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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Υπάρχει ένας 
τρόπος για 

να αποφύγεις 
την κριτική. 

Να μην κάνεις 
τίποτα, να μην 
λες τίποτα, να 
είσαι τίποτα” 
Αριστοτέλης

Ευγενικοί μου αναγνώστες 

κι αναγνώστριες,

Εύχομαι να σας βρίσκω 

καλά άλλη μια εβδομάδα 

κι υγιείς με τα αγαπημένα 

σας πρόσωπα. Σήμερα θέλω 

να ασχοληθώ με ένα θέμα που με καίει, 

αλλά λίγα μπορώ να κάνω και πω παρά 

μόνον από συναισθηματισμό μιας κι είμαι 

40 χρόνια και βάλε «παιδί» της αγαπημένης 

μας Ντάνφορθ.

Από την εποχή των μπουάτ, της Νεράιδας 

του Βυζαντίου και τόσα παλιά όμορφα 

παραδοσιακά στέκια που μας φιλοξενούσαν, 

που μεγαλώσαμε και κάναμε οικογένειες, 

παιδιά, εγγόνια κι έχουμε εκατοντάδες 

όμορφες αναμνήσεις που μας συνοδεύουν 

στην ζωή μας. Οι παλαιοί ιδιοκτήτες καλά 

να είναι όλοι στην υγειά τους, αγόραζαν 

τότε κτίρια για λίγες χιλιάδες δολάρια, είτε 

ήταν έξυπνοι επενδυτές, είτε απλά τυχεροί.

Τα χρόνια πέρασαν δεκαετίες. Τα κτίρια 

αυτά πήραν τεράστια αξία κι οπωσδήποτε 

απέφεραν τεράστια κέρδη στους ιδιοκτήτες, 

αλλά… Περπατάω στην Ντάνφορθ που 

δεν υπήρχε για δεκαετίες ξένη επιγραφή 

επιχείρησης και βλέπω όλων των ειδών τις 

εθνικότητες και λίγο πολύ λίγο ελληνικές 

παλιές παραδοσιακές επιχειρήσεις, 

4-5 εστιατόρια κι ούτε ένα ελληνικό 

ψιλικατζίδικο… γιατί ρε γαμώτο;

Φυσικά κι είμαι ο τελευταίος που θα έλεγα 

σε ιδιοκτήτες τι να κάνουν, αλλά όσο 

βλέπω ότι τελειώνουμε στεναχωριέμαι 

και στεναχωριέμαι πολύ. Βρε αδέλφια 

ιδιοκτήτες, ενώ μπορείτε κι αγαπάτε την 

ελληνική ιστορία της Ντάνφοθ, όταν 

έρχεται Έλληνας ή Ελληνίδα να νοικιάσει 

ένα μέρος από το «εξοφλημένο» κτίριο σας 

δώστε τους ένα καλύτερο ενοίκιο. Που να 

βγει ο άλλος με 15,000 και 20,000 ή 6 με 7 

χιλιάδες για λίγα τετραγωνικά.

Και κάτι που νομίζω ότι το ξέρετε καλά. 

Νοικιάζετε σε έναν οποιοδήποτε εκτός από 

Έλληνα χώρο για εστιατόριο ή οτιδήποτε, 

αλλά και βλέπουμε ότι σε 2-3 το πολύ 

4 μήνες κλείνουν και ξαναβάζετε για 

νοίκιασα και περνούν άλλοι 4-5 μήνες 

μέχρι να ξενοικιαστεί οπότε κάποια έξτρα 

χρήματα που εισπράξατε για το ενοίκιο 

χάνονται και πολύ περισσότερα. Ένας 

Έλληνας – Ελληνίδα πολύ πάρα πολύ 

δύσκολα θα κλείσει την επιχείρηση του σε 

3-4 μήνες και μπορώ να σας πω και πολλά 

άλλα παραδείγματα γιατί οι Έλληνες στην 

γειτονιά μας μεγαλουργούν.

Σήμερα απλά έγραψα λίγες γραμμές κι 

ίσως χτυπήσω κάποιες ευαίσθητες χορδές. 

Εύχομαι να ξαναδώ την Ντάνφορθ ελληνική 

και να είμαστε υπερήφανοι. ΑΔΕΛΦΙΑ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ κάντε ότι μπορείτε. Εκτός 

από χρήματα υπάρχει ευαισθησία, ιστορία, 

φιλότιμο κι εκατοντάδες πατριώτες μας 

έχουν μεροκάματα στην Ντάνφορθ. ΝΑ 

ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ και ΙΔΩΜΕΝ …

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΝΤΑΝΦΟΡΘ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 

ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ
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Μητσοτάκης: Συγγνώμη και πάλι, όλοι φταίμε και εμείς πρώτα ως 
κυβέρνηση - Δεσμεύομαι ότι θα τα αλλάξουμε όλα

Σ
υγγνώμη για άλλη μια φορά προς τους πολίτες για τη 
σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη ζήτησε ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του 
στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα, Πέμπτη, που ολο-

κληρώθηκε περίπου στη 1 μετά το μεσημέρι, τονίζοντας ότι 
«δεν μπορούμε, δεν θέλουμε, δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω 
από μία σειρά ανθρώπινων σφαλμάτων».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι δεν τον 
ενδιαφέρει να υπάρξει μια στείρα πολιτική αντιπαράθηση 
χρησιμοποιώντας τη φράση «όλοι φταίμε  και εμείς πρώτα ως 
κυβέρνηση».
Προανήγγειλε, επίσης, ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις τις επό-
μενες ημέρες για τις αποζημιώσεις και την στήριξη των οικο-
γενειών των θυμάτων και των τραυματιών της τραγωδίας στα 
Τέμπη. Τόνισε, ακόμα, ότι «θα κινήσω γη και ουρανό» για να 
ολοκληρωθεί το έργο της τηλεδιοίκησης προσθέτοντας ότι 
«θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού«.
Στο πλαίσιο αυτό κάλεσε τους υπουργούς της κυβέρνησης  να 
ανατρέψουν το «προβληματικό κράτος» παρά τις αντιδράσεις 
που θα υπάρξουν λέγοντας του ότι το «ποτέ ξανά» για την τρα-
γωδία των Τεμπών θα πρέπει να μετατραπεί σε «τώρα ή ποτέ» 
και δίνοντας το σύνθημα ότι οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν 
«τώρα».
«Η σημερινή μας συνεδρίαση διεξάγεται στη σκιά της τραγω-
δίας των Τεμπών και της εθνικής οδύνης που διαρκεί. Θα επα-
ναλάβω τη δημόσια συγνώμη στο όνομα όλων όσων κυβέρ-
νησαν αλλά και προσωπικά. Αναλαμβάνω την προσωπική 
ευθύνη δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από μια σειρά ανθρω-
πίνων σφαλμάτων» είπε ξεκινώντας την εισήγησή του ο κ. 
Μητσοτάκης.
Όπως ανέφερε «αν το έργο της τηλεδιοίκησης είχε ολοκληρω-
θεί το δυστύχημα αυτό πρακτικά θα ήταν αδύνατο να συμβεί. 
Το γεγονός ότι το ψηφιακό αυτό σύστημα ελέγχου θα λειτουρ-
γήσει σε λίγους μήνες από τώρα δεν αποτελεί δικαιολογία. 
Κάνει και τον προσωπικό μου πόνο μεγαλύτερο καθώς δεν 
προφτάσαμε να το εγκαταστήσουμε πριν γίνει το κακό».
«Το τελευταίο που με ενδιαφέρει είναι να μπούμε σε μια 
στείρα αντιπαράθεση για το ποιος φταίει. Όλοι φταίμε και ας 
το ομολογήσουμε με θάρρος. Από κυβερνήσεις και διοικήσεις 
που επί χρόνια κατάντησαν ένα κρίσιμο έργο «γιοφύρι της 
Άρτας», μέχρι κάποιες συντεχνίες που ταυτόχρονα εμπόδιζαν 
κάθε αξιολόγηση του προσωπικού των τρένων μας. Τον επιμε-
ρισμό των ευθυνών θα τον κάνει η Δικαιοσύνη, γρήγορα και 
στον ανώτατο δυνατό βαθμό» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.
«Η τραγωδία έγινε με εμάς στο τιμόνι της χώρας. Μπορώ να 
εγγυηθώ απόλυτη διαφάνεια στην έρευνα για να εντοπιστούν 
τα σφάλματα» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποιός 
αναφέρθηκε και στους διαλόγους που έχουν έρθει στο φως 

της δημοσιότητας: «Ακούγοντας τους διαλόγους αισθάνθηκα 
οργή και ντροπή. Έχω όμως μια υποχρέωση να μετατρέψω τα 
συναισθήματα σε δημιουργική δράση και αυτό υποσχέθηκα 
στην μητέρα του αδικοχαμένου μηχανοδηγού Σπύρου Βούλ-
γαρη».
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα που 
ανακοινώθηκαν την Τετάρτη από τον υπουργό Μεταφορών, 
Γιώργο Γεραπετρίτη, επαναλαμβάνοντας ότι «τα τρένα θα πρέ-
πει να αρχίσουν να κινούνται το συντομότερο δυνατόν και 
αυτό θα γίνει με δύο σταθμάρχες ανά βάρδια». Τόνισε, ακόμα, 
την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου για τις καταστρο-
φές του υλικού του σιδηροδρομικού δικτύου και τις κλοπές 
καλωδίων προαναγγέλοντας άμεσα προσλήψεις τακτικού 
προσωπικού.
«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είμαστε μαζί σε αυτή τη δοκι-
μασία. Ειδικά οι νέοι μας οι οποίοι διαμαρτύρονται με ευπρέ-
πεια έχουν πιστεύω κάθε δίκιο να είναι θυμωμένοι, το ίδιο 
και οι γονείς τους. Γιατί στα τραγικά θύματα των Τεμπών βλέ-
πουμε όλοι μας, όλοι μας βλέπουμε τα παιδιά μας, οι νεότε-
ροι βλέπουν τους δικούς τους φίλους. Θα επιμείνω όμως ότι 
όσο σημαντικό είναι να δώσουμε χώρο στη θλίψη και την 
οργή, άλλο τόσο δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτή να γίνει 
σπίθα ενός νέου διχασμού, γιατί είναι και αυτός μία όψη ενός 

νομίσματος που η χώρα έχει πληρώσει πολύ ακριβά» είπε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στις αντιδράσεις για τη 
σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη
Στο πλαίσιο αυτό έκανε ειδική αναφορά στον «δύσκολο και 
επίπονο αληθινό εκσυγχρονισμό του τόπου» λέγοντας χαρα-
κτηριστικά ότι «είναι αδιανόητο στην ίδια χώρα που μέσα σε 
λίγους μήνες έγιναν 100.000 δωρεάν προληπτικές μαστογρα-
φίες με ηλεκτρονικά ραντεβού, σώζοντας ζωές, να χάνονται 
ζωές τόσο άδικα από δύο τρένα τα οποία κινούνται σε αντί-
θετη κατεύθυνση».
«Ούτε και μπορεί, πιστεύω, να είναι ανεκτή μία εφιαλτική 
παράλληλη πραγματικότητα: από τη μία να λειτουργεί σε όλη 
την επικράτεια και σε κάθε κινητό το «112», οι πολίτες να προ-
μηθεύονται τα φάρμακά τους μέσω ηλεκτρονικής συνταγο-
γράφησης και από την άλλη σταθμάρχες και μηχανοδηγοί να 
μην μπορούν να συνεννοηθούν» συνέχισε στο ίδιο πνεύμα.
Γι’ αυτό και τόνισε ότι αποτελεί χρέος της κυβέρνησης «να 
αφήσουμε πίσω μας ένα σύστημα το οποίο δεν κρύψαμε ποτέ 
ότι θέλουμε να αλλάξουμε δραστικά. Ένα σύστημα που παρά 
τα μεγάλα εμπόδια αλλάζουμε μέρα με τη μέρα, αλλά πρέπει 
να το αλλάξουμε ριζικά».
Ζήτησε, μάλιστα η μάχη «με τις «νησίδες» της καθυστέρησης 
που αντιστέκονται» να ενταθεί ενθυμούμενος ότι και ο ίδιος 
έχει αντιμετωπίσει τη δύσκολη αυτή μάχη: «Το έμαθα καλά 
όταν ως απλός βουλευτής είχα έρθει σε σύγκρουση με «εργα-
τοπατέρες» της δικής μας παράταξης ή όταν ως Υπουργός 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης πάλευα για την αξιολόγηση των 
δημοσίων υπαλλήλων εν μέσω πάρα πολλών αντιδράσεων».
«Δεν έκανα πίσω τότε, δεν θα κάνω πίσω τώρα» διεμήνυσε ο 
Κύριακος Μητσοτάκης κάνοντας λόγο για «μια αντιπαράθεση 
διαρκείας, που είδαμε πόσες παγίδες κρύβει. Είναι ένας πόλε-
μος με το σκοτεινό κράτος του αναχρονισμού. Ένα κράτος το 
οποίο κατά καιρούς μπορεί να παίρνει -ας είμαστε ειλικρινείς- 
διάφορα κομματικά χρώματα, αλλά που παραμένει βαθύ, 
γιατί έχει δομηθεί επί δεκαετίες πάνω σε κατεστημένες νοο-
τροπίες. Πάνω σε συστημικές αδράνειες, σε μικροπολιτικά 
τερτίπια και δυστυχώς σε ανεύθυνες συμπεριφορές».
«Είναι το προβληματικό κράτος το οποίο σας ζητώ να ανα-
τρέψουμε και θα το ανατρέψουμε, σε όποιον τομέα και αυτό 
εκδηλώνεται, όσα εμπόδια και αν συναντήσουμε. Μόνο έτσι, 
και κλείνω με αυτό, το δραματικό αίτημα «ποτέ ξανά» που 
ακούστηκε στη Λάρισα, θα μετατραπεί σε μία δυναμική από-
φαση: «Τώρα ή ποτέ». Τώρα ή ποτέ για την αναγέννηση ολό-
κληρης της χώρας. Και η δική μας απάντηση είναι τώρα, και 
μάλιστα προσπαθώντας περισσότερο και με μεγαλύτερο 
πείσμα. Πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, ξεκινώντας 
άμεσα» κατέληξε στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβού-
λιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αισθάνθηκα οργή όταν άκουσα 
τους διαλόγους - Μέχρι το τέλος 
του καλοκαιριού η τηλεδιοίκηση 
- Δεν θα κάνω πίσω στους 
εργατοπατέρες -  Άμεσα οι 
ανακοινώσεις για αποζημιώσεις
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Τ
ο δρόμο για τις φυλακές προκειμέ-
νου να εκτίσει την ποινή του, ανα-
μένεται να πάρει ο 55χρονος συγ-
γραφέας Στέφανος Ξενάκης που 

συνελήφθη από τους αστυνομικούς του 
Αναζητήσεων, το πρωί της Δευτέρας κα-
θώς σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδι-
καστικές αποφάσεις για ακάλυπτες επιτα-
γές, μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών 
και μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο.
Ο Στέφανος Ξενάκης, μετά και τη σημε-
ρινή μεταγωγή του στον Εισαγγελέα εκτε-
λέσεως ποινών, αποφασίστηκε να οδη-
γηθεί σ το σωφρονισ τικό κατάστημα 
της Λάρισας προκειμένου να εκτίσει την 
ποινή του.
Σε βάρος του 55χρονου συλληφθέντα 

εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις 
με συνολική ποινή φυλάκισης οχτώ ετών 
και 11 μηνών για παράβαση της νομοθε-
σίας περί επιταγών, μη έγκαιρη καταβολή 
εργοδοτικών εισφορών και για μη κατα-
βολή χρεών προς το Δημόσιο.
Ειδικότερα, οπως αναφέρεται στο ενημε-
ρωτικό σημείωμα της ΕΛ.ΑΣ, «ο 55χρο-
νος στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του 
δραστηριότητας, ως εκπρόσωπος εται-
ρείας, εξέδιδε κατ’ εξακολούθηση ακά-
λυπτες επιταγές προς εξόφληση οικονο-
μικών υποχρεώσεών της. Επιπλέον δεν 
κατέβαλε έγκαιρα τις εργοδοτικές εισφο-
ρές στους ασφαλιστικούς φορείς καθώς 
και τα χρέη του προς το ελληνικό δημό-
σιο».

Στέφανος Ξενάκης: Στη φυλακή για να 
εκτίσει την ποινή του ο συγγραφέας 

«Μήπως η τραγωδία των Τεμπών 
είναι μια έκφρασις της οργής του 
Κυρίου μας για την Καρναβαλική 
εορτή του Διαβόλου;», διερωτάται  
ο πρώην Μητροπολίτης 
Καλαβρύτων Αιγιαλείας

Ο
ργισμένες αντιδράσεις έχουν 
προκληθεί με-
τά τις αισχρές 
δηλώσεις του 

πρώην Μητροπολίτη Κα-
λαβρύτων και Αιγιαλείας 
Αμβρόσιου ο οποίος έ-
φτασε στο σημείο μέσα α-
πό ένα μακροσκελές κεί-
μενο να πει ότι η πολύνε-
κρη τραγωδία στα Τέμπη 
ήταν… τιμωρία από το Θεό για το τριή-
μερο του Καρναβαλιού! Η... παρέμβαση 
αυτή έρχεται την ώρα που υπάρχουν θύ-
ματα που δεν έχουν ταφεί, που οι συγγε-
νείς των θυμάτων προσπαθούν να συνέλ-
θουν από την ανείπωτη τραγωδία ενώ οι 
έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη 
εξέλιξη.
Στο άρθρο που δημοσιεύθηκε στην ιστο-
σελίδα ekklisiaonline.gr ο Αμβρόσιος - 
γνωστός και για τις ρατσιστικές απόψεις 
που έχει εκφράσει κατά καιρούς - γράφει 
μεταξύ άλλων ότι «προκειμένου περί του 
τραγικού συμβάντος εκεί ψηλά στα Τέμπη 
της Θεσσαλίας μήπως το γεγονός αυτό 
έρχεται ως ΤΙΜΩΡΙΑ από τον Θεόν για 
την υπερβολική ασέβεια του ανθρώπου 
και τον πλεονασμό της αμαρτίας κατά το 
προηγηθέν τριήμερο του Καρναβαλιού, 
που τόσο πολύ γιορτάσθηκε όχι μόνον σ’ 
ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα, αλλά και 
σε διάφορες άλλες περιοχές του Πλανή-
του μας;».
«Μήπως, λοιπόν, αυτή η τραγωδία των 
Τεμπών είναι μια έκφρασις της οργής του 
Κυρίου μας γι’ αυτή την τόσο πανηγυ-
ρική Καρναβαλική εορτή του Διαβόλου;», 
ρωτάει στη συνέχεια.
Συνεχίζον τας σε παραληρηματικούς 
τόνους υπογραμμίζει πως «θα πρέπει, 
συνεπώς, να διερευνήσουμε μήπως τα 
διάφορα αυτά έκτακτα και καταστρο-
φικά σοβαρά γεγονότα, τα οποία τώρα 
τελευταία συμβαίνουν σ’ ολόκληρο τον 

Πλανήτη μας (όπως οι σεισμοί, οι κατα-
ποντισμοί, οι πλημμύρες, οι πυρκαϊές 
κλπ.), μήπως εκφράζουν την οργήν του 
Θεού για την αποστασία του σημερινού 
ανθρώπου από τον δρόμο της αρετής, 
από την αγκαλιά του Θεού;».

Μιχάλης Ιατρόπουλος: Ξε-
σπά κατά του Αμβρόσιου - «Αν 

ο διάβολος είχε 
μορφή θα είχε τη 
δική σας»
Ο πρώην Μητροπολί-
της Καλαβρύτων και 
Αιγ ιαλε ίας,  Αμβρό -
σ ιος,  προκαλε ί  γ ια 
ακόμη μία φορά με τις 
δηλώσεις του. Αυτή 
τη φορά, αναφέρθηκε 

στην πολύνεκρη τραγωδία των Τεμπών 
σε άρθρο του, γράφοντας:
«Μήπως το γεγονός αυτό έρχεται ως 
ΤΙΜΩΡΙΑ από τον Θεόν για την υπερ-
βολική ασέβεια του ανθρώπου και τον 
πλεονασμό της αμαρτίας κατά το προη-
γηθέν τριήμερο του Καρναβαλιού, που 
τόσο πολύ γιορτάσθηκε όχι μόνον σ’ 
ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα, αλλά και 
σε διάφορες άλλες περιοχές του Πλανή-
του μας; Μήπως, αυτή η τραγωδία των 
Τεμπών είναι μια έκφρασις της οργής του 
Κυρίου μας γι’ αυτή την τόσο πανηγυρική 
Καρναβαλική εορτή του Διαβόλου;».
Ανάμεσα σε όσους αν τέδρασαν σ τα 
παραπάνω, είναι και ο Μιχάλης Ιατρό-
πουλος.
Μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, 
ο ηθοποιός ανέβασε φωτογραφία του 
Αμβροσίου και τη συνόδευσε με ένα 
οργισμένο μήνυμα.
Συγκεκριμένα, έγραψε: «Mr tragic 
Αμβροσιε αν υπήρχε ο Θεός που εσείς 
πιστεύετε θα έπρεπε να είστε ό μηχανο-
δηγός του τρένου. Ευτυχως όλοι εμείς 
πιστεύουμε σέ έναν άλλο Θεό που εσείς 
μάλλον δεν γνωρίζετε Από εμένα με 
αγάπη f@@k you barstard.
Υ.Γ. Αν ο διάβολος είχε μορφή σίγουρα 
θα είχε την δική σας Περαστικά πανι-
βλακα. Στις επόμενες απόκριες θα ντυθώ 
μαλακοδιαβολος σαν εσένα ψωφιμι. Αν 
ήταν στο χέρι σου θα με περνούσες από 
ιερά εξέταση γελοίε».

Απίστευτο παραλήρημα Αμβρόσιου: 
Συνδέει το Καρναβάλι με τα Τέμπη - 
«Μήπως είναι τιμωρία από τον Θεό;» 
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Το έγγραφο βρίσκεται στα χέρια της ανακρίτριας – Πριν το δυστύχημα με τους 56 νεκρούς είχε εξαιρεθεί για τον 
Μάρτιο από τις βάρδιες στο κεντρικό σταθμαρχείο Λάρισας και είχε επιλεγεί για πολύ μικρότερα σταθμαρχεία

Ε
κτός βαρδιών είχε τεθεί α-
πό το σταθμαρχείο Λάρισας 
ο 59χρονος σταθμάρχης, που 
προφυλακίστηκε για το σιδη-

ροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
Το πρόγραμμα με τις βάρδιες του 
Μαρτίου, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, 
βγήκε στις 25 Φεβρουαρίου -τρεις 
ημέρες πριν το πολύνεκρο δυστύ-
χημα- και πλέον βρίσκεται στα χέρια 
της ανακρίτριας. Το όνομά του δεν 
ήταν στο πρόγραμμα, ενδεχομένως 
επειδή οι συνάδελφοί του δεν τον 
εμπιστεύονταν.
Ο σταθμάρχης είχε αναλάβει να εργά-
ζεται σε πολύ μικρότερα σταθμαρχεία, 
όπου θα έπρεπε να εξυπηρετεί πολύ 
λιγότερα τρένα, όπως αυτό τον Νέων 
Πόρων και της Καλαμπάκας. 
Κι ενώ για τον Μάρτιο, το έγγραφο 
μαρτυρά την έλλειψη εμπιστοσύ-
νης των συναδέλφων του, τη μοιραία 
νύχτα έκανε βάρδια λόγω του τριημέ-
ρου της Καθαρής Δευτέρας πιθανόν 
για να πάρουν κάποιοι ρεπό.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο 59χρο-
νος Βασίλης Σαμαράς είχε τοποθετηθεί 
μόνο σε πέντε νυχτερινές βάρδιες στο 
σταθμαρχείο Λάρισας τον Φεβρουά-
ριο.
Είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα 
στην τραγωδία των Τεμπών. Ίσως 
μετά τον προφυλακισμένο σταθ-
μάρχη Βασίλη Σαμαρά το δεύτερο 
πιο σοβαρά εμπλεκόμενο άτομο. Στην 
κατάθεση που έδωσε στις 2 το μεση-
μέρι της 3ης Μαρτίου στην ανακρίτρια 
Λάρισας ο 63χρόνος επιθεωρητής 
Δημήτριος Νικολάου, και αποκαλύ-
πτει το protothema.gr, περιγράφει με 
λεπτομέρειες όλα όσα έγιναν τη μοι-
ραία νύχτα, αλλά και το πώς λειτουρ-
γεί το σύστημα με τις προσλήψεις, την 
εκπαίδευση και τις βάρδιες των σταθ-
μαρχών.
«Ο μηχανοδηγός, σίγουρα αντιλή-
φθηκε ότι ήρθε στη γραμμή καθό-
δου και θα έπρεπε να αναρωτηθεί 
γιατί δεν πήρε το υπόδειγμα 1001. Ο 

συγκεκριμένος οδηγός Κουτσούμπας 
Γεώργιος, απ’ όσο γνωρίζω το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα δεν εργαζόταν 
στην γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη 
και επανήλθε πρόσφατα», είπε και επι-
σημαίνει «Όταν στη 01:15 συνάντησα 
τον Βασίλη Σαμαρά, τον ρώτησα γιατί 
έμεινε μόνος του, ενώ υπήρχε σταθ-
μάρχης μου απάντησε ότι ο Παυλό-
πουλος παρέδωσε σε αυτόν και έφυγε 
γύρω στις 21:45 με 21:50. Τον Παυλό-
πουλο, τον ξαναρώτησα τι ώρα έφυγε, 
κι αυτός μου απάντησε ότι αυτός 

παρέδωσε κανονικά δίχως να προσ-
διορίσει ακριβές χρονικό σημείο. 
Θεωρώ ότι αν Παυλόπουλος εξασφά-
λιζε έστω την αμαξοστοιχία 2597, ίσως 
να είχε αποφευχθεί το ατύχημα…».
Μάλιστα τις τελευταίες ημέρες ο 
συγκεκριμένος επιθεωρητής βρέθηκε 
στο «μάτι του κυκλώνα» και γιατί αμέ-
σως μετά την τραγωδία με τους 57 
νεκρούς πήγε στο νοσοκομείο του 
Βόλου και κάτω από αδιευκρίνιστες 
συνθήκες πήρε αναρρωτική άδεια 
ενός μήνα γιατί είχε πρόβλημα με τη 
μέση του!

«Πρόλαβα να σώσω ένα παι-
δάκι 6 χρονών από το διπλα-
νό κουπέ» λέει ένας εκ των ε-
πιζώντων

Ο Δημήτρης το βράδυ της 28ης 
Φεβρουαρίου ταξίδευε στη θέση 
045, στο δεύτερο βαγόνι πίσω από 
την καφετέρια του τρένου. Όπως λέει 
ο 20χρονος το μόνο που άκουσε πριν 

από τη σύγκρουση ήταν ένα τρίξιμο 
που έμοιαζε με φρενάρισμα και στη 
συνέχεια είδε το βαγόνι να έχει γυρί-
σει ανάποδα.
«Δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Ούτε 
κάποιον ελεγκτή είδαμε να τρέχει 
πανικόβλητος, ούτε κόρνα ακούσαμε. 
Στην αρχή ήταν ένα τρίξιμο, σαν από-
τομο φρέναρισμα, και μετά το αναπο-
δογύρισμα. Κράτησε 10 δευτερόλεπτα 
και έλεγα πότε θα σταματήσει. Στην 
αρχή νομίζαμε ότι ήταν μόνο εκτρο-
χιασμός».
«Είχαμε γυρίσει ανάποδα. Κάναμε 
τούμπα. Τα δεξιά παράθυρα είχαν 
έρθει στα αριστερά μου. Είχαν ανάψει 
μικρές εστίες φωτιάς μέσα στο βαγόνι 
και από εκεί έπαθα και τα εγκαύματα. 
Ο διάδρομος δεν υπήρχε, είχε μπει 
όλος μέσα. Είχαν σπάσει και τα τζάμια 
από τη σύγκρουση και έτσι καταφέ-
ραμε να βγούμε», τονίζει ο 20χρονος.
Μόλις κατόρθωσε να απεγκλωβιστεί
«Εγώ ήμουν σε ενα κουπέ με ένα φίλο 
μου και μια κοπέλα. Η κοπέλα ήταν 
σε σοκ και μας ρωτούσε αν θα πεθά-
νουμε. Όταν βγήκαμε από το παρά-
θυρο είδα το πίσω βαγόνι από το δικό 
μας. Μου έκανε εντύπωση που δεν 
έβλεπα κόσμο να βγαίνει από μέσα. 
Το πρώτο βαγόνι δεν το είδα ποτέ. Το 
βαγόνι μας όταν πατούσαμε ήταν πολύ 
ζεστό από κάτω. Είχε πιάσει φωτιά και 
δίπλα μας και από κάτω.Στη συνέχεια, 
πηδήξαμε πάνω σε ένα αναποδογυρι-
σμένο βαγόνι της εμπορικής αμαξο-
στοιχίας και περπατήσαμε πάνω του. 
Ευτυχώς δεν είχε κοντέινερ», επιση-
μαίνει ο επιζών.
Την ώρα που ο νεαρός επιβάτης έδινε 
μάχη προκειμένου να απομακρυνθεί 
από το βαγόνι 2 άκουσε μια γυναικεία 
φωνή που ζητούσε βοήθεια. Αμέσως, 
αντιλήφθηκε πως η κοπέλα δεν ήταν 
μόνη της. «Πρόλαβα να σώσω ένα παι-
δάκι 6 χρονών από το διπλανό κουπέ. 
Έβγαινε το παιδί από το παράθυρο 
και γυρνάει η μητέρα του και μου λέει 
‘πάρε το παιδί’», είπε ακόμη.

Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Ο 
σταθμάρχης είχε τεθεί εκτός βαρδιών για τον 
Μάρτιο

«Ντρέπομαι που είμαι 
ζωντανή» ξεσπάει 19χρονη 
που γλίτωσε από το βαγόνι-
εστιατόριο 

«Ζητάω συγγνώμη που επέζησα», «οχτώ ημέρες 
είμαι σαν ζωντανή-νεκρή» είπε η φοιτήτρια που 
βγήκε από το βαγόνι από μια τρύπα στο πάτωμα

Ο
ργισμένη εμφανίστηκε η 19χρονη Βασιλική, η 
φοιτήτρια Φυσιοθεραπείας που ταξίδευε μαζί 
με το αγόρι της στο Intercity 62, την επιβατική 
αμαξοστοιχία που ενεπλάκη στη σύγκρουση 

των τρένων στα Τέμπη λέγοντας, μεταξύ άλλων, «ντρέ-
πομαι που είμαι ζωντανή» και «ζητάω συγγνώμη που 
επέζησα».
Η Βασιλική βρισκόταν στο βαγόνι-εστιατόριο, το δεύ-
τερο, δηλαδή, βαγόνι του τρένου το οποίο ήταν γεμάτο 
νέους ανθρώπους την ώρα της σύγκρουσης και γλίτωσε 
όταν μαζί με το αγόρι της βρήκαν μια τρύπα στο έδαφος 
και βγήκε από αυτή.
«Ανεβαίναμε από Θήβα προς Θεσσαλονίκη. Ήμασταν 
στο εστιατόριο όταν έγινε μια έκρηξη και ένα μπαμ. 
Εγώ κοιτούσα προς την Αθήνα. Ό,τι υπήρχε ερχόταν 
πάνω μας, έπεσε άλλο ένα βαγόνι πάνω μας, οι λαμαρί-
νες ήρθαν όλες πάνω μας, βγήκαμε από μια τρύπα στο 
έδαφος» περιέγραψε αρχικά τι συνέβη τη στιγμή της 
σύγκρουσης των τρένων.
«Τι να πω για τα παιδιά που ήταν μέσα. Ντρέπομαι και 
ζητάω συγγνώμη που επέζησα» συνέχισε εμφανώς οργι-
σμένη η νεαρή κοπέλα μιλώντας στον ΑΝΤ1.
«Είμαι τυχερή που ζω σε αυτή τη χώρα, ντρέπομαι που 
ζω σε αυτή τη χώρα, κανείς να μη βγει και κανείς να μη 
μιλήσει. Καμία συγγνώμη δεν θα τα αλλάξεια αυτά, όλοι 
θα είμαστε δολοφόνοι αν δεν αλλάξουν όλα αυτά» συνέ-
χισε στο ξέσπασμά της η 19χρονη.
Όπως εξομολογήθηκε «οχτώ ημέρες δεν έχω κοιμηθέι, 
εκείνοι όλοι πως μπορούν και κοιμούνται; Πετάνε τρι-
αντάφυλλα στα τρένα λες και είμαστε στα μπουζούκια. 
Οχτώ ημέρες είμαι ζωντανή-νεκρή».
«Όλοι φταίμε, από τον πρώτο έως τον τελευταίο και δεν 
βγαίνει κανείς να πει τίποτα. Οι άνθρωποι αυτοί πώς 
θα γυρίσουν πίσω, οι οικογένειες αυτές πώς θα συνέλ-
θουν;» κατέληξε στο ξέσπασμά της η 19χρονη Βασιλική 
που επέζησε από τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

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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Θ
ύμα άγριου ξυλοδαρμού έπε-
σε το βράδυ της Τρίτης γύρω 
στις 20.30 υπάλληλος της Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. 

Το συμβάν σημειώθηκε στην Αθήνα πολύ 
κοντά στο σπίτι του υπάλληλου κι ενώ κα-
τευθυνόταν προς αυτό. Η επίθεση που δέ-
χθηκε έγινε με μαφιόζικη μέθοδο.
Πιθανολογείται ότι δέχτηκε χτυπήματα 
από δύο άγνωστους άνδρες από την σφο-
δρότητα των οποίων έχασε τις αισθήσεις 
του και σωριάστηκε αιμόφυρτος στην 
άσφαλτο.
Σύμφωνα με συνεργάτη του που μίλησε 
στο protothema.gr «δέχτηκε γροθιές 
στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να σπάσει 

η μύτη του, γροθιές στο κεφάλι και στο 
στέρνο του. Δεν άντεξε από την αγριότητα 
των χτυπημάτων και λιποθύμησε».
Σύμφωνα με τον συνεργάτη του, η επί-
θεση που δέχθηκε ο υπάλληλος της Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων Κυκλαδων συνδέεται 
με υποθέσεις που αφορούν τη Μύκονο.
«Προσπαθούμε πάντοτε να κάνουμε 
σωστά τη δουλειά μας βάσει όσων ορί-
ζει ο νόμος ωστόσο βρίσκουμε απέναντί 
μας πολλές δυσκολίες. Δεν περιμέναμε 
όμως ότι θα φτάσουν ως εκεί, να στήσουν 
ενέδρα σε έναν οικογενειάρχη άνθρωπο 
και να τον σαπίσουν στο ξύλο θέτοντας 
σε κίνδυνο τη ζωή του» συμπλήρωσε ο 
ίδιος.

επικαιρότητα

Έστησαν ενέδρα και ξυλοκόπησαν 
άγρια υπάλληλο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων 

Γκάλοπ Marc: Έχασε 2,9 μονάδες η 
ΝΔ μετά τα Τέμπη - Δεν πήρε τίποτα 
ο ΣΥΡΙΖΑ - Στο 4,6% η διαφορά 

Η δημοσκόπηση μεταδόθηκε στον 
Ant1 - Στο 29,6% η ΝΔ - Ακολουθεί 
ο ΣΥΡΙΖΑ με 25% - Στο 9,7% το 
ΠΑΣΟΚ - Ενισχύεται το ΚΚΕ με 5,6% 
- Πόσο ανεβαίνουν Ελληνική Λύση 
και ΜέΡΑ25

Π
ροβάδισμα 4,6 μονάδων έναντι 
του ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί η Νέα Δη-
μοκρατία σύμφωνα με τη δη-
μοσκόπηση της Marc που πα-

ρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1. 
Όσον αφορά στην πρό-
θεση ψήφου, το κυβερ-
νών κόμμα παραμένει 
πρώτο με 29,6% και ο 
ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί με 
25%. Στην τρίτη θέση 
είναι το ΠΑΣΟΚ με 9,7%, 
και ακολουθούν το ΚΚΕ 
με 5,6%, η Ελληνική 
Λύση με 3,9% και το 
ΜέΡΑ25 με 3,5%. Στο όριο του 3% για την 
είσοδο στη Βουλή βρίσκεται το «Εθνικό 
Κόμμα Έλληνες».
Η δημοσκόπηση της Marc είναι η πρώτη 
που πραγματοποιείται μετά τη φονική 
σύγκρουση στα Τέμπη και όπως προ-
κύπτει από τα ευρήματα, η ΝΔ χάνει 2,9 
μονάδες στην πρόθεση ψήφου καθώς τον 
Φεβρουάριο ήταν στο 32,5%. Στα αξιο-
σημείωτα είναι όμως και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν φαίνεται να έχει δημοσκοπικά οφέλη 

από την τραγωδία στα Τέμπη (ήταν στο 
25,1% τον Φεβρουάριο).
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να 
διατηρεί σαφές προβάδισμα στην καταλ-
ληλότητα για πρωθυπουργός καθώς το 
38,9% έχει θετική γνώμη γι΄αυτόν ένα-
ντι 28,5% που εξασφαλίζει ο Αλέξης Τσί-
πρας. Στις αρνητικές γνώμες ο πρωθυ-
πουργός είναι στο 60,3% έναντι 70,9% 
που έχει ο Αλέξης Τσίπρας.
Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό 
εμπιστεύεστε περισσότερο, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης προηγείται με 12,4 μονά-

δες έναντι του αρχηγού 
της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης. Συγκεκρι-
μένα ο κ. Μητσοτά-
κης λαμβάνει ποσοστό 
34,5%, ο Αλέξης Τσί-
πρας 22,1% και στην 
τρίτη θέση ακολουθεί 
ο Νίκος Ανδρουλάκης 
με 6,6%.

Οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 86% εκφρά-
ζουν μεγάλη ανησυχία για το δυστύχημα 
στα Τέμπη, ενώ μόλις το 12,1% θεωρεί 
ότι οι ευθύνες βαρύνουν αποκλειστικά 
και μόνο τον μοιραίο σταθμάρχη. Το 87% 
απαντά ότι υπάρχουν και αλλού ευθύνες.
Τέλος, για τον χρόνο διεξαγωγής των 
εκλογών η κοινή γνώμη εμφανίζεται 
διχασμένη: Το 45,2% υποστηρίζει ότι 
πρέπει να γίνουν οι εκλογές στις 9 Απρι-
λίου και το 46,4% υποδεικνύει τον Μάιο. 

Σ
ε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση 
της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτι-
κής Αττικής,  σε συνεργασία με το Τ.Α 
Πετρούπολης, για τον εντοπισμό και 

σύλληψη μελών διαβόητης συμμορίας, που 
διέπρατταν ληστείες με θύματα ανήλικους, τις 
βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους τηλέφωνα 
και μετά ανέβαζαν το επίμαχο υλικό στα social 
media -κατά προτίμηση στους λογαριασμούς 
τους στο TikTok.
Ήδη, έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, που θεω-
ρούνται ο «πυρήνας» αυτής της συμμορίας, 
που σκορπούσε τον τρόμο στα δυτικά προά-
στια και ειδικότερα στην Πετρούπολη.
Η εν λόγω συμμορία, που αποτελείται από 
άτομα ηλικίας 16-19 ετών, είχε βάλει στο στό-
χαστρό της μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, 
στους οποίους έκαναν επιθέσεις «στην 

ψύχρα» -ειδικότερα σε όποιον κυκλοφορούσε 
με ακριβό κινητό τηλέφωνο, δείχνοντας ιδιαί-
τερη προτίμηση στους κατόχους iPhone.
Συνήθως, λήστευαν τα θύματα τους υπό την 
απειλή μαχαιριών. Κουβαλούσαν και σιδε-
ρογροθιές, και μάλιστα δεν δίσταζαν να τους 
ξυλοκοπήσουν, σε περίπτωση που έφερναν 
αντίσταση.
Τα θρασύτατα μέλη της συμμορίας, προκειμέ-
νου να εδραιωθούν ως σκληροί και αδίστα-
κτοι στα δυτικά προάστια, είχαν φτάσει στο 
σημείο να «ανεβάζουν» στο TikTok τα... κατορ-
θώματά τους.
Σε ένα από τα βίντεο που «ανέβασαν», συμπε-
ριλαμβάνεται και στιγμιότυπο από ξυλοδαρμό 
ανηλίκου. Σε άλλο σημείο, κάνουν επίδειξη 
των χρημάτων από τις ληστείες που διέπρατ-
ταν.

Πετρούπολη: Συμμορία δυτικών προαστίων 
με μαχαίρια και σιδερογροθιές - Ανέβαζαν τα 
«κατορθώματά» τους στο TikTok 
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επικαιρότητα

«Πλήττεται η αξιοπιστία της 
έρευνας όταν αυτή γίνεται 
εν θερμώ» - Καταγράφουμε 
τη δυσαρέσκεια του κόσμου, 
απάντησε ο διευθύνων σύμβουλος 
της Marc

Τ
η διαφωνία του με την παρουσί-
αση της προγραμματισμένης δη-
μοσκόπησης της Marc εξέφρασε 
ο παρουσιαστής του κεντρικού 

δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1, Νίκος Χα-
τζηνικολάου.
Κατά την έναρξη της παρουσίασης 
των αποτελεσμάτων της έρευνας από 
τον διευθύνοντα σύμβουλο της Marc, 
Θωμά Γεράκη ο δημοσιογράφος είπε 
ότι θέλει να κάνει μία τοποθέτηση, 
λέγοντας ότι την έχει μεταφέρει και στη 
διεύθυνση της ενημέ-
ρωσης του τομέα ειδή-
σεων του ΑΝΤ1. «Πρέπει 
να σας πω, να εκφράσω, 
γιατί έχω κοντά 40 χρό-
νια στη δημοσιογραφία, 
την ένστασή μου, τη δια-
φωνία μου για το γεγο-
νός ότι γίνεται και δημο-
σιεύεται μία δημοσκό-
πηση ενώ ακόμη γίνονται κηδείες, ενώ 
δηλαδή το θέμα είναι σε μία συναισθη-
ματική έκρηξη για όλους μας», είπε ο 
Νίκος Χατζηνικολάου.
Από πλευράς του ο κ. Θωμάς Γεράκης 
απάντησε ότι «κατ’ αρχήν συμμερίζο-
μαι, καταλαβαίνω κ. Χατζηνικολάου, 
αυτό που λέτε και νομίζω ότι μοιραζό-
μαστε τα ίδια συναισθήματα». Συνεχίζο-
ντας ο διευθύνων σύμβουλος της εται-
ρείας αναφέρθηκε στην έρευνα λέγο-
ντας πως αυτή ήταν προγραμματισμένη 
και μάλιστα θα προβαλλόταν τη Δευτέρα 
που πέρασε. «Δεν είμαι αυτόκλητος 
εγώ εδώ. Έχουμε να παρουσιάσουμε τη 
μηνιαία τακτική έρευνα του ΑΝΤ1», είπε 
και συμπλήρωσε πως αποφασίστηκε 
να αναβληθεί, έτσι ώστε να μη γίνονται 
συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια του τριή-
μερου εθνικού πένθους και να προβλη-
θεί τελικώς στο τέλος της εβδομάδας.
Στο σημείο εκείνο ο κ. Γεράκης σημείωσε 
πως δημοσκόπηση παρουσιάστηκε και 
λίγο μετά την τραγωδία των πυρκαγιών 

στην Ηλεία με τον Νίκο Χατζηνικολάου 
να διακόπτει για να επισημάνει πως από 
το Μάτι πέρασαν για να προβληθούν 
δημοσκοπήσεις έξι εβδομάδες. «Δεν 
βγήκε δημοσκόπηση εν θερμώ», είπε ο 
δημοσιογράφος.
Ο κ. Γεράκης απάντησε πως τότε «δεν 
ήμασταν σε προεκλογική περίοδο» και 
συμπλήρωσε ότι οι εταιρείες κλείνουν 
στα τέλη Ιουλίου και ανοίγουν πάλι στις 
20 Αυγούστου. Ο κ. Χατζηνικολάου τότε 
απάντησε ότι «αν κάποιος ήθελε δημο-
σκόπηση θα έβγαινε, ας είμαστε ειλικρι-
νείς».
Ο κ. Γεράκης στη συνέχεια θύμισε για 
το 2007 στην Ηλεία, «24 Αυγούστου 
του ‘07 είχαμε την πρώτη πυρκαγιά, 26 
Αυγούστου είχαμε την πρώτη δημοσκό-
πηση και από τις 26 έως και τις 31 είχαμε 
14 δημοσκοπήσεις».

Ο κ. Χατζην ικολάου 
απάν τησε πως αυτό 
δεν είναι δικαιολογία, 
δηλαδή ότι είναι προ-
εκλογ ική περίοδος, 
γιατί πλήττεται η αξι-
οπιστία της έρευνας, 
όταν γίνεται την ώρα 
που γίνονται τα γεγο-
νότα.

Από την πλευρά του ο κ. Γεράκης αντα-
πάντησε πως εάν καθυστερούσαν επί 
μακρόν οι δημοσκοπήσεις, αυτό θα τρο-
φοδοτούσε την άποψη ότι δεν γίνονται 
δημοσκοπήσεις «για να κρύψετε την 
οργή και τη δυσαρέσκεια του κόσμου». 
Κλείνοντας ο δημοσιογράφος επεσή-
μανε ότι «δεν αποφασίζω εγώ, έχω 
βαθμό αναγνώστου στο δελτίο ειδή-
σεων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα 
λέω τη γνώμη μου».
Τέλος, κλείνοντας την παρουσίαση της 
δημοσκόπησης έγινε ένας ακόμη αντί-
στοιχος διάλογος με τον δημοσιογράφο 
να σημειώνει: «Εγώ θέλω να επισημάνω 
ότι η δημοσκόπηση έγινε ενώ γίνονταν 
ακόμη κηδείες». Ο κ. Γεράκης απάντησε 
πως η έρευνα έλαβε χώρα σε ένα περι-
βάλλον ισχυρής συναισθηματικής φόρ-
τισης.
«Προσωπικά εγώ, είμαι σε υψηλή συναι-
σθηματική αντίδραση για το γεγονός ότι 
παίξαμε δημοσκόπηση», είπε ο κ. Χατζη-
νικολάου.

Χατζηνικολάου: Διαφωνώ να 
δημοσιεύεται δημοσκόπηση ενώ 
γίνονται κηδείες - Γεράκης: Εγώ δεν 
είμαι αυτόκλητος εδώ... 

Αντιδράσεις για τις χαμογελαστές 
φωτογραφίες καλλιτεχνών στην 
πορεία για τα Τέμπη 

Ο
ι φωτογραφίες που κυκλοφό-
ρησαν στο διαδίκτυο με διάφο-
ρους ηθοποιούς να χαμογελούν 
κατά τη διάρκεια της χθεσινής 

διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας, για 
την τραγωδία στα Τέμπη, προκάλεσαν τις 
αντιδράσεις του κοινού.
Εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού χώρου 
έδωσαν το παρών στη διαδήλωση, όμως 
ο τρόπος με τον οποίο πόζαραν στις φωτο-
γραφίες, κρίθηκε από την κοινή γνώμη, 
καθώς έδειχνε όπως λένε κάποιοι «ασέ-
βεια» στη μνήμη των νεκρών από το τρα-
γικό δυστύχημα.
Θέλοντας να δώσει μια απάντηση σε αυτά 
τα σχόλια, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος 
έδωσε επίσης το παρών, έκανε μια ανάρ-
τηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο 
Facebook.
Σε αυτή, ο πρόεδρος του ΣΕΗ έγραψε: 
«Σήμερα που φαίνεται πόσο τρόμαξαν 
οι πραγματικοί υπεύθυνοι της τραγωδίας 
των Τεμπών, προσπαθούν με κιτρινισμό, 
έντυπα κ διάφοροι εκ δεξιάς προερχόμε-
νοι μέσα στα social media να αμαυρώσουν 
την τεράστια συμμετοχή μας στην μεγα-
λειώδη συγκέντρωση του λαού επιλέγο-
ντας φωτογραφικό υλικό που « χαμογε-
λάμε» ή και «γελάμε» όπως λένε. Ξεχνούν 
οι αχρείοι πως η οικογένεια των ηθο-
ποιών δεν βλέπεται κάθε μέρα και πως 
είναι ανθρώπινο συναίσθημα να βλέπεις 
τους φίλους σου να αγωνίζονται μαζί σου 
και ως εκ τούτου αυτό εξωτερικεύεται με 
χαμόγελο! Ξεχνούν ότι μέσα στο τερά-

στιο πένθος όλων μας ή χαρά είναι μεγάλη 
όταν βλέπεις ότι ο λαός επιτέλους, κι έστω 
σοκαρισμενος από το τραγικό συμβάν 
και την ανευθυνότητα των κυβερνώντων, 
ξεχύθηκε αγανακτισμένος στους δρό-
μους.. Αχρείοι υποκριτές που δεν τολμάτε 
να βγείτε στους δρόμους κριτικάρετε με 
όποιο βρώμικο τρόπο θέλετε! Δεν θα μας 
πτοήσετε! Εμείς τιμάμε τους αθώους που 
έχασαν των ζωή τους και με χαμόγελο κ 
χαρά, που είναι μέσα στην πορεία της 
ζωής, μαζί με τους νέους πάμε μπροστά να 
διορθώσουμε την πατρίδα μας που εσείς 
καταντήσατε ετσι...Εσείς ασχοληθείτε με 
το πενθόμετρο , την λάσπη και την κακία 
σας».
Μερικά από τα σχόλια:
«Ατόφιος θρήνος , αληθινή συντριβή και 
πρωτογνωρος σπαραγμος απο τους καλλι-
τέχνες στη συγκέντρωση μνήμης για τους 
νεκρους στα Τεμπη. Γέμισαν τα σοσιαλ απο 
τις φατσουλες των πνευματικών ταγων του 
τοπου»— RobertoChaidi (@ChaidiRoberto)
«Εκδρομουλα στο κεντρο για περιήγηση 
και μετα θα παμε για πιτογυρα! Αλλοι 
αγκομαχάνε απο θλίψη, κι αλλοι καυ....χανε 
Τρα λα ρι λα λα!» — Pari (@parakiriakPari)
«Μπράβο στον κόσμο που κατέβηκε για το 
δυστύχημα και για να εκφράσει την αγω-
νία του για την κατάσταση των τρένων 
,να εκφραστεί κτλ.Ντροπή στους χαμογε-
λαστούς σελεμπριτις που έβγαζαν φωτό 
χωρίς ενσυναισθηση.Ντροπή και στους 
μπαχαλακηδες που είναι πια γραφικοί .»  
— Στάθης Δρογώσης (@stathisdrogosis)
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καναδάς

Το CSIS προειδοποιεί ότι η 
τεχνολογία «έξυπνης πόλης» 
μπορεί να ανοίξει πόρτες σε 
επιθέσεις και ξένες παρεμβάσεις

Η 
υπηρεσία πληροφοριών 
του Καναδά προειδοποιεί 
ότι οι τεχνολογικές καινο-
τομίες που υιοθετούνται 

από δήμους θα μπορούσαν να αξι-
οποιηθούν από αντίπαλους όπως η 
κινεζική κυβέρνηση για τη συλλογή 
ευαίσθητων δεδομένων, τη στόχευση 
κοινοτήτων της διασποράς και την 
παρέμβαση στις εκλογές.
Μια νέα έκθεση που κυκλοφόρησε από 
την Καναδική Υπηρεσία Πληροφοριών 
Ασφαλείας προτρέπει τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής και τον κλάδο της τεχνο-
λογίας να εξετάσουν τα μέτρα που μπο-
ρούν να ληφθούν για την αντιμετώπιση και 
την ανακούφιση της αναδυόμενης απει-
λής για την ασφάλεια προτού υιοθετηθούν 
ευρέως οι πλατφόρμες «έξυπνης πόλης».
Τέτοια συστήματα διαθέτουν ηλεκτρονικά 
συνδεδεμένες συσκευές που συλλέγουν, 

αναλύουν, αποθηκεύουν και μεταδίδουν 
πληροφορίες μέσω κεντρικών πλατφορ-
μών. Με τη σειρά τους, οι δήμοι μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημο-
σύνη για τον αποτελεσματικό έλεγχο των 
λειτουργιών και των υπηρεσιών, επιτρέπο-
ντάς τους να αλλάζουν τα φανάρια τη βέλ-
τιστη στιγμή, να διαχειρίζονται τη χρήση 
ενέργειας ή να παρακολουθούν τη θέση 
των ποδηλάτων που νοικιάζονται δημό-
σια.
Η έκθεση CSIS, που ετοιμάστηκε το 2021, 
κυκλοφόρησε πρόσφατα στον Καναδικό 
Τύπο ως απάντηση σε αίτημα πρόσβα-
σης σε πληροφορίες που υποβλήθηκε τον 
Οκτώβριο του ίδιου έτους.
Ενώ η ενοποίηση τεχνολογικών καινοτο-
μιών και δεδομένων μπορεί να κάνει τις 
διαδικασίες πιο αποτελεσματικές, μπορεί 
επίσης να δημιουργήσει κινδύνους για την 
ασφάλεια, προειδοποιεί το CSIS.

Πόλεις του Οντάριο κι 
αστυνομικές δυνάμεις 
απαγορεύουν το TikTok

Ο
ι πόλεις και οι αστυνομικές υπη-
ρεσίες σε όλο το Οντάριο λένε ό-
τι ακολουθούν το παράδειγμα της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην 

απαγόρευση του TikTok από την εργασία και 
τις κρατικές συσκευές, ενώ άλλες εξετάζουν 
τέτοιες απαγορεύσεις, καθώς οι επιτηρητές α-
πορρήτου αξιολογούν την πλατφόρμα κοινής 
χρήσης βίντεο για απειλές.
Ο Δήμος του Τορόντο λέει ότι δεν έχει απο-
φασίσει εάν θα περιορίσει την εφαρμογή σε 
κινητές συσκευές που εκδίδονται από την 
πόλη, αλλά παρακολουθεί ενεργά για κιν-
δύνους για την ασφάλεια στον κυβερνο-
χώρο. Ένας εκπρόσωπος του Hamilton είπε 
ότι η πόλη που βρίσκεται στο δυτικό άκρο 
της λίμνης Οντάριο έχει διατηρήσει τον επί-
σημο λογαριασμό της TikTok αλλά αφαίρεσε 
την εφαρμογή από περίπου 40 συσκευές που 
ανήκουν στην πόλη. Η ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση απαγόρευσε την εφαρμογή από κρατι-

κές συσκευές νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, 
αφού ο επικεφαλής πληροφοριών είπε ότι 
έχει ένα «απαράδεκτο» επίπεδο κινδύνου για 
το απόρρητο και την ασφάλεια. Επαρχιακοί 
και ομοσπονδιακοί φύλακες απορρήτου ανα-
κοίνωσαν πρόσφατα έρευνα για το αν η κοινή 
χρήση βίντεο πλατφόρμα συμμορφώνεται 
με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπι-
κών δεδομένων.Εκπρόσωπος της επαρχια-
κής κυβέρνησης του Οντάριο είπε ότι εξετάζει 
επίσης εάν θα απαγορεύσει την εφαρμογή, 
ενώ η Αλμπέρτα, το Κεμπέκ, το Νούναβουτ, 
οι Βορειοδυτικές Περιοχές και άλλες επαρχίες 
έχουν ήδη πατήσει τη διαγραφή.
Παρόμοιες κριτικές για την εφαρμογή που 
ανήκει στην Κίνα συνεχίζουν να εξαπλώνο-
νται σε δήμους και αστυνομικές υπηρεσίες. 
Κυβερνητικές υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολι-
τείες, την Ινδία, την Ταϊβάν, το Πακιστάν, το 
Αφγανιστάν, καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχουν κάνει παρόμοιες κινήσεις.

`
Ο Τριντό ανακοίνωσε υποστήριξη 
στην Ουκρανία, συμφωνία 
υδρογόνου με την Ευρώπη

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό 
ανακοίνωσε περισσότερη υποστήριξη 
για την Ουκρανία και μια νέα 
συμφωνία υδρογόνου με την Ευρώπη 
την Τρίτη μαζί με την Πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν.

Η 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προ-
ειδοποίησε -ξανά- ότι η Ευρώ-
πη δεν θα αποδεχθεί ποτέ να α-
πειλεί η Ρωσία την ασφάλειά της, 

κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο κοινοβού-
λιο του Καναδά και ενόψει της περαιτέρω ε-
νίσχυσης της υποστήριξης στην Ουκρανία,
«Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ μια στρατιω-
τική δύναμη με αυτοκρατορικές φαντασι-
ώσεις να στέλνει τα άρματα μάχης της να 
περάσουν διεθνή σύνορα», υπογράμμισε 
η κ. φον ντερ Λάιεν από την Οτάβα.
Οι 27 «δεν θα αποδεχθούν ποτέ αυτή την 
απειλή εναντίον της 
ευρωπαϊκής ασφά-
λειας και εναντίον 
των ίδιων των θεμε-
λίων της διεθνούς 
κοινότητάς μας», 
επέμεινε.
Η πρόεδρος της 
Κομισιόν αξίωσε 
«ακλόνητη στρατι-
ωτική και οικονο-
μική υποστήριξη» 
της Ουκρανίας και η 
Ρωσία να «πληρώσει για το έγκλημα» της 
«επίθεσης» που εξαπέλυσε, μετά την πρό-
τασή της τον Νοέμβριο να ιδρυθεί ειδικό 
διεθνές δικαστήριο.
Την παραμονή της διεθνούς Ημέρας της 
Γυναίκας, η κ. φον ντερ Λάιεν εξήρε τις 
Ουκρανές οι οποίες υπηρετούν στις ένο-
πλες δυνάμεις, λέγοντας πως παρά το ότι 
τους απαγορευόταν να συμμετέχουν σε 
μάχες προπολεμικά, «δεν νοιάστηκαν κι 
άρχισαν να κατατάσσονται στον στρατό 
ούτως ή άλλως».
«Αυτός δεν είναι πόλεμος μόνο εναντίον 
της Ουκρανίας. Είναι επίσης πόλεμος ενα-
ντίον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι 
πόλεμος εναντίον των δικαιωμάτων των 
γυναικών», υποστήριξε η Γερμανίδα, επευ-
φημούμενη από μέλη του καναδικού κοι-
νοβουλίου, αναφερόμενη σε κατηγορίες 
που έχουν διατυπωθεί από τον ΟΗΕ, κατά 

τις οποίες «η Ρωσία χρησιμοποιεί τους βια-
σμούς και τη σεξουαλική βία στο πλαίσιο 
της στρατιωτικής στρατηγικής της στην 
Ουκρανία».
Αλλά οι Ουκρανές «αντεπιτίθενται», πρό-
σθεσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής.
Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της 
σε καναδική στρατιωτική βάση, η Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν και ο καναδός πρω-
θυπουργός Τζάστιν Τριντό υποσχέθηκαν να 
στείλουν γεννήτριες στην Ουκρανία, που 
υφίσταται εκτεταμένες διακοπές της ηλε-
κτροδότησης εξαιτίας των επανειλημμένων 
ρωσικών επιθέσεων εναντίον του δικτύου 
παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού.
Ο κ. Τριντό ανακοίνωσε εξάλλου την παρά-
ταση ως τον Οκτώβριο της εκπαιδευτικής 
αποστολής καναδών στρατιωτικών του 
μηχανικού στην Πολωνία, που επρόκειτο 
να τερματιστεί σύντομα, καθώς και την 

ανάπτυξη εκπαιδευτών 
του ιατρικού σώματος.
Ο Τριντό ανακοίνωσε 
ότι η Οτάβα θα δαπα-
νήσει 3 εκατομμύρια 
δολάρια για να υπο-
στηρίξει την εκκαθά-
ριση ναρκών ξηράς και 
μη εκρηκτικών πυρο-
μαχικών στην Ουκρα-
νία, επιπλέον των 32 
εκατομμυρίων δολα-
ρίων που είχαν ήδη 

δεσμευτεί για τη δράση ναρκών. Η Ευρω-
παϊκή Ένωση καταβάλλει 43 εκατομμύρια 
ευρώ στην ίδια προσπάθεια. Οι δύο ηγέ-
τες έκαναν απολογισμό μιας σχέσης που 
έχει λίγα ερεθιστικά και ακόμη στενότερη 
συνεργασία ένα χρόνο μετά την εισβολή 
της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ως μέρος αυτής της εταιρικής σχέσης, ο Τρι-
ντό ανακοίνωσε ότι η Οτάβα υπέγραψε νέα 
συμφωνία υδρογόνου με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
«Το ενισχυμένο σχέδιο δράσης για το 
υδρογόνο θα κινητοποιήσει τις επενδύσεις, 
θα στηρίξει τις επιχειρήσεις, θα μοιραστεί 
την τεχνογνωσία και θα μεταφέρει καθαρό 
καναδικό υδρογόνο στην Ευρώπη», 
δήλωσε ο Τριντό. «Βασικά, πρόκειται για 
καλές θέσεις εργασίας της μεσαίας τάξης, 
οικονομική ανάπτυξη και καθαρή ενέρ-
γεια».
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▲180-Day Lease Rate and Finance Rate Protection is available to qualifying retail customers on any new and previously unregistered 2022 or 2023 Mazda model factory ordered from an authorized and participating Mazda retailer in Canada between 
January 4 – February 28, 2023, on approved credit. Mazda Canada Inc. will honour the following aspects of then-current offer for 180 consecutive days from the date at which the order for the vehicle is placed: (i) standard lease and finance rates; 
(ii) APR Subvented Programs (including APR Rate and APR Stackable Cash); (iii) Lease Subvented Programs (Lease Rate, Residual Value and Lease Stackable Cash); (iv) Scotia Dealer Advantage (does not apply to Scotiabank Standard Rate); (v) Mazda 
Retail Cash; (vi) Event Funds; (vii) residuals (collectively, the “Protected Elements”). Retailers are free to request a deposit and procedures (including whether any deposit is refundable and/or is applied towards the price of the vehicle) may vary by 
retailer. Offers will vary by model. The Protected Elements available at the time of order and stated on the order form will be protected only if the vehicle is delivered within 180 days. However, Mazda cannot guarantee that vehicles will be delivered 
within this period. If a vehicle is not delivered within 180 days, protection will not apply. If a more advantageous Protected Element is available at the time of delivery, the customer will be entitled to that Protected Element. Offer only applies to the 
Protected Elements listed above and does not protect other aspects of the offers (price, etc.). Some conditions apply. See retailer for complete details. ▼Connected vehicle service is available for a 2-year trial period from your vehicle’s in-service date; 
a paid subscription is required upon expiry of the trial period. Available on 2022/2023 MX-30, CX-5, CX-9, Mazda3, CX-30 and 2023 CX-50. Requires MyMazda App (on a compatible smartphone), a working vehicle electrical system (including 
battery), wireless coverage and GPS satellite signal. Services, connectivity and capabilities vary by conditions as well as geographical and technical restrictions. See mazda.ca for details. *To learn more about the Mazda Unlimited Warranty, go to 
mazdaunlimited.ca. †Purchase from price, based on Manufacturer’s Suggested Retail Price, for new 2023 CX-5 GX CD AWD (NXXN83AA00) is $33,375. As shown, purchase-from price, based on Manufacturer’s Suggested Retail Price, for new 2023 
CX-5 GT CD AWD (NXTN83AA00) is $41,975. Offers include freight and P.D.E. of $1,995, $10 OMVIC fee (all models), $20.00 Tire Stewardship Fee (all models – covering the cost to Mazda Canada of collecting and recycling tires) and $100 Air 
Conditioning charge (all models). Offers exclude HST. Offered pricing available to retail customers only. Licence, insurance, taxes and down payment (where applicable) are extra and may be required at the time of purchase. Retailer order/trade may 
be necessary on certain vehicles. Offers valid February 1 – 28, 2023, while supplies last. Lease and finance on approved credit for qualified customers only. Offers subject to change without notice. Visit mazda.ca or see your retailer for complete details.
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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. ◊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/$16,464/$15,455. Weekly lease payment of $95/$75/$70 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$795/$895 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 Ultimate Red 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 $795 down◊for 48 months with $1,095 down◊ for 48 months with $895 down◊

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

A cut above  
the competition. 
2023 TUCSON

Order today! 
Secure your rates 
with Hyundai Program 
Protection*
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καναδάς

Τ
ο Γραφείο Οικονομικής Υπευθυνότητας του Οντάριο (FAO) δημοσιεύει μια καυστική 
έκθεση που περιγράφει λεπτομερώς τις δαπάνες της κυβέρνησης του Ford για την 
υγειονομική περίθαλψη, αποκαλύπτοντας ότι η χωρητικότητα των νοσοκομείων θα 
μειωθεί σημαντικά έως το 2027-2028 λόγω της αυξανόμενης ζήτησης και ότι η επαρ-

χία διαθέτει πάνω από 21 δισεκατομμύρια δολάρια λιγότερα στον τομέα.
Ο FAO δημοσίευσε την έκθεση την Τετάρτη πριν από την προγραμματισμένη συνέντευξη 
Τύπου του πρωθυπουργού Doug Ford στις 10 π.μ. στο Pickering. Τεκμηριώνει ότι η κυβέρ-
νηση του Ford θα αποτύχει να χρηματοδοτήσει τρέχοντα προγράμματα στον τομέα της 
υγείας και θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της για επέκταση του προγράμματος σε νοσοκομεία, 
κατ’ οίκον φροντίδα και μακροχρόνια περίθαλψη.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 και της επακόλουθης κρίσης στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, ο Ford υποσχέθηκε δαπάνη δισεκατομμυρίων για τη δημιουργία 
μεγαλύτερης χωρητικότητας στην υγειονομική περίθαλψη, αλλά η έκθεση του FAO καταλή-
γει στο συμπέρασμα ότι η δεσμευμένη αύξηση της χωρητικότητας θα αντισταθμιστεί από 
την αυξανόμενη ζήτηση λόγω της γήρανσης πληθυσμός.
Ο FAO λέει ότι η επαρχία θα πρέπει να προσθέσει σημαντική χρηματοδότηση στο τρέχον 
σχέδιο υγειονομικής περίθαλψης ή να κάνει περικοπές στα προγράμματά της για να επιτύ-
χει τους στόχους. Οι προβλέψεις κυκλοφόρησαν καθώς το Οντάριο διαχειρίζεται έλλειψη 
νοσοκόμων και εργαζομένων προσωπικής υποστήριξης (PSW) — ένα έλλειμμα που ο FAO 
προβλέπει ότι θα συνεχιστεί κατά την εξαετή περίοδο πρόβλεψής του.

Η κυβέρνηση τoυ Οντάριο 
διαθέτει $21δις λιγότερα 
για τη χρηματοδότηση της 
υγειονομικής περίθαλψης

Διευθύνοντες σύμβουλοι 
σούπερ μάρκετ της χώρας 
αρνούνται τις κατηγορίες ότι ο 
πληθωρισμός των τιμών των 
τροφίμων οφείλεται στο κέρδος

Οι ηγέτες των μεγάλων αλυσίδων 
σούπερ μάρκετ του Καναδά 
επιμένουν ότι ο πληθωρισμός 
των τιμών των τροφίμων δεν 
προκαλείται από κερδοσκοπία και 
ότι τα περιθώριά τους στα κέρδη που 
σχετίζονται με τα τρόφιμα έχουν 
παραμείνει χαμηλά.

Ο
ι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι 
πρόεδροι των Loblaw Cos. Ltd., 
Metro Inc., και Empire Co. Ltd. 
— η οποία διαχειρίζεται αλυσί-

δες συμπεριλαμβανομένων των Sobeys, 
Safeway και FreshCo — εμφανίστηκαν την 
Τετάρτη ενώπιον μιας κοινοβουλευτικής ε-
πιτροπής που μελετά τις διογκωμένες τιμές 
των παντοπωλείων.
Η μαρτυρία τους ήρθε εν μέσω εκκλήσεων 
από ομοσπονδιακούς πολιτικούς, συμπε-
ριλαμβανομέ νης 
της υπουργού Οικο-
νομικών Chrystia 
Freeland και του 
αρχηγού του NDP 
Jagmeet Singh, να 
είναι πιο διαφανής η 
βιομηχανία σχετικά 
με το τι οδηγεί τα 
κέρδη της σε ρεκόρ.
Είναι «λάθος» να 
υποδηλώνουμε ότι 
τα παν τοπωλε ία 
ευθύνονται για τις υψηλές τιμές των τρο-
φίμων, είπαν και οι τρεις ηγέτες στα μέλη 
του κοινοβουλίου, λέγοντας ότι ο πληθωρι-
σμός των τροφίμων είναι παγκόσμιο πρό-
βλημα.
Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 
11,4 τοις εκατό τον Ιανουάριο σε σύγκριση 
με ένα χρόνο πριν, σχεδόν διπλάσιο από το 
συνολικό ποσοστό πληθωρισμού του 5,9 
τοις εκατό.
Ταυτόχρονα, σημειώθηκε άνοδος των 
εταιρικών κερδών, ενώ τα μεγάλα παντο-
πωλεία ξεπέρασαν τις επιδόσεις τους. 
Και οι τρεις εταιρείες σημείωσαν υψηλό-
τερα κέρδη το πρώτο εξάμηνο του 2022 

σε σύγκριση με τη μέση απόδοσή τους 
τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με 
έκθεση το περασμένο φθινόπωρο από το 
Agri-Food Analytics Lab στο Πανεπιστήμιο 
Dalhousie.
Το μικτό κέρδος της Loblaw το πρώτο εξά-
μηνο του 2022 ξεπέρασε τα προηγούμενα 
καλύτερα αποτελέσματα κατά 180 εκατομ-
μύρια δολάρια - που ισοδυναμεί με περί-
που ένα επιπλέον εκατομμύριο δολάρια 
την ημέρα, σύμφωνα με την έρευνα.
Ο Galen Weston, ο δισεκατομμυριού-
χος πρόεδρος της Loblaw, είπε ότι η εται-
ρεία έχει κάνει μεγαλύτερα κέρδη από τις 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις 
πωλήσεις ενδυμάτων και φαρμακείων, 
οι οποίες, όπως είπε, αντιπροσωπεύουν 
περισσότερο από το ήμισυ των δραστηρι-
οτήτων της.
Είπε ότι τα κέρδη της εταιρείας ανέρχο-

νται σε περίπου 1 $ για 
κάθε 25 $ που δαπα-
νώνται σε είδη παντο-
πωλείου και οι τιμές 
των τροφίμων έχουν 
αυξηθεί περίπου 25 
φορές πιο γρήγορα 
από τα περιθώρια κέρ-
δους στα τρόφιμα.
Μετά τη συνάντηση, 
ο Weston είπε στους 
δημοσιογράφους ότι 
αναγνωρίζει ότι το 

ζήτημα του πληθωρισμού των τροφίμων 
είναι «μια πολύ δύσκολη πρόκληση». Ερω-
τηθείς γιατί νόμιζε ότι αυτός και τα Loblaw 
είχαν γίνει τα πρόσωπα του προβλήματος, 
είπε: «Δεν ξέρω».
Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ρωτήθη-
καν εάν θα δεσμεύονταν να κοινοποιούν 
λεπτομερείς οικονομικές καταστάσεις 
με το Γραφείο Ανταγωνισμού, το οποίο 
μελετά εάν η έλλειψη ανταγωνιστικότη-
τας στον κλάδο των παντοπωλείων μπο-
ρεί να συμβάλλει σε υψηλότερες τιμές. 
Όλοι είπαν ότι το έκαναν και υπέδειξαν 
υποστήριξη για έναν νέο κώδικα δεοντο-
λογίας για τα παντοπωλεία.

Ο Καναδάς αρνήθηκε βίζα σε 
πολιτικό στέλεχος από την Κίνα το 
περασμένο φθινόπωρο

Η 
υπουργός Εξωτερικών Μέλανι 
Τζολί λέει ότι ο Καναδάς αρνή-
θηκε τη χορήγηση βίζας σε πολι-
τικό πράκτορα για την Κίνα το 

περασμένο φθινόπωρο λόγω ανησυχιών 
για ξένη παρέμβαση.
Είπε στους βουλευτές σε μια επιτροπή της 
Βουλής των Κοινοτήτων ότι ήταν το σωστό 
και μόνο ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί 
ο Καναδάς για να καταπολεμήσει τις ξένες 
παρεμβάσεις.
Η Τζολί καταθέτει καθώς η επιτροπή υπο-
θέσεων της Βουλής μελετά πιθανή ξένη 
παρέμβαση στις γενικές εκλογές του 2019 
και του 2021.
Η υπουργός λέει ότι η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων λαμβάνει σοβαρά υπόψη το θέμα και 
ότι θα έστελνε Κινέζους διπλωμάτες να μαζέψουν τα βαλίτσα «πολύ, πολύ γρήγορα» εάν 
υπήρχαν στοιχεία ότι παρενέβησαν στις εκλογές του Καναδά ή παραβίασαν τη Σύμβαση 
της Βιέννης
Μια επιτροπή βουλευτών που επιβλέπει την εθνική ασφάλεια λέει ότι έχει ξεκινήσει επί-
σης μελέτη για ξένες παρεμβάσεις, μετά από αίτημα του πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό.
Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας και Πληροφοριών των Βουλευτών ανα-
φέρει ότι θα εξετάσει την κατάσταση της ξένης παρέμβασης στις δημοκρατικές διαδικασίες 
του Καναδά από το 2018.
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εδώ Κύπρος

Έ
χουν ελεγχθεί 26 δικηγορικά γραφεία για το θέμα 
των διαβατηρίων και υπάρχει εποπτεία των κυ-
ρώσεων που έχουν επιβληθεί, ανέφερε ο Χρίστος 
Κληρίδης, Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορι-

κού Συλλόγου (ΠΔΣ). Ο κ. Κληρίδης μιλούσε στο πλαίσιο 
διάσκεψης Τύπου που παρέθεσε την Τετάρτη στη Λευκω-
σία ο ΠΔΣ αναφορικά με τον απολογισμό του Πειθαρχι-
κού Συμβουλίου Δικηγόρων για την περίοδο Οκτωβρίου 
2020 – Φεβρουαρίου 2023.
Ερωτηθείς για τον μεγάλο αριθμό καταγγελιών κατά την 
περίοδο 2020-2022 και τη σύνδεσή τους με το θέμα των 
προγράμματος πολιτογραφήσεων, ο κ. Κληρίδης εξή-
γησε ότι οι υποθέσεις αυτές εξετάζονται πρώτιστα από 
το Συμβούλιο του ΠΔΣ, που είναι η αρμόδια εποπτική 
αρχή δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας για το ξέπλυμα 
χρήματος.
Για το θέμα των διαβατηρίων, συνέχισε, έχουν γίνει έλεγ-
χοι σε 26 δικηγορικά γραφεία, στα 4 από τα οποία έχει 
επιδοθεί κατηγορητήριο, στα 5 έχει ήδη εκδοθεί και επι-
δοθεί απόφαση ενοχής, ενώ στα 3 έχει ήδη επιβληθεί 
και επιδοθεί απόφαση ποινής. Για 5 δικηγορικά γραφεία, 
ανέφερε, έχει ετοιμαστεί έκθεση και μελετάται από το 
Τμήμα κατά του Ξεπλύματος Χρήματος του ΠΔΣ, ενώ σε 
μία περίπτωση εκκρεμεί ποινική υπόθεση, την οποία χει-
ρίζεται η Νομική Υπηρεσία. Οκτώ υποθέσεις έχουν κλεί-
σει, αφού δεν υπήρξε διαπίστωση ή δεν κατέστη δυνατή 
η απόδειξη παράβασης, είπε ο κ. Κληρίδης.

Ακόμη, διευκρίνισε ότι το Συμβούλιο και το Πειθαρχικό 
Συμβούλιο του ΠΔΣ λειτουργούν παράλληλα, προσθέτο-
ντας ότι η σχέση του Πειθαρχικού Συμβουλίου με τις υπο-
θέσεις που αφορούν το θέμα των διαβατηρίων εκφράζε-
ται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι η παραπομπή υπο-
θέσεων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για είσπραξη προ-
στίμων. Μέχρι στιγμής, συμπλήρωσε, έχουν εισπραχθεί 
πρόστιμα περίπου 200.000 ευρώ για συμμόρφωση των 
δικηγορικών γραφείων. Ο δεύτερος τρόπος αφορά τη 
συμπεριφορά δικηγόρων σε σχέση με το θέμα των δια-
βατηρίων. Στην προκειμένη περίπτωση, είπε ο Πρόεδρος 
του ΠΔΣ, υπήρξε καταδίκη και επιβολή ποινής σε δικη-
γόρο, ο οποίος παρέπεμψε την υπόθεση στο Εφετείο.
Ο κ. Κληρίδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο μεγάλος 
αριθμός υποθέσεων για την περίοδο 2020-2022 οφείλε-
ται στην ατιμωρησία του παρελθόντος. Επιπλέον, τόνισε 
ότι υπήρξε ενθάρρυνση για παραπομπή υποθέσεων στο 
Συμβούλιο και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με μεγαλύ-
τερη ευκολία.
Απαντώντας σε ερώτηση, ο Πρόεδρος του ΠΔΣ εξέφρασε 
την πεποίθηση ότι τα παλαιότερα Πειθαρχικά Συμβούλια 
έπρεπε να είχαν ενεργήσει με μεγαλύτερη σπουδή για να 
μην επιτρέψουν το backlog, εξαιτίας του οποίου διαιω-
νίζονται υποθέσεις και δεν επιβάλλονται ποινές. Αναφε-
ρόμενος στο ύψος και το είδος των ποινών, υπογράμμισε 
ότι το τρέχον συμβούλιο του ΠΔΣ για πρώτη φορά αφαί-
ρεσε άδειες.

Ελέγχθηκαν 26 δικηγορικά γραφεία για τα 
διαβατήρια: Πόσα βρέθηκαν «ένοχα»

Υφ. Τουρισμού: Προσδοκίες για πέραν των 
200.000 τουριστών από Γερμανία

Ι
διαίτερα ενθαρρυντικές προοπτικές από τη 
γερμανική αγορά διαπιστώνει ο νέος Υφυ-
πουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, ο ο-
ποίος σημειώνει πως βάσει των εκτιμήσεων 

οι αφίξεις Γερμανών επισκεπτών φέτος αναμένο-
νται ότι θα σπάσουν το φράγμα των 200.000 για 
πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια.
Στο πρώτο του ταξίδι μετά την ανάληψη των 
καθηκόντων του, ο κ. Κουμής επικεφαλής αντι-
προσωπείας του Υφυπουργείου, μετέβη στο 
Βερολίνο για την έκθεση ΙΤΒ, που θεωρείται μια 
από τις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις στον 
κόσμο.
Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υφυπουργός Του-
ρισμού, κατά την παρουσία του στη γερμανική 
πρωτεύουσα είχε σειρά επαφών με τουριστικούς 
οργανισμούς από την Ευρώπη κατά κύριο λόγο 
και έγιναν οι πρώτες επαφές ειδικά με την γερμα-
νική αγορά και τους εκπροσώπους του κυπρια-
κού τουρισμού στην χώρα. Παραχώρησε επίσης 
και τις πρώτες του συνεντεύξεις σε ένα γερμανικό 

περιοδικό και στο κανάλι του τουριστικού κολοσ-
σού ΤUI.
«Οι εκτιμήσεις για την γερμανική αγορά είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικές», ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο 
κ. Κουμής από το Βερολίνο, προσθέτοντας πως 
«προσδοκούμε ότι θα σπάσουμε το φράγμα των 
200.000 επισκεπτών από τη Γερμανίαγια πρώτη 
φορά μετά από 26 χρόνια».
«Συνεχίζουμε την σκληρή δουλειά και για την 
γερμανική αγορά αλλά και τις άλλες αγορές», 
συμπλήρωσε.
Ο κ. Κουμής σημείωσε επίσης πως σε κάθε συνά-
ντηση τίθεται και το θέμα των ειδικών μορφών 
τουρισμού, ποντάροντας στην αύξηση του εναλ-
λακτικού τουρισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, 
έγιναν κάποιες συζητήσεις για τον αθλητικό του-
ρισμό με κάποιες εταιρείες.
Υπενθυμίζεται ότι το 2022 οι αφίξεις από τη γερ-
μανική αγορά σημείωσαν ρεκόρ των 20 τελευ-
ταίων ετών, καταγράφοντας αύξηση 31% σε 
σύγκριση με το 2019.

M
ια ολιστική προσέγγιση και μετατροπή των προκλήσεων σε 
ευκαιρίες, είναι ο σωστός δρόμος για το μέλλον της ναυτιλί-
ας μας, ανέφερε η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζη-
μανώλη, σημειώνοντας ότι η νέα κυβέρνηση έχει ένα φιλό-

δοξο όραμα και ξεκάθαρους στόχους για την κυπριακή ναυτιλία.
Η Μαρίνα Χατζημανώλη χαιρέτισε, την Τρίτη, το 6ο ετήσιο Κυπριακό 
ναυτιλιακό φόρουμ της Capital Link, στη Λεμεσό, αναφέροντας ότι 
πρώτη προτεραιότητα του Υφυπουργείου της αποτελεί η παροχή υψηλής 
ποιότητας δημόσιων υπηρεσιών στην ναυτιλιακή βιομηχανία του τόπου.
Η Κύπρος, συνέχισε, έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην απλο-
ποίηση όλων των διαδικασιών, στη μείωση της γραφειοκρατίας και 
στη δημιουργία μιας ναυτιλιακής διοίκησης χωρίς την ανάγκη έντυπων 
εγγράφων, σε μια προσπάθεια, όχι μόνο να μειώσει το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα της, αλλά κυρίως να παρέχει μια πιο ευέλικτη, αποτελεσμα-
τική, αποδοτική και πελατοκεντρική υπηρεσία, που θα αυξήσει περαι-
τέρω την ελκυστικότητα του Κυπριακού Μητρώου και των σχετικών 
υπηρεσιών του.
Προς αυτή την κατεύθυνση, πρόσθεσε, το Υφυπουργείο δημιουργεί ένα 
μονοθυριδικό πλαίσιο ναυτιλιακής εξυπηρέτησης, μέσα από τον ψηφι-
ακό μετασχηματισμό του, το οποίο θα μεγιστοποιήσει την λειτουργική 
του αποτελεσματικότητα.
«Επιπλέον, η εφαρμογή του Περί Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης 
Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.) Νόμου που θεσπίστηκε τον Οκτώβριο του 2022 θα 
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής σημαίας στη διεθνή 
ναυτιλία καθώς και θα απλοποιήσει τις διαδικασίες και το καθεστώς λει-
τουργίας των κυπριακών ναυτιλιακών εταιρειών που κατέχουν κυπριακά 
πλοία», συμπλήρωσε.
Υποδεικνύοντας ότι οι δράσεις του Υφυπουργείου δεν περιορίζονται 
στην ανάπτυξη του μητρώου πλοίων, η Υφυπουργός είπε πως αυτές επε-
κτείνονται και στην περαιτέρω ανάπτυξη του ναυτιλιακού μας συμπλέγ-
ματος και ότι «όλες οι προσπάθειές μας στοχεύουν στην ενίσχυση του 
ρόλου μας στη διεθνή ναυτιλιακή αρένα και στην παροχή γόνιμων συν-
θηκών για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλιακής μας βιομηχανίας».
Η κ. Χατζημανώλη είπε πως μια από τις κύριες σημερινές προκλήσεις 
είναι η μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή ναυτιλία και διαβεβαίωσε 
ότι «η Κύπρος υποστηρίζει τη ναυτιλιακή βιομηχανία για την επίτευξη 
των στόχων της για την απαλλαγή από την απανθρακοποίηση, παρέ-
χοντας πράσινα φορολογικά κίνητρα σε πλοιοκτήτες και διαχειριστές, 
ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας πλοία του κυπριακού νηολογίου, 
ώστε να χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, όπως βιοκαύσιμα και 
υδρογόνο».
«Αυτό, μαζί με ένα μοναδικό σύνολο ανταγωνιστικών πλεονεκτημά-
των, επέτρεψε στην Κύπρο να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί σε ναυτιλιακό 
κέντρο παγκόσμιας κλάσης», συμπλήρωσε.
Την ίδια ώρα η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι παρά το παράνομο τουρ-
κικό εμπάργκο στα υπό κυπριακής σημαίας πλοία, το κυπριακό νηολό-
γιο έχει εξελιχθεί σημαντικά, με ισχυρή φωνή και μεγάλο εκτόπισμα στη 
διεθνή ναυτιλιακή σκηνή, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στις διαδι-
κασίες λήψεως αποφάσεων, ενώ συμβάλλει αποτελεσματικά στις παγκό-
σμιες και ευρωπαϊκές θαλάσσιες πολιτικές.
«Το σταθερό οικονομικό και φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, 
καθώς και ο πλούτος της τεχνογνωσίας που προσφέρει η κυπριακή 
ναυτιλία, προσέλκυσαν σημαντικό αριθμό εμπορικών εταιρειών στην 
Κύπρο», είπε η κ. Χατζημανώλη, υποδεικνύοντας ότι την τελευταία 
δεκαετία υπήρξε αξιοσημείωτη αύξηση στον αριθμό των εταιρειών που 
είναι εγγεγραμμένες στο σύστημα φόρου χωρητικότητας και συγκεκρι-
μένα από 95 σε 320 εταιρείες.

Χατζημανώλη: Φιλόδοξο 
όραμα και ξεκάθαρους στόχους 
για την κυπριακή ναυτιλία
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Η Κυβέρνηση προτίθεται 
να προχωρήσει άμεσα 
σε ενέργειες για 
θεσμοθέτηση του θεσμού 
της Επιτρόπου Ισότητας 
των Φύλων, είπε η 
Υπουργός Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως, 
Άννα Κουκκίδη-
Προκοπίου, σε δηλώσεις 
της στο ΚΥΠΕ με την 
ευκαιρία της Παγκόσμιας 
Ημέρας της Γυναίκας.

Η 
Υπουργός Δικαιοσύ-
νης, ως αρμόδια Υ-
πουργός γ ια τα θέ-
ματα Ισότητας των 

Φύλων και ειδικότερα για τα 
θέματα πρόληψης και καταπο-
λέμησης της βίας κατά των γυ-
ναικών, εξέφρασε, παράλληλα, 
την ετοιμότητά της για άμεση 
προώθηση και εφαρμογή της 
πρώτης Εθνικής Στρατηγικής 
και του πρώτου Εθνικού Σχε-
δίου Δράσης για την Πρόλη-
ψη και Καταπολέμηση της Έμ-
φυλης Βίας που καταρτίστηκαν 
πρόσφατα, με χρονικό ορίζο-
ντα υλοποίησης την πενταετία 
2023-2028.
Σημείωσε, επίσης, ότ ι σ το-
χευμένες δράσεις θα προω-
θηθούν με σκοπό την αποδό-
μηση παρωχημένων κοινω-
νικών και σεξιστικών στερε-
οτύπων και αντιλήψεων που 
αποτελούν και βασική γενεσι-
ουργό αιτία των ανισοτήτων 
και των διακρίσεων σε βάρος 
των γυναικών.
Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, με την 
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας της Γυναίκας, η Υπουργός 
Δικαιοσύνης και Δημοσ ίας 
Τάξεως είπε ότι η 8η Μαρτίου 
αποτελεί ημέρα υπόμνησης 
των διαχρονικών αγώνων και 
των συλλογικών κατακτήσεων 

των γυναικών ανά την υφήλιο.
«Χρειάστηκαν δυστυχώς δεκα-
ετίες συνεχών και εντατικών 
διεκδικήσεων για να μπορούν 
οι γυναίκες να απολαμβάνουν 
σήμερα ανεμπόδιστα θεμελι-
ώδη ανθρώπινα δικαιώματα 
και ελευθερίες. Εκ μέρους της 
Πολιτείας, καταθέτω την αμέ-
ριστη εκτίμηση και το σεβα-
σμό μου προς όλες ανεξαιρέ-
τως τις γυναίκες της Κύπρου 
και τις διαβεβαιώνω ότι η νεο-
εκλεγε ίσα Κυβέρνηση του 
Νίκου Χριστοδουλίδη θα κρα-
τήσει τα θέματα ισότητας των 
φύλων ψηλά στην πολιτική της 
ατζέντα», πρόσθεσε.
Είπε ,  επ ιπρόσ θε τα,  ότ ι  η 
παροχή ίσων ευκαιριών σε 
άν τρες και γυναίκες σε όλα 
τα επίπεδα και εκφάνσεις του 
δημόσιου και ιδιωτικού βίου 
αποτελεί θεμελιακή προϋπό-
θεση για την επίτευξη ουσια-
στικής κοινωνικής αλλαγής και 
προόδου.
«Ως αρμόδια Υπουργός για τα 
θέματα Ισότητας 
των Φύλων και 
ειδικότερα για τα 
θέματα πρόλη-
ψης και καταπο-
λέμησης της βίας 
κατά των γυναι-
κ ώ ν  ε κφ ρ ά ζ ω 
την ε τοιμότητά 
μου γ ια άμεση 
προώθηση και εφαρμογή της 
πρώτης Εθνικής Στρατηγικής 
και του πρώτου Εθνικού Σχε-
δίου Δράσης για την Πρόληψη 
και Καταπολέμηση της Έμφυ-
λης Βίας που καταρτίστηκαν 
πρόσφατα, με χρονικό ορίζο-
ντα υλοποίησης την πενταετία 
2023-2028», συμπλήρωσε.
Πρόκειται, συνέχισε η Υπουρ-
γός Δικαιοσύνης, για έγγραφα 
και δεσμεύσεις πολιτικής που 
φιλοδοξούν ν’ αν τ ιμε τωπί-

σουν ολιστικά και ολοκληρω-
μένα το πολυσύνθετο πρό-
βλημα της έμφυλης βίας, στη 
βάση θυματοκεντρικών προ-
σεγγίσεων, οι οποίες θέτουν 
τις γυναίκες στο επίκεντρο των 
μεταρρυθμιστικών τους δρά-
σεων.
«Η Κυβέρνηση προτίθεται να 
προχωρήσει άμεσα σε ενέρ-
γειες γ ια θεσμοθέτηση του 
θεσμού της Επιτρόπου Ισότη-
τας των Φύλων. Στοχευμένες 
δράσεις θα προωθηθούν επί-
σης με σκοπό την αποδόμηση 
παρωχημένων κοινωνικών και 
σεξιστικών στερεοτύπων και 
αν τ ιλήψεων που αποτελούν 
και βασική γενεσιουργό αιτία 
των ανισοτήτων και των δια-
κρίσεων σε βάρος των γυναι-
κών», σημείωσε. Παράλληλα, 
είπε η Υπουργός Δικαιοσύ-
νης, θα προωθηθούν μέτρα 
και πολιτικές με στόχο την ενί-
σχυση της γυναικείας απασχό-
λησης και επιχειρηματικότη-
τας, τη συμφιλίωση του έμφυ-

λ ο υ  χ ά σ μ α τ ο ς 
στις αμοιβές και 
τη σύζευξη προ-
σωπικών, οικογε-
νειακών και επαγ-
γελματικών υπο-
χ ρεώ σ εων τ ων 
γυναικών.
Ε π ε σ ή μ α ν ε , 
α κ ό μ η ,  ό τ ι  η 

έμπρακτη ενίσχυση των γυναι-
κών σ τους πολ λαπλούς και 
συχνά ε τερόκλητους ρόλους 
που αναλαμβάνουν σε προσω-
πικό και επαγγελματικό επί-
πεδο αποτελεί κορωνίδα των 
προσπαθειών για διασφάλιση 
της ποιότητας και του επιπέδου 
ζωής και ευημερίας τους.
«Βασική επιδίωξη και αναγκαι-
ότητα αποτελεί επίσης η ενί-
σχυση των ψηφιακών δεξιοτή-
των των γυναικών, σε ένα κόσμο 

διαρκώς και ταχύτατα εξελισ-
σόμενο τεχνολογικά, καθώς και 
η επίτευξη ισόρροπης συμμε-
τοχής ανδρών και γυναικών σε 
θέσεις λήψεως αποφάσεων στη 
δημόσια και πολιτική σφαίρα», 
συμπλήρωσε.
Ως  Πολι τ ε ία ,  σ υνέ χ ισ ε  η 
Υπουργός Δικαιοσύνης, «ανα-
γνωρίζουμε και κατανοούμε 
πλήρως τ ις πολλαπλές προ-
κλήσεις και δυσχέρειες που 
καλούν τα ι  ν ’  αν τ ιμε τωπί -
σουν καθημερινά οι μητέ-
ρες, οι εργαζόμενες, οι άνερ-
γες γυναίκες, οι μονογονείς, 
οι αγρότ ισσε ς, οι με τανά-
στριες, οι πρόσφυγες, οι αιτή-
τριες ασύλου, οι γυναίκες που 
πλήτ τον ται εν τονότερα από 
τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, οι ηλικιωμένες, 
οι γυναίκες με αναπηρίες, οι 
γυναίκες που αντιμετωπίζουν 
διακρίσεις λόγω του σεξουα-
λικού προσανατολισμού ή της 
ταυτότητας φύλου τους και οι 
γυναίκες που βιώνουν κάθε 
μορφής κακοποίηση και παρα-
βίαση βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους».
Υπογράμμισε,  παράλ ληλα, 
ότι η Παγκόσμια Ημέρα της 
Γυναίκας δεν προσφέρε ται 
για εφησυχασμό και ευχολό-
για, αλλά αποτελεί μέρα από-
δοσης ευγνωμοσύνης σε κάθε 
γυναίκα ξεχωριστά για τους 
αγώνες και την πολύτιμη προ-
σφορά της στην κοινωνία.
«Με την ευκαιρία της Διεθνούς 
Ημέρας της Γυναίκας διαβεβαι-
ώνω ξανά όλες τις γυναίκες ότι 
θα εργαστώ με γνώμονα την 
προστασία και προώθηση των 
δικαιωμάτων τους σε μια κοι-
νωνία ισότητας, συμπερίλη-
ψης, αποδοχής της ετερότητας 
και αδιαπραγμάτευτου σεβα-
σμού των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων», κατέληξε.

 Το φετινό καλοκαίρι προβλέ-
πεται να είναι πιο δύσκολο 
για την αντιμετώπιση των 
δασικών πυρκαγιών, εξαιτίας 
του ξηρού χειμώνα, είπε στην 
κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Περιβάλλοντος ο Χαράλα-
μπος Αλεξάνδρου, διευθυ-
ντής του Τμήματος Δασών, 
προσθέτοντας ότι υπάρχουν 
και ελλείψεις σε προσωπικό 
και μέσα πυρόσβεσης.
Σε δηλώσεις του μετά την 
ολοκλήρωση της συνεδρί-
ασης της Επιτροπής Περι-
βάλλοντος, ο κ. Αλεξάνδρου 
σημείωσε, παρόλο που τα 
τελευταία χρόνια έχει σημει-
ωθεί σημαντική πρόοδος, 
πρέπει να εργαζόμαστε συνε-
χώς για τη βελτίωση και ενί-
σχυση του συστήματος.
Αυτή η ενίσχυση, ανέφερε, 
έχει τροχοδρομηθεί για το 
2024-2025 «άρα καλούμαστε 
σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, 
με τις ελλείψεις που έχουμε 
και σε προσωπικό και σε μέσα 
να διαχειριστούμε αυτή την 
κατάσταση».
Η μάχη φέτος φαίνεται να 
ε ίναι δυσκολότερη από 
πέρσι, λόγω του ότι ο χει-
μώνας φέτος δεν ήταν τόσο 
καλός όσο ο περσινός, πρό-
σθεσε.
«Βεβαιότατα είμαστε έτοι-
μοι» να αντιμετωπίσουμε 
πυρκαγιές, απάντησε σε σχε-
τική ερώτηση. «Εργαζόμαστε 
αυτή η ετοιμότητα να ανέβει 
στον ύψιστο δυνατό βαθμό 
και από 1η Μαΐου που αρχίζει 
η περίοδος ψηλού κινδύνου 
να είμαστε πανέτοιμοι».
Φέτος θα υπάρχουν 8 πτητικά 
μέσα, μαζί με τη μίσθωση 
υπηρεσιών, συν τα πτητικά 
μέσα από Αστυνομία, Εθνική 
Φρουρά και τις Βρετανικές 
Βάσεις, ανέφερε ο κ. Αλεξάν-
δρου.
Επιπλέον, ο κ. Αλεξάνδρου 
σημείωσε ότι είναι σχεδόν 
έτοιμη προς κατάθεση στη 
Βουλή ολοκληρωμένη προ-
σέγγιση του θέματος για την 
αύξηση των ποινών για τις 
πυρκαγιές. 

Γιατί το φετινό 
καλοκαίρι θα είναι 
πιο δύσκολο για 
την αντιμετώπιση 
πυρκαγιών

Yπ. Δικαιοσύνης: Θεσμοθετείται άμεσα ο 
θεσμός Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων
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διεθνή νέα

Η Τουρκία αναγνώρισε ότι οι δύο 
χώρες έχουν κάνει «σημαντικά 
βήματα» - Άγνωστο πότε θα 
συνεχιστούν οι συζητήσεις 

Η 
Τουρκία αναγνώρισε ότι η Σουη-
δία και η Φινλανδία έχουν λάβει 
απτά μέτρα για να απαντήσουν 
στις ανησυχίες της Άγκυρας σχε-

τικά με τις προσπάθειές τους να ενταχθούν 
στο ΝΑΤΟ και οι τρεις χώρες θα πραγματο-
ποιήσουν περαιτέρω συναντήσεις, δήλωσε 
σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της 
Σουηδίας για τη διαδικασία ένταξης .
«Βλέπουμε ότι η Τουρκία αναγνώρισε ότι 
τόσο η Σουηδία όσο και η Φινλανδία έχουν 
κάνει συγκεκριμένα βήματα σε αυτή τη συμ-
φωνία, κάτι που αποτελεί καλό σημάδι», 
δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής 
Όσκαρ Στένστρομ σε συνέντευξη Τύπου στα 

κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ μετά από τριμε-
ρείς συνομιλίες.
Ο Σουηδός αξιωματούχος αναφερόταν σε 
ένα μνημόνιο για τα βήματα προς την τουρ-
κική επικύρωση που υπεγράφη πέρυσι από 
την Τουρκία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία.
Δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες για νέες 
συναντήσεις
Ο ίδιος τόνισε ότι οι τρεις χώρες θα πραγμα-
τοποιήσουν περαιτέρω συναντήσεις, αλλά 
δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τη διεξα-
γωγή αυτών.
Παράλληλα είπε ότι η τουρκική πλευρά 
δεν δήλωσε αν η Στοκχόλμη και το Ελσίνκι 
εκπλήρωσαν όλα τα σημεία της περσι-
νής τριμερούς συμφωνίας, εκφράζοντας 
ωστόσο την αισιοδοξία ότι είναι πιθανό το 
νέο κοινοβούλιο που θα προκύψει μετά τις 
τουρκικές εκλογές του Μαΐου θα ψηφίσει 
υπέρ της επικύρωσης της ένταξης των δύο 
σκανδιναβικών χωρών.

Μ
ετά από οκτώ  χρόνια δικαστι-
κών αγώνων ο Ντμίτρι Ριμπο-
λόβλεφ φαίνεται πως δικαιώ-
νεται στην αντιπαράθεσή του 

με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s τον ο-
ποίο έχει κατηγορήσει ότι διευκόλυνε τον 
Ελβετό έμπορο τέχνης Ίβς Μπουβιέ να υπερ-
χρεώσει 15 έργα τέχνης αξίας περίπου 1 δι-
σεκατομμυρίου δολαρίων.
Ο δικαστής της νότιας Περιφέρειας της Νέας 
Υόρκης κ. Τζές Φούρμαν στην 76σέλιδη ανα-
φορά του δικαιώνει τον Ντμίτρι Ριμπολό-
βλεφ παρόλο που απέρριψε αρκετά αιτήματα 
από την καταγγελία του ιδιοκτήτη της ποδο-
σφαιρικής Μονακό.
Ο δικαστής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο 
οίκος Sothebys πρέπει να καθίσει στο εδώλιο 
για τέσσερα έργα μεταξύ των οποίων το έργο 
Salvator Mundi του Λεονάρντο Ντα Βίντι 
που αργότερα είχε πωληθεί από τον οίκο 
Christie’s έναντι 450,3 εκατομμυρίων δολα-
ρίων. Σε δηλώσεις του ο δικηγόρος της πλευ-
ράς Ριμπολόβλεφ Ντάν Κορνστέιν ανέφερε: 
«Ο δικαστής κ. Φούρμαν συμφώνησε σε 
πολλά από τα επιχειρήματά μας. Αν και δεν 
δέχτηκε όλα τα αιτήματά μας και τις συναλλά-
γες που έγιναν με τον οίκο Sotheby’s οι αξιώ-
σεις μας αντιστοιχούν σε ζημία άνω των 200 
εκατομμυρίων δολαρίων».
Ο νεουρκέζος δικαστής πάντως συμβού-
λεψε τους δικηγόρους των δυο πλευρών να 
καθίσουν να τα βρουν εξωδικαστικά κάτι το 
οποίο εξετάζεται από την πλευρά του Ντμί-
τρι Ριμπολόβλεφ και του Οίκου Sotheby’s.  
Προς το παρόν ο δικαστής έχει αφήσει εκτός 
της συγκεκριμένης δικαστικής έρευνας τον 
Ελβετό έμπορο τέχνης Ίβς Μπουβιέ ο οποίος 
είναι και ο κύριος υπέυθυνος της απάτης 
εις βάρος του Ρώσου κροίσου, όπως ανα-
φέρουν ξένα δημοσιεύματα. Μάλιστα και ο 
οίκος Sotheby’s δεν έχει αμφισβητήσει ότι ο 
Ριμπολόβλεφ έπεσε θύμα απάτης, αλλά έχει 

αρνηθεί ότι είχε οποιαδήποτε γνώση αυτής, 
ενώ έχει ισχυριστεί ότι δεν έκανε κάτι που 
να διευκολύνει τον Ελβετό έμπορο τέχνης. 
Ωστόσο έγγραφο που έχει στη διάθεσή του 
ο νεουρκέζος δικαστής δείχνει την προνο-
μιακή σχέση που είχαν μεταξύ τους ο Ίβς 
Μπουβιέ και ο οίκος Sotheby’s την περίοδο 
2005-2015 όπου καταγράφηκαν περισσότε-
ρες από 800 συναλλαγές έργων τέχνης.
Να υπενθυμίσουμε ότι στις 2 Οκτωβρίου 
2018 ο Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ κατέθεσε 
αγωγή ύψους 380 εκατομμύριων δολαρίων 
στο αμερικανικό περιφερειακό δικαστήριο 
στη Νέα Υόρκη εναντίον του οίκου Sotheby’s 
υποστηρίζοντας ότι «βοήθησε ουσιαστικά 
στη μεγαλύτερη απάτη με έργα τέχνης στην 
ιστορία».
Η αγωγή που κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη 
αποκαλύπτει τα ηλεκτρονικά μηνύματα που 
σύμφωνα με τον Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ είχαν 
ανταλλάξει ο Ιβς Μπουβιέ με τον κ. Σάμιουελ 
Βαλέτε ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος του 
οίκου Sotheby’s στον τομέα των ιδιωτικών 
πωλήσεων, κάθε φορά που ήταν να αγορα-
στεί ένα έργο τέχνης από τον Ρώσο κροίσο, 
και που σύμφωνα με την πλευρά του Ντμίτρι 
Ριμπολόβλεφ αποδεικνύουν την απάτη που 
είχε στηθεί εις βάρος του.
Στις 24 σελίδες της αγωγής η οποία κατα-
τέθηκε από τις εταιρείες Accent Delight 
International LTD και Xitrans Finance LTD με 
έδρα στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους 
συμφερόντων της οικογένειας Ριμπολό-
βλεφ και που είχε φέρει για πρώτη φορά 
στη δημοσιότητα το protothema.gr αναφέ-
ρονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά 
με τα emails που αντάλλασαν ο Ιβς Μπουβιέ 
και ο Σαμιουέλ Βαλέτε αλλά και για τις υπερ-
τιμολογήσεις που έκανε ο Ελβετός έμπορος 
τέχνης εις βάρος του Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ 
αποκομίζοντας εκατομμύρια δολάρια κάθε 
φορά.

Ριμπολόβλεφ: Δικαιώθηκε στη δίκη με 
τους Sotheby’s για απάτη 1 δισ. δολαρίων 
εις βάρος του 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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ΝΑΤΟ: Σουηδία, Φινλανδία και 
Τουρκία συνεχίζουν τις συναντήσεις 
για να άρει το βέτο η Άγκυρα

Τ
α παιδιά του πρίγκιπα Χάρι και της συ-
ζύγου του Μέγκαν Μαρκλ, ο 3 ετών 
Άρτσι και η ενός έτους Λίλιμπετ, θα 
αποκαλούνται «πρίγκιπας» και «πρι-

γκίπισσα».
Το ζεύγος χρησιμοποίησε για πρώτη φορά 
δημοσίως τον τίτλο για να ανακοινώσει τη 
βάπτιση της κόρης του.
Με βάση το βασιλικό πρωτόκολλο, τα εγγό-
νια του μονάρχη μπορούν να πάρουν τους 
τίτλους του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας. Τα 
παιδιά του ζεύγους μπορούν να χρησιμοποι-
ήσουν τον τίτλο, αφότου ο Κάρολος, ο πατέ-
ρας του Χάρι, έγινε βασιλιάς τον περασμένο 
Σεπτέμβριο.
Ο κανόνας τέθηκε σε ισχύ το 1917 από τον 
τότε βασιλιά Γεώργιο Ε΄ και ορίζει ότι τους 
τίτλους αυτούς μπορούν να τους φέρουν τα 
εγγόνια του μονάρχη, αλλά όχι και τα δισέγ-
γονά του. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορού-
σαν να ονομάζονται όσο ήταν εν ζωή η βασί-
λισσα Ελισάβετ, της οποίας ο Άρτσι και η Λίλι-
μπετ ήταν δισέγγονα.
Μέχρι και σήμερα δεν ήταν γνωστό αν το 

ζευγάρι, που αποποιήθηκε τα βασιλικά καθή-
κοντά του τον Μάρτιο του 2020 και ζει πλέον 
στην Καλιφόρνια, ήθελε να αποκαλούνται με 
τους τίτλους αυτούς τα δύο νήπια. «Μπορώ 
να επιβεβαιώσω ότι η πριγκίπισσα Λίλιμπετ 
Νταϊάνα βαπτίστηκε την Παρασκευή, 3 Μαρ-
τίου, από τον αρχιεπίσκοπο του Λος Άντζε-
λες, αιδεσιμώτατο Τζον Τέιλορ» ανέφερε ένας 
εκπρόσωπος του ζεύγους.
Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είπαν ότι «εν 
ευθέτω χρόνω» θα ανανεώσουν τον ιστό-
τοπό τους για να συμπεριλάβει τους τίτλους 
του Άρτσι και της Λίλιμπετ.
Πριν από δύο χρόνια η Μέγκαν Μαρκλ υπο-
στήριξε σε μια συνέντευξή της ότι η βρετα-
νική βασιλική οικογένεια αρνήθηκε να δώσει 
τον τίτλο στον γιο της, Άρτσι, και ότι γίνονταν 
συζητήσεις για το πόσο σκούρο θα μπο-
ρούσε να είναι το δέρμα του.
Η βάπτιση της μικρότερης κόρης τους έγινε 
λίγες ημέρες αφότου ο βασιλιάς Κάρολος 
έκανε έξωση στο ζεύγος από το σπίτι που 
τους είχε παραχωρήσει η Ελισάβετ στη Βρε-
τανία, το Φρόγκμορ Κόταζ. 

Πρίγκιπας και πριγκίπισσα θα 
αποκαλούνται τα παιδιά του Χάρι και 
της Μέγκαν 



2110 Μαρτίου 2023
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Γ
ια δεύτερη χρονιά, ο Βολοντίμιρ Ζε-
λένσκι ζήτησε από την Ακαδημία να 
κάνει μια εμφάνιση στα βραβεία των 
Όσκαρ για να ευαισθητοποιηθεί το 

κοινό όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία και για δεύτερη χρονιά το αίτημά του α-
πορρίφθηκε.
Τον τελευταίο χρόνο, ο Ζελένσκι έχει εμφα-
νιστεί σε απονομές βραβείων, κινηματο-
γραφικά φεστιβάλ, ακόμα και στο Χρηματι-
στήριο της Νέας Υόρκης, όμως η Ακαδημία 
δηλώνει απρόθυμη να του προσφέρει λίγα 
λεπτά προβολής.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο Variety, πηγές 
αναφέρουν ότι συνεργάτης του Ζελένσκι 
έκανε έκκληση στην Ακαδημία να συμπερι-
λάβει τον πρόεδρο στη διοργάνωση, αλλά 
αυτή δεν εισακούστηκε. Στο μεταξύ, η Ακα-

δημία αρνείται να σχολιάσει την απόφαση 
αυτή, μέχρι στιγμής. 
Μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ο 
Ζελένσκι έχει εμφανιστεί στα Φεστιβάλ 
Καννών και Βενετίας μέσω δορυφόρου. Επι-
πλέον, συμμετείχε στα βραβεία Γκράμι και 
μέσω της οθόνης, παρενέβη στην έναρξη 
συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου της Νέας 
Υόρκης. 
Παρ’ όλα αυτά, η Ακαδημία δεν είναι ο 
μόνος θεσμός που απορρίπτει τον Ζελέν-
σκι. Τον Σεπτέμβριο, η ομάδα του Ουκρα-
νού προέδρου προσέγγισε τους διοργα-
νωτές του φεστιβάλ στο Τορόντο για έναν 
σύντομο χαιρετισμό, αλλά και εκεί η εξέλιξη 
δεν ήταν θετική.

«Φουντώνουν» οι πληροφορίες 
ότι το Πεκίνο ενισχύει τη Ρωσία με 
οπλικά συστήματα, προσφέροντας 
στη Μόσχα στρατηγικό 
πλεονέκτημα στον πόλεμο με την 
Ουκρανία

Τ
ην αίσθηση ότι Κίνα και Ρωσία βρί-
σκονται πιο κοντά από ποτέ στις 
κοινές, γεωπολιτικές τους επιδιώ-
ξεις αποκομίζουν ολοένα και πε-

ρισσότερο τις τελευταίες ημέρες οι Δυτι-
κοί ηγέτες, βαθιά προβληματισμένοι για 
τα επόμενα βήματα του Πεκίνου. Με δε-
δομένο ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρί-
σκεται σε μια κρίσιμη καμπή, η έντονη δι-
πλωματική κινητικότητα που αναπτύσσει 
εσχάτως η Κίνα έχει θορυβήσει σοβαρά 
πλέον και τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, 
υπό τον φόβο της εγκατά-
λειψης της στάσης ουδετε-
ρότητας, την οποία είχε ε-
πιλέξει το Πεκίνο τους τε-
λευταίους δώδεκα μήνες.
Την παγκόσμια αγωνία 
απέναντι στα πραγματικά 
σχέδια της Κίνας εκτό-
ξευσε το ξαφνικό ταξίδι 
του Λευκορώσου προέ-
δρου Αλεξάντερ Λουκασένκο στην κινε-
ζική πρωτεύουσα, όπου έγινε δεκτός από 
τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, βαθαίνοντας 
το χάσμα της Χώρας του Κόκκινου Δράκου 
με τη Δύση. Σε αυτό το σκηνικό, η άρνηση 
του Πεκίνου να δικάσει -για άλλη μία 
φορά- τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 
στα μέσα της εβδομάδας κατά τη Σύνοδο 
των Υπουργών Εξωτερικών των G20 ήρθε 
να ενισχύσει τις συσσωρευμένες υποψίες 
της Ουάσινγκτον ότι «κάτι κινείται» στα 
ρωσοσινικά σύνορα, ακόμα και αν πρό-
κειται για κινεζικά όπλα.
Σύμφωνα με τη «Wall Street Journal», σε 
αυτή τη φάση τα κινεζικά όπλα «θα μπο-
ρούσαν να στηρίξουν την πολεμική προ-
σπάθεια της Ρωσίας στην Ουκρανία», 
καθώς οποιαδήποτε κίνηση του Πεκί-
νου προς αυτή την κατεύθυνση θα βοη-
θούσε καίρια τις ρωσικές δυνάμεις στην 
παρούσα χρονική συγκυρία, όπου και 
οι δύο πλευρές επιδιώκουν να ανοίξουν 
βηματισμό νίκης, δημιουργώντας νέα 
δεδομένα στο πεδίο της μάχης. Στην πραγ-
ματικότητα, οι στρατιωτικές προμήθειες 
από την Κίνα θα παρείχαν στη Ρωσία, 

όπως επισημαίνει η ίδια εφημερίδα, 
στρατηγικό πλεονέκτημα, αφενός «λόγω 
της συμβατότητας των κινεζικών και των 
ρωσικών οπλικών συστημάτων και αφετέ-
ρου λόγω της μεγάλης στρατιωτικής κατα-
σκευαστικής βάσης του Πεκίνου».
Σε αυτή την προοπτική, Αμερικανοί αξιω-
ματούχοι εκτιμούν ότι «η Κίνα εξετάζει το 
ενδεχόμενο να προμηθεύσει πυροβολικό 
και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) 
στον ρωσικό στρατό», καθώς οι ρωσικές 
Ενοπλες Δυνάμεις καταναλώνουν πάρα 
πολλά πυρομαχικά σε καθημερινή βάση, 
ενώ υποφέρουν από ελλείψεις κρίσιμου 
εξοπλισμού. Παρά την έντονη φιλολογία, 
το Πεκίνο αρνείται πεισματικά οποιαδή-
ποτε σχετική εμπλοκή, πετώντας το μπα-
λάκι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού τις 
εγκαλεί για διαρκή -και προκλητικό- εξο-
πλισμό των ουκρανικών δυνάμεων από το 

Δυτικό οπλοστάσιο.
Η κατηγορηματική άρνηση 
της Κίνας, ωστόσο, ως 
προς την παροχή οπλικών 
συστημάτων στη Ρωσία 
δεν φαίνεται να πείθει 
ούτε ως προς το ελάχιστο 
τη Δύση, καθώς ο Γερμα-
νός καγκελάριος Ολαφ 
Σολτς απηύθυνε δημόσια 

έκκληση στο Πεκίνο να απόσχει από κάθε 
σχετική πρωτοβουλία, επιπλήττοντάς το 
παράλληλα για την «ουδέτερη» στάση 
του απέναντι στην καταδίκη της ρωσικής 
εισβολής, κατά την πρόσφατη Σύνοδο 
των Υπουργών Εξωτερικών των G20, στην 
Ινδία.
Μιλώντας από το πλέον επίσημο βήμα, 
δηλαδή αυτό της Bundestag, και λίγες 
ώρες πριν αναχωρήσει για τον Λευκό 
Οίκο προκειμένου να συναντήσει τον 
Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο Γερ-
μανός καγκελάριος επέκρινε την Κίνα ότι 
δεν συζητά τις ειρηνευτικές προτάσεις 
της με την Ουκρανία, δηλαδή το θύμα 
της επίθεσης, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα 
αυστηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. 
Αν και δεν παραγνώρισε το ειρηνευτικό 
σχέδιο των 12 σημείων που παρουσί-
ασε, «το μήνυμά μου προς το Πεκίνο είναι 
σαφές: χρησιμοποιήστε την επιρροή σας 
στη Μόσχα για να πιέσετε αποχώρηση 
των ρωσικών στρατευμάτων», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο Γερμανός καγκελάριος, 
σε πρωτόγνωρα για τον ίδιο υψηλούς 
τόνους.

διεθνή νέα

Τα Oscars απέρριψαν το αίτημα του 
Ζελένσκι να εμφανιστεί κατά τη 
διάρκεια της τελετής

Τα όπλα που δίνει η Κίνα στη Ρωσία 
τρομάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ΗΠΑ 

Νεκρός ο γιος του προέδρου της FIA σε 
ηλικία 29 ετών

Θ
ρήνος για τον πρόεδρο της FIA, 
Mohammed Ben Sulayem κα-
θώς σήμερα «έχασε» τον γιο 
του, Saif Ben Sulayem σε αυτο-

κινητιστικό δυστύχημα στο Ντουμπάι. 
Η ίδια η FIA επιβεβαίωσε την τραγική 
είδηση για τον χαμό του 29χρονου γιου 
του ισχυρού άνδρα της FIA. Μάλιστα η 
αγάπη του για τον μηχανοκίνητο αθλητι-
σμό ήταν τεράστια, και εκτός από την σπά-
νια συλλογή του από supercars, είχε δοκι-
μάσει την τύχη του και ως οδηγός αγώνων 
στο πρωτάθλημα Formula 4 των Η.Α.Ε. 
Παρά τις καλές του εμφανίσεις, δεν «κυνή-
γησε» το όνειρο για καριέρα σε διεθνή 
πρωταθλήματα και αρκέστηκε στην ανά-
πτυξη της προσωπικής του συλλογής 

αυτοκινήτων. Μάλιστα την περίοδο 2016-
2017 αγωνιζόταν ενάντια στου φετινούς 
οδηγούς της Formula 1, Oscar Piastri και 
Logan Sargeant.
Ο πατέρας του και πρόεδρος της FIA από 
το Δεκέμβριο του 2021, Mohammed Ben 
Sulayem ζήτησε μέσω της FIA σεβασμό 
σε αυτήν την τόσο δύσκολη για την οικο-
γένειά του στιγμή. Αξίζει να αναφέρουμε 
πως είναι ο άνθρωπος που αναγνώρισε τις 
ικανότητες του Έλληνα Νικόλαου Τομπάζη 
και τον αναβάθμισε από ειδικό διευθυντή 
μονοθεσίων, σε γενικό διευθυντή όσον 
αφορά τα Πρωταθλήματα Μονοθέσιων 
αυτοκινήτων που ελέγχονται από τη FIA, 
δηλαδή Formula 1, Formula E, Formula 2, 
Formula 3, κλπ.
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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

Λάθη: Μη «μένετε» σε αυτά 
αν θέλετε το παιδί να μην τα 

ξανακάνει

Ω
ς ενήλικες έχουμε τις απαραί-
τητες κοινωνικές δεξιότητες 
και τη λογική να διαχωρίζουμε 
τα σωστά απ’ τα λάθη, ωστόσο 

δεν είναι λίγες οι φορές που υποπίπτουμε 
στα δεύτερα. Είναι προφανές επομένως 
πως για ένα παιδί, η διαδικασία αυτή του 
να επιλέξει το σωστό όσον αφορά τη συ-
μπεριφορά του, είναι συχνά αρκετά δύ-
σκολο.Για να μάθει κάθε παιδί μέσα από 
τα λάθη του, να μπαίνει στη διαδικασία να 
τα διορθώνει και να έχει κατά νου πως δεν 
πρέπει να τα επαναλάβει, εξαρτάται από 
τη δική μας αντίδραση σε αυτά. Ως εκ τού-
του, οφείλουμε ως γονείς να ενεργούμε 
με σύνεση, όσο κι αν τα λάθη των παιδιών 
μας μας απογοητεύουν και μας στεναχω-
ρούν. Δεν έχει νόημα να ασχολούμαστε 

τόσο πολύ με αυτά κάθε αυτά αλλά να α-
ντιμετωπίζουμε τέτοια γεγονότα ως ευκαι-
ρίες. Ευκαιρίες μάθησης και αυτοβελτίω-
σης των παιδιών μας.
Πώς θα καταφέρουμε λοιπόν μπροστά 
στο λάθος να διατηρήσουμε την ψυχραι-
μία μας και να βοηθήσουμε το παιδί μας 
να το κατανοήσει;

Μη «μένετε» σε αυτό που συνέβη
Η αυστηρή κριτική και τα υποτιμητικά 
λόγια δεν είναι τα κατάλληλα «εργαλεία» 
για να κατανοήσουν τα παιδιά τα λάθη 
τους. Και παρόλο που μερικές φορές είναι 
αναπόφευκτο να εκφράσουμε την αποδο-
κιμασία και την απογοήτευσή μας για ορι-
σμένες συμπεριφορές των παιδιών μας, 
θα πρέπει να προσπαθούμε να παραμέ-
νουμε ψύχραιμοι και να ακούμε τι έχουν 
να πουν τα παιδιά μας.Χρησιμοποιώντας 
φράσεις όπως: «Με έκανες να ντρέπο-
μαι», «Είσαι κακό παιδί» ή «Θα έπρεπε 
να νιώθεις πολύ άσχημα», δημιουργούμε 
ένα εχθρικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 
είναι αδύνατο για το παιδί να μας ακούσει, 
να κατανοήσει, να μάθει από τα λάθη του. 
Επιπλέον, η πλήρης αποδοκιμασία μπορεί 
να οδηγήσει το παιδί στο να πει ψέματα ή 
να αποστασιοποιηθεί από τα γεγονότα.
Για όλα αυτά, ως γονείς, είναι σημαντικό 

να δίνουμε προτεραιότητα στο διάλογο, 
την υπομονή, το σεβασμό και τη συγχώ-
ρεση για τη σωστή ανάπτυξη του παιδιού 
μας.

Εάν το παιδί κάνει λάθος, διδάξτε 
του τις συνέπειες της έλλειψης 
ορίων
Κανένα παιδί δεν έχει ακόμη την απαραί-
τητη γνώση και ωριμότητα για να ξέρει 
πώς να διαχειριστεί τα συναισθήματά 
του. Ακόμη όμως κι αν τα είχε, τα λάθη 
είναι, όπως είπαμε, ανθρώπινα. Γι’ αυτό 
και όταν παρατηρείτε μια λάθος συμπε-
ριφορά, θα πρέπει να διακατέχεστε από 
ενσυναίσθηση και να δίνετε προσοχή σε 
ό,τι έχει το παιδί να μοιραστεί.

Για παράδειγμα, αν παρατηρήσατε ότι 
το παιδί σας κορόιδεψε έναν συμμα-
θητή του, μιλήστε μαζί του και ακούστε 
τους πιθανούς λόγους που έχει να σας 
πει. Ρωτήστε το πώς θα του φαινόταν αν 
κάποιος κορόιδευε την εμφάνισή του και 
εξηγήστε του πως με τα άσχημα λόγια, 
πληγώνουμε πολλές φορές άθελά μας 
τους ανθρώπους γύρω μας και γι’ αυτό 
θα πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί. 
Είναι σημαντικό το παιδί να μπει στη θέση 
του άλλου, να σκεφτεί το πώς αισθάνεται 
ο συμμαθητής του και να καταλάβει πως 
υπάρχουν όρια που δεν πρέπει να υπερ-
βαίνουμε.

Εστιάστε στη βελτίωση
Εστιάστε στο να είστε δάσκαλος και οδη-
γός του παιδιού ώστε να κατανοήσει το 
λάθος του και να μάθει τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να επανορθώσει. Χρησιμο-
ποιώντας το προηγούμενο παράδειγμα, 
είναι σημαντικό το παιδί να καταλάβει το 
ότι η ασέβεια δεν είναι ωφέλιμη, αντιθέ-
τως πως είναι επιβλαβής και απαγορευ-
τική. Είναι σημαντικό να παρακινήσετε το 
παιδί να ζητήσει συγγνώμη από το άλλο 
παιδί και να καταλήξετε στο να δεσμευτεί 
ότι δεν θα πληγώσει πάλι τα συναισθή-
ματα των άλλων.

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;

3
6χρονη χήρα με δύο παιδιά, που έ-
χασε τον άντρα της ξαφνικά από τη 
ζωή, ετοιμάζεται να φτιάξει ξανά τη 
ζωή της πέντε χρόνια μετά, έχοντας 

τη στήριξη των παιδιών της, όχι όμως και των 
υπολοίπων.
«Μια στιγμή αρκεί για να αλλάξει όλη σου 
η ζωή. Να γκρεμιστεί ο κόσμος σου κι εσύ 
να μοιάζεις χαμένη σε μια απέραντη έρημο 
που δεν βρίσκεις πουθενά την όαση σου. 
Απεγνωσμένη… Βλέπεις μόνο σκοτάδι και 
η άκρη του τούνελ για λίγο φως να μη φαίνε-
ται πουθενά.
Έτσι, ένιωσα κι εγώ 5 χρόνια πριν όταν ο χρό-
νος σταμάτησε μετά το τηλεφώνημα στο γρα-
φείο μου: ο άνδρας σου είναι στο νοσοκο-
μείο. Έκλεισα το ακουστικό και από τότε όλα 
πάγωσαν. Ο άνδρας μου πέθανε ξαφνικά από 
ανεύρυσμα. Ήταν μόλις 37 χρόνων και εγώ 
36 με ένα μωρό στην αγκαλιά κι άλλο ένα 
στην κοιλιά μου.
Προσπαθώ να φέρω στο μυαλό μου τις στιγ-
μές εκείνες και πονάω. Πονάει ακόμη η απώ-
λειά του. «Ο χρόνος γιατρεύει, ο χρόνος απα-
λύνει τον πόνο», μου έλεγαν. Αλλά ακόμη 
και τώρα και που ετοιμάζομαι να παντρευτώ 
ξανά, ο πόνος της απώλειας είναι ο ίδιος.
Πονάω που έχασα τον άντρα μου. Πονάω 
που δεν είναι κοντά μας. Πονάω που δεν βλέ-
πει την κόρη μας και τον γιο μας να μεγαλώ-
νουν. Αυτόν τον πόνο, τίποτε δεν τον αλλάζει. 
Και δεν θα τον αλλάξει, όσα χρόνια και αν 
περάσουν. Ακόμη και τώρα που ετοιμάζομαι 
να φτιάξω και πάλι τη ζωή μου.
Δυστυχώς οι γύρω μου, οι δικοί μου άνθρω-
ποι αυτό δεν μπορούν να το δούνε. Δεν το 
καταλαβαίνουν. Λένε πως τον ξέχασα. Απο-
ρούν πότε πρόλαβα να τον ξεχάσω. Τρέμει η 
οικογένεια του άντρα μου πως τώρα οριστικά 
θα χάσουν τα εγγόνια τους. Ανησυχούν πώς 
θα μεγαλώσουν με έναν ξένο άντρα. Κλαίνε 
για τον γιο τους που τον «τρώει» το χώμα και 
η «άλλη», δηλαδή εγώ κάνει τη ζωή της κανο-
νικά.
Ντρέπεται η δική μου οικογένειά που ξανα-
παντρεύομαι τόσο γρήγορα γιατί ο καημός 
τους είναι τι θα πει ο κόσμος. Αχ, αυτός ο 
κόσμος. Μάλιστα…. Αυτός ο κόσμος που τον 
πρώτο καιρό με έβλεπε με λύπηση και ψευ-
τοέκλαιγε για τα ορφανά. Και μετά τίποτα. Ή 
μάλλον όχι. Μέτραγε τις φορές που πήγαινα 
επίσκεψη στα πεθερικά. Και άμα λιγόστευαν, 
επινοούσαν προβλήματα και μου έριχναν το 
ανάθεμα.
Πού ήταν, όμως, αυτός ο κόσμος όταν γέν-
νησα μόνη μου το παιδί μου; Που έτρεμα σαν 
το ψάρι μετά τον τοκετό κι έψαχνα απεγνω-
σμένα το χέρι του άντρα μου για να το σφίξω 

και νιώσω ασφάλεια; Που πήρα αγκαλιά το 
νεογέννητο μωρό μας και δεν τον είχα δίπλα 
να μοιραστούμε την χαρά;
Πού ήταν αυτός ο κόσμος όταν είχα το ένα 
παιδί άρρωστο και το άλλο στην αγκαλιά και 
ήμουνα μόνη; Πού ήταν αυτός ο κόσμος όταν 
περνούσα επιλόχειο κατάθλιψη; Πού ήταν 
όταν με έπιανε η απελπισία μου και δεν είχα 
μια αγκαλιά να χωθώ και να κλάψω; Πού ήταν 
όταν είχα ανάγκη από ένα τρυφερό χάδι, από 
ένα φιλί; Πού ήταν όταν έμεινα χωρίς δου-
λειά; Πουθενά. Κρυμμένοι σε γωνίες ήταν 
και περίμεναν κάθε μου κίνηση για να σχο-
λιάσουν και να βγάλουν το δηλητήριό τους. 
Το ίδιο κάνουν και τώρα, αλλά δεν με νοιάζει.
Τον σύζυγό μου τον πένθησα, τον πενθώ και 
πάντα θα τον πενθώ. Αλλά έχω δύο μικρά 
παιδιά και τους οφείλω να είμαι ευτυχι-
σμένη. Τους οφείλω να με βλέπουν να χαμο-
γελώ αντί να κλαίω. Τους οφείλω να έχουμε 
στο σπίτι μας χαρές, γέλια και ασφάλεια και 
όχι μια μαυρίλα.
Έτσι, τέτοια μαυρίλα υπάρχει και στο σπίτι 
των πεθερικών μου. Έχασαν τον γιο τους και 
δεν υπάρχει τραγικότερο χτύπημα για έναν 
γονιό. Βυθίστηκαν στο πένθος και δεν θέλη-
σαν ποτέ να βγούνε από αυτό. Σα να σφράγι-
σαν το σπίτι για να μη μπει μέσα σε αυτό λίγη 
χαρά. Όμως, θέλησαν να βυθιστώ κι εγώ με 
τα παιδιά στο πένθος. Αλλά αυτό δεν γινό-
ταν.
Όταν γνώρισα τον άντρα που πρόκειται να 
παντρευτώ, είχαν περάσει τρία χρόνια από 
την απώλεια. Όλα ήρθαν σιγά-σιγά και αβία-
στα. Ποτέ δεν επιδίωξα να βρω άλλον άντρα 
ή να ερωτευτώ. Μου φαινόταν ακόμα και 
αδιανόητο. Έγινε χωρίς να το καταλάβω, από 
μόνο του, φυσικά.
Αυτός ο άνδρας μού έφερε πίσω το χαμένο 
χαμόγελο. Μου έδειξε την άκρη του τούνελ 
και είδα το φως. Δεν είναι η ασφάλεια που 
με έκανε να πάρω την απόφαση να παντρευ-
τούμε. Πέντε χρόνια πάλευα μόνη μου. 
Έμαθα να στέκομαι στα πόδια μου, να νιώθω 
ασφάλεια με τον εαυτό μου. Να μην έχω ανά-
γκη κανέναν να μην εξαρτώμαι από κανέναν.
Όμως, δεν έμαθα πώς να χαμογελώ. Πώς 
να νιώθω ήρεμη. Μου τα έμαθε και πάλι ο 
άνδρας αυτός. Έφερε γαλήνη στην ψυχή μου. 
Αλλά το κυριότερο; Η παρουσία του, η καλο-
σύνη του και η αγάπη στα παιδιά μου, φώτι-
σαν τα προσωπάκια τους. Τον αγαπούν και 
για εμένα αυτό είναι το παν.
Ετοιμάζομαι, λοιπόν, να παντρευτώ και πάλι. 
Κόντρα σε όλους, αλλά έχοντας στο πλευρό 
μου τα δύο μου παιδιά. Και ξέρω ότι από 
κάπου ψηλά κι εκείνος θα συμφωνεί με την 
απόφασή μου».

«Έμεινα χήρα με δύο παιδιά 
στα 36 μoυ, 5 χρόνια μετά 

ετοιμάζoμαι να ξαναπαντρευτώ 
και πάω κόντρα σε όλoυς»
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υγεία

Η 
τ ήρηση των L i fe’s 
Essential 8  δηλαδή των 
οκτώ βασικών μέτρων 
που προσδιορίστηκαν α-

πό τους επιστήμονες της Αμερικανι-
κής Καρδιολογικής Εταιρείας (AHA) 
για την αποφυγή πρόκλησης εγκε-
φαλικού επεισοδίου ή στεφανιαίας 
νόσου- εμπλουτίστηκαν από ακόμα 
μια σύσταση, που περιλαμβάνει τον 
ποιοτικό ύπνο.
«Η βελτίωση της ποιότητας του 
ύπνου θα μπορούσε να προσδώσει 
ακόμα περισσότερες δυνατότητες 
στη βελτίωση της καρδιαγγειακής 
υγείας του γενικού πληθυσμού» 
δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας 
της μελέτης δρ Xiang Li, μεταδι-
δακτορικός συνεργάτης στο 
τμήμα επιδημιολογίας της 
Σχολής Δημόσιας Υγείας και 
Τροπικής Ιατρικής του Πανε-
πιστημίου Tulane στη 
Νέα Ορλεάνη.
Τα νεότερα ευρήματα 
τα οποία παρουσιά-
στηκαν στο συνέδριο 
επιδημιολογίας και 
πρόληψης, τρόπου ζωής και 
καρδιομεταβολικής υγείας 
της Αμερικανικής Καρδι-
ολογικής Εταιρείας στη 
Βοστώνη, θεωρούνται 
προκαταρκτικά έως 
ότου τα πλήρη αποτελέ-
σματα δημοσιευθούν σε 
επιστημονικό περιοδικό με 
κριτές.
Η Αμερικανική Καρδι-
ολογική Εταιρεία (AHA) 
είχε ήδη δημιουργήσει 
το 2010 το Life’s Simple 7, 
έναν οδηγό με επτά απλούς 
και μη φαρμακευτικούς τρό-
πους που προάγουν την καρ-
διαγγειακή υγεία. Σε αυτή τη λίστα 
περιλαμβάνονταν:
η αποφυγή του καπνίσματος,
η σωματική δραστηριότητα,
η υγιεινή διατροφή,
η διατήρηση υγιούς βάρους
η διαχείριση των επιπέδων γλυκό-
ζης,
χοληστερόλης
και αρτηριακής πίεσης
Οι δείκτες επικαιροποιήθηκαν το 
2022, για να αποσαφηνιστούν διά-
φορα στοιχεία και να προστεθεί 
ένα ακόμη. Το κάπνισμα τσιγάρων 
αντικαταστάθηκε με την έκθεση στη 
νικοτίνη, ώστε να συμπεριληφθούν 
επίσης τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και 
η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα.
Επιπλέον, προστέθηκε ένας οδηγός 
για την ποιότητα της διατροφής, ο 
οποίος περιγράφει τα στοιχεία δύο 
διατροφικών προτύπων, της δίαιτας 
DASH και της μεσογειακής διατρο-
φής, που συμβάλλουν στην καρδι-

αγγειακή υγεία. Μια παρόμοια τρο-
ποποίηση έγινε και στη χοληστε-
ρόλη, έτσι ώστε να επικεντρώνεται 
στη μη-HDL χοληστερόλη και όχι 
στη συνολική χοληστερόλη.

O ποιοτικός ύπνος μετράει 
Η μεγαλύτερη αλλαγή ήταν η προ-
σθήκη της διάρκειας του ύπνου, 
όπως προέκυψε από έναν αυξανό-
μενο όγκο ερευνών.
Στη νεότερη ανάλυση των ερευ-
νητών, χρησιμοποιήθηκαν δεδο-
μένα από τη βάση δεδομένων UK 
Biobank 137.794 ενηλίκων, με μέσο 
όρο τα 55 έτη, που δεν έπασχαν από 
καρδιαγγειακά νοσήματα σχετικά 
με το πόσο καλά τηρούσαν τα Life’s 

Essential 8.
Χρησιμοποιώντας μια κλίμακα 
100 βαθμών, οι βαθμολογίες 
ομαδοποιήθηκαν σε χαμηλή, 

μέτρια ή υψηλή τήρηση των 
οδηγιών. Υπολογίστηκαν 
επίσης γενετικές βαθμολο-

γίες κινδύνου για στεφανιαία 
νόσο και εγκεφαλικό επει-

σόδιο.
Μετά από δέκα χρόνια 
ερευνητικής παρακολού-
θησης, διαπιστώθηκε πως 

όσοι είχαν υψηλές βαθμο-
λογίες συμμόρφωσης διέτρε-

χαν 66% χαμηλότερο κίν-
δυνο για στεφανιαία νόσο, 
55% χαμηλότερο κίνδυνο 
για εγκεφαλικό επεισόδιο 

και 64% χαμηλότερο κίν-
δυνο για καρδιαγγειακή νόσο 
σε σχέση με όσους είχαν χαμη-
λότερη συμμόρφωση.
Η χρήση, επομένως, του 
μοντέλου Life’s Essential 8, σε 

σύγκριση με τον προηγούμενο 
κατάλογο ελέγχου, προέβλεπε 

καλύτερα ποιοι θα εμφάνιζαν καρ-
διαγγειακές παθήσεις.
Από την ανάλυση, επίσης, προέ-
κυψε ότι οι γυναίκες είχαν μεγαλύ-
τερο όφελος από την τήρηση των 
οκτώ συμβουλών σε σχέση με τους 
άνδρες. Όσο μάλιστα οι βαθμολο-
γίες συμμόρφωσης αυξάνονταν, ο 
κίνδυνος για στεφανιαία νόσο και 
καρδιαγγειακά νοσήματα μειωνό-
ταν περισσότερο για τις γυναίκες 
απ’ ό,τι για τους άνδρες. Αντίστοιχα, 
τα οφέλη ήταν ισχυρότερα για τα 
άτομα ηλικίας 55 ετών και νεότερων 
απ’ ό,τι για τους ηλικιωμένους.
Τέλος, τα άτομα με χαμηλό γενετικό 
κίνδυνο και υψηλή προσκόλληση 
στις μετρήσεις είχαν 78% λιγότερες 
πιθανότητες να αναπτύξουν στε-
φανιαία νόσο και 68% λιγότερες 
πιθανότητες πρόκλησης εγκεφαλι-
κού επεισοδίου, σε σύγκριση με τα 
άτομα με υψηλό γενετικό κίνδυνο 
και χαμηλή προσκόλληση.

Μπορούμε να γλιτώσουμε 
από έμφραγμα και 
εγκεφαλικό με 8 κινήσεις

Μ
ια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, η μέθοδος της 
νευρόλυσης με χρήση ραδιοσυχνοτήτων, συ-
στήνεται ως θεραπεία για τον πόνο στο γόνατο 
λόγω οστεοαρθρίτιδας, σύμφωνα με νέα έρευνα 

που θα παρουσιαστεί στην ετήσια επιστημονική συνάντηση 
της Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας στο Φοίνιξ. Η συγκε-
κριμένη πρακτική μειώνει σημαντικά το άλγος ιδίως για τους 
ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω.
Η μελέτη σηματοδοτεί και την πρώτη φορά που εξετάζονται τα 
δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, το προηγούμενο χειρουρ-
γικό ιστορικό και άλλα κλινικά χαρακτηριστικά που μπορεί να 
προβλέψουν το επίπεδο μείωσης του πόνου μετά τη θεραπεία.
Οι ακτινολόγοι εκτελούν ραδιοσυχνοτική νευρόλυση με καθο-
δήγηση απεικονιστικά για να τοποθετήσουν βελόνες με αισθη-
τήρες δίπλα στα νεύρα του γόνατος που μπορούν να στείλουν 
σήματα πόνου στον εγκέφαλο. Οι αισθητήρες παράγουν ραδι-
οκύματα, δημιουργώντας μια σφαίρα θερμότητας για να αμβλύνουν ή να καταστρέψουν τις νευρικές απολήξεις 
που μεταφέρουν το σήμα του πόνου. Αυτά τα νεύρα δεν ελέγχουν τους μυς ή δεν επηρεάζουν την ισορροπία, 
καθιστώντας τη διαδικασία ασφαλή. Επιπλέον, στα θετικά της μεθόδου, δε χρειάζεται τομή ή αναισθησία.
Η θεραπεία σε άλλες μελέτες έχει αποδειχθεί ότι διαρκεί από περίπου έξι μήνες έως και δύο χρόνια.
Η μελέτη 
Οι ερευνητές εστίασαν σε 36 ασθενείς και τη μείωση του πόνου που ένιωθαν χρησιμοποιώντας την 
οπτική αναλογική κλίμακα (VAS) και την κλίμακα πόνου WOMAC (Western Ontario McMaster Universities 
Osteoarthritis). Αξιολόγησαν κατά πόσον τα επίπεδα μείωσης του πόνου επηρεάστηκαν από δημογραφικά 
και κλινικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, το φύλο, ο δείκτης μάζας σώματος, το ιστορικό προηγούμενης 
χειρουργικής επέμβασης και το ιστορικό ινομυαλγίας.
Πριν από τη θεραπεία, οι ασθενείς είχαν μέσο αρχικό VAS 8,58 και μέσο αρχικό WOMAC 66,6. Μετά τη θερα-
πεία, όλοι οι συμμετέχοντες στη μελέτη παρουσίασαν στατιστικά σημαντική μείωση του πόνου. Ο μέσος όρος 
VAS από 8,58 μειώθηκε σε 5,02, ενώ η μέση βαθμολογία WOMAC μειώθηκε από 66,6 σε 41.
Η μεγαλύτερη αύξηση της λειτουργικότητας και μείωση του πόνου καταγράφηκε στους ασθενείς ηλικίας 50 
ετών και άνω σε σύγκριση με τους νεότερους συμμετέχοντες.
«Περίπου ένας στους τέσσερις ενήλικες στις ΗΠΑ έχει πόνο στο γόνατο. Αυτή η θεραπεία μπορεί να προσφέ-
ρει σε πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους την ευκαιρία να απολαύσουν τις καθημερινές τους δραστηριότη-
τες και να ανακτήσουν μια υψηλότερη ποιότητα ζωής μειώνοντας τον πόνο που βιώνουν καθημερινά» συνοψί-
ζει ο δρ. Γιάννης Σμυρνιωτόπουλος, επεμβατικός ακτινολόγος στο MedStar Georgetown University Hospital.
Επί του παρόντος, οι επιστήμονες διεξάγουν επί του παρόντος μακροχρόνιες μελέτες σχετικά με τη θεραπεία 
αυτή που εμβαθύνουν στο ποιοι άλλοι παράγοντες θα μπορούσαν να προβλέψουν την αποτελεσματικότητα 
της θεραπείας. Η ίδια θεραπεία εφαρμόζεται επίσης σε ώμους, ισχία και αρθρώσεις.

Πόνος στο γόνατο: Μέθοδος υπόσχεται 
ανακούφιση χωρίς νυστέρι στους άνω 
των 50

Τείνουμε να πιστεύουμε ότι τα θετικά συναισθήματα είναι πιο δύσκολα και πιο σπάνια από τα αρνητικά. Έτσι, 
όταν κάτι καλό συμβαίνει, αφήνει ένα αληθινά ισχυρό αποτύπωμα στην ψυχή, που μεταφράζεται σε χαρά, 
ένα συναίσθημα που μπορεί να επιδράσει σημαντικά στη σωματική και ψυχική υγεία. Ποικίλα επιστημονικά 

στοιχεία υποστηρίζουν ότι η αίσθηση της χαράς προκαλεί μια σειρά από φυσιολογικές και ψυχολογικές αλλαγές, 
που μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της συνολικής μας υγείας.
Οι ειδικοί προτείνουν 3 απλούς τρόπους για να βιώνετε περισσότερη χαρά στη ζωή σας, αντλώντας όλα τα οφέλη 
που έχει να σας προσφέρει αυτή η συναισθηματική κατάσταση:
1. Μοιραστείτε το φαγητό σας
Ίσως να μοιάζει παράξενο, όμως απλά και μόνο το να μοιράζεστε το φαγητό σας με άλλους μπορεί να επιφέρει 
χαρά. Αυτό δεν οφείλεται αποκλειστικά στη συντροφιά των άλλων, αλλά στην πράξη του να μοιράζεστε. Παρό-
μοια οφέλη μπορείτε να αντλήσετε όχι μόνο από την κατανάλωση του φαγητού με παρέα, αλλά και από την προ-
ετοιμασία του. Αξιοποιήστε, λοιπόν, κάθε ευκαιρία να μαζέψετε φίλους στο σπίτι και να μαγειρέψετε παρέα ή να 
απολαύσετε ένα υπέροχο δείπνο σε ένα εστιατόριο. Θα αντλήσετε πολλή χαρά από στιγμές σαν κι αυτές.
2. Ασκηθείτε (με παρέα)!
Πολλές έρευνες έχουν συνδέσει τη σωματική άσκηση με βελτιωμένη διάθεση. Ορισμένα ερευνητικά ευρήματα 
υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι το κατά πόσο αντλούμε χαρά από την άσκηση δε σχετίζεται τόσο με αυτή καθεαυτή 
τη σωματική δραστηριότητα, όσο με τις συνθήκες που την περιβάλλουν. Για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί ότι νιώ-

θουμε καλύτερα όταν γυμναζόμαστε με παρέα, παρά μόνοι. Φυσικά, χαρά μπορούμε να αντλήσουμε 
και από την επίτευξη ενός αθλητικού στόχου που έμοιαζε σαν μια μεγάλη πρόκληση.Θέστε, λοι-

πόν, έναν αθλητικό στόχο, πάρτε μαζί μερικούς φίλους και ξεκινήστε τη γυμναστική!
3. Καταγράψτε όσα νιώθετε

Μπορεί να μη το είχατε σκεφτεί ποτέ, όμως ένας τρόπος να νιώσετε καλύτερα είναι να 
καταγράφετε τα συναισθήματά σας. Μελέτη σε 20 συμμετέχοντες έδειξε ότι όσοι 
αφιέρωναν 20 λεπτά την ημέρα καταγράφοντας τα συναισθήματά τους, ένιωθαν 
τελικά καλύτερα. Σε βάθος τριών μηνών, επιπλέον, οι συμμετέχοντες που συνέ-
χιζαν να τηρούν αυτή τη συνήθεια, έδειχναν να έχουν σταθερά βελτιωμένη διά-
θεση. Η καταγραφή των συναισθημάτων μας είναι σαν να εναποθέτουμε ένα 
βάρος κάπου αλλού. Είναι, λοιπόν, λογικό ότι μετά από αυτό θα νιώθουμε πιο 
ανάλαφροι και ανακουφισμένοι.

Μπορούμε να είμαστε πιο χαρούμενοι; Τρεις 
τρόποι για να τα καταφέρουμε
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ιστορίες

Πρωτοπόρες Ελληνίδες που άλλαξαν το κατεστημένο
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

8 Μαρτίου οι γυναίκες της Γης γιορτάζουν... Ας θυμι-
θούμε μερικές εμβληματικές προσωπικότητες της 
Ελλάδας του περασμένου αιώνα...

Γ
υναίκες που μας δίνουν έμπνευση μέχρι και σή-
μερα. Γυναίκες που έμειναν στην ιστορία για να 
μας θυμίζουν πως το πείσμα, η θέληση, η δύ-
ναμη αλλά και η κοπιώδης δουλειά αποφέρουν 

καρπούς. 

Καλλιρρόη Παρρέν (1861-1940)
Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο και μεγάλωσε στην Αθήνα, 
όπου σπούδασε παιδαγωγικά. Παντρεύτηκε τον Ιωάννη 
Παρρέν, ιδρυτή του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. 
Το 1887 έγινε η πρώτη Ελληνίδα δημοσιογράφος, εκδό-
τρια και διευθύντρια εφημερίδας, καθώς ανέλαβε την 
έκδοση της εβδομαδιαίας εφημερίδας με τίτλο Εφη-
μερίς των Κυριών. Ήταν ένα περιοδικό ποικίλης ύλης, 
με γυναίκες συντάκτριες, που διανεμόταν κυρίως στην 
Αθήνα και τον Πειραιά. Η Παρρέν στόχευε μέσα από την 
αρθρογραφία της να εισαγάγει την έννοια του φεμινι-
σμού και της ισότητας των φύλων στην οπισθοδρομική 
ελληνική κοινωνία που ακροβατούσε ανάμεσα στην 
υπό εισαγωγή “ευρωπαϊκή νοοτροπία” και τις αξίες της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από την οποία είχε απο-
σπαστεί μόλις λίγα χρόνια πριν. Η εφημερίδα τη στα-
μάτησε να εκδίδεται το 1918 όταν η Παρρέν εξορίστηκε 
στην Ύδρα για τα πολιτικά της φρονήματα. Δε σταμά-
τησε, όμως να εκπροσωπεί την Ελλάδα σε διεθνή συνέ-
δρια, οργανώνοντας ένα σημαντικό δίκτυο επαφών στο 
πλαίσιο του οποίου στόχευε στην ενίσχυση του φεμινι-
στικού κινήματος με την απόκτηση έξωθεν βοήθειας. 
Ίδρυσε αρκετούς από τους πρώτους μη κυβερνητικούς, 
μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην ιστορία του σύγ-
χρονου ελληνικού κράτους, όπως τη “Σχολή της Κυρια-
κής”, την “Ένωση υπέρ της Χειραφετήσεως των Γυναι-
κών”, στο πλαίσιο της οποίας στόχευε στην κατάρτιση 
της Ελληνίδας, την “Ένωση των Ελληνίδων”, καθώς και 
το “Λύκειο των Ελληνίδων”, συμβάλλοντας σημαντικά 
στην καταγραφή και διατήρηση της ελληνικής πολιτι-
στικής κληρονομιάς. Ο αγώνας της μαζί με τις συνερ-
γάτιδές της στους πιο πάνω οργανισμούς κατάφερε την 
αλλαγή της νομοθεσίας από την κυβέρνηση του Θεόδω-
ρου Δηλιγιάννη που επέτρεψε τη φοίτηση γυναικών στο 
Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο.

Ελένη Σκούρα (1896-1991)
Γεννήθηκε στο Βόλο και μετά το σχολείο εγκαταστά-
θηκε στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά σπούδασε φωνητική, 
ενώ το 1950, σε ηλικία 54 ετών, πήρε το πτυχίο της 
Νομικής, ασκώντας το επάγγελμα μαζί με τον σύζυγό 
της. Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου και της γερμανικής Κατοχής, η Ελένη Σκούρα 
είχε αναπτύξει σημαντική αντιστασιακή δράση, για την 
οποία φυλακίστηκε από τους Γερμανούς. Τον Ιανουάριο 
του 1953 εξελέγη βουλευτής στο Νομό Θεσσαλονίκης 
με το Κόμμα του Ελληνικού Συναγερμού, του οποίου 
επικεφαλής ήταν ο στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. 
Είχε αναμιχθεί στην πολιτική από το 1951, αναλαμβά-
νοντας το τμήμα γυναικών του εν λόγω κόμματος, το 
οποίο ιδρύθηκε λίγο πριν νομοθετική κατοχύρωση του 
δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι για τις 
γυναίκες. Ήταν η πρώτη εκλεγμένη γυναίκα στην ιστο-
ρία του ελληνικού κοινοβουλίου, ενάμιση χρόνο μετά 
την αλλαγή της σχετικής εκλογικής νομοθεσίας, ενώ 
εξελέγη με αναπληρωματική εκλογή μετά τον θάνατο 
του τοπικού βουλευτή που είχε εκλέξει το κόμμα της. 
Παρέμεινε βουλευτής για τρία χρόνια, αναπτύσσοντας 
δράση στον τομέα των ζητημάτων κοινωνικής μέριμνας. 

Μαρία Πλυτά (1915-2006)

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και τα πρώτα χρόνια της 
ζωής της ασχολήθηκε με τη φιλολογία. Αγαπούσε, 
όμως, το σινεμά και, μετά τη συγγραφή δυο μυθιστο-
ρημάτων, αποφάσισε να ασχοληθεί με το πάθος της, 
μια περίοδο που ο συγκεκριμένος κλάδος ήταν σχεδόν 
αποκλειστικά ανδροκρατούμενος. Συνεργάστηκε με τον 
Γιώργο Τζαβέλλα το 1947 ως καλλιτεχνική διευθύντρια 
της ταινίας Μαρίνος Κονταράς, ενώ το 1950 γύρισε την 
πρώτη της ταινία με τίτλο Τα αρραβωνιάσματα και πρω-
ταγωνιστές τους Ντίνο Ηλιόπουλο και Αιμίλιο Βεάκη. Η 
ίδια έγινε πιο γνωστή για την ταινία της Ο λουστράκος, 
με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Καΐλα και τον Δημήτρη 
Παπαμιχαήλ. Ήταν ιδρυτικό μέλος της Εταιρίας Ελλήνων 
Σκηνοθετών. Μέσα σε είκοσι χρόνια καριέρας, γύρισε 
συνολικά 25 ταινίες μεγάλου μήκους. Η έναρξη της 
καριέρας της συνέπεσε με τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης 
του ελληνικού κινηματογράφου, τα οποία σφράγισαν 
τη μετέπειτα εξέλιξή του. Η λαϊκότητα των ταινιών της 
Μαρίας Πλυτά, σε συνδυασμό με το είδος που εκείνη 
επέλεγε να διασκευάσει (συνήθως οπερέτες) παρουσί-
αζαν στο ελληνικό κοινό ένα διαφορετικό είδος σινεμά 
από τη νόρμα της εποχής.

Αμαλία Φλέμινγκ (1912-1986)
Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και σπούδασε 
Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά τη λήψη του 
διδακτορικού της τίτλου, συνέχισε τις σπουδές της στο 
Παρίσι και το Λονδίνο. Ανέπτυξε αντιστασιακή δράση 
κατά τη διάρκεια της Κατοχής, ενώ το 1946 ξεκίνησε 
τη συνεργασία της με τον Νομπελίστα μικροβιολόγο 
Alexander Fleming, στο Wright Fleming Institute. Λίγα 
χρόνια μετά επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου ανέλαβε 
τη διεύθυνση του Ευαγγελισμού. Ο γάμος της με τον 
Fleming κράτησε ελάχιστα, καθώς ο ίδιος έφυγε από τη 
ζωή το 1955. Η Χούντα των Συνταγματαρχών τη φυλά-
κισε το 1971, καθώς είχε αναπτύξει αντιδικτατορική 
δράση. Την κατηγόρησαν ότι σχεδίαζε την απόδραση 
του Αλέκου Παναγούλη και μετά από πολλές ημέρες 
ανάκρισης και βασανισμών την καταδίκασαν στο έκτα-
κτο στρατοδικείο και της αφαίρεσαν την υπηκοότητα. 
Κατέφυγε στο Λονδίνο μέχρι την Μεταπολίτευση και 
με την επιστροφή της στην Ελλάδα εξελέγη βουλευτής. 
Όραμά της ήταν η δημιουργία του Ιδρύματος Βιοϊατρι-
κών Επιστημών που φέρει το όνομα του συζύγου η της. 
Δεν πρόλαβε να δει το όραμά της να γίνεται πραγματι-
κότητα, ωστόσο αυτό λειτούργησε μια δεκαετία μετά 
τον θάνατό της και μέχρι σήμερα θεωρείται ένα από τα 
πιο σημαντικά ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.

Δομνίτσα Λανίτου (1914-2011)
Γεννήθηκε στη Λεμεσό και από πολύ νεαρή ηλικία 
ασχολήθηκε με τον στίβο. Μετά τις πρώτες νίκες της 
στους Παγκύπριους Αγώνες, εγκαταστάθηκε στην 
Αθήνα, όπου συνέχισε τις σπουδές της. Για πολλά χρό-
νια ήταν πρωταθλήτρια Ελλάδας στα 60, 100 και 80 μ. 
με εμπόδια, καθώς και στο μήκος και το ύψος, κατέχο-
ντας και επτά πανελλήνια ρεκόρ, κάποια από τα οποία 
καταρρίφθηκαν μόλις τη δεκαετία του 1960, όταν εκείνη 
είχε προ πολλού αποσυρθεί από τον επαγγελματικό 
αθλητισμό. Η ίδια είχε επιλέξει, κόντρα στις συνήθειες 
της εποχής, να αγωνίζεται με σορτς. Το 1935 έγινε μέλος 
της εθνικής ομάδας στίβου και ένα χρόνο μετά έγινε η 
πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που πήρε μέρος στον στίβο 
σε Ολυμπιακούς Αγώνες, φτάνοντας μάλιστα στους ημι-
τελικούς των 80 μ. με εμπόδια. Συνέχισε την ενασχό-
λησή της με τον αθλητισμό ακόμα και κατά τη διάρκεια 
της γερμανικής Κατοχής. Ήταν ξανά η μόνη Ελληνίδα 
αθλήτρια που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 1948. Μετά την απόσυρσή της το 1950 ασχολήθηκε 
με τη δημοσιογραφία και τα δικαιώματα της γυναίκας.

Μαρία Χορς (1921-2015)
Γεννήθηκε στον Πειραιά και από μικρή ηλικία ασχολή-
θηκε με το χορό, τη μουσική και τη φιλολογία. Σπού-
δασε αρχαιολογία στην Αθήνα και χορό στη Γαλλία. 
Άλλαξε για πάντα την ιστορία του σύγχρονου χορού 
στην Ελλάδα, έχοντας πάντα ως επίκεντρο της διδα-
σκαλίας της τις αξίες του ανθρωπισμού και όχι απο-
κλειστικά την τεχνική, που μπορεί να περιορίσει το 
συναίσθημα στην εκτέλεση μιας χορογραφίας. Από το 
1964 ως το 2007 δίδασκε χορό, εκφραστική κίνηση, 
χορογραφία και παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς 
στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ενώ επί-
σης δίδαξε Ρυθμική στο Λύκειο των Ελληνίδων, αλλά 
και στο Στούντιο της Λυρικής Σκηνής. Χορογράφησε 
ελληνικές τραγωδίες πάνω από 120 φορές, οι οποίες 
παρουσιάστηκαν σε όλο τον κόσμο. Έμεινε στην ιστο-
ρία, μεταξύ άλλων, για την τεράστια προσφορά της 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς η ίδια χορογρα-
φούσε σχεδόν επί πενήντα χρόνια την τελετή αφής της 
Ολυμπιακής Φλόγας, διανθίζοντας το τελετουργικό της 
διαρκώς με νέα στοιχεία.

Μαρία Κάλλας (1923-1977)
Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από Έλληνες μετανάστες. 
Έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της σε ηλικία 14 
ετών στην αίθουσα του Παρνασσού. Τρία χρόνια μετά 
έγινε πρωταγωνίστρια του θιάσου του Βασιλικού Θεά-
τρου. Το νεαρό της ηλικίας της σε συνδυασμό με τις 
ιδιαίτερες φωνητικές της ικανότητες είχε προκαλέσει 
τον ανταγωνισμό των συμπρωταγωνιστών της, με τους 
οποίους η ίδια δεν διατηρούσε καλές σχέσεις, καθώς 
πίστευε ότι δεν είχε λόγο να μη συμπεριφέρεται ως 
ισότιμή τους, απλώς επειδή ήταν μικρότερη σε ηλικία. 
Πολύ σύντομα μετακόμισε στο εξωτερικό και ξεκίνησε 
τις μεγάλες της εμφανίσεις στην Ιταλία και την Αργε-
ντινή. Ερμήνευσε όλους τους μεγάλους γυναικείους 
ρόλους από τις γνωστότερες όπερες, επαναπροσδιορί-
ζοντας την έννοια του λυρικού θεάτρου στη σύγχρονη 
εποχή και “ανοίγοντας” το λυρικό τραγούδι στο ευρύ 
κοινό.

Μελίνα Μερκούρη (1920-1994)
Προερχόταν από ιδιαίτερα σημαντική οικογένεια πολι-
τικών και επιχειρηματιών. Το 1938 πέρασε στη Δρα-
ματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και εμφανίστηκε 
για πρώτη φορά στο θέατρο το 1944, με τον θίασο 
του Γιώργου Παππά. Συμπρωταγωνίστησε με όλους 
τους μεγάλους Έλληνες ηθοποιούς της εποχής. Το 1951 
ξεκίνησε τις παράλληλες εμφανίσεις της στη θεατρική 
σκηνή του Παρισιού, ενώ λίγα χρόνια μετά εμφανί-
στηκε στο Broadway. Στο μεταξύ είχε γνωριστεί με τον 
Αμερικανό σκηνοθέτη Ζυλ Ντασσέν και αποφάσισαν 
να παντρευτούν το 1964. Κατά τη διάρκεια της Δικτα-
τορίας των Συνταγματαρχών ανέπτυξε σημαντική αντι-
στασιακή δράση, αξιοποιώντας και τη διεθνή της φήμη 
για την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας ως 
προς το ζήτημα του καθεστώτος στην Ελλάδα. Εκδιώ-
χθηκε από τη Χούντα, της αφαιρέθηκε η ελληνική υπη-
κοότητα. Πριν διαφύγει στο εξωτερικό έγιναν αρκετές 
απόπειρες δολοφονίες εναντίον της. Μετά τη Μεταπο-
λίτευση διετέλεσε υπουργός Πολιτισμού, ξεκινώντας 
την εθνική εκστρατεία για την επιστροφή των κλεμμέ-
νων μαρμάρων της Ακρόπολης από τον Λόρδο Έλγιν. 
Δημιούργησε, επίσης τα Περιφερειακά Θέατρα της 
Ελλάδας και φρόντισε να εισαγάγει τις θεατρικές σπου-
δές στην ύλη των σχολείων. Στη ζωή της αψήφισε τις 
κοινωνικές συμβάσεις και την πορεία που της είχε προ-
διαγράψει η οικογένειά της και η κοινωνική της θέση 
και με το έργο της αποτελεί μέχρι σήμερα πηγή έμπνευ-
σης.
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Έ
χει γίνει πλέον συνείδηση σε όλους 

πως για να συνεχίσουν να υπάρ-

χουν τα ελληνικά σχολεία χρειάζο-

νται την υποστήριξη μας.

Μια σύντομη ιστορική αναδρομή δείχνει 

καθαρά τις επίπονες προσπάθειες των πρω-

τοπόρων, εκείνων που έβαλαν τα θεμέλια 

και ύψωσαν το εκπαιδευτικό οικοδόμημα 

τούτης της παροικίας. Ένα οικοδόμημα που 

με πάση θυσία πρέπει να διαφυλάξουμε. 

Το 1909 άρχισε να λειτουργεί στο Μόντρεαλ 

το πρώτο ελληνικό σχολείο «Πλάτων» που 

το 1910 οργανώθηκε σε κανονικό ημερή-

σιο σχολείο, το πρώτο στο είδος του στην 

Βόρεια Αμερική. 

Το 1925 μια ομάδα εθελοντών της ΕΚΜ αγό-

ρασε την εκκλησία της Αγίας Τριάδος και 

ίδρυσε δεύτερο σχολείο, το «Αγγλο-Ελλη-

νικό Σωκράτης», το οποίο ακολούθησε το 

πρόγραμμα διδασκαλίας του Προτεσταντι-

κού Σχολικού Συστήματος και η ελληνική 

γλώσσα και κουλτούρα διδάσκονταν επι-

πλέον των αγγλικών και γαλλικών μαθημά-

των.

Όμως, η οικονομική κρίση της εποχής ανά-

γκασε τους έλληνες να συσπειρωθούν σε 

μία εκκλησία, την Αγία Τριάδα και να ενώ-

σουν το σχολείο «Πλάτων» με το σχολείο 

«Σωκράτης» το 1931. Παρά τα οικονομικά 

προβλήματα, τα μέλη της Κοινότητας κατά-

φεραν να κρατήσουν το σχολείο και να 

σπουδάσουν τα παιδιά τους. 

Κατά τις δεκαετίες ‘50 και ‘60 νέοι μετανά-

στες έφθαναν κατά χιλιάδες και ο αριθμός 

των μαθητών αυξανόταν συνέχεια.

Το 1970 άλλαξε το όνομα σε «Δημοτικό Σχο-

λείο Σωκράτης» και το 1972 η Κοινότητα 

υιοθέτησε το γαλλικό σύστημα εκπαίδευ-

σης, αποκτώντας έτσι το δικαίωμα κρατι-

κών επιχορηγήσεων. Το 1978 υπογράφτηκε 

συμφωνία με το Καθολικό Σύστημα CECM, 

εξασφαλίζοντας καλύτερα εκπαιδευτικά 

εφόδια, ενώ η οικονομική υποστήριξη της 

κυβέρνησης του Κεμπέκ βοήθησε το σχο-

λείο να αναπτυχθεί και να επεκταθεί. Λίγα 

χρόνια αργότερα άρχισε να λειτουργεί και 

το ημερήσιο σχολείο «Δημοσθένης» στο 

Λαβάλ. 

Χιλιάδες ελληνόπουλα απεφοίτησαν από τα 

ελληνικά μας σχολεία και τα περισσότερα 

διέπρεψαν σε όλους τους τομείς της Καναδι-

κής κοινωνίας και όχι μόνο. 

Τα σχολεία μας σήμερα θεωρούνται 

«μοντέλο» και παράδειγμα προς μίμηση. 

Η σωστή όμως λειτουργία, ανάπτυξη και 

μακροζωία τους, κυρίως λόγω της οικονο-

μικής κρίσης,   εξαρτάται από μας και μόνο.

Η Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ των Σχο-

λείων «Σωκράτης», «Δημοσθένης», «Αρι-

στοτέλης», «Πλάτων-Όμηρος» και «Άγιος 

Νικόλαος», που εν τω μεταξύ πλαισιώθηκε 

με αξιόλογα στελέχη της νέας γενιάς, ζητά 

για άλλη μία φορά από την παροικία να δεί-

ξει και έμπρακτα την αγάπη και υποστήριξή 

της ώστε να συνεχιστεί η ανοδική πορεία 

και περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών μας 

σχολείων. 

Η έναρξη της ερανικής εκστρατείας «ΜΑΡΑ-

ΘΩΝΙΟΣ 2023», θα γίνει το ερχόμενο Σάβ-

βατο 11 Μαρτίου, 2023 με έναν εννιάωρο 

Ραδιοέρανο, ο οποίος θα φιλοξενηθεί από 

τους τρείς τοπικούς ελληνικούς ραδιο-

σταθμούς. Τον CFMB 1280 AM, το Radio 

Centreville 102.3 FM και το Ράδιο Ακρίτες 

1610 AM.

Συμμετέχουν δυναμικά οι τοπικές εφημερί-

δες «Ελληνοκαναδικά Νέα», «Ελληνοκανα-

δικό Βήμα» και «Ελληνικά Χρονικά».

Στόχος για το 2023 είναι η αγορά και εγκα-

τάσταση διαδραστικών πινάκων σε όλες τις 

αίθουσες διδασκαλίας των σχολείων μας.  

Ας προσπαθήσουμε να τον επιτύχουμε, η 

καλύτερα... να τον ξεπεράσουμε. 

Όλοι μαζί μπορούμε!

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2023
Για τα σχολεία μας…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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KAI ΟΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ (ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΗΠΑ) ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΚΕΡΑΤΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ!

Βιασμοί, διγαμία, Ξεπαρθενέματα, νόθα παιδιά γιατί «άξιζαν να περνούν καλα»!

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

Τ
ο άρθρο μου πριν δυο εβδομάδες 
για τον John Tory τρεις φορές ε-
κλεγμένο Δήμαρχο Τορόντο, που 
αναγκάστηκε σε παραίτηση λόγω  

συζυγικής απιστίας, προκάλεσε πολλά 
και ποίκιλα  σχόλια. Η θέση μου ότι ένας 
πολίτικος πρέπει να κρίνεται αποκλειστι-
κά από τις πολίτικες του  πράξεις, και όχι 
από το τι κανει στη προσωπική του ζωη 
υποστηρίχτηκε, αλλα όχι ομόφωνα. Για 
δείτε λοιπόν τι έχει συμβεί στη πιο ισχυ-
ρή ηγετική θέση στο κόσμο αυτή του Α-
μερικανού προέδρου στο λευκό οίκο και 
θα δείτε ότι η εξουσία είναι το ισχυρότε-
ρο αφροδισιακό. Τραβάει τις γυναίκες η 
εξουσία και η δύναμη, και οι ηγέτες συμ-
βαίνει τις πιο πολλές φορές να είναι ερω-
τιάρηδες. 
Donald Trump. Ο 45ος Πρόεδρος των 
Ηνωμένων Πολιτειών κατηγορήθηκε 
για ερωτικές ατασθαλίες κατά τις εκλο-
γές του 2016 και το 2020. Ο ίδιος αρνή-
θηκε τις κατηγορίες. Οι ισχυρισμοί προ-
έκυψαν όταν η Washington Post κυκλο-
φόρησε ένα βίντεο του 2005, που ηχο-
γραφήθηκε από τo TV πρόγραμμα Access 
Hollywood, στο οποίο φέρεται να καυ-
χιόταν ότι χουφτώνει γυναίκες. Ο Τράμπ 
το δικαιολόγησε σαν μια «ανδρική ιδιω-
τική συζήτηση στα αποδυτήρια». Αργό-
τερα  ισχυρίστηκε ότι το βίντεο ήταν ψεύ-
τικο. Το 2011 προέκυψε άλλη κατηγορία  
ότι το 2006 είχε σχέση με την πορνοσταρ 
Stormy Daniels που πληρώθηκε να μη 
μιλήσει 
Bill Clinton: O 42ος πρόεδρος των 
Ηνωμένων Πολιτειών έκανε στοματικό 
σεξ με την ασκούμενη Monica Lewinsky 
στο Οβάλ γραφείο του στο Λευκό οίκο. 
Η αποκάλυψη τον οδήγησε να δηλώ-
σει στην τηλεόραση εκείνο το περίφημο 
«Δεν είχα σεξουαλικές σχέσεις με εκείνη 
τη γυναίκα, τη δεσποινίδα Λεβίνσκι». Το 
σκάνδαλο οδήγησε τον Clinton σε παρα-
πομπή για ψευδορκία. Τελικά αθωώ-
θηκε στη Γερουσία αλλα η δικηγορική 
άδεια του ανεστάλη από την πολιτεία του 
Αρκάνσας για πέντε χρόνια. Το 1998, η 
Κλίντον παραδέχτηκε επίσης ότι είχε εξω-
συζυγική σχέση με την Gennifer Flowers.
Ο Newt Gingrich, o Ρεπουμπλικανoς γνω-
στότατος πολίτικος που ηθικολογώντας 
ηγήθηκε της παραπομπής του Clinton, 
αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη 
Βουλή το 1998 αφού παραδέχτηκε ότι 
είχε σχέση με μια υπάλληλο ενώ ήταν 
παντρεμένος με τη δεύτερη σύζυγό του.
Lyndon B. Johnson: Αυτός ο πρόεδρος 

είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με πολλές 
γυναίκες  ιδιαίτερα με την Alice Marsh 
(το γένος Glass), η οποία τον βοήθησε 
πολιτικά. Μια από τις σχέσεις του με τη 
Madeleine Duncan Brown λέγεται ότι 
οδήγησε στην εγκυμοσύνη της με έναν 
γιο.
Gary Hart, ο Γερουσιαστής από το Κολο-
ράντο ηταν πρώτος υποψήφιος για το χρί-
σμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές 
εκλογές του 1988. Όταν όμως δημοσιεύ-
τηκε μια φωτογραφία του με το μοντέλο 
Donna Rice σε ένα σκάφος με το όνομα 
«Monkey Business» κατά τη διάρκεια 
ενός ταξιδιού στις Μπαχάμες, δημιουρ-
γήθηκαν ερωτήματα συζυγικής απιστίας.  
Αναγκάστηκε  να εγκαταλείψει τον προε-
κλογικό αγώνα  και οι ΗΠΑ στερήθηκαν 
πιθανότατα έναν καλό πρόεδρο. Τριάντα 
χρόνια αργότερα, δημοσιεύματα ισχυρί-
στηκαν ότι η φωτογραφία ηταν στημένη 
και ενορχηστρωμένη από τον αντίπαλο 
του τότε αντιπρόεδρο George H. W. Bush.
John F. Kennedy.  Το όνομα του έχει 
συνδεθεί με πολλές εξωσυζυγικές σχέ-
σεις, συμπεριλαμβανομένης και της 
Μέριλιν Μονρό. Είχε επίσης δεσμό 18 
μηνών με την Marion Fay «Mimi» Alford 
(το γένος Beardsley), το 1962-1963. Η 
Alford κατάφερε να κρατήσει μυστικό 
το παράνομο δεσμό  για 40 χρόνια, έως 
ότου δημοσίευσε το δικό της βιβλίο για 
την υπόθεση, «Once Upon ένα μυστικό», 
το 2011. Στο βιβλίο εκμυστηρεύεται πως 
το καλοκαίρι του 1962 φοιτήτρια στο 
Wheaton δούλευε σαν ασκούμενη στο 
Λευκό οίκο. Την τέταρτη μέρα της στον 
Λευκό Οίκο της ζήτησαν να συμμετάσχει 
σε ένα κοκτέιλ πάρτι στην πισίνα του Λευ-
κού οίκου όπου βρισκόταν και ο Πρόε-
δρος Κένεντι. Ο Πρόεδρος της πρόσφερε 
προσωπική ξενάγηση. Την οδήγησε στην 
κρεβατοκάμαρα της Τζάκι, και εκει έκα-
ναν σεξ, που ήταν και η πρώτη της σεξου-
αλική επαφή. Την τελευταία φορά που 
είδε τον Κένεντι, ηταν στις 15 Νοεμ-
βρίου 1963, μόλις πριν τον σκοτώσουν 
στο Ντάλας του Τέξας. Επειδή επρόκειτο 
να παντρευτεί το φίλο της φοιτητή Tony 
Fahnestock, που στo μεταξύ ειχε γνωρί-
σει, ο Κέννεντι της έδωσε 300 δολάρια 
μετρητά ως γαμήλιο δώρο και της ζήτησε 
να αγοράσει «κάτι φανταστικό» για να 
φορέσει, και όταν θα επέστρεφε  «να του 
δείξει πόσο όμορφο ηταν».
Franklin D. Roosevelt. Ο FDR παντρεμέ-
νος με την Eleanor φημολογείται ότι είχε 
τουλάχιστον πέντε εξωσυζυγικές χέσεις!.  

Η έμπιστος του Alice Longworth, ειχε πει 
«Ο Φράνκλιν άξιζε να περνάει καλά», 
αφού ηταν παντρεμένος με την Eleanor! 
Ο Roosevelt, ειχε χτυπηθεί από πολιο-
μυελίτιδα και ειχε καθηλωθεί σε αναπη-
ρικό καροτσάκι από το 1921. Ωστόσο, μια 
ιατρική εξέταση του 1931, διαπίστωσε 
ότι ηταν σεξουαλικά εν τάξει.  Από όλες 
τις απιστίες του FDR, αυτή με τη γραμμα-
τέα της συζύγου του, Lucy Mercer, είναι 
η λιγότερο αμφισβητούμενη. Ξεκίνησε 
το 1916 και συνέχισε για δύο χρόνια. Η 
Eleanor ανακάλυψε τη σχέση το 1918 όταν 
βρήκε ένα πακέτο ερωτικών επιστολών 
στη βαλίτσα του FDR. «το έδαφος υπο-
χώρησε κάτω από τα πόδια μου, αντι-
μετώπισα τον εαυτό μου, το περιβάλλον 
μου, τον κόσμο μου, ειλικρινά για πρώτη 
φορά» ειπε.  Η Mercer τελικά παντρεύ-
τηκε, αλλά δεν έφυγε ποτέ από τη ζωή 
του προέδρου, επισκεπτόμενη τακτικά 
τον Λευκό Οίκο με ψευδώνυμο. Όταν 
ο FDR πέθανε το 1945, η Mercer, όχι η 
Eleanor, ήταν στο πλευρό του.
Ο Roosevelt  είχε επίσης σχέση με τη 
Margaret «Daisy» Suckley, μια μακρινή 
ξαδέρφη του κατά τα χρόνια του πολέ-
μου. Η σχέση τους δεν ήταν γνωστή μέχρι 
τον θάνατό της το 1991, όταν ένας τερά-
στιος αριθμός επιστολών από τον πρό-
εδρο βρέθηκε κάτω από το κρεβάτι της. 
«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην 
σου πω ότι μου λείπεις πολύ», έγραφε ο 
Ρούσβελτ σε μια απ αυτές. Σε μια άλλη: 
«Ήθελα πολύ να σε έχω μαζί μου». 
Η πριγκίπισσα Μάρθα της Σουηδίας ανα-
γκάστηκε να φύγει από τη Σκανδιναβία 
το 1941 μετά τη ναζιστική εισβολή και 
πέρασε μεγάλο μέρος του πολέμου στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Έγινε στενή φίλη με 
τον Ρούσβελτ και δεν άργησε να φουντώ-
σουν  οι φήμες για την ερωτική συμπε-
ριφορά του ζευγαριού μεταξύ τους. Τον 
αποκαλούσε με το παρατσούκλι «“Dear 
Godfather» και επισκεπτόταν συχνά τον 
Λευκό Οίκο και το σπίτι του προέδρου 
στο Χάιντ Παρκ αν και όταν έλειπε η Έλε-
ονορ.
Φημολογείται επίσης ότι ο Roosevelt 
ξεκίνησε μια 20ετή σχέση με τη γραμ-
ματέα του το 1921, ενώ υπηρετούσε ως 
κυβερνήτης της Νέας Υόρκης. Ο γιος του 
Roosevelt Elliott,  στο βιβλίο του, που 
έγραψε το 1973, λέει ότι η περιπέτεια 
του πατέρα του με τη  Marguerite (Missy) 

LeHand ηταν κοινή γνώση και δεν την 
έκρυβαν. Ο Ρούσβελτ της άφησε άλλωστε 
το μισό από την περιουσία του 3 εκατομ-
μυρίων δολαρίων.
Grover Cleveland.  Κατά τη διάρκεια της 
προεδρικής κούρσας του 1884, κυκλο-
φόρησε η είδηση ότι το Cleveland  πλή-
ρωνε  διατροφή στη χήρα Maria Crofts 
Halpin  γ ια το γιο της Oscar Folsom 
Cleveland, ου γεννήθηκε το 1874. Η χήρα 
κατηγόρησε τον Cleveland ότι τη βίασε, 
και έμεινε έγκυος. Επίσης τον κατηγό-
ρησε αργότερα ότι την εβαλε σε ίδρυμα  
παρά τη θέλησή της για να αποκτήσει τον 
έλεγχο του παιδιού τους. Ο Cleveland.  
αναγνώρισε την πατρότητα του Όσκαρ, 
και αυτή ώθησε τους πολίτικους του 
αντιπάλους  να υιοθετήσουν τη κραυγή 
«Μαμά, μαμά, πού είναι ο πατέρας μου;» 
Αφού ο Cleveland κέρδισε τις εκλογές, η 
κραυγή των οπαδών του εγινε  «Πήγαινε 
στον Λευκό Οίκο, να τον βρεις!».
Andrew Jackson.  Ειχε παντρευτεί τη 
Rachel Donelson Jackson η οποία πίστευε 
ότι ειχε πάρει διαζύγιο από τον πρώτο 
της σύζυγο, Lewis Rachel Donelson 
Jackson. Ωστόσο, ο Robards δεν είχε 
ολοκληρώσει ποτέ το φάκελο του δια-
ζυγίου, καθιστώντας τον γάμο του Τζάκ-
σον και της Rachel άκυρο. Το ζευγάρι 
παντρεύτηκε δεύτερη φορά το 1794 αλλα 
η Rachel σημαδεύτηκε σαν δίγαμη. Λίγο 
πριν εκλεγεί πρόεδρος ο Jackson, το 1828  
η Rachel υπέστη νευρικό κλονισμό και 
πέθανε. Ο Τζάκσον απέδωσε το θάνατο 
της στις κατηγορίες διγαμίας στη πολιτική 
εκστρατείας για τη προεδρία.
Thomas Jefferson. Κατηγορήθηκε 
δημόσια ότι έγ ινε πατέρας των παι-
διών μιας μαύρης  σκλάβας, της Sally 
Hemings. Η Hemings ήταν ετεροθαλής 
αδερφή της αείμνηστης συζύγου του 
Τζέφερσον, Μάρθας. Τον Ιανουάριο του 
2000, μια ερευνητική επιτροπή του Ιδρύ-
ματος Thomas Jefferson κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι όλα τα γνωστά στοι-
χεία έδειχναν με μεγάλη πιθανότητα ότι 
ο Thomas Jefferson ήταν ο πατέρας όχι 
μόνο του Eston Hemings γιου της Sally 
Hemings αλλα και όλων των έξι παιδιών 
της!  Ακόμη και ο Jefferson ένας από τους 
ιδρυτικούς πατέρες των ΗΠΑ ηταν ερω-
τιάρης. 
Πειστήκατε ότι και οι ερωτιάρηδες μπο-
ρει να είναι καλοί ηγέτες? 
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος 
και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της Hellas News

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

Οι άγιοι Πατέρες θέλησαν την 
περίοδο της Μεγάλης Σαρα-
κοστής, να διαβάζεται στους 
ναούς μας κατάλληλες περι-

κοπές, για την ψυχική μας προετοι-
μασία. Αλήθεια, πς θα πλησιάσουμε 
τη Μεγάλη Εβδομάδα και τα Πάθη του 
Κυρίου μας, αν δεν προσέξουμε το έργο 
της σωτηρίας μας; Γι’ αυτό και ο από-
στολος Παύλος στη σημερινή απο-
στολική περι κοπή, που είναι από την 
πρός Εβραίους επιστολή του, με έντονο 
τρόπο μας θέτει ένα ερώτημα: «Εάν 
ό παλαιός νόμος, που ελέχθη στον 
Μωυσή άπό τους αγγέλους, απαιτεί χθη 
έγκυρος και ισχυρός και κάθε παρά-
ταση έλα6ε σαν μισθό της την δίκαιη 
τιμωρία, πώς εμείς θα δια φύγουμε την 
τιμωρία, εάν παραμε λήσουμε μία τόσο 
μεγάλη και άνω κτίμητη σωτηρία;» 
(Εβρ. 6’ 2,3).
«Τηλικαύτη σωτηρία». Η σωτηρία της 
ψυχής μας είναι το πιο σπουδαίο και το 
πιο μεγάλο ζήτη μα της ζωής μας. Εάν 
υποθέσουμε ότι όλα τα άλλα τα κερδί-
σουμε στον κόσμο αυτό, χάσουμε όμως 
τη σωτηρία μας, τα χάσαμε όλα.
Ό Κύριός μας τόνισε αυτή την αλή-
θεια κατηγορηματικά: «Τί γάρ ωφελή-
σει άνθρωπον έάν κερδήση τον κόσμον 
όλον και ζημιωθή την ψυχήν αυτού;» 
(Μάρκ. η’ 36). Η ζημιά της ψυχής είναι 
ανεπανόρθωτη. Το να χάση κανείς τη 
σωτηρία της ψυχής του, είναι η πιο 
μεγάλη συμφορά. Το να σωση κανείς 
την ψυχή του είναι το πιο μεγάλο επί-
τευγμα.
Πρώτα-πρώτα γιατί η ψυχή του ανθρώ-
που είναι ό,τι πιο ανώτερο και πιο 
πολύτιμο έχουμε, επειδή είναι αθά-
νατη. Η «τηλικαύτη σωτη ρία» λοι-
πόν της ψυχής μας, έχει δια στάσεις 
αιώνιες. Αρχίζει από αυτήν έδ τη ζωή. 
Όμως δεν περιοριζειται στα φθαρτά της 
όρια. Απλώνε ται και αγκαλιάζει όλη 
την αιωνιον τητα. Μας βάζει μέσα στη 
Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και 
του Αγίου Πνεύματος. Μας κάνει παι-
διά του Θεού και συγκληρονόμους του 
Ιησού Χριστού. Μας χαρίζει την ταινία 
ζωή , που είναι ό πιό ίερός πόθος της 
ψυχής μας.
Κανείς από μάς τους ανθρώπους δεν 
μπορεί μόνος του να κατορθώ ση αυτή 
τη μεγάλη σωτηρία για την ψυχή του. 

Η παρακοή των πρωτο πλάστων και η 
κακή χρήση της ελευθερίας μας, μας 
είχαν απομονώσει από τον Δημιουργό 
μας. Δεν υπήρ χε τρόπος να ξαναγυρί-
σουμε κοντά Του, εκτός εάν έρχόταν 
Εκείνος σε μας. Και γι’ αυτό ο Κύριός 
μας με άπειρη αγάπη κατέβηκε στή 
γη μας: «... επί της γης φθη και εν τοίς 
ανθρώπους συναναστράφηκα (Βαρούχ 
γ’ 38).
«Ήταν έργο θαυμαστό της Αγίας Τρι-
άδος ή τηλικαύτη σωτηρία» μας. Ο 
Πατήρ έκαμε το σχέδιο, ο Υιός το πραγ-
ματοποίησε με τη θυσία Του και το 
Πνεύμα το «Αγιο αξιοποιεί τη θυσία του 
Υιού στη ζωή της αγίας μας Εκκλησίας.
Κόστισε πολύ ακριβά στον Κύ ριό μας, ή 
σωτηρία της ψυχής μας.
Την πλήρωσε επάνω στον Σταυρό Του 
όχι με ασήμι και χρυσάφι, αλλά με το 
τίμιο και άσπιλο αίμα Του (Α’ Πέτρ. α’ 18).
«Πώς ήμείς έκφευξόμεθα... αμε λήσα-
ντες;». Τι θα λέγατε για τον άν θρωπο 
εκείνο, που το προσφέρουν ένα λαχείο 
δισεκατομμυρίων και αυτός από αμέ-
λεια δεν πάει να το εξαργυρώση; Αλλά 
τί είναι και το πιό μεγάλο ποσό μπρο-
στά στον με μεγαλύτερο θησαυρό όλου 
του κό σμου, την αθάνατη ψυχή μας; 
Ο απόστολος Παύλος μάς υπεν θυμίζει 
τα δεινά που βρήκαν όσους δεν άκου-
σαν και πήγαν αντίθετα στην πρώτη 
συμφωνία του Θεού με τους ανθρω-
πους. Αν έχεις ή Πα λαιά Διαθήκη, που 
ήταν προπαίδεια και πρόδρομος της 
Καινής Διαθήκη κης, είχε τέτοιες συνέ-
πειες ή παρά βαση του Νόμου της, πώς 
εμείς θα αποφύγουμε τις φοβερές συνέ-
πειες, όταν έχουμε να κάνουμε με μιά 
τέ τοια σωτηρία; Ό λόγος του Θεού, 
αδελφοί μου, δεν μας απειλεί. Μας προ-
ειδοποιεί όμως, ότι τα αποτελέσματα 
της αμέ λειας για την σωτηρία μας θα 
είναι καταστρεπτικά για το παρόν και 
το αιώνιο μέλλον μας.
«Ας σκεφτούμε, λοιπόν, σοβαρά το 
μεγάλο αυτό θέμα της σωτηρίας της 
ψυχής μας. Αξίζει κάθε προ σπάθεια. 
Και τότε το έλεος του Κυρίου μας θα μας 
αξιώση και της επουρανίου Βασιλείας 
Του. Γι’ αυτό ας φροντίσουμε με επιμέ-
λεια να κάνουμε αυτοεξέταση, να μετα-
νοή σουμε, να εξομολογηθούμε, για να 
σωθούμε και να κληρονομήσουμε τη 
Βασιλεία των Ουρανών.

«Τηλικαύτη σωτηρία»
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Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023 
πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση και οι 
εκλογές την Αδελφότητας Ποντίων «Παναγία 

Σουμελά» Τορόντο. Συγκροτήθηκε σε σώμα το Νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο για τη διετία 2023-2025
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Toronto • Montreal • Vancouver

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

Πάστα Ελιάς Καλαµών

Εκτέλεση
1. Περνάμε τις ελιές και τον βασιλικό από το μπλέντερ.

2. Προσθέτουμε σταδιακά το ελαιόλαδο, όσο χρειαστεί μέχρι να 
 πάρουμε έναν ομοιγενή πολτό που θα αλείφεται εύκολα.

3. Φυλάμε την πάστα σε γυάλινο σκεύος με καπάκι στο ψυγείο, 
 φροντίζοντας όταν αφαιρούμε κάποια ποσότητα να προσθέτουμε 
 ελαιόλαδο ώστε να μην αλλοιωθεί.

• 800 γρ ελιές Καλαμών Krinos, χωρίς κουκούτσια
• 2 κουτ. σουπάς έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κrinos
• 4 φύλλα φρέσκο βασιλικό

Υλικά

ΣΥΝΤΑΓΗ

Για να αγαπήσουν και τα παιδιά μας αυτά 
Πάστα Ελιάς Καλαµών



35ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ10 Μαρτίου 2023

www.hellasnews-radio.com

I.N. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

Εορτασμός της Κυριακής της Ορθοδοξίας
στις Ελληνικές εκκλησίες του Τορόντο

I.N. Αγίου Γεωργίου

I.N. Αγίου Ιωάννη

I.N. Αγίου ΔημητρίουI.N. Αγίου ΝικολάουI.N. Παναγίας
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Get an impeccable start to the season at the

Spring of sophistication.

Audi Uptown

©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

 
 

Lou Tanos invites you.
Manager, Audi Brand Ambassador
Volume Sales Leader for Audi
P: 905-513-3893 direct
E: ltanos@dfcauto.com

Audi Uptown
Finest cars. Finest service.

+ Lock in up to 3% Loyalty-rate 
    reduction on select 2023 models.

H. Ching Kircher Inc.
DFC Auto Group

© 2022 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2023 A3/ A5/a5/Q5 models. *Lease a 2023 Audi A3 Sedan 40 TFSI quattro komfor/2023 Audi A4 Sedan 45 TFSI quattro komfort/2023 A5 Sportback 45 TFSI quattro/2023 Q5 40 TFSI quattro Komfort/with a base MSRP of A3=$73,100/Q5=$51,310/A4=$51,800/A5 
Sportback=$42,219 (including $2,850 freight and PDI, Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($380) Wheel locks ($100)) at A3/A4/A5/Q5 at 5.98% for 48 months with monthly payments of A4=$549/Q5=$598/month/A3=$238 Bi-weekly./A5=$318 Bi-weekly. A3=$4,598/Q5=$5,798/A4=$6,850/A5=$5,498 down payment or equivalent trade-in, security deposit 
of approximately one-month’s payment, and first monthly or bi-weekly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is A3=$29,329/Q5=$34,528/A4=$33,191/A5=$38,578 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on approved 
credit only. ** Up to 3% loyalty-rate reduction is available to eligible current Audi Finance customers. Loyalty offer available on approved credit only to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the current calendar year. The interest rate will not be below 0.0% per annum. Valid identification and proof of valid lease of current Audi are required. Rate reduction cannot 
be applied to Audi vehicles currently being financed or leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Co-lessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable and not redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Contact us for complete details. $2500 available Offer expires on March 31st, 
2023 and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details.

2023 Audi Q5 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$5,798 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$598† 5.98%†

all-wheel-drive

2023 Audi A5 Sportback 45 TFSI Komfort

for 48 months with
$5,498 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$318† 5.98%†

all-wheel-drive

• PLUS:  Existing Owners Now Get a 3% Lease and Finance Rate Reduction on Select Models.

2023 Audi A3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$4,598 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$238† 5.98%†

all-wheel-drive
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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.

Ο
ύτε μια ούτε δυο αλλά άπειρες φο-
ρές προσπαθήσατε να κόψετε το 
τσιγάρο μαχαίρι χωρίς όμως ποτέ 
να το καταφέρετε. Η αλήθεια είναι 

πως η απεξάρτηση από τη νικοτίνη δεν είναι 
εύκολη. 70% των καπνιστών που επιθυμούν 
να διακόψουν το κάπνισμα, ένα 20-30% το 
προσπαθούν πραγματικά και από αυτούς, το 
3-5% το επιτυγχάνουν τελικά μόνο με τη δύ-
ναμη της θέλησης.
Επειδή η εξάρτηση από τη νικοτίνη θεωρεί-
ται ένας νευροβιολογικός εθισμός και έχει 
ταξινομηθεί επίσημα ως ασθένεια, ο καπνι-
στής για να μπει στη διαδικασία διακοπής του 
καπνίσματος πρέπει να βρίσκεται σε ψυχολο-
γική κατάσταση που να επιτρέπει κάτι τέτοιο. 
Επιπλέον, πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει τις 
ολέθριες συνέπειες του καπνίσματος, παθητι-
κού και μη. Και εάν όλα αυτά δεν φτάνουν για 
να πείσουν και τους πλέον αισιόδοξους για 
τις βλαβερές συνέπειες του τσιγάρου, η δια-
πίστωση των ειδικών ότι οι καπνιστές ζουν 
13-14 χρόνια λιγότερα από τους μη καπνι-
στές!
Για να επιτύχει η προσπάθειά σας, πριν περά-
σετε στο στάδιο της δράσης, πρέπει πρώτα να 
βιώσετε την προετοιμασία. Τι σημαίνει αυτό;
Κατ' αρχάς να φροντίσετε η περίοδος που θα 
κόψετε το τσιγάρο, να μη συμπίπτει με δυσκο-
λίες και στενοχώριες, επειδή η διακοπή του 
καπνίσματος είναι ήδη από μόνη της μια πολύ 
σημαντική αλλαγή στον τρόπο ζωής ενός 
ανθρώπου.
Γενικά να αφήσετε να περάσουν 2-3 εβδομά-
δες πριν επιχειρήσετε τη διακοπή του καπνί-
σματος. Στο διάστημα αυτό να συλλογιστείτε 
γιατί καπνίζετε.
Να σκεφτείτε επίσης τις πιθανές αιτίες που 
ίσως σας εμπόδισαν μέχρι τώρα να κόψετε το 
τσιγάρο.
Αφού ξεκινήσετε την επιχείρηση διακοπής 
του καπνίσματος, αποφύγετε τις πρώτες κρί-
σιμες μέρες τους καφέδες (η καφεϊνη κάνει 
πιο έντονη την έλλειψη νικοτίνης) και τους 
χώρους όπου συχνάζουν καπνιστές.
Να πετάξετε επίσης όλα τα τσιγάρα που υπάρ-

χουν στο σπίτι, το γραφείο, το αυτοκίνητο.
Να μην υποκύψετε σε πειρασμούς του τύπου 
“για σήμερα μόνο ένα τσιγαράκι και από 
αύριο το κόβω μαχαίρι”. Η μείωση του αριθ-
μού των τσιγάρων δεν φέρνει αποτέλεσμα, 
πρέπει κανείς να αποφασίσει την οριστική 
διακοπή.

Γιατί θα πρέπει να σταματήσετε το 
κάπνισμα
Οι επτά ασθένειες που έχει αποδειχθεί ότι το 
κάπνισμα αποτελεί τον κυριότερο αιτιολογικό 
παράγοντα:

 ª Στ εφαν ιαία νόσος της καρδιάς 
(έμφραγμα).

 ª Καρκίνος του πνεύμονα (προκαλεί το 
25% των θανάτων από καρκίνο).

 ª Περιφερική αγγειοπάθεια κάτω άκρων.
 ª Καρκίνος του λάρυγγα.
 ª Καρκίνος του οισοφάγου.
 ª Καρκίνος της ουροδόχου κύστεως.
 ª Χρόνια βρογχίτιδα.

Θεραπείες
Από τη στιγμή που θα αποφασίσετε το κόψιμο 
του τσιγάρου, πρέπει να μελετήσετε και τον 
τρόπο απεξάρτησης από τη νικοτίνη που σας 
ταιριάζει καλύτερα. Yπάρχουν πολλοί και δια-
φορετικοί τρόποι διακοπής του καπνίσματος.

 ª Αυτοκόλλητα νικοτίνης
Είναι ένα είδος τσιρότου που τοποθετείται μία 
φορά την ημέρα σε κάποιο άτριχο σημείο του 
σώματος. Σταδιακά, απελευθερώνει τη νικο-
τίνη στο δέρμα, η οποία από εκεί καταλήγει 
στην κυκλοφορία του αίματος. Η θεράπεια 
αυτή διαρκεί περίπου 12 εβδομάδες.
Τι προσφέρουν
Η μέθοδος αυτή βοηθά στο να διατηρού-
νται σταθερά τα επίπεδα της νικοτίνης στον 
οργανισμό, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο 
το στερητικό σύνδρομο. Τα τσιρότα κυκλο-
φορούν με διάφορες δόσεις νικοτίνης, από 
7-21 μιλιγκράμ και έχουν συνήθως 24ωρη 
διάρκεια.

 ª Τσίχλες νικοτίνης
Είναι τσίχλες, που περιέχουν νικοτίνη, η οποία 
απελευθερώνεται με το μάσημα και απορ-
ροφάται από το βλεννογόνο του στόματος. 
Η δόση τους μειώνεται σταδιακά, σύμφωνα 
πάντα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρ-
μακοποιού σας.
Τι προσφέρουν
Οι τσίχλες συμβάλλουν στη μείωση της άμε-
σης επιθυμίας για τσιγάρο. Δεν έχουν δηλαδή 
τη μαγική δύναμη να το κόψουν μαχαίρι. 
Μπορούν ωστόσο να βοηθήσουν σημα-
ντικά τα άτομα με συμπτώματα στέρησης, 
από την έλλειψη τσιγάρου, καθώς και να συν-
δυαστούν με άλλες μεθόδους απεξάρτησης 
(όπως ψυχολογική υποστήριξη, φαρμακευ-
τική αγωγή με βουπροπιόνη).

 ª Ρινικό σπρέι νικοτίνης
Εισπνέεται από τη μύτη μέσω ειδικής δοσιμε-
τρικής συσκευής και απορροφάται άμεσα από 
το ρινικό βλεννογόνο από όπου η νικοτίνη 

μεταφέρεται ταχύτατα στην κυκλοφορία του 
αίματος. Η χρήση του δεν πρέπει να ξεπερνά 
τους έξι μήνες.
Τι προσφέρει
Η μέθοδος ικανοποιεί άμεσα τις ανάγκες του 
χρήστη για νικοτίνη και μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα σκευάσματα 
θεραπείας υποκατάστασης νικοτίνης. Δεν 
συνιστάται σε άτομα με αλλεργίες, άσθμα ή 
χρόνιες ρινίτιδες.

 ª Φαρμακευτίκη αγωγή
Υπάρχουν δύο φάρμακα που βοηθούν για 
να κόψετε το τσιγάρο, η βουπροπιόνη και η 
βαρενικλίνη . Πρόκειται για σκευάσματα σε 
μορφή χαπιών, που τα οποία χορηγούνται 
μόνο με ιατρική συνταγή.
Τι προσφέρουν
Βουπροπιόνη (Wellbutrin): Βοηθά στη μεί-
ωση της στέρησης από τη νικοτίνη καθώς και 
στον έλεγχο της εξάρτησης από το κάπνισμα, 
μειώνοντας σταδιακά την ανάγκη για τσιγάρο. 
Η αγωγή συνιστάται για περίπου 8-12 εβδο-
μάδες, ενώ είναι απαραίτητη η ιατρική παρα-
κολούθηση.
Βαρενικλίνη (Champix): Το νέο αυτό χάπι κατά 
του καπνίσματος, δρα στο κεντρικό νευρικό 
σύστημα του καπνιστή με δύο τρόπους: από 
τη μια περιορίζει το αίσθημα της ικανοποίη-
σης που συνδέεται με το κάπνισμα, και από 
την άλλη μειώνει τα στερητικά συμπτώματα 
τα οποία συχνά αποθαρρύνουν αυτούς που 
επιχειρούν να κόψουν το τσιγάρο. H βαρενι-
κλίνη επηρεάζει τους ίδιους υποδοχείς του 
εγκεφάλου που δεσμεύει η νικοτίνη με την 
εισπνοή του καπνού, ενώ παράλληλα προκα-
λεί την απελευθέρωση ντοπαμίνης. Η θερα-
πεία συνιστάται για 12 εβδομάδες, γίνεται με 
την καθοδήγηση γιατρού, ενώ ενδείκνυται 
για κάθε καπνιστή από 18 ετών και άνω.

Τι γίνεται με τα κιλά
Αν κόβοντας το τσιγάρο συνεχίσετε να τρώτε 
όσο τρώγατε ως καπνιστές και δεν κάνετε 
καμία αλλαγή στις καθημερινές σας συνήθειες 
τότε σύμφωνα με τις στατιστικές:

 ª Εχετε 74% πιθανότητες να βάλετε γύρω 
στα 3-5 κιλά

 ª Εχετε 10% πιθανότητες να βάλετε γύρω 
στα 15 κιλά

 ª Εχετε 3% πιθανότητες να μην πάρετε 
ούτε γραμμάριο.

Τι συμβαίνει μετά τη διακοπή
Κόβοντας το κάπνισμα και σχεδόν αμέσως 
από το σβήσιμο του τελευταίου τσιγάρου, 
μελέτες έχουν δείξει πως:
Μετά από 6 ώρες η παροδική αύξηση της 
καρδιακής συχνότητας και της αρτηριακής 
πίεσης που προκαλείται από την νικοτίνη 
αρχίζουν να επανέρχονται στις αρχικές τιμές
Μετά από 2 ημέρες η αίσθηση της γεύσης και 
της όσφρησης βελτιώνονται, μέσα σε 2-12 
εβδομάδες η καλή κυκλοφορία του αίματος 
επανέρχεται, το τρέξιμο και το βάδισμα γίνο-
νται ευκολότερα

Μετά από 3-9 μήνες, ο βήχας, ο συριγμός και 
τα αναπνευστικά προβλήματα μειώνονται και 
η κατάσταση των πνευμόνων βελτιώνεται.
Τρεις με 9 μήνες επίσης από τη διακοπή του 
καπνίσματος, η σεξουαλική ικανότητα, η 
οποία επηρεάζεται αρνητικά από το τσιγάρο, 
όπως και η γονιμότητα βελτιώνονται σημα-
ντικά.
Σε άνδρες καπνιστές που έχουν σταματήσει 
το κάπνισμα σε ηλικία 35-39 ετών ένας μέσος 
όρος 5 ετών προστίθεται στη ζωή τους, ενώ 
οι γυναίκες καπνίστριες που σταμάτησαν το 
κάπνισμα στην ίδια ηλικία, προσθέτουν 3 
χρόνια.

Συμβουλές για τις δύσκολες ώρες
Για να επιτύχει η προσπάθεια απαλλαγής 
του καπνίσματος πρέπει, πάνω από όλα, να 
μάθετε να ελέγχετε τις επιτακτικές ανάγκες 
που θα έχετε στο πρώτο στάδιο της διακοπής. 
Μπορείτε όταν σας πιάνει έντονη επιθυμία 
για τσιγάρο ή για φαγητό, να κανέτε τα εξής:
Στο μάσημα τσίχλας (χωρίς ζάχαρη).

 ª Στο μάσημα κανέλας ή γαρίφαλου.
 ª Να πίνετε άφθονο νερό. Το νερό προ-

καλεί κορεσμό της πείνας, άρα δρα ως κατα-
σταλτικό της όρεξης.

 ª Να τρώτε φρούτα και λαχανικά, κράκερ 
και κριτσίνια διαίτης.

 ª Απασχολήστε με κάτι άλλο τα χέρια σας 
(π.χ. με ένα κομπολόι).

 ª Ασχοληθείτε με τα φυτά ή τον κήπο σας
 ª Ασκηθείτε (περπάτημα, ήπια άθληση, 

τζόκινγκ, τένις, κολύμπι) θα βοηθήσουν όχι 
μόνο στον έλεγχο του σωματικού βάρους, 
αλλά και στην εκτόνωση από το στρες που 
συχνά συνοδεύει την έλλειψη του τσιγάρου.

 ª Αποφύγετε τους καφέδες (κάνουν πιο 
έντονη την έλλειψη νικοτίνης) και τους χώρους 
που συχνάζουν καπνιστές.

 ª Πλένετε συχνά τα δόντια σας. Η επιθυμία 
για κάπνισμα μειώνεται όταν αισθάνεστε το 
στόμα σας καθαρό.

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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Μ
έχρι το 1921, που ήταν ελεύθε-
ρη η μετανάστευση στις Ηνω-
μένες Πολιτείες, δεν υπήρχε λό-
γος για τους Δωδεκανησίους να 

μεταναστεύσουν στον Καναδά, λόγω του εκεί 
ψυχρού κλίματος. Όταν όμως ο μεταναστευ-
τικός νόμος των Ηνωμένων Πολιτειών «έκλει-
σε» τον δρόμο στους μετανάστες που προέρ-
χονταν από την νότια και ανατολή Ευρώπη, 
τότε μεγάλωσε το ενδιαφέρον τους για τον 
Καναδά. Το μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα 
στον Καναδά άρχισε μετά το πόλεμο και συ-
νεχίστηκε μέχρι το 1965, τότε που ο νέος με-
ταναστευτικός νόμος της Αμερικής έγινε πιο 
ευνοϊκός για τους Έλληνες μετανάστες.

Οι πρώτοι Δωδεκανήσιοι στον Κα-
ναδά
Ο πρώτος γνωστός Δωδεκανήσιος που ήλθε 
στον Καναδά ήταν ο Μανώλης Ζαννής από 
την Νίσυρο. Ξεκίνησε από την Κωνσταντινού-
πολη και έφτασε στον Μόντρεαλ γύρω στο 
1901, και μερικά χρόνια αργότερα έφερε τα 
αδέλφια του Μιλτιάδη, Βασίλη και Νικόλα, 
και τον εξάδελφο του Γιώργο Γεωργούλη.
Ο Γεωργούλης έπιασε δουλειά στην National 
Steel και σύντομα προήχθη σε εργοδηγό. Απ’ 
αυτή τη θέση έφερε στο Μόντρεαλ 29 Νισύ-
ριους και, αργότερα, το 1920 και μετά άλλους 
11.
Μεταξύ των άλλων Δωδεκανησίων που 
ήλθαν στον Καναδά πριν τον πόλεμο ήταν ο 
δάσκαλος Εμμανουήλ Παπασυμαιών από 
την Μονόλιθο της Ρόδου, που έφτασε στο St. 
John του New Brunswick το 1912. Ο Μηνάς Ι. 
Μελισσηνός, από την Κάρπαθο, έφτασε στο 
Μόντρεαλ το 1916, και το 1926 οι Κασιώ-
τες Νικόλαος Βοναπάρτης, Ηλίας Μπάτης και 
Νικόλαος Μαυρουδής, και αργότερα οι Καρ-
πάθιοι Αντώνιος Φουρτούνας και  Μιχάλης 
Πρωτόπαπας.

Tο μεγάλο ρεύμα
Το 1951, με το υπερωκεάνιο «Νέα Ελλάς», 
έφτασαν στο Halifax περισσότεροι από 
δέκα Δωδεκανήσιοι και απ’ εκεί πήγαν στο 
Μόντρεαλ να βρουν δουλειά. Δεν γνώριζαν 
κάποιο να τους βοηθήσει και αναγκαστικά 
έπιασαν δουλειά στις σιδηροδρομικές γραμ-
μές.
Δούλεψαν δυο χρόνια στο Μόντρεαλ και απ’ 
εκεί τους πήραν στο Βόρειο-Δυτικό Ontario, 
στην πόλη Nakina, βόρεια της Thunder Bay.
Οι συνθήκες εργασίας ήταν αβάστακτες: έμε-
ναν και κοιμούνταν στα βαγόνια των τρένων, 
όπου σόμπες και σκεπάσματα αδυνατούσαν 
να τους ζεστάνουν τον χειμώνα, που η θερμο-
κρασία κατέβαινε στους 45 βαθμούς υπό το 
μηδέν. Κάθε φορά που υπήρχαν ζημιές, τους 
μετακινούσαν για να επισκευάσουν τις σιδη-
ροδρομικές γραμμές.
Ταξίδευαν νύχτα, όταν  κοιμόντουσαν, για 
να μη χάσει η εταιρεία μιας μέρας δουλειά. 
Χωρίς άλλη επιλογή, υπόμεναν το μαρτύριο 
και άντεξαν. Μετά από δυο-τρία χρόνια, πολ-
λοί επέστρεψαν στο Μόντρεαλ, όπου υπήρ-
χαν προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον.

Τορόντο
Μερικοί άλλοι πήγαν στο Τορόντο και σ’ 
άλλες πόλεις του Ontario. Ο Χάρης Πισσά-
ρης, από την Κω, πήγε στο Τορόντο, δούλεψε, 
πρώτα, πιατάς και στην συνέχεια άνοιξε εστι-

ατόριο.
Την ίδια διαδρομή ακολούθησαν οι Μανώλης 
Ήλιος, Ελευθέριος Χατζηωάννου και Βασίλης 
Αλαχιώτης που άνοιξαν το “Kos Restaurant”. 
Με ανάλογο τρόπο, εκατοντάδες Δωδεκανή-
σιοι, από εργάτες, εξελίχθηκαν σε επιχειρη-
ματίες, όχι μόνον στα εστιατόρια αλλά και σε 
άλλες επιχειρήσεις.

London
Το 1954 ο Τάσος Διαβολίτσης με την γυναίκα 
του Μαρία και τον γιό τους Σταύρο από Αντι-
μάχεια της Κω μετανάστευσαν στον Καναδά 
και εγκαταστάθηκαν στο London, Ontario. Τα 
επόμενα τρία χρόνια, έφερε τους γονείς της 
Μαρίας Θωμά και Διονυσία και τα αδέλφια 
της Νίκο, Μάνο, Ηλία και Γιάννη, και άλλους 
συγγενείς.

Αρκετοί απ’ αυτούς επέστρεφαν στην Κω 
παντρεύονταν και ξαναγύριζαν με τις συζύ-
γους του. Η ίδια διαδικασία συνεχίστηκε για 
αρκετά χρόνια.
Ο ένας έφερνε τους συγγενείς του που, μετά 
από δυο-τρία χρόνια, γύριζαν στην Αντιμά-
χεια, παντρεύονταν και επέστρεφαν με τις 
συζύγους τους. Αυτοί, πάλι, έφερναν δικούς 
τους συγγενείς και, έτσι, μεγάλωσε η παροι-
κία. Εκτός των Κώων από την Αντιμάχεια, και 
άλλοι Δωδεκανήσιοι από Νίσυρο, Κάλυμνο 
και άλλα νησιά εγκαταστάθηκαν στο London.

Windsor
Στο τέλος του 1948, ήρθε στον Καναδά ο 
Κωνσταντίνος Κουτσονικόλας από τ’ Απόλ-
λωνα της Ρόδου και εγκαταστάθηκε στο 
Windsor, Ontario και στην συνέχεια έφερε 
τον αδελφό του Παναγιώτη και άλλους συγ-
γενείς.
Ακολούθησαν και άλλοι συγγενείς και μέχρι 
το τέλος της δεκαετίας του 1960, οι Απολ-
λωνιάτες στο Windsor έφτασαν τους 200, 
κυρίως νέοι. Εκτός από τους Απολλωνιάτες 
και άλλοι Ροδίτες, από Καλυθιές και Λάρδο 
εγκαταστάθηκαν στο Windsor.
Πέρα από Montreal, Toronto, London και 
Windsor, οι Δωδεκανήσιοι εγκαταστάθη-
καν και σε άλλες πόλεις. Στο τέλος της δεκα-
ετίας του 1940, μετανάστευσε στον Καναδά 
ο Γεώργιος Χατζηδιάκος από τ’ Απόλλωνα της 
Ρόδου και εγκαταστάθηκε στην Winnipeg, 
Manitoba, όπου έφερε τον αδελφό του Πανα-
γιώτη και άλλους συγγενείς.
Στην Manitoba πήγαν και άλλοι Δωδεκανή-

σιοι για δουλειά σε ξυλουργεία, εργοστάσια 
και ορυχεία, άλλοι πήγαν στην Alberta. Στον 
Δυτικό Καναδά, στην πόλη Victoria και στο 
νησί Vancouver στην British Columbia επί του 
Ειρηνικού, εγκαταστάθηκαν και άλλοι Δωδε-
κανήσιοι κυρίως ναυτικοί, που ξεμπάρκαραν 
και έμειναν εκεί. Ένας απ’ αυτούς ήταν ο Γιάν-
νης Μπουρνής από την Πάτμο, που έφτασε 
στο Vancouver το 1953.

Η μετανάστευση συνεχίζεται
Μόλις οι πρώτοι μετανάστες αποκτούσαν την 
Καναδική υπηκοότητα, έφερναν συγγενείς, 
φίλους και γνωστούς τους. Ο Χατζή Βασίλης 
Χατζηγεωργίου από τις Μενετές της Καρπά-
θου, έφερε τα αδέλφια του και άλλους συγ-
γενείς και φίλους, γύρω στα 30 άτομα. Αυτοί 
με τη σειρά τους έφεραν δικούς τους συγγε-

νείς και μ’ αυτό τον τρόπο η Δωδεκανησιακή 
παροικία του Καναδά μεγάλωσε.
Στην αρχή της δεκαετίας του 1950 οι περισ-
σότεροι μετανάστες, που εγκαταστάθηκαν 
στο Μόντρεαλ, έμεναν, κυρίως, στην λεω-
φόρο St. Laurent. Αργότερα μετακινήθηκαν 
βορειότερα, άνοιξαν εστιατόρια και ελλη-
νικά παντοπωλεία. Με το πέρασμα του χρό-
νου αρκετοί μετακόμισαν πιο μακριά από το 
Μόντρεαλ, στο Shomedey.
Κάτι ανάλογο συνέβη και στο Τορόντο, 
αρκετοί Δωδεκανήσιοι μετακόμισαν στα 
περίχωρα όπως στο Scarborough και 
Georgetown και σε γειτονικές πόλεις, το ίδιο 
και στο Windsor, που μετακόμισαν στα περί-
χωρα, και ορισμένοι στις Ηνωμένες Πολι-
τείες.
Η κατάσταση της παροικίας στο Μόντρεαλ 
άρχισε να μεταβάλλεται στην δεκαετία του 
1970, όταν οι Γαλλόφωνοι της Quebec ήθε-
λαν να ανεξαρτητοποιηθούν από τον Καναδά 
και επέβαλαν στα παιδιά των μεταναστών 
την διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας αντί 
της Αγγλικής, που ήταν η προτίμηση τους. 
Ορισμένοι Δωδεκανήσιοι μετακόμισαν στο 
Τορόντο, Windsor και σ’ άλλες αγγλόφωνες 
πολιτείες, αρκετοί μετανάστευαν στις Ηνω-
μένες Πολιτείες και πολλοί επέστρεψαν στην 
Ελλάδα, όπου επένδυσαν τις οικονομίες τους 
σε ακίνητα και επιχειρήσεις.

Συλλογική δράση
Τον Οκτώβριο του 1951, με πρωτοβουλία 
του Καλύμνιου σπογγεμπόρου Σωκράτη Τσι-
κούρη, ιδρύθηκε στο Μόντρεαλ ο πρώτος 

Δωδεκανησιακός σύλλογος, που αργότερα 
αναδιοργανώθηκε και ενώθηκε με τον Ροδι-
ακό σύλλογο με την ονομασία «Δωδεκανη-
σιακός Σύλλογος Καναδά», ο «Κολοσσός» 
και από το 1976 άρχισε η έκδοση της εφημε-
ρίδας “Δωδεκανησιακά Νέα.
Από τις κυριότερες δραστηριότητες του Συλ-
λόγου είναι ο ετήσιος εορτασμός της Ενσω-
μάτωσης, παράλληλα με την ετήσια χοροε-
σπερίδα. Ο Σύλλογος συμμετέχει στην Εθνική 
παρέλαση και σ’ όλες τις εθνικές γιορτές και 
διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, που 
αποβλέπουν στην διατήρηση της πολιτισμι-
κής παράδοσης των νησιών μας.

Tοπικοί σύλλογοι
Κατά καιρούς, στο Μόντρεαλ ιδρύθηκαν 
και τοπικοί σύλλογοι: ο Ροδιακός Σύλλογος 
«Κολοσσός», η «Καλυμνιακή Αδελφότης», η 
Συμαϊκή Αδελφότης ο «Πανορμίτης», ο Κωα-
κός Σύλλογος «Ιπποκράτης», και ο «Ιερός 
Βράχος» των Μενεδιατών-Καρπάθου, που 
ίδρυσε τμήμα γυναικών και νεολαίας. Επίσης, 
με πρωτοβουλία του πρωτοπρεσβυτέρου 
Κωνσταντίνου Χαλκιά, ιδρύθηκε η «Αδελ-
φότης Καρπαθίων – Κασίων Καναδά».
Αμέσως με την ίδρυση του “Κολοσ-
σού” δημιουργήθηκε τμήμα Νεολαίας. 
Immediately after the establishment of 
“Colossus” the Youth’s chapter was created.
Το 1968 ιδρύθηκε στο Windsor Ροδιακός 
σύλλογος από  Απολλωνιάτες, και το 1983 
με την συμμετοχή και άλλων Ροδιτών από 
Καλυθιές και Λάρδο πήρε Παν-Ροδιακή 
μορφή υπό την επωνυμία: «Ροδιακός Σύλ-
λογος Windsor-Detroit» ο «Κολοσσός». Στις 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Συλλό-
γου περιλαμβάνεται ο ετήσιος εορτασμός της 
Ενσωμάτωσης, με εκκλησιασμό, δοξολογία 
και χοροεσπερίδα, με ορχήστρα που έρχεται 
από την Ρόδο. Ο Σύλλογος διαθέτει χορευ-
τικό συγκρότημα και ποδοσφαιρική ομάδα, 
και η διδασκάλισσα Αγγελική Χαλκίτη διδά-
σκει την Ελληνική γλώσσα προσπαθώντας να 
μεταλαμπαδεύσει στους νέους τις Ελληνικές 
αξίες και να τονώσει την αγάπη τους για την 
Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα.
Το 1976, ιδρύθηκε στο Toronto και το 1999 
στο London ο Παν-Κωακός Σύλλογος “Ιππο-
κράτης”. Επίσης στο Toronto, το 2000, ιδρύ-
θηκε ο Νισυριακός σύλλογος «Παναγία η 
Σπηλιανή». Από το 1960-2000, υπήρχε ενερ-
γός Ροδιακός σύλλογος. Αυτοί οι σύλλογοι 
διαθέτουν χορευτικά συγκροτήματα και 
εκτός της εορτή της Ενσωμάτωσης διοργα-
νώνουν, Χριστουγεννιάτικη και Πρωτοχρο-
νιάτικη γιορτή, χοροεσπερίδες,  εκδρομές, 
και συμμετέχουν  σε συνέδρια αποδήμων.

Εκκλησία
Παράλληλα με την συλλογική δραστηριό-
τητα οι Δωδεκανήσιοι του Καναδά έδειξαν 
μεγάλο ενδιαφέρον και για τις Ελληνορθό-
δοξες εκκλησίες. Από το 1960 ως το 1963, 
ο επίσκοπος Αθηναγόρας Κοκκινάκης, από 
την Πάτμο, υπηρέτησε στην τότε Ελληνορ-
θόδοξη Επισκοπή του Καναδά. Ιδιαίτερα 
«δεμένη» με την Δωδεκανησιακή παροι-
κία του Καναδά είναι η Αγία Τριάδα στο 
Μόντρεαλ, στην οποία υπηρέτησε επί δεκα-
ετίες, ως ιερατικός προϊστάμενος, ο πρωτο-
πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Χαλκιάς από την 
Κάρπαθο.

Δωδεκανήσιοι στον Καναδά

Το πρώτο ΔΣ του “Κολοσσού” στο Μόντρεαλ
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Ο 
τρελός τσιγγάνος” είναι ένα από 
τα έξοχα τραγούδια  της Ιωάννας 
Γεωργακοπούλου, και κατ΄ ομο-
λογία της ίδιας,  αναφέρεται σε 

υπαρκτό πρόσωπο! Υπήρξε ένας από τους 
αντάρτες  του ΕΛΑΣ, που έδωσαν την ζωή 
τους για την απελευθέρωση της πατρίδας 
μας! Η  Γεωργακοπούλου ,σε συνέντευξη της 
στον Πάνο Γεραμάνη το 1997, είχε αναφέρει: 
Ο τρελός τσιγγάνος ,ήταν υπαρκτό πρόσω-
πο. Ήταν αντάρτης του ΕΛΑΣ, που αγωνίστη-
κε κι αυτός για την απελευθέρωση της πα-
τρίδας μας από τους Γερμανούς κατακτητές. 
Δυστυχώς, όμως, πλήρωσε με τη ζωή του. Ε-
κτελέστηκε από τα Ες-Ες. Ήταν ο αληθινός ή-
ρωας του τραγουδιού που έγραψα στα τέλη 
του 1943. «Ήταν όμορφος και ρομαντικός». 
«Ο Τσιτσάνης τό ‘παιξε με το μπουζούκι του 
και συμπλήρωσε την εισαγωγή πάνω στη δι-
κή μου μελωδία. Αργότερα, ο Μάνος Χατζι-
δάκις, που έγραψε τη μουσική για τη θρυλι-
κή ταινία «Στέλλα» και συνεργάστηκε με τον 
Τσιτσάνη στο τραγούδι «Αγάπη πού ‘γινες 
δίκοπο μαχαίρι», χρησιμοποίησε πάλι τη με-
λωδία του «Τρελού Τσιγγάνου»
Η Γεωργακόπουλου, μέχρι το θάνατο της 
(Τρίτη 7 Αυγούστου 2007) έπαιρνε ποσο-
στά ως δημιουργός του τραγουδιού, όπως 
και από το «Φυσάει ο μπάτης». Ενώ είχε 
πει ακόμη ότι, ο Τσιτσάνης το 1970  της 
είχε προτείνει,  να τις δώσει στο όνομα της, 
ένα δίσκο με 12 καινούργια τραγούδια,  σε 
αντάλλαγμα τον «Τρελό τσιγγάνο» και το 
«Φυσάει ο μπάτης». Εκείνη αρνήθηκε σθε-
ναρά και του απάντησε: «Άκουσε Βασίλη 
μου, σ’ αγαπώ, σ’ εκτιμώ, σε παραδέχο-
μαι, αλλά, όπως έχεις εσύ την ιστορία σου, 
έχω κι εγώ τη δική μου. Ο «Τσιγγάνος» και ο 

«Μπάτης» είναι δικά μου 
τραγούδια, δικά μου παι-
διά, και δεν τα δίνω».
Στη συνέχεια αναφέρω 
κάποιο άλλο στοιχείο 
που καταθέτει ο Κώστας 
Χατζηδουλής στο βιβλίο 
του “Βασίλης Τσιτσάνης 
η ζωή μου το έργο μου” 
Οι στίχοι του τραγου-
διού γράφτηκαν από τον 
Χαράλαμπο Βασιλειάδη 
ή «τσάντα» . Η πρώτη 
εκτέλεση κυκλοφόρησε 
στο όνομα της Ιωάννας 
Γεωργακοπούλο , στην 
οποία το είχε παραχωρή-
σει τότε ο ίδιος ο Τσιτσά-
νης . …
Η προ σ ω πική  μου 
άποψη, από όλα τα αυτά 
τα στοιχεία, που δια-

θέτουμε, για τον «τρελό τσιγγάνο» είναι η 
εξής: Καταρχήν το πρόσωπο ήταν αδιαμφι-
σβήτητα  υπαρκτό και για την Γεωργακοπού-
λου ένας πολύ δικός της άνθρωπος, όπως η 
ίδια είχε αναφέρει, ήταν ο έρωτας της ζωής 
της. Η Γεωργακοπούλου έδωσε την κεντρική 
ιδέα, το θέμα του τραγουδιού, στον στι-
χουργό Χαράλαμπο Βασιλειάδη, ο οποίος 
έγραψε τους στίχους. (Τότε  οι περισσότε-
ροι  σύνθετες ,έδιναν παραγγελία στους στι-
χουργούς της εποχής κυρίως στους, Βίρβο, 
Βασιλειάδη, Παπαγιαννοπούλου, κ.α  )  Ο 
Βασιλειάδης, όπως και η Ευτυχία, πολλές 
φορές πληρωνόντουσαν εκείνη τη στιγμή, 
χωρίς να διεκδικούν τίποτε άλλο. Δεν τους 
ενδιέφερε αν θα μπει το όνομα τους, στην 
ετικέτα του δίσκου ή αν θα πάρουν ποσο-
στά. 
Τώρα, για το ποιος έγραψε τη μουσική; Η 
μελωδική γραμμή του τραγουδιού φαίνε-
ται να  είναι «Τσιτσάνης», όμως δεν απο-
κλείεται να συνέβαλε και η ίδια στην σύν-
θεση του τραγουδιού. Αργότερα ο Τσιτσά-
νης, σε συνεργασία με τον Χατζιδάκι πάνω 
στην ίδια μελωδία έγραψαν το «Αγάπη που’ 
τίνες δίκοπο μαχαίρι». Αν δεν ήταν κάτι 
δικό του, πως θα το ξαναχρησιμοποιούσε 
ο Τσιτσάνης, σε μια συνεργασία μάλιστα, 
με τον Μάνο  Χατζιδάκι; Βέβαια η Γεωργα-
κοπούλου βλέποντας την ταινία «Στέλλα» 
που ακούγεται το «Αγάπη που’ τίνες δίκοπο 
μαχαίρι», έκανε δικαστήριο στον Τσιτσάνη 
και δικαιώθηκε. Είχε προηγουμένως πάει 
να τον συναντήσει και να του ζητήσει εξη-
γήσεις. Εκείνος της μίλησε με τα χειρότερα 
λόγια, και σχεδόν την έβρισε! Από τότε 
χάλασαν και οι σχέσεις τους. Αυτά αναφέρει 
η ίδια η Γεωργακοπούλου, στην εκπομπή της 

Μαλβίνας Κάραλη, «Βίοι Αγίων»! 
Το τι πραγματικά έχει συμβεί με την δημι-
ουργία του τραγουδιού, δεν θα το μάθουμε 
ποτέ! Γεγονός είναι ότι, εκείνη την εποχή 
στην δισκογραφία, γινόντουσαν τέτοιου 
είδους ανταλλαγές και συμφωνίες, για διά-
φορους λόγους, (ακόμη και για πολύ προ-
σωπικούς), μεταξύ συνθετών, τραγουδι-
στών, στιχουργών και κυρίως των διευθυ-
ντών εταιρειών, που είχαν τον πρώτο λόγο. 
Το σίγουρο είναι ότι, κανείς δεν γνώριζε, πια 
θα ήταν η τύχη του τραγουδιού, πριν κυκλο-
φορήσει ο δίσκος. Οι διαμάχες και οι διεκ-
δικήσεις, ξεκινούσαν, από την στιγμή που 
ένα τραγούδι γίνονταν μεγάλη επιτυχία, με 
χιλιάδες πωλήσεις!  
Η ανταπόκριση του κόσμου και ο χρόνος 
είναι πάντοτε κριτής!  Φυσικά για μα μιλάμε 
στις μέρες για τον «Τρελό τσιγγάνο» και για 
το *«Αγάπη που’ τίνες δίκοπο μαχαίρι», δεί-

χνει το μεγαλείο και τη δύναμη που έχουν τα 
τραγούδια! 
*Η Ι. Γεωργακοπούλου, έπαιρνε ποσοστά 
50% ποσοστά και από το τραγούδι *«Αγάπη 
που’ τίνες δίκοπο μαχαίρι».

Τρελέ Τσιγγάνε, για πού τραβάς,
μέσα στη νύχτα μόνος πού πας, 
ο χωρισμός  σου  είναι καημός,
μέσ’ στην καρδιά μου παντοτινός. 

Μη φεύγεις μόνος και βιαστικός,
σαν να ‘σουν ξένος περαστικός, 
σκλάβα σου μ’ έχεις παντοτινά,
 πάρε κι εμένα στα μακρινά 

Τρελέ Τσιγγάνε τι με κοιτάς,
έρημη μόνη με παρατάς 
πάμε Τσιγγάνε πριν την αυγή, 
θα ‘ρθω μαζί σου και όπου βγει.

«Ο Τρελός  Τσιγγάνος» 
Μουσική: Ιωάννας Γεωργακοπούλου - Στίχοι: Χαράλαμπος Βασιλειάδης (Τσάντας)

Α! Ερμηνεία: Ιωάννα Γεωργακοπούλου --Στελλάκης Περπινιάδης (1949)
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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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Μ
ια φορά κι ένα καιρό ο Κρα-
κατούας βρυχόταν και κυλιό-
ταν στο χώμα, όπως έκαναν 
όλοι οι γίγαντες της οικογε-

νειας των Κρακατατουλέων, της γνωστής 
οικογένειας των σεισμογιγάντων, στην 
πρωινή τους γυμναστική.
Πηδούσαν και σκαρφάλωναν στις ψηλές 
κορυφές των βουνών για να ξεπιαστούν.
Και κουνιόταν ο τόπος και σείονταν τα 
έγκατα της γης και οι άνθρωποι φώναζαν 
«Σεισμός, σεισμός” και κρύβονταν στα 
σπίτια τους, κάτω από τραπεζια, κάτω από 
κολώνες...
Ο Κρακατούας ήταν ο πιο μικρός σεισμο-
γίγαντας και ήταν ένας γίγαντας με αδυ-
ναμίες αφού από τη λαιμαργία του, μετά 
από την πρωινή γυμναστική, έτρεχε στους 
κάμπους και έτρωγε όποια πέτρα έβρισκε 

στο δρόμο του, με αποτέλεσμα όλη αυτή η 
κακή διατροφή να του δημιουργεί αέρια 
και καούρα στο ευαίσθητο στομάχι του 
και πρρρρρ πρρρρρρ και φρρρρρρρρ να 
βγάζει φωτιές από το στόμα του και έκαιγε 
τα δέντρα, και η θάλασσα σχημάτιζε τερά-
στια κύματα και κουνιόντουσαν τα σπίτια 
των ανθρώπων μια δεξιά, μια αριστερά, 
και όταν η φωτιά ήταν δυνατή... έτρεμε 
ολόκληρο το νησί και η λάβα πεταγόταν 
ψηλά, πολύ ψηλά, και καπνοί αποπνικτικοί 
έκρυβαν τα πάντα.
Το νησί των γιγάντων κουνιόταν και σείο-
ταν σαν ένα απροστάτευτο καράβι... στον 
ωκεανό!
- Δεν θέλω να με φοβούνται, παραπονιό-
ταν ο Κρατατούας, θέλω να είμαι καλός 
και να έχω φίλους, να παίζω και να τρέχω 
στα δάση και να κατεβαίνω στην παραλία, 
να παίζω με τα ψάρια τα κοραλοκιτρινό-
μαυρα… παραπονιόταν στη μαμα του ο 
σεισμογίγαντας Κρακατούας. 
Αλλά όλοι με φοβούνται... 
- Μα δεν μπορεις να κατέβεις στην πόλη, 
οι άνθρωποι θα τρομάξουν εάν σε δουν, 
έτσι τεράστιος που είσαι. Κάθε φορά που 
βγάζεις αυτές τις φλόγες από το στόμα σου 
καις κι ένα δέντρο!
- Δεν φταίω εγώ μαμά, έχω καούρες... 
παραπονέθηκε ο σεισμογίγαντας ο Κρα-
κατούας.
- Σταμάτα τότε, να τρως πέτρες!!! είπε η 
μαμά του αυστηρά. 

Θα σταματήσουν οι καούρες και ίσως με 
λίγη προσπάθεια να έρθουν και οι φίλοι. 
Ο Κρακατούας ο σεισμογίγαντας έφυγε 
στεναχωρημένος από την σπηλιά και 
πήγε προς τη θάλασσα, ακολουθώντας το 
κρυφό μονοπάτι.
Στο δρόμο του ήρθε λιγούρα και έφαγε 
δύο τρεις μεγάλες κοτρώνες που βρήκε 
διάσπαρτες εδώ κι εκεί.
 Το ευαίσθητο στομάχι του δεν άντεξε 
όμως κι άρχισε να κάνει επανάσταση και 
μπρρουμ μπροουυμ, άρχισαν οι μεγα-
λες καούρες στο στομάχι του και φλόγες 
έβγαιναν από το στόμα του. Το άνοιξε διά-
πλατα για να μπορέσει να διώξει όλη αυτή 
την κάψα και άθελά του έκαψε το φοινικό-
δασος που απλωνόταν μέχρι την παραλία.
Σ υ υ υ υ γ ν ώ μ η η η η η !!! !  Σ υ γ ν ώ -
μηηηηηηηηηη!!!! ψέλλισε και δάκρυα 
κύλησαν στο προσωπάκι του.
Αααααα  τι είναι αυτό;;;; Βροχήηη!!! Βρέ-
χεειι, βρέχειιιι στο πρόσωπό μου..
- Δεν είναι βροχή, είναι δάκρυα απάντησε 
ένας παπαγάλος που ήταν καθισμένος 
σε ένα κλαδί και θαύμαζε τα πολυχρωμα 
φτερά του. 
-Δάκρυα; Τι είναι αυτό, τα δάκρυα; Είναι 
ιδιωτική βροχή; Μπορώ να την καλέσω 
όποτε θέλω;; ρώτησε με αφέλεια ο σει-
σμογίγαντας Κρακατούας τον παπαγάλο. 
- Μα, όχι φυσικά! Δεν έχεις ξαναδεί 
δάκρυα; Ξέρεις οι άνθρωποι κλαίνε συνέ-
χεια. Κλαίνε όταν είναι στεναχωρημένοι, 
κλαίνε όταν είναι χαρούμενοι... 
Αλλά κλαίνε πιο πολύ όταν κάποιος που 
αγαπούν πολύ τους πληγώνει βαθιά. Όταν 
κάποιος πολύ αγαπημένος τούς ραγίζει την 
καρδιά τους. 
- Μου λες τόσα πολλά, είπε ο σεισμογί-
γαντας Κρακατούας και δεν καταλαβαίνω 
τίποτα. Πώς είναι δυνατόν να κλαις όταν 
είσαι χαρούμενος; Υπάρχουν και χαρού-
μενα δάκρυα; Γιατί αυτό εδώ, το δικό μου 
δάκρυ έχει γεύση αλατιού; Έχουν γεύση 
τσιχλόφουσκας τα χαρούμενα δάκρυα; Και 
πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, που 
είναι τόσο μικρός κι αδύναμος, να ραγίσει 
μια καρδιά; Αν είναι δυνατόν, θα έπρεπε 
ο άνθρωπος να είναι πιο δυνατός κι από 
μένα τον σεισμογίγαντα, είπε ο Κρακα-
τούας. 
- Mα οι άνθρωποι δεν είναι δυνατοί, είναι 
απλά απαίδευτοι σε θέματα καρδιάς, σε 
θέματα αγάπης, σε θέματα φιλίας, σε 
θέματα σεβασμού και σε άλλα πολλά, απά-
ντησε και παλι ο παπαγάλος τινάζοντας τα  
χρωματιστά, πλουμιστά φτερά του. 
- Η μαμά μου είπε ότι οι άνθρωποι είναι 
πολύ έξυπνοι και πάνε σε σχολεία. Κάτι 
μεγάλα κτίρια που κλείνονται εκεί για 
ώρες, από την νεαρή τους ηλικία και 
μαθαίνουν να χαράζουν σχήματα και νού-
μερα...
- Σωστά τα είπε η μαμά σου, αλλά σε αυτά 
τα σχολεία δεν τους μαθαίνουν πως να 
αγαπούν τον εαυτό τους, πως να κάνουν 
φίλους, να μοιράζονται τα πράγματα τους, 
να χαίρονται με τα μικρά όμορφα πράγ-
ματα της καθημερινότητας, πώς να ανα-
πνέουν βαθιά.... πώς να μην σπάνε καρ-
διές!!

- Σπάνε οι καρδιές; ρώτησε ο Κρακατούας. 
Κι εσύ πού τα ξέρεις όλα αυτά και τα λες 
με τόση σιγουριά; Είσαι κι εσύ άνθρωπος;
- Όχι, φυσικά. Εγώ τα γνωρίζω πολύ καλά, 
απλά γιατί μένω μαζί τους. Όποτε θέλω 
πάω σε ένα σπίτι, ενός πολύ ηλικιωμένου 
ανθρώπου, που έχει γκρίζα μαλλιά, είναι 
ευγενικός και με σέβεται. Είναι διαφορετι-
κός από τους άλλους ανθρώπους. 
Μου έχει φτιάξει ένα ξύλινο σπιτάκι χωρίς 
πόρτα και μου βάζει πάντα τροφή και νερό 
και είμαι ελεύθερος. Όποτε θέλω πάω, 
όποτε θέλω φεύγω. Με σέβεται γιατί ξέρει 
ότι είμαι ένας παπαγάλος, είμαι ένα πουλί, 
και πρέπει να πετάω. 
Έτσι κι εγώ αποφάσισα να επιστρέφω τα 
βράδια και να του κάνω συντροφιά. Με 
μαθαίνει να τραγουδάω κι όταν έχω μάθει 
κάποιους στίχους και αυτός νιώθει λυπη-
μένος, του τραγουδάω. Περνάμε πολύ 
όμορφα.
- Τραγουδάς;; Εσύ, ένας παπαγάλος;; Και οι 
καρδιές... σπάνε!!! Ένας άνθρωπος μπορεί 
να σπάσει μια καρδιά, μα είναι δυνατόν να 
γίνονται όλα αυτά; Έχω καταμπερδευτεί, 
ξεφύσηξε με απορία ο σεισμογίγαντας ο 
Κρακατούας.
- Έλα να καθίσεις εδώ, στη σκιά του 
δέντρου και θα σου πω μια ιστορία.
Ο Κρακατούας έκατσε και το έδαφος σεί-
στηκε ολόκληρο και τα δέντρα αναπήδη-
σαν  και τα φύλλα έπεσαν και από την πόλη 
ακούστηκαν όλοι οι άνθρωποι να φωνά-
ζουν δυνατά: «Σεισμος ... σεισμός» και  
έτρεχαν να κρυφτούν.
- Είδες; Κάθε φορά τα ίδια συμβαίνουν. 
Όλοι με φοβούνται και τρέχουν να κρυ-
φτούν... Αλλά τώρα μου ξύπνησες την 
περιέργεια μου. 
Θέλω να μου τα εξηγήσεις όλα αυτά. Πώς 
είναι δυνατόν οι άνθρωποι, που είναι τόσο 
αδύναμοι και μικροί, να σπαζουν μια καρ-
διά; ρώτησε ο σεισμογίγαντας Κρακα-
τούας όλο απορία. 
- Και τι σε νοιάζει εσένα; Αφού δεν πρόκει-
ται ποτέ να συναντήσεις άνθρωπο!
- Θέλω να κάνω πολλούς φίλους, δεν θέλω 
να με φοβούνται. Θέλω όμως να μάθω να 
αμύνομαι, για να μην μου σπάσει κανείς 
την γιγάντια καρδιά μου, γιατί εμείς οι σει-
σμογίγαντες έχουμε μια αδυναμία, την 
καρδιά μας.
Αν κάποιος την σπάσει, τότε εξαφανιζόμα-
στε... Γινόμαστε σκόνη και σκορπιζόμαστε 
στα ηφαίστεια.
Δεν θέλω να εξαφανιστώ, είπε παραπονε-
μένα ο σεισμογίγαντας και από την ταραχή 
του πήρε μια πέτρα που βρισκόταν μπρο-
στά του κι άρχισε να την μασουλάει.
-Σταμάτα να μασουλάς τις πέτρες, έχουν κι 
αυτές καρδιά, είπε ο παπαγάλος.
Κανείς δεν θα σου σπάσει την καρδιά σου, 
γιατί εσύ ξέρεις να προστατεύεσαι ή μάλ-
λον θα σου μάθω εγώ να προστατεύεσαι 
από τους ανθρώπους κι από όλους όσους 
σπάνε... καρδιές, και φτερούγισε στο 
κοντινότερο κλαδί του δέντρου που βρι-
σκόταν ο Κρακατούας ο σεισμογίγαντας. 
Ξεκινάω να σου αφηγηθώ μια παραμυθέ-
νια ιστορία...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

O σεισμογίγαντας Κρακατούας και... Ο ΘΥΜΟΣ
Της Εύας Πετροπουλου Λιανού - Συγγραφέας παιδικής λογοτεχνιας 
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Έ
νας άνδρας κατηγορήθηκε για επίθε-
ση και ψέκασμα σε άνδρα με ουσία 
που πιστεύεται ότι είναι σπρέι πιπε-
ριού κατά τη διάρκεια απρόκλητης 

συμπλοκής σε τρένο του μετρό TTC.
Η αστυνομία του Τορόντο αναφέρει ότι το 
περιστατικό συνέβη γύρω στις 10 το βράδυ. 
στις 28 Φεβρουαρίου όταν οι αξιωματικοί 
κλήθηκαν στο σταθμό του μετρό Coxwell 
στο Danforth.
Εικάζεται ότι δύο άνδρες ταξίδευαν προς 
τα ανατολικά στη γραμμή Bloor-Danforth 
μεταξύ των σ ταθμών Donlands και 
Greenwood, όταν ένας άνδρας ψέκασε 
τυχαία έναν άλλο άνδρα στο πρόσωπο με 
μια άγνωστη ουσία που μοιάζει με σπρέι 

πιπεριού. Η αστυνομία είπε ότι δεχόταν εκ 
νέου ψεκασμό κάθε φορά που το θύμα απο-
μακρυνόταν από την επίθεση.Την Τετάρτη, 
η αστυνομία συνέλαβε τον 44χρονο Γκρεγκ 
Φέρις από το Τορόντο. Κατηγορήθηκε για 
χρήση επιβλαβούς ουσίας και επίθεση.

Άνδρας κατηγορείται για επίθεση με σπρέι 
πιπεριού σε επιβάτη μετρό στο Coxwell

Νέο πρόγραμμα που επιτρέπει στους 
μαθητές 11ης τάξης να αποκτήσουν το 
δίπλωμα γυμνασίου τους στη δουλειά

Τ
ο Οντάριο θα επιτρέψει στους 
μαθητές της 11ης τάξης να αρχίσουν 
να εργάζονται για τη μαθητεία τους 
σε ειδικευμένα επαγγέλματα.

Ο υπουργός Παιδείας Stephen Lecce λέει 
ότι πρόκειται για μια συμφωνία που επιτρέ-
πει στους μαθητές γυμνασίου να κερδίζουν 
μόρια για το απολυτήριο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ενώ μαθητεύουν.
Η επαρχία λέει ότι η κατασκευαστική βιο-
μηχανία θα χρειαστεί 72.000 νέους εργά-
τες μέχρι το 2027.Η κυβέρνηση του πρω-
θυπουργού Νταγκ Φορντ έχει δεσμευτεί να 
κατασκευάσει 1,5 εκατομμύριο σπίτια μέχρι 
το 2031. Η επαρχία λέει ότι μία στις πέντε 

θέσεις εργασίας μέχρι το 2026 θα είναι σε 
επαγγέλματα ειδικευμένων, που σημαίνει 
δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Μ
ια οργάνωση που εκπροσω-
πεί προσωπικό που κατηγο-
ρείται για ρατσισμό κατά των 
Μαύρων σε δημοτικό σχο-

λείο του Τορόντο είναι «σίγουρη» ότι ορι-
σμένοι από τους ισχυρισμούς είναι ψευδείς 
και προειδοποιεί να μην «καταστραφεί η 
φήμη και η ζωή αφοσιωμένων εκπαιδευ-
τικών» πριν ολοκληρωθεί η έρευνα.Τα σχό-
λια από το Συμβούλιο Διευθυντών του Ο-

ντάριο ήρθαν μια ημέρα αφότου η ο-
μάδα υπεράσπισης Parents of Black 
Children είπε ότι έλαβε αναφορές α-
πό δύο γονείς μαύρων μαθητών στο 
Δημόσιο Σχολείο John Fisher, οι ο-
ποίοι ισχυρίστηκαν ότι τα παιδιά 
κρατήθηκαν σε ένα μικρό «δωμά-

τιο απομόνωσης» σε διαφορετικές περι-
πτώσεις.
Σε δήλωση που εξέδωσε την Τετάρτη, το 
συμβούλιο είπε ότι είναι βέβαιο ότι τα στοι-
χεία θα δείξουν ότι ένας μαύρος μαθητής 
στο επίκεντρο της αρχικής έρευνας του 
Σχολικού Συμβουλίου της Περιφέρειας του 
Τορόντο δεν τοποθετήθηκε ποτέ ή δεν κλει-
δώθηκε σε ένα μικρό δωμάτιο, όπως ισχυ-
ρίστηκε η μητέρα του.
«Είμαστε βέβαιοι ότι μόλις διερευνηθεί διε-
ξοδικά αυτό το περιστατικό, τα στοιχεία θα 
δείξουν ότι ο εν λόγω μαθητής δεν τοπο-
θετήθηκε ποτέ στο δωμάτιο που απεικονί-
ζεται στις αναφορές των μέσων ενημέρω-
σης, πόσο μάλλον με κλειστή ή κλειδωμένη 
πόρτα», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το Συμβούλιο Διευθυντών του Οντάριο 
υποστηρίζει το προσωπικό του 
δημοτικού σχολείου του Τορόντο που 
κατηγορείται για ρατσισμό

Ε
θελοντές έσπευσαν σε 30 στάσεις τραμ 
καθαρίζοντας βουνά από το χιόνι που ε-
μπόδιζαν την πρόσβαση στη δημόσια 
συγκοινωνία στο κέντρο του Τορόντο το 

Σαββατοκύριακο μετά από μια μεγάλη καταιγίδα 
που σάρωσε το νότιο Οντάριο.
Με την εκ των προτέρων ειδοποίηση για τη χιο-
νόπτωση, που προβλέπεται να είναι η μεγαλύ-
τερη της πόλης της σεζόν που θα κορυφωθεί 
την Παρασκευή το βράδυ, μια κοινοτική ομάδα 
άρχισε να οργανώνεται την περασμένη εβδο-
μάδα.
«Ρεαλιστικά, αν η πόλη είχε βγει το Σάββατο το 
βράδυ ή οποιαδήποτε ώρα του Σαββάτου και είχε 
καθαρίσει στάσεις τραμ, πεζοδρόμια, στάσεις 
λεωφορείων σε όλη την πόλη, θα ήμασταν περισ-
σότερο από ευχαριστημένοι με αυτό», δήλωσε 
ο Gru, ένας κοινοτικός διοργανωτής που συγκέ-
ντρωσε οκτώ εθελοντές.
«Αν για άλλη μια φορά δούμε την πόλη να αρνεί-
ται να προχωρήσει και να ανοίξει ένα μονοπάτι, 
ειδικά για άτομα με βοηθήματα κινητικότητας, 

τότε πρέπει να κάνουμε κάτι ως κοινότητα», 
είπε. Την Κυριακή στις 10 π.μ., αποφάσισαν 
ότι ήρθε η ώρα να το πάρουν πάνω τους. Με 
τα φτυάρια στο χέρι, οι εθελοντές ξεκίνη-
σαν από τις δύο άκρες της διαδρομής 505 του 
τραμ. Ο Δήμος του Τορόντο είπε ότι λόγω του 
όγκου της έντονης χιονόπτωσης το βράδυ της 
Παρασκευής, τα μηχανήματα για τον καθαρι-
σμό των πεζοδρομίων θα πρέπει να κάνουν 
πολλαπλά περάσματα στα 7.400 χιλιόμετρα 
δημόσιων πεζοδρομίων. Σε αυτό το σημείο, 
η πόλη είπε ότι όλα τα πεζοδρόμια έχουν 
λάβει τουλάχιστον ένα 
πέρασμα καθαρισμού. 
«Αλλά αναγνωρίζουμε 
ότι πολλές περιοχές 
χρειάζονται ακόμη προ-
σοχή και δίνουμε προ-
τεραιότητα σε αυτές 
τις περιοχές για εκκα-
θάριση», δήλωσε στο 
CTV News Toronto 

Εθελοντές φτυαρίζουν το χιόνι από 30 
στάσεις στο Τορόντο
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LIFE

Ines Nikic:  
Η πληθωρική μελαχρινή από 
την Κροατία

Το πληθωρικό 
μοντέλο από την 
Κροατία έχει σουξέ 
και στο Instagram

Έχει ένα 
καλλίγραμμο 
κορμί, θανατηφόρες 
καμπύλες, 
πληθωρικό μπούστο 
και ένα γλυκύτατο 
πρόσωπο. Είναι η 
Ines Nikic και η 
παρουσία της στο 
Instagram μόνο 
απαρατήρητη δεν 
περνά.

Το πληθωρικό 
μοντέλο από την 
Κροατία έχει σουξέ 
και στο Instagram, 
κυρίως για τις σέξι 
φωτογραφίες της 
που ανεβάζει και 
αναδεικνύουν τα 
πληθωρικά της 
προσόντα.
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Κωνσταντίνα 
Σπυροπούλου: 
Ευχήθηκε «Καλή 
Σαρακοστή» από το 
Λονδίνο 
H γνωστή παρουσιάστρια, Κων-
σταντίνα Σπυροπούλου φαίνε-
ται πως βρίσκεται στο Λονδίνο, 
όπου απολαμβάνει σ τιγμές 
χαλάρωσης.
Στη τελευταία της ανάρτηση στο 
προσωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram η παρουσιάστρια του 
«Κάτι ξαναψήνεται» μοιράστηκε 
με τους followers της φωτογρα-
φίες από τη βρετανική πρω-
τεύουσα ενώ ευχήθηκε «Καλή 
Σαρακοστή».

Σε αποκριάτικους ρυθμούς 
το πάρτι γενεθλίων της 
Αθηνάς Οικονομάκου

Κ
αλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο 
στο «The 2Night Show» της Τρίτης (1/3) ή-
ταν η Μαρία Αντωνά. H λαμπερή παρου-
σιάστρια που συμμετέχει στην εκπομπή 

«Ποιος είναι πρωινιάτικα;», περιέγραψε στιγμές από 
το «ταξίδι» της ως dj και ραδιοφωνική παραγωγός 
στη Θεσσαλονίκη, μέχρι τα τηλεοπτικά πλατό της Α-
θήνας. Αποκάλυψε ότι ο αγαπημένος της «χτύπησε» 
τατουάζ το πρόσωπό της στο μπράτσο του μόλις στα 

δύο χρόνια του δεσμού τους.
«Ο Άρης έκανε πριν από δύο χρόνια τατουάζ το 
πρόσωπό μου στο χέρι του. Όταν είδα το τατουάζ 
λίγο τρόμαξα. Μου είπε ότι δεν θέλω να σε αγχώ-
νει αυτό, το έκανα επειδή δεν έχω αγαπήσει ποτέ 
ξανά έτσι στη ζωή μου, οτιδήποτε και αν συμβεί 
μεταξύ μας, θέλω να σου αποδείξω ότι αυτό θα το 
έχω πάντα πάνω μου. Έχουμε κάνει ακόμα ένα μαζί 
στο ίδιο σημείο με τα αρχικά μας».

Μαρία Αντωνά για Άρη Σοϊλέδη: Έκανε 
πριν δύο χρόνια τατουάζ το πρόσωπό 
μου στο χέρι του

Σ
το κλίμα των η-
μερών γιόρτασε 
τα γενέθλιά της η 
Αθηνά Οικονο-

μάκου, καθώς οργάνω-
σε ένα πάρτι μασκέ, κα-
λώντας φίλους και συγ-
γενείς.

Η ηθοποιός το γλέντησε 
αρκετά, με τις συναδέρ-
φους της Βάσω Λασκα-
ράκη, Ευαγγελία Συριο-
πούλου και Νικόλ Πανα-
γιώτου να δίνουν το 
παρών.

Μάλισ τα,  ανέβασαν 
και φωτογραφίες στο 
Instagram, με την Αθηνά 
Οικονομάκου να ποζάρει 
ως γοργόνα και την Βάσω 
Λασκαράκη να παραδέ-
χεται ότι για το χατίρι 
της φίλης της φόρασε τα 
αποκριάτικα μετά από 25 
χρόνια.

Τα γενέθλιά της είχε η Ελένη 
Φουρέιρα. Η γνωστή τραγου-
δίστρια ανέβασε φωτογραφίες 
στο Instagram απέδειξε φορώ-
ντας ένα μαύρο see through 
φόρεμα που αναδείκνυε τις 
εκρηκτικές καμπύλες της, λευκό 
σουτιέν, μαύρο εσώρουχο και 
πράσινες γόβες.
«Είναι τα γενέθλιά μου», έγραψε 
στη λεζάντα της ανάρτησής της 
και φίλοι και θαυμαστές έσπευ-
σαν να της ευχηθούν στα σχό-
λια.

Ελένη Φουρέιρα: 
Γενέθλια για την 
τραγουδίστρια

Aναστάσιος Ράμμος 
αποκαλύπτει: «Η 
Κατερίνα Ζαρίφη δεν 
είναι κοπέλα μου»

Στην κάμερα της εκπομπής «Τι 
λες τώρα!» μίλησε για την εμπει-
ρία του ως παρουσιαστής στο 
παιχνίδι «Total Blackout», o 
τραγουδιστής Αναστάσιος Ράμ-
μος.
Αποκάλυψε πως νιώθει ευλογη-
μένος και πολύ χαρούμενος για 
αυτή του την εμπειρία και πως 
περνάνε πολύ όμορφα στα γυρί-
σματα.
Ερωτηθείς για το τι τον συμβού-
λεψε η κοπέλα-φίλη του, Κατε-
ρίνα Ζαρίφη, απάντησε αρχικά 
πως η Κατερίνα δεν είναι κοπέλα 
του, ωστόσο του είπε να μην 
αγχώνεται και πως «το έχει»!

Ο 
ταλαντούχος ηθο-
ποιός δηλώνει πως 
του αρέσει να παίρ-
νει, πλέον, θέση στα 

κοινωνικά θέματα που τον α-
πασχολούν, μιλάει για τις αλ-
λαγές που έφερε στη ζωή του 
το πρόβλημα της υγείας του, 
αλλά και για το πόσο άλλαξε 
τη συμπεριφορά του. «Μετά 
την περιπέτεια της υγείας μου 
αποφάσισα να είμαι πιο εξω-
στρεφής και πιο ειλικρινής με 
τους ανθρώπους. Γιατί περνά-
νε τα χρόνια, μεγαλώνουμε και 
αυτό που καταλαβαίνω στο τέ-
λος της ημέρα είναι ότι έχω πο-
λύ ανάγκη τη συντροφιά, την 
παρέα και τους ανθρώπους και 
όσο αυτά τα κρατάμε για εμάς 
γίνονται πιεστικά καρκινώμα-
τα. Δεν είναι φυσιολογικό και 
δεν είναι υγιές. Είναι καλό να 
επικοινωνούμε το πρόβλημά 
μας, γιατί στο τέλος της μέρας 
αν δεν βοηθηθείς και από κά-
ποιον, δεν έχουμε έρθει με κά-
ποιο εγχειρίδιο σε αυτή τη ζωή 
να ξέρουμε από πριν πώς να α-
ντιμετωπίζουμε τα πράγματα.»

Αντίνοος Αλμπάνης: Οι 
αλλαγές που έφερε στη ζωή 
του το πρόβλημα υγείας

GOSSIP
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A
κόμα μία σέξι 
φωτογραφία χά-
ρισε στου ακο-
λούθους της στο 

Instagram η Τζένιφερ Λό-
πεζ, που στα 53 της χρόνια 
έχει βαλθεί να αποδείξει 
πως διανύει την πιο… σέξι 
περίοδο της ζωής της. Πλή-
ρως ανανεωμένη, η Λατίνα 
σταρ γδύθηκε, μπήκε στη 
μπανιέρα, βράχηκε και δεν 
παρέλειψε να φωτογραφη-
θεί, ξεβαμμένη μα απόλυτα 
εντυπωσιακή. Όπως ήταν α-
ναμενόμενο, η φωτογραφία 
ξεπέρασε τα 400.000 likes σε 
λίγες μόλις ώρες, με τη Τζένι-
φερ να αποτελεί τρανή από-
δειξη πως η γυναίκα μετά τα 
40 φτάνει στο απόγειο της γο-
ητείας της!

Ο 
Μάικλ Μπι Τζόρ-
νταν είναι ένα από τα 
πιο πολυσυζητημένα 
πρόσωπα των ημε-

ρών με αφορμή την κυκλοφορία 
του «Creed 3». Στην πρεμιέρα της 
ταινίας και όσο ο ηθοποιός βρι-
σκόταν στο κόκκινο χαλί, συνά-
ντησε μία παλιά του συμμαθή-
τρια, με την οποία όπως φάνη-
κε, δεν ήταν φίλοι στο παρελθόν. 
Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια 
του «Morning Hustle» με όνομα 
Lore’L πήγαινε στο ίδιο σχολείο με 
τον Τζόρνταν και εκείνος την ανα-
γνώρισε, μόλις τον πλησίασε. Αρ-
χικά, η Lore’l ακούγεται να λέει ότι 
τον γνώριζε από πριν. Τότε ο Μά-
ικλ Μπι Τζόρνταν της είπε: «Α ναι 
ήμουν το χαζοχαρούμενο παιδί, ε 
σωστά;» και την κοίταξε με έντονο 
ύφος, φέροντάς τη σε αμηχανία. 
«Σε ακούω. Σε ακούω. Όλα καλά. 
Τι λέει;» της είπε ο ηθοποιός στη 
συνέχεια. Η αντίδρασή του σχο-
λιάστηκε στα ΜΜΕ και η δημοσι-
ογράφος βγήκε σε άλλη εκπομπή 
να εξηγήσει, τι έχει συμβεί ανάμε-
σά τους. «Για να είμαι ειλικρινής 
μαζί σας, τον πειράζαμε συνέχεια 
επειδή το όνομά του ήταν Μάικλ 
Τζόρνταν. Ας ξεκινήσουμε από ε-
κεί - και δεν φαινόταν σαν τον Μά-
ικλ Τζόρνταν» είπε.

«Ξεμπρόστιασε» δημοσιογράφο που 
τον κορόιδευε στο σχολείο

Η 
χυμώδης λα-
τίνα, που α-
κούει στο όνο-
μα Georgilaya 

στο Instagram, έγραψε 
στα social media πως είχε 
συναντήσει στον σταρ της 
Αλ Νασρ σε ξενοδοχείο 
στη Βίλα Νόβα ντε Γκάια, 
στο βόρεια Πορτογαλία.  
Αφού είχε βγάλει φωτο-
γραφίες με αρκετούς παί-
κτες της εθνικής ομάδας της 
Πορτογαλίας, συμπεριλαμ-
βανομένου του CR7, η Βενε-
ζουελάνα υποστηρίζει ότι ο 
Ρονάλντο της έστειλε μήνυ-
μα να πάει στο δωμάτιό του. 
Όπως λέει, «δεν περίμενα ότι 
θα κάνουμε σεξ. Εντέλει συ-
νέβη. Υπήρχε η συναίνεση α-
πό πλευράς μου, ωστόσο έ-
νιωσα χειραγωγημένη από τη 
φήμη και τη δύναμή του».Επέ-
μεινε δε, ότι «δεν με νοιάζουν 
τα χρήματα ή η φήμη», με την 
πλευρά του ποδοσφαιριστή να 
αναφέρει ότι ο ίδιος αρνείται τις 
αποκαλύψεις κάνοντας λόγο για 
«ψέματα και συκοφαντίες».

Η Τζένιφερ Λόπεζ ποζάρει… 
μουτζουρωμένη στη μπανιέρα της

Τι ξανθιά, τι μελαχρινή; Τι ξανθιά, τι μελαχρινή; 
Παραμένει… ΝάραΠαραμένει… Νάρα

Φ
ωτογράφιση για τα ρούχα τα 
εσώρουχα και τα αρώματα 
του δικού της brand πραγμα-
τοποίησε η Γουάντα Νάρα και 

μας έδωσε μερικές φωτογραφίες μέσα α-
πό το Instagram.
Ο λογαριασμός της που συνεχίζει να 
αυξάνει συνεχώς followers έχει φτάσει 
αισίως στα 16,5 εκατομμύρια και αυτές 
οι φωτογραφίες είναι λόγος για να συνε-
χίσουν να ανεβαίνουν.
Η πρώην σύζυγος του Μάξι Λόπεζ και 
του Μάουρο Ικάρντι έχει πέντε παιδιά 

και δύο εταιρείες με τα καλλυντικά και 
τα μαγιό και αφιερώνει το τελευταίο διά-
στημα τις περισσότερες ώρες της μέρας 
σε αυτά αφήνοντας για λίγο τα προσω-
πικά σε δεύτερη μοίρα!
Για τις ανάγκες της ανανέωσης αλλά και 
των φωτογραφιών έχει αλλάξει την εξω-
τερική της εμφάνιση κάνοντας τα μαλλιά 
της κάστανα!
Καμπύλες διαθέτει αλλά πάντα ένα πρό-
γραμμα επεξεργασίας εικόνας κάνει δου-
λίτσα.

Influencer ισχυρίζεται πως πέρασε 
μια βραδιά με τον Ρονάλντο

GOSSIP



LIFE52 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

10 Μαρτίου 2023
www.hellasnews-radio.comFUN

SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Στην εκκλησία πάει ένας τύπος με κουδου-
νάκια στα πόδια για να εξομολογηθεί. Τον 
βλέπει ο παπάς και τον ρωτάει:
«Τέκνον μου, τι είναι αυτά τα κουδουνάκια 
στα πόδια σου;» 
«Τα φοράω πάτερ για να με ακούνε τα 
έντομα και να φεύγουν. Έτσι δε θα πατήσω 
κανένα και δεν θα έχω τύψεις ότι το σκό-
τωσα!» 
«Μα, εσύ είσαι ένας άγγελος, γιατί θες να 
εξομολογηθείς;» 
«Έχω κάνει αμαρτίες πάτερ.» 
«Πες μου τέκνον μου τι σε απασχολεί.» 
«Πριν λίγο καιρό, ήρθε στο σπίτι μου η κου-
μπάρα μου, ήρθαμε πολύ κοντά και έγινε το 
μοιραίο…» 
«Αμάρτησες παιδί μου, αλλά τα κουδουνά-
κια δείχνουν ότι είσαι καλός άνθρωπος!» 
«Έχει και συνέχεια… Μετά από λίγες βδο-
μάδες ήρθε μια θεία μου στο σπίτι, και την 
πήρα κι αυτήν.»
 «Σοβαρό κι αυτό που μου λες, αλλά τα κου-
δουνάκια σε σώζουν!» 
«Ναι αλλά έχω κάνει κι άλλα. Πριν λίγες 
μέρες ήρθε η ξαδέρφη μου στο σπίτι, και 
ζήσαμε έντονες στιγμές πάθους. Και χθες 
ήρθε στο σπίτι…» 
Ο παπάς σοκαρισμένος τον διακόπτει και 
του λέει: 
«Βγάλε χριστιανέ μου τα κουδουνάκια από 
τα πόδια σου και βάλε τα στο π..λί σου! Να 
σε ακούει ο κόσμος και να φεύγει!!!»

Ένας Πόντιος προσπαθεί να πουλήσει το 
αυτοκίνητό του, αλλά ό,τι κι αν έκανε δεν 
έβρισκε αγοραστή. Το είχε βάλει σε αγγελίες 
στις εφημερίδες, σε αγγελίες στο ιντερνετ. 
Αλλά τίποτα.
Και όποιος τύχαινε να τον πάρει τηλέφωνο, 
μόλις του έδινε τις πληροφορίες που του 
ζητούσαν, έλεγαν ότι δεν ενδιαφερόντου-
σαν.
Αποφασίζει να ρωτήσει ένα φίλο του τι 
φταίει. Του έκανε και αυτός διάφορες ερω-
τήσεις και κάποια στιγμή τον ρωτάει:
— Πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει;
— 300.000, του απαντάει.
— Σε συμβουλεύω να ψάξεις να βρεις ένα 
μηχανικό για να σου αλλάξει τα χιλιόμετρα 
και να τα κάνει λιγότερα. Ίσως με αυτό τον 
τρόπο να καταφέρεις και να το πουλήσεις.
Πηγαίνει, λοιπόν, ο Πόντιος σε διάφορους 
μηχανικούς οι οποίοι αρνήθηκαν να του 
κάνουν αυτή την εξυπηρέτηση επειδή ήταν 
κάτι παράνομο, ώσπου βρήκε έναν μηχα-
νικό ο οποίος συμφώνησε να του αλλάξει τα 
χλμ που είχε από 300.000 σε 40.000.
Πράγματι, έτσι έγινε και μετά από λίγες 
μέρες ο μηχανικός του τηλεφώνησε από 
περιέργεια για να μάθει τι έγινε:
— Τι έγινε; Το πούλησες το αμάξι σου;
— Όχι. Με έχεις για χαζό; Αφού έχει κάνει 
μόνο 40.000 !!!

ΚΡΙΟΣ
Ήρθε η εποχή για σημαντικά και φιλόδοξα 
ξεκινήματα. Θα είστε περισσότερο κοινωνι-
κοί και μάλιστα μπορεί να γνωρίσετε νέους 
ενδιαφέροντες ανθρώπους. Η συμπεριφορά 
ατόμων του φιλικού σας χώρου πιθανόν να 
σας απογοητεύσει. Αποκτάτε ευελιξία και 
διπλωματικότητα και αυτό θα σας επιτρέψει 
να κάνετε αυτό που θέλετε χωρίς αντιδράσεις.

ΤΑΥΡΟΣ
Οι κοινωνικές και κυρίως οι επαγγελματι-
κές σας σχέσεις φαίνεται να σας απασχολούν 
έντονα. Διανύετε μία περίοδο υποχρεώσεων 
που κάποιες στιγμές σας καταβάλλουν. Προ-
σέξτε το άγχος και τις υπερβολές στο πρό-
γραμμά σας για να μετριάσετε τις όποιες 
συνέπειες. Σε αρκετά καλό επίπεδο θα κυμαν-
θούν τα οικονομικά σας επιτρέποντάς σας να 
προσφέρετε περισσότερα αγαθά, ταξίδια και 
διασκέδαση, στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Προσπαθήστε να μην παίρνετε στα σοβαρά 
αυτά που σας συμβαίνουν, γιατί έχετε μία 
τάση να τους δίνετε μεγαλύτερο 
μέγεθος από ότι τους αξίζει. 
Τακτοποιήσετε οικονομικές 
εκκρεμότητες για να μην 
βρεθείτε αντιμέτωποι με 
δυσάρεστες επιπτώσεις. 
Έχετε αρκετό εκνευ-
ρισμό και την τάση να 
υπερβάλλετε τις κατα-
στάσεις. Μην απομα-
κρύνετε με τον τρόπο σας 
αγαπημένα πρόσωπα από 
κοντά σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Προβληματίζεστε και πάλι από τις σχέσεις 
σας και τις συνεργασίες σας. Ο εργασιακός 
χώρος και η υγεία απορροφούν την προσοχή 
σας και τις δραστηριότητές σας. Περίοδος 
υψηλών στόχων. Υπάρχουν πολλά που πρέ-
πει να φροντίσετε με την εργασία σας και σχε-
τικά με τα οικονομικά σας. Μη χάνετε χρόνο 
με ενέργειες, για τις οποίες θα μετανιώσετε 
αργότερα. 

ΛΕΩΝ
Κάποιο άτομο από το φιλικό περιβάλλον σας 
θα χρειαστεί τη συμβουλή σας. Εάν περιμέ-
νατε κάποια αύξηση στις αποδοχές σας, ίσως 
τη λάβετε τώρα. Όμως δεν είναι καλή περίο-
δος για να αναλάβετε επιπλέον επαγγελματι-
κές υποχρεώσεις. Τα επαγγελματικά θέματα 
φαίνεται πως θα σας απασχολήσουν έντονα 
την περίοδο αυτή, ενώ παράλληλα θα μπο-
ρέσετε να προσεγγίσετε άτομα που κατέχουν 
ανώτερη επαγγελματική θέση.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ο κοινωνικός σας περίγυρος θα σας αποδέ-
χεται περισσότερο τώρα και θα εκδηλώνει 
το θαυμασμό του για εσάς. Η περίοδος είναι 
καλή για να προβάλετε τα προσόντα σας ή να 
διαφημιστείτε. Ταξίδια, επιμορφωτικά σεμι-
νάρια, διαλέξεις, επαγγέλματα λόγου ή εκπαί-
δευσης ευνοούνται ιδιαίτερα και θα αποφέ-
ρουν φήμη και χρήμα. 

ΖΥΓΟΣ
Οι έμμονες ιδέες σας θα σας βάλουν σε πει-
ρασμό και θα ωθήσουν σε ακρότητες. Ηρε-
μήστε και προσέξτε την κάθε σας κίνηση για 
να μη βγείτε ζημιωμένοι. Οι περιπέτειες δεν 
οδηγούν πουθενά και τα λάθη σας εκθέτουν. 
Υπολογίστε σε αυτά που σκοπεύετε να κάνετε 
σε όλους τους τομείς και μην εκνευρίζεστε εάν 
οι υποθέσεις σας δεν κυλούν τόσο γρήγορα 
όπως θα επιθυμούσατε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αλλάζετε, εξελίσσεστε, ολοκληρώνεστε, όσο 
και αν δεν το πιστεύετε. Βάζετε στόχους, προ-
ωθείτε τον εαυτό σας και τα έργα σας και επι-
τέλους, αλλάζετε τους υποτιθέμενους φίλους 
σας με νέους. Η διάθεσή σας να πειραματι-
στείτε και να εξερευνήσετε κάθε είδους μονο-
πάτι είναι το σήμα κατατεθέν σας. Πρέπει να 
ενισχύσετε και να ανανεώσετε τις επαγγελμα-
τικές σας συνεργασίες. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αρκετά σημαντική περίοδος αυτή καθώς 

ξεκαθαρίζουν πολλά πράγματα στον 
χώρο εργασίας σας. Οι συνθήκες 

ευνοούν την ανασυγκρότηση 
των συμφερόντων σας και 

η εποχή σας εξυπηρετεί 
για να εφαρμόσετε μία 
νέα τακτική από εδώ και 
πέρα. Προσέξτε τη διά-
θεση και ενδεχομένως 
την υγεία σας. Δυστυ-
χώς το διάστημα αυτό 

ευνοεί την υπερένταση, 
η οποία σας εμποδίζει να 

προοδεύσετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Βρίσκεστε σε εκείνη την κατά γενική ομολο-
γία άβολη και περίεργη κατάσταση, όπου ενώ 
είστε γεμάτοι από ενέργεια, δεν έχετε που να 
την εκτονώσετε. Οι επιλογές σας δυστυχώς 
περιορίζονται ανάμεσα στο να βρείτε μία νέα 
ασχολία ή στο να έρθετε σε επαφή με φίλους 
που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα για να 
τους βοηθήσετε. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Ακόμα και αν η καθημερινή σας κίνηση δηλώ-
νει εξωστρέφεια, στην πραγματικότητα θα 
διανύσετε μια περίοδο έντονης εσωστρέ-
φειας, μια περίοδο που θα σας βοηθήσει για 
απολογισμούς και που θα κρατάτε κρυφές 
σκέψεις και συναισθήματα από τους γύρω 
σας. Έχετε ανοίξει έναν καινούργιο, περισσό-
τερο ευοίωνο κύκλο στη ζωή σας. Η περίο-
δος αυτή υπόσχεται να σας δώσει οικονομι-
κές ανέσεις, αλλά και μια αυξημένη κατανα-
λωτική διάθεση που θα πρέπει να προσέξετε.

ΙΧΘΕΙΣ
Αυτή η εποχή σας διασφαλίζει μια συνθήκη 
ηρεμίας σε φιλίες και σε συνεργασίες στη ζωή 
σας, ώστε να μπορείτε να κυνηγάτε πιο ρεα-
λιστικούς στόχους χωρίς άγχος. Χαλαρώνετε, 
έστω προσωρινά, και προσπαθείτε να ανασυ-
ντάξετε τις δυνάμεις σας. Όλοι να θυμάστε ότι 
αυτή η περίοδος δεν σηκώνει λάθη από την 
πλευρά σας. 
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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

 Μάρτιος 1946, Αθήνα, ο 
Γεώργιος Παπανδρέου, αρχηγός 
του Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού 

Κόμματος, σε προεκλογική 
συγκέντρωση

Η ποδοσφαιρική ομάδα 
της Δόξας Δράμας 
περιόδου 1957-58

εκλογές 31ης Μαρτίου 1946, 
Αθήνα, στην κάλπη συνοδεία 

αστυνομικού

Μάρτιος 1946, Αθήνα, 
μικροπωλητές στην οδό 

Αθηνάς

Χωροφυλακή Κύμη Ευβοίας 
1924-1935

Μάρτιος 1946, Χιλιομόδι 
Κορινθίας, παππούς με 

την εγγονή του

1924, Αθήνα, επίσκεψη του Αντιβασιλέα 
Αιθιοπίας Ras Taffari και μετέπειτα 

Αυτοκράτορα της Αιθιοπίας Χαϊλέ Σελασιέ 
Α’ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Παύλο 

Κουντουριώτη

Μάρτιος 1946, 
πολιτικές 

συζητήσεις σε 
καφενείο της 

Αθήνας ενόψη 
των επερχόμενων 

βουλευτικών 
εκλογών

ΧΑΛΚΙΔΑ 1968
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Μιλάμε συνέχεια για νησιά και 
προορισμούς, προτείνουμε παραλίες 
και αξιοθέατα, αλλά για την Λήμνο, 
αλήθεια, πόσο συχνά ακούμε;
Αυτό το κείμενο θα σε πείσει να πας Λήμνο

Σ
την Ελλάδα ζούμε, την χώρα με το έ-
να εκατομμύριο νησάκια για να κά-
νεις σούπερ διακοπές. Δεν μας είναι 
άγνωστο κόνσεπτ το να μιλάμε για 

νησιά και να προτείνουμε παραλίες, αξιο-
θέατα και πράγματα να κάνεις. Υπάρχουν, 
όμως, μερικά νησιά που ξεφεύγουν από το 
ραντάρ. Ή ίσως εμείς τα ξεχνάμε. Και είναι 
αδικία, επειδή υπάρχουν κάτι νησιά όπως 
η Λήμνος που έχουν τόση ομορφιά να προ-
σφέρουν, τόσο ωραία πράγματα να δεις.
Αλήθεια, πότε ήταν η τελευταία φορά που 
κάποιος σου πρότεινε να πας στην Λήμνο. 
Αναλαμβάνουμε κι εμείς την ευθύνη—
πέρασε σχεδόν μια δεκαετία από την 
τελευταία φορά που μιλήσαμε γι’ αυτήν. 
Και τώρα ήρθε η ώρα να επανορθώσουμε. 
Ώρα να σε πείσουμε να πας Λήμνο.

Με λίγα λόγια…
…η Λήμνος είναι ιδανικός προορισμός 
αν σου αρέσουν αυτά τα τρία πράγματα: 
η φύση, η ηρεμία και η αρχαιολογία. Με 
τα πρώτα δύο είμαστε σίγουροι ότι δελε-
άσαμε ήδη αρκετό κόσμο, ελπίζουμε και 
η αρχαιολογία να έχει τους φανατικούς 
της (εμείς καιγόμαστε). Είναι ένα ακριτικό 
νησί, που στο μυαλό του περισσότερου 
κόσμου μεταφράζεται ως “πού να τρέχω 
τώρα εκεί”, αλλά τα τελευταία χρόνια γίνο-
νται προσπάθειες για… rebranding, δίνο-
ντας έμφαση στην ταυτότητα του νησιού 
ως αρχαιολογικού και φυσιολατρικού προ-
ορισμού.
Η Λήμνος είναι ένα από τα λίγα (ή και το 
μόνο, σύμφωνα με τον Lonely Planet) νησιά 
της Ελλάδας που μπορείς να αντικρίσεις την 
νησιωτική ζωή ανέγγιχτη από τον τουρι-
σμό. Που σημαίνει ότι εδώ δεν θα βρεις 
πολλά από τα γνωστά και μη εξαιρετέα ατο-
πήματα (κάθε είδους—από οικονομικά 
μέχρι αισθητικά) που μας έχουν συνηθίσει 
τα τουριστικά νησιά. Αυτό ακόμα σημαίνει 
ότι και στα αξιοθέατα του νησιού, η κατά-
σταση ποτέ δεν είναι ανυπόφορη, η φασα-
ρία είναι άγνωστο κόνσεπτ και μπορείς να 
τα απολαύσεις όλα στους δικούς σου ρυθ-
μούς.
Θα μείνουμε στην Μύρινα, την πρωτεύ-
ουσα του νησιού, που αποτελεί εξαιρετικό 
ορμητήριο για να εξερευνήσουμε χωριά 
και αρχαιολογικούς χώρους και παραλίες 
και μία κυριολεκτική έρημο. Αν το μαθαί-
νεις από εμάς πρώτη φορά, η Λήμνος έχει 
δική της έρημο. Περίμενε, θα φτάσουμε κι 
εκεί.

Το Κάστρο
Με το που πατήσεις πόδι σ το νησί, 
σε καλωσορίζει το Κάστρο της Μύρι-
νας, που έχει περάσει από αρκετά χέρια, 
έχει υποστεί φθορές και έχει σταματή-
σει οχτρούς—μην ξεχνάμε ότι η θέση της 
Λήμνου είναι μεγάλης στρατηγικής σημα-

σίας. Χτίστηκε στην τωρινή του μορφή το 
1207, από τον Ενετό Φιλόκαλο Ναβιγκα-
γιόζο. Το Κάστρο είναι επισκέψιμο, και έχει 
κι ένα μεγάλο μπόνους: ελάφια ελεύθερα 
να βόσκουν μέσα, που αν είσαι τυχερός 
θα τα συναντήσεις. Το βράδυ, πάλι, αν κοι-
τάξεις το φωτισμένο κάστρο από μακριά, 
φαίνεται σαν να αιωρείται, και αν πιστεύ-
εις ότι δεν ψοφάμε για τέτοια οπτικά εφέ, 
κάνεις λάθος.

Η Παναγιά η Κακαβιώτισσα
Βρίσκεται στο χωριό Ζεματά (περίπου 4 
χλμ. μακριά από την Μύρινα), και είναι από 
τα πιο ιδιαίτερα, μοναδικά ξωκκλήσια που 
θα δεις. Χτισμένο μέσα σε μια δυσπρόσιτη 
σπηλιά, στην κορυφή ενός βουνού, είναι η 
μόνη εκκλησία… χωρίς σκεπή. Χρησιμο-
ποιείται μόνο την Τρίτη του Πάσχα, όταν 
μεταφέρεται εκεί η εικόνα της Παναγίας. 
Η περιοχή, φυσικά, είναι επισκέψιμη (θα 
χρειαστεί κουράγιο, έχει πολύ σκαλοπάτι) 
και η θέα από εκεί είναι συγκλονιστική.

Νέα Κούταλη
Περίπου 20 χλμ από τη Μύρινα συναντάμε 
το χωριό των προσφύγων από την Κούταλη 
της Προποντίδας. Κτίστηκε μετά το 1926, 
με τρόπο ώστε να “βλέπει” τον κόλπο του 
Μούδρου .Ξακουστοί ήταν οι Κουταλια-
νοί σφουγγαράδες, αναπόσπαστο τμήμα 
της παράδοσης και της οικονομίας του 
νησιού,απόδειξη του οποίου αποτελεί το 
Μουσείο Ναυτικής παράδοσης και Σπαγ-
γαλιείας.Τα μεγάλα πανηγύρια της περιο-
χής είναι στις 17 ιουλίου (Αγίας Μαρίνας) 
και στις 6 Αυγούστου (Μεταμόρφωση του 
Σωτήρος).Αξίζει να επισκεφτείτε το νησάκι 
Πούντα, απέναντι από την Ν.Κούταλη το 
οποίο συνδέεται με ένα μονοπάτι πάνω στη 
θάλασσα.Στο νησάκι βρίσκεται η εκκλησία 
του Αγίου Νικολάου.

Η Αλυκή
Η Λήμνος έχει μια μεγάλη λιμνοθά-
λασσα, την Αλυκή, και δύο ακόμα μικρό-
τερες λίμνες, την Χορταρολίμνη και την 
Ασπρολίμνη. Πρόκειται για προστατευμέ-

νους υδροβιότοπους, στους οποίους βρί-
σκουν σπίτι πολλά σπάνια και απειλούμενα 
είδη. Οι υδροβιότοποι βρίσκονται σε σχε-
δόν ιδανική κατάσταση φυσικότητητας, 
έχουν αγγιχτεί όσο το δυνατόν λιγότερο 
από άνθρωπο, και σίγουρα αξίζουν ένα 
ταξιδάκι. Επειδή, ξανά, δεν είναι και τόσο 
συχνό να βλέπεις τόσο απείραχτο το μεγα-
λείο της ελληνικής φύσης στα νησιά μας.

Η Αρχαία Ηφαιστεία
Στα βορειοανατολικά του νησιού, υπάρ-
χει ο αρχαιολογικός χώρος της Ηφαι-
στείας, όπως και το ρωμαϊκό θέατρο, που 
την τελευταία δεκαετία λειτουργεί κανονι-
κότατα—άρα, ίσως να πετύχεις και καμιά 
παράσταση για το βράδυ. Μέχρι να φτά-
σεις στην Ηφαιστεία και να απολαύσεις το 
τοπίο, η διαδρομή είναι μαγευτική.

Η Σπηλιά του Φιλοκτήτη
Ήφαιστος πριν, Φιλοκτήτης τώρα. Θα προ-
σθέσουμε και την αγάπη στην μυθολογία 
σαν λόγο να επισκεφτείς την Λήμνο, αν 
η πιο “σκληρή” επιστήμη της Αρχαιολο-
γίας δεν σε συγκινεί και τόσο. Η σπηλιά 
είναι πλήρως προσβάσιμη, και είναι πανέ-
μορφη.

Κατάλακκο
Είναι χτισμένο στο βάθος μιας ρεματιάς, 
«μέσα σε λάκκο», στην καταπράσινη φύση, 
γεγονός σπάνιο για τη Λήμνο, που δίνει 
όμως στο χωριό την ξεχωριστή του ομορ-
φιά.Απέχει 19 χλμ από τη Μύρινα και είναι 
το κοντινότερο χωριό στις Αμμοθίνες της 
Λήμνου, μια έκταση άμμου που φτάνει τα 
70 στρέμματα, αποτελεί ένα εντυπωσιακό 
γεωλογικό φαινόμενο και καταλήγει στην 
καταπληκτική παραλία Γομάτι.

Οι Αμμοθίνες
Και φτάσαμε στο καλύτερο. Στην κυριολε-
κτική έρημο, που λέγαμε; Ναι, η Λήμνος 
έχει μια έκταση 70 στρεμμάτων που καλύ-
πτονται από άμμο. Ο λόγος; Οι επιστήμο-
νες μπορούν μόνο να εικάσουν πως είτε η 
περιοχή ήταν παραλία επί παλαιολιθικής 

εποχής, είτε πως όλη αυτή η άμμος μετα-
φέρθηκε εδώ με ισχυρούς ανέμους, φαι-
νόμενο εξαιρετικά σπάνιο. Σε κάθε περί-
πτωση, είναι πανέμορφες και προσφέρο-
νται για ατελείωτες βόλτες—και έχουν και 
μικρά κιόσκια πού και πού για μια ανα-
γκαία ανάσα. Και μόλις τελειώσεις τις βόλ-
τες σου με αέρα Αφρικής, κατεβαίνεις στην 
παραλία Γομάτι και κάνεις το μπάνιο σου.

Α, ναι. Νησί, παραλίες. Δεν τις ξε-
χνάμε κι αυτές.
Να τα λέμε όλα, η Λήμνος για τις παρα-
λίες της δεν φημίζεται. Αν φημιζόταν, ίσως 
αυτό το κείμενο να μην είχε λόγο ύπαρξης, 
ίσως η Λήμνος να ήταν κι αυτή ένα σούπερ 
εμπορικό νησί. Τι σημαίνει αυτό; Τίποτα 
απολύτως. Οι παραλίες της Λήμνου είναι 
πολύ ωραίες, αν γουστάρεις χαλάρωση και 
ησυχία.
Η Νεφτίνα, για παράδειγμα, μεταξύ των 
χωριών Κοντοπούλι και Παναγιά, είναι μη 
οργανωμένη (αν και τα τελευταία χρόνια 
εμφανίστηκαν κάτι ξαπλώστρες, ευγενική 
χορηγία της μίας και μοναδικής καντίνας). 
Βρίσκεται, επίσης, κοντά στην σπηλιά του 
Φιλοκτήτη, έχει ψιλή άμμο και είναι τόσο, 
μα τόσο ήσυχη.
Επίσης σχετικά κοντά στην Παναγιά (στα 4 
χλμ.) υπάρχει η παραλία Ζεματάς, που είναι 
μία κούκλα. Ήρεμα, καθαρά νερά, δέντρα 
σχεδόν μέχρι εκεί που σκάει το κύμα και 
χωρίς βάθος. Κούκλα είπαμε, συνεπώς εδώ 
παίζει και beach bar, και οργάνωση και τα 
πάντα όλα. Αλλά και πάλι, είναι μεγάλη 
σε μήκος, άρα όλο και κάπου θα βρεις κι 
εδώ μία γωνιά να στήσεις την δική σου 
ομπρέλα.
Το Γομάτι, τέλος, που βρίσκεται κοντά 
στους αμμόλοφους, είναι ήσυχο, γραφικό 
όσο δεν πάει, και οργανωμένο για ό,τι μπο-
ρεί να χρειαστείς. Συνήθως έχει λιγότερο 
κόσμο από τις άλλες παραλίες, και αυτό το 
καθιστά ιδανικό για ρομαντζοκαταστάσεις.
Γενικά, η φάση στη Λήμνο είναι “πάω να 
βρω τον εαυτό μου”. Και με τόση υπέροχη 
ησυχία, πώς να μην τον βρεις; Πρόσεχε, 
όμως, μην τον αφήσεις εκεί.

Λήμνος: Βρες τον εαυτό σου
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Συνδυάζει τη συμφιλιωμένη 
πολιτιστική παράδοση 
με καινοτομικές 
δραστηριότητες, ώστε 
να αποτρέψει τη μαζική 
τουριστική ανάπτυξη

Έ
να νέο πρόσωπο, το οποίο 
θα αναδεικνύει στο μέγι-
στο το πλούσιο πολιτιστι-
κό της απόθεμα αλλά και 

την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και 
πολεοδομική φυσιογνωσίας της, 
στοχεύει να δώσει στη Λέρο το 
στρατηγικό σχέδιο που καταρτί-
στηκε με βάση το ερευνητικό πρό-
γραμμα που ανέθεσε, το 2021, το 
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο και στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας.
Τα αποτελέσματα του προγράμ-
ματος μαζί με τον οδικό χάρτη για 
την υλοποίηση των όσων προβλέ-
πονται, παρουσιάστηκαν σε εκδή-
λωση στην Εθνική Πινακοθήκη 
από τους καθηγητές Παναγιώτη 
Τουρνικιώτη, Ελένη Μαϊστρου και 
Βασίλη Κολώνα, οι οποίοι διηύθυ-
ναν το πρόγραμμα, σε συνεργασία 
με την Προϊσταμένη της Γενικής 
Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μου-
σείων και Τεχνικών Έργων του 
ΥΠΠΟΑ Αμαλία Ανδρουλιδάκη, 
παρουσία της υπουργού Λίνας 

Μενδώνη, του Περιφερειάρχη 
Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζη-
μάρκου και του Δημάρχου Λέρου 
Μιχάλη Κόλια. Παρευρέθηκαν, 
επίσης, οι βουλευτές Δωδεκανή-
σου Βασίλης Υψηλάντης και Γιάν-
νης Παππάς.
Για την εκπόνηση του Στρατηγικού 
Σχεδίου μελετήθηκαν η γεωγρα-
φική, πολιτισμική και οικονομική 
παράδοση του νησιού, και η ιδιαί-
τερη σύνδεση με τη γη και τις δρα-
στηριότητες καλλιέργειας και αλι-
είας. Μελετήθηκε το πλούσιο από-
θεμα σε κτιριακές εγκαταστάσεις 
από την εποχή της ιταλικής κατο-
χής -τη δεκαετία του 1930-μέρος 

των οποίων, στα χρόνια του Εμφυ-
λίου, χρησιμοποιήθηκαν για να 
στεγάσουν τις Βασιλικές Σχολές 
και μια αποικία ψυχικά ασθενών. 
Αργότερα χρησιμοποιήθηκαν και 
ως στρατόπεδα εξορίας. Έγινε 
καταγραφή του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος των κτηρίων. Απο-
τυπώθηκε η ιστορική, αρχιτεκτο-
νική και λειτουργική φυσιογνω-
μία των οικισμών, αποτυπώθηκαν 
τα χαρακτηριστικά του δημόσιου 
χώρου και τα σημεία πολιτιστι-
κού ενδιαφέροντος στον ευρύ-
τερο χώρο των οικισμών, τεκμη-
ριώθηκε ο κτιριακός πλούτος τους 
με χαρτογραφική απεικόνιση των 

χαρακτηριστικών των οικισμών, 
καταγράφηκε ο προτεινόμενος 
βαθμός προστασίας και κατατέθη-
καν προτάσεις και κατευθύνσεις 
οργάνωσης, προστασίας και ανά-
πλασης, αναδιάταξης και αναβάθ-
μισης του δημόσιου χώρου, βελ-
τίωσης της κινητικότητας και της 
προσβασιμότητας.
Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέ-
διο, προτείνεται ένα βιώσιμο ανα-
πτυξιακό πρότυπο μικρής κλίμα-
κας, που συνδυάζει τη συμφιλι-
ωμένη πολιτιστική παράδοση με 
καινοτομικές δραστηριότητες, 
ώστε να αποτρέψει τη μαζική του-
ριστική ανάπτυξη.

Τ
ρία θραύσματα από τον γλυπτό διάκο-
σμο του Παρθενώνα, τα οποία φυλάσ-
σονταν από τον 19ο αιώνα στις συλλο-
γές των Μουσείων του Βατικανού, ανή-

κουν πλέον και επισήμως στην Ελλάδα μετά την 
υπογραφή του πρωτοκόλλου της δωρεάς που 
πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Βατικανό, υ-
πό την βαριά σκιά του πολύνεκρου σιδηροδρο-
μικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Πρόκειται για 
την επισφράγιση της προφορικής συμφωνίας 
που υπήρξε, τον περασμένο Δεκέμβριο, ανάμε-
σα στον Πάπα Φραγκίσκο και τον Αρχιεπίσκο-
πο Αθηνών Ιερώνυμο Β ,́ με πρωτοβουλία του 
πρώτου, στέλνοντας ένα ηχηρό, παγκόσμιο μή-
νυμα υπέρ της επιστροφή των αρχαιολογικών 
αγαθών στους τόπους καταγωγής τους.
Η επισημοποίηση της σημαντικής αυτής συμ-
φωνίας, η επρόκειτο αρχικά να γίνει στα τέλη 
Ιανουαρίου αλλά καθυστέρησε εξαιτίας του 
θανάτου του Πάπα Βενέδικτου. Τα τρία θραύ-
σματα θα επιστρέψουν στην Ελλάδα μέσα στις 
επόμενες ημέρες και θα παρουσιαστούν, στις 
24 Μαρτίου, σε ειδική εκδήλωση στο Μουσείο 
της Ακρόπολης, παρουσία εκπροσώπων του 
Βατικανού.
Την πράξη δωρεάς των τριών θραυσμάτων 
από τη βόρεια ζωφόρο, το δυτικό αέτωμα και 

τη νότια μετόπη του Παρθενώνα υπέγραψαν 
σήμερα ο Καρδινάλιος Fernando Vérgez Alzaga 
Πρόεδρος του Κυβερνείου του Κράτους της 
Πόλης του Βατικανού, ο εκπρόσωπος του Αρχι-
επισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύ-
μου Β ,́ πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπα-
μικρούλης, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού Λίνα Μενδώνη και η Διευθύντρια Μου-
σείων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Βατι-
κανού καθ. Barbara Jatta.
Κατά τον χαιρετισμό της η Λίνα Μενδώνη στά-
θηκε στη περίοδο εθνικού πένθους με την 
οποία, δυστυχώς, συμπίπτει, η ολοκλήρωση 

αυτής της σημαντικής δωρεάς. «Βρισκόμαστε 
εδώ, με μικτά συναισθήματα, καθώς η τρα-
γωδία στα Τέμπη και ο θάνατος τόσων νέων 
ανθρώπων δεν μας επιτρέπει να χαρούμε για 
την σημερινή τελετή της υπογραφής του πρω-
τοκόλλου της δωρεάς. Θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω και να μνημονεύσω ιδιαίτερα ότι, από 
την πρώτη στιγμή, ο Πάπας Φραγκίσκος ενώ-
νοντας την προσευχή του με όλους εμάς, για 
τις ψυχές των θυμάτων, μίλησε με θερμά λόγια 
συμπαράστασης και αγάπης προς τις οικογέ-
νειες τους, ώστε να βρουν τη δύναμη να ξεπε-
ράσουν αυτό το μεγάλο πένθος».

Η Αφροδίτη με 
το χρυσό μπικίνι 
«επισκέπτεται» 
το Μουσείο της 
Ακρόπολης 

Το Μουσείο Ακρόπο-
λης, για την «Παγκό-
σμια Ημέρα της Γυναί-
κας» (8 Μαρτίου 

2023), εγκαινιάζει μία νέα 
σειρά εκθέσεων «Περιοδικοί 
και απρόσμενοι επισκέπτες», 
με έργα από μουσεία του 
κόσμου που θα το επισκέπτο-
νται κατά διαστήματα, είτε 
συνδεόμενα με κάποια εορ-
ταστική εκδήλωση είτε απρό-
σμενα, εμπλουτίζοντας έτσι 
την αισθητική και τη γνώση 
των επισκεπτών.
Όπως ενημερώνει το μου-
σείο, πέρυσι την ίδια μέρα, 
σ τον ίδιο εορτασμό, η 
έμφαση είχε δοθεί στην 
πνευματική συνεισφορά 
των γυναικών ποιητριών της 
αρχαιότητας με έργα μελο-
ποιημένα από την Λένα Πλά-
τωνος και αποδοσμένα από 
τη φωνή της Μαρίας Φαρα-
ντούρη.
Φέτος, η έμφαση δίδεται στη 
γυναικεία ομορφιά με ένα 
έργο γλυπτικής που ασκεί τη 
δική του γοητεία με το απα-
ράμιλλο κάλλος της Αφρο-
δίτης, θεάς της ομορφιάς, 
στην οποία ο Πάρις, ως κρι-
τής τριών θεαινών, χάρισε το 
μήλο της Έριδος τῇ Καλλίστη, 
στην πιο εύ-μορφη από όλες. 
Ο απρόσμενος φετινός επι-
σκέπτης, η «Αφροδίτη με το 
χρυσό μπικίνι», προέρχεται 
από το Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Νάπολης.
Το σπουδαίο αυτό έργο του 
1ου αι. μ.Χ.  θα εκτίθεται στο 
ισόγειο του Μουσείου Ακρό-
πολης από τις 8 Μαρτίου έως 
και τις 28 Μαΐου 2023. Για την 
είσοδο στο ισόγειο του μου-
σείου δεν απαιτείται η αγορά 
εισιτηρίου. Κατά τη διάρ-
κεια της έκθεσης θα προβάλ-
λεται ένα σχετικό βίντεο και 
θα διανέμεται δωρεάν ένα 
δίγλωσσο επεξηγηματικό 
φυλλάδιο.
Το άγαλμα, σπουδαίο έργο 
του 1ου αι. μ.Χ., θα εκτίθε-
ται στο ισόγειο του μουσείου  
από τις 8 Μαρτίου έως και τις 
28 Μαΐου 2023.

Λέρος: Στρατηγικό σχέδιο για την πολιτιστική και 
αρχιτεκτονική ανάδειξή της 

Γλυπτά του Παρθενώνα: Υπεγράφη στο Βατικανό η συμφωνία για 
την επιστροφή τριών θραυσμάτων 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Ο 
ΠΑΟΚ «καθάρισε» την υπόθεση πρόκρι-
ση μετά τη νίκη του με 5-1 επί της Λαμίας 
στη Φθιώτιδα στον πρώτο ημιτελικό του 
Κυπέλλου Ελλάδας Novivbet και ουσια-

στικά βρίσκεται ήδη στον έκτο τελικό στα επτά τελευ-
ταία χρόνια και περιμένει να δει ποιος εκ των ΑΕΚ ή 
Ολυμπιακού θα είναι ο έτερος διεκδικητής του τρο-
παίου με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν το προβά-
δισμα μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα.
Οι δύο ρεβάνς αναμένεται να διεξα-
χθούν στα μέσα Απριλίου αλλά για 
την ομάδα της Θεσσαλονίκης 
φυσικά και θα έχει τυπική διαδι-
κασία μετά το αποτέλεσμα στη 
Φθιώτιδα.
Ο ΠΑΟΚ έδειξε τις «άγριες» 
διαθέσεις του με τη σέντρα 
καθώς στην πρώτη του επί-
θεση και με τη συμπλήρωση 
μόλις 13’’ ο Νάρεϊ άνοιξε το σκορ 
με πλασέ σε κενή εστία μετά από 
ωραία ενέργεια και παράλληλη μπα-
λιά του Ζίβκοβιτς από τα αριστερά.
Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου συνέχισε 
να έχει τη μπάλα στα πόδια της και να ψάχνει και 
άλλα γκολ, ώστε να καθαρίσει από νωρίς το ματς 
και εν γένει την υπόθεση πρόκριση. Το 2-0 ήρθε στο 
25’ όταν ο Κωνσταντέλιας πήρε ωραία τη μπάλα στο 
κέντρο, την άνοιξε αριστερά στον Ζίβκοβιτς ο οποίος 
την πέρασε κάθετα προς τον Σάστρε. Ο Ισπανός μπακ 
έκανε το παράλληλο γύρισμα προς τον Έλληνα μέσο 
που είχε ακολουθήσει τη φάση και αυτός με πλασέ
Στο επόμενο λεπτό ο ΠΑΟΚ βρέθηκε κοντά στο 3-0 
και πάλι με τον Κωνσταντέλια ο οποίος πάτησε περι-
οχή, πέρασε τον Γκαραβέλη προσπάθησε να πλασά-
ρει με τον Αντέτζο πάνω στη γραμμή να διώχνει σε 
κόρνερ. Νέα φάση για τον ΠΑΟΚ με την εκτέλεση του 
κόρνερ με τον Αουγκούστο να βγαίνει από το σκριν 

και να πλασάρει με τη μπάλα να φεύγει λίγο έξω από 
το δεξί δοκάρι του Γκαραβέλη.
Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τους φιλοξενούμε-
νους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με προβάδι-
σμα δύο τερμάτων. Με την έναρξη του δευτέρου 
45λεπτου ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει την κυκλοφορία 
της μπάλας αλλά χωρίς να απειλεί ιδιαίτερα.
Κάτι το οποίο άλλαξε μετά το 60’ με τον δικέφαλο 

να πετυχαίνει τρία γκολ σε διάστημα επτά 
λεπτών. Αρχικά στο 62’ η άμυνα της 

Λαμίας προσπάθησε να διώξει 
τη μπάλα η οποία έφτασε στον 

Αουγκούστο αυτός έκανε μια 
ψηλοκρεμαστή σέντρα-σουτ, 
έστειλε τη μπάλα πάνω από 
τον Γκαραβέλη και έγραψε το 
3-0.
Ο Λουτσέσκου έριξε και 
τους Τάισον-Σβαμπ στο ματς 

με τον Βραζιλιάνο στο 67’ να 
δίνει ωραία κάθετη πάσα προς 

τον Μπράντον Τόμας ο οποίος με 
ωραίο πλασέ βρήκε δίχτυα για δεύ-

τερο σερί παιχνίδι.
Με τη σέντρα ο ΠΑΟΚ έκλεψε τη μπάλα, ο Ζίβκο-
βιτς έγινε κάτοχος της και έβγαλε μια τρομερή πάσα 
προς τον Σάστρε ο οποίος άφησε τη μπάλα να σκάσει 
μπροστά του και από το ύψος της μικρής περιοχής με 
ωραίο πλασέ πέτυχε το πέμπτο γκολ της ομάδας της 
Θεσσαλονίκης.
Το μόνο που κατάφερε η Λαμία ήταν να πετύχει το 
γκολ της τιμής στο 86’ όταν σε βαθιά μπαλιά προς την 
άμυνα του ΠΑΟΚ αυτή δεν απομάκρυνε καλά με τον 
Μαρτίνες να κάνει το βολέ και να νικάει τον Κοτάρσκι 
για το 1-5. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων οι 
γηπεδούχοι βρήκαν και δεύτερο γκολ με τον Μεντίνα 
μέσα από την περιοχή αλλά ο διαιτητής της αναμέ-
τρησης είχε σφυρίξει φάουλ στην αρχή της φάσης.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 5-1 της Λαμίας εκτός έδρας με πέντε διαφορετικούς σκόρερ και ουσιαστικά 
βρίσκεται από τώρα τελικό και περιμέενει να δει ποιος εκ των ΑΕΚ ή Ολυμπιακός θα είναι ο 
αντίπαλος του...

Λαμία - ΠΑΟΚ 1-5: Έκλεισε Λαμία - ΠΑΟΚ 1-5: Έκλεισε 
θέση για τον τελικό με πεντάρα θέση για τον τελικό με πεντάρα 
στη Φθιώτιδα και πέντε στη Φθιώτιδα και πέντε 
διαφορετικούς σκόρερδιαφορετικούς σκόρερ

Ατρόμητος - ΑΕΚ 0-1: 
Με σούπερ Τσούμπερ πάτησε 
στην κορυφή

Η ΑΕΚ πέρασε από το Περιστέρι, επικράτησε 1-0 του Ατρο-
μήτου με γκολ του Τσούμπερ στο 31ο λεπτό και πέρασε στην 
κορυφή της βαθμολογίας στο +1 από τον Παναθηναϊκό και 
στο +6 από τον Ολυμπιακό.
Η ΑΕΚ έφυγε με ένα πολύ σημαντικό διπλό από το Περιστέρι. Η 
Ένωση επικράτησε 1-0 του Ατρομήτου σε εξ αναβολής παιχνίδι για 

την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο Στίβεν Τσούμπερ ήταν ο «χρυσός» σκόρερ της αναμέτρησης, με τον 
Ελβετό μέσο να ανοίγει το σκορ στο 31’ με σουτ από κοντά, έπειτα από 
την πάσα του Σιντιμπέ.
Η ΑΕΚ με αυτό το τρίποντο έφτασε τους 59 βαθμούς και πέρασε πάνω 
από τον Παναθηναϊκό στο +1, ενώ βρίσκεται στο +6 από τον Ολυμπιακό, 
πριν να τον αντιμετωπίσει την Κυριακή στην OPAP Arena.

Το ματς
Η ΑΕΚ μπήκε από νωρίς στο παιχνίδι θέλοντας να επιβάλλει τον δικό της 
ρυθμό. Η Ένωση κυκλοφορούσε την μπάλα προσπαθώντας να πατήσει 
στην περιοχή του Ατρομήτου. Στο 21’ οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι. Ο 
Σιντιμπέ εκτέλεσε φάουλ από τα αριστερά, με την μπάλα να χτυπάει στο 
οριζόντιο δοκάρι του Γιαννιώτη.
Στο 31’ η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το προβάδισμα. Μετά από εκτέλεση 
κόρνερ από τα αριστερά, ο Σιντιμπέ έφτασε πρώτος στην μπάλα, αποδέ-
κτης στη συνέχεια έγινε ο Τσούμπερ, ο οποίος εκτέλεσε από κοντά και 
έκανε το 1-0 για την Ένωση. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν την 
υπεροχή και στο 43’ έφτασαν κοντά στο δεύτερο γκολ. Ο Γιόνσον έψαξε 
στην άλλη πλευρά τον Αραούχο. Εκείνος από τα αριστερά μοίρασε στον 
Γκατσίνοβιτς, ο οποίος πλάσαρε με την μπάλα να σταματάει ξανά στο 
δοκάρι, για δεύτερη φορά.
Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ είχε την κατοχή της μπάλας. Στο 50’ είχε καλή 
στιγμή με κεφαλιά του Αραούχο που έφυγε άουτ. Ο Ατρόμητος εξακο-
λουθούσε να μην μπορεί να γίνει απειλητικός, ο ρυθμός άνοιξε μετά το 
65ο λεπτό και τις πρώτες αλλαγές του Κόουλμαν.
Τελικά, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν κάπως. Στο 80ο λεπτό οι Περιστεριώ-
τες είχαν καλή στιγμή. Ο Φριντζόνσον έφυγε απέναντι από τον Αθανασι-
άδη, πάτησε την μπάλα για να ντριμπλάρει και γλίστρησε. Η φάση τελεί-
ωσε με σουτ του Κλωναρίδη που έφυγε άουτ. Στο 89’ ο Ατρόμητος έχασε 
πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Κλωναρίδης έκανε το γύρισμα στον Τζαβίδα, ο 
οποίος τσίμπησε την μπάλα, όμως αστόχησε από κοντά.
Μέχρι και το φινάλε της αναμέτρησης η ΑΕΚ διατήρησε το προβάδισμα 
που είχε από το πρώτο μέρος και έφυγε με ένα πολύ σημαντικό τρίποντο 
στη μάχη που δίνει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 του Ατρομήτου στο Περιστέρι και πέρασε 
στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League. Ο Ματίας 
Αλμέιδα στις δηλώσεις του στη NOVA αφιέρωσε το τρίποντο στον Δημή-
τρη Μελισσανίδη, ο οποίος έχει γενέθλια.
Οι δηλώσεις του Αλμέιδα:
Για το ματς: «Το πρώτο μέρος παίξαμε καλύτερα απ’ ό,τι στο δεύτερο, θα 
μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει το πρώτο μέρος με περισσότερα γκολ. 
Ήταν φυσιολογικό ο Ατρόμητος να κάνει επιθέσεις, αλλά μπορούσαμε 
να υπερασπιστούμε το προβάδισμά μας.
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Ο 
Παναθηναϊκός Είχε τον έλεγχο του α-
γώνα από τα πρώτα λεπτά και επιχεί-
ρησε με σωστές επιθέσεις πότε από 
τα δεξιά, πότε από τα αριστερά αλλά 

και με κάθετο ποδόσφαιρο να διασπάσει την 
άμυνα του Παναιτωλικού που στη μεγαλύτερη 
διάρκεια του αγώνα έκανε άμυνα με δέκα παί-
κτες πίσω από τη μεσαία γραμμή.
Ο Παναθηναϊκός είχε δύο δοκάρια με τους 
Κουρμπέλη και Χουάνκαρ και μια τεράστια 
χαμένη ευκαιρία με τον Σπόραρ νωρίτερα 
στην αναμέτρηση αλλά δεν μπόρεσε να βρει 
το γκολ που θα του έδινε προβάδισμα και θα 
«έλυνε» τα πόδια των παικτών του Γιοβάνοβιτς 
και παράλληλα θα άνοιγε την άμυνα του Παναι-
τωλικού.
Μέχρι και ο Σένκεφελντ είχε μια καλή στιγμή 
στο πρώτο 45λεπτο μετά από εκτέλεση 
κόρνερ αλλά ούτε αυτός κατά-
φερε να σκοράρει. Και σε όλο 
το πρώτο 45λεπτο ο Παναι-
τωλικός απείλησε μόνο στο 
τελευταίο λεπτό του ημι-
χρόνου με τον Χουάνπι να 
εκτελεί φάουλ από καλό 
σημείο και τη μπάλα να 
βρίσκει στο τείχος.

Τρίτο δοκάρι με τον 
Χουάνκαρ
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το 
δεύτερο μέρος χωρίς αλλαγές 
σε πρόσωπα αλλά με μια αρκετά 
σημαντική στη διάταξη του. Ο Γιοβάνο-
βιτς άλλαξε πλευρές τους Μαντσίνι και Παλά-
σιος με τον πρώτο να παίζει δεξιά και τον δεύ-
τερο στα αριστερά.
Οι πράσινοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, απεί-
λησαν και είχαν και τρίτο δοκάρι στο παιχνίδι με 
τον κεραυνό του Χουάνκαρ στο 58’ να σταμα-
τάει και πάλι στο αριστερό κάθετο δοκάρι του 
Γκρατερόλ.
Ο Παναιτωλικός από την πλευρά του έχασε 
την καλύτερη ευκαιρία του στο 60’ λεπτό του 
αγώνα όταν ο Σενγκέλια βρέθηκε σε θέση 
βολής μέσα στην περιοχή αλλά το σουτ που επι-
χείρησε από το ύψος του πέναλτι έφυγε έξω.

Αλτρουϊστής... Κουρμπέλης, σκόρερ 
Μαντσίνι
Στο 62’ της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός 
βρήκε το γκολ που του έδωσε προβάδισμα με 

τον Κουρμπέλη να είναι αλτρουϊστής και να έχει 
μια ασίστ πάρε-βάλε προς τον Μαντσίνι που 
σκόραρε. Οι πράσινοι έφυγαν σε μια γρήγορη 
αντεπίθεση με τον αρχηγό μπροστάρη, η μπάλα 
έφτασε στον Παλάσιος που έκανε το σουτ με 
τον Γκρατερόλ να αποκρούει ασθενώς, ο Κουρ-
μπέλης που είχε ακολουθήσει τη φάση, πήρε 
τη μπάλα αλλά αντί να πλασάρει με τον γκολκί-
περ του Παναιτωλικού στο έδαφος, άνοιξε στα 
δεξιά του στον Μαντσίνι ο οποίος σε κενή εστία 
άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό.
Το 1-0 απελευθέρωσε τους πράσινους ενώ 
έδωσε την ευκαιρία στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να 
δώσει και κάποιες ανάσες στους παίκτες του 
ενόψει και του αγώνα της τελευταίας αγω-
νιστικής με τον Ατρόμητο. Από την πλευρά 

του ο Γιάννης Αναστασίου έριξε και αυτός 
κάποιους ποδοσφαιριστές από τον 

πάγκο με στόχο να πάρει έστω 
την ισοπαλία.

Οι πράσινοι συνέχισαν να 
απειλούν και θα μπορού-
σαν να σκοράρουν με 
τον Σπόραρ στο 76’ με 
τον Σλοβένο να δέχε-
ται πανέμορφη κάθετη 
πάσα από τον Παλάσιος 
αλλά ο Γκρατερόλ είχε 
βγει αρκετά γρήγορα και 

σταμάτησε τον φορ του 
Παναθηναϊκού.

Τρία λεπτά αργότερα ο Ιωαννί-
δης που είχε περάσει στο παιχνίδι 

ως αλλαγή έκανε ωραία προσπάθεια 
από τα δεξιά και πάσα προς τον Κλεϊνχέισλερ 
που σούταρε με τη μία αλλά ήταν άστοχος.

«Κλείδωσε» τη νίκη ο Παλάσιος
Ο Παναθηναϊκός βρήκε και το δεύτερο γκολλ με 
το οποίο «κλείδωσε» τη νίκη στο 84’ της αναμέ-
τρησης με τον Παλάσιος. Ο Τσέριν έκανε το κόρ-
νερ από τα δεξιά, ο Ιωαννίδης πήρε την κεφα-
λιά αλλά ο Γκρατερόλ έδιωξε με το ένα χέρι, η 
μπάλα δεν απομακρύνθηκε όμως και ο Αργε-
ντινός εξτρέμ από κοντά με προβολή έσπρωξε 
τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 των πράσινων.
Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με μια καλή στιγμή 
για τον Παναιτωλικό με Σενγκέλια μετά από 
ωραία κάθετη πάσα να βγαίνει τετ α τετ με τον 
Μπρινιόλι αλλά ο Ιταλός απομάκρυνε και κρά-
τησε το μηδέν στην εστία του σε ένα ακόμη παι-
χνίδι για τον Παναθηναϊκό.

Ο 
Ολυμπιακός ήταν καταιγιστι-
κός κόντρα στον Λεβαδειακό 
και μία αγωνιστική πριν από το 
ματς της OPAP Arena επικράτη-

σε 6-0 του Λεβαδειακού. Δύο γκολ ο Μπι-
έλ (3’, 50’), δύο ο Κανός (86’, 88’) και από 
ένα Χουάνγκ (38’) και Μπακαμπού (58’). 
Τρεις ασίστ έβγαλε ο Φορτούνης.
Ο Ολυμπιακός έκανε μία εμφατική εμφά-
νιση απέναντι στον Λεβαδειακό. Οι ερυ-
θρόλευκοι ήταν καταιγιστικοί και επικρά-
τησαν 6-0 των Βοιωτών για την 25η αγωνι-
στική της Stoiximan Super League.
Ο Μπιέλ άνοιξε το σκορ στο 3’, ο Χουάνγκ 
διπλασίασε τα τέρματα των Πειραιωτών 
στο 38’, με τον Ισπανό μεσοεπιθετικό να 
πετυχαίνει και τρίτο γκολ στο 50’. Σε όλα 
αυτά τα τέρματα, ο Κώστας Φορτούνης 
ήταν εκείνος που έβγαλε τις τρεις ασίστ.
Στο 58’ ο Μπακαμπού ανέβασε τον δεί-
κτη του σκορ από την άσπρη βούλα, ενώ ο 
Κανός με γκολ στο 86’ και στο 88’ διαμόρ-
φωσε το σκορ.
Μία εβδομάδα πριν από την αναμέτρηση 
του Ολυμπιακού στην OPAP Arena, οι ερυ-
θρόλευκοι έφτασαν τους 53 βαθμούς. Σε 
δύσκολη θέση ο Λεβαδειακός, ο οποίος 
παρέμεινε στους 14 πόντους.

Το ματς
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά στο 
παιχνίδι και άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο 
λεπτό κάνοντας τη δουλειά του πιο εύκολη 
από νωρίς. Ο Μπιέλ μπήκε στην περιοχή 
από τα δεξιά, έκανε ένα υπέροχο πλασέ και 
η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Οι ερυθρό-
λευκοι δεν σταμάτησαν εκεί και συνέχιζαν 
να πιέζουν.
Στο 11’ ο Μπακαμπού έβγαλε μία υπέ-
ροχη μπαλιά προς τον Φορτούνη, ο οποίος 
έκανε το ψηλοκρεμαστό σουτ, το οποίο 
ήταν άστοχο. Οι φιλοξενούμενοι απείλη-
σαν στο 23ο λεπτό, με κεφαλιά του Συμε-
λίδη που έφυγε άουτ. Στο 25’ οι γηπεδού-
χοι έχασαν νέα μεγάλη ευκαιρία. Ο Φορ-
τούνης με πολύ ωραία μπαλιά βρήκε τον 
Μασούρα, ο οποίος πήρε κεφαλιά, αλλά ο 
κίπερ των Βοιωτών απέκρουσε.
Ο Ολυμπιακός μπόρεσε να διπλασιάσει τα 
τέρματά του στο 38ο λεπτό. Ο Φορτού-
νης εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά, 
ο Ίνμπομ Χουάνγκ έκανε το σουτ στην 
κίνηση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Ο Ολυμπιακός μπήκε φορτσάτος και στο 

δεύτερο μέρος. Στο 50ο λεπτό Ο Τσάπρας 
γλίστρησε, με τον Φορτούνη να παίρνει την 
μπάλα. Τροφοδότησε τον Μπιέλ, με τον 
Ισπανό να περνάει τον Γκροφ και να πλα-
σάρει για το 3-0.
Έξι λεπτά αργότερα, ο Περράκης έπειτα 
από ειδοποίηση του VAR τσέκαρε χέρι του 
Τσάπρα στην περιοχή και έδωσε πέναλτι. 
Ο Μπακαμπού ανέλαβε την εκτέλεση και 
το 4-0 έγινε πραγματικότητα στο 58’.
Οι γηπεδούχοι συνέχιζαν να έχουν την 
υπεροχή. Στο 69’ η μπάλα έφτασε στον 
Κασάμι, ο οποίος ήταν άστοχος από ευνο-
ϊκή θέση. Δύο λεπτά πιο μετά ένα σουτ 
του Μασούρα στην κίνηση εκτός περιο-
χής, έφυγε άουτ. Στο 82’ ο Αραμπί βρήκε 
δίχτυα με το κεφάλι, ήταν όμως εκτεθειμέ-
νος και το γκολ δεν μέτρησε.
Λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα ήταν η 
ώρα να μιλήσει και ο Σέρτζι Κανός. Στο 
86’ συνεργάστηκε με τον Βαλμπουενά, η 
άμυνα δεν μπόρεσε να διώξει και ο Ισπα-
νός πλάσαρε για το 5-0. Δύο λεπτά αργό-
τερα, ο Ανδρούτσος τον τροφοδότησε από 
τα δεξιά και ο Κανός πλάσαρε για το 6-0.

Μίτσελ: «Αντιμετωπίσαμε το παι-
χνίδι σαν να είχαν ξεκινήσει ήδη 
στα playoffs»
Ο Μίτσελ εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για την ομάδα του μετά το 6-0 του Ολυμπι-
ακού κόντρα στον Λεβαδειακό. Τόνισε πως 
αντιμετώπισε το ματς σαν να είχε μπει ήδη 
στα playoffs.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 6-0 του Λεβα-
δειακού για την 25η αγωνιστική της 
Stoiximan Super League. Ο Μίτσελ στις 
δηλώσεις του τόνισε πως η ομάδα του 
αντιμετώπισε το ματς σαν να ήταν ήδη στα 
playoffs.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μί-
τσελ:
Για το ματς: «Το κυριότερο ήταν ότι αντιμε-
τωπίζουμε τους αντιπάλους με ίδιο σεβα-
σμό. Αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι σαν να 
είχαν είχαν ξεκινήσει ήδη στα playoffs».
Για το ποιος ήταν MVP: «Η ομάδα. Αυτό 
είναι που με ενδιαφέρει περισσότερο. 
Πραγματικά σήμερα η ομάδα ήταν το πιο 
σημαντικό. Κρατήσαμε το μηδέν στην 
άμυνά μας, οι επεμβάσεις του τερματοφύ-
λακά μας δεν ήταν πολλές, αλλά αποτελε-
σματικές όταν έγιναν».

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 2-0:

Τανγκό κορυφής στη 
Λεωφόρο με Μαντσίνι - 
Παλάσιος

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 6-0:

Καταιγιστικοί οι ερυθρόλευκοι
και βάζουν πλώρη για AEK
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

Ευρωπαϊκό κλειστού στίβου
Τρία μετάλλια και πέντε τελικοί για 
την Ελλάδα

Μία ομάδα με καλές προοπτικές 
επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά από 
τρία μετάλλια και πέντε παρουσίες σε 
τελικούς.

Κ
αλές εμφανίσεις από μία ενωμένη ο-
μάδα. Η Εθνική ομάδα στίβου έκανε 
την προσπάθειά της στο Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα κλειστού στίβου και τα 

μέλη της επιστρέφουν στην Ελλάδα ικανοποι-
ημένα.

Τα τρία μετάλλια
Ένα χρυσό και δύο αργυρά μετάλλια όλα από 
άνδρες, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά 
μετά από πολύ καιρό γιατί είθισται έστω 
μία γυναίκα να κερδίζει μετάλλιο ή ακόμη οι 
γυναίκες να κερδίζουν περισσότερα. Αυτή 
τη φορά, ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος 
(χρυσό), ο Νικόλας Ανδρικόπουλος στο τρι-
πλούν (αργυρό) και ο Εμμανουήλ Καραλής 
στο επί κοντώ (αργυρό) ανέβηκαν στο βάθρο 
των νικητών συνεχίζοντας την παράδοση που 
θέλει την Ελλάδα να έχει καλούς αθλητές και 
καλές αθλήτριες στα άλματα. Σε αυτό, φυσικά, 
συνυπολογίζουμε και την πρωταθλήτρια του 
επί κοντώ Κατερίνα Στεφανίδη που κατετάγη 
τέταρτη αλλά και τον Δημήτρη Τσιάμη που 
ήταν έβδομος. Μάλιστα αν κοιτάξει κανείς τα 
αναλυτικά αποτελέσματα της ομάδας, παρα-
κάτω, θα παρατηρήσει πως όλοι οι άλτες και 
οι άλτριες έχουν κατακτήσει καλύτερες θέσεις 
από τους Έλληνες αθλητές των άλλων αγωνι-
σμάτων.
Για όσους αγαπούν τη στατιστική αξίζει να 
πούμε πως ναι μεν ο Τεντόγλου ήταν ο μονα-
δικός πρωταθλητής Ευρώπης ανάμεσα στους 
Έλληνες όμως η επίδοση του Καραλή (5.80μ.) 
ήταν βαθμολογικά καλύτερη από αυτή του 
μηκίστα (8.30μ.).

Η πρωτάρα που ξεχώρισε
Χωρίς αμφιβολία η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου 
ξεχώρισε στη διοργάνωση. Η 20χρονη σπρί-
ντερ αγωνίστηκε στο 60άρι και έκανε νέο ατο-
μικό ρεκόρ στον προκριματικό, με 7.26, για να 
περάσει στον ημιτελικό. Μπορεί να μην κατά-
φερε να βρεθεί στον τελικό, αφού είναι και 
αρκετά νέα, όμως ήταν μία από τις πολύ καλές 
εμφανίσεις της ομάδας.
Με νέο ατομικό ρεκόρ από την Κωνσταντινού-
πολη φεύγει επίσης ο αργυρός στο τριπλούν 
Νικόλας Ανδρικόπουλος (16.58μ.) και ο Γιάν-
νης Νυφαντόπουλος στα 60μ. (7.71)
Απογοητευμένος για την ευκαιρία που έχασε 

φεύγει ο Δημήτρης Τσιάμης που ναι μεν βρέ-
θηκε στον τελικό του τριπλούν αλλά δεν κατά-
φερε να κερδίσει το μετάλλιο που ήθελε, 
μένοντας έβδομος με 16.39μ.
Πολύ άτυχη ήταν η Ελισάβετ Πεσιρίδου (60μ. 
εμπόδια) που δεν κατάφερε να αγωνιστεί 
λόγω θλάσης ενώ επιδόσεις που επηρεά-
στηκαν από προηγούμενους τραυματισμούς 
έβγαλαν οι Ραφαέλα Σπανουδάκη (60μ.) και 
Αναΐς Καραγιάννη (60μ. εμπόδια). Καθόλου 
ευχαριστημένες δεν έμειναν οι Αναστασία 
Μαρινάκου (3000μ) και Ειρήνη Βασιλείου 
(400μ) ενώ μετά από σεζόν που δεν είχαν 
αρκετούς αγώνες βρέθηκαν στο Ευρωπα-
ϊκό οι Νικόλ Κυριακοπούλου (επί κοντώ) και 
Ανδριάνα Φέρρα (400μ.) Σπυριδούλα Καρύδη 
στο τριπλούν, Αντώνης Μέρλος στο ύψος και 
Κώστας Δουβαλίδης στα εμπόδια δεν προκρί-
θηκαν, με τον τελευταίο να νιώθει ικανοποί-
ηση που τελείωσε την κούρσα υγιής.

Τα αποτελέσματα της Εθνικής
Μίλτος Τεντόγλου (μήκος) - 1η θέση (επίδοση) 
8.30μ.
Εμμανουήλ Καραλής (επί κοντώ) - 2η θέση 
580μ.
Νίκος Ανδρικόπουλος (τριπλούν) - 2η θέση 
16.58μ -ατομικό ρεκόρ-
Κατερίνα Στεφανίδη (επί κοντώ) - 4η θέση 
4.60μ
Δημήτρης Τσιάμης (τριπλούν) - 7η θέση 
16.39μ.
Σπυριδούλα Καρύδη (τριπλούν) - 10η θέση 
13.60μ.
Ανδρέας Πανταζής (τριπλούν) - 12η θέση 
16.06μ.
Αντώνης Μέρλος (ύψος) - 13η θέση 2.17μ.
Νικόλ Κυριακοπούλου (επί κοντώ) - 15η θέση 
4.30μ.
Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (60μ.) - 18η θέση 
7.26 -ατομικό ρεκόρ-
Ειρήνη Βασιλείου (400μ.) - 19η θέση 53.71
Αναστασία Μαρινάκου (3000μ.) - 20η θέση 
9.22.35
Κώστας Δουβαλίδης (60μ. με εμπόδια) 7.82 
-φετινό ρεκόρ-
Γιάννης Νυφαντόπουλος (60μ.) - 21η θέση 6.71 
-ατομικό ρεκόρ-
Ανδριάνα Φέρρα (400μ.) - 23η θέση 55.29 
-φετινό ρεκόρ-
Χρήστος Κοτίτσας (800μ.) - 25η θέση 1.50.82
Αναΐς Καραγιάννη (60μ. με εμπόδια) - 29η 
θέση 8.34
Ραφαέλα Σπανουδάκη (60μ.) - 7.43 29η θέση
Ελισάβετ Πεσιρίδου (60μ. με εμπόδια) τραυ-
ματίας
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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! 

Ο 
Πέτρος Μαρτσούκος με 13 ψή-
φους έναντι 12 του Αντώνη Ρο-
κάκη αναδείχτηκε νέος πρόεδρος 
της Super League 2.

Στη σημερινή ψηφοφορία για την ανάδειξη 
του νέου προέδρου της Super League 2, ο 
Πέτρος Μαρτσούκος αναδείχτηκε διάδοχος 
του Λεωνίδα Λεουτσάκου.
Με 13 ψήφους που εξασφάλισε κέρδισε τον 
Ροκάκη, ο οποίος είχε ηγηθεί και την Επι-
τροπής των πέντε που είχαν κάνει επαφές με 
Αυγενάκη και Μαρινάκη για την εξασφάλιση 
μεγαλύτερου ποσού από τα ποσοστά του 
στοιχήματος.
Από τις 27 ψήφους (26 ομάδες + ΕΠΟ, οι 
«μεγάλοι» δεν έχουν δικαίωμα ψήφου), 
υπήρξαν ένα λευκό και ένα άκυρο.
Μένει να δούμε, λοιπόν, ποιες θα είναι οι 
εξελίξεις από δω και πέρα και αν αυτή η επι-
λογή των ομάδων φέρει νέα δεδομένα ως 
προς την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος.

Μαρτσούκος: «Ξεκινάμε άμεσα 
συναντήσεις με τον Αυγενάκη»
Ο Πέτρος Μαρτσούκος, νέος πρόεδρος της 
Super League 2, σχολίασε πως θα επιδιώξει 
άμεσα επαφή με την πλευρά του Υφυπουρ-
γείου, οπότε η κατηγορία θα ξεκινήσει όπως 
έχει προγραμματιστεί και... βλέπουμε...
Νέος πρόεδρος της Super Leaque 2 είναι από 
σήμερα (8/3) ο Πέτρος Μαρτσούκος, καθώς 
εκλέχθηκε στη σχετική θέση. Οπως έγινε 
γνωστό άμεσα θα επιδιώξει συνάντηση με 
τον Λευτέρη Αυγενάκη, οπότε η κατηγορία 
θα συνεχίσει κανονικά το αυτό το τριήμερο 
όπως έχει προγραμματιστεί, αλλά το μέλλον 
παραμένει στον «αέρα».
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών 
για την ανάδειξη Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου, σας ενημερώνουμε ότι νέος 
Πρόεδρος της Super League 2, εξελέγη ο κ. 
Πέτρος Μαρτσούκος με 13 ψήφους, έναντι 
12 που έλαβε ο κύριος Αντώνης Ροκάκης. 
Υπήρξαν ένα λευκό και ένα άκυρο ψηφοδέλ-

τιο.
Μετά την εκλογή του ο νέος Πρόεδρος της 
Super League 2, προέβη στην ακόλουθη 
δήλωση: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω το 
σώμα που με εξέλεξε Πρόεδρο της Super 
League 2, μετά από διαφανείς δημοκρατι-
κές διαδικασίες. Αναγνωρίζοντας τα ουσια-
στικά προβλήματα βιωσιμότητας που αντι-
μετωπίζουν οι ομάδες στην κατηγορία μας, 
ξεκινάμε άμεσα συναντήσεις αρχικά με τον 
Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Αυγενάκη προ-
κειμένου να διεκδικήσουμε τα χρήματα που 
μας αναλογούν από την φορολόγηση των 
τυχερών παιγνίων».

Καραπαπάς στο Δ.Σ. της Super 
League 2: «Είναι δυνατόν να δια-
λέγει ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ πρό-
εδρο και να μας λέει έτσι δημόσια 
ότι δεν ψηφίζει λευκό;»
Εκ μέρους του Ολυμπιακού ο Κώστας Καρα-
παπάς αντέδρασε επί των διαδικασιών για 
τις εκλογές της Super League 2, που ανέ-
δειξαν πρόεδρο τον Πέτρο Μαρτσούκο και 
ειδικά σε σχέση με τη ψήφο της ΕΠΟ.
Ο Κώστας Καραπαπάς, εκ των αντιπροέ-
δρων και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Ολυ-
μπιακός στο πλαίσιο των διεργασιών και των 
εκλογών στο συμβούλιο της Super League 2 
(απ’ όπου βγήκε πρόεδρος ο Πέτρος Μαρ-
τσούκος στην εκλογική... μονομαχία με τον 
Ροκάκη), επισήμανε μεταξύ άλλων: «Δεν 
είχα καμιά αμφιβολία ότι θα γίνουν όσα έγι-
ναν και αφήστε τις δήθεν δημοκρατικές δια-
δικασίες. Από χθες δωρίζετε λεφτά, απει-
λείτε ανθρώπους ότι οι διαιτητές θα τους 
τσακίσουν που δεν υπάκουσαν, το ξέρετε 
όλοι και κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε.
Είναι δυνατόν να διαλέγει ο εκπρόσωπος 
της ΕΠΟ πρόεδρο στον Συνεταιρισμό; Είναι 
δυνατόν; Με ποια κριτήρια; Σε εκλογές Προ-
έδρου Super League 1 έχει ψηφίσει ποτέ 
εκπρόσωπος της ΕΠΟ; Και να μας το λέει έτσι 
δημόσια ότι δεν ψηφίζει λευκό; Αφήστε λοι-
πόν τις θεωρίες για ήθος και δημοκρατία 
γιατί εδώ μιλάμε για υπόκοσμο.
Και για να τα κάνει όλα αυτά ο ποδοσφαιρι-
κός υπόκοσμος φανταστείτε τι κονομάνε… 
Απλά υπάρχουν δυο κατηγορίες εδώ μέσα. 
Αυτοί που βάζουν τα λεφτά τους στις ομά-
δες και αυτοί που κονομάνε στις πλάτες τους.
Βάλατε μέχρι και να γράφουν «θα δείτε τι 
θα πάθετε» αν δεν έρθει το αποτέλεσμα 

που ήθελαν. Τι θα πάθουν; Δε μας λέτε και 
μας; Αλλά αν νομίζετε ότι θα συνεχιστεί 
αυτό γελαστήκατε…». Ο Κώστας Καραπα-
πάς στις τοποθετήσεις του επισήμανε πως 
το πρόβλημα θα λυθεί μόνο όταν η δικαιο-
σύνη μαζέψει όλους όσοι κάνουν παραβα-
τικές πράξεις.

Super League 2: Την προσεχή Τε-
τάρτη αποφασίζει για το μέλλον 
της
Στη Super League 2 αποφασίστηκε να υπάρ-
ξει σε μία εβδομάδα νέο Δ.Σ. ώστε να απο-
σαφηνιστεί εάν η κατηγορία θα συνεχίσει ή 
όχι τη «δράση».
Για την επόμενη Τετάρτη (15/3) προγραμ-
ματίστηκε στη Super League 2 καινούργιο 
Δ.Σ. μετά το σημερινό που εξέλεξε τον Πέτρο 
Μαρτσούκο ως νέο πρόεδρο της διοργανώ-
τριας αρχής.
Μέχρι τότε υπολογίζεται πως θα έχει προ-
χωρήσει σε επαφές με την πλευρά του Υφυ-
πουργείου, ώστε να αποσαφηνιστεί ορι-
στικά το ύψος των χρημάτων που θα λάβουν 
οι ομάδες από το στοίχημα.
Ετσι η κατηγορία θα παίξει κανονικά όπως 
έχει προγραμματιστεί το τριήμερο που ακο-
λουθεί Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή αλλά 
παραμένει αβέβαιο εάν η δράση θα συνεχι-
στεί και έπειτα.

Προοδευτική: Παραιτήθηκε ο Νι-
κοπολίδης
Ο Αντώνης Νικοπολίδης παραιτήθηκε από 
τον πάγκο της Προοδευτικής, με τους βυσ-
σινί να είναι πλέον σε αναζήτηση νέου 
κόουτς.
Παραμονές του ματς με την Ηλιούπολη, ο 
Αντώνης Νικοπολίδης δήλωσε την παραί-
τησή του στους διοικούντες την Προοδευ-
τική. Πλέον, η ομάδα του Κορυδαλλού θα 
πάει στο ματς της Κυριακής με τον Νεκτάριο 
Πανταζή στον πάγκο της.
Επί των ημερών του, η Προο μέτρησε σε 6 
ματς, 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 3 ήττες. Θυμί-
ζουμε ότι η Προοδευτική είναι στην 10η 
θέση με 10 βαθμούς, ενώ το Αιγάλεω έχει 15 
και αυτές οι δύο ομάδες θα κυνηγήσουν την 
παραμονή από τη στιγμή που Ολυμπιακός Β’ 
και ΑΕΛ Β’ δεν μπορούν να υποβιβαστούν.

Ροκάκης: «Καταθέσαμε στο Διαι-
τητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, κατε-
πείγουσα προσφυγή κατά του κύ-
ρους των αρχαιρεσιών της Super 
League 2»
Ο πρόεδρος των Χανίων, Αντώνης Ροκά-
κης, με προσωπική του δήλωση έκανε γνω-
στό πως η ομάδα του προσέφυγε κατά του 
κύρους των εκλογών της Super League 2.
Ο Πέτρος Μαρτσούκος ήταν που με 13 
ψήφους έναντι 12 του Αντώνη Ροκάκη ανα-
δείχτηκε νέος πρόεδρος της Super League 2. 
Μία διαδικασία για την οποία έκανε καταγ-
γελίες ο Κώστας Καραπαπάς εκ μέρους 
του Ολυμπιακού ενώ την Πέμπτη ο Αντώ-
νης Ροκάκης ενημέρωσε πως τα Χανιά προ-
σέφυγαν κατά του κύρους των εκλογών της 
Λίγκας. Αναλυτικά:
Δήλωση προέδρου ΠΑΕ Χανιά, Αντώνη 
Ροκάκη. Καταθέσαμε σήμερα, στο αρμό-
διο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, κατε-
πείγουσα προσφυγή κατά του κύρους των 
χθεσινών αρχαιρεσιών στην Super League 2.

Καταγγέλλουμε σειρά παρατυπιών, μεταξύ 
των οποίων και την παράνομη συμμετοχή 
της ΠΑΕ Απόλλωνα Λάρισας, η οποία θα 
έπρεπε από καιρού να έχει αποβληθεί από 
το πρωτάθλημα και το ΔΣ της SL2, λόγω μη 
συμμόρφωσης σε αποφάσεις καταβολής 
χρηματικής αποζημίωσης σε ποδοσφαιρι-
στές.
Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους 
εκπροσώπους των ΠΑΕ που με τίμησαν με 
την ψήφο τους, στηρίζοντας όλοι μαζί την 
αναγκαία προσπάθεια ώστε να επιφέρουμε 
στο πρωτάθλημα μας -όπως του αρμόζει- 
μια εντελώς διαφορετική και σύγχρονη λει-
τουργία, ανακτώντας τη χαμένη αξιοπιστία 
του.
Κατανοώ και όσους την τελευταία στιγμή δεν 
μας στήριξαν, λυγίζοντας στις κάθε μορφής 
πιέσεις που τους ασκήθηκαν. Δεσμεύομαι 
ότι, με την δικαίωση της προσφυγής μας και 
τις επικείμενες κανονικές εκλογές, θα αποτε-
λέσει παρελθόν -οριστικά και αμετάκλητα- 
όλο αυτό το ζοφερό κλίμα που υπήρξε.

Super League 2: Ορίζεται ξανά η α-
ναμέτρηση Ηρόδοτος - ΑΕΚ Β
Ο Ηρόδοτος δικαιώθηκε στην έφεση που 
είχε ασκήσει με συνέπεια η αναμέτρηση της 
10ης αγωνιστικής με την ΑΕΚ Β’ που δεν είχε 
διεξαχθεί, να οριστεί ξανά.
Το παιχνίδι του Ηρόδοτου με την ΑΕΚ Β’ για 
τη 10η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της 
Super League 2 δεν είχε διεξαχθεί λόγω της 
αδυναμίας του Ηρόδοτου να συμπληρώσει 
τον απαιτούμενο αριθμό παικτών.
Αρχικά στην κρητική ομάδα είχε επιβληθεί 
η ποινή της απώλειας του αγώνα με τέρματα 
0-3, ωστόσο είχε ασκηθεί έφεση, την οποία 
ο Ηρόδοτος κέρδισε. Έτσι το ματς αυτό θα 
οριστεί ξανά.
Η ανακοίνωση:
«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επι-
τροπή Εφέσεων έλαβε την ακόλουθη από-
φαση:
Απέρριψε ως απαράδεκτη την έφεση του 
Ηροδότου κατά της υπ’ αριθ. 48/14-2-2023 
απόφασης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς 
Οργάνου της SUPER LEAGUE 2, ως προς τις 
χρηματικές ποινές.
Δέχτηκε, κατά τα λοιπά, τυπικά και κατ’ 
ουσίαν, την έφεση κατά της υπ΄ αριθ. 48/14-
2-2023 απόφασης του Πρωτοβάθμιου 
Μονομελούς Οργάνου της SUPER LEAGUE 2.
Μεταρρύθμισε την υπ΄ αριθ. 48/14-2-2023 
απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς 
Οργάνου της SUPER LEAGUE 2.
Απάλλαξε την εκκαλούσα Π.Α.Ε με την επω-
νυμία «Π.Α.Σ.Α Ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ» από την επι-
βληθείσα πειθαρχική ποινή της απώλειας 
με τέρματα 0-3 του επίδικου αγώνα μεταξύ 
της ομάδας της «ΠΑΕ ΑΕΚ Β΄» και της ομά-
δας της εκκαλούσης που επρόκειτο να διεξα-
χθεί στις 7-1-2023 και ώρα 14:45 στο γήπεδο 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ» 
(Ηράκλειο Κρήτης) στο πλαίσιο της 10ης 
αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος 
της SUPER LEAGUE 2, για την πειθαρχική 
παράβαση του άρθρου 17 παρ. 2 και 21 παρ. 
3.ΙΙ.α του ΚΑΠ/ΕΠΟ 2022, ο οποίος (ως άνω 
αγώνας) πρέπει να επανορισθεί να διεξαχθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 α’ του ΚΑΠ/ 
ΕΠΟ 2022».
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Η 
Τσέλσι παρατάχτηκε στη σέντρα 
έχοντας να επιδείξει μόλις 2 νίκες 
σε 12 παιχνίδια σε όλες τις διορ-
γανώσεις μέσα στο 2023 και είχε 

απέναντί της την πιο φορμαρισμένη ομά-
δα της Ευρώπης, την Ντόρτμουντ, που με-
τρούσε στον αντίποδα ένα καθόλα εντυ-
πωσιακό «10 στα 10» όμως το φινάλε βρή-
κε τον Γκρέιαμ Πότερ και τους παίκτες του 
να πανηγυρίζουν και τους οπαδούς των 
μπλε σε κατάσταση έκστασης.
Και αυτό γιατί οι Λονδρέζοι πραγματο-
ποίησαν μία από τις καλύτερες εμφανίσεις 
τους μέσα στη σεζόν και με ένα ψυχωμένο 
αλλά και μυαλωμένο παιχνίδι στο μεγα-
λύτερο διάστημα του ματς, επιβλήθηκαν 

των αντιπάλων τους με 2-0, για να ανατρέ-
ψουν το 0-1 στο πρώτο ματς από το γκολ 
του Αντεγέμι και να πανηγυρίσουν εκεί-
νοι την πρόκριση στα προημιτελικά του 
Champions League.
Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους μπλε 
ήταν ο Ραχίμ Στέρλινγκ που έκανε το 1-0 
στο 43ο λεπτό και άνοιξε το δρόμο προς 
τους «8» (έχει πλέον συμμετοχή σε 44 γκολ 
στο Champions League, με 27 γκολ και 17 
ασίστ) και ο Κάι Χάβερτς, με τον σκόρερ 
του χρυσού γκολ της Τσέλσι στον τελικό 
του 2021 κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι 
να γράφει το τελικό 2-0 στο 53’ από την 
άσπρη βούλα, όπου χρειάστηκε να εκτελέ-
σει δύο πέναλτι.

Τσέλσι - Ντόρτμουντ 2-0: Μεγάλη 
ανατροπή πρόκριση στους «8» του 
Champions League

Τότεναμ - Μίλαν 0-0: Άντεξε στο 
Λονδίνο και πέρασε χάρη στο 
πρώτο ματς

Η 
Μίλαν πήρε αυτό που ήθελε από 
το Λονδίνο και το 0-0 με αντίπαλο 
την Τότεναμ την έστειλε στα προη-
μιτελικά του Champions League, 

ύστερα από το 1-0 στο Σαν Σίρο.
Το κακό θέαμα σε ένα παιχνίδι που άργησε 
να αρχίσει 10 λεπτά λόγω κίνησης στους 
δρόμους του Λονδίνου ευνόησε τους 
«ροσονέρι», οι οποίοι είχαν καλύτερες 
ευκαιρίες και με τον Κριστιάν Ρομέρο να 
αποβάλλεται στο 77’, έφτασαν σε μια σπου-
δαία πρόκριση.
Οι Άγγλοι παρατάχθηκαν με τις γνωστές 
πολλές απουσίες, με εκείνες του άξονα 
(Ροντρίγκο Μπεντανκούρ και Έρικ Ντάιερ 

κυρίως) να προκαλούν προβληματισμό. 
Στην ενδεκάδα των Ιταλών, η επιστροφή του 
Μάικ Μενιάν και στο Champions League 
ήταν η πιο σημαντική αλλαγή σε σχέση με 
το πρώτο παιχνίδι, με τον Στεφάνο Πιόλι να 
παρατάσσσει τετράδα άμυνας, αν και στην 
ενδεκάδα υπήρχαν τρεις στόπερ.
Οι καλύτερες στιγμές στο 2ο μέρος ήταν 
για λογαριασμό των φιλοξενουμένων, με 
τους Ντίαθ και Ζιρού, όμως ο Φρέιζερ Φόρ-
στερ δεν νικήθηκε. Η αποβολή του Κρι-
στιάν Ρομέρο με δεύτερη κίτρινη κάρτα (ο 
Αργεντινός κι ο Κλεμάν Λενγκλέ έπαιζαν με 
κίτρινη από το πρώτο 20λεπτο) έκανε ακόμα 
πιο εύκολο το έργο των «ροσονέρι».

Μπάγερν - Παρί 2-0: Τσούπο Μότινγκ 
και Γκνάμπρι πέταξαν εκτός τα 
αστέρια των Παριζιάνων και έστειλαν 
τους Βαυαρούς στους «8»

Η 
Μπάγερν επικράτησε 2-0 της 
Παρί με τα γκολ των Τσούπο 
Μότινγκ (61’) και Γκνάμπρι 
(89’) και σε συνδυασμό με 

το 1-0 του πρώτου αγώνα οι Βαυαροί 
πήραν την πρόκριση για τα προημιτελικά 
Champions League.
Η Μπάγερν εξασφάλισε το εισιτήριο για 
τα προημιτελικά του Champions League. 
Οι Βαυαροί επικράτησαν 2-0 της Παρί Σεν 
Ζερμέν και με συνολικό σκορ 3-0 θα βρί-
σκονται στους 8 της κορυφαίας 
ευρωπαϊκής διασυλλογικής 
διοργάνωσης.
Οι ποδοσφαιριστές του 
Νάγκελσμαν άντεξαν 
στο πρώτο μέρος, 
χάρη στον εξαιρετικό 
Ντε Λιχτ. Στο δεύ-
τερο μέρος κατάφε-
ραν να βρουν δίχτυα 
στο 61’ με τον Ερίκ 
Μαξίμ Τσούπο Μότινγκ, 
ο οποίος με αυτόν τον 
τρόπο γιόρτασε την επέ-
κταση του συμβολαίου του. Οι 
γηπεδούχοι δεν είχαν πει την τελευταία 
τους λέξη και στο 89’ ο Γκνάμπρι «τελεί-
ωσε» το ματς.

Το ματς
Το πρώτο μέρος δεν είχε σκορ, με την 
Παρί ωστόσο να είναι πιο απειλητική. Το 
παιχνίδι στα πρώτα του λεπτά ήταν ισορ-
ροπημένα, με τις δύο ομάδες να προσπα-
θούν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους, αλλά 
τους δύο τερματοφύλακες να μην ανησυ-
χούν σημαντικά. Στο 20ο λεπτό ο Εμπαπέ 
μπήκε με ταχύτητα στην περιοχή αξιοποι-
ώντας κόντρες, έφυγε αρκετά πλάγια με 
το σουτ του να καταλήγει στην εξωτερική 
πλευρά των διχτύων. Πέντε λεπτά αργό-
τερα οι Παριζιάνοι έχασαν πολύ σημα-
ντική ευκαιρία για το γκολ. Ο Μέντες από 
τα δεξιά μοίρασε στον Μέσι, ο οποίος 
σε μία φάση διαρκείας δεν κατάφερε να 
νικήσει τον Ζόμερ και τον Ντε Λιχτ.
Η Μπάγερν στα επόμενα λεπτά ανέβασε 
ρυθμό, με τον Ντέιβς να σουτάρει από τα 
αριστερά και τον Ντοναρούμα να απο-

κρούει σε κόρνερ. Στο 40’ χάθηκε η μεγα-
λύτερη ευκαιρία για τους Παριζιάνους. Ο 
Ζόμερ ρίσκαρε, έκανε το λάθος και έχασε 
την μπάλα. Ο Βιτίνια πλάσαρε με εξουδε-
τερωμένο τον Ελβετό τερματοφύλακα, ο 
Ντε Λιχτ έσωσε πάνω στην γραμμή.
H Mπάγερν μπήκε καλύτερα στο δεύ-
τερο μέρος. Στο 53’ βρήκε δίχτυα με τον 
Τσούπο Μότινγκ, ωστόσο το γκολ δεν 
μέτρησε καθώς ο Μίλερ, ο οποίος προ-
σπάθησε να φτάσει την μπάλα, ήταν εκτε-

θειμένος.
Στο 61’ οι Βαυαροί έκαναν 

το 1-0. Ο Βεράτι υπό την 
πίεση του Γκορέτσκα 
έχασε την μπάλα μέσα 
στην περιοχή της Παρί. 
Ο Γερμανός μέσος μοί-
ρασε σ τον Τσούπο 
Μότινγκ, ο οποίος 
έστειλε την μπάλα στα 

δίχτυα. Η Παρί προσπά-
θησε να απαντήσει, με 

τον Ζόμερ να αποκρούει 
την κεφαλιά του Ράμος.

Η Παρί είχε την κατοχή της μπάλας και 
προσπαθούσε να ξαναμπεί στο παιχνίδι. 
Από την πλευρά της η Μπάγερμ έψαχνε 
την στιγμή της για ένα δεύτερο γκολ στην 
κόντρα. Στο 82’ ο Ράμος είχε νέα καλή 
στιγμή, ωστόσο αστόχησε για λίγο.
Οι γηπεδούχοι κλείδωσαν τη νίκη στο 
89’. Η Μπάγερν έφυγε στην αντεπί-
θεση, ο Μουζιάλα βρήκε τον Γκνάμπρι 
στα αριστερά και εκείνος πλάσαρε για το 
τελικό 2-0. Στο 90+5’ η Μπάγερν βρήκε 
ξανά δίχτυα, αυτή τη φορά με τον Μανέ, 
ωστόσο ήταν εκτεθειμένος.
Ο Τόμας Μίλερ δήλωσε πως απέναντι στις 
ομάδες του Λιονέλ Μέσι η Μπάγερν τα 
έβγαζε πάντα πέρα, τονίζοντας πως το 
πρόβλημα ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο 
όταν αγωνιζόταν στη Ρεάλ.
«Απέναντι στον Μέσι (στις ομάδες του), 
τα πράγματα πάνε πάντα καλά σε όλα τα 
επίπεδα όσον αφορά τα αποτελέσματα. Σε 
συλλογικό επίπεδο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο 
ήταν το πρόβλημά μας όταν ήταν στη 
Ρεάλ», είπε ο Γερμανός επιθετικός.

αθλητικά
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αθλητικά

Δεν ήταν διατεθειμένος να πέσει από την τρίτη θέση ο 
Άρης. Νίκησε δίκαια την Ανόρθωση με 2-0 σ το Στάδιο 
«Αλφαμέγα» και άφησε στην τέταρτη θέση την Πάφος FC.
Οι πράσινοι της Λεμεσού επανέφεραν μάλιστα τη διαφορά στους 
έξι βαθμούς από τον πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ και στους τέσσερις από 
τη δεύτερη ΑΕΚ. Έτσι, δικαιούνται να ονειρεύονται ότι αν τους 
δοθεί η ευκαιρία να μπουν σφήνα για να διεκδικήσουν ακόμα και 
τον τίτλο.
Όσο για τους κυανόλευκους της Αμμοχώστου, δεν μπόρεσαν σε 
καμία περίπτωση να ακολουθήσουν τον ρυθμό του αντιπάλου και 

ηττήθηκαν φυσιολογικά.

Το ματς
Ο Άρης έδειξε από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού ότι θα ήταν το αφε-
ντικό του παιχνιδιού. Κυριάρχησε στο γήπεδο, έχοντας την κατοχή και 
εννιά τελικές έναντι μίας της Ανόρθωσης. Έτσι το 1-0 με το οποίο προ-
ηγείτο στο ημίχρονο ήταν η μικρότερη διαφορά που δικαιούταν βάσει 
απόδοσης.
Το σκορ άνοιξε στο 26’ με ψηλοκρεμαστό εκτός περιοχής σουτ ο Μπο-
ακί. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Λόρια έδιωξε με γροθιές και έπεσε 
στην περιοχή. Ο Γκανέζος έγινε κάτοχος της μπάλας, κατεβάζοντας με 
το στήθος και με ψηλοκρεμαστό σουτ την έστειλε στην ανυπεράσπιστη 
εστία, αφού ο Γεωργιανός κίπερ δεν πρόλαβε να σηκωθεί και να επι-
στρέψει στη θέση του.
Ίδιο το σκηνικό και στο δεύτερο ημίχρονο με τον Άρη να φτάνει σε δεύ-
τερο γκολ με τον νεοεισελθόντα Μαγιαμπέλα. Αγωνιζόμενος σε πρωτό-
γνωρο ρόλος στο κέντρο μάλιστα, προειδοποίησε δύο φορές προηγου-
μένως με εκτός περιοχής άστοχα σουτ (59’, 60’). Ε, αφού δεν έλαβαν το 
μήνυμα οι αμυντικοί της Ανόρθωσης, στο 61’ τους τιμώρησε αξιοποιώ-
ντας την πάσα του Μπένγκτσον και πλασάροντας εύστοχα.

Βέσκο για παίκτες Ανόρθωσης: «Είναι άνθρωποι και πέ-
ρασαν πολλά τις τελευταίες ημέρες»
Οι δηλώσεις του Βέσκο Μιχαΐλοβιτς μετά την ήττα της Ανόρθωσης με 0-2 
από τον Άρη για την 26η και τελευταία αγωνιστική της α’ φάσης:
«Συγχαρητήρια στον Άρη για τη νίκη, συγχαρητήρια στον Σπιλέφσκι που 
έφερε την ομάδα ως εδώ και για τη δουλειά που κάνει, πιστεύω ο Άρης 
μπορεί για πολλά περισσότερα. Για την ομάδα μου δεν έχω παράπονο 
από τους παίκτες και για την προσπάθεια, παρόλο που χάσαμε. Έδωσαν 
ό,τι μπορούσαν γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι και πέρασαν πολλά τις 
τελευταίες ημέρες».
Αν θα δούμε και άλλους νεαρούς: «Όποιος αξίζει θα παίξει. Έχει νεα-
ρούς, όποιος αξίζει θα έχει ευκαιρίες, έχει αρκετά παιχνίδια. Δεν θα 
αναφέρω ονομαστικά κανένα. Έχει πολλούς που προπονούνται. Το πιο 
σημαντικό για μας να βρούμε ξανά τα πόδια μας, να βρούμε τις καλές 
μας εμφανίσεις, οι νεαροί είναι εκεί και θα πάρουν τις ευκαιρίες τους, να 
περιμένουν και να δουλέψουν».
Για τα κίνητρα ενόψει της συνέχειας: «Οι παίκτες είναι επαγγελματίες, 
δεν έχω παράπονο από αυτή την πλευρά και όλοι πρέπει να δώσουμε 
τον καλύτερο μας εαυτό για τη συνέχεια».

Η ΑΕΚ κοίταξε στα μάτια τη φανταχτερή και 
γεμάτη αστέρια Γουέστ Χαμ, στην πιο μεγάλη 
αναμέτρηση της ιστορίας της, για τη φάση των 
«16» του Κόνφερενς Λιγκ.

Η 
ποιότητα της αγγλικής ομάδας όμως τη «λύ-
γισε» και με δύο γκολ του Αντόνιο (36’, 
45’+1) στις μοναδικές αδράνειας της άμυνας 
των κιτρινοπράσινων, τα «σφυριά» επικρά-

τησαν με 2-0 στην «Αρένα». Σκορ που στέλνει εκτός 
συγκλονιστικού απρόοπτου τη Γουέστ Χαμ στην επό-
μενη φάση, αφού φαντάζει σχεδόν αδύνατο να ανα-
τραπεί στον επαναληπτικό του Ολυμπιακού Σταδίου 
του Λονδίνου, την ερχόμενη Πέμπτη (16/3).
Άξιζε καλύτερης τύχης στην αναμέτρηση η 
ΑΕΚ και το σε βάρος της 0-2 μάλλον 
την αδικεί, αφού σε καμία περί-
πτωση δεν αντικατοπτρίζει την 
εικόνα του αγώνα. Οι παίκτες 
του Χοσέ Λουίς Όλτρα στάθη-
καν αξιοπρεπώς απέναντι στη 
φημισμένη τους αντίπαλο και 
δικαιούνταν τουλάχιστον ένα 
γκολ, ενώ ενδεικτικό είναι ότι 
είχαν 14 κερδισμένα κόρνερ, 
έναντι μηδέν των φιλοξενου-
μένων.Συνεχίστηκε έτσι, η παρά-
δοση που θέλει τις κυπριακές ομά-
δες να τα βρίσκουν σκούρα κόντρα 
στις αγγλικές, αφού η αποψινή ήταν η 16η 
νίκη των Άγγλων σε συνολικά 19 αναμετρήσεις. 
Τρία ματς έμειναν στην ισοπαλία.

Το ματς
Κάθε άλλο παρά «ψαρωμένη» μπήκε στην αναμέ-
τρηση η ΑΕΚ. Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Όλτρα κοί-
ταξαν στα μάτια αυτούς της Γουέστ Χαμ στο πρώτο 
μισάωρο, κρατώντας την κατοχή, βάζοντας κατά δια-
στήματα και έχοντας τις μοναδικές ευκαιρίες μέχρι 
εκείνο το σημείο. Στην πρώτη αδράνεια της άμυ-
νας των κιτρινοπράσινων όμως, στο 36ο λεπτό ήταν 
αρκετό, ώστε ο Αντόνιο να «τιμωρήσει» τους Λαρνα-
κείς και να βάλει τους φιλοξενούμενους μπροστά στο 
σκορ. Από το σημείο εκείνο και έπειτα, τα «σφυριά» 
προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το υπέρ τους μομέ-
ντουμ και τα κατάφεραν, όταν στο 45’+1 ο Τζαμαϊκα-

νός με υπέροχο φαλτσαριστό εκτός περιοχής σουτ 
άφησε «άγαλμα» τον Πίριτς και έγραψε το 2-0 για την 
ομάδα του.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα έπεσε 
αισθητά, με τη Γουέστ Χαμ να «αγγίζει» το 3-0 στο 
48’, όταν ο Αντόνιο «σημάδεψε» το δοκάρι. Οι δύο 
ομάδες απείλησαν ελάχιστα τους δύο τερματοφύλα-
κες στη συνέχεια, με την ΑΕΚ να ανεβάζει την πίεση 
και να ψάχνει ένα γκολ στα τελευταία λεπτά. Από 
μια μεγάλη ευκαιρία για κάθε ομάδα επιφύλασσε 
το τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Αρχικά στο 88’ ο 
Πακετά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Πίριτς, ενώ στο 
89’ ο Αρεολά είπε «όχι» στον Τρισκόφσκι.

Εγγλέζου: «Έιχαμε ευκαιρίες, κα-
λύτερα να τις χάσω και να τις 

βάλω τη Δευτέρα»
Όσα δήλωσε ο Νικόλας Εγγλέζου:

Αρχικά είπε: «Το μόνο που έχω 
να πω είναι ότι είμαστε περήφα-
νοι, κοιτάξαμε στα μάτια νομίζω 
ένα μεγαθήριο. Ειλικρινά 
νομίζω ότι μέχρι το 1-0 ο αντί-
παλος δεν έκανε ευκαιρία και 
γενικά έκανε δύο ευκαιρίες και 

πέτυχε δύο γκολ. Είχαμε αρκε-
τές ευκαιρίες και ειλικρινά, όμως, 

αν με ρωτάτε, καλύτερα να τις χάσω 
σήμερα και να τις βάλω στο κρίσιμο 

παιχνίδι της Δευτέρας (με Απόλλωνα)».
Για το που πιστεύει ότι κρίθηκε το παιχνίδι: «Το παι-

χνίδι κρίθηκε στην ποιότητα του αντιπάλου και στην 
ικανότητα του να εκμεταλλεύεται στις ευκαιρίες που 
βρίσκει. Έτσι κρίθηκε το παιχνίδι στο 2-0. Είδαμε πως 
και ο αντίπαλος κάνει λάθη όπως το γλίστριμα που θα 
μπορούσαμε να πετύχουμε γκολ».

Μάμας: «Δεν μας άξιζε αυτό το αποτέλε-
σμα»
Όσα δήλωσε ο Ραφαήλ Μάμας:
«Το αποτέλεσμα δεν μας άξιζε. Στο πρώτο μέρος, 
ειδικά στο τέλος ήμασταν καλύτεροι. Αξίζαμε κάτι 
παραπάνω. Το παραμικρό λάθος το πληρώνεις. Τα 
έδωσα όλα στο γήπεδο, έπαιξα για την φανέλα. Βλέ-
πουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Θα τα δώσουμε όλα για 
το πρωτάθλημα».

ΑΕΚ – Γουέστ Χαμ 0-2: Ο Αντόνιο 
κρατούσε «σφυρί» και της σκότωσε το 
όνειρο

Άρης – Ανόρθωση 2-0: 
Αγριεμένος, τρίτος και με 
υψηλές βλέψεις
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αθλητικά

Ο MVP
Από τους ΜακΚίσικ - Λαρεντζάκη, στον Σάσα Βεζένκοβ 
που έχει βαρεθεί να παίρνει φέτος βραβεία. Ακόμα μία 
μεγάλη εμφάνιση από τον ξεκάθαρα κορυφαίο παίκτη της 
σεζόν, που σκόραρε κατά ριπάς χωρίς να εκβιάσει προ-
σπάθειες. Ίσα-ίσα που πήρε και δύο-τρεις σε φινάλε επι-
θέσεων, χωρίς να τον ενδιαφέρουν τα στατιστικά του, τα 
οποία θα μπορούσαν να είναι άψογα. 

Ο αδύναμος κρίκος
Αν και μοιάζει κάπως άδικο, καθώς ο Ολυμπιακός νίκησε, 
ίσως ο αδύναμος κρίκος να μην ήταν κάποιος παίκτης της 
Μπάγερν αλλά ο Τζόελ Μπόλομποϊ. Ο Γιώργος 
Μπαρτζώκας τον έβαλε στο ρόλο του δεύ-
τερου σέντερ στο ροτέισον, εκείνος 
όμως δεν τον δικαίωσε και γενι-
κώς συνεχίζει να «ψάχνεται» 
την ώρα που ο Ταρίκ Μπλακ 
έχει κάνει πάρα πολλά 
βήματα προς τα εμπρός. 
Ο Μπόλομποϊ έκλεισε 
τον αγώνα με 2 πόντους 
από κάρφωμα, είχε δύο 
ριμπάουντ, τρία λάθη, 
πέντε φάουλ και -2 στην 
αξιολόγηση σε 13:28.

Τα στατιστικά που 
ξεχώρισαν
Με οκτώ ασίστ για ένα λάθος έκλεισε ο 
Ολυμπιακός την πρώτη περίοδο, πριν πάει στο 
ημίχρονο με 10/15 δίποντα, 10/15 τρίποντα και 5/5 βολές. 
Στο φινάλε της βραδιάς οι Πειραιώτες είχαν 68% στο δίπο-
ντο, 63% στο τρίποντο, 88% στις βολές και 27 ασίστ για 
12 λάθη, αλλά και 28 πόντους από τα 12 λάθη των αντι-
πάλων τους.

Ο αγώνας
Με τον Βεζένκοβ να κάνει πράγματα και θαύματα στο ξεκί-
νημα, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 15-0 στο 5’. Η ενέρ-
γεια στο ΣΕΦ ήταν απίθανη, στο φινάλε της περιόδου οι 
Πειραιώτες είχαν οκτώ ασίστ για ένα λάθος και η Μπά-
γερν αντιλαμβανόταν ότι το βράδυ της θα είναι μακρύ και 
δύσκολο καθώς σούταρε με 33.3% στο δίποντο και με 
28.6% στο τρίποντο.Με τη second unit να κρατάει τους 
Βαυαρούς σε απόσταση (40-22 στο 15’), ο Μπαρτζώκας 
είδε ακριβώς αυτό που χρειαζόταν. Ένταση από όποιον 
πατούσε το παρκέ, συγκέντρωση και σοβαρότητα, αλλά 

και τον Λαρεντζάκη να συνεχίζει με φόρα μετά από την 
αναμέτρηση με τη Μπαρτσελόνα. Ο Σλούκας έγραψε το 
50-33 στο 18’, με την ομάδα του να έχει 10/15 τρίποντα 
και 14 ασίστ για τέσσερα λάθη σε ένα συνολικά καταπλη-
κτικό πρώτο εικοσάλεπτο.Με τον Κάναν να νιώθει καλύ-
τερα στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, ο Ολυμπιακός κρά-
τησε τη διαφορά ψηλά (66-44 στο 24’), μέχρι ο Μπόν-
γκα να βάλει διαδοχικά σουτ για να μαζέψει τη διαφορά 
στους 11. Βεζένκοβ και Γουόκαπ απάντησαν με τρίποντα 
για το 78-61 στο 29’, ο πρώτος έβαλε ακόμη ένα για το 
81-63 και στο φινάλε του δεκαλέπτου, που συνολικά δεν 
ήταν και το καλύτερο για τους Πειραιώτες, η δουλειά είχε 

σχεδόν γίνει και είχε γίνει και με το παραπάνω.Η 
τέταρτη περίοδος είχε σχεδόν διαδικα-

στικό χαρακτήρα, με τον Μπαρτζ-
ώκα να αφηνει τον Σλούκα (σφί-

ξιμο στη γάμπα) στον πάγκο 
για να μη ρισκάρει. Οι γηπε-
δούχοι έψαξαν το 19ο 
τρίποντο για το ρεκόρ 
στην ιστορία του συλ-
λόγου στη EuroLeague, 
ο Πίτερς αστόχησε σε 
δύο σερί για να το γρά-

ψει, όμως ο Λαρεντζάκης 
ήταν εκεί για να το βάλει 

για το 102-70 και να κλείσει 
έτσι ακόμα μία υπέροχη βρα-

διά στο Φάληρο.
Η κατάταξη της EuroLeague
Ολυμπιακός 20-8

Ρεάλ Μαδρίτης 18-8
Μπαρτσελόνα 18-9

Μονακό 17-10
Φενέρμπαχτσε 16-10

Παρτίζαν 15-12
Μπασκόνια 15-12

Ζάλγκιρις Κάουνας 15-13
Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-13
Αναντολού Εφές 13-13

Βαλένθια 13-14
Βίρτους Μπολόνια 13-15
Ερυθρός Αστέρας 12-15
Αρμάνι Μιλάνο 11-15

Μπάγερν Μονάχου 11-17
Παναθηναϊκός 8-19

Βιλερμπάν 8-20
Άλμπα Βερολίνου 7-21

Ολυμπιακός - Μπάγερν 102-74: 
Διαστημικός, ο καλύτερος σε όλη την 
Ευρώπη και με μεγάλο ρεκόρ

Απίθανος ο Ολυμπιακός και το βράδυ της Πέμπτης (9/3), επικράτησε με άνεση της Μπάγερν Μονάχου 
(102-74) για την 28η αγωνιστική της EuroLeague. Στο 20-8 οι Πειραιώτες που έκαναν ρεκόρ στα τρίποντα, 
με MVP Βεζένκοβ και πολλούς σε σπουδαία κατάσταση. Σφίξιμο στη γάμπα ο Σλούκας.

Μονακό - Παναθηναϊκός 
84-70: Έμεινε από 
δυνάμεις και έχασε ακόμη 
ένα παιχνίδι

O MVP
Ο Τζόρνταν Λόιντ είχε ρυθμό από 
νωρίς, αποτελώντας -μαζί με τον 
Άλφα Ντιάλο- τη βασική αιτία για 
το αρχικό επιθετικό ξέσπασμα της 
Μονακό. Στα 23’33’’ που έμεινε 
στο παρκέ, είχε 18 πόντους με 2/3 
δίποντα, 4/6 τρίποντα και 2/2 βολές, 
γεμίζοντας την στατιστική του με 2 
ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη.
Ο αδύναμος κρίκος
Οι πολλές απουσίες στη front line 
έχουν υποχρεώσει τον Χρήστο 
Σερέλη να φέρνει τον Ντέρικ Γου-
ίλιαμς από τον πάγκο στα τελευ-
ταία παιχνίδια, για να μπορέσει να 
κρατήσει μια κάποια ισορροπία. Ο 
31χρονος φόργουορντ δεν λειτουρ-
γεί με την αποτελεσματικότητα που 
το έκανε στον α’ γύρο της διοργάνω-
σης, με τα νούμερά του να -μεταξύ 
άλλων- η απόδειξη του προβλήμα-
τος. Στη Salle Gaston Medecin έμεινε 
στο παρκέ για 22’55’’ για να γράψει 
8 πόντους (με 2/3 δίποντα, 1/3 τρί-
ποντα και 1/2 βολές), 1 ριμπάουντ (!), 
1 ασίστ και 4 λάθη.
Το στατιστικό που ξεχώρισε
Η Μονακό έκανε ό,τι ήθελε στο επι-
θετικό ριμπάουντ, ανανεώνοντας 
τη μια μετά από την άλλη τις κατο-
χές της, ήδη από το πρώτο μέρος. 
Οι γηπεδούχοι έκλεισαν τον αγώνα 
με 14 επιθετικά ριμπάουντ, την 
ώρα που οι δύο υγιείς ψηλοί του 
Παναθηναϊκού (Γιώργος Παπαγιάν-
νης, Ντέρικ Γουίλιαμς) είχαν μόλις 4 
ριμπάουντ.
Ο αγώνας
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλά το 
παιχνίδι στην επίθεση, στοχεύοντας 
στο μέγεθος του Ματέους Πονίτκα, 
αλλά οι αμυντικές αδυναμίες απο-
δείχθηκαν μεγάλο πρόβλημα στη 
συνέχεια. Μετά από το 4’ της αναμέ-
τρησης, η Μονακό κυριάρχησε στο 
επιθετικό ριμπάουντ και χάρη στην 
δράση του Άλφα Ντιάλο κατάφερε 

να χτίσει ένα μικρό προβάδισμα στο 
τέλος της πρώτης περιόδου (21-17).
Ο Χρήστος Σερέλης δοκίμασε πολλά 
διαφορετικά σχήματα δεδομένων 
των απουσιών σε περιφέρεια και 
ρακέτα, αλλά το rotation δεν έδωσε 
κάτι στον Παναθηναϊκό. Αντίθετα, η 
άμυνα έγινε ακόμη χειρότερη, με τον 
Τζόρνταν Λόιντ και τον Έλι Οκόμπο 
να χτυπούν ξανά και ξανά μέσα από 
προσωπικές φάσεις για να αποτελέ-
σουν τη βασικότερη αιτία του +10 
(35-25 στο 16’).
Το πρώτο μέρος έκλεισε, εν τέλει, 
με τον Παναθηναϊκό στο -6 (42-36) 
χάρη σε δύο μαζεμένα εύστοχα 
περιφερειακά σουτ, ήταν όμως 
εμφανές πως θα έπρεπε να γίνουν 
πολλά περισσότερα για να αποφευ-
χθεί ακόμη μια ήττα.
Η ενεργοποίηση του Ντουέιν Μπέι-
κον στο τρίτο δεκάλεπτο, σε επίπεδο 
σκοραρίσματος, έδωσε στον Πανα-
θηναϊκό την ώθηση που χρειαζόταν. 
Ο 27χρονος φόργουορντ που είχε 
το απόλυτο μηδέν στο πρώτο μέρος 
(0/3 σουτ), έβαλε τέσσερα συνεχό-
μενα σουτ και αποτέλεσε τη βασική 
αιτία για την αυξανόμενη πίεση προς 
τη Μονακό, με αποκορύφωμα το 
«Χ» (51-51) του 28ου λεπτού.
Το διάστημα που ακολούθησε μέχρι 
το τέλος του αγώνα όμως, δεν ήταν 
εξίσου ευνοϊκό για την ομάδα του 
Χρήστου Σερέλη. Ο Μάικ Τζέιμς 
πήρε περισσότερες πρωτοβουλίες, 
ο Τζόρνταν Λόιντ με τον Άλφα Ντι-
άλο ανέκαμψαν και κάπως έτσι, η 
Μονακό εκτόξευσε τη διαφορά σε 
διψήφια επίπεδα (71-57 στο 34’), 
δείχνοντας έτοιμη για τη νίκη στη 
Salle Gaston Medecin.
Κάπου εκεί τελείωσαν όλα, με την 
ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς να 
ανοίγει ακόμη περισσότερο δια-
φορά και τον Χρήστο Σερέλη να 
δίνει χρόνο συμμετοχής στον Αλέ-
ξανδρο Σαμοντούροβ στο φινάλε
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Καταιγιστικοί οι Καταιγιστικοί οι 
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πλώρη για AEKπλώρη για AEK

Διαστημικός ο Διαστημικός ο 
Ολυμπιακός απέναντι στη Ολυμπιακός απέναντι στη 
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