η 
των γιατρών και των φορέων 
δημόσιας υγείας αλλά και του 
κοινού.

Το πολύτιμο συστατικό 
που ρίχνει την πίεση και 
προστατεύει την καρδιά

H 
«επαναλοίμωξη» ως όρος στην πανδημία του κορωνοϊού ξεκίνησε να χρησιμοποιείται ευρέως από 
τους επιστήμονες με τη διασπορά της μετάλλαξης Omicron, καθώς τότε ξεκινούσαν να επαναμολύ-
νονται μαζικά άτομα που είχαν ήδη νοσήσει με κορωνοϊό, με κάποια προηγούμενη παραλλαγή του 
ιού ωστόσο.

Αν και η συμπτωματολογία της μετάλλαξης Omicron περιείχε πιο ήπια συμπτώματα, οι επαναλοιμώξεις του 
κορωνοϊού μπορούν να προσβάλουν μακροπρόθεσμα τα όργανα του σώματος, σύμφωνα με νεότερα στοι-
χεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Medicine, οι πολλαπλές μολύνσεις 
αυξάνουν έως και δύο φορές περισσότερο τον κίνδυνο θανάτου αλλά και τρεις φορές τον κίνδυνο νοσηλείας, 
σε σύγκριση με τη μοναδική μόλυνση.
Οι επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις επίσης μπορούν να προκαλέσουν έως και τρεις φορές περισσότερα πνευ-
μονικά και καρδιακά προβλήματα και 60% περισσότερες πιθανότητες εγκεφαλικών παθήσεων, σύμφωνα με 
τους ερευνητές.
«Χωρίς αμφιβολίες, η έρευνά μας απέδειξε ότι η δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη λοίμωξη μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
την υγεία των ασθενών στην οξεία φάση, δηλαδή τις πρώτες 30 ημέρες μετά τη μόλυνση, και στους μήνες 
μετά, δηλαδή στη μακρά φάση του κορωνοϊού» επισημαίνει ο επικεφαλής ερευνητής δρ. Ziyad Al-Aly, κλινι-
κός επιδημιολόγος στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ουάσινγκτον στο Σεντ Λούις.
Ακόμα, κάθε επιπρόσθετη μόλυνση αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο. Όπως εξηγεί ο δρ. Ziyad Al-Aly, «ακόμα 
κι αν κολλήσατε δύο φορές κορωνοϊό, καλό θα ήταν να αποφύγετε μια τρίτη ή και τέταρτη».
Η ερευνητική ομάδα μελέτησε τα ιατρικά αρχεία περίπου 5,8 εκατομμυρίων ασθενών, προβαίνοντας σε 
συγκρίσεις. Πιο συγκεκριμένα, συνέκριναν περίπου 41.000 άτομα που είχαν δύο ή περισσότερες τεκμηριω-
μένες μολύνσεις από κορωνοϊό με περισσότερα από 443.000 άτομα που είχαν μολυνθεί μία φορά και 5,3 εκα-
τομμύρια που δεν είχαν μολυνθεί από τον ιό την περίοδο μεταξύ του Μαρτίου 2020 και του Απριλίου 2022.
Τα περισσότερα άτομα είχαν μολυνθεί δύο ή τρεις φορές και ένα μικρό ποσοστό είχε μολυνθεί τέσσερις 
φορές, ενώ κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε μολυνθεί περισσότερες από πέντε φορές.
Η στατιστική μοντελοποίηση αξιολόγησε τους κινδύνους για την υγεία από τις επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις 
εντός του πρώτου μήνα μετά τη μόλυνση από τον ιό και στη συνέχεια έως και έξι μήνες μετά.
Έχοντας ως δεδομένους λοιπόν αυτούς τους κινδύνους και τη χειμερινή περίοδο που βρίσκεται μπροστά μας, 
ο δρ. Ziyad Al-Aly συνιστά την αμέριστη προσοχή όλων, προτρέποντας τη χρήση μάσκας, την ολοκλήρωση 
του εμβολιασμού και την παραμονή στο σπίτι με τα πρώτα συμπτώματα.

Επαναλοιμώξεις: Έχετε περάσει κορωνοϊό 
2-3 φορές; Οι κίνδυνοι για την υγεία σας

Ακόμα ένας δύσκολος επιδημιολογικά χειμώνας βρίσκεται προ των πυλών, με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρό-
ληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ να έχουν ήδη προειδοποιήσει σχετικά με τους αναπνευστικούς ιούς και την 
ταυτόχρονη κυκλοφορία της γρίπης, του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) και του SARS-Cov-2.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών, καθώς σύμφωνα με νεότερη μελέτη, 
είναι αρκετά πιο ευάλωτοι απέναντι στη γρίπη. Η νέα έρευνα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του 
Μίσιγκαν, που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications, εξηγεί τους λόγους που θα πρέπει να προστατευ-
τούν. Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής την πρώτη συγγραφέα Judy Chen, υποψήφια διδάκτωρ, και τον Daniel 
Goldstein, καθηγητή εσωτερικής ιατρικής, Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας, διερεύνησε γιατί τα μακροφάγα, 
η πρώτη γραμμή άμυνας του αναπνευστικού συστήματος βρίσκονται στους πνεύμονες και επιτίθενται σε εισβο-
λείς, φαίνεται να εξασθενούν με τη γήρανση. Προηγούμενη μελέτη σε ποντίκια απέδειξε ότι όταν μακροφάγα 
από ένα ηλικιωμένο ποντίκι τοποθετήθηκαν σε ένα νεαρό ποντίκι, τα κύτταρα έμοιαζαν να αναγεννούνται. «Το 
πόρισμα αυτό μας οδήγησε να θεωρήσουμε ότι κάτι στο περιβάλλον των πνευμόνων συμβάλλει σε αυτή τη λει-
τουργία», δήλωσε η δρ. Chen. Ειδικότερα, οι ενδείξεις ανέδειξαν έναν λιπιδικό ανοσορυθμιστή, γνωστό ως προ-

σταγλανδίνη Ε2 (PGE2) με ευρύ φάσμα επιδράσεων, από την επίσπευση του τοκετού στην εγκυμοσύνη έως 
τη φλεγμονή με αρθρίτιδα. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η αύξηση της προσταγλανδίνης Ε2 στους 

πνεύμονες, που πραγματοποιείται με την αύξηση της ηλικίας, περιορίζει τη δραστικότητα των 
μακροφάγων και την αναπαραγωγή τους.

Η συσσώρευση της PGE2 θεωρείται ακόμα ένας δείκτης της βιολογικής γήρανσης καθώς με 
την ηλικία, τα κύτταρα που βρίσκονται στην επένδυση των κυψελίδων στους πνεύμονες 
γερνούν εξίσου. Αυτά τα κύτταρα οδηγούν σε αυξημένη παραγωγή της PGE2 και στην 
καταστολή της ανοσολογικής απόκρισης, σύμφωνα με τους ερευνητές Για να ελέγξουν 
τη σχέση μεταξύ της προσταγλανδίνης Ε2 (PGE2) και της αυξημένης ευαισθησίας στη 
γρίπη, χορήγησαν σε ηλικιωμένα ποντίκια ένα φάρμακο που εμποδίζει έναν υποδοχέα 

Γρίπη: Γιατί απειλεί περισσότερο τους 
65αρηδες
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Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος 
και η «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους»

Η ζωή του πρώτου ιστορικού που ασχολήθηκε συστη-
ματικά με το ελληνικό έθνος – Πού οφείλεται ο ελληνο-
κεντρικός χαρακτήρας του έργου του και ποια η σημα-
σία του;

Ο 
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, ο συγγρα-
φέας της μνημειώδους «Ιστορίας του Ελλη-
νικού Έθνους» είναι από τους πρώτους που 
διατύπωσαν την άποψη ότι η νεότερη Ελλάδα 

αποτελεί συνέχεια της αρχαίας αλλά και του Βυζαντίου. 
Βέβαια γι’ αυτό έχουν διατυπωθεί πολλές αντικρουόμε-
νες απόψεις από διάφορους επιστήμονες. Και φυσικά, 
σε πολλά άρθρα μας στο protothema.gr υπάρχουν διά-
φορα σχόλια αναγνωστών, ακόμα και όταν δεν κάνουμε 
καμία απολύτως αναφορά σε αυτόν. Θα δούμε σήμερα 
τη ζωή του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, το συγ-
γραφικό του έργο και τη σημασία που έχει η «Ι-
στορία του Ελληνικού Έθνους».

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια 
του Κωνσταντίνου Παπαρ-
ρηγόπουλου
Ο Κωνσ ταν τ ίνος Παπαρ-
ρηγόπουλος γε ν νήθηκε 
στην Κωνσταντινούπολη 
το 1815. Ο πατέρας του 
Δημήτριος καταγόταν από 
τη Βυτίνα. Εγκαταστάθηκε 
στην Πόλη μετά τα Ορλο-
φικά (1770) και απέκτησε 
σημαντ ική περιουσία ως 
τραπεζίτης. Έτσι ο Κωνστα-
ντίνος έλαβε προσεγμένη ανα-
τροφή κατά τα πρώτα χρόνια της 
ζωής του. Όμως σε ηλικία έξι ετών 
βίωσε μία φρικτή εμπειρία. Μία εβδο-
μάδα περίπου πριν τον απαγχονισμό του 
Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’ κι ενώ είχε ξεσπάσει η 
Ελληνική Επανάσταση στις παραδουνάβιες ηγεμονίες 
είδε τον πατέρα του, τον αδελφό του Μιχαήλ και δύο 
θείους του να λιντσάρονται και ύστερα να θανατώνονται 
από τον τουρκικό όχλο.
Οι σκηνές αυτές αποτυπώθηκαν στο μυαλό του και έπαι-
ξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα 
και της συμπεριφοράς του. Έπειτα από το γεγονός αυτό η 
μητέρα του Ταρσία, το γένος Νικοκλή, πήρε τον Κωνστα-
ντίνο και τα εννιά αδέλφια του (Δημήτριος, Σκαρλάτος, 
Νικόλαος, Πέτρος, Λουκία, Ζωή, Ραλλού, Ελένη, Ευφρο-
σύνη) και εγκαταστάθηκε στην Οδησσό όπου ανθούσε 
το ελληνικό στοιχείο. Εκεί ο Κωνσταντίνος μαζί με τον 
αδελφό του Πέτρο γράφτηκε στο περίφημο, τότε, γαλ-
λικό Λύκειο Richelieu όπου έδειξε ιδιαίτερη έφεση στην 
Ιστορία. Ανάμεσα στους συμμαθητές του ήταν και ο Αλέ-
ξανδρος Ρίζος-Ραγκαβής. Το 1830 η οικογένεια μετανά-
στευσε ξανά και εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο. Ο Κων-
σταντίνος γράφτηκε στο «Κεντρικόν Σχολείον» της Αίγι-
νας διευθυντής του οποίου ήταν ο Γεώργιος Γεννάδιος. 
Εκεί όμως οι επιδόσεις του δεν ήταν καλές, κάτι που 
απογοήτευσε όσους πίστευαν σε αυτόν.
Ο νεαρός Κωνσταντίνος ήταν αντίθετος στο καθεστώς 
Καποδίστρια. Υπάρχει μάλιστα ένα χαρακτηριστικό 
γεγονός που έχει καταγραφεί. Κάποτε ο Κωνσταντίνος 
επισκέφθηκε το γραφείο του Κυβερνήτη όπου υπηρε-
τούσε ως γραμματέας ο αδελφός του Σκαρλάτος. Όταν 
μπήκε σε αυτό ο Καποδίστριας ,τα δύο αδέλφια σηκώ-
θηκαν όρθια σε ένδειξη σεβασμού. Μετά τις συστάσεις 
που έκανε ο αδελφός του, ο Κυβερνήτης που γνώριζε 
τις απόψεις του Κωνσταντίνου, τον πλησίασε και αφού 
τον χάιδεψε στο κεφάλι του είπε: «Κι εσύ λογιότατε, 
είσαι αντικυβερνητικός; Φρόντισε να μάθεις γράμματα 
και θα δεις που θα αλλάξεις γνώμη». Πραγματικά μετά 
από πολλά χρόνια ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος 

έγραψε τα εξής: «Η περί του Κυβερνήτου αλήθεια δεν 
θέλει αποκαλυφθεί ενόσω το ελληνικόν έθνος δεν εννο-
ήσει τι εστί κυβέρνησις. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήτο εκ 
των πολιτικών ανδρών εκείνων, οίτινες αναλαμβάνοντας 
εις καιρούς κρισίμους την των πραγμάτων κυβέρνησιν ή 
σώζουσιν την πολιτείαν ή θνήσκουσιν».
Μετά το τέλος των εγκύκλιων σπουδών του, ο Παπαρ-
ρηγόπουλος έφυγε για το εξωτερικό. Σπούδασε νομικά 
στη Γαλλία και τη Γερμανία και επέστρεψε στη συνέχεια 
στην Ελλάδα. Το 1833 προσλήφθηκε στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης. Παντρεύτηκε τη Μαρία, κόρη του Γεώρ-
γιου Αφθονίδη και απέκτησε τρία παιδιά: τον Δημήτριο, 
την Αγλαΐα και την Ελένη. Μεγάλο του πάθος ήταν όμως 
η Ιστορία. Το πρώτο του ιστορικό κείμενο, δημοσιεύ-
θηκε στην εφημερίδα του Ναυπλίου «Τριπτόλεμος» και 

ήταν σχετικό με τον λόρδο Βύρωνα. Το πρώτο 
σημαντικό έργο του είναι το «Περί 

της εποικήσεως σλαβικών τινών 
φυλών εις την Πελοπόννη-

σον» (1843), στο οποίο 
ανασκεύασε τις θεω-

ρίες του Φαλμεράιερ. 
Τον επόμενο χρόνο 
έγραψε τη μελέτη 
«Το τ ε λ ευ τα ίον 
έτος της ελληνι-
κής ελευθερίας, 
σ το οποίο απέ-
δειξε ότι η Κόριν-
θος κατακτήθηκε 

από τους Ρωμαίους 
το 145 π.Χ. και όχι το 

146 π.Χ.
Όμως το 1845 απολύ-

θηκε από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης όπου είχε φθά-

σει στον βαθμό του Ταγματάρχη 
επειδή βάσει του νόμου δεν ήταν «αυτό-

χθων» δεν είχε γεννηθεί δηλαδή μέσα στα όρια του 
Ελληνικού Βασιλείου αλλά «ετερόχθων». Το ίδιο συνέ-
βηκε και με τέσσερα από τα αδέλφια του που υπηρε-
τούσαν στο Δημόσιο. Αν και τελικά αναγνωρίσθηκε το 
λάθος, καθώς ο πατέρας τους είχε γεννηθεί στην Αρκα-
δία, ο Παπαρρηγόπουλος προτίμησε να μην επιστρέψει 
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά να γίνει καθηγητής 
Ιστορίας στο «Εν Αθήναις Γυμνάσιον». Έτσι μπορούσε 
να ασχοληθεί απερίσπαστος με τη μελέτη της Ιστορίας. 
Το 1846 μετέφρασε και εξέδωσε τον τόμο «Στοιχεία της 
γενικής ιστορίας κατά το σύστημα του Γάλλου Λευί».
Το 1847 έγινε διευθυντής στην εφημερίδα «Εθνική» 
που ήταν φιλικά προσκείμενη στον Ιωάννη Κωλέττη. 
Το 1848 υπέβαλε αίτηση για να προσληφθεί ως Υφηγη-
τής Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο. Η αίτησή του 
απορρίφθηκε όμως γιατί υπήρχαν δύο προβλήματα: 
δεν είχε πτυχίο Ιστορίας και η Έδρα της Ιστορίας δεν 
ήταν κενή. Αποφασιστική ήταν τότε η βοήθεια που πρό-
σφερε στον Παπαρρηγόπουλο ο Κ.Δ. Σχινάς που κατείχε 
την Έδρα. Παραιτήθηκε από αυτήν και έγινε πρεσβευτής 
της Ελλάδας στο Μόναχο. Φρόντισε μάλιστα τον Δεκέμ-
βριο του 1849 το Πανεπιστήμιο της γερμανικής πόλης 
να δώσει στον Παπαρρηγόπουλο διδακτορικό δίπλωμα 
in absentia ,δηλαδή χωρίς την παρουσία εκείνου,όταν 
έγραψε ένα υπόμνημα στα Λατινικά προς τη Φιλοσοφική 
Σχολή του Μονάχου.
Το 1850 ο Κ. Παπαρρηγόπουλος συνίδρυσε μαζί με τον 
Αλέξανδρο Ρίζο-Ραγκαβή και τον Νικόλαο Δραγούμη το 
περιοδικό «Πανδώρα» ένα από τα σημαντικότερα ελλη-
νικά περιοδικά του 19ου αιώνα στο οποίο δημοσίευσε 
τις ιστορικές του μελέτες. Στις 6 Μαρτίου 1851 διορί-
στηκε Έκτακτος Καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών κάτι που προκάλεσε την οργή των ενδιαφερο-
μένων καθώς κατείχε πτυχίο Νομικής και όχι Ιστορίας 

και υποσκέλισε ιστορικούς καριέρας.
Το 1855 έγινε Τακτικός Καθηγητής και τα μαθήματά 
του τα παρακολουθούσαν και μη φοιτητές. Μάλισταοι 
παραδόσεις του δημοσιεύονταν στον Τύπο κάτι που 
εξόργισε τον Καθηγητή Μιστριώτη. Επί δύο χρόνια 
(1858-1859) διετέλεσε διευθυντής της δικής του εφη-
μερίδας «Ο Έλλην» μέσα από τις σελίδες της οποίας 
υποστήριζε τον Όθωνα. Παράλληλα, συνέχισε το έργο 
του με την έκδοση της πραγματείας «Περί της αρχής 
και της διαμορφώσεως των φυλών του αρχαίου ελληνι-
κού κόσμου». Επρόκειτο για μια επίθεση εναντίον των 
απόψεων του Γερμανού ιστορικού Karl Otfried Muller ο 
οποίος υποστήριζε ότι οι Δωριείς ήταν η κύρια ελληνική 
ιστορική παρουσία στην προκλασική εποχή. Ο Παπαρ-
ρηγόπουλος θεωρούσε ότι οι Αχαιοί έφτασαν πριν τους 
Δωριείς. Το ζήτημα αυτό προκάλεσε διεθνή σάλο ιδι-
αίτερα στη Γερμανία, καθώς Ευρωπαίοι ιστορικοί τον 
κατηγόρησαν για διαστρέβλωση της ιστορίας αποδίδο-
ντάς του μομφή για εθνικισμό. Όμως ο Παπαρρηγόπου-
λος συνέχισε την έρευνά του και το 1860 εξέδωσε τον 
πρώτο τόμο της «Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους από 
των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των νεωτέρων».
Το έργο έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τον κόσμο. Το 
1862 κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος που είχε επίσης 
μεγάλη επιτυχία. Όμως η επιτυχία του έργου αλλά και 
τα νέα στοιχεία που αποκάλυπτε έκαναν τον Παπαρρη-
γόπουλο να ολοκληρώσει την «Ιστορία» του σε πέντε 
τόμους και έναν «Επίλογο» το 1876. Για την έκδοση του 
μνημειώδους αυτού έργου υπήρξε σημαντική συμ-
βολή από την Πολιτεία, το Πανεπιστήμιο και ιδιώτες. 
Μεταξύ 1885 και 1887 κυκλοφόρησε νέα έκδοση του 
έργου εμπλουτισμένη με πολλούς σημαντικούς προ-
λόγους. Επανειλημμένες εκδόσεις έγιναν και μετά τον 
θάνατό του, είτε αμετάβλητες με βάση την έκδοση του 
1885-1887 είτε σχολιασμένες και αναθεωρημένες. Το 
1983 κυκλοφόρησε η «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» 
στη δημοτική, με τους συμπληρωματικούς τόμους που 
έγραψε ο Παύλος Καρολίδης και φτάνουν ως τη δεκαετία 
του 1930. Ένα έργο του με βάση τον «Επίλογο» κυκλο-
φόρησε το 1878 και στα γαλλικά με τίτλο «Histoire de la 
civilization hellenique» («Ιστορία του Ελληνικού Πολι-
τισμού»).
Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος δεν ήταν όμως ένας απλός 
ιστορικός (ή ιστοριοδίφης όπως τον θεωρούν άλλοι). 
Είχε μια διαρκή δράση στον κοινωνικό και τον πολιτικό 
τομέα με συγγραφές, ομιλίες, συμμετοχή σε συλλογικές 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις καθώς και αποστολές 
στο εξωτερικό. Συμμετείχε στον «Σύλλογο προς διά-
δοσιν των ελληνικών γραμμάτων» από το 1869 και στο 
σωματείο «Εθνική Άμυνα». Με την εντολή του συλλόγου 
και την κυβερνητική έγκριση, κινήθηκε πολύ στη Δυτική 
Ευρώπη τον καιρό του Συνεδρίου του Βερολίνου (1878). 
Με εντολή του Χαρίλαου Τρικούπη πήγε στην Κωνστα-
ντινούπολη το 1882 και το 1884 για συνεννοήσεις με το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο Παπαρρηγόπουλος έκανε 
επίσης εκστρατείες για αγορά όπλων.

Οι τραγικές απώλειες που «γονάτισαν» τον Κ. 
Παπαρρηγόπουλο
Δυστυχώς για τον Παπαρρηγόπουλος οι απώλειες δικών 
του, αγαπημένων προσώπων, σημάδεψαν τη ζωή του. Το 
1872 πέθανε η κόρη του Ελένη σε ηλικία μόλις 18 ετών. 
Το 1873 ο γιός του Δημήτριος, καθιερωμένος πλέον ποι-
ητής και θεατρικός συγγραφέας έδωσε τέλος στη ζωή 
του σε ηλικία 30 ετών. Το 1890 πέθαναν η γυναίκα του 
και η κόρη του Αγλαΐα. Τον Φεβρουάριο του 1891 έφυγε 
από τη ζωή ο αδελφός του Πέτρος ενώ στις 14 Απριλίου 
του ίδιου έτους πέθανε και ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγό-
πουλος. Μετά τον θάνατό του, το 1899 δημοσιεύτηκε το 
βιβλίο του «Τα διδακτικώτερα πορίσματα της ιστορίας 
του ελληνικού έθνους» ,σε έναν πολυσέλιδο τόμο.
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Ο 
Οκτώβριος του 2022 ήταν 
ο πιο ζεστός μήνας που έχει 
καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα 
με την περιβαλλοντική υπη-

ρεσία Copernicus για την παρακολού-
θηση της ατμόσφαιρας και την κλιματική 
αλλαγή.
Οι μέσες θερμοκρασίες ήταν κοντά στους 
2 βαθμούς Κελσίου πάνω από την περί-
οδο αναφοράς 1991- 2020. Ο Καναδάς 
γνώρισε ζέστη ρεκόρ και θερμοκρασίες 
πολύ πιο υψηλές από το μέσο όρο. 
Χιλιάδες εκτάρια δασικών εκτάσεων στη 
Σιβηρία, Γροιλανδία, Αλάσκα και ειδι-
κότερα στην Αμαζονία έγιναν στάχτη. 
Οι πάγοι στις πολικές περιοχές συρρι-
κνώθηκαν δραματικά. Οι εκπομπές διο-
ξειδίου του άνθρακα κατέρριψαν κάθε 
προηγούμενο ρεκόρ. Η δραστική κλιμα-
τική αλλαγή είναι πλέον γεγονός  και το 
αποκαλυπτικό σενάριο που θέλαμε να 
πιστεύουμε ότι αφορούσε κάποιες επό-
μενες γενιές, ξετυλίγεται ήδη μπροστά 
μας…
Κατά την πρόσφατη διάσκεψη του ΟΗΕ 
για το κλίμα στην Αίγυπτο, ο Γενικός 
Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντό-
νιο Γκουτέρες «έκρουσε» το καμπανάκι 
δηλώνοντας ότι όλοι θα πρέπει να δρά-
σουν από κοινού ενάντια στις αυξανόμε-
νες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 
Και ενώ η ανθρωπότητα αγωνιά για το 
αβέβαιο αύριο, οι αόρατοι πανίσχυ-
ροι της γης  που κινούν ουσιαστικά τα 
νήματα της εξουσίας εξακολουθούν να 
αποκαλούν «μύθευμα» την υπερθέρ-
μανση του πλανήτη, στο όνομα του ασύ-

στολου κέρδους και της καπιταλιστικής 
ανάπτυξης. 
Στη σύγχρονη εποχή τα πάντα γίνονται 
για το κέρδος, χωρίς ίχνος ενδιαφέρο-
ντος για τις καταστροφικές συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής. Η κατάσταση, προ-
ειδοποιούν οι εμπειρογνώμονες, γίνεται 
πλέον μη ανατρέψιμη. 
Γεγονός είναι ότι η ανθρώπινη φύση είναι 
ένοχη σε ένα μεγάλο ποσοστό και το φαι-
νόμενο δεν είναι σημερινό. Ντοκιμαντέρ 
έδειξε αρχαιολογική σκαπάνη να αποκα-
λύπτει πως προ νεωτερικοί πολιτισμοί 
όπως της κεντρικής Αμερικής, της κοιλά-
δας του Ινδού και της νήσου του Πάσχα 
εκμεταλλεύτηκαν μέχρι εξάντλησης το 
περιβάλλον τους με αποτέλεσμα να οδη-
γηθούν στην πλήρη παρακμή.
Η διαφορά έγκειται στο ότι η ανθρω-
πότητα σήμερα διαθέτει απεριόριστες 
τεχνολογικές δυνατότητες που θα μπο-
ρούσαν να προκαλέσουν τεράστιες 
ζημιές σε πολύ σύντομο χρονικό διά-
στημα. Κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί 
ότι δεν θα έχουμε τα επόμενα χρόνια τα 
ίδια και χειρότερα σκηνικά εναντίον της 
ταλαίπωρης φύσης που ήδη πνίγεται στα 
χημικά απόβλητα, τα πλαστικά και στα 
κάθε είδους απορρίμματα. Η μόλυνση 
της ατμόσφαιρας με τις αναθυμιάσεις 
από τις βιομηχανίες, τα εργοστάσια και 
τα καυσαέρια από τα τροχοφόρα δηλητη-
ριάζουν καθημερινά τη φύση και χειροτε-
ρεύουν τις συνθήκες ζωής όλων ανεξαι-
ρέτως των όντων. 
Περιβαλλοντική έρευνα αποδεικνύει 
ότι αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό 
σε μόλις  μερικές δεκαετίες  θα έρθει η 
αντίστροφη μέτρηση για το ανθρώπινο 
είδος. 
Το παρήγορο ίσως είναι ότι το παγκόσμιο 
οικολογικό κίνημα γνωρίζει τα τελευταία 
χρόνια μία νέα άνθιση με τους λαούς του 
κόσμου να διαδηλώνουν έντονα κρούο-
ντας τον κώδωνα του κινδύνου. 
Διασημότητε ς όπως ο Leonardo 
DiCaprio, η Jane Fonda, η Greta 
Thunberg, ο Πρίγκιπας Harry είναι μερι-
κοί από τους πιο ειλικρινείς υποστηρικτές 
της προστασίας του περιβάλλοντος.
Ας μη ξεχνάμε, η προστασία του περι-
βάλλοντός μας αφορά όλους… 

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

ΚΛΙΜΑ
Τα περιθώρια στενεύουν…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΑΝ 
ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 
ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΧΟΡΟΥ

Το Σάββατο 12 Noεμβρίου 2022, στο Crystal 
Fountain Event Venue, περισσότεροι από 
400 φίλοι του Ελληνικού Σπιτιού, τίμησαν 
με την παρουσία τους τον Εικοστό Δεύτερο 

Χορό Ερανικής Εκστρατείας του Οργανισμού.
Τα συνολικά έσοδα της εκδήλωσης ξεπέρασαν το 
ποσό των 200,000 δολαρίων.
Το Ελληνικό Σπίτι ευχαριστεί θερμά όλους όσους 
παρευρέθηκαν και συνέβαλαν στην μεγάλη επιτυ-
χία της εκδήλωσης.

PLATINUM SPONSORS ($15,000) 
Hellenic Home Ladies Auxiliary
Gordon Food Services

DOUBLE GOLD ($10,000) 
DSG Restoration – Emmanuel Constas
Geriatrx Pharmacy

GOLD SPONSORS ($5,000) 
Achieva Health
Dr. George Christodoulou
Crystal Fountain Event Venue

SILVER SPONSORS ($2,500) 
Nucro Technics – John. C. Fanaras
MNP – Chris Joakim
Dimitra Telalidis
Kariba Foods
Liuna Local 183
Heritage Funeral Centre

WINE SPONSOR
Eurovintage Wine & Spirits – Tom Noitsis

CENTRE PIECE
Anthi Flowers – Mary Papadakis

MEDIA SPONSOR
CHTO 1690 AM – John Maniatakos

SILENT AUCTION
Bardis Steak House, byPeterandPauls.com
Dion Neckwear Ltd.
Eurovintage Wines & Spirits
Floga Estiatorio and Event Space
Krinos Foods
HomeMakers Furniture Design
Ken Stathakis
Integrated Consulting Services-Anastasios 
Moussas
Sharp - Yummi Candles
Petro82 Mediterranean Restaurant

BRONZE SPONSORS ($1,000)
Astron Electric – Theodore Keroglidis 
Prophet Elias Greek Orthodox Philoptochos & Council
Ted Rallis JKPT Investments
Hellenic Home Tenants Association

Neo-Image 
Candles-Yummi Candle
Mike Sourlis MC Architects Inc.
Skyhawk Group – Peter Xenias 
Ambient Mechanical
Kosta Kostouros 
Torkins Manes – Lisa Corrente
Peter Triantafyllos Vivian & Ian Xenias
Krinos Foods 
Electric Films 
Andrikopoulos/Dotsikas Families
Blaney McMurtry - John Papadakis 
Chairman’s Brand
Frank Pantazopoulos 
RBC Chitra Persaud
Geoffrey Pennal-CIBC Wood Gundy 
Eleni Neveskiotis
Dr. George Alexopoulos 
Staff Relief
Mathews Dinsdale – Mark Contini 
Hellenic Heritage Foundation
Perfect Touch Painting - Yianni Hatzithomas

½ PAGE SPONSORS ($500)
Serano Bakery 
Select Bakery
Pegasus Group 
Nia Fotinos
Helen Botteas 
Georgie Porgy
Eleni Pitsadiotis 
Pan Macedonian Association of Ontario
J.P. Plumbing 
Sama Zahid, MP
Dr. Anastasios Karantonis

¼ PAGE SPONSORS ($250)
Oasis – Andonis Artemakis 
Patty Agrapidis & Family
Thinkbound – Alex Plagianakos 
Chris Tzekas & Family

BUSINESS CARD SPONSORS ($100)
Kathy Botteas 
Jenny Boussoulas

DONATIONS
Anonymous  
Eleni Vlachos
Fred Fotopoulos  
Panagiota Kabitsis
Geriatrx Pharmacy  
Alexia Kioulmetis
JKPT Investments  
Antonia Vergopoulos
Yianni Hatzithomas  
Toula Nikitopoulos
Complete Purchasing 
Sotiria Stathopoulos

Anonymous (Nick P.)  
Christine Papadopoulos
Nick Pappas  
Lina Traiforos
Georgia Livas  
Ted Darmos
Perry Panousis 
SFI Medical
Dimitra Alexandris   
Orkin
Polixeni Manchavrakos  
TLS
Jeannie Savvas   
John Papadakis
Westbrook of Ancasters    
Maria Varlokostas
Santiago Baez   
Antonia Pavlakis
Tax 2000 & Plus       
Panserraiki Enosis Toronto
Christos Alexiou  
Brotherhood Pontion Toronto
Peter Kyriazis 
Lena Labou
John Karavos 
Tempa Gurmey
Evagelia Yiakoumakis 
Sife Nyathi
Anastasia & Anastasios 
Siopis Rosanne Gulab
Bobby Pavlopoulos 
Poli Pergantis
Artemis Bebis 
Amanda Lambrakos
Angela Lyras 
Toula Nikitopoulos
Sotiria Stathopoulos 
Elias Sabaziotis
Helen Roumanis 
Lily Panousis
Helen Lambropoulos 
Trinity Energy

Ευχαριστούμε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για 
τη διαφήμιση της Εκδήλωσης.Εκφράζουμε την 
ευγνωμοσύνη μας και τα συγχαρητήριά μας στον
προεδρεύοντα και τα Μέλη της Οργανωτικής Επι-
τροπής.
2022 Gala Committee Members
John Papadakis, Chair
Co-Chairs Organizing Committee
Salma Zahid, MP  Helen Botteas
John C. Fanaras  Katerina Christakis
Irene Keroglidis  Fani Constas
Irene Dotsikas  Stephanie Demestihas
Mike Sourlis   Theodora Koutsoumbou
Ken Stathakis   Tom Noitsis
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ελληνικού Σπιτιού
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ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΜΟΛΥΒΙΟΥ
Της Εύας Πετροπουλου Λιανού - Συγγραφέας παιδικής λογοτεχνιας 

Μ
ια φορά κι έναν καιρό, ήταν 
ένα μικρό μολύβι που του ά-
ρεσε να ζωγραφίζει και να 
κάνει αστείες γκριμάτσες στα 

πρόσωπα των παιδιών.
Ήταν ένα μολύβι διαφορετικό από τα 
άλλα, ίσως να ήταν μαγικό. Κάθε βράδυ 
ξυπνούσε, λοιπόν, σαν από χειμερία 
νάρκη κι άρχιζε μαζί με τις νερομπογιές 
να σχεδιαζουν δρόμους και πολιτείες και 
νησιά μακρινά σαν την Ιθάκη.
Έφτιαχναν πόλεις και ανθρώπους χαρού-
μενους και ο καθένας ξεχώριζε για πράγ-
ματα εντελώς πρωτότυπα. Άλλος για τα 
κίτρινα γυαλιά του, άλλος για το μπλε 
καπέλο του κι αλλος για το κομπολόι του 
από κεχριμπάρι.
Το μαγικό μολύβι έδινε σχήμα και μέγε-
θος, όπως αυτό θεωρούσε την ευτυ-
χία. Έτσι, οι πόλεις ήταν γεμάτες δέντρα 
και λουλούδια, τα παιδιά μπορούσαν να 
παίζουν από το πρωί μέχρι τη δύση του 
ήλιου.Όλα ήταν όμορφα κι έμοιαζαν απλά 
στη χώρα του Μαγικού Μολυβιού. Καμία 
γόμα δεν υπήρχε, τα όνειρα έπαιρναν αμέ-
σως σάρκα ακι οστά, όλοι ήταν ίσοι και 
ασφαλείς. Ήταν ευτυχισμένοι, με το χαμό-
γελο στα χείλη και ένα ζωντανό βλέμμα 
στα μάτια.
Οι ακτίνες του ηλίου μπήκαν από τις κατε-
βασμένες γρύλιες:
- Γρήγορα, γρήγορα, είπαν οι ξυλομπογιές, 
έρχεται ο ήλιος!
Η είδηση απλώθηκε σε όλη τη βιτρίνα. Οι 
πλαστελίνες κύλισαν στα κουτιά τους, οι 
μαρκαδόροι φορέσαν τα καπάκια τους και 
μπήκαν στις θήκες τους.
Το βιβλιοπωλείο άνοιξε και οι υπάλληλοι 
μπαίνοντας ξαφνιάστηκαν στη θέα που 
αντίκρυσαν. Σκόρπιες ζωγραφισμένες 
σελίδες με ολόκληρες πολιτείες και χωριά, 
άνθρωποι και σκυλιά και γάτες να κυνη-
γιούνται, κι άλλες σελίδες ζωγραφισμένες 
κι αυτές με γάτες να ψάχνουν τα σκουπίδια 
για κάνα ψαροκόκκαλο.
- Κοιταξτε εδώ, είπε η Σοφία, πού βρέθη-
καν αυτές οι ζωγραφιές; Έχουμε καποιο 
βιβλιο με τη συγκεκριμένη εικονογρά-
φηση;
- Θα το ψάξω, απάντησε ο Θωμας, αν και 
τωρα είναι μαλλον διαλυμένο. Είχαμε 
καμια πλημμυρα στην αποθηκη;
- Καλοκαίρι έχουμε, για ποιες πλημμυρες 
μιλας; είπε η Κατερινα.
- Έρχεται κόσμος, τους διέκοψε ο κυρ 
Αργύρης ο βιβλιοπώλης. Στις δουλειες 
σας!
Η κουβέντα σταμάτησε. Όλοι πήγαν στο 

πόστο τους. Κόσμος έμπαινε κι έβγαινε 
στο βιβλιοπωλείο. Άλλοι έψαχναν για σχο-
λικά είδη, άλλοι για βιβλία λογοτεχνίας. Ο 
Θωμάς τούς εξυπηρετήσε όλους. Γνώριζε 
απέξω κι ανακατωτά το βιβλιοπωλείο.
- Παππού, χρειάζομαι τετράδια και μολύ-
βια, είπε το μικρό αγόρι στον ηλικιωμένο 
άντρα. 
Ο μικρός έμοιαζε να θέλει να αγοράσει 
όλο το μαγαζί. Αλλά ο ηλικιωμένος άντρας 
ήταν συγκρατημένος.
- Γιαννάκη, θα παρουμε μόνο τα αναγκαία.
- Καλά, παππού. Θα πάρω ένα μολύβι, 
είπε ο μικρός και με μια κίνηση πήρε το 
μαγικό μολύβι από τη βιτρίνα. Πήρε και 
δύο πλαστελίνες, μία πράσινη και μία 
μπλε,  και πήγαν προς το ταμείο.
- Καλό ταξίδι, φίλε μας, ψιθύρισαν τα 
μολύβια στο μαγικό μολύβι. Ελπίζουμε 
εκεί που θα πας, να φτιάχνεις ευτυχισμέ-
νους κόσμους!
Η Σοφία έβαλε τα πράγματα σε μια πλα-
στική σακούλα. Παππούς και εγγονός 
πήραν τα σχολικά και πήραν το δρόμο της 
επιστροφής .Φτάνοντας σπίτι, ο Γιαννάκης 
έτρεξε στο δωμάτιο και άδειασε το περι-
εχόμενο της τσάντας στο κρεββάτι του. Τα 
τετράδια, τις πλαστελίνες και τις νερομπο-
γιές τα τακτοποιήσε στο πρώτο ράφι του 
γραφείου του. Καθώς έβαζε τους χάρα-
κες στο δεύτερο ράφι, η ματιά του έπεσε 
πάνω στο μολύβι. 
- Επιτέλους σε βρήκα! Έλα να κανουμε την 
ορθογραφία για το σχολείο.
Ο Γιαννάκης πήρε το τε τράδιο που η 
δασκάλα τού είχε γραψει τις λέξεις που 
έπρεπε να αντιγράψει: λιμάνι, ουρανός, τόπι.
- Πανεύκολες είναι οι λέξεις, είπε το μικρό 
αγόρι.
Ο Γιαννάκης πήρε το μολύβι του κι άρχισε 
να γράφει στο πρόχειρο τετράδιο...
- Μα τους δεινόσαυρους! Παππού, παπ-
πού, έλα να δεις! Το μολύβι δε γράφει.
Ο παππούς Επαμεινώνδας αφήσε την πίπα 
του και πήγε στο δωμάτιο του εγγονού 
του.
- Παππού, το μολύβι δε γράφει, είπε ο 
Γιαννάκης και πήρε ένα λευκό χαρτί. Προ-
σπάθησε να γράψει τη λέξη λι - μά - νι, 
αλλά τίποτα! Το χαρτί παρέμενε άσπρο.
- Περίεργο, είπε ο παππούς ξύνοντας το 
κεφάλι του. Δε γράφει. Για πίεσέ το και 
προσπαθησε να γράψεις ξανά...
Ο Γιαννάκης προσπάθησε να γράψει μία 
άλλη λέξη: ου - ρα - νός.Τίποτα. Το χαρτί 
παρέμενε λευκό. 
- Μα τις μπίλιες! Το μολύβι ειναι ελαττω-
ματικό. Δε γράφει!
- Αγόρι μου, μη στενοχωριέσαι, θα πάμε 
να πάρουμε άλλο. Θα σου αγοράσω ένα 
άλλο με γόμα.
- Ναι αγόρι μου, μην ανησυχείς, θα σου 
πάρει άλλο μολύβι ο παππούς, είπε και η 
μητέρα του που τον βρήκε αναστατωμένο.
- Ευχαριστώ, μαμά και παππού! Τέλειααα!
- Άντε να παίξεις λίγο πριν κοιμηθείς!
Ο Γιαννάκης με τις πλαστελίνες έπλαθε 
στρατιώτες όταν άκουσε θόρυβο στο 
δωμάτιό του. Κάτι σαν κλάμα. Εριξε μια 
ματιά στο δωμάτιο. Τίποτα!
- Μα τις σαπουνόφουσκες! Ποιος κλαίει;

Είδε το χαλασμένο μολύβι να γράφει πάνω 
στο λευκό χαρτί .
- Εγώ!
- Το μιλύβι μού μιλάει ή μάλλον μού γρά-
φει;
Το μολύβι έγραφε... "Είμαι ένα μαγικό 
μολύβι κι εσύ με κατηγόρησες ότι είμαι 
ελαττωματικό. Με πίεζες και με πονού-
σες με τα δάχτυλά σου. Γράφω μόνο σε 
έκτακτη ανάγκη. Τις περισσότερες φορές 
σχεδιάζω ωραία πράγματα. Σχεδιάδω την 
αρμονία. Σχεδιάζω την επιτυχία. Σχεδιάζω 
την ευχαρίστηση, όποια κι αν είναι αυτή  
για τους ανθρώπους. Ζωγραφίζω τις νερο-
μπογιές, τους μαρκαδόρους. Ζωγραφί-
ζουμε την όμορφη πολιτεία με ευτυχισμέ-
νους ανθρώπους. Φτιάχνω χαμόγελα στα 
πρόσωπα των παιδιών!
- Είσαι πραγματικά ένα μαγικό μολύβι, 
είπε ο Γιαννάκης. Ξέρεις να σχεδιάζεις, να 
ζωγραφίζεις τόσο όμορφα, αλλά είσαι και 
ένα σοφό μολύβι! Γνωρίζεις τόσα πράγ-
ματα! Αλήθεια, γνωρίζεις την ευτυχία;
- Φυσικά! Θα σου μάθω τον τρόπο να 
είσαι χαρούμενος. Θα σου δείξω το 
δρόμο για τη χώρα της ευτυχισμένης 
ζωγραφιάς!
- Αλήθεια; Μπορώ να πάρω τους φίλους 

μου, την οικογένειά μου μαζί μου;
- Φυσικά! Σκέψου ένα μέρος, βάλε μέσα 
εκεί την οικογένειά σου, τους φίλους σου, 
ακούμπησε στην ξύλινη πλάτη μου κι εγώ 
θα σε οδηγήσω εκεί. Άρχισε να σκέφτεσαι 
την οικογένειά σου ευτυχισμένη, όπως και 
τους φίλους σου. Εγώ και οι μαρκαδόροι 
γνωρίζουμε. Αυτή η χώρα υπάρχει στην 
καρδιά μας. Στην καρδιά του κάθε πινέ-
λου, στην καρδιά του κάθε μαρκαδόρου, 
στην καρδιά της κάθε νερομπογιάς. Είναι 
το σπίτι μας! 
Το μαγικό μολύβι συνέχισε να γράφει, 
να γράφει, μέχρι που ο ήλιος άρχισε να 
ζεσταίνει τη γη. 
Ο Γιαννάκης είχε κλείσει τα μάτια του 
πάνω από το τετράδιό του.
Έτσι τον βρήκε το πρωί η μητέρα του: 
σκυμμένο πάνω στο τετράδιό του. Είχε 
γράψει πάνω από εκατό φορές: 
Η ευτυχία είναι μέσα μας!
Η ευτυχία είναι μέσα μας!
Η ευτυχία είνα μέσα μας!
...
Στα χέρια του κρατούσε ακόμη σφιχτά το 
μαγικό μολύβι!
 
ΤΕΛΟΣ
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$215.000 ο τελικός απολογισμός του
22ου Ετήσιου Gala του Ελληνικού Σπιτιού

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το 22ο Ετή-
σιο Gala του Ελληνικού Σπιτιού, με το 
ποσό των $215.000 να μαζεύεται για 
την ενίσχυση της προσπάθειας του 

οργανισμού.
Οι πολυπληθείς παρευρισκόμενοι πέρασαν μια 
υπέροχη βραδιά γεμάτη προσφορά, φιλία και δια-
σκέδαση.
Ιδιαίτερης σημασίας η ομιλία του Προέδρου του 
Ελληνικού Σπιτιού, κ. Ιωάννη Φαναρά, ο οποίος 
καλωσόρισε τον κόσμο με την εξής ομιλία:

Αγαπητοί Καλεσμένοι,
Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στον 22ο Ετήσιο 
Χορό του Ελληνικού Σπιτιού και να σας ευχαρι-
στήσω για τη συνεχή υποστήριξη και αφοσίωσή 
σας προς τους ηλικιωμένους μας.
Επιπλέον, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμο-
σύνη και την εκτίμησή μας για την υποστήριξή σας 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 και 
να σας καλωσορίσουμε όλους στην πιο επιτυχη-

μένη εκδήλωσή μας με τη μεγαλύτερη συμμετοχή.
Από τον τελευταίο μας Ετήσιο Χορό και την επιτυχή 
έγκριση ανοικοδόμησης της Μονάδας Μακροχρό-
νιας Φροντίδας 128 κλινών στον διαθέσιμο χώρο 
δίπλα στο Γηροκομείο μας στο Σκάρμπορο, επι-
πλέον 33 νέες κλίνες έχουν εγκριθεί με επιτυχία 
στο Γηροκομείο μας στο Τορόντο (Hellenic Care). 
Πρόκειται για μια επέκταση του υπάρχοντος Γηρο-
κομείου μας στο Τορόντο, η οποία θα αυξήσει το 
συνολικό αριθμό κλινών σε 114. Αυτά τα υπέροχα 
νέα αποτελούν ελπιδοφόρα είδηση για τους πάνω 
από 700 ηλικιωμένους που αναμένουν να εισα-
χθούν στα γηροκομεία μας.
Λόγω του COVID-19 και της γενικής οικονομικής 
αβεβαιότητας, και τα δύο έργα βρίσκονται επί του 
παρόντος σε αναμονή. Σε συνεργασία με τους συνε-
ταίρους του κλάδου μας, ζητούμε από την Επαρχι-
ακή Κυβέρνηση να επανεξετάσει την κατάσταση και 
να παράσχει περαιτέρω οικονομική βοήθεια.
Ωστόσο, ο Χορός μας, με τη γενναιόδωρη υποστή-
ριξή σας απόψε, θα συμβάλει στη συγκέντρωση 

των πολυπόθητων κεφαλαίων, τοποθετώντας το 
Ελληνικό Σπίτι σε θέση ισχύος, ευκαιρίας δοθείσης.
Θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες και 
την εκτίμησή μου στον Πρόεδρο της Φιλανθρωπι-
κής μας Εκδήλωσης, κ. Γιάννη Παπαδάκη, καθώς 
και στην Επιτροπή του Χορού και να τους συγχαρώ 
για μια ακόμη επιτυχημένη εκδήλωση.
Εκ μέρους του Προεδρεύοντος της Επιτροπής του 
Χορού, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου, 
του Γυναικείου Τμήματος και της Επιτροπής του 
Χορού, ευχαριστούμε όλους τους δωρητές και τους 
φίλους μας, αλλά και όλους τους παρευρισκομέ-
νους στην αποψινή μας εκδήλωση, για τη γενναι-
οδωρία και τη δέσμευσή σας που δίνει τη δυνατό-
τητα στο Ελληνικό Σπίτι να παρέχει συνεχώς την 
καλύτερη φροντίδα και υπηρεσίες στους ηλικιω-
μένους μας.
Η αφοσίωσή σας θα επωφελήσει κάθε ηλικιωμένο 
που επιλέγει να κάνει το Ελληνικό Σπίτι, σπίτι του.

Θερμούς Χαιρετισμούς.

Ο κ. Τζον Παπαδάκης
Ο πρόεδρος του Ελληνικού Σπιτιού, κ. Ιωάννης 

Φαναράς
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Συγχαρητήρια στους διοργανωτές αλλά και σε όλους που 
συνέβαλαν οικονομικά. Είναι τεράστιας σημασίας το Ελληνικό Σπίτι

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης και ο κ. Νίκος Κωστής

Από τα δεξιά: Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος Δημητρακόπουλος, ο 
Γενικός Πρόξενος, κ. Παναγιώτης Αντωνάτος, ο Επίσκοπος Αθηναγόρας, ο πρόεδρος 

του Ελληνικού Σπιτιού, κ. Ιώαννης Φαναράς, ο κ. Κώστας Παπαγιάννης από το 
ΚΑΡΙΒΑ, και ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Σπιτιού, κ. Κώστας Κωστούρος

Η πρόεδρος της Φιλοπτώχου, κα Ζωή 
Βερούτη, με τον κ. Κώστα Κωστούρο, Γενικό 

Διευθυντή του «Ελληνικού Σπιτιού»

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Παναγιώτης Αντωνάτος, με την κα Ειρήνη 
Κερογλίδου και τον πρόεδρο του «Ελληνικού Σπιτιού», κ. Ιωάννη 

Φαναρά με τη σύζυγο του

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, κα Μπέτυ Σκουτάκη, με τον κ. 
Θανάση Κουρτέση

Ο Επίσκοπος Πατάρων, π. Αθηναγόρας, ανάμεσα 
από τον π. Σπυρίδωνα και τον κ. Θανάση Κουρτέση

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων, κ. 
Κυριάκος Κωνσταντινίδης με τη συνοδό του

Οι κυρίες Ειρήνη Κερογλίδου
 και η Ελένη Βοτέα Ο κ. Γιώργος Λούκας με τη σύζυγο του

Η ορχήστρα «ΠΑΡΕΑ» με την Έλενα Ηλιάδη
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Με τη βοήθεια της επαρχιακής κυβέρνησης, σύντομα αυξάνονται 
τα κρεβάτια για ηλικιωμένους που τόσο έχουν ανάγκη.

Η παρέα του κ. Αλεξάκη από το Krinos Foods

To τραπέζι της παρέας του ζεύγους Κερογλίδη

Το τραπέζι της Φιλοπτώχου

Η παρέα του κ. Παπαγιάννη από το Kariba Foods
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©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

 
 

Lou Tanos invites you.
Manager, Audi Brand Ambassador
Volume Sales Leader for Audi
P: 905-513-3893 direct
E: ltanos@dfcauto.com

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

+ Lock in up to 2% Loyalty-rate 
    reduction on select 2023 models.

H. Ching Kircher Inc.
DFC Auto Group

Step Up to Audi Uptown for the finest cars and superior service.

Canada. Land of quattro.

Offer Ends November 30th!

2023 Audi Q3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$3,998 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$228† 6.98%†

all-wheel-drive

2023 Audi Q7 45 TFSI Komfort 8-spd Tiptronic

for 48 months with
$9,500 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$848† 6.98%†

all-wheel-drive

2023 Audi Q5 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$5,298 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$588† 6.98%†

all-wheel-drive

Start your adventure at Audi Uptown.

© 2022 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2023 Q3/ A3/Q5/Q7 models. *Lease a 2023 Audi A3 Sedan 40 TFSI quattro komfort/2023 Q3 40 TFSI quattro/2023 Q5 40 TFSI quattro Komfort/2023 Q7 45 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$73,100/Q5=$51,310/A3=$42,400/Q3=$42,219 (including $2,700 
freight and PDI, Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($380) Wheel locks ($100)) at Q7=6.98% 48mos/Q5+ 6.98% 48mos/Q3=6.98% 48 mos/A3=6.98% for 48 months with monthly payments of Q7=$848/Q5=$588/month/A3=$228 Bi-weekly./Q3=$228 Bi-weekly. Q7=$9,500/Q5=$5,300/A3=$4,980/Q3=$3,998 down payment or equivalent trade-in, security 
deposit of approximately one-month’s payment, and first monthly or bi-weekly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is Q7=$50,081/Q5=$33,516/Q3=$27,490/A3=$28,395 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on 
approved credit only. ** Up to 2% loyalty-rate reduction is available to eligible current Audi Finance customers. Loyalty offer available on approved credit only to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the current calendar year. The interest rate will not be below 0.0% per annum. Valid identification and proof of valid lease of current Audi are required. Rate reduction 
cannot be applied to Audi vehicles currently being financed or leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Co-lessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable and not redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Contact your Audi dealer for complete details. Offer expires on November 
30th, 2022 and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details.
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Α
γαπητοί αναγνώστες,
Αποτελεί παράδοση και ηθικό καθήκον για τους απαντα-
χού Έλληνες να τιμάμε κάθε χρόνο τις θυσίες του ελληνικού 
λαού για τη λευτεριά του. Η νεότερη ελληνική Ιστορία γρά-

φτηκε, όπως είναι γνωστό, με πολύ αίμα. Το αίμα των αγωνιστών της 
Επανάστασης του 1821, που κατάφεραν με απαράμιλλο ηρωισμό να 
αποτινάξουν τον βάρβαρο ζυγό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 
να χαράξουν τα σύνορα της νεότερης Ελλάδας. Θυσία που την τιμάμε 
κάθε χρόνο, με τη θρυλική επέτειο της 25ης Μαρτίου.Η παράδοση 
συνεχίζεται με την αυτοθυσία του Έλληνα φαντάρου στο Αλβανικό 
Έπος του 1940, που πολέμησε και νίκησε το φασισμό του Μουσολίνι. 
Ακολούθησε η εποποιΐα της τιμημένης Εθνικής Αντίστασης, που τσά-
κισε τον Γερμανό εισβολέα μετά από 4 χρόνια απάνθρωπης Κατοχής, 
για να χαρίσει την πολυπόθητη λευτεριά στο λαό μας. Την εποποιΐα 
αυτή, τη γιορτάζουμε με τη λαμπρότητα που της αξίζει, κάθε χρόνο, 
στις 28 Οκτωβρίου.Και η Ιστορία των αγώνων της φυλής μας συνε-
χίζεται.
Αυτές τις μέρες κλείνουν 49 χρόνια από την ημέρα που η ελληνική 
νεολαία ταμπουρώθηκε μέσα στο Πολυτεχνείο της Αθήνας, το Νοέμ-
βρη του 1973, για να απαλλάξει τον ελληνικό λαό από την ξενόδουλη 
δικτατορία, που, για 7 ολόκληρα χρόνια κατασπίλωσε τη μεγαλύτερη 
ελληνική προσφορά στην ανθρωπότητα: το θεσμό της Δημοκρατίας. 
Η άοπλη εξέγερση της ελληνικής νεολαίας αποτελεί έναν από τους 
μεγαλύτερους ιστορικούς σταθμούς της μεταπολεμικής Ελλάδας. Γιατί 
δεν εμπόδισε μόνο τη νομιμοποίηση της δικτατορίας, αλλά παράλ-
ληλα ξεσκέπασε τη βάρβαρη φύση της.
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου δημιούργησε συνθήκες υψηλής αλλη-
λεγγύης μέσα στο λαό και ψυχολογικές συνθήκες απαράμιλλου γενι-
κού ηρωισμού.

Αγαπητοί Έλληνες του Τορόντο,
Το Νοέμβριο του 1973, ο ελληνικός λαός, με την πρωτοπόρα αδάμα-
στη νεολαία του, βρέθηκε αντιμέτωπος με τη δικτατορία και νίκησε. 
Ποτέ δεν πρέπει να ξεχάσουν οι Έλληνες την προσφορά του Πολυτε-
χνείου. Αυτό το λέω γιατί, δυστυχώς και σήμερα, νοσταλγοί της ξενό-
δουλης χούντας ισχυρίζονται ότι το Πολυτεχνείο είναι ένας μύθος 
και ότι επίσης ήταν μια επιπόλαιη εκδήλωση μιας χούφτας αναρχι-
κών, που προξένησαν καταστροφές και βανδαλισμούς στο Πολυτε-
χνείο. Βέβηλα λόγια, από βάρβαρα στόματα, που μάταια προσπα-
θούν να βεβηλώσουν τη μνήμη του Πολυτεχνείου και αποδεικνύ-
ουν περίτρανα τη δική τους βαρβαρότητα, γιατί, κυρίες, δεσποινίδες 
και κύριοι, βάρβαρος είναι εκείνος που κατέλυσε τη Δημοκρατία και 
έστειλε το λαό στις φυλακές και τα ξερονήσια.
Τα περίφημα ελληνικά νιάτα έγραψαν με μπογιά και αίμα συνθήματα 
Λευτεριάς στου τοίχους του Πολυτεχνείου. Και, όπως αποδείχθηκε 
αργότερα, τίναξαν στον αέρα, μέσα σε λίγους μήνες, το κακόβουλο 
χειμαδιό και ρημαδιό των ξενοκίνητων επιβητόρων της εξουσίας.
Ο μεγάλος, και γι' αυτό συχνά δέσμιος, λαός της Ελλάδας, έδειξε την 
αντίθεσή του στη λαομίσητη δικτατορία και πολέμησε, όπως λέει ο 
ποιητής Οδυσσέας Ελύτης "με το μόνο όπλο που του είχε απομείνει: 
τα γυμνά στήθη του". Και τόλμησαν οι βάρβαροι να τον χτυπήσουν. 
Αλλά για την πράξη τους αυτή, στιγματίστηκαν ανεξίτηλα στην παγκό-
σμια κοινή γνώμη.
Τα νιάτα του Πολυτεχνείου, τα νιάτα της Ελλάδας, θα μείνουν ακλό-
νητα στο μεγάλο τους σκοπό. Το Νοέμβρη του 1973, οι ώρες του 
Πολυτεχνείου θα κυλήσουν και θα κορυφωθεί η αγωνιστική διά-
θεση. Η νεολαία δεν θα οπισθοχωρήσει, το νερό μπήκε στο αυλάκι 
και δεν γυρνάει πίσω. Αν κάποιος γυρίσει πίσω, αυτή θα είναι μόνο η 
ελληνική Ιστορία, για να φέρει κοντά στα αγωνιζόμενα Ελληνόπουλα 

τις μεγάλες μορφές που μαρτύρησαν για τη λευτεριά.
Οι απλοί άνθρωποι του λαού, αυτό το μεγάλο ανώνυμο πλήθος θα 
συμπαρασταθεί απόλυτα στα γενναία παιδιά του. Εργάτες, αγρότες, 
φοιτητές, θα βροντοφωνάξουν ενωμένοι στο κέντρο της Αθήνας: 
ΨΩΜΙ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Το κέντρο της Αθήνας θα γεμίσει οδοφράγματα, πίσω από αυτά θα 
ταμπουρωθούν οι διαδηλωτές και θα προσπαθήσουν να αντιμετω-
πίσουν τη λύσσα και τη βία της δικτατορίας, με πέτρες, ξύλα και νερά-
τζια. Η απάντηση θα έρθει με πυροβολισμούς στο ψαχνό, με τα τανκς 
και τα δακρυγόνα. 
Το "ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΟΠΛΟΙ" θα γίνει το μεγάλο σύνθημα του πλήθους τις 
ώρες εκείνες. Η ελληνική νεολαία "άοπλη" θα αποδείξει έμπρακτα ότι 
ΠΑΙΔΕΙΑ χωρίς ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και χωρίς την πλήρη αποκατάσταση της 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ δεν μπορεί να υπάρξει.
Το Πολυτεχνείο απέδειξε σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, ότι οι Έλλη-
νες, το ελληνικό πνεύμα, η ανθρώπινη ύπαρξη, δεν μπορούν να 
συντριβούν όσα χρόνια κι αν περάσουν, από τις δυνάμεις της ωμής 
βίας και του σκοταδισμού.
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δέχτηκε το άχραντο σώμα της ελλη-
νικής νιότης, που προτίμησε να κάνει πράξη τα λόγια του Νίκου Καζα-
ντζάκη: "Να πεθάνει επειδή θέλησε να ζήσει λεύτερος".
Στην Ιστορία της νεότερης Ελλάδας, η εξέγερση του Πολυτεχνείου 
το Νοέμβρη του 1973 θα αποτελεί για πάντα ένα από τα πιο βασικά, 
μεγαλειώδη κεφάλαια. Και εμείς, οι απανταχού μετανάστες Έλληνες, 
πιστοί στην παράδοση, θα τιμάμε κάθε χρόνο τον ηρωισμό της ελλη-
νικής νεολαίας που, όταν χρειάστηκε, έδωσε και τη ζωή της την ίδια 
για να ανοίξει σε μας το δρόμο για τη ΛΕΥΤΕΡΙΑ και τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Σας ευχαριστώ που με διαβάσατε
Γιώργος Παπαδάτος
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Έ
κπληκτο το Πανελλήνιο παρακολου-
θεί τα πάνελ με τους σοφούς, ηθικούς 
ντελάληδες που, αφού έκαψαν το θέ-
μα της φόνισσας μητέρας (έχει και η 

ανοησία της τηλεόρασης τα όριά της!), βρή-
καν καινούριο γαϊτανάκι που πουλάει σαν πα-
ντεσπάνι: τον βιασμό μιας ανήλικης –κατ’ ε-
ξακολούθηση όμως και επ’ αμοιβή.
Η κορασίς τουλάχιστον για ένα έτος βιαζόταν, 
χωρίς να διαμαρτύρεται όμως, αφού πλη-
ρωνόταν κανονικά και τα επιτόκια του βια-
σμού τα μοιραζόταν με τη μαμά και τον προ-
αγωγό της (σύμφωνα με την δικογραφία!). 
Οι άποικοι της αθώας αυτής κοινωνίας προ-
φανώς δεν πήγαν ποτέ Μύκονο όπου οι βίζι-
τες Λολίτες προσφέρουν επ’ αμοιβή απολαύ-
σεις στους στερημένους νεοέλληνες-οικογε-
νειάρχες, που το μόνο προϊόν που θαυμά-
ζουν είναι το χρήμα που αγοράζει την ηδονή 
από θεραπαινίδες και γιουσουφάκια, πριν 
γίνουν κανονικές γκέισες και κανονικοί γκέι.
Πάνω από 40% των παιδιών βλέπουν πορ-
νοταινίες στο διαδίκτυο, σχεδόν όλοι οι ενή-
λικοι επισκέπτονται τις πλατφόρμες δικτύ-
ωσης για ανταλλαγή συντρόφων. Καραβά-
νια ολόκληρα τουριστών πάνε στην Ασία για 
φτηνό και παιδικό σεξ, ο σεξοτουρισμός είναι 
ίσως το πιο προσοδοφόρο επάγγελμα μετά 
το εμπόριο όπλων – αν δεν το ξεπερνά κιό-
λας σε έσοδα.
Η τηλεμάνα και τα παραπαίδια της τα πρωι-
νάδικα έχουν και το μαστίγιο και το καρότο, 
κυρίως όμως είναι οι ιδιοκτήτες του «Πύρ-
γου» που φυλακίζει όποιον διαφωνεί με τις 
άγνοιές του και τις ανησυχίες τους.
Αυτό το σύγχρονο Κολοσσαίο που δολοφο-
νεί εν ονόματι μιας μικρόψυχης πλειοψηφίας 
που ονομάζεται λαός ανάλογα με την εκλο-
γική του δύναμη, έχει βιάσει αυτήν την παι-
δική ψυχή κρεμώντας την στα μανταλάκια 
των τηλεκρατόρων της είδησης και του φασι-
σμού που πουλάει ακριβά τα βρώμικα εσώ-
ρουχά του σα μεταξωτά βρακιά.
Η κοινή γνώμη χωρίς γνώμη, ενθουσιασμένη 
με το λυντσάρισμα και την κλειδαρότρυπα, 
αθωώνει τις δικές της ενοχές για τις απόκρυ-
φες επιθυμίες που κρύβει η αποτυχία της 
κρεβατοκάμαράς της και των στοιχειωμένων 
απαγορεύσεων που κάθε κοινωνία επιβάλλει 
γύρω από το σεξ για να κρύβει την ανηθικό-
τητα των ενστίκτων που γεννά η ανθρώπινη 
φύση από την εποχή των πιθήκων προγόνων 
μας.
Η βία και η θρησκεία, παρέα παλιά, τώρα και 

η εικονολατρεία των ΜΜΕ, προσπαθούν να 
κρύψουν το «εικόνα σου είμαι κοινωνία και 
σου μοιάζω» που λέει η πόρνη του Καζα-
ντζάκη…
Ο κανιβαλισμός των μέσων και μιας στερη-
μένης ηδονών κοινωνίας, ρίχνουν ένα πέπλο 
ανηθικότητας για τους άλλους, κρύβοντας την 
δική τους βαριά ανήθικη στάση που αποσιω-
πάται, αφού εξιλαστήρια θύματα (συνήθως 
ανόητοι και φτωχοδιάβολοι) θα σταυρω-
θούν, θα διαπομπευτούν, και έτσι θα αθωώ-
σουν το μοναδικό ένοχο: την αγέλη που αιώ-
νες τώρα κρύβει τις ανομολόγητες επιθυμίες 
της για φόνο, βιασμό και αιμομιξία που ανα-
παράγονται στα εσωτερικά του Πύργου και 
κυρίως στα υπόγεια, για να κρύβεται καλύ-
τερα η μπόχα.
Αυτή η κοινωνία που τιμωρεί, είναι η ίδια 
που γεννά θύτες και θύματα και θα συνεχί-
σει να τους γεννά, αφού κοινωνίες αγγέλων 
δεν προβλέπονται ούτε στον Άρη, ούτε στην 
Σελήνη ∙  αυτή η κοινωνία που αναπαράγει 
την βία από όλους σε όλους, είναι απίθανο να 
σταματήσει να αναπαράγεται.
«Τι σκας Οιδίποδα;» λέει η Ιοκάστη μετά την 
αποκάλυψη της αιμομιξίας του,«όλα τα δεινά 
της Θήβας και όλες οι φρικτές πράξεις των 
ανθρώπων είναι τα όνειρα που βλέπουν οι 
κανονικοί άνθρωποι στον ύπνο τους».
Αυτά τα «τέρατα»(όπως τα αποκαλούν οι 
τηλεδικαστές), είναι τα πρόσωπα της διπλα-
νής πόρτας που μας μοιάζουν: είναι οι γονείς, 
τα αδέλφια, οι συγγενείς, οι δάσκαλοι, οι 
παπάδες (το Βατικανό φημίζεται για την παι-
δολαγνεία του), είναι δηλαδή η δεύτερή μας 
ταυτότητα, γι’ αυτό και η φράση του δον 
Κιχώτη «…δεν είναι πρέπον στους καθώς 
πρέπει ανθρώπους να κρίνουν τις αμαρτίες 
των άλλων πριν δουν τις δικές τους καμπού-
ρες» είναι πάντα επίκαιρη και χρήσιμη.
Ούτως ή άλλως οι θεσμοί και η εξουσία 
έχουν πολλούς πραγματικούς δικαστές και 
δεν χρειάζονται τα τηλεσκουπίδια που απαρ-
τίζουν τα τηλεδικαστήρια. Αν αυτή η αθώα 
Κοκκινοσκουφίτσα η κοινωνία, νομίζει πως 
δεν είναι αρκετοί οι νόμοι, ούτε οι φύλακες 
και οι δεσμοφύλακες, ας κάνει ένα σύγχρονο 
Άουσβιτς που θα βάλει όλους τους αμαρτω-
λούς μέσα να τους ευνουχίσει πρώτα και μετά 
να τους κάψει όπως έκανε ο πρώτος διδάξας 
με το μουστάκι.
Είναι αυτοί που προσεύχονται κάθε βράδυ, 
που έχουν μια κυρία χοντρή σύζυγο, την 
οποία βαρέθηκαν αλλά δεν τολμούν ποτέ να 
ξενοκοιτάξουν, ούτε να αναλωθούν με Λολί-
τες – η «Λολίτα» του Ναμπόκοφ γράφτηκε 
από Αρειανούς και παπάδες, και όχι για κανο-
νικούς, ανθρώπινους εγκεφάλους.
Δάσκαλε Γιωσαφάτ, δυστυχώς πλέον έφυ-
γες και δε μπορώ να σε ρωτήσω για τα παρά-
δοξα του κόσμου τούτου όπου ανά διαστή-
ματα η τηλεγλάστρα μαζί με τα γλαστράκια 
της πιάνουν στασίδι μπροστά στο έγκλημα, 
που πάντα έχει σχέση με το σεξ, τα παιδιά και 
την οικογένεια την ηθικά πλασμένη από αγγέ-
λους και παπάδες, υπηρέτες της ανοησίας.
Κάποτε ο Borges είχε πει πως το ποδόσφαιρο 
είναι δημοφιλές γιατί και η βλακεία είναι 
δημοφιλής. Παραφράζοντας το τσιτάτο, θα 
μπορούσαμε να πούμε πως πιο δημοφιλείς 
από την βλακεία και το ποδόσφαιρο είναι οι 
πρωινές εκπομπές του τίποτα που πουλάνε 
το κάτι που δεν υπάρχει ως ηθική και λογική 

επιθυμία των πολλών να δουν από την κλει-
δαρότρυπα τα βρώμικα όνειρα και τα ανή-
θικα πάθη των γειτόνων της διπλανής πόρτας 
∙ πόρτας που κρύβει τις πομπές και τις ορμές 
της δικής τους αρχέγονης λατρείας για το 
ιερό, το αφύσικο και το αμαρτωλό.
Το κορίτσι βιάστηκε από τα αρσενικά λιγού-
ρια της γνωστής οικογένειας που μεγαλώνει 
ως άγια για να καταλήξει στα πορνεία. Στα 
πορνεία βιάστηκε από λίγους όμως, στα πορ-
νεία της τηλεθέασης βιάζεται καθημερινά 
από το σύμπαν της τηλεθέασης, άρα και της 
κοινωνίας, που το υποστηρίζει με τις επιλο-
γές του. Αυτή η ανθρωποφαγία με εξιλαστή-
ριο θύμα ένα παιδί είναι ασύλληπτα πιο βίαιη 
και τρομακτική από τον συστηματικό βιασμό 
μέσα στο μπουρδέλο που γινόταν η πράξη.
Δυστυχώς σε αυτό το Κολοσσαίο όπου οι 
πολλοί σκοτώνουν τους μονομάχους, η ανη-
θικότητα της μάζας ξεχνά πως η πορνογρα-
φία που γράφει η φυσική ζωή του ανθρώ-
που έχει ισόποσες δόσεις λαγνείας, λατρείας 
και αθωότητας, σε αντίθεση με τον πολιτι-

σμό που βασίζεται στην βία και την καταδί-
ωξη όλων από όλους, όπου η ατυχής ζυγαριά 
βαραίνει πάντα με το βάρος των πολλών, που 
αθωώνει μια κοινή γνώμη χωρίς γνώμη και 
όπου το παράλογο γίνεται λογικό και το ανή-
θικο ηθικό!
Η Λολίτα του Κολωνού μπορεί να βιάστηκε 
από τα κτήνη σωματικά και ψυχολογικά  
αλλά ζητούσε και τα επιτόκια της πράξης σαν 
ώριμη εκδιδόμενη όπως μας πληροφορούν 
οι κάτοχοι της απόλυτης αθωότητας ντελάλη-
δες των πρωινάδικων, που βγάζουν άφθονο 
παρά από την ηδονοβλεπτική διάθεση αγα-
νακτισμένων του καναπέ που, εθισμένοι στα 
σκουπίδια της τηλοψίας, σκίζουν τα ιμάτια 
τους για τις αμαρτίες των άλλων πάντα, ποτέ 
για τις δικές τους όμως.
Η παιδοφιλία όπως και η ομοφυλοφιλία και 
όλες οι παραφιλίες, ακόμα και η αιμομιξία, σε 
όλο τον πλανήτη είναι φυσικά ένστικτα όπως 
και στα ζώα και κυρίως μεταξύ όσων λαθρο-
βιούν σε μοναστήρια και σε τόπους λατρείας, 
αφού με ένα παράδοξο αλλά ανθρώπινο 
τρόπο το ιερό, το αθώο και το απαγορευμένο 
ασκούν τεράστια γοητεία στην σεξουαλική 
ζωή του ανθρώπινου κτήνους εδώ και χιλιά-
δες έτη από την εποχή των πρωτοπλάστων.
Ακόμα και για τους αγνοούντες τις γραφές, 
υπάρχουν οι ταινίες που αναδεικνύουν το 
θέμα με ωραίο τρόπο και σε άφθονες παραλ-
λαγές: η πορνογραφία. Είναι μια τεράστια σε 

δύναμη βιομηχανία που δεν απευθύνεται σε 
τετράποδα ζώα αλλά σε ομιλούντα συγγενή, 
με οικογένειες και θεσμούς, που απειλούν με 
φραγγέλια τις παρασπονδίες της σάρκας.
Το πρόβλημα στην τηλεμετάδοση που αντι-
προσωπεύει (όπως η ίδια λέει) το «κοινό περί 
δικαίου αίσθημα», είναι η σύγχυση για τα 
φυσικά και τα αφύσικα ένστικτα του ανθρώ-
που, κυρίως όταν σχολιάζεται η σεξουαλική 
ζωή των ανθρώπων. Ξεχνούν οι τηλεμετα-
δότες πως η φύση του ανθρώπου είτε με την 
αγγελική, είτε με τη δαιμονική της μορφή, 
έχει απόλυτα φυσικές ιδιότητες. Γι’ αυτό και 
ο βασανιστής, ο βιαστής και ο παιδεραστής 
μπορεί ταυτόχρονα να είναι και καλός πατέ-
ρας και σύζυγος.
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
οι ναζί που έκαιγαν τους Εβραίους στον 
φούρνο και μετά έτρωγαν με την οικογένειά 
τους ακούγοντας αγγελική μουσική από 
κλασικούς συνθέτες και δάκρυζαν. Αλλά 
και στα καθ’ ημάς, πόσοι σκότωσαν τον 
άνθρωπο που αγαπούσαν και λάτρευαν; Οι 

πρόσφατες γυναικοκτονίες και ανδροκτο-
νίες είναι ολοφάνερα παραδείγματα γιατί η 
διαδρομή του μίσους και της αγάπης έχουν 
χημικό διαβιβαστή μια ουσία όπως η κοκα-
ΐνη και η ηρωίνη… Οι άνθρωποι που σκο-
τώνουν δεν είναι αφύσικοι, ούτε τρελοί∙ 
απλά μεθάνε από την δύναμη της εξουσίας 
πάνω στον άλλο και είναι σίγουροι πως με 
αυτή τη μεθυστική θεϊκή ιδιότητα μπορούν 
και να σκοτώσουν, και να βιάσουν, αλλά και 
να αυτοκτονήσουν.
Οι άνθρωποι που θα παραβιάζουν το κανο-
νικό κοινωνικό δίκαιο πάντα θα δικάζονται 
και θα τιμωρούνται∙ αυτό έχει αποδείξει 
η ιστορία, ειδάλλως δεν θα χρειαζόταν η 
πολιτεία, οι νόμοι και η αστυνομία. Το αφύ-
σικο και παράλληλα αμαρτωλό δίκαιο κατά 
τους θεολόγους, θα τιμωρείται μόνο θεϊκά 
γι’ αυτό και η Αντιγόνη, η Ηλέκτρα και η 
Μήδεια μας κάνουν μαθήματα τιμωρίας από 
θεούς σε ανθρώπους και το ανάποδο.
Όλα τα άλλα είναι σκουπίδια σκέψεων που 
αποδίδονται από σκουπίδια μυαλά, απλά 
επειδή πουλάνε στα εκπαιδευμένα σε ανο-
ησία πόπολα των χωρών… Και βεβαίως 
και στην χώρα μας που αντιγράφει, έστω 
και καθυστερημένα, όλες αυτές τις «λαϊ-
κές» εκπομπές που κρύβουν τις πομπές των 
ανθρώπων κάτω από το χαλί όπως οι γάτες, 
μέχρι να μυρίσει το πτώμα και να μην το αντέ-
χουν…

Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και μπουρδέλα

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
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ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΕΙΡΑ
ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Ή ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ 

ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙ. ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ
ΣΤΗΝ κα ΤΖΕΝΝΥ

437-288-3077

ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ
ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ

ΤΗΛ. 647.768.3799
ΕΧΕΙ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΩΗΝ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ
ΓΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ

ΟΜΙΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ
ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΕ ΚΑΤΙ ΑΠΡΟΟΠΤΟ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΤΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟΝ κ. ΘΑΝΑΣΗ

416-953-0234
ΚΑΝΤΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΦΙΛΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΡΟΟΠΤΑ

Full Time Superintendent - Live In
Under the direction of the Environmental Services Manager, 

the Superintendent is responsible for: 

• Maintaining the property in a safe, clean, 
and good condition. 

• Keeping exteriors, common areas, vacant units, sidewalks, 
roads and lawns in a clean    and safe condition. 

• Servicing and maintaining equipment in good working 
order and effecting small repairs where required. 

• Cleaning, preparing units when they become vacant for 
occupancy by new tenants. 

• Assisting the Environmental Services Manager in all 
aspects of building operations, tenant and public relations. 

• Work as a part of the Environmental Services team. 
• Performing other duties as assigned 

Minimum Qualifications: 
• Must be physically able to perform duties. 
• Must be able to complete minor repairs. 

• Excellent Customer service skills a must. 
• Experience as a Superintendent an asset. 

• Ability to speak Greek is an asset. 

Please submit your resume to: 
mgitsidis@hellenichome.org 

or fax to: 416-654-0943

ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΓΓΕΛΙΑ 
ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΡΔΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Το Mr. Greek του κ. Γιώργου Ράϊου 
ανοίγει το καινούριο πολυτελές μαγαζί του 

στο κέντρο του Τορόντο απέναντι 
από το Rogers Centre

και ζητούνται
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

(ΜΑΓΕΙΡΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ – ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ

BUS BOYS/GIRLS
και διάφορες ακόμα θέσεις

Τηλ. στον Mr. George

416.816.7787
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“Ομόνοια  πλαζ”  
Μουσική:  Μενέλαος θεοφανίδης - Στίχοι: Γ. Ασημακόπουλος -Β. Σπυρόπουλος- Π. Παπαδούκας

Α! Ερμηνεία: Σοφία Βέμπο (1954) - Β! Ερμηνεία: Ρένα Βλαχοπούλου ( 1956)
( Από την επιθεώρηση Το τραγούδι της Αθήνας. Η μεγάλη επιτυχία της Ρένας Βλαχοπούλου, στο θέατρο Κυβέλης)

θ
αυμάσιο τραγούδι για την πλατεία 
Ομονοίας γραμμένο στα 1954, το 
οποίο σκιαγραφεί την πλατεία, ε-
κείνων των χρόνων που ήταν α-

κόμη   ανθρώπινη, ζωντανή, καλαίσθητη, 
και  ευχάριστα προσβάσιμη, όχι μόνον για  
στους Αθηναίους αλλά και  στους απαντα-
χού ταξιδιώτες που κατέφθαναν από όλα 
τα μέρη της Ελλάδας και  ήταν αδύνατον να 
μην περιδιαβούν  την πλατεία Ομονοίας,  
που  μαζί με την πλατεία Συντάγματος, ήταν 
τα κεντρικότερα σημεία των Αθηνών. Ας ρί-
ξουμε όμως μια μάτια, στην περιπέτεια  της 
πλατείας Ομονοίας, η οποία ξεκινάει από 
το 1833 όταν στο πολεοδομικό σχέδιο της 
Αθήνας (Κλεάνθης - Schaubert 1833)  προέ-
βλεπε τη  κατασκευή μιας ορθογώνιας πλα-
τείας, με την επίσημη ονομασία «Πλατεία 
Ανακτόρων». Εκεί θα χτιζόντουσαν τα ανά-
κτορα με θέα την Ακρόπολη,  και γύρω γύ-
ρω θα ήταν τα υπουργεία και τα υπόλοιπα  
δημόσια κτίρια. Το αρχικό αυτό σχέδιο δεν 
προχώρησε έπειτα από αντιδράσεις των Α-

θηναίων.
Ένα χρόνο αργότερα, το 1834 η υπόθεση 
της πλατείας  ανατέθηκε  στον  αρχιτέ-
κτονα Leo von Klenze,  ο οποίος αναθεώ-
ρησε το προηγούμενο σχέδιο. Τα Ανάκτορα 
θα πήγαιναν στον Κεραμικό και στη θέση 
της «Πλατείας Ανακτόρων» να δημιουργη-
θεί  μια μικρή κυκλική πλατεία, η «Πλατεία 
Όθωνος», που  πράγματι  μετά την κατα-
σκευή της, υπήρξε ο πρόδρομος της σημε-
ρινής πλατείας Ομονοίας.
Έπειτα από 15 χρόνια, το 1849, ένα Βασι-
λικό διάταγμα αναφέρει ρητά: Η πλατεία 
Ομονοίας να πάρει ορθογώνιο σχήμα,  
βάση του αρχικού σχεδίου του 1833, που 
είχε απορριφθεί από τους Αθηναίους.  
Έτσι, το 1849 η πλατεία παίρνει σχήμα 

ορθογώνιο! Πέρασαν άλλα 10 χρόνια 
και το 1859, αποφασίστηκε στο κέντρο 
της πλατείας να στηθεί ο ανδριάντας του 
΄Όθωνα. Απόφαση που τελικά δεν υλοποι-
ήθηκε, λόγω της έξωσης του Όθωνα  από 
την Ελλάδα το 1862. Και αφού πλέον δεν 
είχαμε Όθωνα, τι την θέλαμε την πλατεία 
Όθωνος; 
Έτσι η πλατεία ένα χρόνο αργότερα, το 
1863 μετονομάστηκε σε πλατεία Ομονοίας, 
ως σύμβολο ενότητας του Ελληνικού λαού. 
 Πέρασαν 7 περίπου χρόνια, και το 1870  
κάποιοι  σκέφτηκαν να γίνει ανέγερση μνη-
μείου  στο κέντρο της πλατείας, σ΄ έκφραση 
ευγνωμοσύνης του έθνους, προς τους 
αγωνιστές του 1821. Η απόφαση αυτή για 
άγνωστους λόγους, ποτέ δεν πραγματοποι-
ήθηκε. 
Από πολύ παλιά, η πλατεία Ομονοίας 
υπήρξε σταθμός των αμαξών, ενώ από το 
1880 έγινε αφετηρία του ιπποσιδηροδρό-
μου. (τρενάκι  που το τραβούσαν άλογα!.) 
Το 1895 άρχισε να λειτουργεί ο υπόγειος 
σταθμός Ομονοίας  του τρένου Αθηνών- 
Πειραιώς, ενώ από το 1908 πρόβαλαν  από 
την ομόνοια και τα πρώτα ηλεκτροκίνητα 
τραμ. Στα τέλη του 19ου  και στις πρώτες 
δεκαετίας του 20ου αιώνα, η Ομόνοια ήταν 
από τις πιο κεντρικές και όμορφες περιοχές 
της Αθήνας, με μεγάλα και καλά ξενοδο-
χεία, όπως το «Μπάγκειον» και ο «Μέγας 
Αλέξανδρος», και με πολλά καφενεία και 
κέντρα διασκεδάσεως. 
Την χρονιά του 1930, η γραμμή του τρένου 
Αθηνών- Πειραιώς, προεκτείνετε μέχρι την 
Κηφισιά, και ο σταθμός Ομονοίας όπως και 
ολόκληρη η  πλατεία  αλλάζουν όψη.
 Η πλατεία γίνεται και πάλι  κυκλική, ενώ 
πάνω σ’ αυτήν κατασκευάζονται περίπτερα 
για τους ανθοπώλες. 
Η μεγάλη αναδιάταξη της πλατείας, έγινε το 
1960 . Τότε περιορίστηκε στο ελάχιστο ο 
χώρος της, αφήνοντας μεγάλο μέρος  περι-
μετρικά, στην κυκλοφορία αυτοκινήτων, 
ενώ ένα μεγάλο σιντριβάνι κατασκευά-
στηκε στο κέντρο της κυκλικής πλατείας. 
Την δεκαετία του 1980, η μορφή της πλα-
τείας άλλαξε και πάλι. Έφυγε το σιντριβάνι 
όπου χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού, 
έριχναν τις βουτιές τους, μετά από κάθε 
μεγάλη επιτυχία της ομάδας, και στην θέση 
του  τοποθετήθηκε ο γυάλινος «Δρομέας» 
του γλύπτη Βαρώτσου, ενώ φυτεύτηκαν οι 
απαραίτητοι φοίνικες, στην περιφέρειά της. 
Την δεκαετία του 1990, με την έναρξη των 
εργασιών του Μετρό, ο «Δρομέας» και 
οι φοίνικες μεταφέρθηκαν, και η πλατεία 
έγινε εργοτάξιο για πολλά χρόνια.  
Όταν τελείωσαν τα έργα, μια νέα πλατεία 

ξεπρόβαλε για το Αθηναϊκό κοινό, η πλα-
τεία «Μπετόν αρμέ». Ούτε στρογγυλή, ούτε 
ορθογώνια, μάλλον προς τετράγωνη  δεί-
χνει. Η κεντρικότερη πλατεία της Αθήνας, 
σκεπασμένη από μπετό, με σχάρες από 
τους εξαερισμούς του. Τα τελευταία χρόνια, 
φυτεύτηκαν κάποια δεντράκια και άνοιξαν 
πάλι τα σιντριβάνια. Τι μας επιφυλάσσει το 
μέλλον της πλατείας, άγνωστο. Το τραγούδι 
“Ομόνοια  πλαζ”, φέρνει μια αύρα και μας 
γεμίζει εικόνες από μιαν άλλη εποχή! 

 Σαν την Πλάς Πιγκάλ από χρόνια,
μια πλατεία πολύ κεντρική,
στην Αθήνα μας είν’ η Ομόνοια,
που η φήμη της ιστορική.
 
Σε κάθε γωνία, επτά καφενεία,
καρέκλες με κόσμο γεμάτες,
και ταξί που ψαρεύουν πελάτες.
 
Κομψοί και ωραίοι, πόλισμαν τροχαίοι,
πέντ’ έξη παληές μπυραρίες,

καυγαδάκια στις αφετηρίες.
 
Καμπαρέ με τζαζ-μπάντ και μπελ φάμ,
με ταμπέλλες που λένε γουέλ κάμ.
 Τι ρυθμός τι ζωή, τι κοσμοσυρροή
μέρα-νύχτα και ως το πρωΐ.
 
Και τ’ ανθοπωλεία σειρά στην πλατεία,
τριάντα περίπτερα πλάϊ,
κι από κάτω μετρό που περνάει.
 
Πιό εκεί κουλουρτζή ο ταβλάς.
Νά η Ομόνοια Πλας.
 
Μιά πλατεία παληά όλο χάρι,
όλοι οι δρόμοι οδηγούν προς τα εκεί,
και μαζεύονται και οι φαντάροι,
το απόγευμα την Κυριακή.
 
Πλατεία κοκέττα, φαγιά σε πακέττα,
τσατσάρες στυλό και λαχεία,
και χαζοί από την επαρχία.
 
Δυό μέτρα πιό κάτω, πολύ ορεξάτο,
παρφέμ ένα γύρω σκορπίζει,
το ντονέρ το κεμπέπ που γυρίζει.
 
Και αργά από κάποιο στενό,
γιά βολτίτσα προβάλλει ο Ζαννό.
 Τι ρυθμός τι ζωή, τι κοσμοσυρροή,
μέρα-νύχτα και ως το πρωΐ.
 
Και πριν ξημερώσει ξενύχτηδες τόσοι,
περνούν γιά να παν γιά το σπίτι,
ενώ το πρώτο τραμ σκάει μύτη.
 
Πιό εκεί κουλουρτζή ο ταβλάς
Νά η Ομόνοια Πλας
 
*Οι στίχοι προέρχονται από βιβλία και 
παρτιτούρες της εποχής. Η αρχική τους 
ορθογραφία έχει διατηρηθεί.
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Π
ερίπου 58 εκατομμύρια δολάρια παράνομων ναρκωτικών έχουν αφαιρεθεί 
από την κυκλοφορία, με την αστυνομία του Τορόντο που να το αποκαλεί τη 
μεγαλύτερη μονοήμερη καταγγελία ναρκωτικών στην ιστορία της υπηρεσί-
ας.

Συνολικά, οι ερευνητές του τμήματος ναρκωτικών κατέσχεσαν 671 κιλά παράνομων 
ουσιών - περίπου 520 κιλά κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και 150 κιλά κοκαΐνης - τον 
περασμένο μήνα.
Τα ναρκωτικά εκτέθηκαν την Πέμπτη στο αρχηγείο της αστυνομίας, στοιβαγμένα σε 
σακούλες με αποδεικτικά στοιχεία μπροστά σε ανώτερους αξιωματικούς σε μια προ-
γραμματισμένη συνέντευξη Τύπου.
«Μια κατάσχεση αυτού του μεγέθους, ειλικρινά, θα σώσει ζωές», δήλωσε η αναπλη-
ρώτρια επικεφαλής Pauline Gray.
Έδωσε πιστώσεις στην ομάδα ναρκωτικών και στην ασιατική ομάδα οργανωμένου 
εγκλήματος μαζί με άλλους που βοήθησαν στην έρευνα.
Ο επικεφαλής αξιωματικός της ομάδας ναρκωτικών, Supt. Ο Mandeep Man, είπε ότι 
το προηγούμενο ρεκόρ ήταν στις αρχές του έτους, όταν η μονάδα του κατέσχεσε 286 
κιλά παρόμοιες ουσίες.

Η αστυνομία του Τορόντο κατέσχεσε 
671 κιλά ναρκωτικών συνολικής
αξίας $58 εκ.

Οι φαρμακοποιοί του Τορόντο ζητούν 
αυξημένες προμήθειες φαρμάκων για 

τα παιδιά εν μέσω μεγάλης έλλειψης

Α
ντιμετωπίζοντας ένα κύμα απελ-
πισμένων γονέων που ψάχνουν 
για φάρμακα για τα παιδιά, οι 
φαρμακοποιοί του Τορόντο 

προσπαθούν να δίνουν λιγότερη ποσό-
τητα φαρμάκων και δοκιμάζουν νέες 
μεθόδους ανάμειξης για να προμηθεύουν 
άλλα καθώς περισσότερα φάρμακα φαίνε-
ται να βρίσκονται σε έλλειψη.
Αυτό έχει κάνει ορισμένους φαρμακο-
ποιούς να ζητούν αυξημένη κάλυψη για 
τη μείωση του κύματος γρίπης, RSV και 
COVID-19 που κατακλύζουν επί του παρό-
ντος τα παιδιατρικά επείγοντα και ωθούν 
άλλους να ζητήσουν μόνιμη λύση για τη 
δημιουργία καναδικής προμήθειας ορι-
σμένων φαρμάκων μέσω νέας παραγω-
γής.
«Πολλοί από τους γονείς είναι αρκετά 
απελπισμένοι», είπε ο φαρμακοποιός 

John Girgis από το Apple-Hills Medical 
Pharmacy στη Μισισάουγκα στο CTV 
News Toronto. «Είχα μια μητέρα σήμερα 
το πρωί με ένα βρέφος και ένα νήπιο – 
και οι δύο είχαν ελαφρούς πυρετούς – και 
ήταν απλώς απελπισμένη, με δάκρυα».
Ο Γκιργκίς είπε ότι έχει ακόμα προμή-
θειες παυσίπονων για παιδιά, αλλά λόγω 
της ζήτησης περιορίζει τη διανομή σε ένα 
κουτί ανά οικογένεια.
Ο φαρμακοποιός Kyro Maseh του Lawlor 
Pharmasave στο Τορόντο είπε ότι η κύρια 
πρόκληση που αντιμετωπίζει είναι η 
έλλειψη δύο αντιβιοτικών - αμοξικιλλίνης 
και αζιθρομυκίνης.
«Τα παιδιατρικά σκευάσματα είναι κατόπιν 
παραγγελίας», είπε. «Για να συνδυάσουμε 
αυτά τα δύο είναι κάτι που οι περισσότε-
ροι φαρμακοποιοί δεν έχουν ξανακάνει 
και δεν χρειάστηκε ποτέ».

Η 
πόλη του Τορόντο 
θα αναπτύξει φορ-
τηγά αλατιού μόλις 
το χιόνι αρχίσει να 

κολλάει στο έδαφος αυτή τη 
χειμερινή περίοδο, αντί να 
περιμένει τη συσσώρευση 
χιονιού όπως τα προηγούμε-
να χρόνια.
Η νέα κίνηση αποτελεί μέρος 
του σχεδίου ετοιμότητας 
της πόλης για το χειμώνα, 
το οποίο περιλαμβάνει επί-
σης νέα τεχνολογία απόκρι-
σης χιονιού και ανανεωμένο 
εξοπλισμό καθαρισμού χιο-
νιού, όπως προμήθειες αλα-
τιού για καθαρισμό δρόμων, 
πεζοδρομίων, ποδηλατοδρό-
μων και αντιμετώπισης σπασίματος νερού.
«Διαθέτουμε περίπου 109,5 εκατομμύρια δολάρια στον προτεινόμενο προϋπολογισμό χειμε-
ρινών λειτουργιών του 2023, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια 
μας είναι καθαρά και ασφαλή. Παρακολουθούμε τον καιρό και όπως είδαμε αυτή την εβδομάδα, 
το προσωπικό είναι έτοιμο να πάει αμέσως για να προετοιμάσει τους δρόμους μας για το χιόνι 
που πρόκειται να έρθει», δήλωσε ο δήμαρχος John Tory στο Wellington Works Yard της πόλης.
Το χειμερινό σχέδιο της πόλης δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια και την κινητικότητα, ιδιαί-
τερα για τους κατοίκους, καθώς και στα οχήματα έκτακτης ανάγκης και διέλευσης.
Η πόλη λέει ότι περισσότεροι από 1.500 εργαζόμενοι βρίσκονται σε ετοιμότητα και πάνω από 
1.400 τεμάχια εξοπλισμού είναι έτοιμοι να καθαρίσουν το χιόνι και τον πάγο.
Το αλάτισμα είναι το πρώτο βήμα της πόλης όταν αρχίζει να πέφτει χιόνι και στη συνέχεια αρχί-
ζει το όργωμα όταν το χιόνι έχει βάθος πέντε εκατοστά στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, 
πέντε εκατοστά βάθος σε μεγάλους δρόμους και διαδρομές διέλευσης και 8 εκατοστά βάθος σε 
οικιστικούς δρόμους.

«Πιο έτοιμοι από ποτέ»: Το σχέδιο  
αντιμετώπισης χιονιού του Τορόντο 

για τον φετινό χειμώνα

Τ
ο Τορόντο πιθανώς να επεκτείνει 
τις ώρες που μπορεί να σερβίρεται 
αλκοόλ στην πόλη κατά τη διάρκεια 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο δήμαρχος του Τορόντο Τζον Τόρι δεσμεύ-
τηκε να φέρει το θέμα στο συμβούλιο την 
επόμενη εβδομάδα, με στόχο την «άμεση 
έγκριση» στις 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με 
δήλωση που εκδόθηκε την Τετάρτη.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διαρκέσει από 
τις 20 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου και 
λόγω της διαφοράς ώρας μεταξύ Τορόντο 
και Κατάρ, ορισμένοι αγώνες θα ξεκινήσουν 
ήδη από τις 8 π.μ. EST.
«Ως αποτέλεσμα, οι κάτοικοι θα πατρονά-
ρουν τα τοπικά καφέ και εστιατόρια νωρί-

τερα από το συνηθισμένο κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου», ανέφερε ο Τόρι στη 
δήλωση.
«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η 
δυνατότητα να σερβίρουν αλκοόλ μία ώρα 
νωρίτερα από το επαρχιακό πρότυπο θα 
επέτρεπε στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων 
να επωφεληθούν ακόμη περισσότερο από 
τους εορτασμούς σε όλη την πόλη».
Εάν εγκριθεί, οι επιχειρήσεις θα μπορούν 
να ξεκινούν τις πωλήσεις αλκοόλ στις 8 π.μ. 
αντί στις 9 π.μ. μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου.
«Ελπίζω ότι αυτή η επιπλέον ώρα υπηρε-
σίας αλκοόλ θα βοηθήσει τα ιδρύματα που 
σχεδιάζουν να προβάλουν τους αγώνες στις 
8 π.μ.», είπε ο Τόρι.

Πιθανή επέκταση του ωραρίου 
σερβιρίσματος αλκοόλ κατά τη 
διάρκεια του Μουντιάλ
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Μόνο από εκλεκτά
Ελληνικά σιτάρια.
Αυθεντική Γεύση!   
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα 
και συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας στο krinos.ca
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LIFE

Blake Blossom:
Γεμάτο  πάθος ο  κόσμο  της

Το μοντέλο και 
πρωταγωνίστρια ερωτικών 
ταινιών είναι η newcomer 
του Playboy. “Σπάνια 
θα με δεις χωρίς ένα 
χαμόγελο να σχηματίζεται 
στα χείλη μου ή να μην 
γελάω. Λατρεύω να 
γίνομαι ο clown της παρέας 
και να κάνω τους γύρω 
μου να περνάνε καλά. Για 
μένα είναι ό,τι πιο εύκολο 
να συνδεθώ με κάποιον 
μέσω της κωμωδίας. 
Γνωρίζω πως αυτός ο ρόλος 
πηγαίνει κόντρα σε αυτό 
που δείχνω αλλά καιρός 
να σπάσουμε τα καλούπια 
και τα στερεότυπα. Ε ας 
το κάνω εγώ, λοιπόν”, 
ανέφερε η Blake Blossom 
κατά τη διάρκεια της 
φωτογράφισής της για το 
Playboy.
Η Blake Blossom 
αποτελεί τη newcomer 
του Playboy και αν 
δεν την γνωρίζεις, τότε 
ήρθε η στιγμή να την 
μάθεις. Η 20χρονη 
εκτός από μοντέλο είναι 
και πρωταγωνίστρια 
ερωτικών ταινιών, κάτι 
που δεν την κάνει να 
αισθάνεται αμήχανα. 
“Αλήθεια δεν κατανοώ 
τους λόγους που το 
να δουλεύεις στην 
βιομηχανία ενηλίκων 
είναι κάτι το κατακριτέο. 
Όλοι βλέπουμε, όλοι το 
απολαμβάνουμε, όλοι 
γινόμαστε σοφότεροι. Το 
να προετοιμαστείς για 
ένα set θέλει θάρρος και 
φουλ επαγγελματισμό”.
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Τ
ην ονομασ τ ι-
κή του γιορτή έ-
χει σήμερα ο Δη-
μήτρης Αλεξάν-

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

Παναγιώταρου: 
Ποζάρει φορώντας 
το μπουρνούζι της

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

Νίκος Αναδιώτης: Ο 
ηθοποιός μίλησε για 
την καριέρα που άφησε

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

Η Κύπρια τραγουδίστρια έχει 
ανεβάσει πολύ ψηλά τις μετο-
χές της τα τελευταία χρόνια 
ειδικά μετά την συμμετοχή της 
στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ 
όπου πραγματικά μας μάγεψε 
με τα μικροσκοπικά μαγιό που 
φορούσε όχι μόνο στην παρα-
λία του νησιού, αλλά και στα 
αγωνίσματα. Ναζιάρα, εντυπω-
σιακή γυναίκα με ταλέντο στο 
τραγούδι, η Ελευθερία Ελευθε-
ρίου έχει κερδίσει την αγάπη 
του κόσμου και όπως ήταν ανα-
μενόμενο και τον θαυμασμό 
του ανδρικού πληθυσμού!

Ιωάννα Τούνη: Εύχεται 
«χρόνια πολλά» στον 
Δημήτρη Αλεξάνδρου

Η καυτή Δώρα Παντέλη κάνει 
πασαρέλα στο ΟΑΚΑ και… 
τρίζουν τα παρκέ

Ελευθερίου: Ποζάρει 
με το μικροσκοπικό 
κόκκινο μπικίνι της

Ό
ταν η τραγουδίστρια Ελένη Φουρέιρα 
φωτογραφήθηκε πιο καuτn από ποτέ 
και πραγματικά μας χάρισε μια απο 
τις ομορφότερες εμφανίσεις της στην 

έως τώρα καριέρα της στην Ελλάδα.
Η τραγουδίστρια, την περίοδο που βρισκόταν 
στην Αμερική, συνδυάζοντας διακοπές και δου-
λειά, αναστάτωσε με μια αποκαλυπτική εμφάνιση 

και φορώντας μόνο με το άρωμά της, τρέλανε τον 
ανδρικό πληθυσμό.
Η φωτογράφιση είχε γίνει για το online ανδρικό 
περιοδικό «Μan of status» και μόλις κυκλοφό-
ρησε, πραγματικά «έκοψε» την ανάσα, αφού όπως 
θα δείτε και εσείς η τραγουδίστρια πόζαρε nμiγυ-
μvn!

Φουρέιρα: Η φωτογράφιση που 
έγραψε ιστορία και τρέλανε τον 
ανδρικό πληθυσμό

Ε
ίτε είσαι Ολυμπια-
κός, είτε είσαι Πα-
ναθηναϊκός, είτε ό-
ποια άλλη ομάδα 

και να υποστηρίζεις είναι 
σχεδόν σίγουρό ότι η Δώ-
ρα Παντέλη σε έχει κάνει 
να την κοιτάξεις, όχι μία, ό-
χι δύο αλλά χιλιάδες φορές 
τα τελευταία χρόνια. Εκτυ-
φλωτική ομορφιά, με ένα 
εντυπωσιακά καλλίγραμ-
μό σώμα που καθηλώνει 
σε κάθε της εμφάνιση, άλ-
λωστε το ύψος της 1.80εκ 
είναι φοβερό για να μπο-
ρούμε να πούμε ότι η δη-
μοσιογράφος της Nova εί-
ναι ότι πιο όμορφο υπάρ-
χει στα Ελληνικά γήπεδα 
μπάσκετ και δεν έχει να 
ζηλέψει σε τίποτα τις υπό-
λοιπες συναδέλφισσες της 
στις άλλες Ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Άλλωστε εκτός από 
μια καλλονή είναι και πρώ-
ην αθλήτρια του μπάσκετ.
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Ά
ξιο τέκνο της 
γ ε ν ι ά ς  Z ,  η 
Desiree Schlotz 
γνωρίζει πως να 

αυξήσει τους ακόλουθούς 
της σ το Instagram και 
ταυτόχρονα τον τραπε-
ζικό της λογαριασμό. Με 
καταγωγή από τις Φιλιπ-
πίνες και το Μέριλαντ των 
ΗΠΑ, η 24χρονη δηλώνει 
μοντέλο, influencer, πρω-
ταγωνίστρια ταινιών για ε-
νήλικες και μόνιμη κάτοι-
κος Λος Άντζελες.  Στο παλ-
μαρέ της μετράει συνεργα-
σίες με περιοδικά όπως το 
Maxim, το Volo Magazine 
και το Sixty6 Magazine, αλ-
λά όλα αυτά δεν είναι τίπο-
τα μπροστά στο brand που 
πάει να δημιουργήσει για 
τον ίδιο της τον εαυτό. Η 
Desiree κατάφερε μέσα σε 
λίγο χρονικό διάστημα να 
ξεπεράσει τον μαγικό αριθ-
μό των 1.000.000 followers 
στο Instagram και πλέον μας 
καλεί στο Only Fans.

O 
Tom El l i s  σ ε 
έ ν α  μ ο ν α δ ι -
κό throwback 
κα ι  π ρ α γ μ α -

τ ικά ο τύπος αυτός που 
λ ά τ ρ ε ψ ε ς  σ τ ο  Luc i f e r 
δεν είναι ένας άλλος! Ο 
πρωταγωνισ τής και μή-
λον της έριδος γύρισε το 
χρόνο πίσω και μοιρά-
σ τηκε με τους followers 
τ ο υ  μ ι α  φ ω τ ο γ ρ α φ ί α 
δε ίχ νον τας μας πώς ή-
ταν έν τεκα χρόν ια πριν. 
Θα τον δε ις  με μακριά 
μαλ λ ιά  όλο μπούκ λε ς , 
κάποια κιλάκια παραπά-
νω και το γνωστό του α-
ξύρισ το σ τ ιλάκ ι που έ-
χ ε ι  τ ρε λά ν ε ι  γ υ να ίκε ς 
σε κάθε γων ιά της γης. 
Πρόκε ιτα ι  γ ια έ να φω-
τογραφικό σ τ ιγμιότυπο 
από  ό τα ν  πρωτα γων ι -
σ τούσε το 2010 σ τη σει-
ρά Merlin του BBC, σε 
ρόλο μιας άλλης εποχής.

O Tom Ellis δεν έχει αλλάξει καθόλου 
μετά από 11 χρόνια!

Τ
ι είναι αυτό 
που μας έχει 
λε ίψε ι  πε-
ρισσότ ερο 

στην εποχή της παν-
δημίας; Πολλά μπο-
ρούν να περάσουν α-
πό το μυαλό αλλά όλα 
έχουν ως επίκεντρο 
μία έννοια: Την ελευ-
θερία. Στην ελευθερία 
βρίσκει την απόλυτη 
ευτυχία και η Riquelle 
Pals. «Ελευθερία, αλά-
τι και άμμος στα μαλ-
λιά και όσο είναι δυνα-
τόν λιγότερα ρούχα». 
Το μοντέλο με καταγω-
γή από την Ολλανδία εί-
ναι η Μούσα που κάθε 
φωτογράφος έχει ονει-
ρευτεί. Γεννήθηκε στις 24 
Φεβρουαρίου του 1994 
και έχει συμμετάσχει στο 
Hollands Next Top Model 
το 2011. Εκεί κατέκτησε 
την 3η θέση στο διαγωνι-
σμό αλλά την 1η στις καρ-
διές του ανδρικού κοινού.

Η Desiree Schlotz κερδίζει το 
like σου στο Instagram

Χαμένοι στην έρημο με την Χαμένοι στην έρημο με την 
Junipr KeikoJunipr Keiko

Α
ν δεν έχεις βρεθεί ποτέ στην 
περιοχή Joshua Tree της 
California, τότε υπάρχει μία 
καλή αφορμή για να γνωρί-

σεις την άγνωστη τοποθεσία. Μία το-
ποθεσία στην έρημο της California 
που το Playboy μετέτρεψε σ’ ένα μέ-
ρος γεμάτο πάθος. Βέβαια τα brands 
τα δημιουργούν οι άνθρωποι και σε 
αυτό το ταξίδι είχαμε τους καλύτε-
ρους. Η φωτογράφος Tina Louise ε-

πιμελήθηκε το shooting της Junipr 
Keiko, της newcomer του Playboy.
“Είμ α ι  ή π ια  κα ι  εσ ω σ τ ρ εφ ή ς . 
Πιστεύω ότι η απλότητα είναι δύναμη 
και σε οτιδήποτε κι αν κάνω, το κάνω 
με αγάπη”, αναφέρει κατά τη διάρ-
κε ια της φωτογράφισης η Junipr 
Keiko. Μοντέλο και καλλιτέχνιδα, η 
Junipr δίνει την ψυχή της σε οτιδή-
ποτε αφορά την τέχνη και τη δημι-
ουργία.

Η Riquelle Pals είναι sexy, απρόβλεπτη 
και ταυτίζεται με τον Albert Einstein
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Δύο γειτόνισσες, η Φρόσω και η Ασπασία, 
δεν είχαν καθόλου καλές σχέσεις και καθη-
μερινά ακούγονταν οι τσακωμοί τους σε 
όλη τη γειτονιά. Μια μέρα, μετά από πολ-
λούς καβγάδες, τους έβαλαν οι άλλοι γείτο-
νες να κάνουν ανακωχή για να ηρεμήσουν 
λίγο από τις φωνές τους. Εκείνες δέχτη-
καν και αποφάσισαν να το παίξουν φίλες, 
οπότε την επόμενη μέρα λέει η Φρόσω 
στην Ασπασία: «Πλησιάζουν τα Χριστού-
γεννα, να μου πεις το αγαπημένο σου 
χρώμα να σου πάρω δώρο κουρτίνες.» 
«Και γιατί κουρτίνες;» τη ρωτάει η Ασπα-
σία. 
«Να τις κρεμάσεις, γιατί δε μπορώ να 
βλέπω συνέχεια τον κώλo του άντρα σου 
από το παράθυρο.» «\
Ε τότε να σου κάνω κι εγώ δώρο γυαλιά…» 
«Γιατί γυαλιά;» 
«Γιατί ο κώλoς που βλέπεις δεν είναι του 
άντρα μου, αλλά του δικού σου!!!»

Ταξιδεύει με το τρένο ένας τύπος και 
είναι στην ίδια καμπίνα με μια κου-
κλάρα. Εκείνη γυμνασμένη, με καμπύ-
λες με μίνι κτλ. εκείνος έχει πάθει πλάκα. 
Ίδρωνε, κρατ ιόταν, ξεροκατάπινε, 
ώσπου δεν κρατήθηκε και της λέει: «Ρε 
κοπελιά, συγνώμη που θα σου το προ-
τείνω άλλα μου αρέσεις πολύ, θες να 
βγάλεις την μπλούζα σου και εγώ να σου 

δώσω 50€;» 
«50€ για να βγάλω την μπλούζα μου;» 
του λέει αυτή με έκπληξη. 
«Ναι και αν δεν με πιστεύεις πάρε τα 
50€» και ανοίγει το πορτοφόλι και της 
τα δίνει. Κάνει αυτή μία τακ, πετάει τη 
μπλούζα. Αυτός παθαίνει την πλάκα του 
ακόμα περισσότερο. 
«Ρε κοπελιά,» της λέει ξανά σε λίγη ώρα 
«συγνώμη που θα σου το προτείνω 
άλλα, θες να βγάλεις και το σουτιέν και 
εγώ να σου δώσω 100€;» Παίρνει αυτή 
το κατοστάρικο βγάζει και το σουτιέν, 
αυτός να είναι έτοιμος να λιποθυμήσει. 
Μετά από λίγο της λέει ξανά: 
«Καλή μου κοπέλα είσαι πολύ όμορφη, 
θα σου δώσω 200€ για να βγάλεις και το 
μίνι σου». Βγάζει αυτή το μίνι και παίρ-
νει τα 200€. Αυτός έχει αρχίζει να κοκ-
κινίζει τόσο που δεν αντέχει και της λέει 
πάλι: 
«Θες να σου δώσω 500€ να βγάλεις 
και το Στρινγκάκι σου;» Παίρνει αυτή τα 
500€ κάνει τακ βγάζει και το στρινγκάκι 
και έχει μείνει χωρίς τίποτα… Αυτός 
μένει κάγκελο έτοιμος για εγκεφαλικό: 
«Πες μου πόσο θες» της λέει «να 
κάνουμε έρωτα μαζί αυτή τη στιγμή» και 
αυτή του απαντάει: 
«50€ κύριε τόσα παίρνω πάντα!»

ΚΡΙΟΣ
Ζητήματα γραφειοκρατικά, φορολογικά, 
τραπεζικά, ή και οικονομικές υποθέσεις 
που αφορούν έγγραφα ή και διακανονι-
σμούς έχουν μία πολύ καλή προοπτική. 
Ανακουφίζεσαι ψυχολογικά από την ροή 
κάποιων επαγγελματικών υποθέσεων και 
είσαι σε ετοιμότητα να διεκδικήσεις και να 
κατακτήσεις αυτό που θες! 

ΤΑΥΡΟΣ
Οι μέρες που ακολουθούν ευνοοούν την 
επαφή και την συμφωνία με άτομα που 
συνεργάζεσαι! Από την άλλη πλευρά τα 
οικονομικά σου είναι ευάλωτα και χρειά-
ζονται προσοχή, αλλά και υπομονή από την 
πλευρά σου γιατί οι εξελίξεις δεν θα είναι 
ακριβώς αυτές που υπολόγιζες.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Oι μέρες που ακολουθούν σε βοηθούν να 
βάλεις σε μία τάξη και σειρά ζητήματα ρου-
τίνας, να βελτιώσεις τις συνθήκες διαβίωσης, 
την διατροφή σου, αλλά και να κάνεις και 
κάποιες εποικοδομητικές επαφές που θα σε 
στηρίξουν στα επαγγελματικά σου! Οι συν-
θήκες στην εργασία μπορούν να βελτιωθούν 
αρκεί αυτό το διάστημα να αφήσεις το μυαλό 
σου ανοιχτό σε νέα δεδομένα, αλλά και να 
οργανώσεις πολύ καλύτερα τις μετέ-
πειτα κινήσεις σου!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Οι μέρες που ακολου-
θούν έχουν περισσό-
τερη ανησυχία και 
άγχος για σένα που 
έχεις γεννηθεί κοντά 
στις 29 Ιουνίου. Οι 
υπόλοιποι Καρκίνοι, 
έχετε την δυνατότητα στα-
θεροποίησης σχέσεων και 
ικανοποίησης μέσω αυτών! Στα 
επαγγελματικά σου είσαι σε έναν 
αγώνα δρόμου και υπάρχει εκνευρισμός, 
γιατί κάποια πράγματα πηγαίνουν ενάντια σε 
αυτά που μπορεί να ήθελες. Στα οικονομικά 
σου δείξε εγκράτεια.

ΛΕΩΝ
Νέα Εβδομάδα και με τις επιθυμίες να 
κάνουν “πάρτι” και να σε παρασύρουν σε 
ένα μεγάλο συναισθηματικό κρεσέντο όπου 
η υπερβολή σου θα είναι έντονη, το ίδιο 
και οι απολαύσεις σου φίλε μου Λέοντα. Αν 
έχεις γεννηθεί στο τέλος του Ιουλίου απέ-
φυγε εντάσεις οικογενειακές και επαγγελ-
ματικές, οι οποίες θα αφορούν τα οικονο-
μικά, οι πλανήτες σου δίνουν το μήνυμα 
ότι έχει έρθει η ώρα να σταθείς μόνος στα 
πόδια σου! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου σε 
βρίσκει με την διάθεση να θέλεις να δημι-
ουργήσεις ένα πιο σταθερό πλαίσιο στο 
σπίτι και στην οικογένεια, είσαι ωστόσο 
αρκετά προβληματισμένος για την προο-
πτική των επαγγελματικών σου, δεν λείπουν 
όμως και οι επικερδείς ειδήσεις, οι συζητή-
σεις και οι επαφές που τονώνουν το ηθικό 
σου και σε βοηθούν να περάσεις καλά.

ΖΥΓΟΣ
Η νέα εβδομάδα είναι ενθαρρυντική και 
αισιόδοξη για τα οικονομικά σου στα οποία 
και δίνονται λύσεις ιδιαίτερα αν έχεις γεν-
νηθεί στο 2ο και στο 3ο δεκαήμερο όπου οι 
θετικές όψεις του Ερμή, με τον Ποσειδώνα, 
τον Δία και τον Πλούτωνα θα στηρίξουν τα 
προσωπικά σου σχέδια. Επιπλέον υπάρχει 
μία πιο χαλαρή ατμόσφαιρα στο σπίτι και 
στην προσωπική σου ζωή και κάποια προ-
βλήματα που πέρασες, αρχίζουν και μπαί-
νουν στην τελική ευθεία για την αποκατά-
σταση τους! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Εβδομάδα που είσαι ο πρωταγωνιστής 
και μονολογείς πως ο επιμένων νικά, γιατί 
πράγματι φίλε μου Σκορπιέ αυτή την εβδο-
μάδα μπορείς πραγματικά να βρεις τις 
λύσεις και να πάρεις τις αποφάσεις εκείνες 
που θα σε ενδυναμώσουν σημαντικά. Εσύ 
που έχεις γεννηθεί τέλη Οκτώβρη με αρχές 
Νοέμβρη συνεχίζεις να δέχεσαι αινφιδια-
σμούς από σχέσεις και συνεργασίες σου!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αρκετά κλειστός στο καβούκι σου είσαι 
αυτή την εβδομάδα ενώ καθώς ετοιμαζό-
μαστε για την Πανσέληνο – Έκλειψη Σελήνης 

στους Διδύμους, υπάρχει αναβρα-
σμός στον τομέα των σχέσεων 

και των συνεργασιών σου! 
Η πορεία των ημερών φέρ-

νει μία ικανοποίηση και 
ανακούφιση σε θέματα 
εργασιακά και οικονο-
μικά. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Σχέσεις και φιλίες ενδυ-

ναμώνονται, κάνεις σχέδια 
για το μέλλον και πλέον μπο-

ρείς να είσαι πιο σίγουρος για 
την εκπλήρωσή τους! Το αρνητικό αν 

θες, είναι ότι ο Άρης από το ζώδιο του Κριού 
προκαλεί νευρική ένταση σε θέματα που αφο-
ρούν το σπίτι, την οικογένεια και την εργασία 
και εσύ είσαι πιο παρορμητικός από ότι συνή-
θως. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Τα επαγγελματικά σου είναι πιο ζόρικα αυτή 
την εβδομάδα αν ανήκεις στο 1ο δεκαήμερο 
του ζωδίου σου! Εσύ που είσαι γεννημένος 
στο 2ο και στο 3ο δεκάημερο, έχεις σημαντι-
κές ευκαιρίες να κλείσεις επαγγελματικές και 
οικονομικές εκκρεμότητες.  Μην αντιδράς σε 
κάθε τι που ακους και μην βιάζεσαι να κρί-
νεις καταστάσεις ιδιαίτερα σε θέματα προ-
σωπικά!

ΙΧΘΕΙΣ
Στα επαγγελματικά σου πρέπει να κάνεις 
κάποια ξεκαθαρίσματα, το ξέρεις, το γνωρί-
ζεις, το τρενάρεις, όμως τα δεδομένα γύρω 
σου, σου δίνουν το μήνυμα ότι πρέπει να 
πατήσεις “γκάζια” και να εφαρμόσεις ανα-
κατατάξεις έστω και αν αυτές ζορίζουν! Στα 
οικονομικά υπάρχουν απαιτήσεις και έξοδα 
που σε αγχώνουν! Κάποια χαρούμενα νέα 
τα οποία θα λάβεις αυτή την εβδομάδα θα 
σε βοηθήσουν να βρεις τις ισορροπίες σου.
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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

Εκδρομή στον Λέοντα της Αμφιπόλεως, στις 
22 Ιουνίου 1950, «επί τη λήξη των 

μαθημάτων, του ακαδημαϊκού έτους 1949-
1950»... Ο αναρτών, τελειόφοιτος της Α’ 

Τάξης του Δημοτικού, όρθιος, με το βέλος

Θεσσαλονίκη 1914/18 ο 
γαλλικός στρατός στους 

δρόμους της πόλης 

Ιωάννινα . Από τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του 
Παπάγου στην παλιά του θέση στην κεντρική πλατεία

Oδός Βαλαωρίτου 
στα Ιωάννινα το 

1958

Ρόδος δεκαετία 1970

Ψέριμος , Ιούνιος 1989

Πάτμος , Ιούνιος 
1995 

Πειραιάς , το παλιό 
δημαρχείο

Αντίρριο 
Αιτωλοακαρνανίας , 

δεκαετία 1990
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Κεφαλονιά: η πιο κουλ νύφη του Ιονίου

Φανταστικές παραλίες, γλυκύτατα 
χωριά, φύση που οργιάζει, κουζίνα να 
γλείφεις τα δάχτυλά σου. Εσύ ακόμα 
δεν έχεις πάει Κεφαλονιά;

Τ
ο μεγαλύτερο από τα νησιά του Ιο-
νίου έχει κάτι για όλους: Και μερικές 
από τις καλύτερες παραλίες της Δυ-
τικής Ελλάδας, και εξωπραγματικά 

τιρκουάζ νερά, και φύση που οργιάζει στην 
ενδοχώρα, και νυχτερινή ζωή που δεν περι-
ορίζεται σε ατμοσφαιρικά φωτισμένα τρα-
πεζάκια πλάι στο κύμα. Αν φέτος το σκέφτε-
σαι για Κεφαλονιά, έχουμε όλους τους λό-
γους που χρειάζεσαι για να το αποφασίσεις.

Το Αργοστόλι είναι μια πόλη με τα 
όλα της
Το Αργοστόλι είναι ένας πρώτης τάξης προ-
ορισμός, αν σας αρέσουν οι πόλεις και 
θέλετε να συνδυάσετε την κινητικότητα και 
την ένταση της ζωής στην πόλη, τη ζωντανή 
νυχτερινή ζωή και τα ψώνια με τον ελλη-
νικό ήλιο, τους παγωμένους καφέδες στα 
όμορφα καφενεδάκια και τις μαγευτικές 
παραλίες. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πόλη 
του νησιού και είναι η πρωτεύουσα από το 
1757, το έτος δηλαδή που ιδρύθηκε. Είναι 
χτισμένη αμφιθεατρικά και παρόλο που 
ο σεισμός του 1953 την κατέστρεψε ολό-
κληρη, υπάρχουν ακόμα σημεία που μοιά-
ζουν με την αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης, 
με τα χαρακτηριστικά βενετσιάνικα αρχο-
ντικά.
Αν αποφασίσετε να μείνετε στο Αργο-
στόλι για τις διακοπές σας, είναι περιττό 
να πούμε ότι θα βρείτε καταλύματα όλων 
των ειδών, συμπεριλαμβανομένων πολυ-
τελών και οικονομικών ξενοδοχείων καθώς 
επίσης και ενοικιαζόμενων δωματίων. Δεν 
υπάρχει περίπτωση να βαρεθείτε στο Αργο-
στόλι, αφού η πόλη έχει ζωή όλο το χρόνο, 
με πολλά μαγαζιά, καφετέριες και μπαράκια 
τα οποία θα βρείτε κυρίως στο Λιθόστρωτο, 
τον πεζόδρομο κοντά στην κεντρική πλα-
τεία. Αν πάτε στο Λιθόστρωτο το βράδυ για 
ποτό, μπορεί να σταθείτε αρκετά τυχεροί 
και να συναντήσετε την τοπική φιλαρμονική 
ορχήστρα να παίζει παραδοσιακά κεφα-
λονίτικα τραγούδια, γεμίζοντας την ατμό-
σφαιρα με ρυθμικούς, απαλούς επτανησι-
ακούς ήχους.
Από την άλλη, αν θέλετε να ολοκληρώ-
σετε τη βραδινή σας έξοδο με κάτι ρομα-
ντικό, τότε πηγαίνετε μια βόλτα κατά μήκος 
της προκυμαίας. Έχει σειρές από φοίνικες 
και είναι επιστρωμένη με βότσαλα από την 
παραλία. Αν τύχει και βρεθείτε στην προ-
κυμαία τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά από 
μια έντονη νύχτα στα τοπικά κλαμπ, θα δείτε 
τους ντόπιους ψαράδες που φέρνουν φρέ-
σκα ψάρια για να προμηθεύσουν τα ταβερ-
νάκια στο τέλος της προκυμαίας και τα υπό-
λοιπα εστιατόρια της πόλης. Μη διστάσετε 
να καθίσετε για ένα ουζάκι με μεζέ.
Εκτός από την κεντρική πλατεία, στο Αργο-
στόλι βρίσκεται και η πλατεία Καμπάνα, 
όπου βρίσκεται και το καμπαναριό που 
έδωσε το όνομά του στην πλατεία. Πηγαί-
νετε στην κορυφή του, θαυμάστε την πανο-

ραμική θέα του Αργοστολίου και ρίξτε μια 
ματιά στη φωτογραφική έκθεση για να δείτε 
πώς ήταν το καμπαναριό, το Λιθόστρωτο και 
όλη η πόλη πριν από το σεισμό. Η καφετέρια 
«The Bells» είναι ένα παραδοσιακό καφέ το 
οποίο όμως ανήκει στη ROTA Cooperative, 
πράγμα που σημαίνει ότι εργάζονται άτομα 
με αναπηρίες. Από εδώ μπορείτε να αγορά-
σετε επίσης αρωματικά βότανα και τοπικά 
γλυκά.
Για εσάς που θέλετε να γνωρίσετε καλύτερα 
την ιστορία και την κουλτούρα του νησιού, 
σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα το Αρχαι-
ολογικό Μουσείο και την Κοργιαλλένειο 
Βιβλιοθήκη. Στο πρώτο εκτίθενται σημα-
ντικά αρχαιολογικά ευρήματα από διάφορες 
περιοχές του νησιού, ενώ στη βιβλιοθήκη 
θα βρείτε μια σπάνια συλλογή από βιβλία 
και χειρόγραφα. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί 
και ως λαογραφικό μουσείο με εκθέματα 
από την καθημερινή ζωή του νησιού στο 
παρελθόν.
Ένα άλλο αξιόλογο σημείο στο Αργοστόλι 
είναι η αρχαία πόλη Κράνη, η οποία ήταν 
μια από τις τέσσερις ισχυρότερες πόλεις της 
Κεφαλονιάς στην αρχαία εποχή. Ανάμεσα 
στα ερείπια βρίσκονται τμήματα των τειχών 
της αρχαίας πόλης τα οποία είναι γνωστά ως 
Κυκλώπεια Τείχη λόγω του μεγέθους τους. Η 
γέφυρα του De Bosset είναι μέρος της νεό-
τερης ιστορίας του Αργοστολίου, αφού χτί-
στηκε κατά τη διάρκεια της βρετανικής κατο-
χής. Πήρε το όνομά της από τον κυβερνήτη 
της Κεφαλονιάς De Bosset, ο οποίος υπηρε-
τούσε στον βρετανικό στρατό. Έως σήμερα 
ή γέφυρα ενώνει το Αργοστόλι με την άλλη 
πλευρά της λιμνοθάλασσας του Κούταβου, 
τα αυτοκίνητα ωστόσο έχουν απαγορευ-
τεί προκειμένου να αποφεύγεται η πολλή 
κίνηση και οι ζημιές στη γέφυρα.
Το πλεονέκτημα που έχουν οι πόλεις στα 
νησιά είναι ότι έχετε τα πάντα δίπλα σας και 
την παραλία σε κοντινή απόσταση! Κοντά 
στο Αργοστόλι βρίσκονται οι αμμουδερές 
παραλίες του Μακρύ και του Πλατύ Για-
λού. Αυτές είναι δύο από τις πιο δημοφι-
λής και οργανωμένες παραλίες της Κεφαλο-
νιάς. Εδώ θα βρείτε σειρές από ξαπλώστρες 

και ομπρέλες, αν σας αρέσουν αυτού του 
είδους οι υπηρεσίες, πιθανότατα όμως θα 
βρείτε και μέρος μακριά από αυτές. Υπάρ-
χουν και άλλες παραλίες στην περιοχή, όπως 
τα Γραδάκια και οι Καμαρούλες. Για περισ-
σότερες επιλογές, η πόλη συνδέεται με το 
Ληξούρι και τις κοκκινωπές, πιο απομονω-
μένες παραλίες με καθημερινά δρομολόγια 
πλοίων που στην υψηλή περίοδο κάνουν τη 
διαδρομή κάθε ώρα.
Δύο πράγματα που αξίζει να αναφέρουμε 
για το Αργοστόλι είναι το μοναδικό στο 
είδος του γεωλογικό φαινόμενο που ονο-
μάζεται Καταβόθρες, όπως και οι χελώ-
νες καρέτα-καρέτα στη λιμνοθάλασσα του 
Κούταβου. Οι Καταβόθρες είναι ένα είδος 
υπόγειου συστήματος μέσω του οποίου το 
θαλασσινό νερό ταξιδεύει από το Αργοστόλι 
μέχρι το σπήλαιο της Μελισσάνης στη Σάμη. 
Οι χελώνες καρέτα-καρέτα έχουν επιλέξει 
αρκετές από τις παραλίες του νησιού για 
να γεννούν τα αυγά τους, αλλά υπάρχει μια 
χελώνα στη λιμνοθάλασσα που είναι ιδιαί-
τερα φιλική με τους ανθρώπους και της αρέ-
σει να τους χαιρετά βγάζοντας το κεφάλι της 
έξω από το νερό. Της έχουν δώσει ακόμα και 
όνομα και έχει γίνει η ατραξιόν της λιμνο-
θάλασσας.

Εμείς, όμως, για τις παραλίες ήρ-
θαμε
Και λογικό, η μισή και βάλε χαρά κάθε ταξι-
διού στην Κεφαλονιά είναι οι βουτιές στα 
συγκλονιστικά νερά της. Θα ξεκινήσουμε… 
όχι ιδιαίτερα πρωτότυπα, από τον σούπερ 
σταρ Μύρτο το μπλε ελεκτρίκ των νερών του 
οποίου δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Ό,τι και 
αν κάνεις, μην φύγεις από την παραλία πριν 
το ηλιοβασίλεμα, φήμες λένε πως είναι το 
ωραιότερο όλου του Ιονίου.
Συνεχίζουμε με το φαντασμαγορικό τιρ-
κουάζ των βοτσαλωτών Πετανών, που θα 
θυμίσει στους γνώστες κάτι από Πόρτο 
Κατσίκι, και μετά φύγαμε για το Ξι, με την 
κατακόκκινη άμμο του και τον άργιλο στα 
βράχια που την κορνιζάρουν –τον οποίο 
άργιλο μπορείς να χρησιμοποιήσεις για 
φυσικό spa πριν από κάθε βουτιά. Οι 

λάτρεις της άμμου ορκίζονται επίσης στο 
όνομα της Άβυθου και –βέβαια– της Παχιάς 
Άμμου. Το άτυπο top-6 μας συμπληρώνει η 
βοτσαλωτή Αντίσαμος, γνωστή στους σινε-
φίλ κύκλους και ως παραλία του Λοχαγού 
Κορέλι, με το πράσινο να φτάνει ως το κύμα 
και τον εξωπραγματικό βυθό της να επιβάλ-
λει μάσκα στις βουτιές σου.

Το Φισκάρδο, ένα από τα ωραιότε-
ρα χωριά των Επτανήσων
Στον βορρά του νησιού θα βρεις αυτό το 
χωριό-μπιζουδάκι, το μοναδικό που έμεινε 
ανέγγιχτο από τον σεισμό του 1953 ο οποίος 
ισοπέδωσε σχεδόν ολόκληρη την Κεφαλ-
λονιά. Κάπως έτσι, η παραδοσιακή αρχιτε-
κτονική του διατηρήθηκε ανέπαφη: Βενε-
τσιάνικα αρχοντικά, παστέλ χρώματα, πλα-
κόστρωτα δρομάκια και μία υπέροχη προ-
κυμαία, ιδανική για απογευματινές περα-
ντζάδες, συνθέτουν το ατμοσφαιρικό τοπίο 
του. Πολύ κοντά στο Φισκάρδο, η Έμπλυση 
είναι μια από τις λίγες παραλίες της Κεφαλο-
νιάς που έχουν γλιτώσει από την οργάνωση 
–έχει γαλαζοπράσινα νερά, λευκό βοτσα-
λάκι και δέντρα που παρέχουν απλόχερα τη 
σκιά τους.

Η φωτογένεια της Άσσου
Μπορεί να την έχεις δει σε χιλιάδες φωτο-
γραφίες σαν αυτήν από πάνω, που κατακλύ-
ζουν το ίντερνετ κάθε καλοκαίρι, από κοντά 
όμως είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή, μπο-
ρούμε να σου το υπογράψουμε αυτό. Λευκά 
και παστέλ σπιτάκια, κάποια χτισμένα πριν 
τον σεισμό, πλαισιώνουν την προκυμαία, 
ενώ η θέα από το βενετσιάνικο κάστρο που 
την στεφανώνει είναι φαντασμαγορική. Και 
σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μια στενή 
λωρίδα γης ενώνει την καταπράσινη χερ-
σόνησο της Άσσου με το υπόλοιπο νησί, για 
να κάνει το τοπίο ακόμα πιο καρτποσταλικό. 
Οι λάτρεις της πεζοπορίας, σημειώστε το 
εύκολο πλην πανέμορφο μονοπάτι που ενώ-
νει την Άσσο με το χωριό Δραπανίτικα, μέσα 
από εννέα καταπράσινα χιλιόμετρα με πανο-
ραμική θέα στην θάλασσα.
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Από τη Σαρλότ Γκαινσμπούργκ 
μέχρι τον Καπουτσίδη, τον 
Παπακαλιάτη και την Θέμιδα 
Μπαζάκα - Έκλεισε πανηγυρικά 
τις πύλες του το Φεστιβάλ 
με μια εντυπωσιακή βραδιά 
βράβευσης της γυναικείας 
ευαισθησίας

Έ
να πλούσιο, ευαίσθητο, ανά-
λογο με τα σημεία των καιρών 
και την ανάγκη να ακούγονται 
οι φωνές της διαφορετικό-

τητας αλλά και με ιδιαίτερη γυναι-
κεία σφραγίδα το 63ο Διεθνές Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλο-
νίκης έκλεισε πανηγυρικά τις πύλες 
του αφήνοντας τις καλύτερες εντυ-
πώσεις γιατί είχε από όλα: αστέρες 
όπως τον Χριστόφορο Παπακαλιά-
τη και τον Γιώργο Καπουτσίδη-εξαι-
ρετική η επιλογή ως ambassador της 
Αγοράς-γυναίκες δυναμικές όπως η 
Σαρλότ Γκενσμπούρ η οποία βρέθηκε 
στη Θεσσαλονίκη για την παρουσία-
ση της ταινίας της «Νυχτερινοί Επι-
σκέπτες» αλλά και οι δικές μας Θέμι-
δα Μπαζάκα και Τόνια Σωτηροπού-
λου οι οποίες πρωταγωνίστησαν στο 
πρόμο τρέιλερ του φεστιβάλ σκηνο-
θετημένο, επίσης από μια γυναίκα, 
την πρόσφατα βραβευμένη στο φε-
στιβάλ των Καννών η Εύη Καλογη-
ροπούλου.
Από τις πολύ συγκινητικές στιγμές 

του Φεστιβάλ ήταν επίσης η απο-
νομή τιμητικού Χρυσού Αλέξαν-
δρου στη Μαρία Γαβαλά σε ειδική 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
το βράδυ της Πέμπτης 10 Νοεμβρίου 
στην αίθουσα Παύλος Ζάννας, την 
οποία έκανε ο καλλιτεχνικός διευ-
θυντής Ορέστης Ανδρεαδάκης ο 
οποίος μίλησε για το έργο της αλλά 
και για την ίδια λέγοντας πως «Θυμά-
μαι μια αναγεννησιακή γυναίκα, μια 
ανήσυχη και πολυσύνθετη δημι-
ουργό, η οποία έχει αφήσει πολύ-
τιμη παρακαταθήκη ως σκηνοθέτις, 
θεωρητικός κινηματογράφου και ως 
συγγραφέας». Εξαιρετικό-προσω-
πική προτίμηση αυτή-το αφιέρωμα 

στην αληθινή πρωτοπόρο του ελλη-
νικού σινεμά και μια από τις πρώ-
τες στην ιστορία, την Μαρία Πλυτά. 
Αλλά επειδή η γυναίκα δημιουργός 
είχε φέτος την τιμητική της δεν είναι 
τυχαίο ότι το φεστιβάλ έκλεισε με 
τον «Κορσέ» της Μαρί Κρόιτσερ που 
άφησε τις καλύτερς εντυπώσεις.
Στο πλαίσιο του νεοσύστατου τμήμα-
τος Agora Series του Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου Θεσσαλονίκης, που έχει 
ως στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου 
επικοινωνίας με τους επαγγελματίες 
που δημιουργούν σειρές για τηλεο-
πτικά δίκτυα και πλατφόρμες, πραγ-
ματοποιήθηκε συζήτηση με τίτλο «Το 
μοντέρνο ελληνικό σινεμά – Στήνο-

ντας την τοπική σκηνή». Στη συζή-
τηση συμμετείχαν πολλοί διακεκρι-
μένοι επαγγελματίες του χώρου, με 
συντονίστρια τη δημοσιογράφο/κρι-
τικό κινηματογράφου (NOVA, FLIX.
GR), Πόλυ Λυκούργου.
Όσο για τις δυο κυρίες που έκλεψαν 
την παράσταση ήταν σίγουρα η βρε-
τανή κάστινγκ νταιρέκτορ Ντέμπι 
Μακουίλιαμς, η οποία βρέθηκε μαζί 
με την ανιψιά και στενή της συνεργά-
τιδα Τζεμάιμα Μακγουίλιαμς για να 
μιλήσουν για το τι σημαίνει να διαλέ-
γεις τον επόμενο Τζέιμς Μποντ (δεν 
μας αποκάλυψε ποιος θα είναι αλλά 
ποια είναι τα προτιμώμενα χαρακτη-
ριστικά του).

K
τιριακά κατάλοιπα που μπορούν να 
αποδοθούν στο ιερό του Ποσειδώνα 
εντοπίστηκαν στην πρώτη ανασκα-
φική περίοδο του πενταετούς ερευ-

νητικού προγράμματος, (έτη 2022-2026), στο 
Κλειδί Σαμικού.
Η θέση Κλειδί, όπου εντοπίστηκε το αρχαίο 
ναόσχημο κτήριο, είχε προταθεί από παλαι-
ότερους ερευνητές ως πιθανή θέση του περί-
φημου αρχαίου ιερού, καθώς βρίσκεται στις 
υπώρειες της αρχαίας ακρόπολης του Σαμι-
κού, που δεσπόζει στην περιοχή βόρεια της 
λιμνοθάλασσας της Καϊάφα στη δυτική ακτή 
της Πελοποννήσου. Εχει προηγηθεί -2017, 
2018 και 2021- γεωαρχαιολογική και γεω-
φυσική έρευνα από την Εφορεία Αρχαιοτή-
των Ηλείας και το Αυστριακό Αρχαιολογικό 
Ινστιτούτο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες 
που παραδίδει ο Στράβων (Γεωγραφικά, 8o 
βιβλίο), το ιερό του Ποσειδώνα ήταν σημα-
ντικό λατρευτικό κέντρο της αμφικτυονίας των 
πόλεων της Τριφυλίας και βρισκόταν κοντά 
στην θάλασσα, κάτω από την ακρόπολη του 
Σαμικού.
Στις ανασκαφικές εργασίες που ολοκληρώ-
θηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου, αποκαλύφθηκε 
τμήμα θεμελίωσης ενός μεγάλου κτιρίου πλά-

τους 9,40 μ., του οποίου οι τοίχοι έχουν πλά-
τος 0,80 μ. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε 
πυκνό στρώμα κεραμίδων. Με βάση τις ενδεί-
ξεις της γεωφυσικής έρευνας και τα ανασκα-
φικά δεδομένα, μπορεί να ανασυντεθεί κτήριο 
μήκους τουλάχιστον 28 μ., το οποίο διέθετε 
δύο εσωτερικές αίθουσες, καθώς και έναν 
πρόναο και έναν οπισθόδομο ή άδυτο. Το επί-
μηκες ναόσχημο κτήριο πιθανότατα ανήκε στο 
ιερό του Ποσειδώνα και ίσως ταυτίζεται με το 
ναό του θεού.
Σε συνδυασμό με την κεράμωση, λακωνικού 

τύπου, η ανακάλυψη τμήματος μαρμάρινου 
περιρραντηρίου οδηγεί στην καταρχήν χρο-
νολόγηση του κτηρίου στην Αρχαϊκή περίοδο. 
Το μαρμάρινο περιρραντήριο, που μιμείται 
χάλκινη λεκάνη, είναι χαρακτηριστικό σκεύος 
με λατρευτική χρήση που προσιδιάζει σε ιερό.
Η ανακάλυψη αυτή προσδίδει νέες προοπτι-
κές στην έρευνα της πολιτικής και οικονομι-
κής σημασίας της Αμφικτυονίας των τριφυλι-
ακών πόλεων, κατά τον 6ο αιώνα π.Χ., καθώς 
το ιερό του Ποσειδώνα αποτελούσε το κέντρο 
της θρησκευτικής και εθνικής τους ταυτότητας.

To Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
«ζωντανεύει» τη 
γευσιγνωσία και 
την ιστορία του 
Κιλκίς μέσα από την 
«Brenda»

Στελέχη του Eρευνητικού Eργα-
στηρίου Διαδραστικών Τεχνών 
(inArts.eu), που εδρεύει στο 
Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας 
στην Κέρκυρα, δημιούργησαν 
ένα καινοτόμο παιχνίδι σοβα-
ρού σκοπού με στόχο τη σύν-
δεση τομέων πολιτισμού όπως 
οι τοπικές συνταγές, τα σύγ-
χρονα προϊόντα και η ιστορία 
του τόπου.
Ο ιστότοπος του παιχνιδιού 
είναι ο https://www.brenda.gr/, 
το παιχνίδι είναι άμεσα προ-
σβάσιμο από όλους στην δοκι-
μαστική του έκδοση στη διεύ-
θυνση https://game.brenda.
gr/ με κεντρικό του χαρακτήρα 
την Brenda, την οποία ο παί-
κτης βοηθά να αποκαλύψει τα 
μυστικά του τόπου και να εξε-
λίξει τις ικανότητές της ως σεφ.
Όπως δήλωσε ο σχεδιαστής 
του παιχνιδιού και επιστημο-
νικά υπεύθυνος της ερευνη-
τικής ομάδας, Αναπληρωτής 
Καθηγητής στο Τμήμα Τεχνών 
Ήχου & Εικόνας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου Γιάννης Δελη-
γιάννης: “Η σύνδεση θεματι-
κών τομέων και η εξερεύνηση 
του πλούσιου περιεχομένου 
που διαθέτει κάθε τόπος απο-
τελεί στοίχημα το οποίο προ-
κειμένου να κερδηθεί απαιτεί ο 
χρήστης μιας εφαρμογής να την 
αναγνωρίσει ως προσβάσιμη, 
χρήσιμη, και διασκεδαστική. 
Η χρήση παιχνιδιών σοβαρού 
σκοπού (serious games) και 
διαδικασιών παιγνιοποίησης 
(gamification) δεν εξασφαλίζει 
πως όποιος συμμετέχει, δια-
σκεδάζει ενώ υλοποιεί τις δρά-
σεις που έχουν σχεδιασθεί, 
γεγονός το οποίο γνωρίζουμε 
πολύ καλά στο Τμήμα μας το 
οποίο ασχολείται ερευνητικά 
με το αντικείμενο αυτό. Για 
αυτό το λόγο επικεντρωθήκαμε 
στην έννοια του Ludification 
δηλαδή στην ωφέλιμη “εξαπά-
τηση” του χρήστη σε συνδυα-
σμό με τις παραπάνω έννοιες 
σχεδιάζοντας και δημιουργώ-
ντας ένα παιχνίδι τουριστικής 
ξενάγησης με πολλαπλές δυνα-
τότητες.»

63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Λαμπερή 
αυλαία με αστέρια από Ελλάδα και εξωτερικό 

Κατάλοιπα κτιρίου που αποδίδονται σε ιερό του Ποσειδώνα, 
εντοπίστηκαν στο Σαμικό Ηλείας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Δ
εν είχε νικητή η αναμέτρηση ανάμεσα στον 
Ολυμπιακό και την ΑΕΚ για την 13η αγωνι-
στική της Super League. Το σπουδαίο αυτό 
ντέρμπι έληξε 0-0, με την Ένωση να έχει την 

υπεροχή στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, κυρίως 
στο πρώτο μέρος, αλλά να μην καταφέρνει να βρει 
το γκολ.
Μπορεί οι ερυθρόλευκοι να μην έπιασαν το μάξιμουμ 
της απόδοσής τους, ωστόσο είχαν επίσης τις στιγμές 
τους για να σκοράρουν, καθώς ανέβηκαν στο δεύτερο 
μέρος. Μάλιστα, ακυρώθηκε και γκολ του Χάμες.
Κάπως έτσι, η ΑΕΚ έφτασε τους 29 πόντους και ο 
Ολυμπιακός στους 25, με τη διαφορά των δύο 
ομάδων να διατηρείται στους τέσσερις 
βαθμούς. Κερδισμένος ο Παναθη-
ναϊκός, ο οποίος βρίσκεται στο +8 
από την Ένωση και στο +12 από 
τους ερυθρόλευκους στη δια-
κοπή του πρωταθλήματος για 
το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το ματς
Η ΑΕΚ είχε την απόλυτη υπε-
ροχή στο πρώτο μέρος της 
αναμέτρησης στο Καραϊσκά-
κης. Η ομάδα του Αλμέιδα είχε 
τον πλήρη έλεγχο, δεν άφηνε τον 
Ολυμπιακό να κρατήσει την μπάλα, 
ενώ είχε και τις μεγαλύτερες στιγμές 
της στο παιχνίδι. Στο 16’ έχασε την πρώτη 
της ευκαιρία. Ο Αραούχο έκλεψε από τον Άβιλα. 
Ο Γκατσίνοβιτς πήρε την κατοχή, τροφοδότησε τον 
Λιβάι Γκαρσία στην περιοχή. Ο επιθετικός της Ένω-
σης έκανε αδύναμο πλασέ περνώντας την μπάλα από 
τον Πασχαλάκη. Ωστόσο, ο Παπασταθόπουλος πρό-
λαβε πριν περάσει την γραμμή.
Τρία λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι είχαν νέα 
καλή στιγμή. Ο Αραούχο τροφοδότησε τον Γκατσίνο-
βιτς στην κορυφή της περιοχής. Ο Σέρβος μέσος με 
τακουνάκι έβγαλε τον Ρότα στα δεξιά απέναντι από 
τον Πασχαλάκη, όμως ξανά ο κίπερ των ερυθρόλευ-

κων ήταν παρών.
Στο 37’ η ΑΕΚ είχε ακόμη μία καλή στιγμή, ο Γκατσί-
νοβιτς γι’ ακόμη μία φορά είχε συνεισφορά τροφο-
δοτώντας τον Γκαρσία, το σουτ του οποίου πέρασε 
άουτ. Ο Ολυμπιακός δεν έβαλε σε σκέψεις την ΑΕΚ, 
με τους ερυθρόλευκους να τελειώνουν το πρώτο 
μέρος με δύο τελικές εκτός περιοχής.
Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους ο Ολυμπια-
κός επιχείρησε να ισορροπήσει. Μάλιστα, στο 59ο 
λεπτό βρήκε δίχτυα. Ο Εμβιλά εκτέλεσε φάουλ προς 
τον Μασούρα στα αριστερά, ο οποίος αμέσως τρο-

φοδότησε τον Χάμες Ροντρίγκες, που σκόραρε. 
Ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε μετά από 

εξέταση στο VAR για οφσάιντ του 
Μασούρα. Από αυτό το σημείο 

και μετά η ΑΕΚ είχε καλή 
στιγμή στο 68’. Ο Γκαρσία 
έφυγε στην κόντρα μετά 
από πάσα του Αραούχο, 
πάτησε περιοχή από 
τα δεξιά. Τσίμπησε την 
μπάλα, με τον τερματο-
φύλακα του Ολυμπιακού 
να διώχνει κόρνερ.
Η καλύτερη στιγμή του 

Ολυμπιακού στο παιχνίδι 
κατεγράφη στο 74’. Ο Χου-

άνγκ έβγαλε στο δεύτερο 
δοκάρι τον Μπακαμπού ο οποίος 

έδωσε την πάσα στον Σωκράτη. Ο 
Αθανασιάδης απέκρουσε την κεφαλιά του 

Παπασταθόπουλου, ο Γκάρι πήρε το ριμπάουντ, 
αλλά δεν μπόρεσε επίσης από κοντά να νικήσει τον 
τερματοφύλακα της ΑΕΚ.
Η Ένωση είχε νέα τελική στο 86ο λεπτό. Έπειτα από 
εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά, ο Αρόλντ Μουκουντί 
πήδηξε στην περιοχή, όμως η κεφαλιά του προσγει-
ώθηκε στην αγκαλιά του Πασχαλάκη. Στο 88’ ο Φαν 
Βερτ πήρε νέα κεφαλιά, με την μπάλα να φεύγει λίγο 
άουτ. Μέχρι το φινάλε δεν άλλαξε το σκορ, με τις δύο 
ομάδες να παίρνουν από ένα βαθμό.

Κερδισμένος ο Παναθηναϊκός βαθμολογικά.

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-0: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-0: 
«Νικητής» ο Παναθηναϊκός από «Νικητής» ο Παναθηναϊκός από 
τη λευκή ισοπαλία στη ματσάρα τη λευκή ισοπαλία στη ματσάρα 
στο Καραϊσκάκηςστο Καραϊσκάκης

Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 2-0
Με σπασμένα φρένα συνεχίζει 
το τριφύλλι

Ο 
Παναθηναϊκός με δύο υπέροχα τέρματα από τους Ιω-
αννίδη στο 81’ και Μάγκνουσον στο 90+3’ κέρδισε τον 
Ατρόμητο που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 35’ λόγω 
της αποβολής του Έρλινγκμαρκ με 2-0 και συνεχίζει με 

σπασμένα τα φρένα την πορεία του για τον τίτλο στην κατάμεστη 
για ένα ακόμη παιχνίδι Λεωφόρο.

Το τριφύλλι πήρε τη δωδέκατη νίκη σε δεκατρία παιχνίδια, έχει μια ισο-
παλία κόντρα στον Ολυμπιακό, και πρόσθεσε τρεις ακόμη σημαντικούς 
βαθμούς στην πορεία του για το πρωτάθλημα ενώ θα περιμένει να δει 
και το αποτέλεσμα στο ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης» για να αυξήσει και 
άλλο τη διαφορά από τους διώκτες του.
Ο Παναθηναϊκός είχε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι πρωταγωνιστή τον 
Φώτη Ιωαννίδη ο οποίος πέτυχε γκολ για δεύτερο σερί ματς, σε ένα 
κρίσιμο μάλιστα σημείο, ενώ ο Μάγκνουσον ήταν αυτός που στο τρίτο 
λεπτό των καθυστερήσεων με ένα εντυπωσιακό σε εκτέλεση φάουλ 
έγραψε το 2-0 για το τριφύλλι. Οι πράσινοι μπήκαν αρκετά δυνατά στο 
παιχνίδι, πήραν την κατοχή της μπάλας και από τα πρώτα λεπτά πίεσαν 
την ομάδα του Ατρόμητου με στόχο να βάλουν ένα γρήγορο γκολ. Δεν τα 
κατάφεραν αλλά την ίδια ώρα δεν γνώρισαν καμία απειλή.
Ο Έρλινγκμαρκ είδε δύο κίτρινες σε πέντε λεπτά, στο 30’ και στο 35’ 
για σκληρά φάουλ σε Κουρμπέλη και Πέρεθ αντίστοιχα και άφησε την 
ομάδα του με δέκα παίκτες με την αποβολή να παίζει το ρόλο της στη 
συνέχεια της αναμέτρησης. Στο επόμενο λεπτό ο Παναθηναϊκός είχε την 
πρώτη καλή στιγμή με τον Κουρμπέλη να αστοχεί από τα δύο μέτρα σε 
κενή εστία και με τον Γιαννιώτη εξουδετερωμένο μετά από εκτέλεση 
φάουλ από τα δεξιά. Η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και το 0-0 παρέμεινε 
μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους.
Στο δεύτερο μέρος τα πράγματα δεν άλλαξαν αλλά παρά την πίεση που 
άσκησε ο Παναθηναϊκός με πλαγιοκοπήσεις και σουτ δεν μπορούσε να 
βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Γιοβάνοβιτς στο 64’ έριξε στο παιχνίδι 
τον Ιωαννίδη και έβγαλε τον Κουρμπέλη καθώς ο αντίπαλος έπαιζε και 
με δέκα παίκτες.
Την ίδια ώρα ο Κόουλμαν έκανε τρεις αλλαγές, άλλαξε το σύστημα της 
ομάδας του και προσπάθησε στις αντεπιθέσεις να βρει μια φάση σε όλο 
το παιχνίδι. Κατάφερε μάλιστα να τη βρει στο 79’ όταν ο Σένκεφελντ 
έκανε το λάθος, ο Τζοβάρας έκλεψε στα αριστερά μπήκε στην περιοχή 
και έκανε το διαγώνιο σουτ με τη μπάλα να φεύγει αουτ. Ο νεαρός επιθε-
τικός είχε και πάσα δίπλα του όμως στον Φριντγιόνσον και αν είχε δώσει 
τη μπάλα μπορεί η εξέλιξη της φάσης να ήταν διαφορετική.
Ο Παναθηναϊκός ένα λεπτό αργότερα έλυσε το γόρδιο δεσμό. Οι πράσι-
νοι άλλαξαν γρήγορα τη μπάλα, ο Βέρμπιτς έδωσε στον Μπερνάρ, αυτός 
στον Σπόραρ που την «έσπασε» στον Ιωαννίδη ο οποίος με σουτ νίκησε 
τον Γιαννιώτη στην κλειστή του γωνία, έγραψε το 1-0 και έβαλε «φωτιά» 
στη Λεωφόρο.
Οι πράσινοι διατήρησαν χωρίς πρόβλημε το υπέρ τους 1-0 μέχρι το 
τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων όπου ήρθε ο Μάγκνουσον για 
να βάλει το κερασάκι στην τούρτα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε φάουλ σε 
καλό σημείο και δεξιά, ο Ισλανδός με το αριστερό εκτέλεσε και έστειλε 
τη μπάλα στο αριστερό γάμα του Γιαννιώτη, πέτυχε το πρώτο του γκολ 
φέτος και έγινε ο 301ος σκόρερ στην ιστορία των πράσινων.
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Ο 
ΠΑΟΚ πήρε την τρίτη συνεχό-
μενη νίκη του, αυτή τη φορά επί 
του Βόλου με 3-0, και ολοκλή-
ρωσε τον πρώτο γύρο στην τρί-

τη θέση. Οι Ολιβέιρα, Ζίβκοβιτς και Αου-
γκούστο ήταν οι σκόρερ των γηπεδούχων 
ενώ ο Μπαριέντος έχασε πέναλτι για τους 
φιλοξενούμενους. Ο ΠΑΟΚ πήρε την τρίτη 
συνεχόμενη νίκη του, μετά την ήττα από 
την ΑΕΚ στην OPAP Arena, καθώς κέρδισε 
στην Τούμπα τον Βόλο με 3-0 και ολοκλή-
ρωσε τον πρώτο γύρο της κανονικής περι-
όδου στην τρίτη θέση του βαθμο-
λογικού πίνακα.
Οι Ολιβέιρα, Αουγκούστου 
με εκτελέσεις πέναλτι και 
ο Ζίβκοβιτς με το καλύ-
τερο γκολ έως τώρα στο 
πρωτάθλημα ήταν οι 
σκόρερ των γηπεδού-
χων ενώ ο Μπαριέντος 
έχασε πέναλτι για τους 
φιλοξενούμενους όταν 
το σκορ ήταν στο 2-0 και 
θα μπορούσε να βάλει 
την ομάδα του ξανά στο 
παιχνίδι.
Οι παίκτες του Λουτσέσκου με 
τον Κωνσταντέλια και πάλι πρωτα-
γωνιστή και άξιους συμπαραστάτες του 
τους Ελ Καντουρί, Ζίβκοβιτς και Φιλίπε 
Σοάρες απέδωσε αρκετά καλό ποδό-
σφαιρο κατά διαστήματα και εκτός των 
τριών γκολ που σημείωσε είχε ευκαιρίες 
για να πετύχει και άλλα τέρματα.
Από την άλλη ο Βόλος δικαιολόγησε σε 
ένα σημείο γιατί είναι τόσο ψηλά στη βαθ-
μολογία, έπαιξε αρκετά καλά και ανοιχτά 
στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και 
προσπάθησε να έχει τις φάσεις που θα τον 
άφηναν να διεκδικήσει κάτι καλύτερο στην 
Τούμπα και σίγουρα το 3-0 τον αδικεί.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν αρκετά δυνατά στο 
ματς και στο 6’ κατάφεραν να σκοράρουν 
με τον Φιλίπε Σοάρες αλλά είχε προηγθεί 
σπρώξιμο στον Μπαριέντος και μέσω του 
VAR το γκολ ακυρώθηκε σωστά. Ο Βόλος 
απείλησε στο 13’ με τον Ματίγια αλλά ο 
Κοτάρσκι έδιωξε σε κόρνερ.
Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο 29’ με εκτέ-

λεση πέναλτι του Ολιβέιρα. Πέναλτι το 
οποίο κέρδισε ο Ντόουγκλας Αουγκούστο 
μετά από ωραία κάθετη πάσα του Κωνστα-
ντέλια και ανατροπή του Βραζιλιάνου από 
τον Κότνικ.

Γκολάρα Ζίβκοβιτς για το 2-0 του 
ΠΑΟΚ
Δύο λεπτά αργότερα ο Ζίβκοβιτς πέτυχε 
το καλύτερο γκολ του πρωταθλήματος έως 
τώρα. Σε σέντρα από τα αριστερά η μπάλα 

δεν απομακρύνθηκε από την περιοχή 
του Βόλου, έφτασε στον Σέρβο ο 

οποίος ήταν εκτός περιοχής 
και με την πλάτη γυρισμένη 

στο τέρμα. Ο Ζίβκοβιτς 
γύρισε και έπιασε ένα 
τρομερό σουτ για να 
στείλει τη μπάλα στο 
δεξί γάμα του Κότνικ.
Στο 42’ και μέσω VAR 
ο Γκάμαρης είδε το 
χέρι του Κουλιεράκη 
στην κεφαλιά του Οζέ-

γκοβιτς και έδωσε την 
ευκαιρία στον Βόλο να 

ισοφαρίσει. Ο Μπαριέντος 
ανέλαβε την εκτέλεση αλλά 

έστειλε τη μπάλα στο κέντρο και 
πάνω από το δοκάρι του Κοτάρσκι.
Οι γηπεδούχοι ήταν κυρίαρχοι και στο 
δεύτερο μέρος. Στο 49’ ο Αουγκούστο 
έπιασε ένα ωραίο σουτ εκτός περιοχής με 
τον Κότνικ με σωτήρια επέμβαση να διώ-
χνει σε κόρνερ. Δύο λεπτά αργότερα, στο 
51’, ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι με σουτ του Ζίβκο-
βιτς μέσα από την περιοχή μετά την εκτέ-
λεση κόρνερ από τα αριστέρα.
Ο Δικέφαλος βρήκε και τρίτο γκολ στο 60’ 
όταν ο Κωνσταντέλιας δέχτηκε ένα μαρκά-
ρισμα μέσα στην περιοχή από τον Ματίγια. 
Ο Γκάμαρης και πάλι μέσω VAR έδωσε το 
πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Ο Ντόουγκλας Αου-
γκούστο ανέλαβε την εκτέλεση του στο 62’ 
και ευστόχησε για το 3-0 των γηπεδούχων.
Εν συνεχεία οι δύο προπονητές προχώ-
ρησαν σε πολλές αλλαγές με τους γηπε-
δούχους να διαχειρίζονται σωστά το παι-
χνίδι και να φτάνουν στη νίκη με 3-0 επί 
του Βόλου.

Μ
ε νίκη έκλεισε ο Άρης τον πρώ-
το γύρο της Super League, κα-
θώς επικράτησε του ΠΑΣ Γιάν-
νινα 4-0 στους Ζωσιμάδες. Ο 

Φαμπιάνο με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 
60’ άνοιξε το σκορ, ο Ενκολού με κεφαλιά έ-
κανε το 2-0 στο 78’ και το τέρμα του Οντου-
μπάτζο στο 81’, με τον Πάλμα να διαμορφώ-
νει το τελικό σκορ στο 90+3’.
Το παιχνίδι είχε γρήγορο ρυθμό με τον Άρη 
να έχει κατά κύριο την κατοχή της μπάλας και 
στην πρώτη του τελική προσπάθεια στο δεύ-
τερο μέρος βρήκε το γκολ. Ο Στάικος έριξε 
στο ματς τον Ροσέρο και οι Ηπειρώτες βρή-
καν νέα πνοή στην επιθετική τους γραμμή.
Ο ΠΑΣ δημιούργησε πολλές καλές στιγμές 
μετά το 70ο λεπτό, στην προσπάθειά τους 
να πάρουν κάτι στο ματς, ωστόσο δεν μπό-
ρεσαν να κερδίσουν τον Κουέστα σε μια εξ 
αυτών. Ο ΠΑΣ δεν βρήκε το γκολ που έψαχνε 
σε αντίθεση με τον Άρη, ο οποίος έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα.
Αρχικά στο 78’ ο Ενκολού ανέβασε τον δεί-
κτη του σκορ σε 2-0. Ο Πάλμα εκτέλεσε 
το κόρνερ και ο Νταμπό με κεφαλιά πάσα 
έστρωσε στον Καμερουνέζο στόπερ, ο 
οποίος με κοντινή κεφαλιά έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα. Τρία λεπτά μετά ήρθε και το τρίτο 
γκολ του Άρη. Αυτή τη φορά οι κίτρινοι ανα-
πτύχθηκαν από τα δεξιά ο Νταμπό έπιασε 
μια κεφαλιά η οποίο σταμάτησε από τον 
Αθανασίου με τον Οντουμπάτζο να παίρνει 
το ριμπάουντ και να στέλνει την μπάλα στα 
δίχτυα.
Ο Αθανασίου σταμάτησε τον Νταμπό με 
κεφαλιά και στην εξέλιξη της φάσης ο Οντου-
μπάτζο την έστειλε προς την εστία. Ο Ερα-
μούσπε στην προσπάθειά του να απομα-
κρύνει την μπάλα την έστειλε στο βάθος της 
εστίας. Στο τέλος ο Άρης πέτυχε και τέταρτο 
γκολ με ωραίο πλασέ του Πάλμα στο 90+3’, 
έπειτα από γύρισμα του Γκρέι.

Λίγες φάσεις στο πρώτο μέρος
Το πρώτο ημίχρονο είχε ρυθμό αλλά λίγες 
καλές φάσεις στις δύο εστίες. Ο Άρης είχε 
κατά κύριο λόγο την κατοχή της μπάλας και ο 
ΠΑΣ απειλούσε κυρίως μέσω αντεπιθέσεων.
Ο Άρης απείλησε πρώτος με σουτ του Καμά-
τσο στο πέμπτο λεπτό μέσα από την περι-
οχή το οποίο κατέληξε άουτ. Στο 24’ ο Πίρ-
σμαν έκανε ένα γύρισμα από τα αριστερά, το 

οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο από τον Ζερ-
βινιό, ενώ το σουτ του Ματέο Γκαρσία εξου-
δετερώθηκε από τον Ματέο Γκαρσία. Στον 
αντίποδα ο ΠΑΣ απείλησε με δύο μακρινά 
σουτ του Μπιλμπάο στο πρώτο μέρος τα 
οποία σταμάτησε ο Κουέστα.

Ο ΠΑΣ τα έχασε, ο Άρης τα έβαλε 
και πήρε το παιχνίδι
Ο Άρης στην πρώτη του καλή φάση στο δεύ-
τερο μέρος βρήκε το γκολ που έψαχνε με το 
εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Φαμπιάνο στο 
60ο λεπτό. Ο ΠΑΣ απείλησε σε πολλές περι-
πτώσεις στο 70ο λεπτό.
Οι παίκτες του Στάικου δημιούργησαν πολ-
λές ευκαιρίες σε αυτό το δεκάλεπτο (70-80’), 
κυρίως με τους Μορέιρα και Τζίμα, ωστόσο 
ο Κουέστα παρενέβη όταν χρειάστηκε και 
έσωσε το ματς για τον Άρη.
Αρχικά στο 72’ η κεφαλιά του Μορέιρα 
εξουδετερώθηκε εύκολα από τον Κουέστα. 
Δύο λεπτά μετά ο Σόρια από κοντά δεν μπό-
ρεσε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα και 
το σουτ του Μπάλαν κατέληξε σε κόρνερ. 
Δευτερόλεπτα μετά ήταν η σειρά του Μορέ-
ιρα να απειλησει αλλά ο Κουέστα τον στα-
μάτησε.
Μετά από αυτές τις τελικές προσπάθειες οι 
κίτρινοι βρήκαν τα γκολ με τον Ενκουλού στο 
79’ και τον Οντουμπάτζο στο 81’, καθαρίζο-
ντας το ματς, με τον Πάλμα να ολοκληρώνει 
τον θρίαμβο του Άρη.
Ο Άλαν Πάρντιου ήταν ευχαριστημένος για 
τη νίκη που σημείωσε ο Άρης επί του ΠΑΣ 
Γιάννινα, τονίζοντας ότι οι κίτρινοι έχουν 
καταφέρει να γυρίσουν τον διακόπτη με το 
μέρους τους, καθώς έχουν λύσει το πρό-
βλημα στο γκολ, το οποίο ταλάνιζε τον Άρη 
τις προηγούμενο διάστημα.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Άλαν Πάρντιου 
στη NOVA: Για το αν ο Άρης έχει γυρίσει τον 
διακόπτη:»Έτσι είναι. Ωστόσο ο προπονητής 
της αντίπαλης ομάδας μας δυσκόλεψε στο 
πρώτο ημίχρονο, έπαιξε με ένα διαφορετικό 
σύστημα από αυτό που δουλεύαμε, αλλά 
ευτυχώς όλα πήγαν καλά.
Είμαι ευχαριστημένος, είχαμε την κατοχή 
της μπάλας και τον έλεγχο του παιχνιδιού. 
Τα δέκα λεπτά μετά το γκολ που σημειώσαμε 
χάσαμε λίγο τον έλεγχο, ωστόσο βρήκαμε 
τον τρόπο να βάζουμε γκολ και αυτό κρα-
τάμε».

ΠΑΟΚ - Βόλος 3-0

Ανεβαίνει ο δικέφαλος, τρίτη 
σερί νίκη με ωραία μπάλα

ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης 0-4

Διαστημικοί οι κίτρινοι στους 
Ζωσιμάδες
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

Χ
ωρίς νικητή έληξε το σημερινό 
(17/11) φιλικό της Εθνικής μας με τη 
Μάλτα, όπου κόντρα και σε έναν ρέ-
φερι, τον Αλέν Ντουριέ, που τα έκα-

νε... μαντάρα, έμεινε τελικά στο 2-2 με τους 
νησιώτες.
Σε μία αναμέτρηση εύλογα δοκιμών από την 
πλευρά της «γαλανόλευκης» που ξεκίνησε με 
τον Πασχαλάκη στο τέρμα, τους Ρότα, Χατζι-
διάκο, Τζαβέλλα, Γιαννούλη στην άμυνα από 
δεξιά προς τα αριστερά, τον Σιώπη στο «6 », 
τους Μάνταλο, Μπακασέτα εσωτερικούς, τους 
Χατζηγιοβάννη, Πέλκα στα άκρα και τον Ιωαν-
νίδη στην κορυφή της επίθεσης.

Αρκετά «νέα» πρόσωπα, το 0-1 ο 
συνήθης... ύποπτος Μπακασέτας
Σέντρα στο ματς, απέναντι σε μία ομάδα που 
προφανώς και ήθελε να κάνει «crash test» 
στην ανασταλτική της λειτουργία, αφού για 
την Μάλτα η συγκεκριμένη αναμέτρηση 
ήταν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να «τεστά-
ρει» τα αντανακλαστικά της απέναντισε έναν 
«δυνατό» αντίπαλο.
Ετσι η Εθνική μας που από την πλευρά της 
είχε νέα πρόσωπα βρέθηκε φάτσα με μία 
«συμπαγή» άμυνα, όπου επί της ουσίας διέ-
θετε τρεις στόπερ και παράλληλα παρουσιά-
ζονταν καλά διαβασμένη καθώς γνώριζε πως 
παίκτες όπως οι Μπακασέτας, Μανταλος δια-
θέτουν «καλά» πόδια και όποτε βρίσκονταν 
σε θέση βολής τους έκλειναν τρεις ακόμη και 
τέσσερις ποδοσφαιριστές.
Τι χρειάζονταν η Ελλάδα; Μία στιγμή, ώστε 
να απλώσει το παιχνίδι της και να σκοράρει. 
Τελικά τη βρήκε στο 39’ όταν ο Μάνταλος 
έπαιξε έξυπνα στον κενό χώρο για τον Πέλκα, 
εκείνος με τη σειρά του συνέκλινε και έδωσε 
στον Μπακασέτα που με ωραίο δυνατό σουτ 
με το αριστερό, αφού πρώτα ξεμαρκαρί-
στηκε, έκανε το 0-1.
Λίγο αργότερα (44’) βρήκε δίχτυα και ο Χατζη-
γιοβάννης ύστερα από εκ νέου μεταβίβαση 
του Πέλκα, όμως ο 25χρονος υποδείχθηκε 
σε θέση οφ σάιντ και το γκολ του δεν μέτρησε 
(από το ριπλέι φάνηκε πως αν ήταν αυτό 
συνέβη για εκατοστά).
Με το «καλημέρα», στο 48’, ο Ιωαννίδης 
«φλέρταρε» με το 0-2 όταν κόντρα και ωραία 
κάθετη του Μάνταλου έκανε από πλάγια θέση 
το σουτ, όμως ο Μπονέλο απέκρουσε.
Σα να μην έφτανε αυτό η Μάλτα έφτασε στο 
54’ στην ισοφάριση όταν σε ωραία κάθετη 
μεταβίβαση ο Ντε Γκαμπριέλε «έσπασε» για 
«μισό πόδι» το τεχνητό οφ σάιντ και έκανε 

το 1-1.
Ετσι ο αγώνας... ξεκίνησε από την αρχή, ο 
ρυθμός κάπως έπεσε και φτάσαμε στο 67’ 
όπου ο διαιτητής Αλέν Ντουριέ καταλόγισε 
πέναλτι για χέρι του Μπουχαλάκη, σε μία από-
φαση που ξεσήκωσε, δικαίως, τους διεθνείς 
μας, αφού ο 29χρονος χαφ είχε γυρισμένη 
πλάτη, η μπάλα βρήκε στον αγκώνα του και σε 
απλά ελληνικά... τι να τον κάνει; Να τον κόψει;
Λάθος λοιπόν από τον ρέφερι από το Λουξεμ-
βούργο, το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Τεουμά 
στο 67’ αφού δεν αστόχησε από τα 11 βήματα 
και έκανε το 2-1.
Αμέσως μετά (68’) ο Δουβίκας πέρασε στο 
«9» και ο Φούντας στα άκρα, καθώς η Ελλάδα 
θέλησε να «φρεσκάρει» τη μεσοεπιθετική της 
γραμμή. Οι διεθνείς μας μετέφεραν τη δράση 
στο αντίπαλο μισό χωρίς πάντως να βγάλουν 
«καθαρή» ευκαιρία και στο 77’ ο διαιτητής τα 
έκανε... μαντάρα. Σε πεντακάθαρη παράβαση 
χέρι του Τεουμά σε στατική μπάλα δεν έδειξε 
την άσπρη βούλα, ενώ τη φάση «έχασε» και ο 
βοηθός του.
Αν ήταν μία φορά πέναλτι του Μπουχαλάκη 
(που δεν ήταν) αυτό ήταν δέκα και όλα τα 
μέλη της «γαλανόλευκης» διαμαρτυρήθηκαν, 
λογικά, έντονα. Τελικά μετά από συνεννόηση 
των δύο τους (διαιτητή, βοηθού) αποβλήθηκε 
ο Πέλκας που ήταν στον πάγκο, «κιτρινίστη-
καν» Πογιέτ, Φύσσας και άπαντες ήταν εκνευ-
ρισμένοι.
Πάντως τα όσα συνέβησαν παραπάνω φαί-
νεται πως... ξύπνησαν και τον εγωισμό των 
Ελλήνων παικτών που στα τελευταία λεπτά 
κυριάρχησαν. Ετσι μετά το 80΄και με μπρο-
στάρη τον Φούντα πίεσαν τους αντιπάλους 
τους και όχι μόνο ισοφάρισαν αλλά ελέω 
Μπονέλο δεν πήραν τη νίκη.
Αρχικά ο 34χρονος πορτιέρε απέκρουσε στο 
84’ δύσκολα σε κόρνερ το καλό σουτ του 
27χρονου που βρήκε και πάνω στον Δουβίκα, 
ενώ στο 90’+1’ έβγαλε σε κόρνερ το εντυπω-
σιακό βον πλανέ του.
Στη μόνη φάση που ούτε εκείνος δεν κατά-
φερε να αντιδράσει ήταν σε εκείνη του 86’ 
όπου ο μεσοεπιθετικός της D.C. United πήρε 
το «ριμπάουντ» και με σουτ έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα του και ταυτόχρονα σημείωσε το 
πρώτο του γκολ με την Εθνική.
Ετσι το ματς ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή 
(2-2), σε μεγάλο βαθμό λόγω των κακών απο-
φάσεων του διαιτητή, αλλά και το ότι, κακά τα 
ψέμματα, πρόκειται για φιλικό, εν μέσω της 
σεζόν, που επί της ουσίας αποσκοπεί σε «πει-
ράματα». 

Μάλτα - Ελλάδα 2-2
Γλίτωσε τη φιλική ήττα στη Βαλέτα με 
γκολ του Φούντα στο 86’
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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! 

T
α γκολ του Πασά στο 50’ και στο 85’ 
(εύστοχη εκτέλεση πέναλτι) έδωσαν 
μια σημαντική στην Καλαμάτα εις βά-
ρος του Ολυμπιακού Β’ (0-2) με την 

ομάδα του Αναστόπουλου να έχει πλέον 2/2 
στο πρωτάθλημα. Τραυματίστηκε στην επι-
στροφή του με τα ερυθρόλευκα ο Κασάμι. 
Ντεμπούτο και για Λάιντνερ.
Ο Ολυμπιακός Β’ υποδέχτηκε την Καλαμάτα 
στου Ρέντη, με τους Κασάμι και Λάιντνερ να 
κάνουν το ντεμπούτο τους με την ερυθρό-
λευκη φανέλα. Ο Ελβετός μέσος μάλιστα 
αποχώρησε τραυματίας στο 60’. Εκτός από 
το πρώτο 20λεπτο όπου η ομάδα του Οκκά 
ήταν καλή, η «Μαύρη Θύελλα» με τον Πασά 
να σκοράρει δύο φορές πήρε μια σημαντική 
νίκη με 0-2 και έφτασε τους έξι βαθμούς στην 
προσπάθειά της για την άνοδο.
Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν 
καλύτερος από την Καλαμάτα, με την πίεσή 
του όμως να μετουσιώνεται σε φάσεις.
Στο 20’, μάλιστα, ο Νταμπό με εξαιρετική 
πάσα-τρύπα βρήκε τον Κωστή στην αντίπαλη 
περιοχή αλλά εκείνος από θέση τετ α τετ αντί 
να τελειώσει τη φάση προτίμησε λανθα-
σμένα να πασάρει.
Η καλύτερη στιγμής για τους γηπεδούχους 
ήταν στις καθυστερήσεις όταν ο Ταΐρης πετά-
χτηκε και είπε εντυπωσιακά «όχι» στην 
κεφαλιά του Καλογερόπουλου.
To δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Πασά 
να στέλνει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, 
εκμεταλλευόμενος το ριμπάουντ που πήρε 
από την ασταθή απομάκρυνση της μπά-
λας από τον Νίκα. Ετσι, μετά τον Ηρόδοτο ο 
31χρονος επιθετικός βρίσκει δίχτυα σε δεύ-
τερο σερί ματς. Θυμίζουμε ότι πέρυσι με την 
Βέροια είχε σε 36 αγώνες 25 γκολ!
Το άσχημο νέο είναι πως ο Κασάμι τραυμα-
τίστηκε στο 60’ και μένει να δούμε το κατά 
πόσο είναι σοβαρό το πρόβλημα που υπέ-
στη. Το ματς ήταν κακό ως το τέλος. Οι γηπε-
δούχοι δεν μπόρεσαν να βρουν τρόπο να 
απειλήσουν ενώ οι φιλοξενούμενοι έκαναν 
διαχείριση του σκορ. Μάλιστα, στο 84’ ο 

Αρναρέλλης κέρδισε πέναλτι κι ο Πασάς από 
το σημείο του πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 
2-0. Στις καθυστερήσεις ένα δυνατό σουτ του 
Νταμπό ήταν εύκολο να απομακρυνθεί από 
τον Ταΐρη.
Η Καλαμάτα συνεχίζει με το απόλυτο (2/2) 
στο πρωτάθλημα έχοντας 6 βαθμούς. O Ολυ-
μπιακός Β’ μένει στον έναν βαθμό μετά το 
1-1 στην Επισκοπή στην πρεμιέρα του πρω-
ταθλήματος.

Απόλλων Λάρισας-Μακεδονικός 
1-0: Πρώτο τρίποντο με «λυτρω-
τή» τον Σιατραβάνη
Το τέρμα του Σάββα Σιατράβανη στο 80’ 
αποδείχθηκε... χρυσό για τον Απόλλωνα 
Λάρισας ώστε να πάρει το πρώτο του τρί-
ποντο στη σεζόν κόντρα στον Μακεδονικό 
(1-0).
Ο Απόλλωνας Λάρισας άφησε πίσω του την 
ήττα της πρεμιέρας κόντρα στον Παναθηνα-
ϊκό Β’ (5-2) και επικράτησε με 1-0 του Μακε-
δονικού στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής 
της Superleague 2 για τον Βόρειο όμιλο. Οι 
γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυναμικά στο ματς 
και ήταν εκείνοι απείλησαν περισσότερο στο 
πρώτο μέρος, όμως οι παίκτες του Μακεδο-
νικού κατάφερε να κρατήσει το «μηδέν» και 
να πάει στο αποδυτήρια με τη λευκή ισοπα-
λία.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο κατάσταση δεν 
άλλαξε με τον Απόλλωνα Λάρισας να απει-
λεί όλο και περισσότερο αλλά χωρίς ιδιαί-
τερη επιτυχία ενώ οι φιλοξενούμενοι προ-
σπαθούσαν με αντεπιθέσεις να βρουν τον 
δρόμο προς τα δίχτυα. Τελικά η ομάδα του 
Βαγγέλη Μόρα έπειτα συνεχόμενη πίεση 
προς την εστία του Μακεδονικού, άνοιξε 
το σκορ με τον Σάββα Σιατραβάνη στο 80’, 
κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό για τους 
γηπεδούχους.
Με το τελευταίο σφύριγμα της λήξης, ο 
Απόλλωνας Λάρισας πήρε το πρώτο του τρί-
ποντο στη φετινή Super League 2 μετά την 
ήττα της πρεμιέρας κόντρα στον Παναθηνα-
ϊκό Β’ ενώ ο Μακενοδικός έμεινε στους τρεις 
βαθμούς.

ΑΕΚ Β’ – Ηλιούπολη 0-0: Έμειναν 
στο μηδέν
Παρότι είχαν αρκετές ευκαιρίες, ΑΕΚ Β’ και 
Ηλιούπολη αναδείχθηκαν ισόπαλες με 0-0 
στα Σπάτα για τη 2η αγωνιστική του Νοτίου 

Ομίλου της Super League 2. Δοκάρι με τον 
Μουστακόπουλο για την Ένωση.
Τον πρώτο τους βαθμό πήραν ΑΕΚ Β’ και 
Ηλιούπολη μετά το 0-0 στα Σπάτα. Οι δύο 
ομάδες είχαν ευκαιρίες για να πάρουν το τρί-
ποντο, με μεγαλύτερη αυτή της Ένωσης με 
τον Μουστακόπουλο να βρίσκει το δοκάρι 
στις αρχές του δευτέρου μέρους, αλλά το 
γκολ δεν μπήκε ποτέ. Στο «Σεραφείδειο» 
βρέθηκε ο εκτελεστικός διευθυντής της ΑΕΚ, 
Παναγιώτης Κονέ και ο Ματίας Αλμέιδα 
που παρακολούθησαν το ματς, ενώ από την 
πλευρά των παικτών της πρώτης ομάδας 
στις εξέδρες ήταν οι Πέτρος Μάνταλος και 
Κώστας Γαλανόπουλος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την έναρξη της 
αναμέτρησης οι κιτρινόμαυροι φωτογρα-
φήθηκαν κρατώντας τη φανέλα του τερμα-
τοφύλακα Αγγελόπουλου στηρίζοντας τον 
συμπαίκτη τους που υποβλήθηκε σε επέμ-
βαση στον αγκώνα. Η ΑΕΚ Β’ είχε δύο καλές 
στιγμές για να πάρει το προβάδισμα στο 
πρώτο μισάωρο, αλλά ο Περιστερίδης ήταν 
σε ετοιμότητα. Αρχικά στο 8’ ο γκολκίπερ 
της Ηλιούπολης είπε «όχι» στο σουτ του 
Γερολέμου, ενώ στο 30’ εξουδετέρωσε και 
την κεφαλιά του Χριστόπουλου. Λίγα λεπτά 
αργότερα οι φιλοξενούμενοι έχασαν μία 
καλή ευκαιρία με τον Μπαστακό, σε ένα χρο-
νικό σημείο στο οποίο η ομάδα της Ηλιού-
πολης είχε καταφέρει να πάρει μέτρα στο 
γήπεδο.
Η ΑΕΚ Β’ μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος 
και στο 48’ είχε τη μεγαλύτερη στιγμή στο 
παιχνίδι για να ανοίξει το σκορ όταν το πλασέ 
του Μουστακόπουλου σταμάτησε στο 
δοκάρι, με την Ηλιούπολη λίγα λεπτά μετά να 
απαντάει σε αντεπίθεση με τους Ματσούκα 
και Μπαστακό και το σουτ του τελευταίου να 
φεύγει άουτ. Ο Μπαστακός ήταν η μόνιμη 
απειλή για τον Χατζηεμμανουήλ, έχοντας 
ακόμα μια τελική στο 69’ με το σουτ που 
επιχείρησε να περνάει μόλις άουτ, ενώ στο 
αμέσως επόμενο λεπτό ο Χριστόπουλος δεν 
βρήκε στόχο με το ματς να... ζωηρεύει. Στα 
τελευταία λεπτά η ΑΕΚ Β’ με ένα σουτ του 
Γκολφίνου απείλησε, αλλά η μπάλα βρήκε 
την εξωτερική πλευρά των διχτύων, ενώ στο 
τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων η Ηλιού-
πολη έχασε μοναδική ευκαιρία με κοντινή 
προσπάθεια του Κρέτσι, ο οποίος δεν βρήκε 
στόχο, με το 0-0 να παραμένει ως τη λήξη.

Ηρακλής Λάρισας-Απόλλων Πό-
ντου 0-1
Σεφτέ στην φετινή Super League 2 και για τον 
Απόλλωνα Πόντου. Η ομάδα της Θεσσαλο-
νίκης επικράτησε εκτός έδρας του Ηρακλή 
Λάρισας με 1-0, παίρνοντας τους πρώτους 
πόντους στο πρωτάθλημα. Οι φιλοξενούμε-
νοι κατάφεραν να προηγηθούν με τον Μπε-
λεβώνη στο 18’, ένα γκολ που κράτησαν ως 
το τέλος φτάνοντας έτσι στην νίκη.

Ηρόδοτος-Απόλλων Σμύρνης 0-1
Το 2/2 έκανε ο Απόλλωνας Σμύρνης στη 
φετινή Superleague 2 καθώς επικράτησε 
με 1-0 του Ηροδότου στην Κρήτη. Οι φιλο-
ξενούμενοι μπήκαν πιο δυναμικά στο παι-
χνίδι και είχαν ως στόχο να προηγηθούν 
γρήγορα και να μην μπουν σε... μπελάδες. 
Ο Ηρόδοτος από την άλλη προσπάθησε να 
αποκρούσε την πίεση αλλά ο Παναγιώτης 
Μοραϊτης ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε το 

σκορ στο 19ο λεπτό. Η ομάδα της Αθήνας θα 
μπορούσε να έχει διπλασιάσει τα τέρματά 
της αλλά η κεφαλιά του Φατιόν σταμάτησε 
στο δοκάρι του Κρόστα στο 25’. Από εκεί 
και πέρα οι φιλοξενούμενοι έψαξαν το δεύ-
τερο γκολ αλλά όσο δεν το πετύχαιναν, τόσο 
πιο πολύ ανέβαινε ο Ηρόδοτος για να πάρει 
έστω τον βαθμό της ισοπαλίας, δίχως επιτυ-
χία όμως, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να λήξει 
στο 1-0.

Παναχαϊκή-Επισκοπή 2-1
Μόλις επτά λεπτά χρειάστηκε η Παναχα-
ϊκή για να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 
κόντρα στην Επισκοπή και πήρε τη νίκη με 
2-1 μέσα στην Πάτρα για την 2η αγωνιστική 
της Superleague 2. Οι γηπεδούχοι είχαν τον 
απόλυτο έλεγχο από την αρχή του παιχνι-
διού και είχαν αρκετές τελικές προσπάθειες 
στην αντίπαλη εστία, χωρίς να καταφέρουν 
να σκοράρουν στο πρώτο μέρος. Αντίθετα 
η Επισκοπή κρατούσε την αμυντική της προ-
σήλωση και έψαχνε τρόπο να επιτεθεί. Παί-
ζοντας στο ίδιο τέμπο και στο δεύτερο ημί-
χρονο, τελικά κατάφερε να ανοίξει και το 
σκορ με τον Εμπουέλε στο 62’. Η απάντηση 
της Παναχαϊκής ήταν άμεση, αφού πέντε 
λεπτά μετά, ο Λιποράσε νίκησε τον Καλογε-
ράκη και ισοφάρισε σε 1-1 ενώ δεν άργησε 
να κάνει και την ανατροπή. Ο ίδιος παίκτης 
βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και με σουτ 
έκανε το 2-1 στο 74’ για τους γηπεδούχους. 
Το σκορ έμεινε μέχρι και το τελευταίο σφύ-
ριγμα παρά την πίεση της Παναχαϊκής και για 
τρίτο γκολ.

ΟΦ Ιεράπετρας - ΠΑΟ Ρουφ 4-0
Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε την 
αναμέτρηση απέναντι στον ΠΑΟ Ρουφ ο ΟΦ 
Ιεράπετρας, με τους Κρητικούς να επικρα-
τούν με το άνετο 4-0 και να κάνουν το 2/2 
στο φετινό ξεκίνημα της Super League 2. Οι 
γηπεδούχοι μπηκαν δυναμικά στο ματς και 
ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ μόλις 14΄με 
κεφαλιά του Βουό. Τρία λεπτά αργότερα 
ήταν σειρά του Μούλερ να πάρει τη σκυ-
τάλη και να διπλασιάσει τα τέρματα της ομά-
δας του, προτού ο Αντερέγκεν ολοκληρώσει 
στο 21΄ένα εκρηκτικό επτάλεπτο για το 3-0 
που καθάρισε ουσιαστικά το ματς για τους 
Κρητικούς! Το κερασάκι στην τούρτα πρό-
σθεσε ο Βουό με το δεύτερο προσωπικό του 
γκολ στις αρχές του β΄μέρους (47΄), με τον ΟΦ 
Ιεράπετρας να παίρνει μια εντυπωσιακή νίκη 
και να περιορίζει τον ΠΑΟ Ρουφ στην τελευ-
ταία θέση της βαθμολογίας.

Προοδευτική - Καλλιθέα 0-1: 
Σπουδαίο διπλό με υπέροχο γκολ 
του Ντεμέτριους
Πολύ σημαντικό το διπλό αυτό για την Καλ-
λιθέα με αντίπαλο την Προοδευτική με 1-0 
και με σκόρερ τον Ντεμέτριους που πάτησε 
περιοχή και με ένα σουτ με φάλτσο έστειλε 
τη μπάλα στο... παραθυράκι της αντίπαλης 
εστίας για να διαμορφώσει το τελικό αποτέ-
λεσμα. Το τέρμα αυτό μπήκε στο 35’. Η Καλ-
λιθέα μάλιστα είχε και τις νέες της εμφανί-
σεις. Η Προοδευτική από μέρους της παρότι 
είχε ορισμένες πολύ καλές φάσεις δεν ισο-
φάρισε. Επίσης οι γηπεδούχοι ζήτησαν 
πέναλτι σε φάση όπου ο Γιαννιτσάνης χτύ-
πησε, φώναζε ότι δεν βλέπει από το ένα μάτι 
και έγινε αλλαγή.
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Έκτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα, ένατη σε ένδεκα αγωνιστικές και 
έμπτη εντός έδρας επιτυχία σε ισάριθμα παιχνίδια χωρίς μάλιστα να παρα-
βιαστεί η εστία της. Η Πάφος FC επικράτησε 1-0 της Ανόρθωσης στο «Στέ-
λιος Κυριακίδης», για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος, έγραψε 
ιστορία κερδίζοντας την Ανόρθωση για πρώτη φορά (12-7-1) εκ της ιδρύ-

σεως της και καλπάζει προς τον τίτλο. «Εεε, οοο, φέρτε το πρωτάθλημα στο Παφι-
ακό», φώναζαν οι εκστασιασμένοι οπαδοί της παφιακής ομάδας, οι οποίοι έχουν 
κάθε δικαίωμα να ονειρεύονται.
«Χρυσός» σκόρερ για την ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ ο Μουσταφά Ναμ στο 
πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Η Πάφος FC έφτασε 
στους 29 βαθμούς και άνοιξε την ψαλίδα από τον δεύτερο Άρη στους εφτά βαθ-
μούς, με την «Ελαφρά Ταξιαρχία» να δοκιμάζεται την Παρασκευή από τη Νέα 
Σαλαμίνα στο «Αμμόχωστος».
Στον αντίποδα η Ανόρθωση πλήρωσε για άλλη μία φορά την αναποτελεσματικό-
τητά της και γνώρισε την πέμπτη εφετινή ήττα της. Η πορεία της «Kυρίας» μοιά-
ζει με καρδιογράφημα, αφού αδυνατεί από το ξεκίνημα της σεζόν να καταγράψει 
δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Έτσι, οι κυανόλευκοι έμειναν στην 7η θέση και τους 14 
βαθμούς.

Το ματς
Η Πάφος FC στην τελευταία φάση του ημιχρόνου (45+1’) πήρε προβάδισμα εκμε-
ταλλευόμενη την ασταθή απόκρουση του Λόρια στο σουτ του Ικόκο. Οι δύο ομά-
δες είχαν σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρουν με την Πάφος FC να καταγράφει 
έξι τελικές προσπάθειες (τρεις στον στόχο) και δύο δοκάρια. Τέσσερις τελικές (τρεις 
στον στόχο) είχε και η Ανόρθωση, οι ποδοσφαιριστές της οποία σπατάλησαν και 
αρκετές προϋποθέσεις με κακές επιλογές στην τελική πάσα ή προσπάθεια.
Στο πρώτο εικοσάλεπτο οι δύο ομάδες φύλαξαν τα νώτα τους, όμως το ματς 
«άναψε» μετά τη διπλή μεγάλη ευκαιρία της Ανόρθωσης στο 24’ με τους Γουαρίς 
και Σάμπο. Ο Κβίντα γλίστρησε, ο Νινγκά έγινε κάτοχος της μπάλας, απέφυγε τον 
Μπάιριτς, όμως ολιγώρησε στην τελική προσπάθεια και πάσαρε στον Γουαρίς, ο 
οποίος με εξουδετερωμένο τον Άντος δεν κατάφερε να σκοράρει, καθώς ο Κβίντα 
σταμάτησε την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα. Στην εξέλιξη της φάσης ο Σάμπο 
επιχείρησε να σκοράρει όμως σημάδεψε την αγκαλιά του Άντος.
Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ φάνηκε άτυχη δύο φορές σε διάστημα τεσσάρων 
λεπτών. Στο 38’ ο Αμπντουραχίμι σημάδεψε την εξωτερική πλευρά του αριστερού 
δοκαριού με σουτ από πλάγια θέση, ενώ στο 42’ ο Μπάιριτς έκανε την κεφαλιά 
μετά το κόρνερ του Ντάγκομιρ, ο Λόρια απέκρουσε την μπάλα που κτύπησε στο 
οριζόντιο δοκάρι και έφυγε κόρνερ. Οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι για τράβηγμα 
του Κορρέα στον αμυντικό της Πάφου. Στην επαναληπτική προβολή της φάσης 
φάνηκε ότι υπάρχει ένα ελαφρύ τράβηγμα το οποίο διαιτητής και VAR έκριναν 
πως δεν ήταν ικανό να ανατρέψει τον Μπάιριτς. Στην τελευταία φάση του πρώτου 
ημιχρόνου οι γηπεδούχοι κατάφεραν να προηγηθούν με τον Ναμ να εκμεταλλεύ-
εται την ασταθή απόκρουση του Λόρια στο σουτ του Ικόκο, κινήθηκε πιο γρήγορα 
από τον Κορρέα και έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα.
Η Πάφος FC έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ στο 49’ με τον Λόρια να αποκρούει 
την μπάλα σε τετ α τετ με τον Ικόκο. Στο 59’ ο Τσίσκο Μουνιόθ είχε την… έμπνευση 
να αποσύρει τους Νινγκά και Γουαρίς, αφήνοντας την Ανόρθωση χωρίς καθαρό-
αιμο φορ. Για ένα εικοσάλεπτο η «Κυρία» ήταν ανύπαρκτη επιθετικά με τον Φερέ-
ιρα στο 80’ να αφήνει ανεκμετάλλευτη τη σέντρα του Κίκο, αφού δεν μπήκε στην 
πορεία της μπάλας. Μία σέντρα σουτ του Χριστοφή στο 90+4’ ήταν η μοναδική 
προϋπόθεση ευκαιρία για την Ανόρθωση μέχρι το τελικό σφύριγμα. Η Πάφος FC 
απείλησε στο 71’ με την κεφαλιά του Τάνκοβιτς (η μπάλα έφυγε πάνω από το ορι-
ζόντιο δοκάρι), ενώ στο 90+2’ ο ίδιος ποδοσφαιριστής λίγο έλειψε να σκοράρει 
από το κέντρο του γηπέδου. Είδε τον Λόρια εκτός εστίας, σούταρε και η μπάλα 
έφυγε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Γεωργιανού.

Πάρτι με… καλεσμένο τον Ολυμπιακό 
έστησε η Ομόνοια, η οποία 
«φιλοδώρησε» με τέσσερα γκολ τους 
μαυροπράσινους, επικρατώντας άνετα 
(4-0) για την πέμπτη νίκη στη σεζόν. 

Ο
ι επιθετικοί του τριφυλλιού… ξεμπούκω-
σαν και ήταν αυτοί που διαμόρφωσαν το 
αποτέλεσμα (Λοίζου 31′, Χούπερ 61′, Μά-
ταβς 75′, Κακουλλής 78′).

Γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο την 100η του 
συμμετοχή με την πράσινη φανέλα ο Λοίζου, που 
άνοιξε το σκορ, ενώ στη συνέχεια οι φορ πήραν 
το… όπλο τους. Αρχικά ο Χούπερ διπλασίασε 
τα τέρματα των γηπεδούχων, ενώ σε τρία λεπτά, 
οι Μάταβς και Κακουλλής που πέρασαων ως 
αλλαγή έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη 
της ομάδας τους. Δύο ασίστι μοίρασε ο Παπου-
λής και από μια οι Μπρούνο και Μπάρκερ.
Άλμα τριών θέσεων για την Ομόνοια που 
με 16 βαθμούς ανέβηκε στην έκτη 
θέση του βαθμολογικού πίνακα, 
ισοβαθμώντας με τον Απόλ-
λωνα που έχει ματς λιγότερο. 
Με 6 βαθμούς, ο Ολυμπι-
ακός παρέμεινε στην προ-
τελευταία θέση της βαθμο-
λογίας.
Για τη 12η αγωνισ τ ική η 
Ομόνοια αντιμετωπίζει τον 
ΑΠΟΕΛ στο «αιώνιο» ντέρ-
μπι, την Κυριακή 27 Νοεμ-
βρίου ως τυπικά φιλοξενού-
μενη, ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχε-
ται τη Νέα Σαλαμίνα μια ημέρα αργό-
τερα (28/11).

Το ματς
Κυριάρχησε απόλυτα στο πρώτο 45λεπτο η Ομό-
νοια. Είχε την κατοχή της μπάλας και γυρόφερνε 
την περιοχή του Μολ από το ξεκίνημα, βρίσκο-
ντας όμως κλειστούς τους διαδρόμους προς την 
εστία του Μολ. Ο Ολυμπιακός αμύνθηκε μαζικά 
και προσπάθησε να χτυπήσει μέσω αντεπιθέ-
σεων, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να φανεί απει-
λητικός. Αν και οι πράσινοι δυσκολεύτηκαν στη 
δημιουργία βρήκαν τρεις μεγάλες ευκαιρίες, μια 
εκ των οποίων κατέληξε στα δίκτυα των μαυρο-
πρασίνων.
Η πρώτη ήρθε στο 9ο λεπτό, όταν μετά από γέμι-
σμα του Μίλετιτ ς, ο Χούπερ έκανε το κοντρόλ 

και με τακουνάκι έδωσε στον Λοίζου, που μπήκε 
στην περιοχή και σούταρε στέλνοντας την μπάλα 
μόλις έξω. Η δεύτερη ήταν αυτή που έφερε και το 
γκολ, στο 31ο λεπτό, όταν Χαραλάμπους έδωσε 
ωραία κάθετη στον Μπρούνο, που μπήκε στην 
περιοχή και γύρισε.
Η μπάλα πέρασε από τον Χούπερ και τους αμυ-
ν τ ικούς του Ολυμπιακού, έφτασε σ το πίσω 
δοκάρι που ήταν ο Λοίζου, ο οποίος απέφυγε 
έναν αν τ ίπαλο και πλάσαρε εύστοχα σε κενή 
εστία. Στο 43’ οι πράσινοι έφτασαν κοντά και σε 
δεύτερο γκολ, με διπλή μεγάλη χαμένη ευκαιρία. 
Ο Λοίζου άλλαξε με τον Μπρούνο στην περιοχή, 
ο Βραζιλιάνος σούταρε από καλή θέση με τον 
Μολ να αποκρούει. Στην επαναφορά ο Χούπερ 
ήταν άστοχος.
Στην επανάληψη η Ομόνοια δεν άφησε ξανά περι-
θώριο αμφισβήτησης της ανωτερότητας της. Σε 
καμία περίπτωση δεν απειλήθηκε από τους φιλο-

ξενούμενους, ενώ επιθετικά ήταν ακόμα 
καλύτερη απ’ ότι στο πρώτο μέρος. 

Δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ ε  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς 
ευκαιρίες, μετουσιώνοντας την 

υπεροχή της σε γκολ, αρχικά 
στο 61ο λεπτό με τον Χούπερ 
να πλασάρει σε κενή εστία. 
Μάταβς και Κακουλλής που 
πέρασαν ως αλλαγή στο 64ο 
λεπτό βρήκαν δίκτυα στο 75′ 
και στο 78′ αντίστοιχα, δια-

μορφώνοντας το τελικό 4-0.
Στη σημαντικότητα του ν τέρ-

μπι κόν τρα σ τον ΑΠΟΕΛ, που 
ακολουθεί μετά τη διακοπή λόγω 

Εθνικών, αναφέρθηκε ο προπονητής 
της Ομόνοιας, Γιανίκ Φερέρα μετά τη νίκη (4-0) 

επί του Ολυμπιακού. Όπως ανέφερε, οπαδοί των 
πρασίνων του μίλησαν για το «αιώνιο» και έχει 
αντιληθεί πόσο σημαντικός είναι αυτός ο αγώ-
νας.
Όσα δήλωσε ο Γιανίκ Φερέρα:
Αρχικά είπε: «Ήμασταν πεινασμένοι για να κερ-
δίσουμε και να σκοράρουμε γκολ. Είμαι χαρού-
μενος για την επιθυμία που δείξαμε. Εύχομαι 
να συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο. Η διαδικα-
σία για την βελτίωση μας παραμένει μακράν. Θα 
μας δώσει αυτοπεποίθηση αυτή η νίκη. Ήταν η 
καλύτερη μας εμφάνιση από τον καιρό που είμαι 
εδώ. Το 90% της νίκης ανήκει στους παίκτες. Τα 
πήγαμε καλά και εύχομαι να πάρουμε αυτοπε-
ποίθηση».

Ομόνοια – Ολυμπιακός 4-0: 
«Καθάρισαν» οι φορ! 

Πάφος FC – Ανόρθωση 1-0: 
Έγραψε ιστορία και καλπάζει 
προς τον τίτλο 
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Σ
το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχει δύο ήττες. Εκτός 
συνόρων όμως ο Ολυμπιακός κερδίζει τους πάντες. 
Και το βράδυ της Πέμπτης (17/11) νίκησε και τη Μπά-
γερν (82-71), για να ανέβει στο 6-2 και να κάνει το 4/4 

μακριά από το γήπεδό του.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε εντυπωσιακά δια-
στήματα στο AUDI DOME, είχε ένα κάκιστο δεύτερο δεκά-
λεπτο, στο τέλος όμως πήρε το αποτέλεσμα με άνεση και 
συνεχίζει για τη δεύτερη διαβολοβδομάδα της σεζόν στη 
EuroLeague που θα τον βρει πρώτα στο σπίτι της Μακά-
μπι Τελ Αβίβ και στη συνέχεια στο Φάληρο απέναντι στην 
Άλμπα Βερολίνου.
Ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε πράγματα και θαύματα σε μία εμφά-
νιση πραγματικό σεμινάριο μπασκετικής οικονομίας. Ο 
Μουστάφα Φαλ δεν είχε αντίπαλο στη ρακέτα. Ο Τόμας Γου-
όκαπ έκανε ρεκόρ καριέρας με πέντε κλεψίματα, γεμίζοντας 
τη στατιστική του με μαγικό τρόπο. Και ο Ολυμπιακός 
απέδρασε από μία σκληρή έδρα, την ώρα που η 
Μπάγερν έπεφτε στο 2-6 και έμενε χαμηλά 
στην κατάταξη. Όλα αυτά, το βράδυ που 
της έλειψε ο Κόρι Γουόλντεν, ο Πολ 
Τσίπσερ και οι Σίσκο, Χάρις, Τζορτζ, 
Βίμπεργκ για να παραταχθεί με δεκάδα.
Ο Σάσα Βεζένκοβ δεν ήταν απλώς ο 
πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρη-
σης. Είναι ο πολυτιμότερος παίκτης σε όλη 
τη διοργάνωση, μέχρι στιγμής. Μόνο που 
στο Μόναχο ο Βούλγαρος φόργουορντ διέλυσε 
τη λογική και τα κοντέρ, καθώς έκανε ρεκόρ καριέ-
ρας παίρνοντας μόλις επτά σουτ! Ένα «μα τι κάνει ο άνθρω-
πος» είναι η πιο λογική έκφραση που μπορεί να βγει από το 
στόμα ενός basket fan, με τον Σάσα να κλείνει τον αγώνα με 
20 πόντους από 2/2 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 10/10 βολές, 
να παίρνει 13 ριμπάουντ, να μοιράζει τέσσερις ασίστ, να έχει 
ένα κλέψιμο, ένα μπλοκ και να μην κάνει λάθος σε 30 λεπτά. 
Έπαιξε όλη την πρώτη, όλη την τρίτη, όλη την τέταρτη περί-
οδο και καθόλου στη δεύτερη.
Ο Κάσιους Γουίνστον δεν ήταν σε καλή βραδιά και θα χρει-
αστεί λίγες ημέρες για να καταλάβει πόσο αρνητικός ήταν 
για την ομάδα του. Ο νεαρός Αμερικανός θα βλέπει εφιάλτες 
με την άμυνα του Ολυμπιακού, φυσικά κακοί ήταν κι άλλοι 
παίκτες της Μπάγερν όπως ο Γκιφάι, ο Χάντερ κι ο Λούτσιτς. 
Απλώς ο Τρινκιέρι περίμενε περισσότερα από τον βασικό 
πόιντ γκαρντ του.
Με την κλασική του πεντάδα (Γουόκαπ, Κάναν, Παπανικο-
λάου, Βεζένκοβ, Φαλ) άνοιξε το ματς ο Ολυμπιακός, που 
στηρίχθηκε στην άμυνα και στην ενέργειά του, αλλά και 
στον κορυφαίο παίκτης της φετινής σεζόν του για το 3-12 
στο τέταρτο λεπτό. Κάναν και Φαλ πήραν τη σκυτάλη για 
το 6-18 στο 5’, ο Γουόκαπ έβαλε τρίποντο για το 6-21 στο 6’ 

και ο Τρινκιέρι παρακολουθούσε άναυδος το ερυθρόλευκο 
show. Κάλεσε timeout, για να ξανακάνει λάθος η ομάδα του 
στην επιστροφή, να σκοράρει ο Γουόκαπ για το 6-23 και να 
τραβάει ο κόσμος τα μαλλιά του με αυτά που έβλεπε έως το 
φινάλε της περιόδου (11-27).
Με τον Πίτερς στο παρκέ στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκα-
λέπτου, ο Ολυμπιακός κράτησε τη Μπάγερν σε απόσταση 
(17-33 στο 14’) και δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα. 
Θα μπορούσε να μεγαλώσει τη διαφορά αν είχε αποφύγει 
ένα λάθος στην επαναφορά και μια-δυο κακές επιλογές στην 
επίθεση, γεγονός που εκμεταλλεύθηκαν οι γηπεδούχοι για 
να κάνουν την αντεπίθεσή τους. Ένα 17-7 μείωσε στους έξι 
(34-40) στο ημίχρονο, με τον Μπαρτζώκα να είναι πολύ ενο-
χλημένος από την εικόνα της second unit, εκφράζει τα παρά-
πονά του σε timeout και να αποχωρεί πρώτος για τα αποδυ-
τήρια, πολύ δυσαρεστημένος.

Οι starters γύρισαν για την έναρξη του β’ μέρους, ο 
Γουόκαπ και ο Φαλ ηγήθηκαν, ο Σλούκας πήρε 

τη θέση του Κάναν και το 40-49 στο 24’ οδή-
γησε σε μια... κανονικότητα μετά από ώρα. 
Ο Βεζένκοβ αθόρυβα, αλλά αποτελεσμα-
τικά έφτασε τις 29 μονάδες στο σύστημα 
αξιολόγησης σε 15 λεπτά δίνοντας βοή-
θεια σε κάθε τομέα του παιχνιδιού, οι 
κοντοί έψαχναν συνεχώς τον Φαλ και 

εκείνος τελείωνε τις φάσεις (44-55 στο 
26’). Η διαφορά εκτοξεύθηκε στους 15 (47-

62) χάρη στον Σάσα και η δουλειά έγινε ξανά 
πιο εύκολη.

Όλα ξεκινούσαν από την άμυνα για τον Ολυμπιακό και σε 
αυτή στάθηκε και στην έναρξη της τέταρτης περιόδου. Η 
Μπάγερν έβαλε έξι πόντους σε πέντε λεπτά, μείωσε μέχρι 
τους εννέα, πήγε στο -4 (65-69) και εκεί ο Γουόκαπ ευστό-
χησε σε δύο βολές για να διώξει το άγχος. Ο Λαρεντζάκης 
είχε 3/3, ο Φαλ σκόραρε για το 68-76 στο 38’ και έκρινε ορι-
στικά το παιχνίδι.
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Τρινκιέρι): Γουάιλερ-Μπαμ 7 (1), Γου-
ίνστον 8 (1/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 0/1 βολή, 1 ριμπάουντ, 5 
ασίστ, 5 λάθη), Γκιφάι 2, Χάντερ 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), 
Μπόνγκα 11 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Γιάραμαζ 12 (1), Λού-
τσιτς 9 (1), Όμπστ 9 (3/9 τρίποντα), Ρούμπιτ 2, Γκιλέσπι 6 (6 
ριμπάουντ)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 9 (2/3 δίποντα, 1/2 
τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 6 κλεψίματα), 
Κάναν 7 (1), Λαρεντζάκης 3 (3/3 βολές), Φαλ 16 (8/10 δίπο-
ντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σλούκας 14 (1/5 δίποντα, 2/8 τρί-
ποντα, 6/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Βεζένκοβ 20 (2/2 
δίποντα, 2/5 τρίποντα, 10/10 βολές, 13 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 
1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), Παπανικολάου 5 (1), Μπόλομποι 2, 
Πίτερς 2, Μπλακ 2, ΜακΚίσικ 2

Μπάγερν - Ολυμπιακός 71-82
Ρέκορντμαν Βεζένκοβ και 4/4 μακριά από 
το ΣΕΦ

Θρίαμβος του Ολυμπιακού στο Μόναχο, με το 82-71 επί της Μπάγερν να ανεβάζει τους 
Πειραιώτες στο 6-2 στην κατάταξη της EuroLeague. Απίθανο ρεκόρ καριέρας από τον Σάσα 
Βεζένκοβ, Φαλ, Σλούκας και Γουόκαπ ακολούθησαν

Λιόλιος: «Είδαμε εξωφρενικά 
γεγονότα στα παράθυρα, θα 
γίνουν κι άλλες προσθήκες 
στην ΕΟΚ»

Γ
ια τον διχασμό που υπάρχει 
στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, τις 
προσθήκες που θα γίνουν 
στην ΕΟΚ, αλλά και το χρόνο 

που χρειαστεί να μεσολαβήσει για 
να φανούν τα αποτελέσματα των 
προσπαθειών που γίνονται σε ανα-
πτυξιακό επίπεδο μίλησε ο Βαγγέ-
λης Λιόλιος.
Για την ανάγκη μιας κοινής γραμμής 
πλεύσης μεταξύ της FIBA και της 
EuroLeague έκανε λόγο ο Βαγγέλης 
Λιόλιος, μιλώντας στην εκπομπή 
της ΕΡΤ3 «Ο κόσμος των σπορ». 
Ακόμα ο πρόεδρος της ΕΟΚ προ-
ανήγγειλε κι άλλες προσθήκες, 
πέραν αυτής του Δημήτρη Διαμα-
ντίδη, ενώ σημείωσε πως θα πρέ-
πει να περάσουν χρόνια για να 
αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέ-
σματα στις προσπάθειες που γίνο-
νται στα αναπτυξιακά τμήματα.
Για το λόγο που πανηγυρίστηκε 
τόσο έντονα η νίκη επί του Βελγίου 
και η πρόκριση στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο 2023: «Είναι μια επιτυχία 
δεν την πανηγυρίσαμε μόνο εμείς, 
αλλά όλη η Ελλάδα. Η πρόκριση 
αυτή δεν αφορά μόνο την ομοσπον-
δία, τους παίκτες, τους προπονητές, 
αλλά όλη την Ελλάδα. Τίποτα δεν 
σου είναι δεδομένη στη ζωή, πρέ-
πει πάντα να αγωνίζεσαι. Όποιος 
θεωρεί ότι μια θέση είναι δεδο-
μένη, εκεί είναι η αρχή της πτώσης.
Πρέπει να βλέπουμε που είμαστε 
κάθε φορά και ποιες συνθήκες μας 
περιβάλλον. Άλλες οι συνθήκες στο 
ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο μπά-
σκετ πριν από 20 χρόνια, άλλες πριν 
από 10, άλλες σήμερα και αλλάζουν 
με καταιγιστικούς ρυθμούς. Αν δεν 
καταλάβουμε τη θέση μας μέσα σε 
αυτόν τον χάρτη και το τι κινήσεις 
πρέπει να κάνουμε τότε θα χάσουμε 
το τραίνο».
Για το αν είναι αισιόδοξος ότι FIBA 
και EuroLeague θα βρουν μια λύση: 
«Σε αυτό το παράθυρο είδαμε εξω-
φρενικά γεγονότα. Είδαμε ουσι-
αστικά ισχυρούς συλλόγους να 
καθορίζουν εμμέσως ποιες εθνικές 
ομάδες θα πάνε στο Παγκόσμιο, 
αυτό είναι τραγικό, αυτό ξεπερ-

νάει τις όποιες διαφορές μπορεί να 
έχουν FIBA και EuroLeague.
Και επειδή βαριέμαι τα ευχολό-
για, πρέπει να κάνουμε πράξεις 
και ο καθένας να κάνει το δικό του 
βήμα. Αυτός ο διαχωρισμός FIBA 
και EuroLeague, ενός παγκόσμιου 
δηλαδή θεσμού και των ισχυρών 
brand του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το 
μόνο σίγουρο είναι πως κάνει κακό 
και στους δύο. Μεταξύ μας θεωρώ 
χαζό το να μην κάτσουμε σε ένα 
τραπέζι να τα βρούμε και να προβά-
λουμε διάφορες δικαιολογίες γιατί 
δεν γίνεται αυτό.
Οτιδήποτε δεν είναι ενιαίο χάνει τη 
δυναμική του. Εμένα αυτό που με 
ενδιαφέρει είναι το αύριο. Το μπά-
σκετ δεν είναι ενιαίο, είναι διχα-
σμένο. Είναι σαν να βλέπουμε ένα 
βάζο με γλυκό και να λέμε γιατί δεν 
το δοκιμάζουμε».
Για την αξιοποίηση παλαίμαχων 
αθλητών σε κομβικά πόστα της 
ΕΟΚ: «Είναι κομμάτι ενός πλάνου 
που εξελίσσεται. Είναι αθλητές 
που έχουν αγαπήσει, έχουν τιμη-
θεί, έχουν ήθος και αξίες. Θα υπάρ-
ξουν και άλλες προσθήκες που θα 
δώσουν το μήνυμα, στην πράξη και 
όχι στα λόγια, ότι το μπάσκετ μόνο 
ενωμένο μπορεί να πάει μπροστά. 
Το μπάσκετ έχει αλλάξει. Χώρες 
που δεν τις βλέπαμε παλιά, ειδικά 
στις μικρές ηλικίες, μας έχουν προ-
σπεράσει.
Αν θεωρήσουμε ότι έχουμε το 
μπασκετικό DNA και προχω-
ράμε, τότε θα κάνουμε λάθος. 
Ήδη έχουμε κάνει λάθος, ήδη 
έχουμε χάσει 10 χρόνια στο ανα-
πτυξιακό. Για να προχωρήσουμε 
μπροστά χρειάζονται τουλάχιστον 
5 χρόνια δουλειάς και οργάνω-
σης για να δούμε τα πρώτα απο-
τελέσματα. Μην περιμένει κανείς 
ότι οι φετινές ενέργειες θα έχουν 
αποτέλεσμα σε 6 μήνες και έναν 
χρόνο. Αυτό που έλεγα πάντα είναι 
ότι ερχόμενος στην Ομοσπονδία 
βρήκα μια πολύ ισχυρή Εθνική 
Ανδρών. Τη βρήκα έτοιμη, αυτό 
δεν είναι δικό μου δημιούργημα 
σε καμία περίπτωση.



69ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ18 Νοεμβρίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ70 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

18 Νοεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com



71ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ18 Νοεμβρίου 2022

www.hellasnews-radio.com



Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-0: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-0: 
«Νικητής» ο Παναθηναϊκός«Νικητής» ο Παναθηναϊκός
από τη λευκή ισοπαλίααπό τη λευκή ισοπαλία σελ. 61σελ. 61 σελ. 68σελ. 68

Μάλτα - Ελλάδα 2-2: Μάλτα - Ελλάδα 2-2: 
Γλίτωσε τη φιλική Γλίτωσε τη φιλική 
ήττα στο 86’ήττα στο 86’

Ρέκορντμαν Βεζένκοβ και Ρέκορντμαν Βεζένκοβ και 
4/4 μακριά από το ΣΕΦ4/4 μακριά από το ΣΕΦ

σελ. 63σελ. 63

18 Νοεμβρίου 2022

SPORTS
www.hellasnews-radio.com


