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 “Η ευτυχία 

δεν είναι κάτι 

ετοιμοπαράδοτο. 

Επέρχεται με τις 

πράξεις μας” 

Δαλάι Λάμα

Θα ήθελα να ζητήσω μια 

μεγάλη συγνώμη και 

να κάνω μια ενέργεια 

με την αγαπημένη σας 

σελίδα «Γράμμα του 

Εκδότη» για μια και μοναδική φορά.

Ξέρετε, όσο μεγαλώνουμε και 

φτάνουμε στο λυκόφως της 

ζωής μας, ορισμένα 

μικρά πράγματα 

σε όλους 

φαίνονται 

διαφορετικά. 

Και φυσικά, σε 

όλη τη ζωή μας 

όλοι σπέρνουμε 

για να έρθει η ώρα 

να θερίσουμε.

50 ολόκληρα χρόνια τ’ 

αφιέρωσα στην ενημέρωση 

και την διασκέδαση του Έλληνα της 

Διασποράς και αυτό το συναίσθημα δεν το 

άλλαξα με ΤΙΠΟΤΑ.

Κάθε χρόνο σ’ αυτές τις μέρες των 

γενεθλίων μας όλοι κοιτάμε πίσω και 

θυμόμαστε που και τι σπείραμε.

Θα μπορούσα να γράψω δεκάδες σελίδες 

όμως θα γράψω μια λέξη: ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Που εφέτος οι εκατοντάδες ευχές σας 

μ’ έκαναν να αισθανθώ ότι κάτι καλό 

έσπειρα και τα λόγια από τις ευχές σας (από 

Καναδά, Αμερική, Ελλάδα) ήταν κάτι πολύ 

συγκινητικό, ίσως το καλύτερο 

δώρο που θα μπορούσα να 

λάβω. Ευχαριστώ Κυρίες 

και Κύριοί μου.

Πολλοί παλιοί 

φίλοι και τωρινοί 

που δεν ξεχάσατε 

αξέχαστες 

στιγμές, ΦΕΣΤΙΒΑΛ, 

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΕΣ, 

SHOWS με 

προσέλευση χιλιάδων 

ατόμων.

Θέλω όλοι σας να έχετε όμορφες 

αναμνήσεις ειδικά σ’ αυτό το λυκόφως 

όπως έγραψα γιατί αυτό σε κρατάει πάντα 

σε μια εγρήγορση ότι τίποτα δεν πήγε 

χαμένο ακόμα κι από πίκρα.

Θέλω να είστε όλοι καλά με τα αγαπημένα 

σας πρόσωπα και πάλι…

…ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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πρωθυπουργό, ναι σε 
«πολιτικό πρόσωπο»
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«Μαύρη πρωτιά» της Ελλάδας στην ανεργία των νέων

Α
ρνητικός πρωταγωνιστής για ακόμη μια χρονιά η 
Ελλάδα στο ποσοστό ανεργίας νέων το 2022, σύμ-
φωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η 
Eurostat.

Επισημαίνεται ότι με βάση τα κριτήρια της ΕΕ άνεργοι θεω-
ρούνται όσοι είναι χωρίς εργασία την εβδομάδα αναφοράς, 
είναι διαθέσιμοι για έναρξη εργασίας εντός των επόμενων 
δύο εβδομάδων και αναζητούν ενεργά εργασία τις τελευ-
ταίες τέσσερις εβδομάδες ή έχουν ήδη βρει δουλειά για να 
ξεκινήσουν μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.
Μακροχρόνια άνεργοι είναι όσοι πληρούν τις παραπάνω 
τρεις προϋποθέσεις και επιπλέον είναι άνεργοι για 12 ή 
περισσότερους μήνες.
Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό (31,4%) 
μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που εξετάστηκαν για το 
ποσοστό ανεργίας νέων ηλικίας 15-24 ετών. Η Ισπανία ακο-
λουθεί πολύ κοντά με 29,8% και τρίτη έρχεται η Ιταλία με 
23,7%.
Από την άλλη πλευρά, η Γερμανία καταγράφει το χαμηλό-
τερο ποσοστό (5,9%). Η Τσεχία, η Ολλανδία, η Μάλτα και 
για πρώτη χρονιά και η Αυστρία διατηρούν χαμηλά ποσο-
στά κάτω του 10%.
Σύμφωνα με το ποσοστό ανεργίας νέων το 2022, στις πρώ-
τες δύο θέσεις βρίσκονται με ποσοστά κοντά στο 30% η 
Ελλάδα και η Ισπανία.
Ακολουθούν τρεις ομάδες χωρών με τις χώρες με σχετικά 
μεσαία επίπεδα ανεργίας, μεταξύ 14% και 24%, με εκεί-
νες με σχετικά χαμηλά επίπεδα, μεταξύ 10% και 12% και τις 
χώρες με τα μικρότερα ποσοστά κάτω του 10%.

Οι νέοι εξακολουθούν να βασίζονται σε επιδό-
ματα και την οικογένεια
Το 48% των νέων Ελλήνων ηλικίας 18-35 ευρώ δηλώνουν 
ως βασική πηγή του εισοδήματός τους την οικονομική στή-
ριξη από γονείς ή άλλους συγγενείς, ενώ μόλις το 15% θεω-
ρεί πιθανό να βρει δουλειά τους επόμενους έξι μήνες, σύμ-
φωνα με ποσοτική έρευνα για την ανεργία των νέων και τις 
διαγενεακές σχέσεις στην Ελλάδα.
Το 29% των νέων πιστεύουν ότι το βιοτικό τους επίπεδο 
θα είναι χειρότερο από αυτό των γονιών τους, ενώ την 
ίδια γνώμη έχει το 55% των γονέων τους. Το 41% των νέων 
δηλώνει διατεθειμένο να μετακομίσει σε άλλη χώρα για να 
βρει δουλειά, ενώ το 46% δηλώνει διατεθειμένο να μετακο-
μίσει σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.
Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας, 
φαίνεται πως ο συνδυασμός χαμηλής μόρφωσης, οικο-
νομικής ανεπάρκειας και έλλειψης εμπιστοσύνης στους 
θεσμούς, στους γονείς, έχει ως αποτέλεσμα πολύ υψηλό-
τερα ποσοστά ανεργίας στα παιδιά τους, σε σχέση με τα παι-
διά γονέων με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Χατζηδάκης: 700.000 εργαζόμενοι και άνεργοι 
θα συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτι-
σης τα επόμενα χρόνια
Συνολικά 700.000 εργαζόμενοι και άνεργοι θα συμμετά-
σχουν, τα επόμενα χρόνια, στα προγράμματα κατάρτισης 
και επανακατάρτισης, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, με έμφαση στις πράσινες και ψηφι-
ακές δεξιότητες, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας κατά τη 
διάρκεια ημερίδας αφιερωμένης στο ανθρώπινο δυναμικό, 
με θέμα «Upskilling & Reskilling», που διοργάνωσε η Ελλη-
νική Ένωση Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) στο αμφιθέατρο του ομί-
λου Ιατρικού Αθηνών.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, επί δεκαετίες, η χώρα 
μας δεν αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο τα κονδύλια της 
Ε.Ε. για προγράμματα κατάρτισης και, όπως εξήγησε, αυτός 
είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα κατα-
τάσσεται στις τελευταίες θέσεις της Ε.Ε. στους δείκτες ανα-
ντιστοιχίας των δεξιοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι το υπουρ-
γείο Εργασίας προχώρησε σε παρεμβάσεις, με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων κατάρτισης 
και, πλέον, συνδέονται οι αμοιβές των παρόχων της κατάρ-
τισης, αλλά και των καταρτιζομένων, με τα αποτελέσματα 
της κατάρτισης. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων εισήγαγε τη μεθοδολογία της πλη-
ρωμής των παρόχων, βάσει αποτελέσματος (payment by 
results), με σκοπό την αποτελεσματικότητα και βέλτιστη αξι-
οποίηση των κονδυλίων.
Επίσης, όπως είπε, εισήχθησαν, για πρώτη φορά, τα Πανεπι-
στήμια στα προγράμματα κατάρτισης και η Δημόσια Υπηρε-
σία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έχει ήδη υλοποιήσει συνεργασίες 
με διεθνείς κολοσσούς στον χώρο της τεχνολογίας, όπως με 
τη Google, την Amazon, την Cisco και τη Microsoft.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Χατζηδάκης τάχθηκε υπέρ της ενδοεπι-
χειρησιακής κατάρτισης.
«Το ζητούμενο είναι να φύγουμε από τη θεωρία και να πάμε 
στην πράξη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εργα-
σίας, ενώ υπογράμμισε και τη σημασία της ενίσχυσης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Στο σημείο αυτό, ο κ. Χατζηδάκης εξήρε τη συνεργασία του 
υπουργείου Εργασίας με το υπουργείο Παιδείας, με στόχο 
την αποτελεσματική διασύνδεση των αναγκών της οικονο-
μίας με το εκπαιδευτικό σύστημα.
Στο πλαίσιο της συζήτησης, η Αναστασία Παρετζόγλου, 
Brand Manager, Fortune Greece, διατύπωσε την πρόταση 
της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών για σύνδεση της μεί-
ωσης του μη μισθολογικού κόστους με το reskilling και το 
upskilling που θα αφορά τις επιχειρήσεις που επενδύουν 
αποφασιστικά στο ανθρώπινο δυναμικό και εκείνους τους 
εργαζόμενους που ανταποκρίνονται στο να λαμβάνουν 
πιστοποιημένες δεξιότητες.
Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στην 
αύξηση του κατώτατου μισθού, λέγοντας ότι η κυβέρνηση 
τον παρέλαβε στα 650 ευρώ και τον έχει αυξήσει στα 780 
ευρώ.
«Για να φτάσουμε να γίνουν αυτές οι αυξήσεις στον κατώ-
τατο μισθό, η οικονομία προχώρησε και η ανεργία μειώ-
θηκε από το 17,5%, που την παραλάβαμε, στο 10,8%.
Αυτό ήταν απόλυτα συνδεδεμένο με το γεγονός ότι μειώθη-
καν οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές, απλοποιήθηκε 
το αδειοδοτικό περιβάλλον και εστάλησαν μηνύματα σταθε-
ρότητας και σοβαρότητας, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη 
αύξηση των επενδύσεων και ακόμα μεγαλύτερη αύξηση 
των εξαγωγών» διευκρίνισε ο κ. Χατζηδάκης, αποσαφηνί-
ζοντας ότι, για την αύξηση του κατώτατου μισθού, ελήφθη-
σαν υπ’ όψιν οι αντοχές των επιχειρήσεων και οι αυξημένες 
ανάγκες των εργαζομένων, «ιδιαίτερα την τελευταία περί-
οδο, που έχουμε υψηλό εισαγόμενο πληθωρισμό».
«Η κυβέρνηση καθορίζει το μίνιμουμ. Όμως, δεν εμποδίζει 
ούτε, μέσω της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης, να δοθούν 
περισσότερα χρήματα ούτε αποθαρρύνει το να υπάρχουν 
κλαδικές συμβάσεις. Αντίθετα, έχουμε κάνει υποχρεωτικές 
τις κλαδικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί στον τουρι-
σμό και στην εστίαση» συμπλήρωσε.

Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο 
ποσοστό (31,4%) μεταξύ των 
ευρωπαϊκών χωρών που εξετάστηκαν 
για το ποσοστό ανεργίας νέων ηλικίας 
15-24 ετών
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Η 
Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν έ-
μεινε για πολύ καιρό πολιτικά «ά-
στεγη» καθώς όπως έκανε γνω-
στό με ανάρτησή της στα social 

media ιδρύει πολιτικό κόμμα το οποίο θα 
ονομάζεται «ΠΑΤΡΙΔΑ».
Μάλιστα όπως τονίζει η ίδια στο χειμαρ-
ρώδες μανιφέστο της μιλάει για «κοινές 
πολιτικές όλων των κομμάτων», για «πόλεις 
παραδομένες στη βρώμα, την ανασφάλεια 
και την εγκληματικότητα», ενώ σημειώ-
νει ότι το σύνθημά της είναι «ερχόμαστε 
δυνατά για το μέλλον μας, την πατρίδα μας 
και τα παιδιά μας». 
Υπενθυμίζεται ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται 
λίγες μέρες μετά το διαζύγιο της, με την 
πολιτική έννοια, με τον Κωνσταντίνο Μπο-
γδάνο και το κόμμα «ΠΑΤΡΙ.ΔΑ.». Και αυτό 

διότι η κυρία Λατινοπούλου διαφώνησε με 
την πρόταση που έκανε ο Πρόδρομος Εμφι-
ετζόγλου της «Πατριωτικής Ένωσης» προ-
κειμένου να  συνεργαστούν τα δύο κόμματα 
στις επόμενες εκλογές.
Να θυμίσουμε ότι σε ανακοίνωσή του, ο 
Κ. Μπογδάνος  σημείωσε πως η απόφαση 
ελήφθη  στη διάρκεια συνεδριάσης του 
Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματός του. 
Από την πλευρά της η Αφροδίτη Λατινοπού-
λου χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα διέ-
ψευσε τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, μιλώ-
ντας για ξεπούλημα του κόμματος, τονίζο-
ντας πως ουδέποτε υπήρξε απόφαση του 
Πολιτικού Συμβουλίου, γιατί απλά αυτό 
ποτέ δεν έγινε. «Ήταν ένα  κακοστημένο 
σόου 20 φίλων σου, δεν υπάρχουν υπο-
γραφές», σημείωσε.

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Ίδρυσε το 
κόμμα «ΠΑΤΡΙΔΑ» 

Στις Βρυξέλλες η συνάντηση, στο 
περιθώριο της Διάσκεψης Δωρητών 
για τις σεισμόπληκτες Τουρκία και 
Συρία – Η Αθήνα θα στηρίξει την 
τουρκική υποψηφιότητα για τη 
θέση του γενικού γραμματέα του 
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού

Ν
ίκος Δένδιας και 
Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου α-
νακοίνωσαν με-

τά τη σημερινή συνάντησή 
τους στις Βρυξέλλες, στο 
περιθώριο της Διάσκεψης 
Διεθνών Δωρητών για τις 
σεισμόπληκτες Συρία και 
Τουρκία, ότι η Άγκυρα θα ψηφίσει την Ελ-
λάδα για την υποψηφιότητά της στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο 
μέλος και η Αθήνα από την πλευρά της θα 
στηρίξει την τουρκική υποψηφιότητα για 
τη θέση του γενικού γραμματέα του Διε-
θνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).
Στη συνομιλία τους, οι υπουργοί Εξωτερι-
κών Ελλάδας και Τουρκίας στάθηκαν στο 
γεγονός πως η ατμόσφαιρα μεταξύ των 
δυο χωρών έχει αλλάξει μετά τα πρόσφατα 
τηλεφωνήματα συμπαράστασης για τις 
τραγωδίες που έζησαν.
Έτσι, ο Δένδιας ευχαρίστησε εκ νέου τον 
Τσαβούσογλου για το τηλεφώνημα μετά 
το δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ ο Τούρκος 
υπουργός εξωτερικών από την πλευρά 
του, εξέφρασε την ευνγωμοσύνη του στον 
Έλληνα ομόλογό του, τόσο για το τηλεφώ-
νημα, όσο και για την επίσκεψή του σε σει-
σμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας.
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, 
ο κ. Δένδιας ανέφερε στους εκπροσώ-
πους του Τύπου: «Ολοκληρώσαμε μια 
πολύ εποικοδομητική συνομιλία με τον 
φίλο μου, υπουργό Εξωτερικών της Τουρ-
κίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, λίγο πριν τη 
Σύνοδο Διεθνών Δωρητών για την Τουρκία 
και τη Συρία. Είχα την ευκαιρία να ευχαρι-
στήσω τον Μεβλούτ, γιατί ήταν ο πρώτος 
υπουργός Εξωτερικών που με κάλεσε μετά 
την τραγωδία στα Τέμπη για να απευθύ-
νει τα συλλυπητήριά του και να προσφέρει 
βοήθεια, αν αυτή χρειαζόταν. Επίσης, τον 

ευχαρίστησα για τον Έλληνα φυλακισμένο 
στις τουρκικές φυλακές, που η Τουρκία 
έστειλε στην Ελλάδα για την κηδεία του 
γιού του, που σκοτώθηκε στα Τέμπη. Επί-
σης, ο Μεβλούτ ανακοίνωσε το σημα-
ντικό γεγονός πως η Τουρκία θα στηρίξει 
και θα ψηφίσει την Ελλάδα για την υπο-
ψηφιότητά της στο Συμβούλιο Ασφαλείας 
του ΟΗΕ. Ακόμα, τον ενημέρωσα πως η 

Ελλάδα θα στηρίξει την 
τουρκική υποψηφιότητα 
για τη θέση του γενικού 
γραμματέα του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανι-
σμού (IMO)».
Από την πλευρά του, ο 
Τούρκος υπουργός Εξω-
τερικών είπε μεταξύ 
άλλων πως «ευχαριστώ 

εσάς και τον ελληνικό λαό για την υποστή-
ριξη και αλληλεγγύη μετά τους σεισμούς. 
Ήταν πολύ ευεγενικό που μας επισκέφτη-
κες στην περιφέρεια Χατάι. Δεν διαστά-
σαμε να στείλουμε στην Ελλάδα τον φυλα-
κισμένο Έλληνα για την κηδεία του γιού 
του».
«Μετάφερε σε παρακαλώ προς την Ελλάδα 
και τον ελληνικό λαό τα συλλυπητήριά 
μας για το φρικτό σιδηροδρομικό δυστύ-
χημα. Δεν διστάσαμε ο πρόεδρος Ερντο-
γάν κι εμείς να δώσουμε την άδεια να επι-
στρέψει ο πατέρας του γιου που έχασε 
τη ζωή του στο δυστύχημα κι αυτό είναι 
ένα σημάδι εμπιστοσύνης και είμαι πολύ 
χαρούμενος που έχουμε μία πολύ καλύ-
τερη ατμόσφαιρα στις σχέσεις μας. Κι αυτή 
η θετική ατμόσφαιρα αντικατοπτρίστηκε 
στη συνεργασία μας σε διεθνείς πλατφόρ-
μες και όπως ανέφερε ο Νίκος σχετικά με 
αυτή την αμοιβαία υποστήριξη, συμφω-
νήσαμε να υποστηρίξουμε τις υποψηφιό-
τητές μας».
«Κι ελπίζω να συνεχίσουμε τέτοιες συνερ-
γασίες και σε άλλες πλατφόρμες επίσης κι 
αυτό να αντικατοπτριστεί και στις διμερείς 
σχέσεις επίσης. Συμφωνήσαμε να συνα-
ντηθούμε ξανά σύντομα και θα είμαι πολύ 
χαρούμενος να σε φιλοξενήσω στην Τουρ-
κία, νομίζω είναι η σειρά σου, ή όπου 
αλλού μας δοθεί η δυνατότητα», κατέληξε 
στις δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του 
με Δένδια στις Βρυξέλλες, ο Τσαβούσο-
γλου.

Δένδιας και Τσαβούσογλου τα 
είπαν στις Βρυξέλλες! Η Άγκυρα θα 
ψηφίσει την Αθήνα για το Συμβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ
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επικαιρότητα

Επισήμανε ότι μιλά για συνεργασίες μόνον από τον πρώτο γύρο των εκλογών - Υπονόησε «μεγάλο συνασπισμό» 
ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ - Απέκλεισε τον  Βαρουφάκη, επειδή «έπαιξε με τη δραχμή»

«
Όχι» σε πρωθυπουργό Μη-
τσοτάκη ή Τσίπρα σε ενδεχό-
μενη κυβέρνηση συνεργασί-
ας είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης 

μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης στην 
ΕΡΤ, από τον χώρο της νέας Βιβλιοθή-
κης της Βουλής, στο παλιό Δημόσιο 
Καπνεργοστάσιο και στον Απόστολο 
Μαγγηριάδη.  Διευκρίνισε δε ότι μι-
λά για αμιγώς πολιτική κυβέρνηση, 
όπως και για πρωθυπουργό που θα 
είναι πολιτικός, χωρίς να «φωτογρα-
φήσει» κάποιο συγκεκριμένο πρό-
σωπο, παρότι είπε ότι το κόμμα του 
την τελευταία 20ετία είχε πρωθυ-
πουργό μόνον για τρία χρόνια. 
Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να μπει 
στη διαδικασία της συζήτησης για 
κυβερνητικές συνεργασίες αν δεν 
λάβει ένα «ισχυρό διψήφιο» ποσο-
στό στις κάλπες.
Επίσης, ανέφερε ότι μιλά αποκλει-
στικά για τον πρώτο γύρο των εκλο-
γών. Όπως χαρακτηριστικά πρό-
σθεσε, «η πρώτη Κυριακή είναι η 
ημερομηνία κλειδί για να πετύχουμε 
όσα λέω. Εάν μας οδηγήσουν σε 
αστάθεια, τότε δυστυχώς θα αλλάξει 
το περιβάλλον των πολιτικών απο-
φάσεων. Δηλαδή; Μα όταν εργαλει-
οποιείς την αστάθεια, υπονομεύο-
ντας την προοπτική της χώρας, υπο-
νομεύοντας τη σταθερότητα για να 
εκβιάσεις ή εγώ ή ο Τσίπρας, εγώ δεν 
θα γίνω μέρος αυτού του παιχνιδιού. 
Το θεωρώ καταστροφικό. Δηλαδή 
λέει Τσίπρας, Μητσοτάκης. Εγωιστής 
είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που 
λέει ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Και 
δεν είναι εγωιστές αυτοί οι δύο που 
λένε ή εγώ ή αυτός», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά.
Είπε επίσης ότι στο πλαίσιο της τρί-
της εντολής θα απευθυνθεί και στα 
δύο μεγάλα κόμματα, αφήνοντας να 
διαφανεί και μία προτίμηση σε έναν 
«μεγάλο συνασπισμό» με τη συμμε-
τοχή του κόμματός του - αποκλείο-

ντας παράλληλα τον Γιάνη βαρου-
φάκη επειδή «έπαιξε με τη δραχμή». 

Τι είπε για τα Τέμπη
Μιλώντας για την τραγωδία των 
Τεμπών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο 
Μέγαρο Μαξίμου αλλά και στην 
Κουμουνδούρου- στις δύο κυβερ-
νήσεις, που με βάση τη σύμβαση 
717 που υπέγραψαν, θα έπρεπε να 
λειτουργεί σύστημα τηλεδιοίκησης 
στους ελληνικούς σιδηροδρόμους. 

«Εννέα χρόνια μετά τη σύμβαση, 
η χώρα δεν έχει τηλεδιοίκηση. Και 
προσέξτε τώρα: Υπάρχει μια αντιπα-
λότητα μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και 
του κ. Τσίπρα για τα πόσα χιλιόμε-
τρα τηλεδιοίκησης παρέδωσε η μία 
στην άλλη κυβέρνηση», υποστήριξε 
ο κ. Ανδρουλάκης ο οποίος απευθυ-
νόμενος στον πρωθυπουργό πρό-
σθεσε ότι «στην πολιτική πρέπει να 
υπάρχει γενναιότητα, να αναλαμβά-
νεις τις πραγματικές σου ευθύνες, για 
να αλλάξεις τα κακώς κείμενα και να 
οδηγήσεις τη χώρα μακριά από τις 
παθογένειες».
Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε 
την άποψη σχετικά με τα «Τέμπη» ότι: 
«Όλοι οι ειδικοί λένε, ότι αν είχαμε 
τηλεδιοίκηση, όπως άλλα ευρωπα-
ϊκά κράτη, κατά 99% θα είχαμε απο-
φύγει αυτή την τραγωδία». Σημείωσε 
ακόμη ότι η μετάταξη του σταθμάρχη 
που είχε ξεπεράσει το όριο ηλι-
κίας ήταν αποτέλεσμα του πελατει-
ακού κράτους κι ότι η «συγγνώμη» 

του πρωθυπουργού για την τρα-
γωδία, ήρθε αργότερα, σε δεύτερο 
χρόνο και με επικοινωνιακούς όρους. 
«Μετά τη δήλωση την πρώτη υπήρχε 
μια γενική κατακραυγή του ελληνι-
κού λαού που τον οδήγησε σε αυτή 
τη μισή συγγνώμη, μισή για αυτόν 
και άλλη μισή για όλους τους υπό-
λοιπους. Τώρα. Το θέμα είναι ένα 
«γνώριζαν ή δεν γνώριζαν»; Δηλαδή 
ήξερε το κράτος οι αρμόδιοι, οι γενι-
κοί γραμματείς. Η διοίκηση του ΟΣΕ 
ήξερε τι συμβαίνει; Και πήγαινε στη 
Βουλή ο Καραμανλής και έλεγε ότι 
μη μιλάτε για ασφάλεια στα τρένα, 
διότι προβοκάρετε με τις μεταφο-
ρές αυτές; Θέλω να σας δώσω τέσ-
σερα στοιχεία. Πρώτον, ο Ευρωπαϊ-
κός Οργανισμός Σιδηροδρόμων 20 
και 22 στη μελέτη του λέει ότι Ελλάδα 
είναι πρώτη σε κίνδυνο σε όλη την 
Ευρώπη βάσει χιλιομέτρων σιδηρο-
δρομικής γραμμής. Δεύτερος. Δεύ-
τερο στοιχείο: πήγε η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 
Τρίτο στοιχείο το ανέδειξε βουλευτής 
του ΠΑΣΟΚ χθες στη Βουλή: 4 Οκτω-
βρίου του 2021 η Ανεξάρτητη Αρχή 
Διαφάνειας έστειλε στοιχεία στο 
υπουργείο Μεταφορών και Δημο-
σίων Έργων που έλεγε για τα προ-
βλήματα και τη διαφθορά που τρέ-
ναραν την παράδοση της 717 σύμβα-
σης της τηλεδιοίκησης. Τι έκανε δυο 
χρόνια περίπου το υπουργείο ενώ η 
ανεξάρτητη αρχή είχε ήδη δείξει το 
πρόβλημα; Τι έκανε; Έκανε κάτι για να 
το αντιμετωπίσει; Ξέρετε τι απάντησε 
ο υπουργός; Δεν γνώριζα. Συνεχώς η 
απάντηση είναι δεν γνωρίζω και το 
τελευταίο στοιχείο είναι το πελατει-
ακό. Ακούω τον κύριο Μητσοτάκη να 
λέει ότι θέλει να διασφαλίσει την αξι-
οκρατία. Μα εδώ όποιος οργανισμός 
υπήρχε και εμπλέκεται σε αυτή την 
τραγωδία έχει κομματικά παιδιά της 
Νέας Δημοκρατίας. Καμία αξιοκρατία 
στη στελέχωση των Δημοσίων Διοι-
κήσεων».

Ανδρουλάκης: «Όχι» σε Μητσοτάκη ή Τσίπρα 
πρωθυπουργό, ναι σε «πολιτικό πρόσωπο» - Αν δεν 
έχω ισχυρό ποσοστό δεν μπαίνω σε κυβέρνηση 

Χαστούκι η έκθεση του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στην 
Ελλάδα

Η
χηρό ράπισμα κατά της κυβέρνησης είναι η ε-
τήσια έκθεση από το αμερικανικό Υπουργείο Ε-
ξωτερικών για την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελείται από 43 σελίδες, στις 
οποίες αναφέρεται το σκάνδαλο των υποκλοπών και της 
λίστας Πέτσα, τα περιστατικά αστυνομικής βίας, η δολο-
φονία Φραγκούλη, η βία κατά των μεταναστών και των 
προσφύγων και ως κορωνίδα σε όλα αυτά η καταπάτηση 
των ελευθεριών του Τύπου.
Επίσης είναι χωρισμένη σε κεφάλαια όπως ο σεβασμός 
στην ακεραιότητα του ατόμου, η διαφθορά και η έλλειψη 
διαφάνειας, οι διακρίσεις, τα δικαιώματα των εργαζο-
μένων, ο σεβασμός των ελευθεριών, ενώ υπάρχουν και 
υποενότητες όπως η ελευθερία της έκφρασης, οι συνθή-
κες κράτησης και η έμφυλη βία.
Σχετικά με την αστυνομική βία και την αυθαιρεσία σημει-
ώνεται, μεταξύ άλλων, ότι οι «δυνάμεις ασφαλείας διέ-
πραξαν καταχρηστικές πρακτικές». Η έκθεση επικαλεί-
ται αναφορές για κακομεταχείριση και κακοποίηση από 
πλευράς αστυνομίας φυλετικών και εθνοτικών μειονοτή-
των, ενώ υπάρχει ξεχωριστή αναφορά στη δολοφονία 
του 16χρονου Ρομά Κώστα Φραγκούλη από αστυνομικό.
Παρατίθεται επίσης και η έκθεση του Συνηγόρου του 
Πολίτη για το μπαράζ καταγγελιών περί αστυνομικής 
βίας, ενώ στηλιτεύει τις άθλιες συνθήκες για τους κρα-
τούμενους στις φυλακές.
Σχετικά με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες η 
έκθεση υπογραμμίζει την κακομεταχείριση μεταναστών 
χωρίς έγγραφα, αιτούντων άσυλο καταγράφοντας τις 
καταγγελίες για βίαιες και επικίνδυνες τακτικές είτε πρό-
κειται για ξυλοδαρμούς, είτε για παράνομες επαναπρο-
ωθήσεις.
«Υπήρχαν αναφορές και καταγγελίες από μη κυβερνη-
τικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς σχετικά με 
τις αποτυχίες της κυβέρνησης να διερευνήσει αποτελε-
σματικά τους ισχυρισμούς για καταχρηστικές ενέργειες, 
αστυνομικές πρακτικές και αναγκαστικές επιστροφές 
αιτούντων άσυλο» αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Σχετικά με την καταπάτηση της ελευθερίας του Τύπου 
σημειώνεται: Καταγράφεται περιορισμός στην ελευθερία 
έκφρασης και την ελευθερία του Τύπου είτε μέσω επιβο-
λής ή απειλής επιβολής ποινικής νομοθεσίας για συκο-
φαντία και δυσφήμηση.

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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Ε
λεύθερη με περιοριστικούς όρους 
και 1.500 ευρώ εγγύηση, αφέθη-
κε η 70χρονη που κατηγορείται ό-
τι πέταξε σε κάδο σκουπιδιών στην 

οδό Μαγνήτων τέσσερα νεογέννητα γατά-
κια. Εκτός από την ποινική διαδικασία, στην 
75χρονη επιβλήθηκε και διοικητικό πρό-
στιμο 120.000 € (30.000 € για κάθε ζώο), 
όπως προβλέπει ο νόμος, από την Αστυ-
νομία.
Χθες οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα και με την 
σύμφωνη γνώμη του Ανακριτή αφέθηκε 
ελεύθερη με την προϋπόθεση ότι μέχρι 
την δίκη της θα δίνει παρουσία μια φορά 
τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Η ίδια για 
μία ακόμη φορά αρνήθηκε πως πέταξε τα 
ζώα στον κάδο για να πεθάνουν, αλλά δεν 
έπεισε τις δικαστικές αρχές, ενώ καταλυτική 

ήταν η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα.
Η ηλικιωμένη που συνελήφθη μετά από 
καταγγελίες γειτόνων και την μαρτυρία ενός 
νεαρού, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και 
είπε πως άκουσε και η ίδια την φωνή των 
ζώων όταν πήγε να πετάξει τα σκουπίδια 
του σπιτιού της στον κάδο. Υποστήριξε σε 
Εισαγγελέα και Ανακριτή πως είναι φιλό-
ζωη, μετέχει στις δράσεις της γειτονιάς για 
την προστασία των ζώων και ότι ουδέποτε 
θα έκανε κακό.
Η 70χρονη γυναίκα εντοπίστηκε στην οδό 
Μαγνήτων, στο κέντρο του Βόλου, να πετάει 
τέσσερα αδέσποτα γατάκια σε κάδο σκου-
πιδιών ώστε να πεθάνουν από ασφυξία και 
αμέσως κλήθηκε από τους φιλόζωους της 
γειτονιάς η αστυνομία. Τα γατάκια έχουν 
παραδοθεί σε εθελοντές της Φιλοζωικής.

επικαιρότητα

Βόλος: Πρόστιμο «μαμούθ» 120.000 
ευρώ στην 70χρονη που πέταξε 
γατάκια στα σκουπίδια

Σύλληψη του βιαστή 14χρονης 
μαθήτριας στη Λακωνία

Υ
πόθεση βιασμού 14χρονου κορι-
τσιού αποκαλύφθηκε σε περιοχή 
της Λακωνίας, όπου έχει συλλη-
φθεί ένας  44χρονος άντρας υπή-

κοος Βουλγαρίας. Το κορίτσι μέλος πολυ-
μελούς οικογένειας φέρεται όχι μόνο να έ-
χει βιαστεί αλλά να έχει αποκτήσει και παι-
δί για το οποίο μάλιστα έχουν κινηθεί δια-
δικασίες υιοθεσίας.
Η υπόθεση αφορά μια δεκατετράχρονη 
που αποκαλύφθηκε στα τέλη του 2022 
και ζητήθηκε προκαταρκτική εξέταση για 
γενετήσιες πράξεις από την ανακρίτρια 
Γυθείου. Έτσι οι αρχές προχώρησαν στην 
σύλληψη ενός 44χρονου υπηκόου Βουλγα-
ρίας που φέρεται να έχει 
βιάσει το κορίτσι.
Η ανήλικη έμεινε έγκυος 
και στα τέλη του 2022 
γέννησε το παιδί του βια-
στή της όπως υποστη-
ρίζει, σε μαιευτήριο της 
Αθήνας,
Πρόκειται για μία υπό-
θεση αρκετά περίπλοκη 
καθώς η ανήλικη έχει φέρει στον κόσμο 
και ένα μωρό για το οποίο έχουν κινηθεί οι 
διαδικασίες υιοθεσίας. Η 14χρονη βρίσκε-
ται πλέον σε δομή φιλοξενίας στην Πάτρα, 
ενώ πρέπει να απαντηθούν ακόμη πολλά 
κρίσιμα ερωτήματα καθώς κινδύνευσε και 
η υγεία του κοριτσιού κατά τη γέννα.
Το 14χρονο κορίτσι υποστηρίζει ότι βιά-
στηκε, ενώ από την πλευρά του ο 44χρο-
νος αναφέρει ότι είχαν συνευρεθεί με τη 
θέληση της και δεν υπήρξε βιασμός.

Μετά από τη νέα κατάθεση της ανήλικης 
τον Φεβρουάριο του 2023 στις δικαστικές 
Αρχές συνελήφθη ο 44χρονος που είναι 
συγγενής της, ο οποίος -όπως είπε η ανή-
λικη- τη βίαζε και φέρεται να είναι και ο 
πατέρας του παιδιού που γέννησε.
Μάλιστα, ο συλληφθείς φέρεται να χρησι-
μοποιούσε ουσίες προκειμένου να προχω-
ρήσει στις φρικιαστικές πράξεις του.
Οι υποψίες για την εγκυμοσύνη της κινή-
θηκαν στο σχολικό περιβάλλον, όταν η 
κοπέλα ξεκίνησε να παίρνει βάρος. Οι 
εκπαιδευτικοί διαπιστώσαν ότι κάτι δεν 
πήγαινε καλά με την ανήλικη κοπέλα και 
μετά από συντονισμένες ενέργειες του 

διευθυντή του σχο-
λείου σε συνεννόηση 
με γιατρό της περιοχής, 
η νεαρή κοπέλα υπο-
βλήθηκε σε αιματολογι-
κές εξετάσεις στο πλαί-
σιο δήθεν προληπτικού 
ελέγχου για τα παιδιά, 
όπου διαπιστώθηκε η 
προχωρημένη εγκυμο-

σύνη της.
Εν τω μεταξύ χθες Τετάρτη (22/3) πραγμα-
τοποιήθηκε η σύλληψη δυο ακόμη ατό-
μων, ενός 28χρονου και μιας 55χρονης 
γυναίκας, αφού η μητέρα του κοριτσιού 
κατήγγειλε αρπαγή καθώς η 14χρονη κόρη 
της βρισκόταν στην Κορινθία προφανώς 
για να μείνει σε συγγενικά της πρόσωπα. Η 
μητέρα κατηγόρησε τα δυο αυτά πρόσωπα 
τα οποία συνελήφθησαν αφέθηκαν όμως 
αργότερα ελεύθερα.

Σ
την αναβάθμιση των προοπτικών 
του αξιόχρεου του Δήμου Αθηναί-
ων «Βα3» σε θετικές από σταθε-
ρές προχώρησε ο οίκος πιστολη-

πτικής αξιολόγησης Moody’s, λίγες ημέ-
ρες μετά την αντίστοιχη αναβάθμιση των 
προοπτικών του αξιόχρεου του ελληνικού 
Δημοσίου.
Όπως αναφέρει ο οίκος σε ανακοίνωσή 
του, η παραπάνω απόφαση αντανακλά 
τη στενή λειτουργική και οικονομική 
σύνδεση του Δήμου Αθηναίων με την 
κεντρική κυβέρνηση καθώς και την προσ-
δοκία ότι θα συνεχισθεί η ισχυρή εγγενής 
δύναμη των οικονομικών του.
Ο Moody’s αναμένει ότι ο Δήμος Αθη-
ναίων θα ωφεληθεί και από τον μειω-
μένο συστημικό κίνδυνο, όπως φαίνεται 
από την αλλαγή των προοπτικών του αξι-
όχρεου Ba3 του ελληνικού Δημοσίου σε 
θετικές.
Σημειώνει ακόμη ότι ο δήμος θα ωφελη-
θεί από τις βελτιωμένες πιστωτικές συν-
θήκες του Δημοσίου, δεδομένου του 
κεντρικού ρόλου της πόλης ως πρωτεύ-
ουσας και ως οικονομικού και χρηματοπι-
στωτικού κόμβου.
Με το 40% των λειτουργικών εσόδων του 

Δήμου να είναι φόροι και τέλη που εξαρ-
τώνται από τη δυναμική της τοπικής οικο-
νομίας, η αναμενόμενη μέτρια αύξηση 
του ΑΕΠ την επόμενη διετία θα στηρίξει 
τη συγκέντρωση εσόδων από τον Δήμο.
Επιπλέον, ο Moody’s πιστεύει ότι οι συνε-
χιζόμενες βελτιώσεις της δημοσιονομι-
κής θέσης της Ελλάδας, η ποιότητα των 
θεσμών και το επίπεδο εποπτείας των 
περιφερειών και δήμων, εφόσον συνε-
χισθούν, θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη 
προβλεψιμότητα των μεταβιβάσεων 
(πόρων) από την κυβέρνηση, οι οποίοι 
αντιστοιχούν περίπου στο 26% των λει-
τουργικών εσόδων τους. Οι ευρωπαϊκοί 
πόροι, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης θα στηρίξουν επίσης την τοπική οικο-
νομία.

Moody’s: Αναβάθμισε τις προοπτικές του 
αξιόχρεου «Ba3» του Δήμου Αθηναίων 
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Έχει  περιουσία που αγγίζει τα 
4 δισ. δολάρια - Η οικογένεια 
Αποστολόπουλου διοργάνωσε το 
2010 το φιλικό του Παναθηναϊκού με 
τη Μίλαν στο Ντιτρόιτ 

Ε
δώ και λίγες ημέρες ο Μάικλ Τζόρ-
νταν έχει βγάλει πωλητήριο στους 
Σάρλοτ Χόρνετς.
Ο σπουδαιότερος μπασκετμπολί-

στας όλων των εποχών «τρέχει» για σχεδόν 
15 χρόνια την ομάδα του NBA αλλά αποφά-
σισε να την δώσει και σύμφωνα με τα ΜΜΕ 
στις ΗΠΑ ζητάει το ποσό των 1,8 δισ δολα-
ρίων.
Οι ενδιαφερόμενοι για την αγορά της ομά-
δας που δεν έχει κάνει και κάτι σημαντικό 
στο NBA είναι αρκετοί και ένας εξ’ αυτών 
είναι και ο ελληνικής καταγωγής Στιβ Απο-
στολόπουλος.
Το ένα μετά το άλλο τα 
μεγάλα ξένα δίκτυα τον ανα-
φέρουν ως υποψήφιο αγο-
ραστή  σημειώνοντας ότι η 
περιουσία του αγγίξει τα 4 
δισ. δολάρια. Παράλληλα 
γράφουν ότι είναι υποψή-
φιος και για τους Ουάσιν-
γκτον Κομάντερς του NFL 
που είναι μια ομάδα που αξίζει περισσό-
τερα από 5 δισ. δολάρια.
Ο Στιβ Αποστολόπουλος γεννήθηκε το 1977 
στο Τορόντο του Καναδά και είναι γιος του 
Ανδρέα Αποστολόπουλου. 
Ο τελευταίος ήταν ο «πατριάρχης» της οικο-
γένειας. Γεννήθηκε το 1952 και το 1969 απο-
φάσισε να φύγει από την Καλαμάτα. Από την 
Μεσσήνη μετανάστευσε στον Καναδά όπου 
πέρασε δύσκολα χρόνια.
Δούλεψε ως εργάτης σε εργοστάσιο με πλα-
στικές σακούλες, ως θυρωρός, ως επιστά-
της. Συγκέντρωσε κάποια χρήματα και αγό-
ραζε σιγά σιγά μικρές εταιρείες. Με τα χρό-
νια ίδρυσε την Triple Group of Companies 
με έδρα το Τορόντο, που είναι εταιρεία real 
estate.
O Άντι όπως τον φώναζαν στον Καναδά και 
στις ΗΠΑ αγόραζε ακίνητα σε υποβαθμι-
σμένες περιοχές τα οποία μετέτρεπε σε ... 
φιλέτα. Γρήγορα εξαπλώθηκε και στις ΗΠΑ 
και το 2009 έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο 
αγοράζοντας το Pontiac Silverdome στο 
Μίτσιγκαν.

Η εταιρεία του Ανδρέα Αποστολόπουλου 
έδωσε 583.000 δολάρια για ένα στάδιο 
82.000 θέσεων και επένδυσε εκατομμύρια 
για να το μετατρέψει μετά το 2010 σε πολυ-
χώρο ψυχαγωγίας και άθλησης.
To γήπεδο του συγκροτήματος ήταν για χρό-
νια έδρα των Detroit Lions του NFL αλλά και 
των Detroit Pistons του NBA. Εκεί είχε φιλο-
ξενηθεί και NBA All Star Game.
Το ποδοσφαιρικό γήπεδο φιλοξένησε αγώ-
νες του Μουντιάλ 1994 αλλά και τον φιλικό 
αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μίλαν το 
2010 ενώ είχε αγοραστεί από την οικογέ-
νεια.
«Από την αρχή, η οικογένειά μου ήθελε να 
φέρει ένα αθλητικό γεγονός αυτού του δια-
μετρήματος στο Silverdome και είμαστε απί-
στευτα ενθουσιασμένοι που θα επαναφέ-
ρουμε το κορυφαίο διεθνές ποδόσφαιρο στο 
Ντιτρόιτ. Αυτό το παιχνίδι θα είναι μια γιορτή 

για την αναβίωση του 
Silverdome ως αθλητικού 
και ψυχαγωγικού χώρου 
παγκόσμιας κλάσης» είχε 
πει ο Στιβ Αποστολό-
πουλος στη συνέντευξη 
Τύπου πριν τον αγώνα 
έχοντας μπροστά του στο 
τραπέζι μια φανέλα του 
Παναθηναϊκού.

Για την ιστορία ο πρωταθλητής Παναθηναϊ-
κός έμεινε στο 0-0 με τη Μίλαν αλλά έχασε 
με 5-3 στα πέναλτι. Το παιχνίδι είχε διαφημι-
στεί ως «Match of the Titans».
Ο Ανδρέας Αποστολόπουλος πέθανε σε ηλι-
κία 69 ετών το 2021 και το κουμάντο ανέ-
λαβε ο γιος του Στιβ, ο οποίος έχει και άλλα 
δύο αδέλφια, τους Πίτερ και Τζιμ. 
Ο Στιβ Αποστολόπουλος συνέχισε να μεγα-
λώνει την εταιρεία του πατέρα του αλλά 
το 2017 ίδρυσε και άλλη εταιρεία την  SIX 
Ventures. Είναι εταιρεία επιχειρηματικών 
κεφαλαίων με έδρα το Τορόντο και επενδύει 
σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 
κλάδους τεχνολογίας.
Σύμφωνα με το ESPN ο Στιβ σπούδασε στο 
Χάρβαρντ.  Έχει αναπτύξει έντονη φιλαν-
θρωπική δράση. Η οικογένεια Αποστολό-
πουλου διαθέτει την μεγαλύτερη εταιρεία 
real estate στον Καναδά και από τις μεγαλύ-
τερες στις ΗΠΑ. 
Η οικογένεια έχει το πλειοψηφικό πακέτο σε 
πολυχώρο με καζίνο, ξενοδοχεία και εστια-
τόρια στο Οντάριο. 

Στιβ Αποστολόπουλος: Ο Έλληνας 
κροίσος που θέλει ν’ αγοράσει τους 
Χόρνετς του Τζόρνταν 

Πέθανε ο καθηγητής Σπύρος Σημίτης 

Έ
φυγε από τη ζωή το Σάββατο 18 
Μαρτίου, σε ηλικία 88 ετών, ο α-
δερφός του πρώην πρωθυπουργού 
Κώστα Σημίτη, Σπύρος.

Την είδηση έκανε γνωστή το πολιτικό γρα-
φείο του πρώην πρωθυπουργού, με την 
σχετική ενημέρωση να αναφέρει πως «ο 
Σπύρος Σημίτης, ο οποίος πέθανε το Σάβ-
βατο 18 Μαρτίου, θεωρείτο στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση «πατέρας της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων». Καθηγητής στο 
πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης έγραψε 
και εργάστηκε σε πανεπιστήμια, ερευνη-
τικά κέντρα και διεθνείς επιτροπές τόσο 
στην Γερμανία όσο και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες».
Η ίδια ενημέρωση προσθέτει: «Συνέβαλε 
αποφασιστικά στη διαμόρφωση και εφαρ-
μογή της σχετικής νομοθεσίας. Διετέλεσε 
με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου 
της Γερμανίας πρόεδρος του «Γερμανικού 
Εθνικού Συμβουλίου Ηθικής και Δεοντο-
λογίας». Διετέλεσε επίσης πρόεδρος και 
μέλος διεθνών και ευρωπαϊκών επιτροπών 
για την Προστασία Προσωπικών Δεδο-
μένων, όπως σε ευρωπαϊκό επίπεδο της 
«Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επι-
πέδου για τα Κοινωνικά Δικαιώματα». Τιμη-
τικούς τίτλους του απένειμαν πανεπιστήμια 
τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Στην Ελλάδα είχε εκλεγεί αντεπι-
στέλλον μέλος στην Ακαδημία Αθηνών».
Ο Σπύρος Σημίτης γεννήθηκε το 1934 στην 
Αθήνα. Σπούδασε νομικές επιστήμες και 
παρουσίασε την διδακτορική του διατριβή 
στο Πανεπιστήμιο του Marburg, στη Γερ-
μανία (1952-1956). Διετέλεσε για πρώτη 
φορά καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του 
Giessen, στη Γερμανία (1964-69) και έκτοτε 
έχει διατελέσει καθηγητής, Διευθυντής του 

Διεπιστημονικού Ερευνητικού Ινστιτούτου 
Ανθρωπιστικών Επιστημών (2008-2012) 
και του Ερευνητικού Ινστιτούτου Προστα-
σίας Προσωπικών Δεδομένων στο Πανε-
πιστήμιο της Φρανκφούρτης στη Γερμανία.
Δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στα 
Πανεπιστήμια CaliforniaBerkeley (1976), 
στο Στρασβούργο (1987-88), στο Παρίσι 
(1990-2001), στο Yale (1981-2000). Εργά-
στηκε ως: Επίτροπος για την Προστασία 
Προσωπικών Δεδομένων του Ομοσπον-
διακού Κρατιδίου της Έσσης (Hessen), στη 
Γερμανία (1975-1991), Γενικός Γραμματέας 
της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατά-
στασης (1966-1980), Πρόεδρος της Επιτρο-
πής Εμπειρογνωμόνων για την Προστασία 
Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου (1982-1986), Μέλος της 
Επιτροπής για τη σύνταξη του Κανονισμού 
περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1993-1995), 
Πρόεδρος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων 
Υψηλού Επιπέδου για τα Κοινωνικά Δικαιώ-
ματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European 
Commission) (1998), Πρόεδρος του Γερμα-
νικού Εθνικού Συμβουλίου Ηθικής και Δεο-
ντολογίας (2000-2005).
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
(1992) και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (2003) τον τίμησαν με 
διδακτορικά διπλώματα. Από το 2003 είναι 
αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθη-
νών. Το 2002, ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος 
της Γερμανικής Ένωσης Δικηγόρων, ενώ το 
2004 ανακηρύχθηκε «Πρωταγωνιστής της 
Ευρωπαϊκής Νομικής Κουλτούρας» από το 
Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, στην Ιταλία. 
Το 2010, του απονεμήθηκε ο τιμητικός τίτ-
λος “Chancellor’s citation” από το Πανεπι-
στήμιο California-Berkeley.
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καναδάς

Οι Φιλελεύθεροι εισάγουν νομοθεσία 
για τη δημιουργία μητρώου εταιρικής 
ιδιοκτησίας

Ο
ι ομοσπονδιακοί Φιλελεύθεροι 
προχωρούν με σχέδια για τη 
δημιουργία ενός μητρώου ιδι-
οκτησίας αφού υποσχέθηκαν 

να αυξήσουν τη διαφάνεια σχετικά με το 
ποιος κατέχει και ελέγχει τις εταιρείες.
Ο υπουργός Βιομηχανίας François-Philippe 
Champagne κατέθεσε νομοθεσία που θα 
δημιουργήσει ένα μητρώο εταιρικών 
δικαιούχων.
Το μελλοντικό μητρώο αναμένεται να έχει 
στόχο να διευκολύνει τον εντοπισμό των 
ιδιοκτητών εταιρειών που ξεπλένουν χρή-
ματα, διαπράττουν οικονομικά εγκλήματα 
ή φοροδιαφεύγουν.
Η επιστολή εντολής του πρωθυπουργού 
Τζάστιν Τριντό προς την Champagne μετά 
τις τελευταίες ομοσπονδιακές εκλογές 
περιλάμβανε οδηγίες για τη δημιουργία 
ενός τέτοιου μητρώου.
Ο προϋπολογισμός των Φιλελευθέρων για 
το 2021 αφιέρωσε 2,1 εκατομμύρια δολά-

ρια σε δύο χρόνια «για να υποστηρίξει την 
εφαρμογή ενός δημοσίως προσβάσιμου 
μητρώου εταιρικής πραγματικής ιδιοκτη-
σίας έως το 2025».
Αλλά η συμφωνία προσφοράς και εμπι-
στοσύνης των Φιλελευθέρων με τους Νεο-
δημοκράτες, που υπογράφηκε πριν από 
ένα χρόνο, απαιτούσε ταχύτερο χρονοδι-
άγραμμα.
Σε αυτή τη συμφωνία, η οποία προβλέπει 
ότι το NDP υποστηρίζει την κυβέρνηση σε 
βασικές ψήφους με αντάλλαγμα την κίνηση 
στις προτεραιότητες του NDP, η ομοσπον-
διακή κυβέρνηση δεσμεύτηκε να εφαρ-
μόσει το μητρώο μέχρι το τέλος του 2023.
Εάν το νομοσχέδιο εγκριθεί θα δοθεί στις 
εταιρείες ένα χρονικό διάστημα για να 
μάθουν για το νέο μητρώο και να παρά-
σχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για 
να συμμορφωθούν. Οι εταιρείες που δεν 
συμμορφώνονται θα τιμωρηθούν με πρό-
στιμο 5.000 $.

Μεγάλη επιβράδυνση του 
πληθωρισμού το Φεβρουάριο

Ε
πιβράδυνση του πληθωρισμού αλλά 
και των υποκείμενων πιέσεων στις 
τιμές έδειξαν τα στοιχεία που ανα-
κοινώθηκαν σήμερα στον Καναδά, 

ενισχύοντας τις ελπίδες ότι η κεντρική τρά-
πεζα της χώρας θα κρατήσει σταθερά τα ε-
πιτόκια της. 
Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών κατανα-
λωτή σημείωσε ετήσια άνοδο 5,2% το 
Φεβρουάριο, όπως ανακοίνωσε η Στα-
τιστική Υπηρεσία του Καναδά. Οι μέσες 
εκτ ιμήσεις των αναλυτών ήταν γ ια 
άνοδο 5,4% σε έρευνα του Bloomberg, 

μετά το 5,9% του Ιανουαρίου, καθι-
στώντας την τελευταία επιβράδυνση τη 
μεγαλύτερη από τον Απρίλιο του 2020.
Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης σημείωσε 
άνοδο 0,4% τον Φεβρουάριο, έναντι 
προσδοκιών για άνοδο 0,5%.
Οι δομικές τιμές επίσης υποχώρησαν, 
στο 4,85% από 5,05% ένα μήνα νωρί-
τερα, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις 
των αναλυτών.
 Ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες παρέ-
μεινε σταθερός στο 5,3% το Φεβρου-
άριο. 

`
Ο Χαν Ντονγκ παραιτείται από τo 
κόμμα των Φιλελευθέρων εν μέσω 
ισχυρισμών για παρέμβαση της Κίνας

Ο Χαν Ντονγκ, ο βουλευτής στο 
επίκεντρο των καταγγελιών για 
ανάμειξη της Κίνας στις καναδικές 
υποθέσεις, παραιτήθηκε από 
την κοινοβουλευτική ομάδα των 
Φιλελευθέρων και θα παραμείνει ως 
Ανεξάρτητος.

Η 
Global News, επικαλούμε-
νη ανώνυμες πηγές ασφαλεί-
ας, δημοσίευσε μια αναφορά 
την Τετάρτη το βράδυ στην ο-

ποία ισχυριζόταν ότι ο Ντονγκ συμβού-
λεψε έναν Κινέζο διπλωμάτη στο Τορό-
ντο τον Φεβρουάριο του 2021 για τις πε-
ριπτώσεις των Μάικλ 
Σπάβορ και Μάικλ Κό-
βριγκ.
Εκείνη την εποχή, οι 
δύο Καναδοί κρατού-
ν ταν σ την Κίνα γ ια 
λίγο περισσότερο από 
δύο χρόνια ως προ-
φανή αντ ίποινα γ ια 
τη σύλληψη του στε-
λέχους της Huawei, 
Μενγκ Γουάντζου, τον 
Δεκέμβριο του 2018 
στο Βανκούβερ με ένταλμα έκδοσης από 
τις ΗΠΑ.
Το Πεκίνο έχει επιμείνει ότι οι υποθέσεις 
δεν συνδέονται, παρά τη στενή ευθυ-
γράμμιση ως προς το χρονοδιάγραμμα 
κάθε κράτησης και στη συνέχεια απε-
λευθέρωσης την ίδια ημέρα, τον Σεπτέμ-
βριο του 2021.
Η Global News ανέφερε ότι ο Ντονγκ 
είπε στον γενικό πρόξενο της Κίνας ότι 
η απελευθέρωση των ανδρών θα ωφε-
λούσε τους Συντηρητικούς της Αντιπολί-
τευσης, αλλά και ότι η εμφάνιση κάποιας 
«προόδου» στην υπόθεση θα βοηθούσε 
τους Φιλελεύθερους.
Ο Ντονγκ, βουλευτής του Don Valley 
North από το 2019, είπε στο Global 
News ότι όντως συναντήθηκε με τον 
γενικό πρόξενο της Κίνας, αλλά αμφι-
σβήτησε τον τρόπο με τον οποίο χαρα-
κτηρίστηκε η συνομιλία για τους άνδρες.
«Κάνω αυτό το εξαιρετικό βήμα γιατί το 
να συμμετέχω στην κυβερνητική κοινο-
βουλευτική ομάδα είναι προνόμιο», είπε 
ο Ντονγκ στη Βουλή των Κοινοτήτων το 
βράδυ της Τετάρτης.
«Και η παρουσ ία μου εκε ί  μπο -

ρεί να θεωρηθεί από ορισμένους ως 
σύγκρουση καθηκόντων και το λάθος 
μέρος για να είμαι, καθώς μια ανεξάρ-
τητη έρευνα παρακολουθεί τα γεγονότα 
σε αυτό το θέμα».
«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: όσα 
αναφέρθηκαν είναι ψευδή και θα υπερα-
σπιστώ τον εαυτό μου έναντι αυτών των 
απολύτως αναληθών ισχυρισμών», είπε 
ο Ντονγκ στη Βουλή των Κοινοτήτων.
«Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ως 
βουλευτής και ως άτομο, ποτέ και δεν θα 
υποστήριζα την παραβίαση των βασι-
κών ανθρωπίνων δικαιωμάτων οποιου-
δήποτε Καναδού και οπουδήποτε», είπε.

Το Πεκίνο αρνείται 
την ανάμιξη
Το Πεκίνο λέει ότι δεν 
έχει τίποτα να πει σχε-
τικά με τις συνεχιζόμενες 
καταγγελίες ότι η Κίνα 
έχει αναμιχθεί στις κανα-
δικές υποθέσεις, συμπε-
ριλαμβανομένων εκεί-
νων που αφορούν ένα 
μέλος του κοινοβουλίου 
που αποχώρησε από την 

κοινοβουλευτική ομάδα των Φιλελευ-
θέρων.
Ερωτηθείς γ ια την παραίτηση του 
Ντονγκ σε συνέντευξη Τύπου σήμερα 
στο Πεκίνο, εκπρόσωπος του κινεζι-
κού υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι 
«η καναδική πλευρά μπορεί να είναι σε 
καλύτερη θέση» να σχολιάσει και ότι «η 
Κίνα αντιτίθεται στην ανάμειξη στις εσω-
τερικές υποθέσεις άλλων χωρών».
Προσθέτει ότι αυτό ισχύει για ευρύτε-
ρους ισχυρισμούς για κινεζική παρέμ-
βαση.
«Δεν έχουμε κανένα συμφέρον και δεν 
θα επέμβουμε στις εσωτερικές υπο-
θέσεις του Καναδά», δήλωσε ο Wang 
Wenbin σύμφωνα με την επίσημη 
αγγλική μετάφραση «Δεν πρέπει να 
υπάρχουν ανεύθυνα σχόλια για αυτό».
Ο Χαν Ντονγκ κάθεται τώρα ως Ανε-
ξάρτητος, καθώς η φιλελεύθερη κυβέρ-
νηση έχει έναν εισηγητή να διερευνήσει 
ισχυρισμούς για κινεζική παρέμβαση, 
συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών 
ότι ο βουλευτής του Τορόντο έλαβε πρό-
θυμα εκλογική υποστήριξη μέσω Κινέ-
ζων αξιωματούχων.
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Additional information:

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

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

*Hyundai will honour the retail incentive program rate applicable to the customer’s vehicle, which is ordered by way of a sold order, at the time the sold order is completed. A bill of sale, a credit application (if applicable for lease or loan) and a program protection record must be 
completed at the time that the sold order is completed for the applicable program rate to be protected. ◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2023 TUCSON 2.5L Essential FWD/2023 KONA Essential FWD/2023 ELANTRA Essential IVT models 
with an annual lease rate of 6.99%/6.99%/6.99%. Total lease obligation is $20,875/$16,464/$15,455. Weekly lease payment of $95/$75/$70 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$795/$895 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied 
to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,925/$1,925/$1,775, levies and all applicable charges (excluding HST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may vary by dealer. $0 
security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. ♦Price of model shown: 2023 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Shimmering Silver/2023 KONA N Line AWD Ultimate Red with Ultimate package/2023 ELANTRA N Line Ultimate Intense Blue 
is $45,404/$37,204/$34,554. Price includes Delivery and Destination charges of $1,925/$1,925/$1,775, levies and all applicable charges (excluding HST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may vary by dealer. *◊♦Offers 
available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is 
non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and 
maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com or 
see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners.

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

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

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

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

weekly weekly weekly $ 75$ 95 $ 70
at 6.99%at 6.99% at 6.99%
for 48 months with $795 down◊for 48 months with $1,095 down◊ for 48 months with $895 down◊

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

A cut above  
the competition. 
2023 TUCSON

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

Έ
νας άνδρας από το Μόντρεαλ συνελήφθη την Πέμπτη με κατηγορίες για τρομοκρα-
τία, αφού το RCMP ενήργησε βάσει πληροφοριών του Ομοσπονδιακού Γραφείου 
Ερευνών των ΗΠΑ.
Το RCMP είπε ότι οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 18χρονο Mohamed Amine Assal, ο 

οποίος κατάγεται από την περιοχή St-Laurent του Μόντρεαλ.
«Η ενσωματωμένη ομάδα επιβολής της εθνικής ασφάλειας του RCMP έλαβε πληροφορίες 
από το FBI και διεξήγαγε μια σύντομη έρευνα που μας επιτρέπει να έχουμε βάσιμους λόγους 
να φοβόμαστε ότι ο κ. Assal μπορεί να διαπράξει τρομοκρατικό αδίκημα», είπε την Πέμπτη 
η Cpl. Tasha Adams.
«Αυτή τη στιγμή, δεν επιβάλλονται κατηγορίες. Αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικα-
σία απόκτησης περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με αυτήν την έρευνα. Σε εξέλιξη 
βρίσκεται ένταλμα έρευνας στην κατοικία του ατόμου».
Το RCMP δεν διευκρίνισε ποιο ήταν το φερόμενο αδίκημα, σημειώνοντας ότι αποτελεί αντι-
κείμενο εν εξελίξει έρευνας. 
Ένα δελτίο τύπου του RCMP αναφέρει ότι η αστυνομική δύναμη έχει δεσμευτεί να αντιμε-
τωπίσει τον βίαιο εξτρεμισμό με θρησκευτικά κίνητρα.
Ο Assal αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα το 
απόγευμα σχετικά με μια δέσμευση για διατήρηση της ειρήνης. Σύμφωνα με τον Ποινικό 
Κώδικα, μια αίτηση ειρήνης που σχετίζεται με την τρομοκρατία εκδικάζεται από δικαστή 
επαρχιακού δικαστηρίου.

Το RCMP συνέλαβε ύποπτο στο 
Μόντρεαλ για τρομοκρατία μετά 
από πληροφορίες από το FBI

Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό 
της επαρχιακής κυβέρνησης για το 
2023 ως τώρα

Η επαρχιακή κυβέρνηση θα 
παρουσιάσει τον προϋπολογισμό 
αργά την Πέμπτη. Τι γνωρίζουμε ως 
τώρα...

Ε
λάχιστες λεπτομέρειες έχουν απο-
καλυφθεί για το τι θα περιληφθεί 
στον προϋπολογισμό. Ωστόσο, η 
κυβέρνηση απέσυρε μια σειρά α-

πό ανακοινώσεις φιλικές προς τις επιχει-
ρήσεις τις τελευταίες εβδομάδες, συμπε-
ριλαμβανομένης της έκπτωσης φόρου 
για τους κατασκευαστές.
Πιθανότατα θα υπάρξουν επίσης σημα-
ντικές επενδύσεις στην υγειονομική 
περίθαλψη, τη μακροχρόνια και κατ’ 
οίκον περίθαλψη και την οδική υποδομή.

Αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής:
- Ο υπουργός Οικονομικών Peter 
Bethlenfalvy άφησε 
να  ε ν νοηθε ί  τον 
Φεβρουάριο ότι ο 
π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ό ς 
θα αντικατοπτρίζει 
«συγκράτηση» από 
μια κυβέρνηση που 
έχει χρησιμοποιή-
σει προηγουμένως 
αυτή την ευκαιρία για 
να ξεκινήσει φιλικές 
προς τους ψηφοφό-
ρους πρωτοβουλίες 
οικονομικής προσιτότητας. Αυτό επανα-
λήφθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, 
όταν ο Bethlenfalvy είπε ότι η κυβέρνησή 
του θα ακολουθήσει μια «υπεύθυνη, 
στοχευμένη προσέγγιση» στον προϋπο-
λογισμό. Αργότερα διευκρίνισε ότι αυτό 
δεν σημαίνει περαιτέρω οικονομικές 
περικοπές.
- Η κυβέρνηση πιθανότατα θα προσπα-
θήσει να μειώσει περαιτέρω το επαρχι-
ακό έλλειμμα στον προϋπολογισμό του 
τρέχοντος έτους. Η επαρχία έχει δηλώσει 
προηγουμένως ότι ελπίζει να μειώσει το 
έλλειμμα στα 700 εκατομμύρια δολάρια 
έως το 2024-2025.
- Η επαρχία είπε ότι θα δαπανήσει 780 
εκατομμύρια δολάρια τα επόμενα τρία 
χρόνια για να δώσει στους κατασκευ-

αστές πίστωση φόρου εισοδήματος. Η 
πίστωση φόρου επενδυτικών επενδύ-
σεων στο Ontario Made Manufacturing 
παρέχει σε ιδιωτικές εταιρείες που ελέγ-
χονται από τον Καναδά πίστωση φόρου 
10 τοις εκατό με επιστροφή φόρου, 
ύψους έως και 2 εκατομμυρίων δολα-
ρίων ετησίως για κτίρια, μηχανήματα και 
εξοπλισμό.
- Η κυβέρνηση είπε επίσης ότι θα δαπα-
νήσει 224 εκατομμύρια δολάρια για την 
κατασκευή και την αναβάθμιση κέντρων 
εκπαίδευσης στο Οντάριο.
Πολύ λίγα έχουν ειπωθεί για τους άλλους 
τομείς. Την περασμένη εβδομάδα, ο 
υπουργός μακροχρόνιας περίθαλψης 
του Οντάριο είπε ότι η επαρχία θα ξοδέ-
ψει 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια για να 
βοηθήσει στην πρόσληψη και διατήρηση 
προσωπικού. Αυτό είναι μέρος του στό-

χου της επαρχίας να παρέ-
χει τέσσερις ώρες άμεσης 
φροντίδας την ημέρα έως 
τις 31 Μαρτίου 2025.
Ενδέχεται να υπάρχουν 
άλλες λεπτομέρειες σχε-
τικά με ορισμένα από τα 
εμβληματικά έργα υποδο-
μής της κυβέρνησης PC, 
συμπεριλαμβανομένων 
των Ontario Line, Bradford 
Bypass και Highway 413.
Οι δήμοι θα προσέχουν 

για χρηματοδότηση για να συμβάλουν 
στην αντιστάθμιση της απώλειας τελών 
ανάπτυξης που καταργήθηκαν ως μέρος 
της νομοθεσίας για τη στέγαση που ψηφί-
στηκε τον Νοέμβριο.
Η Ένωση Δήμων του Οντάριο είχε δηλώ-
σει προηγουμένως ότι οι κοινότητες 
ενδέχεται να στερούνται περίπου 5 δισε-
κατομμυρίων δολαρίων ως αποτέλε-
σμα του νέου νομοσχεδίου. Μόνο στο 
Τορόντο, η απώλεια τελών ανάπτυξης 
θα κοστίσει περίπου 230 εκατομμύρια 
δολάρια.
Ο υπουργός Δημοτικών Υποθέσεων και 
Στέγασης Steve Clark είπε ότι η επαρχία 
θα ξεκινήσει επίσης έναν έλεγχο τρίτων 
για τα δημοτικά οικονομικά σε «επιλεγ-
μένες κοινότητες».

CRTC: Εξετάζεται η αύξηση των 
τελών περιαγωγής ασύρματης 
σύνδεσης

Ο 
υπουργός Βιομηχανίας 
François-Philippe Champagne 
ζητά από την ομοσπονδιακή 
ρυθμιστική αρχή τηλεπικοι-

νωνιών να εξετάσει τα τέλη ασύρματης 
περιαγωγής, λέγοντας ότι ανησυχεί για 
τις εταιρείες που αυξάνουν τις τιμές τους 
ενώ οι λογαριασμοί τηλεφώνου σε άλλες 
δικαιοδοσίες γενικά μειώνονται.
Σε επιστολή προς την πρόεδρο και διευθύ-
νουσα σύμβουλο του CRTC Vicky Eatrides, 
ο Champagne αναφέρει ότι ο ασύρματος 
κωδικός της ρυθμιστικής αρχής δεν εμπο-
δίζει τους μεταφορείς να αυξήσουν τα τέλη διεθνούς περιαγωγής.
Ωστόσο, σημειώνει ότι ο κώδικας του CRTC περιλαμβάνει διατάξεις για την προστασία των 
καταναλωτών, όπως αυτές που απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών να ειδοποιούν 
τους χρήστες όταν βρίσκονται σε περιαγωγή σε άλλη χώρα και να αναστέλλουν τις χρεώ-
σεις χωρίς περαιτέρω συναίνεση μόλις ο χρήστης φτάσει τα 100 $ σε τέλη.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Telus και η Bell αύξησαν τις τιμές περιαγωγής στις ΗΠΑ και τη 
διεθνή περιαγωγή.
Ο Champagne λέει ότι οι εταιρείες θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τέτοιες αυξήσεις για 
να αυξήσουν το κόστος χωρίς να το γνωρίζουν οι καταναλωτές, καθώς η τιμή του αυτο-
κόλλητου που είναι πιο ορατή κατά την αγορά ενός προγράμματος τηλεφώνου παραμένει 
αμετάβλητη.
Ο υπουργός είχε προηγουμένως δώσει οδηγίες στον οργανισμό να εφαρμόσει νέους κανό-
νες για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, της οικονομικής προσιτότητας, 
του ανταγωνισμού και της καθολικής πρόσβασης.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Η 
Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, 
ως το αρμόδιο όργανο για θέματα παρα-
πληροφόρησης και ψευδών ειδήσεων, σε 
σχέση με δημοσιογράφους και Μέσα Ενη-

μέρωσης, ζήτησε και συμμετείχε στη σημερινή συ-
νεδρία της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, η οποία 
συνέχισε τη συζήτηση του «Νομοσχεδίου για την ποι-
νικοποίηση πράξεων ηλεκτρονικής επικοινωνίας διά 
δημόσιου δικτύου», το οποίο παρουσιάζεται ως νο-
μοσχέδιο που ποινικοποιεί τις ψευδείς ειδήσεις.
Η Πρόεδρος της ΕΔΔ, Έλλη Κοτζαμάνη, ανέπτυξε τη 
θέση ότι η όποια διάταξη στον Ποινικό Κώδικα, η 
οποία θα ρυθμίζει την ποινικοποίηση πράξεων ανα-
φορικά ευρύτερα με το διαδίκτυο και το δημόσιο 
δίκτυο επικοινωνιών δεν πρέπει καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο να παραβιάζει το συνταγματικά κατοχυρω-
μένο δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης, ούτε να 
επιτρέπει την a priori λογοκρισία δημοσιογράφων και 
Μέσων Ενημέρωσης.
Επιπλέον, η όποια συζήτηση για εφαρμογή μέτρων 
προς καταπολέμηση φαινομένων εξύβρισης ή προ-
σβολής της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής, 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των δημο-
σιογράφων και των Μέσων Ενημέρωσης, πρωτίστως 
δε το δικαίωμα του πολίτη στην ενημέρωση.
Τέλος, ότι στην όποια αναφορά στη νομοθεσία για 
διασπορά ψευδών ειδήσεων δια δημόσιου δικτύου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα πρέπει να είναι 
σαφής ο διαχωρισμός ανάμεσα στους απλούς χρή-

στες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και στους 
δημοσιογράφους ή/και στους χρήστες οι οποίοι είναι 
συνδεδεμένοι με επίσημα Μέσα Ενημέρωσης, τα 
οποία ούτως ή άλλως νοούνται σε αυτορύθμιση ως 
εκ του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.
Η Πρόεδρος της ΕΔΔ εξήγησε, επίσης, ότι η Επιτροπή 
έχει περιλάβει ειδική διάταξη για το θέμα της παρα-
πληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων στον ανα-
θεωρημένο και εκσυγχρονισμένο Κώδικα Δημοσιο-
γραφικής Δεντολογίας. Επιπλέον, ο Κώδικας περιλαμ-
βάνει, στις γενικές διατάξεις, αναφορά ενάντια στις 
ανοίκειες προσωπικές επιθέσεις και τους υβριστικούς 
και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, που διασύρουν 
την τιμή και υπόληψη προσώπων, καθώς και ειδική 
διάταξη για τα θέματα της προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής, και επί των διατάξεων αυτών νοείται η αυτο-
ρύθμιση δημοσιογράφων και ΜΕ.
Η ΕΔΔ άκουσε τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτρο-
πής, καθώς και άλλους φορείς, όπως ο Παγκύπριος 
Δικηγορικός Σύλλογος, να διευκρινίζουν πως πρό-
θεση δεν είναι ο περιορισμός του όποιου δικαιώ-
ματος των δημοσιογράφων, ούτε και να επιτρέψουν 
παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης.
Γι’ αυτό και το νομοσχέδιο παραπέφθηκε πίσω στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο ανέλαβε να ακού-
σει και να λάβει υπόψιν τις θέσεις και απόψεις όλων 
των φορέων των δημοσιογράφων και των ΜΕ, περι-
λαμβανομένης της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεο-
ντολογίας.

Στη Βουλή η ποινικοποίηση των fake news - 
Ζήτημα με την ελευθερία του λόγου

Αυξάνεται η προμήθεια ηλεκτρισμού από την 
Κυπριακή Δημοκρατία στα κατεχόμενα

Η 
παραγωγή ηλεκτρισμού από τις εγκατα-
στάσεις της «αρχής ηλεκτρισμού» και της 
ιδιωτικής εταιρείας ΑΚSA δεν επαρκούν 
για την κάλυψη των αναγκών και ως εκ 

τούτου προμηθεύονται ηλεκτρισμό από την Κυπρι-
ακή Δημοκρατία, που αυξάνεται, κι αυτό προκαλεί 
οικονομική ζημιά στην «αρχή», γράφει σήμερα η 
Χαλκίν Σεσί πρωτοσέλιδα.
Σύμφωνα με το ΓΤΠ, στο δημοσίευμα προστίθε-
ται ότι για την περίοδο Ιουλίου- Αυγούστου 2022, 
που είχαν τελειώσει τα καύσιμα στα κατεχόμενα, 
η «αρχή» προμηθεύτηκε (από την ΑΚSA) 15.000 
MWh και πλήρωσε 7 εκατομμύρια ευρώ (€0.40 ανά 
κwh), ενώ αν τα παρήγαγαν με ίδια μέσα θα κόστιζε 
4 εκατομμύρια. Η διαφορά των 3 εκατομμυρίων 
ευρώ αντιστοιχεί περίπου σε 60 εκατομμύρια ΤΛ.
Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, χρόνο με το χρόνο 
αυξάνεται η προμήθεια ηλεκτρισμού από την 
Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς μειώνεται η παρα-
γωγική δυνατότητα της «αρχής» και αυξάνεται η 

ζήτηση, ενώ υπό τους όρους της υφιστάμενης σύμ-
βασης η παραγόμενη ενέργεια από την ΑΚSA δεν 
επαρκεί.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίδει η εφημερίδα, η 
«αρχή» προμηθεύτηκε το 2020 από την Κυπριακή 
Δημοκρατία 11.926 MWh, το 2021 33.233 MWh και 
το 2022 50,200.
Στο μεταξύ, σήμερα με ανακοίνωσή της η συντε-
χνία των υπαλλήλων στην «αρχή ηλεκτρισμού» ανα-
κοίνωσε προειδοποιητική απεργία αύριο σε όλες 
τις κατεχόμενες περιοχές, διαμαρτυρόμενη για την 
επιχειρούμενη τροποποίηση του «περί δημοσίων 
προσφορών νόμο» που «θα δώσει νέες παραχωρή-
σεις στην AKSA», τον ιδιωτικό ηλεκτροπαραγωγό 
σταθμό.
Προειδοποιεί επίσης ότι εάν δεν γίνει ο απαραίτητος 
διαγωνισμός για τις νέες επενδύσεις στο εργοστάσιο 
ηλεκτροπαραγωγής της «Αρχής ηλεκτρισμού», θα 
προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες και σε επ’ αόρι-
στον απεργία.

Τ
ο θέμα των μεικτών γάμων στα κατεχόμενα αναδεικνύει σε εκτενές δη-
μοσίευμα του το Euronews.
Στο δημοσίευμα φιλοξενούνται οι δηλώσεις του 44χρονου Umit, ο 
οποίος αναφέρει ότι ο έποικος Τούρκος πατέρας του αφίχθη στα κατε-

χόμενα (το δημοσίευμα λανθασμένα χρησιμοποιεί τον όρο ‘’Βόρεια Κύπρο’’) 
ένα χρόνο μετά την τουρκική εισβολή και παντρεύτηκε την τ/κ μητέρα του για 
λίγο χρονικό διάστημα. Όπως καταγγέλλει ο 44χρονος, «παρά το γεγονός ότι 
γεννήθηκε και μεγάλωσε στο νησί και η μητέρα του είναι Κύπρια υπήκοος, 
θεωρείται διεθνώς ανιθαγενής».
Συμπληρώνει ότι έκανε αίτηση για έκδοση ταυτότητας από τις κυπριακές 
Αρχές το 2006, αλλά 17 χρόνια μετά, δεν έχει ακόμη επίσημη απάντηση για 
τον λόγο που δεν μπορεί να την αποκτήσει. «Συνέχιζα να πηγαινοέρχομαι στο 
υπουργείο κάθε 6 μήνες για να δω τι συμβαίνει με την αίτησή μου, αλλά δεν 
είχα απάντηση». Αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν θα πάρει ποτέ απά-
ντηση, οδήγησε την υπόθεση στο δικαστήριο.
Τα δύο παιδιά του Umit δεν μπόρεσαν επίσης να πάρουν την κυπριακή υπη-
κοότητα, παρά το γεγονός ότι η Τουρκοκύπρια μητέρα τους έχει την κυπριακή 
υπηκοότητα.
«Μπορεί να καθυστερήσουν την αίτησή μου επειδή ο πατέρας μου είναι 
Τούρκος υπήκοος,  αλλά τι γίνεται με τον 11χρονο γιο και την 9χρονη κόρη 
μου;» διερωτάται ο Umit. «Εγώ και ο σύντροφός μου, είμαστε και οι δύο από 
το νησί, γεννηθήκαμε εδώ, έχουμε πιστοποιητικά γέννησης από τις κυπριακές 
αρχές και συν ότι δεν είμαι καν Τούρκος πολίτης».
Προσθέτει επίσης: «Προσπάθησα να γίνω Τούρκος πολίτης αφού έχασα κάθε 
ελπίδα, δεν είχα άλλη επιλογή αλλά σύμφωνα με τα τουρκικά επίσημα αρχεία 
δεν υπάρχω».
Οι γονείς του Umit παντρεύτηκαν στα κατεχόμενα, αλλά οι γάμοι αυτοί δεν 
αναγνωρίζονται επίσημα από την Κυπριακή Δημοκρατία. Εκείνη την εποχή, 
οι νεόνυμφοι δεν ενημέρωσαν ούτε τις αρχές της Τουρκίας για τον γάμο τους 
στο νησί και σύμφωνα με τουρκικά αρχεία, οι γονείς του Umit δεν παντρεύ-
τηκαν ποτέ, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολο να αποδείξει την ταυτότητά του.
Ο Νομικός Αχιλλέας Χ. Αιμιλιανίδης μιλώντας στο Euronews, εξήγησε ότι «το 
1974 η Τουρκία εισέβαλε και έκτοτε κατέλαβε το βόρειο τμήμα του νησιού και 
το 1983 ανακήρυξε την κατεχόμενη περιοχή ως «τουρκική δημοκρατία της 
βόρειας Κύπρου» μια οντότητα που δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένη (εκτός 
από την Τουρκία)». «Η Κυπριακή Δημοκρατία κατηγορεί τακτικά την Τουρ-
κία ότι προσπαθεί να αλλάξει τον δημογραφικό χαρακτήρα της κατεχόμενης 
περιοχής μέσω της μεταφοράς εποίκων από την ηπειρωτική Τουρκία. Δεδομέ-
νου αυτού, η Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζει ότι η πιθανή νομιμοποίηση 
των Τούρκων εποίκων όχι μόνο θα τροποποιούσε τη δημογραφική δομή του 
νησιού και θα αποτελούσε συνεχή πηγή έντασης, αλλά θα απειλούσε περαι-
τέρω τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Δημοκρατίας, μια άποψη που έχει 
εγκρίθηκε και από το Συμβούλιο της Ευρώπης».
Σύμφωνα με τον καθηγητή Αιμιλιανίδη, η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας δεν λαμβάνει εύκολα αποφάσεις, καθώς οι περιοχές όπου τελείται ο 
γάμος δεν είναι υπό τον έλεγχό της και «συχνά δεν έχει επαρκή στοιχεία για 
να επιβεβαιώσει εάν πρόκειται για παράνομη εγκατάσταση ή όχι». Οι Τούρ-
κοι υπήκοοι μπορούν να επισκέπτονται το νησί μέσω των εισόδων που ελέγ-
χονται από τα κατεχόμενα και η Κυπριακή Δημοκρατία ορίζει οποιονδήποτε 
εισέρχεται στο νησί μέσω αυτών των συνόρων ως «παράνομο».
Σύμφωνα με το Euronews ακτιβιστές που βοηθούν όσους κινούνται νομικά 
κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας υποστηρίζουν ότι κάθε παιδί δικαιούται 
μια ιθαγένεια και οι τρέχουσες πρακτικές παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ολόκληρο το νησί ως μέρος της ΕΕ, αλλά οι ακτι-
βιστές διερωτώνται γιατί δεν γίνονται σεβαστές οι ευρωπαϊκές αξίες; Μερικοί 
ακτιβιστές, πίσω από μια πρωτοβουλία που ονομάζεται «Uncredentialeds» 
συλλέγουν τώρα υπογραφές για να καταθέσουν προσφυγή στην Επιτροπή 
Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Παιδιά μεικτών γάμων 
κινούνται κατά της ΚΔ
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Σ
ημαντικά ζητήματα αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων 
στην Κύπρο το 2022 περι-
ελάμβαναν αξιόπιστες α-

ναφορές για σκληρές συνθήκες 
στις φυλακές και στα κέντρα κρά-
τησης, ιδιαίτερα για τους αιτού-
ντες άσυλο, σύμφωνα με την έκ-
θεση του Υπουργείου Εξωτερικών 
των ΗΠΑ για τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα στην Κύπρο για το 2022.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, 
σημαντικά ζητήματα ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων περιελάμβαναν 
αξιόπιστες αναφορές για σκλη-
ρές συνθήκες στις φυλακές και 
στα κέντρα κράτησης, ιδιαίτερα 
για τους αιτούντες άσυλο, ουσι-
αστική παρέμβαση στην ελευθε-
ρία του συνεταιρίζεσθαι των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, επα-
ναπροώθηση αιτούντων άσυλο, 
καθώς και εγκλήματα που περι-
λαμβάνουν βία ή απειλές βίας που 
στοχεύουν μέλη εθνικών ή εθνο-
τικών μειονοτήτων, συμπεριλαμ-
βανομένων αλλοδαπών αιτού-
ντων άσυλο.
Η κυβέρνηση, αναφέρεται, έλαβε 
ορισμένα μέτρα για τη διερεύ-
νηση, τη δίωξη και την τιμωρία 
αξιωματούχων που κατηγορού-
νται για παραβιάσεις των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων και πράξεις 
διαφθοράς, αν και υπήρχαν περι-
ορισμένες περιπτώσεις ατιμωρη-
σίας.
Όσον αφορά στα κατεχόμενα, η 
έκθεση σημειώνει ως σημαντικά 
ζητήματα ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων αξιόπιστες αναφορές για 
σοβαρούς περιορισμούς στην 
ελευθερία της έκφρασης και των 
μέσων ενημέρωσης.
Σχετικά με τα βασανιστήρια και 
την απάνθρωπη, ταπεινωτική 
μεταχείριση, η έκθεση για την 
Κύπρο αναφέρει ότι «η αστυνο-
μία και οι τοπικές αρχές στη Χλώ-
ρακα στόχευσαν και κακομετα-
χειρίστηκαν αιτούντες άσυλο και 

πρόσφυγες αναγκάζοντάς τους να 
εγκαταλείψουν ένα συγκρότημα 
διαμερισμάτων που ο αξιωματού-
χος της επαρχίας Πάφου κήρυξε 
ακατάλληλο για κατοικία, επειδή 
η παροχή πόσιμου νερού ήταν 
ακατάλληλη για κατανάλωση». 
Μια ΜΚΟ ανέφερε ότι η αστυνο-
μία μπήκε σε μερικά από τα δια-
μερίσματα χωρίς δικαστικά εντάλ-
ματα και εκφόβισε τους ένοικους 
που αρνήθηκαν να εγκαταλεί-
ψουν το κτίριο, σύμφωνα με την 
έκθεση.
Στην έκθεση του αμερικανι-
κού ΥΠΕΞ αναφέρεται επίσης 
ότι ο υπερπληθυσμός παραμέ-
νει πρόβλημα στο Τμήμα Φυλα-
κών Κύπρου. Η χωρητικότητα  
είναι 543 και ο μέγιστος αριθ-
μός κρατουμένων κατά τη διάρ-
κεια του έτους ήταν 998. Γίνεται 
αναφορά  επίσης στον θάνατο του 
Τουρκοκύπριου κρατούμενου 
Tansu Cidan στο κελί του. Έντεκα 
κρατούμενοι συνελήφθησαν σε 
σχέση με τη δολοφονία και έξι 
δεσμοφύλακες τέθηκαν σε δια-
θεσιμότητα εν ανα-
μονή του αποτελέ-
σματος της έρευ-
νας.
Σχετικά με το Πουρ-
νάρα, σημειώνει  
ότι η Ύπατη Αρμο-
σ τ ε ία του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυ-
γες περιέγραψε το 
κέντρο υποδοχής μεταναστών, 
που σχεδιάστηκε για να φιλοξε-
νεί έως και 1.000 νεοαφιχθέντες 
για 72 ώρες πριν από τη μετε-
γκατάσταση σε πιο μόνιμη στέ-
γαση, ως «de facto κέντρο κρά-
τησης» για αιτούντες άσυλο. Το 
κέντρο στέγασε περισσότερους 
από 3.000 αιτούντες άσυλο τον 
Δεκέμβριο, σύμφωνα με αναφο-
ρές ΜΚΟ. Σύμφωνα με την κυβέρ-
νηση, ο πληθυσμός του κέντρου 
περιελάμβανε περίπου 270 ασυ-

νόδευτους ανηλίκους ηλικίας 15 
έως 18 ετών, με έως και 15 ασυ-
νόδευτους ανηλίκους να φιλοξε-
νούνται σε κάθε δωμάτιο. Όσον 
αφορά την πρόσβαση στο άσυλο, 
η έκθεση αναφέρει ότι λόγω της 
σημαντικής αύξησης των αιτημά-
των ασύλου κατά τη διάρκεια του 
έτους και των μεγάλων καθυστε-
ρήσεων στην εξέταση των αιτή-
σεων, εκκρεμούσαν 29.715 αιτή-
σεις ασύλου έως τα τέλη Δεκεμ-
βρίου, 10.907 περισσότερες από 
τον αριθμό στο τέλος του 2021.
Αναφορά γ ίνε ται και σ την 
σύσταση του Διοικητικού Δικα-
στηρίου Διεθνούς Προστασίας  
για την εξέταση των προσφυγών 
για άσυλο, ωστόσο, παρά την 
αύξηση του αριθμού των δικα-
στών παρέμεινε μια συσσώρευση 
8.013 προσφυγών που εκκρεμού-
σαν στο τέλος του έτους.
Κάνει αναφορά σε καταγγελίες 
ΜΚΟ και ΜΜΕ ότι το προσω-
πικό στο κέντρο υποδοχής Πουρ-
νάρα, και η αστυνομία υπέβαλαν 
αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες 

σε σωματική και 
λεκτική κακοποί-
ηση. Επιπλέον, η 
έκθεση αναφέρει 
ότι οι μετανάστες 
συνέχισαν να αντι-
μετωπίζουν σημα-
ντικά εμπόδια στην 
εξασφάλιση στέ-
γασης ενώ βρίσκο-

νταν στο Πουρνάρα.
Σχετικά με τη διαφθορά, η έκθεση 
σημειώνει ότι υπήρξαν πολ-
λές αναφορές κρατικής διαφθο-
ράς κατά τη διάρκεια του έτους. 
Υπενθυμίζει ότι στις 14 Ιουλίου, η 
κυβέρνηση απήγγειλε κατηγορίες 
σχετικά με διαφθορά εναντίον 
του πρώην προέδρου της Βου-
λής των Αντιπροσώπων, Δημήτρη 
Συλλούρη, του πρώην μέλους της 
Βουλής των Αντιπροσώπων Χρι-
στάκη Τζιοβάνη και δύο άλλων 

ατόμων που εμφανίστηκαν στο 
ρεπορτάζ του Al-Jazeera τον 
Οκτώβρη του 2020.
Εξάλλου, η έκθεση σημειώνει ότι 
από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμ-
βριο, η αστυνομία διερεύνησε 
45 περιπτώσεις βιασμού και 165 
περιπτώσεις σεξουαλικής κακο-
ποίησης. Την ίδια περίοδο, η 
αστυνομία έλαβε 2.104 καταγγε-
λίες για ενδοοικογενειακή βία. Η 
αστυνομία ερεύνησε 840 από τις 
περιπτώσεις που αναφέρθηκαν 
και κατέθεσε 496 υποθέσεις στο 
δικαστήριο. Από τον Ιανουάριο 
έως τον Νοέμβριο, η αστυνομία 
ερεύνησε 44 περιπτώσεις σεξου-
αλικής παρενόχλησης και μέχρι 
τον Νοέμβριο είχε ασκήσει δίωξη 
σε 23 από αυτές τις υποθέσεις.
Επιπλέον, αναφέρει ότι άτομα 
LGBTQI+ αντιμετώπισαν σημαντι-
κές κοινωνικές διακρίσεις, συμπε-
ριλαμβανομένης της πιθανής βίας, 
ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές. 
Όσον αφορά την καταναγκαστική 
ή υποχρεωτική εργασία, η έκθεση 
αναφέρει ότι η κοινότητα των 
Ρομά και οι αιτούντες άσυλο είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εκμετάλ-
λευση, την καταναγκαστική εργα-
σία, σύμφωνα με ΜΚΟ.
Επιπλέον, σημειώνει η έκθεση, 
παρά το νομικό πλαίσιο, το Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων δεν εφάρμοσε απο-
τελεσματικά τη νομοθεσία που 
διέπει τα εργασιακά και εργασι-
ακά θέματα όσον αφορά τις γυναί-
κες. Ο νόμος απαιτεί ίση αμοιβή 
για ίση εργασία, αλλά αυτό συχνά 
δεν μεταφράζεται στην πράξη. Οι 
γυναίκες υπέστησαν διακρίσεις σε 
τομείς όπως η πρόσληψη, η επαγ-
γελματική εξέλιξη, οι συνθήκες 
απασχόλησης και οι αμοιβές. Τα 
στοιχεία της Eurostat έδειξαν ότι 
η μέση διαφορά αμοιβών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών ήταν 9% το 
2020, αναφέρει η έκθεση του Στέιτ 
Ντιπάρντμεντ.

Την ερχόμενη Τετάρτη ξεκινά 
στη Βουλή η συζήτηση της πρό-
τασης για κατάργηση των εξε-
τάσεων τετραμήνων, δήλωσε 
σήμερα ο Πρόεδρος της Κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής Παι-
δείας και Βουλευτής του ΔΗΚΟ, 
Παύλος Μυλωνάς.
Σε δηλώσεις του μετά από τη 
συνεδρία της Επιτροής και απα-
ντώντας σε ερώτηση αν τον 
καλύπτει η χθεσινοβραδινή 
τοποθέτηση της Υπουργού Παι-
δείας, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, για 
τις εξετάσεις τετραμήνων, ο κ. 
Μυλωνάς είπε ότι την ερχόμενη 
Τετάρτη θα ξεκινήσει η συζή-
τηση της πρότασης νόμου του 
ΑΚΕΛ για κατάργηση των εξε-
τάσεων τετραμήνων. Διευκρί-
νισε ότι η Επιτροπή Παιδείας θα 
περιμένει, «από σεβασμό προς 
τα πλαίσια που καθορίζονται 
από το Σύνταγμα, την Υπουργό 
να υποβάλει την πρότασή της 
για το β’ τετράμηνο» και εξέ-
φρασε την ελπίδα ότι αυτό θα 
γίνει το συντομότερο δυνατόν.
Τον Ιούνιο, συνέχισε ο Πρόε-
δρος της Επιτροπής Παιδείας, 
«θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι 
(εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) 
ποια θα είναι η διαδικασία αξι-
ολόγησης των μαθητών για τη 
νέα σχολική χρονιά». «Ο χρό-
νος είναι ελάχιστος, δεν έχουμε 
καμία πρόθεση να καθυστερή-
σουμε, ούτε θα δεχθούμε καθυ-
στερήσεις», είπε, προσθέτοντας 
ότι ο διάλογος πρέπει να ολο-
κληρωθεί στα τέλη Ιουνίου για 
να πάει η πρόταση για το νέο 
σύστημα αξιολόγησης στην 
Ολομέλεια.  
Σε δικές του δηλώσεις, ο Γιώρ-
γος Κάρουλλας, Βουλευτής του 
ΔΗΣΥ, ανέφερε ότι «πρέπει να 
στοχεύουμε στην οικοδόμηση 
ενός αντικειμενικού και αξιό-
πιστου ποσοτικού συστήμα-
τος αξιολόγησης τόσο για τους 
μαθητές/τις μαθήτριες όσο και 
για τη μαθησιακή διαδικασία, 
δηλαδή ενός ορθολογικού πλαι-
σίου κατάδειξης αδυναμιών και 
πλεονεκτημάτων για τη συνεχή 
βελτίωση του εκπαιδευτικού 
μας συστήματος».

Ξεκινά στη Βουλή 
η συζήτηση της 
πρότασης για 
κατάργηση των 
τετραμήνων

Έκθεση Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Κύπρο: Αναφορές 
σε Συλλούρη, Φυλακές και Πουρνάρα
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διεθνή νέα

Η Φινλανδία υπέβαλε αίτημα να 
ενταχθεί στην Ευρωατλαντική 
Συμμαχία τον Μάιο του 2022, 
μετά τον πόλεμο της Ρωσίας στην 
Ουκρανία

Τ
ον νόμο για την ένταξη της Φινλανδί-
ας στο ΝΑΤΟ υπέγραψε σήμερα, κα-
τά τη διάρκεια τελετής, ο πρόεδρος 
της χώρας Σάουλ Νιινίστο.

«Η Φινλανδία είναι έτοιμη να ενταχθεί στην 
αμυντική συμμαχία του ΝΑΤΟ» έγραψε στο 
Twitter.
Η Φινλανδία, που μοιράζεται 1.300 χλμ 
συνόρων με τη Ρωσία υπέβαλε το αίτημα 
για ένταξη στη Συμμαχία πέρυσι τον Μάιο 
και μετά τον φόβο που προκάλεσε ο πόλε-
μος της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Αρχικά, το αίτημα είχε υποβληθεί μαζί με τη 
Σουηδία, ωστόσο το Ελσίνκι κόβει πρώτο το 
νήμα μετά το τουρκικό βέτο στη Στοκχόλμη 

αλλά και την κωλυσιεργία της Ουγγαρίας.
Μια νομοθεσία που ενσωματώνει τις ιδρυ-
τικές συνθήκες του ΝΑΤΟ στη φινλανδική 
νομοθεσία ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο στο 
Ελσίνκι την 1η Μαρτίου.
Η Ουγγαρία και η Τουρκία, τα μόνα μέλη 
του ΝΑΤΟ που δεν έχουν ακόμη επικυρώ-
σει την ένταξη της Φινλανδίας, έχουν επιση-
μάνει και οι δύο ότι θα το κάνουν σύντομα.
Λίγο νωρίτερα σήμερα η Επιτροπή Εξωτερι-
κών Υποθέσεων του τουρκικού Κοινοβου-
λίου ενέκρινε το νομοσχέδιο με το οποίο 
επικυρώνεται το αίτημα ένταξης της Φινλαν-
δίας στο ΝΑΤΟ, μετέδωσε η κρατική τηλεό-
ραση TRT Haber. Παράλληλα την ερχόμενη 
Δευτέρα η Βουδαπέστη έχει ανακοινώσει 
ότι θα θέσει προς ψήφιση την επικύρωση 
της ένταξης της Φινλανδίας στη Συμμαχία.
Ωστόσο ασαφές παραμένει το μέλλον της 
ένταξης της Σουηδίας, καθώς η Τουρκία επι-
μένει στα εμπόδια που εγείρει ενώ η Ουγ-
γαρία συνεχίζει να κωλυσιεργεί.

Ο 
Ταγ ίπ Ερν τογάν φαίνε-
ται να κάνει πίσω σε καί-
ρια ζητήματα σχολιάζει το 
δημοσ ιογραφικό δίκ τυο 

Redaktionsnetzwerk Deutschland, όπως 
αναφέρει η Deutsche Welle. 
Ενώ οι δυτικές χώρες ανέστειλαν την 
εναέρια κυκλοφορία με τη Ρωσία, «ο 
αριθμός των πτήσεων μεταξύ Ρωσίας 
και Τουρκίας έχει τριπλασιαστεί από 
την αρχή του πολέμου», γράφει ο Γκερντ 
Χέλερ στο δημοσιογραφικό δίκτυο. Το 
περασμένο καλοκαίρι υπήρχαν πάνω 
από 100 πτήσεις μεταξύ των δύο χωρών 
σε ορισμένες ημέρες. 
«Οι Ρώσοι επισκέπτες 
είναι η σημαντικότερη 
πελατεία της τουριστικής 
βιομηχανίας της Τουρ-
κίας», αναφέρει το RND.
Από τις αρχές της περα-
σμένης εβδομάδας, η 
Τουρκία σταμάτησε να 
ανεφοδιάζει ρωσικά 
αεροσκάφη. «Με τις κυρώσεις για τα 
καύσιμα, η Τουρκία υπέκυψε στην αυξα-
νόμενη πίεση από τις ΗΠΑ», σχολιάζει 
το RND. «Η Ουάσιγκτον είναι από καιρό 
δυσαρεστημένη που η Τουρκία έχει γίνει 
η κορυφαία χώρα διέλευσης για Ρώσους 
ξένους ταξιδιώτες».
«Μέχρι στιγμής, η Τουρκία, παρά το 
γεγονός ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ, δεν 
έχει εφαρμόσει καμία από τις κυρώ-
σεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία από 
τη Δύση. Έτσι έγινε ο σημαντικότερος 
κόμβος του ρωσικού εξωτερικού εμπο-
ρίου». Στις αρχές Μαρτίου όμως, η τουρ-
κική κυβέρνηση διέκοψε τη διαμετακό-
μιση εμπορευμάτων υπό τις κυρώσεις 
της Δύσης στη Ρωσία, η οποία μέχρι τότε 

ανθούσε. Η Άγκυρα έχει διαβεβαιώσει 
προφορικά τις ΗΠΑ και την ΕΕ ότι δεν 
θα φτάσουν άλλα αγαθά στη Ρωσία που 
εμπίπτουν στις κυρώσεις, αναφέρουν 
δυτικοί διπλωμάτες.
«Η αλλαγή αυτή δεν έρχεται αποκλει-
στικά με τη δική της ελεύθερη βού-
ληση», σημειώνει το δίκτυο. Από 
τον καταστροφικό σεισμό στις αρχές 
Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν εξαρτάται περισσότερο από 
ποτέ από την υποστήριξη των ΗΠΑ και 
της ΕΕ, τόσο οικονομική όσο και πολι-
τική. «Πιθανές κυρώσεις των ΗΠΑ ή της 

ΕΕ είναι το τελευταίο 
πράγμα που χρειάζεται 
ο Ερντογάν τώρα, επτά 
εβδομάδες πριν από τις 
εκλογές.»
Αυτό εξηγεί και την υπο-
χώρηση του Ερντογάν 
στη διαμάχη για την επέ-
κταση του ΝΑΤΟ προς 
Βορρά. Ο Τούρκος ηγέ-

της άναψε τελικά το πράσινο φως για την 
ένταξη της Φινλανδίας την περασμένη 
Παρασκευή. «Ακόμη και στη διαλυμένη 
σχέση με τη γειτονική Ελλάδα υπάρχει 
ακόμη μια αχτίδα ελπίδας», σχολιάζει το 
RND: «Σε συνάντηση μεταξύ του Έλληνα 
υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια και 
του Τούρκου συναδέλφου του και «αγα-
πητού φίλου» Μεβλούτ Τσαβούσογλου 
τη Δευτέρα, ο Τσαβούσογλου υποσχέ-
θηκε την υποστήριξή του στην προσπά-
θεια της Ελλάδας για μια θέση στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε αντάλ-
λαγμα, η Αθήνα θέλει να υποστηρίξει 
την υποψηφιότητα της Τουρκίας για τη 
Γενική Γραμματεία του Διεθνούς Ναυτι-
λιακού Οργανισμού».

Deutsche Welle: «Γιατί ο Ταγίπ 
Ερντογάν κάνει πίσω, ακόμα και στα 
ελληνοτουρκικά»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Φινλανδία: Στην τελική ευθεία η 
ένταξη στο ΝΑΤΟ – Υπέγραψε τον 
νόμο ο πρόεδρος της χώρας 

Η αύξηση αποδίδεται από τη 
στατιστική υπηρεσία στην 
προσέλκυση μεταναστών για 
την ανανέωση του εργατικού 
δυναμικού - Στόχος της κυβέρνησης 
Τριντό 500.000 αφίξεις τον χρόνο 
ως το 2025

Κ
ατά περισσότερους από ένα εκα-
τομμύριο ανθρώπους μεγάλωσε 
το 2022 ο πληθυσμός του Κανα-
δά, ανέφερε η στατιστική υπηρε-

σία της χώρας.
Η χώρα έχει πλέον -κατ’εκτίμηση- 
39.566.248 κατοίκους από 38.516.138 το 
2021, μια αύξηση 2,7% που και αυτή είναι 
η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από 
το 1957.
Η αύξηση αποδίδεται από τη στατιστική 
υπηρεσία στην προσέλκυση μεταναστών 
για να αντιμετωπιστούν και οι ελλείψεις 
στο προσωπικό, αλλά και για να αναστρα-
φεί η τάση γήρανσης του πληθυσμού. Το 
96% του νέου αυτού πληθυσμού ήταν 

μετανάστες από τρίτες χώρες
Η εισροή πληθυσμού έχει και κάποιες 
επιπτώσεις, επισημαίνει η στατιστική 
αρχή, που σχετίζονται με τη στέγαση, τις 
υποδομές και την παροχή υπηρεσιών.
Η κυβέρνηση του Τζάστιν Τριντό έχει προ-
σπαθήσει να προσελκύσει περισσότε-
ρους μετανάστες στη χώρα, με στόχο να 
φτάσει ο αριθμός τους 500.000 τον χρόνο 
ως το 2025. Πολλοί είναι από ζώνες πολε-
μικών συγκρούσεων (όπως την Ουκρα-
νία) ή ανθρωπιστικών κρίσεων (όπως την 
Τουρκία και τη Συρία μετά τον σεισμό).

Ο Καναδάς κέρδισε ένα εκατομμύριο 
πολίτες σε ένα χρόνο 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της World 
Athletics επέλεξε να προστατέψει 
την κατηγορία των γυναικών, 
αποκλείοντας τις transgender 
αθλήτριες - Νέοι περιορισμοί και 
για τις διαφυλικές

Μ
ετά από διαβουλεύσεις μη-
νών, το Διοικητ ικό Συμ-
βούλιο της Διεθνούς Ομο-
σπονδίας Στ ίβου (World 

Athletics) ανακοίνωσε τις αποφάσεις του 
σχετικά με τις transgender (διεμφυλικές), 
αλλά και τις intersex (διαφυλικές) αθλή-
τριες και το δικαίωμα συμμετοχής τους 
στις διεθνείς διοργανώσεις του κλασικού 
αθλητισμού.
Όσον αφορά τους transgender αθλη-
τές και αθλήτριες, το Συμβούλιο συμ-
φώνησε να αποκλείσει 
τους αθλητές και αθλή-
τριες που έχουν περάσει 
την ανδρική εφηβεία από 
τους αγώνες της Παγκό-
σμιας Κατάταξης γυναι-
κών από τις 31 Μαρτίου 
2023.
Στις διαβουλεύσεις που 
προηγήθηκαν συμμετεί-
χαν εκπρόσωποι των εθνικών Ομοσπον-
διών, της Παγκόσμιας Ακαδημίας Προ-
πονητών Στίβου, της Επιτροπής Αθλη-
τών, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής 
καθώς και αντιπροσωπευτικών ομάδων 
τρανσέξουαλ και ανθρωπίνων δικαιωμά-
των.
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων έπεσε 
στο τραπέζι η ιδέα που απαιτούσε από 
τους transgender αθλητές να διατηρούν 
τα επίπεδα τεστοστερόνης τους κάτω από 
το όριο των 2,5nmol/L για 24 μήνες, προ-
κειμένου να μπορούν να αγωνίζονται διε-
θνώς στην κατηγορία γυναικών, ωστόσο 
η τελική απόφαση είναι οριστικός απο-
κλεισμός των τρανστζέντερ από την κατη-
γορία των γυναικών.
«Η απόφαση πάρθηκε από τη γενική 
αρχή που είναι η προστασία της γυναι-
κείας κατηγορίας, αλλά δεν λέμε όχι για 
πάντα», εξήγησε ο Λόρδος Σεμπάστιαν 
Κόε, πρόεδρος της World Athletics, προ-
αναγγέλοντας τη σύσταση μιας ειδικής 
ομάδας εργασίας που θα συνεχίζει να 
εξετάζει το συγκεκριμένο θέμα.
Η εν λόγω ομάδα θα περιλαμβάνει έναν 

ανεξάρτητο πρόεδρο, έως τρία μέλη του 
Συμβουλίου της World Athletics, δύο 
αθλητές από την Επιτροπή Αθλητών, έναν 
αθλητή/αθλήτρια τρανσέξουαλ, τρεις 
εκπροσώπους των Ομοσπονδιών μελών 
και εκπροσώπους του Τμήματος Υγείας 
και Επιστήμης του Παγκόσμιου Αθλητι-
σμού.
Η αρμοδιότητά της θα είναι να συμβου-
λεύεται ειδικά τους αθλητές-διαφυλικούς 
για να ζητά τις απόψεις τους σχετικά με 
τους αγώνες στίβου, να επανεξετάζει ή/
και να αναθέτει πρόσθετη έρευνα όπου 
υπάρχει σήμερα περιορισμένη έρευνα 
και να υποβάλλει συστάσεις στο Συμβού-
λιο.
«Οι αποφάσεις είναι πάντα δύσκολες 
όταν αφορούν αντικρουόμενες ανάγκες 
και δικαιώματα μεταξύ διαφορετικών 
ομάδων, αλλά συνεχίζουμε να έχουμε την 

άποψη ότι πρέπει να δια-
τηρήσουμε τη δικαιοσύνη 
για τ ις αθλήτριες πάνω 
από όλες τις άλλες εκτιμή-
σεις», συμπλήρωσε ο Κόε 
και κατέληξε λέγοντας:
«Θα μας καθοδηγεί πάντα 
σ ’ αυτό το ζήτημα, η 
οποία αναπόφευκτα θα 
αναπτυχθεί τα επόμενα 

χρόνια. Καθώς θα υπάρχουν περισσό-
τερα στοιχεία, θα επανεξετάσουμε τη 
θέση μας, αλλά πιστεύουμε ότι η ακεραι-
ότητα της κατηγορίας των γυναικών στον 
στίβο είναι υψίστης σημασίας».
Όσον αφορά τις διαφυλικές αθλήτριες 
(Differences in sex development) οι νέοι 
επικαιροποιημένοι κανονισμοί θα απαι-
τούν να μείωσουν τα επίπεδα τεστοστε-
ρόνης τους
κάτω από το όριο των 2,5 nmol/L για του-
λάχιστον 24 μήνες, πριν αποκτήσουν το 
δικαίωμα για να αγωνιστούν διεθνώς 
στην κατηγορία γυναικών σε οποιοδή-
ποτε αγώνισμα.
Για όσες αθλήτριες (της συγκεκριμένης 
κατηγορίας) είχε δοθεί άδεια να συμ-
μετέχουν σε συγκεκριμένα αγωνίσματα 
(αγώνες δρόμου από 400μ. έως 1 μίλι) θα 
θεσπιστούν ειδικές διατάξεις που θα τις 
υποχρεώνουν να κατεβάσουν τα επίπεδα 
τεστοστερόνης τους κάτω από 2,5nmol/L 
για τουλάχιστον έξι μήνες, προτού απο-
κτήσουν δικαίωμα να αγωνιστούν ξανά.
Όλοι οι παραπάνω κανονισμοί θα τεθούν 
σε ισχύ από την 31η Μαρτίου 2023.

Ο 
Ντόναλντ Τραμπ δημιούργησε 
την ψευδή εντύπωση ότι θα συλ-
ληφθεί και οδήγησε Ρεπουμπλι-
κάνους εκλεγμένους αξιωματού-

χους να αναμειχθούν στην έρευνα της ει-
σαγγελίας για τον πρώην πρόεδρο, ανέφε-
ρε την Πέμπτη το γραφείο της εισαγγελίας 
του Μανχάταν.
«Η επιστολή σας... αφορά μια άνευ προ-
ηγουμένου έρευνα για μια εκκρεμή υπό-
θεση δίωξης σε τοπικό επίπεδο. Η επιστολή 
εστάλη αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δημιούρ-
γησε την ψευδή εντύπωση ότι θα συλλη-
φθεί και οι δικηγόροι του φέρεται να σας 
προέτρεψαν να παρέμβετε», υπογραμμί-
ζει επιστολή του γραφείου του εισαγγελέα 
Άλβιν Μπραγκ προς τρεις Ρεπουμπλικά-
νους στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Ένα σώμα ενόρκων συγκλήθηκε από τον 
Μπραγκ τον Ιανουάριο και άρχισε να 

ακούει τα αποδεικτικά στοιχεία για τον 
ρόλο του Τραμπ στην πληρωμή χρημάτων 
στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, λίγες 
μέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 
2016, τις οποίες κέρδισε ο μεγιστάνας. Η 
Ντάνιελς, της οποίας το πραγματικό όνομα 
είναι Στέφανι Κλίφορντ, είπε ότι έλαβε τα 
χρήματα με αντάλλαγμα τη σιωπή της για 
μια σεξουαλική επαφή που είχε με τον 
Τραμπ το 2006.
Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος συνε-
χίζει να δηλώνει αθώος για την υπόθεση, 
ισχυριζόμενος ότι η εισαγγελική έρευνα 
έχει πολιτικά κίνητρα.
Η επιστολή από το γραφείο του Μπραγκ 
ανέφερε ότι οι τρεις πρόεδροι επιτροπών 
της Βουλής αναζήτησαν μη δημόσιες πλη-
ροφορίες σχετικά με μια εκκρεμή ποινική 
έρευνα, η οποία είναι εμπιστευτική σύμ-
φωνα με τον πολιτειακό νόμο.

διεθνή νέα

Ο Τραμπ δημιούργησε την ψευδή 
εντύπωση ότι θα συλληφθεί, αναφέρει η 
εισαγγελία του Μανχάταν

Τέλος από τους αγώνες στίβου 
γυναικών οι τρανς που έζησαν την 
εφηβεία τους ως άνδρες 

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Παντρεύτηκε η 
ανιψιά της Λαίδη Αμέλια Σπένσερ 
Με τον αγαπημένο της, Γκρεγκ 
Μάλετ, ήταν ζευγάρι επί 14 χρόνια 
- Ο γάμος του ζευγαριού έγινε στο 
Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής

Β
έρα στο... δεξί έβαλε η ανιψιά της 
πριγκίπισσας Νταϊάνα, λαίδη Α-
μέλια Σπένσερ επισημοποιώντας 
την πολύχρονη σχέση της με τον 

αγαπημένο της Γκρεγκ Μάλετ. Η λαμπερή 
γαμήλια τελετή έγινε στο Κέιπ Τάουν της 
Νότιας Αφρικής.
Το ζευγάρι, που είναι μαζί 14 χρόνια, 
γιόρτασε τον έρωτά του στη φάρμα «La 
Cotte», σύμφωνα με την βρετανική εφη-
μερίδα «Daily Mail».
Ορισμένα από τα μέλη της οικογένειάς 
της που παρευρέθηκαν στο γάμο ήταν η 
δίδυμη αδερφή της 30χρονης Aμέλια, 
Λαίδη Ελίζα και τα άλλα δύο αδέρφια 
τους, λαίδη Κίτι και ο αδελφός τους Σάμι-
ουελ.
Η βρετανική εφημερίδα έσπευσε να τονί-
σει ότι, ο πατέρας της νύφης, Ερλ Τσαρλς 
Σπένσερ, δεν παραβρέθηκε στη σημαντι-
κότερη μέρα της κόρης του.
Κι αυτό γιατί ήθελε να αποφύγει την 
πρώην σύζυγό του, Βικτόρια Άιτκεν, 
μητέρα της Αμέλια. O Tσαρλς Σπένσερ 

ήταν άπιστος στον έγγαμο βίο τους και 
μετά το διαζύγιο, πήρε αποστάσεις από 
την πρώην του και τα τέσσερα παιδιά που 
απέκτησαν.
Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «Le 
Parisien», το ερωτευμένο ζευγάρι -Αμέ-
λια και Γκρεγκ- ήταν αρκετά διακριτικό 
ενόψει της μεγάλης του μέρας στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και δεν προέβη 
σε σχόλια για το ποιος ήταν και ποιος δεν 
ήταν στη γαμήλια τελετή.
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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

Ευερέθιστο παιδί: Πώς να το 
βοηθήσετε

Ό
λοι μας – από έναν ενήλικα 
μέχρι και ένα παιδί – χρησι-
μοποιούμε μια ποικιλία α-
μυντικών μηχανισμών στην 

καθημερινή μας ζωή.
Οι μηχαν ισμοί άμυνας μας επιτρέ-
πουν να ρυθμίζουμε τα συναισθήματά 
μας όταν αντιμετωπίζουμε άγχος που 
προέρχεται από το περιβάλλον μας ή 
άγχος που προέρχεται από τον εαυτό 
μας.
Ορισμένοι αμυντικοί μηχανισμοί μας 
βοηθούν να προσαρμοστούμε απο-
τελεσματικότερα στην κοινωνική μας 
κατάσταση, ενώ άλλοι μας χειροτε-
ρεύουν τα πράγματα.
Γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό ότι 
τα παιδιά, ιδίως τα ευάλωτα, δυσκο-
λεύονται να βιώσουν επώδυνα συναι-

σθήματα.
Για να αποφύγει να ν ιώσει άσχημα, 
το παιδί προστατεύει τον εαυτό του 
με διάφορες τεχνικές, όπως η απομό-
νωση, η απομάκρυνση από την οικο-
γένεια και τους φίλους ή η άρνηση ότι 
νιώθει προβληματισμένο.

Ο θυμός είναι πιο έυκολο συναί-
σθημα από τη λύπη για το παιδί
Τα παιδιά που έχουν την τάση να είναι 
ευερέθιστα μπορεί να μπλοκάρουν (να 
αμυνθούν ενάντια στην επίγνωση) τα 
άσχημα, επώδυνα συναισθήματα και 
αντ’ αυτού να αναστατωθούν. Μπορεί 
να φωνάξουν, να θυμώσουν, να πετά-
ξουν αν τ ικείμενα σ τ ις οικογένειες, 
τους φίλους και τους δασκάλους τους.
Με άλλα λόγια, τα ξεσπάσματα τους 
επιτρέπουν να αποφύγουν να νιώσουν 
τα επώδυνα συναισθήματά τους. Είναι 
ευκολότερο να είναι θυμωμένοι παρά 
να νιώθουν θλίψη. Τέτοιες συμπερι-
φορές, όμως, μπορεί να οδηγήσουν 
σε σοβαρές τιμωρητικές αντιδράσεις. 
Το γεγονός αυτό μόνο επιδεινώνει την 

κατάσταση.

Γιατί είναι πολύτιμο για τους 
γονείς να κατανοήσουν τα εναύ-
σματα αυτής της συμπεριφοράς
Είναι δύσκολο για τους γονείς να δια-
τηρούν πάντα την ψυχραιμία τους και 
να διαχειρίζονται με τον σωστό τρόπο 
τη συμπεριφορά του παιδιού. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα όταν ένα παιδί είναι 
θυμωμένο, ευερέθισ το ή αν τ ιδρα-
στικό.
Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να 
συνειδητοποιήσετε ότι κάτι συνέβη 
γ ια να ν ιώσει το παιδί έ τσ ι. Ίσως 
εκείνη τη στιγμή να προέχει να ηρεμή-
σετε. Ωστόσο, αφού το γεγονός υπο-
χωρήσει, μπορείτε να προσπαθήσει, 
ίσως μαζί με το παιδί, να ανακαλύψετε 

την πηγή της συμπεριφοράς.
Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε το 
παιδί να εκτιμήσει ότι εσείς, ως ενήλι-
κας, καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο 
γ ια το παιδί να εκφράσει άμεσα τα 
άσχημα συναισθήματα.
Είναι σημαν τ ικό να παρατηρήσετε 
καταστάσεις όπου τα παιδιά προστα-
τεύουν τον εαυτό τους αποφεύγοντας 
επώδυνες καταστάσεις. Τα μοτίβα της 
συμπεριφοράς θα σας αποκαλύψουν 
τους μηχανισμούς αποφυγής (μηχανι-
σμούς άμυνας) του παιδιού.
Με την πάροδο του χρόνου, ο γονέας 
και το παιδί μπορούν να βρουν τρό-
πους να αντιμετωπίζουν πιο αποτελε-
σματικά τα συναισθήματα που είναι 
επώδυνα και να δουν ότι η συμπερι-
φορά είναι ένας αναποτελεσματικός 
τρόπος για να αποφύγουν τον πόνο.
Αυτός ο τρόπος σκέψης επιτρέπε ι 
στους γονείς να αναπτύξουν μεγαλύ-
τερη επίγνωση στα συναισθήματα του 
παιδιού. Θα αναπτύξετε, επίσης, μια 
πιο στοχαστική στάση σχετικά με τις 
συναισθηματικές του αντιδράσεις.

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;Αν και λίγοι ξέρουν το έργο 

του, ο Αριστείδης Φουτρί-
δης διέπρεψε στην Αμερική 
τόσο εξαιτίας της λαμπρής 

του πορείας στο Πανεπιστήμιο του Χάρ-
βαρντ, όσο κι ως πρεσβευτής της ελληνι-
κής λογοτεχνίας στις ΗΠΑ.
Γεννημένος το 1887 στην Ικαρία και έχο-
ντας περάσει τα παιδικά του χρόνια στο 
χωριό του νησιού, Εύδηλος, ο Αριστεί-
δης παρά το σπουδαίο έργο του πέθανε 
πολύ νέος από ανακοπή σε ηλικία μόλις 
36 ετών.
Γιος του καπετάνιου Ευάγγελου Φου-
τρίδη, ο ίδιος δεν ολοκλήρωσε τις σπου-
δές του στην Ελλάδα καθώς η πάμφτωχη 
οικογένειά του αναγκάστηκε να μετανα-
στέψει στην Αίγυπτο για να επιβιώσει.
Μάλιστα λέγεται πως όταν αποχαιρε-
τούσε τους συμφοιτητές του, ο καθηγη-
τής του τότε τους είπε όλοι να σηκωθούν 
και να το αποχαιρετήσουν προσωπικά, 
καθώς όπως τους είχε πει τότε, θα γινό-
ταν κάποτε ένας πολύ σπουδαίος άνθρω-
πος.
Λέγεται πως όσο ήταν φοιτητής στην 
Αθήνα, για να καλύψει τα έξοδα των 
σπουδών του, ο Φουτρίδης παρέδιδε 
μαθήματα στα δύο παιδιά του τότε Προ-
έδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου 
Τσάτσου.
Στην Αμερική βρέθηκε λόγω των τριών 
αδελφών του, δύο από τα οποία είχαν 
χειροτονηθεί ιερείς εκεί.
Πριν διδάξει στο Χάρβαρντ, ο ίδιος φοί-
τησε στο Mt. Hermon School, όπου και 
προετοιμάστηκε καταλλήλως.
Ο Αριστείδης Φουτρίδης έγινε στα 28 του 
χρόνια καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
του Χαρβαρντ, όπου δίδαξε αρχαία ελλη-
νικά και λατινικά .
Ήταν επίσης ένας από τους ιδρυτές της 
Σχολής Ελληνικής Γραμματείας στο Χαρ-
βαρντ, ενώ δίδαξε για μερικά χρόνια και 
στο Πανεπιστήμιο του Yale.
Το έργο που άφησε είναι κάτι παραπάνω 
από αξιομνημόνευτο, καθώς κατά την 
διάρκεια της ζωής του μελέτησε τους 
αρχαίους τραγικούς, εκπόνησε διατριβή 
(1910) για τον Διγενή Ακρίτη, μετέφρασε 
σύγχρονούς του λογοτέχνες, ίδρυσε 
τον «Ελικώνα» (1911-1918), την πρώτη 
ελληνική φοιτητική Ενωση στις ΗΠΑ, 
και δημοσίευσε στα αγγλικά δοκίμια για 
τους Ελληνες λογοτέχνες της εποχής 
του.
Ηταν επίσης, ο πρώτος που μετέφρασε 
Κωστή Παλαμά, καθώς κι άλλους διη-
γηματογράφους της τότε εποχής όπως 
Παπαδιαμάντη, Δροσίνη, Ξενόπουλο, 
ενώ οι φιλολογικές μελέτες για τον 
αρχαίο τραγικό Ευριπίδη, αποτελούν 

μέχρι και τις μέρες μας βιβλιογραφική 
αναφορά.
O Βενιζέλος μάλιστα είχε αναγνωρίσει 
τις απόψεις του Φουτρίδη για την ανώ-
τατη εκπαίδευση, τον κάλεσε να τις 
εφαρμόσει και να έρθει από το Χαρβαρντ 
στην Αθήνα και συγκεκριμένα να διδά-
ξει τότε στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών.
Ο ίδιος δέχτηκε την πρότασή του, αλλά 
του ζήτησε ένα χρόνο περιθώριο ώστε να 
διευθετήσει κάποιες εκκρεμότητες στην 
Αμερική.
Ωστόσο, τελικά ο Φουτρίδης δεν δίδαξε 
ποτέ, καθώς η επόμενη κυβέρνηση από 
τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον απέλυσε 
πριν καλά καλά ξεκινήσει να διδάσκει 
εδώ.
Σήμερα, αν κάποια στιγμή επισκεφτείτε 
τον Εύδηλο της Ικαρίας, θα διαπιστώ-
σετε ότι το Λύκειο της περιοχής ονομά-
ζεται «Αριστείδης Φουτρίδης» προς τιμή 
αυτού του άνδρα που αν και προσέφερε 
τόσο πολλά στον ελληνικό πολιτισμό 
και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, 
η μοίρα δεν του επέτρεψε να γίνει γνω-
στός σε όλον τον πλανήτη, διαδίδοντας 
μέσω των έργων του τον ελληνικό πολι-
τισμό.
Παρακάτω η επιστολή της Μαργαρίτας 
Γκάρισον- Φουτρίδη προς την οικογέ-
νεια του Έλληνα καθηγητή στην οποία 
τους ανακοινώνει τον θάνατό του:
«Ἀγα π η τ ὴ  μη τ έ ρ α  Φου τρί δη  κ α ὶ 
Δέσποινα καὶ Γιάννη καὶ Ἀσπασία καὶ 
λοιποί:
Μὲ μεγάλη grave [σοβαρότητα] σᾶς 
ἔστειλα ἐκεῖνο τὸ ἀπαίσιο τηλεγρά-
φημα: ἀλλ᾽ ἐφοβήθηκα μὴ μάθετε τὴν 
εἴδηση ἀπὸ ἄλλας πηγὰς (πρὶν ἢ ἐγὼ σᾶς 
γράψω).
Ὁ ἀγαπητὸς Ἄρης ἀπέθανε αἰφνιδίως 
εἰς τὴν νῆσον Chebeague τὴν Κυρια-
κὴν 26 Αὐγούστου περὶ τὴν μεσημβρίαν. 
Ἦτο ἐξαισίας ὑγείας καθ᾽ ὅλον τὸ θέρος 
καὶ ὅλος ζωὴ καὶ σφρῖγος. Εἶχε κερδίσῃ 
ὀλίγο εἰς βάρος καὶ ἦτο εὔμορφος. Πόσο 
θέλω νὰ σοῦ μεταδώσω τὶς ἀναμνήσεις 
τοῦ καλοκαιριοῦ μας»

Ο νεότερος καθηγητής στην ιστορία 
του Χάρβαρντ ήταν Έλληνας
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Α
λιεύσαμε μερικές με-
θόδους αποτελεσμα-
τικών πιέσεων και μα-
λάξεων που προέρχο-

νται από εναλλακτικές πρακτι-
κές όπως αυτές της ρεφλεξολο-
γίας και την αρχαίας κινεζικής 
ιατρικής με σκοπό να σας προ-
τείνουμε μερικές μη φαρμακευ-
τικές λύσεις για την αντιμετώπι-
ση του πονοκεφάλου.
Πρόκε ι τα ι  γ ια  πανάρχαιε ς 
τεχν ικές που εφαρμόζον ταν 
π.χ.  από τους κατοίκους 
του Θιβέτ σ την αρχαιό-
τητα οι οποίοι ασκού-
σαν πίεση σε συγκεκρι-
μένα σημεία του σώμα-
τός τους, με σ τόχο 
να κα ταπραΰνουν 
τον  πονοκέφαλο. 
Η παλιά αυτή πρα-
κτική ακολουθείται 
μέχρι και σήμερα, προ-
σφέροντας αποτελεσματικές 
λύσεις ανακούφισης από 
την κεφαλαλγία.
Οι πρακτικές των πιέ-
σεων ε ίναι εύκολες 
και θα μπορούσατε 
να τις εφαρμόσετε και 
μόνοι σας από το σπίτι σας, 
πιέζοντας συγκεκριμένα 
σημεία του σώματος και 
κάνοντας ένα ελαφρύ 
μασάζ ,  όπως παρα-
κάτω.

Μασάζ ανάμεσα στα 
φρύδια
Ασκών τας σ ταθερή πίεση 
στην περιοχή μεταξύ των φρυ-
διών σας και πάνω από την 
περιοχή της μύτης για μερικά 
λεπτά, ο πόνος σιγά σιγά θα 
αρχίσει να υποχωρεί. Η πίεση 
σε αυτό το σημείο συμβάλ-
λει στην ανακούφιση από τον 
πόνο που προκαλείται από τη 
δυσπεψία και την κόπωση των 
ματιών.

Μασάζ στους κροτάφους
Σε αυτή την περίπτωση, τα 
δάχτυλα είναι το βασικό εργα-
λείο πίεσης. Χρησιμοποιώντας 
τους αντίχειρες ή τις άκρες του 
δείκτη σας, μπορείτε να ασκή-
σετε σταθερή πίεση στους κρο-
τάφους σας. Δοκιμάσ τε να 
κινήσετε τα δάχτυλά σας με 
μικρές κυκλικές κινήσεις μέχρι 
να υποχωρήσει ο πόνος.

Μασάζ στον αυχένα 
Έχοντας σαν οδηγό και πάλι 

τα δάχτυλά σας, δοκιμά-
σ τε να πιέσετε το πίσω 
μέρος του λαιμού σας 

με την άκρη του δεί-
κ τη σας. Με αυτόν 
τον τρόπο, θα μπο-

ρούσατε να ανακουφί-
σετε τόσο τον πονοκέ-

φαλο όσο και την ημι-
κρανία και μάλισ τα 
σε σύντομο χρονικό 
διάσ τημα. Η άμεση 

α να κο ύ φ ισ η  ο φ ε ί -
λεται στο γεγονός ότι οι 

μύες σε αυτή την περιοχή 
σφίγγουν όταν αγχώνε-
στε, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται πόνος 
και σ την περιοχή του 

κεφαλιού.

Μασάζ ανάμεσα στο 
μεγάλο και το δεύ-
τερο δάχτυλο του 

ποδιού
Υπάρχουν πολλά μέρη του 

σώματος  που συνδέον τα ι 
μεταξύ τους, ακόμα κι αν ανα-
τομικά δε συνορεύουν. 
sΜε βάση αυτή τη λογ ική, 
η πίεση σ το συγκεκριμένο 
σημείο του ποδιού θα μπο-
ρούσε να σας ανακουφίσε ι 
από τον πονοκέφαλο ή την ημι-
κρανία το ίδιο γρήγορα με την 
πίεση που θα ασκήσετε σε ένα 
σημείο του κεφαλιού σας.

Πονοκέφαλος: 4 κόλπα για 
άμεση ανακούφιση χωρίς 
φάρμακα

Γ
ενικό δείκτη καλής υγείας αποτελεί ο ύπνος, ένας παράγο-
ντας καθοριστικός για την αναδόμηση και τη σωστή λει-
τουργία του οργανισμού. Πλήθος μελετών έχει αναδείξει 
τη σημασία ενός επαρκούς και ποιοτικού ύπνου για έναν 

υγιή οργανισμό και τα επικαιροποιημένα ερευνητικά στοιχεία 
έρχονται να επιβεβαιώσουν τη σημασία αυτού του παράγοντα 
στη ζωή μας.
Μια νέα δημοσκόπηση από το μη κερδοσκοπικό Εθνικό Ίδρυμα 
Ύπνου (NSF) έφερε και πάλι στο προσκήνιο την ποιότητα του ύπνου 
στη σωματική και ψυχική υγεία, αναδεικνύοντας ιδιαίτερα τον 
ισχυρό δεσμό που υπάρχει ανάμεσα στην αϋπνία ή τον κακό ύπνο 
και στον κίνδυνο ψυχικών διαταραχών. Τα αποτελέσματα της δημο-
σκόπησης είναι αποκαλυπτικά: Περισσότερο από το 90% των ενη-
λίκων που αναφέρουν κακή ποιότητα ύπνου, παρουσίαζαν επίσης 
καταθλιπτικά συμπτώματα.
Τα συμπεράσματα της δημοσκόπησης του Sleep in America συμφωνούν: Περίπου το 65% των ενηλίκων που δήλω-
ναν δυσαρεστημένοι με την εμπειρία του ύπνου τους αντιμετώπιζαν ήπια ή εντονότερα επίπεδα κατάθλιψης. Γενικό-
τερα, όσοι δυσκολεύονταν να αποκοιμηθούν ήταν πολύ πιο πιθανό να παρουσιάζουν καταθλιπτικά συμπτώματα 
συγκριτικά με εκείνους που έκαναν ποιοτικό ύπνο. Πιο αναλυτικά, περίπου το 50% των ενηλίκων που κοιμούνται 
λιγότερο από τις συνιστώμενες ώρες, δηλαδή 7-9 ώρες κάθε βράδυ έρχονταν αντιμέτωποι με την πιο συχνή ψυχική 
διαταραχή.
«Ως γιατρός, θα έλεγα ότι δεν ήταν ποτέ πιο επιτακτική η ανάγκη να αναλογιστούμε την ισχυρή σύνδεση μεταξύ 
του ύπνου και της ψυχικής υγείας», δήλωσε ο Joseph Dzierzewski, αναπληρωτής Πρόεδρος Έρευνας και Επιστημο-
νικών Υποθέσεων του NSF.
Πολλές φορές, η αϋπνία μπορεί να οφείλεται στο έντονο στρες ή κακές συνήθειες που έχουμε τις βραδινές 
ώρες. Για παράδειγμα, γνωστή είναι η αρνητική επίδραση του μπλε φωτός στη δυνατότητα του οργανισμού 
να χαλαρώσει και να αποκοιμηθεί. Θα ήταν, επομένως, καλό να κλείνετε την τηλεόραση και οποιαδήποτε άλλη 
οθόνη τουλάχιστον μισή ώρα πριν κοιμηθείτε, ώστε να επιτρέψετε στον εαυτό σας να απαλλαγεί από την υπε-
ρένταση που δημιουργεί το μπλε φως.
Αν έχετε παρατηρήσει ότι ξαπλώνετε και σας κατακλύζουν οι σκέψεις για το πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις 
της επόμενης ημέρας, δοκιμάστε να καταγράψετε όσα θέλετε να κάνετε σε ένα χαρτί. Αυτό θα σας βοηθήσει 
να «τακτοποιήσετε» τις σκέψεις που σας απασχολούν και να αποκοιμηθείτε ευκολότερα.
Τέλος, θα πρέπει να παρατηρήσετε μήπως το πρόβλημα της αϋπνίας οφείλεται σε διατροφικά λάθη. Φροντί-
στε, για παράδειγμα, να μην καταναλώνετε καφεΐνη ή αλκοόλ τις τελευταίες ώρες πριν τον ύπνο, καθώς αυτό 
θα διατηρήσει τον οργανισμό σας σε εγρήγορση. Η κατανάλωση ζάχαρης μπορεί, επίσης, να σας «ξυπνήσει» 
αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι επομένως προτιμότερο να την αποφεύγετε τις βραδινές 
ώρες. Στον αντίποδα, ιδιαιτέρως βοηθητικά στην προσπάθειά σας να κοιμηθείτε καλά μπορούν να αποδει-
χθούν, σύμφωνα με ερευνητικά ευρήματα, οι φυτικές ίνες, αλλά και τα ζεστά ροφήματα βοτάνων.

Δεν κοιμάστε καλά τα βράδια; Διπλάσιες 
οι πιθανότητες αυτής της ψυχικής 
διαταραχής

Έχει φανατικούς καταναλωτές, που δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτόν. Αποτελεί για πολλούς το ξεκί-
νημα της ημέρας, χαρίζοντας ενέργεια, καλύτερη συγκέντρωση και διάθεση. Νέα επιστημονικά ευρή-
ματα δείχνουν ότι τα οφέλη του καφέ δεν περιορίζονται αποκλειστικά σε αυτά, γεγονός που μάλλον θα 

κάνει ορισμένους να τον εντάξουν ακόμη περισσότερο στη ζωή τους.
Ειδικότερα, επιστήμονες από το Karolinska Intitutet της Σουηδίας υποστηρίζουν τώρα ότι η κατανάλωση 
καφεΐνης θα μπορούσε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του κινδύνου εμφάνισης δια-
βήτη τύπου 2. Η επιστημονική ομάδα υποστηρίζει ότι τρία φλιτζάνια καφέ την ημέρα είναι αρκετά για να 
παρέχουν όλα τα επιθυμητά οφέλη, τονίζουν ωστόσο ότι υπάρχει ένας σημαντικός παράγοντας που καθο-
ρίζει κατά πόσο οι καταναλωτές καφεΐνης θα επωφεληθούν από την αγαπημένη τους συνήθεια.
Ο παράγοντας αυτός είναι η γενετική προδιάθεση που εμφανίζουν ορισμένοι άνθρωποι να μεταβολίζουν 
με πιο αργό ρυθμό την καφεΐνη, με αποτέλεσμα μεγαλύτερες ποσότητες της ουσίας να αποθηκεύονται στο 
αίμα τους.
Η θετική επίδραση της καφεΐνης στην ενίσχυση του μεταβολισμού, της καύσης του λίπους και της μείωσης 
της όρεξης έχει ήδη αποδειχθεί επιστημονικά. Η νέα μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι καύσεις λίπους 
είναι ακόμη πιο ενισχυμένες στα άτομα που έχουν προδιάθεση να μεταβολίζουν αργά τη διεγερτική ουσία, 
μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2.
Για να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα, η ομάδα προχώρησε σε μια ανασκόπηση 6 προγενέστερων 

μακροχρόνιων μελετών, που αφορούσαν σε 10.000 άτομα, κυρίως ευρωπαϊκής καταγωγής, 
θέλοντας να αποκαλύψει την επίδραση της καφεΐνης στο σωματικό λίπος και την εμφάνιση 

διαβήτη τύπου 2, αλλά και να διερευνήσει πώς η σχέση μεταξύ καφεΐνης και οργανι-
σμού επηρεάζεται από την ιδιαίτερη γενετική σύνθεση κάθε ανθρώπου. Οι επιστή-

μονες εστίασαν σε δύο κοινές γενετικές παραλλαγές που υπαγορεύουν πόσο γρή-
γορα μεταβολίζεται η καφεΐνη στο σώμα, το CYP1A2 και το AHR. Τα αποτελέ-
σματα δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες που μεταβόλιζαν πιο αργά την καφεΐνη 
έτειναν να καταναλώνουν λιγότερο καφέ, έχοντας όμως παράλληλα μεγαλύτε-
ρες ποσότητες της ουσίας στο αίμα τους. Τα υψηλά επίπεδα καφεΐνης στο αίμα 
έδειξαν να συσχετίζονται με χαμηλότερο βάρος, σωματικό λίπος και κίνδυνο 
εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, μόνο όμως για όσους είχαν αυτή τη γενετική 
προδιάθεση.

Το δημοφιλές ρόφημα που βάζει φρένο σε 
παχυσαρκία και διαβήτη
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Τσέλι Γουίλσον
Η Ελληνοεβραία βασίλισσα του πορνό

Γλίτωσε από το Ολοκαύτωμα για να γίνει  η μεγαλύ-
τερη ιδιοκτήτρια πορνό σινεμά και παραγωγός soft 
και hard ερωτικών ταινιών στις ΗΠΑ....

Τ
ο γραφείο της ήταν μονίμως ακατάστατο, γεμάτο από 
μικροαντικείμενα και πλαστικές σακούλες με χρήματα, 
με έναν μουσταρδί καναπέ και την ίδια να μιλάει στo 
τηλέφωνo δίνοντας οδηγίες για κάποιο από τα πορ-

νοσινεμά, τα οποία διηύθυνε μαζί με χαρτοπαιχτικές λέσχες 
και παράνομα στέκια για μπαρμπούτι. Oσο για την πόρτα του 
γραφείου, την έβρισκες για μπαρμπούτι μόνο αν ήξερες, ήταν 
κρυμμένη στην κορυφή μιας σκάλας πάνω από το εμβληματι-
κό πορνοσινεμά «Eros», που ανήκε και πάλι στην ίδια.
Κανείς δεν έδινε σημασία αν το μέρος ήταν γεμάτο από καπνό, 
αποκόμματα εφημερίδων ή οι τοίχοι αντηχούσαν από τα 
βογκητά των παράνομων γκέι ζευγαριών που 
έβρισκαν καταφύγιο στους χώρους του. 
Ο λόγος για τη θρυλική Τσέλι Γουίλ-
σον, την κατά κόσμον Ελληνοε-
βραία Ραχήλ Σερέρο, η οποία 
γλίτωσε από το Ολοκαύτωμα 
για να κατακτήσει την Αμε-
ρική ως η μεγαλύτερη ιδι-
οκτήτρια πορνοκινημα-
τογράφων και ως παρά-
γοντας του σινεμά soft 
porn τη δεκαετία του 
’70.
«Μεγαλύτερη από τη 
ζωή» είναι η κλασική 
περιγραφή που χρησιμο-
ποιούν οι περισσότεροι γι’ 
αυτήν στο άκρως ενδιαφέρον 
ντοκιμαντέρ «Βασίλισσα της Νέας 
Υόρκης», που γύρισε η επίσης Ελληνο-
αμερικανίδα Βάλερυ Κοντάκου γράφοντας 
το σενάριο μαζί με τον καταξιωμένο και βραβευ-
μένο Ελληνα συγγραφέα Χρήστο Αστερίου, το οποίο είχαμε 
την τύχη να δούμε στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του 25ου 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ μίλη-
σαν με τους οικείους της, τα παιδιά της από διαφορετικούς 
γάμους, μεγαλοπαραγωγούς πορνό ταινιών και ανθρώπους 
που την έζησαν από κοντά.
Στην ουσία, πρόκειται για ένα ζωντανό ντοκουμέντο για μια 
εποχή όπου τέτοιες προσωπικότητες σπάνιζαν δίνοντας 
εύλογα στον χαρακτηρισμό που την περιέγραφε «άγγελος 
ή δαίμονας» περισσή αξία. Γιατί, πώς αλλιώς να περιγράψεις 
μια γυναίκα που το έσκασε από την Ελλάδα στην πιο κρίσιμη 
περίοδο των διωγμών και βρέθηκε σε μια ξένη ήπειρο χωρίς 
να γνωρίζει κυριολεκτικά κανέναν με μόλις 5 δολάρια στην 
τσέπη; Δουλεύοντας εξαντλητικά σε καντίνες Ελλήνων που 
πουλούσαν hot dogs και φιστίκια, έψαχνε ως δαιμόνιο μυαλό 
την ευκαιρία για να ζήσει το αμερικάνικο όνειρο, το οποίο 
τότε ακόμα, μόλις λίγα χρόνια μετά το Κραχ, τολμούσαν ελάχι-
στοι. Εχοντας πάρε δώσε με την πατρίδα για παράνομη εισα-
γωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων, η Γουίλσον σκέφτηκε πως 
οι συμπατριώτες της στην Αμερική δεν έχουν ανάγκη μόνο τα 
τρόφιμα, αλλά και από πνευματική τροφή.
Ως εκ τούτου αποφάσισε να φέρει στην Αμερική τα περίφημα 
«Επίκαιρα» που διαφώτιζαν τους Ελληνες μετανάστες για 
το τι ακριβώς συμβαίνει στην πατρίδα. Συρράπτοντας μάλι-
στα τα πιο χαρακτηριστικά από αυτά έφτιαξε μια ταινία με 
τίτλο «Η Ελλάδα παρελαύνει ή πρόσω ολοταχώς» (Greece 
on the March). Ετσι, βρήκε τον τρόπο να περάσει στον χώρο 
της παραγωγής ταινιών καταφέρνοντας να φέρει, πέρα από 
τα ταινιάκια, ακόμη και ελληνικά έργα με κορυφαίους πρω-
ταγωνιστές της εποχής όπως «Στις εννιά του μακαρίτη» με τις 
αδελφές Καλουτά.
Η Τσέλι επέστρεψε μετά το τέλος του πολέμου στην Αθήνα 
-ποτέ, όμως, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έλεγε ότι έχει 
μόνο οδυνηρές αναμνήσεις- κρατώντας την υπόσχεση που 

είχε δώσει στην κόρη της, η οποία με δάκρυα στα μάτια, 
μεγάλη πια, φορώντας στα χέρια δαχτυλίδια με τεράστια 
διαμάντια που αγόραζε με λεφτά της μητέρας της από την 
Diamond District, ομολογεί στην κάμερα της Ελληνίδας κινη-
ματογραφίστριας ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η μητέρα 
της την είχε αφήσει σε ξένα χέρια σε τόσο τρυφερή ηλικία. 
Ενδεχομένως, όμως, να μην είχε άλλη επιλογή καθώς πίστευε 
ότι αφήνοντας τα παιδιά της σε άνθρωπο της εμπιστοσύνης 
της θα μπορούσε να τα σώσει, κάτι που τελικά συνέβη, αφού 
η Πολέτ ήταν από τα ελάχιστα παιδιά ελληνοεβραϊκής κατα-
γωγής που σώθηκαν από το Ολοκαύτωμα.
Πηγαίνοντας στην Αμερική η Γουίλσον, κατά κόσμον Σερέρο, 
ξαναπαντρεύτηκε, αυτή τη φορά τον καλόβουλο Ραλφ Γου-
ίλσον, ο οποίος δέχτηκε ασμένως τα παιδιά από τον πρώτο 

της γάμο. Μαζί έκαναν δύο ακόμη. Οπως μάλιστα αποκα-
λύπτεται στην ταινία, τα παιδιά, ειδικά οι ετε-

ροθαλείς αδελφές Πολέτ και Μπόντι, 
είχαν από την αρχή μια πολύ αγαπη-

σιάρικη σχέση. Ηξεραν, άλλω-
στε, ότι το προφίλ «άγγελος 

ή δαίμονας» που έδειχνε η 
μητέρα τους «με το ελλη-
νικό ταμπεραμέντο αφού 
είχε τα ξεσπάσματα της 
Μεσογειακής», όπως 
επανειλημμένως λένε, 
είχε να κάνει με το βαθύ 
τραύμα της Εβραίας που 
επιβίωσε από το Ολοκαύ-

τωμα.Κανείς άλλος από 
την οικογένειά της δεν γλί-

τωσε τον θάνατο στο στρα-
τόπεδο συγκέντρωσης, με την 

ίδια, όπως ομολογεί η κόρη της, 
να φέρει βαριά για πάντα την ενοχή 

ότι γλίτωσε. Ηξερε, όμως, ότι ακριβώς γι’ 
αυτόν τον λόγο δεν της επιτρεπόταν να το βάλει 

κάτω και αποδείχθηκε η πιο επιβλητική survivor από όλους. 
Από ένα σημείο και ύστερα, το δίλημμα ήταν να επιβιώσει 
ή να πεθάνει. Ή, μάλλον καλύτερα, να βγάλει χρήματα, ένας 
άγραφος νόμος για όποιον έζησε τότε στη Νέα Υόρκη.

Πορνό σινεμά και τζόγος
Οταν της παρουσιάστηκε η ευκαιρία να γυρίσει όχι μόνο 
εναλλακτικές ταινίες για τους συμπατριώτες της -ήταν παρα-
γωγός ακόμα και στο «Ποτάμι» του Νίκου Κούνδουρου!-, 
αλλά και πιο απαγορευμένες δεν την άφησε ανεκμετάλλευτη. 
Εχοντας την τεχνογνωσία και ξέροντας τον χώρο των κινημα-
τογραφιστών, αξιοποίησε όλους όσοι γνώριζε για τα γυρί-
σματα ταινιών της σοφτ πορνό βιομηχανίας, με τις προβο-
λές να γίνονται απαραιτήτως σε κάποια από τα σινεμά της. Οι 
φήμες την ήθελαν να προστατεύεται από την τοπική μαφία, 
αλλά και από τους συμπατριώτες της, καθώς όλοι οι δρόμοι, 
τόσο η 8η Λεωφόρος όσο και η 42η Οδός, όπου βρίσκονταν 
τα σινεμά της ήταν κυριολεκτικά ελληνοκρατούμενοι: ελλη-
νικά εστιατόρια, μαγαζιά για πρώτες ύλες, μπουζουξίδικα, 
μαγέρικα ανοιχτά επί 24 ώρες.
Στο πλάι της βρισκόταν ο καλοκάγαθος σύζυγός της, τον οποίο 
παντρεύτηκε, όπως λέει στην ταινία, επειδή «ήταν τρυφερός 
και της αγόραζε τσιγάρα», τα παιδιά της και οι φίλοι που τη 
λάτρευαν, αφού ποτέ δεν αρνιόταν μια βοήθεια, μια εγγύηση 
και τις «άκρες» σε όλα τα υπόγεια και υπέργεια συστήματα 
εξουσίας. Παράλληλα διατηρούσε ακμαίες τις επαφές της 
με κορυφαία ονόματα στην Ελλάδα, όπως την καλή της φίλη 
Ρένα Βλαχοπούλου, με την οποία μοιράζονταν την αγάπη τους 
για το χαρτί και το μπαρμπούτι, τους ανθρώπους της Φίνος 
Φιλμ, ακόμα και την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την οποία είχε προ-
σκαλέσει για ειδική προβολή σε κάποιον κινηματογράφο της.
Σταδιακά, όμως, οι ελληνικές ταινίες έδωσαν τη θέση τους 
στις soft porno και έτσι εγκαινιάστηκε ο κύκλος των άκρως 
προσοδοφόρων εργασιών με τον Ντέιβιντ Φρίντμαν και με 

ταινίες όπως «Mau Mau Sex Sex», «Nature’s Playmates» και 
«Daughter of the Sun», έχοντας τριχωτούς πρωταγωνιστές 
και ηλιοκαμένες πρωταγωνίστριες που είτε φορούσαν φτηνά 
διάφανα εσώρουχα -πολύ της μόδας τη δεκαετία του ’70-, 
είτε αναγκάζονταν να δείξουν λίγη σάρκα για να ανεβάσουν 
κάπως τα εισιτήρια. Σταδιακά, όμως, λόγω των ολοένα μεγα-
λύτερων απαιτήσεων σε λεπτομέρεια και σε πράξη, συμμε-
τείχαν πραγματικοί ηθοποιοί και έτσι έγινε η στροφή της soft 
porno βιομηχανία σε hardcore.
Τότε ήταν που η Τσέλι Γουίλσον οσμίστηκε ότι αυτοί που χρει-
άζονταν ένα καταφύγιο, περισσότερο απ’ όλους, ήταν οι γκέι: 
εξ ου και η ανάδειξη του πορνό σινεμά «Adonis» στο πιο 
θρυλικό στέκι για τους γκέι της εποχής, εκτός από τις αποβά-
θρες όπου κατέφευγαν κυνηγημένοι και έξω από τα όρια της 
πόλης. Το «Adonis» ήταν τόσο διάσημο ανάμεσα στα μέλη 
της γκέι κοινότητας που ενέπνευσε σχετική ταινία-αφιέρωμα 
στις ερωτοτροπίες που γίνονταν μέσα στην αίθουσα και τα 
διαφορετικά του δωμάτια με τίτλο «A night at the “Adonis”». 
Ωστόσο στο θρυλικό αυτό σινεμά δεν έβλεπε κανείς μόνο γκέι 
πορνό, αλλά και διάφορες εναλλακτικές ταινίες, ακόμα και 
από την Ελλάδα, δικαιολογώντας και τις σχέσεις που είχε η 
Τσέλι με το ελληνικό κινηματογραφικό σύστημα.

Η θρυλική «Myconos»
Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, επηρεασμένη από την πέραση 
που έχουν τα ελληνικά κέντρα στην ίδια περιοχή, η δυναμική 
Ελληνοεβραία ανοίγει το ελληνικό εστιατόριο «Myconos», το 
οποίο φιλοξενεί όλο το ανφάν γκατέ της εποχής, από τον Τέλι 
Σαβάλας μέχρι μουσικούς και ηθοποιούς από την Ελλάδα. 
Φανταχτερό, ανελέητα ασυμβίβαστο, με την έντονη ιδιοσυ-
γκρασιακή νότα της προσωπικότητας της Τσέλι, το μαγαζί 
έμενε ανοιχτό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες έχοντας θαμώ-
νες από τη Σίρλεϊ ΜακΛέιν μέχρι την Τζάκι Κένεντι και τον 
Ωνάση.
Δεν έλειπαν και οι απρόσμενες εκπλήξεις, καθώς, όπως μας 
αποκαλύπτει η ταινία, έφεραν ακόμα και τον Πελεκάνο της 
Μυκόνου με ειδική πτήση (!) για να παραστεί στις νυχτερινές 
εκδηλώσεις, ένα πτηνό που πρωταγωνιστούσε ανάμεσα σε 
καπνούς, σπασμένα πιάτα και μοιραίες τραγουδίστριες. Την 
ίδια στιγμή όμως τους τοίχους του μαγαζιού τούς είχε φιλοτε-
χνήσει ο σπουδαίος ζωγράφος και σκηνογράφος, βραβευμέ-
νος με το Οσκαρ για τη δουλειά του στην ταινία «Αλέξης Ζορ-
μπάς», Βασίλης Φωτόπουλος! Ολα χωρούσαν στο παράδοξο 
σύμπαν της ευρηματικής Ελληνοεβραίας, η οποία κατάφερε 
να ενώσει υπό τη στέγη της κορυφαίους σκηνοθέτες, σκηνο-
γράφους, ανθρώπους της νύχτας και διασημότητες.
Η έννοια «εκκεντρικός» δεν ήταν άγνωστη στην ιδιοκτήτρια, 
η οποία, εκτός από σκληρή επιχειρηματίας αλλά ταυτόχρονα 
δοτική στους φίλους, ανακάλυψε την πραγματική σεξουαλική 
της ταυτότητα σε μεγάλη ηλικία συζώντας μάλιστα με τις δύο 
ερωμένες της. Ο άνδρας της, που ανεχόταν πολλές από τις 
περίεργες προτιμήσεις της, αποφασίζει τότε να φύγει για Που-
έρτο Ρίκο, όπου λέγεται ότι άνοιξε δύο σινεμά πορνό, προφα-
νώς, συνεννοημένος με τη σύζυγο με την οποία διατηρούσε 
πάντα άψογες σχέσεις. Η εταιρεία παραγωγής Avon, που είχε 
ουσιαστικά στηθεί από μια Ελληνοεβραία λεσβία, κάτι ανή-
κουστο ακόμα και για τα σημερινά δεδομένα, ανθούσε ακρι-
βώς γιατί η Νέα Υόρκη της εποχής δεν είχε προκαταλήψεις, 
ούτε όρια.
Η Γουίλσον έφυγε από τη ζωή στα 90 της χρόνια, καπνίζο-
ντας μέχρι λίγο πριν από το τέλος, έχοντας περάσει απανωτά 
εμφράγματα, αλλά χωρίς να έχει χάσει ούτε στιγμή το ταμπε-
ραμέντο της. Λίγο πριν πεθάνει είχε αφήσει σε ένα χαρτί πλή-
ρεις οδηγίες όχι μόνο για την κηδεία της, αλλά και για το ακρι-
βές μενού που θα απολάμβαναν οι πενθούντες, όπου έγραφε 
στα ελληνικά «Φαγητά για την κηδεία μου»: σπανακοπιτά-
κια, huevos haminados, δηλαδή τα ειδικά αυγά που έφτια-
χναν αποκλειστικά οι Σεφαραδίτες Εβραίοι, και άζυμο ψωμί. 
Τα πάντα και πάλι, μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια κανονι-
σμένα, αφού το άγνωστο δεν ήταν ποτέ ο φόβος της, ακόμα κι 
αν επρόκειτο για τον θάνατό της.
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Τ
α τελευταία χρόνια έχει ακουστεί 

έντονα το ενδεχόμενο κατάργη-

σης των παρελάσεων στις εθνικές 

εορτές στην Ελλάδα. Μάλιστα το 

ζήτημα απασχόλησε περισσότερο την κοινή 

γνώμη. Παρόλα αυτά ο κόσμος έδωσε την 

δική του απάντηση σ’ αυτό το πολύ σημα-

ντικό θέμα, εκφράζοντας την καθολική αντί-

θεσή του.

Η παρέλαση αποτελεί παράδοση για τη 

χώρα μας, τόνισε η πλειοψηφία, υπενθυμί-

ζοντας τον αγώνα πού έδωσε ο λαός για την 

ελευθερία του σε δύσκολους για τον τόπο 

καιρούς. 

Οι εθνικές εορτές είναι ημέρες ιστορικές για 

την πατρίδα μας, με τις παρελάσεις να απο-

τελούν υπενθύμιση για τον αγώνα των ημών 

προγόνων για εθνική ανεξαρτησία.

Γεγονός είναι ότι οι «θορυβώδεις» διαμαρ-

τυρίες προέρχονται από μία μικρή μειοψη-

φία πολιτικών και διανοητών με ανιστόρητα 

επιχειρήματα, ότι δηλαδή τις μαθητικές 

παρελάσεις καθιέρωσε το 1936 ο Ιωάννης 

Μεταξάς.

Η στήλη ερεύνησε το θέμα μέσα από επίση-

μες και απόλυτα υπεύθυνες, τεκμηριωμένες 

και αυθεντικού κύρους πηγές, παραδεκτές 

από την ιστορική επιστήμη.

Στο βιβλίου του «Θράκη» και συγκεκριμένα 

στη σελίδα 374, ο καθηγητής του Α.Π.Θ. 

Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος αναφέρεται 

στην ελληνική σχολή της Αδριανούπολης 

στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου 

αιώνα. Εκεί περιγράφει παρελάσεις μαθητι-

κές, παρουσιάζει δε και σχετικές φωτογρα-

φίες όπου βλέπουμε αγόρια και κορίτσια να 

παρελαύνουν υπό το βλέμμα του Οθωμανι-

κού καθεστώτος. 

Οι μελετητές της ιστορίας της Μικράς Ασίας 

περιγράφουν τις παρελάσεις που διοργάνω-

ναν τα σχολεία της Σμύρνης από το 1919 έως 

και το 1922 στο γήπεδο του Πανιωνίου με 

τιμώμενο πρόσωπο τον μαρτυρικό Μητρο-

πολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο.

Ο Μακεδονομάχος Δικώνυμος Μακρής 

περιγράφει την απελευθέρωση της Σιάτι-

στας το 1912 από ανιχνευτές του Ελληνικού 

Στρατού και διηγείται ότι στην πανηγυρική 

εκδήλωση προπορεύονταν οι μαθητές κρα-

τώντας εκκλησιαστικά λάβαρα.

Εξ’ άλλου στην Κύπρο, οι μαθητικές παρε-

λάσεις καθιερώθηκαν πολύ πριν από το 

1936 ως εκδήλωση πατριωτισμού των 

Ελλήνων που καταπιέζονταν από τους Βρε-

τανούς.

Ένα θεσμό λοιπόν τον οποίο ανέχθηκαν 

οι Οθωμανοί κατακτητές και οι Βρετανοί 

αποικιοκράτες θέλουν να τον καταργήσουν 

σήμερα κάποιοι «έλληνες» στο όνομα της  

δημοκρατίας και της παγκοσμιοποίησης... 

Οι παρελάσεις, κατά τη γνώμη μου, δεν 

ανήκουν στον εθνικισμό. Οι δυνάμεις του 

ΕΑΜ-ΕΛΑΣ παρήλαυναν στα χωριά τα οποία 

απελευθέρωναν το 1941-44. Παρελάσεις 

άλλωστε διεξάγονται διεθνώς: 

Στις ΗΠΑ την Ημέρα Ανεξαρτησίας, στη 

Μεγάλη Βρετανία στα Γενέθλια του Βρε-

τανού Μονάρχη, στη Ρωσία στην Επέτειο 

λήξης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στη 

Βουλγαρία στην Επέτειο του Αγίου Γεωρ-

γίου, στην Ισπανία στην Εθνική Εορτή τον 

Οκτώβριο και σε πολλές άλλες χώρες σε 

ολόκληρο τον πλανήτη. 

Οι ελληνόφωνες παροικίες του Καναδά θα 

εορτάσουν και φέτος με μεγαλοπρέπεια, 

με παρελάσεις και άλλες εκδηλώσεις την 

Εθνική μας Επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Ας μη λέγονται λοιπόν υπερβολές και φαι-

δρότητες. Έχω πάντως την εντύπωση ότι 

με πρόσχημα τις παρελάσεις πάσης φύσης, 

εθνομηδενιστές επιχειρούν να πλήξουν τη 

συνέχεια του Ελληνισμού.

Συμμετέχοντας στις παρελάσεις, οι νέοι μας 

τιμούν τους διαχρονικούς αγώνες των προ-

γόνων μας. Ας τους ενθαρρύνουμε… 

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Περί παρελάσεων…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

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

ΞΕΣΥΓΓΕΝΕΨΑΜΕ, Ο ΚΑΘΕΝΑΣ «ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ»
ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΞΕΧΕΙΛΩΣΑΝ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ, ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ, ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΙΝΕ ΡΟΥΤΙΝΑ

Κ
άποτε, σε άλλους καιρούς η οικογέ-
νεια δεν ηταν μόνο η λεγομένη πυ-
ρηνική οικογένεια δηλαδή ο μπα-
μπάς, η μαμά, και τα παιδιά. Συμπε-

ριελάμβανε παππούδες, γιαγιάδες, θείους, 
ξαδέλφια, και συμπεθέρια.  Τώρα ξεχείλω-
σαν οι συγγενικοί δεσμοί και το μέγεθος της 
οικογένειας  μπήκε φαίνεται στο πλύσιμο. 
Ο καθένας «κοιτάζει σπιτι του» και πολλοί 
βλέπουν τους συγγενείς ανταγωνιστικά.  Οι 
πολλές οικογένειες έχουν κόψει τις πολλές 
επαφές με τους συγγενείς τους. Έχουν γίνει  
δυσλειτουργικές. Το ελαφρώς δυσλειτουρ-
γικό το ανέχομαι  το βαρύ δυσλειτουργικό 
όμως όχι. 
Τώρα οι οικογένειες συναντιούνται μόνο 
σε κανένα γάμο, καμιά κηδεία, η βάφτιση. 
Μερικοί κοιτάζονται με μισό μάτι, λένε τα 
τυπικά κατά περίπτωση, και δεν έχουν καμιά 
ουσιώδη επαφή. Από ευγένεια λένε «χαθή-
καμε, να βρεθούμε καμία μέρα» και αυτή η 
μέρα δεν ερχεται ποτέ. Ανταμώνουν ξανά 
στην επόμενη κηδεία, βάπτιση η γάμο. 
Τους συγγενείς μας βέβαια δεν τους διαλέ-
γουμε, τους κληρονομούμε. Τους γνωρί-
ζουμε συνήθως από την αρχή της ζωής μας. 
Όταν είμαστε πιτσιρικάδες μάλλον μας αγα-
πάνε, τα παιδιά είναι βλέπετε αξιαγάπητα.  
Έχουμε συχνή επαφή μαζί τους απλά και 
μόνο επειδή μας συνδέει το ίδιο αίμα. Όταν 
όμως μεγαλώνουμε, δημιουργούμε τη δική 
μας προσωπικότητα, και κάνομε δικές μας 
οικογένειες αλλάζουν τα πράγματα. 
Μερικοί συγγενείς δεν αποδέχονται τη δια-
φορετικότητα άλλων συγγενών. Δεν ανέ-
χονται να υπάρχει άλλος συγγενής πιο 
έξυπνος, πιο μορφωμένος, πιο δραστή-
ριος, πιο πετυχημένος η πιο δημοφιλής απ’ 
αυτούς. Έτσι, τους κάνουν τη ζωή δύσκολη. 
Πολλοί σοκάρονται όταν βιώνουν μια 
άσχημη συμπεριφορά από ένα «δικό τους 
άνθρωπο».
Και αυτό διότι οι πιο πολλοί από μας, παρά 
τις τυχόν παρεξηγήσεις, τείνουμε να εστιά-
ζουμε στην αγάπη και τη στήριξη που παίρ-
νουμε από τους  συγγενείς μας.  Είναι πια 
δεδομένο όμως ότι δεν γίνεται να τα πηγαί-
νουμε καλά με όλους τους συγγενείς.  Μερι-
κοί  συγγενείς κάνουν πράγματα οδυνηρά, 
εγωιστικά και κάποιες φορές απαράδεκτα. 
Υπάρχουν βλέπετε και οι τοξικοί συγγενείς.
 Όταν συγγενείς  μας φέρονται άσχημα, στη 
ουσία μας κακοποιούν συναισθηματικά. 
Όταν αντιμετωπίζουμε τέτοια συγγενικά 
προβλήματα αισθανόμαστε άλλοτε εκνευ-
ρισμό, άλλες φορές θυμό  και κάποτε  θλίψη 

και απογοήτευση.  Όλα αυτά γιατί  επειδή 
μας έχουν αναγκάσει να ζούμε σε συνθή-
κες που οι ίδιοι δεν έχουμε επιλέξει. Τοξικές 
συγγενικές σχέσεις κάνουν την οικογένεια 
να υποφέρει και  μειώνει τη  ποιότητα της 
ζωής μας.  Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν 
μπορούμε να αγνοήσουμε την αδιαφορία 
ή την αναισθησία του συγγενή μας, με απο-
τέλεσμα να απειλείται η ψυχική μας υγεία. 
Κάποτε τα μειονεκτήματα ξεπερνούν τα πλε-
ονεκτήματα, στο να διατηρήσουμε τους 
συγγενικούς δεσμούς.  
Κάποτε υπάρχουν κατανοητοί λογοι για 
συγγενικές συγκρούσεις. Όταν προκύπτουν  
κληρονομικά προβλήματα για παράδειγμα.  
Όταν αδέλφια προσπαθούν να μοιράσουν 
τις ευθύνες όσον αφορά έναν άρρωστο 
γονιό. Επισκέψεις στα νοσοκομεία, ιατρικά 
έξοδα, προσωπική φροντίδα, γηροκομείο 
δημιουργούν προβλήματα. Αντί να ενωθούν 
να αντιμετωπίσουν το κοινό πρόβλημα και 
συνεννοηθούν όμορφα και πολιτισμένα, 
βρίσκουν το λόγο να διαλύσουν τον οικογε-
νειακό κύκλο.
Και καλα αυτά είναι όντως ενδοοικογενει-
ακά προβλήματα. Οι περισσότεροι  καυ-
γάδες όμως είναι ανόητες παρεξηγήσεις. 
Παράδειγμα, κάθε σοι έχει και μελανά 
σημεία στην ιστορία του. Υπάρχουν κάποιοι 
συγγενείς που γνωρίζουν τα «μυστικά» της 
οικογενειακής ιστορίας και θέλουν σώνει 
και καλα, να τα ξεθάβουν πολλα χρόνια 
αργότερα. Τους αρέσει  να διηγούνται τι 
έκανε ο πάππου σου, ο πατέρας σου, για να 
σε ντροπιάσουν. Χειρότερα ακόμα κληρο-
νομούν σε σένα τα φτιάξιματά τους! 
Η ιστορία  πρέπει να μένει εκει που ανή-
κει  στο παρελθόν. Ποιος θέλει να ακούει 
το τοξικό συγγενή να λέει ότι  η μάνα σου 
κεράτωνε το πατερά σου, η ότι ο πατερά σου 
τα ειχε με τη ξαδέλφη του. Το εάν είναι αλή-
θεια η όχι  δεν είναι αυτό που έχει σημα-
σία. Σημασία έχει η κακία και ο φθόνος της 
προσπάθειάς να επικαιροποιήσουν το βαθύ 
παρελθόν για να σε προσβάλουν και να σε 
μειώσουν.   
Σε κάποιες οικογένειες οι παλιοί  διαιω-
νίζουν  μια παλιά παρεξήγηση, όταν δεν 
συντρέχουν σύγχρονοι λόγοι, και παίρνουν 
μίσος και φθόνο στα παιδιά του και στα 
εγγόνια τους, Οι νέοι που συχνά εξαρτώνται 
από τους παλιούς κληρονομούν τη κακία. 
Κάποτε αντιμαχόμενοι συγγενείς κάνουν 
κόμματα. Ζητούν την υποστήριξη του ενός 
η του αλλού συγγενούς,  και τους εξανα-
γκάζουν να διαλέξουν τον ένα η τον άλλο 

συγγενή και να πάρουν θέση, θέλουν δεν 
θέλουν.
Μια τετριμμένη και ύπουλη τακτική που 
χρησιμοποιούν τοξικοί συγγενείς είναι να 
προσποιούνται  υποτιθέμενες «προσβο-
λές». Επίτηδες  παρερμηνεύουν καταστά-
σεις, δημιουργούν  δαιδαλώδεις καταστά-
σεις και διασυνδέσεις και καταλήγουν ότι  
τους πρόσβαλες . «Τι υπαινίσσεσαι για τη 
γυναικά μου;» μου ειπε ένας στενός «προ-
σβεβλημένος» συγγενής όταν τον συμβού-
λεψα να μη κτίση σε ένα οικόπεδο που ηταν 
στο όνομα της πεθεράς του. Όταν 3-4 χρό-
νια αργότερα χώρισε και δεν πηρέ φρά-
γκο απ’ τα λεφτά που ειχε βάλει στο κτίσμα, 
τότε κατάλαβε ότι δεν τον προέβαλα αλλα 
τον προστάτευα. «Με πρόσβαλες, την έκα-
νες αυτή καλλίτερη από μένα» μου ειπε μια 
άλλη συγγενής όταν της σύστησα να ρωτή-
σει μια άλλη κοινή γνωστη που αποδεδειγ-
μένα ήξερε, κάτι που η ιδία δεν ήξερε πως 
γίνεται στο κομπιούτερ.   Άλλες φορές σε 
κατηγορούν όχι για το τι  έκανες αλλα για το 
τι δεν έκανες.
Το τραγικό σ’ αυτές τις καταστάσεις είναι 
ότι  οι περισσότεροι αποφεύγουν τη λογική  
συζήτηση. Προτιμούν την εγωιστική αντιπα-
ράθεση, και  διάλυση της συγγενικής  σχέ-
σης. Υπερισχύει ο εγωισμός και η στενομυα-
λιά, χωρίς να διαθέτουν καμία ελαστικότητα, 
η ικανότητα της διεξοδικής συζήτησης.
Όταν  η αλληλεπίδραση με κάποιον  συγ-
γενή   προκαλεί συναισθηματική  εξουθέ-
νωση, τι να τον κανεις τέτοιο συγγενή; Για 
να  διατηρήσουμε την ψυχική  μας υγεία και 
ευημερία, ίσως πρέπει να  κρατήσουμε απο-
στάσεις η και να πάρουμε «διαζύγιο» από 
αυτούς τους  συγγενείς.
Τα συναισθήματα πριν και μετά την επαφή 
σας με αυτό το κακό συγγενή προσδιορί-
ζουν αν ηγγικεν η ώρα να κόψει κανεις τους 
συγγενικούς δεσμούς.  Αν  οι επαφές είναι 
αγχωτικές και κυριεύεστε από κατάθλιψη, 
όταν έρχεστε σε επαφή με αυτόν το συγ-
γενή, και αν νοιώθετε χειροτέρα μετά τη 
συνάντηση, τότε δεν αξίζει το κόπο τέτοιος 
συγγενής. Υπάρχουν συγγενείς που πρέπει 
δυστυχώς να τους αγνοήσουμε.  
Πάντως πριν τον ξεκόψετε προσπαθή-
σατε να μιλήσετε μαζι του για τη συμπερι-
φορά του.  Εισακούστηκε το παράπονο σας;  
Παραδέχτηκε ο συγγενής το λάθος του;  Αν 
κάποιος δεν μπορει να παραδεχτεί το λάθος 

του, και αντίθετα σας κατηγορεί  ότι φταίτε 
εσείς, ξεχάστε τα περαιτέρω, δεν υπάρχει 
ελπίδα. Φτηνές δικαιολογίες χωρίς να απο-
λογία δεν μετράνε.
Αν εσείς προσποιήστε  ότι όλα είναι μια 
χαρά, χάριν της ηρεμίας στην οικογένεια 
τότε εσείς κάνετε δικό σας το πρόβλημα! 
Όταν πρόκειται για το αίμα μας, δεν επι-
λέγουμε εύκολα να κόψουμε τέτοιους 
δεσμούς. Καταπιέζουμε τα συναισθήματά 
μας, τη δυσαρέσκεια, το θυμό μας. Ανεχό-
μαστε το δύσκολο συγγενή να ποδοπατάει 
τα συναισθήματά μας  φοβούμενοι ότι  η 
αντίδραση μας θα κάνει τη σχέση μας χει-
ρότερη. Οφείλουμε όμως στον εαυτό μας  
για το καλό της υγείας μας και της  συναι-
σθηματική μας ισορροπίας να βάλομε όρια 
στο τι επιτρέπουμε  και τι όχι. Δεν λύνεται 
το θέμα με αποσιώπηση. Εάν κάποιος στην 
οικογένειά σας σάς βλάπτει, είναι σημα-
ντικό να τον κρατάτε σε απόσταση. Ο σεβα-
σμός στον εαυτό σας και η συναισθηματική 
ηρεμία σας το απαιτεί.
Υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι δεν μπο-
ρείτε να ελέγξετε ούτε τις πράξεις, τις σκέ-
ψεις, και τα λόγια ενός συγγενή.
Αρνηθείτε να παρασυρθείτε από τη συμπε-
ριφορά του και να γίνετε και εσείς ίδιοι σαν 
κι αυτόν. 
Αποσυνδεθείτε όσο είναι δυνατόν από 
τη συμπεριφορά του δύσκολου συγγενή, 
ώστε να πάψει να σας θυματοποιεί, και να 
μη νιώθετε στεναχώρια και προσβολή. 
Σε μερικές  οικογένειες, υπάρχουν αυταρ-
χικά και ανταγωνιστικά μέλη που αγωνίζο-
νται να έχουν  τον έλεγχο μέσα στην οικο-
γένεια. Πιέζουν και προσπαθούν να επι-
βάλουν στους αδύναμους, βολικούς συγ-
γενείς με ποιον να κάνουν παρέα. Φυσικά 
υποστηρίζουν αυτούς που αυτοί οι ίδιοι 
διάλεξαν.  
Ένας κακός συγγενής προξενεί  συναι-
σθηματική κόπωση, σε κουράζει  και σε 
εξαντλεί. Μπορείς να υπομείνεις πολλές 
άσχημες συγγενικές συμπεριφορές αλλα 
όλοι έχουμε ένα προσωπικό όριο αντο-
χής. Κάποτε βάζουμε τέρμα στη σχέση. Και 
ενώ το τολμάμε ο συναισθηματικός πόνος 
παραμένει. Θλίβεται κανεις συναισθημα-
τικά, όταν αποκόβει τις ρίζες του. Ίσως είναι 
αδύνατο να αποφύγετε τις κακές συγγενι-
κές σχέσεις αλλά τουλάχιστον μάθετε πως 
μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε!
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Χαίρε κεχαριτωμένη...

Εκτελώντας το θέληµα του Θεού, 
ο Αρχάγγελος Γαβριήλ κατε-
βαίνει στη γη. Με δέος στέκεται 
µπροστά στην Παρθένο. Μει-
λίχια της λέγει «Χαίρε κεχαρι-
τωµενη, ο Κύριος µετά σου». Και 

συνεχίζει ο Γαβριήλ. «Μη φοβού Μαριάµ, 
εύρες γαρ χάριν παρά τω Θεώ και ιδού συλ-
λήψη εν γαστρί και τέξη υιόν... Πνεύµα άγιον 
επελεύσεται επί σε και δύναµις Υψίστου επι-
σκιάσει σοι, διό και το γεννώµενον άγιον 
κληθήσεται υιός Θεού... ότι ούκ αδυνατή-
σει παρά τω Θεώ παν ρήµα». Και σε όλα αυτά 
απήντησε η Μαριάµ. «Ιδού η δούλη Κυρίου 
γένοιτό µοι κατά το ρήµα σου».
«Σήµερον της σωτηρίας ηµών το κεφάλαιον 
και του απ’ αιώνος µυστηρίου η φανέρωσις. 
Ο υιός του Θεού, υιός της Παρθένου γίνεται 
και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται». 
Η Παρθένος βρήκε χάρη από τον Θεό, γιατί 
ήταν κεχαριτωµένη. Αυτό το κεχαριτωµένη 
σηµαίνει, ότι είχε την αγνή διάθεση να 
ακούσει και να υπακούσει στο θέληµα του 
Θεού. Γι’ αυτό και ο Θεός ήταν µαζί της. 
Έχουµε εµείς και ο κάθε άνθρωπος αυτή την 
αγνή διάθεση να ακούµε και να υπακούµε 
στο θέληµα του Θεού για να είναι ο Θεός µαζί 
µας; Για να βρίσκουµε κι εµείς χάρη από τον 
Θεό. Για να κατοικεί και να εµπεριπατεί µέσα 
µας ο Χριστός και να µας σώζει.
Η Παρθένος είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου 
γένοιτό µοι κατά το ρήµα σου». Εσύ κι εγώ 
λέµε πάντα «γενηθήτω το θέληµά Σου»; Κι 
αν το λέµε, το λέµε πάντα µε την καρδιά 
µας ή µόνο µε τα χείλη; Το κάνουµε καθηµε-
ρινό µας βίωµα; Προσπαθούµε πάντοτε ό,τι 
κάνουµε, αυτό να είναι το θέληµα του Θεού; 
Μόνο εάν έχουµε αγνή διάθεση και πάντοτε 
κάνουµε το θέληµα του Θεού, η σωτηρία την 
οποία έφερε ο Χριστός, θα είναι δική µας και 
η επιστροφή µας στον παράδεισο, δηλαδή 
στους ουρανούς, εγγυηµένη.
Διπλή, όµως, είναι η σηµερινή γιορτή. Ο 
ευαγγελισµός της ελευθερίας µας και της 
σωτηρίας µας από τα δεσµά της αµαρτίας και 
ο ευαγγελισµός της ελευθερίας του ελληνι-
κού έθνους και του ορθοδόξου γένους.
«Τέτοια ηµέρα διάλεξε η σπλαχνική Μαρία 
να πει στον Κύριο του παντός που τ’ άψυχα 
εµψυχώνει, κοίτα στη γη τους χριστια-
νούς που µ’ άπειρη λατρεία εµέγιορτάζουν 
σήµερα, πόση σκλαβιά πλακώνει».
Άκουσε ο Θεός τη θερµή προσευχή της σπλα-
χνικής Μαρίας, αλλά και την προσευχή των 
δεινοπαθούντων χριστιανών. Στα τετρα-
κόσια χρόνια που «όλα τά ‘σκιαζε η φοβέρα 
και τα πλάκωνε η σκλαβιά» οι χριστιανοί 
δεν ξέχασαν τον αληθινό Θεό. Υπέφεραν τα 
πάνδεινα, αλλά κράτησαν την πίστη τους. 
Αυτή η πίστη τους, τους κράτησε Έλληνες 
και τους έδωσε και τη λευτεριά τους. 
Επίγειο άγγελο έστειλε τώρα ο Θεός, τον 
Παλαιῶν Πατρῶν Γερµανό.  Κι εκείνος έφερε 
το µήνυµα του ξεσηκωµού και της λευτε-
ριάς. Ύψωσε το λάβαρο  της επανάστασης 
και στο όνοµα της Αγίας Τριάδας όρκισε τα 

παλληκάρια. Έγινε ξεσηκωµός παντού. Η 
αδικία, ο πόνος και το κλάµα των χριστια-
νών έγινε κύµα αντρειωµένο και βροντο-
φώναξε: «µέριασε βράχε να διαβώ». Ο βρά-
χος, που καταπλάκωνε τα στήθια της Ελλά-
δας και των χριστιανών, έπεσε. Η λευτεριά, 
λυγερόκορµη, έκανε τον περίπατό της σ’ ένα 
µικρό µέρος της Ελλάδας.
Το ελληνικό  έθνος, γένος και κράτος, από 
αρχαιοτάτων χρόνων έχει κάνει θαύµατα. 
Κανένα άλλο έθνος δεν έχει την ιστορία του. 
Γιατί κανένα άλλο έθνος δεν προσέφερε 
τόσα στην ανθρωπότητα, όσα το ελληνικό 
έθνος. Μεσουράνησε στον χρυσό αιώνα του 
Περικλή, αλλά και στην υπερένδοξη ιστορία 
της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Διαλύθηκε 
και ξαναζωντάνεψε, όπως ο φοίνικας από 
την στάχτη του. Στη νεώτερη µετεπαναστα-
τική ιστορία του πέρασε µεγάλες µπόρες και 
φουρτούνες,  όπως οι Βαλκανικοί πόλεµοι. 
Ο Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος. Η Μικρασιατική 
καταστροφή. Ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος. 
Και µε όλα αυτά κατάφερε να βγει αντρει-
ωµενο, σήµερα, ισότιµο µέλος της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης.
Υπάρχουν µερικά ερωτήµατα εδώ. Γιατί δε 
συνέχισε την ιστορία του, όπως στον χρυσό 
αιώνα της αρχαιότητας; Γιατί διαλύθηκε 
το 1453; Γιατί υπέφερε τα όσα υπέφερε στη 
Μικρασιατική καταστροφή; Οι απαντήσεις 
δεν είναι εύκολες. Ίσως, διότι όταν βρέθηκε 
σε ευηµερία παραδόθηκε στη χλιδή. Ίσως, 
γιατί ξέχασε τον ίδιο τον Θεό. Ίσως, γιατί 
εγκατέλειψε τη γραµµή της τίµιας εργασίας, 
της ηθικής, του σεβασµού του Θεού και των 
ανθρώπων.
Σήµερα το ελληνικό έθνος ευηµερεί στην 
Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσµο, όπου 
υπάρχουν Έλληνες. Οι ίδιοι κίνδυνοι ελλο-
χεύουν παντού. Και ο κάθε Ἕλληνας πρέπει 
να είναι πολύ προσεκτικός και πολύ επιφυ-
λακτικός. Να ρωτάει καθηµερινά. Σέβοµαι 
τις αξίες που κήρυξαν οι αρχαίοι Έλληνες; 
Είµαι ορθόδοξος και µάλιστα εν επιγνώσει 
ορθόδοξος; Στέκοµαι στις ρίζες του έθνους 
µου και της Ορθοδοξίας µου; Όποιος χάσει 
αυτές τις αρχές ξεριζώνεται, γκρεµίζεται και 
χάνεται. 
Ευλογηµένοι µου χριστιανοί, στη διπλή µας 
γιορτή, ζήστε σήµερα τη λευτεριά από την 
αµαρτία. Δοξάστε τον Θεό και ευγνωµονείτε 
την Παρθένο Μαρία. Κρατείστε τις αρχές που 
χάραξαν οι αρχαίοι πρόγονοί µας. Καµαρώ-
στε τον ηρωϊσµό των προγόνων µας που µας 
χάρισαν τη λευτεριά µας. Δείξτε σεις και ο 
καθένας µας τον ίδιο ηρωϊσµό, κρατώντας 
τις αρχές του έθνους µας και της Ορθοδοξίας 
µας. Μεταλαµπαδεύστε όλοι τις ίδιες ιδέες 
και τις ίδιες αρχές στα παιδιά σας. Αυτός 
είναι ο καλύτερος τρόπος να γιορτάζουµε τη 
διπλή µας γιορτή. Όταν τα τηρούµε αυτά θα 
µας ευλογεί ο Θεός και θα συνεχίζουµε την 
ανεπανάληπτη ιστορία του έθνους µας µέσα 
σε όλα τα έθνη της ανθρωπότητας.
Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω ο Καναδάς! Ζήτω η 
Ελευθερία!
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Ετήσιο δείπνο από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Αδελφότητός 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΙΝΑΚΗΣ
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Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Άννας Παρασκευής στο Μάρκαμ
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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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Εορτασμός της έναρξης του Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς
στο Οντάριο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα 

του Συντηρητικού Κόμματος Οντάριο
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«Fotia» στο πάρτυ γενεθλίων της Τζούλιας 
Αλυσσανδράτου στο υπέροχο Bluffer’s Restaurant
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«Εφτά νάνοι στο s/s Cyrenia» 
Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος - Στίχοι: Νίκος Καββαδίας ( τραβέρσο σελ.19) - Α! Ερμηνεία: Χάρις Αλεξίου (1986)

Έ
να από τα θαυμάσια ποιήματα 
του Νίκου καββαδία που μελο-
ποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος 
και τραγούδησε μοναδικά η Χα-

ρούλα Αλεξίου.
Tο επιβατηγό «Κυρήνεια» υπήρξε ένας 
θρύλος στην γραμμή Αυστραλίας, αφού 
χιλιάδες Έλληνες και άνθρωποι απ όλες 
τις εθνικότητες, έζησαν μέρες ολόκλη-
ρες στο κατάστρωμα  και στις κουκέτες 
του, το μεγάλο ταξίδι της μετανάστευσης 
προς την Αυστραλία. Σε αυτό το πλοίο, 
ο Καββαδίας  υπηρέτησε περισσότερο 
από κάθε άλλο στην πολυετή ναυτική του 
σταδιοδρομία. 
Η αυστραλιανή περίοδος -όπως ονομά-
ζετε- για τον Καββαδία αρχίζει οπό το 
1949.
Ο ίδιος, σε ένα γράμμα του μεταξύ άλλων 
αναφέρει..
Μπήκα σ’ ένα μεγάλο της εταιρίας που 
έκανε τη γραμμή Αυστραλίας. Γένοβα, 
Πόρτο, Άντεν, Κολόμπο, Φριμάν, Μέλ-
μπουρν. Τριάντα μέρες ταξίδι. χαιρό-
σουνα τη θάλασσα. Να΄ σουνα σ τη 
Γένοβα να έβλεπες από μια μεριά το πώς 
έμπαιναν οι μετανάστες. 
Τα μεγάφωνα φώναζαν σε πέντε γλώσ-
σες.
Ένας μπερδεμένος λαός, γ ιομάτος 
χρώμα. Ο καθένας με τη δικιά του θρη-
σκεία ..πήγαιναν να ξαναρχίσουν.  . 
ο Νίκος Καββαδίας σ το επιβατηγό 
«Κυρήνεια» συνάντησε χιλιάδες έλληνες 
ταξιδιώτες και με πολλούς από αυτούς  
δημιούργησε φίλιες, όχι μόνο πάνω στο 
πλοίο αλλά και στα ελληνικά καφενεία 
και εστιατόρια όπου πήγαινε, του Σίδνει 

και της Μελβούρνης…
Το ποίημα ωστόσο «Εφτά νάνοι στο s/s 
Cyrenia» άρχισε να το γράφει από μια 
«παραγγελία» θα λέγαμε  της μικρής και 
πολυαγαπημένης του ανιψιάς Έλγκας, η 
οποία πάνω από το κρεβάτι της είχε κρε-
μασμένους  εφτά χάρτινους νάνους, που 
για κείνη ήταν πρόσωπα μυθικά…! 
θείε του είχε πει: θέλω να γράψεις κάτι 
για τα νανάκια μου!
Και ο καββαδίας: 
Μπορώ ποτέ να σου χαλάσω το χατίρι,
 κόρη ξανθή και γαλανή; 
Θυμίζεις κάμαρες κλειστές, στεριά μυρί-
ζεις. Τα μάτια σου ζούνε μια θάλασσα, 
θυμάμαι.
Η στεριά και τα αγαπημένα του πρό-
σωπα, δεν έφευγαν ποτέ από την σκέψη 
του,
και μπλέκον ταν με την αλμύρα, τ ις 
θαλασσινές εικόνες και τους ανθρώπους 
που ολημερίς αντίκριζε.
Εσθήρ, ποια βιβλική σκορπάς, περνώ-
ντας μέθη;
Ρουθ δεν μιλάς; Γιατι τρεκλίζουμε οι δια-
κόσιοι;
Η  Ρουθ και η Εσθήρ ήταν δυο μετανά-
στριες, υπαρκτά  πρόσωπα.
 Το πλήρωμα του καραβιού ήταν δια-
κόσιοι, ενώ οι μετανάστες πάνω χίλιοι, 
όλων των εθνικοτήτων: και πώς τούτο τ’ 
απίθανο σινάφι να βρακώσεις. 

ΟΙ ΕΦΤΑ ΝΑΝΟΙ ΣΤΟ S/S 
CYRENIA
Στην Έλγκα Εφτά. 

Σε παίρνει αριστερά, 
μην το ζορίζεις.
Μάτσο χωράνε 
σε μιαν κούφιαν απαλάμη.
Θυμίζεις κάμαρες κλειστές, 
στεριά μυρίζεις.
Ο πιο μικρός αχολογάει 
μ' ένα καλάμι.

Γυαλίζει ο Σημ 
της μηχανής τα δυο ποδάρια.
Ο Ρεκ λαδώνει 
στην ανάγκη το τιμόνι.
Μ' ένα φτερό ξορκίζει 
ο Γκόμπυ τη μαλάρια,
κι ο στραβοκάνης ο Χαράμ 
πίττες ζυμώνει.
Απ' το ποδόσταμο 
πηδάν ως τη γαλέτα.

Μπορώ ποτέ 
να σου χαλάσω το χατίρι;
Κόρη ξανθή και γαλανή 
που όλο εμελέτα,
ποιος ρήγα γιος θε 
να την πιει σ' ένα ποτήρι.
Ραμάν αλλήθωρε, τρελέ, 
που λύνεις μάγια,
κατάφερε το σταυρωτό 
του Νότου αστέρι,
σωρός να πέσει, 
να σκορπίσει στα σπιράγια,
και πες του κάτω 
από ένα δέντρο να με φέρει.

Ο Τοτ, του λείπει το ένα χέρι 
μα όλο γνέθει,
τούτο το απίθανο 
σινάφι να βρακώσει.
Εσθήρ, ποια βιβλική 
σκορπάς περνώντας μέθη;
Ρουθ, δε μιλάς; 
Γιατί τρεκλίζουμε οι διακόσιοι;
Κουφός ο Σάλαχ, 
το κατάστρωμα σαρώνει.
Μ΄ ένα ξυστρί καθάρισέ με 
από απ' τη μοράβια.
Μα είν' ένα κάτι πιο βαθύ 
που με λερώνει.
- Γιε μου, πού πας; 
Μάνα, θα πάω με τα καράβια.

Κι έτσι μαζί 
με τους εφτά κατηφοράμε.
Με τη βροχή, 
με τον καιρό που μας ορίζει.
Τα μάτια σου ζούνε 
μια θάλασσα, θυμάμαι.
Ο πιο στερνός 
μ' έναν αυλό με νανουρίζει.
Colombo 1951
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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

Μ
ετά τα ειλικρινή συλλυπητήρια των 
απανταχού Ελλήνων και τα κροκο-
δείλια δάκρυα των πολιτικών για 
το δολοφονικό δυστύχημα στα Τέ-

μπη, ήρθε πλέον η ώρα απόδοσης των ευθυνών 
στους υπαιτίους. Δυστυχώς όμως, για μια φορά 
ακόμη, το πολιτικό σύστημα εφαρμόζει την μέ-
θοδο της σουπιάς για να καλύψει τα ένοχα ίχνη 
του. Όπως λοιπόν η σουπιά αμολάει το μελάνι 
της για να κρυφτεί από αυτούς που την κυνη-
γούν, έτσι και οι πολιτικοί, για να καλύψουν τις 
ευθύνες τους, περιφέρονται νυχθημερόν στα 
τηλεοπτικά κανάλια και παρουσιάζουν όλοι τα 
ίδια επίσημα έγγραφα για την κατάσταση των 
σιδηροδρόμων στη Ελλάδα, ο καθένας όμως τα 
διαβάζει και τα ερμηνεύει όπως τον συμφέρει. 

Πολύς λόγος λοιπόν γίνεται για το εάν λειτουρ-
γούσε το ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματης δια-
χείρισης της κυκλοφορίας των τραίνων. Άλλοι 
λένε ότι λειτουργεί σε ποσοστό 74% στο σιδη-
ροδρομικό δίκτυο, άλλοι λένε πως δεν λειτουρ-
γούσε τα τελευταία 3 χρόνια, άλλοι πάλι ισχυρί-
ζονται ότι φταίνε οι σταθμάρχες που έκαναν λά-
θη και ο Υπουργός Επικρατείας, που ασκεί και 
χρέη Υπουργού Μεταφορών, διαβεβαίωσε την 
Βουλή, ότι το σύστημα αυτόματης διαχείρισης 
της κυκλοφορίας των τραίνων, λειτουργούσε 
στην εντέλεια αλλά οι σταθμάρχες δεν το χρησι-
μοποίησαν. Αν λοιπόν ακούσω και πιστέψω ό,τι 
λένε στην τηλεόραση, δεν πρόκειται να βγάλω 
άκρη ούτε βεβαίως να μάθω την αλήθεια για το 
τι ακριβώς συνέβη στα Τέμπη, όπου συγκρού-
στηκαν μετωπικά δύο τραίνα, με αποτέλεσμα 
να χαθούν 57 άνθρωποι, οι περισσότεροι νέα 
παιδιά. Για τον λόγο αυτό αποφάσισα να αναζη-
τήσω την αλήθεια μόνος μου, με μοναδική βο-
ήθεια την λογική και το μυαλό μου και προτρέ-
πω όλους σας να κάνετε το ίδιο. Αν λοιπόν λει-
τουργούσε το σύστημα αυτόματης διαχείρισης 
της κυκλοφορίας των τραίνων, ακόμη και αν οι 
σταθμάρχες έκαναν οποιοδήποτε λάθος, τότε το 
σύστημα από μόνο του θα διόρθωνε την πορεία 
των τραίνων και παράλληλα θα ειδοποιούσε 
τους μηχανοδηγούς, όπως άλλωστε συμβαίνει 
και με την ρύθμιση της εναέριας κυκλοφορίας 
από τον πύργο ελέγχου. Επομένως, το σύστημα 
δεν λειτουργούσε με αποτέλεσμα να χαθούν τό-
σοι άνθρωποι εξ αιτίας της ανευθυνότητας και 
της ανικανότητας του Κράτους. 
Είναι τόσο απλό….  

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ

Θάνατος στην Κοιλάδα 
των Τεμπών
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ΠΑ ΡΑ Σ Κ Ε Υ Η  β ρ ά δ υ.  Ο ἱ 
καμπάνες κτυποῦν χαρμό-
συνα. Ὁ κόσμος τρέχει στὴν 
ἐκκλησία γιὰ νὰ ἀκούση 

τοὺς χαιρετισμούς. Η ἀκολουθία αὐτὴ 
ὁμιλεῖ ἰδιαίτερα στὴν ψυχή μας. Ας 
σταθοῦμε ὅμως στὰ ὡραῖα τροπάρια 
καὶ στὴν ὑπέροχη στιχολογία τοῦ ̓Ακα-
θίστου ὕμνου. Οἱ παρομοιώσεις καὶ οἱ 
διάφορες εἰκόνες εἶναι ἄφθαστες. Συν-
δέονται στενὰ μὲ τὰ ἱερὰ κείμενα τῆς 
Π. Διαθήκης ποὺ κάθε τόσο χρησιμο-
ποιεῖ ὁ εὐλαβὴς ποιητής. Μὲ ρόδο καὶ 
κρίνο παρομοιάζεται ἡ Παρθένος. Εἶναι 
τὸ «ρόδον τὸ ἀμάραντον» καὶ «ἠδύ-
πνοον κρίνον», ποὺ φύτρωσε μέσα στὰ 
ἀγκάθια ἀπὸ τὴν εὐγενέστατη Δαυϊ-
τικὴ ρίζα, ὅπως γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάν-
νης ὁ Δαμασκηνὸς καὶ «ἐκφυὲν εὐω-
δίας θείας ἐπλήρωσε τὰ σύμπαντα».
*Αν ὅμως ἡ γῆ ἔχη τὰ ρόδα καὶ τὰ κρίνα 
ποὺ τὴν στολίζουν, ἡ θάλασσα ἔχει τὰ 
κογχύλια, μέσα στὰ ὁποῖα ὑπάρχουν 
τὰ πολύτιμα μαργαριτάρια. Ἔτσι ἡ 
Θεοτόκος ὀνομάζεται «κόχλος ἡ τὸν 
θεῖον μαργαρίτην προαγαγοῦσα». Καὶ 
ἡ παρομοίωση εἶναι πολὺ πετυχημένη. 
Ὄχι μόνο γιατὶ ὁ Κύριος εἶναι ὁ πολύ-
τιμος μαργαρίτης, σύμφωνα μὲ τὸ ἱερὸ 
Εὐαγγέλιο, ποὺ ἀξίζει ὅλα κανεὶς νὰ 
τὰ πουλήση, προκειμένου νὰ τὸν ἀπο-
κτήση, ἀλλὰ καὶ γιατί, ὅπως ἀπὸ τὰ 
κογχύλια ἔβγαινε ἐκεῖνο τὸ κόκκινο 
χρῶμα ποὺ λεγόταν πορφύρα, μὲ τὸ 
ὁποῖον ἔβαφαν τὴν βασιλικὴ ἁλουρ-
γίδα, ἔτσι κι᾿ ἐδῶ ἀπὸ τὰ ἄχραντα 
σπλάγχνα τῆς ᾽Αειπαρθένου «ὁ βασι-
λεὺς τῆς δόξης, τὴν τῆς σαρκὸς πορφύ-
ραν περιβαλλόμενος τοῖς αἰχμαλώτοις 
ἐπιδημήσας, ἦλθε κυρῦξαι αἰχμαλώ-
τοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν» 
(Ησ. ξαʹ 1 καὶ Λουκ δ́  18).
Ἔτσι ἡ Θεοτόκος γίνεται τῆς «γῆς 
τὸ θεμέλιον» καὶ εἶναι συγχρόνως ὁ 
οὐρανός. Καὶ αὐτὸν τὸν οὐρανὸ τὸν 
κατεσκεύασε «ἐκ τῆς γηΐνης φύσεως ὁ 
πάλαι ποτὲ ἐξ ὑδάτων πήξας καὶ πρὸς 
ὕψος μετεωρίσας τὸ στερέωμα». Καὶ 
δὲν εἶναι ἁπλῶς οὐρανὸς ἡ Πανάχρα-
ντος, ἀλλὰ καὶ «οὐρανῶν ὑψηλοτέρα», 
γιατὶ ἐκείνου τοῦ ὑλικοῦ «οὗτος πολὺ 
θειότερος καὶ παραδοξότερος». Καὶ γιὰ 
νὰ τὸ ἐννοήσουμε καλὰ ἂς ἀκούσουμε 
τί γράφει ἐκεῖνος ποὺ ἀγάπησε πολὺ 
τὴν Παναγία καὶ τὴν ὕμνησε μὲ ὅλη 
τὴν καρδιά του, ὁ ἱερὸς Δαμασκηνός. 
Ὁ Δημιουργός, γράφει, ἀπὸ τὸν ὑλικὸ 

οὐρανὸ μᾶς ἔδωσε τὸν ἥλιο, ἀπ̓  αὐτὸν 
ὅμως ἐδῶ τὸν οὐρανό, τὴν Παρθένο, 
ἀνέτειλε τὸν Ἥλιον τῆς Δικαιοσύνης. 
Δηλαδὴ τὸ αἰώνιο καὶ ἀναλλοίωτο 
φῶς, ποὺ προέρχεται ἐκ τοῦ ἀναλλοι-
ώτου φωτὸς καὶ ποὺ ἔχει τὴν ὕπαρξη 
πρὸ πάντων τῶν αἰώνων. Τὸ ἄϋλο καὶ 
ἀσώματο ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου λαμ-
βάνει σῶμα. Ἔτσι ἡ Θεοτόκος γίνεται 
ἡ «κλίμαξ δι᾿ ἧς κατέβη ὁ Θεός», καὶ ἡ 
«γέφυρα ἡ μετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς 
οὐρανόν».
Ὁ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν μας διὰ τῶν πρε-
σβειῶν της ἐλευθερώνει τὶς ἁμαρτω-
λὲς ψυχές μας ἀπὸ τὸν αἰώνιο θάνατο. 
Ὅποιος ἔχει τὴν ὀρθὴ πίστη γιὰ τὴν 
Θεοτόκο, δὲν εἶναι δυνατὸν παρὰ νὰ 
ἔχη καὶ τὴν ὀρθὴ καὶ ζωντανὴ πίστη 
πρὸς τὸν Υἱὸν τῆς Παρθένου, τὸν 
Λυτρωτὴ καὶ Θεό. Αὐτὸς δὲν φοβᾶται 
τίποτε. Οὔτε τὸν θάνατο, γιατὶ καὶ 
ὁ θάνατος χάνει πιὰ τὴν δύναμή του 
καὶ γίνεται «πορθμεῖον πρὸς ἀθανα-
σίαν», ὅπως πολὺ ὡραῖα ἐκφράζονται 
οἱ Πατέρες. Ὅσοι ζοῦν μὲ «ἀγγελικὴν 
πολιτείαν, πρὸς οὐρανὸν ἀναρπάζο-
νται», γιατὶ «ἡ πρὸς ζωὴν γέφυρα», 
εἶναι στὴν διάθεσή μας.
᾿Ακοῦμε τοὺς Χαιρετισμούς πολλὲς 
φορὲς καὶ αἰσθανόμαστε μιὰ ἀπόσταση 
ψυχικὴ τεράστια πρὸς ἐκείνην, ποὺ 
ἔδειξε ὁ ̓ Αρχάγγελος Γαβριήλ, ὅταν 
στάθηκε μὲ φόβο καὶ ἔκσταση. Ἡ ὡραι-
ότης τῆς παρθενίας της καὶ τὸ ὑπέρλα-
μπρο τῆς ἁγνότητός της μᾶς φαίνονται 
κορυφὲς ἀπλησίαστες. Καὶ ὅμως πρὸς 
τὰ ἐκεῖ ἔχουμε κληθῆ νὰ βαδίσουμε. 
Ὅπως ἐκείνη κράτησε καὶ συνέχισε 
καὶ αὔξησε τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, ἔτσι καὶ 
ἐμεῖς, κάθε σπέρμα καλοσύνης, ἁγνό-
τητος, προσευχῆς κ.λ.π. ποὺ ὑπάρχει 
μέσα μας, ἔχουμε χρέος μὲ ἀγῶνα, μὲ 
ὑπομονή, μὲ περισυλλογὴ καὶ ἐπιμονὴ 
νὰ καλλιεργήσουμε καὶ αὐξήσουμε. 
«῎Αν οὖν σὺν τῷ σώματι καὶ τὴν μνή-
μην ἁγνίσωμεν», τότε θὰ ἀποκτήσουμε 
μέσα μας τὴν χάρη τοῦ Κυρίου, ποὺ διώ-
χνει τὴν λάσπη τῶν παθῶν καὶ δημι-
ουργεῖ τοὺς χαριτωμένους ἀνθρώπους. 
Μιὰ τέτοια προσπάθεια ὅλων μας 
θὰ εἶναι ὁ ὡραιότερος ὕμνος καὶ ἡ 
λαμπρότερη δοξολογία πρὸς τὴν Κεχα-
ριτωμένη. Λοιπόν, «ταύτην ψυχῆς τε 
καὶ σώματος ἁγνότητι τέρψωμεν, τὴν 
ὄντως ἁγνὴν μετὰ Θεὸν ὑπὲρ ἅπαντας· 
πέφυκε γὰρ πῶς τοῖς ὁμοίοις τὰ ὅμοια 
ἐπαγάλλεσθαι».

«ΚΛΙΜΑΞ ΔΙ’ ΗΣ 
ΚΑΤΕΒΗ Ο ΘΕΟΣ»
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Η 
εκτελεστική επιτροπή της πό-
λης του Τορόντο ενέκρινε ένα 
σχέδιο στέγασης που στοχεύ-
ει να χτίσει χιλιάδες κατοικίες 

την επόμενη δεκαετία.
Το σχέδιο σ τέγασης εγκρίθηκε γ ια 
πρώτη φορά από το συμβούλιο τον 
Δεκέμβριο. Την Τρίτη, η εκτελεστική 
επιτροπή της πόλης έδωσε το πράσινο 
φως για την εφαρμογή του.
Το δημοτικό συμβούλιο του Τορόντο 
έχει προγραμματιστεί να ψηφίσει επί 
της έκθεσης στις 29 Μαρτίου.
«Το σχέδιο ξεκινά τη διαδικασία ενη-
μέρωσης των κανονισμών της πόλης, 
ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον 
στόχο της κατασκευής 285.000 κατοι-
κιών την επόμενη δεκαετία», δήλωσε η 
αντιδήμαρχος Jennifer McKelvie μιλώ-
ντας πριν από τη συνεδρίαση της επι-
τροπής την Τρίτη, περιγράφοντας το 
σχέδιο ως «ένα τεράστιο βήμα προς τα 

εμπρός.»
Η πόλη λέει ότι μπορεί να αρχίσει να 
εργάζεται για μια σειρά από πρωτοβου-
λίες στο πλαίσιο του σχεδίου στέγασης 
πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. 
Το έγγραφο καλεί την πόλη να επιτρέ-
ψει τη χωροθέτηση πολυπλεκτών σε 
όλες τις γειτονιές και ένα πλαίσιο για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης της κοινοτι-
κής στέγασης.
Ένας νέος πίνακας ελέγχου έχει επί-
σης δημιουργηθεί για τον ιστότοπο της 
πόλης. Επιτρέπει στους κατοίκους να 
παρακολουθούν οικονομικά ενοικια-
ζόμενα σπίτια, εγκεκριμένα, υπό κατα-
σκευή και κατασκευασμένα σπίτια, και 
σπίτια που κατεδαφίστηκαν και αντικα-
ταστάθηκαν μέσω πολιτικών αντικατά-
στασης ενοικίασης.
Η αντιδήμαρχος McKelvie λέει ότι θα 
δώσει στους κατοίκους περισσότερη 
διαφάνεια από την πόλη.

Η εκτελεστική επιτροπή του Τορόντο 
ενέκρινε το σχέδιο στέγασης - Θα 
ψηφίστει την επόμενη εβδομάδα

Μ
ια φιλελεύθερη βουλευτής 
του Οντάριο φαίνεται έτοιμη 
να συμμετάσχει στην κούρ-
σα για να αντικαταστήσει τον 

πρώην δήμαρχο του Τορόντο Τζον Τόρι.
Μιλώντας σε εκδήλωση το βράδυ της Τρί-
της που διοργάνωσε η Black Professional 
in Tech (BPTN), η Mitzie Hunter προφανώς 
είπε στο πλήθος ότι «ετοιμαζόταν να θέσει 
υποψηφιότητα» στις προεκλογές του Ιου-
νίου.
Η Βουλευτής του Scarborough-Guildwood 
επανέλαβε τα σχέδιά της σε συνέντευξή 
της στο CityNews 680 το πρωί της Τετάρ-
της, προσθέτοντας ότι θα ήταν πρόθυμη 
να εγκαταλείψει την επαρχιακή της έδρα 
για να θέσει υποψηφιότητα.
«Ετοιμάζομαι να κατέβω και θα ακούσετε 
περισσότερα για αυτό σύντομα», είπε η 
Χάντερ. «Θα έπρεπε να εγκαταλείψω τη 
θέση μου, οπότε είμαι έτοιμη. Ξέρω ότι 
αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να κάνω 
πριν κλείσουν οι υποψηφιότητες στις 
αρχές Μαΐου».
Μιλώντας στην εκδήλωση της Τρίτης, η 
51χρονη είπε ότι σκοπεύει να επικεντρώ-
σει την εκστρατεία της στη βελτίωση των 
δημόσιων υπηρεσιών, στην αύξηση της 

ασφάλειας στις δημόσιες συγκοινωνίες και 
στο να κάνει την πόλη πιο προσιτή.
Οι επίσημες υποψηφιότητες για τους υπο-
ψηφίους δημάρχους ανοίγουν στις 3 Απρι-
λίου. 
Ορισμένα άλλα ονόματα υψηλού προφίλ 
έχουν επιβεβαιώσει την πρόθεσή τους να 
είναι υποψήφιοι στις επερχόμενες διεκλο-
γές, συμπεριλαμβανομένων του πρώην 
αρχηγού της αστυνομίας Μαρκ Σάντερ 
και της πρώην δημοτικής συμβούλου, Άνα 
Μπαϊλάο, η οποία δεν κατέβηκε στις περα-
σμένες εκλογές.

Και η Βουλευτής Μίντζι Χάντερ θέτει 
υποψηφιότητα για δήμαρχος της πόλης

Τ
ο Σχολικό Συμβούλιο της Περιφέρει-
ας του Τορόντο ζητά από την κυβέρ-
νηση του Οντάριο περισσότερα α-
πό 200 εκατομμύρια δολάρια για να 

καλύψει το κόστος των δαπανών που σχετί-
ζονται με τον COVID-19, των δημοσιονομι-
κών ελλειμμάτων και των υποχρηματοδο-
τούμενων παροχών εργαζομένων ή να ρι-
σκάρει με περικοπές στις υπηρεσίες και τα 
προγράμματα σπουδαστών.
Σε επισ τολή που απευθύνεται σ τον 
υπουργό Παιδείας Stephen Lecce, το TSDB 
αναφέρει ότι αναγκάστηκε να χρησιμο-
ποιήσει σχεδόν 70,1 εκατομμύρια δολά-
ρια από τα αποθεματικά του για να καλύ-
ψει το κόστος πρόσθετου προσωπικού, εξ 
αποστάσεως και προσωπικής μάθησης και 
άλλα έξοδα που σχετίζονται με την πανδη-
μία που δεν καλύπτονται από το Υπουργείο.
«Σας γράφουμε σήμερα για να ζητήσουμε 
από την επαρχιακή κυβέρνηση να επιστρέ-
ψει το κόστος της πανδημίας που επιβαρύ-
νει το TDSB, ώστε να μπορέ-
σουμε να συνεχίσουμε να 
παρέχουμε τα προγράμ-
ματα και τ ις υπηρεσίες 
που απαιτούν οι μαθητές 
για ακαδημαϊκή επιτυχία, 
ασφάλεια και ευημερία», 
αναφέρεται στην επιστολή 
που υπογράφεται. από την 
πρόεδρο του TDSB Rachel Chernos Lin και 
τη διευθύντρια του TDSB Colleen Russell-
Rawlins.
Το συμβούλιο σημειώνει ότι ενώ το Υπουρ-
γείο παρείχε πρόσθετες επενδύσεις στις 
σχολικές επιτροπές κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας, η εκπαίδευση και η φροντίδα 
των παιδιών έλαβαν μόνο το 2 τοις εκατό 
των συνολικών δαπανών για την πανδημία 
της επαρχίας.
Το TDSB αναφέρει επίσης ότι ανησυχεί ότι 

η χρηματοδότηση για την πανδημία που 
παρείχε προηγουμένως η κυβέρνηση 
δεν θα συνεχιστεί μετά τον Αύγουστο 
και ζητά σχεδόν 32 εκατομμύρια δολά-
ρια για να διατηρήσει τους πρόσθετους 
485 πόρους προσωπικού που διατέθη-
καν στο σύστημα, όπως δάσκαλοι, κοι-
νωνικοί λειτουργοί, παιδιά και εργαζόμε-
νοι στον τομέα της νεολαίας, φροντιστές 
και υποδιευθυντές.
«Όπως μπορείτε να φανταστείτε, δεδο-

μένης της αύξησης των βίαιων περιστα-
τικών που αφορούν νέους στο Τορόντο, η 
μείωση των ενηλίκων στο κτήριο μας και 
η απώλεια υποστήριξης προς τους μαθη-
τές μας είναι μια σημαντική αιτία ανη-
συχίας και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια του σχολείου», αναφέρει 
η επιστολή. Αυτή η χρηματοδότηση πρέ-

πει να συνεχιστεί».
Η επιστολή συνεχίζει λέγοντας 
ότι πριν από την πανδημία, το 
TDSB αντιμετώπιζε διαρθρωτικό 
έλλειμμα στον προϋπολογισμό 
του λόγω της κακής ευθυγράμ-

μισης μεταξύ των δεσμεύ-
σεων του διοικητικού συμ-

βουλίου και της φόρμουλας επαρχιακής 
χρηματοδότησης. Το διοικητικό συμβού-
λιο λέει ότι βρίσκεται τώρα αντιμέτωπο με 
έλλειμμα 61 εκατομμυρίων δολαρίων για το 
σχολικό έτος 2023-24.

Το TDSB ζητά από την κυβέρνηση να 
καλύψει τα έξοδα του COVID ή να 
ρισκάρει με περικοπές των υπηρεσιών



45ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ24 Μαρτίου 2023

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ46 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

24 Μαρτίου 2023
www.hellasnews-radio.com



47ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ24 Μαρτίου 2023

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ48 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

24 Μαρτίου 2023
www.hellasnews-radio.com



LIFE 49ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

24 Μαρτίου 2023
www.hellasnews-radio.com

LIFE

Καμίλα Τζιόρτζι: 
Φωτογραφήθηκε με εσώρουχα 
η Ιταλίδα τενίστρια

Η Καμίλα Τζιόρτζι 
που έκανε το 
2021 το “μπαμ” 
στην καριέρα 
της κερδίζοντας 
το Masters στον 
Καναδά φέτος δεν 
έχει επιτυχίες αλλά 
κρατάει “ζωντανό” 
το ενδιαφέρον 
των φαν της με τις 
σέξι φωτογραφίες 
που ανεβάζει στο 
Instagram. 

Η 30χρονη Ιταλίδα 
τενίστρια που 
λατρεύει τον Πέδρο 
Αλμοδοβάρ και 
θα ήθελε να είναι 
ηθοποιός για να 
την σκηνοθετήσει 
ανέβασε νέα 
φωτογραφία 
με εσώρουχα 
στο Instagram 
δείχνοντας σε όλους 
το αψεγάδιαστο 
κορμί της. 

Πλέον έχει 643.000 
ακόλουθους στο 
Instagram και 
στόχος της είναι να 
φτάσει το 1 εκατ! 
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Λιάντου: «Λένε 
ότι είμαι έγκυος 
και με παντρεύει η 
Γκερέκου»

Στην πορεία των δηλώσεών 
τους, η Αφροδίτη Λιάντου απο-
κάλυψε ότι: «Έχω γελάσει με 
δημοσιεύματα που λένε ότι 
είμαι έγκυος και με παντρεύει 
η Άντζελα Γκερέκου».
Στο μεταξύ, είπε: «Συμβουλεύ-
ομαι τη μητέρα μου. Μου είχε 
πει να μη φοβάμαι την αλλαγή 
αλλά τη σταθερότητα. Μέχρι 
τα 20 δεν ήξερα ότι θα ασχο-
ληθώ με το θέατρο. Επειδή 
είμαι από καλλιτεχνική οικογέ-
νεια έπαιρνα εφόδια χωρίς να 
το καταλαβαίνω».

Μαριέττα Χρουσαλά: Η ανάρτηση για 
τα γενέθλιά της έφερε πανικό – «Το 
τερμάτισες με την… κορώνα!»

Στο podcast που κάνει η Μαρία Σολωμού έδωσε 
απάντηση για το ενδεχόμενο να κάνει πρωινή 
εκπομπή στην τηλεόραση. Παράλληλα, η ηθο-
ποιός αναφέρθηκε στη συντροφικότητα στέλνο-
ντας μήνυμα στις μαμάδες.

«Δεν μπορώ να ελέγξω το συναίσθημά μου όταν 
είμαι στην τηλεόραση, γι’ αυτό κάνω podcast και 
όχι πρωινό. Εκτός όμως από αυτό, είναι ότι δεν θα 

με θέλανε να κάνω πρωινό. Φαντάζεστε;

Πιστέψτε με πραγματικά έχω πάθει πολλά μαθή-
ματα στη ζωή μου, έχω κάνει αρκετές σχέσεις και 
μεγάλες και δυνατές. Όλες μου οι σχέσεις ήταν 
δυνατές, τουλάχιστον έτσι ξεκινούσαν, από μεγά-
λους έρωτες, αλλιώς δεν θα έμπαινα ποτέ στη δια-
δικασία να κάτσω με έναν άνθρωπο.

Μαρία Σολωμού: «Δεν θα με θέλανε να 
κάνω πρωινό»

Είναι εδώ και λίγες ώρες 
που τα 40ά γενέθλιά 
της έχουν γίνει το από-
λυτο talk of the town. 
Η Μαριέττα Χρουσαλά 
αποφάσισε να τα γιορτά-
σει με ένα μεγάλο πάρτι 
στο Κάιρο, με πολλούς 
διάσημους να δίνουν το 
παρών για να την τιμή-
σουν.
Η Μαριέττα Χρουσαλά 
είχε καλέσει πολλούς 
λαμπερούς καλεσμέ-
νους. Ανάμεσά τους οι 
Αθηνά Οικονομάκου με 
τον σύζυγό της Φίλιππο 
Μιχόπουλο, η Καλο-
μοίρα, η Mary Vitinaros, 
η Δέσποινα Καμπούρη 
με τον σύζυγό της, η Στα-
ματίνα Τσιμτσιλή με τον 
σύζυγό της Θέμη Σοφό, 
η Κατερίνα Καινούργιου 
και πολλοί ακόμα κοντι-
νοί της άνθρωποι.

Οσον αφορά ένα βίντεο που 
κυκλοφορεί στα social media 
και δείχνει την Αλεξάνδρα 
Παναγιώταρου δίπλα σε 
έναν άντρα στην Αράχωβα, 
ο Νίκος Γεωργιάδης ξεκα-
θάρισε: «Ποια Αράχωβα; 
Αυτός είναι ένας γνωστός 
της, δεν ήταν καν φίλος της. 
Καμία σχέση το παιδί. Είχαν 
ένα πάρτι στα χιόνια, έπαιζε 
δυνατά η μουσική και την 
είχε πιάσει έτσι ο άνθρωπος 
για να της μιλήσει, γιατί δεν 
άκουγε.

Αλεξάνδρα 
Παναγιώταρου: η 
αλήθεια για τον άνδρα 
στην Αράχωβα

Βασάλος: Αποθεώνει 
τον Ατζούν - 
«Μπράβο, είσαι 
κιμπάρης» 

Γλυκόπικρη γεύση άφησε το 
τελευταίο παιχνίδι - έκπληξη 
της παραγωγής του Survivor All 
Star στους παίκτες.
Λίγο πριν οι Κόκκινοι βρεθούν 
στη σκηνή επικοινωνίας, μετά 
τη νίκη τους, ο Ατζούν Ιλίτζαλι 
τους επεφύλασσε ένα νέο παι-
χνίδι το οποίο παρουσίασε ο 
ίδιος. Οι παίκτες κάθε ομάδας 
πήραν στα χέρια τους ένα χρη-
ματικό ποσό και με αυτό μπο-
ρούσαν στο πλαίσιο της δημο-
πρασίας να διεκδικήσουν το 
φαγητό.

O Iάσονας Μανδηλάς έκανε 
δηλώσεις στις κάμερες των 
ψυχαγωγικών εκπομπών και 
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων 
στον χωρισμό του.
«Χώρισα μετά από επτά χρό-
νια σχέσης, αλλά είμαι πολύ 
καλά. Έγινε πολύ ωραία το 
επόμενο βήμα. Να δούμε 
πώς θα πάει. Από ό,τι φαί-
νεται, το έχουμε με τις σχέ-
σεις. Δηλώνω ερωτευμένος», 
δήλωσε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, ρωτήθηκε αν 
του έχει τύχει ποτέ να στείλει 
μήνυμα σε λάθος παραλήπτη, 
γεγονός που παραδέχτηκε ότι 
του έχει συμβεί.
«Ναι, έχει συμβεί. Όλοι 
έχουμε πιει τα ποτά μας. 
Πήγανε τα σέξι τα μηνύματα 
στον παραδίπλα. Όχι με φωτο-
γραφίες, ευτυχώς αυτές έχουν 
πάει εκεί που πρέπει», είπε 
γελώντας.
Όπως ανέφερε στη συνέ-
χεια, ο «λάθος παραλήπτης» 
του απάντησε και μάλιστα, 
η συζήτησή τους είχε καλή 
έκβαση. 

Ιάσονας Μανδηλάς: Έχει τύχει 
να στείλω σέξι μηνύματα σε 
λάθος παραλήπτη

GOSSIP
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Η Ζιζέλ Μπούντχεν δεν 
αποκλείει το ενδεχόμενο να 
επιστρέψει στην πασαρέλα.
Το διάσημο μοντέλο φωτο-
γραφήθηκε για το εξώ-
φυλλο τoυ περιοδικού 
Vanity Fair και παραχώρησε 
μία συνέντευξη, στην οποία 
μίλησε για το διαζύγιό της με 
τον Τομ Μπρέιντι, τα παιδιά 
της, αλλά και την επιστροφή 
της στο μόντελινγκ.
Αναφορικά με την επιστροφή 
της στον χώρο και το ενδεχό-
μενο να τη δει το κοινό της να 
περπατά ξανά σε πασαρέλα, 
δήλωσε: «Ποτέ δεν λέω ποτέ, 
γιατί το μόνο πράγμα για το 
οποίο είμαι σίγουρη στη ζωή 
μου είναι η αλλαγή».

O Tζον Λέτζεντ θέλησε να 
δώσει μια συμβουλή σε όλα 
τα παντρεμένα ζευγάρια. Ο 
μουσικός αποκάλυψε στο 
podcast «Call Her Daddy» 
πώς κρατάει ζωντανό τον 
γάμο του με την Κρίσι Τέι-
γκεν.

Όπως ε ίπε χαρακτηρι-
στικά, το «μυστικό» για τον 
γάμο τους είναι να κρατούν 
ζωντανή τη σεξουαλική τους 
ζωή. «Να κλειδώνετε την 
πόρτα, αν έχετε παιδιά», 
δήλωσε γελώντας.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε 
στη δική του ζωή, λέγοντας: 
«Τα παιδιά μας έχουν έναν 
τρόπο να βρίσκουν πάντα 
τον δρόμο για το δωμάτιό 
μας, οπότε αν θέλουμε να 
περάσουμε καλά, πρέπει να 
κλειδώσουμε την πόρτα».

Ο Τζον Λέτζεντ δίνει συμβουλές για 
παντρεμένους -  «Να κλειδώνετε την πόρτα»

Η Τζένιφερ Λόπεζ 
γυμνάζεται καθη-
μερινά όχι μόνο για 
να δείχνει κομψή και 
καλ λίγραμμη σ το 
κόκκινο χαλί, αλλά 
και γ ια να ν ιώθει 
καλά με τον εαυτό της. 
Η 53χρονη τραγουδί-
στρια σε συνέντευξη 
που παραχώρησε 
στο UsWeekly μίλησε 
για το πώς το σώμα 
της τη βοηθά να βρί-
σκεται σε καλή ψυχική 
κατάσταση. «Δεν είναι 
μυστικό ότι η γυμνα-
στική είναι ένα πολύ 
σημαντικό κομμάτι της 
ζωής μου», δήλωσε η 
σύζυγος του σύζυγος του 
Μπεν Άφλεκ. «Νομίζω 
ότι υπάρχει θετική σχέση 
μεταξύ της γυμναστικής 
και της ψυχικής υγείας», 
είπε η Jlo.

Η Ζιζέλ μιλάει για το ενδεχόμενο 
να επιστρέψει στην πασαρέλα

Τζένιφερ Λόπεζ: «Δεν φοβάμαι να 
προκαλέσω τον εαυτό μου»

Κιμ και Κλόε Καρντάσιαν: Κιμ και Κλόε Καρντάσιαν: 
Ποζάρουν με τα μαγιό τουςΠοζάρουν με τα μαγιό τους

Δύο ώρες χρειάστηκε η Κιμ Καρντάσιαν 
για να αποσπάσει πάνω από 2 εκατομμύ-
ρια likes στο Instagram με τη νέα της δημο-
σίευση.
Η διάσημη τηλεπερσόνα πόζαρε με την 
αδερφή της, Κλόε Καρντάσιαν με τα μπικίνι 
μαγιό τους και φόντο τον ήλιο.
Μέσα από το προφίλ της στο Instagram, η 
42χρονη ανέβασε μία σειρά από στιγμιό-
τυπα με την Κλόε Καρντάσιαν, στα οποία 
είναι ξαπλωμένες σε μία ξαπλώστρα και 
χαμογελούν.
Σε άλλες φωτογραφίες ποζάρουν στον 
φακό, ενώ σε άλλες απαθανατίζονται αγκα-
λιασμένες και χαμογελαστές.

Η Κλόε Καρντάσιαν φορά ένα ολόσωμο 
μαγιό σε απόχρωση του καφέ, ενώ η 
αδερφή της ένα μαύρο μπικίνι και μία 
χρυσή αλυσίδα στην κοιλιά της με έναν 
μικρό σταυρό.
Στο ίδιο σημείο, η Κιμ Καρντάσιαν είχε 
φωτογραφηθεί πριν από λίγο καιρό με 
την άλλη αδερφή της, Κάιλι Τζένερ.
Καθισμένες αντικριστά, Κάιλι και Κιμ 
φωτογραφίζονται στον ήλιο, αναδεικνύ-
οντας τα γυμνασμένα σώματά τους.
Στη λεζάντα της ανάρτησης,  η Κιμ 
έγραψε «δίδυμες ψυχές».

GOSSIP
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Πάει ο ψυχίατρος να εξετάσει τρείς 
ασθενείς.
Πάει στον πρώτο.
-Πόσο κανει 1+1;
-1000. Απαντάει ο τρελός.
-Άστο μην το παιδεύεις, δεν έχεις θερα-
πευτεί ακόμα.
Απαντάει ο γιατρός.
Πάει στον δεύτερο.
-Πόσο κάνει 1+1;
-Μπλέ.
-Άστο ούτε εσύ έχεις θεραπευτεί.Πάει 
και στον τρίτο και τον ρωτάει.
-Πόσο κανει 1+1;
-2. Απανταει ο τρελός
-Μπράβο! Πως το βρήκες;
-Εύκολα, απαντάει ο τρελός. Διαίρεσα το 
1000 με το μπλε...

Τέσσερις άνδρες βρέθηκαν τυχαία σε ένα 
μπαρ και έπιασαν την κουβέντα για διά-
φορα θέματα. Σε μια στιγμή, ο ένας από 
αυτούς πηγαίνει στην τουαλέτα, ενώ οι 
υπόλοιποι συνεχίζαν τη συζήτηση τους, 
σχετικά με τα κατορθώματα των γιών 
τους. Ξεκινάει ο πρώτος...
- Εμένα ο γιος μου ξεκίνησε καθαρίζο-
ντας πατώματα στην αντιπροσωπεία της 
Mercedes στην Κηφισίας. Ανέβηκε σιγά 
σιγά όμως θέσεις, και τώρα είναι διευ-

θυντής πωλήσεων. Μάλιστα, είναι τόσο 
καλός στη δουλειά του που έχει συνεχώς 
μπόνους. Να φανταστείτε χάρισε σε ένα 
φίλο του μια ολοκαίνουρια Mercedes.
- Αυτό δεν είναι τίποτα, πετάγεται ο δεύτε-
ρος, εμένα ο γιος μου ξεκίνησε καθαρίζο-
ντας πατώματα σε ένα μεσιτικό γραφείο. 
Ανέβηκε θέσεις όμως και τώρα είναι τόσο 
πλούσιος που αγόρασε και χάρισε σε ένα 
φίλο του ένα ολόκληρο σπίτι στην εξοχή.
- Ολα αυτά τα ακούω βερεσέ, λέει και ο 
τρίτος. Ο γιος μου ξεκίνησε καθαρίζο-
ντας πατώματα στην Σοφοκλέους. Με τον 
καιρό όμως ανέβηκε στην κλίμακα και 
πλέον είναι τόσο πλούσιος, ώστε χάρισε 
σε ένα φίλο του μετοχές αξίας 20 εκατομ-
μυρίων.
Εκείνη τη στιγμή, γυρνάει ο τέταρτος της 
παρέας, και οι υπόλοιποι του εξηγούν το 
θέμα συζήτησης.. και ρωτάνε και για τον 
δικό του γιο.
Ο τύπος παίρνει περίλυπο ύφος και λέει...
- Τι να σας πω ρε παιδιά... μια ζωή ο γιος 
μου κομμωτής ήταν. Και πρόσφατα υπέ-
πεσε στην αντίληψή μου ότι είναι ομοφυ-
λόφιλος. Και να ήταν κρυφός... να πάει 
στο διάολο... αλλάζει τους γκόμενους σαν 
τα σώβρακα... Η μόνη παρηγοριά είναι ότι 
έχει και τα τυχερά του. Οι τρεις τελευταίοι 
γκόμενοί του του χάρισαν μια Mercedes, 
ένα σπίτι και μετοχές αξίας 20 εκατομμυ-
ρίων δραχμών.

ΚΡΙΟΣ
Αποφύγετε οικονομικές συναλλαγές και 
αφιερώστε το χρόνο σας στο να διευθετή-
σετε τις υποθέσεις σας και κυρίως οικονο-
μικής φύσης θέματα. Προσοχή σας πάσης 
φύσεως νομικά θέματα καθώς και επαφές 
με άτομα του νόμου. Θα ασχοληθείτε με 
θέματα ταξιδιού και ίσως αποφασίσετε (αν 
δεν έχετε ήδη αποφασίσει) κάποιο ταξίδι 
που θα υλοποιήσετε. Η εποχή αυτή είναι 
εποχή υπερκόπωσης αλλά και κούρασης. 
Αποφύγετε συζητήσεις με το οικογενειακό 
σας περιβάλλον.

ΤΑΥΡΟΣ
Στο επαγγελματικό σας περιβάλλον, 
υπάρχουν αρκετές ελπίδες να βελτιωθεί 
η θέση σας αν το αποφασίσετε και το 
επιδιώξετε. Εξασφαλίστε την υποστή-
ριξη μερικών προσώπων, τα οποία μπο-
ρούν να σας προσφέρουν μεγάλη βοή-
θεια. Δεν υπάρχει λόγος να καταπιέζε-
στε από τίποτα και φροντίστε να συνει-
δητοποιήσετε τις αλλαγές που έχουν 
γίνει. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Οι συνθήκες στο επαγγελ-
ματικό σας περιβάλλον 
θα βελτιωθούν ακόμα 
πιο πολύ. Και αυτό θα 
σας δώσει την ευκαι-
ρία να εργαστείτε με 
πιο μεγάλη άνεση και 
καλύτερη απόδοση με 
ευνοϊκές επιπτώσεις στα 
οικονομικά σας. Ο τομέας 
της καριέρας ενεργοποι-
είται έντονα τώρα. Ανοίγουν 
οι ορίζοντές σας ενώ οι συγκυρίες θα 
σας βοηθήσουν να έρθετε σε επαφή με 
αυτούς που μπορούν να προωθήσουν τις 
υποθέσεις σας. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στη δουλειά σας θα ανακαλύψετε ότι η θέση 
σας δεν είναι τόσο μόνιμη όσο νομίζατε. 
Οπωσδήποτε δεν είναι η κατάλληλη στιγμή 
για μεγάλα οικονομικά ανοίγματα ή σημα-
ντικές αγορές.

ΛΕΩΝ
Θα είστε αποτελεσματικοί και παραγωγικοί 
μόνο αν παραμείνετε σταθεροί στις απόψεις 
σας. Σκεφθείτε ξανά και ξανά τις υποχρεώ-
σεις που έχετε και υπερασπιστείτε τα δικαι-
ώματά σας με πάθος. Αλλάξτε περιβάλλον 
και βρεθείτε με καινούριους ανθρώπους 
για να νιώσετε καλύτερα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ως προς τα οικονομικά σας θα πρέπει να είστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί υπάρχει μία 
τάση από τη μια μεριά σπατάλης και από την 
άλλη «απρόοπτα έξοδα». Χρειάζεται ιδιαί-
τερα προσοχή στο να αποφύγετε τσακωμούς, 
ακόμα και ρήξεις που αφορούν χρήματα και 
εργασία. Ο εσωτερικός σας όμως κόσμος 
και γενικότερα η διάθεσή σας βελτιώνεται 
αισθητά. Ζωτικότητα και ζωντάνια θα είναι τα 
γενικά σας χαρακτηριστικά.

ΖΥΓΟΣ
Η ενέργεια και η αδρεναλίνη χτυπάνε κόκ-
κινο! Φροντίστε να εξασφαλίσετε συνθή-
κες χαλάρωσης… Αν πρέπει να ταξιδέψετε 
για επαγγελματικούς λόγους, να διπλοελέγ-
ξετε τα δρομολόγια και τα ραντεβού σας. 
Αφήστε κατά μέρος φοβίες και ανησυχίες. 
Καλείστε να δώσετε τον καλύτερο εαυτό 
σας, κάνοντας λίγο ακόμα υπομονή στην 
εργασία σας. Μετά πολλά διορθώνονται και 
αποκαλύπτονται.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Ο κοινωνικός σας περίγυρος θα σας αποδέ-
χεται περισσότερο τώρα και θα εκδηλώνει 
το θαυμασμό του για εσάς. Η περίοδος είναι 
καλή για να προβάλετε τα προσόντα σας ή 
να διαφημιστείτε. Ταξίδια, επιμορφωτικά 
σεμινάρια, διαλέξεις, επαγγέλματα λόγου 
ή εκπαίδευσης ευνοούνται ιδιαίτερα και θα 
αποφέρουν φήμη και χρήμα. Στον επαγγελ-
ματικό τομέα επίσης θα περάσετε μία φάση 
ουσιαστικής μεταμόρφωσης. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αποφύγετε σοβαρές συζητή-

σεις, ενώ σκέψεις επαγγελ-
ματικής και οικονομικής 

φύσης θα σας απασχο-
λήσουν έντονα. Απο-
φύγετε οικονομικού 
τύπου διευθετήσεις 
γιατί υπάρχει κίνδυνος 
μπερδέματος. Δείξτε 
σύνεση και υπευθυ-

νότητα στη δουλειά σας 
για να μη δημιουργηθούν 

παρατράγουδα. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Είναι καλές μέρες για να ασχοληθείτε με 
ότι έχει σχέση με δάνεια, ακίνητα ή και 
μια ανανέωση στο χώρο σας. Επίσης, για 
να λύσετε διαφορές ή να κλείσετε συμφω-
νίες. Πρέπει να οργανώνετε το πρόγραμμά 
σας με ελαστικότητα γιατί υπάρχει κίνδυ-
νος καθυστερήσεων ή και ανατροπών, 
που μπορεί να σας εκνευρίσουν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Μετά τα γεγονότα που προέκυψαν το 
τελευταίο διάστημα θα πρέπει να έχετε 
αντιληφθεί, ότι εκτός από τις φιλίες υπάρ-
χουν και οι λυκοφιλίες. Κρατήστε λοιπόν 
τις αποστάσεις σας και κυρίως μην ανοί-
γετε «τα χαρτιά σας». Αυτό όσο περνά ο 
καιρός θα πρέπει να το θυμάστε γιατί τα 
πράγματα θα γίνουν λίγο πιο δύσκολα και 
θα χρειάζονται την υποστήριξή σας.

ΙΧΘΕΙΣ
Ακόμα και αν η καθημερινή σας κίνηση 
δηλώνει εξωστρέφεια, στην πραγματικό-
τητα θα διανύσετε μια περίοδο έντονης 
εσωστρέφειας, μια περίοδο που θα σας 
βοηθήσει για απολογισμούς και που θα 
κρατάτε κρυφές σκέψεις και συναισθή-
ματα από τους γύρω σας. Έχετε ανοίξει 
έναν καινούργιο, περισσότερο ευοίωνο 
κύκλο στη ζωή σας. Η περίοδος αυτή υπό-
σχεται να σας δώσει οικονομικές ανέσεις.
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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

Μητέρα μέ παιδιά 
στό Γαστούρι, 

Κέρκυρα. [1903]

Χωροφύλαξ 
Τροχονόμος, 

τσουγκρίζει αυγά λόγω 
του Πάσχα με οδηγό 
ΤΑΞΙ, το έτος 1971.

Ηράκλειο, Πλατεία
Βαλιδέ Τζαμί. [1927]

Ψάρεμα. 
Πορτολάγο, 

1960

Αρχοντικά στη Χώρα της 
Πάτμου. Πάτμος, 1953

Από τό Στρατιωτικό 
Μουσείο

της Σχολής Ευελπίδων. 
[π. 1932-1934]

Η προκήρυξη του πρίγκιπα 
Γεώργιου πρός τόν κρητικό λαό 
από τό κτήριο του Διοικητηρίου 

στίς 9 Δεκεμβρίου 1898

ΤΡΙΠΟΛΗ. Υποδοχή του 
Ιωάννου Μεταξά

 Νοέμβριος 1979, η ηθοποιός 
Annie Girardot στα Μετέωρα 

στα γυρίσματα της ταινίας του 
Philippe de Broca «On a volé la 

cuisse de Jupiter»
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Η Κοζάνη, πρωτεύουσα του ομώνυμου 
νομού και μεγαλύτερη πόλη της 
Δυτικής Μακεδονίας είναι χτισμένη 
σε υψόμετρο 720 μ. στους πρόποδες 
του Βερμίου, με την κοιλάδα του 
Αλιάκμονα στα νότια. Επίσης έχει 
κοντά της την «ενεργειακή καρδιά» 
της Ελλάδας, την Πτολεμαΐδα, και την 
πανέμορφη τεχνητή λίμνη των Σερβίων 
με την τεράστια γέφυρα. Με Ιστορία 
που φτάνει μέχρι την Παλαιολιθική 
εποχή (με βάση τα αρχαιολογικά 
ευρήματα στην Αιανή), γνώρισε μεγάλη 
οικονομική και πολιτιστική ακμή κατά 
το 17ο και –κυρίως– το 18ο αιώνα, 
όταν πλούσιοι έμποροι έχτισαν εδώ 
αρχοντικά, σχολεία κι εκκλησίες

Έ
νας τόπος ιδιαίτερος θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί η Κοζάνη και ένα μω-
σαϊκό ανθρώπων, εναλλαγών και αντι-
θέσεων, τα οποία συνθέτουν έναν εν-

διαφέροντα τουριστικό προορισμό για κάθε 
επισκέπτη που θέλει να εξερευνήσει τη δυτική 
Μακεδονία!
Με διαδρομή από τους προϊστορικούς έως 
τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους 
και τον νεοελληνικό διαφωτισμό, έχει να επι-
δείξει αξιόλογα ευρήματα, μνημεία και πρό-
σωπα. Η γεωλογία της περιοχής βοήθησε την 
ανάπτυξη φυσικών σχηματισμών και σημαντι-
κών οικοσυστημάτων, ενώ η βιομηχανία της 
ηλεκτροπαραγωγής διαμόρφωσε ένα ξεχω-
ριστό ανθρωπογενές περιβάλλον. Ο δήμος 
Κοζάνης, γεμάτος ενέργεια, μας αποκαλύπτει 
μία ταξιδιωτική επιλογή για όσους αγαπούν 
το πάντρεμα διαφορετικών στοιχείων. Ακο-
λουθήστε μας σε ένα… μοναδικό οδοιπορικό 
και ανακαλύψτε μαζί μας όσα όλα πρέπει να 
γνωρίσετε…

Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο
Σε ένα πανέμορφο κτήριο στο κέντρο της 
πόλης, το οποίο εξωτερικά υμνεί την παραδο-
σιακή μακεδονίτικη αρχιτεκτονική, στεγάζεται 
το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο καθώς και 
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Περνώντας την 
πόρτα του, το εσωτερικό του εντυπωσιάζει με 
τη μοντέρνα του δομή με κυρίαρχη την εσω-
τερική αυλή γύρω από την οποία μία σκάλα 
οδηγεί τον επισκέπτη σε 6 ορόφους με συλλο-
γές. Σε αυτές συγκαταλέγονται το ιστορικό και 
το λαογραφικό τμήμα, τα «καταστήματα» που 
παρουσιάζουν την εμπορική ζωή της πόλης 
διαχρονικά, το χοροστάσι, το εκκλησάκι, 
καθώς και το παλιό σπίτι με αντικείμενα που 
μας μυούν στη διαδρομή της Κοζάνης και την 
καθημερινότητα των κατοίκων της στο πέρα-
σμα των χρόνων.

Αρχαιολογική συλλογή
Σε ένα υπέροχο νεοκλασικό, το Παναγιωτί-
δειο Αρχοντικό, στεγάζεται η Αρχαιολογική 
Συλλογή της Κοζάνης με εξαιρετικά εκθέματα. 
Η λειτουργία της πάει πίσω στο 1989 και στα 
αντικείμενα που διαθέτει περιλαμβάνονται 
σπουδαία ευρήματα από τους προϊστορικούς 
μέχρι τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους από 
διάφορες θέσεις της Περιφερειακής Ενότητας 
Κοζάνης, ενώ μερικά από αυτά που τραβούν 

όλα τα βλέμματα είναι η χρυσή δίδυμη πόρπη 
από τάφο του 4ου αιώνα π.Χ. από την Απι-
δέα, τα κτερίσματα από τάφο στη Νεκρόπολη 
Κοζάνης, η επιγραφή με επιστολή του Φιλίπ-
που Ε’ από την Κοιλάδα Κοζάνης και πολλά 
ακόμα (Δημοκρατίας 8, καθημερινά 08:30-
15:00).

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη
Με παρελθόν που ανάγεται στον 17ο αιώνα, 
η πορεία της ταυτίζεται με εκείνη της πόλης 
της Κοζάνης και αποτελεί μία από τις μεγα-
λύτερες ιστορικές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. 
Περιλαμβάνει περισσότερα από 120.000 
τεκμήρια, εκατοντάδες χειρόγραφα και 
κειμήλια που φτάνουν μέχρι και τον 11ο 
αιώνα, πάνω από 10.000 παλαίτυπα, φωτο-
γραφική και αρχαιολογική συλλογή, πίνα-
κες ζωγραφικής, τη βιβλιοθήκη Ψαριανού 
και συλλογή χαρτών. Από τον Ιανουάριο του 
2017 μετεγκαθίσταται σε ένα νέο σύγχρονο 
κτήριο 6.800 τ.μ., το οποίο φιλοξενεί μεταξύ 
άλλων αίθουσες αρχείων και συλλογών, 
μουσείο, αναγνωστήρια, τμήμα δανεισμού 
και αμφιθέατρο (www.kozlib.gr).

Αρχαιολογικός Χώρος Αιανής
Περίπου 1,5 χλμ. από τον σύγχρονο οικισμό 
βρίσκεται το αρχαιολογικό συγκρότημα με 
κατάλοιπα κτηρίων της αρχαίας Αιανής, η 
οποία ήταν κατοικημένη από τους νεολιθι-
κούς χρόνους. Από το 1983 η Αρχαιολογική 
Υπηρεσία άρχισε να αποκαλύπτει μια αρχαία 
πόλη στα επάλληλα πλατώματα του λόφου 
Μεγάλη Ράχη, καθώς και εκτεταμένα νεκρο-
ταφεία γύρω από αυτήν. Η πόλη που βρισκό-
ταν εδώ υπήρξε αξιόλογο κέντρο παραγωγής 
της μακεδονικής αμαυρόχρωμης κεραμικής 
κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, γνώρισε 
περίοδο ακμής από τους υστεροαρχαϊκούς 
και τους κλασικούς χρόνους και είχε ανεπτυ-
γμένες πολιτιστικές και εμπορικές σχέσεις με 
την υπόλοιπη Ελλάδα.
Βόρεια από την αρχαία πόλη βρίσκεται και η 
Βασιλική Νεκρόπολη όπου έχουν εντοπιστεί 
και ανασκαφεί συστάδες τάφων και οργα-
νωμένα νεκροταφεία –από την Ύστερη Εποχή 
του Χαλκού έως τους υστεροελληνιστικούς 

χρόνους– γύρω από τον λόφο της Μεγάλης 
Ράχης. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι μεγά-
λοι χτιστοί θαλαμωτοί (βασιλικοί), κιβωτιό-
σχημοι και λακκοειδείς των αρχαϊκών και 
κλασικών χρόνων, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν τα λαμπρά ταφικά μνημεία 
και τα υψηλής ποιότητας και ποικιλίας κτερί-
σματα που έχουν έρθει στο φως.

Ναός Αγίου Νικολάου
Ανεγέρθηκε το 1664, είναι ο τρίτος σε αρχαι-
ότητα, αλλά ο καθεδρικός της Κοζάνης. Ο 
ιστορικός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου 
Νικολάου στο κέντρο της πόλης μπορεί να 
μην παρουσιάζει κάποιο ξεχωριστό αρχιτε-
κτονικό ενδιαφέρον εξωτερικά, ωστόσο, το 
εσωτερικό του εκτός από την κατανυκτική 
ατμόσφαιρα εντυπωσιάζει και με τον διάκο-
σμό του που περιλαμβάνει αξιόλογα ξυλό-
γλυπτα, τοιχογραφίες και εικόνες με ιδιαίτε-
ρες τεχνοτροπίες. Εξίσου αξιοπρόσεκτο είναι 
και το επιβλητικό επταώροφο σήμερα καμ-
παναριό του, το οποίο δεν υπήρχε μέχρι το 
1728, αφού οι Τούρκοι θεωρούσαν τα σήμα-
ντρα και τις καμπάνες ενόχληση!

Μονή Αγίου Ιωάννη Βαζελώνος
Ένας λόγος για να βγείτε από την πόλη της 
Κοζάνης είναι και η ιστορική Μονή Αγίου 
Ιωάννη Βαζελώνος στον Άγιο Δημήτριο. Η 
μονή καταστράφηκε το 1922, ωστόσο ο εκτε-
λών χρέη τοποτηρητή της, τότε ιερομόναχος 
και κατόπιν αρχιμανδρίτης Διονύσιος Αμα-
ραντίδης, διέσωσε την εικόνα της αποτομής 
του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και από 
το 1970 το σωματείο «Αγίου Ιωάννη Βαζε-
λώνα» άρχισε το έργο της ανιστορήσεως 
της μονής στις δυτικές πλευρές του Βερμίου, 
στον Άγιο Δημήτριο Ελλησπόντου Κοζά-
νης, με την κατασκευή του Ιερού Ναού Προ-
δρόμου και Βαπτιστού Αγίου Ιωάννη, κελιών 
και πολλών άλλων έργων υποδομής. Τον Ιού-
νιο του 1970 η εικόνα μεταφέρθηκε και πάλι 
στον Άγιο Δημήτριο και μέχρι σήμερα πλή-
θος πιστών συρρέει το καλοκαίρι για να τιμή-
σει τη μνήμη του αγίου και να παρακολου-
θήσει τις εκδηλώσεις του πανηγυρικού εορ-
τασμού.

Μονοπάτια
Με εκπληκτούς ορεινούς όγκους, πλούσι-
ους σε πετρώματα, αρώματα και χρώματα, η 
δυτική Μακεδονία είναι μια περιοχή που αξί-
ζει κάποιος να ανακαλύψει και η Κοζάνη απο-
τελεί το καλύτερο ορμητήριο για τους λάτρεις 
του βουνού και της φύσης. Ένα εκτεταμένο 
δίκτυο ορειβατικών και περιπατητικών μονο-
πατιών δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη 
να απολαύσει με ασφάλεια τις ομορφιές του 
τοπίου. Ένα από τα σπουδαιότερα βουνά, το 
οποίο αποτελεί το τελευταίο τμήμα μιας ορο-
σειράς που περιλαμβάνει τον Βαρνούντα, το 
Βίτσι, το Άσκιο και τα Βέλια, ο Μπούρινος ή 
Βούρινος συνιστά έναν γεωλογικό θησαυρό 
με μοναδική βιοποικιλότητα και έντονες αλλα-
γές του φυσικού σκηνικού, που τον έχουν 
κατατάξει στο δίκτυο προστατευόμενων περι-
οχών «Natura 2000». Η επίσκεψη εδώ προ-
σφέρει μία καταπληκτική ευκαιρία μελέτης του 
περιβάλλοντος και θέασης του απολιθωμένου 
μανδύα της γης στην ένωση των δύο τεκτονι-
κών πλακών. Την ίδια στιγμή το ωραίο και ανε-
ξερεύνητο ίσως για πολλούς Βέρμιο παρέχει 
μια εξαιρετική εικόνα πυκνής βλάστησης με 
έλατα, καστανιές, οξιές και πεύκα, ενώ στην 
κοιλάδα που σχηματίζει με τα Πιέρια όρη ρέει 
ο ποταμός Αλιάκμονας σε μια τοποθεσία εντα-
γμένη στο δίκτυο «Natura 2000».

Λίμνη Πολυφύτου
Μόλις 20 χλμ. νοτιοανατολικά από την πόλη της 
Κοζάνης ξεπροβάλλει η λίμνη Πολυφύτου με 
το ενδιαφέρον οικοσύστημά της και τους προ-
στατευόμενους βιότοπους. Δημιουργήθηκε 
το 1973 μετά την κατασκευή του ομώνυμου 
φράγματος στον ποταμό Αλιάκμονα. Αξίζει να 
κάνετε μια στάση για να… έρθετε «τετ α τετ» με 
το φυσικό τοπίο που ανανεώνεται κάθε εποχή 
του χρόνου. Διασχίστε τη γέφυρα Ρυμνίου 
(βρίσκεται κοντά στην Αιανή) και γεμίστε με 
εικόνες από ένα μοναδικό θέαμα με φλαμίν-
γκο και πολλά ακόμα πανέμορφα ενδημικά και 
μεταναστευτικά πουλιά, που αναζητούν εδώ 
χειμερινό καταφύγιο! Μη φύγετε αν δεν κάνετε 
και μια βόλτα στο Πλατανόδασος Ρυμνίου με τα 
πανύψηλα δέντρα και τα άφθονα νερά που θα 
σας βάλει σε… ζεν ρυθμούς.

Κοζάνη: Μια πόλη-έκπληξη



LIFE56 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

24 Μαρτίου 2023
www.hellasnews-radio.com

Σε συνεργασία με το Μουσείο 
του Γκρατς στην Αυστρία 
και το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Τράπεζας Κύπρου στη 
Λευκωσία

Γ
ύρω από κοινωνικά ζητή-
ματα που έχουν απασχολή-
σει την ανθρωπότητα από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμε-

ρα, όπως οι ταυτότητες φύλου, οι 
κοινωνικές συγκρούσεις, η τέχνη 
και οι τεχνικές, περιστρέφονται οι 
τρεις θεματικές εκθέσεις, με τίτλο 
«ReThinking» που θα φιλοξενήσει, 
σταδιακά, το Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης. Για την υλοποίησή τους, η ο-
ποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού προγράμματος 
«ReInHerit» που χρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα «Horizon2020» 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεργά-
στηκαν το Μουσείο του Γκρατς στην 
Αυστρία και το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία.
Οι εκθέσεις διερευνούν το ερώτημα 
πώς μπορούν να παρουσιαστούν 
αντικείμενα στον χώρο του μου-
σείου όταν το ίδιο το πρωτότυπο 
δεν μπορεί να εκτεθεί. Τρία αντικεί-
μενα έχουν επιλεχθεί από τις συλ-
λογές των τριών μουσείων για κάθε 
θεματική έκθεση, καθεμία από τις 
οποίες, μετά την παρουσίασή της 
στην έδρα της, θα ταξιδέψει στην 

Αυστρία, στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο αντίστοιχα, για να διηγηθεί 
μια ξεχωριστή ιστορία γύρω από το 
ευρύτερο θέμα των συγκεκριμένων 
κοινωνικών ζητημάτων.
Τα τρία μουσεία ανέπτυξαν επίσης 
τρεις ψηφιακές εκθέσεις οι οποίες 
αποτελούν αντικατοπτρισμό των 
φυσικών, είναι εμπλουτισμένες με 
ψηφιακά διαδραστικά εργαλεία 
αφήγησης, ζωγραφικής και εκπαι-
δευτικών δραστηριοτήτων.
H πρώτη έκθεση, με τ ίτ λο 
«ReThinking Ταυτότητες: Φύλο, 
Διαφορετικότητα, Διακρίσεις», που 
εστιάζει στις ταυτότητες φύλου και 
στις κοινωνικές τους διαστάσεις, με 

έμφαση στη διαφορετικότητα και 
τις διακρίσεις, λειτουργεί από τις 20 
Μαρτίου έως 8 Μαΐου 2023.
Την έκθεση επιμελούνται οι Μαρίνα 
Πλατή, Ελένη Μάρκου και Νεφέλη 
Μπαντελά από το Μουσείο Κυκλα-
δικής Τέχνης, οι Catalin Betz, 
Sibylle Dienesch από το Μουσείο 
του Γκρατς στην Αυστρία και η Irini 
Khenkin από το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία.
Στη σημερινή εποχή, οι έννοιες του 
φύλου, της διαφορετικότητας και 
των διακρίσεων είναι πιο επίκαιρες 
από ποτέ. Kαθημερινά αναδύονται 
ζητήματα φύλου, περιπτώσεις δια-
κρίσεων σε όλους τους τομείς της 

ζωής μας ενώ παρατηρείται και μια 
αλλαγή στη στάση των ανθρώπων 
απέναντι στη διαφορετικότητα ως 
προς τον σεξουαλικό προσανατολι-
σμό. Τα θέματα αυτά δεν εμφανίζο-
νται φυσικά για πρώτη φορά στην 
εποχή μας. Οι διακριτοί ρόλοι των 
φύλων υπήρχαν πάντα στην κοι-
νωνία από την προϊστορική εποχή 
έως τον σύγχρονο κόσμο. Αν και 
δεν είναι εύκολο να εξάγει κανείς 
ασφαλή συμπεράσματα για τον 
ρόλο ανδρών και γυναικών στην 
πρωτοκυκλαδική κοινωνία, ισχύει 
ο ισχυρισμός πως άνδρες και γυναί-
κες κατείχαν διαφορετικούς αλλά 
εξίσου σημαντικούς ρόλους.

Μ
αρμάρινα και χάλκινα ειδώλια αν-
θρώπων και ζώων, μαρμάρινα, αργυ-
ρά, χάλκινα και πήλινα αγγεία, χρυσά 
και χάλκινα κοσμήματα, τμήμα τοιχο-

γραφίας, που βρίσκονταν στην Συλλογή της Shelby 
White, καθώς και ένα σπανιότατο χρυσό νόμισμα, 
το οποίο παραπέμπει στις ειδούς του Μαρτίου, την 
ημέρα της δολοφονίας του Ιούλιου Καίσαρα, που 
κατασχέθηκε σε Οίκο Δημοπρασιών, συγκαταλέ-
γονται ανάμεσά τους. Οι αρχαιότητες αυτές καλύ-
πτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από τους προ-
ϊστορικούς έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους.
Τα αντικείμενα ανακτήθηκαν με ενέργειες της 
Εισαγγελίας του Μανχάταν και ειδικότερα του 
Γενικού Εισαγγελέα Alvin Bragg, της Υπηρεσίας 
Εσωτερικής Ασφάλειας της Νέας Υόρκης και του 
υπεύθυνου Ivan J. Arvelo, του βοηθού εισαγγε-
λέα Matthew Bogdanos και των συνεργατών του. 
Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας του 
ΥΠΠΟΑ συνεργάστηκε -και στην υπόθεση αυτή- 
με την Εισαγγελία, παρέχοντας την αρχαιολογική 
τεκμηρίωση, καθώς και κάθε διαθέσιμη πληροφο-
ρία για να διευκολύνει το έργο της.
Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη κατά την διάρκεια της τελετής είπε: «Οι 
μεγάλες επιτυχίες που έχει σημειώσει, τα τελευ-
ταία χρόνια, η Εισαγγελία του Μανχάταν στην 

πάταξη της αρχαιοκαπηλίας οδήγησαν στον επα-
ναπατρισμό εκατοντάδων, παρανόμως διακινηθέ-
ντων, αρχαιοτήτων στις χώρες προέλευσής τους, 
ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Για μια ακόμη φορά, 
ο Matthew Bogdanos και η ομάδα του συνεργά-
στηκε στενά με το Υπουργείο Πολιτισμού, η αρμό-
δια Διεύθυνση το οποίου παρείχε την αρχαιολο-
γική τεκμηρίωση και όλες τις διαθέσιμες πληρο-
φορίες, προκειμένου να διευκολύνουν το έργο της 
Εισαγγελίας.
Εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας, θέλω να 
τους ευχαριστήσω από καρδιάς και να συγχαρώ 
όλους για τη συμβολή τους στην διερεύνηση και 
εν τέλει στην επιτυχή κατάληξη και αυτής της υπό-
θεσης. Πέτυχαν να πλήξουν τα παράνομα διεθνή 

εγκληματικά δίκτυα, των οποίων η δράση αλλοι-
ώνει την ταυτότητα των λαών, καθώς αποκόπτει 
τα αρχαιολογικά ευρήματα από τα συμφραζόμενά 
τους και τα μετατρέπει από τεκμήρια της ιστορίας 
των λαών, σε απλά έργα τέχνης.»
Η Ελλάδα, μια χώρα που διαχρονικά έχει δεχθεί 
μεγάλο πλήγμα από την αρχαιοκαπηλική δράση, 
έχει ως πρώτη προτεραιότητα την αποκατάσταση 
της πολιτιστικής της κληρονομιάς επιδιώκοντας 
κάθε συμμαχία προς την κατεύθυνση αυτή. Η 
σχέση εμπιστοσύνης και η στενή συνεργασία που 
έχει αναπτυχθεί μεταξύ των στελεχών της Εισαγγε-
λίας του Μανχάταν και του Ελληνικού Υπουργείου 
Πολιτισμού μας γεμίζει με σιγουριά ότι θα ακολου-
θήσουν πολλές ακόμη επιτυχίες».

Ιόλη Ανδρεάδη: 
Η Ελληνίδα 
σκηνοθέτρια 
κατακτά τη Νέα 
Υόρκη 

Στη Νέα Υόρκη ταξι-
δεύει  η δουλειά 
της καταξιωμένης 
Ελ λην ίδας  σ κη -

νοθέτριας και θεατρικής 
συγγραφέα Ιόλης Ανδρε-
άδη. Δύο παρασ τάσεις 
της που παρουσιάστη-
καν με επιτυχία το Υπό-
γειο του Θεάτρου Τέχνης 
Καρόλου Κουν, οι «Αρτώ / 
Βαν Γκογκ», με τον σπου-
δαίο Αμερικανό ηθοποιό 
Gene Gillette, και «Κόκ-
καλο», με τον Γεράσιμο 
Γεννατά και τον μουσικό 
περφόρμερ Γιώργο Παλα-
μιώτη, επιλέχθηκαν από 
το επιδραστικότερο Off-
off Broadway θέατρο του 
Μανχάταν, το The Tank 
Theater για να ενταχθούν 
στο ρεπερτόριό του και 
θα παρουσιαστούν στην 
Κεντρική Σκηνή του για 
τρία βράδια, στις 13, 14 
και 15 Απριλίου, κάτω 
από τον ενιαίο τίτλο «The 
Artaud Diptych».
Μ ε τ ά  τ ι ς  π α ρ α σ τ ά -
σεις «ION» του 2019 και 
«FILIKI ETAIREIA: The 
Brotherhood behind the 
Revolution» του 2022 
αυτή είναι η τρίτη συνε-
χής θεατρική σεζόν που 
το συγκεκριμένο θέατρο 
επιλέγει έργα της Ελληνί-
δας σκηνοθέτριας με τη 
σταθερή διεθνή παρου-
σία, για να τα παρουσι-
άσ ε ι  σ το αμερικαν ικό 
κοινό.
Τα δύο αυτά πρωτότυπα 
θεατρικά έργα που βασί-
ζ ον τ α ι  σ τ ην  π ολυ τ ά -
ραχη ζωή του ρηξικέλευ-
θου καλλιτέχνη και δια-
νοητή Αν τονέν Αρτώ, 
με την ελληνική κατα-
γωγή και την παγκόσμια 
φήμη, υπογράφουν οι 
συγγραφείς Ιόλη Ανδρε-
άδη και Άρης Ασπρού-
λης και αποτελούν μέρος 
της θεατρικής τους τριλο-
γίας «The Artaud Trilogy» 
που κυκλοφορεί από την 
Κάπα Εκδοτική.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: έκθεση με θέμα τις 
κοινωνικές διαστάσεις της ταυτότητας του φύλου 

Επαναπατρίζονται 29 πολύτιμες  αρχαιότητες από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σ
το φινάλε έγιναν όλα όσα δεν έγιναν την υ-
πόλοιπη διάρκεια του ματς. Οι πράσινοι ο-
λοκλήρωσαν το παιχνίδι με δέκα παίκτες, 
λόγω της αποβολής του Τσοκάι στο 90+8’ 

για σκληρό μαρκάρισμα στον Πινέδα, με τον Ντα-
μπάνοβιτς να τον αποβάλλει αφού είδε τη φάση 
στο VAR. Στο 90+10’ ο Νταμπάνοβιτς σφύριξε πέ-
ναλτι για μαρκάρισμα του Παλάσιος στον Αραού-
χο, το οποίο όμως πήρε πίσω δίνοντας επιθετι-
κό φάουλ, χωρίς να τσεκάρει τη φάση στο 
«on-field review». Μετά από αυτό το 
αποτέλεσμα και την ολοκλήρω-
ση της πρεμιέρας των playoffs 
της Stoiximan Super League, 
ο Παναθηναϊκός παρέμεινε 
στην κορυφή της βαθμολο-
γίας και διατήρησε το +2 α-
πό την ΑΕΚ που είναι δεύ-
τερη. Η διαφορά είναι ότι 
τους πλησίασαν ο Ολυμπια-
κός που έχει 59 και ο ΠΑΟΚ 
που έχει 57.

Το ματς
Λίγες αξιοσημείωτες φάσεις 
συνέβησαν στο πρώτο μέρος του 
αθηναϊκού ντέρμπι. 
Η ΑΕΚ ήταν αυτή που είχε το μεγαλύτερο μερίδιο 
κατοχής της μπάλας και τις περισσότερες τελικές.
Η πρώτη τελική στο ματς ήταν από πλευράς ΑΕΚ 
στο 16’. Ο Αραούχο βρήκε λίγο κενό χώρο έξω από 
την περιοχή και έκανε το σουτ, με την μπάλα να 
περνάει άουτ, χωρίς να ανησυχήσει ο Μπρινιόλι.
Η δεύτερη φορά που απείλησε η ΑΕΚ ήταν στο 24’. 
Ο Άμραμπατ μπήκε με την μπάλα μέσα στην περι-
οχή, είχε επιλογές για να πασάρει, αλλά προτίμησε 
να εκτελέσει ο ίδιος, με την μπάλα να καταλήγει 
άουτ. Την ίδια κατάληξη είχε και η σέντρα-σουτ 
που επιχείρησε πέντε λεπτά μετά.
Στο 41ο λεπτό ο Μαντσίνι με έξυπνη εκτέλεση 
φάουλ προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Αθανασι-
άδη, ωστόσο έστειλε την μπάλα λίγο άουτ. 

Η σημαντικότερη στιγμή για την ΑΕΚ στο πρώτο 
μέρος ήταν στο 43’, όταν ο Ρότα με εντυπωσιακό 
σλάλομ μπήκε στην περιοχή, αλλά το σουτ που 
εξαπέλυσε πέρασε άουτ.
Στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες μπήκαν αρκετά 
φουριόζες. 
Ο Παναθηναϊκός σπατάλησε μια σπουδαία τριπλή 
ευκαιρία.
 Ο Αθανασιάδης σταμάτησε τα δύο σουτ των 

Μαντσίνι και Ιωαννίδη, ενώ ο Τσέριν 
που έκανε το σουτ μετά τις δύο 

επεμβάσεις του Αθανασιάδη 
έστειλε την μπάλα λίγο άουτ.

Η ΑΕΚ απάντησε με δύο τελι-
κές προσπάθειες του Γιόν-
σον. Αρχικά στο 47ο λεπτό 
ο Δανός μέσος κοντρό-
λαρε την μπάλα μέσα 
στην περιοχή και έκανε το 
σουτ, με τον Μπρινιόλι να 
απομακρύνει σε κόρνερ. 

Ένα λεπτό μετά η κεφαλιά 
του κατελήξε λίγο άουτ.

Σταδιακά οι δύο ομάδες άρχι-
σαν να ισορροπούν και να 

«καταλαγιάζει» ο φρενήρης ρυθ-
μός που υπήρχε στο πρώτο πεντάλεπτο 

του δευτέρου μέρους. 
Οι κιτρινόμαυροι απείλησαν ξανά στο 59ο λεπτό. 
Ο Γκατσίνοβιτς δοκίμασε το σουτ εκτός περιοχής, 
αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.
Η ΑΕΚ είχε περισσότερο την μπάλα στα πόδια της 
στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου μέρους, όμως 
ο Παναθηναϊκός ανταπεξήλθε σε μεγάλο βαθμό. 
Ο Μήτογλου απείλησε με δύο κεφαλιές στο 73’ και 
το 75’, όμως πέρασαν άουτ, ενώ την ίδια κατάληξη 
είχε και η κεφαλιά του Σιμάνσκι στο 82ο λεπτό.
Οι παίκτες του Ματίας Αλμέιδα προσπάθησαν να 
βρουν το γκολ μέχρι και το φινάλε του ματς με το 
0-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα 
της λήξης.

ΑΕΚ και Παναθηναϊκός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στην OPAP Arena στην πρεμιέρα 
των playoffs της Stoiximan Super League. Οι πράσινοι παρέμειναν στην κορυφή του 
βαθμολογικού πίνακα και διατηρήσαν τη διαφορά στους δύο από την Ένωση, όμως τους 
πλησίασαν περισσότερο ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες φωνάζουν για τις 
αποφάσεις του διαιτητή, ενώ οι πράσινοι εξέδωσαν ανακοίνωση στο ημίχρονο.

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 0-0: Όρθιο ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 0-0: Όρθιο 
στην OPAP Arena και πρώτο το στην OPAP Arena και πρώτο το 
τριφύλλιτριφύλλι

STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Αλλάζουν όλα στη διαιτησία: 
Super League και ΕΠΟ 
συμφώνησαν να φέρνουν 
μαζί ελίτ διαιτητές

Η Super League ανακοίνωσε ότι μετά την συνάντηση του Βαγγέλη Μαρι-
νάκη με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Τάκη Μπαλτάκο, συμφωνήθηκε να φέρ-
νουν σε συνεργασία ελίτ διαιτητές από τα έξι μεγάλα πρωταθλήματα.
Μετά την αιφνιδιαστική επίσκεψη του Βαγγέλη Μαρινάκη στα γραφεία 
της ΕΠΟ και την 45λεπτη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ομοσπον-
δίας, Τάκη Μπαλτάκο, για το μείζον θέμα της διαιτησίας που ταλανίζει 
το ελληνικό ποδόσφαιρο, πάρθηκε μια απόφαση σημαντική που αλλά-
ζει τα πάντα.
Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Super League πρότεινε και η ΕΠΟ 

έκανε δεκτό το να αναλάβουν, σε συνεργασία, να φέρνουν ελίτ διαιτητές για 
τα ντέρμπι και διαιτητές 1ης κατηγορίας απο τα έξι μεγάλα πρωταθλήματα 
της Ευρώπης. Μάλιστα, αρχίζουν άμεσα οι διαδικασίες για να υλοποιηθεί η 
συγκεκριμένη συμφωνία.

Η ανακοίνωση της Super League:
«Ο Πρόεδρος της Super League κ. Ευάγγελος Μαρινάκης είχε συνάντηση 
στα γραφεία της ΕΠΟ με τον Πρόεδρο της ΕΠΟ κ. Παναγιώτη Μπαλτάκο, στον 
οποίο εξέφρασε την έντονη δυσφορία των ομάδων της Super League για την 
διαιτησία της 1ης αγωνιστικής των Stoiximan Super League Playoffs, αλλά και 
το γεγονός ότι η ΚΕΔ/ΕΠΟ δεν μπορεί να προσκαλέσει και να ορίσει UEFA Elite 
διαιτητές.
Τονίστηκε ότι ο τρόπος λειτουργίας του κ. Μπένετ δεν είναι πλέον ανεκτός.
Ο κ. Μαρινάκης πρότεινε και η ΕΠΟ έκανε δεκτό το να αναλάβει, σε συνεργα-
σία με την ΕΠΟ, να φέρει η Super League ελίτ διαιτητές για τα ντέρμπι και διαι-
τητές 1ης κατηγορίας απο τα 6 μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.
Αρχίζουν άμεσα οι διαδικασίες για να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη συμφω-
νία».
Οι εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο με όσα γίνονται τις τελευταίες μέρες 
και ακολούθησαν τον χαρτοπόλεμο ανάμεσα στον πρόεδρο της Super League, 
τον αντίστοιχο της ΕΠΟ και τις ομάδες είναι ραγδαίες.
Αποτέλεσμα αυτού, την Τετάρτη (22/3) να υπάρξει έκτακτο ταξίδι και συνά-
ντηση του προέδρου της ΕΠΟ, Παναγιώτη Μπαλτάκου, με τον ισχυρό άνδρα 
της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.
Όλοι αντιλαμβάνονται πως έχει σημάνει ώρα μηδέν στο ελληνικό ποδό-
σφαιρο, ενώ το κλίμα είναι βαρύ μετά τις ανακοινώσεις των ομάδων. Όλα αυτά 
σε ένα πρωτάθλημα που έχει μπει στην τελική του ευθεία με τέσσερις συλλό-
γους να μάχονται εντός γηπέδων για την κατάκτηση του φετινού τίτλου.
Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο Παρίσι και ανάμεσα στα όσα συζήτησαν, 
είναι πως δεν αποκλείεται να υπάρξει παρέμβαση από τη FIFA και την UEFA 
το επόμενο διάστημα, ακόμα και με τον ορισμό διοικούσας επιτροπής, ώστε 
να μπει ένα τέλος στα προβλήματα που ταλανίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο.
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Ο 
Ολυμπιακός πήρε ένα πολύ 
σημαντικό διπλό επικρατώ-
ντας 3-0 του Βόλου για την 
1η αγωνιστική των playoffs 

της Stoiximan Super League με τον 
Φορτούνη να διαμορφώνει το αποτέ-
λεσμα με ένα εκπληκτικό γκολ. Το σκορ 
άνοιξε ο Κασάμι (7’) και ο Μπακαμπού 
στο 36’ διπλασίασε τα τέρματα της ο-
μάδας του.
Ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στα 
playoffs της Stoiximan Super League 
περνώντας από το «κόκκινο» Πανθεσ-
σαλικό Στάδιο. Οι ερυθρόλευκοι επι-
κράτησαν 3-0 του Βόλου δίχως πρό-
βλημα για την πρώτη αγωνιστική.
Ένα απίστευτο γκολ πέτυχε ο Κώστας 
Φορτούνης, ο οποίος στο 81’ διαμόρ-
φωσε το αποτέλεσμα. Ο Κασάμι άνοιξε 
το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό με σουτ 
από κοντά μέσα από την περιοχή. Οι 
Πειραιώτες πριν από την ανάπαυλα 
διπλασίασαν τα τέρματά τους με κεφα-
λιά του Μπακαμπού.

Το ματς
Ο Μίτσελ ήθελε από τους παίκτες 
του να μπουν δυνατά και να πάρουν 
από νωρίς το προβάδισμα, πράγμα το 
οποίο συνέβη. Στο 4ο λεπτό οι ερυ-
θρόλευκοι προειδοποίησαν με ένα 
σουτ του Ροντινέι εκτός περιοχής. Λίγο 
αργότερα ο Ολυμπιακός μπήκε μπρο-
στά στο σκορ.
Ο Φορτούνης εκτέλεσε φάουλ από τα 
δεξιά, η μπάλα έμεινε ζωντανή στην 
περιοχή, με την άμυνα του Βόλου να 
μην απομακρύνει. Ο Κασάμι έκανε το 
σουτ με το αριστερό και έκανε το 1-0. 
Οι ερυθρόλευκοι συνέχιζαν να έχουν 
τον έλεγχο, κρατώντας χαμηλό τέμπο, 
ενώ δεν άφηναν τον Βόλο να φανεί επι-
κίνδυνος.
Οι Πειραιώτες στο 36ο λεπτό διπλασί-
ασαν τα τέρματά τους, ξανά από στα-
τική φάση. Ο Φορτούνης εκτέλεσε 
φάουλ από τα αριστερά, ο Χάμες πήρε 
πρώτη κεφαλιά, ο Μπακαμπού την δεύ-
τερη και πέτυχε το 14ο γκολ του στη 
Stoiximan Super League. Αυτό ήταν και 
το σκορ του πρώτου μέρους.
Στο δεύτερο μέρος το τέμπο εξακο-
λουθούσε να είναι χαμηλό. Τον έλεγχο 

είχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος κυκλοφο-
ρούσε την μπάλα και διαχειριζόταν το 
αποτέλεσμά του, χωρίς να ανάβει τις 
«μηχανές». Οι πρώτη τελική των ερυ-
θρόλευκων στο β’ μέρος κατεγράφη με 
ένα μακρινό σουτ του Κασάμι στο 70’.
Ο Ολυμπιακός πέτυχε και τρίτο γκολ με 
ένα εντυπωσιακό γκολ από απίστευτη 
έμπνευση του Κώστα Φορτούνη. Ο 
30χρονος μεσοεπιθετικός εκτέλεσε 
φάουλ από πολύ δύσκολη γωνία και 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας 
το 3-0. Mέχρι και το φινάλε οι ερυθρό-
λευκοι έψαξαν και τέταρτο γκολ. Μάλι-
στα βρήκε δίχτυα με τον Αραμπί, όμως 
ο διαιτητής είχε σφυρίξει νωρίτερα.

Μίτσελ για Φορτούνη: «Πολύ 
καλή στιγμή γι’ αυτόν, όχι μό-
νο για το όμορφο γκολ αλλά 
και για την επιστροφή στην Ε-
θνική»
Ο Μίτσελ δήλωσε μετά τη νίκη του 
Ολυμπιακού επί του Βόλου ότι η ομάδα 
του δεν έκανε μεγάλο παιχνίδι, αλλά 
ήταν αποτελεσματικοί, ενώ μίλησε με 
κολακευτικά λόγια για τον Κώστα Φορ-
τούνη.
Ο Μίτσελ σε δηλώσεις του αμέσως 
μετά το διπλό του Ολυμπιακού στο 
Πανθεσσαλικό, μίλησε και γ ια τον 
Κώστα Φορτούνη και την αγκαλιά που 
του έδωσε λίγο πριν αποχωρήσει από 
τον αγωνιστικό χώρο, τονίζοντας ότι 
είναι μια πολύ καλή στιγμή γι’ αυτόν, 
όχι μόνο το γκολ που πέτυχε και η επι-
στροφή στην Εθνική.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μίτσελ στην 
COSMOTE TV: Για την εμφάνιση του 
Ολυμπιακού: «Είμαι πολύ ευχαριστη-
μένος με τη νίκη και το αποτέλεσμα. 
Ήταν παγίδα για εμάς. Είμαστε χαρού-
μενοι για τη νίκη. Δεν κάναμε μεγάλο 
παιχνίδι, αλλά ήμασταν αποτελεσματι-
κοί τις στιγμές που έπρεπε».
Για την αγκαλιά με τον Φορτούνη μετά 
το φινάλε του ματς: «Του έδωσα συγ-
χαρητήρια για το γκολ. Ήταν πολύ καλή 
στιγμή γι’ αυτόν τον παίκτη. Όχι μόνο 
για το όμορφο γκολ, αλλά και γιατί επι-
στρέφει στην Εθνική. Παίκτες σαν τον 
Φορτούνη έχουν να δώσουν πολλά. Για 
εμάς είναι ένας αρχηγός».

Βόλος - Ολυμπιακός 0-3:

 Έκανε τη δουλειά με τριάρα 
και γκολάρα Φορτούνη

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ από 
το εκπληκτικό γκολ του Πάλμα στο 
12’ όμως με αντεπίθεση στο δεύτερο 
μέρος επιβλήθηκε 2-1 του Άρη στο 
«Βικελίδης» με τους Σβαμπ (πεν.) και 
Ζίβκοβιτς και έμεινε ζωντανός στη 
μάχη για την κατάκτηση του τίτλου
 

Τ
ο πρώτο μεγάλο ντέρμπι των playoffs 
της Stoiximan Super League έγινε 
στην Θεσσαλονίκη σε κιτρινόμαυ-
ρο φόντο και βάφτηκε ασπρόμαυρο. 

Και αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ βρέθηκε με την πλά-
τη στον τοίχο μετά από το γκολ που δέχτηκε 
από τον Πάλμα στο 12ο λεπτό όμως παρά το 
γεγονός πως δεν ήταν καλός σε όλο το πρώ-
το μέρος, βελτιώθηκε στο δεύτερο και μέσα 
από δύο καλές φάσεις που έφτιαξε στα αντί-
παλα καρέ, έφτασε στην ανατροπή απέναντι 
στον Άρη στο καυτό «Βικελίδης».

Το ματς
Ο Άρης μπήκε με μεγαλύτερο ενθουσιασμό 
στο ντέρμπι έχοντας και τη δυναμική συμπα-
ράσταση των φίλων του στις εξέδρες του 
«Βικελίδης» και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα στο 
πρώτο τέταρτο, διάστημα στο οποίο οι κίτρι-
νοι είχαν ποσοστό κατοχής στο 67%.
Η υπεροχή αυτή μετουσιώθηκε και σε 
γκολ, με τον Πάλμα να στέλνει προειδοποι-
ητική βολή στο 5’ με σουτ εκτός περιοχής 
που έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι 
και να γράφει το 1-0 στο 12’, με ένα εκπλη-
κτικό φαλτσαριστό σουτ που έστειλε τη 
μπάλα συστημένη στην αριστερή γωνία του 
Κοτάρσκι (πρώτο γκολ για τον 23χρονο φορ 
από την Ονδούρα μετά από τον περασμένο 
Δεκέμβριο).
Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το 
18’ για να έχει την πρώτη καλή στιγμή του 
στο ματς, με το σουτ του Ολιβέιρα εντός 
περιοχής να φεύγει άουτ, με τους ασπρό-
μαυρους να έχουν περισσότερη ώρα τη 
μπάλα στα πόδια τους από το 15’ μέχρι το 
30’ αλλά να δυσκολεύονται να βρουν καθα-
ρές ευκαιρίες απέναντι σε έναν πολύ παθια-
σμένο Άρη.
Στο 34’ άγγιξαν την ισοφάριση αλλά ο Σια-
μπάνης έκανε σούπερ επέμβαση σε γυρι-
στή κεφαλιά του Κάργα έπειτα από εκτέλεση 
κόρνερ του Νάρεϊ, με τη συνέχεια να βρίσκει 
τον Άρη να ξαναπαίρνει τα ηνία, να βάζει 
τους φιλοξενούμενους μέσα στα καρέ τους 
και να έχει δύο πολύ μεγάλες φάσεις για να 

βάλει βάσεις νίκης στο πρώτο μέρος.
Στο 38ο λεπτό ο Ιτούρμπε έπιασε φοβερή 
κεφαλιά και έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο 
δοκάρι, για να ακολουθήσει απόκρουση του 
Κοτάρσκι στην κεφαλιά του Νταρίντα, ενώ 
στο 39’ ο Φαμπιάνο νίκησε στον αέρα τους 
αμυντικούς του ΠΑΟΚ και έπιαψε ψηλοκρε-
μαστή κεφαλιά, για να σταματήσει η μπάλα 
στο αριστερό δοκάρι του ΠΑΟΚ.
Η τελευταία φάση άξιας αναφοράς στο 
πρώτο μέρος ήταν η άστοχη κεφαλιά του 
Ολιβέιρα από καλή θέση στο 44’, με το 
φινάλε να βρίσκει τις δύο ομάδες να έχουν 
ίδιο αριθμό τελικών προσπαθειών (6 η κάθε 
μία, 2 εντός εστίας η κάθε μία) αλλά τον Άρη 
να έχει καλύτερες φάσεις και να έχει κυρι-
αρχήσει από τα αριστερά με το εντυπωσι-
ακό δίδυμο Ιτούρμπε - Μαζικού έναντι των 
αρνητικών Νάρεϊ - Κεντζιόρα.
Η παραπάνω συνθήκη δεν άρεσε καθόλου 
στον Ραζβάν Λουτσέσκου και το έδειξε ξεκά-
θαρα με την έναρξη του δευτέρου μέρους 
αφού έκανε τρεις μαζεμένες αλλαγές, με 
τον Τάισον να αντικαθιστά τον Νάρεϊ, τον 
Σβαμπ να παίρνει τη θέση του Ντάντας και 
τον Σάστρε να τοποθετείται στο δεξί άκρο 
της άμυνας έναντι του Κεντζιόρα.
Το πρώτο τέταρτο του δευτέρου μέρους 
βρήκε τον ΠΑΟΚ να έχει καλύτερη εικόνα 
συγκριτικά με το πρώτο μέρος όμως απέ-
τυχε να βρει καθαρή φάση για την ισοφά-
ριση, με τον Λουτσέσκου να προχωράει και 
σε τέταρτη αλλαγή στο 62’, με τον Μπράντον 
να αναλαμβάνει να καλύψει τη θέση του Ολι-
βέιρα στην κορυφή της επίθεσης.
Ο Σβαμπ, μία από τις τέσσερις αλλαγές του 
Λουτσέσκου, έμελε να είναι ο παίκτης που 
θα άλλαζε την πορεία του ματς. Και αυτό 
γιατί κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμά του 
από τον Μπράμπετς (δόθηκε μετά από 
έλεγχο της φάσης από το VAR) και ανέλαβε 
ο ίδιος την εκτέλεση, για να ευστοχήσει από 
την άσπρη βούλα στο 68’ και να φέρει το 
ματς σε ισορροπία.
Το 1-1 έφερε αναστάτωση στον Άρη και 
ψυχολογική ανάταση στον ΠΑΟΚ και αυτό 
έφερε και την ανατροπή στο 73ο λεπτό, με 
τον Σοάρες να βγαίνει από τα αριστερά και 
να κάνει το γύρισμα, με τον Σιαμπάνη να 
αδυνατεί να συγκρατήσει τη μπάλα και τον 
Αντρίγια Ζίβκοβιτς να γράφει το 1-2 με σουτ 
μπροστά στην ανυπεράσπιστη εστία (αρχικά 
είχε υποδειχθεί σε θέση οφσάιντ ο Σοάρες, 
όμως το VAR έδειξε πως καλυπτόταν).

Άρης - ΠΑΟΚ 1-2: 

Φώναξε «παρών» στη μάχη του 
τίτλου με τεράστια ανατροπή
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

CHAMPIONS LEAGUE ΠΟΛΟ
Χρυσός βαθμός για τον ΝΟΒ στο 
Σπλιτ

 Η Βουλιαγμένη έμεινε στο 10-
10 με τη Γιαντράν στο Σπλιτ 
παίρνοντας ένα βαθμό που μπορεί 
να αποδειχθεί χρυσός στη μάχη 
που δίνει για πρόκριση στο Final 8 
του Champions League.

Έ
να αποτέλεσμα που της επιτρέ-
πει να ορίζει την τύχη της πήρε 
στο Σπλιτ η Βουλιαγμένη. Ο ΝΟΒ 
έμεινε στο 10-10 με τη Γιαντράν, 

ένα βαθμός που μπορεί να αποδειχθεί 
χρυσός στη μάχη που δίνει για πρόκριση 
στο Final 8 του Champions League.
Με τον Τρούλο να διαμορφώνει το τελικό 
10-10 με γκολ που πέτυχε τέσσερα λεπτά 
πριν από το φινάλε της αναμέτρησης.
Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-5, 4-2, 1-2
Γιάντραν: Μάρτσελιτς, Μπούριτς, Μάρι-
νιτς Κράγκιτς 4, Κάγκαλι 1, Μπούτιτς 1, 
Πέικοβιτς, Μπούκιτς 2, Ζόβιτς, Τομάσο-
βιτς, Ντόμπουντ 1, Σέτκα, Ντούζεβιτς 1, 
Άνιτς
Βουλιαγμένη: Τζωρτζάτος, Χαλυβόπου-
λος 2, Καστρινάκης, Καλογερόπουλος 1, 
Τρούλος 1, Νικολαΐδης 2, Αλμύρας, Γου-
ντχεντ 1, Αλαφραγκής, Καπότσης 1, Κου-
ρούβανης 1, Φάρμερ 1, Ανδρεάδης

Μπαρτσελονέτα - Ολυμπιακός 
10-5: Ήττα για τους ερυθρόλευ-
κους στην Ισπανία
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 10-5 από την 
Μπαρτσελονέτα στην Ισπανία με τους 
Καταλανούς να είναι πλέον το φαβορί για 
την πρώτη θέση στον όμιλο.
Ένα νεκρό διάστημα στην τρίτη περί-
οδο και η μη εύρεση λύσης στην επί-
θεση έφεραν την ήττα για τον Ολυμπιακό 
κόντρα στην Μπαρτσελονέτα με 10-5.
Οι ερυθρόλευκοι έμειναν χωρίς γκολ για 
13 λεπτά στο τρίτο και τέταρτο οκτάλε-
πτο και το πλήρωσαν. Από την άλλη η 
άμυνα των Καταλανών στον παίκτη λιγό-
τερο ήταν για σεμινάριο με τον Αγκίρε να 
πραγματοποιεί μεγάλη εμφάνιση.
Το ματς ήταν ντέρμπι στα πρώτα δύο 
οκτάλεπτα. Ο Ολυμπιακός παρά το γεγο-
νός ότι έχανε πολλές ευκαιρίες στον παί-
κτη παραπάνω πήγαινε γκολ - γκολ με το 
ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ 
στο 3-3.
Από εκεί και μετά η άμυνα της Μπαρ-
τσελονέτα εγκλώβισε τους ερυθρόλευ-

κους με τον Αγκίρε να επιβεβαιώνει τον 
τ ίτ λο του κορυφαίου τερματοφύλακα 
στον κόσμο πραγματοποιώντας μεγάλες 
επεμβάσεις.
Οι Καταλανοί έτρεξαν επί μέρους 5-0 
μέχρι τα μισά του τέταρτου οκταλέπτου 
με τον Ολυμπιακό να μένει χωρίς γκολ 
για 13 λεπτά. Τα δεδομένα του αγώνα 
ήταν δύσκολο να ανατραπούν με το 10-5 
να σφραγίζει τις προσπάθειες των δύο 
ομάδων.
Τα οκτάλεπτα: 1-1, 2-2, 3-0, 4-2
Μπαρτσελονέτα: Αγκίρε, Φαμέρα 1, 
Μάτκοβιτς 1, Μουνάριθ 3, Ντε Τόρο, 
Λαρούμπε 1, Παβιγιάρντ 1, Φερνάντες, 
Ταχούλ, Περόνε 2, Γκαρθία 1, Μπούστος, 
Πόρτερ
Ολυμπιακός: Μπίγιατς, Γκίλλας, Βάμος 
2, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης, Γούβης, 
Μπούσλιε, Μουρίκης, Δήμου, Κολόμ-
βος, Παπαναστασίου 2, Ζερδεβάς.

Απόλλων Σμύρνης -  Τενε -
ρίφη 18-8: Στον τελικό του 
Challenger Cup η Ελαφρά ταξι-
αρχία
Πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφά-
νιση ο Απόλλων Σμύρνης επικράτησε 
18-8 της Τενερίφης και προκρίθηκε στον 
τελικό του Challenger Cup.
Την  ευκα ιρ ία  να  δ ι ε κδ ικήσ ε ι  τ ο 
Challenger Cup θα έχει ο Απόλλων Σμύρ-
νης, ο οποίος επικράτησε 18-8 της Τενε-
ρίφης ανατρέποντας το 11-10 του πρώ-
του αγώνα.
Η ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη ήταν 
εξαιρετική στην άμυνα και με πλουρα-
λισμό στην επίθεση έφτασε στη μεγάλη 
νίκη που της έδωσε την πρόκριση στον 
τελικό.
Εκεί θα βρει απέναντι του μια άλλη ισπα-
νική ομάδα η Τεράσα μετά το πρώτο 
ματς επικράτησε και στο δεύτερο της 
ΕΝΚΑ και θα είναι η αντίπαλος του Απόλ-
λωνα.
Τα οκτάλεπτα: 6-1, 3-3, 5-2, 4-2
Απόλλων Σμύρνης: Γαλανόπουλος, Αλα-
μάνος 1, Μπογκντάνοβιτ ς 4, Μόκκας 
1, Γωνιωτάκης 3, Δίπλαρος, Μπραΐμης, 
Χονδροκούκης 2, Βίτσκοβιτς, Γαρδίκας 
4, Μυριλος, Σολανάκης 3, Καβουσάνος
Τενερίφη: Μαλνέρο, Αλέγκρε 1, Εσπι-
νόζα, Ντίαθ, Μαγκρίνα, Γκουτιέρεζ, Κού-
νινγκ 2, Εσπανιόλ, Μερκάδο 1, Γκονζά-
λεθ 1, Σαλβαντόρ 3, Ροντρίγκεθ, Πέρεθ
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

SL2: Εκμεταλλεύτηκαν τις γκέλες των πρώτων, ο Εργοτέλης κι ο Διαγόρας

Αναπάντεχες γκέλες για τους 
πρωτοπόρους της Superleague 
2 στην 9η αγωνιστική, τις οποίες 
εκμεταλλεύτηκαν Εργοτέλης και 
Διαγόρας Ρόδου!

Σ
το ΔΣ που έλαβε χώρα την Τετάρτη 
(22/3) αποφασίστηκε να συνεχιστεί 
κανονικά το πρωτάθλημα της Super 
League 2, ενώ συζητήθηκε και η οι-

κονομική ενίσχυση με θετικά μηνύματα.
Τα προσδοκόμενα έσοδα και η συνέχιση του 
πρωταθλήματος ήταν τα ζητήματα που συζη-
τήθηκαν στο ΔΣ της Τετάρτης (22/3) στη Super 
League 2.
Με το αίτημα που στάλθηκε από τη Super 
League 2 στις FIFA/UEFA φαίνεται πως υπάρ-
χει διάθεση από τις Ομοσπονδίες για οικονο-
μική ενίσχυση, ενώ θετικό κλίμα εισπράττε-
ται και από την πλευρά των χορηγών.
Επίσης καλά μηνύματα έρχονται και από την 
ΕΡΤ που καλύπτει τηλεοπτικά το πρωτάθλημα 
καθώς το κρατικό κανάλι είναι θετικό για να 
δώσει τα ποσά που έχουν συμφωνηθεί για το 
τηλεοπτικό συμβόλαιο.
Έπειτα από τα παραπάνω, στο κρίσιμο ΔΣ 
που έλαβε χώρα την Τετάρτη, αποφασίστηκε 
το πρωτάθλημα της Super League 2 να συνε-
χιστεί κανονικά.
Μάλιστα η Λίγκα θα στείλει αίτημα στην 
ΕΠΟ ώστε το πρωτάθλημα να ολοκληρωθεί 
στις 18 Ιουνίου, κάτι που αν συμβεί, τότε θα 
μπουν και δύο εμβόλιμες αγωνιστικές.
Λίγο μετά την ολοκλήρωση του ΔΣ η Λίγκα 
εξέδωσε ανακοίνωση:
«Ολοκληρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Super League 2, τα μέλη του οποίου ενη-
μερώθηκαν για τα εξής θέματα:
1) Συνάντηση του Προέδρου κ. Μαρτσούκου 
με τον ομόλογό του της ΕΠΟ κ. Μπαλτάκο, 
όπου ο τελευταίος συμφώνησε να βοηθήσει 
στην εξεύρεση λύσεων για την οικονομική 
ενίσχυση της κατηγορίας.
2) Αποφασίστηκε η αποστολή αιτήματος 
στην ΕΠΟ για παράταση στην ημερομηνία 
λήξης του πρωταθλήματος της Betsson Super 
League 2 από 28 Μάϊου σε 18 Ιουνίου 2023.
3) Θα σταλεί στις ΠΑΕ σχέδιο συνέχισης του 
πρωταθλήματος Κ19 της Super League 2, 
καθώς μετά την αναστολή του οι ημερομη-
νίες ολοκλήρωσης των αγώνων της κανονικής 
διάρκειας συμπίπτουν με τις προαγωγικές και 
Πανελλήνιες εξετάσεις».

Αναγέννηση Καρδίτσας: «Δε βλέ-

πουμε το λόγο να συμμετέχουμε 
σε αυτή την κωμωδία»
Ανακοίνωση σχετικά με τη συμμετοχή της 
στη Superleague 2 της τρέχουσας σεζόν 
έβγαλε η Αναγέννησης Καρδίτσας.
Τα πάντα ανοιχτά σχετικά με το μέλλον της 
στη Superleague 2 της τρέχουσας σεζόν 
άφησε η Αναγέννηση Καρδίτσας μέσα από 
επίσημη ανακοίνωσε που έβγαλε.
Συγκεκριμένα, ο ελληνικός σύλλογος άφησε 
να εννοηθεί πώς δεν είναι διατεθειμένος να 
συνεχίσει στο πρωτάθλημα και τις επόμενες 
μέρες θα παρθεί οριστική απόφαση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Μετά από δύο και πλέον μήνες, όπου ολό-
κληρη η Super League 2 βρίσκεται σε αδι-
έξοδο, ούτε και στο χθεσινό Συμβούλιο 
υπήρξε κάποια ουσιαστική εξέλιξη.
Για ακόμη μία φορά ακούσαμε αοριστίες 
και δεν μας κατατέθηκε καμία βιώσιμη λύση 
για τη σωτηρία της κατηγορίας. Είναι πλέον 
κάτι παραπάνω από σίγουρο πως υπό αυτές 
τις συνθήκες δεν μπορούμε να μιλάμε για 
επαγγελματικό πρωτάθλημα.
Εμείς ως Αναγέννηση Καρδίτσας από τη 
στιγμή που συνεχίζεται αυτό το «θέατρο 
του παραλόγου» δε βλέπουμε το λόγο να 
συμμετέχουμε σε αυτή την κωμωδία. Εμείς 
επιθυμούμε να λαμβάνουμε μέρος σε ένα 
πρωτάθλημα βιώσιμο, ανταγωνιστικό και 
στο οποίο θα κερδίζει ο καλύτερος.
Ως εκ τούτου τις επόμενες ημέρες θα ανα-
κοινωθεί η απόφαση μας, λαμβάνοντας 
υπόψη τα δεδομένα και ζυγίζοντας όλες τις 
παραμέτρους.
Με τιμή
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙ-
ΤΣΑΣ».

Κηφισιά - Απόλλων Σμύρνης 2-3: 
Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» της έσπασε 
το αήττητο
Η Κηφισιά βρήκε δύο φορές απάντηση στο 
προβάδισμα του Απόλλωνα Σμύρνης, αλλά 
η «Ελαφρά Ταξιαρχία» με ένα τρίτο τέρμα 
πήρε το διπλό με 2-3 και έγινε η πρώτη 
ομάδα που υποχρεώνει σε ήττα την πρωτο-
πόρο του Νοτίου Ομίλου της Super League 
2.
Σε ένα εξαιρετικό ματς στο γήπεδο της 
Ηλιούπολης, ο Απόλλων Σμύρνης «έσπασε» 
το αήττητο της Κηφισιάς επικρατώντας με 
2-3. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων 
παραμένει στην πρώτη θέση, βλέποντας 

όμως πλέον την Καλλιθέα να την πλησιά-
ζει στους τέσσερις βαθμούς, ενώ η «Ελα-
φρά Ταξιαρχία» με αυτό το «τρίποντο» ανέ-
βηκε στην τρίτη θέση, μειώνοντας στους έξι 
πόντους από το... ρετιρέ.
Το ματς ξεκίνησε με γκολ καθώς μόλις στο 
3’ ο Απόλλων Σμύρνης πήρε το προβάδι-
σμα με πλασέ στην κίνηση από τον Μωρα-
ΐτη που έκανε το 0-1. Η Κηφισιά απάντησε 
στο 23’ από μια στατική φάση. Ο Προβυ-
δάκης με εκτέλεση φάουλ γέμισε μέσα στην 
περιοχή της Ελαφράς Ταξιαρχίας και ο Γκίνη 
με όμορφη κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1.
Η αντίδραση του Απόλλωνα Σμύρνης ήρθε 
πριν το ημίχρονο όταν στο 36’ ο Κουάδρα 
με ένα τρομερό σλάλομ τελείωσε με πλασέ 
μόνος του τη φάση βάζοντας την ομάδα του 
ξανά μπροστά στο σκορ με 1-2.
Η Κηφισιά στο δεύτερο μέρος κατάφερε να 
φέρει το παιχνίδι και πάλι στα ίσια στο 64’ 
με τον Γκίνη να χρίζεται για δεύτερη φορά 
σκόρερ. Έπειτα από γύρισμα του Κουϊρου-
κίδη, ο Γκίνη σε θέση τετ-α-τετ δεν αστό-
χησε ισοφαρίζοντας σε 2-2.
Οι γηπεδούχοι πίεσαν για την ανατροπή 
δημιουργώντας καλές ευκαιρίες, όμως ο 
Απόλλων πήρε για τρίτη φορά το προβά-
δισμα με το δεύτερο προσωπικό γκολ του 
Μωραΐτη, ο οποίος στο 77’ με ωραία ενέρ-
γεια και διαγώνιο σουτ έγραψε το 2-3 που 
ήταν και το τελικό σκορ.

Καλλιθέα - ΠΑΟ Ρουφ 3-1
Η Καλλιθέα επιβεβαίωσε τον ρόλο του 
φαβορί από το πρώτο δεκάλεπτο παίρνο-
ντας προβάδισμα δύο τερμάτων. Ο Κυνη-
γόπουλος με δύο ασίστ σέρβιρε για τον 
Ναμπί στο 3’ και για τον Ντεμέτριους στο 6’, 
οι οποίοι με πλασέ και κεφαλιά αντίστοιχα 
έκαναν το 2-0 βάζοντας από νωρίς τις βάσεις 
της νίκης. Από τη στιγμή που η γηπεδούχος 
δεν έβαλε και τρίτο γκολ, ο ουραγός ΠΑΟ 
Ρουφ το εκμεταλλεύτηκε μειώνοντας με τον 
Δαλαμήτρα στο 72’ σε 2-1, αλλά η Καλλι-
θέα σφράγισε τη νίκη με γκολ του Κυνηγό-
πουλου στο 86’ για το τελικό 3-1 και μείωσε 
στους τέσσερις βαθμούς από την κορυφή, 
έχοντας όμως και ματς περισσότερο από 
την Κηφισιά.

Αναγέννηση Καρδίτσας – Απόλ-
λων Πόντου 2-0
Στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα 
ανέβηκε η Αναγέννηση Καρδίτσας. Οι 
«κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με 2-0 του 
Απόλλωνα Πόντου και σε συνδυασμό με 
το χθεσινό 3-3 του ΠΑΟΚ με τον Μακεδο-
νικό τους έφερε μόνους στην 2η θέση με 28 
βαθμούς. Από την πλευρά του ο Απόλλω-
νας Πόντους έμεινε στους 13 βαθμούς και 
την 12η θέση, παραμένοντας κάτω από την 
ζώνη της σωτηρίας.
Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι κατάφεραν 
να προηγηθούν με τον Ελιβέλτο στο 34’, με 
το 1-0 να μένει ως το τέλος του ημιχρόνου. 
Στο δεύτερο οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που 
κατάφεραν να σκοράρουν, κάνοντας με τον 
Πολίτη στο 60’ το 2-0, σκορ με το οποίο 
ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση.

Διαγόρας – ΑΕΛ 1-0
Οδυνηρή ήττα μέσα στη Ρόδο, γνώρισε από 
τον Διαγόρα η ΑΕΛ. Οι «βυσσινί» ηττήθη-
καν με 1-0 και έμειναν στους 25 βαθμούς, 

9 πίσω από τον Πανσερραϊκό. Από την άλλη 
οι νησιώτες με το τρίποντο αυτό ανέβηκαν 
στην 7η θέση με 20 βαθμούς, εξασφαλίζο-
ντας σε μεγάλο βαθμό την σωτηρία τους.
Στα του αγώνα το μοναδικό γκολ της αναμέ-
τρησης πέτυχε ο Μανιώτης στο 32’ με κεφα-
λιά. Ένα γκολ που οι γηπεδούχοι κατάφεραν 
να κρατήσουν ως το τέλος παίρνοντας το 
σημαντικό αυτό τρίποντο.

Θεσπρωτός – Ηρακλής 1-4
Σαρωτικός ο Ηρακλής, με τους «κυανόλευ-
κους» να επικρατούν με 4-1 του Θεσπρω-
τού εκτός έδρας. Μια νίκη που τους κρα-
τάει στην 6η θέση με 23 βαθμούς, ενώ οι 
ηττημένοι παρέμειναν στην προτελευταία 
με μόλις 7, 9 λιγότερους από τον Ηρακλή 
Λάρισας που είναι πάνω από την ζώνη του 
υποβιβασμού.
Στα του αγώνα οι Θεσσαλονικείς είχαν 
τελειώσει τα πάντα πριν φτάσουμε στο 
πρώτο εικοσάλεπτο. Αρχικά μόλις στο 3’ ο 
Άλεξιτς κατάφερε να ανοίξει το σκορ, με τον 
ίδιο παίκτη στο 8’ να κάνει το 0-2. Όπως 
αναφέραμε ουσιαστικά όλα είχαν τελειώ-
σει πριν το 20’, καθώς στο 17’ ο Γιουμπι-
τάνα έκανε το 0-3. Οι γηπεδούχοι μείωσαν 
στο 39’, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το 
ημίχρονο. Στο 2ο ο «γηραιός» ήταν αυτός 
που σκόραρε και πάλι με τον Άλεξιτς που 
με το χατ τρικ του στο 59’, διαμόρφωσε το 
τελικό 1-4.

Ολυμπιακός Β’: Επιστροφή στις 
νίκες με 2-0 επί των Χανίων
Ο Ολυμπιακός Β’ επικράτησε με σκορ 2-0 
των Χανίων στην έδρα του. Λιάτσος έβαλε 
γκολ στο 58’ με φάουλ και στο 85’ ο Ιάγκο 
Ιμπαγάσα σκόραρε από την άσπρη βούλα. 
Με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός Β’ πήρε 
το τρίποντο.
Αρχικά οι φιλοξενούμενοι είχαν δύο ευκαι-
ρίες με τους Μανουσάκη και Ρότσα στο 
16′ και 22′ αντίστοιχα, ενώ ο Ολυμπιακός 
Β’ απείλησε για πρώτη φορά ουσιαστικά 
στο 28′ όταν ο Μπα έκανε το σουτ έξω από 
την περιοχή και η μπάλα κατέληξε άουτ. Στη 
συνέχεια οι «ερυθρόλευκοι» ήταν αυτοί οι 
οποίοι είχαν τον έλεγχο και δημιούργησαν 
ορισμένες καλές στιγμές.
Στο 32′ ο Λιάτσος έκανε το σουτ έξω από 
την περιοχή, με την μπάλα να πηγαίνει λίγο 
πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 36′ 
ο Μπα «άνοιξε» ωραία στα δεξιά για τον 
Νίκολιτς ο οποίος έκανε το πλασέ αλλά ο 
Καλογεράκης έδιωξε σε κόρνερ, ενώ την 
ίδια κατάληξη είχε και η τελευταία φάση του 
ημιχρόνου στο 45′ με το σουτ του Μπα.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός Β’ 
μπήκε πιο δυνατά και κατάφερε από νωρίς 
να πάρει το προβάδισμα. Ο Νίκολιτς στο 48′ 
μετά από ωραία ατομική ενέργεια πλάσαρε 
με το αριστερό, αλλά ο Καλογεράκης αντέ-
δρασε σωστά και στο 58′ ο Λιάτσος έκανε 
το 1-0 με ωραία απευθείας εκτέλεση φάουλ 
με την μπάλα να πηγαίνει δοκάρι και… 
μέσα. Στο 72′ ο Ολυμπιακός Β’ απείλησε με 
το σουτ του Τσέλιου από το ύψος της μεγά-
λης περιοχής, όμως η μπάλα πήγε άουτ, ενώ 
στο 84′ ο Ιμπαγάσα κέρδισε το πέναλτι σε 
ανατροπή από τον Λεμονή. Την εκτέλεση 
ανέλαβε ο ίδιος, Ιμπαγάσα, και στο 85′ δια-
μόρφωσε το τελικό 2-0.
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Ο 
Κιλιάν Εμπαπέ παραχώρησε την 
πρώτη του συνέντευξη ως αρχη-
γός της Γαλλίας, με τον σούπερ 
σταρ της Παρί να δικαιολογεί την 

απογοήτευση του Γκριεζμάν για το γεγονός 
ότι δεν πήρε το περιβραχιόνιο και να τον χα-
ρακτηρίζει τον σημαντικότερο παίκτη των 
μπλε επί εποχής Ντεσάμπ.
Η εθνική Γαλλίας έχει μπει σε μία νέα εποχή 
μετά από το τέλος του Μουντιάλ στο Κατάρ 
που την βρήκε φιναλίστ και μία από τις 
σημαντικότερες αλλαγές στα αποδυτήρια 
έχουν να κάνουν με το νέο αρχηγό της.
Ο Ουγκό Λορίς άφησε το περιβραχιόνιο 
αποσυρόμενος από το αντιπροσωπευτικό 
συγκρότημα και ο Ντιντιέ Ντεσάμπ κλήθηκε 
να επιλέξει τον διάδοχό του για την άκρως 
τιμητική θέση, με τον Εμπαπέ να είναι ο 
«εκλεκτός» και τον Γκριεζμάν να περιορίζε-
ται σε ρόλο υπαρχηγού.
Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, η εξέλιξη 
αυτή απογοήτευσε τον μεσοεπιθετικό της 
Ατλέτικο και τον έβαλε ακομα και σε σκέψεις 
για το μέλλον του στην εθνική ομάδα, με τον 
Κιλιάν Εμπαπέ να παραχωρεί την Πέμπτη 
(23/03) την πρώτη του συνέντευξη Τύπου 
ως κάπτεν των μπλε και να παραδέχεται 
δημόσια πως όντως υπήρχε απογοήτευση 
από πλευράς Γκριεζμάν.

«Μίλησα με τον Αντουάν. Ήταν απογοητευ-
μένος και αυτό είναι κατανοητό. Είναι μία 
αναμενόμενη αντίδραση. Του είπα ότι και 
εγώ θα είχα την ίδια αντίδραση.
Είναι πιθανότατα ο πιο σημαντικός παίκτης 
της Γαλλίας επί εποχής Ντεσάμπ στο τιμόνι 
της. Δεν είμαι ανώτερός του ιεραρχικά», 
τόνισε ο 24χρονος στράικερ της Παρί, για να 
προσθέσει με νόημα:
«Εγώ και αυτός θα είμαστε πιασμένοι χέρι-
χέρι για να προσπαθήσουμε να επιτρέ-
ψουμε στην ομάδα να επιβληθεί σε διεθνές 
επίπεδο. Εάν έχει να πει κάτι στην ομάδα, 
θα κάτσω και θα τον ακούσω.
Δεν πρέπει να κλείνεις την πόρτα στον 
οποιονδήποτε. Όλοι είναι ελεύθεροι να 
εκφράσουν τις σκέψεις τους».
Όσο για τα δικά του συναισθήματα, παρα-
μονή του αγώνα με την Ολλανδία για την 
πρεμιέρα των προκριματικών του Euro 2024 
όπου θα κατέβει στο χορτάρι του «Παρκ Ντε 
Πρενς» φορώντας για πρώτη φορά το περι-
βραχιόνιο, ο Εμπαπέ δήλωσε:
«Θα είμαι ένας αρχηγός που θα ενδιαφέ-
ρεται για τους άλλους και θα τους δίνω την 
ευκαιρία να εκφραστούν. Προσωπικά, δεν 
μπορούσα να φανταστώ πριν από τρεις 
μήνες ότι θα γινόμουν αρχηγός».

Εμπαπέ για Γκριεζμάν: «Κατανοητή 
η απογοήτευσή του, θα είχα την 
ίδια αντίδραση αν δεν έπαιρνα το 
περιβραχιόνιο»

Μπαρτσελόνα: Η UEFA άνοιξε 
φάκελο έρευνας για την υπόθεση 
Νεγκρέιρα

Η 
UEFA άνοιξε φάκελο έρευνας για 
την υπόθεση Νεγκρέιρα, με την 
Μπαρτσελόνα να μπαίνει σε πε-
ρισσότερους μπελάδες, αφού εί-

ναι πιθανός ο αποκλεισμός της από τις ευ-
ρωπαϊκές διοργανώσεις.
Η El Confidencial έγραψε την Τετάρτη 
(22/3) πως η UEFA εξετάζει το ενδεχόμενο 
να αφήσει εκτός Champions League την 
Μπαρτσελόνα για την επόμενη σεζόν, λόγω 
της εμπλοκής της ομάδας στην «υπόθεση 
Νεγκρέιρα».
Πράγματι, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική 

ομοσπονδία ελέγχει διεξοδικά την υπό-
θεση. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη (23/3) η 
αρμόδια επιτροπή της UEFA άνοιξε φάκελο 
έρευνας για την πιθανή παραβίαση των 
κανονισμών της ομοσπονδίας από τους 
μπλαουγκράνα.
Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η Μπαρ-
τσελόνα είχε εμπλακεί σε «οποιαδήποτε 
δραστηριότητα με στόχο τον καθορισμό ή 
την επιρροή του αποτελέσματος σε εθνικό 
ή διεθνές επίπεδο», η UEFA θα την απο-
κλείσει από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, 
γράφουν οι Ισπανοί.

Προκριματικά Euro 2024: Οι 
όμιλοι, το πρόγραμμα της 
Ελλάδας και ο δρόμος προς την 
τελική φάση της Γερμανίας

Τ
ο ταξίδι προς την τελική φά-
ση του Euro 2024 που θα διε-
ξαχθεί στη Γερμανία ξεκινάει 
την Πέμπτη (23/3). Οι όμιλοι, 

το πρόγραμμα της Εθνικής και τ ι ι-
σχύει με την πρόκριση.

Οι δέκα προκριματικοί όμι-
λοι
1) Ισπανία, Σκωτία, Νορβηγία, Γεωρ-
γία, Κύπρος
2)  Ολ λα νδία ,  Γα λ λ ία ,  Ι ρλα νδία , 
Ελλάδα, Γιβραλτάρ
3) Ιταλία, Αγγλία, Ουκρανία, Βόρεια 
Μακεδονία, Μάλτα
4) Κροατία, Ουαλία, Αρμενία, Τουρ-
κία, Λετονία
5) Πολωνία, Τσεχία, Αλβανία, Νησιά 
Φερόε, Μολδαβία
6) Βέλγιο, Αυστρία, Σουηδία, Αζερ-
μπαϊτζάν, Εσθονία
7) Ουγγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο, 
Βουλγαρία, Λιθουανία
8)  Δαν ία,  Φ ινλανδία,  Σ λοβε ν ία, 
Καζακσ τάν, Βόρε ια Ιρλανδία, Σαν 
Μαρίνο
9)  Ε λ βε τ ία ,  Ισ ρα ή λ ,  Ρο υμα ν ία , 
Κόσοβο, Λευκορωσία, Ανδόρα
10) Πορτογαλία, Βοσνία, Ισλανδία, 
Λουξεμβούργο, Σλοβακία, Λιχ τεν-

στάιν

Ομάδε ς  που έ χουν κ λε ί -
σε ι  θέση σ τα μπαράζ του 
Nations League:
League Α: Ολλανδία, Κροατία, Ισπα-
νία, Ιταλία
League Β: Ισραήλ, Βοσν ία Ερζεγο-
βίνη, Σερβία, Σκωτία
League C: Γεωργία, Ελλάδα, Τουρκία, 
Καζακστάν

Το πρόγραμμα της Ελλάδας
Πα ρα σ κε υή  24  Μ α ρτ ίο υ  2023, 
(21:45): Γιβραλτάρ - Ελλάδα
Π α ρ α σ κε υ ή  16  Ιο υ ν ί ο υ  202 3 , 
(21:45): Ελλάδα - Ιρλανδία
Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023, (21:45): 
Γαλλία - Ελλάδα
Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023, (21:45): 
Ολλανδία - Ελλάδα
Κυριακή 10  Σ επ τ εμβρίου  2023, 
(21:45): Ελλάδα - Γιβραλτάρ
Παρασκευή 13 Οκ τωβρίου 2023, 
(21:45): Ιρλανδία - Ελλάδα
Δευτ έρα 16 Οκ τωβρίου,  (21:45): 
Ελλάδα - Ολλανδία
Τρίτη 21 Νοεμβρίου, (21:45): Ελλάδα 
- Γαλλία

Γιουβέντους: Ο Ντιμπάλα ασκεί αγωγή 
κατά των μπιανκονέρι για τη μη 
ανανέωση του συμβολαίου του

Σ
τα άκρα έχουν οδηγηθεί οι σχέσεις 
μεταξύ του Πάολο Ντιμπάλα και της 
Γιουβέντους, με τον Αργεντινό επι-
θετικό να ετοιμάζει αγωγή κατά της 

πρώην ομάδας επειδή αθέτησε τη συμφω-
νία που είχαν για νέο συμβόλαιο, αλλά και 
λόγω οφειλών.
Το «διαζύγιο» του Πάολο Ντιμπάλα με τη 
Γιουβέντους δεν ήρθε κάτω από τις καλύ-
τερες προϋποθέσεις, καθώς ο Αργεντινός 
επιθετικός θα ασκήσει αγωγή κατά των 
μπιανκονέρι, όπως αναφέρουν ιταλικά 
δημοσιεύματα.
Οι δύο πλευρές είχαν δώσει τα χέρια για 
νέο συμβόλαιο, διευθετώντας κάθε λεπτο-
μέρεια, τον περασμένο Φεβρουάριο, το 
οποίο θα είχε διάρκεια πέντε ετών και ετή-
σιες απολαβές 9.2 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με 
τα χρήματα που συμφώνησε να λάβει από 
τη Ρόμα για τα επόμενα τρία χρόνια, η δια-
φορά της προφορικής συμφωνίας με τη 
Γιουβέντους είναι περίπου 50 εκατομμυ-
ρίων ευρώ στις απολαβές του.
Φυσικά δεν θα είναι ο μοναδικός λόγος, 
καθώς η Γιουβέντους οφείλει τρία εκατομ-

μύρια στον 29χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό 
από όσα πρέπει να λάβει από το συμβόλαιο 
που είχε ισχύ μέχρι το 2022. Αυτά τα χρή-
ματα οι δύο πλευρές είχαν υπογράψει ότι 
θα τα καρπωθεί άσχετα αν αποχωρούσε ή 
παρέμεινε στο Τορίνο.

αθλητικά



6724 Μαρτίου 2023
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη β’ φάση 
του πρωταθλήματος και δεύτερη σε πέντε παιχνίδια με τον Ολυ-
μπιακό πανηγύρισε η Ανόρθωση στο «Μακάρειο», στο πλαίσιο 
της 28ης αγωνιστικής.
Όπως και στην πρεμιέρα, στο ΓΣΠ, η «Κυρία» επικράτησε 2-1 
των «μαυροπρασίνων», οι οποίοι δεν κατάφεραν να δώσουν 

συνέχεια στη νίκη επί της ΑΕΛ στο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ».
Με την επιτυχία αυτή, ο σύλλογος της Αμμοχώστου έφτασε τους 39 
βαθμούς και πλησίασε στο -2 την πρωτοπόρου του ομίλου Νέα Σαλα-
μίνα, ενώ ο σύλλογος της Λευκωσίας έμεινε στους 19 και ευρίσκεται 
πλέον στο -3 από την ΕΝΠ.
Στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης το γεγονός πως και τα τρία τέρματα 
προήλθαν από στημένα (φάουλ, κόρνερ και πέναλτι κατά σειρά)!
Παρά την πειραματική σύνθεση της ενδεκάδας της η Ανόρθωση ανέ-
λαβε εξ αρχής τα ηνία, είδε τον Γκερέρο να «αγγίζει» το 0-1 στο 4’ και 
να το πετυχαίνει στο 18’ με απ’ ευθείας εκτέλεση φάουλ.
Δύο λεπτά αργότερα ο Παρούτης από το ύψος του πέναλτι απέτυχε με 
πλασέ να διευρύνει το προβάδισμα της «Κυρίας» (σ.σ. απέκρουσε ο 
Μαλ) και έως την ανάπαυλα οι δύο ομάδες πιστώθηκαν από μια αξι-
όλογη ευκαιρία (44’ Ψύχας / 43’ Μραζ).
Με την είσοδο των Κα και Χαραλάμπους οι «μαυροπράσινοι» εμφά-
νισαν διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο μέρος και στο 55’ έφτασαν 
στην ισοφάριση με κεφαλιά του Έσελινκ μετά από εκτέλεση κόρνερ 
του Κυριάκου.
Ο Γιακουμάκης έχασε καλή ευκαιρία για το 2-1 (64’) και λίγο αργό-
τερα ήλθε το… 1-2. Ο Αθανασίου καταλόγισε πέναλτι σε μαρκάρισμα 
του Κυριάκου στον Παρούτη και ο Γκερέρο με ψύχραιμη εκτέλεση 
ξεγέλασε τον Μαλ (70’).

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΕΛ 2-3
Η ΑΕΛ επικράτησε εκτός έδρας με 3-2 της Νέας Σαλαμίνας για την 2η 
αγωνιστική των μπαράζ. Δύο γκολ ο Μιραλάς, ένα ο Ρομό για τον 
Λεμεσιανό σύλλογο. Σκόραρε δις ο Ντορεγκαράι για τους ερυθρό-
λευκους.
Τα πρώτα λεπτά του αγώνα ήταν αναγνωριστικά, με τους γηπεδού-
χους να είναι αυτοί που πρώτοι έδειξαν πιο επιθετική διάθεση και 
έψαξαν το γκολ. Στο 14’ ο Ντορεγκαράι ανάγκασε τον Ολιβέιρα σε 
απόκρουση, κρατώντας το 0-0.
Η ΑΕΛ έμελλε να ανοίξει πρώτη το σκορ, αφού στο 20’ ο Ρομό ανα-
τράπηκε εντός περιοχής από τον Φράγκο, ο Μιραλάς ανέλαβε την 
εκτέλεση και ευστόχησε για το 0-1. Όμως η Νέα Σαλαμίνα είχε έτοιμη 
την απάντηση, αφού ένα λεπτό αργότερα ο Ντορεγκαράι με κεφαλιά 
ισοφάρισε. Την σέντρα έβγαλε ο Μποτεάκ.
Μετά από αυτή την εξέλιξη ο ρυθμός έπεσε ξανά στα αρχικά του επί-
πεδα, με τη διαφορά ότι η ΑΕΛ ήταν πιο ενεργή στον αγωνιστικό 
χώρο ενώ οι ερυθρόλευκοι συνέχισαν να δείχνουν ένα απαιτητικό 
πρόσωπο. Οπόταν αυτό βοήθησε στο να δούμε μια αναμέτρηση 
όπου η μπάλα ανεβοκατέβαινε και χάνοντας ευκαιρίες και από τις 
δύο πλευρές. Κυριότεροι εκφραστές οι σκόρερ, Ντορεγκαράι και 
Μιραλάς.
Στο 38’ μια έμπνευση του Μιραλάς έφερε το 1-2, αφού ο Βέλγος εκτός 
περιοχής έπιασε ένα δυνατό σουτ και σημάδεψε εκεί που έπρεπε. Η 
μπάλα κατέληξε στον ουρανό των διχτύων του Κίσσα και οι παίκτες 
των γαλαζοκιτρίνων πανηγύρισαν ξανά.
Μέχρι το τέλος των πρώτων 45’ δεν άλλαξε κάτι, με τον Χατζηγεωρ-
γίου να στέλνει τους παίκτες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-2.
Με την έναρξη του 2ου μέρους είχαμε γκολ, αφού ο Ρομό πίεσε ψηλά 
και εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Κατσικά για το 1-3. Μια εξέλιξη που 
επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την συνέχεια της αναμέτρησης.
Οι ερυθρόλευκοι στο 79’ μείωσαν με τον Ντορεγκαράι, ο οποίος 
κατέβασε εντός περιοχής και πλάσαρε εύστοχα τον Ολιβέιρα για το 
2-3.

Ο Άρης επικράτησε με 4-0 της ΑΕΚ στο 
«AlphaMega Stadium» για την 2η αγωνιστική 
των πλέι οφ του πρωταθλήματος. Η ομάδα 
της Λεμεσού με τους τρεις βαθμούς που πήρε 
έπιασε στην 2η θέση την ομάδα της Λάρνακας 
με 57 βαθμούς και μαζί, είναι στο -4 από τον 
πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ.

Σ
το 6ο λεπτό ο Άρης απείλησε για πρώτη φορά 
με σουτ του Μπαμπίκα. Τέσσερα λεπτά μετά, 
η γηπεδούχοι εξαργύρωσαν το δυνατό ξεκί-
νημά τους και άνοιξαν το σκορ. Ο Μπαμπίκα 

έδωσε στον Κακόριν, ο οποίος με ωραίο τελείωμα 
εντός περιοχής, νίκησε τον Πίριτς για το 1-0 
του Άρη. 
Στο 15ο λεπτό ήρθε άλλη μια τελική για 
τον Άρη, όμως το διαγώνιο σουτ του 
Μπαμπίκα πέρασε λίγο έξω. Ακολού-
θησαν άλλα δύο σουτ από τους Πηλέα 
και Στρούτσκο χωρίς να απειλήσουν 
ιδιαίτερα. 
Στο 32ο λεπτό η ΑΕΚ έφτιαξε την πρώτη 
της φάση στον αγώνα. Ο Φαράζ έκανε το 
πλασέ από το ύψος της περιοχής όμως ο κίπερ 
του Άρη έπεσε και απόκρουσε την μπάλα. 
Στο 37ο λεπτό, ο Άρης έκανε το 2-0 με τον Μπαμπίκα 
όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ μετά και την 

παρέμβαση του VAR.
H AEK, δύο λεπτά μετά θα μπορούσε να φέρει τον 
αγώνα στα ίσια, αλλά η μπάλα μετά από σουτ του 
Άλτμαν από κοντά χτύπησε στο πόδι του Μουσούντα. 
Μέχρι το τέλος, το σκορ δεν άλλαξε και ο Άρης πήγε 
στα αποδυτήρια με το υπέρ του 1-0.
Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά και 
στο 54ο λεπτό έφτιαξε μεγάλη ευκαιρία. Ο Τρισκόφ-
σκι έκανε την κοντινή κεφαλιά, η μπάλα χτύπησε στον 
Μουσούντα και κατέλεξε σε κόρνερ. 
Τελικά, το δεύτερο γκολ ήρθε για τον Άρη στο 58ο 
λεπτό. Ο Κακόριν έδωσε κάθετα στον Γκομίς και 
αυτός, αφού μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, έκανε 
ωραίο τελείωμα στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του 

Πίριτς για το 2-0. 
Η απάντηση της ΑΕΚ, με φάση όχι γκολ, 

ήρθε στο 71ο λεπτό. Ο Λόπες έκανε το 
σουτ εντός περιοχής όμως ο κίπερ του 
Άρη απόκρουσε δύσκολα. 
Αφού δεν σκόραρε η ΑΕΚ, το έκανε 
ο Άρης στο 74ο λεπτό. Ο εκρηκτικός 

Μπαμπίκα έφυγε πίσω από το κέντρο 
του γηπέδου, κανένας αντίπαλος δεν 

μπόρεσε να τον σταματήσει, πέρασε και 
τον Πίριτς κάνοντας το 3-0 για την ομάδα του. 

Ο Άρης δεν έσβησε τις μηχανές και στο 89ο λεπτό 
πέτυχε τέταρτο γκολ. Ο Μαγιαμπέλα έφυγε μόνος 
απέναντι από τον Πίριτς και με δυνατό σουτ έστειλε 

την μπάλα στα δίχτυα για 
το 4-0, που ήταν το τελικό 
αποτέλεσμα. 
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Άρης (Α.Σπιλέφσκι): Βανά, 
Πηλέας, Μποάκι, Μπέν-
γκτσον (65’ Μαγιαμπέλα), 
Γκομίς (65’ Μπρόρσον), Για-
γκό, Στρούσκι (76’ Μπρά-
ουν), Μουσούντα, Ζόκε, 
Μπαμπίκα (76’ Στεπίνσκι), 
Κακόριν (83’ Γιαμπλόνσκι).
ΑΕΚ (Χ.Λ.Όλτρα): Πίριτς, 
Γκονζάλεθ (73’ Γιάκο-
λις), Σανχούρχο, Τρισκόφ-
σκι, Φαράζ (83’ Γκρόμοφ), 
Ράφα Λόπες, Γκαρθία (76’ 
Κάσας), Μιλίσεβιτς, Ροσά-
λες, Άλτμαν (73’ Νίκολιτς), 
Πονς (83’ Μάμας).
-Στον πάγκο: Γκόρντιτς, Τού-
μπας, Κάσας, Γκρόμοφ, 
Εγγλέζου, Χριστοφόρου, 
Ναούμ, Μπέιτς, Γιάκολιτς, 
Μάμας, Νίκολιτς.

Άρης-ΑΕΚ 4-0

Φτιαγμένος... για πρωτάθλημα!
Ολυμπιακός - Ανόρθωση 1-2: Η 
ραψωδία των στημένων!



68 24 Μαρτίου 2023
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα 74-88: 
Το πάλεψε, απέναντι σε ομάδα άλλου 
επιπέδου

Πάλεψε όσο μπορούσε, όμως ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (23/3) από τη 
Μπαρτσελόνα (74-88) σε ματς για την 30η αγωνιστική της EuroLeague.

Λαύριο - Ολυμπιακός 75-
103: Κατοστάρα στο ρελαντί 
και χωρίς Μπαρτζώκα

Το βράδυ της Τρίτης (21/3), Λαύ-
ριο και Ολυμπιακός έπρεπε να 
παλέψουν στο εξ αναβολής ματς 
της 15ης αγωνιστικής της Basket 
League. Οι δύο ομάδες «χρωστού-
σαν» το παιχνίδι εξαιτίας της ορο-
φής που έσταζε, με τους Πειραιώ-
τες να παίρνουν την νίκη στο δεύ-
τερο παιχνίδι από τα τέσσερα που 
έχουν σε διάστημα οκτώ ημερών 
σε Ελλάδα και Ευρώπη
Στο 19-0 ανέβηκαν οι ερυθρό-
λευκοι (9-0 εντός και 10-0 εκτός 
έδρας), που δεν είχαν μαζί τους τον 
ασθενή Γιώργο Μπαρτζώκα και τον 
Σακίλ ΜακΚίσικ που έμεινε εκτός 
δωδεκάδας ως έβδομος ξένος στο 
ροτέισον. Σπουδαίος, ως συνήθως, 
ο Σάσα Βεζένκοβ υπό το βλέμμα 
των Σακραμέντο Κινγκς για ακόμα 
μία φορά, Πίτερς, Σλούκας, Παπα-
νικολάου και Μπλακ ακολούθησαν 
σε μία εύκολη συνολικά βραδιά (35 
ασίστ για 38 καλάθια) πριν από τον 
αγώνα της Παρασκευής (24/3) με 
την Παρτίζαν στη Σταρκ Αρένα.
Στο 5-14 έπεσε το Λαύριο (4-6 
εντός και 1-8 εκτός έδρας), που 
συνεχίζει με στόχο την παραμονή 
στη μεγάλη κατηγορία του ελληνι-
κού μπάσκετ. Η ομάδα του Γιώρ-
γου Λιμνιάτη ήξερε ότι είχε μια 
σπουδαία ευκαιρία για να ζορίσει 
το πιο καυτό σύνολο της Ευρώπης, 
το έκανε στο πρώτο μέρος και με το 
παραπάνω, στο τέλος όμως γνώ-
ρισε την πιο φυσιολογική ήττα της 
σεζόν της.

Ο αγώνας
Με τον Βεζένκοβ να μπαίνει στο 
ματς σε απίθανη κατάσταση, ο 
Ολυμπιακός έχτισε νωρίς ένα καλό 
προβάδισμα (15-6 στο 4’) και δεν 
απειλήθηκε από τους γηπεδού-
χους. Ο Βεζένκοβ έκλεισε την περί-
οδο (18-29) εντυπωσιακά, όμως 
σταδιακά το Λαύριο βρήκε ρυθμό, 
είχε τον Φλαγκ και τον Ζάρα σε 
καταπληκτική κατάσταση, μείωσε 
στους έξι (34-40) στα μέσα της 
δεύτερης και ήταν ανταγωνιστικό, 

τόσο ανταγωνιστικό που έγραψε 
και το 48-52 στο 19’ καθώς ο 
Ζάρας έφτανε τους 14 άχαστος (4/4 
τρίποντα) σε ένα συνολικά χορτα-
στικό πρώτο εικοσάλεπτο.
Οι ερυθρόλευκοι ήξεραν ότι 
έπρεπε να είναι απλώς σοβαροί για 
να μην απειληθούν και στην τρίτη 
περίοδο πάτησαν το γκάζι. Ανέβα-
σαν την ενέργειά τους και στις δύο 
άκρες του παρκέ, με τους Βεζένκοβ 
- Παπανικολάου να ξεχωρίζουν 
και πάλι για το 63-79 του 30’, στο 
οποίο το Λαύριο είχε καταλάβει ότι 
δεν μπορούσε να διεκδικήσει κάτι 
περισσότερο. Ο Σλούκας άνοιξε 
την τέταρτη περίοδο με τρίποντο 
για το +19 και από εκεί και πέρα η 
αναμέτρηση έχασε το ενδιαφέρον 
της, με την κατοστάρα να επιτυγ-
χάνεται και τον κόσμο να φεύγει 
γεμάτος από το κλειστό.

Χωρίς Μπαρτζώκα στο 
Βελιγράδι για τον αγώνα με 
Παρτίζαν, με Παππά στον 
πάγκο
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν ξεπέ-
ρασε την ίωση που τον ταλαιπω-
ρεί, με αποτέλεσμα να αποφασι-
στεί να μείνει στην Αθήνα και να 
μην ταξιδέψει με την αποστολή 
του Ολυμπιακού για το Βελιγράδι 
ενόψει του αγώνα με την Παρτίζαν 
(24/3, 21:00, Novasports 4 και LIVE 
από το SPORT24) για την 30η αγω-
νιστική της EuroLeague.
Με τον τεχνικό της ομάδας να 
μένει στην χώρα μας, χρέη πρώ-
του προπονητή θα εκτελέσε - όπως 
και στον εξ αναβολής αγώνα με το 
Λαύριο για την Basket League - ο 
άμεσος βοηθός του, Χρήστος Παπ-
πάς.
Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» 
ταξίδεψαν με 13 παίκτες στο Βελι-
γράδι. Ο λόγος για τους εξής παί-
κτες: Σλούκας, Γουόκαπ, Κάναν, 
Λούντζης, Λαρεντζάκης, Πάππας, 
ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Βεζέν-
κοβ, Πίτερς, Μπλακ, Μπόλομποϊ, 
Φαλ.

Το βράδυ της Πέμπτης (23/3) ήταν εκ των πραγμάτων 
δύσκολο για τον Παναθηναϊκό. Και οι απουσίες των Πονί-
τκα - Μπέικον το έκαναν απλώς ακόμη δυσκολότερο. Οι 
πράσινοι ηττήθηκαν από τη Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ 
(74-88), σε ματς για την 30η αγωνιστική της EuroLeague, 
είχαν κάποια καλά διαστήματα, συνολικά όμως δεν θα 
κρατήσουν πολλά από αυτό το σαραντάλεπτο. Στο 10-20 
έπεσε η ομάδα του Χρήστου Σερέλη (7-8 εντός και 3-12 
εκτός έδρας), που είδε τον Γιώργο Παπαγιάννη να ξεχωρί-
ζει, ειδικά στο ξεκίνημα του ματς, μαζί με τον Ματ Τόμας 
και τον Μάριους Γκριγκόνις. Κακό βράδυ για Νέιτ Γουόλ-
τερς και Ντέρικ Γουίλιαμς, δεν βοήθησαν Παναγιώτης 
Καλαϊτζάκης, Αγραβάνης και Γκουντάιτις.
Στο 20-10 ανέβηκε η Μπαρτσελόνα (11-4 εντός και 9-6 
εκτός έδρας), που για ακόμα μία φορά δεν ενθουσίασε, 
αλλά πήρε το αποτέλεσμα. Ο Νίκολα Μίροτιτς δεν 
είχε αντίπαλο και στο εκτελεστικό κομμάτι 
ήταν ασυναγώνιστος, ο Τόμας Σατο-
ράνσκι γέμισε τη στατιστική του με 
καταπληκτικό τρόπο και αν έπαιζε 
όσο άξιζε θα πλησίαζε το triple-
double, οι Καταλανοί συνεχί-
ζουν για το καλύτερο δυνατό 
πλασάρισμα και σκέφτονται 
μάλλον τα playoffs και τον αντί-
παλό τους στο δρόμο για το Final 
Four του Κάουνας.

Ο MVP
Τεράστια εμφάνιση από τον Νίκολα 
Μίροτιτς, που λατρεύει να παίζει στο 
ΟΑΚΑ. Ο έμπειρος φόργουορντ ήταν αποτε-
λεσματικός, ήταν οικονομικός, ήταν αποφασιστικός σε 
σημεία που ο Παναθηναϊκός ήθελε να πιέσει τη Μπαρ-
τσελόνα, ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης με τον Μάικ 
Τόμποι να τον ακολουθεί.

Ο αδύναμος κρίκος
Για ακόμα μία φορά, ο Νέιτ Γουόλτερς δεν βοήθησε τον 
Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός γκαρντ έπαιξε 13:28, δεν 
σκόραρε, αστόχησε σε τέσσερα σουτ και είχε απλώς μία 
ασίστ. Με τον Πάρις Λι μοναδικό άσο, ο Χρήστος Σερέ-
λης έχει ανάγκη από έναν καλύτερο Γουόλτερς και προς 
το παρόν δεν τον έχει δει να παίζει σε ένα έστω αξιόλογο 
επίπεδο.

Τα στατιστικά που ξεχώρισαν

Με 7/8 δίποντα έκλεισε την πρώτη περίοδο ο Παναθηνα-
ϊκός, που πάντως δέχθηκε έξι πόντους στον αιφνιδιασμό 
και πέταξε τέσσερις βολές στα σκουπίδια. Στο ημίχρονο 
η διαφορά στο ριμπάουντ ήταν τεράστια (10-23), με τους 
γηπεδούχους να έχουν μόνο δύο λάθη, αλλά να υστε-
ρούν στο κομμάτι της ενέργειας και σε εκείνο της συγκέ-
ντρωσης. Στο τέλος της βραδιάς το χαμηλό ποσοστό του 
Παναθηναϊκού στο τρίποντο έπαιξε σημαντικό ρόλο στο 
αποτέλεσμα, την ώρα που ο Τόμας Σατοράνσκι πλησίαζε 
το triple-double (8/9/9), αλλά δεν έπαιζε αρκετά λεπτά για 
να γίνει ο τρίτος μετά από τους Καλάθη - Βούιτσιτς που 
θα το έγραφε.

Ο αγώνας
Με Γουόλτερς, Τόμας, Γκριγκόνις, Γουίλιαμς, Παπαγιάννη 

άνοιξε το ματς ο Παναθηναϊκός, που προηγήθηκε 
με 9-2 πριν καν συμπληρωθεί το τρίλεπτο 

και με 14-5 στο 5’. Ο Σερέλης είδε πλου-
ραλισμό, είδε πολλούς να προσφέ-

ρουν, είδε τον Μποχωρίδη να γρά-
φει το 20-10 και τον Παπαγιάννη 
να σκοράρει κατά ριπάς από 
μέση και μακρινή απόσταση 
(23-12 στο 8’) την ώρα που ο 
Γιασικεβίτσιους αναζητούσε 
λύσεις σε άμυνα κι επίθεση. Τις 
βρήκε προς το τέλος της περιό-

δου, με τον Χίγκινς να γράφει το 
25-22 και τον αγώνα να ισορροπεί 

πολύ γρήγορα. Οι Καταλανοί έφτα-
σαν ένα επί μέρους 2-15 σε επτά λεπτά, για 

να περάσουν και μπροστά (25-27) με τρίποντο 
του Γιοκουμπάιτις και βολές του Κάλινιτς, πήγαν και στο 
+7 (27-34) με σουτάκι του Τόμπι, όμως το timeout του 
Σερέλη βοήθησε τους πράσινους να ορθοποδήσουν. Για 
λίγο και πάλι, καθώς τα διαδοχικά σουτ του Τόμπι και του 
Χίγκινς έκαναν ξανά μεγάλη ζημιά (33-42) λίγο πριν από 
το ημίχρονο.Με ένα επί μέρους 3-10 σε 1:40 στο ξεκί-
νημα του β’ μέρους η Μπαρτσελόνα πήγε στο +14 (39-
53), με αποτέλεσμα να διώξει όποιο άγχος ένιωθε για το 
αποτέλεσμα. Απλώς ο Παναθηναϊκός δεν σταμάτησε να 
προσπαθεί, ήταν ανταγωνιστικός και στο τέλος της τρίτης 
περιόδου (60-68) είχε φροντίσει να δείξει στον Γιασικε-
βίτσιους ότι θα παλέψει μέχρι το τέλος. Ο Παπαγιάννης 
με το δεύτερο τρίποντό του στο ματς έγραψε το 67-73 στο 
35’, όμως ο Μίροτιτς ήταν ασταμάτητος και ο Τόμπι με τρί-
ποντο (72-83 στο 38’) καθάρισε το ματς.
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