
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ HELLAS NEWS ΣΤΟ PC, ΣΤΟ LAPTOP, ΣΤΟ TABLET  Ή ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ ΣΤΟ WWW.HELLASNEWS-RADIO.COM

«Μη, παρακαλώ σας, μη λησμονάτε τη χώρα μου» (Ελύτης)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

17 ΦΕΒΡΟΥAΡΙΟΥ 2023
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 1515
EΚΔΟΣΕΙΣ: ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 416.421.5562

www.hellasnews-radio.com
info@hellasnews-radio.com  

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1993PRICE: $2.50

σελ.12σελ.12

Ο Doug Ford ζητά αναθεώρησηΟ Doug Ford ζητά αναθεώρηση
του ομοσπονδιακού σχεδίουτου ομοσπονδιακού σχεδίου
χρηματοδότησης της υγειονομικήςχρηματοδότησης της υγειονομικής
περίθαλψηςπερίθαλψης

ΝΑΤΟ: Πρέπει να προετοιμαστούμε ΝΑΤΟ: Πρέπει να προετοιμαστούμε 
για μακρά αντιπαράθεση με τη για μακρά αντιπαράθεση με τη 
Ρωσία Ρωσία σελ. 7σελ. 7

σελ.13

σελ.26 σελ.71

σελ.4



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

17 Φεβρουαρίου 2023
www.hellasnews-radio.com



3ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ17 Φεβρουαρίου 2023

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

17 Φεβρουαρίου 2023
www.hellasnews-radio.com



HELLAS NEWS

148 O’Connor Dr., Toronto ON M4J 2S4  -  Tel: 416-421-5562 - Cell: 647-718-8012 Fax: 647-340-7426

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Αν ζητάς φίλε μου, 

η γυναίκα σου να 

είναι ένας άγγελος 

στη ζωή σου, 

φρόντισε πρώτα να 

της δημιουργήσεις 

έναν παράδεισο...

Οι άγγελοι δεν ζουν 

στην κόλαση!

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Εύχομαι για άλλη μία εβδομάδα 
να σας βρίσκω καλά και με 

πολύ υγεία και το εννοώ από τα βάθη της 
καρδιάς μου, γιατί με ό,τι διαβάζουμε κι 
ακούμε κάθε ημέρα από τον πλανήτη Γη τα 
δισεκατομμύρια μικρόβια κάνουν παρέλαση 
και οι παγκόσμιοι επιστήμονες τους βάζουν 
ονόματα και στο τέλος θα μπερδευτούν κι οι 
ίδιοι.
Λοιπόν, όσο μπορούμε προσοχή γιατί 
επικοινωνούμε με ανθρώπους που ούτε 
ξέρουμε αλλά και να τους ξέρουμε δεν 
γνωρίζουμε με ποιον ήταν πέντε λεπτά πριν 
συναντήσει εμάς. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
Πάμε παρακάτω, λοιπόν. Ομογενειακά 
και στην Αμερική κι εδώ υπάρχουν 
προβλήματα μικρά και μεγάλα που λύνονται 
ή πολλαπλασιάζονται. Ένα πρόβλημα όμως 
που γίνεται επικίνδυνο είναι με κάποιους 
συλλόγους κι ομοσπονδίες που δεν υπάρχουν 
πλέον άνθρωποι να ασχοληθούν και να 
ελέγχουν τα τεκταινόμενα. Κι αυτό επειδή 
οι παλαιοί που είχαν μεράκι μας άφησαν 
ημέρες κι ο Θεός να τους συγχωρέσει. Κάποιοι 
καινούριοι που μπαίνουν γιατί τους το ζητάνε 
οι γονείς κλπ και παραμένουν οι παλαιοί 
που ξέροντας ότι κανένας δεν ασχολείται με 
τον δικό τους τρόπο ελίσσονται και κάνουν 
ότι θέλουν χωρίς να ρωτάνε κανέναν. Θέλω 
να ξέρετε ότι υπάρχουν μικροί σύλλογοι 
με ελάχιστα μέλη που έχουν τεράστιες 
περιουσίες και χρήμα CASH! 
Αδέλφια, τι γίνεται με αυτές τις περιουσίες, 
ποιος τα ελέγχει, τι γίνονται αυτά τα χρήματα 
που εισέρχονται στα ταμεία τους; Δεν ξέρουνε 
αυτά τα μέλη πως… εξέρχονται… κι είναι κι 
ηλικιωμένοι και ξεχνάνε εύκολα;
Υπάρχουν χρόνια μεγάλοι οργανισμοί και 
δεν έχουν ούτε τον αριθμό του κράτους που 
τους ονομάζει ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ!!! Και 

τι γίνεται αδέλφια όταν υπάρχουν ακίνητες 
περιουσίες και ζεστό χρήμα  από εκδηλώσεις 
κλπ κλπ και στο συμβούλιο βρίσκονται 3-4 
άτομα γιατί άλλοι τους αποφεύγουν σαν 
ο διάολος το λιβάνι και το κυριότερο στο 
συμβούλιο πρόεδρος και μερικά μέλη να μην 
κατάγονται καν από το μέρος του συλλόγου 
όπου προεδρεύουν.
Έχουμε αρκετές καταγγελίες αλλά 
δεν είμαστε δικαστές. Φυσικά, είμαστε 
δημοσιογράφοι και μας διαβάζουν και μας 
εμπιστεύονται χιλιάδες άνθρωποι. Φυσικά, 
σας υπόσχομαι τουλάχιστον για την δική μας 
περιοχή θα ασχοληθούμε λεπτομερώς και 
θα ρωτήσουμε να μάθουμε για να μάθετε κι 
εσείς που είστε σε οργανισμούς που υπάρχει 
μεγάλη ή μικρή περιουσία κι αρκετό χρήμα. 
Για ρίξτε μια ματιά να δείτε τι γίνεται, γιατί 
είναι αμαρτία χρήματα που μαζεύτηκαν 
πετραδάκι – πετραδάκι να τα τρώνε κάποιοι 
ξύπνιοι που τα βρήκαν έτοιμα.
Στην Αμερική πρόεδρος μεγάλου συλλόγου 
πούλησε το κτίριο που ήταν ξοφλημένο, 
ένα αυτοκίνητο του συλλόγου κι ότι χρήμα 
υπήρχε στην τράπεζα και την έκανε για 
Ελλάδα κι επειδή δεν υπήρχαν άνθρωποι να 
τον κυνηγήσουν περνάει ζωή χαρισάμενη 
γιατί ήταν σε πολύ καλή περιοχή το κτίριο.
Λοιπόν, για ανασκουμπωθείτε μερικοί που 
ανήκετε σε συλλόγους που έχουν μικρές 
και μεγάλες περιουσίες κι αφήστε το «δεν 
βαριέσαι αδελφέ» θα φροντίσουν οι επόμενες 
γενεές. Γιατί με 8 στους 10 γάμους να είναι 
μεικτοί δεν βλέπω επερχόμενες γενεές να 
ασχολούνται με ελληνικούς συλλόγους. 
ΕΛΕΟΣ, όχι άλλο στην υγειά των κορόιδων 
και θα επανέλθω για αυτό, είναι πολύ σοβαρό 
θέμα.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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ΝΑΤΟ: Πρέπει να προετοιμαστούμε για μακρά αντιπαράθεση με 
τη Ρωσία 

Τ
ο ΝΑΤΟ πρέπει να προετοιμαστεί για μια μακρά αντι-
παράθεση με τη Ρωσία, καθώς ο πρόεδρος Βλαντί-
μιρ Πούτιν δεν δείχνει καμία επιθυμία για ειρήνη, έ-
να χρόνο μετά την εισβολή στην Ουκρανία, προειδο-

ποίησε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ 
σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.
«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι μακροπρόθεσμα, 
μπορεί να διαρκέσει για πολλά, πολλά χρόνια», προειδο-
ποίησε.
«Ο πρόεδρος Πούτιν θέλει μια διαφορετική Ευρώπη, μια 
Ευρώπη όπου αυτός μπορεί να ελέγχει τους γείτονές του, 
όπου αυτός μπορεί να αποφασίζει τι μπορούν να κάνουν οι 
χώρες», ανέφερε ο Στόλτενμπεργκ, μια εβδομάδα πριν από 
την πρώτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Έπειτα από ένα χρόνο μαχών με δεκάδες χιλιάδες θύματα 
και στις δύο πλευρές, η Βορειοατλαντική Συμμαχία εκφρά-
ζει φόβους για μια νέα ρωσική επίθεση.
Τα 30 κράτη μέλη της Συμμαχίας παραμένουν πιο αποφα-
σισμένα από ποτέ να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα βγει 
στο τέλος νικήτρια, τόνισε ο Στόλτενμπεργκ.
«Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα κερ-
δίσει αυτόν τον πόλεμο και για να της παράσχουμε όπλα, 
πυρομαχικά και την υποστήριξη που χρειάζεται», είπε.
«Αν ο πρόεδρος Πούτιν κερδίσει στην Ουκρανία, θα είναι 
μια τραγωδία για τους Ουκρανούς. Αλλά θα είναι επίσης 
επικίνδυνο για όλους εμάς, επειδή αυτός και άλλοι αυταρ-
χικοί ηγέτες θα πειστούν ότι όταν χρησιμοποιούν στρατι-
ωτική δύναμη, μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους», 
κατέληξε.

Στην Ουκρανία ο Κέιρ Στάρμερ των Εργατικών 
– Συναντήθηκε με τον Ζελένσκι
Η στήριξη της Βρετανίας στην Ουκρανία δεν θα αλλάξει αν 
το Εργατικό Κόμμα, που βρίσκεται σήμερα στην αξιωματική 
αντιπολίτευση, κερδίσει την εξουσία στις επόμενες βρετα-
νικές εκλογές, τόνισε ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ 
κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ουκρανία.
Η Βρετανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές 
της Ουκρανίας υπό τους κυβερνώντες Συντηρητικούς και ο 
πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ακολούθησε το παράδειγμα 
του προκατόχου του, Μπόρις Τζόνσον, επισκεπτόμενος το 
Κίεβο σήμερα Πέμπτη. Ο Τζόνσον είναι δημοφιλής στην 
Ουκρανία και μια οδός φέρει το όνομά του.
Οι δημοσκοπήσεις δίνουν στους Εργατικούς ισχυρό προβά-
δισμα έναντι των Τόρις.
«Αν διεξαχθούν εκλογές το επόμενο έτος και υπάρξει 
αλλαγή κυβέρνησης, η θέση για την Ουκρανία θα παρα-
μείνει η ίδια», διαβεβαίωσε ο Στάρμερ επισκεπτόμενος την 

Ιρπίν έξω από το Κίεβο. Η πόλη είχε καταληφθεί προσωρινά 
από τις ρωσικές δυνάμεις, με το Κίεβο να κατηγορεί τους 
εισβολείς ότι διέπραξαν θηριωδίες προτού αποχωρήσουν. 
Η Ρωσία έχει αρνηθεί αυτές τις καταγγελίες, αλλά ερευνη-
τές συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία για εγκλήματα πολέ-
μου σε διάφορες ουκρανικές πόλεις συμπεριλαμβανομέ-
νης της Ιρπίν.
«Είναι απίστευτο να βλέπεις αποδείξεις για φρικαλεότητες 
που είδα σήμερα το πρωί. Φωτογραφίες αμάχων στα περί-
χωρα του Κιέβου με δεμένα μάτια, με τα χέρια δεμένα πίσω 
από την πλάτη τους», τόνισε ο Στάρμερ.
Ο ηγέτης των Εργατικών επισκέφθηκε επίσης την Μπούτσα, 
μια άλλη πόλη κοντά στο Κίεβο, όπου έχουν τεκμηριωθεί 
ρωσικές θηριωδίες, προτού μεταβεί στο Κίεβο για συνομι-
λίες με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο Στάρμερ, πρώην δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, είπε ότι θέλει να δείξει υποστήριξη στις εκκλήσεις της 
Ουκρανίας για δικαιοσύνη και αποζημιώσεις για τις ρωσι-
κές ενέργειες κατά τη διάρκεια του πολέμου.
«Πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη για αυτό. Πρέπει να υπάρ-
ξει δικαιοσύνη στη Χάγη [ενν. Στο Διεθνές Δικαστήριο και το 
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που εδρεύουν στην πόλη] και 
πρέπει να υπάρξει κατάλληλη αποζημίωση στην ανοικοδό-

μηση της Ουκρανίας», είπε.

Έκθεση: Εξασθενημένος ο ρωσικός στρατός, ε-
νισχυμένο το ΝΑΤΟ
Η Ρωσία υπέστη σημαντική απώλεια της στρατιωτικής 
ισχύος της, καθώς έχασε μεταξύ άλλων και μεγάλο μέρος 
των πιο σύγχρονων εξοπλισμών της, η Ουκρανία βρίσκεται 
σε πλήρη εκσυγχρονισμό και η Κίνα έχει αρχίσει μια πρω-
τοφανή αύξηση των δαπανών της, σύμφωνα με τον ετήσιο 
απολογισμό του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Σπου-
δών (IISS). Η δημοσιοποίηση της έκθεσης του 2023 για τη 
Στρατιωτική Ισορροπία που συντάσσει το IISS έρχεται σχε-
δόν ένα χρόνο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.
Για τον ρωσικό στρατό, οι ανθρώπινες απώλειες των πρώ-
των φάσεων της εισβολής αντισταθμίσθηκαν με την επι-
στράτευση, όμως αυτή σήμανε μια συρροή λιγότερο πεπει-
ραμένων στρατιωτών, υπογραμμίζει το IISS.
ο ινστιτούτο αναφέρει μια αλλαγή στη σύνθεση του στόλου 
των ρωσικών τεθωρακισμένων. Περίπου τα μισά από τα 
ρωσικά άρματα μάχης T-72B3 και T-72B3M, καθώς και αριθ-
μός αρμάτων μάχης T-80 έχουν καταστραφεί, σε σημείο 
που ο ρωσικός στρατός έχει αναγκασθεί να επαναφέρει σε 
υπηρεσία παλαιότερο υλικό για να αντισταθμίσει αυτές τις 
απώλειες.
Σύμφωνα με το IISS, η Ρωσία έχει χάσει 6% ως 8% των 
τακτικών μαχητικών αεροπλάνων της, όμως οι απώλειες 
φθάνουν το 10% ως 15% για ορισμένους τύπους αεροσκα-
φών.
Ο οργανισμός, υπογραμμίζοντας πως η Ουκρανία διαθέτει 
λιγότερα μαχητικά αεροπλάνα και καταγράφει αναλογικά 
σημαντικότερες απώλειες, διατυπώνει την εκτίμηση ότι το 
Κίεβο έχει χάσει περίπου τα μισά από τα τακτικά μαχητικά 
αεροπλάνα του.
Καθώς η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει σε μεγάλο βαθμό 
τα αποθέματα όπλων που διέθετε από τη σοβιετική εποχή, 
η προμήθεια χερσαίων όπλων από τις δυτικές χώρες μετα-
μορφώνει το στρατό της και αυξάνει τις δυνατότητές του, 
ενώ ταυτόχρονα η χώρα βλέπει τα στρατιωτικά αποθέματά 
της να αυξάνονται με τη συρροή αρμάτων μάχης της σοβιε-
τικής εποχής που της προσφέρονται από τις χώρες της ανα-
τολικής Ευρώπης, οι οποίες στρέφονται προς πιο σύγχρο-
νους εξοπλισμούς.
Γύρω στις 20 χώρες ανακοίνωσαν εξάλλου άμεσες ή πιο 
μακροπρόθεσμες αυξήσεις των αμυντικών δαπανών ή των 
στόχων τους για τις αμυντικές δαπάνες, ενώ το ΝΑΤΟ, στο 
οποίο θέλουν να ενταχθούν η Σουηδία και η Φινλανδία, ενι-
σχύθηκε.

«Ο Πούτιν θέλει μια διαφορετική 
Ευρώπη» τόνισε ο Στόλτενμπεργκ 
σε συνέντευξή του στο Γαλλικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων
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Οι οπαδοί της Τράμπζονσπορ 
έστειλαν το δικό τους μήνυμα 
συμπαράστασης στους 
συμπατριώτες τους.

Η 
Τράμπζονσπορ παίζει με τη 
Βασ ιλε ία γ ια τη φάση των 
«16» του Europa Conference 
League, σε ένα παιχνίδι με ι-

διαίτερη σημασία αφού είναι το πρώ-
το που διεξάγεται μετά τους φονικούς 
σεισμούς που έπληξαν την Τουρκία και 
τη Συρία.
Οι  οπαδοί  του τουρκ ικού συλ λό -
γου θέλησαν να στείλουν το δικό τους 

μήνυμα συμπαράστασης σ τον κόσμο 
που περνά δύσκολες ώρες, δημιουργώ-
ντας ένα συγκλονιστικό πανό το οποίο 
έκανε την εμφάνισή του λίγο πριν την 
έναρξη του αγώνα.
Παράλληλα, και οι παίκτες της Τράμπ-
ζονσπορ έδειξαν τη συμπαράσ τασή 
τους, αφού βγήκαν γ ια να προπονη-
θούν φορών τας μαύρα μπλουζάκια 
που σ την πλάτη αλλά και σ το μπρο-
στά μέρος τους έγραφαν τις πόλεις που 
«χτυπήθηκαν».
Μάλισ τα σ το γήπεδο βρέθηκαν και 
φίλοι διαφορετικών ομάδων φόρεσαν 
εμφανίσεις αντιπάλων συλλόγων για να 
δείξουν πως όλοι είναι μια γροθιά.

Το συγκλονιστικό κορεό των φίλων 
της Τράμπζονσπορ για τα θύματα 
στην Τουρκία

Σ
υνέντευξη στον δημοσιογράφο 
Γιώργο Κουβαρά και στο κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ παραχώρη-
σε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-

τσοτάκης.
Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός μίλησε 
για το διακύβευμα των εκλογών και απά-
ντησε στην κριτική της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης -και δη, του Αλέξη Τσίπρα, ο 
οποίος έχει ανεβάσει τους τόνους της πολι-
τικής αντιπαράθεσης. Ο κ. Μητσοτάκης 
δήλωσε βέβαιος για την κατάκτηση της 
αυτοδυναμίας στη δεύτερη κάλπη και επα-
νέλαβε ότι δεν πιστεύει στην απλή αναλο-
γική.
Ακόμη, υπογράμμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας 
θα προσπαθήσει ν’ αμφισβητήσει το εκλο-
γικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, είπε ότι η νέα 
κυβέρνηση θα έχει πολλά νέα πρόσωπα και 
περισσότερες γυναίκες, ενώ απέκλεισε ένα 
νέο πακέτο παροχών-στήριξης.
Τοποθετώντας, εκ νέου, 
τ ις εκλογές μέσα σ την 
άνοιξη, ο πρωθυπουργός 
εξέφρασε την πεποίθησή 
του για την κατάκτηση της 
αυτοδυναμίας από τη ΝΔ. 
Για τις επερχόμενες εκλο-
γές, τη δεύτερη κάλπη και 
την αυτοδυναμία, αλλά και 
για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
που μετακινούνται προς τη 
Νέα Δημοκρατία, λέει: «Πιστεύω ότι μπο-
ρούμε να πετύχουμε την αυτοδυναμία στη 
δεύτερη κάλπη. Και η δεύτερη κάλπη είναι 
αυτή η οποία θα δώσει τελικά τις κοινοβου-
λευτικές αναλογίες, οι οποίες προκύπτουν 
από το εκλογικό σύστημα στο οποίο εμείς 
πιστεύουμε. Εγώ δεν πίστευα ποτέ στην 
απλή αναλογική, δεν την ήθελα. Θεωρώ ότι 
είναι προβληματική για τον τόπο και κατά 
συνέπεια θεωρώ ότι οι κοινοβουλευτικές 
ισορροπίες θα προκύψουν από τη δεύτερη 
κάλπη της ενισχυμένης αναλογικής. Δεν 
είμαι διατεθειμένος να συζητήσω οποιοδή-
ποτε άλλο σενάριο».
Σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των εκλο-
γών, είπε ότι «συν πλην κάποιες εβδομά-
δες δεν θα κάνει μεγάλη διάφορα το πότε 
τελικά θα γίνουν εκλογές. Η κυβέρνηση 
αυτή εξαντλεί την τετραετία. Είχα δεσμευτεί 
ότι θα εξαντλήσω την τετραετία. Εκλογές θα 
έχουμε κάποια στιγμή την άνοιξη».
Για το πρώτο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει 
τους πλειστηριασμούς και από τον ΣΥΡΙΖΑ, 

όταν ήταν κυβέρνηση, υπογράμμισε: «Είναι 
τουλάχιστον υποκριτικό σήμερα να μας 
ασκούν κριτική αυτοί οι οποίοι νομοθέτη-
σαν υπέρ των πλειστηριασμών και οι οποίοι 
ουσιαστικά έδωσαν τη δυνατότητα στους 
servicers, τα λεγόμενα funds, να μπορούν να 
κάνουν πλειστηριασμούς».
Αναφερόμενος στις παρακολουθήσεις, είπε 
ότι σκοπός του Αλέξη Τσίπρα είναι να δημι-
ουργήσει υπόνοιες για την αξιοπιστία του 
εκλογικού αποτελέσματος. «Καταλαβαίνω 
ότι ο κ. Τσίπρας κάνει μία διαχείριση της 
ήττας του, αλλά υπάρχουν όρια στο πόσο 
μπορεί να δυσφημεί τη χώρα στο εξωτε-
ρικό» παρατήρησε. «Είναι τουλάχιστον 
αστείο να συζητάμε σήμερα ότι υπάρχει 
δομικό πρόβλημα Δημοκρατίας στη χώρα 
μας. Αυτοί που τα λένε, με πρώτο τον κ. Τσί-
πρα, έχουν ένα σκοπό. Και αυτός είναι να 
δημιουργήσουν υπόνοιες για την αξιοπι-
στία του εκλογικού αποτελέσματος. Ήδη 

το εννοούν. Θέλουν να 
μας πουν περίπου ότι 
οι πολίτες θα ψηφίζουν 
ΣΥΡΙΖΑ και τελικά θα 
βγει η Νέα Δημοκρατία».
Στο στόχαστρο του πρω-
θυπουργού μπήκε και η 
αναφορά του προέδρου 
του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα 
επιχειρήσει μία κυβέρ-
νηση ηττημένων. «Ο κ. 

Τσίπρας δεν διακρίνεται για τη σχέση του 
με την αλήθεια. Η κυρία Κωνσταντοπού-
λου του είχε καταλογίσει ότι μπροστά του 
ο Πινόκιο είναι υπόδειγμα φιλαλήθειας. 
Ο κ. Τσίπρας λέει ότι δεν θα κάνει κυβέρ-
νηση ηττημένων και βγαίνει ο κ. Σκουρλέ-
της σήμερα και λέει το ακριβώς ανάποδο. 
Κατά συνέπεια, δεν έχω αμφιβολία ότι αν 
μπορούσε ο κ. Τσίπρας με κάποιο τρόπο 
και ως ηττημένος να βρει κάποια πλειοψη-
φία που να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από 
τη Βουλή θα διερευνούσε αυτό το ενδεχό-
μενο. Πολύ δύσκολο αριθμητικά; Όχι αδύ-
νατο. Άρα οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν 
ότι αυτό ως ενδεχόμενο υπάρχει. Δεν είναι 
κάτι που μπορεί κάποιος να το αποκλείσει 
μαθηματικά».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και 
στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τους φονι-
κούς σεισμούς στην γείτονα λέγοντας ότι 
«δημιουργήθηκε ένα κλίμα «δημιουργικής 
ταύτισης» μεταξύ των δύο λαών».

Μητσοτάκης: Θα είμαστε 
αυτοδύναμοι στην 2η κάλπη, δεν 
πιστεύω στην απλή αναλογική 
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Στη φυλακή και ο Αντόνιο Παντσέρι - «Να πάει σπίτι, στο παιδί της» είχαν ζητήσει οι δικηγόροι της

Υ
πό κράτηση παραμένουν Εύα 
Καϊλή και Αντόνιο Παντσέ-
ρι μετά και τις σημερινές α-
κροάσεις για το σκάνδαλο του 

Qatargate, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Aνα-
μένεται η επίσημη ανακοίνωση της ει-
σαγγελίας.
Πάντως, δεν υπάρχουν νέα στοιχεία για 
την Εύα Καϊλή είπαν οι συνήγοροι υπε-
ράσπισης της. Κατά την ακρόαση, πρώτα 
τοποθετήθηκε για 10 λεπτά ο Μιχάλης 
Δημητρακόπουλος, πάνω από 40 λεπτά 
ο Σβεν Μαρίν ενώ ζήτησε και η ίδια η κ. 
Καϊλή να παρέμβει για ένα λεπτό.
Σημειώνεται, δε, ότι η υπόθεσή της θα 
συζητηθεί εκ νέου μετά από δύο μήνες 
και όχι έναν όπως είχε συμβεί τις προη-
γούμενες δύο φορές. Ωστόσο η πλευρά 
της κυρίας Καϊλή διατηρεί το δικαίωμα 
υποβολής έφεσης εντός 24 μετά την 
απόφαση.

«Να πάει σπίτι, στο παιδί της» 
ζήτησαν οι δικηγόροι της Κα-
ϊλή
Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε λίγο μετά 
τις 17:00 η ακρόαση της Εύας Καϊλή για 
την υπόθεση του Qatargate από το προ-
δικαστικό συμβούλιο των Βρυξελλών. Η 
ακρόαση είχε ξεκινήσει στις 14:30.
Από πλευράς του στις δηλώσεις του ο 
νέος δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Σβεν 
Μαρί, είπε στα ΜΜΕ πως ζήτησε την 
απελευθέρωση της ευρωβουλευτού 
υπό όρους. Δεν υπάρχει καμία πιθανό-
τητα, ούτε να φύγει από τη χώρα, ούτε 
να αλλοιώσει στοιχεία, για τον απλό 
λόγο ότι η δικογραφία είναι γνωστή σε 
όλους.

Δηλώσεις δικηγόρων Εύας Και-
λή μετά την ακρόαση της
Στις δηλώσεις του στα ΜΜΕ ο έτερος 
συνήγορός της, Μιχάλης Δημητρακό-
πουλος σημείωσε πως η κυρία Καϊλή 
δεν πρόκειται να παραδεχθεί πράξεις 
τις οποίες δεν έχει κάνει ενώ εξαπέλυσε 
και επίθεση και κατά του Ιταλού ευρω-
βουλευτή, Αντόνιο Παντσέρι, λέγοντας 
πως δεν εισέφερε κανένα στοιχείο στην 
υπόθεση και πως είναι «ικανός να κατη-
γορήσει μέχρι και τον πάπα της Ρώμης».

Σβεν Μαρί πριν την ακρόαση: 
Να πάει σπίτι στο παιδί της
Νωρίτερα, η γραμμή που ακολούθησε 
ο νέος συνήγορος της κυρίας Καϊλή 
Σβεν Μαρί, υποστηρίζοντας πως είναι 
μητέρα και η θέση της είναι στο σπίτι με 
το παιδί της. «Είναι μητέρα ενός παιδιου 
που αυτή τη στιγμή το έχει ο παππούς 
της. Η θέση της Εύας Καϊλή είναι στο 
σπίτι» δήλωσε αρχικά κατά την άφιξή 
του ο αποκαλούμενος και «δικηγόρος 
του διαβόλου» σύμφωνα με τον οποίο 
το αίτημα της πλευράς Καϊλή ήταν η απο-
φυλάκιση με περιοριστικούς όρους.
Η δήλωση του Σβεν Μαρί:
«Θα ζητήσουμε αφεθεί ελεύθερη με 

περιοριστικούς όρους, μία επιλογή είναι 
και το βραχιολάκι. Το θέμα της κράτη-
σης της κυρίας Καϊλή είναι μία δύσκολη 
κατάσταση επειδή είναι μητέρα ενός 
παιδιού 24 μηνών και πιστεύω ότι θα 
πρέπει να είναι στο σπίτι με το παιδί 
της».
Η σημερινή διαδικασία, πάντως, είχε μια 
διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες 
καθώς ήταν απών ο Βέλγος εισαγγελέας 
διαθφοράς, Μισέλ Κλεζ, που ήταν ο επι-
κεφαλής της επιχείρησης που οδήγησε 
στις συλλήψεις για το Qatargate. Αιτία 
της απουσίας Κλεζ το αίτημα εξαίρεσης 
το οποίο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατέθεσε 
το πρωί της Πέμπτης ο δικηγόρος του 
συλληφθέντα για το σκάνδαλο ευρω-
βουλευτή, Μαρκ Ταραμπέλα. 

 Ποιος είναι ο Σβεν Μέρι
Ο νέος δικηγόρος της Εύας Καϊλή είναι 
από τις πιο ισχυρές, συζητημένες, ίσως 
και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες 
του βελγικού νομικού κόσμου. Η λίστα 
των πελατών του προκαλεί από μόνη 

της την προσοχή. Πέρα από τον σφαγέα 
του Μπατακλάν, Σαλάχ Αμπντεσλάμ, ο 
Σβεν Μαρί είχε αναλάβει και τον Φουάντ 
Μπελκατσέμ, που είχε κατηγορηθεί ότι 
στρατολογούσε φανατικούς ισλαμιστές 
για να πολεμήσουν για το ISIS.
Είχε επίσης υπερασπιστεί την οικογένεια 
ενός νεαρού, του Sanda Dia, ο οποίος 
βρήκε βάναυσο θάνατο σε ένα τελε-
τουργικό μύησης που πραγματοποιή-
θηκε από μια λέσχη στο πανεπιστήμιο 
KU Leuven.
Εξαιτίας των επιλογών του να αναλαμβά-
νει τέτοιου είδους υποθέσεις, έχει γίνει 
γνωστός και ως «δικηγόρος του διαβό-
λου».

Αναβλήθηκε για τις 28 Φε-
βρουαρίου το αίτημα για την 
έκδοση Κοτσολίνο στις Βρυ-
ξέλλες
Το Εφετείο της Νάπολης αποφάσισε 
να αναβάλει την απόφασή του για την 
ενδεχόμενη έκδοση του Ιταλού Ευρω-
βουλευτή Αντρέα Κοτσολίνο στις Βρυ-
ξέλλες, όπως έχει ζητηθεί από την βελ-
γική δικαιοσύνη. Η σημερινή διαδικα-
σία πραγματοποιήθηκε παρουσία του 
Κοτσολίνο.
Πιο συγκεκριμένα, το Εφετείο της μεγα-
λούπολης του ιταλικού Νότου έκανε 
δεκτό το αίτημα των συνηγόρων υπε-
ράσπισης του Κοτσολίνο να ζητηθούν 
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με 
τις συνθήκες κράτησης του σωφρονι-
στικού ιδρύματος στο οποίο ενδέχεται 
να μεταφερθεί ο πελάτης τους έπειτα 
από τυχόν έκδοσή του. Η νέα ακροα-
ματική διαδικασία ορίσθηκε για τις 28 
Φεβρουαρίου και μέχρι τότε ο πολιτι-
κός θα συνεχίσει να βρίσκεται σε κατ’ 
οίκον περιορισμό.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ιταλός κεντροα-
ριστερός ευρωβουλευτής είχε συλ-
ληφθεί την περασμένη Παρασκευή, 
στην Νάπολη, έπειτα από ευρωπαϊκό 
ένταλμα που εξέδωσε η εισαγγελία των 
Βρυξελλών με κατηγορίες συμμετοχής 
σε εγκληματική οργάνωση, διαφθοράς, 
όπως και για ξέπλυμα βρόμικου χρή-
ματος στο πλαίσιο της έρευνας Qatar 
Gate.

Qatargate: Υπό κράτηση παραμένει η Εύα 
Καϊλή 

Μίλτος Τεντόγλου: Γύρισε 
Ελλάδα μετά το ρεκόρ - 
«Οι κριτές ψάχνονταν, δεν 
ήξεραν τι τους γίνεται» 

Μετά τη νίκη του στο μίτινγκ του Λιεβέν με 
την κορυφαία επίδοση στον κόσμο, εξήγησε 
τι συνέβη με την ακύρωση του 8,40 - «Γέλασα 
πολύ» είπε για τα σχόλια στο Twitter

Ο 
Μίλτος Τεντόγλου γενικά είναι ένας πολύ cool 
τύπος. Κάτι που απέδειξε και σήμερα το από-
γευμα επιστρέφοντας στην Ελλάδα, έχοντας 
σημειώσει το προηγούμενο βράδυ στη βό-

ρείο Γαλλία την καλύτερη επίδοση στον κόσμο με άλμα 
στα 8.41μ.
Ο πρωταθλητής από τα Γρεβενά είχε πετύχει στην Πολω-
νία την περασμένη εβδομάδα επίδοση 8.40μ. που ήταν 
και πάλι η καλύτερη στον κόσμο, αλλά η διεθνής ομο-
σπονδία κλασικού αθλητισμού την... ακύρωσε θεωρώ-
ντας ότι τα παπούτσια που φορούσε ήταν εκτός της εγκε-
κριμένης λίστας.
Μια απόφαση παράλογη που προκάλεσε τον εκνευρι-
σμό του που απαντήθηκε με το νέο ρεκόρ το βράδυ της 
Τεάρτης.
«Ήταν απαράδεκτο αυτό που έγινε, ήταν προσβολή και 
για άλλους αθλητές και για αυτό πολλοί ξένοι αθλητές με 
υποστήριξαν αμέσως. Καλά οι Έλληνες, εντάξει… Γέλασα 
πολύ, δεν το περίμενα και τους ευχαριστώ όλους», είπε 
κατά την άφιξη του ο Μίλτος, έχοντας ξαναβρεί την ηρε-
μία του μετά την περιπέτεια των τελευταίων ωρών.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε πως ένα παπούτσι 
δεν κάνει τον αθλητή και το ξέρουν όλοι αυτό.
Σε άλλη ερώτηση είπε πως προσπάθησε να εξηγήσει ότι 
είναι αδικία. «Ψάχνονταν, δεν ήξεραν τι τους γίνεται και 
τελικά είπαν ότι απαγορεύεται αυτό το καρφί στο παπού-
τσι, αλλά το θεώρησα αδικία, γι’ αυτό κι έκανα αυτή την 
ανάρτηση».

Μίλτος Τεντόγλου: Σε δημοπρασία για τα παι-
διά της Τουρκίας τα «αμφιλεγόμενα» παπούτσια
Σε μια σημαντική πρωτοβουλία προχωρούν ο Μίλτος 
Τεντόγλου και ο προπονητής του Γιώργος Πομάσκι. 
Κατά την άφιξη τους από την Γαλλία όπου ο Έλληνας Ολυ-
μπιονίκης πήδηξε στα 4,81μ και έκανε φετινό ρεκόρ στον 
κόσμο στο μήκος ο ομοσπονδιακός προπονητής αποκά-
λυψε ότι τα επίμαχα παπούτσια θα δοθούν σε δημοπρα-
σία με τα χρήματα να πηγαίνουν στα παιδιά που επλήγη-
σαν από τους σεισμούς της Τουρκίας. 
«Έχω πει στον Μίλτο να κρατήσουμε τα παπούτσια που 
του ακύρωσαν το άλμα, να τα βγάλουμε σε δημοπρασία, 
να πάρουμε τα λεφτά για να τα δώσουμε στα παιδιά της 
Τουρκίας» είπε ο Γιώργος Πομάσκι. 
Για την ακύρωση του ρεκόρ λόγω των παπουτσιών 
σημείωσε: «Αυτά τα έχουμε συνηθίσει. Δεν έγινε σε 
μεγάλη οργάνωση. Δεν έχασε μετάλλιο. Αύριο συνεχί-
ζουμε».
Ο Μίλτος Τεντόγλου δείχνει για άλλη μια φορά ότι εκτός 
από μεγάλος αθλητής είναι σπουδαίος άνθρωπος! Τα 
παπούτσια είναι αυτά που φορούσε στο Τορούν όπου 
έκανε το ρεκόρ (4,80μ) και ακυρώθηκε από την World 
Athletics.
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H 
Βρετανία εργάζεται με την Ελλά-
δα για μια διευθέτηση, μέσω της 
οποίας τα Γλυπτά του Παρθενώνα 
θα μπορούσαν να εκτίθενται τό-

σο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα, δήλω-
σε την Πέμπτη ο πρόεδρος του Βρετανικού 
Μουσείου, Τζορτζ Oσμπορν, περιγράφοντας 
το γεγονός ως μια κατάσταση αμοιβαία επω-
φελή.
Αρκετά αισιόδοξος ότι μπορεί να βρεθεί 
λύση για την επιστροφή των Γλυπτών του 
Παρθενώνα στην Ελλάδα, δηλώνει μεταξύ 
άλλων σε συνέντευξή του, στο ραδιόφωνο 
του BBC, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μου-
σείου.
Ο Τζορτζ Όσμπορν , λέει πως Βρετανία και 
Ελλάδα βρίσκονται σε εποικοδομητικές 
συνομιλίες οι οποίες μπορεί να καταλήξουν 

σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να προ-
βάλει τα Γλυπτά τόσο στο Λονδίνο όσο και 
στην Αθήνα. Πρόκειται για μια κατάσταση 
«win-win», όπως χαρακτηριστικά τονίζει 
στην συνέντευξη του.
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών επί κυβερ-
νήσεως Κάμερον έκανε λόγο επίσης για μια 
πηγή διαφωνιών μεταξύ δύο ευρωπαϊκών 
χωρών που «κρατάει αιώνες». «Είναι ένα 
πολύ δύσκολο πρόβλημα να λυθεί», είπε 
προσθέτοντας πως κατά την άποψή του 
«υπάρχει δρόμος προς τα εμπρός».
Ρωτήθηκε για την περίπτωση του δανεισμού 
και απάντησε πως «συζητάμε με την ελλη-
νική κυβέρνηση για μια νέα ρύθμιση. Αυτό 
που δεν θέλω να κάνω είναι να αναγκάσω 
τους Έλληνες να δεχτούν πράγματα που θεω-
ρούν αδύνατα να πραγματοποιηθούν».

επικαιρότητα

Ιστορικό «deal» για τα Γλυπτά του 
Παρθενώνα βλέπει το Λονδίνο

Συγκλονίζει Ελληνίδα διασώστρια: 
«Στην Τουρκία ζήσαμε την απόλυτη 
δυστυχία» 

«Μπορεί να έχουμε εκπαιδευτεί 
για να αντιμετωπίσουμε μία 
τέτοια κατάσταση αλλά όταν 
βρίσκεσαι στον τόπο που 
αναπνέεις τον θάνατο είναι 
δύσκολο να συγκρατήσεις 
την ψυχραιμία σου», τονίζει η 
Χριστίνα Ρίτσου

Η 
Χριστίνα Ρίτσου, μέλος ε-
πίλεκτης ομάδας ειδικών 
αποσ τολών 
μίλησε σ το 

Mega για τις στιγμές 
που έζησε μετά τον 
φονικό σεισμό σ την 
Τουρκία. «Μπορεί να 
έχουμε εκπαιδευτε ί 
για να αντιμετωπίσου-
με μία τέτοια κατάστα-
ση αλλά όταν βρίσκε-
σαι στον τόπο που αναπνέεις τον θά-
νατο είναι δύσκολο να συγκρατήσεις 
την ψυχραιμία σου. Στην Τουρκία ζή-
σαμε την απόλυτη δυστυχία», είπε 
αρχικά η κ. Ρίτσου και συνέχισε λέ-
γοντας πως οι Τούρκοι ανταπεξήλθαν 
από την πρώτη στιγμή, δεν σταμάτη-
σαν ούτε για να στήσουν τις σκηνές 
τους αλλά πήγαν κατευθείαν να βο-
ηθήσουν.
«Οι συνθήκες ήταν δύσκολες σ το 

Καχρανμαράς όπου πλέον είναι μια 
έρημη πόλη. Ως ομάδα διάσωσης 
έπρεπε να εντοπίσουμε τους ζωντα-
νούς αλλά είμασταν και έτοιμοι να 
απεγκλωβίσουμε και νεκρούς κάτω 
από τα συντρίμμια. Αυτό συνέβη κιό-
λας καθώς ο σκύλος μας βοήθησε την 
κινέζικη και τούρκικη ομάδα εθελο-
ντών να εντοπιστούν δύο ζωντανούς. 
Εμείς δυστυχώς δεν είχαμε την ευκαι-
ρία να σώσουμε κάποιον ζωντανό 
αλλά βγάλαμε από τα συντρίμμια 

τρεις νεκρούς», πρό-
σθεσε.
Η Χρισ τ ίνα Ρ ίτσου 
μ ιλών τας  γ ια  τ ην 
αν τ ιμε τώπιση που 
είχαν από τους Τούρ-
κους πολίτες, ανέ-
φερε πως σε εκεί-
νους έβλεπαν την 
ελπίδα και τους απο-

καλούσαν αδέλφια. «Ο κόσμος μας 
έπιανε το χέρι και ζητούσαν βοήθεια 
γ ια εγκλωβισμένους. Χαρακτηρι-
στική η περίπτωση ενός άνδρα που 
έκλαιγε και μας ευχαριστούσε στα 
ελληνικά που ανασύραμε έστω και 
νεκρά τα μέλη της οικογένειάς του. 
Οι Τούρκοι είδαν σε εμάς την ελπίδα, 
μας έδιναν λουλούδια και μας φώνα-
ζαν αδέλφια», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά.

Ο
ι Ισπανοί βουλευτές ενέκριναν 
νόμο που προβλέπει «άδεια εμ-
μήνου ρύσεως» για τις γυναίκες, 
ένα πρωτόγνωρο για την Ευρώπη 

μέτρο που έχει σκοπό, σύμφωνα με την αρι-
στερή κυβέρνηση, να σπάσει ένα ταμπού.
«Είναι μια ιστορική ημέρα» έγραψε 
στο Twitter η υπουργός Ισότητας Ιρένε 
Μοντέρο, μέλος του κόμματος τις ριζοσπα-
στικής αριστεράς Podemos συμμάχου των 
Σοσιαλιστών στην κυβέρνηση.
Με το κείμενο αυτό, που εγκρίθηκε με 
185 ψήφους υπέρ, 154 κατά και τρεις απο-
χές, η Ισπανία γίνεται η πρώτη χώρα στην 
Ευρώπη και μία από τις λίγες στον κόσμο 
που ενσωματώνει αυτό το μέτρο στη νομο-
θεσία της, όπως η Ιαπωνία, η Ινδονησία ή 
η Ζάμπια.
Με αυτόν τον νόμο «η διακοπή της εργα-
σίας για μια γυναίκα για λόγους εμμηνορ-
ρυσίας» που συνδέονται, για παράδειγμα, 
«με παθολογίες όπως η ενδομητρίωση» θα 
«αναγνωριστεί ως μια ειδική κατάσταση 
προσωρινής ανικανότητας» προς εργασία.
«Δίνεται σε αυτή την παθολογική κατά-
σταση μια ρύθμιση που θα προσαρμοστεί 
ώστε να εξαλειφθεί οποιαδήποτε αρνη-
τική προκατάληψη» για τις γυναίκες «στον 
κόσμο της εργασίας», προστίθεται στο κεί-
μενο.

Καμία διευκρίνιση δεν δίνεται στον νόμο 
για τη διάρκεια αυτής της άδειας ασθενείας, 
η οποία πρέπει να δίνεται από γιατρό που 
αμείβεται από την υπηρεσία κοινωνικής 
ασφάλισης.
Αυτή «η άδεια εμμήνου ρύσεως» προκά-
λεσε ωστόσο επιφυλάξεις στους Σοσιαλι-
στές και επικρίθηκε ακόμη και από το συν-
δικάτο UGT.
Αυτό το συνδικάτο που πρόσκειται στους 
Σοσιαλιστές, ένα από τα δύο μεγαλύτερα 
στη χώρα, εξέφρασε κυρίως ανησυχία ότι 
ο νόμος μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη 
στην πρόσληψη γυναικών εκ μέρους εργο-
δοτών που θέλουν να αποφύγουν αυτές τις 
απουσίες.
Από την πλευρά του, το συντηρητικό Λαϊκό 
Κόμμα (PP), το μεγαλύτερο της αντιπολίτευ-
σης, προειδοποίησε για τον κίνδυνο «περι-
θωριοποίησης» και «στιγματισμού» και 
για ενδεχόμενες «αρνητικές συνέπειες στην 
αγορά εργασίας» για τις γυναίκες.
Η «άδεια εμμήνου ρύσεως» είναι ένα από 
τα πιο σημαντικά μέτρα ενός πολύ ευρύτε-
ρου σχεδίου νόμου που αποσκοπεί να ενι-
σχύσει την πρόσβαση στην άμβλωση στα 
δημόσια νοσοκομεία, που πραγματοποι-
ούν λιγότερο από το 15% των αμβλώσεων 
στη χώρα, λόγω κυρίως της μαζικής εναντί-
ωσης των γιατρών για λόγους συνείδησης.

Ισπανία: Εγκρίθηκε ο νόμος για την «άδεια 
εμμήνου ρύσεως» για πρώτη φορά στην 
Ευρώπη 
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επικαιρότητα

«Αγαπητέ γείτονα, οι καρδιές μας 
καταστράφηκαν μαζί με τα σπίτια 
σου», ήταν το μήνυμα των κατοίκων 
του νησιού με αποδέκτες τους 
σεισμόπληκτους

H 
τουρκική εφημερίδα Hurriyet δη-
μοσιεύει ένα νέο άρθρο με αφορ-
μή την προσφορά των Ελλήνων 
προς τους σεισμόπληκτους της νο-

τιοανατολικής Τουρκίας, κάνοντας μάλιστα 
ειδική αναφορά στο Καστελόριζο καθώς 
και στο ανθρώπινο μήνυμα που συνόδευε 
την ανθρωπιστική βοήθεια που εστάλη από 
τους κατοίκους του ακριτικού νησιού. Το άρ-
θρο τιτλοφορείται «Ευχαριστώ γείτονα, άλ-
λη μια χειρονομία από την Ελλάδα». 
«Αγαπητέ γείτονα. Οι καρ-
διές μας καταστράφηκαν 
μαζί με τα σπίτια σου. Ό,τι 
μπορούμε κάνουμε για τα 
αδέρφια μας, με τα οποία 
μοιραζόμαστε την ίδια γη, 
τον ίδιο αέρα και τον ίδιο 
ήλιο. Οι άνθρωποι του 
Καστελόριζου»: Με αυτό 
το μήνυμα οι κάτοικοι του 
ακριτικού νησιού συνόδευσαν τα πακέτα 
βοήθειας που απέστειλαν στην Τουρκία, με 
την σχετική δημοσίευση να γίνεται από το 
Γραφείο του Περιφερειακού Διοικητή του 
Καστελόριζου, ο οποίος ανάρτησε στα social 
media τις φωτογραφίες των δεμάτων αλλά 
και το σχετικό σημείωμα.
«Ευχαριστούμε τους κατοίκους του Καστε-
λόριζου που έχουν καλή καρδιά και θέλουν 
να βοηθήσουν τους ανθρώπους μας που 
υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό», τονίζε-
ται σε ανάρτηση της Περιφέρειας του Κας 
στα social media. 

Βαρβιτσιώτης: Προσφέρουμε χεί-
ρα βοηθείας στην Τουρκία χωρίς 
να αλλάζουμε τη στρατηγική μας 
κατεύθυνση
Συγκρατημένα αισιόδοξος για την προο-
πτική βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέ-
σεων μετά τους καταστροφικούς σεισμούς 
στην Τουρκία εμφανίστηκε ο αναπληρωτής 
υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβι-
τσιώτης, μιλώντας σήμερα στο ραδιοφω-

νικό σταθμό ”Real FM 97.8”, σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξω-
τερικών.
Τόνισε δε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να αλλά-
ξει τη στρατηγική της κατεύθυνση, σύναψης 
διεθνών συμμαχιών και ενίσχυσης της αμυ-
ντικής της ικανότητας, «που μας κάνουν να 
αισθανόμαστε πολύ πιο ασφαλείς».
«Θα προσφέρουμε χείρα βοηθείας για την 
ανοικοδόμηση της Τουρκίας, γιατί θέλουμε 
η Τουρκία να πλέει σε ήρεμα νερά», είπε ο 
κ. Βαρβιτσιώτης και κατέστησε σαφές ότι 
«θέλουμε οι σχέσεις μας να καθορίζονται 
από το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο των 
Ηνωμένων Εθνών για τη Θάλασσα και να 
σταματήσει η προκλητική πολιτική που έχει 
στοιχίσει πολύ στις μεταξύ μας σχέσεις».
Ο αναπληρωτής υπουργός καλωσόρισε 

τη δήλωση του Τούρ-
κου υπουργού Εξωτερι-
κών Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου περί «νέας σελί-
δας στις ελληνοτουρκι-
κές σχέσεις», προσθέτο-
ντας, ωστόσο, ότι «περι-
μένουμε από την Τουρκία 
να δούμε πώς το εννοεί». 
Αναζητούμε μηχαν ι-

σμούς αποκλιμάκωσης, αλλά «σίγουρα 
δεν μιλάμε για διάλογο επί της κυριαρχίας», 
υπογράμμισε ο κ. Βαρβιτσιώτης.
Αναφερόμενος στις σχέσεις των δύο λαών, 
σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια ο τουρκι-
κός λαός έγινε δέκτης συγκεκριμένης κρα-
τικής προπαγάνδας που παρουσίαζε την 
Ελλάδα ως εχθρό. Κατόπιν αυτού, «είναι 
πολύ σημαντικό ότι στην εμφάνισή της ελλη-
νικής σημαίας και της ελληνικής βοήθειας 
υπήρχε ένα κύμα πολύ μεγάλης αγαλλίασης 
από την πλευρά του τουρκικού λαού», είπε 
ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών και 
υπογράμμισε τη σημασία «να καλλιεργηθεί 
πάλι μία σχέση μεταξύ των δύο λαών ανε-
ξαρτήτως των πολιτικών διαφωνιών».
Τέλος, αναφερόμενος στις σχέσεις Τουρκίας 
- Δύσης, ο κ. Βαρβιτσιώτης έκανε λόγο για 
«ευκαιρία για την Ευρώπη να επανατοποθε-
τήσει τη σχέση της με την Τουρκία» σημειώ-
νοντας ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια θα πρέπει 
να συνοδεύεται επίσης από πίεση, ώστε να 
έρθει η Τουρκία πιο κοντά στο ευρωπαϊκό 
κεκτημένο».

Σεισμός στην Τουρκία: Το γράμμα 
των κατοίκων του Καστελορίζου - 
«Σε ευχαριστούμε γείτονα» απαντά 
η Hurriyet 

Ο Κυριακού έδιωξε από τον ΑΝΤ1 
δημοσιογράφο- σύνδεσμο ΕΥΠ-
Μήτσου

Ο όμιλος ΑΝΤ1, του Θοδωρή 
Κυριακού, απέλυσε δημοσιογράφο 
που φέρεται να αποτελεί ενδιάμεσο 
της ΕΥΠ με τον δολοφονηθέντα 
επιχειρηματία Μήτσου

Ν
έες διαστάσεις προσλαμβάνει η 
υπόθεση τω υποκλοπών, προ-
καλώντας κλυδωνισμούς και 
στα media, καθώς ήδη ο όμιλος 

ΑΝΤ1, του Θοδωρή Κυριακού, απέλυσε 
δημοσιογράφο που φέρεται να αποτελεί 
ενδιάμεσο της ΕΥΠ με τον δολοφονηθέ-
ντα επιχειρηματία Μήτσου.
Τριγμούς και στα media προκαλούν οι 
αλληλεπικαλυπτόμενες υποθέσεις υπο-
κλοπών και Greek Mafia, που ταλανίζουν 
την αστυνομία και την κυβέρνηση της ΝΔ, 
καθώς ο Θοδωρής Κυριακού αποφάσισε 
την απομάκρυνση από τον ΑΝΤ1 δημοσι-
ογράφου, ο οποίος -στις συνομιλίες που 
έχουν διαρρεύσει- φαίνεται να αποτελεί 
ενδιάμεσο μεταξύ διεφθαρμένου πρά-
κτορα της ΕΥΠ και του δολοφονηθέντος 
επιχειρηματία Δημήτρη Μήτσου.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 
δημοσιογράφος εμφανίζεται ως ενδιά-
μεσος μεταξύ της Εθνικής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών και του δολοφονηθέντος 
εμπόρου καυσίμων Γιώργου Μήτσου. Το 
όνομά του δημοσιογράαφου αποκαλύ-
πτει η εφημερίδα, η οποία ισχυρίζεται ότι 
πρόκειται για τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, ο 
οποίος απολύθηκε από τον όμιλο ΑΝΤ1.
Ο Δημήτρης Μήτσου, εν Ελλάδι εκπρό-
σωπος μεγάλης κυπριακής εταιρίας καυ-

σίμων, είχε συναντηθεί με τους υπουρ-
γούς Οικονομικών και ανάπτυξης, προα-
ναγγέλλοντας μεγάλες επενδύσεις.Από το 
τον τρόπο της δολοφονίας και τις ανακοι-
νώσεις των αρχών ήταν -από τότε- προ-
φανές ότι υπήρχαν και άλλα κρίσιμα ζητή-
ματα. Άλλωστε, η υπόθεση του λαθρε-
μπορίου καυσίμων αποτελεί διαχρονικά 
μείζον θέμα και έχει -ουκ ολίγες- φορές 
οδηγήσει και σε καρατομήσεις δικαστι-
κών…
Τα μηνύματα στο κινητό του Μήτσου
Από μηνύματα που βρήκαν οι αστυνο-
μικές αρχές στο κινητό τηλέφωνο του 
Μήτσου μετά τη δολοφονία του τον Ιού-
νιο του 2022 στα Γλυκά Νερά, προκύπτει 
ότι ο δημοσιογράφος συνομιλούσε με 
κάποια Αγγελική η οποία εργάζεται στην 
ΕΥΠ και στη συνέχεια έστελνε τις πληρο-
φορίες που λάμβανε από εκείνη, στον 
μετέπειτα δολοφονηθέντα έμπορο καυ-
σίμων
Προκύπτει συγκεκριμένα από τις συνομι-
λίες Μήτσου – Τσιλιπουνιδάκη, οι οποίες 
ανασύρθηκαν από το κινητό τηλέφωνο 
του πρώτου, ότι ο έμπορος καυσίμων 
έστελνε τηλεφωνικούς αριθμούς στον 
δημοσιογράφο ζητώντας του να μάθει 
αν αυτοί είναι επισυνδεδεμένοι. Ο Τσιλι-
πουνιδάκης, έστελνε στη συνέχεια τους 
αριθμούς στον σύνδεσμό του στην ΕΥΠ, 
δηλαδή σε κάποια γυναίκα με το όνομα 
Αγγελική κι εκείνη τον πληροφορούσε για 
το αν βρίσκεται σε εξέλιξη παρακολού-
θηση. Έτσι ο Μήτσου μπορούσε να καθο-
ρίζει τις κινήσεις του.
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Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί 
του Οντάριο σχετικά με τη 
μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας 
σάρωσης πινακίδων κυκλοφορίας

Η 
επαρχιακή αστυνομία του 
Οντάριο θα μπορεί εύκολα να 
πιάσει τους οδηγούς για ακόμη 
και μικρές παραβάσεις με τη 

σημαντική επέκταση της τεχνολογίας 
σάρωσης πινακίδων κυκλοφορίας στην 
επαρχία.
Ο αξιωματικός του OPP Kerry Schmidt 
είπε στο CTV News Toronto ότι η επέ-
κταση του συστήματος αυτόματης ανά-
γνωσης πινακίδων κυκλοφορίας (ALPR) 
ξεκίνησε τη Δευτέρα στην ευρύτερη περι-
οχή του Τορόντο και θα συνεχίσει να επε-
κτείνεται περαιτέρω σε όλο το Οντάριο τις 
επόμενες εβδομάδες.
Ο Schmidt είπε ότι η τεχνολογία ALPR 
ειδοποιεί αμέσως την αστυνομία για 
πράγματα όπως η ληγμένη εγγραφή, 
εντάλματα σύλληψης ή εάν ένα όχημα έχει 

κλαπεί.Έχει επίσης τη δυνατότητα να αιχ-
μαλωτίζει οχήματα ενδιαφέροντος κατά 
τη διάρκεια ειδοποιήσεων amber alerts.
Ο Schmidt είπε ότι η τεχνολογία θα 
«αλλάξει το παιχνίδι» για την αστυνομία, 
η οποία μπορεί τώρα να σαρώσει εκατο-
ντάδες πινακίδες κυκλοφορίας μέσα σε 
λίγα λεπτά ενώ παρακολουθεί τους δρό-
μους.
Για παράδειγμα, μέσα σε 22 λεπτά από 
την περιπολία του αυτοκινητόδρο-
μου 403 στη Μισισάγκα τη Δευτέρα, ο 
Schmidt είπε ότι το σύστημα ήταν σε θέση 
να επισημάνει 32 οχήματα για παραβά-
σεις.
Είπε ότι το σύστημα εντόπισε έναν οδηγό 
που είχε ανασταλεί το δίπλωμα του, τέσ-
σερις οδηγούς χωρίς άδεια και 27 ληγμέ-
νες πινακίδες.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
εισάγει νόμο για να βοηθήσει 
όσους έχουν καταδικαστεί αδίκως

Η 
νέα νομοθεσία που εισήχθη 
στη Βουλή των Κοινοτήτων την 
Πέμπτη θα διευκόλυνε και θα 
διευκόλυνε τα άτομα που μπο-

ρεί να έχουν καταδικαστεί άδικα να επα-
νεξετάσουν τις υποθέσεις τους.
Το νομοσχέδιο ονομάζεται «Νόμος του 
Ντέιβιν τ και Τζόις Μίλγκααρντ», που 
πήρε το όνομά του από τον άνδρα που 
αφέθηκε ελεύθερος το 1992 μετά από 
άδικη φυλάκιση για 23 χρόνια και τη 
μητέρα του που πάλεψε ανελέητα για να 
τον απελευθερώσει.
Η κυβέρνηση λέει ότι είναι σπάνιο να 
συμβαίνουν δικαστικές αδικίες, αλλά 
χρειάζεται μια επίσημη διαδικασία για 
την επανεξέταση τέτοιων υποθέσεων.
Το νομοσχέδιο θα δημιουργήσει μια ανε-
ξάρτητη επιτροπή για να επανεξετάσει, 
να διερευνήσει και να αποφασίσει ποιες 
ποινικές υποθέσεις θα πρέπει να στα-
λούν πίσω στο δικαστικό σύστημα.

Η κυβέρνηση λέει ότι οι αιτούντες για 
επανεξέταση θα πρέπει πρώτα να εξα-
ντλήσουν όλα τα δικαιώματα προσφυγής 
τους πριν υποβάλουν αίτηση στην ανε-
ξάρτητη επιτροπή.
Η Innocence Canada, η μη κερδοσκο-
πική οργάνωση που υποστηρίζει τους 
άδικα καταδικασθέντες, λέει ότι έχει 
βοηθήσει στην απαλλαγή 24 ατόμων από 
το 1993.
Ο ηγέτης του NDP Jagmeet Singh λέει 
ότι το κόμμα του πιέζει για αυτό εδώ 
και αρκετό καιρό και το αποκαλεί θετικό 
βήμα προς τα εμπρός.
«Ας ελπίσουμε ότι θα ωφελήσει ανθρώ-
πους που έχουν επηρεαστεί δυσανάλογα 
για μεγάλο χρονικό διάστημα… περι-
θωριοποιημένες κοινότητες που ήταν 
πιο πιθανό να είναι θύματα δικαστικών 
σφαλμάτων — μέλη της ιθαγενούς κοι-
νότητας, φυλετικές και άλλες περιθωριο-
ποιημένες ομάδες».

`
Ο Doug Ford ζητά από τον 
Justin Trudeau αναθεώρηση 
του ομοσπονδιακού σχεδίου 
χρηματοδότησης της υγειονομικής 
περίθαλψης

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ 
Φορντ ζητά από τον Πρωθυπουργό 
Τζάστιν Τριντό να συμπεριλάβει 
μια επίσημη αναθεώρηση του 
ομοσπονδιακού σχεδίου υγειονομικής 
περίθαλψης στην επόμενη διμερή 
συμφωνία της επαρχίας, κάτι που 
λέει ότι «θα παρέχει βεβαιότητα και 
θα διασφαλίσει μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα».

Τ
ο αίτημα υποβλήθηκε σε επιστολή 
που εστάλη στον πρωθυπουργό την 
Τετάρτη πριν το Γραφείο του Πρω-
θυπουργού δημοσιοποιήσει την ε-

πιστολή στα ΜΜΕ την Πέμπτη.
«Όπως συζητήθηκε στη συνάντηση εργα-
σίας των Πρώτων 
Υπουργών σ την 
Οτάβα, το Οντάριο 
επιδιώκει να δια-
σφαλίσει τη βιω-
σ ιμότητα και τη 
βεβαιότητα σ τη 
χ ρημα τ ο δ ότ ησ η 
της ομοσπονδιακής 
υγειονομικής περί-
θαλψης για να υπο-
στηρίξει το συνε-
χιζόμενο έργο μας 
για τη βελτίωση των 
α π ο τ ε λ εσ μ ά τ ω ν 
υγείας», αναφέρει 
η επιστολή.
«Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε γρήγορα 
σε συμφωνία για να διασφαλίσουμε ότι 
το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης μας 
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των κατοί-
κων του Οντάριο τόσο τώρα όσο και στο 
μέλλον».
Οι πρωθυπουργοί του Καναδά συμφώ-
νησαν να αποδεχθούν τη δεκαετή προ-
σφορά χρηματοδότησης της υγειονομικής 
περίθαλψης της ομοσπονδιακής κυβέρνη-
σης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Κάθε 
πρωθυπουργός, ωστόσο, πρέπει επίσης 
να υπογράψει μια διμερή συμφωνία που 
θα περιγράφει λεπτομερώς συγκεκριμένες 
δεσμεύσεις στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης για πρόσθετη χρηματοδότηση.

Περίπου 196,1 δισεκατομμύρια δολάρια 
που θα εισρεύσουν στις επαρχίες μέσω του 
Canada Health Transfer (CHT) την επόμενη 
δεκαετία ως μέρος της νέας συμφωνίας. 
Επιπλέον 25 δισεκατομμύρια δολάρια ανα-
μένεται να αποδεσμευτούν μέσω διμερών 
συμφωνιών
Η συμφωνία έρχεται με δεσμεύσεις, στις 
οποίες η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανα-
μένει ότι ορισμένα από τα χρήματα θα χρη-
σιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση κοι-
νών προτεραιοτήτων, όπως η ψυχική υγεία, 
η μείωση των καθυστερημένων χειρουρ-
γείων και η δημιουργία εθνικής βάσης 
δεδομένων για την υγειονομική περί-
θαλψη.
Ο Ford έχει δηλώσει δημόσια ότι ήλπιζε 

να δει περισσότερα 
χρήματα για την κατ’ 
οίκον φροντίδα και 
τη μακροχρόνια φρο-
ντίδα, καθώς και μια 
μεγαλύτερη οικονομική 
δέσμευση από την ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση.
Το αίτημά του προς τον 
πρωθυπουργό φαίνε-
ται να επικεντρώνεται 
στη βιωσιμότητα και 
όχι σε οποιαδήποτε 
άλλη ανησυχία του.
Στην επιστολή, ο Ford 
ζητά να επανεξεταστεί 

η υπάρχουσα διμερής συμφωνία υγείας 
της επαρχίας, η οποία έχει οριστεί να λήξει 
στις 31 Μαρτίου 2027.
Ο σκοπός της επανεξέτασης θα ήταν να 
«αξιολογήσει τα αποτελέσματα και να 
καθορίσει τα επόμενα βήματα».
Το δεύτερο αίτημα είναι να καθιερωθεί μια 
πενταετής αναθεώρηση του ομοσπονδια-
κού σχεδίου υγείας και θα περιλαμβάνει 
αξιολόγηση όχι μόνο της διμερούς συμφω-
νίας, αλλά και των επενδύσεων CHT.
Η αναθεώρηση, είπε ο πρωθυπουργός, θα 
εξετάσει τα αποτελέσματα που επιτεύχθη-
καν στις κοινές προτεραιότητες και μια αξι-
ολόγηση της δημόσιας αναφοράς. Θα εξε-
τάσει επίσης «άλλες δεσμεύσεις δεδομέ-
νων υγείας».
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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.

▲ Amounts shown are the maximum incentive or rebate amounts (the “Incentives”) that may be available from the applicable provincial 
and/or federal government for eligible electric vehicles. The Incentives are administered independently by the applicable provincial or 
federal government and Mazda Canada does not administer the Incentives and is not responsible for any cancellations or changes to 
the Incentives. Incentive information is provided for informational purposes only and Mazda Canada makes no representations about 
the actual amount or eligibility for the Incentives. The amount of the Incentives, terms and conditions of the Incentives, availability and 
any eligibility or application requirements vary by jurisdiction, model, trim level, MSRP, payment method, term and other factors. The 
Incentives will be applied after applicable taxes are calculated. Conditions and limitations apply. Consult the applicable provincial or 
federal government or see your retailer for details. ♦ Plan is available with the purchase or lease of a new 2023 MX-30 EV from an 
authorized EV Mazda retailer in Canada. Plan has an estimated value of $500 (based on the average estimated parts and labour pricing 
at Mazda authorized EV retailers as of September 2021) and covers two (2) factory-recommended scheduled maintenance at 1 
year/16,000 km (whichever occurs first) and 2 years/32,000 km (whichever occurs first) intervals based on normal driving conditions 
as outlined in the Owner’s manual. Coverage begins on the earliest of the date the vehicle is delivered to the first retail purchaser, is 
leased, or is placed into service by Mazda or an authorized Mazda Retailer in Canada for a business use. Plan does not include repair or 
maintenance of parts that experience wear and tear and other repairs that are not identified by the Owner’s manual. All services must 
be claimed within the two (2)-year/32,000km period. After this time, the services will be forfeited and no claims can be submitted for 
any outstanding services.  No cash value. Certain limitations apply. See your participating Mazda retailer for restrictions and complete 
details. Offers subject to change without notice. Visit mazda.ca or see your retailer for complete details.

FAST CHARGING SOLUTIONS UNIQUE FREESTYLE DOORS SUSTAINABLY SOURCED CORK ACCENTS 

THE SPIRIT OF MAZDA.
ELECTRIFIED FOR THE EVERYDAY. 

THE ALL-ELECTRIC MAZDA MX-30 IS HERE. 

GET UP TO $5,000 IN TOTAL GOVERNMENT  
REBATES WHEN YOU BUY OR LEASE▲

CONDITIONS APPLY

2-YEAR NO-CHARGE
SCHEDULED

MAINTENANCE PLAN♦

+
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Ο 
Πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε σήμερα μια σειρά νέων υποστηρί-
ξεων για την Αϊτή στις Μπαχάμες — αλλά δεν σηματοδότησε την υποστήριξη για 
το είδος της διεθνούς στρατιωτικής επέμβασης που ζητά ο  πρωθυπουργός της.
Ο Τριντό είπε σε μια συνάντηση ηγετών της Καραϊβικής ότι ο Καναδάς θα παρά-

σχει 12,3 εκατομμύρια δολάρια σε νέα ανθρωπιστική βοήθεια και 10 εκατομμύρια δολάρια 
στο Διεθνές Γραφείο Μετανάστευσης για να στηρίξει τους μετανάστες στην περιοχή.
Υποσχέθηκε να στείλει σκάφη του Βασιλικού Καναδικού Ναυτικού «τις επόμενες εβδομά-
δες» για παρακολούθηση, συλλογή πληροφοριών και διατήρηση παρουσίας στα ανοικτά 
των ακτών της Αϊτής.
Ο Καναδάς επιβάλλει επίσης κυρώσεις σε δύο ακόμη Αϊτινούς, βασιζόμενος σε έναν κατά-
λογο ελίτ που απαγορεύεται από οικονομικές συναλλαγές στον Καναδά λόγω υποτιθέμενων 
δεσμών με τις συμμορίες που έχουν καταλάβει την Αϊτή.
Ο Τριντό λέει ότι είχε μια «πολύ εποικοδομητική συνομιλία» με τον ντε φάκτο ηγέτη της 
Αϊτής Άριελ Χένρι σήμερα το πρωί, ο οποίος ενεργεί ως πρωθυπουργός της χώρας αλλά δεν 
εξελέγη στο ρόλο.
Ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε επίσης να δαπανήσει άλλα 44,8 εκατομμύρια δολάρια για 
να ανταποκριθεί στην κλιματική κρίση της Καραϊβικής και 1,8 εκατομμύρια δολάρια για να 
στοχεύσει το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και «να ενισχύσει την ασφάλεια των συνόρων 
και της θάλασσας» στην περιοχή.

Ο Τριντό υπόσχεται περισσότερη 
βοήθεια για την Αϊτή, χωρίς να 
προτείνει στρατιωτική επέμβαση

Οι βουλευτές ζητούν από το 
CSIS να τους βοηθήσει να 
εντοπίσουν ξένες παρεμβάσεις

Μερικά μέλη του κοινοβουλίου 
λένε ότι δεν έχουν ιδέα πώς να 
εντοπίσουν ξένες παρεμβάσεις, 
καθώς η υπηρεσία κατασκοπείας 
του Καναδά προειδοποιεί ότι όλοι 
οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι είναι 
στόχοι εχθρικών κρατών.

«
Δεν υπάρχει σαφήνεια, ειλικρινά, 
σχετικά με το τι μπορούν να κά-
νουν οι βουλευτές και τα κόμματά 
τους για να προστατευτούν», είπε η 

βουλευτής του NDP Ρέιτσελ Μπλάνεϊ στους 
αξιωματούχους του CSIS στις 9 Φεβρουα-
ρίου.
Μίλησε κατά τη 
διάρκεια των ακρο-
άσεων της επιτρο-
πής διαδικασίας της 
Βουλής για ξένες 
παρεμβάσ ε ις ,  η 
οποία μελετά τους 
ισ χυρισμούς γ ια 
απόπειρες ανάμιξης 
της Κίνας στις ομο-
σπονδιακές εκλογές 
του 2019.
Οι βουλευτές άκου-
σαν από την Κανα-
δική Υπηρεσία Πλη-
ροφοριών Ασφα-
λείας για προσπάθειες προστασίας έναντι 
ξένων κρατών που προσπαθούν να επηρε-
άσουν ανάρμοστα τους εκλεγμένους αντι-
προσώπους και τους υποψηφίους για αξι-
ώματα.
«Όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης είναι ευά-
λωτα και στοχοποιούνται από ξένους παρά-
γοντες παρέμβασης», κατέθεσε η βοηθός 
διευθύντρια του CSIS, Cherie Henderson.
«Αυτό είναι επαρχιακό, ομοσπονδιακό και 
δημοτικό — όλοι οι υποψήφιοι εκλογείς 
είναι».
Η Χέντερσον πρόσθεσε ότι το CSIS πρέ-
πει «να εκπαιδεύσει όλους τους Καναδούς, 
συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών, 
σχετικά με την πιθανή απειλή που αντιμε-

τωπίζουν από παράγοντες ξένων παρεμ-
βάσεων».
Αυτή η πρόταση έκανε τους βουλευ-
τές να κουνήσουν καταφατικά το κεφάλι. 
«Ανησυχώ ότι κάτι μπορεί να συμβεί και θα 
ακολουθούσα με χαρά τη δουλειά μου κατά 
τη διάρκεια εκλογών και δεν θα είχα ιδέα», 
είπε η Blaney και ρώτησε τους αξιωματού-
χους τι ακριβώς  αυτή και το επιτελείο της 
πρέπει να προσέχουν ή να ρωτούν για να 
αποφύγουν την ξένη επιρροή.
Πριν από ένα χρόνο, το CSIS είπε στα μέσα 
ενημέρωσης ότι προσέφερε ενημερώσεις 
σε ορισμένους βουλευτές και γερουσιαστές 

σχετικά με την ξένη 
επιρροή και παρέμ-
βαση και δύο βουλευ-
τές που μιλούν συχνά 
εναντίον της Κίνας επι-
βεβαίωσαν ότι έλαβαν 
τέτοια εκπαίδευση. 
Αλλά δεν είναι σαφές 
σε πόσους εκλεγμέ-
νους αξιωματούχους 
προσφέρονται αυτές 
οι ενημερώσεις.
«Προσπαθούμε να 
δεσμεύσουμε άτομα 
που γνωρίζουμε ότι 
σ τ ο χο π ο ιο ύ ν τ α ι», 
κατέθεσε ο Άν ταμ 

Φίσερ, ο γενικός διευθυντής του CSIS 
για τις εκτιμήσεις πληροφοριών, στις 9 
Φεβρουαρίου.
Είπε ότι το CSIS «συνεργάζεται με μέρη σε 
ένα απόρρητο περιβάλλον (και σε ένα) μη 
ταξινομημένο περιβάλλον με ευρύτερο 
κοινό για να τα εκπαιδεύσει σχετικά με την 
απειλή».
Ένα άλλο έγγραφο του CSIS, «Απειλές 
ξένων παρεμβάσεων στη δημοκρατική δια-
δικασία του Καναδά», συμβουλεύει τους 
πολιτικούς να αποφεύγουν να μοιράζονται 
προσωπικές πληροφορίες με αγνώστους, 
να αμφισβητούν ύποπτες δωρεές και να 
λαμβάνουν υπόψη τα «συχνά αιτήματα για 
ιδιωτικές συναντήσεις».

Το ποσοστό των μόνιμων 
κατοίκων που γίνονται Καναδοί 
πολίτες μειώνεται σημαντικά

Τ
ο Ινστιτούτο για την Καναδική 
Ιθαγένεια λέει ότι τα στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας του 
Καναδά υποδηλώνουν μείωση 

40 τοις εκατό στην αποδοχή υπηκοότη-
τας από το 2001.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, 
Daniel Bernhard, αποκαλεί την πτώση 
ανησυχητική και λέει ότι θα πρέπει να 
χρησιμεύσει ως μια «κλήση αφύπνι-
σης» για τη βελτίωση της εμπειρίας που 
έχουν οι νεοφερμένοι στον Καναδά.
Το 2021, σχεδόν το 45,7 τοις εκατό των 
μόνιμων κατοίκων που βρίσκονταν στον 
Καναδά για λιγότερο από 10 χρόνια έγιναν πολίτες.
Αυτό είναι χαμηλότερο από 60 τοις εκατό το 2016 και 75,1 τοις εκατό το 2001.
Τα στοιχεία της StatCan δεν προσδιόρισαν τους λόγους για την πτώση, αλλά ο Bernhard 
προτείνει ότι το κόστος ζωής και οι προοπτικές εργασίας του Καναδά είναι πιθανοί παρά-
γοντες.
Ο Bernhard είπε ότι η πτώση επηρεάζει τις μακροπρόθεσμες οικονομικές και κοινωνικές 
προοπτικές του Καναδά.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θέλει να τονώσει τη μετανάστευση προ-
σθέτοντας 1,45 εκατομμύρια μόνιμους κατοίκους τα επόμενα τρία χρόνια, ξεκινώντας από 
465.000 το 2023 και αυξάνοντας σε 500.000 το 2025.
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Μέχρι στιγμής έχουν ακουστεί τα ονόματα 
δεκάδων ατόμων που «πρόκειται να 
υπουργοποιηθούν», παρά το ότι τα 
υπουργεία είναι 11 και τα υφυπουργεία 6 

Ο 
εκλεγμένος Πρόεδρος της Κύπρου, Νί-
κος Χριστοδουλίδης, τη 1η Μαρτίου θα 
προεδρεύσει της πρώτης συνεδρίας του 
υπουργικού του συμβουλίου… αλλά ακό-

μα κανένα όνομα υπουργού δεν είναι γνωστό. Αυτό 
όμως δεν εμποδίζει την ονοματολογία, να δίνει και να 
παίρνει στα ΜΜΕ και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύω-
σης. Μέχρι στιγμής έχουν ακουστεί τα ονόματα δεκά-
δων ατόμων που «πρόκειται να υπουργοποιηθούν», 
παρά το ότι τα υπουργεία είναι 11, τα υφυπουργεία 6 
και ένας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Χθες ο Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με τις 
ηγεσίες των κομμάτων που τον υποστήριξαν και 
σήμερα πραγματοποιεί συναντήσεις με τους επικε-
φαλής των δύο μεγάλων κομμάτων ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ.
Πληροφορίες του protothema.gr αναφέρουν ότι ενη-
μέρωσε τους αρχηγούς των συμπολιτευομένων κομ-
μάτων για τη πρόθεση του να υπουργοποιήσει άτομα 
από τον πολιτικό τους χώρο, αλλά όχι προβεβλημένα 
κομματικά στελέχη. Θα επιθυμούσε πολιτικά πρό-
σωπα με τεχνοκρατικές γνώσεις και για αυτό από 

έναν κατάλογο ονομάτων που θα του διαβιβάσουν 
θα κάνει επιλογές για 6 ως 8 υπουργεία/υφυπουρ-
γεία. Τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης θα αποτελέ-
σουν προσωπική του επιλογή, χωρίς να προηγηθεί 
διαβούλευση με τα κόμματα.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η αναλογία των 
μελών της κυβέρνησης που θα προέρχεται από τις 
εισηγήσεις των κομμάτων. Ήδη κάποια κομματικά 
στελέχη ερίζουν για τον αριθμό των χαρτοφυλακίων 
που «δικαιούνται».
Ο νέος Πρόεδρος της Κύπρου θα υπουργοποιή-
σει και προσωπικότητες που προέρχονται από τον 
ευρύτερο χώρο του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ, καθώς έχει 
δεσμευτεί για κυβέρνηση ευρείας αποδοχής με συμ-
μετοχή ατόμων από όλο το πολιτικό φάσμα. Επίσης 
στη κυβέρνηση θα υπάρξει και γεωγραφική «ισορ-
ροπία» ώστε όλες οι επαρχίες της Κύπρου να έχουν 
παρουσία, ενώ οι γυναίκες θα αποτελούν το 50% του 
σχήματος.
Η πρώτη κίνηση που κάνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης 
είναι να επιλέξει τους στενούς του συνεργάτες στο 
Προεδρικό Μέγαρο. Ίσως και αυτή την εβδομάδα, 
θα ανακοινώσει τα ονόματα του υφυπουργού παρά 
των Προέδρω, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και 
του Διευθυντή του γραφείου του. Πολιτικά στελέχη 
θα τοποθετηθούν και σε άλλες θέσεις όπως το γρα-
φείο τύπου κ.α

Οι φήμες «διορίζουν» υπουργούς - Όργιο 
ονοματολογίας 

Φουρλάς από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου: 
Η Κύπρος θρηνεί τα παιδιά της…

Τ
ον συγκλονισμό του για τον καταστροφικό 
σεισμό σε Τουρκία και Συρία εξέφρασε από 
το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
Στρασβούργο ο Ευρωβουλευτής ΔΗΣΥ και 

ΕΛΚ Λουκάς Φουρλάς.
Σε παρέμβασή του κατά τη συζήτηση για την ανθρω-
πιστική κατάσταση μετά από τον σεισμό και την συμ-
βολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Φουρλάς εξέφρασε 
τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους πληγέντες.
«Η Κύπρος έχει στη σκέψη της τους πληγέντες. Θρη-
νούμε 48 Τουρκοκύπριους, οι οποίοι χάθηκαν στα 
ερείπια, ανάμεσά τους και δεκάδες παιδιά. Ο πόνος 
τους είναι και δικός μας πόνος».
Για να τονίσει ότι σε στιγμές όπου η φύση μας υπεν-
θυμίζει ότι είμαστε αδύναμοι, απαιτείται ενότητα και 
αλληλεγγύη.
«Πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθούμε 
χωρίς καθυστέρηση για στήριξη των περιοχών όπου 
έχουν πληγεί».
Ωστόσο, επέκρινε έντονα τη στάση που κράτησε ο 
Τούρκος Πρόεδρος, στην άμεση ανταπόκριση της 

Κυπριακής Δημοκρατίας να αποστείλει ανθρωπιστική 
βοήθεια.
«Ο κ. Ερντογάν αρνήθηκε την προσφορά της πατρίδας 
μου, της Κύπρου να στείλει διασώστες και ανθρωπι-
στική βοήθεια, διότι δεν αναγνωρίζει λέει την Κυπρι-
ακή Δημοκρατία. Θα πρέπει κάποιος να του πει ότι 
μπροστά στον ανθρώπινo πόνο δεν χωρούν μικρο-
πολιτικές σκοπιμότητες».
Η Πρόεδρος και τα μέλη της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων εκφράζουν την απέραντη θλίψη τους για τον 
θάνατο των Τουρκοκύπριων συμπατριωτών μας 
στους πρόσφατους φονικούς σεισμούς.
Συγκλονισμός και οδύνη επικρατεί για τα παιδικά 
χαμόγελα που έσβησαν στα ερείπια, τον αδόκητο 
χαμό των παιδιών, των γονέων και των καθηγητών 
τους καθώς και για τον αβάσταχτο πόνο των οικείων 
τους.
Ως ένδειξη βαρύτατου πένθους οι σημαίες της Βουλής 
των Αντιπροσώπων κυματίζουν μεσίστιες. Εκ μέρους 
όλων των μελών του σώματος ειλικρινή συλλυπητή-
ρια στους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας.

Ε
ισήγηση στο Υπουργείο Παιδείας όπως προχωρήσει αναδρομι-
κά σε νέο υπολογισμό των μονάδων μοριοδότησης των επηρε-
αζόμενων εκπαιδευτικών στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης 
που απουσίαζαν για λόγους μητρότητας, κάνει σε έκθεσή της η 

Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μα-
ρία Στυλιανού-Λοττίδη, υπό την ιδιότητα του Φορέα Ισότητας και Κατα-
πολέμησης των Διακρίσεων, αναφορικά με διάκριση λόγω φύλου στους 
όρους αγοράς υπηρεσιών για διδασκαλία στα Κρατικά Ινστιτούτα Επι-
μόρφωσης.
Οπως αναφέρεται στην έκθεση, το γραφείο της Επιτρόπου εξέτασε 
δύο παράπονα που υποβλήθηκαν από την εκπαιδευτικό κ. Α Α, και την 
εκπαιδευτικό κ. Ε Κ, με ηλεκτρονικό μήνυμα. Τα παράπονα στρέφονταν 
κατά του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και αφορού-
σαν στους όρους που προβλέπονται στον Διαγωνισμό Υπ. Αρ. ΜΕ-9-21, 
για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο Απογευμα-
τινό/Βραδινό Πρόγραμμα του ΥΠΠΑΝ «Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφω-
σης (ΚΙΕ)». Ειδικότερα, οι παραπονούμενες υποστηρίζουν ότι με τους εν 
λόγω όρους έχει αφαιρεθεί από δεκάδες γυναίκες που εργάζονται στα 
απογευματινά προγράμματα (Κ.Ι.Ε., ΔΡΑΣΕ, Επιμορφωτικά, Ολοήμερα 
κλπ) το δικαίωμα σε άδεια μητρότητας.
Οπως αναφέρεται, στο παράπονο, εξετάστηκε το νέο σύστημα μοριο-
δότησης για πρόσληψη στα ΚΙΕ, βάσει του οποίου εκπαιδευτικοί μοριο-
δοτούνται, για σκοπούς πρόσληψης ή τοποθέτησής τους με μία μονάδα 
διδακτικής εμπειρίας για εργασία που είχε συνολικό χρόνο μεγαλύτερο 
των 5 μηνών (δηλαδή 5 + μία ημέρα).
Ως αποτέλεσμα, προστίθεται, γυναίκες οι οποίες κατά τη διάρκεια μίας 
εννεάμηνης σχολικής χρονιάς έλαβαν τετράμηνη άδεια μητρότητας και 
άρα έχουν διδακτική εμπειρία ίση ή μικρότερη των 5 μηνών, δεν μπο-
ρούν να λάβουν ολόκληρη τη μονάδα διδακτικής εμπειρίας.
Είναι προφανές πως, αναφέρεται, παρότι το πιο πάνω κριτήριο είναι 
ουδέτερο ως προς το φύλο, αφού απευθύνεται εξίσου σε άντρες και 
γυναίκες, στην πραγματικότητα πλήττει κυρίως και δυσανάλογα τις 
γυναίκες που άσκησαν το δικαίωμά τους σε άδεια μητρότητας ή/και απο-
τρέπει γυναίκες από την εγκυμοσύνη και τη λήψη άδειας μητρότητας.
«Πρόκειται επομένως για έμμεση διάκριση λόγω φύλου, αφού κανένας 
άντρας δεν μπορεί για τον ίδιο λόγο (άδεια μητρότητας) να λάβει χαμη-
λότερη μοριοδότηση, με αποτέλεσμα να υπάρχει παραβίαση της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης, αφού οι γυναίκες τίθενται σε μειονεκτική θέση σε 
σχέση με τους άντρες συναδέρφους τους» σημειώνεται.
Στην έκθεση αναφέρεται ότι δεδομένου ότι η διάκριση λόγω φύλου 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως δικαιολογημένη, αλλά 
αντιθέτως πρέπει να αίρεται, τόσο η ίδια, όσο και οι συνέπειές της, υπο-
βάλλω την παρούσα Έκθεση στο ΥΠΑΝ, με την εισήγηση όπως προχω-
ρήσει χωρίς καθυστέρηση στην συμπλήρωση  του συγκεκριμένου όρου 
από την Προκήρυξη του Διαγωνισμού, με τρόπο ώστε να εξαιρούνται 
οι γυναίκες που δεν συμπλήρωσαν την πεντάμηνη υπηρεσία για λόγους 
που  σχετίζονται αποκλειστικά με την άδεια μητρότητας και οποιαδή-
ποτε  απουσία σχετική με αυτή.
«Εισηγούμαι περαιτέρω όπως προχωρήσει αναδρομικά σε νέο υπολο-
γισμό των μονάδων μοριοδότησης των επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών 
που απουσίαζαν για λόγους μητρότητας, στη βάση της πιο πάνω εισή-
γησης», αναφέρει.
Σημειώνεται περαιτέρω ότι η παρούσα Έκθεση υποβάλλεται υπό τις 
αρμοδιότητες του Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων 
και, σε περίπτωση που η πιο πάνω εισήγηση δεν εισακουστεί, θα ακο-
λουθήσει δεσμευτική Σύσταση αφού προηγουμένως το αρμόδιο Υπουρ-
γείο κληθεί σε Διαβούλευση.

Εισήγηση Επ. Διοικήσεως για 
τις μονάδες μοριοδότησης 
εκπαιδευτικών στα ΚΙΕ
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

«Είχα την ευκαιρία σήμερα 
στο πλαίσιο αυτής της 
συνάντησης να τον 
ευχαριστήσω ακόμα μια 
φορά για το γεγονός ότι με 
εμπιστεύθηκε σε κρίσιμες 
θέσεις» είπε ο Νίκος 
Χριστοδουλίδης μετά τη 
συνάντηση που είχε με τον 
Νίκο Αναστασιάδη

Σ
υνάντηση με τον νεοεκλε-
γέντα Πρόεδρο της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας, Νίκο 
Χριστοδουλίδη, είχε στο 

Προεδρικό Μέγαρο ο απερχόμε-
νος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Νίκος Αναστασιάδης.
Μετά τη συνάντηση, ο κ. Χριστο-
δουλίδης δήλωσε στους δημοσι-
ογράφους ότι «η συζήτηση με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι 
πάντα ευχάριστη. Είμαστε χρό-
νια συνεργάτες. Είχα την ευκαι-
ρία σήμερα στο πλαίσιο αυτής 
της συνάντησης να τον ευχαρι-
στήσω ακόμα μια φορά για το 
γεγονός ότι με εμπιστεύθηκε σε 
κρίσιμες θέσεις κατά τη διάρ-
κεια της θητείας του, ως διευθυ-
ντής του διπλωματικού του γρα-
φείου, κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, υπουργός Εξωτερικών.
Με ενημέρωσε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας για τα μεγάλα 
θέματα που εκκρεμούν, είτε αυτά 
αφορούν θέματα εσωτερικής δια-
κυβέρνησης, αλλά και θέματα που 
άπτονται του Κυπριακού, κατά 
κύριο λόγο τα αποτελέσματα των 
τελευταίων επαφών του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας σε κράτη 
μέλη της ΕΕ. Έχω δηλώσει ότι θα 
εργαστούμε εντός αυτού του πλαι-
σίου ώστε να σπάσουμε το αδιέ-
ξοδο στο Κυπριακό.
Για τα θέματα εσωτερικής δια-
κυβέρνησης συζητήσαμε για τα 
εργασιακά, την οικονομία, ανταλ-
λάξαμε απόψεις επί όλων των 

θεμάτων και σίγουρα θα δω ξανά 
τον Πρόεδρο πριν την αποχώρηση 
του από το Προεδρικό».
Ερωτηθείς αν συζήτησε με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας το 
θέμα της σύνθεσης του υπουρ-
γικού συμβουλίου, ο κ. Χριστο-
δουλίδης απάντησε αρνητικά, 
ενώ ερωτηθείς αν δέχθηκε κάποια 
συμβουλή από τον Πρόεδρο, είπε 
ότι «στο πλαίσιο της συζήτησης 
ακούγονται συμβουλές, και ήταν 
σημαντικό και έγινε και αυτό στο 
πλαίσιο της συζήτησης».
Ερωτηθείς αν μέχρι το τέλος αυτής 
της εβδομάδας θα «κλειδώσει» το 
υπουργικό συμβούλιο, ο κ. Χρι-
στοδουλίδης είπε «όχι. Να κάνετε 
υπομονή. Με έχουν ενημερώ-
σει σήμερα, ότι η τελετή θα γίνει 
στις 28 Φεβρουαρίου στις 11:30 
το πρωί, σίγουρα πριν την τελετή 
θα γίνουν συνολικά ανακοινώ-
σεις. Δεν αποκλείω μέχρι την ημε-
ρομηνία εκείνη να γίνουν γνωστά 
κάποια ονόματα, ειδικότερα τα 
άτομα που βρίσκονται στο Προ-
εδρικό».
Σε άλλη ερώτηση, 
είπε ότ ι σήμερα 
είχε πολλά τηλε-
φ ω ν ή μ α τ α  κα ι 
δεν αφορούν όλα 
το  ζ ήτ ημα του 
υπουργικού. «Με 
κά π ο ι ο υ ς  έ χ ω 
συζητήσεις και οι 
επαφές αυτές θα 
συνεχίσουν τις επόμενες μέρες 
και εβδομάδες. Είμαι κοντά στο 
να καταλήξουμε σε κάποια ονό-
ματα».
Κληθείς να πει αν έχει κάνει σκέ-
ψεις για διορισμό διαπραγμα-
τευτή για το Κυπριακό, ο κ. Χρι-
στοδουλίδης είπε ότι «είναι μια 
πάρα πολύ σημαντική θέση, έχω 
συγκεκριμένη άποψη και σύντομα 
θα ακούσετε την απόφασή μου».
Σε άλλη ερώτηση είπε ότι «το 
πρώτο μου ταξίδι θα είναι στην 

Αθήνα μετά την ορκωμοσία. Αυτό 
συμφωνήσαμε και με τον Έλληνα 
πρωθυπουργό χθες κατά τη διάρ-
κεια της τηλεφωνικής επικοινω-
νίας που είχαμε και πέραν των 
συμβολισμών θα είναι ένα ταξίδι 
ουσιαστικής σημασίας.
Υπάρχουν αρκετά θέματα, είναι 
άριστη η συνεργασία ανάμεσα σε 
Αθήνα και Λευκωσία. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι δεν μπορεί να ενι-
σχυθεί ακόμη περισσότερο. Ανα-
φέρθηκα σε κάποια ειδικά θέματα 
που αφορούν και την ελληνική 
κυβέρνηση και αυτά τα θέματα θα 
συζητηθούν όταν θα είμαι στην 
Αθήνα».
Ερωτηθείς αν θα μετακομίσει 
στο Προεδρικό, είπε ότι «δεν 
έχω ακόμα αποφασίσει. Και αυτό 
θα αποφασιστεί μέχρι τις 28 
Φεβρουαρίου».
Κληθείς να πει πώς πέρασε την 
πρώτη μέρα μετά τις εκλογές, είπε 
ότι είχε «αρκετά τηλεφωνήματα 
από αρκετούς υπουργούς εξω-
τερικών, αρχηγούς κρατών και 
κυβερνήσεων και συναντήσεις 

που προανέφερα».
Πρόσθεσε ότι έχει 
γίνει προεργασία 
«για θέματα ουσίας 
που η κυπριακή 
κοινωνία μας ανέ-
δειξε ως προτεραι-
ότητες και για αυτά 
έχουμε συγκεκρι-
μένο πλάνο γ ια 

κάθε υπουργείο, για τις πρώτες 
κινήσεις και ενέργειες που θα 
γίνουν. Για κάποια έχουν ετοιμα-
στεί νομοσχέδια. Είναι σε τελικό 
στάδιο και το τρίτο πλαίσιο στο 
οποίο εργαζόμαστε πυρετωδώς».
Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση, 
ότι όπως και με τις προηγούμε-
νες του ιδιότητες, θα υπάρχει 
ένας ειλικρινής διάλογος με όλα 
τα ΜΜΕ και μέσω αυτών με τον 
κυπριακό λαό.
Σε άλλη ερώτηση, είπε ότι οι επα-

φές που έκανε αφορούν κατά 
κύριο λόγο τα άτομα που θα τον 
πλαισιώνουν στο Προεδρικό 
Μέγαρο.
Σε ερώτηση αν ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης θα συμμετέχει στο 
Εθνικό Συμβούλιο, ο κ. Χριστο-
δουλίδης είπε ότι «πάντα οι τέως 
και πρώην Προέδροι της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας συμμετέχουν 
στο Εθνικό Συμβούλιο και αυτή 
η τακτική να είστε βέβαιοι ότι θα 
συνεχιστεί».
Κληθείς να αναφερθεί στη συνο-
μιλία του με τον Τουρκοκύπριο 
ηγέτη, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε 
ότι «ήταν καλή η συζήτηση, ήταν 
μια πρώτη συζήτηση με πρωτο-
βουλία του κ. Τατάρ.
Πέραν από το να με συγχαρεί και 
για να εκφράσω τα αισθήματα 
συμπάθειας μου για όλα αυτά 
που περνούν οι Τουρκοκύπριοι 
συμπατριώτες μας, αλλά και οι 
Τούρκοι πολίτες. Μπήκαμε και σε 
θέματα της ανάγκης να τερματι-
στεί αυτή η κατάσταση πραγμά-
των, μια κατάσταση η οποία δεν 
είναι, ούτε προς όφελος των Ελλη-
νοκυπρίων, ούτε των Τουρκοκυ-
πρίων.
Και ήταν ακριβώς σε αυτό το πλαί-
σιο που ζήτησαν από τον κ. Τατάρ, 
εξέφρασα την ετοιμότητα μου, να 
βρεθούμε ακόμα και πριν την επί-
σημη ανάληψη των καθηκόντων 
μου, για να δούμε πώς μπορούμε 
να σπάσουμε αυτό το αδιέξοδο.
Στις επαφές και τηλεφωνικές επι-
κοινωνίες που είχα με αρχηγούς 
κρατών και κυβερνήσεων από 
κράτη μέλη της ΕΕ, ήταν από τα 
πρώτα θέματα που συζητήθηκε. 
Για μας η πρόταση που καταθέ-
σαμε κατά τη διάρκεια της προε-
κλογικής εκστρατείας, θεωρούμε 
ότι ναι, μπορεί - δεν θα είναι 
εύκολα τα πράγματα - αλλά ναι, 
μπορεί να οδηγήσει σε σπάσιμο 
του αδιεξόδου το συντομότερο 
δυνατόν.

N
ερό στο κρασί του 
έβαλε ο Πρόεδρος 
του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ 
Νεοφύτου, κατά τη 

συνάντηση που είχε σήμερα 
με τον εκλεγμένο Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο 
Χριστοδουλιδη. Σε δηλώσεις 
του μετά τη συνάντηση ανέ-
φερε στο Νίκο Χριστοδουλιδη 
πως είναι ο νέος τιμονιέρης και 
όταν λαμβάνει σωστές απο-
φάσεις «θα βάζουμε και εμείς 
πλάτες. Εμείς πρώτα από όλα 
βάζαμε το καλό της χώρας».
«Και θέλω να σε διαβεβαι-
ώσω», συνεχισε ο κ. Αβέρωφ 
Νεοφύτου, «ότι μπορείς να 
στηρίζεσαι στον ΔΗΣΥ και να 
μην έχεις έγνοια για την υπερ-
ψήφιση του κρατικού προϋπο-
λογισμού. Έχουμε συγκεκριμέ-
νες αρχές και αξίες στον ΔΗΣΥ».
Ο κ. Νεοφύτου κατέστησε 
σαφές οτι όταν λαμβάνονται 
σωστες αποφάσεις η κοινο-
βουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ 
θα τις υποστηρίζει στη Βουλή 
και συνεπώς «να μην έχει αυτή 
την έγνοια».
Σημείωσε πως τέλειωσαν οι 
εκλογές και «δεν υπάρχουν τα 
αισθήματα» που πήραν προε-
κλογικώς, καθώς ο κ. Νεοφύ-
του ειχε χαρακτηρίσει τον Νίκο 
Χριστοδουλιδη, «αποστάτη» 
και «προδότη».
Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανα-
κοίνωσε επίσης πως θα στη-
ρίξει την πρόθεση του κ. Χρι-
στοδουλιδη να ενταχθεί στο 
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και 
είχε σχετική επικοινωνία με τον 
Πρόεδρο του ΕΛΚ Μάνφρεντ 
Βεμπερ.
Και πρόσθεσε: «Όπως σας είπα 
για εμάς είναι ένας αγώνας για 
μια επανενωμένη Κύπρο. Εάν 
θα προχωρήσετε στη σύσταση 
ομάδας Κυπριακού βεβαίως θα 
συμμετέχει ο ΔΗΣΥ. Θα ευχα-
ριστήσω τον Πρόεδρο Χριστο-
δουλίδη που επανέλαβε ότι 
δεν θα γίνουν κινήσεις για το 
υπουργικό συμβούλιο που θα 
ενοχλήσουν στελέχη του κόμ-
ματος. Είναι επιβεβαίωση του 
πολίτικού ήθους και μετεκλο-
γικά».

Χριστοδουλίδης και 
Νεοφύτου «έθαψαν 
τα τσεκούρια» και 
έδωσαν τα χέρια 

Χριστοδουλίδης: Ουσιαστικής σημασίας το 
πρώτο μου ταξίδι στην Αθήνα 
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Οι κατηγορίες αφορούσαν την 
προσπάθεια του Μπερλουσκόνι 
να χρηματίσει νεαρές γυναίκες 
ώστε να «αποκρύψουν» πως τα 
δείπνα που διοργανώνονταν, 
δεν κατέληγαν σε σεξουαλική 
συνεύρεση

Τ
ο δικαστήριο του Μιλάνου αθώ-
ωσε σήμερα τον Σίλβιο Μπερλου-
σκόνι και άλλα 27 άτομα για την 
κατηγορία δωροδοκίας και χρη-

ματισμού, με στόχο την ψευδομαρτυρία.

Η υπόθεση αφορούσε το περίφημο 
«Μπούγκα Μπούγκα» και φερόμενη 
προσπάθεια του Καβαλιέρε, σύμφωνα 
με τους εισαγγελείς, να χρηματίσει σειρά 
νέων γυναικών με στόχο να καταθέσουν 

ότι επρόκειτο μόνον για απλά δείπνα, 
χωρίς καταβολή χρημάτων και σεξουαλι-
κές συνευρέσεις.
Με την σημερινή απόφαση αθωώθηκε 
και η πρωταγωνίσ τρια των δείπνων 
αυτών, η Καρίμα Ελ Μαχρούγκ, μαζί με 
άλλες 20 νέες γυναίκες
Η εισαγγελία του Μιλάνου είχε ζητήσει 
την καταδίκη του Μπερλουσκόνι σε έξι 
χρόνια κάθειρξη και την καταβολή σχε-
δόν 11 εκατομμυρίων ευρώ.
«Πρόκειται για πληρέστερη αθώωση, 
έπειτα από άλλες δύο δικαστικές αποφά-
σεις με ίδιο περιεχόμενο, είμαστε από-
λυτα ικανοποιημένοι», δήλωσαν οι συνή-
γοροι υπεράσπισης του «Καβαλιέρε».
«Η Ρούμπι δεν υπήρξε ποτέ, το όνομα 
μου είναι Καρίμα και σήμερα τελείωσε 
ένας εφιάλτης», δήλωσε η Καρίμα Ελ 
Μαχρούγκ.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 
ετών - Είχε συμπεριληφθεί στη 
λίστα με τις «100 πιο σέξι σταρ» 
στην ιστορία του σινεμά

Η 
Ράκελ Γουέλς έφυγε από τη 
ζωή σε ηλικία 82 ετών. Τον 
θάνατό της έκανε γνωστό η 
οικογένειά της, με το ΤΜΖ 

να επιβεβαιώνει τη δυσάρεστη είδη-
ση.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πέθανε 
σήμερα το πρωί μετά από ασθένεια 
που την ταλαιπωρούσε. Δεν έχουν 
γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέ-
ρειες. 
Γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 
1940 σ το Σικάγο από Βολιβιανό 
πατέρα και Αμερικανίδα μητέρα. Οι 
άσχημες σχέσεις του ζευγαριού έφε-
ραν τη νεαρά Ράκελ σε δύσκολη θέση 
και μοναδική διέξοδος απ’ την πραγ-
ματικότητα ήταν η ενασχόλησή της 
με το χορό και το θέατρο. Ξεκίνησε 
την καριέρα της σε ηλικία 19 ετών και 
πρωταγωνίστησε σε περίπου 65 ται-
νίες. 
Το 1973, τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα 
για τον ρόλο της Κονστάνς στην ται-
νία «Ο Νταρτανιάν και οι Τρεις Σωμα-
τοφύλακες» του Ρίτσαρντ Λέστερ, 
δίπλα σε τρεις αστέρες της εποχής, 
τους Όλιβερ Ριντ, Μάικλ Γιορκ και 
Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν.
Πέρα από τη γοητεία της, φανέρωσε 
και τις υποκριτικές της ικανότητες και 
μάλιστα ως κωμικός. Υπήρξε ακόμη 

μία φορά υποψήφια γ ια Χρυσή 
Σφαίρα, το 1987 με τον πρωταγωνι-
στικό στη δραματική ταινία «Right 
to Die», υποδυόμενη μια γυναίκα 
που έπασχε από σοβαρή νόσο και η 
εμφάνισή της δεν θύμιζε τίποτα από 
τη γυναίκα που έκαιγε καρδιές.
Έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό με τους 
ρόλους της στο «Fantastic Voyage» 
και σ το «One Million Years BC», 
όπου και συμμετείχε το 1966.
Έκανε επίσης, μια εμφάνιση στο «The 
Cher Show» το 1975 και ερμήνευσε 
το «I’m a Woman» με τη Σερ.
Ανά διαστήματα, διάφορα περιοδικά, 
τη συμπεριέλαβαν στη λίστα των πιο 
σέξι ηθοποιών, όλων των εποχών. 
Eίχε αναδειχθεί «1 από τις 100 πιο 
σέξι σταρ στην ιστορία του κινηματο-
γράφου» στο περιοδικό Esquire και 
βρισκόταν στο  #3 από τις «100 πιο 
σέξι σταρ του 20ου αιώνα» σύμφωνα 
με το Playboy.
 Η Ράκελ παντρεύτηκε 4 φορές σε όλη 
της τη ζωή. Αρχικά, τον Τζέιμς Γου-
έλς το ‘59 και ο γάμος τους κράτησε 
μέχρι το ‘64. Απέκτησαν μαζί δύο 
παιδιά, τον Ντέιμον και την Τάνι, που 
έγιναν επίσης ηθοποιοί.
Στη συνέχεια, ενώθηκε με τα δεσμά 
του γάμου με τον Πάτρικ Κέρτις το 
‘67 κι έμειναν μαζί έως το ‘72. Το 
1980 ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλη-
σίας με τον Αντρέ Γουάινφελντ και ο 
γάμος τους διήρκησε έως το 1990. 
Τέλος, παν τρεύτηκε τον Ρ ίτσαρν τ 
Πάλμερ το ‘99 κι έμεινε μαζί του έως 
το 2008.

Πέθανε η Αμερικανίδα ηθοποιός 
και «σύμβολο του σεξ», Ράκελ 
Γουέλς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Ιταλία: Αθωώθηκε ο Μπερλουσκόνι 
που κατηγορούνταν για τα πάρτι 
«Μπούνγκα Μπούνγκα» 

Α
ς πίνουν απλώς ένα φλιτζάνι κα-
φέ, αλλά καβουρδισμένο, όχι 
στιγμιαίο. Οι τιμές του καβουρ-
δισμένου καφέ μειώθηκαν κατά 

0,1% τον περασμένο μήνα, αλλά ο στιγ-
μιαίος καφές αυξήθηκε κατά 3,6% μη-
νιαία»... Αυτή είναι η πρόταση της Wall 
Street Journal στους Αμερικανούς πολίτες 
προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν οι-
κονομία εν μέσω πληθωριστικών πιέσε-
ων.
Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας, 
αρκετά βασικά είδη που χρησιμοποιούν 
τα νοικοκυριά στο πρωινό τους γεύμα, 
είδαν απότομες αυξήσεις στις τιμές. Για 
παράδειγμα, οι τιμές των αυγών αυξή-
θηκαν 8,5% τον Ιανουάριο σε σχέση με 
έναν μήνα νωρίτερα και αυξήθηκαν κατά 
70,1% τον περασμένο χρόνο, το υψηλό-
τερο ετήσιο ποσοστό από το 1973.
Το πιο θανατηφόρο ξέσπασμα της γρίπης 
των πτηνών στην ιστορία έχει καταστρέ-
ψει τα κοπάδια πουλερικών σε όλες τις 
ΗΠΑ, οδηγώντας την τιμή των αυγών σε 
αυξήθηκαν περισσότερο από οποιοδή-
ποτε άλλο είδος παντοπωλείου το 2022, 
σύμφωνα με την Information Resources 
Inc. Τα αποθέματα αυγών στις ΗΠΑ ήταν 

29% χαμηλότερα την τελευταία εβδο-
μάδα του Δεκεμβρίου 2022 σε σχέση με 
τις αρχές του 2022, σύμφωνα με το USDA.
Οι κατεψυγμένοι, μη ανθρακούχοι χυμοί 
και τα ποτά —κατηγορία που περιλαμβά-
νει τον κατεψυγμένο χυμό πορτοκαλιού— 
αυξήθηκαν κατά 1,5% τον Ιανουάριο σε 
σχέση με τον προηγούμενο μήνα και η 
ετήσια αύξηση 12,4% είναι η υψηλότερη 
σε πάνω από μια δεκαετία. Οι καλλιερ-
γητές πορτοκαλιού της Φλόριντα συγκο-
μίζουν τη μικρότερη σοδειά τους εδώ 
και σχεδόν 90 χρόνια, αποτέλεσμα ενός 
παγώματος, δύο τυφώνων και μιας ασθέ-
νειας εσπεριδοειδών που καταστρέφει 
τους ελαιώνες της.
Τα δημητριακά πρωινού αυξήθηκαν 
επίσης, πιο συγκρατημένα τον Ιανουά-
ριο σε σχέση με έναν μήνα νωρίτερα—
μόλις 0,4%—αλλά οι τιμές στην κατηγο-
ρία αυξήθηκαν κατά 15% σε ένα χρόνο, 
εν μέρει λόγω των αυξημένων παγκό-
σμιων τιμών των σιτηρών που προέκυ-
ψαν από διακοπές που σχετίζονται με 
τον πόλεμο στην Ουκρανία. Με βάση 
τα στοιχεία αυτά, η εφημερίδα προτεί-
νει στους πολίτες να… σταματήσουν να 
τρώνε πρωινό.

Πληθωρισμός - WSJ: «Κόψτε το πρωινό 
και τον στιγμιαίο καφέ»
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Σ
την Αγία Πετρούπολη βρέθηκε νε-
κρή η επικεφαλής της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του υπουργείου Ά-
μυνας της Ρωσίας, αρμόδια για την 

Δυτική Στρατιωτική Περιφέρεια Μαρί-
να Γιάνκινα, γράφει ο ιστότοπος Fontanka 
της Αγίας Πετρούπολης και η εφημερίδα 
Kommersant.
Το πτώμα της ηλικίας 58 ετών Γιάνκινα βρέ-
θηκε το πρωί της 15ης Φεβρουαρίου, κάτω 
από το μπαλκόνι του σπιτιού στο οποίο 
διέμενε. Στο μπαλκόνι στον 16ο όροφο η 
αστυνομία βρήκε έγγραφά της και προ-
σωπικά αντικείμενα. Όπως γράφουν τα 
μέσα ενημέρωσης, η ανάκριση εξετάζει ως 
βασική εκδοχή του θανάτου της την αυτο-
κτονία. Επισήμως η Ανακριτική Επιτροπή 
προς το παρόν δεν έχει σχολιάσει το περι-
στατικό.
Πριν αναλάβει καθήκοντα στο υπουργείο 
Άμυνας, η Μαρίνα Γιάνκινα εργάζονταν στην 

Ομοσπονδιακή υπηρεσία εφορίας και επί-
σης ήταν αντιπρόεδρος της επιτροπής περι-
ουσιακών σχέσεων της Αγίας Πετρούπολης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του καναλιού 
Mash στο Telegram, το οποίο επικαλείται 
ο ιστότοπος Meduza, πριν τον θάνατό της 
η Γιάνκινα είχε πάρει τηλέφωνο τον πρώην 
σύζυγό της και του ζήτησε να καλέσει την 
αστυνομία. Όπως ισχυρίζεται το Mash, 
η Γιάνκινα «αντιμετώπιζε προβλήματα 
υγείας».
Στις 13 Φεβρουαρίου σε εξοχικό σπίτι, στο 
χωριό Γκολίκοβο έξω από τη Μόσχα, βρέ-
θηκε το πτώμα του πρώην αναπληρωτή επι-
κεφαλής της κύριας διεύθυνσης του υπουρ-
γείου Εσωτερικών για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας (γνωστή ως ‘Κέντρο Ε’) 
του στρατηγού Βλαντίμιρ Μακάροφ. Δίπλα 
στο πτώμα του υπήρχε μια καραμπίνα 
Berkut-2M. Ο Μακάροφ πιθανολογείται ότι 
αυτοκτόνησε.

Μ
ία Ρωσίδα δημοσιογράφος, η 
Μαρία Πονομαρένκο καταδι-
κάστηκε από το περιφερειακό 
δικαστήριο στην πόλη της Σι-

βηρίας, Μπαρναούλ, σε έξι χρόνια φυλά-
κιση επειδή κατηγόρησε τις ρωσικές αερο-
πορικές δυνάμεις που βομβάρδισαν τον Α-
πρίλιο του 2022, το θέατρο - καταφύγιο α-
μάχων στη Μαριούπολη. «Είναι αδύνατο να 
μείνεις σιωπηλός, γνωρίζοντας τον θάνατο 
χιλιάδων αθώων ανθρώπων. Οι υγιείς άν-
θρωποι είναι υπέρ της ειρήνης», είχε γράψει 
στον λογαριασμό της στο Telegram.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το 
δικαστήριο τής απαγόρευσε να εργάζεται 
ως δημοσιογράφος για τα επόμενα πέντε 
χρόνια. Μάλιστα οι εισαγγελείς είχαν ζητή-
σει να της επιβληθεί κάθειρξη εννέα ετών 
ωστόσο κάτι τέτοιο δεν 
συνέβη και έτσι η Πονο-
μαρένκο θα οδηγηθεί για 
τα επόμενα έξι χρόνια σε 
σωφρονιστική αποικία.
Η 44χρονη δημοσιογρά-
φος κατά τη διάρκεια της 
ανάγνωσης της ετυμηγο-
ρίας αφήνοντας σαφείς 
αιχμές κατά του Ρώσου 
προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε πως 
«κανένα ολοκληρωτικό καθεστώς δεν ήταν 
ποτέ τόσο ισχυρό όσο πριν καταρρεύσει…». 
Παράλληλα εξαπολύοντας τα βέλη της κατά 
του Πούτιν είπε ότι ο τελευταίος εξαθλιώ-
νει τη χώρα ρίχνοντας κρατικά χρήματα και 
πόρους στον πόλεμο σε μια κίνηση που 
«ξεσκίζει» τη Ρωσία.
«Αν είχα διαπράξει πραγματικό έγκλημα, 
τότε θα μπορούσα να ζητήσω επιείκεια, 
αλλά…δεν το έκανα», τόνισε ακόμη και πρό-
σθεσε πως «για να αποδείξω την αθωότητά 
μου, αρκεί να ανοίξω το Σύνταγμα και να το 
διαβάσω».
«Τι συμβαίνει στη χώρα μας; Εάν υπάρ-
χει πόλεμος, πείτε τον πόλεμο με το όνομά 
του – πόλεμο. Τότε εφαρμόστε στρατιω-
τική λογοκρισία», είπε ακόμη σχολιάζο-
ντας την εμμονή του Πούτιν να χαρακτηρί-
ζει την ρωσική εισβολή ως «ειδική στρα-
τιωτική επιχείρηση». Μέσα από το μεταλ-
λικό κλουβί όπου βρισκόταν κατά τη διάρ-
κεια της ακροαματικής διαδικασίας επεσή-
μανε πως «αν είναι πόλεμος τότε ονόμασέ 
τον έτσι. Πρόκειται για ένα κρατικό έγκλημα 
εις βάρος του στρατού. Είναι σαν να φτύνεις 

στους τάφους των βετεράνων».
«Ο πατριωτισμός είναι η αγάπη για την 
πατρίδα και η αγάπη για την πατρίδα 
κάποιου δεν θα πρέπει να εκφράζεται 
ενθαρρύνοντας το έγκλημα. Η επίθεση στον 
γείτονά σου είναι έγκλημα», υπογράμμισε 
σύμφωνα με την RussNews όπου εργάζεται. 
Έπειτα από την ανακοίνωση της ετυμη-
γορίας του δικαστηρίου μιλώντας στο 
RusNews δήλωσε πως ποινή φυλάκισης 
είναι ένα «κομμάτι ψωμί από το τραπέζι του 
κυρίου [του Πούτιν]».
Σημειώνεται πως πριν από τη δίκη της και 
ενώ βρισκόταν υπό κράτηση διατάχθηκε 
να υποβληθεί σε ψυχιατρική «αξιολόγηση» 
σε ασφαλή εγκατάσταση. Όπως τονίζει η 
δημοσιογράφος υπήρξαν δύο φορές όπου 
δύο άνδρες αφού την ακινητοποίησαν της 

έκαναν ένεση με μία άγνω-
στη ουσία. Το αποτέλεσμα 
ήταν για τρεις μέρες να μην 
θυμάται τίποτα. «Ζήτησα 
προσωπικά ρούχα, μαχαι-
ροπίρουνα, σερβιέτες και 
βασικά είδη καθαριότη-
τας», είπε και συνέχισε 
λέγοντας ότι «μου έκαναν 
μετά βίαια ένεση με κάποια 

άγνωστη ουσία».
«Θα έπρεπε να με ηρεμήσει – το αποτέ-
λεσμα είναι ότι δεν θυμάμαι καθόλου 
τρεις μέρες από τη ζωή μου.. Ξέρετε πώς 
το κάνουν; Τρεις νεαροί άντρες από τη 
σωφρονιστική υπηρεσία σε πιέζουν από 
τα πόδια και τα χέρια σε ένα κρεβάτι. Τότε 
μια νοσοκόμα κάνει την ένεση. Ενώ συνέ-
βαινε αυτό, η συγκρατούμενή μου εκδιώ-
χθηκε από το κελί», συνέχισε.
Σύμφωνα με την Myagkaya Sila - ομάδα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων - η 44χρονη 
είναι το «πιο πρόσφατο θύμα της λεγόμε-
νης «τιμωρητικής ψυχιατρικής», η οποία 
αναβιώνει στη σύγχρονη Ρωσία για να 
πολεμήσει τους ανθρώπους που αντιτί-
θενται στο καθεστώς. Τέτοια μεταχείριση 
ήταν συνηθισμένη στη σοβιετική εποχή, 
σημειώνει η ομάδα ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων.
«Το πιο απαίσιο είναι ότι αυτή η πρακτική 
μπορεί να μετατρέψει έναν υγιή άνθρωπο 
σε ψυχικά άρρωστο», συμπλήρωσε η 
Myagkaya Sila. «Αυτό που συνέβη στη 
Μαρία στην κλινική είναι βασανιστήρια 
πλήρους κλίμακας», πρόσθεσε.

διεθνή νέα

Ρωσία: Πριν βρεθεί νεκρή η 
αξιωματούχος του Πούτιν, πήρε τον 
πρώην σύζυγό της και ζήτησε να καλέσει 
την αστυνομία 

Ρωσία: «Μου έκαναν άγνωστη 
ένεση» - Στέλνουν σε γκούλαγκ 
Ρωσίδα δημοσιογράφο που μίλησε 
κατά του Πούτιν 

Μπρους Γουίλις: Διαγνώστηκε με 
μετωποκροταφική άνοια

Ο 
Μπρους Γουίλις διαγνώστη-
κε με μετωποκροταφική ά-
νοια (FTD), όπως αποκάλυ-
ψε σε δημοσίευσή της η μία 

από τις κόρες του, Ράμερ. 
Μέχρι στιγμής, ήταν γνωστός πως ο 
ηθοποιός έπασχε από αφασία. Μάλι-
στα, τα προβλήματα που του δημιουρ-
γούσε, τον ανάγκασαν να αποσυρθεί 
από την υποκριτική.
Η εν λόγω ασθένεια επηρεάζει όπως 
αναφέρει δημοσίευμα της DailyMail, 
την ομιλία και την επικοινωνία του με 
τους γύρω του.
Ωστόσο, η Ντέμι Μουρ με ένα story της 
στο Instagram αναφέρει πως η κατά-
στασή του έχει προχωρήσει πλέον, 
όμως όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό, 
έχουν επιτέλους μια ακριβή διάγνωση.
Ο Μπρους Γουίλις πάσχει από FTD. 
Η εν λόγω πάθηση επηρεάζει τους 
λοβούς του εγκεφάλου, που βρίσκο-
νται πίσω ακριβώς από το μέτωπο. 
Αυτοί ευθύνονται για τη συμπερι-
φορά, τα συναισθήματα, τη δυνατό-

τητα επίλυσης προβλημάτων και τον 
προγραμματισμό.
Το άτομο που πάσχει από αυτή την 
ασθένεια, εμφανίζει αλλαγές στην προ-
σωπικότητά του, εμμονική συμπερι-
φορά, αλλά και δυσκολίες στην ομιλία.
«Η οικογένειά μας ήθελε να ξεκινή-
σει αυτό το μήνυμα, εκφράζοντας τη 
βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας για την 
απίστευτη έκρηξη αγάπης, υποστή-
ριξης και τις υπέροχες ιστορίες που 
λάβαμε από τότε που κοινοποιήσαμε 
την αρχική διάγνωση του Μπρους. 
Στο πνεύμα αυτού, θέλαμε να σας ενη-
μερώσουμε για τον αγαπημένο μας 
σύζυγο, πατέρα και φίλο, καθώς τώρα 
έχουμε μια βαθύτερη κατανόηση του 
τι βιώνει. Από τότε που ανακοινώσαμε 
τη διάγνωση αφασίας του την άνοιξη 
του 2022, η κατάσταση του Μπρους 
έχει προχωρήσει και τώρα έχουμε μια 
πιο συγκεκριμένη διάγνωση: μετωπο-
κροταφική άνοια (γνωστή ως FTD)», 
αναφέρει αρχικά στη δημοσίευσή της 
η Ράμερ Γουίλις.



22 17 Φεβρουαρίου 2023
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

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

Γονείς: 10 πράγματα που 
επηρεάζουν τη συμπεριφορά σας

Ό
ταν νιώθετε καλά, συνήθως 
μπορείτε να αντιμετωπίσετε 
μικρές αναποδιές ως γονείς 
στην ημέρα χωρίς ιδιαίτερο 

πρόβλημα. Το παιδί χύνει ένα ποτήρι γά-
λα και αντιδράτε λέγοντας «ουπς, ας το 
καθαρίσουμε» αντί να φωνάξετε «γιατί 
δεν μπορείς να είσαι πιο προσεκτικός;».
Πόσο συχνά όμως κάθεστε και σκέφτε-
στε «ουάου, περνάω μια υπέροχη μέρα, 
ας σκεφτώ γιατί αντέδρασα έτσι»; Κι 
όμως. Η απάντηση στο «γιατί» μπορεί 
στην πραγματικότητα να επηρεάσει την 
ανατροφή των παιδιών σας.
Αν μπορείτε να εντοπίσετε τι είναι αυτό 
που κάνει μια μέρα καλή ή δύσκολη, 
μπορείτε να προσπαθήσετε να προσθέ-
σετε περισσότερα από το καλά και να 
αποβάλλετε τα όχι και τόσο καλά στοι-

χεία.
Δεν είστε σίγουροι περί τίνος πρόκειται;

Δείτε 10 πράγματα που μπορεί να 
επηρεάζουν την συμπεριφορά σας 
με αρνητικό τρόπο:
1. Έλλειψη ύπνου
2. Κακή διατροφή/ έλλειψη άσκησης
3. Θόρυβος
4. Ακαταστασία και αποδιοργάνωση
5. Καιρός
6. Οικονομικά
7. Εργασία
8. Μοναξιά
9. Άγχος
10. Φόβος

Φτιάξτε τη δική σας λίστα
Ισχύει κάτι από αυτά για εσάς; Τι θα προ-
σθέτατε εσείς;
Η λίστα του καθενός θα είναι διαφορετι-
κός. Μπορεί να παλεύετε με ημικρανίες 
ή να φροντίζετε την ηλικιωμένη μητέρα 
σας. Αυτή η λίστα είναι μόνο η αρχή. Δεν 
υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απα-
ντήσεις, απλά ό,τι είναι αληθινό για εσάς.
Το να καταγράφετε στο χαρτί ή να λέτε 
δυνατά πράγματα που σας απασχολούν 
βοηθά στο να τα αναγνωρίσετε. Βάζο-
ντας λέξεις στα πράγματα αφαιρείτε τη 

δύναμή τους. Αυτό μπορεί να σας βοη-
θήσει να νιώθετε ότι ελέγχετε περισσό-
τερο τις συνθήκες, τις σκέψεις ή τα συναι-
σθήματά σας.
Αφιερώστε λίγα δευτερόλεπτα για να 
γράψετε τη δική σας λίστα. Θα μπορού-
σατε να φτιάξετε μια λίστα με πράγματα 
που επηρεάζουν αρνητικά τη γονική σας 
συμπεριφορά ή με πράγματα που σας 
βοηθούν να νιώθετε σαν σούπερ-γονείς.

Τι μπορείτε να ελέγξετε;
Αναλογιστείτε τι από αυτά μπορείτε να 
εξαλείψετε ή τουλάχιστον να μειώσετε 
από τη ζωή σας. Κοιτάξτε κάθε πράγμα 
στη λίστα σας και αποφασίστε αν υπάρ-
χει κάτι που μπορείτε να ελέγξετε σχε-
τικά με την κατάσταση.
Κάντε μικρά βήματα, μην αισθάνεστε 

υποχρεωμένοι να κάνετε τεράστιες αλλα-
γές σε κάθε τομέα. Μερικές φορές, αρκεί 
να αφιερώσετε 15 λεπτά για να μαζέψετε 
την ακαταστασία στο τέλος της κάθε ημέ-
ρας, αντί να οργανώσετε πλήρως ολό-
κληρο το σπίτι σας στο τέλος της εβδο-
μάδας. Εσείς αποφασίζετε τι είναι πρα-
κτικό για εσάς.

Τι χρειάζεται να αφήσετε πίσω 
σας;
Μερικές φορές, υπάρχουν πράγματα 
που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Οι 
μεγάλοι, κρύοι χειμώνες, για παρά-
δειγμα, επηρεάζουν πολλούς ανθρώ-
πους μέσω της εποχικής συναισθημα-
τικής διαταραχής. Ενώ δεν μπορείτε να 
αλλάξετε τον καιρό, ίσως μπορείτε να 
αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο αντι-
δράτε στον καιρό.
Υπάρχουν πράγματα στη λίστα σας που 
θα μπορούσατε να αποδεχτετείτε; Μπο-
ρείτε να εγκαταλείψετε προσωρινά το 
όνειρο να έχετε ένα καλά οργανωμένο 
σπίτι; Μπορείτε να ζήσετε με το γεγονός 
ότι το εισόδημά σας είναι μικρότερο απ’ 
ό,τι θα θέλατε αυτή τη στιγμή, αλλά να 
είστε ευγνώμονες που εξακολουθείτε να 
έχετε αρκετά για να αγοράζετε τρόφιμα 
και ρούχα;

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 μάνα μου έγινε ιερόδουλη 
για να με μεγαλώσει,

 για μένα όμως ήταν κυρία!

Γ
εννήθηκα στον Πειραιά. Η μάνα μου 
ήταν πανέμορφη, μοντέλο σωστό. 
Δεν εργαζόταν γιατί αγάπησε τρελλά 
τον πατέρα μου (καθηγητής στο επάγ-

γελμα) ο οποίος της ζήτησε να μην δουλέψει 
για να κάτσει σπίτι να μεγαλώνει τα παιδιά. 
Ήθελε πολλά παιδιά η μητέρα μου αλλά τε-
λικά μετά από μένα, έγινε ένα λάθος επάνω 
στη γέννα και της αφαίρεσαν μήτρα. Έτσι δεν 
μπόρεσε να κάνει άλλα.
Καταλαβαίνεις λοιπόν τί αδυναμία μου είχε. 
Δεν μου έλειπε τίποτα κι αν μου έλειπε, το 
είχα πριν το ζητήσω. Τον περισσότερο χρόνο 
τον περνούσα με τη μάνα μου, ο πατέρας 
μου ερχόταν το μεσημέρι απ’ το Πανεπιστή-
μιο και χανόταν στα βιβλία του ως αργά το 
βράδυ. Μια μέρα πήραν τη μάνα μου από το 
Πανεπιστήμιο και της είπαν να τρέξει γιατί 
κάτι είχε πάθει. Εκεί που δίδασκε σωριά-
στηκε. Έπαθε ανακοπή. Ήταν μόνο 45 χρο-
νών.
Ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη, έμεινε 
μόνη της με ένα μικρό παιδί, εμένα, στα 
27 της χρόνια. Όλοι της γύρισαν την πλάτη 
και οι γονείς της ακόμα δεν ασχολήθηκαν. 
Το κακο είναι ότι δεν δούλευε και ως τότε 
δεν ήξερε να κάνει τίποτα για να ζήσουμε. 
Όμορφη καθώς ήταν και τόσο νέα χήρα, δεν 
άργησε να της βγει το όνομα όμως δεν έδινε 
σημασία. Ήταν πάντα με το χαμόγελο και 
την καλή κουβέντα ακόμα και σε εκείνους 
που ήξερε πως μίλαγαν άσχημα για εκείνη. 
Η μόνη της έννοια ήταν να μην πικραθώ και 
να μην στερηθώ τίποτα εγώ.
Ξεκίνησε να πλένει σκάλες και ρούχα σε 
άλλα σπίτια. Άκουγα που έλεγε ότι της 
ρίχνονταν οι άντρες και αναγκαζόταν να 
σταματάει και να παραιτείται. Άλλες φορές 
της έβαζαν πολύ βαριές δουλειές επίτηδες 
για να την κουράζουν και να μην ξαναπάει, 
επειδή οι κυρίες του σπιτιού ένιωθαν ότι 
απειλούνταν.
Μετά από λίγο καιρό, άρχισε να φέρνει 
πολλά λεφτά στο σπίτι. Ανεξήγητα πολλά 
λεφτά. Καινούρια παπούτσια για’ μένα, 
κρέας δυο φορές την εβδομάδα. Έλεγε πως 
είχε πιάσει δουλειά σε ένα πλούσιο σπίτι 
και πως της έδιναν τα διπλά λεφτά γιατί ήταν 
καλή αλλά έπρεπε κάποια βράδια να λεί-
πει. 10 χρονών παιδάκι τί να μου πει; Ότι το 
πλουσιόσπιτο ήταν μπρδέλο στην Τρούμπα 
και τα βράδια έπιανε λιμάνι ο στόλος;
Ζούσα στο συννεφάκι μου. Νόμιζα πως η 
μάνα μου είχε σταθεί τυχερή. Άλλα παιδιά 
τελείωναν το δημοτικό και κατευθείαν έπια-
ναν δουλειά να βοηθήσουν την οικογένεια. 
Εγώ συνέχισα το Γυμνάσιο. Κάπου στα 15 
μου τσακώθηκα με έναν συμμαθητή μου 
και πάνω στον καυγά μου είπε “Τί να παλέ-

ψεις εσύ ο γιος της π@ανας;”. Έγινε ο κακός 
χαμός, πιαστήκαμε άγρια στα χέρια. “Π@νας 
γιε, π@νας γιε στην Τρούμπα πήγαινέ, στην 
Τρούμπα πήγαινέ” φώναζε.
Το ίδιο βράδυ πήγα με έναν φίλο μου στην 
Τρούμπα εκεί που έλεγε ο άλλος ότι δούλευε 
η μάνα μου. Την είδα από μακριά να φεύ-
γει με διαφορετικούς άντρες και τα έχασα. 
Το πρωί που γύρισε έγινε μεγάλος καυγάς. 
Έφυγα από το σπίτι και μέχρι τα 18 μου, 
έμενα σε ένα τσαγκαράδικο που είχα πιάσει 
δουλειά, στο υπόγειο μιας πολυκατοικίας. 
Το γυμνάσιο δεν το τελείωσα δεν ξαναπήγα.
Η μάνα μου τρία χρόνια κάθε μέρα ερχόταν 
έξω από το τσαγκαράδικο τα βράδια πριν 
πάει στη…”δουλειά” και μου άφηνε φαί και 
λεφτά. Στεκόταν απ’ έξω, έκλαιγε και μίλαγε 
μόνη της. “Σταύρο παιδί μου συγχώρεσέ με, 
κατάλάβέ με”. Κάθε βράδυ το ίδιο για τρία 
χρόνια. Μια Πρωτοχρονιά στεκόταν απ’ έξω 
στο χιόνι, τουρτούριζε και μελανιασμένη 
από την παγωνιά, έκλαιγε και χτύπαγε την 
πόρτα. Της άνοιξα και έτσι με πήρε ξανα στο 
σπίτι. Μετά από λίγους μήνες φύγαμε από 
εκεί και μετακομίσαμε σε πολυκατοικία και 
εμείς.
Τη δουλειά αυτή τη συνέχισε, δεν την ξανα-
ρώτησα ποτέ. Κάποια στιγμή μεγάλωσε και 
σταμάτησε. Μου πήρε σπίτι, με βοήθησε με 
τον γάμο μου και τα παιδιά μου. Δεν ξανα-
παντρεύτηκε, νομίζω δεν έκανε ούτε κάποια 
σχέση μετά. Μπορεί και να σιχάθηκε με 
όλα αυτά που έβλεπε εκεί μέσα. Λίγο πριν 
το τέλος της ζωής της, αγόρασε ένα σπιτάκι 
στην κορυφή ενός βουνού σε ένα χωριό 
κοντά στην Αθήνα και αποσύρθηκε εκεί, 
στην ησυχία.
Ποτέ δεν συζητήσαμε τί είχε γίνει τότε. Γιατί 
ξαφνικά από “του καθηγητή ο γιος” έγινα 
“της π@ανας ο γιος”. Γιατί δεν έκανε κάποια 
άλλη δουλειά, γιατί έπρεπε να κάνει αυτή 
τη δουλειά, γιατί δεν σκέφτηκε πόσο μας 
στιγμάτιζε αυτό, πώς θα ένιωθα εγώ αν το 
μάθαινα, που τελικά το έμαθα και με τον 
χειρότερο τρόπο. Από τα 18 μου μέχρι που 
έφυγε απο τη ζωή δεν κουβεντιάσαμε ποτέ.
Μόνο μια κουβέντα μου είχε πει
“Εμπιστοσύνη αγόρι μου, ούτε στη μάνα 
σου την ίδια”.
Πόσο δίκιο είχε.
Μάνα μου, δεν με νοιάζει τί έκανες με το 
κορμί σου αλλά με την ψυχή σου.
Και η ψυχή σου, η καρδιά σου, με αγκά-
λιασε ολόκληρο και δεν με άφησε στιγμή να 
νιώσω υπό επειδή δεν είχα πατέρα.
Για μένα η πουτανιά είναι στην καρδιά, όχι 
στο σώμα.Κι εμένα με μεγάλωσε μια κυρία.
Μάνα μου σ’ ευχαριστώ!
Σταύρος
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Μ
ε το πέρασμα του 
χρόνου τα γόνατα 
γ ίνον ται πιο δύ-
σκαμπτα κα ι  τα 

νιώθουμε σφιχτά και πιασμένα 
έως και πονεμένα. Ο πόνος στα 
γόνατα δεν είναι αναπόφευ-
κτος. Παρότι δεν μπορούμε να 
σταματήσουμε την επέλαση του 
γήρατος υπάρχουν έξυπνοι τρό-
ποι για να προλάβουμε σοβαρά 
προβλήματα στα γόνατα.
Τους λόγους για τους οποίους 
ενδέχεται να πονούν τα γόνατα 
εξηγεί η Δρ Elizabeth T. Nguyen 
φυσίατρος με ειδίκευση στην 
πρόληψη τραυματ ισμών και 
στους πόνους των αρθρώσεων.

Βλάβες αρθρικού χόνδρου
Ο αρθρικός χόνδρος είναι μία 
εξε ιδικευμένη μορφή συν-
δετικού ισ τού, που καλύπτει 
την άρθρωση του γόνατος  και 
απορροφά τους κραδασμούς.
Οι εκφυλιστικές βλάβες συμ-
βαίνουν συνήθως σε άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας και εξε-
λίσσονται σταδιακά. Αρχικά ο 
χόνδρος λεπταίνει και τελικά 
διασπάται αφήνοντας το οστό 
απροστάτευτο και οδηγώντας 
σε οστεοαρθρίτιδα.
Σε νεότερες ηλικίες παρατη-
ρούνται συνήθως τραυμα-
τικές βλάβες του χόνδρου 
εξαιτίας τραυματισμού ή 
υπέρχρησης της άρθρω-
σης.
Οι ασκήσεις ενδυνάμω-
σης των τ ε τρακέφαλων 
αποτ ε λούν  σ ύμφ ωνα 
με την Δρ Nguyen την 
καλύτερη μέθοδο πρό-
ληψης για διαχείρισης του 
πόνου στα γόνατα εξαιτίας 
της εκφύλισης του αρθρι-
κού χόνδρου. Η αποφυγή 
επαναληπτικών κινήσεων 
υπερχρήσης της άρθρωσης 
καθώς και η διατήρηση υγιούς 
βάρους αποτελούν δυο ακόμη 
πολύτιμες συμβουλές για την 
καλή κατάσταση των γονάτων 
στη μέση ηλικία.

Αύξηση βάρους
Όσο μεγαλύτερο το βάρος του 
σώματος, τόσο μεγαλύτερη η 
επιβάρυνση στα γόνατα. Επι-
πρόσθετα η παχυσαρκία ως 
φλεγμονώδης διεργασία μπο-
ρεί να επηρεάσει τ ις αρθρώ-
σεις.
Η απωλεια έσ τω και μισού 
κιλού υποτετραπλασιάζει το 
φορτίο που δέχονται τα γόνατα 
επισημαίνει η Dr Nguyen.

Αδύναμοι μύες

Η μυική αποδυνάμωση αποτε-
λεί μια φυσιολογική φθορά της  
γήρανσης, όπου υπολογίζεται 
ότι κάθε δεκαετία μετά τα 30 
χάνουμε περίπου το 5% της μυι-
κής μας μάζας. Η καθιστική ζωή 
σε συνδυασμό με την πάροδο 
των χρόνων και την αλλαγή των 
συνηθειών του τρόπου ζωής 
σαμποτάρουν την υγεία των 
αρθρώσεων συμπεριλαμβανο-
μέων και των γονάτων.
Σε σοβαρότερες περιπτώσεις 
η σαρκοπενία μπορεί να οδη-
γήσει σε μεγαλύτερη αδυνα-
μία και μειωμένη κινητικότητα 
που μπορούν να βλάψουν και 
τα γόνατα.
Η λύση σε κάθε περίπτωση 
είναι οι ασκήσεις ενδυνάμω-

σης οι οποίες θα συμβάλ-
λουν στη υγιή κατάσταση 
των γονάτων. Οι καλύτερες 

επιλογές σύμφωνα με την 
Δρ Nguyen είναι οι ασκή-
σεις με ιμάντες αντίστα-
σης, καθώς και οι ισο-
μετρικές, ενώ συνιστά-
ται να γίνονται και ασκή-

σεις ισορροπίας, αλλά και 
ευλυγισίας για την βελτί-
ωση της κινητικότητας των 

αρθρώσεων.

Παθήσεις στα γόνατα
Εάν έχετε ιστορικό προη-

γούμενου τραυματισμού στα 
γόνατα, τότε διατρέχετε τον κίν-
δυνο μετατραυματικής οστεο-
αρθρίτιδας σε μεγαλύτερη ηλι-
κία.
Ο κίνδυνος της οστεοαρθρί-
τ ιδας γεν ικότερα ε λ λοχεύε ι 
λόγω της φθοράς που επιφέ-
ρει ο χρόνος στις αρθρώσεις. 
Αν η διάγνωση είναι αρχόμενη 
αρθρίτιδα γόνατος, τότε υπάρ-
χει η δυνατότητα να μετρια-
στούν τα συμπτώματά της με 
συν τηρητ ική αν τ ιμε τώπιση 
(αποφυγή επίπονων δραστηρι-
οτήτων, φυσιοθεραπεία, φάρ-
μακα κτλ.). Ωστόσο η οριστική 
θεραπεία της προχωρημένης 
αρθρίτιδας είναι χειρουργική 
(μερική ή ολική αρθροπλαστική 
γόνατος).

Γόνατα: Γιατί μας πονούν 
καθώς μεγαλώνουμε – Τι 
να κάνουμε«

Μέτρον άριστον», έλεγαν οι αρχαίοι, ένα ρητό με 
διαχρονική αξία, που δείχνει να επιβεβαιώνεται 
διαρκώς. Κάθε δράση, κάθε συνήθεια μπορεί να 
είναι ωφέλιμη ή επιβλαβής, ανάλογα με το κατά 

πόσο τηρούμε το απαιτούμενο μέτρο. Το ίδιο ισχύει και με 
την κατανάλωση αλκοόλ, που σύμφωνα με νέα έρευνα, σε 
συγκεκριμένες ποσότητες, θα μπορούσε να κρύβει σημα-
ντικά οφέλη για την ανθρώπινη υγεία.
Τα νέα επιστημονικά ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο 
JAMA Network Open, υποστηρίζουν ότι δύο κουτάκια 
μπύρας ή δύο ποτήρια κρασί την ημέρα θα μπορούσαν να 
μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας.
Ερευνητές στη Νότια Κορέα ανέλυσαν τα δεδομένα υγείας 
4 εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι παρακολουθού-
νταν για έως και 8 χρόνια. Όσοι εξ αυτών κατανάλωναν 
ένα κουτάκι μπύρα ή ένα ποτήρι κρασί την ημέρα είχαν 
21% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας σε σύγκριση με όσους 
δεν έπιναν αλκοόλ. Μειωμένο κίνδυνο άνοιας (17%) αντι-
μετώπιζαν και όσοι έπιναν δύο ποτά καθημερινά. Ωστόσο, 
τα ευρήματα άλλαζαν σημαντικά για όσους κατανάλωναν 
μεγαλύτερες ποσότητες αλκοόλ. Συγκεκριμένα, τρία ή περισσότερα ποτά την ημέρα ισοδυναμούσαν με 8% 
υψηλότερο κίνδυνο άνοιας.
Οι συμμετέχοντες ήταν περίπου 55 ετών κατά μέσο όρο και κανένας δεν είχε άνοια στην αρχή της μελέτης. Ο 
καθένας ολοκλήρωσε μια αξιολόγηση υγείας μεταξύ 2009 και 2011, κατά την οποία ρωτήθηκε σχετικά με το 
πόσες ημέρες την εβδομάδα καταναλώνει αλκοόλ και σε ποια ποσότητα. Το 2018 έγινε μια επαναξιολόγηση, 
με τους συμμετέχοντες να απαντούν στις ίδιες ερωτήσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις για τη διάγνωση 
άνοιας.
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 4 ομάδες:
• Εκείνους που δεν έπιναν,
• Ήπιους πότες (περίπου ένα ποτό την ημέρα),
• Μέτριους πότες (1-2 ποτά την ημέρα) και
• Βαρείς πότες (περισσότερα από 2 ποτά ημερησίως).
Σε όλη τη διάρκεια της μελέτης, εντοπίστηκαν 100.000 περιπτώσεις άνοιας κάθε αιτίας. Μετά από προσαρ-
μογή παραγόντων όπως η ηλικία, το φύλο, η κατάσταση του καπνιστή και τα επίπεδα άσκησης, οι ερευνητές 
διαπίστωσαν ότι όσοι έπιναν σε ήπιες ή μέτριες ποσότητες αντιμετώπιζαν χαμηλότερο κίνδυνο να αναπτύ-
ξουν τη νόσο.
Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το αλκοόλ, σε συγκεκριμένες ποσότητες, θα μπορούσε να προ-
στατεύσει από εγκεφαλικές παθήσεις, όπως η άνοια, επειδή μειώνει τη φλεγμονή στον εγκέφαλο και το πάχος 
του αίματος, επιτρέποντας στο αίμα να ρέει καλύτερα.

Άνοια: Πότε και πόσο αλκοόλ δυναμώνει 
μυαλό και μνήμη

Έως το 2% των ενηλίκων -δηλαδή ο ένας στους 50- στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική 
είναι πιθανό να έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, αντιμετωπίζοντας έτσι αυξημένο κίνδυνο 
σοβαρών επιπλοκών και πρόωρου θανάτου, εκτιμά μια νέα διεθνής επιστημονική μελέτη.

Η καρδιακή ανεπάρκεια σχετίζεται, μεταξύ άλλων με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και 
χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Η πάθηση επηρεάζει αρκετά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο 
τον κόσμο και ο αριθμός των ασθενών αναμένεται να αυξηθεί λόγω της προϊούσας γήρανσης του 
πληθυσμού και της βελτίωσης της διάγνωσής της. Επίσης είναι μια νόσος με υψηλό ανθρώπινο 
και οικονομικό κόστος.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρ Άννα Νόραμαρ του ιατρικού Ινστιτούτου Καρολίνσκα του 
Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο καρδιολογικό περιο-
δικό «Heart», ανέλυσαν στοιχεία για περισσότερους από 600.000 ανθρώπους με μέση ηλικία 
τα 75 έτη και με διαγνωσμένη καρδιακή ανεπάρκεια σε 11 χώρες. Σχεδόν οι μισοί (49%) είχαν 
ισχαιμική καρδιακή νόσο, το 44% καρδιακή αρρυθμία (κολπική μαρμαρυγή), το 49% μέτρια έως 
σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) και το 35% διαβήτη.
Εκτιμήθηκε ότι η εξάπλωση της καρδιακής ανεπάρκειας στους ενήλικες κυμαίνεται από 1% (αν 
εφαρμοστεί ένας στενός ορισμός για την πάθηση) έως 2% (με βάση έναν πιο ευρύ ορισμό). Σε 

μερικές χώρες όπως η Πορτογαλία το ποσοστό αγγίζει το 3%.
Ο κίνδυνος ανάγκης για εισαγωγή στο νοσοκομείο κάθε χρόνο είναι υψηλό-

τερος για τους ασθενείς που συνδυάζουν καρδιακή ανεπάρκεια και ΧΝΝ 
(το 19%) και μικρότερος για εκείνους με προηγούμενο έμφραγμα 

(3%) ή εγκεφαλικό (1%). Η ετήσια θνησιμότητα υπολογίστηκε στο 
13%.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι, με βάση τα ευρήματα αυτά, προτε-
ραιότητα στην προληπτική θεραπεία έχει το να μπει «φρένο» 
στην περαιτέρω παράλληλη επιδείνωση της καρδιακής και 
νεφρικής ανεπάρκειας. Οι εν λόγω ασθενείς έχουν και το 
μεγαλύτερο κόστος νοσοκομειακής θεραπείας σε όλες τις 
χώρες που μελετήθηκαν.

Έως το 2% των ενηλίκων σε Ευρώπη και ΗΠΑ 
έχουν καρδιακή ανεπάρκεια
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Απ’ το Ζεϊμπέκικο στη φυλακή
Τα αντίποινα της χούντας στον σπουδαίο δημιουργό της μυθικής 

«Ευδοκίας»
Με μόλις 3 ταινίες πέρασε στην αιωνιότητα...

Μ
πορεί ένας σκηνοθέτης με μόλις 3 ολοκληρω-
μένες ταινίες μεγάλου μήκους να αποδειχθεί 
καθοριστικός όχι μόνο για την γενιά του αλλά 
και για τις επόμενες; Η απάντηση είναι «ναι», 

εφόσον μιλάμε για τον Αλέξη Δαμιανό, τον δημιουργό της 
«Ευδοκίας», ενός φιλμ που με ελάχιστα «φτιασίδια» κα-
τόρθωσε να αποκτήσει μυθική διάσταση στις συνειδήσεις 
των Ελλήνων.

Βέβαια η ταινία δεν έτυχε ανάλογης υποδοχής την περί-
οδο που βγήκε στις αίθουσες το 1971. Εκείνες τις ταραγ-
μένες ημέρες της Χούντας, με την Ελλάδα στο «γύψο», έτσι 
κι αλλιώς ο Δαμιανός δεν ήταν από τις φιγούρες που θεω-
ρούνταν ιδιαίτερα αρεστές. Το αγωνιστικό παρελθόν του, 
οι απόψεις, η ιδεολογία του και οι αδιαπραγμάτευτες αξίες 
του από τότε που εντάχθηκε στους «Ηνωμένους Καλλι-
τέχνες» το 1945, μαρτυρώντας ουσιαστικά τις αριστερές 
ιδέες του, τον μετέτρεψαν σε ανεπιθύμητο πρόσωπο στα 
ελληνικά δρώμενα.
Όμως ο Δαμιανός ήταν συνηθισμένος σε ανάλογες απογο-
ητεύσεις. Όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε καλλι-
τεχνικό, καθώς ο ίδιος είχε έλθει κάμποσες φορές σε αντι-
παραθέσεις που σίγουρα του κόστισαν σε επαγγελματικό 
επίπεδο. Ωστόσο δεν στάθηκαν αρκετές για να κάμψουν 
την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του σκηνοθέτη και 
ηθοποιού του οποίου η πορεία θα μπορούσε να τον έχει 
κάνει πλούσιο και διάσημο.
Αλλά για τον Αλέξη Δαμιανό ουδέποτε τα χρήματα υπήρ-
ξαν στόχος ή κίνητρο. Η τέχνη, όμως, ήταν. Κι αυτή δίχως 
συμβιβασμούς και εκπτώσεις, με αποτέλεσμα στο βιο-
γραφικό του να βρίσκει κανείς μόνο τρία φιλμ μεγάλου 
μήκους. Το ντεμπούτο του έγινε με το «Μέχρι το πλοίο» το 
1966 και το «κύκνειο άσμα» του ήρθε το 1994 με τον «Ηνί-
οχο». Ενδιάμεσα, το 1971, ήρθε η θρυλική «Ευδοκία»… Το 
πρώτο του φιλμ διηγείται το πώς ένας βουνίσιος κατεβαίνει 
στον κάμπο και τελικά επιβιβάζεται σε πλοίο με προορισμό 
την Αυστραλία ως μετανάστης.  Έλαβε παμψηφεί το πρώτο 
βραβείο ξένης ταινίας στο Φεστιβάλ της Ιέρ και εξασφά-
λισε διανομή στο Παρίσι. Η αποθέωση που επιφύλαξαν 
για το φιλμ οι Γάλλοι κριτικοί «ανάγκασαν» τελικά και τους 
Έλληνες να συνταχθούν μαζί τους…

Λένε ότι η ιδέα για την «Ευδοκία» του καρφώθηκε στο 
μυαλό μετά από ένα περιστατικό στον Σχοινιά, όταν είδε 
ένα ζευγάρι «νεοελλήνων» πάνω σε μια μηχανή να προ-
καλούν μερικούς Αμερικανούς πεζοναύτες. Έμεινε ωστόσο 
για μερικά χρόνια στο βάθος του μυαλού του αφού για 
εκείνον προτεραιότητα είχε το θέατρο. Το αγνό ένα, ρηξι-
κέλευθο, ριζοσπαστικό θέατρο που θα στηλίτευε τα σύγ-
χρονα κακώς κείμενα και θα προωθούσε τα ιδεώδη του 
Έλληνα και της Ελλάδας, όπως τα οραματιζόταν ο ίδιος 
και όπως τα αποτύπωσαν στα έργα τους άλλοι δημιουρ-

γοί. Δυστυχώς, αυτό το τολμηρό εγχείρημα του άφησε 
(εκτός από θαυμασμό) και πολλά χρέη καθώς δεν άντεξε το 
κόστος του θεάτρου «Πορεία» που στήθηκε για αυτόν τον 
σκοπό, παρά την αναγνώριση και την επιτυχία. Ουσιαστικά 
ήταν η συνέχεια μιας προηγούμενης απόπειράς του με το 
«Πειραματικό Θέατρο», στο οποίο είχε ανεβάσει και έργα 
που έγραψε ο ίδιος.
Τα οικονομικά βάρη, σε συνδυασμό με την πολιτική κατά-
σταση στην Ελλάδα η οποία ετοιμαζόταν να ολισθήσει στην 
απολυταρχία, τον οδηγούν μέχρι το Λονδίνο όπου τελικά 
ολοκληρώνει την συγγραφή του σεναρίου για εκείνη την 
ιδέα που είχε προ ετών. «Η πόρνη και ο στρατιώτης» ήταν 
ο αρχικός τίτλος, όμως ο Δαμιανός επιλέγει το «Ευδοκία», 
το όνομα της μάνας του και μαζί με την σύζυγό του ξεκι-
νούν το κάστινγκ. Αντισυμβατικός και σε αυτόν τον τομέα, 
ξεχωρίζει μια νεαρή Κύπρια που ζούσε στην Αγγλία, την 
Μαρία Βασιλείου, έχοντας απλά δει μια φωτογραφία ανά-
μεσα σε άλλες που είχε λάβει από διαφημιστικό γραφείο!
Όσο για τον «στρατιώτη», αυτός έμελλε να είναι ο Γιώργος 
Κουτούζης. Ένας νεαρός άντρας 21 ετών δίχως την παρα-
μικρή σχέση με την υποκριτική. Βρέθηκε να παλεύει για το 
μεροκάματο σε ένα γιαπί πάνω στην σκαλωσιά και είχε όλα 
όσα ήθελε ο Δαμιανός. Καθαρότητα, αυθορμητισμό, ντο-
μπροσύνη, λεβεντιά… Για ένα διάστημα ο σκηνοθέτης με 
την σύζυγό του φιλοξενούν στο σπίτι τους τους πρωταγω-
νιστές και μαζί περνούν ώρες στις πρόβες για να μεταλα-
μπαδεύσει ο δημιουργός το όραμά του για μια ταινία απλή, 
λιτή και ξεκάθαρη όπου ο λυρισμός έρχεται να ντύσει την… 
επιμελή ατέλεια μιας σύγχρονης νεοελληνικής τραγωδίας. 
Ο Δαμιανός κατόρθωσε να βρει συμπαραγωγό από το 
εξωτερικό, δεν απέφυγε όμως το πετσόκομμα από τις επι-
τροπές λογοκρισίες. Ακόμη κι έτσι κουτσουρεμένη όπως 

βγήκε στις αίθουσες πέρασε τα μηνύματά της, αν και όπως 
πολύ συχνά συμβαίνει με αντίστοιχου τύπου «διαμάντια», 
η αξίας της αναγνωρίστηκε εκ των υστέρων όταν το 1985  
Πανελλήνια Ενωση Κριτικών Κινηματογράφου, την ανα-
κήρυξε σημαντικότερη ελληνική ταινία όλων των εποχών! 
Νωρίτερα, όμως, ο ίδιος ο Δαμιανός καταδικαζόταν από το 
δικτατορικό καθεστώς σε 6μηνη φυλάκιση καθώς θεωρή-
θηκε ότι προσέβαλε το στράτευμα με την εικόνα του λοχία!
Ενδεικτικό της αντιμετώπισης που είχε από τον χώρο είναι 
το γεγονός ότι χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 25 χρόνια 
για να επιστρέψει στο σινεμά με το φιλμ «Ηνίοχος». Στο 
μεσοδιάστημα είχε αποτραβηχτεί στην Εύβοια όπου ασχο-
λήθηκε με καλλιέργειες ενώ το 1979 ανέβασε το «Ανοι-
χτό κλουβί», μόνο με ερασιτέχνες ηθοποιούς, οι περισ-
σότεροι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής. Μέχρι 
που μια φωτιά έκαψε το σπίτι, τον κατέστρεψε οικονομικά 
και τον ανάγκασε να επιστρέψει στην Αθήνα. Για τον «Ηνί-
οχο» χρειάστηκε να βάλει ξανά το χέρι στην τσέπη αφού 
δεν έβρισκε χρηματοδότη, αλλά και η συνδρομή πολλών 
συντελεστών που δημιούργησαν ένα κίνημα αλληλεγγύης 
προς τον δημιουργό και τις δυσκολίες του.
Αυτή ήταν και η τελευταία ταινία του Αλέξη Δαμιανού. Τα 
προβλήματα της δικής του υγείας και η απώλεια της κόρης 
του θα τον καταβάλουν με αποτέλεσμα οι ιδέες του για 
ακόμα ένα φιλμ που θα εξιστορούσε την πορεία του Ερυ-
σίχθονα να μείνουν στα χαρτιά. Έφυγε στις 4 Μαΐου 2006, 
σε ηλικία 85 χρονών. Γύρισε τρία φιλμ που αποδείχτηκαν 
αρκετά για να του χαρίσουν μια θέση στην ιστορία του 
ελληνικού κινηματογράφου…
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Σ
ύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, τα 
μέλη των ορατών μειονοτήτων ε-
ξακολουθούν να υποεκπροσω-
πούνται σε ανώτερες θέσεις στον 

δημόσιο τομέα του Κεμπέκ.  
Η ερευνητική Επιτροπή «Droits de la 
personne» διαπίστωσε ότι υφίστανται 
εμπόδια, όχι μόνο στην πρόσβαση σε 
θέσεις εργασίας, αλλά πιότερο στην προα-
γωγή σε υψηλότερες θέσεις, παρά τα προ-
σόντα των εργαζομένων που ανήκουν σε 
μειονότητες.    
Η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας στο 
Κεμπέκ και η μη αναγνώριση των πτυ-
χίων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό 
είναι μεταξύ των σημαντικότερων εμπο-
δίων που αντιμετωπίζουν οι μειονότη-
τες. Ακόμη και αν έχουν γεννηθεί στον 
Καναδά, εξακολουθούν να είναι θύματα 
διακρίσεων στις προσλήψεις, παρότι 
συχνά τα προσόντα τους είναι υψηλότερα 
από τον μέσο Κεμπεκιώτη. 
Το 2022, οι μειονότητες αντιπροσώπευαν 
το 11,2 τοις εκατό του συνολικού εργατι-
κού  δυναμικού, που σημαίνει αύξηση 8,5 
τοις εκατό από το 2009. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι από το 2019 ο Καναδάς έχει 
τον 8ο μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών 
παγκοσμίως, καθώς οι γεννημένοι εκτός 
Καναδά αποτελούν περίπου το ένα πέμπτο 
του πληθυσμού της χώρας, ένας από τους 
υψηλότερους δείκτες για τις εκβιομηχανι-
σμένες δυτικές χώρες.
Η ετήσια έκθεση περιέχει 11 συστάσεις, 
άλλες απευθύνονται στους εργοδότες 
και άλλες στα συνδικάτα και στην κυβέρ-
νηση. Ειδικότερα, η Επιτροπή συνιστά 

τόσο στους εργοδότες όσο και στα συνδι-
κάτα να καθιερώσουν υποχρεωτική εκπαί-
δευση σε μηχανισμούς καταπολέμησης 
του συστημικού ρατσισμού και των δια-
κρίσεων στην απασχόληση. 
Ελπίζει επίσης να υιοθετηθεί η εφαρμογή 
συγκεκριμένων μέτρων με στόχο την προ-
ώθηση των μελών ορατών μειονοτήτων 
στο εργατικό δυναμικό. Προτείνει ακόμη 
στην κυβέρνηση του Κεμπέκ να αναπτύ-
ξει μια πολιτική για την καταπολέμηση του 
συστημικού ρατσισμού και των διακρί-
σεων που να λαμβάνει υπόψη τα προσό-
ντα και τις ικανότητες των ομάδων μετα-
ναστών.
Προτρέπει δε τους δημόσιους φορείς 
να καταργήσουν τα συστημικά εμπόδια, 
όπως την εργασιακή εμπειρία και την ανα-
γνώριση των πτυχίων που αποκτήθηκαν 
στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης των 
μεταναστών και την απαίτηση των εργο-
δοτών οι αιτούντες να διαθέτουν εμπει-
ρία στο Κεμπέκ ή στον Καναδά και να μην 
αποτελούν βασική προϋπόθεση για την 
πρόληψή τους. 
Επί πλέον, η επιτροπή συνιστά στους 
οργανισμούς που υπόκεινται στις δια-
τάξεις του ειδικού δικαίου, να διασφαλί-
ζουν ότι οι πρακτικές στελέχωσης θα πρέ-
πει να λαμβάνουν υπόψη τα κίνητρα που 
καθοδηγούν στην διακριτική και ρατσι-
στική συμπεριφορά και τους ενθαρρύνει 
να προσεγγίσουν ρεαλιστικά και αποφα-
σιστικά την κατάσταση και να ενεργούν 
ανάλογα. 
Τέλος, η Επιτροπή συγκροτεί ένα τρα-
πέζι διαβούλευσης που αποτελείται από 
εκπροσώπους των κυριότερων συνδικα-
λιστικών κέντρων, προκειμένου να καθο-
ριστεί και να διευκρινιστεί ο ρόλος τους 
στην εφαρμογή της ίσης πρόσβασης στα 
προγράμματα απασχόλησης. 
Προσωπικά, έχω την αίσθηση ότι το πρό-
βλημα στο Κεμπέκ είναι βαθύτερο και έχει 
να κάνει με την υπεροπτική συμπεριφορά, 
η οποία έντεχνα έχει καλλιεργηθεί σε ένα 
μεγάλο τμήμα του λαού.
Οι κυβερνώντες θα πρέπει επιτέλους να 
αντιληφθούν ότι η «καθαροαιμία» δεν 
αποτελεί το μοναδικό «προσόν» για να 
πορευτεί κάποιος στη σημερινή ανταγω-
νιστική αγορά εργασίας… 

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Στόχος διακρίσεων οι 
μειονότητες

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Archdiocesan Earthquake 
Fundraising Effort for 

Türkiye and Syria
Θεοφιλεστάτους Επισκόπους, Ευλα-
βεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους, 
Αξιότ. Προέδρους και Εντιμ. Μέλη των 
Διοικ. Συμβουλίων, Εντιμολ. Άρχο-
ντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδα-
σκάλους, Διδασκάλισσες, Μαθητές 
και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινο-
τήτων και άπαν το ευλαβές πλήρωμα 
της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπι-
σκοπής Καναδά

Αγαπητοί εν Κυρίω,
Ο τελευταίος σεισμός στην Τουρκία 
και στη Συρία ήταν καταστροφικός. 
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα τελευ-
ταίες πληροφορίες, ο αριθμός των 
νεκρών ξεπερνά τις 17.000, ο αριθ-
μός των τραυματιών, στην Τουρκία 
μόνο, ξεπερνά τις 63.000 και ο αριθ-
μός των καταστραφέντων κτιρίων, 
πάλι στην Τουρκία μόνο, ξεπερνά 
τις 6.000. Αντιλαμβανόμαστε λοι-
πόν, πόσο τραγική είναι η κατά-
σταση και πόσο χρειάζεται να βοη-
θήσουμε τους συμπάσχοντες αδελ-
φούς, είτε χριστιανοί είναι αυτοί, 
είτε μουσουλμάνοι, είτε ανήκουν 
σε άλλη θρησκεία. Όλοι είναι παι-
διά του ενός Θεού και δεν πρέπει να 
κάνουμε καμία διάκριση.
Ιδιαίτερα εμείς οι Ἐλληνες, οι 
οποίοι γνωρίζουμε τις διαθέ-
σεις του προέδρου της Τουρκίας 
κ. Ερντογάν έναντι της αγαπημέ-
νης μας πατρίδας Ελλάδας, πρέ-
πει να δείξουμε ανωτερότητα και 
να αποδείξουμε, ότι είμαστε αλη-
θινοί ορθόδοξοι χριστιανοί και να 

βοηθήσουμε με την ψυχή μας και 
την καρδιά μας εφαρμόζοντας την 
ορθόδοξη χριστιανική πίστη μας.
Με την παρούσα μου παρακαλώ, 
την Κυριακή 12 τ.μ. Φεβρουαρίου 
να περιαχθεί δίσκος σε όλες τις 
εκκλησίες μας στον Καναδά, για να 
βοηθήσουμε τους πάσχοντες αδελ-
φούς μας στην Τουρκία και στη 
Συρία.
Το ποσό το οποίο θα συγκεντρω-
θεί να σταλεί αμέσως στην Ι. Αρχι-
επισκοπή μας, ώστε να αποσταλεί 
στους πάσχοντες αδελφούς μας.
Παρακαλώ τους αδελφούς ιερείς 
να αναγνώσουν την επιστολή μου 
αυτή στους Ι. Ναούς την Κυριακή 
12 τ.μ. Φεβρουαρίου και να φροντί-
σουν, ώστε να περιαχθεί ο δίσκος.
Παρακαλώ επίσης, τις Φιλόπτωχες 
Αδελφότητες, όλους τους ελληνι-
κούς Συλλόγους, τους Άρχοντες 
του Οικουμενικού μας Πατριαρ-
χείου και όλους τους ευλαβείς χρι-
στιανούς, οι οποίοι δεν θα τύχει να 
είναι στην εκκλησία την Κυριακή 
αυτή, να αποστείλουν την δωρεά 
τους απευθείας στην Ι. Αρχιεπι-
σκοπή μας.
Παρακαλώ όλους να ενεργήσετε 
αμέσως και με χριστιανική ορθό-
δοξη συνείδηση, ώστε ο έρανος 
αυτός να επιτύχει. Η συμπαρά-
σταση και βοήθεια των πασχόντων 
συνανθρώπων μας είναι καθήκον 
όλων μας, ιδιαίτερα όμως, στην 
περίπτωση αυτή πρέπει να απο-
δείξουμε, ότι είμαστε πραγματικοί 
ορθόδοξοι χριστιανοί.

Δήλωση για την εκδημία 
της πρώην Δημάρχου 

Mississauga Hazel McCallion

Στις 29 Ιανουαρίου 2023, η Hazel 
Mc C a l l i o n ,  π ρ ώ η ν  Δή μ α ρ χο ς 
Mississauga, απεβίωσε, έχοντας 
φθάσει στην απίθανη ηλικία των 
101 ετών.
Σήμερα,  14 Φεβρουαρίου 2023, 
έλαβε χώρα δημοσία δαπάνη και 
με κρατικές τιμές η Κηδεία της 

στη Mississauga με τους Ανώτε-
ρους Επαρχιακούς Αξιωματούχους 
να είναι παρόντες, μεταξύ των 
οποίων η εκπρόσωπος του Βασι-
λέως Καρόλου Γ́ στο Οντάριο και ο 
Επικεφαλής της Επαρχίας.
Η Ελληνική Ορθόδοξος Αρχιεπι-
σκοπή Καναδά, εκ μέρους των ενο-
ριτών όλης της Επικράτειας, αλλά 
ιδιαίτερα για όσους ανήκουν στην 
Κοινότητα της Ελληνορθοδόξου 
Εκκλησίας του Προφήτου Ηλιού – 
Mississauga, εκφράζει τα ειλικρινή 
συλλυπητήριά της στην οικογέ-
νεια και τους φίλους της μακαρι-
στής Hazel McCallion.

Η Hazel McCallion ήταν μία σπου-
δαία γυναίκα, pολιτική ηγέτιδα 
και στενή φίλη με τον Σεβασμι-
ώτατο Αρχιεπίσκοπο Καναδά κ. 
Σωτήριο.
«Η Δήμαρχος McCallion ήταν μία 
πραγ ματική οραματίστρια και 
πρωτοπόρος, η οποία αφιέρωσε τη 

ζωή της στην υπηρεσία του Δημο-
σίου», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος 
Σωτήριος. «Είμαι ευγνώμων για 
τη δυναμική και άοκνη υποστή-
ριξή της προς την Εκκλησία στον 
Καναδά», πρόσθεσε ο Σεβασμιώτα-
τος.
Η Hazel McCallion ήταν μία εκπλη-
κτική αρωγός και ευεργέτιδα της 
Κοινότητας του Προφήτου Ηλιού, 
μίας από τις μεγαλύτερες και πιο 
δραστήριες Κοινότητες σε όλη τη 
χώρα.
Είθε ο Θεός να αναπαύει την ψυχή 
της και η μνήμη της να είναι αιώ-
νια!
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Αν. Κατσανιώτης: Ο Ελληνικός 
λαός αποδεικνύει για μια ακόμα 

φορά ότι ο ανθρωπισμός, 
η αλληλεγγύη, το φιλότιμο 

αποτελούν βασικά και 
αδιαπραγμάτευτα στοιχεία του 

πολιτισμού μας

Η 
Ελλάδα συνεχίζει να στέκεται αλ-
ληλέγγυα στον τουρκικό λαό που 
δοκιμάζεται από τους καταστρο-
φικούς σεισμούς και ανταποκρί-

νεται στο αίτημα των τουρκικών αρχών για 
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Σήμερα, Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023, 
απέπλευσε από το λιμάνι του Πειραιά (Car 
Terminal - G2) με προορισμό το λιμάνι 
της Αλεξανδρέττας (Iskenderun) το πλοίο 
M/V Neptune Okeanis με ανθρωπιστική 
βοήθεια προς την Τουρκία. Το ανθρωπι-
στικό υλικό αποτελεί  τμήμα της αρωγής 
των Ελλήνων πολιτών που συγκέντρωσαν 
Δήμοι, Περιφέρειες και φορείς της χώρας. 
Ειδικότερα, τέσσερα φορτηγά μεταφέρουν 
είδη πρώτης ανάγκης όγκου 250 κυβι-

κών μέτρων όπως κουβέρτες, κλινοσκε-
πάσματα, θερμαντικά, είδη προσωπικής 
υγιεινής και φάρμακα τα οποία ζήτησαν, 
κατά προτεραιότητα, οι τουρκικές αρχές. Το 
πλοίο για τη μεταφορά της ανθρωπιστικής 
βοήθειας στην Τουρκία προσφέρεται αφι-
λοκερδώς, από την εταιρεία Neptune Lines 
Shipping & Managing Enterprises, ιδιοκτη-
σίας Μελίνας Τραυλού. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι το πλοίο θα τροποποιήσει την προ-
γραμματισμένη του πορεία προκειμένου να 
προσεγγίσει το λιμάνι της Αλεξανδρέττας.
Την ευθύνη συντονισμού όλων των ενερ-
γειών οργάνωσης, συλλογής και αποστο-
λής του ανθρωπιστικού υλικού έχει αναλά-
βει με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη, ο Υφυπουργός Εξωτερι-
κών, Ανδρέας Κατσανιώτης.
 Στο σημείο αναχώρησης του πλοίου εκτός 
από τον κ. Κατσανιώτη παραβρέθηκαν ο 
πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα Τσα-
γατάι Ερτσιγιές, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας 
Κώστας Κατσαφάδος, ο δήμαρχος Τρικ-
καίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης 
Παπαστεργίου και η εφοπλιστής Μελίνα 
Τραυλού.

Ο κ. Κατσανιώτης δήλωσε: «Οι γείτονές 
μας σε Τουρκία και Συρία δοκιμάζονται 
σκληρά από τους καταστροφικούς σει-
σμούς. Βιώνουν μια τραγωδία που δυστυ-
χώς αφήνει χιλιάδες νεκρούς και φέρνει 
μια  τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Για εμάς 
αποτελεί ελάχιστη πράξη ανθρωπιάς να 
σταθούμε δίπλα στους συνανθρώπους μας 
που δοκιμάζονται. Και αυτό κάνουμε. Ο 
Ελληνικός λαός αποδεικνύει για μια ακόμα 
φορά ότι ο ανθρωπισμός, η αλληλεγγύη, το 
φιλότιμο αποτελούν βασικά και αδιαπραγ-
μάτευτα στοιχεία του πολιτισμού μας.
Αυτό που γίνεται για πρώτη φορά είναι η 
πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης 
να αναλάβει τον κεντρικό συντονισμό όλων 
των φορέων (Περιφερειών, Δήμων, Εκκλη-

σίας, συλλόγων, σωματείων, ΜΚΟ, ιδιωτι-
κών πρωτοβουλιών κλπ) ώστε να δημιουρ-
γηθεί ένας ασφαλής και γρήγορος ανθρω-
πιστικός διάδρομος μέσω του οποίου θα 
μεταφερθεί η αρωγή των συμπατριωτών 
μας. Με απόφαση του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη μου ανατέθηκε η 
ευθύνη να οργανώσω όλο το κύμα ανθρω-
πισμού των Ελλήνων, από τον Έβρο εως την 
Κρήτη και από την Κέρκυρα εως το Καστε-
λόριζο ώστε αυτή η συγκινητική και τερά-
στια αρωγή να φτάσει στους συνανθρώ-
πους μας που δοκιμάζονται σκληρά στην 
Τουρκία και την Συρία.
Σήμερα, λοιπόν η Ελλάδα, ανταποκρινό-
μενη στο αίτημα των τουρκικών αρχών 
στέλνει είδη πρώτης ανάγκης όγκου περί-
που 250 κυβικών μέτρων.
Πρόκειται για κουβέρτες, θερμαντικά 
είδη, φάρμακα κ.α. τα οποία μας ζήτησαν 
κατά προτεραιότητα οι τουρκικές αρχές. 
Το ανθρωπιστικό υλικό αποτελεί ένα μόνο 
μέρος της τεράστιας ποσότητας που έχουν 
συγκεντρώσει Περιφέρειες, Δήμοι και 
φορείς και θα μεταφερθεί στην Τουρκία με 
επόμενες αποστολές»
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Ο ΒΡΑΧΟΣ ΠΟΥ ΔΑΚΡΥΖΕΙ
Το Ελληνικό Ίδρυμα Κληρονομιάς και η Οικογένεια Bill Κανελλόπουλου 

Ή
ξερα “Το λιβάδι που δακρύζει” τη περίφη-
μη κινηματογραφική ταινία (2004)  του Θό-
δωρου Αγγελόπουλου. Πρόσφατα έμαθα 
και για το «βράχο που δακρύζει». Εντυπω-

σιάστηκα  απ’ την ιστορία και τη μοιράζομαι μαζι σας. 
Αγαπώ ιδιαίτερα όταν οι διάφοροι Ελληνικοί φορείς 
κάνουν έξοδο, και βγαίνουν εξω απ’ τη μικρή μας κοι-
νότητα. Σχετικα με το μέγεθος του Κανaδα των  40 ε-
κατομμύριων κάτοικων όσα «τσάγια» και να οργανώ-
σουμε, μεταξύ μας μιλάμε.  Χρειαζόμαστε και προβο-
λή στον εξω κόσμο.
Πρώτα απ όλα λίγα λόγια για το Ελληνικό Ίδρυμα Κλη-
ρονομιάς (Hellenic Heritage Foundation HHF). Αυτό 
το ίδρυμα είναι ένας από τους σπουδαιότερους και 
πιο καλοδιοικούμενους οργανισμούς της ομογένειάς 
στο Καναδα. Δεν είναι απλά ένας ακόμη συνηθισμένος 
Εθνοτοπικός σύλλογος.  Ξεχωρίζει. Είναι ένας φιλαν-
θρωπικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύ-
θηκε στο Τορόντο το 1996 από μια ομάδα επιχειρη-
ματιών ελληνικής καταγωγής. H αποστολή του είναι 
η διατήρηση, και προώθηση της ελληνικής εκπαί-
δευσης, πολιτισμού και κληρονομιάς στον Καναδά. 
Στα 25 χρόνια της λειτουργιας του, το HHF έχει εξελι-
χθεί σε ένα Ίδρυμα που χαίρει μεγάλης εκτίμησης στο 
ευρύ κοινό. Παλεύει  για το μέλλον του Ελληνισμού. 
Eχει κερδίσει τη εμπιστοσύνη όχι μόνο των Ελληνικών 
φορεων στο Καναδά αλλα και των Καναδικών.  HHF 
Εχει να επιδείξει τεραστια επιτεύγματα  οικονομικα 
και μη. Θα αναφέρω τα σπουδαιότερα.
Από το 2004, το HHF πραγματοποίησε το όραμα 
του να δημιουργήσει μόνιμη έδρα Ελληνικων σπου-
δων.  Κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα από 
3,5 εκατομμύρια δολάρια για  τη προικοδότηση της 
έδρας των Ελληνικών σπουδών και μοντερνας Ελλη-
νικής ιστορίας  στο York University.
Δέκα χρόνια αργότερα από το 2014 για το ίδιο σκοπό 
μάζεψε δωρεές $2 εκατομμύρια για νέα έδρα Ελλη-
νικων σπουδων στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Το 
Πρόγραμμα προσφέρεται  σε ολους τους φοιτητές του 
πανεπιστήμιου με μαθήματα  στην Ελληνική γλωσσα, 
φιλολογια, φιλοσοφία, και πολιτική.  Επίσης προσφέ-
ρει την ευκαιρία στους φοιτητές σαν μέρος του προ-
γράμματος να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, να τη γνωρί-
σουν, και να γίνουν μοντέρνοι φιλέλληνες.
Ένα τρίτο σκέλος πρωτοβουλιας στο Πανεπιστημι-
ακό επίπεδο περιλαμβανει 7  Διαρκείς υποτροφίες,  
εγγυημενες στο διηνεκές για πάντα. Και αυτό διότι  
το ποσό των ετήσιων υποτροφιών δινεται αποκλει-
στικα από τους τόκους των συγκεντρωμένων ποσών, 
το κεφάλαιο παραμένει ανεφαφο για πάντα!
Ας μη ξεχνάμε και το ένα εκατομμύριο του HHF 
δωρεά στην Ελληνική κοινότητα Τορόντο για εκπαι-
δευτικά και πολιτισμικά προγραμματα. Επιπλεον το 
HHF έκανε σημαντικές δωρεές $250,000 στο Ελλη-
νικό γηροκομείο για κτιριακές βελτίωσες, $250,000 
στην Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη για τις καλοκαιρι-
νές κατασκηνώσεις της αριχεπισκοπης,  και $100,000 
στο Ελληνικό κεντρο η Ελπίδα για παιδιά με ειδικές 

αναγκες.
Για όσους ενδιαφέρονται,  τα γραφεια του HHF βρί-
σκονται  στο 44 Upjohn Road, Toronto, ON  M3B 
2W1. Το τηλέφωνο του οργανισμου είναι  (416) 447-
7107, το email: events@huff.cafax   και ο ιστότοπος 
https://hhf.ca/. Δωρεές είναι πάντα ευπρόσδεκτες με 
κατάλληλες φορολογικές αποδείξεις για τη σχετική 
φοροαπαλλαγή. 

Λίγα λογια και για την οικογένεια Bill, Tom, & John 
Kanellopoulos πριν τη συνδέσουμε και τους δυο στο 
«Βράχο που δακρύζει».  Ο Bill Κανελλόπουλος ήταν ο 
δεύτερος σε μια οικογένεια τεσσάρων παιδιών κατα-
γόμενος από ένα χωριό της Πελοποννήσου.   Όταν 
ο Βασίλης Κανελλόπουλος ήρθε στον Καναδά, στη  
μεταπολεμική εποχή, όπως και πιό περισσότεροι 
Έλληνες μετανάστες, ηταν κατά το κοινώς λεγόμενο 
«άφραγκος».  Έφερε όμως μαζι του  μεγαλες ελπι-
δες για μια καλλίτερη ζωη, και μια σπουδαία αρετή: 
όρεξη για σκληρή δουλειά.  Έπρεπε να μάθει μια  νέα 
γλώσσα, να συνηθίσει να ζει σε μια παράξενη τότε γι’ 
αυτόν κουλτούρα. Στην αρχή άνοιξε στο Brampton την 
Queen ‘s Pizzeria στην Queen Street.  Η αρχική επι-
τυχία του στη εστίαση  τον  οδήγησε στην οικοδομή 
και να γίνει  επιτυχημένος κατασκευαστής ακίνητων. 
Ο Bill Κανελλόπουλος τα κατάφερε με το παραπάνω 
και αποτελεί παράδειγμα αυτοδημιούργητου ανθρώ-
που. Η από το 1987  εταιρία του Kallo Developments 

https://kallo.ca/ και  Kanellopoulos Investments Ltd 
είναι μια  από τις κορυφαίες στο τομέα κατασκευών  
(Developer).  Οι ιδιωτικές αυτές εταιρείες  ανάπτυξης 
και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας κατέχουν και 
διαχειρίζονται ένα ποικίλο και αυξανόμενο χαρτοφυ-
λάκιο εμπορικών και μικτής χρησης ακινήτων. Έχουν  
κατασκευάσει πολλά μεγάλα  έργα, και ο Bill Κανελ-
λόπουλος εχει αναγνωριστεί και τιμηθεί για το έργο 
του ως κατασκευαστής και φιλάνθρωπος. 
Ο Bill Κανελλόπουλος, είναι επίσης  επίτιμο και Ισό-
βιο μέλος του HHF. Παρόλου που η αποστολή του 
HHF είναι η διατήρηση, η προώθηση και η προώ-
θηση της ελληνικής εκπαίδευσης, πολιτισμού και 
κληρονομιάς στον Καναδά,  ο Κανελλόπουλος εγινε 
το εναυσμα για το HHF να κανει την υπέρβαση για το 
βραχο που δακρύζει στο Algoma University στο Sault 
Ste Marie Οντάριο.
Η κύρια πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου 
Algoma ήταν η τοποθεσία του πρώην οικιστικού σχο-
λείου(Residential School)  για ιθαγενείς, Shingwauk. 
Το Πανεπιστήμιο  συνεργάστηκε στενά με την Ένωση 
Αποφοίτων των παιδιών του Shingwauk στο Sault 
St. Marie για να επαναπροσδιορίσει με σεβασμό 
τo πρώην οικιστικό σχολείο. Μαζί συμφώνησαν να 
αποτισoυν φόρο τιμής στους τότε μαθητές του σχο-
λείου και τους απογόνους τους με τη δημιουργία  του 
Crying Rock. 
“Ο Βράχος που δακρυζει”, είναι ένας υπαίθριος 
χώρος συγκέντρωσης και εκπαίδευσης που περιλαμ-
βάνει ένα κιόσκι, παγκάκια, κήπο με αγριολούλουδα 
και φυτά παραδοσιακής ιατρικής,  έναν βραχόκηπο 
που θα  εκπροσωπεί τους πρώην μαθητές του οικι-
στικού σχολείου, καθώς και ένα  μεγάλο βράχο, το 
βράχος που δακρυζει.  O χώρος συμβολίζει το τοπο 
- καταφυγιο που οι ιθαγενείς φοιτητές συναντώνται  
να συνδεθούν με συνομηλίκους τους, να μιλήσουν  
κρυφά τη μητρική τους γλώσσα, να νοσταλγήσουν και 
να σκεφτούν όταν τους έλειπαν οι οικογένειές τους, 
να κλάψουν  και να παρηγορήσουν ο ένας τον άλλον.
Η ιστορία του Shingwauk Residential School είχε 
βαθιά απήχηση στον Bill Κανελλόπουλο.  Η δύναμη 
και το μήνυμα αυτού του μνημείου κατέκτησε τη καρ-
διά του και το ειδε σαν  μια μοναδική ευκαιρία να 
συμβάλει στη διατήρηση της ουσιαστικής ιστορίας 
αυτής της περιοχής. Έκανε έκκληση για την οικονο-
μική υποστήριξη του HHF που εγινε αποδεκτή.
Το HHF και η οικογένεια Κανελλόπουλου υποσχέ-
θηκαν αρχικά $60.000 για το έργο. Ωστόσο, όταν 
τα μέλη της επόμενης γενιάς του HHF συγκέντρω-
σαν επιπλέον 15.000 δολάρια, η οικογένεια Κανελ-
λόπουλου αποφάσισε να ανταποκριθεί στις προσπά-
θειες της Επόμενης Γενιάς και να ανεβάσει τη συνο-
λική δωρεά στο ποσό των $100.000.
Η δωρεά είναι βασικά από την Ελληνική κοινότητα 
σε μια άλλη κοινότητα, γιατί στην ουσια ειμαστε όλοι 
μελη μια πανανθρωπινης  κοινότητας. Η παρουσίαση 
της δωρεάς εγινε στο Brampton campus του Algoma 
University όπου διατηρεί μια παρουσία στο GTA. 
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Ο Βασιλιάς και τα 4 αηδόνια του
Της Εύας Πετροπουλου Λιανού -  Συγγραφέας παιδικής λογοτεχνιας 

Η 
βροχή συνεχιζόταν και αστρα-
πές και κεραυνοί.
«Κάποιος έκανε πολύ κακές 
σκέψεις, πολύ τρομερές» έλεγε 

ο Βασιλιάς.
«Θα έχουμε νερό για τα επόμενα πέντε 
χρόνια. Προστατέψτε τα αηδόνια μου! 
Γρήγορα στα δωμάτιά τους!»
Οι αυλικοί άρχισαν σα σφυρίζουν στα 
αηδόνια. Ένα-ένα έμπαιναν από το παρά-
θυρο και πήγαιναν να κουρνιάσουν στα 
στεγνά καγκελάκια τους, όμως ο Άλφα 
δε φαινόταν πουθενά. Για ώρες σφύριζαν 
οι αυλικοί του Παλατιού. Κατέβηκαν στα 
κάτω πατώματα του Παλατιού, στο πλυ-
σταριό, στο μαγειρειό, στους στάβλους. 
Πουθενά το τέταρτο αηδόνι. Είχε κάνει 
φτερααά! Έτρεξαν να πουν στον Βασιλιά 
τα κακά μαντάτα. Μετά από κάποιες ώρες 

τρέξιμο ο άνθρωπος με τη γαμψή μύτη 
έφτασε σε μια πόλη σκοτεινή κι άσχημη. 
Μια σιδερένια πόρτα άνοιξε στο άκου-
σμα της φωνής του. «Άνοιξε πόρτα, σφη-
νοπόρτα! Άνοιξε στα δυο!» Η μεγάλη 
σιδερένια πόρτα άνοιξε διάπλατα και η 
θέα ήταν ακόμα πιο αποκρουστική από 
μέσα. Υπήρχε μια άσχημη μυρωδιά που 
απλωνόταν σε όλη την περιοχή. Κι αυτή 
η σκοτεινιά, παντού. Ο Μοβενέ, έτσι έλε-
γαν τον άνθρωπο που έκλεψε το αηδόνι, 
προχώρησε σ’ έναν ανηφορικό κακοτρά-
χαλο δρόμο κι έφτασε μπροστά από ένα 
κακοφτιαγμένο και σκοτεινό φρούριο, 
που το φύλαγαν τέσσερις, το ίδιο ασχη-
μομούρηδες,φρουροί. «Κάντε πέρα!!! 
Κάντε πέρα βρωμερά σκουλήκια…»
Άσ τ ραψε και  βρόν τηξε ο Μοβενέ , 
έσπρωξε με τις μακριές χερούκλες του 
την πόρτα και μπήκε στο δωμάτιό του. Το 
ίδιο σκοτεινό και κρύο. Έβγαλε το αηδόνι 
από το δερμάτινο σακούλι του και το 
έβαλε σ ένα κλουβί.
«Εδώ θα μείνεις μέχρι αύριο το πρωί 
και μετά θα αρχίσεις να κελαηδάς, όταν 
σε διατάξω. Να κελαηδάς δυνατά και 
καθαρά, να φωνάξεις τ ις ακτίνες του 
Ήλιου να έρθουν στη Χώρα μου», αυτά 
είπε ο κακάσχημος άντρας.
Το αηδόνι πήγε και κρύφτηκε σ’ ένα 
σωρό από χαρτιά, στη γωνία του κλου-
βιού του. Ήταν πολύ τρομαγμένο. Και 

ένιωθε τόσο μόνο μακριά από τα αδέρ-
φια του. Παρακαλούσε να το βρουν γρή-
γορα τα’ αδέρφια του και να έρθει να το 
πάρει ο καλός του Βασιλιάς πίσω στη 
φωτεινή Χώρα του.
Το επόμενο πρωί, μέρα δεν ξημέρωσε. Τα 
σκοτάδι απλωνόταν παντού και σύννεφα 
γκρίζα έκαναν βόλτες. Τι αποκρουστική 
είναι αυτή η χώρα, σκέφτηκε το αηδόνι.
«Σήκω τ εμπέ λη, ώρα γ ια δουλε ιά. 
Εμπρός, ξεκίνα να κελαηδάς. Κάλεσε 
τ ις αχτ ίδες του Ήλιου να έρθουν και 
στη χώρα μας. Να έρθουν γρήγορα και 
να έρθει η ημέρα και σε εμάς» είπε ο 
Μοβενέ, ταρακουνώντας το κλουβί του 
Άλφα.
Το αηδόνι τρόμαξε. Έκανε μια βόλτα 
στο κλουβί. Ήπιε λίγο νερό. Έκανε μερι-
κές γαργάρες. Άνοιξε το στόμα του να 
κελαηδήσει… Μα τίποτα δεν ακούστηκε. 
Αυτός, που ήταν το πιο όμορφο αηδόνι 
με την πιο κρυστάλλινη λαλιά, δεν κελαη-
δούσε πια… Τι φοβερόοο... Είχε χάσει 
πια τη φωνή του!
«Έλα, λοιπόν, τεμπέλικο πουλί!! Σήκω… 
Σήκω! Σε διατάζω…»
Μάταια όλες οι φοβέρες και οι κραυγές 
του Μοβενέ. Ο Άλφα δεν κελαηδούσε 
πια. Είχε χάσει τη λαλιά του. Μπήκε στο 
κλουβί του πάλι. Σκυφτός. Πήγε σ τη 
γωνιά του κλουβιού και κρύφτηκε κάτω 
από τα χαρτιά. Τώρα που έφυγε το κελάι-
δισμά του, δεν θα μπορούσε να φωνάξει 
τις αχτίδες, ούτε για τον Αγαπημένο του 
Βασιλιά. Ο Άλφα δεν έτρωγε πια. Έχασε 
σιγά-σιγά και τα όμορφα πούπουλά του.
Περνούσαν οι στιγμές, οι ώρες και οι 
μήνες, και ο Ήλιος δεν φαινόταν. Ούτε 
τα αδέρφια του. Κάποιοι είπαν ότι από 
την Ηλιόλουστη Χώρα η «συννεφο-ανα-
γέννηση» δούλευε κάθε μέρα, γιατί οι 
άνθρωποι έκαναν μονάχα στενάχωρες 
σκέψεις και τρομερές. Έβρεχε τόσο πολύ, 
που είχε πλημμυρίσει όλη η πλάση και 
πλέον όλοι έμεναν στα ψηλότερα δέντρα.
Στο μεταξύ, ο Μοβενέ ούρλιαζε κάθε 
στιγμή και κάθε πρωί-νύχτα και απαι-

τούσε από τον Άλφα να κελαηδήσει για 
να φέρει τον Ήλιο. Μάταια, όμως. Ο 
Άλφα είχε μείνει σκυφτός σε μια γωνιά 
στο κλουβί του. Δεν μπορούσε ούτε να 
σφυρίξει πια. Έτσι ο Μοβενέ κάλεσε τους 
μάγους και τους σοφούς της Σκοτεινής 
του Χώρας, για να λύσει το μυστήριο με 
το αηδόνι Άλφα.
Μετά από μια μεγάλη σύσκεψη, οι σοφοί 
αποφάσισαν:
«Το αηδόνι δεν μπορεί να κελαηδήσει, 
γιατί δεν είναι μαζί με τα αδέλφια του. 
Το αηδόνι ονομάζεται Άλφα. Αλλά δεν 
έχει λαλιά όσο είναι μόνο του. Το όνομά 
του συμβολίζει μια λέξη μαγική, που 
μόνο όταν είναι και τα τέσσερα αηδόνια 
μαζί, μπορούν να καλέσουν τις αχτίδες 
του ήλιου. Αυτή η λέξη είναι η Ελπίδα! 
Μονάχα τότε οι αχτ ίδες θα υπακού-
σουν. Είναι ανούσιο να κρατάς το αηδόνι 
φυλακισμένο. Στο τέλος θα πεθάνει από 
μελαγχολία! Το κρίμα στο λαιμό σου, 
Μοβενέ», αυτά είπαν οι σοφοί και οι 
μάγοι.
Ο Μοβενέ είχε αλλάξει τόσα χρώματα 
στο πρόσωπό του από το θυμό του. Τρό-
μαξε όμως. Δεν ήθελε να κάνει κακό 
στο αηδόνι. Τον Ήλιο ήθελε να φέρει 
στην πόλη του. Οι μάγοι και οι σοφοί 
όμως έλεγαν την αλήθεια. Το αηδόνι 
είχε αρρωστήσει. Μια λύση υπήρχε. Θα 
έπρεπε να ελευθερώσει το αηδόνι. Έκανε 
ό,τι μπορούσε για την πόλη του τη μαυρι-
δερή, αλλά δεν ήθελε να φορτωθεί και το 
θάνατο ενός αηδονιού.
Ανέβηκε στο σκοτεινό δωμάτιο που κρα-
τούσε φυλακισμένο το αηδόνι. Πλησίασε 
το κλουβί κι άνοιξε την πόρτα. «Ορίστε 
τεμπέλικο πουλί, είσαιελεύθερο. Φύγε 
πριν αλλάξω γνώμη!»
Ο Άλφα έκανε ένα κύκλο γύρω από τον 
Μοβενέ και βγήκε πετώντας από το ανοι-
χτό παράθυρο. Πέταξε γρήγορα. Πέταξε 
μακριά. Στη χώρα του. Στη Χώρα της Ελπί-
δας.

ΤΕΛΟΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Το Γενικό Προξενείο του Τορόντο, σε συνεργασία με την Ελληνική 
Κοινότητα Τορόντο, διοργάνωσε με επιτυχία την διάλεξη «Οι 
προοπτικές της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στον Καναδά»

Οι παρουσίες του Γενικού Προξένου κ. Παναγιώτη Αντωνάτου, της Προέδρου της Ελληνικής 
Κοινότητας κας Μπέττυ Σκουτάκη και του Επισκόπου κ. Αθηνόγώρα έδωσαν ξεχωριστή 

σημασία στην εκδήλωση, με παρουσία πολλών εκπαιδευτικών και μαθητών. Ομιλητής της 
βραδιάς ο καθηγητής Πανεπιστημίου του Τορόντο Δρ. Θεμιστοκλής Αραβοσιτάς.
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The Audi Uptown 

Limited Time Offer Ends February 28th!

Who says you can’t get a credit these days?

$2,500 OFF EVERY A4/S4 Model

$1,000 OFF EVERY Q5/SQ5 Model

$1,000 OFF EVERY A5/S5 Model

©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

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

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

• PLUS:  Returning Audi Customers get a 2% Lease and Finance Rate Reduction on 2023’s

© 2022 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2023 A4/ A5/Q5/Q7 models. *Lease a 2023 Audi A4 Sedan 45 TFSI quattro komfort/2023 A5 Sportback 45 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/A4=$51,800/A5 Sportback=$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/A4=5.48% 48 mos/A5=6.98% for 48 months with monthly payments of Q7=$898/Q5=$608/month/A4=$288 Bi-weekly./A5=$328 Bi-weekly. Q7=$9,675/Q5=$5,950/A4=$4,950/A5=$5,598 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/A4=$34,1430/A5=$39,321 (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 us for complete details. Discounts of $2500 
available on all A4/S4/Q5/SQ5 ($2500 includes Audi Care Offer, Discount is $1000 without Audi Care) and all A5/S5 Coupe and Sportback models. ‡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.

2023 Audi A4 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$4,950 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$288† 5.48%†

all-wheel-drive

2023 Audi A5 Sportback 45 TFSI Komfort

for 48 months with
$5,598 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$328† 6.98%†

all-wheel-drive
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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος 
(B.Sc.Phm) και είμαι ο φαρμακοποιός 
στο φαρμακείο “Apollon” (698 
Danforth Avenue). 
Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς 
που μου έχετε στείλει μηνύματα και 
με έχετε πάρει τηλέφωνο, για να με 
ευχαριστήσετε για το άρθρα που 
γράφω για σας.
Πολλοί από τους ανθρώπους που 
με καλούν για συμβουλές δεν είναι 
ασθενείς του Apollon και θα ήθελα 
να με στηρίξετε. Είναι πολύ εύκολο 
να αλλάξετε φαρμακείο. Το μόνο που 
πρέπει να κάνετε εσείς είναι να με 
καλέσετε στο 416.463.1195 και εγω θα  
κανονίσω τα υπόλοιπα.
Σήμερα θα μιλήσουμε για την αϋπνία.

Η 
αϋπνία είναι ένα πολύ συχνό ενό-
χλημα που μπορεί να παρουσια-
στεί είτε μόνο του ή σε συνδυα-
σμό με κάποιο άλλο ιατρικό (π.χ. 

πόνος) ή ψυχιατρικό (π.χ. κατάθλιψη) πρό-
βλημα. Μπορεί να είναι περιστασιακή ή να 
είναι χρόνια και επίμονη. Επηρεάζει αρνητι-
κά την ποιότητα ζωής, την ψυχική ευεξία, την 
εργασιακή αποδοτικότητα και έχει σημαντι-
κό οικονομικό κόστος.

Συμπτώματα 
Η αϋπνία χαρακτηρίζεται από υποκειμενικά 
παράπονα που αφορούν την ποιότητα ή τη 
διάρκεια του ύπνου, τη δυσκολία κατά την 
έναρξη του ύπνου, την ύπαρξη πολλών αφυ-
πνίσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας ή την 
πολύ πρώιμη πρωινή αφύπνιση. Η αϋπνία 
συχνά συνοδεύεται από ενοχλήματα κατά τη 
διάρκεια της ημέρας όπως κόπωση, δυσκο-
λία στη συγκέντρωση και τη μνήμη, ευερέ-
θιστη ή δυσφορική διάθεση. 
Τουλάχιστον το 10% των ενηλίκων παρου-
σιάζουν σημαντική αϋπνία συνοδευόμενη 
από προβλήματα στην καθημερινή τους 
λειτουργικότητα. Οι γυναίκες επηρεάζο-
νται συχνότερα από τους άντρες και οι ηλι-
κιωμένοι συχνότερα από τους νεότερους.  
Περίπου 50% των ανθρώπων μέσης ηλικίας 
παραπονιούνται για συμπτώματα χρόνιας 
αϋπνίας. Η αϋπνία αυξάνεται με την ηλικία. 
Εκεί γύρω στη μέση ηλικία ο ύπνος αρχίζει 
να αλλάζει δραματικά.
Η έναρξη της αϋπνίας συχνά συνδέεται με 
κάποιο στρεσογόνο γεγονός ή με αλλαγές 
στο ωράριο του ύπνου λόγω εργασιακών, 
οικογενειακών ή κοινωνικών υποχρεώσεων. 
Για κάποιους ανθρώπους η διαταραχή στον 
ύπνο επιμένει ακόμα και όταν η αρχική αιτία 
έχει εκλείψει. Γενετικοί παράγοντες, οικογε-
νειακό ιστορικό προβλημάτων στον ύπνο, 
αγχώδη χαρακτηριστικά προσωπικότητας 
και ο φόβος για την έλλειψη ύπνου και τις 

συνέπειές της συντείνουν στη διατήρηση 
του προβλήματος.

Διάγνωση
Οι άνθρωποι που παραπονούνται για 
αϋπνία πρέπει να ερωτώνται λεπτομερώς 
για τα συμπτώματά τους, τη διάρκεια και τις 
συνέπειές τους. Γενικά καθυστέρηση στην 
έναρξη του ύπνου πάνω από 30 λεπτά, 
νυχτερινή αφύπνιση διάρκειας άνω των 30 
λεπτών ή συνολικός χρόνος ύπνου μικρό-
τερος από 6,5 ώρες θεωρούνται ενδει-
κτικά αϋπνίας. Οι ημερήσιες συνέπειες της 

αϋπνίας (κόπωση, ευερεθιστότητα, συναι-
σθηματική αστάθεια, δυσκολίες στη συγκέ-
ντρωση και τη μνήμη) πρέπει επίσης να αξι-
ολογηθούν.
Άλλες ψυχιατρικές και γενικές ιατρικές 
καταστάσεις που πιθανόν συντελούν στην 
αϋπνία πρέπει να εκτιμηθούν. Οποιαδήποτε 
ψυχιατρική διαταραχή μπορεί να προκα-
λεί αϋπνία με συχνότερες τις καταθλιπτικές 
και αγχώδεις διαταραχές. Πολλές καρδια-
κές, πνευμονικές, νευρολογικές, γαστρεντε-
ρικές, νεφρικές, ενδοκρινικές, μυοσκελετι-
κές παθήσεις συνοδεύονται από δυσκολίες 
στον ύπνο.
Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν το αλκοόλ 
για να διευκολύνουν τον ύπνο. Παρ' όλα 
αυτά το αλκοόλ προκαλεί διαταραχή του 
ύπνου στο δεύτερο μισό της νύχτας όταν τα 
επίπεδά του στο αίμα πέφτουν, ενώ η χρόνια 
χρήση του μπορεί να προκαλέσει σοβαρή 
αϋπνία που παραμένει ακόμα και μετά τη 
διακοπή του.

Θεραπεία
Τόσο οι ψυχολογικές όσο και οι φαρμακο-
λογικές μέθοδοι έχουν αποδεδειγμένη απο-
τελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της 
αϋπνίας.
Οι ψυχολογικές και συμπεριφορικές θερα-

πείες της αϋπνίας βασίζονται στις εξής βασι-
κές αρχές:

 ª Eκπαίδευση και ενημέρωση όσον 
αφορά τη λειτουργία και τη φυσιολογική 
ρύθμιση του ύπνου καθώς και τις ανάγκες 
σε ύπνο.

 ª Kαθιέρωση σταθερού ωραρίου ύπνου 
με ιδιαίτερη έμφαση σε σταθερή ώρα πρω-
ινής έγερσης.

 ª Περιορισμός του χρόνου παραμονής 
στο κρεβάτι ώστε να προσεγγίζει το χρόνο 
πραγματικού ύπνου.

 ª Tεχνικές χαλάρωσης που μειώνουν τη 

σωματική και πνευματική ένταση και ευο-
δώνουν τον ύπνο.

 ª Tροποποίηση υπερβολικών ή λανθα-
σμένων πεποιθήσεων και ανησυχιών σχε-
τικά με τον ύπνο, την έλλειψή του και τις 
συνέπειές της.
Μεγάλη ποικιλία φαρμακευτικών σκευα-
σμάτων χρησιμοποιούνται στην αντιμετώ-
πιση της αυπνίας. Αυτά περιλαμβάνουν τις 
βενζοδιαζεπίνες, αντικαταθλιπτικά, αντιψυ-
χωτικά, αντιισταμινικά φάρμακα καθώς και 
διάφορα φυτικά παρασκευάσματα (βαλε-
ριάνα) που περιέχουν χημικές ουσίες με 
δράση στον εγκέφαλο.
Η βαλεριάνα χρησιμοποιείται για την αντι-
μετώπιση διαταραχών του ύπνου και 
κυρίως της αϋπνίας. Πολύ συχνά συνδυάζε-
ται με λεμόνι, βάλσαμο, ή άλλα βότανα που 
επίσης προκαλούν υπνηλία. 
Δεν είναι, όμως, αυτή η μόνη χρήση της 
βαλεριάνας. Χρησιμοποιείται, επίσης, για 
ψυχολογικές παθήσεις όπως είναι το παθο-
λογικό άγχος και το στρες, για προβλήματα 
όπως το νευρικό άσθμα, η υστερική κράτη, 
η ευερεθιστότητα, ο φόβος της ασθένειας 
(υποχονδρίαση), ο πονοκέφαλος, οι ημικρα-
νίες και οι στομαχικές διαταραχές.
Η βαλεριάνα συνήθως δεν προκαλεί παρε-
νέργειες, όμως είναι πιθανό σε σπάνιες 

περιπτώσεις να προκαλέσει πονοκέφαλο, 
κεφαλαλγία, στομαχική διαταραχή, ανησυ-
χία ή ταχυκαρδία.
Η επιλογή του κατάλληλου για κάθε 
άνθρωπο φαρμάκου εξαρτάται από πολ-
λούς παράγοντες όπως τα συγκεκριμένα 
ενοχλήματα σχετικά με τον ύπνο, η ηλικία, η 
ανταπόκριση σε προηγούμενες θεραπείες, 
η ύπαρξη άλλων προβλημάτων υγείας και 
το κόστος.
Η φαρμακευτική αγωγή πρέπει να επαναξιο-
λογείται σε τακτικά χρονικά διαστήματα για 
την αποτελεσματικότητά της και τις πιθανές 
ανεπιθύμητες ενέργειες. Σε γενικές γραμμές 
τα υπνωτικά φάρμακα πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται στις μικρότερες αποτελεσματικές 
δόσεις. Κατά περιόδους πρέπει να γίνεται 
προσπάθεια μείωσης ή διακοπής. Πάντως 
πολλοί άνθρωποι χρειάζονται και ωφε-
λούνται από μακροχρόνια φαρμακευτική 
αγωγή χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τροφές που μας νανουρίζουν
Επιλέγουμε τροφές που είναι πλούσιες σε 
τρυπτοφάνη. Γαλακτοκομικά όπως γάλα 
(ζεστό) και κίτρινα τυριά αλλά και προϊόντα 
σόγιας δηλαδή γάλα σόγιας και τυρί tofu 
είναι μια καλή επιλογή. Θαλασσινά, πουλε-
ρικά, κόκκινο και άσπρο κρέας, πολύσπορα 
προϊόντα, όσπρια, ρύζι, hummus, φουντού-
κια, φιστίκια, αυγά, και σπόροι από σου-
σάμι είναι επίσης πλούσια πηγή τρυπτοφά-
νης. 
Ο συνδυασμός φαρμακευτικής και ψυχολο-
γικής/συμπεριφορικής θεραπείας αποδει-
κνύεται συχνά ο πιο αποτελεσματικός στην 
αντιμετώπιση της αϋπνίας καθώς αξιοποιεί 
τη γρήγορη ανακούφιση που προσφέρει το 
φάρμακο με τα πιο μακροχρόνια και διατη-
ρήσιμα οφέλη της ψυχολογικής θεραπείας

To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει 
από τους ασθενείς μας, να μας 
τηλεφωνήσετε στο 416.463.1195 
για να παραγγείλετε τις συνταγές 
σας λίγες μέρες νωρίτερα, ώστε να 
είναι έτοιμές για παραλαβή ή να τις 
κάνουμε delivery σε εσάς. 
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο 
φαρμακείο μας Απόλλων μπορείτε 
να βρείτε τα γνήσια έμπλαστρα 
απο την Ελλάδα, ΛΕΟΝΤΟΣ και τα 
αναβράζοντα DEPON MAXIMUM 
1000 MG.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε 
να προτείνετε κάποιο θέμα, θα 
παρακαλούσα να επικοινωνήσετε μαζί 
μου στο φαρμακείο (416.463.1195), 
να μου στείλετε e-mail στο 
ApollonPharmacy@yahoo.com ή να 
περάσετε από το φαρμακείο Απόλλων 
(698 Danforth Avenue) και να τα 
πούμε από κοντά.
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του 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
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στην ήμερησία διά-
ταξι. Ο σεβασμός της προσωπικότη-

τος, το απαραβίαστο της συνειδήσεως του 
ανθρώπου, , ή έλεύθερη διακίνηση των 
ιδεών στην πρώτη γραμμή. Κάθε Παρα-
βίαση ή περιφρόνησι του ανθρώπου και 
των δικαιωμάτων του, θεωρητικά του-
λάχιστον καταδικάζεται. Και από αυτούς 
ακόμη που τα περιφρονούν και τα παρα-
βιάζουν...
Και η θρησκεία, ο Χριστιανισμός, πώς 
τοποθετείται απέναντι στον άνθρωπο 
και τα δικαιώματά του; Μα αν κάποιος όχι 
απλώς σεβάσθηκε, αλλά ανύψωσε κυριο-
λεκτικά τον άνθρωπο και την προσωπικό-
τητά του, δεν είναι άλλος από το Χριστια-
νισμό. Η αλήθεια αυτή αποτελεί αδιαμφι-
σβήτητη ιστορική Πραγματικότητα. Και 
μόνο το γε γονός, ότι ο προαιώνιος Λόγος 
του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, έγινε άνθρω-
πος για τον άνθρωπο, τι άλλο φανερώνει;
Να αναφέρουμε τη συμβολή του Χριστια-
νισμού στην εξύψωσι και προστασία του 
παιδιού; ‘Ιδιαίτερα για την αγάπη και τη 
στοργή πρός αύτό, πόσα θα είχαμε να ανα-
φέρουμε. Αυτό που δεν μπόρεσαν ούτε 
στην εποχή μας να πετύχουν Παγκόσμιου 
Οργανισμοί, το πέτυχε εδώ και δυο χιλιά-
δες χρόνια ή εξ Αποκαλύψεως θρησκεία 
της αγάπης. Περνάει από όλα τα στάδια 
της ανθρώπινης ζωής ο άπειρος Θεός. Με 
το μυστήριο της Θείας Σαρκώσεως παλι-
νορθώνει και έξυψώνει την αξία της παι-
δικής ηλικίας. 
Ο Χριστός έξύψωσε και αποκατέστησε την 
περιφρονημένη αξία άνθρωπος και μάλι-
στα την αξία παιδί. Δεν είναι άγνωστο, ότι 
η αρχαιότης, σχεδόν στο σύνολό της, δεν 
είχε καμμιά εκτίμησι στά νήπια και στα 
παιδιά.
Αυτά τα περιφρονημένα παιδιά πήρε στην 
αγκαλιά Του και τους έπλεξε έγκώμιο 
μοναδικό: «Αφήστε τα παιδιά και μή τα 
εμποδίζετε να έλθουν κοντά μου. Διότι σ’ 
αυτά ανήκει η βασιλεία των ουρανών». 
Αυτά προβάλλει σαν υπόδειγμα σε όλους.
Να μιλήσουμε για την προσφορά του Χρι-
στιανισμού στήν έξύψωσι της γυναί-
κας; Πήρε την γυναίκα, που της αμφισβη-
τούσαν και αυτή την ανθρώπινη υπό-
σταση και την ανέβασε ψηλά. Από τον 
πιο μεγάλο ξεπεσμό, τον ήθικό, τον πνευ-
ματικό, τον κοινωνικό, στά ύψη της αρε-
τής. Και μόνο ή μορφή της Παναγίας, 
δείχνει που ανέβασε το γυναικείο φύλο 
ο Χριστιανισμός. «Ενα ανθρώπινο πλά-
σμα, μια ταπεινή και άσημη κόρη, αξιώ-
νεται να γίνη μητέρα του Θεού. Και μαζί με 
την Θεοτόκο έξυψώνεται και κάθε άλλη 
γυναίκα. Ο κάθε άνδρας της εποχής εκεί-
νης, που γινόταν Χριστιανός, μάθαινε ότι 
οι γυναίκες δεν ήσαν πράγματα χωρίς άξία 
ούτε αντικείμενα εκμεταλλεύσεως. Ησαν 

προσωπικότητες, άτίμητες ψυχές, άξιες 
σεβασμού, προστασίας και αγάπης.
 Στον κάθε άνθρωπο και τον πιο ταπεινό 
και περιφρονημένο, μας είπε ο ίδιος ο Χρι-
στός, πρέπει να βλέπουμε αδελφούς του 
αγαπητούς «υπέρ ών απέθανεν». Από 
τις πιο επαναστατικές διακηρύξεις του 
για τον άνθρωπο και την αξία του, είναι 
εκείνη που πρόφερε στο Ευαγγέλιο της 
Κρίσεως: «‘Εφ’ όσον εποιήσατε ενί τούτων 
των άδελφων μου των έλαχίστων, έμοί 
έποιήσατε > (Ματθ. κε’ 40).
Ο Χριστός πρόσφερε τον εαυτόν Του θυσία 
για τον άνθρωπο. Για ποιον άνθρωπο; «Οχι 
Τον δίκαιο και ενάρετο. Αλλά τον αμαρ-
τωλό, τον περιφρονημένο, τον άξιο κατα-
δίκης Και με την απείρου άξίας θυσία Του, 
έδειξε πόσο τιμά τον κάθε άνθρωπο. Πόσο 
τον έξυψώνει και που τον ανεβάζει!
Αυτό ακριβώς φαίνεται στο 25ο κεφάλαιο 
του ευαγγελιστού Ματθαίου, που τόσο 
έκθειάζει την αγάπη και το ενδιαφέρον 
για τους αδελφούς μας. «Ύψιστο κριτήριο 
ή αγάπη, για τόν ένανθρωπήσαντα Θεό, 
τον δίκαιο Κριτή. Τί λέει; Κληρονομήστε 
τη βασιλεία των ουρανών, γιατί «έπεί-
νασα και έδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα και 
έποτίσατέ μοι, ξένος ήμην και συνηγά-
γετέ με, γυμνός και περιεβάλετέ με, ήσθέ-
νησα και έπεσκέψασθέ με, έν φυλακή 
ήμην και ήλθετε πρός με». Και στην απο-
ρία των δικαίων, στό «πότε σε εϊδομεν πει-
νώντα...» ή απάντησι μία και μεγαλειώ-
δης: «‘Εφ’ όσον εποιήσατε ένι τούτων των 
άδελφών μου των έλαχίστων , έμοί εποι-
ήσατε».
«Εμοί εποιήσατε», Σταματάει το μυαλό του 
ανθρώπου μπροστά σε μια τέτοια πρωτο-
φανή διακήρυξι. Στά Πρόσωπα των ελα-
χίστων, των φτωχών, των ασθενών, των 
φυλακισμένων, βάζει ο Χριστός τον εαυτό 
Του. Εφ όσον το κάνατε σε εκείνους είναι 
σαν να το κάνατε σε Εμένα. ‘Εφ’ όσον το 
άρνηθήκατε σε εκείνους, το άρνηθήκατε 
και σε Εμένα Ποιός άλλος τόλμησε να προ-
φέρη μια τέτοια επαναστατική διακήρυξι;
«Εμοί εποιήσατε». «Ο,τι κάνουμε στον 
πλησίον μας το κάνουμε στο Χριστό. Σε 
τί δυσθεώρητα ύψη, αλήθεια, ανεβάζει ο 
Χριστιανισμός την έννοια του συνανθρώ-
που, του οποιουδήποτε ανθρώπου και του 
πιό μικρού και ασήμου, του «έλαχίστου»! 
«Αν αδιαφορήσουμε για τον συνάνθρωπό 
μας, αδιαφορούμε για τον Χριστό. Και μπο-
ρούμε να λεγόμαστε Χριστιανοί, αν αδια-
φορούμε για το Χριστό ;
Κι υστερα κάνουν λόγο αν ο Χριστιανι-
σμός έξύψωσε τον άνθρωπο και αν αγωνί-
σθηκε για τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και αν υπερασπίσθηκε τις 
ελευθερίες και την προσωπικότητα του 
ανθρώπου! Μα αν δεν είναι σεβασμός και 
τιμή στον άνθρωπο, να εξομοιώνεται με 
Τον Χριστό , Τότε Ποιό είναι ;

«Αγάπησε τον άνθρωπο»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Ναυπακτίων είχε τις αρχαιρεσίες του για 
την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Σαν 

αποτέλεσμα της ψηφοφορίας  προέκυψε η ακόλουθη 
σύνθεση του  Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος:  Γεώργιος Γκέκας
Αντιπρόεδρος:  Μαίρη Κύρου
Γραμματέας:  Μαρία Καρβέλη 
Ταμίας:  Παναγιώτης Γαλάνης

Βοηθός  γραμματέα:  Γιώτα Θανασέλου
Σύμβουλοι: 

1. Γιάννης Τσάτσος 
2. Παναγιώτης Νασόπουλος

Αναπληρωματικοί:
1. Παναγιώτης Θανασέλος

2. Έφη Τσάτσος

Σύλλογος Ναυπακτίων
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«Το γελεκάκι»  
Μουσική: Σπύρος Ολλανδέζος - Στίχοι: Σ. Ολλανδέζος- Ι. Θεοδωρίδης

Α Ερμηνεία: Νίτσα Μωρέτη- Πέτρος Κυριακός (1932)

Ε
κεί στα τέλη της δεκαετίας του 
1920-αρχές του ΄’30- ή-
ταν της μόδας τα φανταιζί 
χρωματιστά γιλέκα ..

Ήταν η εποχή που κάθε μοντέρ-
νος άνδρας, έπρεπε απαραιτήτως 
να φοράει πιτσιλωτό γελέκο από 
μαύρο ύφασμα, ειδάλλως θεω-
ρούσε τον εαυτό του μειωμένο…
Βεβαίως, μην φαντασθείτε ότι ο 
καθένας μπορούσε τότε να απο-
κτήσει ένα τέτοιο γιλέκο,  για τα 
δεδομένα της εποχής ήταν πανά-
κριβο! 
Ο Σπύρος Ολλανδέζος, παρόλο 
που ήταν πολύ καλός  βιολιστής, 
συνθέτης και τραγουδιστής,  δεν 
διέθετε ένα τέτοιο γιλέκο. Από το 
πάλκο της ταβέρνας όπου έπαιζε, 
έβλεπε τους θαμώνες να  φοράνε 
τα φανταιζί γιλέκα και σπάραζε 
η καρδούλα του. Το είχε μαράζι 
ο Σπύρος να φτιάξει ένα γελε-
κάκι κι’ όλο έλεγε μέσα του … 
άμα μου τα φέρει βολικά ο ύψι-
στος και μου περισσέψουν ….θα 
το φτιάξω το γελεκάκι… που θα 
μου πάει …!. 
Ο Ολλανδέζος ήταν λίγο παχου-
λός, μελαψός  ενώ έπαιζε θαυμά-
σιο βιολί και χάρις στις γλυκύτα-

τες δοξαριές του, είχε και 
αρκετές κατακτήσεις!
Μεταξύ αυτών και μια 
ας πούμε μεσόκοπη για 
την εποχή μοδιστρούλα 
την Αρετή, η οποία φημι-
ζόταν για την τέχνη της 
ραπτικής.
Σε κάποιο ραντεβουδάκι 
τους, ο Ολλανδέζος εξο-
μολογήθηκε στην Αρετή 
τον μεγάλο του καημό, 
πως αν δεν αποκτήσει 
ένα πιτσιλωτό φανταιζί 
γελέκο θα υποφέρει…!
Εκείνη, χωρίς να του 
πει τίποτε, το’ βαλε στο 
μυαλό της και σ ιγά- 
σιγά, πεντάρα- πεντάρα, 
δραχμή- δραχμή, κατά-
φερε να μαζ έψε ι  το 
πόσον που χρε ιαζό -
ταν ώστε ν’ αγοράσει τα 
υλικά. Πήρε φόδρα μετα-
ξωτή, σιντεφένια κου-
μπιά κι ένα μαύρο ντρα 
ύφασμα με κουκίδε ς  
κόκκινες ….

Λίγο πριν τη γιορτή του Άγιου Σπυρί-

δωνα, η Αρετή είχε φτιάξει με τα χεράκια 
της το ποθητό γιλέκο του αγαπημένου 
της, και την ημέρα της γιορτής του, συνα-
ντήθηκαν και του το έκανε δώρο…
.Όταν το πήρε στα χέρια του ο Σπύρος, 
πέταξε από τη χαρά του …!
 Έβγαλε αμέσως το σακάκι του και μπρο-
στά στη  Αρετή, φόρεσε το γελεκάκι.

Ύστερα κοιτάχτηκε στον καθρέ-
φτη,  κορδώθηκε  κα ι  τ ην 
ρώτησε: 
Σ’ αρέσει σ’ αρέσει;. Πες μου, 
μου πάει-μου πάει;
Η Αρετή τον κοίταξε στα μάτια 
τρυφερά  και γεμάτη χαρά του 
απάντησε
 Είναι πάρα πολύ ωραίο Σπύρο 
μου, σου πάει τρέλα..!.. 
Ενώ πρόσθεσε ακόμη:
 Το γελεκάκι που φορείς..
  εγώ στο’ χω ραμμένο ..
Αυθόρμητα ο Ολλανδέζος την 
αγκάλιασε και της είπε: Το ξέρω 
Αρετούλα μου, με πικρές και με 
βάσανα το’ χεις φοδραρισμένο 
..! 
Δεν πρόλαβε να τελειώσει την 
φράση του ο Σπύρος,  και μια 
μελωδία ξεπετάχτηκε από τα 
χείλη του κι απ’ τα βάθη της 
ψυχής του..!
Η μελωδία που του βγήκε εκείνη 
τη στιγμή, έσμιξε με τις φράσεις 
που είχαν προηγουμένως ειπω-
θεί και έγιναν ένα πανέμορφο 
τραγούδι μοναδικό και αξεπέ-
ραστο, που ακόμα και στις μέρες 
μας αυτή η αθάνατη καντάδα 

τραγουδιέται, ακόμη!
*Οι στίχοι του τραγουδιού ολοκληρώ-
θηκαν με την βοήθεια του Ι. Θεοδω-
ρίδη-. 

Το γελεκάκι που φορείς 
εγώ στο’ χω ραμμένο
Με πίκρες και με βάσανα 
στο’ χω φοδραρισμένο 

Άιντε το μαλώνω, το μαλώνω
Άιντε κι ύστερα το μετανιώνω
Άιντε το μαλώνω και το βρίζω
Άιντε την καρδούλα του ραγίζω

Φόρα το μωρό μου 
Φόρα το μικρό μου 
Γιατί δεν θα το ξαναφορέσεις άλλο πια
Φορά το όπου νάσαι για να με θυμάσαι
Για μετάξι έχω τα σγουρά σου τα μαλλιά

Με πήρε ο ύπνος κι έγειρα 
στου καραβιού την πλώρη 
Και ήρθε και με ξύπνησε
 του καπετάνιου η κόρη

Ο Σπύρος Ολλανδέζος 

Ο Πέτρος Κυριακός
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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 
αστυνομία κλήθηκε στο Weston 
Collegiate Institute, που βρίσκε-
ται στην περιοχή Pine Street και 
MacDonald Avenue, γύρω στο με-

σημέρι για αναφορές για πυροβολισμούς.
Εντοπίστηκε ένα άτομο με τραύματα από 
πυροβολισμούς και ένας ύποπτος διέφυγε 
από την περιοχή. Η αστυνομία αναφέρει ότι τα 
τραύματα του θύματος είναι σοβαρά και μετα-
φέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
Σε ένα tweet, η Σχολική Επιτροπή της Περιφέ-

ρειας του Τορόντο (TDSB) επιβεβαίωσε ότι το 
γυμνάσιο είναι σε lockdown. Η αστυνομία λέει 
ότι ένα κοντινό γυμνάσιο, το C.R. Marchant, 
βρίσκεται επίσης σε lockdown ως αποτέλεσμα 
του πυροβολισμού. Η αστυνομία του Τορόντο 
δεν έχει πληροφορίες για το αν ο πυροβολι-
σμός έγινε μέσα στο Weston Collegiate.
Τρεις έφηβοι συνελήφθησαν τον περασμένο 
Μάιο μετά από χωριστούς πυροβολισμούς 
με όπλο pellet, με ένα περιστατικό να σημειώ-
θηκε στο Weston Collegiate Institute.

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

Η 
αστυνομία του Τορόντο ενημέ-
ρωσε την έρευνα για ένοπλες λη-
στείες φαρμακείων που πραγμα-
τοποιήθηκαν σε όλo τo GTA, α-

ναφέροντας ότι συνελήφθησαν 10 άτομα, 
μεταξύ των οποίων δύο νεαροί έφηβοι η-
λικίας 14 και 15 ετών.
Ο επιθεωρητής Richard Harris αποκάλυψε 
ότι το «Project Mayhem» ξεκίνησε με τη 
βοήθεια της Περιφερειακής Αστυνομίας 
Peel, της Περιφερειακής Αστυνομίας του 
York και της Περιφερειακής Αστυνομίας 
του Halton μετά από 26 ένοπλες ληστείες 
μεταξύ Δεκεμβρίου 2022 και Φεβρουα-

ρίου 2023.
Εικάζεται ότι ομάδες ανδρών που ταξί-
δευαν με κλεμμένα οχήματα διέπραξαν 
μια σειρά από ληστείες φαρμακείων και 
έσπευσαν μέσα και ζητούσαν ναρκωτικά 
και μετρητά.
Ο Χάρις είπε ότι οι αστυνομικοί ανησυ-
χούν όχι μόνο για τον αριθμό των βίαιων 
ληστειών σε φαρμακεία, αλλά και για 
τις «μικρές ηλικίες των εμπλεκομένων», 
καθώς ως τώρα έχουν συλληφθεί δύο 
20χρονοι, ένας 19χρονος,ένας 18χρονος, 
δυο 17χρονοι, ένας 16χρονος, ένας 15χρο-
νος κι ένας 14χρονος..

Πραγματοποιήθηκαν 10 συλλήψεις, 
μεταξύ των οποίων 6 έφηβοι, για 
ένοπλες ληστείες φαρμακείων στο GTA

Ο 
Τζον Τόρι υπέβαλε επίσημα την 
παραίτησή του στον υπάλληλο 
της πόλης, δίνοντας τέλος στις ει-
κασίες των ημερών για το αν θα 

μπορούσε να το ξανασκεφτεί.
Η παραίτηση του Τόρι αργά το βράδυ της 
Τετάρτης ήρθε πέντε ημέρες αφότου απο-
κάλυψε ότι είχε σχέση με ένα πρώην μέλος 
του προσωπικού και ότι θα παραιτηθεί για 
να «αφοσιωθεί στο έργο της ανοικοδό-
μησης της εμπιστοσύνης» της οικογένειάς 
του.
Από την περασμένη Παρασκευή ο Δήμαρ-
χος είχε κάνει γνωστή την πρόθεση του να 
παραιτηθεί. Αρκετοί ήταν αυτοί όμως που 
δημόσια εξέφρασαν την άποψη τους ώστε 
να παραμείνει στην θέση του.
Ένας από αυτούς ήταν και ο πρωθυπουρ-
γός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, ο οποίος 
μάλιστα υποστήριξε ότι ένας «αριστερός 
δήμαρχος» που θα αντικαταστήσει τονς 
Τόρι θα είναι «καταστροφή» για το Τορό-
ντο
Ο Τόρι, ωστόσο, επέμεινε στην απόφαση 
του και παρέμεινε στην καρέκλα του 
δημάρχου για να βοηθήσει να περάσει ο 
προϋπολογισμός της πόλης και την Τετάρτη 
το βράδυ επέβαλε την παραίτηση του.
Σύμφωνα με τον νόμο της πόλης του Τορό-
ντο, το δημοτικό συμβούλιο θα έχει έως 
και 60 ημέρες για να προ-
γραμματ ίσει ενδιάμε-
σες εκλογές αφού κηρύ-
ξει το αξίωμα κενό. Σε 
αυτό το σημείο θα τεθεί 
σε εφαρμογή ο νόμος για 
τις δημοτικές εκλογές. 
Αυτή η πράξη απαιτεί 
μια περίοδο υποψηφι-
οτήτων από 30 έως 60 
ημέρες. Η ημέρα της ψηφο-
φορίας θα ερχόταν στη συνέχεια 45 ημέρες 
μετά το κλείσιμο της περιόδου υποβολής 
υποψηφιοτήτων.

Οι αξιωματούχοι της πόλης έχουν ήδη 
πει ότι η Jennifer McKelvie δεν θα γίνει «ο 
ενεργός δήμαρχος» ή «προσωρινός δήμαρ-
χος» ερήμην του Tory. Ωστόσο, θα ενεργεί 
ως Διευθύνων Σύμβουλος της πόλης του 
Τορόντο και θα μπορεί να ασκεί όλες τις 
εξουσίες που εκχωρούνται από το συμ-
βούλιο στον δήμαρχο. Θα κληρονομήσει 

επίσης τα προνόμια του δημάρχου στο 
συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της 
ικανότητας να ορίζει βασικά θέματα, να 
καλεί και να ακυρώνει συνεδριάσεις και 
να μιλά πρώτα ή τελευταία για συγκεκρι-
μένα θέματα.

Τα κυριότερα σημεία του 
προϋπολογισμού της πόλης του 
Τορόντο για το 2023
Το Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση του 
φόρου ακίνητης περιουσίας κατά 5,5 
τοις εκατό και την αύξηση κατά 1,5 
τοις εκατό στην εισφορά των κτιρίων 

της πόλης. 
Οι σύμβουλοι ενέκριναν επίσης το πλή-
ρες πακέτο δαπανών των 16,1 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιε-
λάμβανε αμφιλεγόμενες αυξήσεις στον 
προϋπολογισμό της αστυνομίας και 
περικοπές υπηρεσιών στο TTC.
Ο Δήμος συμφώνησε να δαπανήσει 
800.000 $ για να ανοίξει ένα επιπλέον 
κέντρο θέρμανσης για να βοηθήσει 

τους άστεγους μέχρι τις 15 Απρι-
λίου. 
Οι σύμβουλοι ψήφισαν επίσης 
να δαπανήσουν 500.000 δολά-
ρια για τη δημιουργία ενός 
πιλότου ενός έτους που θα 
παρέχει μια ομάδα υποστή-
ριξης ψυχικής υγείας για να 

βοηθήσει τους άστεγους.
Μπορείτε να δείτε τον 

προϋπολογισμό στο www.toronto.
ca/news

Παραιτήθηκε ο John Tory αφού πέρασε ο 
οικονομικός προϋπολογισμός
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LIFE

Κέιτλιν Άρνετ: 
Μια ξανθιά Μπάρμπι, με ένα 
γλυκό πρόσωπο

Κάποτε ο Αϊνστάιν είπε την 
περίφημη ατάκα του για την 
απεραντοσύνη του σύμπαντος 
και της βλακείας. Τη συνέχεια 
την ξέρετε. Αν ζούσε σήμερα 
θα προσέθετε στα απέραντα 
πράγματα και το Instagram.

Μια δεξαμενή ανεξάντλητη που 
για πολλά χρόνια ακόμα θα έχει 
να προσφέρει συγκινήσεις στο 
ανδρικό κυρίως φύλο. Κι αυτό 
γιατί είναι εμβριθές σε κοπέλες 
που η φύση τις προίκισε και 
επιθυμούν να το εξωτερικεύσουν 
αυτό το χάρισμα.

Η Κέιτλιν Άρνετ είναι μια τέτοια 
χαρακτηριστική περίπτωση. 
Μια ξανθιά Μπάρμπι, με ένα 
γλυκό πρόσωπο που συνοδεύεται 
από ένα θανατηφόρο κορμί. 
Την κοιτάζεις, την παρατηρείς 
εξονυχιστικά και αυτό που 
παίρνεις ως αντάλλαγμα είναι 
η έκφραση του χαζού που μένει 
με το στόμα ανοιχτό και κάνει 
διαρκώς «Ε;Ε;Ε;».

Με ένα στήθoς που σου κόβει 
τη μιλιά και οπίσθια ιδανικά 
πλασμένα, η Κέιτλιν είναι 
μια κοπέλα που θα ήθελες να 
βλέπεις σε «απέραντο» βαθμό
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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».

Πόζαρε χωρίς σουτιέν 
στην Τουρκία η 
Ζόζεφιν

Η Ζόζεφιν αφού αναστατώνει 
καθημερινά τους Έλληνες τώρα 
αποφάσισε να κάνει και εξαγωγές 
στην γειτονική Τουρκία. Η εντυ-
πωσιακή τραγουδίστρια βρέ-
θηκε στην Κωνσταντινούπολη 
όπου ανέβασε μια φωτογραφία 
στο προσωπικό της προφίλ στο 
Instagram και κυριολεκτικά μας 
γονάτισε. Οι πληροφορίες μας 
όμως λένε ότι και οι γείτονες Τούρ-
κοι έπαθαν μεγάλο στραπάτσο με 
την Ζόζεφιν η οποία κυκλοφο-
ρούσε στην Πόλη χωρίς σουτιέν 
με τα προσόντα της να καρφώνο-
νται στα μάτια των περαστικών.

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», 

Πανέτοιμη για την νυχτερινή 
της πρεμιέρα στο «Loca Stage» 
στον Πειραιά, είναι η Νατάσα 
Βελιανίτη, και το θερμόμετρο 
της διασκέδασης, αναμένεται 
να «χτυπήσει» σαραντάρια.
Με αναλογίες που κόβουν την 
ανάσα, ούσα μοντέλο και με 
τίτλους ομορφιάς, η εκρηκτική 
ερμηνεύτρια, έχει καταφέ-
ρει τα τελευταία δύο χρόνια, 
να ξεχωρίσει στην μουσική 
σκηνή, τόσο με το ερμηνευτικό 
όσο και με το εκρηκτικό σκη-
νικό της ταπεραμέντο.

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

Η Αθηνά Οικονομάκου μόνο με 
εσώρουχα κοιτάζει τη θέα και 
εμεις αυτήν!

Η εκρηκτική Νατάσα 
Βελιανίτη βάζει φωτιά 
πλέον και στις πίστες

Α
ν μη τι άλλο πρόκειται για μια παρου-
σία που δεν περνάει απαρατήρητη. Ο 
λόγος για την Σοφία Παυλίδη, η οποία 
αποφάσισε να παρατήσει τις πασαρέ-

λες, να κάνει στροφή στην καριέρα της και να α-
σχοληθεί με τις ερωτικές ταινίες. Μπορεί μέχρι 
σήμερα στην Ελλάδα να πιστεύουμε ότι όσες και 
όσοι συμμετέχουν σε ερωτικές ταινίες το κάνουν 
από ανάγκη χρημάτων ή και επιβίωσης, τουλάχι-

στον στο ξεκίνημα τους, όμως, η Σοφία έρχεται να 
ανατρέψει τη θεωρία αυτή και μαζί όλα τα ταμπού 
για τους ανθρώπους της βιομηχανίας πορνό. Για-
τί υπάρχουν κι αυτοί που απλώς τους αρέσει να 
προκαλούν… Διεγείρει τη φαντασία τους και το 
απολαμβάνουν να συμμετέχουν σε αισθησιακές 
ταινίες, παίζοντας διάφορους ρόλους, με τους ο-
ποίους τρελαίνουν τις/τους fan τους… μέσα από 
το box και το ίντερνετ!

Σοφία Παυλίδη, αποκαλυπτική όπως 
πάντα

Μ
ετά από ένα δί-
μηνο που δεν 
σταμάτησε να 
τρέχει για να 

προωθήσει την σειρά κο-
σμημάτων που κυκλοφό-
ρησε η Αθηνά Οικονομά-
κου πριν λίγα χρόνια είπε 
να πάρει ένα διάλειμμα και 
να έχει σκέτη ξεκούραση το 
πρόγραμμα της. Γίαυτό πή-
γε μαζί με τον άντρα της Φί-
λιππο Μιχόπουλο ένα ταξίδι 
στην Καλιφόρνια και το Λας 
Βέγκας και δεν σταματάτη-
σε να μοιράζεται τα όσα ζει 
με τους ακόλουθους της στο 
Instagram. Εκεί η Αθηνά και 
ο Φίλιππος μένουν στο δι-
άσημο Bellagio και ξεφεύ-
γουν από το κυνήγι των πα-
παράτσι και τα λοιπά βλέμ-
ματα που τους κοιτάνε στα 
ελληνικά εδάφη. Η Αθηνά 
μάλιστα ποζάρει για εκεί-
νον με τρόπους που θυμί-
ζουν κινηματογραφικό ρο-
μάντσο, αλλά παράλληλα ι-
κανοποιεί και τους θαυμα-
στές της.

GOSSIP
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Η 
Έμιλι Ραταϊκόφσκι 
προκάλεσε πανι-
κό στο Instagram 
με τις φωτογρα-

φίες που δημοσίευσε. Η 
μελαχρινή καλλονή πό-
ζαρε για τον φακό των The 
Morelli Brothers ολόγυμνη, 
σε μία από τις πιο τολμηρές 
φωτογραφίσεις που έχει κά-
νει. Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι φω-
τογραφίζεται με νέο λουκ, έ-
χοντας επιλέξει ένα καρέ που 
της πάει πολύ. Η ίδια «ανέβα-
σε» στο TikTok βίντεο με τη 
νέα της εμφάνιση, λίγο πριν 
την παρουσία της στην επί-
δειξη μόδας του Marc Jacobs 
στη Νέα Υόρκη.

1
0 χρόνια μετά την 
πρώτη του συμμετο-
χή, ο 34χρονος καλλι-
τέχνης επιστρέφει με 

μία αινιγματική αποστολή Το 
73ο Φεστιβάλ του San Remo 
στην Ιταλία ολοκληρώθηκε 
με μεγάλο νικητή τον Μάρκο 
Μενγκόνι και το «Due Vite». 
Αυτό όμως, δεν θα είναι και 
το τραγούδι με το οποίο θα δι-
αγωνιστεί η Ιταλία στον τελι-
κό. Εκμεταλλευόμενοι το δι-
καίωμα να αλλάξουν τραγού-
δι, ο Μενγκόνι θα εκπροσω-
πήσει την πατρίδα του με ένα 
διαφορετικό κομμάτι, κατά τα 
δημοσιεύματα. Ο ίδιος αρκέ-
στηκε να δηλώσει ότι είναι έ-
να θέμα που «παραμένει α-
νοιχτό». Ο 34χρονος καλλι-
τέχνης δεν είναι άγνωστος 
στον μουσικό διαγωνισμό. 
Το 2013 είχε εκπροσωπή-
σει και πάλι την Ιταλία με το 
«L’essenziale». Γεννήθηκε το 
1988 και ξεκίνησε να ασχο-
λείται με τη μουσική από τα 
14 σε ένα συγκρότημα. Συ-
στήθηκε στο ευρύ κοινό, ό-
ταν κέρδισε την τρίτη σεζόν 
του ιταλικού «X Factor».

Eurovision 2023: Ο Μάρκο Μενγκόνι 
θα εκπροσωπήσει την Ιταλία

Σ
την Κύπρο με τη φα-
νέλα της Ομόνοιας θα 
συνεχίσει την καριέρα 
του ο Αρτέμ Μπεσέ-

ντιν, ο οποίος αποκτήθηκε με 
τη μορφή δανεισμού από την 
Ντινάμο Κιέβου. Μαζί του στη 
χώρα μας και η καυτή σύζυγος 
του, Ραντμίλα Καραφέτοβα, έρ-
χεται για να αναστατώσει τις ε-
ξέδρες του ΓΣΠ…

Κρατηθείτε! Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι 
ολόγυμνη!

Η Εκατερίνα προκαλεί Η Εκατερίνα προκαλεί 
«εγκεφαλικά» με το «εγκεφαλικά» με το 

προκλητικό της ντύσιμοπροκλητικό της ντύσιμο

Δ
ηλώνει fashion model, social 
media influencer και ασχο-
λείται με την yoga. Τι πιο σύ-
νηθες να συμβεί; Η Ekaterina 

Novikova aka Killer Katrin θα γίνει από 
σήμερα το αγαπημένο σου account.
Γεννήθηκε στις 13 Μαΐου του 1995 στη 
Μόσχα αλλά αυτή την περίοδο ζει στο 
Μπαλί της Ινδονησίας.
Ταύρος στο ζώδιο, είναι υπομονετική, 
σταθερή, πεισματάρα, γοητευτική, επι-
θυμητή ενώ η ευγένεια και γλυκύτητα 

την κάνουν να ξεχωρίζει και να κλέβει τις 
εντυπώσεις. Καλά όχι μόνο η ευγένεια 
και η γλυκύτητα, διότι διαθέτει μία εξω-
τερική εμφάνιση που δεν περνάει απα-
ρατήρητη.
Εκτός από το προφίλ της στο Instagram 
που το ακολουθούν 3.000.000 χρήστες, 
η Ekaterina διαθέτει λογαριασμό και στο 
Only Fans. Εκεί ποστάρει premium περι-
εχόμενο για όλους τους ακόλουθους του 
προφίλ της και σίγουρα θα ήθελες μία 
θέση ανάμεσά τους.

Η καυτή Ραντμίλα Μπεσεντίν 
έρχεται για να αναστατώσει το ΓΣΠ

GOSSIP
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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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Σταματάει ένας τροχονόμος ένα αυτοκί-
νητο στην εθνική οδό και λέει στον οδηγό: 
«Κύριε, παρατήρησα ότι είστε από τους 
λίγους που φορούσαν σήμερα ζώνη και 
γι’αυτό η τροχαία θα σας επιβραβεύσει, 
δίνοντάς σας 2.000 ευρώ!»
«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.» του λέει 
χαρούμενος ο οδηγός. 
«Πως σας φαίνεται η ιδέα να επιβραβεύ-
ουμε τους νομοταγείς πολίτες, τι θα κάνετε 
με τα χρήματα;» ρωτάει ο τροχονόμος 
«Φοβερή ιδέα, έτσι με βοηθάτε με αυτά 
χρήματα να δώσω επιτέλους για να πάρω 
το δίπλωμα.» 
Το ακούει η γυναίκα του από δίπλα και 
λέει: «Μην του δίνεται σημασία! Όλο 
τέτοιες χαζομάρες λέει όταν είναι μεθυ-
σμένος!» 
Πετάγεται κι ένας νεαρός που καθόταν στο 
πίσω κάθισμα και λέει: «Το περίμενα ότι με 
κλεμμένο αμάξι δεν θα φτάναμε μακριά.» 
Τότε ακούγεται και μια φωνή από το 
πορτ-μπαγκάζ να λέει: «Γιατί σταματήσαμε, 
τα περάσαμε τα σύνορα επιτέλους;»

Όταν τέσσερις από τους νάνους του Άγιου 
Βασίλη αρρώστησαν, οι αντικαταστάτες 
τους δεν έφτιαχναν παιχνίδια αρκετά γρή-
γορα, κι έτσι ο Άγιος Βασίλης άρχισε να 
αισθάνεται την πίεση της προεορταστι-
κής περιόδου. Έπειτα, η κυρία Αγιοβασίλη 

είπε στον Άγιο Βασίλη πως η μητέρα της 
επρόκειτο να τους επισκεφτεί για τις γιορ-
τές, πράγμα που άγχωσε τον Άγιο Βασίλη 
ακόμα περισσότερο.
Όταν πήγε να ζεύσει τα ελάφια, βρήκε ότι 
τρία από αυτά ήταν έτοιμα να γεννήσουν 
και δύο άλλα είχαν πηδήξει το φράχτη και 
ήταν έξω, ένας θεός ξέρει που.
Έπειτα, όταν άρχισε να φορτώνει το έλκη-
θρο, μία από τις σανίδες του πατώματος 
ράγισε, ο σάκος με τα δώρα έπεσε κάτω, 
και όλα τα παιχνίδια σκορπίστηκαν.
Απηυδισμένος, ο Άγιος Βασίλης πήγε μέσα 
στο σ,πίτι για ένα ποτήρι μηλίτη κι ένα 
σφηνάκι ρούμι. Όταν όμως άνοιξε το ντου-
λάπι ανακάλυψε ότι οι νάνοι είχαν πιεί όλο 
τον μηλίτη και είχαν κρύψει το ποτό.
Μέσα στον εκνευρισμό του, του έπεσε το 
μπουκάλι του μηλίτη και έγινε χίλια κομμά-
τια σε όλο το πάτωμα της κουζίνας.  Μόλις 
τότε χτύπησε το κουδούνι, κι ένας πολύ 
νευριασμένος Άγιος Βασίλης τράβηξε 
προς την πόρτα, την άνοιξε διάπλατα, και 
είδε να στέκεται μπροστά του ένα αγγε-
λάκι με ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο 
δέντρο. Το αγγελάκι είπε πολύ χαρούμενα:
«Καλά Χριστούγεννα, Άγιε Βασίλη! Τι 
ωραία μέρα που είναι σήμερα! Έχω ένα 
πανέμορφο δέντρο για ‘σένα. Που να το 
βάλω»; Κι έτσι, ξεκίνησε το έθιμο με το 
αγγελάκι στην κορυφή του χριστουγεν-
νιάτικου δέντρου.

ΚΡΙΟΣ
Μία εβδομάδα υπερβολής αλλά και πιέ-
σεων ξεκινά για σένα αγαπητέ μου Κριέ! 
Το Τετράγωνο Κρόνου – Ουρανού, ασκεί 
πολύ μεγάλη πίεση στα οικονομικά σου 
όπου αναγκάζεσαι να πάρεις σημαντικές 
αποφάσεις για την πορεία σου! Ο Ήλιος 
περνά στους Ιχθείς και από αυτή την θέση 
σου δίνει την ενέργεια να κλείσεις εκκρεμό-
τητες και να ανακτήσεις την ψυχολογία σου

ΤΑΥΡΟΣ
Μία εβδομάδα σημαντικών αλλαγών ξεκινά 
για το ζώδιο σου αγαπητέ μου Ταύρε! Το 
Τετράγωνο Κρόνου – Ουρανού σε επηρε-
άζει άμεσα, φέρνοντας το ρίξιμο, την διά-
λυση, την σημαντική αλλαγή που δεν είχες 
στο πρόγραμμα, ιδιαίτερα για ζητήματα 
που αφορούν τα επαγγελματικά και τις προ-
σωπικές σου σχέσεις. Ο Ήλιος περνά στους 
Ιχθείς και από αυτή την θέση σου δίνει την 
ενέργεια να κοινωνικοποιηθείς αλλά και να 
επαναφέρεις την πίστη και την ελπίδα για 
τα όνειρα που θέλεις να κάνεις πραγματι-
κότητα.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Μία αγχώδης εβδομάδα 
ξεκινά, όπου ζητήματα 
που αφορούν την εργα-
σία σου και τις συνή-
θειές σου, σε κάνουν να 
βρίσκεσαι σε σκέψεις ή 
και να νιώθεις ανικα-
νοποίητος αγαπητέ μου 
Δίδυμε. Ο Ήλιος περνά 
στους Ιχθείς και από αυτή 
την θέση σου δίνει την ενέρ-
γεια να αφοσιωθείς όλο και 
περισσότερο στους στόχους σου!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η εβδομάδα που ανοίγεται μπροστά σου 
σε βρίσκει πιεσμένο φίλε μου Καρκίνε με 
τα οικονομικά και τις υποχρεώσεις που 
έχεις προς τρίτου! Το Τετράγωνο Κρό-
νου – Ουρανού είναι φανερό ότι σε φέρ-
νει αντιμέτωπο με λάθη του παρελθόντος, 
μετανιώνεις για κάποια πράγματα και 
προσπαθείς να κάνεις τις αλλαγές εκείνες 
που θα διορθώσουν την παρούσα κατά-
σταση!

ΛΕΩΝ
Το Τετράγωνο Κρόνου – Ουρανού δίνει την 
ώθηση για ολικές εκκαθαρίσεις με σχέσεις 
που δεν έχουν νόημα και ουσία! Ο Ήλιος 
περνά στους Ιχθείς και από αυτή την θέση 
σου δίνει την ενέργεια να ανακτήσεις την 
ψυχολογική σου διάθεση αλλά και να στρώ-
σεις το οικονομικό σου! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η νέα εβδομάδα ξεκινά με ανησυχία για τα 
επαγγελματικά σου αγαπητέ μου Παρθένε 
ενώ με το Τετράγωνο Κρόνου – Ουρανού 
δεν θα λείψουν και κάποιες τελεσίδικες απο-
φάσεις που θα ακούσεις, οι οποίες και θα σε 
απογοητεύσουν. Ο Ήλιος περνά στους Ιχθείς 
και από αυτή την θέση σου δίνει την ενέρ-
γεια να βελτιώσεις τις σχέσεις σου!

ΖΥΓΟΣ
Κάποιες ανασφάλειες θα σου εκδηλωθούν 
αυτή την εβδομάδα αγαπητέ μου Ζυγέ. Το 
Τετράγωνο Κρόνου – Ουρανού είναι γεγο-
νός ότι φέρνει πιέσεις οικονομικές αλλά και 
αισθηματικές. Θα μπορέσεις πιο εύκολα να 
διαχειριστείς αυτές τις τάσεις ωστόσο! Ο 
Ήλιος περνά στους Ιχθείς και από αυτή την 
θέση σου δίνει την ενέργεια να ασχοληθείς 
πολύ περισσότερο με θέματα που αφορούν 
την εργασία, την καθημερινότητα σου. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Στα επαγγελματικά το διάστημα αυτό είναι 
προκλητικό και ίσως να νιώσεις αστάθεια 
ή και απογοήτευση από κάποια άτομα που 
συνεργάζεσαι καιρό! Στα οικονομικά σου 
δεν υπάρχουν μεγάλες μεταβολές. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Βυθίζεσαι σε αρνητικές σκέψεις αυτή την 
εβδομάδα φίλε μου Τοξότη, αφού το Τετρά-
γωνο Κρόνου – Ουρανού σου στερεί τα 
περιθώρια ελευθερίας και αυτονομίας ιδι-
αίτερα στην εργασία σου και αυτό είναι 

κάτι που σε αγχώνει. Ο Ήλιος περνά 
στους Ιχθείς και από αυτή την 

θέση σου δίνει την ενέργεια 
να ασχοληθείς με υποθέ-

σεις που αφορούν το 
σπίτι, την οικογένεια, 
την προσωπική ζωή. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Μία βδομάδα πιε-

σ τική γ ια ζητήματα 
που αφορούν τα οικο-

νομικά αλλά και τα προ-
σωπικά σου σχέδια ξεκινά. 

Αυτή ακριβώς θα είναι και η επιρ-
ροή του τετραγώνου ανάμεσα σε Κρόνο – 
ουρανό! . Ο Ήλιος περνά στους Ιχθείς και 
από αυτή την θέση σου δίνει την ενέργεια 
να επικοινωνήσεις με άτομα του περιβάλλο-
ντός σου αλλά και να είσαι αρκετά πιο δημι-
ουργικός στις σκέψεις σου!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Μία δύσκολη αλλά εξαιρετικά σημαντική 
εβδομάδα ξεκινά για σένα αγαπητέ Υδρο-
χόε! Στην πορεία της κορυφώνεται το τετρά-
γωνο του Κρόνου από το ζώδιο σου και του 
Ουρανού από τον Ταύρο, όψη που φέρ-
νει υψηλά ρίχτερ ξαφνικών αλλαγών στις 
σταθερές σου βάσεις. Ωριμάζεις κάτω από 
δύσκολες συνθήκες. Ο Ήλιος περνά στους 
Ιχθείς και από αυτή την θέση σου δίνει την 
ενέργεια να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό 
για την αποκατάσταση των οικονομικών 
σου!

ΙΧΘΕΙΣ
Βρίσκεσαι σε ένα αδιέξοδο και προσπαθείς 
να κλείσεις από εκκρεμότητές σου γιατί δεν 
γίνεται αλλιώς. Το άγχος και η πίεση ιδιαί-
τερα για θέματα που αφορούν την εργασία 
σου είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ωστόσο ο 
Ήλιος περνά στο δικό σου ζώδιο και στα-
διακά θα περάσεις σε μία φάση αναζωογό-
νησης, ανακτώντας την ελπίδα αλλά και την 
δύναμή σου
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

ΠΑΣ Γιάννινα 
περίοδος 1973-74

Γάμος στο χωριό 
Σωτήρα Αργυροκάστρου 

(Βορείου Ηπείρου), 
1934

Καθημερινές 
ενδυμασίες από 

το Μέτσοβο, 1975

Πλατεία 
Ομονοίας 1973

Τζένη Καρέζη 1960

Ελευθέριος Βενιζέλος 
1922

Μεταφορά στρατιωτών 
από την Κέρκυρα στην 

Ήπειρο . 1912/13

«Προαύλιο σπιτιού». 
Ζαγόρι, Ήπειρος 1913

25η Μαρτίου 1973.
Πλατεία Κύπρου στην 

Καλλιθέα
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Γραφικά παραθαλάσσια χωριά, 
υπήνεμα λιμανάκια, λαχταριστές 
παραλίες απλώνονται σε όλο το 
μήκος της Αχαϊκής ακτής. Δάση 
ολόκληρα από πορτοκαλιές, 
λεμονόδεντρα και καταπράσινοι 
κήποι σμίγουν με το γαλάζιο της 
θάλασσας. Το Αίγιο είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη -μετά την Πάτρα- 
πόλη της Αχαΐας και σημερινή 
πρωτεύουσα του Καλλικρατικού 
Δήμου Αιγιαλείας που απλώνεται 
σε μια αρκετά εκτεταμένη ζώνη, 
τόσο στα παράλια, όσο και στα 
ορεινά του νομού

Τ
ο Αίγιο είναι η δεύτερη σε μέ-
γεθος πόλη της Αχαϊας. Κτισμέ-
νο αμφιθεατρικά στις δυτικές α-
κτές του Κορινθιακού κόλπου α-

ποτελεί εμπορικό και βιομηχανικό κέ-
ντρο ενώ το λιμάνι του αναφέρεται από 
το 1340 μ.Χ. ως ένα από τα πιο σημαντι-
κά σημεία εξαγωγής σταφίδας και εσπε-
ριδοειδών.
Το Αίγ ιο, πρωτεύουσα της επαρχίας 
Αιγιάλειας, γνώρισε μεγάλες περιόδους 
ανάπτυξης και έγινε η αφετηρία μεγά-
λων ιστορικών γεγονότων καθοριστικής 
σημασίας για την Επανάσταση του 1821.
Πόλη με πανάρχαια ιστορία αναφέρεται 
ως έδρα της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Από 
δω ξεκίνησαν οι Αχαιοί για την εκστρα-
τεία της Τροίας.

Περπατήστε στην «Τεμπελορά-
χη»
Αφήστε το αυτοκίνητό σας στον παρα-
λιακό δρόμο του Αιγίου (κάπου κοντά 
στο πλάτανο) και ανηφορίστε τον πλακό-
στρωτο δρόμο, την οδό Μιχαλόπουλου 
δηλαδή, ή αλλιώς «Τεμπελόραχη» όπως 
την ονομάζουν οι ντόπιοι.
Εύκολα από εδώ θα βγείτε στο κέντρο 
της πόλης. Στην πορεία σας θα δείτε το 
Αρχαιολογικό Μουσείο το οποίο στεγά-
ζεται σε κτήριο του Τσίλερ. Απέναντι από 
το μουσείο ξεχωρίζει ο ναός του Αγίου 
Ανδρέα (επίσης έργο Τσίλερ -1888-). 
Στην οδό Δεσποτόπουλων αξίζει να ανα-
ζητήσετε το αρχοντικό του Αναστασίου 
Λόντου που λειτουργεί σαν Λαογρα-
φικό Μουσείο καθώς φιλοξενεί από το 
1994, τη συλλογή της Ιστορικής Λαογρα-
φικής Εταιρείας Αιγιαλείας. Λίγο ψηλό-
τερα δεσπόζει ο επιβλητικός Μητροπο-
λιτικός ναός, έργο και αυτό του Ερνέστου 
Τσίλερ.

Για καφέ στα Ψηλά Αλώνια
Για καφέ θα σταματήσετε στα δροσερά 
Ψηλά Αλώνια, το σημείο με την καλύ-
τερη θέα στον Κορινθιακό κόλπο όπου 
θα συναντήσετε το Μνημείο του Άγνω-
στου Στρατιώτη και τον «Πύργο».
Πρόκειται για ένα σήμα κατατεθέν της 
πόλης του Αιγίου που γύρω στις αρχές 
του αιώνα λειτουργούσε ως μετεωρο-
λογικός σταθμός. Τα ψηλά Αλώνια είναι 
ο αγαπημένος προορισμός της νεολαίας 

του Αιγίου και όλοι εδώ θα δώσουν το 
ραντεβού τους.

Δείτε τον σπουδαίο ναό της Πα-
ναγίας Τρυπητής
Κάτω στον παραλιακό δρόμο θα δείτε 
την επιβλητική εκκλησία της Παναγίας 
Τρυπητής (Ζωοδόχος Πηγή) που είναι 
ο Πολιούχος ναός της πόλης. Δεσπόζει 
πάνω από το εμπορικό λιμάνι, κτισμένος 
στο βαθούλωμα ενός βράχου.
Σύμφωνα με την παράδοση εδώ βρέθηκε 
από κάποιο ναυαγό το 1650 η εικόνα 
της Παναγίας, που θεωρείται ότι φιλο-
τέχνησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Με την 
πάροδο του χρόνου ο ναός κυρίως λόγω 
της εικόνας της Παναγίας που θεωρείται 
θαυματουργή, προσέλκυσε πλήθος προ-
σκυνητών. Η Ζωοδόχος Πηγή γιορτάζει 
την Παρασκευή του Πάσχα. Γίνεται περι-
φορά της Ιερής Εικόνας και λιτάνευση με 
συμμετοχή χιλιάδων πιστών.

Επίσκεψη στο μοναδικό στο εί-
δος του, Μουσείο σταφίδας
Η οικονομική και πολιτ ική ζωή του 
Αιγ ίου ήταν άρρηκτα δεμένη με την 
παραγωγή σταφίδας από τους αμπελώ-
νες της Αχαΐας.
Για να ενημερωθείτε για την ιστορία της 
σταφίδας αξίζει να επισκεφθείτε το ιδιω-
τικό μουσείο που στεγάζεται στο κτήριο 
Κουνιώτη, στην έξοδο της πόλης προς 
Πάτρα. Ο χώρος είναι επισκέψιμος κατό-
πιν συνεννόησης, τηλ. 26910 74473-83.

Διακοφτό – Καλάβρυτα με τον 
οδοντωτό
Δυτικά του Αιγίου, στις εκβολές του Βου-
ραϊκού ποταμού απλώνεται η χαρού-
μενη πολίχνη του Διακοφτού με τις υπέ-
ροχες παραλίες της, σημείο αναφοράς 
για όσους επιχειρούν τη σύντομη, αλλά 
εντυπωσιακή διάσχιση του φαραγγιού 
με το τραινάκι του Οδοντωτού.
Σκαρφαλώνοντας σ τα προβούνια του 
Χελμού που μοιάζουν να κρέμον ται 
πάνω από τα ακρογιάλια του Διακοφτού, 

χιλιόμετρο το χιλιόμετρο το τοπίο αλλά-
ζει. Σιγά- σιγά η γαλάζια παρουσία του 
Κορινθιακού κόλπου ξεμακραίνει και 
χάνεται από τον ορίζοντα. Τώρα τη θέση 
της έχουν καταλάβει τα απόκρημνα βρά-
χια, τα στενά περάσματα, τα αφρισμένα 
νερά του Βουραϊκού ποταμού και ψηλό-
τερα τα αγέρωχα ελάτια που σας συντρο-
φεύουν ως την είσοδο των Καλαβρύτων.

Αναζητήστε το αρχαίο θέατρο 
Αιγείρας
Το αρχαίο θέατρο του 3ου π.Χ αιώνα βρί-
σκεται σε εντυπωσιακή τοποθεσία με 
πεύκα, υπέροχη θέα στον Κορινθιακό 
κόλπο και απέχει μόλις 6 χιλιόμετρα από 
την παραλία Αιγείρας- Ακράτας.
Η αρχική κατασκευή του ανάγεται στο 
πρώτο μισό του 3ο π.Χ αιώνα, ενώ επεμ-
βάσεις έκαναν και οι Ρωμαίοι αργότερα 
(2ο π.Χ ). Είναι ιδιαίτερο εντυπωσιακό 
και το κάνει να ξεχωρίζει από τα άλλα 
θέατρα της εποχής, το γεγονός ότι πρό-
κειται για ένα σπάνιο δείγμα στον ελλη-
ν ικό χώρο, λαξεμένου -σ την ουσία- 
αρχαίου θεάτρου πάνω σε κροκαλοπαγή 
βράχο. Η χωρητικότητά του έφθανε τους 
3000 θεατές και η θέση του πρόσφερε 
ανεπανάληπτη θέα στη θάλασσα.

Ανηφορίστε προς τη μονή Ταξι-
αρχών
Δημοφιλής προορισμός είναι η μονή 
Ταξιαρχών και η ανάβαση στη σκήτη του 
Οσίου Λεοντίου (15 χλμ. από Αίγιο) που 
θα σας μείνει αλησμόνητη.
Τις συναντάμε σε ύψος 400 μέτρων στην 
ανατολική όχθη του ποταμού Σελινού-
ντα. Η Ιερά μονή Ταξιαρχών ιδρύθηκε το 
1377 από τον Όσιο Λεόντιο. Πριν πάρετε 
το δρόμο της επιστροφής, μη ξεχάσετε 
να αγοράσετε από το μοναστήρι γλυκό 
«ροδοζάχαρη» που παρασκευάζουν οι 
μοναχοί.

Εγκάλη, η καλύτερη παραλία
Όλη η ακτογραμμή του Κορινθιακού κόλ-
που από το Αίγιο ως την Άκρατα διαθέ-

τει υπέροχές παραλίες. Ίσως η καλύτερη 
από αυτές είναι η Εγκάλη στο Διακοφτό.
Πρόκειται για μια πεντακάθαρη παρα-
λία με υπέροχα νερά στρωμένη με ψιλό 
βότσαλο και άφθονο πράσινο που φτά-
νει ως τη θάλασσα. Ο προσανατολισμός 
της είναι τέτοιος που σχεδόν ποτέ δεν 
την πιάνουν οι τοπικοί μεσημεριανοί 
άνεμοι του Κορινθιακού κόλπου. Στο 
νότιο άκρο της υπάρχει ένα από τα πιο 
γνωστά beach bar της Αχαΐας. Επίσης 
εξαιρετική είναι η κοντινή παραλία της 
Πούντας.

Σελιανίτικα, Λογγός, χωριά 
κρυμμένα στους πορτοκαλεώ-
νες
Υψηλής αισθητ ικής αξ ίας ιδίως την 
άνοιξη είναι η διαδρομή που ξεκινά 
δυτικά από το λιμάνι του Αιγ ίου με 
κατεύθυνση προς τα παραλιακά χωριά.
Αν την ακολουθήσετε θα διασχίσετε 
καταπράσινα περιβόλια με πορτοκα-
λιές λεμονιές, θαλερά πλατανοδάση και 
θα καταλήξετε στα όμορφα ψαροχώρια 
Σελιανίτικα, Λογγός και Λαμπίρι που 
διαθέτουν καθαρές βοτσαλωτές ακρο-
γιαλιές και ποιοτική υποδομή για δια-
μονή και φαγητό.

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου
Το Μουσείο αναπτύσσεται στην ανα-
τολική μεγάλη πλευρά του κτιρίου, σε 
έξι αίθουσες, όπου εκτίθενται ευρή-
ματα που χρονολογούνται από τα νεολι-
θικά έως και τα ύστερα γεωμετρικά χρό-
νια. Τα ευρήματα προέρχονται κυρίως 
από την πόλη του Αιγίου και τις άλλες 
αρχαίες πόλεις της Αιγιάλειας (Αίγειρα, 
Κερύνεια, Ρύπες κ.ά), αλλά και από 
μικρότερους αταύτιστους αρχαίους οικι-
σμούς της περιοχής.
Το μαρμάρινο άγαλμα της μικρής Ηρα-
κλειώτισσας από το Αίγιο, ρωμαϊκό αντί-
γραφο πρωτότυπου έργου του 320-310 
π.Χ., εκτίθεται στο αίθριο μαζί με αρχι-
τεκτονικά μέλη κτιρίων, έναν ταφικό 
πίθο και επιγραφές.

Αίγιο: Ώρα για ξεκούραση
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Παρουσιάστηκε σε εκδήλωση 
παρουσία του πρωθυπουργού  
που μίλησε για «ένα 
προσωπικό όνειρο που γίνεται 
πραγματικότητα»

Τ
ην εντυπωσιακή εικόνα του 
νέου Εθνικού Αρχαιολογι-
κού Μουσείου, ενός χώρου 
που θα μεταμορφώσει το 

Κέντρο της Αθήνας, θα είναι εξω-
στρεφής στην κοινωνία, θα αντικα-
τοπτρίζει την πορεία και την εξέλιξη 
του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, 
θα έχει όμως ουσιαστική συμμε-
τοχή και στο διεθνές γίγνεσθαι, 
παρουσίασε επισήμως, ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η παρουσίαση αφορά στη μελέτη 
του αρχιτεκτονικού προσχεδίου 
που θα ακολουθηθεί για την υλο-
ποίηση του μεγάλου αυτού πολιτι-
στικού οράματος, το οποίο φέρει 
τις υπογραφές των αρχιτεκτονικών 
γραφείων Ντέιβιντ Τσίπερφιλντ και 
Αλέξανδρου Τομπάζη.
«Σήμερα έχω τη βαθιά πεποίθηση 
πως ένα προσωπικό μου όνειρο 
γίνεται πραγματικότητα» εξομολο-
γήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκος εξηγώντας πως 
από την εποχή που το πολιτικό του 
γραφείο βρισκόταν δυο δρόμους 
πιο κάτω, είχε στο μυαλό του πώς 
θα μπορούσε μια γίνει μια παρέμ-

βαση σε αυτό το εμβληματικό μου-
σείο. «Με σκληρή δουλειά έχουμε 
κάνει σήμερα ένα πολύ σημαντικό 
βήμα για την υλοποίηση αυτού του 
οράματος» τόνισε.
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το 
έργο ως μια σημαντικότατη παρέμ-
βαση στον αστικό ιστό της πόλης 
αλλά και μια μοναδική ευκαιρία να 
προσεγγίσει το μουσείο περισσότε-
ρους επισκέπτες.
Σχετικά με την κάλυψη του προϋ-
πολογισμού του μεγάλου αυτού 
έργου, ο οποίος υπολογίζεται 
πως θα αγγίζει τα 300 εκατομμύ-

ρια ευρώ, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης σημείωσε πως «πρόθεση είναι 
όλες οι μελέτες να χρηματοδοτη-
θούν από ιδιωτικές δωρεές και στη 
συνέχεια, προφανώς, η κατασκευή 
του μουσείου και του περιβάλλο-
ντα χώρου να χρηματοδοτηθούν 
από εθνικούς και από ευρωπαϊκούς 
πόρους»
Για μία εντυπωσιακή και πολύ καλά 
δομημένη διαδικασία έκανε λόγο ο 
διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Ντέ-
ιβιντ Τσίπερφιλντ αναφερόμενος 
στον διαγωνισμό για να εξηγήσει, 
αμέσως μετά, τις δύο διαφορετικές 

προκλήσεις που κλήθηκαν να αντι-
μετωπίσουν. «Ο πρώτος στόχος 
ήταν οι περισσότεροι και καλύτε-
ροι χώροι. Ο δεύτερος, και σαφώς 
πιο δύσκολος, ήταν να δημιουργή-
σουμε πιο ισχυρές σχέσεις μεταξύ 
μουσείου και πόλεως».
Η επιλογή των αρχιτεκτονικών 
γραφείων έγινε μέσα από κλει-
στό διαγωνισμό, από διεθνή, επι-
τροπή αξιολόγησης, με βασικό 
κριτήριο την εξασφάλιση της 
πολυεπιστημονικότητας και απα-
ραίτητη προϋπόθεση τη συμμε-
τοχή Ελλήνων αρχιτεκτόνων.

Π
ώς διοικούσε ο παντοδύναμος Δίας 
Θεούς και ανθρώπους; Γιατί η Θεά 
Δήμητρα αναγκαζόταν να αποχαι-
ρετήσει την κόρη της μία φορά τον 

χρόνο; Πώς αντιμετώπιζαν οι άλλοι Θεοί τον 
πολεμοχαρή Άρη; Τι παράξενο είχε συμβεί στη 
γέννηση της Θεάς Αθηνάς; 
Στους αρχαιοελληνικούς μύθους, που αγαπή-
θηκαν και ταξίδεψαν πέρα από τα σύνορα της 
Ελλάδας και επηρέασαν τη θρησκεία, τη ζωή 
και την κοσμοθεωρία πολλών λαών, οι Δώδεκα 
Θεοί του Ολύμπου πρωτοστατούν με τις τελε-
τουργίες, τα πάθη, τους έρωτες και τις διαμάχες 
τους. Σε αυτούς εστιάζει η μεγάλη μυθολογική 
θεματική έκθεση «Θεοί του Ολύμπου».
Η τεχνολογία συναντά τον μύθο: επιβλητικά 
εκθέματα, wall mapping, ξεναγήσεις, escape 
rooms, ολογράμματα, διαδραστικά acts «ντύ-
νουν» τις ζωές των 12 Θεών του Ολύμπου και 
αποκαλύπτουν γνωστές και άγνωστες πτυχές 
του χαρακτήρα τους.
Περισσότερα από 150 άτομα εργάστηκαν με 
επιμονή για ενάμιση μήνα, προκειμένου να 
διαμορφώσουν τον τεράστιο χώρο των 1300 
τ.μ, για να «μετακομίσει» με ασφάλεια o «Όλυ-
μπος» στον «Ελληνικό Κόσμο» του Ιδρύματος 
Μείζονος Ελληνισμού.

Στόχος της έκθεσης αυτής: Να κατανοήσουμε 
τον βαθύτερο συμβολισμό που κρύβουν αυτοί 
οι μύθοι, αλλά και την αρχαία ελληνική γνώση 
και σοφία. Η επιστημονική επιμέλεια της έκθε-
σης ανήκει στον καταξιωμένο ιστορικό Θάνο 
Βερέμη.
Όσοι δεν έχετε ακόμα επισκεφθεί την έκθεση, 
ο Φεβρουάριος είναι ο ιδανικός μήνας για να 
έρθετε και να γνωρίσετε -διασκεδάζοντας- 
το μεγαλείο της ελληνικής μυθολογίας και το 
θρυλικό της Δωδεκάθεο.
Γνωστοί Έλληνες ηθοποιοί δανείζουν τη 
φωνή τους στους Δώδεκα Θεούς του Ολύ-

μπου: Δίας (Αιμίλιος Χειλάκης), Ήρα (Μαρία 
Σολωμού), Δήμητρα (Δάφνη Λαμπρόγιαννη), 
Αθηνά (Κατερίνα Λέχου), Αφροδίτη (Μαρία 
Ναυπλιώτου), Απόλλων (Βλαδίμηρος Κυριακί-
δης), Άρτεμις (Νάντια Μπουλέ), Ερμής (Θανά-
σης Βισκαδουράκης), Άρης (Νίκος Βουρλιώ-
της), Ποσειδώνας (Γιάννης Στάνκογλου), Εστία 
(Αθηνά Μαξίμου) και Ήφαιστος (Δημήτρης 
Πιατάς).
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα εώς Πέμπτη 
απο 09.00-13.00, Παρασκευή 09.00-13.00 
και 17.00-20.00, Σάββατο 11.00-20.00 και 
Κυριακή 11.00-19.00

Στέγη Ιδρύματος 
Ωνάση: Έρχεται το 
Φεστιβάλ Χορού 
με νέα, πρωτότυπα 
έργα

Σ
τη νέα γενιά γυναικών 
δημιουργών του χορού 
δίνει τη σκυτάλη το 
φετινό Φεστιβάλ Χορού 

(ODD) της Στέγης του Ιδρύματος 
Ωνάση που θα πραγματοποι-
ηθεί από τις 2 έως τις 5 Μαρ-
τίου. Η διοργάνωση, η οποία 
συμπληρώνει φέτος την πρώτη 
δεκαετίας της καλλιτεχνικής 
ζωής της περιλαμβάνει έξι 
παραγωγές, δύο masterclasses, 
μία συζήτηση με το κοινό και 
πολύ χορό εντός και εκτός σκη-
νής.
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Χορού η Στέγη έχει προτείνει 
θεάματα σε ρινγκ και γήπεδα 
ποδοσφαίρου, μαγειρικά σόου 
και electropop μανιφέστα, 
περιπατητικές περφόρμανς, 
χορούς του δρόμου και κινη-
σιολογικά έργα με τη χρήση 
VR και AI. Περίπου σαράντα 
νέοι χορογράφοι έχουν δώσει 
το «παρών», με το Φεστιβάλ 
Νέων Χορογράφων να γίνεται ο 
βατήρας για να φύγουν από τα 
σύνορα της Ελλάδας, περιοδεύ-
οντας στο εξωτερικό και λαμβά-
νοντας διακρίσεις σε διεθνείς 
διοργανώσεις χορού.
Για μια ακόμη χρονιά συνεχίζει 
να υποστηρίζει νέα πρωτότυπα 
έργα, τα οποία αναπτύσσονται 
στο πιο υβριδικό και δυναμικό 
είδος των σύγχρονων παραστα-
τικών τεχνών, από καλλιτέχνες 
που, ανεξαρτήτως εθνικότητας, 
ηλικίας, αρτιμέλειας, χορευτι-
κών ή μη καταβολών, αγαπούν 
να απαντούν λοξά στο πιο απλό 
ερώτημα του κόσμου: τι είναι 
χορός;
Όπως η Έλενα Αντωνίου, από 
την Κύπρο, η οποία επιδει-
κνύει αναπολόγητα το σώμα 
της σε ένα σόλο που παραπέ-
μπει σε στριπτίζ, όπου τελικά 
όμως κανείς δεν γδύνεται, 
παρά μόνο το βλέμμα του θεατή 
(LANDSCAPE). Ή όπως η Χαρά 
Κότσαλη, η οποία ξετυλίγει στη 
σκηνή ένα τελετουργικό για την 
πνευματοκαταληψία και τον 
εξορκισμό από δαίμονες, του 
παρελθόντος και του μέλλο-
ντος, προσωπικούς και συλλο-
γικούς (tο be possessed).

Αρχαιολογικό Μουσείο: Πώς θα γίνει μετά 
την ανάπλαση

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»: Συνεχίζεται με επιτυχία η 
μεγάλη μυθολογική έκθεση για την Αρχαία Ελλάδα 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Ο
ι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν προ-
βάδισμα στο σκορ μόλις στην πρώτη ευ-
καιρία που είχαν στο ματς. Στο 10’ ο Ι-
τούρμπε έκανε την κίνηση από τα δεξιά, 

έδωσε στον Οντουμπάτζο ο οποίος ήταν ανενόχλη-
τος μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Έκανε την 
ενέργεια και το σουτ με το αριστερό με τη μπάλα να 
βρίσκει στο πόδι του Σάρλια, άλλαξε πορεία και κα-
τέληξε στα δίχτυα του τριφυλλιού για το 1-0 του Άρη.
Τρία λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός βρήκε την 
πρώτη καλή στιγμή στο ματς με τον Μαντσίνι. Ο 
Αργεντινός έκανε την προσπάθεια, κέρδισε τις 
κόντρες, μπήκε στην περιοχή, επιχείρησε και το δια-
γώνιο σουτ αλλά ο Κουέστα με ωραία επέμβαση 
έδιωξε τη μπάλα.
Ο Άρης θα μπορούσε να κάνει το 2-0 στο 17’ όταν 
ο Οντουμπάτζο αυτή τη φορά έγινε δημιουργός, 
καθώς έκανε ωραία σέντρα προς τον Καμαρά. 
Ο επιθετικός του Άρη υποδέχτηκε τη μπάλα έκανε 
και το σουτ το οποίο έφυγε σύριζα έξω από το δεξί 
δοκάρι του Μπρινιόλι. Δέκα λεπτά αργότερα είχαμε 
μια αντίστοιχη φάση με τον μπακ του Άρη αυτή τη 
φορά να γυρνάει παράλληλα και συρτά προς τον 
Καμαρά ο οποίος ήταν ανενόχλητος στο ύψος του 
πέναλτι, επιχείρησε και το σουτ αλλά αυτό ήταν κακό 
και η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ.

Σκόραρε με Μαντσίνι που πανηγύρισε 
για τον Άλκη
Ο Παναθηναϊκός που είχε την πρωτοβουλία των κινή-
σεων αλλά όχι τις τελικές θα μπορούσε να φέρει το 
ματς στα ίσια στο 31’ όταν ο Μπερνάρ έκανε το κόρ-
νερ από τα αριστερά με τον Κουρμπέλη να πιάνει την 
κεφαλιά ανενόχλητος αλλά η μπάλα δεν πήρε κατεύ-
θυνση προς την εστία.
Στο 36’ όμως οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έφτα-
σαν στην ισοφάριση. Ο Πέρεθ έκλεψε και έκανε 

βαθιά μπαλιά προς τον Ιωαννίδη ο οποίος μπήκε 
στην περιοχή και πάλι, όπως και μια εβδομάδα 
νωρίτερα με τη Λαμία, γύρισε τη μπάλα προς τον 
Μαντσίνι προλαβαίνοντας Ενκουλού και Κουέστα με 
τον Αργεντινό να κάνει το πλασέ σε κενή εστία και να 
ισοφαρίζει με το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του 
τριφυλλιού.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Παναθηνα-
ϊκό να απειλεί πρώτος. Στο 51’ ο Μαντσίνι έβγαλε 
όμορφη σέντρα από τα δεξιά με τον Ιωαννίδη να πιά-
νει την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και να την στέλνει 
πάνω από το δοκάρι του Κουέστα. 
Ο Άρης απάντησε στο 60’ όταν ο Νταρίντα άνοιξε 
αριστερά στον Λουίς Πάλμα ο οποίος μπήκε στην 
περιοχή έκανε το σουτ με τον Μπρινιόλι να διώχνει 
με τα πόδια σε κόρνερ.

Ο Παλάσιος ήρθε από τον πάγκο και έδω-
σε τη νίκη
Οι δύο προπονητές ξεκίνησαν τις κινήσεις τους με 
τον Γιοβάνοβιτς πρώτα να ρίχνει στο ματς τον Παλά-
σιος και εν συνεχεία τους Σπόραρ και Κλεϊνχέισλερ 
ενώ ο Τερζής απάντησε με την είσοδο των Ρουπ και 
Χριστοδουλόπουλου που έγραψε ιστορία καθώς 
έγινε ο μοναδικός παίκτης που έχει παίξει με τις 
φανέλες του Big-5 στη Stoiximan Super League.
Ο Παναθηναϊκός απείλησε μισή ώρα μετά στο δεύ-
τερο μέρος όταν ο Κουρμπέλης έδωσε ωραία στον 
Παλάσιος που έφυγε στην αντεπίθεση από τα δεξιά 
και έκανε το σουτ με τη μπάλα να φεύγει εκτός της 
εστίας του Κουέστα.
Ο Αργεντινός όμως στο 86’ ήταν αυτός που έδωσε το 
προβάδισμα στο τριφύλλι. 
Σε κόρνερ από τα δεξιά ο Σάρλια πήρε την πρώτη 
κεφαλιά με τη μπάλα να φτάνει στον Παλάσιος αυτός 
έκανε ένα περίεργο σουτ, η μπάλα πήρε περίεργη 
τροχιά και κατέληξε στα δίχτυα του Άρη.

Ο Παναθηναϊκός αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο Κλεάνθης Βικελίδης κατάφερε με σκόρερ τους 
Μαντσίνι και Παλάσιος να φέρει τούμπα το ματς και να πάρει ένα σημαντικό διπλό και να βρεθεί 
στο +4 από την ΑΕΚ που έχει δύο παιχνίδια λιγότερα.

Άρης - Παναθηναϊκός 1-2: Άρης - Παναθηναϊκός 1-2: 
Πράσινη αντεπίθεση με Πράσινη αντεπίθεση με 
τεράστιο διπλό με ανατροπή στο τεράστιο διπλό με ανατροπή στο 
ΒικελίδηςΒικελίδης

ΑΕΚ - Λεβαδειακός 3-0:
Η Ένωση επικράτησε διά 
περιπάτου με τριάρα

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με ξεκάθαρους αγωνιστικούς προσανατολι-
σμούς. Η ΑΕΚ να πάρει την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των 
κινήσεων και ο Λεβαδειακός να περιμένει οχυρωμένος στα καρέ του 
Στογιάνοβιτς.
Η Ένωση βλέποντας αυτή την πολυπρόσωπη άμυνα δυσκολευόταν να 
απειλήσει τον Λεβαδειακό, αλλά την ίδια στιγμή άφησε τους αντιπάλους 

του χωρίς τελική προσπάθεια. Στο έβδομο λεπτό οι παίκτες του Αλμέιδα ζήτη-
σαν πέναλτι για χέρι του Βρακά, έπειτα από γέμισμα του Άμραμπατ. Ο διαιτη-
τής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.
Η πρώτη απόπειρα έγινε στο 14’, όταν έπειτα από γλυκιά σέντρα του Άμρα-
μπατ, ο Γκαρσία έπιασε την κεφαλιά και η μπάλα πέρασε άουτ.
Οι κιτρινόμαυροι συνέχισαν να έχουν την μπάλα στα πόδια τους και να απει-
λούν μονίμως την αντίπαλη εστία. Στο 27’ το ωραίο σουτ του Ρότα έξω από 
την περιοχή βρήκε σε πόδι αμυντικού του Λεβαδειακού και πέρασε ελάχιστα 
άουτ, ενώ στο 29’ ο Γκαρσία προσπάθησε να εκτελέσει από δύσκολη γωνία να 
αιφνιδιάσει τον Στογιάνοβιτς, ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα.
Η λύση ήρθε στο 37’. Ο Γκαρσία κέρδισε ένα φάουλ έξω από την περιοχή (και 
την πρώτη κίτρινη του Τζημόπουλου) και με εκτέλεση που ανέλαβε ο ίδιος 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, με τη βοήθεια του Βινίσιους.
Δεν έμεινε όμως εκεί, αλλά πέτυχε και δεύτερο γκολ. Ο Γκαρσία απέφυγε 
με υπέροχη κίνηση τον Τζημόπουλο και τον άφησε πίσω του. Ο στόπερ του 
Λεβαδειακού τον ανέτρεψε μέσα στην περιοχή και αντίκρυσε τη δεύτερη 
κίτρινη κάρτα.
Ο Αραούχο βρήκε δίχτυα στο 48ο λεπτό, ωστόσο ήταν από αντικανονική 
θέση. Στο 51ο λεπτό ο Πινέδα κινήθηκε σε θέση φορ και με κεφαλιά έστειλε 
την μπάλα προς την εστία, έπειτα από σέντρα του Γκαρσία. Ο 25χρονος φορ 
της ΑΕΚ, είχε δύο τελικές προσπάθειες στο 55’ και το 59’, ωστόσο καμία δεν 
ανησύχησε τον Στογιάνοβιτς.
Ο Λεβαδειακός απείλησε για πρώτη φορά στο 60ο λεπτό. Ο Μεχία έκλεψε την 
μπάλα από τον Σιμάνσκι και με υπέροχη κάθετη μπαλιά έβγαλε τον φορ Νίκα 
στον κενό χώρο. Αυτός έφτασε μέχρι την περιοχή, απέφυγε τον Μουκουντί και 
έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.
Ο ρυθμός άρχισε σταδιακά να πέφτει, μόλις ο Αλμέιδα προχώρησε σε εκτετα-
μένες αλλαγές, φρεσκάροντας τη μεσοεπιθετική του γραμμή. Στο 77ο λεπτό η 
Ένωση έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της για το τρίτο γκολ. Ο Φαν Βέερτ κέρ-
δισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Παζ. Ο Τσούμπερ ανέλαβε την εκτέλεση αλλά 
αστόχησε.
Οι κιτρινόμαυροι συνέχισαν να απειλούν τα καρέ του Λεβαδειακού. Αρχικά 
στο 82ο λεπτό ο Τσούμπερ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ έπειτα 
από γέμισμα του Ελίασον. Δύο λεπτά μετά η ΑΕΚ βρήκε το γκολ με τον Φαν 
Βέερτ. Ο Μάνταλος έκανε υπέροχη μπαλιά στον κενό χώρο στα δεξιά, εκεί 
πετάχτηκε ο Ελίασον, ο οποίος έκανε το γύρισμα στον Ολλανδό φορ και αυτός 
από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Ένα λεπτό μετά ήταν η σειρά του Τσούμπερ να απειλήσει. Ο Ελβετός πήρε την 
μπάλα μέσα στην περιοχή και έκανε ένα αδύναμο πλασέ, αλλά ο Στογιάνοβιτς 
μπλόκαρε την μπάλα. Η τελευταία καλή στιγμή ήταν στις καθυστερήσεις και 
συγκεκριμένα στο 90+2’.
Ο Τσούμπερ τροφοδότησε με ωραία κάθετη μπάλα τον Φαν Βέερτ, ο οποίος 
απέφυγε έναν αντίπαλο, και πάσαρε στον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος δεν μπόρεσε 
να εκτελέσει.
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Ο 
Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός 
και επικράτησε 6-1 του Παναι-
τωλικού για την 22η αγωνιστική 
της Stoiximan Super League. Πέ-

ρασαν στην τρίτη θέση οι ερυθρόλευκοι με 
46 βαθμούς.
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε με εμφα-
τικό τρόπο στις νίκες. Οι ερυθρόλευ-
κοι ξέσπασαν πάνω στον Παναιτωλικό, 
του οποίου επικράτησαν 6-1 για την 
22η αγωνιστική της Stoiximan Super 
League, έχοντας μάλιστα πέντε διαφο-
ρετικούς σκόρερ, αλλά με πρωταγω-
νιστή τον Χάμες με δύο γκολ και μία 
ασίστ.
Ο Μπακαμπού άνοιξε το σκορ στο 9’, 
ο Παπασταθόπουλος ανέβασε τον δεί-
κτη του σκορ στο 45’, με τον Καρέλη 
να μειώνει στο 50’. Στη συνέχεια οι 
Κανός (67’) και Χάμες Ροντρί-
γ κε ς  (61’,  75’ )  βρήκαν 
δίχτυα, με τον Βαλμπου-
ενά στο 90’ να διαμορ-
φώνει το αποτέλεσμα.
Ο Ολυμπ ιακός  με 
αυ τό το  τ ρίπον το 
έφτασε τους 46 βαθ-
μούς  κα ι  π έ ρασ ε 
στην τρίτη θέση. Βρί-
σκεται στο -4 από την 
ΑΕΚ και σ το -5 από 
τον Παναθηναϊκό. Ο 
Παναιτωλικός παρέμεινε 
στους 24 βαθμούς.

Το ματς
Ο Ολυμπιακός μπήκε από το πρώτο 
λεπτό θέλοντας να επιβάλλει τον δικό 
του ρυθμό στο παιχνίδι. Έτσι, κατά-
φερε να πάρει προβάδισμα μόλις στο 
9ο λεπτό. Ο Εμβιλά με όμορφη μπαλιά 
βρήκε τον Ροντινέι στη δεξιά πλευρά 
του γηπέδου. Εκείνος κοντρόλαρε, 
έκανε το γέμισμα προς την περιοχή, με 
τον Μπακαμπού να προλαβαίνει τον 
Κοντογιάννη και με πλασέ στην κίνηση 
να ανοίγει το σκορ.
Οι ερυθρόλευκοι είχαν τον έλεγχο 
του παιχνιδιού και κυκλοφορούσαν 
την μπάλα γύρω από την περιοχή του 
Παναιτωλικού. Μάλισ τα ε ίχαν και 
κάποιες τελικές με τον Χάμες Ροντρί-
γκες. Στο 42ο λεπτό ο Κολομβιανός 
μεσοεπιθετ ικός πήρε την κεφαλιά, 

μετά από εκτέλεση φάουλ του Φορ-
τούνη, αλλά ήταν άστοχος.
Ο Παναιτωλικός δεν μπορούσε να 
απειλήσει και ο Ολυμπιακός στο 45ο 
λεπτό ανέβασε τον δείκτη του σκορ. Ο 
Φορτούνης γι’ ακόμη μία φορά εκτέ-
λεσε φάουλ από τα δεξιά, ο Σωκρά-
της πήδηξε ψηλά προλαβαίνοντας τον 
Κοντογιάννη και με το κεφάλι βρήκε 
δίχτυα για το 2-0.
Ο Παναιτωλικός νωρίς στο δεύτερο 
μέρος μπόρεσε να μειώσει. Μετά 
από εκτέλεση κόρνερ και προσωρινή 
απομάκρυνση, ο Μόρσεϊ έγινε κάτο-
χος της μπάλας εκτός περιοχής. Εκεί-
νος τροφοδότησε τον Κολοβό αρι-
στερά της περιοχής, έκανε το γύρισμα 
και ο Καρέλης έσπρωξε την μπάλα στα 

δίχτυα στο 50’. Ο Ολυμπιακός όμως 
απάντησε σύντομα.

Στο 61ο λεπτό οι Πειραι-
ώτες ανέβασαν τον δεί-

κτη του σκορ εκ νέου. 
Ο Κώστας Φορτού-
νης εκτέλεσε το κόρ-
νερ από τα δεξ ιά, 
ο  Χάμε ς  Ρον τ ρί -
γκες πήρε την κεφα-
λιά και έστειλε την 
μπάλα σ τα δίχ τυα. 
Α μ έ σ ω ς  μ ε τ ά  ο 

Πανα ι τ ωλ ικό ς  ε ί χ ε 
καλή στιγμή για να μει-

ώσει ξανά. O Oλυμπια-
κός φρόντισε να πετύχει κι 

άλλο γκολ στο 67’.
Ο Χάμες Ροντρίγκες έκανε ένα όμορφο 
κοντρόλ μετά από αλλαγή παιχνιδιού 
δεξιά της περιοχής. 
Έδωσε την μπάλα σ τον Κανός, ο 
οποίος απέφυγε τον Μλάν τεν και 
έκανε το 4-1. Μάλιστα, αφιέρωσε το 
γκολ στη μητέρα του, η οποία απεβί-
ωσε πριν από λίγες μέρες.
Ο Ολυμπιακός δεν έλεγε να πατήσει 
φρένο. Στο 75ο λεπτό ο Κανός ανατρά-
πηκε από τον Κοντογιάννη μέσα στην 
περιοχή με τον διαιτητή να δείχνει την 
άσπρη βούλα. 
Ο Χάμες Ροντρίγκες εκτέλεσε άψογα 
και έκανε το 5-1. Οι ερυθρόλευκοι 
είπαν την τελευταία τους κουβέντα με 
μία βολίδα του Βαλμπουενά στο 90’ 
για το τελικό 6-1.

Ο 
Αστέρας αν και βρέθηκε να χά-
νει μέχρι το 90’ με δύο γκολ στις 
καθυστερήσεις από τους Σίτο 
και Ατιένθα κατάφερε να πάρει 

την ισοπαλία από τον ΠΑΟΚ ο οποίος νό-
μιζε πως στο 2-0 στο 82’ είχε τελειώσει το 
παιχνίδι.
Ο ΠΑΟΚ νόμιζε πως το ματς τελείωσε στο 82’ 
όταν ο Μπράντον Τόμας έγραψε το 0-2 αλλά εν 
τέλει η ομάδα της Θεσσαλονίκης μετά τη δεύ-
τερη σερή ισοπαλία που έφερε έμεινε και άλλο 
πίσω στη μάχη του πρωταθλήματος.

Ιδανικό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ 
Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και κατά-
φερε να πάρει προβάδισμα στο σκορ στην 
πρώτη του τελική στην αναμέτρηση με τον 
Νάσμπεργκ που πέτυχε το παρθενικό του 
τέρμα με τη φανέλα του δικεφάλου. Στο 6’ σε 
κόρνερ από τα δεξιά ο Νορβηγός πήρε την 
κεφαλιά με τη μπάλα να πηγαίνει προς τον 
Ολιβέιρα αυτός έκανε το τσαφ-πάσα προς τον 
Νάσμπεργκ ο οποίος από κοντά νίκησε τον 
Παπαδόπουλο γτια το 1-0 του ΠΑΟΚ.
Στο 11’ οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν κοντά στο 
2-0 όταν ο Νάρεϊ έκανε ωραία προσπάθεια 
από τα δεξιά, με δύο ντρίμπλες απέφυγε τους 
αντιπάλους του, βρέθηκε φάτσα με τον Παπα-
δόπουλο έκανε το σουτ αλλά ο γκολκίπερ των 
Αρκάδων έδιωξε σωτήρια τη μπάλα.

Νάρεϊ και Κωνσταντέλιας σπατά-
λησαν τις ευκαιρίες
Η πρώτη τελική του Αστέρα ήρθε στο επόμενο 
λεπτό με τον Σίτο να γίνεται κάτοχος μιας υπέ-
ροχης μπαλιάς αλλά το πλασέ που επιχείρησε 
έφυγε λίγο πάνω από το δοκάρι του Ζίβκοβιτς. 
Στο 29’ ο Νάρεϊ βρέθηκε ξανά σε θέση βολής, 
έκανε το σουτ με τον Παπαδόπουλο να μπλο-
κάρει ξανά. Ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα το 
σουτ του Σάστρε έφυγε άουτ.
Ο ΠΑΟΚ είχε μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία για 
να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων στο 36’ 
όταν ο Νάρεϊ εκτός περιοχής επιχείρησε το 
ψηλοκρεμαστό σουτ με τη μπάλα να σταμα-
τάει στο οριζόντιο δοκάρι του Παπαδόπου-
λου.
Ο Αστέρας θα μπορούσε να ισοφαρίσει το 
ματς στο 39’ αλλά ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς έκανε μια 
από τις καλύτερες αποκρούσεις της σεζόν. Σε 
σέντρα από τα δεξιά η μπάλα έφτασε στην 

απέναντι πλευρά με τον Σίτο να πιάνει το βολέ 
και τον γκολκίπερ του ΠΑΟΚ με το ένα χέρι να 
βγάζει τη μπάλα η οποία εν συνεχεία βρήκε 
και στο δοκάρι.
Στο επόμενο λεπτό ο ΠΑΟΚ βρέθηκε και πάλι 
κοντά στο 2-0 όταν ο Κωνσταντέλιας έγινε 
αποδέκτης της πάσας του Νάρεϊ επιχείρησε 
να σκάψει τη μπάλα πάνω από τον Παπαδό-
πουλο, την πέρασε αλλά αυτή έφυγε λίγο έξω 
από το δεξί δοκάρι. Το πρώτο μέρος έκλεισε 
με μια ακόμη καλή στιγμή από τον Έλληνα 
μέσο ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής στο 44’ 
αλλά και πάλι το σουτ του έφυγε εκτός εστίας.
Στο δεύτερο 45λεπτο και πάλι οι φιλοξενού-
μενοι απείλησαν πρώτοι. Στο 62’ ο Ολιβέιρα 
έδωσε στον Αουγκούστο μέσα στην περι-
οχή, αυτός στον Νάρεϊ που επιχείρησε το σουτ 
αλλά ο Παπαδόπουλος απομάκρυνε τη μπάλα.
Η πρώτη καλή στιγμή των Αρκάδων στο δεύ-
τερο μέρος ήρθε όταν ο Γκαρντάβσκι έγινε 
αποδέκτης της μπάλας, έπιασε το βολέ και ο 
Ζίβκοβιτς έδιωξε εκ νέου.
Τρία λεπτά αργότερα ο ΠΑΟΚ διπλασίασε 
τα τέρματα του με τον Μπράντον Τόμας. Σε 
σέντρα του Ράφα Σοάρες από τα αριστερά ο 
Ισπανός επιθετικός με ωραίο σουτ μέσα από 
την περιοχή έκανε το 2-0.

Ο Αστέρας πίστεψε στην... ανα-
τροπή και την έψαξε
Το παιχνίδι όμως δεν είχε τελειώσει και ο 
Αστέρας φρόντισε να το υπενθυμίσει αυτό 
στους παίκτες του ΠΑΟΚ στο 84’ όταν ο Πρού-
ντζος μέσα στην περιοχή έγινε αποδέκτης 
της μπάλας αλλά το πλασέ του νεαρού ποδο-
σφαιριστή που έκανε το ντεμπούτο του έφυγε 
λίγο εκτός εστίας. Οι Αρκάδες μείωσαν στο 
σκορ με τη συμπλήρωση 90 λεπτών αγώνα 
σε σέντρα από τα δεξιά ο Κωστέας κινήθηκε 
προς την μπάλα, ο Νάσμπεργκ δεν μπόρεσε να 
τη διώξει, με τον Σίτο να έρχεται στο δεύτερο 
δοκάρι και να νικάει τον ανίκητο έως εκείνο το 
σημείο Ζίβκοβιτς για το 2-1.
Ο Αστέρας έχοντας το μομέντουμ του αγώνα 
έψαξε την ισοφάριση και τη βρήκε. Αρχικά 
στο 90+3’ ο Τασουλής έκανε ένα δυνατό σουτ 
εκτός περιοχής και ο Ζίβκοβιτς έδιωξε. Αλλά η 
μπάλα έμεινε στους Αρκάδες, έγινε η σέντρα 
από τα αριστερά με τον Ατιένθα να νικάει την 
άμυνα του ΠΑΟΚ στο 90+4’ και να ισοφαρί-
ζει σε 2-2.

Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 6-1:

Ερυθρόλευκο ξέσπασμα με 
μπαλάρα και εξάρα

Αστέρας - ΠΑΟΚ 2-2:

Οι Αρκάδες σόκαραν τον 
δικέφαλο με δύο γκολ στις 
καθυστερήσεις
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

 Ένας απίστευτος Ολυμπιακός δεν 
άφησε το παραμικρό περιθώριο 
αντίδρασης στον Παναθηναϊκό. 
Επικράτησε με 3-1 στον Άγιο Θωμά, 
πήρε με χαρακτηριστική άνεση και το 
χρυσό σετ και μαζί την πρόκριση για 
τον τελικό του Challenge Cup όπου 
και θα αντιμετωπίσει την Μακάμπι 
Τελ Αβίβ.

Τ
ην ανατροπή του αιώνα στον πρώτο 
ημιτελικό μεταξύ ελληνικών ομάδων 
πέτυχε ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώ-
τες έχοντας χάσει με 3-1 στο Ρέντη 

από τον Παναθηναϊκό, πήγαν στο Ρέντη έ-
χοντας λίγες πιθανότητες πρόκρισης, από 
την στιγμή που και οι «πράσινοι» μετρού-
σαν ένα σερί 7-0 στα τελευταία μεταξύ τους 
παιχνίδια.
Ένας αγώνας που ήταν να γίνει την Τετάρτη, 
ωστόσο λόγω της ρίψης χημικών υπήρξε 
αναβολή και έγινε σήμερα χωρίς κόσμο. 
Στον σημερινό αγώνα είδαμε δύο σετ που 
κρίθηκαν στις λεπτομέρειες και στην συνέ-
χεια ο Ολυμπιακός να αναλαμβάνει τα ηνία 
να επικρατεί με 3-1 (25-22, 25-27, 21-25, 
17-25) και στην συνέχεια να παίρνει με 
χαρακτηριστική άνεση και στο χρυσό σετ 
με 6-15 και μαζί την πρόκριση για τον τελικό. 
Εκεί θα συναντήσει την Μακάμπι με το 
πρώτο ματς να είναι στο Τελ Αβίβ και το δεύ-
τερο στο Ρέντη.

Το τελείωσε ο Ερνάντες
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την 
αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ που κρίθηκε 
στις λεπτομέρειες με τις δύο ομάδες να είναι 
μαζί μέχρι το τέλος. Και ήταν μαζί γιατί καμία 
δεν μπορούσε να πάρει την διαφορά, ενώ 
ο Ολυμπιακός είδε 4 φορές τον Στερν που 
είναι το μεγάλο του όπλο, να χάνει κόντρα 
επίθεση. Έτσι φτάσαμε στο 22-22 και όλα 
έδειχναν ανοιχτά. Αυτό μέχρι να πάει στο 
σερβίς ο Ερνάντες. Ο Κουβανός που δεν 
ξεκίνησε μπήκε ως αλλαγή για τα σερβίς και 
με δύο άσους και ένα εξαιρετικά δύσκολο, 
οδηγώντας το «τριφύλλι» στο 1-0 και το 
προβάδισμα.

Φοβερό ντέρμπι και «ζωντανός» ο 
Ολυμπιακός
Ακόμα μεγαλύτερο ντέρμπι ήταν το δεύτερο 
σετ, το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Οι 
δύο ομάδες πήγαιναν μαζί με τον Ολυμπιακό 

που έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο καθώς αν 
έχανε το σετ, έμενε εκτός τελικού, να παίρνει 
το προβάδισμα με 15-18. Στο σημείο εκείνο 
ο Στερν έχασε ακόμα μία κόντρα επίθεση και 
ο Παναθηναϊκός με ένα 4-0 πήρε το προβά-
δισμα με 19-18. Οι δύο «αιώνιοι» πήγαιναν 
μαζί μέχρι και το 25-25, όταν μια επίθεση 
του Στερν και ένας άσος με τραγική υποδοχή 
του Κόβαρ από τον Γκουσταβάο έκαναν το 
25-27 και το 1-1 για τον Ολυμπιακό.

Ιντάλγκο και Στερν έδωσαν το 
προβάδισμα στους Πειραιώτες
Μεγάλο ματς είχαμε και στο τρίτο, με τις δύο 
ομάδες να μας προσφέρουν πλούσιο θέαμα. 
Οι Πειραιώτες με την ψυχολογία υπέρ τους 
κατάφεραν να πάρουν από νωρίς προβάδι-
σμα με 6-9 και 8-11, με τους «πράσινους» 
να κάνουν ένα σερί 4-0 και να παίρνουν το 
προβάδισμα με 12-11. Από εκείνο το σημείο 
οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο μέχρι 
και το 17-18, όταν δύο πόντοι των φιλοξε-
νουμένων έκαναν το 17-19, με τους γηπε-
δούχους να ισοφαρίζουν αμέσως με μπλοκ 
σε κόντρα επίθεση. Στο 20-20 όμως ο Ολυ-
μπιακός με Στερν στο σερβίς και εξαιρετικό 
Ιντάλγκο στην επίθεση έκανε το 20-24 και 
ουσιαστικά όλα τελείωσαν με τους «ερυ-
θρόλευκους» να κάνουν το 1-2.

Φοβερός Κουμεντάκης με κρίσι-
μες επιθέσεις και χρυσό σετ
Το τέταρτο σετ ήταν και το μοναδικό που 
δεν υπήρξε ντέρμπι, καθώς ο Ολυμπιακός 
πήρε από νωρίς μια διαφορά την οποία και 
κράτησε για να πάρει τη νίκη και να στεί-
λει την πρόκριση στο χρυσό σετ. Οι «ερυ-
θρόλευκοι» στο διάστημα αυτό ήταν από-
λυτοι κυρίαρχοι με τον Τράβιτσα να παίζει 
εξαιρετικά τον πρώτο χρόνο, τον Ιντάλγκο 
να παίρνει κρίσιμες επιθέσεις, ενώ «κλειδί» 
ήταν ο Ραφαήλ Κουμεντάκης. Ο Έλληνας 
ακραίος ήταν ασταμάτητος και με σημαντι-
κούς πόντους οδήγησε την ομάδα του στο 
1-3 και το «χρυσό» σετ.

Μόνο ο Ολυμπιακός στο χρυσό σετ
Έχοντας κάνει το 1-3 ο Ολυμπιακός απέ-
κτησε σημαντικό ψυχολογικό προβάδισμα, 
κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα στο χρυσό σετ. 
Εκεί δηλαδή όπου υπήρχε μόνο αυτός στον 
Άγιο Θωμά. Οι παίκτες του Αλμπέρτο Τζου-
λιάνι μετά το 3-4 ήταν σαν να έπαιζαν μόνοι 
τους φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση 
στο 6-15 και στην πρόκριση στον τελικό.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-1
Ισοπεδωτικός Ολυμπιακός, στον 
τελικό με θρυλική πρόκριση
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

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

Η 
Super League συνεχίζει τη μάχη 
της στη διεκδίκηση των χρημά-
των από τα ποσοστά του στοιχή-
ματος.

Μέσω νέου μηνύματος, η Super League 2 
κάνει λόγο για οικονομικό στραγγαλισμό 
και συνεχίζει να ζητάει τη δίκαιη επιδό-
τησή της από τα ποσοστά του στοιχήματος.

Το μήνυμα της Super League 2:
«Χιλιάδες φίλαθλοι βλέπουν τις ομάδες 
τους να οδηγούνται σε οικονομικό στραγ-
γαλισμό. Ζητάμε τη νόμιμη και δίκαιη επι-
δότηση μας, για να κρατήσουμε ζωντανή 
την Super League 2. Για να κρατήσουμε 
ζωντανό το ποδόσφαιρο, σε ολόκληρη την 
Ελλάδα!».

Απάντηση του Μαρινάκη στη 
Super League 2: «Για ποιόν λόγο 
παριστάνει ακόμα τον Πρόεδρο ο 
Λεουτσάκος, για να εισπράττει 2 
μισθούς χωρίς να προσφέρει τί-
ποτα;»
Από την πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη 
υπήρξε απάντηση με την ιδιότητα του προ-
έδρου της Stoiximan Super League 1 προς 
τη Super League 2 και τα όσα ανέφερε.
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ως πρόεδρος της 
Stoiximan Super League 1 αποφάσισε να 
κλείσει την πόρτα στη Super League 2 για 
ενδεχόμενη συνάντηση των δύο πλευρών. 
Μάλιστα ήταν ξεκάθαρος με σχετική τοπο-
θέτησή του, στην οποία του απάντηση η 
διοίκηση της 2ης τη τάξει κατηγορίας.
Αναλυτικά η απάντηση / νέα τοποθέτηση 
από τη μεριά του Μαρινάκη ως πρόεδρος 
της Λίγκας προς τη Super League 2:
Η επιτροπή της Super League 2 αντί να βγά-
ζει ανακοινώσεις (άλλο πρωτάκουστο της 
κατηγορίας «περιβόλι») καλό θα είναι να 
ενημερώσει το φίλαθλο κοινό για τα εξής:
Πως παραμένει Πρόεδρος ο γνωστός 
Λεουτσάκος; Πως παρανόμως δεν έμφα-
νίζεται στην υπηρεσία του; Αρκεί να διορ-

γανώνει τις προεκλογικές εκδηλώσεις του 
κ. Θεοδωρικάκου για να έχει σκανδαλω-
δώς την κάλυψη του; Ποιά είναι η αμοιβή 
που λαμβάνει και ποιός την αποφάσισε; 
Και τέλος, ως αποτυχημένος πλήρως στην 
Προεδρία (μηδέν οικονομικοί πόροι για 
τις ομάδες, αστεία τηλεοπτικά συμβόλαια, 
αποτυχία να εξασφαλίσει χορηγίες, ρεκόρ 
υπόπτων παιχνιδιών απο την Sport Radar) 
για ποιό λόγο παριστάνει ακόμα τον Πρό-
εδρο; Για να εισπράττει δυο μισθούς (απο 
Ελληνική Αστυνομία και SL2) χωρίς να προ-
σφέρει τίποτα απολύτως;
Ποιός είναι ο κύριος Νταβέλης που ξαφ-
νικά απέκτησε λόγο στο ελληνικό ποδό-
σφαιρο; Τι έχει πληρώσει ακριβώς για να 
πάρει την ιστορική ΑΕΛ και τι συμφωνίες 
έχει κάνει για να βοηθηθεί απο το Γιαν-
νάκη και το «συνδικάτο εγκλήματος» που 
έχει μολύνει την κατηγορία ώστε η ΑΕΛ να 
ανέβει στην Super League; Συναντήθηκε 
και έκανε συμφωνία με συγκεκριμένους 
ανθρώπους; Ας ενημερώσει τον κόσμο 
της Λάρισας για να πέσουν οι μάσκες. Όχι 
οι μάσκες για τον κόβιντ που εμπορεύ-
τηκε. Αυτό είναι σκάνδαλο που θα ανοίξει 
σύντομα.
Ο κύριος Πρίτσας καλά θα κάνει να συνε-
χίσει τον σχεδιασμό του και τα τηλέφωνα 
με τον Γιαννάκη Παπαδόπουλο σε διαιτη-
τές, επόπτες, παρατηρητές, ομάδες, αλλά 
κάποια στιγμή τα τηλέφωνα θα ανοίξουν 
και οι εισαγγελείς θα αναλάβουν τα υπό-
λοιπα. Για τα θέματα της διαφθοράς της 
συγκεκριμένης κατηγορίας, κακώς απευ-
θύνονται στην Σούπερ Λιγκ. Ας απευθυν-
θούν καλύτερα στην Sports Radar και την 
“ΕΠΑΘΛΑ” όπου υπάρχουν οι αναφορές 
ρεκόρ για ύποπτα για στοιχηματισμό παι-
χνίδια για την Super League 2.
Επίσης ας απευθυνθούν στην Ανεξάρτητη 
Διοικητική Αρχή «Επιτροπή Εποπτείας 
και Ελέγχου Παιγνίων» που έκρινε (με την 
απόφαση 600/7-10-21) ότι δεν είναι ελεύ-
θερος ο στοιχηματισμός στην συγκεκρι-
μένη κατηγορία. Γιατί άραγε; Επίσης ας 
απευθυνθούν στην «ΕΠΑΘΛΑ»(Εθνική 
Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας) στην 
οποία συμμετέχουν η ΓΓΑ, η ΕΛΑΣ και η 
Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ο Αθλη-
τικός Εισαγγελέας, η Εθνική Αρχή Διαφά-
νειας και η ΕΕΕΠ και όλοι ομοφώνως ψήφι-
σαν την ανανέωση της παραπάνω απόφα-

σης.
Θέλετε κάποια άλλη απόδειξη πέρα απο 
την παραπάνω για τη διαφθορά της κατη-
γορίας; Αντί να απολογούνται στις ομά-
δες μέλη της Super League 2, και αναφέ-
ρομαι στις υγιείς ομάδες, που τις έχουν 
ακρωτηριάσει οικονομικά, που τις έχουν 
παρατήσει χωρίς όραμα και μέλλον, βγά-
ζουν ανακοινώσεις κούφιες για να γίνουν 
αρεστοί στους προστάτες τους. Τέλος να 
ξεκαθαρίσω και το εξής. Για το πως δια-
νεμήθηκαν τα έσοδα σε Super League και 
Super League 2 έγινε συζήτηση στην Super 
League και οι όλες οι ομάδες συμφώνησαν 
στη συγκεκριμένη διανομή πλην της ΑΕΚ 
ενώ ο Βόλος απουσίαζε. Συνεπώς την απά-
ντηση που ψάχνετε για το θέμα του Στοιχή-
ματος και της διανομής την έχετε ήδη.

Λεουτσάκος: «Δεν εκβιάζουμε, 
θέλουμε να μας δούνε με καλύ-
τερο μάτι και να αρχίσουμε την 
ερχόμενη εβδομάδα να παίζουμε 
και πάλι μπάλα»
Ο πρόεδρος της Super League 2, Λεωνί-
δας Λεουτσάκος, στάθηκε στα όσα έχουν 
συμβεί ως τώρα στο θέμα με την κατανομή 
των χρημάτων του Στοιχήματος αλλά και τη 
συνέχεια.
Ο πρόεδρος της 2ης τη τάξει επαγγελμα-
τικής κατηγορίας, Λεωνίδας Λεουτσάκος, 
μιλώντας στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ είπε για:
Το θέμα των χρημάτων του Στοιχήματος: 
«Την πρώτη χρονιά το 2021-2022 που 
πήραμε τα λεφτά από το ΣΤΕ από την κατα-
νομή του Στοιχήματος υπήρχε, βάση ΚΥΑ, 
ένα ποσοστό 15% από τον κουμπαρά του 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Αν θυμό-
σαστε μπορούσε η Super League 2 να διεκ-
δικήσει ως 7,5 εκατ. ευρώ. Την επόμενη 
χρονιά πήραμε 3 εκατομμύρια η μια κατη-
γορία και 1,4 η Football League. Την επό-
μενη χρονιά άλλαξε ο νόμος και πήγε στο 
17%. Φέτος ήταν να πάρουμε κάποια λεφτά 
ως το τέλος καλοκαιριού, δεν τα πήραμε 
ως τις 20 Ιανουαρίου και κάναμε και ένα 
ραντεβού με τον κ. Σταϊκούρα.
Μας κάλεσε ο Υφυπουργός για να μας πει 
τα ποσά που θα πρέπει να πάρουμε και 
ήμασταν μπάσκετ, βόλεϊ, εμείς και η Super 
League που δεν παραβρέθηκε όμως. Υπήρ-
χαν κάποιες προϋποθέσεις που δεν έγιναν 
αποδεκτές από τις ομάδες. Έγινε μια ακόμα 
συνάντηση, όπου ο Αυγενάκης μας ανακοί-
νωσε στη δεύτερη συνάντηση ότι το ποσο-
στό από το 17% θα πάει στο 5,5%. Όλο 
αυτό το εγχείρημα οι ομάδες δεν το ήξεραν 
και ήξεραν για τα προηγούμενα χρήματα 
και με αυτές είχαν κάνει το κουμάντο τους. 
Τώρα όμως δεν μπορούν να επιβιώσουν 
και οι οικογένειες ζουν από αυτό. Κάπως 
έτσι οδηγηθήκαμε στην αναστολή που 
είναι κάτι που δεν το κάνουμε εκβιαστικά».
Το τι είπε στον Αυγενάκη: «Του είπαμε στη 
συνάντηση ότι πρέπει να ενημερώσουμε 
τις ομάδες και να δούμε τι θα αποφασί-
σουν. Το σίγουρο για εμάς ήταν ότι οι ομά-
δες θα πάρουν 1,6 εκατ. ευρώ και οι ομά-
δες όταν τους το ανακοινώσαμε υπήρξε 
ένας πανικός γιατί ήξεραν ότι θα πέρνανε 
ένα ποσό που θα τους κάλυπτε κάποια 
έξοδα.
Εμείς θέλουμε το 17% όπως προβλέπει η 
ΚΥΑ. Οι ομάδες δεν είναι βιώσιμες, γιατί 

θα πάρουν τώρα κάποια χρήματα και την 
επόμενη δόση θα την πάρουν την ερχό-
μενη χρονιά. Θα κάνουμε ένα ραντεβού με 
τον κ. Μπαλτάκο, θέλουμε ένα νέο ραντε-
βού με τον κ. Αυγενάκη. Εμείς θέλουμε όλα 
τα σπορ να πάρουν όσα τους αναλογούν 
όχι κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο. Έχουμε 
επισπεύσει τις ενέργειες μας τόσο μαζί με 
την Πολιτεία όσο και τον υφυπουργό. Δεν 
εκβιάζουμε κάνεναν, θέλουμε να επιβιώ-
σουμε όμως. Οι ομάδες μας έχουν σοβαρό 
θέμα».
Τα όσα συμβαίνουν με τη Stoiximan Super 
League και τον Βαγγέλη Μαρινάκη: «Αυτό 
που θέλουμε είναι να επιστρέψουμε στα 
γήπεδα και να παίξουμε μπάλα γιατί αυτό 
ξέρουμε να κάνουμε. Θέλουμε να μας 
δούνε με συμπάθεια και καλύτερο μάτι και 
να αρχίσουμε την ερχόμενη εβδομάδα να 
παίζουμε και πάλι μπάλα».

Αυγενάκης: «Να σταματήσει τους 
εκβιασμούς η Super League 2 και 
να επιστρέψει στα γήπεδα»
Ο υφυπουργός Αθλητ ισμού, Λευτέ-
ρης Αυγενάκης, κάλεσε τις ομάδες της 
SuperLeague 2 να επιστρέψουν στην αγω-
νιστική δράση αν θέλουν να συνεχιστεί ο 
διάλογος και να σταματήσουν την εκβια-
στική συμπεριφορά τους.
«Από τη Super League 2 αναμένουμε την 
αλλαγή της εκβιαστικής και ατελέσφορης 
στάσης της, την επιστροφή των ομάδων 
στην αγωνιστική δραστηριότητα και κατό-
πιν τη συνέχεια του διαλόγου μας. Επι-
πλέον, εξετάζουμε και όλους τους δυνα-
τούς τρόπους μέριμνας και διασφάλισης 
των δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών 
και των εργαζομένων στις ΠΑΕ της SL2, 
εφόσον η παράλογη συμπεριφορά της 
Super League 2 συνεχιστεί» είπε χαρακτη-
ριστικά από την Βουλή.
«Είναι ώρα να πρυτανεύσει η λογική στην 
Super League 2 και όχι οι ακρότητες και 
οι τακτικισμοί» πρόσθεσε ο Υφυπουργός 
Αθλητισμού.
Ακόμη, εξηγώντας κάθε πτυχή και λεπτο-
μέρεια των δύο συναντήσεων (23 Ιανουα-
ρίου και 31 Ιανουαρίου) με τους επικεφα-
λής των επαγγελματικών πρωταθλημάτων 
ποδοσφαίρου (Super League 1 και Super 
League 2), μπάσκετ (ΕΣΑΚΕ) και βόλεϊ 
(ΕΣΑΠ) για την χρηματοδότηση, αναφέρ-
θηκε στις παραμέτρους που τέθηκαν υπό-
ψιν τους.
Ο Υφυπουργός Αθλητισμού υπογράμμισε 
πως «αναμένοντας την επιστροφή όλων 
στις συζητήσεις εντός 48 ωρών για να 
επέλθει τελική συμφωνία, η Super League 
2 αποφάσισε αιφνιδίως τη διακοπή του 
πρωταθλήματος, με έωλες απαιτήσεις και 
φανταστικούς ισχυρισμούς για οφειλόμενα 
ποσά που δεν προκύπτουν από πουθενά. 
Πιο συγκεκριμένα, απαιτούν σε επίσημη 
ανακοίνωσή τους 8 – 8,5 εκατομμύρια 
ευρώ! Αναφέρεται η ΚΥΑ του 2021, που 
αφορούσε στην τότε κατανομή και η οποία 
περιγράφει το ΑΝΩΤΑΤΟ ποσό που μπορεί 
να δοθεί σε κάποια κατηγορία, εφόσον τα 
έσοδα από το στοίχημα φτάσουν ή ξεπε-
ράσουν τα 100 εκατ. ευρώ! Γράφει «έως» 
εκείνη η ΚΥΑ, που δεν αφορά τούτη την 
κατανομή».
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Τ
ο παιχνίδι άρχισε με ιδανικό τρόπο 
για τους πρωταθλητές Ιταλίας, αφού 
μόλις στο 7’ ο Φόστερ έκανε δύο ε-
πεμβάσεις σε Ερναντέζ και Ντίαθ, 

αλλά στην τρίτη προσπάθεια, απ’ τον Ισπα-
νό μεσοεπιθετικό πάνω στη γραμμή, δεν γι-
νόταν να αποσοβήσει το 1-0.
Ο αγώνας δεν πήρε ρυθμό, με την Τότεναμ 
να αποκτά τον έλεγχο, αλλά να μην μπορεί 
να εκμεταλλευτεί την προβληματική άμυνα 
των «ροσονέρι».
 Τα κενά στις πτέρυγες ήταν βούτυρο στο 
ψωμί των Ντέγιαν Κουλουσέβσκι και 
Χέουνγκ Μιν Σον, όμως οι τελικές επιλογές 
των Άγγλων ήταν κακές.
Στα τελευταία λεπτά του 1ου μέρους, η Τότε-
ναμ δημιούργησε τρεις επικίνδυνες φάσεις, 
που κατέληξαν σε επεμβάσεις του Ταταρου-
σάνου και σε δοκάρι, όμως καμία δεν κατα-

γράφηκε επίσημα, αφού σε όλες υπήρχε 
οφσάιντ.
Στο 2ο μέρος, οι Ιταλοί ισορρόπησαν τον 
αγώνα, επιτέθηκαν περισσότερο, κάτι που 
σήμαινε λιγότερες καλές στιγμές για τους 
φιλοξενούμενους. 
Η μπάλα έφτανε πολύ δύσκολα στον Λεάο 
και στον Ζιρού σε καλά σημεία του αγωνι-
στικού χώρου, με συνέπεια κι ο Φόστερ να 
μην βιώνει στιγμές κινδύνου.
Μέσα σε δύο λεπτά, ο Βέλγος επιθετικός και 
ο (εξαιρετικός αμυντικά) Τιό έχασαν μεγάλες 
ευκαιρίες με κεφαλιά, που θα μπορούσαν 
να είχαν «κλειδώσει» τη νίκη. 
Η αστοχία τους δεν τιμωρήθηκε, αφού οι 
Άγγλοι δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι παρα-
πάνω στα τελευταία λεπτά και θα κυνηγή-
σουν την ανατροπή στην έδρα τους σε τρεις 
εβδομάδες.

Μίλαν - Τότεναμ 1-0: Ο Ντίαθ έδωσε 
χαρά στα νοκ άουτ

Βόμβα: Η Μπαρτσελόνα έδωσε 1.4 
εκατομμύρια σε εταιρεία διαιτητή

Β
όμβα έσκασε στην Ισπανία, καθώς 
η εισαγγελία της Βαρκελώνης διε-
ξάγει έρευνα για διαφορά, η οποία 
εμπλέκει και την Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με το Cadena SER, επί των ημε-
ρών του Τζοζέπ Μαρία Μπαρτομέου 
(από το 2016 έως το 2018) η Μπαρτσε-
λόνα πλήρωσε το ποσό του 1.4 εκατομ-
μυρίων ευρώ στον άλλοτε διαιτητή, Χοσέ 
Μαρία Ενρίκεθ Νεγκρέιρα.
Τα χρήματα δόθηκαν σε εταιρεία του, 
ενώ εκείνο το διάστημα ήταν αντιπρόε-
δρος της Τεχνικής Επιτροπής διαιτησίας 
της ισπανικής ομοσπονδίας ποδοσφαί-
ρου. Τα χρήματα αυτά δόθηκαν σε τρία 
μέρη και η τελευταία πληρωμή συμπτω-
ματικά την περίοδο που άφησε τα καθή-
κοντά στην επιτροπή διαιτησίας.
Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζουάν 
Λαπόρτα, τοποθετήθηκε μέσω των ΜΜΕ 
του συλλόγου για την υπόθεση της πλη-
ρωμής 1.400.000 ευρώ στον αντιπρό-
εδρο της τεχνικής επιτροπής διαιτη-
σίας στην Ισπανία, Χοσέ Μαρία Ενρίκεθ 
Νεγκρέιρα.
Ο Λαπόρτα υποστήριξε ότι δεν υπήρξε 
κάτι μεμπτό στη συναλλαγή και στις υπη-
ρεσίες που προσέφερε ο παλαίμαχος 
διαιτητής και πρόσθεσε ότι το timing της 

δημοσίευσης εγείρει ερωτήματα.
«Δεν είναι τυχαίο ότι τέτοιου τύπου πλη-
ροφορίες ήρθαν στη δημοσιότητα τώρα 
που η Μπαρτσελόνα πηγαίνει καλά. Δεν 
είναι συμπτωματικό», δήλωσε αρχικά.
«Δεδομένων των πληροφοριών που 
δημοσιεύτηκαν, πρέπει να αναφερθεί ότι 
η Μπαρτσελόνα στο παρελθόν προσέ-
λαβε εξωτερικούς συμβούλους για τεχνι-
κές αναφορές σε παίκτες χαμηλότερων 
κατηγοριών στην Ισπανία. Επιπροσθέ-
τως, οι ίδιοι σύμβουλοι παρείχαν συμ-
βουλές για τη διαιτησία, κάτι απολύτως 
φυσιολογικό σε μεγάλους συλλόγους. 
Μάλιστα, σήμερα έχουμε ενσωματώσει 
στο οργανόγραμμά μας αυτήν την υπη-
ρεσία, που ανήκει στο ποδοσφαιρικό 
τμήμα».
«Τα νέα τραβούν την προσοχή και δεν 
είναι σύμπτωση ότι βγήκαν αυτήν τη 
στιγμή. 
Από πλευράς Μπαρτσελόνα, κάθε κακό-
βουλη, προκλητική ερμηνεία που υπο-
νοεί πράγματα που δεν ισχύουν, θα 
λάβει αντίστοιχη και κατάλληλη απά-
ντηση από το σύλλογο. 
Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
να υπερασπιστούμε την τιμή και τα συμ-
φέροντα της Μπαρτσελόνα».

Παρί - Μπάγερν 0-1: Βαυαρική 
απόδραση από το Παρίσι και 
προβάδισμα πρόκρισης με Κομάν

Η 
Μπάγερν έφυγε με τη νίκη 
από το Παρκ Ντε Πρενς, 
έκανε το πρώτο βήμα και 
έχει ένα μικρό προβάδισμα 

για την πρόκριση στα προημιτελικά 
του Champions League. Oι Βαυαροί 
επικράτησαν 1-0 της Παρί Σεν Ζερμέν 
χάρη στο γκολ του Κινγκσλέ Κομάν στο 
53ο λεπτό.
Οι Βαυαροί που στο μεγαλύτερο μέρος 
του αγώνα ήταν καλύτεροι, είχαν και 
δοκάρι με τον Τσούπο Μότινγκ. Οι 
Παριζιάνοι μετά την είσοδο του λαβω-
μένου Εμπαπέ πίεσαν, με τον Γάλλο 
σούπερ σταρ να σκοράρει στο 
83’, αλλά το γκολ του να 
ακυρώνεται οριακά για 
οφσάιντ του Μέντες. 
Α π ο βλ ή θ η κε  σ τ ο 
90+2 ο Παβάρ.
Η ρεβάνς της Allianz 
Arena ανάμεσα στην 
Μπάγερν και  την 
Παρί θα πραγματο-
ποιηθεί στις 8 Μαρ-
τίου. 

Το ματς
Από τα πρώτα λεπτά της ανα-
μέτρησης η Μπάγερν ήταν εκείνη που 
είχε τον έλεγχο. Οι Βαυαροί κυκλοφο-
ρούσαν και προσπαθούσαν να βρουν 
χώρους προς την περιοχή της Παρί. Οι 
Παριζιάνοι κατά κύριο λόγο αμύνονταν 
και προσπαθούσαν να τρέξουν στην 
κόντρα, όταν τους δινόταν η ευκαιρία.
Οι Βαυαροί είχαν πρώτη τελική σ το 
πρώτο λεπτό με σουτ του Τσούπο 
Μότ ιν γκ. Οι φιλοξενούμενοι ε ίχαν 
αρκετές τελικές κυρίως έξω από την 
περιοχή. Στο 30’ είχαν ξανά καλή στιγμή 
με κεφαλιά του Καμερουνέζου φορ, ενώ 
στο 43’ μία βολίδα του Κίμιχ σταμά-
τησε στην αγκαλιά του Ντοναρούμα. Η 
πρώτη τελική της Παρί σημειώθηκε στο 
45ο λεπτό. Ο Μέσι εκτέλεσε απευθείας 
φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, αλλά η 
μπάλα σταμάτησε στο τείχος.Το παιχνίδι 
ξεκίνησε με γρήγορο ρυθμό στο δεύ-
τερο μέρος. Η Μπάγερν αξιοποιώντας 
την υπεροχή της ήταν εκείνη που πήρε 
το προβάδισμα. Ο Αλάμπα έκανε το 
γέμισμα στην περιοχή από τα αριστερά. 

Ο Κομάν έπιασε στο δεύτερο δοκάρι το 
πλασέ, με την μπάλα να καταλήγει στα 
δίχτυα, με ευθύνη και του Ντοναρούμα, 
ο οποίος δεν μπόρεσε να διώξει.Οι Βαυ-
αροί συνέχιζαν να έχουν το πάνω χέρι, 
όμως αυτή τη φορά ο Ιταλός τερματοφύ-
λακας ήταν σωτήριος, ενώ την ίδια ώρα 
ο Γκαλτιέ έριξε στο ματς και τον Εμπαπέ 
για να αλλάξει την κατάσταση.
Στο 63’ ο Μουζιάλα ανέβηκε εξαιρετικά 
από τα δεξιά και έκανε το γύρισμα προς 
το πρώτο δοκάρι. Ο Τσούπο Μότινγκ 
έπιασε το σουτ, όμως ο Ντοναρούμα με 
τα ακροδάχτυλα έστειλε την μπάλα στο 

δοκάρι. Στη συνέχεια ο Ιταλός 
απέκρουσε και κεφαλιά του 

Παβάρ.
Με τά το  74ο λ επ τό 
η Παρί Σε ν Ζερμέν 
άσκησε ασφυκ τ ική 
πίεση με την είσοδο 
του Εμπαπέ να της 
δίνει άλλον αέρα. Ο 
Γάλλος σούπερ σταρ 

βρέθηκε απέναντι από 
τον Ζόμερ αριστερά της 

περιοχής, ωστόσο ο Ελβε-
τός απέκρουσε. Στη συνέ-

χεια της φάσης ο Νεϊμάρ έκανε 
δύο σουτ μέσα στην περιοχή. Ο Ζόμερ 
έπιασε το δεύτερο, με τον εκτεθειμένο 
Εμπαπέ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα 
και το γκολ να μην μετράει.
Στο 83’ η Μπάγερν καρδιοχτύπησε 
ξανά. Η Παρί βρήκε δίχ τυα με τον 
Εμπαπέ, έπειτα από το γύρισμα του 
Μέντες. Ωστόσο, μετά την εξέταση από 
το VAR το γκολ ακυρώθηκε, καθώς ο 
Μέντες ήταν εκτεθειμένος στην αρχή της 
φάσης, όταν έπαιρνε την μπάλα από τον 
Νεϊμάρ. Η Παρί Σεν Ζερμέν συνέχιζε να 
έχει την απόλυτη υπεροχή και πατούσε 
πανεύκολα στην περιοχή της Μπάγερν. 
Όμως πότε οι παίκτες των γηπεδούχων 
ήταν άστοχοι, πότε ο νεοαποκτηθέντας 
Ζόμερ φώναζε ένα ηχηρό παρών.
Μάλιστα στο 90+4’ αποβλήθηκε και ο 
Παβάρ με δεύτερη κίτρινη κάρτα για 
δυνατό μαρκάρισμα στον Μέσι. Κάπως 
έτσι, οι Βαυαροί διατήρησαν το προβά-
δισμά τους και στη ρεβάνς της Allianz 
Arena μπροστά στο κοινό τους θα έχουν 
το αβαντάζ.

αθλητικά
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αθλητικά

Αφεντικό για πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλλου Coca 
– Cola έγ ινε ο ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι επικράτησαν 
2-1 της Ομόνοιας με ανατροπή, στον πρώτο προημιτελικό 
αγώνα της διοργάνωσης και απέκτησαν πλεονέκτημα, ενό-
ψει του επαναληπτικού που θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 1η 
Μαρτίου (18:00) στο ΓΣΠ.
Η Ομόνοια προηγήθηκε σ το σκορ με πλασέ του Ανσαρι-
φάρντ στο 29’, μετά από εξαιρετική ατομική προσπάθεια 
του Παπουλή, όμως ο ΑΠΟΕΛ έφερε τα κάτω πάνω σ το 
δεύτερο ημίχρονο, από δύο στατικές φάσεις, αν και αγω-

νίστηκε με δέκα ποδοσφαιριστές στα τελευταία είκοσι λεπτά, 
λόγω αποβολής του Καρώ με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 69′. Ο 
Κύπριος κεντρικός αμυντικός στο 52’ ισοφάρισε σε 1-1 με κεφα-
λιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μπεν, εκμεταλλευόμενος το 
γεγονός πως τον μάρκαρε ο πολύ πιο κοντός Μπασιρού. Ο επι-
θετικός από τις Κομόρες ήταν ο δημιουργός και του δεύτερο τέρ-
ματος του ΑΠΟΕΛ, στο 85’. Εκτελεστής αυτή τη φορά ο Ντάλσιο, 
ο οποίος και πάλι με κεφαλιά χάρισε στους γαλαζοκίτρινους τη 
νίκη με 2-1.
Μάλισ τα, η ομάδα του Βλάν ταν Μιλόγεβιτ ς ε ίχε σκοράρε ι 
από στατική φάση και σ το 61’, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για 
οφσάιντ.
 Ο «χρυσοπόδαρος» Μπεν εκτέλεσε φάουλ και ο Κοσταντίνοφ 
με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Φαμπιάνο. Ο Ιτα-
λός διαιτητής Τζιοβάνι Αϊρόλντι ενημερώθηκε από τον VARίστα 
Μαρίνι Βαλέριο να πάει στο on field review για να εξετάσει την 
πιθανότητα οφσάιντ. 
Αφού είδε τις επαναληπτικές προβολές έκρινε ότι ο Μακέντα που 
ήταν σε θέση οφσάιντ την ώρα της εκτέλεσης του φάουλ, επηρέ-
ασε τη φάση στη διεκδίκηση της κεφαλιάς, έστω κι αν η μπάλα 
κατέληξε στο πόδι του Κοσταντίνοφ από κεφάλι αμυντικού (Γιού-
στε).
Η Ομόνοια ήταν καταφανώς καλύτερη από τον ΑΠΟΕΛ στο πρώτο 
ημίχρονο. 
Οι παίκτες των πρασίνων κέρδισαν τις προσωπικές μονομαχίες, 
ήταν πιο συγκεντρωμένοι και κατάφεραν να προηγηθούν από 
μια εξαιρετική ενέργεια του Παπουλή, ο οποίος άδειασε τρεις 
αντιπάλους, πριν ο Ανσαριφάρντ «τσιμπήσει» την μπάλα πάνω 
από το σώμα του Μπέλετς και την στείλει στα δίχτυα.
Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου άναψαν τα αίματα, 
καθώς ο Ιταλός διαιτητής Τζιοβάνι Αϊρόλντι απέβαλε με απευ-
θε ίας κόκκινη κάρτα τον τ ε χν ικό των πρασ ίνων, Σωφρόνη 
Αυγουσ τή, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε σε έν τονο ύφος σ τον 
τέταρτο διαιτητή για τον καταλογισμό ενός φάουλ (του Κούσου-
λου στον Σαρφό) στη μεσαία γραμμή του γηπέδου. 
Ο 45χρονος προπονητής θα απουσιάσει από τα παιχνίδια πρω-
ταθλήματος που ακολουθούν με Ολυμπιακό και ΑΠΟΕΛ, για την 
24η και 25η αγωνιστική αντίστοιχα.

Σπουδαία, ιστορική νίκη για την ΑΕΚ! Χάρις 
σε γκολ του Άνχελ Γκαρσία στο 84ο λεπτό 
επικράτησε με 1-0 της Ντνίπρο, στον πρώτο 
αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες για τα μπαράζ 
της φάσης των «16» του Κόνφερενς Λιγκ και 
πήρε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης ενόψει 
του επαναληπτικού (26/2) στο Κόσιτσε της 
Σλοβακίας.

Η 
ομάδα της Λάρνακας πήρε τον αέρα των 
Ουκρανών, κόντρα στους οποίους πανη-
γύρισε τρεις νίκες σε ισάριθμες φετινές 
αναμετρήσεις, με συντελεστή τερμάτων 

6-1. Θυμίζουμε, οι δύο ομάδες είχαν δια-
σταυρώσει ξανά τα ξίφη τους τον πε-
ρασμένο Αύγουστο, για τα πλέι οφ 
του Γιουρόπα Λιγκ. Οι Κύπρι-
οι ήταν καλύτεροι στο μεγα-
λύτερο κομμάτι του ματς και 
βρήκαν το γκολ που έψαχναν 
στο 84ο λεπτό με τον Άνχελ 
Γκαρσία και έβαλαν «βάσεις 
πρόκρισης» στους 16.

Το ματς
Με το πόδι πατημένο στο γκάζι 
μπήκε στην αναμέτρηση η ΑΕΚ, η 
οποία απείλησε δις με τον Τρισκόφ-
σκι στο 2ο λεπτό, ενώ στο 7’ η προσπά-
θεια του Λόπες πήγε στο δοκάρι. Σταδιακά η 
Ντνίπρο ισορρόπησε, ενώ όσο περνούσε ο χρόνος 
έπαιρνε μέτρα στο γήπεδο. Χαρακτηριστικό ότι το 
πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την κατοχή στο 
57% υπέρ των Ουκρανών, έναντι 43% των Λαρνα-
κεών. Από εκεί και πέρα, ελάχιστες ήταν οι τελικές 
προσπάθειες και για τις δύο ομάδες, μετά τον επι-
θετικό μονόλογο των κιτρινοπράσινων στο ξεκί-
νημα. Το 0-0 παρέμεινε στα πρώτα 45 λεπτά.
Καλύτερος ο ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο, με 
καλές εκατέρωθεν ευκαιρίες. Η ΑΕΚ ήταν αυτή 
που κατά διαστήματα έμοιαζε να θέλει περισ-
σότερο το γκολ, «αγγίζοντας» το στο 58’ με τον 
Φαράζ, ο οποίος από πλεονεκτική θέση αστόχησε. 
Οι Ουκρανοί από την πλευρά τους προσπάθησαν 
περισσότερο να απειλήσουν μέσω αντεπιθέσεων, 

είχαν τις δικές τους καλές ευκαιρίες στα πρώτα 
λεπτά της επανάληψης, όμως στο τελευταίο μέρος 
ήταν ακίνδυνοι.
Σταδιακά η ομάδα της Λάρνακας πήρε την πρω-
τοβουλία, έψαξε διακαώς το νικητήριο γκολ και 
το βρήκε από μια στατική φάση, λίγα λεπτά πριν 
το τέλος. Συγκεκριμένα, στο 84′ ο Λέντες εκτέ-
λεσε φάουλ, με τον Γκαρσία να βρίσκεται μόνος 
στο πίσω δοκάρι και με κοντινή κεφαλιά να ανοί-
γει το σκορ.
Στο 87′ μάλιστα, οι Λαρνακείς είχαν τεράστια 
ευκαιρία για το 2-0, όμως ο Βάλεφ έδιωξε εντυπω-
σιακά το σουτ του Νίκολιτς.

Όλτρα: «Σημαντικό παιχνίδι 
για την ΑΕΚ, τους παίκτες 

και την Κύπρο»
Ο Ισπανός προπονητής της ΑΕΚ 
τόνισε ότι περιμένει διαφο-
ρετικά παιχνίδια σε σχέση με 
αυτά κόντρα στους Ουκρα-
νούς το περασμένο Καλο-
καίρι.
Αν η ΑΕΚ ε ίναι καλύτερη 

ομάδα σε σχέση με τα πρώτα 
παιχνίδια κόντρα στους Ουκρα-

νούς: «Και οι δύο ομάδες είναι 
καλύτερες. Η διαφορά είναι ότι ο 

αντίπαλος το καλοκαίρι είχε έρθει εδώ 
από αποχή έξι μηνών. Είχαμε το περιθώριο της 

έκπληξης. Πλέον, ο αντίπαλος είναι πρώτος στην 
Ουκρανία. Έχει ανεβάσει την αυτοπεποίθηση του. 
Και εμείς είμαστε σε καλή κατάσταση. Δεν ήμασταν 
τόσο πολύ ανταγωνιστικοί τότε, δεν είχαμε τόσους 
αυτοματισμούς. Περιμένω δύο ισορροπημένα παι-
χνίδια. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, έκανε 
καλές μετεγγραφές. Διαθέτει πολύ καλό πλάνο στο 
παιχνίδι της. Πρέπει να ξεχάσουμε τα προηγού-
μενα παιχνίδια».
Για το κλίμα και τη διάθεση στα αποδυτήρια της 
ομάδας: «Είναι πολύ καλά τα συναισθήματα. Για 
εμένα είναι ένα από τα κλειδιά της φετινής σεζόν. 
Ξέρουμε ότι αν είμαστε στο καλύτερο μας επί-
πεδο, είμαστε πολύ δύσκολος αντίπαλος. Πρέπει 
να συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο».

ΑΕΚ – Ντνίπρο 1-0: Της πήρε τον… αέρα 
και το προβάδισμα πρόκρισης!

Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ 1-2: Το 
έφερε «τούμπα» και πήρε το 
πάνω χέρι
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αθλητικά

Μια προπόνηση εν όψει του Final Eight του Κυπέλ-
λου Ελλάδας ΟΠΑΠ (16-19/2 στο Ηράκλειο Κρήτης) 
ήταν για τον Ολυμπιακό ο αγώνας με τον Ιωνικό για 
την 16η αγωνιστική της Basket League.
Οι Πειραιώτες συνέτριψαν με 100-68 την ομάδα της 
Νίκαιας και ανέβηκαν στο 15-0 (8-0 εντός και 7-0 
εκτός έδρας), σε αναμέτρηση που έγινε στο κλει-
στό του Λαυρίου επειδή το ΣΕΦ φιλοξενεί ημερίδα 
στίβου.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε διαχείριση του 
ρόστερ του, με τον Κώστα Σλούκα, τον Σακίλ ΜακΚί-
σικ και τον Τζορτζ Πάπας να μένουν εκτός, αλλά τον 
Άλεκ Πίτερς να επιστρέφει στη δράση και τον Σάσα 
Βεζένκοβ να κάνει για ακόμα μία φορά κατα-
πληκτική δουλειά.
Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον αγώνα 
με 74% στο δίποντο, με 30 
ασίστ για 37 καλάθια, με 
50 πόντους στη ρακέτα 
και με 50 πόντους από 
τους αναπληρωματι-
κούς.
Στο 4-12 έπεσε ο Ιωνι-
κός (4 -4 εν τός και 
0-8 εκτός έδρας), που 
ούτως ή άλλως δεν στό-
χευε σε κάτι συγκεκρι-
μένο σε αυτή την αναμέ-
τρηση. Μόνοι εναντίον όλων 
οι Λουκάς Μαυροκεφαλίδης - 
Άνχελ Νούνιεζ-Καστίγιο που σκόρα-
ραν με αποτελεσματικότητα.
Σαρωτικός από το ξεκίνημα ήταν ο Ολυμπιακός, με 
το 27-9 της πρώτης περιόδου να εξηγείται από τα 
10/12 δίποντα και τα 3/17 σουτ του Ιωνικού. Οι Πει-
ραιώτες είχαν, πάντως, πέντε λάθη την ώρα που οι 
αντίπαλοί τους μετρούσαν μία ασίστ και στο 20’ 
είχαν έξι καλάθια σε 31 προσπάθειες.
Οι ερυθρόλευκοι έπαιζαν όσο χρειαζόταν, για να 
μείνει η διαφορά κοντά στους 30 στο ημίχρονο (48-
20), με τον Βεζένκοβ να έχει 10/9 και με τον Γουόκαπ 
να έχει κάτι λιγότερο από οκτώ λεπτά.
Ο Ολυμπιακός έριξε στροφές στο τρίτο δεκάλεπτο 
και το πήρε με 20-18, με το παιχνίδι να μην έχει 
πάντως ενδιαφέρον. Ο χαρακτήρας του ήταν δια-
δικαστικός, με τον Άλεκ Πίτερς να σκοράρει κατά 
ριπάς και τον Παναγιώτη Τσάμη να ακολουθεί για να 
γνωρίσει την αποθέωση.
Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 26/35 δίπο-

ντα, 11/28 τρίποντα, 15/23 βολές, 47 ριμπάουντ (35 
αμυντικά - 12 επιθετικά), 30 ασίστ, 9 κλεψίματα, 3 
μπλοκ, 14 λάθη
Τα ομαδικά στατιστικά του Ιωνικού: 16/36 δίποντα, 
9/31 τρίποντα, 9/9 βολές, 27 ριμπάουντ (20 αμυ-
ντικά - 7 επιθετικά), 18 ασίστ, 9 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 
12 λάθη
Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στη 17η αγω-
νιστική ο Ολυμπιακός θα παίξει στη Ρόδο με τον 
Κολοσσό (4/3), ενώ ο Ιωνικός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ 
(4/3) στον Πλάτωνα.

Μπαρτζώκας: «Είμαστε διψασμένοι, 
ελπίζουμε ότι θα είναι έτοιμοι για το 

Κύπελλο Σλούκας και Πάπας»
Για δίψα και κίνητρο των παι-

κ τών του Ολυμπιακού 
μίλησε ο Γιώργος Μπαρ-

τζώκας ενόψει του Final 
Eight του Κυπέλλου 
Ελλάδας ΟΠΑΠ, ενώ 
τόνισε πως κατά πάσα 
πιθανότητα Σλούκας 
και Πάπας θα βοηθή-
σουν την ομάδα.

Στο Final Eight του 
Κυπέ λ λου Ελ λάδας 

ΟΠΑΠ βρίσκεται ήδη το 
μυαλό του Γιώργου Μπαρ-

τζώκα, που είδε τον Ολυμπι-
ακό να κερδίζει δια περιπάτου τον 

Ιωνικό για τη 16η αγωνιστική της Basket 
League.
«Με βάση αυτά που παρουσιάζει η ομάδα το τελευ-
ταίο διάστημα στην EuroLeague,γιατί παιχνίδια σαν 
αυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν αποτελούν κρι-
τήριο, νομίζω πως η ομάδα είναι έτοιμη να διεκδική-
σει τον τίτλο. Το Κύπελλο είναι πάντα μια ιδιαίτερη 
διοργάνωση, όπου τα παιχνίδια είναι νοκ-άουτ, όλοι 
έχουν την ευκαιρία τους, οπότε πρέπει να είμαστε 
σοβαροί και έτοιμοι. Εννοείται ότι είμαστε διψασμέ-
νοι, δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που να παίζει στον 
Ολυμπιακό και να μην έχει κίνητρο.
Ελπίζουμε πως θα είναι έτοιμοι Σλούκας και Πάπας. 
Ο Σλούκας έκανε ατομική σήμερα, θα κάνει και 
αύριο για να μπει στην ομαδική την Τρίτη (14/02). 
Κατά μεγάλο ποσοστό πιστεύουμε ότι θα είναι», 
ανέφερε ενδεικτικά ο Έλληνας τεχνικός των ερυθρο-
λεύκων.

Ολυμπιακός - Ιωνικός 100-68: 
Περίπατο και σε ουδέτερη έδρα οι 
Πειραιώτες, με το βλέμμα στο Final 
Eight

Δια περιπάτου νίκησε ο Ολυμπιακός τον Ιωνικό (100-68) στο κλειστό του Λαυρίου, με τον Γιώργο 
Μπαρτζώκα να περιμένει πλέον την επιστροφή του Κώστα Σλούκα εν όψει του Final Eight του Κυπέλλου 
Ελλάδας ΟΠΑΠ.

Παναθηναϊκός - 
Προμηθέας 87-79: 
Μέτρησε τις δυνάμεις 
του και έδωσε ρυθμό σε 
Πονίτκα - Αγραβάνη

Ζορίστηκε από τον Προμηθέα, 
αλλά έμεινε όρθιος ο Παναθη-
ναϊκός, επικρατώντας με 87-79, 
στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστι-
κής της Basket League και στρέφο-
ντας πλέον το ενδιαφέρον του στο 
Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας 
ΟΠΑΠ.
Ο Παναθηναϊκός έδωσε ένα δυνατό 
τεστ πριν από το Final Eight του 
Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ, με τον 
Προμηθέα να εμφανίζει ένα ιδιαί-
τερα ανταγωνιστικό πρόσωπο. Οι 
πράσινοι κατάφεραν να επικρατή-
σουν τελικά με 87-79, στο παιχνίδι 
με το οποίο ολοκληρώθηκε η 16η 
αγωνιστική της Basket League.
Ο Ματέους Πονίτκα επέστρεψε στη 
δράση και αποδείχθηκε καταλυτι-
κός για τους γηπεδούχους, μετρώ-
ντας 15 πόντους (3/3 τρίποντα), 
4 ριμπάουντ, 2 ασίστ αλλά και 3 
λάθη. Πολύ καλός στο εγχώριο ντε-
μπούτο του με τα πράσινα ο Δημή-
τρης Αγραβάνης, ο οποίος είχε 12 
πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 κλεψί-
ματα. Στους 13 πόντους ο Ντουέιν 
Μπέικον, χωρίς να ενθουσιάσει. 
Κοντά στο double-double με 11 
πόντους, 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ 
ο Πάρις Λι
.
Ο αγώνας
Ράθυμο ξεκίνημα για τον Παναθη-
ναϊκό, με τον Προμηθέα να βρίσκε-
ται νωρίς νωρίς σε double-score 
(8-16, 6’) και να κλείνει την περίοδο 
στο +10 (14-24, 10’), με τον Νίκο 
Γκίκα να πετυχαίνει το πέμπτο τρί-
ποντο των Πατρινών σε δέκα προ-
σπάθειες.
Οι Ματ Τόμας και Δημήτρης Αγρα-
βάνης με 6 και 8 πόντους αντί-
στοιχα μπήκαν στην εξίσωση και 
βοήθησαν τους πράσινους να πλη-
σιάσουν στο καλάθι (32-24, 16’), 

ενώ οι γηπεδούχοι προσπέρασαν 
με 39-38 (18’25») έπειτα από δύο 
βολές του Ντουέιν Μπέικον, ένα λέι 
απ του Ντέρικ Γουίλιαμς και ένα τρί-
ποντο δια χειρός Ματέους Πονίτκα.
Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν 
να είναι εξαιρετικά ανταγωνιστι-
κοί και μετά την ανάπαυλα, με τον 
Αρνόλντας Κουλμπόκα να βάζει 9 
πόντους στην τρίτη περίοδο και να 
μην αφήνει το τριφύλλι να απομα-
κρυνθεί (66-63, 30’).
Η ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς 
μπήκε αποφασιστικά στην τελευ-
ταία περίοδο και πέτυχε 4 διαδο-
χικά κλεψίματα σε λιγότερο από 
2 αγωνιστικά λεπτά. Ωστόσο, οι 
γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να 
κεφαλαιοποιήσουν αυτές τους τις 
ενέργειας για να πάρουν ένα ικα-
νοποιητικό προβάδισμα και ο Προ-
μηθέας κατάφερε να φέρει το ματς 
στα ίσια (76-76) στο 36’30», βάζο-
ντας πολύ μεγάλη πίεση στον Πανα-
θηναϊκό. Το time-out που πήρε ο 
Μαυροβούνιος τεχνικός απέδωσε 
καρπούς, αφού το τριφύλλι έτρεξε 
ένα σερί 9-0 και διαμόρφωσε το 
85-76 στα 51» πριν το φινάλε, λίγο 
πριν γραφτεί το τελικό 87-79.
Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθη-
ναϊκού: 19/34 δίποντα, 9/26 τρίπο-
ντα, 22/29 βολές, 37 ριμπάουντ ( 28 
αμυντικά - 9 επιθετικά), 18 ασίστ, 7 
κλεψίματα, 12 λάθη
Τα ομαδικά στατιστικά του Προ-
μηθέα: 21/32 δίποντα, 9/27 τρίπο-
ντα, 10/15 βολές, 29 ριμπάουντ ( 27 
αμυντικά - 2 επιθετικά), 14 ασίστ, 9 
κλεψίματα, 13 λάθη
Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομά-
δων: Στη 17η αγωνιστική ο Πανα-
θηναϊκός θα υποδεχτεί στο ΟΑΚΑ 
την Καρδίτσα (04/03) και ο Προμη-
θέας θα παίξει στην Πάτρα με τον 
ΠΑΟΚ (04/03).
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Άρης - Παναθηναϊκός 1-2: Άρης - Παναθηναϊκός 1-2: 
Πράσινη αντεπίθεση με Πράσινη αντεπίθεση με 
τεράστιο διπλότεράστιο διπλό σελ. 61σελ. 61 σελ. 68σελ. 68

Ερυθρόλευκο Ερυθρόλευκο 
ξέσπασμα με ξέσπασμα με 
μπαλάρα και εξάραμπαλάρα και εξάρα

Ολυμπιακός - Ιωνικός Ολυμπιακός - Ιωνικός 
100-68: Περίπατο και σε 100-68: Περίπατο και σε 
ουδέτερη έδραουδέτερη έδρα

σελ. 62σελ. 62
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