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Σύγκρουση τρένων στη 
Λάρισα: Για κακούργημα 
κατηγορείται ο σταθμάρχης - 
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Αναβλήθηκαν οι ημιτελικοί 
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Μητσοτάκης: 
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Σπιναλόγκα: Μεταμορφώνεται σε μουσειακό χώρο που θα «διηγείται» τη συγκλονιστική ιστορία της
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Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Στους 57 οι νεκροί από την 
τραγωδία στα Τέμπη - Έχουν ταυτοποιηθεί οι 24

Σ
τους 57 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί από 
το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη ενώ οι αγνοού-
μενοι που έχουν δηλωθεί στην Αστυνομία είναι 
56, όπως τόνισε σε επίσημη ενημέρωση η εκπρό-

σωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνόμος β’, 
Κωνσταντία Δημογλίδου.
Σε νοσοκομεία βρίσκονται 48 άτομα για νοσηλεία, έξι 
εκ των οποίων σε ΜΕΘ. Την ίδια ώρα, μια γυναίκα με 
σοβαρά εγκαύματα διακομίστηκε στη ΜΕΘ του «Παπανι-
κολάου», σε ειδική μονάδα.
Παράλληλα, η διαδικασία ταυτοποίησης συνεχίζεται στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Για τη διαδικασία βιολογι-
κής ταυτοποίησης μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 55 δείγ-
ματα από τις σορούς, 52 δείγματα από συγγενείς των 
επιβατών, καθώς και 26 δείγματα από ανθρώπινα μέλη. 
Η συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται από τα ειδικά εγκλη-
ματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας κατά 
προτεραιότητα προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η 
επώδυνη διαδικασία.
Έχουν γίνει 24 ταυτοποιήσεις σορών και έχουν ενημερω-
θεί οι πρώτες τέσσερις οικογένειες.
«Αν και κατά κανόνα η διαδικασία του DNA διαρκεί πολ-
λές ημέρες, έχουν καταβληθεί προσπάθειες να ολοκλη-
ρωθεί μέχρι αύριο. Οι οικείοι και συγγενείς των θυμά-
των όταν θα ολοκληρώνεται η ταυτοποίηση θα ενημε-
ρώνονται από τον Επικεφαλής της ομάδας αναγνώρισης 
της ΕΛΑΣ και τον ειδικό ψυχολόγο της Αστυνομίας και 
θα προχωρά η διαδικασία παραλαβής της σορού», υπο-
γράμμισε η κυρία Δημογλίδου.
Όπως αναφέρθηκε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επι-
χειρούν οι διασώστες παραμένουν δύσκολες καθώς κομ-
μάτια του τρένο έχουν μεταμορφωθεί σε άμορφες μάζες. 
Κατά την επίσημη ενημέρωση εκτιμάται ότι μέχρι αύριο 
το μεσημέρι θα ολοκληρωθεί η έρευνα.
Τα γερανοφόρα οχήματα έχουν ανασηκώσει τα δύο 
βαγόνια, τόσο το πρώτο επιβατικό της β’ θέσης, όσο και 
το βαγόνι – εστιατόριο. Ταυτόχρονα, οι πυροσβέστες 
αφαιρούν τμηματικά τα μεταλλικά στοιχεία τους, προ-
κειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση έρευνας και απε-
γκλωβισμού, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, Πύραρχο, Βασίλειο Βαθρα-
κογιάννη.

«Μαμά μου έλα να με πάρεις!» - Συγκλονίζει 
η 22χρονη που γλίτωσε από τα συντρίμμια
Τις στιγμές τρόμου που βίωσε μία 22χρονη η οποία βρί-
σκεται μεταξύ των επιζώντων του πολύνεκρου σιδηρο-
δρομικού δυστυχήματος στη Λάρισα, περιέγραψε ο πατέ-

ρας της. Η νεαρή κοπέλα ήταν από τους ελάχιστους επι-
βάτες που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από το δεύτερο 
βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας Intercity 62. 
«Ταξίδευε από Καρδίτσα για Θεσσαλονίκη μόνη της. Είχε 
κάποιες φίλες στο τρένο. Ήταν τυχερή στην ατυχία της», 
είπε αρχικά ο πατέρας της 22χρονης μιλώντας στον Ant1. 
«Σηκώνει το τηλέφωνο η γυναίκα μου. Ακούω ένα ουρ-
λιαχτό ”Μαμά μου έλα να με πάρεις, τράκαραν τα τρένα 
και σκοτωθήκαμε, πήραμε φωτιά” είπε και μας έκλεισε 
το τηλέφωνο», πρόσθεσε ο άνδρας.
Μιλώντας για τις εικόνες που είδε όταν έφτασε στον τόπο 

της τραγωδίας ανέφερε πως «φεύγω για Λάρισα και 
παίρνω το 100 και ρωτάω: Πού έγινε το ατύχημα; Περί-
που  στα Τέμπη, μου λένε. Πήγα εκεί, βρήκα ένα ασθενο-
φόρο το ακολούθησα και έφτασα πιο γρήγορα. Μια κατά-
σταση δραματική δεν σας περιγράφω τι έβλεπα».
«Φώναζα ”Κατερίνα – Κατερίνα”! Καθόταν στο τσιμέντο 
και τη βλέπω από πάνω μέχρι κάτω στα αίματα που δεν 
ήταν δικά της, αλλά, από άλλα παιδιά που χτύπησαν μέσα 
στο τρένο. Σώθηκε επειδή βγήκε από το απέναντι παρά-
θυρο στα χωράφια», είπε σχετικά με τον τρόπο που η 
κόρη του κατάφερε να σωθεί.

Απίθανο να βρούμε ζωντανούς στα συντρίμ-
μια, λέει υποστράτηγος της Πυροσβεστικής
Δεν έδωσε πολλές ελπίδες για την εύρεση περισσότερων 
τραυματιών στα συντρίμμια από τα βαγόνια στα Τέμπη, 
ύστερα από τη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο τρένων 
ο υποστράτηγος Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας, 
Ευάγγελος Φαλάρας.
«Σε όλα τα συμβάντα αυτό, που θέλουμε να πετύχουμε 
είναι να κερδίσουμε τον χρόνο. Για να κερδίσουμε τον 
χρόνο, σβήνουμε τη φωτιά, σώζοντας τους τραυματίες 
στα τροχαία ή στα μεγάλα τροχαία ώστε να τους πάμε 
όσο πιο γρήγορα σε αυτούς που ξέρουν να κάνουν την 
υπόλοιπη δουλειά, να προστατεύσουν τη ζωή τους και να 
τους δώσουν τις πρώτες βοήθειες ή να κάνουν τις παρεμ-
βάσεις ώστε να επιστρέψουν υγιείς στη ζωή τους», ανέ-
φερε αρχικά μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Φαλάρας.
«Σήμερα βρισκόμαστε στη δυσχερή θέση να μην έχουμε 
αυτή τη μάχη γιατί δεν υπάρχουν πλέον οι ενδείξεις ή οι 
πιθανότητες να υπάρχει κάποιος ζωντανός στα συντρίμ-
μια, που συνεχίζουμε να επιχειρούμε» υπογράμμισε

Και πρόσθεσε: «Έχει περιοριστεί και ο χώρος, στον 
οποίο επιχειρούμε, είναι δύο σημεία, κάποια υπολείμ-
ματα του δεύτερου βαγονιού και το σημείο, στο οποίο 
περιμένουμε να γίνουν παρεμβάσεις από την εταιρεία 
ώστε να απομακρυνθεί ο κινητήρας της αμαξοστοι-
χίας για να ελέγξουμε. Από ‘κει και πέρα θέλουμε έναν 
δεύτερο χρόνο να περάσουμε ξανά όλο το πεδίο για να 
δούμε μήπως κάτι δεν υπέπεσε, ως οφείλαμε, στην προ-
σοχή μας. Δυστυχώς οι πιθανότητες να έχουμε τραυμα-
τίες μέσα σε αυτό το αμάλγαμα μετάλλων και χώματος 
είναι κάτι εξωπραγματικό. Μακάρι να διαψευστώ αλλά 
το θεωρώ δύσκολο γιατί πλέον έχει περιοριστεί και το 
τμήμα, που μένει να ελέγξουμε, είναι αρκετά μικρό και 
δεν υπάρχει χώρος να υπάρχει κάποιος άνθρωπος τραυ-
ματίας».
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Τ
ην βαθιά του λύπη εξέφρασε ο 
Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν για το πολύνεκρο δυ-
στύχημα στα Τέμπη, με μήνυμα 

που έστειλε στην Πρόεδρο της Ελλάδας 
Κατερίνα Σακελλαροπούλου και στον Έλ-
ληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτά-
κη.
Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ, 
δήλωσε ότι είναι βαθύτατα θλιμμένος 
από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην 
Ελλάδα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά 
του στις οικογένειες όσων έχασαν την 
ζωή τους και ευχήθηκε στους τραυματίες 
ταχεία ανάρρωση.

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν έστειλε μήνυμα 
στην Πρόεδρο της Ελλάδας Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου και σ τον Έλληνα 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 
για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην 
Ελλάδα».
«Στο μήνυμά του, ο Πρόεδρος Ερντο-
γάν δήλωσε ότι είναι βαθιά λυπημέ-
νος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα 
στην Ελλάδα, μετέφερε τα συλλυπητή-
ριά του για όσους έχασαν τη ζωή τους 
στο δυστύχημα και ευχήθηκε ανάρρωση 
στους τραυματίες» αναφέρεται χαρα-
κτηριστικά στα tweets του τουρκικού 
υπουργείου Εξωτερικών.

Μήνυμα Ερντογάν για την τραγωδία στα 
Τέμπη στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου 
και τον Κυριάκο Μητσοτάκη 

Σ
ε έκτακτη δήλωση, μετά την επιστροφή 
του από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέ-
μπη, προέβη ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης μί-

λησε για τον ανείπωτο πόνο των συγγενών των 
θυμάτων και των αγνοουμένων. Με ρώτησαν 
«γιατί», τόνισε, και μου είπαν «ποτέ ξανά».
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για τραγω-
δία που θα μείνει χαραγμένη στη συλλογική 
μας μνήμη, τονίζοντας ότι χάθηκαν δεκάδες 
συμπολίτες μας, οι περισσότεροι νέα παιδιά. 
Ακόμη, αναφέρθηκε στην 
παραίτηση του Κώστα Καρα-
μανλή και ανακοίνωσε την 
αντικατάστασή του, μέχρι 
τις εκλογές, από τον Γιώργο 
Γεραπετρίτη, ενώ έκανε γνω-
στό ότι παραιτήθηκαν και οι 
επικεφαλής του ΟΣΕ και της 
ΕΡΓΟΣΕ.
Αναλυτ ικά η δήλωση 
Μητσοτάκη για την τραγωδία στα Τέμπη
Μόλις επέστρεψα από τον τόπο μιας τραγω-
δίας που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη 
συλλογική μας μνήμη. Δεκάδες συμπολίτες 
μας, οι πιο πολλοί νέα παιδιά, έχασαν εκεί 
τη ζωή τους, σε ένα φρικτό σιδηροδρομικό 
δυστύχημα χωρίς προηγούμενο στην πατρίδα 
μας.
Ευχαριστώ από καρδιάς τις γυναίκες και τους 
άνδρες του κρατικού μηχανισμού που κινη-
τοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή. Πυρο-
σβέστες και διασώστες, στελέχη του ΕΚΑΒ, 
της Αστυνομίας, της Αυτοδιοίκησης, όπως 
και τους γιατρούς και υγειονομικούς και τους 
ψυχολόγους στα νοσοκομεία μας. Έκαναν και 
κάνουν το καλύτερο δυνατό σε εξαιρετικά 
αντίξοες συνθήκες.
Συνάντησα συγγενείς των θυμάτων και των 
αγνοουμένων στο νοσοκομείο της Λάρισας. 
Μέσα στον ανείπωτο πόνο τους, με περίσ-
σευμα αξιοπρέπειας, με ρώτησαν «γιατί». Και 
μου είπαν «ποτέ ξανά». Τους οφείλουμε μία 
ειλικρινή απάντηση.
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, 
Κώστας Καραμανλής, αναλαμβάνοντας την 
αντικειμενική πολιτική ευθύνη, υπέβαλε αμέ-
σως την παραίτηση του. Το ίδιο και οι επικεφα-
λής του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Η στάση του τον 
τιμά, καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφεί-
λεται, δυστυχώς, κυρίως σε τραγικό ανθρώ-
πινο λάθος.
Μεταβατικός Υπουργός, μέχρι τις εθνικές 
εκλογές, ορίζεται ο Υπουργός Επικρατείας, 
Γιώργος Γεραπετρίτης, από τον οποίο ήδη 

ζήτησα να προχωρήσει γρήγορα στη σύσταση 
ανεξάρτητης και υπερκομματικής Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων, που θα εξετάσει πλήρως 
τα αίτια του δυστυχήματος. Αλλά θα εξετάσει 
και τις διαχρονικές καθυστερήσεις στην υλο-
ποίηση των σιδηροδρομικών έργων.
Ταυτόχρονα, η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δική 
της δουλειά. Οι ευθύνες θα αποδοθούν. Ενώ 
η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις οικογένειες 
των θυμάτων. Θα πενθήσουμε τα παιδιά μας, 
τα αδέρφια μας, τους φίλους μας. Θα μείνουμε 

ενωμένοι και σε αυτή την 
τραγωδία. Και, μετά, θα 
σκύψουμε το κεφάλι και 
θα σφίξουμε τα δόντια. 
Θα δουλέψουμε ώστε 
αυτό το «ποτέ ξανά» που 
άκουσα στη Λάρισα να 
μην μείνει λόγος κενός.
Σας το υπόσχομαι.

Νέα παρέμβαση εισαγγελέα Αρείου 
Πάγου για τον εντοπισμό των υπευ-
θύνων
Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδω-
ρος Ντογιάκος με νέα παραγγελία του ζητάει 
τον εντοπισμό των υπευθύνων «όποιοι κι αν 
είναι, όπου κι αν ανήκουν, απ΄ όπου και αν 
προέρχονται» για την τραγωδία στα Τέμπη, 
όπως επίσης ζητάει να διεξαχθεί έρευνα σε 
βάθος.
Ειδικότερα, ο κ. Ντογιάκος με νέα, δεύτερη, 
παραγγελία του προς τον επικεφαλής της 
Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας ζητάει την σε 
βάθος διερεύνηση προς κάθε κατεύθυνση, 
την άμεση συγκέντρωση όλων των αποδεί-
ξεων και την ταχύτατη ολοκλήρωση του ανα-
κριτικού έργου για την τραγωδία στα Τέμπη.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Ντογιά-
κος «είναι η ώρα της Δικαιοσύνης», προκει-
μένου να εντοπιστούν οι υπαίτιοι, «όποιοι κι 
αν είναι, όπου κι αν ανήκουν, από όπου και 
αν προέρχονται, ό,τι κι αν εκπροσωπούν».
Ο Εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
στην έγγραφη παραγγελία του προς τον προ-
ϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, 
στον οποίο από χθες έχει αναθέσει την επο-
πτεία του συνόλου των ερευνών για το τρα-
γικό δυστύχημα, υπογραμμίζει τους άμε-
σους στόχους των ερευνών, σημειώνοντας 
ως προτεραιότητα, την άμεση ανάγκη συλλο-
γικής, σε αυτό το στάδιο, όλων των αποδεί-
ξεων, που θα χρησιμεύσουν στην απόδοση 
ευθυνών και στον εντοπισμό των υπευθύ-
νων.

Μητσοτάκης: Υπερκομματική επιτροπή 
θα εξετάσει τα αίτια της τραγωδίας και 
τις καθυστερήσεις στα έργα 
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Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο - Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος - Τι είπε ο δικηγόρος του

Κ
ακουργηματική ποινική δί-
ωξη ασκήθηκε στον σταθ-
μάρχη Λάρισας, Βασίλη Σα-
μαρά, για διατάραξη της α-

σφάλειας των συγκοινωνιών, ανθρω-
ποκτονίες και σωματικές βλάβες εξ α-
μελείας. Ο σταθμάρχης παρέμεινε για 
10 λεπτά ενώπιον του εισαγγελέα το 
μεσημέρι της Πέμπτης και μετά την α-
παγγελία των κατηγοριών πήρε προ-
θεσμία να απολογηθεί στον ανακριτή 
το ερχόμενο Σάββατο ενώ μέχρι τότε 
θα παραμείνει κρατούμενος.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, «ο κ. 
Σαμαράς από την πρώτη στιγμή έχει 
αναλάβει την ευθύνη στα πλαίσια 
που του αναλογεί».
«Δεν είναι το λάθος συγκεκριμένο 
υπάρχει συγκλίνουσα αμέλεια από 
διάφορους παράγοντες. Υπάρχουν 
σημεία που θα μπορούσε να είναι 
προσεκτικότερος» πρόσθεσε ο δικη-
γόρος του σταθμάρχη Λάρισας.
Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε 
βάρος του σταθμάρχη, αναμένεται η 
υπόθεση να εισαχθεί στην Ολομέλεια 
του Εφετείου της Λάρισας προκειμέ-
νου η υπόθεση να ανατεθεί σε εφέτη 
ειδικό ανακριτή. Πάντως, οι εισαγ-
γελικές αρχές κατά την προκαταρ-
κτική έρευνα για το τραγικό συμβάν, 
θα επεκτείνουν ευρύτατα την έρευνά 
τους. Κι αυτό επειδή θα αναζητή-
σουν, πέραν των ευθυνών του σταθ-
μάρχη, τις ενδεχόμενες ευθύνες και 
παραλείψεις άλλων προσώπων, που 
συνδέονται και έχουν καθοριστικό 
ρόλο στις εγκαταστάσεις, λειτουργία, 
κ.λπ. του σιδηροδρομικού δικτύου.
Παρά την αρχική του άρνηση, ο σταθ-
μάρχης φέρεται χθες να ομολόγησε 
το μοιραίο λάθος του, το οποίο απέ-
δωσε στην «κακιά ώρα». Παρότι 
αρχικά υποστήριξε ότι το δυστύχημα 
οφείλεται σε λάθος του συστήματος, 
λέγοντας ότι το κατάλαβε όταν πλη-
ροφορήθηκε τι είχε συμβεί, τελικώς 
παραδέχθηκε ότι τροχοδρόμησε 
την επιβατική αμαξοστοιχία σε λάθος 
ράγες.

Ο σταθμάρχης είχε ειδοποιη-
θεί για την εμπορική αμαξο-
στοιχία 17 λεπτά πριν τη σύ-
γκρουση
Συμπληρώνεται η αλυσσίδα των 
λαθών του σταθμάρχη της Λάρισας, 
με την αποκάλυψη στο κεντρικό δελ-
τίο του Star ότι 17 ολόκληρα λεπτά 
πριν από τη φονική σύγκρουση είχε 
ειδοποιηθεί ότι η εμπορική αμαξο-
στοιχία βρισκόταν στη γραμμή καθό-
δου - πράγμα που του έδινε τη δυνα-
τότητα να ακινητοποιήσει τα τρένα και 
να αποφευχθεί η τραγωδία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, ο 
σταθμάρχης της Λάρισας ενημερώ-
θηκε στις 23:04 από τον σταθμάρχη 
Νέων Πόρων, ότι η εμπορική αμαξο-
στοιχία βρίσκεται στη γραμμή καθό-
δου με κατεύθυνση προς την Αθήνα. 
Ο σταθμάρχης όμως δεν αντέδρασε 
ούτε τότε, μιας και εξακολουθούσε να 
πιστεύει ότι είχε «κλειδώσει» το μοι-
ραίο Intercity 62 στην γραμμή ανόδου 
προς Θεσσαλονίκη. 
Το ρεπορτάζ του καναλιού αναφέρει 
πως η συγκεκριμένη επικοινωνία έχει 
καταγραφεί ηχητικά και σε βιβλίο, με 
τον σταθμάρχη μάλιστα να έχει απα-
ντήσει στον συνάδελφό του από 
τον σταθμό των Νέων Πόρων, «όλα 
καλώς».
Όπως εξήγησε ο σύμβουλος διοίκη-
σης του ΟΣΕ, Παναγιώτης Τερεζάκης, 
ο σταθμάρχης της Λάρισας έβλεπε για 
5,5 χλμ. την επιβατική αμαξοστοιχία 
να κινείται στο λάθος ρεύμα κυκλοφο-
ρίας, στην «κάθοδο» προς Αθήνα αντί 
για την «άνοδο» στη Θεσσαλονίκη.

Μετά, δηλαδή, το μοιραίο σήμα που 
έδωσε στον μηχανοδόγη της αμαξο-
στοιχίας Intercity 62 και το οποίο απο-
κάλυψε το protothema.gr, ο σταθμάρ-
χης φαίνεται, σύμφωνα με όσα είπε το 
στέλεχος του ΟΣΕ, να μην αξιοποίησε 
τις τεχνολογικές δυνατότητες που είχε 
προκειμένου να σταματήσει έγκαιρα 
το τρένο
«Ο σταθμός της Λάρισας έχει τοπικό 
πίνακα χειρισμού σηματοδότησης, 
πριν και μετά τον σταθμό σε κάποια 
αποσταση υπάρχουν φωτοσήματα και 
αλλαγές που δείχνουν την παρουσία 
του τρένου. Το γιατί ο σταθμάρχης δεν 
μπόρεσε να παρκαολουθήσει το τρένο 
σε όλη τη διαδρομή μέχρι 5,5 χλμ. 
μετά τον σταθμό είναι θέμα της έρευ-
νας που κάνει η επιτροπή» είπε αρχικά 
ο κ. Τερεζάκης στον ΣΚΑΪ.
«Αν έβλεπε τον πίνακα που λειτουρ-
γεί - γιατί τον έλεγξα εγώ πριν έρθει ο 
ανακριτής και του τον έδειξα - για 5,5 
χλμ. θα μπορούσε να είχε δει το τρένο 
να μπεί στην αντίθετη διαδρομή και 
θα είχε αποφευχθεί το μοιραίο» διευ-
κρίνισε ακόμα περισσότερο ο σύμ-
βουλος διοίκησης του ΟΣΕ.
Στην ερώτηση αν ο μηχανοδηγός θα 
μπορούσε να μην υπακούσει στην 
εντολή του σταθμάρχη, ο κ. Τερεζά-
κης απάντησε ότι «ο σταθμάρχης είναι 
αυτός που εντέλει άπαντες να κυκλο-
φορούν στη γραμμή άρα έπρεπε να 
ακολουθήσει την εντολή. Αν όμως 
του δώσει περίεργη εντολή ο μηχα-
νοδηγός μπορεί να διευρκρινίσει την 
εντολή που πήρε. Θα μπορούσε, δεν 
ήταν υποχρέωσή του, όταν του κάνει 
εντύπωση να ζητήσει διευκρινίσεις»
«Ίσως, χωρίς να έχει υποχρέωση, ο 
μηχανοδηγός θα μπορούσε να είχε 
διευκρινίσει «κυριε σταθμάρχα με 
βάλατε σε αντίθετη ροή καθόδου, 
είμαστε εντάξει;». Όταν ένα τρένο 
μπαίνει σε αντίθετη κατεύθυνση συνή-
θως ζητούνται διευκρινίσεις αλλά το 
πρωτόκολλο προβλέπει να ακολουθή-
σει την εντολή του σταθμάρχη» εξή-
γησε ο κ. Τερεζάκης.

Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Για 
κακούργημα κατηγορείται ο σταθμάρχης - 
«Αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί»

Λέκκας για Τέμπη: Κλάσματα 
δευτερολέπτων αργότερα, 
θα είχαμε ακόμα πιο τραγικά 
αποτελέσματα- Οι 4 λόγοι

Ο 
Ευθύμιος Λέκκας σε ανάλυσή του για την σύ-
γκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, υπογράμ-
μισε πως εάν το σιδηροδρομικό δυστύχημα 
στα Τέμπη είχε συμβεί λίγα κλάσματα δευτε-

ρολέπτων αργότερα, εντός του τούνελ, τότε θα είχαμε 
ακόμα πιο τραγικά αποτελέσματα.
Ειδικότερα, ο Ευθύμιος Λέκκας υπογράμμισε πως: 
«Λίγα κλάσματα δευτερολέπτων έκριναν την εκδήλωση 
μίας μείζονος ελληνικής τραγωδίας στην περιοχή των 
Τεμπών. Εάν οι συρμοί συγκρούονταν στις παρακεί-
μενες σιδηροδρομικές σήραγγες, η υφιστάμενη κατά-

σταση θα ήταν ακόμα πιο τραγική για τους ακόλουθους 
λόγους:
-η τεράστια κινητική ενέργεια που είχαν οι δύο αντί-
θετα κινούμενοι συρμοί και η οποία εν μέρει έχει απορ-
ροφηθεί από τον εκτροχιασμό μεγάλου αριθμού βαγο-
νιών, θα είχε εκτονωθεί με μία άνευ προηγουμένου 
παραμόρφωση όλων των βαγονιών και των δύο συρ-
μών σε όλο το μήκος των αμαξοστοιχιών
-η επακολουθείσα πυρκαγιά θα καταλάμβανε όλο το 
μήκος σχεδόν της σήραγγας, ενώ οι υψηλές θερμο-
κρασίες και η αποπνικτική ατμόσφαιρα δε θα έδιναν 
κανένα περιθώριο για επιζώντες
-θα υπήρχε αδυναμία διείσδυσης και επέμβασης των 
διασωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό τυχόν 
επιζώντων για πολλές ώρες
-πιθανότατα θα υπήρχε κατάρρευση της στοάς σε 
μεγάλο μήκος, λόγω των τεράστιων κρουστικών δυνά-
μεων και των υψηλών θερμοκρασιών
Είναι κοινά παραδεκτό ότι η διαχείριση των καταστρο-
φών τα τελευταία χρόνια, αντί να βελτιώνεται με τη 
χρήση σύγχρονων συστημάτων, δυστυχώς επιδεινώ-
νεται λόγω της πολυπλοκότητας και της τρωτότητας που 
υφίσταται σε όλα τα επιμέρους συστήματα».
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Π
άνω από 3.500 μονάδες (φιάλες) 
αίματος συλλέχθηκαν χθες μέσα 
σε λίγες ώρες για τους τραυματί-
ες του τραγικού σιδηροδρομικού 

δυστυχήματος στα Τέμπη, ενώ η αιμοδότη-
ση συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και σή-
μερα.
Είναι ενδεικτικό ότι η εθελοντική αιμοδοσία 
είχε ως αποτέλεσμα τον υπερδιπλασιασμό 
της ημερήσιας συλλογής αίματος. Την Τρίτη 
είχαν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της συνή-
θους αιμοδοσίας περίπου 1.600 μονάδες 
αίματος. Σύμφωνα με το ΕΚΕΑ, η ανταπό-
κριση του κόσμου ήταν τόση που κάλυψε 
μέσα σε λίγες ώρες τις ανάγκες των τραυμα-
τιών του δυστυχήματος αλλά και αναπλή-
ρωσε παράλληλα τα αποθέματα αίματος.

Χιλιάδες κόσμου ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας 
(ΕΚΕΑ) για εθελοντική αιμοδοσία και περί-
μεναν υπομονετικά στα σημεία αιμοδοσίας 
που είχαν ορισθεί τόσο σε δομές υγείας όσο 
και σε άλλα σημεία, όπως για παράδειγμα 
στην Περιφέρεια Αττικής, με τη συνδρομή 
των υπηρεσιών αιμοδοσίας του ΕΣΥ, απο-
δεικνύοντας εμπράκτως πως «η αιμοδοσία 
είναι πράξη αγάπης και απόδειξη κοινωνι-
κής ευαισθησίας».
Η διοίκηση του ΕΚΕΑ ευχαρίστησε με 
μήνυμά του όλους τους εθελοντές αιμοδό-
τες «για το κύμα αγάπης και αλληλεγγύης, το 
οποίο επέδειξαν, αποτελώντας ένα φωτεινό 
μήνυμα μέσα στη θλίψη που προκάλεσε η 
χθεσινή τραγωδία στα Τέμπη».

επικαιρότητα

Τέμπη: Συγκλονιστική η ανταπόκριση 
του κόσμου - Μάζεψαν πάνω από 
3.500 φιάλες αίματος 

Η δημοσιογράφος Λίντα Ζερβάκη 
φέρεται να έλαβε χρήματα από την 
καγκελαρία για συνέντευξη με τον 
Σολτς

Η 
ελληνικής καταγωγής δημοσιο-
γράφος Λίντα Ζερβάκη φέρεται 
να έχει λάβει αμοιβή από την κα-
γκελαρία, για συνέντευξή της με 

τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, στο πλαίσιο 
εκδήλωσης για την ψηφιακή τεχνολογία. Ε-
πρόκειτο για την «κάλυψη των εξόδων» της 
δημοσιογράφου και της ομάδας της, απα-
ντά η κυβέρνηση.
Σύμφ ωνα με  δημο σ ίευμα  τ η ς 
Tageszeitung, η κυρία Ζερβάκη έλαβε το 
2022 1130,50 ευρώ από την καγκελαρία, 
ενώ είχε ήδη δεχθεί κριτική και για το γεγο-
νός ότι δεν υπέβαλε τις 
«δύσκολες» ερωτήσεις 
στον κ. Σολτς, παρότι η 
Γερμανία θεωρείται ότι 
έχει μείνει πολύ πίσω 
στην ψηφιακή μετάβαση. 
Όπως επισημαίνεται στο 
δημοσίευμα, ήταν ο ίδιος 
ο καγκελάριος ο οποίος 
επέλεξε τη συγκεκριμένη 
δημοσιογράφο. «Δεν υπήρξε καμία σαφής 
δήλωση από τον καγκελάριο ούτε κάποια 
κριτική στη συνέχεια από την κυρία Ζερ-
βάκη», γράφει η TAZ και επισημαίνει ότι 
οι διοργανωτές της εκδήλωσης «re:publica 
- Φεστιβάλ για την Ψηφιακή Κοινωνία», 
είχαν διαφορετική άποψη για τον συντο-
νισμό της συνέντευξης, ωστόσο υπανα-
χώρησαν μπροστά στο ενδεχόμενο ακύ-
ρωσης και τελικά δέχθηκαν τους όρους 
της καγκελαρίας. Η εφημερίδα αναφέρει 

ακόμη ότι η Λίντα Ζεβάκη προσπάθησε να 
αποτρέψει τη δημοσιοποίηση του θέματος.
Η μάνατζερ της Λίντας Ζερβάκη, Άνζα 
Ζαϊντενστούκερ, κατέθεσε ενόρκως στο 
Περιφερειακό Δικαστήριο του Αμβούρ-
γου, όπου υποστήριξε ότι η δημοσιογρά-
φος δεν έλαβε αμοιβή, αλλά «κάλυψη του 
κόστους του συντονισμού» της συνέντευ-
ξης. Δεν διευκρίνισε ωστόσο ποιο ακρι-
βώς ήταν αυτό το κόστος, καθώς η ίδια είχε 
δηλώσει ότι τα έξοδα μετακίνησης είχαν 
καλυφθεί από τον εργοδότη της δημοσιο-
γράφου, τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό 

ProSieben. H πλευρά 
της re:publica διευ-
κρίνισε πάντως ότι οι 
δημοσιογράφοι που 
συμμετέχουν σε εκδη-
λώσεις τους δεν λαμβά-
νουν αμοιβή.
Μετά τα επίμαχα δημο-
σιεύματα, η Κοινοβου-
λευτική Ομάδα της 

Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στην 
Bundestag υπέβαλε κοινοβουλευτική 
ερώτηση, στην οποία διατυπώνει το ερώ-
τημα, εάν η επιλογή της κυρίας Ζερβάκη 
έγινε από την καγκελαρία και, αν ναι, για 
ποιον λόγο αυτό δεν δημοσιοποιήθηκε, 
αλλά παρουσιάστηκε η συνέντευξη ως 
«ανεξάρτητη δημοσιογραφική δραστηρι-
ότητα». Η Κ.Ο της AfD ερωτά ακόμη εάν η 
κυβέρνηση έχει καταβάλει χρήματα στη 
δημοσιογράφο.

Σε χαμηλό 12μήνου η επίδοση της 
Ελλάδας - Οριακή υποχώρηση των 
τιμών καταναλωτή στην Ευρωζώνη 
στο 8,5%,  σύμφωνα με την Eurostat

Σ
το 6,5% διαμορφώθηκε ο ετήσι-
ος πληθωρισμός στην Ελλάδα το 
Φεβρουάριο, από 7,3% τον προ-
ηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα 

προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιο-
ποίησε σήμερα Πέμπτη η στατιστική υπη-
ρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat. 
Η τιμή αυτή είναι η χαμηλότερη των τε-
λευταίων 12 μηνών.
Στην ευρωζώνη οι τιμές καταναλωτή 
σημείωσαν οριακή υποχώρηση στο 8,5% 
από 8,6%.
«Πρωταγωνιστές» των αυξήσεων στη 
ζώνη του ευρώ, ήταν τα τρόφιμα, το 
αλκοόλ και ο καπνός. Ακολουθούν η 
ενέργεια, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά 
αγαθά και οι υπηρεσίες.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προ-
καταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον 
δεύτερο μήνα του 2023, ο ετήσιος δεί-
κτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε 
στο 8,5% στις χώρες του ευρώ έναντι 
8,6% τον Ιανουάριο.
Στους επιμέρους κλάδους, οι τιμές σε τρό-
φιμα, αλκοόλ και καπνό επιταχύνθηκαν 
στο +15% από +14,1% τον προηγούμενο 

μήνα, ενώ οι τιμές στην ενέργεια επιβρα-
δύνθηκαν στο +13,7% από +18,9% τον 
Ιανουάριο. Στις υπηρεσίες, οι τιμές αυξή-
θηκαν στο 4,8% από 4,4%. Τέλος, οι τιμές 
στα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊό-
ντα ενισχύθηκαν ελαφρώς στο 6,8% από 
6,7%.
Στην Ελλάδα, ο ετήσιος εναρμονισμένος 
πληθωρισμός ανήλθε στο 6,5% από 7,3% 

τον προηγούμενο μήνα, δίνοντας συνέ-
χεια στην πορεία αποκλιμάκωσης. Δεν 
είναι τυχαίο ότι η επίδοση του Φεβρου-
αρίου είναι η χαμηλότερη των τελευταίων 
12 μηνών.
Σε μηνιαία βάση, δηλαδή σε σύγκριση με 
τις τιμές του Ιανουαρίου, ο πληθωρισμός 
διαμορφώθηκε στο 0,8% όσον αφορά 
την Ευρωζώνη και στο 0,2% όσον αφορά 
την Ελλάδα.

Eurostat: Στο 6,5% μειώθηκε το Φεβρουάριο 
ο πληθωρισμός στην Ελλάδα 



113 Μαρτίου 2023
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Σ
ε όλους εμάς, τους άσχετους, δεν α-
ναλογεί το να εκφράζουμε δημοσίως 
άποψη για κάτι τόσο σοβαρό όσο έ-
να δυστύχημα που κόστισε τη ζωή 

τόσων ανθρώπων. Μας αναλογεί όμως να 
εκφραζόμαστε πάνω στα όσα είμαστε σε θέ-
ση, λόγω επίγνωσης και εμπειρίας, να γνω-
ρίζουμε. Κι εγώ επέλεξα αυτό: να κρίνω το 
μέγεθος της ευθύνης των media για αυτό 
που συνέβη στα Τέμπη.
Δεν χρειάζεται να γίνεις ειδικός για να αντι-
ληφθείς ότι το εγκληματικό ανθρώπινο 
λάθος ανέδειξε το μέγεθος του προβλή-
ματος - του τεράστιου κενού στην ασφά-
λεια των σιδηροδρομικών γραμμών στην 
Ελλάδα. Ούτε χρειάζεται να γίνεις ειδικός 
για να καταφέρεις να κατανοήσεις ότι εδώ 
και περίπου 24 χρόνια η Ελλάδα αγόρασε 
ακριβά τα αυτονόητα, δηλαδή τα συστή-
ματα που θα δημιουργούσαν ένα πλαίσιο 
ασφαλούς λειτουργίας που θα ελαχιστοποι-
ούσε - αν δεν εξαφάνιζε - το ποσοστό της 
πρόκλησης δυστυχήματος 
από ανθρώπινο λάθος και 
δεν φρόντισε ποτέ να τα λει-
τουργήσει. Και προφανώς 
υπάρχει εξήγηση για αυτό, 
αλλά τα media εξακολου-
θούν ακόμη και τώρα να 
μας το κρύβουν ή να μη μας 
το κάνουν σαφές.
Πόσες φορές όλοι εμείς 
εκτεθήκαμε μπροστά σε αυτή την πληροφο-
ρία στην διάρκεια της τελευταίας περίπου 
25ετίας; Και με πόση ένταση μας πρόβα-
λαν τα mainstream media αυτή την πληρο-
φορία; Οπως για τόσα άλλα σημαντικά της 
ζωής μας, τα παραδοσιακά και τα “δημο-
φιλή” media μας έλεγαν, επί 2,5 δεκαετίες 
λίγα ή ελάχιστα και δεν δυνάμωναν ποτέ 
την ένταση της φωνής τους όταν επρόκειτο 
για αυτά, για τα σημαντικά. Κι όλο αυτό πια 
δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση ή μεγάλη 
τεκμηρίωση για να το ισχυριστείς πειστικά: 
τα media έχουν παίξει τον ρόλο τους στην 
αποχαύνωση μας, τον αποπροσανατολισμό 
μας, την ανοσία. την απάθειά μας. Μας έκα-
ναν, τουλάχιστον τους περισσότερους από 
αυτούς που έχουν ξεπεράσει το 35ο έτος της 
ηλικίας τους, ενοχικούς. Μας μετέδωσαν την 
νοοτροπία της ατομικής ευθύνης στα όρια 
του να έχουμε γίνει ενοχικοί. Περνάει ο ντα-
βατζής από πάνω σου, και δεν σκέφτεσαι 
ότι αυτός κάνει νταβατζιλίκι, η πρώτη σου 
σκέψη είναι ότι εσύ έχεις κάνει κάτι λάθος 
και εμποδίζεις, ότι κακώς στέκεσαι στη 

μέση. Έτσι μας μεγάλωσαν.
Ως κάποιος που έχει το προνόμιο να συνα-
ναστρέφεται νεότερους, με πονάει πολύ που 
εισπράττω την οργή τους για τους μεγαλύτε-
ρους. Με πονάει ακριβώς επειδή ξέρω ότι 
έχουν δίκιο. Τους φέραμε σε μια ρημαγμένη 
χώρα, επειδή δεν κάναμε τίποτα για να στα-
ματήσουμε αυτούς που τη ρήμαζαν και τη 
ρημάζουν. Οι προηγούμενοι μας μετέδωσαν 
αυτή τη νοοτροπία και εμείς, οι πολλοί, δεν 
καταφέραμε να την αμφισβητήσουμε και να 
την αλλάξουμε. Γίναμε το ίδιο ενοχικοί και 
ωχαδελφιστές, αν όχι μεγαλύτεροι.
Ως κάποιος που είχε εμπειρία διευθυντή σε 
έναν από τους μεγαλύτερους δημοσιογραφι-
κούς οργανισμούς στην ιστορία της χώρας, 
αν όχι τον μεγαλύτερο, έχω αποκρυσταλλω-
μένη άποψη για το μέγεθος της ευθύνης των 
media για την επικρατούσα κατάσταση της 
χώρας σε κάθε σημαντικό πεδίο της ζωής. 
Και μπορώ να πω ότι χαίρομαι πολύ που 
τα νέα παιδιά μεγαλώνουν μακριά από τα 

παραδοσιακά media. 
Αυτή είναι και η πιο ουσι-
αστική πτυχή της αισιο-
δοξίας μου ότι οι επόμε-
νες γενιές μπορεί να απο-
δειχθούν καλύτερες από 
την δική μου. Σκέφτομαι 
ότι τα τελευταία χρόνια 
τα παιδιά μεγαλώνουν 
χωρίς την πλύση εγκεφά-

λου που δεχόμασταν εμείς από την παιδική 
ακόμη ηλικία επειδή η ρημάδα η τηλεόραση 
ήταν πάντα ανοιχτή και “έπαιζε” τη μου-
σική των δελτίων ειδήσεων των κρατικών 
και ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Μεγα-
λώνουν μακριά από τις χάρτινες εφημερίδες 
που μας έκαναν κατηχητικό και μας φύτεψαν 
την νοοτροπία σχετικά με το αξιακό σύστημα 
της δημόσιας ζωής και μας γαλούχησαν για 
να γίνουμε κάποιοι που δεν δίνουμε ποτέ 
σημασία στα σημαντικά και δεν τολμάμε να 
διεκδικήσουμε τα αυτονόητα σε σχέση με 
την ποιότητα της ζωής μας. Μεγαλώνουν με 
ψηφιακή τεχνολογία, που τους δίνει πρό-
σβαση στην αντικειμενική ενημέρωση και 
τους ανοίγει τα μάτια όταν την αξιοποιούν, 
σε αντίθεση με εμάς που ρωτούσαμε τον 
γείτονα ή τον δάσκαλο στο σχολείο με την 
ελπίδα να «ξεστραβωθούμε».
Στο TikTok σήμερα βρίσκεις περισσότερη 
αλήθεια για τα Τέμπη από όση βρίσκεις στα 
παραδοσιακά και τα mainstream media. Και 
ευτυχώς τα παιδιά δίνουν μεγαλύτερη σημα-
σία στο TikTok.

Επί 2.5 δεκαετίες τα media μας 
έκρυβαν την αλήθεια για τα τρένα

Συγκλονίζει ο «ήρωας των Τεμπών» - «Δεν 
πίστευα πως θα ζήσω κάτι τέτοιο» - Η 
μαρτυρία του Ανδρέα που έσωσε 10 επιβάτες 

Σ
υγκλονίζει η μαρτυρία του 20χρο-
νοι φοιτητή της Ακαδημίας Εμπορι-
κού Ναυτικού, Ανδρέα Αλικανιώτη, 
επιβάτη της μοιραίας αμαξοστοιχί-

ας Intercity 62, ο οποίος απεγκλώβισε με 
αυτοθυσία τουλάχιστον δέκα συνεπιβάτες 
του, μετά τη φονική σύγκρουση.
Μιλώντας σήμερα στο Δημοτικό Ραδιό-
φωνο Θεσσαλονίκης, ο 20χρονος Ανδρέας 
με καταγωγή από τον Πύργο της Ηλείας και 
κάτοικος Αθηνών διηγήθηκε τις πρώτες 
στιγμές μετά τη μοιραία σύγκρουση, αλλά 
και τα όσα προηγήθηκαν στο τραγικό δρο-
μολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη.
«Είναι εικόνες που δεν πίστευα ποτέ ότι θα 
δω στη ζωή μου. Καταφέραμε μαζί με άλλα 
άτομα και βοηθήσαμε άλλους, βοηθήσαμε 
άτομα που ήταν βαριά τραυματίες, εγκαυ-
ματίες, κάποιες κοπέλες που δεν είχαν τη 
δύναμη τέλοσπάντων και καθησυχάσαμε 
τον κόσμο και καταφέραμε και απεγκλωβί-
σαμε και βρήκαμε και τρόπο, για να βγούμε 
από το βαγόνι» ανέφερε ο κ. Αλικανιώτης 
για τις προσπάθειες απεγκλωβισμού, απα-
ντώντας πως το βαγόνι 2, στο οποίο επέ-
βαινε ο ίδιος, «ήταν τουλάχιστον 50 άτομα».
«Ήτανε νέοι άνθρωποι», όπως είπε, 
για τους συνεπιβάτες του στο μοιραίο 
βαγόνι, από το οποίο «εγώ έφυγα τελευ-
ταίος» σημείωσε, καθώς βοήθησε προ-
ηγουμένως όσους μπορούσε, να βγουν 
από μέσα. «Ο τρόπος που κατάφερα είναι 
όπως το κάναμε όλοι, στο βαγόνι, εκεί 
στην καμπίνα» περιέγραφε ο νεαρός φοι-
τητής, λέγοντας πως «ήταν ο μόνος τρό-

πος που υπήρχε, ήταν να πηδήξουμε από 
το ύψωμα αυτό του τρένου, από το παρά-
θυρο πάνω γιατί είχε συρθεί, είχε μετατο-
πιστεί το τρένο, είχε γύρει περίπου 45 μοί-
ρες και έπρεπε από το παράθυρο να πηδή-
ξουμε κάτω στο χαντάκι του δρόμου, όπως 
βλέπετε δηλαδή και στις εικόνες των ειδή-
σεων». «Εκείνο το βαγόνι που έκανε το 
γάμα, υπάρχει ένα παράθυρο σπασμένο, 
ένα παράθυρο ανοιχτό. Ήταν το παράθυρο 
αυτό, από το οποίο πηδήξαμε», πρόσθεσε.
Ο ίδιος πήδηξε τελευταίος, προκειμένου 
να βοηθήσει όσο περισσότερους επιβά-
τες γινόταν, δηλώνοντας σήμερα πως «όσο 
μπόρεσα βοήθησα ότι μπορούσα να κάνω 
το έκανα, πιστεύω».
Ερωτηθείς αν μετά την ώρα της σύγκρου-
σης είδε νεκρούς επιβάτες μέσα στο βαγόνι, 
απάντησε πως «ήταν άτομα μέσα στο 
βαγόνι το 2 κυρίως πιστεύω στην μπρο-
στινή μεριά, δηλαδή με τις καμπίνες 1,2, 3 
ίσως», ενώ επισήμανε ότι υπήρχε μεγαλύ-
τερη από την αρχική καθυστέρηση, ήδη 
από τον σταθμό στο Παλαιοφάρσαλο.
«Είχε σταματήσει, είχε μια καθυστέρηση 
στο Παλαιοφάρσαλο, σταματήσανε, είπανε 
15 λεπτά ότι θα κάνουν καθυστέρηση, το 
οποίο κράτησε παραπάνω γύρω στα 20-25 
λεπτά. Μετά με το που κάναμε τη στάση 
στη Λάρισα μπήκαν κάποια άτομα, βγή-
καν, δεν γνωρίζω, δεν κοιτούσα εκείνη την 
ώρα, προφανώς» ανέφερε ο κ. Αλικανιώ-
της, συμπληρώνοντας πως «λίγο μετά τη 
Λάρισα, στα Τέμπη έγινε όλο το συμβάν 
αυτό».
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καναδάς

Άντρας αντιμετωπίζει σχεδόν 
100 κατηγορίες σε έρευνα για 
παραπλάνηση ανηλίκων

Έ
νας 31χρονος άνδρας από το 
Τορόντο αντιμετωπίζει σχεδόν 
100 κατηγορίες σε σχέση με μια 
έρευνα για την παραπλάνηση και 

σεξουαλική επίθεση ανήλικων θυμάτων, 
συμπεριλαμβανομένου ενός επτάχρονου 
παιδιού, σε όλο το Οντάριο.
Ο ντετέκτιβ Vijay Shetty ανακοίνωσε τη 
σύλληψη κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου το πρωί της Τετάρτης στο αρχηγείο 
της αστυνομίας.
Είπε ότι τα φερόμενα αδικήματα έλαβαν 
χώρα σε μια περίοδο περίπου δύο ετών 
μεταξύ Απριλίου 2021 και Φεβρουαρίου 
του τρέχοντος έτους.
Ο Σέτι είπε ότι οι ερευνητές πιστεύουν ότι 
ο ύποπτος στόχευσε πολλά από τα θύματα 
στο Διαδίκτυο μέσω ιστοτόπων κοινωνι-
κής δικτύωσης και σε ορισμένες περιπτώ-
σεις άλλαξε τις εικόνες του για να φαίνεται 
νεότερος.
«Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και πιστεύ-
ουμε ότι υπάρχουν περισσότερα θύματα», 

είπε. «Γνωρίζουμε ότι το να βγούμε μπρο-
στά δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά ζητάμε 
από οποιονδήποτε μπορεί να έχει αλλη-
λεπιδράσει μαζί του ή όποιον μπορεί να 
έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με την 
αστυνομία το συντομότερο δυνατό».
Η αστυνομία του Τορόντο είπε ότι η 
έρευνα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, όταν οι 
ερευνητές ενημερώθηκαν για έρευνα για 
δελεασμό παιδιών και σεξουαλική επί-
θεση που αφορούσε ένα νεαρό άτομο στο 
Thunder Bay.
Η αστυνομία εκτέλεσε ένταλμα έρευ-
νας σε μια κατοικία κοντά στη Weston 
Road και τη Finch Avenue West στη 
Βόρεια Υόρκη στις 7 Φεβρουαρίου. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της επιδρομής, 
φέρεται να κατέσχεσαν πολλές ηλεκτρο-
νικές συσκευές που περιείχαν αποδεικτικά 
στοιχεία που συνδέονται με το δελεασμό 
και τη σεξουαλική επίθεση στο Thunder 
Bay, καθώς και μεγάλη ποσότητα υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η Οτάβα τερματίζει τις αποστολές 
rapid test COVID-19 καθώς 
εκατομμύρια πρόκειται να λήξουν

Η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση στα-
μάτησε να στέλνει rapid tests 
COVID-19 σε επαρχίες καθώς ε-
κατομμύρια πρόκειται να λήξουν 

εντός του έτους και οι ειδικοί λένε ότι το 
άλλοτε απαραίτητο εργαλείο έχει χάσει τη 
σημασία του στην πανδημία.
Υπάρχουν 90 εκατομμύρια στον ομοσπον-
διακό κατάλογο, ανέφερε η Health Canada 
σε ένα email. Περίπου 80.000 από αυτές 
πρόκειται να λήξουν εντός έξι μηνών και 
6,5 εκατομμύρια εντός του έτους. Τα υπό-
λοιπα λήγουν εντός δύο ετών.
«Ο Καναδάς έχει ισχυρά αποθέματα και 
είναι καλά προετοιμασμένος για την αντι-
μετώπιση του COVID», είπε η Anne Génier 
από την Health Canada, σε ένα email.
Η Οτάβα έχει παραγγείλει περισσότερα 
από 811 εκατομμύρια γρήγορα τεστ από 
την αρχή της πανδημίας με τιμή περίπου 
5 δισεκατομμύρια δολάρια. Περίπου 680 

εκατομμύρια από αυτά πήγαν σε επαρχίες.
Καθώς το τέταρτο κύμα της πανδημίας 
έπληξε τη χώρα κοντά στα τέλη του 2021, 
κάθε περιοχή προσπαθούσε να κάνει όσο 
το δυνατόν περισσότερα τεστ. Τα νοσοκο-
μεία κατακλύστηκαν σε πολλές επαρχίες 
και οι γρήγορες δοκιμές αντιγόνου έγιναν 
κρίσιμο μέρος της αντιμετώπισης.
Η Health Canada είπε ότι η απόφαση να 
τερματιστούν οι αποστολές στα τέλη 
Ιανουαρίου ελήφθη σε συνεργασία με 
επαρχίες και περιοχές, καθώς οι περιφέ-
ρειες έχουν αρκετό εφοδιασμό.
Σχεδόν όλες οι περιοχές δήλωσαν ότι μέχρι 
στιγμής δεν έχουν καταστρέψει ή επανα-
προσδιορίσει τις γρήγορες δοκιμές αντι-
γόνου τους, επειδή η Health Canada παρέ-
τεινε την ημερομηνία λήξης για πολλές 
μάρκες. Δεν εξήγησαν το αναμενόμενο 
κόστος ή τη στρατηγική εάν οι δοκιμές 
λήξουν πριν χρησιμοποιηθούν.

`
Η καναδική οικονομία 
επιβραδύνθηκε περισσότερο από ό,τι 
αναμενόταν το τέταρτο τρίμηνο

Η καναδική οικονομία ήταν στάσιμη 
στα τέλη του 2022, δείχνει η τελευταία 
έκθεση για το ΑΕΠ, αλλά κάτω από τα 
απογοητευτικά δεδομένα κρύβονται 
ανθεκτικές καταναλωτικές δαπάνες 
που κρατούν την οικονομία όρθια.

Τ
ην Τρίτη, η Στατιστική Υπηρεσία του 
Καναδά ανακοίνωσε ότι το πραγ-
ματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
παρέμεινε αμετάβλητο το τέταρτο 

τρίμηνο του 2022 μετά από πέντε διαδοχι-
κά τρίμηνα ανάπτυξης.
Η έκθεση, η οποία ανέφερε ότι η οικονο-
μία συρρικνώθηκε κατά 0,1 τοις εκατό τον 
Δεκέμβριο, έδειξε μια πολύ πιο ζοφερή 
οικονομία από ό,τι περίμεναν, καθώς τα 
υψηλότερα επιτόκια είχαν πιο αξιοσημεί-
ωτο αντίκτυπο στην οικονομία.
Η προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστι-
κής Υπηρεσίας του Καναδά είχε προβλέψει 
ετήσιο ρυθμό ανά-
πτυξης 1,6% για το 
τρίμηνο.
Ωστόσο, η Στατι-
σ τ ική Υπηρεσ ία 
του Καναδά ανα-
μένει ότι η οικονο-
μία ανακάμπτει τον 
Ιανουάριο, σημει-
ώνον τας αύξηση 
0,3 τοις εκατό στο 
πραγματικό ΑΕΠ.
Μετά τη μείωση 
κατά 0,1 τοις εκατό 
το τρίτο τρίμηνο, οι 
δαπάνες των νοικο-
κυριών ανέκαμψαν κατά 0,5 τοις εκατό το 
τέταρτο τρίμηνο.
Ο διευθυντής οικονομικών της TD, Τζέιμς 
Ορλάντο, είπε ότι ο καταναλωτής, που είναι 
«η πραγματική μηχανή της καναδικής οικο-
νομίας», εξακολουθεί να τα πηγαίνει σχε-
τικά καλά.
Η επιβράδυνση του τέταρτου τριμήνου 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός 
ότι οι επιχειρήσεις συσσώρευσαν λιγότερα 
αποθέματα σε σχέση με τα δύο προηγού-
μενα τρίμηνα.
Ο Ορλάντο είπε ότι τα αποθέματα έφτα-
σαν σε επίπεδα ρεκόρ νωρίτερα το έτος ως 
αποτέλεσμα της χαλάρωσης των αλυσίδων 
εφοδιασμού. Αλλά αυτή η συσσώρευση 
δεν αναμενόταν να κρατήσει.

Εκτός από τα χαμηλότερα αποθέματα, οι 
πραγματικές επιχειρηματικές επενδύσεις 
μειώθηκαν για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, 
καθώς τα υψηλότερα επιτόκια αποδυνά-
μωσαν τις επενδύσεις σε στέγαση το 2022.
Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ανέφερε ότι το 
ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών 
ήταν έξι τοις εκατό το τέταρτο τρίμηνο, από 
5 τοις εκατό το προηγούμενο τρίμηνο.
Η έκθεση αποδίδει εν μέρει αυτή τη βελτί-
ωση στα οικονομικά των νοικοκυριών σε 
κρατικά επιδόματα, συμπεριλαμβανομένης 
της εφάπαξ συμπλήρωσης της έκπτωσης 
φόρου GST και της αύξησης 10 τοις εκατό 
στις πληρωμές Ασφάλειας Γήρατος για ηλι-
κιωμένους ηλικίας 75 ετών και άνω.
Η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων εισήγαγε 
αυτά τα μέτρα που στοχεύουν στους Κανα-
δούς με χαμηλότερο εισόδημα για να τους 
βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τον υψηλό-
τερο πληθωρισμό.

«Όλα αυτά μαζί σημαί-
νουν περισσότερα χρή-
ματα στις τσέπες των 
Καναδών και ... ότι οι 
Καναδοί θα ξοδέψουν 
περισσότερα», είπε ο 
Ορλάντο.
Η τελευταία έρευνα για 
το εργατικό δυναμικό 
έδειξε ότι η οικονο-
μία πρόσθεσε 150.000 
θέσεις εργασίας τον 
περασμένο μήνα. Οι 
λ ιαν ικέ ς  πωλήσε ις 
αυξήθηκαν επίσης τον 
Ιανουάριο.

Αυτά τα στοιχεία υποστηρίζουν τις προβλέ-
ψεις για ανάκαμψη της οικονομικής ανάπτυ-
ξης τον Ιανουάριο.
Ωστόσο, οι περισσότεροι οικονομολόγοι 
αναμένουν ότι η καναδική οικονομία δεν 
θα μπορέσει να αποφύγει την ύφεση το 
πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς τα υψη-
λότερα επιτόκια περιορίζουν τις δαπάνες.
Από τον Μάρτιο, η Τράπεζα του Καναδά 
αύξησε τα βασικά της επιτόκια από σχεδόν 
μηδέν στο 4,5%, το υψηλότερο που έχει 
σημειωθεί από το 2007.
Η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε τον Ιανου-
άριο ότι θα λάβει υπό όρους παύση των 
αυξήσεων των επιτοκίων για να αξιολογή-
σει πώς η οικονομία ανταποκρίνεται στα 
υψηλότερα επιτόκια.
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Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης (Jim) Κρίγκος και είμαι συνέταιρος
στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Gyro Group.
Επικοινωνήστε μαζί μου για όλες τις ανάγκες σας σχετικά με την αγορά 
καινούριου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου Mazda ή Hyundai.

Jim Krigos
Sales Manager, Partner

(416) 422-6501
JKRIGOS@GYROGROUP.CA

139 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROMAZDA.CA
127 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROHYUNDAI.COM
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Additional information:

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

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

*Hyundai will honour the retail incentive program rate applicable to the customer’s vehicle, which is ordered by way of a sold order, at the time the sold order is completed. A bill of sale, a credit application (if applicable for lease or loan) and a program protection record must be completed at the 
time that the sold order is completed for the applicable program rate to be protected. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2022/2023 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved credit and 
proof of income may be required. If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser will pay 
all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first weekly or 
bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. 
Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2023 TUCSON 2.5L Essential FWD/2023 KONA Essential FWD/2023 ELANTRA Essential IVT models with an annual lease rate of 6.99%/6.99%/6.99%. 
Total lease obligation is $20,875/$16,280/$15,634. Weekly lease payment of $95/$75/$70 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$595/$995 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and 
Destination charges of $1,925/$1,925/$1,775, levies and all applicable charges (excluding HST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. 
Additional charge of $0.12/km. ♦Price of model shown: 2023 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Shimmering Silver/2023 KONA N Line AWD Ignite Flame with Ultimate package/2023 ELANTRA N Line Ultimate Intense Blue is $45,404/$37,204/$34,554. Price includes Delivery and Destination charges of 
$1,925/$1,925/$1,775, levies and all applicable charges (excluding HST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may vary by dealer. *◊^♦^^Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle 
colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or 
see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at 
time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned 
or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners.

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

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

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

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

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

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

hyundaicanada.com

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

Don’t pay for 
90 days^

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

More ways to 
fall in love 
with winter.

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

FAST CHARGING SOLUTIONS UNIQUE FREESTYLE DOORS SUSTAINABLY SOURCED CORK ACCENTS 

THE SPIRIT OF MAZDA.
ELECTRIFIED FOR THE EVERYDAY. 

THE ALL-ELECTRIC MAZDA MX-30 IS HERE. 

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

CONDITIONS APPLY

2-YEAR NO-CHARGE
SCHEDULED

MAINTENANCE PLAN♦

+
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Ο 
Καναδάς ανακοίνωσε την απαγόρευση της χρήσης του TikTok σε κρατικές κινητές 
συσκευές, με τη δημοφιλή εφαρμογή να αφαιρείται από τις συσκευές της κυβέρ-
νησης, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα λήψης ξανά.
«Η κυβέρνηση του Καναδά έχει δεσμευτεί να διατηρεί ασφαλείς τις κυβερνητικές 

πληροφορίες», δήλωσε η πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών, Mona Fortier. «Μετά 
από έλεγχο του TikTok, διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή παρουσιάζει ένα απαράδεκτο επί-
πεδο κινδύνου για το απόρρητο και την ασφάλεια».
Η Fortier αναφέρει ότι η κίνηση είναι «ένα προληπτικό μέτρο, ιδιαίτερα λόγω των ανησυ-
χιών σχετικά με το νομικό καθεστώς που διέπει τις πληροφορίες που συλλέγονται από κινη-
τές συσκευές και είναι σύμφωνη με την προσέγγιση των διεθνών εταίρων μας».
Το TikTok αναφέρει στην Washington Post ότι η κίνηση είναι «περίεργη» και οι «ανησυχίες 
για την ασφάλεια» δεν έχουν βάση.
Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ ακολούθη-
σαν παρόμοια προσέγγιση, λέγοντας σε περίπου 35.100 εργαζόμενους να αφαιρέσουν το 
TikTok από επίσημες συσκευές, καθώς και από προσωπικά τηλέφωνα με πρόσβαση στις 
υπηρεσίες του Συμβουλίου της ΕΕ.
Η αμερικανική κυβέρνηση εν τω μεταξύ, έχει εγκλωβιστεί σε πολύχρονη μάχη με το κοινω-
νικό δίκτυο, που ανήκει στην ByteDance με έδρα το Πεκίνο. Αρκετές πολιτείες και ομοσπον-
διακές υπηρεσίες απαγόρευσαν την εφαρμογή από συσκευές της κυβέρνησης, επικαλούμε-
νοι «πιθανή κατασκοπεία» από την Κίνα.

Ο Καναδάς απαγορεύει 
το TikTok σε κυβερνητικά 
τηλέφωνα, λόγω «κινδύνου για 
το απόρρητο και την ασφάλεια»

Δίκτυο νοσοκομείων 
Mississauga έλαβε υπόσχεση 
δωρεάς $75εκατ. για την 
κατασκευή του μεγαλύτερου 
νοσοκομείου στο Καναδά

Μια εταιρεία με έδρα τη Mississauga 
δεσμεύτηκε να δωρίσει δεκάδες 
εκατομμύρια δολάρια σε μια 
προσπάθεια να χτίσει τη μεγαλύτερη 
μονάδα υγειονομικής περίθαλψης 
στη χώρα.

Η 
Trillium Health Partners (THP), 
η οποία διαχειρίζεται δύο νο-
σοκομεία στη Mississauga και 
ένα νοσοκομείο στο δυτικό ά-

κρο του Τορόντο, αποκάλυψε στην ανα-
κοίνωση της Τετάρτης στην οποία πα-
ρευρέθηκε ο πρωθυπουργός του Οντά-
ριο Νταγκ Φορντ 
ότι η εταιρεία α-
νάπτυξης βιομη-
χαν ικών ακ ινή -
τ ων  η  Or l ando 
Corporation θα κα-
λύψει κάθε δωρεά 
έως και 75 εκατομ-
μύρια δολάρια για 
την  προσπάθεια 
συγκέντρωσης κε-
φαλαίων.
Εάν συγκεν τρω-
θεί ολόκληρο το 
ποσό, 50 εκατομ-
μύ ρ ια  δ ολά ρ ια 
θα διατεθούν στο 
νοσοκομείο Peter Gilgan Mississauga 
που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως. 
Ο Gilgan, ο ιδρυτής του κατασκευαστή 
σπιτιών Mattamy Homes, έκανε μια ιδι-
ωτική δωρεά 105 εκατομμυρίων δολα-
ρίων πέρυσι στο νοσοκομείο που θα 
φέρει το όνομά του.
Η κατασκευή του έργου πρόκειται 
να ξεκινήσει το 2025 και, με την ολο-
κλήρωσή του, το νοσοκομείο θα στε-
γάσει περισσότερες από 950 κλίνες – 

οι οποίες σύμφωνα με την THP θα το 
κάνουν το μεγαλύτερο νοσοκομείο της 
χώρας.
«Το εξαιρετικό ταιριαστό δώρο της 
Orlando Corporation, το μεγαλύτερο 
που έγινε ποτέ, υπόσχεται να ενθαρ-
ρύνει το πνεύμα προσφοράς σε ολό-
κληρη την κοινότητά μας για τη δημι-
ουργία ενός νέου είδους υγειονομικής 
περίθαλψης στο West GTA», δήλωσε την 
Τετάρτη η Πρόεδρος και Διευθύνουσα 
Σύμβουλος του Ιδρύματος THP Caroline 
Riseboro. «Αυτό το εμπνευσμένο δώρο 
θα διπλασιάσει τον αντίκτυπο όλων των 
δωρεών από την κοινότητα, μεγεθύνο-

ντας την υποστήριξή 
τους για να επιτρέ-
ψει στο νοσοκομείο 
να επιτύχει ακόμη 
περισσότερα».
Η THP είπε ότ ι το 
υπόλοιπο της πιθα-
νής δωρεάς 75 εκα-
τομμυρίων δολαρίων 
θα διατεθεί για την 
κατασκευή μιας διώ-
ροφης μονάδας ψυχι-
κής υγείας στο νοσο-
κομείο και γ ια την 
υποστήριξη της θερ-
μοκοιτίδας έρευνας 
και καινοτομίας του 

νοσοκομειακού δικτύου.
Το  σ η μ ε ρ ι ν ό  Ν ο σ ο κο μ ε ίο  T H P 
Mississauga, που βρίσκεται στην οδό 
Hurontario και στο Queensway West, 
θα συνεχίσει να εξυπηρετεί την περιοχή 
μέχρι να κατεδαφιστεί μετά την ολοκλή-
ρωση του νέου έργου.
Η THP είπε ότι ο νέος χώρος θα τριπλα-
σιαστεί σχεδόν από το μέγεθος της τρέ-
χουσας τοποθεσίας και θα εκτείνεται σε 
2,8 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια.

Συλλυπητήρια από τον Τριντό για 
την τραγωδία στα Τέμπη

Ο
ι σκέψεις μου «είναι με τον ελληνικό λαό, καθώς θρηνεί τα θύματα ενός τραγι-
κού δυστυχήματος» έγραψε o πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, σε 
μήνυμά του μέσω Twitter για την τραγωδία στα Τέμπη.
Ο Καναδός πρωθυπουργός εκφράζει, παράλληλα, βαθύτατα συλλυπητήρια 

στους οικείους των θυμάτων και εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση σε όσους τραυμα-
τίστηκαν.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε, με μήνυμά του στο Twitter στα 
αγγλικά, όλο τον κόσμο που έστειλε μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης στη χώρα μας 
μετά την τραγωδία με τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη.«Μας εμψυχώνουν τα μηνύματα 
συμπαράστασης και συμπόνοιας από όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε όλους όσοι μας προ-
σέγγισαν αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή», έγραψε.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

 Πάνω από 60.000 ασθενείς με σπάνια 
νοσήματα ζουν σήμερα στην Κύπρο, 
αναφέρει ο ΟΚΥπΥ με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων στις 
28 Φεβρουαρίου, επισημαίνοντας ότι «οι 
ασθενείς είναι σπάνιοι και μοναδικοί, αλλά 
όχι μόνοι».

Σ
ε ανακοίνωση σχετικά με την Παγκόσμια Η-
μέρα, ο ΟΚΥπΥ σημειώνει ότι η κλινική Γε-
νετικής και η Παιδιατρική Κλινική του Νο-
σοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ 

(ΝΑΜ ΙΙΙ) κατέχουν εξέχοντα ρόλο στην διάγνωση 
και αντιμετώπιση σπάνιων παθήσεων. Επισημαί-
νεται, εξάλλου, ότι το 50% των σπάνιων εμφανίζε-
ται στην παιδική ηλικία, καθώς είναι συνήθως κλη-
ρονομικές και συχνά επιφέρουν χρόνια αναπηρία.
Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ), ένα νόσημα θεωρείται σπάνιο όταν προσβά-
λει 5 στα 10.000 άτομα στην Κοινότητα, αναφέρει 
ο ΟΚΥπΥ, προσθέτοντας ότι συνολικά έχουν κατα-
γραφεί παγκοσμίως γύρω στα 8.000 σπάνια νοσή-
ματα και υπολογίζεται ότι περίπου 37.000.000 
Ευρωπαίοι έχουν προσβληθεί από μία σπάνια 
ασθένεια. Στην Κύπρο οι ασθενείς με σπάνια νοσή-
ματα πάσχουν από νευρολογικές παθήσεις, ενδο-

γενείς διαταραχές του μεταβολισμού, ενδοκρινο-
λογικές παθήσεις κ.α.
Η Κλινική Γενετικής του ΝΑΜ ΙΙΙ, αναφέρει ο 
ΟΚΥπΥ, αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα σε ό,τι 
αφορά τη διάγνωση και θεραπεία των σπάνιων 
νοσημάτων, καθώς σε καθημερινή βάση συνερ-
γάζεται με αξιόπιστα και αναγνωρισμένα διαγνω-
στικά κέντρα. Δεδομένου ότι στην πλειοψηφία 
τους οι γενετικές παθήσεις είναι πολυσυστηματι-
κές, η Κλινική Γενετικής του ΝΑΜ ΙΙΙ αναλαμβάνει 
ρόλο συντονιστή μεταξύ όλων των επαγγελματιών 
υγείας που δραστηριοποιούνται στην περίθαλψη 
και φροντίδα των ασθενών, προσθέτει.
Η Παιδιατρική Κλινική του ΝΑΜ ΙΙΙ, χάριν στην 
πληθώρα υποειδικοτήτων που διαθέτει, σύμφωνα 
με τον ΟΚΥπΥ, καθώς και τον υψηλό δείκτη υπο-
ψίας για σπάνια νοσήματα, τη συνεργασία των 
ειδικών και τη διασύνδεση με κέντρα του εσωτε-
ρικού και του εξωτερικού, προσφέρει έγκαιρη και 
έγκυρη διάγνωση στους ασθενείς με σπάνια νοσή-
ματα.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο της Κλι-
νικής Γενετικής και της Παιδιατρικής Κλινικής του 
ΝΑΜ ΙΙΙ και ραντεβού παρέχονται στο https://
shso.org.cy/hospital/nosokomeio-archiepiskopou-
makareiou-iii/ ή στα τηλέφωνα 22405117 και 
22405003.

ΟΚΥπΥ: Πάνω από 60.000 ασθενείς με 
σπάνια νοσήματα ζουν στην Κύπρο

Δήμος Στροβόλου: Παραχώρηση εσόδων από 
τις φθινοπωρινές εκδηλώσεις σε φορείς

Ε
πιταγές από τα έσοδα των πωλήσεων των εισι-
τηρίων από μουσικές και θεατρικές εκδηλώ-
σεις της φθινοπωρινής περιόδου 2022 παρέ-
δωσε ο Δήμαρχος Στροβόλου, Ανδρέας Παπα-

χαραλάμπους, στο πλαίσιο της πολιτιστικής και κοινω-
νικής δράσης του Δήμου Στροβόλου, ο οποίος συνα-
ντήθηκε με εκπροσώπους φιλανθρωπικών φορέων.
Σε σημερινή ανακοίνωσή του, ο Δήμος Στροβόλου 
αναφέρει ότι το συνολικό ποσό που παραχωρήθηκε 
στους φιλανθρωπικούς φορείς από τα έσοδα των 
παραστάσεων της εν λόγω περιόδου ανέρχονται στο 
ποσό των €8.356,47.
Αναλυτικότερα, παραχωρήθηκε ποσό ύψους 
€1.666,00 παραχωρήθηκε στο Αρμενικό Σύνδεσμο 
Μέριμνας (Armenian Relief Society), από τα έσοδα 
της Θεατρικής παράστασης «Φωτεινή» της Ευρυ-
δίκης Περικλέους, που δόθηκε στις 26/9/22, ποσό 
ύψους €400,00 παραχωρήθηκε στον Σύνδεσμο Μυο-
παθών Κύπρου, από τα έσοδα του Ρεσιτάλ για βιολί 
και πιάνο «Μουσικές αποδράσεις» που δόθηκε στις 
20/10/22 και ποσό ύψους €1.933,33 παραχωρήθηκε 

στο Ταμείο Ευημερίας «Στέγη Νέα Ελεούσα» από τα 
έσοδα της συναυλίας «Τραγουδώ και στηρίζω τον 
συνάνθρωπό μου», με τη Συμφωνική Μπάντα Δήμου 
Στροβόλου – Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου 
και σολίστ τον Κύρο Πατσαλίδη, που δόθηκε στις 
27/10/22.
Επίσης, παραχωρήθηκε ποσό ύψους €1.400,00 
παραχωρήθηκε στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Σύνδρομο 
Down, από τα έσοδα της παράστασης «Μακρυκω-
σταίοι και Κοντογιώργηδες» από τον ΘΟΚ, που 
δόθηκε στις 06/10/22, ποσό ύψους €1.533,33 παρα-
χωρήθηκε στο 76ο Σύστημα Προσκόπων Κύπρου 
από τα έσοδα της συναυλίας «Memories» που δόθηκε 
στις 25/10/22, ποσό ύψους €566,67 παραχωρήθηκε 
στον Παγκύπριο Αντιλευχαιμικό Σύνδεσμο «Ζωή» 
από τα έσοδα της κοινής παράστασης των Ομίλων του 
Δήμου «Η κλασική μουσική συναντά την ελληνική» 
που δόθηκε στις 23/11/22, καθώς επίσης ποσό ύψους 
€857,14 παραχωρήθηκε στον Σύνδεσμο για άτομα με 
Αυτισμό από τα έσοδα της συναυλίας «Ο Ήχος μιας 
πόλης – Θεσσαλονίκη» που δόθηκε στις 28/11/22.

Σ
το 51,5% του ΑΕΠ έφτασαν οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρ-
νησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2021, καθώς η οικονομία συνέχι-
σε να επηρεάζεται από την πανδημία και τα μέτρα κατά της νόσου 
COVID-19, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η 

Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.
Η μείωση που καταγράφηκε στο ποσοστό σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος (52,8%) ήταν αποτέλεσμα των αυξήσεων στο ΑΕΠ, τη στιγμή που κατα-
γράφηκε επίσης αύξηση και στις συνολικές δαπάνες (7475 δις ευρώ το 2021 
σε σχέση με 7111 δις ευρώ το 2020, αύξηση 364 δις ευρώ, κατά 5,1% σε 
σχέση με το 2020).
Η μείωση αυτή καταγράφηκε και στην Κύπρο, όπου οι συνολικές δαπάνες 
της γενικής κυβέρνησης βρίσκονταν στο 43,1% του ΑΕΠ το 2021 σε σχέση 
με 44,6% το 2020.
Το μεγαλύτερο μερίδιο των κυβερνητικών δαπανών στην ΕΕ το 2021 αφο-
ρούσε τον τομέα της κοινωνικής προστασίας (20,5% του ΑΕΠ), και ακο-
λουθούσαν η υγεία (8,1%), τα οικονομικά θέματα (6,3%) και τις δημόσιες 
υπηρεσίες γενικής φύσεως (6,0%) και την παιδεία (4,8%). Πολύ μικρότερο 
μερίδιο αφορούσε τη δημόσια τάξη και ασφάλεια (1,7%), την άμυνα (1,3%), 
ψυχαγωγία, πολιτισμό και θρησκεία (1,2%), την προστασία του περιβάλλο-
ντος (0,8%) και στην στέγαση και κοινωνικές παροχές (0,6%).
Στην Κύπρο, το μεγαλύτερο μερίδιο των κυβερνητικών δαπανών αφορούσε 
την κοινωνική προστασία (12,5% του ΑΕΠ), και ακολουθούσαν οι δημόσιες 
υπηρεσίες γενικής φύσεως (6,9%), η υγεία (6,4%), η παιδεία (5,5%), τα οικο-
νομικά θέματα (5,2%), η στέγαση και οι κοινωνικές παροχές (1,9%), η άμυνα 
(1,8%), η δημόσια τάξη και ασφάλεια (1,7%), ψυχαγωγία, πολιτισμός και 
θρησκεία (0,7%) και η προστασία του περιβάλλοντος (0,4%).
Σε επίπεδο ΕΕ, καταγράφηκε αύξηση στις δαπάνες της γενικής κυβέρνη-
σης σε όλους τους τομείς, ωστόσο οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν 
στους τομείς της υγείας (+103 δις ευρώ), των οικονομικών θεμάτων (+96 δις) 
και της κοινωνικής προστασίας (+41 δις).
Παράλληλα καταγράφηκε μείωση κατά 50 δις στις δαπάνες για την ανερ-
γία, ωστόσο το κενό αυτό καλύφθηκε από αυξήσεις στον τομέα που αφορά 
τους ηλικιωμένους και άλλους τομείς που εμπίπτουν στην κοινωνική προ-
στασία.
Στην Κύπρο καταγράφηκε πιο σύνθετη εικόνα, με μείωση στους τομείς της 
κοινωνικής προστασίας (από 13,4% του ΑΕΠ σε 12,5%), των δημοσίων 
υπηρεσιών γενικής φύσεως (7,5% σε 6,9%), την παιδεία (5,8% σε 5,5%), τα 
οικονομικά θέματα (5,5% σε 5,2%), την άμυνα (1,9% σε 1,8%), την δημόσια 
τάξη και ασφάλεια (1,8% σε 1,7%) και ψυχαγωγία, πολιτισμό και θρησκεία 
(0,9% σε 0,7%).
Από την άλλη, καταγράφηκε αύξηση στον τομέα της υγείας (5,9% σε 6,4%), 
της στέγασης και των κοινωνικών παροχών (1,5% σε 1,9%) και της περιβαλ-
λοντικής προστασίας (0,3% σε 0,4%).
Ανά κράτος μέλος, η κοινωνική προστασία ήταν η πρώτη κατηγορία σε όλα 
τα κράτη μέλη το 2021. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιρλαν-
δία (8,7%), τη Μάλτα (11,0%), την Κύπρο (12,5%) και την Ουγγαρία (13,1%), 
και τα υψηλότερα στη Γαλλία (24,8%), τη Φινλανδία (24,6%) και την Ιταλία 
(23,4%).
Τα μεγαλύτερα ποσοστά των γενικών κυβερνητικών δαπανών σε σχέση 
με το ΑΕΠ για τον τομέα της υγείας καταγράφηκαν το 2021 στην Αυστρία 
(10,1%), τη Τσεχία (9,8%) και τη Δανία και τη Γαλλία (και οι δύο 9,2%).
Τα μεγαλύτερα ποσοστά όσον αφορά τις δαπάνες για οικονομικά θέματα 
καταγράφηκαν στην Ελλάδα (10,7%), την Αυστρία (9,3%), την Ουγγαρία 
(9,2%) και τη Μάλτα.
Όσον αφορά τον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών γενικής φύσεως, τα 
μεγαλύτερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιταλία και την Φινλανδία (και τα 
δύο 8,1%), την Ουγγαρία (8,0%) και την Ελλάδα (7,9%).

Μείωση του μεριδίου στο 
ΑΕΠ κυβερνητικών δαπανών 
σε ΕΕ και Κύπρο για το 2021
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

 Τη συνδρομή των 
ευρωπαϊκών θεσμών 
ώστε να ασκηθούν πιέσεις 
προς την Τουρκία για να 
εμποδιστούν νέα βήματα 
αλλαγής του καθεστώτος 
της Αμμοχώστου, ζήτησε 
αντιπροσωπεία του Δήμου 
Αμμοχώστου στις επαφές 
που είχε στις Βρυξέλλες 
με αξιωματούχους 
της Κομισιόν και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μ
ιλώντας σε συνέ-
ντευξη Τύπου στη 
Μόνιμη Αν τ ιπρο-
σωπεία της Κύπρου 

στην ΕΕ, ο Δήμαρχος Αμμοχώ-
στου Σίμος Ιωάννου ανέφερε 
πως στις επαφές που είχαν τα μέ-
λη της αποστολής μετέφεραν το 
ιστορικό των έκνομων ενεργειών 
της Τουρκίας και της τ/κ πλευράς 
στα Βαρώσια, και πως εξήγησαν 
πως η πόλη δεν ανήκει στον Τα-
γίπ Ερντογάν αλλά στους Ε/κ και 
Τ/κ νόμιμους κατοίκους της.
Οι συνομιλητές του Δήμου Αμμο-
χώστου συμφώνησαν πως το 
κλειδί είναι η διαδικασία επίλυ-
σης του Κυπριακού να ξεκινήσει 
από εκεί που έμεινε, και πως οι 
θέσεις για λύση δύο κρατών δεν 
μπορούν να γίνουν αποδεκτές, 
ενώ παραδέχθηκαν πως η κατά-
σταση είναι σήμερα δύσκολη 
λόγω της στάσης του Ταγίπ Ερντο-
γάν.
Ο κ. Ιωάννου στάθηκε ιδιαίτερα 
στη συμμετοχή δύο νέων Αμμο-
χωστιανών στα εγκαίνια της έκθε-
σης φωτογραφίας για την Αμμό-
χωστο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο την Τρίτη, οι οποίοι μοιράστη-
καν τις εμπειρίες τους και τις σκέ-
ψεις τους για το μέλλον της πόλης.
Όπως τόνισε, θα πρέπει να δοθεί 
η δυνατότητα στους κατοίκους να 
συνεργαστούν και να επαναφέ-

ρουν την πόλη στη θέση που είχε 
στην Κύπρο, αλλά και στην περι-
οχή της ανατολικής Μεσογείου, 
πριν την εισβολή.
Ερωτηθείς για τις προσδοκίες 
που έχει από τη νέα κυπριακή 
Κυβέρνηση, ο Δήμαρχος Αμμο-
χώστου επεσήμανε ως θετικό 
το γεγονός πως ο νέος Υπουρ-
γός Εξωτερικών στις πρώτες του 
δηλώσεις  αναφέρθηκε στην 
προτεραιότητα του θέματος της 
Αμμοχώστου. Παραδέχθηκε πως 
στο παρελθόν στην ε/κ πλευρά 
φανήκαμε «επιμηθείς και όχι 
προμηθείς» και πως έγιναν λάθη, 
αλλά πως θα δοθεί πίστωση χρό-
νου για την Κυβέρνηση να προ-
χωρήσει με τους σχεδιασμούς 
της.
Ο Δήμαρχος Αμμοχώστου ανα-
φέρθηκε στις επαφές που οι 
εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμ-
βουλίου είχαν κατά τη διάρκεια 
της εβδομάδας με την Κύπρια 
Επίτροπο Υγείας Στέλλα Κυριακί-
δου, καθώς και με την Δέσποινα 
Σπανού, επικεφαλής του γρα-
φείου του Αντιπρο-
έδρου της Κομι-
σ ιόν Μαργαρίτη 
Σχοινά.
Ο κ. Ιωάννου έκανε 
λόγο  γ ια  κα λή 
συνάντηση με την 
κ. Σπανού, επι-
σημαίνον τας τη 
σημασία της στή-
ριξης από τον κ. Σχοινά ο οποίος 
παρευρέθηκε την Τρίτη και στα 
εγκαίνια της έκθεσης φωτογρα-
φίας για την Αμμόχωστο.
Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε 
επίσης με τον Χούγκο Σομπράλ, 
διευθυντή του γραφείου της Επι-
τρόπου Συνοχής και Μεταρρυθ-
μίσεων Ελίζα Φερέιρα, τον ειση-
γητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου για την έκθεση προόδου των 
ενταξιακών της Τουρκίας, Νάτσο 
Σάντσεθ Αμόρ (Σοσιαλδημοκρά-

τες, Ισπανία), τον γενικό γραμμα-
τέα της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα-
τος Σάιμον Μπουσουτίλ, τον αντι-
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου Δημήτρη Παπαδημούλη 
(Αριστερά, Ελλάδα), τον συμπρό-
εδρο της Μικτής Κοινοβουλευ-
τικής Επιτροπής ΕΕ - Τουρκίας 
Σεργκέι Λαγκοντίνσκι (Πράσινοι, 
Γερμανία) και τον συντονιστή των 
μελών των Σοσιαλδημοκρατών 
στην επιτροπή εξωτερικών υπο-
θέσεων (AFET) Τονίνο Πιτσούλα.
Ο Δήμαρχος Αμμοχώστου έκανε 
ιδιαίτερη αναφορά στη συνά-
ντηση με την επικεφαλής της κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής Ανα-
φορών (PETI) Ντολόρ Μοντσεράτ 
(ΕΛΚ, Ισπανία), λόγω της ανοιχτής 
αναφοράς που κατατέθηκε το 
2004 στην κοινοβουλευτική επι-
τροπή, και για την οποία έγιναν 
δύο επισκέψεις των ευρωβουλευ-
τών στην περίκλειστη πόλη των 
Βαρωσίων το 2007 και το 2018.
Μάλιστα ανέφερε πως συζητή-
θηκε το ενδεχόμενο επίσκεψης 

της κ. Μοντσεράτ 
εκ μέρους της επι-
τροπής αναφορών 
στην περιοχή ώστε 
να διαπιστώσει η 
ίδια την κατάσταση 
που  επ ικρα τ ε ί. 
Κληθείς να σχολι-
άσει αν υπάρχουν 
σκέψεις να επιδι-

ωχθεί νέα έκθεση της επιτροπής 
αναφορών για το Βαρώσι, ο κ. 
Ιωάννου και το μέλος του δημο-
τικού συμβουλίου Αντρέας Βρα-
χίμης συμφώνησαν πως αυτό 
δεν θα ήταν απαραίτητα θετικό 
καθώς η σημερινή έκθεση ικα-
νοποιεί πλήρως τον Δήμο και την 
ε/κ πλευρά.
Ο Δήμαρχος Αμμοχώστου σημεί-
ωσε ακόμα πως κατά τη συνά-
ντηση με την Επίτροπο Κυριακί-
δου συζητήθηκε η πιθανότητα 

μιας κοινής εκδήλωσης Ε/κ και 
Τ/κ νέων από την Αμμόχωστο στο 
Σπίτι της Ευρώπης στη Λευκωσία, 
η οποία μπορεί να γίνει υπό την 
αιγίδα της Κύπριας Επιτρόπου.
Όσον αφορά τη συνδρομή της 
νέας κυπριακής Κυβέρνησης 
στην προσπάθεια για την Αμμό-
χωστο, υπογράμμισε πως ο 
Δήμος θεωρεί καθήκον την πρό-
ταξη του θέματος σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, καθώς όπως είπε, αν 
χαθεί το Βαρώσι αυτή θα είναι η 
ταφόπλακα του Κυπριακού, προ-
ειδοποιώντας πως η Αμμόχω-
στος σαλαμοποιείται καθώς η τ/κ 
πλευρά ανοίγει σταδιακά μέρη 
της περίκλειστης πόλης.
Υπογράμμισε αρκετές φορές 
πως διαφωνεί με το επιχείρημα 
περί μη Αμμοχωστοποίησης του 
Κυπριακού, τονίζοντας πως η 
τύχη που είχαν άλλες πόλεις και 
δήμοι των κατεχομένων που δεν 
μπορούν πλέον να επιστραφούν 
υπό ε/κ διοίκηση, την είχαν ήδη 
και περιοχές της ίδιας της Αμμο-
χώστου με τα Βαρώσια να παρα-
μένει το τελευταίο σημείο.
Ερωτηθείς τι μπορεί πρακτικά 
να γίνει και τι συζητήθηκε κατά 
τις επαφές με τους Ευρωπαίους 
αξιωματούχους, ο κ. Ιωάννου 
σημείωσε πως υπάρχει συμφω-
νία να υπάρξει μια προσπάθεια 
από τη βάση του πληθυσμού που 
να αναγκάσει τις πολιτικές ηγε-
σίες να αναλάβουν βήματα για το 
Κυπριακό.
Σε σχέση με τις επαφές που ο 
Δήμος Αμμοχώστου έχει με τον 
Τ/κ δήμο Αμμοχώστου - ο οποίος 
όπως θύμισε προβλέπεται από 
το Σύνταγμα - ο κ. Ιωάννου ανέ-
φερε πως μετά την παγοποίηση 
της συνεργασίας από τον προη-
γούμενο δήμαρχο, Ισμαήλ Αρτέρ, 
γίνονται τώρα επαφές με τον νέο 
δήμαρχο Σουλεϊμάν Ουλουτσάι 
και πως αναμένεται σύντομα 
συνάντηση.

Τ
ο Terra Cypria-το Κυπρι-
ακό Ίδρυμα Προστα-
σίας του Περιβάλλο-
ν τος, θεωρεί ότ ι το 

Τοπικό Σχέδιο (ΤΣχ) Ακάμα, 
όπως έχει εγκριθεί και δημοσι-
ευτεί, φαίνεται να διασφαλίζει 
τη διατήρηση των προστατευ-
όμενων περιοχών του Δικτύου 
Natura 2000 και την προστα-
σία γενικότερα του φυσικού και 
ημι-φυσικού περιβάλλοντος 
της Χερσονήσου του Ακάμα 
και του μοναδικού του τοπίου, 
αποτρέποντας την διάσπαρτη 
ανάπτυξη εντός της Χερσονή-
σου.
Σε ανακοίνωσή του το Terra 
Cypria εκφράζει ικανοποί-
ηση αφού όπως αναφέρει, στο 
ΤΣχ Ακάμα, έχουν ενσωματω-
θεί όλοι οι νομικά δεσμευτικοί 
όροι της τελικής Έκθεσης Ειδι-
κής Οικολογικής Αξιολόγησης 
(Δέουσας Εκτίμησης) και της 
τελικής Γνωμάτευσης της Στρα-
τηγικής Μελέτης Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων, την οποία 
εξέδωσε το Τμήμα Περιβάλλο-
ντος στις 20/2/2023.
Παράλληλα, σημειώνεται, με 
την προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης, φαίνεται να προω-
θεί και την ευημερία των τοπι-
κών κοινοτήτων.
Ωστόσο το ίδρυμα αναφέρει 
ότι, μαζί με τη δημοσιοποίηση 
του ΤΣχ Ακάμα ανέμεναν και 
τη δημοσιοποίηση των αντι-
σταθμιστικών μέτρων που θα 
δοθούν, για τη ρύθμιση του 
θέματος της ιδιωτικής γης.
Η διαχρονική εισήγηση του 
Terra Cypria, αναφέρεται, ήταν 
η ρύθμιση του θέματος της 
ιδιωτικής γης να υλοποιού-
ταν, πρωτίστως, μέσω ξεχωρι-
στής νομοθεσίας για μεταφορά 
συντελεστή δόμησης, και με 
αφορμή το ΤΣχ Ακάμα, θα μπο-
ρούσε αυτό να αποτελέσει ένα 
οριζόντιο εργαλείο για ρύθ-
μιση των ιδιωτικών περιουσιών 
εντός προστατευόμενων περιο-
χών σε ολόκληρη τη Κύπρο.
Το ίδρυμα καλεί τις αρμόδιες 
Αρχές να προχωρήσουν τάχι-
στα στην θέσπιση των αντι-
σταθμιστικών μέτρων.

Terra Cypria: 
Αποτράπηκαν τα 
χειρότερα για το 
Τοπικό Σχέδιο Ακάμα

Τη συνδρομή των ευρωπαϊκών θεσμών ζήτησε 
αντιπροσωπεία του Δήμου Αμμοχώστου
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Τ
ο ιταλικό Δημοκρατικό κόμμα θα 
μπορούσε να ελπίζει σε καλύτερες 
μέρες; Η απάντηση είναι «ναι». Και 
αυτό διότι από το βράδυ της Κυρια-

κής στο τιμόνι του σοσιαλιστικού κόμματος 
της Ιταλίας βρίσκεται η Έλι Σλάιν η οποία α-
πειλεί την πρωτοκαθεδρία της πρωθυπουρ-
γού Τζόρτζια Μελόνι, καθώς εμφανίζεται 
ως το νέο «αίμα» της ιταλικής κεντροαρι-
στεράς.
Η Ελι Σλάιν διέψευσε τα προγνωστικά κερ-
δίζοντας τον αντίπαλό της Στέφανο Μπο-
νατσίνι, συγκεντρώνοντας το 53,8% των 
ψήφων σε μία διαδικασία όπου συμμετεί-
χαν πάνω από 1 εκατ. μέλη και φίλοι του 
Δημοκρατικού κόμματος. Μάλιστα κατά-
φερε κάτι πρωτόγνωρο καθώς έγινε η νεό-
τερη επικεφαλής και η πρώτη γυναίκα που 
αναλαμβάνει τις τύχες του κόμματός.
«Ο λαός των Δημοκρατικών είναι ζωντα-
νός και είναι έτοιμος να σηκώσει και πάλι 
το ανάστημά του, με ξεκάθαρη γραμμή. 
Θέλουμε να αποτελέσουμε πρόβλημα 
για την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι», 
τόνισε στις πρώτες της δηλώσεις μετά τον 
εκλογικό της θρίαμβο. Για να πετύχει αυτό 
τον θρίαμβο κατάφερε να πάρει με το μέρος 
της τα νεανικά κοινά σε μεγάλες πόλεις 
όπως το Μιλάνο, το Τορίνο, τη Νάπολη 

αλλά και σε παραδοσιακές περιοχές όπου 
κυριαρχεί η αριστερά στην κεντρική Ιταλία. 
Όμως, όπως αναφέρει δημοσκόπηση της 
YouTrend έχασε τις περισσότερες περιοχές 
στα νότια.
Η Έλι Σλάιν γεννήθηκε πριν 37 χρόνια και 
έχει τριπλή ιθαγένεια. Ο πατέρας της Σλάιν 
είναι Εβραίος Αμερικανός πολιτικός επιστή-
μονας καιη μητέρα της Ιταλίδα καθηγήτρια 
νομικής. Γεννήθηκε στην Ελβετία, είναι Ιτα-
λοαμερικανικής καταγωγής, προοδευτική, 
φεμινίστρια, μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότη-
τας, ενώ δεν έχει διστάσει να δηλώσει ανοι-
χτά ότι είναι bisexual.
Μάλιστα το 2020 αποκάλυψε τις σεξουα-
λικές της προτιμήσεις στον αέρα δημοφι-
λούς τηλεοπτικής εκπομπής. Ακόμη είχε πει 
ότι εκείνη την περίοδο είχε σχέση με μία 
γυναίκα. «Έχω αγαπήσει πολλούς άνδρες, 
έχω αγαπήσει πολλές γυναίκες. Αυτή τη 
στιγμή είμαι [σε σχέση] με μια γυναίκα και 
είμαι ευτυχισμένη», δήλωσε τότε.
Κατά τη διάρκεια του προεκλογικού μαρα-
θωνίου της δεν δίσταζε να μιλάει για τα 
δικαιώματα που έχουν άτομα της LGBTQ+ 
κοινότητας, ενώ μιλούσε για την ισότητα 
των φύλων, την ανάγκη ενίσχυσης της 
συμπερίληψης ως μιας ουσιαστικής και 
ισότιμης ένταξης της διαφορετικότητας.

Την κίνηση του Τούρκου 
προέδρου κατέκρινε το 
Διαδίκτυο αλλά και μερίδα του 
Τύπου - «Στις πλημμύρες δίνει 
τσάι, στον σεισμό χρήματα»

Ο 
Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν επισκέφθη-
κε χθες Δευτέρα την σεισμό-
πληκτη περιοχή της Αντιό-

χειας  (Αντιγιαμάν), ωστόσο μια κίνη-
σή του έφερε την αντίδραση του κό-
σμου στα κοινωνικά δίκτυα.
Όπως φαίνεται σε αρκετά βίντεο που 
είδαν το φως της δημοσιότητας μοί-
ραζε μετρητά σε παιδιά που περίμεναν 
ανάμεσα στο πλήθος στη νοτιοανατο-
λική επαρχία της χώρας, όπου οι σει-
σμοί της 6ης Φεβρουαρίου έπληξαν 
σοβαρά.
Το βίντεο με τον Ερντογάν να μοιρά-
ζει χρήματα προκάλεσε τεράστιες αντι-
δράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης, καθώς ο κόσμος σχολίασε πως 
πρόκειται για «ντροπιαστικές στιγμές».
Η κίνηση του Ερντογάν ήρθε λίγο αφό-
του ζήτησε «ευλογία» από τους πολί-
τες της συγκεκριμένης περιοχής παρα-
δεχόμενος ότι η κυβέρνηση δεν κατά-
φερε να ανταποκριθεί επαρκώς τ ις 
«πρώτες δύο ημέρες» των«Τις πρώτες 
δύο ημέρες, στην Αντιγιαμάν δυστυ-
χώς, δεν μπορέσαμε να εκτελέσουμε 
τα έργα διάσωσης και έρευνας με την 
αποτελεσματικότητα που επιθυμού-
σαμε, λόγω της καταστροφικής επί-

δρασης των σεισμών, των αρνητικών 
καιρικών συνθηκών και των δυσκο-
λιών που επέφεραν οι κατεστραμμέ-
νες υποδομές. Είμαστε ενήμεροι για 
τα πάντα και κανείς δεν πρέπει να έχει 
αμφιβολία ότι κάνουμε και θα κάνουμε 
ό,τι είναι απαραίτητο», δήλωσε στις 
27 Φεβρουαρίου στο νοτιοανατολικό 
Αντιγιαμάν.
Ο Ερν τογάν υποσ τήριξε ότ ι «δεν 
υπήρξε ποτέ χώρα στον κόσμο που να 
μπορέσει να ανακάμψει τόσο γρήγορα 
όσο εμείς, αφού εκτέθηκε σε μια κατα-
στροφή που επηρέασε τόσους πολ-
λούς ανθρώπους σε μια τόσο μεγάλη 
περιοχή».
Την κίνηση του Ερντογάν κατέκρινε το 
Διαδίκτυο αλλά και μερίδα του τουρ-
κικού Τύπου, με την Τσουμχουριέτ να 
γράφει ότι «Στις πλημμύρες δίνει τσάι, 
στον σεισμό χρήματα». Στο μεταξύ η 
δημοτικότητα του τούρκου προέδρου 
πέφτει όλο και περισσότερο.

Κατάρρευση των ποσοστών 
του δείχνει νέα δημοσκόπηση
Αυτό καταγράφεται και στα ποσοστά 
του κόμματος του Τούρκου προέδρου, 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με 
τη δημοσκόπηση της εταιρείας ALF τα 
ποσοστά μετά τους φονικούς σεισμούς 
διαμορφώνονται ως εξής:
-Λαϊκή Συμμαχία (Ερντογάν - Μπα-
χτσελί) 35,1%
-Συμμαχία του Έθνους (Κιλιτσντάρο-
γλου-Ακσενέρ) 47,6%
-Φιλοκουρδικό HDP 9,8%.

Τουρκία: «Ντροπιαστικές εικόνες» - 
Ο Ερντογάν πετούσε μετρητά στους 
σεισμόπληκτους 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Έλι Σλάιν: Bisexual και φεμινίστρια 
η πρώτη γυναίκα επικεφαλής του 
Δημοκρατικού κόμματος στην Ιταλία 

Η 
Σακίρα προχώρησε στην πρώτη 
της συνέντευξη μετά τον χωρι-
σμό της με τον Πικέ και όσα α-
κολούθησαν.

Το πρώην ζευγάρι και η Κλάρα Κία, η νέα 
σύντροφος του ποδοσφαιριστή, έχουν 
απασχολήσει όσο λίγοι τα ξένα ΜΜΕ 
με τις σπόντες της τραγουδίστριας στον 
πρώην της και αντίστροφα να γίνονται 
viral.
Η 46χρονη σταρ μίλησε στο μεξικανικό 
κανάλι Canal Estrellas και δεν κράτησε 
διαφορετική στάση από εκείνη που έχει 
στα τραγούδια της.
Για ακόμη μία φορά, η Σακίρα πέταξε τα 
«πυρά» καρφιά στην νέα σύντροφο του 
Ζεράρ Πικέ. «Υπάρχει ένα μέρος στην 
κόλαση που προορίζεται για τις γυναίκες 

που δεν υποστηρίζουν άλλες γυναίκες» 
είπε η Σακίρα.
Συγκεκριμένα, σε ερώτηση του δημοσι-
ογράφου για το πόσο προσωπικοί είναι 
οι στίχοι των τραγουδιών της, η Σακίρα 
ανέφερε: «Μέσα από τα τραγούδια μου 
ένιωθα πάντα ότι μπορώ και έχω επίσης 
έχω καθήκον να χρησιμοποιήσω τη φωνή 
μου και να τη δανείσω σε εκείνους που 
μπορεί να μην μπορούν να μιλήσουν».
Όσο για το «υπάρχει μια θέση στην 
κόλαση για τις γυναίκες που δεν υπο-
στηρίζουν τις άλλες» που είπε και έγινε 
viral, τα περισσότερα από τα sites έκα-
ναν λόγο για μεγάλο «καρφί» στην Κλάρα 
Κία Μαρτί, την 23χρονη νέα σύντροφο 
του Πικέ, κάτι που δεν συμβαίνει πρώτη 
φορά.

Σακίρα: Νέα «πυρά» στη σύντροφο 
του Πικέ
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Μ
ετά την αυτοβιογραφία - βόμ-
βα για το Μπάκιγχαμ που υ-
πογράφει ο δούκας του Σάσεξ, 
Χάρι, ο Βασιλιάς Κάρολος α-

ποφάσισε να τιμωρήσει τον γιο και τη νύφη 
του, πετώντας τους... έξω από την οικία τους 
στο Λονδίνο, το επονομαζόμενο «Frogmore 
Cottage».
Λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του 
βιβλίου, υπό τον τίτλο «Spare» (Ρεζέρβα), 
του κοκκινομάλλη «αντάρτη των βρετανι-
κών ανακτόρων», το Μπάκιγχαμ κίνησε τις 
διαδικασίες για την έξωση του ζεύγους από 
την οικία των δέκα δωματίων που της είχε 
κάνει γαμήλιο δώρο η αείμνηστη Βασίλισσα 
Ελισάβετ, όπως αναφέρει η βρετανική εφη-
μερίδα «The Sun».
Χάρι και Μέγκαν έχουν χαράξει το δικό τους 
δρόμο: έκοψαν τον «ομφάλιο λώρο» με τα 
βρετανικά ανάκτορα επιλέγοντας να ζήσουν 
στη Φλόριντα των ΗΠΑ, γεγονός που προ-
κάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του πρωτό-
τοκου γιου της εκλιπούσας Ελισάβετ.

Υπήρξαν μάλιστα πολλά δημοσιεύματα, 
σύμφωνα με τα οποία, αυτή την απόφαση, 
την έλαβε η Μέγκαν γι΄αυτό και πολλά βρε-
τανικά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για 
«Megxit.
Mε τις επιθέσεις του δούκα του Σάσεξ να 
συνεχίζονται σε βάρος της βασιλικής οικο-
γένειας και μετά το «Megxit», βρετανικά 
δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το Παλάτι 
του Μπάκιγχαμ ετοιμάζεται να δώσει τα... 
κλειδιά της οικίας «Frogmore Cottage» στον 
πρίγκιπα Άντριου.
Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα «The 
Sun», Χάρι και Μέγκαν χάνουν το μοναδικό 
σπίτι που θα μπορούσαν να μείνουν κατά 
την παραμονή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η αποκάλυψη της έξωσης του ζεύγους 
Σάσεξ έρχεται λίγες εβδομάδες πριν την επί-
σημη στέψη του Βασιλιά Καρόλου τον Μάιο 
και μάλιστα ενώ κανείς δεν γνωρίζει αν θα 
παραστούν στην εκδήλωση. Πάντως, ο πρί-
γκιπας Άντριου δεν δείχνει πρόθυμος να 
μετακομίσει στο «Frogmore Cottage».

Τ
ο Κρεμλίνο επανέλαβε σήμερα τη θέ-
ση του σύμφωνα με την οποία η Ρω-
σία είναι ανοικτή σε διαπραγματεύ-
σεις προκειμένου να τερματιστεί η 

σύγκρουση στην Ουκρανία, όμως οι νέες «ε-
δαφικές πραγματικότητες» δεν μπορούν να 
αγνοηθούν.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι 
Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους 
πως η Ρωσία δεν θα απαρνηθει ποτέ τις διεκ-
δικήσεις της σε τέσσερις ουκρανικές περιο-
χές που η Μόσχα ανακοίνωσε ότι προσάρ-
τησε πέρυσι έπειτα από δημοψηφίσματα τα 
οποία το Κίεβο και η Δύση κατήγγειλαν ως 
ψευδή και παράνομα.
«Υπάρχουν ορισμένες πραγματικότητες που 
έχουν γίνει ήδη ένας εσωτερικός παράγο-
ντας. Εννοώ τα νέα εδάφη. Το Σύνταγμα της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας υπάρχει, και δεν 
μπορεί να αγνοηθεί. Η Ρωσία δεν θα μπο-
ρέσει ποτέ να συμβιβαστεί 
σε αυτό, αυτές είναι σημα-
ντικές πραγματικότητες», 
δήλωσε σήμερα ο Πεσκόφ.
Η Ρωσία διακήρυξε ότι προ-
σάρτησε τις περιοχές Ντο-
νέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα 
και Ζαπορίζια τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο σε μια 
μεγάλη τελετή στη Μόσχα.
Στη συνέχεια οι περιοχές αυτές ονομάστη-
καν συστατικά υποκείμενα της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας σε συνταγματικό διάταγμα.
«Η Ρωσία είναι ανοικτή σε διαπραγματεύ-
σεις αν το Κίεβο αποδεχθεί στον έλεγχο της 
Μόσχας στις προσαρτημένες περιοχές», 
δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου
Ο Πεσκόφ είπε πως η Ρωσία είναι ανοικτή 
σε διαπραγματεύσεις αν το Κίεβο αποδεχθεί 
στον έλεγχο της Μόσχας στις περιοχές αυτές.
«Με μια ευνοϊκή κατάσταση και την κατάλ-
ληλη στάση από τους Ουκρανούς, αυτό μπο-
ρεί να επιλυθεί στην τράπεζα των διαπραγ-
ματεύσεων. Όμως το κύριο πράγμα είναι να 
επιτύχουμε τους στόχους μας», είπε.
Οι ρωσικές δυνάμεις δεν ελέγχουν πλή-
ρως καμία από τις τέσσερις περιοχές, και η 
Μόσχα λέει πως μάχεται για να τις «απελευ-
θερώσει» από τον έλεγχο Ουκρανών νεο-
ναζί.
Το Κίεβο και η Δύση λένε πως αυτό είναι 
αβάσιμο πρόσχημα για παράνομη αρπαγή 
εδάφους.
Η Ουκρανία λέει πως τα ρωσικά στρατεύ-
ματα πρέπει να φύγουν από κάθε εκατοστό 
ουκρανικού εδάφους περιλαμβανομένων 

των τεσσάρων προσαρτημένων περιοχών 
και της χερσονήσου της Κριμαίας, την οποία 
η Μόσχα προσάρτησε από την Ουκρανία 
το 2014 προτού μπορέσει να συζητηθεί ένα 
ειρηνευτικό σχέδιο.

«Εξαιρετικά τεταμένη» η κατάστα-
ση γύρω από τη Μπάχμουτ
«Εξαιρετικά τεταμένη» είναι η κατάσταση 
γύρω από τη Μπάχμουτ, μια πόλη στην 
ανατολική Ουκρανία την οποία οι Ρώσοι 
προσπαθούν να καταλάβουν από το καλο-
καίρι, παραδέχθηκε σήμερα ο διοικητής του 
ουκρανικού στρατού ξηράς Ολεξάντρ Σίρ-
σκι, καθώς ο ρωσικός στρατός εντείνει τις 
επιθέσεις του.
«Η κατάσταση γύρω από τη Μπάχμουτ είναι 
εξαιρετικά τεταμένη», δήλωσε ο Σίρσκι. 
«Παρά τις σημαντικές απώλειες, ο εχθρός 
έχει στείλει τις πιο καλά προετοιμασμέ-

νες μονάδες της Wagner, 
οι οποίες προσπαθούν να 
σπάσουν την άμυνα των 
στρατευμάτων μας και να 
περικυκλώσουν την πόλη», 
πρόσθεσε ο συνταγματάρ-
χης.
Η Ρωσία προσπαθεί να 
κόψει τις γραμμές ανεφοδι-
ασμού των Ουκρανών προς 

την πόλη, θέατρο μερικών από τις πιο σφο-
δρές μάχες του πολέμου, και να τους αναγκά-
σει να παραδοθούν ή να υποχωρήσουν.
Η κατάληψη της Μπάχμουτ θα προσφέρει 
στη Ρωσία την πρώτη μεγάλη της νίκη εδώ 
και περισσότερο από έξι μήνες και θα ανοί-
ξει τον δρόμο για την κατάληψη των εναπο-
μεινάντων αστικών κέντρων του Ντονμπάς.
Ο στρατός της Ουκρανίας είχε επισημάνει 
νωρίτερα σήμερα ότι η Μόσχα έχει ενισχύ-
σει τις δυνάμεις της στην περιοχή της Μπάχ-
μουτ και βομβαρδίζει οικισμούς γύρω από 
την πόλη.
«Στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, 
οι στρατιώτες μας απώθησαν περισσότερες 
από 60 επιθέσεις του εχθρού», ανακοίνωσε 
νωρίτερα σήμερα ο ουκρανικός στρατός 
αναφερόμενος στη Μπάχμουτ και τις γύρω 
περιοχές.
«Το νότιο τμήμα της Μπάχμουτ είναι η μονα-
δική περιοχή που μπορεί να θεωρηθεί υπό 
ουκρανικό έλεγχο. Σε όλες τις άλλες περιοχές 
η κατάσταση είναι απρόβλεπτη», σχολίασε 
ο Ουκρανός στρατιωτικός αναλυτής Όλεχ 
Ζντάνοφ. «Είναι αδύνατο να πει κανείς πού 
είναι η γραμμή του μετώπου», πρόσθεσε.

διεθνή νέα

Βρετανία: Έξωση από την οικία 
τους στο Λονδίνο έκανε ο Βασιλιάς 
Κάρολος στους «Σάσεξ» 

«Είμαστε ανοικτοί στον 
διάλογο αλλά δεν αφήνουμε τις 
προσαρτημένες περιοχές»

Τουρκία: Έχασε τα δυο εγγόνια του στο 
σεισμό ο Κενάν Ακίν που δολοφόνησε 
τον Σολωμό Σολωμού

Ο 
τουρκοκυπριακός Τύπος στά-
θηκε σε μια ιδιαίτερη ιστορία, 
σημειώνοντας πως κατέφτα-
σαν τα νέα για τον θάνατο των 

αγοριών τα οποία είναι εγγόνια του δια-
βόητου Κενάν που υπήρξε «βουλευτής» 
και «υπουργός» Γεωργίας του ψευδοκρά-
τους καθώς και ένας από τους δολοφό-
νους του Σολωμού Σολωμού.
Πρόκειται για τ’ αδέρφια Doruk και Alp 
Akın, τα οποία ανασύρθηκαν νεκρά από 
τα συντρίμμια του ξενοδοχείου, έγρα-
ψαν οι τουρκοκυπριακές εφημερίδες. Την 
κηδεία των δυο αγοριών, αλλά και άλλων 
που έχασαν τη ζωή τους στους φονικούς 
σεισμούς, κάλυψαν με εκτενή ρεπορτάζ 
πολλά τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρω-
σης.
Ο Κενάν Ακίν ήταν έναν από τους δολο-
φόνους του Σολωμού Σολωμού το 1996 
στ΄ οδόφραγμα της Δερύνειας.
Κατά του Κενάν Ακίν, ο οποίος όταν 
πυροβόλησε τον 26χρονο Σολωμού ήταν 

υπουργός του ψευδοκράτους και πρά-
κτορας των τουρκικών μυστικών υπηρε-
σιών, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλ-
ληψης, και καταζητείται από την Interpol, 
που τον έχει επικηρύξει με το ποσό των 
460 χιλιάδων ευρώ. Διεθνές ένταλμα 
σύλληψης για τη δολοφονία Σολωμού, 
έχει εκδοθεί επίσης για ακόμη δέκα 
άτομα.
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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

Μωρό: 3 συχνές ερωτήσεις 
σχετικά με τη διατροφή του

Τ
ο μωρό σας χρειάζε ται να 
τρέφεται σωστά για να ανα-
πτυχθεί καλά. Η σωστή βρε-
φική σίτιση είναι επομένως 

απαραίτητη για τη συνολική υγεία 
και ευεξία του παιδιού σας μεγαλώ-
νοντας. Καθώς το μωρό σας μεγαλώ-
νει με γρήγορους ρυθμούς, ίσως κά-
ποιες αμφιβολίες ως προς τη διατρο-
φή του κάνουν την εμφάνισή τους. 
Ποιες είναι οι πιο κοινές από αυτές;

3 συνήθεις ερωτήσεις σχετικά 
με τη διατροφή των μωρών

#1 Πότε πρέπει να ξεκινήσει η 
συμπληρωματική σίτιση;
Κατά τους πρώτες 6 μήνες της ζωής 
του μωρού σας, το πιο ωφέλιμο 

είναι να επιλέξετε αποκλειστικά το 
θηλασμό. Το μητρικό γάλα όχι μόνο 
παρέχει θρεπτικά συστατικά αλλά 
και βιοδραστικές ενώσεις που διε-
γείρουν τη λειτουργία του ανοσοποι-
ητικού συστήματος. Επιπλέον, μπο-
ρούν να προστατεύσουν τα μωρά 
από την ανάπτυξη λοιμώξεων και 
πολύπλοκων ασθενειών.

Εάν ο θηλασμός δεν ε ίνα ι 
δυνατός, αυτές είναι οι άλλες 
επιλογές:
Η χρήση τραπεζών γάλακτος. Με 
αυτόν τον τρόπο, τα οφέλη που 
συζητήθηκαν παραπάνω δεν χάνο-
νται.
Διατροφή με φόρμουλα. Αυτή θα 
πρέπει να είναι η τελευταία λύση, 
ωσ τόσο, υπάρχουν περιπτώσε ις 
που είναι απολύτως απαραίτητο. Εάν 
καταφύγετε στη χρήση φόρμουλας, 
υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις γ ια 
όλα τα γούστα στην αγορά. Υπάρ-
χουν ακόμη και επιλογές με υδρο-
λυμένες πρωτεΐνες για όσους έχουν 
πεπτικούς περιορισμούς.

#2 «Είναι καλύτερο να προσφέ-
ρουμε πουρέ ή ολόκληρα τρό-

φιμα»;
Τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει δημο-
φιλές να ακολουθούμε το «Baby- Led 
Weaning». Αυτή η μέθοδος προτεί-
νει την προσφορά ολόκληρων τρο-
φών στο μωρό μετά την ηλικία των 
6 μηνών, πάντα βεβαίως υπό επί-
βλεψη, ώστε να τα χειρίζεται και να 
τα καταναλώνει όπως θέλει. Έτσι το 
μωρό εξοικειώνεται με τις διάφορες 
τροφές και τα χαρακτηριστικά τους, 
κάτι που αποτρέπει την απόρριψή 
τους στο μέλλον.

#3 «Πόση τροφή πρέπε ι να 
δίνουμε στα μωρά»;
Όση το μωρό σας ζητά, εκτός κι αν 
έχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα με το 
βάρος του. Μόλις συμπληρωθούν 

οι 6 μήνες και συμπεριληφθούν οι 
σ τερεές τροφές, μπορούν να προ-
σφερθούν 3 ή 4 κύρια γεύματα, αλλά 
ο θηλασμός μπορεί να συνεχισ τεί 
οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Κι 
αυτό επειδή το φαγητό από μόνο 
του δεν μπορεί να καλύψει πλήρως 
τις ανάγκες των μωρών σε αυτή τη 
φάση.
Αυτό που δεν πρέπε ι να κάνε τ ε 
είναι να αναγκάζετε το μωρό σας να 
φάει. Οι μηχανισμοί της όρεξης και 
του κορεσμού θα πρέπει να είναι 
αυτοί που καθορίζουν το ρυθμό 
στη σίτιση των βρεφών. Μόνο εάν 
το παιδί δεν αναπτύσσεται σωστά ή 
δεν παίρνει αρκετό βάρος, θα πρέ-
πει να δοθεί προσοχή και να γίνουν 
αλλαγές.

Να θυμάστε:
Εάν προσφέρετε στο μωρό σας ολό-
κληρες τροφές, θα πρέπει να απο-
φεύγετε εκείνες που μπορεί να προ-
καλέσουν πνιγμό. Πάντα να επιλέ-
γετε τρόφιμα με κατάλληλη υφή. Η 
επίβλεψη είναι επίσης απαραίτητη. 
Ιδανικά, ξεκινήσετε με φρούτα και 
στη συνέχεια προχωρήστε σταδιακά 
σε άλλα τρόφιμα.

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;

Όταν μπήκε στο σπίτι του είδε τα 
πάντα καθαρά και το κρεβάτι του 

στρωμένο - Δευτερόλεπτα αργότερα, 
βρήκε αυτό το σημείωμα…

Α
υτός ο πατέρας περνούσε έξω 
από το δωμάτιο του γιου όταν... 
«χτύπησε συναγερμός»: το κρε-
βάτι ήταν στρωμένο, τα ρούχα 

βολεμένα, ο χώρος πεντακάθαρος και στο 
μαξιλάρι υπήρχε ένας φάκελος που έγρα-
φε «Μπαμπά» απ” έξω!
Τρομοκρατημένος έσκισε το φάκελο και 
άρχισε να διαβάζει:
Αγαπημένε μου μπαμπά σου γράφω 
με μεγάλη μου θλίψη, αλλά και χαρά 
συνάμα. Το έσκασα με την κοπέλα μου 
γιατί ήθελα να αποφύγω τη σκηνή που 
θα μου κάνατε εσύ και η μαμά. Την Stacy 
την αγαπάω πολύ, αλλά ήξερα ότι θα 
την απορρίψετε επειδή έχει piercings, 
tattoos, φοράει στενά ρούχα και είναι 
μεγαλύτερή μου.
Δεν είναι όμως ένα φευγαλέο φλερτ μπα-
μπά. Είναι έγκυος.
Η Stacy είπε ότι θα είμαστε πολύ ευτυχι-
σμένοι. Έχει ένα δικό της τροχόσπιτο στο 
δάσος και έχει αρκετά ξύλα για να περά-

σουμε το χειμώνα. Το όνειρό της είναι να 
κάνει πολλά παιδιά!
Επίσης μου άνοιξε τα μάτια στο θέμα της 
μαριχουάνας και ότι στην πραγματικό-
τητα δεν βλάπτει κανέναν. Θα την καλλι-
εργούμε μόνοι μας και θα την ανταλλά-
σουμε με τους ανθρώπους της κοινότητας 
για κοκαΐνη ή ecstasy!
Στο μεταξύ θα προσευχόμαστε η επιστήμη 
να βρει μια θεραπεία για το AIDS, ώστε η 
Stacy να γίνει καλύτερα. Της αξίζει…
Μην ανησυχείς μπαμπά. Είμαι 15 χρο-
νών και ξέρω πως να φροντίσω τον εαυτό 
μου. Κάποια μέρα θα έρθω να σας επι-
σκεφθώ για να γνωρίσετε τα εγγόνια σας!
Με αγάπη, Joshua
Υ.Γ.: Προφανώς τίποτε από αυτά δεν είναι 
αλήθεια. Είμαι στο σπίτι του Jason. Απλά 
ήθελα να σου υπενθυμίσω ότι υπάρχουν 
χειρότερα πράγματα στη ζωή από τον 
σχολικό έλεγχο που βρίσκεται στο τρα-
πέζι της κουζίνας. Πάρε με τηλέφωνο όταν 
είναι ασφαλές να γυρίσω σπίτι!



233 Μαρτίου 2023
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

υγεία

Α
υξημένο κίνδυνο για 
ψυχικές διαταραχές 
διατρέχουν τα άτομα 
με σύνδρομο ευερέ-

θιστου εντέρου, σύμφωνα με 
ευρήματα ομάδας από τη Σχο-
λή Ιατρικής του Πανεπιστημί-
ου του Μιζούρι. Η μελέτη που 
δημοσιεύεται στο Irish Journal 
of Medical Science κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου στους ε-
παγγελματίες υγείας για καλύ-
τερο έλεγχο και αντιμετώπιση 
προβλημάτων από την ψυχική 
σφαίρα στην ομάδα με το σύν-
δρομο.
Οι ερευνητές συγκέντρωσαν 
στοιχεία για περισσότερες από 
1,2 εκατομμύρια νοσηλείες 
ατόμων με σύνδρομο ευερέθι-
στου εντέρου σε 4.000 νοσο-
κομεία των ΗΠΑ. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα, πάνω από 
το 38% έπασχε από αγχώ-
δεις διαταραχές και 27% από 
κατάθλιψη, ποσοστά διπλά-
σια σε σύγκριση με τον 
γενικό ενήλικο πληθυ-
σμό. Κάποια ακόμα ψυχι-
ατρικά νοσήματα και δια-
ταραχές που σημείωναν 
σημαντικά μεγαλύ-
τερο επιπολασμό 
στην ομάδα με το 
σύνδρομο ήταν ο 
αυτοκτονικός ιδεα-
σμός, η διπολική δια-
ταραχή και οι διατροφικές 
διαταραχές.
Το σύνδρομο ευε-
ρέθισ του εν τέρου 
είναι μια χρόνια δια-
ταραχή του γαστρε-
ν τερικού που αφορά 
έως και το 15% του πλη-
θυσμού και εκδηλώνε-
ται με κράμπες, κοιλι-
ακό άλγος, φούσκωμα, 
αέρια και διάρροια. 
Ο συνδυασμός του με 
αδιάγνωστες ψυχιατρι-
κές διαταραχές, όπως 
έδειξε η μελέτη, και συνε-
πώς χωρίς την κατάλληλη 
αν τ ιμε τώπιση, επιβαρύνε ι 
ακόμα περισσότερο τα συστή-
ματα υγειονομικής περίθαλψης 
μέσω της αυξημένης συχνότη-
τας εισαγωγών στο νοσοκομείο 
και της μεγαλύτερης παραμο-
νής.
Χρόνιες καταστάσεις όπως το 
σύνδρομο ευερέθιστου εντέ-
ρου σχετίζονται αποδεδειγ-
μένα με το άγχος, την ανικανό-
τητα για εργασία και ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για τους ασθενείς 
και τις οικογένειές τους σε οικο-

νομικό επίπεδο.

Οι εμπλεκόμενοι μηχανι-
σμοί 
Σύμφωνα με τους κύριους 
ερευνητές, τον Αναπληρωτή 
Καθηγητή Κλινικής Ιατρικής, 
Zahid Ijaz Tarar, και τον Ανα-
πληρωτή Καθηγητή Κλινικής 
Ιατρικής και Γαστρεντερολο-
γίας, Yezaz Ghouri:
«Μια πιθανή εξήγηση είναι ο 
λεγόμενος άξονας εντέρου – 

εγκεφάλου (gut-brain axis). 
Υπ ο π τ ε υ ό μα σ τ α ν  εδ ώ 
και καιρό ότι η δυσλει-
τουργία του είναι αμφί-

δρομη, τα συμπτώματα 
δηλαδή του συνδρό-
μου να πυροδοτούν 

το άγχος και την κατά-
θλιψη και, από την άλλη 

πλευρά, ψυχιατρικοί 
παράγοντες να προ-
καλούν συμπτώματα 
ευερέθιστου εντέρου. 

Οι επαγγελματίες του 
ιατρικού τομέα πρέπει να 
στοχεύουν στη θεραπεία 

και των δύο μερών του 
άξονα.
»Στο μεσεντέριο και τις 
μεμβράνε ς ε ν τοπίζ ε-

ται μια από τις μεγαλύτε-
ρες συγκεντρώσεις νευρι-

κών κυττάρων του σώμα-
τος. Όταν αυτά τα νεύρα 
αρχ ίζουν να πυροδο -

τούν συμπτώματα, είναι 
πιθανό να προκληθεί μια 

κατάσταση νευρικότητας μέσα 
και γύρω από τον γαστρεντε-
ρικό σωλήνα, με αποτέλεσμα τα 
συμπτώματα συνδρόμου ευε-
ρέθιστου εντέρου. Η συνακό-
λουθη έκπτωση στην ποιότη-
τας ζωής των ασθενών μπορεί 
να οδηγήσει σε κακές επιλογές 
τρόπου ζωής, όπως το κάπνι-
σμα. Η έγκαιρη αξιολόγηση και 
θεραπεία τόσο του συνδρό-
μου ευερέθιστου εντέρου όσο 
και των σχετικών ψυχιατρικών 
καταστάσεων είναι απαραί-
τητη».

Σύνδρομο Ευερέθιστου 
Εντέρου: Διπλάσια η 
συχνότητα ψυχικών 
διαταραχών

Τ
ι θα μπορούσε να πάει στραβά; Τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά; Τι θα συμβεί εάν…; Ε-
άν τυχαίνει να νιώθετε εξαντλημένοι όλο και συχνότερα, ενδεχομένως να σας κουράζουν και οι συνεχείς 
σκέψεις που στροβιλίζονται στο κεφάλι σας. Είναι δύσκολο να βάλουμε φρένο στο μυαλό που τρέχει, όταν 
όμως το καταφέρουμε, ο οργανισμός μας θα μας ευγνωμονεί.

Πώς θα ανησυχείτε λιγότερο 
Αν και το να απαλλαγούμε από το άγχος των σκέψεων δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο, ο ψυχολόγος αποκαλύπτει τα 
βήματα που θα μας προσφέρουν ελευθερία, χαρά και μια αίσθηση μεγαλύτερης ευκολίας.

Βήμα 1. Αμφισβητήστε τη χρησιμότητα της ανησυχίας
Μερικές φορές νιώθουμε πως όταν σκεφτόμαστε κάτι συνεχώς, μας βοηθάει να λύσουμε τα προβλήματά μας ή 
να είμαστε προετοιμασμένοι. Τις περισσότερες φορές, ωστόσο, η ανησυχία δεν προσφέρει κανένα πλεονέκτημα.

Βήμα 2. Επαναφέρετε τη συνείδησή σας στο παρόν 
Η πρακτική της ευσυνειδητότητας μπορεί να γειώσει τη σκέψη στο «τώρα». Επιτρέψτε στις αισθητηριακές σας 
εμπειρίες να σας βοηθήσουν να επικεντρωθείτε σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Νιώστε τα πόδια σας να 
πατούν στο έδαφος και το σώμα σας που κάθεται στην καρέκλα.

Βήμα 3. Αποδεχτείτε αυτό που φοβάστε
Μην προσπαθείτε να επιλύσετε όλες σας τις ανησυχίες -γιατί πολύ απλά είναι μάταιο. Αντίθετα, αποδεχτείτε ότι 
αυτό για το οποίο ανησυχείτε μπορεί να συμβεί. Αναγνωρίστε τα όρια, όμως, αυτού που ελέγχετε και σε περί-
πτωση που η ανησυχία σας επαληθευτεί, θα το χειριστείτε με τη δύναμη και την αποφασιστικότητα που σας έφε-
ραν ως εδώ.

Πώς καλυτερεύει η ζωή μας όταν 
ανησυχούμε λιγότερο – Τρία βήματα για 
να το πετύχουμε

Έχετε μήνες να συναντηθείτε με συγγενείς και φίλους; Η δυσαρέσκεια και η απομόνωση που αισθάνεστε 
μπορεί να σας  μειώσει το προσδόκιμο ζωής. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και αν νιώθετε ότι δεν εισπρά-
τετε το σεβασμό που σας αξίζει από συναδέλφους ή και συγγενείς.

Με άλλα λόγια το προσδόκιμο ζωής επηρεάζεται σημαντικά από παράγοντες που ουδεμία σχέση έχουν με 
τον ιατρικό μας φάκελο, αλλά σχετίζονται στενά με την ψυχική υγεία και τα συναισθήματα που βιώνουμε.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους στο Πανεπιστήμιο 
της Καλιφόρνια εστιάζουν σε οκτώ απρόσμενους κοινωνικούς παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο πρό-
ωρου θανάτου.
Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται η μοναξιά, τα μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς επαφές με την οικογένεια, 
καθώς και η διαβίωση σε γειτονιές με πολλά σκουπίδια ή αίσθηση ότι ο περίγυρός σας δεν σας φέρεται με 
σεβασμό.
Μάλιστα με βάση τα ευρήματά τους οι ερευνητές δημιούργησαν ένα ερωτηματολόγιο δέκα ερωτήσεων που 
βασίζεται στην ηλικία, το φύλο και κοινωνικά χαρακτηριστικά με σκοπό την πρόβλεψη της μακροζωίας όπως 
εξηγεί ο επικεφαλής ερευνητής Δρ Sachin Shah στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.
Ποιοι είναι οι οκτώ παράγοντες που προβλέπουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου; Σε αυτούς συγκαταλέγο-
νται:

η ελλιπής καθαριότητα της γειτονιάς
η απουσία ελέγχου στα οικονομικά

η συνάντηση με τα παιδιά πιο αραιά από μια φορά το χρόνο
η ανεργία

η έλλειψη εναχολήσης και δραστηριοτήτων με τα παιδιά
η απουσία εθελοντισμού

η αίσθηση απομόνωσης και μοναξιάς
η αντιμετώπιση των άλλων χωρίς ευγένια και σεβασμό
Προηγούμενες έρευνες συσχετίζουν επίσης την μοναξιά με τη μεί-
ωση του προσδόκιμου ζωής και τη θεωρούν εξίσου επικίνδυνη 
με άλλους παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, η παχυσαρ-
κία και η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας.

Οκτώ παράγοντες που μας κλέβουν χρόνια 
ζωής – Δεν σχετίζονται με προβλήματα υγείας
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ιστορίες

Εσάς σας έδερνε ο δάσκαλος;
Το σχολικό μουσείο που «ξυπνά» αναμνήσεις. Βέργες και σχολικές ποδιές...

Βέργες, ποδιές, πηλήκια, πλάκες γραφής, ταγάρια, αναγνω-
στικά και παιχνίδια, ραβασάκια και σκονάκια. Σxολικά αντι-
κείμενα, ενθύμια μιας άλλης εποχής, που εκτίθενται σε ένα 
κτήριο μιας μικρής στοάς στην Πλάκα.

Τ
ότε που στο σχολείο μόνο ρόδινα δεν ήταν τα πράγ-
ματα. Η οικονομική δυσπραγία των οικογενειών ή-
ταν μεγάλη και η φοίτηση στο σχολείο καθόλου δε-
δομένη.

Μια ετήσια συνδρομή των 300-400 δραχμών προς το σχο-
λείο, δεν ήταν εύκολο να καταβληθεί και το ποσοστό του 
αναλφαβητισμού παρέμενε υψηλό.
Πολλά παιδιά έμεναν στο σπίτι. Στην περίπτωση των αγοριών 
για να βοηθήσουν την οικογένεια στις αγροτικές εργασίες 
και σε εκείνη των κοριτσιών για να αναλάβουν την ανατροφή 
μικρότερων αδερφών και τις δουλειές του σπιτιού.
Ακόμη και τα παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο, πήγαιναν 
γιατί πεινούσαν, για να πιουν λίγο γάλα σε σκόνη και να φάνε 
λίγη σούπα ή όσπρια στα συσσίτια.
Ακόμη και τα παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά, όπως οι σβού-
ρες και τα τσέρκια, δεν τα αγόραζαν. Το βαλάντιο της πλειο-
ψηφίας των οικογενειών δεν επαρκούσε. Τα έφτιαχναν μόνα 
τους, με προσήλωση, αγάπη και μεράκι. Είχαν μάθει να χαί-
ρονται με τα λίγα.
Αυτές τις ιστορίες διηγείται το Μουσείο Σχολικής Ζωής και 
Εκπαίδευσης, στην οδό Αγίας Φιλοθέης 17. Το επισκέπτονται 
οι παλιοί για να θυμηθούν και οι νέοι για να μάθουν.
“Μάλιστα οι ηλικιωμένοι, που συχνά έρχονται στο μουσείο 
με τα εγγόνια τους, μετατρέπονται σε ξεναγούς“, λέει στη 
“Μηχανή του Χρόνου” η διευθύντρια του μουσείου και επί 
πολλά χρόνια εκπαιδευτικός και σχολική σύμβουλος, Ευαγ-
γελία Κανταρτζή.
Βέργα, καρυδότσουφλα, κούρεμα με την ψιλή. Οι σκληρές 
τιμωρίες των μαθητών
Η αντίληψη ότι το ξύλο μορφώνει, πως “ο μη δαρείς ου 
παιδεύεται“, ήταν αποδεκτή ακόμη και από τους γονείς, οι 
οποίοι θεωρούσαν το κύρος του δασκάλου αναμφισβήτητο 
και το λόγο του νόμο. Η βέργα αποτελούσε την πιο γνωστή 
μέθοδο τιμωρίας. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος των μαθη-
τών, κατά βάση των αγοριών, και, όπως είπε στη “ΜτΧ” η κ. 
Κανταρτζή, “το ράβδισμα γινόταν ενώπιον όλων για παρα-
δειγματισμό.Η βέργα δεν έπεφτε μόνο στην παλάμη, αλλά και 
στην εξωτερική πλευρά του χεριού, ακόμη και στα γόνατα και 
στις γάμπες. Τα παιδιά πονούσαν τόσο που με κόπο συγκρα-
τούσαν τα δάκρυά τους“.
Η κ. Κανταρτζή μάς ανέφερε και μαρτυρίες για μορφές τιμω-
ρίας που συνέβαιναν κυρίως στην επαρχία και έφταναν στα 
όρια του σαδισμού.
Έκλειναν τα “απείθαρχα” παιδιά στο υπόγειο του σχολείου 
για ένα βράδυ και σε άλλα τους ξύριζαν το κεφάλι με την ψιλή 
σε σχήμα σταυρού. Τους έριχναν επίσης μελάνι, πράγμα που 
έτσουζε πολύ και προκαλούσε φοβερό πόνο.

Στα νησιά και την Πελοπόννησο ήταν διαδεδομένη και η 
μέθοδος τιμωρίας των καρυδότσουφλων. Όποιο παιδί έκανε 
κάτι για το οποίο “έπρεπε” να τιμωρηθεί, καθόταν ακόμη και 
επί δέκα λεπτά με τα γόνατα πάνω στα καρυδότσουφλα και 
πονούσε.Σύμφωνα με την κ. Κανταρτζή, υπήρχαν δάσκαλοι 
που όχι μόνο έβαζαν τα παιδιά να υπομείνουν τον πόνο, αλλά 
και τα πίεζαν από πάνω, για να τον νιώσουν ακόμη πιο πολύ.
Μία άλλη μορφή τιμωρίας σχετιζόταν με την ξυλόσομπα, η 
οποία συνήθως βρισκόταν δίπλα από την έδρα. Οι μαθητές, 

πολλοί εκ των οποίων πήγαιναν ξυπόλητοι στο σχολείο, ήταν 
επιφορτισμένοι με το άναμμά της.
Καθένας όφειλε να φέρει το πρωί στην τάξη δύο κουτσουρά-
κια. Όποιος το ξεχνούσε, τιμωρείτο. Καθόταν στο τελευταίο 
θρανίο και δεν ζεσταινόταν όπως οι υπόλοιποι “συνεπείς” 
μαθητές του.Στο πέρασμα των ετών, οι κοινωνικές αντιλή-
ψεις άλλαξαν και σταδιακά οι αντιπαιδαγωγικές αυτές μέθο-
δοι έπαψαν να εφαρμόζονται. Όπως μας είπε η κ. Κανταρτζή, 
το κούρεμα με την ψιλή απαγορεύτηκε με εγκύκλιο του 1964, 
επί κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου.

Ο δάσκαλος ως “αυθεντία”
Η μεταπολεμική σχολική αίθουσα είχε ορθογώνιο σχήμα. Σε 
μία από τις γωνίες της ήταν τοποθετημένη η έδρα του δασκά-
λου πάνω σε ένα βάθρο.Πίσω από τον δάσκαλο βρισκόταν 
ο πίνακας και πάνω από τον πίνακα η εικόνα του Χριστού. Η 
διάταξη των αντικειμένων δεν ήταν τυχαία, όπως εξηγεί η κ. 
Κανταρτζή στη “ΜτΧ“:
“Το βάθρο χρησιμοποιείτο προκειμένου ο δάσκαλος να βρί-
σκεται πιο πάνω από τους μαθητές του, να δείχνει ξεκάθαρα 
πως αυτός ήταν η αυθεντία. Το γεγονός ότι κάτω από τον Χρι-
στό ήταν ο δάσκαλος ήταν συμβολικός. Ο δάσκαλος είχε την 
απόλυτη εξουσία μέσα στην τάξη.
Εκτός από συμβολική σημασία, η έδρα πάνω στο βάθρο είχε 
και πρακτική, καθώς οι τάξεις τότε φιλοξενούσαν ακόμη και 
60 με 70 παιδιά, σύμφωνα με μαρτυρίες. Και μάλιστα παιδιά 
που δεν ήταν όλα στην ίδια ηλικία. Υπήρχε ετερογένεια, διότι 
τα παιδιά έμεναν στην ίδια τάξη είτε λόγω πολλών απουσιών 
είτε λόγω αποτυχίας στις απολυτήριες εξετάσεις“.
Τα θρανία ήταν ξύλινα και πράσινου χρώματος. Αρκετά διέ-
θεταν στη μέση μια στρογγυλή οπή, όπου τοποθετούσαν το 
μελανοδοχείο. Ειδικά στις τάξεις του Δημοτικού, μπορού-
σαν να χωρέσουν ακόμη και 4-5 άτομα, μας πληροφορεί η 
κ. Κανταρτζή.
“Ήταν πιο μικροκαμωμένα τα παιδιά της εποχής και επίσης ο 
τρόπος που κάθονταν στο θρανίο, δηλαδή στοιχισμένα και 
με τα χέρια σταυρωμένα, εξοικονομούσε χώρο“, συμπλη-
ρώνει.
Αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής αίθουσας του ’50 και 
των μετέπειτα δεκαετιών ήταν ο άβακας, οι χάρτες, οι προ-
σωπογραφίες αγωνιστών του 1821 και μικρές πινακίδες που 
μετέδιδαν είτε ηθικά παραγγέλματα, όπως “Τ’ αγαθά κόποις 
κτώνται“, είτε κανόνες συμπεριφοράς, όπως “Μην θορυ-

βείτε“.
Οι χάρτες δεν ήταν απλώς μέρος της διακόσμησης. Απο-
τελούσαν βασικό μέσο διδασκαλίας σε μαθήματα, όπως η 
ιστορία, η αριθμητική και η πατριδογνωσία, η οποία στο 
μεγαλύτερο μέρος της έμοιαζε με τη σημερινή μελέτη περι-
βάλλοντος.

Οι πλάκες με το κοντύλι
Κάθε αντικείμενο στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευ-
σης έχει τη δική του ξεχωριστή και πολλές φορές συγκινη-
τική ιστορία.Πέρα από τα τετράδια, που είχαν πολύ λίγα και 
πολύ λεπτά φύλλα, οι μαθητές έγραφαν στις λεγόμενες πλά-
κες με το κοντύλι. Ήταν ως επί το πλείστον ορθογώνιες. Η μία 
πλευρά ήταν για τη γραφή ενώ η άλλη για την αριθμητική.
Το κοντύλι ήταν κατασκευασμένο από σχιστόλιθο, υλικό 
κατάλληλο και φθηνό ως μέσο γραφής και, όταν οι μαθητές 
έγραφαν με αυτό, έμοιαζε με κιμωλία. Η πλάκα είχε συνή-
θως δεμένο με σπάγκο το σφουγγαράκι, με το οποίο ο μαθη-
τής έσβηνε. Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν δεμένο με σπάγκο 
και το κοντύλι. Στα χωριά θεωρούσαν τυχερά τα παιδιά που 
χρησιμοποιούσαν λαγοπόδαρα αντί για σφουγγάρι, επειδή 
πίστευαν ότι έσβηναν καλύτερα και πιο γρήγορα.

Τα ταγάρια, τα σκονάκια και τα στιχάκια
Αντί για δερμάτινη τσάντα, οι μαθητές των προπολεμικών 
χρόνων είχαν το λεγόμενο ταγάρι ή τσαντούλι, το οποίο 
έφτιαχναν με μάλλινες κλωστές οι μητέρες ή οι γιαγιάδες 
τους.
Οι τσάντες κυκλοφόρησαν μετά το ’50, αλλά ήταν μικρές, μια 
και περιελάμβαναν ένα αλφαβητάρι, ένα τετράδιο, μια κασε-
τίνα, ένα μολύβι ή μια πένα με το μελανοδοχείο της.
Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλούν στην κ. Κανταρτζή οι σημει-
ώσεις των μαθητών που κρύβονται στα αναγνωστικά και στα 
σχολικά βιβλία, είτε πάνω στις σελίδες τους είτε σε χαρτάκια 
μέσα στα βιβλία, όπως επίσης και τα ραβασάκια, οι ζωγρα-
φιές και τα σκονάκια.
Στην ακόλουθη σελίδα, που προέρχεται από το εγχειρίδιο 
“Νεοελληνικά Αναγνώσματα Β’ Γυμνασίου” του 1950, δια-
κρίνεται ένα αυτοσχέδιο μαθητικό τραγούδι, οι στίχοι του 
οποίου γράφουν:
Τραγούδι πέστε του και τον πόνο μου να λέει
μονάχος παραστράτησα κανένας δεν μου φταίει

Ποδιές και κέντημα για τα κορίτσια, πηλήκια και 
ξυλογλυπτική για τα αγόρια
Στο παρελθόν, τα έμφυλα στερεότυπα ήταν κυρίαρχα σε 
όλους τους τομείς του δημοσίου βίου, συμπεριλαμβανομέ-
νης της εκπαίδευσης.
Στο μάθημα των οικοκυρικών, τα κορίτσια μάθαιναν να 
ράβουν και να κεντούν, ενώ τα αγόρια καταπιάνονταν με την 
ξυλογλυπτική. Αμφότεροι έπαιρναν τα δημιουργήματά τους 
στο σπίτι τους και, στην περίπτωση των κοριτσιών, γίνονταν 
μέρος της προίκας τους.
Ο έμφυλος διαχωρισμός αποτυπώθηκε με τον πλέον χαρα-
κτηριστικό τρόπο και στην ενδυμασία. Τα κορίτσια ήταν υπο-
χρεωμένα να φορούν ποδιές και άσπρη κορδέλα στα μαλλιά, 
τα οποία έπρεπε να έχουν πιασμένα πίσω.
Τα αγόρια αναγκάζονταν να φορούν πηλήκια, τα οποία πάνω 
από το γείσο είχαν τη μορφή της κουκουβάγιας, σύμβολο της 
σοφίας. Ποδιά φορούσαν μόνο στο νηπιαγωγείο και η αμφί-
εσή τους ήταν συνήθως το σακάκι και το κοντό παντελονάκι.
Οι ενδυμασίες ήταν διαφορετικές, αλλά ο ρόλος τους κοι-
νός: η επίτευξη της ομοιομορφίας και της πειθαρχίας και 
ο έλεγχος της συμπεριφοράς των μαθητών. Όποιος μαθη-
τής ή μαθήτρια “πιανόταν” να μην φοράει το πηλήκιό του 
ή την ποδιά της αντίστοιχα, “έτρωγε” αποβολή. Τα πηλή-
κια καταργήθηκαν το 1964, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης του Γεωργίου Παπανδρέου που θεωρούσε 
ότι δεν ταίριαζαν με ένα δημοκρατικό σχολείο. Παράλληλα, 
η μαύρη ποδιά των κοριτσιών αντικαταστάθηκε με την μπλε. 
Το “τέλος” της ήρθε το 1982, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥOMOΓΕΝΕΙΑ

Η 
Καναδική κυβέρνηση εισή-
γαγε πρόσφατα νομοθεσία, 
σύμφωνα με την οποία
παρατε ίνε ται έως τ ις 17 

Μαρτίου 2024 η εκούσια ευθανασία 
για όσους πάσχουν από ψυχικά νοσή-
ματα. Από τις 18 Μαρτίου 2023 θα 
επιτρέπονται οι αιτήσεις ατόμων με 
ψυχική διαταραχή ως μοναδική υπο-
κείμενη ιατρική πάθηση.
Στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης ανα-
φέρεται ότι για να είναι κάποιος επι-
λέξιμος για ευθανασία πρέπει να είναι 
άνω των18 ετών και να έχει σοβαρή 
ασθένεια ή αναπηρία. 
Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να 
υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα 
Medical Assistance In Dying, πρέπει να 
είναι δικαιούχοι του συστήματος υγει-
ονομικής περίθαλψης, να είναι σε θέση 
να λαμβάνουν αποφάσεις και να είναι 
απαλλαγμένοι από εξωτερικές πιέσεις. 
Πέρυσι, περισσότεροι από 10.000 
άνθρωποι στον Καναδά τερμάτισαν τη 
ζωή τους μέσω ευθανασίας.
Το θέμα του θανάτου είναι ένα θέμα 
πολυσύνθετο, πολυδιάστατο και ευαί-
σθητο και εξακολουθεί να θεωρείται 
ταμπού στις περισσότερες κοινωνίες. 
Γεγονός είναι ότι είμαστε μια κοινω-
νία όπου αρνούμαστε να συζητήσουμε 
την οδύνη, τον πόνο, τον θάνατο και 
τα κρύβουμε κάτω από το χαλί, ενώ η 
καλύτερη σπουδή του θανάτου είναι 
αναμφισβήτητα η ίδια ζωή. Πως ζούμε 
την καθημερινότητα μας, πως εκφρά-
ζουμε τα συναισθήματά μας σ τους 

γύρω μας και πώς ακόμη βλέπουμε το 
θέμα του τέλους.
Το ζήτημα της ευθανασίας σίγουρα 
αφορά εξαιρετικές περιπτώσεις όπου 
ο ασθενής έχει μία καταληκτική πορεία 
με τον γιατρό να πιστοποιεί ότι έχουν 
εξαντληθεί όλα τα φαρμακευτικά και 
ιατρικά μέσα. Πρόκειται για μία προ-
αιρετική απόφαση, κάτω από πολύ 
αυστηρές προδιαγραφές και κριτήρια, 
με πλήρη βούληση του ασθενή και με 
την απόλυτη συγκατάθεσή του κατόπιν 
έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης. Και 
υπάρχει ένα αυστηρό νομοθετικό πλαί-
σιο με ασφαλιστικές δικλίδες, ώστε να 
προστατευτεί ο ασθενής από οποιουσ-
δήποτε εξωτερικούς παράγοντες.
Σε εκτεταμένη Αμερικανική έρευνα, 
η πλειοψηφία των συμμετεχόν των 
αναγνωρίζει ότι είναι δικαίωμα του 
ασθενή που υποφέρει από μία ανίατη 
αρρώστια να επιλέξει την ευθανασία.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία αν τ ιτ ίθεται 
σ την ενεργητική ευθανασία και την 
υποβοηθούμενη από γιατρούς αυτο-
κτονία με το σκεπτικό ότι η ζωή είναι 
δώρο από τον Θεό και δεν πρέπει να 
συντομεύεται πρόωρα. Ωστόσο, επι-
τρέπει στους ετοιμοθάνατους την επι-
λογή να αρνηθούν την υπερβολική 
θεραπεία που τους παρατείνει ελάχι-
στα τη ζωή. 
Υποστηρίζει ακόμη ότι ο άνθρωπος 
δεν έχει δικαίωμα να τερματίσει τη ζωή 
του ή να ζητάει τον τερματισμό της από 
κάποιον άλλον. Η ευθανασία, η αυτο-
κτονία όπως και η ανθρωποκτονία, 
αποτελούν άρνηση της κυριαρχίας του 
Θεού και του σχεδίου της αγάπης του. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, η 
ιατρική βοήθεια στο θάνατο ή η ευθα-
νασία δεν υπάρχει και δεν επιτρέπεται.
Σύμφωνα με την άποψη ορισμένων, 
η ευθανασ ία υποκριτ ικά καλύπτει 
την ανάγκη των κρατών να υπερασπι-
στούν, όχι το δικαίωμα των πολιτών 
τους στην αξιοπρέπεια του θανάτου, 
αλλά την αδυναμία του συστήματος 
περίθαλψης να επωμιστεί το κόστος 
των μακροχρόνιων δαπανηρών θερα-
πειών για τη συντήρηση μιας «ασήμα-
ντης» για το κράτος ζωής…

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
Δικαίωμα στο θάνατο;

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

Ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά Σωτήριος για τα 
Τέμπη: Προσευχόμαστε για την ανάπαυση 

των ψυχών των φονευθέντων και την πλήρη 
αποκατάσταση της υγείας των πληγωθέντων

ΠΗΓΗ: ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
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ΚΑΛΑ ΝΕΑ!  ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 13 ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΟΝΤΟ  ΝΟΙΚΟΚΗΡΕΥΤΗΚΕ!

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΚΟΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2022 ΕΝΑΙ ΘΕΤΙΚΗ & ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ!

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

Ό
σοι αγαπούν την Ελληνική κοι-
νότητα Τορόντο (ΕΚΤ),  στάθη-
καν στο πλευρό της τα δύσκολα 
τελευταία 13 χρόνια και βρέθη-

καν στη Γενική Συνέλευση τη Κυριακή  26 
Φεβρουαρίου πήραν μια βαθιά ανάσα α-
νακούφισης, χαμογέλασαν και χειροκροτή-
σαν. Ο οικονομικός απολογισμός που πα-
ρουσίασαν οι ορκωτοί λογιστές της KPMG, 
και επιβεβαίωσε αργότερά ο ταμίας της κοι-
νότητος, είναι ο καλλίτερος  από το 2009. 
Φαινεται, ότι η ΕΚΤ, στη μακροχρόνια  πο-
ρεία των 110 χρόνων της, ξεπέρασε τον οι-
κονομικοί σκόπελο των τελευταίων ετών 
και μπήκε ασφαλής σε ήρεμο λιμάνι.

ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ & ΚΑΛΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ
1. Η Ελληνική κοινότητα Τορόντο,  βγήκε 
από το ειδικό καθεστώς που ειχε τοποθετη-
θεί από τη Τράπεζα λόγω των οικονομικών 
της προβλημάτων στο πρόσφατο παρελ-
θόν και επανήλθε στο κανονικό καθεστώς 
δανειολήπτη. Αυτό διότι ξεπέρασε τους 
όρους, της οικονομικής αποτελεσματικό-
τητας που της επιβλήθηκαν από τη τράπεζα, 
κατά πολύ μάλιστα. 
2. Tα περιουσιακά στοιχεία της κοινότη-
τος  σε λογιστική αξία  (η αξία τότε που απο-
κτήθηκαν) ανέρχονται σε $12,7 εκατομμύ-
ρια. Φυσικά η εμπορική αξία της ακίνητης 
περιουσίας της είναι πολλή μεγαλύτερη.
3. Η ΕΚΤ τέλειωσε το οικονομικό έτος 
2022 με 227,500 μετρητά στο ταμείο της.
4. Το χρέος της κοινότητος που το 
2014 ανερχόταν σε $4,900,000 μειώ-
θηκε σήμερα στο ποσό των $2,664,000. 
Η κοινότητα θα αποσβέσει το 2023 άλλες 
$230,000 από το χρέος. Η συμφωνία με 
τη Τράπεζα προβλέπει το 2027 το χρέος θα 
έχει μειωθεί στο διαχειρίσιμο ποσό των  
$1,680,000.
5. Η μηνιαία δόση του δανείου/υπο-
θήκης της ΕΚΤ  ανέρχεται περίπου  στις 
$29,000 το μήνα. Το επιτόκιο είναι σταθερό 
στο 4,5% .
6. Τα συνολικά κέρδη της ΕΚΤ ανέρχο-
νται σε $230,000 πριν την απόσβεση των 
περιουσιακών στοιχείων.  Η πιο προσοδο-
φόρα υπηρεσία της ΕΚΤ είναι οι κηδείες 
που επέφεραν ένα καθαρό κέρδος της 
τάξεως των $150,000,  ακολουθεί δεύ-
τερο το τμήμα των κτιρίων που απέδωσαν 
$76,000 κέρδος και τρίτη η Πρόνοια που 
έφερε $68,000 καθαρά  στη κοινότητα. 
7. Η Πρόνοια με τις δραστηριότητες της 
επέφερε στη κοινότητα έσοδα  $227,000 το 
2022 και $,1317,000 τα τελευταία 8 χρόνια. 
Συγχαρητήρια σ όλες τις γυναίκες της πρό-

νοιας όχι μόνο για τα εκπληκτικά αποτελέ-
σματα αλλα για τον ενθουσιασμό και την 
ενεργητικότητα τους. 
8. Τα μεγαλύτερα έξοδα της κοινότητος 
είναι οι μισθοί και οι εισφορές εργοδότη 
$743,000, η συντήρηση κτιρίων, ηλεκτρικό 
ρεύμα, και φυσικό αέριο, $358,000, και 
έξοδα εκδηλώσεων $264,000.
9. Τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα 
επιτευχθήκαν επι μέρους με περιορισμό 
των εξόδων της κοινότητος το 2022 κατά 
$80,00 σε σύγκριση με το 2021 ενώ τα 
έσοδα αυξήθηκαν κατά $44,000. Συγχα-
ρητήρια στο Διοικητικό συμβούλιο για τις 
πρωτοβουλίες που πήρε που επέφεραν 
αυτούς τους επιθυμητούς καρπούς.

ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ, ΚΑΛΟΥΝ ΠΡΟΣ 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
10.  Η ροή μετρητών στην ΕΚΤ είναι αρνη-
τική, παρά το γεγονός ότι κατέληξε στο 
τέλος της χρονιάς με $227,000 μετρητά 
στο ταμείο της. Αυτό κυρίως οφείλεται στο 
έρανο που απέφερε $1,500.000 . Η ΕΚΤ δεν 
μπορει να ελπίζει  σε μια τέτοια ερανική 
επιτυχία κάθε χρόνο. Γι’ αυτό και οι ορκω-
τοί λογιστές δεν προσφέρουν ανεπιφύλα-
κτη γνώμη για τα οικονομικά της ΕΚΤ και 
επεσήμαναν το ρίσκο να συνεχίσει ο οργα-
νισμός αν κάτι πάει στραβά. 
11. Τα έσοδα των εκκλησιών έχουν μειω-
θεί τα τελευταία χρόνια. Ο κορονοϊός έχει 
σίγουρα ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης 
αφού μας επιβλήθηκε να κρατάμε αποστά-
σεις ο ένας από τον άλλο, και οι εκκλησια-
ζόμενοι μειωθήκαν αρκετά. Όμως υπάρχει 
και ένας άλλος λόγος. Ενώ έχομε επιστρέ-
ψει στη κανονικότητα ο αριθμός των εκκλη-
σιαζομένων  και φυσικά οι δωρεές (δίσκος 
και κεριά) έχει μειωθεί σημαντικά. Η ΕΚΤ 
έχει γεράσει, πολλοί έφυγαν, και οι νέοι δεν 
εκκλησιάζονται όσο οι γονείς  και οι παπ-
πούδες τους. 
12. Δυο από τις εκκλησίες της ΕΚ, η Αγία 
Ειρήνη και ο Άγιος Δημήτριος έχουν κέρδη 
$98,000 και $67,000 αντίστοιχα. Οι εκκλη-
σίες όμως  της Πανάγιας έχει απώλειες  
$34,000 και η  ο Άγιος Ιωάννης $17,000. 
Ενώ η παναγία πάντα ειχε οριακή οικονο-
μική απόδοση, τα οικονομικά αποτελέ-
σματα του Άγιου Ιωάννη είναι ανεπάντεχα  
απογοητευτικά. Χρειάζεται να εντρυφή-
σει η ΕΚΤ στο θέμα. Σεβόμαστε τον υπερή-
λικο ιερέα  που υπηρετεί  στον Άγιο Ιωάννη 
πιστά, συνεχώς, και αδιακόπως  από το 
1981 (33 χρόνια) αλλα μήπως είναι καιρός 
για ανανέωση;     
13. . Παρα το γεγονός ότι οι κηδείες εξα-

κολουθούν να παρέχουν σημαντικά κέρδη, 
τα έσοδα από τις κηδείες το 2022 σημείω-
σαν σημαντική πτώση σε σύγκριση με το 
πρόσφατο παρελθόν.  Χρειάζεται ανάλυση 
ως προς το τι μπορει να γίνει να βελτιω-
θούν.
14.  Η παιδεία παρά το γεγονός ότι είναι 
πρωταρχική προτεραιότητα της ΕΚΤ αντι-
μετωπίζει συνεχή προβλήματα. Τα συνο-
λικά έσοδα ($259,000) υπολείπονται των 
εξόδων ($325,000) κατά $66,000.  Ο αριθ-
μός των μαθητών που παρακολουθούν τα 
σχολεία της κοινότητος παραμένει σε πτω-
τική κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια. Εν 
τω μεταξύ πολλοί γονείς βρίσκουν τα δίδα-
κτρα  υψηλά.  Μερικοί η δοκιμάζουν αλλα 
Ελληνικά σχολεία η αποσύρουν τα παιδιά 
τους από την Ελληνική εκπαίδευση.  Ίσως 
αυτό να αντανακλά μια λανθασμένη προσ-
δοκία ότι η Ελληνική εκπαίδευση πρέπει 
να παρέχεται δωρεάν όπως γίνεται στην 
Ελλάδα. Ορισμένοι γονείς δεν  αντιλαμβά-
νονται ότι στην Ελλάδα πληρώνουν για τη 
«δωρεάν παιδεία» όλοι οι Έλληνες με τους 
φόρους τους. Εδώ στο Καναδά όμως ούτε 
ένα δολάριο από τους φόρους που πλη-
ρώνουμε όλοι δεν καταλήγει στα Ελληνικά 
σχολεία της ομογένειας. 
15. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, η 
διδακτικής ύλη της Ελληνικής Παιδείας 
($364,000) όπως και σε κάθε άλλη επιχεί-
ρηση η οργανισμό δημιουργούν πάντα το  
ερώτημα: το αναφερόμενο ποσό εκπρο-
σωπεί τη πραγματική αξία των μελλοντι-
κών  εισοδημάτων που αναμένεται να δημι-
ουργήσουν; Στη προκειμένη περίπτωση το 
αρνητικό αποτέλεσμα στο τμήμα παιδείας 
δείχνει ότι ίσως όχι.
16. Στα αρνητικά, έστω και αν δεν ευθύ-
νεται κανεις από το διοικητικό συμβού-
λιο, προστίθεται και το γεγονός ότι καθυ-
στέρησε η έναρξη της συνέλευσης αρκετά  
λόγω έλλειψης απαρτίας. Με το ζόρι και 
οριακά συγκεντρώθηκαν 100 κάποιας ηλι-
κίας μέλη, για να διεξαχθεί η συνέλευση. 
Ο δυναμισμός, και η νέα γενεά απουσί-
αζε από τη Γενική Συνέλευση. Σε ποιον θα 
παραδοθεί η σκυτάλη και το μέλλον της 
ΕΚΤ;  

ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ 
ΚΑΝΑΒΑΛΙ;
Η παρακμή των Εθνοτοπικών συλλόγων και 
του Ελληνισμού της ομογένειας είναι γεγο-
νός. Πόσοι εθνοτοπικοί σύλλογοι εξακο-

λουθούν να λειτουργούν?  Μερικοί υπάρ-
χουν μόνο στα χαρτιά. Αλλοι ζουν στη καρ-
διά λιγοστών μελών που πατριωτικά και 
με μεράκι δηλώνουν παρών με το λάβαρο 
τους μόνο στη παρέλαση της 25ης Μαρ-
τίου. Οι πολλοί δεν οργανώνουν πια εκδη-
λώσεις. 
Μια από τις εκδηλώσεις  που νομίζω ότι 
λείπει είναι «Το πατρινό Καρναβάλι». Γινό-
ταν  στο Τορόντο κάθε αποκριά από το Σύλ-
λογο των Αχαιών για 50 χρόνια αδιάκοπα!  
Νομίζω δεν έχει γίνει για 5 περίπου χρόνια 
τώρα. Δεν κατηγορώ τους Αχαιούς πάλαι 
ποτέ οργανωτές. Γέρασαν μερικοί πατρινοί, 
αλλοι κουράστηκαν, και αλλοι έφυγαν…   
Κρίμα που χανόμαστε και το δεχόμαστε 
στωικά με το «ε…τι να κάνουμε κάποτε ο 
κύκλος κλίνει». Δεν γνωρίζω κανένα συγκε-
κριμένο μέτρο για την αναχαίτηση της φθο-
ράς και συρρίκνωσης του Ελληνισμού από 
τους υπεύθυνους φορείς. Με τη συνεχιζό-
μενη συρρίκνωση των πιστών που εκκλη-
σιάζονται, η πρόβλεψη μου είναι ότι εντος 
της επομένης επταετίας μερικές Ελληνορ-
θόδοξες εκκλησίες στο GTA δεν θα μπο-
ρούν ανταπεξέλθουν οικονομικά.  Χωρίς 
αναθεώρηση  αναποτελεσματικών πρακτι-
κών που ακολουθούνται,  και χωρίς επα-
νεκκίνηση σε νέα βάση, Θα βιώσουμε  και 
το κλείσιμο  εκκλησιών.
Ο Αρχιεπίσκοπος ακούει; διαβάζει; βλέπει; 
Που βαδίζει το ποίμνιο του όποιου ηγεί-
ται; Πιο σπουδαία τι κανει γι’ αυτό ώστε να 
φέρει το κάθε «απολωλός πρόβατο πάλι 
στο μαντρί της εκκλησίας; Φυσικά δεν 
εννοώ να κανει ένα ακόμη αρχιερατικό 
εσπερινό, ούτε να οργανώσει καρναβάλι 
τις επόμενες αποκριές. Γι’ αυτό χρειάζο-
νται ισχυροί αστικοί όχι μόνο θρησκευτι-
κοί οργανισμοί σεβασμιότατε. 
Οι υπέρμαχοι αστικών οργανισμών, όπως 
η Ελληνική κοινότητα Τορόντο, πάντα ανα-
ρωτιόντουσαν «Σωτήριε, Σωτήριε τι με 
διώκεις;»    Οι ισχυροί αστικοί οργανισμοί 
είναι the blood supply για την Ελληνορθό-
δοξη εκκλησία. Και οι δυο, η Αρχιεπισκοπή 
και η ΕΚΤ, ο καθένας στο τομέα του, αγω-
νίζεται για το ίδιο βασικά στόχο επιβίωση 
και άνθηση του Ελληνισμού.  Ίσως  ο Σαούλ 
να μη γίνει ποτέ ξανά Παύλος, αυτά γινό-
ντουσαν 2,000 χρόνια πριν,  αλλα η κοινή 
λογική λέει όταν καίγεται το διπλανό σου 
σπιτι, πρέπει να ανησυχείς ότι θα πιάσει 
φωτιά και το δικό σου σεβαστέ μας Αρχι-
επίσκοπε.  
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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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Με σημαντικές αποφάσεις η Γενική Συνέλευση
 της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Φεβρου-
αρίου η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο. Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο αφού εξέλεξε προεδρεύουσα την 

κα Ειρήνη Κερογλίδου, παρουσίασε τα έσοδα και τα 
έξοδα για το περασμένο έτος, ενώ παρουσίασε και 
τον προϋπολογισμό του 2022-2023. 

Επιπλέον, αποφασίστηκε πως το διοικητικό συμβού-
λιο θα κάνει θητεία τριών ετών, ενώ πλέον απαγο-
ρεύεται να θέσει υποψηφιότητα και να εκλεγεί μέλος 
το οποίο είναι υπάλληλος  της Ελληνικής Κοινότητας 
Τορόντο είτε εργάζεται full time είτε part-time. 
Η Ελληνική Κοινότητα επίσης κατάφερε να ανταπε-
ξέλθει στο χρέος και να βγει από το Special Loans 

Department και να επιστρέψει στις κανονικές τραπε-
ζικές συναλλαγές. Ακολούθησε η αναφορά της προ-
έδρου της ΕΚΤ, κα Μπέτυ Σκουτάκη και οι αναφορές 
των προέδρων των τμημάτων. Στην συνέχεια υπήρξε 
περίοδος ερωτήσεων.
Δείτε παρακάτω το φωτορεπορτάζ, ενώ μπορείτε να 
δείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 31.

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
 κα Μπέττυ Σκουτάκη Ο οικονομικός ελεγκτής κ. Ντάνιελ Φέρμαν Προεδρεύουσα η κα Ειρήνη ΚερογλίδουΟ Ταμίας της ΕΚΤ κ. Γιώργος Μανίκης

Ο Δρ. Γεώργιος Γκέκας
Η κα Αγγελική Σαρδέλη, η κα Μπέσσυ Κατερινιός και η 

κα Αφροδίτη

Η κα Άννα με το ζεύγος Κουμαρέλα
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O Ι.Ν. του Προφήτη 
Ηλία αποχαιρέτησε τον 
π. Θεολόγο Δράκο που 
παίρνει μεταγραφή σε 

άλλη ενορία

Ο 
Ιερός Ναός του Προφήτη Ηλία εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Σήμερα ήταν μια όμορφη αλλά δύσκολη λειτουργία στην εκκλη-
σία του Προφήτη Ηλία. Τα τελευταία 8 χρόνια ο π. Θεολόγος Δράκος 
είναι ο πνευματικός μας πατέρας, μέντορας και φίλος μας και σήμερα 

έπρεπε να τον αποχαιρετήσουμε.
Όλοι τον έχουμε δει να συνδέεται με τα παιδιά και τους νέους και είναι πραγμα-
τικά αξιοσημείωτο το πόσο πολύ τον αγαπούν και τον σέβονται όλοι. Είχαμε ενο-
ρίτες που ήρθαν στην εκκλησία μας οι οποίοι ταξίδεψαν από μακριά χάρη στην 
πνευματική τους σχέση. Ο πατέρας Θεολόγος είναι μοναδικός στο είδος του και 
είμαστε όλοι συντετριμμένοι για αυτή τη μεταγραφή.
Ωστόσο, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε τον πατέρα Θεολόγο και την Πρεσβυ-
τέρα για όλη την αγάπη, τη σκληρή δουλειά και τη δέσμευσή σας στην κοινότητά 
μας. Είμαστε για πάντα ευγνώμονες και θα συνεχίσουμε να είμαστε καλοί Χρι-
στιανοί όπως μας διδάξατε να είμαστε.
Αγαπάμε εσάς και την οικογένειά σας και θα μας λείψετε πάρα πολύ. Ό,τι καλύ-
τερο για εσάς και τις μελλοντικές σας προσπάθειες.»

Εορτασμός Καθαράς Δευτέρας στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου

Εορτασμός Καθαράς Δευτέρας 
στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη
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If you could have any electric car.

e-tron
e-tron Sportback
Q4 e-tron
Q4 e-tron Sportback
e-tron GT
RS e-tron GT

©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

Division of DFC Auto Group

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

Each one comes with the quality, engineering and fanatical 
attention to detail and design that Audi is famous for.

Did you know that Audi Uptown offers you more all-electric 
model choices than any other luxury brand in the world?

When the time comes for you to go all-electric or to upgrade 
your current electric vehicle, please visit us in person or online.

The truth is you can have any electric car, and we’d like to 
think you’ll choose an Audi.
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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 τον πυρετό.
Ο πυρετός είναι η αύξηση της θερμο-
κρασίας του σώματος σε απόκριση 
σε κάποια νόσο. 

Ένα παιδί έχει πυρετό όταν η θερμοκρασία 
είναι στο ή πάνω από το ακόλουθο επίπεδο:

 ª 38°C με μέτρηση στο ορθό
 ª 37.5°C με μέτρηση στο στόμα
 ª 37.2°C με μέτρηση στη μασχάλη

Ένας ενήλικας έχει πυρετό όταν η θερμοκρα-
σία είναι πάνω από 37.2 – 37.5°C, ανάλογα 
με τη χρονική στιγμή της ημέρας.
Ο πυρετός είναι ένα σημαντικό τμήμα της 
άμυνας του σώματος έναντι 
των λοιμώξεων. Τα περισ-
σότερα βακτήρια και ιοί που 
προκαλούν λοιμώξεις στους 
ανθρώπους, ακμάζουν καλύ- τ ε ρ α 
στους 37°C. Πολλά βρέφη και παιδιά ανα-
πτύσσουν υψηλούς πυρετούς με ελάσσο-
νες ιογενείς νόσους. Παρόλο που ο πυρετός 
σηματοδοτεί μια μάχη που συμβαίνει στο 
σώμα, ο πυρετός μάχεται υπέρ του ατόμου, 
όχι έναντι αυτού. 
Εγκεφαλική βλάβη από πυρετό γενικά δεν 
συμβαίνει εκτός και εάν η θερμοκρασία 
υπερβαίνει τους 42°C. Ο πυρετός που δεν 
αντιμετωπίζεται και έχει προκληθεί από 
κάποια λοίμωξη σπάνια θα υπερβεί τους 
40.5°C, εκτός και εάν το παιδί είναι υπερ-
βολικά ντυμένο ή βρίσκεται σε ζεστό μέρος. 

Αίτια
Σχεδόν οποιαδήποτε λοίμωξη μπορεί να 
προκαλέσει πυρετό. Κάποιες κοινές λοιμώ-
ξεις είναι:

 ª Λοιμώξεις όπως πνευμονία, οστεομυ-
ελίτιδα, σκωληκοειδίτιδα, φυματίωση, δερ-
ματικές λοιμώξεις ή κυτταρίτιδα και μηνιγ-
γίτιδα

 ª Αναπνευστικές λοιμώξεις όπως κρυο-
λόγημα ή γρίπη, πονόλαιμος, ωτίτιδες και 
βρογχίτιδα

 ª Ουρολοιμώξεις
 ª Ιογενής γαστρεντερίτιδα και βακτηρι-

ακή γαστρεντερίτιδα
Τα παιδιά μπορεί να έχουν χαμηλό πυρετό 
για 1 ή 2 ημέρες μετά από εμβολιασμούς. 
Η ανατολή των δοντιών προκαλεί μια ελα-
φρά αύξηση στη θερμοκρασία του παιδιού, 
αλλά όχι πάνω από τους 37.8°C.
Οι αυτοάνοσες και φλεγμονώδεις διαταρα-
χές μπορούν επίσης να προκαλέσουν πυρε-
τούς. Κάποια παραδείγματα είναι:

 ª Αρθρίτιδα ή νόσοι του συνδετικού 
ιστού, όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα και 
συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

 ª Ελκώδης κολίτιδα και νόσος Crohn

Οικιακή Περίθαλψη
Ένα απλό κρυολόγημα ή άλλη ιογενής λοί-
μωξη μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να 
προκαλέσει υψηλό πυρετό (38.9 - 40°C). 
Αυτό δεν σημαίνει συνήθως ότι εσείς ή το 
παιδί σας έχετε ένα σοβαρό πρόβλημα. 
Κάποιες σοβαρές λοιμώξεις μπορεί να 
μην προκαλούν πυρετό ή ακόμα και πολύ 
χαμηλή θερμοκρασία σώματος, ιδιαίτερα 
στα βρέφη.
Εάν ο πυρετός είναι ήπιος και δεν έχετε άλλα 
προβλήματα, δεν χρειάζεστε κάποια θερα-
πεία. Πιείτε πολλά υγρά και 
ξεκουραστείτε.

Η νόσος πιθανά δεν είναι σοβαρή εάν το 
παιδί σας:

 ª Παίζει ακόμα
 ª Πίνει και τρώει κανονικά
 ª Βρίσκετε σε εγρήγορση και σας χαμο-

γελάει
 ª Έχει φυσιολογικό χρώμα δέρματος
 ª Φαίνεται καλά όταν ο πυρετός πέφτει

Λάβετε βήματα για μείωση του πυρετού εάν 
εσείς ή το παιδί σας αισθάνεστε δυσφορία, 
κάνετε έμετο, είστε αφυδατωμένοι ή δεν 
κοιμάστε καλά. Θυμηθείτε, ο στόχος είναι η 
μείωση, όχι η εξάλειψη, του πυρετού.

Όταν προσπαθείτε να μειώσετε έ-
ναν πυρετό

 ª ΜΗΝ ντύνετε ζεστά κάποιον που έχει 
κρυάδες.

 ª Αφαιρέστε τον περιττό ρουχισμό ή 
κουβέρτες. Το δωμάτιο θα πρέπει να είναι 
άνετο, ούτε πολύ ζεστό ούτε κρύο. Δοκιμά-
στε ελαφρύ ρουχισμό και μία ελαφριά κου-
βέρτα για τον ύπνο. Εάν το δωμάτιο είναι 
ζεστό ή αποπνικτικό, μπορεί να βοηθήσει 
ένας ανεμιστήρας.

 ª Ένα χλιαρό μπάνιο μπορεί να βοηθήσει 
στη μείωση του πυρετού. Αυτό είναι ιδιαι-
τέρως αποτελεσματικό μετά τη χορήγηση 

φαρμάκου – αλλιώς η θερμοκρασία μπορεί 
να επανέλθει αμέσως μετά.

 ª ΜΗΝ χρησιμοποιείται κρύο μπάνιο, 
πάγο ή εντριβές με οινόπνευμα. Αυτά κρυ-
ώνουν το δέρμα και συχνά κάνουν την κατά-
σταση χειρότερη προκαλώντας ρίγη, που 
αυξάνουν την κεντρική θερμοκρασία του 
σώματος.

Φαγητό και υγρά με τον πυρετό
Όλοι, και ιδιαίτερα τα παιδιά, θα πρέπει να 
πίνουν αρκετά υγρά. Νερό, γρανίτες, σούπα 
και ζελέ αποτελούν καλές επιλογές.
Μην δίνετε πολλά φρούτα ή χυμό μήλου και 
αποφύγετε να δίνετε ενεργειακά ποτά στα 
μικρά παιδιά.
Αν και η κατανάλωση φαγητού με τον 
πυρετό είναι εντάξει, μην πιέζετε κάποιον με 
πυρετό να φάει.

Φαρμακευτική αγωγή
 ª Η ακεταμινοφαίνη (Tylenol) και η 

ιβουπροφαίνη (Advil), βοη-
θούν στη μείωση 

 ª

του πυρε-
τού σε παιδιά και ενη-

λίκους. Σε κάποιες περιπτώσεις οι 
γιατροί συμβουλεύουν να χρησιμοποιεί-
ται και τους δύο τύπους φαρμάκων.

 ª Να λαμβάνετε ακεταμινοφαίνη κάθε 
4-6 ώρες. Δρα κατεβάζοντας το θερμο-
στάτη του σώματος.

 ª Να λαμβάνετε ιβουπροφαίνη κάθε 
6-8 ώρες. ΜΗΝ χρησιμοποιείται ιβουπρο-
φαίνη σε παιδιά μικρότερα των 6 μηνών. 

 ª Η ασπιρίνη είναι πολύ αποτελεσμα-
τική στην αντιμετώπιση του πυρετού σε 
ενηλίκους. ΜΗΝ δίνετε ασπιρίνη σε παι-
διά.

Πότε να Επικοινωνήσετε με το 
Γιατρό
Καλέστε το γιατρό εάν το παιδί σας:

 ª Είναι μικρότερο των 3 μηνών και έχει 
θερμοκρασία στο ορθό 38°C ή υψηλό-
τερη

 ª Είναι 3 -12 μηνών και έχει πυρετό 
39°C ή υψηλότερο

 ª Είναι κάτω των 2 ετών και έχει πυρετό 
που διαρκεί περισσότερο από 24-48 ώρες

 ª Είναι μεγαλύτερο και έχει πυρετό που 
διαρκεί περισσότερο από 48-72 ώρες

 ª Έχει πυρετό πάνω από 40.5°C, εκτός 
και εάν πέφτει εύκολα με την αντιμετώ-
πιση και το παιδί αισθάνεται άνετα

 ª Έχει άλλα συμπτώματα που υποστη-
ρίζουν μια νόσο που θα πρέπει να αντι-
μετωπιστεί, όπως ένας πονόλαιμος, μια 

ωταλγία ή ένας βήχας
 ª Έχει πυρετό που έρχεται και φεύγει 

για μία εβδομάδα ή περισσότερο, ακόμα 
και εάν δεν είναι πολύ υψηλός

 ª Έχει μια σοβαρή ιατρική νόσο, όπως 
ένα καρδιακό πρόβλημα, δρεπανοκυττα-
ρική αναιμία, διαβήτη ή κυστική ίνωση

 ª Είχε πρόσφατα έναν εμβολιασμό
 ª Έχει ένα νέο εξάνθημα ή εμφανίζο-

νται εκχυμώσεις
 ª Πονάει κατά την ούρηση

Καλέστε έναν γιατρό αμέσως εάν εσείς 
είστε ενήλικας και:

 ª Έχετε πυρετό πάνω από 40.5°C, εκτός 
και εάν πέφτει εύκολα με την αντιμετώ-
πιση και αισθάνεστε άνετα

 ª Έχετε πυρετό που μένει ή συνεχίζει να 
ανεβαίνει πάνω από 39.4°C

 ª Έχετε πυρετό που διαρκεί περισσό-
τερο από 48-72 ώρες

 ª Έχετε πυρετό που έρχεται και φεύγει 
για μία εβδομάδα ή περισσότερο, 

ακόμα και εάν δεν είναι πολύ 
υψηλός

 ª Έ χ ε τ ε  μ ι α  σ ο β α ρ ή 
ιατρική νόσο, όπως ένα καρ-
διακό πρόβλημα, δρεπανο-

κυτταρική αναιμία, διαβήτη, 
κυσ τ ική ίνωση ή άλλη χρόνια 

πνευμονοπάθεια
 ª Έχετε ένα νέο εξάνθημα ή εμφανίζο-

νται εκχυμώσεις
 ª Πονάτε κατά την ούρηση
 ª Έχετε κάποιο πρόβλημα με το ανοσο-

ποιητικό σύστημα (χρόνια θεραπεία με 
στεροειδή, μετά από μεταμόσχευση μυε-
λού των οστών ή συμπαγούς οργάνου, 
αφαίρεση σπλήνα, είστε θετικός για HIV ή 
αντιμετωπίζεστε για καρκίνο)

 ª Έχετε ταξιδέψει πρόσφατα σε χώρα 
του τρίτου κόσμου

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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Κ
αποτε ενας ναυτικός ρωτησε ενα περι-
στέρι , πως ειναι να πετας;
και το περιστέρι απάντησε, εσυ με 
ρωτάς που εισαι καθε μέρα στη 

θάλασσα και με το γερό σκαρι σου σκιζεις τα 
κύμματα στα δυο. Εχεις πλήρωμα θαρραλέο και 
δεν φοβασαι τις τρικυμιές.. 
Ενω εγω απλά πετάω, ποτε χαμηλά, πότε ψηλά, 
αλλά πάντα συναντώ σύννεφα και αεροπλάνα, 
τίποτα το συνταρακτικό. 
Εσυ να μου πεις για τις περιπέτειες σου...
Αυτα είπε το περιστέρι και ο ναυτικός, που ηταν 
καπετάνιος σε ενα μπρικι, άρχισε να ιστορεί για 
τις νυχτες με το φεγγαρι ολόγιομο και τις γοργό-
νες να κλαίνε στους υφάλους καμεμένους από 
πορτοκαλι και κοκκινα κοράλια, να κλαίνε για τις 
αδερφες τους η για τις τυχες των ταξιδιωτών που 
χάθηκαν σε ανύποπτες φουρτούνες.
Μια από αυτες τις ιστορίες θα σας εξιστορήσω 
απόψε  που ειναι η σεληνη απαλή και η νυχτα 
ροδαλή και τα αστερια λαμποκοπούν οντας 
χαρούμενα ψηλά εκεί στο θόλο του ουρανού. 
Πριν χρόνια λοιπόν ζούσε ενα δελφίνι  στα νερά 
του Ατλαντικού και τραγουδούσε και έπαιζε με 
τα αλλα τα δελφίνια της φυλής του, ωσπου μια 
μερα ξύπνησε και τιποτα δεν ηταν ιδιο οπως 
πριν . Αλλαξαν ολα στη γειτονια του, βρεθηκαν 
να εχουν πλαστικά μπουκαλια και τονους από 
λάστιχα σε καθε κοραλοσπηλιά, τα φύκια αρρώ-
στησαν  και τα δελφινια μανταλώθηκαν στις πιο 
βαθιες σπηλιές. 
-Μα τι συμβαίνει; Αρρωστησε η θαλασσα, 
επιασε ιωση ο ωκεανος, του απάντησαν τα 
μπαρμπούνια που περαστικά κι αυτά, εψαχναν 
καλύτερα νερά και πιο καθαρά. 
- Αρρωστησε η θαλασσα, μα δεν γινεται αυτό, η 
θαλασσα ειναι ζωντανος οργανισμος με τη δυνα-
τοτητα της αυτο ιασης, εχει ιωδιο και φωσφορο 
και αλάτι, σκέφτηκε το δελφίνι... αποφασίζοντας 
να βγει στο βυθό , να παει να δει απο κοντα τι 
ακριβως συνέβηκε . 
Μολις ανέβηκε λιγο πιο ψηλά, αντικρυσε ενα 
θέαμα τρομαχτικό, σακούλες πλαστικές και 
μπουκάλια επεπλεαν, και λαστιχα απο αυτοκι-
νητα και ενα αλλο σωρό ειδων σκουπίδια. Το 
δελφίνι αρχισε να κολυμπάει  μπρος πισω ανή-
συχο και να κανει τουμπες. Ειναι όλα αλήθεια, 
ελεγε και ξαναελεγε . Η θαλασσα αρρρωστησε 
και γεμισε εξανθήματα και πληγές. Πρεπει να 
βρω μια λυση, μα πως θα μπορεσω;
Ειμαι μικρό και ..... οσο σκεφτόταν είδε την 
χελώνα καρέτα καρετα να κολυμπάει αμέριμνα, 
ψαχνωντας για τροφη.
Θα ρωτησω τη χελώνα καρετα - καρεττα αυτη θα 
μπορεσει να με βοηθήσει, αφου ανεβαινει σι=υ-
χνα στην επιφάνεια για να γεννήσει τα μικρά της, 
σκεφτηκε και γρήγορα εκανε βιαστικές κινήσεις 

με την ουρά του, για να την προφτάσει ..
- Τι μου λες, αρρώστησε η Θαλασσα; εκανε ενα 
μορφασμό η χελώνα καρεττα καρέττα καθως 
μασουλαγε ενα φύκι, από πότε; Εχει πολύ 
πυρετό; Να της κάνουμε βεντούζες, απάντησε 
και συνέχισε να κολυμπαει προς ενα ευφορο 
έδαφος οπου ειχε και πλαγκτον. 
- Βεντούζες, τι ειναι αυτό πάλι; Αυτοι οι μεγάλοι 
όλο με ακαταλαβίστικες λέξεις μιλούν και ποτε 
δεν μα εξηγούν τα ανεξήγητα... ολο φιλοσφίες 
και μετά ... εμεις οι νέες γενιές χανόμαστε στο 
πως και τι έπρεπε να κάνουμε!!!
Κυρα χελώνα καρέττα - καρέττα ,  δεν θελω συμ-
βουλές η βεντούζες, να με βοήθησετε θέλω. Η 
θάλασσα αρρωστησε και γέμισε εξανθηματα, 
και πληγες και ρόζους.Πρ'επει να βρούμε ενα 
γιατρικό, κοιταξτε λιγο γύρω σας, σταματηστε 
επιτέλους να μασουλάτε...
Η χελώνα καρεττα - καρεττα σταμάτησε να 
μασουλάει και κοιταξε γύρω της, αντικρυζοντας 
ενα θέαμα μακάβριο, με σακούλες πλαστικές  να 
υπάρχουν σε καθε κοραλο υφαλο και πλαστικά 
μπουκάλια να κειτονται στον βυθό, και λαστιχα 
αυτοκινητου να μπλοκαρουν την εισοδο στα 
σπιτα της σμέρνας και του καβουρα και του αστε-
ρια και γενικά να επικρατεί ένα χάος ... Αυτο δεν 
ειναι ιωση, είπε κατηγορηματικα η χελώνα και 
συνέχισε να μασουλαέι τα φύκια της. 
- Δεν ειναι ιώση ;  και πως το ξερεις, αναρωτη-
θηκε το δελφινι
- Απλά το ξέρω, και γνωρίζω και ποιος ειναι ο 
υπεύθυνος για αυτη την κατάντια... Μαλλον οι 
υπεύθυνοι. Οι άνθρωποι !!!
- Οι άνθρωποι, τι ειναι αυτό, ψάρια απο τους 
βάλτους; ρώτησε όλο απορια το δελ́φινι 
- Οχι δεν ειναι ψαρια των βάλτων, οι άνθρωποι 
ειναι άνθρωποι . Ειναι διαφορετικοί από μας 
γιατι στεκονται και κινούνται εξω απο τα νερα, 
αναπνεουν και ζουν τρωγοντας ο ενας τον αλλο 
αλλα και εμας και αλλα ζωα, το χειροτρο ομως 
ειναι οτι δεν ξερουν να κρύβουν τα σκούπιδια 
τους, να τα ανακυκλωνουν, όπως εμεις, και τα 
πετούν στη θάλασσα. Αυτοι το εκαναν αυτο. Εχω 
κακη εμπειρια μαζι τους, τους βλέπω πως φέρο-
νται σε μενα και τα παιδια μου οταν παω να γεν-
νησω. Ειναι τερατα!!!
- το δελφίνι τρόμαξε αλλα είπε αποφασισμένο , 
τέρατα η δράκοι εγω θα πάω να τους πολεμησω 
και να τους στείλω πίσω τα κουπιδια τους. αυτα 
ίπε και κολύμπησε θυμωμένα προς άγνωστη 
κατευθυνση . 
Mετα απο μηνες ακουστηκε στην δελφινο 
αγγελη οτι ενα μικρο γκρι δελφινι πιαστηκε στα 
διστυα ενος ψαρα και πεθανε σαν ηρωας. Ειπαν 
οτι βρεθηκε να κολυμπαει στην επιφανει και 
πολυ κοντα σε πόλεις ειπαν οτι καθε νυχτα μετε-
φερε με το ρυγχος του, μπουκαλια πλαστικα και 
τα αφηνε στην ακτη το πρωι  οι ανθρωποι που 
πηγαιναν στην παραλία εβρισκαν βουνά απο 
πλαστικά μπουκάλια και πλαστικες σακούλες να 
τους περιμένουν και συνοφρύαζαν  και φωνα-
ζαν και εκαναν γκριμάτσες και ηταν πολύ ενοχλη-
μένοι, και πηγαν στις αρχες και ζήτησαν απο το 
Δημο να καθαρίσει τα απορρίματα, γιατι καποιοι 
ασυνειδητοι  τα πέταξαν  και αυτοι δεν μπορουν 
ουτε να κολυμπήσουν, ουτε να καθίσουν άνετα 
να πιουν  τον καφε τους, 
Φωναξε τα απορριματοφορα ο Δημος και 
μαζεψε 3 φορτηγα πλαστικά, και δεν ήξερε που 
να τα πάει, αφου γνώριζε και ο ιδιος, ότι το πλα-
στικό δεν διαλύεται ευκολα και θέλει χιλίαδες 

χρόνια για να γινει η αποσυνθεση του, οπου 
όμως κι εαν το πετάξει η θάψει, θα είναι επιβλα-
βές  για το περιβάλλον...
Οπως και να είχε η όλη ιστορία,  έδωσε την 
εντολή να πάνε τα φορτηγά με  τα απόβλητα στη 
χωματερή και να τα λιώσουν. 
Καθε νύχτα το δελφίνι συνέχιζε να μεταφερει ότι 
πλαστική σακούλα ή οτι άλλο έβρισκε πεταμένο 
στον βυθό και στην αυλή του σπιτιού του. Μετέ-
φερε πλαστικές σακούλες και μπουκάλια και  
κουτιά τενεκεδένια από αναψυκτικά, είχε βρει 
και φίλους,  και η χελώνα καρέττα – καρέττα , και 
κανα δυο χταπόδια ερχόντουσαν να τον βοηθή-
σουν σε όλη αυτή την επιχείρηση . Ομως όσο κι 
εαν αδειαζαν το βυθό όσο κι εαν προσπαθού-
σαν, την επομένη μέρα, πάλι έβρισκαν  αδεια 
πλαστικά μπουκάλια να βρισκονται θαμμένα 
στην άμμο και να έχουν μπερδευτεί με το φαγητό 
τους. Η Φαλαινα χτες παρ ολιγον να καταπιεί ενα 
καπάκι απο αναψυκτικό  κι ενα μικρο πλαστικό 
κουτάλι, δεν ηξεραν τι  ήταν όλες αυτές οι βρω-
μιές μεχρι που η χελώνα καρέτα- καρέτα , που 
ηταν κοσμογυρισμένη, τους εξήγησε οτι αυτά 
ειναι σκουπίδια ανθρώπων και τα πετούν σε 
όλες τις θάλασσες. Ολα τα ψάρια  εχουν μετακο-
μίσει απο τις σπηλιές τους κι εχουν πάει σε άλλες  
κοραλοσπηλιές, να μείνουν. Η χελώνα καρέττα- 
καρέττα είπε οτι οι θάλασσες δεν εχουν πλεόν 
πλαγκτόν και πολλα από τα φύκια εχουν δηλη-
τηριαστεί. 
Μα δεν μπορούμε να ζούμε ετσι , στην αβε-
βαιότητα και στη δυστυχία, είπε θυμωμένα το 
δελφίνι. Πρέπει να τους δείξουμε οτι είμαστε 
εδω κάτω και ζούμε με τις οικογένειες μας και η 
θάλασσα αρρωσταίνει μέρα με τη μέρα. 
- Και τι να κάνουμε; Ρώτησε η χελώνα, αυτοί 
εχουν διαλύσει ότι βρίσκεται μπροστά τους, και 
τα δάση και τον αέρα. Στη θάλασσα θα σταμα-
τούσαν;
- Πρεπει να δράσουμε, πρέπει να στείλουμε 
ένα μηνυμα σε αυτούς τους τους ανθρώπους; 
- Μα πως; Ειπε παλι η χελώνα. Αυτοι ειναι 
πολλοί και δεν μιλάνε την ιδια γλώσσα με εμας. 
Δεν μας καταλαβαίνουν. 
- Μας καταλαβαινουν, επέμενε το δελ-
φίνι. Υπάρχουν καποιοι απο αυτούς, οι μικροί 
άνθρωποι που μας καταλαβαίνουν.Το νιωθω. 
Πρεπει να ειδοποιήσουμε τους μικρούς ανθρώ-
πους να μας βοηθήσουν. Να σταματήσουν να 
πετάνε τα σκουπίδια τους στη θάλασσα μας .Θα 
βρούμε τρόπο. Πρέπει εαν θέλουμε να παραμει-
νουμε ζωντανοί και με καθαρές θάλασσες. 
- Πως εισαι τοσο σίγουρο; Ανταπάντησε η 
χελώνα καρέττα- καρέττα. 
- Πριν κάμποσο καιρό ταξίδεψα με την οικο-
γένεια μου, για να δούμε μακρινούς συγγε-
νείς, τα δελφινόξαδερφια μας , που μένουν σε 
ενα κομμάτι γης, που βρέχεται απο θάλασσα. 
Εκει είχα μια περιέργη συνάντηση με ενα μικρο 
άνθρωπο, θαρρώ, δεν ήξερα τι ζωο ήταν, γιατι 
δεν καταλάβαινα την ομιλία του και δεν ερχόταν 
στην θάλασσα, μονο εγώ πλησίαζα στην ακτή... 
- Ακόμη ζείς, ήσουν τυχερός. Οι άνθρωποι 
συνήθως σκοτώνουν τα δελφίνια κι όλα τα άλλα 
ψάρια, η για να τραφούν ή για να κάνουν λιπά-
σματα για την επιδερμίδα τους. Τέρατα σου λέω, 
τους ξέρω καλά εγω, που αναγκάζομαι νύχτες 
ολάκερες να περιμένω να φύγουν, για να πάω να 
γεννήσω τα αυγά μου και μετά γρήγορα φέυγω 
και τα αφήνω τα δύστυχα στη μοίρα τους...
Τέρατα ειναι όλοι τους, συνέχισε η χελώνα 

καρέττα- καρέττα.
 -Πιστεύω σε αυτόν τον μικρόν  άνθρωπο, 
δεν με πείραξε, ούτε προσπάθησε να με φυλα-
κίσει. Παιζαμε πολύ συχνά και μου έμαθε και 
πολλά κόλπα, θα προσπαθήσω να τον βρώ και 
να του ΄δωσω ένα μήνυμα, συνέχισε αισιό-
δοξα το δελφίνι τις σκέψεις του.Αν καταφέρω να 
φτάσω και πάλι στην ακτή, θα υπάρχει τρόπος να 
του στείλω ένα μηνυμα. 
Θα σου πω λοιπόν, οι άνθρωποι περνούν ώρες 
στη θάλασσα, τις μέρες που έχει συνέχεια ήλιο . 
Κάθονται ξαπλωμένοι και ποτε γυρίζουν δεξιά, 
πότε αριστερά, πάνω σε τεράστια παπλώματα, 
τους βλεπω συχνά, ειπε η χελώνα καρέττα- 
καρέττα. Θα είναι η μοναδική σου ευκαιρία να 
τους στείλεις ενα μήνυμα, αλλά μόναχα στους 
μικρούς ανθρώπους. Θα σου πω τι θα κάνεις, θα 
βρείς ενα μπουκάλι γυάλινο, σίγουρα θα υπάρ-
χει εκεί κοντά στους κοραλένιους υφάλους, θα 
μου το φέρεις εδω και θα πείς και στους ιππόκα-
μπους και στη σουπιά, να ερθουν  στο σπίτι μου. 
-Μα για ποιο λόγο;  Ρωτησε το δελφίνι παραξε-
νεμενο.
-Εχω μια ιδέα, ειπε με νόημα η χελώνα και συνέ-
χισε να μασουλάει τα φύκια της 
Ετσι κι εγινε , οταν οι αχτίνες του ήλιου δεν φάι-
νονταν πια, μαζεύτηκαν όλοι στην κοραλοσπη-
λια της χελώνας καρέττα- καρέττα. Εκεινη άνοιξε 
το γραφείο της και πήρε δυο τρυα  πουπουλα 
κι ένα χαρτί, είπε στη σουπιά να βάλει όσο πιο 
πολλή δύναμη είχε και να της φυσήξει το μελανι 
της πανω στα πουπούλα, αρχισε να γράφει και 
να γράφει σε αυτό το χαρτί κι όταν πλέον τελέ-
ιωσε τα δίπλωσε και τα έβαλε στο γυάλινο μπου-
καλι, που τους ειχε φέρει το δελφίνι. Γυρισε  προς 
τους ιπποκαμπους και τους είπε με αποφασι-
στική φωνή , τώρα ξερετε τι πρέπει να κάνετε. 
Οι ιππόκαμποι έφυγαν καλπάζοντας με το  μπου-
καλι στερεωμενο ανάμεσα τους,  κολύμπησαν 
για αρκετη ώρα, μέχρι που έφτασαν μέρα πια σε 
μια ακτή. Με μια ακροβατική φιγούρα, εριξαν 
τον γυαλινο μπουκάλι προς την ακτή κι εκείνο 
πήγε και σφηνώθηκε, ανάμεσα σε κατι ξαπλώ-
στρες, οπου ήταν μια οικογένεια. 
Ενα παιδί που επαιζε αμέριμνο με τα κουβαδά-
κια του λιγο πιο εκει, πήγε να μαζέψει πέτρες 
και όστρακα και βρήκε το γυάλινο μπουκάλι. Το 
πήρε και το πήγε στον παππού του, κοιτα παπ-
πού τι  βρήκα, ενα γυάλινο μπουκάλι κι εχει μέσα 
ένα μήνυμα, σίγουρα θα προκειται για θησαυρό. 
Ο παπούςπήρε το μπουκάλι, ανοιξε τιο καπάκι κι 
έβγαλε το σημείωμα με προσοχή  και διάβασε 
δυνατά: 
«Εδω σε αυτη την μπλέ χώρα που κατοικούμε, 
και εσυ αποκαλείς θάλασσα, ζούμε πριν ακόμη 
γεννηθείς, πριν ακόμη μαθεις να περπατάς, πριν 
ακόμη καταλαβείς τι είσαι;
Εδω σε αυτη την μπλε χωρα που κατοικούμε κι 
ονομάζει θαλασσα, εχεις το θράσσος και την 
μολύνεις κάθε λεπτό  με ότιδήποτε σε ενοχλεί, 
χωρίς να ενδιαφέρεσαι. Σταμάτα να πετας τα 
σκουπιδια σου εδω, σταμάτα να ρίχνεις τα πλα-
στικά απόβλητα σου στην αυλή του σπιτιού μας 
και να μας δηλητηριάζεις το φαί μας. Σταμάτα 
αυτή τη στιγμή!!»
Υπογραφή 
Τα πλάσματα της θάλασσας 
Δελφινια – φαλαινες – καρχαριες
Κοράλια και φύκια 

Τέλος 

H θαλασσα 
Της Εύας Πετροπουλου Λιανού -  Συγγραφέας παιδικής λογοτεχνιας 
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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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Τ
ο τραγούδι του Διονύση Σαββό-
πουλου Κιλελέρ, αναφέρετε στο  α-
γροτικό ζήτημα και των ξεσηκωμό 
των αγροτών της Θεσσαλίας στις 

αρχές του 1900 και εμπεριέχεται στον με-
γάλο του δίσκο ο Μπάλλος ( 1970)
Οι αγώνες των αγροτών της Θεσσαλίας 
εναντίον των τσιφλικάδων άρχισαν το 
καλοκαίρι του 1881 αμέσως  μετά την απο-
χώρηση των τούρκων από την περιοχή.
Οι αγρότες ( κολίγοι) αρνήθηκαν από την 
αρχή  να αναγνωρίσουν την κυριότητα 
στους έλληνες κεφαλαιούχους (τσιφλι-
κάδες) που εμφανίστηκαν ως ιδιοκτήτες 
τσιφλικιών, τα οποία ισχυρίζονταν ότι τα 
αγόρασαν από το τουρκικό δημόσιο με 
συμβόλαια, που έκαναν στην Κωνσταντι-
νούπολη. .Ακόμη οι τσιφλικάδες ισχυρί-
ζονταν ότι αγόρασαν τη γη, με όλα όσα 
υπήρχαν επάνω σ’ αυτήν, δηλαδή , σπίτια, 
χωράφια, δέντρα ,ποτάμια, εκκλησίες, τα 
πάντα….εκτός από τον αέρα!
Οι τσιφλικάδες απαιτούσαν επίσης από 
τους αγρότες, μέρος από την σοδειά 

τους με το γνωστό  *γημορο.. Οι αγρό-
τες φυσικά αρνήθηκαν και πάλι, ενώ με 
συνεχείς διαμάχες και μικρό εξεγέρσεις 
ζητούσαν απαλλοτρίωση και δίκαιη μοι-
ρασιά της γης.    
.Κοντά τους  αγρότες στάθηκαν και οι 
κάτοικοι των πόλεων με πρώτους τους 
επιστήμονες της Θεσσαλίας. Όμως οι τσι-
φλικάδες είχαν το χρήμα και την κυβέρ-
νηση με το μέρος τους και έτσι μπορού-
σαν να επηρεάζουν κάθε δικαστική από-
φαση.
Οι αγρότες της Θεσσαλίας που ερχόντου-
σαν από 500 χρόνια υποδούλωσης στον 
τουρκικό ζυγό δεν άντεχαν άλλο. Επιτέ-
λους, ήθελαν η γη τους να καρποφορεί 
γι αυτούς. Έτσι διοργάνωσαν συλλαλη-
τήρια με μεγάλη και πρωτοφανή επιτυ-
χία, τα οποία κορυφώθηκαν στο  «Παλ-
λαϊκό –Παναγροτικό συλλαλητήριο» που 
έγινε στις 6 Μαρτίου 1910  στην Λάρισα 
και το οποίο κατέληξε σε εξέγερση με 11 
νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.  
Όλα ξεκίνησαν όταν απαγορεύτηκε από 

τον διευθυντή των θεσσαλικών σιδηρο-
δρόμων,  ονόματι Πολίτη, η επιβίβαση 
στην αμαξοστοιχία των αγροτών από το 
χωριό  Κιλελέρ, για την μεταφορά τους 
προς την Λάρισα, όπου θα γινόταν το 
συλλαλητήριο.  Στρατιώτες που επέβαι-
ναν στο τρένο έπειτα από απαίτηση του 
διευθυντού Πολίτη και κατόπιν διαταγής 
του επικεφαλής τους, άνοιξαν πυρ κατά 
των αγροτών. Σκοτώθηκαν επί τόπου δυο 
αγρότες, ( Αθ. Νταφούλης και Αθ. Μπό-
κας) ενώ αρκετοί τραυματίστηκαν Παρό-
μοια επεισόδια έγιναν και στον σταθμό 
Τσουλάρ με 6 νεκρούς και πολλούς τραυ-
ματίες. Οι αγρότες μαθαίνοντας τα γεγο-
νότα εξαγριώθηκαν και οι συμπλοκές με 
τους στρατιώτες επεκτάθηκαν σε πολλές 
περιοχές  και βέβαια μέσα στις πόλη της 
Λάρισας  και της Καρδίτσας. Τελικά έπειτα 
από όλα αυτά τα θλιβερά επεισόδια το  
συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στην 
πλατεία θέμιδος. 
Με τα τρομερά αυτά γεγονότα, ταράχτη-
καν τα νερά της κυβέρνησης της Αθήνας 
που πλέον δεν μπορούσε να καλύψει τους 
τσιφλικάδες.
Η κυβέρνηση Στέφανου Δραγούμη  
συγκρότησε επιτροπή για τη μελέτη του 
αγροτικού προβλήματος.
Οι αγρότες της Θεσσαλίας  εν τω μεταξύ  
συνέχισαν τους αγώνες διαμαρτυρόμε-
νοι εντόνως, ενώ  μέσω των εκπροσωπών 
τους απαιτούσαν να δοθεί λύση εδώ και 
τώρα στο θεσσαλικό ζήτημα. Οι σχετικές 
ολοκληρωμένες προτάσεις τους, διατυ-
πώθηκαν στο πανελλήνιο συνέδριο που 
έγινε στο βόλο τον Σεπτέμβριο του 1912.
Λίγες μέρες αργότερα, ξέσπασαν οι βαλ-
κανικοί πόλεμοι και το ζήτημα έμεινε στο 
περιθώριο. Ακολούθησε η Μικρασιατική 

περιπέτεια  και τελικά  στις 14-2-1923, ο 
Νικόλαος Πλαστήρας με νομοθετικό διά-
ταγμα,  έλυσε δυναμικά το χρόνιο αγρο-
τικό ζήτημα, όπου  μεγάλο μέρος των τσι-
φλικιών διανεμήθηκε στους αγρότες.
Η εξέγερση των αγροτών έμεινε στην 
ιστορία με το όνομα «εξέγερση του Κιλε-
λέρ» Και κάθε χρόνο στις 6 Μαρτίου ,στο 
χωριό Κιλελέρ ,που σήμερα ονομάζεται 
Κυψέλη, τιμάται η επέτειος των γεγονότων.   

Πυρκαγιά , πυρκαγιά, 
μες το μυαλό μου πυρκαγιά 
Πυρκαγιά στη Θεσσαλία 
και στα δώδεκα χώρια
 
Κιλελέρ, ω Κιλελέρ

Μαύρο ζώο και τυφλό μαστιγωμένο 
Σε πιο χαντάκι σκοτεινό 
με κουβαλάς μ’ενα παλμό  αγριεμένο
Στρατός περνούσε όλη τη νύχτα 
με τρένα και με φορτηγά 
Και είχανε κλείσει όλοι οι δρόμοι 
για τη Λάρισα 

6 Μαρτίου χίλια εννιακόσια δέκα
Τραγούδι τρύπιο
 και στιχάκι μπαλωμένο
που θα με κρύψεις  , πες μου που 
Ακούω φωνές από παντού
 και φοβάμαι το καημένο 
Στρατός περνούσε όλη τη νύχτα 
με τρένα και με φορτηγά 
Και είχανε κλείσει όλοι οι δρόμοι 
για τη Λάρισα 
 
*Γήμορο –γη και μόρο ( μόρο =το ωάριο 
που μετά το τη γονιμοποίηση του διαιρεί-
ται σε δυο τέσσερα ή οκτώ μέρη.

Κιλελέρ – (6 Μαρτίου 1910)
Διονύση Σαββόπουλου 1970  (Δίσκος:  ο Μπάλλος)
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Η 
Christine Anderson επισκέφτηκε 
τον Καναδά ως μέρος μιας περιο-
δείας που διοργάνωσαν υποστη-
ρικτές του «Freedom Convoy» 

του περασμένου χειμώνα που διοργάνω-
σαν γύρω από τον Λόφο του Κοινοβου-
λίου και σε πολλά συνοριακά περάσμα-
τα για να διαμαρτυρηθούν για τα εμβόλια 
COVID-19, τους περιορισμούς υγείας και 
την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Justin 
Trudeau.
H Άντερσον, η οποία είναι μέλος του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου που εκπροσωπεί το 
κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, εξέ-
φρασε την υποστήριξή της στους διαδη-
λωτές εκείνη την εποχή και μίλησε εναντίον 
του Τριντό.
Το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα παρακολου-
θείται ως ύποπτη εξτρεμιστική ομάδα στη 
Γερμανία από το 2021 και έχει κατηγορηθεί 
για υποβάθμιση των ναζιστικών εγκλημά-
των, αντίθεση στη μετανάστευση και προ-
ώθηση της αντιμουσουλμανικής ιδεολο-
γίας.
Ο Bethan Nodwell, ένας από τους διορ-
γανωτές που κανόνισε να επισκεφθεί η 
Anderson τον Καναδά και να συναντηθεί 
με τρεις Συντηρητικούς βουλευτές κατά τη 
διάρκεια ενός γεύματος την περασμένη 
εβδομάδα, είπε ότι η συζήτησή τους επικε-
ντρώθηκε γύρω από τον Trudeau, τα εμβό-
λια, τη συνοδεία και τους περιορισμούς 
που σχετίζονται με την πανδημία, όπως τα 
lockdown.
Είπε ότι διήρκεσε περίπου δύο ώρες και 
ότι «χωρίσαμε τους δρόμους μας με χαμό-
γελα».
Ανησυχίες σχετικά με τη Λέσλιν Λιούις, τον 
Ντιν Άλισον και το άλλο μέλος της κοινο-

βουλευτικής ομάδας Colin Carrie που επέ-
λεξαν να συναντήσουν την Anderson προέ-
κυψαν την περασμένη εβδομάδα λίγο αφό-
του άρχισαν να κυκλοφορούν φωτογρα-
φίες από το γεύμα στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.
Το γραφείο του Poilievre απάντησε δημοσι-
εύοντας μια δήλωση του αρχηγού της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι θα 
ήταν καλύτερα να μην επισκεπτόταν ποτέ η 
Άντερσον τον Καναδά και ότι οι βουλευτές 
του αγνοούσαν τις απόψεις της και «μετα-
νιώνουν τη συνάντηση μαζί της».
Ούτε η Leslyn Lewis ούτε ο Dean Allison 
έχουν απαντήσει σε άμεσες ερωτήσεις 
σχετικά με το εάν συμφωνούν με τον χαρα-
κτηρισμό των συναισθημάτων τους από 
τον ηγέτη των Συντηρητικών σχετικά με την 
επιλογή τους να συμμετάσχουν σε ένα πρό-
σφατο γεύμα με την Christine Anderson.
Στο ίδιο email, το γραφείο του περιελάμ-
βανε επίσης δήλωση από τους Allison, 
Lewis και Carrie. Ανέφερε ότι, ενώ δεν 
είναι ασυνήθιστο για αιρετούς αξιωματού-
χους να συναντώνται με ομολόγους τους 
από άλλες χώρες, η τριάδα δεν γνώριζε 
τις απόψεις ή τις ενώσεις της ίδιας και του 
πολιτικού της κόμματος. Πρόσθεσε: «Δεν 
συμμεριζόμαστε ούτε υποστηρίζουμε τις 
απόψεις της και καταδικάζουμε σθεναρά 
οποιεσδήποτε απόψεις που είναι ρατσιστι-
κές ή μίσους».
Ο Carrie, ο οποίος εκπροσωπεί την 
Oshawa, λίγες ώρες αργότερα ανάρτησε 
στο Twitter ότι «μετανιώνει βαθιά» που 
συνάντησε την Anderson «χωρίς να έχω 
ζητήσει τη συμβολή του επιτελείου μου» 
και να ρίξει μια πιο προσεκτική ματιά στο 
ποιους συναντούσε.

Δύο βουλευτές των Τόρις σιωπούν 
αφού ο Poilievre είπε ότι «μετανιώνουν» 
που συνάντησαν Γερμανή πολιτικό με 
εξτρεμιστικές αντιλήψεις

Τ
ο σχέδιο για την κατασκευή ενός 
νέου σιδηροδρομικού ναυπηγεί-
ου Metrolinx στo Don Valley του 
Τορόντο καταργήθηκε λόγω της α-

ντίθεσης της κοινότητας στο έργο.
Η προτεινόμενη εγκατάσταση μεταφο-
ράς και εξυπηρέτησης θα βρισκόταν κάτω 
από την οδογέφυρα Bloor ακριβώς δυτικά 
του Don River.
Αλλά αυτή την εβδομάδα, η Metrolinx 
ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει τώρα να κατα-
σκευάσει το ναυπηγείο σιδηροδρόμων 
σε μια «ελαφριά βιομηχανική περιοχή» 
κοντά στην οδό York Mills Road και την 
οδό Leslie στη γραμμή Richmond Hill GO.
«Αυτό σημαίνει ότι η Metrolinx δεν θα 
συνεχίσει πλέον τις εργασίες σχεδιασμού 
και σχεδίασης για την εγκατάσταση μετα-
τόπισης που είχε αρχικά προγραμματιστεί 
για τo Don Valley», ανέφερε η υπηρεσία 
μεταφορών σε δήλωση της 1ης Μαρτίου 
που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό της.
«Αυτή η τοποθεσία βρίσκεται εντός της 
απαιτούμενης γειτνίασης με τον σταθμό 
Union για να εξυπηρετεί τις κινήσεις των 
τρένων, έχει διαθέσιμο χώρο για την 
εγκατάσταση και ελαχιστοποιεί τις επι-
πτώσεις των υπηρεσιών στις λειτουργίες 
GO. Πληροί επίσης τις απαιτήσεις πλημ-
μύρας TRCA και έ χε ι 
λιγότερες κοινοτικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις».
Επί τρία χρόνια, πολί-
τες, συνήγοροι και τοπι-
κοί πολιτικοί κάλεσαν τη 
Metrolinx να επανεξετά-
σει την πρόταση για την 
κατασκευή της εγκατά-
στασης και να βρει μια πιο κατάλ-
ληλη τοποθεσία αλλού.
Στη δήλωσή του, η υπηρεσία μεταφορών 

δεν είπε συγκεκριμένα ότι προσδιόρισε 
τη νέα τοποθεσία με βάση αυτή την πίεση.
Το περασμένο καλοκαίρι, το Build the 
Park έστειλε μια ανοιχτή επιστολή στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Metrolinx 
καλώντας το να επανεξετάσει τα σχέδιά 
του για την «προτεινόμενη εγκατάσταση 

στάθμευσης και εξυπηρέτησης τρέ-
νων ντίζελ στο Don Valley Park» και την 
προέτρεψε να «συνεργαστεί με άλλους 
ενδιαφερόμενους για να βρει μια Λύση 
συστήματος διαμετακόμισης που λαμ-
βάνει δεόντως υπόψη τη στρατηγική 
σημασία του αστικού πρασίνου, μαζί 
με τη βελτιστοποίηση του συστήματος 
διαμετακόμισης».
Εκπρόσωποι από περίπου 50 οργανώ-
σεις υπέγραψαν την επιστολή.
«Αυτή είναι μια τεράστια νίκη για 
την κοιλάδα και δημιούργησε επίσης 
ένα καλό προηγούμενο για οποιεσ-

δήποτε μελλοντικές απειλές που επη-
ρεάζουν την κοιλάδα», δήλωσε η Irene 
Vandertop, συνιδρύτρια και αντιπρό-
εδρος της φιλανθρωπικής οργάνωσης 
Don’t Mess with the Don.
H Vandertop, η ομάδα της οποίας έχει 
δεσμευτεί να προστατεύει και να βελ-
τιώνει τη φυσική κληρονομιά της κοι-
λάδας και των χαράδρων του Τορό-
ντο, είπε ότι χρειάστηκαν 50 χρόνια 

για να αποκατασταθεί το πάρκο 
που επρόκειτο να επηρεαστεί 
από την εγκατάσταση.
Η Vandertop είπε ότι η ομάδα 
της δεν είναι ενάντια στη δια-
μετακόμιση, αλλά πιστεύει 
ότι υπάρχουν καλύτεροι τρό-

ποι για να το χτίσει, ειδικά 
όταν πρόκειται για δια-

βούλευση με αυτούς που επηρεάζονται 
άμεσα.

H Metrolinx παρατάει το σχέδιο για τον 
σιδηρόδρομο στο Don Valley
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LIFE

Ραφαέλα Σάντος: 
Tα… πέταξε στο καρναβάλι του 
Ρίο η αδερφή του Νεϊμάρ

πό τις πάμπολες, εξωτικές 
και εντυπωσιακές χορεύτριες 
σάμπα που συμμετείχαν χθες 
στην παρέλαση αρμάτων στο 
σαμποδρόμιο του Ρίο ντε 
Τζανέιρο στη Βραζιλία, ήταν και 
η αδερφή του Νεϊμάρ.

Η Ραφαέλα Σάντος, με ένα 
λαμπερό και αποκαλυπτικό 
«μπικίνι» – κλασσική στολή 
σάμπα στο καρναβάλι – χόρευε 
ανεβασμένη στο άρμα της 
σχολής Ακαντέμικος ντο 
Σαλγκέιρο, ενώ το πλήθος 
παραληρούσε. Η Ραφαέλα – 
διάσημη influencer – ανέβασε 
στο Instagram βίντεο και 
φωτογραφίες που αμέσως έγιναν 
viral.

Ο Νεϊμάρ και η αδερφή του 
έχουν πολύ στενή σχέση, με 
τον σούπερ σταρ της Παρί να 
έχει κάνει τατουάζ το πρόσωπό 
της στο σώμα του. Μάλιστα ο 
Βραζιλιάνος επιθετικός έχει 
κατηγορηθεί πως βρίσκει 
αφορμές για να απουσιάζει από 
τις υποχρεώσεις της ομάδας του 
όποτε πλησιάζει το καρναβάλι 
και τα γενέθλια της Ραφαέλα.
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Τ
ον ξεχωρίσαμε α-
πό το θέατρο, μας 
καθηλώνει στη σει-
ρά «Μαύρο Ρόδο» 

- Θα μπορούσε να είναι α-
πλώς η επιτομή του ζεν πρε-
μιέ, αλλά, ευτυχώς, ο νεα-
ρός ηθοποιός είναι πολλά 
παραπάνω από απλώς στε-
ρεοτυπικές περιγραφές O 
Mιχαήλ Ταμπακάκης, ήταν 
ένας από τους μικρότερους 
σπουδαστές στη Δραματι-
κή Σχολή του Εθνικού Θεά-
τρου. Και ένας από τους πιο 
ταλαντούχους, όπως μαρ-
τυρά η σύντομη αλλά σημα-
ντική πορεία του. Με συνε-
πή θεατρική πορεία και τη-
λεοπτική παρουσία που ξε-
φεύγει από την πεπατημέ-
νη -μάρτυς μας η ερμηνεία 
του στο «Μαύρο Ρόδο» του 
MEGA-, ο Μιχαήλ Ταμπα-
κάκης κατάφερε να ξεχωρί-
σει, κάνοντας τίποτα λιγότε-
ρο και τίποτα περισσότερο 
από τη δουλειά του. Και λέει 
πως είναι ευγνώμων.Ή του-
λάχιστον παλεύει καθημε-
ρινά να μην είναι άπληστος, 
περιμένοντας κάτι που δεν 
έχει για να ανατροφοδοτή-
σει τη χαρά του. 

Τζούλια Νόβα: «Μια 
φορά ένιωσα κι εγώ 
σαν τη σέξι Barbie»

Η Τζούλια Νόβα συμμετέχει 
στη νέα σεζόν του ψυχαγωγικού 
σόου «Just the 2 of Us» και με 
αφορμή τον τελευταίο διαγω-
νισμό, θέλησε να μοιραστεί με 
τους διαδικτυακούς της φίλους, 
κάποιες φωτογραφίες.
Φορώντας ένα ροζ φουστάνι, 
η Τζούλια Νόβα πόζαρε μπρο-
στά στον φακό, συνοδεύοντας 
τις εικόνες με τη λεζάντα: 
«Μια φορά ένιωσα και εγώ σαν 
την Μπάρμπι. Σέξι Μπάρμπι».

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. 

Μιλώντας στο περιοδικό Hello, είπε 
για τον σύζυγό της Κωστή Μαρα-
βέγια,: «Ο Κωστής είναι σπουδαίος 
άνθρωπος και δεν το λέω επειδή 
είναι ο σύντροφός μου, αντικειμε-
νικά είναι ένα υπέροχο πρότυπο. 
Είναι ευαίσθητος, ειλικρινής, δίκαιος 
και λογικός. Έχω κερδίσει και κερ-
δίζω πολλά κάθε μέρα μαζί του. 
Διαπιστώνω μάλιστα ότι μοιάζουμε 
στον άνθρωπό μας όσο περνά ο 
καιρός. Μαζί του έχω μάθει να είμαι 
πιο ψύχραιμη και να μπαίνω λίγο 
πιο εύκολα στη θέση του άλλου. 
Αισθάνομαι πολύ τυχερή που βρή-
καμε ο ένας τον άλλο».

Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Αγαπώ 
τους 

Κατερίνα Στικούδη: Ποζάρει με 
διάφανο κορμάκι και… αφήνει 
ελάχιστα στη φαντασία

«Η μητρότητα δεν 
είναι μακριά, θέλω να 
συμβεί»

Η 
γνωστή ηθοποιός που πρωταγωνιστεί 
στην τηλεοπτική σειρά «Σασμός», α-
νέφερε αρχικά: «Για να φύγω από την 
εικόνα της τέλειας, χρειάστηκε να με 

σπρώξουν. Μερικές φορές είναι και πιο γοητευ-
τικό να μην είναι όλα τέλεια. Ο καθένας με τα δι-
κά του. Ήμουν πολύ κοινωνική και είμαι ακόμη. 
Βγαίνω έξω, μιλάω με τους φίλους μου, είναι στη 
ζωή μου. Η προσωπική ζωή μαζί με την επαγγελ-
ματική θέλει ένα χτίσιμο, αν κάτι αφήσεις θα σε 

αφήσει. Οπότε θέλει ένα μέτρο, χωρίς να πρέπει 
να γίνουν όλα μαζί» και στη συνέχεια πρόσθε-
σε: «Θεωρώ πολύ γοητευτικό ότι στον χώρο μας, 
γνωρίζω συνεχώς καινούριους ανθρώπους και 
συνεργάζομαι μαζί τους. Θα μου φαινόταν αυτο-
κτονικό να είμαι σε ένα γραφείο και να ξέρω ότι 
αυτό θα είναι όλη μου η ζωή. Όταν ήμουν στην 
γεωπονική, μέσα στο πρώτο έτος είπα φιλάκια», 
συμπλήρωσε.

«Θα μου φαινόταν αυτοκτονικό να 
είμαι σε ένα γραφείο και να ξέρω ότι 
αυτό θα είναι όλη μου η ζωή»

«
Έ π ε σ ε »  τ ο 
Instagram για χάρη 
της Κατερίνας Στι-
κούδη. Η τραγου-

δίστρια με τη νέα της ανάρ-
τηση άναψε «φωτιές» και 
έκανε τους φανς της να πα-
ραμιλούν. Με αφορμή τη 
νέα της κυκλοφορία, με τίτ-
λο «Rockstar», δημοσίευ-
σε μια σειρά φωτογραφιών 
στον προσωπικό της λογα-
ριασμό και μαγνήτισε πάνω 
της όλα τα βλέμματα. Συγκε-
κριμένα, πόζαρε στον φωτο-
γραφικό φακό μέσα από το 
καμαρίνι της, φορώντας έ-
να διάφανο μαύρο κορμάκι, 
το οποίο συνδύασε με μαύ-
ρα εσώρουχα. Την εμφάνισή 
της ολοκλήρωσε με κοσμή-
ματα, ενώ έπιασε τα μαλλιά 
της σε μια ψηλή κοτσίδα. Στη 
λεζάντα της ανάρτησής της, 
έγραψε τις πληροφορίες για 
το νέο της κομμάτι, καθώς 
και τα ονόματα εκείνων που 
επιμελήθηκαν την εμφάνι-
σή της.

GOSSIP
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Ε
ντυπωσιακή εμφά-
νιση έκανε η Dua 
Lipa στην εβδομά-
δα μόδας στο Μι-

λάνο. Η Βρετανίδα με ρίζες 
από την Αλβανία ποπ σταρ 
εμφανίστηκε με ένα διάφα-
νο μαύρο φόρεμα και τράβη-
ξε πάνω της όλα τα βλέμματα 
των θαυμαστών και τα flash 
των φωτογράφων. Η 27χρο-
νη τραγουδίστρια ολοκλήρω-
σε το 2022 μια άκρως πετυ-
χημένη περιοδεία και ετοιμά-
ζει τα επόμενα βήματά της.

Ο 
πρώην πρωταγωνι-
στής του Beverly Hills 
90210 Μπράιαν Ό-
στιν Γκριν, είναι εκνευ-

ρισμένος με την πρώην σύντρο-
φό του, Βανέσα Μάρσιλ, για τον 
ισχυρισμό της ότι μεγάλωσε μό-
νη της τον γιο τους, Κάσιους. Ο 
ηθοποιός μπήκε στο Instagram 
Story του την Παρασκευή 24 Φε-
βρουαρίου για να εκφράσει την 
απογοήτευσή του για τα σχόλια 
της Μάρσιλ, κατά τη διάρκεια κά-
ποιων απαντήσεων στο προφίλ 
της στο Instagram. Στο Q&A της, 
η ηθοποιός ρωτήθηκε σχετικά με 
τον Κάσιους, ο οποίος είναι πλέον 
20 ετών. Στην απάντησή της, δή-
λωσε ότι μεγάλωσε μόνη της τον 
γιο της. Ο Μπράιαν Όστιν Γκριν, 
που έχει τη συνεπιμέλεια με την 
πρώην σύντροφό του, ήταν σα-
φώς αναστατωμένος με τα σχόλιά 
της και βρήκε την ευκαιρία να βά-
λει τα πράγματα στη θέση τους. Ο 
ηθοποιός κατηγόρησε τη Μάρσιλ 
ότι διαδίδει ψέματα στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης και την επέ-
κρινε επειδή δεν ήταν εκεί για τον 
γιο τους κατά τη διάρκεια της παι-
δικής του ηλικίας, ενώ είπε τα κα-
λύτερα λόγια για τη Μέγκαν Φοξ, 
που στάθηκε στον γιο του, παρό-
λο που δεν ήταν δικό της παιδί.

Μπράιαν Όστιν Γκριν - Βανέσα 
Μάρσιλ: Κόντρα στο διαδίκτυο

Η 
Ivana Knoll έγι-
νε γνωστή ως η 
«πιο σέξι οπα-
δός» του Μου-

ντιάλ ξαναχτυπά! Το μο-
ντέλο από την Κροατία, η 
οποία μαγνήτισε τα βλέμ-
ματα με τα αποκαλυπτικά 
της ρούχα στο Κατάρ, έκα-
νε πριν από λίγες μέρες τα… 
κεφάλια να γυρίσουν κατά 
τη διάρκεια μιας φωτογρά-
φισης στους δρόμους του 
Westminster. Η Knoll περπα-
τούσε στα πεζοδρόμια και πό-
ζαρε με περιπολικά, σε ιστο-
ρικά κτίρια και έναν χαρακτη-
ριστικό κόκκινο τηλεφωνικό 
θάλαμο. Η μελαχρινή καλλο-
νή ήταν ντυμένη με ένα μαύρο 
κορμάκι με χάντρες. Το μοντέ-
λο έχει πάνω από 3 εκατομμύ-
ρια followers στο Instagram.

Σούπερ σέξι με διάφανο φόρεμα η 
Dua Lipa στο Μιλάνο

Σακίρα: Επτά «καρφιά» για τον Σακίρα: Επτά «καρφιά» για τον 
Πικέ στο νέο της τραγούδιΠικέ στο νέο της τραγούδι

Η 
Σακίρα φαίνεται πως δεν θα 
ξεχάσει σύντομα την προδο-
σία του Ζεράρ Πικέ προς το 
πρόσωπό της.

Η Κολομβιανή σταρ δεν μπορεί να δεχτεί 
το γεγονός ότι η Κλάρα Κία της έκλεψε 
τον αγαπημένο της και συνεχίζει τις «επι-
θέσεις» στον ποδοσφαιριστή μέσα από 
τα τραγούδια της.
Στη νέα της κυκλοφορία, που έχει ήδη 
γίνει επιτυχία, το κοινό της Κολομβια-
νής σούπερσταρ έχει εντοπίσει ούτε 
ένα ούτε δύο, αλλά... επτά νέα «καρφιά» 
προς τον πρώην σύντροφό της.

1. «Θέλεις να γυρίσεις πίσω»
2. «Τα λάθη δεν τα επαναλαμβάνω»
3. «Αυτό που είχαμε το ξέχασα»
4. «Πιο δυνατή»
5. «Like»
Δεν θα μπορούσε να μην αφήσει μια 
«σπόντα» για τον διάσημο τσακωμό της 
Κλάρα Κία με τον Ζεράρ Πικέ στο αερο-
πλάνο, όταν εκείνη τον έπιασε να χαζεύει 
φωτογραφίες της Σακίρα στο Instagram.
6. «Monotonia»
Υπενθυμίζει μια παλιά επιτυχία της
7. «Δεν ανταγωνίζομαι καμία γ ια 
άνδρες»

Η «πιο σέξι οπαδός του Μουντιάλ» 
βγήκε στους δρόμους του 

Λονδίνου με τα… εσώρουχα 

GOSSIP
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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ΚΡΙΟΣ
Αποφύγετε τις εριστικές διαθέσεις των 
ανθρώπων γύρω σας και εκμεταλλευτείτε 
τις ευκαιρίες που σας δίνονται αυτή την 
περίοδο στον επαγγελματικό τομέα. Δώστε 
περισσότερη βάση στα οικονομικά σας και 
θα έχετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Μην 
αμελείτε όμως τις κοινωνικές σας υποχρε-
ώσεις. Μπερδεμένες σχέσεις θα σας προ-
βληματίσουν. 

ΤΑΥΡΟΣ
Νιώθετε έντονη την ανάγκη να μάθετε 
άγνωστες πλευρές του εαυτού σας. Ο πιο 
γρήγορος τρόπος είναι να κάνετε κάτι εντε-
λώς ξένο προς εσάς. Αυτό μπορεί να είναι 
μία νέα δραστηριότητα που μέχρι τώρα σας 
φαινόταν δύσκολη ή να ενδώσετε σε μία 
κατάσταση, στην οποία κάτω από άλλες 
συνθήκες θα λέγατε όχι. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αλλαγή νοοτροπίας και νέα σχέδια. Πολλή 
δουλειά είναι μέσα στο πρόγραμμα, με 
πολλές αντιξοότητες και δυστυχώς ιδρώ-
τας. Οι συμπτώσεις έχουν τη σκοπιμότητά 
τους. Αυτές τις μέρες το συναίσθημα θα παί-
ξει κυρίαρχο ρόλο. Η ατμόσφαιρα θα 
μεταβάλλεται, οι άνθρωποι θα 
είναι άλλοτε εύκολοι άλλοτε 
δύσπιστοι, στη συνεργα-
σία τους μαζί σας.  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Τις μέρες αυτές η διαί-
σθησή σας οξύνε-
ται και το ένστικτό σας 
αποδεικνύεται αλάν-
θαστο. Αντί λοιπόν να 
εμπιστεύεστε συνεχώς τρί-
τους για θέματα που για σας 
είναι σημαντικά, κλείστε τα μάτια 
σας, συγκεντρωθείτε και πράξτε ανάλογα 
με τη διάθεσή σας. Τα αποτελέσματα είναι 
σίγουρο ότι θα σας δικαιώσουν. Έχετε ανά-
γκη να ηρεμήσετε, να σκεφτείτε … να ονει-
ρευτείτε.

ΛΕΩΝ
Όλα δείχνουν ότι περνάτε μια μεταβατική 
κατάσταση, μετά την οποία πολλά στην 
προσωπική και την οικογενειακή σας ζωή 
θ’ αλλάξουν. Αυτό το διάστημα θα πάρετε 
αποφάσεις για οικονομικά και οικογενειακά 
θέματα. Είναι σκόπιμο να μην κάνετε τίποτα 
βιαστικό. Είστε δυναμικοί, γεμάτοι ζωτικό-
τητα και αισιοδοξία. Όμως, κάπως καταπι-
έζετε τους άλλους με τις επίμονες ιδέες και 
επιθυμίες σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Παρόλο που κάποια γεγονότα θα σας ανα-
γκάσουν να περιοριστείτε σε χρόνο και χώρο, 
εσείς δεν έχετε πρόθεση να βρείτε διεξόδους, 
για να συναντήσετε εκείνους που σας ενδι-
αφέρουν ή που αγαπάτε. Μην αντικρούετε 
προτάσεις πριν πεισθείτε ότι δεν σας ενδιαφέ-
ρουν. Κινηθείτε οργανωμένα στα οικονομικά 
και μην αφήνετε ευκαιρίες ανεκμετάλλευτες. 
Φυσικά, στο τέλος θα τα καταφέρετε. Θυμη-
θείτε όμως και το ρητό, παν μέτρον άριστον. 

ΖΥΓΟΣ
Επαγγελματικά γίνονται διάφορα ανοίγ-
ματα που δεν ανταποκρίνονται στο ύψος 
των απαιτήσεών σας. Ωστόσο βλέπετε πιο 
καθαρά τις αλλαγές εκείνες που έχουν αρχί-
σει να γίνονται. Αρχίζετε τελικά να παίζετε 
σημαντικότερο ρόλο στο περιβάλλον σας, 
βρίσκετε τη χαμένη σας γοητεία και επεκτεί-
νεστε περισσότερο κοινωνικά.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Υπερασπιστείτε τις ιδέες σας και βρείτε 
τρόπο να κάνετε τη θεωρία, πράξη. Θα 
έχετε την υποστήριξη και άλλων ανθρώ-
πων, όμως θα χρειαστεί να προσπαθή-
σετε πιο πολύ. Μια περίεργα κακή αίσθηση 
στα οικονομικά σας θα σας κάνει να πάρετε 
πολύ βιαστικές αποφάσεις. Προσέξτε τα 
άσκοπα έξοδα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Επιτέλους, ότι σας βαραίνει τον τελευταίο 
καιρό, θα φύγει από πάνω σας και εσείς 
θα αναπνεύσετε και πάλι ελεύθεροι. Μπο-
ρεί τον τελευταίο καιρό να ταλαιπωρηθή-
κατε αρκετά αλλά τώρα είναι μέρες ηρεμίας, 
ησυχίας και γιατί όχι … χαράς!! Χαλαρώστε 

και μαζέψτε τις δυνάμεις σας! Ποτέ δεν 
ξέρετε πότε θα τις χρειαστείτε! 

Πρέπει όμως να παραδε-
χτείτε τα λάθη σας και να 

απολαμβάνετε ένα πιο 
ευχάριστο κλίμα στο 
εργασιακό σας περι-
βάλλον.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η αυταρχικότητά σας 

όχι μόνο δε θα σας βοη-
θήσει αλλά αντίθετα θα 

ψυχράνει περισσότερο το 
κλίμα. Προσέξτε ενέργειες και 

συζητήσεις που κάνετε και οργανώστε 
τις επιδιώξεις σας μέσα σε ρεαλιστικά πλαί-
σια. Στον επαγγελματικό τομέα, όλα φαίνο-
νται να υπόσχονται βελτίωση και δε θα ήταν 
άσχημο να φροντίσετε να εξασφαλίσετε την 
υποστήριξη των ανθρώπων, που μπορούν 
να συμβάλλουν σ’ αυτήν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η περίοδος αυτή θα σας δώσει λάμψη, 
ζωτικότητα, αστραφτερό μυαλό, αυτοπε-
ποίθηση, αισιοδοξία και … φλυαρία. Είναι 
πιθανό να είστε ασυνήθιστα ευάλωτοι στη 
σχέση σας. Θα έχετε πολλές ευκαιρίες σε 
επαγγελματικό επίπεδο. Θα πρέπει όμως να 
δουλέψετε σκληρά προκειμένου να συντη-
ρήσετε τα επιτεύγματα αυτής της περιόδου. 

ΙΧΘΕΙΣ
Από ότι φαίνεται εξακολουθείτε να ανα-
ζητάτε επαγγελματικές διεξόδους. Όμως 
μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί τίποτα κατάλ-
ληλο. Σκεφτείτε πραγματικά τι θέλετε και 
συζητήστε με κάποιον συνεργάτη ή φίλο 
τις ιδέες σας. Θα μπορέσει ίσως να σας 
συμβουλέψει και σεις θα πάρετε άλλη μια 
γνώμη. Όσοι από σας έχετε παιδιά, φρο-
ντίστε να τους συμπεριφέρεστε με διαλλα-
κτικό και όχι με απόλυτο τρόπο. 

Μου λέει η γυναίκα μου ότι θέλει να 
δώσει κάποια ρούχα της σε οικογένειες 
που πεινάνε. Της είπα όμως ότι αν τους 
κάνουν τα ρούχα της αποκλείεται να  πει-
νάνε... έτσι ξεκίνησε ο καυγάς...

Ο Οδυσσέας έλειπε από το σπίτι του για 
10 ολόκληρα χρόνια και η Πηνελόπη όταν 
τον είδε αμέσως τον αγκάλιασε! Εγώ για 
ένα ποτό με τους φίλους θέλω να πάω κι η 
γυναίκα μου μού λέει «Όταν γυρίσεις ίσως 
να μην με βρεις εδώ»

- Το πρωί έχασα 90 θερμίδες!
- Μπράβο ρε συ, ξεκίνησες γυμναστική ή 
διατροφή;
-Τίποτα από αυτά, απλά  ξέχασα την 
ζαμπονοτυρόπιτα στο λεωφορείο.

– Τι γλυκό Φτιάχνουν οι Σαραντάρες με 
αυξητική;
– MilFake!

– Γιατρέ ο γιος μου με σημαδεύει όλη την 
ώρα με ένα περίστροφο, τι να κάνω;
– Μην ανησυχείτε, μια μικρή γκανγκστε-
ντερίτιδα είναι.

– Τι ουίσκι να σας φέρω;
– Θήβας.
– Ααα δεν έχουμε Θήβας.
– Καλά τότε φέρε μαθ ενα Θκωτθέζικο.

– Γιατί οι Άγγλοι είναι άσχημοι;
– Επειδή είναι ugly…

Είναι ένας νάνος και ένας Θάνος και λέει 
ο Θάνος:
– Τι ώρα νανε;
και απαντάει ο νάνος
– Ε δεν Θάνε…

– Ποιο Ελληνικό νησί έχει 30 γράμματα;
– Η Μυκονόοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο-
οοος

– Πώς λέγεται η μελισσούλα που δεν 
παράγει μέλι;
– Σούλα

– Μαμά τα παιδιά στο σχολείο με λένε 
ψυχάκια!
– Δεν πας σχολείο!

FUN

Σε ένα κουρείο περιμένουν τη σειρά τους 
δυο άντρες. O ένας φαλακρός που θέλει 
να του περιποιηθούν το μούσι κι ο άλλος 
κοκκινομάλλης που περιμένει να τον κου-
ρέψουν.
Ο κοκκινομάλλης κοιτάζει τον άλλον και 
του λέει με ύφος κοροϊδευτικό: «Όταν ο 
θεός μοίραζε τα μαλλιά, μάλλον δεν ήσα-
σταν εκείνη την ώρα εκεί.» 
Και του απαντάει ο φαλακρός: «Όχι, εκεί 
ήμουν, απλά όταν ήρθε η σειρά μου του 
είχαν περισσέψει μόνο κόκκινα. Οπότε 
προτίμησα να μην πάρω καθόλου!!!»

Ένας άντρας ρωτά το γιατρό αν θα ζήσει 
μέχρι τα 100...
– Γιατρός: Πίνεις, καπνίζεις;
– Αντρας: Όχι, απαντ.
– Γιατρός: Ξενυχτάς, παίζεις χαρτιά;
– Αντρας: Όχι βέβαια, ποτέ δεν έκανα κάτι 
τέτοιο μέχρι τώρα.
– Γιατρός: οδηγείς επικίνδυνα, πας με άλλη 
γκόμενα κάθε βράδυ;
– Αντρας: Όχι και ούτε πρόκειται.
– Γιατρός: Και τότε γιατί στο διάολο θες να 
ζήσεις τόσο πολύ;

Κάποιος, πηγαίνοντας στη δουλειά του 
βλέπει ένα πλήθος ανθρώπων να περ-
πατάει. Κοιτάζοντας στην «κεφαλή» της 

πορείας, βλέπει ένα φέρετρο, από πίσω 
έναν κύριο με ένα σκυλάκι και ακολουθεί 
το πλήθος. Πλησιάζει τον κύριο και τον 
ρωτάει:
- Τι γίνεται εδώ ρε φίλε;
- Άσε, του λέει αυτός, πέθανε η πεθερά 
μου.
- Σώπα ρε κακόμοιρε... Και, αν επιτρέπε-
ται, πώς;
- Την δάγκωσε το σκυλάκι μου...
- Τι μου λες; Μπορείς να μου το δανείσεις 
για απόψε;
- Μπες στην ουρά!

Ένας αγρότης είχε ένα πολύ μεγάλο αγρό-
κτημα με μια ωραία λίμνη στο πίσω μέρος 
του.Μια μοναχική βραδιά αποφάσισε να 
πάει μια βόλτα μέχρι την λίμνη.
Καθώς πλησίαζε, κάνοντας το τρίτο τσι-
γάρο, άκουσε φωνές και γέλια.
Όταν έφτασε είδε πολλά γυμνά νεαρά 
κορίτσια να παίζουν μέσα στα νερά.
Μόλις όμως κατάλαβαν την παρουσία του, 
πήγαν στα βαθιά για να μην φαίνονται.
Ένα από τα κορίτσια του φώναξε: «Δεν 
πρόκειται να βγούμε αν δεν φύγεις».
Και απαντάει κι αυτός:
«Ναι σιγά μην ήρθα για να σας δω να 
κολυμπάτε γυμνές.
Απλά εγώ ήρθα, για να ταΐσω τον ... κρο-
κόδειλο.»
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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

Στο στρατηγείο του 
Ε.Σ. το 1912/13 Εμίν 
Αγά λίγα χιλιόμετρα 
πριν από το Μπιζάνι

Σπάρτη , δεκαετία 
1960

Κηδεία Γεωργίου Β’
Ο Γεώργιος Β’ απεβίωσε 

αιφνίδια την 1η Απριλίου 1947 
από καρδιακή ανακοπή. 

Δεκαετία 1950 , το κάστρο 
των Ιωαννίνων

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης , 
περίπου το 1929

Δεκαετία 1960 
στην ΎδραFord Capri το 

1972

ΠΑΤΡΑ. Στην παραλιακή εξέδρα 
των Πατρών, 7 Μαϊου 1935

Καβάλα στην περίοδο 
της τουρκοκρατίας . 

1910
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Στο low profile “κορίτσι της διπλανής 
πόρτας” το βουνό και η θάλασσα 
εναλλάσσονται σε γενναίες δόσεις. 
Σπάνια ορεινά τοπία, φαράγγια, 
καταρράκτες, καταπράσινοι κάμποι, 
φημισμένες ιαματικές πηγές, 
μαγευτικές παραλίες με πεντακάθαρα 
νερά που ατενίζουν το Αιγαίο ή το 
Βόρειο ευβοϊκό κόλπο, αρχαία μνημεία 
και λαμπρή ιστορία συνυπάρχουν με 
εξαιρετικά ξενοδοχεία και εστιατόρια. 
Η Βόρεια Εύβοια αντιστέκεται στο 
μαζικό τουρισμό και αποτελεί την 
καλύτερη value for money απόδραση 
της τελευταίας στιγμής. Προορισμός 
μας τρία χωριά από τα πολλά που 
αξίζουν την προσοχή μας στον 
προικισμένο από τη φύση τόπο. Λίμνη, 
Ροβιές, Αιδηψός.
 
 

Η 
Εύβοια είναι το δεύτερο μεγαλύτε-
ρο νησί της Ελλάδας και το έκτο με-
γαλύτερο της Μεσογείου. Η έκταση 
του νησιού είναι 3.654 τ.χλμ. και έ-

χει συνολικό μήκος 180 χλμ. Στην Βόρεια Εύ-
βοια έγινε η Ναυμαχία του Αρτεμισίου, που 
διεξήχθη παράλληλα με τη μάχη των Θερμο-
πυλών. Απέχει μόλις δύο με τρεις ώρες από 
την Αθήνα.
Σε όλη την περιοχή θα συναντήσετε χωριά 
και κωμοπόλεις, με πολλές παροχές και προ-
τάσεις για διαμονή και διασκέδαση, κάτι που 
την καθιστά ιδανική βάση διαμονής για τις 
διακοπές σας.
Είτε αναζητάτε διακοπές ηρεμίας και χαλά-
ρωσης, είτε διακοπές γεμάτες περιπέτεια και 
δράση, είναι σίγουρο ότι θα βρείτε αυτό που 
ζητάτε.
Για τους λάτρεις της θάλασσας και του καλο-
καιριού, η περιοχή έχει μερικές από τις ομορ-
φότερες παραλίες του νησιού. Είναι πανέ-
μορφες με πεντακάθαρα νερά και ιδανικές 
για χαλάρωση στον ήλιο και τη θάλασσα.
Στο παραθαλάσσιο θέρετρο του Αγίου Γεωρ-
γίου, μπορείτε να ασχοληθείτε με καταδύ-
σεις και ενδιαφέρουσες εξερευνήσεις κάτω 
από το νερό.
Τα πανέμορφα δάση και η πλούσια βλάστηση 
της περιοχής, αποτελούν το ιδανικό σκηνικό 
για τους λάτρεις της πεζοπορίας και της ορει-
νής ποδηλασίας. Η φύση είναι πανέμορφη 
και προσφέρει απλόχερα τις ομορφιές της, 
είτε στα αγριολούλουδα και τα βότανα που 
ανθούν σε πληθώρα, είτε στις μαγευτικές 
εικόνες προς το Αιγαίο πέλαγος και τον Ευβο-
ϊκό κόλπο.
Η Βόρεια Εύβοια είναι άριστα οργανωμένη 
τουριστικά και προσφέρει πολλές παρο-
χές στους επισκέπτες της. Σε κάθε χωριό της 
υπάρχουν καταλύματα όπως διαμερίσματα, 
ενοικιαζόμενα δωμάτια, ή ξενοδοχεία για 
άνετη διαμονή με ανέσεις και σύγχρονες 
παροχές.
Επίσης θα βρείτε ταβερνάκια με πολύ καλό 
φαγητό και τοπικές σπεσιαλιτέ, μπαράκια 
και καφέ, όμορφα μέρη για να ξεκουραστεί 
κάποιος και να απολαύσει την όμορφη θέα 
γύρω του.
Ένα ξεχωριστό κομμάτι της Β. Εύβοιας είναι 
τα Λιχαδονήσια – πανέμορφα νησάκια στα 

ανοιχτά της Λιχάδας, όπου και οφείλουν το 
όνομα τους, που θα σας καταπλήξουν με την 
ομορφιά τους. Για να απολαύσετε την ομορ-
φιά τους στο έπακρο, αξίζει να κάνετε μια 
κρουαζιέρα και να γνωρίσετε ακόμα μια 
όμορφη γωνιά της Εύβοιας.
Επίσης μπορείτε να συμμετέχετε σε καταδύ-
σεις στα υπέροχα νερά τους, ανακαλύπτο-
ντας τις κρυμμένες τους ομορφιές. Μερικά 
από τα πιο γνωστά χωριά της Β. Εύβοιας είναι 
οι Ροβιές, ο Άγιος Γεώργιος, το Αρτεμήσιο 
και τα Ίλια.
Με τόσους όμορφους προορισμούς, παρα-
λίες, ενδιαφέροντα αξιοθέατα, εκκλησίες και 
μοναστήρια, οι επισκέπτες σε αυτό το κομ-
μάτι της Εύβοιας, έχουν τις καλύτερες προτά-
σεις για να απολαύσουν στο έπακρο τις δια-
κοπές τους. 
Οι παραλίες του νησιού πολλές και πανέμορ-
φες. Κάποιες από τις εντυπωσιακότερες είναι 
οι ακόλουθες: Μακρύγιαλος, Σαρακήνικο 
Βλαχιά, Αγία Άννα, Αχλάδι, Κοτσικιά, Ψαρο-
πούλι Βασιλικά, Μαύρικας & Άγιος Νικόλαος 
Ελληνικών, Κουτσούμπρι Αγριοβότανο, Πήλι, 
Κυμάσι Μαντούδι, Κρύα Βρύση Κήρινθου, 
Καστρί Γούβων και Πευκί Αρτεμισίου.

Λίμνη
Η πατρίδα της ηρωίδας της Αντίστασης, 
Λέλας Καραγιάννη, είναι το πρώτο χωριό 
που συναντάμε. Εδώ τα πάντα θυμίζουν 
νησί. Αμφιθεατρικά χτισμένη, με γραφικά 
στενά δρομάκια, στέγες με κεραμίδια, λευκά 
καπετανόσπιτα και σημαντική λαογραφική 
παράδοση, η Λίμνη αποτελεί αγαπημένη 
καλοκαιρινή απόδραση και ντόπιους και επι-
σκέπτες. Απόλυτη πρωταγωνίστρια η απά-
νεμη θάλασσα του βόρειου Ευβοϊκού που 
προστατεύει το χωριό και αποτελεί το hot 
spot του χωριού με ουζερί, ταβερνάκια για 
φρέσκο ψάρι και μπαρ για ποτό την ώρα που 
δύει ο ήλιος.

 Ροβιές
Το παραθαλάσσιο χωριό βρίσκεται 10 χλμ 
βορειότερα από τη Λίμνη και είναι ίσως από 
τα λίγα μέρη που είναι όμορφα όχι μόνο το 
καλοκαίρι, αλλά και τις υπόλοιπες εποχές του 

χρόνου. Με τους ελαιώνες να απομακρύνουν 
το βλέμμα από τη φουσκωμένη θάλασσα 
και να το παρασύρουν στο εσωτερικό της 
Εύβοιας, ανακαλύπτεις έναν παράδεισο. Ατέ-
λειωτη σε μήκος παραλία και καθαρά βαθυ-
γάλανα νερά, το ηλιοβασίλεμα δε θα σας 
συνεπάρει. Στη μέση του χωριού, δεσπόζει 
το βενετσιάνικο πυργοκάστελο του 13ου 
αιώνα, που στέκει εκεί αιώνες τώρα, αγνα-
ντεύοντας το βόρειο Ευβοϊκό. Τριγύρω του 
αναπτύσσονται τα περιποιημένα σπίτια με 
τις ολάνθιστες αυλές και τους καταπράσινους 
κήπους τους. 
Τι να δείτε: Το παλιό εργοστάσιο χαρτοποι-
ίας του 1900 που χάρη σ’ αυτό, ηλεκτροδο-
τήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα,  η περι-
οχή μέχρι τη Λίμνη (η μοναδική περιοχή που 
είχε ρεύμα στην Εύβοια μετά τη Χαλκίδα), 
το μεταβυζαντινό μοναστήρι του Οσίου 
Δαυίδ περίπου 12 χλμ. βορειοανατολικά 
των Ροβιών, τους εκπληκτικούς καταρρά-
κτες Δρυμώνα κοντά στο μοναστήρι μέσα 
σε δάσος μαύρης πεύκης και βελανιδιάς 
με μονοπάτια και χώρο αναψυχής. Το νερό 
πέφτει με ορμή από ύψος 15 μέτρων σε μια 
κρυστάλλινη λίμνη κυκλωμένη από βράχια 
και δάσος. Αξίζει να διανύσετε τα 25 χιλιό-
μετρα από τις Ροβιές προς το ορεινό χωριό 
Κερασιά για να δείτε το Μουσείο Απολι-
θωμένων Θηλαστικών με απολιθώματα 
δέντρων και μεγάλων θηλαστικών, που ζού-
σαν στην περιοχή κατά την παλαιολιθική 
περίοδο, όπως οι ελέφαντες, οι καμηλοπαρ-
δάλεις και οι ρινόκεροι (τηλ.: 22270 98304, 
www.kerasiamuseum.gr).

 Αιδηψός
Η πρωταγωνίστρια της περιοχής απέχει 23 
χλμ. από τις Ροβιές. Η Αιδηψός είναι ίσως η 
μόνη πόλη της βόρειας Εύβοιας που δεν χρει-
άζεται συστάσεις. Πρόκειται για μια λουτρό-
πολη με παράδοση αιώνων χάρη στις φημι-
σμένες ιαματικές πηγές της και την καλή του-
ριστική οργάνωση, αποτελεί προορισμό 
καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου. Νεοκλασικά 
κτίρια, γραφικός οικισμός, όμορφο τοπίο και 
θαλασσινή αύρα συνθέτουν το σκηνικό της 
Αιδηψού. Hot spot ο παραλιακός δρόμος της 

πόλης που αποτέλεσε την αγαπημένη βόλτα 
για τον Τσόρτσιλ, τον Ωνάση και τη Γκρέτα 
Γκάρμπο, μεταξύ άλλων διάσημων που γοη-
τεύτηκαν από την ομορφιά της.
Με τον αέρα της “αρχόντισσας”, η μεγαλύ-
τερη λουτρόπολη της Ελλάδας αλλάζει πρό-
σωπο και, ανανεωμένη ριζικά, υποδέχεται 
όσους αναζητούν να τινάξουν από πάνω τους 
το άγχος και να ανανεωθούν. Κομψά ξενοδο-
χεία, σύγχρονα υδροθεραπευτήρια-spa με 
εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, τζακούζι, 
υδρομασάζ, αερομασάζ και καταρράκτες 
νερού, αμμουδερές παραλίες με καταγάλανα 
νερά, ταβερνάκια δίπλα στο κύμα, μπαράκια 
με ψαγμένη μουσική και δροσερά κοκτέιλ 
και αναπαλαιωμένα αρχοντικά συνθέτουν 
το φημισμένο σκηνικό της. Στη διάθεσή μας 
πάνω από 80 ιαματικές πηγές με θερμοκρα-
σία που κυμαίνεται από 28 μέχρι 86 βαθ-
μούς Κελσίου και φήμη αιώνων για τις θερα-
πευτικές τους ιδιότητες. Το μυστικό κρύβεται 
όχι στην θερμοκρασία του νερού αλλά στην 
πληθώρα των μεταλλικών αλάτων και ιχνο-
στοιχείων κυρίως σιδήρου, ασβεστίου και 
μαγνησίου και στο γεγονός ότι είναι πάντα 
φρέσκα και ρέοντα αφού αναβλύζουν από 
φυσικές θερμομεταλλικές πηγές από βάθος 
3000μ.
 Τι να δείτε: Το Μουσείο Θαλάσσιας Ζωής 
Ναυτίλος στο δρόμο προς Αγιόκαμπο με 
άκρως ενδιαφέροντα θαλασσινά εκθέματα 
όπως κοχύλια, κοράλλια, απολιθώματα, 
ημιπολύτιμους λίθους και πετρώματα (τηλ. 
22260 31662, 697240647), τη γυναικεία 
μονή της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλλάντου 
δρόμο προς Ροβιές μέσα σε μια πανέμορφη 
πευκόφυτη τοποθεσία στη θέση παλιότερης 
μονής “Ταξιάρχης” ( τηλ. 22270 71215), τη 
χερσόνησο της Λιχάδας στο πιο βορειοδυ-
τικό άκρο της Εύβοιας. Εδώ θα βρείτε μερι-
κές από τις ωραιότερες παραλίες αλλά και 
τα καταπράσινα Λιχαδονήσια, τη “Σεϋχέλ-
λες της Ελλάδας”, όπως τα αποκαλούν. Για 
να φτάσετε τα πάρετε τα καραβάκια από τον 
Άγιο Γεώργιο ή τα Καμένα Βούρλα που θα 
σας οδηγήσουν στο νησάκι Μανολιά με τη 
μοναδική οργανωμένη παραλία και beach 
bar.

Βόρεια Εύβοια: Διακοπές με αλλίωτικο αέρα
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Μέσα από εκθέσεις 
και εκδηλώσεις θα 
«φωτιστούν» οι αληθινές 
ιστορίες όσων έζησαν στο 
πρώην Λεπροκομείο

Σ
ε μόνιμο μουσειακό χώ-
ρο θα μετατραπεί το Λε-
προκομείο της Σπιναλό-
γκας, ένας τόπος πλού-

σιος σε ιστορία και πλημμυρι-
σμένος από μνήμες που παρα-
μένουν ολοζώντανες. Το υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
έχει καταρτίσει ένα σχέδιο που 
περιλαμβάνει τόσο την κτιριακή 
αποκατάσταση όσο και την με-
ταμόρφωση των κτιρίων σε εκ-
θεσιακούς χώρους και χώρους 
εκδηλώσεων με στόχο την προ-
σφορά στους επισκέπτες μιας ο-
λοκληρωμένης περιήγησης και 
εμπειρίας σε ένα τόπο ο οποίος, 
επί σειρά ετών, αποτέλεσε σύμ-
βολο της ανθρώπινης θέλησης 
για ζωή.
Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργα-
σίες συντήρησης, αποκατάστα-
σης και προσβασιμότητας – όλοι 
οι χώροι θα είναι προσβάσιμοι 
σε ΑμεΑ, με ράμπες και ανελκυ-
στήρες - αλλά και η αναβάθμιση 
του υφιστάμενου εκδοτηρίου– 
πωλητηρίου. Στους κοιτώνες του 
Λεπροκομείου και στο κτήριο 

του Νοσοκομείου θα φιλοξε-
νηθεί η μόνιμη έκθεση η οποία 
θα «διηγείται» την ιστορία του 
νησιού.
Η έκθεση θα είναι χωρισμένη 
σε τέσσερις διαφορετικές θεμα-
τικές ενότητες σ τις οποίες θα 
αναδεικνύονται οι συγκλονι-
στικές ιστορίες των ανθρώπων 
που έζησαν σ τη Σπιναλόγκα, 
μέσα από εικόνες, αντικείμενα 
και αληθινές μαρτυρίες. Στους 
χώρους του Νοσοκομείου θα 

δημιουργηθεί, επίσης, αίθουσα 
πολλαπλών πολιτιστικών χρή-
σεων όπου θα φιλοξενούνται 
περιοδικές εκθέσεις, εκδηλώ-
σεις, συνέδρια και διαλέψεις
Παράλληλα, θα υπάρχει μία 
ακόμη, μικρή εκθεσιακή ενό-
τητα στην οποία θα παρουσιά-
ζεται το πλήρες ιστορικό κατοί-
κησης της νησίδας, από τον 16ο 
αιώνα που ήταν Ενετικό φρου-
ριακό συγκρότημα μέχρι και τον 
20ό αιώνα οπότε ξεκίνησε να 

λειτουργεί ως λεπροκομείο, με 
τις πύλες του να κλείσουν ορι-
σ τικά γ ι’ αυτήν την χρήση το 
1957.
Να σημε ιωθε ί πως κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του ‘80 
κάποια από τα κτίρια της Σπινα-
λόγκας, δυστυχώς, κατεδαφί-
στηκαν, παρόλα αυτά όσα έχουν 
απομείνει αρκούν για να διηγη-
θούν την σκληρή, γεμάτη πόνο 
αλλά και ελπίδα ισ τορία των 
ανθρώπων που έζησαν εκεί.

Έ
ργα πολιτισμού συνολικού προϋπολο-
γισμού 100.000.000 περιλαμβάνει το 
πρόγραμμα του υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού για την Περιφέρεια Θεσ-

σαλίας. Τα έργα αυτά εντάσσονται στην Πολιτι-
στική Χάρτα Ανάπτυξης και Ευημερίας για την 
περιοχή που στοχεύει στην ενδυνάμωση του 
πολιτιστικού τουρισμού και την ανάδειξή της ως 
σημαντικού τουριστικού προορισμού.
«Δημιουργούμε πολιτιστικές διαδρομές που 
μπορούν να υποστηρίξουν νέα τουριστικά προ-
ϊόντα και οι οποίες οδηγούν σε ένα νέο είδος 
πολιτιστικής επιχειρηματικότητας στενά συνδε-
δεμένης με τον πολιτισμικό πλούτο κάθε περι-
οχής και στη δημιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, στην παρουσίαση 
του Αναπτυξιακού Προγράμματος Θεσσαλίας, 
υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, 
στη Λάρισα και συμπλήρωσε: «Από τον Ιούλιο 
του 2019, συγκροτήσαμε την Πολιτιστική Χάρτα 
Ανάπτυξης και Ευημερίας, για κάθε Περιφέρεια 
της χώρας. Δηλαδή, τον οδικό χάρτη για την 
ανάδειξη του Πολιτισμού σε κάθε Περιφέρεια 
ως στρατηγικού αναπτυξιακού πόρου και ως 
σημαντικού παράγοντα κοινωνικής συνοχής και 
ευημερίας. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-

τισμού σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας, με πόρους από το ΕΣΠΑ 2014-2020 
υλοποιεί ένα συνεκτικό σχέδιο έργων άνω των 
35.000.000 ευρώ, που αφορούν στην προστα-
σία και αποκατάσταση μνημείων και αρχαιολο-
γικών χώρων και στη δημιουργία σύγχρονων 
μουσειακών και πολιτιστικών υποδομών. Σε 
στάδιο σχεδιασμού και ωρίμανσης βρίσκονται 
έργα προϋπολογισμού επιπλέον 15.000.000 
ευρώ από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και 
στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, ενώ συγ-
χρόνως, ωριμάζουμε έργα προϋπολογισμού 
άνω των 20.000.000 ευρώ, κυρίως έργα πολι-

τιστικών-μουσειακών υποδομών, όπως το Δια-
χρονικό Μουσείο στα Τρίκαλα, στους χώρους 
του ΤΑΞΥΠ, και το Μουσείο στην Αγχίαλο, στον 
χώρο του παλιού οινοποιείου».
Ανάμεσα στις παρεμβάσεις που θα γίνουν στην 
περιοχή ξεχωρίζουν η εκπόνηση στρατηγικών 
σχεδίων ανάδειξης και ένταξης εκτεταμένων 
αρχαιολογικών χώρων εντός αστικών ιστών, 
όπως οι περιπτώσεις της αρχαίας Δημητριάδος 
και της βυζαντινής Αγχιάλου αλλά και η δημι-
ουργία επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών 
χώρων στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγα-
σητικό.

Άνοιξε για το κοινό 
η επανέκθεση του 
Αρχαιολογικού 
Μουσείου της 
Ελευσίνας 

Σ
την επανέκθεση 
των αριστουργη-
μάτων του Αρχαιο-
λογικού Μουσείου 
Ελευσ ίνας ,  που 

εγκαινιάστηκε την Παρα-
σκευή 24/2, από την πρόε-
δρο της Δημοκρατίας Κατε-
ρίνα Σακελλαροπούλου, 
παρουσία της υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Λίνας Μενδώνη, αναφέρεται 
σημερινή ανακοίνωση του 
ΥΠΠΟΑ.
Με την επανέκθεση, επιση-
μαίνει μεταξύ άλλων, η ανα-
κοίνωση του ΥΠΠΟΑ, επιδι-
ώκεται ο εκσυγχρονισμός 
της μουσειολογικής προ-
σέγγισης και της εκθεσιακής 
παρουσίασης, η μετάδοση 
του επιστημονικού λόγου 
με τρόπο εύληπτο, η ανα-
βάθμιση της επικοινωνια-
κής δυναμικής και εκπαιδευ-
τικής λειτουργίας της έκθε-
σης με τη χρήση και οπτικο-
ακουστικών μέσων, με στόχο 
την αναθέρμανση του εγχώ-
ριου και διεθνούς ενδιαφέ-
ροντος για την Ελευσίνα και 
την ιστορία της. Στο Μουσείο 
εκτίθενται, κυρίως, ευρή-
ματα από τις ανασκαφές στο 
χώρο του Ιερού και δευτε-
ρευόντως ταφικό υλικό από 
το λεγόμενο Δυτικό Νεκρο-
ταφε ίο,  την κυριότερη 
νεκρόπολη της Ελευσίνας, 
και από τη νότια νεκρόπολη.
Τα ευρήματα χρονολογού-
νται από τους Προϊστορι-
κούς έως και τους ύστερους 
Ρωμαϊκούς χρόνους. Τα 
περισσότερα εκθέματα είναι 
έργα πλαστικής, ανάγλυφα 
και ολόγλυφα, με μικρότερο 
αριθμό πήλινων αντικειμέ-
νων. Μεταξύ των αρχιτεκτο-
νικών γλυπτών ξεχωρίζουν 
το αποκατεστημένο γωνι-
ακό τμήμα της ανωδομής του 
αρχαϊκού Τελεστηρίου, η μία 
από τις δύο κιστοφόρους 
Καρυάτιδες που στήριζαν τη 
στέγη των Μικρών Προπυ-
λαίων, καθώς και η αετωμα-
τική μορφή της «Φεύγουσας 
Κόρης».

Σπιναλόγκα: Μεταμορφώνεται σε μουσειακό χώρο 
που θα «διηγείται» τη συγκλονιστική ιστορία της

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Έργα πολιτισμού 100.000.000 περιλαμβάνει 
η Πολιτιστική Χάρτα Ανάπτυξης και Ευημερίας 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Δ
εν θα διεξαχθούν σήμερα Τετάρτη (1/3) τα δύο 
παιχνίδια για την ημιτελική φάση του Κυπέλ-
λου Ελλάδας Novibet.
Μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη ως 

αποτέλεσμα της σφοδρότατης σύγκρουσης των δύο 
τρένων που συνέβη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρί-
της, η ΕΠΟ πήρε την απόφαση να αναβάλει τόσο τη δεύ-
τερη μονομαχία μεταξύ του Ολυμπιακού και 
της ΑΕΚ στο Γ.Καραϊσκάκης όσο και την 
πρώτη μεταξύ Λαμίας - ΠΑΟΚ στο 
Αθ.Διάκος.
Όπως ανακοινώθηκε σχετικώς 
«με απόφαση του προέδρου 
της Ελληνικής Ποδοσφαιρι-
κής Ομοσπονδίας Παναγιώτη 
Μπαλτάκου μετά από σχετική 
επικοινωνία με την κυβέρνηση, 
οι σημερινοί αγώνες κυπέλλου 
αναβάλλονται». Όπως δεν θα 
γίνει και κάθε άλλη ποδοσφαιρική 
αναμέτρηση ερασιτεχνικών διορ-
γανώσεων. Είχε προηγηθεί, άλλωστε, η 
κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους.
Τα δύο παιχνίδια πρόκειται να οριστούν σε μελλοντική, 
ελεύθερη, ημερομηνία.
Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη, ΠΑΟΚ: «Συγκλονισμένοι 
για τις νέες άδικες απώλειες σε ένα ‘καταραμένο’ μέρος»

Ο ΠΑΟΚ με ανάρτηση στα social media ε-
ξέφρασε τα συλλυπητήρια στις οικογένει-
ες των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, 
ενώ χαρακτήρισε το σημείο «καταραμένο» 
μέρος.
«Καταραμένο» μέρος χαρακτήρισε τα Τέμπη ο ΠΑΟΚ σε 
ανάρτηση που δημοσίευσε στα social media, όπου εξέ-
φρασε με τη σειρά του συλλυπητήρια στις οικογένειες 
των θυμάτων που θρηνούν τον χαμό των οικείων τους.

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητή-
ρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων στο 
δυστύχημα των Τεμπών. Δύναμη και κουράγιο στους 
τραυματίες. Είμαστε συγκλονισμένοι για τις νέες άδικες 
απώλειες σε ένα «καταραμένο» μέρος. Δεν υπάρχουν 
λόγια…», έγραψε η ΠΑΕ στην ανάρτησή της.

Το ποστ του Μίτσελ: «Μεγάλη θλί-
ψη»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, 
Μίτσελ, εξέφρασε τη θλίψη του 

για την εθνική τραγωδία στα 
Τέμπη που στοίχισε τη ζωή 
δεκάδων ανθρώπων με 
Instagram story.
Τη θλίψη του για τη μεγάλη 
τραγωδία στα Τέμπη μετά 
τη σύγκρουση τρένων αργά 

την Τρίτη (28/2) εξέφρασε σε 
Instagram Story ο προπονητής 

του Ολυμπιακού, Μίτσελ.
«Μεγάλη θλίψη. Μία τεράστια αγκαλιά 

και αγάπη», έγραψε ο Ισπανός τεχνικός.

Παναθηναϊκός: «Συλλυπητήρια στις οικο-
γένειες των θυμάτων, ευχές για ανάρρωση 
των τραυματιών»
Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε η σύγκρουση τρένων αργά 
την Τρίτη (28/2) κοντά στα Τέμπη, που στέρησε τη ζωή 
σε δεκάδες ανθρώπους.
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τα θερμά της συλλυπη-
τήρια σε ανάρτηση στα social media κι ευχήθηκε ανάρ-
ρωση στους τραυματίες.
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τα ειλικρινή της συλ-
λυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας 
στα Τέμπη και τις πιο θερμές ευχές για ανάρρωση των 
τραυματιών».

Την αναβολή των δύο ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Novibet (Ολυμπιακός - ΑΕΚ και Λαμία - 
ΠΑΟΚ), που ήταν προγραμματισμένοι για σήμερα Τετάρτη 1 Μαρτίου αποφάσισε η ΕΠΟ μετά την 
εθνική τραγωδία στα Τέμπη

Αναβλήθηκαν οι ημιτελικοί του Αναβλήθηκαν οι ημιτελικοί του 
Κυπέλλου, Ολυμπιακός - ΑΕΚ Κυπέλλου, Ολυμπιακός - ΑΕΚ 
και Λαμία - ΠΑΟΚ λόγω της και Λαμία - ΠΑΟΚ λόγω της 
τραγωδίας στα Τέμπητραγωδίας στα Τέμπη

ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ 0-0: 
Φρένο στους Ζωσιμάδες για 
τον Δικέφαλο

Η εκκίνηση του αγώνα βρήκε τον ΠΑΣ να έχει λίγο περισσό-
τερο ενθουσιασμό και μέχρι το 10λεπτο ήταν ελαφρά καλύ-
τερος, με τη συνέχεια να βρίσκει τους παίκτες του ΠΑΟΚ να 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες έχοντας τη μπάλα στα πόδια 
τους και να έχουν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία τους στο 20’.
Τότε που ο Τάισον βρήκε με εκπληκτική μπαλιά ακριβείας τον 

Σάστρε που έφυγε στην πλάτη της άμυνας των Ηπειρωτών από τα 
δεξιά, για να γυρίσει με τη μία στο ύψος της μικρής περιοχής αλλά 
τον Μπράντον να στέλνει τη μπάλα έξω από το αριστερό δοκάρι της 
εστίας του Τσιντώτα.
Στο 26’ ο ΠΑΣ προσπάθησε να απειλήσει με την κεφαλιά του Μπά-
λαν, που βρήκε όμως σε ετοιμότητα τον Ζίβκο Ζίβκοβιτς, με τους 
Θεσσαλονικείς από την πλευρά τους να ανεβάζουν τα ποσοστά 
κατοχής τους πάνω από το 60% αλλά να μην παίζουν γρήγορα και 
έτσι να δυσκολεύονται να απειλήσουν.
Στο 38’ ο Κωνσταντέλιας δεν μπόρεσε να βρει τη μπάλα όπως θα 
ήθελε μετά από γύρισμα του Μπράντον και χάθηκε η ευκαιρία για 
κάτι καλό για τον Δικέφαλο, με το φινάλε του πρώτου μέρους να 
βρίσκει τις ομάδες να μένουν δικαίως χωρίς σκορ, σε ένα ματς από-
λυτα ισορροπημένο όπου παίχτηκε σε εξαιρετικά χαμηλό τέμπο.
Η πρώτη διορθωτική κίνηση του Λουτσέσκου από τον πάγκο ήταν 
η είσοδος του Σβαμπ στο 46’, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί τον έλεγχο 
και στο δεύτερο μέρος μέσω της κατοχής της μπάλας αλλά να αδυ-
νατεί στο πρώτο τέταρτο να απειλήσει ουσιαστικά.
Αυτό άλλαξε πάντως στο 60’, με τον Τάισον να πλησιάζει στο γκολ 
με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής, ενώ στο 62’ ο Τσι-
ντώτας χρειάστηκε να κάνει την πρώτη του σημαντική επέμβαση, 
μπλοκάροντας με διπλή προσπάθεια το εναέριο σουτ του Μπρά-
ντον.
Ωστόσο, η ομάδα του Λουτσέσκου δεν μπόρεσε να «χτίσει» πάνω 
σε αυτό το παραγωγικό τρίλεπτο, με τους γηπεδούχους να εξακο-
λουθούν να παίζουν κλειστά και συντηρητικά -περιμένοντας όλοι 
πίσω από τη μπάλα- και να δικαιώνονται βάσει της εικόνας του 
αγώνα, αφού μπόρεσαν με αυτόν τον τρόπο να «κλειδώσουν» τα 
επιθετικά ατού του αντιπάλου τους.
Κάπως έτσι το ματς κύλησε -σχετικά ήρεμα- μέχρι το τελευταίο 
δεκάλεπτο, με τον Λουτσέσκου να ρίχνει στο ματς τους Μπίσεσβαρ 
και Τζίμα στο 85’ και τους Θεσσαλονικείς να ασκούν ασφυκτική 
πίεση στους αντιπάλους τους στο φινάλε.
Σε εκείνο το σημείο χρειάστηκε να «μιλήσει» ο Τσιντώτας, με τον 
κίπερ των γηπεδούχων να κάνει την επέμβαση του αγώνα στο 86’ 
σταματώντας την κεφαλιά του Τζίμα και να σταματάει στο 89’ με 
διπλη προσπάθεια το σουτ του Αουγκούστο εκτός περιοχής.
Στο 90+1’ η έτερη αλλαγή του Λουτσέσκου στο φινάλε, Ντιέγκο 
Μπίσεσβαρ, άγγιξε το χρυσό γκολ για τον ΠΑΟΚ όμως η μπάλα 
σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι μετά από την υπέροχη ενέργειά 
του, με τη φάση αυτή να φέρνει ανακούφιση στους Ηπειρώτες 
αφού μπόρεσαν να κρατήσουν το 0-0 και να πανηγυρίσουν την 
έκτη σερί ισοπαλία τους στο πρωτάθλημα, απέναντι μάλιστα σε 
έναν αντίπαλο που κυνηγάει φέτος την κορυφή.
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Δ
εν είχε νικητή το ντέρμπι αιωνίων για 
την 24η αγωνιστική της Stoiximan 
Super League. Η μάχη του Γεώργιος 
Καραϊσκάκης ανάμεσα στον Ολυμπι-

ακό και τον Παναθηναϊκό έληξε ισόπαλη 0-0.
Οι ερυθρόλευκοι ήταν εκείνοι που είχαν τις 
περισσότερες τελικές και ήταν πιο απειλητικοί. 
Είχαν δοκάρι στο 4’ με τον Μπακαμπού, όπως 
και άλλες καλές στιγμές για το γκολ, με τους 
πράσινους να έχουν σημαντική στιγμή στο 79’.
Ο Ολυμπιακός βρήκε δίχτυα στο 89’ με τον 
Βρουσάι, όμως ο διαιτητής κλήθηκε από τον 
VAR να εξετάσει τη φάση και ακύρωσε το 
γκολ για οφσάιντ του Αραμπί. Αυτό το γεγονός 
μάλιστα έφερε έντονες διαμαρτυρίες από την 
πλευρά των γηπεδούχων.
Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός παραμένει στην 
πρώτη θέση με 55 πόντους στο +2 
από τη δεύτερη ΑΕΚ. Ο Ολυμπια-
κός είναι σην τρίτη θέση με 50 
βαθμούς.

Το ματς
Πιο δυνατά στην αναμέ-
τρηση μπήκε ο Ολυμπια-
κός. Μάλιστα, οι ερυθρό-
λευκοι είχαν πολύ καλή 
στιγμή για να πάρουν 
προβάδισμα μόλις στο 
τέταρτο λεπτό. Ο Μπα-
καμπού πίεσε τον Σάρλια, 
έκλεψε τη μπάλα. Στη συνέ-
χεια δέχθηκε την πάσα, μπήκε 
στην περιοχή από τα δεξιά, έκανε και 
το σουτ με τη μπάλα να βρίσκει στην εξωτερική 
πλευρά του αριστερού δοκαριού του Μπρι-
νιόλι.
Ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια ισορρόπησε. 
Στο 14’ λεπτό είχε και την πρώτη του τελική με 
ένα διαγώνιο σουτ του Παλάσιος, το οποίο 
έφυγε άουτ. Στο ντέρμπι κυριαρχούσαν οι 
μονομαχίες και τα δυνατά μαρκαρίσματα, ενώ 
όταν οι πράσινοι είχαν την μπάλα, δεν κατά-
φερναν να δημιουργήσουν επικίνδυνες κατα-
στάσεις μπροστά από την εστία του Πασχα-
λάκη.
Η πιο σημαντική στιγμή του πρώτου μέρους 
έγινε στο 34ο λεπτό και ανήκε στον Ολυμπι-
ακό. Σε εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά, ο 
Εμβιλά πήρε την κεφαλιά πάσα προς το ύψος 
του πέναλτι, η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν 
απομάκρυνε και η μπάλα έφτασε στον Κανός 

που σούταρε συρτά με τη μια. Όμως, η μπάλα 
πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Μπρινιόλι.
Λίγο πριν ο διαιτητής στείλει τις δύο ομάδες 
στα αποδυτήρια, οι ερυθρόλευκοι είχαν την 
πρωτοβουλία των κινήσεων, σούταραν εκτός 
περιοχής και το 0-0 παρέμεινε έως το ημί-
χρονο.
Όπως συνέβη στο ξεκίνημα, έτσι και στο δεύ-
τερο μέρος ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά. 
Στο 50’ ο Κανός ήταν άστοχος με πλασέ εκτός 
περιοχής, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Ισπανός 
εξτρέμ απείλησε ξανά, έπειτα από κλέψιμό του, 
αλλά το μόνο που κέρδισε ήταν κόρνερ.
Ο Γιοβάνοβιτς στο 60’ πέρασε τους Κώτσιρα, 
Σπόραρ προσπαθώντας να διορθώσει πράγ-
ματα. Στο 68ο λεπτό οι ερυθρόλευκοι είχαν 

καλή στιγμή, με τον Φορτούνη να τροφο-
δοτεί τον Ροντινέι, ο οποίος από τα 

αριστερά πλάσαρε άουτ.
Ο Μίτσελ από την πλευρά του 

απάντησε με την είσοδο του 
Μασούρα και του Αραμπί. 
Ο Ισπανός έψαχνε κάτι 
διαφορετικό επιθετικά. 
Στο 73ο λεπτό ο Φορ-
τούνης τροφοδότησε 
τον Μασούρα, ο οποίος 
πλάσαρε στην περιοχή 
από τα αριστερά, αλλά 

ήταν άστοχος.
Μετά το 75ο λεπτό ο Πανα-

θηναϊκός έδειξε σημάδια επι-
θετικής ανάκαμψης και στο 79’ 

είχε πάρα πολύ καλή στιγμή για να 
πάρει το προβάδισμα. Ο Σπόραρ έφερε ωραία 
την μπάλα μπροστά του, έκανε το σουτ στα 
όρια της περιοχής, όμως ήταν για λίγο άστο-
χος. Ο Ολυμπιακός πάτησε ξανά γκάζι προς το 
φινάλε του παιχνιδιού με τον Αραμπί στο 86’ 
να μην μπορεί να νικήσει τον Μπρινιόλι.
Στο 89ο λεπτό ο Ολυμπιακός βρήκε δίχτυα. Ο 
Πούχατς έκανε το λάθος, με τον Βρουσάι να 
παίρνει την μπάλα από τα δεξιά, έκανε το σουτ 
από δύσκολη γωνία και κατάφερε να σκορά-
ρει. Όμως, ο διαιτητής πήγε να δει τη φάση στο 
μόνιτορ και ακύρωσε το γκολ για οφσάιντ του 
Ελ Αραμπί.
Ο Ολυμπιακός τελείωσε το παιχνίδι του με 
δέκα παίκτες, με τον Σωκράτη Παπαστα-
θόπουλο στο 90+9’ να βλέπει την δεύτερη 
κίτρινη κάρτα. Κάπως έτσι το 0-0 έμεινε έως 
το φινάλε.

Ο 
Άρης «κλείδωσε» την είσοδο 
του και στα φετινά playoffs με-
τά την επικράτηση του το βράδυ 
της Κυριακής επί του Ατρόμη-

του με 2-1 στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι 
γηπεδούχοι έφτασαν στους 37 βαθμούς, 
σκαρφάλωσαν στην πέμπτη θέση και πλέ-
ον κανείς δεν τους απειλεί στα δύο ματς 
που απομένουν.
Ούτε η ομάδα του Περιστερίου που 
έμεινε στους 28 έχοντας και ένα παι-
χνίδι λιγότερο καθώς οι Θεσσαλονι-
κείς έχουν και την ισοβαθμία επί του 
Ατρόμητου.
Το παιχν ίδι ήταν αρκε τά καλό με 
φάσεις από τις δύο ομάδες, με δύο 
γκολ από τον Άρη με τους Νταρίντα 
και Ματέο Γκαρσία ενώ οι γηπεδούχοι 
είχαν και δύο δοκάρια. Ο σύλλογος του 
Περιστερίου από την πλευρά του μεί-
ωσε το σκορ στο δεύτερο μέρος και θα 
μπορούσε να φτάσει ακόμα και στο 2-2 
αλλά εν τέλει ο Άρης πήρε τη νίκη και 
το τρίποντο.

Δυνατά από την αρχή, γκολ δο-
κάρι και ακυρωθέν τέρμα
Ο Άρης μπήκε από την αρχή δυνατά στην 
αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει προ-
βάδισμα στο σκορ πριν τη συμπλήρωση 
δέκα λεπτών. Μόλις στο 8’ ο Νταρίντα με 
δυνατό διαγώνιο σουτ μέσα από την περι-
οχή νίκησε τον Γιαννιώτη που δεν πρόλαβε 
να βάλει τα χέρια του και να διώξει.
Δύο λεπτά αργότερα ο Άρης με τον Ματέο 
Γκαρσία, σε φάση διαρκείας όπου αρχικά 
ο Πάλμα είχε δοκάρι, κατάφερε να στείλει 
εκ νέου τη μπάλα στα δίχτυα. Η εξέταση 
του γκολ από το VAR όμως έδειξε πως στην 
αρχή της φάσης και την κεφαλιά-πάσα που 
πήρε ο Καμαρά προς τον Ρουπ, ο Γερμανός 
ήταν σε θέση οφσάιντ.
Οι γηπεδούχοι συνέχισα να είναι επιθε-
τικοί και στο 17’ ο Λούις Πάλμα βρέθηκε 
σε θέση βολής με τον Γιαννιώτη να απο-
κρούει σωτήρια. Δέκα λεπτά αργότερα 
όμως ο Άρης βρήκε δεύτερο γκολ στο παι-
χνίδι. Ο Νταρίντα βρέθηκε μέσα στην περι-
οχή, έκανε το διαγώνιο σουτ με τη μπάλα 
να τραντάζει το δεξί δοκάρι, η άμυνα του 
Ατρόμητου δεν έδιωξε και ο Ματέο Γκαρ-
σία μπήκε στην πορεία της μπάλας και 
πλάσαρε σε κενή εστία ουσιαστικά αφού 
ο Γιαννιώτης είχε εξουδετερωθεί και έκανε 

το 2-0.
Ο Ατρόμητος έχασε μεγάλη ευκαιρία για 
να μειώσει το σκορ στο 31’ όταν μετά 
από σέντρα του Κεσχρίντα από τα δεξιά 
ο Ρομπάιγ στην απέναντι πλευρά προσπά-
θησε με πλασέ να νικήσει τον Κουέστα 
αλλά η μπάλα έφυγε λίγο έξω από το αρι-
στερό δοκάρι του γκολκίπερ του Άρη.

Ο Ρομπάιγ έδωσε νέο ενδιαφέ-
ρον αλλά δεν τα κατάφερε ο Α-
τρόμητος
Το δεύτερο μέρος δεν είχε τόσες καλές 
στιγμές όσες το πρώτο 45λεπτο. Έπρεπε 
να φτάσουμε στο 77’ για να απειλήσει ο 
Καμαρά με κεφαλιά από κοντά μετά τη 
σέντρα του Ιτούρμπε από τα δεξιά. Στο 
επόμενο λεπτό ήρθε η απάντηση από 
πλευράς φιλοξενούμενων με τον Ρομπάιγ 
να βρίσκεται μόνος απέναντι από τον Κου-
έστα μετά από παράλληλη σέντρα από τα 
δεξιά αλλά το πλασέ που έκανε δεν ήταν 
καλό με τον Ισπανό γκολκίπερ να μπλοκά-
ρει σταθερά τη μπάλα.
Στο 80’ ο Ατρόμητος βρήκε το γκολ που 
έψαχνε για να μειώσει το σκορ όταν μετά 
από εκτέλεση φάουλ η μπάλα έφτασε στον 
Ρομπάιγ έκανε το διαγώνιο σουτ, η μπάλα 
κόντραρε, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα 
δίχτυα του Κουέστα.
Ο Άρης μέχρι το τέλος του αγώνα είχε δύο 
καλές στιγμές για πετύχει ένα ακόμη τέρμα 
και να διώξει οριστικά το άγχος από πάνω 
του αλλά δεν τα κατάφερε. Στο 86’ ο Ντα-
ρίντα μπήκε από τα αριστερά στην περιοχή 
και πλάσαρε έξω ενώ στο 89’ ο Χριστο-
δουλόπουλος απέφυγε με ωραία προσπά-
θεια τον αντίπαλο του, έκανε το σουτ αλλά 
ο Γιαννιώτης έδιωξε σωτήρια σε κόρνερ.
Ο Ματέο Γκαρσία ήταν χαρούμενος με τη 
νίκη που σημείωσε ο Άρης επί του Ατρο-
μήτου με την οποία σιγούρεψε τη θέση του 
στα playoffs, ωστόσο σε δηλώσεις στη 
NOVA αμέσως μετά το ματς ότι οι κίτρι-
νοι αξίζουν να βρίσκονται πιο ψηλά στη 
βαθμολογία, καθώς είναι ένα γκρουπ, το 
οποίο έχει αρκετή ποιότητα.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ματέο Γκαρσία 
στη NOVA: Για το γκολ του: «Είμαι πολύ 
χαρούμενος για τη νίκη και για το ότι κατά-
φερα να δώσω το στίγμα μου σκοράρο-
ντας. Στο ματς με τον ΟΦΗ σκόραρα, αλλά 
ακυρώθηκε, τώρα ξανά το πρώτο γκολ, 
αλλά μετά ήταν η τρίτη και η φαρμακερή».

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-0:

Διαμαρτυρίες των 
ερυθρόλευκων για το 
ακυρωθέν γκολ στο 89’

Άρης - Ατρόμητος 2-1:

Τρίποντο, πέμπτη θέση και 
«κλείδωσαν» τα playoffs
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

Με το σύμβολο του πένθους η εθνική 
ομάδα στο ευρωπαϊκό κλειστού 
στίβου της Κωνσταντινούπολης

Μ
ε το σύμβολο του πένθους θα α-
γωνιστούν οι αθλητές και οι α-
θλήτριες της εθνικής ομάδας στί-
βου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλη-

μα κλειστού στίβου της Κωνσταντινούπολης.
Συγκλονισμένα από τη σύγκρουση των δύο 
τρένων στην περιοχή των Τεμπών, που στοί-
χισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, είναι τα 
μέλη της ελληνικής αποστολής που βρίσκο-
νται στην Κωνσταντινούπολη για το ευρωπα-
ϊκό πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολης.
Ο ΣΕΓΑΣ επικοινώνησε με την Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία στίβου, προκειμένου να την ενη-
μερώσει πως η ελληνική αποστολή θα αγω-
νιστεί με το σύμβολο του πένθους, για να 
τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων. Η σκέψη των 
ανθρώπων του ελληνικού στίβου είναι στις 
οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, 
καθώς κι εκείνων που αγνοούνται.
Στο μεταξύ η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία 
Σακοράφα, σύσσωμο το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ και 
ολόκληρη η οικογένεια του ελληνικού στίβου 
συγκλονισμένοι από το τραγικό δυστύχημα 
της σύγκρουσης των δύο τρένων στα Τέμπη, 
εκφράζουν τα ειλικρινή και βαθιά συλλυπητή-
ριά τους στις οικογένειες των θυμάτων.
Επίσης εύχονται κουράγιο και γρήγορη ανάρ-
ρωση των τραυματιών, δύναμη και κουράγιο 
για την αντιμετώπιση των δύσκολων καταστά-
σεων που έχουν περιέλθει οι οικογένειές τους.

Βογιατζάκης: «Είμαστε βαθιά στε-
ναχωρημένοι, υπάρχει «παγωμά-
ρα» κι εδώ»
Την ώρα που πίσω στην πατρίδα έχει κηρυ-
χθεί τριήμερο εθνικό πένθος από την ανεί-
πωτη τραγωδία στα Τέμπη, τα μέλη της εθνι-
κής ομάδας εδώ στην Κωνσταντινούπολη δεν 
θα ήταν δυνατό να μείνουν ανεπηρέαστα για 
όσα έχουν συμβεί.
Κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα και στις δηλώ-
σεις τους, καθώς πέρα από τις προσδοκίες 
και τους στόχους τους στο ευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα, δεν παρέλειψαν να τονίσουν τη θλίψη 
τους για τα τραγικά γεγονότα στα Τέμπη και 
να επισημάνουν πως η σκέψη τους βρίσκεται 
στην Ελλάδα.
«Είμαστε βαθιά στεναχωρημένοι λόγω 
των σημερινών γεγονότων και υπάρχει μία 
«παγωμάρα» και εδώ», εξήγησε ο προπονη-
τής των σπριντ Κώστας Βογιατζάκης ενώ γινό-
ταν γνωστό πως η ομάδα θα τιμήσει τη μνήμη 
των θυμάτων φορώντας το σύμβολο του πέν-
θους.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Εμμανουήλ Καραλής 
εξήγησε πως η σκέψη όλων των μελών της 
ομάδας βρίσκεται στην Ελλάδα: «Η εθνική 
ομάδα θα αγωνιστεί στο ευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά η σκέψη 
όλων μας είναι στην Ελλάδα».
Ο Βογιατζάκης συνέχισε, μιλώντας για την 
ενότητα στην ομάδα αλλά και τις αθλήτριές 
του: «Είμαστε πολύ δεμένοι σαν ομάδα, είναι 
πολύ σημαντικό αυτό. Πιστεύω πως όλα τα 
παιδιά θα αγωνιστούν με πάθος.
Όσον αφορά στην αθλήτριά μου, τη Ραφαέλα 
Σπανουδάκη (60μ.), βρισκόταν σε πολύ καλή 
κατάσταση όμως είχε έναν σοβαρό τραυματι-
σμό στο γόνατο που την άφησε εκτός για περί-
που τρεισήμισι εβδομάδες.
Δεν μπορέσαμε να επιστρέψουμε στην κατά-
σταση που ήμασταν πριν όμως θεωρώ πως 
η Ραφαέλα είναι αθλήτρια που αγωνίζεται με 
ψυχή και α αγωνιστεί με ψυχή είμαι σίγουρος 
πως θα τρέξει κοντά στο ατομικό της ρεκόρ.
Από την άλλη η Ολίβια Φωτοπούλου (60μ.), 
για την Κύπρο, είναι σε κατάσταση να κάνει 
νέο παγκύπριο ρεκόρ εδώ. Πιστεύω γενικά 
πως ο τελικός θα κλείσει γύρω στα 7.26. Η 
Ραφαέλα για ένα εκατοστό είχε χάσει τη θέση 
στον τελικό πριν από δύο χρόνια οπότε… κάτι 
χρωστάει».
Ο προπονητής και πατέρας τού Εμμανουήλ 
Καραλή, Χάρης, Καραλής, δήλωσε πως ο 
«Μανόλο» στοχεύει στο να υπερβεί τον εαυτό 
του.
«Ο Εμμανουήλ είναι πολύ καλά σωματικά και 
έχει πολύ καλή ψυχολογία. Ο στόχος μας είναι 
να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας», τόνισε χαρα-
κτηριστικά.
Ο Καραλής ταξίδεψε στην Τουρκία, έχοντας 
πετύχει πανελλήνιο ρεκόρ στο επί κοντώ με 
5.86μ. στο μίτινγκ της Καρλσρούης, που ισο-
δυναμεί με την 3η καλύτερη επίδοση στην 
Ευρώπη.
Από την άλλη ο δύο φορές νικητής της διορ-
γάνωσης στο μήκος, Μίλτος Τεντόγλου, φιλο-
δοξεί να φθάσει στο τρίτο διαδοχικό χρυσό 
μετάλλιο στο μήκος στα ευρωπαϊκά πρωτα-
θλήματα κλειστού στίβου.
«Μόνο με το χρυσό μετάλλιο θα είμαι ικανο-
ποιημένος και μία καλή επίδοση. Η καλή επί-
δοση είναι γύρω στα 8,50μ. και αυτό έχω πει 
ξανά, όμως δεν ξέρω πώς θα είναι το πρωί, 
είναι απαράδεκτο αυτό που έκαναν με το πρό-
γραμμα. Δεν νομίζω πως πηγαίνω για κάποιο 
ρεκόρ τώρα όμως μία καλή επίδοση θα με 
ικανοποιούσε».
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

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

Δ
εν εξελίχθηκαν καθόλου καλά 
τα πράγματα στο πολύωρο Δ.Σ. 
της Super League 2 με το restart 
πάντως να αναμένεται στις 11 

Μαρτίου. Πληροφορίες για παραίτηση 
Λεουτσάκου!
Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος 
της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας, ήρθε 
στα χέρια με τον αντιπρόεδρο του Δια-
γόρα, Χρήστο Παπαδημητρίου. Το... ξύλο 
των δύο ανδρών σε μια συνεδρίαση που 
μύριζε... μπαρούτι από νωρίς (ξεκίνησε 
το μεσημέρι) έφερε ως αποτέλεσμα την 
προσωρινή διακοπή του Δ.Σ. της Super 
League 2.
Κάποια στιγμή ηρέμησε η κατάσταση για 
να επαναρχίσει το Δ.Σ. της Λίγκας ενώ 
κατά άλλες πληροφορίες ο πρόεδρος 
της SL2, Λεωνίδας Λεουτσάκος, έδειξε 
έτοιμος να παραιτηθεί από τη θέση του 
(κατά άλλες πηγές ήδη παραιτήθηκε μέσα 
στο εν εξελίξει Δ.Σ.). Επίσης το Πρωτά-
θλημα αναμένεται να επαναρχίσει στις 11 
Μαρτίου και ενώ είχε σταματήσει από τις 
αρχές Φλεβάρη.
Θυμίζουμε τα θέματα του Δ.Σ.:
1. Ενημέρωση από την Επιτροπή που 
συστήθηκε την 22/2/2023 σχετικά με τις 
συναντήσεις με τον Υφυπουργό Αθλητι-
σμού κ. Λ. Αυγενάκη και με τον Πρόεδρο 
της Super League 1.
2. Διάφορα Θέματα.

Αποφάσεις Δ.Σ. Super League 2: 
«Αποδεκτή η παραίτηση Λεου-
τσάκου, επανέναρξη στις 11-12 
Μαρτίου»
Η Super League 2 με τις αποφάσεις που 
δημοσιοποίησε από το Δ.Σ. της επιβεβαί-
ωσε την αποχώρηση Λεουτσάκου από την 
προεδρία και την επανέναρξη της Λίγκας 
στις 11-12 Μαρτίου.
Ένα Δ.Σ. που κύλησε με επεισοδιακό 
τρόπο και ακόμα και με... ξύλο και κρά-
τησε από τις 12 και... κάτι το μεσημέρι 

μέχρι αργά το απόγευμα ολοκληρώθηκε 
στη Super League 2. Μετά το πέρας του 
Λίγκα επικοινώνησε επίσημα τις απο-
φάσεις της τόσο για το θέμα της αποχώ-
ρησης του Λεουτσάκου όσο και για το 
restart στις 11-12 Μαρτίου. Ειδικότερα:
Αποφάσεις Δ.Σ. Super League 2
Σε μια από τις δυσκολότερες ημέρες για 
τη χώρα μας, όπου οι σκέψεις όλων μας 
βρίσκονται με τις οικογένειες των θυμά-
των της τραγωδίας, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Super League 2, λόγω του 
εκτάκτου του θέματος, ολοκλήρωσε τη 
συνεδρίασή του και έλαβε τις εξής απο-
φάσεις:
1. Έκανε αποδεκτή την παραίτηση του 
Προέδρου Λεωνίδα Λεουτσάκου. Τη 
θέση του αναλαμβάνει ο Α’ αντιπρόεδρος 
κ. Χαράλαμπος Σταμούλης, έως τη διε-
νέργεια εκλογών όπου ορίστηκαν για την 
Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00.
Οι υποψηφιότητες για τη θέση του Προ-
έδρου, μπορούν να κατατεθούν έως τη 
Δευτέρα 6.3.2023 και ώρα 11:00 στα γρα-
φεία της Ένωσης, συνυποβάλλοντας μαζί:
α) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
β) Αντίγραφο τίτλων σπουδών ή έγγραφα 
που αποδεικνύουν την διοικητική τους 
εμπειρία και την εξειδίκευση στο χώρο 
του επαγγελματικού αθλητισμού.
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτουν 
στα κωλύματα του αθλητικού νόμου, 
όπως αυτός ισχύει εκάστοτε και στα 
κωλύματα που προβλέπονται στο κατα-
στατικό της Ε.Π.Ο.
δ) Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου 
με ημερομηνία έκδοσης ενός μηνός πριν 
την κατάθεσή του.
Υποψηφιότητες για τη θέση του Προ-
έδρου, μπορεί να θέσει ένας από τους 
εκπροσώπους των ΠΑΕ της Α2 κατηγο-
ρίας ή και τρίτο πρόσωπο που δεν είναι 
μέλος Δ.Σ. ΠΑΕ ή μέτοχος ΠΑΕ.
2. Ορίζει την επανέναρξη του Πρωταθλή-
ματος για το Σαββατοκύριακο 11-12 Μαρ-
τίου 2023 με την 14η αγωνιστική.
3. Αποδοχή των κριτηρίων και των προϋ-
ποθέσεων που θέτει η ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 704, 
10/02/2023) προκειμένου οι ΑΑΕ να χρη-
ματοδοτούνται από τον μόνιμο μηχανι-
σμό ενίσχυσης, μέσω της φορολογία των 
κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων
4. Δέσμευση για τον αριθμητικό περιο-

ρισμό των συμμετεχόντων ομάδων από 
τη σεζόν 2023-2024 προκειμένου να ενι-
σχυθεί η ανταγωνιστικότητα της διοργά-
νωσης και η διασφάλιση της βιωσιμότη-
τας των ΠΑΕ.
5. Πλήρη συνεργασία και στήριξη για 
αμοιβαία οφέλη ανάπτυξης με τους εταί-
ρους της κατηγορίας, την ΕΡΤ και τον 
χορηγό Betsson.
6. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός όλων 
των λειτουργιών της Λίγκας.
7. Πλέγμα μέτρων για να αποδείξουμε 
την απόλυτη διάθεσή μας για μια αμιγώς 
επαγγελματική και ελκυστική κατηγορία 
ποδοσφαίρου, με ανάκτηση της αξιοπι-
στίας και προστασία του προϊόντος μας.

Καραπαπάς προς Λεουτσάκο: 
«Δεν σας νοιάζουν ούτε οι ομά-
δες ούτε ο διασυρμός της Super 
League 2»
Ο αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής 
του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, 
έθεσε τον Λεωνίδα Λεουτσάκο προ των 
ευθυνών του στο Δ.Σ. της Super League 2.
Ειδικότερα ο Κώστας Καραπαπάς στο 
περιθώριο της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 
Super League 2 απευθυνόμενος προς 
τον Λεωνίδα Λεουτσάκο - που αποχώ-
ρησε μετά από την προεδρία - του τόνισε 
μεταξύ άλλων: «Δε σας νοιάζουν οι ομά-
δες και δεν σας νοιάζει ο διασυρμός της 
Super League 2. Σας νοιάζει να μην παραι-
τηθείτε και χαθεί μια ψήφος στην εκτελε-
στική επιτροπή της ΕΠΟ και ο μισθός σας. 
Πείτε το να το ξέρουν και οι ομάδες! Και 
να ξέρετε κάτι.
Οι ομάδες, όπως η Παναχαϊκή, η Καλα-
μάτα και η ΑΕΛ δεν θα χαθούν! Θα βρουν 
τον δρόμο τους. Αυτό το τσίρκο που έχετε 
φτιάξει εδώ και έχει βάλει λουκέτο είναι 
αυτό που θα χαθεί».

Super League 2: Το πρόγραμμα 
της 14ης αγωνιστικής, σέντρα 
στις 10 Μαρτίου
Η Super League 2 ανακοίνωσε τις ημερο-
μηνίες και τις ώρες διεξαγωγής των ανα-
μετρήσεων για την 14η αγωνιστική σε 
Βόρειο και Νότιο Όμιλο.
Το πρωτάθλημα της Super League 2 επα-
νέρχεται στη δράση την επόμενη εβδο-
μάδα με τη Λίγκα να κάνει γνωστο το πρό-
γραμμα στους δύο ομίλους για τη 14η 
αγωνιστική.
Μάλιστα έχουν οριστεί δύο παιχνίδια 
την Παρασκευή 10 Μαρτίου και συγκε-
κριμένα τα ματς Παναθηναϊκός Β - ΠΑΟΚ 
Β για τον Βόρειο Όμιλο και Καλαμάτα - 
Κηφισιά για τον Νότιο Όμιλο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 14ης αγω-
νιστικής:
Βόρειος Όμιλος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.03.2023
ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός Β – ΠΑΟΚ Β (14:45)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.03.2023
ΑΛΚΑΖΑΡ, ΑΕΛ – Αναγέννηση Καρδίτσας 
(13:45/ΕΡΤ3)
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.03.2023
ΒΕΡΟΙΑΣ, Βέροια ΝΠΣ - Διαγόρας (14:45)
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ΠΟΤ Ηρακλής – Απόλ-
λων Λάρισας (14:45)
ΑΡΙΔ ΑΙΑ Σ,  Α λμωπός Αριδαίας – 
Θεσπρωτός (14:45)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – Ηρακλής 
Λάρισας (14:45)
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.03.2023
ΣΕΡΡΩΝ, Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου 
(15:15/ΕΡΤ3)
ΡΕΠΟ: Απόλλων Πόντου
Νότιος Όμιλος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.03.2023
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Καλαμάτα - 
Κηφισιά (15:15/ΕΡΤ3)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.03.2023
Π.Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, Επισκοπή – ΑΕΚ 
Β (14:45)
ΑΓΥΙΑΣ, Παναχαϊκή – Ολυμπιακός Β 
(14:45)
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.03.2023
ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – 
Athens Kallithea FC (14:45)
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – Προοδευ-
τική (14:45)
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Ηρόδοτος (14:45)
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.03.2023
ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, Απόλλων Σμύρνης – ΟΦ 
Ιεράπετρας (14:45)
ΡΕΠΟ: ΠΑΟ Ρουφ

Σταύρος Παπαδόπουλος: Πέθα-
νε ο ιστορικός πρόεδρος της Κα-
λαμάτας
Ο Σταύρος Παπαδόπουλος, ο ιστορικός 
πρόεδρος της Καλαμάτας κι ο άνθρωπος 
με τον οποίο η «Μαύρη Θύελλα» έγραψε 
τις πιο λαμπρές σελίδες της ιστορίας της 
πέθανε σε ηλικία 89 ετών.
Ο γνωστός επιχειρηματίας, γεννήθηκε 
την Καλαμάτα το 1934 και ασχολήθηκε 
με τα διαμάντια. Ο μπαμπάς του κ. Παπα-
δόπουλου, Παναγιώτης, είχε υποδηματο-
ποιείο στην οδό Γερμανού στην Καλαμάτα 
κι ο ίδιος κατάφερε να δραστηριοποιηθεί 
στο εμπόριο πολύτιμων λίθων με βάση το 
Χονγκ Κονγκ και τη Βραζιλία.
Είναι ο άνθρωπος, που παραλίγο να φέρει 
τον Ρονάλντο στην Ελλάδα πριν εκείνος 
πάει στην Αϊντχόφεν. Το Gazzetta σάς 
έχει γράψει αναλυτικά για το πώς είχε το 
story με τον Ζαϊρζίνιο να είναι τότε ο άμε-
σος συνεργάτης του Παπαδόπουλου.
Με εκείνον στην προεδρία, από την Καλα-
μάτα πέρασαν θρυλικά ονόματα του ελλη-
νικού ποδοσφαίρου όπως οι Λυμπερό-
πουλος, Μπόατενγκ, Οφορίκουε και Σοά-
ρες.
«Εφυγα από την Καλαμάτα για το «Τεν-
νε-θύελλα»»
Ο Μπάμπης Τεννές, στην πρόσφατη 
συνέντευξη-αφιέρωμα για τη ζωή και την 
καριέρα του στο Gazzetta, αναφέρθηκε 
στα όσα έζησε στην Καλαμάτα τους 3-4 
μήνες που πρόλαβε να μείνει στην ομάδα 
της Μεσσηνίας.
Τότε, η συνεργασία του λύθηκε με την 
ομάδα λόγω ενός... πρωτοσέλιδου που 
έγραφε: «Τεννε-θύελλα σάρωσε τη Ν. 
Σμύρνη». Ο συγχωρεμένος Σταύρος 
Παπαδόπουλος δεν μπορούσε να δεχτεί 
ότι ένας προπονητής μπορεί να πάρει τη 
δόξα και τη λάμψη από εκείνον. Ετσι... 
έκανε καψόνι στην ομάδα να μείνει σε 
ένα άλλο ξενοδοχείο αντί για εκείνο που 
συνήθως έμενε. Ο Τεννές δεν δέχτηκε 
αυτό το... τερτίπι και έτσι ζήτησε να λυθεί 
η συνεργασία.
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Μ
ετά τα πέντε γκολ από τη Ρεάλ 
και τη λευκή ισοπαλία με την 
Κρίσταλ Πάλας, η Λίβερπουλ 
χαμογέλασε ξανά. Οι Reds ε-

πανήλθαν στις νίκες, καθώς επικράτησαν 2-
0 της Γουλβς στο εξ’ αναβολής παιχνίδι της 
7ης αγωνιστικής της Premier League.
Μάλιστα, ο Τσιμίκας ήταν εκείνος που 
έδωσε την ασίστ στο 77ο λεπτό για τον 
Σαλάχ. Το σκορ είχε ανοίξει προηγουμένως 
ο Φαν Ντάικ στο 73’. Κάπως έτσι, η Λίβερ-
πουλ ανέβηκε στην 6η θέση και έχει 39 
πόντους. Βρίσκεται στο -6 από την 4η Τότε-
ναμ.

Το ματς
Στο πρώτο μέρος η Λίβερπουλ ήταν εκείνη 
που είχε την κατοχή της μπάλας. Μάλιστα, 
οι Reds είχαν και τις περισσότερες ευκαι-
ρίες, ωστόσο δεν βρήκαν τον δρόμο προς 
τα δίχτυα. Ενδεικτικά στο 45+2’ ο Νούνιες 
έπιασε κεφαλιά που έφυγε άουτ.
Από την άλλη η Γουλβς είχε επίσης μία τερά-
στια ευκαιρία για να σκοράρει στην αρχή 
του παιχνιδιού, όταν ο Σαράμπια στο 4ο 
λεπτό, αστόχησε από κοντά με το κεφάλι.
Στο δεύτερο μέρος οι Reds είχαν την από-
λυτη υπεροχή. Στο 68’ η Λίβερπουλ βρήκε 
δίχτυα. Ο Ζότα έκανε την ενέργεια, μπήκε 

στην περιοχή, έχασε την μπάλα και ο Νού-
νιες που πήρε το ριμπάουντ σκόραρε. 
Ωστόσο, ακυρώθηκε το γκολ, καθώς ο διαι-
τητής είδε τη φάση στο μόνιτορ και θεώ-
ρησε πως ο Ζότα έκανε επιθετικό φάουλ 
κατά την προσπάθειά του
Στο 73’ τελικά η ομάδα του Κλοπ άνοιξε 
το σκορ. Ο Αλεξάντερ Άρνολντ εκτέλεσε 
φάουλ από τα αριστερά, ο Φαν Ντάικ με τον 
ώμο την έστειλε προς την εστία. Σε πρώτη 
φάση, ο Σα απέκρουσε και ο Ζότα τροφοδό-
τησε ξανά τον Ολλανδό αμυντικό που σκό-
ραρε από κοντά.
Στο 77’ οι Reds κλείδωσαν το παιχνίδι. Ο 
Τσιμίκας έπαιξε το 1-2 με τον Χάκπο, ο Έλλη-
νας μπακ έκανε το σπριντ, πάτησε περιοχή 
από τα αριστερά και γύρισε στον Σαλάχ, ο 
οποίος έκανε το 2-0.
Ο Έλληνας μπακ κατά την διάρκεια του 
αγώνα αγωνιζόταν με μαύρο περιβραχιό-
νιο.
Με αυτόν τον τρόπο πενθούσε για τα 
θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, έπειτα 
από την σύγκρουση δύο τρένων. Μάλιστα, 
μετά το τέλος του ματς εξέφρασε και τα συλ-
λυπητήριά του στις οικογένειες των θυμά-
των.
«Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των 
θυμάτων» έγραψε ο Κώστας Τσιμίκας.

Λίβερπουλ - Γουλβς 2-0: Επιτέλους 
χαμογέλασε με Φαν Ντάικ - Σαλάχ και 
ασίστ Τσιμίκα

Μπενφίκα: Έρευνα για πιθανή 
δωροδοκία αντιπάλων σε 12 
παιχνίδια

Ύ
ποπτη για νέα υπόθεση δια-
φθοράς είναι η Μπενφίκα, η ο-
ποία ερευνάται από την Εισαγ-
γελία για δωροδοκία και χρη-

ματισμό αντίπαλων ομάδων σε 12 παι-
χνίδια την τριετία από το 2016 έως το 
2019.
Έξι από τους 12 αγώνες αφορούν παι-
χνίδια στα οποία συμμετείχε η ομάδα. 
Τα υπόλοιπα έξι είναι ματς που αγωνι-
ζόταν η Πόρτο κι η Σπόρτινγκ, με τους 
«αετούς» να θεωρούνται ύποπτοι για 
χρηματισμό των ομάδων που αντιμετώ-
πισαν αυτούς τους δύο αντιπάλους.
Από τις αναμετρήσεις, στις οποίες συμ-
μετείχε η Μπενφίκα, οι πέντε εξ αυτών 

έληξαν υπέρ τους, με την ισοπαλία απέ-
ναντι στην Μποαβίστα να αποτελεί τη 
μοναδική εξαίρεση.
Οι έξι αγώνες που ερευνώνται (οι άλλοι 
έξι δεν έχουν γίνει γνωστοί) σύμφωνα 
με το τηλεοπτικό δίκτυο TVI είναι:
Μαρίτιμο - Μπενφίκα 0-2 (Μάιος 2016)
Ρίο Άβε - Μπενφίκα 0-1 (Μάιος 2017)
Μποαβίσ τα - Μπενφίκα 2-2 (Μάιος 
2017)
Μπενφίκα - Μαρίτ ιμο 5-0 (Μάρτιος 
2018)
Μπενφίκα - Μποαβίστα 5-1 (Ιανουάριος 
2019)
Πόρτο - Βιτόρια Σετούμπαλ 1-1 (Μάρ-
τιος 2017)

Ρεάλ - Μπαρτσελόνα 0-1: Το αυτογκόλ 
του Μιλιτάο έγειρε τη ζυγαριά για 
τους Καταλανούς

Έ
να αυτογκόλ του Έντερ Μιλιτάο 
έδωσε στην Μπαρτσελόνα τη 
νίκη με 1-0 στον πρώτο ημιτε-
λικό του Copa del Rey. Οι Κατα-

λανοί έπαιξαν άμυνα για 90 λεπτά και 
κράτησαν τους πρωταθλητές Ισπα-
νίας χωρίς εύστοχη τελική στο clasico. 
Η Μπαρτσελόνα βρήκε ένα γκολ στο 
«Σαντιάγο Μπερναμπέου» χάρη στον... 
Έντερ Μιλιτάο, επικράτησε με 1-0 της 
Ρεάλ και έκανε το πρώτο βήμα για 
την πρόκριση στον τελικό του 
Copa del Rey.
Το τρίτο clasico της σεζόν 
βρήκε τους «μπλαου-
γκράνα» να αμύνο-
νται κατά κύριο λόγο 
και εν τέλει να παίρ-
νουν τη νίκη απένα-
ν τ ι σ τους «μερέν-
γκες» που δεν είχαν 
τελική στο στόχο και 
θα ψάξουν την ανα-
τροπή στο «Καμπ Νόου» 
στις 5 Απριλίου.
Ο Κάρλο Αντσελότι είχε τελικά 
στη διάθεσή του τον Εντουαρντό Καμα-
βινγκά που πήρε θέση στο αριστερό 
άκρο της άμυνας αν τ ί του τραυμα-
τία Ντάβιντ Αλάμπα. Τόνι Κρόος και 
Λούκα Μόντριτς βρέθηκαν στο χώρο 
του κέντρου από όπου μετατοπίστηκε 
ο Φεντερίκο Βαλβέρδε για να παίξει 
δεξιά στην επίθεση αντί για τον επίσης 
τραυματία Ροντρίγκο. Ο Τσάβι κάλυψε 
με διαφορετικό τρόπο τα δικά του προ-
βλήματα. Ο Γκάβι έπαιξε σε ρόλο ψευδο-
εννιαριού στη θέση του Ρόμπερτ Λεβα-
ντόβσκι, ενώ ο Φρανκ Κεσιέ πρόσφερε 
μεγαλύτερη αμυντική βοήθεια σε σχέση 
με το Πέδρι.
Ο αγώνας άρχισε με δύο οφσάιντ τα 
οποία γλίτωσαν την Μπαρτσελόνα. Με 
τη σέντρα ο Μόντριτς βρέθηκε στην 
περιοχή, αλλά σούταρε άουτ, λίγο αργό-
τερα ο Καρίμ Μπενζεμά με ωραίο στο-
πάρισμα και γύρισμα έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα. Αμφότερες οι φάσεις ήταν 
ως μη γενόμενες, όμως οι «μερένγκες» 
εξακολούθησαν να πιέζουν ψηλά και να 

προκαλούν προβλήματα στην κυκλοφο-
ρία της μπάλας από τους Καταλανούς.
Όταν κι οι τελευταίοι έκαναν το ίδιο στο 
26 λεπτό δικαιώθηκαν, αφού ο Κεσιέ 
έκλεψε, έπαιξε το 1-2 και μπορεί να νική-
θηκε απ’ τον Τιμπό Κουρτουά στο τετ α 
τετ, όμως μια κόντρα τον Έντερ Μιλιτάο 
οδήγησε στο αυτογκόλ και στο 1-0.
Το γκολ αύξησε τον εκνευρισμό των παι-
κτών της Ρεάλ και δη του Βινίσιους που 
είχε εμπλακεί ήδη σε διαξιφισμούς και 

είχε δεχθεί κίτρινη κάρτα. Τα 
υπόλοιπα λεπτά μέχρι την 

ανάπαυλα είχαν περισσό-
τερη ένταση από φάσεις 
και έμπνευση, με το 
τελευταίο σφύριγμα 
του διαιτητή να βρί-
σκει τις δύο ομάδες 
στο «κόκκινο».
Οι δύο προπονητές 

δεν έκαναν αλλαγές 
στην ανάπαυλα και στο 

2ο μέρος η Ρεάλ είχε τον 
απόλυτο έλεγχο για περίπου 

ένα τέταρτο. Η μπάλα δεν έφευγε 
απ’ το γήπεδο της Μπαρτσελόνα, όμως 
οι πρωταθλητές Ισπανίας δεν μπορού-
σαν να βρουν το δρόμο προς την εστία 
του Μαρκ Αντρέ τερ Στέγκεν με μια 
καθαρή ευκαιρία.
Οι αλλαγές άρχισαν από τα μέσα του 
2ου μέρους, με τον Αντσελότι να ρίχνει 
τον ανέτοιμο για ολόκληρο το παιχνίδο 
Ροντρίγκο και τον Τσάβι τον Ανσού Φατί. 
Οι φιλοξενούμενοι απέκτησαν πνευμό-
νια για να βγουν περισσότερες φορές 
στην αντεπίθεση, όμως παρέμειναν στο 
γήπεδό τους, έχοντας ως προτεραιότητα 
την άμυνα και όχι την επίθεση.
Εύστοχη τελική η Ρεάλ δεν κατάφερε να 
καταγράψει κι η μεγαλύτερη στιγμή της 
ήταν ένα σουτ του Ροντρίγκο στο 89’ που 
κατέληξε δίπλα στην εστία του Τερ Στέ-
γκεν. Η ομάδα του Αντσελότι δεν απεί-
λησε σε κανένα σημείο του αγώνα και 
με τη 16η ήττα στα τελευταία 33 ντέρμπι 
στο «Μπερναμπέου», θα προσπαθήσει 
να τα πάει καλύτερα στο «Καμπ Νόου», 
στις 5 Απριλίου.

αθλητικά
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Μάγκας Ολυμπιακός! Η ομάδα του Τακτακαλά σ τάθηκε 
όρθια στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», απέσπασε την ισο-
παλία (1-1) από την Ανόρθωση, στον επαναληπτικό αγώνα 
για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Coca-Cola και σε 
συνδυασμό με το 2-1 του πρώτου αγώνα πήρε το εισιτήριο 
για τους «4».
Κάζο μεγατόνων για τους κυανόλευκους που έμειναν εκτός 
στόχων στη σεζόν. Ιστορική, παλληκαρίσια πρόκριση από 
την άλλη, γ ια τους μαυροπράσινους σ τα ημιτελικά του 
κυπέλλου, παίρνοντας το τέταρτο και τελευταίο εισιτήριο 

μετά τις ΑΕΛ, Ομόνοια και Πάφος FC.
 Η φετινή πρόκειται να είναι η 18η συμμετοχή του Ολυμπιακού 
στην ιστορία του στην ημιτελική φάση του κυπέλλου.
Ο Πεχλιβάνης ήταν ο «χρυσός» σκόρερ για τους φιλοξενούμε-
νους, ο οποίος μόλις στο 6ο λεπτό «πάγωσε» το «Αντώνης Παπα-
δόπουλος», ενώ για την ομάδα της Αμμοχώστου ισοφάρισε στο 
89′ ο Αντονίν.

Το ματς
Με γκολ του Μάριου Πεχλιβάνη μόλις στο 6ο λεπτό ο Ολυμπια-
κός «πάγωσε» το «Αντώνης Παπαδόπουλος». 
Ο Καλίλι εκτέλεσε με μακρινή μπαλιά το φάουλ και έπιασε στον 
ύπνο την άμυνα της Ανόρθωσης. Με σουτ στην κίνηση ο Κύπριος 
μεσοεπιθετικός νίκησε τον Λόρια και φόρτωσε με μπόλικο άγχος 
τους γηπεδούχους, όπως φάνηκε στη συνέχεια.
Οι κυανόλευκοι παρά το γεγονός ότι είχαν την κατοχή της μπά-
λας στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου απείλησαν 
ελάχιστα τον Μολ, με μεγαλύτερη ευκαιρία την κοντινή κεφαλιά 
του Γκερέρο (32’). 
Σε κανένα σημείο των πρώτων 45 λεπτών δεν μπόρεσαν να ανε-
βάσουν ρυθμό και να βάλουν πίεση σ τους φιλοξενούμενους. 
Αντιθέτως, υπέπεσαν σε αρκετά εύκολα και αβίαστα λάθη.
 Από ένα τέτοιο λίγο έλειψε ο Ολυμπιακός να διπλασιάσει τα τέρ-
ματα του, όταν στο 45’ ο Κορομά έκλεψε από τον Χαρογιάν και 
έφυγε απέναντι από τον Λόρια, όμως ο Γεωργιανός κίπερ τον 
νίκησε.
Στον ίδιο ρυθμό κινήθηκε και το δεύτερο ημίχρονο, με την 
ομάδα της Αμμοχώστου να έχει την κατοχή αλλά να μην έχει τον 
τρόπο να φανεί απειλητική προς την εστία του Μολ. 
Αν τ ιθέτως, ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που είχε τ ις ευκαιρίες, 
βγαίνοντας γρήγορα στην αντεπίθεση και έφτασε κοντά σε δεύ-
τερο γκολ στο 71′ με τον Σλόγκαρ. 
Από μια στατική φάση οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ της ισο-
φάρισης, ένα λεπτό πριν τη συμπλήρωση του 90λεπτου, με το 
κοντινό σουτ του Αντονίν μετά από κεφαλιά του Αντωνιάδη. Στη 
συνέχεια όμως, παρά το ότι πίεσαν, με εξαίρεση το γυριστό σουτ 
του Μραζ στο 90’+2 δεν κατάφεραν να ανησυχήσουν την άμυνα 
των φιλοξενουμένων.

Πράσινο βάφτηκε το τέταρτο ντέρμπι 
«αιωνίων» της σεζόν και μαζί το εισιτήριο της 
πρόκρισης για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Coca 
– Cola.

Η 
Ομόνοια επικράτησε 2-0 του ΑΠΟΕΛ, ανέτρε-
ψε τα εις βάρος της δεδομένα από την ήττα με 
1-2 στο πρώτο ματς και έφυγε «σφαίρα» για 
τους «4» του θεσμού.

Το τριφύλλι έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο, όμως κατά-
φερε να κερδίσει τον ΑΠΟΕΛ μετά από έξι αγώνες και 
συγκεκριμένα από τις 20 Φεβρουαρίου 2021. Με τέρμα 
του Καρίμ Ανσαριφάρντ στο 12′ η ομάδα του Σωφρόνη 
Αυγουστή πήρε προβάδισμα στο σκορ, ενώ το γκολ 
πρόκρισης πέτυχε με πέναλτι στο 90’+7 ο 
Ρομάν Μπεζούς. Ο Ουκρανός ανέλαβε 
την εκτέλεση της εσχάτης των ποι-
νών, η οποία καταλογίστηκε για 
χέρι του Ντβάλι, και με ψύχραιμο 
τρόπο ολοκλήρωσε την ανα-
τροπή – θρίαμβο της Ομόνοιας.
Η κάτοχος του τροπαίου είναι 
η δεύτερη η Πάφος FC που 
έκλεισε θέση στα ημιτελικά του 
κυπέλλου και θα έχει την ευκαι-
ρία για δεύτερη σεζόν να εξα-
σφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο 
μέσω της κατάκτησης του θεσμού. 
Ο ΑΠΟΕΛ με εξαίρεση το διάστημα 
69′-75′ υστέρησε, πλήρωσε τις σημαντικές 
απουσίες παικτών και το τραγικό λάθος του Ντβάλι 
στο τέλος. Έτσι, οι γαλαζοκίτρινοι έμειναν για όγδοη 
χρονιά χωρίς το στέμμα του κυπελλούχου.

Το ματς
Η μοναδική προσπάθεια στον στόχο έγινε γκολ στο 
πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι «αιωνίων». Η Ομόνοια 
είχε περισσότερη διάθεση, ο ΑΠΟΕΛ ελαφρώς την 
κατοχή της μπάλας (58% – 42%), όμως οι ευκαιρίες 
μπροστά στις δύο εστίες μετριούνταν στα δάκτυλα του 
ενός χεριού. Μία κατέγραψε ο ΑΠΟΕΛ, με το ακίνδυνο 
διαγώνιο σουτ του Μακέντα από το 3’ και δύο η Ομό-
νοια. Με τη διαφορά πως το τριφύλλι κατάφερε να βρει 
στόχο με τον Καρίμ Ανσαριφάρντ στο 22’.
Ο Ιρανός νίκησε στον «αέρα» τον Τσεπάκ και με ωραία 
κεφαλιά έπιασε στην κίνηση τον Μπέλετς, έστειλε τη 

μπάλα στα δίχτυα, έδωσε προβάδισμα στην Ομόνοια 
και ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα. Προηγή-
θηκε εξαιρετική σέντρα του Μάθιους, ενώ ακούστηκαν 
φωνές διαμαρτυρίες εκ μέρους των γαλαζοκιτρίνων για 
το γεγονός ότι οι πράσινοι δεν έβγαλαν τη μπάλα έξω για 
να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Μαρκίνιος, ο 
οποίος ήταν στο έδαφος. Πάντως, ο διαιτητής ορθά δεν 
σταμάτησε τον αγώνα, από τη στιγμή που δεν υπήρχε 
τραυματισμός στο κεφάλι, όπως προνοεί ο κανονισμός.
Ο Βλάνταν Μιλόγεβτς προσπάθησε να… συνεφέρει την 
ομάδα του με διπλή αλλαγή στο ξεκίνημα του δευτέρου 
ημιχρόνου. Σαρφό και Σούσιτς αντικατέστησαν τους 
Γουίλερ (αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού) και 
Νταουσβίλι, ενώ στο 53’ έριξε στη «μάχη» και τον Κβι-

λιτάια, αντί του Μαρκίνιος. Παρά τα… βαριά 
χαρτιά που έριξε στο ματς ο ΑΠΟΕΛ, η 

Ομόνοια ήταν αυτή που «άγγιξε» το 
δεύτερο γκολ με τον Ανσαριφάρντ 

να έχει δοκάρι στο 67’ σε μία περί-
εργη φάση. 
Ο Ιρανός εκτέλεσε φάουλ από 
πλάγια θέση σε μακρινή από-
σταση, η μπάλα πέρασε απ’ 
όλους, η πορεία της ξεγέλασε 
τον Μπέλετς και κτύπησε στο αρι-

στερό δοκάρι του Σλοβένου τερ-
ματοφύλακα.

Ακολούθησε ένα δεκάλεπτο με από-
λυτη κυριαρχία του ΑΠΟΕΛ και τον 

Φαμπιάνο να θυμίζει τον παλιό καλό εαυτό 
του. 

Στο 69’ απέκρουσε εντυπωσιακά το εξ επαφής σουτ του 
Μακέντα, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα είπε «όχι» σε 
συρτό σουτ του Σαρφό. Στο 75’ ήταν η σειρά του Κβιλι-
τάια να αστοχήσει από πλεονεκτική θέση, αφού πρώτα 
έκανε ωραίο κοντρόλ με το στήθος και έθεσε τον εαυτό 
του σε θέση βολής. Τρία λεπτά μετά ο Ντάλσιο επιχεί-
ρησε να σκοράρει με μακρινή εκτέλεση φάουλ, αλλά 
έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Εκεί που όλα έδειχναν ότι οι «αιώνιοι» αντίπαλοι θα 
οδηγηθούν στην ημίωρη παράταση ήρθε η φάση που 
έκρινε το εισιτήριο της πρόκρισης. 
Στο 90’+4 ο Ντβάλι έκανε χέρι μετά τη σέντρα του Λοΐ-
ζου, ο Ματέο Μαρκέτι έδειξε αμέσως την άσπρη βούλα 
και ο Μπεζούς στο 90’+7 έβγαλε την Ομόνοια έστειλε 
τους πράσινους στα ημιτελικά.

ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια 0-2: Με λύσσα πήρε 
εκδίκηση στο 90’+7 για να διατηρήσει τα 
σκήπτρα

Ανόρθωση – Ολυμπιακός 
1-1: Μαυροπράσινος… αέρας 
Πεχλιβάνης, αμάν αμάν για 
την «Κυρία»
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Ο MVP
Ο Γουίλ Κλάιμπερν (24 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ) 
έκανε την αρχή για την Αναντολού Εφές, ο Σέιν Λάρ-
κιν ήταν εξαιρετικός (13 πόντοι, 10 ασίστ), αλλά ο... 
άσος από το μανίκι του Εργκίν Αταμάν ήταν ο Ελάι-
τζα Μπράιαντ. Εντάξει, ο συγκεκριμένος παίκτης 
δεν μπορεί να ειπωθεί ότι ήρθε από το πουθενά 
στο rotation, αλλά η αλήθεια είναι ότι -ελλείψει του 
Βασίλιε Μίτσιτς- έδωσε πάρα πολλά στους Πρωτα-
θλητές Ευρώπης, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 
16 πόντους (με 6/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 1/1 
βολή), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος στα 25’52’’ 
που έμεινε στο παρκέ.

Ο αδύναμος κρίκος
Ο Ντουέιν Μπέικον βρίσκεται σε 
πτωτική πορεία τις τελευ-
ταίες εβδομάδες, κατα-
γράφοντας το χειρότερο 
-σε παραγωγικό επί-
πεδο- παιχνίδι του, με 
τη φανέλα του Πανα-
θηναϊκού. Ο 27χρο-
νος φόργουορντ δεν 
ευστόχησε εντός παι-
διάς στα τέσσερα σουτ 
που πήρε (0/2 δίποντα, 
0/2 τρίποντα), έβαλε μόλις 
3/4 βολές, έχοντας ακόμη 
2 ριμπάουντ στα 19’20’’ που 
έμεινε στο παρκέ.

Το στατιστικό που ξεχώρισε
Ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στην Αναντολού Εφές 
να νιώσει άνετα κοντά στο καλάθι του, με το 58.5% 
των φιλοξενούμενων στο δίποντο να εξηγεί πολλά 
για την πράσινη αδυναμία να κάνει τα βασικά στη 
ρακέτα.

Ο αγώνας
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με κοντό σχήμα (ο Ντου-
έιν Μπέικον στο «4»), κάτι που αποτέλεσε πρό-
βλημα στα πρώτα λεπτά. Πολύ απλά γιατί η Αναντο-
λού Εφές (τον) χτύπησε στο επιθετικό ριμπάουντ με 
τον Άντε Ζίζιτς, σκοράροντας κατά βάση σε δεύτερο 
χρόνο. Το αντίβαρο υπήρχε βέβαια κι αφορούσε 
στη συνολική παρουσία του Μάριους Γκριγκόνις, ο 
οποίος ήρθε από τον πάγκο κι έδωσε μαζεμένους 
πόντους για το +3 (21-18) της πρώτης περιόδου.

Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη ήταν αποδοτική 
στο «πέντε εναντίον πέντε» όχι όμως στο ανοιχτό 
γήπεδο, χάνοντας τις ευκαιρίες να ξεφύγει περισ-
σότερο. Όσο μάλιστα ο Γουίλ Κλάιμπερν ήταν τόσο 
συνεπής στο κομμάτι της εκτέλεσης, οι φιλοξενού-
μενοι δεν ανησυχούσαν. Το +7 (32-25 στο 14’) απο-
τέλεσε το μεγαλύτερο πράσινο προβάδισμα στο 
πρώτο μέρος, πριν έρθει η στιγμή της τουρκικής 
κυριαρχίας. Πλέον, ήταν ο Σέιν Λάρκιν αυτός που 
κινούσε τα νήματα (σε δημιουργία και εκτέλεση), 
με τον βασικό πόιντ γκαρντ της Αναντολού Εφές να 
κάνει τη διαφορά για την ολική ανατροπή σκηνικού 

και το +3 (40-43) των Πρωταθλητών Ευρώ-
πης στην ανάπαυλα.

Με την έναρξη της τρίτης περι-
όδου, δύο λεπτά αρκούσαν 

για να κάνουν τη (μεγάλη) 
διαφορά. 
Η Αναν τολού Εφέ ς 
πέτυχε διαδοχικούς 
πόν τους, κράτησε 
τον Παναθηναϊκό στο 
«μηδέν» και οδή-
γησε τη διαφορά στο 

+9 (40-49 στο 22’) με 
συνοπτικές διαδικα-

σίες. 
Ο Γιώργος Παπαγιάννης 

πάλευε κοντά στο καλάθι, ο 
Μάριους Γκριγκόνις συνέχισε να επι-

τίθεται από την περιφέρεια, αλλά η ουσία 
δεν άλλαζε.
Το +11 (43-54 στο 24’) ήταν ενδεικτικό της κατάστα-
σης, ενώ ακόμη κι η αντεπίθεση των πρασίνων μετά 
τα μισά του τρίτου δεκαλέπτου, έμεινε στη μέση. Οι 
παίκτες του Χρήστου Σερέλη μείωσαν στο σουτ (54-
56 στο 28’) χάρη σε οκτώ αναπάντητους πόντους, 
αλλά ακόμη ένα δίλεπτο αρκούσε για την Αναντολού 
Εφές, η οποία έκλεισε το δεκάλεπτο στο +10 (54-64).
Η απογοήτευση είχε κυριαρχήσει πλέον στην 
πλευρά του Παναθηναϊκού, οι παίκτες του οποίου 
-από εκεί κι έπειτα- δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι 
για να συμμαζέψουν την κατάσταση. 
Αντίθετα, έβλεπαν τον Σέιν Λάρκιν και τον Ελάιτζα 
Μπράιαντ να κυριαρχούν από την περιφέρεια και να 
δημιουργούν το μέγιστο τουρκικό προβάδισμα (61-
77 στο 34’), που έβαζε την ομάδα του Εργκίν Αταμάν 
στην pole position για τη νίκη.

Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές 82-
87: Λι και Γκριγκόνις δεν κατάφεραν 
να αποτρέψουν τη νέα ήττα

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το -16 του 35ου λεπτού, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει τη νέα 
ήττα, αυτή τη φορά από Αναντολού Εφές. Παγωμένο το ΟΑΚΑ, στον απόηχο του σιδηροδρομικού 
δυστυχήματος στα Τέμπη.

Βεζένκοβ: «Κάτι τέτοιες 
στιγμές βλέπουμε για 
πόσο ασήμαντα πράγματα 
νευριάζουμε στην 
καθημερινότητά μας»

Η αναμετρήσεις των ελληνικών 
ομάδων στην EuroLeague θα διε-
ξαχθούν κανονικά αυτή την εβδο-
μάδα, ωστόσο, όλοι ξέρουν ότι 
το μπάσκετ έχει περάσει κατά μία 
έννοια σε δεύτερη μοίρα, μετά το 
τραγικό σιδηροδρομικό δυστύ-
χημα των Τεμπών, κάτι το οποίο 
παραδέχτηκε και ο Σάσα Βεζέν-
κοβ στις δηλώσεις που έκανε ενό-
ψει της αναμέτρησης με την Αρμάνι 
Μιλάνο (03/03, 21:30 Novasports 
Prime, LIVE από το SPORT24).
«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος 
άνθρωπος που ζει στην Ελλάδα, 
αλλά και σε όλο τον κόσμο που δεν 
έχει δει τι έχει γίνει. 
Εκ μέρους όλης της ομάδας να πω 
τα συλλυπητήριά μου στις οικο-
γένειες των θυμάτων. Είναι μια 
μεγάλη τραγωδία. Να αναπαυτούν 
εν ειρήνη. Το μπάσκετ περνάει σε 
δεύτερη μοίρα. Κάτι τέτοιες στιγ-
μές βλέπουμε για πόσο ασήμα-
ντα πράγματα νευριάζουμε στην 
καθημερινότητά μας, για τι πράγ-
ματα αγχωνόμαστε. Θα μπορούσε 
ο καθένας να είναι στη θέση αυτών 
των παιδιών, γιατί μιλάμε κυρίως 
για νέα παιδιά. Εύχομαι αυτή η 
τραγωδία να είναι η τελευταία, να 
μάθουμε μέσα από αυτό. Τα συλ-
λυπητήριά μου σε όλους αυτούς 
που θρηνούν θύματα», ανέφερε ο 
Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυ-
μπιακού.
Για το εάν υπάρχει κίνδυνος χαλά-
ρωσης του Ολυμπιακού: «Σίγουρα 
δεν υπάρχει χαλάρωση. Όλοι μαζί 
ξέρουμε τους κινδύνους που μπο-
ρείς να πέσεις στην EuroLeague. 
Το ότι κάθε ομάδα παλεύει για 
κάθε διαφορετικό και δεν υπάρχει 
ομάδα που δεν παίζει για να χάσει.
Οπότε πολλές φορές τέτοιες ομά-
δες πρέπει να φοβάσαι, που δεν 

έχουν βαθμολογικό κίνητρο, αλλά 
παίζουν για πολλά πράγματα. Εμείς 
είμαστε συγκεντρωμένοι. Ξέρουμε 
ότι θα έρθουν και δύσκολες βρα-
διές, ότι θα χάσουμε και κάποιους 
αγώνες. Το σημαντικό είναι να μεί-
νουμε ενωμένοι, ταπεινοί και διψα-
σμένοι για τους στόχους μας».

Με τη μαύρη φανέλα ο 
Ολυμπιακός στο παιχνίδι 
με τη Αρμάνι σε ένδειξη 
πένθους
Σε ένδειξη πένθους γ ια τα 
θύματα της τραγωδίας των σιδη-
ροδρομικού δυστυχήματος στα 
Τέμπη, ο Ολυμπιακός θα αγωνι-
στεί με τη μαύρη εμφάνιση απέ-
ναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. Ενός 
λεπτού σιγή πριν από το ματς.
Ούτε ερυθρόλευκα ούτε λευκά 
ούτε κόκκινα. Ο Ολυμπιακός θ’ 
αγωνιστεί με μαύρα στο παι-
χνίδι με την Αρμάνι, το βράδυ της 
Παρασκευής (3/3, Novasports 
Prime, LIVE από το SPORT24) στο 
Φόρουμ, εκφράζοντας -μ’ αυτήν 
τη συμβολική κίνηση- τη θλίψη 
του για την τραγωδία στα Τέμπη 
και την απώλεια δεκάδων θυμά-
των.
Οι Πειραιώτες κατέθεσαν το σχε-
τικό αίτημα στην EuroLeague 
και έλαβαν την απαιτούμενη 
έγκριση.
Παράλληλα, έπειτα από συνεν-
νόηση που προηγήθηκε με την 
ιταλική ομάδα και τη διοργα-
νώτρια αρχή, προγραμματί-
στηκε να κρατηθεί ενός λεπτού 
σιγή στην μνήμη των θυμάτων. 
Ούτως ή άλλως τόσο η ηγεσία της 
EuroLeague όσο και η διοίκηση 
της Αρμάνι είχαν εκφράσει την 
οδύνη τους για ό,τι συνέβη στην 
Ελλάδα.
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