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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Όλοι 
πεθαίνουν. 
Όμως δε 
ζουν όλοι 

πραγματικά” 
William 
Wallace

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Γεια σας καλά μου φιλαράκια 
αναγνώστες που είσαστε στην 
όμορφη παρέα της HELLAS 
NEWS. Σήμερα γράφω πάλι για 

τις μεγάλες αλλαγές της καθημερινότητας στην 
απανταχού νεολαία του πλανήτη Γη.
Δεν υπάρχει ημέρα που στα δελτία ειδήσεων 
όλων των χωρών να μην υπάρχουν αποτρόπαια 
νέα από ειδεχθείς πράξεις νέων παιδιών, 
αγοριών και κοριτσιών, που έχει γίνει 
πλέον μάστιγα. Γιατί; Τι φταίει κι έγινε τόσο 
θεαματική αλλαγή; Συμμορίες νέων 14 και 15 
ετών αλληλοσκοτώνονται, πουλάνε ναρκωτικά 
κάνουν ληστείες και εκμεταλλεύονται τα 
παράθυρα του νόμου ότι είναι ανήλικοι και δεν 
φυλακίζονται, πάνε σε κάποιο ίδρυμα για να 
γίνουν δήθεν καλύτερα άτομα, γνωρίζοντας ότι 
εκεί και με άλλα «λουλούδια» σαν κι αυτούς 
και η «παρέα» μεγαλώνει και γίνεται πιο 
επικίνδυνη…
Και που θα φτάσει αυτό; Ποιος θα μας 
προστατεύσει, ειδικά τους πιο ηλικιωμένους, 
από αυτήν την «κατάρα» που έχει γίνει πλέον 
μάστιγα. Το κράτος τι να κάνει; Να τους βάζει 
φυλακή από τα 12, 13 χρόνια τους; Οι γονείς 
είναι ανυπεράσπιστοι. Εάν μαλώσουν την 
«κοπελιά τους» ή τον «κανακάρη τους» αυτοί 
τους απειλούν να το βουλώσουν γιατί θα 
φύγουν από το σπίτι… Μπρος γκρεμός και πίσω 
ρέμα.
Το κυριότερο είναι ότι η κατάσταση 
χειροτερεύει. Φτάσαμε στο σημείο να κάνουν 
διαφήμιση τα ημιαυτόματα όπλα για νέους. 

ΕΛΕΟΣ. Δεν πιστεύω ότι δεν μπορούν να βρουν 
τρόπο οι «μεγάλοι και τρανοί» παιδαγωγοί κι 
επιστήμονες να σταματήσουν αυτό το τραγικό 
φαινόμενο.
Καλοί μου αναγνώστες, κι εσείς ειδικά οι πιο 
ηλικιωμένοι, πατεράδες, μητέρες, παππούδες, 
γιαγιάδες, εσείς που μεγαλώσατε εποχές 
που υπήρχε τεράστιος σεβασμός στην λέξη 
«οικογένεια», Το μόνο που μπορείτε να 
κάνετε όποτε σας βρίσκεται λίγος χρόνος 
όταν μένετε μόνοι σας με τα «βλαστάρια» σας 
μιλήστε τους, δώστε τους παραδείγματα για 
το τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν για μια 
καλύτερη ζωή, πιο εύκολη, πιο ακίνδυνη. Δεν 
πειράζει αν δεν σας ακούσουν, αλλά έστω κι 
ένα παιδί να γλιτώσουμε από την αναρχία και 
την ολοκληρωτική καταστροφή, τότε έχουμε 
πετύχει έναν σκοπό και κάναμε το καθήκον μας.
Δεν ξέρω τι να πω αδέλφια, κάθε ημέρα ακούω 
ιστορίες κι από γνωστές οικογένειες, καλές, 
ηθικές οικογένειες της παροικίας μας και 
μερικοί έχουν σηκώσει τα χέρια περνώντας την 
κάθε ημέρα με την αγωνία και τον φόβο μην 
μάθουν κάτι κακό για τα παιδιά τους.
Ο Θεός να προστατεύει όλα τα παιδιά του κόσμου 
κι εσείς να παρακολουθείτε ειδικά τις παρέες 
τους γιατί αυτό παίζει πολύ βασικό ρόλο.
Να είστε όλοι καλά και σήμερα και να έχουμε 
όλοι την υγειά μας. Την άλλη εβδομάδα να τα 
ξαναπούμε κι Θεός μαζί μας.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ 
Η ΝΕΟΛΑΙΑ; ΜΗΠΩΣ ΦΤΑΙΜΕ

 ΚΙ ΕΜΕΙΣ;
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επικαιρότητα

«Σατανικός κακοποιός ο Ταγίπ Ερντογάν»

Τ
α διεθνή μέσα ενημέρωσης κατακεραυνώνουν σε κα-
θημερινή βάση τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, ο οποίος λίγους μήνες πριν από τις εκλογές 
της 14ης Μαΐου στη χώρα του, στην προσπάθεια που 

κάνει, προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία, επιτίθεται 
συνεχώς εναντίον της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας  σκληρές 
λέξεις και χαρακτηρισμούς.
Μετά το βρετανικό περιοδικό «Economist», το γερμανικό 
«Stern», αλλά και το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων 
«Bloomberg», το εβδομαδιαίο αμερικανικό περιοδικό 
«Washington Examiner»,  με άρθρο του επιτίθεται με μεγάλη 
σφοδρότητα στον Τούρκο πρόεδρο, χαρακτηρίζοντάς τον, ως 
«ένα κακοήθη καρκίνο στις παγκόσμιες υποθέσεις», αλλά και 
«σατανικό κακοποιό».  Αναφέρει ακόμη πως «υπό την ηγεσία 
του η Τουρκία ήδη στήνει πολλαπλά οδοφράγματα έναντι της 
διεθνούς αρμονίας».
Παράλληλα ο συντάκτης του άρθρου απευθύνει ευθεία ερώ-
τηση στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, «αν μπορεί να 
προστατεύσει το έθνος από μοχθηρούς ξένους κακοποιούς».
Παράλληλα το δημοσίευμα του «Washington Examiner» επι-
κεντρώνεται και στην επικήρυξη του Τούρκου μπασκετμπο-
λίστα Ενές Καντέρ με μεγάλο χρηματικό ποσό για όποιον τον 
καταδώσει, αποδίδοντας ευθέως ευθύνες στον Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν
«Αν είναι αλήθεια ότι η Τουρκία έχει επικηρύξει με 500.000 
δολάρια τον μπασκετμπολίστα Ενές Καντέρ, οι ΗΠΑ θα πρέπει 
να επιβάλουν αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας», γράφει 
το εβδομαδιαίο αμερικανικό περιοδικό.
Ο συντάκτης του άρθρου μάλιστα, καλεί τον Αμερικανό 
υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν αλλά και τον πρόεδρο 
Τζο Μπάιντεν να προστατέψουν τον Τούρκο μπασκετμπολί-
στα «από το κακοήθες καρκίνωμα και σατανικό κακοποιό 
Ερντογάν».
«Η μόνη προσβολή του Ενές Καντέρ προς την Τουρκία είναι 
ότι έχει το θάρρος να επικρίνει τον αυταρχικό ισλαμιστή πρό-
εδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Καντέρ λέει 
την αλήθεια. Ο Ερντογάν είναι ένας κακοήθης καρκίνος στις 
παγκόσμιες υποθέσεις, υπό την ηγεσία του οποίου η Τουρ-
κία ήδη στήνει πολλαπλά οδοφράγματα έναντι της διεθνούς 
αρμονίας. Διπλωματικά, εμποδίζει τη Σουηδία να ενταχθεί 
στο ΝΑΤΟ. Στρατιωτικά, διεξήγαγε δολοφονικές επιθέσεις στη 
Συρία. Και αυτό είναι μόνο ένα δείγμα των άθλιων πράξεων 
της Τουρκίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο του 
«Washington Examiner».
«Η εξωφρενική επικήρυξη για το κεφάλι του άσου του ΝΒΑ 
είναι απλώς μια μεγάλη πρόκληση» αναφέρεται στο άρθρο, 
που καταλήγει ως εξής:
«Μπορεί να είναι δικαιολογημένο αλλά όχι σοφό, να κατα-
στήσουμε τον κύριο Καντέρ το μοναδικό ζήτημα για την τιμω-
ρία της Τουρκίας. Αντίθετα, η κυβέρνηση Μπάιντεν θα πρέπει 

να ανακοινώσει ότι επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία λόγω 
μιας ολόκληρης σειράς ζητημάτων, των οποίων αυτό είναι 
απλώς η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

Γερμανικά ΜΜΕ: Η Τουρκία του Ερντογάν απο-
μακρύνεται από τη Δύση και το ΝΑΤΟ
Με αφορμή τη ματαίωση της επίσκεψης του Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν στο Βερολίνο, ο γερμανικός Tύπος σχολιάζει το προ-
εκλογικό σκηνικό στην Τουρκία και τις αντι-νατοϊκές τάσεις 
του Τούρκου προέδρου.
«Ο συνασπισμός του Ερντογάν κυμαίνεται περί το 41% 
κατά μέσο όρο, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη χρόνια 
κακή οικονομική πολιτική και τη διαφθορά», παρατηρεί η 
Tageszeitung. «Ακόμη, μετά από χρόνια υποδαύλισης των 
συγκρούσεων, ο Ερντογάν παίζει, όπως το έφερε η μοίρα, 
τον ρόλο του ειρηνοφύλακα. Αφού βοήθησε στη διαπραγμά-
τευση μιας συμφωνίας για τα σιτηρά μεταξύ της Ρωσίας, της 
Ουκρανίας και των Ηνωμένων Εθνών, ο Ερντογάν βρίσκεται 
τώρα και πάλι στο επίκεντρο της δράσης.
Πριν από ένα χρόνο, οι αναλυτές προέβλεπαν ότι ο Ερντο-
γάν θα έχανε σίγουρα. Αλλά γεννιούνται και πάλι αμφιβολίες 
μπροστά στις εξελίξεις και με μια αμήχανη αντιπολίτευση, 
που δεν μπορεί να δεσμευτεί σε έναν υποψήφιο.
Ανεξάρτητα από τις δημοσκοπήσεις, και μόνον η μετάθεση 
των εκλογών για τον Μάιο δείχνει ότι ο Ερντογάν βλέπει τη 

νίκη σε απόσταση αναπνοής», σχολιάζει η εφημερίδα του 
Βερολίνου.
Όσον αφορά στα ζητήματα του ΝΑΤΟ, πολλοί είναι βέβαιοι 
πως το μέλλον της Τουρκίας βρίσκεται εντός της συμμαχίας, 
γεγονός που γνωρίζει και η τουρκική κυβέρνηση, αναφέρει 
η DW.
Ωστόσο, η Tagesspiegel, εκφράζει και την άκρως αντίθετη 
άποψη: «Στην Τουρκία υπάρχει μια αντινατοϊκή νοοτρο-
πία εδώ και δεκαετίες. Επιπλέον, η απόπειρα πραξικοπήμα-
τος του 2016 αποτέλεσε τομή - ο στρατός «εκκαθαρίστηκε» 
μαζικά από αξιωματικούς που ήταν φιλικοί προς τo ΝΑΤΟ. Εν 
τω μεταξύ, η ηγεσία της Τουρκίας κυριαρχείται από μια αντι-
νατοϊκή παράταξη. Τέλος, με τις συμμαχίες που έχει συνά-
ψει ο Ερντογάν με τους λεγόμενους ευρασιατικούς κύκλους, 
είναι σαφές πως, προκειμένου να εξασφαλίσει την πολιτική 
του επιβίωση και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των συμμά-
χων, η Τουρκία πρέπει να απομακρυνθεί από τη Δύση - και ο 
Ερντογάν είναι αποφασισμένος να ωθήσει το ΝΑΤΟ στα όρια 
της υπομονής του».

Νέο απειλητικό παραλήρημα Ερντογάν κατά ΝΑ-
ΤΟ για Σουηδία και Φινλανδία
Νέες απειλές κατά της επέκτασης του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο 
Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία του την 
Κυριακή προς τους νέους της χώρας.
Ειδικότερα, ο Τούρκος πρόεδρος απαντώντας σε ερώτημα για 
την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο Βορειοατλα-
ντικό σύμφωνο, δήλωσε πως μπορεί η Τουρκία να διαχωρίσει 
τη θέση της όσον αφορά τις δύο χώρες.
«Μπορούμε να δώσουμε ένα διαφορετικό μήνυμα για τη 
Φινλανδία εάν χρειαστεί, και η Σουηδία θα σοκαριστεί όταν 
το κάνουμε αυτό. Αλλά η Φινλανδία δεν πρέπει να κάνει το 
ίδιο λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος 
και πρόσθεσε: «Είπαμε ότι πρέπει να μας εκδώσουν τους τρο-
μοκράτες. Δώσαμε μια λίστα με 120 άτομα. Αν δεν εκδώσουν 
τους τρομοκράτες, τότε λυπούμαστε, δεν θα ενταχθούν στο 
ΝΑΤΟ».
Παράλληλα ο Τούρκος Πρόεδρος φέρεται να είναι έξαλλος 
με το κάψιμο του Κορανίου από πολίτες της Σουηδίας και της 
Δανίας, απαντώντας του μάλιστα ότι τέτοιες ενέργειες κάνουν 
την πίστη τους πιο δυνατή.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα 
πρόσφατα γεγονότα σε Σουηδία και Δανία, όταν ακροδεξιοί 
ακτιβιστές έκαψαν το Κοράνι. Σχολιάζοντας τα περιστατικά, 
τόνισε πως η Τουρκία δεν συμπεριφέρεται όπως η Σουηδία.
«Τελείωσαν το Ισλάμ καίγοντας το Κοράνι; Έδειξαν πόσο 
μεγάλη είναι η ευγένειά τους. Το ίδιο έκανε και η Δανία. 
Κάψανε το Κοράνι και νομίζουν ότι τελείωσε. Όχι, δεν θα γίνει 
αυτό. Αυτά κάνουν την πίστη μας πιο δυνατή», υπογράμμισε 
ο ηγέτης της Τουρκίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Hürriyet.

Ακόμη ένα διεθνές μέσο, 
το Washington Examiner 
χρησιμοποιεί ‘’σκληρή γλώσσα’’ 
για τον Ερντογάν, με αφορμή 
τη στάση της Άγκυρας απέναντι 
στον μπασκετμπολίστα Ενές 
Καντέρ
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Την ακολούθησαν τρία άτομα  25 
έως 30 ετών - Μπήκε στο μπάνιο και 
κλείδωσε την πόρτα - «Θα περάσεις 
καλά, θα σου αρέσει»

Α
κόμη μια καταγγελία προκαλεί αί-
σθηση για τον βαθμό της παρα-
βατικότητας εντός των φοιτητικών 
εστιών. Η νέα περίπτωση αφορά 

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης, με  νεαρή γυναίκα να καταγγέλλει πα-
ρενόχληση από τρεις άνδρες στις κοινόχρη-
στες ντουζιέρες των φοιτητικών εστιών.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην 
καταγγελία, η οποία κοινοποιήθηκε ανώ-
νυμα σε φοιτητική σελίδα στο Facebook, το 

περιστατικό συνέβη πριν από πέντε ημέρες, 
στην Α’ εστία του ΑΠΘ, όταν η καταγγέλ-
λουσα πήγαινε στα κοινόχρηστα μπάνια.
Όπως αναφέρει, την ακολούθησαν στον 
διάδρομο τρία άτομα, ηλικίας περίπου 25 
έως 30 ετών. Κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε 
καλά. Μπήκε στο μπάνιο και κλείδωσε την 
πόρτα. Τα άτομα που την ακολουθούσαν 
άρχισαν να χτυπούν την πόρτα με σκοπό να 
την ανοίξουν. Κάποιος από αυτούς της είπε 
«θα περάσεις καλά, θα σου αρέσει».
Η καταγγέλλουσα αναφέρει πως ούρλιαξε 
προκειμένου να ζητήσει βοήθεια, όμως δεν 
υπήρξε ανταπόκριση λόγω του περασμένου 
της ώρας. Τέλος, σημειώνει στην καταγγελία 
ότι ύστερα από λίγα λεπτά οι δράστες έφυ-
γαν, λέγοντάς της: «θα ξανασυναντηθούμε».

Θεσσαλονίκη - Καταγγελία από φοιτήτρια 
του ΑΠΘ: Σεξουαλική παρενόχληση στις 
ντουζιέρες των εστιών 

Ψήφισαν 299 βουλευτές - 40 
βουλευτές επέλεξαν την επιστολική 
ψήφο - Απών ο Ανδρέας Πάτσης - 
Μετωπική Μητσοτάκη με Τσίπρα για 
τις παρακολουθήσεις

Α
πορρίφθηκε η πρόταση δυσπιστίας 
του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης 
με 156 ψήφους κατά και 143 υπέρ. 
Συνολικά ψήφισαν 299 βουλευτές, 

ενώ απών ήταν ο ανεξάρτητος βουλευτής, 
Ανδρέας Πάτσης. 
Η συζήτηση επί της δυσπιστίας διήρκησε 34 
ώρες, από τις μεγαλύτερες, όπως ενημέρωσε 
ο Πρόεδρος της Βουλής, που έχουν διεξαχθεί 
σε αντίστοιχες προτάσεις δυσπιστίας.
Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την τοποθέ-
τηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη ο οποίος εστίασε στη σύγκριση των 
πεπραγμένων των κυβερνήσεων Ν.Δ. και 
ΣΥΡΙΖΑ. «Η Δημοκρατία θα προστατευθευ-
θεί με τη νίκη της ΝΔ» είπε 
και κατηγόρησε τον πρόε-
δρο της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης για πρωτοφα-
νείς ύβρεις εναντίον του. 
Τόνισε ότι επιδίδεται σε 
αυτό που ξέρει, δηλαδή στο 
να πυροβολεί τη χώρα και 
να ρίχνει λάσπη στην κυβέρ-
νηση προκαλώντας διχασμό 
στην κοινωνία. Νωρίτερα, ο 
Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε τον πρωθυ-
πουργό πληγή για τη χώρα και ιθύνοντα νου 
του ρυπαρού δικτύου του παρακράτους.

Ποιοι ψήφισαν με επιστολική ψή-
φο
Σημειώνεται πως 40 βουλευτές δεν έδωσαν 
το παρών στην ονομαστική ψηφοφορία επί 
της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε ο 
ΣΥΡΙΖΑ αλλά ψήφισαν με επιστολική ψήφο. 
Πρόκειται για 12 βουλευτές της ΝΔ, ανάμεσα 
στους οποίους ήταν οι πρώην πρωθυπουρ-
γοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμα-
ράς, 10 του ΣΥΡΙΖΑ, 7 του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, 2 
του ΚΚΕ, 3 της Ελληνικής Λύσης (μεταξύ των 
οποίων ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος 
Βελόπουλος), 4 από το ΜέΡΑ 25  (μεταξύ των 
οποίων ο Γιάνης Βαρουφάκης) και δύο ανε-
ξάρτητοι βουλευτές.
Οι βουλευτές της ΝΔ:
Από τη ΝΔ, με επιστολική ψήφισαν οι δύο 
πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, 
Αντώνης Σαμαράς, ο υπουργός Εργασίας, 

Κωστής Χατζηδάκης, ο υφυπουργός Δικαι-
οσύνης, Γιώργος Κώτσηρας και οι Κώστας 
Καραγκούνης, Θοδωρής Ρουσόπουλος, Κων-
σταντίνος Τζαβάρας, Γιάννης Τραγάκης, Άγγε-
λος Τσιγκρής, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και 
Μανούσος Βολουδάκης και Γιώργος Καρα-
σμάνης.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ:
Με επιστολική ψήφισαν οι Γιώργος Κατρού-
γκαλος, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Σάκης 
Παπαδόπουλος, Νεκτάριος Σαντορινιός, Σπύ-
ρος Λάππας, Νίκος Συρμαλένιος, Σουλτάνα 
Ελευθεριάδου, Γιώτα Πούλου, Άννα Βαγενά, 
Γιώργος Παπαηλιού.
Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ:
Με επιστολική ψήφισαν οι Ανδρέας Λοβέρ-
δος, Χάρης Καστανίδης, Γιώργος Καμίνης, 
Βασίλης Κεγκέρογλου, Ευαγγελία Λιακούλη, 
Γιώργος Φραγγίδης και Αχμέτ Ιλχάν.
Οι βουλευτές του ΚΚΕ:
Με επιστολική ψήφισαν η πρώην γ.γ του ΚΚΕ 

Αλέκα Παπαρήγα και η 
Λιάνα Κανέλλη.
Οι βουλευτές της Ελληνι-
κής Λύσης:
Με επιστολική ψήφο 
ψήφισαν ο πρόεδρος του 
κόμματος Κυριάκος Βελό-
πουλος και οι βουλευτές 
Κωνσταντίνος Μπούμπας 
και  Δημήτρης Βαγενάς.
Οι βουλευτές του ΜέΡΑ 

25:
Με επιστολική ψήφο ψήφισαν ο γραμματέας 
του ΜέΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης, αλλά και οι 
βουλευτές Κλέωνας Γρηγοριάδης, Κρίτωνας 
Αρσένης και Γιώργος Λογιάδης.
Τέλος με επιστολική ψήφο ψήφισαν οι ανε-
ξάρτητοι βουλευτές Κωνσταντίνα Αδάμου 
και Κωνσταντίνος Μπογδάνος.
Υπενθυμίζεται ότι τα πνεύματα οξύνθηκαν 
ακόμα περισσότερο όταν ο κ. Μητσοτά-
κης κάλεσε τον κ. Τσίπρα να πει ευθέως εάν 
υπήρχαν ονόματα στην επιστολή που έλαβε 
από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ λέγοντας ότι 
στον φάκελο που παρέλαβε ο ίδιος από τον 
κ. Ράμμο δεν υπήρχαν, ενώ κατηγόρησε τον 
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι έκανε φέιγ βολάν, 
ένα φάκελο που είχε τον χαρακτηρισμό του 
απόρρητου.
Την πρώτη ημέρα, η συζήτηση ολοκληρώ-
θηκε στις 3.30 τα ξημερώματα, την δεύτερη 
ημέρα ολοκληρώθηκε στις 4 τα ξημερώ-
ματα, προκειμένου να λάβουν τον λόγο όσο 
το δυνατόν περισσότεροι ομιλητές.

Πρόταση μομφής: Καταψηφίστηκε με 
156 ψήφους έναντι 143 
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Τι αναφέρει ντετέκτιβ για τις υποθέσεις που φτάνουν στο γραφείο του

Σ
τη λύση του ιδιωτικού ντετέ-
κτιβ καταλήγουν αρκετοί γο-
νείς προκειμένου να μάθουν 
τι κάνει το παιδί τους την ώρα 

που η παραβατικότητα στους ανήλι-
κους βρίσκεται σε έξαρση.
«Έρχονται γονείς και μας αναθέτουν 
την έρευνα του ανήλικου παιδιού 
τους», αναφέρει μιλώντας στην εκπο-
μπή Live News ο ιδιωτικός ντετέκτιβ, 
Ευστράτιος Γεωργαντίδης.
Ο κλάδος αυτός γνωρίζει μια πρωτο-
φανή άνθιση με όλο και περισσότε-
ρους γονείς να φτάνουν στο γραφείο 
τους ζητώντας την αρωγή τους.
«Ξεκίνησα εγώ μία προσπάθεια τα 
απογεύματα, που τον αφήναμε να 
πάει καμιά βόλτα, να ξεκινήσω εγώ 
να βλέπω που πηγαίνει. Απλά επειδή 
με ξέρανε, αποφασίσαμε να απευ-
θυνθούμε σε κάποιον που δεν θα τον 
ήξερε, με την προϋπόθεση να δούμε 
τι γίνεται, τις παρέες, αν είναι κάτι πιο 
σοβαρό», είπε ο πατέρας του 14χρο-
νου.

Όταν κλείνουν την πόρτα αρ-
χίζει η αγωνία… 
Όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού και 
ακούν από τα χείλη του παιδιού τους 
«μαμά, μπαμπά φεύγω» ξεκινά η 
αγωνία για τους γονείς. Πού πάνε, τι 
κάνουν και κυρίως με ποιους κάνουν 
παρέα. Σε αυτό το κομβικό σημείο ο 
ντετέκτιβ αναλαμβάνει δράση. «Έρχο-
νται έγγραφη υπογραφή και αναλαμ-
βάνουμε την έρευνα».
Τους ακολουθούν παντού από το σχο-
λείο και το φροντιστήριο μέχρι τις 
αθλητικές τους δραστηριότητες και τις 
εξόδους.
«Εξόδους, με τι ασχολείται, με τι άτομα 
συναναστρέφονται και πόσο επικίν-
δυνα είναι αυτά τα άτομα».
Αιτία για αυτό το δραστικό μέτρο, 
όπως αποκαλύπτει ο ιδιωτικός ερευ-
νητής, είναι η ξαφνική αλλαγή στη 
συμπεριφορά των εφήβων.
«Περισσότερα νεύρα. Να μην σηκώνει 
τα τηλέφωνα. Να κάνουν αδικαιολόγη-
τες απουσίες».
«Ξεκίνησαν κάποιες συμπεριφορές 
που δεν τις είχε μέχρι τότε, το παιδί 

μόλις πήγε β’ γυμνασίου και από 
συμπεριφορά απέναντι μας και από 
συμπεριφορά σε δασκάλους στο σχο-
λείο. Ξεκίνησαν κάποια παράπονα, 
κάποιες χειρονομίες», ανέφερε ο πατέ-
ρας.

«Πώς ο ντετέκτιβ έσωσε τον 
γιο μου»
Συγκλονίζει η μαρτυρία ενός γονιού 
στο LIVE NEWS για το bullying που 
δεχόταν το παιδί του στο σχολείο και 
πως η στενή παρακολούθηση από 
ειδικό ξεσκέπασε την κόλαση την 
οποία βίωνε.
«Δεν ήταν το παιδί μας αυτό, φαινό-
ταν ότι κάτι άλλο συνέβαινε. Μια δυο 

φορές καταλάβαμε με την σύζυγο ότι 
έλειπαν λεφτά από το πορτοφόλι της 
ή από το πορτοφόλι μου, αργούσε να 
γυρίσει μετά το σχολείο».
Το παιδί που έκρυβε τα όσα βίωνε στο 
σχολείο έφτασε στο σημείο να κάνει 
παρέα με τους νταήδες του σχολείου 
για να μην τον πειράζουν άλλο.
«Σαν άμυνα και από την στιγμή που 
δεν μας είχε μιλήσει, δεν μας είχε πει 
τίποτα, επέλεξε να ενσωματωθεί με 
τους νταήδες του σχολείου. Που θα 
ήταν πιο προστατευμένος ή που θα 
ήταν και αυτός ένας από αυτούς. Στις 
βόλτες, ήταν, που το είδα αυτό, το είδα 
και καταγεγραμμένο ότι ‘’πάρε αυτά τα 
χαρτάκια από το τάδε περίπτερο και 
τρέχα, κλέψε τα’’. Το προλάβαμε σχε-
τικά νωρίς, όσο νωρίς μπορεί να θεω-
ρείτε, μιλήσαμε στο παιδί, με κουβέ-
ντα, με καθηγητές, με έναν ψυχολόγο», 
ανέφερε ο πατέρας.
Η έρευνα σε μια άλλη περίπτωση παι-
διού έφτασε μέχρι και στην αστυνο-
μία καθώς στο τσακ αποτράπηκε ένα 

14χρονο παιδί να συναντήσει έναν 
ενήλικο άντρα, ο οποίος τον είχε προ-
σεγγίσει από ψεύτικο προφίλ στα 
social media.
«Δυστυχώς καταλήξαμε ότι είχε γνω-
ρίσει ένα κύριο από το ίντερνετ και 
ευτυχώς προλάβαμε να το αποτρέ-
ψουμε», δήλωσε ο ιδιωτικός ντετέκτιβ.
«Καταλαβαίνετε ότι στο Γυμνάσιο 
και στο Λύκειο είναι λίγο πιο απρό-
σωπα τα πράγματα δηλαδή δεν ξέρεις 
τους γονείς, των άλλων παιδιών, είναι 
δύσκολο. Επειδή φοβάμαι με αυτά 
που ακούω στην τηλεόραση, αυτά με 
έχουν κάνει, να νιώθω μία ανασφά-
λεια», είπε η μητέρα.

Το κόστος της παρακολούθη-
σης
Αλλά πόσο κοστίζει να βάλεις ένα ντε-
τέκτιβ να παρακολουθεί σε καθημε-
ρινή βάση το παιδί σου; Ο ιδιωτικός 
ερευνητής Ευστράτιος Γεωργαντίδης 
εξηγεί στο Live News.
Αναλόγως τον βαθμό δυσκολίας και 
το πόσοι ντετέκτιβ θα επιστρατευτούν 
για να παρακολουθήσουν το παιδί το 
κόστος μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 
500 ευρώ.
To 2022 οι αστυνομικές Αρχές χειρί-
στηκαν συνολικά 607 ποινικές υποθέ-
σεις με «πρωταγωνιστές» ανήλικους, 
ενώ οι συλλήψεις των «άγουρων» 
δραστών έφτασαν τις 886.
Ο ειδικός θεμάτων ασφαλείας, Γιώρ-
γος Σαριδάκης, αναφέρει πως πλέον 
υπάρχουν γονείς που βάζουν ειδικούς 
να φυλάνε τα παιδιά του με διακριτι-
κότητα.
«Οι υπηρεσία αυτή ονομάζεται ‘’kid 
secutrity’’ και αφορά όποια στιγμή 
θέλει ο γονέας, δηλαδή από την ώρα 
που φεύγουν από το σχολείο μέχρι να 
γυρίσουν. Μετά τον κορωνοϊό αυξή-
θηκαν οι γονείς που θέλουν τα παι-
διά τους προστατευμένα. Συνήθως, 
αφορά περισσότερο ηλικίες από 
14ετών και πάνω. Ενδεικτικά, η τιμή 
κυμαίνεται στα 10 -15 ευρώ την ώρα. 
Τα άτομα είναι άριστα εκπαιδευμένα 
και δεν είναι ορατοί ενώ τα παιδιά δεν 
το γνωρίζουν πως ακολουθούνται, 
ειδικά στην εφηβεία.

Γονείς βάζουν ντετέκτιβ να παρακολουθούν 
τα παιδιά τους

Μήνυση και αγωγές 
200.000 ευρώ από τον γιο 
του Θεοδωρικάκου στον 
απόστρατο αστυνομικό που 
κατήγγειλε «συγκάλυψη»

Μήνυση και αγωγή από τον γιο του Τάκη 
Θεοδωρικάκου κατά του απόστρατου 
αξιωματικού των Εσωτερικών Υποθέσεων, 
για την καταγγελία του περί «συγκάλυψης 
υπόθεσης» του 23χρονου γιου του 
υπουργού Προστασίας από την ΕΛ.ΑΣ.
 

Ό
πως γνωστοποιεί σε ανακοίνωσή του ο 
Αλέξης Κούγιας, «προ ολίγης ώρας ε-
λήφθη από την γραμματέα μου εξουσι-
οδότηση του 23χρονου Δημήτρη Θεο-

δωρικάκου, με την οποία με εξουσιοδοτεί όπως 
προς προάσπιση της τιμής και της υπολήψεώς 
του καταθέσω μήνυση για τα αδικήματα της συ-
κοφαντικής δυσφημήσεως, της ψευδούς κατα-
μηνύσεως, της ψευδούς καταθέσεως και της πα-
ραβάσεως καθήκοντος κατά του εν αποστρατεία 
ευρισκομένου πλέον πρώην επικεφαλής της Αμέ-
σου Δράσεως της ΕΛ.ΑΣ. για όλες τις παράνομες 
– εγκληματικές συμπεριφορές εις βάρος του από 
τον συγκεκριμένο πρώην αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ».
«Με την ίδια εξουσ ιοδότηση μού δίνε ι την 
εντολή όπως καταθέσω εις βάρος του και αγωγή 
αποζημιώσεως, τόσο για την αδικοπραξία την 
οποίαν διέπραξε εις βάρος του με την κατά-
θεσή του στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεως της 
ΕΛ.ΑΣ., τριάντα λεπτά προτού ανακοινωθεί επι-
σήμως η αποστρατεία του (την εγνώριζε ήδη), 
με την οποίαν θα διεκδικηθεί υπέρ του το ποσόν 
των 100.000 ευρώ, όσο και για την προσβολή 
της προσωπικότητός του, δια την οποίαν θα διεκ-
δικηθεί μέσω της δικαστικής οδού το ποσό επί-
σης των 100.000 ευρώ», συμπληρώνεται.
Την Τρίτη, μήνυση στον ίδιο άνθρωπο κατέθεσε 
και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης 
Θεοδωρικάκος.

Μήνυση και στον δημοσιογράφο Βα-
σίλη Λαμπρόπουλο
Ο Αλέξης Κούγιας γνωστοποιεί πως μήνυση θα 
κατατεθεί και κατά του δημοσιογράφου Βασίλη 
Λαμπρόπουλου, «για όσα ψευδή έχει δημοσιο-
ποιήσει εις βάρος του και τα οποία θίγουν την 
τιμή και την υπόληψή του, αλλά κατά του συγκε-
κριμένου προσώπου να καταθέσω και αγωγή 
αποζημιώσεως για την προσβολή της προσωπι-
κότητάς του, με όσα καθημερινώς μέχρι σήμερα 
ψευδή και συκοφαντικά διέδωσε εις βάρος του, 
διεκδικώντας υπέρ του το ποσό των 100.000 
ευρώ».
Τέλος, γνωστοποιείται πως οι σχετικές μηνύσεις 
και αγωγές θα κατατεθούν την Παρασκευή.



10 3 Φεβρουαρίου 2023
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς με δηλώσεις 
του στον ΑΝΤ1 υποστήριξε πως η 
προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας 
στο Davis Cup θα είναι αφιερωμέ-

νη στους δύο αδικοκαμένους πιλότους που έ-
χασαν τη ζωή τους στην Ανδραβίδα.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε στον ΑΝΤ1 
και τον Νίκο Χατζηνικολάου για τη μάχη της 
Ελλάδας στο Davis Cup κόντρα στον Ισημε-
ρινό και σημείωσε πως τα προσεχή παιχνίδια 
στο ΟΑΚΑ θα είναι αφιερωμένα στους δύο 
πιλότους που έχασαν τόσο άδικα την ζωή τους 
στην Ανδραβίδα.
Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Στέφα-
νος Τσιτσιπάς η προσπάθεια της Ελλάδας στα 
συγκεκριμένα ματς θα αφιερωθεί εξ ολοκλή-
ρου στους Ευστάθιο Τσιτλακίδη και Μάριο - 
Μιχαήλ Τουρούτσικα, που έχασαν τη ζωή τους 

κατά την πτώση του F-4 Phantom, στη θαλάσ-
σια περιοχή δυτικά του Κατάκολου. Μεταξύ 
άλλων σημείωσε:
«Ευχαριστώ πολύ, είναι μεγάλη τιμή και χαρά 
που θα έχω την ευκαιρία να παίξω με τα χρώ-
ματα της Εθνικής το Σαββατοκύριακο στο 
ΟΑΚΑ. Και επίσης με αφορμή αυτό θέλω να 
πω ότι θα αφιερώσω αυτή την προσπάθεια 
με όλη την Εθνική ομάδα στους δύο ηρωϊκούς 
πιλότους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους πριν 
λίγα 24ώρα. Θα βγούμε έξω και θα δώσουμε 
τον καλύτερο μας εαυτό».
Για τους αγώνες που είναι κρίσιμοι για την επι-
στροφή στην πρώτη κατηγορία:
«Σωστά έχει περάσει αρκετός χρόνος από κάτι 
παρόμοιο και για εμάς έχει μεγάλη αξία. Αυτή 
τη φορά κόντρα στον Ισημερινό και η ομάδα 
μας βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση».

επικαιρότητα

Τσιτσιπάς στον ΑΝΤ1 : «Αφιερωμένη 
στους δύο αδικοχαμένους πιλότους η 
προσπάθεια της Εθνικής μας»

Αποτροπιασμός για την σεξουαλική 
κακοποίηση τετράχρονου

Τ
ο μέγεθος της φρίκης που έζη-
σε αποκαλύπτει η μαρτυρία του 
4χρονου αγοριού που φέρεται να 
έπεσε θύμα βιασμού από τον ίδιο 

του τον πατέρα στη Βόρεια Ελλάδα.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δικηγόρος της 
μητέρας του παιδιού, Γιάννης Μαρα-
κάκης, είπε ότι όλα ξεκίνησαν κατά τη 
διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, 
όταν ο πατέρας, ο οποίος είναι γιος 
ιερέα και βρίσκεται σε διάσταση με την 
σύζυγο του, πέρασε μερικές ημέρες 
τον 4χρονο. 
Όταν επέστρεψε, το παιδί είχε αλλό-
κοτη συμπεριφορά και πειραματιζόταν 
με την σεξουαλικότητά 
του, κάτι που οδήγησε 
την μητέρα του να ζητή-
σει την βοήθεια ειδικών, 
αλλά και να το βιντεο-
σκοπήσει. Το υλικό αυτό 
έχει προσκομιστεί στην 
ανάκριση, στους παι-
δοψυχολόγους και στον 
ιατροδικαστή γ ια να 
έχουν εικόνα των προ-
βληματισμών της μητέρας. Επιπλέον, 
όπως προέκυψε, το παιδί φέρει σημάδια 
στο σώμα του. 
Όπως είπε ο κ. Μαρακάκης, οι ανακριτι-
κοί υπάλληλοι παρατήρησαν ότι η συμπε-
ριφορά του παιδιού άλλαζε προς το επι-
φυλακτικότερο μπροστά στη κάμερα και 
ο 4χρονος τους αποκάλυψε ότι δεν θέλει 
την βιντεοσκόπηση γιατί «τα παιχνίδια 
που έκανα με την γιαγιά και τον μπαμπά 
μετά τα βλέπαμε στην τηλεόραση». 

Το παιδί εξετάστηκε από τους ανακριτι-
κούς υπαλλήλους παρουσία ψυχολόγου 
και κοινωνικού λειτουργού και άρχισε να 
αποκαλύπτει τη φρίκη που είχε βιώσει. 
Είπε για τους βιασμούς από τον πατέρα, 
για τη συμμετοχή της γιαγιάς του, και τα 
ονόματα που είχαν δώσει στα γεννητικά 
όργανα του πατέρα και της γιαγιάς.
Ψυχολόγος: Θέλεις να πας στο σπίτι του 
μπαμπά;
Παιδί: Όχι, με μαλώνει. «Παιδί κακό», με 
έλεγε.
Ψυχολόγος: Ξέρεις τι είναι αυτό; (του 
δε ίχνουν φωτογραφία ανδρικού 
μορίου)

Παιδί:  Αυτό ε ίναι 
«βίδα». Αυτή είναι 
μικρή «βίδα» και αυτή 
είναι μεγάλη «βίδα». 
Ο μπαμπάς με πόνεσε 
με τη «βίδα». Στο σχο-
λείο δεν θέλω να ξανα-
πάω, γιατί θα με πάρει 
ο μπαμπάς. Δεν θέλω 
να ξαναπαίξω τέτοια 
παιχνίδια.

Ψυχολόγος: Σε μαλώνει ο μπαμπάς;
Παιδί: Μου έδωσε σφαλιάρα. Ο μπαμπάς 
έδινε σφαλιάρες στη γιαγιά όταν παίζαμε 
«κλέφτες και αστυνόμοι».
Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε αφορά 
βιασμούς κατ’ εξακολούθηση, γενετή-
σιες πράξεις με ανήλικο κάτω των 12 
ετών, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγε-
νών και πορνογραφία. Σύμφωνα με τον 
κ. Μαρακάκη ερευνάται αν διακινείτο το 
υλικό αυτό.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

Ψήφος Ελλήνων Εξωτερικού 
στις Βουλευτικές Εκλογές του 2023

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο νέος εκλογικός νόμος παρέχει τη δυνατότητα 
ψήφου σε Έλληνες που βρίσκονται εκτός της Ελλάδας.     

Η εγγραφή των ενδιαφερόμενων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους 
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 12 ημέρες πριν από την προκήρυξη των 
εκλογών.

Οι προϋποθέσεις και η αίτηση για την εγγραφή  στους ειδικούς εκλογικούς 
καταλόγους για τις βουλευτικές εκλογές του 2023  βρίσκονται στην ιστοσε-
λίδα  του  Υπουργείου Εσωτερικών: 

https://www.ypes.gr/ekloges/aitiseis-eklogeon-eksoterikou

Στην ίδια ιστοσελίδα θα βρείτε αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρ-
μας υποβολής της αίτησης, με αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα.

Δεδομένου ότι επίκειται η προκήρυξη των εκλογών, σκόπιμο είναι οι 
ενδιαφερόμενοι να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία το ενωρίτερο 
δυνατό.
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επικαιρότητα

Σ
ε βαθύ κλίμα συγκίνησης πραγμα-
τοποιήθηκε η κηδεία του Υποσμη-
ναγού (I) Μάριου - Μιχαήλ Του-
ρούτσικα ο οποίος έχασε τη ζωή 

του τη Δευτέρα το μεσημέρι όταν το F4-E 
Phantom II στο οποίο επέβαινε μαζί με 
τον Σμηναγό (I) Ευστάθιο Τσιτλακίδη κα-
τέπεσε στη θαλάσσια περιοχή της Ανδρα-
βίδας.
Το παρών στην κηδεία του που τελέ-
στηκε στην Τρίπολη έδωσαν η Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλα-
ροπούλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, ο υπουργός Άμυνας Νίκος 
Παναγιωτόπουλος, ο υφυπουργός Άμυ-
νας, Νίκος Χαρδαλιάς, οι οποίοι δεν μπο-
ρούσαν να κρύψουν τη συγκίνησή τους, 
την ώρα που η μητέρα του αδικοχαμέ-
νου Υποσμηναγού εκφωνούσε τον επική-
δειο κάνοντας τους πάντες 
να λυγ ίσουν. Το ίδιο 
συγκινημένος ήταν και 
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
Αλέξης Τσίπρας.

Ο συγκλονιστικός ε-
πικήδειος
«Το παιδί μου έφυγε από 
κοντά τόσο νωρίς. Μάριε 
αγόρι μου, αστέρι της ψυχής μου, πάντα 
χαμογελαστός, ποτέ δεν με είχες στενα-
χωρήσει για ποτέ και για τίποτα. Αξιο-
πρεπής και εργατικός, δοτικός σε όλους. 
Ήσουν ο γιος που θα ήθελε κάθε μάνα 
στην αγκαλιά της. Ο καλύτερος αδελ-
φός για τα αδέρφια σου. Ο καλύτερος 
σύντροφος για την κοπέλα σου, τη Ζωή 
μας. Έγινες ο Ίκαρος της καρδίας μας, ο 
ήρωας που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε» ανέ-
φερε στον επικήδειό της η μητέρα του 
υποσμηναγού.
Και συνέχισε: «Όλη η Ελλάδα φωνάζει 
αθάνατος. Για μένα ήσουν και θα είσαι το 
παιδί μου. Ο άγγελός μου που θαύμαζα. 
Και πόσο να ήξερες πόσο θα μου λείψεις. 
Και τέλος, δύο στίχους στον Μάριο, στον 
Στάθη και τους πιλότους που χάθηκαν: ο 
αετός πεθαίνει στον αέρα, ελεύθερος και 
δυνατός. Καλό ταξίδι αγόρι μου γλυκό, 
καλό παράδεισο αστέρι και όσο θα ανα-
πνέω δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Ο γιος μου 
ήταν ο υποσμηναγός Μάριος-Μιχαήλ, 
πέθανε υπέρ πατρίδος. Αθάνατος».

Με κουφέτα και τριαντάφυλλα θα 
αποχαιρετήσει τον σμηναγό Τσιτ-
λακίδη  η οικογένειά του 
Λίγο πριν από το ύστατο χαίρε στον σμη-
ναγό Ευστάθιο Τσιτλακίδη, που έφυγε σε 
ηλικία μόλις 31 ετών από τη ζωή λόγω της 
συντριβής του Phantom, τη Δευτέρα, τα 
μηνύματα αποχαιρετισμού από φίλους και 
συγγενείς αποτυπώνουν το κλίμα οδύνης 
που επικρατεί.
Φίλος του άτυχου νεαρού, θέλοντας να τον 
αποχαιρετήσει, ανήρτησε στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης βίντεο από τις όμορφες 
στιγμές που πέρασαν μαζί, τότε που χόρευε 
ζεϊμπέκικο.
Η κηδεία του Ευστάθιου Τσιτλακίδη θα 
τελεστεί την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου, 
στις 12:00, στο Νευροκόπι Δράμας, απ’ 
όπου κατάγεται ο 31χρονος πιλότος της 

Πολεμικής Αεροπορίας.
Το «παρών» θα δώσουν 
η Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Κατερίνα Σακελ-
λαροπούλου, ο πρω-
θ υ π ο υ ργό ς  Κυ ρ ιά -
κος Μητσοτάκης και ο 
υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας Νίκος Παναγιωτό-
πουλος.

Η οικογένεια του άτυχου νεαρού αποφά-
σισε αύριο κατά τη διάρκεια της νεκρώσι-
μης ακολουθίας να δώσει μπομπονιέρες με 
κουφέτα και λευκά τριαντάφυλλα σε όσους 
έρθουν, για να αποχαιρετήσουν τον Στάθη 
Τσιτλακίδη. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να 
δηλώσουν ότι ο Στάθης δεν πρόλαβε καν να 
παντρευτεί και, ουσιαστικά, καλούν συγ-
γενείς, φίλους αλλά και όλη την Ελλάδα σε 
έναν «διαφορετικό γάμο» του παιδιού τους.
Στο χωριό Γρανίτης γεννήθηκε και μεγά-
λωσε ο Στάθης, ο κυβερνήτης του μοιραίου 
αεροσκάφους, που έπεσε στην Ανδραβίδα. 
Στο ίδιο χωριό ανδρώθηκε μέσα του και μία 
τεράστια αγάπη για την πατρίδα, καθώς 
όπως αναφέρουν φίλοι και συγγενείς, το 
βλέμμα του ήταν πάντα στραμμένο στον 
ουρανό γιατί πάντοτε θαύμαζε όλους όσοι 
μπορούσαν να πετάξουν με τα «φτερά» της 
Πολεμικής Αεροπορίας. Μάλιστα, ήταν παι-
δικό του όνειρο να γίνει πιλότος της Πολεμι-
κής Αεροπορίας και να μπορεί - με το εθνό-
σημο στο στήθος - να υπερασπίζεται την 
πατρίδα.

Δάκρυα από Σακελλαροπούλου, 
Μητσοτάκη, Παναγιωτόπουλο, Χαρδαλιά 
και Τσίπρα στην κηδεία του Τουρούτσικα

Ο Βορίδης στέλνει... σπίτι του τον 
δήμαρχο Ιάσμου - Σωρεία παράνομων 
ενεργειών από τον «μικρό Ερντογάν» 

Σ
την τελική ευθεία έχει τεθεί το ζή-
τημα της καρατόμησης του Δημάρ-
χου Ιάσμου Μουμίν Οντέρ ο οποίος 
προχώρησε το προηγούμενο χρονι-

κό διάστημα σε ένα κρεσέντο παράνομων ε-
νεργειών, εξαπολύοντας μετωπική επίθεση 
στα στελέχη και τους εργαζόμενους της Δη-
μοτικής Αρχής με την αιτιολογία ότι είναι… 
Γκιουλενιστές.
Οι εξωφρενικές αποφάσεις του Δημάρ-
χου Ιάσμου προκάλεσαν την παρέμβαση 
του Υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη 
ο οποίος ανέθεσε στον Γενικό Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης Ιωάννη Σάββα να διερευνήσει 
τυχόν έκνομες ενέργειες από την πλευρά του 
Μουμίν Οντέρ.
Σύμφωνα με απολύτως διασταυρωμένες 
πληροφορίες η αιτιολογημένη έκθεση που 
συνέταξε ο κ. Σάββας συνιστά «καταπέλτη» 
κατά του Δημάρχου καθώς διαπιστώνεται 
σωρεία παράνομων ενεργειών που αιτιολο-
γούν στο ακέραιο την παύση από τα καθή-
κοντά του.
Συγκεκριμένα, ο Μουμίν Οντέρ καρατόμησε 
τους αντιδημάρχους του μεταφέροντας όλες 
τις αρμοδιότητες τους στο πρόσωπό του επι-
καλούμενος λόγους Εθνικής Ασφάλειας και 
Δημοσίου Συμφέροντος, φτάνοντας μάλι-
στα στο σημείο να τους αποκαλέσει Γκιου-
λενιστές. Για τους ίδιους λόγους καρατόμησε 
και τους προϊσταμένους των υπηρεσιών του 
Δήμου και προχώρησε στην ανάκληση των 
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 

υπαλλήλων που απασχολούνταν στον Δήμο.
Δεν έμεινε όμως μόνο εκεί, αλλά αυθαιρέ-
τως προχώρησε στη σφράγιση της Ταμει-
ακής υπηρεσίας της τοπικής Αρχής, μετέ-
φερε υπηρεσίες εκτός της έδρας του Δήμου 
Ιάσμου, ανέθεσε παράλληλα καθήκοντα σε 
υπαλλήλους του, ανακάλεσε αδικαιολογή-
τως τις κανονικές άδειες όλων των εργαζο-
μένων και έφτασε στο σημείο να προσβά-
λει τη Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης εμφανίζοντάς την στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης ως μέλος εγκληματικής 
οργάνωσης προκειμένου η ίδια να παραιτη-
θεί, γεγονός που τελικώς πέτυχε. Και σα να 
μην έφταναν όλα τα παραπάνω, σύμφωνα 
με καταγγελία του Συλλόγου Δημοτικών 
Υπαλλήλων ξεκίνησε πειθαρχικές διώξεις 
σε βάρος μονίμων υπαλλήλων του Δήμου 
ενώ ευθύνεται και για τη μη εκταμίευση της 
πάγιας προκαταβολής, αποστερώντας από 
τον Δήμο του ένα σημαντικό κονδύλι.
Ενδεικτικό του πλήθους αλλά και του μεγέ-
θους των παρανομιών στις οποίες προχώ-
ρησε ο Δήμαρχος Ιάσμου είναι το γεγονός 
ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση προχώρησε 
στην αιτιολογημένη ακύρωση ούτε μίας, 
ούτε δύο αλλά 17 συνολικά αποφάσεων του.
Σε κάθε περίπτωση έχει ήδη κινηθεί η προ-
βλεπόμενη διαδικασία της παύσης και το 
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρό-
κειται να εισαχθεί σχετικό θέμα στο αρμό-
διο Πειθαρχικό Συμβούλιο προκειμένου να 
διευθετηθεί αυτή η, χωρίς προηγούμενο, 
υπόθεση.
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Οι Φιλελεύθεροι καταθέτουν 
νομοσχέδιο που καθυστερεί τον 
ιατρικά υποβοηθούμενο θάνατο 

Η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
επιδιώκει να καθυστερήσει 
την επέκταση της επιλεξιμό-
τητας για υποβοηθούμενο 

θάνατο σε άτομα των οποίων η μόνη 
πάθηση είναι ψυχική διαταραχή έως 
τις 17 Μαρτίου 2024.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λαμέτι 
παρουσίασε ένα νομοσχέδιο που επιδιώ-
κει την παράταση στη Βουλή των Κοινοτή-
των την Πέμπτη.
Η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων συμ-
φώνησε να επεκτείνει την επιλεξιμότητα 
στην επικαιροποίησή της για το 2021 στον 
υποβοηθούμενο σε θάνατο νόμο, αφού 
οι γερουσιαστές τροποποίησαν το νομο-
σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλει-
σμός των ατόμων με ψυχικές ασθένειες θα 
παραβίαζε τα δικαιώματά τους.
Αυτός ο νόμος έθεσε ένα ρολόι δύο ετών 
για την επέκταση που έχει οριστεί να λήξει 

στις 17 Μαρτίου. Οι Φιλελεύθεροι έχουν 
τώρα έξι εβδομάδες για να εγκρίνουν τη 
νέα νομοθεσία, η οποία θα προσθέσει 
άλλον έναν χρόνο στην καθυστέρηση.
Ο Λαμέτι είπε νωρίτερα ότι αναμένει συμ-
φωνία μεταξύ άλλων κομμάτων και γερου-
σιαστών για την ψήφιση του νομοσχεδίου 
σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα.
Η Helen Long, Διευθύνουσα Σύμβουλος 
της οργάνωσης υπεράσπισης Dying With 
Dignity Canada, δήλωσε σε μια δήλωση 
ότι το να εμποδίζετε τα άτομα με ψυχικές 
διαταραχές να έχουν πρόσβαση στο υπο-
βοηθούμενο θάνατο είναι «μεροληπτική 
και διαιωνίζει το στίγμα ότι δεν έχουν την 
ικανότητα να λαμβάνουν αποφάσεις για τη 
δική τους υγειονομική περίθαλψη».
Πριν ο Λαμέτι καταθέσει το νομοσχέδιο, 
η ομάδα είχε καλέσει την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση να καταστήσει την καθυστέ-
ρηση «σύντομη και αποτελεσματική».

Το ServiceOntario επεκτείνει 
τις διαδικτυακές υπηρεσίες για 
«εξοικονόμηση χρόνου και 
χρημάτων»

Τ
ο Οντάριο επεκτείνει τις ψηφια-
κές επιλογές στις τοποθεσίες του 
ServiceOntario, συμπεριλαμβανο-
μένων των ραντεβού για την ανα-

νέωση της κάρτας υγείας με βίντεο και την 
υποβολή αιτήσεων για άδειες γάμου στο 
διαδίκτυο, καθώς η κυβέρνηση ελπίζει 
να επιταχύνει τους τρέχοντες χρόνους α-
ναμονής.
Ο πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ λέει ότι οι 
κινήσεις θα κάνουν τη διαφορά καθώς η 
επαρχία στοχεύει να διπλασιάσει σχεδόν 
τον αριθμό των κέντρων εξυπηρέτησης 
που προσφέρουν ραντεβού σε 120 μέχρι 
το τέλος του 2023.
Η επαρχία λέει ότ ι ένα βελτ ιωμένο 
σύστημα κρατήσεων λειτουργεί τώρα σε 
64 από τις πιο πολυσύχναστες τοποθεσίες 
του ServiceOntario και επιτρέπει στους 
ανθρώπους να κλείσουν ένα μόνο ραντε-

βού για πολλές υπηρεσίες ή πολλά μέλη 
της οικογένειας. Οι πελάτες μπορούν να 
συνδεθούν στο Διαδίκτυο για να ανανε-
ώσουν την πινακίδα κυκλοφορίας, την 
άδεια οδήγησης, την κάρτα υγείας, την 
κάρτα φωτογραφίας του Οντάριο και την 
Άδεια Πρόσβασης Στάθμευσης στη διεύ-
θυνση Ontario.ca/Renew.
Επίσης, άτομα που δεν μπορούν να επι-
σκεφθούν αυτοπροσώπως ένα κέντρο 
του ServiceOntario μπορούν να κλείσουν 
εικονικά ραντεβού για να ανανεωθούν 
οι κάρτες υγείας τους σε ζωντανή βιντε-
οκλήση.
Ο υπουργός Παράδοσης Δημόσιων και 
Επιχε ιρηματ ικών Υπηρεσ ιών Kaleed 
Rasheed λέει ότι νέες διαδικτυακές υπη-
ρεσίες προστίθενται τακτικά επειδή κάθε 
νέος πελάτης στο διαδίκτυο είναι ένα 
άτομο λιγότερο στην ουρά.

`
Οι επαρχιακοί πρωθυπουργοί 
αισιόδοξοι για την εθνική συμφωνία 
για την υγεία

Οι επαρχιακοί πρωθυπουργοί 
εξέφρασαν αισιοδοξία για την 
επίτευξη βελτιωμένης συμφωνίας 
εθνικής χρηματοδότησης για 
την υγεία με την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση, ενόψει της συνάντησης 
της επόμενης εβδομάδας με τον 
πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό.

Ο 
πρωθυπουργός της Βρετανικής 
Κολομβίας Ντέιβιντ Έμπι δήλω-
σε στην Οτάβα την Τετάρτη ό-
τι πιστεύει ότι η ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση θα παρουσιάσει στις επαρχίες 
και τις περιοχές λεπτομέρειες μιας συμφω-
νίας μεταφοράς υγείας που θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε εθνική συμφωνία.
«Θα μιλάμε για βασική χρηματοδότηση 
για τις επαρχίες, αλλά για τη δυνατότητα 
των επαρχιών να έχουν συζητήσεις με 
την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για βασι-
κούς τομείς επαρ-
χιακής προτεραι-
ότητας», ε ίπε σε 
συνέντευξη Τύπου 
στην πρωτεύουσα. 
«Είμαι πεπεισμέ-
νος ότι οι προτεραι-
ότητες της B.C. δεν 
είναι απαραίτητα οι 
ίδιες με αυτές του 
Κεμπέκ ή της Νέας 
Σκωτίας ή της Νέας 
Γης».
Ο πρωθυπουργός 
του Οντάριο Νταγκ 
Φορντ δήλωσε επί-
σης την Τετάρτη ότι ελπίζει ότι οι επαρχίες 
θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφω-
νία για την υγειονομική περίθαλψη με την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση μετά τη συνά-
ντηση της επόμενης Τρίτης με τον πρωθυ-
πουργό.
Τον περασμένο μήνα, ο Ford είπε ότι οι 
επαρχίες δεν θα υπογράφουν ατομικές 
συμφωνίες με την ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση.
Οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί υγείας 
σε όλη τη χώρα κάλεσαν την Οττάβα 
να αυξήσει το μερίδιό της στο κόστος 
της υγειονομικής περίθαλψης στο 35 
τοις εκατό, από 22 τοις εκατό που είναι 
σήμερα.
Ο Τριντό είπε ότι η χρηματοδότηση θα 

συνοδεύεται από δεσμεύσεις, συμπερι-
λαμβανομένης της κοινής χρήσης δεδο-
μένων υγείας και αποτελεσμάτων για μια 
εθνική βάση δεδομένων.
Ο Έμπι είπε ότι ο πρωθυπουργός δεν 
παρείχε οικονομικές λεπτομέρειες για 
τις συνομιλίες για τη χρηματοδότηση της 
υγείας την επόμενη εβδομάδα κατά τη 
διάρκεια μιας 45λεπτης συνάντησης μαζί 
του την Τετάρτη.
Ο Ford επανέλαβε τα πρόσφατα σχόλια του 
Τριντό ότι δεν θα υπογραφεί συμφωνία 
στη συνεδρίαση της 7ης Φεβρουαρίου.
«Αλλά θα πρέπει να συνάψουμε συμφωνία 
αμέσως μετά», είπε ο Ford. 
«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να το 
επιβαρύνουμε όταν όλοι νιώθουμε πίεση 
στην υγειονομική περίθαλψη», είπε.
Ο Φορντ έχει πει ότι θέλει να χρησιμοποι-
ήσει αυξημένη ομοσπονδιακή χρηματο-
δότηση για να προσλάβει περισσότερες 

νοσοκόμες και γ ια-
τρούς, καθώς και να 
βοηθήσει στην αντιμε-
τώπιση των καθυστε-
ρήσεων των χειρουρ-
γικών επεμβάσεων.
Ο πρωθυπουργός του 
Κεμπέκ Φρανσουά 
Λεγκό δήλωσε ότι ανυ-
πομονεί για τις συνο-
μιλίες για την υγεία. 
«Ελπίζουμε να έχουμε 
καλά νέα», είπε.
Ο  π ρ ω θ υ π ο υ ργ ό ς 
του  Ν ιου Μπράν -
σγουικ, Μπλέιν Χιγκς, 

δήλωσε επίσης ότι είναι αισιόδοξος ότι 
οι επαρχίες και η ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση θα καταλήξουν σε συμφωνία. 
Είπε ότι πιστεύει ότι τα πρότυπα υγειονο-
μικής περίθαλψης πρέπει να είναι συγκρί-
σιμα μεταξύ των επαρχιών όπου μαθαί-
νουν η μία από την άλλη για το τι λειτουρ-
γεί καλύτερα.
«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μπορούμε 
να συμφωνήσουμε και νομίζω ότι δεν 
είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε για το 
ποια μπορεί να είναι αυτά τα πρότυπα», 
είπε ο Χιγκς σε συνέντευξη Τύπου. «Αλλά 
νομίζω ότι πρέπει να αφήσετε στις επαρ-
χίες το πώς θα επιτύχουμε αυτό το επίπεδο 
απόδοσης γιατί αυτό γίνεται πιο ευαί-
σθητο σε κάποιους από άλλους».
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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
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Additional information:

•  Dealers may charge additional fees for administration of up to $599.  
Charges may vary by dealer.

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com

*Hyundai will honour the retail incentive program rate applicable to the customer’s vehicle, which is ordered by way of a sold order, at the time the sold order is completed. A bill of sale, a credit application (if applicable for lease or loan) and a program protection record must be completed at the 
time that the sold order is completed for the applicable program rate to be protected. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2022/2023 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved credit and 
proof of income may be required. If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser will pay 
all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first weekly or 
bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. 
Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ◊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 $20,875/$16,280/$15,634. Weekly lease payment of $95/$75/$70 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$595/$995 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 $45,404/$37,204/$34,554. 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.

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

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

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

2023 KONA2023 TUCSON 2023 ELANTRA
Lease the Essential FWD for: Lease the 2.5L Essential FWD for: Lease the Essential IVT for: 

weekly weekly weekly $ 75$ 95 $ 70
at 6.99%at 6.99% at 6.99%
for 48 months with $595 down◊for 48 months with $1,095 down◊ for 48 months with $995 down◊

Ultimate Hybrid AWD model shown♦ N Line AWD model with Ultimate package shown♦ N Line Ultimate model shown♦

hyundaicanada.com

Order today! 
Secure your rates 
with Hyundai Program 
Protection*on select models

Don’t pay for 
90 days^

Based on monthly payments, finance 
purchases only. Restrictions apply^^.

More ways to 
fall in love 
with winter.
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Ο 
κοινοβουλευτικός υπάλληλος προϋπολογισμού λέει ότι ο προγραμματισμένος 
φόρος των ομοσπονδιακών Φιλελευθέρων στις εξαγορές εταιρικών μετοχών θα 
αυξήσει 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρατικά έσοδα τα επόμενα πέντε χρόνια.
Μια νέα έκθεση που εκπονήθηκε από το γραφείο του Yves Giroux αξιολογεί τον 

προβλεπόμενο αντίκτυπο του φόρου στα δημόσια οικονομικά μεταξύ των οικονομικών 
ετών 2023-24 και 2027-28.
Οι Φιλελεύθεροι δεσμεύτηκαν στην φθινοπωρινή δημοσιονομική τους ενημέρωση να επι-
βάλουν φόρο δύο τοις εκατό στις εξαγορές μετοχών που θα τεθεί σε ισχύ το 2024.
Η ενημέρωση του προϋπολογισμού στα μέσα του έτους υπολόγιζε ότι ο φόρος θα αποφέ-
ρει στην κυβέρνηση έσοδα 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα πέντε χρόνια.
Η πολιτική στοχεύει σε μια κοινή τακτική που χρησιμοποιείται για την επιβράβευση των 
μετόχων όταν μια εταιρεία τα πάει καλά, με την ελπίδα να παρακινηθούν οι εταιρείες να επα-
νεπενδύσουν τα κέρδη στις δραστηριότητές τους.
Μερικές φορές οι εταιρείες αγοράζουν ξανά τις δικές τους μετοχές για να μειώσουν τον 
αριθμό των μετοχών που διατίθενται στην αγορά, αυξάνοντας έτσι την αξία των μεριδίων 
των μετόχων στην εταιρεία.

Φόρος στις εξαγορές μετοχών 
θα επιφέρει έσοδα $3 δις 
μέσα σε πέντε χρόνια για την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση

Η Βρετανική Κολούμπια 
αποποινικοποιεί τη διακίνηση 
οπιούχων ναρκωτικών

Ξεκίνησε η εφαρμογή πιλοτικού 
προγράμματος για τη μη δίωξη 
ατόμων που μεταφέρουν μικρές 
ποσότητες ναρκωτικών

Η 
καναδική επαρχία Βρετανική 
Κολούμπια ξεκίνησε σήμερα έ-
να τριετές πιλοτικό πρόγραμμα 
σταματώντας τη δίωξη ατόμων 

για μεταφορά μικρών ποσοτήτων ηρωίνης, 
κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, έκσταση ή 
κρακ, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας κατα-
πολέμησης της κρίσης με την υπερβολική 
δόση ναρκωτικών.
Αυτή η καναδική 
δυ τ ική επαρχ ία 
βρίσκεται στο επί-
κεντρο της κρίσης 
με την υπερβο-
λική δόση ναρκω-
τικών και τη δια-
κίνηση ναρκωτι-
κών στον Καναδά 
που έχει σκοτώσει 
περισσότερους από 
32.000 ανθρώπους 
σε εθνικό επίπεδο 
από το 2016, όταν 
η επαρχία κήρυξε 
λόγω της κρίσης 
αυτής κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία.
Το πρόβλημα επιδεινώθηκε με την πανδη-
μία Covid-19, η οποία διατάραξε τις παρά-
νομες αλυσίδες εφοδιασμού ναρκωτικών 
καθώς και τις υπηρεσίες υποστήριξης, 
αφήνοντας ανθρώπους να κάνουν χρήση 
μόνοι τους πιο τοξικών ναρκωτικών.
Προκαταρκτικά στοιχεία που δόθηκαν 
στη δημοσιότητα σήμερα από την επαρχία 
έδειξαν ότι υπήρξαν 2.272 θάνατοι από 
φερόμενη χρήση παράνομων ναρκωτικών 
το 2022, ο δεύτερος μεγαλύτερος ετήσιος 
αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ, μετά 
το 2021, που είχε 34 περισσότερους θανά-
τους.
Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Τζά-

στιν Τριντό είχε αναφέρει τον Μάιο ότι θα 
επιτρέψει στη Βρετανική Κολούμπια την 
αποποινικοποίηση των ναρκωτικών σε 
μια πρώτη εξαίρεση στο είδος της. Με τη 
μη δίωξη ατόμων που μεταφέρουν μικρές 
ποσότητες ναρκωτικών, η τοπική κυβέρ-
νηση της επαρχίας ελπίζει να αντιμετω-
πίσει το ζήτημα ως πρόβλημα υγείας και 
όχι μέσω του συστήματος ποινικής δικαι-
οσύνης.
Η εξαίρεση έχει σκοπό να μειώσει το 
στίγμα που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών 
και να διευκολύνει τους ανθρώπους να 
προσεγγίζουν την αστυνομία και άλλες 

αρχές για καθοδή-
γηση.
«Επί πολλά χρόνια 
είχαμε μια de facto 
πολιτική να μην συλ-
λαμβάνουμε άτομα 
για κατοχή ναρκωτι-
κών για προσωπική 
χρήση», αλλά αυτή η 
αλλαγή θα σημαίνει 
λιγότερες κατασχέ-
σεις μικρών ποσο-
τήτων ναρκωτικών, 
δήλωσε εκπρόσωπος 
του αστυνομικού τμή-
ματος του Βανκούβερ.
Άλλες καναδικές κοι-

νότητες παρακολουθούν στενά το πιλο-
τικό πρόγραμμα. Αντιμετωπίζουν και 
αυτές αύξηση των θανάτων από υπερβο-
λική δόση ναρκωτικών.
Τα ναρκωτικά που αναφέρονται στη λίστα 
εξαιρέσεων, η οποία περιλαμβάνει επί-
σης φαιντανύλη και άλλα οπιοειδή, παρα-
μένουν παράνομα και η εξαίρεση από τη 
σύλληψη αφορά μόνο την κατοχή μέχρι 
2,5 γραμμαρίων για προσωπική χρήση.
Πολλοί ειδικοί στον τομέα της υγείας 
υποστηρίζουν ότι η αποποινικοποίηση 
θα ενθαρρύνει χρήστες ναρκωτικών να 
κάνουν χρήση σε ασφαλέστερους χώρους 
όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση στην 
ιατρική περίθαλψη.

61χρονος κατηγορείται για 
απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά 
από σοβαρό τραυματισμό μωρού

Η 
περιφερειακή αστυνομία του 
Γιορκ απήγγειλε κατηγορίες 
σε ένα μέλος της οικογένειας 
ενός μωρού δύο μηνών αφού 

το βρέφος βρέθηκε σοβαρά τραυμα-
τισμένο σε ξενοδοχείο του Μάρκαμ 
την Τρίτη. Η αστυνομία και το παραϊα-
τρικό προσωπικό κλήθηκαν στο 8900 
Woodbine Avenue, βόρεια του HWY 
7, λίγο μετά τις 2 μ.μ. μετά από αναφο-
ρές για τραυματισμό βρέφους. Έφτα-
σαν για να εντοπίσουν ένα μωρό μέσα 
σε δωμάτιο ξενοδοχείου με «πολύ 
σοβαρά» τραύματα. Το παιδί μεταφέρ-
θηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση
Η αστυνομία είπε ότι ένας 61χρονος συνελήφθη στο σημείο. Την Τετάρτη, η αστυνομία είπε 
ότι ο άνδρας, ο οποίος είναι από την Κίνα, κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Επειδή ο κατηγορούμενος είναι μέλος της οικογένειας, η αστυνομία δεν δημοσιοποιεί το 
όνομά του για να προστατεύσει την ταυτότητα του μωρού και των μαρτύρων. Η αστυνομία 
δεν διευκρίνισε πώς σχετίζεται ο άνδρας με το βρέφος. Η αστυνομία είχε πει ότι υπήρχαν 
άλλα μέλη της οικογένειας μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τη στιγμή του συμβάντος 
και ένας από αυτούς κάλεσε το 911. Λίγες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του περι-
στατικού, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο τραυματίστηκε το μωρό, έχουν 
δοθεί στη δημοσιότητα.
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Π
άνω από 1035 δισεκατομμύρια ευρώ ξόδεψαν 
σε τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά τα νοικο-
κυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2021, ποσό 
που αντιστοιχεί στο 7,1% του συνολικού ΑΕΠ 

της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότη-
τα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ποσό αυτό που αφορά τα 
έξοδα για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά αποτελούσε 
το 14,3% των συνολικών εξόδων των νοικοκυριών στην 
ΕΕ, ποσοστό κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) χαμηλό-
τερο από αυτό του 2020 (14,8%).
Στην Κύπρο το συγκεκριμένο μερίδιο το 2021 βρισκόταν 
στο 14,1% των συνολικών εξόδων των νοικοκυριών, και 
στο 9,2% του ΑΕΠ.
Το μεγαλύτερο μερίδιο στον συγκεκριμένο τομέα το 2021 
καταγράφηκε στη Ρουμανία (24,8%). Ακολουθούσαν 
η Λιθουανία (20,4%), η Βουλγαρία (20,1%), η Εσθονία 
(19,9%), η Πολωνία και η Σλοβακία (19,6% και στις δύο).
Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιρλανδία 
(8,3%) και ακολουθούσαν το Λουξεμβούργο (9,0%), η 
Αυστρία (10,9%), η Δανία και η Γερμανία (και οι δύο στο 
11,8%).
Σε σχέση με το 2020, το μερίδιο των τροφίμων επί των 
συνολικών δαπανών των νοικοκυριών μειώθηκε σε όλα 
τα κράτη μέλη, εκτός από την Πολωνία και τη Σλοβακία, 
όπου αυξήθηκε κατά 0,2 πμ.
Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα 

(-1,7 πμ), τη Λιθουανία (-1,4 πμ) και την Κροατία, την 
Εσθονία και τη Σλοβενία (όλες -1,3 πμ).
Στην Κύπρο καταγράφηκε μείωση 0,7 πμ σε σχέση με το 
2020 (15,4%).
Σύμφωνα εν τω μεταξύ με το ίδια στοιχεία, το 2021 τα νοι-
κοκυριά στην ΕΕ ξόδεψαν 128 δισεκατομμύρια (0,9% του 
ΑΕΠ της ΕΕ) στην κατηγορία «αλκοολούχα ποτά», ποσό 
που αντιστοιχεί στο 1,8% των συνολικών εξόδων των 
νοικοκυριών. Το ποσοστό αυτό παραμένει αναλλοίωτο 
σε σχέση με το 2020.
Το μεγαλύτερο ποσοστό εξόδων για αλκοολούχα ποτά 
επί των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών καταγρά-
φηκε το 2021 στη Λετονία (5,0%), ενώ ακολουθούσαν 
η Εσθονία (4,7%), η Πολωνία (3,7%), η Λιθουανία και η 
Τσεχία (και οι δύο 3,6%).
Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα και 
την Ιταλία (1,0% και στις δύο), τις Κάτω Χώρες (1,3%) και 
την Ισπανία (1,4%).
Στην Κύπρο το συγκεκριμένο μερίδιο το 2021 βρισκόταν 
στο 1,9%, των συνολικών εξόδων των νοικοκυριών, και 
στο 1,2% του ΑΕΠ.
Σε σχέση με το 2020, το το μερίδιο του αλκοόλ επί των 
συνολικών δαπανών των νοικοκυριών παρέμεινε στα-
θερό σε 10 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, 
Δανία, Ελλάδα, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Πολωνία, 
Ρουμανία και Σλοβακία), καταγράφοντας αύξηση μόνο 
στην Κροατία (+0,6 πμ).

Το 14,1% των εξόδων των νοικοκυριών το 
2021 ήταν τρόφιμα και μη αλκοολούχα

Η Πάφος μένει χωρίς αδρανή υλικά, λένε οι 
εταιρείες κατασκευής σκυροδεύματος

Τ
ο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πάφου – 
Λεμεσού που ήταν κλειστό και στις δύο κα-
τευθύνσεις λόγω εκδήλωσης διαμαρτυρίας, 
άνοιξε λίγο πριν από τις 9.00 το πρωί και η 

τροχαία κίνηση διεξάγεται κανονικά, όπως ανακοί-
νωσε η Αστυνομία.
Οι εταιρείες κατασκευής σκυροδέματος και λατό-
μευσης Πάφου πραγματοποίησαν εκδήλωσης δια-
μαρτυρίας από τις 7.00 πμ και δίωρη στάση εργα-
σίας, αποκόπτοντας την κυκλοφορία του αυτοκι-
νητόδρομου, στο ύψος της βιομηχανικής περιο-
χής Ανατολικού, ενώ οι διαμαρτυρόμενοι κρατού-
σαν πλακάτ με συνθήματα, όπως «Μας κοροϊδεύ-
ετε δέκα χρόνια», «Προειδοποιητική απεργία» και 
«Μένει η Πάφος χωρίς αδρανή υλικά».
Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Σκυρο-
ποιών και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου 
Λατομείων Αντώνης Λατούρος, δήλωσε πως οι εται-
ρείες του κλάδου διαμαρτύρονται για την έλλειψη 
υλικών λατόμευσης στις υφιστάμενες ζώνες λατό-
μευσης της επαρχίας Πάφου και κυρίως στην κοινό-

τητα Ανδρολύκου.
Όπως είπε, στην υφιστάμενη λατομική ζώνη έχουν 
εξαντληθεί τα αποθέματα και οι συνάδελφοι του 
έχουν ξεκινήσει από το 2007 την προσπάθεια για 
κάποιες επεκτάσεις, για να προσθέσει πως έχουν 
φτάσει «στο και πέντε». 
Είπε ότι στο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα θα έμπαινε μια 
νέα λατομική ζώνη, η οποία ξεκίνησε έχοντας μια 
μεγαλύτερη έκταση ενώ «έχει συρρικνωθεί τρείς 
φορές». Τον περασμένο Ιούνιο, συνέχισε, κατέλη-
ξαν σε ένα τελικό σχέδιο «και μας διαβεβαίωναν 
όλοι ότι θα έμπαινε στο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα». «Με 
έκπληξη ωστόσο είδαμε στο τέλος Αυγούστου ότι η 
γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος απαγό-
ρευε βασικά τη νέα λατομική ζώνη στην Ανδρολύ-
κου» συμπλήρωσε.
Επιπρόσθετα είπε πως στην Ευρώπη  η μέγιστη από-
σταση που μεταφέρονται αδρανή υλικά είναι τα 50 
χιλιόμετρα για μείωση των ρύπων. Δεν θα δεις ένα 
λατομείο στα 100-150 χιλιόμετρα από το Παρίσι ή 
το Βερολίνο, είπε.

Γ
ια μηδενική ανοχή στην εμπορία προσώπων έκαναν λόγο οι Υπουρ-
γοί Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Στέφη Δράκου και Κυριάκος Κούσιος αντίστοιχα, ενώ 
στην ανάγκη σφαιρικής προσέγγισης για προστασία των θυμάτων α-

ναφέρθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση. Οι 
τρεις αξιωματούχοι υπέγραψαν σήμερα πλαίσιο Μνημονίων Συνεργασίας 
με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου καθώς και την 
προστασία και στήριξη των θυμάτων.
Η υπογραφή των μνημονίων έγινε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημο-
σίας Τάξης παρουσία και του Αρχηγού της Αστυνομίας, Στέλιου Παπαθεο-
δώρου.
Σύμφωνα και με κοινή ανακοίνωση των εμπλεκόμενων Υπουργείων, στο 
πλαίσιο εντάσσονται δύο μνημόνια. Πρώτον, Μνημόνιο Συνεργασίας 
μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων για πρό-
ληψη και καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων στον τομέα της εργασι-
ακής εκμετάλλευσης, που υπεγράφη σήμερα μεταξύ των Υπουργών Δικαι-
οσύνης και Εργασίας. Δεύτερον, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Αστυνο-
μίας Κύπρου και Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τον χειρισμό, την 
προστασία και την ενημέρωση των θυμάτων της εμπορίας προσώπων, που 
υπεγράφη τον Ιανουάριο 2022, μεταξύ της Υπουργού Δικαιοσύνης και της 
Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας.
Μετά το πέρας της υπογραφής των Μνημονίων ακολούθησαν δηλώσεις από 
τους τρεις Υπουργούς και τον Αρχηγό της Αστυνομίας. Οι τρείς Υπουργοί 
υπογράμμισαν την αναγκαιότητα για διατμηματικό συντονισμό και συνερ-
γασία με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών εκμε-
τάλλευσης και εμπορίας προσώπων.
Η κ. Δράκου ανέφερε ότι στόχος της υπογραφής των μνημονίων είναι να 
σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα ότι για αυτή την μορφή εγκλήματος που υπάρχει, 
όπως είναι η εμπορία προσώπων, είναι μηδενική η ανοχή της πολιτείας. Για 
αυτό, συνέχισε, η κ. Δράκου θεωρήσαμε ότι ήταν απαραίτητο να συντονί-
σουμε τις ενέργειες μεταξύ των τριών Υπουργείων με ένα τρόπο έτσι ώστε 
οι διαδικασίες να είναι πιο αποτελεσματικές και να φέρουμε καλύτερα απο-
τελέσματα.
Η προσπάθεια μας τον τελευταίο χρόνο απέδωσε καρπούς, είπε η κ. Δρά-
κου, αφού είχαμε εννέα καταδικαστικές αποφάσεις εκ των οποίων οι τέσσε-
ρεις σχετίζονται με την εργασιακή εκμετάλλευση. Η Υπουργός πρόσθεσε ότι 
με αυτές τις νέες καταδίκες το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναβάθ-
μισε την Κύπρο στην κατηγορία ένα στην καταπολέμηση του φαινομένου.
Η κ. Δράκου διαβεβαίωσε πως «διαρκής και αμετάθετος είναι ο στόχος μας 
για την εξάλειψη του trafficking. Αυτής της ακραίας μορφής εκμετάλλευσης 
και εργαλειοποίησης των θυμάτων που προσβάλλει θεμελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώματα, τις αξίες και τον πολιτισμό μας».
Από πλευράς του, ο κ. Κούσιος είπε ότι στέλνουμε το ηχηρό μήνυμα για 
μηδενική ανοχή σε μια σοβαρή μορφή εγκληματικότητας, όπως είναι η 
εμπορία προσώπων. Και αυτό, συνέχισε, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα 
από μια συντονισμένη προσέγγιση.
Πρόσθεσε ότι η συνεργασία των τριών υπουργείων παίρνει μέσω των μνη-
μονίων μια νέα μορφή. «Τα τμήματα των Υπουργείων μας θα μπορούν να 
συνεργαστούν με συγκεκριμένες διαδικασίες με ένα και αποκλειστικό στόχο 
την πάταξη του αδικήματος της εμπορίας προσώπων», δήλωσε ο Υπουργός.
Με τη σειρά της, η κ. Ανθούση είπε ότι είναι πεποίθηση της κυβέρνησης ότι 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και προστασία των θυμάτων απαιτεί-
ται σφαιρική, πολυθεματική και συντονισμένη προσέγγιση. Ως Υφυπουρ-
γείο Κοινωνικής Πρόνοιας, είπε, βρισκόμαστε δίπλα στα θύματα, προσφέ-
ροντάς τους πληροφόρηση, καθώς και υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, βοήθεια για στέγαση, απασχόληση και 
κοινωνική επανένταξή τους.

Καταπολέμηση εμπορίας 
προσώπων και προστασία 
θυμάτων στην Κύπρο
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Η διενέργεια καλύτερων 
ελέγχων στα πρώτα στάδια 
του Κυπριακού Επενδυτικού 
Προγράμματος (ΚΕΠ) θα 
είχε προλάβει πολλά από τα 
προβλήματα που προέκυψαν 
στην πορεία, είπε την Δευτέρα 
ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος 
Νουρής, κατά την παρουσίαση 
του έργου του Υπουργείου το 
διάστημα 2019-2023.

Σ
ύμφωνα με τον κ. Νουρή, α-
πό την πρώτη στιγμή της λει-
τουργίας του προγράμματος 
το 2007 προφανώς δεν έγι-

ναν όσα έπρεπε, κάτι που δυστυχώς 
επέτρεψε να εμφανιστούν παθογέ-
νειες και να γίνουν καταχρήσεις που 
έβλαψαν τα συμφέροντα της χώρας 
τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτε-
ρικό, προσθέτοντας πως η κυβέρ-
νηση Αναστασιάδη κληρονόμησε έ-
να σχέδιο παραχώρησης κυπριακής 
ιθαγένειας για το οποίο δεν υπήρχε 
κανένα συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγ-
χου, ακόμα και για Πολιτικά Εκτε-
θειμένα Πρόσωπα.
Παρά τα προβλήματα, συνέχισε ο 
Υπουργός, το ΚΕΠ ήταν ένα πολύ 
σημαντικό εργαλείο που βοήθησε 
στην ανοικοδόμηση της οικονομίας 
στη δύσκολη περίοδο της οικονομι-
κής κρίσης, προσφέροντας άμεσα 
αλλά και έμμεσα οφέλη στην οικο-
νομία του τόπου, με κρατικά έσοδα 
αλλά και συνεισφορά στην ανά-
πτυξη της οικοδομικής βιομηχανίας, 
μεσούσης μάλιστα της μνημονιακής 
περιόδου.
Σημείωσε ωστόσο πως όταν η 
κυβέρνηση διαπίστωσε την ανα-
γκαιότητα για αυστηρότερο έλεγχο 
των αιτήσεων από πρόσωπα ψηλού 
ρίσκου ή/και Πολιτικά Εκτεθει-
μένα Πρόσωπα, προχώρησε στη 
θέσπιση και δημοσιοποίηση προ-
νοιών, ώστε αυτές οι κατηγορίες 
προσώπων να μην έχουν το δικαί-
ωμα απόκτησης πολιτογράφησης.

Όπως ανέφερε ο κ. Νουρής, με από-
φαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
εισήχθησαν αποτελεσματικότεροι 
μηχανισμοί ελέγχου δέουσας επι-
μέλειας με την συνεργασία με τρεις 
διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους 
του εξωτερικού, οι οποίοι επιφορ-
τίστηκαν με την διενέργεια ενδελε-
χών και λεπτομερών ελέγχων όλων 
των αιτήσεων, ενώ τα κριτήρια του 
προγράμματος, αλλά και οι μηχα-
νισμοί εποπτείας και δέουσας επι-
μέλειας, ενισχύθηκαν με σημαντι-
κότερη εξέλιξη την ψήφιση από 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων των 
Κανονισμών του προγράμματος, 
τον Ιούλιο του 2020.
Όμως οι διαφαινόμενες καταχρή-
σεις οδήγησαν στον οριστικό τερ-
ματισμό του ΚΕΠ με απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου την 1η 
Νοεμβρίου 2020, απόφαση για την 
οποία ενημερώθηκε άμεσα και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνέχισε ο 
Υπουργός, προσθέτοντας πως κατά 
την 31η Οκτωβρίου 2020, τελευ-
ταία ημέρα παραλαβής αιτήσεων, 
ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερι-
κών εκκρεμούσαν 
691 αιτήσεις επεν-
δυτών και 722 αιτή-
σεις μελών των οικο-
γενειών τους.
Το Υπουργείο Εσω-
τερικών, εφαρμόζο-
ντας πλήρως όλους 
τους ελέγχους δέου-
σας επιμέ λε ιας, 
αφού εξασφάλισε τις απαραίτητες 
νομικές γνωματεύσεις των νομι-
κών συμβούλων, εξέτασε τις εκκρε-
μούσες αιτήσεις και διαβίβασε στο 
Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι τις 31 
Ιουλίου 2021 όλες τις εκκρεμού-
σες αιτήσεις για λήψη απόφασης, 
κι αυτό με την σειρά του ενέκρινε 
συνολικά 390 αιτήσεις και απέρ-
ριψε τις 1023, συμπλήρωσε επί του 
θέματος.
Ερωτηθείς κατά πόσο αυτοί οι 
παραπάνω αριθμοί είναι ενδεικτι-

κοί των όσων έπρεπε να γίνονται 
προηγουμένως και αν ενδέχεται να 
εγκρίθηκε αριθμός διαβατηρίων 
αντιστρόφως ανάλογος σε σχέση 
με τις προϋποθέσεις που τέθηκαν 
το τελευταίο  διάστημα, ο κ. Νουρής 
επανέλαβε πως υπήρξαν ελλείψεις, 
καθώς όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα 
το 2007 ήταν γυμνό από πλευράς 
ελέγχου.
Πρόσθεσε πως στην εξέλιξη της 
πορείας οι έλεγχοι που εισήχθηκαν 
στο πρόγραμμα ήταν τέτοιοι που 
τουλάχιστον στα τελευταία στάδια 
δεν επέτρεψαν να υπάρχει καμία 
απολύτως αμφισβήτηση, καθώς 
ούτε από την επιτροπή Νικολάτου, 
ούτε από τους ελέγχους που έγι-
ναν στα τελευταία στάδια της δια-
χείρισης των πολλών αιτήσεων, 
όταν εισήχθη ο θεσμός δέουσας 
επιμέλειας μέσω των τριών οίκων 
του εξωτερικού δεν υπήρξε κάποια 
αμφιβολία για τη διαχείριση της 
οποίας έτυχαν αυτές οι αιτήσεις.
Αν στα πρώτα στάδια του προ-
γράμματος οι μηχανισμοί ελέγχου 
ήταν καλύτεροι, τότε ενδεχόμενα 

να είχαμε αποφύγει 
πολλά προβλήματα, 
υπογράμμισε ο κ. 
Νουρής, προσθέτο-
ντας πως η ΕΕ δηλώ-
νει ικανοποίηση από 
τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί στο τέλος της 
διαδρομής του επεν-
δυτικού προγράμ-

ματος. Εξέφρασε την βεβαιότητά 
του ότι εάν το πρόγραμμα συνέ-
χιζε με οποιονδήποτε τρόπο και 
εφαρμόζονταν οι κανονισμοί που 
η Βουλή ψήφισε το 2020, ο έλεγχος 
θα ήταν επαρκέστατος, παρά ταύτα 
κρίθηκε ότι το πρόγραμμα έπρεπε 
να τερματιστεί για τους γνωστούς σε 
όλους λόγους.
Εντωμεταξύ, με επιχειρηματολογία 
υπέρ των προδικαστικών ενστά-
σεων και βαρύτατους χαρακτηρι-
σμούς εναντίον της κυπριακής έννο-

μης τάξης συνεχίσθηκε ενώπιον του 
Κακουργιοδικείου Λευκωσίας η 
πολύκροτη δίκη Αλ Τζαζίρα.
Η Κατηγορούσα Αρχή, στην παρου-
σία του Βοηθού Γενικού Εισαγγε-
λέα, Σάββα Αγγελίδη, έθεσε το επι-
χείρημα ότι οι προδικαστικές ενστά-
σεις των δικηγόρων των Συλλούρη, 
Τζιοβάννη και Αντωνίου μπορούν 
να εγερθούν και μετά την απάντηση 
στις κατηγορίες.
Ο δικηγόρος του Δημήτρη Συλ-
λούρη, Κρις Τριανταφυλλίδης, δια-
φώνησε με τη θέση της Κατηγο-
ρούσας Αρχής, τονίζοντας πως η 
ένσταση για κατάχρηση της διαδι-
κασίας μπορεί να εγερθεί προδικα-
στικά.
«Το ίδιο το κράτος, δια της απόφα-
σης του Υπουργικού Συμβουλίου, 
ενέκρινε την έκδοση των διαβατη-
ρίων. Στις δύο κατηγορίες υπήρχε 
θετική ψήφος του τότε Υπουργού 
Δικαιοσύνης και νυν Γενικού Εισαγ-
γελέα και για τις τρεις κατηγορίες, 
η θετική ψήφος του τότε Υπουργού 
Άμυνας και νυν Βοηθού Γενικού 
Εισαγγελέα», ανέφερε ο κ. Τριαντα-
φυλλίδης.
Θέμα αναστολής της διαδικασίας 
για τους Τζιοβάννη και Αντωνίου 
έθεσε ο δικηγόρος τους Γιώργος 
Παπαϊωάννου, με τον ισχυρισμό ότι 
οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν 
στερούνται νομικού ερείσματος.
Μάλιστα, εξαπέλυσε πυρά εναντίον 
της πολιτείας. «Το κατηγορητήριο 
στηρίζεται σε ανύπαρκτες νομοθε-
τικές διατάξεις. Έχουμε την κυπρι-
ακή πολιτεία να μην έχει ανταπο-
κριθεί στην ελάχιστη, στοιχειώδη 
και νομική υποχρέωση να θεσπίσει 
νομοθεσία, στη βάση των κατευ-
θυντήριων αρχών της Σύμβασης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
την Ποινικοποίηση της Διαφθο-
ράς. Απ’ ό,τι κατέδειξε η έρευνά 
μας, η Κύπρος από όλες τις χώρες 
που προσυπέγραψαν την Σύμβαση, 
ενήργησε με αυτό τον τρόπο, ο 
οποίος δεν παράγει δίκαιο».

Η ΣΕΚ απέστειλε επιστολή στον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων Κυριάκο 
Κούσιο με την οποία τον καλεί 
να αποφύγει βεβιασμένες ενέρ-
γειες στο θέμα της στρατηγι-
κής απασχόλησης αλλοδαπών 
από Τρίτες Χώρες και το θέμα να 
αφεθεί για διαχείριση από την 
επόμενη Κυβέρνηση.
Όπως ανακοίνωσε η Συνομο-
σπονδία, στην επιστολή που 
υπογράφεται από τον Γενικό 
Γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέα 
Μάτσα και η οποία κοινοποιή-
θηκε στον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας αναφέρεται πως, για το 
συγκεκριμένο θέμα δεν έγινε 
κανένας κοινωνικός διάλογος, 
όπως ήταν προγραμματισμένο 
να γίνει από το αρμόδιο υπουρ-
γείο και ως εκ τούτου τα όσα 
έχουν σχεδιαστεί είναι «εξόχως 
ελλειμματικά».
Στην ανακοίνωση αναφέρεται 
περαιτέρω πως στην επιστολή 
προστίθεται ότι η χρονική επι-
λογή κατάθεσης της πρότασης 
και η επιλεκτική προώθηση 
ενός θέματος που εξυπηρετεί 
τις «σκοπιμότητες και τα συμ-
φέροντα της εργοδοτικής πλευ-
ράς», προκαλεί «θλίψη και προ-
βληματισμό».
«Φρονούμε πως, ανάλογη ευαι-
σθησία, (ως προς τη χρονική 
διαχείριση του θέματος), δεν 
επιδείχθηκε για το θέμα της 
ΑΤΑ», συνεχίζει και σημειώνει 
πως η ΣΕΚ σεβόμενη απόλυτα 
και τη θέση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας περί μεταβατι-
κής Κυβέρνησης που δεν μπο-
ρεί να δεσμεύσει την επόμενη 
στο θέμα της ΑΤΑ, πιστεύει 
πως, και στο θέμα της απασχό-
λησης αλλοδαπών εργατών 
από τρίτες χώρες θα πρέπει να 
αφεθεί στον νέο Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και στην επόμενη 
Κυβέρνηση.
Στην επιστολή ανάμεσα σε άλλα 
τονίζεται ότι το θέμα της απα-
σχόλησης αλλοδαπού εργατι-
κού προσωπικού είναι ένα εξαι-
ρετικά κρίσιμο θέμα που αφορά 
και επηρεάζει το σύνολο της 
αγοράς εργασίας.

ΣΕΚ: Ζήτησε αποφυγή 
βεβιασμένων 
ενεργειών στην 
απασχόληση από 
τρίτες χώρες

ΥΠΕΣ: Οι καλύτεροι έλεγχοι στο ΚΕΠ θα 
είχαν προλάβει πολλά προβλήματα
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
διεθνή νέα

Η 
ομοσπονδιακή αστυνομία πρό-
κειται να ερευνήσει το σπίτι του 
πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ 
Μάικ Πενς αναζητώντας απόρ-

ρητα έγγραφα, γράφει η εφημερίδα Wall 
Street Journal επικαλούμενη πηγές με γνώ-
ση της υπόθεσης.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης συζητά με τους 
νομικούς εκπροσώπους του Πενς για να 
προγραμματίσει την έρευνα. Οι δικηγόροι 
του Πενς δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε 
ένα αίτημα να σχολιάσουν το δημοσίευμα 
αυτό.
Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, 
πρόκειται να ερευνηθεί και το γραφείο του 
πρώην αντιπροέδρου.
Τον Ιανουάριο ο δικηγόρος του πρώην αντι-
προέδρου, Γκρεγκ Τζέικομπ, αποκάλυψε ότι 
στο σπίτι του στην Ιντιάνα βρέθηκαν δια-
βαθμισμένα έγγραφα και ότι τα παρέδωσε 
στο FBI. Όπως είπε, επρόκειτο για «μικρό 

αριθμό εγγράφων τα οποία θα μπορούσαν 
δυνητικά να περιέχουν ευαίσθητες ή απόρ-
ρητες πληροφορίες».
Επικαλούμενη μια πηγή προσκείμενη στον 
Πενς, η εφημερίδα γράφει ότι οι νομι-
κοί σύμβουλοί του θεωρούν πως η προη-
γούμενη έρευνα ήταν εξαντλητική και δεν 
πιστεύουν ότι υπάρχουν και άλλα διαβαθ-
μισμένα έγγραφα.
Ξεχασμένα, διαβαθμισμένα έγγραφα έχουν 
βρεθεί επίσης στις κατοικίες του πρώην 
προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του νυν προ-
έδρου Τζο Μπάιντεν, από την εποχή που 
ήταν αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα. 
Και οι δύο ερευνώνται από το υπουργείο 
Δικαιοσύνης για εσφαλμένο χειρισμό απόρ-
ρητου υλικού.
Την Τετάρτη, πράκτορες του FBI ερεύνησαν 
το εξοχικό του Μπάιντεν στο Ντέλαγουερ, 
χωρίς όμως να βρουν διαβαθμισμένα 
έγγραφα.

Π
ερίπου 1.000 άνθρωποι με 
προβλήματα όρασης είδαν ξα-
νά το φως τους με την αμέρι-
στη βοήθεια του πασίγνωστου 

σταρ στο ΥοuTube, «Mr Beast», ή κατά 
κόσμον, Τζίμι Ντόναλντσον. Όπως χαρα-
κτηριστικά αναφέρει το CNN, ο διάση-
μος YouTuber αποφάσισε να αναλάβει 
δράση προκειμένου να βοηθήσει ασθε-
νείς με καταρράκτη να αποκτήσουν και 
πάλι την αίσθηση της όρασης.
Ο Tζίμι Ντόναλντσον θεωρείται ένας 
καλοπληρωμένος YouTuber και κάθε 
project που έχει στο μυαλό του μπορεί 
να κοστίζει μεν εκατομμύρια δολάρια 
αλλά επειδή είναι μοναδικό και πρω-
τότυπο, είναι συνήθως αρκετά κερδο-
φόρο.
Στο τελευταίο βίντεό του, ο «MrBeast» 
εκφράζει δημοσίως την συμπόνοια του 
επισημαίνοντας ότι πάνω από πάνω 
από 200 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 
κάποιο πρόβλημα όρασης. Στο βίντεο 
συμμετέχει και ο Τζεφ Λέβενσον, χει-
ρουργός οφθαλμίατρος, που εξηγεί ότι 
κάποιο πρόβλημα όρασης, μπορεί να 
αποκατασταθεί με μια επέμβαση, μόλις 
10 λεπτών.

Συνεργάστηκε με χειρούργο ο-
φθαλμίατρο
O Λέβενσον συνεργάστηκε με τον Τζίμι 
Ντόναλν τσον αναλαμβάνον τας τον 
πρώτο γύρο των χειρουργικών επεμβά-
σεων στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα.
Ο Λέβενσον, που συντονίζει το πρό-
γραμμα, υπό τον τίτλο «Gift of Sight» (Το 
Δώρο της Όρασης) πάνω επί 20 χρόνια, 
παρέχει δωρεάν χειρουργική επέμβαση 
καταρράκτη σε ανασφάλιστους ασθενείς 
που έχουν χάσει το φως τους. «Οι μισοί 
από τους τυφλούς παγκοσμίως είναι 

άνθρωποι που χρειάζονται μία απλή 
επέμβαση, διάρκεια 10 λεπτών», επιση-
μαίνει ο Λέβενσον στο σχετικό βίντεο.
Ο Λέβενσον εξηγεί στο CNN ότι ήθελε 
διακαώς να βοηθήσει τους ασθενείς να 
αποκτήσουν εκ νέου την όρασή τους 
αφότι ο ίδιος είχε βιώσει την ίδια εμπει-
ρία. Τον Σεπτέμβριο, όπως εξηγεί, ο 
Λέβενσον έλαβε μία τηλεφωνική κλήση 
από ένα μέλος της ομάδας του Τζίμι Ντό-
ναλτσον. «Δεν είχα ακούσει ποτέ για τον 
“MrBeast”», υποστηρίζει. «Έτσι πήγα να 
κλείσω το τηλέφωνο. Αλλά ευτυχώς δεν 
το έκανα», προσθέτει.

Έγιναν 40 χειρουργεία σε μία 
ημέρα
Σε μία ημέρα, ο οφθαλμίατρος έκανε 
40 χειρουργεία στην περιοχή του Τζάκ-
σονβιλ, ξεκινώντας στις 7 π.μ. και ολο-
κλήρωσε τη δουλειά του στις 6 το από-
γευμα. Παραδέχτηκε επίσης ότι αρχικά 
οι ασθενείς ήταν «δύσπιστοι ακούγο-
ντας ότι κάποιος θα τους χειρουργήσει 
δωρεάν για να μην τυφλωθούν».
Ο «Mr Beast» είχε συναντήσεις με 
ανθρώπους όλων των ηλικιών που αντι-
μετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με την 
όραση τους. Δείχνοντας την ευαίσθητη 
πλευρά του, τους προσέφερε δωρεάν 
επέμβαση, ώστε να μπορούν να απο-
λαύσουν την μοναδική αίσθηση της 
όρασης. Το συγκεκριμένο βίντεο δημο-
σιεύτηκε στις 28 Ιανουαρίου κι έχει ήδη 
συγκεντρώσει 32 εκατομμύρια προβο-
λές, με πλήθος σχολίων να πλαισιώνουν 
το βίντεο», σχολιάζει το αμερικανικό 
δίκτυο.
«Με ασφάλεια μπορώ να πω ότι ο «Mr 
Beast» είναι ο καλύτερος δημιουργός 
περιεχομένου στον κόσμο», γράφει ένας 
χρήστης.

Ο σταρ του ΥοuTube «ΜrBeast» βοήθησε 
1.000 ασθενείς με καταρράκτη να 
υποβληθούν σε χειρουργείο 
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Το FBI θα ερευνήσει το σπίτι του 
πρώην αντιπροέδρου Μάικ Πενς 
για απόρρητα έγγραφα 

Η 
σύλληψη του Ιταλού μαφιόζου 
Εντγκάρντο Γκρέκο στη γαλλική 
πόλη Σεντ Ετιέν τα χαράματα της 
Πέμπτης, 2 Φεβρουαρίου, είναι η 

δεύτερη επιτυχία των ιταλικών Αρχών μέσα 
σε δύο εβδομάδες, αφού είχε προηγηθεί η 
σύλληψη του αρχιμαφιόζου της «Κόζα Νό-
στρα», Ματέο Μεσσίνα Ντενάρντο στη Σι-
κελία, μετά από «κυνήγι» τριάντα ετών. Ο 
63χρονος Γκρέκο, μέλος της διαβόητης ε-
γκληματικής οργάνωσης «Ντραγκέτα», που 
δραστηριοποιείται στην Καλαβρία, είναι 
φυγάς από το 2006, καταζητούμενος για 
δύο δολοφονίες και μία απόπειρα φόνου.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ξέσπασε 
πόλεμος μεταξύ δύο συμμοριών της καλα-
βρέζικης μαφίας, της Pino Sena και της 
Perna Pranno. Ο Γκρέκο, μέλος της δεύτε-
ρης συμμορίας, κατηγορήθηκε για τη δολο-
φονία των αδελφών Στέφανο και Γκιουζέπε 
Μπαρτολομέο, τους οποίους σκότωσε με 
σιδερένιους λοστούς μέσα σε ιχθυοπωλείο 
της γενέτειρας του Κοσέντζα, στις 5 Ιανουα-
ρίου του 1991. Οι σοροί των δύο αδελφών 
δεν εντοπίστηκαν ποτέ.
Τον Ιούλιο του ίδιου έτους ο καταζητούμε-

νος μαφιόζος είχε αποπειραθεί να δολο-
φονήσει τον Εμιλιάνο Μοσκιάρο, μέλος, 
επίσης, της αντίπαλης εγκληματικής οργά-
νωσης Pino Sena. Όταν, το 2006, εκδόθηκε 
ένταλμα σύλληψης εις βάρος του, εκείνος 
διέφυγε από την Ιταλία.
Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης 
ο Ιταλός μαφιόζος τα τρία τελευταία χρόνια 
ζούσε στην πόλη Σεντ Ετιέν, στην κεντρική 
Γαλλία και εργαζόταν ως πιτσαδόρος με το 
όνομα Πάολο Ντιμίτριο.

Συνελήφθη μετά από 16 χρόνια 
επικίνδυνος Ιταλός μαφιόζος που 
έκανε... τον πιτσαδόρο στη Γαλλία 
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T
αβέρνα με τα... όλα της, ηλικίας πέντε 
χιλιάδων ετών, ανακάλυψαν Αμερι-
κανοί αρχαιολόγοι σε πόλη του Ιράκ, 
όπως αναφέρει το CNN.

Με τη χρήση της προηγμένης τεχνολογίας, 
οι ερευνητές βρήκαν φούρνο, ψυγείο ακόμα 
και υπολείμματα φαγητού που χρονολογού-
νται - όσο κι αν ακούγεται απίστευτο- από το 
2.700 π.Χ.
Οι αρχαιολόγοι, που είχαν επικεντρώσει την 
έρευνά τους στην αρχαία πόλη Λαγκάς, ισχυ-
ρίζονται ότι εντόπισαν την ταβέρνα μόλις 48 
εκατοστά κάτω από την επιφάνεια της γης.
«Το αρχαίο εστιατόριο ήταν χωρισμένο σε 
μια υπαίθρια τραπεζαρία και ένα δωμάτιο 
που περιείχε παγκάκια, φούρνο, υπολείμ-
ματα φαγητού κι ένα ψυγείο ηλικίας 5.000 

ετών», όπως σχολιάζει το αμερικάνικο 
δίκτυο και προσθέτει:
«Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, Αμερικανοί 
επιστήμονες βρήκαν την ταβέρνα που χρονο-
λογείται από το 2.700 π. Χ. κατά τη διάρκεια 
ανασκαφών στην αρχαία πόλη Λαγκάς».
Όπως επισημαίνει ο Ριντ Γκούντμαν, αρχαι-
ολόγος από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλ-
βάνια, το πρώτο πράγμα που αντίκρυσε 
η ομάδα του ήταν το αίθριο ύστερα από 
μεγάλη δυσκολία στις ανασκαφές.
Λίγους μήνες αργότερα, το φθινόπωρο του 
2022, η ερευνητική ομάδα του επέστρεψε 
στη μυστηριώδη αυλή και η διευθύντρια των 
ανασκαφών, Σάρα Πιτσιμέντι, από το Πανεπι-
στήμιο της Πίζας, κατάφερε να κάνει διάνοιξη 
στην τάφρο.

Α
ποφασισμένος να προχωρήσει 
στην επόμενη φάση της ρωσι-
κής «στρατιωτικής επιχείρησης» 
στην Ουκρανία δείχνει ο Βλα-

ντιμίρ Πούτιν, παρά την ενίσχυση της ου-
κρανικής άμυνας με άρματα Leopard 2 και 
Abrams από τους δυτικούς της συμμάχους. 
Επιχειρώντας, μάλιστα, να προσδώσει... 
ιστορικές διαστάσεις στην εισβολή στην 
Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος δεν απέ-
φυγε να συγκρίνει τη «μάχη» κατά της 
Ουκρανίας και των δυτικών συμμάχων της 
με τη νίκη της Ρωσίας κατά της ναζιστικής 
Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο -και 
έκανε τον παραλληλισμό, κατά τη διάρκεια 
συμβολικής ομιλίας του την επέτειο των 
80 χρόνων από την καθοριστική μάχη του 
Στάλινγκραντ (σ.σ. κράτησε σχεδόν 200 
μερόνυχτα, από τις 23 Αυγούστου 1942 
έως τις 2 Φεβρουαρίου 1943 και ήταν 
αυτή που σηματοδότησε 
την οριστική αλλαγή του 
συσχετισμού σε βάρος 
των δυνάμεων του φασι-
στικού Άξονα, χάρη στη 
νίκη του Κόκκινου Στρα-
τού).
Ο Πούτιν τόνισε ότ ι η 
Ρωσία είναι σίγουρη ότι 
θα νικήσει στην Ουκρανία, 
όπως έγινε και πριν από 80 χρόνια. Είπε 
επίσης ότι για μια ακόμη φορά η Ρωσία 
είναι αντιμέτωπη με τη Γερμανία, καθώς 
επιτέθηκε στο Βερολίνο για την απόφασή 
του να στείλει άρματα μάχης Leopard 2 
στο Κίεβο, ώστε να υποστηρίξει την 
Ουκρανία στο πεδίο της μάχης.
Η Ρωσία δεν στέλνει άρματα μάχης στα 
σύνορα δυτικών χωρών, αλλά έχει περισ-
σότερα από τεθωρακισμένα οχήματα για 
να ανταποκριθεί στις απειλές, τόνισε ο 
Πούτιν και συνέχισε: «Εκείνοι που παρα-
σύρουν τις ευρωπαϊκές χώρες, συμπερι-
λαμβανομένης της Γερμανίας, σε έναν άλλο 
πόλεμο κατά της Ρωσίας, κάνοντας ιδιαί-
τερα ανεύθυνες δηλώσεις και επιδιώκο-
ντας να νικήσουν τη Ρωσία στο πεδίο της 
μάχης, προφανώς, δεν καταλαβαίνουν 
ότι ένας σύγχρονος πόλεμος εναντίον 
της Ρωσίας θα είναι εντελώς διαφορετι-
κός γι΄αυτούς. Δεν στέλνουμε τανκς στα 
σύνορά τους, αλλά έχουμε κάτι να απα-
ντήσουμε και δεν θα είναι μόνο η χρήση 
τεθωρακισμένων οχημάτων». Στρατιωτι-
κοί αναλυτές, σχολιάζοντας τα λεγόμενα 
του Ρώσου προέδρου, δεν απέκλειαν, 

για μια ακόμη φορά, το ενδεχόμενο της 
χρήσης πυρηνικών από το Κρεμλίνο στο 
μέτωπο της Ουκρανίας.
Ο Πούτιν συνέχισε, λέγοντας ότι «αυτό 
πρέπει να το καταλάβουν όλοι». «Όσοι μας 
απειλούν, φαίνεται να αδυνατούν να κατα-
νοήσουν την απλή αλήθεια ότι ολόκληρο 
το έθνος μας, όλοι μας, μεγαλώσαμε και 
απορροφήσαμε τις παραδόσεις του λαού 
μας. Υπήρξε η γενιά των νικητών που 
έδωσε το αίμα, τον ιδρώτα και τα δάκρυά 
τους. Να δημιουργήσουμε τη χώρα που 
τους κληρονομήσαμε» σημείωσε.
«Γνωρίζουμε ότι, παρά τ ις προσπά-
θειες της επίσημης προπαγάνδας των 
δυτικών ελίτ που δεν είναι φιλικές προς 
εμάς, έχουμε πολλούς φίλους σε όλο τον 
κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της αμε-
ρικανικής ηπείρου, στη Βόρεια Αμερική 
και την Ευρώπη» δήλωσε ο Ρώσος πρόε-

δρος. Σημείωσε ότι «όσοι 
παρασύρουν ευρωπαϊ-
κές χώρες, συμπεριλαμ-
βανομένης της Γερμα-
νίας, σε έναν νέο πόλεμο 
με τη Ρωσία, και ακόμη 
πιο ανεύθυνα το διακη-
ρύσσουν ως τετελεσμένο 
γεγονός, όσοι περιμένουν 
να νικήσουν τη Ρωσία στο 

πεδίο της μάχης, προφανώς δεν καταλα-
βαίνουν ότι ένας σύγχρονος πόλεμος με 
τη Ρωσία θα είναι πολύ διαφορετικός γι’ 
αυτούς».
Εκτός πάντως από την επαπειλούμενη 
χρήση πυρηνικών, η Ρωσία εμφανίζεται 
να αναπτύσσει νέα «ρομποτικά άρματα 
μάχης» στην ανατολική Ουκρανία. Στην 
αποκάλυψη της συγκεκριμένης πληροφο-
ρίας προχώρησε η βρετανική Daily Mail, 
επισημαίνοντας ότι η Μόσχα έχει στραφεί 
στα μη επανδρωμένα «ρομποτικά συστή-
ματα μάχης» Marker, που είναι οπλισμένα 
με πολυβόλα 7,62 χιλιοστών και αντιαρ-
ματικούς πυραύλους (σ.σ. ως απάντηση 
στα Leopard).
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για 
τη μεταφορά και τον έλεγχο στρατιωτικών 
μη επανδρωμένων αεροσκαφών, λένε οι 
κατασκευαστές τους.
«Τα τέσσερα πρώτα ρομπότ Marker έφτα-
σαν στην περιοχή αυστηρά σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα» δήλωσε ο σύμμαχος 
του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ντμίτρι Ρογκόζιν, 
πρώην επικεφαλής της Ρωσικής Διαστημι-
κής Υπηρεσίας.

διεθνή νέα

Ιράκ: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν 
ταβέρνα... 5.000 ετών με φούρνο και 
ψυγείο! 

«Χρησμός» Πούτιν για χρήση 
πυρηνικών ως «απάντηση» στα Leopard 
- Ονειρεύεται νίκη αλά Στάλινγκραντ 

Σύλληψη τριών ατόμων στις ΗΠΑ για την 
απόπειρα δολοφονίας της δημοσιογράφου 
- ακτιβίστριας Μασίχ Αλινετζάντ

Ο
ι αμερικανικές αρχές ανακοί-
νωσαν σήμερα ότι συνέλαβαν 
τρία άτομα με την κατηγορία ό-
τι αποπειράθηκαν να δολοφο-

νήσουν στις ΗΠΑ την Αμερικανίδα δημο-
σιογράφο και ακτιβίστρια ιρανικής κατα-
γωγής, Μασίχ Αλινετζάντ, κατόπιν εντο-
λής της Τεχεράνης.
Ο Χαλίντ Μεντiγιεφ συνελήφθη στις 
29 Ιουλίου, οπλισμένος με ένα τουφέκι 
AK-47 κοντά στο σπίτι της Μασίχ Αλινε-
τζάντ στη Νέα Υόρκη. Η ακτιβίστρια υπέρ 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αλινε-
τζάντ είναι μόνιμα εγκατεστημένη στις 
ΗΠΑ και ασκεί δριμεία κριτική στην πολι-
τική της Τεχεράνης.
«Δεν ενεργούσε μόνος του, είχε συνερ-
γούς, τους Ραφάτ Αμίροφ και Πολάντ 
Ομάροφ, μέλη μιας εγκληματικής οργά-
νωσης της Ανατολικής Ευρώπης που συν-
δέεται με το Ιράν», δήλωσε ο υπουργός 
Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ σε συνέ-
ντευξη Τύπου.
Ο Αμίροφ, ο οποίος ζούσε στο Ιράν και 
ηγήθηκε αυτής της επιχείρησης, είχε 
έρθει σε επαφή «με άτομα στο Ιράν για 
να εκτελέσουν ένα συμβόλαιο δολοφο-
νίας», διευκρίνισε ο υπουργός. Συνε-
λήφθη χθες στις ΗΠΑ και πρόκειται να 

παρουσιαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού 
δικαστή αργότερα σήμερα.
Ο Ομάροφ συνελήφθη στην Τσεχία στις 
4 Ιανουαρίου μετά από αίτημα των ΗΠΑ 
και περιμένει να εκδοθεί.
Αυτοί οι δύο άνδρες είχαν οργανώσει την 
αποστολή 30.000 δολαρίων στον Χαλίντ 
Μεντiγιεφ, που βρισκόταν στις ΗΠΑ, στον 
οποίο είχαν ζητήσει πρώτα να παρακο-
λουθήσει τον στόχο τους.
Ο υπουργός υπενθύμισε ότι τέσσερις 
πράκτορες της ιρανικής κυβέρνησης 
είχαν ήδη κατηγορηθεί τον Ιούλιο του 
2021 για απόπειρα απαγωγής της Μασίχ 
Αλινετζάντ τρία χρόνια νωρίτερα. Το Ιράν 
είχε αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη στην 
υπόθεση αυτή.
«Δεν θα ανεχτούμε προσπάθειες από μια 
ξένη κυβέρνηση να φιμώσει ή να βλάψει 
Αμερικανούς», δήλωσε ο Γκάρλαντ.
Η Μασίχ Αλινετζάντ, 45 ετών, ανα-
γκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα 
της το 2009, και είναι γνωστή από 
το 2014 όταν εγκαινίασε το κίνημα 
«mystealthyfreedom» στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, ενθαρρύνοντας τις Ιρα-
νές να διαμαρτυρηθούν κατά της υποχρέ-
ωσης να φορούν χιτζάπ τους στη χώρα 
τους.
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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

Το κυνήγι της άπιαστης 
τελειότητας: Πώς επηρεάζουν 
οι προσδοκίες σας εσάς και τα 

παιδιά σας;

Τ
ο να περιμένετε την τελειότητα α-
πό τον εαυτό σας και τους άλλους 
είναι εξαντλητικό και απογοητευ-
τικό. Αλλά θέλετε να κάνετε το κα-

λύτερο για τα παιδιά σας και την οικογέ-
νειά σας. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε 
είναι να προσπαθήσετε.
Τι θα λέγατε αντί για «η εξάσκηση φέρ-
νει την τελειότητα», να αρχίσετε να λέτε 
στον εαυτό σας ότι «η εξάσκηση είναι 
τέλεια»… ή τουλάχιστον είναι αρκετά 
καλή;

«Τέλειοι» γονείς
Τα παιδιά κάνουν αυτό που βλέπουν. 
Είναι οι μεγαλύτεροι μιμητές μας. Όταν 

οι γονείς θέτουν αυτές τις μη ρεαλιστικές 
προσδοκίες και κριτικές στον εαυτό τους, 
τα παιδιά το αντιλαμβάνονται. Μπορούν 
να μάθουν να διαμορφώνουν αυτή τη 
συμπεριφορά και να αναπτύξουν παρό-
μοιες τάσεις ελέγχου.

Σημάδια ότι μπορεί να περιμένετε 
από τον εαυτό σας να είναι ένας 
«τέλειος» γονέας
Συχνή αυτοκριτική
Κατηγορείτε τον εαυτό σας όταν το παιδί 
σας δεν πετυχαίνει
Συγκρίνετε τον εαυτό σας με άλλους 
γονείς
Κατηγορείτε τον εαυτό σας επειδή δεν 
μπορείτε να κάνετε περισσότερα για 
τα παιδιά σας, παρά το γεγονός ότι ήδη 
κάνετε πολλά για αυτά
Συνεχώς αμφισβητείτε τις γονεϊκές σας 
επιλογές
Χάνετε την ψυχραιμία σας επειδή οι προσ-
δοκίες σας είναι πολύ υψηλές
Κανείς δεν είναι ποτέ τέλειος. Το παιδί σας 
θα μεγαλώσει και θα δουλέψει με ατελείς 
συναδέλφους, θα έχει έναν ατελή συγκά-
τοικο ή θα συνεργαστεί με έναν ατελή 
άνθρωπο. Έτσι, ακόμα κι αν ήσασταν 
τέλειοι γονείς, δεν θα του κάνατε καμία 
χάρη.

Η αποδέσμευση από την τελειότητα δεν 
είναι εύκολη υπόθεση. Αλλά αν επιτρέ-
πατε στον εαυτό σας – και το παιδί σας – 
λίγη χαλαρότητα, θα μπορούσατε να βελ-
τιώσετε την ψυχική υγεία της οικογένειας 
και τη σχέση σας με το παιδί σας, προετοι-
μάζοντας το για το μέλλον.
Οι επιπτώσεις της τελειότητας στα παιδιά
Η υπερβολική πίεση στα παιδιά να είναι 
τέλεια στέλνει λάθος μήνυμα. Ένα παιδί 
μπορεί για παράδειγμα να αντιγράψει για 
να πάρει καλούς βαθμούς, επειδή μπορεί 
να νομίζει ότι εκτιμάτε την επιτυχία πάνω 
από την εντιμότητα.
Τα παιδιά όλων των ηλικιών πρέπει να 
έχουν χώρο να μπορούν να κάνουν λάθη 

χωρίς να φοβούνται σημαντικές συνέ-
πειες προκειμένου να μάθουν. Τα παιδιά 
που πιστεύουν ότι πρέπει να είναι τέλεια 
διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνι-
σης προβλημάτων ψυχικής υγείας, όπως 
κατάθλιψη, άγχος και διατροφικές διατα-
ραχές.
Προσχοή, τα παιδιά είναι επίσης καλά 
στο να κρύβουν τα συμπτώματά τους. Η 
προσδοκία της τελειότητας δεν βοηθάει 
τα παιδιά να τα πάνε καλύτερα. Στην πραγ-
ματικότητα, συχνά τα κάνει να αποδίδουν 
χειρότερα. Συνδέεται με αυτοκαταστρο-
φική συμπεριφορά, όπως η αναβλητικό-
τητα.
Όταν βάζετε τον πήχη πολύ ψηλά, το παιδί 
σας είναι πιο πιθανό να τα παρατήσει από 
την προσπάθεια. Για παράδειγμα, αν ξέρει 
ότι δεν μπορεί να πάρει άριστα, μπορεί να 
σταματήσει να διαβάζει τα μαθήματά του.

Κάποιες από τις μακροχρόνιες 
συνέπειες στα παιδιά περιλαμβά-
νουν:
Συναισθηματική καταπίεση
Ντροπή
Τελειομανία
Χρόνιο στρες και φυσιολογική ένταση
Δυσκολία στην αποδοχή κριτικής
Δυσκολία με τις στενές σχέσεις

Π
ώς είναι η ζωή κοντά σου; Είσαι ένα 
άτομο που ελκύεις το ενδιαφέρον του 
άλλου ή  μήπως είσαι μια προεξοχή 
σε έναν κορμό δέντρου που πονάει 

κανείς αν την ακουμπήσει; Εντάξει, δεν εννοώ 
ότι πρέπει να είσαι κάθε στιγμή από το πρωί μέ-
χρι το βράδυ ελκυστικός/ή. Καταλαβαίνω ότι το 
άγχος μπορεί να επηρεάσει την ενεργητικότητά 
σου, και οι ευθύνες μπορεί να σου φάνε τον ε-
λεύθερό σου χρόνο. Προσπάθησε όμως να ε-
ξακολουθείς να αναπτύσσεσαι σαν άτομο... να 
ανακαλύπτεις καινούργια ενδιαφέροντα... να 
βρίσκεις κάποιο χόμπυ... να μάθεις κάτι που πά-
ντα σε ενδιέφερε.

Μήπως το δωμάτιο του παιδιού σας 
είναι άνω κάτω;
Μήπως το δωμάτιο του παιδιού σας μοιάζει 
σα να πέρασε κάποιος ανεμοστρόβιλος; Τη μια 
στιγμή είναι καθαρό και περιποιημένο, και την 
άλλη βλέπεις μια ακαταστασία από τη μια άκρη 
ως την άλλη. Μην απογοητεύεσαι’ δοκίμασε το 
εξής. Ξόδεψε μια μέρα για να οργανώσεις και να 
βρεις ένα συγκεκριμένο μέρος για το καθετί. Αν 
δεν το κάνεις αυτό, θα ξαναγίνει ένα χάος χωρίς 
να το καταλάβεις. Για τα μεγαλύτερα παιδιά, 
χρησιμοποίησε κουτιά από παπούτσια, καλά-
θια ή πλαστικά κουτιά για παιχνίδια, και βάλτα 
κάτω από το κρεβάτι. Για τα μικρότερα παιδιά, 
να τα αφήνεις να παίζουν με ένα παιχνίδι κάθε 
φορά. Μετά να τους ζητάς να τα μαζεύουν πριν 
ξεκινήσουν να κάνουν κάτι άλλο. 

Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί έφηβοι 
που επιλέγουν να μην κάνουν σεξ;
Ένα εξώφυλλο του περιοδικού Newsweek είχε 
τον τίτλο, «Η Καινούργια Αγνότητα.» Βασικά, 
οι περισσότεροι έφηβοι αφήνουν το σεξ για το 
γάμο. Κατ’ αρχήν τα παιδιά σήμερα ενημερώ-
νονται περισσότερο για τους κινδύνους που 
υπάρχουν. Επίσης έχουν περισσότερες επιλο-
γές. Οι γονείς από την άλλη, αντί να δεχτούν οι 
έφηβοί τους να είναι σεξουαλικά δραστήριοι,  
τους συστήνουν προγράμματα που ενθαρρύ-
νουν την εγκράτεια.   

Διδάσκεις στα παιδιά σου τις «τέσσερις 
βασικές αρχές»;
Ξέρουν τα παιδιά σου ποιες είναι οι τέσσερις 
βασικές αρχές; Αυτές αποτελούν το στερεό 
θεμέλιο για τη ζωή τους. Η πρώτη αρχή είναι: 

η υπευθυνότητα. Πρέπει να μάθουν ότι είναι 
υπεύθυνα για τις πράξεις τους και τις συνέπειές 
των πράξεών τους. Το υπεύθυνο άτομο είναι 
αξιόπιστο και μπορεί να κανείς να το εμπιστεύ-
εται. Η δεύτερη αρχή είναι: η ειλικρίνεια. Το 
ψέμα δεν είναι επιλογή. Θα πρέπει να μάθουν 
να λένε την αλήθεια και να είναι ειλικρινή τόσο 
στα λόγια τους όσο και στις πράξεις τους. Η 
τρίτη αρχή είναι: η λεπτότητα και  η ευγένεια. 
Να φέρεσαι στους άλλους όπως θάθελες να 
σου φέρονται κι εκείνοι, με σύνεση κι όχι απε-
ρίσκεπτα. Και η τέταρτη αρχή είναι: η πίστη. 
Μία στενή σχέση με τον Ιησού Χριστό θα τους 
βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές 
δυσκολίες. Αυτές οι τέσσερις αρχές είναι απα-
ραίτητες για μια πετυχημένη ζωή.

Μήπως το σκυλάκι σου έγινε γάτα;

Ο συγγραφέας Adair Lara λέει ότι τα 
μικρά παιδιά συμπεριφέρονται σαν 
τα σκυλιά – δείχνουν την αγάπη τους 
και θέλουν να είναι πάντα κοντά 
σου. Όταν όμως πλησιάζουν την 
εφηβεία αρχίζουν να συμπεριφέ-
ρονται σαν τις γάτες --  τους αρέσει 
η απομόνωση και δε σε πλησιάζουν 
όπως άλλοτε. Σε κάνουν να νιώθεις 
ότι δεν είσαι απαραίτητος/η. Αλλά να 
ξέρεις ότι το παιδί σου σ’ αυτήν την 
ηλικία εξακολουθεί να σε χρειάζεται 
και εσένα και την αγάπη σου. Απλά 
πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο προ-
σέγγισης. Να είσαι πάντα διαθέσι-
μος/η και να του δίνεις την ευκαιρία 
να έρχεται κοντά σου. Κι όταν έρχε-
ται, μην το σφίγγεις και το φιλάς για 
να του δείξεις την αγάπη σου. Άφησέ 
το να έχει τη δική του συμπεριφορά 
και διάθεση και δείξτου αγάπη άνευ 
όρων και προπαντός κατανόηση.

Κάνεις κάθε χρόνο ένα check up; 
Αναφέρομαι στο check up του γάμου σου. Κι ο 
γάμος μας , όπως ακριβώς το σώμα μας, χρειά-
ζεται μια γενική  εξέταση τουλάχιστο μια φορά 
το χρόνο. Με πόσο θα τον αξιολογούσες με κλί-
μακα από το ένα ως το δέκα; 
Ποιο είναι το αδύνατο σημείο του γάμου σου; 
Η επικοινωνία, η φυσική σας σχέση, τα οικο-
νομικά ή κάτι άλλο; Ποιος είναι ο πιο δυναμι-

Είσαι ευχάριστος τύπος για να ζει 
κανείς μαζί σου;

Η κυρά Άννα και ο κυρ Αντώνης δεν 
ήταν μήτε οι πρώτοι, μήτε και οι μόνοι

ΓΡΆΦΕΙ Η ΛΙΤΣΆ ΆΛΙΒΙΖΆΤΟΥ ΜΟΥΡΕΛΆΤΟΥ

Α
κούω την λέξη: Ομογένεια. Συγκι-
νούμαι. Τους θαυμάζω. Κάποιοι 
άλλοι μένουν αδιάφοροι. Δεν ταξί-
δεψα ποτέ μακρινά. Αισθάνομαι ό-

τι αγγίζω ένα μικρό κομματάκι από την ζωή 
τους. Η σκέψη μου στους ρυθμούς της κάθε 
μέρας τους. Ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων 
από την Ελλάδα στην Αμερική και σε άλλες 
χώρες της Ευρώπης.
Τα παιδικά χρόνια των περισσότερων, φτω-
χικά, δύσκολα, κατοχικά. Εποχές που η 
απελπισία και η απόγνωση τους ανάγκασαν 
να  αρπάξουν τα παιδιά τους αγκαλιά, μπαί-
νοντας στα καράβια, για χώρες που θα τους 
προσέφεραν καλύτερη ζωή. Χωρίς γνωρι-
μίες, χωρίς να είναι σίγουροι που θα τους 
βγάλει ο δρόμος. Με τα  λιγοστά ρούχα 
τους, όδευαν για την ελευθερία.
Η κυρία Άννα, ο κύριος Αντώνης, έφυγαν, 
μα δεν ξεχνούν. Νιόπαντρο ζευγάρι, με ένα 
μωρό στην κοιλιά η ταλαίπωρη γυναίκα, 
στερήθηκε ακόμη και μια «πιρουνιά» 
χόρτα, για κρέας ούτε λόγος.
Ο Κυρ Αντώνης, παλικάρι, να ψαρεύει με 
κρύο και χιονιά στα βράχια του Αγίου Κων-
σταντίνου, στη παλιά αγορά πίσω από το 
τότε ΚΤΕΛ, προσευχόταν να τσιμπήσει ένα 
ψαράκι στο δόλωμα της πετονιάς του, για 
μια σουπούλα, για την κυρά του. Κι όταν δεν 
τα κατάφερνε, γύριζε με το κεφάλι σκυμ-
μένο και μάτια δακρυσμένα.
Οι Χειμαρριώρες σε μια αναμνηστική 
φωτογραφία μετά το πέρας της παρέλασης. 
Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση Συλ-
λόγου Χειμαρριωτών.
– Δεν ζω άλλο στη φτώχεια γυναίκα. Τι μέλ-
λον  θα έχει το παιδί  μας; Ίδιο με την δικό μας;
Παίρνοντας τη μεγάλη απόφαση, ταξίδε-
ψαν για την Αμερική, με το φόβο στη ψυχή. 
Δεν ήταν μόνοι. Ενώθηκαν με άλλους όμοι-
ους και τα κατάφεραν. Όχι, δεν ήταν δειλοί. 
Υπήρξαν θαρραλέοι. Ήρωες. Σπάνιο είδος 
ανθρώπου, να έχεις το σθένος, την αντοχή 
να φεύγεις από τα πατρικά σου χώματα, 
για ένα “λίγο καιρό”, που είναι σχεδόν “για 
πάντα”.
Γιατί ο μετανάστης εργάζεται σκληρά όπως 
ο κυρ Αντώνης με την Άννα του; Πρώτα ο 

ίδιος κι έπειτα  εκείνη, σαν γέννησε, εργά-
στηκε στο εργοστάσιο με τις κατσαρόλες κι 
άλλα είδη οικιακά. Βαριά δουλειά και για 
τους δύο.
Μα το μεροκάματο καλό και η γυναίκα που 
φρόντιζε την μικρή Δεσποινούλα ζούσε 
στο διπλανό διαμέρισμα. Ελληνίδα από την 
Ήπειρο, καλοκάγαθη, με αγάπη και σοβαρό-
τητα. Η τιμημένη Ήπειρος, παραμελημένη 
οικονομικά, ανάγκαζε τους πατριώτες να 
ρίχνουν μαύρη πέτρα πίσω τους.
Μια χώρα με εθνικούς ευεργέτες, σπουδαί-
ους λογοτέχνες, ακαδημαϊκούς, αθλητές. Η 
κυρία Χριστίνα για χρόνια φρόντιζε το αγγε-
λούδι τους.
Τα χρόνια περνούσαν με σκληρή δου-
λειά και στερήσεις. Το όνειρο  για επι-
στροφή  στην πατρίδα ήταν πλέον μόνο στο 
πίσω μέρος του μυαλού τους. Μα η νοσταλ-
γία καθημερινή. Σιγά σιγά ένιωσαν την ευτυ-
χία.
Γνώρισαν ανθρώπους σαν αυτούς. Ελληνι-
κές παροικίες, όπου και μετακόμισαν, οργα-
νωμένες κοινότητες, ελληνικά σχολεία, για 
Έλληνες, αλλά και φιλέλληνες, φιλανθρω-
πικά σωματεία, όλοι μαζί μια γροθιά  ελλη-
νική.
Χοροεσπερίδες της Ηπείρου, του Πόντου, 
νησιώτικες εκδηλώσεις, Έλληνες τραγου-
διστές να ταξιδεύουν ώστε να τιμήσουν την 
πατρίδα τους, ως καλεσμένοι, βραδιές κλα-
ρίνου, μπουζουκιού, κιθάρας. Κανένας ομο-
γενής ασυγκίνητος.
Η μεγαλύτερη περηφάνεια ήταν οι ελληνι-
κές Εκκλησίες. Δεν υπήρξε μεγαλύτερο επί-
τευγμα από τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό 
στην Αμερική. Οι ψαλμωδίες και οι ύμνοι 
τις Κυριακές, τις ελληνικές εορτές, κάνουν 
περήφανους πιότερο τους ομογενείς από 
όλους εμάς μαζί.
Μεγαλούργησαν με κόπο και ιδρώτα, με 
ζήλο. Έδωσαν το παράδειγμα στα παιδιά 
τους. Τα παιδιά του σήμερα, άνδρες γυναί-
κες πια, να σπουδάζουν, να σταδιοδρομούν, 
να έρχονται διακοπές τα καλοκαίρια, μιλώ-
ντας την μητρική τους γλώσσα!
Η Ελλάδα σε μια άλλη χώρα! Η Ελλάδα στην 
κάθε χώρα. Η Ελλάδα της ομογένειας.
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υγεία

Η 
γαστρεντερίτιδα συνήθως 
προκαλείται από έναν συ-
χνά εμφανιζόμενο ιό, τον 
ροταϊό, πλήττοντας κυρί-

ως παιδιά, ενώ δεν αφήνει ανεπηρέ-
αστους και τους ενήλικες.
Τα κυρίαρχα συμπτώματα είναι ναυ-
τία, εμετός, διάρροια, πυρετός, κοι-
λιακό άλγος, πονοκέφαλος και μυϊκά 
άλγη.
Διαχρονικά τα σπιτικά «γιατροσό-
φια» έχουν αποδειχθεί σωτήρια 
στην ανακούφιση της συμπτωματο-
λογίας της γαστρεντερίτιδας. Μάλι-
στα, κάποια εξ αυτών έχουν και επι-
στημονική τεκμηρίωση.
Ας δούμε λοιπόν παρακάτω ποιες 
τροφές μας ανακουφίζουν από τη 
γαστρεντερίτιδα και τι δεν «δου-
λεύει».
Μπανάνες, ρύζι, σάλτσα μήλου και 
ψωμί του τοστ θεωρούνται μαλακές 
τροφές που συμπεριφέρονται «ευγε-
νικά» στο έντερο όταν αυτό αναρρώ-
νει από γαστρεντερίτιδα.
Μάλιστα οι προαναφερόμενες τρο-
φές στην αμερικανική ιατρική βιβλιο-
γραφία αναφέρονται ως δίαιτα BRAT, 
που ναι μεν δεν έχει μελετηθεί περαι-
τέρω αλλά έχει σώσει γενιές παιδιών 
ως αντίδοτο της εντερικής δηλητη-
ρίασης σύμφωνα με αναφορές του 
1926.
Οι μπανάνες και τα μήλα είναι 
πλούσια σε πηκτίνη, ένα άμυλο 
που μπορεί να σχηματίσει γέλη, 
το οποίο βοηθά στη θερα-
πεία της διάρροιας. Ο πολ-
τός της πράσινης μπανάνας 
και το αλεύρι ειδικότερα βρέ-
θηκε ότι μειώνουν τη διάρροια 
στα παιδιά. Οι μπανάνες είναι 
επίσης πλούσια πηγή καλίου, 
το οποίο μπορεί να βοηθήσει 
στην αντικατάσταση του χαμέ-
νου καλίου με τη διάρροια.
Τα πόσιμα διαλύματα ενυδά-
τωσης με βάση το ρύζι (ένα 
ρόφημα που παρασκευάζεται 
από μείγμα νερού, ρυζιού, γλυ-
κόζης, νατρίου και αλάτων καλίου) 
που χρησιμοποιούνται για τη θερα-
πεία της γαστρεντερίτιδας μειώνουν 
τον όγκο των κοπράνων και τη διάρ-
κεια της διάρροιας στους ασθενείς. 
Μελέτη που έγινε στο Μπαγκλαντές 
σε βρέφη με επίμονη διάρροια έδειξε 
ότι μια δίαιτα με βάση το ρύζι που 
περιέχει πράσινη μπανάνα ή πηκτίνη 
βελτίωσε τη συνοχή των κοπράνων 
και μείωσε τη διάρκεια περισσότερο 
από μια δίαιτα με ρύζι μόνο.

Τα μαγικά μήλα
Η χρήση των μήλων στην αντιμε-
τώπιση της διάρροιας πιστεύεται 
ότι ξεκίνησε από τη Γερμανία, όταν 
η νοσοκόμα Frieda Klimsch τα χρη-
σιμοποίησε για να αντιμετωπίσει τη 
δυσεντερία (σοβαρή μορφή γαστρε-

ντερίτιδας) σε νοσοκομειακό περι-
βάλλον.
Σύμφωνα με μια άλλη θεωρία, ένας 
Γερμανός γιατρός σε ένα σωφρονι-
στικό κατάστημα παρατήρησε ότι οι 
φυλακισμένοι με δυσεντερία που 
έτρωγαν μήλα από ένα γειτονικό 
κτήμα είχαν μικρότερης διάρκειας 
και ηπιότερη νόσο. Κι έτσι άρχισε να 
ενθαρρύνει τους φυλακισμένους να 
τρώνε μήλα όπου εκείνοι είχαν διάρ-
ροια.
Η κατανάλωση της φλούδας του 
μήλου είχε παρατηρηθεί ότι προκα-
λούσε εμετό σε βρέφη τη δεκαετία 
του 1930 και έτσι η φλούδα αφαιρέ-
θηκε και το φρούτο τριμμένο πια χρη-
σιμοποιήθηκε για τη θεραπεία της 
διάρροιας σε παιδιά περίπου την ίδια 
περίοδο και ήταν χρήσιμο σε ορισμέ-

νες περιπτώσεις.
Αργότερα, η σάλτσα μήλου έγινε 
η συνιστώμενη μορφή για την 

αποκατάσταση της γαστρε-
ντερίτιδας στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και προστέθηκε στη 
δίαιτα BRAT. Ενώ είναι ενδια-
φέρον ότι η χορήγηση αραι-
ωμένου χυμού μήλου σε παι-

διά με ήπια αφυδάτωση από 
γαστρεντερίτιδα είναι ασφα-
λής και αποτελεσματική.

Ωστόσο, τα τελευταία 20 περί-
που χρόνια οι περισσότεροι 
επαγγελματίες υγείας έχουν 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 

η δίαιτα BRAT είναι ανθυγιεινή για 
την ανάρρωση από γαστρεντερίτιδα 
επειδή είναι χαμηλή σε πρωτεΐνη, 
λιπαρά και ενέργεια.
Μελέτες έχουν δείξει, γενικά, ότι η 
συνήθης διατροφή δεν επιδεινώ-
νει την πορεία της γαστρεντερίτιδας. 
Επομένως, δεν είναι απαραίτητο 
να τροποποιείτε τη διατροφή όταν 
νοσείτε εσείς ή τα παιδιά σας.
Όμως, η απορρόφηση των λιπαρών, 
της λακτόζης και της σακχαρόζης 
κατά τη διάρκεια της διάρροιας είναι 
περιορισμένη, επομένως είναι λογικό 
να αποφεύγετε λιπαρά τρόφιμα και 
τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε 
απλά σάκχαρα (συμπεριλαμβανο-
μένων χυμών και αναψυκτικών) για 
μέτρια έως σοβαρή διάρροια, καθώς 
αυτά θα μπορούσαν να επιδεινώ-
σουν τα συμπτώματα.

Γαστρεντερίτιδα: Οι τροφές 
που μειώνουν διάρροια 
και εμετόΟ

λοένα και δυναμώνουν οι επιστημονικές φωνές 
που μιλούν για την επικινδυνότητα του πλαστι-
κού στην υγεία μας, καλώντας την ανθρωπότη-
τα να περιορίσει τη χρήση του όσο το δυνατόν 

περισσότερο, αντικαθιστώντας το με άλλα υλικά. Νέα με-
λέτη έρχεται να προσθέσει σε αυτή τη σύσταση, τονίζο-
ντας μάλιστα ότι ο κίνδυνος είναι τόσο υψηλός που «μετα-
φέρεται» στις επόμενες γενιές.
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια υποστη-
ρίζουν, ειδικότερα, ότι ένας πατέρας που εκτίθεται στις 
χημικές ουσίες των πλαστικών που επηρεάζουν τη μετα-
βολική υγεία, «κληροδοτεί» τη βλάβη στους απογόνους 
του, έως και δύο γενιές μετά. Τα συμπεράσματα της μελέ-
της δημοσιεύονται στο Environmental International.
Τα πλαστικά εμπεριέχουν χημικές ουσίες που διαταράσ-
σουν τις ορμόνες (ενδοκρινικοί διαταράκτες), αυξάνοντας 
τον κίνδυνο πρόκλησης διάφορων χρόνιων παθήσεων, 
όπως ο διαβήτης και η παχυσαρκία. Μέχρι πρότινος, οι 
επιστήμονες είχαν επικεντρωθεί στο πώς η έκθεση στο 
πλαστικό επηρεάζει μια μητέρα, ενώ η πατρική έκθεση 
είχε περιθωριοποιηθεί επιστημονικά.
Σε αυτή τη νέα μελέτη, η ομάδα εξέτασε τον αντίκτυπο της πατρικής έκθεσης σε μια ουσία που ονομάζεται 
φθαλικός δικυκλοεξυλεστέρας (DCHP), την οποία οι κατασκευαστές προσθέτουν στο πλαστικό, με στόχο να 
αυξήσουν την αντοχή του. Οι μελετητές εξέτασαν την επίδραση αυτής της χημικής ουσίας στη μεταβολική 
υγεία ποντικών πρώτης και δεύτερης γενιάς. Τα πειράματά τους αποκαλύπτουν ότι η έκθεση στον φθαλικό 
δικυκλοεξυλεστέρα για 4 εβδομάδες έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη υψηλής αντίστασης στην ινσουλίνη 
στους απογόνους πρώτης και δεύτερης γενιάς. Το εύρημα ήταν εμφανώς πιο αδύναμο στα ποντίκια δεύτερης 
γενιάς, εξακολουθούσε ωστόσο να υφίσταται.
«Βρήκαμε ότι η έκθεση του πατέρα σε φθαλικές ενώσεις που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα μπορεί 
να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη μεταβολική υγεία των απογόνων του», δήλωσε ο Changcheng Zhou, καθη-
γητής βιοϊατρικών επιστημών στη Σχολή Ιατρικής, σε ανακοίνωση του Πανεπιστημίου.

Υψηλότερος ο κίνδυνος για τους θηλυκούς απογόνους
Αξιοποιώντας τη μέθοδο PANDORA-seq, ο δρ. Zhou και η ομάδα του εστίασαν συγκεκριμένα στα μικρομόρια 
RNA που υπάρχουν μέσα στο σπέρμα και μεταφέρουν γενετικές πληροφορίες στις μελλοντικές γενιές. Αυτό 
που διαπίστωσαν ήταν ότι η έκθεση στον φθαλικό δικυκλοεξυλεστέρα μπορεί να τροποποιήσει το RNA του 
σπέρματος. Στο πειραματικό στάδιο της μελέτης, η ομάδα έβαλε αρσενικά ποντίκια πρώτης γενιάς να αναπα-
ραχθούν με μη εκτεθειμένα θηλυκά, ώστε να παράξουν απογόνους δεύτερης γενιάς. Τα αποτελέσματα έδει-
ξαν ότι η έκθεση στον πατρικό φθαλικό δικυκλοεξυλεστέρα προκάλεσε μεταβολικές διαταραχές, τόσο σε 
αρσενικούς. όσο και σε θηλυκούς απογόνους πρώτης γενιάς, αλλά επηρέασε μόνο τους θηλυκούς απογόνους 
δεύτερης γενιάς.

Πλαστικά: Οι χημικές ουσίες τους 
επικίνδυνες για όλη την οικογένεια

Με το βλέμμα στα κεριά αλλιώς Trataka Sadhana. Πρόκειται για μια άσκηση διαλογισμού 
που μας ζητά να εστιάσουμε το βλέμμα στη φλόγα ενός κεριού. Σε ελεύθερη μετάφραση 
η συγκεκριμένη άσκηση ονομάζεται «τελετουργική ματιά» και αποτελεί δημοφιλή πρα-

κτική διαλογισμού στην Ινδία.
Τα κεριά θεωρούνται χρήσιμα στην πρακτική του διαλογισμού επειδή, μεταξύ άλλων, μας παρέ-
χουν ένα εύκολο σημείο εστίασης. Είναι πιο εύκολο επομένως να συγκεντρωθούμε και να διώ-
ξουμε από το μυαλό μας τις σκέψεις που παρεισφρύουν. Επίσης η φωτιά από μόνη της έχει τη 
δύναμη να μαγνητίζει το βλέμμα.
Το μυστικό είναι η φλόγα να βρίσκεται στο ύψος των ματιών και να επιλέξουμε ένα κερί που καίγε-
ται αργά – κατά προτίμηση κερί από καθαρό κερί μέλισσας και όχι αρωματικό.
Ο διαλογισμός με ένα κερί θεωρείται ιδανική επιλογή για τους αρχάριους. Πώς γίνεται:
Ανάψτε ένα κερί και χαμηλώστε τα φώτα στο χώρο που βρίσκεστε ώστε η φλόγα του κεριού να 
αποτελεί το μοναδικό σημείο εστίασης στο δωμάτιο.
Βάλτε το κερί σε ένα τραπέζι και καθίστε στο πάτωμα έτσι ώστε η φλόγα να είναι στο ύψος των 
ματιών

Σταθείτε σε απόσταση 60 εκατοστών από το κερί.
Πάρτε μερικές βαθιές αναπνοές και χαλαρώστε την ένταση στο σώμα.

Εστιάστε στη φλόγα και διώξτε τις σκέψεις που έρχονται στο μυαλό σας.
Κρατήστε τη θέση αυτή για δέκα λεπτά.

Με την εξάσκηση θα βελτιωθείτε.
Η μέθοδος Trataka Sadhana έχει φανεί αποτελεσματική για την 

γρήγορη ανακούφιση από το στρες σύμφωνα με έρευνα που 
δημοσιεύθηκε στο  International Journal of Information 
Retrieval Research.
Ιδανική ώρα για να εξασκήσετε αυτή τη μορφή διαλογισμού 
είναι η νύχτα, αλλά και κάθε στιγμή που αισθάνεστε φοβι-
σμένοι,  καταβεβλημένοι και αγχωμένοι.

Το κόλπο που διώχνει το στρες σε 10′’
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ιστορίες

«Θέλω στα μπουζούκια απόψε να με πας»
Τα μεγαλύτερα ονόματα στις πίστες του 1977

Ξυλούρης, Μπιθικώτσης, Διονυσίου, Μητροπά-
νος, Πουλόπουλος, μέχρι και Βέγγος και Χάρρυ 
Κλυνν, κυριαρχούσαν στη νύχτα

Β
λέπεις τον συγκεκριμένο κατάλογο και συ-
νειδητοποιείς ότι αν ήσουν τότε ενήλικας 
-μιλάμε για το όχι και τόσο μακρινό 1977- 
θα είχες τεράστιο πρόβλημα αν αποφάσι-

ζες να βγεις για να διασκεδάσεις. Πρωτίστως, γιατί 
δεν θα ήξερες που να πας σε ένα βράδυ και ποιους 

να δεις, από τις μυθικές φωνές που τραγουδούσαν 
τότε σε 30 νυχτερινά κέντρα.
Η λίστα του καταλόγου ξεκινάει αλφαβητικά με τα 
ονόματα των καλλιτεχνών, τα κέντρα ή τις μπουάτ 
που εμφανίζονται και ένα σταθερό τηλέφωνο επι-
κοινων ίας γ ια την απαραίτητη κράτηση, αφού 
κινητά δεν υπήρχαν.
Είναι η περίοδος της μεταπολίτευσης και τα τότε 
μπουζούκια δεν θυμίζουν σε τ ίποτε τα σημε-
ρινά νυχτερινά κέν τρα που έχουν μετατραπεί σε 
σύγχρονα κλαμπ με καναπέδες, όπου όλοι είναι 
όρθιοι.
Στα κέντρα υπήρχαν μόνο τραπέζια και σχήματα με 
τρία, τέσσερα ή πέντε πρώτα ονόματα στη μαρκίζα 
οπότε ήταν αναπόφευκτο πέφτον τας πάνω σ τον 
συγκεκριμένο νοσταλγικό κατάλογο να μην ήξερες 
που θέλεις να πας και ποιον να πρωτοδείς.
Στον τεράστιο Μανώλη Αγγελόπουλο που τραγου-
δούσε στο «Δέλτα» μαζί με την Πόλυ Πάνου, στη 
μυθική «Νεράιδα» που μεγαλουργούσε ο Στράτος 
Διονυσίου συνεπικουρούμενος από την Δούκισσα 
και τον Γιάννη Καλαϊτζή ή στα «Δειλινά» με Μητρο-
πάνο, Μητσιά, Ελπίδα, Τάνια Τσανακλίδου και σε 
ρόλο stand up κωμικού τον Χάρρυ Κλυνν;
Άλλες εποχές, άλλες τ ιμές και φυσικά άλλοι καλ-
λιτέχνες που υπέγραφαν εν ίοτε πολυετή συμβό-
λαια με τους επιχειρηματίες νυχτερινών κέντρων 
και μπουάτ ενώ το ουίσκι είναι το ποτό που τιμούν 
δεόντως οι θαμώνες.
Οι μπουάτ είχαν την τιμητική τους στην Πλάκα, με 
σχήματα όπως αυτό του «Ζυγός» όπου τραγουδού-
σαν η Χάρις Αλεξίου, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Αντώνης 
Καλογιάννης και ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης.
Λίγο πιο κάτω, στο «Zoom» η Μαρινέλλα που είχε 
ήδη αλλάξει τον τρόπο που ερμήνευαν οι γυναί-

κες στην πίστα, όντας η πρώτη που κατέβηκε από 
το πάλκο και τραγούδησε όρθια είχε δίπλα της τον 
Δάκη.
Από Μπιθικώτση μέχρι Βέγγο και Πουλόπουλο
Με πάνω από τριάν τα νυχ τερινά κέν τρα η επι-
λογή του που θα πας και ποιον θα δεις ήταν το 
λιγότερο πολύ δύσκολη έχον τας να επιλέξεις σε 
«ιερά» τέρατα σαν τον Γρηγόρη Μπιθικώτση που 
είχε δίπλα του τον Πασχάλη και την Χριστιάνα στο 
«Notturno» ή τον μέγιστο Πάνο Γαβαλά.

Σε κάποια σύχναζαν ενίοτε και πολιτ ικοί όπως ο 
εθνάρχης Κώστας Καραμανλής που απολάμβανε 
και το φαγητό του στην «Φαντασία» και αποχω-
ρούσε σχε τ ικά νωρίς, μόλις τε λε ίωνε το πρώτο 
πρόγραμμα των Γιάννη Πάριου, Λίτσας Διαμάντη 
και Μιχάλη Μενιδιάτη.
Σε αν τ ίθεση με αυτόν ο Ανδρέας Παπανδρέου 
πήγαινε πιο αργά γ ια να ακούσε ι σ το κέν τρο 

«Καρουσάκης» εκείνη τη χρονιά την Ρίτα Σακελλα-
ρίου να του τραγουδάει το αγαπημένο του «Γεννή-
θηκες για την καταστροφή».
Τα πρώτα τραπέζια πηγαίνουν σε ηχηρά ονόματα 
της εποχής που πάνε να ακούσουν τον Βασίλη Τσι-
τσάνη στο «Χάραμα» το ένα βράδυ και την επομένη 
ξεκαρδίζονται με τις πρόζες του Γιώργου Μαρίνου 
στη «Μέδουσα».
Σχεδόν όλα τα μαγαζιά δουλεύουν εφτά μέρες την 
εβδομάδα και ε ίναι κάθε βράδυ γεμάτα σε μια 
νυχτερινή Αθήνα που δεν έχει καμία σχέση με την 
σημερινή.
Οι «παραγγελιέ ς» ε ίχαν εκλε ίψε ι με τά από την 
νύχτα του 1973 που ο Νίκος Κοεμτζής σκότωσε 
τρεις ανθρώπους και τραυμάτ ισε άλλους οχ τώ, 
επειδή σηκώθηκαν να χορέψουν σ το ζε ϊμπέκικο 
που είχε παραγγείλει ο αδερφός του.
Κάποιοι φεύγουν από την μπουάτ «Διαγώνιος» 
όπου εμφανιζόταν ο Γιώργος Νταλάρας που τελεί-
ωνε νωρίς για να πάνε στο «Διογένη» και να ακού-
σουν τον Γιάννη Πουλόπουλο και τον Φίλιππο Νικο-
λάου, σε ένα πρόγραμμα που άνοιγε με τις πρόζες 
του ο Σωτήρης Μουστάκας.
Ακόμη και ο μεγάλος Θανάσης Βέγγος εμφανιζόταν 
στο κέντρο «Βαριετέ» σε ένα σχήμα με τον Ρόμπερτ 
Ουίλιαμς ενώ ο μεγάλος Νίκος Ξυλούρης εμφανιζό-
ταν στο «Θεμέλιο».
Υπήρχε τέλος και ο μεγάλος Γιώργος Ζαμπέτας στο 
«City», που «ζωγράφιζε» με το μπουζούκι του και 
τα δεκάδες τραγούδια που είχε γράψει, έχον τας 
από κάτω θαμώνες να τραγουδάνε το «Ήρθα κι 
απόψε στα σκαλοπάτια σου...».
Ήταν αυτές οι νύχτες που σημάδεψαν την Αθήνα της 
μεταπολίτευσης, πολύ διαφορετικές από τις σημε-
ρινές, τότε που η βραδινή έξοδος είχε ένα άρωμα 
αθωότητας και οι θαμώνες κοίταγαν τους καλλιτέ-
χνες και όχι να βγάλουν selfies με τα κινητά τους 
τηλέφωνα, όπως πράττουν σήμερα.
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Π
αρακολουθώ με ενδιαφέρον τη 
διαδρομή των ανά τον κόσμο 
ελληνικών παροικιών και μέσα 
από την ερευνητική μου αυτή 

προσπάθεια διαπιστώνω - δυστυχώς - την 
σταδιακή αλλά σταθερή συρρίκνωση της 
ελληνικής ομογένειας. 
Με τον σημερινό αφομοιωτικό ρυθμό, 
αναρωτιέται κανείς που οδηγούμεθα 
εν τέλει. Ζωντανό παράδειγμα οι έλλη-
νες της Αμερικής. Σύμφωνα με τα αποτε-
λέσματα της τελευταίας απογραφής των 
ΗΠΑ, οι ομιλούντες την ελληνική στο σπίτι 
είναι 312.000, μόλις το 0,116% του πληθυ-
σμού, ενώ δήλωσαν ως ελληνικής καταγω-
γής περίπου ένα εκατομμύριο πολίτες. Σε 
σύγκριση με την προηγούμενη απογραφή, 
ο αριθμός των ομιλούντων την ελληνική 
στο σπίτι μειώθηκε αισθητά και θεωρεί-
ται η μεγαλύτερη μείωση σε σύγκριση με 
οποιαδήποτε άλλη εθνική ομάδα στη γεί-
τονα χώρα. 
Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τα 
τελευταία χρόνια τέσσερα ελληνικά ημε-
ρήσια σχολεία στην ευρύτερη περιοχή 
της Νέας Υόρκης, όπου και ο μεγαλύτερος 
αριθμός ομογενών, έκλεισαν. Αλλά και σε 
άλλες δραστήριες πολιτείες, σχολεία και 
νηπιαγωγεία σχεδόν εξαφανίστηκαν... 
Εν τω μεταξύ, τα αποτελέσματα της τελευ-
ταίας απογραφής του Καναδά δεν διαφέ-
ρουν κατά πολύ. Πολύ φοβάμαι πως εάν 
δεν λάβουμε εγκαίρως τα απαραίτητα 
μέτρα το ίδιο μάλλον θα συμβεί και εδώ. 
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι «πρέπει» να 

μιλάμε μόνο ελληνικά με τα παιδιά στο 
σπίτι. Συμφωνώ, όμως ο σημερινός τρό-
πος ζωής και οι διαμορφωθείσες ανάγκες 
σίγουρα δεν ευνοούν. Παλιότερα τα γλωσ-
σικά καθήκοντα αναλάμβαναν η γιαγιά και 
ο παππούς, μετανάστες πρώτης γενιάς. Οι 
τωρινές γενιές ελληνοκαναδών δεν μιλούν 
καν τα ελληνικά και σπάνια θ’ ακούσετε 
γονείς, ακόμη και εκείνους που φοίτη-
σαν σε ελληνόφωνα σχολεία, να μιλάνε 
στα παιδιά τους ελληνικά, έστω και σπα-
σμένα... 
Πιστεύουμε ακόμη ότι πηγαίνοντας τα παι-
διά μας στις εκκλησίες παραμένουν έλλη-
νες. Μα, στις περισσότερες εκκλησίες η λει-
τουργία γίνεται πλέον στην Αγγλική. Μπο-
ρεί μεν να είναι ελληνορθόδοξοι Χριστια-
νοί στο θρήσκευμα, όχι όμως ελληνόφω-
νοι έλληνες. 
Το ίδιο συμβαίνει και στα κοινοτικά σχο-
λεία μας εδώ στο Κεμπέκ, τα οποία αν και 
στην ουσία είναι γαλλικά, για κάποιους 
λόγους επιμένουμε να τα ονομάζουμε 
ελληνικά. Ακόμη και σ’ αυτά, τα παιδιά 
μεταξύ τους μιλάνε αγγλικά, παρουσία 
μάλιστα των δασκάλων τους και συχνά 
κατά την ώρα διδασκαλίας των ελληνι-
κών...
Λέγεται πως ως λαός δημιουργούμε 
μύθους για να καλύπτουμε τις παραλείψεις 
μας. Και πάντα έχουμε έτοιμες δικαιολογίες 
αρνούμενοι να δούμε την ωμη πραγματι-
κότητα, να την εξετάσουμε και να βρούμε 
λύσεις στα υπαρκτά προβλήματα. 
Σύμφωνα με τον καθηγητή-γλωσσολόγο 
Γιώργο Μπαμπινιώτη, η ελληνική γλώσσα 
αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο που δια-
θέτει ο ελληνισμός και αδιαμφισβήτητα 
συνέβαλε στον εμπλουτισμό του λεξιλο-
γίου άλλων γλωσσών.
Η δύναμη του Έλληνα είναι η γλώσσα του 
και ο ρόλος των ελληνικών οργανώσεών 
στο σοβαρό αυτό θέμα θα πρέπει να είναι 
ενεργός και ουσιαστικός. 
Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του Διο-
νυσίου Σολωμού, καθιερώθηκε ως Παγκό-
σμια Ημέρα Ελληνικής γλώσσας, για να 
αναδείξει τον θεμελιώδη ρόλο που δια-
δραμάτισε η γλώσσα μας ανά τους αιώνες. 
Ας φροντίσουμε να την διαφυλάξουμε…

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Τη γλώσσα μου έδωσαν 
ελληνική
Οδυσσέας Ελύτης

ΤΟΥ ΣΥΝΆΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΆΦΟΥ 
ΚΆΙ ΡΆΔΙΟΠΆΡΆΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΆΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Ε
ίναι οι χορευτές των διάφορων 
συλλόγων της Ελληνικής ομογέ-
νειας εδώ στο Καναδά  λιγότερο 
Έλληνες  απο οποιονδήποτε τα 

σπάει χορεύοντας ζεϊμπέκικο και πετώ-
ντας λουλούδια στη πίστα ενός νυκτερινού 
κέντρου στην Ελλάδα;
Σίγουρα όχι! Και όμως αυτό στην ουσία 
λέει ο νέος εκλογικός νόμος παρέχει τη 
δυνατότητα ψήφου σε λιγοστούς  Έλληνες 
που βρίσκονται εκτός της Ελλάδας
Διαβάζω στην HELLAS NEWS την ανακοί-
νωση του Ελληνικού Προξενείου για τη  
Ψήφο των  Ελλήνων Εξωτερικού στις Βου-
λευτικές Εκλογές του 2023 στην Ελλάδα 
(αναμένονται μετα τον Απρίλιο) και δεν 
μπορώ να μη σχολιάσω . 
Η εγγραφή των ενδιαφερόμενων στους 
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους θα πρέ-
πει να έχει ολοκληρωθεί 12  μέρες πριν 
από την προκήρυξη των εκλογών.  Κανένα 
πρόβλημα μέχρι εδώ.
Το πρόβλημα είναι οι προϋποθέσεις 
εγγραφής σ τους ειδικούς εκλογικούς 
(βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών: https://www.ypes.gr/
ekloges/aitiseis-eklogeon-eksoterikou) 
ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΤΗ 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟ ΜΑΣ ΤΟΥΣ 
ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ. 
Η λέξη ομογενείς προέρχεται από το 
«ομού» και «γένος». Ομογενή χαρακτη-
ρίζουμε κάποιον, ο οποίος προέρχεται 
από το ίδιο Ελληνικό γένος, αναφερόμα-
στε δηλαδή στους Έλληνες του εξωτερι-
κού. Αυτοί παλεύουν να διατηρήσουν την 
κουλτούρα, τη γλώσσα, την ελληνικότητά 
τους, και να τα κάνουν σεβαστά στη χώρα 
που τους φιλοξενεί. Οι διάφοροι τύποι  
Ενώσεις, Σύλλογοι, Εκκλησίες, Ελληνικά 
Σχολεία, Εφημερίδες κι άλλες συλλογικοί 
φορείς, ομογενών αποτελούν ένα τερά-

στιο κεφάλαιο του Ελληνισμού.
Η συνταγματική κατοχύρωση της ψήφου 
των ομογενών που ψήφισε η Ελληνική 
Βουλή είναι άκρως ελλειμματική.  Η  
πρόταση της ΝΔ της ψήφου των ομογε-
νών πέρασε με 212 ψήφους υπέρ, αντί 
της προσδοκώμενης ομοφωνίας διότι τη 
καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ.  Η επικρατούσα 
αντίληψη είναι ότι οι περισσότεροι ομο-
γενείς που ζουν σε καπιταλιστικές δυτικές 
δημοκρατίες δεν είναι αριστερφόρονες 
και συνεπώς ψήφος σε όλους τους Έλλη-
νες του εξωτερικού θα ζημίωνε πολιτικά 

τα αριστερά, συχνά αντιαμερικανικά, κόμ-
ματα, ενώ θα ευνοούσε τη δεξιά παρά-
ταξη. Αυτή είναι η βασική αιτία που δεν 
μας επιτρέπεται σε μας τους ομογενείς 
να ψηφίσουμε καθολικά, αλλα με αυστη-
ρές προϋποθέσεις στις επερχόμενες βου-
λευτικές εκλογές.  Όλα τα υπόλοιπα είναι 

λεκτικά πυροτεχνήματα και φτηνές πολιτι-
κές δικαιολογίες. 
Θα επιτραπεί να ψηφίσουν ελάχιστοι ομο-
γενείς ανά την υφήλιο.  Αν δημοσιεύσουν 
τον αριθμό των εγγεγραμμένων ομογε-
νών ψηφοφόρων στο Ελληνικό προξενείο 
του Τορόντο αλλα και σε όλο το κόσμο θα 
έχομε καθαρή εικόνα για το μέγεθος του 
αποκλεισμού της ομογενείς από τις Ελλη-
νικές βουλευτικές εκλογές  
Και όμως η φιλική εταιρία, και η Ελλη-
νική εθνεγερσία του 1821 ξεκίνησε απ 
τους Έλληνες του εξωτερικού. Ο Καποδί-

στριας ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος 
ήταν Έλληνας του εξωτερικού.  Οι μεγα-
λύτεροι  Εθνικοί ευεργέτες αναγνωρισμέ-
νοι και τιμώμενοι απ το Ελληνικό κράτος 
ήταν Έλληνες του εξωτερικού.  Σήμερα, 
το πιο  αποτελεσματικό λόμπι του Ελληνι-
σμού στην Αμερική για τα εθνικά θέματα, 
απαρτίζεται από Έλληνες του εξωτερικού.
Είναι δυνατόν η Ελλάδα της υπογεννητικό-
τητάς και με τεράστιο δημογραφικό πρό-
βλημα να μη αναγνωρίζει και να συνεχίζει 
να τρώει τα παιδιά της;
Είναι οι χορευτές των διάφορων συλλό-
γων της Ελληνικής ομογένειας εδώ στο 
Καναδά  λιγότερο Έλληνες  απο οποιον-
δήποτε τα σπάει χορεύοντας ζεϊμπέκικο 
και πετώντας λουλούδια στη πίστα ενός 
νυκτερινού κέντρου στην Ελλάδα;

Η καρδιά του Ελληνισμού κτυπά στην 
αλλοδαπή. Oι Έλληνες της διασπoρας 
είναι πιο πολύ Έλληνες απ τους Έλλη-
νες της Ελλάδος που κατασπαράσσονται 
μεταξύ τους με κομματικές διαφορές. 
Στην Ελλάδας δεν  μπορούν καν να συμ-
φωνήσουν στις βασικές εθνικές συντεταγ-
μένες για τη χώρα όπως η είναι η ψήφος 
τον ομογενών, και θα συμφωνήσουν στις 
τηλεφωνικές υποκλοπές; Ποιος, και πόσοι  
παρακολουθούνται, από ποιον και γιατί 
είναι ανάλογο του αν είσαι κυβέρνηση η 
αντιπολίτευση. Η δημοκρατία κατακρε-
ουργείται με σφοδρές απαράδεκτες προ-
σωπικές μετωπικές συγκρούσεις και ανά-
γωγο κομματισμό.  Αυτά πάνε την Ελλάδα 
πίσω στη δεκαετία το 1950 όταν υπήρ-
χαν φάκελοι πολιτικών φρονημάτων που 
σήμερα αντικαταστάθηκαν με τηλεφω-
νικές υποκλοπές. Η Ελληνική δημοκρα-
τία χρειάζεται τους ομογενείς που έμα-
θαν από δημοκρατίες στις οποίες ζουν με 
λιγότερη παθογένειες, κομματισμό και 
διαφθορά. 
Ο Ελληνισμός, το σύνολο των κοινωνι-
κό-πολιτικών και θρησκευτικών αξιών 
με το οποίο συνδέεται η ελληνική συνεί-
δηση, σφυρηλατήθηκε, ξεπερνά τα 
σύνορα της Ελλάδας, και απλώνεται 
παντού έξω από τα όριά της.  Η ελληνική 
ομογένεια μεγαλούργησε επιδεικνύο-
ντας τις υψηλές αξίες του Έλληνα ομογενή 
της γενναιοδωρίας, της υπερβάσης του 
«εγώ», και της αγάπης του για τη εθνική 
του κληρονομιά  και μητέρα πατρίδα όπου 
και αν ζει. Η αμέριστη αγάπη και σεβα-
σμός γ ια τον Ελληνικό πολιτ ισμό και 
καθετί Ελληνικό, έχει μεταλαμπαδευτεί  
ζει και βασιλεύει στην ομογένεια.
Η ομογένεια  απαιτεί τον σεβασμό όλων 
των κόμματων και πολίτικών που περιορί-
ζονται στα παχιά λόγια αφού της αρνήθη-
καν την ουσιαστική καθολική ψήφο.
Είναι δυνατόν τα  550,000 σπουδαγμένα 
ελληνοπούλα που αναγκάστηκαν να εγκα-
ταλείψουν την Ελλάδα για το εξωτερικό 
στη περίοδο της οικονομικής κρίσης του 
2009 να θεωρούνται λιγότερο Έλληνες και 
να τους αρνείται η ψήφος ενώ οι  πολιτο-
γραφημένοι  Έλληνες που ήρθαν από κάθε 
γωνιά της γης στην Ελλάδα να απολαβαί-
νουν αυτό το δικαίωμα;  Η απάντηση δική 
σας!

ΨΗΦΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη τou υπογράφοντος 
και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της Hellas News

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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ΣΥΧΝΑ γίνεται μια παρεξήγησι. Καί 
κυκλοφορεῖ εὐρύτατα. Καί γίνεται 
ἀποδεκτή ἀπὸ πολλούς. Καί τεί-
νει να καθιερωθῆ. Καὶ δὲν πρόκει-

ται γιὰ μιὰ ἁπλῆ παρεξήγησι. Πρόκειται για 
πάραποίησι καὶ πλαστογράφησι τῆς πραγ-
ματικότητος, ποὺ ξεγελάει ὄχι ἁπλῶς τοὺς 
ἀφελεῖς, ἀλλὰ καὶ ἀγωνιστάς Χριστιανούς: 
Στούς Μαρξιστάς άνήκει ή δικαιοσύνη καὶ 
στοὺς Χριστιανούς ή άγάπη. Οι Μαρξισταί 
παλεύουν γιά τήν ἐπικράτησι τῆς δικαιο-
σύνης καί οἱ Χριστιανοὶ ἀγωνίζονται γιὰ 
τὴν ἀγάπη. “Οραμα καί μόχθος τῶν Μαρ 
ξιστῶν ἡ κοινωνική δικαιοσύνη. Στόχος 
καὶ ἐπιδίωξι τῶν Χριστιανῶν νὰ ἐπικρα-
τήση στις κοινωνίες καὶ στὶς ἀνθρώπινες 
σχέσεις ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καὶ αὐτὴ νὰ 
γίνη ὁ ρυθμιστὴς τῆς Ζωῆς. ̓ Ενδιαφέρονται 
οἱ Χριστιανοί γιὰ τὴν ἀγάπη. ̔ Αδιαφοροῦν 
γιά τή δικαιοσύνη.
Εἶναι ὅμως ἔτσι τὰ πράγματα; Υπάρχει 
ὀξεία διάκρισι καὶ διάστασι ἀνάμεσα στὴ 
δικαιοσύνη καὶ τὴν ἀγάπη; Δὲν ὑπάρχει 
κανένας ἐσωτερικὸς σύνδεσμος ἀνάμεσα 
στὴ μία καὶ στὴν ἄλλη: Μπορεί να σταθῆ ἡ 
δικαιοσύνη χωρὶς τὴν ἀγάπη; Καὶ ἡ ἀγάπη 
είναι γνήσια καὶ αὐθεντική, ἂν ἀγνοῆ τή 
δικαιοσύνη; Μήπως ἡ ἄτεγκτη δικαιοσύνη 
κινδυνεύει να καταλήξη σὲ ὑπέρτατη άδι-
κία; Καὶ μήπως ἡ ἀγάπη, πού καταργεῖ καί 
ἀγνοεῖ κάθε έννοια δικαιοσύνης, παύει να 
είναι αγάπη;
Τό πράγμα είναι φανερό καὶ τὰ γεγονότα 
τὸ μαρτυροῦν. Ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι κάτι τὸ 
ἀντίθετο από τη δικαιοσύνη. Συμπορεύεται 
μαζί της. «Ασχετα ἄν, συχνά, τὴν ξεπερνάη. 
Ἡ ἀγάπη ἔχει εὐρύτερους ορίζοντες. Δεν 
περιορίζεται μέσα σὲ στενά νομικιστικά 
πλαίσια. ‘Απλώνεται παντοῦ καὶ ἀγκα-
λιάζει ὅλους τοὺς Τοὺς περιβάλλει μὲ τὸ 
Ζωηρό ἐνδιαφέρον της, μὲ τὴ στοργή της. 
Γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι ἡ βασίλισσα τῶν ἀρετῶν, 
ἡ «μείζων» ἀρετή, ἡ πρώτη ἐντολή.
Ἀλλά ἡ σωστὴ ἀγάπη δὲν ἀγνοεῖ τή δικαι-
οσύνη.  Ἡ ἀγάπη δὲν ἀποτελεῖ γιά τή ζωὴ 
τοῦ Χριστιανοῦ ὑπεκφυγή, ἕνα «ἄλλοθι» 
ἢ ἠρεμιστικό χάπι, καθησυχαστικό της 
συνειδήσεώς του. Μὲ τὴν πρόφασι τῆς ἀγά-
πης δέν ἀδιαφορεῖ, ὅταν βλέπη νά ἐπεκτεί-
νεται γύρω του καὶ νὰ κυριαρχῆ ἡ κοινω-
νική ἀδικία. Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι 
ὄμορφη, ἀλλὰ ἄψυχη κούκλα. Είναι δυνα-
μική ἀρετή. «Εχει μέσα της το στοιχεῖο τῆς 
γενναιότητος, τῆς θυσίας, τῆς αὐταπαρνή-
σεως Γι’ αὐτό καί είναι ἀτρόμητη, ριψοκίν-
δυνη, μαχητική, ἀνυποχώρητη στις δυσκο-
λίες.
Γιά τόν Χριστιανὸ τὸ χρέος τῆς ἀγάπης 
είναι ἀνεξόφλητο. Ποτέ δέν νομίζει ὅτι 
τελείωσε, ὅτι τὸ ἐξεπλήρωσε. Η προσφορά 
μιᾶς κάποιας έλεημοσύνης, μιᾶς ἀγαθο-
εργίας, μικρῆς ἢ μεγάλης, δὲν ἐξοφλεῖ καὶ 

δὲν ἐξαντλεῖ τὸ χρέος τῆς ἀγάπης. Χαρα-
κτηριστικό το παράδειγμα τοῦ γιγαντα 
ἐκείνου τῆς ἀγάπης, τοῦ ἀποστόλου Παύ-
λου, πού διακήρυττε, αὐτό πού αἰσθανό-
ταν καὶ ζοῦσε κάθε στιγμή καί πυροδο-
τοῦσε κάθε ἱεραποστολική του δραστηριό-
τητα: ««Ελλησί τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε 
καὶ ἀνοήτοις οφειλέτης εἰμί» (Ρωμ. ά  ́ 14). 
Οφειλέτης, παντοτινός χρεώστης καὶ πρὸς 
ὅλους. «Ετσι αἰσθάνεται κάθε Χριστιανὸς 
καὶ ἔτσι ζῆ τή μεγάλη ἀρετὴ τῆς ἀγάπης.
Ο Χριστιανισμός αγκαλιάζει τὴ δικαιο-
σύνη, ὅπως καὶ τὴν ἀγάπη. Μὲ μιὰ βασική 
διαφορά. Στὴ δικαιοσύνη προσθέτει τίς 
γενναιοδωρίες τῆς καρδιᾶς. Φωτίζει τὸ 
αὐστηρό πρόσωπό της μὲ τίς ἀνταύγειες 
τῆς καλωσύνης. Τό νά είναι καινεὶς δίκαιος 
στις συναλλαγές του ἀποτελεῖ τήν ἀπαραί-
τητη προϋπόθεσι τῆς ὁμαλῆς κοινωνικῆς 
Ζωῆς. Τὸ νὰ εἶναι ἄνθρωπος ἀγάπης κάνει 
τη γῆ οὐρανό. Μὲ τὴν ἀγάπη δὲν πλησιάζει 
ἁπλῶς τοὺς ἀνθρώπους. Πλησιάζει τις καρ-
διές. Στά στενά πλαίσια τῆς δικαιοσύνης οἱ 
ἀνθρώπινες σχέσεις παραμένουν ψυχρές, 
τυπικές. Δὲν ὑπάρχει εὐτυχία, ζεστασιά, 
θαλπωρή καρδιᾶς, στήν ψυχρή δικαιοσύνη. 
Γιὰ νὰ αἰσθανθῆ κανεὶς ἀληθινὰ εὐτυχής 
καί γιὰ νὰ κάνη καί τοὺς ἄλλους εὐτυχεῖς, 
χρειάζεται ή φλόγα τῆς ἀγάπης, ἡ ἀφειδώ-
λευτη προσφορά της καλωσύνης.
Τὸ νὰ ἀγωνίζεσαι γιὰ τὴ δικαιοσύνη μὲ 
πάθος στὴν καρδιά, μὲ στυφό πρόσωπο 
καί σφιγμένες γροθιές, τῆς ἀφαίρεσες κιό-
λας ὅλη τὴν ἀξία της. Τὴν ἀλλοίωσες. Τὴν 
ἀχρήστευσες. Τὴν ἔκανες ἐπικίνδυνη. ‘Απὸ 
δύναμι τὴν μετέβαλες σὲ ἀδυναμία. Μιά 
τέτοια δικαιοσύνη δὲν ἀγωνίζεται για τὸν 
ἄνθρωπο. Οὔτε χτυπάει τήν ἀδικία. ‘Από 
τη στιγμὴ ποὺ ἀποκόπηκε ἀπὸ τὴν ἀγάπη, 
ὑπηρετεῖ τὸ πάθος, μὲ τὸ πρόσχημα, ὅτι 
ὑπηρετεῖ τὸν ἄνθρωπο. Μιά τέτοια δικαι-
οσύνη είναι ξεγέλασμα, ὑποκρισία. Δὲν 
λύνει προβλήματα κοινωνικῆς ἀδικίας. 
Πολλαπλασιάζει προβλήματα ἀνθρωπίνων 
σχέσεων καὶ ἐπεκτείνει τὴν ἀδικία.
Ο Χριστιανός συνδέει πάντα, μέ ἀδιάρρη-
κτους δεσμούς, τὴν ἀγάπη καὶ τὴ δικαιο-
σύνη. ̔ Ο ἀγώνας γιὰ τὴ δικαιοσύνη ἀποτε-
λεῖ συστατικό στοιχείο τῆς χριστιανικῆς 
ζωῆς. Χριστιανός, ποὺ ἀνέχεται τὴν ἀδικία, 
καταντᾶ ἔνοχος ἀδικίας.
Συγχρόνως ὅμως ὁ ἀληθινὸς πιστὸς εἶναι 
καὶ ἄνθρωπος τῆς καρδιᾶς. Η καρδιά του, 
λεπτή καὶ εὐαίσθητη. πάλλει στὸ ρυθμὸ 
τῆς ἀγάπης. Ή κοινωνική προσφορά του 
καὶ ἡ ὁλοπρόθυμη συμμετοχή του στὴν 
ἀνακούφισι τοῦ ἀνθρώπινου πόνου, τῶν 
ἀσθενεστέρων κοινωνικῶν τάξεων, δὲν 
ἐμπνέεται τόσο ἀπὸ τὴ δικαιοσύνη. ̓ Εμπνέ-
εται και κατευθύνεται ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ 
Χριστοῦ. Καὶ ἡ ἀγάπη αὐτὴ κάνει καὶ τὴ 
δικαιοσύνη νὰ ἀκτινοβολῆ.

Δικαιοσύνη και Aγάπη
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BOC UPDATE

The Bank continues it’s quantitative tightening agenda into 2023
with the Bank Rate at 4.75% and the deposit rate closely behind 
at 4.5%.

Inflation is beginning to stabilize as global supply chains continue to improve and as lower energy
prices are observed, resulting in stronger economic status for many countries when compared to
the Bank’s October 2022 Monetary Policy Report.

BOC predicts that after Canada’s estimated 3.6% economic growth in 2022, we can expect slower
activity throughout the first half of 2023, with an anticipated pick-up happening later in the year.

Year-over-year core inflation has remained around 5%, however in recent months Canada’s core
inflation measurements have decreased, indicating that it has peaked.

With low levels of unemployment, busy labour markets, and an excess of demand, 
Canada’s economy is stronger than originally anticipated.

 
The Bank has announced an expected economic growth of about 1% in 2023 and approximately 
2% in 2024, similar to their October outlook. March 8th is the next scheduled announcement for

 the overnight rate target.
 

If you want to know more about how this affects you, reach out today to learn more!
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Κοπή βασιλόπιτας
 από τον Σύλλογο 

Ηπειρωτών Τορόντο

O 
Σύλλογος Ηπειρωτών Τορόντο έκοψε την βασιλόπιτα την Παρα-
σκευή 27 Ιανουαρίου στην μικρή αλλά πολύ ζεστή αίθουσα του 
κτιρίου της. Με γευστικότατο φαγητό από το Pape Village και 
πολλά γλυκά οι Ηπειρώτες πέρασαν μια όμορφη βραδιά, ολοκλη-
ρώνοντας την με το απολαυστικό παιχνίδι BINGO.

Το νέο συμβούλιο με πρόεδρο τον κ. Πολ Νιτσοτόλη ευχαρίστησε όλους όσους 

έδωσαν το «παρών», μη παραλείποντας να τονίσει την σημασία και την αξία του 
έργου που έκαναν όλα τα προηγούμενα συμβούλια και να υπενθυμίσει πως στις 
18 Φεβρουαρίου, όπως θα δείτε και στις σελίδες της Hellas News, πραγματο-
ποιείται ο ετήσιος χορός του συλλόγου που επιστρέφει στην πολυτελή αίθουσα 
του Crystal Fountain μετά από την πανδημία του COVID19. Επόμενη συνάντηση 
στο ηπειρωτικό σπίτι θα πραγματοποιηθεί για τα Κούλουμα.
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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
Finest cars. Finest service.

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

H. Ching Kircher Inc.
DFC Auto Group

Offer Ends February 28th

2023 Audi Q3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$4,298 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$238† 6.98%†

all-wheel-drive

2023 Audi Q7 45 TFSI Komfort 8-spd Tiptronic

for 48 months with
$9,675 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$898† 6.98%†

all-wheel-drive

2023 Audi Q5 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$5,850 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$618† 6.98%†

all-wheel-drive

Canada. Land of quattro.
Audi Uptown. Canada’s quattro dealer.

Exclusive Land of quattro offers at Canada’s all-wheel-drive leader.

Plus Get a 5-year/80,000km scheduled maintenance 
plan included on all new 2023 Q5 models!

© 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=$898/Q5=$608/month/A3=$238 Bi-weekly./Q3=$238 Bi-weekly. Q7=$9,675/Q5=$5,950/A3=$5,298/Q3=$4,298 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. ‡Audi Care Service and 
Maintenance Package on 2023 Audi Q5 models: Dealer participation is required. Audi Care is a comprehensive service and maintenance plan covering scheduled maintenance at 25,000 km, 40,000 km, 55,000 km, and 70,000km, available on all new and unregistered 2023 Audi Q5 models. Offer expires on February 28th, 2023 and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details.
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“Ο Νίκος ο τρελάκιας” 
Μουσική: Ανέστης Δελιάς - Στίχοι: Νίκος Μάθεσης - A! Ερμηνεία: Ανέστης Δελιάς (1936) 

Τ
ο τραγούδι “Ο Νίκος ο τρελάκιας” 
είναι ένα από τα λεγόμενα αυτοβιο-
γραφικά  του στιχουργού Νίκου Μά-
θεση. Η  μουσική και η πρώτη ερμη-

νεία του τραγουδιού  έγινε  από τον  Ανέστη 
Δελιά τον Ιανουάριο του 1936.
Ο Μάθεσης  είναι  ο “Νίκος ο τρελά-
κιας” , παρατσούκλι  με το οποίο 
τον  γνώριζαν  τότε άπαντες,  
τόσο στην αγορά του Πει-
ραιά, όσο και στον χώρο  
της μουσικής. 
Ο Νίκος Μάθεσης, απο-
τελεί ξεχωριστή  περί-
πτωση και ιδιαίτερη 
προσωπικότητα,  στο 
χώρο κυρίως του 
ρεμπέτικου  τραγου-
διού.
Γεννήθηκε στη Σαλα-
μίνα το 1907 και  είχε 
από μικρός κλήση 
στα γράμματα και την 
ζωγραφική , όμως ο 
πατέρας του, ιχθυέμπο-
ρος της αγοράς του Πει-
ραιά, τον πήρε μαζί του στη 
δουλειά.
Ο ίδιος έλεγε:  «Ονειρευό-
μουνα παράδεισον και βρέθηκα στην 
κόλαση μέσα στον βούρκο της αγοράς, της 
τότε βέβαια!»
Σε λίγο καιρό, μέσα στην αγορά του Πειραιά, 
ο Μάθεσης  έγινε από τους πρώτους και 
καλύτερους μάγκες. Νόμος του είχε γίνει, ο 
νόμος της μαγκιάς!
Όλοι οι κουτσαβάκηδες και οι νταήδες της 
εποχής τον υπολόγιζαν.
«Παιδί τζιμάνι ο Νίκος ο τρελάκιας, μα κάνει 
καβγαδάκια», αναφέρει αυτοσαρκαζόμενος 
στους στίχους του. 
Ο Μάθεσης, το 1938 σκότωσε, βρισκόμενος 
σε άμυνα, μέσα στην αγορά του Πειραιά, τον 
περιβόητο «Στρίγκλα »,  μάγκα και φόβητρο 
της Φρεαττύδας! 

Ο «Στρίγκλας» ήταν άγριος και αιμοβόρος, 
φορτωμένος με παλιές καταδίκες και με 
πολλά χρόνια στη φυλακή. Σκότωνε με το 
παραμικρό. Με τον Μάθεση, είχαν ανοίξει 
προηγούμενα σε ένα τεκέ, όταν ο Μάθεσης 

τον είχε προσβάλει. Αυτό που πείραξε 
τον «Στρίγκλα», ήταν ότι μέσα στον 

τεκέ, βρισκόντουσαν  κι άλλοι 
μάγκες παρόντες. Έπειτα από 

λίγες ημέρες ο «Στρίγκλας» 
πήγε στην αγορά του Πει-

ραιά με σκοπό να τον 
μαχαιρώσει. Ο Μάθε-
σης όντως έφαγε δυο 
μαχαιριές, όμως στη 
συνέχε ια έβγαλε 
το πιστόλι και του 
έριξε τ έσσερε ις 
σφαίρες. 
Ο τύπος της εποχής 
( 1938) έγραψε για 
το φονικό περιστα-
τικό. 

Ο χτεσινός φόνος,  
ήταν εν αμύνη..

Σχετικώς με την  άγρια 
φονικήν σκηνήν η οποία 

εξετυλίχθη περί την 8ην 
νυχτερινήν ώρα της χθες εντός 

της κεντρικής αγοράς του Πειραιώς, 
η οποία την ώρα εκείνην ήτο κατάμεστος 
από κόσμο, Εγνώσθησαν η κάτωθι λεπτο-
μέρειαι.. 
Ο Κωνσταντίνος Χρυσουλάκης η στρίγκλας, 
ετών 33 πρώην λεμβούχος, έχων προηγού-
μενας αφορμάς  κατά του Νικολάου Μάθεση 
, ιχθυοπώλου ετών 30 , επετέθη εναντίον του 
δια να τον φονεύσει , χωρίς προηγουμένως 
να προκληθεί μεταξύ των λογομαχία.. Ο Χρυ-
σουλάκης  συνωδεύετο από τον εξάδελφον 
του Ηλίαν Ανδρούτσο στρατιώτην και σεση-
μασμένον κακοποιόν, όστις εκράτησε τον 
Μάθεση από τον δεξιό βραχίονα , ενώ ο Χρυ-
σουλάκης , εξαγάγων φαλτσέτα , ετραυμά-
τισε τον Μάθεση  σοβαρώς εις το αριστερόν 

μέρος του λαιμού και εις την ωμοπλάτην ..
Ο  τραυματισθείς Μάθεσης κλονισθείς και 
γονυπετήσας , κατόρθωσε να εξαγάγει το 
εξάσφαιρο περίστροφον του συστήματος  
ουνιόν και πριν προλάβει κανείς να τον ανα-
χαιτίσει επυροβόλησε τετράκις τον Χρυσου-
λάκην ..  
Δυο εκ των σφαιρών εύρων τον Χρυσου-
λάκην , ο οποίος μεταφερόμενος εις το Τζά-
νειον νοσοκομείο , εξέπνευσε…
 Ο Μάθεσης, έμεινε λίγο διάστημα υπόδι-
κος, μετά βγήκε έξω με εγγύηση και στο 
δικαστήριο αθωώθηκε, γιατί βρισκόταν σε 
άμυνα. 
Ο Μάθεσης, ήταν πολύ ιδιαίτερη φυσιογνω-
μία γιατί εκτός από ιχθυέμπορος , μάγκας,  
και αγαπητικός ιεροδούλων  στα Βούρλα 
( πορνεία στη Δραπετσώνα), ήταν σε αντί-
θεση με όλα αυτά, και στιχουργός. Από  
μικρός είχε καλλιτεχνική  φλέβα και έγραφε 
ποιήματα, ενώ του άρεσε και να ζωγραφίζει. 
Έτσι από νωρίς , από τα 23 του χρόνια, το 
1930, μπήκε στη δισκογραφία και θεωρεί-
ται ένας από τους πρώτους στιχουργούς του 
ρεμπέτικου.
 Ηχογράφησε τα πρώτα του τραγούδια, 
«Μες του Νικήτα τον τεκέ» και «Ο γεωργός» 
με τον Γιώργο Παπασιδέρη, ενώ συνεργά-
στηκε στη συνέχεια σχεδόν με όλους τους 
γνωστούς συνθέτες και τραγουδιστές  της 
περιόδου 1930-39, όπως τον Ιωάννη Δρα-
γάτση, τον Μανώλη  Χρυσαφάκη, τον Δημή-
τρη Μπάρουση ,τον Γιάννη Παπαιωάννου,  
τον Στελλάκη Περπινιάδη, την Ρόζα Εσκε-
νάζυ και άλλους.
 Ο Μάθεσης, σύμφωνα με τις δικές του μαρ-
τυρίες και κάποιων παλαιών ακόμη,  ήταν 
ο άνθρωπος  που σύστησε  στις δισκογρα-
φικές εταιρίες , τους  Πειραιώτες ρεμπέτες. 
Μάλιστα ο ίδιος, επίσης αναφέρει, ότι εκεί-
νος πήγε τον Μάρκο βαμβακάρη για πρώτη 
φορά στην εταιρεία, για να τον ακούσουν . 

Ο Μάθεσης, μετά τον πόλεμο , από το 1946,  
συνεργάσθηκε με τον Βασίλη Τσιτσάνη , 
τον Σταύρο Τζουανάκο,  αλλά και με σύν-
θετες του ελαφρού τραγουδιού, όπως τον 
Γούναρη τον Σουγιούλ , τον Μαρούδα και 
άλλους.  Λέγετε, ότι  πολλές φορές χάριζε 
τους στίχους του. 
Ενδεικτικά θα αναφέρουμε μερικά από τα 
πιο  γνωστά τραγούδια του: 
 «Η γάτα», «Αρρώστησα μανούλα μου» «Σε 
διώξαν απ τη Κοκκινιά», «Ο νοικοκύρης», 
«Μαύρα τα βλέπω» «Σου’ χα χαρίσει μια 
καρδιά», «Ένας λεβέντης έσβησε» και άλλα..
Ο Γιάννης  Παπαϊωάννου, με τον δικό του 
τρόπο,  είχε πει χαρακτηριστικά  γι αυτή την 
αντιφατική  μορφή του ρεμπέτικου:  
«Ο Μάθεσης είχε τσαμπουκάδες, ήταν 
νταής, καβγατζής, αλλά καλό παιδί... .Τρελά-
κιας ήτανε . Έγραφε στίχους . Δεν κώλωνε . 
Ο Μάθεσης ήταν παλικάρι ..»
Ο Νίκος Μάθεσης, ο «τρελάκιας» έφυγε από 
τη ζωή το 1975.

Τον ξέρετε μωρέ παιδιά, 
τον Νίκο τον τρελάκια,
παιδί τζιμάνι, μάγκες μου,
 μα κάνει καβγαδάκια.

Το κούφιο και η δίκοπη, 
είναι η συντροφιά του,
γι αυτό δεν πάει μάγκες μου, 
κανείς ποτέ κοντά του. 

Οι γκόμενες τον ξέρουνε
 κι όλοι οι νταβατζήδες, 
για γούστο του τσακώνεται, 
με όλους τους νταήδες.

Την κάπα του την κρέμασε,
 εδώ και λίγα χρόνια,
γι αυτό και τον εβγάλανε, 
τρελάκια τα κορόιδα.

Ο Μάθεσης στην αγορά 
του Πειραια
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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

ΚΥΡΙΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΕΧΕΙ ΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

ΤΗΛ. ΣΤΗΝ κα ΜΑΡΙΝΑ

647.648.8240
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

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΡΑ

ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

7 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.
ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΥΡΙΑ

ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ

ΤΗΛ. ΣΤΗΝ κα ΦΩΤΕΙΝΗ
416.700.2892

Απασχόληση παιδιού, 
οικιακές εργασίες

Οικογένεια που ζει στο Oakville, Ontario (Greater Toronto 
Area) αναζητά ελληνόφωνη κοπέλα για δημιουργική 

απασχόληση και φύλαξη παιδιού 3,5 ετών καθώς και για 
απλές οικιακές εργασίες όπως καθάρισμα, τακτοποίηση, 

βοήθεια με ψώνια κτλ. 

Απαραίτητες προυποθέσεις: Δυνατότητα ικανοποιητικής 
επικοινωνίας στα ελληνικά (δεν απαιτείται άριστη γνώση 

της γλώσσας), συνέπεια, ευγένεια, υπευθυνότητα,
 ευχάριστη προσωπικότητα, θετική ενέργεια, υπομονή

 και αγάπη για τα παιδιά. 
Προσφέρονται άριστες συνθήκες εργασίας και διαμονής 

(ξεχωριστό δωμάτιο και μπάνιο εντός της οικίας της 
οικογένειας) σε εξαιρετική γειτονιά, ικανοποιητική αμοιβή, 
πολύς ελεύθερος χρόνος και κάλυψη μεταφορικών Oakville 

- Toronto ή αλλού εντός GTA 
μία ή δύο φορές την εβδομάδα.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε μαζί μας στο 

647-449-9743
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Η 
πόλη του Τορόντο αποκάλυψε τη θέση 
των 25 νέων καμερών ταχύτητας που α-
ναμένεται να αρχίσουν να κόβουν κλή-
σεις αργότερα αυτόν τον μήνα: 

Thistle Down Blvrd east of Albion Rd (Etobicoke 
North)
Martin Grove Rd south of Eglinton Ave W 
(Etobicoke Centre)
Mimico Avewest of Station Rd (Etobicoke-
Lakeshore)
Lansdowne Ave near 108 Lansdowne Ave. 
(Parkdale-High Park)
Pritchard Ave near Batavia Ave (York South-
Weston)
Sheppard Ave W west of Keele St (York Centre)
Driftwood Ave east of Jane St (Humber River-Black 
Creek)
Avenue Rd north of Elwood Blvd (Eglinton-
Lawrence)
Gladstone Ave south of Cross St (Davenport)
Dennison Ave south of Grange (Spadina-Fort 
York)
Bloor St W west of Clinton St (University-Rosedale)

Davisville Ave east of Yonge St (Toronto-St. Paul’s)
Queen St E near Sackville St (Toronto Centre)
Logan Ave north of Wolfrey Ave (Toronto-
Danforth)
Harrison Rd near Vernham Ave (Don Valley West)
Sloane Ave near Draycott Dr (Don Valley East)
Freshmeadow Dr west of Applegate Crescent 
(Don Valley North)
Senlac Rd north of Elynhill Dr (Willowdale)
Main St south of Swanwick Ave (Beaches-East 
York)
Danforth Rd east of Huntington Ave (Scarborough 
Southwest)
Lawrence Ave E near Canlish R (Scarborough 
Centre)
Birchmount Rd north of Bay Mills Blvd 
(Scarborough-Agincourt)
Tapscott Road west of Blackwell Avenue 
(Scarborough North)
Orton Park Road south of Ellesmere Road 
(Scarborough-Guildwood)
Lawrence Avenue East west of Port Union Road 
(Scarborough-Rouge Park)

25 νέες κάμερες στους δρόμους της πόλης  
- Αυτές είναι οι τοποθεσίες τους

Έ
νας μακροχρόνιος ραδιοφωνικός 
παραγωγός του CBC που έπεσε θύ-
μα τυχαίας επίθεσης στη γειτονιά 
Greektown του Τορόντο την περα-

σμένη εβδομάδα πέθανε, επιβεβαιώνει ο 
δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός.
Την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος του CBC 
Chuck Thompson αναγνώρισε το θύμα της 
επίθεσης κοντά στις λεωφόρους Danforth 
και Jones στις 24 Ιανουαρίου ως πρώην 
παραγωγός Michael Finlay.
Ο Thompson είπε ότι ο Finlay πέθανε την 
Τρίτη από «ιατρικές επιπλοκές» μετά την 
επίθεση, πληροφορίες που επιβεβαίωσε 

το CBC με την οικογένειά του.
Η αστυνομία δεν έχει αναγνωρίσει επίσημα 
τον Finlay ως το θύμα σε αυτό το σημείο.
Η αστυνομία έχει πει προηγουμένως ότι 
ένας ύποπτος περπατούσε κατά μήκος της 
λεωφόρου Danforth γύρω στις 3:35 μ.μ. 
στις 24 Ιανουαρίου, όταν συνάντησε έναν 
άλλον άνδρα, που τώρα κατανοείται ότι 
είναι ο Φίνλεϊ, και του επιτέθηκε. Το θύμα 
έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε 
σοβαρά. Το πρωί της Τετάρτης, η αστυ-
νομία επιβεβαίωσε ότι το θύμα πέθανε 
«τραγικά», αλλά δεν έδωσε περισσότερες 
λεπτομέρειες.

Πρώην παραγωγός του CBC πέθανε μια 
εβδομάδα μετά από προφανή τυχαία 
επίθεση στη Danforth

Ο 
δήμαρχος John Tory θέλει το προ-
σωπικό να ρίξει μια πιο προσε-
κτική ματιά σε έναν πιθανό φόρο 
στις εμπορικές θέσεις στάθμευ-

σης ως μέρος μιας ευρύτερης αξιολόγησης 
νέων εργαλείων εσόδων που θα μπορούσαν 
να βοηθήσουν την πόλη να αντιμετωπίσει τις 
αυξανόμενες δημοσιονομικές προκλήσεις.
Σε μια πρόταση που θα εξεταστεί από το 
δημοτικό συμβούλιο την επόμενη εβδο-
μάδα, ο δήμαρχος ζητά από το προσωπικό 
να ολοκληρώσει «μια ενημερωμένη αξιολό-
γηση των επιλογών δημιουργίας εσόδων» 
που είναι διαθέσιμες στο Τορόντο σύμφωνα 
με την υφιστάμενη επαρχιακή νομοθεσία.
Ο Τόρι είπε ότι η αναθεώρηση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει «μια σε βάθος μελέτη σκοπι-
μότητας» ενός τέλους εμπορικής στάθμευ-
σης, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου 
που μπορεί να έχει ένας τέτοιος φόρος στις 
επιχειρήσεις και στη συνεχιζόμενη οικονο-
μική ανάκαμψη της πόλης από τον COVID-19.
Το αίτημα έρχεται καθώς η πόλη κοιτάζει ένα 
έλλειμμα σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολα-
ρίων στον προϋπολογισμό 
της για το 2023, σε μεγάλο 
βαθμό λόγω της πανδημίας 
COVID-19.
«Ενώ τα υπόλοιπα εργα-
λεία που διαθέτουμε 
είναι περιορισμένα στην 
αντιμετώπιση της κλί-
μακας του προβλήμα-
τος, προτείνω να ολο-
κληρώσουμε μια αναθεω-
ρημένη μελέτη των επιλογών δημιουργίας 
εσόδων που είναι διαθέσιμες στην πόλη 
βάσει του νόμου για την πόλη του Τορόντο 

και ειδικότερα να ολοκληρώσουμε μια σε 
βάθος μελέτη σκοπιμότητας του την εμπο-
ρική εισφορά στάθμευσης», είπε ο Τόρι σε 

δήλωση που συνόδευε την κίνησή του. 
«Καθώς προχωράμε, είναι σημαντικό να 
εξετάσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία 
στο πλαίσιο της σκοπιμότητας, της ευθυ-
γράμμισης με τους στόχους πολιτικής που 
κατευθύνονται από το Συμβούλιο και πώς 
αυτά τα εργαλεία αντιμετωπίζουν ή δεν 
αντιμετωπίζουν σημαντικές δημοσιονο-
μικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η πόλη».
Μια έκθεση προσωπικού που εκπονή-
θηκε το 2016 υπολόγιζε προηγουμένως 
ότι εάν η πόλη χρεώνει τους χειριστές 
με εισφορά 1 $ την ημέρα, ανά θέση 
στάθμευσης, θα μπορούσε να οδηγή-

σει σε ετήσια έσοδα 300 εκατομμυρίων 
δολαρίων.
Το προσωπικό, ωστόσο, είπε τότε ότι 
ο φόρος «επηρεάζει δυσανάλογα τα 
μεγάλα εμπορικά κέντρα» και θα αποφέ-
ρει μόνο περίπου 44 εκατομμύρια δολά-
ρια ετησίως εάν εφαρμοστεί αποκλει-
στικά σε χώρους στάθμευσης επί πλη-
ρωμή.
Το 2022, η πόλη του Τορόντο χρειάστηκε 

να αναβάλει εκατοντάδες εκατομ-
μύρια δολάρια σε προγραμμα-
τισμένη κεφαλαιουχική εργα-
σία λόγω δημοσιονομικής ανε-
πάρκειας που προέκυψε από 
την έλλειψη χρηματοδότησης 
από την ομοσπονδιακή κυβέρ-

νηση για να αντισταθμίσει 
τις απώλειες της πόλης από 

τον COVID-19, όπως έκανε νωρίτερα κατά 
την περίοδο της πανδημίας.

John Tory: «Η εισφορά στάθμευσης 
θα πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος της 
ευρύτερης αναθεώρησης των νέων 
εργαλείων εσόδων»
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Toronto • Montreal • Vancouver

Για να αγαπήσουν και τα παιδιά 
μας αυτά που τόσο αγαπήσαμε 
και εμείς!

Μπουτάκια κοτόπουλο 
στο φούρνο 
(Μεσογειακή συνταγή)

Εκτέλεση
1. Προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 400°F και αλατοπιπερώνουμε 
 τα μπούτια.

2. Ζεσταίνουμε σε φαρδιά, πυρίμαχο τηγάνι το λάδι σε μέτρια φωτιά και 
 ροδίζουμε το κοτόπουλο για περίπου 4 λεπτά από την κάθε μεριά. 
 Τα βγάζουμε απ’ τo τηγάνι και τα φυλάμε στην άκρη. Πετάμε όλο 
 το λίπος απ’ τo τηγάνι εκτός από 2 κουτ. της σούπας και επιστρέφουμε 
 το κοτόπουλο στο τηγάνι με την πέτσα προς τα επάνω.

3. Τοποθετούμε τις πατάτες, λιαστές ντομάτες και το σκόρδο γύρω 
από το κοτόπουλο. Στην συνέχεια, γεμίζουμε το τηγάνι με το ζωμό 

 και πασπαλίζουμε με ρίγανη. Ψήνουμε στο φούρνο για 25 λεπτά. 
 Πασπαλίζουμε με ελιές και φέτα και επιστρέφουμε στο φούρνο για 
 ακόμα 10-15 λεπτά ή μέχρι να ψηθεί το κοτόπουλο.

Μπορεί να σερβιριστεί με κριθαράκι ή ρύζι , με λαχανικά 
ή και με μια φρέσκια σαλάτα.

• 8 μπούτια κοτόπουλο 
 (το επάνω μέρος μόνο), 
 με κόκαλο και τη πέτσα του

• Αλάτι & φρέσκο τριμμένο πιπέρι

• 1 κουτ. της σούπας έχτρα παρθένο
 ελαιόλαδο Krinos 

• 500γρ. πατάτες baby, πλυμένες και  
 κομμένες στη μέση

• 6 κομμάτια λιαστές ντομάτες Krinos,
 στραγγισμένες και κομμένες σε 
 λεπτές λωρίδες

• 4 σκελίδες σκόρδο,
 ξεφλουδισμένες ολόκληρες

• 2 ½ κούπες ζωμό κότας ή 1 κύβος 
 κότας διαλυμένος σε αντίστοιχο 
 νερό.

• 1 ½ κουτ. του γλυκού ρίγανη Krinos

• 12 ελιές Καλαμών Krinos, χωρίς 
 κουκούτσια

•  100 γρ Φέτα Krinos, τριμμένο

Υλικά

ΣΥΝΤΑΓΗ



47ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ3 Φεβρουαρίου 2023

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ48 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

3 Φεβρουαρίου 2023
www.hellasnews-radio.com



LIFE 49ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

3 Φεβρουαρίου 2023
www.hellasnews-radio.com

LIFE

Σάντρα Πρίκερ: 
Eχει τα καλύτερα oπίσθια

Σίγουρα θες να πέσεις στα χέρια 
της, όσο και να μην αγαπάς τη 
γυμναστική. Η Σάντρα Πρίκερ 
είναι ένα σέξι κορίτσι, είναι η πιο 
hot personal trainer που μπορεί 
να σε κολάσει στο δευτερόλεπτο!

Μόλις 30 χρονών, με καταγωγή 
από την Ολλανδία, είναι γνωστή 
για τρεις λόγους: Για τους 
πετρωμένους κοιλιακούς της, 
για τους γλουτιαίους που σε 
αφήνουν στήλη άλατος και για 
το υπό εξέλιξη ταλέντο της στο 
design (σχεδιάζει αθλητικά 
ρούχα για το body-engineers.
com).

Ευτυχώς για όλους εμάς, όταν 
δεν σχεδιάζει ή δεν γυμνάζει 
γλουτούς, τραβάει πολλές belfies 
ή ποζάρει μπροστά σε φακούς 
και κινητά άλλων τυχερών.

Και μάλλον αυτός είναι βασικός 
λόγος που ο λογαριασμός της στο 
Instagram αριθμεί πάνω από 
3.000.000 followers.
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Ο 
Γιάννης Σπα-
λιάρας παρα-
χώρησε μία 
συνέν τευξη 

στο περιοδικό ΟΚ! και 
μίλησε για την προσω-
πική του ζωή. Μάλιστα 
ο ηθοποιός και μοντέλο 
σχολίασε πώς τα πάει με 
το φλερτ, ενώ αναφέρθη-
κε και στο αν τον αναγνω-
ρίζουν στον δρόμο. Όσον 
αφορά στο φλερτ ο Γιάν-
νης Σπαλιάρας ανέφερε: 
«Είμαι straight, αλλά δεν 
με ενοχλεί το φλερτ από 
άντρες. Ο θαυμασμός εί-
ναι υπέροχος όταν συμ-
βαίνει, σε όποια μορφή». 
Για το αν τον έχουν φλερ-
τάρει με τέτοιο τρόπο, ώ-
στε να έρθει σε δύσκολη 
θέση: «Οι γυναίκες με έ-
χουν φέρει περισσότερο 
σε δύσκολη θέση από ότι 
οι άντρες».

«Μου έχουν κάνει 
πρόταση γάμου κι έχω 
δεχτεί, αλλά έφυγα»

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη έδωσε 
συνέντευξη και αναφέρθηκε 
μεταξύ άλλων στις δεσμεύσεις, 
αλλά και την πρόταση γάμου που 
της είχαν κάνει στο παρελθόν. 
Η ηθοποιός της σειράς «Αυτή η 
νύχτα μένει» βρέθηκε καλεσμένη 
στην εκπομπή «2night Show» 
και μίλησε αρχικά, για την υπο-
κριτική και τα πρώτα της βήματα 
στον χώρο. Τέλος, για την προ-
σωπική της ζωή δήλωσε: «Μου 
έχουν κάνει πρόταση γάμου κι 
έχω δεχτεί, αλλά έφυγα. Κάθε 
φορά φεύγω με το που μπαίνει το 
ζήτημα της τυπικής υπογραφής».

Με άλλαξε αρκετά η 
«Γη της ελιάς» προς το 
καλύτερο»

Για τον ρόλο του στη «Γη της ελιάς» 
και για την τεράστια επιτυχία του 
στο Tik Tok, όπου διαθέτει 1,3 εκα-
τομμύρια ακολούθους μίλησε στην 
εκπομπή «Ελένη». «Στο Tik Tok 
έχω μία περσόνα η οποία δεν είναι 
τόσο πολύ αυτό που είμαι εγώ, αλλά 
γενικά προσπαθώ, όσο μπορώ, 
να δείχνω τον πραγματικό μου 
εαυτό», δήλωσε αρχικά. «Υπάρχουν 
δύο εκδοχές στον Ραφαήλ, είναι ο 
Ραφαήλ πριν από τη «Γη της ελιάς» 
και ο Ραφαήλ μετά. Με άλλαξε 
αρκετά η «Γη της ελιάς» και θέλω 
να πιστεύω προς το καλύτερο», 

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η 
οποία συστήθηκε στο ελλη-
νικό κοινό, μέσα από τη συμ-
μετοχή της στο GNTM, έχει 
βρεθεί στο επίκεντρο των 
δημοσιευμάτων το τελευταίο 
διάστημα, λόγω της σχέσης της 
με τον Χρήστο Μάστορα. 
Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη 
θέλησε να κοινοποιήσει στους 
διαδικτυακούς της φίλους τα 
νέα της, αποκαλύπτοντας ότι τα 
πράγματα δεν είναι τόσο καλά, 
καθώς ταλαιπωρείται από εφι-
άλτες.

Γιάννης Σπαλιάρας: «Είμαι 
straight, αλλά δεν μ’ ενοχλεί 
το φλερτ από άντρες»

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Ποζάρει 
γυμνή και… ρίχνει το instagram

Γ.Καληφώνη: «Τον 
τελευταίο καιρό βλέπω 
μόνο εφιάλτες»

Ή
ταν μία από τις παίκτριες που το τηλε-
οπτικό κοινό ήθελε να δει στο Survivor 
All Star, εκεί δηλαδή όπου αγωνίζονται 
και παλεύουν με την πείνα μερικοί από 

τους καλύτερους παίκτες οι οποίοι πέρασαν από 
το παιχνίδι τα προηγούμενα χρόνια. Το όνομά 
της όμως δε βρισκόταν αρχικά στην ειδική έκδο-
ση του ριάλιτι επιβίωσης.Ο λόγος για την Ειρήνη 

Παπαδοπούλου, μία από τις πιο δημοφιλείς και 
αγαπητές παίκτριες, όσο και η ίσως την πιο εντυ-
πωσιακή γυναίκα που έχει περπατήσει στις χρυ-
σαφένιες αμμουδιές του Άγιου Δομίνικου. Εκεί, 
όπου σχεδόν ένα μήνα μετά την πρεμιέρα του 
Survivor All Star και λίγες ημέρες μετά τον χωρι-
σμό της με τον τερματοφύλακα Αλέξανδρο Πα-
σχαλάκη, ετοιμάζεται προσεχώς να επιστρέψει.

Ειρήνη Παπαδοπούλου, η πιο 
εκρηκτική παίκτρια του Survivor 
επιστρέφει στον Άγιο Δομίνικο

Μ
ετά από πο-
λύ καιρό η 
Δήμητρα Α-
λεξανδράκη 

αποφάσισε ξανά να φω-
τογραφηθεί χωρίς ρούχα, 
κάνοντας ένα δώρο στους 
χιλιάδες ακόλουθούς της 
στον προσωπικό της λογα-
ριασμό στο Instagram. Η 
πρώην παίκτρια του Next 
Top Model και άλλων ριά-
λιτι της ελληνικής τηλεόρα-
σης πόζαρε για δύο φωτο-
γραφίες που θύμισαν τον 
παλιό αγαπημένο της εαυ-
τό στα ανδρικά περιοδικά. 
Φορώντας μόνο ένα καπέ-
λο και κοσμήματα, η Δήμη-
τρα απέδειξε γιατί θεωρεί-
ται ακόμα ένα από το πιο 
όμορφα σώματα στον χώ-
ρο της μόδας και μία από 
τις πιο επιθυμητές γυναίκες 
της ελληνικής βιομηχανίας 
του θεάματος.
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Η 
Νικόλ Σέρζινγκερ 
έκανε πολλούς α-
πό τους followers 
της να χαρούν με 

το βίντεο που ανέβασε στον 
προσωπικό της λογαρια-
σμό στο Instagram. Η τρα-
γουδίστρια ανέβασε βίντεο 
με λευκό μπικίνι που ανα-
δείκνυε τις καμπύλες της ε-
νώ αυτό που παρατηρήσαμε 
είναι πως έγινε ξανά μελα-
χρινή. Ωστόσο, οι followers 
της δεν σταμάτησαν να γρά-
φουν σχόλια και να κάνουν 
likes κάτω από το βίντεο. Η 
44χρονη Αμερικανίδα χο-
ρεύτρια τραγουδίστρια, συν-
θέτης, χορεύτρια και περιστα-
σιακά ηθοποιός έγινε γνωστή 
στο ευρύ κοινό ως η τραγου-
δίστρια του γνωστού Αμερι-
κάνικου γυναικείου συγκρο-
τήματος «Pussycat Dolls».

Ο 
Χένρι Καβίλ εθε-
άθη σε ρομαντικό 
ραντεβού για δεί-
πνο με τη σύντρο-

φό του, Nάταλι Βισκούσο, στο 
Μπέβερλι Χιλς το βράδυ της 
Παρασκευής. Το ζευγάρι, το 
οποίο βγαίνει από το 2021, 
απαθανατίστηκε να κρατιέ-
ται χέρι-χέρι καθώς έφτασαν 
στο πολυτελές εστιατόριο Mr. 
Chow. Αυτή δεν είναι η πρώ-
τη φορά που ο Καβίλ και η 
σύντροφός του εντοπίζονται 
μαζί. Τον Οκτώβριο του 2022, 
το ζευγάρι έκανε το ντεμπού-
το του στο κόκκινο χαλί στην 
πρεμιέρα της ταινίας «Enola 
Holmes 2» του στο Netflix. 
Τον περασμένο μήνα μάλι-
στα, ο ηθοποιός επιβεβαίω-
σε ότι αυτός και η Βισκούσο 
θα συνεργαστούν για ένα νέο 
project. Αν και δεν έχουν απο-
καλυφθεί λεπτομέρειες για το 
έργο, οι θαυμαστές είναι εν-
θουσιασμένοι που θα δουν 
το ζευγάρι να συνεργάζεται 
στην οθόνη.

Ο Χένρι Καβίλ απολαμβάνει τον έρωτά 
του με τη Νάταλι Βισκούσο

Η 
Κριστίνα Αγκι-
λέρα γιόρτασε 
τον 1 χρόνο που 
έκλεισε το άλ-

μπουμ της «La Fuerza» και 
μοιράστηκε με τους διαδι-
κτυακούς της φίλους μερικές 
στιγμές από τις συνεργασί-
ες της. Μέσα από τον επίση-
μο λογαριασμό που διατηρεί 
στο Instagram, η τραγουδί-
στρια ανέβασε φωτογραφίες 
και βίντεο από την προετοι-
μασία των βίντεο κλιπ και ό-
λου του πρότζεκτ γενικότερα, 
μιλώντας με τα καλύτερα λό-
για για τους συνεργάτες της. 
Ως πρώτη φωτογραφία επέλε-
ξε μία στην οποία ποζάρει τό-
πλες, φορώντας μόνο ένα μαύ-
ρο καλσόν.

Νικόλ Σέρζινγκερ: Χάρμα ιδέσθαι με 
λευκό μπικίνι και μαύρα μαλλιά

Η Λευκορωσίδα τενίστρια Η Λευκορωσίδα τενίστρια 
που… κατέκτησε την που… κατέκτησε την 

Αυστραλία «καίει» καρδιές Αυστραλία «καίει» καρδιές 

Μ
ετά από έναν εντυπωσια-
κό αγώνα με την Ελένα Ρι-
μπάκινα στον τελικό του 
Australian Open, η Αρίνα 

Σαμπαλένκα κατάφερε να κατακτήσει 
τον πρώτο Grand Slam τίτλο της καριέ-
ρας της.
Η νέα βασίλισσα της Αυστραλίας δεν 
είναι μια συνηθισμένη τενίστρια. Αν και 
προέρχεται από μια «παγωμένη» χώρα 

όπως είναι η Λευκορωσία, η Σαμπα-
λένκα είναι ένα ιδιαίτερα… θερμό κορί-
τσι και μια τενίστρια που εκφράζει 
έντονα τα συναισθήματα της μέσα στα 
κορτ.
Έχει ύψος 1.82μ., τρομερά προσόντα ως 
αθλήτρια, αλλά και μία πολύ εντυπωσι-
ακή εμφάνιση ενώ δεν διστάζει να γδυ-
θεί σε κάθε ευκαιρία.

Κριστίνα Αγκιλέρα: Ποζάρει τόπλες 
με μαύρο καλσόν
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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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Ένας τύπος πηγαίνει στον γιατρό γιατί έχει πρό-
βλημα με την στύση. 
«Γιατρέ μου χρειάζομαι την βοήθειά σου, ό,τι 
και να κάνω δεν σηκώνεται με τίποτα!»
«Μάλιστα, ξέρω τι χρειάζεσαι, θα σου κάνω 
μια ένεση με αυτό εδώ το πράσινο υγρό και 
θα δεις…» 
Την επόμενη μέρα ξαναπάει ο τύπος και λέει 
στον γιατρό: 
«Δυστυχώς δεν είδα καμία διαφορά.» 
«Εντάξει, τότε θα σου δώσω κάτι πιο δραστικό! 
Με αυτό το πορτοκαλί υγρό θα δεις αποτέλε-
σμα.» 
Μετά από λίγες μέρες ξαναπάει στον γιατρό 
απελπισμένος και του λέει: 
«Νομίζω πως δεν με πιάνει τίποτα. Τόσες μέρες 
προσπαθούσα και δεν τα κατάφερα.» 
«Ωραία. Θα κάνουμε μια τελευταία δοκιμή με 
αυτό το γκρι υγρό. Αν δεν λειτουργήσει κι αυτό 
θα παραιτηθώ!» 
Με το που του κάνει την ένεση του σηκώνεται 
αμέσως! Ενθουσιασμένος ο τύπος τρέχει στο 
σπίτι του και κάνει σεξ με την γυναίκα του όλη τη 
νύχτα. Δεν έλεγε όμως να ηρεμήσει με τίποτα 
και το πρωί ήταν ακόμα όρθιο, οπότε αναγκά-
στηκε να ξαναβρεί τον γιατρό! 
«Γιατρέ μου σώσε με! Τώρα δεν λέει να πέσει με 
τίποτα! Τι συμβαίνει;» 
Και του απαντάει ο γιατρός: «Έτσι είναι το τσι-
μέντο, πήζει!»

Υπάρχει μια φυλή Ινδιάνων που κατασκηνώνει 
στις μεγάλες λίμνες κοντά στα σύνορα με τον 
Καναδά. Την εβδομάδα των Χριστουγέννων, οι 
γηραιότεροι της φυλής ρώτησαν τον αρχηγό αν 
θα είναι κρύος ή όχι ο φετινός χειμώνας.
Ο αρχηγός πήγε και ρώτησε το μάγο της φυλής, 
αλλά αυτός ήταν τύφλα στο μεθύσι και ήταν 
αδύνατον να συνεννοηθεί μαζί του.
Το παίρνει λοιπόν απόφαση και πηγαίνει στην 
γειτονική πόλη και από τον τηλεφωνικό θάλαμο 
καλεί τη Μετεωρολογική Υπηρεσία και ρωτάει 
πώς θα είναι ο καιρός το χειμώνα. Πολύ κρύος, 
του απαντά η Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Επιστρέφει λοιπόν στον καταυλισμό και διατά-
ζει τους άντρες του να συλλέξουν όσο περισσό-
τερα ξύλα μπορούν.
Δεν έκανε όμως και τόσο κρύο, περιμένει να 
περάσουν 10 μέρες και ξαναπηγαίνει στην 
πόλη για να τηλεφωνήσει στη Μετεωρολογική 
Υπηρεσία. Πάρα πολύ μεγάλο κρύο έρχεται, τον 
πληροφορούν από εκεί.
Επιστρέφει στη φυλή του και τους λέει να μαζέ-
ψουν και το παραμικρό ξυλαράκι γιατί έρχεται 
πολύ βαρύς χειμώνας. Βαρύς χειμώνας όμως 
δεν ήρθε κι ένα μήνα μετά ξαναπηγαίνει στην 
πόλη για να τηλεφωνήσει.
- “Είστε ακόμα σίγουροι ότι έρχεται βαρυχει-
μωνιά” ρωτάει τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.
- “Μα τι λέτε κύριε”, του απαντούν, “να φαντα-
στείτε ότι οι Ινδιάνοι που κατασκηνώνουν στις 
μεγάλες λίμνες, κοντά στα σύνορα του Καναδά, 
μαζεύουν ξύλα σαν τρελοί!

ΚΡΙΟΣ
Έχεις τον ενθουσιασμό και το κέφι να κάνεις 
νέα σχέδια ή να πάρεις κάποια ρίσκα στα 
επαγγελματικά σου! Αξιοποίησε τις ιδέες 
σου, φρόντισε ειδικά αυτή την εβδομάδα 
να μην κάνεις μεγάλα και τολμηρά βήματα, 
γιατί τα οικονομικά σου στέκονται από μία 
λεπτή κλωστή! Απόφυγε να πάρεις ρίσκα 
στην εργασία, ή να μετατοπίσεις ευθύνες 
προς ανθρώπους που ξέρεις ότι δεν έχουν 
την ικανότητα να ανταποκριθούν.

ΤΆΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε, αυτή την εβδομάδα 
καλό είναι να φροντίσεις να γίνουν ομαλά 
και ήρεμα κάποιες αλλαγές που προγραμ-
ματίζεις. Απόφυγε τις συγκρούσεις με το 
περιβάλλον σου γιατί θα πικραθείς. Εξή-
γησε στους ανθρώπους που αγαπάς ότι οι 
αλλαγές που έχεις αποφασίσει είναι για το 
καλό όλων!

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αγαπητέ μου Δίδυμε, αυτή την εβδομάδα 
υπάρχουν κάποιες οικονομικές έννοιες 
και θα χρειαστεί να είσαι προσεχτικός στις 
κινήσεις σου, ιδιαίτερα αν βρίσκε-
σαι σε οικονομικές διεκδικήσεις 
με συγγενείς, κληρονομικά 
ή ασχολείσαι με θέματα 
μίσθωσης, πώλησης ή 
αγοράς ακινήτου! Από-
φυγε δάνεια και ριψο-
κίνδυνες επενδύσεις.

ΚΆΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρκίνε, 
είναι απαραίτητο να τηρή-
σεις αυστηρό πρόγραμμα 
και προνοητικότητα σε κάθε 
πρόβλημα που θα αντιμετωπί-
σεις αυτή την εβδομάδα. Κάτι θα αλλάξει 
σύντομα και θα σου δώσει όχι μόνο αυτο-
πεποίθηση αλλά και τον τρόπο να μην αμφι-
σβητείς τους άλλους και προπαντός τον 
εαυτό σου . Μετακινήσεις και ταξίδια χρει-
άζονται καλή και προσεκτική οργάνωση.  

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα, η εβδομάδα είναι 
δύσκολη και ανατρεπτική, στην πορεία της 
δεν θα είναι και τόσο εύκολο να αποφύγεις 
την διάλυση μίας συνεργασίας, αισθημα-
τικής ή επαγγελματικής. Στην πορεία της 
εβδομάδας συνειδητοποιείς ότι πολλά μπο-
ρείς να τα καταφέρεις μόνος σου, αρκεί να 
προγραμματίσεις αυστηρά το χρόνο σου 
βάζοντας σε τάξη την δραστηριότητα σου! 
Οι κόντρες στις συνεργασίες σου θα αφή-
σουν εποχή αυτή την εβδομάδα … Αντι-
δράς, τσακώνεσαι και απελευθερώνεσαι 
από μία συνεργασία που σε άφηνε πίσω ! 

ΠΆΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ μου Παρθένε, μην σε πιά-
νει πανικός αυτή τη δύσκολη εβδο-
μάδα του Φλεβάρη, γιατί υπάρχουν πολ-
λοί τρόποι που θα σε βγάλουν από το 
αδιέξοδο, αρκεί να σταματήσεις για λίγο 
να τρέχεις και να σκεφθείς ήρεμα όλα 
σου τα προβλήματα. Xρειάζεται απλά 
καλύτερη οργάνωση εκ μέρους σου. 

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ μου Ζυγέ, τις μέρες αυτές προ-
σπάθησε να αποφύγε ις αν τ ιθέσε ις 
σ το εργασιακό περιβάλλον. Αισθη-
ματικά, τα πράγματα σιγά – σιγά βελ-
τιώνονται χρειάζεται όμως λίγο υπο-
μονή και επιμονή.Οικονομικά διαχειρί-
σου καλύτερα την ακίνητη περιουσία 
σου για να έχεις ένα επιπλέον έσοδο. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ μου Σκορπιέ, αυτή την εβδομάδα 
χρειάζεται να κάνεις αλλαγές και μάλιστα 
ριζικές! Είναι απαραίτητο να κατανοείς 
την θέση των ανθρώπων γύρω σου και 
να εκτιμάς σωστά τις καταστάσεις, προ-
κειμένου να παραμένεις ευχαριστημένος! 
Κρυφές πτυχές του χαρακτήρα σου φωτί-
ζονται τώρα, ανακαλύπτεις τις εσωτερι-
κές σου ανάγκες, ενώ είσαι πολύ πιο γοη-
τευτικός και ελκυστικός στους γύρω σου! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη αυτή την εβδομάδα 
φαίνεται ότι είσαι περισσότερο ευαισθη-
τοποιημένος με τους ανθρώπους που αγα-

πάς και είσαι πιο ανοιχτός στο να 
δεχθείς και την συμπαρά-

σταση τους! Φρόνιμο είναι 
να κλείσεις οικονομι-

κές εκκρεμότητες και 
να ασχοληθείς με ένα 
ζήτημα που το έχεις 
αφήσει να λιμνάζει 
και να σε ταλαιπωρεί!

ΆΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αγαπητέ μου Αιγό-

κε ρε ,  ο ι  δύσκολε ς 
αυτές μέρες του Φεβρου-

αρίου, σε ωθούν σε μία περί-
οδο έντονης δραστηριότητας στον 
επαγγελματικό τομέα και αν εκμε-
ταλλευτείς τις ευκαιρίες για πρόοδο, 
σύντομα θα δεις να ανοίγεται ο δρό-
μος για την εκπλήρωση των στόχων 
σου . Απαραίτητη φυσικά προϋπό-
θεση είναι να έχετε στόχους ή να ορί-
σεις τώρα. Τα αισθηματικά επίσης διέρ-
χονται μια περίοδο αναπροσαρμογής.  

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε, αυτή την εβδο-
μάδα χρειάζεται να διαφυλάξεις και να 
προσέξεις περισσότερο τον εαυτό σου, 
καταπολεμώντας το στρες και αποφεύγο-
ντας την καταπίεση που υποβάλεις καθη-
μερινά τον εαυτό σου! Επιμελήσου καλύ-
τερα τα εμπορικά και τα επιχειρηματικά 
σου σχέδια. Το ζήτημα είναι να μην ξεπε-
ράσεις τα όριά και να βγεις χωρίς απώ-
λειες από τις κάθε είδους αναμετρήσεις. 

ΙΧΘΕΙΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ, μην ριψοκινδυνεύεις 
για ιδέες άλλων αυτή την εποχή αλλά δείξε 
πως είσαι συνεργάσιμος σε λογικές προ-
τάσεις. Αισθηματικά, υπάρχει η σχετική 
ένταση αλλά ίσως και μία αποφασιστική 
ρήξη. Οι άλλοι θα παίξουν ρόλο στη καθη-
μερινότητά σου, αλλά μην παίρνεις απο-
φάσεις εν θερμώ, ούτε κάτω από πίεση.
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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

Μεσολυμπιάδα 
1906

Συνθήκη του Βουκουρεστίου το 
1913.

Η υπογραφή της Συνθήκης του 
Βουκουρεστίου

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ν. 
Ζωγράφος. Απεικονίζονται τα μέλη της 

Συγκλήτου 1933-34

Αψίδα του 
Γαλέριου

Γωνία Καραγεώργη 
Σερβίας και Νίκης, 

Αθήνα

Νομός Χανίων, 
Κρητικός.

Ελλη Παπαδημητρίου.
Δεκαετία ’301912/13 στα Τοπομαχικά της Κανέτας . 

Λίγα χιλιόμετρα πριν τα οχυρά στο Μπιζάνι

Μαραθώνας, Αύγουστος 1963, 11ο 
Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορι, 

Ολλανδοί πρόσκοποι σε επίδειξη τεχνητής 
αναπνοής

Tο κεντρικό 
κατάστημα της 

Εθνικής 
Τράπεζας
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Ένα μέρος βγαλμένο από το πιο 
όμορφο όνειρο..

Γ
ραφικά καλντερίμια που αξίζει να 
τα περπατάς για ώρες, γραφικές 
συνοικίες, νεοκλασικά καπετανό-
σπιτα, χρωματιστές προσόψεις, 

μαρμάρινες αψίδες γύρω από τις πόρτες, 
λουλουδιασμένες αυλές, πέτρινα μπαλ-
κόνια και κοραλοκόκκινες σκεπές συνθέ-
τουν ένα ειδυλλιακό τοπίο ενός παραδο-
σιακού οικισμού – κόσμημα!
Καλώς ήρθατε στο Γαλαξίδι!
Μια ήσυχη κωμόπολη της Στερεάς Ελλά-
δας που βαθιά χωμένη στον Κορινθιακό 
κόλπο, βρέχεται από τα Κρισαϊκά νερά 
και περιτριγυρίζεται από βουνά, που 
της χαρίζουν απανεμιά και σιγουριά. 
Τόπος ναυτικός με συμμετοχή στον κατά 
θάλασσα αγώνα των Ελλήνων το 1821, 
άκμασε στα χρόνια της ιστιοφόρου ναυ-
σιπλοΐας. Το 18ο και 19ο αι. οι Γαλαξιώ-
τικες μπρατσέρες και σκούνες όργωναν 
τη θάλασσα της Μεσογείου. Σύμβολο της 
ναυτοσύνης των Ελλήνων διατήρησε την 
ατμόσφαιρα του παρελθόντος, στα καπε-
τανόσπιτα, τα νεοκλασικά σπίτια με τα 
ακρόπρωρα, στα καντούκια αλλά και στο 
γραφικό λιμανάκι του που σου γεμίζει 
την ψυχή με κύματα εικόνων.
Ξεχωριστός προορισμός για όσους ανα-
ζητούν διακοπές ολικής αναζωογόνη-
σης, η απάντηση σ ίγουρα βρίσκεται 
κάπου στο κέντρο της Ελλάδας. Βουνά 
και ακτές, χαλάρωση και περιπέτεια με 
τη φρεσκάδα της φύσης παντού.Όποια 
εποχή κι αν διαλέξεις να το επισκεφθείς 
σίγουρα θα σε μαγέψει, εμείς το επισκε-
φθήκαμε άνοιξη και το τοπίο πλημμύ-
ριζε από χρώματα και μυρωδιές. Αυτό 
που μπορείς αν αποκομίσεις από ένα 
ταξίδι σου στο Γαλαξίδι είναι σίγουρα 
οι γεμάτες μπαταρίες ενέργειας για όλο 
το χρόνο.
Η ονομασία Γαλαξ(ε)ίδι πρωτοεμφα-
νίστηκε στο χρονικό διάστημα μεταξύ 
6ου και 9ου αιώνα μ.Χ. Υπάρχουν πολ-
λές εκδοχές σχετικά με την προέλευση 
του ονόματος. Οι γλωσσολογικές μελέ-
τες συγκλίνουν στην άποψη ότι το τοπω-
νύμιο προέρχεται από το μεσαιωνικό 
φυτωνύμιο γαλατσίδα (ποώδες φυτό 
που αφθονεί στην περιοχή), το οποίο 
ανάγε ται σ τον με ταγενέσ τερο τύπο 
γαλακτίς, -ίδος και επομένως ετυμολο-
γικά ορθή είναι η γραφή με -ι-: Γαλα-
ξίδι. Διαδεδομένη είναι η υστερογενής 
άποψη ότι το τοπωνύμιο προέρχεται 
από την οικογένεια Γαλαξείδη που είχε 
εκτάσεις στην περιοχή. Διαδιδόταν μάλι-
στα ότι ο Γαλαξείδης ήταν ο Βυζαντινός 
τοπάρχης του μικρού αυτού θέματος και 
αυτός που ανακατασκεύασε την ερειπω-
μένη πόλη. Στην πραγματικότητα, όμως, 
το επώνυμο Γαλαξείδης προέρχεται από 
το τοπωνύμιο Γαλαξίδι. Πίσω από μια 
τρίτη εκδοχή βρίσκεται να είναι και ένας 
μύθος, για μια γοργόνα ονόματι Γάλαξα 
όπου ο Προμηθέας την είχε ερωτευτεί 
γι’ αυτό και την έκλεψε. Εμείς ήδη από 

τα πρώτα λεπτά ερωτευτήκαμε το Γαλα-
ξίδι και του επιτρέψαμε να μας κλέψει 
την καρδιά!

Το Μοναστήρι
Στο Γαλαξίδι μπορείς θα βρεις αρκετά 
ενδιαφέρον μέρη να εξερευνήσεις. Αξί-
ζει να ξεκινήσεις την περιήγηση σου από 
κάπου ψηλά, συγκεκριμένα αξίζει να 
ανηφορίσεις νότια του Γαλαξιδίου και 
σε υψόμετρο 300 μ. φθάνεις στην Ιερά 
Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. 
Το μοναστήρι είναι βυζαντινό κτίσμα 
του 1250 μ.Χ, η εκκλησία υπήρχε από 
τα πρώτα χρόνια της Χριστιανοσύνης 
αλλά ένας καταστροφικός σεισμός στις 
αρχές του 13ου αιώνα το κατέστρεψε. 
Ύστερα από παρεκκλίσεις των κατοίκων 
ο Δεσπότης της Ηπείρου Δούκας Μιχαήλ 
ο δεύτερος Άγγελος Κομνινός, έχτισε 
καινούργιο γύρω στο 1250 μ.Χ. Η θέα 
από εδώ είναι απλά ασυναγώνιστη!

Η πλατεία και η σπηλιά
Περπάτησε σ τα γραφικά σ τενά του, 
στην παραλία του, στο κέντρο του, στις 
πλατείες του, όλα έχουν την δική τους 
ξεχωριστή ομορφιά. Η πλατεία Νικο-
λάου Μάμα είναι η κεντρική πλατεία 
της παραλίας του Γαλαξιδίου και το πιο 
πολυσύχναστο σημείο του. Ονομάστηκε 
έτσι προς τιμήν του μεγάλου ευεργέτη 
του Γαλαξιδίου. Κάπου εκεί αξίζει να 
θαυμάσεις τις τροτοπές του οπλαρχη-
γού Ιωάννη Μητρόπουλου και Νικο-
λάου Μάμα αλλα και την περίφημη σπη-
λιά του Γαλαξιδίου, ένα μοναδικό γεωλο-
γικό φαινόμενο, που οι παλαιότεροι το 
ονόμαζαν Κάρκαρο. Στην ουσία είναι ένα 
μικρό θολωτό σπήλαιο μέσα στο βράχο.

Το άγαλμα – μνημείο και το 
μουσείο
Μια διαδρομή που πρέπει να ακολου-
θήσεις γ ια να θαυμάσεις το Γαλαξίδι 
από άλλη οπτική πλευρά είναι αυτή 
που περιλαμβάνει την πευκόφυτη Πέρα 
Πάντα και καταλήγει σ το άγαλμα της 

Γαλαξιδιώτισσας που μαζί με τα παιδιά 
κουνάει το μαντίλι προς την θάλασσα. 
Κοιτών τας το άγαλμα σε κυριεύουν 
βαθιά συναισθήματα, βλέποντας την 
ένταση που η μάνα αγκαλιάζει στοργικά 
τα παιδιά και αποχαιρετά τον σύζυγο, 
χωρίς να ξέρει πότε θα ξανασμίξουν. 
Ολόκληρη η ναυτική ιστορία όμως του 
Γαλαξιδίου είναι φυλαγμένη στο Ναυτικό 
και Ιστορικό Μουσείο, το πρώτο ναυτικό 
μουσείο της Ελλάδας που στεγάζεται σε 
κτήριο του 1870 και ένα από τα παλαι-
ότερα, που σίγουρα αξίζει να επισκε-
φθείς.

Οι εκκλησίες
Σήμα κατατεθέν του Γαλαξιδίου είναι ο 
εντυπωσιακός ναός που είναι χτισμένος 
στο ψηλότερο σημείο, ορατός στον επι-
σκέπτη από στεριά και θάλασσα. Ο Άγιος 
Νικόλαος είναι προστάτης και πολιούχος 
της πόλης, χτίστηκε το 1902, είναι βυζα-
ντινού ρυθμού και έχει δύο καμπαναριά 
και τρούλο. Ακόμη λέγεται ότι είναι χτι-
σμένος πάνω σε ειδωλολατρικό ιερό που 
πιθανότατα ήταν το ιερό του Απόλλωνα 
Νασιώτα. Χαρακτηριστικό δείγμα εξαι-
ρετικής τέχνης και βαθιάς θρησκευτικό-
τητας είναι το ξύλινο τέμπλο του ναού, 
δουλεμένο επί δέκα χρόνια σε ξύλο 
καρυδιάς, την δεκαετία 1840 – 1850 
τεχνοτροπίας μπαρόκ. Η πιο παλιά όμως 
εκκλησία της πόλης είναι η Αγία Παρα-
σκευή του Γαλαξιδίου, η ανέγερση της 
χρονολογείται από τον 17ο αιώνα ενώ 
το τέμπλο της δημιουργήθηκε το 1847 
και είναι ξυλόγλυπτο από καρυδιά. Στην 
αυλή της εκκλησίας σε καλωσορίζει το 
ηλιακό ρολόι που η κατασκευή του θεω-
ρείται δείγμα εξαιρετικής τεχνικής αλλά 
δεν είναι η μόνο αστρονομική έκπληξη, 
το στοιχείο της Αγίας Παρασκευής τπυ 
Γαλαξιδίου που την κάνει να ξεχωρίζει 
από άλλους ναούς είναι το ηλιακό ημε-
ρολόγιο. Το 19110 ο γαλαξιδιώτης καπε-
τάνιος Ηλίας Κούρτης , εξαιρετικός γνώ-
στης της αστρονομίας, σκάλισε στο μαρ-
μάρινο δάπεδο έναν ζωδιακό κύκλο – 

ηλιοτρόπιο μήκους 12 μέτρων.

Διαμονή
Πολλές οι επιλογές που θα έχεις και στην 
διαμονή. Όμορφα – μπουτίκ ξενοδοχεία, 
παραδοσιακοί ξενώνες με όλες τις ανέ-
σεις θα σε κάνουν να νιώσεις στην ζεστα-
σιά και την θαλπωρή του σπιτιού σου. 
Εμείς επιλέξαμε το ξενοδοχείο – Φιλο-
ξενία – με ένα όμορφο – ξύλινο δωμά-
τιο που παρέπεμπε σε δωμάτιο παλιού 
αρχοντικού, με θέμα τα γήινα χρώματα 
και το ξύλο. Είχε επίσης ένα μικρό μπαλ-
κονάκι με πραγματικά μοναδική θέα, η 
τοποθεσία ήταν αρκετά καλή μιας και 
βρισκόταν μια ανάσα από το κέντρο και 
επίσης παρείχε γευστικότατο πρωινό με 
τοπικά προϊόντα!

Παραδοσιακή Κουζίνα
Η παραδοσιακή κουζίνα του Γαλαξιδίου 
βασίζεται στα φρέσκα θαλασσινά και ένα 
από τα μέρη της Ελλάδας που φημίζεται 
για το φρέσκο και το καλό ψάρι. Σε όλο 
το μήκος της παραλίας αλλά και στα γρα-
φικά στενά του θα βρεις αρκετές καλές 
ταβέρνες με καλό φαγητό, κάποιες που 
σου προτείνουμε να επιλέξεις είναι: Ο 
Μπέμπελης, ο Σκελετόβραχος, Ζέφυρος. 
Για καφέ και γλυκό επέλεξε το Καντούκι, 
Melydron Cafe-Bar, Αιολίδα.

Κοντινές εκδρομές
Σε πολύ κοντινή απόσταση μπορείς να 
βρεις επίσης όμορφα μέρη για να κάνεις 
μια κοντινή εκδρομή, εμείς επιλέξαμε να 
επισκεφθούμε τους Δελφούς, την Αράχο-
βα,Ιτέα και Ναύπακτο.
Ρομαντικό και νοσταλγικό το Γαλαξίδι, 
όπως λένε και οι ντόπιοι αυτή είναι και 
η μαγεία του. Η ξακουστή ναυτοπολι-
τεία με τα δύο φυσικά λιμάνια του, τα 
καλντερίμια, την παλιά αγορά, τα καπετα-
νόσπιτα, την γευστικότατη κουζίνα του, 
οι ιδιαίτεροι ναοί και όλη η ιστορία της 
πόλης, όλα μαζί συνυπογράφουν έναν 
σπουδαίο ελληνικό μαγευτικό προορι-
σμό!

Γαλαξίδι: νησί «δεμένο» στην στεριά
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Πρόκειται για τον νεότερο 
εκπρόσωπο που έχει στείλει 
ποτέ η χώρα μας στον 
μουσικό διαγωνισμό

Ο 
Βίκτωρας Βερνίκος ή 
Victor Vernicos, όπως 
είναι το καλλιτεχνικό 
του όνομα, θα εκπρο-

σωπήσει τη χώρα μας στη φετινή 
Eurovision, που θα διεξαχθεί τον 
Μάιο στο Λίβερπουλ.
Στην επιλογή αυτή κατέληξε η 
αρμόδια Επιτροπή της ΕΡΤ, έχο-
ντας προηγουμένως συναντη-
θεί με τους επικρατέστερους 
υποψηφίους, και συνυπολογί-
ζοντας, βέβαια, την αξιολόγηση 
της 70μελούς Επιτροπής Κοινού, 
η οποία για πρώτη φορά μετείχε 
στη διαδικασία της επιλογής.
Ο Βίκτωρας Βερνίκος γεννήθηκε 
στην Αθήνα και είναι ο νεότερος 
εκπρόσωπος που έχει σ τείλει 
ποτέ η χώρα μας στην Eurovision, 
καθώς είναι μόλις 16 ετών, ενώ το 
τραγούδι του «What They Say»,με 
το οποίο θα μας εκπροσωπήσει, 
είναι δική του σύνθεση.
Ο 16χρονος καλλιτέχνης ανήκει 
στο δυναμικό της Panik Records.
Ο Victor Vernicos ξεκίνησε μαθή-
ματα πιάνου σε ηλικία μόλις τεσ-
σάρων ετών, μαθήματα Φωνη-
τικής στα οκτώ και μαθήματα 

κιθάρας στα δέκα του χρόνια. 
Στα έντεκα άρχισε να γράφει τα 
πρώτα δικά του τραγούδια, ενώ 
εδώ και δύο χρόνια επιμελείται 
και την παραγωγή της δικής του 
μουσικής, παρακολουθώντας 
μαθήματα Μουσικής Τεχνολο-
γίας.
Ο τραγουδιστής βρέθηκε καλε-
σμένος στο κεντρικό δελτίο ειδή-
σεων της ΕΡΤ και αποκάλυψε 
μερικές λεπτομέρειες για το τρα-
γούδι.
«Ήξερα ότι πήγαινε πάρα πολύ 
καλά η συμμετοχή αφού προ-

κρίθηκε στους 7 και μετά στους 
3 και είμαι πάρα πολύ χαρούμε-
νος» είπε αρχικά.
Στη συνέχεια, ανέφερε πως το 
τραγούδι είναι δικό του. «Το έχω 
γράψει εγώ, εγώ έκανα την παρα-
γωγή, ασχολούμαι με τη μουσική 
από τα 4 μου όταν άρχισα μαθή-
ματα πιάνου. Άρχισα να γράφω 
δικά μου τραγούδια στα 11 μου 
χρόνια και βγάζω κάτι πάρα πολύ 
αληθινό από μέσα μου».
Για το εάν γράφει μόνο αγγλικούς 
στίχους, απάντησε: «Θα τα έκανα 
όλα εγώ δεν αποκλείω τίποτα 

αλλά μέχρι τώρα έχω εκφραστεί 
στα αγγλικά».
Τέλος, για το τραγούδι που επι-
κράτησε των υπολοίπων για την 
εκπροσώπηση της Ελλάδας στη 
Eurovision είπε: «Το είδος του 
τραγουδιού συνδυάζει πάρα 
πολλά είδη μουσικής, είναι μια 
μπαλάντα που είναι συναισθη-
ματική αλλά παράλληλα είναι 
και φεστιβαλική. Είναι ο ύμνος 
των εσωτερικών σκέψεων του 
άγχους, είναι όλο δικό μου. Το 
έγραψα στα 14 μου τον Απρίλιο 
του 2021».

Μ
ουσείο τυποβαφικής τέχνης και 
παραγωγής μαντηλιών αλλά και 
κέντρο χειροτεχνίας του υφάσμα-
τος θα φιλοξενήσει το τυποβαφι-

κό εργαστήριο της πρώην «Βιοτεχνίας Ελλη-
νικών Μαντηλιών (ΒΕΜ)» στο Μεταξουργείο. 
Το ιστορικό κτήριο, που έχει χαρακτηριστεί ως 
μνημείο θα αποκατασταθεί με βάση έτοιμες με-
λέτες οι οποίες εγκρίθηκαν από το αρμόδιο Κε-
ντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.
Οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του ΒΕΜ 
άρχισαν τον Ιανουάριο του 2021 με αυτοψία 
κλιμακίου του υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού με επικεφαλής τη Λίνα Μενδώνη. 
Ακολούθησε ο καθαρισμός του κτηρίου και η 
καταγραφή του αρχειακού πλούτου του εργα-
στηρίου (σχέδια, δειγματολόγια, στάμπες), από 
τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς, ενώ στη συνέχεια ωρίμασαν οι ανα-
γκαίες μελέτες. Παράλληλα, άρχισε η διερεύ-
νηση συνεργασιών και συνεργειών του ΒΕΜ με 
άλλους φορείς του νεότερου πολιτισμού, όπως 
το Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής – 
Ίδρυμα Οικ. Γ. Ψαρόπουλου, το Ιστορικό Λαο-
γραφικό Μουσείο Λάρισας, για την παραγωγή 
νέων σταμπωτών υφασμάτων, και η κλωστο-

ϋφαντουργία Μέντη –παράρτημα πλέον του 
Μουσείου Μπενάκη- προκειμένου να δημι-
ουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
του Κέντρου Χειροτεχνίας, το οποίο θα συνδε-
θεί οργανικά με το Μουσείο Νεώτερου Ελλη-
νικού Πολιτισμού και θα συνεργάζεται στενά 
με τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών Πόρων. Τον Δεκέμβριο του 2021, 
το Συμβούλιο Μουσείων του ΥΠΠΟΑ, γνω-
μοδότησε ομόφωνα για το κτιριολογικό πρό-
γραμμα, το οποίο προβλέπει μόνιμη έκθεση, 

χώρο αρχείου, γραφεία διοίκησης, εργαστή-
ρια χειροτεχνίας, χώρους πολλαπλών χρήσεων, 
χώρο περιοδικών εκθέσεων, χώρο εστίασης 
και πωλητήριο.
Το κτήριο κατασκευάστηκε γύρω στο 1900 και 
στέγασε το τυποβαφικό εργαστήριο των Αδελ-
φών Οικονομόπουλου, μετά τη μεταφορά της 
επιχείρησης από τη Σύρο, όπου ιδρύθηκε το 
1879. Είναι χαρακτηρισμένο ως ιστορικό δια-
τηρητέο μνημείο μαζί με τον εξοπλισμό και τα 
λοιπά κινητά αντικείμενα. 

Grammy 2023: 
Ένας λαουτίστας 
από τα Ιωάννινα 
ανάμεσα στους 
υποψήφιους 

Την Κυριακή 5 Φεβρου-
αρίου θα πραγματο-
ποιηθοεί η τελετή απο-
νομής των 65ων βρα-

βείων Grammy ,στην Crypto 
Arena, στο Λος Άντζελες.
Τα φετ ινά μουσικά βρα-
βεία, μάλιστα, έχουν ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον και για την 
Ελλάδα, καθώς ανάμεσα 
στους υποψήφιους βρίσκε-
ται και ένας μουσικός από τα 
Ιωάννινα. Ο λόγος για τον 
λαουτίστα  Βασίλη Κώστα, ο 
οποίος διεκδικεί το βραβείο 
στην κατηγορία  Καλύτερο 
Τζαζ/Λάτιν Άλμπουμ της χρο-
νιάς, ως μέλος του τζαζ σχή-
ματος του διάσημου πιανίστα 
της τζαζ Danilo Perez, «Global 
Messengers», για τον δίσκο 
«Χρυσαλίδα».
Ο Βασίλης Κώστας είναι από-
φοιτος του μεταπτυχιακού 
προγράμματος του Global 
Jazz Institute του περίφημου 
Berklee College of Music της 
Βοστώνης και κάτοχος δύο 
σημαντικών βραβείων για την 
προσφορά του στη διάδοση 
της ηπειρωτικής μουσικής 
στην Αμερική.
Συγκεκριμένα έ χε ι  βρα-
βευτεί με το Forty Under 40 
Award από το Greek American 
Foundation της Νέας Υόρκης, 
βραβείο που απονέμεται από 
το 2010 σε ελληνικής κατα-
γωγής Βορειοαμερικανούς, 
έως 40 ετών, που διαπρέπουν 
στους χώρους των τεχνών, των 
επιστημών και των επιχειρή-
σεων. Επίσης είναι βραβευμέ-
νος και με το Artist Fellowship 
in the Traditional Arts από την 
Επίσημη Πολιτεία της Μασα-
χουσέτης.
Όπως εξήγησε ο ίδιος στην 
εκπομπή της ΕΡΤ «Περίμε-
τρος», η πορεία του είχε αρκε-
τές δυσκολίες, όμως κατάφερε 
με σκληρή δουλειά να ξεπε-
ράσει κάθε εμπόδιο, κερδί-
ζοντας μια υποψηφιότητα για 
Grammy: «Ξεκίνησα από τα 
Γιάννενα από όπου κατάγομαι. 
Είχα την τύχη να έχω μια φιλό-
μουση οικογένεια που πάντα 
με ενθάρρυνε να ακολουθήσω 
τη μουσική κατεύθυνση».

Eurovision 2023: Ο 16χρονος Victor Vernicos θα 
εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Υπουργείο Πολιτισμού: Μεταμορφώνει σε μουσείο το εργαστήριο 
της πρώην «Βιοτεχνίας Ελληνικών Μαντηλιών (ΒΕΜ)» 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η 
ΑΕΚ κράτησε το απόλυτο που έχει χτί-
σει στην OPAP Arena, καθώς νίκησε τον 
Άρη 3-0 και σκαρφάλωσε στην κορυφή 
του βαθμολογικού πίνακα της Stoiximan 

Super League.
Η ΑΕΚ έφτασε τους 47 βαθμούς και προσπέρασε 
τον Παναθηναϊκού που έχει 45 και αντιμετωπίζει 
αύριο (30/01) τον Αστέρα στην Τρίπολη. Ο Άρης 
παρέμεινε στην πέμπτη θέση και τους 31 βαθμούς.

Το ματς
Στο πρώτο μέρος η ΑΕΚ κατάφερε 
να κυριαρχήσει και να επιβά-
λει τον ρυθμό της κόντρα στον 
Άρη, ο οποίος δεν κατάφερε 
να απειλήσει καθόλου τον 
Γιώργο Αθανασιάδη, μιας 
και δεν είχε ούτε μια τελική 
προσπάθεια.
Η πρώτη επιθετική προσπά-
θεια της Ένωσης έγινε στο 12ο 
λεπτό. Ο Χατζισαφί εκτέλεσε 
το κόρνερ από τα αριστερά και ο 
Σιμάνσκι πλάσαρε αφύλακτος μέσα 
από την περιοχή με την μπάλα να περνάει 
άουτ.
Στη δεύτερη επιθετική της προσπάθεια η ΑΕΚ κέρ-
δισε το πέναλτι με τον Αραούχο και ο Άμραμπατ 
ευστόχησε. Οι παίκτες του Αλμέιδα δε σταμάτη-
σαν εκεί και προσπάθησαν να πετύχουν ένα ακόμα 
γκολ, ωστόσο δυσκολευόντουσαν στο να απειλή-
σουν τα καρέ του Κουέστα.
Η τελευταία καλή στιγμή στο πρώτο μέρος ήταν στο 
36ο λεπτό όταν ο Πινέδα με ωραία κάθετη πάσα 
βρήκε τον Γκαρσία και αυτός έκανε το σουτ, αλλά ο 
Κουέστα διάβασε τη φάση και τον σταμάτησε με το 
κορμί του.

Στο δεύτερο μέρος ο Άρης μπήκε πιο δυνατά στο 
ματς και πήρε την μπάλα στα πόδια του, προσπα-
θώντας να απειλήσει τα καρέ της ΑΕΚ. Στο 52’ ήταν 
η πρώτη του απειλητική προσπάθεια, όταν ο Αθα-
νασιάδης στην έξοδό του χτύπησε τον Φαμπιάνο 
και ο Γκρέι που πήρε το ριμπάουντ δεν μπόρεσε 
να σκοράρει, καθώς ο Χατζισαφί απομάκρυνε την 
μπάλα.
Οι ισορροπίες του ματς άλλαξαν στο 60ο λεπτό 

όταν ο Ετέμπο αποβλήθηκε με δεύτερη 
κίτρινη κάρτα. Παρ’ όλα αυτά ο Άρης 

έφτασε κοντά στο να ισοφαρί-
σει στο 68ο λεπτό όταν οι δύο 

στόπερ του έγιναν... εξτρέμ 
και φορ. Ο Φαμπιάνο έκανε 
τη σέντρα από τα δεξιά και 
ο Μπράμπετς έκανε μια 
ωραία σκαστή κεφαλιά, την 
οποία απομάκρυνε ο Αθα-

νασιάδης με ωραία επέμ-
βαση.

Σταδιακά όμως ο Άρης έπεσε 
στην απόδοσή του και η ΑΕΚ 

απείλησε με δύο καλές τελικές προ-
σπάθειες του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Μάλιστα 

η δεύτερη τελική του προσπάθεια ήταν αυτή που 
κατέληξε στα δίχτυα και σφράγισε τη νίκη της ΑΕΚ.
Η τελευταία επιθετική προσπάθεια του Άρη ήταν 
στο 81ο λεπτό. Η τελική προσπάθεια του Νταρίντα 
δεν βρήκε στόχο και πέρασε άουτ, ενώ ένα λεπτό 
μετά την ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του 
Μάνταλου. Στο 85’ ο Ιτούρμπε εκτέλεσε απευθείας 
ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, με τον Αθανα-
σιάδη να μπλοκάρει σταθερά.
Στο φινάλε του ματς η ΑΕΚ πέτυχε και το τρίτο γκολ, 
το οποίο ήταν το κερασάκι στην τούρτα της νίκης 
της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από τον Άρη στο μεγαλύτερο κομμάτι του ματς και επικράτησε με 3-0 
στην OPAP Arena. Άμραμπατ, Γκατσίνοβιτς και Πινέδα ήταν οι σκόρερ για την ομάδα του Ματίας 
Αλμέιδα, με τον Αραούχο να κερδίζει πέναλτι και να μοιράζει δύο ασίστ.

Η Ένωση έστησε πάρτι στην Η Ένωση έστησε πάρτι στην 
OPAP Arena και ανέβηκε μόνη OPAP Arena και ανέβηκε μόνη 
πρώτη στην κορυφήπρώτη στην κορυφή

Αστέρας Τρίπολης - Παναθηναϊκός 1-0:
Ο Κουρμπέλης «πλήγωσε» 
τους πράσινους και ο Αστέρας 
τους άφησε δεύτερους

Το τριφύλλι μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, είχε την υπεροχή 
στο παιχνίδι και τη μπάλα στα πόδια του. Δεν μπορούσε όμως να βρει 
ουσιαστικές τελικές προς την εστία του Παπαδόπουλου. Το πρώτο 
σουτ το έκανε ο Ρούμπεν Πέρεθ στο 8’ μετά από εκτέλεση κόρνερ από 
τα δεξιά με τη μπάλα να φεύγει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του 
Παπαδόπουλου.
Στο 26’ του αγώνα ο Κουρμπέλης είδε κίτρινη κάρτα καθώς άπλωσε το 
αριστερό του χέρι και βρήκε στο πρόσωπο τον αντίπαλο του που τον 

είχε πατήσει νωρίτερα από πίσω πάνω στο τρέξιμο. Επτά λεπτά αργότερα ο 
αρχηγός του Παναθηναϊκού έκανε ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον 
Κρεσπί και είδε την δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε στο 33’ της ανα-
μέτρησης και άφησε το τριφύλλι με δέκα παίκτες.
Ο Αστέρας με παίκτη παραπάνω πήρε τη μπάλα στα πόδια του και προ-
σπάθησε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα της. Έβγαλε κάποιες 
φάσεις, είχε καλούς συνδυασμούς καθώς είδε τους κενούς χώρους αλλά 
δεν μπόρεσε να φτιάξει να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Μπρινιόλι 
και όποιες τελικές έκανε δεν δημιούργησαν πρόβλημα στον Ιταλό κίπερ. Με 
αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να πάνε ισόπαλες χωρίς τέρματα στα αποδυτήρια.

Μια τελική στην εστία ένα γκολ ο Αστέρας
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε χωρίς αλλαγές για τις δύο ομάδες και με τον 
Αστέρα να έχει την υπεροχή στο παιχνίδι την ώρα που ο Παναθηναϊκός με 
παίκτη λιγότερο συνέχισε να προσέχει τα νώτα του και να μην βγαίνει στην 
επίθεση.
Ο Παναθηναϊκός απείλησε πρώτος στο δεύτερο 45λεπτο, στο 75’ με τον 
Βαγιαννίδη να δίνει στον Παλάσιος που πάτησε περιοχή, έκανε το διαγώνιο 
σουτ με τη μπάλα να φεύγει πάνω από την εστία του Παπαδόπουλου.
Πέντε λεπτά αργότερα στην πρώτη του τελική στην εστία στο δεύτερο μέρος ο 
Αστέρας βρήκε το γκολ που έψαχνε. Ο Σίτο έκανε τη σέντρα από τα αριστερά 
ο Πούχατς δεν έδιωξε αρκετά μακριά με τη μπάλα να φτάνει στον Μπαρτόλο 
που είχε περάσει ως αλλαγή, αυτός έκανε το μονοκόμματο σουτ και νίκησε 
τον Μπρινιόλι για το 1-0 των Αρκάδων.

Προσπάθησε αλλά στάθηκε άτυχος ο Παναθηναϊκός
Στα δέκα λεπτά που έμεναν μέχρι το τέλος ο Παναθηναϊκός που δεν είχε 
τίποτα να χάσει, βγήκε στην επίθεση και έκανε αρκετές τελικές μπροστά από 
την εστία του Παπαδόπουλου αλλά ο γκολκίπερ του Αστέρα ήταν εκεί.
Αρχικά στο 82’ ο Χουάνκαρ από τα αριστέρα γύρισε στον Κλέινχεϊσλερ ο 
οποίος έκανε το σουτ με τη μία με το αριστερό με τη μπάλα να φεύγει εκτός 
εστίας.
Έξι λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός είχε μια καλή στιγμή να φέρει το ματς στα 
ίσια. Σε εκτέλεση φάουλ η άμυνα του Αστέρα δεν έδιωξε σωστά, ο Χουάν-
καρ γύρισε ξανά τη μπάλα στην περιοχή, ο Ιωαννίδης έγινε κάτοχος της επι-
χείρησε το σουτ με τη μία και ο Παπαδόπουλος με τα πόδια απομάκρυνε ενώ 
εν συνεχεία έπεσε μπροστά από τα πόδια του Τσόκαϊ και μπλόκαρε τη μπάλα.
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Ο 
ΠΑΟΚ πέρασε το εμπόδιο 
του Λεβαδειακού επικρα-
τών τας 3-2 σ την Τούμπα 
για την 20η αγωνιστική της 

Stoiximan Super League με τον Ντά-
ντας να είναι ο απόλυτος πρωταγω-
νιστής πετυχαίνοντας δύο γκολ. Στην 
τρίτη θέση ο Δικέφαλος πριν από το 
ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ 
επέστρεψε στην 3η θέση, καθώς επι-
κράτησε 3-2 του Λεβαδειακού για την 
20η αγωνιστική της Stoiximan Super 
League. Ο Τιάγκο Ντάντας ήταν ο α-
πόλυτος πρωταγωνιστής βγάζοντας τα 
κάστανα από τη φωτιά, αφού πέτυχε 
δύο γκολ.
Ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 
10’ και στο 45+5’ έδωσε ξανά προβά-
δισμα στον Δικέφαλο μετά την ισο-
φάριση του Μουτίνιο στο 15’. 
Ο Κουλιεράκης ανέβασε τον 
δείκτη του σκορ στο 61’, 
με τον Τσάπρα να μει-
ώνει στο 66’. Ο ΠΑΟΚ 
έφτασε στους 42 βαθ-
μούς, όσους έχει και 
ο Ολυμπιακός μία 
εβδομάδα πριν από 
τη μεταξύ τους ανα-
μέτρηση σ την Τού-
μπα για την 21η αγω-
νιστική.

Το ματς
Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά 
στον αγωνιστικό χώρο και απεί-
λησε μόλις στο 2ο λεπτό. Οι παίκτες 
του Δικεφάλου άλλαξαν ωραία την 
μπάλα στον άξονα, ελευθέρωσαν στον 
Ράφα Σοάρες στα αριστερά. Εκείνος 
γέμισε στην περιοχή, με τον Ντάντας 
να πιάνει την κεφαλιά, αλλά να αστο-
χεί. Ο Ντάντας στο 10ο λεπτό έβαλε 
τον ΠΑΟΚ σε θέση οδηγού. Ο Νάρεϊ 
πάτησε στην περιοχή από τα δεξιλα, 
με τά την κάθε τη με ταβίβαση του 
Κάργα. Ο Γερμανός γύρισε στον Πορ-
τογάλο, ο οποίος πλάσαρε για το 1-0.
Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Λούα 
Λούα έφυγε μόνος του απέναντι από 
τον Κοτάρσκι και ο διαιτητής έδωσε 
πέναλτι για ανατροπή του παίκτη του 
Λεβαδειακού από τον τερματοφύλακα, 
απόφαση που δεν άλλαξε και μετά από 

εξέταση στο VAR. Ο Μουτίνιο ανέλαβε 
την εκτέλεση και ισοφάρισε στο 15’.
Ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια είχε την κατοχή 
της μπάλας, ωστόσο δυσκολευόταν 
να δημιουργήσει τελική μπροστά από 
την εστία του Στογιάνοβιτς. Ωστόσο, ο 
Δικέφαλος κατάφερε να πάρει το προ-
βάδισμα πριν από τη λήξη του πρώ-
του μέρους, με τον Ντάντας ξανά πρω-
ταγωνιστή. Μετά από κακή απομά-
κρυνση, ο Πορτογάλος έκανε το πλασέ 
έξω από την περιοχή με το αριστερό 
και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα
Ο ΠΑΟΚ από το ξεκίνημα του δευ-
τέρου μέρους έψαχνε το τρίτο του 
γκολ. Στο 50’ ο Κωνσταντέλιας αστό-
χησε από πολύ κοντά έπειτα από γύρι-
σμα του Νάρεϊ, με τον Γερμανό αμέ-

σως μετά να έχει τη δική του καλή 
σ τ ιγμή. Ο Δικέφαλος ε ίχε 

κλείσει τον Λεβαδειακό 
στα καρέ του και κατά-

φερε να κάνει το 3-1.
Στο 61ο λεπτό ο Νάρεϊ 
ε κ τ έ λ ε σ ε  κό ρν ε ρ 
από τα δεξιά, ο Κάρ-
γα ς  πήρε  πρώτ η 
κεφαλιά στο πρώτο 
δ ο κά ρ ι  κα ι  σ τ η 
συνέχεια από κοντά 
ο Κουλιεράκης με 

το κεφάλι έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα.

Ο Λε βαδε ιακός  με ί -
ωσε άμεσα και συγκεκρι-

μένα στο 66ο λεπτό. Ο Τσά-
πρας έκανε το σουτ στην κίνηση δεξιά 
της περιοχής, η μπάλα βρήκε σ τον 
Κάργα, πήρε ύψος και κατέληξε στα 
δίχτυα του Κοτάρσκι, ο οποίος αιφνι-
διάστηκε. Ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να δια-
χειριστεί το προβάδισμα που είχε με 
τον Λεβαδειακό να γίνεται επικίνδυνος 
στο 78’ με τον Τορό. Ο ΠΑΟΚ επιχεί-
ρησε να ρίξει τον ρυθμό, προκειμένου 
να διαχειριστεί το προβάδισμά του. Ο 
Λεβαδειακός έγινε επικίνδυνος στο 
85ο λεπτό με πλασέ του Γερεμέγεβ, το 
οποίο μπλόκαρε ο Κοτάρσκι. Στο 87’ 
ο Δικέφαλος είχε πολύ μεγάλη στιγμή 
να «κλείσει» το ματς με τον Ολιβέιρα. 
Μέχρι και το φινάλε παρέμεινε το 3-2, 
με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν 
τη σημαντική νίκη.

Ο 
Ολυμπιακός μπήκε με όρεξη και δι-
άθεση από τα πρώτα λεπτά και με 
τους δύο ακραίους μπακ του (Ρο-
ντινέι και Ρέαμπτσιουκ) να «ανε-

βαίνουν» προσπάθησε να δημιουργήσει ρήγ-
ματα στην άμυνα του ΟΦΗ από τα πλάγια, με 
τους Γκάρι και Χάμες Ροντρίγκες να αναλαμβά-
νουν τις περισσότερες πρωτοβουλίες.
Ωστόσο δεν μπόρεσε να δημιουργήσει 
κάποια μεγάλη φάση και αυτό το πλήρωσε, 
με τους Κρητικούς να βγαίνουν σιγά σιγά από 
την περιοχή τους μετά το πρώτο τέταρτο και 
να βρίσκουν δίχτυα στην πρώτη και μοναδική 
τελική προσπάθεια που έφτιαξαν στο πρώτο 
μέρος.
Αυτή έλαβε χώρα στο 19’, με τους παίκτες του 
Νταμπράουσκας να κυκλοφορούν ωραία τη 
μπάλα και να βρίσκουν το κενό στα αριστερά 
με τον Τοράρινσον, ο οποίος έκανε το γύρι-
σμα στο ύψος της μικρής περιοχής και ο Ντίκο 
εκμεταλλεύτηκε το γλίστρημα του Ρέτσου, για 
να νικήσει με γυριστό πλασέ τον Πασχαλάκη 
με τη βοήθεια του αριστερού δοκαριού.
Το γκολ αυτό αποσυντόνισε και άγχωσε τους 
γηπεδούχους με συνέπεια το επόμενο δεκά-
λεπτο να κυλήσει ήρεμα για τον ΟΦΗ που δεν 
επέτρεπε κινδύνους στα καρέ του, για να έρθει 
το 29ο λεπτό και να δημιουργήσει την πρώτη 
της μεγάλη φάση η ομάδα του Μίτσελ.
Αρχικά ο Χάμες Ροντρίγκες επιχείρησε με 
δυνατό αριστερό σουτ να νικήσει τον Μανδά 
αλλά ο κίπερ των Κρητικών απέκρουσε εντυ-
πωσιακά ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Χου-
άνγκ άδειασε με φοβερή ντρίμπλα τον Θορά-
ρινσον, με το πλασέ του με το δεξί από πλεονε-
κτική θέση ωστόσο να είναι άστοχο.
Η φάση αυτή αφύπνισε τους ερυθρόλευ-
κους, που συνέχισαν να ασκούν πίεση και στο 
39’ ανταμείφθηκαν, με τον Χάμες να κάνει τη 
σέντρα από τα δεξιά και τον Μπακαμπού να 
παίρνει δύσκολη γυριστή κεφαλιά, για να στεί-
λει τη μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας του 
Μανδά και να γράψει το 1-1 με το ένατο γκολ 
του στο φετινό πρωτάθλημα.
Στο 45’ οι γηπεδούχοι είχαν την τελευταία καλή 
στιγμή στο πρώτο μέρος, με τον Μπιελ να πιά-
νει δυνατό σουτ εκτός περιοχής και τον Μανδά 
να δείχνει για μία ακόμα φορά τα αντανακλα-
στικά του, αποκρούοντας σε κόρνερ.
Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε τον Ολυ-
μπιακό να έχει 8 τελικές (3 εντός εστίας) ένα-

ντι μόλις 1 του ΟΦΗ, με τον Χάμες να κυριαρ-
χεί στις περισσότερες στατιστικές κατηγορίες 
ως ο παίκτης εντός γηπέδου με τις περισσό-
τερες ενέργειες με τη μπάλα, τις περισσότερες 
πάσες στην επίθεση αλλά και τις περισσότερες 
πάσες-κλειδιά.
Το δεύτερο μέρος βρήκε τον Ολυμπιακό να 
μπαίνει με το πόδι στο γκάζι και στο πρώτο 
δεκάλεπτο άσκησε αφόρητη πίεση στον 
ΟΦΗ που κατάφερε να κρατήσει το 1-1 χάρη 
στον γκολκίπερ του. Ο Μανδάς «ζεστάθηκε» 
αρχικά με μία απόκρουση σε σουτ του Γκάρι 
Ροντρίγκες και κατόπιν έκανε δύο πολύ μεγά-
λες επεμβάσεις σε ισάριθμα πλασέ του Μπιελ 
από το ύψος της μικρής περιοχής.
Ακολούθως ο ρυθμός έπεσε, με τους γηπε-
δούχους να συνεχίζουν πάντως να έχουν τη 
μπάλα στα πόδια και να απειλούν εκ νέου στο 
66’ με την κεφαλιά του Μπακαμπού (άστοχη) 
αλλά πολύ περισσότερο στο 67’, με το σουτ 
κεραυνό του Χουάνγκ που τράνταξε το ορι-
ζόντιο δοκάρι έπειτα από την σωτήρια παρέμ-
βαση του Μανδά.
Στο 73’ ο Μανδάς είπε «όχι» για μία ακόμα 
φορά, σταματώντας αυτή τη φορά σε τετ α τετ 
τον Ροντινέι ενώ στο 74’ ο Μπιελ έχασε νέα 
απίστευτη ευκαιρία, στέλνοντας τη μπάλα 
άουτ με πλασέ από το ύψος της μικρής περι-
οχής.
Δύο λεπτά αργότερα όμως η καθολική υπε-
ροχή των ερυθρολεύκων στο δεύτερο μέρος 
καρποφόρησε. Ο Μπιελ έκανε τη σέντρα στην 
πλάτη της άμυνας και ο Εμβιλά τη γύρισε με τη 
μία στο δεύτερο δοκάρι, με τον Αραμπί να τη 
σπρώχνει στα δίχτυα και να υπογράφει την 
ανατροπή μόλις ένα λεπτό μετά την είσοδό του 
στο παιχνίδι.
Ο Μπιελ είχε μεγάλη ευκαιρία για το 3-1 
όμως νικήθηκε και πάλι από τον Μανδά, με 
το φινάλε του ματς να βρίσκει τον Αλέξανδρο 
Πασχαλάκη να αναλαμβάνει δράση αφού 
χρειάστηκε να πραγματοποιήσει δύο σπου-
δαίες επεμβάσεις για να κρατήσει το τρίποντο 
για την ομάδα του.
Στο 83’ νίκησε τον Γκρόνινγκ σε μεταξύ τους 
τετ α τετ διορθώνοντας το λάθος του Εμβιλά 
που γύρισε τη μπάλα προς τα πίσω χωρίς να 
βλέπει και στο 90’ κατέβασε τα ρολά έχο-
ντας απέναντί του τον Μπάκιτς, για να βάλει 
και αυτός ένα πολύ σημαντικό λιθαράκι στην 
κατάκτηση του τριπόντου από την ομάδα του.

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 3-2:

Ξανά τρίτος με super Ντάντας 
και τώρα Ολυμπιακός

Ολυμπιακός - ΟΦΗ 2-1: 

Ανατροπή με Killer τον Αραμπί 
και τείχος Πασχαλάκη
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

 Ο δις Ολυμπιονίκης των κρίκων 
ξεκινά τους αγώνες του από 
το Παγκόσμιο κύπελλο του 
Κότμπους στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο 
Έλληνας σπεσιαλίστας των 
κρίκων, Λευτέρης Πετρού-
νιας, θα ξεκινήσει τους αγώ-
νες του για το 2023 από το 

Παγκόσμιο κύπελλο ενόργανης του Κό-
τμπους, το οποίο είναι προγραμματι-
σμένο να διεξαχθεί στο διάστημα 23-
26 Φεβρουαρίου.
Ο έξι φορές πρωταθλητής Ευρώπης 
την περασμένη χρονιά έκανε μόνο δύο 
αγώνες, στο Ευρωπαϊκό πρωωτάθλημα 
του Μονάχου, που ήταν πρώτος σε 
προκριματικό και τελικό όταν κέρδισε 
τον έκτο Ευρωπαϊκό τίτλο του. Φέτος, 
θα επιδιώξει να βρεθεί σε αρκετά διε-
θνή τουρνουά καθώς μέσα από αυτά 
κρίνονται προκρίσεις για τις μεγάλες 
διοργανώσεις του αθλήματος.
Μαζί με τον Πετρούνια, στο Κότμπους 
θα αγωνιστούν και οι Νικόλας Κρανί-
της, Στέφανος Τσολακίδης, Απόστολος 
Κανέλος, Νικόλας Ηλιόπουλος, Χριστίνα 
Κιόση και Αρετή-Παρασκευή Παγώνη.

Πρεμιέρα Τεντόγλου, συνέ-
χεια για Καραλή και τρεις ακό-
μη άλτες στη Σουηδία
Ο πρωταθλητής του επί κοντώ, μετά 
από ήδη δύο εβδομάδες στη Σπάλα της 
Πολωνίας όπου βρίσκεται για προετοι-
μασία, θα μεταβεί στο Γκέτεμποργκ για 
να δώσει τον πρώτο του αγώνα μαζί 
με τον γνωστό του αντίπαλο, τον Σου-
ηδό Τομπίας Μόντλερ. Ο Τεντόγλου 
μέχρι στιγμής έχει κάνει άλματα μόνο 
σε προπονητικό πλαίσιο, με καλύτερο 
το 8.33μ στο κλειστό προπονητήτιο 
του ΟΑΚΑ ενώ στη Σουηδία έχει σκοπό 
να κάνει λίγα άλματα, για να «ζεστα-
θεί» για τη σεζόν που ακολουθεί. Ο 
Μόντλερ, από την άλλη, έχει ήδη πετύ-
χει άλμα στα 8.19μ έχοντας δείξει σε 
πολύ καλή κατάσταση ενώ κορυφαία 
επίδοση στον κόσμο αυτή τη στιγμή 
είναι το 8.21μ του Αμερικανού Τζε-
ρεμάια Ντέιβις. Ο Τεντόγλου, μετά το 
μίτινγκ στο Γκέτεμποργκ, θα επιστρέψει 
στην Πολωνία ώστε να αγωνιστεί στο 
Τόρουν στις 8/2 και έπειτα θα επιστρέ-

ψει στην Ελλάδα.
Ο πρωταθλητής του επί κοντώ, Εμμα-
νουήλ Καραλής, μετά από ένα φοβερό 
ξεκίνημα με νέο ατομικό ρεκόρ και την 
εξαιρετική επίδοση στα 5.83μ, συνε-
χίζει τους αγώνες του στην Ουψάλα. 
Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αγωνιστεί 
αύριο (2/2) στο μίτινγκ του κατόχου 
του παγκοσμίου ρεκόρ στο επί κοντώ, 
Μόντο Ντουπλάντις, μαζί με αρκετούς 
ακόμη κορυφαίους άλτες όπως τους 
Ολυμπιονίκες Τιάγκο Μπραζ (Βραζιλία) 
και Σαμ Κέντριξ (ΗΠΑ), τους Κέισι Λάιτ-
φουτ (ΗΠΑ), Ερνέστ Ομπιένα (Φιλιππί-
νες) και άλλους κορυφαίους άλτες. Ο 
αθλητής του Χάρη Καραλή, μετά την 
Ουψάλα, θα συνεχίσει με δύο μίτινγκ 
στην Πολωνία και συγκεκριμένα το 
Orlen Cup στην πόλη Λοτζ (4/2) και το 
Orlen Copernicus Cup στο Τόρουν (8/2).
Παράλληλα, στο ίδιο μίτινγκ με τον 
Τεντόγλου στο Γκέτεμποργκ θα αγωνι-
στούν οι άλτες του τριπλούν Νικόλας 
Ανδρικόπουλος και Ανδρέας Πανταζής, 
οι οποίοι έχουν κάνει ήδη τα πρώτα 
επίσημα άλματα της σεζόν με φετινά 
ρεκόρ 16.32μ και 15.89μ αντίστοιχα. 
Επίσης, η άλτρια του ύψους Ελευθε-
ρία Χριστογεώργου, που είναι αθλή-
τρια του Δημήτρη Βασιλικού όπως και 
οι δύο άλτες του τριπλούν, θα αγωνι-
στεί επίσης στο Γκέτεμποργκ με στόχο 
να βελτιώσει το φετινό ρεκόρ της που 
είναι 1.75μ.

Προπονητικό τεστ στο 10άρι 
για τη Ντρισμπιώτη
Αγώνα, σε προπονητικό πλαίσιο, θα 
δώσει η δις πρωταθλήτρια Ευρώπης 
του βάδην.
Η όγδοη Ολυμπιονίκης του βάδην, 
Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, θα δώσει τον 
δεύτερο αγώνα της σεζόν της στην 
Αυστραλία όπου και βρίσκεται για προ-
ετοιμασία από τις αρχές Ιανουαρίου.
Η δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης 
στο βάδην θα συμμετάσχει σε ακόμη 
έναν αγώνα 10.000μ βάδην, μετά τον 
πρώτο που έδωσε στις 6 Ιανουαρίου 
στην Κανμπέρα και είχε τερματίσει σε 
43:51.98 (ατομικό ρεκόρ).
Η Ντρισμπιώτη θα παραμείνει στην 
Αυστραλία για προετοιμασία μέχρι τα 
μέσα του Φεβρουαρίου και έπειτα θα 
επιστρέψει στην Ελλάδα.

Επιστρέφει στη δράση ο Πετρούνιας 
με το Παγκόσμιο κύπελλο του 
Κότμπους
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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! 

Σ
ημαντική νίκη στην μάχη που δίνει 
για την σωτηρία του πέτυχε ο Απόλ-
λωνας Λάρισας με τους κυανόλευ-
κους» να επικρατούν με 1-0 του Πα-

ναθηναϊκού Β’.
Με δύο παιχνίδια άνοιξε η αυλαία της 13ης 
αγωνιστικής στον Βόρειο Όμιλο. Στο δεύ-
τερο χρονικά, ο Ηρακλής Λάρισας κατά-
φερε να πάρει σημαντική νίκη στην μάχη 
που δίνει για την σωτηρία, επικρατώντας 
στο AEL FC Arena του Παναθηναϊκού Β’ με 
1-0. Με το τρίποντο αυτό οι «κυανόλευκοι» 
έφτασαν τους 10 και βρίσκονται 3 πίσω από 
την Βέροια που είναι πάνω από την ζώνη 
του υποβιβασμού. Οι «πράσινοι» από την 
πλευρά τους έμειναν στους 17 και την 7η 
θέση.
Στα του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο οι φιλο-
ξενούμενοι είχαν τον έλεγχο αλλά δεν μπό-
ρεσαν να σκοράρουν με το 0-0 να μένει ως 
το τέλος. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ο Πανα-
θηναϊκός Β’ έφτασε και πάλι κοντά στο γκολ, 
αλλά το σουτ του Προδρομίτη στο 57’ στα-
μάτησε στο δοκάρι του Φαρμάκη. Σαν να 
μην έφτανε αυτό για τους «πράσινους», οι 
Λαρισαίοι τρία λεπτά αργότερα κατάφεραν 
με σουτ του Κάσας να διαμορφώσουν το 
τελικό 1-0 παίρνοντας σημαντική νίκη.

Επιβλητική η Athens Kallithea, νί-
κησε 3-0 την Ηλιούπολη
Με δύο γκολ του Ντεμέτριους και ένα του 
Κυνηγόπουλου η Athens Kallithea νίκησε 
με το ευρύ 3-0 την Ηλιούπολη στο γήπεδό 
της για τον Νότιο Όμιλο της Super League 2.
Η Athens Kallithea έκανε επίδειξη δύναμης 
στο γήπεδό της με αντίπαλο την Ηλιούπολη 
επικρατώντας με σκορ 3-0. Τα τέρματά της 
έβαλαν οι Ντεμέτριους στο 24’ με κεφαλιά 
ενώ ο ίδιος παίκτης σκόραρε και στ 85’ και 
στο 92’ ο Κυνηγόπουλος με σουτ.
Στο αγωνιστικό σκέλος επίσης ξεχώρισαν 
συγκεκριμένες φάσεις εκτός από τα γκολ. 
Στο 42’ ο Κρητικός από πλάγια θέση έκανε 
το σουτ, η μπάλα κόντραρε και ο Στρέζος 

με τη βοήθεια του αριστερού του δοκα-
ριού απομάκρυνε προσωρινά και στην επα-
ναφορά υπήρξε νέο σουτ του παίκτη της 
Ηλιούπολης και ο πορτιέρε της Καλλιθέας 
έδιωξε σε κόρνερ. Στο 51’ ο Νίλι εκτέλεσε 
κόρνερ από δεξιά και ο Βλάχος με κεφαλιά 
έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του 
Πολίτη.

Super League 2: Αποφασίστηκε η 
επ’ αόριστον διακοπή του πρωτα-
θλήματος
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 
2 αποφάσισε τη διακοπή του πρωταθλήμα-
τος, μετά τη ξαφνική απόφαση του Αυγε-
νάκη να μειώσει σημαντικά το ποσό που θα 
μοιραστούν οι ομάδες από τα ποσοστά του 
στοιχήματος.
Ο Λευτέρης Αυγενάκης, κατόπιν ξαφνι-
κής απόφασης άλλαξε την ΚΥΑ και οι ομά-
δες της Super League 2 από 5,1 εκατ. ευρώ 
που ήταν να μοιραστούν από τα ποσοστά 
του στοιχήματος θα βάλουν συνολικά στην 
τσέπη τους μόλις 1,7 εκατ. ευρώ.
Πρακτικά αυτό φέρνει μόλις 70.000 ευρώ 
στους συλλόγους - και όπως είναι λογικό 
αυτό προκάλεσε τη συνολική αντίδραση 
των ομάδων.
Στις 11.00 το πρωί πραγματοποιήθηκε, λοι-
πόν, έκτακτο Δ.Σ. και εκεί οι ομάδες ψήφι-
σαν ομόφωνα την την επ’ αόριστον διακοπή 
του πρωταθλήματος.
Μ’ αυτόν τον τρόπο, τα μέλη του συνεταιρι-
σμού προβάλλουν τη δική τους αντίσταση 
στην αδικία που επρόκειτο να συμβεί, στην 
περίπτωση που τελικά δεν περάσει η αρχική 
οδηγία της ΚΥΑ.
Η πρόταση για την επ’ αόριστον διακοπή 
του πρωταθλήματος πέρασε με 26-0, ενώ 
και οι ομάδες Β’, που δεν είχαν δικαίωμα 
ψήφου, συντάχθηκαν με το σύνολο της 
κατηγορίας και στήριξαν έτσι την απόφαση 
να σταματήσει η δράση μέχρι να βρεθεί 
λύση.

Superleague 2: «Ομόφωνη από-
φαση για αναστολή του πρωτα-
θλήματος»
Η Superleague 2 γνωστοποίησε την από-
φασή της για διακοπή του πρωταθλήματος 
με επίσημη ανακοίνωση.
Η διοργανώτρια έκανε γνωστή την από-
φαση που πάρθηκε στην σημερινή συνε-

δρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
τονίζοντας πως ομόφωνα αποφασίστηκε η 
επ’ αόριστον αναβολή της διεξαγωγής των 
επόμενων αγωνιστικών του πρωταθλήμα-
τος της Superleague 2, όπως είχε γνωστό 
πως συνέβη, ξεκαθαρίζοντας πως ο λόγος 
είναι η εφαμορφή της υπ΄ αριθμ. 620241/21-
12-21 ΚΥΑ που εξεδόθη σε εφαρμογή του Ν 
4764/20 άρθρου 79 κι έτσι δεν έχουν απο-
δοθεί στις ομάδες το ποσό των 8,5 εκατ. 
ευρώ το οποίο τους αντιστοιχεί από την 
φορολογία των εσόδων από τα τυχερά παί-
γνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της 
Superleague 2:
«Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Super League 2, 
παρέστησαν οι εκπρόσωποι των κατω-
τέρω αναφερομένων ΠΑΕ ΑΕΚ Β, ΠΑΕ ΑΕΛ, 
ΠΑΕ Athens Kallithea, ΠΑΕ Αιγάλεω, ΠΑΕ 
Αλμωπός Αριδαίας, ΠΑΕ Αναγέννηση Καρ-
δίτσας, ΠΑΕ Απόλλων Πόντου, ΠΑΕ Απόλ-
λων Σμύρνης, ΠΑΕ Βέροια ΝΠΣ, ΠΑΕ Διαγό-
ρας, ΠΑΕ Επισκοπή, ΠΑΕ Ηλιούπολη, ΠΑΕ 
Ηρακλής Λάρισας, ΠΑΕ Ηρόδοτος ΠΑΣΑ, 
ΠΑΕ Θεσπρωτός, ΠΑΕ Κηφισιά, ΠΑΕ Μακε-
δονικός, ΠΑΕ Νίκη Βόλου, ΠΑΕ Ολυμπια-
κός Β, ΠΑΕ ΟΦ Ιεράπετρας, ΠΑΕ Παναχα-
ϊκή, ΠΑΕ ΠΑΟ Ρουφ, ΠΑΕ Παναθηναϊκός Β, 
ΠΑΕ Πανσερραϊκός, ΠΑΕ ΠΑΟΚ Β, ΠΑΕ ΠΟΤ 
Ηρακλής, ΠΑΕ Προοδευτική, ΠΑΕ Χανιά, οι 

οποίες ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισαν:
Αναστέλλεται επ΄ αόριστον η διεξαγωγή 
των επόμενων αγωνιστικών των πρωτα-
θλημάτων της Betsson Super League 2 και 
της Κ19 λόγω ανωτέρας βίας, αφού μέχρι 
σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί η υπ΄ αριθμ. 
620241/21-12-21 ΚΥΑ που εξεδόθη σε 
εφαρμογή του Ν 4764/20 άρθρου 79 και 
δεν έχει αποδοθεί το ποσό των 8.5 εκα-
τομμυρίων ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στα 
έσοδα φορολογίας των τυχερών παιγνίων, 
έσοδο προϋπολογισμένο για τη βιωσιμό-
τητα των ομάδων.
Η Super League 2 επιφυλάσσεται παντός 
νομίμου δικαιώματός της και να προσφύγει 
αρμοδίως για την προάσπιση των συμφε-
ρόντων της στα αστικά και ποινικά δικαστή-
ρια καθ’ οιουδήποτε αυθαίρετα και αναπό-
δεικτα προσβάλλει, θίγει ή δυσφημεί τόσο 

τη διοργανώτρια αλλά και τις συμμετέχου-
σες ΠΑΕ».

ΠΣΑΠΠ για Super League 2: «Να 
μπει τέλος στο νέο διασυρμό που 
υφίσταται το ελληνικό ποδόσφαι-
ρο με θύματα τους ποδοσφαιρι-
στές»
Ο ΠΣΑΠΠ πήρε θέση και με ανακοίνωσή του 
θέτει Πολιτεία, ΕΠΟ και διοργανώτρια αρχή 
προ των ευθυνών τους για την επ’ αόριστο 
αναστολή του πρωταθλήματος της Super 
League 2.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 
2 αποφάσισε τη διακοπή του πρωταθλήμα-
τος, μετά τη ξαφνική απόφαση του Αυγε-
νάκη να μειώσει σημαντικά το ποσό που θα 
μοιραστούν οι ομάδες από τα ποσοστά του 
στοιχήματος.
Ο ΠΣΑΠΠ τοποθετήθηκε με ανακοίνωσή 
του πάνω στη συγκεκριμένη εξέλιξη, όπου 
και υπογραμμίζει τα εξής:
«Ακόμη μια μελανή σελίδα στο πρωτά-
θλημα της SL2 γράφτηκε σήμερα, μετά την 
επ’ αόριστον αναστολή του πρωταθλήμα-
τος επειδή δεν έχει εφαρμοστεί η υπ΄ αριθμ. 
620241/21-12-21 ΚΥΑ.
Η κατηγορία που λογίζεται ως αιμοδότης 
του ελληνικού ποδοσφαίρου για ακόμη μια 
φορά δεν τυγχάνει της δέουσας αντιμετώ-
πισης.
Δεν θα αναλωθούμε στο ποιος ευθύνεται, 

αλλά το μόνο που μπορούμε να πούμε – και 
δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία – είναι 
πως άπαντες (σ.σ. Πολιτεία, ΕΠΟ, διοργανώ-
τρια αρχή) έχουν το δικό τους μερίδιο ευθύ-
νης στα όσα συμβαίνουν.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι για ακόμη μια 
φορά οι πραγματικοί πρωταγωνιστές του 
αθλήματος και οι οικογένειες τους περιήλ-
θαν σε καθεστώς ανασφάλειας και είναι 
αυτοί που θα κληθούν να πληρώσουν το 
μάρμαρο.
Ως ΠΣΑΠΠ καλούμε όλους τους αρμόδιους 
φορείς να βρουν άμεσα λύση για να μπει 
ένα τέλος στο νέο διασυρμό που υφίσταται 
το ελληνικό ποδόσφαιρο με θύματα τους 
ποδοσφαιριστές».
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Η 
Κόνιασπορ ανακοίνωσε την από-
κτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη 
από τον Ολυμπιακό μέχρι και το 
τέλος της σεζόν.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές 
δεν προβλέπει οψιόν αγοράς. Υπενθυμίζε-
ται ότι το αντίστροφο δρομολόγιο έκανε ο 
Ζούμερ Μπουτούτσι, ο οποίος αποκτήθηκε 
με κανονική μεταγραφή.
Ο 29χρονος διεθνής μέσος αποχωρεί από 
τους Πειραιώτες έχοντας απολογισμό 226 
συμμετοχές και 14 γκολ και 16 ασίστ. Την 
τρέχουσα σεζόν είχε 14 συμμετοχές σε όλες 
τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ.

Μπουχαλάκης: «Ήρθα σε μεγάλη 
ομάδα της Τουρκίας»
Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης παρουσιάστηκε 
χαρούμενος για τη μετακίνησή του στην 

Κόνιασπορ και υποσχέθηκε στους φιλά-
θλους τον καλύτερο εαυτό.
Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης έκανε τις πρώ-
τες δηλώσεις ως παίκτης της Κόνιασπορ 
και δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του 
γι’ αυτήν την αλλαγή σελίδας στην καριέρα 
του.
«Είμαι ενθουσιασμένος που ήρθα σε αυτή 
τη μεγάλη ομάδα της Τουρκίας. Ανυπο-
μονώ να ξεκινήσω και να παίξω στο επό-
μενο παιχνίδι. Αυτό που μπορώ να πω είναι 
ότι θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύ-
τερο εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα να 
πετύχει τους στόχους της. Θα δώσω τον 
καλύτερο εαυτό για την ομάδα και τους 
οπαδούς της. Αυτό που μπορώ να διαβε-
βαιώσω τους οπαδούς είναι ότι είμαι 100% 
συγκεντρωμένος, θα δώσω τα πάντα», 
δήλωσε ο 29χρονος μέσος.

Η Κόνιασπορ ανακοίνωσε την 
απόκτηση του Μπουχαλάκη

Τζένοα: Επαγγελματίας ο Χρήστος 
Παπαδόπουλος

Ο 
Χρήστος Παπαδόπουλος ενη-
λικιώθηκε και απέκτησε τη δυ-
νατότητα να υπογράψει επαγ-
γελματικό συμβόλαιο με την 

Τζένοα όπου ανήκει από το καλοκαίρι 
του 2022. 
Ο Χρήστος Παπαδόπουλος υπέγραψε 
επαγγελματικό συμβόλαιο στην Τζένοα, 
το οποίο θα τον δεσμεύει για τα επόμενα 
τρία χρόνια.
Ο 18χρονος μέσος ενηλικιώθηκε την 1η 
Νοεμβρίου και απέκτησε τη δυνατότητα 
να γίνει επαγγελματίας σε ξένη χώρα.
Μετακόμισε στην Ιταλία το καλοκαίρι του 

2022, έχοντας ένα εξάμηνο στον Ηρα-
κλή Λάρισας και άλλο ένα εξάμηνο στον 
Αετό Μακρυχωρίου. Η καριέρα του σε 
επίπεδο ανδρών άρχισε το 2021 στον 
Φαλανιακό.
Τη φετινή σεζόν μετράει εννέα συμμε-
τοχές και τρία γκολ σε 446 λεπτά με την 
Τζένοα σε επίπεδο Πριμαβέρα.
«Χαρούμενος για το πρώτο μου επαγ-
γελματικό συμβόλαιο. Η σκληρή δου-
λειά συνεχίζεται!», έγραψε ο Παπαδό-
πουλος σε Instagram story, ανακοινώνο-
ντας αυτήν τη σπουδαία εξέλιξη για την 
καριέρα του.

Ρόμα - Κρεμονέζε 1-2: Σόκαρε την 
ομάδα του Μουρίνιο και πήρε 
τεράστια πρόκριση στους «4» του 
Κυπέλλου

Η 
Κρεμονέζε είναι ουραγός στην 
Serie A και έχει λίγες πιθανό-
τητες να σώσει την παρτίδα και 
να μείνει στην κορυφαία κατη-

γορία (είναι στο -10 από την 17η θέση) 
όμως ταυτόχρονα ζει ένα τρελό όνειρο 
στο Coppa Italia και δεν λέει να ξυπνή-
σει.
Τουναντίον, μοιράζει εφιάλτες στους 
αντιπάλους της, αφού μετά από την πρό-
κρισή της στα προημιτελικά όπου υπέ-
ταξε εκτός έδρας την Νάπολι μέσα από 
τη διαδικασία των πέναλτι, 
το βράδυ της Τε τάρτης 
(1/2) έκανε νέα μεγάλη 
έκπληξη.
Αυτή τη φορά θύμα 
της έπεσε η Ρόμα, 
με την Κρεμονέζε 
να  επ ικρα τ ε ί  με 
2-1 της ομάδας του 
Ζοζέ Μουρίνιο στην 
Ρώμη και να παίρνει 
εκείνο το εισιτήριο για 
τα ημιτελικά του θεσμού, 
όπου τον ερχόμενο Απρί-
λιο θα διεκδικήσει μία θέση στον 
μεγάλο τελικό μέσα από δύο αγώνες απέ-
ναντι στην Φιορεντίνα.
Όσον αφορά στο ματς, ο Μουρίνιο 
θέλησε να φρεσκάρει την 11άδα του 
βάζοντας μέσα σε αυτήν παίκτες που δεν 
είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής μέσα 
στη σεζόν (Ταχίροβιτς, Ελ Σααραουί, Βολ-
πάτο, Μπελότι), όμως δεν δικαιώθηκε για 
την επιλογή του, με τους φιλοξενούμε-
νους να εκμεταλλεύονται λάθος του Κου-
μπούλα και να κερδίζουν πέναλτι σε αντι-
κανονικο μαρκάρισμα του Πατρίσιο, που 
βρήκε τον «παθόντα» Ντέσερς να κάνει το 
0-1 από την άσπρη βούλα στο 28’.
Η έναρξη του δευτέρου μέρους βρήκε 
τους τζαλορόσι με τέσσερα νέα πρόσωπα 
όμως πριν προλάβουν να... ζεσταθούν 
ήρθε το 0-2 από εντυπωσιακό αυτογκόλ 
του Τσελίκ στο 49’, που είχε ως αποτέλε-
σμα οι γηπεδούχοι να τρέχουν και να μη 
φτάνουν.
Ούτε ο Ντιμπάλα ούτε ο Έιμπραχαμ που 
πέρασαν αλλαγή στο δεύτερο μέρος 
βρήκαν δίχτυα (είχε πλασέ στο δοκάρι ο 

Άγγλος), με τον βασικό Μπελότι να μειώ-
νει σε 1-2 στο τέταρτο λεπτό των καθυ-
στερήσεων αλλά αυτό να μην φτάνει για 
τους λύκους, με την Κρεμονέζε να κρατάει 
το χρυσό 2-1 μέχρι το φινάλε και να πανη-
γυρίζει μία απίστευτη πρόκριση, κατα-
δικάζοντας παράλληλα την Ρόμα σε ένα 
ιστορικό κάζο.
Στη φετινή Serie A η Κρεμονέζε είναι στην 
τελευταία θέση της βαθμολογίας και θα 
χρειαστεί να κάνει ένα μίνι θαύμα για να 
αποφύγει τον υποβιβασμό ωστόσο στο 

Coppa Italia μπορεί κάλλιστα να 
χαρακτηριστεί ως η ομάδα 

των... θαυμάτων.
Και αυτό γιατί στη φάση 
των «16» ξεπέρασε το 
εμπόδιο της Νάπολι 
αποκλείοντάς την στα 
πέναλτι στο «Ντιέγκο 
Μαραντόνα» ενώ στα 
προημιτελικά πέταξε 

εκτός συνέχειας την 
Ρόμα, επικρατώντας 2-1 

της ομάδας του Ζοζέ Μου-
ρίνιο σ το «Ολίμπικο» της 

Ρώμης.
Το γεγονός πάντως που «τρέλανε» τους 
λάτρεις της στατιστικής είναι πως στις 
δύο καλύτερες πορείες στην ιστορία της 
στο θεσμό, η Κρεμονέζε έχει συνδέσει 
το όνομά της με άλλες δύο ομάδες: την 
Νάπολι και την εθνική Αργεντινής.
Τη σεζόν 1986-87 που η Κρεμονέζε πήγε 
στους «4» του Κυπέλλου, η αλμπιστε-
λέστε ήταν ήδη πρωταθήτρια κόσμου 
χάρη στις μαγικές εμφανίσεις του Ντιέ-
γκο Μαραντόνα στα γήπεδα του Μεξι-
κού το 16 ενώ εκείνη τη σεζόν οι παρτε-
νοπέι πήραν το πρώτο τους σκουντέτο, 
καθοδηγούμενοι μάλιστα από τον «Πίμπε 
Ντ»Όρο». Τώρα, 36 χρόνια μετά, η Κρε-
μονέζε είναι ξανά στην τετράδα, με την 
εθνική Αργεντινής να έχει πάρει τη σκυ-
τάλη από το... 1986, κατακτώντας το 
Μουντιάλ του 2022, και την Νάπολι να 
είναι έτοιμη να πανηγυρίσει το τρίτο της 
πρωτάθλημα, με τη διαφορά της από την 
2η Ίντερ να είναι ήδη στους 13 βαθμούς 
και να έχει αυξητικές τάσεις βάσει της 
εικόνας των δύο ομάδων.
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Την τ έ ταρτη ν ίκη της σε ισάριθμε ς αναμε τρήσε ις σ το 
«Αλφαμέγα» πανηγύρισε η ΑΕΛ, επικρατώντας με 2-1 του 
Ακρίτα, γ ια την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος και 
παρέμεινε ζωντανή στη διεκδίκηση μιας θέσης στην πρώτη 
εξάδα του βαθμολογικού πίνακα.
Ο Ντζαλμά με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 90’+3 έδωσε 
τη νίκη «χρυσάφι» στην ομάδα του Τσέντιμορ Γιανέφσκι, 
που είχε ανοίξει το σκορ στο 37′ με τον Τεϊσέιρα. Ο Κλεμέ-
ντε (57′) ισοφάρισε προσωρινά για την ομάδα της Χλώρα-
κας.

Οι δύο ομάδες είχαν από ένα καλό ημίχρονο, με την ΑΕΛ να έχει 
τον έλεγχο στο πρώτο μέρος, να κυκλοφορεί την μπάλα, όμως να 
αντιμετωπίζει πρόβλημα στη δημιουργία. Ο Ακρίτας ήταν καλύ-
τερος στην επανάληψη και είχε την πρωτοβουλία, με εξαίρεση το 
τελευταίο δεκάλεπτο που οπισθοχώρησε. Τότε ήταν που η ομάδα 
της Λεμεσού ανέβασε ρυθμό και έψαξε το γκολ της νίκης, βρί-
σκοντας το στο 90’+3 χάρις την εύστοχη εκτέλεση του Ντζάλμα.
Ένατη συνολικά νίκη στο πρωτάθλημα για τη λεμεσιανή ομάδα, 
που ανέβηκε στους 31 βαθμούς, μείωσε στο -4 από Ομόνοια, 
Απόλλωνα και στο -3 από τη Νέα Σαλαμίνα. Οι δύο τελευταίοι 
έχουν ματς λιγότερο.
Από την άλλη, ο Ακρίτας έμεινε με τις εντυπώσεις, γνώρισε την 
17η ήττα του στο πρωτάθλημα και τέταρτη διαδοχική. Παρέμεινε 
στους 11 βαθμούς και την τελευταία θέση.
Για την 23η αγωνιστική, η ΑΕΛ φιλοξενείται από την Πάφος FC 
την Τετάρτη (8/2), ενώ ο Ακρίτας πάει στη Λάρνακα για να αντι-
μετωπίσει την ΑΕΚ, την Παρασκευή (10/2).

Γιανέφσκι: «Ότι μπορούμε για την εξάδα, έχουμε 
πιθανότητες και θα τις διεκδικήσουμε»
Στις πιθανότητες που έχει η ΑΕΛ για μια θέση στην πρώτη εξάδα 
αναφέρθηκε ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων, Τσέντομιρ Για-
νέφσκι, μετά τη νίκη (2-1) επί του Ακρίτα Χλώρακας.
Όσα δήλωσε ο Τσέντομιρ Γιανέφσκι: 
Αρχικά είπε: «Έχω πει ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Ο Ακρί-
τας είναι πολύ καλή ομάδα. Αξίζει να έχει περισσότερους βαθ-
μούς. Όλοι νόμιζαν ότι θα κερδίζαμε εύκολα. Ήμασταν καλοί 
στο πρώτο μέρος, είχαμε ενέργεια. Στο 2ο δώσαμε χώρο στον 
Ακρίτα. Ευτυχώς κερδίσαμε. Ήταν σημαντικό να μην έχουμε δεύ-
τερη απώλεια μετά την Νέα Σαλαμίνα. Είμαι ικανοποιημένος».
Για το αν μπορεί η ΑΕΛ για εξάδα: «Θα κάνουμε ότι μπορούμε 
και θα δούμε. Έχουμε πιθανότητες και θα τις διεκδικήσουμε. Δεν 
εξαρτάται μόνο από εμάς. Για το κύπελλο έχουμε την Νέα Σαλα-
μίνα όμως θα δούμε το ματς αυτό με την Πάφο. Είναι 50-50 τα 
παιχνίδια με την Νέα Σαλαμίνα. Σήμερα είδαμε κάποιους νεα-
ρούς. Ο Κατσανίκλιτ ς επανήλθε. Θα δούμε και τους υπόλοι-
πους».
Για τον κόσμο: «Είναι ωραία η ατμόσφαιρα που φτιάχνεται στο 
νέο γήπεδο. Μας βοηθά πάρα πολύ»

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σάμουελ Μραζ 
η Ανόρθωση επικράτησε 4-1 της Ομόνοιας με 
ανατροπή στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», για 
την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο 
Σλοβένος επιθετικός στην παρθενική του πα-
ρουσία στην ενδεκάδα της «Κυρίας» πέτυχε 
το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του και οδή-
γησε την ομάδα της Αμμοχώστου σε μία ση-

μαντική νίκη ψυχολογίας που αποδεικνύει τα βήματα 
προόδου της. Ο Αντονίν Κορτές στο 90+4’ έβαλε το κε-
ρασάκι στην τούρτα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ, 
με την Ανόρθωση να γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο 
τα γενέθλια 112 χρόνων από την ίδρυσή της.
Ήταν η πρώτη επιτυχία των κυανόλευ-
κων επί του «τριφυλλιού» στη Λάρ-
νακα μετά τον Μάη του 2018 και 
πέντε αποτυχημένες προσπά-
θειες. Η ομάδα του Βέσκο 
Mιχαΐλοβιτς πανηγύρισε την 
πιο ευρεία νίκη της στη σεζόν, 
πραγματοποιώντας την καλύ-
τερη της φετινή εμφάνιση. 
Στην 9η θέση με 26 βαθμούς 
η ομάδα της Αμμοχώστου, 
κρατάει τη νίκη, την πολύ καλή 
παρουσία των τεσσάρων χειμερι-
νών αποκτημάτων και τη διάθεση του 
κόσμου στις εξέδρες.
Στον αντίποδα, η Ομόνοια προηγήθηκε στο σκορ 
με τον Λοΐζου στο 30, μετά το λάθος του Σάμπο, αλλά 
ήταν τραγική στο δεύτερο ημίχρονο. Στην άμυνα έμπαζε 
από παντού και κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος, ενώ 
επιθετικά ήταν ανύπαρκτη χωρίς καμία τελική προσπά-
θεια! Οι πράσινοι είναι στην 5η θέση με 35 βαθμούς, 
όμως κινδυνεύουν να μείνουν εκτός εξάδας.
Με γκολ του Μραζ στο 45’, μετά από λάθος πάσα του 
Κούσουλου, η Ανόρθωση ισοφάρισε σε 1-1 με άψογο 
πλασέ, ενώ στην πρώτη τελική της προσπάθεια στο β’ 
ημίχρονο πήρε κεφάλι στο σκορ. Ο Γκερέρο εκτέλεσε 
κόρνερ στο 53’, η άμυνα της Ομόνοιας έδιωξε προσω-
ρινά και μετά από κεφαλιά πάσα του Ιωάννου ο Μραζ 
βρέθηκε σε θέση βολής. Σταμάτησε ψύχραιμα την 
μπάλα και με ωραίο γυριστό σουτ νίκησε για δεύτερη 
φορά τον Φαμπιάνο. Στο 73’ η ομάδα της Αμμοχώστου 

πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων με τον ασταμάτητο 
Μραζ να σκοράρει με κοντινή προβολή, μετά από σουτ 
του Παρούτη και κόντρα της μπάλας. Ο Αντονίν Κορτές 
αντικατέστησε στο 87’ τον μεγάλο πρωταγωνιστή του 
αγώνα και πρόλαβε να βάλει τη δική του πινελιά, δίνο-
ντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Ανόρθωσης. 
Με διπλή προσπάθεια στο 90+4’ έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Φαμπιάνο 
για το 4-1.
Στην πίστη των ποδοσφαιριστών του να ανατρέψουν το 
σκορ στάθηκε ο Βέσκο Μιχαΐλοβιτς μετά το τέλος του 
αγώνα με την Ομόνοια που βρήκε την ομάδα της Αμμο-
χώστου νικήτρια με 4-1. Ο Σερβοκύπριος τεχνικός κλη-

θείς να σχολιάσει την παρουσία των νέων απο-
κτημάτων και συγκεκριμένα του Σάμουελ 

Μραζ υπογράμμισε ότι «γι’ αυτό απο-
κτήθηκαν».Αναλυτικά οι δηλώσεις

«Όσο είμαι εγώ στην ομάδα ήταν 
με διαφορά η καλύτερη μας 
εμφάνιση. Σκοράραμε σε πολύ 
κρίσιμο του αγώνα στο 45’ και 
πιστέψαμε ότι μπορούσαμε να 
ανατρέψουμε το σκορ. Συγχαρη-
τήρια στους παίκτες μου, δεν έχω 

κάτι άλλο να πω».
Για τα γκολ του Μραζ και την παρου-

σία των νέων αποκτημάτων: «Για αυτό 
ήρθαν στην ομάδα, για να βοηθήσουν. 

Είπα στην πρώτη συνέντευξη ότι για αυτό 
ήρθαν στην ομάδα».

Για το Κύπελλο: «Σίγουρα μπορούμε να φτάσουμε στην 
κατάκτηση του Κυπέλλου και αυτή θα είναι η προσπά-
θεια».
Χαρούμενος και ικανοποιημένος με τη μεγάλη νίκη 
(4-1) της Ανόρθωσης επί της Ομόνοιας, δήλωσε στην 
κάμερα της Cablenet ο Μικέλ Άνχελ Γκερέρο. Αρχικά 
είπε: «Ήταν μια μεγάλη νίκη, δείξαμε τι αξίζουμε αλλά 
έχουμε πολλά ακόμη να βελτιώσουμε. Πρέπει να 
συγκεντρωθούμε και να δούμε τη συνέχεια».
Για την εμφάνισή του στο ντέρμπι: «Είμαι πολύ χαρού-
μενος για το πρώτο μου παιχνίδι στην έδρα μας. Προ-
σπάθησα να βοηθήσω την ομάδα στην άμυνα και την 
επίθεση. Δουλεύω σκληρά, είμαι ομαδικός παίχτης. 
Αυτό που έχει σημασία είναι να βοηθάω την ομάδα μου 
να κερδίζει».

Ανόρθωση – Ομόνοια 4-1: Πάρτι 
γενεθλίων με σούπερ Μραζ

ΑΕΛ – Ακρίτας 2-1: Το 
«κάστρο» της την κράτησε 
ζωντανή!
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αθλητικά

Το βράδυ της Τρίτης (31/1) ήταν ακόμα μία απόδειξη πως 
ο φετινός Ολυμπιακός δεν είναι ομάδα οκτάδας ή τετρά-
δας, αλλά contender στη EuroLeague. Οι Πειραιώτες 
ταξίδεψαν στην Τουρκία χωρίς τον Κώστα Σλούκα, δεν 
είχαν ούτε τον Άλεκ Πίτερς, ακόμη κι έτσι όμως διέλυσαν 
με 93-73 τη Φενέρμπαχτσε (την είχαν συντρίψει με 94-67 
στο ματς του πρώτου γύρου) και έμειναν για τρίτη συνε-
χόμενη αγωνιστική στην κορυφή της κατάταξης.
Στο 15-7 ανέβηκαν οι Πειραιώτες του Γιώργου Μπαρτζ-
ώκα (8-3 εντός και 7-4 εκτός έδρας), που είδε τον Αϊζέια 
Κάναν να κάνει πράγματα και θαύματα (20 πόντοι σε 21 
λεπτά), τον Κώστα Παπανικολάου σε απίστευτη κατά-
σταση (21 πόντοι) και τους Τόμας Γουόκαπ, Γιαννούλη 
Λαρεντζάκη, Σάσα Βεζένκοβ να ακολουθούν γεμίζοντας 
τις στατιστικές τους.
Στο 13-9 έπεσε η Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Ιτούδη 
(7-4 εντός και 6-5 εκτός έδρας), που είχε full roster, αλλά 
είδε ένα πολύ κακό ξεκίνημα από το οποίο οι 
παίκτες του δεν μπορούσαν να ανακάμ-
ψουν. Πλην του σπουδαίου Μάρκο 
Γκούντουριτς και του μαχητι-
κού Κώστα Αντετοκούνμπο, 
ουδείς ήταν σε έστω υπο-
φερτή κατάσταση για την 
ομάδα της Κωνσταντι-
νούπολης.

Ο MVP
Ο Αϊζέια Κάναν άκουσε 
πολλά. Διάβασε ακόμη 
περισσότερα. Δεν έσκυψε 
ποτέ το κεφάλι, συνέχισε να 
δουλεύει και πλέον έχει αποδεί-
ξει την αξία του. Ήταν απίθανος στην 
Κωνσταντινούπολη, έβαλε 20 πόντους σε 
21 λεπτά (6/9 τρίποντα), δεν έκανε λάθος, ήταν 
θωρηκτό και στην άμυνα και πλέον δεν έχει καμία ανάγκη 
να αποδείξει την αξία του.

Ο αδύναμος κρίκος
Ο Σκότι Γουίλμπεκιν αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές 
μετά από μόλις 10:58 και ενώ είχε προλάβει να αστοχήσει 
σε πέντε τρίποντα, οπότε σε εκείνον πηγαίνει ο τίτλος του 
χειρότερου της Φενέρμπαχτσε. Κακό ματς και από τον Νικ 
Καλάθη, που δεν σκόραρε, δεν δημιούργησε, δεν έδωσε 
κάτι στην άμυνα και γενικώς έμεινε πολύ μακριά από τον 
καλό εαυτό του.
Τα στατιστικά που ξεχώρισαν
Με 20 ριμπάουντ και με 6/9 τρίποντα έκλεισε την πρώτη 
περίοδο ο Ολυμπιακός, την ώρα που η Φενέρμπαχτσε 
μετρούσε έξι σκουπίδια και μόλις 1/8 σουτ από την περι-
φέρεια. Στο ημίχρονο οι γηπεδούχοι είχαν 6/19 δίποντα 
και αρνητική αναλογία ασίστ/λαθών (6/9) και στο τέλος 

της βραδιάς το χαμηλό ποσοστό των Τούρκων σε συνδυ-
ασμό με την απίθανη επίδοση του Ολυμπιακού από την 
περιφέρεια, δεν άφησαν ιδιαίτερα περιθώρια για ανα-
λύσεις.

Ο αγώνας
Με τρίποντα από τους Παπανικολάου - Κάναν (0-6) άνοιξε 
το ματς ο Ολυμπιακός, με τον Αμερικανό να βάζει και δεύ-
τερο σουτ για το 7-14 στο 7’, αμέσως μετά από κάρφωμα 
του Αντετοκούνμπο. Η άμυνα των ερυθρόλευκων ήταν 
φανταστική, ο Κάναν έβαλε και τρίτο τρίποντο για το 
10-24 της περιόδου και όλα λειτουργούσαν στην εντέλεια 
για την ομάδα του Μπαρτζώκα, ακόμη και με το περιορι-
σμένο ροτέισον στα γκαρντ και στο τέσσερα.
Με Λούντζη - Λαρεντζάκη και με τον ΜακΚίσικ στο 
παρκέ, στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Ολυμπι-
ακός πήγε και στο +18 (31-13 στο 12’) και στο +20 (16-

36 στο 13’) και στο +23 (16-39 στο 14’) και στο 
+26 (16-42 στο 15’) και στο +28 (16-44 

στο 16’) και στο +30 (16-46). Εκεί 
ο Σκότι Γουίλμπεκιν αποβλή-

θηκε με δεύτερη τεχνική 
ποινή, το γήπεδο ξεση-
κώθηκε, ο Γκούντουριτς 
πήρε φάσεις και έδωσε 
λύσεις, όμως το 30-51 
του ημιχρόνου ήταν 
σπουδαίο για τους Πει-
ραιώτες των 8/16 διπό-

ντων και των 9/16 τριπό-
ντων.

Η αργοπορημένη επι-
σ τροφή της Φενέρμπα-

χτσε στον αγωνιστικό χώρο για 
την έναρξη του β’ μέρους οδήγησε σε 

timeout που χρέωσαν οι διαιτητές τους γηπε-
δούχους, για να προκύψει ακόμη περισσότερη γκρίνια 
από την εξέδρα. Και όμως, ο Ολυμπιακός δεν «μάσησε», 
ο Κάναν έφτασε τους 17 (5/8 τρίποντα) για το 41-68 στο 
25’, έφτασε και τους 20 για το 46-75 στο 29’ και κάπου 
εκεί όλοι κατάλαβαν ότι το ματς είχε κριθεί. Όλοι, εκτός 
από τους παίκτες του Ιτούδη, που δεν σταμάτησαν την 
προσπάθεια.
Διαδοχικά τρίποντα και ένα επί μέρους 15-2 μάζεψαν 
τη διαφορά στους 13 (66-79), ο Μπαρτζώκας κάλεσε 
timeout στο 34’ και ένα σουτ του Γουόκαπ ήταν ακριβώς 
αυτό που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός για να καθαρίσει ορι-
στικά τον αγώνα. Στον χρόνο που έμενε οι ερυθρόλευ-
κοι απόλαυσαν τη διαδικασία, διασκέδασαν και έφυγαν 
από την Κωνσταντινούπολη θριαμβευτές και κυρίως δια-
βασμένοι μετά από τα παθήματά τους σε προηγούμε-
νους αγώνες που έπρεπε, αλλά δεν είχαν κλειδώσει όταν 
έπρεπε.

Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 73-93: 
Ασυγκράτητος στην Πόλη

Επιβλητική εμφάνιση από τον Ολυμπιακό στην Κωνσταντινούπολη και τεράστια νίκη επί της 
Φενέρμπαχτσε (93-73) που τον κράτησε για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική στην κορυφή της EuroLeague.

Ρεάλ Μαδρίτης - 
Παναθηναϊκός 83-68: 
Ξανά κατώτερος των 
προσδοκιών

Ο MVP
Από την πρώτη κιόλας περίοδο, 
ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε κυριάρ-
χησε κοντά στο καλάθι απέναντι σε 
όλους τους ψηλούς του Παναθηνα-
ϊκού. Είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο 
χρόνο. Ο δυναμικός φόργουορντ της 
Ρεάλ Μαδρίτης αποδείχθηκε αρκετά 
αποτελεσματικός, για να κλείσει την 
βραδιά με 16 πόντους (με 5/8 δίπο-
ντα, 0/1 τρίποντο και 6/6 βολές), 7 
ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος 
σε 17’37’’ συμμετοχής.

Ο αδύναμος κρίκος
Ο Ντέρικ Γουίλιαμς δεν είναι καλά 
το τελευταίο διάστημα, δεν απο-
δίδει στα πολύ υψηλά επίπεδα του 
α’ μισού της σεζόν. Οι αριθμοί του 
ήταν φτωχοί γι ακόμη ένα βράδυ τις 
τελευταίες εβδομάδες, πολύ περισ-
σότερο όμως η εικόνα που (δεν) έχει 
στην άμυνα αποτέλεσε το μείζον 
πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Ο 
31χρονος φόργουορντ τελείωσε το 
παιχνίδι με 3 πόντους με 0/1 δίπο-
ντο και 1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 
1 κλέψιμο και 1 λάθος 22’05’’ συμ-
μετοχής.

Το στατιστικό που ξεχώρισε
Το παιχνίδι είχε τελειώσει από το 
πρώτο μέρος για τον Παναθηνα-
ϊκό, οπότε τα 4/21 δίποντα που είχε 
στην ανάπαυλα η ομάδα του Ντέγιαν 
Ράντονιτς αποτελούν το μεγαλύτερο 
στατιστικό πρόβλημα. Από κοντά 
βέβαια επίσης τα σχεδόν διπλά-
σια λάθη από τις ασίστ (9 έναντι 5) 
στο ημίχρονο. Το -18 εκείνου του 
σημείου λοιπόν εξηγείται απόλυτα.

Ο αγώνας
Ούτε για πέντε λεπτά δεν ήταν αντα-
γωνιστικός ο Παναθηναϊκός στο 
WiZink Center, δεδομένου πως στα 
μισά της πρώτης περιόδου βρισκό-
ταν ήδη στο -13 (15-2 στο 5’). Κάποια 

εύστοχα περιφερειακά σουτ βοήθη-
σαν προκειμένου να περιοριστεί το 
μέγεθος της ζημιάς, αλλά -και πάλι- 
η ουσία δεν άλλαζε αφού η Ρεάλ 
Μαδρίτης κυριαρχούσε στο παρκέ, 
δίχως μάλιστα να πατήσει το γκάζι.
Με 4/21 σουτ και 3 λάθη στην 
πρώτη περίοδο άλλωστε, η ομάδα 
του Ντέγιαν Ράντονιτς μπορούσε 
να λέει «πάλι καλά» που η διαφορά 
ήταν μόνο στους δώδεκα πόντους 
(26-14).
Η κατηφόρα συνεχίστηκε μετά τη 
μίνι διακοπή για το δεκάλεπτο, με 
τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε να δίνει 
την επιθετική σκυτάλη στον Ντζα-
νάν Μούσα, ο οποίος ηγήθηκε στον 
δρόμο για το +17 (42-25) του 17ου 
λεπτού.
Οι πράσινοι, από τη μεριά τους, 
ήταν ασύνδετοι επιθετικά, δεν είχαν 
την απαιτούμενη επικοινωνία στην 
άμυνα και με τους γηπεδούχους να 
έχουν 15/21 δίποντα και 10 ασίστ 
για 3 λάθη ήταν λογικό να βρεθούν 
στο -18 (48-30) στην ανάπαυλα. Μία 
διαφορά που εκ των πραγμάτων 
προκαθόριζε τον νικητή της αναμέ-
τρησης.
Τα προβλήματα δεν σταμάτησαν να 
υφίστανται για τον Παναθηναϊκό στο 
τρίτο δεκάλεπτο, με τον Γκερσόν Για-
μπουσέλε να είναι ξανά καταλυτικός. 
Το ισπανικό προβάδισμα έφτασε στο 
+21 (60-39 στο 26’) για να θυμίσει σε 
όλους πως η διαφορά των δύο ομά-
δων είναι μεγάλη (τεράστια). Έκτοτε 
όμως, οι παίκτες του Τσους Ματέο 
έριξαν ταχύτητα, δεν πιέστηκαν και 
δεν πίεσαν για περισσότερα πράγ-
ματα.
Έκαναν τα απολύτως απαραίτητα και 
διατήρησαν την απόσταση ασφα-
λείας απέναντι σε μια ομάδα, που 
προσπαθούσε απλά να περιορίσει 
την έκταση της ζημιάς. Πολύ απλά 
γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι 
καλύτερο...
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Η Ένωση έστησε πάρτι στην Η Ένωση έστησε πάρτι στην 
OPAP Arena και ανέβηκε μόνη OPAP Arena και ανέβηκε μόνη 
πρώτη στην κορυφήπρώτη στην κορυφή σελ. 61σελ. 61 σελ. 68σελ. 68

Ξανά τρίτος με super Ξανά τρίτος με super 
Ντάντας και τώρα Ντάντας και τώρα 
ΟλυμπιακόςΟλυμπιακός

Φενέρμπαχτσε - Oλυμπιακός Φενέρμπαχτσε - Oλυμπιακός 
73-93: Ασυγκράτητος στην 73-93: Ασυγκράτητος στην 
ΠόληΠόλη

σελ. 62σελ. 62

3 Φεβρουαρίου 2023

SPORTS
www.hellasnews-radio.com


