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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Επιτυχία είναι 
να πηγαίνεις 
από τη μια 

αποτυχία στην 
άλλη χωρίς 

να χάνεις τον 
ενθουσιασμό 

σου”,
 Winston Churchill

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Εύχομαι να σας βρίσκω καλά και 
σήμερα (όσο είναι δυνατόν) μετά 

από τόσες αλλαγές στην καθημερινότητα 
μας κι ειδικά με όσα βλέπουμε, ακούμε και 
διαβάζουμε από τα μέσα ενημέρωσης, τα 
οποία πολλά από αυτά μοιάζουν με σενάρια 
επιστημονικής φαντασίας.
Φτάσαμε σε σημείο πολλοί να μην 
εμπιστεύονται πλέον ούτε στενούς 
συγγενείς και φίλους γιατί από τον εχθρό 
και τον ανταγωνιστή φυλάγεσαι, από 
αυτούς που είναι συνεχώς κοντά σου και 
υποτίθεται ότι σε αγαπά και σε σέβεται κλπ 
δεν φυλάγεσαι.  
Βλέπω κάθε πρωί που έρχομαι στο γραφείο 
δεκάδες παιδιά που οι γονείς τους τα 
πάνε στο σχολείο, τα βάζουν μέσα και 
περιμένουν να ακούσουν το κουδούνι ώστε 
να μπουν στις τάξεις. Καμία εμπιστοσύνη 
πλέον να το αφήσεις έστω και για λίγο 
μόνο του και φυσικά το αντίθετο πάλι το 
απόγευμα. Φόβος και τρόμος για τόσους 
ανώμαλους που κυκλοφορούν ανάμεσα 
μας και διεστραμμένα μυαλά που δεν ξέρεις 
τι μπορεί να κατεβάσει η κούτρα τους από 
την μια στιγμή στην άλλη. Γιατί, να πάρει  
οργή να πάρει, να μην μπορούμε να έχουμε 
μια ησυχία στο μυαλό μας ακόμα κι όταν 
πάμε να ψωνίσουμε, ειδικά οι γυναίκες 
που φοβούνται μην τους αρπάξουν το 
πορτοφόλι ή την τσάντα τους. Που είναι 
εκείνα τα υπέροχα παιδικά πάρτι στο σπίτι, 
που μαζευόντουσαν όλα τα παιδιά, έπιναν 

το βερμουτάκι τους με ξηρούς καρπούς και 
φλέρταραν μεταξύ τους που μπορούσε να 
καταλήξει και σε γάμο. 
Οι εποχές αλλάξανε, όμως κι ένα μεγάλο 
ποσοστό από εμάς φύγαμε για ένα λέει 
καλύτερο αύριο. Πολλοί το πέτυχαν το 
«καλύτερο αύριο», άλλοι πάλι το ψάχνουν 
ακόμα μετά από 30-40-50 χρόνια, γιατί 
κακά τα ψέματα πρέπει να βρεθείς και την 
κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο μέρος. 
Αλλά… είναι κι αυτοί-ες που έχουν το μυαλό 
πάνω από την σκούφια τους, που έλεγε κι η 
μανούλα μου, και άπλωναν χέρια και πόδια 
πιο μακριά από τις δυνάμεις τους κι ακόμα 
ψάχνονται δυστυχώς.
Ευγενικοί μου φίλοι, εκτός εάν πάρεις 
ένα τυχερό λαχείο και σε βγάλει από την 
μιζέρια, πρέπει να βρέξει «καλό» για να 
μπορέσεις να πετύχεις κάτι σήμερα. Η ζωή 
τους έχει κάνει όλους έξυπνους και δεν 
μπορεί να ψάχνει χαζούς, γιατί πολλοί 
ακόμα κι εδώ στην γειτονιά μας ξέρω 
πολλούς που ψάχνουν να δαγκώσουν 
ανυποψίαστους συμπατριώτες με όμορφα 
συναισθήματα για να την βγάλουν. 
Φυσικά, όλα είναι στιγμιαία γιατί στο 
τέλος χάνονται και δεν ξέρει κανείς που 
βρίσκονται.
ΠΡΟΣΟΧΗ, λοιπόν, αδέλφια σε αυτούς που 
σε πλησιάζουν και σου ζητάνε δανεικά κι 
αγύριστα.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Η ΕΥΠ αποκάλυψε Ρωσίδα κατάσκοπο - Η «Ιρίνα A.S.» δρούσε 
στην Ελλάδα ως «Μαρία Τ.» 

Η 
ιστορία, μοιάζει με ψυχροπολεμικό κατασκοπευτικό 
μυθιστόρημα. Η 32χρονη, σύμφωνα με τα ελληνικά 
νόμιμα έγγραφα Μαρία Τσάλλα ή 35χρονη σύμφωνα 
με τα πραγματικά της στοιχεία Ιρίνα Αλεξάντροβνα 

Σμίρεβα από την παγωμένη Μόσχα, ήρθε στην Αθήνα το 2018 
ως παιδί Ελλήνων ομογενών.
Ένα χρόνο αργότερα, πολιτογραφείται Ελληνίδα με νόμιμα χαρ-
τιά, δηλώνει φωτογράφος και ανοίγει ένα κατάστημα με την 
επωνυμία “Galazio” στο Παγκράτι με είδη χειροτεχνίας και 
πλεκτικής ενώ παράλληλα, λαμβάνει μέρος και σε διαγωνι-
σμούς φωτογραφίας. 
Η Ιρίνα, ανήκει σε μια ειδική κατηγορία κατασκόπων που ονο-
μάζονται “Illegals”, οι οποίοι στρατολογούνται και εκπαιδεύ-
ονται από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και στέλνονται σε 
χώρες του λεγόμενου δυτικού κόσμου για να αναλάβουν ειδικό 
ρόλο.
Είναι χαρακτηριστικό, λένε οι πληροφορίες, ότι για να μετα-
μορφωθεί η Ρωσίδα Ιρίνα Αλεξάντροβνα Σμίρεβα σε Μαρία 
Τσάλλα, η διαδικασία στοίχισε στο ρωσικό κράτος 5 εκατομ-
μύρια ευρώ. Τόσο κοστίζει λένε η “κατασκευή χαρακτήρων”.
Η συγκεκριμένη ήρθε στην χώρα μας και δρούσε ανεξάρτητα 
χωρίς να εμφανίζεται να έχει καμία επαφή με την ρωσική πρε-
σβεία στην Αθήνα.
Η Ιρίνα Αλεξάντροβνα Σμίρεβα ήρθε στην Ελλάδα ως «παιδί 
ομογενών» και έναν χρόνο αργότερα πολιτογραφήθηκε Ελλη-
νίδα. Γράφτηκε στο δημοτολόγιο δήμου της Αττικής ενώ έναν 
χρόνο αργότερα με ληξιαρχική πράξη επανεγγράφηκε σε δήμο 
εκτός Αττικής.
Οι «illegals» στρατολογούνται και εκπαιδεύονται από τις Υπη-
ρεσίες συγκεκριμένης ξένης χώρας, με σκοπό να τοποθε-
τηθούν σε χώρες - στόχους, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια 
κατασκοπευτική δράση υπέρ της χώρας της. Για την προστα-
σία της πραγματικής τους ταυτότητας, χρησιμοποιούν «βαθύ 
κάλυμμα», το οποίο δημιουργείται με παραποίηση ατομικών 
εγγράφων και χρήση πιστοποιητικών που προέρχονται από 
στοιχεία θνησιγενών βρεφών ή ατόμων που έχουν αποβιώσει. 
Από τη στιγμή τοποθέτησής τους στο εξωτερικό, οι «illegals» 
ζουν και συμπεριφέρονται με βάση την κατασκευασμένη ιστο-
ρία που έχει δημιουργηθεί για αυτούς, ώστε να προστατεύ-
σουν την αποστολή τους.
Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε από την ΕΥΠ, είναι χαρακτηρι-
στική του τρόπου σκέψης και δράσης των συγκεκριμένων Υπη-
ρεσιών καθώς για την οικοδόμηση της ταυτότητας και του προ-
φίλ της «Μαρίας Τσάλλα» εργάστηκαν συστηματικά για πολλά 
έτη με κατάλληλη εκμετάλλευση προσώπων, διαδικασιών και 
φορέων, ώστε τελικά η «Ιρίνα» να ζει και να αναγνωρίζεται ως 
Ελληνίδα «Μαρία», εξαπατώντας ακόμη και τους πιο κοντινούς 
της ανθρώπους στην Ελλάδα, που προφανώς δεν γνώριζαν την 

πραγματική της ταυτότητα.
Η κατάσκοπος φέρεται να έχει σχέση με έναν Ρώσο συνάδελφο 
της ο οποίος δραστηριοποιείται στη Βραζιλία, ενώ παράλληλα 
διατηρούσε σχέση και με έναν Έλληνα προκειμένου να τον έχει 
για κάλυψη.
Η αρχή του τέλους για τη δράση της, ξεκίνησε πριν δύο μήνες 
όταν οι αρχές της Σλοβενίας συνέλαβαν μια συνάδελφο της. Οι 
ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, φοβούμενες ότι θα αποκαλυ-
φθούν και άλλα πρόσωπα από το δίκτυο των illegals, ανακα-
λούν την Τσάλλα στη Μόσχα και την εξαφανίζουν. Η ίδια, λέει 
στους γνωστούς της ότι φεύγει για κάτι δουλειές και ότι θα επι-
στρέψει σε έναν μήνα, όμως δεν εμφανίστηκε ποτέ. Κλείνει τα 
προφίλ της στα social media, κατεβάζει και το σαιτ του κατα-
στήματος και χάνεται από προσώπου γης.
Οι ελληνικές υπηρεσίες, προσπαθούν να διαπιστώσουν ποια 
ήταν η κατασκοπευτική δραστηριότητα της Ρωσίας στη χώρα 
μας καθώς είχε τη δυνατότητα να κυκλοφορεί ελεύθερα τόσο 
στην Ελλάδα, όσο και την Ευρωπαική Ένωση και παράλληλα με 
την κάλυψη της φωτογράφου να μπορεί ανενόχλητη να τραβάει 
φωτογραφίες χωρίς να κινεί την προσοχή και να δημιουργεί 
υποψίες για τη διπλή ζωή και τη δράση της.
Η «Μαρία Τσάλλα» όπως δήλωνε το όνομά της, στα κοινωνικά 
δίκτυα δημοσίευε ως επί το πλείστον φωτογραφίες από τις χει-

ροτεχνίες της και σπανίως το πρόσωπό της, με τις περισσότερες 
εξ αυτών να εμφανίζεται καλυμμένο.
Στο κατάστημα είχε προσλάβει και μία Ελληνίδα υπάλληλο, 
νόμιμα, η οποία εργαζόταν καθημερινά, χωρίς προφανώς να 
γνωρίζει τον διπλό ρόλο της εργοδότριάς της.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την ΕΥΠ, η δράση της δεν 
θα περιοριζόταν στην ελληνική επικράτεια, καθώς ως πολίτης 
της Ε.Ε., θα μπορούσε να ταξιδέψει και να εργαστεί σε αρκετές 
χώρες της Ευρώπης. Για αυτό και η επιτυχία της ΕΥΠ έχει μια 
διάσταση που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα και αφορά το σύνολο 
των Δυτικών χωρών γενικότερα».
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, αντίστοιχες υποθέ-
σεις φαίνεται πως έχουν εντοπίσει κατά τόπους αρχές σε αρκε-
τές χώρες της Ευρώπης. Όπως πληροφορείται τo protothema.
gr, Ρώσος κατάσκοπος εντοπίστηκε να δραστηριοποιείται στην 
Νάπολη της Ιταλίας με διαβατήριο από το Περού, άλλος στην 
Χάγη της Ολλανδίας παρουσιαζόμενος ως Βραζιλιάνος, όπως 
ακόμη ένας στην Νορβηγία, ενώ άλλη μία αντίστοιχη υπόθεση 
βρέθηκε στην Σλοβενία με άνδρα να δηλώνει πως είναι από την 
Αργεντινή.
Εν τω μεταξύ, η Πολωνία ανακοίνωσε την εξάρθρωση ρωσι-
κού δικτύου κατασκοπείας που ενεργούσε για να υποστηρίξει 
την επίθεση της Μόσχας κατά της Ουκρανίας. «Ολόκληρο το 
δίκτυο εξαρθρώθηκε», δήλωσε ο υπουργός Αμυνας της Πολω-
νίας Μάριους Μπλαζάκ στο κρατικό ραδιοφωνικό δίκτυο PR1. 
«Επρόκειτο για μία ομάδα κατασκοπείας, μία ομάδα προσώ-
πων που συγκέντρωνε πληροφορίες γι’ αυτούς που επετέθη-
σαν στην Ουκρανία», πρόσθεσε.
«Η απειλή ήταν πραγματική», είπε χωρίς να δώσει περισσότε-
ρες λεπτομέρειες. Ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας θα 
δώσει εντός του πρωινού συνέντευξη Τύπου για το θέμα. Χθες, 
το ιδιωτικό ραδιοφωνικό δίκτυο της Πολωνίας RMF FM μετέ-
δωσε, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ότι η Υπηρεσία Εσωτε-
ρικής Ασφαλείας (ABW) συνέλαβε έξι αλλοδαπούς που εργά-
ζονταν για τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και προετοίμαζαν 
ενέργειες σαμποτάζ στην Πολωνία.
Οι ύποπτοι συνελήφθησαν μετά την ανακάλυψη κρυμμένων 
καμερών που είχαν τοποθετηθεί σε νευραλγικές διαδρομές και 
σιδηροδρομικούς κόμβους, καταγράφοντας και μεταδίδοντας 
δεδομένα κίνησης. Σύμφωνα με το RMF, «δεκάδες συσκευές» 
αυτού του τύπου είχαν εγκατασταθεί σε σημεία σιδηροδρομι-
κών αρτηριών που οδηγούν προς το νοτιοανατολικό τμήμα της 
χώρας, προς το αεροδρόμιο της Γιασιόνκα, κοντά στο Ρεζόφ, 
βασικό σημείο μεταφοράς όπλων και πυρομαχικών προς την 
Ουκρανία. Επειτα από την επιχείρηση, οι υπηρεσίες Πληρο-
φοριών και η αστυνομία τέθηκαν σε ύψιστο συναγερμό και η 
ασφάλεια των σιδηροδρομικών διαδρομών και των στρατηγι-
κών υποδομών ενισχύθηκε, σύμφωνα με το δίκτυο RMF FM.

Η σύλληψη μιας Ρωσίδας «illegal» 
στη Σλοβενία, μια πληροφορία για τη 
διπλή ζωή της «Μαρίας Τσάλλα» και 
το γεγονός ότι το συγκεκριμένο όνομα 
οδηγεί σε ένα μωρό που γεννήθηκε 
τον Δεκέμβριο του 1991 και πέθανε 
αμέσως, ξεσκέπασε τη δραση της Ιρίνας 
Αλεξάντροβνα Σμίρεβα -της Ρωσίδας 
κατασκόπου
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Χ
ιλιάδες επιβάτες στην Αθήνα κα-
θημερινά χρησιμοποιούν με ρί-
σκο της ζωής τους, σύμφωνα με τα 
στοιχειά που έρχονται στη δημο-

σιότητα, λεωφορεία, που δεν έχουν καμία 
συντήρηση.
«Καρέκλες να πέφτουν στο πάτωμα, να μην 
υπάρχουν βίδες, να μην είναι στερεωμένες 
σωστά. Τα παράθυρα με ζόρι ανοίγουν. Έχω 
δει σε πολλές περιπτώσεις να μένουν στο 
δρόμο», λένε επιβάτες στο κεντρικό δελτίο 
του MEGA.
«Δεν είναι κατάλληλα να κυκλοφορήσουν, 
υπάρχουν τα έγγραφα τα οποία το αποδει-
κνύουν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων 
όπως αναφέρονται στα έγγραφα του υπουρ-
γείου Μεταφορών. Δόθηκε η δυνατότητα να 

βγουν στον δρόμο χωρίς να έχει εξασφα-
λιστεί έκθεση μηχανολόγου – μηχανικού», 
αναφέρει ο πρόεδρος ΟΣΜΕ, Θεμιστοκλής 
Άμπλας.
Οι καταγγελίες των επιβατών είναι καθημε-
ρινές. Τα social media κατακλύζονται από 
εικόνες με λεωφορεία που έχουν σπασμέ-
νες θέσεις και σπασμένα τζάμια, πόρτες που 
ανοίγουν εν κίνηση.
Σοβαρές όμως είναι και οι καταγγελίες για 
τις διπλοβάρδιες που υποχρεώνονται να 
κάνουν οι οδηγοί αφού υπάρχει έλλειψη 
προσωπικού λόγου του χαμηλού μισθού 
που δίνεται.
Τέλος, όπως αναφέρουν οι οδηγοί, πολλά 
είναι τα λεωφορεία που έχουν πρόβλημα 
ακόμη και στα φρένα.

Λεωφορεία... σαράβαλα στους δρόμους 
της Αθήνας

Η κοπέλα είχε πάει στην Κύπρο 
με άδεια παραμονής, εξαιτίας της 
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία - 
Είχαν σχέση μόλις 1,5 μήνα

Μ
έσω social media γνωρίστη-
κε πριν από περίπου ενάμιση 
μήνα στην Πάφο της Κύπρου 
η  2 8 χ ρ ο -

νη Λέσια Μπίκοβα με τον 
31χρονο ρωσικής καταγω-
γής που έχει συλληφθεί α-
πό τις αρχές ως ύποπτος 
για τον τραγικό της θάνα-
το στην περιοχή Πέτρα του 
Ρωμιού.
Η 28χρονη Ουκρανή βρι-
σκόταν στην Κύπρο από 
τις αρχές Ιανουαρίου, μετά από σχετική 
άδεια παραμονής που είχε ζητήσει και 
είχε λάβει την περίοδο που ζούσε στο 
Κίεβο, το οποίο και εγκατέλειψε, εξαιτίας 
του πολέμου στην Ουκρανία. Στην Κύπρο 
ζούσε ήδη η μητέρα της, την οποία και επι-
σκέφτηκε. Οι δυο γυναίκες ζούσαν μαζί 
στην Πάφο, ενώ τις τελευταίες 15 μέρες η 
νεαρή γυναίκα ήταν μόνη, καθώς η μητέ-
ρας της έπρεπε να ταξιδέψει στην Ουκρα-
νία.
Όπως αναφέρει στο protothema.gr o 
υπεύθυνος ΤΑΕ Πάφου, Μιχάλης Νικο-
λάου, το ζευγάρι είχε γνωριστεί εδώ και 
λίγες εβδομάδες και διατηρούσε ερωτική 
σχέση: «H κοπέλα κατάγονταν από την 
Ουκρανία και ήταν 28 ετών. Φαίνεται να 
εγκαταστάθηκε στην Κύπρο αρχές Ιανουα-
ρίου με ειδική άδεια που της είχε παραχω-
ρηθεί εξαιτίας του Ουκρανικού πολέμου. 
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία 
φαίνεται να γνωρίστηκε με τον 31χρονο 
μέσα από τα social media. Εκείνος έχει 
ρωσική καταγωγή, αλλά με ελληνικό δια-
βατήριο. Ζει στην Κύπρο με την οικογένεια 
του εδώ και πολλά χρόνια» αναφέρει.
Και προσθέτει: «Είχαν γνωριστεί πριν 
από ένα μήνα. Διατηρούσαν σχέση ερω-
τική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, 
τελευταία φορά που κυκλοφόρησαν μαζί 
ήταν την Παρασκευή σε κέντρο διασκέδα-
σης στην Πάφο. Στη συνέχεια, βρέθηκαν 
στην περιοχή Πέτρα του Ρωμιού. Όπως 
είπε ο 31χρονος στην κατάθεσή του βρέ-

θηκαν εκεί για βόλτα, ενώ όταν χάραξε η 
28χρονη προσπάθησε να πλησιάσει το 
χείλος του γκρεμού, ώστε να βγάλει μια 
selfie φωτογραφία κι έχασε την ισορρο-
πία της, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος 
τουλάχιστον 100 μέτρων στην παραλία. 
Την κοπέλα βρήκαν νεκρή μέλη της Πυρο-
σβεστικής υπηρεσίας».
Την ώρα που εκείνος στην κατάθεση του 

ανάφερε πως ο θάνατος 
της 28χρονης οφείλε-
ται σε πτώση η νεκροψί-
α-νεκροτομή στη σορό 
της έφερε άλλα στοι-
χεία στο φως:  «Μετα-
φέρθηκε στο νεκροτο-
μείο, όπου οι ιατροδι-
καστές εντόπισαν ευρή-
ματα που φανερώνουν 

εγκληματική πράξη. Υπάρχουν κακώσεις 
που δείχνουν την σεξουαλική κακοποί-
ηση, κακώσεις σε σημείο του σώματος 
που δεν δικαιολογούνται να προκλήθη-
καν από πτώση, όπως στις παλάμες των 
χεριών, στον λαιμό και στον αυχένα. Επι-
πλέον, υπάρχει κάταγμα στο υοειδές οστό 
και μάλιστα σε τέτοιο σημείο που συνηγο-
ρεί στον στραγγαλισμό. O 31χρονος συνε-
λήφθη χθες το βράδυ, ο ίδιος αρνείται τις 
κατηγορίες και εμμένει στους αρχικούς 
του ισχυρισμούς».

Δεύτερη νεκροτομή
Παράλληλα, στο νεκροτομείο του Γενι-
κού Νοσοκομείου Λευκωσίας διενερ-
γείται δεύτερη νεκροτομή στη σορό της 
28χρονης από την καθηγήτρια Ιατροδικα-
στικής Δρ. Χαρά Σπηλιοπούλου από την 
Ελλάδα, παρουσία του ιδιώτη ιατροδικα-
στή Μάριου Ματσάκη και των ιατροδικα-
στών Αγγελικής Παπέττα και Ορθόδοξο 
Ορθοδόξου που διενήργησαν την πρώτη 
νεκροτομή.
Η πρώτη νεκροτομή κατέδειξε ότι ο θάνα-
τος της 28χρονης οφείλεται σε κάταγμα 
του υοειδούς οστού, που καταδεικνύει 
στραγγαλισμό, ενώ εντοπίστηκαν ενδεί-
ξεις σεξουαλικής κακοποίησης της Ουκρα-
νής. Ο συλληφθείς υποστήριξε ότι η 
κοπέλα προσπάθησε να βγάλει μία Selfie 
και παραπάτησε και απέδωσε τα τραύ-
ματά του στα χέρια στην προσπάθειά του 
να την κρατήσει.

Στα social media γνωρίστηκε η άτυχη 
Λέσια με τον βιαστή και στραγγαλιστή 
της 



917 Μαρτίου 2023
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Η εταιρεία ανακοίνωσε τα ποσά που δίνει στις οικογένειες των νεκρών, σε τραυματίες και νοσηλευόμενους - 
Μιλάει για «προκαταβολές», καθώς οι αποζημιώσεις καθορίζονται στα δικαστήρια

Α
νακοίνωση εξέδωσε η 
Hellenic Train σχετικά με τις 
προκαταβολές για την κάλυ-
ψη των άμεσων οικονομικών 

αναγκών, τόσο των οικογενειών των 
θανόντων επιβατών του σιδηροδρομι-
κού δυστυχήματος στα Τέμπη όσο και 
των τραυματιών.
Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της, 
παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δεν 
ευθύνεται για το δυστύχημα, αλλά 
τόσο για λόγους ιδιαίτερης κοινω-
νικής ευαισθησίας και λαμβάνοντας 
υπόψη την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και 
Πρακτική σε ανάλογα σιδηροδρομικά 
δυστυχήματα, θα καταβάλλει:
- στις οικογένειες των θανόντων επι-
βατών προκαταβολή ποσού 42.000 
ευρώ.
- στους τραυματίες επιβάτες, ανεξαρ-
τήτως σοβαρότητας του τραυματι-
σμού προκαταβολή ποσού (α) 5.000 
ευρώ εάν κατά την ημερομηνία αυτής 
της ανακοίνωσης δεν νοσηλεύονται σε 
οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα ή 
κλινική και (β) 10.000 ευρώ εάν κατά 
την ημερομηνία αυτής της ανακοίνω-
σης παραμένουν νοσηλευμένοι σε 
οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα ή 
κλινική και προς τον σκοπό της κάλυ-
ψης άμεσων οικονομικών αναγκών.
Παράλληλα, στις οικογένειες των 
θανόντων, στους τραυματίες και στους 
λοιπούς επιβάτες της μοιραίας αμαξο-
στοιχίας θα δοθεί αποζημίωση 300 
ευρώ για τις αποσκευές τους.
Υπενθυμίζεται ότι η Hellenic Train την 
προηγούμενη εβδομάδα εξέδωσε 
ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε 
πως δεν θα ενεργοποιήσει την εξαί-
ρεση για την καταβολή αποζημιώσεων 
για τα θύματα της σιδηροδρομικής 
τραγωδίας στη Λάρισα.
Όπως είναι γνωστό, ο ΟΣΕ και η 
Hellenic Trains εξαιρούνται από την 
υποχρέωση καταβολής αποζημιώ-
σεων με υπουργικές αποφάσεις - η 
πρώτη εκδόθηκε το 2009 - οι οποίες 
ανανεώνονται για μία πενταετία. Η 

τελευταία ανανέωση - που δεν μπορεί 
να ανανεωθεί, σύμφωνα με την Ρυθμι-
στική Αρχή Σιδηροδρόμων - έγινε το 
2019 και λήγει το 2024.

Ξεσπά πατέρας θύματος για 
τις αποζημιώσεις της Hellenic 
Train: «Από δολοφόνους δεν 
δέχομαι χρήματα»
Οργισμένος με την ανακοίνωση της 
Hellenic Train για τις αποζημιώσεις 
στις οικογένειες των θυμάτων εμφα-
νίστηκε ο πατέρας του 26χρονου 

Δημήτρη Ασλανίδη, που σκοτώθηκε 
στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα 
Τέμπη.
Ο Παύλος Ασλανίδης, μιλώντας στον 
Alpha ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει 
να δεχθεί τα χρήματα της αποζημίω-
σης. «Τις αποζημιώσεις να τις δώσουν 
στους πολιτικούς. Εμείς τα παιδιά μας 
θέλουμε πίσω. Κοστολογήσανε οι Ιτα-
λοί μαφιόζοι με τους δικούς μας μαφι-
όζους, πόσο κοστίζει μια ζωή. Είναι 
δυνατόν; Έτσι θα ξεπλυθούν νομί-
ζουνε;» είπε.
«Δεν τα θέλω τα λεφτά τους με τίποτα. 
Κανένας δεν έχει επικοινωνήσει μαζί 
μας. Ποιος έχει τα κότσια; Αν θέλανε 
οι πολιτικοί πραγματική συγγνώμη 
να πηγαίναν στην πόρτα των 57 και 
να ζητούσαν συγγνώμη. Είναι μαζική 
δολοφονία» πρόσθεσε.
«Πρέπει οι εισαγγελείς να ξεκινήσουν. 
Αν ήμασταν σε σοβαρή χώρα ήδη θα 
είχαν περάσει χειροπέδες σε όλο το 
υπουργείο Μεταφορών. Μου έρχε-
ται η εικόνα πώς καήκαν ζωντανά αυτά 

τα παιδιά και τρελαίνομαι. Δεν έχω 
σκοπό να μιλήσω με την εταιρεία. Με 
δολοφόνους δεν μιλάω», είπε μεταξύ 
άλλων.

Συνεχίζεται η ψυχολογική υ-
ποστήριξη των θυμάτων στα 
Τέμπη
Συνεχίζεται η ψυχολογική υποστήριξη 
των τραυματιών, των συγγενών των 
θυμάτων και των επιβαινόντων στην 
αμαξοστοιχία στα Τέμπη, υπό την επο-
πτεία της υφυπουργού Υγείας Ζωής 
Ράπτη.
Αναλυτικότερα:
Από την Δωρεάν Εθνική Γραμμή Ψυχο-
κοινωνικής Υποστήριξης 10306:
- με τη δημιουργία ειδικής επιλογής 3, 
για την υποστήριξη από εξειδικευμένο 
προσωπικό στη διαχείριση μαζικών 
καταστροφών και πένθους,
- με την επιπλέον στελέχωση της Γραμ-
μής με επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας
- και με τη δυνατότητα άμεσης, εντός 
24 ωρών, δια ζώσης (μέσω skype) 
ψυχολογικής υποστήριξης με ραντε-
βού από εξειδικευμένο προσωπικό 
Ψυχικής Υγείας.
Επίσης, ψυχολογική υποστήριξη μπο-
ρούν να λάβουν και από το δίκτυο κλι-
νικών και μονάδων Ψυχικής Υγείας 
σε όλη τη χώρα, που δημιουργήθηκε 
προς τούτο με εντολή της υφυπουρ-
γού Υγείας (Ψυχιατρικές κλινικές Γενι-
κών και Πανεπιστημιακών Νοσοκο-
μείων και Κέντρα Ψυχικής Υγείας) και 
λειτουργεί σε όλη τη χώρα. Κατάλο-
γος των μονάδων είναι δημοσιευμέ-
νος στην ιστοσελίδα του υπουργείου 
Υγείας www.moh.gov.gr.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ψυχο-
λογικής υποστήριξης στις οικογένειες 
των θυμάτων στον χώρο της κατοι-
κίας τους, από εξειδικευμένο προσω-
πικό Ψυχικής Υγείας, μέχρι σήμερα 
σε Τρίκαλα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Γρε-
βενά, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και 
Αθήνα, με προοπτική επέκτασης, εφ’ 
όσον υπάρξει ανάγκη. 

Hellenic Train: Με €42.000 αποζημιώνει τους 
συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη - €5.000 
στους τραυματίες 

Ξεσπά ο πατέρας των 
δίδυμων κοριτσιών από την 
Καλαμπάκα - «Έχουμε να 
κάνουμε με τομάρια» 

Έ
χω θυμό... Τι να ακούσω; Για σουβλάκια; Για 
τράκες; Ήταν ανεύθυνοι, έχουμε να κάνουμε με 
τομάρια!» λέει οργισμένος ο Δημήτρης Πλα-
κιάς, ο πατέρας που θρηνεί για τις δίδυμες κό-

ρες του και την ξαδέλφη τους που σκοτώθηκαν στα 
Τέμπη, μετά την αποκάλυψη των νέων ηχητικών ντο-
κουμέντων.
«Δεν ξέρουμε στην Έλλάδα τι γίνεται; Στην πιάτσα 
είμαστε...» ξεσπά ο πατέρας των διδύμων από το 
Καστράκι Καλαμπάκας, μιλώντας στο Star. «Αυτή τη 
στιγμή νιώθω οργή» προσθέτει.
«Πάω στη Θεσσαλονίκη, στο διαμέρισμα να πάρω τα 
πράγματα. Έτυχε σε μας, ήταν θέμα χρόνου. Τραβή-
ξαμε εμείς τον λαχνό, στην Ελλάδα ζούμε, δυστυχώς. 
Τρία παιδιά σε μια οικογένεια! Δεν έχουμε συνειδη-
τοποιήσει... Τώρα θα συνειδητοποιήσουμε που θα 
πάρουμε τα άψυχα, τα υλικά. Εγώ δεν ησυχάζω ούτε με 
φυλακές ούτε με τέτοια...».
Στο μεταξύ, τους διαλόγους που είδαν το φως της 
δημοσιότητας σχολίασε και ο αδερφός θύματος, λέγο-
ντας: «Έχω ακούσει πάρα πολλά και έχω αηδιάσει. 
Και ξέρω ότι δεν υπάρχει σωτηρία. H αλήθεια έιναι 
ότι ξέρω ότι υπάρχει μια κακή οργάνωση στο όλο 
σύστημα οπότε δε μου έκανε καμία εντύπωση. Μου 
φαίνεται τραγικό που οι ίδιοι που δουλεύουν στον 
ΟΣΕ, βγαίνουν έξω για να απεργήσουν για τα κακώς 
κείμενα που λίγο - πολύ, οι ίδιοι έχουν δημιουργή-
σει. Από τους πάνω, από τα υψηλά στελέχη που υπάρ-
χει απίστευτη διαφθορά, μέχρι το χαμηλότερο στέλε-
χος - μηχανοδηγό, που κάνει αυτά τα «φακιρικά» που 
ακούγονται».
«Δεν πέφτω από τα σύννεφα, ξέρω πώς δουλεύει 
το σύστημα στην Ελλάδα. Θυμώνω με όλη την κατά-
σταση, όχι μόνο με αυτούς, με όλους. Αλλά τι να 
θυμώσω; Το έχω αποδεχτεί, στην Ελλάδα εντάξει, το 
αποδέχεσαι, αν δεν το αποδεχτείς, θα σκάσεις, δεν 
υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή πριν από ένα χρόνο δεν 
έλεγαν τα ίδια αυτοί; Λέγανε κάτι άλλο; Δεν έτρωγαν 
σουβλάκια πριν ένα χρόνο, πριν δύο πριν τέσσερα, 
πριν πέντε πριν 15, δεν τρώγανε σουβλάκια;» λέει 
συγγενής επιζώντων του μοιραίου δυστυχήματος.

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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Π
ενθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο 
και η οικογένεια της ΑΕΚ. Ένας α-
πό τους κορυφαίους ποδοσφαι-
ριστές που ανέδειξε ποτέ, ο κα-

λύτερος του 20ου αιώνα σύμφωνα με την 
Παγκόσμια Υπηρεσία Ιστορίας και Στατι-
στικής του Ποδοσφαίρου, ο μεγάλος Μί-
μης Παπαϊωάννου, δεν είναι πλέον ανάμε-
σά μας.
Μετά από μακρά μάχη με σοβαρά προ-
βλήματα υγείας, ο θρυλικός Μίμης έφυγε 
από τη ζωή στα 81 του χρόνια. Γεννήθηκε 
στη Νέα Νικομήδεια Ημαθίας και από τη 
Βέροια μετακόμισε στην ΑΕΚ το 1959. Με 
τα κιτρινόμαυρα έπαιξε για 20 χρόνια κατα-
κτώντας 5 πρωταθλήματα και 3 Κύπελλα. 
Παράλληλα έφτασε στα προημιτελικά του 
Πρωταθλητριών το 1969 και τα ημιτελικά 
του Κυπέλλου UEFA το 1977. ήταν ο πρώ-
τος σκόρερ όλων των εποχών για την ΑΕΚ, 

με 289 γκολ σε 566 εμφανίσεις. Τα 236 σε 
481 εμφανίσεις στην Α’ Εθνική. Ηταν επί-
σης πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα, το 
1964 και το 1966. Στην Εθνική αγωνίστηκε 
61 φορές με 21 γκολ.
Αν και με μπόι μόλις 1,70μ., ο Μίμης 
Παπαϊωάννου έγραψε ιστορία με τα αμέ-
τρητα γκολ που πέτυχε με κεφαλιές, χάρη 
στο εντυπωσιακό επιτόπιο άλμα του. Πιο 
χαρακτηριστικό, αυτό στον προημιτελικό 
του Κυπέλλου UEFA απέναντι στην Κουίνς 
Παρκ Ρέιντζερς.
Μετά το τέλος της καριέρας του ασχολή-
θηκε και με την άλλη του αγάπη, το λαϊκό 
τραγούδι. Μάλιστα, τραγούδησε και τον 
ύμνο της ΑΕΚ. Μέσα από αυτόν, αλλά και 
από τη μορφή του που κοσμεί μία από τις 
τέσσερις γωνίες στις κερκίδες της Opap 
Arena, θα ζει για πάντα μέσα στο νέο 
γήπεδο της «Ένωσης».

επικαιρότητα

Θρήνος στο Ελληνικό ποδόσφαιρο 
για την απώλεια του θρυλικού Μίμη 
Παπαϊωάννου

Δεύτερη ληστεία σε πάρκινγκ στην 
Εθνική Οδό - Πήραν μετρητά και 
Rolex αξίας €250.000 

Τρόμος στην Αθηνών-
Θεσσαλονίκης - Εισβάλλουν στα 
ΙΧ ή καραδοκούν τους οδηγούς να 
βγουν από αυτά για ολιγόλεπτη 
στάση

Α
νησυχία έχουν προκαλέσει τα 
διαδοχικά «χτυπήματα» δρα-
στών μέσα σε μικρό χρονικό δι-
άστημα σε πάρκινγκ στην εθνι-

κή οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης.
Το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης 
ένας 30χρονος μαζί με 
τον 60χρονο πατέρα 
του και την 59χρονη 
μητέρα του έζησαν στιγ-
μές τρόμου, όταν έπε-
σαν θύματα ληστείας. 
Το περιστατικό συνέβη 
όταν ο 30χρονος σταμά-
τησε το αυτοκίνητο που 
οδηγούσε στο ύψος του 
221ου χλμ. της ΠΑΘΕ με τους γονείς του 
να κατεβαίνουν από αυτό.
Τότε ένα άγνωστος άνδρας, πιθανότατα 
Ρομά κατά πληροφορίες, άνοιξε την 
πόρτα του συνοδηγού, αιφνιδίασε τον 
30χρονο και του άρπαξε μια τσάντα μέσα 
στην οποία, κατά πληροφορίες, υπήρχαν 
38.000 ευρώ σε μετρητά, δύο ρολόγια 
μάρκας Rolex, 20 χειροποίητα μανικετό-
κουμπα και διάφορα έγγραφα, συνολικής 
αξίας 250.000 ευρώ.

Μετά τη ληστεία ο δράστης το έβαλε στα 
πόδια με τον 30χρονο να τον καταδιώ-
κει με σκοπό να του πάρει την τσάντα. 
Όπως, όμως, κατατέθηκε στην ΕΛΑΣ ο 
άγνωστος δράστης αρχικά απείλησε με 
αιχμηρό αντικέιμενο τον 30χρονο και 
στη συνέχεια κατάφερε να περάσει το 
προστατευτικό διάζωμα και να διαφύγει 
μέσα από χωράφια. Ο 30χρονος, μάλι-
στα, τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι 
προσπαθώντας να καταδιώξει τον ληστή 
και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Στυ-
λίδας όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες 

βοήθειες.
Λίγες μέρες πριν και 
ε ιδικότερα σ τ ις 16 
Φεβρουαρίου, ένας 
άλλος άνδρας έπεσε 
θύμα κλοπής στο ίδιο 
ακριβώς σημείο. Ο 
άνδρας όπως είπε στο 
protothema.gr, σταμά-
τησε με το αυτοκίνητό 

του στο ύψος του 221ου χλμ. της ΠΑΘΕ 
για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. 
Τότε, άγνωστοι έσπασαν το τζάμπι του 
αυτοκινητού του και μέσα σε λίγα δευ-
τερόλεπτα του άρπαξαν ένα τσαντάκι 
που μεταξύ άλλων, περιείχε 6.500 ευρώ 
και τη βέρα του. Μέχρι ο άνδρας να βγει 
από την τουαλέτα, οι δράστες είχαν τρα-
πεί σε φυγή. Ο άνδρας αμέσως απευθύν-
θηκε στην αστυνομία, όπου κατήγγειλε το 
περιστατικό.

Ο νέος εκλέκτορας της Εθνικής 
Πολωνίας δεν ξέχασε τα χρόνια που 
πέρασε στην Ελλάδα

Ό
που και να πάει ο Φερνάντο Σά-
ντος ένα κομμάτι της Ελλάδας 
είναι πάντα μαζί του.
Ο πολύπειρος τεχνικός έχει 

χαρακτηρίσει την χώρα μας ως «δεύ-
τερο σπίτι του» και είναι λογικό αφού έχει 
εργαστεί στα... μέρη μας αθροιστικά μια 

δεκαετία για λογαριασμό της ΑΕΚ, του 
Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της Εθνι-
κής.
Ο 68χρονος Ομοσπονδιακός τεχνικός της 
Πολωνίας επισκέφθηκε ελληνική ταβέρνα 
στο κέντρο της Βαρσοβίας και η υποδοχή 
στο πρόσωπο του ήταν παραπάνω από... 
θερμή. Οι υπάλληλοι του εστιατορίου 
«έλουσαν» τον Σάντος με... πεντοχίλι-
αρα, για να του φέρουν «γούρι» ενόψει 
της έναρξης της νέας σελίδας της καριέ-
ρας του.

«Έλουσαν» με πεντοχίλιαρα τον Φερνάντο 
Σάντος σε ελληνική ταβέρνα της Βαρσοβίας
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επικαιρότητα

Στο 33,7% η εκτίμηση ψήφου για ΝΔ, 
στο 26,3 για τον ΣΥΡΙΖΑ, λέει η Metron 
Analysis - Η Pulse δίνει 30% στη ΝΔ και 
26% στον ΣΥΡΙΖΑ με αναγωγή επί των 
εγκύρων

Δ
ύο νέες δημοσκοπήσεις «φωτογρα-
φίζουν» το πολιτικό σκηνικό 16 η-
μέρες μετά από την τραγωδία στα 
Τέμπη: H Metron Analysis, που πα-

ρουσίασε το δικό της γκάλοπ στο κεντρικό 
δελτίο του Mega  δίνει ισχυρό προβάδισμα 
7,4 μονάδων στη ΝΔ, ενώ η Pulse, που κάνει 
μόνον αναγωγή επί των εγκύρων, καταγράφει 
διαφορά 4 μονάδων μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. 
Η Metron Analysis δίνει την διαφορά στις 5,8 
μονάδες στην «καθαρή» πρόθεση ψήφου, 
με τις απώλειες για τη ΝΔ να είναι 3,2 μονά-
δες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση 
, τον ΣΥΡΙΖΑ να καταγρά-
φει απώλεια 2 μονάδων και 
το ΠΑΣΟΚ να χάνει 0,8 της 
μονάδας. Σε μία «έκρηξη» 
αντισυστημικής ψήφου, 
όλα τα μικρότερα κόμματα 
καταγράφουν άνοδο - το 
ΚΚΕ παραμένει σταθερό στο 
5,9%, η Ελληνική Λύση από 
το 2,9% στο 4%, το ΜεΡΑ25 
από το 2,9% πάει στο 3,5% και το κόμμα 
Kασιδιάρη από το 1,8 % στο 3,6%. 
Στροφή προς την «αντισυστημική» ψήφο 
βλέπει - άλλα σε μικρότερο  βαθμό - η Pulse, 
που καταγράφει στο 17,5% την αδιευκρίνιστη 
ψήφο, από 14% στην προηγούμενη μέτρηση.  
Σύμφωνα με την συγκεκριμένη εταιρεία, η 
ΝΔ χάνει 3,5 μονάδες, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει 
σταθερός, το ΠΑΣΟΚ χάνει μία μονάδα, το 
ΚΚΕ κερδίζει μισή μονάδα, η Ελληνική Λύση 
παραμένει σταθερή, το ΜεΡΑ25 κερδίζει 
μισή μονάδα και το κόμμα Κασιδιάρη  παρα-
μένει σταθερό στο 2,5%. 

Η δημοσκόπηση του Mega
Διαχρονικές ευθύνες βλέπει το 80% πίσω 
από την τραγωδία των Τεμπών , ενώ το 68% 
δηλώνει πλέον ότι η χώρα πηγαίνει σε λάθος 
κατεύθυνση και το «πολιτικό σύστημα» μπαί-
νει στην ατζέντα ως ένα από τη σημαντικά 
προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, μετά 
από την κατάσταση της Οικονομίας και την 
ακρίβεια. 
Η κυβέρνηση έχασε 8 μονάδες θετικής εικό-

νας, αλλά απώλειες είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης προηγείται  στην καταλ-
ληλότητα για πρωθυπουργός με 32% ένα-
ντι 16% του Αλέξη Τσίπρα, με απώλεια επτά 
μονάδων, ενώ ο αρχηγός της αντιπολίτευσης 
χάνει τρεις μονάδες. Στην παράσταση νίκης 
η ΝΔ η ΝΔ διατηρεί πολύ μεγάλο προβάδι-
σμα με 60% προς 22% , παρά το γεγονός ότι 
χάνει 11 μονάδες σε σχέση με την προηγού-
μενη μέτρηση.

H δημοσκόπηση του Σκάι
Ένας στους δύο ψηφοφόρους δηλώνει ότι 
θεωρεί όλες τις κυβερνήσεις υπεύθυνες για 
την  τραγωδία στα Τέμπη, ενώ το 28% θεωρεί 
ότι την αποκλειστική ευθύνη έχει η κυβέρ-
νηση της ΝΔ.  Το 12% αναφέρει ως υπεύθυ-
νες τόσο την ΝΔ, όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 
ενδιαφέρον ότι στις νεαρές ηλικίες - από 
17 ως 29 ετών - το 55% μιλά για διαχρονι-

κές ευθύνες, όπως και το 
γεγονός ότι το 21% των 
άνω των 60 ετών ρίχνουν 
την ευθύνη στη σημερινή 
και την προηγούμενη 
κυβέρνηση. 
Όπως ήταν αναμενό-
μενο, οι ψηφοφόροι της 
ΝΔ μιλούν στην μεγάλη 
πλειοψηφία τους για δια-

χρονικές ευθύνες, ενώ  τρεις στους τέσσερις 
ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για  απο-
κλειστική ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας 
Δημοκρατίας. Ενδιαφέρον έχει ότι τέσσερις 
στους δέκα ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ  
θεωρούν ότι ευθύνες έχουν οι κυβερνήσεις 
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.
Σε ό,τι αφορά το τι είδους κυβέρνηση προτι-
μούν, το 37% θέλει είτε αυτοδυναμία ΝΔ είτε 
κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό το κυβε-
ρών κόμμα, ενώ το 30% θέλει είτε αυτοδύ-
ναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ , είτε κυβέρνηση 
συνεργασίας με κορμό το κόμμα της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης. 
Παρά τις απώλειες τριών μονάδων, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης διατηρεί ισχυρό προβάδι-
σμα στην καταλληλότητα  για πρωθυπουρ-
γός, με διαφορά 8 μονάδων από τον Αλέξη 
Τσίπρα, ο οποίος δεν εμφανίζει κέρδη στην 
προσωπική του εικόνα στην συγκεκριμένη 
δημοσκόπηση. Το ίδιο ισχύει και για την 
παράσταση νίκης - η ΝΔ χάνει 10 μονάδες και 
ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει τέσσερις, αλλά η διαφορά 
καταγράφεται στις 21 μονάδες.

Metron Analysis: Στις 7,4 μονάδες 
η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ στην 
εκτίμηση ψήφου - Pulse: Στις 4 
μονάδες με αναγωγή 

Θεοδωρικάκος: Ο Βαρουφάκης 
μετατρέπει την τρισάθλια επίθεση σε 
βάρος του σε πολιτικό σόου για να 
μπει στη Βουλή 

Δ
ριμεία κριτική για τον τρόπο με 
τον οποίο διαχειρίζεται ο Γιάνης 
Βαρουφάκης την επίθεση σε βά-
ρος του στα Εξάρχεια, άσκησε ο 

υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης 
Θεοδωρικάκος, κάνοντας λόγο για «πρω-
τοφανή ανευθυνότητα» για απόπειρα να 
μετατρέψει την υπόθεση σε «πολιτικό σό-
ου για να μεπι στη Βουλή».
Μιλώντας στο Action24 o Τάκης Θεοδω-
ρικάκος αφού καταδίκασε την επίθεση σε 
βάρος του Γιάνη Βαρουφάκη το βράδυ 
της Παρασκευής, είπε στη συνέχεια με 
αφορμή τον δημόσιο διάλογο που ακο-
λούθησε: «Λυπάμαι που θα πω ότι ο κ. 
Βαρουφακης συνεχίζει να συμπεριφέ-
ρεται με πρωτοφανή ανευθυνότητα που 
δεν επιτρέπεται όχι σε πολιτικό αρχηγό, 
δεν επιτρέπεται σε ένα απλό πολίτη. Θα 
μου πείτε ο κ. Βαρουφάκης, ως υπουργός 
Οικονομικών έκανε τα πάντα να χάσει η 
Ελλάδα πάνω από 100 δισ. ευρώ και δεν 
φαίνεται όχι συγγνώμη να ζήτησε αλλά 
παριστάνει ότι δεν το έχει καταλάβει μετά 
από τόσα χρόνια».
«Βγήκε εκείνο το βράδυ, ενώ γνωρί-
ζει πάρα πολύ καλά ποιοι τον έχουν χτυ-
πήσει διότι αυτό φαίνεται από τα ίδια τα 
βίντεο που υπάρχουν και είπε το επόμενο 
πρωινό ότι τον χτύπησαν κάποιοι άνθρω-
ποι της νύχτας. Στη συνέχεια κατηγόρησε 
τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη ότι 
προκαταλαμβάνει την αστυνομία και την 
δικαιοσύνη. Μα ο ίδιος λέει ψέματα γύρω 

από το ποιος τον χτύπησε, εκείνος πάει να 
προκαταβάλει τα πράγματα» συνέχισε ο 
υπουργός Προστασίας του Πολίτη την κρι-
τική του στον Γιάνη Βαρουφάκη.
Στη συνέχεια ο Τάκης Θεοδωρικάκος 
τόνισε ότι «ο κ. Βαρουφάκης έχει αστυνο-
μική συνοδεία την οποία ο ίδιος επέλεξε 
να μην έχει μαζί του. Αντιλαμβάνεστε ότι 
αν είχε μαζί του τους αστυνομικούς που το 
κράτος έχει στείλει για να τον φυλάνε δεν 
θα είχε συμβεί το παραμικρό».
Με αφορμή, δε, τα όσα ειπώθηκαν για τα 
Εξάρχεια, ο υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη συνέχισε λέγοντας ότι «επειδή 
αφέθηκε ένα υπονοούμενο για την περι-
οχή, αυτά συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. 
Τα Εξάρχεια δεν είναι όπως τα προηγού-
μενα χρόνια».
Αποκάλυψε, δε, ότι «ο κ. Βαρουφάκης δεν 
ήθελε τις πρώτες αρκετές ώρες να συν-
δράμει στις έρευνες της αστυνομίας, δεν 
επέτρεπε στους συνεργάτες του να κατα-
θέσουν και να έχει εικόνες η αστυνομία 
και παραπληροφορούσε τον κόσμο» και 
κατέληξε:
«Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Η 
ΕΛΑΣ έχει ήδη συλλάβει έναν, έχει ταυ-
τοποιήσει αρκετούς από τους δράστες της 
επίθεσης και να μην έχετε αμφιβολία θα 
τους συλλάβει τις επόμενες ημέρες. Τότε 
όλοι θα γνωρίζουν ότι αυτά περι μπράβων 
είναι τα γνωστά «παραμύθια» που σερ-
βίρει ο κ. Βαρουφάκης με πολύ μεγάλη 
άνεση».
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καναδάς

Μια ματιά στα τρένα χωρίς οδηγό 
που θα κινούνται κατά μήκος της 
γραμμής του Οντάριο

M
ια κλεφτή ματιά στα 
τρένα χωρίς οδηγό που 
θα λειτουργούν στην 
επέκταση του μετρό 

της γραμμής του Οντάριο δόθηκαν 
στην δημοσιότητα από την GFG Rail, 
μια ιταλική εταιρεία που ανέθεσε τη 
δημιουργία των αποδόσεων, σε δελ-
τίο τύπου τη Δευτέρα.
Η διεθνής κοινοπραξία που επιφορτίστηκε 
με το σχεδιασμό των τρένων δημοσίευσε 
νέες αποδόσεις και λεπτομέρειες σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίο τα τρένα θα 
μετακινούν αναμενόμενα 30.000 άτομα 
την ώρα προς κάθε κατεύθυνση.
Τα τρένα αναμένεται να κινούνται με ταχύ-
τητες άνω των 80 χλμ. την ώρα και να 
κινούνται με ηλεκτρισμό.
Η κοινοπραξία λέει ότι θα διαθέτει επίσης 
Wi-Fi, σημεία φόρτισης, ειδικούς χώρους 
για ποδήλατα και αναπηρικά αμαξίδια και 
συστήματα θέρμανσης και ψύξης.
Τα τρένα θα έχουν συνεχή βαγόνια, όπως 

αυτά που λειτουργούν επί του παρόντος 
στη Γραμμή 1 Yonge-University του TTC, 
ωστόσο αναμένεται να έχουν περίπου το 
ήμισυ της χωρητικότητας των τρένων της 
Γραμμής 1.
Μια ιδέα λειτουργίας για τη γραμμή του 
Οντάριο, που κυκλοφόρησε από την επαρ-
χία το 2020, πρότεινε ότι κάθε τρένο θα 
έχει τέσσερα βαγόνια και συνολική χωρη-
τικότητα 600 επιβατών. Πρότεινε επίσης τη 
λειτουργία 34 τρένων σε περιόδους αιχ-
μής μέχρι το 2041, οπότε η συχνότητα θα 
αυξηθεί σε 40 τρένα την ώρα για τις περι-
όδους αιχμής.
Η γραμμή του Οντάριο με 15 σταθμούς 
είχε αρχικά προγραμματιστεί να ανοίξει 
μέχρι το 2027, αλλά τώρα αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το 2031. 
Η κατασκευή έχει ενταθεί τους τελευταί-
ους μήνες, οδηγώντας σε ανησυχίες για 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα 
έχει, ιδιαίτερα στους χώρους πρασίνου 
της πόλης.

Το μεσαίο δάχτυλο δεν θεωρείται 
έγκλημα, είναι δικαίωμα 
αποφάσισε δικαστής

Τ
ο να δείξεις στον γείτονα το με-
σαίο σου δάχτυλο μπορεί να μην 
είναι ευγενικό εκ μέρους σου, 
αλλά προστατεύεται από το σύ-

νταγμα, αν βέβαια ζεις στον Καναδά. 
Η απόφαση «σταθμός» ανακοινώθηκε 
στο πλαίσιο δίκης για αστική υπόθεση. 
Ο κατηγορούμενος, Νιλ Έπσταϊν, δάσκα-
λος και πατέρας δύο παιδιών, συνελή-
φθη τον Μάιο του 2021 επειδή απείλησε 
και έκανε τη γνωστή χειρονομία με το 
μεσαίο δάχτυλο σε γείτονά του στο Μπί-
κονσφιλντ του Κεμπέκ.
Τα αποδεικτικά στοιχεία βίντεο, που 
ελήφθησαν από υλικό από κάμερες κλει-
στού κυκλώματος παρακολούθησης, 
«δείχνουν σαφώς ότι ο Epstein κοιτά-
ζει προς την κατεύθυνση του καταγγέλ-
λοντος και του δείχνει το μεσαίο του 
δάχτυλο, μερικές φορές ακόμα και με τα 
δύο χέρια».

Ο Ελληνοκαναδός δικαστής Ντένις Γαλια-
τσάτος αθώωσε τον κατηγορούμενο στις 
24 Φεβρουαρίου, εξηγώντας το σκε-
πτικό της απόφασής του σε ένα κείμενο 
26 σελίδων.
«Για να είμαστε απολύτως σαφείς, δεν 
είναι έγκλημα να δείχνεις το δάχτυλο σε 
κάποιον», ανέφερε στην απόφασή του 
με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου και 
πρόσθεσε αναφερόμενος στον καταστα-
τικό χάρτη δικαιωμάτων και ελευθεριών 
του Καναδά: 
«Το να κουνάς το παροιμιώδες πουλί 
είναι ένα θεόσταλτο, κατοχυρωμένο 
στον καταστατικό χάρτη δικαίωμα που 
ανήκει σε κάθε καθαρόαιμο Καναδό» .
Η χειρονομία «μπορεί να μην είναι πολι-
τισμένη, μπορεί να μην είναι κόσμια, 
μπορεί να μην είναι ευγενική... ωστόσο, 
δεν μπορεί να προκαλέσει ποιν ική 
ευθύνη», αποφάνθηκε ο Γαλιατσάτος.

`
Η καναδική κυβέρνηση επενδύει 
76 εκατομμύρια δολάρια για τη 
διεκπεραίωση «αριθμού ρεκόρ» 
καταγγελιών για αεροπορικά ταξίδια

Η καναδική κυβέρνηση θα παράσχει 
σχεδόν 76 εκατομμύρια δολάρια 
σε τρία χρόνια στην Καναδική 
Υπηρεσία Μεταφορών (CTA) αφού η 
ανεξάρτητη υπηρεσία έλαβε «αριθμό 
ρεκόρ» πρόσφατων καταγγελιών 
αεροπορικών ταξιδιωτών.

Η 
ανακοίνωση έγινε την Τρίτη α-
πό τον Υπουργό Μεταφορών 
Omar Alghabra στο Διεθνές Αε-
ροδρόμιο Pearson του Τορόντο.

«Από το 2019, η κυβέρνησή μας πάντα 
παρείχε περισσότερους πόρους στο CTA 
για να βοηθήσει στην εφαρμογή της Δια-
κήρυξης των Δικαιωμάτων των Επιβα-
τών, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζονται 
τώρα ακόμη περισσότεροι πόροι για την 
εκκαθάριση των καθυστερήσεων», είπε ο 
Alghabra μιλώντας 
σε δημοσ ιογρά-
φους. «Σήμερα λοι-
πόν, ανακοινώνω 
ότι παρέχουμε σχε-
δόν 76 εκατομμύ-
ρια δολάρια περισ-
σότερα γ ια τρία 
χρόνια στο πρα-
κτορείο για να μει-
ώσουμε τις εκκρε-
μότητες των παρα-
πόνων και να δια-
σφαλίσουμε ότι οι ταξιδιώτες θα λάβουν 
τα χρήματα που δικαιούνται».
Η συνολική επένδυση είναι 75,9 εκατομ-
μύρια δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση 
που εξέδωσε η καναδική κυβέρνηση την 
Τρίτη.
Τα χρήματα προορίζονται για να βοηθή-
σουν την CTA να επεξεργαστεί μια συσ-
σώρευση εκκρεμοτήτων με περισσότερες 
από 40.000 καταγγελίες, είπε ο υπουρ-
γός.
Σε περισσότερες από μία περιπτώσεις τον 
τελευταίο χρόνο, η αεροπορική βιομηχα-
νία του Καναδά έχει επηρεαστεί σημα-
ντικά από «τεράστιες διακοπές που συνέ-
βαλαν στις προκλήσεις που είδαμε το 
περασμένο καλοκαίρι και κατά τη διάρ-
κεια της χειμερινής περιόδου των διακο-
πών», είπε ο Alghabra.
Τον Ιούλιο του 2022, οι αεροπορικές εται-

ρείες που λειτουργούν εκτός του αερο-
δρομίου Pearson κατατάχθηκαν στις χει-
ρότερες στον κόσμο για καθυστερήσεις 
από την FlightAware και, δύο μήνες αργό-
τερα, το αεροδρόμιο κατατάχθηκε στο 
τέταρτο χειρότερο μεγάλο αεροδρόμιο 
στον κόσμο για συνολική ικανοποίηση 
από έρευνα της J.P. Power.
Έξι μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο, το 
αεροδρόμιο δέχθηκε για άλλη μια φορά 
πυρά μετά από μια «εκκρεμότητα απο-
σκευών» που προκλήθηκε από διακοπές 
πτήσεων λόγω καιρικών συνθηκών, προ-
βλήματα στελέχωσης αεροπορικών εται-
ρειών, καθώς και παγωμένο εξοπλισμό 
φόρτωσης, όπου εκατοντάδες ταξιδιώ-
τες αποχωρίστηκαν από τις αποσκευές 
τους. Εικόνες από το αεροδρόμιο Pearson 
τον Δεκέμβριο έδειξαν εκατοντάδες απο-

σκευές στοιβαγμένες 
μετά από μια μεγάλη 
χειμερινή καταιγίδα 
που προκάλεσε ημέ-
ρες καθυστερήσεων 
και ακυρώσεων πτή-
σεων.
Η νέα επένδυση θα 
επιτρέψει στην δικα-
σ τ ική υπηρεσ ία να 
προσλάβει περίπου 
200 επιπλέον υπαλ-
λήλους «για να χει-

ριστούν καταγγελίες και να βελτιώσουν 
τις διαδικασίες» τα επόμενα τρία χρόνια, 
ανέφερε το υπουργείο.
O Alghabra είπε επίσης ότι οι ταξιδιώτες 
μπορούν να αναμένουν «μεγάλες αλλα-
γές» στα δικαιώματα των Καναδών επιβα-
τών από αυτή την άνοιξη.
Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός είπε ότι 
τα πρωτόκολλα αεροπορικών εταιρειών 
του Καναδά πρέπει να «επανεξεταστούν» 
κατά τη μαρτυρία στις ακροάσεις της Επι-
τροπής Μεταφορών της Βουλής, αφού 
χιλιάδες Καναδοί ταξιδιώτες είχαν καθυ-
στερήσει ή αποκλειστεί κατά την πρό-
σφατη εορταστική περίοδο.
Καταθέτοντας μαζί με μια ομάδα αξιω-
ματούχων του τμήματος, είπε ότι βρίσκε-
ται ήδη σε εξέλιξη μια «πλήρης εξέταση 
του τι συνέβη» και ότι η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα.
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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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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Η 
αστυνομία του Έντμοντον λέει ότι δύο αστυνομικοί πυροβολήθηκαν και σκοτώ-
θηκαν ενώ απαντούσαν σε μια οικογενειακή διαμάχη σε ένα συγκρότημα διαμε-
ρισμάτων και πιστεύεται ότι ο ύποπτος αυτοκτόνησε.
Ο αρχηγός της αστυνομίας Dale McFee είπε οι αξιωματικοί Travis Jordan, 35, 

και Brett Ryan, 30 ετών, πυροβολήθηκαν από έναν άνδρα καθώς έμπαιναν στο κτίριο στα 
βορειοδυτικά της πόλης και πλησίαζαν το διαμέρισμα.
Ο ΜακΦι είπε ότι άλλοι αστυνομικοί μετέφεραν εσπευσμένα τους τραυματίες στο νοσοκο-
μείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Μια γυναίκα που σχετίζεται με τον ύποπτο μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο με απει-
λητικά για τη ζωή της τραύματα και ήταν σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε 
ο McFee. Είπε ότι πιστεύεται ότι ο ύποπτος πέθανε από αυτοτραυματισμό από πυροβόλο 
όπλο.
«Δεν μπορώ να σας πω πόσο συντετριμμένοι είμαστε με την απώλειά τους», είπε στους 
δημοσιογράφους την Πέμπτη, καθώς ο δήμαρχος Αμαρτζέτ Σόχι, ο υπουργός Δημό-
σιας Ασφάλειας της Αλμπέρτα Μάικ Έλις και άλλοι αξιωματούχοι ήταν δίπλα τους. 
«Αυτή τη στιγμή, όλα δείχνουν ότι δεν είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν  τα πυρο-
βόλα όπλα τους».
Ο πρωθυπουργός Τζάσ τ ιν Τριν τό δημοσ ίευσε ένα μήνυμα σ το Twitter. 
«Κάθε μέρα, οι αστυνομικοί θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο για να κρατήσουν τους 
ανθρώπους ασφαλείς», έγραψε.
«Η είδηση ότι δύο αστυνομικοί του Έντμοντον σκοτώθηκαν εν ώρα υπηρεσίας μας θυμίζει 
αυτή την πραγματικότητα. Στέλνω τα συλλυπητήριά μου στους αγαπημένους και τους συνα-
δέλφους των αξιωματικών — είμαστε εδώ για εσάς».

Άνδρας στο Έντμοντον σκότωσε 
δυο αστυνομικούς και στην 
συνέχεια αυτοκτόνησε 

Το NDP θέλει οι Φιλελεύθεροι 
να επεκτείνουν έκπτωση GST, 
να χρηματοδοτήσουν σχολικά 
γεύματα στον προϋπολογισμό

Ο
ι Νεοδημοκράτες έχουν χρησι-
μοποιήσει τη συμφωνία τους με 
τη φιλελεύθερη κυβέρνηση ως 
μοχλό για να πιέσουν για περισ-

σότερους τρόπους εξοικονόμησης χρημά-
των των Καναδών στον επόμενο ομοσπον-
διακό προϋπολογισμό, λέει ο ηγέτης τους 
Jagmeet Singh.
Όταν ο προϋπολογισμός δημοσιοποιηθεί 
αργότερα αυτό το μήνα, ο Singh λέει ότι 
αναμένει να δει περισσότερα δολάρια για 
επεκτατική κάλυψη σε εφήβους, ηλικιω-
μένους και άτομα που ζουν με αναπηρία, 
η οποία ήταν μέρος της συμφωνίας εμπι-
στοσύνης και προσφοράς του NDP με τους 
Φιλελεύθερους.
Είπε ότι θέλει επίσης να δει την κυβέρνηση 
να επεκτείνει την εξάμηνη ώθηση στην 

έκπτωση GST, που εισήχθη το περασμένο 
φθινόπωρο, η οποία διπλασίασε προσω-
ρινά το ποσό που έλαβαν οι Καναδοί.
Οι Φιλελεύθεροι σχεδιάζουν να δημοσιεύ-
σουν τον επόμενο ομοσπονδιακό προϋπο-
λογισμό στις 28 Μαρτίου.
Οι Συντηρητικοί της Αντιπολίτευσης έχουν 
δηλώσει ότι θέλουν να δουν χαμηλότε-
ρους φόρους, ανώτατο όριο στις δαπάνες 
και δέσμευση να βελτιώσουν τη διαθεσι-
μότητα κατοικιών με την απελευθέρωση 
γης και την επιτάχυνση των οικοδομικών 
αδειών. Ο Singh είπε ότι η δημοσιονομική 
προτεραιότητα του NDP είναι να βοηθήσει 
τους Καναδούς να βρουν τρόπους να εξοι-
κονομήσουν χρήματα μέσω εκπτώσεων 
ή άλλων πρωτοβουλιών κόστους ζωής, 
χωρίς να συμβάλλουν στον πληθωρισμό.

Αυστηρότεροι κανόνες του Οντάριο 
σχετικά με τις μαζικές απολύσεις

Η 
κυβέρνηση του Οντάριο προτεί-
νει μια ενημέρωση της εργατικής 
νομοθεσίας που θα δίνει το δικαί-
ωμα στους υπαλλήλους που δου-

λεύουν από το σπίτι να λαμβάνουν ειδοποιή-
σεις απόλυσης.
Οι προτεινόμενες αλλαγές, που ανακοινώθη-
καν τη Δευτέρα, θα καταστήσουν αυτούς τους 
εργαζόμενους επιλέξιμους για την ίδια ελάχι-
στη ειδοποίηση οκτώ εβδομάδων απόλυσης 
ή αμοιβής με τους υπαλλήλους στο γραφείο 
όταν πραγματοποιούνται μαζικές απολύσεις.
Επί του παρόντος, ο νόμος περί προτύπων 
απασχόλησης του Οντάριο (ESA) εφαρμόζε-
ται όταν 50 ή περισσότεροι εργαζόμενοι σε 
μια «εγκατάσταση» απολύονται εντός περι-
όδου τεσσάρων εβδομάδων και τους δίνει το 
δικαίωμα σε οκτώ, 12 ή 16 εβδομάδες ειδο-
ποίηση για μαζική απόλυση.
Όταν πρόκειται για μαζική απόλυση, οι εργα-
ζόμενοι από το σπίτι δεν προστατεύονται 
επειδή δεν αναγνωρίζονται στην τρέχουσα 
εργατική νομοθεσία του Οντάριο.
Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες μπορούν να 
χωρίσουν τις απολύσεις μεταξύ απομακρυ-
σμένων υπαλλήλων και υπαλλήλων εντός 

γραφείου για να αποφύγουν την τήρηση του 
ορισμού της μαζικής απόλυσης. Για παρά-
δειγμα, απολύοντας 40 υπαλλήλους στο γρα-
φείο μαζί με άλλους 20 απομακρυσμένους 
εργαζόμενους. Εάν ψηφιστεί, ο νέος νόμος 
θα αντιμετωπίσει και θα κάλυπτε αυτό το 
υπάρχον κενό παρέχοντας στους απομακρυ-
σμένους εργαζόμενους τις ίδιες προστασίες 
με τους εργαζόμενους στα γραφεία σε περί-
πτωση ευρείας απόλυσης.

Φορτηγάκι παρέσυρε πεζούς - Δύο 
νεκροί και εννέα τραυματίες

Δ
ύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή 
τους και άλλοι εννέα τραυμα-
τίστηκαν όταν ανοικτό ημι-
φορτηγό έπεσε πάνω τους 

στη μικρή πόλη Αμκουί, στην επαρχία 
Κεμπέκ του Καναδά, ανακοίνωσε η αστυ-
νομία τη Δευτέρα.
Ο 38χρονος οδηγός αρχικά διέφυγε, αλλά 
κατόπιν παραδόθηκε στις Αρχές· διενερ-
γείται έρευνα για να εξακριβωθούν οι 
συνθήκες της τραγωδίας, δήλωσε η Ελέν 
Σεν-Πιερ, εκπρόσωπος της αστυνομίας 
της επαρχίας Κεμπέκ (Sûreté du Québec, 
SQ).
Οι νεκροί είναι άνδρες ηλικίας περίπου 70 
και 60 ετών, ενώ οι δύο από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με 
την κυρία Σεν-Πιερ.
Ο 38χρονος Steeve Gagnon αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση που 
προκαλεί θάνατο και οι εισαγγελείς έχουν πει ότι θα ακολουθήσουν και άλλες κατηγο-
ρίες.
Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανέφερε μέσω Twitter πως «η καρδιά του βρί-
σκεται στους κατοίκους της Αμκουί», μικρής πόλης κάπου 6.000 κατοίκων, 415 χιλιόμε-
τρα βορειοανατολικά της πόλης Κεμπέκ.
Το θανατηφόρο συμβάν καταγράφεται έναν μήνα αφού ασκήθηκε ποινική δίωξη για 
φόνο σε οδηγό λεωφορείου που έριξε το όχημά του πάνω σε βρεφονηπιακό σταθμό σε 
προάστιο του Μόντρεαλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο παιδιά.
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εδώ Κύπρος

Τ
ο Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως πρέπει χωρίς 
άλλη καθυστέρηση, να προβεί στη γνωστοποίηση 
των ευρημάτων της μελέτης αναφορικά με τη στα-
τικότητα των πολυκατοικιών στους Κυβερνητικούς 

Οικισμούς, η οποία ολοκληρώθηκε το 2020 αναφέρουν 
οι Δήμαρχοι Λατσιών, Λευκωσίας, Στροβόλου, Λακατά-
μιας και Αγλαντζιάς.
Καλούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον αρμόδιο 
Υπουργό Εσωτερικών, όπως σε συνεργασία με τη νομοθε-
τική εξουσία και τα πολιτικά κόμματα, αφού εγκύψουν, να 
ενημερώσουν τις επηρεαζόμενες Τοπικές Αρχές και τους 
πολίτες, για το δέον γενέσθαι.
Σε κοινή τους ανακοίνωση αναφέρουν ότι σε συνέχεια της 
άτυπης σύσκεψης η οποία πραγματοποιήθηκε, σήμερα 
στα Γραφεία του Δήμου Λατσιών, οι Δήμαρχοι Λατσιών, 
Λευκωσίας, Στροβόλου, Λακατάμιας και Αγλαντζιάς, ανα-
κοινώνουν ότι πρώτον, αναμένεται από το Τμήμα Πολε-
οδομίας & Οικήσεως όπως, χωρίς άλλη καθυστέρηση, 
προβεί στη γνωστοποίηση των ευρημάτων της μελέτης 
αναφορικά με τη στατικότητα των πολυκατοικιών στους 
Κυβερνητικούς Οικισμούς, η οποία ολοκληρώθηκε το 
2020.
Δεύτερον, σημειώνουν, η μέχρι σήμερα επίμονη άρνηση 
να ενημερώσουν αρμοδίως τόσο την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Προσφύγων, Εγκλωβισμένων και Παθόντων, τις 
Τοπικές Αρχές και γενικά το επηρεαζόμενο κοινό, προκα-
λεί εύλογες ανησυχίες αναφορικά με την επικινδυνότητα 

των αναφερόμενων πολυκατοικιών.
Επίσης, σημειώνουν ότι πολυκατοικίες, οικοδομήθηκαν 
πριν από 45 τουλάχιστον χρόνια, χωρίς την τήρηση των 
επίκαιρων κωδίκων αντισεισμικότητας, των απαιτούμε-
νων ελέγχων και εποπτείας, ελέω της επιτακτικής και μαζι-
κής ανάγκης στέγασης του προσφυγικού ρεύματος το 
οποίο δημιούργησε η τουρκική εισβολή του 1974.
«Τα θύματα αυτής της εισβολής, στην πλειοψηφία τους 
σήμερα, συμπολίτες μας τρίτης ηλικίας, παραμένουν 
θυματοποιημένοι και εγκλωβισμένοι σε διαμερίσματα 
ακατάλληλων και εν πολλοίς, πιθανόν, ετοιμόρροπων 
πολυκατοικιών», προσθέτουν.
Οι δήμαρχοι αναφέρουν ότι η «διαχρονική αβελτηρία του 
Κράτους, να προχωρήσει ολιστικά στη διαχείριση του υπό 
αναφορά ζητήματος, δυνατόν να καταστεί εγκληματική, 
σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, όπως έχει δια-
φανεί μέσα και μετά από τους πρόσφατους σεισμούς στη 
Τουρκία και στη Συρία».
«Η καινοφανής προσπάθεια μετακύλησης της ευθύνης, 
από το Κράτος στους ιδιοκτήτες και στις Τοπικές Αρχές, για 
οικοδομές τις οποίες το ίδιο ανήγειρε, το ίδιο επιφανειακά 
και αποσπασματικά συντηρεί, το ίδιο, ενίοτε κατεδαφίζει 
και ανοικοδομεί τα τελευταία χρόνια, είναι απαράδεκτη. 
Ουδείς εκ των δήμων, διαθέτει τους απαιτούμενους οικο-
νομικούς και ανθρώπινους πόρους να εκκενώσει, να στε-
γάσει, να κατεδαφίσει και να ανοικοδομήσει τις επικίνδυ-
νες, εξ’ όσων διαφαίνεται, πολυκατοικίες», προσθέτουν.

Δήμαρχοι ζητούν γνωστοποίηση των ευρημάτων 
μελέτης στατικότητας πολυκατοικιών

Στη Βουλή ο νόμος περί Αποβλήτων

Σ
υνεχίστηκε η συζήτηση στην Κοινοβου-
λευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος για τους 
περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων 
από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανο-

νισμούς του 2021.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Πρόεδρος του 
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασίας Πολιτών, 
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, υπέδειξε ότι η συζή-
τηση αυτή χρονολογείται από το 2021 και θα πρέ-
πει να ολοκληρωθεί.
Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, 
ανέφερε ότι εφόσον έχουν ακουστεί οι απόψεις 
όλων των φορέων, είναι η ώρα της Βουλής να προ-
χωρήσει ανάλογα.
Η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος ανέ-
φερε ότι το κείμενο με τους κανονισμούς που 
έστειλε το Τμήμα μπορεί να υπερκεράσει τις ανη-
συχίες όλων των εμπλεκόμενων μερών. Ακόμη, 
εξέφρασε την παράκληση του Τμήματος να προχω-
ρήσει η ψήφιση των κανονισμών από τη Βουλή το 
συντομότερο δυνατόν, θέση με την οποία συμφώ-
νησε και ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας.
Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων συμφώνησε 

επίσης με τη θέση του Τμήματος Περιβάλλοντος, 
προσθέτοντας ότι οι διαδικασίες πρέπει να επιτα-
χυνθούν και να δημιουργηθούν σχετικά έντυπα.
Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ εξέ-
φρασε τον σκεπτικισμό του Επιμελητηρίου για 
τους συζητούμενους κανονισμούς και έκανε λόγο 
για «αδικία ως προς τις αδειοδοτημένες μονάδες 
επεξεργασίας αποβλήτων».
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εκφράστηκε η 
ανησυχία για περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις 
προσωρινές μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, 
και επισημάνθηκε ότι οποιαδήποτε μεταφορά 
αποβλήτων από το εργοτάξιο πρέπει να γίνεται σε 
αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας αποβλή-
των.
Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων 
Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) ανέ-
φερε ότι οι μεταφορές αποβλήτων γίνονται εντός 
των εργοταξίων, ενώ ο εκπρόσωπος του Παγκύ-
πριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Χωματουργι-
κών Εργασιών, Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων πρό-
τεινε τροποποιήσεις στους κανονισμούς, με τις 
οποίες συμφώνησε το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Τ
ο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στηρίζει και 
θα εξακολουθήσει να στηρίζει και να ενισχύει δράσεις που προ-
άγουν την παιδεία, τη συναισθηματική ενδυνάμωση και τις γνω-
στικές δεξιότητες των παιδιών, αναφέρει η Υπουργός Παιδείας 

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, χαρακτηρίζοντας μορφωτικό αγαθό τα βιωματι-
κά ποιητικά εργαστήρια που έγιναν παγκύπρια, κατά τη σχολική χρονιά 
2021-2022, σε 14 γυμνάσια, λύκεια και ΤΕΣΕΚ.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου, πρόσφατα παρουσιά-
στηκε, στη βιβλιοθήκη του Λανιτείου Λυκείου Λεμεσού, ο Α’ τόμος των 
Βιωματικών Ποιητικών Εργαστηρίων, υπό τον γενικό τίτλο  «Μια χαρα-
μάδα στο κλειστό παράθυρο, να γίνει δύναμη ζωής». 
Σε χαιρετισμό της, που διάβασε ο Διευθυντής Γενικής Εκπαίδευσης, Δρ 
Λούης Κυπριανός, η Υπουργός Παιδείας τόνισε τον ιδιαίτερο ενθουσια-
σμό για το παραχθέν έργο των Βιωματικών Ποιητικών Εργαστηρίων και 
υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους καινοτόμες δράσεις και συνέργειες λει-
τουργούν ως μορφωτικό αγαθό διά μέσου του οποίου κάθε πεδίο νοη-
μοσύνης δραστηριοποιεί τους εμπλεκόμενους και τους απελευθερώνει.
Η κ. Μιχαηλίδου συνεχάρη την Χρυσούλα Αλεξάνδρου, εμπνεύστρια 
και εμψυχώτρια της πρωτοβουλίας των Βιωματικών Ποιητικών Εργαστη-
ρίων, καθώς και τους υπόλοιπους συντελεστές στο σύνολό τους.
Διαβεβαίωσε τέλος, στο χαιρετισμό της, πως το  Υπουργείο Παιδείας, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, στηρίζει και θα εξακολουθήσει να στηρίζει 
και να ενισχύει δράσεις που προάγουν την παιδεία, τη συναισθηματική 
ενδυνάμωση και τις γνωστικές δεξιότητες των παιδιών.
Ακολούθως, ο Δρ Λούης Κυπριανός προέβη στην παρουσίαση της  
έκδοσης του εν λόγω τόμου, σημειώνοντας πως τα Βιωματικά Ποιητικά 
Εργαστήρια είναι μια καινοτόμος δράση της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής 
Εκπαίδευσης του ΥΠΑΝ και ως μια διαδραστικά εξελισσόμενη και αμφί-
δρομη διαδικασία παραγωγής - πρωτίστως ποιητικού λόγου -  δρα ως 
μορφωτικό αγαθό διά μέσου του οποίου κάθε πεδίο νοημοσύνης δρα-
στηριοποιεί τους εμπλεκόμενους και τους απελευθερώνει.
Η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΝ, πρόσθεσε, στηρίζει τα 
Βιωματικά Ποιητικά Εργαστήρια  ως μία διαθεματική  και διεπιστημο-
νική δράση η οποία εμπλέκει ενεργά εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικο-
τήτων.
Ανέφερε δε ότι η πρώτη έκδοση  περιλαμβάνει περιεκτικά τις δημιουρ-
γίες διακοσίων περίπου μαθητών και μαθητριών που συμμετείχαν σε 
αυτά και συγκεκριμένα ποιήματα στην ελληνική γλώσσα, ποιήματα 
μεταφρασμένα σε άλλες γλώσσες, δημοσιογραφικό λόγο, εικαστικές 
δημιουργίες και προσωπικές εμπειρίες.
Από την πλευρά της η εμπνεύστρια της πρωτοβουλίας, Χρυσούλα Αλε-
ξάνδρου, ανέφερε πως οι εμπειρίες, ως οι αποσκευές των εμπλεκόμε-
νων, συνέτειναν στο να γίνουν φως και ζωή στο μαγευτικό ταξίδι των 
Βιωματικών Ποιητικών Εργαστηρίων.
«Έτσι, τα παιδιά, ως οι βασικοί ταξιδιώτες βιώνοντας τα τραγικά και 
ανάλγητα, τα άτεγκτα και στυγνά της εποχής μας, απέδειξαν μέσα από το 
μεγαλείο της ψυχής τους, πως έχουν τη δύναμη να γεμίζουν τις χαραμά-
δες του κόσμου τους με τα δικά τους όνειρα, τα γνήσια και ανέπαφα από 
τον κόσμο τον ενηλίκων», είπε και τόνισε πως τα όνειρα αυτά, οφείλει 
ο εκπαιδευτικός κόσμος να τα προστατεύει και να τα ενισχύει με κάθε 
τρόπο.
Την εκδήλωση χαιρέτισε και η διευθύντρια του Λανιτείου Λυκείου, 
Μυρτώ Πουαγκαρέ, η οποία υπέδειξε πως, όταν τα παιδιά δημιουργούν, 
όταν ξεκλειδώνουν τα ταλέντα τους, όταν εκφράζουν τον εσωτερικό τους 
κόσμο, όταν ανοίγουν τα φτερά τους, όταν δημιουργούν, γεμίζουν με 
περηφάνια και χαρά τους ενήλικες, δίνουν ελπίδα για το μέλλον, μεταλα-
μπαδεύοντας την ουσιαστική σημασία της παιδείας.

Υπουργός Παιδείας: 
Mορφωτικό αγαθό τα 
βιωματικά ποιητικά εργαστήρια
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

 Στο στάδιο της 
ετοιμασίας έκθεσης για να 
διαπιστωθεί κατά πόσον 
προκύπτουν οποιαδήποτε 
πειθαρχικά αδικήματα, 
βρίσκεται η υπόθεση του 
τέως Διοικητή της ΥΚΑΝ, 
Μιχάλη Κατσουνωτού, 
δήλωσε σήμερα ο Αρχηγός 
Αστυνομίας Στέλιος 
Παπαθεοδώρου

Σ
ε δηλώσεις του μετά τη 
συνάντηση που είχε η 
ηγεσία της Αστυνομίας 
με την Υπουργό Δικαι-

οσύνης Αννα Κουκκίδου Προ-
κοπίου και ερωτηθείς σχετικά, 
ο Αρχηγός Αστυνομίας είπε ό-
τι «η υπόθεση αυτή βρίσκεται 
στην ετοιμασία έκθεσης για να 
δούμε κατά πόσο προκύπτουν 
οποιαδήποτε πειθαρχικά αδι-
κήματα».
«Αναμένω όμως σύντομα ότι 
θα έχουμε σχετική έκθεση», 
σημείωσε.
Απαντώντας σε ερώτηση αν εκ 
πείρας όταν προκύπτουν ποι-
νικά αυτό δεν συνεπάγεται με 
πειθαρχικά, ο κ. Παπαθεοδώ-
ρου είπε ότι όταν προκύπτουν 
ποινικά αδικήματα, «εκ πείρας 
σας λέω προχωρούν πρώτα τα 
ποινικά αδικήματα και ακολού-
θως αν υπάρχει καταδίκη εκδι-
κάζεται από σχετική επιτροπή 
ή από προεδρεύοντα».
Αλλά, σημείωσε, «είναι δύο 
ξεχωρισ τές και παράλληλες 
διαδικασίες και μάλιστα πολ-
λές φορές μπορεί να συντρέ-
χουν παράλληλα και υπάρχει 
σχετική νομολογία σε αυτό».
Σε παρατήρηση ότ ι υπάρχει 
μια κριτική ότι υπάρχουν χρο-
νοβόρες διαδικασίες σε ό,τ ι 
αφορά τις πειθαρχικές και σε 
ό,τι αφορά αυτή την υπόθεση 
και σε ό,τι αφορά την υπόθεση 

Μεταξά, ο Αρχηγός Αστυνο-
μίας απάντησε ότι από το 2017 
τροποποιήθηκαν οι σχετικοί 
κανονισμοί και η Επιτροπή δεν 
αποτελείται μόνο από μέλη της 
Αστυνομίας, αλλά και λειτουρ-
γούς και της Νομικής Υπηρε-
σίας αλλά και λειτουργούς της 
υπόλοιπης δημόσιας υπηρε-
σίας.
Πρόκειται, είπε, γ ια ανεξάρ-
τητες επιτροπές, στις οποίες ο 
Αρχηγός δεν μπορεί να δώσει 
καμία οδηγ ία και ο σκοπός 
αυτός ήταν αμερόληπτα και 
αντικειμενικά να εκδικάσουν 
τις υποθέσεις.
Ερωτηθε ίς  αν θεωρε ί  πως 
υπάρχει καθυστέρηση, ο κ. 
Παπαθεοδώρου είπε ότι μπο-
ρεί να υπάρχουν αντικειμενικά 
προβλήματα, προσθέτοντας ότι 
δεν τα γνωρίζει προσωπικά, 
εναπόκειται στην Επιτροπή να 
προχωρήσει, η οποία σύμφωνα 
με τους κανονισμούς θα πρέπει 
να ακολουθήσει στο μέτρο του 
δυνατού την ποινική διαδικα-
σία, ώστε να προ-
χωρήσουν αυτές 
οι υποθέσεις.

Μεμονωμένα 
περ ισ τατ ικά 
και προσφο-
ρά Αστυνομί-
ας
Σε παρατήρηση 
δημοσιογράφου ότι τον τελευ-
ταίο καιρό με διάφορα σκάν-
δαλα είδαμε να πλήττεται το 
κύρος της Αστυνομίας και αν 
θεωρεί ότι χρειάζονται αλλαγές 
ή τομές στην Αστυνομία, που 
θα δώσουν μια διαφορετική 
εντύπωση στον κόσμο, ο Αρχη-
γός Αστυνομίας είπε ότι η δια-
χρονική προσφορά της Αστυ-
νομίας είναι εκεί.
«Είπα και νωρίτερα σήμερα 
ότι η Αστυνομία είναι σε κάθε 

δραστηριότητα των πολιτών 
που βρίσκονται σ την Κυπρι-
ακή Δημοκρατία. Στις χαρές, 
στις λύπες και σε κάθε δραστη-
ριότητα που ο πολίτης κάμνει. 
Εμείς βρισκόμαστε συνέχεια 
δίπλα στον πολίτη. Προσπα-
θούμε με κάθε τρόπο, ούτως 
ώστε να προσφέρουμε καλύ-
τερες υπηρεσίες με όλες μας τις 
δυνάμεις, με όλες τις συναφείς 
υπηρεσίες είτε είναι λιμενική 
είτε είναι ΜΜΑΔ. Μας ενδι-
αφέρει η ασφάλεια των πολι-
τών», πρόσθεσε.
Συνεχίζον τας, ο κ. Παπαθε-
οδώρου είπε ότι δεν μπορεί 
κάποια μεμονωμένα περιστα-
τικά, «θεωρώ, να προσβάλουν 
το κύρος της Αστυνομίας».
«Η προσφορά της Ασ τυνο-
μίας είναι εκεί και φαίνεται 
στις καθημερινές της δράσεις 
παρά τα οποιαδήποτε ζητή-
ματα έχουμε να αντιμετωπί-
σουμε είτε με τις υποδομές μας 
είτε με το προσωπικό. Έτσι για 
να αντιληφθείτε και να είναι 

κα ι  σ ω σ τ ό  τ ο 
μήνυμα μου, με 
715 σήμερα κενές 
θέσεις αλλά και 
περίπου 400 μέλη 
ε κ π α ι δ ε υ ό μ ε -
νους, περίπου το 
1/5 της Αστυνο-
μίας είναι μια νέα 
γεν ιά ασ τυνομι-

κών, τους οποίους θα προσπα-
θήσουμε να εκπαιδεύσουμε 
ορθά την επόμενη τριε τ ία, 
ούτως ώστε να βγουν σωστοί 
επαγγελματίες από την Αστυ-
νομική Ακαδημία σταδιακά», 
συμπλήρωσε.

Επτά θανατηφόρα τον Ι-
ανουάριο - Μάρτιο 2023
Ερωτ ηθε ίς  γ ια  τα  τ ροχα ία 
δυστυχήματα και αν θα έπρεπε 
να υπάρχουν αυσ τηρότερε ς 

ποινές ούτως ώστε να είναι ένα 
αποτρεπτικό μέτρο και αυτό, με 
αφορμή και πρόσφατη καταδίκη 
για τροχαίο, ο Αρχηγός Αστυνο-
μίας είπε ότι δεν έχουν συζητή-
σει σήμερα αυτό το θέμα.
«Δεν είναι μόνο οι καταδίκες. 
Δεν ξέρω αν θα γίνει οποια-
δήποτε έφεση εκ μέρους της 
κατηγορούσας αρχής. Αυτό 
που θέλουμε να ξέρει ο κόσμος 
ε ίνα ι  ό τ ι  βρισκόμασ τ ε  σ ε 
συνεργασία με το Συμβούλιο 
Οδικής Ασφάλειας που είναι 
κάτω από την εποπτεία του 
Υπουργείου Μεταφορών, σε 
μια συνεχή προσπάθεια δια-
φώτισης, πρόληψης των δυστυ-
χημάτων, γ ιατί γ ια μας κάθε 
σοβαρή τροχαία σύγκρουση, 
πόσο μάλλον θανατηφόρα, 
είναι εκεί και διερωτάσαι για 
κάθε δυστύχημα τι συνέβη», 
πρόσθεσε.
Ο κ. Παπαθεοδώρου είπε ότι 
είχαμε έξι θανατηφόρα τροχαία 
δυστυχήματα τον Ιανουάριο, 
κανένα, ευτυχώς, με εξαίρεση 
κάποιους που είναι ακόμα στο 
νοσοκομείο, τον Φεβρουάριο 
και το πρώτο θανατηφόρο το 
προχθεσινό στην Ποταμιά για 
τον Μάρτιο.
«Δεν είναι σωστό να μιλούμε με 
αριθμούς, αλλά πολλές φορές 
είναι αναγκαίο. Είμαστε σε μια 
συνεχή προσπάθεια αλλά δεν 
είναι μόνο η Αστυνομία που 
συνδράμει σ την μείωση των 
δυστυχημάτων. Είναι διαφώ-
τιση, είναι τα σχολεία, είναι οι 
δρόμοι, ε ίναι τα αυτοκίνητα 
νέας τ ε χνολογ ίας, οπωσδή-
ποτε η οικογένεια, ούτως ώστε 
να μην θρηνούμε θύματα στην 
άσφαλτο. Αυτό είναι το ζητού-
μενο και αυτό επιζητούμε την 
προσοχή κάθε οδηγού, ούτως 
ώστε να αποφευχθεί σοβαρή 
ή θανατηφόρα σύγκρουση», 
συμπλήρωσε.

32 χρόνος ελληνοκύπριος 
κάτοικος Αγίας Νάπας συνελή-
φθηκε για αδικήματα άσεμνης 
πράξης, ανήθικων προβολών 
και διασάλευση της ειρήνης ενώ 
κατά την σύλληψη του επιτέθηκε 
εναντίον μελών της αστυνομίας.
Συγκεκριμένα την 14/3/23 το 
απόγευμα μέλη του αστυνο-
μικού σταθμού Αγίας Νάπας 
μετέβησαν στην οικία 32 χρό-
νου ελληνοκύπριου από την 
Αγία Νάπα για να εκτελέσουν 
ένταλμα σύλληψης το οποίο 
εξασφαλίστηκε εναντίον του 
από το Επαρχιακό Δικαστή-
ριο Αμμοχώστου σε σχέση με 
υπόθεση άσεμνης πράξης, ανή-
θικων προβολών και διασά-
λευσης της ειρήνης που δια-
πράχθηκε στις 10/3/23 αργά 
το απόγευμα στην Αγία Νάπα. 
Η καταγγελία είχε γίνει από 
37 χρονη αλλοδαπή μόνιμη 
κάτοικο Κύπρου η οποία κατά 
τον επίδικο χρόνο περπατούσε 
σε παραλιακό δρόμο στην Αγία 
Νάπα και προσεγγίστηκε από 
άγνωστο της άντρα ο οποίος 
επέβαινε σε αυτοκίνητο συγκε-
κριμένης περιγραφής.
Ο άγνωστος της άντρας προ-
φασίστηκε ότι δεν μπορούσε 
να βρει το κινητό του τηλέφωνο 
και της ζήτησε την βοήθεια της 
να τον καλέσει από το δικό της 
τηλέφωνο για να το εντοπίσει. 
Στην προσπάθεια της να τον 
καλέσει ο άγνωστος άντρας 
κατέβηκε από το αυτοκίνητο 
του και τότε η 37 χρονή αντιλή-
φθηκε ότι ήταν γυμνός από την 
μέση και κάτω και φαίνονταν τα 
γεννητικά του όργανα.
Η 37 χρονη πανικοβλήθηκε και 
άρχισε να κινείται μακριά του 
ενώ αυτός συνέχισε να την καλεί 
να τον βοηθήσει. Από εξετάσεις 
την αστυνομίας προέκυψε μαρ-
τυρία εναντίον του 32 χρόνου 
και στις 14/3/23 εναντίον του 
εξασφαλίστηκε ένταλμα σύλ-
ληψης. Κατά την προσπάθεια 
των μελών της αστυνομίας να 
συλλάβουν τον 32 χρονό αυτός 
έφερε αντίσταση κατά την σύλ-
ληψη και επιτέθηκε εναντίον 
των αστυνομικών κλωτσώντας 
τους και δαγκώνοντας τους. 

Γυμνός στο αμάξι 
την έτρεχε να 
της ζητήσει το 
τηλέφωνο - Δάγκωσε 
αστυνομικούς

Αρχηγός Αστυνομίας: Στο στάδιο ετοιμασίας η 
έκθεση για την υπόθεση Κατσουνωτού
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διεθνή νέα

Μ
ε 12 κατηγορίες βαρύνεται Κι-
νέζος μεγιστάνας, ο Χο Γουάν 
Κοκ, που διατηρούσε στενούς 
δεσμούς με τους λεγόμενους 

τραμπικούς Ρεπουμπλικανούς, συμπεριλαμ-
βανομένου του πρώην επικεφαλής Στρατη-
γικής του Λευκού Οίκου, Στιβ Μπάνον, και 
συνελήφθη για συνωμοσία για τη διάπραξη 
απάτης, ύψους 1 δισ. δολαρίων.
Οι κατηγορίες, που ανακοινώθηκαν από 
Αμερικανό νομικό, περιλαμβάνουν την 
παρακολούθηση, τη διατάραξη της ασφά-
λειας, όπως και τη διασπάθιση μαύρου χρή-
ματος.
Συγκεκριμένα, ο Κινέζος επιχειρηματίας 
ηγήθηκε ενός δικτύου απάτης που αφο-
ρούσε σε χιλιάδες διαδικτυακούς ακολού-
θους του.
Ο Κοκ κατηγορείται ότι με τα χρήματα που 
απέσπασε αγόρασε μια βίλα σχεδόν 5.000 
τμ., μια Ferrari αξίας 3,5 εκατ. δολαρίων, 
ενώ κατέβαλε και 37 εκατ. δολάρια για ένα 
πολυτελές γιοτ.

Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει τριγ-
μούς και σε άλλους πολιτικούς κύκλους 
πέραν των τραμπικών. Τον Οκτώβριο του 
2022, ο κάτοικος της Νέας Υόρκης εξη-
γούσε πώς οι κινήσεις του για να αγοράσει 
ρετιρέ σε πολυτελές κτίριο της 5ης Λεωφό-
ρου επηρεάστηκαν από τον πρώην πρωθυ-
πουργό της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ.
Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, ο Κοκ 
βρίσκεται στο στόχαστρο των κινεζικών 
αρχών για σκάνδαλο διαφθοράς και παρα-
κολούθησης.
Καταγγέλλεται, δε, ότι ο Κινέζος έχει κατα-
βάλει δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε συμβού-
λους του Τραμπ, ανάμεσα στους οποίους 
και ο ο Στιβ Μπάνον, για την ανατροπή του 
αμερικανικού εκλογικού αποτελέσματος 
του 2020.
Ο Μπάνον ήταν επικεφαλής της εκστρα-
τείας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ όταν 
γνώρισε τον Κοκ, στη διάρκεια του 2016 και 
μάλιστα αποκαλούσε τον Κινέζο ως «Ντό-
ναλντ Τραμπ του Πεκίνου»...

Οι ελβετικές Αρχές δήλωσαν 
ότι η Credit Suisse πληροί τις 
εποπτικές απαιτήσεις κεφαλαίου 
και ρευστότητας - Ποια σενάρια 
εξετάζονται

Α
ίτηση για κρατική βοήθεια υπέ-
βαλε η Credit Suisse, σύμφωνα 
με τους Financial Times, μετά το 
κραχ. Από την πλευρά της, η Κε-

ντρική Τράπεζα της Ελβετίας είπε ότι θα 
παράσχει ρευστότητα στην τράπεζα, «εάν 
χρειαστεί».
«Η Credit Suisse πληροί τις απαιτήσεις 
κεφαλαίου και ρευστότητας που επιβάλ-
λονται σε συστημικά σημαντικές τρά-
πεζες. Εάν είναι απαραίτητο, η SNB θα 
παρέχει ρευστότητα» τονίζουν σε κοινή 
δήλωσή τους η κεντρική τράπεζα και η 
ελβετική εποπτική αρχή (FINMA). 
Αναφέρουν ακόμη ότι «η εποπτική αρχή 
της ελβετικής χρηματοπιστωτικής αγοράς 
FINMA και η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα 
(SNB) διαβεβαιώνουν ότι τα προβλήματα 
ορισμένων τραπεζών στις ΗΠΑ δεν απο-
τελούν άμεσο κίνδυνο μετάδοσης για τις 
ελβετικές χρηματοπιστωτικές αγορές. 
Οι αυστηρές απαιτήσεις κεφαλαίου και 
ρευστότητας που ισχύουν για τα ελβετικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διασφαλί-
ζουν τη σταθερότητά τους. Η Credit Suisse 
πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευ-
στότητας που επιβάλλονται σε συστημικά 
σημαντικές τράπεζες. Εάν είναι απαραί-
τητο, η SNB θα παρέχει ρευστότητα στην 
CS».
Η FINMA και η SNB επισημαίνουν ακόμη 
σε αυτήν την κοινή δήλωση ότι δεν υπάρ-
χουν ενδείξεις άμεσου κινδύνου μετάδο-
σης για τα ελβετικά ιδρύματα λόγω της 
τρέχουσας αναταραχής στην τραπεζική 

αγορά των ΗΠΑ.
Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται πως «ο 
κανονισμός στην Ελβετία απαιτεί απ’ όλες 
τις τράπεζες να διατηρούν αποθέματα 
ασφαλείας κεφαλαίου και ρευστότητας 
που πληρούν ή υπερβαίνουν τις ελάχι-
στες απαιτήσεις των προτύπων της Βασι-
λείας. Επιπλέον, οι συστημικά σημαντι-
κές τράπεζες πρέπει να πληρούν υψηλότε-
ρες απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευστότη-
τας. Αυτό επιτρέπει την απορρόφηση των 
αρνητικών επιπτώσεων μεγάλων κρίσεων 
και κρίσεων».
«Η χρηματιστηριακή αξία της Credit 
Suisse και η αξία των χρεογράφων της 
έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από τις αντι-
δράσεις της αγοράς τις τελευταίες ημέ-
ρες. Η FINMA βρίσκεται σε πολύ στενή 
επαφή με την τράπεζα και έχει πρόσβαση 
σε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται 
με το εποπτικό δίκαιο. Σε αυτό το πλαί-
σιο, η FINMA επιβεβαιώνει ότι η Credit 
Suisse πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις 
κεφαλαίου και ρευστότητας που ισχύ-
ουν για συστημικά σημαντικές τράπεζες. 
Επιπλέον, η SNB θα παρέχει ρευστότητα 
στην τράπεζα που είναι ενεργή σε παγκό-
σμια κλίμακα εάν χρειαστεί. Η FINMA και 
η SNB παρακολουθούν τις εξελίξεις πολύ 
στενά και βρίσκονται σε στενή επαφή με 
το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομι-
κών για να διασφαλίσουν τη χρηματοπι-
στωτική σταθερότητα» καταλήγει η ανα-
κοίνωση.
Η διοίκηση της τράπεζας και αξιωματού-
χοι της ελβετικής κυβέρνησης, όπως ανα-
φέρει το Bloomberg, επικαλούμενο πρό-
σωπα με γνώση του θέματος, εξετάζουν 
μια σειρά επιλογών. Στο τραπέζι έχει τεθεί 
και η πιθανότητα διάσπασης της τράπεζας 
και η διερεύνηση συμπόρευσης με την 
UBS Group.

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

www.hellasnews-radio.com

Για απάτη $1 δισ. συνελήφθη Κινέζος 
μεγιστάνας και στενός συνεργάτης 
του Τραμπ 

Π
λήρης ημερών, στα 98 του, έφυ-
γε από τη ζωή, ο Ιάπωνας δισε-
κατομμυριούχος Μασατόσι Ίτο, 
που «έχτισε» την περιουσία του 

μετατρέποντας την εταιρεία μίνι μάρκετ 
7-Eleven σε κολοσσό που δραστηριοποι-
είται σε Ασία και Αμερική.
Η φίρμα έχει σήμερα πάνω από 83.000 
καταστήματα σε όλο τον κόσμο, από τα 
οποία περίπου το ένα τέταρτο βρίσκεται 
στην Ιαπωνία.
Η παρουσία του Ίτο στο εμπόριο άρχισε 
το 1956, από μία μικρή επιχείρηση κατα-
στημάτων ένδυσης στο Τόκιο την οποία 
διηύθυνε ο ετεροθαλής αδερφός του.
Αρχικά ο Ίτο την μετονόμασε σε Ito-
Yokado και την μετέτρεψε σε αλυσίδα 
μικρών καταστημάτων τροφίμων, ακόμη 
και ενδυμάτων.
Σε ένα ταξίδι του στις ΗΠΑ, στέλεχος 
της Ito-Yokado γνώρισε τα καταστή-
ματα της 7-Eleven, τα οποία ανήκαν στην 
Southland Corporation. Οι δύο εται-
ρίες συμφώνησαν να συνεργαστούν 

και, σύντομα, το 1974, άνοιξε το πρώτο 
7-Eleven στην Ιαπωνία.
Λίγα χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 
1990, η Ito-Yokado έφτανε να αποκτή-
σει πλειοψηφικό μερίδιο στην Southland 
Corporation.
Ο Ίτο παραιτήθηκε το 1992 (παρέμεινε 
επίτιμος πρόεδρος) με την κατηγορία ότι 
προχώρησε σε πληρωμένες στην ιαπω-
νική μαφία, τη γιακούζα για να τηρήσουν 
την τάξη σε μια συνέλευση των μετόχων.

Μασατόσι Ίτο: Πέθανε ο Ιάπωνας 
«αυτοκράτορας» των μίνι μάρκετ - Είχε 
83.000 σε όλο τον κόσμο



2117 Μαρτίου 2023
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Σ
υνεχίζεται το κατασκοπευτικό θρί-
λερ πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα 
για το αμερικανικό drone, καθώς 
σύμφωνα με δηλώσεις του γραμμα-

τέα του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, 
η Μόσχα θα επιχειρήσει να εντοπίσει το βυ-
θισμένο drone. 
«Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το ανα-
κτήσουμε ή όχι, αλλά πρέπει να γίνει. Και 
σίγουρα θα εργαστούμε πάνω σε αυτό», 
τόνισε χαρακτηριστικά ο Νικολάι Πατρού-
σεφ. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες - σύμφωνα με δηλώσεις αξι-
ωματούχου του Πολεμικού Ναυτικού - δεν 
έχουν στην περιοχή πολεμικά πλοία. 
Υπενθυμίζεται ότι τη Τρίτη ο Σύμβουλος 
Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζον Κίρμπι 
δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον έχει λάβει όλα 
τα μέτρα για την προστασία των πολύτιμων 
στοιχείων που έχουν σχέση με το drone που 

κατέπεσε στη Μαύρη Θάλασσα. 
«Χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, 
αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχουμε 
λάβει μέτρα για να προστατεύσουμε πολύ-
τιμα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το 
συγκεκριμένο drone. Είναι ιδιοκτησία 
των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφανώς δεν 
θέλουμε να δούμε κανέναν να το πιάνει στα 
χέρια του πέρα   από εμάς», δήλωσε ο Αμερι-
κανός αξιωματούχος.
Σύμφωνα με τον Κίρμπι οι ΗΠΑ θα ήθελαν 
να βρουν το drone, ωστόσο εάν το πράξει η 
Ρωσία «τότε η ικανότητά της να εκμεταλλευ-
θεί χρήσιμες πληροφορίες θα έχουν ελαχι-
στοποιηθεί πολύ». Πάντως, δύο Αμερικανοί 
αξιωματούχοι μίλησαν στο CNN και επισή-
μαναν ότι οι ΗΠΑ διέγραψαν το ευαίσθητο 
λογισμικό του drone έτσι ώστε η Ρωσία να 
μην καταφέρει να μαζέψει μυστικές πληρο-
φορίες. 

Σ
ε ακόμη μία αύξηση των επιτο-
κίων, παρά τις τραπεζικές ανατα-
ράξεις και τις ανησυχίες για την 
Credit Suisse, προχώρησε η Ευ-

ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), δίνο-
ντας συνέχεια στην προσπάθεια αναχαί-
τισης του επίμονου πληθωριστικού προ-
βλήματος.
Πιο συγκεκριμένα, οι κεντρικοί τραπε-
ζίτες της Ευρωζώνης προχώρησαν σε 
παρέμβαση 50 μονάδων βάσης, αναθε-
ωρώντας στο 3,5% το βασικό επιτόκιο 
(από 3% προηγουμένως), στο 3% το επι-
τόκιο καταθέσεων (από 2,5% προηγου-
μένως) και σε 3,75% το επιτόκιο οριακές 
χρηματοδότησης (από 3,25% προηγου-
μένως).
«Το εκτελεστικό συμβούλιο παρακολου-
θεί εκ του σύνεγγυς τις τρέχουσες εντά-
σεις στις αγορές και δηλώνει έτοιμο να 
απαντήσει για να διατη-
ρήσει τη σ ταθερότητα 
των τιμών και του χρη-
ματοπιστωτικού τομέα» 
α ν α φ έ ρ ε τ α ι ,  μ ε τ α ξ ύ 
άλλων, στη σχετική από-
φαση.
Και προσ τ ίθε ται:  «Οι 
ε υ ρ ω π α ϊ κ έ ς  τ ρ ά π ε -
ζες είναι ανθεκτικές, με 
ισχυρή κεφαλαιακή θέση και εύρωστη 
ρευστότητα. Σε κάθε περίπτωση, η εργα-
λειοθήκη της ΕΚΤ είναι πλήρως εφοδι-
ασμένη για να παράσχει στήριξη στον 
χρηματοπιστωτικό κλάδο, εφόσον απαι-
τηθεί».

Οι εκτιμήσεις για πληθωρισμό, 
ανάπτυξη
Παράλληλα, η ΕΚΤ δημοσίευσε και 
τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις για την 
πορεία του πληθωρισμού, προβλέποντας 
ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα δια-
μορφωθεί στο 5,3% το 2023, στο 2,9% 
το 2024 και στο 2,1% το 2025. Όσον 
αφορά τον δομικό πληθωρισμό (εξαιρεί 
την ενέργεια και τα τρόφιμα), οι τιμές θα 
παραμείνουν ισχυρές, καθώς θα ανήλ-
θουν σε 4,6%, 2,5% και 2,2% αντίστοιχα.
Σχετικά με την ανάπτυξη, οι ιθύνοντες 
της Φρανκφούρτης αναθεώρησαν την 
πορεία του ΑΕΠ στο +1% για φέτος, χάρη 
στη μείωση των ενεργειακών τιμών και 
την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Το 
2024 και το 2025, δε, προβλέπεται επιτά-
χυνση στο 1,6%, κάτι που θα εδράζεται 

στην εύρωστη αγορά εργασίας, στη βελ-
τίωση της εμπιστοσύνης και στην ανά-
καμψη των εισοδημάτων.
Εν συγκρίσει με τις προηγούμενες προ-
βλέψεις της ΕΚΤ (Δεκέμβριος 2022), οι 
διαφορές εντοπίζονται στην υψηλότερη 
εκτίμηση για τον δομικό πληθωρισμό 
του 2023 και στις χαμηλότερες εκτιμή-
σεις για την ανάπτυξη της διετίας 2024 
– 2025.

Τι εκτιμούν οι αναλυτές
Η σημερινή απόφαση της κεν τρικής 
τράπεζας επέρχεται σε μια ιδιαιτέρως 
δύσκολη συγκυρία για την Ευρώπη, μετά 
την ανάφλεξη των ανησυχιών για τη βιω-
σιμότητα της Credit Suisse. Η ελβετική 
τράπεζα αναγκάστηκε να ζητήσει έκτα-
κτη χρηματοδότηση έως 50 δισ. φρά-
γκων από την SNB (Ελβετική Κεντρική 

Τράπεζα), προκειμένου 
να καλύψει τις βραχυπρό-
θεσμες ανάγκες της.
Ωστόσο, πολλοί αναλυ-
τές θεωρούν ότι το πρό-
βλημα δεν έχει λυθεί, 
εκφράζοντας τον φόβο 
για μια επανάληψη των 
γεγονότων του 2007 – 
2009, με την Credit Suisse 

να «ντύνεται» Lehman Brother’s και 
ενδεχόμενη κατάρρευσή της να πυροδο-
τεί ένα ντόμινο αρνητικών εξελίξεων.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, πολλοί ανα-
λυτές εκτιμούν ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να 
επιβραδύνει ή και να σταματήσει τις 
αυξήσεις επιτοκίων, οι οποίες ναι μεν 
συνδράμουν στην αναχαίτιση του επί-
μονου πληθωρισμού, αλλά ταυτόχρονα 
υποσκάπτουν την οικονομία και «φου-
σκώνουν» το κόστος δανεισμού.
Έτσι, δεν αποκλείεται τους επόμενους 
μήνες να ακολουθήσουν ηπιότερες 
παρεμβάσεις, προκειμένου να μην τεθεί 
σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό χρηματοπιστω-
τικό σύστημα και να μην προκληθεί ένα 
ντόμινο τραπεζικών καταρρεύσεων.
Από την άλλη πλευρά, η αδήριτη ανά-
γκη αντιμετώπισης του πληθωριστικού 
προβλήματος δικαιολογεί την περαιτέρω 
σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής, 
καθώς η ακρίβεια, η οποία «σαρώνει» 
την Ευρώπη, παραμένει σε υψηλά επί-
πεδα (8,5% τον Φεβρουάριο) και περιο-
ρίζει το διαθέσιμο εισόδημα καταναλω-
τών και επιχειρήσεων.

διεθνή νέα

Μαύρη Θάλασσα: Θρίλερ με το βυθισμένο 
drone - Επιχείρηση ανέλκυσης από τους 
Ρώσους, σβήνουν το λογισμικό οι ΗΠΑ 

ΕΚΤ: Νέα αύξηση των επιτοκίων 
κατά 50 μονάδες βάσης - Στο 3,5% 
το βασικό επιτόκιο 

Πρόστιμο στον Ρώσο πολιτικό που 
ειρωνεύτηκε ομιλία του Πούτιν 
κρεμώντας μακαρόνια στα αυτιά του 

Π
ρόστιμο περίπου 2.000 δολα-
ρίων επιβλήθηκε σήμερα σε έ-
ναν Ρώσο πολιτικό για «δυσφή-
μιση των ενόπλων δυνάμεων» 

αφού κρέμασε μακαρόνια στα αυτιά του, 
ειρωνευόμενος έτσι μια ομιλία του προ-
έδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε μια 
οργάνωση παρακολούθησης ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων.
Ο κομμουνιστής βουλευτής Μιχαήλ 
Αμπντάλκιν, από την επαρχία Σαμάρα 
περίπου 1.000 χιλιόμετρα νοτιοανατο-
λικά της Μόσχας, δημοσίευσε ένα βίντεο 
στο Youtube μετά την ομιλία που εκφώ-
νησε ο Πούτιν για την κατάσταση του 

έθνους στις 21 Φεβρουαρίου, λίγο πριν 
από την πρώτη επέτειο της εισβολής του 
στην Ουκρανία.
Στο βίντεο ο Αμπντάλκιν κάθεται στο γρα-
φείο του, γνέφει μπροστά από την οθόνη 
του υπολογιστή του βλέποντας και ακού-
γοντας τον Πούτιν.... με μακαρόνια να 
κρέμονται από τα αυτιά του.
Στα ρωσικά υπάρχει η έκφραση «κρεμάω 
μακαρόνια στα αυτιά μου», που έχει το 
νόημα: «ακούω μπούρδες».
Σύμφωνα με την οργάνωση παρακολού-
θησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων OVD-
Info, ο Αμπντάλκιν ανέφερε ότι η κίνησή 
του ήταν μια ειρωνική ένδειξη έκφρα-
σης της δυσαρέσκειάς του για «τη σιωπή 
του προέδρου στα εσωτερικά πολιτικά 
προβλήματα». Του επιβλήθηκε πρόστιμο 
150.000 ρουβλίων (1.950 δολάρια).
Το ρωσικό κοινοβούλιο αυτό τον μήνα 
αυστηροποίησε την νομοθεσία που 
ψηφίστηκε λίγο μετά την εισβολή και 
πλέον προβλέπονται πρόστιμα ή ποινές 
κάθειρξης έως και 15 ετών για δυσφή-
μιση ή διάδοση ψευδών ειδήσεων σχε-
τικά με τις ένοπλες δυνάμεις ή άλλες, 
όπως η ομάδα μισθοφόρων Βάγκνερ, 
που συμμετέχουν στον πόλεμο στην 
Ουκρανία.
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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

Αισιόδοξα παιδιά: Γεννιούνται ή 
γίνονται;

Η 
αισιοδοξία μας επιτρέπει να βλέ-
πουμε την καλή πλευρά των πραγ-
μάτων γύρω μας. Και αυτή η στά-
ση πολλές φορές καθορίζει και το 

πώς εξελίσσονται διάφορες καταστάσεις που 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Άραγε η αισιο-
δοξία είναι κάτι που μαθαίνεται ή  κάτι που 
κάποιοι άνθρωποι έχουν από τη φύση τους;

Αισιοδοξία: Έμφυτη ή επίκτητη;
Τα παιδιά μεγαλώνοντας, συνεχώς μαθαί-
νουν. Κάποια έχουν την τάση να βλέπουν 
τα πράγματα με θετικό τρόπο εκ φύσεως. 
Ωστόσο, η στάση των γονιών παίζει κυρίαρχο 
ρόλο, καθώς οδηγεί τα παιδιά στο να ακολου-
θήσουν πιο εύκολα αυτό το δρόμο.
Η αισιοδοξία άλλωστε είναι μια από τις ιδιό-
τητες της συναισθηματικής νοημοσύνης και 
αποτελεί… συνήθεια. Όταν το περιβάλλον 

την ευνοεί, μπορεί να καλλιεργηθεί. Πώς λοι-
πόν θα καθοδηγήσουμε τα παιδιά μας σε μια 
θετική στάση ζωής;

Ανατρέφοντας αισιόδοξα παιδιά
Για να βλέπουν τα παιδιά τη θετική πλευρά της 
ζωής:

Συνειδητοποιήστε ποια είναι η τάση 
σκέψης σας και «εξασκηθείτε» στη 
θετική
Ως γονείς, είμαστε τα πρότυπα των παιδιών 
μας. Έτσι, τα παιδιά τείνουν να αντιμετωπίζουν 
προβλήματα με τον ίδιο τρόπο που βλέπουν 
εμάς να το κάνουμε. Αν εμείς ενεργούμε βλέ-
ποντας και τα καλά κάθε κατάστασης, το ίδιο 
θα κάνουν κάποια στιγμή και εκείνα.

Προσέξτε πώς αντιμετωπίζετε ένα 
πρόβλημα
Αν είμαστε αισιόδοξοι γονείς, θα έχουμε τη 
δυνατότητα να δούμε τα προβλήματα των παι-
διών μας ως ευκαιρία για να ενισχύσουμε τη 
σχέση μας μαζί τους.
Αν παρατηρήσετε ότι τα παιδί σας αναφέρεται 
στα πράγματα που του συμβαίνουν με αρνη-
τικό τρόπο, βοηθήστε το να δει τα πράγματα 
από μια άλλη σκοπιά. Αυτήν της μάθησης.
Εξηγήστε στο παιδί με τρόπο κατανοητό και 
με παραδείγματα πόσο ωφέλιμο κάθε πρό-

βλημα που προκύπτει είναι, πόσα μας μαθαί-
νει και πόσο μας εξελίσσει.
Μαζί αναζητήστε τα θετικά και βρείτε λύσεις 
σε ό,τι μπορεί να έχει πάρει το παιδί από 
κάτω.

Για να επικοινωνήσετε κάτι δυσάρε-
στο, προσπαθήστε να επικεντρωθείτε 
στη λύση
Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που σας ανη-
συχεί, ένας τρόπος να το επικοινωνήσετε στο 
παιδί είναι να του το πείτε, δείχνοντας παράλ-
ληλα και το ενδιαφέρον σας να βρεθεί λύση 
στο ζήτημα. Για παράδειγμα μπορείτε να 
πείτε: «Συμβαίνει αυτό αλλά νομίζω ότι μπο-
ρεί να λυθεί με αυτόν τον τρόπο».
Εάν προκύψει ένα απρόβλεπτο γεγονός, πρέ-
πει να παρουσιάσετε τα πλεονεκτήματα αυτής 
της αλλαγής στο παιδί. Ίσως σχεδιάζατε κάτι 

αλλά έπρεπε να αλλάξετε τα σχέδια. Πρέπει το 
παιδί να αρχίσει να καταλαβαίνει πως η ζωή 
δεν είναι μια ευθεία γραμμή και ότι κάθε κατά-
σταση μπορεί να είναι μια ευκαιρία να μάθη-
σης και ανακάλυψης νέων πραγμάτων.

Εστιάστε στις ικανότητες και στη προ-
σπάθεια και όχι στις ελλείψεις
Αντί να εστιάζετε οικογενειακώς σε αυτά που 
σας λείπουν, θα πρέπει να σκεφτείτε τις ικανό-
τητες και τους πόρους σας για να αντιμετωπί-
σετε την όποια κατάσταση.
Ενθαρρύνετε τον εαυτό σας μα και το παιδί 
με φράσεις όπως: «Τα πας υπέροχα» , «Είναι 
σίγουρο πως μπορείς» και «Δεν πειράζει αν 
δεν τα καταφέρεις τέλεια, αρκεί που προσπα-
θείς».

*Εν κατακλείδι:
Η αισιοδοξία είναι μια ικανότητα που όλοι 
μπορούμε να μάθουμε.
Τα αισιόδοξα παιδιά μπορεί να έχουν μια 
έμφυτη τάση προς τη θετικότητα, ωστόσο, 
αυτό δεν πρόκειται να ανθίσει εάν ως γονείς 
δεν έχουμε μια θετική στάση απέναντι στις 
δυσκολίες που μας παρουσιάζει η ζωή. Η 
μάθηση λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, 
καθώς ενισχύει τα χαμογελαστά παιδιά και 
επαναφέρει το χαμόγελο σε εκείνα που έχουν 
την τάση συχνά να το χάνουν.

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;Έ

νας ομοφυλόφιλος μπασκετομπολίστας. 
Ένας ατσούμπαλος χειρούργος. Ένας αυ-
τοδίδακτος ασυρματιστής και μία κοπέ-
λα που δεν ήξερε καλό σκι. Άνθρωποι 

που φαινομενικά δεν έχουν τίποτα κοινό μεταξύ 
τους. Εκτός από το ότι οι ιστορίες που έμελλε να 
ζήσουν έκαναν την διαφορά και επηρέασαν τη 
ζωή πολλών ακόμη ανθρώπων στον πλανήτη.

Jason Collins: Ο πρώτος ανοιχτά gay 
μπασκετμπολίστας
«Δεν είχα σκοπό να είμαι ο πρώτος ανοιχτά ομο-
φυλόφιλος αθλητής του αμερικανικού πρωτα-
θλητισμού. Αλλά μιας και έγινα, είμαι χαρούμε-
νος που άνοιξα αυτή τη συζήτηση», δήλωσε ο 
Jason Collins, παίκτης των Washington Wizards, 
λίγο μετά την αποκάλυψή του πως είναι gay, τον 
περασμένο Μάιο. Μετά από 12 χρόνια καριέ-
ρας, στα οποία πρόλαβε να επιλεχθεί 18ος στα 
Draft του ΝΒΑ, να αλλάξει πολλές ομάδες και να 
γίνει ένας επιτυχημένος σέντερ του κορυφαίου 
πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης στον κόσμο, 
ο Collins άνοιξε ένα ζήτημα ταμπού για τις ΗΠΑ, 
προκαλώντας αντιδράσεις από την πιο συντηρη-
τική μερίδα του κοινού. Δεν ήταν λίγοι ωστόσο 
και οι υποστηρικτές του – μεταξύ αυτών και οι 
αστέρες του NBA Kobe Bryant και Kevin Durant, 
καθώς και ο Barack Obama και ο Bill Clinton. 
Παρ’ όλα αυτά, οι ακραίες θέσεις δεν έλειψαν: 
Η εκκλησία της Οκλαχόμα, διά στόματος ενός 
εκ των ηγετών της δήλωσε πως στην ομοφυλο-
φιλία του Collins και στην στήριξή του από τον 
παίκτη των Oklahoma Thunder, Kevin Durant, 
οφείλεται ο τυφώνας που χτύπησε πρόσφατα 
την πολιτεία.

Robert Liston: Ο άνθρωπος που άλ-
λαξε τα χειρουργεία
Πριν τον Liston, τα χειρουργεία σήμαιναν ένα και 
μόνο πράγμα: Ταχύτητα. Εκείνος, όμως, πέρα 
από την ταχύτητα – λέγεται ότι μπορούσε να 
ακρωτηριάσει ένα πόδι σε δυο-τρία λεπτά και 
να αφαιρέσει ένα χέρι σε λιγότερο από 30 δευτε-
ρόλεπτα, κι όλα αυτά στις αρχές του 19ου αιώνα 
– έμελλε άθελά του να εισάγει στην καθημερινό-
τητα των γιατρών όλου του κόσμου την έννοια 
της υγιεινής. Κι αυτό, χάρη στην… παντελή 
έλλειψή της που επεδείκνυε στα χειρουργεία 
του.
Λέγεται πως ο Liston χειρουργούσε φορώντας 
μια αιματοβαμμένη φόρμα και μπότες, πως κρα-
τούσε το νυστέρι στο στόμα του και πως παρά 
την φήμη του ως ικανότατου γιατρού, προκά-
λεσε πολλούς θανάτους λόγω της ταχύτητας 
και της τσαπατσουλιάς του. Σε ένα συγκεκρι-
μένα χειρουργείο μάλιστα είχε… 300% θανα-
τηφόρα αποτυχία. Όχι μόνο έχασε έναν ασθενή 
προσπαθώντας να τον ακρωτηριάσει σε λιγό-
τερο από δύο λεπτά, αλλά έκοψε κατά λάθος 
τα δάχτυλα και τα μέλη ενός βοηθού και ενός 
θεατή. Σίγουρα μετά από το «πέρασμά» του από 
τα χειρουργεία της Σκωτίας, η ιατρική κοινότητα 
αποφάσισε να αλλάξει προς το καλύτερο τις 

προϋποθέσεις υγιεινής. Πέρα από αυτό, όμως, 
ο Liston έμεινε στην ιστορία και για άλλη μία 
πρωτοπορία του: Ήταν ο πρώτος που χρησιμο-
ποίησε αναισθησία με αιθέρα στους ασθενείς 
του. Ναι, μέχρι τότε στα χειρουργεία, οι ασθενείς 
είχαν τις αισθήσεις τους καθ’ όλη την διάρκεια.

Artie Moore: Ο άνθρωπος που «έ-
σπασε» το μήνυμα του Τιτανικού
Στις 15 Απριλίου το 1912, ο Artie Moore 
«έπαιζε» με τον εξοπλισμό λήψης ραδιοσημά-
των που είχε στήσει μόνος του στο σπίτι του 
στην Ουαλία, όταν ο δέκτης του έλαβε ένα ασυ-
νήθιστο σήμα: Ήταν το SOS του Τιτανικού, που 
είχε χτυπήσει σε παγόβουνο και βυθιζόταν 
κάπου στον Ατλαντικό. Τα σήματα Morse από 
το υπερωκεάνιο ανέφεραν την ακριβή θέση του, 
αλλά όταν ο Moore έσπευσε στις αρχές για να 
τις ειδοποιήσει, οι υπεύθυνοι τον απέπεμψαν, 
θεωρώντας παρανοϊκά τα νέα για το ναυάγιο 
του «αβύθιστου» πλοίου. Χρειάστηκαν άλλες 
δύο ημέρες μέχρι να φτάσουν και επισήμως τα 
νέα του ναυαγίου στις αρχές αλλά και στον τύπο, 
ο οποίος έκανε λόγο και για τον άνθρωπο που 
είχε αποκωδικοποιήσει το SOS του Τιτανικού 
με αυτοσχέδια μέσα, 4.000 μίλια μακριά από το 
ναυάγιο. Τα νέα έφτασαν μέχρι τον Μαρκόνι, τον 
πρωτοπόρο των ραδιοσημάτων, που προσέ-
φερε δουλειά στον Moore, ο οποίος φυσικά την 
αποδέχτηκε. Η δουλειά του αποτέλεσε μία από 
τις σημαντικότερες συνεισφορές στον χώρο των 
ραδιοφωνικών και ασύρματων επικοινωνιών.

Anna Bagenholm: Η γυναίκα που επι-
βίωσε μέσα στον πάγο
Η εντυπωσιακή ιστορία επιβίωσης της νεαρής 
Νορβηγίδας ξεκίνησε το 1999, όταν αποφάσισε 
μαζί με τις δύο φίλες της να πάνε για σκι λίγο 
έξω από την πόλη Narvik της Νορβηγίας. Σε ένα 
απότομο κατέβασμα, η Anna έχασε τον έλεγχο 
και κατέληξε στο παγωμένο νερό ενός ποταμού 
που καλυπτόταν από πάγο, ο οποίος έσπασε και 
την παγίδευσε, αφήνοντας έξω από τον πάγο 
μόνο τα πόδια της. Οι φίλες της έσπευσαν στο 
σημείο και μην μπορώντας να την τραβήξουν 
έξω κάλεσαν σωστικό συνεργείο. Μέχρι αυτό να 
έρθει και να την ανασύρει, χρειάστηκαν ογδό-
ντα λεπτά. Ογδόντα ολόκληρα λεπτά τα οποία η 
τότε 29χρονη κοπέλα επιβίωσε, βρίσκοντας ένα 
«κενό αέρος» μέσα στο παγωμένο νερό για να 
αναπνεύσει για λίγη ώρα. Στην συνέχεια έχασε 
τις αισθήσεις της, ενώ ο μεταβολισμός της υπο-
λογίστηκε πως έπεσε στο 10% της λειτουργίας 
του για να επιτρέψει στον οργανισμό να ζήσει. 
Χρειάστηκε η συνεργασία 100 γιατρών για να 
την σώσουν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώ-
θηκε πως σημείωσε την χαμηλότερη θερμοκρα-
σία σώματος που έχει καταγραφεί σε άνθρωπο 
– ήτοι 13,7 βαθμοί Κελσίου. Παρά την υπερ-
βολική αυτή υποθερμία, η Anna επιβίωσε και 
ανάρρωσε πλήρως μετά από λίγο καιρό, επι-
στρέφοντας στη δουλειά της – ήταν επίσης για-
τρός. 

Μοναδικές ιστορίες ανθρώπων 
που έκαναν την διαφορά
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Ό
λο και πληθαίνουν 
οι μελέτες που συ-
νυπογράφουν ότ ι 
οι ισχυροί κοινωνι-

κοί δεσμοί μπορούν να συμβά-
λουν στη μακροζωία. Στις νεό-
τερες αυτές πληροφορίες προ-
στίθενται και τα στοιχεία πε-
ρισσότερων από 28 χιλιάδων 
Κινέζων, όπως προέκυψαν από 
τη μελέτη που δημοσιεύτηκε 
στο Journal of Epidemiology & 
Community Health.
Όπως διαπιστώθηκε, η σχεδόν 
καθημερινή κοινωνικοποίηση 
θα μπορούσε να παρατείνει τη 
διάρκεια της ζωής ενός ατόμου.
Οι ερευνητές εξέτασαν την 
επίδραση της κοινωνι-
κοποίησης ηλικιωμέ-
νων που ζουν στην Κίνα, 
καλύπτοντας το ερευνη-
τικό κενό αυτού του 
πληθυσμού, εφό-
σ ο ν  υ π ά ρ χ ο υ ν 
ερευνητικά δεδο-
μένα που ενισχύ-
ουν αυτό το πόρισμα 
από μελέτες ανθρώπων 
των δυτικών κοινωνιών.
Γι’ αυτό, άν τ λησαν 
σ τοιχε ία από μια 
κ ινεζ ική διαχρο -
νική έρευνα για την 
μακροζωία (CLHLS), 
η οποία άρχισε το 1998. 
Εστίασαν, όμως, σε πέντε 
ξεχωριστά στάδια συλ-
λογ ής  δ εδ ομέ νων 
έως το 2018-19, με τη 
συμμετοχή συνολικά 
28.563 συμμετεχόντων 
με μέση ηλικία τα 89 έτη.
Οι συμμετέχοντες ρωτή-
θηκαν πόσο συχνά συμμε-
τέχουν σε κοινωνικές δραστη-
ριότητες και κατηγοριοποιήθη-
καν στη συνέχεια ανάλογα με 
τις απαντήσεις τους σε πέντε 
ομάδες αναλόγως: σχεδόν κάθε 
μέρα, τουλάχιστον μία φορά 
την εβδομάδα, τουλάχιστον μία 
φορά το μήνα, περιστασιακά 
και ποτέ. Κατά τη διάρκεια ολό-
κληρης της περιόδου παρακο-
λούθησης, 21.161 (74%) συμ-
μετέχοντες πέθαναν, 15.728 εκ 
των οποίων μέσα στα πρώτα 5 
χρόνια.Συνολικά, η συχνότερη 
κοινωνική δραστηριότητα σχε-
τιζόταν με σημαντικά μεγαλύ-
τερη επιβίωση. Όσο μεγαλύ-
τερη μάλιστα ήταν η συχνό-
τητα, τόσο μεγαλύτερη ήταν 
και η πιθανότητα μεγαλύτερης 
διάρκειας ζωής.
Πιο συγκεκριμένα, η διάρκεια 
της ζωής παρατάθηκε κατά 
42% σε όσους συναναστρέφο-

νταν περιστασιακά, κατά 48% 
σε όσους συναναστρέφονταν 
τουλάχιστον μηνιαίως, κατά 
110% σε όσους συναναστρέ-
φονταν τουλάχιστον εβδομαδι-

αίως και κατά 87% σε όσους 
συναναστρέφονταν σχεδόν 
καθημερινά, σε σύγκριση 
με όσους δήλωσαν ότ ι 

δεν κοινωνικοποιού-
νταν ποτέ.Έπειτα από τα 
πρώτα πέντε χρόνια της 

μελέτης, όμως, παρατηρή-
θηκε ότι μόνο η σχεδόν 

καθημερινή κοινωνι-
κοποίηση συνδέθηκε 
με σημαντικά μεγα-
λύτερη επιβίωση σε 

αυτή την ομάδα, μεταξύ 
των οποίων ο χρόνος μέχρι 

το θάνατο καθυστέρησε 
κατά 204%.
Οι παράγοντες που επη-
ρέαζαν περισσότερο τη 

μακροζωία, σύμφωνα με 
την έρευνα, ήταν το ανδρικό 
φύλο, η νεότερη ηλικία, το 
υψηλότερο επίπεδο εκπαί-
δευσης, ο γάμος, η διαβί-
ωση σε πόλη ή/και με συγ-

γενείς και η καλή κατάσταση 
της υγείας.

Όταν τα δεδομένα αναλύθηκαν 
με βάση την ηλικία, η συσχέ-
τιση της κοινωνικής δραστηριό-
τητας ήταν ακόμα πιο ισχυρή με 
την επιβίωση εντός των πρώ-
των 5 ετών για τους ηλικιωμέ-
νους, γεγονός που υποδηλώ-
νει τη σημασία της κοινωνικής 
ζωής στην τρίτη ηλικία.
«Στη μελέτη μας, η συχνότητας 
της κοινωνικής δραστηριότητας 
και της συνολικής επιβίωσης 
παρέμεινε στατιστικά σημα-
ντική ανεξάρτητα από τους κοι-
νωνικοοικονομικούς παράγο-
ντες και την υγεία του κάθε ατό-
μου, γεγονός που υποδεικνύει 
ότι η συμμετοχή στην κοινω-
νική δραστηριότητα καθαυτή 
αποτελεί ανεξάρτητο προγνω-
στικό παράγοντα για τη συνο-
λική επιβίωση στους ηλικιωμέ-
νους», καταλήγουν οι ερευνη-
τές.

Μακροζωία: Είστε 80αρης 
και στοχεύετε τα 100; Αυτό 
είναι το μυστικό

Ο
ι εποχές αλλάζουν, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι διαρκείς, 
ο αγώνας για παραγωγικότητα ασταμάτητος και η βιομη-
χανοποίηση ενισχύεται ολοένα και περισσότερο. Όλοι αυ-
τοί οι παράγοντες που συνθέτουν τις σύγχρονες κοινωνίες 

σχηματίζουν μεγαλουπόλεις με ψηλά, γκρι κτήρια και πολύ καυσαέριο, 
εξαφανίζοντας όλο και περισσότερο τους χώρους πρασίνου. Κι όμως, 
τα φυσικά περιβάλλοντα είναι μια σημαντική πηγή υγείας, που απου-
σιάζει συχνά από την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων, αυξάνοντας 
δραματικά τους πιθανούς κινδύνους.
Αυτό αναδεικνύει νέα κινεζική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο 
European Heart Journal, η οποία υποστηρίζει ότι η ατμοσφαιρική 
ρύπανση που προκαλείται από το όζον είναι υπεύθυνη για αυξημένο 
καρδιαγγειακό κίνδυνο και νοσηλείες για σχετιζόμενα νοσήματα. Οι 
επιστήμονες υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι πρόκειται για έναν τόσο βλα-
βερό ρύπο, που ενισχύει τον κίνδυνο παθήσεων όπως καρδιακή προσβολή, καρδιακή ανεπάρκεια και εγκεφαλικό 
επεισόδιο ακόμη και σε χαμηλότερα από τα εγκεκριμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) επίπεδα.
Το όζον αποτελεί τον κύριο ατμοσφαιρικό ρύπο της φωτοχημικής αιθαλομίχλης και μολύνει την ατμόσφαιρα όταν 
αλληλεπιδρά με άλλους ρύπους, όπως οργανικές ενώσεις και οξείδια του αζώτου που εκπέμπονται από μηχανοκί-
νητα οχήματα, εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, βιομηχανικούς λέβητες, διυλιστήρια, χημικά εργοστάσια και εγκα-
ταστάσεις καύσης. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, για να διατηρείται η ποιότητα του αέρα, οι συγκεντρώσεις όζοντος δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνουν τα 100 μg/m3. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, ασφαλή θεωρούνται τα επίπεδα κάτω των 
70 μg/m3, που είναι ως επί το πλείστον φυσικά και δεν οφείλονται σε ανθρώπινη δραστηριότητα.
Οι ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα από τα δύο κύρια εθνικά συστήματα ασφάλισης υγείας, που αφορούν σε περί-
που 258 εκατομμύρια ανθρώπους από 70 πόλεις -που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 18% του πληθυσμού της 
Κίνας- σχετικά με τις καθημερινές εισαγωγές στα νοσοκομεία κατά την περίοδο 2015-2017 για καρδιαγγειακά νοσή-
ματα, όπως στεφανιαία νόσο, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή ανεπάρκεια, στηθάγχη, οξύ έμφραγμα του μυοκαρ-
δίου, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, καθώς και ισχαιμικό και αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Παράλληλα, έλαβαν 
μετρήσεις σχετικά με τις μέγιστες ημερήσιες συγκεντρώσεις όζοντος, εισπνεόμενων σωματιδίων, διοξειδίου του 
θείου, διοξειδίου του αζώτου και μονοξειδίου του άνθρακα από την China National Urban Air Quality Publishing 
Platform σε πραγματικό χρόνο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξαν οι ερευνητές, κατά την περίοδο μελέτης υπήρξαν 6.444.441 εισαγωγές 
σε νοσοκομεία για καρδιαγγειακά νοσήματα, με την μέση ημερήσια μέγιστη συγκέντρωση όζοντος να φτάνει τα 
79,2 μg/m3. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η έκθεση στο όζον, ανεξάρτητα από άλλους ατμοσφαιρικούς ρύπους, 
αύξησε τις νοσηλείες για όλες τις καρδιαγγειακές παθήσεις που μελετήθηκαν εκτός από το αιμορραγικό εγκεφα-
λικό επεισόδιο. Ειδικότερα, κάθε αύξηση 10 μg/m3 της συγκέντρωσης όζοντος στην ατμόσφαιρα ισοδυναμούσε 
με ενίσχυση 0,40% στις εισαγωγές στα νοσοκομεία για εγκεφαλικό επεισόδιο και 0,75% για οξύ έμφραγμα του 
μυοκαρδίου. Αυξημένες παρέμεναν οι νοσηλείες ακόμη για συγκεντρώσεις μεταξύ 70-99 μg/m3, που έχουν εγκρι-
θεί από τον ΠΟΥ.

Έμφραγμα, καρδιακή ανεπάρκεια, 
εγκεφαλικό: O ατμοσφαιρικός 
παράγοντας που αυξάνει τις νοσηλείες

Oλοένα και περισσότεροι νεαροί ενήλικες διαγιγνώσκονται με καρκίνο του παχέος εντέρου, μια τάση 
που παρατηρείται ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική 
Εταιρεία.Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί έναν από τους πιο συχνούς 

καρκίνους, με τη σοβαρότητά του να υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι δεν προειδοποιεί έγκαιρα. Αντίθετα, τα 
συμπτώματά του εμφανίζονται όταν βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.
«Πρόκειται για έναν από τους πέντε συχνότερους τύπους καρκίνου παγκοσμίως. Πραγματικά, οποιοσδήποτε 
άνθρωπος, ανεξαρτήτως ηλικίας, μπορεί να κινδυνεύει», λέει η δρ. Johanna Chan, γαστρεντερολόγος στην Mayo 
Clinic.Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι ειδικοί τονίζουν πόσο σημαντικό είναι οι νέοι να γνωρίζουν τα συμπτώματα 
που μαρτυρούν καρκίνο του παχέος εντέρου και να αναζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που εντοπί-
σουν κάποια ύποπτη ένδειξη.Ειδικότερα, η Ειδική Ομάδα Προληπτικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ και η Αμερικα-
νική Αντικαρκινική Εταιρεία συνιστούν ο προσυμπτωματικός έλεγχος να ξεκινά από την ηλικία των 45 ετών, 
καθώς είναι πιθανότερο ένας ασθενής να νοσήσει πριν την ηλικία των 55 ετών.Ενδεικτικά συμπτώματα που 
θα πρέπει να σας θορυβήσουν είναι εάν αισθάνεστε μια αδιάκοπη δυσφορία στο στομάχι ή αν χάνετε ανε-
ξήγητα βάρος.
«Στην πραγματικότητα, αρκετά προειδοποιητικά συμπτώματα, όπως αιμορραγία από το ορθό, αναιμία, 
αλλαγές στη λειτουργία του εντέρου, είναι πολύ κοινά και είναι πιθανό να οφείλονται σε άλλες παθήσεις κι 
αυτό δημιουργεί σύγχυση», εξηγεί η δρ. Chan. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι νέοι, υγιείς ενήλικες που 

θα παρουσιάσουν αιμορραγία από το ορθό δεν πάσχουν από καρκίνο του παχέος εντέρου. 
«Ωστόσο, η πιθανότητα παραμένει και είναι σημαντικό οι νεαροί ασθενείς να αναζητούν 

φροντίδα και διάγνωση για οποιοδήποτε σύμπτωμα εμφανίζεται», λέει η δρ. Chan.
Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει, επιπλέον, να είναι όσοι επηρεάζονται από πέντε 

βασικούς παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος 
εντέρου:
Οικογενειακό ιστορικό
Νόσοι του εντέρου
Διαβήτης
Παχυσαρκία
Συνήθειες του τρόπου ζωής, όπως το κάπνισμα ή η υπερβολική κατανάλωση 
αλκοόλ

Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Τα συμπτώματα που 
δεν πρέπει να αγνοήσουν οι 45ρηδες
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Ανδρέας Συγγρός - Ιφιγένεια Μαυροκορδάτου
Ο «γυναικάς» που απεχθανόταν τον γάμο άλλαξε γνώμη όταν την γνώρισε

Ο Ανδρέας Συγγρός ήταν ο πιο διάσημος εργένης της 
εποχής του με μεγάλη αδυναμία στο γυναικείο φύλο. ο 
τεράστιο φιλανθρωπικό της έργο και η φροντίδα της στα 
ορφανά...

Ε
ίχε δημιουργήσει μία παρέα μαζί με τον Βα-
σιλιά Γεώργιο Α και τον Νικόλαο Θων, στους 
οποίους εμπιστευόταν τα “αντρικά” μυστικά 
του. Όλοι τους θεωρούνταν υπερδραστήρι-

οι σε σχέση με το γυναικείο φύλο ενώ ο Συγγρός για 
τις αταξίες του απευθυνόταν κυρίως στον βασιλιά 
Γεώργιο. Γι’ αυτό το λόγο εικάζεται ότι είχε φτιάξει 
και τη βίλα του στο Φάληρο, που σήμερα φιλοξενεί 
του Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ στο πο-
λυτελές του σκάφος φιλοξενούσε κυρίες για να ψυ-
χαγωγηθεί.
Όταν συνάντησε την Ιφιγένεια θαμπώθηκε από την 
ομορφιά της
Ο Συγγρός στα Απομνημονεύματά έγραφε ότι η απέ-
χθειά του προς το γάμο ήταν αθεράπευτη και απέρ-
ριπτε  τα συνοικέσια που του κανόνιζαν φίλοι του. 
Λίγο πριν το 1875  συνάντησε στην Κωνσταντινού-
πολη την Ιφιγένεια Μαυροκορδάτου, 33 χρονών 
τότε, την οποία περιέγραψε:
«Το θάμβος και η έκπληξη όλων για το  υπέροχο 
κάλλος αυτής δεν είχε όρια».
Οι δύο τους είχαν γνωριστεί σε μια  χοροεσπερίδα 
στην Κωνσταντινούπολη, όταν η Ιφιγένεια ήταν 16 
χρονών. Η Ιφιγένεια στα 18 παντρεύτηκε τον Νικό-
λαο Αντωνιάδη και απέκτησαν έναν γιο. Ο Αντωνιά-
δης όμως πέθανε πολύ σύντομα και ο μικρός έμεινε 
με την μητέρα του.
Για τη συνάντηση τους , θαμπωμένος από την ομορ-
φιά της είχε γράψει στα Απομνημονεύματα του ότι 
θέλησε να μάθει αν υπήρχε ενδιαφέρον από την 
πλευρά της Ιφιγένειας.
” Ερωτάτε την κυρία, με παίρνει; Με θέλει;”, είχε 
πει στην οικοδέσποινα της εκδήλωσης. Εκείνη όμως 
νόμιζε ότι ο Συγγρός έκανε πλάκα. Όταν τον είδε 
όμως να επιμένει, διαβίβασε την πρόταση στην Ιφι-
γένεια, η οποία μετά από λίγο καιρό έγινε η σύζυ-
γος του.

Το φιλανθρωπικό έργο της Ιφιγένειας
Ο 45 χρονος Ανδρέας Συγγρός και η 33χρονη  Ιφι-
γένεια παντρεύτηκαν στη Μητρόπολη της Αθήνας 

το 1875.
Η Ιφιγένεια με το που έφτασε στην Αθήνα δραστη-
ριοποιήθηκε και γρήγορα συνδέθηκε φιλικά με τη 
βασιλική οικογένεια, από την οποία δέχτηκε και τον 
τίτλο της “Κυρίας της Τιμής”.
Η Ιφιγένεια ενδιαφέρθηκε κυρίως για τα παιδιά, την 
εκπαίδευση των γυναικών και την υγεία.
Σε αντίθεση με τον Συγγρό διέθεσε την περιουσία 
της στο κράτος χωρίς σκοπιμότητα. Αρχικά ασχο-

λήθηκε με τον σύλλογο εκπαίδευσης γυναικών ενώ 
δραστηριοποιήθηκε και σ τον Ευαγγελισμό. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι υπάρχει μία ολόκληρη πτέρυγα, 
που χρηματοδότησε ο Συγγρός. Η Ιφιγένεια όμως 
δεν αρκέστηκε στο να δωρίσουν μόνο το φιλανθρω-
πικό ίδρυμα στο κράτος. Βρισκόταν εκεί καθημερινά 
και φρόντιζε όχι μόνο τα θέματα της διοίκησης αλλά 
και τα θέματα των ασθενών.

Τα δώρα στα παιδιά του ορφανοτροφείου
Ένα ακόμη μεγάλο έργο της  ήταν το Αμαλίειο ορφα-
νοτροφείο. Για την Ιφιγένε ια Συγγρού αυτό το 

ίδρυμα ήταν ένα έργο ζωής. Διέθεσε μεγάλα ποσά 
ενώ είχε και τακτική επαφή με τα παιδιά που φιλο-
ξενούσε και φρόντιζε συνεχώς να παίρνουν δώρα. 
Αισθανόταν τα παιδιά του Αμαλίειου ορφανοτρο-
φείου σαν δικά της.
Η Ιφιγένεια Συγγρού έγινε πρόεδρος του Αμαλίειου 
ορφανοτροφείου με πρόταση της Βασίλισσας Όλγας. 
Ο ρόλος της ήταν ουσιαστικός για 31 χρόνια, μέχρι 
που πέθανε.
Στο Λεύκωμα για τα 100 χρόνια του Αμαλίειου, που 
εκδόθηκε το 1954, περιγραφόταν αναλυτικά η συμ-
βολή της:
“Δεν παρέλειπε ημέρα που να μην το επισκεφθεί. 
Παρέμενε συνήθως σε αυτό από τ ις 10 το πρωί 
μέχρι τη 1 μ.μ. Πάντα δοκίμαζε το φαγητό για να δει 
αν είναι καλό και έκανε αυστηρές παρατηρήσεις στο 
προσωπικό του μαγειρείου, αν τύχαινε να μην της 
αρέσει”.
Ο Ανδρέας Συγγρός ενίσχυσε οικονομικά σε μεγάλο 
βαθμό το Αμαλίειο συνήθως μετά από τις οδηγίες 
και τις συμβουλές που έκανε η σύζυγος του. Εκείνος 
με προθυμία τις ακολουθούσε.
Στο Λεύκωμα καταγράφονται χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα των δωρεών:
“Ανδρέα τα παιδιά χρειάζονται παπούτσια”, έλεγε η 
Ιφιγένεια. Και ο Συγγρός υπέγραφε αμέσως την επι-
ταγή της Εθνικής Τράπεζας. Μετά από λίγες ημέρες 
η Ιφιγένεια ζητούσε ξανά τη συμβολή του συζύγου 
της. “Ανδρέα τα παιδιά θέλουν ποδιές”. Και πάλι 
ο Συγγρός έβγαζε τις επιταγές του, τις οποίες υπέ-
γραφε αμέσως μόλις η Ιφιγένεια του το ζητούσε.
Ο Συγγρός την εκτιμούσε και πάντα έλεγε τα καλύ-
τερα για εκείνη.
“Η σύζυγός μου είναι κυρία ώριμος και πολύ κατάλ-
ληλη για την ηλικία και τας ιδέας μου και μόνο ως 
τοιάυτην την επέλεξα”.
Η Ιφιγένεια Μαυροκορδάτου πέθανε το 1921. Ο 
θάνατος της έκανε φτωχότερη την κοινωνική μέρι-
μνα στην Ελλάδα. Με τη διαθήκη της κληροδότησε 
σ το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών το Μέγαρο 
Συγγρού  και μεγάλα ποσά σε κοινωφελή ιδρύματα.
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Τ
ο να δείχνεις σε κάποιον το μεσαίο 

δάχτυλο, αποτελεί ένα «θεό-

σταλτο» κατοχυρωμένο από τον 

χάρτη δικαίωμα που έχει κάθε 

Καναδός», απεφάνθη δικαστής του Κεμπέκ, 

απορρίπτοντας μία περίεργη και πρωτο-

φανή κατηγορία. 

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν o Neall Epstein 

συνελήφθη από την αστυνομία στις 18 

Μαΐου 2021, ύστερα από μήνυση του γεί-

τονά του Michael Naccache για άσεμνη χει-

ρονομία.

Το περιστατικό ήταν το αποκορύφωμα μιας 

σειράς διενέξεων μεταξύ των δύο ανδρών 

και μελών των οικογενειών τους. 

Μετά την εκδίκαση της υπόθεσης, o δικα-

στής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όχι 

μόνο δεν ήταν ένοχος ο Neall Epstein, αλλά 

το γεγονός ότι συνελήφθη και του ασκή-

θηκε δίωξη ήταν μία συγκλονιστική αδικία. 

«Για να είμαι απολύτως σαφής, δεν είναι 

έγκλημα να δείχνεις σε κάποιον το δάχτυλό 

σου», έγραψε ο δικαστής  Διονύσιος Γαλια-

τσάτος στην πολυσέλιδη απόφασή του στις 

24 Φεβρουαρίου, 2023. Μάλιστα, εξαπέ-

λυσε μια καυστική επίθεση κατά του γεί-

τονα και καταγγέλλοντα του οποίου τα 

παράπονα χαρακτήρισε ανούσια και κοι-

νότοπα. 

«Το μεσαίο δάχτυλο μπορεί να μην είναι 

μία πολιτισμένη κίνηση, μπορεί να μην 

είναι ευγενική, παρόλα αυτά δεν επισύρει 

ποινική ευθύνη», τόνισε στο δικαστήριο ο 

Γαλιατσάτος. 

Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία, η συγκε-

κριμένη χειρονομία χρονολογείται από 

την αρχαία Ελλάδα και αντιπροσώπευε το 

φαλλό. Η χειρονομία με το μεσαίο δάχτυλο 

αποτελούσε σύμβολο της σεξουαλικής επα-

φής, με τρόπο που προορίζεται να υποβαθ-

μίσει, να εκφοβίσει και να απειλήσει το 

άτομο προς το οποίο απευθύνεται η χει-

ρονομία.

Στην αρχαία ελληνική κωμωδία, το πρω-

κτοδάχτυλο ήταν μία χειρονομία προσβο-

λής προς άλλο πρόσωπο. Στην κωμωδία του 

Αριστοφάνη, όταν ο χαρακτήρας Σωκρά-

της εξετάζει τον μαθητή του στα ποιητικά 

μέτρα, ο Στρεψιάδης δηλώνει ότι ξέρει 

πολύ καλά τι είναι δάχτυλος και προβαίνει 

στη χειρονομία. Ο Σωκράτης αντιδρά στη 

πράξη ως αγροίκια και παιδαριώδη.

Στον μεσογειακό κόσμο του 1ου αιώνα, η 

ύψωση του δαχτύλου ήταν μία από τις πολ-

λές μεθόδους που χρησιμοποιούσαν για να 

εκτρέψουν την πανταχού παρούσα απειλή 

του κακού ματιού…

Σε ορισμένες σύγχρονες κουλτούρες, έχει 

αποκτήσει αυξανόμενη αναγνώριση ως ένα 

σημάδι της ασέβειας και έχει χρησιμοποι-

ηθεί από τους καλλιτέχνες της μουσικής, 

αθλητές και πολιτικούς. Οι περισσότεροι 

εξακολουθούν να εκλαμβάνουν τη χειρο-

νομία ως άσεμνη. Στον δυτικό πολιτισμό το 

μεσαίο δάχτυλο είναι μία άσεμνη χειρονο-

μία που υπονοεί μέτρια έως ακραία περι-

φρόνηση. Γίνεται δείχνοντας το πίσω μέρος 

μια κλειστής γροθιάς που έχει το μεσαίο 

δάχτυλο σύμβολο της απαξίωσης και της 

απέχθειας.   Πολλοί πολιτισμοί χρησιμοποι-

ούν παρόμοιες χειρονομίες για να εμφανί-

σουν την ασέβειά τους, αν και άλλοι το χρη-

σιμοποιούν για να δείξουν σκόπιμη ασέ-

βεια απέναντι σε άλλες κουλτούρες.

Τελικά, πόσο προσβλητικά μπορεί να 

είναι ένα δάχτυλο υψωμένο, ένας αντίχει-

ρας ανασηκωμένος ή μια ανοιχτή παλάμη; 

Γεγονός είναι ότι τα δάχτυλα και γενικά τα 

άνω άκρα, από πάντα είχαν τη δύναμη να 

εκφράζουν συναισθήματα που συχνά δεν 

μπορούσαν να εκφραστούν λεκτικά. Ήταν, 

τρόπον τινά, μια σιωπηρή διαμαρτυρία, μία 

«παραστατική» έκφραση…

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Μεσαίο δάχτυλο
Ένα «θεόσταλτο» δικαίωμα…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Συμπλήρωσα ένα ακόμα χιλιόμετρο 
στο ταξίδι της ζωής μου σήμερα

Α
ναλογίζομαι το δρομολόγιο 
της ζωής μου μέχρι τώρα, και 
διαπιστώνω ότι πήρα πολλούς 
διαφορετικούς δρόμους, συ-

μπορεύτηκα με πλήθος ατόμων, και έ-
κανα πολλές  στάσεις. Πολλές φορές ο 
δρόμος μου ειχε εμπόδια, (γιατί τόσες 
μαθητικές εξετάσεις άραγε;)  απόρριψη 
(γιατί ρε κορίτσια αφού οι καρδιά μου 
δικιά σας ήτανε;)  και δυσκολίες (άφρα-
γκές μέγιστου βαθμού που με έστειλαν  
στη οδό «εργαζόμενος φοιτητής» νωρίς 
στα 19 μου). 
Κάποτε, συνάντησα πολλή κίνηση στο  
δρόμο μου. Πολλοί οι επικίνδυνοι οδη-
γοί και ισως ακόμα περισσότερο οι επι-
πόλαιοι πεζοι. Πολλοί οι πειρασμοί. 
Κράτησα σταθερά το τιμόνι της ζωής 
μου και ελάττωσα ταχύτητα. Μελέτησα 
και έμαθα από τις εμπειρίες των άλλων.  
Πάντα έκανα παρέα με μεγαλύτερους 
για να μαθαίνω. Πάντα εύρισκα ενδια-
φέρον στους ανθρώπους, ιδιαίτερα τα 
θηλυκά. Η φιλοσοφία μου είναι ότι δεν 
υπάρχει θηλυκό που να μην έχει κάτι 
σπέσιαλ αρκεί να μπεις στο κόπο να το 
ανακαλύψεις. 
Διέσχισα και δρόμους γλιστερούς με 
βροχή, και με χιόνι. Μερικοί ηταν χωμα-
τόδρομοι, οι πολλοί ασφαλτοστρωμένοι 
αλλα με ακριβά διόδια, πολύ παραπάνω 
απ της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου… Κάθε 
καρυδιάς καρύδι στο δρόμο μου.  Στη 
πλειοψηφία των περιπτώσεων οδήγησα 
προσεκτικά και κατάφερα να φτάσω στο 
προορισμού μου.  Άλλες φορές πήρα 
παρακαμπτήριο  διότι αν  δεν πάει το 
βουνό στο Μωάμεθ πάει ο Μωάμεθ στο 
βουνό.
Σε όλη την διαδρομή μου μέχρι τώρα 
είχα τη καλή τύχη να συναντήσω και 
συνταξιδέψω και με πολλούς συνεπι-
βάτες άνδρες και γυναίκες, Φίλοι. συνά-
δελφοι συμπατριώτες γείτονες.  Με 
κάποια αγοράσαμε μαζι εισιτήριο στο 
ίδιο όχημα και προορισμό.  Παντρευτή-
καμε. Φοιτητής εγώ, μόλις ειχε τελειώ-
σει το λύκειο αυτή. Μετα, άσε να μη σου 
λέω… «Και στου δρόμου τα μισά σβή-
σανε τα άστρα τα χρυσά ξαφνικά από 
τον ουρανό μας».  Συμπορευτήκαμε 17 
χρόνια αρκετά για να κάνουμε δυο παλι-
κάρια σήμερα. Τουλάχιστον δεν πήγαν 
χαράμι αυτά τα χρονια εντελώς. Δεν λέω 
αλλα…
Με κάποιες είχα μικρές αλλα έντονα 
ευχάριστες διαδρομές. Δεν μπορει να 
είναι όλα τα ταξίδια υπερατλαντικά. Και 

οι σύντομες αποδράσεις οι εκδρομές 
μια μέρας καλές είναι, και ας τις λένε 
περιφρονητικά one night stand.
Με κάποιους φίλους πέρασα  τόσο 
ωραία στο ταξίδι που συνταξιδέψαμε 
ξανα και ξανα  μαζί. Πολύτιμοι αυτοί, οι 
μακροχρόνιοι πιστοί φίλοι, είναι πραγ-
ματικά αποτελούν μια  καλή ασφάλεια 
ζωής. Με κάποιους χωρίσαμε. Άλλο 
δρόμο πήραν αυτοί άλλο εγώ, ίσως 
γιατί είχαμε  διαφορετικό  προορισμό.  
Άλλος για Χίο τράβηξε πήγε, κι άλλος 
για Μυτιλήνη, τραγούδησε ο Μητρο-
πάνος. Μόλις συνειδητοποίησα ότι τα 
περισσότερα τραγούδια που αγαπώ τα 
τραγουδήσαν πεθαμένοι πια  τραγου-
διστές. Φεύγουν  οι σ ταρ που μεγά-
λωσα μαζι τους και αυτό σημαίνει ότι 
έγραψα και εγώ αρκετά χιλιόμετρα στο 
κοντέρ μου. Με μερικούς φίλους κρα-
τάμε επαφή και βρισκόμασ τε πότε 
-πότε. Μερικοί έφυγαν. Με άλλους βρι-
σκόμαστε μόνο  ηλεκτρονικά. Ευλογία 
και κατάρα μαζι το Internet. Τι να πω 
για μερικούς συγγενείς; Πληγώνομαι 
που χαθήκαμε όπως φαίνεται οριστικά.  
Ξεσυγγενέψαμε. Οι πολλοί «κοιτούν 
μόνο το σπιτι τους», δεν νοιάζονται. 
Τρακάρουμε σε καμιά κηδεία, βάπτιση, 
η γάμο. Λέμε τα τυπικά «να βρεθούμε 
καμιά μέρα» και πάμε.  Άδειες κουβέ-
ντες Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα σε 
επανέκδοση. Ντροπή σ’ όλους μας.
Στη διαδρομή μου βρήκα επίσης και 
δρόμους αδιάβατους λόγω έργων.  Βλέ-
πετε και οι άλλο έχουν δικαιώματα να 
κτίσουν τη δική τους διαδρομή. Πιά-
νουν τα πόστα και δεν μπορει να τα 
έχεις όλα δικά σου. Τα δικαιώματα μου 
τελειώνουν εκει που αρχίζουν τα δικαι-
ώματα ενός άλλου. Γι’ αυτό δεν παρα-
πονιέμαι. 
Η αλήθεια είναι ότι κατά λάθος μπήκα 
και σε μερικά αδιέξοδα. Ελάχιστα θα 
έλεγα. Εκει να με δεις και να με θαυ-
μάσεις σε πισωπεταλιά! Το να υποχω-
ρείς και να επιβιώνεις για να αγωνιστείς 
ξανα μια άλλη μέρα είναι απλά σοφό.  
Στα αδιέξοδα καλό είναι να μετράς μεν 
τη χασούρα, αλλα να προχωράς μπρο-
στά και να μη κλαίγεσαι.  Ποιος ο λόγος 
να κλαις για χυμένο γάλα;
Πιο σοβαρές ηταν οι περιπτώσει σου  
χάθηκα σε άγνωστα μονοπάτ ια και 
παράδρομους.  Η ζωη δεν έχει GPS να 
σε οδηγήσει. Μερικές φορές χάνεσαι. 
Χάνεσαι αναζητώντας την απόλαυση, 
την ηδονή, την επιτυχία. Αν έχεις καλό  

ένστικτο κατεύθυνσης βρίσκεις το μίτο 
της Αριάδνης και βρίσεις το δρόμο σου. 
Βέβαια οι παράδρομοι κάποτε απρό-
σμενα σε πάνε σε φανταστικά τοπία 
που δεν ήξερες ότι υπήρχαν. Δημιουρ-
γούν φανταστικές  στιγμές. Για αυτές τις 
στιγμές αξίζει να ζούμε. Εκει που δεν το 
περιμένεις ο παράδρομος, η ειδυλλιακή 
διατομή, σε πάει στο  παράδεισο.
Δεν είχα μεγάλα ατυχήματα. Γλύτωσα με 
κάτι μηδαμινές γρατσουνιές μόνο.  Δεν 
μέθυσα  ποτέ μου.  Έπινα κοινωνικά, 
ποτέ μόνος, και όταν έκανα κεφάλι στα-
ματούσα. Παν μέτρον άριστον.  Ας είναι 
αναπαυμένος  ο πάππους μου Δημήτρης 
Κράρας που έκανε δικό του κρασί και 
έπινε κρασάκι με κάθε γεύμα του. Μου 
έβαζε και μένα 6-7 χρονών παιδάκι σ ένα 
ποτήρι με νερό λιγάκι να πάρει κοκκι-
νωπό χρώμα και τσούγγριζα το ποτήρι 
μου με το παππού και τη γ ιαγιά σαν 
«μεγάλος». Γι’ αυτό ισως το ποτό για μένα 
ποτέ δεν ειχε την αίγλη που έχει όπως 
ανακάλυψα για τους πολλούς νέους στο 
Καναδά.  Η χώρα  με το κρατικό μονο-
πώλιο στα ποτά νομίζω ότι ζει ακόμα 
στη ποτοαπαγόρευση. Παραξενεύτηκα 
όταν άκουσα για πρώτη φορά, νιόφερτος 
φοιτητής στο Καναδά. συμφοιτητές να 
κομπάζουν  πόσες μπύρας ήπιαν το προ-
ηγούμενο σαββατοκύριακο με τα φιλα-
ράκια. Άκου λέει να αφήνουν τις γκόμε-
νες να βγουν έξω με τις φίλες τους,  για 
να πάνε αυτοί να πιούν βλέποντας hockey 
στη τηλεόραση… Μα αφήνουν ποτέ το 
γάμο να πάνε για πουρνάρια; 
Φυσικά στην διαδρομή  χρειάζονται  και 
στάσεις για ξαπόσταμα και ανεφοδια-
σμό. Να βάλεις βενζίνη ρε παιδί μου. 
Κάποτε βάζεις μια τίγρη στη μηχανής 
σου, ανεβάζεις στροφές, και απογει-
ώνεσαι. Άλλες φορές η βενζίνη είναι 
νοθευμένη και αντιμετωπίζεις προβλή-
ματα. Το ταξίδι  πάντα συνεχίζεται, όρος 
απαράβατος. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί  
κάθε μέρα που περνά σ αφήνει με μια 
μέρα λιγότερη…
Χαραμίζεις το χρόνο σου σε μερικούς 
σταθμούς. Σε πιάνουν κάποτε κοροΐδο 
τα τσακάλια κι οι όμορφες. Σου  που-
λάνε φύκια γ ια μεταξωτές κορδέλες 
μόνο που δεν το ξέρεις. Το ανακαλύπτεις 
αργότερα όταν ξυπνάς απ το μάγεμα.  
Πάντα γίνεσαι  πιο σοφός, αλλα και πιο 
τσαλακωμένος μετά την εμπειρία. Δεν 

βαριέσαι δεν πειράζει χαλάλι σου, εσύ 
μια μέρα θα κτυπήσεις το κεφάλι σου. 
Του Γιωργάκη η καρδιά δεν έχει αντάλ-
λαγμα!
Με σφυρηλάτησαν όμως αυτοί οι δρό-
μοι μετά εμποδίων γιατί το καλό το παλ-
ληκάρι ξέρει και άλλο μονοπάτι.  Έμαθα 
να πηδάω εμπόδια, και πολλές φορές 
αυτούς που αδικαιολόγητα μου τα έβα-
λαν. Έμαθα ότ ι γ ια κάθε απόρριψη, 
υπήρχε μια άλλη πρόσκληση  με ανοι-
χτές αγκαλιές και όχι μόνο. Οι δυσκολίες  
με έκαναν δημιουργικό. Βρισκω λύσεις 
εκει που οι άλλο δεν μπορούν και δεν 
χρειάζομαι λυσάρι.  Στις σπάνιες περι-
πτώσεις που  δεν βρήκα  λύση έμαθα 
να λέω «πάμε για αλλα», άλλαζα σελίδα 
και άνοιγα καινούργιο κεφάλαιο. Πάντα, 
ακόμα και μετά από μια άσχημη μέρα, 
ξημερώνει μια νέα. Σε κάθε νέα μέρα ο  
καθένας έχει μια νέα ευκαιρία  να ξεκι-
νήσει ένα νέο αγώνα. Δεν τα παρατάμε 
με τη πρώτη δυσκολία. «Τα καλα κόποις 
κτώνται»  έμαθα νωρίς  στο γυμνάσιο 
από την αγαπημένη μου καθηγήτρια,  
την νεότατη, όμορφη φιλόλογο Ζαβερ-
δινού. Νομίζω τα πιο πολλα αρσενικά 
της τάξης μου την είχαμε ψιλοερωτευτεί. 
Αποκλειστικά γυμνάσιο αρρένων βλέ-
πεται όπου πλεόναζε η βαρβατίλα.
Άγνωστο το υπόλοιπο της διαδρομής 
που μου απομένει. Συνεχίζω στο δρόμο 
μου οδηγώντας πιο αργά να απολαύσω 
τα πέριξ, την ομορφιά του κόσμου. Η 
θέση του συνοδηγού διπλά μου είναι 
πιασμένη. Είμαι τυχερός και έχω καλό 
συνοδηγό με εμπιστεύεται όταν οδηγώ 
εγώ, και την εμπιστεύομαι όταν οδηγεί 
εκείνη. Οι πίσω θέσεις όμως είναι δια-
θέσιμες για οποίον θέλει να συνταξι-
δέψει μαζί μας. Τα καλοπαιδάκια μας, 
έχουν το δικό τους αυτοκινητο. Δεν 
μας πολύ καταδέχονται.  Θέλουν νέες 
περιπέτειες. Εμάς μας αρέσουν τα δοκι-
μασμένα, τα σ ταθερά, και η βόλεψη 
μας. Εμείς έχουμε το πλεονέκτημα να 
ξέρουμε αυτό που αυτοί θα καταλάβουν 
αργότερα.  Εκει που είναι είμασταν, και 
εδώ που είμαστε θα έρθουν.  
Η διαδρομή και η ζωη συνεχίζεται, ο 
αγώνας τώρα δικαιώνεται!  Χαρού-
μενα γενέθλια εαυτέ μου. Έλιζααα, φέρε 
μου σε παρακαλώ τη μπουκάλα με το 
Μεταξά, to snifter glass, και κάνε μου 
παρέα.
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KΑΘΕ χρόνο τα ίδια ερωτήματα 
ορθώνονται μπροστά μας: ‘Από 
ποιό ν καιμέ ποιά δύναμη συ-
ντελέσθηκε εκείνο το θαύμα 

του 1821;
Από τον αριθμό των μαχητών; Αλλά μια 
χούφτα ήταν οι «Ελληνες, που ξεσηκώθη-
καν εναντίον μιάς αυτοκρατορίας. Από την 
υπεροχή των όπλων; Αλλ’ είχαν μόνο κάτι 
σκουριασμένα καριοφίλια, δρέπα να και 
φτυάρια, κιαντιμετώπισαν την πάνοπλη 
παν στρατειά του εχθρού. Είχαν κάτι καϊ-
κια κι αντιμε τώπισαν τις τουρκικές φρε-
γάτες. Από τη συμμαχία των μεγάλων και 
ισχυρών της γης; Είχε βέβαια το Εθνος μας 
Φιλέλληνες στην Ευρώπη και στην Αμε-
ρική ακόμα. Και μερικοί θυσιάσθηκαν: 
στον ‘Αγώνα της Εθνεγερσίας . Ωστόσο 
όμως επικρατούσε η Ιερή Συμμαχία, που 
ήταν έχθρική προς τον ‘Αγώνα μας. Πολ-
λές στιγμές το Γένος μας ήταν κατάμονο 
στον αγώνα του... ‘Από ποιόν λοιπόν, και 
με ποιά δύναμη ελευθερώθηκε το «Εθνος 
μας; Από τον ‘Ελευθερωτή, από τον παντο-
δύναμο Κύριο και Θεό του και με τη δύναμη 
της Πίστεως, που φώλιαζε στις καρδιές των 
Ελλήνων Ποιός υποστηρίζει όμως τούτη 
τη θέση; Ποιοί το λένε αυτό;
‘Ασφαλώς δεν το λένε οι άπιστοι και οι 
άθεοι. Δεν το λένε οι διαστρεβλωτές της 
Ιστορίας μας. Αυτοί αμφισβητούν τα γνή-
σια ελατήρια της Εθνεγερσίας του Είκοσι-
ένα Υποστηρίζουν, ότι ο αγώνας δεν ήταν 
ιερός, αλλά κοινωνικός. Δεν ήταν απελευ-
θερωτικός , αλλά ήταν ταξικός. Λένε ότι ο 
αγώνας των Ελλήνων δέν ήταν για τη λευ-
τεριά από τη σκλαβιά των Τούρκων, αλλά 
ήταν αγώνας οικονομικός κατά των κοτσα-
μπάσηδων. Θέλουν ακόμα την ‘Εκκλη-
σία να την παρουσιάσουν σαν προδότρα. 
Θέλουν κι αυτόν τον Πατριάρχη Γρηγόριο 
τον Ε’ που κρεμάσθηκε από τους Τούρκους, 
να τον εμφανίσουν σαν προδότη!
Αλλά γιατί να ακούμε τον κάθε ψευτοδια-
νοητή, που γράφει στο γραφείο του σήμερα 
την ιστορία όπως τον συμφέρει , και να μην 
ακούσουμε τι λένε οι μπαρουτοκαπνισμέ-
νοι ήρωες από τα μετερίζια τους;
Κανένας ήρωας, κανένας αγωνιστής, ούτε 
ο Αλ. Υψηλάντης, ούτε ο Κολοκοτρώνης, 
ούτε ο Κανάρης, ούτε ο Μιαούλης, ούτε ο 
Μακρυγιάννης, ούτε ο Μαυρομιχάλης 
, ούτε ο Παπα - Φλέσας, ούτε ο Παλαιν 
Πατρών Γερμανός, ούτε κανένας άλλος, 
υποστηρίζει τις απίθανες θεωρίες των 

συγχρόνωνυλι στών ανθελλήνων. Αυτοί 
άλλα τονίζουν, άλλα υπο στηρίζουν.
Νά λίγα λόγια από τα πολλά που έχουν 
βροντοφωνήσει και έχουν γράψει στις δια-
κηρύξεις τους και στα Απομνημονεύματά 
τους οι μεγάλοι εκείνοι «Ανδρες της Ιστο-
ρίας μας...“Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στην 
διακήρυξή του για την έναρξη της Επανα-
στάσεως γράφει:
«Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος! Είναι 
καιρός να αποτινάξωμεν τον αφόρητον 
ζυγόν, να ελευθερώσωμεν την Πατρίδα , 
να κρημνίσωμεν την ημισέληνον διά να 
ύψσωμεν το σημείον, δι’ ου πάντοτε νικώ-
μεν, λέγω τον Σταυρόν, και ούτώ να εκδι-
κήσωμεν την Πατρίδα και την Ορθόδοξον 
ημών Πί στιν από την ασεβή των ασεβών 
καταφρόνησιν».
“Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο θρυλικός 
«γέρος του Μωριά», λίγο πριν από τη μάχη 
στα Δερβενά κια, είπε στα παλληκάρια του: 
« Ελληνες ! Θα νικήσουμε. Είναι θέλημα 
του Θεού. Είναι κοντά μας και μας βοηθάει, 
γιατί πολεμαμε γιά την Πίστη μας, για την 
Πατρίδα μας, τη λευτεριά μας. Και όταν ο 
Δίκαιος Θεός μας βοηθάει, ποιος εχθρός 
ήμπορεί να μας κάνη καλά;». Και ο ηρωϊκός 
Μακρυγιάννης την ίδια θέση υποστηρίζει , 
όταν λέει με θάρρος και παρρησία τούτα τα 
υπέροχα λόγια:
«Οι αγωνισταί βάστηξαν τη θρησκεία τους 
τόσους αιώνες με τους Τούρκους- να τους 
κάνουν τόσα μαρτύρια και την βάστα-
ξαν» και λευτέρης σαν και την Πατρίδα 
τους αυτείνοι με την θρησκείαν τους, όπου 
ήταν πεντακόσιοι Τούρκοι εις τον αριθμόν 
και αυτείνοι ένας και χωρίς τα αναγκαία 
του πολέμου και την μάθησιν οι περισσό-
τεροι και τ’ άρματά τους δεμένα με σκοινιά. 
Και η πίστι εις τον Θεόν - λευτέρωσαν την 
πατρίδα τους.
Λίγες γραμμές από τα κείμενά τους από 
λίγους αρχηγούς παρουσιάσαμε παραλεί-
ποντας τόσους και τόσους άλλους Ιεράρ-
χες και Πολεμάρχες που σε λόγους τους ή 
σεπροκηρύξεις τους τις ίδιες αλήθειες υπο-
γραμμίζουν. Υπήρξαν όλοι τους έμπνευ-
σμένοι Ηγέτες, που με την πίστη τους, με 
αίμα, ιδρώτα, πείνα, δίψα, πόνο και δάκρυ 
μας χάρισαν της Ελευθερίας το θείο δώρο. 
Αυτούς ας ακούμε, γιατί αυτοί μας αποκά-
λυψαν με τη ζωή τους και το λόγο τους το 
ιερό μυστικό της Εθνεγερσίας μας. Κι ας 
κλείνουμε τ’ αυτιά μας στους «θολοκουλ-
τουριάρηδες» της εποχής μας...

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ

Ο 
Υπουργός Εξωτερικών της 
Ελλάδας, κ. Νίκος Δένδιας 
και η Καναδή ομόλογος του, 
κα Μέλανι Τζολί, συναντήθη-

καν με την ομογένεια στο Μόντρεαλ
Η επίσκεψη ξεκίνησε με πρόγευμα  
εργασίας στην Οτάβα όπου οι δυο 
Υπουργοί εξωτερικών συνομίλησαν σε 
θερμό κλίμα, ενώ ο Έλληνας ΥΠΕΞ μετέ-
φερε με το ελληνικό πρωθυπουργικό 
αεροπλάνο την Καναδή ομόλογό του 
στο Μόντρεαλ.
Η πρώτη επαφή με τους Έλληνες του 
Μόντρεαλ πραγματοποιήθηκε σε γεύμα 
στο εστιατόριο «Milos», ένα γεύμα που 
οργάνωσε και χορήγησε η οργάνωση 
HELLENIC  INITIATIVE του Καναδά.

Στη συνέχεια ο Έλληνας ΥΠΕΞ και η 
Καναδή ομόλογός του προσήλθαν στον 
Καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου 
όπου τους υποδέχθηκε ο Αρχιεπίσκο-
πος του Καναδά κ.κ. Σωτήριος. Εκεί οι 
δυο ΥΠΕΞ άναψαν κερί στη μνήμη των 
θυμάτων στα Τέμπη ενώ ο Αρχιεπίσκο-
πος τέλεσε τρισάγιο.
Αργότερα οι δυο ΥΠΕΞ μετέβησαν στην 
αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας του 
Μόντρεαλ όπου συνάντησαν ομογενείς, 
αλλά και τις δύο βουλευτίνες της ομο-
σπονδιακής κυβέρνησης, κα Άννι Κου-
τράκη και κα Έμμα Λαμπροπούλου.
Μερικές από τις δηλώσεις του Έλληνα 

Υπουργού Εξωτερικών:
«Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την 
εξαιρε τ ικά θερμή υποδοχή σ την 
Οτάβα, από την ομόλογό μου Μέλανι 
Τζολί, στην πρώτη μου επίσκεψη στον 
Καναδά.
Στις συνομιλίες με την Υπουργό Εξω-
τερικών του Καναδά, κατά τη διάρκεια 
του  προγεύματος εργασίας, επιβεβαι-
ώσαμε τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις, 
στη βάση των κοινών μας αξιών και της 
αμοιβαίας προσήλωσης στο Διεθνές 
Δίκαιο,  με την ελληνική ομογένεια να 
είναι ο συνδετικός κρίκος των χωρών 
μας. Είχαμε παραγωγική συζήτηση επί-
σης για την εμβάθυνση των πολιτικών 
και οικονομικών σχέσεων Ελλάδας – 

Καναδά, την ενίσχυση της συνεργα-
σίας μας εντός Διεθνών Οργανισμών 
και ΝΑΤΟ, τις διεθνείς και περιφερεια-
κές  εξελίξεις,  τη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία και την κατάσταση στην Ανα-
τολική  Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.
Συζητήσαμε επίσης για θέματα παγκό-
σμιου ενδιαφέροντος, την προστασία 
του περιβάλλοντος και τα δικαιώματα 
των γυναικών.
Μετά το πέρας των συνομιλιών μας, 
μεταβήκαμε με την Υπουργό Εξωτερι-
κών του Καναδά στο Μόντρεαλ, για τις 
συναντήσεις μας με τους εκπροσώπους 
της ελληνικής ομογένειας.»

Επίσκεψη του Υπουργού 
Εξωτερικών κ. Νίκου 
Δένδια στο Μόντρεαλ
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Γ
υναίκες που εξαναγκάστηκαν σε με-
τανάστευση λίγο μετά την ενηλικίω-
σή τους. Εγκατέλειψαν τις οικογένειές 
τους και έφυγαν μόνες σε έναν ξένο 

τόπο, χωρίς να γνωρίζουν τη γλώσσα και 
χωρίς καμία παρόμοια εμπειρία έως τότε. Τα 
παιδιά που γέννησαν στη συνέχεια, μεγάλω-
σαν μέσα σε μια συνεχή μετακίνηση και μέ-
χρι σήμερα θυμούνται το πόσο στερήθηκαν 
τη μητέρα τους.
Φως σε ένα κομμάτι της ιστορίας που επη-
ρέασε ολόκληρες γενιές, θέλει να ρίξει με τη 
«Μητέρα του σταθμού» η Κωστούλα Τωμα-
δάκη. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ για τις 
μετανάστριες του ’60 στις φάμπρικες της 
Γερμανίας, το οποίο παρουσιάζει αναμνή-
σεις και μαρτυρίες τους, επίσημα αρχεία που 
μέχρι σήμερα δεν έχουν δει το φως, αλλά 
και προσωπικά αρχεία των γυναικών, που 
από μόνα τους αποτελούν ιστορικό αρχείο 
ανεκτίμητου πλούτου για την ιστορία της 
ελληνικής μετανάστευσης. 
«Από τα παιδικά μου χρόνια, που παραθέ-
ριζα στο χωριό της μητέρας μου, τα Μαζέ-
ικα Καλαβρύτων, μου έκανε τρομερή εντύ-
πωση που από τη μία η μαμά μου συνέχεια 
μου έλεγε για τους Γερμανούς που έκαψαν το 
χωριό τους και από την άλλη έβλεπα συνο-
μηλίκους μου να μένουν με την γιαγιά και 
τον παππού ενώ οι γονείς τους πήγαιναν για 
να δουλέψουν στα εργοστάσια της Γερμα-
νίας», αναφέρει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων η Κωστούλα Τωμα-
δάκη.
Η πληροφορία αυτή έμεινε στο παιδικό 
μυαλό της και πολλά χρόνια αργότερα, μια 
διαδικτυακή αγγελία από ένα νοσοκομείο 

της Γερμανίας που ζητούσε Έλληνες για-
τρούς και η μεγάλη ανταπόκριση στα σχε-
τικά σχόλια, της κίνησε το ενδιαφέρον για να 
ψάξει το θέμα. 
«Έψαξα κυρίως για μετανάστευση των Ελλή-
νων και ειδικά από τη βόρεια Ελλάδα, από 
όπου σχεδόν έφυγε το ένα τρίτο και κάποια 
στιγμή το μισό. Αναζητώντας εφημερίδες, 
φωτογραφίες, ρεπορτάζ και ντοκιμαντέρ, με 
δέος ανακάλυψα ότι δεν υπήρχαν πουθενά 
γυναίκες, αλλά μόνο άντρες», δηλώνει. «Κι 

όμως. Μέσα από έρευνα όπου έψαξα οικο-
γένειες, είδα ότι τελικά, υπήρχε αντίστοιχος 
αριθμός και από το γυναικείο φύλο -ίσως 
όχι τον πρώτο ή το δεύτερο χρόνο (1960- 
1961) αλλά από το ’62 άρχισαν να μετανα-
στεύουν και οι γυναίκες μόνες τους», εξηγεί.
Στο ντοκιμαντέρ της μιλούν περίπου δέκα 
γυναίκες. Αυτές που ανήκουν στην πρώτη 
γενιά μεταναστριών, είναι σήμερα ηλικιω-
μένες. «Έφυγαν μόνες στα 18-19 τους, χωρίς 
να ξέρουν πού θα πάνε, οι περισσότερες 
ήταν αγράμματες και φυσικά δεν ήξεραν τη 
γλώσσα. Το μόνο που είχαν, ήταν μία σύμ-
βαση στα χέρια τους», αναφέρει η κ. Τωμα-
δάκη.
«Δηλαδή αυτές οι γυναίκες είχαν μία τρι-
πλή αορατότητα. Ήταν ξένες, πολύ χαμη-
λού μορφωτικού επιπέδου και γυναίκες. Γι’ 
αυτό δεν υπήρχαν πουθενά. Τις βρήκα μόνο 
φωτογραφίες και σε φιλμάκια από προσω-
πικά αρχεία», επισημαίνει και τονίζει την 
τεράστια θέληση που διέκρινε ότι είχαν. 
«Θεωρώ σχεδόν επαναστατική τη δύναμή 
τους. Γυναίκες εκείνη την εποχή, που δεν 
ανήκαν σε κάποιο κόμμα ή σε κάποια συλ-
λογικότητα και κατάφεραν όχι μόνο να επι-
βιώσουν αλλά να ζήσουν τη ζωή τους σε μία 
χώρα όχι προσωρινά -όπως πίστευαν στην 
αρχή, αφού κάποιες έμειναν εκεί έως τη 
συνταξιοδότησή τους», καταλήγει.

Τα παιδιά …«βαλίτσα»
Μέσα από την επαφή της με τις «αόρατες» 
γυναίκες που κουβάλησαν πίκρες και χαρές, 
φωτίζοντας τα κίνητρα της μετανάστευσης 
και την ανάγκη και το όνειρο για ένα καλύ-
τερο κόσμο, συνάντησε και τα παιδιά τους. 

«Τα παιδιά – βαλίτσα όπως συνηθίζω να τα 
αποκαλώ, σήμερα είναι μεγάλες γυναίκες, 
κάποιες από αυτές και μητέρες. Τότε, πήγαι-
ναν σε δύο διαφορετικά σχολεία, αντιμετώ-
πισαν δύο διαφορετικές χώρες, δύο διαφο-
ρετικούς πολιτισμούς και δύο διαφορετικά 
εκπαιδευτικά συστήματα. Αυτό που βγαί-
νει από το ντοκιμαντέρ, είναι ότι μπορεί να 
σπούδασαν, να προόδευσαν και σήμερα να 
έχουν καριέρες, αλλά τους έλειψε η μάνα, η 
οποία μάνα δούλευε στις φάμπρικες της Γερ-

μανίας, κάποιες φορές και διπλοβάρδια», 
λέει με συγκίνηση η σκηνοθέτιδα.
Ένα από τα παιδιά αυτά γεννήθηκε στη Γερ-
μανία, επέστρεψε στην Προσοτσάνη Δράμας 
για να μείνει στη γιαγιά, μετά πήγε και πάλι 
στη Γερμανία μαζί με τη γιαγιά και τελικά 
τελείωσε τόσο το γερμανικό σχολείο όσο 
και το ελληνικό, σπούδασε στο ΑΠΘ, έγινε 
εκπαιδευτικός και αφού γύρισε κάποια 
γυμνάσια άγονης γραμμής στην Ελλάδα 
ξαναγύρισε στη Στουτγκάρδη, στο ίδιο 
Γυμνάσιο που η ίδια πήγαινε, για να διδά-
ξει τα παιδιά της νέας γενιάς μεταναστών, 
δηλαδή αυτών που έφυγαν κατά την οικονο-
μική κρίση και κυρίως το 2011, ’12 και ’13», 
σημειώνει.
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην πιο πρόσφατη 

γενιά μεταναστών, υπογραμμίζοντας ότι σε 
αντίθεση με αυτές που προηγήθηκαν, είναι 
πια καταρτισμένη. «Στην ταινία μου έχω 
γυναίκες της πρώτης γενιάς που δούλευαν 
στις μηχανές της Siemens και φτάνουμε στην 
τρίτη γενιά όπου έχω μία περίπτωση γυναί-
κας που σπούδασε στη νομική σχολή Αθη-
νών, έκανε μεταπτυχιακό στο Μόναχο και 
εργάζεται στο νομικό της τμήμα της ίδιας 
εταιρείας», επισημαίνει η κ. Τωμαδάκη.
Οι γυναίκες από τη γενιά που θυσιάστηκε 
για την επόμενη, μιλάνε στο ντοκιμαντέρ «Η 
μητέρα του σταθμού» με ιδιαίτερη άνεση 
και αμεσότητα στο φακό. Αυτό -σύμφωνα με 
τη σκηνοθέτιδα, συμβαίνει διότι «ήταν έτοι-
μες να τα πούνε. Ήθελαν να τα βγάλουν αυτό 
από μέσα τους».

Ιστορίες γυναικών που μετανάστευσαν 
στη Γερμανία το ’60

ΠΗΓΗ: ANAMNISEIS.NET
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ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΤΟΥ «ΛΕΩΝΙΔΑ» ΕΙΧΑΝ ΜΙΑ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΒΡΑΔΙΑ

Το Σάββατο 11 Μαρτίου, ο Παλλακον ικός 
Σύλλογος Τορόντο «Ο Λεωνίδας» οργάνωσε 
τον ετήσιο χορό του στο πανέμορφο Crystal 
Fountain Banquet Hall.
Ο Σύλλογος ευχαρισ τε ί  όλα τα μέλη και 

φίλους που παρευρέθηκαν σ την όμορφη 
εκδήλωση, όπως και τους sponsors της βρα-
διάς: Empire Foods, Serano Bakery & Anthi 
Flowers.
Τα συγχαρητήριά μας στον Σύλλογο και στα 

μέλη του ΔΣ ,  Νίκος Δημαράς ,  Αφροδίτη 
Μικρογιαννάκη, Νίκη Ντιζέ, Αικατερίνη Ντε 
Σόουζα, Τούλα Δημαράς, Τάσσος Μαστοράκος 
και Πήτερ Σούντας για την όμορφη οργάνωση 
της βραδιάς.
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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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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
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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.

Σήμερα θα σας μιλήσω για την οστεοπό-
ρωση.
Η οστεοπόρωση είναι χρόνια πάθηση του 
μεταβολισμού των οστών, κατά την οποία 

παρατηρείται σταδιακή μείωση της πυκνότητας 
και ποιότητάς τους, με αποτέλεσμα αυτά με την 
πάροδο του χρόνου να γίνονται πιο εύθραυστα 
και λεπτά. Έτσι προκαλείται αυξανόμενος κίνδυ-
νος σπασίματος των οστών, καθώς μειώνεται η 
ανθεκτικότητα και η ελαστικότητά τους. Ετυμο-
λογικά η λέξη Οστεοπόρωση προέρχεται από 
το Οστούν (=κόκκαλο) + Πορώδης (=ο έχων 
πόρους). Η διεθνής ονομασία της νόσου είναι επί-
σης Osteoporosis.
Κατάγματα από οστεοπόρωση είναι πιο κοινά 
από καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο 
καιο καρκίνο του μαστού μαζί.  Τουλάχιστον μία 
στις τρεις γυναίκες και ένας στους πέντε άνδρες 
θα υποφέρουν από ένα οστεοπορωτικό κάταγμα 
κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
Η οστεοπόρωση είναι μία ασθένεια που χαρα-
κτηρίζεται από χαμηλή οστική μάζα (πυκνότητα) 
και υποβάθμιση του οστικού ιστού. Η κατάσταση 
οδηγεί σε αύξηση της ευθραυστότητας των 
οστών και σε κίνδυνο καταγμάτων - πιο συχνά 
στην σπονδυλική στήλη, στον καρπό ή στο ισχίο. 
Μπορείτε να χάνετε οστική μάζα σταθερά για 
πολλά χρόνια χωρίς να παρουσιαστουν κάποια 
συμπτώματα. Για το λόγο αυτό, η οστεοπόρωση 
συχνά αποκαλείται " η σιωπηλή κλέφτης " - κυρι-
ολεκτικά κλέβει την οστική μάζα μας χωρίς να μας 
δώσει καμία απολύτως ένδειξη . Αν η οστεοπό-
ρωση διαγιγνώσκεται για πρώτη φορά κατά τη 
στιγμή που εμφανίζεται ένα κάταγμα, έχει ήδη 
προχωρήσει αρκετά. Έγκαιρη ανίχνευση της οστι-
κής απώλειας, ως εκ τούτου, είναι κρίσιμη για την 
πρόληψη των οστεοπορωτικών καταγμάτων.
Η οστεοπόρωση μπορεί να προσβάλει ανθρώ-
πους όλων των ηλικιών, αλλά αναμφισβήτητα, 
με πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες, τους ηλικιω-
μένους. Όλοι μας χάνουμε οστική μάζα καθώς 
μεγαλώνουμε, αλλά κάποιοι από εμάς χάνουν 
περισσότερη και γρηγορότερα. Η οστεοπόρωση 
δεν θα συμβεί σε όλους τους ηλικιωμένους, αλλά 
είναι σίγουρα περισσότερο συχνή σε αυτούς.
Περίπου μία στις δύο γυναίκες άνω των 50 ετών 
θα υποστεί κάταγμα λόγω της οστεοπόρω-
σης σε κάποια στιγμή της ζωής της. Οι γυναίκες 
έχουν ελαφρύτερα και λεπτότερα οστά από τους 
άνδρες. Πολλές γυναίκες χάνουν οστική μάζα 
ραγδαία μετά την εμμηνόπαυση. Στις γυναίκες, 
οι ορμόνες του φύλου, τα οιστρογόνα, προστα-
τεύουν τα οστά. Για πολλές γυναίκες, η απώλεια 
οστικής μάζας αυξάνεται μετά την εμμηνόπαυση, 

όταν τα επίπεδα των οιστρογόνων πέφτουν από-
τομα. Αν η εμμηνόπαυση επέλθει νωρίς, η πιθα-
νότητα για οστεοπόρωση αυξάνεται. Το ίδιο συμ-
βαίνει όταν η εμμηνόπαυση συμβεί τεχνητά, 
πχ με χειρουργική αφαίρεση των ωοθηκών, οι 
οποίες παράγουν και το μεγαλύτερο ποσοστό 
των οιστρογόνων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να απευθυνθείτε στον ιατρό σας ώστε να προστα-
τεύσετε την υγεία των οστών σας.
Έρευνες έδειξαν ότι η κληρονομικότητα και το 
γενετικό υπόβαθρο διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην οστεοπόρωση και τα κατάγματα που 
προκαλεί. Αν κάποιος από τους γονείς σας έχει 
οστεοπόρωση ή ιστορικό κατάγματος, η πιθα-
νότητα να συμβεί και σε σας το ίδιο είναι μεγαλύ-
τερη. Το ίδιο ισχύει αν οι γονείς σας έχουν χάσει 
ύψος ή έχουν κύφωση, που είναι σοβαρές ενδεί-
ξεις για οστεοπόρωση.
Άνθρωποι που έχουν υποστεί κατάγματα κατά 
την ενήλικη ζωή τους είναι πιθανό να έχουν ήδη 
προσβληθεί από τη νόσο και να μην το γνωρί-
ζουν. Τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης μπο-
ρούν να συμβούν χωρίς την εμφάνιση σοβαρού 
πόνου. Μπορούν να προκαλέσουν όμως απώ-
λεια ύψους ή ακόμα και κύρτωση της σπονδυλι-
κής στήλης προς τα εμπρός. Αυτό το φαινόμενο 
ονομάζεται κύφωση (η γνωστή «καμπούρα»). 
Τα κατάγματα των σπονδύλων συχνά δεν γίνο-
νται αντιληπτά, παρά μόνο όταν υπάρξει απώλεια 
κάποιων εκατοστών ύψους!

Mέτρηση οστικής πυκνότητας
Μια μέτρηση οστικής πυκνότητας ((Bone Mineral 
Density (BMD)) δείχνει αν κάποιος έχει φυσιολο-
γική οστική πυκνότητα, χαμηλή οστική πυκνό-
τητα ή οστεοπόρωση. Είναι η μόνη μέθοδος που 
μπορεί να διαγνώσει την οστεοπόρωση. Όσο 
χαμηλότερη οστική πυκνότητα έχετε τόσο αυξά-
νεται ο κίνδυνος κατάγματος. Μια τέτοια εξέταση 
θα βοηθήσει εσάς και τον ιατρό σας να μάθετε:

 ª αν έχετε αδύναμα και εύθραυστα οστά, προ-
τού υποστείτε κάταγμα,

 ª να εκτιμήσετε τον κίνδυνο κατάγματος 
οστού στο μέλλον,

 ª να εκτιμήσετε αν η οστική σας μάζα βελτιώ-
νεται, μένει στα ίδια επίπεδα ή χειροτερεύει,

 ª να εκτιμήσετε την αποτελεσματικότητα της 
φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνετε και να 
πάρετε αποφάσεις για την συνέχιση, διακοπή ή 
τροποποίησή της.

Ποιός πρέπει να υποβληθεί σε μια τέ-
τοια εξέταση;
Συστήνεται η διενέργεια μέτρησης οστικής 
πυκνότητας σε:

 ª γυναίκες άνω των 65 ετών,
 ª άνδρες άνω των 70 ετών,
 ª άτομα που έχουν υποστεί κάταγμα σε ηλικία 

άνω των 50 ετών,
 ª γυναίκες σε εμμηνόπαυση με παράγοντες 

κινδύνου,
 ª μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες κάτω των 65 

ετών με παράγοντες κινδύνου,
 ª άνδρες 50 έως 69 ετών με παράγοντες κιν-

δύνου,
Επίσης, μπορεί να απαιτηθεί να γίνει μέτρηση στις 
παρακάτω περιπτώσεις :

 ª ακτινογραφία σπονδυλικής στήλης με εμφα-
νές κάταγμα ή απώλεια οστικής πυκνότητας,

 ª εμμένον άλγος στην πλάτη ή οσφυϊκή χώρα 
με πιθανό κάταγμα στην σπονδυλική στήλη,

 ª απώλεια ύψους άνω των 1,3 εκατοστών 
μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους,

 ª συνολική απώλεια ύψους άνω των 4 εκατο-
στών (από το αρχικό ανάστημα του ατόμου).

 Θεραπεία
Το ασβέστιο είναι ένα μέταλλο που αποτελεί 
δομικό στοιχείο των οστών και είναι πολύ σημα-
ντικό για τη διατήρηση της υγείας τους. Η βιτα-
μίνη D δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό σας 
να χρησιμοποιεί το ασβέστιο. Αν δεν προσλαμ-
βάνετε ικανές ποσότητες με την τροφή από τη 
βιταμίνη αυτή ή αν ο οργανισμός σας δεν μπορεί 
να την απορροφήσει σωστά, τότε ο κίνδυνος για 
οστεοπόρωση αυξάνεται. Σύμφωνα με τις διε-
θνείς επιστημονικές οδηγίες: Ενήλικες κάτω των 
50 ετών χρειάζονται στη διατροφή τους 1000mg 
( δηλαδή 1 γραμμάριο) ασβεστίου και 400-800 
IU (Διεθνείς μονάδες) βιταμίνη D, καθημερινά. 
Ενήλικες άνω των 50 ετών χρειάζονται αντιστοί-
χως, 1200 mg ασβεστίου και 1000 IU βιταμίνης 
D σε καθημερινή βάση. Επειδή εδώ στον Καναδά 
δεν έχουμε
 αρκετό φως του ήλιου, το οποίο παράγει βιτα-
μίνη D, πρέπει να σιγουρευτούμε ότι παίρνουμε 
βιταμίνη D από συμπληρώματα . Ελάτε στο Φαρ-
μακείο Απόλλων και εγώ θα σας προτείνω την 
κατάλληλη δόση για εσάς. Υπάρχουν συνταγο-
γραφούμενα φάρμακα που ο γιατρός σας θα πρέ-
πει να συνταγογραφήσει για σας, αν χρειαστεί.

Διατροφή
Μια ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε 
φρούτα και λαχανικά είναι απαραίτητη στη διατή-
ρηση της υγείας των οστών. Αυτό είναι σημαντικό 
διότι, εκτός του ασβεστίου και της βιταμίνης D και 
άλλα μέταλλα, όπως το μαγνήσιο και το κάλλιο, 
αλλά και βιταμίνες όπως η βιταμίνη Κ, συνεισφέ-
ρουν στην υγεία των οστών. Αν έχετε μια ισορ-
ροπημένη διατροφή, οι ειδικοί πιστεύουν ότι 
λαμβάνετε αρκετές ποσότητες των συστατικών 
που χρειάζονται για τη διατήρηση της υγείας των 
οστών σας. Αντιθέτως, συνιστάται η χορήγηση 
πολυβιταμινούχων σκευασμάτων και συμπλη-
ρωμάτων διατροφής σε όσους δεν λαμβάνουν 
επαρκείς ποσότητες μετάλλων και βιταμινών. 
Η περίπτωση αυτή περιλαμβάνει και τα άτομα 
που πάσχουν από γαστρεντερικές διαταραχές 
οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την απορρό-
φηση βιταμινών και μετάλλων.

Ο «καθιστικός τρόπος» ζωής
Άνθρωποι λιγότερο ενεργητικοί, που δεν αθλού-
νται ή δεν εκτελούν σωματικές δραστηριότη-
τες καθημερινά, βρίσκονται σε υψηλότερο επί-
πεδο κινδύνου για οστεοπόρωση. Μερικοί τύποι 
καθημερινής άσκησης μπορούν να σας βοηθή-
σουν να διατηρήσετε τα οστά σας σε καλή κατά-
σταση. Ασκήσεις χωρίς βάρη, όπως το γρήγορο 
περπάτημα, αλλά και ασκήσεις μυϊκής ενδυνά-
μωσης με άρση βάρους, είναι κατά περίπτωση 
δυνατό να αποδειχθούν προστατευτικές για 
τα οστά σας. Προσοχή, όμως, στην υπερβολή 
που μπορεί να οδηγήσει ένα αδύναμο οστό σε 
κάταγμα!

Κάπνισμα
Η βλαπτική επίδραση του καπνίσματος στα οστά 
σας είναι πολυεπίπεδη. Τα χημικά παράγωγα του 
καπνού βλάπτουν τα οστικά κύτταρα. Επίσης, ο 
καπνός εμποδίζει την σωστή απορρόφηση του 

ασβεστίου. Ιδιαίτερα για τις γυναίκες, μπορεί να 
εμποδίσει την προστατευτική δράση των οιστρο-
γόνων στα οστά.

Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ:
Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ επηρεάζει τον 
σχηματισμό των οστών. Οι αλκοολικοί δεν έχουν 
επαρκή πρόσληψη του ασβεστίου. Επίσης, μπο-
ρεί να επηρεαστούν και οι αποθήκες ασβεστίου 
του οργανισμού.
Δεν πρέπει ακόμα να ξεχνάτε ότι η υπερβολική 
κατανάλωση αλκοόλ επηρεάζει τη συνολική κατά-
σταση του οργανισμού και ιδιαίτερα τα αντανα-
κλαστικά και τη συνέργεια των κινήσεων. Αυτό 
σας κάνει πιο επιρρεπείς σε πτώσεις και ατυχή-
ματα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε κατάγ-
ματα.
Πάντως, το αλκοόλ σε μικρές ποσότητες δεν θα 
επηρεάσει τα οστά σας. Δύο-το πολύ τρία- ποτά 
την ημέρα είναι υπερ-αρκετά.

Απώλεια βάρους
Ενώ η απώλεια βάρους μπορεί να σας προστατέ-
ψει από διαβήτη ή καρδιαγγειακή νόσο, μπορεί 
να βλάψει την υγεία των οστών σας. Αν απαιτείται 
να χάσετε βάρος, καλό θα ήταν να προστατέψετε 
τα οστά σας με ταυτόχρονη άσκηση και διατροφή 
πλούσια σε ασβέστιο και βιταμίνη D.

Πρόληψη
Περίπου 85-90% της οστικής μάζας του ενήλικα 
αποκτάται μέχρι την ηλικία των 18 στα κορίτσια 
και των 20 στα αγόρια. Το «κτίσιμο» δυνατών 
οστών κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβι-
κής ηλικίας μπορεί  να  βοηθήσει στην πρόληψη 
της οστεοπόρωσης σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Τα παρακάτω πέντε βήματα, όταν συνδυαστούν, 
μπορούν να βελτιώσουν την υγεία των οστών και 
να βοηθήσουν σημαντικά στην αποτροπή της 
οστεοπόρωσης:
1) Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ασβέ-
στιο και βιταμίνη D.
2) Ασκηθείτε καθημερινά και τονώστε τους μυς 
σας.
3) Μην καπνίζετε και μην πίνετε πολύ αλκοόλ.
4) Συζητήστε με τον ιατρό σας την πιθανότητα για 
να εκδηλώσετε οστεοπόρωση   .  και ρωτήστε 
πότε πρέπει να κάνετε μέτρηση οστικής πυκνό-
τητας.
5) Κάντε τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας τη 
σωστή χρονική στιγμή.

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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ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΥΧΥΘΗΚΑΝ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ 
ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΚΕΚΑ

Ο 
καλός φίλος και συνεργάτης της εφημερίδος μας 
“Hellas News”, ο Καθηγητής Γιώργος Γκέκας γιόρ-
τασε τα 39 γενέθλια του (για πολλοστή φορά!) 
στις 15 Μαρτίου σε γνωστό μαγαζί της πόλης μας 

περιτριγυρίζομενος από τη γυναίκα του Ελίζα, τους γιους 
του Ανδρέα και Μιχάλη, τις νύφες του Αθανασία και Αλεξάν-
δρα, τις εγγονές του, Παυλίνα, Γεωργία, Αριάδνη, και Ρόζα 
και μερικούς εκλεκτούς φίλους του. Χαιρόμαστε που η Χρι-
στιάνα και εγώ συμμετείχαμε με τις δικές μας ευχές στον ε-
ορτασμό των γενέθλιων του.
 Η 15η Μαρτίου είναι γνωστή ως “The Ides of March”.  

Έμεινε γνωστη στην ιστορία σαν η ημέρα που ο Ρωμαίος 
Αυτοκράτορας Ιούλιος Καίσαρας κατά τη διάρκεια συνε-
δρίασης της Γερουσίας στις  15 Μαρτίου 44 π.Χ. δολοφονή-
θηκε (μαχαιρώθηκε) από μια ομάδα γερουσιαστών.  Επικε-
φαλής τους ήταν ο  Βρούτος που υποτίθεται ότι ηταν  πιστός 
του φίλος. Et tu, Brute; Και εσύ, βρε Βρούτε; ψιθύρισε στο 
προδότη φίλο του ο ετοιμοθάνατος Καίσαρας. Ο William 
Shakespeare στο έργο του «Ιούλιος Καίσαρ»  χρησιμοποί-
ησε τη φράση “The Ides of March» και έκτοτε χρησιμοποιεί-
ται ως προειδοποίηση για επερχόμενη κακοτυχία και κατα-
στροφή.

Ο Καθηγητής ξεκαθάρισε όμως ότι η 15η Μαρτίου μπορεί 
να ήταν κακότυχη για τον Καίσαρα όχι όμως για το Γιωργο 
Γκέκα!  Η 15η Μάρτιου, η μέση του μήνα, για το συνεργάτη 
μας πάντα σήμαινε  μια ισορροπημένη προσέγγιση στη ζωη 
του. Μια εσωτερική ισορροπία μεταξύ λογικής και συναι-
σθημάτων, πνευματικής και υλικής ευημερίας. Όλα κατά το 
αρχαίο Ελληνικό ρητό «Παν μέτρον άριστον»  χωρίς ακρότη-
τες. Είχε μέχρι τώρα μια υπέροχη διαδρομή ζωής.
Δόκτορα Γιώργο Γκέκα, και πάλι Χρόνια πολλά να τα εκατο-
στίσεις, και να έχεις κέφι να γράφεις για την εφημερίδα μας 
Hellas News”!
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«Ο Μπαρμπαγιάννης» 
Μουσική: Χρήστος Νικολόπουλος - Στίχοι: Πυθαγόρας 

Παπασταματίου - Α! Ερμηνεία: Στέλιος Καζαντζίδης (1972)

Τ
ο τραγούδι «Ο Μπαρμπαγιάννης»  
ηχογραφήθηκε την 1η Σεπτεμβρί-
ου1972, σχεδόν  ένα μήνα μετά από 
την 3η Αυγούστου και το αυτοκινη-

τιστικό δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα 
να βρει τραγικό θάνατο, ένας από τους ση-
μαντικότερους έλληνες δημιουργούς του 
λαϊκού μας τραγουδιού, ο Γιάννης Παπαϊ-
ωάννου.
Ήταν ξημερώματα 3 Αυγούστου, όταν ο 
Παπαϊωάννου έφυγε με το αυτοκίνητο του, 
από το κέντρο που εμφανιζότανε στις Τζι-
τζιφιές  μαζί με τον Τσιτσάνη, με προορισμό 
τα Bασιλικά της Σαλαμίνας όπου διέμενε 
του καλοκαιρινούς μήνες, σ ένα λυόμενο 
σπίτι. Οδηγώντας στην λεωφόρο Βασι-
λέως Γεωργίου στο Πέραμα,  κάποιος πεζός 
πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά του και στην 
προσπάθεια να τον αποφύγει, ο Παπα-
ϊωάννου έπεσε με ταχύτητα πάνω σε μια 
κολώνα της ΔΕΗ. Το τιμόνι του αυτοκίνητου 
καρφώθηκε στο στήθος του…
Μεταφέρθηκε στην συνέχεια στο νοσο-
κομείο, αλλά το χτύπημα ήταν τόσο πολύ 
ισχυρό που επέφερε το θάνατο του.
Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γιάννη 
Παπαϊωάννου συγκλόνισε ολόκληρο τον 
ελληνισμό. 
Ο Στέλιος Καζαντζίδης μετά από λίγες 
μέρες,  ζήτησε από τον Πυθαγόρα και τον 
Χρήστο Νικολοπουλο να  γράψουν ένα τρα-
γούδι για τον «Μπαρμπαγιάννη» σαν ελά-
χιστο φόρο τιμής στον μεγάλο δημιουργό.
Ο Καζαντζίδης δεν ξέχασε  ποτέ  τον Παπα-
ϊωάννου, ο οποίος τον επέβαλε, ερχόμενος  
σε σύγκρουση  με την δισκογραφική του 
εταιρία, προκείμενου ο Στέλιος να του τρα-
γουδήσει ορισμένα  τραγούδια. Είχε θέσει 
τον όρο στην εταιρεία ότι, αν δεν πει τα 
τραγούδια του ο Στέλιος, θα αποχωρούσε! 
* Την ίδια εποχή  έγραψε  και ο Βασίλης Τσι-
τσάνης ένα τραγούδι για τον θάνατο του 
αγαπητού του φίλου  Γιάννη Παπαιωάννου  
με τίτλο «Ένα τραγούδι για τον Γιάννη» το 
οποίο ερμήνευσε η Πολύ Πάνου. 
Είχαν γεννηθεί την ίδια ημέρα, ο Παπαϊω-
άννου 18 Ιανουαρίου 1913 και ο Τσιτσάνης 
18 Ιανουαρίου 1915. 

Μπαρμπαγιάννη γέρασες , 
πολλές φουρτούνες πέρασες 
Κι από κοντά μας 
ήρθε ο χάρος να σε πάρει 
Εσύ που σαν αδέλφι μας ,
δεν χάλαγες το κέφι μας 
κάνε μου τώρα 
και μια τελευταία χάρη…

Ένα γράμμα να μου στείλεις απ τον Άδη,
αν το φως ειν’ πιο καλό απ το σκοτάδι

Φως υπάρχει εδώ πάνω ,
μπαρμπαγιάννη μου που λες
μα το φως τι να το κάνω,  
που’ ναι μαύρες οι καρδιές
 
Μπαρμπαγιάννη φίλε μου, 
ένα μαντάτο στείλε μου 
και το μπουζούκι σου 
και κείνο περιμένει.
Εδώ τα ίδια πράματα ,
βάσανα ,πόνοι, κλάματα,
στον κάτω κόσμο 
τέλος πάντων τι συμβαίνει 

Ένα τραγούδι για τον Γιάννη 

Τον Γιάννη μας τον ζήλεψε 
και του’ στήσε καρτέρι,
ένα πρωί στο πέραμα,
του χάρου το μαχαίρι. 

Τώρα σε κλαιν οι Τζιτζιφιές,
που ’ριχνες τις γλυκές πενιές
Κι οι μάγκες όλοι του ντουνιά,
σε κλαιν απαρηγόρητα,
Γιάννη με τη χρυσή καρδιά

Τους μάγκες όλους γλένταγες
κι αυτοί σε αγαπάνε
και στ’ όνομα σου Γιάννη μου,
 τα πίνουν και τα σπάνε.

Στον κάτω κόσμο εκεί που πας,
 στα μίλια κυπαρίσσια, 
ρίξε δυο τρεις γλυκές πενιές, 
ν’ ακούσουν τα ντερβίσια 
και το χορό ν’ αρχίσουμε
 τα πι’ όμορφα κορίτσια 

Τ
ο περίφημο τραγούδι «Κέρκυρα με το 
Ποντικονήσι» είναι γραμμένο για τις 
ανάγκες της  ταινίας «Η Κόμησσα της 
Κέρκυρας», με πρωταγωνιστές   βεβαί-

ως  τους αξέχαστους Ρένα Βλαχοπούλου και 
Αλέκο Αλεξανδράκη
Ας δούμε όμως , πως έχει η μικρή  ιστορία του 
τραγουδιού , που έμελλε να γίνει ένα από τα 
αντιπροσωπευτικότερα τραγούδια του πανέ-
μορφου νησιού μας. 
Όταν τελείωσαν τα γυρίσματα της ταινίας και 
κατόπιν το μοντάζ, οι συντελεστές συγκε-
ντρώθηκαν στα στούντιο της Φίνος φιλμ, 
που στεγάζονταν τότε επί της οδού Χίου 
στην Αθήνα, για δουν την ταινία ολοκληρω-
μένη. Σ’ εκείνο το χρο-
νικό σημείο  παραγω-
γής γίνονται κάποιες 
διορθώσεις στην ταινία 
αν χρειάζεται. Ακόμη 
μπορεί να προστεθεί 
ή να αφαιρεθεί κάποια 
σκηνή που δεν αρέσει 
στον σκηνοθέτη. 
Η προβολή της ταινίας 
στο στούντιο, γινότανε 
σε μια μικρή οθόνη ( 
Μόνιτορ) και οι παρευ-
ρισκόμενοι, εκτός από 
τους τεχνικούς, ήταν ο 
σκηνοθέτης και σεναρι-
ογράφος Αλέκος Σακελ-
λάριος, ο σύνθετης 
Γιώργος Κατσαρός και η  
Ρένα Βλαχοπούλου.
Όταν τελείωσε η προ-
βολή, ο Σακελλάριος 
έμεινε ευχαριστημένος 
από το αποτέλεσμα, 
μόνο που διαπίστωσε 
πως λείπει ένα τρα-
γούδι για τους τίτλους .
 Τότε απευθύνθηκε στον Κατσαρό λέγοντας 
του ….
Γιώργο ..λείπει το τραγούδι των τίτλων ..
Ε! και; ….απάντησε ο Κατσαρός…
 Κανένα πρόβλημα! θα φτιάξουμε ένα τώρα, 
με θέμα την Κέρκυρα! ..
Ο Σακελλάριος, που οι δυνατότητες του στο 
γράψιμο ήταν καταπληκτικές, τόσο από θέμα 
έμπνευσης, όσο και από θέμα ταχύτητας,  λέει 
στον Κατσαρό …
Πες μου μερικές λέξεις που να θυμίζουν Κέρ-
κυρα …
Ο Κατσαρός απάντησε … Ποντικονήσι , Παλαι-
οκαστρίτσα, Μπενίτσες, Καμάρες ..
Δεν πέρασαν 15΄ λεπτά  και ο Σακελλάριος 
είχε γράψει το πρώτο κουπλέ και το ρεφρέν. 
Έδωσε το χειρόγραφο στον Κατσαρό και εκεί-
νος κάθισε στο πιάνο, ακούμπησε τα πλήκτρα 

και άρχισε να ψάχνει τη μελωδία, διαβάζο-
ντας τους στίχους . Όπως ήταν φυσικό, η ψυχή 
του πέταξε στην αγαπημένη του Κέρκυρα, την 
ιδιαίτερη πατρίδα του και  μια πολύ όμορφη 
μελωδία ξεχείλισε στο στούντιο της οδού 
Χίου. Μέσα σε μίση ώρα,  το τραγούδι των τίτ-
λων ήταν έτοιμο.
 Η Βλαχοπούλου ακούγοντας το , ξετρελάθηκε. 
Το έμαθε σχεδόν στη στιγμή και την άλλη μέρα  
το τραγούδησε για την ηχογράφηση. 
Το τραγούδι αγαπήθηκε απ’ όλο τον κόσμο και 
ιδιαίτερα βεβαίως από τους  Κερκυραίους που 
το έχουν σαν ανεπίσημο ύμνο, ενώ το έχουν 
εντάξει μαζί με τα υπόλοιπα παραδοσιακά 
τους τραγούδια .

Τα πιο νόστιμα κορίτσια 
τα’ δα στην Παλιοκαστρίτσα
και τα ψάρια τα πιο φρέσκα 
τα’χει  μόνο ηΜπενίτσα

Κέρκυρα –Κέρκυρα 
με το Ποντικονήσι, 
με τα καντούνια τα στεγνά
που τα’χω σεργιανίσει
Κέρκυρα-Κέρκυρα
για προίκα σου έχεις πάρει,
χρυσάφι από τον ήλιο σου
κι ασήμι απ’το φεγγάρι

Στη πλατεία τσι Καμάρες
κόβουν βόλτα κοπελάρες
και η νύχτα όταν έρθει
μαντολίνα και κιθάρες 

«Κέρκυρα με το Ποντικονήσι» 
Γιώργου Κατσαρού –Αλέκου Σακελλάριου

Ερμηνεία:  Ρένα Βλαχοπούλου  1972

  Παραγωγή Φίνος φιλμ 1972 
Σενάριο –Σκηνοθεσία. Αλέκος Σακελλάριος - Μουσική Γιώργος Κατσαρός 
Φωτογραφία Γιώργος Αρβανίτης - Πρωταγωνιστούν: Ρένα Βλαχοπούλου 
- Αλέκος Αλεξανδράκης – Νόνικα Γαληνέα - Μάκης Δεμίρης - Βαγγέλης 

Πλοιός - Ορφέας Ζάχος - Μπάμπης Ανθόπουλος
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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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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

 

Π
ριν πολλά πολλά χρόνια οι αρ-
χηγοί των φυλών μάθαιναν στα 
παιδιά πολύ χρήσιμα πράγμα-
τα. Τα μάθαιναν τις φωνές των 

πουλιών και των δέντρων. Τα μάθαιναν 
να ανιχνεύουν που βρίσκεται το νερό και 
τα μάθαιναν να ζουν όλοι αγαπημένοι. 
Τα μαθαιναν ακόμη να μην κρίνουν τις 
συμπεριφορές των ανθρώπων, ούτε τις 
ζωές των άλλων παιδιών, ούτε τον τρόπο 
που ήταν ν τυμένοι ή περπατούσαν ή 
μιλούσαν, γιατί η κάθε οικογένεια ζούσε 
διαφορετικά ανάλογα με την οικονομική 
της κατάσταση.
Τα μάθαιναν να σέβονται τα ζώα, είτε 
είναι μεγάλα, είτε είναι μικρά και αβο-

ήθητα. Μάθαιναν επίσης στα παιδιά να 
αναπνέουν, να αναπνέουν βαθιά και 
χαλαρά κάνοντας όμορφες θετικές σκέ-
ψεις. 
Όλα αυτά τα μαθήματα γινόντουσαν τα 
βράδια, όταν όλοι μαζεύονταν γύρω από 
τη φωτιά και έλεγαν ιστορίες για μεγά-
λους πολεμιστές και την 
γενναιότητα που έδει-
ξαν στη διάρκεια της 
μάχης ή σ το κυνήγι, 
ό ταν  εμφαν ίζον ταν 
μπροστά τους άγρια 
ζώα που προσπαθού-
σαν να κ λέψουν την 
τροφή. 
Και τους μάθαιναν ακόμη να σέβο-
νται ο ένας τον άλλον από μικρή ηλικία. 
Μα το πιο σημαντικό μάθημα από όλα… 
είναι το μάθημα του ξύλινου φράχτη.
- Το μάθημα του ξύλινου φράχτη; ρώτησε 
με περιέργεια ο σεισμογίγαντας  Κρακα-
τούας. Τι είναι πάλι αυτό; 
- Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον μάθημα και 
αρέσει πολύ στα παιδιά, ιδιαίτερα στα 
θυμωμένα ή εκτός ελέγχου παιδιά, συνέ-
χισε να εξηγεί ο παπαγάλος. 
Τα παιδιά θυμώνουν εύκολα και έχουν 
συχνά βίαια ξεσπάσματα, γιατί δεν μπο-
ρούν ή μάλλον δεν γνωρίζουν να ελέγ-
χουν τα συναισθήματα τους.
Έτσι, τα έμαθαν να πηγαίνουν σε ένα 
τεράστιο ξύλινο φράχτη κι όποτε ένιω-

θαν θυμό ή απόρριψη, κάρφωναν καρφιά 
στον φράχτη μέχρι να ηρεμήσουν.
Για αρκετές μέρες, μήνες, ακόμη και χρό-
νια, τεράστιοι ξύλινοι φραχτες, που χρη-
σίμευαν για παρτέρια ή για χωρίσματα 
των κήπων, είχαν γεμίσει με καρφιά. Σε 
κάθε σειρά είχε μπει το όνομα του 

παιδιού, που ήταν γεμάτο 

αρνητικές σκέ-
ψεις και θυμό και 

οργή κι είχε καρφώσει ένα - ένα 
τα καρφιά στο ξύλινο φράχτη.
Με αυτό τον τρόπο οι ξύλι-
νοι φράχτε ς αυξήθηκαν και 
γέμισαν με καρφιά και τα παι-
διά ε ίχαν μάθει, μεγαλώνο-
ντας να βγάζουν όλη την εκρη-
κτ ική συμπεριφορά τους, και 
την όποια αρνητική τους ενέρ-
γεια, στο ξύλινο φράχτη κι όχι 
μεταξύ τους. Ξεσπούσαν στο 
ξύλινο φράχτη κι όχι σ την 
αδερφή τους ή στον μπαμπά 
ή στην μαμά τους. Ηρέμησαν 
κι έμαθαν να ελέγχουν την θυμική 
συμπεριφορά τους και όλα τα αρνητικά 
συναισθήματα τους.
Όταν πλέον, μετά από κάμποσο καιρό 
είχαν ξεπεραστεί τα όποια αρνητ ικά 
συναισθήματα και ο θυμός είχε εξαφα-
νιστεί, τότε οι γονείς κάλεσαν ο καθένας 
το παιδί του να έρθει να σταθεί μπροστά 
στο ξύλινο φράχτη του, που ήταν γεμάτος 
με καρφιά και του ζήτησαν να τα βγάλει 
ένα - ένα.
Το κάθε παιδί ξεχωριστά, και περιμένο-
ντας καρτερικά τη σειρά του, έβγαλε τα 
καρφιά που αναλογούσαν στο δικό του 
μέρος. Ο ξύλινος φράχτης ήταν γεμάτος 
από τρύπες.
«Βλέπετε αυτές τ ις τρύπες;” είπαν οι 
γονείς στα παιδιά τους, “είναι οι πληγές 
που αφήνει κάποιος με τις πράξεις του, 
όταν θυμώνει εναντίον κάποιου και αρχί-
ζει να τον βρίζει ή να τον κοροϊδεύει ή να 
τον προσβάλει. Ακόμη κι αν περάσουν τα 
χρόνια, οι τρύπες θα μείνουν στο ξύλινο 
φράχτη. Έτσι θα μείνουν και οι πληγές σε 

όσους μας πλήγωσαν ή πληγώσαμε.
Έτσι και η καρδιά γίνεται, γεμίζει τρύπες, 
όταν ο άνθρωπος νιώθει πληγωμένος, 
όταν νιώθει προδομένος, απογοητευμέ-
νος, ανίσχυρος και εισπράττει συνεχώς 

απόρριψη.

Η καρδιά αρχίζει να μοιάζει με 
σουρωτήρι. 

Όσο πιο μεγάλες και βαθιές 
οι πληγές, τόσο πιο αδύ-
ναμη γ ίνε τα ι  η καρδιά 
κι όσο πιο πολύ κάποιος 

απαίδευτος την πληγώνε ι, 
τόσο αυτή εξασθενεί και δεν 
έχει άλλες άμυνες και σιγά σιγά 

ραγίζει.
Εάν κάποιος  εκε ίνη τη 
στιγμή τής επιτεθεί με οργή 
και φθόνο... τότε αυτή θα 

σπάσει. 
Κατάλαβες τώρα καλέ μου φίλε Κρα-

κατούα;
Πρέπει να μάθουμε όλοι να ελέγχουμε το 
θυμό μας, τις αρνητικές σκέψεις μας και 
την συμπεριφορά μας.
Οπότε εάν θέλεις να έχεις φίλους, να 
φτιάξεις ένα μεγάλο ξύλινο φράχτη και 
να τους πεις αυτή την ιστορία, πριν προ-
λάβουν να σου πουν κάτι άσχημο ή προ-
σβλητικό.
Έτσι, καλό θα ήταν οι άνθρωποι κάθε 
φορά που ν ιώθουν οργή ή μίσος ή 
θέλουν να κρίνουν κάποιον τότε να παίρ-
νουν ένα καρφί και να το καρφώνουν με 
δύναμη σε ένα ξύλινο φράχτη.
Ας αφήσουν λοιπόν τις καρδιές ήσυχες 
να δυναμώσουν, να αγαπούν ή να αγα-
πηθούν, να ερωτευτούν ελεύθερα και 
δυνατά, να δίνουν πάντα φως, καλοσύνη 
και συμπόνοια, ώστε να έχουμε ακόμη 
πιο χαρούμενους και υγ ιε ίς ανθρώ-
πους… σε αυτό τον πλανήτη!!!
Τέλος, ας ζήσουν αυτοί παραμυθένια κι 
εμείς ακόμη καλύτερα.

O σεισμογίγαντας Κρακατούας και... Ο ΘΥΜΟΣ
Της Εύας Πετροπουλου Λιανού - Συγγραφέας παιδικής λογοτεχνιας 

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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Μ
ια 18χρονη γυναίκα συνε-
λήφθη αφού φέρεται να λή-
στεψε πολλά θύματα με μα-
χαίρι που γνώριζε μέσα από 

ιστότοπο γνωριμιών.
Η αστυνομία του Peel λέει ότι η γυναίκα 
ύποπτη αλληλεπίδρασε με δύο θύματα 
στο Διαδίκτυο και κανόνισε να τα συνα-
ντήσει προσωπικά στην περιοχή Malton.
Στις συναντήσεις, φέρεται να έφερνε ένα 
μαχαίρι και να το χρησιμοποίησε για 
να ληστέψει από τα θύματα τα χρήματά 
τους.
Οι ερευνητές λένε ότι πιστεύουν ότι μπο-
ρεί να υπάρχουν επιπλέον θύματα.

Η Jasmine Oung συνελήφθη την Παρα-
σκευή και κατηγορήθηκε για δύο κατη-
γορίες ληστείας. Κρατήθηκε εν αναμονή 
της ακρόασης με εγγύηση στο Δικαστή-
ριο του Οντάριο.

Γυναίκα συνελήφθη αφού λήστεψε 
θύματα που γνώρισε διαδικτυακά

To Τιμ Χόρτονς είπε κατά λάθος σε 
άνδρα ότι είχε κερδίσει 10 χιλιάδες 
δολάρια - Τώρα θέλει να κάνει μήνυση

Μ
ερικοί κάτοικοι του Οντάριο 
που παραπλανήθηκαν από ένα 
σφάλμα στον Διαγωνισμό Roll 
Up To Win του Tim Hortons και 

είπαν κατά λάθος ότι είχαν κερδίσει $10.000, 
τώρα διερευνούν τις νομικές επιλογές τους 
ενάντια στην καναδική αλυσίδα καφέ. Ένα 
λάθος εκ μέρους του Tim Hortons τη Δευτέρα 
ειδοποίησε αρκετούς πελάτες ότι είχαν κερ-
δίσει $10.000 από τον διαγωνισμό Roll Up 
To Win της αλυσίδας. Ωστόσο, αμέσως μετά, 
τους είπαν ότι επρόκειτο για «τεχνικό λάθος», 
καθώς η κλήρωση προορίζεται να είναι ένα 
έπαθλο που απονέμεται μόνο σε ένα άτομο 
καθημερινά.Για να εκφράσει τη λύπη του για 

την απογοήτευση που προκλήθηκε από αυτό 
το πρόβλημα, το Tim Hortons είπε ότι ήρθε σε 
επαφή και πρόσφερε μια δωροκάρτα $50 σε 
κάθε πελάτη που επηρεάστηκε - αλλά ορισμέ-
νοι παίκτες  σκέφτονται να κινηθούν νομικά.

Ο 
ζωολογικός κήπος του Τορόντο 
κλείνει τα πτηνά του για το κοινό 
ως προληπτικό μέτρο μετά τον 
εντοπισμό γρίπης των πτηνών 

σε εμπορική πτηνοτροφική μονάδα στο 
νότιο Οντάριο.
Σε ένα δελτίο τύπου την Τετάρτη, ο ζωολο-
γικός κήπος είπε ότι εφαρμόζει μέτρα «με 
πολύ προσοχή» για την προστασία των 
πτηνών του.
Γνωστή και ως γρίπη των πτηνών, η μετα-
δοτική ιογενής λοίμωξη επιβεβαιώθηκε σε 

μια φάρμα πουλερικών σε απόσταση 
200 χιλιομέτρων από τον ζωολογικό 
κήπο, αναφέρει η ανακοίνωση.
Ως αποτέλεσμα, τα ακόλουθα μέτρα 
θα τεθούν σε ισχύ από την Πέμπτη: 
τα κλουβιά πουλιών στα περίπτερα 
θα είναι κλειστά για τους επισκέ-

πτες ή θα τροποποιηθούν σημα-

ντικά για την προστασία των πτηνών. Οι 
επισκέπτες και οι παρασκηνιακές περιηγή-
σεις στους χώρους παρασκευής ζωοτρο-
φών και στέγασης πτηνών θα ανασταλούν.
Αν και ο ζωολογικός κήπος δεν διευκρί-
νισε πού αναφέρθηκε ο ιός, σύμφωνα με 
την Καναδική Υπηρεσία Επιθεώρησης Τρο-
φίμων (CFIA), η γρίπη των πτηνών εντοπί-
στηκε την Τρίτη σε μια εμπορική πτηνο-
τροφική μονάδα στο Township of West 
Lincoln στην περιοχή του Νιαγάρα.
«Αν και αυτό το στέλεχος της νόσου είναι 
εξαιρετικά μεταδοτικό και θανατηφόρο 
για τα πουλιά, είναι σημαντικό να σημειω-
θεί ότι δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα σε 
ανθρώπους στον Καναδά», δήλωσε ο ζωο-
λογικός κήπος του Τορόντο.
Από την Τετάρτη, 757.000 πτηνά έχουν 
προσβληθεί από τη γρίπη των πτηνών στο 
Οντάριο, σύμφωνα με την CFIA.

Ο Ζωολογικός Κήπος του Τορόντο 
κλείνει τον χώρο των πουλιών μετά από 
εντοπισμό γρίπης των πτηνών

Τ
ο μέσο κόστος ενός διαμερίσματος ε-
νός υπνοδωματίου στο Τορόντο έχει 
φτάσει τα 2.500 δολάρια και τώρα έ-
χει αυξηθεί περισσότερο από 20 τοις 

εκατό από έτος σε έτος, σύμφωνα με μια νέα 
έκθεση.
Τα τελευταία στοιχεία από το Rentals.ca, τα 
οποία αναλύθηκαν από την ερευνητική εται-
ρεία Urbanation, δείχνουν ότι το κόστος ενοι-
κίασης διαμερισμάτων μειώθηκε πραγματικά 
σε εθνικό επίπεδο τον Φεβρουάριο για τρίτο 
συνεχόμενο μήνα. Αλλά στο Τορόντο και στα 
περισσότερα από τα γύρω προάστια του, οι 
τιμές συνέχισαν την άνοδο τους.
Τα δεδομένα δείχνουν ότι η μέση τιμή καταλό-
γου για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου 
στην πόλη αυξήθηκε κατά 1,8 τοις εκατό από 
τον Ιανουάριο, αγγίζοντας τα 2.501 δολάρια. 
Η μέση τιμή καταλόγου για ένα διαμέρισμα 
δύο υπνοδωματίων αυξήθηκε σχεδόν 3 τοις 
εκατό από μήνα σε μήνα και τώρα ανέρχεται 
στα 3.314 δολάρια.

Οι τιμές των ενοικίων στο Τορόντο μει-
ώθηκαν κατά 11 τοις εκατό ετησίως τον 
Μάιο του 2021 και έξι τοις εκατό ετη-
σίως τον Μάιο του 2020, καθώς ένα κύμα 
ανθρώπων εγκατέλειψε την πόλη αναζη-
τώντας περισσότερο χώρο κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας COVID-19.
Αλλά από τότε τα ενοίκια αυξάνονται, 
καθώς οι υπάλληλοι γραφείων επιστρέ-
φουν στο κέντρο της πόλης και μια σειρά 
από αυξήσεις επιτοκίων παραγκωνίζει 
πολλούς επίδοξους αγοραστές.
Τα δεδομένα Rentals.
ca δείχνουν ότι το 
Τορόντο είχε τη δεύ-
τερη πιο ακριβή μέση 
τιμή καταλόγου για 
διαμερίσματα ενός 
υπνοδωματίου τον 
Φεβρουάριο, μετά 
από μόνο το Βαν-
κούβερ.

Οι τιμές ενοικίασης στο Τορόντο έχουν 
πλέον αυξηθεί σχεδόν 23% 
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LIFE

Ζιζέλ:
Όλο και πιο κοντά με τον δάσκαλο 
ζίου ζίτσου του γιου της

Η Ζιζέλ Μπούντχεν, ένα από 
τα πιο διάσημα supermodels 
στον κόσμο, εθεάθη για άλλη 
μια φορά στην Κόστα Ρίκα με 
τον αγαπημένο της δάσκαλο 
ζίου ζίτσου, Χοακίμ Βαλέντε. Το 
ζευγάρι περνάει πολύ χρόνο μαζί 
και ο δεσμός τους φαίνεται να 
γίνεται όλο και πιο ισχυρός.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά 
που η Βραζιλιάνα καλλονή και 
ο επαγγελματίας του ζίου ζίτσου 
ταξιδεύουν μαζί στην Κεντρική 
Αμερική. Είχαν επισκεφθεί ξανά 
την περιοχή τον Νοέμβριο και 
τώρα επαναλαμβάνουν το ταξίδι 
τους.

Η Ζιζέλ προσαρμόζεται στη 
ζωή ως διαζευγμένη μετά την 
κατάθεση της αίτησης διαζυγίου 
από τον quarterback του 
NFL Τομ Μπρέιντι στα τέλη 
Οκτωβρίου του 2022. Το μοντέλο 
φαίνεται να βρίσκει παρηγοριά 
στην παρέα του Βαλέντε, 
τον οποίο γνώρισε μέσω των 
μαθημάτων πολεμικών τεχνών 
του γιου της.
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Ο 
Στάθης Σχίζας έ-
δωσε μία συνέ-
ντευξη εφ’ όλης 
της ύλης, λίγες 

ημέρες μετά την οικειοθε-
λή αποχώρησή του από το 
Survivor All Star. Ο πρώην νι-
κητής του ριάλιτι επιβίωσης 
βρέθηκε καλεσμένος στην εκ-
πομπή «Καλό μεσημεράκι» 
και μίλησε για τα όσα έγιναν 
με την Ελευθερία Ελευθερίου 
και τα ψέματα που του μετέ-
φερε για τη σύντροφό του, Α-
λεξάνδρα Παναγιώταρου. «Η 
αποχώρησή μου ήταν μια πο-
λύ ωραία έκπληξη για εμένα. 
Είμαι πολύ σταθερός γενικά, 
όταν πω κάτι, αυτό είναι. Το ε-
πεξεργαζόμουν λίγες ημέρες, 
γιατί έβλεπα ότι το παιχνίδι 
παίρνει διαφορετική τροπή 
από αυτό που έχω ζήσει και 
από τη νοοτροπία μου. Έπαι-
ξαν ρόλο η Ελευθερία και η 
Ευρυδίκη, αλλά μάλλον ήταν 
η σταγόνα που ξεχείλισε το 
ποτήρι. Ξέραμε ότι το παιχνίδι 
θα είναι ανθρωποφάγο, αλλά 
έγινε απάνθρωπο στον βωμό 
του χρήματος», είπε χαρακτη-
ριστικά.

Survivor All Star: 
«Πήγα διακοπές κι 
έβγαλα 15 χιλιάδες»

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου 
έδωσε συνέντευξη μετά την απο-
χώρησή της από το Survivor All 
Star Μάλιστα, η πρώην παίκτρια 
βρέθηκε καλεσμένη στο «Καλό 
μεσημεράκι» και δεν άφησε τον 
παρουσιαστή να πει κουβέντα. 
«Πήγα διακοπές, έβγαλα 15 χιλιά-
δες, μια χαρά είναι, μαύρισμα, 
αποτοξίνωση από κινητά, τροφές, 
είμαι στο κέντρο μου. Δέχομαι και 
αγάπη και μίσος. Εγώ τα ασπάζο-
μαι όλα, το μόνο που με έχει στενα-
χωρέσει είναι που στεναχωρήθηκε 
η Βρισηίδα και θέλω να ξαναμιλή-
σουμε, γιατί την αγαπάω», είπε.

Κρις Σταμούλης 
«Θεωρώ ότι αδικήθηκα 
στην ψηφοφορία»

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

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

«Η Ελευθερία ήταν το 
εκτελεστικό όργανο, ο 
Πρίαμος τη χειραγωγεί»

Βίκυ Κάβουρα - Γιώργος 
Τζαβέλλας: Ζευγάρι η ηθοποιός 
και ο ποδοσφαιριστής

«Η μητρότητα δεν 
είναι μακριά, θέλω να 
συμβεί»

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

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

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

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

Τ
ην «αθόρυβη» σχέ-
ση της Βίκυς Κάβου-
ρα αποκάλυψε ρε-
πορτάζ της εκπο-

μπής «Πρωινό μας», την Τε-
τάρτη 15 Μαρτίου. Σύμφω-
να με όσα ειπώθηκαν στο 
«αέρα» της τηλεοπτικής εκ-
πομπής, η ηθοποιός είναι σε 
σχέση με τον ποδοσφαιρι-
στή της ΑΕΚ, Γιώργο Τζαβέλ-
λα. Κατά το ρεπορτάζ, και οι 
δύο επιθυμούν να κρατή-
σουν χαμηλό προφίλ, όσον 
αφορά τον δεσμό τους. Ό-
πως ανέφερε δημοσιογρά-
φος της εκπομπής, ούτε η Βί-
κυ Κάβουρα, αλλά ούτε και 
ο Γιώργος Τζαβέλλας θέλουν 
να συζητηθεί η σχέση τους, 
ενώ αποκάλυψε και πώς έγι-
νε η γνωριμία τους. 

GOSSIP
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Η 
Αλίσια Λέμαν έ-
χει τον τίτλο της 
πιο σέξι ποδο-
σ φ α ι ρ ί σ τ ρ ι α ς 

στον κόσμο, με την Ελβε-
τίδα να προκαλεί… σεισμό 
σε κάθε της βήμα! Η Αλί-
σια, όμως, εκτός από το πο-
δόσφαιρο, λατρεύει και το 
τένις, με την εντυπωσιακή 
καλλονή μάλιστα να τραβά-
ει το ενδιαφέρον των αδερ-
φών Τσιτσιπά. Ο Πέτρος με 
μήνυμά του στα social media 
της πρότεινε να παίξουν μα-
ζί τένις (σ.σ μεικτό διπλό), ε-
νώ ο Στέφανος έστειλε στην 
Ελβετίδα μια ρακέτα με την 
υπογραφή του! Μάλιστα, η 
24χρονη ποδοσφαιρίστρια 
ανέβασε βίντεο από τα απο-
δυτήρια της Αστον Βίλα, φο-
ρώντας ρούχα προπόνησης 
και έχοντας στα χέρια της την 
ρακέτα που της χάρισε ο Στέ-
φανος.

«
Φουντώνουν» οι φήμες 
που θέλουν την Κένταλ 
Τζένερ και τον Bad Bunny 
να είναι ζευγάρι, αφού 

ο φακός των παπαράτσι τους ε-
ντόπισε να φεύγουν μαζί από το 
afterparty που διοργάνωσε για τα 
φετινά Oscar η Μπιγιονσέ και ο 
Jay-Z το βράδυ της Κυριακής. Αν 
και δεν είναι σαφές αν το ζευγάρι 
έφτασε μαζί, φωτογραφήθηκαν 
να φεύγουν από την εκδήλωση με 
το ίδιο όχημα, γεγονός που «έρι-
ξε λάδι στη φωτιά». Αν και το μο-
ντέλο προσπάθησε να καλύψει το 
πρόσωπό της, καθώς έφευγε από 
το πάρτι για να αποφύγει τους πα-
παράτσι, ο Πορτορικανός ράπερ 
έδειχνε πιο «χαλαρός». Αυτή δεν 
είναι η πρώτη τους κοινή δημό-
σια εμφάνιση, καθώς εντοπίστη-
καν για πρώτη φορά να δειπνούν 
μαζί κατά τα μέσα Φεβρουαρίου, 
φεύγοντας ωστόσο, από διαφο-
ρετικές εξόδους. Οι φήμες ότι οι 
δυο τους είναι ζευγάρι εντάθηκαν 
από τη στιγμή που ο πρώην σύ-
ντροφος της Κένταλ Τζένερ, Ντέ-
βιν Μπούκερ, την έκανε unfollow 
στο Instagram λίγες ώρες αφού 
το ραντεβού της με τον Bad Bunny 
έγινε γνωστό. Εκείνος και το μο-
ντέλο έβγαιναν από το 2020, αλλά 
χώρισαν οριστικά τον Οκτώβριο 
του 2022.

 «Φουντώνουν» οι φήμες για το 
ζευγάρι Bad Bunny - Κένταλ Τζένερ

Η 
Ιωάννα Κιοσέ εί-
ναι αλβανικής κα-
ταγωγής, αλλά γεν-
νήθηκε, μεγάλωσε 

και σήμερα ζει στην Αθήνα. 
Είναι 24 ετών και εργάζεται ως 
μοντέλο. Πρόπερσι, η Ιωάννα 
κέρδισε τους τίτλους Μις Αλ-
βανία και Μις Κόσμος Αλβανία 
2021. Όπως θα δείτε και εσείς 
η Ιωάννα Κιοσέ δεν γίνεται να 
περάσει απαρατήρητη, ειδικά 
όταν ποζάρει με μαγιό.

Η εντυπωσιακή ξανθιά που έχει 
τρελάνει την οικογένεια Τσιτσιπά! 

Στην παραλία ο γιος Τζόρνταν Στην παραλία ο γιος Τζόρνταν 
με την μεγαλύτερη του Λάρσαμε την μεγαλύτερη του Λάρσα

Π
ριν από δύο μήνες ο φωτογρα-
φικός φακός απαθανάτισε ρα-
ντεβού της Λάρσα Πίπεν και 
του Μάρκους Τζόρνταν σε ε-

στιατόριο στο Μαϊάμι.
Ο γιος του Μάικλ Τζόρνταν σε ραντεβού 
με την πρώην σύζυγο του Σκότι Πίπεν 
και τα σενάρια έδιναν και έπαιρναν την 
εποχή εκείνη στα ΜΜΕ των ΗΠΑ.
Πολλοί υποστήριξαν πως ήταν ένα απλό 
ραντεβού αλλά όπως δείχνουν τα γεγο-
νότα είναι μαζί και το απολαμβάνουν.
Ο 31χρονος γιος του Μάικλ Τζόρνταν και 
η 48χρονη πρώην γυναίκα του συμπαί-

κτη του στους Μπουλς, του Σκότι Πίπεν, 
εθεάθησαν ξανά μαζί στο Μαϊάμι τόσο 
σε κλαμπ όσο και σε διάσημη παραλία 
του. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι έπιναν 
μαζί τεκίλες σε γνωστό κλαμπ με κοινή 
παρέα ενώ πηγή ανέφερε στο Page Six 
ότι: «του τρίβονταν και του χάιδευε το 
σώμα στο Loud Club. Ο Μάρκους φαινό-
ταν ότι δεν ήταν και τόσο άνετος και δεν 
το ανταπέδωσε».
Στη South Beach ήταν μόνοι τους. Η 
Λάρσα φορούσε ένα μικροσκοπικό 
μαύρο μπικίνι και ο Μάρκους ένα 
καπέλο από τη συλλογή του Air Jordan.

Η Ιωάννα Κιοσέ ποζάρει με μαγιό 
και κολάζει το σύμπαν

GOSSIP
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Μπαίνει σ’ ένα φαρμακείο ένας νεα-
ρός και ζητάει προφυλακτικά. «Έχουμε 
τριάδα, εξάδα, και δωδεκάδα. Ποια 
συσκευασία θέλετε εσείς;» τον ρώτησε 
ο φαρμακοποιός.
Αρχίζει ο νεαρός να το σκέφτεται καλά 
και του απαντάει «Με την κοπέλα μου 
δεν έγινε ακόμα κάτι. Είναι συντηρητική 
και ήθελε να γνωρίσω πρώτα τους γονείς 
της. Aυτό θα γίνει απόψε, άρα θα μου 
κάτσει σίγουρα!»
«Τότε να σας δώσω την τριάδα;»
«Όχι, γιατί εφόσον θα είναι η πρώτη μας 
φορά, θα ακολουθήσει σίγουρα και δεύ-
τερη. Μετά θα θελει να δοκιμάσουμε κι 
άλλη στάση…»
«Να σας δώσω τότε την εξάδα;»
«Όχι, γιατί μόλις δει πόσο καλό σεξ 
κάνω, θα θέλει ξανά και ξανά! Βλέπω να 
το κάνουμε όλη τη νύχτα, οπότε δώστε 
μου τη δωδεκάδα!»
Φτάνει το βράδυ στο σπίτι της κοπέ-
λας του και κάθονται στο τραπέζι όλοι 
μαζί για φαγητό. Ο νεαρός, τους είπε 
να κάνουν μια προσευχή πριν από το 
φαγητό και ξεκίνησε εκείνος. Προσευ-
χόταν για κανένα δεκάλεπτο και σταυρο-
κοπιόταν όλο και πιο έντονα.
Η κοπέλα του ξαφνιάστηκε και του είπε 
στο αυτί:
«Δεν το ήξερα πως είσαι τόσο θρή-
σκος.»

Και απαντάει εκείνος: «Κι εγώ δεν ήξερα 
πως ο πατέρας σου είναι φαρμακο-
ποιός!»

Κυνηγάει η τροχαία έναν οδηγό ο οποίος 
τρέχει με 200 χιλιόμετρα .Αρχικά τον 
καταδιώκει ένας μοτοσικλετιστής αλλά 
λόγω της σοβαρότητας και επειδή δεν 
καταφέρνει τίποτα , καλεί επειγόντως 
ενισχύσεις , και βρίσκεται να τον κατα-
διώκουν 5 περιπολικά , καμιά δεκαριά 
μηχανές , ελικόπτερο , και δεν συμμα-
ζεύεται .
Μετά απο πολλά τον εγκλωβίζουν και 
τον ακινητοποιούν . Τόν πλησιάζει ο επι-
κεφαλής των αστυνομικών , και του λέει 
.
- Φαντάζομαι οτι αντιλαμβάνεσαι τί θα 
σου συμβεί γιατί έχεις ξεσηκώσει ολό-
κληρη την αστυνομική δύναμη της πόλης 
. Όμως παρά την ταχύτητα που έτρεχες 
σε παραδέχθηκα σαν οδηγό και θέλω να 
σου δώσω μια ευκαιρία . Αν λοιπόν μου 
πείς μια καλή δικαιολογία γιατί έτρεχες 
σαν παλαβός θα σε αφήσω να φύγεις .
Σκέφτεται ο άλλος για πολύ λίγο και του 
λέει .
- Τί να σου πώ : την περασμένη εβδο-
μάδα το έσκασε η γυναίκα μου με έναν 
αστυνομικό και νόμιζα ότι με κυνηγού-
σατε για να μου την δώσετε πίσω !!!!!!!

ΚΡΙΟΣ
Εάν νιώθετε την ανάγκη αυτή την εποχή να 
κάνετε την επανάστασή σας, πρώτα κάντε 
την εσωτερικά και μετά εκδηλωθείτε προς 
τα έξω. Φανταστείτε πως θα θέλατε το μέλ-
λον σας, προσχεδιάστε τις κινήσεις σας και 
κάντε τις σωστές επιλογές, για να κάνετε ένα 
βήμα μπροστά κι όχι πισωγυρίσματα στο 
παρελθόν. 

ΤΑΥΡΟΣ
Αποφύγετε τη ρήξη με άτομα του οικο-
γενειακού σας περιβάλλοντος… Μειώ-
στε το άγχος. Επίσης αν δεν έχετε τακτο-
ποιήσει κάποιες νομικές εκκρεμότητες ή 
οφείλετε απλήρωτους λογαριασμούς στο 
δημόσιο, φροντίστε να τους εξοφλήσετε 
έγκαιρα. Στον επαγγελματικό τομέα τα 
πράγματα μιλούν από μόνα τους. Είστε 
πολύ ευχαρισ τημένοι και έχετε κάθε 
λόγο γι’ αυτό.  

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αυτή την περίοδο η καριέρα σας θα έχει 
πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Εάν 
σκοπεύετε να πάρετε κάποιο 
δάνειο, το διάστημα αυτό 
θα είναι αρκετά ευνο-
ϊκό. Γενικότερα δεν θα 
έχετε οικονομικά προ-
βλήματα γιατί αυτή η 
περίοδος σηματοδο-
τείται από εύνοια.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
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 δυσά-
ρεστες επιπτώσεις. Έχετε αρκετό εκνευρι-
σμό και την τάση να υπερβάλλετε τις κατα-
στάσεις. Μην απομακρύνετε με τον τρόπο 
σας αγαπημένα πρόσωπα από κοντά σας. 

ΛΕΩΝ
Είσαστε ψυχικά κουρασμένοι γιατί περι-
μένετε ανταλλάγματα από την υπερβολική 
προσφορά σας στους άλλους. Πρώτα, 
όμως, πρέπει να σκεφθείτε ότι το κάνετε 
μόνο γιατί το αισθάνεστε πραγματικά. 
Ηρεμήστε και ξεκουραστείτε. Να μην 
χάσετε την ψυχραιμία σας, να μην χάσετε 
τον μπούσουλα, τις συμφωνίες σας, κι ότι 
άλλο θέλετε να κρατήσετε, καθώς η επι-
θυμία σας να συμπαρασταθείτε σε όλους 
σας βάζει σε μπελάδες και σας μετατρέ-
πει ξανά σε έναν συγχυσμένο ή αδύναμο 
άνθρωπο. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Πρέπει να προσπαθήσετε πολύ για να βγείτε 
από την άσχημη ψυχολογική κατάσταση που 
βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Στην αρχή θα είναι 
δύσκολο. Μην τα παρατήσετε όμως. Έχετε 
κάνει μεγάλη βελτίωση, σημαντικά βήματα… 
απλώς θέλει λίγο ακόμα… Μην αφήνετε 
ευκαιρίες για ταξιδάκια να πάνε χαμένες. 
Ευκαιρίες επίσης και για εξόδους….

ΖΥΓΟΣ
Όσοι έχετε τυπικές ή νομικές διεκδικήσεις, 
προετοιμαστείτε με τις ενέργειές σας το έδα-
φος, για να μην υπάρξουν δυσάρεστες εξε-
λίξεις. Κάποιος δικός σας άνθρωπος μπο-
ρεί να γίνει αφορμή για να στεναχωρη-
θείτε λίγο, αλλά με τη λογική θα το αντιμε-
τωπίσετε. Η ζωή σας βελτιώνεται αρκετά, 
αλλά αυτό δε σημαίνει ότι όλα είναι ρόδινα. 
Υπάρχουν οι προϋποθέσεις και χρειάζονται 
σωστές κινήσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζετε εδώ και 
λίγο καιρό έχουν τις ρίζες τους στα σφάλ-
ματα του πρόσφατου παρελθόντος. Φροντί-
στε λοιπόν, όσο είναι δυνατόν, να επανορ-
θώσετε κυρίως τα λάθη σας και όλα θα πάνε 
πολύ πολύ καλύτερα. Οι επόμενες μέρες 
υπόσχονται πολλά στους περισσότερους 
από σας, καθώς έχει αρχίσει αυτή η αλλαγή 
που από καιρό προετοιμάζατε με τη συμπε-
ριφορά σας και τη δραστηριότητά σας. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ευχάριστες μετακινήσεις, ανταλ-

λαγές επισκέψεων με φιλικά 
ή συγγενικά σας πρό-

σωπα και συζητήσεις 
που ίσως καταλήξουν 
σ το να αποφέρουν 
μία συνεργασία, θα 
είναι τα χαρακτηρι-
στικά αυτής της περιό-
δου. Είναι σκόπιμο να 

προωθήσετε δυναμικά 
τις οικονομικές σας υπο-

θέσεις και να ανακτήσετε 
τις ισορροπίες σας σε αυτόν τον 

τομέα. Μην ξεχνάτε όμως ότι οι πλανή-
τες δεν ευνοούν το μεγάλο ρίσκο. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Οι μέρες αυτές είναι μέρες γεμάτες πίεση, 
άγχος και πολύ στρες. Τρέχετε για να τα 
προλάβετε όλα την τελευταία στιγμή και δεν 
προλαβαίνετε… Μέσα σε αυτή την έντονη 
κατάσταση, έρχονται να προστεθούν οι 
κινήσεις φίλων και γνωστών οι οποίοι έστω 
και άθελά τους προσπαθούν να σας τραβή-
ξουν την προσοχή. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αυτή την περίοδο το μεγαλύτερο ενδιαφέ-
ρον σας θα είναι στραμμένο στον οικονο-
μικό τομέα. Όμως, λίγο αργότερα θα μπείτε 
σε μία διαφορετική φάση αντίληψης τόσο 
για τα καθημερινά σας ζητήματα, όσο και 
για τη θέση που παίρνετε απέναντι στα 
οικονομικά σας. Πρέπει λοιπόν καταρχήν να 
κλείσετε οικονομικές τρύπες και στη συνέ-
χεια να βάλετε καινούρια οικονομικά θεμέ-
λια

ΙΧΘΕΙΣ
Μην παραμελείτε τυχόν ενοχλήσεις στην 
υγεία σας και γενικά, προφυλάξτε τον εαυτό 
σας από εκνευρισμούς και κούραση. Στην 
εργασία σας δεν είστε ικανοποιημένοι αλλά, 
αν κάνετε υπομονή, θα δείτε να ανοίγονται 
ενδιαφέρουσες προοπτικές. 
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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 ΚΕΣΚΟΥ

Βόλος 1949

Θεοφάνια στην 
Κρήτη το 1954

Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, 
Π. Φάληρο 1897 

περίπου

Χανιά Κρήτης 
1971

ΚΤΕΛ 1960
Η κυρία με σεντούκι και κατσίκα, 

περιμένει την επιβίβαση

Πειραιάς ,το παλιό 
Δημαρχείο 1960-61

Ναύπλιο. 1952

Το ζαχαροπλαστείο 
Zonar’s στην οδό 

Πανεπιστημίου. Αθήνα, 
1962 

Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο
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Σε ένα ανέκαθεν στρατηγικό πέρασμα, 
η ακριτική πόλη κρατάει όλη της την 
ατμόσφαιρα και μας αφηγείται την 
πολυπολιτισμική ιστορία της.

Ε
ίναι και αυτό το «μπλουζ» του Λαυρέ-
ντη Μαχαιρίτσα, πάντως, που ’χει πε-
ριπλέξει τα πράγματα. Εγραφε το ’91 ο 
Γιάννης Μπαχ Σπυρόπουλος για τράκες 

και καψώνια, για μουγγές σκοπιές και τρύπες 
στη γεωγραφία. Ταυτίζονται οι φαντάροι μέχρι 
σήμερα, δεν θέλει και πολύ να σου βγει το ό-
νομα... Η παρεξήγηση με τον τότε δήμο λύθηκε 
με μια συναυλία. Νταλάρας και Μαχαιρίτσας 
τραγούδησαν μόνο για τους Διδυμοτειχίτες 
και όλα ξεχάστηκαν. Οχι και η φήμη.
Μου ’λεγε, πάντως, ο κυρ Πασχάλης Χρηστί-
δης, ράφτης από τους παλιούς και ο μοναδι-
κός που έκανε στολές επιτελαρχών, πως οι 
περισσότεροι ένστολοι που περνούν από εδώ 
-στρατιωτικοί, φαντάροι, φοιτητές της σχολής 
αστυφυλάκων- ούτε που μαθαίνουν τι είναι 
το Διδυμότειχο και είναι λογικό. Ισως γι’ αυτό 
αποτελεί έκπληξη. Γιατί δεν φαντάζεσαι την 
ατμόσφαιρά του ούτε και την ιστορία του. Ενας 
τόπος χωρίς τουριστική υποδομή, για πραγ-
ματικούς ταξιδευτές, όπως και όλος ο Εβρος.
Να είσαι δίπλα στο ποτάμι -σύνορο που περνά 
ξυστά από την πόλη, 2 χιλιόμετρα το πολύ και 
πάτησες Τουρκία-, να περπατάς σε μια πόλη με 
βαλκανικό και ανατολίτικο αέρα, να σε υποδέ-
χονται παντού σαν φίλο, να πίνεις τσίπουρα με 
τους ντόπιους ακούγοντας ζουρνάδες και γκά-
ιντες και ελληνοτουρκικές, ελληνοβουλγαρι-
κές ιστορίες. Να βλέπεις τα σημάδια όλων των 
εποχών και των ετερόκλητων ανθρώπων που 
την καθόρισαν - Ρωμαίοι ηγεμόνες, Βυζαντινοί 
αυτοκράτορες και επίσκοποι, σουλτάνοι και 
μουφτήδες, ραββίνοι, τσάροι και εξαρχίτες.
Το Διδυμότειχο ήταν ανέκαθεν σημαντικό 
σταυροδρόμι στα περάσματα Δύσης - Ανα-
τολής. Πύλη στα Βαλκάνια. Οχι μόνο γέν-
νησε τους αυτοκράτορες Ιωάννη Γ΄ Βατάτζη 
και Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγο, αλλά υπήρξε και 
έδρα Βυζαντινών αυτοκρατόρων (Ανδρόνι-
κος Γ΄ Παλαιολόγος και Ιωάννης ΣΤ΄ Καντακου-
ζηνός), ενώ για αιώνες ήταν το ανάχωμα της 
Κωνσταντινούπολης. Αργότερα, έγινε η πρώτη 
πρωτεύουσα της οθωμανικής αυτοκρατορίας 
επί ευρωπαϊκού εδάφους.
Ολα αυτά τα σπουδαία είναι ορατά στην πόλη. 
Κατ’ αρχάς οι δύο λόφοι, οι οποίοι ευθύνονται 
και για την ονομασία του, ο Καλές και η Αγία 
Πέτρα. Στη δεύτερη, ο αυτοκράτορας Τραϊα-
νός ίδρυσε τον 2ο αιώνα την Πλωτινόπολη και 
έκτοτε άρχισε να γράφεται η ιστορία του. Οι 
αρχαιολόγοι μιλούν για μνημειώδη ψηφιδωτά, 
ωστόσο, καθώς η ανασκαφή είναι σε εξέλιξη, 
δεν είναι επισκέψιμα.
Τη σκυτάλη πήρε σταδιακά ο άλλος λόφος, ο 
Καλές, και το βυζαντινό κάστρο του, από τα 
σπουδαιότερα στα Βαλκάνια.
Δεσπόζει στην πόλη μέχρι σήμερα. Αν μπο-
ρούσατε, μάλιστα, να το δείτε από ψηλά, θα 
καταλαβαίνατε αμέσως και την έκταση, και τη 
σπουδαιότητά του. Από εδώ ξεκινά η γνω-
ριμία με το Διδυμότειχο, λόγω θέας. Από τη 
μία ο Ερυθροπόταμος, ο κάμπος και το άλσος 
Τσίγγλας, από την άλλη τα χωράφια, ο Εβρος 
και η Τουρκία και κάτω οι κεραμοσκεπές όλης 

της πόλης με το μιναρέ του Μεγάλου Τεμένους 
και το ναό της  Ελευθερώτριας να υψώνονται 
από πάνω, με όλους τους συμβολισμούς που 
φέρουν.

Ιστορίες απ’ τα παλιά
Λιγότερο ατμοσφαιρική ίσως, αλλά πιο δια-
φωτιστική, είναι η βόλτα γύρω από το λόφο. 
Ετσι θα δείτε τις οχυρώσεις από την Ιουστινιά-
νεια έως την Οθωμανική περίοδο, τις πύλες 
της Γέφυρας και κάποιους από τους 24 πύρ-
γους με διασημότερο εκείνον της Βασιλοπού-
λας.
Ενα από τα ομορφότερα πράγματα που θα 
αντικρίσετε, πάντως, είναι τα περίφημα υπό-
σκαφα που ζώνουν το λόφο. Σαν τις τρωγλο-
δυτικές κατοικίες της Καππαδοκίας, βαμμένα 
με έντονα χρώματα, με λαξευτά ράφια, κολό-
νες στήριξης και δρομάκια. Λέγεται ότι αυτή η 
πρακτική ξεκίνησε από τους Βυζαντινούς για 
εξοικονόμηση χώρου, ενώ κάποιοι ερευνητές 
υποστηρίζουν ότι ήταν λατρευτικοί χώροι των 
αρχαίων Θρακών, άλλοι μιλούν για ρωμαϊκούς 
τάφους ή ακόμη και ασκηταριά των Βυζαντι-
νών. Σίγουρα, πολύ αργότερα εγκαταστάθη-
καν εκεί πρόσφυγες και μέχρι πριν από 15 
χρόνια ζούσαν οι Κατσίβελοι του Διδυμότει-
χου.
 Μέσα στην πόλη αξίζει να χαθείτε στα στε-
νάκια κάτω από το κάστρο. Ανάμεσα σε σπί-
τια λαϊκά, αρχοντικά, νεοκλασικίζοντα, εκλε-
κτιστικά, προσφυγικά, όλα με υπέροχες αρχι-
τεκτονικές και διακοσμητικές λεπτομέρειες. 
Εκεί βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Αθανα-
σίου με εντυπωσιακό τέμπλο, κιονόκρανα, 
ξύλινους κίονες, επισκοπικό θρόνο και ενδι-
αφέρουσες τοπιογραφίες. Κοντά είναι και η 
Πινακοθήκη, σε ένα αστικό σπίτι του Μεσοπο-
λέμου, ζωγραφισμένο εξ ολοκλήρου απ’ τον 
Διδυμοτειχίτη ζωγράφο Δημήτρη Ναλμπάντη, 
ενώ ένα άλλο υπέροχο σπίτι, η εβραϊκή οικία 
Ταραμπολούς, στην οδό Θεοφίλου, είναι από 
τα ελάχιστα ξυλεπένδυτα που διατηρούνται. 
Ανήκει στην οικογένεια Σαρσάκη, που πρό-
κειται να το μετατρέψει σε ξενώνα. Ο Γιάννης 
Σαρσάκης και η γυναίκα του Γεωργία Νταλα-

γιώργου, αγιογράφος και ζωγράφος - ψηφι-
δογράφος αντίστοιχα, λειτουργούν δίπλα και 
εργαστήρι, το «Ηδύ τεχνών», όπου διδάσκουν 
τις τέχνες τους.
Αν θέλετε να μάθετε τη νεότερη ιστορία της 
Θράκης, θα πάτε στο Στρατιωτικό Μουσείο, 
ενώ για τη λαμπρή βυζαντινή περίοδο στις 
αρχές του 2016 θα έχει ανοίξει το πολλά υπο-
σχόμενο Βυζαντινό Μουσείο της πόλης. Στο δε 
Λαογραφικό συγκεντρώνονται πληροφορίες 
για την καθημερινότητα και τη συνύπαρξη των 
λαών που έζησαν στο Διδυμότειχο.
Αυτό, όμως, που καθηλώνει κάθε επισκέπτη 
είναι οι περίφημοι γκαϊντατζήδες του Διδυ-
μότειχου. Μια παρέα 40 ατόμων πάνω-κάτω 
που σηκώνει στο πόδι όλη την πόλη κάθε 
τόσο. Αρχισαν να συσπειρώνονται πριν από 
καμιά δεκαριά χρόνια, άντλησαν από τους 
παλιούς όλη τη γνώση του οργάνου και της 
μουσικής και έσωσαν τόσο την γκάιντα όσο 
και τους θρακιώτικους σκοπούς. «Ισα που 
προλάβαμε τη γενιά», λέει ο γκαϊντατζής Γιάν-
νης Σαρσάκης, που ηγήθηκε της όλης προ-
σπάθειας και συμπληρώνει: «Τώρα έχουμε 
και ετήσιο Φεστιβάλ Γκάιντας, που έχει γίνει 
πια θεσμός. Ερχονται γκαϊντατζήδες από όλη 
την Ελλάδα, ένα μουσικό κοινόβιο, είναι υπέ-
ροχο...». Δάσκαλός του είναι ο κ. Πασχάλης 
Χρηστίδης, ο 90χρονος σήμερα ράφτης, που 
ηχογραφήθηκε τη δεκαετία του ’70 βοηθώ-
ντας στην επιβίωση των σκοπών και δίνοντας 
«την πιο καθαρή φωνή στην γκάιντα». Αρκεί 
να τους ακούσεις. Ο αρχέγονος ήχος είναι από 
μόνος του εμπειρία.

Αρμονική συνύπαρξη
Στις αρχές του 20ού αιώνα ζούσαν στο Διδυ-
μότειχο 12.000 άνθρωποι, μοιρασμένοι σε 
χριστιανούς, μουσουλμάνους, Αρμένιους και 
Εβραίους. Τόσοι είναι και σήμερα, αλλά από 
αυτούς έχουν μείνει 3.000 μουσουλμάνοι 
(Αθίγγανοι κυρίως) και 9 αρμένικες οικογέ-
νειες. Ο Τούρκος περιηγητής Εβλιγιά Τσελεμπί 
αναφέρει τον 16ο αιώνα 12 τζαμιά, 3 δημόσια 
χαμάμ, 5 ιεροδιδασκαλεία, 2 καραβάν σαρά-
για και 2 ιμαρέτ. Τα λουτρά σώζονται: είναι 

το Φεριντούν Αχμέντ Μπεγκ στην πλατεία, το 
Ορούτς Πασά ή των Ψιθύρων στον Ερυθρο-
πόταμο, ενώ αναστηλώνονται και εκείνα της 
Γέφυρας. Από την αρμένικη κοινότητα έχει μεί-
νει η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και από την 
εβραϊκή ένα μνημείο. Από τα 12 τζαμιά μόνο 
2. Το Μικρό ή Κόκκινο τζαμί, που λειτουργεί 
ακόμη, και το Μεγάλο Τέμενος ή του Βαγιαζίτ 
Α΄ Γιλντιρίμ (Κεραυνού) των τελών του 14ου 
αιώνα στην πλατεία. Πρόκειται για ένα μονα-
δικό μνημείο, εσωτερικά και εξωτερικά, που 
αναστηλώνεται και λέγεται ότι είναι το παλαιό-
τερο της Ευρώπης.

Βόλτες στην περιοχή
> Οι Μεταξάδες απέχουν 30 χιλιόμετρα από το 
Διδυμότειχο και είναι το πιο ιδιαίτερο, αρχιτε-
κτονικά, εβρίτικο χωριό. Τα σπίτια είναι φτιαγ-
μένα τον 19ο και τον 20ό αιώνα από ντόπια 
πέτρα και ξύλο, με πελεκημένους ορθογώνι-
ους λίθους δεμένους χωρίς κονίαμα και άλλοτε 
με οριζόντιες και κάθετες ξυλοδεσιές, που 
σχηματίζουν γεωμετρικά σχήματα στην όψη 
τους. Στα διπλανά χωριά, Παλιούρι και Αλεπο-
χώρι, θα δείτε τους ναούς του Αγίου Παντελε-
ήμονα και του Αγίου Αθανασίου αντίστοιχα, 
χωρίς τρούλο, αλλά με υπέροχες τοιχογραφίες, 
που δυστυχώς καταρρέουν.
> Στο χωριό Ρήγιο, πολύ κοντά στο Διδυμό-
τειχο, μπορείτε να δείτε δύο τάφους του 4ου 
αιώνα π.Χ., ενώ στο Πύθιο θα αντικρίσετε το 
εντυπωσιακό κάστρο του βυζαντινού Εμπυ-
θίου, εξαίρετο δείγμα στρατιωτικής αρχιτε-
κτονικής του Μεσαίωνα με δύο πύργους και 
δυτικότροπα τοξωτά ανοίγματα. Το ίδιο χωριό 
διαθέτει και έναν υπέροχο σιδηροδρομικό 
σταθμό, από όπου περνούσε το Οριάν Εξπρές! 
Στο Πραγγί αξίζει να φτάσετε επίσης για τον 
σιδηροδρομικό σταθμό, που έχει μετατρα-
πεί σε ένα ωραίο ταβερνάκι. Η αναφορά δεν 
γίνεται μόνο για το καλό φαγητό, αλλά πρώτα 
από όλα για την εμπειρία. Οι πιθανότητες να 
πετύχετε εδώ τους γκαϊντατζήδες και άλλους 
μουσικούς είναι πολλές, τα γλέντια θρυλικά, 
η ατμόσφαιρα κάτι παραπάνω από φιλόξενη, 
οικογενειακή. 

 Διδυμότειχο: Aέρας Ανατολής
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Δημιουργείται ένας δημόσιος 
χώρος παιδείας και αναψυχής, 
με μεγάλη πολιτιστική αλλά 
περιβαλλοντική σημασία 

Έ
νας δημόσιος χώρος - μου-
σείο σε αρμονία με το φυσι-
κό έδαφος, ο οποίος θα συ-
μπεριλαμβάνει τους εκθεσι-

ακούς χώρους, τις αρχαιολογικές 
ανασκαφές και τους πολλαπλούς 
χώρους αναψυχής και άθλησης, εν-
θαρρύνοντας την συμμετοχικότη-
τα»: Έτσι οραματίστηκε το νέο Μου-
σείο της πόλης των Αθηνών, στην 
Ακαδημία Πλάτωνος ο αρχιτέκτο-
νας Γεώργιος Τσολάκης, το σχέδιο 
του οποίου ξεχώρισε ανάμεσα στα 
16 συνολικά που κατατέθηκαν στον 
ανοιχτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 
που προκήρυξαν ο Δήμος Αθηναί-
ων σε συνεργασία με το υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η αρχιτεκτονική αυτή πρόταση, 
που αφορά σε ένα έργο το οποίο 
θα αλλάξει σημαντικά την εικόνα 
της πόλης και σηματοδοτεί την ανέ-
γερση του πρώτου Μουσείου απο-
κλειστικά αφιερωμένου στην ιστο-
ρία των Αθηνών - το Εθνικό Αρχαιο-
λογικό Μουσείο φιλοξενεί θησαυ-
ρούς από όλη την ελληνική επικρά-
τεια -, παρουσιάστηκε επίσημα 
σήμερα το μεσημέρι, στο Πολιτι-
στικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου 

Αθηναίων, παρουσία των εκπρο-
σώπων όλων των θεσμών που 
ένωσαν τις δυνάμεις τους για την 
υλοποίηση του φιλόδοξου αυτού 
εγχειρήματος.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθή-
νας στην Ακαδημία Πλάτωνος θα 
φιλοξενηθεί σε ένα κτίριο 14.362 
τ.μ. το οποίο θα είναι βιοκλιματικό 
και μηδενικού περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος και θα προσφέρει 
απρόσκοπτη πρόσβαση στα άτομα 
με αναπηρία. Στην παραπάνω 
συνολική έκταση θα συμπεριλαμ-
βάνονται 700 τ.μ. για το Διεθνές 
Κοινό των Ακαδημιών ενώ στον 
περιβάλλοντα χώρο προβλέπεται η 
κατασκευή ανοιχτού αμφιθεάτρου 
500 θέσεων αλλά και η δημιουργία 
ενός πάρκου με όρους αειφορίας 

και βιωσιμότητας.
«Με τη συνεργασία μας με τον 
Δήμο Αθηναίων και την Ακαδη-
μία Αθηνών κάνουμε πράξη ένα 
όραμα δεκαετιών του Υπουργείου 
Πολιτισμού, που αφορά στην ανά-
δειξη του χώρου, όπου βρισκό-
ταν η Ακαδημία του Πλάτωνος, 
ένα άλσος, ένας ιερός τόπος, που 
μετεξελίσσεται σε δημόσιο χώρο 
παιδείας και αναψυχής, με μεγάλη 
περιβαλλοντική σημασία για την 
Αθήνα, καθώς και στη δημιουρ-
γία του Αρχαιολογικού Μουσείου 
της Αθήνας» δήλωσε η υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη για να προσθέσει αμέ-
σως μετά: 
«Είναι πολύ σημαντικό ότι στο μου-
σείο αυτό θα εκτεθούν οι θησαυροί 

των σπλάχνων της Αθήνας -ευρή-
ματα συστηματικών ανασκαφών 
μιας πεντηκονταετίας τουλάχιστον- 
οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν τη 
γνώση μας, τη θεώρησή μας, για 
την ιστορία της αρχαίας ελληνι-
κής τέχνης. Στις αποθήκες της Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών 
προστατεύονται -και με τη δημι-
ουργία του μουσείου θα αναδει-
χθούν- περισσότερες από 300.000 
αρχαιότητες, κάποιες από τις οποίες 
είναι μοναδικές, δεν έχουν εκτεθεί 
ποτέ και ορισμένες δεν έχουν καν 
δημοσιευτεί. Τα ευρήματα που θα 
εκτεθούν, είναι ικανά να συμπλη-
ρώσουν και ίσως να αναθεωρή-
σουν την αντίληψή μας και τις γνώ-
σεις μας για τον αρχαίο ελληνικό 
κόσμο».

Έ
ναν μοναδικό πολιτιστικό προορισμό, 
που περιλαμβάνει 14 μνημεία, σχεδι-
άζει η LAMDA Development εντός της 
ανάπλασης του Ελληνικού με στόχο 

την ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής 
κληρονομιάς της περιοχής.
Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της 
Lamda, ίχνη από προϊστορικά, αρχαία, βυζα-
ντινά και νεότερα μνημεία συνιστούν στο 
σύνολο τους μια συναρπαστική εμπειρία 12 
χιλιομέτρων, ανάμεσα στο μέλλον της μεγα-
λύτερης αστικής ανάπλασης της Ευρώπης και 
την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.
Διασχίζοντας την ανάπτυξη στο Ελληνικό, 
μέσω του Κεντρικού Πεζόδρομου από τη 
Βουλιαγμένης έως το παραλιακό μέτωπο, οι 
επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιη-
γηθούν στα 14 μνημεία του Ελληνικού, και 
συγκεκριμένα:
- Το τμήμα του Κλασικού Νεκροταφείου, στην 
περιοχή του σταθμού μετρό «Αργυρούπολη»
- Το τμήμα Κλασικού Νεκροταφείου και 
Αρχαίου Δρόμου, στην περιοχή του αμαξο-
στασίου του ΤΡΑΜ
- Το Αγγλικό υπόστεγο (Παγόδα)
- Τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής
- Τον λόφο Χασάνι

- Το Διατηρητέο Υπόστεγο (Α)
- Το Διατηρητέο Υπόστεγο (Β)
- Το Διατηρητέο Υπόστεγο (Γ), το οποίο έχει 
αποκατασταθεί και λειτουργεί ως Experience 
Centre του Ελληνικού
- Το Διατηρητέο Ανατολικό Αεροδρόμιο
- Το Ταφικό Μνημείο Ελληνικού, το οποίο 
έχει ήδη μεταφερθεί στην αρχική του θέση
- Το τμήμα του Αρχαίου Λατομείου
- Το Αρχαίο Οικοδόμημα και τμήμα του 
Αρχαίου Δρόμου
- Τον Ιερό Ναό Αγ. Κοσμά και Δαμιανού
- Τον Προϊστορικό Οικισμό στο Ακρωτήρι του 

Αγ. Κοσμά
Στη μοναδική αυτή διαδρομή πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος, διαμορφώνονται χώροι 
ανοιχτοί και προσβάσιμοι σε όλους με καθι-
στικά, σήμανση, πινακίδες πληροφόρησης, 
φωτισμό και φύτευση. Τα υλικά που χρησι-
μοποιούνται είναι οικολογικά, φιλικά στο 
περιβάλλον και εξασφαλίζουν την ασφαλή 
και άνετη πρόσβαση στο χώρο. Οι πινακί-
δες πληροφόρησης για κάθε μνημείο διαθέ-
τουν το αντίστοιχο ενημερωτικό-επεξηγημα-
τικό κείμενο φωτισμό και ανάγλυφο σύστημα 
Braille.

Εθνικό 
Αρχαιολογικό 
Μουσείο: 
Παρουσιάζει το 
«Το Μυστικό του 
Θησαυρού του 
Ατρέα» 

Το  Μ υ σ τ ι κ ό  τ ο υ 
Θ η σ α υ ρ ο ύ  τ ο υ 
Ατρέα», ένα θραύσμα 
επιστυλίου από την 

πρόσοψη του μνημείου, με 
ανάγλυφα μυκηναϊκά μοτίβα 
και περίεργα χαραγμένα 
γκράφιτι των μέσων του 
18ου αιώνα μ.Χ. που φαίνε-
ται πως έγιναν από τον ιερέα 
του κοντινού χωριού (Χαρ-
βάτι) παρουσιάζει στο κοινό 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-
σείο. Η παρουσίαση γίνεται 
στο πλαίσιο της επιτυχημέ-
νης δράσης «Αθέατο Μου-
σείο» που προβάλλει επιλεγ-
μένες αρχαιότητες από τον 
κόσμο των αποθηκών.
Το μαρμάρινο θραύσμα βρέ-
θηκε στο εκκλησάκι του 
Αγίου Γεωργίου Μυκηνών 
μαζί με άλλες αρχαιότητες, 
όπου το ε ίχε περισυλλέ-
ξει από τα χώματα του μνη-
μείου το 1758 ένας παπάς, 
που θέλησε να το προφυλά-
ξει, 63 χρόνια πριν από την 
Ελληνική Επανάσταση.
Τα πολύτιμα θραύσματα 
θα παρουσιάζονται στην 
«Αίθουσα του Βωμού» του 
Εθν ικού Αρχαιολογ ικού 
Μουσείου ως τη Δευτέρα 8 
Μαΐου ενώ έχει καταρτιστεί 
και πρόγραμμα συγκεκριμέ-
νων ημερών κατά τις οποίες 
οι αρχαιολόγοι του Μου-
σείου θα υποδέχονται τους 
επισκέπτες στο χώρο της 
έκθεσης και συνομιλούν μαζί 
τους για το άγνωστο χρο-
νικό της πρώτης συστηματι-
κής ανασκαφής του μεγαλύ-
τερου θολωτού τάφου των 
μυκηναϊκών χρόνων, καθώς 
και για τις περιπέτειες των 
ευρημάτων του ανά τους 
αιώνες.
Ημερομην ίε ς  παρουσ ιά -
σεων:
19 Μαρτίου, 2 και 23 Απρι-
λίου και 7 Μαΐου ημέρα 
Κυριακή ,  ώρα έναρξης 
13:00 και 5 και 19 Απριλίου 
ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρ-
ξης 13:00

Ακαδημία Πλάτωνος: Έτσι θα είναι το νέο μουσείο 
της Αθήνας 

Εγκρίθηκε πολιτιστικός περίπατος 12 χλμ στο Ελληνικό, από το 
υπουργείο Πολιτισμού 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο 
Ολυμπιακός άλωσε την OPAP Arena. Οι 
ερυθρόλευκοι επικράτησαν 3-1 της Α-
ΕΚ στην τελευταία αγωνιστική της κα-
νονικής περιόδου της Stoiximan Super 

League, υποχρέωσαν την Ένωση στην πρώτη ήτ-
τα στο νέο της σπίτι και έβαλαν φωτιά στο πρωτά-
θλημα.
Οι Πειραιώτες ήταν καταιγιστικοί στο δεύτερο 
μέρος. Με όπλο τους την αντεπίθεση πέτυ-
χαν δύο εξαιρετικά γκολ με Μπακα-
μπού (53’) και Κανός (67’).

Το ματς
Η ΑΕΚ είχε την πρωτοβουλία 
των κινήσεων από τα πρώτα 
λεπτά του πρώτου μέρους. 
Στο 11’ λεπτό ο Αραούχο 
έπιασε την κεφαλιά, έπειτα 
από εκτέλεση φάουλ του Γκα-
τσίνοβιτς, ωστόσο αστόχησε. 
Η Ένωση δημιουργούσε κυρίως 
από τα αριστερά. Στο 19’ οι γηπε-
δούχοι απείλησαν ξανά. O Άμραμπατ 
έψαξε τον Αραούχο στην πλάτη της άμυνας, 
εκτέλεσε, όμως ο Πασχαλάκης είχε διαβάσει τη 
φάση και απέκρουσε.
Στο 23ο λεπτό ο Πινέδα πάτησε στην περιοχή από 
τα αριστερά, έκανε το πλασέ και σκόραρε. Ωστόσο 
το γκολ ακυρώθηκε μετά από εξέταση στο μόνι-
τορ για χέρι του Μεξικανού στην αρχή της φάσης. 
Στο 33’ η ΑΕΚ είχε νέα καλή στιγμή με κεφαλιά του 
Πινέδα που απέκρουσε ο Πασχαλάκης.
Ο Ολυμπιακός έψαχνε την στιγμή του στην κόντρα 
και την βρήκε στο 34’. Ο Μπακαμπού νίκησε τον 
Βίντα και έκλεψε, πάτησε στην περιοχή από τα 
δεξιά απέναντι από τον Αθανασιάδη. Δοκίμασε να 
περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του, αλλά ο 
κίπερ της ΑΕΚ μπλόκαρε. Το πρώτο μέρος ολοκλη-

ρώθηκε με άστοχη προβολή του Αραούχο μέσα 
από την περιοχή.
Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μέρος μπήκε δυνα-
μικά και κατάφερε να πετύχει δύο γκολ μέσα σε 
τρία λεπτά. Στο 50’ ο Μπιέλ έκανε το πλασέ από 
τα δεξιά, η μπάλα βρήκε στο γόνατο του Μουκου-
ντί, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του 
Αθανασιάδη. Στο 53’ ο Φορτούνης τροφοδότησε 

τον Μπακαμπού στην πλάτη της άμυνας, 
εκείνος κατάφερε να κοντρολάρει 

την μπάλα με δύο προσπάθειες, 
πάτησε στην περιοχή και πλά-

σαρε κάτω από τα πόδια του 
Αθανασιάδη.
Ο Ολυμπιακός θέλησε να 
διαχειριστεί το προβάδι-
σμά του, με τον Αλμέιδα 
να προβαίνει σε επιθετι-
κές αλλαγές προκειμένου 

να ξαναμπεί σ το παιχνίδι. 
Ωστόσο, οι ερυθρόλευκοι ήταν 

φωτιά στην αντεπίθεση και έφτα-
σαν και σε τρίτο γκολ. Οι Πειραιώτες 

έτρεξαν στην αντεπίθεση με τον Φορτούνη. 
Ο Μπακαμπού με τη μία τροφοδότησε τον Κανός 
στην περιοχή, ο οποίος κοντρόλαρε και εκτέλεσε 
για το 3-0.
Οι φιλοξενούμενοι στο 70ο λεπτό έμειναν με δέκα 
παίκτες. Ο Μπιέλ μετά από ένα τάκλιν στον Αρα-
ούχο αντίκρισε την κίτρινη κάρτα. Η ΑΕΚ στο 81’ 
μπόρεσε να μειώσει. Ο Αραμπί έχασε την μπάλα 
από τον Βίντα, ο Τσούμπερ πήρε την μπάλα, σού-
ταρε από τα δεξιά εκτός περιοχής και βρήκε δίχτυα 
για το 1-3.
Αυτό έμελλε να είναι και το τελικό σκορ. Το τελευ-
ταίο σφύριγμα στην αναμέτρηση βρήκε τους ποδο-
σφαιριστές του Ολυμπιακού να πανηγυρίζουν μία 
μεγάλη νίκη ενόψει των playoffs που εκκινούν.

Ο Ολυμπιακός υποχρέωσε την ΑΕΚ στην πρώτη της ήττα στην OPAP Arena, ήταν καταιγιστικός 
στο β’ μέρος, επικράτησε 3-1 της Ένωσης και έχει βάλει φωτιά στο πρωτάθλημα ενόψει των 
playoffs. 

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-3: Οι ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-3: Οι 
θρυλικοί ερυθρόλευκοι άλωσαν θρυλικοί ερυθρόλευκοι άλωσαν 
την OPAP Arena με τριάρα και την OPAP Arena με τριάρα και 
έβαλαν φωτιά στο πρωτάθλημαέβαλαν φωτιά στο πρωτάθλημα

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-2:
Πρώτος και καλύτερος με 
διπλό Ιωαννίδη στο Περιστέρι

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με αλλαγές στο αρχικό σχήμα 
σε σχέση με την αναμέτρηση κόντρα στον Παναιτωλικό. Ο Σάρ-
λια πήρε τη θέση του τιμωρημένου Σένκεφελντ, ο Κλεϊνχέισλερ 
έπαιξε αντί του Τσέριν και ο Ιωαννίδης έπαιξε στην κορυφή της 
επίθεσης αντί του Σπόραρ.

Η διακοπή επηρέασε τον... ρυθμό
Οι πράσινοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι, πήραν τη μπάλα στα πόδια 
τους και έψαξαν ένα γρήγορο γκολ για να πάρουν προβάδισμα στην 
αναμέτρηση. Ο Ατρόμητος όμως απείλησε πρώτος στην πρώτη και 
τελευταία καλή στιγμή του στο πρώτο 45λεπτο με τον Σάρλια να κάνει 
το λάθος τον Ρομπάιγ να μπαίνει στην περιοχή και να πλασάρει αλλά 
ο Κροάτης με σωτήριο τάκλιν έδιωξε σε κόρνερ. Στο 10’ είχαμε την 
εισβολή των οπαδών των γηπεδούχων στον αγωνιστικό χώρο και την 
προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης για 25 λεπτά.
Οι δύο ομάδες βγήκαν ξανά στον αγωνιστικό χώρο χωρίς όμως να 
έχουν ρυθμό. Κάτι το οποίο φάνηκε στην εξέλιξη της αναμέτρησης. Ο 
Παναθηναϊκός απείλησε στο 18’ με το σουτ του Κλεϊνχέισλερ να διώ-
χνει σε κόρνερ ο Γιαννιώτης ενώ η επόμενη καλή στιγμή για το τριφύλλι 
ήρθε στο 71’ όταν ο Πέρεθ έκανε βαθιά μπαλιά προς τον Ιωαννίδη ο 
οποίος με το στήθος έδωσε στον Παλάσιος, αυτός άνοιξε αριστερά στον 
Μαντσίνι που έκανε το σουτ ο Γιαννιώτης απομάκρυνε και εν συνεχεία 
πάλι ο Μαντσίνι πήρε το ριμπάουντ αλλά από κοντά αστόχησε.
Δύο λεπτά πριν το τέλος του πρώτου 45λεπτου ο Παναθηναϊκός απεί-
λησε ξανά με τον Ιωαννίδη να γίνεται κάτοχος της μπάλας, έκανε το 
γυριστό σουτ από το ύψος του πέναλτι και ο Γιαννιώτης έδιωξε εντυ-
πωσιακά.

Σκόραρε νωρίς στο δεύτερο 45λέπτο και έδιωξε το άγ-
χος
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με αλλαγή για τον Ατρόμητο που θέλησε 
να πιέσει περισσότερο και γκολ για τον Παναθηναϊκό όμως που άνοιξε 
νωρίς το σκορ στο δεύτερο 45λεπτο και έβαλε τις βάσεις για ένα σπου-
δαίο διπλό. Οι πράσινοι πίεσαν την άμυνα των γηπεδούχων, έκλεψαν 
τη μπάλα με τον Παλάσιος να κάνει την ενέργεια αλλά έδωσε τη μπάλα 
στον Ιωαννίδη. Ο Έλληνας φορ με ωραία ντρίμπλα και σουτ με το αρι-
στερό έστειλε τη μπάλα στο δεξί γάμα της εστίας του Γιαννιώτη.
Στο 61’ ο Έλληνας στράικερ πήρε όμορφα μια μεγάλη μπαλιά από τον 
Μάγκνουσον, μπήκε στην περιοχή, προσπάθησε να πλασάρει αλλά 
ανατράπηκε από τον Μαυρομμάτη. Ο Ευαγγέλου στην αρχή έδωσε 
συνέχεια στο ματς αλλά εν συνεχεία μέσω VAR υπέδειξε την παράβαση. 
Ο Έλληνας φορ εκτέλεσε το πέναλτι και έστειλε τη μπάλα και πάλι στο 
δεξί γάμα της εστίας για το 2-0 του Παναθηναϊκού.
Κάπου εκεί τελείωσε το παιχνίδι για το τριφύλλι. Οι πράσινοι έριξαν το 
ρυθμό τους, εν συνεχεία ο Γιοβάνοβιτς έκανε και κάποιες αλλαγές για να 
φρεσκάρει την ομάδα του. Έβγαλε από το παιχνίδι τους Πέρεθ - Χουάν-
καρ που είχαν κάρτες και το τριφύλλι που εν συνεχεία είχε και δύο-τρεις 
καλές στιγμές ακόμη για να πετύχει και άλλο γκολ ολοκλήρωσε το ματς 
με το 2-0 υπέρ του και με τον Ατρόμητο μέχρι τέλους του αγώνα να μην 
απειλεί ουσιαστικά την εστία του Παναθηναϊκού.
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Ο 
ΠΑΟΚ έκλεισε με νίκησε τις υ-
ποχρεώσεις του στην κανονική 
διάρκεια της Stoiximan Super 
League, καθώς επικράτησε του 

Βόλου 1-0 στο Πανθεσσαλικό, έχοντας στο 
πλευρό του χιλιάδες φιλάθλους του.
Ο ΠΑΟΚ πέτυχε το γκολ που του άνοιξε το 
δρόμο προς τη νίκη στο 30ο λεπτό. Ο Αου-
γκούστο με υπέροχη κάθετη πάσα είδε την 
κίνηση του Νάρεϊ και τον τροφοδότησε, 
αυτός έκανε το παράλληλο γύρισμα με τον 
Μπράντον Τόμας από κοντά να στέλνει την 
μπάλα στα δίχτυα προ κενής εστίας.
Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός του αγώνα 
έπεσε αρκετά με τις δύο ομάδες να δημι-
ουργούν λίγες αξιοσημείωτες φάσεις στις 
δύο εστίες. Ο Βόλος μπήκε με διάθεση να 
απειλήσει, παίρνοντας την μπάλα στα πόδια 
του, όμως με εξαίρεση τη φάση με τον Οζέ-
γκοβιτς στο 68ο λεπτό, ο Κοτάρσκι 
δεν ανησύχησε καθόλου.
Οι δύο ομάδες θα συναντη-
θούν και στα playoffs. Ο 
ΠΑΟΚ μπαίνει με 54 βαθ-
μούς με τους τρεις στο 
Πανθεσσαλικό, ενώ ο 
Βόλος παρέμεινε στους 
39 βαθμούς.

Το ματς
Ο ΠΑΟΚ είχε την πρωτο-
βουλία των κινήσεων στο 
πρώτο μέρος και απείλησε 
για πρώτη φορά στο έκτο 
λεπτό, όταν ο Αουγκούστο έκανε 
το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά 
ο Νάρεϊ δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα 
στα δίχτυα, ενώ δέκα λεπτά μετά το σουτ 
του Ζίκβοβιτς από το ημικύκλιο της περιο-
χής πέρασε άουτ.
Ο Βόλος μέχρι και το πρώτο 20λεπτο είχε 
περιορίσει αρκετά τις επιθετικές ορέξεις 
των παικτών του Λουτσέσκου, που δυσκο-
λευόντουσαν να δημιουργήσουν την ευκαι-
ρία. Μετά από το πρώτο 20λεπτο ο Δικέφα-
λος ήταν πιο απειλητικός.
Ο Κωνσταντέλιας έφτασε πολύ κοντά στο 
ανοίξει το σκορ στο 24ο λεπτό, έπειτα από 
ωραία συνεργασία με τον Τόμας, βγήκε τετ-
α-τετ αλλά έστειλε την μπάλα άουτ. Μετά το 
γκολ του Τόμας, ο ΠΑΟΚ εξακολουθούσε 
να έχει την μπάλα στα πόδια του, δίχως να 
δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία στα 
αντίπαλα καρέ.

Στο δεύτερο μέρος ο Βόλος μπήκε με διά-
θεση να πάρει την μπάλα στα πόδια του και 
να προσπαθήσει να απειλήσει τα καρέ του 
Κοτάρσκι, ωστόσο μέχρι το 68ο λεπτό δεν 
σημειώθηκε κάποια αξιοσημείωτη φάση 
στο ματς.
Σε εκείνο το χρονικό σημείο ο Βόλος σπα-
τάλησε μια καλή ευκαιρία. Ο Οζέγκοβιτς 
έφυγε στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ και 
αφού απέφυγε τον Κοτάρσκι έκανε το σουτ, 
αλλά ο Κουλιεράκης με υπέροχο τάκλιν στα-
μάτησε το σουτ του Σέρβου.
Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 73ο 
λεπτό με δύο τελικές προσπάθειες. Αρχικά 
το σουτ του Τάισον από το ημικύκλιο της 
περιοχής κατέληξε σε κόρνερ. Από την εκτέ-
λεσή του ο Κουλιεράκης έπιασε μια κεφα-
λιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Στο ίδιο 

μοτίβο κινήθηκε το δεύτερο ημίχρονο 
μέχρι το φινάλε, με το τελικό σκορ 

να είναι το 1-0.

Οίδημα στη δεξιά 
γάμπα ο Ίνγκασον, 
αμφίβολος με Άρη
Η  κ λ ή ρ ω σ η  τ ω ν 
playoffs του πρωτα-
θλήματος έφερε τον 
συμπολίτη Άρη εκτός 
έδρας ως πρώτο αντί-
παλο του ΠΑΟΚ στη 

μάχη που θα δοθεί για 
την κατάκτηση του τίτ-

λου. Ο Δικέφαλος ξεκινάει 
στο -7 από την κορυφή, αλλά 

θα παλέψει μέχρι να εξαντλήσει 
κάθε ελπίδα που έχει για να διεκδικήσει την 
Κούπα.
Ο Φιλίπε Σοάρες προπονήθηκε κανονικά 
με την ομάδα. Ο Ίνγκι Ίνγκασον υποβλή-
θηκε σε μαγνητική που έδειξε πως έχει ένα 
οίδημα στη δεξιά γάμπα. Ο Ισλανδός ξεκί-
νησε θεραπεία και η κατάστασή του θα αξι-
ολογείται καθημερινά.Θεραπεία έκανε κι ο 
Ίβαν Νάσμπεργκ, ενώ ατομικά δούλεψαν οι 
Γιάσμιν Κούρτιτς και Λευτέρης Λύρατζης.
Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα 
της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό με τον 
Βόλο την Κυριακή, ακολούθησαν την Τρίτη 
πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστα-
σης. Οι υπόλοιποι δούλεψαν με το τεχνικό 
επιτελείο πάνω στον τομέα της τακτικής, 
ενώ στο τελευταίο κομμάτι διεξήχθη και 
δίτερμα. 

Ο 
Γκουστάβο Πογέτ κάλεσε για 
πρώτη φορά, όπως αναμενόταν, 
τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ε-
θνική Ελλάδας ενώ πήρε ξανά τον 

Κώστα Φορτούνη και τον Λημνιό για πρώτη 
φορά μετά τον τραυματισμό του.
Ο Γκουστάβο Πογέτ κάλεσε για πρώτη φορά, 
όπως αναμενόταν, τον Γιάννη Κωνσταντέλια 
στην Εθνική ανδρών καθώς το τελευταίο διά-
στημα είχε εντυπωσιαστεί από το ταλέντο 
του και τα όσα έκανε εντός των τεσσάρων 
γραμμών και δη σε παιχνίδι που είχε παρα-
κολουθήσει από κοντά, όπως είχε αναφέρει 
το SPORT24.
Ακόμη πήρε ξανά τον Κώστα Φορτούνη, 
μετά από δύο χρόνια καθώς ο Έλληνας μέσος 
του Ολυμπιακού για τελευταία φορά είχε 
παίξει στις 31/3/2021, στο αντιπροσωπευ-
τικό συγκρότημα.
Επίσης ο τεχνικός από την Ουρουγουάη 
κάλεσε και τον Λημνιό για πρώτη φορά μετά 
το σοβαρό τραυματισμό του τον περασμένο 
Ιούνιο που είχε υποστεί ρήξη χιαστού.
Στην αποστολή για τα παιχνίδια που έρχονται 
με το Γιβραλτάρ εκτός έδρας στην πρεμιέρα 
για τα προκριματικά του Euro 2024 (24/3) και 
το φιλικό με τη Λιθουανία στην OPAP Arean 
(27/3) συμπεριλήφθηκαν 27 ποδοσφαιρι-
στές οι οποίοι είναι οι:
Γιώργος Αθανασιάδης, Αλέξανδρος Πασχα-
λάκης, Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Τζορτζ 
Μπάλντοκ, Δημήτρης Γιαννούλης, Λάζαρος 
Ρότα, Κώστας Τσιμίκας, Παντελής Χατζηδιά-
κος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Κωνσταντί-
νος Μαυροπάνος, Παναγιώτης Ρέτσος, Γιώρ-
γος Τζαβέλλας, Τάσος Μπακασέτας, Ανδρέας 
Μπουχαλάκης, Δημήτρης Κουρμπέλης, 
Πέτρος Μάνταλος, Γιάννης Παπανικολάου, 
Μανώλης Σιώπης, Τάσος Χατζηγιοβάνης, 
Κώστας Φορτούνης, Γιάννης Κωνσταντέ-
λιας, Δημήτρης Λημνιός, Γιώργος Μασού-
ρας, Δημήτρης Πέλκας, Γιώργος Γιακουμά-
κης, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης.
Η Ελλάδα βρίσκεται στον δεύτερο όμιλο των 
προκριματικών του Euro2024 και θα παίξει 
κόντρα σε Γιβραλτάρ, Ιρλανδία, Γαλλία και 
Ολλανδία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, (21:45): 
Γιβραλτάρ - Ελλάδα

Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023, (21:45): 
Ελλάδα - Ιρλανδία
Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023, (21:45): Γαλλία - 
Ελλάδα
Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023, (21:45): Ολλαν-
δία - Ελλάδα
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023, (21:45): 
Ελλάδα - Γιβραλτάρ
Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023, (21:45): 
Ιρλανδία - Ελλάδα
Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, (21:45): Ελλάδα - 
Ολλανδία
Τρίτη 21 Νοεμβρίου, (21:45): Ελλάδα - Γαλλία

Ανδρέας Ντόη: Γιατί δεν κλήθηκε ο 
20χρονος αμυντικός του Ολυμπια-
κού στις Εθνικές ομάδες
Στη διάρκεια της Τρίτης (14/3) ο Γκουστάβο 
Πογέτ ανακοίνωσε τις κλήσεις της Εθνικής 
Ανδρών για τα ματς με Γιβραλτάρ και Λιθου-
ανία και λίγη ώρα αργότερα ο Νίκος Παπα-
δόπουλος γνωστοποίησε τις κλήσεις της 
Εθνικής Ελπίδων για τα ματς με Ουγγαρία 
και Λευκορωσία.
Κάποιος παρατηρητικός θα πρόσεξε πως 
από τα 54 ονόματα που κάλεσαν και οι δύο 
προπονητές μεταξύ άλλων απουσιάζει αυτό 
του Ανδρεά-Ριχάρδου Ντόη, του 20χρονου 
αμυντικού του Ολυμπιακού, που όλοι περί-
μεναν πως θα βρισκόταν για πρώτη φορά 
στις επιλογές του Ουρουγουανού προπο-
νητή.Αυτό δεν συνέβη όμως και ο λόγος δεν 
είναι αγωνιστικός. Ο 20χρονος αμυντικός 
έχει επιλέξει πως θα αγωνιστεί στην Εθνική 
Ελλάδας και όχι σε αυτή της Αλβανίας, 
καθώς και οι δύο γονείς του είναι Αλβανοί.
Ο Ντόη που είχε δικαίωμα να επιλέξει σε 
ποια εθνική θα παίξει έχει ήδη ενημερώσει 
την Εθνική Αλβανίας πως θα αγωνιστεί στην 
Ελλάδα και αυτό που περίμενε είναι να έχει 
τα απαραίτητα χαρτιά στα χέρια του.
Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα με αποτέλεσμα 
ο Ντόη να μην έχει δικαίωμα να κληθεί στις 
αντίστοιχες Εθνικές ομάδες της Ελλάδας και 
θα πρέπει να περιμένει λίγο καιρό ακόμη 
ώστε να δει το όνομα του στις κλήσεις του 
Γκουστάβο Πογέτ.
Να θυμίσουμε πως τα επόμενα παιχνίδια του 
αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος είναι 
τον προσεχές Ιούνιο όταν η Ελλάδα θα αντι-
μετωπίσει εντός έδρας την Ιρλανδία.

Βόλος - ΠΑΟΚ 0-1: 

Ο Τόμας έκανε τη δουλειά στο 
ασπρόμαυρο Πανθεσσαλικό

Εθνική Ελλάδας

Με Κωνσταντέλια και 
Φορτούνη η αποστολή για 
Γιβραλτάρ
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

Challenge Cup
Θρίαμβος Ολυμπιακού και 3η 
Ευρωκούπα στην μεγάλη ιστορία του

 Ένας φοβερός Ολυμπιακός 
έκανε ό,τι ήθελε την Μακάμπι. Οι 
Πειραιώτες επικράτησαν με 3-0 στο 
κατάμεστο ΣΕΦ και κατέκτησαν το 
Challenge Cup που είναι και ο τρίτος 
Ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία 
τους.

Έ
χοντας κερδίσει με 3-0 μέσα στο 
Τελ Αβίβ, ο Ολυμπιακός ήθελε μόλις 
δύο σετ μέσα στο κατάμεστο ΣΕΦ ε-
πί της Μακάμπι για να σηκώσει το 

Challenge Cup, το τρίτο Ευρωπαϊκό της ι-
στορία τους. Οι Πειραιώτες έχοντας δίπλα 
τους τον κόσμο, δεν άφησαν το παραμικρό 
περιθώριο αντίδρασης στους Ισραηλινούς 
και με άνεση δεν πήραν μόνο τα δύο σετ 
που ήθελαν, αλλά και τη νίκη με 3-0 (25-
16, 25-21, 25-16), παίρνοντας πανηγυρικά 
την κούπα.

Κατάμεστο ΣΕΦ με τον κόσμο να 
έχει γεμίσει κάθε γωνιά
Πριν πάμε όμως στον αγώνα, αξίζει μια 
αναφορά στο κατάμεστο ΣΕΦ. Οι φίλοι 
του Ολυμπιακού γέμισαν ασφυκτικά κάθε 
γωνιά του κλειστού δημιουργώντας εξαι-
ρετική ατμόσφαιρα. Ένα γούρικο γήπεδο 
για τους Πειραιώτες καθώς σε αυτό έχουν 
κατακτήσει τα υπόλοιπα δύο Ευρωπαϊκά 
Κύπελλα της ιστορίας τους και εκεί τα έκα-
ναν τρία, μπροστά στον κόσμο τους που με 
την σειρά του γέμισε ασφυκτικά το ΣΕΦ και 
έσπρωξε την ομάδα του Αλμπέρτο Τζου-
λιάνι στη νίκη.

Ντέρμπι μέχρι το 6-10 και μετά με 
περίπατο το 1-0
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την 
αρχή και το πρώτο σετ. Ένα πρώτο σετ στο 
οποίο οι γηπεδούχοι μπήκαν νευρικά προ-
σπαθώντας και αυτοί να συγκρατήσουν 
τον ενθουσιασμό τους παίζοντας σε ένα 
γεμάτο γήπεδο. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν 
οι Ισραηλινοί και κατάφεραν να προηγη-
θούν με 6-10, μια διαφορά που περισσό-
τερο είχε να κάνει με τα πολλά λάθη των 
παικτών του Αλμπέρτο Τζουλιάνι.
Στο σημείο εκείνο όμως οι Πειραιώτες 
σοβαρεύτηκαν έκλεισαν απίστευτα στο 
μπλοκ (είχαν στο σετ αυτό 7 πόντους πάνω 
στο φιλέ) και όχι απλά ανέτρεψαν την δια-
φορά, αλλά έφτασαν με χαρακτηριστική 
άνεση στο 1-0 παίρνοντας το σετ με 25-16 
με επίθεση του Ραφαήλ Κουμεντάκη.

Εύκολα και το δεύτερη και η 
κούπα έγινε δικιά τους
Έχοντας πάρει το πρώτο σετ και μετά από 
μεγάλη ανατροπή, δεν γινόταν ο Ολυμπι-
ακός να χάσει την κούπα. Οι «ερυθρό-
λευκοι» αν και είδαν τους Ισραηλινούς να 
είναι κοντά τους, στο 17-16, έκαναν ένα 
3-0 έφτασαν στο 20-16 και ουσιαστικά 
εκεί τελείωσαν όλα όσον αφορά την κατά-
κτηση του Challenge Cup. Η Μακάμπι και 
να ήθελε δεν μπορούσε να κοιτάξει τον 
μεγάλο της αντίπαλο στα μάτια και με επί-
θεση πάλι του Κουμεντάκη έγινε το 25-21 
και το ΣΕΦ πήρε «φωτιά» με τον κόσμο να 
ζητάει από τους παίκτες να σηκώσουν το 
τιμημένο και τα μεγάφωνα να λένε να μην 
μπει κανείς γιατί υπάρχει και άλλο σετ.

Με περίπατο και τη νίκη εκτός 
του Ευρωπαϊκού
Το τρίτο και τελευταίο όπως αποδείχθηκε 
σετ, ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα από 
την στιγμή που οι Πειραιώτες είχαν κατα-
κτήσει το Challenge Cup. Ο Αλμπέρτο 
Τζουλιάνι θέλοντας να τελειώσει όσο 
γίνεται πιο νωρίς με το παιχνίδι για να 
ακολουθήσει η απονομή, δεν έκανε αλλα-
γές. Παίζοντας με τους βασικούς ο Ολυ-
μπιακός δεν αντιμετώπισε το παραμικρό 
πρόβλημα κόντρα στους Ισραηλινούς και 
με το 25-16 πήρε και τη νίκη μέσα σε απο-
θέωση.

Χαμός σε αποδυτήρια και μετά 
το γήπεδο για την απονομή
Με το που τελείωσε και τυπικά ο αγώ-
νας (ουσιαστικά είχε τελειώσει με το 2-0), 
όλοι οι Πειραιώτες έγιναν ένα κουβάρι 
πανηγυρίζοντας με την ψυχή τους αυτόν 
τον τίτλο. Αρχικά στα αποδυτήρια τρα-
γουδώντας τον ύμνο της ομάδας και μετά 
στον αγωνιστικό χώρο όπου έγινε και 
απονομή.
Με τον κόσμο να φωνάζει το γνωστό σύν-
θημα με το τιμημένο, ο MVP του τελι-
κού, Τράβιτσα σήκωσε την κούπα και 
έγινε χαμός. Δεκάδες καπνογόνα άνα-
ψαν, με τους παίκτες να ζουν στιγμές που 
δεν πρόκειται να ξεχάσυν ποτέ στην ζωή 
τους.
ΤΑ ΣΕΤ: 25-16, 25-21, 25-16 σε 74’
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν 
από 3 άσους, 37 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 
20 λάθη αντιπάλων ενώ οι πόντοι της 
Μακάμπι προήλθαν από 3 άσους, 17 επι-
θέσεις, 3 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων
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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! 

α 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
Απόλλων Λάρισας είναι γνωστά και 
μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν αμ-
φιβόλη η συμμετοχή κόντρα στον 

Ηρακλή. Εν τέλει, με αποστολή 13 ποδο-
σφαιριστών, η ομάδα της Λάρισας παρατά-
χθηκε κόντρα στον «Γηραιό» αλλά το πρώτο 
ημίχρονο ήταν εφιαλτικό. Μέσα σε 29 λεπτά 
(12’-41’), ο Ηρακλής πέτυχε έξι γκολ (!) με 
τον Αλέξιτς να κάνει χατ-τρικ (12’, 34’, 36’), 
ο Γιουμπιτάνα μέτρησε δύο τέρματα (18’, 
41’) και το 6-0 ολοκλήρωσε ο Ματίας Τόμας 
(29’). Στο δεύτερο μέρος ο Απόλλων Λάρι-
σας βγήκε με δέκα παίκτες στον αγωνιστικό 
χώρο και στο 60’ είχε τέσσερις τραυματίες 
με τον διαιτητή να διακόπτει το ματς αφού 
οι φιλοξενούμενοι είχαν μείνει με έξι παί-
κτες.

Ο Απόλλωνας Λάρισας ενημέρω-
σε με επιστολή ότι αποχωρεί από 
το Πρωτάθλημα
Την παραίτησή της από το Πρωτάθλημα 
Betsson Super League 2, αγωνιστικής περι-
όδου 2022-2023, γνωστοποίησε με επι-
στολή της, η ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας!
Ο Απόλλων Λάρισας είναι ουραγός στον 
όμιλό του στη Super League 2 και φαίνεται 
ότι δεν... αντέχει να περιμένει άλλο (κυρίως 
από οικονομικής πλευράς και το τι μπορεί 
να προκύψει στη συνέχεια) τις επόμενες εξε-
λίξεις και συζητήσεις με το Υφυπουργείο 
Αθλητισμού. Ειδικότερα η επιστολή αποχώ-
ρησης του συλλόγου από το Πρωτάθλημα 
που εστάλη την Τετάρτη αναφέρει τα εξής:
«Αξιότιμα μέλη του συνεταιρισμού, αξιό-
τιμε κ. Πρόεδρε, Κατόπιν των συνεχόμενων 
δυσκολιών που αντιμετωπίζει η ομάδα μας, 
τόσο σε αγωνιστικό όσο και οικονομικό επί-
πεδο, έχοντας και το αίσθημα ευθύνης ένα-
ντι του Συνεταιρισμού, η ομάδα μας, μέσω 
του διοικητικού συμβουλίου αυτής, αποφά-
σισε να αποχωρήσει οριστικά από τη συνέ-
χεια του πρωταθλήματος αρχής γενομένης 
από το ήδη ορισμένο παιχνίδι της Κυριακής

Απολογούμαστε με το παρόν, για την αδι-
έξοδη κατάσταση που περιήλθαμε χωρίς 
απαραίτητα η ευθύνη να βαραίνει εξ ολο-
κλήρου τη σημερινή διοίκηση. Κύριε Πρό-
εδρε, αντιλαμβανόμαστε την ανησυχία σας, 
και ανταποκρινόμαστε άμεσα στον προβλη-
ματισμό σας, δηλώνοντας μη συνέχιση από 
το πρωτάθλημα ώστε να μην σας δημιουρ-
γήσουμε περαιτέρω προβλήματα σε επικοι-
νωνιακό επίπεδο. Καλή θητεία σε σας. Καλή 
συνέχεια στις υπόλοιπες ομάδες. Ευχόμα-
στε να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες κατα-
στάσεις όλες οι λοιπές ομάδες».

Βέροια-Διαγόρας 0-2
Ένα πολύ σημαντικό διπλό πανηγύρισε ο 
Διαγόρας Ρόδου στην έδρα της Βέροιας 
καθώς επικράτησε με 2-0. Το πρώτος μέρος 
έληξε στο 0-0 δίχως ιδιαίτερες φάσεις, 
όμως στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενού-
μενοι μπήκαν πιο συγκεντρωμένοι, με απο-
τέλεσμα να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα 
στο 54ο λεπτό όταν ο Σταμένκοβιτς νίκησε 
τον Βενετικίδη για το 1-0. Η απάντηση 
από τους γηπεδούχους δεν ήρθε ποτέ, με 
αποτέλεσμα οι παίκτες του Βελιτζέλου να 
πατήσουν πάνω στην ψυχολογία που είχαν 
αποκτήσει. Ο Γιανναράκης στο 62’ ήταν ο 
άνθρωπος που με ωραίο πλασέ έκανε το 
2-0, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ..

Στις 21 Μαρτίου η εκδίκαση της 
προσφυγής του Ροκάκη, αργεί κι 
άλλο η συνάντηση με Αυγενάκη
Στις 21 Μαρτίου αναμένεται να εκδικαστεί η 
προσφυγή του Αντώνη Ροκάκη για τις εκλο-
γές της Superleague 2, κάτι που σημαίνει 
πως η συνάντηση των ομάδων με τον Αυγε-
νάκη θα πάει ακόμη μία εβδομάδα μετά.
Για τις 21/03 ορίστηκε η εκδίκαση της 
προσφυγής του προέδρου της ΠΑΕ 
Χανιά, Αντώνη Ροκάκη για τις εκλογές της 
Superleague 2. Αυτή η εξέλιξη αλλάζει και 
πάλι την ημερομηνία της συνάντησης με τον 
υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγε-
νάκη, που πήγαινε για την ερχόμενη εβδο-
μάδα και την στέλνει μία εβδομάδα ακόμα 
πιο μετά.
Αν δεν γίνει αναβολή της εκδίκασης και 
υπάρξει μικρή προθεσμία για κατάθεση 
υπομνημάτων η απόφαση αναμένεται να 
ληφθεί στα τέλη του Μαρτίου. Αν η προ-
σφυγή του Ροκάκη γίνει δεκτή, θα υπάρ-

ξει επανάληψη των εκλογών και ο πρόε-
δρος που θα προκύψει από κει θα πάει στο 
ραντεβού με τον υφυπουργό για το θέμα 
των εσόδων από το στοίχημα.

Πανσερραϊκός-Νίκη Βόλου 2-0: 
«Καθάρισαν» σε 10 λεπτά τα «λιο-
ντάρια», φωνές από τους φιλοξε-
νούμενους
Ο Πανσερραϊκός μέσα σε 11’ κατάφερε και... 
καθάρισε τη Νίκη Βόλου με 2-0, η οποία 
μπήκε υπνοτισμένη στο ματς των Σερρών, 
στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του Β. 
Ομίλου της Super League 2.
Μόλις στο 7’, ο Ζέρης σέντραρε από τα 
δεξιά κι ο Στίνα με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα 
στα δίχτυα για το 1-0.
Τέσσερα λεπτά αργότερα έγινε και το 2-0 
με τον Καρασαλίδη να πιάνει την κεφαλιά 
και να διαμορφώνει εν τέλει το τελικό σκορ. 
Στο 15’ ο Παναγιωτίδης σούταρε και απο-
μακρύνθηκε στη συνέχεια, ενώ στο 18’ ο 
Σιαφά είδε την προσπάθειά του να κοντρά-
ρει πάνω στον Θυμιάνη.
Από εκεί και πέρα, το ματς βρήκε τη Νίκη να 
έχει την κατοχή και να κυκλοφορεί τη μπάλα 
χωρίς όμως να έχει φάσεις για να μπει και 
πάλι στο ματς. Στο 18’, ωστόσο, η ομάδα 
του Βόλου φώναξε για πέναλτι που δεν της 
δόθηκε. Σε γέμισμα στην περιοχή του Παν-
σερραϊκού η μπάλα άλλαξε πορεία από το 
χέρι του Πεταυράκη, με τον κ. Καραντώνη 
να λέει «παίζετε».
Στο 24’ ο Γαβριηλίδης σούταρε με τη μπάλα 
να περνάει δίπλα από το δοκάρι. Ο Μπάγιτς 
έβγαλε σε κόρνερ το σουτ του Πεταυράκη. 
Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη Νίκη να 
είναι αυτή που είχε τον έλεγχο στο ματς, ενώ 
η ομάδα των Σερρών έδειχνε να έχει βολευ-
τεί με το σκορ.
Στο 51’ ο Καραντώνης έδωσε άλλον έναν 
λόγο στους παίκτες του Ελευθερόπουλου να 
διαμαρτυρηθούν. Σε διπλό φάουλ που έγινε 
πάνω στον Παναγιωτίδη, ο ρέφερι έδωσε 
«θέατρο» και τον απέβαλε με δύο κίτρινες. 
Παρόλο το αριθμητικό μειονέκτημα, η Νίκη 
συνέχισε να πιέζει.
Στο 63’ η κεφαλιά του Γαβριηλίδη πέρασε 
πάνω από το οριζόντιο και στο 69’ ο Μπά-
γιτς έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Στίνα. Ο 
Τζιώρας στο 73’ σούταρε με δύναμη άουτ, 
ενώ στο 80’ από θέση τετ α τετ ο Ροχάνο δεν 
μπόρεσε να νικήσει τον Κατσίκα. Στο επό-
μενο λεπτό, ο Τζιώρας από τη μικρή περι-
οχή δεν έκανε την προβολή για να μειώσει. 
Η φάση με την οποία τελείωσε το ματς ήταν 
στο 93’ με τον Μπάγιτς να λέει «όχι» στον 
Σαΐντ.

Αιγάλεω - Καλλιθέα 1-1
Η Καλλιθέα κατάφερε να πάρει κεφάλι στο 
σκορ στην πρώτη της ουσιαστική ευκαι-
ρία στο ματς με τον Ντεμέτριους, ο οποίος 
στο 22’ έκανε την προσποίηση, το σουτ του 
κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα για το 
0-1. Μάλιστα οι φιλοξενούμενοι θα μπο-
ρούσαν να είχαν πάρει προβάδισμα δύο 
τερμάτων λίγο πριν το τέλος του πρώτου 
μέρους, αλλά ο Σκαφίδας νίκησε σε τετ-α-
τετ τον Νίλι. Ο γκολκίπερ του Αιγάλεω στο 
δεύτερο μέρος νίκησε ξανά σε τετ-α-τετ, 
αυτή τη φορά τον Κυνηγόπουλο, με τον Ντε-
μέτριους στη συνέχεια να χάνει νέα μονα-
δική ευκαιρία. Το Αιγάλεω πήγε να τιμωρή-

σει την Καλλιθέα χάνοντας τεράστια ευκαι-
ρία με τον Πολυχρόνη, αλλά τελικώς αυτό 
συνέβη στις καθυστερήσεις με τον Ματέο 
στο 94’ να γράφει το τελικό 1-1 και την Καλ-
λιθέα να μένει επτά βαθμούς πίσω από την 
πρωτοπόρο Κηφισιά.

Ηλιούπολη - Προοδευτική 1-1
Η Προοδευτική μπήκε καλύτερα στο παι-
χνίδι και πήρε προβάδισμα στο σκορ στο 
14’ όταν ο Καπνίδης με ένα μακρινό σουτ 
έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» για 
το 0-1. Η Ηλιούπολη όμως κατάφερε να 
φέρει το παιχνίδι στα ίσια στο 37’ με τον 
Τριανταφυλλάκο να ευστοχεί από το σημείο 
του πέναλτι γράφοντας το 1-1. Στη συνέχεια 
το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, με τις δύο 
ομάδες όσο περνούσαν τα λεπτά να είναι 
περισσότερο συγκεντρωμένες στο να κρα-
τήσουν το αποτέλεσμα. Στο 83’ ο Μάντιτς 
βρήκε δίχτυα για την Προοδευτική, όμως 
το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ με αποτέ-
λεσμα να ακολουθήσουν έντονες διαμαρτυ-
ρίες των φιλοξενούμενων. Το 1-1 παρέμεινε 
ως το τέλος με τους γηπεδούχους να ολο-
κληρώνουν το ματς με δέκα παίκτες λόγω 
αποβολής του Τριανταφυλλάκου.

Η Παναχαϊκή νίκησε τον Ολυμπια-
κό Β’ και πέρασε μόνη 2η
Η Παναχαϊκή κατάφερε να μείνει πια μόνη 
2η στη Super League 2 και τον όμιλό της 
στην επανέναρξη της κατηγορίας. Πέτυχε 
μία σημαντική νίκη με 2-1 επί του Ολυμπια-
κού Β’. Στο 21’ και το 64’ ο Λινάρδος έβαλε 
τα 2 γκολ της. Στο 64’ χτύπησε πέναλτι, ο 
Στουρνάρας απέκρουσε προσωρινά και 
στην επαναφορά ο ίδιος παίκτης σκόραρε. 
Ο Ολυμπιακός Β’ απλά μείωσε στο 75’ με 
τον Κωστή με σουτ σε 2-1.

Επισκοπή - ΑΕΚ Β’ 1-0: Πρώτη νί-
κη τη φετινή σεζόν για την ομάδα 
του Ρεθύμνου
Έπρεπε να περάσουν 14 αγωνιστικές στον 
Νότιο όμιλο της Super League 2 για να πάρει 
η Επισκοπή την πρώτη της νίκη τη φετινή 
σεζόν. Η ομάδα του Ρεθύμνου νίκησε με 1-0 
την ΑΕΚ Β’ και με την επανέναρξη της αγω-
νιστικής δράσης πήρε σημαντική ανάσα 
στη μάχη που δίνει για τη σωτηρία, με τους 
κιτρινόμαυρους από την άλλη να μετρούν 
τέσσερις σερί ήττες.
Η ΑΕΚ Β’ μπήκε καλύτερα στο ματς και 
έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 13’ όταν ο 
Κορομηλάς βρέθηκε απέναντι από τον 
Ψαρρά, αλλά δεν κατάφερε να τον νικήσει 
με τον τελευταίο να αποκρούει σωτήρια.
Η Επισκοπή όμως ήταν εκείνη που άνοιξε το 
σκορ με τον Κούτσια, ο οποίος με προβολή 
στο 49’ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του 
Χατζηεμμανουήλ γράφοντας το 1-0. Μάλι-
στα δύο λεπτά αργότερα η ομάδα του Ρεθύ-
μνου άγγιξε και το δεύτερο γκολ, αλλά το 
σουτ του Αμπαφού σταμάτησε στο οριζό-
ντιο δοκάρι.
Οι κιτρινόμαυροι προσπάθησαν να απαντή-
σουν και να φτάσουν στην ισοφάριση, όμως 
στο 55’ η κεφαλιά του Κοσίδη δεν βρήκε 
στόχο, με τους παίκτες του Οφρυδόπουλου 
να χάνουν νέα μεγάλη ευκαιρία στο 71’ όταν 
το πλασέ του Σκόνδρα πέρασε μόλις άουτ 
και το 1-0 υπέρ της Επισκοπής να διατηρεί-
ται ως το φινάλε.
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Ο 
Τζιάνι Ινφαντίνο θα παραμεί-
νει στην προεδρία μέχρι και το 
2027, μετά την ψηφοφορία που 
διεξήχθη στο 73ο Κογκρέσο της 

FIFA στη Ρουάντα. Ήταν ο μοναδικός υπο-
ψήφιος για τον προεδρικό θώκο. 
Ο Τζιάνι Ινφαντίνο επανεξελέγη πρόεδρος 
της FIFA στο 73ο Κογκρέσο της παγκόσμιας 
ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, το οποίο διε-
ξήχθη στη Ρουάντα.
Ο Ελβετός ποδοσφαιρικός παράγοντας 
ήταν ο μοναδικός υποψήφιος για τη συγκε-
κριμένη διαδικασία και έτσι δεν χρειά-
στηκε η διενέργεια εκλογικής διαδικασίας, 
παρά μόνο «επιδοκιμασία».
Στις δηλώσεις του πριν από την εκλογή ο 
Ινφαντίνο τόνισε ότι θα εισαχθεί το VAR 

και στις λιγότερο εύπορες χώρες, ενώ 
τόνισε ότι είναι στη διαδικασία εισαγωγής 
ενός νέου κανόνα για το οφσάιντ που θα 
«βοηθά» τους επιθετικούς αλλά παραμένει 
ακόμα υπό διάσκεψη.
Παράλληλα στις υποσχέσεις του για τη νέα 
του θητεία, αναφέρθηκε στο Μουντιάλ 
γυναικών του 2023 που θα διεξαχθεί με 
32 ομάδες και όχι 24 όπως μέχρι πρότινος, 
αλλά και για το Μουντιάλ 2026, το οποίο 
για πρώτη φορά θα έχει 48 φιναλίστ αντί 
για 32.
Τέλος μίλησε και για την απόφαση της FIFA 
για τη δημιουργία ενός νέου Παγκοσμίου 
Κυπέλλου Συλλόγων, το οποίο θα διεξά-
γεται κάθε τέσσερα χρόνια μεταξύ 32 ομά-
δων.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο επανεξελέγη 
πρόεδρος της FIFA μέχρι το 2027

Λιονέλ Μέσι: Η Αλ Χιλάλ ετοιμάζει 
μυθική πρόταση που «ματσάρει» 
τις απολαβές του Ρονάλντο

Η 
Αλ Χιλάλ θέλει να κάνει δικό της τον 
Λιονέλ Μέσι το προσεχές καλοκαίρι 
και ετοιμάζει πρόταση αντάξια αυ-
τής που έκανε αποδεκτή ο Κριστι-

άνο Ρονάλντο για λογαριασμό της Αλ Νάσρ.
Μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πολύ 
πιθανό να μετακομίσει και ο Λιονέλ Μέσι 
στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ 
Χιλάλ.
Δημοσίευμα της MARCA, αναφέρει ότι ο πιο 
ιστορικός σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας 
σχεδιάζει να του καταθέσει πρόταση ύψους 
220 εκατομμυρίων ευρώ της σεζόν. Η δια-
φορά σε σχέση με τον Πορτογάλο σούπερ 
σταρ, είναι ότι ο «Pulga» αναμένεται να υπο-

γράψει συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.
Μάλιστα στη χώρα είναι διατεθειμένοι να 
αυξήσουν το salary cap, για να μπορέσει η 
Αλ Χιλάλ να προχωρήσει σε αυτή τη σπου-
δαία μεταγραφή. Υπενθυμίζεται ότι η FIFA 
τούς έχει επιβάλει ποινή απαγόρευσης μετα-
γραφών, η οποία όμως εκπνέει το προσεχές 
καλοκαίρι.
Ο Λιονέλ Μέσι έχει μπει στους τελευταίους 
μήνες του συμβολαίου του με την Παρί Σεν 
Ζερμέν. Μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει αποδε-
κτή κάποια πρόταση ανανέωσης των Παρι-
ζιάνων, ενώ πιθανός επόμενος προορισμός 
του είναι και το MLS (για λογαριασμό της Ίντερ 
Μαϊάμι).

Champions League: Αυτές είναι οι 
οχτώ ομάδες που προκρίθηκαν στα 
προημιτελικά

Η 
Ρεάλ και η Νάπολι ήταν οι δύο 
τελευταίες χρονικά ομάδες 
που πήραν το εισιτήριο για τα 
προημιτελικά του Champions 

League, αποκλείοντας την Λίβερπουλ και 
την Άιντραχτ Φρανκφούρτης αντίστοιχα.
Το βράδυ της Τετάρτης (15/03) έλαβε χώρα 
η τελευταία πράξη της φάσης των «16» του 
Champions League, με τις Ρεάλ και Νάπολι 
να δικαιώνουν τον τίτλο του φαβορί που 
τους είχε αποδοθεί μετά από τα πρώτα 
παιχνίδια και να σφραγίζουν το 
εισιτήριο για τα προημιτε-
λικά.
Οι μεν μερένγκες νίκη-
σαν με 1-0 την Λίβερ-
πουλ στο «Σαντιάγο 
Μ π ε ρ ν α μ π έ ο υ » 
και  προκρίθηκαν 
με συνολικό σκορ 
6 -2, έ χον τας θρι-
αμβεύσει με 5-2 στο 
«Άνφιλντ» ενώ οι παρ-
τενοπέι επιβλήθηκαν με 
3-0 της Άιντραχτ στο «Ντιέ-
γκο Μαραντόνα» έπειτα από το 
2-0 στην Φρανκφούρτη.
Αμφότερες, ακολούθησαν το δρόμο που 
είχαν χαράξει οι Μπενφίκα, Τσέλσι, Μπά-
γερν, Μίλαν, Μάντσεστερ Σίτι και Ίντερ, 
για να ολοκληρωθεί έτσι το παλζ των προ-
ημιτελικών στο οποίο κυριαρχούν τα ιτα-
λικά χρώματα, μιας που από τις 8 ομάδες 
που έμειναν να παλεύουν για το βαρύτιμο 
τρόπαιο, οι τρεις είναι από τη γειτονική 
μας χώρα.
Την Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 13:00 θα 
διεξαχθεί η κλήρωση για τα προημιτελικά, 
τα ημιτελικά και τον τύποις γηπεδούχο του 
τελικού της Κωνσταντινούπολης.
Τα πρώτα ματς των προημιτελικών θα διε-
ξαχθούν στις 11 και 12 Απριλίου και οι 
ρεβάνς στις 18 και 19 του ίδιου μήνα. Οι 
δύο πρώτοι ημιτελικοί θα λάβουν χώρα 
στις 9 και 10 Μαϊου και οι δεύτεροι ημι-
τελικοί θα γίνουν στις 16 και 17 του ίδιου 
μήνα.Όσο για τον μεγάλο τελικό, αυτός θα 
φιλοξενηθεί στο «Ολυμπιακό Στάδιο Ατα-
τούρκ» της Κωνσταντινούπολης στις 10 
Ιουνίου.

Οι ομάδες των προημιτελικών
Μπενφίκα
Τσέλσι
Μπάγερν
Μίλαν
Μάντσεστερ Σίτι
Ίντερ
Ρεάλ
Νάπολι
Τα αποτελέσματα της φάσης των 16

Μπενφίκα - Μπριζ 5-1 (38’ Ράφα 
Σίλβα, 45+2’, 57’ Ράμος, 71’ 

πέν., 77’ Νέρες / 87’ Μέι-
χερ) [2-0]
Τσέλσι - Ντόρτμουντ 
2-0 (43’ Στέρλινγκ, 53’ 
πέν. Χάβερτς) [0-1]
Τότεναμ - Μίλαν 0-0 
[0-1]
Μπάγερν - Παρί 2-0 

(61’ Τσούπο Μότινγκ, 
89’ Γκνάμπρι) [1-0]

Μάντσεστερ Σίτι - Λειψία 
7-0 (22’ πέν., 24’, 45+2’, 53’, 

57’ Χάλαντ, 49’ Γκιντογάν, 90+2’ 
Ντε Μπρόινε) [1-1]
Πόρτο - Ίντερ 0-0 [0-1]
Νάπολι - Άιντραχτ 3-0 (45+2’ 53’ Όσιμεν, 
64’ πεν. Ζιελίνσκι) [2-0]
Ρεάλ - Λίβερπουλ 1-0 (78’ Μπενζεμά) [5-2]

Για πρώτη φορά τρεις ιταλικές ομάδες 
στους «8» από το 2006
Τα προημιτελικά του Champions League 
ολοκληρώθηκαν με δύο μονομαχίες την 
Τετάρτη και μεταξύ των οκτώ φιναλίστ βρί-
σκονται τρεις ιταλικές ομάδες (Νάπολι, 
Ίντερ, Μίλαν), οι οποίες αποτελούν και την 
«πλειοψηφία» σε σχέση με τις άλλες χώρες 
που έχουν ομάδα στην κορυφαία ευρωπα-
ϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί από τη σεζόν 
2005/06, όταν και τότε είχαν βρεθεί στους 
«8» οι δύο ομάδες του Μιλάνου, ενώ η 
τρίτη ήταν η Γιουβέντους. Για την ιστορία, 
εκείνη τη σεζόν μόνο η Μίλαν κατάφερε να 
προκριθεί στους «4» όπου αποκλείστηκε 
από την Μπαρτσελόνα (μετέπειτα πρωτα-
θλήτρια Ευρώπης).

αθλητικά



6717 Μαρτίου 2023
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Η βαριά ήττα της ΑΕΚ στο Λονδίνο δεν μπορεί να διαγράψει το ονει-
ρικό ταξίδι στην Ευρώπη
Το ιστορικό ευρωπαϊκό οδοιπορικό της ΑΕΚ που άρχισε στις 19 Ιου-
λίου του 2022 από το Χέρνινγκ της Δανίας κόντρα στη Μίντιλαντ (1-1), 
για τον 2ο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ ολοκληρώθηκε 
οκτώ μήνες μετά στο Λονδίνο.
Το κιτρινοπράσινο λεωφορείο έκανε ενδιάμεσες στάσεις σε Βελι-
γράδι, Κρακοβία, Ρεν, Κωνσταντινούπολη και Κόσιτσε (δις), προτού 
παρκάρει στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου όπου έπεσαν οι τίτλοι 
τέλους στο πιο όμορφο ταξίδι στην ιστορία της ΑΕΚ.

Η ομάδα της Λάρνακας δέχθηκε βαριά ήττα με 0-4 από τη Γουέστ Χαμ στην 
αγγλική πρωτεύουσα και με συνολικό σκορ 0-6 αποκλείστηκε στη φάση 
των «16» του Κόνφερενς Λιγκ. Οι κιτρινοπράσινοι αποχαιρετούν με το 
κεφάλι ψηλά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αφού έγιναν μόλις η δεύτερη 
κυπριακή ομάδα μετά τον ΑΠΟΕΛ που συμμετείχαν σε φάση νοκ άουτ, ενώ 
ισοφάρισαν το ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ με 16 ευρωπαϊκά παιχνίδια σε μια σεζόν 
(2011-12, 2016-17).
Σκαμάκα (21′), Μπόουεν (47′, 49′) και Μουμπάμα (65′) πέτυχαν τα γκολ για 
τα «σφυριά» που πήραν πανάξια και εύκολα την πρόκριση. Η ΑΕΚ τιμωρή-
θηκε από το λάθος των Μάμα και Πίριτς στη φάση του πρώτου γκολ και λύγι-
σαν μετά την αποβολή του Γκουστάβο Λέντες στο 44. Ο Πορτογάλος μέσος 
τρία εικοσιτετράωρα μετά την αποβολή του στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα, 
την περασμένη Δευτέρα, δέχθηκε κόκκινη κάρτα για πανομοιότυπο φάουλ.
Έκανε δυνατό φάουλ από πίσω με τις τάπες στον Φορνάλς, με τον Βούλγαρο 
διαιτητή, Γκεόργκι Καμπάκοφ να τον τιμωρεί με κίτρινη κάρτα. Ο Ελβετός 
VARίστας Φεντάι Σαν κάλεσε τον διαιτητή να εξετάσει στο VAR πιθανότητα 
κόκκινης κάρτας και αφού είδε τις επαναληπτικές προβολές άλλαξε την από-
φαση του και το χρώμα της κάρτας στον μέσο της ΑΕΚ. Στα αξιοσημείωτα 
ήταν πως ο ίδιος ο Φορνάλς διαφώνησε με την απόφαση του διαιτητή να 
αποβάλει τον παίκτη της ΑΕΚ, αν και ο κανονισμός δικαιολογεί απόλυτα τον 
διαιτητή για την απόφασή του.
Η ΑΕΚ έγινε έρμαιο στις ορέξεις των Άγγλων στην αρχή του δευτέρου ημι-
χρόνου. Στο 47’ ο Πίριτς απέκρουσε ασταθώς το σουτ Σκαμάκα, αλλά ο 
Μπόουεν ακολούθησε τη φάση και με συρτό σουτ παραβίασε την εστία 
της ΑΕΚ. 2-0 για τους Άγγλους. Δύο λεπτά αργότερα, ο ίδιος ποδοσφαιρι-
στής, με ωραία ψηλοκρεμαστή κεφαλιά μετά τη σέντρα του Σκαμάκα έστειλε 
και πάλι τη μπάλα στα δίχτυα του Πίριτς για το 3-0. Στο 65′ ο Μουμπάμα με 
κοντινό πλασέ μετά από εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά πάσα του Σούτσεκ 
έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των «σφυριών» που «σφυρόπησαν» 
την ΑΕΚ και συνεχίζουν αλάνθαστοι στα προημιτελικά του Κόνφερενς Λιγκ.
Πέραν της αναγνώρισης, του γοήτρου και της παρακαταθήκης για τα επό-
μενα χρόνια (με συγκομιδή βαθμών και άνοδο στην κατάταξη της ΟΥΕΦΑ), η 
ΑΕΚ έχει τεράστιο οικονομικό όφελος από τη φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. 
Συνολικά, τα εξασφαλισμένα έσοδα από τα μπόνους της ευρωπαϊκής ομο-
σπονδίας ανέρχονται στα €5,954.000!
Η συμμετοχή στην ενδιάμεση φάση για τους «16» του Κόνφερενς Λιγκ και 
η πρόκριση επί της Ντνίπρο στα νοκ άουτ της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης 
της ΟΥΕΦΑ έφερε έσοδα  €1.100.000. Υπενθυμίζουμε πως η ΑΕΚ είχε ήδη 
καρπωθεί το ποσό των €3.630.000 για τη συμμετοχή της στους ομίλους του 
Γιουρόπα Λιγκ.

Ο πρωτοπόρος ΑΠΟΕΛ βρήκε στοπ στο 
«αιώνιο» ντέρμπι και άρχισε με ισοπαλία τη β’ 
φάση του πρωταθλήματος, με την Ομόνοια να 
ισοφαρίζει στο 86’ και να διαμορφώνει το 1-1. 
Το παιχνίδι θα το θυμόμαστε για τα τρία γκολ 
που ακυρώθηκαν.

Τ
ο ματς κρίθηκε από τέρματα κεντρικών αμυντι-
κών, που χτύπησαν ο πρώτος πριν από το τέλος 
του ημιχρόνου και ο δεύτερος πριν από το τέλος 
του ματς. Ο Κρέσπο για τον «θρύλο» και ο Πανα-

γιώτου, ήρωας της τελευταίας στιγμής για το «τριφύλλι».
Οι γαλαζοκίτρινοι ανέβηκαν στους 60 βαθμούς, τρεις 
περισσότερους από την ΑΕΚ, που τη Δευτέρα θα έχει 
την ευκαιρία να τους ισοβαθμήσει εάν νικήσει τον Απόλ-
λωνα στη Λάρνακα. Όσο για τους πράσινους, έκαναν 42 
τους πόντους τους και η μεγάλη προσπάθεια για να μει-
ώσουν την απόσταση από τις θέσεις της Ευρώ-
πης δεν στέφθηκε από επιτυχία.

Το ματς
Ένα πρώτο ημίχρονο με δυνα-
τές μονομαχίες, πολλά φάουλ, 
λίγες φάσεις και δύο γκολ σε 
διάστημα λίγων λεπτών από τα 
οποία μέτρησε το ένα.
Στο 41’ ο Κακουλλής «κρέ-
μασε» πανέμορφα τον Μπέ-
λετς, ωστόσο ο Σότσα ακύρωσε 
το τέρμα για φάουλ στον Καρώ. 
Δεν έφτανε αυτό για τους πράσι-
νους, στο 44’ βρέθηκαν πίσω στο 
σκορ όταν ο Κρέσπο έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα με το γόνατο έπειτα από εκτέλεση κόρνερ 
του Βιγιαφάνιες και λανθασμένη κεφαλιά του Παναγιώ-
του.
Σε γενικές γραμμές, ο ΑΠΟΕΛ ήταν καλύτερος στο 
πρώτο ημίχρονο έχοντας την κατοχή (62%-38%) και τις 
περισσότερες φάσεις (τελικές 4 με 2, στον στόχο 3 με 1).
Στο δεύτερο ημίχρονο ακυρώθηκαν άλλα δύο γκολ, 
αμφότερα για οφσάιντ. Πρώτα του Μακέντα (60’) για 
τους γαλαζοκίτρινους και έπειτα του Λοΐζου (67’) για 
τους πράσινους. Όσο για το παιχνίδι, η Ομόνοια ανέ-
λαβε την πρωτοβουλία και πίεσε για την ισοφάριση, ενώ 
ο ΑΠΟΕΛ οπισθοχώρησε και ενδιαφερόταν περισσό-
τερο για να κρατήσει το σκορ και να βρει κάποια αντεπί-
θεση για να σκοράρει.
Τελικά, η πίεση του «τριφυλλιού» απέφερε καρπούς στο 
86’ με τον Παναγιώτου να σκοράρει με κεφαλιά, έπειτα 

από γύρισμα του Παπουλλή.

Μιλόγεβιτς: «Πρώτη φορά στη ζωή μου εί-
δα κάτι τέτοιο – Δεν κλαίμε, πάμε παρακά-
τω»
Ευχαριστημένος με την προσπάθεια των παικτών του 
ΑΠΟΕΛ δήλωσε ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς, ο οποίος παρα-
δέχθηκε ότι υπήρχαν πράγματα που δεν του άρεσαν, 
ενώ ευχήθηκε να μην αποδειχθεί σοβαρός ο τραυματι-
σμός του Κοσταντίνοφ.
Η αρχική τοποθέτηση: «Είδαμε ένα αρκετά καλό παι-
χνίδι με πολλές μονομαχίες. Πιο πολύ με ανησυχεί και 
με στεναχωρεί ο τραυματισμός του Κονσταντίνοφ. 
Ελπίζω να μην έχουμε ακόμα ένα σοβαρό τραυματι-
σμό. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχει γίνει αυτή τη χρονιά. 
Χάσαμε και τον Σούσιτς με αναγκαστική αλλαγή. Ήταν 
ένα ντέρμπι, έχουμε ακόμα εννέα παιχνίδια. Σίγουρα 

κάθε βαθμός μετράει. Αν δεν πάρεις τρεις βαθ-
μούς, πάντα είναι καλό να πάρεις έναν. 

Είμαι ευχαριστημένος από την προσπά-
θεια των παικτών, σίγουρα υπήρχαν 

πράγματα που πρέπει να διορθώ-
σουμε. Είχαμε και κάποιες προϋ-
ποθέσεις για το 2-0. Μου άρεσε 
ότι οι παίκτες κυνήγησαν το γκολ 
στις καθυστερήσεις, αυτό δείχνει 
ότι έχουν χαρακτήρα».
Τι έφταιξε για την εικόνα του 

ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο: 
«Μας λείπουν πολλοί σημαντικοί 

παίκτες. Η Ομόνοια δεν είχε να χάσει 
τίποτα, ρίσκαρε. Εμείς δεν μπορέσαμε 

να δώσουμε την τελική πάσα. Είχαμε και τον 
Μπεν, αλλά δεν θέλαμε να ρισκάρουμε. Ελέγξαμε το 

παιχνίδι, είχαμε περισσότερες τελικές στο τέρμα. Οι δυο 
ομάδες έχουν εντελώς διαφορετικό στόχο. Το ζητού-
μενο είναι να μαζεύεις τους βαθμούς».
Η διακοπή που ακολουθεί μετά την Πάφο έρχεται στο 
κατάλληλο σημείο; «Αν θα είναι καλό για εμάς ή όχι δεν 
το ξέρω. Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα τέτοια κατά-
σταση με τραυματισμούς. Φοβάμαι πάρα πολύ για 
τον Κονσταντίνοφ, παρακαλώ τον Θεό να είναι καλά 
το παιδί. Τι να κάνουμε, η ζωή συνεχίζεται. Μας πεί-
ραξε πάρα πολύ, στα αποδυτήρια είναι κατεβασμένα 
τα κεφάλια. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, ελπίζω να είναι 
καλά τα παιδιά και παρακαλώ να μην είναι κάτι σοβαρό. 
Νομίζω ο κόσμος καταλαβαίνει ότι πραγματικά βρισκό-
μαστε σε πάρα δύσκολη θέση γιατί έχουμε προβλήματα. 
Αλλά δεν θα κλαίμε, πάμε παρακάτω».

Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ 1-1: Βρήκε στάση στο 
«αιώνιο» ο πρωτοπόρος

Γουεστ Χαμ – ΑΕΚ 4-0: Το 
ταξίδι τελείωσε στο Λονδίνο 
με «σφυροκόπημα»
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Δεν ήταν το πιο εύκολο ματς, ήταν όμως αυτό που 
χρειαζόταν ο Ολυμπιακός σε αυτή τη φάση της σεζόν. 
Η Ζάλγκιρις καιγόταν για το αποτέλεσμα, γέμισε ως 
συνήθως τη Ζαλγκίριο Αρένα, στο τέλος όμως ηττή-
θηκε από τους Πειραιώτες (74-72) σε αγώνα για 
την 29η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της 
EuroLeague.

Ο MVP
Ποιος άλλος; Ο απόλυτος αστέρας της φετινής διορ-
γάνωσης, ο Σάσα Βεζένκοβ. Σε 29:54 έβαλε 25 
πόντους από 9/9 δίποντα, 2/7 τρίποντα και 1/1 βολή, 
είχε οκτώ ριμπάουντ, δύο ασίστ, δύο κλεψί-
ματα και 32 μονάδες στο σύστημα αξι-
ολόγησης, είχε και το καλάθι της 
νίκης, ένα απίθανα δύσκολο 
σουτ που απλώς είχε απο-
φασίσει ότι θα βάλει. 
Ασύγκριτος στη σεζόν, 
μακράν του δεύτερου 
ο κορυφαίος παίκτης 
εκτός NBA.

Ο αδύναμος κρίκος
Ίγκνας Μπραζντέικις (5 
πόντοι από 2/6 σουτ) και 
Ακίλε Πολονάρα (5 πόντοι 
από 2/9 σουτ σε 31 λεπτά) δεν 
έκαναν το κάτι παραπάνω για 
να σπρώξουν τη Ζάλγκιρις προς την 
οκτάδα. Ο Ιταλός ήταν τουλάχιστον μαχητι-
κός και πήρε οκτώ ριμπάουντ, συνολικά όμως ούτε 
ο ένας, ούτε ο άλλος προβλημάτισαν πραγματικά τον 
Ολυμπιακό.
Τα στατιστικά που ξεχώρισαν
Με έξι ασίστ για δύο λάθη έκλεισε την πρώτη περί-
οδο ο Ολυμπιακός, απλώς είχε 2/7 τρίποντα και 
τον Βεζένκοβ στους εννέα πόντους από τους 15 της 
ομάδας. Στο ημίχρονο η Ζάλγκιρις είχε 11 επιθετικά 
ριμπάουντ και οι Πειραιώτες 10 συνολικά, ακόμη κι 
έτσι όμως βρίσκονταν μπροστά χάρη στο καταπλη-
κτικό δεύτερο δεκάλεπτο του ΜακΚίσικ που είχε 13 
πόντους. Στο τέλος της βραδιάς ο Βεζένκοβ είχε 9/9 
δίποντα σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες της Ευρώ-
πης, με την ομάδα του να «κρύβει» την κακή της επί-
δοση στο τρίποντο (7/25) την ώρα που οι γηπεδούχοι 
είχαν αρνητική αναλογία ασίστ/λαθών (19/20).

Ο αγώνας
Με καλή κυκλοφορία της μπάλας και με συνεργασίες 
στο πέντε εναντίον πέντε, ο Ολυμπιακός μπήκε καλά 
στο ματς, απέφυγε τα λάθη και έδωσε το τέμπο που 
ήθελε στην αναμέτρηση. Οι Λιθουανοί έπαιξαν με 
υπομονή, πέρασαν μπροστά με τρίποντο του Ουλά-
νοβας (13-10 στο 8’), σε μία περίοδο που πάντως ήταν 
ισορροπημένη και έκλεισε με τρίποντο του Ντίμσα 
για το 17-15.
Με Λούντζη, Λαρεντζάκη, ΜακΚίσικ στην περιφέ-
ρεια, οι Πειραιώτες μπήκαν καλά στο δεύτερο δεκά-
λεπτο, δεν είχαν όμως συνέχεια και συνέπεια στο παι-

χνίδι τους. Ο Πολονάρα έγραψε με τρίποντο 
το 29-23, εκεί όμως οι άμυνες του 

Μπλακ, τα σουτ του Λαρεντζάκη 
και οι νέες καλές συνεργα-

σίες οδήγησαν σε ένα 0-7 
για να μπει ξανά μπρο-
στά ο Ολυμπιακός, πριν 
ο ΜακΚίσικ αναλάβει 
δράση και βάλει μια... 
καραβιά σερί πόντους 
για το 34-40 του ημι-
χρόνου.

Ένα 6-0 της Ζάλγκι-
ρις στο ξεκίνημα του β’ 

μέρους ισορρόπησε τον 
αγώνα, ο Βεζένκοβ απά-

ντησε με οκτώ σερί πόντους κι 
ο Ολυμπιακός κράτησε και το προ-

βάδισμα και τον έλεγχο του αγώνα. Και πήγε 
και στο +12 (44-56 στο 27’), πριν αρχίσει να απολαμ-
βάνει όλο και περισσότερο το παιχνίδι. Στο τέλος της 
τρίτης περιόδου (49-61) ο Βεζένκοβ είχε φτάσει στους 
21 πόντους, ο Μπαρτζώκας έβλεπε τριπλάσιες ασίστ 
από λάθη (21/7) και όλα πήγαιναν καλά για τους Πει-
ραιώτες.
Κι όταν η Ζάλγκιρις έκανε την αντεπίθεσή της για 
να μειώσει στους έξι (59-67 στο 34’), το ματς έγινε 
ροντέο. Ακολούθησαν δύο τρίποντα των γηπεδούχων 
για το 65-67, αλλά και δύο κακές επικοινωνίες/συνερ-
γασίες του Φαλ με Βεζένκοβ και Λαρεντζάκη. Ο Σμιτς 
έβαλε μεγάλο τρίποντο για το 72-70 μετά από ακόμη 
ένα επιθετικό της ριμπάουντ, όμως ο ΜακΚίσικ είχε 
2/3 βολές και ο Βεζένκοβ πήρε το μεγάλο σουτ για την 
νίκη. Το έβαλε, πριν ο Ουλάνοβας εκτελέσει το φλό-
τερ για την παράταση και αστοχήσει.

Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός 72-74: 
Βεζένκοβ ο Μεγαλοπρεπής, με show 
και καλαθάρα νίκης στο Κάουνας

Ο Σάσα Βεζένκοβ δεν έπαιξε απλώς σαν MVP, αλλά σαν σούπερσταρ του υψηλότερου επιπέδου κι ο 
Ολυμπιακός πέρασε και από το Κάουνας (74-72) για να ανέβει στο 21-8 και να συνεχίσει προς τον στόχο 
της πρώτης θέσης της κανονικής περιόδου

Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός 
82-86: Πρώτο διπλό μέσα 
στο 2023

O MVP
Ο Πάρις Λι ήταν κακός στο πρώτο 
μέρος, στο δεύτερο έκανε τη δια-
φορά. Όχι μόνο λόγω αριθμών, αλλά 
και συνολικής παρουσίας, αφού 
υποχρεώθηκε να κουβαλήσει τον 
Παναθηναϊκό από το «1» δίχως να 
έχει την κατάλληλη υποστήριξη. Ο 
αριστερόχειρας γκαρντ έκλεισε, εν 
τέλει, τη βραδιά με 14 πόντους (με 
1/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 9/9 
βολές), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 
λάθη σε 28’40’’ συμμετοχής.

Ο αδύναμος κρίκος
Η Βιλερμπάν αγόρασε τον Ντι 
Μποστ από τη Γαλατάσαραϊ στα μισά 
της σεζόν, με στόχο να πάρει ώθηση 
και έξτρα λύσεις στην επίθεση. Απέ-
ναντι στον Παναθηναϊκό πάντως, ο 
34χρονος γκαρντ ξεχώρισε περισσό-
τερο για τον εκνευρισμό του, παρά 
για τα πεπραγμένα στο παρκέ. Στα 
24’30’’ που έμεινε στο παρκέ, έδωσε 
μόλις 7 πόντους (με 1/3 δίποντα, 1/7 
τρίποντα και 2/2 βολές), 2 ριμπά-
ουντ, 4 ασίστ και 1 λάθος.

Το στατιστικό που ξεχώρισε
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού αστό-
χησαν μόλις μία φορά από την 
γραμμή της φιλανθρωπίας (18/19), 
καταφέρνοντας να μείνουν όρθιοι 
σε ένα παιχνίδι, που στο φινάλε ήταν 
κλειστό και κρίθηκε επί της ουσίας 
στις δύο κατοχές.

Ο αγώνας
Η επιστροφή του Αρτούρας Γκου-
ντάιτις στο rotation έδωσε γρήγορα 
λύσεις στον Παναθηναϊκό, ο οποίος 
πήρε το προβάδισμα στα μισά της 
πρώτης περιόδου (11-13 στο 5’), 
αλλά πολύ γρήγορα προδόθηκε από 
την άμυνα του.
Ο Νάντο Ντε Κολό και ο Γιουσούφα 
Φαλ έκαναν μεγάλη ζημιά από περι-
φέρεια και ρακέτα αντίστοιχα, με 
αποτέλεσμα το +6 (26-20) της Βιλερ-

μπάν στο φινάλε της πρώτης περιό-
δου. Το καλό για τον Παναθηναϊκό 
όμως ήταν πως η αντίδραση ήρθε 
γρήγορα και αποτελεσματικά.
Ο Ματέους Πονίτκα, ως βασικός 
κουμανταδόρος, άπλωσε το παι-
χνίδι των πρασίνων. Η απειλή από τη 
ρακέτα επανεμφανίστηκε, το προ-
βάδισμα άλλαξε χέρια (27-32 στο 
14’) και έφτασε μέχρι το +11 (43-
52) λίγο πριν από το τέλος του πρώ-
του μέρους. Η ομάδα του Χρήστου 
Σερέλη πήγε, εν τέλει, στα αποδυ-
τήρια, ούσα στο +9 (43-52), αλλά με 
ένα μεγάλο πρόβλημα. Τον τραυμα-
τισμό του Ματέους Πονίτκα.
Η ψυχρολουσία από το πρόβλημα 
του 29χρονου περιφερειακού δεν 
επηρέασε σε αγωνιστικό επίπεδο 
τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο 
μέρος. Ο Πάρις Λι με τον Ντέρικ Γουί-
λιαμς έκαναν περισσότερα πράγματα 
στην επίθεση και με δεδομένη την 
σπουδαία προσφορά του Αρτούρας 
Γκουντάιτις στην άμυνα, ο Παναθη-
ναϊκός διατήρησε τον έλεγχο.
Από την στιγμή μάλιστα που η κατά-
σταση στα ριμπάουντ βελτιωθεί, 
όλα εξελίσσονταν ιδανικά για το τρι-
φύλλι. Σε τέτοιο βαθμό που η δια-
φορά διατηρήθηκε σε επίπεδα σχε-
τικής ασφαλείας (62-70) στο φινάλε 
της τρίτης περιόδου.
Με τη Βιλερμπάν να πιέζει ασφυ-
κτικά στην άμυνα και να διεκδικεί την 
ανατροπή, η ομάδα του Χρήστου 
Σερέλη είχε τις λύσεις και τις απαντή-
σεις. 
Κυρίως γιατί ο Ντουέιν Μπέικον λει-
τούργησε με αποφασιστικότητα και 
καθαρό μυαλό στην επίθεση. Πήρε 
τα σουτ που έπρεπε, μοίρασε την 
μπάλα όταν έπρεπε και διασφάλισε 
το ελληνικό προβάδισμα μέχρι το 
τέλος.
Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός έφυγε 
με τη νίκη από το Astroballe, χαμο-
γελώντας μακριά από το ΟΑΚΑ για 
πρώτη φορά μετά από εννέα σερί 
ήττες.



69ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ17 Μαρτίου 2023

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ70 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

17 Μαρτίου 2023
www.hellasnews-radio.com



71ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ17 Μαρτίου 2023

www.hellasnews-radio.com



ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-3: ΟιΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-3: Οι
θρυλικοί ερυθρόλευκοι λωσανθρυλικοί ερυθρόλευκοι λωσαν
την OPAP Arena με τριάρατην OPAP Arena με τριάρα σελ. 61σελ. 61 σελ. 68σελ. 68

Ο Τόμας έκανε τη δουλειά Ο Τόμας έκανε τη δουλειά 
στο ασπρόμαυρο στο ασπρόμαυρο 
ΠανθεσσαλικόΠανθεσσαλικό

Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός 
72-74: «Ερυθρόλευκη» 72-74: «Ερυθρόλευκη» 
μηχανήμηχανή

σελ. 62σελ. 62

17 Μαρτίου 2023
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Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ 
1-1: Βρήκε στάση στο 1-1: Βρήκε στάση στο 
«αιώνιο» ο πρωτοπόρος«αιώνιο» ο πρωτοπόρος σελ. 67σελ. 67


