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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Καλύτερα να 

πεθάνω από 

πάθος παρά 

από βαρεμάρα” 

Vincent 

van Gogh

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες, γεια σας και, όπως 

πάντα, έχουμε μάθει να λέμε… εύχομαι 

να σας βρίσκω καλά (όσο καλά μπορεί ο 

καθένας) με φυσικά πρώτους αυτούς που βρίσκονται 

στις τρυφερές ηλικίες των …άντα και πάνω, και 

βάλε… κλπ κλπ.

Λέω βρε αγαπητά μου αδέλφια, όπως και να το 

κάνουμε έρχονται πάλι γιορτές και ο καθένας τρέχει 

να ικανοποιήσει τα αγαπημένα του πρόσωπα και 

φυσικά, περισσότερο παιδιά, εγγόνια κλπ.

Μην μου πείτε ότι στο μυαλό σας κάθε χρόνο τέτοιες 

ημέρες δεν σας έρχονται αναμνήσεις από τα δικά 

σας παιδικά Χριστούγεννα που φυσικά ούτε κατά 

διάνοια δεν έχουν την λάμψη των τωρινών χρόνων.

Τα χρόνια εκείνα δεν υπήρχαν απαιτήσεις απ’ τα 

παιδιά… Θέλω να μου πάρεις αυτό ή το άλλο κλπ. 

Δεν ξέραμε τη λέξη ΘΕΛΩ που μάθανε και λένε τώρα 

τα πιτσιρίκια (το σκατό του σκατού μου που έλεγε η 

αείμνηστη Φωτεινή η μανούλα μου). Δεν υπήρχαν 

λεφτά για ΘΕΛΩ. Ότι μπορούσε το οικογενειακό 

βαλάντιο αγόραζε και κυρίως ρούχα.

Οι καλύτερα στεκούμενοι οικονομικά παίρνανε 

και κάποιο παιχνίδι και ήταν τόσο όμορφα 

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, ξεχωριστά κι 

αξέχαστα…

Και τώρα; Τώρα παίρνεις, αγοράζεις, χαλάς και 

μπορεί και ν’ ακούσεις «καλά, γιατί μου το αγόρασες 

αυτό;».

Πάντως τη μεγαλύτερη ευθύνη που τα παιδιά δεν 

καταλαβαίνουν την έννοια της αξίας του χρήματος 

την έχουν οι μεγάλοι που επειδή στερήθηκαν αυτοί 

να μην στερηθούν τίποτα τ’ αστέρια τους. Σύμφωνοι 

βρε αδέλφια, αλλά δεν θα ζούμε για πάντα και θα 

πρέπει να ξέρουν τα «βλαστάρια» ότι δεν υπάρχουν 

μηχανήματα που τυπώνουν χρήματα.

Δοξάζω τον πανάγαθο και για τα παιδικά μου χρόνια 

γιατί και ο πατέρας μου δημόσιος υπάλληλος του 

Γεν. Λογιστηρίου του κράτους, και η μανούλα μου, 

η κυρία Φωτεινή, καθηγήτρια Γαλλικών, δεν μου 

στέρησαν τίποτα κι ευχαριστώ το Θεό που σ’ αυτήν 

την δουλειά που με φώτισε να αφοσιωθώ από παιδί 

είδα κι έμαθα πολλά. Γιατί η ζωή στην Νέα Υόρκη και 

στο Τορόντο αλλά γενικά όλο τον κόσμο που γύρισα 

και γνώρισα, έμαθα να εκτιμώ και να λέω ευχαριστώ 

σε όσους με τους οποίους αγώνες κοινούς έκανα, με 

πολλούς Έλληνες της διασποράς.

Βέβαια, θέλω να πιστεύω πως έβαλα ένα πολύ μικρό 

πετραδάκι στην διαιώνιση του Ελληνικού ονόματος 

της διασποράς κι το εξακριβώνω τώρα απ’ τα πιο 

απίθανα μέρη της γης που μου γράφουν για να μου 

θυμίσουν κάτι που έκανα γι’ αυτούς.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και δεν ξεχνώ ποτέ ανθρώπους 

που με υποστήριξαν σε δύσκολους καιρούς, αγώνες 

και καημούς γιατί πραγματικά όλοι μας έχουμε 

ανάγκη την αγάπη και την αναγνώριση από τον 

συνάνθρωπό μας.

Χριστούγεννα λοιπόν και υποστηρίζουμε τις 

Ελληνικές επιχειρήσεις.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΟΤΙ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ, 
ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΙ ΑΚΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 

…ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΚΟΝΤΟΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ 
ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

ΚΑΙ ΞΕΧΝΑΜΕ… ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΧΘΕΣ!!!
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επικαιρότητα

«Ετοιμαστείτε για ύφεση, χειρότερη από του 2000 ή του 2008», προειδοποιεί 
ο δισεκατομμυριούχος Doug Leone

Δ
εν πρόκειται να τελειώσει σύντομα η κατρακύλα 
των μετοχών τεχνολογίας, προβλέπει ο Αμερικα-
νός venture capitalist Doug Leone.
Ο εταίρος της Sequoia Capital βλέπει «γκρίζες» 

τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, προειδοποιώ-
ντας ότι η τρέχουσα οικονομική επιβράδυνση είναι χειρό-
τερη από την ύφεση του 2000 και του 2008.
«Θεωρώ πως σήμερα η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη 
και γεμάτη προκλήσεις από ό,τι ήταν είτε το 2008, που 
είχαμε στην πραγματικότητα μια κρίση των χρηματοπιστω-
τικών υπηρεσιών, είτε το 2000, που είχαμε μια τεχνολο-
γική κρίση», είπε ο Leone από τη σκηνή ενός συνεδρίου για 
startup στο Ελσίνκι.
«Εδώ, έχουμε μια παγκόσμια κρίση. Έχουμε τα επιτόκια 
παγκοσμίως να αυξάνονται, τους καταναλωτές παγκοσμίως 
αρχίζουν να ξεμένουν από χρήματα, έχουμε μια ενεργειακή 
κρίση και μετά έχουμε όλα τα ζητήματα των γεωπολιτικών 
προκλήσεων».
Οι ηγέτες της τεχνολογίας και οι επενδυτές αναγκάζονται 
πλέον να συνυπολογίζουν τα υψηλότερα επιτόκια και την 
επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών.
Με τις κεντρικές τράπεζες να αυξάνουν τα επιτόκια και να 
αντιστρέφουν τη νομισματική χαλάρωση της εποχής της 
πανδημίας, οι μετοχές της τεχνολογίας υψηλής ανάπτυξης 
βρίσκονται σε πτώση.
Ο Nasdaq Composite έχει υποχωρήσει σχεδόν 30% από 
την αρχή του έτους, καταγράφοντας μεγαλύτερη πτώση 
από αυτή του Dow Jones Industrial Average ή του S&P 500.
Αυτό είχε αρνητικό αντίκτυπο σε ιδιωτικές εταιρείες, με 
εταιρείες όπως η Stripe και η Klarna να βλέπουν τις αποτι-
μήσεις τους να πέφτουν.

Η ΕΚΤ δηλώνει έτοιμη να επιστρέψει στις α-
γορές την «ελευθερία» διαμόρφωσης του κό-
στους δανεισμού
Την επόμενη χρονιά, ανεξάρτητα από το αν ο πληθωρισμός 
αρχίσει να μειώνεται, το «χρήμα» θα γίνεται ολοένα και 
ακριβότερο, πέρα από την δυσκολία να το... πλησιάσεις.
Ο μηχανισμός που έχει ενεργοποιήσει η ΕΚΤ στην κατεύ-
θυνση αυτή, βήμα το βήμα αποκαλύπτεται μέσα από τις 
δηλώσεις των στελεχών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αρχικά ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ντε Γκίντος και 
στην συνέχεια η πρόεδρος του Συμβουλίου Λαγκάρντ με 
δημόσιες τοποθετήσεις τους έδωσαν κάποια στοιχεία όσο 
αφορά την ατζέντα του Συμβουλίου του Δεκέμβρη.
Σ΄ αυτή δύο θα είναι τα σημεία αναφοράς.
Το πρώτο θα αφορά το ύψος της επόμενης αύξησης των επι-
τοκίων και το δεύτερο – ίσως πολύ σημαντικότερο – το πως 

θα εξελιχθεί η νομισματική σύσφιξη (QT), μέσω της μείω-
σης του ισολογισμού της ΕΚΤ.
Για το πώς θα συσχετισθεί όμως η αύξηση των επιτοκίων 
με την απόσυρση της νομισματικής ρευστότητας κανείς δεν 
είχε δώσει στοιχεία.
Ο συσχετισμός αυτός είναι ίσως ο πλέον κρίσιμος καθώς 
ο «συνδυασμός» αυτών των δύο διαδικασιών θα καθορί-
σει τα αποθέματα ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα και 
κατά συνέπεια την χρηματοδότηση της οικονομίας τόσο 
στο κομμάτι της αναχρηματοδότησης του χρέους στις οικο-
νομίες, όσο και στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές.
Ήδη ένα κείμενο ανάλυσης που κυκλοφόρησε πρόσφατα 
από την ιστοσελίδα της BIS (Τράπεζα Διεθνών Διακανονι-
σμών) επισημαίνει την κρισιμότητα της διατήρησης αυτών 
των αποθεμάτων σε επαρκή επίπεδα προκειμένου να μην 
αναδυθούν σοβαρά ενδεχόμενα αναταραχής στην σταθε-
ρότητα του τραπεζικού συστήματος («How abundant are 
reserves? Evidence from the wholesale payment system» 
by Gara Afonso, Darrell Duffie, Lorenzo Rigon and Hyun 
Song Shin).
Μέσα σ’ αυτή την συγκυρία εμφανίστηκε όχι τυχαία ο επι-
κεφαλής οικονομικής ανάλυσης της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν με συνέ-
ντευξή του στο Market News να κάνει κάποιες διευκρινι-

στικές αναφορές στο πως θα λειτουργήσει ο συνδυασμός 
αυτών των δύο εργαλείων παρέμβασης της ΕΚΤ, που αποτε-
λούν τα βασικά στοιχεία της ατζέντας της ΕΚΤ στις 14-15/12.
Όταν ρωτήθηκε για το πόσο πιθανό είναι να σταματή-
σει η αύξηση των επιτοκίων πριν αρχίσει η αρχίσει το 
QT, δηλαδή η σταδιακή διακοπή της επενεπένδυσης των 
λήξεων ομολόγων από τα προγράμματα APP και PEPP, ο κ. 
Λέιν – βασικός εισηγητής της λάθος εκτίμησης για την προ-
σωρινότητα των πληθωριστικών πιέσεων το 2021 – ήταν 
σαφής: δεν θα ισχύσει η παλιά δέσμευση της ΕΚΤ, σύμ-
φωνα με την οποία πρώτα θα «έκλεινε» ο κύκλος των αυξή-
σεων και μετά από κάποιο διάστημα θα ξεκίναγε το QT.
Απαντώντας σε συγκεκριμένο ερώτημα ξεκαθάρισε πρώτα 
το πως σκέφτονται στην ΕΚΤ την εξέλιξη στην διαδικασία 
αύξησης των επιτοκίων. Είπε «δεν νομίζω ότι ο Δεκέμβριος 
θα είναι η τελευταία αύξηση των επιτοκίων. Προσπαθώ-
ντας να μεταφερθώ στον Φεβρουάριο, στον Μάρτιο, στον 
Μάιο ή τον Ιούνιο του επόμενου έτους, νομίζω ότι είναι 
πολύ νωρίς για να έχουμε πολύ ισχυρές απόψεις σε αυτό το 
σημείο. Η λογική της παύσης για την ΕΚΤ είναι ότι δεν είμα-
στε σε αυτό το σημείο. Το πιο σημαντικό επιχείρημα από 
το αν πρέπει να γίνει παύση είναι να έχουμε μετακινηθεί 
σε μία πιο κατάλληλη στιγμή σε μικρότερες προσαυξήσεις. 
Και μετά, τελικά, φτάνεις σε ένα σημείο, όπου, ουσιαστικά 
λες: εντάξει, είμαστε στο επίπεδο όπου μάλλον θα είναι 
σοφό να κρατήσουμε σε αυτό το επίπεδο για λίγο, αλλά και 
να σηματοδοτήσουμε ότι θα είμαστε ανοιχτοί να κάνουμε 
περισσότερα αν χρειαστεί, γιατί ζούμε κάτω από υψηλή 
αβεβαιότητα...».
Όσον αφορά, δε, το θέμα της μείωσης του ισολογισμού 
της ΕΚΤ, ήτοι το «Quantitative Tapering» ή αλλιώς QT, 
εξήγησε ότι «Δεν πρέπει να διασυνδέουμε τόσο πολύ το 
ζήτημα (σ.σ. δηλαδή τις αυξήσεις επιτοκίων με το QT). Αυτό 
που είναι σαφές είναι ότι χρειάζεται να σημειωθεί επαρ-
κής πρόοδος στην αύξηση του επιτοκίου προτού αρχί-
σει να σχεδιάζετε το QT. Και μέχρι τον Δεκέμβριο, θα 
έχουμε σημειώσει αξιοπρεπή πρόοδο σε αυτό. Είπαμε ότι 
θα καταρτίσουμε έναν οδικό χάρτη, τις γενικές αρχές τον 
Δεκέμβριο. Στη συνέχεια, ο οδικός χάρτης θα μετατραπεί 
σε ένα πιο ακριβές σχέδιο που θα επιτρέψει στο χαρτο-
φυλάκιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοι-
χείων (APP) να μειωθεί με συγκεκριμένο ρυθμό τους επό-
μενους μήνες. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι στην βάση 
συνεδρίασης με συνεδρίαση που θα αποφασίζεται η σύν-
δεση του ρυθμού (σ.σ. μείωσης του ισολογισμού) με την 
αύξηση των επιτοκίων. Θα είναι μάλλον κάτι πιο αυτοματο-
ποιημένο-μηχανικό αυτό. Νομίζω ότι αυτή είναι μια αρκετά 
βασική αρχή...».

Δεν πρόκειται να τελειώσει 
σύντομα η κατρακύλα των 
μετοχών τεχνολογίας, προβλέπει 
ο Αμερικανός venture capitalist 
Doug Leone… 
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Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής 
προειδοποιεί ότι οι τουρκικές 
στρατιωτικές επιχειρήσεις απειλούν 
να υπονομεύσουν τη μάχη κατά του 
Ισλαμικού Κράτους

Τ
ις επιθέσεις της Τουρκίας σε Συρία 
και Ιράκ επέκρινε ο Αμερικανός γε-
ρουσιαστής, Μπομπ Μενέντεζ μέ-
σω ανάρτησης στο Twitter. «Αυτές 

δεν είναι ενέργειες συμμάχου», τόνισε.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών 
Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, προσθέ-
τει επισυνάπτοντας δημοσίευμα των New 
York Times: «Οι αεροπορικές επιδρομές 

της Τουρκίας στο Ιράκ και τη Συρία, συμπε-
ριλαμβανομένων των δυνάμεων εταίρων 
των ΗΠΑ στις SDF, έχουν ήδη σκοτώσει 
αμάχους και έχουν καταστρέψει κρίσιμες 
αστικές υποδομές ενώ απειλούν να υπονο-
μεύσουν τη μάχη κατά του ISIS».
Ένας βομβαρδισμός από τουρκικό drone 
εναντίον μιας κοινής βάσης κουρδικών 
δυνάμεων και του διεθνούς αντιτζιχα-
ντιστικού συνασπισμού στη βορειοανα-
τολική Συρία έθεσε σε κίνδυνο Αμερικα-
νούς στρατιώτες, ανέφερε σήμερα το μει-
κτό διοικητήριο των αμερικανικών ένο-
πλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη 
Μέση Ανατολή, CENTCOM («κεντρική διοί-
κηση»).

Μενέντεζ κατά Τουρκίας για τις επιθέσεις 
σε Συρία - Ιράκ: «Αυτές δεν είναι ενέργειες 
συμμάχου» 

Σ
υμφωνία -μήνυμα προς την Άγκυ-
ρα, που επιδιώκει το «μοίρασμα» 
του Αιγαίου για την έρευνα και δι-
άσωση είναι αυτή που υπέγραψαν 

σήμερα Ελλάδα και Αίγυπτος: Με αυτήν 
καθορίζονται τα όρια της δικαιοδοσίας και 
των περιοχών ευθύνης για την Έρευνα και 
Διάσωση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου 
που ταυτίζονται με τα FIR Αθηνών και Κα-
ΐρου αντίστοιχα, με πλήρη εφαρμογή και 
απόλυτο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.
Το FIR Αθηνών, που καθορίστηκε κατά τα 
έτη 1950, 1952 και 1958 περιλαμβάνει:
-Όλη την ελληνική επικράτεια και όλο το 
Αιγαίο (ελληνικά και διεθνή ύδατα) μέχρι 
τη μέση γραμμή μεταξύ των ανατολικών 
ακτών των ελληνικών νησιών του ανατο-
λικού Αιγαίου και των απέναντι τουρκικών 
παραλίων, εκκινώντας από τις εκβολές του 
Έβρου και φθάνοντας ως το Καστελόριζο.
-Προς Νότο, μέχρι τη μέση γραμμή μεταξύ 
Κρήτης και των απέναντι αφρικανικών 
ακτών.
-Προς δυσμάς, μέχρι τη 
μέση γραμμή με τις απένα-
ντι ιταλικές ακτές.
«Η συμφων ία γ ια τη 
συνεργασία στους τομείς 
της Αεροναυτ ικής και 
της Ναυτ ικής Έρευνας 
και Διάσωσης αν τανα-
κλά τη στρατηγική σχέση 
Ελλάδας και Αιγύπτου, η 
οποία εδράζεται σε ισχυρούς διαχρονι-
κούς δεσμούς φιλίας και αμοιβαίου σεβα-
σμού. Καθορίζει το πλαίσιο συνεργα-
σίας και αλληλοβοήθειας των αρμοδίων 
Κέντρων συντονισμού Έρευνας και Διάσω-
σης των δύο κρατών, συνεργασίας ιδιαίτε-
ρης σημασίας που προϋποθέτει αποτελε-
σματικότητα, ταχύτητα και υψηλή αίσθηση 
του καθήκοντος, με γνώμονα την προστα-
σία της ανθρώπινης ζωής και την πρόληψη 
μειζόνων καταστροφών», τόνισε , μεταξύ 
άλλων, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος 
Παναγιωτόπουλος σήμερα, από το Κάιρο, 
όπου υπέγραψε τη συμφωνία με τον Αιγύ-
πτιο ομόλογό του, στρατηγό Μοχάμεντ 
Ζάκι.
«Στη συμφωνία», πρόσθεσε ο κ. Πανα-
γιωτόπουλος, «καθορίζονται τα όρια της 
δικαιοδοσίας και των περιοχών ευθύνης 
για την Έρευνα και Διάσωση μεταξύ Ελλά-
δας και Αιγύπτου που ταυτίζονται με τα FIR 
Αθηνών και Καΐρου αντίστοιχα, με πλήρη 
εφαρμογή και απόλυτο σεβασμό του Διε-

θνούς Δικαίου». «Σε αντιδιαστολή», όπως 
είπε, τα αποκαλούμενα «Μνημόνια Συνερ-
γασίας» μεταξύ της Τουρκίας και της 
Κυβέρνησης της Τρίπολης, «συνιστούν 
συμπεριφορές παράνομες, παραβατικές, 
άκυρες και αποσταθεροποιητικές». «Απο-
τελούν σαφείς προκλήσεις κατά κυρίαρ-
χων κρατών, παραβλέπουν τους κανόνες 
του Διεθνούς Δικαίου, του Δικαίου της 
Θάλασσας και της ίδιας της γεωγραφίας, 
ενώ αποτελούν σαφή απειλή για την περι-
φερειακή σταθερότητα και ασφάλεια» 
ξεκαθάρισε ο κ. Παναγιωτόπουλος.
Όπως ανακοινώθηκε, ο υπουργός Εθνι-
κής ‘Αμυνας ανέδειξε το εξαιρετικό επί-
πεδο της διμερούς αμυντικής συνεργασίας 
και της κοινής θέλησης των δύο χωρών 
για περαιτέρω διεύρυνσή της. Υπογράμ-
μισε, επίσης, την σημασία της ενίσχυσης 
της διαλειτουργικότητας των Ενόπλων 
Δυνάμεων των δύο χωρών και συνεχάρη 
όλους τους συμμετέχοντες στην άσκηση 

«Medusa», που πραγ-
ματοποιείται από 19 έως 
και 25 Νοεμβρίου, με 
μεγάλη επιτυχία. Ελλάδα 
και η Αίγυπτος, συνέ-
χισε ο κ. Παναγιωτό-
πουλος, έχουν ως κοινό 
στόχο την υλοποίηση 
μιας μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής συνεργα-
σίας, σύμφωνα με το 

Διεθνές Δίκαιο και τις αρχές της καλής γει-
τονίας για την δημιουργία ενός περιβάλλο-
ντος που ευνοεί και υποστηρίζει την ανά-
πτυξη και την ευημερία των λαών τους, 
αλλά και την ασφάλεια και σταθερότητα 
στην Ανατολική Μεσόγειο.
Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, 
πραγματοποιήθηκε διμερής συνάντηση 
του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας με τον 
ομόλογό του, με συμμετοχή των αρχη-
γών ΓΕΕΘΑ, κατά την οποία συζητήθηκαν 
δραστηριότητες και προγράμματα για τον 
εμπλουτισμό της αμυντικής συνεργασίας 
των δύο χωρών και η κατάσταση ασφα-
λείας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η τελετή υπογραφής έγινε παρουσία των 
υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκου 
Δένδια και Αιγύπτου, Σαμέχ Σούκρι. Συμ-
μετείχαν, επίσης, ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, 
ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντί-
νος Φλώρος και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, 
Οσάμα Ασκάρ.

Συμφωνία - μήνυμα στην 
Άγκυρα για το Αιγαίο υπέγραψε ο 
Παναγιωτόπουλος στην Αίγυπτο
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Στο 36,5% η εκτίμηση ψήφου για τη ΝΔ, στο 26,3% για τον ΣΥΡΙΖΑ, στο 14,2% το ΠΑΣΟΚ - Με 44% έναντι  21% 
προηγείται  ο Μητσοτάκης του Τσίπρα στην αξιολόγηση

Σ
ημαντικό προβάδισμα , που ξε-
περνά τις 10 μονάδες στην εκτί-
μηση ψήφου, καταγράφει η ΝΔ 
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με 

τη δημοσκόπηση Νοεμβρίου της Metron 
Analysis, που παρουσιάστηκε στο κεντρι-
κό δελτίο του Μega. Παράλληλα, η μέ-
τρηση δίνει πολύ ισχυρό «αέρα»  στον 
Κυριάκο Μητσοτάκη ,ο οποίος εξασφα-
λίζει υπερδιπλάσια ποσοστά από τον Α-
λέξη Τσίπρα τόσο ως προς την καταλλη-
λότητα για πρωθυπουργός, όσο και στην 
γενικότερη αξιολόγηση. 
Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επι-
κρατεί με «άνεση» 10 μονάδων του 
Αλέξη Τσίπρα στο ερώτημα ποιος μπορεί 
να εγγυηθεί καλύτερα την λειτουργία των 
δημοκρατικών θεσμών - είναι ενδιαφέ-
ρον ότι  πέρα από τη ΝΔ, ο πρωθυπουρ-
γός συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό απο-
δοχής και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, παρά 
το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν 
ο «πρωταγωνιστής» της πρώτης φάσης 
των παρακολουθήσεων. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά το γεγο-
νός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο από τα 
τρία  πρώτα  κόμματα που καταγράφει 
δημοσκοπική άνοδο - κερδίζει 0,4 μονά-
δες - ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται με 
71% αρνητικές γνώμες στην γενική αξι-
ολόγηση, ενώ είναι πίσω στη δημοτικό-
τητα από Νίκο  Ανδρουλάκη, το κόμμα 
του οποίου εμφανίζει απώλεια μισής 
μονάδας στην εκτίμηση ψήφου σε σχέση 
με την προηγούμενη δημοσκόπηση της 
ίδιας εταιρείας. 
Σημειώνεται ότι η κοινωνία εμφανίζε-
ται εξαιρετικά προβληματισμένη με την 
πορεία της οικονομίας και την ακρίβεια, 
με το 56% να δηλώνει ότι η χώρα βαδί-
ζει σε λάθος κατεύθυνση και τους έξι 
στους δέκα να αναφέρουν τον πληθω-
ρισμό ως το μεγαλύτερο πρόβλημα, σε 
πολύ μεγάλη απόσταση από τα ελληνο-
τουρκικά και τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία. Μάλιστα, πάνω από έξι στους δέκα 
εκτιμούν ότι η κατάσταση στην Οικονο-
μία θα χειροτερέψει μέσα στους επόμε-
νους μήνες. Ωστόσο, η αντιπολίτευση δεν 
μπορεί να καρπωθεί την αναπόφευκτη 
φθορά της κυβέρνησης - ως προς αυτό, 
είναι ενδεικτικό ότι ο δείκτης οικονομι-

κής εμπιστοσύνης βελτιώθηκε το Νοέμ-
βριο, ενδεχομένως - όπως σημειώνει η 
εταιρεία - λόγω του «καλαθιού της νοι-
κοκυράς», σε συνδυασμό με την προσ-
δοκία για τις επικείμενες αυξήσεις στις 
συντάξεις. 
Η κυβέρνηση παίρνει πολύ καλό βαθμό 
στον τομέα του τουρισμού, στον ψηφιακό 
μετασχησματισμό, στην αμυντική θωρά-
κιση της χώρας, στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις και την εξωτερική πολιτική, στις 
υποδομες και στην προσέλκυση επενδύ-
σεων, ενώ υστερεί στα εργασιακά, στην 
εγκληματικότητα, στην αντιμετώπιση του 
πληθωρισμού αλλά και της διαφθοράς. 
Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση - 

σε μία δύσκολη συγκυρία εξασφαλί-
ζει 39% θετικές γνώμες, με το 55% των 
ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ να εκφράζεται 
θετικά, όπως και το 15% των ψηφοφό-
ρων του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, στον χώρο 
του ΠΑΣΟΚ ο κ. Μητσοτάκης αποδεικνύ-
εται ιδιαίτερα δημοφιλής, αφού το 62% 
των ψηφοφόρων του εκφράζεται θετικά 
για αυτόν. 
Το «δίδυμο» Δένδια - Πιερρακάκη κυρι-
αρχεί στις προτιμήσεις του συνόλου των 
ψηφοφόρων στο ερώτημα «ποιοι ειναι 
οι καλύτεροι υπουργοί» , με τον Άδωνη 
Γεωργιάδη να ακολουθεί στην τρίτη 
θέση. Περισσότερες αρνητικές σε σχέση 
με τις θετικές ψήφους συγκεντρώνουν 
τόσο η πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσο 
και ο πρόεδρος της Βουλής. 

H ανάλυση του διευθύνοντος 
συμβούλου της εταιρείας Στρά-
του Φαναρά
Η πολύχρονη πανδημική κρίση φαίνεται 
πως έχει διαταράξει τις ατομικές συμπε-
ριφορές σε βαθμό επικίνδυνο όχι μόνο 

για την κοινωνική συνοχή αλλά και για 
το αίσθημα της ύπαρξης κοινά αποδε-
κτών απαραβίαστων ηθικών κανόνων. 
Για άλλη μια φορά, η ειδησεογραφία των 
ημερών της έρευνας πεδίου (από 18 έως 
22/11) μονοπωλήθηκε από συγκλονιστι-
κές αποκαλύψεις για μια φιλανθρωπική 
οργάνωση η οποία εθεωρείτο πρότυπο 
προσφοράς και κοινωνικού έργου προς 
τα εγκαταλελειμμένα παιδιά, και μάλιστα 
μια φιλανθρωπική οργάνωση με επικε-
φαλής έναν προβεβλημένο για το κοινω-
νικό του έργο, ιερέα. Αποτέλεσμα είναι η 
κάμψη της κοινωνικής εμπιστοσύνης (δεν 
μπορείς να εμπιστευτείς ούτε τον διπλανό 
σου…), η οποία με μέση τιμή 5.5 στην 
κλίμακα 0 έως 10 σημειώνει τη χαμηλό-
τερη τιμή της τελευταίας τετραετίας.
Ταυτόχρονα, βέβαια, παραμένει στη 
δημόσια ατζέντα το ζήτημα των υπο-
κλοπών/παρακολουθήσεων που προ-
καλεί πολώσεις και αντισυσπειρώσεις, 
ενώ επηρεάζει αρνητικά και την πολιτική 
εμπιστοσύνη, η οποία με μέση τιμή 3.9 
επίσης σημειώνει τη χαμηλότερη τιμή της 
σε ολόκληρη τη μετεκλογική περίοδο.
Κατά τα λοιπά, η κοινωνική ατζέντα δεν 
έχει αλλάξει. Η Οικονομία, και ειδικότερα 
η Ακρίβεια, κυριαρχούν στις έγνοιες των 
ανθρώπων. Ωστόσο, ο δείκτης οικονο-
μικού κλίματος των νοικοκυριών δείχνει 
σημάδια βελτίωσης συγκριτικά με τον 
Οκτώβριο και κινείται στο -43 παρουσι-
άζοντας βελτίωση 8 ποσοστιαίων μονά-
δων (από το -51 του Οκτωβρίου). Βέβαια, 
η επίδοση αυτή παραμένει χαμηλή και 
κάθε άλλο παρά αποτυπώνει ένα κλίμα 
οικονομικής αισιοδοξίας. Επιπλέον, η 
ανάλυσή της με βάση τη θέση στην απα-
σχόληση των ερωτώμενων, δείχνει ότι 
σχετίζεται κυρίως με μία ανάκαμψη 
μεταξύ των Συνταξιούχων και άρα μάλ-
λον οφείλεται σε εξαγγελίες για βελτίωση 
των συντάξεων παρά σε βελτίωση της 
αγοράς συνολικά. Ωστόσο, και σε αυτό 
το πεδίο, στο οποίο κατεξοχήν η Κυβέρ-
νηση κρίνεται για την αντιμετώπιση της 
Ακρίβειας, παρατηρείται οριακή βελτί-
ωση των θετικών κρίσεων για την πολι-
τική της από το 18% του Οκτωβρίου στο 
20% (ίσως αυτό να είναι το αποτέλεσμα 
του «καλαθιού του νοικοκυριού»).

Metron Analysis: Στο 10,2 η διαφορά στην εκτίμηση 
ψήφου, «νταμπλ σκορ» Μητσοτάκη σε Τσίπρα 

Θεσσαλονίκη: 
Καταδικάστηκε 36χρονη που 
διέλυσε το αυτοκίνητο άντρα 
που δεν ανταποκρινόταν 
στον έρωτά της 

Τ
ου άφηνε σημειώματα ερωτικού περιεχομένου 
στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου του, ομολογώ-
ντας τα αισθήματά της για αυτόν, αλλά εκείνος 
δεν ανταποκρινόταν στα ...κελεύσματά της να συ-

νάψουν σχέση. Την ίδια τύχη φαίνεται πως είχαν οι προ-
σπάθειές της να τον προσεγγίσει για να μιλήσουν. Ο πλη-
γωμένος εγωισμός φαίνεται πως την ώθησε στα άκρα, 
οπότε ξέσπασε την αγανάκτησή της στο αυτοκίνητό του, 
προκαλώντας σ’ αυτό εκτεταμένες ζημιές.
Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, 
όπου η 36χρονη καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο 
Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε φυλάκιση 15 μηνών, 
με τριετή αναστολή, για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. «Το 
έκανα από αγάπη για το παιδί», είπε η ίδια, εξηγώντας 
τους λόγους για την πράξη της.
Όπως προέκυψε, ο άνδρας που της είχε... κλέψει την καρ-
διά είναι ένας 28χρονος που μένει ένα δρόμο πιο κάτω 
από το δικό της σπίτι, στην περιοχή της Τούμπας. Εκεί-
νος με τη σειρά του ανέφερε ότι γνωρίζει μόνο εξ όψεως 
τη γυναίκα, καταθέτοντας ότι τον είχε πλησιάσει πολλές 
φορές «χωρίς να της δώσω όμως ποτέ δικαίωμα».
Η γυναίκα είχε συλληφθεί το απόγευμα της προηγού-
μενης Πέμπτης, όταν έγινε αντιληπτή από περαστικό, 
καθώς ήταν ξαπλωμένη στην οροφή του οχήματος το 
οποίο προηγουμένως είχε «διαλύσει», σπάζοντας καθρέ-
φτες, προφυλακτήρες, υαλοκαθαριστήρες, χτυπώντας 
περιμετρικά τη λαμαρίνα και την οροφή του αυτοκινή-
του, ενώ έσκισε και τα ελαστικά. Όπως κατέθεσε ο αυτό-
πτης μάρτυρας, ενημέρωσε την αστυνομία περισσότερο 
επειδή ενδιαφέρθηκε για την υγεία της. Κατά της παρα-
πάνω απόφασης η 36χρονη άσκησε έφεση και αφέθηκε 
ελεύθερη.

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε για εμπρησμό 
η γυναίκα που έκαψε ΙΧ και μοτοσυκλέτες 
σε πυλωτή
Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών καταδικάστηκε από το 
Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης 
η 55χρονη γυναίκα που συνελήφθη για τη φωτιά που 
ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (17/11), σε πυλωτή 
τετραώροφης πολυκατοικίας στην Καλαμαριά Θεσσα-
λονίκης.
Από την πυρκαγιά που, όπως αποδείχθηκε εκδηλώθηκε 
από εμπρησμό, καταστράφηκε ολοσχερώς ένα σταθμευ-
μένο Ι.Χ. αυτοκίνητο και προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές σε 
δύο μοτοσυκλέτες και τουλάχιστον σε ένα ακόμη σταθ-
μευμένο όχημα.
Ως δράστιδα συνελήφθη από την Πυροσβεστική μία 
55χρονη, η οποία το απόγευμα της Παρασκευής έκατσε 
στο «σκαμνί» και κρίθηκε ένοχη για εμπρησμό κατ’ εξα-
κολούθηση. Πριν την εκδίκαση της υπόθεσης στο αυτό-
φωρο, η εισαγγελέας ποινικής δίωξης έδωσε εντολή να 
εξεταστεί από ειδικούς για να διαπιστωθεί εάν χρήζει 
νοσηλείας, καθώς φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα 
ψυχιατρικής φύσης.
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 Δύο ώρες πριν ανοίξει τις πόρτες 
του το παράρτημα του Λαϊκού 
νοσοκομείου, οι καρκινοπαθείς 
περιμένουν στην ουρά για τη 
θεραπεία τους.

Τ
ρομερή είναι η ταλαιπωρία για αρκε-
τούς καρκινοπαθείς έξω από το πα-
ράρτημα του Λαϊκού νοσοκομείου, 
καθώς σχηματίζονται καθημερινά 

ουρές για μια χημειοθεραπεία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Open, πρό-
κειται για μια δομή όπου γίνονται χημειο-
θεραπείες, το τμήμα του αιματολογικού της 
πανεπιστημιακής κλινικής.
Κάθε πρωί, από τις 5:15 τουλάχιστον, σχη-
ματίζονται ουρές περιμένοντας στις 7:00 

που θα ανοίξει την πόρτα το νοσοκομείο για 
να μπουν μέσα.
Όπως αναφέρει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, 
οι άνθρωποι που βιώνουν αυτή την ταλαι-
πωρία, υποστήριξαν πως μέσα στο νοσοκο-
μείο τους περιμένει μια καλή υποδοχή από 
το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό το οποίο 
είναι εξαίρετο και κάνει τρομερή προσπά-
θεια, ωστόσο δεν υπάρχει ένα σύστημα 
οργάνωσης ώστε οι άνθρωποι αυτοί να 
μπαίνουν με μια σειρά.
Να πηγαίνουν σε ένα καθορισμένο ραντε-
βού χωρίς να ταλαιπωρούνται, με αποτέλε-
σμα να ξεκινούν από το σπίτι τους, όπου κι 
αν βρίσκεται το σπίτι τους, είτε στην Αθήνα, 
είτε στην Περιφέρεια, να αναγκάζεται να 
έρχεται ακόμα και κάποιες ημέρες νωρί-
τερα.

επικαιρότητα

Αδιανόητες εικόνες: Ουρές 
καρκινοπαθών από τα χαράματα για 
μια χημειοθεραπεία

Όλγα Γεροβασίλη: Έπεσε θύμα 
ηλεκτρονικής επίθεσης - Της αφαίρεσαν 
χρήματα από τον λογαριασμό 

«Ήδη έχουν δεχτεί ηλεκτρονική 
επίθεση και έχουν αποσπαστεί 
χρηματικά ποσά από τους 
βουλευτικούς τραπεζικούς μου 
λογαριασμούς, αλλά και είναι 
υπό ηλεκτρονική επίθεση τα μέσα 
κοινωνικής μου δικτύωσης»

Η
λεκτρονική επίθεση και αφαί-
ρεση χρημάτων απο τους τρα-
πεζικούς της λογαριασμούς 
καταγγέλλει η γραμματέας της 

ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ολγα Γεροβασίλη. Με α-
νακοίνωσή της μάλιστα συνδέει την απά-
τη ηλεκτρονικού «ψαρέ-
ματος» της οποίας έπεσε 
θύμα με το Predator.
«Σε συνέχεια του σκαν-
δάλου των υποκλοπών 
από το Ενιαίο Κέντρο 
Πα ρακολου θήσ εων 
ΕΥΠ – Predator, στόχος 
του οποίου υπήρξα και 
η ίδια και για το οποίο 
ήδη έχω κινηθεί νομικά, καταγγέλλω 
δημόσια την γενικευμένη ηλεκτρονική 
επίθεση - χακάρισμα που λαμβάνει 
χώρα σε βάρος μου από χτες.
Ήδη έχουν δεχτεί ηλεκτρονική επίθεση 
και έχουν αποσπαστεί χρηματικά ποσά 
από τους βουλευτικούς τραπεζικούς μου 
λογαριασμούς αλλά και είναι υπό ηλε-
κτρονική επίθεση τα μέσα κοινωνικής 
μου δικτύωσης. Έχω ήδη προβεί στις 
αναγκαίες ενέργειες ενώπιον των αρμο-

δίων Αρχών για την αποκάλυψη των 
υπαιτίων» αναφέρει χαρακτηριστικά η 
κα Γεροβασίλη σε ανακοίνωσή της.
Αναλυτικά, η δήλωση της Όλγας Γερο-
βασίλη:
Σε συνέχεια του σκανδάλου των υπο-
κλοπών από το Ενιαίο Κέντρο Παρα-
κολουθήσεων ΕΥΠ – Predator, στόχος 
του οποίου υπήρξα και η ίδια και για το 
οποίο ήδη έχω κινηθεί νομικά, καταγ-
γέλλω δημόσια την γενικευμένη ηλε-
κτρονική επίθεση - χακάρισμα που λαμ-
βάνει χώρα σε βάρος μου από χτες.
Ήδη έχουν δεχτεί ηλεκτρονική επίθεση 
και έχουν αποσπαστεί χρηματικά ποσά 

από τους Βουλευτι-
κούς τραπεζικούς μου 
λογαριασμούς αλλά 
και είναι υπό ηλεκτρο-
νική επίθεση τα μέσα 
κοινωνικής μου δικτύ-
ωσης. Έχω ήδη προβεί 
στις αναγκαίες ενέρ-
γειες ενώπιον των 
αρμοδίων Αρχών για 

την αποκάλυψη των υπαιτίων.
Σημειώνεται ότι με την κυρία Γερο-
βασίλη επικοινώνησε τηλεφωνικά ο 
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης 
Θεοδωρικάκος. Μάλιστα όπως τονίζεται 
σε ανακοίνωση του υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη στο πολιτικό γρα-
φείο της Όλγας Γεροβασίλη μετέβη κλι-
μάκιο της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος για τη πλήρη διερεύνηση της υπό-
θεσης.

Π
ρόσωπα που, σύμφωνα με τον 
ίδιο, βαρύνονται με τα αδική-
ματα που αντιμετωπίζει και ο 
ίδιος ή ακόμη και πιο σοβαρά, 

έχει αρχίσει να κατονομάζει ο Ηλίας Μί-
χος, που κατηγορείται για τον βιασμό 
και τη μαστροπεία της 12χρονης από 
τον Κολωνό.
Ο προφυλακισμένος 53χρονος αναφέρ-
θηκε, όπως μετέδωσε το Star, σε κάποιο 
«Γιώργο», που όπως είπε εκμεταλλευ-
όταν το κορίτσι πριν γνωριστεί με τον 
ίδιο.
Η πλευρά του 53χρονου υποστηρίζει 
ότι ο «Γιώργος» είναι κάτοικος Κολω-
νού, δεν έχει κάποια σχέση με την οικο-
γένεια της 12χρονης και δεν γνωρίζεται 
με τον Μίχο.
Τον «Γιώργο» έχει κατονομάσει και η 
12χρονη στην τέταρτη κατάθεση που 
έδωσε στην ΓΑΔΑ. Το κορίτσι είπε 
ακόμη ότι ο «Γιώργος» την εξέδιδε στο 
διαμέρισμα AirBnb που έχει αναφερθεί.
Ο Μίχος φέρεται να είναι ανήσυχος 
για τη διεύρυνση των κατηγοριών και 
δείχνει αποφασισμένος να μιλήσει για 
πρόσωπα που γνωρίζει και που σχετί-
ζονται με το κορίτσι. Παράλληλα, στον 
βαθμό που είναι πραγματική η εμπλοκή 
του «Γιώργου», γίνεται πιο δύσκολη 

θέση και η θέση της προφυλακισμένης 
μητέρας της 12χρονης.
Επιπλέον, στα χέρια της ανακρίτριας 
βρίσκεται ο φάκελος με τα ονόματα 
των ατόμων που αγόρασαν από τον 
Μίχο πορνογραφικό υλικό με το κορί-
τσι μέσω live streaming. Για όσους μάλι-
στα δεν ήθελαν απευθείας επαφές με τη 
12χρονη, αλλά επιθυμούσαν να δουν 
τους βιασμούς της, ο Μίχος άνοιγε επι-
κοινωνία μέσω skype ή messenger και 
έστελνε live γυμνά βίντεο ή έκανε μετά-
δοση live streaming με υψηλότερο αντί-
τιμο!
Eω τω μεταξύ, όλο και περισσότερες 
μαρτυρίες για την κακοποιητική συμπε-
ριφορά του πατέρα Αντώνιου προς τα 
παιδιά βλέπουν το «φως» της δημοσι-
ότητας. Αυτή τη φορά η νέα καταγγελία 
έγινε από την γιαγιά της 12χρονης από 
τον Κολωνό που έπεσε θύμα βιασμού 
και μαστροπείας από τον Ηλία Μίχο.
Η γιαγιά της ανήλικης κοπέλας, μιλώ-
ντας στον ΑΝΤ1, υποστήριξε πως γνω-
ρίζει από παλιά τον πατέρα Αντώνιο και 
μίλησε για τον απαράδεκτο τρόπο με 
τον οποίο αντιμετώπισε τον εγγονό της 
-αδερφό της 12χρονης- όταν εκείνος 
προσπάθησε να μπει και να φιλοξενη-
θεί στην Κιβωτό του Κόσμου.

Βιασμός 12χρονης: Ο Μίχος «δίνει» τον 
«Γιώργο» ως μαστροπό και βιαστή
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επικαιρότητα

Τουλάχιστον μία επιπλέον 
σύνταξη θα λάβει ένας στους δύο 
συνταξιούχους

Ε
ίμαι περίεργος να δω αν η αντιπο-
λίτευση θα καταψηφίσει ένα νομο-
σχέδιο με έντονο κοινωνικό αποτύ-
πωμα. Με ρυθμίσεις για ενίσχυση 

του εισοδήματος εκατομμυρίων συμπολι-
τών μας, κοινωνικές ρυθμίσεις και ρυθμί-
σεις εξορθολογισμού. Αν το υπερψηφίσετε 
επί της αρχής και επί των άρθρων θα είστε 
ανακόλουθοι με όσα λέτε, αν το καταψηφί-
σετε εμείς αύριο θα υπενθυμίσουμε σε μια 
σειρά κοινωνικών ομάδων (στους χαμηλο-
συνταξιούχους, τους αναπήρους, τους ορο-
θετικούς κ.ά.) ότι στρέφεστε εναντίον τους. 
Έχετε ένα σκληρό δίλημμα να αντιμετωπί-
σετε», δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδά-
κης, σήμερα ενώπιον της Ολομέλειας της 
Βουλής, στη συζήτηση για 
το νομοσχέδιο εξορθολογι-
σμού της ασφαλιστικής νο-
μοθεσίας.
Αναφερόμενος στις ρυθ-
μίσεις για τη στήριξη του 
εισοδήματος των πολιτών ο 
κ. Χατζηδάκης επεσήμανε:
- Την έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση σε 2,3 εκατ. ευά-
λωτους πολίτες: συνταξιούχους, δικαιού-
χους αναπηρικού επιδόματος, ανασφάλι-
στους υπερήλικες, δικαιούχους Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος και δικαιούχους 
Επιδόματος Παιδιού, που θα δοθεί ως τις 
20 Δεκεμβρίου.
- Την οριζόντια αύξηση 7,75% που θα δοθεί 
τον Ιανουάριο του 2023 με τις συντάξεις 
του Φεβρουαρίου, σε 1.724.713 συνταξι-
ούχους (επί συνόλου 2,3 εκατ.).
Όπως τόνισε ο υπουργός Εργασίας, η 
αύξηση αυτή είναι, μόνο η μία από τις τέσ-
σερις κατηγορίες αυξήσεων στις συντά-
ξεις που θα δοθούν το 2023: Οι άλλες τρεις 
προκύπτουν από την κατάργηση από 1ης 
Ιανουαρίου 2023 της εισφοράς αλληλεγ-
γύης (αφορά 912.644 συνταξιούχους), 
το έκτακτο επίδομα ύψους 250 ευρώ (για 
1.206.624 συνταξιούχους) και την τέταρτη 
δόση επανυπολογισμού για τους συντα-
ξιούχους με περισσότερα από 30 χρόνια 
ασφάλισης, τους οποίους είχε τιμωρήσει 
ο νόμος Κατρούγκαλου (αφορά 231.655 
συνταξιούχους).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο 
υπουργός:
- Μία τουλάχιστον αύξηση θα λάβουν 
2.499.285 συνταξιούχοι.
- Διπλή αύξηση θα λάβουν 1.344.696 εκατ. 
συνταξιούχοι.
- Τριπλή αύξηση θα λάβουν 185.649 συντα-
ξιούχοι.
Τουλάχιστον μία επιπλέον σύνταξη θα 
λάβει ένας στους δύο συνταξιούχους (και 
ορισμένοι θα λάβουν περισσότερα).
Το 83% όσων έχουν προσωπική διαφορά, 
θα έχουν και αυτοί θετική επίδραση είτε 
λόγω της κατάργησης της εισφοράς αλλη-
λεγγύης, είτε λόγω του έκτακτου επιδόμα-
τος, που μπορεί να φθάσει και τα 600 ευρώ 
το χρόνο.
Συνολικά το 94,6 % των συνταξιούχων θα 
πάρουν αύξηση.
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων υπενθύμισε επίσης τις πέντε βασι-
κές ρυθμίσεις εξορθολογισμού της ασφα-

λιστικής νομοθεσίας που 
είναι:
1. Η μείωση του χρό-
νου παραγραφής των μη 
βεβαιωμένων οφειλών 
στον ΕΦΚΛ σε 10 χρόνια 
από 20
2. Η αύξηση των δόσεων 
γ ια τ ις ρυθμισμένες 
οφειλές στον ΕΦΚΑ σε 

24 δόσεις, όπως ισχύει και για οφειλές 
στην Εφορία
3. Η επέκταση της «μάχιμης πενταετίας» σε 
όλους τους ενστόλους
4. Η θέσπιση πλαφόν και για τις επικουρι-
κές συντάξεις, ειδάλλως ορισμένες ομάδες 
θα ελάμβαναν υπέρογκες συντάξεις 15.000 
ή 20.000 ευρώ το μήνα
5. Η δυνατότητα που δίνεται στις δημόσιες 
εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων που δια-
χειρίζονται εδώ και 20 χρόνια με επιτυχία 
τα αποθεματικά του ΕΦΚΑ να κάνουν το 
ίδιο και για τα αποθεματικά του Μετοχι-
κού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Απα-
ντώντας στην κριτική που ασκήθηκε για την 
διάταξη αυτή, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε 
ότι εξαιτίας της μη επαγγελματικής δια-
χείρισης των αποθεματικών του Ταμείου, 
η αξία τους έχει απομειωθεί σε μεγάλο 
βαθμό. Όπως είπε, «έχει απομείνει μόνο το 
37%. Η κριτική που θα έπρεπε να ασκείται 
είναι η ανάποδη, γιατί δηλαδή μια τέτοια 
ρύθμιση στα όρια του αυτονόητου δεν 
ήρθε νωρίτερα!»

Χατζηδάκης: Πόσους αφορούν οι 
αυξήσεις των συντάξεων – Ποιοι 
παίρνουν διπλή ή τριπλή αύξηση 

Φρίκη στην Κορινθία: Συνελήφθη 
47χρονος για τον βιασμό της 
19χρονης κόρης του 

Η 19χρονη πήγε στην Ασφάλεια 
και είπε πως ο πατέρας της τη 
βιάζει τα τελευταία χρόνια 

Α
κόμη ένα περιστατικό φρί-
κης με σεξουαλική κακοποί-
ηση από πατέρα σε βάρος 
κόρης βλέπει το φως της δη-

μοσιότητας. Συγκεκριμένα, 47χρονος 
συνελήφθη στο Ψάρι Κορινθίας ύστε-
ρα από ένταλμα του ανακριτή.
Η 19χρονη κόρη του πήγε στην Ασφά-
λεια Αγρινίου και είπε πως ο πατέρας 
της τη βιάζει τα τελευταία δύο-τρία 
χρόνια στο πατρικό της σπίτι, σύμ-
φωνα με το korinthostv.
Η κοπέλα σπουδάζει στο Αγρίνιο και 
ο 47χρονος τής επέτρεψε να συνεχί-
σει τις σπουδές της αν δεχόταν να τη 
βιάζει όταν επέστρεφε στην Κόρινθο.
Ο 47χρονος συνελήφθη χθες, σήμερα 
οδηγήθηκε σ τον ανακριτή, όπου 
ζήτησε και πήρε προθεσμία για αύριο 
στη μία το μεσημέρι.
O πατέρας συνελήφθη σ το Ψάρι 
Κορινθίας, από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφάλειας Κορίνθου, γιατί 
σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα 
σύλληψης του Ανακριτή Πλημμελει-
οδικών Κορίνθου, για βιασμό, γενε-
τήσια πράξη μεταξύ συγγενών, κατά-
χρηση ανίκανου προς αντίσταση σε 
γενετήσια πράξη και προσβολή γενε-
τήσιας αξιοπρέπειας.

O 47χρονος οδηγήθηκε το πρωί της 
Πέμπτης στην Εισαγγελία Κορίνθου, 
ζήτησε και πήρε προθεσμία για να 
απολογηθεί το μεσημέρι της Παρα-
σκευής.

Θεσσ αλον ίκη:  Σύλ ληψη 
32χρονου για ενδοοικογενει-
ακή βία και επίθεση σε αστυ-
νομικό
Στη σύλληψη ενός 32χρονου άνδρα 
στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσα-
λονίκη προχώρησαν τα ξημερώματα 
της Κυριακής αστυνομικοί, έπειτα 
από κλήσεις πολιτών στο τηλεφωνικό 
κέντρο της Άμεσης Δράσης για πιθανό 
επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.
Περιπολούντες αστυνομικοί του αστυ-
νομικού τμήματος Τούμπας - Τριαν-
δρίας, μετέβησαν στο διαμέρισμα και 
κατά την προσπάθεια διερεύνησης 
του περιστατικού δέχθηκαν λεκτική 
επίθεση από τον 32χρονο. Ακολού-
θως, ο άνδρας επιτέθηκε σ’ έναν από 
τους αστυνομικούς, οπότε και συνε-
λήφθη.
Πληροφορίες του voria.gr αναφερουν 
ότι μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκε 
η 27χρονη σύζυγός του συλληφθέντος 
που έφερε κοκκινίλες και αμυχές.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογρα-
φία για παράβαση του νόμου περί 
ενδοοικογενειακής βίας, βία κατά 
υπαλλήλων, απείθεια, εξύβριση και 
απόπειρα φθοράς.
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καναδάς

Η πρωθυπουργός της Αλμπέρτα 
απολύει όλους τους υπαλλήλους 
υγειονομικής περίθαλψης που 
προωθούν τα μέτρα για τον COVID!

Η 
νέα πρωθυπουργός της καναδι-
κής επαρχίας Αλμπέρτα καθαρί-
ζει την υπηρεσία υγείας της κα-
ναδικής επαρχίας. Διώχνει τους 

φανατικούς των lockdown και τους υπεύ-
θυνους για τα αυστηρά μέτρα κορωνοϊού. 
Η Danielle Smith γίνεται ένα λαμπρό πολι-
τικό πρότυπο για τον κόσμο.
Η συν τηρητ ική πρωθυπουργός της 
Αλμπέρτα Ντανιέλ Σμιθ θεωρείται σκληρή 
επικρίτρια των τελείως υπερβολικών 
μέτρων για τον κορωνοϊό των καναδικών 
αρχών. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει επα-
νειλημμένα καταστήσει σαφές ότι υπό την 
ηγεσία της στην επαρχία της δεν θα υπάρ-
χουν ούτε εντολές εμβολιασμού ούτε δια-
κρίσεις που σχετίζονται με τον Covid-19. 
Η συνεργασία της υπηρεσίας υγείας της 
επαρχίας με το Παγκόσμιο Οικονομικό 
Φόρουμ (WEF) είναι επίσης προβληματική.
Αλλά τώρα η Smith κάνει ένα ξεκάθαρο 
βήμα παραπέρα και ακολουθεί τα λόγια 
με ξεκάθαρες πράξεις: Πρώτα απέλυσε τη 
συντηρητική πολιτικό Δρ. Deena Hinshaw, 
η οποία, ως επικεφαλής ιατρός της επαρ-
χίας, υποστήριξε τα lockdown και τα 
αυστηρά μέτρα για τον κορωνοϊό. Στη 
συνέχεια ακολούθησε η απόλυση ολό-
κληρου του διοικητικού συμβουλίου των 
Υπηρεσιών Υγείας της Αλμπέρτα (AHS), το 
οποίο είχε επιβλέψει και υποστηρίξει την 
επιβολή του καθεστώτος Covid της επαρ-

χίας. Η Σμιθ έκανε την ανακοίνωση στο 
Κάλγκαρι, την πρωτεύουσα της επαρχίας, 
μαζί με τον Υπουργό Υγείας της Αλμπέρτα, 
Τζέισον Κόπινγκ.
“Οι Albertans θέλουν το AHS να είναι υπό-
λογο και θέλουν να γνωρίζουν ότι ένα 
σύστημα υγείας παγκόσμιας κλάσης και 
μια υψηλού επιπέδου περίθαλψη είναι 
διαθέσιμα όταν το χρειάζονται”, είπε η 
Smith. «Χρειαζόμαστε ένα σύστημα υγει-
ονομικής περίθαλψης που μπορεί να καλύ-
ψει τις αυξανόμενες ανάγκες μας και πρέ-
πει να αναλάβουμε δράση για να αυξή-
σουμε την πρόσβαση. Και σήμερα λαμ-
βάνουμε μέτρα για να κάνουμε ακριβώς 
αυτό.” Επειδή το σύστημα υγείας πάλευε 
ήδη με υπερφόρτωση και μεγάλους χρό-
νους αναμονής πριν από τον Covid-19. 
Αυτό έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρό-
νια καθώς εισήχθησαν ακραία μέτρα. “Οι 
ασθενείς περίμεναν πάρα πολύ καιρό σε 
όλο το σύστημα υγειονομικής περίθαλψής 
μας, παρά την εξαιρετική δουλειά των για-
τρών, των νοσηλευτών, των παραϊατρών 
και άλλων εργαζομένων πρώτης γραμμής. 
Χρειαζόμαστε πιο επείγουσα δράση για 
να βελτιώσουμε την πρόσβαση», είπε η 
Smith.
Αυτό καθισ τά επίσης σαφές ότ ι η 
Αλμπέρτα θα διαδραματίσει ηγετικό 
ρόλο στο καναδικό κίνημα ελευθερίας, το 
οποίο αντιτίθεται σε όλα τα καταναγκα-
στικά μέτρα για τον COVID. Το πιο σημα-
ντικό, η Αλμπέρτα υπό την πρωθυπουργό 
Σμιθ θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο 
για πολλές άλλες πολιτειακές και τοπικές 
κυβερνήσεις, όπως και η πολιτεία της Φλό-
ριντα υπό τον κυβερνήτη DeSantis.

Νέα πρωθυπουργός της Αλμπέρτα του 
Καναδά: Δεν θα υπάρχουν ούτε εντολές 
εμβολιασμού ούτε μέτρα Covid

Ο Υπουργός Υγείας του 
Σασκάτσεγουαν ταξιδεύει στις 
Φιλιππίνες για να βρει προσωπικό

Η αστυνομία στο Taber της 
Αλμπέρτα κλείθηκε να συλλάβει 
στρουθοκάμηλες

Μ
ια παράξενη εικόνα αντικα-
τόπτρισαν οι κάτοικοι μιας 
μικρής κοινότητας +της νό-
τιας Αλμπέρτα την Πέμπτη, 

όπου η αστυνομία κλήθηκε να βοηθήσει 
να συλλάβει μερικές στρουθοκάμηλες 
που δραπέτευσαν.
Σε ένα βίντεο παρευρισκόμενου που 
στάλθηκε στο CTV News, οι αξιωματικοί 
του RCMP στο Taber της Alta., φαίνονται 
να οδηγούν με επισημασμένα καταδρο-
μικά προσπαθώντας να απομακρύνουν 
ένα από τα πουλιά που έτρεχαν σε έναν 
δρόμο.
Ο πρώτος αξιωματικός δεν μπορεί να 
σταματήσει το πουλί, το οποίο σκοντά-
φτει και τρέχει για να το κυνηγήσει άλλο 

μέλος του RCMP σε ένα σημειωμένο 
καταδρομικό.
Η αστυνομική υπηρεσία Taber είπε ότι 
το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 
Πέμπτης.
«Μέλη της Αστυνομικής Υπηρεσίας Taber 
και της Μονάδας Προτύπων της Περιφε-
ρειακής Κοινότητας TPS αντιμετώπισαν 
έναν αριθμό στρουθοκαμήλων εντός των 
ορίων του Town of Taber», έγραψε η υπη-
ρεσία στο Facebook.
«Η ομάδα έφυγε από την πόλη όπου 
δημιούργησε κινδύνους στην κυκλοφο-
ρία. Μέλη της αστυνομικής υπηρεσίας 
Taber βοήθησαν το RCMP να περιορίσει 
τα πουλιά ώστε οι ιδιοκτήτες να μπορούν 
να τα αιχμαλωτίσουν με ασφάλεια.»

Μ
ια αποστολή στις Φιλιππί-
νες θα διευθύνεται από τον 
υπουργό Υγείας Πολ Μέρι-
μαν, καθώς η επαρχία εργά-

ζεται για την πρόσληψη περισσότερων 
εργαζομένων στον τομέα της υγείας.
Την Πέμπτη, ο Merriman είπε ότι η απο-
στολή είναι μέρος του Σχεδίου Δρά-
σης για το Ανθρώπινο Δυναμικό της 
Saskatchewan για την υγεία. Η πενθή-
μερη αποστολή θα διαρκέσει από τις 28 
Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου.
Ο Merriman είπε ότι το σχέδιο δράσης, το 
οποίο περιλαμβάνει τέσσερις πτυχές με 
τη μία να είναι η πρόσληψη, ήταν επιτυ-
χές μέχρι στιγμής, με περίπου 3.000 αιτή-
σεις που έχουν ληφθεί και περισσότερες 
από 1.600 εγγραφές έχουν επιβεβαιωθεί 
για να παρακολουθήσουν ενημερωτικές 
συνεδρίες.
Με τελικό στόχο την παροχή περισσότε-
ρων εργαζομένων στο σύστημα υγειο-
νομικής περίθαλψης του Σασκάτσουαν, ο 
Merriman είπε ότι μόλις επιλέξουν επιτυ-
χόντες υποψηφίους, θα χρειαστούν περί-
που τρεις μήνες για να γίνουν πραγματικά 
υπάλληλοι της Αρχής Υγείας του Σασκά-
τσουαν.
«Παλιά ήταν μέχρι εννέα μήνες, το πρό-
γραμμα γεφύρωσης, το μειώσαμε σε 

τρεις μήνες», είπε ο Merriman. «Πολλά 
από αυτό το πρόγραμμα γεφύρωσης θα 
συνέβαιναν πραγματικά στις Φιλιππίνες 
για να είμαστε σε θέση να βεβαιωθούμε 
ότι όταν τα άτομα φτάσουν εδώ, θα μπο-
ρούν να ενσωματωθούν στο σύστημά 
μας».
Ο Merriman είπε ότι η τρίμηνη διαδι-
κασία αφορά κυρίως νέους υπαλλή-
λους από το εξωτερικό που μπορούν 
να μάθουν τα καναδικά και επαρχιακά 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.
Ο Merriman είπε επίσης ότι όταν φτά-
σουν οι νεοσύλλεκτοι, θα στοχεύουν να 
τους κάνουν να εργαστούν σε τομείς που 
συνήθως ήταν δύσκολο να διατηρηθούν 
οι εργαζόμενοι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης (Jim) Κρίγκος και είμαι συνέταιρος
στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Gyro Group.
Επικοινωνήστε μαζί μου για όλες τις ανάγκες σας σχετικά με την αγορά 
καινούριου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου Mazda ή Hyundai.

Jim Krigos
Sales Manager, Partner

(416) 422-6501
JKRIGOS@GYROGROUP.CA

139 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROMAZDA.CA
127 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROHYUNDAI.COM

hyundaicanada.com

Breakaway 
on any road.

H
Y U N D A I

B
R

E A K A W

A
Y

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

2023 TUCSON
Lease the 2.5L Essential FWD for:

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

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

2023 ELANTRA
Lease the Essential IVT for: 

weekly $ 65
at 6.99%
for 48 months with $1,495 down◊

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

N Line Ultimate model shown ♦

2023 KONA
Lease the Essential FWD for: 

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

N Line AWD model with Ultimate package shown♦

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

*Hyundai will honour the retail incentive program rate applicable to the customer’s vehicle, which is ordered by way of a sold order, at the time the sold order is completed. A bill of sale, a credit 
application (if applicable for lease or loan) and a program protection record must be completed at the time that the sold order is completed for the applicable program rate to be protected. ◊Leasing 
offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2023 TUCSON 2.5L Essential FWD/2023 KONA Essential FWD/2023 ELANTRA Essential IVT models with an annual lease rate of 
6.99%/6.99%/6.99%. Total lease obligation is $20,852/$16,159/$15,034. Weekly lease payment of $90/$70/$65 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $2,095/$1,495/$1,495 and 
first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,925/$1,925/$1,775, levies and all applicable 
charges (excluding HST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 
16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. ♦Price of model shown: 2023 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Shimmering Silver/2023 KONA N Line AWD Ignite Flame with 
Ultimate package/2023 ELANTRA N Line Ultimate Intense Blue is $45,104/$36,904/$32,454. Price includes Delivery and Destination charges of $1,925/$1,925/$1,775, levies and all applicable 
charges (excluding HST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may vary by dealer. *◊♦Offers available for a limited time and 
subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. 
Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. 
††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions 
apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without 
notice. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by 
Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. NHL and the NHL Shield are registered trademarks of the National Hockey League. 
© NHL 2022.  All Rights Reserved.

MAZDA CX-ḅ

JOY IN EVERY DRIVE  

+
AN UNLIMITED  

MILEAGE WARRANTY*

180-DAY  
LEASE AND FINANCE  
 RATE PROTECTION▲

2-YEAR TRIAL OF MAZDA  
 CONNECTED SERVICES▼ 

WITH REMOTE START

+

$33,375†

Excludes HST.

ALL-IN STARTING FROM

2023 CX-5 GX AWD

GT model shown

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



15ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ25 Νοεμβρίου 2022

www.hellasnews-radio.com

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ  ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
DELIVERY  ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ.

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

Η 
Τζέιμι Έρικσον δεν μπορούσε να 
αναγνωρίσει το κορίτσι που είχε 
τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο 
και ανακάλυψε σοκαρισμένη την 

ταυτότητά του μόνο στο τέλος της βάρδιάς 
της. Η Καναδή νοσοκόμος που ανταποκρίθη-
κε στο περιστατικό την περασμένη εβδομά-
δα και εργάστηκε για να βοηθήσει μια έφηβη 
που τραυματίστηκε, περιέθαλψε εν αγνοία 
της την ίδια της την κόρη.
Όταν έφτασε στον τόπο του δυστυχήματος σε 
ένα παγωμένο τμήμα του αυτοκινητόδρομου 
της Αλμπέρτα στις 15 Νοεμβρίου, βρήκε ένα 
έφηβο κορίτσι με σοβαρά τραύματα που η 
ίδια ήξερε ότι πιθανότατα θα μπορούσαν να 
αποδειχθούν θανατηφόρα. Λόγω της σοβα-
ρότητας των τραυμάτων του κοριτσιού, η 
Έρικσον δεν μπορούσε να την αναγνωρίσει.
Εργάστηκε για σχεδόν μισή ώρα για να βγάλει 
το κορίτσι από το όχημα και έμεινε μαζί της 
έως ότου η έφηβη μπόρεσε να μεταφερθεί με 
αεροπλάνο σε ένα κοντινό νοσοκομείο στο 
Κάλγκαρι. Όταν επέστρεψε σπίτι στο τέλος της 
βάρδιας της, οι αστυνομικοί την ενημέρωσαν 
πως η 17χρονη κόρη της, Μοντάνα, ήταν το 
θύμα του δυστυχήματος. Την ενημέρωσαν ότι 

τα τραύματα «δεν ήταν συμβατά με τη ζωή» 
και η Μοντάνα αποσυνδέθηκε από το μηχά-
νημα υποστήριξης ζωής.
«Η βαριά τραυματισμένη ασθενής την οποία 
είχα μόλις παρακολουθήσει ήταν η σάρκα και 
το αίμα μου. Το μοναχοπαίδι μου. Η μικρο-
γραφία μου. Η κόρη μου, Μοντάνα», έγραψε 
στην οικογένεια και τους φίλους της. «Αν και 
είμαι ευγνώμων για τα 17 χρόνια που είχα 
μαζί της, είμαι συντετριμμένη και αναρωτιέ-
μαι. Τι θα γινόσουν κοριτσάκι μου; Ποια θα 
ήσουν; «Είμαι συντετριμμένη. Έχω καταρρεύ-
σει. Μου λείπει ένα κομμάτι μου. Πρέπει να 
μαζέψω τα κομμάτια και να συνεχίσω».
Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τρίτη στην 
κοινότητα του Έιρντρι, η Έρικσον, πλαισιω-
μένη από την οικογένεια και τους συναδέλ-
φους της, επαίνεσε την κόρη της «Ήταν μαχή-
τρια και πάλεψε μέχρι την ημέρα που πέθανε 
και ήταν όμορφη, τόσο όμορφη». Ο Ρίτσαρντ 
Ριντ, φίλος και συνάδελφος, κατέρρευσε 
καθώς περιέγραφε στους δημοσιογράφους 
τη σκηνή ενός τροχαίου, όπου ένα αυτοκί-
νητο με δύο έφηβες που επέστρεφαν από τη 
βόλτα με σκύλους είχε χάσει τον έλεγχο και 
χτυπήθηκε από ένα φορτηγό που ερχόταν.

Τραυματιοφορέας κλήθηκε σε 
τροχαίο και το θύμα ήταν η 
κόρη της

Σχεδιάζεται νέο «Freedom Convoy» 
στην Οττάβα τον Φεβρουάριο από 
διοργανωτή του πρώτου

Έ
νας εκ των διοργανωτών του 
«Freedom Convoy» λέει ότι 
σχεδιάζει νέα διαδήλωση στην 
Οτάβα τον Φεβρουάριο.

Ο James Bauder,  ιδρυτής της Canada 
Unity, μιας ομάδας που ζήτησε να τερ-
ματιστούν όλες οι εντολές εμβολίων, 
δημοσίευσε στο Facebook καλώντας 
για ένα «Freedom Convoy 2.0» από 
τις 17 έως τις 21 Φεβρουαρίου στην 
Οττάβα.
«Σημειώστε αυτές τις ημερομηνίες», 
είπε ο Bauder στην ανάρτηση. «Το 
θέμα του Freedom Convoy Reunion θα 
είναι το «Olive Branch Edition».
Ο Μπάουντερ συνελή-
φθη στις 20 Φεβρουα-
ρίου στην Οτάβα, καθώς 
η ασ τυνομία εκκαθά-
ρισε την κατοχή, η οποία 
έ β α λ ε  φ ρ α γ μ ό  σ τ ο 
κέν τρο της πόλης γ ια 
τρεις εβδομάδες. Αντιμε-
τωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση 
ιδιοκτησίας, παράβαση νόμιμης δικα-
στικής εντολής και παρεμπόδιση αστυ-
νομικών.
Αφέθηκε ελεύθερος υπό τον όρο 
να μην επιστρέψει στο κέντρο της 
Οττάβα.
Η ανάρτηση του Bauder στο Facebook 
σχετικά με τα σχέδια Freedom Convoy 
2.0 καλεί για ένα «Canada Unity-Fest» 
δύο εβδομάδων τον Φεβρουάριο του 
2023.
«Το απλό γεγονός είναι ότι δεν μπο-
ρούμε να έχουμε Ενότητα χωρίς Συμφι-
λίωση που πρέπει να προέλθει από το 
«Εμείς οι άνθρωποι» και όχι από την 
Κυβέρνησή μας», έγραψε. «Ας γίνουμε 
ενήλικες και ας αρχίσουμε να αντιμε-
τωπίζουμε τη ρίζα του διχασμού, των 
διακρίσεων και του διαχωρισμού στον 
Καναδά αλλάζοντας την εστίασή μας 
μακριά από τη διαίρεση σε αυτή της 
μιας λέξης «ΕΝΟΤΗΤΑ».
Εκπρόσωπος της ασ τυνομίας της 
Οτάβα είπε ότι η υπηρεσία γνωρί-
ζει την ανάρτηση του Bauder σ το 
Facebook.
«Η Αστυνομική Υπηρεσία της Οτάβα 
γνωρίζει πληροφορίες που δημοσιεύ-
ονται στα κανάλια κοινωνικής δικτύω-

σης», είπε ο εκπρόσωπος σε ένα email. 
«Η αστυνομία της Οτάβα παρακολου-
θεί συνεχώς για επερχόμενα γεγο-
νότα, διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις 
που μπορεί να επηρεάσουν την πόλη. 
Μόλις εντοπιστούν, σχεδιάζουμε ανά-
λογα με τρόπο συνεργασίας με τους 
συνεργάτες μας στην πόλη και άλλες 
υπηρεσίες.»
Ο Μπάουντερ ήταν μεταξύ των διορ-
γανωτών κομβόι που κατέθεσαν νωρί-
τερα αυτό το μήνα στην επιτροπή που 
διερευνά την απόφαση της κυβέρνη-
σης να επικαλεστεί τον Νόμο Έκτακτης 
Ανάγκης ως απάντηση στην κατοχή της 

Οτάβα και τους απο-
κλεισμούς στα σύνορα 
των ΗΠΑ.
Τον Οκτώβριο του 2021, 
πριν οι διαδηλώσεις της 
συνοδείας κατακτήσουν 
το κέντρο της Οττάβας, 
οργάνωσε μια πολύ 

μικρότερη διαμαρτυρία που ονομα-
ζόταν «Συμφωνία για την Ελευθερία».
Οι λιγότεροι από 100 διαδηλωτές 
παραβίασαν τους κανόνες δημόσιας 
υγείας σε καταστήματα και εστιατό-
ρια και σχεδίασαν να αποκλείσουν 
δρόμους μπροστά από τις κατοικίες 
του πρωθυπουργού και του γενικού 
κυβερνήτη.
Ο Μπάουντερ είπε στην επιτροπή ότι 
παρέδωσε ένα «μνημόνιο κατανό-
ησης» στη Γερουσία και στον Γενικό 
Κυβερνήτη σε εκείνο το ταξίδι.
Η ελπίδα του ήταν ότι θα συμφωνού-
σαν να συνεργαστούν με την ομάδα 
του για την ανατροπή των μέτρων για 
τον COVID-19 και να ζητήσουν από 
τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί για 
«διάπραξη προδοσίας και εγκλημάτων 
κατά της ανθρωπότητας». Αργότερα 
απέσυρε το μνημόνιο στις 8 Φεβρουα-
ρίου, όπως κατέθεσε.
Ο Μπάουντερ είπε σε μια αίθουσα του 
δικαστηρίου της Οτάβα τον περασμένο 
μήνα ότι σχεδίαζε να υποβάλει αίτηση 
για αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της 
ποινικής του δίκης. Μια μονοήμερη 
ακρόαση για την ακρόαση αυτής της 
αίτησης είχε προγραμματιστεί για τις 3 
Φεβρουαρίου 2023.

Η υπηρεσία πληροφοριών του 
Καναδά διενεργεί έρευνα για απειλές 
θανάτου από το Ιράν

Η 
καναδική υπηρεσία πληροφο-
ριών έκανε γνωστό πως έχει 
αρχίσει να διενεργεί έρευνα για 
απειλές θανάτου εκπορευόμε-

νες από το Ιράν εναντίον ανθρώπων που 
ζουν στον Καναδά, μια εβδομάδα έπειτα 
από παρόμοιες κατηγορίες της Βρετανίας.
Η υπηρεσία «ερευνά ενεργά διάφορες 
απειλές θανάτου προερχόμενες από την 
Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, βάσει αξι-
όπιστων πληροφοριών», δήλωσε στο Γαλ-
λικό Πρακτορείο ο Έρικ Μπάλσαμ, εκπρό-
σωπος της SCRS (σ.σ. Service canadien du 
renseignement de sécurité, «καναδική 
υπηρεσία πληροφοριών ασφαλείας»).
«Σε τελευταία ανάλυση, αυτές οι εχθρικές 
ενέργειες και ξένες παρεμβάσεις υπονο-
μεύουν την ασφάλεια του Καναδά και των 
Καναδών, τις δημοκρατικές αξίες μας και 
την εθνική κυριαρχία μας», εξήγησε.

Η έρευνα, για την οποία ο κ. Μπάλσαμ δεν 
έδωσε λεπτομέρειες, διενεργείται με τη 
βοήθεια διεθνών εταίρων.
Πριν από μια εβδομάδα, η βρετανική 
κυβέρνηση κατηγόρησε το Ιράν πως απεί-
λησε να δολοφονήσει δυο δημοσιογρά-
φους που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασί-
λειο.
«Κάλεσα τον Ιρανό επιτετραμμένο (…) 
αφού δημοσιογράφοι που εργάζονται 
στο Ηνωμένο Βασίλειο δέχθηκαν απει-
λές θανάτου προερχόμενες από το Ιράν», 
ανέφερε την 11η Νοεμβρίου ο βρετανός 
υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι.
Το Iran International, τηλεοπτικό δίκτυο 
που εκπέμπει στα περσικά κι έχει την έδρα 
του στο Λονδίνο, ανέφερε μερικές ημέρες 
νωρίτερα πως δύο δημοσιογράφοι του 
έλαβαν απειλές θανάτου από τους Φρου-
ρούς της Επανάστασης.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Β
ασικό μας καθήκον και αποστολή είναι η υπε-
ράσπιση της εθνικής ασφάλειας και των συμ-
φερόντων της Κύπρου, δήλωσε ο Υπουργός 
Άμυνας, Χαράλαμπος Πετρίδης.

Μιλώντας την Πέμπτη στο συνέδριο της Διοίκη-
σης αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς, ο Υπουργός 
εξέφρασε την ελπίδα ότι το συνέδριο αυτό θα γίνει 
θεσμός για τα επόμενα χρόνια, καθώς θα συμβάλει 
στη δημιουργία βέλτιστων πρακτικών και ιδεών για 
το μέλλον, προσθέτοντας ότι η παρουσία διακεκρι-
μένων ομιλητών και προσκεκλημένων από περισ-
σότερες από 11 χώρες αποδεικνύει την σημασία των 
θεματικών του τομέων.
Ο Υπουργός ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία 
υποστηρίζει τις διάφορες αμυντικές πρωτοβουλίες 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθεί την αμυ-
ντική της συνεργασία με χώρες της περιοχής.
Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, βασικό καθήκον και απο-
στολή μας είναι να υπερασπιστούμε την εθνική ασφά-
λεια και τα συμφέροντα της Κύπρου, να μετριάζουμε 
την απειλή που αντιμετωπίζουμε από τον τουρκικό 
αναθεωρητισμό, να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά 
μας και να δημιουργήσουμε μια ικανή αποτρεπτική 
δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και των 
κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
Ο Υπουργός είπε ότι η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στη 
Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO) σε πολυ-
άριθμα έργα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, 

και σε έργα Έρευνας και Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Άμυνας.
Τόνισε επίσης ότι η Κύπρος συμμετέχει σε σημαντικό 
αριθμό έργων με στόχο την βελτίωση της Πολεμι-
κής Αεροπορίας λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογι-
κές εξελίξεις και την ανάγκη για διαλειτουργικότητα 
και πρόσθεσε ότι έχουμε επίσης τροποποιήσει σημα-
ντικά τις διαδικασίες του εθνικού αμυντικού σχεδια-
σμού.
Επιπλέον, είπε ότι τα τελευταία χρόνια αυξήσαμε και 
τις συνολικές αμυντικές μας δαπάνες, φτάνοντας σχε-
δόν το 2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, 
ακόμη και το 2021, όταν η πανδημία είχε επιβαρύνει 
τα δημόσια οικονομικά.
Για τον σκοπό αυτό, πρόσθεσε, θα συνεχίσουμε να 
αξιοποιούμε τις συνέργειες και τις ευκαιρίες που προ-
σφέρει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας.
Η Πολεμική Αεροπορία του αύριο θα πρέπει να είναι 
ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαμόρφωση των 
στρατηγικών μας στόχων και την επίτευξη του πολιτι-
κού και στρατιωτικού μας επιπέδου, συνέχισε.
Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι αποτελεί δέσμευση 
του Υπουργείου Άμυνας ότι η συμβολή εμπειρογνω-
μόνων επιχειρησιακής, ακαδημαϊκής και αμυντικής 
βιομηχανίας θα καθοδηγούν τις όποιες αποφάσεις 
ληφθούν στον αμυντικό σχεδιασμό, λέγοντας ότι το 
όραμα για έναν καλύτερο και αποτελεσματικότερο 
στρατό είναι αμοιβαίο.

ΥΠΑΜ: Βασικό μας καθήκον η υπεράσπιση 
της εθνικής ασφάλειας της Κύπρου

Τα σενάρια για τις Αρχιεπισκοπικές Εκλογές-
Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

Φ
ουντώνει η φημολογ ία περί ιε-
ρών συμμαχιών και βυζαντινισμών 
στους εκκλησιαστικούς κόλπους, ε-
λάχιστες βδομάδες,  πριν την ανά-

δειξη του νέου Αρχιεπισκόπου. Οι διεκδικητές 
του θρόνου μετρούν δυναμική και συμμάχους 
τους, με πληροφορίες να θέλουν τον Μητρο-
πολίτη Πάφου, να στοχεύει σε εκλογή από την 
πρώτη ψηφοφορία της Ιεράς Συνόδου.
Σύμφωνα με τον θεολόγο, Θεόδωρο Κυρια-
κού, «η μόνη περίπτωση να μαζέψει κάποιος 
9 ψήφους είναι από την ομάδα των Αρχιεπι-
σκοπικών και αυτός είναι ο Μητροπολίτης 
Πάφου».
Σενάριο, που δεν ευνοεί τους βασικούς ανθυ-
ποψηφίους Μητροπολίτες Λεμεσού και Ταμα-
σού, οι πιθανότητες εκλογής των οποίων, αυξά-
νονται σε περίπτωση δεύτερης ψηφοφορίας.
 Σε αυτό το ενδεχόμενο οι ισορροπίες, δύναται 
να αλλάξουν φέρνοντας εκπλήξεις. Δεν απο-
κλείεται μάλιστα να επιστρατευθούν ακόμα 
και στενές συγγενικές σχέσεις, προκειμένου 

να αλλάξουν οι συσχετισμοί στην Ιερά Σύνοδο.
 Στο κάδρο, σύμφωνα με πληροφορίες που 
δημοσιεύονται στην εφημερίδα «Πολίτης», 
υπάρχει και το ενδεχόμενο αποχώρησης του 
Μητροπολίτη Κυρηνείας από την μάχη.
 Στο προσκήνιο, σύμφωνα με πληροφορίες 
βρίσκεται και το ενδεχόμενο προσπάθειας 
επηρεασμού των εκλογών από το Οικουμε-
νικό Πατριαρχείο, το οποίο εδώ και καιρό έχει 
φωτογραφίζει τον δικό του εκλεκτό.
Σύμφωνα με πληροφορίες τους ΣΙΓΜΑ, η κατα-
μέτρηση των ψήφων των εκλογών της 18ης 
Δεκεμβρίου θα γίνει επί τόπου στα εκλογικά 
κέντρα και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
θα γίνει την ίδια μέρα.
 Στα επιτελεία των βασικών διεκδικητών, στο 
μεταξύ, επικρατεί πυρετός οργανωτικής κινη-
τοποίησης με υποστηρικτές υποψηφίων να 
οργώνουν στην κυριολεξία την Κύπρο με επι-
σκέψεις από σπίτι σε σπίτι και μοναδικό στόχο 
την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής υπο-
στήριξης από το χριστεπώνυμο πλήρωμα.

Η 
Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε ομόφωνα το απόγευμα την 
αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας στο νόμο που εί-
χε ψηφίσει στις 3 Νοεμβρίου για έλεγχο των αξιωματούχων 
που εργοδοτούνται μετά την αφυπηρέτηση και περιλάμβα-

νε δικαστές, τον Γενικό Εισαγγελέα, και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. 
Η αναπομπή έγινε με επιστολή στην Πρόεδρο της Βουλής στις 17 Νο-
εμβρίου.
Ο νόμος αφορούσε τον έλεγχο της ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό 
τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και δικαστές και ορι-
σμένους πρώην υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου 
τομέα. Με τον νόμο που ψήφισε ομόφωνα η Βουλή αυξανόταν ο αριθ-
μός των ελεγχόμενων κρατικών υπαλλήλων που θα υποχρεούνται 
να εξασφαλίζουν άδεια πριν από την ανάληψη εργασίας στον ιδιω-
τικό 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 διαφο-
ράς.
Μεταξύ των πρώην κρατικών υπαλλήλων περιλαμβάνονται και ο Γενι-
κός και Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, όπως και οι δικαστές. Ο ΠτΔ θεω-
ρεί, με την αναπομπή, πως η μεταβολή των όρων εργοδότησής τους 
δεν μπορεί παρά να κριθεί αντισυνταγματική.
Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου είπε ότι το κόμμα του 
δεν αποδέχεται την αναπομπή και την ανάγνωση που έκανε ο ΠτΔ για 
αντισυνταγματικότητα και πρόσκρουση σε άρθρο του συντάγματος για 
διάκριση εξουσιών.
Ανέφερε ότι η Βουλή με τον νόμο που ψήφισε δεν άλλαξε τους όρους 
εργοδότησης αλλά επεσήμανε την υποχρέωση των συγκεκριμένων 
αξιωματούχων, όπως την έχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι της κλί-
μακας Α13 και άνω. Τόνισε ότι η διαφάνεια και λογοδοσία είναι υπέρ-
τατες αξίες.
Ο Ανδρέας Πασιουρτίδης, βουλευτής του ΑΚΕΛ είπε ότι αν ο ΠτΔ 
άκουγε τα επιχειρήματα της Βουλής θα πειθόταν και ότι δεν είναι 
δυνατό κάποιοι να διεκδικούν τα προνόμια της θέσης και μετά την αφυ-
πηρέτηση τους και να τα κουβαλούν. Είπε επίσης ότι «κάναμε λάστιχο 
τη διάκριση των εξουσιών και το τραβάμε όπως συμφέρει».
Ο Αριστος Δαμιανού του ΑΚΕΛ είπε πως ο ΠτΔ αν δεν υπογράψει το 
νόμο και γίνει αναφορά στο Ανώτατο θα δημιουργήσει συνθήκες 
κραυγαλέας σύγκρουσης συμφέροντος και τον κάλεσε «να μην πέσει 
σε θεσμικό ατόπημα».
Από το ΔΗΚΟ ο Χρύσης Παντελίδης είπε ότι το ζήτημα έχει και πολιτική 
διάσταση και θα λήξει εάν αποδεχθεί ο ΠτΔ την απόφαση της Βουλής 
και υπογράψει το νόμο.
Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου, βουλευτής των Οικολόγων- Συνεργασία Πολι-
τών, είπε ότι όσοι κατέχουμε αξιώματα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα 
ευαίσθητοι σε θέματα διαφάνειας, λογοδοσίας, ισονομίας και ισοπο-
λιτείας.
Η επίκληση του Συντάγματος, είπε, είναι δευτερεύουσα σε σχέση με 
το ότι όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και της δικαιοσύνης και πρό-
σθεσε ότι όταν ο Πρόεδρος παραδίδει την προεδρία «με τάτσα» δεν θα 
έπρεπε να αναπέμψει αυτή τη νομοθεσία.
Ο Μαρίνος Μουσιούττας, βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης, 
είπε ότι αυτός ο νόμος περιλαμβάνει ζητήματα που εφαρμόζονται για 
όλους τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και αν πάει Ανώτατο, οι 
ίδιοι οι δικαστές θα αποφασίσουν για τους εαυτούς τους.
Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους είπε ότι η νομο-
θεσία αυτή καμία σχέση δεν έχει με τα συνταγματικά δικαιώματα των 
επηρεαζόμενων και ότι το ζήτημα είναι καθαρά ηθικό.

Απορρίφθηκε η αναπομπή ΠτΔ 
για εργοδότηση αξιωματούχων 
μετά την αφυπηρέτηση
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Ο 
προϋπολογισμός του ΡΙΚ 
για το 2023 τέθηκε στο 
μικροσκόπιο της Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής 

Εσωτερικών, η οποία συνεδρίασε το 
πρωί της Πέμπτης. Ο προϋπολογι-
σμός του ΡΙΚ θα συζητηθεί στην Ο-
λομέλεια της 2ας Δεκεμβρίου 2022.
Τα μέλη της Επιτροπής υπέβαλαν 
πλήθος ερωτημάτων και διατύπω-
σαν επικρίσεις προς τον Πρόεδρο 
του ΔΣ του ΡΙΚ, Μιχάλη Μιχαήλ, 
και στον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύ-
ματος, Θανάση Τσώκο, για θέματα 
που άπτονταν του κονδυλίου για την 
ανέγερση των νέων κτιριακών εγκα-
ταστάσεων, της προβολής της δρα-
στηριότητας των κοινοβουλευτικών 
κομμάτων από τα τηλεοπτικά δελτία 
ειδήσεων του Ιδρύματος καθώς και 
του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 
εργάζονται οι υπάλληλοι του ΡΙΚ.
Ο Μιχάλης Μιχαήλ, Πρόεδρος του 
ΔΣ του ΡΙΚ, έκανε λόγο για «ισοζυγι-
σμένο» προϋπολογισμό, προσθέτο-
ντας ότι «κάναμε πολλή δουλειά στο 
θέμα των νέων κτηριακών εγκατα-
στάσεων του ΡΙΚ», λέγοντας ότι μει-
ώθηκαν τα ποσά των σχετικών μελε-
τών για το 2023. Παράλληλα, χαρα-
κτήρισε ως «εκ των ων ουκ άνευ» τις 
νέες εγκαταστάσεις.
Ο Μάριος Μαυρίδης, Βουλευτής 
ΔΗΣΥ, είπε ότι τον ενοχλεί ότι αυξά-
νεται ο προϋπολογισμός, προσθέ-
τοντας ότι πρέπει να προσπαθούμε 
για καλύτερη διαχείριση, αν και 
διορθώθηκαν ορισμένες στρεβλώ-
σεις. Ακόμη, ρώτησε για την τηλε-
θέαση και την ακροαματικότητα των 
προγραμμάτων του ΡΙΚ, το ύψος 
των μη προβλεπόμενων δαπανών, 
το έλλειμμα στο Ταμείο Συντάξεων 
στο ΡΙΚ, και αν οι νέοι υπάλληλοι θα 
ενταχθούν στο νέο σύστημα συντα-
ξιοδότησης.
Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Βουλεύ-
τρια Οικολόγων-Συνεργασίας Πολι-
τών, ανέφερε ότι εγείρεται σοβαρό 
ζήτημα για το εργασιακό περιβάλ-
λον στο ΡΙΚ, αφού προέκυψαν 

σοβαρά περιστατικά που κάνουν 
λόγο για τοξικό περιβάλλον. Επι-
πλέον, επεσήμανε ότι «το ΡΙΚ γίνεται 
περισσότερο κυβερνοκεντρικό και 
αυτό φαίνεται από τα δελτία ειδή-
σεών του», προσθέτοντας ότι απου-
σιάζει η οπτική γωνία της κοινωνίας 
των πολιτών. «Η ευθύνη του ΡΙΚ 
είναι να ενημερώνει, όχι να περνά 
γραμμή στον πληθυσμό», είπε, 
σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν 
εκπομπές που να ασχολούνται με 
θέματα που απασχολούν την ευρω-
παϊκή ατζέντα, όπως 
η κλιματική αλλαγή. 
«Το ΡΙΚ θα έπρεπε να 
είναι πιο ενημερω-
τικό», είπε και διε-
ρωτήθηκε για τον 
αριθμό των παρα-
γωγών του ΡΙΚ και 
το κόστος της κάθε 
παραγωγής.
Από την πλευρά της, η Μαρίνα Νικο-
λάου, βουλευτής ΑΚΕΛ, ζήτησε 
λεπτομέρειες για την ανέγερση του 
νέου κτηρίου του ΡΙΚ και ρώτησε 
γιατί το ποσό παραγωγής εκπο-
μπών και ντοκιμαντέρ είναι μειω-
μένο κατά 510.000 ευρώ. Ακόμη, 
ανέφερε ότι απουσιάζουν τα κόμ-
ματα από την κάλυψη των δελτίων 
ειδήσεων του ΡΙΚ.
Ο Άριστος Δαμιανού, Πρόεδρος 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εσωτερικών και Βουλευτής ΑΚΕΛ, 
είπε ότι πρέπει να γίνει προσπά-
θεια για περισσότερο νοικοκύ-
ρεμα, προσθέτοντας ότι υπάρχουν 
«εργαζόμενοι διαφορετικών ταχυ-
τήτων», καθώς και «ατμόσφαιρα 
άνισης μεταχείρισης». Επιπλέον, ο. 
κ. Δαμιανού ρώτησε αν υπάρχουν 
προγράμματα που έχουν ακυρωθεί 
και πόσο αποτελεσματική είναι η 
Υπηρεσία Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού στο ΡΙΚ. «Το ΡΙΚ δείχνει 
εύνοια προς το κυβερνητικό στρα-
τόπεδο», ανέφερε, διερωτώμενος 
γιατί στο μεσημβρινό και στο απο-
γευματινό δελτίο της τηλεόρασης 

δεν καλύπτονται πια οι δηλώσεις και 
οι ανακοινώσεις κομμάτων.
Παίρνοντας τον λόγο, ο Μιχάλης 
Μιχαήλ ανέφερε ότι η τηλεθέαση 
του ΡΙΚ είναι πάνω από τον μέσο 
όρο της EBU, κάτι που προκάλεσε 
την παρέμβαση του Άριστου Δαμια-
νού, ο οποίος μίλησε για την τηλε-
θέαση των ΡΙΚ1 και ΡΙΚ2 αθροι-
στικά. Ακόμη, είπε ότι ποσό 7 εκα-
τομμυρίων ευρώ περνά κατευθείαν 
στο Ταμείο Συντάξεων, προσθέτο-
ντας ότι η διεύθυνση του ΡΙΚ πήρε 

πρωτοβουλία για 
τη διεξαγωγή έρευ-
νας αναφορικά με 
το εργασιακό άγχος. 
«Δεν έχω παρέμ-
βει ποτέ σε είδηση» 
τόνισε ο Πρόεδρος 
του ΔΣ του ΡΙΚ, εξη-
γώντας ότι η μείωση 

στις παραγωγές για το 2023 οφείλε-
ται στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2022. 
«Στο Οργανόγραμμα έγιναν όλες οι 
προβλεπόμενες αναβαθμίσεις. Δεν 
είναι δυνατόν να αναβαθμιστούν 
οποιαδήποτε άτομα δεν κατέχουν 
πτυχίο», υπέδειξε ο κ. Μιχαήλ.
Ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ, 
Θανάσης Τσώκος, είπε ότι «μάς έχει 
προβληματίσει η έρευνα που έχει 
γίνει στο ΡΙΚ, τονίζοντας ότι χρεια-
ζόμαστε ποιοτική έρευνα των ευρη-
μάτων». Ακόμη, ανέφερε ότι το 
ΡΙΚ έχει αποτύχει να καλύψει και 
να καλύψει τα ευρωπαϊκά θέματα, 
επισημαίνοντας ότι έχει δημιουρ-
γηθεί νέα εκπομπή για ευρωπαϊκά 
– οικονομικά θέματα, μετά τη δια-
κοπή μιας προηγούμενης εκπομπής 
που δεν μπόρεσε να εκπληρώσει 
τον σκοπό της. «Τα δελτία των 14:00 
και των 18:00 έχουν υψηλή τηλεθέ-
αση, δεν έχει αλλάξει η οδηγία για 
την κάλυψη των κοινοβουλευτικών 
κομμάτων, ωστόσο θα διερευνή-
σουμε την καταγγελία του ΑΚΕΛ», 
είπε ο κ. Τσώκος.
Η εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Εσωτερικών έδωσε διευκρινίσεις 

για τα ποσά που προβλέπεται να 
δαπανηθούν για την ανέγερση των 
νέων κτηρίων του ΡΙΚ. Ο κ. Τσώκος 
ανέφερε ότι διαφωνεί με την προ-
σέγγιση του Υπουργείου Εσωτερι-
κών και αναρωτήθηκε αν το Υπουρ-
γείο θέλει να ανεγερθούν οι νέες 
εγκαταστάσεις.
Από την πλευρά του, ο Νίκος Σύκας, 
Βουλευτής ΔΗΣΥ, ρώτησε γιατί 
καταργήθηκε η ειδησεογραφική 
εκπομπή του Τρίτου του ΡΙΚ στις 
18:00 και εξέφρασε την αίσθηση 
ότι το ΡΙΚ έχει μειώσει την παρου-
σίαση των κοινοβουλευτικών κομ-
μάτων. Από την άλλη, χαιρέτισε την 
προσπάθεια εκσυγχρονισμού στο 
οργανόγραμμα του Ιδρύματος.
Ο Άριστος Δαμιανού, χαρακτήρισε 
ως «απαράδεκτα» τα υφιστάμενα 
κτήρια του ΡΙΚ. «Εάν το Υπουργείο 
Εσωτερικών δεν πιστεύει στην ανα-
γκαιότητα νέων κτηρίων, είναι πρό-
βλημα. Διαφωνούμε με την προσέγ-
γιση του Υπουργείου». Οι εκπρόσω-
ποι των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Οικονομικών είπαν ότι είναι υπέρ των 
νέων κτηριακών εγκαταστάσεων.
Στο τέλος της συνεδρίας, ο Μιχάλης 
Μιχαήλ, ανέφερε ότι οι δημοσιο-
γράφοι του ΡΙΚ είναι επαγγελματίες 
και δουλεύουν με ζήλο.
Σε δηλώσεις μετά το τέλος της συνε-
δρίας, ο Άριστος Δαμιανού, Πρόε-
δρος της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Εσωτερικών και Βουλευτής 
ΑΚΕΛ, είπε ότι το ΡΙΚ «την τελευ-
ταία δεκαετία μετατρέπεται σταδι-
ακά αλλά σταθερά από κρατική σε 
κυβερνητική ραδιοτηλεόραση», κάτι 
που είναι «απαράδεκτο και αντιδεο-
ντολογικό». Ακόμη, είπε ότι «το ΡΙΚ 
σήμερα και σταδιακά μετατρέπεται 
κατά τρόπο που δεν εκφράζει την 
ισοτιμία αλλά ούτε και την αμερόλη-
πτη κάλυψη συνολικά είτε της είδη-
σης είτε της πληροφόρησης», προ-
σθέτοντας ότι «τη μερίδα του λέο-
ντος καταλαμβάνει καθημερινά το 
Υπουργικό Συμβούλιο και ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας».

Την «αμοιβαία σθεναρή» 
θέληση για περαιτέρω εμβά-
θυνση της στρατηγικής σχέσης 
μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων 
(ΕΔ) Κύπρου και Αιγύπτου για 
αντιμετώπιση των κοινών προ-
κλήσεων που αντιμετωπίζουν, 
επιβεβαίωσαν την Πέμπτη ο 
Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, 
Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερ-
βάκης, και ο Αιγύπτιος ομόλο-
γός του, Αντιστράτηγος Οσάμα 
Ροσντί Ασκάρ.
Σχετική ανακοίνωση αναφέ-
ρει ότι κατά τη συνάντηση στο 
Αρχηγείο των Ενόπλων Δυνά-
μεων (ΕΔ) της Αιγύπτου, στο 
πλαίσιο της επίσκεψής του 
Αντιστράτηγου Ζερβάκη στην 
Αίγυπτο, για παρακολούθηση 
της Πολυεθνικής Άσκησης 
«ΜΕΔΟΥΣΑ 12/2022», οι δυο 
Αρχηγοί, «προέβησαν σε μια 
αρχική αξιολόγηση της άσκη-
σης». Πέραν από την επισή-
μανση «της εξαιρετικής» σχε-
δίασης και διεξαγωγής από 
το προσωπικό των τεσσά-
ρων χωρών που συμμετείχαν, 
καθώς «και του σταθερά αυξα-
νόμενου ενδιαφέροντος άλλων 
φιλίων χωρών για να εντα-
χθούν σε αυτήν, αναγνώρισαν 
τη συμβολή τόσο της άσκηση 
ΜΕΔΟΥΣΑ όσο και άλλων αντί-
στοιχων διεθνών ασκήσεων 
στην περιφερειακή ασφάλεια 
και σταθερότητα», προστίθεται.
Αναφέρεται ότι συζήτησαν επί-
σης τις τρέχουσες εξελίξεις στην 
ανατολική Μεσόγειο και τη 
Μέση Ανατολή καθώς και άλλα 
θέματα που άπτονται ευρύτερα 
της παγκόσμιας και περιφερει-
ακής ασφάλειας και σταθερό-
τητας, όπως η κατάσταση στην 
Ουκρανία αλλά και στη Λιβύη.
«Επιπλέον έγινε ανασκόπηση 
της προόδου υλοποίησης του 
Προγράμματος Διμερούς Αμυ-
ντικής Συνεργασίας καθώς και 
του αντίστοιχου Τριμερούς με 
την Ελλάδα για το τρέχον έτος 
καθώς και μια εκτενής ανταλ-
λαγή απόψεων σε ότι αφορά 
στις δράσεις που προγραμμα-
τίζεται να ενταχθούν στα αντί-
στοιχα προγράμματα για το 
2023.

Συμφωνία για 
εμβάθυνση σχέσης 
ενόπλων δυνάμεων 
Κύπρου-Αιγύπτου

Ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ στο 
μικροσκόπιο της Επιτροπής Εσωτερικών
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διεθνή νέα

Ο ιδιοκτήτης του Twitter ζήτησε 
τη γνώμη των χρηστων της 
πλατφόρμας για την επαναφορά 
λογαριασμών που είχαν 
αποκλειστεί

Γ
ια άλλη μια φορά στον «λαό» του 
Twitter προσέφυγε ο νέος ιδιοκτή-
της της πλατφόρμας Έλον Μασκ, αυ-
τή τη φορά ρωτώντας τους χρήστες 

για την επαναφορά χρηστών σε αναστολή.
Σε δημοσκόπηση μέσω του λογαριασμού 
του, περίπου το 72% όσων συμμετείχαν 
τάχθηκαν υπέρ της γενικής αμνηστίας 
για τους λογαριασμούς σε αναστολή «με 

προϋπόθεση να μην έχουν παραβιάσει 
τη νομοθεσία ή να μην έχουν εμπλακεί σε 
εξωφρενικού επιπέδου spam».
Όπως διευκρίνισε, η αμνηστία θα αρχίσει 
από την επόμενη εβδομάδα. «Φωνή λαού, 
φωνή Θεού», όπως σχολίασε ο ίδιος
Η αρχή είχε γίνει την περασμένη εβδο-
μάδα με την επαναφορά του λογαριασμού 
του του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντό-
ναλντ Τραμπ.
Η επαναφορά των αποκλεισμένων είναι 
σημαντική ανατροπή στην πολιτική ελέγ-
χου περιεχομένου από την πλατφόρμα. 
Είναι όμως και ένα δείγμα των πολιτικών 
του Μασκ που παίρνει παρορμητικές απο-
φάσεις.

Τ
ο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων του ΟΗΕ αποφάσισε σήμερα 
να εγκαθιδρύσει μια νέα ερευνητι-
κή αποστολή με αντικείμενο έρευ-

νας την καταστολή των μαζικών διαδηλώ-
σεων από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας 
στο Ιράν, με στόχο να συγκεντρωθούν α-
ποδεικτικά στοιχεία για πιθανή δίωξη των 
υπευθύνων.
Το ψήφισμα που κατέθεσαν Γερμανία και 
Ισλανδία, εγκρίθηκε με 25 ψήφους υπέρ, 
6 κατά και 16 αποχές κατά τη διάρκεια της 
έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου στη 
Γενεύη.
Ακτιβιστές ζητωκραύγασαν μετά την ανά-
γνωση του αποτελέσματος από τον πρόε-
δρο του Συμβουλίου και ορισμένοι διπλω-
μάτες χειροκρότησαν.
Η Ιρανή αντιπρόσωπος στη συνεδρίαση 
της Γενεύης, η Χαντιζέ Καρίμι, κατηγόρησε 
νωρίτερα δυτικές χώρες ότι χρησιμοποι-
ούν το Συμβούλιο για να στοχοποιήσουν το 
Ιράν, μια κίνηση που χαρακτήρισε «απο-
κρουστική και επαίσχυντη».

Συνελήφθη ο διεθνής ποδοσφαι-
ριστής Βόρια Γκαφούρι
Οι ιρανικές αρχές συνέλαβαν σήμερα 
Πέμπτη (24/11) τον διεθνή ποδοσφαιρι-
στή, Βόρια Γκαφούρι, με την κατηγορία ότι 
«προσέβαλε και σπίλωσε τη φήμη της εθνι-
κής ομάδας» και ότι «συμμετείχε σε προπα-
γάνδα» εναντίον του κράτους, όπως μετέ-
δωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων 
«Fars».
Ο 35χρονος κουρδικής καταγωγής ποδο-
σφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται στη Φού-
λαντ, συνελήφθη μετά την προπόνηση της 
ομάδας του, σύμφωνα με την ίδια πηγή. 
Νωρίτερα, είχε δημοσιεύσει στο Instagram 
μία φωτογραφία, όπου φορούσε παραδο-
σιακή στολή του Κουρδιστάν.

Ο άλλοτε αρχηγός της Εστεγκλάλ, της δημο-
φιλέστερης ομάδας του Ιράν, και 28 φορές 
διεθνής υποχρεώθηκε να αποχωρήσει το 
περασμένο καλοκαίρι από το σύλλογο της 
Τεχεράνης, λόγω της επαναλαμβανόμενης 
κριτικής του κατά του καθεστώτος.

ΗΠΑ: Ιρανικής κατασκευής drone 
έπληξε το τάνκερ στο Ομάν
Το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε 
χθες Τρίτη ότι, κατόπιν έρευνας για την επί-
θεση της περασμένης εβδομάδας στο δεξα-
μενόπλοιο Pacific Zircon στα ανοικτά των 
ακτών του Ομάν, κατέληξε στο συμπέρα-
σμα ότι χρησιμοποιήθηκε μη επανδρω-
μένο αεροσκάφος ίδιου τύπου με αυτά που 
το Ιράν φέρεται να έχει προμηθεύσει στη 
Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία.
Ο 5ος στόλος του πολεμικού ναυτικού 
των ΗΠΑ, ο οποίος έχει τη βάση του στο 
Μπαχρέιν, έδωσε στη δημοσιότητα φωτο-
γραφίες και λεπτομέρειες της έρευνάς 
του για την επίθεση στο υπό λιβεριανή 
σημαία Pacific Zircon, συμπεριλαμβα-
νομένων συντριμμιών από drone τύπου 
Shahed-136.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, το αμε-
ρικανικό πολεμικό ναυτικό αναφέρει ότι 
το μη επανδρωμένο αεροσκάφος άνοιξε 
τρύπα 76 εκατοστών στην πρύμνη του 
τάνκερ, ενώ από την έκρηξη προκλήθηκαν 
ζημιές σε λέβητα, στη δεξαμενή πόσιμου 
νερού και σε σωσίβια λέμβο.
«Η ιρανική επίθεση σε εμπορικό δεξαμενό-
πλοιο που έπλεε σε διεθνή ύδατα ήταν σκό-
πιμη, στυγερή και επικίνδυνη, θέτοντας σε 
κίνδυνο τη ζωή των μελών του πληρώματος 
και αποσταθεροποιώντας την περιοχή της 
Μέσης Ανατολής σε ό,τι αφορά τις θαλάσ-
σιες μεταφορές», δήλωσε ο αντιναύαρχος 
Μπραντ Κούπερ, διοικητής του 5ου στόλου 
του πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

ΟΗΕ: Έρευνα για την καταστολή 
των διαδηλώσεων στο Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Με «δημοψήφισμα» ο Μασκ 
αποφάσισε «γενική αμνηστία» σε 
όλους τους αποκλεισμένους του 
Twitter 

Η 
Γερμανία αποχαιρετά τους δημόσι-
ους τηλεφωνικούς θαλάμους, μέ-
ρος της καθημερινής ζωής των πο-
λιτών για περισσότερο από έναν 

αιώνα. Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή της η 
Telekom ενημέρωσε την περασμένη Δευτέ-
ρα (21/11) θα «απενεργοποιηθεί» η λειτουρ-
γία των περίπου 12.000 εναπομεινάντων 
θαλάμων με τη χρήση κερμάτων σε όλη την 
χώρα. «Από τέλος Ιανουαρίου θα απενερ-
γοποιηθεί και η χρήση με την πληρωμή τηλε-
φωνικών καρτών και επομένως όλη η τηλε-
πικοινωνία στους τηλεφωνικούς θαλάμους».
Όπως εύστοχα αναφέρει η Deutsche Welle, 
είναι δύσκολο να το φανταστεί η γενιά των 
smartphone, αλλά όχι πολλά χρόνια πριν, 
όταν κάποιος ταξίδευε ή ήθελε απλά να 
μιλήσει με κάποιον, έπρεπε να αναζητήσει 
έναν τηλεφωνικό θάλαμο για να τα καταφέ-
ρει. Τώρα τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει 
και τα κινητά τηλέφωνα μάς έχουν «λύσει τα 
χέρια». Κάποτε όμως, μικροί, συνήθως βρώ-
μικοι, θάλαμοι που συνήθως μύριζαν από 
μουχλιασμένο χαρτί τηλεφωνικού καταλό-
γου μέχρι καπνό τσιγάρου. Πολλές φορές τα 
κέρματα που χρειαζόταν κανείς για να μιλή-
σει έπεφταν μέσα στο μηχάνημα ή τελείω-
ναν πολύ γρήγορα και έτσι μεγάλωνε η ουρά 

αναμονής μπροστά από το μηχάνημα. Όλα 
αυτά όμως είναι αναμνήσεις μιας άλλης επο-
χής.
Όλα ξεκίνησαν από το Βερολίνο, όταν το 
1881 τοποθετήθηκε ο πρώτος θάλαμος. 
Αργότερα επικράτησαν οι χαρακτηριστι-
κοί κίτρινοι θάλαμοι υπό την αιγίδα της 
Deutsche Bundespost, πρώην κρατικής 
επιχείρησης ταχυδρομικών υπηρεσιών και 
τηλεπικοινωνιών από το 1947 μέχρι το 1994. 
Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 που ανέλαβε 
η Telekom υπήρχαν πάνω από 160.000 τηλε-
φωνικοί θάλαμοι, όχι μόνο σε κεντρικούς 
σταθμούς και κόμβους των πόλεων αλλά 
ακόμη και σε αμιγώς οικιστικές περιοχές.

Γερμανία: Αποχαιρετά τους 
τηλεφωνικούς θαλάμους - 
12.000 σε όλη τη χώρα
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Το επιστημονικό συμβούλιο του 
Εθνικού Πανεπιστημίου «Ιβάν 
Φρανκό» του Λβίβ απένειμε τον τίτλο 
του επίτιμου διδάκτορα στον πρώην 
πρωθυπουργό της Βρετανίας

Τ
ο δημοτικό συμβούλιο του Κιέβου 
απένειμε στον πρώην πρωθυπουρ-
γό της Βρετανίας τον τίτλο του επίτι-
μου πολίτη του Κιέβου, ανακοίνωσε 

ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας 
Βιτάλι Κλίτσκο με ανάρτησή του στην εφαρ-
μογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, με-
ταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων 
Ukrinform.
«Το συμβούλιο του Κιέβου ενέκρινε από-
φαση για την απονομή στον μεγάλο φίλο 
της Ουκρανίας Μπόρις Τζόνσον του τίτλου 

του επίτιμου πολίτη του Κιέβου. Ο Μπό-
ρις επισκέφθηκε επανειλημμένα την ουκρα-
νική πρωτεύουσα – και κατά την ειρηνική 
περίοδο και στην πιο δραματική περίοδο 
του αγώνα μας ενάντια στον Ρώσο εισβο-
λέα. Ο Τζόνσον έκανε και είμαι πεπεισμέ-
νος ότι και στη συνέχεια θα κάνει ό,τι είναι 
δυνατόν, ώστε η Μεγάλη Βρετανία και οι 
παγκόσμιοι ηγέτες να συνεχίσουν την ανα-
γκαία βοήθεια προς την Ουκρανία. Τον 
ευγνωμονούμε για την υποστήριξη! Τον 
περιμένουμε στο Κίεβο για να του απονεί-
μουμε αυτό τον τιμητικό τίτλο!», έγραψε ο 
Κλίτσκο.
Και το επιστημονικό συμβούλιο του Εθνι-
κού Πανεπιστημίου «Ιβάν Φρανκό» του 
Λβίβ απένειμε τον τίτλο του επίτιμου διδά-
κτορα (Doctor Honoris Causa) στον πρώην 
πρωθυπουργό της Βρετανίας.

Μόνο την τελευταία εβδομάδα, 
σημειώθηκαν δέκα δολοφονίες 
γυναικών - Από αυτές οι τρεις έγιναν 
στη Ρώμη

Σ
ύμφωνα με στοιχεία που παρουσι-
άσθηκαν σήμερα, από την αρχή του 
έτους και μέχρι την 20 Νοεμβρίου, 
στην Ιταλία δολοφονήθηκαν 104 

γυναίκες. Σε 88 περιπτώσεις για το έγκλη-
μα ευθύνονται συγγενείς, ο σύντροφος ή ο 
πρώην σύντροφος των θυμάτων.
Μόνο την τελευταία εβδομάδα, σημειώ-
θηκαν δέκα δολοφονίες γυναικών, εκ των 
οποίων τρεις στη Ρώμη, όπου τρεις ιερό-
δουλες μαχαιρώθηκαν θανάσιμα από τον 
ίδιο άνδρα.
Η Βόρεια Ιταλία είναι η 
περιοχή υψηλότερου κιν-
δύνου, με 56 δολοφονίες 
γυναικών. Τα στοιχεία αυτά 
παρουσ ιάσθηκαν ενό -
ψει της αυριανής διεθνούς 
ημέρας, η οποία είναι αφι-
ερωμένη, με πρωτοβουλία 
του ΟΗΕ, στην καταπολέ-
μηση της βίας σε βάρος των γυναικών.
Στο μεταξύ, στην Ιταλία εγκρίθηκε η δημι-
ουργία κοινοβουλευτικής επιτροπής (τόσο 
της Βουλής, όσο και της Γερουσίας) η οποία 
θα ασχοληθεί με τις αιτίες και το όλο φαι-
νόμενο της βίας σε βάρος των γυναικών, 
αλλά και της βίας που συνδέεται, γενικό-
τερα, με την ταυτότητα φύλου.
Παράλληλα, το ιταλικό κοινοβούλιο ζήτησε 
από την κυβέρνηση της Ρώμης να εφαρμό-
σει αποτελεσματικές πολιτικές για την πρό-
ληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενει-
ακής βίας και να ξεκινήσει μια νέα, ευρεία 
εκστρατεία, με στόχο την ευαισθητοποί-
ηση των ανδρών.
Για την αυριανή ημέρα, στο Μιλάνο θα 
οργανωθούν συναντήσεις με θέμα τις 
παρενοχλήσεις στους χώρους εργασίας, 
ενώ σε αίθουσα του δήμου της ιταλικής 
συμπρωτεύουσας θα διαβαστούν απο-
σπάσματα από βιβλία που έχουν ως αντι-
κείμενο την άσκηση σωματικής και ψυχο-
λογικής βίας στις γυναίκες. Παράλληλα, 
πρόκειται να τοποθετηθούν νέα «κόκκινα 
παγκάκια», τα οποία αποτελούν συμβο-
λικά σημεία καταγγελίας και ευαισθητο-

ποίησης.
Στην Ρώμη, στις δυο το μεσημέρι θα 
ξεκινήσει πορεία από την κεντρική πλα-
τεία Εσέντρα, στην οποία αναμένεται να 
πάρουν μέρος τουλάχιστον 50.000 γυναί-
κες και άνδρες. Σύνθημά της, «Non una di 
meno», «Ούτε μια λιγότερη», με ξεκάθαρη 
αναφορά στην ανάγκη να καταπολεμηθεί 
αποτελεσματικά και άμεσα, το δραματικό 
αυτό φαινόμενο.

Γυναίκες αναρτούν τα προσβλη-
τικά μηνύματα που δέχονται από 
άνδρες
Στην Ιταλία ξεκίνησε σήμερα η πρωτο-
βουλία «Και εγώ σε δημοσιεύω». Πρό-
κειται για ιδέα της πρώην προέδρου της 

ιταλικής Βουλής, Λάουρα 
Μπολν τρίν ι, την οποία 
σ τήριξαν πολλές άλλες 
γυναίκες, επώνυμες και 
μη.
Στο εξής, θα αναρτούν τα 
μηνύματα που λαμβά-
νουν από άνδρες, κυρίως, 
οι οποίοι τ ις προσβάλ-
λουν στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, με σεξιστικά ή και υβριστικά 
σχόλια.
Μεταξύ των άλλων, το νέο αυτό κίνημα 
στηρίζουν και τραγουδίστριες όπως η 
Έμμα Μαρόνε, η Νίνα Τζίλι, η Αρίζα, αλλά 
και η πρώην υπουργός Κοινοβουλευτικών 
Υποθέσεων, Μαρία Έλενα Μπόσκι.
Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούν όλοι να 
δουν τα μηνύματα και τα ονόματα των 
λεγόμενων «haters», ανθρώπων που χρη-
σιμοποιούν το ίντερνετ για να διαδίδουν 
μηνύματα μίσους και βίας.
«Πρόκειται για λόγια που εκ πρώτης 
όψεως μπορεί να μην προκαλούν μώλω-
πες, αλλά στην πραγματικότητα πληγώ-
νουν και κάνουν ανεπανόρθωτες ζημιές», 
δήλωσε η Μπολντρίνι.
Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, παράλληλα, 
υπογραμμίζουν ότι η ψηφιακή βία απομο-
νώνει τις γυναίκες και σε ορισμένες περι-
πτώσεις τις φέρνει σε βαθιά απόγνωση. 
Υπεύθυνοι, πολλές φορές, είναι και πρώην 
σύντροφοι που δεν δέχονται ότι επήλθε 
χωρισμός και θέλουν να εκδικηθούν τις 
γυναίκες, με ανάρτηση, κάποιες φορές, 
προσωπικών φωτογραφιών.

διεθνή νέα

Μπόρις Τζόνσον: Του απονεμήθηκε ο 
τίτλος του επίτιμου πολίτη του Κιέβου

Ιταλία: 104 γυναίκες έχουν 
δολοφονηθεί από την αρχή του 2022 
- Τις 88 τις σκότωσαν συγγενείς ή 
σύντροφοι 

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο εκφράζει ανησυχία 
για τις τουρκικές αεροπορικές επιδρομές 
στη Συρία 

Ο
ι πρόσφατες αεροπορι-
κές επιδρομές της Τουρκί-
ας στη βόρεια Συρία απεί-
λησαν την ασφάλεια του 

στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ 
και η κλιμάκωση της έντασης θέτει σε 
κίνδυνο την πρόοδο που έχει σημει-
ωθεί στην επί σειρά ετών εκστρατεία 
κατά των τζιχαντιστών του αυτοαπο-
καλούμενου Ισλαμικού Κράτους, δή-
λωσε χθες Τετάρτη εκπρόσωπος του 
Πενταγώνου.
Ο ταξίαρχος της αμερικανικής πολεμι-
κής αεροπορίας Πάτρικ Ράιντερ ανέ-
φερε συγκεκριμένα:
«Το υπουργείο Άμυνας (των ΗΠΑ) 
ανησυχεί βαθύτατα από την κλι-
μάκωση των ενεργειών στη βόρεια 
Συρία, το Ιράκ και την Τουρκία. Αυτή 
η κλιμάκωση απειλεί την πρόοδο 
του διεθνούς συνασπισμού κατά του 
Ισλαμικού Κράτους στην πολυετή 
εκστρατεία του για τον περιορισμό 
και την εξάρθρωση του ISIS.
Οι πρόσφατες αεροπορικές επιδρο-
μές στη Συρία απείλησαν άμεσα την 
ασφάλεια του (στρατιωτικού) προ-
σωπικού των ΗΠΑ που εργάζεται 
στη Συρία με εταίρους του εκεί για 

να νικήσει τον ISIS και να διατηρή-
σει υπό κράτηση περισσότερα από 
10.000 μέλη του Ισλαμικού Κράτους.
Επιπλέον, ασυντόνιστες στρατιωτικές 
ενέργειες απειλούν την κυριαρχία του 
Ιράκ.
Απαιτείται άμεση αποκλιμάκωση 
προκειμένου να διατηρηθεί η προ-
σήλωση στην αποστολή με στόχο τη 
νίκη επί του ISIS και η διασφάλιση 
της ακεραιότητας του προσωπικού 
στην περιοχή που είναι αφοσιωμένο 
σε αυτήν την αποστολή (σ.σ. για την 
καταπολέμηση του Ισλαμικού Κρά-
τους).
Καταδικάζουμε τις απώλειες αμά-
χων τόσο στην Τουρκία όσο και στη 
Συρία, ως αποτέλεσμα αυτών των 
ενεργειών, και εκφράζουμε τα συλλυ-
πητήριά μας. Ανησυχούμε επίσης από 
τις αναφορές της σκόπιμης στόχευσης 
μη στρατιωτικών υποδομών.
Απευθύνοντας έκκληση για αποκλι-
μάκωση, αναγνωρίζουμε τις θεμιτές 
ανησυχίες της Τουρκίας για την ασφά-
λεια. Θα εξακολουθήσουμε να συζη-
τάμε με την Τουρκία και τους εταίρους 
μας για τη διατήρηση των συμφωνιών 
εκεχειρίας».
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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

Πώς να κάνετε το βούρτσισμα 
των δοντιών του διασκεδαστικό

Ό
λοι γνωρίζουμε πόσο σημαντι-
κό είναι το βούρτσισμα των δο-
ντιών. Αλλά η αλήθεια είναι ό-
τι οι έννοιες της τερηδόνας και 

της ουλίτιδας δεν παρέχουν αποτελεσμα-
τικό κίνητρο στα παιδιά να αποκτήσουν 
τη συνήθεια να βουρτσίζουν τακτικά τα 
δόντια τους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, 
εξάλλου, ότι όσοι από εμάς έχουμε παι-
διά ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να τα 
πείσουμε να το κάνουν αυτό σε καθημε-
ρινή βάση.

Κοινοί λόγοι για τους οποίους τα 
παιδιά αντιστέκονται στο βούρτσι-
σμα των δοντιών
Υπάρχουν μερικοί συνηθισμένοι λόγοι 
για τους οποίους τα παιδιά είναι «τσακω-
μένα» με το βούρτσισμα. Αρχικά, πρέπει 
να αναλογιστείτε ότι αυτή είναι μια νέα 

εμπειρία για το παιδί σας. Δεν του έχει 
γίνει συνήθεια ακόμα και δεν έχει εξοικει-
ωθεί με την ιδέα ή την αίσθηση του βουρ-
τσίσματος των δοντιών. Επιπλέον, για τα 
μικρά παιδιά που αλλάζουν  δόντια, το 
στόμα είναι μια ευαίσθητη περιοχή και η 
προσπάθεια αποφυγής του πόνου και της 
δυσφορίας είναι ενστικτώδης όταν αυτό 
συμβαίνει. Το παιδί σας μπορεί επίσης να 
προσπαθεί να διεκδικήσει την ανεξαρτη-
σία του επαναστατώντας εναντίον σας. 
Είναι σημαντικό όμως να το βοηθήσετε 
να εξοικειωθεί με αυτή τη συνήθεια που 
προστεύει τη στοματική του υγεία  δια 
βίου. Μέχρι τότε, υπάρχουν μερικές δια-
σκεδαστικές στρατηγικές που μπορείτε να 
δοκιμάσετε για να πείσετε το παιδί σας να 
βουρτσίσει τα δόντια του.

Διασκεδαστικοί τρόποι για να 
ενθαρρύνετε το βούρτσισμα των 
δοντιών

Πάρτε μια νέα οδοντόβουρτσα
Πολλές εταιρείες κατασκευάζουν οδο-
ντόβουρτσες με θέμα ήρωες από παιδι-
κές τηλεοπτικές εκπομπές ή ταινίες. Κάντε 
στο παιδί σας έκπληξη με μία νέα οδο-
ντόβουρτσα με τον αγαπημένο του ήρωα 
ή μπορείτε απλά να επιλέξετε ένα νέο 

χρώμα. Μερικά παιδιά μπορεί να θέλουν 
να επιλέξουν μόνα τους οδοντόβουρτσα. 
Κάντε την αγορά νέας οδοντόβουρτσας 
μια νέα διασκεδαστική τελετουργία κάθε 
μήνα – ακόμα κι αν δεν την χρειάζεται. 
Μπορεί επίσης να διαπιστώσετε ότι το να 
έχετε μερικές διαφορετικές οδοντόβουρ-
τσες βοηθά στο να κεντρίσετε το ενδιαφέ-
ρον του παιδιού σας.

Αφήστε το παιδί σας να επιλέξει τη 
γεύση της οδοντόκρεμας
Οι περισσότεροι ενήλικες είναι συνηθι-
σμένοι στη γεύση της οδοντόκρεμας και 
έχουν βρει τη γεύση που προτιμούν να 
χρησιμοποιούν. Δώστε στο παιδί σας την 
ίδια ευκαιρία. Αν παραπονιέται ότι δεν 
του αρέσει η γεύση της οδοντόκρεμας, 
δοκιμάστε διάφορες μέχρι να πετύχετε 
αυτή που του αρέσει.

Βουρτσίστε τα δόντια σας μαζί
Εάν το παιδί σας αισθάνεται ότι είναι 
το μόνο που υποβάλλεται σε αυτό το… 
βασανιστήριο, είναι λιγότερο πιθανό να 
θέλει να βουρτσίσει τα δόντια του. Αφή-
στε το να σας δει να βουρτσίζετε τα δόντια 
σας. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε 
να ενσωματώσετε το βούρτσισμα των 
δοντιών σε παιχνίδια με κούκλες ή λού-
τρινα ζωάκια. Μόλις το παιδί σας δει ότι 
όλοι βουρτσίζουν τα δόντια τους, θα είναι 
πολύ πιο πιθανό να το αποδεχθεί.

Δημιουργήστε ένα σύστημα επι-
βράβευσης
Δώστε στο παιδί σας ένα διασκεδαστικό 
κίνητρο. Μια αγαπημένη μέθοδος είναι 
να κρατάτε ένα ημερολόγιο με αυτοκόλ-
λητα – και να δίνετε ένα χρυσό αστέρι (ή 
όποιο αυτοκόλλητο τους αρέσει περισ-
σότερο) για κάθε βράδυ που βουρτσίζει 
τα δόντια του. Μόλις συγκεντρώσει έναν 
συγκεκριμένο αριθμό διανυκτερεύσεων 
στη σειρά, μπορεί να επιλέξει ένα νέο 
μικρό παιχνίδι. Θυμηθείτε να διατηρή-
σετε την υπομονή σας και να προσπαθείτε 
να ενθαρρύνετε το παιδί σας να βουρτσί-
ζει τα δόντια του, αντί να το τιμωρείτε για 
να το κάνει.

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

Η 
ανατροπή της μητριαρχ ίας 
ήταν η κοσμοϊστορική ήττα του 
γυναικείου φύλου. Ο άντρας 
πήρε το πηδάλιο και στο σπίτι, 

η γυναίκα ταπεινώθηκε, υποδουλώθηκε, 
έγινε σκλάβα των ορέξεών του και απλό 
εργαλείο για την παραγωγή παιδιών. Την 
ταπεινωμένη αυτή θέση της γυναίκας, 
όπως προβάλλει ανοιχτά, ιδίως στους 
Ελληνες της ηρωικής και ακόμα περισσό-
τερο της κλασικής εποχής, σιγά σιγά την 
ωραιοποίησαν υποκριτικά και ακόμα πού 
και πού της έδωσαν πιο απαλή μορφή, 
καθόλου όμως δεν την κατάργησαν» (Φ. 
Ενγκελς «Η καταγωγή της οικογένειας, 
της ατομικής ιδιοκτησίας και του κρά-
τους»).Ι
Πώς όμως εξελίσσεται το φαινόμενο των 
έμφυλων διακρίσεων και πώς αναπα-
ράγονται τα στερεότυπα; Στο ερώτημα 
αυτό κλήθηκε να απαντήσει η ομότιμη 
καθηγήτρια του Παν. Αιγαίου Μαρία Γκα-
σούκα, η οποία με συγκίνηση αφιέρωσε 
την παρέμβασή της στην εκδήλωση αυτή 
στη μνήμη της φοιτήτριάς της Ελένης 
Τοπαλούδη.
«Κάποια στιγμή ενώ υπήρχε ένα πλήθος 
κοινωνικών συνθηκών, από τους Αβορί-
γινες που είχαν τις γυναίκες σε χειρότερη 
θέση από τα σκυλιά έως και τις πιο γυναι-
κοκεντρικές κοινωνίες, όπως της Κρή-
της και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, 
περάσαμε σε ένα καθεστώς με μεγάλη 
έκταση: αυτό της πατριαρχίας. Είναι ένα 
στάδιο που δεν λέει να τελειώσει και 
τέμνει όλους τους κοινωνικο-οικονομι-
κούς σχηματισμούς έως σήμερα.
»Ωστόσο δεν έχει εξακριβωθεί πότε απα-
γορεύτηκε η συμμετοχή των γυναικών 
στη δημόσια σφαίρα αλλά και στην πρό-
σβαση στη γνώση. Παλαιότερα οι γυναί-
κες ήταν ιέρειες και θεραπεύτριες. Υπάρ-
χουν διάφορες θεωρίες. Οπως ότι δήθεν 
η σωματική ρώμη των ανδρών καθώς 
και η μη συμμετοχή των γυναικών στους 
πολέμους οδήγησε στην υποδούλωσή 
τους. Ομως οι γυναίκες έχασαν τη ρώμη 
τους όταν τους επιβλήθηκε ο εγκλεισμός. 
Ο Εγκελς είχε δίκιο. Ηταν η ατομική ιδι-
οκτησία, το περίσσευμα πλούτου και οι 
νόμιμοι κληρονόμοι που οδήγησαν στον 
έλεγχο των αναπαραγωγικών δυνατο-
τήτων των γυναικών και στην υποτέλειά 
τους.
Πέρα όμως από τη φυσική βία υπάρχει 
και η συμβολική που νομιμοποιεί την 
υποτέλεια. Η πατριαρχία γεννά μύθους 
και ιδεολογήματα. Αυτή απαντά τόσο 
στον λαϊκό λόγο όσο και στον λόγιο. Στον 

πρώτο ο άνδρας ταυτίζεται με το λιοντάρι 
ή τον αετό, ενώ η γυναίκα με την αλεπού. 
Στον λόγιο λόγο τον συναντάμε στους 
μύθους του Ησίοδου και στη Θεογονία 
αλλά και σε όλες τις θεογονίες. Χαρακτη-
ριστικός είναι και ο μύθος της Μήδειας. 
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπήρ-
χαν οκτώ μύθοι για τη Μήδεια. Εξ αυτών 
μόνο ένας αναφέρει τη Μήδεια ως παιδο-
κτόνο. Και όμως, από τους οκτώ μόνον 
αυτός του Ευριπίδη κατίσχυσε έως και τις 
ημέρες μας.
Οι θρησκείες, ακολούθως, από την 
Αβραμική, Ιουδαϊκή, που είναι και το 
αυγό του φιδιού, τον Χριστιανισμό και 
το Ισλάμ. Η θεωρία της πατριαρχίας 
κάνει τον κύκλο της και δεν θα προστε-
θεί τίποτε άλλο μετά την αριστοτελική 
διατύπωση “άρχον φύσει και δεσπόζον 
φύσει, το δε δυνάμενον τω σώματι ταύτα 
πονείν αρχόμενον και φύσει δούλον· διό 
δεσπότῃ καί δούλῃ ταυτό συμφέρει. φύσει 
μεν ουν διώρισται το θήλυ και το δού-
λον”.
Γιατί παράγονται αυτά τα ιδεολογήματα; 
Γιατί απαιτείται η νομιμοποίησή τους. 
Στην αρχή γίνεται επίκληση της φύσης και 
ακολούθως της μεταφυσικής. Ο Θεός το 
έκανε έτσι. Οι δε γυναίκες αντιμετωπί-
ζονται με διττό τρόπο. Είτε ως Εύες είτε 
ως Παναγίες. Η Παναγία έχει αποδεχτεί 
την πατριαρχία, την έχει εσωτερικεύσει 
και επίσης είναι η αιώνια ανήλικη. Είναι 
ενδεικτικό το γεγονός ότι οι γυναίκες έως 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν μπορού-
σαν καν να καταθέσουν ως μάρτυρες στα 
δικαστήρια...
Ως Εύες οι γυναίκες δαιμονοποιήθηκαν 
λόγω της σεξουαλικότητας και της ανα-
παραγωγικής τους δυνατότητας. Δαιμο-
νοποιήθηκε αυτή η ίδια διαδικασία που 
φέρνει τη ζωή. Η έμμηνος ρύση είναι 
αμαρτία, οι Εύες είναι οι φορείς του 
κακού. Οι Εύες είναι υπεύθυνες για τις 
καταστροφικές πράξεις των ανδρών. Ως 
προς τους θριάμβους τους, τους νέμονται 
οι ίδιοι οι άνδρες. Σε τρεις αιώνες, λοι-
πόν, είχαμε δυο γενοκτονίες γυναικών. 
Τα στερεότυπα αναπαράγονται και ανθί-
στανται. Η γυναίκα είναι ιδιοκτησία του 
άνδρα. Πήγε να σκοτώσει τη γυναίκα του 
γιατί αυτή έφτιαξε ψαρόσουπα και όχι 
τηγανητές πατάτες... Η Ελένη Τοπαλούδη, 
η φοιτήτριά μου, δολοφονήθηκε από 
δυο εύπορους νέους γιατί τόλμησε να πει 
“όχι”. Γιατί έθιξε την τοξική αρρενωπό-
τητά τους. Και μετά τι συνέβη; Πόσοι βγή-
καν, χυδαιολόγησαν και σύλησαν πάνω 
στο νεκρό κορμάκι της;» κατέληξε στην 
παρέμβασή της η ομότιμη καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Μια ιστορία από τα παλιά
Κωνσταντίνα Ιωακειμίδου 
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υγεία

Ο
ι ασθένειες των ού-
λων είναι από τις πιο 
κοινές χρόνιες α-
σθένειες που επη-

ρεάζουν μεταξύ 20% και 50% 
των ανθρώπων παγκοσμίως. Τα 
πρώιμα στάδια της ουλίτιδας εί-
ναι θεραπεύσιμα και αναστρέ-
ψιμα (ουλίτιδα). Αλλά μερικοί 
άνθρωποι αναπτύσσουν μια 
χρόνια καταστροφική μορφή 
ασθένειας των ούλων, η οποία 
είναι μη αναστρέψιμη -προχω-
ρημένη περιοδοντίτιδα που ε-
ξελίσσεται σε απώλεια δο-
ντιών.
Έν α ς  α υ ξ α ν ό μ ε ν ο ς 
όγκος στοιχείων δεί-
χνει ότι η ασθένεια των 
ούλων μπορεί επί-
σης να κάνει τους 
ανθρώπους πιο 
πιθανό να αναπτύ-
ξουν άλλες σοβα-
ρές παθήσεις. Παρα-
κάτω είναι μερικές από 
τ ις κοινέ ς παθήσεις 
υγείας που συνδέο-
νται με την ασθένεια 
των ούλων.

Νόσος Αλτσχάιμερ
Αρκετές μεγάλες μελέ-
τες συμφωνούν ότι η 
μέτρια ή σοβαρή ασθέ-
νεια των ούλων σχετί-
ζεται με την άνοια. 
Για παράδειγμα, μια 
μελέτη έδειξε ότι το 
να πάσχετε από χρό-
νια νόσο των ούλων για 
δέκα χρόνια ή περισσό-
τερο συσχετίστηκε με 70% 
υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης 
Αλτσχάιμερ από εκείνους που 
δεν είχαν. Η έρευνα έχει επί-
σης δείξει μια σχέση μεταξύ της 
νόσου των ούλων και της εξα-
πλάσιας μείωσης της γνωστικής 
ικανότητας.

Καρδιαγγειακές παθήσεις
Η καρδιαγγειακή νόσος συνδέε-
ται επίσης σταθερά με την ασθέ-
νεια των ούλων. Σε μια μεγάλη 
μελέτη με πάνω από 1.600 
άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, 
η ασθένεια των ούλων συνδέ-

θηκε με σχεδόν 30% υψηλό-
τερο κίνδυνο για πρώτη καρ-
διακή προσβολή. Αυτή η σχέση 
παρέμεινε ακόμη και μετά την 
προσαρμογή για άλλες παθή-
σεις (όπως ο διαβήτης και το 
άσθμα) ή συνήθειες του τρόπου 
ζωής (όπως το κάπνισμα) που 
είναι γνωστό ότι αυξάνουν τον 
κίνδυνο καρδιακής προσβολής.

Διαβήτης τύπου 2
Η ουλίτιδα είναι μια γνωστή 
επιπλοκή του διαβήτη τύπου 2 
και η χρόνια νόσος των ούλων 

αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνι-
σης διαβήτη τύπου 2. Οι δια-
δικασίες που συνδέουν τις 

δύο ασθένειες είναι στο 
επίκεντρο πολλών ερευ-
νών και είναι πιθανό η 
φλεγμονή που προκα-

λείται από τη μια πάθηση 
να επηρεάζει την άλλη. 
Για παράδειγμα, ο δια-
βήτης τύπου 2 αυξά-
νει τον κίνδυνο ασθέ-

νειας των ούλων αυξά-
νοντας τη φλεγμονή στα 

ούλα. Η νόσος των ούλων έχει 
επίσης αποδειχθεί ότι συμ-

βάλλει στην εξασθενη-
μένη σηματοδότηση της 
ινσουλίνης και στην αντί-

σταση στην ινσουλίνη –και 
τα δύο μπορούν να επιδει-
νώσουν τον διαβήτη τύπου 2.

Καρκίνος
Η ασθένεια των ούλων 

συνδέεται επίσης με μεγαλύ-
τερο κίνδυνο ανάπτυξης πολ-
λών τύπων καρκίνου. Για παρά-
δειγμα, οι ασθενείς που ανέ-
φεραν ότι είχαν ιστορικό ουλί-
τιδας αποδείχθηκε ότι είχαν 
43% μεγαλύτερο κίνδυνο καρ-
κίνου του οισοφάγου και 52% 
μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνου 
του στομάχου. Άλλες έρευνες 
ανέφεραν επίσης ότι άτομα με 
χρόνια νόσο των ούλων είχαν 
14-20% υψηλότερο κίνδυνο να 
αναπτύξουν οποιοδήποτε τύπο 
καρκίνου. Η ίδια μελέτη έδειξε 
επίσης 54% υψηλότερο κίν-
δυνο για καρκίνο του παγκρέ-
ατος.

Ο
ι ηλικιωμένοι άνθρωποι που τρώνε ή πίνουν 
πράγματα που περιέχουν αντιοξειδωτικές 
φλαβονόλες, όπως φρούτα, λαχανικά, τσάι 
και κρασί, εμφανίζουν βραδύτερη απώλεια 

μνήμης, δείχνει μια νέα αμερικανική επιστημονική έ-
ρευνα. Οι φλαβονόλες είναι ένας τύπος φλαβονοειδών, 
μιας ομάδας φυτοχημικών ουσιών που έχουν ωφέλι-
μες επιπτώσεις στην υγεία χάρη στις αντιοξειδωτικές 
και αντιφλεγμονώδεις δράσεις τους.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρ Τόμας Χόλαντ του 
Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ρας του Σικάγου, 
οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιο-
δικό «Neurology» της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευ-
ρολογίας, μελέτησαν 961 ανθρώπους με μέση ηλικία 
81 ετών, κανένας από τους οποίους δεν είχε άνοια στην 
αρχή της μελέτης. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθη-
καν επί επτά χρόνια για τη διατροφή τους και παράλ-
ληλα έκαναν γνωστικά και μνημονικά τεστ, ενώ ελή-
φθησαν υπόψη και άλλοι παράγοντες όπως το φύλο, 
το κάπνισμα, το μορφωτικό επίπεδό τους, ο βαθμός 
σωματικής άσκησης, ο χρόνος που αφιέρωναν σε νοη-
τικές δραστηριότητες, όπως το διάβασμα κ.α.
Οι άνθρωποι είχαν χωριστεί σε πέντε ομάδες με βάση 
την ποσότητα φλαβονολών που κατανάλωναν στη δια-
τροφή τους (από 5 έως 15 μιλιγκράμ, ενώ κατά μέσο 

όρο ήταν περίπου 10 μιλιγκράμ τη μέρα). Κάθε συμμε-
τέχων βαθμολογήθηκε με ένα «σκορ» που συνόψιζε 
τις επιδόσεις του στα συνολικά 19 γνωστικά τεστ: από 
0,5 για εκείνους χωρίς προβλήματα έως 0,2 για όσους 
είχαν ήπια γνωστική εξασθένηση και -0,5 για τα άτομα 
με Αλτσχάιμερ.
Διαπιστώθηκε ότι το γνωστικό «σκορ» των ανθρώπων 
με την υψηλότερη κατανάλωση φλαβονολών μειωνό-
ταν κατά μέσο όρο με ρυθμό 0,4 μονάδες ανά δεκαε-
τία πιο αργά από ό,τι των ατόμων με την λιγότερη κατα-
νάλωση αυτών των ουσιών στη διατροφή τους. Με 
άλλα λόγια, όσο περισσότερες φλαβονόλες κατανά-
λωνε ένας ηλικιωμένος, τόσο απομάκρυνε την πιθα-
νότητα να έχει εξασθενημένη γνωστική και μνημονική 
λειτουργία.

Οι φλαβονόλες μειώνουν τον κίνδυνο 
απώλειας μνήμης στους ηλικιωμένους

Τέσσερις παθήσεις που 
συνδέονται με την ασθένεια των 
ούλων

Η 
κατανάλωση μόνο ενός γεύματος την ημέρα σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας σε 
ενήλικες 40 ετών και άνω, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the 
Academy of Nutrition and Dietetics. Η παράλειψη πρωινού σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο 
θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα και η έλλειψη μεσημεριανού γεύματος ή δείπνου 

με θνησιμότητα από όλες τις αιτίες.
Ακόμη και μεταξύ των ατόμων που τρώνε τρία γεύματα ημερησίως, η κατανάλωση δύο παρακείμενων 
γευμάτων με διαφορά μικρότερη ή ίση με 4,5 ώρες μεταξύ τους σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο θανά-
του από όλες τις αιτίες.
«Σε μια εποχή που η διαλείπουσα νηστεία διαφημίζεται ευρέως ως λύση για την απώλεια βάρους, τη 
μεταβολική υγεία και την πρόληψη ασθενειών, η μελέτη μας είναι σημαντική για το μεγάλο τμήμα των 
Αμερικανών ενηλίκων που τρώνε λιγότερα από τρία γεύματα κάθε μέρα. Η έρευνά μας αποκάλυψε ότι 
τα άτομα που τρώνε μόνο ένα γεύμα την ημέρα έχουν περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από εκεί-
νους που είχαν περισσότερα καθημερινά γεύματα.
Μεταξύ αυτών, οι συμμετέχοντες που παραλείπουν το πρωινό τους έχουν περισσότερες πιθανότητες 
να αναπτύξουν θανατηφόρα καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ όσοι παραλείπουν το μεσημεριανό γεύμα 
ή το βραδινό αυξάνουν τον κίνδυνο θανάτου από όλες τις αιτίες», σημείωσε ο επικεφαλής συγγραφέας 
Yangbo Sun, από το University of Tennessee Health Science Center, στο Μέμφις των ΗΠΑ. «Με βάση 
αυτά τα ευρήματα, συνιστούμε να τρώτε τουλάχιστον δύο έως τρία γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέ-
ρας».
Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από μια ομάδα περισσότερων από 24.000 Αμερικανών ενηλίκων 40 
ετών και άνω που συμμετείχαν στην Εθνική Έρευνα Εξέτασης Υγείας και Διατροφής (NHANES) μεταξύ 
1999 και 2014. Η NHANES, μια συνεχιζόμενη, εθνικά αντιπροσωπευτική έρευνα για την υγεία του πλη-

θυσμού των ΗΠΑ, το συλλέγει ένα ευρύ φάσμα δεδομένων που σχετίζονται με την 
υγεία για να αξιολογήσει τη διατροφή, τη γενική υγεία, το ιστορικό ασθένειας 

και τις συμπεριφορές υγείας κάθε δύο χρόνια. Οι διατροφικές συμπερι-
φορές αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας 24ωρη ανάκληση. Ο θάνα-

τος και οι υποκείμενες αιτίες θανάτου εξακριβώθηκαν από τη 
σύνδεση με τα αρχεία θανάτου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Η αιτία των 4.175 θανάτων που εντοπίστηκαν σε αυτήν 
την ομάδα (878 από καρδιά) επιβεβαιώθηκε από το 

Αρχείο Συνδεδεμένης Θνησιμότητας Δημόσιας Χρή-
σης NHANES. Οι ερευνητές παρατήρησαν ορισμένα 

κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των συμμετεχό-
ντων που έτρωγαν λιγότερα από τρία γεύματα 
την ημέρα (περίπου το 40% των ερωτηθέντων) 
-ήταν πιο πιθανό να είναι νεότεροι, άνδρες, 
να έχουν λιγότερη μόρφωση και χαμηλό-
τερο οικογενειακό εισόδημα, να καπνίζουν, 
να πίνουν περισσότερο αλκοόλ και να κατα-
ναλώνουν τρόφιμα με λιγότερα θρεπτικά 
συστατικά.

Η παράλειψη γευμάτων μπορεί να συνδέεται 
με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας
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ιστορίες

Τ
ο ημερολόγιο έδειχνε 12 Μαρτίου 
2011. Ήταν μια βροχερή μέρα και ο Μέ-
ριλ Τζένκινς ήταν βυθισμένος στις σκέ-
ψεις του έχοντας χάσει τη σύζυγό του 

μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο. Λίγο ο μου-
ντός καιρός εκείνο το ψυχρό ανοιξιάτικο πρω-
ινό, λίγο η βαριά διάθεση από τη μεγάλη απώ-
λεια που είχε βιώσει, και ο Μέριλ ένιωσε την 
ανάγκη ν’ αναζητήσει τις ρίζες του.
Γεννημένος πριν από 68 χρόνια, σ’ ένα μικρό 
ορεινό χωριό, ο Μέριλ βρέθηκε λίγες μέρες 
μετά τη γέννησή του παρατημένος στα σκα-
λιά μιας εκκλησίας, της Παναγίας της Παντά-
νασσας. Μοναδικό στοιχείο ταυτότητας, ένα 
χειρόγραφο σημείωμα που έγραφε: «...είναι 
βαφτισμένος, τον λένε Μήτσο». Ήταν στις 25 
Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα όταν βρέθηκε 
και σχεδόν ένα 24ωρο αργότερα μεταφέρθηκε 
στο Ορφανοτροφείο της Πάτρας, απ’ όπου 
τον υιοθέτησε ένα ζευγάρι Αμερικανών όταν 
ήταν 11 μηνών, βάζοντάς τον σε μια νέα πορεία 
ζωής, πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από 
εκεί που είδε το πρώτο φως της μέρας.
Ο Μήτσος, που στη συνέχεια πήρε το όνομα 
Μέριλ Τζένκινς (Merrill Jenkins), έλαβε πολλή 
αγάπη από τους θετούς του γονείς και μεγά-
λωσε αμέριμνος κάνοντας ποδήλατο και παί-
ζοντας ατέλειωτες ώρες με τα παιδιά της γειτο-
νιάς του στο Cedar Hill (Τσένταρ Χιλ), μια μικρή 
πόλη κοντά στο Saint Louis (Σαιντ Λούις), στο 
Μιζούρι των ΗΠΑ. Έκανε τη δική του οικογέ-
νεια και παρόλο που πάντα ήξερε πως ήταν 
υιοθετημένος και είναι Έλληνας δεν είχε νιώ-
σει ποτέ την ανάγκη να βρει τη βιολογική του 
οικογένεια μέχρι εκείνο το πρωινό, που άρχισε 
να ξετυλίγει το κουβάρι της ιστορίας του. Αυτό 
που τον έφερε μια δεκαετία και πλέον μετά να 
γιορτάζει τα εξηκοστά όγδοα γενέθλιά του, για 
πρώτη φορά με την ελληνική του οικογένεια, σ΄ 
ένα πάρτι έκπληξη για τον ίδιο!

Η αναζήτηση κράτησε μια δεκαετία
«Εκείνο το πρωινό καθόμουν μπροστά στον 
υπολογιστή και αποφάσισα να πληκτρολο-
γήσω "ορφανοτροφείο Πάτρας", αναζητώντας 
πληροφορίες. Το είχα ξανακάνει 2-3 φορές στο 
παρελθόν, χωρίς να προκύψει κάτι ενδιαφέ-
ρον. Αυτή τη φορά, στη λίστα των αποτελεσμά-
των εμφανίστηκε ένα άρθρο των New York 
Times από το 1996, που μιλούσε για τα "κλεμ-
μένα" παιδιά του ορφανοτροφείου της Πάτρας. 
Δεν είχα ακούσει ποτέ τίποτα γι’ αυτό. Διάβασα 
το άρθρο απνευστί, μένοντας με ανοιχτό το 
στόμα... Αισθάνθηκα την ανάγκη να αρχίσω να 
ερευνώ το παρελθόν μου και να δω τι μπορώ 
να βρω. Πήγα στο υπόγειο και αναζήτησα τον 
φάκελο της υιοθεσίας μου, που είχαν κρατήσει 
οι γονείς μου, και πέρασα την υπόλοιπη μέρα 
μου μπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή», 
εξιστορεί ο Μέριλ, ο οποίος ήρθε αμέσως σε 
επαφή με μια οργάνωση στην Ελλάδα για να 
τον βοηθήσει στην έρευνά του, ενώ παράλ-
ληλα αναζήτησε τον φάκελο με τα στοιχεία του 
στα αρχεία της αρμόδιας κοινωνικής υπηρε-
σίας των ΗΠΑ.
«Ήλπιζα ότι θα βρω στοιχεία σε αυτό τον 
φάκελο αλλά δυστυχώς δεν υπήρχαν άλλες 
πληροφορίες ή ονόματα», λέει και ανατρέχο-
ντας στο παρελθόν θυμάται πως πάντα γνώ-
ριζε ότι ήταν υιοθετημένος. «Στη δευτέρα 
δημοτικού είπα στη δασκάλα μου ότι είμαι 
υιοθετημένος. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς 
μου το είπαν οι γονείς μου, αλλά ήξερα πάντα 

πως είμαι υιοθετημένος και ότι είμαι Έλλη-
νας. Ήμουν, μάλιστα, πολύ υπερήφανος που 
είμαι Έλληνας, αν και τότε δεν ήξερα τι ακριβώς 
σημαίνει αυτό».
Δυο χρόνια αργότερα, το 2013, αποφάσισε 
να κάνει ένα DNA τεστ στο Ancestry, αλλά το 
μόνο που κατάφερε να εντοπίσει ήταν κάποια 
πολύ μακρινά του ξαδέλφια. Και παρότι πέρα-
σαν αρκετά χρόνια, δεν εγκατέλειψε την προ-
σπάθεια και το 2018 αποφάσισε ν’ ανεβάσει 
τα στοιχεία του και σε άλλους σχετικούς ιστό-
τοπους, όπως το «My Heritage», για να δει αν 
μπορεί να βρει κάτι περισσότερο. Ήταν τότε 
που η Ευτυχία Νούλα (Λίντα Κάρολ Φόρρεστ), 
η δραστήρια πρόεδρος του «The Eftychia 
Project» (σ.σ. ένας μη κερδοσκοπικός οργα-
νισμός, που από το 2019 βοηθάει ελληνικής 
καταγωγής παιδιά υιοθετημένα στις ΗΠΑ να 
βρουν τις ρίζες τους) και στενή φίλη του Μέριλ, 
τον συμβούλεψε να κάνει ένα ακόμη τεστ DNA, 
αυτή τη φορά στο 23andme, το οποίο και τον 
οδήγησε στο να βρει έναν πρώτο του ξάδελφο.
Ήταν τότε που για πρώτη φορά ένιωσε πως 
το τόσο μπλεγμένο κουβάρι της σύντομης 
ζωής του στην Ελλάδα άρχισε να ξετυλίγε-
ται… «Τα αποτελέσματα βγήκαν έναν μήνα 
μετά και κατά τύχη η Ευτυχία ήταν στο σπίτι 
μου εκείνο το Σάββατο, όταν γύρω στο μεση-
μέρι άνοιξα τον υπολογιστή μου και βρέθηκα 
μπροστά στην οθόνη να κοιτώ ένα email από 
το 23andme, χωρίς να μπορώ να πιστέψω αυτό 
που έβλεπα», θυμάται. Ο ξάδελφός του έμενε 
στο Μόντρεαλ του Καναδά αλλά για κακή τύχη 
του Μέριλ, ο πατέρας του, με τον οποίο φαίνε-
ται πως είχαν δεσμούς αίματος, είχε φύγει από 
τη ζωή… Η επικοινωνία μαζί του «ξεθώριασε» 
σιγά σιγά, αλλά όχι και η ελπίδα πως θα βρει 
τελικά τη βιολογική του οικογένεια. Και είχε 
δίκιο! Μια από τις αναζητήσεις τον έφερε σε 
επαφή με μια γυναίκα που ζούσε σε κοντινή 
απόσταση από τον ίδιο στις Ηνωμένες Πολι-
τείες, ο σύζυγος της οποίας φαίνεται πως ήταν 
ξάδελφος του Μέριλ. Ο Στιβ είχε καταγωγή 
από τη Δροσιά, μια μικρή τοπική κοινότητα 
στον ευρύτερο δήμο Ερυμάνθου, στην Αχαΐα, 
κι ήταν αυτό το στοιχείο τελικά που «ξεκλεί-
δωσε» τον γρίφο της ιστορίας του Μέριλ.
Θέλοντας να βοηθήσει τον φίλο της, η Ευτυ-
χία, μαζί με τη Μαρία, εθελόντρια στο «The 
Eftychia Project», βρέθηκαν στις αρχές του 
περασμένου Σεπτέμβρη στο καφενείο της 
Δροσιάς να πίνουν καφέ και ν’ απαντούν στις 
επίμονες ερωτήσεις ενός ηλικιωμένου για 
το τι τις φέρνει στο χωριό. «Η Δροσιά είναι 
ένα μικρό ορεινό χωριό στην Τριταία. Δεν 

είναι πέρασμα, όταν κάποιος πάει εκεί, πάει 
για κάποιον λόγο. Γι αυτό και μας ρώτησε ο 
άνθρωπος: τι είστε εσείς ρε κορίτσια;», περι-
γράφει με γλαφυρό τρόπο η Μαρία. Του απά-
ντησαν, λοιπόν, πως έχουν έρθει από τις Ηνω-
μένες Πολιτείες για να δουν το χωριό ενός 
φίλου τους. «Μας ρώτησε το όνομά του, του 
απαντήσαμε και από εκεί και πέρα μας είπε τα 
πάντα!», λέει με ενθουσιασμό, εξηγώντας πως 
για καλή τους τύχη όλη η οικογένεια (από την 
πλευρά του πατέρα) ζει στην Πάτρα, ενώ μια 
από τις ξαδέλφες του έχει ταβέρνα στα Βρα-
χναίικα.
«Πήγαμε στην ταβέρνα και εκεί έπρεπε να 
πούμε την αλήθεια. Της εξηγούμε ποιοι είμα-
στε, τι κάνουμε και αν μπορεί να συζητήσει 
με τις θείες και τους θείους της να δεχτούν 
να κάνουν τεστ DNA. Η κοπέλα σοκαρίστηκε 
καθώς δεν είχε ακούσει ποτέ κάτι σχετικό. 
Κάποια στιγμή, μάλιστα, δάκρυσε», εξηγεί η 
Ευτυχία που θυμάται σαν σήμερα τη μέρα που 
τα ξαδέλφια του Μέριλ έκαναν το τεστ και βγή-
καν τα αποτελέσματα. «Άρχισαν να λένε “είναι 
δικός μας, είναι αδελφός μας” και να ρωτούν 
με αγωνία πότε θα έρθει στην Ελλάδα!», τονί-
ζει η Ευτυχία -επίσης υιοθετημένη στις ΗΠΑ- 
που εδώ και χρόνια απολαμβάνει την αγάπη 
και τη θαλπωρή της δικής της βιολογικής οικο-

γένειας.
Ο Μέριλ ήρθε στην Ελλάδα για να συναντη-
θεί με τα ξαδέλφια του στις 31 Οκτωβρίου, με 
την Ευτυχία να τον υποδέχεται στο αεροδρό-
μιο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που επισκεπτό-
ταν τη χώρα σε αναζήτηση της βιολογικής του 
οικογένειας, ενώ δημοσιεύματα στον τοπικό 
Τύπο, αλλά και μια εμφάνιση στην εκπομπή 
της Αγγελικής Νικολούλη «Φως στο Τούνελ» 
μπορεί να έκαναν το τηλέφωνό του να χτυπά 
συνέχεια από ανθρώπους που πίστευαν πως 
είχαν κάποια συγγένεια μαζί του, αλλά δυστυ-
χώς δεν είχαν αποτέλεσμα. Το 2018, μάλιστα, ο 
Μέριλ και η Ευτυχία είχαν επισκεφθεί τον ιερέα 
της Παναγίας Παντάνασσας στην Πάτρα καθώς 
πίστευαν τότε ότι στα σκαλιά εκείνης της εκκλη-
σίας είχε βρεθεί ως εγκαταλελειμμένο βρέ-
φος. Η Ευτυχία δεν ξεχνά τη συγκίνηση που 
βίωσαν, όταν ο ιερέας καλούσε τους πιστούς 
στη λειτουργία της Μεγάλης Παρασκευής να 
βοηθήσουν τον Μέριλ να βρει την οικογένειά 
του, ωστόσο στο κάλεσμα του ιερέα η απά-
ντηση ήταν η σιωπή. Μια σιωπή που η Ευτυ-
χία κατάλαβε αργότερα πού οφειλόταν, αφού 
κατά την επίσκεψή της στη Δροσιά ανακάλυψε 
ότι η Παναγιά Παντάνασσα που αναφερόταν 
στην καταγραφή της αστυνομίας για τη μέρα 

που βρέθηκε ο μικρός Μήτσος ήταν αυτή του 
μικρού ορεινού χωριού και όχι της Πάτρας.

Η υποδοχή που γέμισε την ψυχή 
του
Μια μέρα μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο 
Μέριλ περιστοιχιζόταν από δεκάδες μέλη της 
ευρύτερης βιολογικής του οικογένειας (ξαδέλ-
φια και τα παιδιά τους κυρίως), που οργάνω-
σαν ένα μεγάλο πάρτι υποδοχής σε εστιατόριο 
της Πάτρας για να υποδεχθούν τον δικό τους 
άνθρωπο και να τον «πνίξουν» στα λουλούδια, 
τις αγκαλιές και τα φιλιά.
«Την πρώτη φορά που τους συνάντησα στην 
ταβέρνα στην Πάτρα, ήταν κάτι ξεχωριστό. 
Η αγάπη που μου έδειξαν ήταν κάτι πρωτό-
γνωρο. Οι Έλληνες είναι πολύ θερμοί, ιδίως με 
την οικογένειά τους. Ένιωσα αμέσως ότι είχα 
επιστρέψει στο σπίτι μου. Είναι όλοι υπέρο-
χοι», λέει ο Μέριλ, με έκδηλη τη συγκίνηση 
στη φωνή.
«Ορισμένα από τα υιοθετημένα παιδιά στην 
Αμερική που ψάχνουν την οικογένειά τους 
στην Ελλάδα αναζητούν αυτή ακριβώς τη 
ζεστασιά που ίσως να τους έλειψε. Εγώ ήμουν 
από τους τυχερούς. Δεν μου έλειπε κάτι πριν, 
αλλά το να βρω την ελληνική οικογένειά μου 
είναι κάτι εκπληκτικό. Ήταν σαν ένα bonus από 

τη ζωή!», τονίζει.

Η επιστροφή στη Δροσιά και ο πατέ-
ρας που πέθανε ...άκληρος
Μια από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά 
στιγμές αυτού του ταξιδιού του Μέριλ ήταν η 
επιστροφή στο χωριό του. «Είχα δει πώς είναι 
η Δροσιά στο street view της google αλλά ήταν 
άλλο πράγμα να βλέπεις το χωριό από κοντά, 
γνωρίζοντας τους δεσμούς που έχεις μαζί του. 
Λατρεύω το ορεινό τοπίο και κοιτώντας τα σπί-
τια και τον περιβάλλοντα χώρο σκεφτόμουν 
πώς θα ήταν αν είχα μείνει εκεί. Μου άρεσε 
πολύ η αίσθηση του “ανήκειν” που ένιωσα 
φτάνοντας σ’ αυτόν τον τόπο», αφηγείται.
Μπορεί η επιστροφή στο χωριό να ήταν φορ-
τισμένη συναισθηματικά, αλλά ίσως το πιο 
δύσκολο κομμάτι μέσα του είναι το να γνωρίζει 
πως ο πατέρας του πέθανε χωρίς να έχει κάνει 
άλλα παιδιά και χωρίς να γνωρίζει τη δική του 
ύπαρξη. «Προφανώς ο πατέρας του ήταν εργέ-
νης, δεν έμαθε ποτέ ότι άφησε κάποια κοπέλα 
έγκυο, παντρεύτηκε, δεν έκανε παιδιά και 
πέθανε χωρίς να ξέρει ότι κάπου στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες ζει ο βιολογικός του γιος. Είχε, 
μάλιστα, πολλά ανίψια, τα οποία και λάτρευε», 
εξηγεί η Μαρία.

Υιοθετήθηκε βρέφος στις ΗΠΑ και βρήκε τους 
συγγενείς του στην Ελλάδα μετά από 68 χρόνια 
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Έ
φτασε η περιβόητη Black Friday.
Επιχειρήσεις και καταστήματα 
διαθέτουν και πάλι ελκυστικές 
- όπως διατυμπανίζουν - προ-

σφορές στο πλαίσιο της «Μαύρης Παρα-
σκευής». 
Το εγχείρημα που υιοθετήθηκε επιτυ-
χώς σε όλες σχεδόν τις δυτικές χώρες (η 
Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση) πραγ-
ματοποιείται την Παρασκευή 25 Νοεμ-
βρίου. 
Ο όρος Black Friday, κατά το «έθιμο», 
έχει τις ρίζες του στη δεκαετία του1960 
όταν τα λογιστικά φύλλα και οι αποδεί-
ξεις ήταν ακόμη χειρόγραφα και τα κατα-
στήματα είχαν δύο χρώματα μελανιού 
για να καταγράφουν τα στοιχεία. Με κόκ-
κινο γράφονταν οι ημέρες με αρνητικό 
ισολογισμό πωλήσεων και με μαύρο οι 
ημέρες με θετικό απολογισμό. 
Η «Μαύρη Παρασκευή», τε λευταία 
Παρασκευή του Νοεμβρίου όπως έχει 
καθιερωθεί, είναι ένας καθαρά γιάνκη-
κος θεσμός, ο οποίος κηρύσσει την 
έναρξη των Χριστουγεννιάτικων αγορών 
και προκαλεί υστερία στους καταναλω-
τές, κυρίως χαμηλής αγοραστικής δύνα-
μης, με τις πολυδιαφημισμένες «μαύρες» 
προσφορές. 
Στην ουσία στοιβάζει αξημέρωτα έξω 
από τα καταστήματα πλήθος κόσμου, 
που στο τέλος ποδοπατούνται μεταξύ 
τους για να αγοράσουν το περίσσευμα 
μάλλον των εμπορευμάτων, ενώ οι εργα-
ζόμενοι βρίσκονται να είναι ακόμα μια 
φορά τα εξιλαστήρια θύματα της εργασι-
ακής δουλείας. 

Όλα αυτά βέβαια στο βωμό του κέρ-
δους και του ανταγωνισμού των μεγάλων 
εμπόρων, οι οποίοι θέλουν να συγκε-
ντρώσουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο 
τζίρο.
Βέβαια, για να πούμε και του στραβού (της 
στραβής) το δίκιο, στις ΗΠΑ όταν μιλάμε 
για προσφορές δεν εννοούμε αυτές που 
έχουμε συνηθίσει εδώ της τάξεως των 30 
με 50%. Εννοούμε τιμές κάτω του κόστους 
αγοράς, στους ελάχιστους πάντως πελάτες 
που θα προλάβουν… 
Δεν λείπουν, εν τω μεταξύ, και τα γεγο-
νότα βίας όπως ξυλοδαρμοί, μαχαι-
ρώματα ακόμη και πυροβολισμοί, με 
θύματα άτυχους πελάτες που «ευνοήθη-
καν» να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή... 
Ο θεσμός τα τελευταία χρόνια έχει εξα-
πλωθεί και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
και κάθε χρονιά συμμετέχουν όλο και 
περισσότεροι λιανέμποροι. Στον Καναδά 
η «Μαύρη Παρασκευή» έκανε την εμφά-
νισή της το 2011 και θωρείται επινόηση 
των εμπορικών συλλόγων στην προσπά-
θειά τους να αποτρέψουν τους Καναδούς 
καταναλωτές να ταξιδεύουν για ψώνια 
στις γειτονικές ΗΠΑ. Μία καλή ευκαιρία 
για τους τοπικούς εμπόρους να ξεφορ-
τωθούν το παλιό κυρίως εμπόρευμα πριν 
τις γιορτές. 
Το online shopping έχει κι’ αυτό διευκο-
λύνει κατά πολύ την αύξηση των πωλή-
σεων καταναλωτικών αγαθών. 
Πιστεύω πως κάθε προσπάθεια που απο-
βλέπει στην εξοικονόμηση χρημάτων των 
καταναλωτών, ειδικά σε δύσκολους και-
ρούς, είναι πάντοτε καλοδεχούμενη. 
Τα αίτ ια όμως του συγκεκριμένου 
θεσμού είναι βαθύτερα και πέρα από τις 
όποιες υπερπροσφορές έχουν να κάνει 
κυρίως με το φρούτο της ξενομανίας. Τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς 
το εντονότατο φαινόμενο υιοθέτησης 
όλων των δυτικών εμπορικών εθίμων. 
Ημέρες όπως του Αγίου Βαλεντίνου, των 
Ευχαριστιών, του Σάντα Κλος, της Μητέ-
ρας,  του Πατέρα, της Λευκής Νύχτας, για 
να αναφέρω τις πιο γνωστές, μπήκαν για 
τα καλά στη ζωή μας, προς τέρψιν του 
ταλαίπωρου λαού, με οδυνηρό αποτέ-
λεσμα το άδειασμα του ισχνού… πορτο-
φολιού!
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Black Friday
Ενας ξενόφερτος θεσμός…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

Φ
ίλες και φίλοι,
Έμαθα ότι "έφυγε" ο κιθαρί-
στας-τραγουδιστής Νίκος Νικολα-
ΐδης. Λυπήθηκα, λυπήθηκα πολύ, 

τι να γράψω τώρα και τι να πω.
Με τον Νίκο γνωρίστηκα στην Αθήνα, το 
1964, όταν εκείνος έπαιζε και τραγούδαγε 
στην Πλάκα, στο κοσμικό κέντρο "Ο Γέρος 
του Μωριά" και εγώ δούλευα σερβιτόρος 
τρεις πόρτες πιο πάνω, στην μπουάτ "Απα-
νεμιά”.
Ξανασυναντηθήκαμε μετά από λίγα χρόνια 
στο Τορόντο το 1970, στο κέντρο "Ζορμπάς", 
που πήγαιναν πολλοί Έλληνες για να ακού-
σουν τον Νίκο να τραγουδά και να παίζει, 
μαζί με τον Βάκη. Ο Νικολαΐδης για πολλά 
χρόνια ψυχαγωγούσε με την κιθάρα και τη 
βελούδινη φωνή του και είχε κερδίσει την 
αγάπη του κόσμου με την καλοσύνη του και 
με το αστείρευτο χιούμορ του. Αγαπημένη 
μας απασχόληση, σε καθημερινή σχεδόν 
βάση που συναντιόμασταν στην Danforth, 

ήταν να παίζουμε τάβλι και θα πρέπει να 
ομολογήσω ότι με κέρδιζε τις περισσότερες 
φορές. Ηταν δεινός ταβλαδόρος.
Αξέχαστες θα μείνουν οι όμορφες βραδυές 
που χάρισε στους Έλληνες του Τορόντο, το 
μουσικό σχήμα Νικολαΐδης - Μαρινάτος.
Προσωπικά, θα μπορούσα να πω πολλά για 
το Νίκο, θα περιορισθώ μόνο στη μανία που 
είχε να "πειράζει" τα σουξέ τραγούδια της 
εποχής. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τι γέλιο έπε-
φτε όταν ο Νίκος διακωμωδούσε τραγουδώ-
ντας σε δική του παραλλαγή το τραγούδι "Ας 
ήτανε παντοτινό το… κόψιμο το αποψινό”!
Είμαι, βέβαιος, Φίλε μου Νίκο, ότι το αγνά-
ντεμα του απέραντου ουρανού θα γαληνέψει 
την ψυχή σου.
Καλό σου Ταξίδι Πρίγκηπα, σε περιμένει η 
Έβελυν να της κάνεις καντάδα.
Για τα παιδιά του: Να ζήσετε και να τον θυμά-
στε.
Γιώργος Παπαδάτος
Θησείο, 20.11.2022

«Έφυγε» ο Νίκος Νικολαΐδης

ΑΠΟ ΤΗΝ HELLAS NEWS & ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Καλό ταξίδι Νίκο μου. Τυχερός που σε γνώρισα και που εμφανίστηκες 
σε διάφορες εκδηλώσεις μου που τις τίμησες με την καλλιτεχνική σου αξία. 

Ήσουν έναν αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτιστικού Τορόντο
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Ενώσου μαζί του

Πως; Τι είπες; Δέν σε αγαπά κανέ-
νας; Οχι, αδελφέ μου. Μπορεί , αυ-
του στο κρεββάτι του πόνου, που 
βρίσκεσαι, στην ηθική δοκιμασία 

που περνάς, να νομίζης ότι είσαι μόνος. "Ισως 
να μη σε επισκέπτονται, παρά σπάνια, οι γνω-
στοί σου. Να έρχεται κάπου- κάπου κάποιος α-
πό τους παλιούς φίλους σου, ενώ οι πολλοί σε 
λησμόνησαν τελείως. Να μελαγχολής ή και να 
απελπίζεσαι μέσα στη μαύρη αυτη μοναξιά... 
Και όμως. Υπάρχει Κάποιος που είναι συνεχώς 
μαζί σου. Σε παρακολουθεί με αγάπη. Ακούει 
τους στεναγμούς σου. Βλέπει πώς πονείς, 
όχι τόσον από την αρρώστια σου, όσο από τη 
φοβερή εγκατάλειψι...
Σύ ίσως δεν Τον σκέπτεσαι, δεν Τον αγαπάς 
όσο πρέπει, δεν τον έχεις συνεχώς στην καρ-
διά σου.
Είναι Εκείνος που με αληθινή στοργή διεκή-
ρυξε: «ού μή σέ άνω ούδ , ού μή σε εγκατα-
λίπω» (Εβρ. ιγ' 5). Σου έδωσε δηλ. ρητή υπό-
σχεσι, ότι δεν θα σε αφήση ποτέ, ούτε θα σε 
εγκαταλείψη, όπως κάνουν αρκετές φορές οι 
άνθρωποι. 
Μάλιστα. Μπορεί όλοι, γονείς, αδέρφια, φίλοι, 
γνωστοί, να μας λησμονήσουν. Μα o ουράνιος 
Φίλος ποτέ! Θυμηθήτε με πόση αγάπη μας 
μίλησε; «Υμείς φίλοι μου έστε» (Ιωάν. ιε' 14). 
Πόσον ενθαρρυντικά αλλά και τονωτικά είναι 
τα λόγια αυτά! Και πόσο τακτικά θα πρέπει να 
τα σκεπτώμαστε!
"Αν στίς δύσκολες στιγμές της ζωής μας, σε μια 
αρρώστια, σε μια αποτυχία στη δουλειά μας, 
σε μια εγκατάλειψι από τους γύρω μας την 
ώρα που η παρουσία τους, η συντροφιά τους, 
ένας λόγος τους, μας είναι τόσο αναγκαίος, 
δεν χάναμε το θάρρος και δέν άρχίζαμε νά 
παραπονούμαστε ! "Αν, ακόμη καλύτερα, υψώ-
ναμε τα μάτια μας προς τον ουρανό, ξεχυνό-
μαστε σε μιά θερμή προσευχή και ικεσία πρός 
Τον 'Εσταυρωμένον , τον Αρχηγό των πονε-
μένων, τον αιώνιο Φίλο μας, πόση δύναμι και 
πόση παρηγοριά θα παίρναμε!
Γιατί ; Διότι θα ακούαμε μέσα μας, κατάβαθα, 
τα θεία του λόγια: «Εν τω κόσμω τούτω θλί-
ψιν έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον 
κόσμον» (Ιωάν. ιστ' 33).
Δεν είναι ο Νικητής του πόνου; Δεν είναι ο 
χορηγός της ειρήνης; Ο Κύριος δεν διώχνει 
την ταραχή και την αγωνία, προσφέροντας 
την παραμυθία Του στην καρδιά μας; Πώς θα 
χάσουμε το θάρρος μας και την αντοχή μας, 
εφ' όσον συνδεόμαστε στενά μαζί του;
Μάλιστα. "Οσοι καταφεύγουν στον Αναστά-
ντα αντλούν από τον Νικητήν θάρρος, ευψυ-
χία, δύναμι. Αποκτούν ύπομονή. Δείχνουν 
καρτερία στις αντιξοότητες του βίου. Προχω-
ρούν εμπρός, χωρίς δισταγμούς, διότι ξέρουν 
ότι κοντά τους είναι ο Νικητης κάθε πόνου και 
αυτού ακόμη του θανάτου!

ΕΝΩΣΟΥ ΜΑΖΙ ΤΟΥ
Εμείς οι άνθρωποι είμαστε αδύνατοι. Και όταν 
οι θλίψεις ορμούν κατεπάνω μας ή μια ύστερα 
από την άλλη, τα χάνουμε. Νοιώθουμε να σβή-
νουν οι δυνάμεις μας. Και τότε λιποψυχούμε 
και κινδυνεύουμε να βυθισθούμε στο πέλα-
γος... Γιατί; Διότι δεν είναι κοντά μας, δεν φέρ-
νουμε μαζί μας τον 'Αναστάντα.
"Οταν όμως είμαστε ενωμένοι μαζί Του, όταν 
τον φέρνουμε μέσα μας με τη θεία Κοινωνία 
όταν προσφεύγουμε σ' Αυτόν ταπεινά και με 
εμπιστοσύνη, ποια γαλήνη μας πλημμυρίζει! 
Ακούμε μέσα μας τη φιλική, τη θεία φωνή Του 
«τί τεταραγμένοι εστέ, και διατί διαλογισμοί 
αναβαίνουσιν εν ταις καρδίαις υμών;» (Λουκ. 
κδ' 38) Γιατί ταράσσεσθε και γιατί αφήνετε 
στην καρδιά σας σκέψεις δειλίας και ολιγο-
πιστίας;
Θα πητε όμως. “Ωραία όλα αυτά. Αλλά πώς θα 
γίνουν πραγματικότης; Πώς πάνω στα γεγο-
νότα θα εφαρμοσθούν;
Την απάντησι μας την δίνει ο ίδιος ο Κύριος: 
«Μείνατε εν εμοί, κάγώ εν υμίν, καθώς το 
κλήμα ου δύναται καρπόν φέρειν άφ' έαυτού , 
έαν μή μείνη ουτως ούδε ύμείς , έάν μή έν εμοί 
μείνητες» (Ιωάν. ιστ' 4) ' 
Να μείνουμε δηλαδή προσκολλημένοι στο 
Χριστό, ενωμένοι μαζί Του.. με θερμή πίστι, 
με ολόψυχη αγάπη. Και άκόμη. Νά τηρούμε 
το άγιο θέλη μά Του, όσο και αν μας κοστίζη. 
«Εάν τας έντολάς μου τηρήτε, μας έ6εβαίωσε 
και πάλιν ό Σωτήρ , μενείτε εν τη αγάπη μου» 
(Ιωάν. ιε', 10). Και όταν θα είμαστε οι αγαπημέ-
νοι του Σωτήρος, τότε τι έχουμε να φοβηθούμε 
και σε τι μπορούν να μας βλάψουν οι θλίψεις 
και τα βάσανα;
Αυτό είναι το λάθος πολλών ανθρώπων. Στις 
δύσκολες ώρες της ζωής τους, που πονεί ή καρ-
διά τους, και δεν βλέπουν πουθενά φώς και 
ελπίδα, ενώ μάταια περιμένουν μια θερμή 
συμπαράσταση άπό τους γύρω, στέκουν άμή-
χανοι. Το χειρότερο. Χάνουν το θάρρος τους, 
την υπομονή τους, την δύναμι αντιδράσεως. 
Δεν ξέρουν που να ακουμπήσουν...
Και τούτο γιατί δεν έμαθαν ή λησμόνησαν, ότι 
πέρα και πάνω από τους ανθρώπους στέκει 
ο Μεγάλος, ο Ανίκητος, ο Πανίσχυρος φίλος 
μας, που είναι γεμάτος αγάπη, πρόθυμος να 
μας στηρίξη.
Τι λέτε; Θα του δώσουμε την εμπιστοσύνη μας, 
την θέλησή μας, την καρδιά μας; Θα αλλά-
ξουμε ζωής θα σπεύσουμε μετανοημένοι στην 
ιερά έξομολόγησι; Θα μεταλάβουμε των Αχρά-
ντων Μυστηρίων; Θα τον ακολουθήσουμε στο 
δρόμο της αρετης και του αγιασμού;
Τότε όλα θα αλλάξουν και μέσα μας και στο 
περιβάλλον μας. Και τότε θα νοιώσουμε 
βαθειά τον λόγο του Σωτήρος μας: «Ιδού 'Εγώ 
μεθ' υμών είμι πάσας τας ημέρας της ζωής 
υμών».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά 
σας προσκαλεί στις δύο παρουσιάσεις 

που οργανώνει εις μνήμην των 
πεσόντων Μακεδονομάχων κατά την 

περίοδο του Οθωμανικού ζυγού.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι:

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, 7:30μμ
ΘΕΜΑ

«Η ζωή και το έργο της ηρωϊκής 
μορφής του αείμνηστου  Ιεράρχη 

Γερμανού Καραβαγγέλη»
ΟΜΙΛΗΤΗΣ

π. Απόστολος Γκόλιας
Ιερατικός Προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης 

Χρυσοβαλάντου

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, 7:30μμ
ΘΕΜΑ

«Η προσφορά του Ίωνα Δραγούμη στην 
οργάνωση  του Μακεδονικού αγώνα»

ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Dr. Τόνυ Βλασόπουλος

Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο Πολιτιστικό Κέντρο 
της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά 

(406 Danforth Avenue).

Θα ακολουθήσει δεξίωση με πατροπαράδοτη  
Μακεδονική φιλοξενία.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Δημητρακόπουλος

Ο Γραμματέας
Στυλιανός Μαλετσάς
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Ο 
Μάριος ξύπνησε και κατέβηκε 
γρήγορα γρήγορα στο σαλόνι. 
Χιόνιζε κι έκανε κρύο εκείνο 
το πρωινό λίγες μέρες πριν τα 

Χριστούγεννα. Η μαμα του είχε φύγει α-
πό νωρίς για τη δουλειά, η γιαγια του Ε-
λένη καθόταν στην κουνιστή πολυθρόνα 
και έπλεκε ένα ζεστό κασκόλ δίπλα στο 
τζάκι .
-Ξύπνησες Μάριε μου Ελά κοντά μου θα 
σου φτιάξω τηγανήτες να φάς με μαρμε-
λάδα και μέλι που τόσο σου αρέσουν, 
φόρα το πουλόβερ σου πρωτα μην κρυώ-
σεις κι έλα να με βοηθήσεις, είπε η γιαγιά 
βλέποντας το αγοροξυπνημένο προσω-
πάκι  του εγγονού της, και πήγε στην κου-
ζίνα. Εκει σαν άλλος μαέστρος  άρχισε να 
ανακατεύει αυγά και αλέυρι και γάλα και 
νερό μέσα σ ενα μεγάλο  μπόλ και σιγά 
σιγά άρχισε  να φουσκώνει το μίγμα. Η 
γιαγιά έβαλε και το τηγάνι με το λάδι στη 
φωτιά να κάψει και πήρε το μίγμα στα 
χέρια της, παρόλο την ηλικία της επιανε 
το μίγμα σαν τον πιο πεπειραμένο σεφ 
και άρχισε να φτιάχνει σχέδια καμπανου-
λες, ελαφακια κι ενα αη βασίλη κι άρχισε 
να τα ρίχνει στο λάδι που είχε κάψει .
-Γιαγιά μου , άραγε τι άρωμα να έχουν 
τα Χριστούγεννα, ρώτησε ο Μαριος κι 
έγλυψε λίγο από την ξυλινη  κουτάλα.
-Δεν ξέρω χρυσό μου , αλλά εγω εβαλα 
και λίγη βανίλια και θα φας υπέροχες 
τηγανήτες  που θα γλειφεις τα δάχτυλα 
σου και μπορεις να βάλεις και μαρμε-
λάδα πορτοκάλι, φραουλα  και μέλι και 
ζάχαρη η να τις φάς απλά σκέτες.  Η για-
για συνέχισε να πλάθει κι αλλες τηγα-
νήτες και με άρχισε να θυμάται το σπίτι 
της στο χωριό και τα χριστούγεννα , που 
μαζεύονταν όλη η οικογένεια το σπίτι της  
και μοσχοβολούσε η κουζινα ζάχαρη και 
κεικ μυρωδατα και κουραμπιεδες και 
μελομακάρονα....
Γιαγιά , θα φτιαξω το χριστουγεννιά-
τικο δέντρο, κι έτρεξε στο πατάρι , πήρε 
τη σκάλα και κατέβασε προσεχτικά δυο 
κουτιά με χριστουγεννιάτικα στολίδια  
και το κουτί με τα πολυχρωμα φωτάκια. 
Η μαμα του δεν πρόλαβε ούτε το δέντρο 
να στολίσει φέτος, δουλευε από το πρωι 
μέχρι το βράδυ, για να μη του λειψει 

τίποτα , έλεγε η γιαγια, όμως του έλειπε 
τι κυριότερο, η ιδια του η μαμά.
- Γιαγιά, ελα να με βοηθήσεις, να βάλω τη 
βάση για το δέντρο.
- Ερχομαι τζέρι μου , έρχομαι, ορίστε 
τελειωσα και την τελευταια τηγανίτα, θα 
τις βάλω στο φούρνο να είναι ζεστές, έτσι 
όταν τελέιωσουμε θα τις χαρούμε..
Γιαγια κι εγγονός βάλθηκαν να βγάζουν 
προσεχτικά όλα τα χριστουγεννιάτικα 
στολίδια στο τραπέζι,κάποια ήταν πολύ 
παλιά υπήρχαν μπάλες  ξύλινες, μπάλες 
μικρές και μεγάλες με όλα τα χρώματα 
και ΄μικροι αγιοβασίλιδες  και ελαφάκια 
και μερικά αγγελάκια, στην μαμά άρε-
σαν πολύ τα αγγελάκια-  Ελα να βάλω τη 
βάση, δώσε μου το μικρό χαλάκι που 
βρίσκετε στη θήκη  με το δέντρο πρώτα, 
είπε η γιαγιά και ο μάριος υπάλουσε 
χωρίς πολλες αν τιρήσεις. Εβγαλε την 
καφετή βάση που έμοιαζε με κορμό ενός 
αληθινού δέντρου και το ΄δωσε στη για-
γιά που με γρήγορες κινήσεις το βίδωσε 
και το στερέωσε στο πάτωμα, αρχισαν 
και οι δυο τους στη συνέχεια να βιδώ-
νουν και να καρφώνουν τους εξωτερι-
κούς πράσινους σωλήνες που μεταμορ-
φώθηκαν  σε κλαδιά δέντρου και έβα-
λαν και χρυσαφί και κόκκινες γιρλάντες 
και εβαλαν σε κάθε κλαδί από μια μπάλα 
και όλα τα αλλα στολίδια και το δέντρο 
πηρε μια άλλη μορφή και αποπνεε ζεστα-
σιά και μια αίσθηση γιορτής σε εκείνο το 
μικρό σαλονι
Γιαγια Ελένη να βάλω και το αστέρι το 
φωτεινό, θα ήθελα να το ανάψουμε να 
δούμε τα λαμπάκια που χορεύουν και 
εδίνουν τόσα διαφορετικά χρώματα . Ο 
μαριος έβαλε τα λαμπρακια στην πριζα, 
το δέντρο έλαμψε καθως τα πολυχρωμα 
φωτακια ελαμπαν με τη σειρα τους..μια 
το κοκκινο και μετα το πρασινο και στο 
τελος τομπλε φως και το αστέρι άλλαζε 
κι αυτο χρώματα, ανάλογα με τα φωτα-
κια που αναβόσβηναν ακολουθώντας ενα 
δικό τους πρωτόγονο χωρό.
Χρονια πολλα γιαγια!!!!
Και του χρόνου τζέρι μου , απάντησε 
γλυκα η γιαγια του
Γιαγια, πιστευεις θα με μαλώσει η μαμά  
που έκανα το χριστουγεννιάτικο δέντρο 
ένα μηνα νωρίτερα;
Μη στεναχωριέσε , χρυσό μου θα της 
πούμε οτι εγω ανυπομονούσα να δω το 
χριστουγεννιατικο δέντρο και τα λαμπιό-
νια να αναβοσβήνουν.
Θα σου πω ενα μεγάλο νεο, ξέρω πως 
μυρίζουν τα Χρισ τούγεννα , ε ιπε ο 
μαριος, εχουν άρωμα από γιαγιαδιστι-
κές τηγανίτες με πασπαλισμένη ζαχαρη 
άχνη....
Γιαγια κι εγγονος ξεκαρδίστηκαν σ τα 
γέλια και αρχισαν να τραγουδούν τα 
κάλαντα .. 
Τριγωντα κάλαντα μες στη χειμωνια . 
ηρθαν τα χριστουγεννα και η πρωτοχρο-
νια ...

Και εζησαν αυτοι χρονια καλα κι εμεις 
ακομη πιο γλυκα παραμυθενια..

«Τα χριστουγεννα του Μαριου»
Της Εύας Πετροπουλου Λιανού - Συγγραφέας 

παιδικής λογοτεχνιας 

Τ
ην Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 στο 
Πολιτιστικό  Κέντρο των Αδελφών 
Αρμενίων η προβολή της ταινίας  «Η 
ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ», έδωσε 

την απάντηση σε όλους αυτούς που δυσφη-
μίζουν την Πατρίδα μας την ΕΛΛΑΔΑ και 
την Ιστορία της.  Βασισμένο στο βραβευ-
μένο ποίημα της Παρθένας Τσοκτουρίδου 
«Προσφυγική Ραψωδία (1922)» και σε σκη-
νοθεσία και σενάριο την Νάνσυ Αθανασο-
πούλου-Μυλωνά, το έργο με 90 συντελε-
στές από ηλικίας 5 μέχρι 93 χρονών, απέ-
δειξε ότι η ιστορική μας μνήμη παραμένει 
ζωντανή.
Νάνσυ, το έργο έχτισε εδώ στην Αποδημία 
την δικιά σας «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».  Σαν Χριστια-
νοί Ορθόδοξοι διδάξατε Ελληνισμό, Χρι-
στιανισμό, τιμώντας τις Πατρίδες της Πατρί-
δας μας.  
Τα δάκρυα στα μάτια των πολλών ήταν 
γεγονός. Η συγκίνηση μεγάλη, διότι δεν 
μπορούσαν να αμφιβάλλουνε ή να λησμο-
νήσουνε τους νεκρούς μας  και τα ιερά 
χώμαρα που έζησαν οι πρόγονοί μας εκεί 
όπου οι στρατοκράτορες της Άγκυρας 
στραγγάλισαν τον Ποντιακό και τον Μικρα-
σιατικό Ελληνισμό. 
Η προβολή την Κυριακή ήταν μια βραδιά 
τιμής, ήταν η απονομή δικαιοσύνης για το 
μεγάλο έγκλημα που διαπράχθηκε πάνω σε 
αθώα θύματα. Η παγκόσμια αναγνώριση 
της Γενοκτονίας, πρέπει να είναι η παρα-

καταθήκη στις μελλοντικές γενιές, ότι η 
ανθρωπότητα δεν θα επιτρέψει ποτέ ξανά 
και σε κανέναν να επιδοθεί σε παρόμοιες  
στυγερές πράξεις. 
1922-2022 περάσανε 100 ολόκληρα χρόνια  
ξεριζωμού, προσφυγιάς, Γενοκτονίας και 
ριζική καταστροφή. Για εμάς τους Πόντιους 
- Μικρασιάτες  που μεγαλώσαμε με αυτά τα 
ιστορήματα και από τις αληθινές αφηγήσεις 
των γονιών μας και των παππούδων μας,  
«Η ΦΛΟΓΑ ΤHΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ» ήταν ο Επιτά-
φιος Θρήνος για την Σμύρνη και τον Πόντο.
Κι όμως η Τουρκία με τον πρόεδρό της προ-
καλεί την Πατρίδα μας και σήμερα, λέγο-
ντας ότι θα μπεί νύχτα στα νησιά μας. Αλλά 
δεν γνωρίζει ο τούρκος πως οι καμπάνες 
της Αγιάς Σοφιάς θα χτυπούν χαρμόσυνα 
βλέποντα τους πόντιους να χορεύουν πυρ-
ρίχιο μπροστά στην Αγιά Σοφιά εκείνη την 
ημέρα!
Σε μάς και στις δυνάμεις μας εναπόκειται η 
αφύπνιση του σύγχρονου «πολιτισμένου 
κόσμου» μια αφύπνιση που πρέπει να είναι 
διαρκής, γιατί είναι οι επόμενες γενιές και 
δεν πρέπει ποτέ να θρηνήσουν Αλησμόνη-
τες Πατρίδες. H Φλόγα της Δικαίωσης να 
συνεχίζει να λάμπει για όλες τις ερχόμενες 
γενιές! 

Με εκτίμηση από τους καταρράκτες του 
Νιαγάρα,
ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΟΙΚΙΔΗΣ

«Η ΦΛΟΓΑ ΤHΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ» 
ο Επιτάφιος Θρήνος για την Σμύρνη και τον Πόντο
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Ά
λλη μία επιτυχία στον μακρύ κατάλογο με τα 
έργα της κας Νάνσυ Αθανασοπούλου – Μυ-
λωνά. Το τελευταίο έργο της «Φλόγα της Δι-
καίωσης» ήταν πάνω στο λευκό πανί, μια ται-

νία που θα μείνει πλέον στην ιστορία για να θυμίζει όλα 
αυτά τα αποτρόπαια που πέρασαν οι Έλληνες του Πό-
ντου και πως ο απανταχού ελληνισμός δεν θα ξεχάσει 
και δεν αφήσει να ξεχαστούν οι αδικοχαμένοι Έλληνες 
πρόσφυγες.

Ήταν πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις την προσπά-
θεια μικρών και μεγάλων να βγάλουν τον πόνο του ξερι-
ζωμού 100 χρόνια μετά και ειδικότερα όταν για αυτά 
τα θύματα δεν έχει έρθει ακόμη η δικαίωση. Εύγε σε 
όλους όσους συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια 
και το standing ovation στην κα Νάνσυ Αθανασοπού-
λου στο τέλος της πρώτης προβολής της ταινίας όπου 
παρακολουθήσαμε από κοντά και νιώσαμε την συγκί-
νηση του κοινού που ταυτίστηκε με την ιστορία ίσως 

κάποιου δικού τους προσώπου, ήταν πραγματικά αυτό 
που άξιζε η σκηνοθέτης και ο θίασος της.
Πάντως έχουμε και καλά νέα για όσους δεν μπόρεσαν 
να την παρακολουθήσουν, καθώς μαθαίνουμε ότι το 
ERTflix έχει δείξει ενδιαφέρον. Αναμείνατε και μόλις 
υπάρχουν νεότερα θα σας ενημερώσουμε. Νάνσυ, 
περιμένουμε του χρόνου για ακόμη πιο δυνατές συγκι-
νήσεις αφού έχεις αποδείξει ότι χρόνο με το χρόνο θα 
μας κάνεις να κλαίμε ακόμα περισσότερο…

Η μοναδική με τέτοια ιστορία στον πολιτισμό Νάνσυ Αθανασοπούλου-
Μυλωνά καταχειροκροτήθηκε για την κινηματογραφική παραγωγή 

για την Ποντιακή Γενοκτονία και τη Μικρασιατική Καταστροφή

Η κα Νάνσυ Αθανασοπούλου Μυλωνά 
και ο κ. Τάσος Μαστοράκος

Ο γηραιότερος πρωταγωνιστής της ταινίας

Ο κ. Μπαμπικιάν, Βουλευτής του 
Οντάριο

Ο κ. Γιώργος Κερογλίδης από το HHF, 
τους βασικούς χορηγούς της ταινίας Ο κ. Δημήτρης Καρύγιαννης 

Η κα Νάνσυ Αθανασοπούλου - Μυλωνά 
φανερά συγκινημένη από το standing 

ovation
Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Παναγιώτης 

Αντωνάτος

Ο κ. Τάσος Μαστοράκος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ/ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΡΑΣ
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Συγκίνηση και δέος στις εκατοντάδες των Ελλήνων που 
κατέκλυσαν τις παραστάσεις στο Armenian Hall

και απόλαυσαν την ταινία «Η Φλόγα της Δικαίωσης»

Η κα Ειρήνη Κερογλίδου με τον πρόεδρο της Παμμακεδονικής, κ. 
Γιώργο Δημητρακόπουλο με τη σύζυγο του

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Παναγιώτης Αντωνάτος, με τη σύζυγο του και την 
πρόεδρο της ΕΚΤ, κα Μπέτυ Σκουτάκη

Ο π. Χαρίδημος Σαρρής ανάμεσα από τον κ. Φάτση
 και τον κ. Τερζάκη

Ο Γενικός Πρόξενος κ. Παναγιώτης Αντωνάτος με τη 
σύζυγο του και την κα Νάνσυ Αθανασοπούλου Μυλωνά
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Σημαντικές παρουσίες με ωραίες μεστές ομιλίες και η τιμητική 
παρουσία του Γενικού μας Πρόξενου κ. Παναγιώτη Αντωνάτου 

που παρευρέθη με την σύζυγό του

Η κα Ταγκαλάκης, η κα Νάνσυ, η κα Κερογλίδου και ο κ. 
Αθανασόπουλος με τον μικρό πρωταγωνιστή της ταινίας που έκλεψε 

καρδιές κι εντυπώσεις Η οικογένεια Μπατάκη

Από τα αριστερά η πρόεδρος της ΕΚΤ, κα Μπέτυ Σκουτάκη, ο κ. 
Χρήστος Αθανασόπουλος, η κα Νάνσυ Αθανασοπούλου Μυλωνά και 

η κα Μαρία Στεφανίδη

Από τα αριστερά ο κ. Γιώργος Κερογλίδης, ο κ. Τζιμ Καρύγιαννης, ο 
Βουλευτής, κ. Άρης Μπαμπικιάν, και ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Νίκο Μαντά

Η κα Νίκη Βάνγκου, πρόεδρος της Φιλοπτώχου του Ι.Ν. των Αγίων 
Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής

Ο κ. Άρης Μπαμπικιάν, Βουλευτής του Οντάριο, 
και ο κ. Τζιμ Καρύγιαννης από τους βασικούς 

χορηγούς της ταινίας
H κα Έφη Τσάτσου με τον κ. Γιώργο και την κα 

Ελίζα Γκέκα

Ο κ. Χάιτας και οι κύριοι Κοτσαμποϊκίδης

Η κα Ντενίς Γεωργίου με το γιο της Αλέξανδρο

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Νίκος Μαντάς, με την 
σύζυγο του Ο κ. Σπύρος Βολονάκης και η κα Μίρκα Λυχνάκη Ο κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης με τον γιό του
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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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Η αλυσίδα των επιτυχιών του μεγαλύτερου 
οργανισμού της παροικίας μας, 

Τ
ο Hellenic Heritage Foundation (HHF) διορ-
γάνωσε με επιτυχία το χριστουγεννιάτικο του 
δείπνο στην πολυτελέστατη αίθουσα του Palais 
Royale και φέτος. Εκατοντάδες κόσμου απή-

λαυσε ένα γευστικότατο δείπνο και χόρεψε με τη ψυχή 
του.
Η συγκεκριμένη εκδήλωση δεν είναι μόνο μια ευκαιρία 

να γιορτάσουμε τα επιτεύγματά του οργανισμού που 
μέσω εκδηλώσεων καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους αγω-
νίζεται για την διαιώνιση του ελληνισμού στον Καναδά. 
Η επίσκεψη της «ΚΟΡΗ 670», το άγαλμα από το Μου-
σείο της Ακρόπολης που φιλοξενήθηκε στο Βασιλικό 
Μουσείο του Οντάριο, η συγκέντρωση του χρηματικού 
ποσού για το Greek Canadian Archives στο Πανεπιστή-

μιο του Γιορκ είναι μόλις μερικά από τα επιτεύγματα του 
Ιδρύματος Ελληνικής Κληρονομιάς για το 2022. 
 Βεβαίως, η εκδήλωση αυτή ήταν καιμια ευκαιρία να 
αναγνωρίσουμε μια επιλεγμένη ομάδα αποδεκτών υπο-
τροφιών του HHF για τη σκληρή δουλειά και τα επιτεύγ-
ματά τους. Μπορείτε να δείτε στιγμιότυπα στο φωτορε-
πορτάζ που ακολουθεί.

Από τα αριστερά ο κ. Λουράκης με την σύντροφο του, η κα Ειρήνη Κερογλίδου, η κα Φαναρά, ο κ. 
Θεόδωρος Κερογλίδης, η κα Μπρίτζετ Κερογλίδου, η κα Μπέτυ Σκουτάκη και ο κ. Ιωάννης Φαναράς

Οι αποδέκτες των υποτροφιών με τους καθηγητές Θέμη Αραβοσιτά 
και J.J. McMurtry και τον κ. Γιώργο Κερογλίδη

Η Julia Wong λαμβάνει την υποτροφία 
της οικογένειας Ιωάννη Δάγωνα

Η η Ιφιγένεια Βασιάτη έλαβε την 
Οικογενειακή Υποτροφία Ολυμπίας & 

Σπύρου Θωμά

Λαμβάνοντας την προπτυχιακή 
Υποτροφία Δικαιοσύνης Ανδρομάχη 

Καρακατσάνη η Sadaf Rostami

Λήψη της Διεθνούς Υποτροφίας 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του HHF στη 

Νεότερη Ελληνική Ιστορία από τον 
Αλέξανδρο Μπαλάση

O Ιάσονας Ροδόπουλος έλαβε την 
Υποτροφίας Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του HHF στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία  

Ο κ. Γιώργος Κερογλίδης, παρουσίασε τους 
αποδέκτες των υποτροφιών στο York University Ο π. Τριαντάφυλλος

Ο πρόεδρος του «Ελληνικού Σπιτιού», κ. Ιωάννης 
Φαναράς, με τη σύζυγο του

Ο πρόεδρος του HHF, κ. Τόνυ Λουράκης, με την 
σύντροφο του

Ο κ. Λουράκης κι ο κ. Κερογλίδης
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του H.H.F., συνεχίστηκε στην ετήσια 
Χριστουγεννιάτικη χοροεσπερίδα του

Το ζεύγος Μπατάκης

Ο κ. Τόνυ Λουράκης με τη σύντροφο του 
και ο κ. Ηλίας Δεμάνγκος

Ο Εμπορικός Ακόλουθος από το Γενικό 
Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο, κ. 

Διονύσης Πρωτόπαππας στα δεξιά

Ο κ. Τζον Παπαδάκης με την 
σύντροφο του

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, κα Μπέτυ Σκουτάκη, με τον πρόεδρο 
του HHF, κ. Τόνυ Λουράκης και την σύντροφο του

Ο πρόεδρος του HHF,κ. Τόνυ Λουράκης, 
ανάμεσα από τη σύντροφο του 

και τον κ. Γιώργο Κερογλίδη

Η οικογένεια Κερογλίδη

Το ζεύγος Λουράκη

H Bουλευτής του Οντάριο, κα Έφη 
ΤριανταφυλλοπούλουΤο τραπέζι του κ. Τσερπές από το Empire Foods
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Εκλεκτές παρουσίες και εμπνευσμένη η ομιλία 
του αγαπητού κ. Γιώργου Κερογλίδη

Το τραπέζι της οικογένειας Κερογλίδη και του κ. Ιωάννη Φαναρά

Το τραπέζι της κα Έφης Τριανταφυλλοπούλου, Βουλευτής της περιοχής του Όκβιλ στην επαρχιακή 
κυβέρνηση του Οντάριο

Από το τραπέζι της Ελληνικής Κοινότητας του Γιορκ

Από το τραπέζι της Ελληνικής Κοινότητας του Γιορκ

Η παρέα του κ. Μιρκόπουλου

Το τραπέζι του κ. Λουράκη

Το τραπέζι του κ. Mike Sourli
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Α
γαπητά μέλη του Ελληνικού Σπι-
τιού:
Σας καλωσορίζω όλους.
Έχουν περάσει 3 χρόνια από 

την τελευταία φορά που είχαμε την ευκαι-
ρία να συγκαλέσουμε Ετήσια Γενική Συνέ-
λευση των Μελών και να σας ενημερώ-
σουμε για τις επιτυχίες του Ελληνικού Σπι-
τιού.
Εξαιτίας της πανδημίας και των οδηγιών 
του Υπουργείου Μακροχρόνιας Περίθαλ-
ψης και με σκοπό την ευημερία των φιλο-
ξενούμενων, των ενοίκων και του προσω-
πικού, αναβάλαμε τη σύγκληση Ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης των Μελών. Ελπί-
ζουμε ότι, πέραν αυτής της προγραμμα-
τισμένης ενημερωτικής 
συνάντησης, θα μπο-
ρέσουμε να συγκαλέ-
σουμε Γενική Συνέλευση 
τον Μάιο του 2023 σύμ-
φωνα με τους Κανονι-
σμούς του Ελληνικού 
Σπιτιού.
Η πανδημία του COVID-
19 είχε επιπτώσεις στις 
ζωές μας καθώς και σε 
οργανισμούς όπως το 
Ελληνικό Σπίτι. Όπως 
γνωρίζετε, το προσω-
πικό μας που βρίσκε-
ται στην πρώτη γραμμή 
σε αυτή τη μάχη με τον 
φριχτό ιό τα τελευταία 
χρόνια, διασφάλισε την 
ασφάλεια των φιλοξε-
νούμενων του Ελληνικού 
Σπιτιού, έκανε το Ελλη-
νικό Σπίτι πιο δυνατό 
από ποτέ και την ποιό-
τητα της φροντίδας μας ασύγκριτη.
Όπως υπήρξαν θύματα της πανδημίας σε 
ολόκληρο τον κόσμο, υπήρξαν δυστυχώς 
και στο Ελληνικό Σπίτι. Κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, υποστήκαμε 23 απώλειες 
ζωής στις εγκατασάσεις του Σκάρμπορο, 
5 στο Γηροκομείο του Τορόντο και 3 στα 
διαμερίσματά μας ως αποτέλεσμα του ιού.
Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι 
πάντα με τα αγαπημένα πρόσωπα των 
φιλοξενούμενων για την απώλεια τους. Τις 
πιο δύσκολες ημέρες της πανδημίας, όταν 
ο ιός ήταν πιο δραστικός και δεν υπήρχαν 
εμβόλια ή αντι-ιικά φάρμακα, ενημερώ-
ναμε διαρκώς τις οικογένειες για όλες τις 
εξελίξεις, καθώς και το Υπουργείο Υγείας, 
το Υπουργείο Μακροχρόνιας Περίθαλ-
ψης, την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του 
Τορόντο και το Υπουργείο Εργασίας.
Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμο-
σύνη μας και την εκτίμησή μας στο προ-
σωπικό της πρώτης γραμμής που πάλε-
ψαν ως πραγματικοί ήρωες σε αυτήν την 
μάχη, βάζοντας τους φιλοξενούμενους σε 
πρώτη μοίρα και τον εαυτό τους σε δεύ-

τερη μοίρα, καθώς επίσης και στο προ-
σωπικό μας και τη διοίκηση που διασφά-
λισαν τη φροντίδα των αγαπημένων μας 
προσώπων με αξιοπρέπεια και σεβασμό 
καθώς μεριμνούσαμε για την ασφάλειά 
τους.
Επιπλέον, στέλνουμε την ειλικρινή μας 
εκτίμηση σε όλα τα Ιδρύματα, τους Οργα-
νισμούς, τα μέλη των οικογενειών και τους 
ευεργέτες για τη γενναιοδωρία τους είτε 
σε χρήμα είτε σε εξοπλισμό προσωπικής 
προστασίας όταν αυτός ήταν δυσεύρετος 
και η χρηματοδότηση δεν ήταν διασφα-
λισμένη.
Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω τους φίλους μας από το Ίδρυμα 

Ελληνικής Κληρονομιάς που γενναιό-
δωρα δώρησαν $100,000 επιπλέον του 
εξοπλισμού προσωπικής προστασίας 
και των αντισηπτικών προϊόντων για 
όλους. Επίσης, δύο νέους Έλληνες, τον 
Jamie Selfie και τον Απόστολο Ζέζο που 
δώρησαν $19,000 μέσω του ιστότοπου 
GoFundMe, εξοπλισμό προσωπικής προ-
στασίας και που κινητοποίησαν τους συμ-
φοιτητές τους να δημιουργήσουν το πρό-
γραμμα «Pandemic Pals» που χρησιμο-
ποίησε την τεχνολογία για να κρατήσει 
συντροφιά στους ενοίκους και τους φιλο-
ξενούμενους στις δύσκολες στιγμές της 
πανδημικής απομόνωσης.
Παρά την πανδημία, τα Σπίτια μας είχαν 
εξαιρετικές χρονιές σε όλα τα επίπεδα 
όπως θα μοιραστούμε μαζί σας παρακάτω.
Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου 
της 9ης Μαρτίου 2022, και επιπλέον της 
επιτυχημένης παραλαβής 128 νέων κλι-
νών μακροχρόνιας περίθαλψης για την 
ανάπτυξη του οικοπέδου στο Σκάρμπορο, 
λάβαμε 33 νέες κλίνες μακροχρόνιας 
περίθαλψης μετά από το αίτημά μας στο 

Υπουργείο Μακροχρόνιας Περίθαλψης 
για το Ελληνικό Γηροκομείο του Τορόντο, 
αναπτύσσοντας έτσι τις υφιστάμενες εγκα-
ταστάσεις σε 114 συνολικά κλίνες.
Η ειλικρινής ευγνωμοσύνη μας στον Πρω-
θυπουργό της Κυβέρνησης του Οντά-
ριο κ. Φορντ, στον Υπουργό κ. Καλάντρα 
και στο Υπουργείο Μακροχρόνιας Περί-
θαλψης αντηχεί τη θερμή εκτίμηση των 
άνω των 720 ατόμων που βρίσκονται στη 
λίστα αναμονής των δύο εγκαταστάσεων 
μακροχρόνιας περίθαλψης και των οικο-
γενειών τους.
Το Ελληνικό Σπίτι αναγνωρίζει και εκτιμά 
την υποστήριξη και τις προσπάθειες του 
κυρίου Άρη Μπαμπικιάν, Βουλευτή Σκάρ-

μπορο-Άτζινκουρτ και Πρόεδρο, της 
Μόνιμης Επιτροπής Εσωτερικού για την 
επιτυχημένη παράδοση κλινών καθώς και 
την κυρία Ειρήνη Κερογλίδη, πρώην Αντι-
πρόεδρο του Σπιτιού για τη συνεργασία 
της με τον κύριο Μπαμπικιάν για το αξιό-
λογο αυτό επίτευγμα.
Παρότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προ-
βεί σε εκτεταμένα έργα όσον αφορά τα 
δύο αυτά προγράμματα με τη βοήθεια του 
αρχιτέκτονά μας, της νομικής μας ομάδας, 
των ορκωτών λογιστών και της Διοίκησης, 
δεν κατορθώσαμε ακόμα να ξεκινήσουμε 
την κατασκευή. Όπως και τα περισσότερα 
άλλα Γηροκομεία στο Οντάριο, λόγω του 
COVID- 19, των συνεχώς αυξανόμενων 
επιτοκίων, των κλιμακούμενων δαπανών 
και της έλλειψης εργατών και υλικών σε 
συνδυασμό με την ανεπαρκή κατασκευ-
αστική και λειτουργική χρηματοδότηση 
που διατίθεται, βάλαμε τα έργα αυτά σε 
αναμονή ενώ συνεργαζόμαστε με τις 
οργανώσεις συμφερόντων (Advantage 
Ontario & OLTCA, Οργανισμός Μακρο-
χρόνιας Περίθαλψης του Οντάριο) για 

την ευαισθητοποίηση της Επαρχίας ώστε 
να ενισχύσουν το χρηματοδοτικό τους 
μοντέλο.
Επί του παρόντος, η Κυβέρνηση θα υπο-
στηρίξει κατασκευαστικά έργα με επιδό-
τηση 17% για τα τούβλα και το κονίαμα 
και επιδότηση ανά ημέρα (ανά φιλοξενού-
μενο ανά ημέρα) $23,78 σε περίοδο 20 
ετών ($22,2 εκατομμύρια). Το προτιμο-
λόγιο μας περιλάμβανε σύνολο κόστους 
κατασκευής της τάξης των $58 εκατομμυ-
ρίων (τούβλα και κονίαμα, έμμεσα έξοδα, 
κ.λπ.), χρηματοδότηση $8,6 εκατομμυ-
ρίων και χρηματοδότησης επιχειρησιακής 
κατασκευής της τάξεως των $27,2 εκατομ-
μυρίων, που με το αυξανόμενο κόστος του 

χρέους όχι απλά θα ήταν 
αδύνατο να χρηματοδο-
τηθεί και να ολοκληρω-
θεί αλλά θα πρόσθετε 
μεγάλους κινδύνους στις 
τρέχουσες επιχειρήσεις.
Στην προσπάθειά μας να 
βελτιώσουμε την από-
δοσή μας και να ελα-
χιστοποιήσουμε τους 
οικονομικούς κινδύ-
νους, με υπερηφάνεια 
σας ενημερώνω ότι το 
Σπίτι έχει αποπληρώσει 
το δάνειο για το συγκρό-
τημα της πρώτης φάσης 
από τον Απρίλιο του 
2021 και την ίδια μέρα 
η Πόλη του Τορόντο και 
το Ελληνικό Σπίτι υπέ-
γραψαν νέα συμφωνία, 
το Πρόγραμμα Πρόσβα-
σης Community Housing 
Partnership Renewal 

(CHPR). Σύμφωνα με την εν λόγω συμφω-
νία, συνεχίζεται η συνεργασία του Ελλη-
νικού Σπιτιού με την Πόλη για την παροχή 
οικονομικά προσιτής στέγασης με απαλ-
λαγές φόρου ιδιοκτησίας για εικοσαετή 
περίοδο. Οι ένοικοί μας συνεχίζουν να 
επωφελούνται από την επιδότηση ενοι-
κίου και το Σπίτι απολαμβάνει καθαρό λει-
τουργικό εισόδημα 600 χιλιάδων δολα-
ρίων ετησίως κατά προσέγγιση από την 
πρώτη φάση μόνο.
Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2022, το Σπίτι 
εξόφλησε το υπόλοιπο του δανείου για το 
παρεκκλήσι στις εγκαταστάσεις του Σκάρ-
μπορο που ανερχόταν στα $630.000. Τα 
δύο αυτά επιτεύγματα θα προσφέρουν, 
κυρίως στις σημερινές δύσκολες στιγ-
μές, ηρεμία στην παροικία μας και τους 
ανθρώπους που υπηρετούμε.Ανυπομο-
νούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας 
μαζί σας για τη βελτίωση του Σπιτιού μας.
Με εκτίμηση,
Γιάννης Κ. Φαναράς 
Πρόεδρος & Προεδρεύων 
του Δ.Σ. Ελληνικό Σπίτι

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2022
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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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«Βρε ντουνιά» (τα αλητάκια)  
Mουσική: Μιχάλης Σουγιούλ - Στίχοι: Α. Σακελλάριος –Χ. Γιαννακόπουλος 

Α! Ερμηνεία: Νίκος Γούναρης- Φώτης Πολυμέρης (1940 Ιούνιος)

Τ
ον Μάιο του 1940, λίγους μήνες πριν 
οι ιταλοί μας κηρύξουν τον πόλεμο, 
στο θέατρο «Σαμαρτζή» ανεβαίνει 
η επιθεώρηση «Φράουλα»  των Σα-

κελλάριου- Γιαννακόπουλου, με πρωταγω-
νιστές τους Κ. Μαυρέα,  Άννα και Μαρία Κα-
λουτά, Ρένα Ντόρ, Ο. Μακρή, Γ. Γαβριηλίδη, 
Ντιριντάουα, Κ. Δούκα και άλλους.

Ένα από τα νούμερα της επιθεώρησης,  ήταν 
και τα «Χαμίνια με την φυσαρμόνικα», όπου 
πρωταγωνιστούσαν ο Κυριάκος Μαυρέας 
και η Άννα  Καλουτά. 
Η υπόθεση αναφέρονταν σε δυο ορφανά 
αλητάκια που δεν είχαν σπίτι. Κοιμόντουσαν 
κάτω από γέφυρες ή μέσα σε κάρα και γενι-
κότερα δεν είχανε στον ήλιο μοίρα. Παρολες 
όμως τις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης , τα 
αλητάκια έβρισκαν  το κουράγιο και την διά-
θεση να τραγουδούν … 
Η ζωή που κυλά, έχει πικρές αλλά 
μην την παίρνεις ποτέ σοβαρά.
Κοίτα πάντα ψηλά και σ΄ αυτόν που γελά, 
όλα πάνε συνήθως καλά .
Ρε ντουνιά να΄χα μια μπούνια,
 *που να κάνει Τζίμ Λόντους εννιά.
Το νούμερο τα «Χαμίνια με την φυσαρμό-
νικα» και ιδιαίτερα το τραγούδι τους, ενθου-
σίαζε κάθε βράδυ το κοινό, που επιβράβευε 
με παρατεταμένο χειροκρότημα. 
Οι συγγραφείς και οι σύνθετες ήξεραν, πως 
το «κοινό» ήταν ο απόλυτος κριτής για κάθε 
τραγούδι που ακούγονταν στις επιθεωρή-
σεις . Όταν ένα  τραγούδι από την παρά-
σταση άρεσε, αμέσως κυκλοφορούσε σε 
δίσκο, με τον κατάλληλο βεβαίως τραγου-

διστή.
Έτσι συνέβη  και με «τα αλητάκια», όπου τον 
Μάιο του 1940, άρχισε να παίζεται η επιθε-
ώρηση «Φράουλα» και ένα μόλις μήνα μετά, 
τον Ιούνιο , φωνογραφήθηκε  σε δίσκο  με τον 
Νίκο Γούναρη και τον Φώτη Πολυμέρη. 
*αυτά ήταν τα αρχικά λόγια στην παράσταση…
Τα βραδάκια εγώ,
το φεγγάρι σαν δω,
τις χαρές της ζωής τραγουδώ.
Βλέπω πάντα ψηλά,
και σ΄ αυτόν που γελά, 
όλα πάνε συνήθως καλά.
 
Βρε ντουνιά να΄χα μια μπούνια,
 που να κάνει για χίλιους εννιά .
Βρε ντουνιά να σου δώσω μια,
να σου κάνω μεγάλη ζημιά 

Είναι ο κόσμος ρηχός,
να γελάς συνεχώς ,
μην σε νοιάζει κι αν είσαι φτωχός.
Η ζωή που κυλά,
έχει πικρές αλλά,
μένα γέλιο κερδίζεις πολλά.

Η ζωή μια φορά θέλει κέφι, χαρά,

μην την παίρνεις ποτέ σοβαρά.
Μην σε πιάνουν θυμοί,
μην συγχύζεσαι μη,
δεν αξίζει ο κόσμος δραχμή .

«Το θηρίο της  Κηφισιάς»
Μουσική: Μίμης Πλέσσας - Στίχοι: Κώστας Βίρβος - Α! Ερμηνεία: Δώρος Γεωργιάδης (1971)

Τ
ο θηρίο της Κηφισίας» είναι ένα α-
πό τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα 
σε στίχους του Κώστα βίρβου που 
εμπεριέχονται στο δισκογραφικό έρ-

γο «το πανόραμα» και αναφέρεται στο ομώ-
νυμο θρυλικό τρενάκι της Κηφισίας, το επο-
νομαζόμενο «θηρίο»
Το τρενάκι αυτό ξεκινούσε από τον σταθμό 
Λαυρίου, εκεί στις αρχές της οδού 3ης  
Σεπτεμβρίου και πήγαινε μέχρι την Κηφισιά, 
στο αριστοκρατικότερο θέρετρο της παλιάς 
Αθήνας. Η λειτουργία του άρχισε το 1888 
και θεωρήθηκε τότε κοσμοϊστορικό γεγο-
νός!
Ο  κόσμος αποκαλούσε το τρενάκι «θηρίο»,  
γιατί αγκομαχούσε και μούγκριζε πραγμα-
τικά  σαν θηρίο, προσπαθώντας να πάρει τις 
ανηφοριές. Ήταν δε καθιερωμένο, να βλέ-
πει  κανείς  τους ιπποτικούς επιβάτες του, να 
κατεβαίνουν σε πολλά σημεία της διαδρο-
μής, για να σπρώξουν «το ρημάδι » όπως 
το αποκαλούσε ο Γεώργιος Σουρής. Φορ-
τωμένο όπως ήταν, πήγαινε τόσο σιγά που 
μπορούσες να το ακολουθήσεις με τα πόδια. 
Ενώ ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε 
ήταν ότι,  το «θηρίο»  λειτουργούσε με κάρ-
βουνο και από το φουγάρο του, πότε -πότε 

έφευγαν μικρά κομματάκια κάρβουνου, 
που έπεφταν πάνω στις ατθίδες της εποχής 
, καίγοντας λίγο τα Βέλα ή τα ψάθινα μεγάλα 
καπέλα τους,, κάνοντας τες να δυσανασχε-
τούν. Όμως τι αξία είχαν όλα αυτά, μπρος σε 
μια κυριακάτικη  απίθανη βόλτα στην Κηφι-
σιά! 
Το «θηρίο» ειδικότερα τις Κυριακές της 
άνοιξης και του καλοκαιριού, ξεχείλιζε από 
Αθηναίους κυρίως της υψηλής κοινωνίας 
που ήθελαν να βγουν στην εξοχή.
Στο τέρμα της διαδρομής στην Κηφισιά, 
έπειτα από μια περιπετειώδη τρίωρη σχε-
δόν διαδρομή, γινόταν η αποβίβαση στο 
ζαχαροπλαστείο του σταθμού, όπου παιά-
νιζε η ολιγομελής ορχήστρα έγχορδων, του 
μαέστρου Ντελ Μπουόνο.
Οι Αθηναίοι, αφού απολαμβάνανε τον 
καθαρό αέρα και τον περίπατο τους στη 
Κηφισιά, νωρίς το απόγευμα επέστρεφαν 
στον κλεινόν άστυ. Στην επιστροφή όπου 
υπήρχε κατηφόρα  τα πράγματα για το 
«θηρίο» ήταν καλύτερα. Είναι αλήθεια ότι η 
επιστροφή του «θηρίου» από την Κηφισιά  
γινότανε πολύ πιο γρήγορα …
Το τρενάκι της Κηφισιάς, έπειτα από παρά 
πολλές διαδρομές, έρωτες και περιπέτειες  

αποσύρθηκε από την κυκλοφορία στις 7 
Αυγούστου 1938.
Οι εφημερίδες έγραψαν: 
«Οι αθηναίοι προέπεμψαν χτες 7 Αυγού-
στου 1938 το γνωστό θηρίο της Κηφισιάς 
στο τελευταίο του ταξίδι –ήδη η συγκοινω-
νία με το προάστιο γίνεται με τα νέα λεωφο-
ρεία».

Από το σταθμό Λαυρίου, 
που ‘ταν τέρμα του θηρίου, 
ξεκινούσε ο κοσμάκης για δροσιά. 
Τσαφ και τσουφ αγκομαχώντας,
 Θα’ χες φτάσει περπατώντας, 
πιο νωρίς απ’το θεριό στην Κηφισιά. 

Και γεμίζαν το θηρίο, 
άνθρωποι λογιών- λόγιων, 
που ένοιωθαν μεγαλείο, 
λες και μπαίναν στο Σεμπλόν. 

Ζευγαράκια στους εξώστες, 
παραμάνες, στρατιώτες, 
ήταν φίσκα του Λαυρίου, ο σταθμός. 
Και μια νύχτα το θηρίο,
 είπε το στερνό του αντίο,
 και φονιάς του ο σκληρός πολιτισμός.

Αννα Καλουτα, Κυριάκος Μαυρέας
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Έ
να ακόμη παιδιατρικό νοσοκομείο στο Οντάριο λέει ότι μειώνει τις χειρουργικές επεμβά-
σεις για να βοηθήσει στη στήριξη των υπερφορτωμένων μονάδων εντατικής θεραπείας.
Το Νοσοκομείο Παίδων στο Κέντρο Επιστημών Υγείας του London λέει ότι έλαβε τη 
δύσκολη απόφαση να μειώσει τη χειρουργική δραστηριότητα στα τέλη της περασμένης 

εβδομάδας.
Το Hospital for Sick Children στο Τορόντο και το CHEO στην Οτάβα, δύο μεγάλα παιδιατρικά 
νοσοκομεία του Οντάριο πρόσφατα ανακοίνωσαν ότι θα ακυρώσουν ορισμένες χειρουργικές 
επεμβάσεις για να αναδιατάξουν το προσωπικό σε τμήματα επειγόντων περιστατικών και μονά-
δες εντατικής θεραπείας που έχουν πληγεί σοβαρά.
Το νοσοκομείο στο London λέει ότι οι ημερήσιες επισκέψεις στο ER είναι 80 τοις εκατό υψηλότε-
ρες από το συνηθισμένο και τα κρεβάτια νοσηλευόμενων ασθενών του έχουν πολύ μεγαλύτερη 
χωρητικότητα. Ενώ το νοσοκομείο λέει ότι έχει λάβει μια σειρά από αυξητικά μέτρα, όπως η επέ-
κταση της ικανότητας εντατικής θεραπείας και η αποστολή παιδιών άνω των 14 σε ΜΕΘ ενηλί-
κων, χρειάζεται περισσότερη δράση.
Τα παιδιατρικά νοσοκομεία σε όλο το Οντάριο έχουν αντιμετωπίσει μια τεράστια εισροή ασθε-
νών ασθενών που συνδέονται με τη γρίπη, τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό και τη συνεχιζόμενη 
πανδημία COVID-19.

Αυξάνεται ο αριθμός παιδιατρικών 
νοσοκομείων που λιγοστεύουν τις 
επεμβάσεις λόγω υπερφόρτωσης

To NDP κάλεσε τον Τόρυ να αποσείρει το 
αίτημά του για αυξημένη δικαιοδοσία

Η αξιωματική αντιπολίτευση του 
Οντάριο προτρέπει τον δήμαρχο 
του Τορόντο να αποσύρει το 

αίτημά του για νέες εξουσίες που θα επι-
τρέψουν την ψήφιση ορισμένων κατα-
στατικών με μόλις το ένα τρίτο της υπο-
στήριξης του δημοτικού συμβουλίου.
Οι εξουσίες έχουν καθοριστεί στην 
επαρχιακή νομοθεσία που είναι γνω-
στή ως Bill 39 ή «Better Municipal 
Governance Act», η οποία επεκτείνεται 
στις ισχυρές εξουσίες δημάρχων που 
έχουν ήδη δοθεί στους δημάρχους του 
Τορόντο και της Οτάβα.
Οι νέες εξουσίες επιτρέπουν στους 
δημάρχους να προτείνουν και να τρο-
ποποιούν τους κανονισμούς που σχετί-
ζονται με ορισμένες επαρχιακές αρχές 
χωρίς πλειοψηφία. Αυτό, υποστήριξε η 
επαρχία, θα επέτρεπε στις κυβερνήσεις 
να χτίσουν κατοικίες πιο γρήγορα.

Στην περίπτωση του Τορόντο, το ένα 
τρίτο του συμβουλίου θα σήμαινε ότι 
μόνο οκτώ από τα 25 άτομα θα έπρεπε 
να ψηφίσουν υπέρ του δημάρχου.
Ο δήμαρχος John Tory επιβεβαίωσε 
την περασμένη εβδομάδα ότι «έθεσε 
την αλλαγή» με τον πρωθυπουργό του 
Οντάριο Doug Ford και υποστηρίζει τη 
νομοθεσία.
Σε μια δημόσια επιστολή που απευθυ-
νόταν στους Τόρις και κυκλοφόρησε 
αργά το βράδυ της Τετάρτης, το Νέο 
Δημοκρατικό Κόμμα χαρακτήρισε τη 
νομοθεσία «κατάφωρη επίθεση στα 
δημοκρατικά δικαιώματα του λαού του 
Τορόντο».
«Οι πολίτες του Τορόντο μόλις συμ-
μετείχαν σε δημοτικές εκλογές για την 
εκλογή 25 δημοτικών συμβούλων υπο-
θέτοντας ότι οι ψήφοι τους θα γίνουν 
σεβαστές», αναφέρει η επιστολή. 

Τ
ο κόστος κατασκευής της Ontario Line 
έχει σχεδόν διπλασιαστεί από τις αρχι-
κές εκτιμήσεις και μπορεί να καταλήξει 
σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύ-

ριο δολάρια ανά χιλιόμετρο.
Όταν η κυβέρνηση Ford αποκάλυψε για 
πρώτη φορά τα σχέδια για τη γραμμή ανακού-
φισης του μετρό μήκους 15,6 χιλιομέτρων το 
2019, καθόρισε το κόστος σε 10,9 δισεκατομ-
μύρια δολάρια και είπε ότι θα ολοκληρωθεί 
έως το 2027.
Ωστόσο, νέα έγγραφα που έδωσε στη δημο-
σιότητα η Infrastructure Ontario αυτόν τον 
μήνα δείχνουν ότι έχουν ήδη ανατεθεί δύο 
συμβάσεις συνολικού ύψους 15 δισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων για το έργο, το οποίο αναμένε-
ται τώρα να ολοκληρωθεί το 2031.
Αιτήσεις για Προτάσεις (RFPs) έχουν επίσης 
εκδοθεί για άλλες δύο συμβάσεις για την 
κατασκευή του βόρειου τμήματος της γραμμής.
Η Infrastructure Ontario είχε προηγουμένως προτείνει ότι αυτές οι συμβάσεις, αφού ανα-
τεθούν, θα προσθέσουν μεταξύ 1-2 δισεκατομμυρίων δολαρίων η καθεμία στο συνολικό 
κόστος. Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να ωθήσει το τίμημα έως και 19 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια.
«Είναι πολύ σοκ και θα πρέπει να είναι σοκ για τους πολίτες», είπε η κριτικός υποδομής του 
NDP, Jennifer French, στο CP24. «Νομίζω ότι οι συνέπειες του πληθωρισμού είναι ένα ρεαλι-
στικό πράγμα για το οποίο πρέπει να συζητήσουμε, αλλά για να το αποδόσουμε εξ ολοκλήρου 
σε αυτό, κανείς δεν το πιστεύει».
Ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που αυξάνουν το κόστος της γραμμής του Οντάριο 
είναι μια σύμβαση που ανατέθηκε σε κοινοπραξία εταιρειών για τη λειτουργία και τη συντή-
ρηση του συστήματος για τα επόμενα 30 χρόνια.
Η Metrolinx προηγουμένως υπολόγιζε την αξία αυτής της σύμβασης σε πάνω από 2 δισεκα-
τομμύρια δολάρια, αλλά όταν η σύμβαση ανακοινώθηκε επίσημα στις 17 Νοεμβρίου, η αξία 
της είχε εκτοξευθεί στα 9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τεράστια αύξηση του κόστους 
κατασκευής της νέας Ontario Line

Ο
ι κάτοικοι του Μπράμπτον ενδέ-
χεται να μην μπορούν πλέον να 
εκτοξεύουν πυροτεχνήματα για 
τις γιορτές αφού εγκρίθηκε ομό-

φωνα η πρόταση απαγόρευσής τους μετά 
από αυξημένες καταγγελίες για υπερβολι-
κό θόρυβο.
Ο περιφερειακός σύμβουλος Dennis 
Keenan – ο οποίος εκπροσωπεί τα Ward 3 
και 4 της πόλης – υπέβαλε πρόταση τροπο-
ποίησης του κανονισμού για τα πυροτεχνή-
ματα για την απαγόρευση της πώλησης και 
χρήσης πυροτεχνημάτων, καθώς και για την 
αύξηση των τρεχόντων προστίμων.
«Όπως υποσχέθηκα κατά την πρόσφατη 
προεκλογική μου εκστρατεία, κάθομαι στο 
Δημοτικό Συμβούλιο του Μπράμπτον για 

να κάνω αλλαγή – για να εκφράσω τις ανη-
συχίες των κατοίκων μας και να αναλάβω 
δράση σε ζητήματα για τη βελτίωση της κοι-
νότητάς μας», δήλωσε ο Keenan σε δελτίο 
τύπου.
Επί του παρόντος, οι κάτοικοι επιτρέπεται 
να εκτοξεύουν πυροτεχνήματα μόνο τέσ-
σερις φορές το χρόνο στις ιδιωτικές τους 
ιδιοκτησίες: την Ημέρα της Βικτώριας, την 
Ημέρα του Καναδά, το Diwali και την παρα-
μονή της Πρωτοχρονιάς.
Μπορούν επίσης να εκτοξεύουν μόνο 
πυροτεχνήματα μικρής εμβέλειας - που 
ταξιδεύουν λιγότερο από τρία μέτρα, περί-
που όσο ένα στεφάνι μπάσκετ - από την ιδι-
ωτική τους ιδιοκτησία για εκείνες τις εορ-
τές.»

Απγόρευση βεγγαλικών και 
αυξημένα πρόστιμα στο 
Μπράμπτον



45ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ25 Νοεμβρίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ46 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

25 Νοεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com



47ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ25 Νοεμβρίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ48 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

25 Νοεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com



LIFE 49ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

25 Νοεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

LIFE

Άμπι Κλάνσι: 
Δεν αφήνει τίποτα στην φαντασία!

Μπορεί ο Πίτερ Κράουτς να 
έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια 
από την ενεργό δράση, αλλά η 
σύζυγός του παραμένει ενεργή 
και εντυπωσιάζει στο χώρο του 
μόντελινγκ.

Η Άμπι Κλάνσι στα 36 της και 
έχοντας αποκτήσει τέσσερα 
παιδιά με τον Άγγλο πρώην 
διεθνή επιθετικό, συμμετέχει στη 
χριστουγεννιάτικη καμπάνια της 
Victoria Secret και ποζάρει με 
σέξι εσώρουχα δείχνοντας σε… 
μεγάλη φόρμα.
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Ο 
Θεοχάρης Ι-
ωαννίδης μί-
λησε στην εκ-
πομπή «Πάμε 

Δανάη» με αφορμή την 
αποψινή πρεμιέρα του 
talk show «Night out» 
στις 00:10, που θα προ-
βληθεί μέσα από την τη-
λεοπτική συχνότητα του 
MEGA.  Κάνοντας λόγο 
για την προσωπική του 
ζωή ο Θεοχάρης Ιωαννί-
δης αποκάλυψε ότι έχει 
παντρευετεί: «Με γοη-
τεύει το χιούμορ σε έναν 
άνθρωπο και η ωμότητα. 
Όταν κάποιος είναι ωμός 
μαζί μου, κάτι μου αρέσει 
σε αυτό και “τσιμπάω”. Έ-
χω κάνει αρραβώνα στο 
παρελθόν και έχω πα-
ντρευτεί κιόλας. Ο γάμος 
ήταν για εμένα κάτι πο-
λύπλοκο. Την δεδομένη 
στιγμή ήθελα να το κάνω 
και το έκανα. Θέλω πολύ 
να κάνω ένα παιδί, αλλά 
θέλω να εξαλείψω το να 
είναι για εγωιστικούς λο-
γούς».

H Αναστασία 
Γιούσεφ πέφτει στα 
τέσσερα

Η Αναστασία Γιούσεφ έχει χαρί-
σει ομολογουμένως μερικές 
εντυπωσιακές φωτογραφίες 
στο Instagram! Το μοντέλο και 
χορεύτρια διαθέτει ιδανικές 
αναλογίες και αρκετές φορές την 
εβδομάδα μπορείς να τη θαυ-
μάσεις να λικνίζεται σε γνωστά 
clubs των δυτικών προαστίων 
της Αθήνας! Άμα τη εμφανί-
σει, τα φλας παίρνουν φωτιά 
κάτι που δείχνει να ιντριγκάρει 
ακόμα περισσότερο την Ανα-
στασία Γιούσεφ αφού ζει για να 
πpoκαλεί!

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  Ρ α φ α έ λ α  Γε ω ρ γ ί ο υ 
π ου  έ γ ι ν ε  γ νω σ τ ή  απ ό 
τ η  σ υμμε τοχή  τ η ς  σ τον 
προηγούμενο κύκλο του 
Bache lo r  δ ι ε κδ ικώ ν τ α ς 
τ η ν  κα ρ δ ιά  τ ο υ  Π α ν α -
γ ιώτη Βασ ιλάκου, δημο-
σ ί ευσ ε  σ τ ι γ μ ιό τ υπα  μ ε 
τ α  μ α γ ι ό  σ ε  τ ζ α κο ύ ζ ι 
με τ ις  πόζ ε ς της κόβουν 
την ανάσα του ανδρικού 
πληθυσμού.  Φυσ ικά,  τα 
λάικς πέφτουν βροχή με 
κάθε ανάρτηση της.

«Στο παρελθόν είχα 
παντρευτεί, ο γάμος ήταν 
κάτι πολύπλοκο»

Η Ιγγλέζου χωρίς μαγιό… ρίχνει 
το Instagram! 

Ραφαέλα Γεωργίου: 
Kαυτά στιγμιότυπα 
στο τζακούζι

Η 
Ειρήνη Παπαδοπούλου έγινε γνω-
στή πρώτα από τη συμμετοχή της 
στο x-factor. Γεννήθηκε και μεγάλω-
σε τα πρώτα χρόνια της ζωής της στο 

Καζακστάν στις 22 Αυγούστου του 1985 και 
είναι σήμερα 37 ετών!
Λατρεύει τη γυμναστική και το σώμα της είναι 
πραγματικά αλαβάστρινο!
Η Ειρήνη Παπαδοπούλου ταξίδεψε επίσης 
και αγωνίστηκε στον Άγιο Δομίνικο για λογα-

ριασμό του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ το 
survivor και είχε εκπληκτικά αποτελέσματα 
κερδίζον τας μάλισ τα το προσωνύμιο τη 
μπουλντόζα!
Η καλλονή όμως κάποια στιγμή δεν άντεξε την 
απουσία των δικών της ανθρώπων και απο-
φάσισε ότι έφτασε η ώρα να επιστρέψει στην 
Ελλάδα. Αποχώρησε οικειοθελώς ενώ όλοι 
πίστευαν ότι θα ήταν αν όχι νικήτρια τουλάχι-
στον στον τελικό!

Η Ειρήνη Παπαδοπούλου ιδρώνει τη 
φανέλα και σε… στέλνει! 

Η 
Ασημίνα Ιγγλέ-
ζου αυτή την 
φορά πραγμα-
τικά το τερμάτι-

σε, αφού στο λογαριασμό 
της στο Instagram, ανέβα-
σε ένα βίντεο που όμοιο 
του δεν έχει τολμήσει να 
ανεβάσει καμία, όχι μόνο 
στην Ελλάδα, αλλά σε όλο 
τον κόσμο. Όσες φορές και 
να δεις την Ασημίνα Ιγγλέ-
ζου το σώμα της είναι αυτό 
που κάνει την διαφορά, εί-
τε φοράει ρούχα είτε φο-
ράει ελάχιστα. Τι γίνεται ό-
μως όταν η ξανθιά κουκλά-
ρα Ασημίνα αποφασίζει 
να κατεβάσει την παροχή 
στον εγκέφαλο μας με ένα 
βίντεο που δεν περιμένα-
με ποτέ να δούμε; Αυτή την 
φορά θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι πραγματικά το 
τερμάτισε, αφού όπως θα 
δείτε και εσείς στο βίντεο 
παρακάτω η δημοφιλής 
instagramer κολάζει όλη 
την χώρα βουτώντας στην 
θάλασσα τώρα και όχι το 
καλοκαίρι, χωρίς να φορά-
ει μαγιό!
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Μ
ουντιάλ και 
Λαρίσα Ρικέλ-
με είναι πλέον 
συνυφασμέ-

νες έννοιες. Το μοντέλο α-
πό την Παραγουάη έγινε 
γνωστό σε όλο τον πλανήτη 
το 2010, όταν ταξίδεψε στη 
Νότια Αφρική για να παρα-
κολουθήσει από κοντά τους 
αγώνες της εθνικής ομάδας 
της χώρας της στο Παγκό-
σμιο Κύπελλο. τότε 25χρονη 
έγινε το απόλυτο viral, πανη-
γυρίζοντας το γκολ των συ-
μπατριωτών της έχοντας ένα 
κινητό ανάμεσα στο στήθος 
της. Επίσης, σε άλλο παιχνί-
δι της Παραγουάης είχε γρά-
ψει πάνω της την λέξη «Axe» 
για να διαφημίσει το γνωστό 
αποσμητικό. Από τότε, η κα-
ριέρα της απογειώθηκε. Το ό-
νομα και οι φωτογραφίες της 
άρχισαν να κυκλοφορούν πα-
ντού και η ίδια έγινε το πρό-
σωπο του Μουντιάλ.

O 
Τζο Τζόνας απο-
κάλυψε πως πριν 
από κάποια χρό-
νια έχασε τον ρό-

λο του Spider-Man μέσα από 
τα χέρια του. Ο γνωστός τρα-
γουδιστής και πρώην μέλος 
της μπάντας «Jonas Brothers» 
μίλησε στο podcast «Just for 
Variety» κι αποκάλυψε πως 
παραλίγο να πάρει εκείνος 
τον ρόλο για την ταινία «The 
Amazing Spider-Man», το 
2012. «Θυμάμαι πριν από 
χρόνια, ήμουν έτοιμος να γί-
νω ο Spider-Man. Ήμουν τόσο 
ενθουσιασμένος», είπε αρχι-
κά, όμως εξήγησε πως τελικά, 
ο ρόλος δόθηκε στον Άντρι-
ου Γκάρφιλντ. «Προφανώς, 
εκείνος ήταν ο σωστός», πα-
ραδέχτηκε 10 χρόνια μετά ο 
μουσικός. Όπως είπε, ο ίδιος 
είχε συνεργαστεί με τον σκη-
νοθέτη της ταινίας, Μαρκ Γου-
έμπ σε ένα βιντεοκλίπ. «Ήταν 
ο σκηνοθέτης μας σε ένα μου-
σικό βίντεο, οπότε θεώρησα 
ότι έχω σίγουρο τον ρόλο», 
δήλωσε.

Τζόνας: Αποκάλυψε πως παραλίγο να 
πάρει τον ρόλο του Spider-Man

Ε
ντυπωσιακό ντε-
μπούτο έκανε στο 
Μουντιάλ του Κα-
τάρ ο Μπουκάγιο 

Σάκα πετυχαίνοντας δύο 
γκολ στο 6-2 της Αγγλίας επί 
του Ιράν. Ο νεαρός ακραίος 
επιθετικός της Άρσεναλ δι-
ανύει μια εξαιρετική σεζόν, 
όχι μόνο στα γήπεδα, αλλά 
και… εκτός. Εδώ και περίπου 
δύο χρόνια είναι σε σχέση με 
την Τολάμι Μπένσον και η ε-
ντυπωσιακή του σύντροφος 
είναι στο πλευρό του στο Κα-
τάρ. Μάλιστα είναι η πρώτη 
φορά που επιβεβαιώνεται η 
σχέση τους, αφού μέχρι πρό-
τινος απέφευγαν τις δημόσιες 
εμφανίσεις, αλλά ακόμη και τις 
κοινέ φωτογραφίες στα social 
media.

Φωτογραφίζεται με το κινητό 
ανάμεσα στο στήθος 

Άκρως αποκαλυπτική στις Άκρως αποκαλυπτική στις 
Μαλδίβες η Γουάντα ΝάραΜαλδίβες η Γουάντα Νάρα

Η 
Γουάντα Νάρα κάνει διακο-
πές στις Μαλδίβες και... α-
ποκαλύπτεται.
Μπορεί ο γάμος της με τον 

Μάουρο Ικάρν τ ι να αλλάζει διαρ-
κώς… status, αφού έχε ι χαθεί το 
μέ τρημα από τους χωρισμούς και 
τ ις επανασυνδέσεις, αλλά Γουάντα 

Νάρα δεν αλ λάζε ι κάποιε ς συνή-
θειες.
Η μάνατζερ, influencer και τηλεπερ-
σόνα πήγε διακοπές σ τ ις εξωτικές 
Μαλδίβες και φωτογραφήθηκε-ως 
συνήθως-άκρως αποκαλυπτικά.

Η καυτή Τολάμι στο πλευρό του 
Σάκα στο Κατάρ
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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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Μπαίνει o σύζυγος σε ένα ζαχαροπλα-
στείο: 
«Γεια σας, θα ήθελα μια τούρτα γενεθλίων 
για τη γυναίκα μου! Με γεύση φράουλα, 
όπως κάθε χρόνο.»
«Ωραία. Τι να γράφει πάνω η τούρτα;» 
«Χρόνια πολλά Ελένη, όπως κάθε χρόνο!» 
«Εντάξει. Πόσα κεράκια να βάλω;» 
«Τριάντα, όπως κάθε χρόνο…»

Πρωί-πρωί ο Σήφης έκανε εξωτερικά 
μερεμέτια στο σπίτι του, ανεβασμένος σε 
μια σκάλα. Περνώντας ο Μανούσος για 
την στάνη, τον βλέπει και του λέει για να 
τον πειράξει:
- «Μωρέ Σήφη, εμένα δε με κόφτει μωρέ, 
που θα πέσεις απ’ τη σκάλα και θα σκοτω-
θείς. Μα θα σπάσει μωρέ η κεφαλή σου 
και θα γεμίσει ο τόπος άχερα.»
Και ο ετοιμόλογος Σήφης από τη σκάλα:
- «Και `συ μωρέ Μανούσο, πρωί-πρωί το 
φαΐ σκέφτεσαι...»

Μια γυναίκα πηγαίνει στο γιατρό, ανησυ-
χώντας για την ψυχραιμία του συζύγου 
της.
Ο γιατρός ρωτά: «Ποιο είναι το πρό-
βλημα;»
Η γυναίκα λέει: «Γιατρέ, δεν ξέρω τι πρέ-

πει να κάνω. Κάθε μέρα ο σύζυγός μου 
φαίνεται να χάνει την ψυχραιμία του χωρίς 
λόγο και με
φοβίζει».
Ο γιατρός λέει: «Έχω μια θεραπεία γι’ 
αυτό. Όταν φαίνεται ότι ο σύζυγός σας θα 
θυμώσει, απλά να πάρετε ένα ποτήρι νερό 
και να αρχίσετε να το κάνετε μπουκώματα 
στο στόμα σας. Απλά να το στριφογυρί-
ζετε, αλλά μην το καταπιείτε, μέχρι ή την 
αποχώρησή του από το δωμάτιο ή να πάει 
στο κρεβάτι να κοιμηθεί».
Δύο εβδομάδες αργότερα η γυναίκα επι-
στρέφει στο γιατρό, φρέσκια και ξαναγεν-
νημένη.
Η γυναίκα λέει: «Γιατρέ ήταν λαμπρή ιδέα! 
Κάθε φορά που ο σύζυγός μου άρχιζε να 
χάνει την ψυχραιμία του, εγώ μπούκωνα 
το νερό και ηρεμούσε αμέσως. Πώς ένα 
ποτήρι νερό το κάνει αυτό;;;»
Ο γιατρός λέει: «Το ίδιο το νερό δεν κάνει 
τίποτα. Το κόλπο είναι ότι έτσι κρατούσατε 
το στόμα σας κλειστό».

Ένα μικρό αγοράκι πιάνει τους γονείς 
του στην κρεβατοκάμαρα την ώρα που 
κάνουν την στάση 69. Μένει άφωνος στην 
αρχή και μετά τους λέει νευριασμένα:
«Κατά τ’άλλα εγώ πρέπει να πάω σε ψυχο-
λόγο επειδή τρώω τα νύχια μου!!!»

ΚΡΙΟΣ
Δεν είναι η ιδανική στιγμή για παρορμητι-
κές αποφάσεις αλλά ούτε και για καβγάδες, 
θυμήσου ότι δεν έχεις πάντα σε όλα δίκιο.
Στα επαγγελματικά είσαι σε αναμονή εξε-
λίξεων και λαμβάνεις νέα τα οποία σε ικα-
νοποιούν και σου δίνουν ανακούφιση! Στα 
οικονομικά αναμένεται βελτίωση. 

ΤΑΥΡΟΣ
Το πέρασμα που θα κάνει ο Ερμής στον 
Τοξότη θα σας κάνει λίγο περισσότερο κτη-
τικούς και καχύποπτους σε ότι έχει να κάνει 
με τα οικονομικά σας και κυρίως αυτά που 
προέρχονται από πηγές που δεν έχουν 
σχέση με το κύριο επάγγελμα σας. Ίσως 
κάποιοι να κάνετε τώρα κινήσεις για να 
διεκδικήσετε δυναμικά είτε χρωστούμενα , 
είτε δικαιώματα κληρονομικά κλπ.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Καθώς ξεκινά η εβδομάδα, πάρτε πρωτο-
βουλίες. Έχετε μεγάλη ενέργεια τη Δευτέρα 
και την Τρίτη —  είστε σε θέση να επικοινω-
νείτε γρήγορα και να δημιουργείτε καινού-
ρια σχέδια με ευκολία (φυσικά, με λίγη βοή-
θεια από τους φίλους σας). Την Τετάρτη και 
την Πέμπτη θα χρειαστεί να μειώσετε την 
ταχύτητά σας, σε κάτι πιο χαλαρό. Απροσ-
δόκητα εμπόδια θα μπορούσαν 
να μπλοκάρουν το δρόμο 
σας, αλλά με υπομονή και 
κάποιους διανοητικούς 
ελιγμούς θα τα καταφέ-
ρετε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στο ξεκ ίνημα της 
εβδομάδας αποφύ-
γετε τις υπερβολικές 
αντιδράσεις. Τη Δευτέρα 
και την Τρίτη θα μπορού-
σαν να προκύψουν συναι-
σθηματικές προκλήσεις,  χάρη 
στην προσωρινή υπερευαισθησία σας. 
Εάν μείνετε ήρεμοι, ψύχραιμοι και συγκε-
ντρωμένοι, ωστόσο, θα τα καταφέρετε μια 
χαρά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη αφιερώ-
στε χρόνο στην επαφή με τους σημαντικούς 
ανθρώπους της ζωής σας – ακόμα και μέσω 
του διαδικτύου.

ΛΕΩΝ
Έτοιμοι να μάθετε κάτι καινούριο; Η αρχή 
της εβδομάδας σας δίνει αρκετές ευκαι-
ρίες για να ανακαλύψετε ενδιαφέροντες 
ανθρώπους κι εντελώς εκπληκτικές ιδέες 
– και, επιπλέον, θα διασκεδάσετε στη διάρ-
κεια αυτής της διαδικασίας. Την Τετάρτη και 
την Πέμπτη, η εστίασή σας θα στραφεί σε 
σοβαρές σκέψεις σχετικά με την καριέρα και 
τη φήμη σας. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
 Μια αλλαγή στην προοπτική, έστω και κάτι 
μικρό, θα μπορούσε να έχει πολύ θετικά 
αποτελέσματα στη διάθεσή σας. Την Παρα-
σκευή και για όλο το σαββατοκύριακο το 
μυαλό σας είναι γρήγορο κι ο λόγος σας αιχ-
μηρός – στοιχεία που θα ήταν πολύ βοη-
θητικά για να φροντίσετε κάποιες μικρές 
λεπτομέρειες.

ΖΥΓΟΣ
Θα κληθείτε να κάνετε ένα συμβιβασμό 
σε μια διαπροσωπική συνεργασία, καθώς 
ξεκινά η εβδομάδα – αλλά, ευτυχώς, έχετε 
ταλέντο να βρίσκετε τις ισορροπίες.  Τη Δευ-
τέρα και την Τρίτη βρείτε μια λύση όπου 
όλοι θα βγουν κερδισμένοι.  Την Τετάρτη 
και την Πέμπτη θα συνεχίσετε να εστιάζετε 
στις συνεργασίες και τις συμμαχίες, αλλά 
κάποιοι θα σας ζητήσουν να παρέμβετε στις 
υποθέσεις τους. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Έχετε το νου σας για προβλήματα, καθώς 
ξεκινά η εβδομάδα. Είστε γεμάτοι πρωτο-
βουλίες και ενέργεια τη Δευτέρα και την 
Τρίτη – και είναι η κατάλληλη στιγμή για να 
ξεκινήσετε πράγματα – αλλά αυτή η απο-
φασιστικότητα θα μπορούσε να προκαλέ-
σει σύγκρουση, εάν δεν είστε προσεκτικοί. 
Την Τετάρτη και την Πέμπτη δώστε ιδιαίτερη 
σημασία στο να είστε ευέλικτοι. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μπορείτε να πετύχετε σχεδόν οτιδή-
ποτε θελήσετε, στο ξεκίνημα της εβδομά-
δας. Τη Δευτέρα και την Τρίτη είστε γεμά-
τοι ενθουσιασμό και μια σχεδόν παιδική 

δημιουργικότητα, οπότε βάλτε όλη 
αυτή την ενέργεια σε κάτι καλό. 

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, 
εστιάστε στην ευρύτερη 

εικόνα. Έχετε καταλάβει 
καλά τι πρέπει να γίνει – 
και ποια στοιχεία πρέ-
πει να συγκεντρώσετε 
για να προχωρήσετε. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Την Παρασκευή και το σαβ-

βατοκύριακο θα δεχτείτε 
ανεπιθύμητη προσοχή από επι-

πόλαια άτομα. Αναγκάστε τους να 
κόψουν την πολυλογία και να μπουν κατευ-
θείαν στο θέμα. Την Κυριακή το απόγευμα, 
ό, τι κι αν συμβεί μην το πάρετε προσωπικά. 
Η διάθεσή σας είναι θετική και αισιόδοξη και 
γοητεύετε τα άτομα που βρίσκονται γύρω σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η εβδομάδα ξεκινά με μια αλτρουιστική 
νότα: τη Δευτέρα και την Τρίτη θα βρείτε πολ-
λές ευκαιρίες να βοηθήσετε ανθρώπους που 
το χρειάζονται – κι ό, τι δίνετε, είναι σίγουρο 
ότι θα σας επιστραφεί. Την Τετάρτη και την 
Πέμπτη κυριαρχεί η πλήξη και θα πρέπει να 
προσέξετε. Βρείτε δημιουργικούς τρόπους 
να ταράξετε τα νερά και να σπάσετε αυτή 
τη μονοτονία – ακόμα κι αν το μόνο που θα 
κάνετε είναι να ανταλλάξετε παράξενες ιστο-
ρίες με τους φίλους σας (ευτυχώς που υπάρ-
χει και το διαδίκτυο). 

ΙΧΘΕΙΣ
 Οι επικοινωνιακές σας ικανότητες είναι 
ασυνήθιστα συντονισμένες και οι άλλοι 
γοητεύονται από τα γλυκά σας λόγια. Από 
την Παρασκευή και για όλο το σαββατοκύ-
ριακο θα πιεστείτε τόσο από τα πράγματα 
που έχετε να κάνετε, που θα σκεφτείτε να τα 
παρατήσετε. 
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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

ΚΕΡΚΥΡΑ. Γάλλοι ναύτες, 
απόγευμα στην Σπλανάδα

Ψέριμος , Ιούνιος 
1989

Εξόρυξη μαρμάρων στην Πεντέλη

ΦΙΛΙΑΤΡΑ. Η 
Κεντρική Πλατεία

Στις 14 Ιανουαρίου 1938 ο Αντώνης 
Χριστοφορίδης νίκησε τον Γκούσταβ 

Έντερ μπροστά στον Χίτλερ.

Δεκαετία του 1950 . Μία παρέα φωτογραφίζεται 
μπροστά από ένα περίπτερο (μάλλον στην οδό 

Αθηνάς κοντά στην Ομόνοια )

Κάπου στην Ελλάδα την 
δεκαετία του 1950Καβάλα δεκαετία 

1960

ΔΑΦΝΟΣ Δωρίδος. 
Άποψις του χωρίου,

(Ένωσις Δαφναίων 1935)
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Μανιταροβόλτες για μικρούς και 
μεγάλους και απρόσμενες διαδρομές στα 
φθινοπωρινά τοπία της Βάλια Κάλντα.

Β
ωλίτης, κανθαρίσκος, αμανίτα του Καί-
σαρα, ύδνο, λυκόπερδο το ασκόμορφο: 
λέξεις που μπορεί να ακούσεις από έναν 
οδηγό βουνού, μια γιαγιά, ένα παιδάκι... 

Στα Γρεβενά όλοι μοιάζουν επιστήμονες. Για την 
ώρα, είναι ο Λευτέρης Ζιούτης που μας δείχνει 
κάποια –βρώσιμα και μη– είδη μανιταριών, κα-
θώς περπατάμε στα πολύχρωμα δάση της κοι-
λάδας Βάλια Κάλντα. Είναι συνοδός φύσης στην 
εταιρεία Overland τα τελευταία οχτώ χρόνια και 
νιώθει περήφανος γι’ αυτό. Η βασική του δου-
λειά ήταν η οικοδομή. Παρόμοια ιστορία ζωής έ-
χουν κάμποσοι εδώ πάνω, αφού τα τελευταία 30 
χρόνια, από όταν ο εκπαιδευτικός Γιώργος Κων-
σταντινίδης και η παρέα του αποφάσισαν να α-
ναδείξουν τα μανιτάρια των Γρεβενών, οι πάντες 
άρχισαν να ασχολούνται με τους ιδιόμορφους 
μύκητες και τη φύση παντοιοτρόπως.  
Υπέδειξαν τα βρώσιμα μανιτάρια στους ηλικι-
ωμένους των χωριών, οι οποίοι έως τότε περι-
συνέλεγαν μόνο κάνα δυο είδη που αναγνώρι-
ζαν, δημιούργησαν τον σύλλογο Μανιταρόφιλοι 
Ελλάδας, διοργάνωσαν σεμινάρια μοιράζοντας τη 
γνώση, ανακήρυξαν τα Γρεβενά επίσημα «μανι-
ταροπόλη» με τη συνεργασία του δήμου – μέχρι 
και μουσική μπάντα έφτιαξαν, τους Μανιταρόκ. 
Τώρα βρίσκεις εδώ εταιρείες δραστηριοτήτων 
που σε πάνε μανιταροβόλτες στην αδιανόητα 
πλούσια φύση του νομού, εργαστήρια μεταποί-
ησης που φτιάχνουν μανιτάρι σε λάδι, μανιτάρι 
σούπα, μανιτάρι γλυκό και λοιπά, ταβέρνες με τις 
δικές τους μανιταροσπεσιαλιτέ, μουσείο μανι-
ταριών, δύο μανιταρογλυπτά μέσα στην πόλη, 
κάποιους κορυφαίους επαγγελματίες μανιταρο-
συλλέκτες, που περνούν τις μέρες τους μέσα στα 
δάση σαν ξωτικά, και ακόμη περισσότερους μανι-
ταρόπληκτους. 

AΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
Πέρα από τη σπουδαιότητα και τη νοστιμιά τους, 
τα άγρια μανιτάρια προσφέρουν κίνητρο να περ-
πατήσει κάποιος στη φύση.  «Πριν, αν δεν ήσουν 
κυνηγός, δεν είχες λόγο να πας στο βουνό», λέει ο 
Ανδρέας Σλιάρας, ιδιοκτήτης του μανιταροεργα-
στηρίου «Ηδύγευστον» στην πόλη των Γρεβενών. 
Καμία σχέση με την κουζίνα δεν είχε. Την απέ-
κτησε συνδυάζοντας τις παραδοσιακές πρακτι-
κές της μητέρας του και τις γνώσεις των τεχνικών 
τροφίμων. Το άλλο εργαστήρι στην πόλη είναι το 
«Μανιταροπροϊόντα Γρεβενών» του Φώτη Παρα-
σκευαΐδη, αντιπροέδρου του συλλόγου και εξαί-
ρετου μάγειρα.
Από τα 7.000 είδη μανιταριών που έχουν κατα-
γραφεί στην Ελλάδα, ο Κωνσταντινίδης έχει εντο-
πίσει στα Γρεβενά πάνω από 2.500. Τα βρώσιμα 
είναι εκατοντάδες, ωστόσο μόνο 10 από αυτά θα 
σερβιριστούν στα εστιατόρια ή θα μεταποιηθούν. 
«Είναι εκείνα που δεν υπάρχει περίπτωση να τα 
μπερδέψεις, κι έτσι μηδενίζεται η πιθανότητα 
δηλητηρίασης. Για να νιώθει ασφαλής ο κόσμος 
–μην ξεχνάτε πως υπήρξαμε ο τρίτος λαός της 
Ευρώπης σε μανιταροφοβία, μετά τους Άγγλους 
και τους Αλβανούς– ό,τι νέο βρούμε το στέλνουμε 
σε μικροβιολογικά εργαστήρια στην Ευρώπη για 
έλεγχο», καταλήγει ο Ανδρέας Σλιάρας.
Φθινόπωρο και άνοιξη είναι οι καλύτερες επο-

χές, γιατί ουσιαστικά το μανιτάρι θέλει υγρασία 
και μέση θερμοκρασία. Τότε οι μανιταρόπληκτοι, 
όπως αυτοαποκαλούνται, εξορμούν στα δάση 
του νομού και του όρους Βόιο, στα σύνορα με 
τον νομό Κοζάνης. «Παππούδες, γιαγιάδες, παι-
διά, φοιτητές, δάσκαλοι, δικηγόροι μαζεύουν 
μανιτάρια. Όλοι ήξεραν τα πορτσίνι. Όταν είπα σε 
κάποιον πελάτη για βασιλομανίταρα (που είναι 
το ίδιο), με κοιτούσε παράξενα. Το αστείο είναι 
ότι τα πρώτα χρόνια του εστιατορίου έρχονταν 
νέοι από την Αθήνα ενθουσιασμένοι, νομίζο-
ντας ότι σερβίρω και ζουρλομανίταρα! Βέβαια 
τα παραισθησιογόνα ούτε τα μαζεύουμε ούτε τα 
διδάσκουμε στα σεμινάρια. Δεν χρειάζεται να τα 
ξέρουμε», τονίζει ο Θόδωρος Καραγιάννης, για 
να θυμηθούν παρέα με τον Ανδρέα Λάμπρου, 
συνιδρυτή του Μουσείου Μανιταριού στο χωριό 
Λάβδα, συναντήσεις τους με ζώα που τελούσαν 
υπό την... επήρεια παραισθησιογόνων μυκή-
των. Το μουσείο είναι μικρό και έχει αντίγραφα, 
αλλά και φρέσκα μανιτάρια, τα οποία αλλάζουν 
κάθε βδομάδα, εφόσον υπάρχει καρποφορία 
και επάρκεια εθελοντών για να μένει ανοιχτό. Η 
βόλτα, ωστόσο, μέσα στο δάσος έχει το μεγαλύ-
τερο ενδιαφέρον στα Γρεβενά, όπως επίσης οι 
μανιταρογιορτές, που περιλαμβάνουν σεμινά-
ρια, βόλτες, μαγείρεμα και εξελίσσονται σε πραγ-
ματικά γλέντια. Η πανελλήνια γιορτή, που γίνεται 
το καλοκαίρι, συνήθως στα Γρεβενά, είναι από τις 
μεγαλύτερες της Ευρώπης – φέτος προσείλκυσε 
12.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ
Εδώ, ό,τι δεν σχετίζεται με το μανιτάρι σχετί-
ζεται με τη φύση και την άγρια ζωή. Σε υψόμε-
τρο 1.400 μ. βρίσκεται ο Εθνικός Δρυμός Βάλια 
Κάλντα, πυρήνας του Εθνικού Δρυμού Πίνδου. 
«Ζεστή Κοιλάδα» σημαίνει στη βλάχικη διάλεκτο, 
αφού είναι περίκλειστη από βουνά που ξεπερ-
νούν τα 2.000 μ.  Ένα ασύλληπτο τοπίο, που αυτή 
την εποχή προκαλεί ζαλάδα με τα φθινοπωρινά 
χρώματα. Ιδιαίτερα πετρώματα και σχηματισμοί, 
το Αρκουδόρεμα και μικρότερα ρέματα, πυκνά 
δάση μαύρης πεύκης και πλατάνια, δάση από 
οξιές και ρόμπολα, σπάνια είδη φυτών, πουλιά, 
ερπετά, αμφίβια, θηλαστικά, μεταξύ των οποίων 
λύκοι και αρκούδες.
Ο δρόμος που οδηγεί στην κοιλάδα ξεκινά από 
το χωριό Περιβόλι και είναι ένας καρόδρομος, 

αυστηρά για όχημα 4Χ4. Όταν ο καιρός το επιτρέ-
πει, τη διασχίζει ολόκληρη και οδηγεί στο χωριό 
Μηλιά Ιωαννίνων. Εντούτοις, είναι προτιμότερο 
να την περπατήσετε με τους ειδικούς. Ο Από-
στολος Διανέλλος διοργανώνει με την εταιρεία 
Overland φανταστικές πεζοπορίες, εκδρομές off 
road, αλλά και σχολές επιβίωσης που περιλαμβά-
νουν διανυκτέρευση με σκηνές.
Μαζί του μαθαίνεις ότι το ρόμπολο επιβιώνει στα 
μεγάλα υψόμετρα με 10 τόνους χιόνι πάνω του, 
γιατί η λεπτή φλούδα του κορμού του είναι θωρα-
κόμορφη, και βλέπεις δηλητηριώδη φυτά σαν το 
Digitalis grandiflora και την πινγκουικούλα –το 
εντομοφάγο φυτό–, τρίτωνες και τοξικά βατρά-
χια. Επίσης, ότι η αρκούδα γεννάει τα μικρά της 
μέσα στον χειμέριο ύπνο και ότι τρέφεται κυρίως 
με καρπούς, κι ας τρέμουν όλοι στο άκουσμά της. 
Αυτή είναι το άλλο σύμβολο των Γρεβενών μαζί 
με το μανιτάρι. Όλος ο νομός είναι γεμάτος από 
πέτρινα και ξύλινα γλυπτά αρκούδας, οι φωτει-
νοί πίνακες της Εγνατίας προειδοποιούν για την 
πιθανή διέλευσή της, στη λάσπη διακρίνεις τα 
ίχνη της. Δεν είναι τόσο εύκολο να τη δεις πάντως.
Tα Γρεβενά ανέκαθεν είχαν πλούσια φύση και 
άγρια ζωή, όπως μαρτυρούν τα παλαιολοντολο-
γικά ευρήματα. Πριν από εκατομμύρια χρόνια, 
εδώ απλωνόταν μια τεράστια σαβάνα στην οποία 
ζούσαν προϊστορικά μαστόδοντα (Mammut 
borsoni), γιγάντια φυτοφάγα ζώα με τεράστιους 
χαυλιόδοντες. Αναπαραστάσεις παλαιοπεριβάλ-
λοντος, απολιθωμένοι σκελετοί από ρινόκερους, 
μαχαιρόδοντες, ελέφαντες, αρκούδες και φυσικά 
οι χαυλιόδοντες των μαστόδοντων θα σας αφή-
σουν με το στόμα ανοιχτό στο Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας στο χωριό Μηλιά.
Κατά τα άλλα, η ευρύτερη περιοχή παραμένει 
κυρίως κτηνοτροφική, και μάλιστα στα ορεινά 
βλαχοχώρια διατηρείται η νομαδική τακτική, με 
αποτέλεσμα τον χειμώνα οι οικογένειες να κατε-
βαίνουν στον θεσσαλικό κάμπο και τα χωριά να 
ερημώνουν. Οι πινακίδες «Προσοχή, παιδιά» στις 
εισόδους των χωριών μοιάζουν αστείες μες στην 
ερημιά του χειμώνα, ωστόσο τα καλοκαίρια οι 
κάτοικοι μετριούνται σε δεκάδες ή και εκατοντά-
δες. Και μπορεί η τουριστική ανάπτυξη να είναι 
περιορισμένη, όμως η κτηνοτροφική παραγωγή 
είναι άκρως ενδιαφέρουσα: θα βρείτε εξαιρετικά 
τυριά (δοκιμάστε το τοπικό ανεβατό), γαλακτοκο-
μικά προϊόντα και κρεατικά. Περισσότερους επι-

σκέπτες προσελκύει η περιοχή γύρω από το χιο-
νοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας, το αγαπημένο των 
snowboarders.

ΦΥΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ
Το ωραιότερο που θα κάνετε εδώ είναι διαδρομές 
στα φυσικά τοπία. Το οδικό δίκτυο είναι ασφαλ-
τοστρωμένο, αν και συχνά κακοσυντηρημένο. Οι 
αποστάσεις είναι μεγάλες και βενζινάδικο υπάρ-
χει μόνο στην πόλη. Τα πιο ανεπτυγμένα χωριά 
κοντά στη Βασιλίτσα είναι τα βλαχοχώρια Σμίξη 
και Σαμαρίνα, σε μια ωραιότατη τοποθεσία στις 
πλαγιές του Σμόλικα, με μια ζωντανή πλατεία με 
ταβέρνες, νεροτριβή που λειτουργεί κανονικά σε 
πείσμα των καιρών και τον εντυπωσιακό Ναό της 
Μεγάλης Παναγιάς του 19ου αιώνα, με ένα πεύκο 
να έχει φυτρώσει στη σκεπή του ιερού. Από εκεί 
αξίζει να συνεχίσετε για τα περίφημα μαστορο-
χώρια, στα σύνορα με τον νομό Κοζάνης. Δοτσικό 
και Καλλονή είναι τα ομορφότερα, με πέτρινα 
σπίτια και γεφύρια, ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και 
ανοιχτά καφενεία για φαγητό.
Υπέροχη είναι και η διαδρομή για τα χωριά 
Αβδέλλα και Περιβόλι στις παρυφές της Βάλια 
Κάλντα. Τον χειμώνα δεν θα βρείτε περισσό-
τερους από δύο τρεις κατοίκους, ωστόσο στην 
Αβδέλλα, πατρίδα των αδελφών Μανάκια, 
πρωτοπόρων του κινηματογράφου στα Βαλ-
κάνια, υπάρχει καφενείο και, παρά την τρομα-
κτικά άναρχη δόμηση, η μεγάλη πλατεία αξίζει 
τη στάση σας. Περισσότερο χρόνο θα αφιερώ-
σετε στο Σπήλαιο, κάτω από το εντυπωσιακό 
όρος Όρλιακας. Θα βρείτε πάντα ανθρώπους, 
ταβέρνες και κυρίως το επισκέψιμο μοναστήρι 
της Παναγίας του 17ου αιώνα. Το άλλο highlight 
του χωριού είναι το γεφύρι της Πορτίτσας, σε 
μια καταπληκτική τοποθεσία, μέσα στην κοι-
λάδα του Βενέτικου ποταμού και στην είσοδο 
του θεόστενου φαραγγιού. Δύο ακόμη ενδι-
αφέροντα πέτρινα γεφύρια είναι αυτό στην 
είσοδο του χωριού Ζιάκας και του Αζίζ Αγά στο 
Τρίκωμο.
Κι όταν σας πιάσει η νύχτα, η περιήγηση δεν χάνει 
το ενδιαφέρον της. Οι ήχοι της φύσης επιβάλλο-
νται, το σκοτάδι είναι απόλυτο, τα αστέρια ασυνή-
θιστα φωτεινά – ο Όρλιακας θεωρείται ένα από τα 
σημεία με τη χαμηλότερη φωτορρύπανση στην 
Ελλάδα και αναμένεται να φιλοξενήσει αστερο-
σκοπείο.

Γρεβενά: Τι κρύβει το δάσος;
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Το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού ολοκλήρωσε 
την διαδικασία έγκρισης 
του συνόλου των μελετών 
για την κατασκευή του νέου 
Αρχαιολογικού Μουσείου 
Σπάρτης στον χώρο της 
ΧΥΜΟΦΙΞ

Η 
αποκατάσταση του κτη-
ρίου του παλαιού εργο-
στασίου ΧΥΜΟΦΙΞ και 
η αξιοποίησή του σε έ-

να σύγχρονο Αρχαιολογικό Μου-
σείο, σε συνδυασμό με την ολική 
αναβάθμιση και επέκταση του υφι-
στάμενου Μουσείου και την ολο-
κλήρωση της αποκατάστασης της 
«οικίας της Ευρώπης», αναβαθμί-
ζει τις πολιτιστικές υποδομές της 
Σπάρτης και αναδεικνύει με τρόπο 
σύγχρονο το εξαιρετικά σημαντι-
κό πολιτιστικό της απόθεμα, όπως 
συμπληρώνει η ίδια ανακοίνωση.
«Με την έγκριση των μελετών, που 
εκπονήθηκαν στο πλαίσιο Προ-
γραμματικής Σύμβασης Πολιτιστι-
κής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου, προϋπολογισμού 2.750.000 
ευρώ, το Νέο Αρχαιολογικό Μου-
σείο Σπάρτης μπαίνει σε τροχιά 
υλοποίησης. Η αναθεώρηση της 
αρχικής αρχιτεκτονικής μελέτης, 

ορίζοντας χαμηλότερη στάθμη του 
υπογείου, κρίθηκε επιβεβλημένη 
προκειμένου να καταστεί δυνατή 
η διατήρηση των αρχαιοτήτων, 
που αποκάλυψε η αρχαιολογική 
έρευνα, εντός του περιγράμματος 
του υπογείου του νέου κτηρίου. 
Στην αρχιτεκτονική προσέγγιση 
δόθηκε έμφαση στη διατήρηση 
και ανάδειξη της κύριας όψης του 
κτηρίου ΧΥΜΟΦΙΞ, η οποία δια-
σώζει τις αρχές του αρχικού του 
σχεδιασμού, αλλά στη διατήρηση 
του εσωτερικού του διατηρητέου 
κτηρίου, ώστε να υπενθυμίζει τον 
βιομηχανικό του χαρακτήρα», 
δήλωσε, μεταξύ άλλων, η υπουρ-

γός Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Λίνα Μενδώνη.
Ως προς τη λειτουργική οργά-
νωση των χώρων, το υπόγειο ανα-
πτύσσεται σε δύο στάθμες. Στην 
κατώτερη στάθμη διαμορφώνο-
νται, μεταξύ άλλων, τρεις διακρι-
τοί βασικοί χώροι αποθήκευσης 
κεραμικών, ψηφιδωτών και γλυ-
πτών, μικρότεροι χώροι αποθή-
κευσης ανασκαφικών ευρημάτων, 
ένα θησαυροφυλάκιο και ο κεντρι-
κός ανελκυστήρας.
Στον α’ όροφο, στην προσθήκη 
του υφισταμένου εργοστασίου 
της ΧΥΜΟΦΙΞ, οι λειτουργίες 
περιλαμβάνουν τα τέσσερα κλι-

μακοστάσια, τους ανελκυστήρες, 
WC κοινού και ΑμεΑ, δύο απο-
θήκες εκθεσιακών αντικειμένων 
και χώρους μόνιμων εκθέσεων. 
Η προσθήκη συνδέεται με τον 
όροφο του παλαιού εργοστασίου 
της ΧΥΜΟΦΙΞ. Ο α’ όροφος της 
ΧΥΜΟΦΙΞ περιλαμβάνει αίθουσα 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 
WC γραφείων, κλιμακοστάσια και 
δύο ανελκυστήρες. Τέλος, ο χώρος 
της υφισταμένης δεξαμενής φιλο-
ξενεί μηχανολογικές εγκαταστά-
σεις. Η μελέτη προβλέπει την εκμε-
τάλλευση του πρώην λεβητοστα-
σίου της ΧΥΜΟΦΙΞ, το οποίο είναι 
ανεξάρτητη κατασκευή.

Μ
όλις 11 χιλιόμετρα νότια της πό-
λης της Χίου, κοντά στο χωριό Νε-
οχώρι βρίσκεται η υστεροβυζα-
ντινή (του 16ου αιώνα) μονή του 

Αγίου Μηνά. Ένας τόπος μοναδικός για τη σύγ-
χρονη ελληνική ιστορία, αφού εκεί πριν από 
200 χρόνια, τον Απρίλιο του 1822 γράφτηκαν 
σελίδες ηρωισμού και θυσίας. Διαδραματί-
σθηκαν γεγονότα που πέρασαν στην ιστορία 
σαν «σφαγή της Χίου». Εκεί στο μοναστήρι του 
Αγίου Μηνά, όπου είχαν κρυφτεί, περισσό-
τεροι από 3.000 κάτοικοι του νησιού βρήκαν 
μαρτυρικό θάνατο.
Στις 2 Απριλίου του 1822, ανήμερα της Ανά-
στασης στρατεύματα των Οθωμανών εκδικού-
μενοι τη συμμετοχή της Χίου στην Ελληνική 
επανάσταση, έκαναν έφοδο ζητώντας τους 
να παραδοθούν. Με την άρνηση της παρά-
δοσης ξεκίνησε και το «σφυροκόπημα» που 
οδήγησε λίγες ώρες αργότερα στον αφανισμό 
όλων όσοι είχαν βρει καταφύγιο εκεί. Όσοι δεν 
σφάχτηκαν από τα γιαταγάνια κάηκαν μέσα στο 
καθολικό ή μέσα στη δεξαμενή νερού όπου 
είχαν κρυφτεί προσπαθώντας να σωθούν.
Ο προσκυνητής, ο επισκέπτης του μοναστη-
ριού, του σύγχρονου μοναστηριού που ανα-
στήθηκε μετά τη σφαγή του 1822 για να χτυ-
πηθεί ξανά από τους σεισμούς και να ξαναζή-
σει, μπορεί να δει σήμερα ένα μοναδικό και 

ταυτόχρονα μοναδικά σύγχρονο μουσείο. Το 
«μουσείο της Σφαγής» με το χαρακτηριστικό 
επίσημο τίτλο «Ιστορίης απόδεξις ήδε» («αυτή 
είναι η απόδειξη της ιστορίας») φράση που 
προέρχεται από το Προοίμιο των Ιστοριών 
του πατέρα της Ιστορίας Ηροδότου («Ηροδό-
του Αλικαρνησσέος ιστορίης απόδεξις ήδε, ως 
μήτε τα γενόμενα εξ ῃνθρώπων τω χρόνω εξί-
τηλα γένηται, μήτε έργα μεγάλα τε καῃ θωμα-
στά, τα μεν Έλλησι, τα δε βαρβάροισι αποδε-
χθέντα, ακλέα γένηται, τα τε άλλα και διῃ ην 
αιτίην επολέμησαν αλλήλοισι»). Η φράση μάλι-
στα στο λογότυπο του Μουσείου είναι αποτυ-
πωμένη με στοιχεία που προέρχονται από την 

επιστολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου προς τους 
Χιώτες, επιστολή που φυλάγεται στο αρχαιολο-
γικό μουσείο της Χίου.
 Το «μουσείο της σφαγής» δημιουργήθηκε 
στον παλιό χώρο ζωγραφικής της Μονής, με 
πρωτοβουλία του ρέκτη της ιστορίας και του 
λόγου, μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσ-
σών κ. Μάρκου και με δωρεά του κοινωφε-
λούς Ιδρύματος «ΑΙΓΕΥΣ» των Αθανασίου και 
Μαρίνας Μαρτίνου. Η αρχιτεκτονική και μου-
σειολογική επιμέλεια είναι του αρχιτέκτονα 
Μανώλη Βουρνού και η ιστορική υποστήριξη 
της έκθεσης της ιστορικού Αθηνάς Ζαχαρού - 
Λουτράρη.

«Ο Πολιτισμός 
της Ελιάς και του 
Ελαιόλαδου στη 
Βόρεια Εύβοια»

Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολι-
τιστικής Παράδοσης Χαλκί-
δας «Το Αλωνάκι» υλοποιεί, 
από τον Δεκέμβριο του 2022 
έως και την άνοιξη του 2023, 
την πολιτιστική δράση με τίτλο 
«Ο Πολιτισμός της Ελιάς και 
του Ελαιόλαδου στη Βόρεια 
Εύβοια». Η δράση γίνεται με 
την αιγίδα και επιχορήγηση του 
Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), το οποίο 
την αξιολόγησε θετικά «διότι 
επιχειρεί να συμβάλλει στην 
τόνωση της συλλογικής μνήμης 
των πυρόπληκτων κοινωνιών 
της Βόρειας Εύβοιας και ιδιαί-
τερα στην ευαισθητοποίηση της 
νέας γενιάς σε ό,τι αφορά στη 
διαφύλαξη της άυλης πολιτιστι-
κής κληρονομιάς».
Η δράση θα υλοποιηθεί στους 
πυρόπληκτους Δήμους της 
Βόρειας Εύβοιας (Δήμος Λίμνης 
– Μαντουδίου – Αγίας Άννας 
και Ιστιαίας – Αιδηψού) που 
έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες 
ζημιές από την καταστροφική 
πυρκαγιά του 2021 και περι-
λαμβάνει τρεις θεματικούς άξο-
νες.
Στον πρώτο θεματικό άξονα θα 
πραγματοποιηθούν εκπαιδευ-
τικά προγράμματα για μαθητές 
σχολικής ηλικίας με στόχο τη 
γνωριμία με τον πολιτισμό της 
ελιάς και του ελαιόλαδου. Επι-
πλέον, θα υλοποιηθεί μία ημε-
ρίδα για το ευρύ κοινό, επιδι-
ώκοντας την προώθηση ενός 
διεπιστημονικού διαλόγου για 
τη δημιουργία ενός σύγχρονου 
προγράμματος διαφύλαξης και 
επισταμένης μελέτης του πολι-
τισμού της ελιάς και του ελαι-
όλαδου.
Στον δεύτερο θεματικό άξονα 
θα δημιουργηθεί μια ταινία 
τεκμηρίωσης – μικρού μήκους, 
στην οποία θα υπάρχουν προ-
φορικές μαρτυρίες ανθρώπων 
και επιστημόνων, φωτογραφικό 
υλικό, μουσική και τραγούδια 
σχετικά με το πολιτισμικό πρό-
γραμμα που θα υλοποιηθεί.
Στον τρίτο άξονα θα υλοποιη-
θεί μια ημερήσια μουσικοποι-
ητική και χορευτική εκδήλωση 
με τραγούδια και χορούς που 
αφορούν στον πολιτισμό της 
ελιάς.

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του Νέου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης

Άγιος Μηνάς, ένα μουσείο της σφαγής στη Χίο 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η 
Ελλάδα γνώρισε φιλική ήττα από την Ουγγα-
ρία με 2-1 με τον Κάλμαρ να σκοράρει στις 
καθυστερήσεις και συγκεκριμένα στο 90+3’ 
το νικητήριο γκολ για τους Ούγγρους, λίγα 

δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του στο παιχνίδι, και να 
γράφει το τελικό σκορ.
Λίγα πράγματα από την Ελλάδα στη διάρκεια του 
90λεπτου που δεν μπορούσε να απειλήσει στην επί-
θεση κόντρα σε έναν καλό αντίπαλο ενώ είχε θέματα 
στην άμυνα με τους Ούγγρους να φτάνουν με 
χαρακτηριστική ευκολία στην εστία του 
Πασχαλάκη.
Όπως και στο φιλικό με τη Μάλτα 
έτσι και κόντρα στην Ουγγαρία 
η Ελλάδα είχε πολλές απουσίες 
και δη στο αμυντικό της κομμάτι 
αλλά την ίδια ώρα και σε αντί-
θεση με το φιλικό που έδωσε 
στη Βαλέτα πριν λίγες μέρες δεν 
μπόρεσε να απειλήσει μπροστά 
και είναι χαρακτηριστικό πως σε 
ολόκληρο το πρώτο 45λεπτο δεν 
είχε τελική στην εστία.
Η Ελλάδα μπήκε στην αναμέτρηση 
έχοντας την υπεροχή στο ματς και την 
κυκλοφορία της μπάλας. Όλα αυτά όμως 
μέχρι έξω από την περιοχή του Ντίμπους 
καθώς δεν μπορούσε να πατήσει σε αυτή με αξι-
ώσεις. Αντίθετα οι Ούγγροι εξέθεσαν την άμυνα της 
Ελλάδας στο 15’ όταν έκλεψαν τη μπάλα και με πέντε 
πάσες μπήκαν στην περιοχή με τελικό αποδέκτη τον 
Ρόλαντ Σάλαϊ που με πλασέ άνοιξε το σκορ και έγραψε 
το 1-0.
Στο 28’ ο Τζούτζακ βρέθηκε σε θέση για σουτ εκτός 
περιοχής, το επιχείρησε και ο Πασχαλάκης έπεσε στη 
δεξιά του γωνία και απομάκρυνε τη μπάλα. Ενώ και 
στο 39’ πάλι ο Έλληνας κίπερ είχε κλείσει τη γωνία του 
και μπόρεσε να διώξει το σουτ που έκανε στην κίνηση 

ο σκόρερ της αναμέτρησης μετά από σέντρα από τα 
δεξιά.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από τις δύο 
ομάδες και με τους Ούγγρους να απειλούν πρώτοι. 
Ήταν ο Τζούτζακ ο οποίος στο αποχαιρετηστήριο παι-
χνίδι του με την Εθνική, στην 109η συμμετοχή του, 
ήθελε να χριστεί σκόρερ, έπιασε ένα σουτ εκτός περι-
οχής στο 47’ αλλά ο Πασχαλάκης εντυπωσιακά του 

είπε όχι.
Η πρώτη καλή στιγμή της Ελλάδας ήρθε 

στο 49’ με τον Μασούρα να γίνε-
ται αποδέκτης της μπάλας έξω 

από την περιοχή, πέρασε τον 
αντίπαλο του, έκανε και το 
σουτ με τη μπάλα να φεύγει 
πάνω από τα δοκάρια του 
Ντίμπους.
Η Ουγγαρία απείλησε 
ξανά στο 73’ με τον Άνταμ 
να βγαίνει σε θέση για 
σουτ μετά από εξαιρετική 
αντεπίθεση και τον Πασχα-

λάκη με το ένα χέρι να διώ-
χνει και πάλι τη μπάλα.

Στο 80’ ο Μπακασέτας κέρδισε 
πέναλτι όταν ανατράπηκε μέσα 

στην περιοχή. Ο αρχηγός ανέλαβε την 
εκτέλεση του, ήταν εύστοχος και ισοφάρισε 

προσωρινά για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
Με το ματς να μπαίνει στις καθυστερήσεις και την Ουγ-
γαρία να κάνει δύο αλλαγές απλά για τη συμμετοχή οι 
γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ της νίκης από τον Κάλμαρ 
που είχε περάσει ως αλλαγή στο 92’. Ο Παπανικολάου 
έκανε λάθος και φάουλ σε καλή θέση εκτός περιοχής. 
Ο Κάλμαρ ανέλαβε την εκτέλεση του, έστειλε τη μπάλα 
στη γωνία που φύλαγε ο Πασχαλάκης ο οποίος όμως 
έκανε κίνηση από την άλλη πλευρά με αποτέλεσμα το 
2-1 που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Η Ελλάδα γνώρισε φιλική ήττα από την Ουγγαρία με 2-1 με τον Κάλμαρ να σκοράρει λίγα 
δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του στο παιχνίδι, στο 90+3’ και να γράφει το τελικό σκορ. Λίγα 
πράγματα από την Ελλάδα που δεν μπορούσε να απειλήσει στην επίθεση και είχε θέματα στην 
άμυνα.

Ουγγαρία - Ελλάδα 2-1: Λίγη Ουγγαρία - Ελλάδα 2-1: Λίγη 
στην επίθεση, προβλήματα στην στην επίθεση, προβλήματα στην 
άμυναάμυνα

Tennis
Τσιτσιπάς - Ρούμπλεφ 1-2: 
Άλλη μία χαμένη ευκαιρία 
για τον Στέφανο, ήττα και 
αποκλεισμός από το ATP Finals

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αν και πήρε το πρώτο σετ ηττήθηκε 2-1 
σετ από τον Αντρέι Ρούμπλεφ και αποκλείστηκε από τη συνέ-
χεια του ATP Finals.
Η χρονιά του Στέφανου Τσιτσιπά ολοκληρώθηκε. Ο Έλλη-
νας τενίστας, No.3 στην παγκόσμια κατάταξη, αν και πήρε το 
πρώτο σετ ηττήθηκε 2-1 σετ από τον Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο.7) 

και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του ATP Finals.
Αυτή τη φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε καλύτερα στο ματς, 
έκανε ένα απολαυστικό πρώτο σετ δίχως αβίαστο λάθος, όμως η 
συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Ο Ρούμπλεφ ανέβασε στροφές, εκμε-
ταλλεύτηκε όλα τα λάθη του αντιπάλου του και έφτασε δίκαια στην 
πρόκριση στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον Ρουντ.

Το ματς: 
Από την αρχή ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε ότι θέλει να είναι φουλ 
επιθετικός στο παιχνίδι του απέναντι στον Ρούμπλεφ όντας παράλ-
ληλα υπομονετικός.
Το πρώτο σετ ουσιαστικά κρίθηκε στο τέταρτο game. Ο Ρώσος 
μπήκε ιδανικά και προηγήθηκε με 40-0. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς 
κατάφερε όχι απλά να μαζέψει το game, αλλά και να φτάσει στο 
break.
Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε εκνευρισμό στον Ρούμπλεφ ο οποίος 
ξέσπασε άλλη μία φορά στη ρακέτα του. Στη συνέχεια του σετ ο Τσι-
τσιπάς απλά κράτησε το σερβίς του για να φτάσει στο 1-0 με 6-3.
Στο δεύτερο σετ κανένας από τους δύο παίκτες δεν δυσκολεύτηκε 
να κρατήσει το σερβίς του μέχρι και το όγδοο game. Εκεί ο Ρού-
μπλεφ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Τσιτσιπά και έφτασε στο break.
Ο Στεφ προσπάθησε να απαντήσει αμέσως, δημιούργησε break 
point δίχως όμως αποτέλεσμα αφού ο αντίπαλός του κατάφερε να 
ξεφύγει από τη δύσκολη θέση για να κάνει το 6-3 στέλνοντας το 
ματς σε τρίτο σετ.
Στο τρίτο σετ ο Αντρέι Ρούμπλεφ μπήκε δυνατά και κατάφερε αυτή 
τη φορά να κάνει το break νωρίς στο τρίτο game κάτι που έφερε 
εκνευρισμό στον Έλληνα τενίστα.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Αντρέι Ρούμπλεφ να κυριαρχήσει στο 
κορτ και με δεύτερο break να τελειώσει ουσιαστικά το σετ και το 
ματς.
Το ΑΤΡ 500 τουρνουά του Ρότερνταμ, θα είναι το πρώτο τουρνουά 
του Τσιτσιπά, αμέσως μετά το Αυστραλιανό Όπεν.

Αναλυτικά το πρόγραμμά του:
16 - 18 Δεκεμβρίου: Mubadala World Tennis Championship, Άμπου 
Ντάμπι
29 Δεκεμβρίου - 8 Ιανουαρίου: United Cup, Περθ
16 - 29 Ιανουαρίου: Australian Open, Μελβούρνη
13 - 19 Φεβρουαρίου: ABN AMRO Open, Ρότερνταμ
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Ο 
Καναδάς κέρδισε τις εντυπώσεις 
όμως το Βέλγιο είχε την ουσία 
στην πρεμιέρα των δύο ομάδων 
στον 6ο όμιλο του Μουντιάλ, με 

τους διαβόλους να επικρατούν με 1-0 χάρη 
σε ένα γκολ του Μιτσί Μπατσουαγί και μία 
απόκρουση πέναλτι του Τιμπό Κουρτουά.
Η αναμέτρηση του Βελγίου με τον Καναδά 
για τον 6ο όμιλο του Μουντιάλ προσέφερε 
στο φίλαθλο κοινό ένα άκρως χορταστικό 
ποδοσφαιρικό πιάτο, με τους Βορειοαμερι-
κανούς να εντυπωσιάζουν στην επιστροφή 
τους στη μεγάλη γιορτή μετά από το 1986 
αλλά να αποτυγχάνουν να πανηγυρίσουν το 
πρώτο γκολ της ιστορίας τους στα τελικά και 
να το πληρώνουν με πολύ ακριβό νόμισμα.
Και αυτό γιατί οι κόκκινοι διάβολοι άντε-
ξαν στην πίεση των αντιπάλων τους και στις 
πάνω από 20 τελικές που δημιούργησαν 
εκείνοι και με τον Τιμπό Κουρτουά να απο-
κρούει πέναλτι στο 11ο λεπτό και τον Μπα-
τσουαγί να βρίσκει δίχτυα στο 44ο, πήραν 
μία αγχωτική νίκη, που την είχαν ανάγκη 
πριν από τα -θεωρητικά- δυσκολότερα ματς 
που έπονται με Μαρόκο και Κροατία.

Το ματς
Το Βέλγιο μπήκε στο «Αχμάντ Μπιν Αλί Στά-
ντιουμ» με τον τίτλο του φαβορί ως ποιοτι-
κότερη και εμπειρότερη ομάδα και ο Κανα-
δάς με αυτόν του αουτσάιντερ στην επι-
στροφή του σε τελικά Μουντιάλ μετά από 
το 1986, ωστόσο οι ρόλοι αντιστράφηκαν 
ολοκληρωτικά στο χορτάρι, με τους Βορει-
οαμερικανούς να παίζουν ένα επιθετικό και 
δυναμικό ποδόσφαιρο στο πρώτο μέρος 
και να κερδίζουν κατά κράτος τις εντυπώ-
σεις. Από τα πρώτα λεπτά ήταν η ομάδα που 
είχε καλύτερη εικόνα και εκείνη που μπήκε 
με μεγαλύτερη διάθεση να απειλήσει και με 
τη συμπλήρωση του δεκαλέπτου δημιούρ-
γησε τις προϋποθέσεις για να πάρει κεφάλι 
στο σκορ. Μετά από σουτ που σταμάτησε 
στο (απλωμένο) χέρι του Καράσκο μέσα 
στην περιοχή ο διαιτητής έδωσε πέναλτι 
(πήγε να δει τη φάση στο μόνιτορ μετά από 
συμβουλή του VAR) και ο Ντέιβις έστησε 
τη μπάλα στην βούλα, για να δει τον Κουρ-
τουά να αποκρούει στη δεξιά γωνία του και 
να αποκρούει. Η φάση αυτή δεν στάθηκε 
πάντως ικανή να αλλάξει τις ισορροπίες, 
με τον Καναδά να κλείνει το πρώτο τέταρτο 
έχοντας 7 τελικές (1 το Βέλγιο) και τους κόκ-

κινους διαβόλους να χρειάζεται να περιμέ-
νουν μέχρι το 23’ για να έχουν την πρώτη 
αξιόλογη τελική τους προσπάθεια, με το 
σουτ του Μπατσουαγί που έφυγε κόρνερ.
Η συνέχεια βρήκε την ομάδα του Χέρντμαν 
να διατηρεί το υψηλό τέμπο, να πατάει 
συχνά στην αντίπαλη περιοχή ταλαιπωρώ-
ντας τους αμυντικούς του Μαρτίνεθ και να 
υποχρεώνει τον Κουρτουά να βρίσκεται σε 
διαρκή επιφυλακή, για να μην βρει όμως 
το γκολ που εδικαιούτο 100% και να βλέ-
πει τον άγραφο νόμο του ποδοσφαίρου να 
εφαρμόζεται σε απόλυτο βαθμό.
Και αυτό γιατί στο 44ο λεπτό βρέθηκε πίσω 
στο σκορ, με τον Αλντερβάιρελντ να κάνει 
γέμισμα πίσω από την σέντρα και τον Μπα-
τσουαγί να φεύγει στην πλάτη της άμυνας, 
για να πιάσει ένα πολύ δυνατό σουτ με το 
αριστερό μέσα από την περιοχή και να ξετι-
νάξει τα δίχτυα της εστίας του Μπόριαν 
(1-0). Ενδεικτικό της μή απόδοσης ποδο-
σφαιρικής δικαιοσύνης ήταν το γεγονός πως 
ο Καναδάς έκλεισε το πρώτο μέρος με 14 
τελικές και 2,2 xgoals σε αντίθεση με το Βέλ-
γιο που ολοκλήρωσε το ίδιο διάστημα με 
μολις 4 τελικές και 0,5 xgoals.
Η έναρξη του δευτέρου μέρους βρήκε τον 
Μαρτίνεθ να κάνει δύο μαζεμένες αλλαγές, 
αποσύροντας τους Καράσκο και Τίλεμανς 
που δεν φάνηκαν επιθετικά και δεν βοήθη-
σαν αμυντικά (Ονάνα και Μενιέ στη θέση 
τους), με τον Καναδά από την πλευρά του 
να συνεχίζει να παίζει ανοιχτά και επιθετικά 
και να φτιάχνει τελικές αλλά να αδυνατεί να 
δημιουργήσει τη μεγάλη φάση που θα υπο-
χρέωνε τον Κουρτουά να επέμβει.
Όσο περνούσαν τα λεπτά η κούραση ήταν 
εμφανής στους παίκτες του Καναδά που δεν 
μπορούσαν να δημιουργούν φάσεις με την 
μεγάλη συχνότητα του πρώτου μέρους (διά-
στημα στο οποίο όργωσαν το γήπεδο και 
έμοιαζαν να παίζουν με παραπάνω παίκτες 
έναντι των υποτονικών Βέλγων) ωστόσο 
στο 80’ λίγο έλειψε να κάνουν το 1-1, με 
τον Κουρτουά να λέει όχι στην κεφαλιά του 
Λάριν.
Στη συνέχεια και μέχρι το φινάλε το ματς 
ισορροπούσε σε τεντωμένοι σχοινί, με 
το Βέλγιο να κρατάει πάντως το προβάδι-
σμα με νύχια και με δόντια και να κάνει ένα 
βήμα προς τα εμπρός με φόντο τους «16» 
έναντι του Μαρόκου, της Κροατίας και του 
Καναδά.

Μουντιάλ 2022, Βέλγιο - Καναδάς 
1-0: Τρίποντο διά πυρός και σιδήρου 
με σκόρερ Μπατσουαγί και φύλακα-
άγγελο Κουρτουά

Μουντιάλ 2022: Η Ισπανία 
ταπείνωσε την Κόστα Ρίκα και την 
άφησε χωρίς τελική στο ματς

Η 
Ισπανία μετέτρεψε σε παράσταση 
για έναν ρόλο την αναμέτρηση με 
την Κόστα Ρίκα για την πρώτη α-
γωνιστική του Μουντιάλ 2022, ε-

πικρατώντας με 7-0.
Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ήταν η από-
λυτη κυρίαρχος του παιχνιδιού, καθώς 
είχε διαρκώς την μπάλα στα πόδια της με 
ποσοστό κατοχής 82%, ενώ δεν άφησε 
την Κόστα Ρίκα να κάνει ούτε μια τελική 
προσπάθεια στο παιχνίδι.
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που μια ομάδα 
μένει χωρίς τελική σε ένα παιχνίδι στην 
ιστορία των Μουντιάλ. Και την πρώτη 
φορά η Κόστα Ρίκα ήταν ξανά ο αρνητικός 
πρωταγωνιστής, καθώς κόντρα στη Βραζι-
λία το 1990 δεν πραγματοποίησε κάποια 
τελική προσπάθεια.
Η «ρόχα» είχε συνολικά 17 τελικές προ-
σπάθειες, οι οποίες είχαν «αξία» 3.48 
xGoals. Συνολικά είχε οκτώ τελικές προ-

σπάθειες στον στόχο και κατάφερε να σκο-
ράρει επτά φορές.
Οι Ντάνι Όλμο, Μάρκο Ασένσιο και Φεράν 
Τόρες, οι τρεις επιθετικοί της δηλαδή, μαζί 
με τον 18χρονο Γκάβι και δύο αλλαγές, τους 
Κάρλος Σολέρ και Άλβαρο Μοράτα, ισοπέ-
δωσαν τον Κέιλορ Νάβας που έκανε ντε-
μπούτο τη φετινή σεζόν και διασφάλισαν 
ένα άνετο απόγευμα στην Ντόχα.

Μουντιάλ 2022, Καναδάς: Η ομιλία 
του Χέρντμαν στους παίκτες του 
μετά την ήττα από το Βέλγιο και 

Η 
ήττα από το Βέλγιο πλήγωσε 
αλλά ταυτόχρονα πείσμωσε 
τον Καναδά, με τον προπονητή 
του Τζον Χέρντμαν να μαζεύει 

τους παίκτες στο κέντρο του γηπέδου 
και να βγάζει μία πωρωτική ομιλία, 
παροτρύνοντάς τους με ιδιαίτερο τρόπο 
ενόψει Κροατίας. 
Ο Καναδάς επέστρεψε φέτος σε τελική 
φάση Μουντιάλ μετά από απουσία 36 
χρόνων (το 1986 ήταν η πρώτη και παρ-
θενική μέχρι πρότινος παρουσία του στο 
μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τουρνουά 
σε εθνικό επίπεδο) και έδειξε απέναντι 
στο Βέλγιο πως αξίζει να βρίσκεται στο 
Κατάρ μεταξύ των 32 κορυφαίων ομά-
δων. Μπορεί να έχασε με 1-0 από τους 
κόκκινους διαβόλους όμως το αποτέ-
λεσμα τον αδικεί κατάφορα βάσει των 
πολλών ευκαιριών που είχε αλλά και των 
λίγων που επέτρεψε στους αντιπάλους 

του, με το φινάλε να βρίσκει τον προπο-
νητή του, Τζον Χέρντμαν, να δίνει δυνατό 
σύνθημα ενόψει της αναμέτρησης της 
2ης αγωνιστικής με την Κροατία. Αυτό το 
έκανε με το να μαζέψει όλους τους παί-
κτες του στο κέντρο του γηπέδου, για να 
σχηματίσουν έναν κύκλο και εκεί να βγά-
ζει μία φλογερή ομιλία, με τους δημοσι-
ογράφους να τον ρωτούν αμέσως μετά 
για το τι ειπώθηκε και εκείνον να κλέβει 
την παράσταση.
«Απλά τους έδε ιξα τα σ τατ ισ τ ικά, 
τους έδειξα πως ανήκουν εδώ. Τους 
είπα ότι ανήκουν εδώ. Και θα πάμε να 
γ@@%@$%$ την Κροατία (σ.σ. μίλησε 
στα αγγλικά χρησιμοποιώντας με νόημα 
μόνο το πρώτο γραμμά της απαγορευ-
μένης λέξης από F). Πιο απλά δεν γίνε-
ται. Αυτή είναι η επόμενη αποστολή μας 
τώρα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο 47χρο-
νος Άγγλος προπονητής.
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

 Ο ΠΑΟΚ σταμάτησε την 
τρελή πορεία του Απόλλωνα 
Σμύρνης στο πρωτάθλημα 
υδατοσφαίρισης της Α1 ανδρών, 
επικρατώντας 11-10 στο 
«Ποσειδώνιο» κολυμβητήριο της 
Θεσσαλονίκης.

Ο 
ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που έ-
βαλε τέλος σ το ν ικηφόρο 
σερί του Απόλλωνα Σμύρ-
νης στο πρωτάθλημα υδατο-

σφαίρισης της Α1 ανδρών, με τον Δικέ-
φαλο να επικρατεί με 11-10 στο «Πο-
σειδώνιο» κολυμβητήριο σε αγώνα για 
την 9η αγωνιστική της 1ης φάσης (Β’ 
Όμιλος).
Ο ΠΑΟΚ σημείωσε την 5η νίκη του και 
έκανε σημαντικό βήμα στην προσπά-
θεια να είναι στην 4άδα του ομίλου με 
την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. 
Ο Απόλλων Σμύρνης έπειτα από επτά 
νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, είχε την 
πρώτη βαθμολογική απώλεια.
Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν καλύτερα 
τον αγώνα και προηγήθηκαν 3-1 με 
την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου. Ο 
ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στο 2ο οκτά-
λεπτο, με δύο γκολ από τον Νίκολα 
Μιλάρντοβιτ ς και με σερί 4-0 πήρε 
κεφάλι στο σκορ με 5-3, με τον Απόλ-
λωνα να μειώνει σε 5-4, με την ολοκλή-
ρωση του β’ οκταλέπτου.
Γεμάτο συγκινήσεις ήταν το 3ο οκτά-
λεπτο, με τους παίκτες του Απόλλωνα 
να προσπερνούν με 7-5, τον ΠΑΟΚ να 
ισοφαρίζει 8-8 και με γκολ από τον 
Καπράγκο να κάνει το 9-8.
Στο 4ο οκτάλεπτο οι γηπεδούχοι με 
γκολ των Κούπμαν και Μιλάρτνοβιτς 
πήραν διαφορά τριών γκολ (11-8), με 
τον Απόλλωνα να μειώνει στο τελικό 
11-10.
Τα οκτάλεπτα: 1-3, 4-1, 4-4, 2-2.

Βουλιαγμένη: Πέρασε με άνε-
ση από το Περιστέρι
H Βουλιαγμένη συνεχίζει την ξέφρενη 
πορεία της νικώντας εκτός έδρας τον 
ΓΣ Περιστερίου με 17-8 σε εξ αναβο-
λής αγώνα του πρωταθλήματος υδατο-
σφαίρισης της Α1 ανδρών.
Η Βουλιαγμένη πέτυχε μια άνετη νίκη 
σ την έδρα του ΓΣ Περισ τερίου, επί 
του οποίου επιβλήθηκε με 17-8 στον 
εξ αναβολής αγώνα από την 6η αγωνι-

στική του Β’ Ομίλου του πρωταθλήμα-
τος υδατοσφαίρισης της Α1 ανδρών.
Έτσι η ομάδα διατήρησε το απόλυτο 
των νικών, έχοντας επτά στα επτά και 
έναν αγώνα λιγότερο, αυτόν με τον 
Απόλλωνα Σμύρνης με τον οποίο ισο-
βαθμεί στην πρώτη θέση της βαθμο-
λογίας.
Οι Περιστεριώτες άντιστάθηκαν μόνο 
ένα οκτάλεπτο και σ τη συνέχεια η 
ομάδα του Λαιμού κυριάρχησε από-
λυτα σε όλους τους τομείς, με πρώτο 
σκόρερ τον Τρούλο με τέσσσερα γκολ.
Τα οκτάλεπτα: 3-3, 1-4, 1-6, 3-4.

Παλαιό Φάληρο: Άντεξε στην 
αντεπίθεση των Χανίων
Το Παλαιό Φάληρο πήρε σημαντική 
νίκη επί του ΝΟ Χανίων στο Τροκα-
ντερό με 9-8 για την 9η αγωνιστική της 
1ης φάσης (Β’ Όμιλος) του πρωταθλή-
ματος υδατοσφαίρισης της Α1 ανδρών.
Ο αγώνας στο μεγαλύτερο μέρος έγινε 
υπό βροχή, με το Παλαιό Φάληρο να 
φθάνει στην 4η νίκη και να διατηρεί 
ελπίδες να βρεθεί στην 4άδα του ομί-
λου. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 
9-4, αλλά στο τέλος χρειάστηκαν τις 
επεμβάσεις του Κώστα Γαλανίδη προ-
κειμένου να κρατήσουν τους τρεις βαθ-
μούς.
Αποκορύφωμα η απόκρουση σ την 
εκτέλεση πέναλτ ι από τον Αν τώνη 
Χαριτάκη στα 2:08 πριν από το τέλος, 
με το σκορ στο 9-7. Τα Χανιά μείωσαν 
σε 9-8, στο 1:18 με νέα εκτέλεση από 
τον Σολεϊμάνιπακ, είχαν και την τελευ-
ταία επίθεση για την ισοφάριση, όμως 
η σωστή άμυνα από τους γηπεδούχους 
στα δύο μέτρα, έφερε το κλέψιμο της 
μπάλας και σφράγισε τη νίκη.
Τα οκτάλεπτα: 3-3, 4-1, 2-3, 0-1.

Παναθηναϊκός: Συνεχίζει τη 
νικηφόρα του πορεία
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη ν ικη-
φόρα του πορεία σ το πρωτάθλημα 
υδατοσφαίρισης της Α1 ανδρών, με 
το «τριφύλλι» να επικρατεί του Νηρέα 
Χαλανδρίου με 8-6 σ το Γουδή σε 
αγώνα της 8ης αγωνιστικής του Α’ ομί-
λου.
Οι τρεις βαθμοί της νίκης ήρθαν πιο 
εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ 
και να εδραιώνεται στην 3η θέση της 
βαθμολογίας.
Τα οκτάλεπτα: 1-1, 5-1, 1-3, 1-1.

ΠΑΟΚ: Έβαλε τέλος στη νικηφόρα 
πορεία του Απόλλωνα Σμύρνης
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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! 

Ι
στορικό παιχνίδι για την Προοδευτική, 
με την ομάδα του Μάγγου να επικρατεί 
εκτός έδρας του ΠΑΟ Ρουφ με 1-0 και 
να πετυχαίνει την πρώτη της νίκη μετά 

την άνοδό της στην Super League 2 μετά α-
πό 15 χρόνια.
Η φετινή χρονιά για την Προοδευτική είναι 
έτσι και αλλιώς ιστορική, καθώς οι «βυσ-
σινί» μετά από 15 χρόνια επέστρεψε στις 
επαγγελματικές κατηγορίες και συγκεκρι-
μένα στην Super League 2. 
Ως τώρα στις 3 πρώτες αγωνιστικές η ομάδα 
του Μάγγου είχε παίξει ένα παιχνίδι, είχε 
ένα ρεπό και είχε αναβληθεί η εκτός έδρας 
αναμέτρηση της πρεμιέρας με τον ΠΑΟ 
Ρουφ. 
Μια αναμέτρηση που έγινε σήμερα Τετάρτη 
με την Προοδευτική να επικρατεί με 1-0 
και να πετυχαίνει την πρώτη της νίκη στην 
2η κατηγορία μετά από 15 χρόνια. Που την 
ανέβασε και στην 9η θέση. Στον αντίποδα 
οι γηπεδούχοι γνώρισαν την 2η ήττα τους 
στους ισάτιθμους αγώνες που έχουν δώσει 
και είναι στην 14η θέση.
Στα του αγώνα, το μοναδικό γκολ της συνά-
ντησης μπήκε στο 45’. Ο Παυλίδης κατάφερε 
να κάνει το 0-1 με σουτ, ένα γκολ που οι 
φιλοξενούμενοι κράτησαν ως το τέλος παίρ-
νοντας έτσι τους τρεις πολύτιμους βαθμούς 
και γράφοντας ιστορία.

Καλλιθέα – Ιεράπετρα 2-1: Μεγά-
λη νίκη με ανατροπή και δύο στα 
δύο η Καλλιθέα
Με δύο γκολ στο 83’ και το 84’, η Καλλι-
θέα επικράτησε με 2-1 του ΟΦ Ιεράπετρας 
κάνοντας το δύο στα δύο στο φετινό πρωτά-
θλημα και υποχρεώνοντας τους Κρητικούς 
στην πρώτη τους ήττα.
Με ένα μεγάλο παιχνίδι ολοκληρώθηκε η 
3η αγωνιστική στην Super League 2. Ένα 
παιχνίδι που κρίθηκε μέσα σε δύο λεπτά. 
Συγκεκριμένα μέχρι το 83’, ο ΟΦ Ιεράπε-
τρας προηγούνταν στην Αθήνα της Καλ-
λιθέας με 1-0. Ωστόσο στο συγκεκριμένο 

λεπτό και το επόμενο, οι γηπεδούχοι σκόρα-
ραν δύο φορές παίρνοντας τη νίκη. Μια νίκη 
που ήταν η 2η σε δύο αγώνες στο φετινό 
πρωτάθλημα, ενώ ανάγκασαν τους Κρητι-
κούς στην πρώτη τους ήττα.
Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι που φέτος 
δείχνουν ως τώρα ένα εξαιρετικό πρόσωπο, 
κατάφεραν να προηγηθούν με τον Βουό που 
σκόραρε με κεφαλιά στο 17’. Ένα γκολ με 
το οποίο ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημί-
χρονο.
Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι βγήκαν 
μπροστά και πίεσαν όσο μπορούσαν και 
στο 83’ κατάφεραν να κάνουν το 1-1 με τον 
Κυνηγόπουλο επίσης με κεφαλιά. Πριν καν 
προλάβουν οι γηπεδούχοι να πανηγυρί-
σουν, κατάφεραν να πετύχουν και δεύτερο 
γκολ με νέα κεφαλιά του Λουκίνα αυτή την 
φορά στο 84’ διαμορφώνοντας το τελικό 
2-1.

Παναθηναϊκός Β’-Αλμωπός Αρι-
δαίας 1-1
Βαθμούς και εντυπώσεις μοιράστηκαν στη 
Λεωφόρο, Παναθηναϊκός Β’ και Αλμωπός 
Αριδαίας που αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. 
Ο Ταβάρες σκόραρε για τους «πράσινους», 
ο Τσιπούρας για τους φιλοξενούμενους.
Παναθηναϊκός B’ και Αλμωπός Αριδαίας 
αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο γήπεδο της 
Λεωφόρου στο πλαίσιο της τρίτης αγωνι-
στικής της Super League 2. Οι «πράσινοι σε 
τρία παιχνίδια έχουν μία νίκη και δύο ισο-
παλίες ενώ η ομάδα της Μακεδονίας μετρά 
δύο ισοπαλίες και μία ήττα.
Ο Αλμωπός Αριδαίας ξεκίνησε πολύ δυνατά 
το παιχνίδι και άνοιξε το σκορ στο 16’. Ο 
Δημήτρης Τσιπούρας βγήκε τετ-α-τετ με 
με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα του «τριφυλλιού». Οι φιλοξενού-
μενοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος και 
απειλήθηκαν μοναχά από ένα σουτ του 
Ηλιάδη που πέρασε λίγο άουτ.
Στο δεύτερο μέρος οι «πράσινοι» παρου-
σίασαν το καλό τους αγωνιστικό πρόσωπο 
και στο 53’ έφεραν το παιχνίδι στα ίσια με 
σκόρερ τον Ταβάρες, μετά από ασίστ του 
Τουρκοχωρίτη. Το παιχνίδι απέκτησε καλό 
ρυθμό, ωστόσο, καμία από τις δύο ομάδες 
δεν κατάφερε να αξιοποιήσει σωστά τους 
χώρους και να βρει το γκολ της νίκης.
Ο Σερπέζης στο 93’ απείλησε με την μπάλα 
να περνά έξω. Το 1-1 έμεινε μέχρι και το 

τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, με τον 
Παναθηναϊκό και τον Αλμωπό να μοιράζο-
νται βαθμούς κι εντυπώσεις.

Δύο στα δύο για Αναγέννηση 
Καρδίτσας (2-0), τρίτη ήττα για Η-
ρακλή Λάρισας
Το δύο στα δύο έκανε στο φετινό πρωτά-
θλημα η Αναγέννηση Καρδίτσας με τους 
«κιτρινόμαυρους» να επικρατούν με 2-0 
του Ηρακλή Λάρισας που στις 3 πρώτες 
αγωνιστικές, μετράει ισάριθμες ήττες.
Δεύτερη νίκη στους ισάριθμους αγώνες που 
έχει δώσει ως τώρα στην Super League 2, 
πέτυχε η Αναγέννηση Καρδίτσας. Οι Θεσ-
σαλοί επικράτησαν με ευκολία του Ηρακλή 
Λάρισας σε ακόμα ένα ντέρμπι της Περιφέ-
ρειας με 2-0 και έφτασαν έτσι τους 6 βαθ-
μούς. Οι νεοφώτιστοι από την άλλη μέτρη-
σαν την τρίτη τους ήττα σε ισάριθμους αγώ-
νες, έχοντας μάλιστα παθητικό 5 γκολ, χωρίς 
να έχουν καταφέρει να σκοράρουν.
Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι κατάφεραν να 
ανοίξουν το σκορ στο 41’ με τον Δημόπουλο 
να κάνει το 1-0 με σουτ. Σκορ με το οποίο 
ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Στο 2ο 
η ομάδα του Περικλή Αμανατίδη κράτησε 
σχετικά εύκολα το μηδέν στην άμυνα και 
στο 80’ με τον Αθανασιάδη βρήκε και πάλι 
τον δρόμο προς τα δίχτυα με το 2-0 να είναι 
το τελικό αποτέλεσμα.

Πανσερραϊκός: Παρελθόν ο Ελευ-
θερόπουλος
Μετά από πέντε παιχνίδια στον πάγκο του 
Πανσερραϊκού, ο Δημήτρης Ελευθερόπου-
λος αποτελεί παρελθόν από την ομάδα των 
Σερρών.
Η εντός έδρας ήττα από τον Ηρακλή φαί-
νεται πως ήταν η αφορμή για την αποχώ-
ρηση του Δημήτρη Ελευθερόπουλου από 
τον πάγκο του Πανσερραϊκού.
Ο Έλληνας τεχνικός έμεινε για μόλις πέντε 
παιχνίδια στον πάγκο του ελληνικού συλλό-
γου, έρχοντας τρεις νίκες, μία ισοπαλία και 
μία ήττα σε όλες τις διοργανώσεις.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός, ανακοινώνει την 
κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας 
της, με τον προπονητή Δημήτρη Ελευθε-
ροπουλο. Τον ευχαριστούμε για την προ-
σφορά του στην ομάδα μας, το ήθος, την 
ανιδιοτέλεια και την εργατικότητα που επέ-
δειξε και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην 
επαγγελματική του πορεία, τόσο στον ίδιο, 
όσο και στον συνεργάτη του, Στέλιο Βενε-
τίδη».

Απόλλων Πόντου – ΠΑΟΚ Β 1-2: Ο 
Μπράντονιτς… υπέγραψε τη δεύ-
τερη νίκη του «Δικεφάλου»
Με τον Βλάντιμιρ Μπράντονιτς να σημει-
ώνει δυο γκολ, ο ΠΑΟΚ Β έδωσε συνέχεια 
στο αήττητο σερί του, πέρασε από το Πολύ-
καστρο επικρατώντας με 1-2 του Απόλλωνα 
Πόντου για την 3η αγωνιστική της Super 
League 2.
Δεύτερη νίκη σε τρία παιγνίδια πρωταθλή-
ματος και κορυφή για τον ΠΑΟΚ Β, που με 
μεγάλο πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Βλά-
ντιμιρ Μπράντονιτς, επικράτησε του Απόλ-
λωνα Πόντου (1-2) στο Πολύκαστρο.
Οι τυπικά γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο 
ματς και απείλησαν πρώτοι, με τον Ταλιχμα-

νίδη να λέει «όχι» στη δυνατή κεφαλιά του 
Εσουμά, από την καρδιά της περιοχής, αλλά 
ο ΠΑΟΚ Β βρήκε πρώτος το γκολ στο 37ο 
λεπτό, χάρη στο απίθανό σόλο του Μπρά-
ντονιτς. Από εκτέλεση κόρνερ των παι-
κτών του Απόλλωνα, ο Βόσνιος επιθετικού 
άρχισε την κούρσα του κάτω από το κέντρο, 
φτάνοντας μέχρι το τέλος της διαδρομής, για 
να σκοράρει με άψογο πλασέ (0-1)
Οι «ασπρόμαυροι», που είχαν για πάνω 
από μια ώρα τον Γιάννη Μιχαηλίδη στο χορ-
τάρι, άγγιξαν το δεύτερο γκολ με το σουτ 
του Τσοπούρογλου να στέλνει την μπάλα 
στο δοκάρι του Πίτκα, τελικά έφτασαν στο 
0-2 πάλι με τον Μπράντονιτς στο 55ο λεπτό 
ύστερα από την ενέργεια και την ασίστ του 
Πανίδη.
Ο Πάμπλο Γκαρσία έδωσε χρόνο συμμετο-
χής και την ευκαιρία στον 16χρονο Στέφανο 
Τζίμα, να κάνει ντεμπούτο στο επαγγελ-
ματικό ποδόσφαιρο, ρίχνοντας τον μικρό 
στο 72ο λεπτό αντί του σκόρερ Μπράντο-
νιτς, ενώ τρία λεπτά πριν από το φινάλε (87’) 
ο Απόλλων Πόντου μείωσε σε 1-2 με τον 
Καλογέρη, μετά από φάση διαρκείας στην 
περιοχή του ΠΑΟΚ Β.

Ηλιούπολη-Ηρόδοτος 3-0
Την πρώτη της νίκη στην τρέχουσα σεζόν 
πανηγύρισε η Ηλιούπολη, καθώς επικρά-
τησε του Ηρόδοτου, εντός έδρας, με 3-0. 
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 39’ με 
τον Βασιλείου, ο Μπαστακός διπλασίασε το 
προβάδισμα της ομάδας του με την έναρξη 
του δεύτερου ημιχρόνου και στο 58’ η 
μπάλα μετά το σουτ του Πολίμου κόντραρε 
στον Κριεζίου, πήγε στα δίχτυα και κάπου 
εκεί ουσιαστικά «τελείωσε» το ματς. Η 
ομάδα του Νίκου Παντέλη έφτασε τους τέσ-
σερις βαθμούς, ενώ οι Ροδίτες συνεχίζουν 
στην τελευταία θέση με -9 βαθμούς, λόγω 
της τιμωρίας τους.

Επισκοπή-Χανιά 0-2
Πρώτη νίκη και για τα Χανιά στο πρωτά-
θλημα, με τους «κυανόλευκους» να επικρα-
τούν μέσα στο Ρέθυμνο της Επισκοπής με 
2-0 και να φτάνουν έτσι τους 3 βαθμούς. 
Τα δύο τέρματα της ομάδας των Μαναρώλη 
και Λαμπράκη μπήκαν στο ξεκίνημα και στο 
τέλος του ματς. Αρχικά στο 8’ ο Μάναλης με 
σουτ έκανε το 1-0, σκορ με το οποίο ολο-
κληρώθηκε το ημίχρονο. Στο 2ο οι γηπε-
δούχοι προσπάθησαν να φτάσουν στην ισο-
φάριση, αλλά όχι μόνο δεν το κατάφεραν, 
αλλά δέχθηκαν και δεύτερο γκολ το οποίο 
πέτυχε ο Μπανγκουρά με σουτ.

Αιγάλεω-ΑΕΚ Β’ 1-1: Πάλι χωρίς 
νίκη ο Δικέφαλος
Ούτε τώρα πανηγύρισε την πρώτη της νίκη 
στη Superleague 2 η ΑΕΚ Β’, καθώς έμεινε 
στο 1-1 κόντρα στο Αιγάλεω, στο πλαίσιο 
της 3ης αγωνιστικής της Superleague 2.
Η Ένωση μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό 
χώρο και προσπάθησε από τα πρώτα λεπτά 
να απειλήσει την εστία του Αιγαλέου, όμως 
ο Μπούσης είχε το πρώτο σουτ στο ματς, το 
οποίο κατέληξε στην αγκαλιά του Χατζηεμ-
μανουήλ στο 5’. Από εκεί και πέρα δεν 
σημειώθηκαν σημαντικές ευκαιρίες ώσπου 
στο 42ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι κατάφε-
ραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.
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Μετρά επιστροφές ο Βλάταν Μιλόγεβιτς για το «αιώνιο» 
ντέρμπι με την Ομόνοια την Κυριακή. Ο Σέρβος τεχνικός 
του ΑΠΟΕΛ θα έχει στη διάθεσή του, τους Φεράρι, Σού-
σιτς, Καρώ και πολύ πιθανόν τον Μπέλετς, καθώς ο Σλο-
βένος τερματοφύλακας πηγαίνει από το καλό στο καλύ-
τερο.
Αντιθέτως, εκτός πλάνου βρίσκονται οι Μορέιρα (τραυ-
ματίας) και Τσεπάκ (τιμωρημένος).
Ο Μιλόγεβιτς ξέρει τη σημασία του αγώνα, το έζησε από 
την… άλλη όχθη του ποταμού όταν ήταν τεχνικός της Ομό-

νοιας, και ξέρει τι πρέπει να πει στους παίκτες του για να τους 
ετοιμάσει για τη σπουδαία αναμέτρηση της αγωνιστικής.

Κρέσπο για Ομόνοια: «Τα έχω ζήσει, ξέρω ότι εί-
ναι το πιο σημαντικό της σεζόν»
Στο πνεύμα του ντέρμπι «αιωνίων» βρίσκεται ο Χοσέ Κρέσπο. 
Ένας από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ δίνει 
την δική του προσέγγιση, για τον αγώνα ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια. Ο 
Ισπανός κεντρικός αμυντικός, αποκαλύπτεται στην ηλεκτρο-
νική έκδοση του official match programme, που θα κυκλοφο-
ρήσει την Κυριακή. Συμβουλεύει τους νέους ποδοσφαιριστές 
και τονίζει πως πρέπει να παλέψουν κάθε μπαλιά για να πετύ-
χουν τον σκοπό τους.
Αναλυτικά οι δηλώσεις
«Ήμουν σε πολλές ομάδες, σε πολλές πόλεις και τα έχω ζήσει. 
Ξέρω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό παιχν ίδι γ ια την ίδια 
πόλη μέσα στη σεζόν. Ξέρουμε ότι για εμάς θα είναι ντέρμπι, 
θα είναι όμως και μια ευκαιρία για να πάρουμε τους τρεις βαθ-
μούς, και να συνεχίσουμε να πλησιάζουμε σ τον σ τόχο μας. 
Ξέρουμε ότι πρέπει να δώσουμε τα πάντα και οι νεαροί πρέπει 
να καταλάβουν ότι είναι σημαντικός αγώνας. Πρέπει να είμα-
στε ήρεμοι, να έχουμε αυτοπεποίθηση, για να έχουμε καλύ-
τερη απόδοση στον αγώνα. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να 
δώσουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο, να παλέψουμε για κάθε 
μπάλα λες και είναι η τελευταία και στο τέλος να ολοκληρώ-
σουμε τον αγώνα με το τρίποντο επειδή το αξίζουμε». Και είμαι 
σίγουρος ότι έτσι θα είναι και οι οπαδοί μας, πολύ χαρούμε-
νοι».

Ο Μπέλετς και η απόφαση του Μιλόγεβιτς
Κρίνε ται η συμμετοχή του Βιν τ Μπέλετ ς σ την αποσ τολή ή 
ακόμα και στην ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ για το αιώνιο ντέρμπι της 
Κυριακής. Ο Σλοβένος τερματοφύλακας έκανε μεγάλη πρόοδο 
τις τελευταίες ημέρες και οι αισιόδοξοι λένε στο προπονητικό 
κέντρο του ΑΠΟΕΛ πως θα είναι σε θέση να υπερασπιστεί την 
εστία των γαλαζοκίτρινων στην αναμέτρηση με την Ομόνοια. 
Από την άλλη, ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς έχει πάρει την απόφαση 
πως αν δεν είναι απόλυτα έτοιμος δεν θα ρισκάρει τη συμμε-
τοχή του.

Δύο από τις θέσεις που θα θελήσει να 
καλύψει η Ομόνοια τον Ιανουάριο. Η 
δύσκολη περίπτωση Μαντσίνι και ο 
ελεύθερος Λούφτνερ.

Π
αρόλο που η μετεγραφική περίοδος 
δεν είναι ιδιαίτερα μακριά και η Ομό-
νοια δεν έχει την πορεία που επιθυ-
μούσε, αν και δεν γίνεται αναφορά σε 

μετεγγραφικές κινήσεις, οι υπεύθυνοι για τον 
προγραμματισμό όπως πληροφορούμαστε βρί-
σκονται σε πλήρη εγρήγορση. 
Άλλωστε είναι κάποιες θέσεις που «φωνάζουν» 
για ενίσχυση και θα γίνει προσπάθεια γ ια τ ις 
καλύτερες δυνατές προσθήκες, που θα βοηθή-
σουν την Ομόνοια να υλοποιήσει τους στόχους 
της.
Δύο θέσεις από τις θέσεις που υπάρχει πρόθεση 
για προσθήκες, είναι του ακραίου επιθετικού 
και του κεν τρικού αμυν τ ικού. Για τον 
εξτρέμ, εάν είναι δυνατό να μπορεί 
να αγωνίζεται και στα δύο άκρα. 
Περίπτωση που δεν αφήνει 
αδιάφορη την Ομόνοια είναι 
ο Νταν ιέ λ Μαν τσ ίν ι, που 
απασχόλησε και το περα-
σμένο καλοκαίρι. Ωστόσο, 
η εμπλοκή του Ολυμπια-
κού Πειραιώς, με τα δημο-
σ ιεύματα σ την Ελλάδα να 
τον φέρουν μια ανάσα από 
τους ερυθρόλευκους,  ε νώ 
δεσμεύεται ακόμη με τον Άρη, 
αμέσως βάζει φρένο στην όποια 
προσπάθε ια θα γ ινόταν γ ια από-
κτησή του. Εκτός κι αν δεν προχωρήσει 
ο Ολυμπιακός, αφήνοντας ανοιχτό τον δρόμο 
στην Ομόνοια.
Όσο γ ια τη θέση σ το κέν τρο της άμυνας, το 
όνομα του Μίχαελ Λούφτνερ βρίσκεται πάντα 
στα υπόψη. Ο Τσέχος, που πέρασε από την Ομό-
νοια τη διε τ ία 2019 – 21, ε ίναι χωρίς ομάδα. 
Λόγος που προβληματ ίζε ι όσον αφορά σ την 
ετοιμότητα του ποδοσφαιρισ τή, αφού γ ια τ ις 
δυνατότητές του δεν τίθεται θέμα αμφισβήτη-
σης.
Υπάρχει ακόμη δρόμος μέχρι τον Ιανουάριο, 
όμως σ το σύλλογο της Λευκωσίας θέλουν να 
είναι έτοιμοι και να «χτυπήσουν» εγκαίρως για 
προσθήκες, ώστε οι ποδοσφαιρισ τές που θα 
αποκτηθούν να είναι σε θέση να βοηθήσουν με 

το «καλημέρα» στο νέο χρόνο.

Ο «κόφτης» που της έλειψε…
Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα και ιδι-
αίτερα μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Ομό-
νοια, δεν μπορεί να στέκεται σε απουσίες. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση όμως, αυτή του Μπα-
σ ιρού ήταν ιδιαίτερα αισθητή γ ια τους πρά-
σινους, τη στιγμή που ο Κούσουλος προερχό-
ταν από μακρά αποχή. Γιατ ί, κακά τα ψέματα 
αυτοί οι δύο θεωρούνται κλασικοί ανασταλτικοί 
μέσοι. Και γίνεται αντιληπτό πως, όταν δεν είναι 
διαθέσ ιμοι δημιουργείται κενό. Ο «κόφτης» 
που έλειψε σ την Ομόνοια, ο Φουάντ Μπασι-
ρού, που χαρακτηρίζεται ως «μηχανάκι» σ τη 
μεσαία γραμμή, ετοιμάζεται γ ια την επάνοδό 
του. Ανεβάζει καθημερινά ρυθμό στις προπο-
νήσεις στο «Ηλίας Πούλλος» και ο Φερέρα αισι-
οδοξεί πως θα είναι σε θέση να βρεθεί σ την 

αποστολή στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ την 
επόμενη Κυριακή. Ακόμη και σ τον 

πάγκο να βρεθεί ο Μπασιρού θα 
είναι σημαντική εξέλιξη, αφού 

θα ε ίναι  μια επιπλέον επι-
λογή γ ια τη μεσαία γραμμή 
και ενδεχομένως εάν κρι-
θεί απαραίτητο να πάρει και 
χρόνο συμμετοχής.
Ή δ η  σ υ μ π λ η ρ ώ θ η κ α ν 
δύο μήνες που απουσιάζει 

από την αγωνισ τ ική δράση. 
Ο 32χρονος μέσος από τ ις 

Νήσους Κομόρες, που τραυματί-
στηκε με την Εθνική του, πρόλαβε 

και αγωνίσ τηκε σ τα πρώτα τέσσερα 
ματς πρωταθλήματος (358 λεπτά), σε όλα ως 

βασικός. Τελευταία συμμετοχή του Μπασιρού 
ήταν στις 18 Σεπτεμβρίου απέναντι στο Παραλί-
μνι. Αρχές Οκτωβρίου είχε λεχθεί ότι θα έμενε 
εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες. Σαφώς και η 
επάνοδος του έμπειρου μέσου κρίνεται ως μια 
θετική εξέλιξη για τον Φερέρα και την Ομόνοια, 
όχι τόσο γ ια το προσεχές ν τέρμπι όσο γ ια τη 
συνέχεια, που θα είναι πιο έτοιμος.
Ο Φερέρα δουλεύει με τους ποδοσφαιρισ τές 
που έχει στη διάθεσή του, αφού απουσιάζουν 
αρκετοί που έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές 
τους ομάδες. Από βδομάδας θα αρχίσουν οι 
επιστροφές και τότε θα μπορέσει να επικεντρω-
θεί στο πλάνο που θα ετοιμάσει για το «αιώνιο» 
ντέρμπι.

Ομόνοια: «Βλέπει» εξτρέμ και στόπερ – 
Η δύσκολη περίπτωση Μαντσίνι και ο 
ελεύθερος Λούφτνερ

ΑΠΟΕΛ: Οι επιστροφές και ο 
Μιλόγεβιτς από την… άλλη 
όχθη του ποταμού
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Ο MVP
Πραγματικά είναι αδύνατο να ξεχωρίσει κάποιος 
έναν εκ των Σάσα Βεζένκοβ - Κώστα Παπανικολάου. 
Ο πρώτος έκανε τα... γνωστά φετινά του θαύματα (24 
πόντοι, 6/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 6/6 βολές, 6 ριμπά-
ουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα), ο δεύτερος γέμισε τη στα-
τιστική του με μαγικό τρόπο (19 πόντοι, 5/8 δίποντα, 
3/5 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και σκόραρε κατά 
ριπάς όταν ο Ολυμπιακός τον είχε ανάγκη, συμπλήρω-
σαν ιδανικά ο ένας τον άλλο την ώρα που και ο Σλού-
κας έκλεινε τον αγώνα με double-double από πόντους 
και ασίστ.

Ο αδύναμος κρίκος
Ο Λουκ Σίκμα είναι ο ηγέτης της Άλμπα Βερολίνου, 
προερχόταν από triple-double στο γερμανικό 
πρωτάθλημα, στο ΣΕΦ όμως δεν βρήκε 
ποτέ αυτοπεποίθηση. Σκόραρε 
λίγο, δεν είχε συμμετοχή στο 
ριμπάουντ, μέτρησε περισ-
σότερα λάθη από ασίστ 
και θα προσπαθήσει να 
ξεχάσει γρήγορα αυτή 
τη βραδιά και αυτό το 
stat-line: 7 πόντοι, 1/3 
δίποντα, 1/2 τρίποντα, 
2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 
3 ασίστ, 5 λάθη, 2 φάουλ 
σε 22:36.

Τα στατιστικά που 
ξεχώρισαν
Με 7/9 δίποντα έκλεισε την πρώτη 
περίοδο η Άλμπα, την ώρα που ο Ολυμπια-
κός είχε 7/17 σουτ και τον Βεζένκοβ στους μισούς του 
πόντους (9 από τους 18). Στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός 
είχε 13 ασίστ για 4 λάθη απέναντι στο 9/10 των Γερ-
μανών, που είχαν επτά πόντους στον αιφνιδιασμό, 
πέντε περισσότερους από εκείνους των γηπεδούχων. 
Στο τέλος της βραδιάς οι ερυθρόλευκοι είχαν νικήσει 
χάρη στο 60% στο δίποντο και στις... παραλίγο τρι-
πλάσιες ασίστ από τα λάθη τους (25/9), την ώρα που 
οι αντίπαλοί τους μετρούσαν 17 χαμένες κατοχές για 
17 τελικές πάσες.

Ο αγώνας
Με τους Γουόκαπ, ΜακΚίσικ (αντί του Κάναν), Παπα-
νικολάου, Βεζένκοβ, Φαλ άνοιξε το ματς ο Μπαρτζ-
ώκας, με τον Σακ να κόβεται σε τελείωμα κοντά στο 
καλάθι και να αστοχεί στην επόμενη φάση σε σουτ 
από τη γωνία. Ο Βεζένκοβ ήταν όμως on fire, έβαλε 

εννέα για το 11-10 στο πέμπτο λεπτό, την ώρα που 
η Άλμπα στηριζόταν στα 222 εκατοστά του Κουμά-
τζι, σε άμυνα κι επίθεση, πριν ο Σίκμα μπει στο ματς 
και σκοράρει για το 11-16 στο 8’. Οι Γερμανοί έπαιζαν 
καλό μπάσκετ, πήγαιναν σε μεγάλες επιθέσεις, έκλει-
σαν την περίοδο μπροστά με τρεις (18-21) και έδειξαν 
ικανοί να διεκδικήσουν την νίκη στο ΣΕΦ.
Ο Σλούκας έψαξε τον Μπόλομποϊ στις αρχές της του 
δεύτερου δεκαλέπτου, όμως η Άλμπα συνέχισε να 
βάζει τα σουτ. Ο Κάναν με τρίποντο μείωσε στον 
πόντο (30-31 στο 14’), αυτός έφτιαξε το σουτάκι του 
Μπόλομποϊ για το 32-31 και γενικώς έδειξε πιο απο-
φασιστικός, με τον αναπληρωματικό σέντερ του Ολυ-
μπιακού να βάζει και τρίποντο για το 37-31 μέσα σε 
αποθέωση. Η Άλμπα κάλεσε timeout, οι Πειραιώτες 

«πάγωσαν» αμέσως, σταμάτησαν να κυκλο-
φορούν τη μπάλα, δέχθηκαν ένα 

σερί 0-6 και μπήκαν και πάλι σε 
θέση κυνηγού μέχρι το ημί-

χρονο που βρήκε τις δύο 
ομάδες σε μια κάποια 
ισορροπία (39-38).
Με τον ΜακΚίσ ικ 
να πατάει το γκάζι 
στο ξεκίνημα του β’ 
μέρους, ο Ολυμπι-
ακός πήγε σ το +8 

(46-38) και έδειξε για 
πρώτη φορά στο ματς 

αποφασιστικότητα και 
αληθινό πείσμα. Μόνο που 

ο Αμερικανός χρεώθηκε με τρίτο 
φάουλ, δέχθηκε τεχνική ποινή και 

πήγε στον πάγκο στο 24’. Σλούκας και Παπα-
νικολάου κράτησαν τους Πειραιώτες μπροστά, το τρί-
ποντο συνέχισε να πληγώνει την ομάδα τους και το 
61-59 στο 30’ άφηνε ανοιχτός λογαριασμούς με τον 
Μπαρτζώκα να βλέπει 61% στο δίποντο και 27% πίσω 
από τα 6μ.75.
Ο Έλληνας προπονητής κράτησε τον Μπόλομποϊ 
στο ματς στις αρχές της τέταρτης και εκείνος έβαλε 
γκολ-φάουλ για το 64-61, πριν Βεζένκοβ - Παπανι-
κολάου συνεργαστούν για το +5 και δουν την Άλμπα 
να στέκεται ξανά και ξανά όρθια με μεγάλες φάσεις 
που ξεκινούσαν από την άμυνά της. Ο Λαρεντζάκης 
έγραψε με τρίποντο το 73-68 στο 35’, ο Παπανικο-
λάου τελείωσε αιφνιδιασμό για το +7, αυτός έκανε και 
το +9 για να ξεσπάσει την ώρα που το ΣΕΦ βρισκόταν 
στο πόδι. Ήταν το σημείο που όλα κρίθηκαν, ήταν το 
σημείο που οι Γερμανοί κατάλαβαν ότι δεν είχαν κάτι 
περισσότερο να προσφέρουν σε αυτή τη βραδιά.

Ολυμπιακός - Άλμπα Βερολίνου 86-76: 
Βεζένκοβ - Παπανικολάου έκαναν τη 
δουλειά

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

Παναθηναϊκός - Βίρτους 
88-85: Nίκη θρίλερ στην 
παράταση των πρασίνων 
επί της Μπολόνια

Πραγματικό ντέρμπι στο ΟΑΚΑ 
με τον Παναθηναϊκό να βγάζει 
χαρακτήρα και να παίρνει μια 
πολύ σπουδαία νίκη με 88-85 
απέναντι στη Βίρτους στην παρά-
ταση. Ντέρικ Γουίλιαμς και Πάρις 
Λι με 26 και 15 πόντους αντί-
στοιχα έκλεψαν τις εντυπώσεις.

Ο MVP
Ο Ντέρικ Γουίλιαμς κερδίζει 
δικαίως το βραβείο του MVP 
αφού πέτυχε 26 πόντους με 5/7 
δίποντα, 5/8 τρίποντα, 1/2 βολές 
και 8 ριμπάουντ σε 39’04» που 
χρειάστηκε να μείνει στο παρκέ. 
Ο Αμερικανός φόργουορντ έβαλε 
μάλιστα και το κομβικό τρίπο-
ντο για το προσπέρασμα 15» 
πριν την ολοκλήρωση του έξτρα 
χρόνου. Πέραν του Γουίλιαμς, ο 
Πάρις Λι είχε επίσης πρωταγω-
νιστικό ρόλο, παίρνοντας ώθηση 
από την παρουσία της μητέρας 
του τις εξέδρες. Ο Αμερικανός 
γκαρντ προσέφερε 15 πόντους 
(2/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/2 
βολές), 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ο αδύναμος κρίκος
Ο Κορντινιέ ήταν ο αδύναμος 
κρίκος της Βίρτους, μη καταφέρ-
νοντας να προσφέρει κάτι ουσια-
στικό στα σχεδόν 24 αγωνιστικά 
λεπτά που πήρε, καθώς έμεινε 
άποντος (0/3 σουτ).

Το στατιστικό που ξεχώρισε
Τα μόλις 7 λάθη στα οποία υπέ-
πεσαν οι πράσινοι σε 45 λεπτά 
έπαιξαν το ρόλο τους σ την 
έκβαση του αγώνα, καθώς η Βίρ-
τους έκανε τα διπλάσια και μάλι-
στα κάποια εξ’ αυτών σε πολύ 
κρίσιμα σημεία.

Ο Αγώνας
Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 
6-3 στο τρίτο λεπτό, όμως έμεινε 
χωρίς σκορ μέχρι το 7’, επιτρέ-
ποντας στη Βίρτους να τρέξει ένα 
σερί 12-0 για το 15-6. Η πρώτη 
περίοδος βρήκε τελικά τους φιλο-

ξενούμενος στο +9 (21-12), με 
τους πράσινους να έχουν όλα κι 
όλα 3/15 σουτ εντός πεδιάς.
Οι πράσ ινοι  βε λτ ιώθηκαν 
αισθητά στις δύο πλευρές του 
παρκέ στο δεύτερο δεκάλεπτο, 
πλησιάζοντας στους 3 πόντους 
(41-38) πριν την ανάπαυλα, με 
τους Γουόλτερς και Μπέικον να 
κουβαλάνε στην επίθεση έχοντας 
10 και 9 πόντους αντίστοιχα. Στον 
αντίποδα, ζημιά έκαναν οι Τζα-
ϊτέ και Οτζελέγιε, με 10 πόντους 
έκαστος.
Το τριφύλλι είχε ένα εξαιρε-
τικό διάστημα στην τρίτη περί-
οδο τρέχοντας σερί 14-0 για να 
προηγηθεί με 7 (62-55, 28’30»). 
Ωστόσο, σε εκείνο το σημείο ο 
Ντέγιαν Ράντονιτς χρεώθηκε με 
τεχνική ποινή και ο Μίλος Τεό-
ντοσιτς πήρε μπρος, βάζοντας 
επτά πόντους με δύο εύστοχα 
τρίποντα. Ο Ντέρικ Γουίλιαμς είπε 
όμως την τελευταία κουβέντα 
πριν τη συμπλήρωση 30 λεπτών, 
γράφοντας το 67-62 με σουτ από 
την περιφέρεια.
Το τέμπο έπεσε αρκετά από το 
30’ έως και το 36’. Η ομάδα του 
Σέρτζιο Σκαριόλο εκμεταλλεύ-
τηκε κάνα δύο αστοχίες της άμυ-
νας του Παναθηναϊκού και πλησί-
ασε σε απόσταση αναπνοής (74-
73) 2’39» πριν το φινάλε. Ακο-
λούθησαν ένα λάθος του Παπα-
γιάννη και ένα άστοχο σουτ του 
Μπέικον. Κάπου εκεί ο Τεόντο-
σιτς έβαλε μια τρίποντη μαχαιριά 
και έδωσε ξανά προβάδισμα στη 
Βίρτους (76-74) με 85» να μένουν 
στο χρονόμετρο.
Ο Λι ήταν αυτός που ισοφάρισε 
σε 76-76, ο Τεόντοσιτς πήρε ένα 
τρίποντο, αλλά για καλή τύχη του 
Παναθηναϊκού δεν βρήκε στόχο. 
Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός πήγε 
να κάνει εντυπωσιακό φινάλε 
με τον Λι να σηκώνεται για τρεις 
πίσω από το κέντρο, αλλά την 
μπάλα να βρίσκει στη στεφάνη 
και το ματς να οδηγείται σε παρά-
ταση.
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Ουγγαρία - Ελλάδα 2-1: ΛίγηΟυγγαρία - Ελλάδα 2-1: Λίγη
στην επίθεση, προβλήματα στην επίθεση, προβλήματα 
στην άμυναστην άμυνα
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Βέλγιο - ΚαναδάςΒέλγιο - Καναδάς
1-0: Τρίποντο διά 1-0: Τρίποντο διά 
πυρός και σιδήρουπυρός και σιδήρου

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

σελ. 62σελ. 62
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