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“Πολλοί 
από εμάς 

δεν ζούμε τα 
όνειρά μας 
γιατί ζούμε 
μέσα στους 
φόβους”
Les Brown

Ευγενικοί μου αναγνώστες 

κι αναγνώστριες, εύχομαι 

απ’ την καρδιά μου να σας 

βρίσκω κι αυτή την εβδομάδα 

με υγεία με τ’ αγαπημένα σας 

πρόσωπα.

Σήμερα, θέλω λίγο να μοιραστώ μαζί σας 

κάτι που όλοι ακούτε κάθε μέρα μόλις 

συναντηθείτε ή τηλεφωνηθείτε με κάποιον 

γνωστό, φίλο ή συγγενή.

-Γειά σου, τι κάνεις;

-Μια χαρά είμαι, δόξα το Θεό.

-Κανένα νέο έχεις;

Και αρχίζει και λέει, λέει, λέει εκ των 

οποίων τα περισσότερα να είναι προβλήματα 

προσωπικά ή οικογενειακά…

Και διερωτάσαι τρελός είναι αυτός, μου είπε 

όλα καλά και με τα προβλήματα που μου 

εξιστορεί δεν ξέρω κι εγώ εάν θα βρίσκεται 

αύριο εδώ μαζί μας.

Καλά μου φιλαράκια, κακά το ψέματα, ο 

καθένας από εμάς κουβαλάει τον δικό του 

Γολγοθά, μικρό ή μεγάλο, και όταν κλείνει η 

πόρτα του σπιτιού σου κανένας δεν ξέρει τι 

γίνεται από πίσω.

Φυσικά, εύχομαι και θέλω όλος ο κόσμος, 

και ειδικά οι νέοι άνθρωποι, να περνούν 

καλά και να έχουν την υγεία τους. Δεν 

πρέπει ποτέ εμείς οι πιο μεγάλοι να 

συγκρίνουμε τις δικές μας εποχές όταν 

ήμασταν νέοι με τις σημερινές και δύσκολες 

εποχές.

Πάντα μπορεί να υπήρχαν κίνδυνοι για την 

νεολαία, αγόρια και κορίτσια, αλλά πλέον 

μ’ αυτήν την περιβόητη τεχνολογία όλα 

είναι διαφορετικά και αρκετά δύσκολα. Οι 

παγίδες του κομπιούτερ πάμπολλες πίσω 

από ωραία λόγια και προτάσεις εγκυμονούν 

κίνδυνοι και παγίδες και ένα απονήρευτο 

παιδί είναι εύκολο να παγιδευτεί. Γι’ 

αυτό πάντα έλεγα στους γνωστούς μου 

να είσαι φίλος με την κόρη και το γιό σου 

και να συζητάτε ακόμα και τα πιο απίθανα 

πράγματα που θα μπορούσες να μοιραστείς 

με τα παιδιά σου, γιατί αυτό που διαβάζουν 

στο κομπιούτερ είναι διαφορετικά απ’ αυτά 

που τους λες εσύ.

Οπότε, εάν δεν το συζητήσετε και βγάλεις 

αυτές τις περίεργες Ελληνικές φωνές και 

κραυγές, το παιδί δεν θα σου ξαναπεί τίποτα 

γιατί δεν θέλει να ακούει τα απωθημένα 

των γονιών του με άναρθρες κραυγές. ΦΙΛΟΙ 

ΜΟΝΟΝ ΦΙΛΟΙ ΜΕ ΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΣΤΙΣ 

ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΠΟΧΕΣ.

Και να μην κάνετε τους παντογνώστες. Τα 

παιδιά μας με την σημερινή τεχνολογία 

από 6 ετών στο σχολείο ξέρουν περισσότερα 

από εμάς. Όλοι αγαπάμε τα παιδιά μας 

και θέλουμε το καλό τους αλλά οι εποχές 

άλλαξαν και πρέπει να μάθουμε να 

προσαρμοζόμαστε… ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ!!!

Γεια σας μέχρι την άλλη εβδομάδα.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

KI OΛΟΙ ΡΩΤΑΝΕ
 ΕΧΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΝΕΑ;
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ΟΗΕ: Μια γυναίκα πεθαίνει κάθε δυο λεπτά κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης ή στον τοκετό

Μ
ια γυναίκα συνεχίζει ακόμα να πεθαίνει κάθε δυο 
λεπτά σε παγκόσμια κλίμακα εξαιτίας επιπλο-
κών που συνδέονται με την εγκυμοσύνη ή κατά 
τη γέννηση, παρότι η μητρική θνησιμότητα είχε 

μειωθεί κατά το ένα τρίτο μέσα σε είκοσι χρόνια, προειδοποιεί 
σήμερα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
Είχαν επιτευχθεί πρόοδοι ως προς τη μείωση του αριθμού 
των θανάτων αυτής της φύσης μεταξύ του 2000 και του 2015, 
όμως τα κεκτημένα αποτελματώθηκαν και σε ορισμένες περι-
πτώσεις, η κατάσταση αντιστράφηκε έπειτα από μια περίοδο.
Όπως επισημαίνεται σε έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που 
συντάχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο 
παγκόσμιος δείκτης μητρικής θνησιμότητας μειώθηκε κατά 
34,3% από το 2000 ως το 2020. Η Λευκορωσία κατέγραψε 
τη μεγαλύτερη μείωση, ενώ η Βενεζουέλα τη μεγαλύτερη 
αύξηση, ακολουθούμενη από την Κύπρο, την Ελλάδα και τις 
ΗΠΑ, σύμφωνα με το κείμενο.
Παγκοσμίως, 287.000 γυναίκες πέθαναν κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης ή του τοκετού το 2020 —με άλλα λόγια, κατα-
γραφόταν ένας θάνατος κάθε δυο λεπτά της ώρας—, έναντι 
446.000 το 2000. Όμως η μείωση είναι πολύ πιο οριακή από 
τους 309.000 θανάτους που είχαν καταγραφεί το 2016, όταν 
τέθηκαν σε ισχύ οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ.
Η εγκυμοσύνη παραμένει «εξαιρετικά επικίνδυνη εμπειρία για 
εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο που δεν έχουν πρόσβαση 
σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας με σεβασμό προς 
αυτές», στηλίτευσε ο Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, ο 
γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου 
που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στη Γενεύη.
«Αυτές οι νέες στατιστικές αποκαλύπτουν την επείγουσα ανά-
γκη να εξασφαλιστεί πως κάθε γυναίκα και κάθε κορίτσι θα 
έχει πρόσβαση σε κρίσιμες υπηρεσίες υγείας πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά τη γέννηση και τη δυνατότητα να ασκήσουν 
πλήρως τα αναπαραγωγικά δικαιώματά τους». Ο αριθμός των 
θανάτων αυξήθηκε η παρέμεινε στάσιμος σχεδόν σε όλες τις 
περιοχές του πλανήτη τα τελευταία χρόνια, με την εξαίρεση της 
Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας (–35%) και της κεντρικής 
και νότιας Ασίας (–16%).

Έλλειψη 900.000 μαιών παγκοσμίως
Στις δύο από τις οκτώ περιφέρειες των Ηνωμένων Εθνών —
Ευρώπη/Βόρεια Αμερική και Λατινική Αμερική/Καραϊβική—, 
ο δείκτης μητρικής θνητότητας αντί να υποχωρήσει αυξήθηκε 
την περίοδο από το 2016 ως το 2020, αντίστοιχα κατά 17% 
και 15%. Οι θάνατοι πάντως επικεντρώνονται στις πιο φτω-
χές περιφέρειες του κόσμου και σε χώρες που πλήττονται από 
ένοπλες συρράξεις.
Το 2020, περί το 70% των θανάτων καταγράφηκε στην υπο-

σαχάρια Αφρική, όπου ο δείκτης μητρικής θνησιμότητας είναι 
«136 φορές υψηλότερος από ό,τι στην Αυστραλία και στη Νέα 
Ζηλανδία», τόνισε η συγγραφέας της έκθεσης του ΟΗΕ, η Δρ. 
Τζένη Κρέσγουελ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Σε 
εννιά χώρες που βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρές ανθρω-
πιστικές κρίσεις (Υεμένη, Σομαλία, Νότιο Σουδάν, Συρία, ΛΔ 
Κονγκό, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Σουδάν και 
Αφγανιστάν), ο δείκτης μητρικής θνητότητας είναι υπερδιπλά-
σιος από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
Οι κυριότερες αιτίες των θανάτων είναι οι αιμορραγίες, η 
αρτηριακή υπέρταση, οι μολύνσεις που συνδέονται με την 
εγκυμοσύνη, οι επιπλοκές αμβλώσεων υψηλού κινδύνου και 
τα υποκείμενα νοσήματα που τείνει να επιδεινώνει η εγκυμο-
σύνη (HIV/AIDS, ελονοσία...), καθώς και επιπλοκές που θα 
μπορούσαν εύκολα να είχαν αποτραπεί ή θεραπευτεί, σύμ-
φωνα με τον ΠΟΥ.
Ο οργανισμός υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι προ-
γεννητικοί έλεγχοι και οι ιατρικές φροντίδες μετά τον τοκετό 
και χαρακτηρίζει «απόλυτα απαραίτητο» οι γυναίκες να έχουν 
τον έλεγχο της αναπαραγωγικής τους υγείας, ιδιαίτερα να μπο-
ρούν να αποφασίσουν εκείνες αν θα κάνουν παιδιά και πότε, 
ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν και να αφήνουν να 
περάσουν κάποια χρονικά διαστήματα ανάμεσα σε εγκυμο-

σύνες.
«Μπορούμε και πρέπει να πάμε καλύτερα, επενδύοντας επει-
γόντως στον οικογενειακό προγραμματισμό και αναπληρώνο-
ντας την παγκόσμια έλλειψη 900.000 μαιών», τόνισε η εκτελε-
στική διευθύντρια του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον 
Πληθυσμό (UNFPA), Δρ. Νατάλια Κανέμ, στο δελτίο Τύπου του 
οργανισμού.
Χειρότερα, σύμφωνα με τον Δρ. Άνσου Μπάνερτζι του ΠΟΥ, οι 
στατιστικές για το 2020, που δεν είναι ακόμη γνωστές, αναγ-
γέλλονται ζοφερές, λόγω των παράπλευρων συνεπειών της 
πανδημίας του νέου κορονοϊού και της οικονομικής κρίσης.

Ο καπνός της πυρκαγιάς αυξάνει τον κίνδυνο 
πρόωρου τοκετού
Η έκθεση στον καπνό μιας πυρκαγιάς αυξάνει την πιθανότητα 
μια έγκυος να γεννήσει πρόωρα, δείχνει μια νέα αμερικανική 
επιστημονική μελέτη, μια από τις μεγαλύτερες του είδους της.
Ο καπνός της πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την 
υγεία, επειδή περιέχει πολύ μικροσκοπικά σωματίδια (ΡΜ2,5), 
τα οποία μπορούν να διεισδύσουν βαθιά στους πνεύμονες και 
να επιδεινώσουν προϋπάρχοντα προβλήματα όπως το άσθμα 
και η καρδιοπάθεια. Τα εν λόγω σωματίδια είναι δυνατό να 
ταξιδέψουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από 
την περιοχή της πυρκαγιάς, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει τις επιζήμιες επιπτώσεις 
γενικότερα της κακής ποιότητας του αέρα πάνω στην ανθρώ-
πινη υγεία, ιδιαίτερα των εγκύων, π.χ. λόγω αιθαλομίχλης σε 
μία πόλη. Ο πρόωρος τοκετός, από την άλλη, έχει συσχετιστεί 
με αυξημένη πιθανότητα για διάφορα κατοπινά προβλήματα 
υγείας.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Αν Γουόλντροπ του Πανε-
πιστημίου Στάνφορντ της Καλιφόρνιας, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό γυναικολογίας-μαιευ-
τικής «American Journal of Obstetrics & Gynecology», συσχέ-
τισαν στοιχεία τοκετών από περίπου 2,55 εκατομμύρια γυναί-
κες, με στοιχεία από πυρκαγιές με βάση δορυφορικές εικόνες. 
Εκτιμήθηκε έτσι κάθε έγκυος, ανάλογα με την περιοχή που διέ-
μενε, κατά πόσο είχε εκτεθεί σε πυρκαγιές και ποιά επίπτωση 
είχε αυτό στην κατοπινή γέννα. Κατά την χρονική περίοδο ενός 
μηνός πριν τη σύλληψη του μωρού μέχρι την 20ή εβδομάδα 
της κύησης, το 86% των εγκύων είχαν εκτεθεί σε τουλάχιστον 
μια μέρα με καπνό πυρκαγιάς, με τον μέσο όρο της διάρκειας 
έκθεσης να είναι 7,5 μέρες.
Διαπιστώθηκε ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η έκθεση στον καπνό 
από τις φωτιές, τόσο αυξημένη ήταν η πιθανότητα πρόωρου 
τοκετού. Κάθε επιπρόσθετη μέρα που μια έγκυος είχε εκτεθεί 
στον καπνό, αύξανε λιγάκι περισσότερο (κατά 0,3%) τον κίν-
δυνο πρόωρου τοκετού (πριν την 37η εβδομάδα).

H Βενεζουέλα σημείωσε τη 
μεγαλύτερη αύξηση μητρικής 
θνησιμότητας από το 2020 ως το 
2022, ακολουθούμενη από την 
Κύπρο, την Ελλάδα και τις ΗΠΑ
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Κρίσιμη, αλλά σταθερή η 
κατάσταση της υγείας του

Ο 
Ανδρέας Μικρούτσικος νο-
σηλεύεται στην εντατική.
Σύμφ ω να  μ ε  π λ η ρ ο φ ο -
ρίες, ο γνωστός παρουσι-

αστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 
«Υγεία», μετά από έν τονη δύσπνοια 
που ένιωσε.  
Έπειτα από μια σειρά εξετάσεων, στις 
οποίες υποβλήθηκε, οι γ ιατροί διέ-
γνωσαν σοβαρή λοίμωξη του αναπνευ-
στικού και τον μετέφεραν στην εντα-

τική. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν 
ότι αρχικά είχε μεταβεί στο Νοσοκο-
μείο Αττικόν.  
Η κατάσταση της υγείας του είναι κρί-
σιμη, αλλά παραμένει σταθερή.
Πριν από περίπου έ ναν χρόνο, ο 
παρουσιαστής νοσηλεύτηκε ξανά στο 
νοσοκομείο επί τρεις συνεχόμενους 
μήνες.
Είχε  αν τ ιμε τωπίσε ι  κα ι  πάλι  έ να 
σοβαρό πρόβλημα υγε ίας που τον 
οδήγησε να διασωληνωθεί στην εντα-
τική, καθώς εμφάνισε μία επιπλοκή και 
έπαθε λοίμωξη από ενδονοσοκομει-
ακό μικρόβιο.

Ανδρέας Μικρούτσικος: Στην 
εντατική με σοβαρή λοίμωξη του 
αναπνευστικού

«Κάθε κίνηση που οδηγεί προς την 
ομαλοποίηση των σχέσεων μας με 
την Τουρκία, είναι ευπρόσδεκτη 
και η Ελλάδα είναι πρόθυμη 
να ανταποκριθεί», αναφέρουν 
χαρακτηριστικά πηγές του υπουργείου 
Εξωτερικών

Η 
Ελλάδα συστηματικά προωθεί τις 
σχέσεις καλής γειτονίας, ειρήνης και 
σταθερότητας στην ευρύτερη περι-
οχή, επιλύοντας εκκρεμότητες με 

τους γείτονές της με βάση την εφαρμογή του 
Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου 
της Θάλασσας, στο πλαίσιο του σεβασμού των 
Αρχών και Αξιών του Χάρτη του ΟΗΕ», σημει-
ώνουν διπλωματικές πηγές σχολιάζοντας δη-
λώσεις Τούρκων αξιωματούχων περί ομαλο-
ποίησης διμερών σχέσεων Ελλάδος-Τουρκίας.
Υπενθυμίζεται δε πως αυτό έχει πράξει η 
Ελλάδα με χώρες όπως η Ιτα-
λία, η Αίγυπτος και η Αλβα-
νία. «Η πιστή τήρηση των εν 
λόγω κανόνων είναι η προϋ-
πόθεση ώστε να επιλυθεί η 
μοναδική διαφορά μας με τη 
γείτονα Τουρκία, που είναι η 
οριοθέτηση της υφαλοκρη-
πίδας και ΑΟΖ», υπογραμμί-
ζουν οι ίδιες πηγές.
«Κάθε κίνηση που οδηγεί 
προς την ομαλοποίηση των σχέσεων μας με 
την Τουρκία, είναι ευπρόσδεκτη και η Ελλάδα 
είναι πρόθυμη να ανταποκριθεί».

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: ΗΠΑ και Ελλά-
δα προωθούν τους κοινούς στόχους 
για ειρήνη και ευημερία
Η ισχυρή εταιρική σχέση μεταξύ των Ηνωμέ-
νων Πολιτείων και της Ελλάδας βρέθηκε στο 
επίκεντρο της πρόσφατης επίσκεψης που 
πραγματοποίησε ο Αμερικανός υπουργός 
Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, στη χώρα μας. 
Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διπλω-
ματικών συντακτών, ο εκπρόσωπος του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, αναφέρθηκε στον 
ηγετικό ρόλο που επιτελεί η Ελλάδα για τη 
προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας σε 
μια περιοχή που εκτείνεται από την Ανατολική 
Μεσόγειο μέχρι τα Βαλκάνια και τη Μαύρη 
Θάλασσα.
Όπως σημείωσε, «ο υπουργός τόνισε ότι 
οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα προω-
θούν τους κοινούς στόχους μας για ειρήνη 

και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, στα 
Δυτικά Βαλκάνια, στην περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας και όχι μόνο. Ευχαρίστησε επί-
σης την Ελλάδα για την υποστήριξή της στην 
Ουκρανία. Συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό 
Μητσοτάκη για να επιβεβαιώσει την ισχυρή 
εταιρική σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με 
την Ελλάδα και να επιβεβαιώσει την υποστή-
ριξη των ΗΠΑ για τις ουσιαστικές συνεισφο-
ρές της Ελλάδας στη συμμαχία και τη συνεχι-
ζόμενη ηγεσία της στην περιοχή».
Ο κ. Πράις δεν παράλειψε να αναφερθεί και 
στην αναβαθμισμένη αμυντική συνεργασία 
μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αθήνας, καθώς 
και στη νέα γεωστρατηγική αξία που έχει απο-
κτήσει η Αλεξανδρούπολη για την ανατολική 
πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
«Κατά την έναρξη του Τέταρτου Στρατηγι-
κού Διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας, ο υπουργός 
Μπλίνκεν τόνισε τις κοινές μας αξίες και σημεί-
ωσε το βάθος και το εύρος της ελληνοαμερικα-

νικής συνεργασίας. Υπο-
γράμμισε τη σημασία της 
επικαιροποιημένης Συμ-
φωνίας Αμοιβαίας Αμυντι-
κής Συνεργασίας (MDCA) 
ως το θεμέλιο της διμε-
ρούς αμυντικής συνερ-
γασίας μας στο λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης, το 
οποίο λειτουργεί ως στρα-
τηγικός κόμβος για την ενί-

σχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ ως 
απάντηση στον βίαιο πόλεμο της Ρωσίας στην 
Ουκρανία», τόνισε χαρακτηριστικά.
Τέλος, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
επισήμανε τον ρόλο που επιτελεί η Ελλάδα 
στο σχέδιο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ενεργειακής ασφάλειας και αναφέρθηκε στους 
νέους δεσμούς που σφυρηλατούνται μεταξύ 
της κοινωνίας των πολιτών των δύο χωρών. 
Όπως ανάφερε ο κ. Πράις, «ο υπουργός 
(Άντονι Μπλίνκεν) τόνισε τον ρόλο της Ελλά-
δας στην ενίσχυση της περιφερειακής ενεργει-
ακής ασφάλειας και την ανάπτυξη των δεσμών 
μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών των δύο 
χωρών μας. Τόνισε τον θετικό αντίκτυπο που 
θα έχει η αυξημένη πολιτιστική και εκπαιδευ-
τική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας στη σχέση μας 
για τις επόμενες γενιές. Συναντήθηκε επίσης με 
τον υπουργό Εξωτερικών, (Νίκο) Δένδια, για 
να συζητήσουν τα πρόσφατα ταξίδια τους στην 
Τουρκία και την επείγουσα βοήθεια που απαι-
τείται για την ανοικοδόμηση από τους κατα-
στροφικούς σεισμούς».

Διπλωματικές πηγές: Ευπρόσδεκτη 
κάθε κίνηση ομαλοποίησης σχέσεων 
με την Τουρκία
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Πότε και πώς θα προκηρυχθούν οι εκλογές - Το μήνυμα από την αυριανή περιοδεία Μητσοτάκη στη Λάρισα

Η 
ώρα της αλήθειας για τις εκλο-
γές έχει φτάσει, καθώς ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης φέρεται 
να έχει καταλήξει στις οριστι-

κές του αποφάσεις για την προκήρυξη 
των εκλογών που θα γίνουν στις 9 Α-
πριλίου.
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης 
πήρε την απόφαση να μετατεθεί το 
υπουργικό συμβούλιο που ήταν προ-
γραμματισμένο για τις 28 Φεβρουαρίου 
και να γίνει κατά πάσα πιθανότητα την 
Παρασκευή 3 Μαρτίου, όπου θα κλει-
δώσει και η απόφαση για τον κατώτατο 
μισθό που θα ισχύει από την 1η Απρι-
λίου.
Από εκεί και μετά ανοίγει ο δρόμος για 
την προκήρυξη των εκλογών, με όλο και 
περισσότερα στελέχη της ΝΔ να κάνουν 
λόγο για τις 9 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη. 
Ακούστηκε και η 8η Μαρτίου, πλην 
όμως προγραμματίζεται η επίσκεψη 
ξένου αξιωματούχου στη χώρα μας. Ο 
κ. Μητσοτάκης, βεβαίως, μας έχει συνη-
θίσει σε εκπλήξεις, αλλά, όπως παρα-
δέχθηκε σήμερα ο διευθυντής του 
γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού 
Δημήτρης Τσιόδρας στον ΣΚΑΪ, για να 
γίνουν οι εκλογές 9 Απριλίου, η Βουλή 
θα πρέπει να έχει διαλυθεί ως τις 10 
Μαρτίου.
Ως αυτή την ώρα, ο κ. Μητσοτάκης δεν 
έχει κοινοποιήσει στον ευρύτερο κύκλο 
του πώς θα γίνει η προκήρυξη των 
εκλογών, πέρα από την ενημέρωση που 
αυτονόητα θα κάνει στην ΠτΔ. Η μια 
εναλλακτική είναι να γίνει ένα υπουρ-
γικό συμβούλιο με πανηγυρικό χαρα-
κτήρα και η άλλη ο κ. Μητσοτάκης με 
ένα συμβατικό διάγγελμα να ανακοινώ-
σει τις αποφάσεις του στους πολίτες.
Μετά την προκήρυξη των εκλογών, 
μάλιστα, αναμένεται να λάβει χώρα και 
μια πανηγυρική συνεδρίαση της ολο-
μέλειας των βουλευτών της ΝΔ και της 
Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, 
πιθανότατα στα γραφεία της ΝΔ, ενώ 
μετά ο κ. Μητσοτάκης θα πάρει τον 
δρόμο για τις περιοδείες.
Πέρα από την προκήρυξη των εκλο-

γών, στην κυβέρνηση πρέπει να πάρουν 
αποφάσεις και για δύο κομβικά πόστα. 
Η πρώτη μοιάζει ειλημμένη: η αντικατά-
σταση του κυβερνητικού εκπροσώπου 
Γιάννη Οικονόμου από τον υπουργό 
Επικρατείας Ακή Σκέρτσο, μιας και ο 
κ. Οικονόμου θα είναι υποψήφιος στη 
Φθιώτιδας.

Στη Λάρισα που βγάζει κυβέρ-
νηση
Αύριο το πρωί, πάντως, ο κ. Μητσο-
τάκης προγραμματίζει να βρεθεί στη 
Λάρισα.

Το ενδιαφέρον στοιχείο, όμως, είναι ότι 
η Λάρισα βγάζει… κυβέρνηση, ενώ τα 
τελευταία χρόνια το ποσοστό των πρώ-
των δύο κομμάτων είναι πολύ κοντινό 
και με το εθνικό τους ποσοστό. Έτσι, στις 
εκλογές του 2019 πρώτο κόμμα ήταν 
άνετα η ΝΔ με διαφορά οχτώ μονάδων, 
ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτευσε στις διπλές κάλπες 
του 2015, ενώ στις διπλές εκλογές του 
2012 την πρωτιά κέρδισε η ΝΔ. Αντι-
στοίχως, το ΠΑΣΟΚ ήταν πρώτο το 2009.
Μια ιστορική αναδρομή, δε, αποδει-
κνύει ότι από το 1974, το εκλογικό απο-
τέλεσμα της Λάρισας μόνο μια φορά δεν 
έχει ευθυγραμμιστεί με το εθνικό: το 
2000, όταν η ΝΔ κέρδισε τον νομό με 
4 μονάδες, αλλά στις εθνικές εκλογές 
ηττήθηκε από το ΠΑΣΟΚ.
Γιατί συμβαίνει αυτό στην περίπτωση 
της Λάρισας; Πρόκειται για έναν από 
τους μεγαλύτερους νομούς της χώρας 
που στο «δείγμα» της συμπεριλαμβάνει 
τόσο τον αστικό πληθυσμό της πόλης, 
όσο και τον αγροτικό πληθυσμό του 
κάμπου. Με άλλα λόγια, η εν λόγω πόλη 

συμπυκνώνει ετερογενή στρώματα του 
εκλεκτορικού σώματος, με αποτέλεσμα 
η έκβαση της κάλπης να είναι σχεδόν 
πάντα μια μικρογραφία των εθνικών 
εκλογών. Για όσους είναι εμπειρότεροι 
στις εκλογές, ο συνδυασμός αστικού και 
αγροτικού στοιχείου στη Λάρισα είναι 
η νέα εκδοχή του παλιού «Υπολοίπου 
Αττικής» που πάντα εξεταζόταν ως κρί-
σιμο δείγμα. Η μόνη «παραφωνία» της 
Λάρισας, πάντως, είναι το ποσοστό που 
παίρνει το ΚΚΕ, το οποίο παραδοσιακά 
είναι ισχυρότερο από το εθνικό του.

Οικονόμου: Ανοικτό το ενδε-
χόμενο debate Μητσοτάκη - 
Τσίπρα
Απολύτως ανοικτό άφησε ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου το 
ενδεχόμενο ενός debate ανάμεσα στον 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και 
τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης Αλέξη Τσίπρα.
Συγκεκριμένα, κατά την καθιερωμένη 
ενημέρωση των πολιτικών συντα-
κτών, ο Γιάννης Οικονόμου ερωτήθηκε 
αν αναμένεται να δούμε τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα σε 
κατάσταση αντίστοιχη με εκείνη που 
θα βρεθεί ο ίδιος σήμερα με την εκπρό-
σωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου 
στην ΕΡΤ.
«Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 
εκστρατείας, ένα από τα ζητούμενα 
είναι και η τηλεμαχία μεταξύ των πολι-
τικών αρχηγών όλων των κομμάτων και 
ενδεχομένως μεταξύ των δύο κομμάτων 
που προηγούνται. Αυτό γινόταν και στις 
προηγούμενες προεκλογικές αναμετρή-
σεις. Θα υπάρχουν διαβουλεύσεις και 
συζητήσεις και όταν ξεκινήσει η προε-
κλογική περίοδος θα μπορούμε να τα 
δούμε αυτά ακόμη πιο συγκεκριμένα».
Μετά από αυτή την τοποθέτηση, έγινε 
νέα ερώτηση στον Οικονόμου: «δεν 
είστε δηλαδή αρνητικός στη διεξαγωγή 
ενός debate ανάμεσα στον πρωθυ-
πουργό και τον Αλέξη Τσίπρα», με τον 
κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά 
«Όχι βέβαια».

Εκλογές 2023: «Κλείδωσαν» για 9 Απριλίου 
οι κάλπες - Οι οριστικές αποφάσεις 
Μητσοτάκη 

Δένδιας: Μπορεί να βρεθεί 
μία αμοιβαία επωφελής λύση 
με την Τουρκία 

Γ
ια τις ελληνοτουρκικές σχέσεις όπως αυτές δι-
αμορφώθηκαν μετά τους καταστροφικούς σει-
σμούς της 6ης Φεβρουαρίου μίλησε ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 

ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επιβεβαίωσε 
ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μείωση της έντασης 
ανάμεσα στις δύο πλευρές ενώ σχολίασε και την μηδε-
νική τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο.
Όπως εξήγησε, μάλιστα, βασικό μέλημα της ελληνι-
κής διπλωματίας, είναι η διατήρηση του καλού κλίμα-
τος, καθώς, πλέον, είναι ευκολότερο να γίνει μία επανέ-
ναρξη των συζητήσεων ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα.
Απαντώντας σε ερώτημα για τα αποτελέσματα της επί-
σκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι 
Μπλίνκεν στην Αθήνα υποστήριξε πως «θα προτιμούσα 
η επίσκεψη να γινόταν χωρίς πυρετό. Ήταν μία εξαιρε-
τική επίσκεψη. Οι ΗΠΑ διατύπωσαν δημοσίως και κατ’ 
ιδίαν την αναγνώριση του ρόλου της Ελλάδας. Η Ελλάδα 
είναι σταθερός πυλώνας ειρήνης και δικαίου και του 
δικαιου της θάλασσας».
Κληθείς να απαντήσει στην επόμενη μέρα των ελλη-
νοτουρκικών σχέσεων αλλά και τα μηνύματα που 
έχει αποκομίσει ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, 
ο Νίκος Δένδιας δήλωσε πως «είχα μιλήσει με τον 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Οι ΗΠΑ είδαν με πολύ θετικό 
τροπο τη δυνατότητα επανέναρξης των συζητήσεων, 
αλλά μέχρι εκεί. Μη θεωρήσει κανείς ότι η αμερικα-
νική πλευρά μπήκε σε λεπτομέρειες. Δεν υπήρξε κάτι 
τέτοιο».
Στη συνέχεια απαντώντας σε σχετικό ερώτημα αναφο-
ρικά με το πότε θα ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ Αθή-
νας και Άγκυρας ο κ. Δένδιας είπε πως «η βοήθεια που 
δώσαμε είναι άσχετη με την εξωτερική πολιτική. Δεν 
ζητάμε ανταλλάγματα. Το κλίμα είναι διαφορετικό. 
Υπάρχει η επαναπροσέγγιση των κοινωνιών και είναι 
ευκολότερο να γίνει επανέναρξη των συζητήσεων. Είμα-
στε παραμονή των εκλογών. Να διαφυλάξουμε το καλό 
κλίμα που υπάρχει. Μειώθηκε δραστικά η τουρκική 
παραβατικότητα στο Αιγαίο. Το κλίμα επιτρέπει επα-
νέναρξη των συζητήσεων και θέλουμε να το διατηρή-
σουμε. Δεν θέλω να ξύσω πληγές για το παρελθόν που 
μας πλήγωσε. Εμείς έχουμε σαφή αντίληψη των πραγ-
μάτων. Να διαφυλαχθεί το καλό κλίμα».
«Πιστεύω ότι μπορούν να λυθούν οι διαφορές. 
Πιστεύω ότι πάνω σε αυτή τη βάση, μπορεί να βρεθεί 
μία αμοιβαία επωφελής λύση», συμπλήρωσε ο υπουρ-
γός Εξωτερικών. Ακολούθως απαντώντας σε ερώτηση 
σχετικά με την πρόοδο που επιδεικνύεται μεταξύ Τουρ-
κίας και ΝΑΤΟ αναφορικά με την ένταξη της Φινλανδίας 
και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ στη Συμμαχία ο κ. Δένδιας 
είπε ότι «είναι απολύτως θετικό. Η Τουρκία πρέπει να 
κυρώσει την ένταξη των δύο χωρών. Λάθος να αφή-
νουμε εκτός Σουηδία και Φινλανδία».
«Δεν πίστευα ποτέ ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει κάτι. Το 
τυχαίο φοβόμουν. Μειώνεται δραματικά, αν δεν μηδε-
νίζεται τελείως η πιθανότητα», επεσήμανε ακόμη σχε-
τικά με το εάν υπάρχει φόβος για θερμό επεισόδιο με 
την Τουρκία.
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Μ
όλις το 40% των θανάτων στην 
Ελλάδα που αποδόθηκαν στον 
κορωνοϊό το 2020 οφειλόταν 
αμιγώς στην Covid-19, όπως 

προκύπτει από τα νεότερα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ.
Τα νέα δεδομένα ουσιαστικά ενισχύουν το 
επιχείρημα ότι στην προσπάθεια πλήρους 
καταγραφής των επιπτώσεων της πανδημίας 
η Ελλάδα καταχώρισε ως θανάτους Covid 
πολλές απώλειες οι οποίες θα μπορούσαν 
εύλογα να αποδοθούν σε άλλα παθολογικά 
αίτια, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η θέση 
της στις παγκόσμιες κατατάξεις.
Σύμφωνα με τα αναλυτικά δεδομένα της 
ΕΛΣΤΑΤ, η οποία ακολούθησε τις οδηγίες 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 

πρώτο έτος της πανδημίας 5.028 άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους στη χώρα μας έχοντας 
προβληθεί από τον κορωνοϊό.
Ωστόσο, εξ αυτών μόνο 2.061 δεν έπασχαν 
από κάποιο υποκείμενο νόσημα, άρα ο 
θάνατός τους μπορεί να αποδοθεί ευθέως 
στον ιό. Αντίθετα, τα υπόλοιπα τρία πέμπτα 
των θανόντων παρουσίαζαν σοβαρή συν-
νοσηρότητα.
Περισσότεροι από 1.450 έπασχαν από 
νοσήματα του κυκλοφορικού συστήμα-
τος, ενώ σχεδόν 500 είχαν διαγνωστεί με 
κάποιας μορφής καρκινοπάθεια. Τα κυκλο-
φορικά προβλήματα και τα νεοπλάσματα 
ήταν, άλλωστε, οι δύο κυριότερες παθολο-
γικές αιτίες θανάτου στην Ελλάδα τόσο το 
2020 όσο και την πενταετία 2015-2019.

επικαιρότητα

Κορωνοϊός - ΕΛΣΤΑΤ: Μόνο το 40% 
των θυμάτων της Covid στην Ελλάδα 
το 2020 δεν είχε υποκείμενο νόσημα

Σε ξενοδοχείο της Συγγρού η 
«φυλακή» των γυναικών - θυμάτων 
του διεθνούς κυκλώματος 
trafficking

Στα δωμάτιά του οι μαστροποί 
έκλειναν τα ραντεβού με τους 
πελάτες εξαναγκάζοντας νεαρές 
κοπέλες από χώρες της Λατινικής 
Αμερικής να συνευρίσκονται 
ερωτικά μαζί τους έναντι υψηλής 
αμοιβής

Σ
τη λεωφόρο Συγγρού βρίσκε-
ται το ξενοδοχείο στη λεωφό-
ρ ο  Σ υ γ γ ρ ο ύ 
που είχε γ ίνει 

η «φυλακή» για τις γυ-
ναίκες-θύματα του δι-
εθνούς κυκλώματος 
trafficking το οποίο ε-
ξαρθρώθηκε από τους 
Αστυνομικούς της Δι-
εύθυνσης Ασφάλειας 
Αττικής σε συνεργασία 
με την Υπηρεσία Εσω-
τερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και τις κο-
λομβιανές Αρχές. Στα δωμάτιά του οι 
μαστροποί έκλειναν τα ραντεβού με 
τους πελάτες εξαναγκάζοντας νεαρές 
κοπέλες από χώρες της Λατινικής Αμε-
ρικής να συνευρίσκονται ερωτικά μαζί 
τους έναντι υψηλής αμοιβής.
Στη συνέχεια, τους αρπάζαν τα χρή-
ματα που είχαν εισπράξει και τις κρα-
τούσαν με τη βία στο ξενοδοχείο-βι-

τρίνα της λεωφόρου Συγγρού καθώς 
και σε δύο ακόμη ξενοδοχεία. Οι 
Αστυνομικοί εντόπισαν περισσότερες 
από 15 κοπέλες, από την Κολομβία, 
την Βενεζουέλα, την Βραζιλία και το 
Μαρόκο, να βρίσκονται φυλακισμένες 
στα ξενοδοχεία που χρησιμοποιούσε 
το κύκλωμα. Τα μέλη του κυκλώματος 
τις έφεραν στην Ελλάδα υποσχόμενοι 
πως θα εργαστούν ως συνοδοί σε VIP 
πρόσωπα. Αντί αυτού, ζούσαν κάτω 

από άθλιε ς συνθή-
κες και υπό τη συνεχή 
παρακολούθηση των 
μαστροπών.
Το κύκλωμα διαφή-
μιζε τα θύματά του 
μέσω ροζ ισ τοσελί-
δας και τα ραντεβού 
κανονίζονταν από το 
τηλεφωνικό κέν τρο 
το οποίο είχαν αναλά-

βει τρεις γυναίκες. Ο 62χρονος, ιδιο-
κτήτης του ξενοδοχείου στην Συγγρού 
φιλοξενούσε τις κοπέλες και παρείχε 
το χώρο για τις ερωτικές συναντήσεις 
έναντι υψηλού ποσοστού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται 
για γνωστό επιχειρηματία που δρα-
στηριοποιείται στο χώρο της διασκέ-
δασης με εστιατόρια ethnic κουζίνας 
στην Γλυφάδα και το Γκάζι.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΕΚΑΣ

Μ
έχρι τον Νοέμβριο του 2023, 
οι Καναδοί, οι Αμερικανοί πο-
λίτες και οι υπήκοοι περισσό-
τερων από 60 άλλων χωρών 

θα χρειάζονται ηλεκτρονική άδεια ταξι-
διού για να επισκεφθούν τις πιο πολλές χώ-
ρες της Ευρώπης.
Οι ταξιδιώτες σε οποιαδήποτε χώρα της 
ζώνης Σένγκεν θα πρέπει να εγγραφούν 
σε ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταξιδιωτι-
κών Πληροφοριών και Εξουσιοδότησης 
(ETIAS). Το ETIAS θα είναι παρόμοιο με το 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Εξου-
σιοδότησης (ESTA) που χρησιμοποιείται 
ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Θα χρειαστεί έγκριση ETIAS για ταξίδια 
σε: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, 
Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερ-
μανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιτα-
λία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λου-
ξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβε-
νία, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία.
Οι περισσότεροι ταξιδιώτες δεν χρειάζε-
ται να ανησυχούν. Η διαδικασία θα περι-
λαμβάνει μια γρήγορη ηλεκτρονική αίτηση 
και μια πληρωμή 7,00 ευρώ με πιστωτική 
κάρτα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή, «το ETIAS θα είναι ένα απλό, γρή-
γορο και φιλικό προς τους επισκέπτες 
σύστημα, το οποίο, σε περισσότερο από το 
95% των περιπτώσεων, θα έχει ως αποτέλε-
σμα θετική απάντηση μέσα σε λίγα λεπτά».
Η εξουσιοδότηση θα ισχύει για απερι-
όριστες εισόδους εντός τριών ετών - ή 
μέχρι την ημερομηνία λήξης του διαβα-
τηρίου του αιτούντος, όποιο είναι νωρί-
τερα - έτσι οι ταξιδιώτες που πάνε συχνά 
στην Ευρώπη δεν θα χρειάζεται να κάνουν 
αίτηση κάθε φορά. Οι Ευρωπαίοι ταξιδιώ-
τες θα πρέπει να περιορίσουν το ταξίδι 
τους σε 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε 
περιόδου 180 ημερών. Όσοι επιδιώκουν 
να ταξιδέψουν για σκοπούς όπως εργασία 
ή σπουδές θα εξακολουθούν να χρειάζο-
νται βίζα.

Σημαντικές αλλαγές στους κανόνες για 
ταξίδια σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση για 
κατοίκους Καναδά, ΗΠΑ και δεκάδων χωρών
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Υπήρξε  επικοινωνία σε καλό 
κλίμα με τον πρωθυπουργό - Ο 
Καραμανλής φέρεται να είπε: 
«Φεύγω τώρα που η παράταξη 
είναι ισχυρή και είμαι σίγουρος 
ότι θα κερδίσουμε τις εκλογές» - 
Δείτε την ανακοίνωση του πρώην 
πρωθυπουργού

Τ
ην απόφασή του να μην είναι υπο-
ψήφιος στις προσεχείς εκλογές, α-
νακοίνωσε με δήλωσή του ο Κώ-
στας Καραμανλής. Ο πρώην πρω-

θυπουργός τόνισε πως έλαβε την απόφα-
ση να ολοκληρώσει την κοινοβουλευτική 
του διαδρομή, ξεκαθαρίζοντας πως στη-
ρίζει πάντα την κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας.
Ο Κώστας Καραμανλής 
ανέφερε στη δήλωσή του:
«Αποφάσισα ότι ήρθε η 
ώρα να ολοκληρωθεί η 
κοινοβουλευτική μου δια-
δρομή.
Ως εκ τούτου δεν θα είμαι 
υποψήφιος στις προσεχείς 
εκλογές.
Προφανώς, στηρίζω πάντα την κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας, την παράταξη που 
ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και 
υπηρετώ αδιαλείπτως επί μισό σχεδόν 
αιώνα.
Πιστός στην ιστορία της, την ιδεολογία, τις 
αρχές και τις αξίες της. Με σεβασμό και 
αγάπη για τον κόσμο της και όλους τους 
Έλληνες πολίτες».

Μητσοτάκης: Τον ευχαριστώ για 
τη διαχρονική του προσφορά 
στην παράταξη
Μετά τη δήλωση του Κώστα Καραμανλή, 
στην οποία ξεκαθάρισε πως δεν θα κατέβει 
στις εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέ-
δωσε ανακοίνωση, με την οποία τον ευχα-
ριστεί για την προσφορά του στην παρά-
ταξη. 
Συγκεκριμένα, αναφέρει: 
Θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα Καρα-
μανλή για τη διαχρονική προσφορά του 
στην παράταξη και τον τόπο. Προσωπικά, 
μάλιστα, δεν ξεχνώ ότι υπό τη δική του 

κομματική ηγεσία εντάχθηκα στην πολι-
τική.
Γνωρίζω ότι έχει πάντα στην καρδιά του 
τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ περισσότερο 
σήμερα, που η καμπή στη δική του πολυ-
ετή διαδρομή συμπίπτει με το άνοιγμα 
νέων και αισιόδοξων οριζόντων για την 
πατριδα και το κόμμα μας.
Γι’ αυτό και είμαι σίγουρος ότι, απ’ όπου 
και αν βρίσκεται, θα συνεχίσει να αφιερώ-
νει όλες του τις δυνάμεις για το καλό της 
Ελλάδας και της μεγάλης μας παράταξης. 
Και θα είναι παρών στη μεγάλη εκλογική 
μάχη που ξεκινά.

Τι είπαν Μητσοτάκης και Καρα-
μανλής στη συνομιλία που προη-
γήθηκε των ανακοινώσεων

Κατά πληροφορίε ς , 
ο Κώσ τας Καραμαν-
λής συνομίλησε  καλό 
κλίμα με τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη, ο οποίος 
τον κάλεσε για να δει 
τις προθέσεις του. «Έχω 
πάρει την απόφασή μου, 
σκέφτομαι να κάνω άλλα 

πράγματα» είπε ο κ. Καραμανλής με τον κ. 
Μητσοτάκη να απαντά: «Το δέχομαι και το 
σέβομαι».  
«Φεύγω τώρα που η παράταξη είναι 
ισχυρή και είμαι σίγουρος ότι θα κερδί-
σουμε τις εκλογές» πρόσθεσε ο κ. Καρα-
μανλής στη διάρκεια της συνομιλίας, σύμ-
φωνα με κυβερνητικές πηγές.
Ως προς το πώς θα συμμετάσχει στην προ-
εκλογική εκστρατεία ο κ. Καραμανλής - ο 
οποίος ξεκαθάρισε πως θα στηρίξει την 
παράταξη - ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρε-
ται να του ζήτησε να κάνει μία ομιλία σε 
εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας στην 
Θεσσαλονίκη, κάτι το οποίο ο πρώην πρω-
θυπουργός φέρεται να απεδέχθη.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πηγές από 
το περιβάλλον του κ. Καραμανλή, η από-
φασή του να μην κατέβει στις εκλογές ήταν 
ειλημμένη εδώ και καιρό. Παράλληλα, ο 
ίδιος επιθυμούσε να υπάρχει μια διατύ-
πωση που θα δείχνει ότι δεν αμφισβητεί 
την κυβέρνηση, για τον λόγο αυτό εξάλλου 
αναφέρει πως θα τη στηρίζει πάντα.

Καραμανλής: Δεν θα είμαι 
υποψήφιος - Μητσοτάκης: Τον 
ευχαριστώ, θα είναι παρών στη 
μάχη 

Ασημίνα Χατζηανδρέου: Στέλνει 
εξώδικο στην παραγωγή του Survivor 
- «Με κρατούσαν φυλακισμένη»

«Μου έδιναν 3 ηρεμιστικά τη μέρα» 
αναφέρει, μεταξύ των κατηγοριών 
στην παραγωγή, η πρώην παίκτρια 
του Survivor All Star

Λ
ίγο καιρό μετά την αποβολή της 
από το Survivor All Star, η Ασημί-
να Χατζηανδρέου αποφάσισε να 
στείλει εξώδικο στην εταιρεία πα-

ραγωγής και τον Ατζούν Ιλίτζαλι.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδοσε η 
εκπομπή «Super Κατερίνα», η πρώην παί-
κτρια του ριάλιτι κατηγορεί την παραγωγή 
ότι μετά το τελευταίο συμβούλιο του νησιού 
την κρατούσαν περιορισμένη σε ξενοδο-
χείο, παρά τη θέλησή της.
Πιο συγκεκριμένα, το εξώδικο γράφει: 
«Παρά τα ανωτέρω, για λόγους απολύ-
τως αγνώστους σε εμένα, ουδέποτε, μέχρι 
και σήμερα, ανέλαβα το πρωτότυπο υπο-
γεγραμμένο, σε κάθε σελίδα έγγραφο της 
μεταξύ μας ισχύουσας συμφωνίας. Εξαι-
τίας του πραγματικού αυτού γεγονότος, 
δηλαδή της μη περιέλευσης εις χείρας μου, 
του μεταξύ μας υπογεγραμμένου συμ-
φωνητικού, αδυνατώ να προχωρήσω σε 
ενέργειες, για να προστατεύσω τα νόμιμα 
δικαιώματα και συμφέροντα μου, τα οποία 
έχουν παραβιαστεί κατάφωρα εκ μέρους 
σας και έχουν άγει σε ιδιαιτέρως δυσμενή 
θέση, σε σημείο βλαπτικό πλέον και για την 
υγεία μου».
Στο εξώδικο, γράφει επίσης: «Περεταίρω 
ως ιδιαιτέρως εξάρσιμο πρέπει να αναφερ-

θεί το γεγονός ότι, μετά την απομάκρυνσή 
μου από το συμβούλιο της 29ης Ιανουα-
ρίου 2023, έως και την επιστροφή μου στην 
Ελλάδα, στις 9/2/23 κατέστην όμηρός σας, 
ούσα έγκλειστη και περιορισμένη χωρίς 
τη θέληση μου, σε ένα δωμάτιο ξενοδο-
χείου, μαζί με έναν άρρενα υπάλληλό σας, 
ο οποίος παρακολουθούσα κάθε κίνηση 
και επέβλεπε τον περιορισμό μου. Ο συγκε-
κριμένος υπάλληλος δρώντας υπό τις εντο-
λές σας μου απαγόρευε να κινούμαι ελεύ-
θερα…
Κατά τη διάρκεια του επώδυνου αυτού, για 
εμένα, δεκαημέρου παράνομης κράτησής 
μου, στελέχη της παραγωγής σας μου χορη-
γούσαν καθημερινώς 3 ηρεμιστικά χάπια, 
τα οποία τα χρειαζόμουν προκειμένου να 
είμαι σε θέση να κοιμηθώ, αφού λόγω της 
έκνομης, παρά τη θέλησή μου και αόριστης 
χρονικώς κατακράτησής μου, αδυνατούσα 
να ηρεμίσω από την ταραχή μου».
Η ίδια κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα, 
είχε πει άλλωστε, πως σκοπεύει να κάνει 
«τα πάντα» για να αποδείξει πως αποβλή-
θηκε άδικα.
«Βρίσκομαι ακόμα σε κακή ψυχολογική 
κατάσταση, γι’ αυτό είμαι και τόσο ανε-
νεργή στα social media. Σας ευχαριστώ 
για το ενδιαφέρον και τα αμέτρητα μηνύ-
ματα που μου στέλνετε. Η απορία σας είναι 
η ίδια με τη δικιά μου. Θα υπάρξει απά-
ντηση για όλο αυτό. Απλά δώστε μου λίγο 
χρόνο και υπομονή. Κρατήστε τα λόγια μου 
μόλις έφτασα στο αεροδρόμιο. «Θα κάνω 
τα πάντα»», έγραψε.
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καναδάς

Ο ρυθμός πληθωρισμού του 
Καναδά επιβραδύνθηκε στο 5,9% 
τον Ιανουάριο, αλλά το κόστος των 
τροφίμων συνεχίζει να αυξάνεται

Ο 
ρυθμός πληθωρισμού του 
Καναδά επιβραδύνθηκε 
στο 5,9% τον Ιανουάριο, 
ανακοίνωσε την Τρίτη η 

Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά.
Αυτός ο αριθμός ήταν χαμηλότερος από το 
6,2 τοις εκατό που περίμεναν οι οικονομο-
λόγοι. Ωστόσο, η τιμή των ειδών παντοπω-
λείου συνέχισε να επιταχύνεται με ταχύ-
τερο ρυθμό από ό,τι τον Δεκέμβριο, ανέ-
φερε η στατιστική υπηρεσία.
Το κόστος των τόκων στεγαστικών δανείων 
συνέχισε να αυξάνεται, φθάνοντας στο 
21,2% τον Ιανουάριο, καθώς η Τράπεζα 
του Καναδά προσπαθεί να τιθασεύσει τον 
πληθωρισμό με υψηλά επιτόκια. Σημα-
τοδοτεί τη μεγαλύτερη αύξηση από τον 
Σεπτέμβριο του 1982.
Δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της επιτά-
χυνσης του πληθωρισμού σημειώθηκε το 
πρώτο εξάμηνο του 2022, ο ομοσπονδι-
ακός οργανισμός λέει ότι ο μετρικός πλη-

θωρισμός θα συνεχίσει να επιβραδύνεται 
λόγω των επιπτώσεων του έτους βάσης.
Η επίδραση του έτους βάσης αναφέρεται 
στην επίδραση των διακυμάνσεων των 
τιμών πριν από ένα έτος στον υπολογισμό 
του ετήσιου ποσοστού πληθωρισμού.
Η τελευταία φορά που ο ετήσιος πληθω-
ρισμός του Καναδά ήταν κάτω από το έξι 
τοις εκατό ήταν τον Φεβρουάριο του 2022, 
όταν ήταν 5,7 τοις εκατό.
Τα νούμερα του Ιανουαρίου σημάδεψαν 
«μια σπάνια έκπληξη προς τα κάτω» και 
ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, 
δήλωσε ο Νταγκ Πόρτερ, επικεφαλής οικο-
νομολόγος στην Bank of Montreal.
Εν τω μεταξύ, οι τιμές των τροφίμων αυξή-
θηκαν ταχύτερα τον περασμένο μήνα, 
με τις τιμές να αυξάνονται κατά 11,4 τοις 
εκατό σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Η 
ομοσπονδιακή υπηρεσία ανέφερε ότι οι 
τιμές για το κρέας, τα είδη αρτοποιίας και 
τα λαχανικά αυξήθηκαν ταχύτερα.

Το Οντάριο διερευνά τη δυνατότητα 
νέων, μεγάλης κλίμακας πυρηνικών 
σταθμών

Τ
ο Οντάριο διερευνά τη δυνατό-
τητα κατασκευής νέων πυρηνι-
κών σταθμών μεγάλης κλίμακας 
προκειμένου να καλύψει την αυ-

ξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 
και να καταργήσει σταδιακά την παρα-
γωγή φυσικού αερίου.
Μια έκθεση στα τέλη του περασμένου 
έτους από τον Independent Electricity 
System Operator διαπίσ τωσε ότ ι η 
επαρχία θα μπορούσε να εξαλείψει πλή-
ρως το φυσικό αέριο από το σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2050, ξεκι-
νώντας με μορατόριουμ το 2027, αλλά 
θα απαιτηθούν περίπου 400 δισεκα-
τομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές 
δαπάνες και περισσότερη παραγωγή, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων. 
πυρηνικών σταθμών μεγάλης κλίμακας.
Η απαλλαγή από τον άνθρακα του 
δικτύου, εκτός από τα νέα πυρηνικά, 
θα απαιτήσει περισσότερες προσπά-
θειες διατήρησης, περισσότερες ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας και περισσό-
τερη αποθήκευση ενέργειας, κατέληξε 

η έκθεση.
Η IESO είπε ότι οι εργασίες πρέπει να 
ξεκινήσουν τώρα για την αξιολόγηση 
της αξιοπιστίας νέων και σχετικά μη 
δοκιμασμένων τεχνολογιών και καυσί-
μων για την αντικατάσταση του φυσι-
κού αερίου και για τη δημιουργία μεγά-
λων πηγών νέας γενιάς, όπως πυρηνι-
κοί σταθμοί και υδροηλεκτρικές εγκα-
ταστάσεις.
Η επαρχία δεν έχει δεσμευτεί για μορα-
τόριουμ φυσικού αερίου ή σταδιακή 
κατάργηση, ή γ ια κατασκευή νέων 
πυρηνικών εγκαταστάσεων εκτός από 
τα σχέδια μικρών αρθρωτών αντιδρα-
στήρων της, αλλά τώρα διαβουλεύεται 
για την προοπτική.
Ένα έγγραφο που δημοσιεύτηκε πρό-
σφατα στο περιβαλλοντικό μητρώο της 
κυβέρνησης ζητά πληροφορίες σχετικά 
με τον καλύτερο τρόπο συμμετοχής του 
κοινού και των ιθαγενών κοινοτήτων 
σχετικά με το σχεδιασμό και την τοπο-
θεσία των εγκαταστάσεων νέας γενιάς 
και αποθήκευσης.

`
Το Οντάριο και η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση κατέληξαν σε συμφωνία 
για την υγειονομική περίθαλψη

Το Οντάριο και η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση κατέληξαν σε μια 
κατ’ αρχήν συμφωνία για την 
υγειονομική περίθαλψη, δήλωσε η 
επαρχία την Πέμπτη.

Η 
υπουργός Υγείας Σίλβια Τζόουνς 
είπε ότι η επαρχία αποδέχτηκε τη 
10ετή συμφωνία την Τετάρτη, α-
φού οι δύο πλευρές συμφώνησαν 

να προσθέσουν αναθεωρήσεις στη συμφω-
νία για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα.
«Καθώς το Οντάριο συνεχίζει να επενδύει 
σε επίπεδα ρεκόρ στο δημόσιο χρηματοδο-
τούμενο σύστημά μας, 
αυτή η πρόσθετη χρη-
ματοδότηση θα ενισχύ-
σει τις επενδύσεις του 
Οντάριο στην υγειονο-
μική περίθαλψη καθώς 
υλοποιούμε το σχέδιό 
μας για συνδεδεμένη 
και βολική φροντίδα», 
έγραψε ο Jones σε μια 
δήλωση.
«Ανυπομονούμε να 
συνεργαστούμε με τους 
ομοσπονδιακούς ομολόγους μας για να 
καταλήξουμε σε κοινό έδαφος για τη δια-
σφάλιση της βιώσιμης χρηματοδότησης 
της ομοσπονδιακής υγειονομικής περίθαλ-
ψης για τις επόμενες γενιές. Οι κάτοικοι του 
Οντάριο δεν αξίζουν τίποτα λιγότερο».
Οι πρωθυπουργοί του Καναδά συμφώνη-
σαν νωρίτερα αυτό το μήνα να αποδεχτούν 
την προσφορά της Οτάβα για περισσότερα 
από 46 δισεκατομμύρια δολάρια για να 
αυξήσουν το Canada Health Transfer.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επεξεργάζεται 
ξεχωριστές διμερείς συμφωνίες με τις επαρ-
χίες και τα εδάφη για την αντιμετώπιση των 
αναγκών που αφορούν ειδικά κάθε δικαι-
οδοσία.
Η Οττάβα είπε ότι η 10ετής συμφωνία με το 
Οντάριο περιλαμβάνει 8,4 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια σε νέα χρήματα συν 776 εκα-
τομμύρια δολάρια σε εφάπαξ αναπλήρωση 
για την αντιμετώπιση «επείγουσας ανά-
γκης, ειδικά σε παιδιατρικά νοσοκομεία και 
αίθουσες έκτακτης ανάγκης, και μεγάλους 
χρόνους αναμονής για χειρουργεία».
«Η σημερινή κατ’ αρχήν συμφωνία με το 
Οντάριο είναι μια ευκαιρία να συνεχίσουμε 
τη συνεργασία μας και να βελτιώσουμε την 

εμπειρία των εργαζομένων στον τομέα της 
υγείας και όσων φροντίζουν», έγραψε σε 
δήλωσή του ο ομοσπονδιακός υπουργός 
Υγείας Jean-Yves Duclos.
«Θα εκσυγχρονίσει το σύστημα υγειονομι-
κής μας περίθαλψης, θα βελτιώσει την πρό-
σβαση σε οικογενειακές υπηρεσίες υγείας 
και υπηρεσίες ψυχικής υγείας, θα μειώσει 
τις καθυστερήσεις χειρουργικών επεμβά-
σεων και θα στηρίξει τους εργαζόμενους 
στον τομέα της υγείας. Καλύτερη ποιότητα 
περίθαλψης σημαίνει να βοηθάς τους Κανα-
δούς να ζήσουν μεγαλύτερη και πιο υγιή 
ζωή».
Η κατ’ αρχήν συμφωνία επιτρέπει πλέον 

περαιτέρω συζητήσεις για 
το πώς θα δαπανηθούν τα 
νέα χρήματα.
Οι τομείς προτεραιότητας 
που περιγράφονται στη 
συμφωνία περιλαμβά-
νουν την ψυχική υγεία, την 
πρωτοβάθμια περίθαλψη 
και την αύξηση του αριθ-
μού των εργαζομένων στον 
τομέα της υγείας.
Οι πρωθυπουργοί της 
χώρας είχαν πει ότι απαι-

τούνται περαιτέρω συζητήσεις με την 
Οτάβα για να δημιουργηθεί μακροπρόθε-
σμη προβλεψιμότητα και σταθερότητα στην 
υγειονομική περίθαλψη.
Την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουρ-
γός του Οντάριο Νταγκ Φορντ πρότεινε να 
ενσωματωθούν στη συμφωνία αναθεωρή-
σεις.Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συμφώ-
νησε γρήγορα σε μια επίσημη διαδικασία 
αναθεώρησης για να εξετάσει τις διμερείς 
συμφωνίες χρηματοδότησης που συνή-
ψαν οι επαρχίες με την Οτάβα το 2017 για 
την αναβάθμιση των προγραμμάτων ψυχι-
κής υγείας και κατ’ οίκον φροντίδας. Οι δύο 
πλευρές συμφώνησαν επίσης σε παρόμοια 
διαδικασία για την αναθεώρηση της νέας 
συμφωνίας.
Σε επιστολή της την περασμένη εβδομάδα 
προς τον υπουργό Υγείας του Οντάριο, ο 
Ντούκλος είπε ότι η διμερής συμφωνία 
της επαρχίας θα περιλαμβάνει την εργασία 
προς ορισμένους δείκτες υγείας, τη συμ-
φωνία για παροχή «ισότιμης πρόσβασης» 
σε υποεξυπηρετούμενες ομάδες και την 
τήρηση του νόμου για την υγεία του Καναδά 
για την ενίσχυση του συστήματος δημόσιας 
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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καναδάς

Η 
Google εμποδίζει ορισμένους Καναδούς χρήστες να βλέπουν ειδησεογραφικό 
περιεχόμενο σε αυτό που η εταιρεία λέει ότι είναι μια δοκιμαστική εκτέλεση μιας 
πιθανής απάντησης στο νομοσχέδιο ειδήσεων της Φιλελεύθερης κυβέρνησης 
στο διαδίκτυο.

Γνωστός και ως Bill C-18, ο νόμος Online News θα απαιτούσε από ψηφιακούς γίγαντες όπως 
η Google και η Meta, στην οποία ανήκει το Facebook, να διαπραγματευτούν συμφωνίες 
που θα αποζημίωναν τις καναδικές εταιρείες μέσων ενημέρωσης για την αναδημοσίευση 
του περιεχομένου τους στις πλατφόρμες τους. Η εταιρεία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι περι-
ορίζει προσωρινά την πρόσβαση σε περιεχόμενο ειδήσεων για λιγότερο από το 4% των 
Καναδών χρηστών της καθώς αξιολογεί πιθανές απαντήσεις στο νομοσχέδιο. Η αλλαγή 
ισχύει για την πανταχού παρούσα μηχανή αναζήτησής της, καθώς και για τη λειτουργία 
Discover σε συσκευές Android, η οποία μεταφέρει ειδήσεις και αθλητικές ιστορίες.
Όλοι οι τύποι περιεχομένου ειδήσεων επηρεάζονται από τη δοκιμή, η οποία θα διαρ-
κέσει περίπου πέντε εβδομάδες, ανέφερε η εταιρεία. Αυτό περιλαμβάνει περιεχό-
μενο που δημιουργήθηκε από καναδικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και εφημερί-
δες. Μια εκπρόσωπος του Καναδού υπουργού Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πάμπλο 
Ροντρίγκεζ είπε ότι οι Καναδοί δεν θα τρομοκρατηθούν και χαρακτήρισε απογο-
ητευτικό το γεγονός ότι η Google δανείζεται από το βιβλίο παιχνιδιού της Meta. 
Πέρυσι, αυτή η εταιρεία απείλησε να αποκλείσει ειδήσεις από τον ιστότοπό της ως απά-
ντηση στο νομοσχέδιο.

Η Google δοκιμάζει το μπλοκ 
περιεχομένου ειδήσεων ως 
απάντηση στο νομοσχέδιο C-18

Η εργασία από το σπίτι είναι εδώ για 
να μείνει στον Καναδά, σύμφωνα με 
έρευνα

Σε μια εποχή που πολλοί άνθρωποι 
αναγκάζονται να επιστρέψουν 
στο γραφείο, κάποιοι απλά δεν το 
θέλουν.

Ν
έα έρευνα από την Robert Half, 
μια καναδική εταιρεία συμβού-
λων ανθρώπινου δυναμικού, δι-
απιστώνει ότι το 85 τοις εκατό 

των ατόμων που αναζητούν εργασία που 
ρωτήθηκαν θέλουν μόνο εργασία από το 
σπίτι ή την επιλογή να δουλέψουν κάποιες 
μέρες από το σπίτι.
Η εταιρεία λέει ότι στους ανθρώπους 
αρέσει η ευελιξία, είναι πιο παραγωγι-
κοί, είναι πιο ευτυχισμένοι και για πρώτη 
φορά για πολλούς, έχουν πράγματι 
κάποια ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής στην καριέρα τους.
«Για τους εργοδότες, 
τους επιτρέπει να δια-
τηρήσουν περισσό-
τερους ανθρώπους 
[ή] να προσελκύσουν 
περισσότερα ταλέ-
ντα», εξήγησε η Trina 
Casey-Myatt, περι-
φερε ιακή διευθύ-
ντρια της Robert Half. 
«Για τους εργοδό-
τες, νομίζω ότι είναι 
σημαντικό να εξετά-
σουν γιατί ζητάτε από τους υπαλλήλους 
σας να επιστρέψουν στο γραφείο. Υπάρ-
χει σκοπός; Υπάρχουν κάποια θετικά απο-
τελέσματα που αναζητάτε; Είναι συνερ-
γασία; 
Και μετά, ως υπάλληλος, κοίτα ποιες είναι 
οι επιλογές σου, τι είναι σημαντικό για 
σένα και εξακολουθεί να ταιριάζει στον 
τρόπο ζωής σου;»
Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι οι εργα-
ζόμενοι είναι επίσης πιο ευέλικτοι όσον 
αφορά τον μισθό, εάν τους δοθεί η επι-
λογή να εργάζονται από το σπίτι με πλήρη 
απασχόληση. 
Ωστόσο, μια ανησυχία που επισημάνθηκε 
ήταν οι άνθρωποι που εργάζονται από το 
σπίτι ανησυχούν ότι η σταδιοδρομία τους 
δεν θα προχωρήσει τόσο γρήγορα όσο 

αυτοί που βρίσκονται στο γραφείο.
«Ως υπάλληλος, εάν το εξ αποστάσεως 
είναι κάτι που είναι πραγματικά σημα-
ντικό για εσάς, αλλά η πρόοδος στην 
καριέρα σας εξακολουθεί να είναι, 
σίγουρα θα σας συνιστούσαμε να ζητάτε 
να κάνετε τακτικές συζητήσεις για την 
καριέρα σας με τον διευθυντή σας. 
Ενημερώστε τους για μερικές από τις ανη-
συχίες σας, πού βρίσκονται οι στόχοι σας 
και τι θέλετε πραγματικά να επιτύχετε με 
τον οργανισμό», είπε.
Μια γυναίκα με την οποία μίλησε το 
CityNews προτιμά να εργάζεται στο σπίτι, 
εξηγώντας ότι έχει «περισσότερο χρόνο 
για να κάνει τη δουλειά μου. 
Δεν χρειάζεται να ξυπνήσω νωρίς και 
έχω περισσότερο χρόνο να ετοιμάσω το 
φαγητό μου όποτε θέλω».
Ένας άνδρας εργάζεται σε έρευνα στον 

τομέα της υγείας και λέει ότι 
εργάζεται δύο ημέρες την 
εβδομάδα στο σπίτι και τις 
υπόλοιπες στο γραφείο.
«Νομίζω ότι η μετάβαση 
ήταν πολύ καλή γιατί μου 
αρέσει να αλληλεπιδρώ 
προσωπικά με τους συνα-
δέλφους μου και κάνω 
πολλά περισσότερα όταν 
είμαι προσωπικά. 
Το Hybrid είναι ωραίο γιατί 
υπάρχει λίγη ευελιξία, αν 

πρέπει να κάνω δουλειές ή κάτι τέτοιο, 
τότε μπορώ να φύγω από τη δουλειά 
νωρίτερα και να μπορέσω να συνεχίσω 
τη ζωή μου».
Το CityNews μίλησε με άλλους που 
λένε ότι βοηθάει να είσαι στο σπίτι 
γ ια λόγους φροντίδας παιδιών ή αν 
έχουν συναντήσεις όλη την ημέρα. 
Η Theresa Zeller είναι μάνατζερ στον χώρο 
της πληροφορικής και κάνει το υβριδικό 
μοντέλο εργασίας τον τελευταίο χρόνο. 
Λέει ότι δεν τις λείπουν οι μετακινήσεις τις 
μέρες που είναι στο σπίτι. 
Της αρέσει η ιδέα να μπορεί να παρευ-
ρεθεί σε οποιαδήποτε ραντεβού μπο-
ρεί να έχει, αλλά προσθέτει ότι φαίνεται 
να υπάρχει μια αποσύνδεση μεταξύ των 
ανθρώπων που βρίσκονται στο σπίτι.

Το NDP του Οντάριο ζητά από 
τον Επίτροπο ακεραιότητας να 
εξετάσει τους δεσμούς του Φορντ 
με προγραμματιστές και λομπίστες

Τ
ο NDP του Οντάριο καλεί τον επίτροπο ακεραιότητας της επαρχίας να εξετάσει εάν 
ο πρωθυπουργός Doug Ford παραβίασε ή όχι τον νόμο περί ακεραιότητας, καθώς 
σχετίζεται με δύο οικογενειακές εκδηλώσεις που αφορούν προγραμματιστές και 
εκπροσώπους συμφερόντων.

Η Marit Stiles υπέβαλε επίσημα επιστολή καταγγελίας την Πέμπτη στον Επίτροπο J. 
David Wake, ζητώντας γνώμη σχετικά με το εάν ο Ford παραβίασε ή όχι την Ενότητα 2 
(Σύγκρουση Συμφερόντων), την Ενότητα 4 (Επιρροή) και την Ενότητα 6-1 (Δώρα) του 
νόμου.Ο Ford αντιμετώπισε ερωτήσεις σχετικά με τους προγραμματιστές που παρευρέθη-
καν στην εκδήλωση με 150 $ ανά εισιτήριο της κόρης και του γαμπρού του τον περασμένο 
Αύγουστο πριν από το γάμο τους.
«Ανησυχώ ότι οι προσκεκλημένοι αισθάνθηκαν πίεση να συνεισφέρουν στον οικογενει-
ακό έρανο του πρωθυπουργού, ιδιαίτερα καθώς ορισμένοι προσκεκλημένοι θεώρησαν 
ότι δεν τους ζητούνταν ως «φίλοι» του πρωθυπουργού –αλλά ως κυβερνητικοί φορείς– και 
φοβόντουσαν επιπτώσεις στην επαγγελματική τους φήμη και τις εργασιακές σχέσεις με την 
κυβέρνηση», γράφει η Στάιλς.
Ο έλεγχος των σχέσεων του Ford με τους προγραμματιστές έρχεται αφότου η επαρχία ανα-
κοίνωσε τον Νοέμβριο ότι αφαιρεί περίπου 7.400 στρέμματα από 15 διαφορετικές περι-
οχές στην προστατευόμενη Greenbelt, ενώ προσθέτει περισσότερα αλλού, προκειμένου 
να χτίσει 50.000 σπίτια.
Ο Φορντ είπε ότι δεν έκανε τίποτα κακό, προσθέτοντας ότι ζήτησε από τον επίτροπο ακε-
ραιότητας να εξετάσει την οικογενειακή εκδήλωση και το γραφείο του επιτρόπου «διαπί-
στωσε ότι δεν υπήρξε παραβίαση». Το Γραφείο του Επιτρόπου Ακεραιότητας του Οντάριο 
είχε δηλώσει προηγουμένως ότι με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν, ο Ford δεν 
γνώριζε τα δώρα που δόθηκαν στην κόρη και τον γαμπρό του και ότι δεν υπήρξε συζήτηση 
για κυβερνητικές εργασίες στην καλοκαιρινή εκδήλωση.
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εδώ Κύπρος

Α
ρκετές είναι οι εκκρεμότητες που αναμένουν 
τον επόμενο Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού 
και Νεολαίας, όπως καταγράφονται σε προ-
σχέδιο που ετοίμασε το Υπουργείο.

Τα θέματα βρίσκονται σε εξέλιξη και χρήζουν παρακο-
λούθησης ή και περαιτέρω αποφάσεων.
Σύμφωνα με το προσχέδιο, το οποίο αναμένεται να 
δοθεί στον νέο πολιτικό προϊστάμενο του Υπουργείου 
με την ανάληψη των καθηκόντων του, και το οποίο εξα-
σφάλισε το ΚΥΠΕ από το Γραφείο του Υπουργού, μια 
από τις προτεραιότητες του ΥΠΑΝ είναι η ολοκλήρωση 
της διαδικασίας του διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου 
για το έργο εγκατάστασης, εξοπλισμού και συντήρησης 
6.600 ψηφιακών αιθουσών διδασκαλίας.
Όπως σημειώνεται, προς το παρόν η διαδικασία έχει 
παραπεμφθεί στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 
και αναλόγως της έκβασης, πρέπει να προχωρήσει η 
διαδικασία υπογραφής σύμβασης έργου, το οποίο περι-
λαμβάνεται στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης «Κύπρος-το 
αύριο».
Σύμφωνα με το σημείωμα άλλες εκκρεμότητες είναι οι 
Κανονισμοί Δημοτικής Εκπαίδευσης, η Προώθηση της 
κατασκευής των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων για 
το ειδικό σχολείο «Αποστόλου Λουκά» και του «Αναρ-
ρωτηρίου Ερυθρού Σταυρού», καθώς και παραχώρηση 
χώρου για τις κτηριακές εγκαταστάσεις του ιδρύματος 
«Θεοτόκος» στον ίδιο χώρο στη Λεμεσό, η προώθηση 

της κατασκευής των δυο Τεχνικών Σχολών, η Εφαρμογή 
της απόφασης για κοινοποίηση στους γονείς μαθητών/
τριών των δημοτικών σχολείων της έκθεσης Σχολικής 
Έκθεσης Προόδου, στο πλαίσιο του νέου σχεδίου αξιο-
λόγησης μαθητών. 
Άλλες προτεραιότητες είναι και η Εφαρμογή της από-
φασης για κοινοποίηση των εξεταστικών δοκιμίων των 
μαθητών/τριών Μέσης Εκπαίδευσης στη διαδικασία 
«ανατροφοδότησης», που προβλέπεται από τη νομο-
θεσία, προκειμένου οι μαθητές/τριες να λαμβάνουν 
γνώση κενών και ελλείψεων και να καθίσταται χρήσιμη 
η όλη διαδικασία, η Αναδιοργάνωση και στελέχωση του 
ΥΠΑΝ, η ολοκλήρωση της διαδικασίας δοκιμαστικής 
εφαρμογής του Ολοήμερου Γυμνασίου στα πέντε σχο-
λεία που έχουν προεπιλεγεί, σύμφωνα με Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσης εντάσσεται στις προτε-
ραιότητες, η εφαρμογή του ανασχεδιασμού της υποδο-
χής και ένταξης μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία.
Μέσα στις προτεραιότητες, σύμφωνα με το προσχέδιο 
σημειώματος, είναι και η Αναδιοργάνωση της «διδασκα-
λίας στήριξης», οι Αγώνες Στίβου για τα δημοτικά σχο-
λεία, η Πιστοποίηση της γνώσης της Ελληνικής Γλώσ-
σας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, η Διεξαγωγή 
του ετήσιου διαγωνισμού δοκιμίου της Ελληνικής Πρε-
σβείας για τα δημοτικά σχολεία, που έχει ξεκινήσει το 
προηγούμενο σχολικό έτος με συμμετοχή όλων των 
μαθητών από όλα τα δημοτικά σχολεία.

Ψηφιακές αίθουσες, κτηριακές και άλλες 
εκκρεμότητες αναμένουν τον νέο ΥΠΑΝ

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις για μεγάλο σεισμό 
στην Κύπρο στο άμεσο μέλλον»

Α
ν και υφίσταται ο κίνδυνος ενός ι-
σχυρού σεισμού στην Κύπρο, δεν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτός θα 
συμβεί στο άμεσο μέλλον, εκτιμούν 

Τούρκοι επιστήμονες.
Σύμφωνα με τη «Γιενί Ντουζέν», ο Τούρκος 
ακαδημαϊκός γεωλόγος Οκάν Τουϊσούζ εξέ-
φρασε την άποψη ότι υπάρχει πιθανότητα 
σεισμού στη θαλάσσια περιοχή που απλώ-
νεται από την Αντιόχεια μέχρι την Κύπρο. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας σεισμός σε αυτή 
την περιοχή «δεν θα επηρεάσει σε μεγάλο 
βαθμό την στεριά».
Σύμφωνα με τον καθηγητή στο Πανεπιστή-
μιο Γκαζί Σουλεϊμάν Παμπάλ, επεσήμανε ότι 
υπάρχουν σεισμοί μεγαλύτεροι από 8 βαθ-
μούς στην Κλίμακα Ρίχτερ στην ιστορία της 
Κύπρου και ότι «υπάρχει πάντα ο κίνδυνος 
σεισμού μεγαλύτερου από 8 και τσουνάμι 
στην Κύπρο». Η Κύπρος βρίσκεται στην περι-
οχή που ονομάζεται κυπριακό τόξο, το οποίο 

επηρεάζει τ ις πλάκες της Αραβίας και της 
Ανατολίας.
Ο καθηγητής Σιουκρού Έρσοϊ προβάλλει την 
άποψη ότι «δεν υπάρχει τίποτα που να δεί-
χνει ότι θα γίνει σεισμός στην Κύπρο σήμερα 
ή αύριο. Ο Πρόεδρος του Κέν τρου Ερευ-
νών Φυσικών Επιστημών του Πολυτεχνείου 
Γιλν τ ίζ σημείωσε ότ ι δεν υφίσ ταται πρό-
βλεψη και κανένα επιστημονικό δεδομένο 
ότι θα γίνει σεισμός στην Κύπρο στο άμεσο 
μέλλον.
Από την πλευρά του, ο καθηγητής Αχμέτ 
Ερτζάν δήλωσε ότι «η πιθανότητα σεισμού 
στο κυπριακό τόξο είναι πολύ μικρή». Σεισμό 
(στην Κύπρο) θα μπορούσε να προκαλέσει 
η μεταφορά ενέργειας (από την Ανατολία). 
Τα μέρη όπου θα προκαλέσει τις περισσό-
τερες καταστροφές μπορεί να είναι η Νότια 
Κύπρος, είπε. «Αλλά η πιθανότητα να συμβεί 
αυτό αυτή την στιγμή είναι πολύ μικρή κατά 
την γνώμη μου», επεσήμανε.

Γ
ια τις 8 Μαρτίου, 2023 πήρε αναβολή η ποινική υπόθεση ενώπι-
ον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, που αφορά τό-
σο στο ρεπορτάζ του δημοσιογραφικού δικτύου Al Jazeera, όσο 
και σε γεγονότα στο πλαίσιο των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσε-

ων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών, βάσει του πορίσματος 
που ετοίμασε η Επιτροπή Νικολάτου.
Η αναβολή δόθηκε μετά από αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής για να 
είναι παρόντες όλοι οι κατηγορούμενοι σε σχέση με θέμα που προτίθε-
ται να θέσει ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης που σχε-
τίζεται με το χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων μηνών μέχρι την λήξη της 
υφιστάμενης σύνθεσης του Κακουργιοδικείου.
Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο πρώην Πρόεδρος της Βου-
λής των Αντιπροσώπων, Δημήτρης Συλλούρης, ο πρώην Bουλευτής 
ΑΚΕΛ, Χριστάκης Τζιοβάνη, ο Δικηγόρος, Αντρέας Πιττάτζης και ο εκ 
των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας του κ. Τζιοβάνη, Αντώνης 
Αντωνίου.
Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος Αντρέας Πιττάτζης απάντησε με 
μη παραδοχή στις κατηγορίες σε προηγούμενη δικάσιμο και είχε ήδη 
οριστεί να οδηγηθεί εκ νέου στο δικαστήριο για ακρόαση, στις 8 και 9 
Μαρτίου του 2023.
Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με αδικήματα συνωμοσίας για 
καταδολίευση της Δημοκρατίας και επηρεασμό δημόσιου λειτουργού 
κατά παράβαση του Νόμου, που κυρώνει τη Σύμβαση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς.  
Κατά την σημερινή δικάσιμο η Κατηγορούσα Αρχή αναμενόταν να απα-
ντήσει επί των προδικαστικών ενστάσεων που είχαν θέσει οι συνήγο-
ροι υπεράσπισης των τριών κατά την προηγούμενη διαδικασία.
Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι πριν να τοποθετη-
θεί επί της ουσίας, ο ίδιος το θεωρεί ως «χρέος προς τη Δικαιοσύνη» 
να επανέλθει σε ένα ζήτημα για το οποίο προηγουμένως δεν υπήρχαν 
παρά μόνο ενδείξεις που σήμερα είναι δεδομένα. Εισηγήθηκε ότι αυτά 
που έχει να πει θα πρέπει να ακουστούν από όλους τους κατηγορούμε-
νους έτσι ώστε το Δικαστήριο να έχει την άποψη όλων.
Ο κ. Αγγελίδης αναφέρθηκε στη συνέχεια στο δεδομένο που υπάρχει 
ότι το Δικαστήριο αυτό δεν θα μπορέσει να συνεχίσει με την σημερινή 
του σύνθεση μετά τις 30 Ιουνίου, 2023 και ζήτησε όπως οριστεί η δια-
δικασία για όλους τους κατηγορούμενους για τις 8 Μαρτίου, 2023 «για 
αναγνώριση των δεδομένων».
Σημειώνεται ότι στις 30 Ιανουαρίου ανακοινώθηκαν οι διορισμοί των 
Δικαστών του νεοσύστατου Εφετείου, μεταξύ των οποίων είναι και ο 
Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου Σταύρος Σταύρου. Το Εφετείο αναμέ-
νεται να αναλάβει καθήκοντα από την 1η Ιουλίου, 2023.
Τοποθετούμενος επί του αιτήματος του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα ο 
δικηγόρος του Δημήτρη Συλλούρη Κρις Τριανταφυλίδης ανέφερε ότι 
ο πελάτης του επιθυμεί όπως η διαδικασία ολοκληρωθεί το συντομό-
τερο δυνατόν και έκανε λόγο για «ποικιλόμορφες αρνητικές επιπτώ-
σεις» στον πελάτη του και την οικογένεια του.
Πρόσθεσε ότι ο ίδιος δεν θα φέρει ένσταση να συνεχιστεί η διαδικασία 
στις 8 Μαρτίου για να είναι παρών και ο άλλος κατηγορούμενος «και 
νοουμένου ότι θα δούμε και ζητήματα που αφορούν το κατηγορητή-
ριο». Είπε επίσης ότι αναμένει να διευθετηθεί μια συνάντηση μεταξύ 
όλων των πλευρών για το κατηγορητήριο.
Ο δικηγόρος των Χριστάκη Τζιοβάνη και Αντώνη Αντωνίου, Γιώργος 
Παπαϊωάννου ανέφερε ότι «η έγνοια μας είναι να ακουστούν τα προδι-
καστικά ζητήματα» και πρόσθεσε ότι πιθανόν να είναι λογικό να είναι 
παρών και ο κ. Πιτάτζιης σε σχέση με το αίτημα του Βοηθού Γενικού 
Εισαγγελέα.

Δίκη Al Jazeera: Νέα αναβολή 
- Θέμα η λήξη της σύνθεσης 
του Κακουργιοδικείου
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εδώ Κύπρος

Την ανάγκη διασφάλισης της 
προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος του Ακάμα 
στο προτεινόμενο Τοπικό 
Σχέδιο Ακάμα εξέτασε 
αυτεπάγγελτα την Τετάρτη η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Περιβάλλοντος κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίας 
της οποίας έγινε γνωστή η 
απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου για έγκριση 
του Σχεδίου με εξάμηνη 
αναστολή.

Σ
το επίκεντρο της συζήτησης 
ήταν τα επισκέψιμα αγρο-
κτήματα, όπως προνοού-
νται στο Τοπικό Σχέδιο Ακά-

μα, με βουλευτές να εκφράζουν την 
άποψη ότι υπάρχουν εκκρεμότητες 
και ασάφειες αναφορικά με τη λει-
τουργία τους, ενώ ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής, Πρόεδρος του Κινήμα-
τος Οικολόγων-Συνεργασία Πολι-
τών, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου ό-
πως και άλλα, ζήτησαν περαιτέρω 
εξηγήσεις ως προς το περιεχόμενο 
του όρου «επισκέψιμο αγρόκτημα» 
το είδος και τον αριθμό τους.
Η Νατάσα Κασπαρή, Ανώτερη Λει-
τουργός Πολεοδομίας, εκ μέρους 
του Τμήματος Πολεοδομίας και 
Οικήσεως δήλωσε ενώπιον της 
Επιτροπής ότι η διαδικασία ολο-
κλήρωσης του Τοπικού Σχεδίου, 
το μεγαλύτερο κομμάτι της διαδι-
κασίας, ολοκληρώθηκε χθες με την 
καταληκτική συνεδρία του πολεο-
δομικού συμβουλίου, που ενέκρινε 
τις αποφάσεις του που είχαν παρθεί 
περί τα τέλη Ιανουαρίου.
Πρόσθεσε ότι το πολεοδομικό συμ-
βούλιο είχε αποφασίσει να υιοθε-
τήσει όλους τους όρους της περι-
βαλλοντικής γνωμάτευσης της 
περιβαλλοντικής αρχής εκτός από 
το επισκέψιμο αγρόκτημα για το 
οποίο έγιναν μικρές διαφοροποι-
ήσεις για να μπορέσει να υλοποι-
ηθεί.

Ανέφερε ότι το πολεοδομικό συμ-
βούλιο στη συνεδρία του είχε επί-
σης, αποφασίσει να δώσει κάποιες 
δυνατότητες για χρήσεις εκτός 
ορίου ανάπτυξης, αλλά σε εφαπτό-
μενα τεμάχια επί των ορίων των 
οικιστικών ζωνών των κοινοτήτων. 
Χθες, είπε, έκλεισε το μεγάλο κομ-
μάτι της διαδικασίας που αφορά 
την εκπόνηση και τα πορίσματα του 
πολεοδομικού συμβουλίου έχουν 
σταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών, 
ο οποίος είναι ο αρμόδιος να εγκρί-
νει το σχέδιο και να το δημοσιεύ-
σει.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περι-
βάλλοντος και Πρόεδρος των 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, 
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου όπως 
και τα υπόλοιπα μέλη, ζήτησαν 
περαιτέρω εξηγήσεις ως προς το 
περιεχόμενο του όρου «επισκέ-
ψιμο αγρόκτημα» το είδος και τον 
αριθμό. Η κ. Κασπαρή απάντησε 
ότι το επισκέψιμο αγρόκτημα ορί-
ζεται ως μια επιχείρηση που του-
λάχιστον το 80% της δραστηριότη-
τάς της θα πρέπει να είναι γεωργο-
κτηνοτροφική. Πρό-
σθεσε ότι θα πρέπει 
να είναι υφιστάμενη 
νόμιμη μονάδα και 
θα μπορεί αυτή η 
δραστηριότητα να 
έχει ορισμένες επι-
πλέον χρήσεις οι 
οποίες θα έχουν την 
μορφή της αναψυ-
χής-ψυχαγωγίας. Θα μπορεί, συνέ-
χισε, να έχει μια μικρή αίθουσα 
διαλέξεων ή μπορεί να έχει ένα 
χώρο που να πωλά τα προϊόντα ή 
ένα μικρό εστιατόριο.
Σε ερώτηση του Βουλευτή του 
ΑΚΕΛ, Νίκου Κέττηρου, για τον 
αριθμό των υφιστάμενων μονά-
δων, η κ. Κασπαρή απάντησε ότι 
μέχρι σήμερα δεν έγινε καταγραφή 
των νόμιμων μονάδων που μπο-
ρούν να μετατραπούν σε επισκέ-
ψιμα αγροκτήματα, δηλώνοντας 

ότι εντός του Τοπικού Σχεδίου ανα-
φέρεται ότι εντός των επόμενων 
τεσσάρων μηνών θα γίνει η κατα-
γραφή των νόμιμων εγκαταστά-
σεων. Ανέφερε ακόμη ότι όσες 
εγκαταστάσεις δεν είναι νόμιμες 
δεν μπορούν να γίνουν επισκέψιμα 
αγροκτήματα.
Ο κ. Κέττηρος ρώτησε επίσης τους 
υπηρεσιακούς για ποιο λόγο δεν 
έχουν εγκριθεί τα αντισταθμιστικά 
μέτρα και γιατί υπάρχει εξάμηνη 
παράταση, για να λάβει απάντηση 
από την κ. Κασπαρή ότι δεν γνω-
ρίζει τι συζητήθηκε στο Υπουρ-
γικό Συμβούλιο και ότι από την 
πλευρά του Υπουργείου Εσωτερι-
κών υπήρχε συγκεκριμένη εισή-
γηση και αυτή είναι ότι προτείνεται 
για την προστασία του τοπίου του 
Ακάμα να δοθεί η δυνατότητα με 
κάποια διατάγματα του Υπουργού 
Εσωτερικών να γίνει μεταφορά του 
συντελεστή δόμησης σε κάποιες 
περιοχές, αλλά αυτό θα πρέπει να 
τεθεί μέσα από επεξεργασία.
Σε δηλώσεις του, ο κ. Κέττηρος 
σημείωσε ότι θεωρεί ότι είναι «μια 

πολύ πρόχειρη από-
φαση, όπως έχει 
εξελιχθεί καθώς δεν 
έχουμε ενώπιων μας 
τα βασικά χαρακτη-
ριστικά αυτού του 
Τοπικού Σχεδίου». 
Είπε ότι θέλουν να 
δουν το Τοπικό Σχέ-
διο γιατί η πληρο-

φόρηση η οποία υπάρχει μέχρι 
στιγμής είναι μόνο από τα δημοσι-
εύματα. Η τελευταία γνωμάτευση 
του Τμήματος Περιβάλλοντος η 
οποία υιοθετήθηκε και οδηγήθηκε 
ενώπιον του Υπουργικού Συμβου-
λίου, είπε, «θεωρούμε ότι είναι 
προς τη σωστή κατεύθυνση».
Πρόσθεσε ότι αν υιοθετήθηκαν 
αυτές οι δεσμευτικές γνωματεύ-
σεις του Τμήματος Περιβάλλοντος, 
«τότε θεωρούμε ότι είναι κάτι το 
οποίο είναι σωστό». Εάν δεν υιο-

θετήθηκαν, πρόσθεσε, «τότε είναι 
δεδομένο ότι υπάρχει παραβίαση 
του κοινοτικού κεκτημένου. Είναι 
αυτό το οποίο θέλουμε να ελέγ-
ξουμε το αμέσως επόμενο διά-
στημα και μόλις γίνει γνωστό το 
σχέδιο».
Ο Διευθυντής του Τμήματος Περι-
βάλλοντος, Κώστας Χατζηπανα-
γιώτου, δήλωσε ότι οι τροποποιή-
σεις και ρυθμίσεις που έγιναν στο 
Τοπικό Σχέδιο έχουν διασφαλίσει 
πλήρως τη μη ζημιά στο φυσικό 
περιβάλλον στις προστατευόμε-
νες περιοχές και δεν επιτρέπονται 
οι διάσπαρτες και μεγάλες ανα-
πτύξεις. Ανέφερε ακόμη ότι έχουν 
μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό οι 
συσσωρευτικές επιπτώσεις και ότι 
προωθείται μέσα από το Τοπικό 
Σχέδιο η συμπαγής ανάπτυξη των 
κοινοτήτων, δημιουργώντας συν-
θήκες αειφόρου ανάπτυξης σε 
όλη τη χερσόνησο. Σημείωσε ότι 
η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη 
των κοινοτήτων θα προέλθει μέσα 
από την αειφορία της περιοχής. Ο 
κ. Χατζηπαναγιώτου σημείωσε ότι 
είναι με ομάδες εμπειρογνωμόνων 
που έγιναν τα σχέδια και δεν τίθε-
ται σε κίνδυνο η προστασία του 
Ακάμα.
Ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας 
Μιχαηλίδης, δήλωσε ενώπιον της 
Επιτροπής ότι θέλει πρώτα να δει το 
Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, αφού προς 
το παρόν υπάρχουν μόνο δημοσι-
εύματα. Σημείωσε ότι η Ελεγκτική 
Υπηρεσία διεξήγαγε περιβαλλο-
ντικό έλεγχο και η έκθεση κατέ-
δειξε συγκεκριμένες αδυναμίες 
και ακολούθησαν τροποποιήσεις 
των γνωματεύσεων από το Τμήμα 
Περιβάλλοντος. «Θεωρούμε ότι η 
τελική γνωμάτευση ήταν σίγουρα 
προς τη σωστή κατεύθυνση», είπε. 
Πρόσθεσε ότι «δεν θεωρούμε 
ότι δεν πρέπει να προχωρήσει το 
τοπικό σχέδιο Ακάμα», επισημαί-
νοντας ότι θα πρέπει να παταχθεί η 
όποια παρανομία.

Μ
ε απόφαση του 
Υπουργικού Συμ-
β ο υ λ ί ο υ ,  τ ο υ 
τελευταίου υπό 

τον απερχόμενο Πρόεδρο Νίκο 
Αναστασιάδη, παρατάθηκε το 
μέτρο επιδότησης του κόστους 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και η επιβολή μειωμένων 
συντελεστών ειδικού φόρου 
κατανάλωσης για συγκεκριμένα 
προϊόντα.
Σύμφωνα με γραπτή δήλωση 
της αναπληρώτριας Κυβερνητι-
κής Εκπροσώπου Νιόβης Παρι-
σινού εγκρίθηκε η παράταση 
του μέτρου επιδότησης του 
κόστους κατανάλωσης ηλεκτρι-
κής ενέργειας για αντιμετώπιση 
των πληθωριστικών πιέσεων 
για δύο πρόσθετους μήνες και 
συγκεκριμένα, για τις τιμολο-
γήσεις της περιόδου Μαρτίου - 
Απριλίου 2023 (αφορά κατανά-
λωση ηλεκτρικού ρεύματος την 
περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρου-
αρίου).
Το εκτιμώμενο κόστος, ανέρ-
χεται στα €30 εκ. και καλύ-
πτει 449.000 οικίες, 111.500 
επιχειρήσεις καθώς και κατα-
ναλώσεις για άντληση νερού 
με σκοπό την ύδρευση και την 
άρδευση. Η επιδότηση, αναφέ-
ρει, θα καλύψει τους οικιακούς, 
εμπορικούς, βιομηχανικούς 
χρήστες καθώς και χρήστες 
νερού, με σκοπό την ύδρευση 
ή/και άρδευση ή/και άντληση 
ομβρίων υδάτων διμηνιαίας 
διατίμησης.
Σημειώνεται ότι, η Κυβέρνηση 
έχει επιδοτήσει, συνολικά μέχρι 
σήμερα, το ποσό των 58,4εκ. 
Ευρώ περίπου, σε 1.353.088 
λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύ-
ματος που έχουν εκδοθεί από 
την 1/9/2022 μέχρι 31/1/2023.
Επίσης σ το πλαίσ ιο των 
μέτρων που προωθούνται για 
άμβλυνση των επιπτώσεων από 
το συνεχιζόμενο πόλεμο στην 
Ουκρανία και δη τις αυξημένες 
τιμές των καυσίμων το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο ενέκρινε το 
νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί 
Φόρων Κατανάλωσης (Τροπο-
ποιητικός) Νόμος του 2023».

Υπουργικό: 
Παράταση στην 
επιδότηση κόστους 
κατανάλωσης 
ρεύματος

Το θέμα επισκέψιμων αγροκτημάτων 
συζήτησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος
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διεθνή νέα

Ο 
Ουκρανός πρόεδρος Βολοντί-
μιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ό-
τι δεν έχει δει κανένα κινεζικό 
ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερ-

ματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ου-
κρανία, αλλά θα «ήταν επιθυμητό» να συ-
ναντηθούν Κινέζοι και Ουκρανοί εκπρό-
σωποι.
Ο ίδιος δήλωσε, παραμονή της πρώτης 
επετείου της εισβολής της Ρωσίας στην 
Ουκρανία, ότι το Κίεβο έχει ήδη γνωστο-
ποιήσει την επιθυμία του για μια τέτοια 
συνάντηση.
«Θα θέλαμε να συναντηθούμε με την 
Κίνα», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι 
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο 
Κίεβο με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο 
Σάντσεθ. «Αυτό είναι προς το συμφέρον 
της Ουκρανίας σήμερα».

Ο κορυφαίος διπλωμάτης της Κίνας έχει 
δηλώσει ότι το Πεκίνο θα παρουσιά-
σει την θέση του για την διευθέτηση της 
ουκρανικής κρίσης με πολιτικά μέσα σ’ ένα 
έγγραφο που θα παραπέμπει σε αρχές του 
καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών 
και θα λαμβάνει υπόψη την εδαφική ακε-
ραιότητα, την κυριαρχία και τις ανησυχίες 
για την ασφάλεια.
Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένε-
ται επίσης να κάνει μια «ειρηνευτική ομι-
λία» αύριο 24 Φεβρουαρίου, επέτειο της 
εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία.
Ο Ζελένσκι είπε ότι έχει ακούσει μόνο 
«γενικά πράγματα» για τις προτάσεις της 
Κίνας από Ουκρανούς διπλωμάτες, αλλά 
είναι ενθαρρυντικό ότι η Κίνα εξετάζει 
το ενδεχόμενο να μεσολαβήσει για την 
ειρήνη.

Η 
Ουκρανία διαθέτει πράκτορες 
στον στενό περιβάλλον του Βλα-
ντίμιρ Πούτιν υποστηρίζει ο ε-
πικεφαλής της Κεντρικής Διεύ-

θυνσης Πληροφοριών του υπουργείου Ά-
μυνας, Κιρίλο Μπουντάνοφ, εκφράζοντας 
τη βεβαιότητα ότι παρά τις προσπάθειες, 
η Ρωσία θα αποτύχει.
Ο Μπουντάνοφ έδωσε συνέντευξη στη 
διαδικτυακή εφημερίδα Ukrainian Pravda 
που δημοσιεύθηκε σήμερα 23 Φεβρουα-
ρίου. Όπως υποστήριξε, μέλη του στενού 
κύκλου γύρω από τον Βλαντίμιρ Πούτιν 
έχουν συνεργασία με τις υπηρεσίες πλη-
ροφοριών της Ουκρανίας.
Ειδικότερα, όπως υποστήριξε, οι άνθρω-
ποι αυτοί έρχονται σε συμφωνία με την 
ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών, 
θέλοντας να διασφαλίσουν το μέλλον τους 
στην εποχή μετά την ήττα του Πούτιν στην 
Ουκρανία.
Ο Ουκρανός αξιωματούχος δεν έδωσε 
ούτε τα ονόματα, ούτε τον αριθμό των 
πρακτόρων στο περιβάλλον του Ρώσου 
προέδρου.
«Δεδομένου ότι η κατάσταση στη Ρωσική 
Ομοσπονδία στην πραγματικότητα χει-
ροτερεύει κάθε μέρα, γίνεται πιο εύκολο 
κάθε μέρα να βρίσκουμε ανθρώπους 
πρόθυμους να συνεργαστούν», δήλωσε 
ο επικεφαλής της ουκρανικής υπηρεσίας 
πληροφοριών.
Η Ρωσία έχει φιλόδοξους στόχους για 
μεγάλη επίθεση, αλλά θα αποτύχει, λέει 
ο Μπουντάνοφ. Όταν ρωτήθηκε για την 
ύπαρξη εγγυήσεων ότι οι πράκτορες δεν 
κοροϊδεύουν την ουκρανική πλευρά, 
απάντησε: «Λοιπόν, αυτό ελέγχεται πολύ 

εύκολα. Δεν πιστεύουμε στα λόγια, αλλά 
μόνο στα γεγονότα».

«Η Ρωσία θα αναγκαστεί να απο-
σύρει τα στρατεύματά της»
Σε άλλη του συνέντευξη στη γαλλική εφη-
μερίδα «Le Monde», ο Μπουντάνοφ υπο-
στήριξε ότι η Ρωσία θα αναγκαστεί να 
αποσύρει τα στρατεύματά της από το έδα-
φος της Ουκρανίας σύντομα. Σε αυτό θα 
οδηγήσει τόσο η πίεση από τον ουκρανικό 
στρατό και οι πολιτικές διαδικασίες στη 
Ρωσία όσο και η πίεση από τη διπλωματία.
Παράλληλα ο επικεφαλής των ουκρα-
νικών μυστικών υπηρεσιών είπε πως η 
δημόσια σύγκρουση μεταξύ του Ρώσου 
υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και 
του ιδρυτή της παραστρατιωτικής οργά-
νωσης Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν ωφε-
λεί το Κίεβο.
«Όσο περισσότερες διαμάχες και σοβα-
ρές συγκρούσεις υπάρχουν στο σύστημά 
τους, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει η νίκη 
μας», είπε χαρακτηριστικά.
Η Ουκρανία «πλησιάζει στο τέλος του 
πολέμου» είπε ο Μπουντάνοφ, λέγοντας 
ότι παρότι οι Ρώσοι είχαν την ευκαιρία 
να βγουν ήρεμα από την κατάσταση που 
δημιούργησαν, επέλεξαν τον δρόμο της 
κλιμάκωσης.
Σε κάθε περίπτωση, το Κίεβο επιδιώκει 
αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότη-
τας της Ουκρανίας στα διεθνώς αναγνω-
ρισμένα σύνορά της το 1991. «Καμία άλλη 
επιλογή δεν είναι αποδεκτή για εμάς», 
είπε ο Μπουντάνοφ. «Οποιαδήποτε εδα-
φική παραχώρηση θα μπορούσε να οδη-
γήσει μόνο σε νέα σύγκρουση αργότερα».

Άνθρωποι στον στενό κύκλο του Πούτιν 
δουλεύουν για εμάς, λέει ο αρχηγός των 
ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών 
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Ζελένσκι: Μια συνάντηση 
Ουκρανίας - Κίνας θα ήταν 
επιθυμητή

Σ
υνολικά 61 Τούρκοι δικηγόροι κα-
τέθεσαν μήνυση κατά του προέ-
δρου Ερντογάν, κυβερνητικών 
στελεχών, αξιωματούχων και ι-

διωτών, υποστηρίζοντας ότι φέρουν ευ-
θύνη για  την  απώλεια  χιλιάδων ζωών  
στους  φονικούς σεισμούς.
Οι δικηγόροι κατέθεσαν μήνυση κατά  
υπουργών, νομαρχών,  δημάρχων και 
εργολάβων, αλλά και του ίδιου του 
Ερντογάν και του διευθυντή επικοινω-
νίας της τουρκικής προεδρίας,  Φαχρε-
τίν  Αλτούν.
Στη μήνυση υποστηρίζουν ότι ο πρόε-
δρος της Τουρκίας και οι υπόλοιποι αξι-
ωματούχοι διέπραξαν 11 διαφορετικά 
εγκλήματα.

Οι κατηγορίες των δικηγόρων
Υπενθυμίζοντας τη δήλωση του Τούρκου 
προέδρου Ερντογάν, «αυτά είναι πράγ-
ματα της μοίρας», οι 61 δικηγόροι υπο-
στηρίζουν ότι «ο λαός αναγκάζεται να 
φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις που το 
κράτος δεν μπορεί να εκπληρώσει με τα 
δικά του  ανεπαρκή  μέσα».
Οι 61 δικηγόροι επισημαίνουν επίσης 
ότι όσοι κατονομάζονται στη μήνυση 

«προκάλεσαν τη θανάτωση και τον τραυ-
ματισμό περισσότερων του ενός ατό-
μων με ενδεχόμενο δόλο», «δολοφονία 
εκ προθέσεως», «παραμέληση εποπτι-
κού καθήκοντος», «κατάχρηση καθήκο-
ντος», «απειλή», «εξύβριση», «μπλοκά-
ρισμα επικοινωνίας», ενώ κατηγορούνται 
παράλληλα ότι διέπραξαν τα αδικήματα 
της «παράβασης υποχρέωσης συνδρο-
μής ή ειδοποίησης», «συνωμοσίες στους 
διαγωνισμούς», «διαφθορά» και «κατα-
στροφή, απόκρυψη ή αλλαγή αποδεικτι-
κών στοιχείων του εγκλήματος».
Από την πλευρά του, ο Ερντογάν έβαλε 
στο στόχαστρο όσους διαμαρτύρονται 
για την έλλειψη βοήθειας μετά το σεισμό. 
«Ένας από αυτούς βγήκε και είπε “πού 
είναι η Ερυθρά Ημισέληνος;” Βρε ανή-
θικε, βρε άτιμε, βρε ποταπέ, τι είδους 
αδίστακτη συμπεριφορά είναι αυτή; Μια 
τέτοια ανήθικη προσέγγιση προς τον ίδιο 
το θεσμό και την ίδια την οργάνωση της 
δεν μπορεί να χωνευτεί. Η Ερυθρά Ημι-
σέληνος προσφέρει φαγητό σε 2,5 εκα-
τομμύρια ανθρώπους. Έχουν αυτιά αλλά 
δεν ακούν, μάτια αλλά δεν βλέπουν», 
δήλωσε κατά την διάρκεια επίσκεψης του 
στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Μηνύσεις κατά Ερντογάν για την 
απώλεια ζωών στους σεισμούς 
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Ν
έοι ισχυροί σεισμοί βαθμών 6,4 
Ρίχτερ και με διαφορά τριών λε-
πτών 5,8 Ρίχτερ έπληξαν τη Δευ-
τέρα (20/2) τη νότια επαρχία Χατάι 

της Τουρκίας, προκαλώντας τον πανικό σε ό-
σους έχουν απομείνει στην περιοχή που χτυ-
πήθηκε από τους καταστροφικούς σεισμούς 
πριν από δύο εβδομάδες.
Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι 
νεκροί ανέρχονται στους έξι και οι τραυ-
ματίες στους 294, από τους οποίους οι 18 
βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Εκκενώ-
θηκε μάλιστα ένα μεγάλο κυβερνητικό νοσο-
κομείο στην πόλη Ισκεντερούν στη βόρεια 
επαρχία Χατάι.
Ο σεισμός έγινε αισθητός και στη γειτονική 
Συρία, όπου το Συριακό Παρατηρητήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε περισ-
σότερους από 500 τραυματίες στα βορειο-
δυτικά.
Αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται επιχει-

ρήσεις έρευνας και διάσωσης σε ερείπια κτη-
ρίων που κατέρρευσαν σε τρεις τοποθεσίες, 
σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερι-
κών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού.
Στις 20:04 (τοπική ώρα, 19:04 ώρα Ελλά-
δος) σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών 
συγκλόνισε την περιοχή και έγινε αισθητή 
σε γειτονικές χώρες. Ακολούθησε λίγο αργό-
τερα σεισμός 5,8 βαθμών, ενώ η μετασει-
σμική ακολουθία παραμένει έντονη. Δημο-
σιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέ-
φερε καταρρεύσεις ετοιμόρροπων κτηρίων 
και δραματικές εκκλήσεις κατοίκων για βοή-
θεια.
Τα θύματα των σεισμών της Δευτέρας 20/02 
προστίθενται στη μακάβρια λίστα των 
νεκρών από τους σεισμούς της 6ης Φεβρου-
αρίου. Μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 
περισσότεροι από 46.000 θάνατοι σε Τουρ-
κία και Συρία, απολογισμός που θεωρείται 
σχεδόν βέβαιο ότι θα αυξηθεί.

Γ
ια να ενισχύσει την κυβερνοασφάλεια 
της Επιτροπής, το συμβούλιο εσωτε-
ρικής διοίκησης της Κομισιόν αποφά-
σισε να αναστείλει τη χρήση της εφαρ-

μογής TikTok στις υπηρεσιακές συσκευές 
της, καθώς και στις προσωπικές συσκευές 
που είναι εγγεγραμμένες στην υπηρεσία κι-
νητών συσκευών της Επιτροπής.
Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην προστα-
σία της Επιτροπής από απειλές και ενέρ-
γειες κατά της κυβερνοασφάλειας, που είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για κυβερ-
νοεπιθέσεις κατά του υπηρεσιακού περι-
βάλλοντος της Επιτροπής, αναφέρει σχετική 
ανακοίνωση. Οι εξελίξεις, όσον αφορά την 
ασφάλεια άλλων πλατφορμών μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης, θα τελούν επίσης υπό 
συνεχή επανεξέταση.
Το μέτρο συνάδει με τις αυστηρές εσωτερι-
κές πολιτικές της Επιτροπής για την κυβερ-
νοασφάλεια όσον αφορά τη χρήση κινη-
τών συσκευών για επικοι-
νωνίες που σχετίζονται με 
την εργασία. Συμπληρώνει 
τις ήδη επί μακρόν συμβου-
λές της Επιτροπής προς το 
προσωπικό για την εφαρ-
μογή βέλτιστων πρακτικών 
κατά τη χρήση πλατφορμών 
μέσων κοινωνικής δικτύω-
σης και για τη διατήρηση 
υψηλού επιπέδου ευαισθητοποίησης σε 
θέματα κυβερνοασφάλειας στην καθημε-
ρινή του εργασία.
Η Επιτροπή δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι 
το προσωπικό της προστατεύεται επαρ-
κώς από αυξανόμενες κυβερνοαπειλές και 
κυβερνοπεριστατικά. Ως εκ τούτου, είναι 
καθήκον μας να ανταποκρινόμαστε όσο το 
δυνατόν νωρίτερα σε πιθανές προειδοποιή-
σεις για θέματα κυβερνοασφάλειας, αναφέ-
ρει η ανακοίνωση.
Η σημερινή αναστολή χρήσης της εφαρμο-
γής αποτελεί εσωτερική υπηρεσιακή από-
φαση, αυστηρά περιορισμένη στη χρήση 
συσκευών εγγεγραμμένων στην υπηρεσία 
κινητών συσκευών της Επιτροπής.

Προθεσμία έως και τις 15 Μαρτίου 
για τα στελέχη του Σώματος
Νωρίτερα, πριν την επίσημη ανακοίνωση, 
ευρωπαίος αξιωματούχος ανέφερε στο 
Politico ότι το πρωί της Πέμπτης δόθηκε 
εντολή σε όλο το προσωπικό να αφαιρέσει 
το TikTok από τις εταιρικές συσκευές του. 
Τα στελέχη της Κομισιόν έπρεπε επίσης να 
διαγράψουν το TikTok από τις προσωπικές 

συσκευές τους, εφόσον είχαν εγκαταστήσει 
σε αυτές εφαρμογές που σχετίζονται με την 
εργασία τους. Εναλλακτικά, εάν επέμεναν να 
διατηρήσουν το TikTok, τα μέλη του προσω-
πικού έπρεπε να διαγράψουν τις εφαρμογές 
που σχετίζονται με την εργασία τους από τα 
προσωπικά τους τηλέφωνα.
Σύμφωνα με το Politico, τα στελέχη της Κομι-
σιόν πρέπει να απεγκαταστήσουν την εφαρ-
μογή κοινής χρήσης βίντεο «το συντομότερο 
δυνατό» και πριν από τις 15 Μαρτίου. «Από 
τις 15 Μαρτίου, οι συσκευές με εγκατεστη-
μένη την εφαρμογή θα θεωρούνται μη συμ-
βατές με το εταιρικό περιβάλλον», σημει-
ώνεται σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου που εστάλη στο προσωπικό, ενώ τονί-
ζεται ότι η απόφαση ελήφθη για να προστα-
τευτούν τα δεδομένα της Επιτροπής.
Τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, συμπεριλαμβανομένου του Συμ-
βουλίου και του Κοινοβουλίου, είναι πιθανό 

να ακολουθήσουν την απα-
γόρευση της κινεζικής 
εφαρμογής. Ωστόσο, ειδικά 
για το Ευρωκοινοβούλιο, 
μπορεί να χρειαστεί περισ-
σότερος χρόνος μέχρι να 
εφαρμοστεί μια τέτοια πολι-
τική, σημειώνει το Politico.

Οι ανησυχίες της Δύ-
σης περί κατασκοπείας
Οι κυβερνήσεις στη Δύση ανησυχούν όλο 
και περισσότερο ότι οι κινεζικές εταιρείες 
τεχνολογίας βοηθούν την κυβέρνηση και τις 
υπηρεσίες πληροφοριών της Κίνας στη συλ-
λογή τεράστιου όγκου δεδομένων από όλο 
τον κόσμο. 
Οι ΗΠΑ, τον Δεκέμβριο, απαγόρευσαν την 
εφαρμογή σε όλες τις συσκευές της ομο-
σπονδιακής κυβέρνησης λόγω φόβων για 
πιθανή κατασκοπεία από την Κίνα, όπου 
εδρεύει η μητρική εταιρεία του TikTok, 
ByteDance.
Ο διευθύνων σύμβουλος της TikTok, Σου Ζι 
Τσιού, πρόκειται να καταθέσει για πρώτη 
φορά ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ, 
στις 23 Μαρτίου, για πιθανούς κινδύνους 
για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.
Στην Ε.Ε., αξιωματούχοι της Κομισιόν προ-
ειδοποίησαν τον διευθύνοντα σύμβουλο 
της TikTok, κατά την πρώτη του επίσκεψη 
στις Βρυξέλλες, να σεβαστεί την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Στην Ολλανδία, απευθύνθηκε 
σύσταση σε εργαζομένους σε κρατικές υπο-
δομές να αποφεύγουν την εφαρμογή του 
TikTok.

διεθνή νέα

Τουλάχιστον έξι νεκροί και 
περισσότεροι από 300 τραυματίες 
από τους νέους σεισμούς στην 
Τουρκία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κήρυξε τον 
πόλεμο στο TikTok

Πριγκόζιν: Κατηγορεί τη ρωσική 
κυβέρνηση για έλλειψη πυρομαχικών 
με μία φωτογραφία – σοκ

Σ
ε νέα αντιπαράθεση με τη ρωσι-
κή ηγεσία περνά ο αρχηγός των 
Ρώσων μισθοφόρων της Wagner 
Γιεβγκένι Πριγκόζιν, δημοσιεύο-

ντας μία φωτογραφία με δεκάδες νεκρούς 
μαχητές.
Όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, οι νεκροί οφεί-
λονται στην έλλειψη πυρομαχικών, που 
σκοπίμως το ρωσικό υπουργείο Άμυνας 
στερεί από τους μαχητές του σε αυτό που 
αποκάλεσε προδοτική προσπάθεια για 
να καταστραφεί η Wagner.
Το υπουργείο με τη σειρά του απάντησε 
στους ισχυρισμούς του Πριγκόζιν, χαρα-
κτηρίζοντάς τους «εντελώς αναληθείς» 
και παραπονέθηκε -χωρίς να αναφέ-
ρει ονομαστικά τον Πριγκόζιν- για προ-
σπάθειες διάσπασης που λειτουργού-
σαν «αποκλειστικά προς όφελος του 
εχθρού».
Τότε ο Ρώσος αρχηγός υποστήριξε τα 
λεγόμενά του αναρτώντας μία σοκα-
ριστική φωτογραφία στην οποία φαί-

νονται δεκάδες νεκροί μαχητές  πεσμέ-
νοι στο παγωμένο έδαφος στην ανατο-
λική Ουκρανία, όπου η Wagner μάχεται 
προσπαθώντας να καταλάβει τη μικρή 
ουκρανική πόλη Μπαχμούτ.
«Αυτό είναι ένα από τα μέρη όπου έχουν 
συγκεντρωθεί τα πτώματα όσων έχουν 
πεθάνει», δήλωσε ο Πριγκόζιν σε συνέ-
ντευξή του σε διακεκριμένο Ρώσο στρα-
τιωτικό μπλόγκερ.
Σε επτάλεπτο ηχητικό μήνυμα που δημο-
σιοποιήθηκε σήμερα από την υπηρεσία 
Τύπου του, ένας προφανώς οργισμέ-
νος και συναισθηματικά φορτισμένος 
Πριγκόζιν δήλωσε ότι του ζητήθηκε να 
«ζητήσει συγγνώμη και να υπακούσει» 
προκειμένου να εξασφαλίσει πυρομα-
χικά για τα στρατεύματά του.
Μιλώντας κάποιες στιγμές με υψωμένο 
τον τόνο της φωνής του και βρίζοντας 
περιστασιακά, είπε: «Αδυνατώ να επι-
λύσω του συγκεκριμένο πρόβλημα παρ’ 
όλες τις σχέσεις και τις επαφές μου»
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την Ελληνική οικογένεια 
με πρακτικές συμβουλές για το γάμο, τις οικογενειακές 

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η 
οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό δρόμο, στο 
δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο γάμο και σε 

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Υπευθυνότητα: Πώς να τη 
μάθουμε στα παιδιά;

Η 
υπευθυνότητα δε συνδέεται μόνο 
με το σχολείο ή τις δουλειές του σπι-
τιού. Στην πραγματικότητα, είναι μια 
πολύ βαθύτερη αξία. Το να είσαι υ-

πεύθυνος σημαίνει να μπορείς να ελέγχεις τα 
συναισθήματά σου, να παίρνεις αποφάσεις, 
να πράττεις αναλόγως και να αναλαμβάνεις τις 
συνέπειες.
Η υπευθυνότητα επομένως, αφορά όλες τις 
πτυχές της ζωής ενός ανθρώπου, από τα πιο 
απλά και επιπόλαια ζητήματα της καθημερινό-
τητας έως τα πιο σημαντικά.

Πώς να ενθαρρύνουμε την υπευθυνό-
τητα στα παιδιά

Αφήστε ορισμένα προβλήματα των 
παιδιών… άλυτα
Ένα παιδί που δε χρειάζεται να είναι υπεύ-

θυνο, δε θα είναι υπεύθυνο. Με άλλα λόγια, 
εάν εσείς λύνετε σε μόνιμη βάση όλα τα προ-
βλήματα για λογαριασμό του παιδιού, είναι 
δύσκολο για εκείνο να αναπτύξει την αυτονο-
μία του.
Η προστασία είναι δεδομένο στοιχείο που 
κάθε γονιός πρέπει να προσφέρει στο παιδί 
του. Η υπερπροστασία όμως, βλάπτει και καλό 
είναι να μην την αφήνουμε να μας «κυριεύει».

Ενθαρρύνετε τη λήψη αποφάσεων
Μια άλλη στρατηγική που ενθαρρύνει την 
υπευθυνότητα στα παιδιά είναι να τους επι-
τρέπουμε να παίρνουν αποφάσεις. Η αλήθεια 
είναι ότι, από πολύ μικρή ηλικία, κάθε παιδί 
μπορεί να κάνει επιλογές. Για παράδειγμα, 
μπορεί να επιλέξει ποιο μπλουζάκι θα φορέ-
σει, να αποφασίσει ποιο φρούτο θα ήθελε να 
φάει ή τι δώρο θα ήθελε να προσφέρει στο 
φίλο ή τη φίλη του που έχει γενέθλια.
Μέσα από μικρές επιλογές, τα παιδιά μαθαί-
νουν να αποφασίζουν μόνα τους, καταλαβαί-
νοντας ότι κάθε απόφαση συνεπάγεται «απώ-
λειες».
Επομένως, η προσφορά επιλογών και η ελευ-
θερία λήψης αποφάσεων ώστε να καταλήξουν 
σε μία, επιτρέπει στα παιδιά να αποκτήσουν 
μεγαλύτερη ανεξαρτησία, ενώ ταυτόχρονα 
εξοικειώνονται με το αίσθημα δέσμευσης και 
ευθύνης που συνεπάγεται η κάθε απόφαση- 

επιλογή.

Ενισχύστε την αυτοπεποίθησή του
Δώστε έμφαση στις ικανότητες του παιδιού 
σας και δείξτε του εμπιστοσύνη για να ενισχύ-
σετε την αυτοεκτίμησή του.
Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε το παιδί σας 
πρακτικά, αναθέτοντάς του απλές δουλειές του 
σπιτιού ή ζητώντας του να σας βοηθήσει να 
κάνετε κάτι μαζί.

Ενθαρρύνετε την αυτονομία του
Αυτονομία και ευθύνη πάνε χέρι- χέρι. Το ένα 
δύσκολα υπάρχει χωρίς το άλλο. Δίνοντας στο 
παιδί σας τη δυνατότητα να διαχειριστεί μόνο 
του απλές και ασφαλείς εργασίες, συμβάλλετε 
σημαντικά στην υγιή του ανάπτυξη.
Μεγαλώνοντας, η «λίστα» των πραγμάτων 
που το παιδί θα μπορεί να κάνει μόνο του θα 

αυξάνεται. Πρώτα, ως μωρό, το παιδί σας θα 
μπορεί να μπουσουλήσει χωρίς τη βοήθειά 
σας. Αργότερα, θα κάνει τα πρώτα του βήματα. 
Μετά,  θα αποκτήσει τη συνήθεια να βουρτσί-
ζει τα δόντια του κάθε μέρα χωρίς να χρειά-
ζεται να του το υπενθυμίζετε και όντας μεγα-
λύτερο, θα μπορεί να πάει για κάποια ψώνια 
μόνο του στη γειτονιά.
Είναι προφανές επομένως πως η ανάπτυξη της 
αυτονομίας γίνεται σταδιακά και καλό είναι να 
ξεκινά από τη βρεφική ηλικία.

Επισημάνετε τις συνέπειες
Κάθε ευθύνη που αναλαμβάνουμε και κάθε 
απόφαση που παίρνουμε συνδέεται με ένα 
«βάρος». Το γεγονός ότι ένα άτομο είναι υπεύ-
θυνο δε σημαίνει ότι πρέπει να κάνει τα πάντα 
σωστά. Η ανάληψη ευθυνών συνεπάγεται και 
την αποδοχή ενδεχόμενων αρνητικών συνε-
πειών.

Επίσης, η μη τήρηση των εκάστοτε δεσμεύ-
σεων, έχει συνέπειες. Είναι σημαντικό να επι-
σημάνετε, για παράδειγμα, στο παιδί σας ότι 
αν δε μαζέψει τα παιχνίδια στο δωμάτιό του, 
κανένας άλλος δεν θα το κάνει για εκείνο. Αν 
δε μελετήσει για το σχολείο, δε θα πάρει καλό 
βαθμό. Αν δε φροντίζει τα σχολικά του είδη, θα 
έχει λιγότερους μαρκαδόρους για να ζωγρα-
φίζει.

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;

Ο λούστρος, ο τσαγκάρης
και ο έφηβος εγγονός του

Τ
α δύσκολα χρόνια της φτώχειας. Αυτά που 
όλοι σχεδόν έχουν περάσει, αλλά αρνού-
νται να θυμούνται. Ίσως γιατί η ανάγκη α-
παιτεί απ’ τον εγκέφαλο να συγκρατεί μόνο 

τα εύθυμα, τα χαρούμενα και όχι το ζοφερό παρελ-
θόν. Είναι το φάρμακο για το παρόν. Δεν θέλουν να 
ξαναφέρνουν στο μυαλό τους ότι τότε, από το ε-
πάγγελμα τους τάιζαν την φαμίλια τους.
Οι νεότερες γενιές τα βλέπουν ως ασπρόμαυρες 
ταινίες στην τηλεόραση του σήμερα, χωρίς να πεί-
θονται απόλυτα ότι οι παππούδες τους, οι δικοί 
τους άνθρωποι, στέναξαν τόσο πολύ.
Και όσο περνούν αυτά δυστυχώς από το γέρικο 
μυαλό μου, συναντώ τον εγγονό του καρδιακού 
μου φίλου με λύπη μεγάλη θυμάμαι πάλι ότι δεν 
είναι εν’ ζωή.
«Είστε φίλος του παππού μου; Σας θυμάμαι στην 
κηδεία», με ρώτησε με ευγένεια  ο νεαρός εγγονός 
του κυρίου Μενέλαου.
«Ναι παλικάρι μου, είσαι το εγγόνι του. Σου λείπει 
ο παππούς σου; » ρωτώ με θλίψη.
«Ναι, πολύ! Στο σπίτι δεν μιλάμε για τα χρόνια που 
ήταν τσαγκάρης. Στεναχωριέται ο πατέρας κι έτσι 
σταμάτησα να ρωτώ το παρελθόν του παππού 
μου. Είμαι περήφανος, ξέρετε, γι αυτόν».
Ο νεαρός έφηβος, γύρω στα δεκαεφτά, ήταν ίδιος 
ο παππούλης του. Βουρκωμένος, ευαίσθητος, με 
θλίψη και απορίες.
«Εδώ, παιδί μου, ήταν το τσαγκαράδικο του κυρ 
Μενέλαου. Ήταν ο καλύτερος στην δουλειά του. 
Απ’ όλες τις γειτονιές ερχόντουσαν να φτιάξουν, 
να επιδιορθώσουν τα παπούτσια τους. Να ξέρεις, 
παιδί μου, ο παππούς σου είχε φιλότιμο. Από κανέ-
ναν φτωχό δεν πληρωνόταν για τις διορθώσεις. 
Από τους ευκατάστατους μόνο. Ήμασταν κάτι πιό-
τερο από αδέρφια. Εδώ απ’ έξω καθόμουν κι εγώ 
στο σκαμνάκι μου και με το κασελάκι μου προ-
σευχόμουν να σταματήσει κάποιος να βγάλω δύο 
δεκάρες. Μα ο παππούς σου ήταν άνθρωπος 
πάνω από όλα».
Ο νεαρός δεν έκανε καμιά προσπάθεια να συγκρα-
τήσει την νεανική του ευαίσθητη πλευρά και τα 
δάκρυα κυλούσαν στο ακριβό μπουφάν του.
«Όταν ερχόταν κάποιος να πάρει τα παπούτσια 
από αυτόν, ο κυρ Μενέλαος του έλεγε:
-Λυπάμαι που δεν πρόλαβα να σας τα κάνω πιο 
καθαρά, έξω όμως έχει μια καλή αλοιφή ο λού-
στρος σταθείτε να σας τα καθαρίσει. Θα μείνετε 
τόσο ευχαριστημένος που θα έρχεστε μόνο για 
αυτόν.
Μιλούσε σιγανά, μην τον ακούσω και προσβληθώ 
παιδί μου. Ποτέ δεν του είπα λέξη. Ούτε αυτός σε 
μένα. Σιγά σιγά με φώναζαν οι νοικοκυρές και οι 
κοπέλες που δούλευαν στα ακριβά τα σπίτια και 
καθάριζα πολλά ζευγάρια. Στα πιο πολλά έβρισκα 
το κατιτίς σαν δικαιολογία, να τα φέρω στο καλό 
τσαγκαράδικο, στον παππού σου και έπειτα τα επέ-
στρεφα. Είχαμε και οι δύο δουλειά και φαγητό, 
δόξασοι ο θεός».
«Και πως γίνατε πιο πλούσιοι, κύριε Παναγιώτη;»

«Πέρασαν χρόνια λεβέντη μου, εγώ με το κασε-
λάκι και τις βούρτσες, τα ακριβά βερνίκια, τις 
πάστες, τις αλοιφές, κι ο παππούς σου ώρες πάνω 
από τις σόλες, ν’ ακούγονται τα  σφυράκια του με 
τα προκάκια.
Κάποτε, ενώ πίναμε λίγο κρασάκι να ζεστάνουμε 
τις καρδιές μας από τα βάσανα, μου είπε:
-Κουράστηκα αδερφέ, λέω να κλείσω το μαγαζί, 
να δω τι άλλο μπορώ να κάνω.
Κόπηκε η ψυχή μου στα δυο.Δεν με ένοιαξε διό-
λου αν θα πεινούσα, αλλά τόσα χρόνια, δύσκολα 
να ξεχάσεις τον φίλο σου, πάντα στο πλάι σου. Διά-
βασε αμέσως τη σκέψη μου ο Μενέλαος κι απο-
κρίθηκε:
-Δεν σκεφτόμουν αυτό ακριβώς σύντροφε, έλεγα 
να βάλουμε κάτω ότι έχουμε κι εκεί να ανοίξουμε 
μαγαζί με υποδήματα. Συγχρόνως θα έχουμε και 
στο πίσω μέρος την αποθηκούλα, ακόμα και για 
διορθώματα.Θα τα καταφέρουμε είμαι σίγουρος. 
Έχω πίστη.
«Τα χέρια ενώθηκαν σε μια γροθιά. Κι ανοίξαμε το 
1960 το πρώτο μας μαγαζί. Και ποιος δεν πέρασε 
να ψωνίσει από εμάς! Και ποιος δεν έστειλε άλλον 
και μετά άλλον! Γίναμε το καλύτερο κατάστημα 
υποδημάτων στην πόλη! Τότε αποφασίσαμε ν’ 
ανοίξουμε άλλο ένα. Περνώντας τα χρόνια, το επί-
θετο μας άφησε εποχή. 
Γίναμε πλουσιότεροι, μα δεν κρύψαμε ποτέ από 
που αρχίσαμε. Οι εφημερίδες έγραφαν, «ο τσα-
γκάρης και ο λούστρος», «γνωστοί επιχειρημα-
τίες» και πολλά άλλα παιδί μου. Μα το μυαλό μας 
δεν φούσκωσε ποτέ από έπαρση. Με ταπεινότητα, 
ευγένεια και σεβασμό, γίναμε μεγάλοι.
Ήρθαν τα παιδιά μας και με τα χρόνια συνέχισαν 
το δικό μας δημιούργημα. Το εργοστάσιο πάει 
καλά μαθαίνω κι ο πατέρας σου με την κόρη μου 
συνεργάζονται άψογα. Τώρα ξέρεις, πώς φοράς τα 
ακριβά σου ρούχα και παπούτσια, παλικάρι  μου. 
Να θυμάσαι  τον παππού σου. Και πότε να μην 
ξεχνάς τους προγόνους σου. Τους χαιρετισμούς  
μου στην οικογένεια  σου».
Ο νεαρός έπεσε στην αγκαλιά μου.
«Θα σας θυμάμαι πάντα κι όταν σπουδάσω, σας 
υπόσχομαι να συνεχίσω την επιχείρηση που εσείς 
δημιουργήσατε με τον παππού μου. Άλλωστε 
σίγουρα χρειάζεται και κάποιος με σπουδές στα 
οικονομικά».
Συγκράτησα την συγκίνηση μου. «Στο καλό παιδί 
μου, στο καλό». Ο νεαρός γύρισε στο σπίτι την ώρα 
του φαγητού.
«Από σήμερα κομμένο το Μένιος. Με λένε Μενέ-
λαο. Και για τον παππού μου, πατέρα, θα μιλάω 
με καμάρι οπότε νιώθω ανάγκη. Άλλωστε, θα σε 
διαδεχθώ στη βιομηχανία υποδημάτων. Ας πιούμε 
στην μνήμη του λοιπόν, γιατί χάρη σε αυτόν είμαστε 
όλοι εδώ σήμερα». Άφωνοι γονείς…και αδελφή, 
τσούγκρισαν συγκινημένοι τα ποτήρια τους.
Το παρόν δεν αναιρεί το παρελθόν. Σεβασμός στο 
χθες. Πίστη στο σήμερα. Το αύριο είναι άλλη ιστο-
ρία.
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Ι
διαίτερη μέριμνα θα πρέ-
πει να επιδείξουν όσοι ε-
πιβίωσαν από ένα εγκε-
φαλικό επεισόδιο για την 

ψυχική τους υγεία, καθώς σύμ-
φωνα με την Αμερικανική Εται-
ρεία Εγκεφαλικών Επεισοδίων, 
τμήμα της Αμερικανικής Καρδι-
ολογικής Εταιρείας, η κατάθλι-
ψη αποτελεί μια από τις κοινές 
εμπειρίες που μοιράζονται αυ-
τοί οι ασθενείς.
Όπως επισημαίνεται σε έρευνά 
τους, περίπου το ένα τρίτο των 
επιζών των από εγκεφαλικό 
επεισόδιο «βυθίζεται» σ την  
κατάθλιψη – σε σύγκριση με το 
5%-13% των ενηλίκων που δεν 
υπέστησαν εγκεφαλικό επει-
σόδιο. Σε κάθε περίπτωση, εάν 
δεν αντιμετωπιστεί η ψυχική 
νόσος, μπορεί να επηρεάσει 
άμεσα την ποιότητα ζωής και 
να δυσκολέψει περαιτέρω την 
ανάρρωση μετά το εγκεφαλικό 
επεισόδιο.
«Η κατάθλιψη μετά από ένα 
εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί 
να αποτελεί και μια φυσιο-
λογική ψυχολογική αντί-
δραση σ το άγχος του 
τραυματισμού, της ανα-
πηρίας ή της αναμέτρη-
σης με το θάνατο 
που επέφε ρε  το 
εγκεφαλικό επε ι-
σόδιο» εξηγεί ο Δρ. 
Lee H. Schwamm, 
καθηγητής Νευρολο-
γ ίας σ την Ιατρική Σχολή 
τ ο υ  Χά ρ βα ρν τ  σ τ η 
Βοστώνη και μέλος 
τ η ς  Αμε ρικαν ικής 
Καρδιολογικής Εται-
ρείας.
Σ ε  ά λ λ ε ς  π ε ρ ιπ τ ώ -
σ ε ις ,  μπορε ί  να  προ -
κληθεί από δομικές ή 
βιοχημικέ ς  αλ λαγέ ς 
σ τον εγκέφαλο. Εάν 
δ η λ α δ ή  τ ρ α υ μ α τ ι -
στούν ορισμένες περι-
οχές του εγκεφάλου, τα 
συστήματα που ρυθμί-
ζουν το συναίσθημα μπο-
ρε ί να υποσ τούν βλάβε ς 
και να προκαλέσουν καταθλι-
πτικά συμπτώματα και άγχος ή 
συμπτώματα που μοιάζουν με 
μετατραυματικό στρες στους 
επιζών τ ε ς από ε γκεφαλικό 
επεισόδιο.
Ο καθηγητής προτείνει σε αυτά 
τα άτομα να αναζητήσουν αξι-
ολόγηση και θεραπεία από 
κάποιον εξειδικευμένο επαγ-
γελματία ψυχικής υγείας.
Επειδή το εγκεφαλικό επει-
σόδιο μπορεί να διαταράξει 
τον ύπνο, το φαγητό και άλλες 

σωματικές λειτουργίες, η αυτο-
φροντίδα είναι ζωτικής σημα-
σίας, μαζί με την προσέγγιση 
φίλων και συγγενών για συναι-
σθηματική υποστήριξη και για 
να ξεπεραστεί κάθε στίγμα που 
σχετίζεται με την αναζήτηση 
βοήθειας για τα ψυχικά νοσή-
ματα.
Αυτός είναι και ο λόγος που 
ακόμα κα ι  σήμερα που η 
ψυχική υγεία τίθεται στο επί-
κεντρο της δημόσιας συζήτη-
σης, αρκετοί από τους επιζώ-
ντες από εγκεφαλικό επεισόδιο 

διστάζουν να αναζητήσουν 
βοήθεια, παρότι ενδεχο-
μένως να χρειάζονται επι-
πλέον υποσ τήριξη,  γ ια 

να αναγ νωρίσουν τα 
συμπτώματα της κατά-
θλιψης και να αναζητή-

σουν θεραπεία.

Οι συνδυασμοί που 
σώζουν 
Όπως συμβαίνε ι με 
όλες τις μορφές κατά-

θλιψης,  έ νας συνδυ-
ασμός συμβουλευτ ικής, 
φαρμακευτ ικής αγωγής, 

μείωσης του στρες και 
τακτικής άσκησης μπο-
ρε ί να ωφελήσε ι και 
όσους έ χουν υποσ τε ί 

ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.
Η θεραπεία της κατάθλιψης 

δεν βελτιώνει μόνο τη διά-
θεση, αλλά ενισχύει επί-
σης τη σωματική, γνω-

στική και πνευματική απο-
κατάσταση.

Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι 
η κατάθλιψη συμβαδίζε ι με 
χαμηλότερα επίπεδα κοινωνι-
κής υποστήριξης. Η υποστή-
ριξη από την οικογένεια, τους 
φίλους ή ένας συνδυασμός 
πόρων μπορεί να είναι ευερ-
γετική για την ψυχική μακρο-
πρόθεσμη ευημερία των ατό-
μων που βίωσαν ένα εγκεφα-
λικό επεισόδιο και μπορεί να 
αποτελέσει σημαντικό μέρος 
ενός σχεδίου θεραπείας για την 
κατάθλιψη μετά το εγκεφαλικό 
επεισόδιο.

Εγκεφαλικό επεισόδιο: Η 
ψυχική διαταραχή που 
απειλεί 1 στους 3 ασθενείςΤ

α θεμέλια της καρδιαγγειακής υγείας υποσκάπτει 
ο ακανόνιστος και διαταραγμένος ύπνος, σύμφω-
να με πρόσφατη πολυκεντρική μελέτη που δη-
μοσιεύονται στο Journal of the American Heart 

Association και τον συσχετίζει με μεγαλύτερο κίνδυνο α-
θηροσκλήρωσης.
Η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τη Δρ Kelsie Full, 
Ph.D., Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής στον Τμήμα Επι-
δημιολογίας του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου 
Vanderbilt, παρακολούθησε 2.032 συμμετέχοντες από 
τη Βοηθητική Μελέτη Ύπνου της Πολυεθνικής Μελέτης 
Αθηροσκλήρωσης (Multi‐Ethnic Study of Atherosclerosis 
(MESA) Sleep Ancillary Study) από έξι κοινότητες στις ΗΠΑ. 
Μετά από επτά ημέρες μετρήσεων, διαπιστώθηκε ότι συμ-
μετέχοντες με τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις στη διάρ-
κεια ύπνου είχαν περισσότερες πιθανότητες για αυξημέ-
νες εναποθέσεις ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες, 
περισσότερη αθηρωματική πλάκα στις καρωτίδες αρτη-
ρίες και συνολικά σοβαρότερη αθηροσκλήρωση, μεγα-
λύτερη δηλαδή ακαμψία και στένωση των αιμοφόρων 
αγγείων τους.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα, η Δρ Full επεσήμανε την ανάγκη οι θεράποντες γιατροί να ενθαρρύνουν τους 
ασθενείς τους να ρυθμίσουν τις συνήθειες ύπνου και να υιοθετήσουν ένα σταθερό μοτίβο σχετικά με την 
πολύτιμη αυτή βραδινή ξεκούραση ώστε να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.

Ο ρόλος του κιρκάδιου ρυθμού
Η μελέτη απέκλεισε εργαζόμενους σε βάρδιες που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είχαν μια ρουτίνα ύπνου, 
καθώς και όσους έπασχαν ήδη από καρδιακή νόσο και αποφρακτική υπνική άπνοια, γνωστό παράγοντα κιν-
δύνου για στεφανιαία νόσο.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της επιστημονικής ομάδας -στην οποία συμμετείχαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο 
της Καλιφόρνια (Σαν Ντιέγκο) και τις Ιατρικές Σχολές του Νοσοκομείου Brigham and Women’s του Χάρβαρντ 
(Βοστώνη), Icahn του Νοσοκομείου «Όρος Σινά» (Νέα Υόρκη) και του Πανεπιστημίου Johns Hopkins (Βαλτι-
μόρη)- η εξήγηση θα πρέπει να αναζητηθεί στη διατάραξη του κιρκάδιου ρυθμού:
«Σχεδόν όλες οι κύριες καρδιαγγειακές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των παλμών, της αρτηριακής 
πίεσης, του αγγειακού τόνου και των λειτουργιών του ενδοθηλίου, ρυθμίζονται από γονίδια του κιρκάδιου 
ρολογιού. Η διατάραξη ή απευθυγράμμιση των κιρκάδιων ρυθμών μπορεί να διακόψει αυτές τις σημαντικές 
καρδιαγγειακές λειτουργίες, με αποτέλεσμα την προώθηση της χρόνιας φλεγμονής, τις αλλαγές στο μεταβο-
λισμό της γλυκόζης, την αυξημένη ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και την αύξηση της 
αρτηριακής πίεσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο αθηροσκλήρωσης».

Δεν κοιμάστε καλά τα βράδια; Ποιος 
σοβαρός κίνδυνος απειλεί την καρδιά σας

Το ενδεχόμενο υιοθέτησης μιας διατροφής με βάση τα φυτικά τρόφιμα θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν 
τους οι άνδρες με καρκίνο του προστάτη, ούτως ώστε να μειώσουν τον κίνδυνο υποτροπών. Τα σχε-
τικά προκαταρκτικά ευρήματα της ομάδας από το Πανεπισtήμιο της Καλιφόρνια παρουσιάστηκαν στο 

Συμπόσιο για τον Καρκίνο του Ουροποιητικού Συστήματος της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολο-
γίας (ASCO) 2023.
Αναλύοντας στοιχεία περισσότερων από 2.000 ανδρών με καρκίνο του προστάτη, διαπιστώθηκε πως όσοι 
ακολουθούσαν ένα διατροφικό πλάνο με αφθονία σε φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής άλεσης είχαν 
52% και 53% μικρότερο κίνδυνο για υποτροπή και εξέλιξη της νόσου αντίστοιχα, συγκριτικά με όσους δεν 
κατανάλωναν επαρκείς ποσότητες φυτικών τροφίμων, ανεξαρτήτως ηλικίας, ρυθμού βαδίσματος ή σοβα-
ρότητας του καρκίνου.
«Το προχωρημένο στάδιο του προστατικού καρκίνου είναι από τις βασικές ανησυχίες των ασθενών, των 
συγγενών, των φροντιστών τους και των γιατρών τους. Τα ευρήματα παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για 
την κλινική φροντίδα σχετικά με διατροφικές συστάσεις για την καλύτερη διαχείριση της νόσου και τη μεί-
ωση της νοσηρότητας του συχνότερου καρκίνου στους άνδρες» δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Vivian 

Liu, συντονίστρια κλινικής έρευνας στο Κέντρο Ολοκληρωμένης Υγείας Osher του Πανε-
πιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο, υπογραμμίζοντας τα παράπλευρα 

οφέλη για την υγεία από αυτές τις παρεμβάσεις όπως η πρόληψη άλλων χρόνιων 
ασθενειών (διαβήτης, καρδιαγγειακές παθήσεις κ.α.) και η αποτροπή του 

πρόωρου θανάτου.
Σύμφωνα με τον Δρ Anthony D’Amico, επικεφαλής του Τμήματος Ακτι-

νοθεραπευτικής Ογκολογίας του Ουροποιητικού στο Ινστιτούτο Καρ-
κίνου Dana-Farber στη Βοστώνη που έκανε και τη σχετική επισή-
μανση, υπάρχουν βιολογικά στοιχεία ότι οι χορτοφαγικές δίαιτες 
είναι πιο υγιεινές και μπορούν να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό 
σύστημα, τα οποία εξηγούν εν μέρει τα θετικά αποτελέσματα 
στους ασθενείς με καρκίνο.

Καρκίνος Προστάτη: Η διατροφή που μειώνει 
πάνω από 50% τον κίνδυνο εξέλιξης και 
υποτροπής
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Το πρώτο ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟ και ΟΣΦΠ
Έληξε 8-2 και οι φίλαθλοι συγκρούστηκαν

Η 1η Ιουνίου 1930 αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του 
ελληνικού ποδοσφαίρου αφού για πρώτη φόρα διεξή-
χθη αγώνας μεταξύ των ομάδων του Ολυμπιακού και 
Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Ελλά-
δος...

Τ
ότε ξεκίνησε και η αντιπαλότητα των δύο μεγάλων 
ποδοσφαιρικών ομάδων που αργότερα θα πάρουν 
το προσωνύμιο «Αιώνιοι Αντίπαλοι».

«Φιλικές» σχέσεις ΟΣΦΠ και ΠΑΟ (1925-1929)
Ο Παναθηναϊκός (ΠΑΟ) ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1908 και 
ο Ολυμπιακός (ΟΣΦΠ) στον Πειραιά το 1925. Στα πρώτα 
τους χρόνια, οι οπαδοί των δύο ομάδων ήταν σχεδόν απο-
κλειστικά οι κάτοικοι των αντίστοιχων πόλεων.
Όμως, εκτός από τη γεωγραφία υπήρχε και έντονη κοι-
νωνική διαφορά μεταξύ των φιλάθλων του ΠΑΟ και του 
ΟΣΦΠ. Καθώς ο Πειραιάς ήταν εργατούπολη, ο Ολυμπια-
κός είχε πολλούς φιλάθλους από την εργατική τάξη. Αντί-
θετα, ο Παναθηναϊκός ήταν ομάδα της αστικής τάξης χωρίς 
να σημαίνει ότι δεν τον στήριζε, ο εργατικός πληθυσμός 
της Αθήνας και οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην 
περιοχή.
Τα πρώτα χρόνια οι οπαδοί των δύο ομάδων παρακολου-
θούσαν αρμονικά τα μεταξύ τους παιχνίδια. Ο λόγος ήταν 
ότι ήταν φιλικά είτε «επιδείξεων» σε εορταστικά τουρνουά, 
όπως το Κύπελλο Χριστουγέννων, Κύπελλο Πάσχα κ.ά.
Η αντιπαλότητα ήταν θέμα χρόνου. Όπως σε όλο τον 
κόσμο, οι φίλαθλοι είχαν ανάγκη από το αντίπαλο δέος και 
η Ελλάδα δεν θα γινόταν εξαίρεση. Ο πρώτος αγώνας ανά-
μεσα στον ΟΣΦΠ και τον ΠΑΟ, ήταν ένα φιλικό παιχνίδι που 
διεξήχθη στις 28 Ιουνίου 1925 στο γήπεδο της Λεωφόρου 
Αλεξάνδρας και έληξε ισόπαλος με σκορ 3–3.

Η αρχή των «Αιωνίων Αντιπάλων» (1930)
Αυτή η σχέση μεταξύ των δύο ομάδων άλλαξε την περίοδο 
1929-1930. Τότε, για πρώτη φορά οι δύο ομάδες συμμε-
τείχαν στο Πανελλήνιο (ή Εθνικό) Πρωτάθλημα Ποδοσφαί-
ρου, όπως λεγόταν τότε το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 
Ελλάδος.
Ακόμη και τότε συγκαταλέγονταν στις κορυφαίες ομάδες 
στην Ελλάδα. Το 1930 ο ΠΑΟ ήταν παλαιότερος ποδοσφαι-
ρικός σύλλογος και με μεγαλύτερη εμπειρία σε σχέση με 
τον ΟΣΦΠ. Πολλοί πίστευαν ότι διέθετε καλύτερη ενδε-
κάδα. Παρά ταύτα, και ο Ολυμπιακός είχε στις τάξεις του 
κάποιους από τους καλύτερους Έλληνες παίκτες της επο-
χής, με προεξάχοντες τους θρυλικούς πέντε αδελφούς 
Ανδριανόπουλους. Έτσι, αρκετοί παίκτες της ομάδας, έπαι-
ζαν στην Εθνική Ελλάδας, αρχηγός της οποίας ήταν τότε ο 
αρχηγός του ΟΣΦΠ, Γιώργος Ανδριανόπουλος.
Όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι λοιπόν περίμεναν με αγωνία την 
Κυριακή 1η Ιουνίου 1930 για τον πρώτο αγώνα πρωταθλή-
ματος μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Ο νικητής 
θα έπαιρνε δύο βαθμούς, σ’ ένα πρωτάθλημα που ακόμη 
δεν είχε κριθεί.
Εκείνη τη μέρα γεννήθηκε και η αντιπαλότητα μεταξύ των 
οπαδών των δύο μεγάλων ομάδων.

Πριν από τον αγώνα
Η 1η Ιουνίου 1930 ήταν μία ασυνήθιστα ζεστή μέρα για την 
εποχή. Αυτό, όμως, δεν εμπόδισε χιλιάδες ανθρώπους να 
ξεκινήσουν να κατακλύζουν τις κερκίδες του γηπέδου του 
Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ήδη από τις 1 το 
μεσημέρι, σχεδόν τέσσερις ώρες πριν από την προκαθορι-
σμένη ώρα έναρξης του αγώνα.
Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα. Υπολογίζεται 
ότι 10.000 θεατές παρακολούθησαν τον αγώνα, αριθμός 
ρεκόρ για ποδοσφαιρικό αγώνα εκείνης της εποχής. Η 
πλειοψηφία τους ήταν Αθηναίοι, και, φυσικά, φίλαθλοι του 
ΠΑΟ. Χιλιάδες άλλοι έμειναν έξω από το γήπεδο, είτε γιατί 

δεν βρήκαν εισιτήριο, είτε γιατί δεν είχαν χρήματα. Προκει-
μένου να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, σκαρφάλωσαν σε 
δέντρα, πήραν θέση σε μπαλκόνια και ταράτσες, ή ανέβη-
καν στους πρόποδες του Λυκαβηττού.
Με αφορμή τον αγώνα, για πρώτη φορά χιλιάδες Πειραι-
ώτες κατέφθασαν στην Αθήνα προκειμένου να δουν τον 
Ολυμπιακό να παίζει. Υπολογίστηκαν σε περίπου 4.000 
άτομα.
Πολλοί έφθασαν στην Ομόνοια παίρνοντας τον Ηλεκτρικό 
από τον Πειραιά. Εκεί κανονικά θα έπρεπε να επιβιβαστούν 
στα τραμ για να φθάσουν μέχρι και το γήπεδο της Λεωφό-
ρου Αλεξάνδρας. Όμως, αρνήθηκαν να το κάνουν μόλις 
διαπίστωσαν ότι τα τραμ της Εταιρείας «Πάουερ» που έκα-
ναν το συγκεκριμένο δρομολόγιο ήταν βαμμένα πράσινα!
Έτσι συνέχισαν με τα πόδια, ανεβαίνοντας όλοι μαζί την 
Ιπποκράτους. Ήταν μία αυθόρμητη διαδήλωση, όπου 
κυριαρχούσε το κόκκινο χρώμα, λόγω των κόκκινων 
σημαιών και ρούχων στο πλήθος. Μαζί τους οι Ολυμπιακοί 
κουβαλούσαν μέχρι το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 
και ένα φέρετρο στο οποίο σύμφωνα με αυτούς, «θα έβα-
ζαν το πτώμα του ΠΑΟ μετά τον αγώνα».
Αν και ο αγώνας ήταν να ξεκινήσει στις 4.30 το απόγευμα, 
οι παίκτες και ο Ιταλός διαιτητής εισήλθαν στο γήπεδο στις 
5.20.

Στιγμιότυπα από το ντέρμπι
Όπως φάνηκε από το ξεκίνημα του αγώνα, η ομάδα του 
Παναθηναϊκού ήταν καλύτερη. Ξεκίνησε σχεδόν αμέσως τις 
επιθέσεις εναντίον του τέρματος του Ολυμπιακού. Στο 10΄ 
ο ΠΑΟ πέτυχε το πρώτο τέρμα του με τον Συμεωνίδη. Στο 
20΄ διπλασίασε τα τέρματά του με τον αρχηγό του, τον Μεσ-
σάρη. Πέντε λεπτά, αργότερα ο ίδιος παίκτης σημείωσε το 
τρίτο τέρμα για την ομάδα του.
Στο 30΄ ο Συμεωνίδης σημείωσε το δεύτερό του τέρμα και 
το τέταρτο του ΠΑΟ. Έτσι, στη λήξη του ημιχρόνου, ο αγώ-
νας ήταν 4-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Λίγα λεπτά μετά την 
έναρξη του Β΄ ημιχρόνου, στο 53 ,́ η ομάδα του Τριφυλλιού 
σημείωσε και πέμπτο τέρμα με τον Μ. Πιερράκο.
Το 5-0 φαίνεται ότι αφύπνισε τους παίκτες του Ολυμπια-
κού. Έτσι ο σπουδαίος επιθετικός τους, Γιώργος Ανδριανό-
πουλος –γνωστός ως «Ποδάρας», λόγω του μεγάλου δια-
σκελισμού του- σημείωσε δύο διαδοχικά τέρματα στο 56΄ 
και το 59’.
Όμως, εκεί που είχαν αναθαρρήσει και προσπαθούσαν 
να επιτύχουν και τρίτο τέρμα, ο παίκτης του ΟΣΦΠ, Κου-
ράντης, στο 72΄ σημείωσε αυτογκόλ. Σε μία προσπάθεια 
να αποκρούσει τη μπάλα στη διάρκεια αντεπίθεσης του 
Παναθηναϊκού, έστειλε κατά λάθος με κεφαλιά τη μπάλα 
στα δίχτυα της ομάδας του.
Έτσι, το σκορ διαμορφώθηκε σε ΠΑΟ-ΟΣΦΠ 6-2.
Το αυτογκόλ του Κουράντη υπήρξε μοιραίο για τον Ολυ-
μπιακό. Το ηθικό των παικτών του εξανεμίστηκε. Αυτό 
το εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο οι παίκτες του ΠΑΟ που 
σημείωσαν άλλα δύο τέρματα. Στο 76΄ με το Μυγιάκη και 

στο 81΄ με τον Μ. Πιερράκο.
Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 8-2 υπέρ του ΠΑΟ. Πρόκειται 
για τη μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στην ιστορία των 
ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων μεταξύ των δύο ομάδων 
σε επίσημο παιχνίδι.

Οι πρώτες φασαρίες εξαιτίας αγώνα ποδοσφαί-
ρου
Όπως ήταν φυσικό, ο θρίαμβος του Παναθηναϊκού σε αυτό 
το πρώτο επίσημο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ολυμπι-
ακό πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους Αθηναίους και στε-
ναχώρησε αφάνταστα τους Πειραιώτες. Εκτός από το δια-
συρμό της ομάδας τους, πολλοί έχασαν και σημαντικά χρη-
ματικά ποσά σε στοιχήματα που είχαν βάλει με Αθηναίους 
για τη νίκη της. Κάτι πολύ συνηθισμένο από τότε.
Λέγεται ότι αμέσως μετά το ντέρμπι της 1ης Ιουνίου 1930, 
σημειώθηκαν και τα πρώτα έκτροπα εξαιτίας ενός ποδο-
σφαιρικού αγώνα στην Ελλάδα. Οι οπαδοί των δύο ομά-
δων έσπασαν το φέρετρο που είχαν φέρει οι οπαδοί του 
Ολυμπιακού και άρχισαν να χτυπιούνται μεταξύ τους με τα 
ξύλα, έξω από το γήπεδο.
Όμως τα σοβαρότερα έκτροπα έγιναν οκτώ μέρες αργό-
τερα, στο λιμάνι του Πειραιά. Τότε τα μέλη της αποστολής 
του ΠΑΟ επέστρεφαν ατμοπλοϊκώς από τη Θεσσαλονίκη 
όπου η ομάδα τους είχε νικήσει και τον Άρη. Οπαδοί του 
ΟΣΦΠ τους πέτυχαν στο λιμάνι και τους προπηλάκισαν.

Γιατί ηττήθηκε ο Ολυμπιακός;
Για πολλές μέρες μετά τον αγώνα, υπήρξαν δημοσιεύματα 
στον ελληνικό τύπο που ανέλυαν το παιχνίδι των δύο ομά-
δων. Κύριο θέμα τους ήταν γιατί η κακή απόδοση του Ολυ-
μπιακού. Στο πλαίσιο αυτό, οι δημοσιογράφοι επιζητού-
σαν να πάρουν δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές του 
παιχνιδιού.
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Γιώργος Ανδριανόπουλος, 
μίλησε και αναφέρθηκε στο βασικό λόγο γιατί έχασε η 
ομάδα του και μάλιστα, με τόσο αρνητικό σκορ.
Λίγες μέρες πριν το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, έξι 
βασικοί παίκτες του ΟΣΦΠ αγωνίστηκαν σε παιχνίδι της 
Εθνικής Ελλάδας με τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι, όπου 
υπέστη βαριά ήττα (με 8–1). Η αποστολή της Εθνικής είχε 
επιστρέψει από το Βουκουρέστι με λεωφορείο και το κου-
ραστικό ταξίδι, κάτι που καταπόνησε τους παίκτες.
Μάλιστα, ούτε ένας παίκτης του Παναθηναϊκός δεν ήταν 
στην Εθνική Ομάδα.
Σύμφωνα με τον Ανδριανόπουλο, παρά τη μεγάλη νίκη του 
ΠΑΟ, δεν ήταν ανώτερος ποιοτικά του ΟΣΦΠ. Η ομάδα του 
είχε ακόμη πολλές ελπίδες για την κατάκτηση του πρωτα-
θλήματος.
Πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, οι οπαδοί του 
Παναθηναϊκού στις κερκίδες του γηπέδου ειρωνεύονταν 
την ομάδα του αντιπάλου, μετρώντας ρυθμικά από το ένα 
ως το οκτώ. Δηλαδή, όσα ήταν τα τέρματα που πέτυχαν οι 
Ρουμάνοι σε βάρος της Εθνικής. Λίγο θα μπορούσαν να 
φανταστούν ότι το σύνθημα αυτό θα αποδεικνυόταν προ-
φητικό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας!
Δεν υπήρχε καμία συνωμοσία ώστε να χάσει ο ΟΣΦΠ από 
τον ΠΑΟ εξαιτίας της συμμετοχής των παικτών του στον 
αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Ρουμανία.
Προπονητής της Εθνικής ήταν τότε ο Τσέχος Γιαν Κοψίβα, 
ο οποίος ήταν παράλληλα και προπονητής του Ολυμπια-
κού. Αυτός είχε διαλέξει τους παίκτες του ΟΣΦΠ για την 
Εθνική και είχε αποκλείσει αυτούς του ΠΑΟ. Επιπλέον, ο 
Παναθηναϊκός είχε αιτηθεί στην ΕΠΟ -για τους δικούς του 
λόγους- να αναβληθεί η αναμέτρηση της 1ης Ιουνίου 1930. 
Το αίτημα όμως δεν είχε γίνει αποδεκτό.
Πάντως, στις δηλώσεις του στην εφημερίδα «Έθνος» στις 
2 Ιουνίου 1930, ο Γ. Ανδριανόπουλος έδωσε συγχαρητή-
ρια στον ΠΑΟ για τη μεγάλη νίκη του: «Η δε νίκη του Πανα-
θηναϊκού είνε αξία παντός επαίνου, καθόσον ολόκληρος 
η ομάς ενεφανίσθη πλήρης και με μεγάλην ζωτικότητα».
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Ο
ι ΗΠΑ βρίσκονται πίσω από 
τους καταστροφικούς σει-
σμούς στην τουρκική επι-
κρά τ ε ια… Καταρρίφθη-

καν τα ιπτάμενα μπαλόνια των εξωγήι-
νων… Η προσγείωση στη σελήνη ήταν 
μία απάτη… Η Γη είναι επίπεδη... Όλοι οι 
Εβραίοι που δούλευαν στους δίδυμους 
πύργους απουσίαζαν την 11η Σεπτεμ-
βρίου … Ο ιδρυτής της Microsoft Μπιλ 
Γκέιτς έφταιξε τον κορονοϊό… Ο Τζέιμς 
Ντιν είναι ζωντανός... 
Αυτές είναι μόνο μερικές από τις γνω-
στότερες θεωρίες συνωμοσίας που απο-
κτούν ολοένα και περισσότερους οπα-
δούς παγκοσμίως. Γεγονός είναι ότι οι 
διάφορες θεωρίες συνωμοσίας παραμο-
νεύουν παντού στο διαδίκτυο - και όχι 
μόνο - και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
θεμάτων. 
Συχνά, οι πιστοί οπαδοί απορρίπτουν 
εύκολα οποιαδήποτε και όλα τα στοιχεία 
που έρχονται σε αντίθεση με αυτούς τους 
ισχυρισμούς και υποστηρίζουν ότι οι 
μάρτυρες ή οι ειδικοί που αμφισβητούν 
τις ιδέες είναι απλώς μέρος της συνωμο-
σίας. 
Κατά γενικό κανόνα στους ανθρώπους 
δεν αρέσει να μη μπορούν να κατανο-
ήσουν τα πράγματα. Είμαστε περίεργοι 
και θέλουμε να καταλάβουμε τον κόσμο 
γύρω μας. 
Στο παρελθόν η επιστήμη δεν μπορούσε 
να εξηγήσει πολλά από τα φαινόμενα 
που αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι και έτσι 
η πιο εύκολη και αποτελεσματική απά-
ντηση σε μία αναπάντητη ερώτηση ήταν 

να τα αποδώσουν σε μια παντοδύναμη, 
παντογνώστρια ανώτερη δύναμη. Η επι-
στήμη είναι πλέον σε θέση να απαντήσει 
σε πολλά από τα ερωτήματα που κάποτε 
ήταν ανεξήγητα και ενώ δεν έχουμε 
πάντα τις απαντήσεις, τώρα διαθέτουμε 
την ικανότητα να εξηγούμε και να κατα-
νοούμε με ακρίβεια όλα σχεδόν τα φαι-
νόμενα. 
Έχοντας αυτό κατά νου, γιατί οι άνθρω-
ποι πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας, 
ακόμη και όταν υπάρχουν αδιάψευστα 
στοιχεία που δείχνουν ότι είναι εσφαλ-
μένες; 
Γιατί οι θεωρίες συνωμοσίας είναι τόσο 
διαδεδομένες σήμερα και τι ακριβώς 
είναι η θεωρία συνωμοσίας; 
Κοινωνικοί επιστήμονες έχουν δώσει 
ορισμένες απαντήσεις. Πιστεύουν ότι 
τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 
ορισμένων ανθρώπων όπως ο ναρκισ-
σισμός, η ψυχοπάθεια και η τάση να βλέ-
πουν τον κόσμο ασπρόμαυρο, παίζουν 
σημαντικό ρόλο. Το ίδιο και οι πολιτικές 
πεποιθήσεις, ιδιαίτερα ο λαϊκισμός και 
η ανοχή στην πολιτική βία. Οι γνωστι-
κές προκαταλήψεις, όπως το να πιστεύεις 
μόνο στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτό 
που ήδη σκέφτεσαι, κάνουν επίσης τους 
ανθρώπους πιο ευάλωτους. 
Πρόκειται για μία πολύ διαδεδομένη 
ιδιορρυθμία της προσωπικότητας, μία 
υπερβολική αυτοπεποίθηση, κατά μία 
έννοια. Όσο κάποιος πιστεύει ότι έχει 
πάντα δίκιο, τόσο πιο πιθανό είναι να 
αποδεχτεί τις θεωρίες συνωμοσίας, ανε-
ξάρτητα από τα αποδεικτικά στοιχεία. 
Γιατί η αλαζονεία, όπως έχει επανειλημ-
μένα αποδείξει η ιστορία, είναι πολύ πιο 
δύσκολο να εξαλειφθεί παρά η βλακεία. 
Μία νέα μελέτη υποδηλώνει ότι το πρό-
βλημα των θεωριών συνωμοσίας είναι 
πολύ πιο βαθύ και μπορεί να αποδειχτεί 
πολύ πιο δύσκολο να λυθεί, εφ’ όσον οι 
άνθρωποι με υπερβολική αυτοπεποί-
θηση δεν παραδέχονται ότι υπάρχει 
πρόβλημα που πρέπει να διορθωθεί.
Ωστόσο υπάρχουν πραγματικές συνω-
μοσίες. Η βιομηχανία καπνού π.χ. εξα-
πάτησε το κοινό σχετικά με τις επιβλα-
βείς επιπτώσεις του καπνίσματος στην 
υγεία… 

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Θεωρίες συνωμοσίας 
Ένα διαχρονικό φαινόμενο 

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Ο ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΡΟΝΤΟ JOHN TORY 
ΛΟΓΩ ΜΙΑΣ ΕΞΩΣΥΖΥΓΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ. 

ΕΠΡΕΠΕ; ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ!

Εμπιστεύεστε τη ζωή σας στον φαρμακο-
ποιό σας που συμπληρώνει την ιατρική 
συνταγή, παρά το γεγονός ότι ίσως έχει 
μια εξωσυζυγική σχέση, έτσι δεν είναι;

Εμπιστεύεστε τη ζωή σας στον πιλότο που  
πιλοτάρει το αεροπλάνο με το οποίο ταξιδεύ-
ετε, πaρά το γεγονός ότι έχει μια εξωσυζυγική 
σχέση, έτσι δεν είναι;
Γιατί τότε δεν πρέπει να εμπιστεύεστε έναν 
πολιτικό που έχει μια συναινετική εξωσυζυ-
γική σχέση με μια ενήλικη εκτός γάμου;
Θεωρώ σαθρά τα επιχειρήματα που παρου-
σιάζουν υποκριτικά μερικοί πουριτανοί, απο-
μεινάρια της βικτωριανής εποχής, ότι τάχα 
δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε έναν πολιτικό 
που απάτησε τη σύντροφο του διότι επιδει-
κνύει  «φτωχή κριτική ικανότητα».  Δυστυχώς, 
είναι και αυτός ένας πρόσθετος ανήθικος τρό-
πος- πιο ανήθικος και από τη παράτυπη σχέση-  
καταδίωξης και επαγγελματικής εξόντωσης 
ανδρών.  
Οι πολιτικές αποφάσεις ενός Δημάρχου είναι 
αποτέλεσμα ορθολογικής σκέψης  πολλών γρα-
φειοκρατών στα μετόπισθεν που κάνουν ανα-
λύσεις, εισηγήσεις και συστάσεις, συσκέψεις 
με άλλους εκλεγμένους συμβούλους και παρα-
συμβούλους που επίσης έχουν λόγο. Μπορει 
ένας δήμαρχος να τις εκφράζει αλλα παίρνονται 
από το σύστημα με τις κατάλληλες διαδικασίας. 
Οι σεξουαλικές αποφάσεις όμως λαμβάνονται 
ατομικά, επί τόπου, ευκαιριακά, από ένστικτο 
και από τη φυσική παρόρμηση. Δεν υπάρχει 
συνεδρίαση και διαβούλευση Υπάρχει πολύ 
λίγη κριτική σκέψη  γιατί οι σεξουαλικές απο-
φάσεις δεν παίρνονται απ’ το μυαλό αλλα από 
συναισθήματα, πάθη, και ορμόνες.
Ας μη ξεχνάμε ότι δεν  υπάρχει νόμος που να 
απαγορεύει στους πολιτικούς να έχουν συναι-
νετικές σεξουαλικές σχέσεις με το προσωπικό 
τους. Ωστόσο, μπορεί  μια τέτοια σχέση να 
παραβιάζει τον εσωτερικό κανονισμό κάποιου 
εργοδότη.
Ο Joηn Tory δικηγόρος, πολιτικός, και επιχει-
ρηματίας, υπηρέτησε ως ο 65ος δήμαρχος του 
Τορόντο από το 2014 έως το 2023. Προγενέ-
στερα ήταν αρχηγός  της Αξιωματικής Αντι-
πολίτευσης στο Οντάριο από το 2005 έως το 
2007 ενώ ήταν αρχηγός του PC κόμματος από 
το 2004 έως το 2009.
Στις 10 Φεβρουαρίου 2023, η εφημερίδα 
Toronto Star δημοσίευσε την είδηση ότι κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ο Tory 
είχε μια πολύμηνη σχέση με μια πρώην υπάλ-
ληλο του που έληξε κοινή συναίνεση. Αργό-
τερα, άλλες πήγες αναγνώρισαν τη Emily 
Hillstrom 31 ετών σαν το πρόσωπο ερωτι-
κού ενδιαφέροντος. Ο Tory είναι 68. Η Emily 
ταξίδεψε με τον Tory  σαν μέλος της δημοτι-
κής αποστολής στην  ΕΕ, στο Λονδίνο και την 
Κοπεγχάγη το 2019. Ο Tory χαρακτήρισε αμέ-
σως τη σχέση ως "σοβαρό λάθος" και παραιτή-
θηκε στις 17 Φεβρουαρίου. Ο πρωθυπουργός 
Doug Ford και άλλοι επίσημοι τον κάλεσαν  να 

αποσύρει την παραίτησή του πράγμα που δεν 
εγινε. Προγραμματίζεται λοιπόν   επαναληπτική 
εκλογή νέου δημάρχου για τη πόλη.
Ο Tory είναι παντρεμένος με την Barbara 
Hackett, από το 1978. Γνωρίστηκαν το 1976 
στο Πανεπιστήμιο του York , όπου και οι δύο 
ήταν φοιτητές. Έχουν μαζι  τέσσερα παιδιά. Η 
Hackett διαγνώστηκε το 1991 με GBS. H ασθέ-
νεια  χαρακτηρίζεται από την ταχεία εμφάνιση 
μουδιάσματος και αδυναμίας των ακρών που 
συχνά οδηγεί σε παράλυση.

Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ Donald Trump, Bill 
Clinton, John F. Kennedy, Ted Roosevelt, 
Lyndon Johnson, Franklin D. Roosevelt, Grover 
Cleveland, Andrew Jackson, Thomas Jefferson 
και άλλοι ειχαν τεκμηριωμένα εξωσυζυγικές 
σχέσεις, κανένας τους δεν παραιτήθηκε και 
πολλοί από αυτούς θεωρούνται σήμερα εξαι-
ρετικοί πρόεδροι. Μαλιστα οι εξωσυζυγικές 
περιπέτειες δεν αποδείχτηκαν εμπόδιο στην 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
Αν  δε πάμε στο χώρο του τραγουδιού και του 
κινηματογράφου, εκει που οι γάμοι και οι εξω-
συζυγικές σχέσεις είναι κατά κανόνα  μια συνε-
χώς περιστρεφόμενη πόρτα που χάνεις το 
μπούσουλα ποιος είναι με ποια, τότε χαθήκαμε.  
Οι πιο ακριβοπληρωμένοι ηθοποιοί έχουν 
ρίξει  και έχουν φάει κέρατο με το καντάρι. Δεν 
τους σταμάτησε αυτό απ’ το να πάρουν ένα 
βραβείο Oscar η Golden Globε.  Ακόμα και ο 
σκληρός άνδρας του Hollywood και όχι ερωτι-
κός Arnold Schwarzenegger, αποδείχτηκε ερω-
τιάρης στη πραγματική του ζωη  αφού έκανε 
και παιδί μαζι με τη νταντά χωρίς να υποφέρει 
επαγγελματικά!
Όταν το 57% των ανδρών παραδέχονται ότι 
έχουν διαπράξει απιστία σε κάποια στιγμή της 
συζυγικής τους ζωής και το 54% των γυναικών 
το ίδιο, γιατί βιαζόμαστε τόσο πολύ να είμαστε 
οι πρώτοι τον λίθο βαλέτω;
Η συζυγική απιστία είναι λάθος, και κανείς δεν 

τη συνιστά. Η εξωσυζυγική σχέση, δεν ηταν 
ποτέ μια αξιέπαινη πράξη.  ΔΕΝ είναι όμως και 
προδοσία  των ψηφοφόρων, έστω και αν πολ-
λοί  αποδοκιμάζουν το σκάνδαλο, όπως ισχυ-
ρίζονται οι ανέραστοι ηθικολόγοι. Είναι όμως 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ προδοσία που επηρεάζει δρα-
στικά τη σύζυγο, τα παιδιά και την οικογένεια.  
Εάν κατά τη γνώμη ορισμένων ψηφοφόρων 
ένας εκλεγμένος πολιτικός  απέτυχε να ασκήσει 
σωστά τα καθήκοντά του, έχουν το δικαίωμα 
και την ευκαιρία να μην τον ξαναψηφίσουν στις 

επόμενες εκλογές.
Ο δημόσιος εξευτελισμός είναι αρκετή τιμω-
ρία για ένα πολιτικό που πιάστηκε στα πράσα.  
Από εκει και πέρα τίποτα δεν διορθώνεται με 
τη παραίτηση. ΔΕΝ είναι απαραίτητο  ικανοί 
πολιτικοί να παραιτούνται από το αξίωμα που 
κατέχουν. Τη θέση τη κερδίζουν με τη ψήφο του 
λαού και τη χάνουν επίσης με τη ψήφο αυτών 
που εκπρόσωπων, όχι με η την έλλειψη σεξου-
αλικών  επιδόσεων.
Και αλλοι σημαντικοί Καναδοί πολιτικοί αντι-
μετώπισαν σεξουαλικό σκάνδαλο πρόσφατα. 
Ο Patrick Brown και ο Tony Clement  το 2018. 
Ο Brown γεννημένος το 1978  ηταν βουλευτής 
των Συντηρητικών στο Barrie το 2006 έως το 
2015. Υπηρέτησε ως αρχηγός της Αξιωματι-
κής Αντιπολίτευσης στο Οντάριο και ηγέτης του 
Κόμματος (PC) του Οντάριο από το 2015 έως 
το 2018. Κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρε-
νόχληση όταν ήταν 20ρης-30ρης  ανύπανδρος 
βουλευτής.  Ο Brown αρνήθηκε κατηγορημα-
τικά οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά, 
αλλά παραιτήθηκε έστω και αν οι δυο γυναί-
κες που παραπονέθηκαν δεν τον μήνυσαν. Η 
παραίτησή του είχε ιδιαίτερη απήχηση επειδή 
ήταν ο πρωτοπόρος στη διεκδίκηση του αρχη-
γού κόμματος PC της πολυπληθέστερης επαρ-

χίας του Καναδά το Οντάριο. Το 2018 ο Brown 
μεταπήδησε στο στίβο της τοπικής αυτοδιοί-
κησης και εκλέχτηκε Δήμαρχος του Brampton. 
Υπηρετεί σήμερα ως ο 51ος δήμαρχος της 
πόλης. Τον Μάρτιο του 2022, ο Brown που 
ειχε κανει μήνυση στο CTV που αποκάλυψε το 
σκάνδαλο κατέληξαν σε εξώδικη συμφωνία, Το 
CTV εξέφρασε «λύπη» για την εσφαλμένη ανα-
φορά ορισμένων λεπτομερειών στις κατηγο-
ρίες εναντίον του αλλά δεν κατέβαλε χρήματα 
αποζημίωσης στον Brown ως μέρος του δια-
κανονισμού.  Ο Brown είναι παντρεμένος με τη 
Genevieve Gualtieri, ζουν στο Brampton  και 
έχουν μαζι ένα γιο. Η πτώση του Brown μπο-
ρεί να συνδεθεί άμεσα με το κίνημα «me too» 
mετά το σκάνδαλο του Harvey Weinstein, που 
παρακίνησε πολλές γυναίκες να μοιραστούν 
προσωπικές ιστορίες ακατάλληλης ανδρικής 
σεξουαλικής συμπεριφοράς. 
O Tony Clement (1961), με Κυπριακή επι 
μέρους καταγωγή και κάτοχος Κυπριακού 
διαβατηρίου και ιθαγένειας υπηρέτησε ως 
υπουργός του Οντάριο κάτω από τους πρω-
θυπουργούς Mike Harris and Ernie Eves. Ομο-
σπονδιακά ηταν βουλευτής του Parry Sound—
Muskoka και υποψήφιος για την ηγεσία του 
Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά μετά 
τη συγχώνευση των κομμάτων των PC και 
Canadian Alliance το 2003. Έχασε από τον 
Stephen Harper. 
Το Νοέμβριο 2018, ο Clement παραδέχτηκε 
ότι μοιράστηκε "σεξουαλικές φωτογραφίες 
και ένα βίντεο του εαυτού του με μια γυναίκα 
στο διαδίκτυο.  Λόγω ενός σκανδάλου sexting  
παραιτήθηκε από το κόμμα των PC και παρέ-
μεινε ως ανεξάρτητος βουλευτής μέχρι τις εκλο-
γές του 2019, στις οποίες δεν επεδίωξε επανε-
κλογή. Τον Ιανουάριο του 2019, δύο άνδρες 
από την Ακτή Ελεφαντοστού πίσω από το σκάν-
δαλο συνελήφθησαν για απόπειρα εκβιασμού 
του. Ο Tony Clement  είναι παντρεμένος με τη 
Lynne Golding, δικηγόρο στα θέματα δημοσίας 
υγείας και έχουν μαζι τρία παιδιά.
Οι πολιτικοί που πιάνονται με κατεβασμένα τα 
παντελόνια τους πρέπει να παραινούνται λένε 
μερικοί  διότι  οι πολιτικοί εκτός από νομο-
ταγείς πολίτες  αναμένονται να είναι υπεράν-
θρωπα  ηθικοί, και η συμπεριφορά τους να 
ενστερνίζεται τις πολιτιστικές αξίες του λαού 
που εκπροσωπούν!   Μα ο λαός που εκπροσω-
πούν  είναι του ιδίου φυράματος, λένε οι στατι-
στικές!  Πόσο λογική λοιπόν είναι αυτή η προσ-
δοκία «υψηλής ηθικής» στη χιονοστιβάδα της 
συζυγικής απιστίας,  πολλαπλών σεξουαλικών 
συντρόφων, πολλαπλών γάμων,  και μεγάλο 
αριθμό παιδιών που γεννιούνται  εκτός γάμου;
Δεν έχουμε καμιά δουλειά στις κρεβατοκάμα-
ρες των πολιτικών. Κρίνομε τις επιδόσεις τους 
μόνο και αποκλειστικά στο πόστο τους όχι στο 
πόστο του κρεββατιού.

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

O John Tory με τη σύζυγό του στην 40η 
επέτειο του γάμου τους το 2018

Emily Hillstrom, η άλλη γυναίκα 
του John Tory
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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος 
(B.Sc.Phm) και είμαι ο φαρμακοποιός 
στο φαρμακείο “Apollon” (698 
Danforth Avenue, Toronto). 
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.

Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για τροφές 
που προστατεύουν την καρδιά.
Yπάρχουν πολλοί παράγοντες οι 
οποίοι σχετίζονται με την υγεία της 

καρδιάς, η διατροφή είναι ο πιο σημαντι-
κός από αυτούς. Παρόλο που οι τροφές δεν 
είναι πανάκεια, ορισμένες  έχει αποδειχθεί, 
ότι βελτιώνουν την υγεία της καρδιάς σας. 
Μάθετε πώς οι παρακάτω τροφές, μπορεί 
να σας βοηθήσουν να μειώσετε τον κίν-
δυνο των καρδιακών παθήσεων.

 ª Δημητριακά ολικής αλέσεως.
 Όσοι τρώνε άφθονα δημητριακά ολικής 
αλέσεως, τείνουν να είναι πιο λεπτοί  και 
έχουν χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής 
νόσου, από εκείνους που δεν καταναλώ-
νουν τροφές ολικής άλεσης. Αυτό γίνεται, 
πιθανώς επειδή, τα δημητριακά ολικής αλέ-
σεως περιέχουν αντιοξειδωτικά, φυτοοι-
στρογόνα και φυτοστερόλες που είναι προ-
στατευτικές έναντι της στεφανιαίας νόσου. 
Επιπλέον, μελέτες έχουν δείξει ότι, όσοι 
τρώνε  μια διατροφή πλούσια σε φυτικές 
ίνες, έχουν  40 τοις εκατό χαμηλότερο κίν-
δυνο καρδιακής νόσου, από εκείνους που 
καταναλώνουν  μια δίαιτα χαμηλή σε φυτι-
κές ίνες. Άρα, καλό είναι να περιλαμβάνετε 
μια αφθονία τροφίμων που είναι πλούσια 
σε διαλυτές φυτικές ίνες, όπως, είναι το 
πλιγούρι βρώμης, το κριθάρι, τα φασόλια, 
οι μπάμιες, η μελιτζάνα, και τα εσπεριδο-
ειδή, όπως τα πορτοκάλια.

 ª Γιαούρτι.
 Έρευνες δείχνουν ότι, το γιαούρτι μπο-
ρεί να προστατεύσει από ασθένειες των 
ούλων, οι οποίες συμβάλλουν στον κίν-
δυνο για καρδιακές παθήσεις. Ερευνητές 
από την Ιαπωνία ανέλυσαν τη διαιτητική 
πρόσληψη από σχεδόν 1.000 ενήλικες και 
βρήκαν, ότι εκείνοι που κατανάλωναν τα 
υψηλότερα επίπεδα γαλακτοκομικών προ-
ϊόντων, ειδικά το γιαούρτι, είχαν πιο υγιή 
ούλα. Επίσης, τα προβιοτικά, γνωστά και 
ως «καλά βακτήρια», μπορεί να βοηθή-
σουν στην υγεία των δοντιών, αντιμετω-

πίζοντας την ανάπτυξη των βακτηρίων στο 
στόμα. Αυτά τα  καλά βακτήρια τα βρίσκετε 
σε τρόφιμα, όπως το γιαούρτι και το κεφίρ 
και γενικά σε γαλακτοκομικά που έχουν 
υποστεί ζύμωση.

 ª Φασόλια. 
Τρώτε φασόλια τακτικά, διότι  είναι καλό 
για την καρδιά σας. Μια μελέτη που δημο-
σιεύθηκε στο Journal of Nutrition προ-
τείνει να καταναλώνετε 1/2 φλιτζάνι βρα-
σμένα φασόλια καθημερινά, γιατί  μπο-
ρεί να μειώσουν  τη χοληστερόλη. Επίσης, 
περιέχουν φλαβονοειδή, ενώσεις που βρί-
σκονται και στο κρασί, στα μούρα και στη 
σοκολάτα, οι οποίες αναστέλλουν την προ-
σκόλληση των αιμοπεταλίων στο αίμα, με 
αποτέλεσμα να μειώνουν τον κίνδυνο  για 
καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικά επει-
σόδια.

 ª Ψάρια. 
Η κατανάλωση δύο ή περισσότερων μερί-
δων ψάρι την εβδομάδα, συνδέεται με 30 
τοις εκατό χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυ-
ξης στεφανιαίας νόσου. Εδικά τα λιπαρά 
ψάρια, όπως, ο σολομός και ο τόνος, περιέ-
χουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία ελατ-
τώνουν τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων και 
μπορεί να συμβάλουν στην πήξη του αίμα-
τος. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, επίσης, μει-
ώνουν ελαφρά  την αρτηριακή πίεση και 
μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη των 
αρρυθμιών.

 ª Σοκολάτα.  
Οι ερευνητές έχουν ανακαλύψει, ότι η 
κατανάλωση μέτριας ποσότητας σκού-
ρας σοκολάτας, έχει αντιπηκτικά αποτελέ-
σματα, τα  οποία μπορεί να ωφελήσουν την 
καρδιαγγειακή υγεία, και μπορεί επίσης, 
να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα 
με τη μείωση της φλεγμονής. Επιπλέον, το 
κακάο είναι πλούσιο σε φλαβανόλες, που 
συμβάλλουν στη διατήρηση της υγιούς λει-
τουργίας των αιμοφόρων αγγείων, με απο-
τέλεσμα  να μειώνεται  ο κίνδυνος, υψη-
λής αρτηριακής πίεσης, διαβήτη τύπου 2, 
νεφρικής νόσου και της άνοιας.

 ª Μήλα. 
Η κατανάλωση αυτού του φρούτου, έχει 
συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο θανά-
του, από τη στεφανιαία  και τη καρδιαγγει-
ακή νόσο. Μελέτες υποστηρίζουν ότι, όσοι 
καταναλώνουν συχνά μήλα, έχουν χαμη-
λότερο κίνδυνο να υποστούν εγκεφαλικά 
επεισόδια, και αυτό οφείλεται στις αντιο-
ξειδωτικές ενώσεις που βρίσκονται στα 
μήλα. Επιπλέον, τα μήλα είναι πλούσια σε 
πηκτίνη, μια μορφή διαλυτής ίνας που είναι 
γνωστό, ότι βοηθάει στη μείωση της χολη-
στερόλης.
Μούρα. Τρώγοντας ένα φλιτζάνι ανάμεικτα 
μούρα καθημερινά, έχει συνδεθεί με αυξη-
μένα επίπεδα της «καλής» HDL χοληστερό-
λης και μειωμένα επίπεδα αρτηριακής πίε-
σης, δύο θετικά αποτελέσματα, όταν πρό-

κειται για την υγεία της καρδιάς. Συμπερι-
λάβετε στο μίγμα σας, φράουλες, κόκκινα 
βατόμουρα και μύρτιλλα, καθώς και άλλα 
μούρα , για να έχετε ένα ευρύ φάσμα πολυ-
φαινολών.

 ª Μπανάνες.
 Μια μπανάνα έχει 12 τοις εκατό της συνι-
στώμενης ημερήσιας δόσης σας σε κάλιο. 
Το κάλιο βοηθάει στη διατήρηση της κανο-
νικής λειτουργίας της καρδιάς και την 
ισορροπία του νατρίου και του νερού στο 
σώμα. Επίσης, βοηθάει τους νεφρούς να  
αποβάλλουν την περίσσεια νατρίου, συμ-
βάλλοντας έτσι στην υγιή αρτηριακή πίεση. 
Αυτό το ορυκτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
για τους ανθρώπους, που λαμβάνουν διου-
ρητικά για την καρδιακή νόσο, γιατί κατα-
πολεμάει τις κατακρατήσεις. Άλλες καλές 
πηγές καλίου είναι οι γλυκοπατάτες, το 
άπαχο γιαούρτι και το σπανάκι.

 ª Πράσινο Τσάι. 
Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι εκείνοι 
που πίνουν 3 με 4 φλιτζάνια ή και περισ-
σότερο τσάι την ημέρα, έχουν περίπου 
μισές πιθανότητες να υποστούν καρδιακή 
προσβολή. Επίσης, το πράσινο τσάι μειώ-

νει, σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης της 
νόσου των ούλων, κάτι που οφείλεται στα 
αντιοξειδωτικά που περιέχει.

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 πρώτο Ψυχοσάββατο εορτάστηκε στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη για να γιορτάσει το πρώτο Σάββατο των Ψυχών. 
Συγχαρητήρια στον π. Φίλιππο για την υπέροχη τελετή, σε όλους τους θαυμάσιους εθελοντές του ναού 

και στην Πρόνοια της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
Φωτογραφίες: Τάσος Τζουράς
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ΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ ΤΗΝ 110η 

Στο Τορόντο οι Ηπειρώτες γιόρτασαν την Επέτειο της 
Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων στην πολυτελή 
αίθουσα του Crystal Fountain. Σε πολύ οικογενει-
ακό κλίμα ο Σύλλογος Ηπειρωτών διοργάνωσε την 

πρώτη του εκδήλωση μετά την πανδημία, χωρίς βέβαια να 
λείψει το κέφι κι ο χορός όπως θα δείτε και στο φωτορε-
πορτάζ παρακάτω.

Ο πρόεδρος του νέου Δ.Σ., κ. Πολ Νιτσοτόλης, καθώς και ο 
Γενικός Πρόξενος, κ. Παναγιώτης Αντωνάτος, που έδωσε 
το «παρών» σε αυτή τη σημαντική επέτειο τόνισαν την 
σημασία της συμμετοχής της νεολαίας στα κοινά και στον 
ηπειρώτικο σύλλογο. Αξίζει να σημειωθεί πως η απελευθέ-
ρωση των Ιωαννίνων και μετά από έναν τρίμηνο συγκρού-
σεων με την Οθωμανική Αυτοκρατορία  στις 21 Φεβρουα-

ρίου 1913 ήταν από τις σημαντικότερες νίκες της Ελλάδας 
στους Βαλκανικούς πολέμους, όπου οι Ελληνικές δυνάμεις 
απέκτησαν μεγάλο γόητρο. Οι Ηπειρώτες ετοιμάζονται για 
τα παραδοσιακά Κούλουμα στο «ηπειρώτικο» σπίτι τους 
την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ ξεκινούν τις προετοιμασίες και 
για το ετήσιο pick-nick τους το καλοκαίρι.

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Η κα Σταματία Σιαφά απαγγέλοντας 
ποίημα

Ο εκπρόσωπος τηε ΕΚΤ, κ. Νικηφόρος 
Λαμπίρης

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο 
Τορόντο, κ. Παναγιώτης ΑντωνάτοςΟ πρόεδρος, κ. Πολ Νιτσοτόλης

Ο πρώην πρόεδρος κ. Τσιόλκας 
με την κα Σιάφα

Η κα Σταματία Σιάφα ανάμασα από την κα Μαρία και 
κ. Γιάννη Σίμος

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ηπειρωτών από τα αριστερά: Η κα 
Φανούλα Τσιάνου, η κα Σταματία Σιάφα, ο πρόεδρος κ. Πολ 

Νιτσοτόλης, η κα Μαίρη και ο κ. Βασίλειος ΝτρίκοςΗ ορχήστρα «Αμπάρες»

Η κα Σταματία Σιάφα και η κα 
Μαρία Σίμος

Την Ελληνική Κοινότητα εκπροσώπησε ο κ. Νικηφόρος Λαμπίρης με τη σύζυγο 
του, ο πρόεδρος κ. Πολ Νιτσοτόλης και ο Γραμματέας κ. Βασίλειος Ντρίκος

Ο πρώην πρόεδρος κ. Στάθης Τσιόλκας, ο κ. Τάσσης και 
ο κ. Γκορίτσας

O κ. Βασίλειος Ντρίκος με την σύζυγο του κα Μαίρη και 
την κα Φανούλα Τσιάνου

Ο Γραμματέας κ. Βασίλειος Ντρίκος
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ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η οικογένεια Λιούτα Η οικογένεια του κ. Κυριάκου Λιούτα

Το τραπέζι της κα Αφροδίτη Ζωγράφου, κ. Νίκου και Ζωή Πρασσούλη, ο κ. Γιώργος Κούρτης 
και ο κ. Τζιμ Κιόφος

Η παρέα του Γραμματέα κ. Ντρίκου, κ. Κασπίρη και Σιάλτση
Από τα αριστερά ο κ. Πήτερ και η κα Ελένη Αποστόλου, ο πρόεδρος κ. Πολ Νιτσοτόλης, η κα Μαρία και ο 

κ. Γιάννης Σίμος, ανάμεσα τους η κα Σταματία Σιάφα και ο κ. Απόστολος Νίτσας με τη σύζυγο του

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Παναγιώτης Αντωνάτος, ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ, 
κ. Νικηφόρος Λαμπίρης με την σύζυγο του και η κα Σταματία Σιάφα

Οι οικογένειες κ.κ. Τσιάνου, Μιχαηλίδη, Νιτσοτόλη και Μάντζιου Η παρέα του κ. Ζαμάκη και κ . Γούσση

Η οικογένεια Τάσσης
Η παρέα με τον κ. Τσιόλκα, τον κ. Κωστούλα με τη σύζυγο του και τον κ. Καραγιώργο με την σύζυγο του 

και φίλους

Το τραπέζι της οικογένειας Κορέντος Η παρέα του κ. Μάνθου Κέντρου και την οικογένειας Ντρέικος
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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



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ38 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

24 Φεβρουαρίου 2023
www.hellasnews-radio.com

Μέσα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα γιορτάστηκε η Τσικνοπέμπτη στην 
αίθουσα του Αγίου Παντελεήμονα στο Μάρκαμ

Όπως πάντα με μεγάλη αγάπη η κυρίες της φιλοπτώχου είχαν ετοιμάσει όλα τα Καλα. Ευχόμεθα σε όλους 
καλές απόκριές, καλή σαρακοστή και καλό αγώνα. Με υγεία να φτάσουμε την Ανάσταση του Κυρίου.

Φωτογραφίες: Ιωάννης Κλινάκης
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Toronto • Montreal • Vancouver

Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και συνταγές 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο krinos.ca

Για να αγαπήσουν και ταΓια να αγαπήσουν και τα
παιδιά μας τις παραδόσειςπαιδιά μας τις παραδόσεις
που τόσο αγαπήσαμε και εμείς! που τόσο αγαπήσαμε και εμείς! 
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος 
και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της Hellas News

ΑΥΤΟ δεν είναι απορία. Δεν είναι 
προβληματισμός. Είναι ερώ-
τημα βασανιστικό, χωρίς απά-
ντησι. Φαίνεται κάποτε στη 

σκέψη μας σα σωστό σκάνδαλο. Σηκώνει 
μέσα μας θύελλα διαμαρτυρίας. Κάνει την 
καρδιά να επαναστατη. Σωστό ηφαίστειο 
έτοιμο να εκραγή.
Γιατί, θεέ μου, δεν ακούς την πονεμένη 
αυτή μάνα; Δεν βλέπεις, τη ματωμένη της 
καρδιά , που σβήνει από την ασταμάτητη 
αιμορραγία; Δεν ατενίζεις το βουρκωμένο 
της βλέμμα; Δεν συγκινείσαι από τα καυτά 
δάκρυά της, που έγιναν γι’ αυτή το καθη-
μερινό της ψωμί, «άρτος οδύνης ημέρας 
και νυκτός ; Πόσο ακόμα θα αντέξη στις 
αναπάντητες ικεσίες της; Η υπομονή της 
δεν ξεπέρασε κι εκείνη της Χαναναίας, που 
σε ικέτευε για τη δυστυχισμένη κόρη της;
Γιατί; «Υπνοίς, Κύριε», όπως διαμαρτυρό-
ταν με παράπονο δ’ Ψαλμωδός Σου; Κοι-
μάσαι, λοιπόν, και δεν ακούς τις κραυγές 
της ικεσίας της, τα άπεγνωσμένα S.O.S. 
της απελπισίας της, τις φωνές της ναυα-
γισμένης ελπίδας της, τα πνιγμένα ανα-
φιλητά της;
Τί σού ζητάει αυτή ή πονεμένη ψυχή, η 
δακρυσμένη μάνα; Γιατί σε ίκετεύει γονα-
τιστή, εκεί στην απόμερη γωνιά της προ-
κυμαίας; Δεν σου ζητάει τίποτε υπερβο-
λικό, τίποτε παράλογο. Το πιο φυσικό, το 
πιο λογικό, το πιο ανθρώπινο. Σε παρακα-
λάει για το παιδί της , για το σπλάγχνο της, 
που το ανάστησε με το αίμα της καρδιάς 
της. Και τρα το βλέπει να χτυπιέται, πια-
σμένο στα ύπουλα δίχτυα της αμαρτίας.
Πώς να μη ματώνη η μητρική καρδιά της 
και η ικεσία της να μη γίνεται κραυγή 
αγωνίας; Το παιδί της αντί να είναι τρα-
γούδι χαράς, για το σπίτι του, έγινε μοι-
ρολόγι θανάτου. Αντί να είναι φώς κατά-
ντησε σκοτάδι κατάμαυρο και πηχτό.
Και τώρα μαζεύει τά απομεινάρια της ναυ-
αγισμένης ζωής του, για να φύγω μακρυά 
της. Ναπάη στο άγνωστο. Να σβήση ορι-
στικά κάθε ελπίδα σωτηρίας , να βυθισθή 
ολοκληρωτικά στό βούρκο της ακολασίας. 
Γι’ αυτό δεν σε ικετεύει, Θεέ μου;
-»Αν όσο το είχα κοντά μου δεν μπο-
ρούσα να το συγκρατήσω, τι θα γίνη, όταν 
μακρυά μου, χωρίς καμμιά συμπαράσταση, 
χωρίς τη μητρική παρουσία μου, χωρίς τη 
στοργή μου, βρεθή μόνο του να παλεύη 
μέσα στο μαύρο ωκεανό της αμαρτίας.
Αυτή ήταν ή προσευχή και η αγωνία μιάς 
μεγάλης ψυχής, της αγίας Μόνικας, που 
ικέτευε για το παραστρατημένο παιδί της. 
Παρακαλούσε, έκεί στην προκυμαία της 
Καρχηδόνας, το Θεό, να μην επιτρέψη και 

φύγη το παιδί της, δ Αύγουστίνος, για την 
Ιταλία. Να μήν πάη στη χώρα, που αφθο-
νούσαν οι πειρασμοί και νέες μεγάλες 
πτώσεις το περίμεναν.
Και η προσευχή της δεν φαίνεται να είσα-
κούεται. Και το παιδί της φεύγει. Και η 
αγωνία της κορυφώνεται. Και το δράμα 
της γίνεται άνυπόφορο μέσα στη μητρική 
ψυχή της.
Και όμως η προσευχή της είχε εισακου-
σθή. Το αίτημά της δεν είχε μείνει αναπά-
ντητο. “Ο Θεός είχε απαντήσει στην ικε-
σία της. Είχε απαντήσει «αρνητικά». «Οχι 
όπως εκείνη ήθελε, αλλά όπως Εκείνος 
ήξ Εκείνη του ζητούσε να μην ταξιδέψη 
το παιδί της. Ο Θεός όμως γνώριζε, πώς 
εκείνο το ταξείδι θα ήταν σωτήριο για το 
παιδί της. Η μητέρα, χωρίς να το καταλα-
βαίνη, παρακαλούσε για κάτι, που δεν 
ήταν για το συμφέρον του παιδιού της. 
Η πανσοφία όμως και η αγάπη του Θεού, 
γνώριζε καλά το συμφέρον του παιδιού 
της. Και οδηγούσε τα βήματά του στη 
σωτηρία.
- Πράγματι, παρά τις ικεσίες της Μόνικας, 
ο Αύγουστίνος θα έλθη στην Ιταλία, θα 
πάη στα Μεδιόλανα, θα συναντηθή εκεί 
με τον επίσκοπο Μεδιολάνων, τον άγιο 
Αμβρόσιο, θα γοητευθή από το κήρυγμά 
του, θα μετανοήση με συντριβή αληθινή, 
θα δεχθή το άγιο βάπτισμα, θα αρχίση μια 
καινούργια ζωή και θα αναδειχθη από 
τους πιο μεγάλους άγιους της Εκκλησίας.
Ποιος θα μπορούσε να περιγράψη τώρα 
την ανέκφραστη χαρά και τη βαθειά ικα-
νοποίηση της μητέρας του; «Της αρνήθη-
κες, Θεέ μου, έγραφε ο ίδιος ο άγιος Αύγου-
στίνος στις Εξομολογήσεις του, ό,τι εκείνη 
τότε σου ζητούσε, γιατί ήθελες να της 
δώσης αυτό, που πάντα σου ζητούσε».
Πόσο, λοιπόν, έξω πέφτουμε στις κρί-
σεις μας για τις απαντήσεις του Θεού! Το 
μεγάλο παράδειγμα του αγίου Αυγουστί-
νου -και δέν είναι το μοναδικό- μας λέει 
καθαρά, πώς δεν υπάρχουν αναπάντητες 
προσευχές. “Ο Θεός πάντα απαντάειστις 
προσευχές μας. Εμείς περιμένουμε την 
απάντησι θετική , μέ το ναι. Ο Θεός συχνά 
αποκρίνεται με το όχι. Ακριβώς γιατί το 
όχι στην περίπτω σι αυτή είναι προτιμό-
τερο του ναι. Είναι αυτό, που μας χρειάζε-
ται για τη συγκεκριμένη περίστασι,
Επομένως εμείς δεν έχουμε παρά να προ-
σευχώμαστε με πίστη και εμπιστοσύνη 
ακλόνητη. Με τη βεβαιότητα, ότι όσα 
ζητήσουμε από το Θεό, στο όνομα του 
Ιησού Χριστού, θα μας τα δώση. Θα μας 
δώση με το ναι ή με το όχι. Ανάλογα με 
αυτό, που μας χρειάζεται.

Tò vαί καί Tò ÖXI τού θεού 

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ

Φίλες και φίλοι,
Με πολύ συγκίνηση θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την αγωνία ενός ανθρώπου, 
πρόκειται για τον κ. Απόστολο Θεοδωρου από την Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα μου είπε κάνετε ότι το καλύτερο μπορείτε για την μικρή μας Παρα-
σκευή να μπορέσουμε να κάνουμε το χειρουργείο για να βρει το φως της το κόστος 
για το χειρουργείο είναι πολυέξοδο και το γνωρίζεται πολύ καλά. Σας τα περι-
γράφω όπως μου τα είπε. Το υπουργείο υγείας εδώ στην Ελλάδα η ασφάλεια 
καλύπτει μόνον 17.500 δολάρια . Σας παρακαλω πολύ μιλήστε σε όσο περισσό-
τερο κόσμο μπορείτε να μας βοηθήσουν για να μπορέσω να συγκεντρώσουμε τα 
χρήματα . 
Σοβαρό πρόβλημα όρασης αντιμετωπίζει η 14χρονη Παρασκευή , με την ίδια να 
πρέπει να μεταβεί στις ΗΠΑ όπως προβεί σε σχετική εγχείρηση . Το κοριτσάκι ανα-
μένεται να εγχειριστεί στις 15 Μαρτίου στο 
εξειδικευμένο κέντρο παιδιατρικού οφθαλμολογικών παθήσεων του αμφιβλη-
στροειδούς Children’s Hospital of Los Angeles”. Η μικρή Παρασκευή έχει διαγνω-
σθεί με συγγενή αμφοτεροπλευρη καθολική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς 
της παιδικής ηλικίας και αποτελεί κέντρο αναφοράς στις ΗΠΑ . Τέτοιου είδους 
εξειδικευμένο κέντρο στην Ελλάδα δεν υπάρχει και ως εκ τούτου συνεστήθην 
περαιτέρω αντιμετώπιση του εν λόγω ιατρικού περιστατικού στο εξωτερικό και 
συγκεκριμένα στο προαναφερθέν κέντρο στο Los Angeles . Σύμφωνα με πρό-
σφατη ιατρική γνωμάτευση, η μικρή Παρασκευή θα πρέπει να υποβληθεί σε μια 
ακόμη επέμβαση, στην Αμερική, προκειμένου να έχει πιθανότητες να ξαναβρεί την 
όραση της. Όπως μου εξήγησε ο πατέρας της κ. Απόστολος Θεοδωρου .
«Στη γνωμάτευση αναφέρεται ότι η περίπτωση της δεν μπορεί να αντιμετωπι-
σθεί στη Ελλάδα. Θα πρέπει να εγχειριστεί ξανά στην Αμερική»δήλωσε ο ίδιος . 
Δεδομένου ότι το κόστος μιας τέτοιας εγχείρησης ανέρχεται στις 103.000 δολα-
ρίων , εκ των οποίων η ασφάλεια καλύπτει μόνον τις 17.500 δολαρίων ο κ. Θεοδω-
ρου απευθύνει έκκληση σε όποιον δύναται να συνδράμει στον αγώνα της νεαρής 
Παρασκευή να ξαναβρεί το φως της και εν προκειμένου για το σκοπό αυτό να ταξι-
δέψει στις ΗΠΑ και να υποβληθεί σε μια ακόμη χειρουργική επέμβαση.
«Η συγκέντρωση του ποσού δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη συγκινητική κινητοποί-
ηση φίλων συγγενών και αγνώστων σε εμάς ανθρώπων. Αυτό που θελουμε είναι 
να τους πούμε ένα ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μας» σημείωσε ο ίδιος. 

Παρακάτω κατατίθεται το IBAM στο οποίο μπορούν να προσφέρουν την βοήθεια 
τους όσοι το επιθυμούν: 
GR8201403000300002101629479 C
ALPHA BANK - Δικαιούχος Απόστολος Θεοδωρου του Δημητρίου . 
Τηλέφωνο επικοινωνίας με την οικογένεια : 306934607636. 
Gmail: atheodorou 79 @gmail.com 

Εμείς οφείλουμε να το κοινοποιήσουμε , παρακαλω κοινοποιήστε αυτή την προ-
σπάθεια. Ώρα να κάνουμε κάτι σπουδαιο. Σκεφτείτε ποσο ποιο όμορφος θα ήταν 
ο κόσμος μας αν όλοι έστω και το ελάχιστο που μπορούμε να προσφέρουμε σε 
τέτοιες περιπτώσεις. Σκεφτείτε ποσο θα ανακουφιζόντανε ο ανθρώπινος πόνος θα 
ομορφαίναν όλα γύρο μας, από αυτήν την μικρή συμβολή μας…στο να μετατραπεί 
ένα κλάμα ενός παιδιού σε βάλσαμο γιατρειάς!
Σας ευχαριστώ πολύ!

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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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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Το τραγούδι του Μάρκου “Ξεκινούν από 
το Κολωνάκι” γράφτηκε το καλοκαίρι του 
1947 και κυκλοφόρησε προς τα τέλη του 
ίδιου χρόνου. Το τραγούδι  αναφέρεται 
στους ανθρώπους της  υψηλής κοινωνίας 
της εποχής, που ξεκινούσαν με τις 
κουρσάρες τους  από το Κολωνάκι,  για να 
κατεβούν στις  Τζιτζιφιές και ν’ ακούσουν 
τις όμορφες  πενιές του Μάρκου και 
των άλλων μεγάλων δημιουργών και 
μουσικών.

Ε
κείνη την εποχή  του 1947, ο Μάρκος έπαι-
ζε στις Τζιτζιφιές, στου «Καλαματιανού» 
και κατόπιν  στου συμπατριώτη του Μά-
ριου Δαλέζιου, που είχε το μπαράκι στην 

οδό Ίωνος  στην Ομόνοια, ο οποίος  άνοιξε ακόμη 
ένα μαγαζί στις Τζιτζιφιές, καλοκαιρινό.
Στου «Καλαματιανού» ο Μάρκος ήταν μαζί με 
μια πλειάδα εξαίρετων μουσικών και δημιουρ-
γών όπως τον Παπαϊωάννου, τον Περιστέρη, τον 
Κηρομύτη και άλλους.
Ο κόσμος τότε κατέβαινε να ξεσκάσει κοντά στη 
θάλασσα και εν συνεχεία να γλεντήσει στα παρα-
λιακά μαγαζιά, όπως γίνεται βέβαια και στις μέρες 
μας. 
Στο μαγαζί του «Μάριου», όπως και στου «Καλα-
ματιανού»  γινότανε χαλασμός κόσμου  κάθε 

βράδυ. Πηγαίνανε από όλη την Αθήνα για να δια-
σκεδάσουν.  Ο Μάρκος στην αυτοβιογραφία του 
αναφέρει: «Ολόκληρη η Αθήνα ερχότανε και δια-
σκέδαζε διάφορος κόσμος και λαϊκός, αλλά και 
πρώτης τάξεως αριστοκράτες με κουρσάρες  από 
το Κολωνάκι ερχόντουσαν»
Αυτό το γεγονός, ότι πήγαιναν οι αριστοκράτες  
με κουρσάρες από το Κολωνάκι,  για να άκουσον 
μπουζουκάκι στις τζιτζιφιές, ήταν κάτι καινούργιο  
για την εποχή. Έτσι ο Μάρκος προφανώς εντυπω-
σιασμένος, έγραψε το τραγούδι «Ξεκινούν από το 
Κολωνάκι». 
Εκείνα τα χρόνια έγινε η αρχή, γιατί μέχρι τότε  
οι  λεγόμενοι «αριστοκράτες» δεν συνήθιζαν να 
πηγαίνουν σε μέρη λαϊκά, τα θεωρούσαν «μπας 
κλας», δεν ήταν του επιπέδου τους. Είχε βέβαια 
και το μπουζούκι άσχημο όνομα μέχρι τότε.
Η μεγάλη όμως «κάθοδος» της αριστοκρατίας 
στα μπουζούκια, έγινε μετά την διάλεξη του 
Χατζιδάκι το 1949, στο θέατρο «Κεντρικόν», 
όπου επισήμανε πόσο  σημαντική είναι η  προ-
σφορά του ρεμπέτικου τραγουδιού για τον τόπο. 
Βεβαίως, πρέπει να τονίσουμε ότι ήδη ο Τσιτσά-
νης, από την προπολεμική περίοδο ακόμα,  είχε 
διαμορφώσει το λαϊκό τραγούδι και είχε «ξεφύ-
γει» από τα βαριά ρεμπέτικα, γράφοντας έξοχες 
κανταδόρικες μελωδίες,  που αγαπήθηκαν ιδιαί-
τερα απ όλο τον κόσμο.

 Σημαντικό επίσης και σπουδαίο  ρόλο, έπαιξαν ο 
Μανώλης Χιώτης και ο Γιώργος Μητσάκης που με 
την άψογη εμφάνιση τους  και τα εξαιρετικά  τρα-
γούδια τους, έβαλαν το μπουζούκι στα σαλόνια.
 Έπειτα, ήρθε και κείνη η περιβόητη ταινία «Ο 
πύργος των ιπποτών» το 1952, όπου μες στην 
αριστοκρατία και τα βαλς, καταφτάνουν στο 
πολυτελές σαλόνι, τα μπουζούκια, και γίνεται στο 
τέλος , το έλα να δεις. Εμφανίζονται στην ταινία,  
ο Μητσάκης, η Χρυσάφη, ο Ζαμπέτας και άλλοι.  
Το ίδιο θέμα συναντάμε αργότερα και σε άλλες  
ταινίες. Έτσι, από την δεκαετία του πενήντα και 
ύστερα, μεγάλη μερίδα από τον ονομαζόμενο 
«καλό κόσμο»,  γλεντούσε στου Τσιτσάνη, στου 
Παπαϊωάννου, στου Μητσάκη, στου Χιώτη, στου 
Ζαμπέτα και άλλων.
Στις Αρχές δεκαετίας του 1950, έγραψε  ο Τσιτσά-
νης το τραγούδι «Ο μάγκας του γλυκού νερού», 
για τους αριστοκράτες από το Κολωνάκι που 
ενώ άκουγαν  σουίνγκ  και φοξ,  ανακάλυψαν το 
λαϊκό τραγούδι  και άρχισαν να εμφανίζονται στα 
λαϊκά κέντρα διασκεδάσεως . Ο Τσιτσάνης  τους 
αποκαλεί στο τραγούδι του «μάγκες του γλυκού 
νερού..» 

Ξεκινούν από το Κολωνάκι 
Για να κατεβούν στις τζιτζιφιές 
Λίγο για να ακούσουν μπουζουκάκι 
Με τις πιο γλυκύτερες πενιές

Βλέπεις κούρσες τις πολυτελείας 
Κι όμορφες κυρίες ξακουστές
Κύριοι της αριστοκρατίας
Νόστιμες κοπέλες ζηλευτές

Όλοι νοσταλγούνε τα’ ακρογιάλι
Και τη μαγική μας τη πενιά 
Το μποέμικο μας το τραγούδι

Που ομορφαίνει όλο το ντουνιά 

«Ο μάγκας του γλυκού νερού»
Βασίλη Τσιτσάνη  - Α! Ερμηνεία: Σούλα Καλφο-
πούλου-  - Μ. Βαμβακάρης -Β. Τσιτσάνης (1952)

Μπορεί να ζεις στο Κολωνάκι, 
μα λαχταράς το μπουζουκάκι. 
Είσαι το φρούτο του καιρού, 
ο μάγκας του γλυκού νερού.

Τις κοσμικές δεν τις γουστάρεις,
και ντερμπεντέρισσα θα πάρεις.
Να’ ναι μαγκγιορα κι αλεπού,
 και να σε δέρνει που και που.

Απ το σουίνγκ και το φοξακι,
το γύρισες στο ζεϊμπέκάκι.
Και κανείς στάχτη τον ντουνιά,
 για μια μαγκίτικη πενιά. 

“Ξεκινούν από το Κολωνάκι” 
  Μάρκος Βαμβακάρης (1947)
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Ο 
πρώην αρχηγός της αστυνομίας 
Μαρκ Σάντερς «διερευνά μια διεκ-
δίκηση» για δήμαρχος του Τορό-
ντο, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο.

Ο Mitch Wexler λέει στο CP24 ότι ο Saunders 
δεν έχει πάρει τελική απόφαση σχετικά με την 
είσοδο στον αγώνα σε αυτό το σημείο, αλλά 
βρίσκεται στη διαδικασία να συγκροτήσει μια 
ομάδα εκστρατείας.
Ο Wexler εργάστηκε στην εκστρατεία του 
Saunders στο Don Valley West στις πρόσφα-
τες επαρχιακές εκλογές και είπε ότι θα συμμε-
τείχε σε μια πιθανή εκστρατεία δημάρχου εάν 
ο Saunders τελικά συμμετάσχει.
Ο Σάντερς υπηρέτησε ως αρχηγός της αστυ-
νομίας του Τορόντο από το 2015 μέχρι την 
παραίτησή του το καλοκαίρι του 2020.
Έλαβε υποψηφιότητα με το πανό των Προ-
οδευτικών Συντηρητικών στις επαρχιακές 
εκλογές του Ιουνίου, αλλά ηττήθηκε από τη 
Φιλελεύθερη Στέφανι Μπάουμαν με περίπου 
1.800 ψήφους.
Εκείνη την εποχή, ο Σάντερς είπε ότι η υποψη-
φιότητα για το αξίωμα ήταν μια «φαγούρα» 

που είχε. Αλλά είπε ότι η πολιτική του καριέρα 
είχε «τέλειωσε» μετά την ήττα του στο Don 
Valley West.
Ο Σάντερς πέρασε 38 χρόνια στην Αστυνο-
μική Υπηρεσία του Τορόντο προτού παραι-
τηθεί από τον αρχηγό το καλοκαίρι του 2020. 
Αργότερα υπηρέτησε στην ομάδα εργασίας 
διανομής εμβολίων κατά του COVID-19 της 
επαρχίας.

Ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας 
σκέφτεται να κατέβει για δήμαρχος

Η 
αντιδήμαρχος του Τορόντο λέ-
ει ότι δεν σκοπεύει να συγκα-
λέσει μια πρόωρη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου για 

να επιταχύνει την πορεία προς μια επανα-
εκλογή δημάρχου για να αντικαταστήσει 
τον Τζον Τόρι.
Η Τζένιφερ ΜακΚέλβι είπε σε μια τοπική 
ραδιοφωνική εκπομπή την Τετάρτη το 
πρωί ότι θέλει οι επαναληπτικές εκλο-
γές «να γίνουν το συντομότερο δυνα-
τόν», καθώς οι κάτοικοι «ανυπομονούν 
να γνωρίσουν τον νέο δήμαρχο», αλλά το 
προσωπικό της πόλης χρειάζεται χρόνο 
για να προετοιμαστεί για αυτό που λέει 
ότι θα είναι η μεγαλύτερη διεκλογή του 
Καναδά.
Η ΜακΚέλβι ανέλαβε ορισμένες από 
τις εξουσίες του δημάρχου όταν ο Τόρι 
παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα 
αφού παραδέχτηκε ότι είχε «ανάρμοστη 
σχέση» με κάποιον που εργαζόταν στο 
γραφείο του.
Ωστόσο, η McKelvie λέει ότι δεν σκο-
πεύει να χρησιμοποιήσει την εξουσία για 
να συγκαλέσει το δημοτικό συμβούλιο 

πριν από την προγραμματισμένη συνε-
δρίασή του στις 29 Μαρτίου, την επό-
μενη ευκαιρία για τους δημοτικούς συμ-
βούλους να ξεκινήσουν την αντίστροφη 
μέτρηση για μια επαναεκλογή δημάρχου.
Εάν οι δημοτικοί σύμβουλοι εγκρίνουν 
ένα καταστατικό σε αυτή τη συνεδρίαση 
για να ξεκινήσει η διαδικασία, μια επανα-
ληπτική εκλογή θα μπορούσε να πραγμα-
τοποιηθεί τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο.

Αντιδήμαρχος Τορόντο: Δεν σχεδιάζεται 
να διεξαχθούν επαναεκλογές δημάρχου 
πριν από τον Ιούνιο

Τ
α βίαια επεισόδια κατά των ανα-
βατών του συστήματος διέλευ-
σης του Τορόντο έχουν αυξηθεί 
σχεδόν κατά 60 τοις εκατό από το 

2019, σύμφωνα με μια νέα έκθεση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου της Επιτροπής.
Οι αναφορές του Διευθύνοντος Συμβού-
λου της Επιτροπής Διέλευσης του Τορό-
ντο (TTC) Rick Leary αποκαλύπτουν ότι 
πέρυσι σημειώθηκαν 1.068 αδικήματα 
κατά πελατών στο δημόσιο χρηματο-
δοτούμενο σύστημα. Τα νέα δεδομένα 
σηματοδοτούν αύξηση 46 τοις εκατό σε 
σχέση με παραβάσεις κατά πελατών που 
καταγράφηκαν το 2021 (734) και αύξηση 
60 τοις εκατό σε σχέση με περιστατικά 
που αναφέρθηκαν το 2019 (666).
Η επιτροπή ορίζει τα αδικήματα ως τα 
πιο σοβαρά περιστατικά που αναφέρο-
νται στην αστυνομία, τα οποία περιλαμ-
βάνουν επίθεση, σεξουαλική επίθεση, 
ληστεία, κλοπή, απειλή, παρενόχληση 
και άσεμνη έκθεση.
Τους τελευταίους μήνες, 
το σύστημα διέλευσης του 
Τορόντο βρέθηκε στο επί-
κεντρο μιας σειράς βίαιων 
–και, μερικές φορές, φαι-
νομενικά τυχαίας– εγκλη-
ματικότητας, προκαλώ-
ντας αυξημένη επιβολή και 
αστυνομική παρουσία και αφήνοντας 
ορισμένους αναβάτες να αμφισβητούν 
την προσωπική τους ασφάλεια.
Τον τελευταίο μήνα, η Αστυνομική Υπη-
ρεσία του Τορόντο (TPS) ενημέρωσε 
το κοινό για τουλάχιστον 17 διαφορε-

τικά βίαια εγκλήματα εναντίον αναβα-
τών ή υπαλλήλων του συστήματος και 
τρία άτομα έχουν πέσει θύματα απόπει-
ρας σπρωξίματος στον πιο πολυσύχνα-
στο σταθμό του μετρό του Τορόντο, τον 

Bloor-Yonge. Τις εβδομάδες πριν από 
αυτό, μια σειρά από κλοπές, επιθέσεις 
και ένα θανατηφόρο μαχαίρι σε σταθμό 
του δυτικού άκρου προκάλεσαν εκκλή-
σεις για εθνική δράση.
Μια έρευνα που διεξήχθη από τη 
Nanos στις αρχές Φεβρουαρίου απο-
κάλυψε ότι περίπου το 71 τοις εκατό 
των κατοίκων του Οντάριο αισθάνο-
νται αυτή τη στιγμή λιγότερο ασφα-
λείς χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζι-

κής μεταφοράς από ό,τι πριν από ένα 
χρόνο.
Η αύξηση των βίαιων περιστατικών 
έρχεται καθώς το σύστημα διέλευσης 
παλεύει να ανακάμψει από τα επίπεδα 
επιβατών πανδημίας. Σύμφωνα με την 
έκθεση του Φεβρουαρίου, η επιβα-
τική κίνηση βρίσκεται επί του παρό-

ντος στο 60% των επιπέδων πριν 
από την πανδημία. Η Επιτροπή 
ελπίζει να δει αυτό το ποσοστό 
να αυξηθεί σε 75 φέτος.
Σε μια προσπάθεια να μειώ-
σει τη θυματοποίηση και να 

αυξήσει τη δημόσια ασφά-
λεια, η επιτροπή έχει εφαρ-

μόσει μια σειρά από μέτρα τις τελευταίες 
εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένου την 
παρουσία περισσότερων αστυνομικών 
σε σταθμούς μετρού χάρη στη χρηματο-
δότηση από την πόλη.

Τα βίαια επεισόδια κατά των αναβατών 
έχουν αυξηθεί κατά 60 τοις εκατό τα 
τελευταία χρόνια
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LIFE

Ιζαμπέλ Γκουλάρ: 
Σχεδόν… γυμνή στο καρναβάλι 
του Ρίο Ντε Τζανέιρο

Η Βραζιλιάνα καλλονή 
εμφανίστηκε σχεδόν γυμνή 
σε πάρτι πριν την έναρξη των 
εορτασμών. Φορούσε μόνο ένα 
μικροσκοπικό μπικίνι, που 
δεν ήταν κατασκευασμένο από 
ύφασμα, αλλά από μικρές 
πέρλες που τοποθετήθηκαν μία-
μία πάνω στο… ρούχο. «Μετά 
από τόσα χρόνια ως μοντέλο της 
Victoria Secret, νιώθω άνετα 
ό,τι κι αν φορέσω. Τα φτερά 
του αγγέλου που βάζαμε ήταν 
28-30 κιλά. Χρειάστηκαν δύο 
μέρες τώρα για να βάλουμε τις 
πέρλες, μία-μία. Ήθελα να 
φορέσω κάτι που θα δώσει έναν 
βραζιλιάνικο τόνο και με τη ζέστη 
που επικρατεί, ήταν το τέλειο 
ρούχο», τόνισε η ίδια.

Όσο για τον Γερμανό γκολκίπερ 
και σύζυγό της; «Λατρεύει 
τη Βραζιλία, αλλά έχει 
υποχρεώσεις, ένα πολύ 
σημαντικό παιχνίδι μπροστά του 
και κάποιες φορές δυστυχώς 
το πρόγραμμά του δεν του 
επιτρέπει να είναι μαζί μου. 
Όμως επικοινωνούμε συνέχεια. 
Δεν ήξερε τι θα φορέσω, τον 
άφησα με την αγωνία. Μου είπε 
πως ανυπομονεί να ξυπνήσει και 
να δει τι θα βάλω», πρόσθεσε η 
Ιζαμπέλ Γκουλάρ.
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Ο 
Γιώργος Αγγε-
λόπουλος δεν 
άφησε τον χώ-
ρο της υπο-

κριτικής, αφού όλα όπως 
φαίνεται ξαναμπαίνει δυ-
ναμικά σε καθημερινό τη-
λεοπτικό σίριαλ. Το πρωί 
της Τετάρτης 22 Φεβρου-
αρίου έγινε γνωστό, ότι ο 
«Ντάνος» αναμένεται να 
«εισβάλει» στη «Γη της 
Ελιάς». Ειδικότερα, σύμ-
φωνα με ρεπορτάζ της εκ-
πομπής «Πρωινό μας», ο 
νικητής του Survivor 2017, 
είναι πιθανό να αποκαλύ-
ψει την είσοδό του στην 
καθημερινή σειρά του 
MEGA, κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης που πα-
ραχώρησε στο «Night 
Out» και τον Θεοχάρη Ι-
ωαννίδη, η οποία και θα 
προβληθεί το βράδυ της 
Πέμπτης.

Το καυτό μαγιό της 
Ραφάελας Γεωργίου… 
λιώνει και τα χιόνια

Στο Τρόοδος βρέθηκε τις προη-
γούμενες ημέρες η Κύπρια πρώην 
παίκτρια του «The Bachelor» 
Ραφέλα Γεωργίου, η οποία δεν 
δίστασε να γδυθεί και να μείνει με 
το καυτό μαγιό της, ποζάροντας 
στον φακό.
Δημοσίευσε μάλιστα φωτογρα-
φίες στον προσωπικό της λογα-
ριασμό στο Instagram. Η ίδια 
έχει κλέψεις τις εντυπώσεις με 
το παρουσιαστικό της, ενώ πρό-
σφατα την είδαμε να πρωταγωνι-
στεί και στο βιντεοκλίπ του γνω-
στού Κύπριου ράπερ Ablaze, με 
τίτλο «Stazi». 

Κρις Σταμούλης 
«Θεωρώ ότι αδικήθηκα 
στην ψηφοφορία»

Ο Κρις Σταμούλης έδωσε την πρώτη 
του συνέντευξη μετά την αποχώ-
ρησή του από το Survivor All Star.
Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίω-
σης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπο-
μπή «Πρωινό μας» και αρχικά, εξέ-
φρασε το παράπονό του από τους 
συμπαίκτες του.
«Θεωρώ ότι αδικήθηκα. Πρώτον, 
γιατί τα στατιστικά που αναφέρετε 
ανά εβδομάδα αλλάζουν. Αν παρέ-
μενα, τα στατιστικά θα άλλαζαν. Ήδη 
την τελευταία εβδομάδα είχα αρχί-
σει να φέρνω νίκες και το ένιωθα κι 
εγώ ότι ανέβαινα», είπε. 

Μια ανάρτηση της είναι αρκετή 
για να προκαλέσει χαμό στα 
social media. Δεν είναι άλλωστε 
η πρώτη φορά που η πανέμορφη 
δημοσιογράφος και πρώην παί-
κτρια του Survivor ανεβάζει 
τέτοιες φωτογραφίες στο προφίλ 
της στο Instagram. Τώρα μάλι-
στα που ο καλός της Κωνσταντί-
νος Βασάλος κάνει τον γκουρού 
στον Άγιο Δομίνικο και προσπα-
θεί να γιατρέψει τον Τάκη Καρα-
γκούνια, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, 
αποφάσισε να μας στείλει όλους 
σε έναν άλλο γιατρό, σε έναν καρ-
διολόγο, για εξετάσεις καρδιάς!

Γιώργος Αγγελόπουλος: 
Μπαίνει στη σειρά «Η Γη της 
Ελιάς»

Η Ρία Αντωνίου παίζει άγρια 
μπάλα με μικροσκοπικά λευκά 
εσώρουχά

Τα «πέταξε» όλα 
έξω η Βαλαβάνη – Η 
«καυτή» φωτογραφία

Μ
πορεί να μη μας απασχολεί συχνά 
με τις φωτογραφήσεις της, αλλά ό-
ταν το κάνει ρεφάρει για όλο το δι-
άστημα. Η Γεωργία Σάλπα στα πιο 

καυτά κόνσεπτ της που είδαμε ποτέ γίνεται ένα 
κορίτσι για σπίτι και σερβίρει τον εαυτό της στο 
κουτί της πίτσας. Φορώντας ένα κορμάκι που α-
πεικονίζει ένα μπέργκερ, άσπρες, μακριές κάλ-
τσες, ροζ τακούνια και με ένα κομμάτι πίτσα να ε-
τοιμάζεται να μπει στο στόμα της, η Γεωργία Σάλ-

πα έκατσε πάνω στο μάτι της κουζίνας και μας έ-
καψε.Στη συνέχεια, την είδαμε στα 4 με ένα μοβ 
μπλουζάκι που τόνιζε το στήθος της, πάνω στον 
καναπέ, να κάνει τσιχλόφουσκες. Κάπου εκεί τέ-
λειωσαν τα περίεργα και γύρισε στα απλά και α-
καταμάχητα. Με τα κορδόνια του μπικίνι στα χέ-
ρια της και το στήθος να ζητάει να βγει, η Γεωργία 
μας γυρνάει την πλάτη, παίζει με το φακό και μας 
κλείνει το μάτι.

Η Γεωργία ξαπλώνει στο μάτι της 
κουζίναςκαι μας κλείνει το μάτι

Γ
εννημένη για την κα-
ταστροφή είναι η Ρία 
Αντωνίου, που κα-
τάφερε να «ρίξει» το 

instagram για μία ακόμα 
φορά. Η Ελληνίδα καλλονή, 
που ξεχωρίζει στο εξωτερι-
κό, ανέβασε στον προσωπι-
κό της λογαριασμό, πριν λί-
γες μέρες, ένα νέο ενσταντα-
νέ που τρέλανε τους φανατι-
κούς της. Φορώντας λευκά 
εσώpουχα, αθλητικές κάλ-
τσες και παπούτσια, η θεά 
Ρία φωτογραφίζεται με μία 
μπάλα στα πόδια. Το στιγμι-
ότυπο όχι μόνο τράβηξε τα 
βλέμματα αλλά απέσπασε ε-
κατοντάδες σχόλια και likes 
με τους άντρες να παραλη-
ρούν για αυτό που αντίκρι-
ζαν.

GOSSIP
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Σ
την Τουρκία είναι 
ιδιαίτερα δημοφι-
λής και… κάθε με 
κάθε της κίνηση κά-

νει τα media της Τουρκίας 
να ασχολούνται μαζί της. Ο 
λόγος για την Τουρκάλα Eda 
Taspinar, την καλλονή από 
τη γειτονική χώρα, η οποία 
έχει μεγάλη αδυναμία στην 
Ελλάδα! Συνεπώς φροντίζει 
ένα μέρος από τα καλοκαί-
ρια της να τα περνά στη χώ-
ρα μας. Σχεδόν κάθε καλο-
καίρι, εδώ και πολλά χρόνια, 
η Eda έρχεται στη Μύκονο, 
ενώ το καλοκαίρι του μας πέ-
ρασε, εκτός από το νησί των 
Ανέμων επισκέφτηκε την Α-
μοργό και τη Νάξο! Όπως θα 
διαπιστώσετε παρακάτω, το 
μοντέλο προκαλεί… ταρα-
χές στο Instagram, καθώς α-
νεβάζει συχνά σέξι φωτογρα-
φίες της από τις διακοπές της 
και όχι μόνο.Οι περισσότερες 
είναι με μαγιό και τα likes για 
το καλλίγραμμο κορμί της «πέ-
φτουν» βροχή.

O 
Οστιν Μπάτλερ 
μάλλον δεν φαντα-
ζόταν ποτέ ότι μια 
μέρα θα φορού-

σε το καλό του σμόκιν και θα 
περπατούσε στο κόκκινο χα-
λί των πιο έγκριτων κινημα-
τογραφικών θεσμών ως ένας 
από τους υποψήφιους για 
βραβεία. Και μπορεί να μην 
κέρδισε το Bafta, αλλά γύρισε 
σπίτι του με τη Χρυσή Σφαί-
ρα και έχει βάσιμες ελπίδες 
να κρατήσει στα χέρια του 
το Οσκαρ. Και όλα αυτά χά-
ρις στον Πρίσλεϊ και την ται-
νία που γράφτηκε στα μέτρα 
του, «Elvis». Ο Μπάτλερ τρα-
γουδάει και χορεύει σαν τον 
Ελβις -ή ό,τι πλησιέστερο σε 
Ελβις, γιατί σε τελική ανάλυση 
ένας ήταν ο Πρίσλεϊ- και υπο-
δύεται υποδειγματικά τον άν-
θρωπο που έμεινε στην Ιστο-
ρία της μουσικής ως «ο Βασι-
λιάς». Φήμες λένε ότι ακόμα 
και τώρα που έχουν τελειώ-
σει τα γυρίσματα και η ταινία 
πουλάει τρελά εισιτήρια στις 
κινηματογραφικές αίθουσες 
του πλανήτη από τις αρχές του 
καλοκαιριού, ο Μπάτλερ εξα-
κολουθεί να μιλάει με τη φω-
νή του Ελβις. Τέτοια ταύτιση.

Όστιν Μπάτλερ, o άξιος διάδοχος του 
«Elvis»

Χ
ωρίς καθόλου 
ρούχα και φορώ-
ντας έντονο κόκκι-
νο κραγιόν, η Κορ-

μπερό καλύπτει το στήθος 
της με τα μαλλιά της και σκύ-
βει προς τη μεριά του καθρέ-
φτη για να απαθανατίσει τον 
εαυτό της με την κάμερα του 
κινητού της. Στη λεζάντα έγρα-
ψε: «Αυτή την εβδομάδα ολο-
κληρώσαμε τα γυρίσματα του 
#ElCuerpoEnLlamas στη Βαρ-
κελώνη. Μου δόθηκε μια ομά-
δα που δεν μπορείς να πιστέ-
ψεις πόσο όμορφη είναι. Ανυ-
πομονώ να μοιραστώ αυτό το 
έργο με τον κόσμο».

Η Τουρκάλα που… αναστατώνει την 
Ελλάδα

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 «Τόκιο» του «La Casa De Papel» 
ποζάρει ολόγυμνη

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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– Αν έ χε ις  3 υπόθε τα και  η Ελέ νη 
σου δώσει ακόμα 2 πόσα υπόθετα 
θα έχεις; 
– Τι ερώτηση είναι αυτή; 
– Υποθετ ική.

–  Μου ε ίπ ε  να  χω ρίσ ουμε  γ ια τ ί 
ε ί μ α ι  τ σ ι γ κ ο ύ ν η ς  κ α ι  μ ο υ  τ ο 
έκλεισε.
 – Και εσύ τ ι έκανες; 
– Αναπάντητες.

– Ναι, κέν τρο μαν τείας εκεί; 
– Ποιος είναι παρακαλώ; 
– Εσύ θα μου πεις.

– Πώς λένε τους χαζούς που τους γνωρί-
ζεις για πρώτη φορά αλλά είναι σαν να 
τους γνωρίζεις απο παλιά; 
– Ντεζαβούς

– Πώς λέγεται αυτός που έχει την ικανό-
τητα να περνά μέσα από τζάμια; 
– Τζαμαϊκανός.

– Ποιο φρούτο εντοπίζει αεροπλάνα; 
– Το Ρανταρίνι.

– Πώς έχασες όλα τα μαλλιά σου; 
– Από αγονία. 
– Τι αγονία είχες; 
– Μήπως χάσω τα μαλλιά μου.

Παίρνει τηλέφωνο μια γυναίκα την μητέρα 
της κλαίγοντας και της λέει:
-Δεν τον αντέχω τον άντρα μου! Είναι 
ανυπόφορος! Τα μαζεύω και έρχομαι να 
μείνω μαζί σου!
-Όχι, της λέει η μητέρα της. Πρέπει να πλη-
ρώσει για τα λάθη του, έρχομαι εγώ να 
μείνω μαζί σας!

Μια φορά κολυμπούσαν σε μια πισίνα 
δύο άντρες και σε μια στιγμή βλέπουν μια 
πανέμορφη κοπέλα: Λέει, λοιπόν, ο ένας:
- Πω πω τι γυναικάρα είναι αυτή!
- Ναι, λέει ο άλλος πρέπει να είναι Γερμα-
νίδα.
- Όχι ρε τι λες Ελληνίδα είναι.
- Τι λες ρε έχει τέτοιες κοπέλες η Ελλάδα;
Εκεί που μάλωναν βλέπουν τη γκόμενα 
να μπαίνει στην πισίνα και να λέει στον 
συνοδό της λέει:
- Χανς, χανς.
- Βλέπεις ρε Γερμανίδα είναι λέει ο άλλος.
Και μετά από λίγο πριν τελειώσουν την 
κουβέντα ακούνε:
-Χάνς Μήτσο μ ,̀ Χάνς το νερό είνι ζιστό.»

ΚΡΙΟΣ
Αυτή η εποχή σας διασφαλίζει μια συνθήκη 
ηρεμίας σε φιλίες και σε συνεργασίες στη 
ζωή σας, ώστε να μπορείτε να κυνηγάτε πιο 
ρεαλιστικούς στόχους χωρίς άγχος. Χαλα-
ρώνετε, έστω προσωρινά, και προσπαθείτε 
να ανασυντάξετε τις δυνάμεις σας. Όλοι να 
θυμάστε ότι αυτή η περίοδος δεν σηκώνει 
λάθη από την πλευρά σας. 

ΤΑΥΡΟΣ
Υπάρχει μια βελτιωμένη ατμόσφαιρα γύρω 
σας που όμως λόγω της αυτοκαταστροφικό-
τητάς σας καλό θα ήταν να τη διατηρήσετε. 
Οι μέρες σας είναι πιο ευχάριστες και οι πιέ-
σεις αποτελούν πλέον απλή ανάμνηση. Με 
τους γύρω σας καλό θα είναι να αποφεύγετε 
τους διαπληκτισμούς, αποφεύγοντας να 
θίξετε τα «κακώς κείμενα» ή σε μία σχέση 
εργασίας ή αισθηματική.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Είστε αρκετά προβληματισμένοι αυτό το 
διάστημα. Όσοι θέλετε να ξεκινήσετε κάτι 
νέο ή να ζητήσετε κάποια αύξηση στη δου-
λειά σας καλό θα είναι να περιμένετε. 
Όσοι ψάχνετε όμως για εργασία 
ή θέλετε αλλαγή, ευνοείστε. 
Αν πρόκειται να ταξιδέψετε 
ελέγξτε και την παραμι-
κρή λεπτομέρεια. Τα 
οικονομικά σας μειώ-
νονται κάθε μέρα από 
απρόοπτα έξοδα. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Το πρώτο χαρακτηρι-
στικό αυτής της εβδομάδας, 
είναι η αυξημένη σας διάθεση 
για επικοινωνία, που θα σας κάνει 
ακόμα περισσότερο κοινωνικούς και έτοι-
μους να μοιραστείτε τα σχέδιά σας και τους 
προβληματισμούς σας, με άτομα που νιώ-
θετε ότι μπορεί να σας καταλάβουν. Παρότι 
ανήκετε στην κατηγορία των ζωδίων που 
δεν διανύουν την καλύτερή τους περίοδο, 
έχετε εσωτερική ισορροπία και τις περισσό-
τερες φορές αντιμετωπίζετε με παροιμιώδη 
ψυχραιμία τα προβλήματά σας.

ΛΕΩΝ
Την περίοδο αυτή στο επίκεντρο της προ-
σοχής σας έχετε βάλει την κοινωνική σας 
ζωή. Έχετε καταλάβει όμως πως απόλαυση 
και χαρά δεν σας δίνει μόνο η πολυτέ-
λεια, αλλά και η απλότητα των πραγμάτων, 
αρκεί αυτή να συνοδεύεται από άτομα που 
πραγματικά αγαπάτε. Είναι λογικό λοιπόν 
να προτιμήσετε μία καλή παρέα από ένα 
glamorous πάρτι, γιατί στο πρώτο θα βρείτε 
όσα ζητάτε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Επιβάλετε τις απόψεις σας με ήρεμο τρόπο και 
τα επιχειρήματά σας θα πείσουν τους συνερ-
γάτες σας. Αρπάξτε τις ευκαιρίες που σας δίνει 
η εποχή, καθώς η γοητεία σας θα είναι ο βοη-
θός σας. Οι μέρες αυτές σας δίνουν περισσό-
τερη άνεση και μια δόση απαραίτητης ψυχα-
γωγίας. Στα επαγγελματικά σας όλα συνεχίζο-
νται στον ίδιο ρυθμό.

ΖΥΓΟΣ
Πρέπει να δεχθείτε μια καινούργια πραγμα-
τικότητα και μπορεί να χρειαστεί να αναθε-
ωρήσετε πολλές απ’ τις απόψεις σας. Απο-
φύγετε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να 
σας φέρει σε σύγκρουση με τα πρόσωπα 
που ανήκουν στο στενό οικογενειακό σας 
περιβάλλον.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αυτή την εποχή ευνοούνται οι οικονομι-
κές σας υποθέσεις. Έχετε μια μεγάλη ικα-
νότητα να ανταποκρίνεστε με μια μαεστρία 
ακόμη και στα πολύ δύσκολα. Αυτή σας η 
ικανότητα θα είναι σωτήρια αφού θα δια-
χειριστείτε σωστά μια υπόθεση που θα 
σας δώσει αναγνώριση… Οι κοντινοί σας 
άνθρωποι φίλοι ή συνεργάτες θα βοηθή-
σουν. Οι οικογενειακές σας σχέσεις χρει-
άζονται προσοχή, γιατί το κλίμα είναι λίγο 
άσχημο.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ίσως να χρειαστεί να πάρετε αποφάσεις για 
τα επαγγελματικά σας. Θα πρέπει όμως να 

δώσετε πολύ μεγαλύτερη σημασία 
και στις οικογενειακές σας σχέ-

σεις. Κάποιες καταστάσεις 
που θα συμβούν, φαίνε-

ται πως θα σας δώσουν 
χρήσιμα μαθήματα 
ενώ σε μεγάλο βαθμό 
θα αναγεννηθείτε. 
Καλό θα ε ίναι να 
είστε προσεκτικοί στις 

συναλλαγές σας και να 
έχετε επιφυλάξεις για 

κάποια άτομα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Γενικά η περίοδος αυτή είναι περίεργη και 
μοναχική για τους ανθρώπους που ανήκουν 
σε αυτό το ζώδιο. Οι σχέσεις ιδιαίτερα δεν 
ευνοούνται. Κυρίως οι επαγγελματικές. Οι 
φιλικές όμως σχέσεις και γενικότερα οι κοινω-
νικές σας επαφές βρίσκονται σε καλό δρόμο 
και για αυτό φροντίστε να εκμεταλλευτείτε τις 
ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η εκπλήρωση των κρυφών σας επιθυμιών 
μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Με όπλο 
την αποφασιστικότητα και την αυτοπεποί-
θησή σας, βρίσκετε λύσεις σε δύσκολα προ-
βλήματα. Σε επαγγελματικά θέματα βεβαι-
ωθείτε πως οι ιδέες σας είναι καλά οργανω-
μένες και εφικτές και έπειτα παρουσιάστε 
τις εκεί που θέλετε. Τα οικονομικά σας είναι 
μέτρια. Μην ξοδεύετε απερίσκεπτα τα χρή-
ματά σας.

ΙΧΘΕΙΣ
Στο σπίτι ή στην οικογένεια εξακολουθούν 
να υπάρχουν αρκετές εντάσεις και διαφω-
νίες. Παρόλα αυτά στη δουλειά σας έχετε 
πάρα πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Οι 
αγαπημένοι σας απαιτούν από εσάς πάρα 
πολλά και αυτό σας προβληματίζει και σας 
μπερδεύει. Γυρίστε λίγο σε παλιές συνή-
θειες. Εν τω μεταξύ μην δίνετε αφορμές για 
σχόλια στο κοινωνικό σας περιβάλλον. 
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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

Ποζάροντας με το 
εμπόρευμα 

Απελευθέρωση Ιωαννίνων 
21/02/1913

Η βασίλισσα Όλγα καθ οδόν από 
Φιλιππιάδα για Γιάννενα χαιρετά 

Έλληνες στρατιώτες

Τέλενδος, 
Δωδεκάνησα,
1932-1936

Ο ποιητής Σπύρος Ματσούκας 
απαγγέλλει στους 

στρατιώτες. Ηταν ό Εθνικός 
βάρδος του Μακεδονικού 

Αγώνος και τών Βαλκανικών 
Πολέμων

Μάρτιος 1946, Αθήνα, 
αφισοκολλητής του Σοφοκλή 

Βενιζέλου, αρχηγού του 
Κόμματος Βενιζελικών 

Φιλελευθέρων

Μάρτιος 1946 παρατηρητης 
της διεθνους επιτροπης για τις 

εκλογες με οικογενεια στο 
χιλιομοδι κορινθιας

Κολωνάκι 1917
Η ταβέρνα Παναγιώτου. 

Μονεμβασιά, 1958

Σαρακατσάνοι. 
Μακεδονία, γύρω στα 

1935
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Το πιο απομονωμένο ορεινό 
συγκρότημα της χώρα μας, με έντονο 
και σκληρό ανάγλυφο, άγριες, 
δύσβατες και απότομες κορυφές 
που διαδέχονται η μία την άλλη, 
κάθετες ορθοπλαγιές, γνωστές για την 
ομορφιά τους και τη δυσκολία τους, 
εκτεταμένα αλπικά οροπέδια, διάσελα, 
επιβλητικές χαράδρες

Ξ
εκινώντας από το Καρπενήσι και κα-
τευθυνόμαστε στον κεντρικό δρόμο 
προς το Αγρίνιο  και στου Κρέντη θα 
συναντήσουμε τη διασταύρωση προς 

Μάραθο και Άγραφα όπου και θα στρίψουμε 
δεξιά. Από το σημείο αυτό ξεκινά ο χωματό-
δρομος. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι ο Δήμος 
Αγράφων είναι ο μοναδικός δήμος της χώρας 
που δεν έχει ούτε ένα χιλιόμετρο ασφάλτου 
στο οδικό του δίκτυο. Αυτό μπορεί να φέρνει 
αμέτρητες δυσκολίες στους ντόπιους, για τον 
επισκέπτη όμως δεν παύει να είναι μια πρό-
κληση πολύ δελεαστική. Η κατάσταση βέ-
βαια δυσκολεύει το χειμώνα, αλλά τη θερινή 
περίοδο, η διαδρομή είναι ονειρική. Το τοπίο 
γύρω μας είναι υπέροχο καθώς κινούμαστε 
κατά μήκος του ποταμού και η παρθένα βλά-
στηση οργιάζει γύρω μας. Όλα τα χρώματα 
της παλέτας της φύσης ξεδιπλώνονται μπρο-
στά μας και συνεπαρμένοι από το τοπίο φτά-
νουμε στο πρώτο χωριό, το Μάραθο.

Μάραθος
Το χωριό αυτό είναι η γενέτειρα του αγωνι-
στή του 1821 Κατσαντώνη και δεσπόζει σ’ 
αυτό η εκκλησία των Ταξιαρχών του 1592 με 
ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες και εικόνες του 
17°» αι. καθώς και η ενδιαφέρουσα εκκλησία 
του Αγ. Νικολάου Σέλλου του 1700. Όπως στα 
περισσότερα σημεία των Αγράφων υπάρ-
χουν κι εδώ ορειβατικά μονοπάτια προς το 
νερόμυλο, τη θέση Βελή και τον Αϊ Λιά. Φεύ-
γουμε από το Μάραθο και αφού περάσουμε 
από το μικρό χωριό Παραμερίτα στρίβουμε 
δεξιά προς τα Άγραφα.

Άγραφα
Το χωριό περιτριγυρίζεται από ψηλές βουνο-
κορφές και φαράγγια και ήταν το επίκεντρο 
των ιστορικών γεγονότων από το βυζάντιο 
μέχρι σήμερα, ενώ από το 1832 είναι η έδρα 
του ομώνυμου Δήμου.
Ο Άγγλος ιστορικός Φίνλεϋ έγραψε για την 
περιοχή: «Εκείνοι που κατοικούσαν στα 
Άγραφα είχαν χαρακτήρα ελεύθερου ανθρώ-
που και τους ξεχώριζε θάρρος και πνεύμα 
ανεξαρτησίας σε τέτοιο βαθμό που δεν συνα-
παντιόταν στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας».
Την ονομασία του το χωριό φέρει από την 
εποχή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας γιατί 
δεν ήταν εύκολη η είσπραξη των φόρων 
λόγω του εδάφους και του χαρακτήρα των 
κατοίκων. Οι κάτοικοι των χωριών αυτών 
είχαν διαγραφεί από τους φορολογικούς 
καταλόγους κι έτσι η περιοχή πήρε την ονο-
μασία «Αγραφα». Στους Αγραφιώτες επε-
τράπη από το Σουλτάνο Σουλεϊμάν το Μεγα-
λοπρεπή να καταρτίσουν στρατιωτικά τμή-
ματα με Έλληνες οπλαρχηγούς «αρματολούς» 
για την τήρηση της τάξης. Έτσι δημιουργή-

θηκε το πρώτο αρματολίκι.
Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε μέχρι που 
ανέλαβε ο Αλή Πασάς, τον οποίο σκληρά 
πολέμησαν ο Κατσαντώνης, ο Δίπλας, ο 
Λεπενιώτης κ.α. Στα Άγραφα υπήρξε ανά-
πτυξη της οικοτεχνίας και των παραδοσια-
κών επαγγελμάτων, εξασφαλίζοντας υψηλό 
βιοτικό επίπεδο για τους κατοίκους τους. 
Αναφέρεται μάλιστα ότι ο Μέγας Ναπολέο-
ντας είχε παραγγείλει στους αργαλειούς των 
Αγράφων 10.000 κάπες. Την περίοδο του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου και στον Εμφύλιο, τα 
Άγραφα υπήρξαν κέντρο τιτάνιων αναμε-
τρήσεων (1940-1949). Το 1942 οι Ιταλοί έκα-
ψαν το χωριό και το μόνο κτίριο που σώθηκε 
είναι το σημερινό Δημαρχείο. Το πανέμορφο 
χωριό κερδίζει αμέσως και τον πιο δύσπιστο 
επισκέπτη: τα φροντισμένα σπίτια με τους 
κατάφυτους κήπους, οι ζεστοί και φιλόξε-
νοι άνθρωποι και το εντυπωσιακό τοπίο με 
τα πολλά αξιοθέατα μας προσκαλούν να μεί-
νουμε το βράδυ στα Άγραφα για να μπορέ-
σουμε να γνωρίσουμε την παραδοσιακή δια-
σκέδαση αλλά και να εξερευνήσουμε με την 
άνεση μας την περιοχή.
 Αξίζει να κάνουμε και μια στάση στον νερό-
μυλο του χωριού, που λειτουργεί ως χώρος 
αναψυχής και ταβέρνα. Νερόμυλους θα 
συναντήσουμε και στα χωριά Βραγγιανά, 
Μάραθο, Τρίδεντρο και αλλού. Ακόμη όμως 
κι αν αρκεστούμε σ’ ένα καφεδάκι στο καφε-
νείο του χωριού θα συνεχίσουμε άνετα τη 
γνωριμία μας με τα Άγραφα. Μέσα στο χωριό 
των Αγράφων θα θαυμάσουμε τη μεγάλη 
πλατεία με τα τους αιωνόβιους πλάτανους, 
την πέτρινη εκκλησία του Αγ. Δημητρίου 
του 1900 στο κέντρο του χωριού, τη μετα-
βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας του 1650 
στο Κεφαλάρι - καραούλι του χωριού και το 
πέτρινο γεφύρι λίγο έξω από το χωριό. Ανά-
μεσα στα αξιοθέατα των Αγράφων ξεχωρί-
ζουμε τη μεταβυζαντινή εκκλησία του Αγ. 
Γεωργίου που κτίστηκε το 1610 και έχει ολό-
πλευρες τοιχογραφίες. Η εκκλησία είχε βου-
λιάξει το 1887 και μετακινήθηκε ολόκληρη 
χωρίς να πάθει καμιά ζημιά.
Στον όμορφο οικισμό Σάικο, στο δρόμο προς 
την Καρδίτσα, βρίσκεται άλλη μια αξιόλογη 

εκκλησία, αυτή της Αγ. Τριάδας του 1641. Η 
ευρύτερη περιοχή των Αγράφων έχει μεγάλο 
ενδιαφέρον και για τους φίλους της ορειβα-
σίας αλλά και της ιστορίας. Μπορεί κανείς να 
φτάσει στο φαράγγι του Αγραφιώτη που έχει 
ενταχθεί στο «Νατούρα 2000», το φαράγγι 
Χοντέικα, τη θέση Βελή όπου ο Κατσαντώνης 
σκότωσε το Βεληγκέκα το 1807, τις πολεμί-
στρες του Κατσαντώνη στο Βουϊδόρεμα της 
Χρύσως, το μνημείο του εμφυλίου πολέμου 
στη Νιάλα όπου από τον παγετό βρέθηκαν 
αντάρτες και στρατιώτες νεκροί, αγκαλιασμέ-
νοι, το Μουμτζέλι παλιό κάστρο - καραούλι 
και το βουνό Κουκουρούντζος. 

Τρίδεντρο
Αφήνουμε πίσω μας το χωριό των Αγράφων 
και συνεχίζουμε την πορεία μας στα βόρεια. 
Το επόμενο χωριό που θα συναντήσουμε 
είναι το Τρίδεντρο, κτισμένο στη δεξιά όχθη 
του ποταμού Αγραφιώτη. Από το Τρίδενδρο 
καταγόταν ο Νικόλαος Βελισδονίτης, αρχία-
τρος του Σουλτάνου το 17» αϊ Στην περιοχή 
του Τρίδεντρου θα δούμε το φυσικό μνημείο, 
τον «πλάτανο-σπίτι» και το πέτρινο γεφύρι 
κοντά στον οικισμό Χάνι Αγγέλου. Από το Τρί-
δεντρο ξεκινά μια πολύ όμορφη ορειβατική 
διαδρομή απόστασης περίπου 10 χλμ. -μπο-
ρεί να γίνει και με αυτοκίνητο 4X4- προς τα 
χωριά Γιαννίτσαρη, Ντελμίδη και Ασπρόρεμα.

Τροβάτο
Λίγο πριν φτάσουμε στο επόμενο χωριό, το 
Τροβάτο, θα συναντήσουμε έναν διαμορφω-
μένο από το Δασαρχείο χώρο με ένα μικρό 
ξύλινο σπιτάκι και πάγκους ακριβώς επάνω 
στην όχθη του ποταμού. Το Τροβάτο ένα ποι-
μενικό χωριό στο οποίο ξεχωρίζει η εκκλη-
σία του Αγ. Δημητρίου του 1641 στην οποία 
βρίσκονται ενδιαφέρουσες εικόνες. Μια 
ταμπελίτσα στον τοίχο της εκκλησίας μας 
πληροφορεί ότι στην εκκλησία στεγάστηκε 
και λειτούργησε το Παιδαγωγικό Φροντιστή-
ριο της Στερεάς και Καρπενησίου της ΠΕΕΑ το 
1944. Τα χωριά που συναντάμε είναι μικρά 
και με λίγους κατοίκους και αποκτούν κάποια 
κίνηση κυρίως τα καλοκαίρια. Η διαδρομή 
όμως μέχρι εδώ είναι τόσο όμορφη που αξί-

ζει να την κάνουμε.

Βραγγιανά
Επιστρέφοντας από το Τροβάτο στη δια-
σταύρωση που θα συναντήσουμε προς τα 
Βραγγιανά αξίζει να κάνουμε μια στάση 
να φωτογραφίσουμε το μονότοξο πέτρινο 
γεφύρι. Όλη αυτή η περιοχή διασχίζεται 
από το ευρωπαϊκό ορειβατικό μονοπάτι 
Ε4. Λίγα χιλιόμετρα μετά τη διασταύρωση 
μπαίνουμε στα Βραγγιανά, ιστορικό κεφα-
λοχώρι ονομαστό για τη Σχολή που λειτούρ-
γησε οτην Αγ. Παρασκευή (Γούβα) το 1662 
από τον Διδάσκαλο του Γένους Ευγένιο Γιαν-
νούλη τον Αιτωλό. Από αυτή τη Σχολή βγή-
καν διδάσκαλοι που δίδαξαν και εμψύχωσαν 
το σκλαβωμένο γένος των Ελλήνων. Από τα 
Βραγγιανά καταγόταν και ο μαθητής του Γιαν-
νούλη, Αναστάσιος Γόρδιος που συνέχισε το 
εκπαιδευτικό έργο του Γιαννούλη στη Σχολή 
της Γούβας ως το 1729. Στην εκκλησία της Α γ. 
Παρασκευής (απέναντι από το χωριό) υπάρ-
χουν τοιχογραφίες και εικόνες του ζωγρά-
φου Ιωάννου του 1647. Την περίοδο εκείνη 
στα Βραγγιανά υπήρχαν 24 εκκλησίες από τις 
οποίες σήμερα σώζονται μόνο 3 που συγκε-
ντρώνουν πολλούς προσκυνητές. Αυτές είναι 
η Αγ. Παρασκευή του 1605, ο Αγ. Ιωάννης 
του 1647 και ο Αγ. Δημήτριος του 1661.
Σε μικρή απόσταση από τα Βραγγιανά αξίζει 
να επισκεφθούμε το χωριό Βαλάρι ή Παλιο-
χώρι όπου υπάρχει η παλιά εκκλησία της 
Παναγίας. Το κτίριο έχει αναπαλαιωθεί και 
έχει αναπλαστεί ο γύρω χώρος. Μπορούμε 
επίσης να πάμε και στον οικισμό Κουστέσο 
με την εκκλησία των Αγ. Αποστόλων. Στο 
δρόμο της επιστροφής μας, σε μικρή από-
σταση από τα Βραγγιανά και ανάμεσα στα 
χωριά Επινιανά και Άγραφα, στο σπήλαιο 
ενός γρανιτένιου βράχου, είναι κτισμένο το 
καθολικό της μονής της Παναγίας της Στάνας 
των Αγράφων. Κοιτάζοντας από μακριά το 
μοναστήρι μοιάζει κρυμμένο μέσα στη σπη-
λιά, ενώ τα λίγα δέντρα καλύπτουν το μεγα-
λύτερο μέρος της μικρής εκκλησία. Μόνο ο 
τρούλος του ναού με τα στενόμακρα παρά-
θυρα του, ξεχωρίζει κάτω από το χείλος του 
βράχου. 

Άγραφα: Οι δικές μας «Άλπεις»
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Τον χώρο παραχώρησε το 
υπουργείο Οικονομικών στο 
υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού

Έ
να νέο, μεγάλο και σύγ-
χ ρονο  Α ρχα ιολογ ικό 
Μουσείο θα αποκτήσει 
η Λευκάδα για να στεγα-

στούν οι αρχαιολογικοί της θη-
σαυροί από τη μέση παλαιολι-
θική εποχή μέχρι το 1864, οπό-
τε ενσωματώθηκε το νησί με το 
ελληνικό κράτος. Το μουσείο θα 
λειτουργήσει σε χώρο συνολικού 
εμβαδού 2.460 τ.μ. τον οποίο πα-
ραχώρησε το υπουργείο Οικονο-
μικών στο υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Λευ-
κάδας φιλοξενείται σήμερα σε 
πτέρυγα του κτηρίου του Πνευ-
ματικού Κέντρου του Δήμου Λευ-
κάδας, σε έναν περιορισμένο σε 
έκταση χώρο. Η δημιουργία ενός 
σύγχρονου Μουσείου με δια-
χρονικό χαρακτήρα θα συντελέ-
σει στην πληρέστερη εποπτεία 
της ιστορίας της Λευκάδας και 
των γύρω νήσων διαχρονικά. Το 
Αρχαιολογικό Μουσείο αποτελεί-
ται σήμερα από τέσσερις αίθου-
σες και έναν μικρό χώρο γρα-
φείου (συνολικό εμβαδόν Μου-
σείου 300 τ.μ.), ενώ διαθέτει ένα 

πολύ μικρό πωλητήριο δίπλα στο 
εκδοτήριο. περιορισμένης έκτα-
σης του Μουσείου, στις προ-
θήκες του φιλοξενούνται μόνον 
μικρός αριθμός αντιπροσωπευ-
τικών δειγμάτων από τον αρχαιο-
λογικό πλούτο του
νησιού.
Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγ-
χρονες μουσειακές απαιτήσεις, 
το κτηριολογικό πρόγραμμα του 
νέου Μουσείου αναπτύσσεται 
σε ένα συνολικό εμβαδόν 2.460 
τ.μ. και διαρθρώνεται σε χώρους 
της μόνιμης έκθεσης, αίθουσα 

περιοδικών εκθέσεων και πολ-
λαπλών χρήσεων, αίθουσα πολυ-
μεσικών και διαδραστικών εφαρ-
μογών, αίθουσα εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, χώρο υποδοχής, 
αποθήκες αρχαιοτήτων, εργαστή-
ρια συντήρησης, βιβλιοθήκη-αρ-
χείο, αναψυκτήριο, χώρους εξυ-
πηρέτησης του κοινού και λοι-
πούς βοηθητικούς χώρους. Στον 
αύλειο χώρο αναπτύσσεται υπαί-
θρια έκθεση λίθινων αρχιτεκτονι-
κών μελών, που σήμερα φυλάσ-
σονται σε αποθήκες.
Το οικόπεδο εμβαδού 3.812 τ.μ. 

παραχωρήθηκε από το Υπουρ-
γείο Οικονομικών στο Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού για 
την κατασκευή του Νέου Αρχαι-
ολογικού Μουσείου Λευκάδας, 
με παράλληλη μεταβολή της χρή-
σης γης του οικοπέδου σε «Εγκα-
ταστάσεις Πολιτιστικών Λειτουρ-
γιών – Αρχαιολογικό Μουσείο». 
Το εν λόγω οικόπεδο βρίσκεται 
εντός του πολεοδομικού σχεδι-
ασμού της πόλης της Λευκάδας, 
πλησίον του Σταθμού Υπερα-
στικών Λεωφορείων-ΚΤΕΛ, του 
Διοικητηρίου και της μαρίνας.

Έ
νας ενδιαφέρον πολιτιστικός διάλογος α-
ναπτύσσεται ανάμεσα σε δυο πόλεις, την 
Ελευσίνα και τη Θεσσαλονίκη και δύο ση-
μαντικούς θεσμούς, την 2023 Ελευσίς Πολι-

τιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Στη «συνομιλία» 
αυτή θα συμμετάσχουν τρεις σπουδαίοι καλλιτέ-
χνες, εικαστικά έργα και βίντεο δημιουργίες, ένα 
αξέχαστο ελληνικό ντοκιμαντέρ και μια τριήμερη 
δράση που μετατρέπει το σινεμά σε ζωντανή και 
ανοιχτή διαδικασία.
Πιο συγκεκριμένα, στο 25ο Φεστιβάλ θα γνωρί-
σουμε μέσα από ένα spotlight την κινηματογρα-
φική πτυχή του καλλιτέχνη Άντριαν Πάτσι, που 
παρουσιάζει το νέο του εικαστικό έργο στην Ελευ-
σίνα. Επιπλέον, μέσα από μια καθολικά προσβά-
σιμη προβολή, θα έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να 
θυμηθούμε τη μαγεία του αξέχαστου ντοκιμαντέρ 
«Αγέλαστος Πέτρα» του Φίλιππου Κουτσαφτή, 
παίρνοντας παράλληλα και μια πρώτη γεύση από 
τη νέα του δουλειά του έλληνα δημιουργού, με την 
οποία επιστρέφει στην Ελευσίνα. Παράλληλα, το 
Φεστιβάλ στηρίζει το νέο κινηματογραφικό πρό-
τζεκτ του Σύλλα Τζουμέρκα, ενός από τους πιο 
ταλαντούχους σύγχρονους Έλληνες σκηνοθέτες, 
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ελευσίνα τον 
προσεχή Απρίλιο.

Ο αδιόρατος δεσμός με την πατρογονική γη και το 
τραύμα της εξορίας, η ρευστή φύση της ανθρώ-
πινης ταυτότητας, η κοσμογονική δυνατότητα της 
τέχνης να πλάθει μια εναλλακτική πραγματικότητα, 
καθώς και οι φιλοσοφικές διαστάσεις που κυοφο-
ρούνται ασταμάτητα στην ανθρώπινη καθημερι-
νότητα, είναι μονάχα ορισμένες από τις που κυρι-
αρχούν στο έργο του Άντριαν Πάτσι. Το 25ο Φεστι-
βάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης διοργανώνει 
spotlight στον Άντριαν Πάτσι, δίνοντας στο κοινό 
την ευκαιρία να απολαύσει εννέα μικρού μήκους 
βίντεο-έργα του αλβανού εικαστικού καλλιτέχνη 
που ζει και εργάζεται στο Μιλάνο.

Ο Πάτσι, στο πλαίσιο της 2023 Ελευσίς, θα παρου-
σιάσει το νέο του έργο, σε μια εικαστική εγκα-
τάσταση που εντάσσεται στην έκθεση «Elefsina 
mon Amour», σε επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου, 
εμβαθύνοντας στις θεματικές που διατρέχουν και 
τις βίντεο δημιουργίες του, οι οποίες θα προβλη-
θούν στο 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλο-
νίκης. Ανατρέχοντας σε βιωματικές του εμπειρίες, 
ο Πάτσι εξερευνά τη λεπτή διαχωριστική γραμμή 
ανάμεσα στο πλαστό και στο αυθεντικό, τον ανε-
παρκή ορισμό της τέχνης, το σύνορο ανάμεσα στο 
ιδιωτικό και το δημόσιο και τις μυθολογικές δια-
στάσεις της ανθρώπινης καταγωγής.

Σουηδία: Επέστρεψε 
μόνιμα στην Ελλάδα 
το θραύσμα από τον 
σφραγιδοκύλινδρο 
της Ασίνης 

Τη στιγμή που ο Πρόεδρος του 
Βρετανικού Μουσείου απο-
κλείει, μέσω δηλώσεών τού, 
τον οριστικό επαναπατγρι-
σμό των Γλυπτών του Παρθε-
νώνα, η Ελλάδα γίνεται αποδέ-
κτης μίας ακόμη γενναιόδω-
ρης κίνησης, που συνδράμει 
το γενικότερο κλίμα που έχει 
καλλιεργηθεί, διεθνώς, υπέρ 
της επιστροφή των αρχαιο-
τήτων στις χώρες καταγωγής 
τους, έγινε η Ελλάδα. Η Σου-
ηδία επέστρεψε το θραύσμα 
του μοναδικού πήλινου σφρα-
γιδοκύλινδρου της Ασίνης, 
από την εποχή του Χαλκού, το 
οποίο παραδόθηκε προκειμέ-
νου να επανενωθεί με το δεύ-
τερο θραύσμα του ίδιου αντι-
κειμένου που φιλοξενείται στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυ-
πλίου.
Το επιστραφέν θραύσμα είχε 
βρεθεί κατά τις ανασκαφές που 
είχε ξεκινήσει ο τότε διάδοχος 
του σουηδικού θρόνου, Gustaf 
Adolf, και μετέπειτα βασιλιάς 
Gustaf VI Adolf. Επί έναν ολό-
κληρο αιώνα βρισκόταν στο 
σουηδικό Μουσείο του Πανεπι-
στημίου της Ουψάλα. Παρότι η 
κατοχή του αντικειμένου θεω-
ρούνταν νόμιμη η σουηδική 
κυβέρνηση πήρε την απόφαση 
να το παραδώσει, στον γενέ-
θλιο τόπο του, την Αργολίδα.
Κατά την διάρκεια μιας ειδι-
κής τελετής ο Πρέσβης της 
Σουηδίας στην Ελλάδα Johan 
Borgstam παρέδωσε σ την 
υπουργό Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού Λίνα Μενδώνη, το 
πολύτιμο θραύσμα.
Από την πλευρά του ο πρέσβης 
της Σουηδίας στην Ελλάδα 
Johan Borgstam, σημείωσε 
πως η απόφαση της σουηδικής 
κυβέρνησης να διευκολύνει την 
επανένωση του πήλινου σφρα-
γιδοκύλινδρου της Ασίνης, 
αποτελεί ένα εξαιρετικό σύμ-
βολο της μακροχρόνιας συνερ-
γασίας των δύο χωρών. «Είναι 
η απόδειξη της δέσμευσής μας 
να διατηρήσουμε και να μοιρα-
στούμε την πολιτιστική κληρο-
νομιά της Ευρώπης για τις μελ-
λοντικές γενιές.»

Λευκάδα: Θα αποκτήσει νέο Αρχαιολογικό 
Μουσείο 

Ελευσίνα - Θεσσαλονίκη: Μια πολιτιστική γέφυρα στήνεται 
ανάμεσα στις δύο πόλεις 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Ο 
ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι της 23ης αγωνιστι-
κής της Stoiximan Super League, καθώς επι-
κράτησε 2-0 της ΑΕΚ στην Τούμπα. Οι σκό-
ρερ για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου 

ήταν ο Καλέντ Νάρεϊ στο 14ο λεπτό, έπειτα από τρομε-
ρή ενέργεια και ασίστ του Κωνσταντέλια και ο Κουλι-
εράκης στο 62’ έπειτα από σέντρα του Νάρεϊ έκανε το 
2-0 με κεφαλιά.
Το ντέρμπι διακόπηκε για λίγα λεπτά στο 16ο λεπτό, 
όταν μια κροτίδα έσκασε δίπλα στον Άμραμπατ, ενώ 
πήγε να εκτελέσει κόρνερ, ενώ οι κιτρινόμαυροι δια-
μαρτυρήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο 
πρώτο μέρος για δύο κόκκινες σε Ολιβέιρα και Ίνγκα-
σον.
Ο ΠΑΟΚ με αυτή τη νίκη έφτασε τους 47 βαθμούς και 
είναι στην τέταρτη θέση, στο -2 από τον Ολυμπιακό, 
ενώ η ΑΕΚ παρέμεινε στη δεύτερη θέση και τους 50 
βαθμούς, ούσα στο -4 από τον πρωτοπόρο Παναθη-
ναϊκό με ένα παιχνίδι λιγότερο, μιας και εκκρεμεί η 
τύχη του αγώνα με τον Ατρόμητο.

Το ματς
Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά από την ΑΕΚ και προσπά-
θησε να την πιέσει ψηλά, όπως συνηθίζει να κάνει η 
Ένωση στα παιχνίδια της. Ωστόσο η πρώτη τελική στο 
ματς ήταν από πλευράς ΑΕΚ, με τον Λιβάι Γκαρσία να 
κάνει ένα σουτ από τα αριστερά στο τέταρτο λεπτό, 
ωστόσο η μπάλα πήγε αρκετά άουτ.
Οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ στην πρώτη τους τελική 
στο παιχνίδι. «Όλα τα λεφτά» ήταν η υπέροχη ενέργεια 
του Γιάννη Κωνσταντέλια που μοίρασε στον Νάρεϊ και 
εκείνος σκόραρε.
Μετά το γκολ των Θεσσαλονικέων η Ένωση πήρε την 
μπάλα στα πόδια της και έψαξε το γκολ της ισοφάρι-
σης, δίχως όμως αποτέλεσμα. Στο 22ο λεπτό έπειτα 
από εκτέλεση κόρνερ με πάσα, ο Πινέδα μπήκε στην 
περιοχή και έκανε το σουτ, αλλά ο Κοτάρσκι απομά-
κρυνε εντυπωσιακά.
Η τελευταία καλή στιγμή για την Ένωση ήταν στο 41ο 

λεπτό. Έπειτα από ωραία κομπίνα σε εκτέλεση κόρ-
νερ, η μπάλα έφτασε εκτός περιοχής, όπου ο Αραούχο 
έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.
Στο δεύτερο μέρος ο Δικέφαλος μπήκε δυνατά και 
σκόραρε με τον Κωνσταντέλια, αλλά το γκολ ακυ-
ρώθηκε ορθά για οφσάιντ, καθώς ο Νάρεϊ που του 
έδωσε την πάσα έφυγε από αντικανονική θέση.
Γρήγορα όμως η ΑΕΚ πήρε την μπάλα στα πόδια της, 
μιας και ήταν αυτή που κυνηγούσε στο σκορ. Στο 50ο 
λεπτό ο Γκαρσία από πλάγια θέση εκτέλεσε μέσα από 
την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.
Ο ΠΑΟΚ πέτυχε και δεύτερο γκολ ξανά στην πρώτη 
του τελική στο δεύτερο 45λεπτο. Έπειτα από εκτέλεση 
κόρνερ με πάσα και γέμισμα του Νάρεϊ, ο Κουλιερά-
κης νίκησε στον αέρα τον Σιμάνσκι και με ωραία κεφα-
λιά έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας.
Το δεύτερο τέρμα πάγωσε τους παίκτες του Ματίας 
Αλμέιδα, που είχαν μεν την μπάλα στα πόδια τους, 
αλλά σταδιακά βρήκαν το «θάρρος» για να απειλή-
σουν. Ο Σιμάνσκι με δυνατό σουτ εκτός περιοχής 
έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια στο 71ο 
λεπτό, ενώ ένα λεπτό μετά ο Γκατσίνοβιτς με υπέροχη 
ενέργεια μπήκε στην περιοχή από πλάγια θέση, αλλά 
ο Κοτάρσκι έστειλε την μπάλα σε κόρνερ, κλείνοντας 
σωστά την κλειστή του γωνία.
Στο 82ο λεπτό η Ένωση έφτασε κοντά στο να μειώ-
σει στο σκορ. Ο Σιμάνσκι έκανε τη σέντρα από τα αρι-
στερά και ο Βίντα έπιασε την κεφαλιά μέσα στην περι-
οχή, με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από τα δοκά-
ρια. Στο 89ο λεπτό ο Τσούμπερ με μια ωραία ενέρ-
γεια εξαπέλυσε το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά ο 
Κοτάρσκι με απομάκρυνε με σωτήρια επέμβαση.
Ένα λεπτό μετά η ΑΕΚ απείλησε με τον Σιντιμπέ. Σε 
φάση διαρκείας στα καρέ του ΠΑΟΚ, ο Γάλλος μπακ 
έπιασε το σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής με τον 
Κοτάρσκι να πέφτει στην αριστερή γωνιά του και να 
απομακρύνει την μπάλα με εντυπωσιακή επέμβαση. 
Αυτή ήταν και η τελευταία καλή στιγμή στο ματς, με το 
2-0 να παραμένει μέχρι τέλους.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο θριαμβευτής του ντέρμπι της Τούμπας κόντρα στην ΑΕΚ, καθώς επικράτησε 2-0.

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 2-0: Με μαγεία ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 2-0: Με μαγεία 
Κωνσταντέλια και Νάρεϊ Κωνσταντέλια και Νάρεϊ 
- Κουλιεράκη εκτελεστές - Κουλιεράκη εκτελεστές 
θριάμβευσε στο ντέρμπιθριάμβευσε στο ντέρμπι

Παναθηναϊκός - Βόλος 2-0:
Ασυγκράτητο το τριφύλλι και 
ξανά στο +4

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποιώντας το καλύτερο φετινό του παιχνίδι 
επικράτησε 2-0 του Βόλου με σκόρερ τους Κουρμπέλη - Σπόραρ σε ένα 
ματς όπου είχε δύο δοκάρια και πολλές χαμένες ευκαιρίες για να πετύ-
χει ένα ευρύ σκορ. Με δέκα παίκτες από το 50’ έπαιζαν οι φιλοξενού-
μενοι. 
Ένας ασυγκράτητος Παναθηναϊκός κέρδισε με 2-0 το Βόλο πραγματο-

ποιώντας το καλύτερο φετινό του παιχνίδι καθώς εκτός των δύο τερμάτων 
από τους Κουρμπέλη - Σπόραρ είχε δύο δοκάρια με τον Παλάσιος και πολλές 
χαμένες ευκαιρίες σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Το τριφύλλι ήταν επιθετικότατο από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Απείλησε με 
τον Μπερνάρ να δημιουργεί και τους Παλάσιος, Μαντσίνι και Ιωαννίδη να 
εκτελούν. Οι «πράσινοι» έκαναν 19 τελικές στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, 
κέρδισαν εννιά κόρνερ, ήταν συνέχεια στην επίθεση αλλά γκολ δεν βρήκαν 
ελέω της τύχης και του Κλέιμαν. Συγκεκριμένα είχαν δοκάρι με τον Παλάσιος, 
μια τεράστια χαμένη ευκαιρία με τον Ιωαννίδη ενώ ο γκολκίπερ του Βόλου 
είπε δύο φορές όχι στον Μαντσίνι.
Την ίδια ώρα η ομάδα της Μαγνησίας απείλησε μόλις μια φορά την εστία 
του Μπρινιόλι με ένα σουτ του Πιρέρ από αρκετά μακριά το οποίο απέ-
κρουσε ο Ιταλός γκολκίπερ χωρίς πρόβλημα.
Το πρώτο μέρος μάλιστα ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες να μένουν 
στο 0-0 παρά τις πολλές χαμένες ευκαιρίες που δημιούργησε ο Παναθη-
ναϊκός. Ενώ το τριφύλλι διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι πάνω στον Παλά-
σιος στο 40’ της αναμέτρησης σε ένα μαρκάρισμα εντός περιοχής από 
το Σι.

Έμεινε με δέκα από νωρίς ο Βόλος
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Βόλο να μένει με δέκα παίκτες 
αρκετά νωρίς καθώς στο 50’ ο Σι έκανε ένα σκληρό φάουλ πάνω στον 
Παλάσιος στα δεξιά και είδε την δεύτερη κίτρινη κάρτα του διαιτητή της 
αναμέτρησης.
Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε με παίκτη παραπάνω για σχεδόν 40 λεπτά 
και ανέβασε και άλλο την απόδοση του ώστε να βρει το πρώτο γκολ στην 
αναμέτρηση. Οι πράσινοι στάθηκαν άτυχοι στο 52’ όταν ξανά ο Παλά-
σιος βρέθηκε σε θέση βολής εκτός περιοχής, έκανε το σουτ με το αρι-
στερό το οποίο τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Κλέιμαν.

Ο Κουρμπέλης έδωσε τη λύση
Ο Παναθηναϊκός έψαχνε το γκολ και το βρήκε με τον Δημήτρη Κουρ-
μπέλη, ο οποίος σκόραρε μετά τον Δεκέμβριο του 2020. Ο αρχηγός 
βρέθηκε σε θέση φορ στο 59’ εκμεταλλεύτηκε την διαγώνια ασίστ του 
Παλάσιος, και από κοντά έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 του 
τριφυλλιού.
Οκτώ λεπτά αργότερα ο Παλάσιος κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του 
Σιέλη μέσα στην περιοχή. Ο Σπόραρ ανέλαβε την εκτέλεση του και έκανε 
το 2-0 για τον Παναθηναϊκό που «κλείδωσε» το τρίποντο αλλά δεν έριξε 
την απόδοση του.
Αντίθετα συνέχισε να προσπαθεί να πετύχει και άλλα τέρματα και να 
φτάσει σε ένα ευρύ σκορ. Αλλά οι ενέργειες των Σπόραρ, Σάρλια και Βέρ-
μπιτς μέχρι το φινάλε δεν βρήκαν στόχο με το 2-0 να παραμένει μέχρι το 
φινάλε της αναμέτρησης.
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αθλητικά

Ο 
Ολυμπιακός πήρε το διπλό στη 
Φθιώτιδα επικρατώντας 3-0 
της Λαμίας χάρη στα γκολ των 
Σαμασέκου (45’), Μπακαμπού 

(60’) και Μπιέλ (86’) για την 23η αγωνιστι-
κή της Stoiximan Super League. Στο -5 οι 
ερυθρόλευκοι από τον Παναθηναϊκό, τον 
οποίο αντιμετωπίζουν το Σάββατο (25/2, 
20:30).
O Oλυμπιακός έφυγε ν ικητής από τη 
Φθιώτιδα. Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν 
3-0 της Λαμίας για την 23η αγωνιστική της 
Stoiximan Super League και πλέον στρέ-
φουν την προσοχή τους στο ντέρμπι απέ-
ναντι στον Παναθηναϊκό το ερχόμενο Σάβ-
βατο.
Ο Τζανδάρης είχε δοκάρι για τους γηπε-
δούχους στο 6ο λεπτό, με τους ερυθρό-
λευκους να απαντούν με τη σειρά τους με 
δύο δοκάρια. Το σκορ άνοιξε για 
τους Πειραιώτες στο 45ο λεπτό 
ο Σαμασέκου, ενώ ο Μπα-
καμπού στο 60’ έκανε το 
2-0. Οι ερυθρόλευκοι 
είχαν και τρίτο δοκάρι 
στο 78’, με τον Μπιέλ 
να βάζει το κερασάκι 
στην τούρτα στο 86’.
Πλέον, ο Ολυμπιακός 
είναι στην τρίτη θέση 
με 49 πόντους και βρί-
σκεται στο -5 από τους 
πρωτοπόρους πράσινους, 
τους οποίους αντιμετωπί-
ζουν στις 25 Φεβρουαρίου στις 
20:30.
Η ομάδα της Φθιώτιδας παραμένει στην 
τελευταία θέση της βαθμολογίας της 
Stoiximan Super League με 12.

Το ματς
Η Λαμία ξεκίνησε με δοκάρι μόλις στο 4ο 
λεπτό. Οι γηπεδούχοι έφυγαν στην αντε-
πίθεση με τον Τσιλούλη. Εκείνος μοίρασε 
την μπάλα στα αριστερά στον Ρόμανιτς. 
Με τη σειρά του τροφοδότησε τον Τζαν-
δάρη, του οποίου το σουτ σταμάτησε στο 
οριζόντιο δοκάρι. Οι Ολυμπιακός ανέβασε 
την απόδοσή του στη συνέχεια κυκλοφο-
ρώντας την μπάλα και ψάχνοντας κενούς 
χώρους.
Στο 22ο λεπτό οι ερυθρόλευκοι είχαν πολύ 
μεγάλη ευκαιρία για να πάρουν το προβά-
δισμα. Ο Μπακαμπού μοίρασε στον Φορ-

τούνη, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από 
τον Γκαραβέλη. Τον νίκησε, ωστόσο πάνω 
στην γραμμή έκοψε ο Κορνέζος. Στη συνέ-
χεια ο Μπιέλ σούταρε, με τον Γκαραβέλη 
να αποκρούει. Ο Μπακαμπού πήρε νέο 
ριμπάουντ, αλλά έκοψε στην γραμμή ξανά 
ο Κορνέζος.
Ο Ολυμπιακός συνέχιζε να έχει το πάνω 
χέρι, με τη Λαμία να γίνεται απειλητική 
μέσω αντεπιθέσεων. Δύο φορές το δοκάρι 
έφραξε τον δρόμο προς το γκολ για τους 
Πειραιώτες. Τα σουτ των Χουάνγκ στο 35’ 
και του Κανός στο 44’ σταμάτησαν στην 
οριζόντια δοκό του Γκαραβέλη. Λίγο πριν 
από το τέλος του πρώτου μέρους, οι φιλο-
ξενούμενοι πήραν προβάδισμα.
Ο Ραμόν με την επιμονή του παρά τα μαρ-
καρίσματα από τα αριστερά, μοίρασε στον 

Σαμασέκου, ο οποίος ζύγισε το σουτ, 
εκτέλεσε εκτός περιοχής και 

βρήκε δίχτυα. Κάπως έτσι, ο 
Ολυμπιακός κεφαλαιοποί-

ησε την υπεροχή του στο 
πρώτο μέρος. Οι ερυ-
θρόλευκοι ε ίχαν 12 
τελικές με 1.4xG στο 
πρώτο 45λεπτο.
Ο Ολυμπιακός σ το 
δεύτερο μέρος συνέ-
χισε να έχει την υπε-
ροχή, με τον ρυθμό 

του βέβαια να είναι πιο 
χαμηλός. Στο 59’ προει-

δοποίησε με τον Μπακα-
μπού να φεύγει απέναντι από 

τον Γκαραβέλη, αλλά τον Κορνέζο 
να τον προλαβαίνει τελευταία στιγμή.
Ο φορ των ερυθρόλευκων πέτυχε το 11ο 
του γκολ στο 60ο λεπτό. 
Ο Κανός βρήκε πολύ όμορφα τον Μπακα-
μπού, ο οποίος πάτησε στα αριστερά της 
περιοχής και με ωραίο σουτ βρήκε δίχτυα 
για το 2-0.
Στο 76ο λεπτό ο Ολυμπιακός είχε νέο 
δοκάρι. Ο Βαλμπουενά έκανε το γέμισμα 
από τα δεξιά, ο Μπακαμπού κατάφερε να 
πάρει το πλασέ, με την μπάλα να ακου-
μπάει και να φεύγει άουτ. 
Οι ερυθρόλευκοι τελείωσαν το ματς στο 
86ο λεπτό. Ο Αραμπί με αριστουργημα-
τική προσπάθεια ελευθέρωσε προς τον 
Μπιέλ, ο οποίος από τα αριστερά της περι-
οχής πλάσαρε για το 3-0, το οποίο έμεινε 
έως το φινάλε.

Ο 
Άρης επέστρεψε στις νίκες, 
επικράτησε 3-0 του ΟΦΗ 
στο Ηράκλειο για την 23η 
αγωνιστική της Stoiximan 

Super League και άνοιξε την διαφορά 
του από την 7η θέση. Ρουπ (10’), Ντα-
ρίντα (30’) και Ιτούρμπε (90’) τα γκολ.
Ο Άρης μετά από τρεις αγωνιστικές 
μακριά από τις νίκες επέστρεψε στις 
επιτυχίες. Οι κίτρινοι με ένα καται-
γ ισ τ ικό πρώτο μέρος επικράτησαν 
3-0 του ΟΦΗ στο Ηράκλειο για την 
23η αγωνιστική της Stoiximan Super 
League.O Λούκας Ρουπ ήταν εκείνος 
που άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό, ενώ 
στο 30’ με υπέροχη ενέργειά του τρο-
φοδότησε τον Νταρίντα για το 2-0. Το 
αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Ιτούρμπε 
στο 90’.
Κάπως έτσι, ο Άρης είναι στην 6η θέση 
με 34 πόντους. Βρίσκεται στο +6 από 
τον Ατρόμητο και στο -1 από τον 5ο 
Βόλο και φουλάρει για τα playoffs. Από 
την άλλη, ο ΟΦΗ παρέμεινε στην 10η 
θέση με 23 βαθμούς.

Το ματς
Το παιχν ίδι ε ίχε εξαιρετ ικό ρυθμό 
από τα πρώτα λεπτά του. Ο Άρης ήταν 
καταιγιστικός στο πρώτο 45λεπτο, με 
τον Αμπουμπακάρ Καμαρά να προει-
δοποιεί σε δύο περιπτώσεις, αλλά τον 
Μανδά να έχει τις ανάλογες απαντή-
σεις. Δεν συνέβη ωστόσο το ίδιο και 
στο 10ο λεπτό, όταν οι φιλοξενούμενοι 
πήραν προβάδισμα.
Μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα 
δεξιά, ο Πίρσμαν ενώ έπεφτε κατά-
φερε να έχει επαφή με την μπάλα και 
να τη στείλει στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί 
ο Ρουπ με δύο δύσκολα κοντρόλ την 
έστειλε στα δίχτυα για το 1-0. Οι κίτρι-
νοι είχαν την απόλυτη υπεροχή και στο 
24’ είχαν δοκάρι με ωραίο σουτ του 
Νταρίντα.Στο 30ο λεπτό ο Άρης διπλα-
σίασε τα τέρματά του. Οι φιλοξενούμε-
νοι έφυγαν στην κόντρα με τον Ματέο 
Γκαρσία να δίνει την μπάλα στον Ρουπ 
στα δεξιά. Με μία εξαιρετική του ενέρ-
γεια νίκησε τους αντιπάλους του, μοί-
ρασε στον Νταρίντα, ο οποίος ακολου-
θούσε πλασάροντας για το 2-0. Αυτό 
ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.
Στο δεύτερο μέρος ο Άρης φάνηκε να 

διαχειρίζεται περισσότερο το προ-
βάδισμά του, με τον ΟΦΗ να ψάχνει 
τρόπο να επισ τρέψει σ το παιχν ίδι. 
Στο 55’ ο Τοράλ έκανε ένα σουτ εκτός 
περιοχής πάνω στον Κουέστα, ενώ ένα 
λεπτό αργότερα ο Μοσκέρα ήταν άστο-
χος από πλεονεκτική θέση μέσα στο 
«κουτί».
Ο Άρης προσπαθούσε να χτυπήσει 
στην κόντρα και είχε καλές στιγμές με 
τους Αμπουμπακάρ Καμαρά και Ντα-
ρίντα. Οι Κρητικοί κυκλοφορούσαν 
με τους παίκτες του Τερζή να κλείνουν 
τους χώρους. Στο 79ο λεπτό ο Μπάκιτς 
έκανε ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής, 
με την μπάλα να περνάει λίγο έξω. Οι 
φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν τον θρί-
αμβό τους στο 90’. Ο Ιτούρμπε έκλεψε 
την μπάλα, πάτησε στην περιοχή από 
τα αριστερά, έβαλε τον Βούρο πίσω και 
σκόραρε για το 3-0.

Τερζής: «Είχαμε ανάγκη τη νί-
κη, το πρώτο μέρος ήταν το 
καλύτερό μας φέτος»
Ο Τόλης Τερζής δήλωσε μετά το ματς 
ότι ο Άρης είχε ανάγκη αυτό το τρί-
ποντο κόντρα στον ΟΦΗ, ενώ τόνισε 
ότι το πρώτο μέρος ήταν το καλύτερο 
45λεπτο των κίτρινων φέτος.
Ο Τόλης Τερζής ήταν ικανοποιημένος 
με τη νίκη του Άρη στο Ηράκλειο επί 
του ΟΦΗ, καθώς τόνισε ότι οι κίτρινοι 
είχαν ανάγκη τους τρεις βαθμούς, ενώ 
ήταν απόλυτα ευχαριστημένος με την 
εικόνα του πρώτου μέρους, μιας και 
κατά τη γνώμη του ήταν το καλύτερο 
του Άρη φέτος.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τόλης Τερζής 
στην COSMOTE TV: Για το ματς και αν 
οι παίκτες ακολούθησαν το πλάνο του: 
«Το είχαμε ανάγκη μετά τα τελευταία 
πέντε ματς που είχαμε τέσσερις ήττες 
και μία νίκη. Στο πρώτο μέρος ήμασταν 
εξαιρετικοί, το καλύτερο μας πρώτο 
ημίχρονο. Θέλουμε να φτάσουμε στο 
στόχο της εξάδας και να πάμε στην 
πέμπτη θέση γ ια να βγάλουμε την 
ομάδα στην Ευρώπη».
Ο ΟΦΗ είναι καλή ομάδα. Ο προπονη-
τής κάνει καλή δουλειά και φαίνεται 
από το αποτέλεσμα. Στο πρώτο μέρος 
το εφαρμόσαμε 100% και στη συνέχεια 
διαφυλάξαμε το σκορ».

Λαμία - Ολυμπιακός 0-3:

Πέρασε από τη Φθιώτιδα και 
πατάει γκάζι για το ντέρμπι 

ΟΦΗ - Άρης 0-3:

Κιτρινόμαυρος σίφουνας στο 
Ηράκλειο και φουλ για playoffs
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

Ο 
Μίλωνας συνεχίζει να γράφει ι-
στορία στο ανδρικό βόλεϊ, με 
την παρθενική του πρόκριση σε 
final-4 Κυπέλλου Ελλάδας. Η ο-

μάδα της Νέας Σμύρνης πέρασε από την έ-
δρα του ανταγωνιστικού Άρη (ομάδα της Pre 
League) με 3-0 σετ και πλέον περιμένει την 
κλήρωση της Πέμπτης (23/2, 12.00) για να 
μάθει τον αντίπαλό του στα ημιτελικά.
Οι αθλητές του Χρήστου Πάτρα πάλεψαν το 
παιχνίδι, είχαν το προβάδισμα στο πρώτο σετ 
με 23-22, όμως οι αθλητές του Σάκη Ψάρρα 
αντέδρασαν. Με μπλοκ του Μπράιν έγινε 
το 23-24, ο Αραούχο ισοφάρισε (24-24), ο 
Μολίνα έδωσε ξανά το προβάδισμα στον 
Μίλωνα (24-25) και στην επόμενη φάση ο Ελ 
Γκαρουτί κάρφωσε άουτ για το 24-26.
Στο δεύτερο και τρίτο σετ, ο Μίλωνας είχε 
από τις αρχές τον έλεγχό τους, φτάνοντας με 
μεγαλύτερη ευκολία στο 0-3 με 12-25 και 
20-25.

Με επικές ανατροπές πέρασε από 
Σύρο και προκρίθηκε στο Final-4 ο 
Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εντυπωσιακά τον 
αγώνα και με όπλο το σερβίς του έφτασε 
γρήγορα στο +4 (2-6), χωρίς όμως να κρα-
τήσει τη διαφορά καθώς ο Φοίνικας απά-
ντησε άμεσα για το 5-6, με τους Συριανούς 
να μετατρέπουν το 6-8 σε 10-8 με συνεχόμε-
νες κόντρα επιθέσεις. Από εκείνο το σημείο 
άρχισε μια φοβερή μάχη με τους γηπεδού-
χους να έχουν συνέχεια το προβάδισμα (13-
11 15-12) και τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει 
(18-18) και να χάνει την ευκαιρία να προηγη-
θεί στο 20-20 (μπλοκ Τζούριτς σε Ιντάλγκο). 
Στο 22-22 δύο λάθη των ερυθρόλευκων έφε-
ραν ισάριθμα σετ μπολ για τον Φοίνικα με 
Παπαλεξίου με μπλοκ στον Κουμεντάκη να 
διαμορφώνει το 25-23.
Στο δεύτερο το γρήγορο 3-0 του Φοίνικα 
έγινε 10-12 με άσο του Ιντάλγκο, αλλά οι 
γηπεδούχοι μετέτρεψαν το 11-13 σε 16-14 
με ερυθρόλευκα λάθη για να φτάσουμε στο 
21-18. Ο Πάγενκ πήρε την αλλαγή ο Ιντάλγκο 
πήγε στο σερβίς και έφυγε όταν το σκορ είχε 
διαμορφωθεί σε 21-24 με το χαμένο σερβίς 
του Ιερεσουέλο να κλείνει το σετ.
Παρά το 1-1 ο Φοίνικας κυριάρχησε στην 
εκκίνηση του γ’ σετ ξεφεύγοντας με 11-6 και 
φτάνοντας στο 18-12. Ο Ολυμπιακός εκμε-
ταλλευόμενος τα λάθη των γηπεδούχων μεί-
ωσε σε 18-14 και 19-18, αλλά ο άσος του 
Φρομ διαμόρφωσε το 23-20. Οι γηπεδού-

χοι δεν τελείωσαν την κόντρα μπάλα στην 
επόμενη φάση, ο Στέρν πήρε την αλλαγή κι ο 
Τράβιτσα έγινε Ιντάλγκο καθώς με τα σερβίς 
του χάλασε την υποδοχή των Συριανών και με 
άσο έκλεισε ένα εντυπωσιακό σερί 0-5 για το 
23-25 και το 1-2 στα σετ.
Το θρίλερ κορυφώθηκε στο δ’ σετ όπου οι 
δύο ομάδες έδωσαν μια φοβερή μάχη πόντο 
με πόντο. Το 11-13 έγινε 15-13 με σερβίς του 
Μιχάλοβιτς, αλλά ο Ολυμπιακός απάντησε 
για το 15-16. Οι ερυθρόλευκοι ξέφυγαν ξανά 
με δύο πόντους (20-22) και το άουτ του Στερν 
έφερε ξανά το ματς στην ισοπαλία (23-23). Ο 
Φρομ έσβησε στο πρώτο ματς μπολ (24-24), 
ο Φοίνικας έχασε τρεις φορές την ευκαιρία 
να περάσει μπροστά στο σκορ (24-25 μπλοκ 
Τράβιτσα σε Ρουμελιωτάκη) και ο Κουμεντά-
κης έδωσε οριστικό τέλος στο ματς.

Πέρασε από Κηφισιά και πάει 
Final-4 για να υπερασπιστεί τον 
τίτλο του ο ΠΑΟΚ
Την καλή παράδοση που έχει στο Κύπελλο 
και στις προκρίσεις σε Final-4 συνέχισε ο 
ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς πραγματοποιώντας 
ακόμα μία καλή εμφάνιση, επικράτησαν στο 
Ζηρίνειο της Κηφισιάς με 3-0 (19-25, 27-29, 
19-25) και θα πάνε λογικά στην Καλαμάτα 
(θα ανακοινωθεί αύριο Πέμπτη) για να υπε-
ρασπιστούν την κούπα που κατέκτησαν στη 
Γλυφάδα πέρσι.
Στα του αγώνα ο ΠΑΟΚ ήταν σαφώς καλύτε-
ρος από την Κηφισιά, έπαιξε για ακόμα μία 
φορά με εξαιρετική σοβαρότητα απέναντι σε 
έναν αντίπαλο που ήταν επικίνδυνος, αλλά 
όχι το φαβορί και έφτασε με άνεση στην πρό-
κριση. Μόνο στο 2ο σετ είχαμε ντέρμπι με 
τους γηπεδούχους να προσπαθούν μέχρι το 
τέλος να ισοφαρίσουν, αλλά τους φιλοξενού-
μενους να κάνουν το 0-2 και ουσιαστικά εκεί 
τελείωσαν όλα.

Έκανε το αυτονόητο και προκρίθη-
κε στο Final-4 ο Παναθηναϊκός
Το πάθημα με τη νίκη με 3-2 και τον χαμένο 
πόντο στο πρωτάθλημα στην Ορεστιάδα, 
έγινε μάθημα για τον Παναθηναϊκό στο ίδιο 
γήπεδο αυτή την φορά για το Κύπελλο. Οι 
«πράσινοι» μπορεί να δυσκολεύτηκαν στα 
δύο σετ, στα οποία οι γηπεδούχοι έφτασαν 
τους 22 πόντους, αλλά κατάφεραν να πάρουν 
την πρόκριση για το Final-4 του Κυπέλλου, 
επικρατώντας με 3-0 (22-25, 19-25, 22-25) 
και περιμένουν να μάθουν ποιος θα είναι ο 
αντίπαλός τους στον ημιτελικό.

Κύπελλο Βόλεϊ
Έγραψε ιστορία ο Μίλωνας, πρώτη 
φορά σε Final-4
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Διαβάστε όσα συμβαίνουν στη Super League 2, Football League!

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! 

Ο 
πρόεδρος της ΕΠΟ, Τάκης 
Μπαλτάκος, τοποθετήθηκε για 
τη Super League 2 μετά από ε-
ρώτηση που δέχθηκε με την ευ-

καιρία της παρουσίας του στον χορό της 
ΕΠΣ Χανίων.
Ειδικότερα ο Μπαλτάκος - που έδωσε το 
παρών στον χορό της ΕΠΣ Χανίων - όπου 
είχε προσκληθεί εκτός των άλλων και 
για να τιμηθεί τοποθετήθηκε για το μέλ-
λον μίας κατηγορίας, της Super League 2, 
που παραμένει για τα καλά στον... αέρα: 
«Με τη Super League 2 κάναμε ραντεβού 
αλλά αυτό δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα. 
Δηλαδή πήγε μάλλον σε αδιέξοδο διότι 
εκείνοι υποστηρίζουν ότι ακόμα και αν 
πάρουν κάποια χρήματα δε γίνεται να διε-
ξαχθεί το πρωτάθλημα γιατί αρκετές ομά-
δες - περίπου 10 έως 15 όπως λένε εκείνοι 
βέβαια πάντα - δεν θα μπορέσουν να ξεκι-
νήσουν και πάλι. Από εκεί και πέρα πρέπει 
να γίνει οπωσδήποτε μια συνάντηση με 
τον Υφυπουργό ούτως ώστε να δούμε εάν 
μπορεί να βρεθεί κάποια λύση όπου εγώ 
πιστεύω ότι μπορεί».
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ ρωτήθηκε για το ερα-
σιτεχνικό ποδόσφαιρο αλλά και για την 
παρουσία του στη γιορτή της ΕΠΣΧ, απα-
ντώντας ως εξής: «Τα ερασιτεχνικά σωμα-
τεία ‘ματώνουν’ από την εποχή των μνη-
μονίων και στη συνέχεια με τον COVID. 
Είχαμε τότε 4400 σωματεία σύμφωνα με 
τους πίνακες της FIFA και τώρα έχουμε 
2500. Αυτή η τεράστια μείωση οφείλε-
ται στους λόγους που προείπα. Σκοπός της 
ΕΠΟ είναι να χρηματοδοτεί της Ενώσεις 
ούτως ώστε με τη σειρά τους να βοηθούν 
τα σωματεία να διοργανώνουν σωστά 
πρωταθλήματα και να έχουν την ικανό-
τητα με υλικό (μπάλες, φανέλες κτλ.) να 
τα δίνουν στα σωματεία και να μπορούν 
αυτά ν’ ανταπεξέρχονται. Είχα πει και προ-
εκλογικά ότι θα πήγαινα στις γιορτές όσων 
περισσότερων Ενώσεων μπορώ, οπότε 
από τη στιγμή που είχα την τιμή να δεχτώ 
την πρόσκληση από τον πρόεδρο της ΕΠΣ 
Χανίων και τον κ. Κωνσταντινίδη είμαι 

πολύ χαρούμενος που βρέθηκα».

ΠΣΑΠΠ σε SL2: «Καλούμε τα μέ-
λη του συνεταιρισμού να αποδε-
χθούν τις προτάσεις μας και ξεκι-
νήσει και πάλι το πρωτάθλημα»
Ο ΠΣΑΠΠ ζήτησε με επιστολή του από τις 
ομάδες της Superleague 2 να αποδεχθούν 
τις προτάσεις και να επιστρέψουν στις επί-
σημες υποχρεώσεις του πρωταθλήματος.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών 
έστειλε επιστολή στα μέλη του συνεταιρει-
σμού της Superleague 2 ζητώντας τους να 
αποδεχθούν τις προτάσεις τους και να επι-
στρέψουν στην αγωνιστική δράση.
Αναλυτικά η ανακοίνωσή του ΠΣΑΠΠ:
«Ο ΠΣΑΠΠ, με επιστολή του στο προε-
δρείο της Super League 2, καλεί τα μέλη 
του Συνεταιρισμού της κατηγορίας να απο-
δεχθούν την πρόταση του Συνδέσμου μας 
και να επιστρέψουν στις επίσημες υποχρε-
ώσεις του πρωταθλήματος.
Μόλις συμβεί αυτό και με γνώμονα τα όσα 
αναφέρει δημοσίως ο Υφυπουργός Αθλη-
τισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης θα υπάρ-
ξουν άμεσα και μεταξύ τους συνομιλίες, με 
σκοπό να διευθετηθεί το μείζων θέμα της 
τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 620241/21-
12-21 ΚΥΑ που εξεδόθη σε εφαρμογή του 
Ν 4764/20 άρθρου 79».

Super League 2: Παραμένει το 
«λουκέτο»
Μετά από ένα διοικητικό συμβούλιο που 
διήρκησε περισσότερες από τρεις ώρες, 
αποφασίστηκε να διατηρηθεί το καθεστώς 
της επ’ αόριστον αναστολής του πρωτα-
θλήματος.
Σε αναστολή παραμένει το πρωτάθλημα 
της Super League 2, αφού σύμφωνα με 
τις σχετικές πληροφορίες στο σημερινό 
(22/2) διοικητικό συμβούλιο της διοργα-
νώτριας αρχής που διήρκησε περισσότε-
ρες από τρεις ώρες αποφασίστηκε να μην 
επανεκκινήσει,
Κατά τη διάρκειά του υπήρξαν αντε-
γκλήσεις, τέθηκε ακόμη και θέμα αλλα-
γής προεδρείου, όμως αυτή τη στιγμή ως 
μόνο «δεδομένο» φαίνεται πως υπάρχει 
το γεγονός πως παραμένει το «λουκέτο» 
στην κατηγορία.

Λεουτσάκος: «Οποιος φέρει 5,1 
εκατομμύρια, εγώ πάω σπίτι 

μου»
Ο Λεωνίδας Λεουτσάκος αναφέρθηκε στο 
πώς ενδέχεται να αποχωρήσει οικειοθε-
λώς από την προεδρία της Super League 2.
Νέα δεδομένα στο πώς ενδέχεται η Super 
League 2 να έχει άμεσα με νέα «κεφαλή» 
στο Δ.Σ της. έθεσε ο Λεωνίδας Λετουσά-
κος, πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής, 
μέσω των όσων είπε στην ιστοσελίδα FL 
News.
Οπου τόνισε πως δεν θα αποχωρήσει εφό-
σον ο Αντώνης Ροκάκης των Χανίων εξα-
σφαλίσει 150.000 ευρώ για κάθε ομάδα 
της λίγκας αλλά μόνο στην περίπτωση που 
δοθούν τα χρήματα που είχαν προβλεφθεί 
εξαρχής από την πρώτη ΚΥΑ (σ.σ. λίγο 
περισσότερα από 200.000 ευρώ). «Κανείς 
δεν ζήτησε την παραίτησή μου. Μόνος 
μου είπα ότι όποιος φέρει 5,1 εκατομμύ-
ρια ευρώ, εγώ την άλλη μέρα θα πάω σπίτι 
μου. Τα 5,1 εκατομμύρια όμως να είναι 
από το στοίχημα και με το 17% των εσό-
δων, όχι από χορηγία», σχολίασε σχετικά.
Η Ειδική Επιτροπή της Super League, με 
ανακοίνωσή της κάνει γνωστό ότι καλεί-
ται να φέρει 150.000 ευρώ για κάθε μία 
από τις 24 ομάδες. Αν τα καταφέρει τότε 
το πρωτάθλημα θα αρχίσει ξανά και θα 
τεθεί ζήτημα παραίτησης του Λεουτσά-
κου, με τον νυν πρόεδρο να φαίνεται να 
έχει δεσμευτεί για κάτι τέτοιο.
Οι πρόεδροι των Αιγάλεω, Athens 
Kallithea, Αναγέννησης Καρδίτσας, Νίκης 
Βόλου και Χανίων, είναι οι άνθρωποι που 
αποτελούν την Ειδική Επιτροπή που θα 
κληθεί να φέρει 150.000 ευρώ για κάθε 
μία από τις 24 ΠΑΕ. Τότε θα έχουμε και 
πάλι δράση και θα τεθεί ζήτημα παραίτη-
σης του νυν προέδρου, κ. Λεουτσάκου, με 
τον ίδιο να φαίνεται να έχει δεσμευτεί για 
κάτι τέτοιο,σύμφωνα με την ανακοίνωση 
των «5».
Θυμίζουμε ότι κατά το χθεσινό Διοικη-
τικό Συμβούλιο, ο Αντώνης Ροκάκης ανέ-
φερε ότι μπορεί να φέρει περισσότερα 
χρήματα για τις ομάδες αν παραιτηθεί ο 
Λεουτσάκος, ενώ αργότερα ο νυν πρόε-
δρος είπε ότι θα παραιτηθεί μόνο αν ισχύ-
σει η αρχική ΚΥΑ και οι ομάδες πάρουν 
από περίπου 220.000 ευρώ η καθεμία. 
Πάντως, βάσει της νέας ανακοίνωσης της 
Επιτροπής και με τα 150.000 ευρώ θα 
ισχύει αυτό.

Η ανακοίνωση:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
SUPER LEAGUE 2 Με μοναδικό γνώμονα 
την αναγκαιότητα άμεσης επιστροφής των 
ομάδων της Super League 2 στα γήπεδα 
και με την καθολική παραδοχή απ’ όλες 
τις ΠΑΕ μέλη του Συνεταιρισμού μας ότι 
ποδοσφαιριστές, προπονητές, εκατοντά-
δες εργαζόμενοι και χιλιάδες φίλαθλοι 
δεν αντέχουν και άλλες μέρες απραξίας 
όπως τις 20 μέρες που έχουν προηγηθεί, η 
Επιτροπή μας, η οποία συστάθηκε με την 
ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Λίγκας, 
έχει να φέρει εις πέρας μία και μόνη απο-
στολή: Να αρχίσει ξανά να παίζεται ποδό-
σφαιρο στη Super League 2, σε συνθή-
κες που θα επιτρέπουν τη βιωσιμότητα 
όλων των ομάδων και το ιδανικό εργασι-
ακό περιβάλλον των παικτών. Στο πλαί-
σιο αυτό, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 

Super League 2 την Τετάρτη 22 Φεβρουα-
ρίου, συμφωνήθηκαν ομόφωνα τα εξής:
1) Κύριο μέλημα της Επιτροπής μας είναι 
η άμεση εξασφάλιση πόρων από κάθε 
δυνατή πηγή, ώστε να ανέλθει η οικονο-
μική ενίσχυση στο συνολικό ποσό των 
150.000€ για κάθε μία από τις 24 ΠΑΕ, 
που πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις και 
τα κριτήρια χρηματοδότησης, τα οποία 
θέτει το Υφυπουργείο Αθλητισμού.
2) Η συγκεκριμένη Επιτροπή συστήνεται 
κατόπιν της αδυναμίας της νυν διοίκησης 
να εξασφαλίσει τους οικονομικούς πόρους 
εκείνους που είναι απαραίτητοι για τη βιω-
σιμότητα και την εύρυθμη λειτουργία της 
κατηγορίας.
3) Σε περίπτωση που η Επιτροπή μας 
καταφέρει να εξασφαλίσει τα παραπάνω 
έσοδα, τίθεται αυτομάτως ζήτημα παραί-
τησης του προέδρου της Λίγκας, κ. Λεου-
τσάκου με τον ίδιο μάλιστα να συμφω-
νεί στη συγκεκριμένη προοπτική κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης, κάτι που μπο-
ρεί να αποδειχτεί από τα πρακτικά που 
τηρήθηκαν.
4) Η Επιτροπή μας ξεκινά ήδη επαφές για 
συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους 
φορείς και ευελπιστεί ότι άμεσα θα είναι 
σε θέση να φέρει εις πέρας με επιτυχία την 
εξαιρετικά κρίσιμη αποστολή που της έχει 
ανατεθεί. Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άρης Παλ-
τόγλου (ΠΑΕ Αιγάλεω) Βίκτωρ Τσιολέκας 
(Athens Kallithea) Δημήτρης Παπαδημη-
τρίου (Αναγέννηση Καρδίτσας) Αλέξης 
Παπακωνσταντίνου (Νίκη Βόλου) Αντώνης 
Ροκάκης (ΠΑΕ Χανιά)

Ολυμπιακός Β’: Αφαίρεση 5 βαθ-
μών φέτος και 5 του χρόνου, θα 
κάνει έφεση η ομάδα
Η Πειθαρχική Επιτροπή της Super League 
2 ανακοίνωσε την τιμωρία του Ολυμπια-
κού Β’ μετά την αποχώρησή του από το 
παιχνίδι με την Athens Kallithea FC.
Ο Ολυμπιακός Β’ - όπως αναμενόταν - 
τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών και για 
φέτος αλλά και για τη νέα χρονιά μετά την 
αποχώρησή του από το παιχνίδι με την 
Athens Kallithea FC. Σύμφωνα με τις πλη-
ροφορίες που υπάρχουν οι Πειραιώτες θα 
κάνουν έφεση επί της απόφασης του Πει-
θαρχικού της Super League 2. Η απόφαση:
Αποφάσεις Μονομελούς
Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρ-
χικό Όργανο της Ένωσης Επαγγελματικού 
Ποδοσφαίρου Α2 Εθνικής Κατηγορίας 
έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
• ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β 
ευθύνεται για την αποδιδόμενη σε αυτήν 
πειθαρχική παράβαση της υπαίτιας απο-
χώρησης από το γήπεδο χωρίς ο διαιτη-
τής να έχει διακόψει τον αγώνα και να έχει 
δώσει σχετική εντολή μετά την έναρξή 
του, με συνέπεια να μην τελεστεί ο αγώ-
νας με υπαιτιότητά της. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην 
ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β τις ποινές: α) την 
απώλεια του αγώνα με την ΠΑΕ ATHENS 
KALLITHEA FC με τέρματα 0-3, β) την 
αφαίρεση πέντε βαθμών από την τρέ-
χουσα αγωνιστική περίοδο 2022-2023 
και πέντε βαθμών από την επόμενη αγωνι-
στική περίοδο 2023-2024 και γ) τη χρημα-
τική ποινή των 70.000€.
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Ο ΑΠΟΕΛ αποδείχτηκε ακατάδεκτος σήμερα, αφού έμεινε στο 1-1 με τη 
Δόξα στο ΓΣΠ, μη αξιοποιώντας την ήττα της ΑΕΚ από την ΑΕΛ και χάνο-
ντας την ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφή.
Έτσι, απλώς πλησίασε στον έναν βαθμό την πρωτοπόρο, ενώ η Δόξα 
ανέβηκε στη 12η θέση προσπερνώντας κατά έναν πόντο τον Ολυμπι-

ακό.
Σκόρερ για τους γαλαζοκίτρινους ο Ντβάλι, ενώ για τους πράσινους ισοφά-
ρισε ο Ασάντε.

Το ματς
Μπορούσε να αρχίσει χειρότερα ο ΑΠΟΕΛ σε παιχνίδι σε σχέση με το ντέρμπι 
κυπέλλου της περασμένης Τετάρτης κόντρα στην Ομόνοια; Και όμως, ναι! Η 
Δόξα χτυπούσε ασταμάτητα από δεξιά με τον ταχύτατο Ασάντε, ενώ ο Φεράρι 
δεν μπορούσε να τον σταματήσει.
Αποκορύφωμα οι δύο κραυγαλέες διπλές ευκαιρίες με τους ίδιους πρωτα-
γωνιστές για τους φιλοξενούμενους. Στο 9’ έσωσαν στη γραμμή οι Ντβάλι και 
Κρέσπο μετά από κοντινά σουτ των Τρούγιτς και Σαντίκ, έπειτα από σέντρα 
του Γκανέζου εξτρέμ.
Ο ίδιος σέντραρε και στο 14’ για να πιάσει την κεφαλιά ο Σαντίκ, να αποκρού-
σει δύσκολα ο Μπέλετς και να στείλει ακολούθως με σουτ την μπάλα άουτ ο 
Τρούγιτς.
Η αναγκαστική αλλαγή του Φεράρι έφερε τον καλύτερό του ανασταλτικά Γου-
ίλερ στο ματς και η συνέχεια ήταν διαφορετική. Ο ΑΠΟΕΛ περιόρισε τον κίν-
δυνο από τα άκρα και βελτιώθηκε.
Ε, όταν ο Εφραίμ κέρδισε φάουλ λίγο έξω από την περιοχή στα δεξιά, όλοι 
υποψιάστηκαν ότι ο Μπεν θα ετοιμαζόταν για άλλη μία ασίστ. Εκτέλεσε στο 
29’ και ο Ντβάλι με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, τιμωρώντας τους πράσινους για 
τις χαμένες ευκαιρίες.
Στη συνέχεια παραλίγο να πετύχει και δεύτερο γκολ, οι κεφαλιές των Μακέ-
ντα (37’), Κοσταντίνοφ (37’) και Ντβάλι (39’) δεν είχαν κατάληξη στα δίχτυα. Ο 
πρώτος την έστειλε στο δοκάρι, ο δεύτερος είδε τον Σισκόφσκι να διώχνει σε 
κόρνερ και ο τρίτος αστόχησε.
Η Δόξα, όμως, μπήκε πάλι δυνατά με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και 
στο 48’ ήταν η σειρά της να τιμωρήσει τον ΑΠΟΕΛ για τις χαμένες ευκαιρίες. 
Δράστης ο Ασάντε, ο οποίος σκόραρε από κοντά μετά από σέντρα του Κοβά-
σεβιτς.
Οι γαλαζοκίτρινοι κυριάρχησαν όπως ήταν φυσικό στη συνέχεια και όσο 
κυλούσε ο χρόνος άρχισαν την πολιορκία στην περιοχή των πρασίνων. Ο Σακ-
κάς έδωσε εντολή για πολυπρόσωπη άμυνα και το έργο των γηπεδούχων ήταν 
πλέον πολύ δύσκολο.
Δημιούργησε μετά το 75’ πολλές ευκαιρίες με σουτ κυρίως, που σταμάτησαν 
στον εκπληκτικό Σισκόφσκι, ενώ είχε και δοκάρι με τον Μαρκίνιος στο 89’.
Παράπονα για τη διαιτησία του Μενέλαου Αντωνίου εξέφρασε ο Βλάνταν 
Μιλόγεβιτς μετά το στραβοπάτημα του ΑΠΟΕΛ απέναντι στη Δόξα εντός ΓΣΠ 
(1-1).
«Είμαι πολύ απογοητευμένος λόγω του αποτελέσματος. Είναι κάποια πράγ-
ματα που δεν καταλαβαίνω, τα είπα και στους παίκτες πριν βγούμε στο παι-
χνίδι αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε το παιχνίδι. Θα γυρίσω λίγο 
πίσω, όταν είχαμε μιλήσει μετά το ματς με τον Άρη. Είμαι αρκετά χρόνια στο 
χώρο του ποδοσφαίρου, είχα και μια εμπειρία παλαιότερα σε μια άλλη ομάδα 
εδώ στην Κύπρο και ξέρω κάποια πράγματα. Δεν μπορώ να είμαι… τυφλός. 
Στο παιχνίδι με τον Άρη είπα ότι νομίζω ότι φέτος θα είναι το πιο συναρπα-
στικό, το πιο καθαρό πρωτάθλημα, αν δεν το πάρει το ΑΠΟΕΛ. Ευχαριστώ 
τους φιλάθλους μας που ήρθαν και για άλλη μια φορά είναι νικητές.»

Η ΑΕΚ ήταν τυπική στο ραντεβού της με την 
ιστορία στο Κόσιτσε της Σλοβακίας! Αναδείχθηκε 
ισόπαλη με 0-0 στην «Κοσίτσκα Φουτπάλοβα 
Αρένα» στον επαναληπτικό με αντίπαλο την 
Ντνίπρο, για τα μπαράζ της φάσης των «16» του 
Κόνφερενες Λιγκ και σε συνδυασμό με το 1-0 του 
πρώτου αγώνα έγραψε την πιο χρυσή σελίδα στην 
ιστορία της.
 

Π
ροκρίθηκε για πρώτη φορά στους «16» ευρωπα-
ϊκής διοργάνωσης, έγινε μόλις η δεύτερη κυπρι-
ακή ομάδα που τα καταφέρνει και το παραμύθι 
συνεχίζει να γράφεται. Αύριο στις 14:00 μαθαί-

νει αντίπαλο για τους «16» της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης 
της ΟΥΕΦΑ και φιλοδοξεί η ονειρική της ευ-
ρωπαϊκή πορεία να έχει και συνέχεια.
Πέραν του αγωνιστικού, η ΑΕΚ 
έχει τεράστιο οικονομικό όφε-
λος από τη φετινή ευρωπα-
ϊκή της πορεία. Η πρόκριση 
επί της Ντνίπρο και η συμ-
μετοχή στους «16» του Κόν-
φερενς Λιγκη θα της απο-
φέρει έσοδα €600.000.

Το ματς
Πιο δυνατά στην αναμέτρηση 
μπήκε η Ντνίπρο, με την ΑΕΚ σταδι-
ακά να ισορροπεί. Ο ρυθμός του παιχνι-
διού ήταν σχετικά καλός και γρήγορος, όμως έλειψαν οι 
καλές ευκαιρίες. Οι δύο ομάδες απείλησαν κυρίως με εκτός 
περιοχής σουτ, με τους Ουκρανούς να έχουν επτά τελι-
κές προσπάθειες (μια στον στόχο) και τους κιτρινοπράσι-
νους τέσσερις (δύο στον στόχο). Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς 
Όλτρα κράτησαν με σχετική ευκολία το σκορ πρόκρισης.
Στην επανάληψη σταδιακά η ΑΕΚ οπισθοχώρησε, η Ντνί-
προ έλεγξε τον ρυθμό του αγώνα κρατώντας μπάλα, όμως 
με εξαίρεση το δοκάρι του Πέγκλοου (51′) δεν απείλησε 
ιδιαίτερα. Οι κιτρινοπράσινοι αμύνθηκαν σωστά, έκλεισαν 
τους διαδρομους προς την εστία του Πίριτς και «κλείδω-
σαν» μέσω της άμυνας την ιστορική πρόκριση.

Οι οκτώ πιθανοί αντίπαλοι στους «16» και οι 
λεπτομέρειες της κλήρωσης
Ιστορία έγραψε η ΑΕΚ το βράδυ της Πέμπτης στο Κόσιτσε! 
Οι Λαρνακείς αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 με την Νντίπρο 
και σε συνδυασμό με το ισόπαλο 0-0 του πρώτου αγώνα 
στην Κύπρο πανηγυρίζουν την πρόκρισή τους στους «16» 
του Κόνφερενς Λιγκ.
Το ευρωπαϊκό οδοιπορικό που άρχισε στις 19 Ιουλίου του 
περασμένου έτους από τη Δανία κόντρα στη Μίντιλαντ 
(1-1), για τον 2ο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ 

συνεχίζεται στη νοκ άουτ φάση της τρίτης τη τάξει διορ-
γάνωσης της ΟΥΕΦΑ. Οι κιτρινοπράσινοι έγιναν η δεύ-
τερη κυπριακή ομάδα, μετά τον ΑΠΟΕΛ, που αγωνίζονται 
Χειμώνα στα ευρωπαϊκά κύπελλα και το… όνειρο συνε-
χίζεται.
Η ΑΕΚ Λάρνακας έγραψε την πιο χρυσή σελίδα στην ιστο-
ρία της και την Παρασκευή (24/2) θα είναι παρούσα στην 
κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι (14:00 
ώρα Κύπρου) στη Νιόν της Ελβετίας. Πιθανοί αντίπαλοι 
της ομάδα του Χοσέ Λουίς Όλτρα είναι οι οκτώ ομάδες οι 
οποίες τερμάτισαν στην πρώτη θέση της φάσης των ομί-
λων του Κόνφερενς Λιγκ. Πιθανοί προορισμοί η Αγγλία, η 
Ισπανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Σλοβακία και η 
Τουρκία, η οποία μάλιστα έχει δύο εκπροσώπους.

Μποναμάς εκατομμυρίων – Στο ταμείο 
άλλες €600.000, τα συνολικά έσο-

δα
Η ΑΕΚ κράτησε ψηλά την κυπριακή 

σημαία στο Κόσιτσε και έγραψε 
την πιο χρυσή σελίδα στην ιστο-
ρία της. Η ομάδα της Λάρνακας 
αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με 
την Νντίπρο και σε συνδυασμό 
με τη νίκη της 1-0 στην Κύπρο 

προκρίθηκε στους «16» του Κόν-
φερενς Λιγκ. Σπουδαίο επίτευγμα 

για τους κιτρινοπράσινους, οι οποίοι 
έγιναν η δεύτερη κυπριακή ομάδα (μετά 

τον ΑΠΟΕΛ) που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις.
Η πρωτοπόρος του κυπριακού πρωταθλήματος θα είναι 
παρούσα στην αυριανή (24/2, 14:00) κλήρωση που θα 
πραγματοποιηθεί στη Νιόν της Ελβετίας (διαβάστε εδώ 
όλες τις λεπτομέρειες για τους πιθανούς αντιπάλους και τις 
ημέρες διεξαγωγής των αγώνων).
Πέραν του αγωνιστικού, η ΑΕΚ έχει τεράστιο οικονομικό 
όφελος από τη φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Συνολικά, τα 
μέχρι στιγμής εξασφαλισμένα έσοδα από τα μπόνους της 
ΟΥΕΦΑ ανέρχονται στα  €5,754.000! Η πρόκριση επί της 
Ντνίπρο και η συμμετοχή στους «16» της τρίτης τη τάξει 
διοργάνωσης της ΟΥΕΦΑ αποφέρει έσοδα  €600.000. 
Υπενθυμίζουμε πως η ΑΕΚ έχει ήδη καρπωθεί το ποσό 
των €3.630.000 για τη συμμετοχή της στους ομίλους του 
Γιουρόπα Λιγκ.
Η βαθμολογική συγκομιδή της ΑΕΚ στους ομίλους ανήλθε 
στις €840.000, ενώ η ΟΥΕΦΑ ανταμείβει με €300.000 τις 
ομάδες που συμμετέχουν στα μπαράζ για διεκδίκηση της 
πρόκρισης στους «16». Άλλες €132.000 θα μπουν στον 
τραπεζικό λογαριασμό των κιτρινοπράσινων για το μπό-
νους δεκαετίας, ανάλογα με την πορεία κάθε ομάδες που 
έλαβε μέρος στη φάση των ομίλων των ευρωπαϊκών διορ-
γανώσεων.

Ντνίπρο – ΑΕΚ 0-0: Έγραψε ιστορία 
και το παραμύθι συνεχίζεται!

ΑΠΟΕΛ – Δόξα 1-1: Αρνητής 
δώρων, Γκανέζος τιμωρός
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Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός 78-
76: Λύγισε από τις δύο βολές του 
Μέλι

Ο Παναθηναϊκός έμεινε όρθιος παρά τα πολλά προβλήματα στο Mediolanum Forum, αλλά λύγισε 
στα τελευταία δευτερόλεπτα από δύο βολές του Νικολό Μέλι στα 11.6’’ για το τέλος (78-76). Στο 
σίδερο το σουτ του Ντουέιν Μπέικον στην εκπνοή...

Περιστέρι bwin - 
Ολυμπιακός 57-85: 
Σαρωτικοί οι ερυθρόλευκοι 
κατέκτησαν το Κύπελλο 
Ελλάδας ΟΠΑΠ για 11η 
φορά

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε από-
λυτα απέναντι στο Περιστέρι, 
επικράτησε με 85-57 και έφτασε 
στην 11η κατάκτηση του Κυπέλ-
λου Ελλάδας ΟΠΑΠ και στην 
τέταρτη συνεχόμενη εγχώρια 
κούπα μετά την επάνοδό του στα 
μεγάλα σαλόνια.
Back-to -back Κυπελλούχος 
Ελλάδας δια περιπάτου ο Ολυ-
μπιακός, ο οποίος υπέταξε το 
Περιστέρι bwin (57-85) στον 
τελικό του παρθενικού Final 
Eight στα Δύο Αοράκια του 
Ηρακλείου. Η ομάδα του Γιώρ-
γου Μπαρτζώκα κυριάρχησε 
απόλυτα από το πρώτο μέχρι 
το τελευταίο δευτερόλεπτο, την 
ώρα που το σύνολο του Βασίλη 
Σπανούλη έδειξε να έχει ξεμείνει 
από δυνάμεις μετά την κοπια-
στική πρόκριση στον τελικό 
απέναντι στην ΑΕΚ, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται και από τα τρα-
γικά ποοστά ευστοχίας τόσο στα 
δίποντα (14/34), όσο και στα τρί-
ποντα (8-30).
Αυτό είναι το εντέκατο Κύπελλο 
στην ιστορία των ερυθρολεύ-
κων, που πήραν το δεύτερο 
φετινό τους τίτλο, μετά το Super 
Cup στη Ρόδο και τον τέταρτο 
συνεχόμενο τίτλο εντός συνό-
ρων μετά την επιστροφή τους 
στη μεγάλη κατηγορία.
Ο Σάσα Βεζένκοβ έλαμψε, όπως 
συνηθίζει άλλωστε εδώ και πολ-
λούς μήνες και ολοκλήρωσε το 
ματς με 20 πόντους (4/5 δίπο-
ντα, 4/5 τρίποντα), 5 ριμπά-
ουντ, 5 ασίστ, αλλά και 3 λάθη. 
Πολύ καλός και ο Άλεκ Πίτερς, ο 
οποίος προσέφερε 26 πόντους 
(1/1 δίποντο, 8/11 τρίποντα) 
και 5 ριμπάουντ. Πολύπλευρη 
η συνεισφορά του Μουσταφά 

Φαλ με 13 πόντους, 5 ριμπά-
ουντ, 4 ασίστ και 3 μπλοκ.
Ο αγώνας
Ο Ολυμπιακός μπήκε με το καλη-
μέρα σε θέση οδηγού και μέχρι 
το 6’30» είχε αποκτήσει διψήφιο 
προβάδισμα (7-17), ενώ έκλεισε 
την περίοδο στο +16 (10-26) με 
τον Σάσα Βεζένκοβ να έχει σκο-
ράρει 10 πόντους.
Η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 
30 πόντους (11-41) 4’11» πριν 
την ανάπαυλα, με τους ερυθρό-
λευκους να κάνουν πραγματικά 
πάρτι στο παρκέ. Από εκείνο 
το σημείο μέχρι το ημίχρονο 
έτρεξε ένα επιμέρους 10-4 και 
«μείωσε» στους 24 (21-45, 20΄). 
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη 
ήταν εξαιρετικά άστοχη σε αυτό 
το πρώτο μέρος μετρώντας 
μόλις 3/16 δίποντα και 4/15 τρί-
ποντα. Στον αντίποδα, ο Ολυμπι-
ακός που είχε 6/8 τρίποντα στο 
13’ πήγε τελικά στα αποδυτήρια 
με 7/15 από την περιφέρεια.
Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στο 
δεύτερο μέρος, με το ματς να 
αποκτά διαδικαστικό χαρα-
κτήρα. Από τη μία ο Ολυμπια-
κός που συνέχιζε ακάθεκτος σε 
άμυνα και επίθεση και από την 
άλλη το Περιστέρι bwin που 
έδειχνε «ξεζουμισμένο» σωμα-
τικά και ψυχολογικά μετά από 
τον ημιτελικό κόντρα στην ΑΕΚ 
και δεν είχε τρόπο να κάνει την 
υπέρβαση.
Οι τυπικά γηπεδούχοι, κατά-
φεραν να μειώσουν κάπως την 
απόσταση στα τελευταία λεπτά, 
όταν πια οι ερυθρόλευκοι είχαν 
χαλαρώσει και είχαν ανοίξει το 
ροτέσιον, έχοντας στο μυαλό 
τους και στην απαιτητική συνέ-
χεια της σεζόν.

Ο MVP
Ο Μπράντον Ντέιβις ήταν ο πιο αξιόπιστος ψηλός 
της Αρμάνι Μιλάνο κοντά στο καλάθι, ο μοναδικός 
που επέμεινε τόσο πολύ να χτυπήσει μέσα από τη 
ρακέτα, εν τη απουσία μεγάλων κορμιών. Ο έμπει-
ρος σέντερ τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους (με 
8/11 δίποντα και 0/1 βολή), ενώ είχε ακόμη 5 ριμπά-
ουντ, 3 ασίστ, 1 λάθος και 1 μπλοκ παρά το γεγονός 
πως έμεινε στο παρκέ για μόλις 17’01’’.

Ο αδύναμος κρίκος
Ο Ματ Τόμας δεν βρήκε ρυθμό στο παιχνίδι, κυρίως 
στα σουτ που πήρε στη διάρκεια του αγώνα. Στα 
19’32’’ που αγωνίστηκε, σημείωσε 5 πόντους, αλλά 
με άσχημα ποσοστά στα τρίποντα (1/5).

Το στατιστικό που ξεχώρισε
Ο Παναθηναϊκός ήταν αλάν-
θαστος στα δίποντα για μιά-
μιση περίοδο στην αρχή του 
αγώνα. Εν τέλει, έκλεισε το 
παιχνίδι με 21/31 δίποντα 
(67.7%), επίδοση που είναι 
εξαιρετική, αν συνυπολογί-
σουμε τις πολλές απουσίες 
κοντά στο καλάθι. Το μείζον 
είναι πως οι κοντοί (βλ. Νέιτ 
Γουόλτερς, Πάρις Λι) δεν φοβή-
θηκαν να πάνε μέχρι μέσα και να 
τελειώσουν φάσεις με διεισδύσεις.

Ο αγώνας
Ο Παναθηναϊκός της πρώτης περιόδου είχε διάθεση 
στην άμυνα, ενέργεια και πολύ καλά ποσοστά στα 
δίποντα. Με τον Γιώργο Παπαγιάννη να κάνει την 
αρχή και τον Ντέρικ Γουίλιαμς να παίρνει, εν συνε-
χεία, την σκυτάλη, η ομάδα του Χρήστου Σερέλη 
πήρε μικρό προβάδισμα κι έκλεισε το πρώτο δεκά-
λεπτο, ούσα αυτή σε θέση οδηγού (20-21 στο 10’).
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Αρμάνι Μιλάνο 
όμως ήταν οι περισσότερες επιλογές από τον πάγκο. 
Κάτι που σταδιακά γινόταν εμφανές. Ειδικά σε ό,τι 
αφορά τις μονομαχίες κοντά στο καλάθι. Οι γηπε-
δούχοι βρήκαν ρυθμό, χτύπησαν στο επιθετικό 
ριμπάουντ και κάπως έτσι βρέθηκαν αυτοί στο +6 
(40-34 στο 17’).

Το πρώτο μέρος έκλεισε βέβαια με πολύ μικρότερο 
ιταλικό προβάδισμα (40-39) χάρη στη ραψωδία του 
Ντέρικ Γουίλιαμς, ο οποίος είχε 17 πόντους με 3/3 
δίποντα, 3/5 τρίποντα και 2/2 βολές.
Με την εκκίνηση της τρίτης περιόδου, το πρώτο 
μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό έκανε την 
εμφάνισή του: τρία φάουλ ο Γιώργος Παπαγιάννης 
κι άμεσα στον πάγκο. Η Αρμάνι Μιλάνο εκμεταλλεύ-
τηκε το κοντό σχήμα των πρασίνων (με τον Ντέρικ 
Γουίλιαμς στο «5») και χτύπησε στο επιθετικό ριμπά-
ουντ, την ώρα που ο Σαμπάζ Νέιπιερ έκανε ένα βήμα 
μπροστά για το +7 (59-52 στο 28’) των γηπεδούχων.
Ξανά όμως, οι παίκτες του Χρήστου Σερέλη επέ-
στρεψαν δριμύτεροι. 

Με τον Ντουέιν Μπέικον και τον Νέιτ Γουόλ-
τερς, αυτή τη φορά για το -4 (68-64 στο 

32’), που άφηνε όλα τα ενδεχόμενα 
ανοιχτά.

Το παιχνίδι πλέον κρεμόταν από 
μια κλωστή, ήταν εμφανές πως 
η πίεση βάραινε την Αρμάνι 
Μιλάνο, η οποία δεν μπό-
ρεσε να εκμεταλλευτεί τη λει-
ψανδρία του Παναθηναϊκού 
κοντά στο καλάθι. 
Οι πράσινοι μπόρεσαν να 

κρατήσουν τον Γιώργο Παπα-
γιάννη μέσα στο παιχνίδι και να 

συνεχίσουν να παίρνουν πράγματα 
από τους κοντούς τους.

Χάρη σε ένα τρίποντο του Πάρις Λι, το παι-
χνίδι έφτασε στο «Χ» (76-76) με 1’07’’ για το τέλος, 
σε ένα σημείο που η Αρμάνι Μιλάνο αδυνατούσε 
να βάλει τα ελεύθερα σουτ που βρήκε. Την κρίσιμη 
στιγμή, από ένα τέτοιο, κέρδισε όμως το δικαίωμα 
για δύο βολές. 
Ο Νικολό Μέλι πήρε το πέμπτο φάουλ του Γιώργου 
Παπαγιάννη, πήγε στην γραμμή και ευστόχησε για 
το +2 (78-76) στα 11.6’’ για το τέλος.
Ο Χρήστος Σερέλης πήρε το τάιμ άουτ, έδωσε την 
ευθύνη στον Ντουέιν Μπέικον, αλλά δεν δικαιώ-
θηκε. 
Ο 27χρονος φόργουορντ αστόχησε από τα πέντε 
μέτρα, σε σουτ εκτός ισορροπίας, για να γράψει τον 
επίλογο σε ακόμη μία ευρωπαϊκή ήττα του Παναθη-
ναϊκού. Αυτή τη φορά στο Mediolanum Forum.
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