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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

 “Η ευτυχία 

δεν είναι κάτι 

ετοιμοπαράδοτο. 

Επέρχεται με τις 

πράξεις μας” 

Δαλάι Λάμα

ΕΛΠΙΔΑ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΜΟΡΦΕΣ 

ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΒΕΝΤΙΚΑ 
ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ! ΖΗΤΩ Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ!

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Μπάιντεν στον Ελπιδοφόρο: 
Ο Μενέντεζ είναι πολύ πιο 
σκληρός Έλληνας από µένα 

67 Γιβραλτάρ – Ελλάδα 0-3: 
Πρεµιέρα µε... παρέλαση! 

Χτύπηµα σε εβραϊκό 
εστιατόριο-συναγωγή στου 
Ψυρρή ετοίµαζαν οι 
Πακιστανοί τροµοκράτες

Ο Πάπας Φραγκίσκος βάζει δύσκολα στους Βρετανούς για τα Γλυπτά του Παρθενώνα 
«Επίθεση φιλίας» από την 
Τουρκία προς την Ελλάδα στην 
εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου
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Κάθε δύο μέρες χάνεται ένα παιδί στην Ελλάδα 

Ε
ίναι 19 Αυγούστου 1981. Στο ήσυχο παραθαλάσσιο 
χωριό Σκουτάρι της Μάνης, η Αρετή Τριανταφυλλίδη 
φτιάχνει ένα αυγό για το μικρότερο από τα πέντε παι-
διά της. Η μόλις 2 ετών Αννούλα είναι ακριβώς έξω από 

το παράθυρο και παίζει. Στο κλείσιμο ενός βλεφάρου, η Αν-
νούλα δεν είναι εκεί. Η μητέρα της την ψάχνει. Από τις φωνές 
της ειδοποιούνται οι περίοικοι. Χτυπούν οι καμπάνες. Οι του-
ρίστες την αναζητούν. Αστυνομία, δύτες. Η Αννούλα δεν είναι 
πουθενά.
Σαράντα δύο χρόνια αργότερα, τα πράγματα δεν έχουν αλλά-
ξει. Η εξαφάνιση της Αννούλας παραμένει ένα μεγάλο μυστή-
ριο. Ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή χωρίς ποτέ να μάθει τι 
συνέβη. Η μητέρα της είναι σίγουρη ότι «κάπου ζει, χωρίς να 
ξέρει ποια είναι στην πραγματικότητα». Και η υπόθεσή της, αν 
και η πρώτη πολύκροτης εξαφάνισης στην Ελλάδα, έχει απλά 
προστεθεί στην ατέλειωτη στοίβα των υποθέσεων παιδιών 
που χάθηκαν.
Υπερβολή; Κάθε άλλο. Στη χώρα μας εξαφανίζεται ένα παιδί 
περίπου κάθε διήμερο. Τα περισσότερα από αυτά κάποια 
στιγμή επιστρέφουν στο σπίτι τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, 
ωστόσο, οι ώρες, οι μέρες, τα χρόνια, περνούν βασανιστικά 
χωρίς να προκύψει οποιοδήποτε νέο στοιχείο. Το σκοτεινό 
πέπλο σκεπάζει και τις δικές τους υποθέσεις.
Δεν είναι, ωστόσο, μόνο οι πολύκροτες υποθέσεις.
Υπάρχουν και κάποια παιδιά που κανείς δεν τα ψάχνει. Είναι 
παιδιά των φαναριών, παιδιά αλλοδαπών οικογενειών που 
βρέθηκαν ως περαστικές στην Ελλάδα, ιδρυμάτων που επι-
στρέφουν για να ξαναεμφανιστούν και δεκάδες ακόμα. Ομως, 
αρκούν και μόνο οι αριθμοί, αλλά και μερικές από τις υποθέσεις 
για να συντηρούν τους μύθους (;) με τα λευκά βαν ή τις μαύρες 
λίμο που αρπάζουν μέρα μεσημέρι παιδιά που βάζουν στο μάτι 
για να χαθούν τα ίχνη τους μια για πάντα. Θύματα trafficking; 
Φυγή από το οικογενειακό περιβάλλον; Δυστυχήματα που απο-
κρύπτονται; Για μερικά παιδιά δεν θα μάθουμε ποτέ...
Στο πλέον πρόσφατο περιστατικό, αυτό της αρπαγής της 
14χρονης από τη Νέα Σμύρνη, οι διαδικασίες και οι υπηρεσίες 
λειτούργησαν. Το κορίτσι βρέθηκε, όπως και βρέθηκε ότι είχε 
πέσει θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.
Οπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, έτσι και στη συγκε-
κριμένη, δεν ήταν η πρώτη φορά που εξαφανιζόταν το παιδί. 
Πολλές φορές το είχε σκάσει και ισάριθμες φορές είχε δηλω-
θεί η εξαφάνισή του έχοντας ενεργοποιηθεί και το Εθνικό 
Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης 
των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης, Missing Alert Hellas, 
ενώ αναφορικά με το παιδί και την οικογένεια είχαν ενημερω-
θεί και οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» σχολιάζει πως το γεγονός ότι η 
14χρονη εξαφανιζόταν συχνά αποτελεί σαφές σημάδι ότι είχε 
ανάγκη από φροντίδα και προσοχή. «Το γεγονός ότι ομάδα 
ατόμων φέρεται να είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί της είναι 

βαθιά ανησυχητικό και υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη 
για δράση για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους 
των κυκλωμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης και άλλων ανη-
συχητικών μορφών εκμετάλλευσης».
Και αν η ΕΛ.ΑΣ. έδειξε ταχύτατα αντανακλαστικά και συνέλαβε 
τους υπευθύνους, η υπόθεση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει 
σαν ξυπνητήρι που θα μας υπενθυμίζει την ανάγκη για μεγα-
λύτερη επαγρύπνηση και υποστήριξη των παιδιών που θα 
έπρεπε να βρίσκονται υπό φροντίδα, αλλά είναι εκτεθειμένα 
σε πολλαπλούς κινδύνους.
Το Amber Alert για τη 16χρονη Αννα Μαρία. Η εξαφάνιση 
δηλώθηκε μετά την αντίστοιχη υπόθεση της 14χρονης με την 
οποία φιλοξενούνταν στην ίδια δομή στη Νέα Σμύρνη. Για το 
μικρότερο κορίτσι μάλιστα αποκαλύφθηκε ότι έχει πέσει θύμα 
μαστρωπίας και βιασμών σε ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο

Ρεκόρ εξαφανίσεων
Το πόσο μεγάλες διαστάσεις έχει αποκτήσει το φαινόμενο 
των εξαφανίσεων παιδιών -και- στην Ελλάδα καταδεικνύει η 
εκρηκτική αύξηση που καταγράφεται. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία του «Χαμόγελου», τη χρονιά που πέρασε καταγράφηκε 
αύξηση 74% στα περιστατικά εξαφανίσεων παιδιών και εφή-
βων. Στην Ελλάδα, το 2022, το «Χαμόγελο» χειρίστηκε 199 
υποθέσεις εξαφάνισης παιδιών. Από αυτά, βρέθηκαν τα 163. 
Οι αριθμοί είναι ανησυχητικοί, ιδιαίτερα αν σκεφτούμε ότι το 

πρόβλημα λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις πανευρωπαϊκά. 
Στη Γηραιά Ηπειρο, ένα παιδί χάνεται κάθε δύο λεπτά. Σύμ-
φωνα με την οργάνωση Missing Children Europe, από χώρες 
της Ε.Ε. εξαφανίζονται 250.000 παιδιά ετησίως, ενώ χιλιάδες 
άλλα αγνοούνται χωρίς να δηλώνονται, καθώς δεν αναφέρο-
νται στις Αρχές.
Επιστροφή στην Ελλάδα: Κατά μέσο όρο, κάθε χρόνο, η ειδική 
Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 11600 δέχεται περισσό-
τερες από 6.000 κλήσεις που αφορούν εξαφανίσεις παιδιών. 
Οι υποθέσεις οι οποίες τελικώς φτάνουν στο στάδιο της έρευ-
νας -δηλαδή χρειάζεται η βοήθεια των Αρχών- είναι μεταξύ 
150-200 κάθε έτος. Ενα ποσοστό 80%-90% αυτών βρίσκο-
νται. Πού είναι, λοιπόν, τα υπόλοιπα;
«Ευτυχές» -αν μπορεί κανείς να το δει ως τέτοιο- είναι το γεγο-
νός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για κορίτσια 
εφηβικής ηλικίας, κυρίως από αστικό περιβάλλον, τα οποία 
επιλέγουν να φύγουν από τα σπίτια τους. «Για πρώτη φορά 
φέτος έχουμε μια διαφοροποίηση ως προς τους λόγους εξα-
φάνισης. Οι λόγοι δεν μπορούν να στατιστικοποιηθούν γιατί 
είναι πολλοί και σύνθετοι. Ενδοοικογενειακά προβλήματα, 
δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης μέσα στο σπίτι, σχέσεις με το 
άλλο φύλο, ενήλικα άτομα που παρέσυραν τα παιδιά σε φυγή, 
πρόβλημα με τη χρήση του Διαδικτύου συνετέλεσαν στο να 
αποφασίσει ένα παιδί να ανοίξει την πόρτα και να φύγει από 
το σπίτι», ανέφερε ο ψυχολόγος και συντονιστής του Εθνικού 
Κέντρου για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλ-
λευσης του «Χαμόγελου» Στέφανος Αλεβίζος.
Μεγάλο ποσοστό των εξαφανίσεων έχουν και οι γονικές 
αρπαγές -δηλαδή παιδιά χωρισμένων γονιών που ο ένας παίρ-
νει το παιδί μακριά από τον άλλον-, αλλά και οι εξαφανίσεις 
παιδιών μεταναστών και προσφύγων. Τα λεγόμενα και ανη-
συχητικά περιστατικά είναι αυτά που αφορούν αρπαγές από 
τρίτο πρόσωπο ή ανεξιχνίαστες αρπαγές-απαγωγές. Πού βρί-
σκονται λοιπόν αυτά;
Μόνο στη σφαίρα του αστικού μύθου, τουλάχιστον για την 
Ελλάδα, εντάσσεται το ότι κυκλώματα εμπορίου ανθρωπίνων 
οργάνων αναζητούν παιδιά που απάγουν για τους σκοπούς 
τους. Αυτό ωστόσο που δεν είναι μύθος και λαμβάνει ολοένα 
μεγαλύτερες διαστάσεις είναι η αρπαγή παιδιών για σεξουα-
λική εκμετάλλευση.
Η... συνταγή, άλλωστε, είναι απλή: με τη χρήση των κοινωνι-
κών δικτύων, τα παιδιά και οι έφηβοι γίνονται πολύ πιο εύκο-
λοι στόχοι για τα κυκλώματα trafficking/παιδικής πορνείας. 
Ετσι, ο κλασικός τρόπος αρπαγής με τη βία (ο οποίος αποφεύ-
γεται από τα κυκλώματα καθώς εμπεριέχει κινδύνους σύλλη-
ψης και εντοπισμού τους) είναι πλέον αχρείαστος. Μέσα από 
τα chatrooms, τα παιδιά πείθονται να πάνε στο σημείο που θα 
τους υποδειχθεί. Εκεί κανείς δεν θα μάθει ποιος τα άρπαξε, 
καθώς το κύκλωμα θα έχει φροντίσει να σβήσει τα ηλεκτρο-
νικά του ίχνη.

Στοιχεία-σοκ ειδικά για τα κορίτσια, 
με τις περισσότερες περιπτώσεις 
εξαφάνισής τους να συνδέονται με 
trafficking και βιασμούς - Παιδιά των 
φαναριών που χάθηκαν και δεν τα 
αναζήτησε κανείς 
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Μ
ε απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και Προέδρου της Νέας 
Δημοκρατίας Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, ο Νίκος Βλαχάκος θα 

είναι υποψήφιος στις προσεχείς βουλευτι-
κές εκλογές στην εκλογική περιφέρεια της 
Α’ Πειραιά.
O Νίκος Βλαχάκος είναι αδερφός του 
Μανιάτη ήρωα των Ιμίων Παναγιώτη Βλα-
χάκου.
Έχει διατελέσει διευθυντής της Γ’ Χειρουρ-
γικής στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά και 
είναι γνωστός από τη θητεία του στα κοινά 
της πόλης, λόγω και της υποψηφιότητας που 
είχε θέσει το 2019 για τον δημαρχιακό θώκο 
του Πειραιά.

Επίσης, υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημο-
κρατίας στην εκλογική περιφέρεια Χανίων 
στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου θα είναι 
η Σέβη Αμανατίδου Βολουδάκη, με απόφαση 
του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας 
Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Η ίδια, σε ανάρτησή της στο Facebook, 
έγραψε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρω-
θυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρα-
τίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, για την τιμητική 
του πρόταση να συμμετέχω στις προσεχείς 
και κρίσιμες εκλογές για την πατρίδα μας, 
ως υποψήφια βουλευτής στο νομό Χανίων. 
Ο Μανούσος Βολουδάκης λάτρεψε τα Χανιά 
και τα υπηρέτησε με απόλυτη αφοσίωση. Σε 
αυτόν τον δρόμο θα περπατήσω».

Εκλογές 2023: Υποψήφιος με τη ΝΔ στην 
Α’ Πειραιά ο αδερφός του ήρωα των 
Ιμίων, Νίκος Βλαχάκος 

Οι συλληφθέντες θα λάμβαναν 
15.000 ευρώ για κάθε νεκρό από 
τον εγκέφαλο της οργάνωσης στο 
Ιράν ο οποίος καταζητείται για δύο 
δολοφονίες - Η ανακοίνωση από 
ΕΛΑΣ και ΕΥΠ

Δ
ίκτυο Πακιστανών τρομοκρα-
τών με εγκέφαλο έναν άνδρα 
καταζητούμενο για δολοφο-
νίες που ζούσε 

στο Ιράν, στρατολόγησε 
και κατηύθυνε δυο άν-
δρες 27 και 29 ετών που 
ζούσαν την τελευταία πε-
νταετία στη χώρα μας, 
προκειμένου να πραγμα-
τοποιήσουν σειρά στο-
χευμένων τρομοκρατι-
κών χτυπημάτων με θύ-
ματα αθώους πολίτες.
Ο πρώτος στόχος για τον οποίο είχε σχε-
δόν ολοκληρωθεί η διαδικασία και το 
σχέδιο είχε μπει στην τελική ευθεία, 
ήταν εστιατόριο εβραϊκών συμφερόντων 
στου Ψυρρή, το οποίο λειτουργούσε και 
ως συναγωγή και είχαν επιλέξει να επι-
τεθούν είτε με όπλα, είτε με εκρηκτικά, 
είτε βάζοντας φωτιά την ώρα που στο 
χώρο θα βρίσκονταν περισσότερα από 
50 άτομα.
Στόχος δηλαδή, ήταν ένα μαζικό αιματο-
κύλισμα με θύματα αθώους πολίτες. Για 
κάθε νεκρό άνθρωπο, οι δυο Πακιστα-
νοί δράστες θα ελάμβαναν 15.000 ευρώ 
από τον Πακιστανο εγκέφαλο του τρομο-
κρατικού δικτύου.
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται πριν 
δυο μήνες όταν έφθασαν στην ΕΥΠ πλη-
ροφορίες για τη δράση του δικτύου και 
ενημερώθηκε η Αντιτρομοκρατική. Αμέ-
σως «λοκαριστηκαν» οι δυο Πακιστανοι 
που εργάζονταν σε διάφορες χειρονα-
κτικές δουλειές σε Αττική και επαρχία 
και στις 15 με 16 Φεβρουάριου συνε-
λήφθησαν καθώς δεν είχαν τα απαραί-
τητα χαρτιά για την παραμονή τους στη 
χώρα μας.
Από τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέ-
θηκαν διαπιστώθηκαν επικοινωνίες με 
τον αρχηγό μέσω εφαρμογών, είχαν 
προβεί σε κατόπτευση του χώρου στην 
οδό Αισώπου στου Ψυρρή, είχαν λάβει 
τις τελικές οδηγίες για την πραγματοποί-

ηση του χτυπήματος και αναζητούσαν 
κάποια ακόμη άτομα προκειμένου να 
εκτελέσουν το τρομοκρατικό χτύπημα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας
«Μετά από συντονισμένες ενέργειες της 
Ελληνικής Αστυνομίας και της Εθνικής 
Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) εξαρ-
θρώθηκε δίκτυο τρομοκρατών που με 
καθοδήγηση από το εξωτερικό, μεθό-
δευε πλήγματα κατά προσεκτικά επι-

λεγμένων στόχων στην 
ελληνική επικράτεια.
Στη βάση πληροφο-
ριών που συνέ λεξε 
και επεξεργάστηκε η 
Εθνική Υπηρεσία Πλη-
ροφοριών πραγμα-
τοποιήθηκαν συν το-
ν ισμέ νε ς  επ ιχε ιρή -
σεις στελεχών της ΕΥΠ 

και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας 
(Δ.Α.Ε.Ε.Β.) σε διάφορες περιοχές της 
επικράτειας.
Στο πλαίσιο των συντονισμένων αυτών 
δράσεων των δύο Υπηρεσιών, συνελή-
φθησαν δύο (2) αλλοδαποί, μέλη του 
τρομοκρατικού – ηγετικού στελέχους, 
που δραστηριοποιούνταν στο εξωτε-
ρικό, ως «εγκέφαλος» του δικτύου.
Είχαν ως στόχο όχι μόνο την απώλεια 
αθώων πολιτών, αλλά και την υπονό-
μευση του αισθήματος ασφάλειας στη 
χώρα, πλήττον τας ταυτόχρονα τους 
θεσμούς και απειλώντας τις διεθνείς 
σχέσεις της.
Από την ανάλυση των κατασχεθέντων 
πληροφοριακών και ψηφιακών δεδομέ-
νων αποκαλύφθηκε και επιβεβαιώθηκε 
ότι τα μέλη του δικτύου:
είχαν επιλέξει ήδη ως στόχο της επίθε-
σης, κτίριο ιδιαίτερης σημειολογίας,
είχαν προβεί σ την κατόπτευση του 
χώρου και στο σχεδιασμό της επίθεσης,
είχαν λάβει τελικές οδηγίες για την πραγ-
ματοποίηση του πλήγματος,
σε εφαρμογή οδηγιών αυτών αναζητού-
σαν και έτερα πρόσωπα για την καλύ-
τερη δυνατή εκτέλεση της αποστολής 
τους.
Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, ενώ 
πρωινές ώρες της 28/03/2023, οι συλλη-
φθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον κ. Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Αθηνών και παρα-
πέμφθηκαν σε Ανακριτή.

Χτύπημα σε εβραϊκό εστιατόριο-
συναγωγή στου Ψυρρή ετοίμαζαν οι 
Πακιστανοί τρομοκράτες 
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Συντονισμένες ευχές για την 25η Μαρτίου από το υπουργείο Εξωτερικών, την πρεσβεία και τον ίδιο τον Ερντογάν

Ε
ντυπωσιακή -όσο και πρωτοφα-
νής- φαίνεται η μεταστροφή της 
τουρκικής πολιτικής ηγεσίας, η ο-
ποία απηύθυνε προς την Ελλάδα 

μηνύματα ευχών για την εθνική εορτή της 
25ης Μαρτίου, εορτή ανεξαρτησίας από 
την Τουρκία.
Πρώτα ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου, έπειτα η τουρκική πρε-
σβεία, που ένωσε τη φωνή της με πολλές 
άλλες πρεσβείες στην Ελλάδα, για να ακο-
λουθήσει και ο πρόεδρος της Τουρκίας, 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με επιστολή προς 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Οι καταστροφικοί σεισμοί στην νοτιοανα-
τολική Τουρκία, με το κύμα αλληλεγγύης 
από το ελληνικό κράτος και ιδιώτες, αλλά 
και η τραγωδία στα Τέμπη που συγκίνησε 
τους Τούρκους, φαίνεται ότι έπαιξαν τον 
ρόλο τους. 
Εξάλλου και ο υπουργός Εξωτερικών, 
Νίκος Δένδιας,  επισημαίνει σε συνέντευξή 
του στο «Πρώτο Θέμα» ότι «αμέσως μετά 
την τραγωδία των σεισμών στην Τουρ-
κία και την επίσκεψή μου εκεί, η τουρκική 
παραβατικότητα έχει μετατραπεί σε κάτι 
το ανύπαρκτο. Δεν υπάρχουν παραβιάσεις 
στο Αιγαίο, δεν υπάρχουν υπερπτήσεις, 
δεν υπάρχει τοξική διατύπωση λόγου, δεν 
υπάρχει λεκτική επιθετικότητα, δεν υπάρ-
χει απειλή χρήσης βίας. Η Ελλάδα πάντοτε 
έλεγε ότι επιδιώκει τον διάλογο κάτω ακρι-
βώς απ’ αυτές τις συνθήκες. Οφείλουμε, 
λοιπόν, έχουμε υποχρέωση αν θέλετε, να 
ανταποκριθούμε σε μια τέτοια τουρκική 
συμπεριφορά».

Ευχές από την τουρκική ηγεσία
Στην ευχετήρια επιστολή του ο Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου, πέρα από τις ευχές του 
προς τον ομόλογό του Νίκο Δένδια για την 
25η Μαρτίου, δηλώνει βέβαιος ότι οι σχέ-
σεις καλής γειτονίας, που υφίστανται αυτή 
τη στιγμή μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας, θα 
παγιωθούν στο μέλλον.
Δηλώνει μάλιστα αποφασισμένος να συμ-
βάλλει περαιτέρω στη θετική δυναμική 
των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Τουρ-
κίας, που επικρατεί τώρα. 
Επιπλέον, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερι-
κών ευχαριστεί για μια ακόμη φορά την 
ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό 
για την αλληλεγγύη και την βοήθεια την 
οποία προσέφεραν στην Τουρκία μετά 

τους καταστροφικούς σεισμούς. Τέλος, 
εκφράζει τις καλύτερες ευχές του για προ-
σωπική υγεία και ευτυχία, όπως και για 
ευημερία του φιλικού πληθυσμού της 
Ελλάδας. 
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η 
τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα, που 
απευθύνθηκε μέσω Twitter τόσο στον 
ελληνικό λαό όσο και στην κυβέρνηση.
«Συγχαίρουμε τον λαό και την κυβέρνηση 
της Ελληνικής Δημοκρατίας για την Εθνική 
τους Εορτή» γράφει η ανάρτηση.
Εγινε γνωστό και ότι εστάλη ευχετήρια επι-
στολή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τον 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με 
αφορμή την εθνική επέτειο της Επανάστα-
σης του 1821. 
Σε αυτήν ο πρόεδρος της Τουρκίας, εκτος 

από τις ευχές προς τον πρωθυπουργό και 
τον ελληνικό λαό, εκφράζει τις ευχαριστίες 
του προς την κυβέρνηση και τον ελληνικό 
λαό για την αλληλεγγύη που εκδήλωσαν, 
μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που 
έπληξαν την Τουρκία.
«Είμαι πεπεισμένος ότι η σχέση και συνερ-
γασία μεταξύ των χωρών μας θα αναπτυ-
χθούν περαιτέρω με τις κοινές μας προ-
σπάθειες την προσεχή περίοδο» σημειώ-
νει ο Ταγίπ Ερντογάν.
Και καταλήγει: «Δράττομαι της ευκαιρίας 
να επαναλάβω τις καλύτερές μου ευχές 
τοσο για την προσωπική σας υγεία και 
ευημερία όσο και για την υγεία και ευημε-
ρία του ελληνικού λαού».

«Η Τουρκία τείνει χείρα συνεν-
νόησης»
Πώς αποτιμά η Αθήνα το εμφανώς βελτι-
ωμένο κλίμα με την Άγκυρα και τι πιστεύει 
για το μέλλον;
Σε συνέντευξή του στο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» 
και στον δημοσιογράφο Μάκη Πολλάτο, 
ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας 

αναφέρεται στη νέα σελίδα στις σχέσεις 
Ελλάδας - Τουρκίας. Όπως επισημαίνει, «η 
τουρκική παραβατικότητα έχει μετατραπεί 
σε κάτι το ανύπαρκτο», την ίδια ώρα που ο 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «τείνει χείρα συνεν-
νόησης προς την Ελλάδα».
«Η Τουρκία δεν είναι αφελής» τονίζει ο 
Έλληνας υπουργός, προσθέτοντας ότι 
«η Ελλάδα έχει απόλυτη υποχρέωση να 
περάσει μέσα απ’ την πόρτα που η Τουρ-
κία άνοιξε», με επικοδομητικό διάλογο και 
«νέες προοπτικές για ευοίωνη πορεία» 
των ελληνοτουρκικών σχέσεων «στο 
εγγύς μέλλον αλλά και μακροπρόθεσμα».
Τονίζει ο κ. Δένδιας: «Έχουν μεταβληθεί 
οι παράμετροι της τουρκικής συμπεριφο-
ράς απέναντί μας. Αμέσως μετά την τρα-
γωδία των σεισμών στην Τουρκία και την 
επίσκεψή μου εκεί, η τουρκική παραβα-
τικότητα έχει μετατραπεί σε κάτι το ανύ-
παρκτο. Δεν υπάρχουν παραβιάσεις στο 
Αιγαίο, δεν υπάρχουν υπερπτήσεις, δεν 
υπάρχει τοξική διατύπωση λόγου, δεν 
υπάρχει λεκτική επιθετικότητα, δεν υπάρ-
χει απειλή χρήσης βίας. Η Ελλάδα πάντοτε 
έλεγε ότι επιδιώκει τον διάλογο κάτω ακρι-
βώς απ’ αυτές τις συνθήκες. Οφείλουμε, 
λοιπόν, έχουμε υποχρέωση αν θέλετε, να 
ανταποκριθούμε σε μια τέτοια τουρκική 
συμπεριφορά».
Προσθέτει ακόμη ότι «Η Ελλάδα πάντοτε 
έλεγε ότι επιδιώκει τον διάλογο κάτω ακρι-
βώς απ’ αυτές τις συνθήκες. Οφείλουμε, 
λοιπόν, έχουμε υποχρέωση αν θέλετε, να 
ανταποκριθούμε σε μια τέτοια τουρκική 
συμπεριφορά».
«Πολλοί διατυπώνουν την σκέψη ότι αυτό 
δεν θα διαρκέσει. Αυτό δεν μπορώ να το 
ξέρω, αλλά φανταστείτε πόσο άσχημο θα 
ήταν εάν η Τουρκία τείνει χείρα συνεννό-
ησης προς την Ελλάδα, η Ελλάδα να την 
αρνηθεί, δηλαδή να είναι ανακόλουθη με 
όσα η ίδια έλεγε μέχρι τώρα. Και θα μου 
επιτρέψετε να σας πω και το εξής - και σας 
ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαι-
ρία: Η τουρκική στήριξη στην ελληνική 
υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ασφα-
λείας έχει τεράστιο συμβολισμό. Γιατί; 
Διότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνω-
μένων Εθνών είναι ό,τι εγγύτερο έχει η 
ανθρωπότητα σε μια παγκόσμια κυβέρ-
νηση και είναι ακριβώς ο θεματοφύλακας 
του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου».

«Επίθεση φιλίας» από την Τουρκία προς την Ελλάδα 
στην εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου

Metron Analysis: Στις 5,8 
μονάδες η διαφορά ΝΔ από 
τον ΣΥΡΙΖΑ, 17% μπροστά ο 
Μητσοτάκης 

Σ
τις  5,8 μονάδες καταγράφει πλέον η Metron 
Analysis την διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ 
στην εκτίμηση ψήφου, ενώ ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης ανακτά και πάλι σημαντικό προβάδισμα 

17 μονάδων έναντι του Αλέξη Τσίπρα στην καταλληλό-
τητα για την πρωθυπουργία, με ποσοστά 36% έναντι 
17%.  Μάλιστα, ο πρωθυπουργός προηγείται με 29%  
έναντι 18% του Αλέξη Τσίπρα και στο ερώτημα ποιος 
μπορεί να εγγυηθεί καλύτερα τη λειτουργία των δημο-
κρατικών θεσμών. 
Παράλληλα, σύμφωνα με την εκτίμηση εδρών που 
κάνει η εταιρεία, είναι σαφές ότι οι δεύτερες εκλο-
γές καθίστανται αναπόφευκτες:  Η ΝΔ σε συνεργα-
σία με το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 143 έδρες και ΣΥΡΙΖΑ 
- ΠΑΣΟΚ - ΜεΡΑ25 συγκεντρώνουν μόλις 141 έδρες.  
Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ σχεδόν ένας στους τρεις 
ψηφοφόρους συμφωνεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο 
«ούτε Τσίπρας, ούτε Μητσοτάκης» , ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ καταγράφει μόλις ένα 6% στην καταλληλότητα 
για την πρωθυπουργία - δηλαδή χαμηλότερα από το 
δημοσκοπικό ποσοστό του κόμματός του. Παράλληλα, 
η ΝΔ ανεβαίνει και πάλι στην παράσταση νίκης - φτά-
νει στο 65% , με τον ΣΥΡΙΖΑ να μένει στο 21%. 
Η ΝΔ , που μετρήθηκε στο στο 26,2% στην «καθαρή» 
πρόθεση ψήφου, έναντι 21,5% του ΣΥΡΙΖΑ και 9,4% 
του ΠΑΣΟΚ, έχει να προσδοκά από την «δεξαμενή» 
των αναποφάσιστων, αφού ο ένας στους τέσσερις που 
δηλώνει στην «γκρίζα ζώνη» έχει ψηφίσει το κυβερ-
νών κόμμα στις εκλογές του 2019. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είχαν ψηφίσει 6% και 6% 
αντίστοιχα, από τους σημερινούς αναποφάσιστους. 
Πέντε μονάδες κερδίζει η ΝΔ στην παράσταση νίκης 
και ανακάμπτει σε σχέση με την μέτρηση της 14ης 
Μαρτίου. Φτάνει στο 65% - ήταν στο 70% τον Ιανουά-
ριο - ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει μία μονάδα και καταγράφε-
ται στο 21%. 
Η ΝΔ χάνει 0,1 της μονάδας στην πρόθεση ψήφου, 
ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει μία μονάδα - ενδεχομένως και 
λόγω της «επιστροφής» Πολάκη , όπως είπε ο διευ-
θύνων σύμβουλος της Metron Στράτος Φαναράς, ενώ 
το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει οριακά κατά 0,2 της μονάδας, το 
ΚΚΕ έχει οριακές απώλειες, άνοδο 0,2 της μονάδας 
καταγράφει η Ελληνική Λύση , όπως και το ΜεΡΑ25, 
που προσεγγίζει το 4% στην πρόθεση ψήφου. 

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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Ή
ταν επιβάτες της μοιραίας αμαξο-
στοιχίας Intercity 62. Ο τραυμα-
τισμός τους από τη σφοδρή σύ-
γκρουση με το εμπορικό τρένο, 

δεν τους σταμάτησε. Αμέσως έτρεξαν να 
βοηθήσουν τους υπόλοιπους συνεπιβάτες 
τους, σώζοντας ζωές κατά τη σιδηροδρομι-
κή τραγωδία των Τεμπών, στις 28 Φεβρου-
αρίου 2023.
Οι τρεις νέοι είναι οι Ανδρέας Αλικανιώτης, 
Άγγελος Τσιαμούρας και Μιχάλης Κλάψης, 
οι οποίοι βρέθηκαν σήμερα στην Ακαδημία 
Αθηνών, όπου τιμήθηκαν για τον ηρωισμό 
τους και την ανθρωπιά τους.
«Έκανα κάτι ανθρώπινο, είναι το μόνο που 
μπορεί να επουλώσει τις πληγές μου», 
δήλωσε ο Ανδρέας Αλικανιώτης, που απο-
κάλυψε ότι τον ευχαριστούν για την προ-
σφορά του, ενώ μητέρες που έχουν τα παι-
διά τους στις ΜΕΘ προσπαθούν να επικοι-

νωνήσουν μαζί του. «Δεν υπάρχει μεγαλύ-
τερη ανατριχίλα απ’ αυτή», είπε.
Από την πλευρά του, ο 18χρονος Άγγελος 
Τσιαμούρας αρνείται τον χαρακτηρισμό 
«ήρωας». «Ήρωες δεν είμαστε, ποτέ δεν θα 
γίνουμε» είπε, λέγοντας ότι δεν καταλαβαί-
νει γιατί επικεντρώνονται σε αυτούς κι όχι 
στις οικογένειες των θυμάτων.
Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Κλάψης δεν 
μπόρεσε να παρευρεθεί. Το βραβείο παρέ-
λαβε ο Δήμαρχος Λειψών / Δωδεκανήσου 
Φώτης Μάγγος, που ανέφερε ότι ο βραβευ-
θείς είναι ένα σεμνό παιδί που προσπαθεί 
να αναταχθεί μετά το δυστύχημα.
Η Ακαδημία Αθηνών θέλησε στο πρόσωπο 
των τριών παιδιών να τιμήσει όλους όσοι 
μετείχαν στις προσπάθειες διάσωσης και 
τα ονόματά τους δεν είναι γνωστά αλλά και 
όσους έδωσαν αίμα για τους πολυτραυμα-
τίες.

επικαιρότητα

Τέμπη: Η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε 
τους τρεις νέους που έσωσαν επιβάτες 
του τρένου: «Ήρωες δεν είμαστε, ποτέ 
δεν θα γίνουμε» 

Φράχτης στον Έβρο: «Μπλόκο» 
στη χρηματοδότησή του στήνει ο 
Παπαδημούλης

«
Μπλόκο» στο ενδεχόμενο χρηματο-
δότησης της επέκτασης του φράχτη 
στον Έβρο επιχείρησε να στήσει η 
Ευρωομάδα της Αριστεράς στην Ε-

πιτροπή Προϋπολογισμών (BUDG) του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου με μία τροπολογία 
της οποίας εισηγητής είναι ο αντιπρόεδρος 
της Ευρωβουλής, Δημήτρης Παπαδημού-
λης.
Στην εν λόγω τροπολογία την οποία φαίνεται 
να στήριξαν οι σκιώδεις εισηγητές των Σοσι-
αλιστών, των Πρασίνων και της Πολιτικής 
Ομάδας του Μακρόν Renew Europe, εκφρά-
ζεται η «έντονη ανησυχία για την ερμη-
νεία που έδωσαν ορισμένα κράτη μέλη στα 
συμπεράσματα του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου της 
9ης Φεβρουαρίου 2023»» 
και ζητείται να μην ξοδευ-
τούν ευρωπαϊκά χρήματα 
«για την κατασκευή φρα-
κτών ή τειχών στα εξωτε-
ρικά σύνορα της Ένωσης». 
Όπως αναφέρει η εν λόγω 
τροπολογία, «αναμένει ότι 
η Επιτροπή θα συνεχίσει να αρνείται οποια-
δήποτε τέτοια χρηματοδότηση τώρα και στο 
μέλλον».
Την κίνηση αυτή δημοσίευσε στον προ-
σωπικό του λογαριασμό στο Twitter και 
ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης 
Παπαδημούλης, ο οποίος αναφέρει ότι πρό-
κειται για «ηχηρό Όχι της Ευρωβουλής στην 
προσπάθεια ορισμένων κυβερνήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων Ελλάδας, Ιταλίας κ 
Αυστρίας, να χρησιμοποιήσουν ευρωπαϊκά 

κονδύλια για κατασκευή φραχτών στα εξω-
τερικά σύνορα της ΕΕ».
Την συγκεκριμένη ενέργεια σχολίασε και ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικο-
νόμου ο οποίος τονίζει σε ανακοίνωσή του 
πως «μετά την επιτυχία της χώρας μας να 
εξασφαλίσει την υποστήριξη και την χρημα-
τοδότηση της ΕΕ σε μέτρα επιτήρησης στο 
φράχτη στον Έβρο ο κ. Παπαδημούλης κατέ-
θεσε τροπολογία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, με την οποία ζητά να μην χρηματοδοτεί 
η ΕΕ την κατασκευή φρακτών στα εξωτερικά 
της σύνορα». Όπως χαρακτηριστικά σημειώ-
νει, πρόκειται για πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ «να 
επανέλθει η κατάσταση χάους στο μετανα-

στευτικό και να μας γυρί-
σουν πίσω στην αλήστου 
μνήμης εποχή των ανοι-
χτών συνόρων στη στε-
ριά, του ‘δεν υπάρχουν 
σύνορα στη θάλασσα’ 
και των μεταναστών που 
κατά εκατοντάδες χιλιά-
δες «λιάζονταν» στην 
επικράτειά μας».

Σημειώνεται ότι σήμερα, κατά την διάρ-
κεια της συνεδρίασης του τακτικού ΚΥΣΕΑ 
υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσο-
τάκη, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν 
ήταν και το μεταναστευτικό και η επέκταση 
του φράχτη στον Έβρο κατά 35 χιλιόμε-
τρα. Μάλιστα ο πρωθυπουργός θα βρεθεί 
στην περιοχή την Παρασκευή μαζί με τον 
υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεο-
δωρικάκο, και τον υπουργό Μετανάστευσης 
και Ασύλου, Νότη Μηταράκη.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ θα 
βρεθεί στο πλατό της εκπομπής το 
μεσημέρι του Σαββάτου

Η 
Ναταλία Γερμανου έκανε την 
τηλεοπτική έκπληξη καθώς το 
Σάββατο 1 Απριλίου θα έχει κα-
λεσμένο στην εκπομπή της «Κα-

λύτερα δεν γίνεται» που προβάλλεται 
στον Alpha, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ 
Δημήτρη Κουτσούμπα. 
Η σχετική είδηση έγινε γνωστή μέσω 

του λογαριασμού της στο Instagram. Πιο 
συγκεκριμένα η Ναταλία Γερμανού έκανε 
μία ανάρτηση με το τρέιλερ της εκπομπής 
γράφοντας «Σάββατο 1/4 και δεν είναι 
ψέμα. Αυτό το Σάββατο, καλεσμένος της @
natalia_germanou ο Δημήτρης Κουτσού-
μπας».
Σημειώνεται ότι από την εκπομπή «Καλύ-
τερα δεν γίνεται» έχει περάσει ως καλε-
σμένος και ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης ενώ δεν αποκλείεται να βρε-
θούν στο πλατό της εκπομπής και άλλοι 
πολιτικοί αρχηγοί.

Ναταλία Γερμανού: Καλεσμένος ο Δημήτρης 
Κουτσούμπας στο «Καλύτερα δεν γίνεται» 
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Μ
ε ιδιαίτερη θερμότητα και με 
τιμές αρχηγού κράτους υποδέ-
χθηκε στο Λευκό Οίκο ο πρόε-
δρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, 

τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, 
επ’ ευκαιρία της επίσημης δεξίωσης για την 
Ελληνική Επανάσταση του 1821. Στην εκδή-
λωση τηρήθηκε επακριβώς το ίδιο πρωτό-
κολλο όπως και για κάθε επίσκεψη πολιτικού 
ηγέτη στην έδρα του προέδρου των ΗΠΑ, 
κάτι που θεωρήθηκε σαν έμμεσο, πλην η-
χηρό φιλελληνικό μήνυμα προς πάσα κα-
τεύθυνση.
Ο πρόεδρος Μπάιντεν δεν εφείσθη ενθου-
σιασμού στις εκφράσεις που χρησιμο-
ποίησε, τόσο για τη σημασία της ελληνι-
κής παλιγγενεσίας του ‘21, όσο και για τη 
σημερινή κατάσταση των διεθνών σχέσεων 
με επίκεντρο τη χώρα μας και το ρόλο της 
στην περιοχή της Μεσογείου. Η στενή φιλία 
και τα κοινά στοιχεία στην 
ιστορική πορεία Ηνωμέ-
νων Πολιτειών και Ελλά-
δας, τονίστηκαν επιπλέον 
στις σχετικές αναρτήσεις εκ 
μέρους του Λευκού Οίκου 
στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης (Facebook, Twitter, 
Instagram κ.λπ).
«Οι Έλληνες μετανάστες» 
έγραψε ο Τζο Μπάιντεν στο Facebook «ανέ-
καθεν εμπλούτιζαν την έννοια του να είναι 
κάποιος Αμερικανός. Συδαύλιζαν τη φλόγα 
της ελευθερίας, η οποία ξεκίνησε σαν μια 
σπίθα στην Αθήνα πριν από χιλιάδες χρόνια. 
Απόψε [σσ: χθες, Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023] 
ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να διατηρή-
σουμε ζωντανή αυτή τη φλόγα και να εργα-
στούμε από κοινού προς ένα μέλλον ελπίδας 
και δυνατοτήτων.
» Ως σύμμαχοι, συνεργάτες και φίλοι, τα 
κράτη Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών 
έχουν αποδείξει επανειλημμένως ότι δεν 
είμαστε απλώς οι κληρονόμοι της δημοκρα-
τίας. Είμαστε οι πρωτεργάτες και κήρυκές 
της (σσ: «We ‘re its champions» στο πρω-
τότυπο). Και αυτό οφείλεται στον χαρα-
κτήρα της ελληνικής κοινότητας, καθώς και 
των ελληνικών ιδεωδών που είναι συνυφα-
σμένα με τα θεμέλια της Αμερικής».
Στον ίδιο τόνο, η ανάρτηση του Λευκού 
Οίκου στο Twitter αναφέρει ότι «σήμερα και 
κάθε ημέρα, η Ελληνική Ανεξαρτησία εορτά-
ζεται εξίσου από Αμερικανούς και Έλληνες. 

Μας προσφέρει την ευκαιρία να τιμήσουμε 
την ιστορία που μας δένει μεταξύ μας ως 
λαούς και τις αξίες που μας συνδέουν. Ελευ-
θερία. Ισότητα. Αξιοπρέπεια. Δημοκρατία».
Η ετήσια, καθιερωμένη δεξίωση στον 
Λευκό Οίκο για τη 202η επέτειο της Ελληνι-
κής Επανάστασης του 1821 είχε ως κεντρικό 
πρόσωπο τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπι-
δοφόρο, ως εκπρόσωπο της ελληνοαμερι-
κανικής κοινότητας.
Από την πλευρά του, στη σύντομη ομιλία 
του, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος επι-
σήμανε ότι «για μία ακόμη φορά ο Λευκός 
Οίκος τιμά την Ελληνοαμερικανική κοινό-
τητα, μία οικογένεια με βαθιές ρίζες στην 
Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μικρά Ασία. Τιμώ-
ντας ουσιαστικά τους αθάνατους ήρωες του 
1821 και την αναγέννηση της Ελλάδας. Κύριε 
Πρόεδρε, ανέκαθεν ήσασταν ένας πιστός και 
φερέγγυος φίλος της ελληνικής ομογένειας, 

και μία πηγή βαθύτα-
του σεβασμού και αφο-
σίωσης. Ξεκινήσατε την 
μακρά φιλία σας με τους 
Έλληνες στο Γουίλμιν-
γκτον του Ντέλαγουερ 
και διασχίσατε ολόκληρη 
την επικράτεια των ΗΠΑ, 
καθώς και τους ωκεανούς 
της Γης, προκειμένου να 

δώσετε τη σοφή συμβουλή σας, την αλλη-
λεγγύη σας και την αγάπη σας στους Έλληνες 
στο πέρασμα των δεκαετιών.
 Το γεγονός ότι σήμερα βρισκόμαστε μαζί 
στο Λευκό Οίκο και γιορτάζουμε μαζί την 
Ανάσταση του Ελληνικού έθνους είναι μια 
τεράστια τιμή για όλους μας και εκ μέρους 
όλων σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας. 
Κύριε Μπάιντεν, είστε κάτι περισσότερο από 
αγαπημένος φίλος μας. Έχετε αποδείξει πολ-
λές φορές ότι είστε ένας αληθινός πρωτερ-
γάτης της ελευθερίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στον κόσμο.
Ο κ. Ελπιδοφόρος δεν παρέλειψε να ανα-
φερθεί σε ένα ευαίσθητο ζήτημα, την πολι-
ορκούμενη από τις στρατιωτικές δυνάμεις 
του Βλαντίμιρ Πούτιν Ουκρανία: «Ιδιαίτερα 
εκ μέρους των Ουκρανών αδελφών μας που 
αγωνίζονται κάθε μέρα για τη ζωή τους, ενά-
ντια σε μία απάνθρωπη και παράλογη επιθε-
τικότητα. Σταθήκατε στο πλευρό της Ουκρα-
νίας σε κάθε βήμα αυτού του μεγάλου και 
δύσκολου δρόμου και γι’ αυτό σας είμαστε 
πραγματικά ευγνώμονες.

Μπάιντεν στον Ελπιδοφόρο: Ο 
Μενέντεζ είναι πολύ πιο σκληρός 
Έλληνας από μένα 

Μητσοτάκης από τη Γλυφάδα: Υπαρκτό το 
ενδεχόμενο «τερατογένεσης» στις 22 Μαΐου, 
με Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Βαρουφάκη 

Γ
ια το ενδεχόμενο «πολιτικής τερα-
τογένεσης» στις 22 Μαΐου, με Τσί-
πρα, Ανδρουλάκη και Βαρουφάκη 
έκανε λόγο ο πρωθυπουργός μιλώ-

ντας την Τετάρτη στη Γλυφάδα:  Όπως χα-
ρακτηριστικά, ανέφερε, «άλλοι πρέπει να 
δώσουν εξηγήσεις για το πώς φαντάζο-
νται την προοδευτική διακυβέρνηση που 
λένε. Την απάντηση θα την πάρουν στις 
κάλπες. Αυτοί που λένε ότι θα προκύψει 
κυβέρνηση στις 22 Μαΐου, πρέπει να μας 
πουν με ποιον θα συνεργαστούν. Είχα μι-
λήσει για το ενδεχόμενο πολιτικής τερα-
τογένεσης με Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Βα-
ρουφάκη. Το φαντάζεστε; Ο,τι και να λέει  
ο Αλέξης Τσίπρας, το ενδεχόμενο μαθη-
ματικά υπάρχει», ανέφερε, καλώντας μά-
λιστα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης σε σύγκριση μεταξύ των δύο κυ-
βερνητικών τετραετιών. 
«Την επόμενη μέρα να υπάρχει ισχυρή 
και σταθερή κυβέρνηση - και αυτό μόνο 
η ΝΔ μπορεί να τη διασφαλίσει. Ακούω 
πολλές κουβέντες για πρώτη κάλπη, δεύ-
τερη κάλπη. Μια είναι η εκλογή: 21 Μαΐου 
ψηφίζουμε την Ελλάδα που μας αξίζει. 
Αυτή η κάλπη θα στείλει το μήνυμα ποιος 
θα κυβερνήσει, ποια κυβέρνηση και 
ποιος πρωθυπουργός», επισήμανε ο κ. 
Μητσοτάκης. 
Πρώτος εγώ αναγνώρισα τα λάθη, δεν 
κρύφτηκα ποτέ και πουθενά. Και ξέρετε, 
ένα λάθος γίνεται σφάλμα, μόνο όταν 
επαναλαμβάνετεαι. Δεν υποσχέθηκα το 
2019 ότι μπορούμε να κάνουμε θαύματα. 
Υποσχέθηκα σκληρή δουλειά και αποτε-

λέσματα. Και τώρα με ήσυχη συνείδηση 
θέτουμε το έργο μας στην κρίση του ελλη-
νικού λαού.
«Είμαι σήμερα περισσότερο αποφασι-
σμένος από ποτέ να συγκρουστώ με όλες 
τις εστίες αναχρονισμού και αναξιοκρα-
τίας», είπε ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης. «Και αυτό θα αποτελέσει μια από τις 
κεντρικές μας δεσμεύσεις», επισήμανε 
ο πρωθυπουργός για να προσθέσει τα 
εξής:  «Σε αυτούς που το αμφισβητούν, 
να θυμίσω μια απτή πραγματικότητα. Η 
ΝΔ πάντοτε ιστορικά συγκρούστηκε με 
εκείνες τις εστίες οπισθοδρόμησης στο 
Δημόσιο και τα έβαλε με τους κακούς συν-
δικαλιστές. Εμείς εξυγιάναμε την Ολυμπι-
ακή, εμείς είμαστε αυτοί που παρεμβή-
καμε για την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ. Η 
κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή έκανε 
τα πρώτα βήματα ιδιωτικοποίησης του 
ΟΛΠ».
«Πήραμε μια χρεοκοπημένη επιχείρηση 
και σήμερα την έχουμε κάνει πρωταγωνί-
στρια. Αν δεν ήταν η ΔΕΗ, δεν θα μπορού-
σαμε να παρέχουμε στήριξη για νοικοκυ-
ριά όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα» είπε 
ο κ. Μητσοτάκης. 
Όπως είχα δεσμευθεί το 2019 ότι κύριος 
στόχος θα είναι οι λιγότεροι φόροι, έτσι 
σας κοιτάω στα μάτια και σας λέω ότι 
δέσμευση μου είναι οι καλύτεροι μισθοί 
για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους 
Έλληνες», σημείωσε ο πρωθυπουργός, 
ενώ δεσμεύτηκε ότι η πατρίδα μας εντός 
του 2023 θα ανακτήσει την επενδυτική 
βαθμίδα.
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καναδάς

Η 
νέα συμφωνία επεκτείνει τη 
συμφωνία για το άσυλο σε 
όλο το μήκος των συνόρων 
μήκους 9.000 χιλιομέτρων 

(6.000 μιλίων) και πρόκειται να τεθεί 
σε ισχύ τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 
τοπική ώρα, ανέφερε το Reuters.
Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς κατέληξαν 
σε συμφωνία για την απόρριψη των 
αιτούντων άσυλο στα ανεπίσημα συνο-
ριακά περάσματα, σύμφωνα με αξιω-
ματούχους. Μεγάλος αριθμός μετανα-
στών προσπαθεί σε εισέλθει μέσω της 
οδού Roxham στα σύνορα ΗΠΑ-Κα-
ναδά.
Η κίνηση αυτή, σημειώνει το BBC, 
κλείνει ένα παραθυράκι που δημιουρ-
γήθηκε από μια συμφωνία του 2004 με 
τις ΗΠΑ για το άσυλο σχετικά με το πού 
πρέπει να υποβάλλουν οι μετανάστες 
τις αιτήσεις τους για άσυλο. Αυτό επέ-
τρεπε στον Καναδά να απορρίπτει τους 
μετανάστες στα επίσημα σημεία εισό-
δου, αλλά όχι στα ανεπίσημα σημεία 
διέλευσης. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, 
ο Καναδάς θα δημιουργήσει τώρα επί-
σης ένα νέο πρόγραμμα προσφύγων 
για 15.000 μετανάστες που διαφεύ-
γουν από διώξεις και βία στη Νότια και 
Κεντρική Αμερική.
Η νέα συμφωνία επεκτείνει τη συμφω-
νία για το άσυλο σε όλο το μήκος των 
συνόρων μήκους 9.000 χιλιομέτρων 
(6.000 μιλίων) και πρόκειται να τεθεί 
σε ισχύ τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 
τοπική ώρα, ανέφερε το Reuters.
Ο πρόεδρος Μπάιντεν βρίσκεται για 
24 ώρες στην Οτάβα του Καναδά για να 

συζητήσει μια σειρά από οικονομικά, 
εμπορικά και μεταναστευτικά θέματα 
με τον Καναδό ομόλογό του, Τζάστιν 
Τριντό. Στην ομιλία του στο κοινοβού-
λιο την Παρασκευή, ο κ. Μπάιν τεν 
δήλωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες και 
ο Καναδάς θα εργαστούν από κοινού 
για να αποθαρρύνουν τις παράνομες 
διελεύσεις των συνόρων και να εφαρ-
μόσουν πλήρως την επικαιροποιημένη 
Συμφωνία Ασφαλούς Τρίτης Χώρας». Ο 
πρόεδρος μίλησε επίσης για τη σημα-
σία των βαθιών οικονομικών δεσμών 
και των αμυντικών συμμαχιών μεταξύ 
των δύο εθνών.
Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα 
στην εθνική πρωτεύουσα του Καναδά 
για την προεδρική επίσκεψη. Περιπο-
λικά της αστυνομίας και αξιωματικοί 
φαίνονται να κάνουν κύκλους σ την 
περιοχή γύρω από το κοινοβούλιο, ενώ 
οι κοντινοί δρόμοι έχουν κλείσει για το 
κοινό. Αμερικανικές σημαίες κυματί-
ζουν κατά μήκος του Wellington, του 
δρόμου που περνά μπροστά από τα 
κτίρια του Κοινοβουλίου.
Οι λεπτομέρειες της μεταναστευτικής 
συμφωνίας αναμένεται να ανακοινω-
θούν επίσημα πριν από την επιστροφή 
του Μπάιντεν στις ΗΠΑ το βράδυ της 
Παρασκευής. Η αμερικανική πλευρά 
είδε επίσης αύξηση των διελεύσεων 
μεταναστών προς τον Καναδά. Η συμ-
φωνία αναμένεται να επιτρέψει στους 
αξιωματούχους και στις δύο πλευρές 
των συνόρων να επισ τρέφουν τους 
αιτούντες άσυλο που κατευθύνονται 
προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Καναδάς και ΗΠΑ κατέληξαν σε 
συμφωνία για τους παράνομους 
μετανάστες

Τα κρούσματα COVID-19 
αυξάνονται στην Οττάβα

Τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου 
επειδή του είπε να μην καπνίζει 
μπροστά στο παιδί

Ά
γριο φονικό σημειώθηκε έξω από 
καφετέρια, όταν ένας άνδρας επι-
τέθηκε με μαχαίρι σε άλλον πελάτη, 
επειδή του ζήτησε να μην καπνίζει 

μπροστά στο παιδί του.
Ο Πολ Στάνλεϊ Σμιτ βρήκε τραγικό θάνατο έξω 
από καφετέρια στο Βανκούβερ, όπου βρι-
σκόταν μαζί με την κόρη του, όταν ο 32χρο-
νος Ιντερτίπ Σινγκ Γκόσα εξαγριώθηκε με την 
παρατήρηση που του έγινε και επιτέθηκε στο 
37 μαχαιρώνοντας τον με απίστευτο μένος.
Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυ-
ρες και έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, ο δράστης φαίνεται να μαχαιρώ-
νει τον πατέρα του μικρού παιδιού και λίγα 
δευτερόλεπτα μετά, το θύμα πέφτει αναί-
σθητο στο οδόστρωμα. Μάλιστα προκαλεί 
εντύπωση το γεγονός ότι κανένας από τους 

παρευρισκόμενους δεν έτρεξε να προσφέρει 
βοήθεια, ενώ άλλοι απλά κατέγραφαν με τα 
κινητά τους!
«Προσπαθούσε απλά να προστατεύσει την 
κόρη του. Είμαι θυμωμένη και λυπημένη. Δεν 
το πιστεύω ότι κανείς μέσα από την καφετέ-
ρια δεν κάλεσε σε βοήθεια, κανείς δεν βγήκε 
να βοηθήσει» δήλωσε η μητέρα του 37χρο-
νου και αναρωτήθηκε γιατί ο δράστης είχε 
μαζί του μαχαίρι: «Είχε μαζί του μαχαίρι. 
Δεν πας με μαχαίρι στην καφετέρια, έτσι δεν 
είναι;» αναρωτιέται χαρακτηριστικά η μητέρα 
του θύματος.
Ο δράστης συνελήφθη και κατηγορείται για 
ανθρωποκτονία β΄ βαθμού με την οικογένεια 
του θύματος να ζητά αναβάθμιση των κατη-
γοριών, αφού ο δράστης είχε πρόθεση να 
σκοτώσει τον 37χρονο.

Η δραστηριότητα της COVID-
19 έχει αυξηθεί από την 
περασμένη εβδομάδα, ενώ 
η δραστηριότητα της γρίπης 

και του RSV παραμένει παρόμοια με 
την προηγούμενη εβδομάδα.
Η Δημόσια Υγεία της Οττάβα αναφέ-
ρει αύξηση της δραστηριότητας της 
COVID-19 στην Οττάβα προς το τελευ-
ταίο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου. 
Ένας νέος θάνατος που συνδέεται με 
την COVID-19 έχει αναφερθεί από 
την Τρίτη, μαζί με 112 νέα κρούσματα 
COVID-19. Ο εβδομαδιαίος πίνα-
κας ελέγχου αναπνευστικού ιού δεί-
χνει ότι η δραστηριότητα της COVID-
19 έχει αυξηθεί από την περασμένη 
εβδομάδα, ενώ η δραστηριότητα της 
γρίπης και του RSV παραμένει παρό-

μοια με την προηγούμενη εβδομάδα. 
Η δημόσια υγεία της Οττάβα λέει 
ότι τα επίπεδα της COVID-19 είναι 
«υψηλά» και στην επιτήρηση των 
λυμάτων.
Αυτή τη στιγμή 20 κάτοικοι της 
Οττάβα νοσηλεύονται στο νοσοκο-
μείο λόγω ενεργού λοίμωξης COVID-
19, εκ των οποίων δύο στη ΜΕΘ. Τα 
στοιχεία νοσηλείας του OPH αντιπρο-
σωπεύουν μόνο τους κατοίκους της 
Οτάβα που νοσηλεύονται λόγω ενερ-
γού κρούσματος COVID-19. Τα τοπικά 
νοσοκομεία αναφέρουν υψηλότερα 
νούμερα, τα οποία περιλαμβάνουν 
ασθενείς που εισήχθησαν για άλλους 
λόγους εκτός από την COVID-19 αλλά 
βρέθηκαν θετικοί και ασθενείς που 
δεν είναι από την Οτάβα.

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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Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης (Jim) Κρίγκος και είμαι συνέταιρος
στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Gyro Group.
Επικοινωνήστε μαζί μου για όλες τις ανάγκες σας σχετικά με την αγορά 
καινούριου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου Mazda ή Hyundai.

Jim Krigos
Sales Manager, Partner

(416) 422-6501
JKRIGOS@GYROGROUP.CA
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a paid subscription is required upon expiry of the trial period. Available on 2022/2023 MX-30, CX-5, CX-9, Mazda3, CX-30 and 2023 CX-50. Requires MyMazda App (on a compatible smartphone), a working vehicle electrical system (including 
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Additional information:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A cut above  
the competition. 
2023 TUCSON

Order today! 
Secure your rates 
with Hyundai Program 
Protection*
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Ο 
Τζο Μπάιντεν έγινε δεκτός ως 
ένας «μεγάλος φίλος» στον 
Καναδά, στην πρώτη του επί-
σημη επίσκεψη, κατά την ο-

ποία αναμένεται να γίνουν ανακοινώσεις 
για την Αϊτή, τη μετανάστευση και την οι-
κονομία.
«Είναι μεγάλη η χαρά που έχω εδώ έναν 
μεγάλο φίλο», δήλωσε ο Καναδός πρω-
θυπουργός Τζάστιν Τριντό αρχίζοντας 
τη διμερή συνάντηση στο Κοινοβού-
λιο της Οτάβας, επιμένοντας στις κοι-
νές αξίες των δύο χωρών. «Έχουμε μερι-
κές φορές διαφωνίες, αλλά δεν υπάρχει 
καμιά ουσιώδης διαφορά στις κοινές μας 
δημοκρατικές αξίες», δήλωσε ο Αμερικα-
νός πρόεδρος.
Ο Μπάιντεν έλαβε κατά την άφιξή του 
μια πλάκα σοκολάτας που παρασκεύασε 
μια οικογένεια Σύρων προσφύγων στον 
Καναδά.
Ο 80χρονος Δημοκρατικός δεν είχε κατα-
φέρει να μεταβεί στη γειτονική χώρα 
μετά την ορκωμοσία του -ως είθισται να 
κάνουν οι πρόεδροι των ΗΠΑ- λόγω της 
πανδημίας Covid-19.
Μετά την ομιλία που εκφώνησε την 

Παρασκευή ο Μπάιντεν ενώπιον του 
καναδικού Κοινοβουλίου, θα δώσει 
συνέντευξη Τύπου.
Η σχέση μεταξύ της Ουάσινγκτον και της 
Οτάβας είναι πολύ περισσότερο εγκάρ-
δια σε σχέση με την περίοδο της προ-
εδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος 
ουδέποτε πραγματοποίησε επίσημη επί-
σκεψη στη χώρα. Αυτό δεν αποκλείει την 
ύπαρξη διαφωνιών.
Στον Λευκό Οίκο, δηλώνουν ότι κατανο-
ούν τις καναδικές ανησυχίες, αλλά σημει-
ώνουν ότι το θέμα είναι επίκαιρο και στις 
ΗΠΑ.
Ένα άλλο θέμα των συνομιλιών θα είναι η 
Αϊτή που μαστίζεται από ακραία βία και 
σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.
Καναδική κυβερνητική πηγή είπε στο 
Γαλ λικό Πρακτορε ίο ότ ι περιμένε ι 
σήμερα μια ανακοίνωση για «σημα-
ντική χρηματοδότηση» που θα αφορά 
την ανθρωπιστική βοήθεια και την εκπαί-
δευση των δυνάμεων της τάξης της Αϊτής.
Οι ΗΠΑ θα έβλεπαν επίσης με καλό μάτι 
τον Καναδά να πρωτοστατεί στην απο-
στολή διεθνούς δύναμης προς την χώρα 
της Καραϊβικής.

«Μεγάλος φίλος» του Καναδά ο 
Μπάιντεν, λέει ο Τριντό 

Περιορισμένη πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη για τα τρανς 
άτομα

Π
ολύ συχνά, τρανς ή μη δυαδι-
κά άτομα που συμβουλεύο-
νται για οποιοδήποτε πρόβλη-
μα υγείας πρέπει να αντιμετω-

πίσουν ενοχλητικές, ακόμη και ακατάλ-
ληλες ερωτήσεις που σχετίζονται με την 
ταυτότητα φύλου τους.
Τα τρανς και τα μη δυαδικά άτομα εξα-
κολουθούν να αγωνίζονται να λάβουν 
την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη στα 
δίκτυα υγείας του Καναδά, αναφέρει 
μια έκθεση. Σύμφωνα με μια πανκανα-
δική έρευνα του 2020 για τον προσδι-
ορισμό του αντίκτυπου της COVID-19 
στην πρόσβαση στην υγειονομική περί-
θαλψη για τρανς και μη δυαδικά άτομα 
στον Καναδά, περισσότερο από το ένα 
τρίτο των ερωτηθέντων αντιμετώπισαν 
ανεκπλήρωτη ανάγκη για 
γενική υγειονομική περί-
θαλψη. Συγκριτικά, αυτό 
το ποσοστό ήταν 45% των 
τρανς ατόμων πριν από την 
πανδημία, σε σύγκριση με 
το 4% του γενικού πληθυ-
σμού.
Αυτή η διαφορά μπορεί να εξηγηθεί, 
μεταξύ άλλων, με διακοπές στις ιατρι-
κές υπηρεσίες, ιδιαίτερα στις θεραπείες 
ορμονοθεραπείας. Μεταξύ του περί-
που 58% των ερωτηθέντων που έπαιρ-
ναν ορμονοθεραπεία – μια ιατρική θερα-
πεία που επιτρέπει τη μετάβαση στο επι-
θυμητό φύλο – περισσότερο από το ένα 
τέταρτο χρειάστηκε να αναστείλει προ-
σωρινά αυτή τη φροντίδα κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας. «Είναι επιβλαβές. 
Μελέτες έχουν δείξει ότι η φροντίδα που 
επιβεβαιώνει το φύλο έχει άμεσο αντί-
κτυπο στην ψυχική υγεία και σε δείκτες 
όπως οι απόπειρες αυτοκτονίας. (…) Εάν 

δεν έχετε πρόσβαση σε αυτές τις υπη-
ρεσίες, η ψυχολογική σας υγεία μπορεί 
ακόμη και να επιδεινωθεί δύο έως τρεις 
φορές», λέει η Annie Pullen Sansfaçon, 
κάτοχος της Ερευνητικής Έδρας του 
Καναδά για τα τρανσέξουαλ παιδιά και 
τις οικογένειές τους.
Χωρίς αυτές τις θεραπείες, ένα άτομο 
μπορεί να διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο 
να εμφανίσει δυσφορία φύλου, ένας 
ιατρικός όρος που χρησιμοποιείται για 
να περιγράψει τη δυσφορία που σχετίζε-
ται με μια ασυμφωνία μεταξύ του φύλου 
που του αποδόθηκε κατά τη γέννηση και 
της ταυτότητας φύλου του. Αυτή η ψυχο-
λογική και συναισθηματική ταλαιπωρία 
μπορεί να προκαλέσει, μεταξύ άλλων:

 ª     άγχος,
 ª     καταθλιπτικά επει-

σόδια
 ª     σκέψεις αυτοκτονίας

«Η φροντίδα που επι-
βεβαιώνει το φύλο είναι 
ζωτικής σημασίας φρο-
ντίδα και θεωρείται απα-
ραίτητη από την Παγκό-

σμια Επαγγελματική Ένωση για την Υγεία 
των Τρανσέξουαλ», τονίζει καθηγη-
τής στη Σχολή Κοινωνικής Εργασίας στο 
Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ. Παρόλο 
που ορισμένα τρανς άτομα έχουν επι-
τυχία στη λήψη της φροντίδας που επι-
βεβαιώνει το φύλο που χρειάζονται, οι 
εμπειρίες τους στο σύστημα υγειονομι-
κής περίθαλψης μπορεί να είναι ακόμα 
δύσκολες. Πολύ συχνά, τρανς ή μη δυα-
δικά άτομα που συμβουλεύονται για 
οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας πρέπει 
να αντιμετωπίσουν ενοχλητικές, ακόμη 
και ακατάλληλες ερωτήσεις που σχετίζο-
νται με την ταυτότητα φύλου τους.

Nanos: Για πρώτη φορά προηγείται 
ο Poilievre στην προτίμηση για 
πρωθυπουργό
Το ομοσπονδιακό κόμμα των Liberals 
τείνει προς τα κάτω σε τρία βασικά 
μέτρα, ενώ ο ηγέτης των Συντηρητι-
κών Πιερ Ποϊλιέβ ξεπέρασε τον Πρω-
θυπουργό Τζάστιν Τριντό όσον αφορά 
το ερώτημα ποιον θα προτιμούσαν οι 
Καναδοί τώρα ως πρωθυπουργό, σύμ-
φωνα με την Nanos Research.
Οι μετρήσεις έχουν αρνητική τάση 
εδώ και εβδομάδες για τους Φιλελεύ-
θερους, ενώ παραμένουν σταθερές για 
τους Συντηρητικούς. Εν τω μεταξύ, η 
υποστήριξη για τον Τριντό ως πρωθυ-
πουργό έχει πάρει μια απότομη καθο-
δική στροφή καθώς τα προσωπικά νού-
μερα του Πουλιέρε έχουν αυξηθεί σε 
σημείο να ξεπερνούν αυτόν του Τριντό.
«Συνήθως όποιος και αν είναι ο πρωθυ-
πουργός έχει κάποιο πλεονέκτημα. Αυτή 
τη στιγμή, ο Pierre Poilievre ξεπερνά τον 
Justin Trudeau», δήλωσε ο Nik Nanos, 
δημοσκόπος και πρόεδρος της Nanos 

Research, στο τελευταίο επεισόδιο του 
CTV News Trend Line.
Εκτός από τον μειωμένο αριθμό τους 
στην πρόταση ψήφου και την προτιμώ-
μενη πρωθυπουργική ερώτηση, η άλλη 
βασική μέτρηση όπου οι Φιλελεύθεροι 
έχουν μείνει πίσω είναι ο δείκτης ισχύος 
Nanos, ο οποίος είναι ένας συνδυασμός 
μετρήσεων που περιλαμβάνει την προ-
τίμηση των ψηφοφόρων και τις εντυπώ-
σεις ηγεσίας, καθώς και τους προσβάσι-
μους ψηφοφόρους. ποσοστό των Κανα-
δών που θα σκέφτηκαν να ψηφίσουν για 
ένα κόμμα.
«Κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρό-
νου, οι Φιλελεύθεροι είχαν σταθερά 
πλεονέκτημα στον δείκτη ισχύος και 
είχαν ισχυρότερο σήμα. Τώρα βλέπουμε 
τους Συντηρητικούς να τους ξεπερνούν 
για πρώτη φορά σε δύο χρόνια από τις 
τελευταίες εκλογές, όταν οι Συντηρητικοί 
είχε ένα μικρό κύμα», είπε ο Νάνος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Τ
ην διεύθυνση της ασφαλιστικής εταιρείας 
Anytime να προσέλθει με καλή πρόθεση σε 
διάλογο για εξεύρεση λύσης της εργατικής 
διαφοράς καλεί η Παγκύπρια Συντεχνία Ερ-

γαζομένων στις Υπηρεσίες της ΠΕΟ (ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ). 
Οι εργαζόμενοι του τηλεφωνικού κέντρου της α-
σφαλιστικής εταιρείας κατέρχονται σε απεργία δι-
αρκείας από τις 9/3/2023 λόγω της «παράνομης και 
εκδικητικής» απόλυσης της εκπροσώπου των εργα-
ζομένων εν μέσω διαπραγματεύσεων για υπογραφή 
συλλογικής σύμβασης, όπως αναφέρει η συντεχνία.
Η ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ, ως συντεχνία των εργαζομένων 
ζητεί από την εταιρεία και την νέα διεύθυνση στην 
Κύπρο όπως εγκαταλείψουν την «αρνητική» τους 
στάση, αναγνωρίσουν επίσημα την Συντεχνία και 
το συνταγματικό δικαίωμα στην συνδικαλιστική 
οργάνωση, εφαρμόσουν την μεσολαβητική πρό-
ταση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων για ανα-
στολή της επιστολής απόλυσης και σεβαστούν τις 
διαδικασίες του Κώδικα Εργασιακών Σχέσεων και 
να προσέλθουν με καλή πρόθεση σε διάλογο για 
εξεύρεση λύσης της εργατικής διαφοράς  το συντο-
μότερο δυνατόν, αναφέρεται σε ανακοίνωση της 
ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ.
Η ανακοίνωση καταγράφει όλο το ιστορικό μεταξύ 
εργαζομένων και διεύθυνσης, την οποία επικρί-
νει ότι «κωλυσιεργούσε» με διάφορες αιτιάσεις 
να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις με το Τμήμα 
Εργασιακών Σχέσεων αφού ξεκίνησε η απεργία, και 

όταν τελικά προσήλθε παρέμεινε προσκολλημένη 
στην «κάθετη και αρνητική της θέση».
Η εν λόγω εταιρεία, εκδικητικά – σύμφωνα με την 
συντεχνία – απέλυσε την επικεφαλής των εργαζο-
μένων στο τηλεφωνικό κέντρο που ζητούσαν την 
σύναψη συλλογικών συμβάσεων, μετά την μονο-
μερή, δυσμενή αλλαγή των προσωπικών τους συμ-
βολαίων που τους ώθησε στο να εγγραφούν στην 
ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ.
Στην συνέχεια, λέει η συντεχνία, έγιναν άλλες δύο 
απολύσεις χωρίς προειδοποίηση μια πριν και μια 
μετά την εγγραφή στην συντεχνία. «Η απόφαση μας 
να κατέλθουν οι εργαζόμενοι σε απεργία διαρκείας 
μέχρι την απόσυρση της απόλυσης, είναι απότοκο 
της στάσης της εταιρείας και το τελευταίο μέτρο που 
έχουν οι εργαζόμενοι στην διάθεση τους».
«Επίσης δεν ανταποκρίθηκε θετικά σε πρόταση του 
Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων για αναστολή της 
απόλυσης μέχρι να εξεταστεί στην παρουσία της 
ίδιας και της Συντεχνίας της με ταυτόχρονη άρση της 
απεργίας από μέρους των εργαζομένων και συνέ-
χισε κορυφώνοντας  την αρνητική της στάση και 
απέστειλε στα προσωπικά emails των απεργών, 
επιστολή εκφοβισμού επικαλούμενη ότι η απεργία 
είναι εκτός των πλαισίων του νομού, απειλώντας 
τους ότι αν δεν επιστρέψουν στα καθήκοντα τους 
μέχρι τις 27/03/2023 η εταιρεία θα θεωρούσε ότι 
τελούν σε αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία 
τους» προστίθεται.

ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ: Να προσέλθει σε διάλογο για 
εξεύρεση λύσης της εργατικής διαφοράς

Υπ. Γεωργίας: Οι εξελίξεις στο χαλλούμι 
δείχνουν τον ρόλο ΕΕ στο Κυπριακό

Σ
την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού τή-
ρησης των προδιαγραφών του προϊόντος 
«Χαλλούμι» (Halloumi) / «Hellim» (ΠΟΠ) α-
πό Τ/κ τυροκομείο στα κατεχόμενα στις 28 

Μαρτίου αναφέρεται το Υπουργείο Γεωργίας, ση-
μειώνοντας ότι στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας 
του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδου-
λίδη στο Κυπριακό, αυτού του είδους οι εξελίξεις 
καταδεικνύουν τον ρόλο που δύναται να διαδρα-
ματίσει η ΕΕ.
Σε ανακοίνωση του, το Υπουργείο αναφέρει ότι 
αντίστοιχα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μέχρι 
σήμερα, από τον ίδιο φορέα, για ακόμη 58 τυρο-
κομεία που βρίσκονται στις περιοχές υπό τον απο-
τελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.
Σημειώνεται ότι για να είναι σε θέση το τυροκο-
μείο που έχει εγκριθεί να εμπορεύεται το προϊόν, 
το οποίο παράγει τόσο στην αγορά των περιοχών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας που ελέγχονται από 

την Κυπριακή Κυβέρνηση όσο και στην υπόλοιπη 
Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμέσου της Πράσινης Γραμ-
μής και των νόμιμων σημείων εξόδου της Δημο-
κρατίας, θα πρέπει τόσο οι κτηνοτροφικές εγκατα-
στάσεις που παράγουν γάλα όσο και η τυροκομική 
εγκατάσταση να πληρούν όλα τα πρότυπα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για την υγεία των ζώων και τη δημό-
σια υγεία.
Προς την κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προτίθε-
ται να αναθέσει την υλοποίηση των εν λόγω ελέγχων 
στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου η 
Κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, σε 
ανεξάρτητο φορέα ελέγχου.
Όπως αναφέρεται, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει 
διαχρονικά καταβάλει εντονότατες προσπάθειες για 
την προώθηση του χαλλουμιού ως ΠΟΠ, προκει-
μένου να επωφελούνται από την κατοχύρωσή του 
τόσο Ελληνοκύπριοι όσο και Τουρκοκύπριοι παρα-
γωγοί.

Μ
είωση κατά 6% στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου του 2022 και της 1ης Ιανου-
αρίου του 2100 βλέπει στις προβλέψεις της η Eurostat, η 
στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Η μείωση αυτή αντιστοιχεί 

σε 27,3 εκατομμύρια λιγότερα άτομα. Σύμφωνα με τις ίδιες προβλέ-
ψεις, ο πληθυσμός της Κύπρου αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά μέ-
χρι να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο το 2100.
Όπως αναφέρεται, μετά από τη πτώση που καταγράφηκε το 2020 
και το 2021 λόγω της πανδημίας της COVID-19, ο πληθυσμός της ΕΕ 
άρχισε να ανακάμπτει το 2022.
Επίσης, λόγω της μαζικής άφιξης προσφύγων από την Ουκρανία μετά 
τη ρωσική εισβολή, ο πληθυσμός της ΕΕ υπολογίζεται πως βρισκόταν 
στα 451 εκατομμύρια κατά την 1η Ιανουαρίου του 2023.
Ο πληθυσμός της ΕΕ αναμένεται να φτάσει στο φτάσει στο υψηλότερο 
του σημείο στα 453 εκατομμύρια το 2026, προτού αρχίσει να μειώνε-
ται για να διαμορφωθεί στα 420 εκατομμύρια το 2100.
Οι προβλέψεις της Eurostat συνδυάζουν μια σειρά από εκτιμήσεις με 
βάση τις σημερινές τάσεις γεννητικότητας, θνησιμότητας και μετανά-
στευσης στην ΕΕ.
Σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις, ο πληθυσμός της Κύπρου ο οποίος 
την 1η Ιανουαρίου 2022 βρισκόταν στα 904.705 άτομα αναμένεται 
να αυξηθεί σταδιακά για να φτάσει σχεδόν στα 1.007.739 άτομα το 
2100.
Πανευρωπαϊκά, το ποσοστό των παιδιών και των νέων (0 έως 19 
ετών) αναμένεται να μειωθεί από 20% στις αρχές του 2022 σε 18% 
μέχρι το 2100. Παράλληλα, το ποσοστό των ανθρώπων σε εργάσιμη 
ηλικία (20 έως 64 ετών) αναμένεται να μειωθεί από 59% σε 50% την 
ίδια περίοδο.
Παράλληλα, το μερίδιο των ατόμων που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία 
(65 και άνω) αναμένεται να αυξηθεί. Ειδικότερα, το ποσοστό των ατό-
μων 65 έως 79 ετών αναμένεται να αυξηθεί από 15% στις αρχές του 
2022 κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) στο 17% το 2100. Το ποσοστό 
των ατόμων άνω των 80 ετών αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί, από 
6% σε 15%.
Η Eurostat δεν παρουσιάζει αναλυτικά ποσοστά για την εξέλιξη του 
μεριδίου ανά ομάδα πληθυσμού ανά κράτος μέλος. Οι προβλέψεις σε 
απόλυτους αριθμούς ανά κράτος μέλος είναι διαθέσιμες στην ιστο-
σελίδα της Eurostat.
Η πληθυσμιακή πυραμίδα της ΕΕ (δηλαδή η γραφική αναπαράσταση 
του πληθυσμού ανά φύλο και ηλικία) για το 2022 παρουσιάζει ήδη 
το σχήμα που σχετίζεται με κοινωνίες με υψηλό προσδόκιμο ζωής, 
χαμηλά ποσοστά θνησιμότητας και χαμηλά ποσοστά γεννητικότητας. 
Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό ηλικιακής ομάδας είναι 
αυτό των ατόμων σε ηλικία εργασίας άνω των 50 ετών, ενώ τα ποσο-
στά των νέων κάτω των 20 ετών είναι αισθητά χαμηλότερα.
Η πληθυσμιακή πυραμίδα για το 2100 δείχνει προς την κατεύθυνση 
μιας κοινωνίας που συρρικνώνεται αριθμητικά και γερνά. Η μείωση 
στο ποσοστό των παιδιών και των νέων κάτω των 20 ετών και στο 
ποσοστό των ατόμων σε εργάσιμη ηλικία αναπληρώνεται μόνο εν 
μέρει από τις αυξήσεις στο ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών. Σε 
αντίθεση με την πυραμίδα για το 2022, τα ποσοστά δεν αρχίζουν να 
μειώνονται μετά την ηλικία των 55, αλλά παραμένουν σταθερά μέχρι 
περίπου τα 85 έτη.
Στην κορυφή της πυραμίδας για το 2100, η ηλικιακή ομάδα των 100 
και πάνω διευρύνεται, ενώ οι γυναίκες άνω των 100 αναμένεται πως 
θα αποτελούν το 0,3% του συνολικού πληθυσμού, συγκριτικά με 
0,02% το 2022.

Eurostat: Πότε θα ξεπεράσει το 
1 εκατομμύριο ο πληθυσμός 
της Κύπρου
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εδώ Κύπρος

Στόχος του Γραφείου της 
Επιτρόπου για την Ισότητα 
των Φύλων είναι να μπει σε 
ένα ορθό πλαίσιο η ισότητα 
και να περαστεί το μήνυμα 
ότι όταν υπάρχει ισότητα 
μιλάμε για μια πιο υγιή 
κοινωνία και οικονομία, 
μακριά από στερεότυπα και 
προκαταλήψεις. Στο πλαίσιο 
αυτό, και τα Υπουργεία 
και Υφυπουργεία, θα 
περάσουν από συστηματική 
εκπαίδευση, για τη σημασία 
της ενσωμάτωσης της 
διάστασης των φύλων.

Σ
ε συνέντευξή της στο ΚΥ-
ΠΕ, η νέα Επίτροπος για 
την Ισότητα των Φύλων, 
Τζόζη Χριστοδούλου μί-

λησε για το όραμα και πλάνο της 
τονίζοντας ότι ο συγκεκριμένος 
θεσμός θα πρέπει να θεσμοθετη-
θεί, ενώ είπε ότι κάθε Υπουργείο 
και Υφυπουργείο θα πρέπει να 
δημιουργήσει εσωτερικά το δικό 
του πλάνο για να φθάσουμε τους 
στόχους του Εθνικού Στρατηγικού 
Σχεδιασμού. Είπε επίσης ότι θα 
προωθήσει την ιδέα του του έμ-
φυλου προϋπολογισμού
Παράλληλα ανέφερε ότι θα πρέπει 
να αρχίσουμε να σπάζουμε τα στε-
ρεότυπα, να μιλάμε και με γονείς 
και να βάλουμε τους άνδρες μέσα 
στον αγώνα που ονομάζεται ισό-
τητα των δυο φύλων.
Ερωτηθείσα ποια είναι η κατά-
σταση στην Κύπρο, η κ. Χριστο-
δούλου είπε ότι σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας 
των Φύλων, «δυστυχώς κατατασ-
σόμαστε στη 22η θέση ανάμεσα 
στα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτό δεί-
χνει, δυστυχώς ότι έχουμε πολύ 
δρόμο για να φθάσουμε στην ισό-
τητα των φύλων».
Φαίνεται, σημείωσε, ότι η Κύπρος 
σημειώνει χαμηλούς αριθμούς και 

«είναι θέματα τα οποία θα πρέπει 
να αγγίξουμε με σοβαρότητα και 
πολιτικές με οι οποίες μπορούν να 
εφαρμοστούν ώστε να προχωρή-
σουμε στην ουσιαστική και πλήρη 
ισότητα των φύλων».
Ερωτηθείσα ποιος είναι ο ρόλος 
της Επίτροπου και σε τί μπορεί 
να βοηθήσει, η κ. Χριστοδούλου 
εξήγησε ότι μέσα στο πρόγραμμα 
διακυβέρνησης του Προέδρου της 
Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδου-
λίδη, «έχουμε ως στόχο πρώτα 
από όλα να θεσμοθετηθεί το Γρα-
φείο Επιτρόπου Ισότητας, δηλαδή 
με νομοθεσία να μην είναι ad hoc 
απόφαση του εκάστοτε Προέ-
δρου. Να υπάρχει ο συγκεκριμέ-
νος θεσμός που θα παίξει ρόλο 
συντονιστικό και επιτελικό προς 
την υλοποίηση και εφαρμογή των 
δράσεων που προωθούν την ισό-
τητα των φύλων», είπε.
Στόχος είναι να υπάρχει, όπως 
υπάρχει και σήμερα, ο στρατη-
γικός σχεδιασμός για την ισό-
τητα των φύλων τον οποίο θα 
επιβλέπει το Γραφείο Επιτρόπου 
και θα εργάζεται 
σε συνεργασία με 
όλα τα Υπουργεία 
και Υφυπουργεία 
οριζόν τ ια ώσ τ ε 
να εφαρμόζονται 
οι πολιτ ικές της 
κυβέρνησης που 
αφορούν το θέμα.
Για να γίνει αυτό 
εφικτό, ανέφερε, το Υπουργικό 
Συμβούλιο πριν από περίπου 2 
εβδομάδες, έχει αποφασίσει να 
οριστούν άτομα σε κάθε Υπουρ-
γείο και Υφυπουργείο που θα 
ασχολούνται συγκεκριμένα με το 
θέμα της ισότητας των φύλων και 
θα συνεργάζονται απευθείας με το 
Γραφείο Επιτρόπου.
«Ο στόχος είναι αφού υπάρχει ο 
Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός, 
κάθε Υπουργείο και Υφυπουρ-
γείο να δημιουργήσει εσωτερικά 

το δικό του πλάνο ώστε να φθά-
σουμε τους στόχους του Εθνι-
κού Στρατηγικού Σχεδιασμού είτε 
αυτό αφορά θέματα δικαιοσύ-
νης, θέματα εξωτερικής πολιτικής, 
εργασίας, παιδείας, μεταξύ πολ-
λών άλλων, διότι η έμφυλη διά-
σταση αφορά όλα τα θέματα ορι-
ζόντια, δεν αφορά μόνο τις γυναί-
κες.»
Θέλουμε να προωθήσουμε, 
σημείωσε, συγκεκριμένες πολι-
τικές, συγκεκριμένα μαθήματα, 
προγράμματα που προωθούν την 
ισότητα των φύλων, το σεβασμό 
μεταξύ των δύο φύλων και για να 
καταπολεμηθεί η βία εναντίον των 
γυναικών που είναι μια μάστιγα 
που επηρεάζει και τη χώρα μας, 
σημείωσε. Και τα Υπουργεία και 
Υφυπουργεία, θα περάσουν από 
συστηματική εκπαίδευση, για τη 
σημασία της ενσωμάτωσης της 
διάστασης των φύλων, συμπλή-
ρωσε.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, ανέ-
φερε, «θα κινηθούμε, δηλαδή 
στην πρόληψη και καταπολέμηση 

της βίας, και εδώ 
ε ίναι σημαν τ ικό 
να πω ότι θα δου-
λέψουμε ολιστικά, 
κυκλικά, αν θέλετε, 
και όχι αποσπα-
σματικά διότι το ένα 
θέμα επηρεάζει το  
άλλο. Δηλαδή  πχ,  
για τα θέματα της 

βίας κατά των γυναικών που βρί-
σκονται στο Υπ. Δικαιοσύνης, στο 
Συντονιστικό Φορέα για τη Πρό-
ληψη Καταπολέμηση της Βίας κατά 
των Γυναικών ενώ εργαζόμαστε σε 
αυτόν τον τομέα στην προστασία 
των γυναικών, σε θέματα πρόλη-
ψης, την ίδια ώρα πρέπει να εργα-
ζόμαστε και με τα παιδιά, με τους 
νέους διότι εκεί πρέπει να δημι-
ουργηθεί έμφυλη κουλτούρα, να 
εμπεδωθεί αυτή η έμφυλη κουλ-
τούρα για να μην έχουμε στο μέλ-

λον τέτοιου είδους συμπεριφορές, 
βία και φυσικά να μην υπάρχουν 
θύματα βίας».
Κληθείσα να αναφερθεί σε 
συγκριμένες πολιτικές, μίλησε 
για το παράδειγμα της εργασίας 
και είπε ότι τα άτομα που εργάζο-
νται στη μερική απασχόληση είναι 
γυναίκες.
Εξήγησε ότι λόγω έλλειψης του 
κοινωνικού κράτους όπου θα 
υπήρχαν οι ουσιαστικές δομές 
φύλαξης, για τους γονείς, για τις 
μητέρες όσον αφορά τη φύλαξη 
των παιδιών τους, για ηλικιωμένα 
άτομα και  άτομα με αναπηρία, 
«αυτό που βλέπουμε στην Κύπρο 
αυτή τη στιγμή είναι ότι οι γυναί-
κες επιλέγουν, αφού δεν έχουν 
πού να αφήσουν τα παιδιά τους, 
τους ηλικιωμένους ή τα άτομα με 
αναπηρίες, και λόγω των στερε-
οτύπων αυτές είναι που αναλαμ-
βάνουν τη φροντίδα των ατόμων 
αυτών, επιλέγουν λοιπόν να εργά-
ζονται στη μερική απασχόληση».
Μέσα στο πρόγραμμα διακυβέρ-
νησης του Ν. Χριστοδουλίδη, 
συμπλήρωσε, «θέλουμε να προ-
ωθήσουμε τη δημιουργία εκεί και 
όπου υπάρχει ανάγκη, ουσιαστι-
κών δομών φύλαξης παιδιών, ηλι-
κιωμένων και ατόμων με αναπη-
ρίες, ώστε τα άτομα αυτά να μπο-
ρούν να ζουν με αξιοπρέπεια. Επί-
σης ουσιαστικές δομές φύλαξης 
των παιδιών, κάπου που θα αφή-
νουν οι γονείς με εμπιστοσύνη 
τα παιδιά τους, περισσότερες 
ώρες της ημέρας, ώστε οι γονείς, 
κυρίως οι μητέρες, να μπορούν να 
επανενταχθούν στην πλήρη αγορά 
εργασίας».
Σε παρατήρηση ότι η ισότητα των 
φύλων επηρεάζει και τους άνδρες, 
η κ. Χριστοδούλου είπε πως ένας 
από τους στόχους «είναι να δου-
λέψουμε με τέτοιο τρόπο ώστε και 
οι άνδρες να γίνουν μέρος αυτής 
της προσπάθειας, να σπάσουμε τα 
στερεότυπα.

Λήξαν χαρακτήρισε το συμ-
βάν με την ανάρτηση της 
τουρκικής σημαίας, μαζί με τις 
σημαίες των υπόλοιπων συμ-
μετεχόντων, στην Πλατεία 
Κένεντυ, ο Διευθυντής της 
διοργάνωσης του Cyprus Gran 
Fondo by Skoda.presented 
στην Πάφο Μιχάλης Χατζηιω-
άννου.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο 
κ. Χατζηιωάννου ανέφερε πως 
ως διοργανωτές ενός παγκό-
σμιου αγώνα ζήτησαν την 
άδεια από τον Δήμο Πάφου 
για την τοποθέτηση των 
σημαιών στην πλατεία Κένε-
ντυ, που είναι το σημείο των 
εγγραφών και του κέντρου 
του αγώνα.

Ζητήθηκε, συνέχισε, η τοπο-
θέτηση σημαιών από τις 39 
διαφορετικές χώρες, που συμ-
μετέχουν. Στους αγώνες, είπε, 
ενδεικτικά συμμετέχουν 500 
αθλητές και αθλήτριες από 
τέσσερις ηπείρους και ανά-
μεσα στις χώρες είναι και η 
Τουρκία.

Ως εκ τούτου, συνέχισε, θα 
έπρεπε να υπάρχει και η τουρ-
κική σημαία, προσθέτοντας 
πως «εγκρίθηκε από τον Δήμο 
Πάφου, τοποθετήθηκαν οι 
σημαίες και μετά ενημερώ-
θηκα ότι η τούρκικη σημαία 
κατέβηκε».

Επεσήμανε ωστόσο πως για 
τους διοργανωτές το θέμα 
θεωρείται λήξαν, αφού υπάρ-
χει αυτή η ευαισθησία.

Σημειώνεται πως ο αγώνας 
Cyprus Gran Fondo by Skoda.
presented θεωρείται ο μεγα-
λύτερος ποδηλατικός αγώνας 
στην Κύπρο.

Είπε τέλος πως σε καμία άλλη 
διοργάνωση δεν έχει αφαιρε-
θεί η τουρκική σημαία, σημει-
ώνοντας ωστόσο πως στο εξω-
τερικό οι συνθήκες είναι δια-
φορετικές.

Διευθυντής Cyprus 
Gran Fondo: Λήξαν 
το συμβάν με την 
τουρκική σημαία 
στην Πάφο

Το όραμα και το πλάνο της Επιτρόπου Ισότητας 
Φύλων-«Να σπάσουμε τα στερεότυπα»
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Ο 
γιος ενός εύπορου επιχειρηματία 
και συλλέκτη έργων τέχνης προ-
φυλακίστηκε στο Βέλγιο αφού ο-
μολόγησε ότι σκότωσε τη δεύτε-

ρη σύζυγο του πατέρα του, με την οποία είχε 
οικονομικές διαφορές.
Ο Νίκολας Ούλενς ντε Σχόουτεν, 57 ετών, 
«απέδωσε το έγκλημα σε μια οικογενειακή 
διένεξη, οικονομικού χαρακτήρα» εξήγησε 
η εισαγγελία της Βραβάντης, της γαλλόφω-
νης επαρχίας όπου διαδραματίστηκαν τα 
γεγονότα, την Τετάρτη.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευ-
νας, ο 57χρονος άνοιξε πυρ στοχεύοντας τη 
μητριά του, την 70χρονη Μίριαμ Ούλενς ντε 
Σχόοουτεν, τη στιγμή που εκείνη έβγαινε με 
το αυτοκίνητό της από το σπίτι της οικογέ-
νειας, στο Λασν. Η Μίριαμ οδηγούσε και ο 
σύζυγός της ήταν συνεπιβάτης.
Το αυτοκίνητο του Νίκολας αρχικά συγκρού-
στηκε με το δικό τους. Ο δράστης παραδέ-
χτηκε ότι τους είχε στήσει καρτέρι, αφού τον 
έδιωξαν έπειτα από μια έντονη λογομαχία.

Στη συνέχεια, πυροβόλησε έξι φορές, με 
αποτέλεσμα να σκοτώσει τη Μίριαμ και να 
τραυματίσει τον πατέρα του, τον βαρόνο Γκι 
Ούλενς ντε Σχόουτεν, στο πόδι.
Σήμερα του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωπο-
κτονία και παράβαση του νόμου περί οπλο-
χρησίας και αποφασίστηκε η προφυλά-
κισή του. Ο Νίκολας ντε Σχόουτεν, που στο 
παρελθόν ήταν πράκτορας της Ασφάλειας 
του Κράτους (υπηρεσία πληροφοριών), 
παραδόθηκε μόνος του στην αστυνομία λίγη 
ώρα μετά τη δολοφονία.
Η οικογένεια είναι γνωστή στον επιχειρη-
ματικό κόσμο. Ο βαρόνος Γκι Ούλενς ντε 
Σχόουτεν, που διανύει την 9η δεκαετία της 
ζωής του, ήταν επί 40 χρόνια επικεφαλής 
ενός βιομηχανικού ομίλου, η κύρια δραστη-
ριότητα του οποίου ήταν η παραγωγή ζάχα-
ρης. Στη συνέχεια επεκτάθηκε στους τομείς 
των τροφίμων και της υφαντουργίας, μέσω 
του επενδυτικού ταμείου Artal-Europe, του 
οποίου ήταν ένας από τους κυριότερους 
μετόχους. 

O ακροδεξιός πολιτικός επέστρεψε 
από τη Φλόριντα, όπου διέμενε το 
τελευταίο διάστημα - Ερευνάται 
για την υποκίνηση των βίαιων 
επεισοδίων που ξέσπασαν μετά την 
εκλογική του ήττα

Ο 
πρώην πρόεδρος της Βραζι-
λίας Ζαΐρ Μπολσονάρου  επέ-
στρεψε στη χώρα την Πέμπτη 
για πρώτη φορά μετά την εκλο-

γική του ήττα, η οποία συνοδεύτηκε από 
εκτεταμένα επεισόδια που προκάλεσαν οι 
υποστηρικτές του.
Ο Μπολσονάρο «προ-
σγειώθηκε» στο διεθνές 
αεροδρόμιο της Μπραζί-
λια στις 6.38 π.μ. τοπική 
ώρα, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες παρακολού-
θησης πτήσης από το 
Flightradar24.
Ο ακροδεξιός πολιτικός 
επέστρεψε από τη Φλόριντα, όπου διέ-
μενε τους τελευταίους τρεις μήνες σε μια 
αυτοεξορία, αφού δεν κατάφερε να επα-
νεκλεγεί στις περσινές προεδρικές εκλο-
γές.
Η στρατιωτική αστυνομία βρισκόταν σε 
συναγερμό μέσα και γύρω από το αερο-
δρόμιο, δημιουργώντας σημεία ελέγχου 
στον κεντρικό δρόμο, καθώς περίπου 50 
υποστηρικτές του Μπολσονάρου συγκε-
ντρώθηκαν για να τον υποδεχθούν. Οι 
αρχές είχαν ζητήσει νωρίτερα από τους 
υποστηρικτές να μείνουν μακριά από το 
αεροδρόμιο.
Ένας άνδρας με μοτοσικλέτα που έφερε 
μεγάλη βραζιλιάνικη σημαία απομακρύν-

θηκε από την αστυνομία στο σημείο ελέγ-
χου, ανέφερε το CNN.
Περίπου 200 οπαδοί του τον περίμεναν, 
με σημαίες της Βραζιλίας γύρω από τους 
ώμους τους και τραγουδώντας, εν μέσω 
μιας ασυνήθιστης σε μέγεθος ανάπτυ-
ξης αστυνομικών, σύμφωνα με δημοσιο-
γράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Όμως 
ο Μπολσονάρου έφυγε από το αεροδρό-
μιο χωρίς να απευθυνθεί σε αυτούς. 
Ο Μπολσονάρου, ο οποίος αρνείται ότι 
υποκίνησε βίαιες επιθέσεις στην πρω-
τεύουσα Μπραζίλια στις 8 Ιανουαρίου, 
είναι αντιμέτωπος με έρευνα για την υπο-

τιθέμενη εμπλοκή του σε 
αυτές.
Μιλώντας στο CNN Brasil 
από το αεροδρόμιο του 
Ορλάν το της Φλόρι-
ντα αργά την Τετάρτη, ο 
Μπολσονάρου είπε ότι 
δεν θα ηγηθεί της αντι-
πολίτευσης κατά την επι-
στροφή του - παρά το 

γεγονός ότι συγκέντρωσε υποστήριξη 
από συντηρητικούς ακτιβιστές και ακρο-
δεξιές ομάδες στο διάστημα που βρισκό-
ταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Δεν χρειάζεται να εναντιωθείς σε αυτήν 
την κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση... είναι 
μια αντιπολίτευση από μόνη της», είπε ο 
Μπολσονάρου.
Ο Μπολσονάρου επέστρεψε στη χώρα του 
την ώρα που συνεχίζεται η αντιπαράθεση 
για τα πολυτελή κοσμήματα, αξίας τουλά-
χιστον τριών εκατομμυρίων ευρώ, που 
έλαβε από τη Σαουδική Αραβία ως δώρο 
για τη σύζυγό του. Οι αρχές ερευνούν αν 
παραβίασε τη νομοθεσία επειδή τα έφερε 
στη χώρα χωρίς να τα δηλώσει και έχει 
κληθεί να καταθέσει στι 5 Απριλίου.

Βραζιλία: Επέστρεψε μετά από τρεις μήνες 
ο Μπολσονάρο - «Δεν θα ηγηθώ της 
αντιπολίτευσης» 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
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Βέλγιο: Στη φυλακή γιος βαρόνου 
που ομολόγησε τη δολοφονία της 
μητριάς του 

Η 
νορβηγική αστυνομία α-
νακοίνωσε την Πέμπτη την 
κατάσχεση περίπου 800 
κιλών κοκαΐνης, που εντο-

πίστηκε σε φορτίο με φρούτα στο Ό-
σλο.
«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατά-
σχεση που έχει γίνει ποτέ στη Νορ-
βηγία», τόνισε η αρχηγός της αστυ-
νομίας του Όσλο, Γκρέτε Λιν Μέτλιντ, 
σε συνέντευξη Τύπου.
Η ποσότητα της κοκαΐνης που κατα-
σχέθηκε σ το Όσλο ε ίναι διπλά-
σια εκείνης που έχουν κατασχέσει 
αθροιστικά οι νορβηγικές αρχές την 
τελευταία πενταετία.
Η αρχηγός πρόσθεσε ότι οι έμποροι 
ναρκωτικών εκτιμάται πως θα κέρ-
διζαν αρκετές εκατοντάδες εκατομ-
μύρια νορβηγικές κορώνες (δεκάδες 
εκατομμύρια ευρώ) από την πώληση 
των ναρκωτικών.
Η επιχείρηση της νορβηγικής αστυ-

νομίας που οδήγησε στον εντοπι-
σμό και την κατάσχεση της κοκαΐνης, 
έγινε αυτήν την εβδομάδα σε σημείο 
σ την πρωτεύουσα που δεν έγ ινε 
γνωστό. Αξιοσημείωτο είναι το γεγο-
νός ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις.
Η Γκρέτε Λιν Μέτλιντ είπε ότι, σύμ-
φωνα με το επικρατέστερο σενάριο, 
η κοκαΐνη δεν προοριζόταν για την 
«αγορά» της Νορβηγίας, μιας χώρας 
με πληθυσμό 5,4 εκατομμυρίων 
κατοίκων.
Πριν από λίγες ημέρες, γερμανοί 
τελωνειακοί και αστυνομικοί είχαν 
κατασχέσει στο κρατίδιο του Βραν-
δεμβούργου σχεδόν 1.200 κ ιλά 
κοκαΐνης, που ήταν κρυμμένη σε 
φορτίο με μπανάνες από τη Λατι-
νική Αμερική. Ενημέρωσαν τότε τους 
Νορβηγούς ομολόγους τους ότι από 
την έρευνα προέκυψε πως ένα ανά-
λογο φορτίο είχε σταλεί στη χώρα 
τους.

Νορβηγία: Κατασχέθηκε φορτίο 800 
κιλών κοκαΐνης, αλλά δεν έγιναν 
συλλήψεις 
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Μ
ε τη Ρωσία να προσκρούει ολο-
ένα και περισσότερο στην απο-
μόνωση της Δύσης, οι αποκα-
λύψεις για τις υποθέσεις κυβερ-

νοεπιθέσεων από το Κρεμλίνο έρχονται να 
υπογραμμίσουν τις σκοτεινές πρακτικές του 
Ρώσου προέδρου.
Σύμφωνα με τις τελευταίες αποκαλύψεις, 
που προκύπτουν από διαρροές απόρρητων 
εγγράφων, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιστράτευσε 
μέχρι και μηχανικούς κυβερνοασφάλειας της 
Μόσχας για ανάπτυξη κακόβουλων ενερ-
γειών στο Διαδίκτυο που ευνοούν την παρα-
πληροφόρηση και μεγαλώνουν το εύρος των 
χτυπημάτων σε βάρος της Ουκρανίας.
Ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται μηχανικοί 
λογισμικού εταιρείας κυβερνοασφάλειας με 
τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
 Κάπου στα βορειοανατολικά προάστια της 
Μόσχας βρίσκεται ένα γρα-
φείο που μπορεί να περά-
σει ακόμη κι απαρατήρητο. 
Έξω από αυτό αναγράφεται 
στην πινακίδα: «Επιχειρη-
ματικό κέντρο». Σε κοντινή 
απόσταση υπάρχουν σύγ-
χρονες κατοικίες και ένα 
παλιό νεκροταφείο με πολε-
μικά μνημεία. Πρόκειται για 
περιοχή όπου ο Μέγας Πέτρος, τον οποίο 
ουκ ολίγες φορές τα ξένα ΜΜΕ έχουν παρο-
μοιάσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, εκπαίδευσε 
κάποτε τον πανίσχυρο στρατό του.
Οι μηχανικοί λογισμικού είναι υπάλληλοι της 
ρωσικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας NTC 
Vulkan. Αυτοί είναι οι σύβουλοι του Πούτιν 
στον κυβερνοχώρο, ενισχύοντας τις δυνατό-
τητες του κυβερνοπολέμου.
Χιλιάδες σελίδες μυστικών εγγράφων, που 
φέρνει στο φως της δημοσιότητας η εφημε-
ρίδα Guardian, αποκαλύπτουν πώς οι μηχα-
νικοί εργάστηκαν για τις ρωσικές στρατιω-
τικές υπηρεσίες υποστηρίζοντας τακτικές 
χακαρίσματος και διαδίδοντας την παραπλη-
ροφόρηση.
Το έργο των μηχανικών συνδέεται, συγκε-
κριμένα, με τη ρωσική υπηρεσία ασφαλείας, 
την FSB.
Έγγραφο που διαρρέει συνδέει ένα εργαλείο 
κυβερνοεπίθεσης της Vulkan με τη διαβόητη 
ομάδα των χάκερς, Sandworm, για την οποία 
η αμερικανική κυβέρνηση είπε ότι προκά-
λεσε δύο φορές μπλακ άουτ στην Ουκρανία, 
διέκοψε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Νότια 
Κορέα και κυκλοφόρησε το κακόβουλο λογι-

σμικό Petya που κατέκλυσε ιστότοπους 
ουκρανικών οργανισμών, συμπεριλαμβανο-
μένων τραπεζών, υπουργείων, εφημερίδων 
και εταιρειών ηλεκτρισμού. Με την κωδική 
ονομασία Scan-V, οι μηχανικοί που εργάζο-
νται για λογαριασμό του Πούτιν ψάχνουν για 
ευαίσθητα σημεία στο διαδίκτυο, που στη 
συνέχεια κατοχυρώνονται για χρήση σε μελ-
λοντικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.
Ένα άλλο σύστημα, που χρησιμοποιεί-
ται από τους μηχανικούς της Vulkan, γνω-
στό ως Amezit, αποτελεί σχέδιο επιτήρησης 
του Διαδικτύου σε περιοχές όπου ελέγχει η 
Ρωσία ενώ επιτρέπει την παραπληροφόρηση 
μέσω ψεύτικων λογαριασμών στα κοινωνικά 
δίκτυα. Ένα τρίτο σύστημα που κατασκευά-
στηκε από τη Vulkan, το Crystal-2V, αποτε-
λεί οδηγό εκπαίδευσης για την κατάρριψη 
σιδηροδρομικών, αεροπορικών και θαλάσ-
σιων υποδομών. «Ακρως απόρρητο», μάλι-

στα, χαρακτηρίζεται το λογι-
σμικό που χρησιμοποιείούν 
οι μηχανικοί της Vulkan. 
Τα απόρρητα έγγραφα χρο-
νολογούνται από το 2016 
μέχρι το 2021 κι αποκαλύ-
φθηκαν από πληροφοριο-
δότη ο οποίος εναντιώθηκε 
στον πόλεμο που κήρυξε 
ο Πούτιν στην Ουκρανία. 

Λίγες ημέρες αφότου ξεκίνησε η ρωσική 
εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022, η 
πηγή προσέγγισε τη γερμανική εφημερίδα 
Süddeutsche Zeitung αποκαλύπτοντας ότι η 
FSB βρίσκεται πίσω από το έργο μηχανικών 
της Vulkan.
«Οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν τους κιν-
δύνους αυτού του λογισμικού» επισημαίνει 
ο πληροφοριοδότης και προσθέτει: «Λόγω 
των εξελίξεων στην Ουκρανία, αποφάσισα 
να προχωρήσω σε αποκαλύψεις. Η εται-
ρεία προβαίνει σε κακόβουλες ενέργειες, τη 
στιγμή που η Ρωσία κάνει τραγικά πράγματα 
στην Ουκρανία».
Πέντε υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίω-
σαν την αυθεντικότητα των εγγράφων που 
διέρρευσαν. Την ίδια στιγμή, το Κρεμλίνο δεν 
απάντησε σε εκκλήσεις για σχόλια.
Η διαρροή περιλαμβάνει email, εσωτερικά 
έγγραφα, σχέδια έργων και συμβάσεις. Απο-
καλύπτονται, δε, και πληροφορίες για τις επι-
χειρήσεις του Κρεμλίνου στον κυβερνοχώρο, 
όμως δεν είναι γνωστό εάν τα εργαλεία που 
κατασκεύασε η ομάδα Vulkan έχουν χρησι-
μοποιηθεί για επιθέσεις στην Ουκρανία ή 
αλλού.

Σ
ε εποχές Ψυχρού Πολέμου γυρνά η 
σύγκρουση ΗΠΑ και Ρωσίας μετά τη 
σύλληψη του Ίβαν Γκερσκόβιτς. Πρό-
κειται για την πρώτη σύλληψη Αμε-

ρικανού δημοσιογράφου σε ρωσικό έδα-
φος για κατασκοπεία έπειτα από δεκαετίες.
Το υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε τη 
σύσταση προς τους Αμερικανούς να μην 
ταξιδεύουν στη Ρωσία, ενώ κάλεσε όσους 
ζουν ή εργάζονται εκεί αυτή τη στιγμή να 
εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα.
Ο Λευκός Οίκος εξέφρασε και αυτός την 
«βαθιά ανησυχία του» για τη σύλληψη του 
δημοσιογράφου, ενώ πρόσθεσε ότι οι αμε-
ρικανικές αρχές είναι σε επικοινωνία με 
την εφημερίδα του Γκερσκόβιτς και με την 
οικογένεια του δημοσιογράφου, αλλά με 
τις ρωσικές αρχές για να έλθουν σε επαφή 
οι προξενικές αρχές με τον δημοσιογράφο.
Για το Κρεμλίνο, ο 31χρονος δημοσιογρά-

φος συνελήφθη με ενοχοποιητικά στοι-
χεία στα χέρια του, κάτι που αρνείται η εφη-
μερίδα του, η Wall Street Journal. Πληρο-
φορίες τον θέλουν να ερευνά τις δραστη-
ριότητες της Wagner, της παραστρατιωτι-
κής οργάνωσης που εμπλέκεται και στον 
πόλεμο στη Ρωσία.
Σφοδρή ήταν και η καταδίκη από δημοσιο-
γραφικές οργανώσεις. Οι Δημοσιογράφοι 
χωρίς Σύνορα δήλωσαν θορυβημένοι από 
«αυτό που μοιάζει με αντίποινα». Η οργά-
νωση ήταν αυτή που ανέφερε ότι ο Γκερσκό-
βιτς «έκανε έρευνα για την Wagner».
Δεν τίθεται όμως και ζήτημα ανταλλαγής με 
άλλους κρατούμενους. Ο Ρώσος υφυπουρ-
γός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ είπε ότι 
το ζήτημα «δεν είναι της παρούσης» και ότι 
οι ανταλλαγές κρατουμένων στο παρελθόν 
έχουν πραγματοποιηθεί για πρόσωπα ήδη 
καταδικασμένα.

διεθνή νέα

Ο Μπλίνκεν ζητά από τους Αμερικανούς 
να φύγουν από τη Ρωσία μετά τη 
σύλληψη του δημοσιογράφου

The Guardian: Ο Πούτιν ήθελε με 
κυβερνοπόλεμο να «κατακτήσει τον 
κόσμο» 

Βραζιλία: Έκλεισαν γυναίκα σε τάφο για 
λόγους εκδίκησης - Βρέθηκε ζωντανή 
έπειτα από 10 ώρες

Μ
ια γυναίκα 36 ετών, που την 
έκλεισαν μέσα σε τάφο σε 
κοιμητήριο της Πολιτείας 
Μίνας Ζεράις, βρέθηκε ζω-

ντανή αφού βίωσε ένα απερίγραπτο μαρ-
τύριο επί σχεδόν δέκα ώρες.
Ο συναγερμός σήμανε την Τρίτη από τους 
υπαλλήλους του δημοτικού νεκροτα-
φείου του Βισκόντε ντο Ρίο Μπράνκο, οι 
οποίοι είδαν ίχνη αίματος κοντά σε μια 
ταφική κρύπτη. Ο θάλαμος είχε σφραγι-
στεί πρόσφατα με τούβλα και τσιμέντο, 
όπως ανέφερε η τοπική αστυνομία στην 
ανακοίνωσή της.
«Οι αστυνομικοί άκουσαν εκκλήσεις για 
βοήθεια (σ.σ. μέσα από τον θάλαμο), τρύ-
πησαν τον τοίχο και έβγαλαν μια γυναίκα, 
τραυματισμένη στο κεφάλι και τα χέρια» 
αναφέρει η ανακοίνωση.
Οι δράστες έθαψαν ζωντανή τη γυναίκα 
σε αυτήν την κρύπτη, σε μια κατασκευή 
που δίνει τη δυνατότητα ενταφιασμού 
των νεκρών σε θαλάμους πάνω από το 
επίπεδο του εδάφους. Η αστυνομία 
εκτιμά ότι την είχαν κλείσει εκεί από το 
προηγούμενο βράδυ.
Δύο ύποπτοι, ηλικίας 20 και 22 ετών, 
αναζητούνται ακόμη από τις Aρχές.

Ο αστυνομικός επιθεωρητής που έχει 
αναλάβει την έρευνα, ο Ντιέγκο Κάντιαν 
Άλβες, είπε ότι επρόκειτο πιθανότατα για 
«εκδίκηση» από τα μέλη μιας συμμορίας 
που δραστηριοποιείται στο λαθρεμπόριο 
όπλων και ναρκωτικών.
Η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς ότι 
δύο μασκοφόροι μπήκαν στο σπίτι της 
και την απήγαγαν, αφού χτύπησαν τον 
σύζυγό της. Παραμένει ακόμη στο νοσο-
κομείο αλλά η κατάσταση της υγείας της 
«βελτιώνεται», μετέδωσε ο ειδησεο-
γραφικός ιστότοπος G1, επικαλούμενος 
ιατρικές πηγές.
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οικογένεια

Ιστορίες αγάπης
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΛΑΚΙΏΤΗ

Μ
ε χαρακτηρίζουν πολλά πράγματα, 
σαν άνθρωπος είμαι πολύπλευρη 
και προσαρμοστική. Είμαι κουτσο-
μπόλα, έξυπνη και ετοιμόλογη. Εί-

μαι όμως και αθεράπευτα ρομαντική. Λατρεύω 
να βλέπω ιστορίες αγάπης με ευτυχισμένο τέλος. 
Επίσης μου αρέσει να ακούω για αληθινές ιστο-
ρίες αγάπης. Ιστορίες για έρωτες που μέσα τους 
κρύβουν συμπτώσεις που σου κόβουν την ανά-
σα. Ιστορίες μοιραίες που η τύχη και ζωή παίζουν 
περίεργα παιχνίδια για να φτάσει τελικά δύο ε-
ντελώς άγνωστοι να γίνουν ζευγάρι. Μέσα από 
αμέτρητες συζητήσεις που έχω κάνει για τέτοιες 
ιστορίες αγάπης ξεχώρισα μερικές και σας στις 
παραθέτω.

Μάγδα και Γιώργος
Μια κοπέλα από την Μυτιλήνη και ένας νεαρός 
από το Αίγιο βρέθηκαν στην Ρόδο για την πεν-
θήμερη εκδρομή του σχολείου τους. Μια συνά-
ντηση και συζήτηση λίγων ωρών και ένα τηλέ-
φωνο σταθερό γραμμένο σε μια χαρτοπετσέτα. 
Μεσολάβησε τηλεφωνική επικοινωνία για τρία 
ολόκληρα χρόνια χωρίς καμία συνάντηση. Ο 
καθένας με τις σχέσεις τους μιλάγανε και αντάλ-
λαζαν σκέψεις και απόψεις. Ένα τυχαίο ταξίδι της 
Μάγδας στο Αίγιο σηματοδότησε την αρχή ενός 
μεγάλου έρωτα, τρία χρόνια μετά την πρώτη τους 
και μοναδική συνάντηση στην Ρόδο. Η Μάγδα 
και ο Γιώργος είναι 12 χρόνια παντρεμένοι και 18 
χρόνια ζευγάρι με δύο υπέροχα πλάσματα.

Μαρίνα και Σάκης
Όταν η Μαρίνα στα 18 της αποφάσισε να μάθει 
σαξόφωνο πήγε στο κατάστημα του Σάκη που 
της πρότεινε ένας φίλος της. Ο Σάκης όμως δεν 
την μύησε μόνο στον κόσμο της μουσικής αλλά 
και του έρωτα. Έγιναν ζευγάρι για κάποιο διά-
στημα αλλά η απόσταση και η διαφορά της ηλι-
κίας τους τους χώρισε ως ζευγάρι αλλά όχι σαν 
φίλους. Είχαν πάντα επαφές ακόμα και όταν ο 
Σάκης έλειψε για κάποιο διάστημα στο εξωτε-
ρικό. Στο μεταξύ και οι δύο έφτιαξαν την ζωή τους 
και είχαν και σχεδόν συνομήλικες κόρες. Όταν 
γύρισε από το εξωτερικό άρχισαν να κάνουν 
παρέα ακόμα και εξόδους σε παιδότοπους με τα 
παιδιά τους. Αυτές οι συναντήσεις έγιναν όλο και 
πιο συχνές μέχρι που κατάλαβαν πως απολάμβα-
ναν πολύ ο ένας την παρέα του άλλου και θα ήθε-
λαν να είναι και πάλι μαζί. Είχαν χωρίσει ο Σάκης 
από τον γάμο του ένα χρόνο πρίν και η Μαρίνα 
πολλά χρόνια πριν τον πατέρα της κόρης της. Έτσι 
μετά από 24 χρόνια από την πρώτη τους γνωρι-
μία αποφάσισαν να γίνουν ξανά ζευγάρι και επι-
σφραγίστηκε με την γέννηση της κόρης τους που 
σήμερα είναι 7 ετών.

Άννα και Θανάσης
Αυτή η ιστορία μετράει μισό αιώνα ζωής και 
είναι από τις περιπτώσεις που η πεθερά ζήλεψε 
την ομορφιά και τις χάρες της νύφης και απο-
φάσισε πως ήταν η ιδανική σύντροφος για τον 
γιο της. Φορτωμένη με πολλά πράγματα όταν η 

κυρά Θοδώρα βρέθηκε μέσα στον οδοντωτό, 
μια ευγενική και όμορφη νέα κοπέλα προθυμο-
ποιήθηκε να την βοηθήσει. Σε όλη την διαδρομή 
συζητούσαν και η κυρά Θοδώρα την λάτρεψε. 
Έμαθε όλα όσα ήθελε και μετά την συνάντηση 
τους φρόντισε να φτάσει στο σπίτι της η πρόταση 
γάμου. Ο Θανάσης εμπιστευόταν την γνώμη της 
μητέρας του και ήταν σίγουρος ότι η επιλογή της 
μητέρας του θα ήταν σωστή. Δεν έπεσε έξω και 
η πρώτη τους συνάντηση άφησε και στους δύο 
τις καλύτερες εντυπώσεις. Ο γάμος ορίστηκε 
από την πρώτη κιόλας στιγμή και η Άννα με τον 
Θανάση έζησαν ευτυχισμένοι μισό αιώνα ζωής. 
Απέκτησαν 5 παιδιά και μόνο ο θάνατος ήταν 
αυτός που μπόρεσε να τους χωρίσει.

Μαρία και Παύλος
Η Μαρία μετά από έναν άσχημο χωρισμό απο-
φασίζει να επισκεφτεί την γιαγιά της στην Πάρο. 
Θέλει να βάλει σε μια τάξη την ζωή της και τις 
σκέψεις της και να δει και την γιαγιά της που τόσο 
πεθύμησε. Ο Σεπτέμβρης φτάνει στο τέλος του 
και αφού οι υποχρεώσεις της το επιτρέπουν 
στις 26 Σεπτεμβρίου επιβιβάζεται στο Σάμινα. 
Δυστυχώς το καράβι δεν φτάνει ποτέ στον προ-
ορισμό του και λίγο πριν το λιμάνι της Παροι-
κίας στο σημείο Πόρτες προσκρούει σε βράχια 
και σε πολύ λίγη ώρα αρχίζει να βυθίζεται. Επι-
κρατεί πανικός μέσα σε πλήρη συσκότιση και 
άνθρωποι αρχίζουν να βουτούν στην φουρτου-
νιασμένη θάλασσα των 8 μποφόρ. Οι πρώτοι 
που φτάνουν στο σημείο είναι οι ψαράδες του 
νησιού. Ο Παύλος είναι καθισμένος στην θέση 
του έχοντας βάρδια στο λιμεναρχείο της Πάρου. 
Από τον ασύρματο ενημερώνεται για το ναυά-
γιο και αμέσως ακολουθεί το πρωτόκολλο που 
ορίζει για τέτοιες περιπτώσεις. Αποφασίζει να 
συμμετάσχει ενεργά στην διάσωση και βρίσκε-
ται σε λέμβο του λιμενικού η οποία σπεύδει στο 
σημείο του ναυαγίου. Επικρατεί πανικός, στην 
θάλασσα βρίσκονται εκατοντάδες άνθρωποι, 
δυστυχώς κάποιοι δεν ζουν. Στην δική του λέμβο 
καταφέρνει μεταξύ των άλλων να ανεβάσει και 
την Μαρία που κλαίει απαρηγόρητη. Χωρίς να το 
θέλει ο Παύλος δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του 
από πάνω της. Και στιγμιαία αποφασίζει να γίνει 
ο φύλακας άγγελος της. Φτάνοντας στο λιμάνι 
την σκεπάζει με μια κουβέρτα και της προσφέρει 
ένα ζεστό ρόφημα. Όταν βρέθηκε στην ασφά-
λεια της στεριάς η Μαρία σταμάτησε να κλαίει 
και πρόσεξε τον Παύλο που την κοίταζε γλυκά. 
Τηλεφώνησε στους συγγενείς της από το τηλέ-
φωνο του Παύλου και μετά τις πρώτες βοήθειες 
βρέθηκε στο σπίτι της γιαγιάς της να παρακολου-
θεί με αγωνία στην τηλεόραση τις εξελίξεις. Ο 
Παύλος μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες μετέφερε 
ζωντανούς και νεκρούς στο λιμάνι και το μόνο 
που ζέσταινε την καρδιά του ήταν η μορφή της 
Μαρίας που έδωσαν υπόσχεση να βρεθούν. Ο 
Παύλος και η Μαρία έγιναν ζευγάρι και το μόνο 
μελανό στοιχείο της σχέσης τους είναι το ναυάγιο 
που θα τους στοιχειώνει αλλά παράλληλα έγινε 
και αιτία να συναντηθούν.

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

Οι ειδικοί αποκαλύπτουν: Γιατί τα 
νήπια γίνονται ενοχλητικά;

Ό
χι δεν είναι η φαντασία σας. Πράγ-
ματι, τα νήπια μπορούν να γίνουν 
ιδιαίτερα ενοχλητικά και η επιστή-
μη μπορεί να μας εξηγήσει που ο-

φείλονται μερικές από τις πιο ενοχλητικές τους 
συμπεριφορές. Μάλιστα, οι ειδικοί επισημαί-
νουν ότι είναι ιδιαίτερα φυσιολογικό εάν οι 
γονείς αισθάνονται εξοργισμένοι ανά διαστή-
ματα ενώ εξίσου φυσιολογικές είναι και οι συ-
μπεριφορές των νηπίων ανεξάρτητα από τον 
εκνευρισμό που μπορούν να προκαλέσουν.

Όλα ξεκινούν στα… «τρομερά 2»
Υπάρχει λόγος που στην ηλικία των δύο ετών 
δόθηκε ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός. 
Είναι κατά τη διάρκεια αυτής της ηλικίας που 
τα νήπια αρχίζουν να δείχνουν μια πλευρά του 
εαυτού τους, που δεν είχατε δει στο παρελθόν. 
Μερικές φορές, η εξέλιξη που εκτυλίσσεται 
μπροστά στα μάτια των γονιών είναι εντυπω-
σιακή. Άλλες πάλι μπορεί να είναι αρκετή για 
να σας κάνει να… τραβήξετε τα μαλλιά σας.
Και όσο ενοχλητική και αν φαίνεται η συμπε-

ριφορά των παιδιών εκείνη την περίοδο, μπο-
ρείτε να νιώσετε λίγο καλύτερα γνωρίζοντας 
ότι ο τρόπος με τον οποίο ενεργούν τα νήπια 
είναι απλώς ένα στάδιο, που θα ξεπεράσουν 
μεγαλώνοντας καθώς θα αναπτύσσονται γνω-
στικά.

Νήπια υψηλών ταχυτήτων
Κατά την νηπιακή φάση, ο εγκέφαλος των 
παιδιών αναπτύσσεται ραγδαία και τότε δια-
μορφώνεται η θεωρία του νου. Η συγκεκρι-
μένη θεωρεί επιτρέπει στους ανθρώπους να 
κατανοήσουν ότι οι άλλοι έχουν διαφορετικές 
πεποιθήσεις και επιθυμίες από τις δικές μας. 
Αυτό είναι κάτι με το οποίο τα μωρά δεν γεν-
νιούνται. Χρειάζεται μεγάλη γνωστική ανά-
πτυξη για να αποκτήσουν την συγκεκριμένη 
ικανότητα τα παιδιά.
Τόσο πολύ που, ενώ αρχίζει να ενισχύεται και 
να διαμορφώνεται κατά τη νηπιακή ηλικία, 
μόνο όταν τα παιδιά φτάσουν μεταξύ τεσσά-
ρων ή πέντε ετών θα έχουν αποκτήσει πλή-
ρως. Στο γεγονός αυτό πιθανότατα οφείλεται η 
αυξημένη κοινωνικότητα των νηπίων, συγκρι-
τικά με παιδιά που ανήκουν σε μικρότερη ηλι-
κιακή ομάδα.
Επομένως, τα νήπια μπορεί να παρουσιάζουν 
ενοχλητική συμπεριφορά σποραδικά, αλλά 

όλα είναι επειδή προσπαθούν να καταλάβουν 
τους κοινωνικούς περιορισμούς και πώς να 
αλληλεπιδράσουν με επιτυχία με τους άλλους. 
Και όλα αυτά επηρεάζονται από τον αναπτυσ-
σόμενο εγκέφαλο και τους νευροδιαβιβαστές 
που ενεργοποιούνται με εκπληκτικούς ρυθ-
μούς κατά τη διάρκεια της νηπιακής ηλικίας.

Ζητούν προσοχή
Ένας από τους λόγους που τα νήπια μπορεί 
να γίνουν ενοχλητικά είναι επειδή αναζητούν 
την προσοχή από τους γονείς τους. Και ενώ τα 
νήπια θα προτιμούσαν να έχουν θετική προ-
σοχή, θα τραβήξουν αρνητική προσοχή εάν 
δεν υπάρχει κάτι άλλο. Συγκεκριμένα, όταν τα 
νήπια νιώθουν ότι οι γονείς τα παραμελούν ή 
ότι δεν τους δίνουν αρκετό χρόνο, τότε είναι 
πολύ πιθανό να ενεργήσουν αρνητικά μόνο 
και μόνο για να σας αποσπάσουν την προ-
σοχή.
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό παρατηρώντας 
το παιδί να βρείτε τι είναι αυτό ακριβώς που 
χρειάζεται έτσι ώστε να μειωθούν τα περιστα-

τικά ενοχλητικής συμπεριφοράς.

Διεκδικούν την ανεξαρτησία τους
Όταν τα παιδιά φτάνουν στο στάδιο του 
νηπίου, ξεκινούν το ταξίδι τους για να γίνουν 
ανεξάρτητα. Και επειδή είναι ένα ταξίδι ανακά-
λυψης μέσω δοκιμής και λάθους, σίγουρα θα 
υπάρξουν κάποια κοινωνικά και συναισθημα-
τικά εμπόδια στην πορεία. Σύμφωνα με τους 
ειδικούς, όταν τα νήπια διεκδικούν την ανεξαρ-
τησία τους, θέλουν να δοκιμάζουν νέα πράγ-
ματα με συνέπεια.
Αυτή είναι μια συναρπαστική περίοδος για 
τα νήπια γιατί νιώθουν ότι η περιπέτεια είναι 
διαθέσιμη σε κάθε ευκαιρία. Και ενώ υπάρχει 
ενθουσιασμός, υπάρχει επίσης πιθανότητα να 
νιώσουν φόβο ή αμηχανία εξαιτίας της πρω-
τοφανούς ανεξαρτησίας κάτι που είναι πιθανό 
να προκαλέσει άγχος αποχωρισμού και συναι-
σθηματικές εκρήξεις επικών διαστάσεων.
Αν και αυτό το στάδιο μπορεί να είναι λίγο ενο-
χλητικό για τους γονείς, είναι απαραίτητο για 
τα παιδιά καθώς θα μάθουν να δρουν αυτό-
νομα.
 Και αν οι γονείς είναι εκεί για να υποστηρίξουν 
τα νήπια όταν το χρειάζονται περισσότερο, 
τόσο λιγότερο ενοχλητική θα είναι η συμπερι-
φορά των παιδιών.

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 παι-
διά συμπεριφέρονται σαν τα σκυλιά – δείχνουν 
την αγάπη τους και θέλουν να είναι πάντα κοντά 
σου. Όταν όμως πλησιάζουν την εφηβεία αρχί-
ζουν να συμπεριφέρονται 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 χρειά-
ζεται και εσένα και την αγάπη σου. Απλά πρέ-
πει να αλλάξεις τον τρόπο προσέγγισης. Να 
είσαι πάντα διαθέσιμος/η και να του δίνεις την 
ευκαιρία να έρχεται κοντά σου. Κι όταν έρχεται, 
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 οικονο-
μικά ή κάτι άλλο; Ποιος είναι ο πιο δυναμικός 
τομέας στο γάμο σου; Τι κάνεις για να βαστάξει 
ο γάμος σου και να γίνει πιο σταθερός; Ζήτησε 
από τον άντρα σου ή από τη γυναίκα σου να 
απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις καθώς κάθεστε 
κάτω οι δυο μαζί για να κάνετε το check up του 
γάμου σας. 

Είσαι ευχάριστος τύπος για να ζει 
κανείς μαζί σου;
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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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υγεία

Μ
έσα από τις το-
μογραφίες του ε-
γκεφάλου φάνη-
κε σύμφωνα με 

έρευνα ότι τα ενέσιμα μπότοξ 
στο μέτωπο μεταβάλλουν τη 
χημεία του εγκεφάλου, επη-
ρεάζοντας τον τρόπο με τον ο-
ποίο οι άνθρωποι (που έχουν 
κάνει μπότοξ) ερμηνεύουν τα 
συναισθήματα.
Το μπότοξ είναι ένα ενέσιμο 
προϊόν που μειώνει προσω-
ρινά ή εξαλείφει τις λεπτές 
γραμμές και τις ρυτίδες 
του προσώπου.
Σύμφωνα με την Αμε-
ρικανική Εταιρεία Πλα-
σ τ ικών Χε ιρουρ-
γών,  σ τ ι ς  ΗΠΑ 
καταγράφηκαν το 
2020 4.401.536 
ε π ε μ βά σ ε ι ς  μ ε 
Botox.
Οι ενέσεις Botox έχουν 
αυξηθε ί κατά 459% 
από το 2000, απο-
τελώντας την πιο 
κο ι ν ή  ε λ ά χ ισ τ α 
επεμβατική αισθη-
τική επέμβαση.
Καθώς όλο και περισ-
σότεροι άνθρωποι στις 
ΗΠΑ κλείνουν ραντε-
βού γ ια να κάνουν 
μπότοξ ,  οι  ερευ -
νητ έ ς  διερωτήθη-
καν πώς η προσωρινή 
παράλυση των μυών 
του προσώπου που 
προκύπτει από τη θερα-
πεία επηρεάζει την ικανό-
τητα ενός ατόμου να ερμη-
νεύει τα συναισθήματα.
Ερευνητές του Πανεπισ τη-
μίου Ir v ine της Καλιφόρ-
νια και μιας εταιρείας βιοτε-
χνολογίας που παρασκευά-
ζει Botox, πραγματοποίησαν 
μαγνητικές τομογραφίες σε 
10 γυναίκες ηλικίας μεταξύ 
33 και 40 ετών.
Οι μαγνητικές έγ ιναν τόσο 
πριν οι γυναίκες κάνουν μπό-
τοξ στο μέτωπό τους όσο και 
δύο έως τρε ις εβδομάδες 
μετά, ώστε να συγκριθούν οι 

αντιδράσεις του εγκεφάλου 
σε εικόνες που προκαλούν 
συναισθήματα.
Κατά τη διάρκεια των μαγνη-
τικών, στις γυναίκες παρου-
σ ιάσ τ ηκαν  φ ωτογραφίε ς 
χαρούμενων, θυμωμένων 
και ουδέτερων προσώπων 
και τους ζητήθηκε να ερμη-
νεύσουν το συναίσθημα που 
έβλεπαν.
Οι ερευνητές διαπίσ τωσαν 
ότι μετά το μπότοξ, η εγκε-
φαλική δραστηριότητα των 

γυναικών με ταβλήθηκε 
στην αμυγδαλή (ένα τμήμα 
του εγκεφάλου που εμπλέ-

κε ται σ τη βίωση των 
συναισθημάτων) όταν 
κοίταζαν θυμωμένα 
και χαρούμενα πρό-

σωπα.
Οι ερευνητές παρατή-
ρησαν ότι η προσω-
ρινή παράλυση των 
μυών του προσώπου 

που προκαλείται από 
το μπότοξ εμποδίζει την 

ικανότητα του ατόμου να 
δείχνει τα συναισθήματα 

που εκφράζονται μπρο-
στά του, μεταβάλλοντας 
έτσι τη χημεία του εγκε-

φάλου του.
Η πιο πρόσφατη μελέτη 
έρχεται εν μέσω πολλών 

ερευνών που δείχνουν 
πώς το μπότοξ επηρεά-
ζει τα συναισθήματα ενός 

ατόμου.
Αν και συνήθως συνδέε-
ται με αισθητικές διαδικα-
σίες, η ικανότητα του μπότοξ 
να εμποδίζει την κίνηση των 
μυών έχει χρησιμοποιηθεί 
για τη θεραπεία ημικρανιών, 
σπασμών στον αυχένα, εφί-
δρωσης, υπερδραστήριων 
κύστεων, τεμπέλικα μάτια και 
άλλων μυϊκών παθήσεων.
Προηγούμενες έρευνες έχουν 
δείξει ότι οι ενέσεις μπότοξ 
μπορούν να βοηθήσουν στη 
μείωση της κατάθλιψης και να 
βοηθήσουν τους άνδρες να 
αποκαταστήσουν τη στυτική 
τους λειτουργία.

Π
ολλές μελέτες έχουν αναδείξει την ισχυρή 
σχέση που συνδέει την υγεία της καρδιάς 
με τις διατροφικές μας συνήθειες κι αυτή 
η σχέση έχει δύο όψεις: Μια ομάδα «ένο-

χων» τροφίμων μπορεί να θέσει την καρδιαγγειακή 
υγεία σε κίνδυνο, ενώ αντίθετα υπάρχουν τροφές 
που μπορούν να λειτουργήσουν σαν ασπίδα για την 
καρδιά, προφυλάσσοντάς μας από σοβαρούς κιν-
δύνους.
Ανάμεσα σε αυτά τα ωφέλιμα τρόφιμα, ιδιαίτερη 
θέση φαίνεται πως κατέχει ένα αγαπημένο σνακ, οι 
ξηροί καρποί, οι οποίοι σύμφωνα με νέα ανασκό-
πηση, που δημοσιεύεται στο Food and Nutrition, 
μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό σύμμαχο ενά-
ντια στις καρδιαγγειακές νόσους και τον κίνδυνο 
θανάτου από καρδιοπάθεια.
Μια μεικτή ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστή-
μιο του Όσλο και το Ινστιτούτο Karolinska της Στοκ-
χόλμης προχώρησαν στη μεγαλύτερη ανασκόπηση 
μελετών που έχει διεξαχθεί σχετικά με την καρδιαγ-
γειακή υγεία. Εξετάζοντας τα ευρήματα 60 μελετών, 
που περιλάμβαναν 1,9 εκατομμύρια συμμετέχοντες, 
διερεύνησαν τη συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης 
ξηρών καρπών και σπόρων και του κινδύνου καρδι-
οπάθειας, καρδιαγγειακής νόσου, εγκεφαλικού επει-

σοδίου και διαβήτη τύπου 2.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν τις 
μεγαλύτερες ποσότητες, δηλαδή περίπου μία χού-
φτα ή 30 γρ. την ημέρα, αντιμετώπιζαν 19% μειω-
μένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και 23% μειω-
μένο κίνδυνο θανάτου εξαιτίας αυτής, ενώ είχαν και 
18% λιγότερες πιθανότητες να υποφέρουν από καρ-
διοπάθεια και 25% μειωμένο κίνδυνο θανάτου από 
αυτή. Παράλληλα, η πρόσληψη αυτής της ποσότητας 
καθημερινά φαίνεται να μειώνει σημαντικά τον κίν-
δυνο θανάτου από έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισό-
διο κατά 25%.

Τα σνακ που προστατεύουν την καρδιά – 30 
γρ. την ημέρα αρκούν

Mπότοξ: Επηρεάζει τον έλεγχο 
των συναισθημάτων στον 
εγκέφαλο

Η 
κατανάλωση μόνο ενός γεύματος την ημέρα σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας σε 
ενήλικες 40 ετών και άνω, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the 
Academy of Nutrition and Dietetics. Η παράλειψη πρωινού σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο 
θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα και η έλλειψη μεσημεριανού γεύματος ή δείπνου 

με θνησιμότητα από όλες τις αιτίες.
Ακόμη και μεταξύ των ατόμων που τρώνε τρία γεύματα ημερησίως, η κατανάλωση δύο παρακείμενων 
γευμάτων με διαφορά μικρότερη ή ίση με 4,5 ώρες μεταξύ τους σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο θανά-
του από όλες τις αιτίες.
«Σε μια εποχή που η διαλείπουσα νηστεία διαφημίζεται ευρέως ως λύση για την απώλεια βάρους, τη 
μεταβολική υγεία και την πρόληψη ασθενειών, η μελέτη μας είναι σημαντική για το μεγάλο τμήμα των 
Αμερικανών ενηλίκων που τρώνε λιγότερα από τρία γεύματα κάθε μέρα. Η έρευνά μας αποκάλυψε ότι 
τα άτομα που τρώνε μόνο ένα γεύμα την ημέρα έχουν περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από εκεί-
νους που είχαν περισσότερα καθημερινά γεύματα.
Μεταξύ αυτών, οι συμμετέχοντες που παραλείπουν το πρωινό τους έχουν περισσότερες πιθανότητες 
να αναπτύξουν θανατηφόρα καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ όσοι παραλείπουν το μεσημεριανό γεύμα 
ή το βραδινό αυξάνουν τον κίνδυνο θανάτου από όλες τις αιτίες», σημείωσε ο επικεφαλής συγγραφέας 
Yangbo Sun, από το University of Tennessee Health Science Center, στο Μέμφις των ΗΠΑ. «Με βάση 
αυτά τα ευρήματα, συνιστούμε να τρώτε τουλάχιστον δύο έως τρία γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέ-
ρας».
Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από μια ομάδα περισσότερων από 24.000 Αμερικανών ενηλίκων 40 
ετών και άνω που συμμετείχαν στην Εθνική Έρευνα Εξέτασης Υγείας και Διατροφής (NHANES) μεταξύ 
1999 και 2014. Η NHANES, μια συνεχιζόμενη, εθνικά αντιπροσωπευτική έρευνα για την υγεία του πλη-

θυσμού των ΗΠΑ, το συλλέγει ένα ευρύ φάσμα δεδομένων που σχετίζονται με την 
υγεία για να αξιολογήσει τη διατροφή, τη γενική υγεία, το ιστορικό ασθένειας 

και τις συμπεριφορές υγείας κάθε δύο χρόνια. Οι διατροφικές συμπερι-
φορές αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας 24ωρη ανάκληση. Ο θάνα-

τος και οι υποκείμενες αιτίες θανάτου εξακριβώθηκαν από τη 
σύνδεση με τα αρχεία θανάτου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Η αιτία των 4.175 θανάτων που εντοπίστηκαν σε αυτήν 
την ομάδα (878 από καρδιά) επιβεβαιώθηκε από το 

Αρχείο Συνδεδεμένης Θνησιμότητας Δημόσιας Χρή-
σης NHANES. Οι ερευνητές παρατήρησαν ορισμένα 

κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των συμμετεχό-
ντων που έτρωγαν λιγότερα από τρία γεύματα 
την ημέρα (περίπου το 40% των ερωτηθέντων) 
-ήταν πιο πιθανό να είναι νεότεροι, άνδρες, 
να έχουν λιγότερη μόρφωση και χαμηλό-
τερο οικογενειακό εισόδημα, να καπνίζουν, 
να πίνουν περισσότερο αλκοόλ και να κατα-
ναλώνουν τρόφιμα με λιγότερα θρεπτικά 
συστατικά.

Η παράλειψη γευμάτων μπορεί να συνδέεται 
με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας
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ιστορίες

Η προπαρασκευή του απελευθερωτικού αγώνα 
σηματοδοτείται, ουσιαστικά, με τον όρκο της 7ης 
Μαρτίου 1953 που έδωσαν δώδεκα πρωτεργάτες. 
Το ιστορικό έγγραφο του όρκου υπογράφεται 
από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ ,́ από τον τότε 
Συνταγματάρχη ε.α. Γεώργιο Γρίβα, τον δικηγόρο 
Σωκράτη Λοϊζίδη και από άλλους αγωνιστές.

Η 
στρατιωτική ηγεσία του απελευθερωτικού α-
γώνα ανατέθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο και Ε-
θνάρχη Μακάριο στον Γεώργιο Γρίβα, που πήρε 
το επαναστατικό όνομα «Διγενής» και έφθασε, 

με κάθε μυστικότητα, στην Χλώρακα της Πάφου, στις 10 
Νοεμβρίου 1954.
Αμέσως μετά, καταρτίσθηκαν τα σχέδια συγκρότησης 
ομάδων και τα προγράμματα εκπαίδευσης και δράσης. 
Παρουσιάσθηκαν δυσχέρειες ως προς την εξασφάλιση 
υλικού, ιδιαίτερα όταν, την νύκτα της 25ης Ιανουαρίου 
1955, το βρετανικό αντιτορπιλικό «Κόμετ» συνέλαβε, 
στην περιοχή Πάφου, το ιστιοφόρο «Άγιος Γεώργιος» που 
μετέφερε όπλα και πυρομαχικά. Κυβερνήτης του ιστιο-
φόρου ήταν ο Ευάγγελος Λουκά-Κουταλιανός από την 
Σαλαμίνα Αττικής, με πλήρωμα τους Μ. Αλιφραγκή από 
την Σαντορίνη και Μ. Χριστοδουλάκη από την Χαλκιδική. 
Μαζί τους ήταν κι ο πλοιοκτήτης Α. Μέλλος από τον Πόρο 
και ο Α. Καραδήμας από την Λειβαδιά. Όλοι αυτοί, καθώς 
και ορισμένοι Κύπριοι, μέλη της ομάδας υποδοχής, κατα-
δικάσθηκαν σε βαριές ποινές φυλάκισης.
Ο κύριος αντιστασιακός φορέας είχε πάρει, στις 13 Ιανου-
αρίου 1955, τον τίτλο Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνι-
στών (Ε.Ο.Κ.Α.), που έμελλε να γίνει ο θρύλος του απελευ-
θερωτικού αγώνα 1955-1959.

Έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα
Στις 00.30 της 1ης Απριλίου 1955, ξημερώματα Παρα-
σκευής, η Λευκωσία και άλλες πόλεις του νησιού ξύπνη-
σαν από ισχυρές εκρήξεις βομβών και αυτοσχέδιων μηχα-
νισμών, που τοποθετήθηκαν σε κατοχικές εγκαταστάσεις 
και σε κυβερνητικά κτίρια.
Εκείνη την νύκτα, ο Γρηγόρης Αυξεντίου κτύπησε με την 
ομάδα του τις αγγλικές βάσεις στην Δεκέλεια, με απο-
στολή να προκαλέσει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος 
και συσκότιση σ’ όλο το νησί. Ένα μέλος της ομάδας του, 
ο Μόδεστος Παντελής από το Λιοπέτρι, ήταν ο πρώτος 
νεκρός. Σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία, ενώ επιχειρούσε 
να καταστρέψει ηλεκτροφόρα καλώδια. Ο Μάρκος Δρά-
κος, με την ομάδα «Αστραπή», ανατινάσσει τμήμα του 
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος, ενώ, ταυτόχρονα, ανατινάσ-
σονται κτίρια της Αρχιγραμματείας (κεντρικά κυβερνητικά 
γραφεία), αστυνομικοί σταθμοί, κ.ά. Εκρήξεις δονούν, 
επίσης, την Αμμόχωστο, την Λεμεσό, την Λάρνακα και 
την επισταθμία της Επισκοπής. Με την αυγή της 1ης Απρι-
λίου κυκλοφορεί η πρώτη προκήρυξη του Αρχηγού της 
Ε.Ο.Κ.Α., Διγενή, που τελειώνει με την φράση: «Εμπρός 
όλοι μαζί για την λευτεριά της Κύπρου μας».
Η δράση της Ε.Ο.Κ.Α., που συνεχιζόταν με διαρκώς εντει-
νόμενο ρυθμό, προκάλεσε την κατάπληξη των δυνάμεων 
κατοχής και κίνησε τον θαυμασμό των ελευθέρων ανθρώ-
πων όλου του κόσμου. Ο Αγγλος Κυβερνήτης Ρ.Π. Αρμιτέιζ 
αντέδρασε με την θέσπιση νόμου, στις 15 Ιουλίου 1955, 
για συλλήψεις και προσωποκρατήσεις χωρίς δίκη και για 
δημιουργία ειδικών κρατητηρίων.
Τέτοια κρατητήρια έγιναν, αρχικά, στις κεντρικές φυλακές 
Λευκωσίας, και, λίγο αργότερα, στο μεσαιωνικό κάστρο 
της Κερύνειας, από όπου έγινε η τολμηρή απόδραση 16 
αγωνιστών της Ε.Ο.Κ.Α.
Ύστερα από αυτό το γεγονός, ιδρύθηκαν τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης ή κρατητήρια στην Κοκκινοτριμιθιά, στην 
Πύλα, στο Πολέμι, στο Μάμμαρι, στο Πυρόι, στην Λίμνη, 
στην Αγύρτα και στην Πέργαμο, όπου φυλακίσθηκαν, σε 
διάφορες περιόδους, περίπου 3.000 Κύπριοι. Οι κρατού-
μενοι πραγματοποιούσαν εντυπωσιακές εξεγέρσεις και 

αποδράσεις, ενώ πολλοί θάλαμοι αστυνομικών σταθμών 
είχαν μεταβληθεί σε χώρους βασανιστηρίων.

Ο Στρατάρχης Χάρτιγκ
Κατά την διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα, 
συγκρούσεις και οδομαχίες είχαν γίνει σχεδόν καθημε-
ρινό φαινόμενο. Οι έλεγχοι, τα μπλόκα και οι συλλήψεις, 
έστω και με ασήμαντη αφορμή, είχαν ως αποτέλεσμα πολ-
λοί αγωνιστές να οδηγούνται καθημερινά στα κρατητήρια 
των φυλακών ή ακόμη και στην αγχόνη.
Τα σκληρά αποικιακά μέτρα των δυνάμεων κατοχής όχι 
μόνο δεν αποδυνάμωσαν τον μαχόμενο κυπριακό ελληνι-
σμό, αλλά, αντίθετα, είχαν ως αποτέλεσμα να πυκνώσουν 
οι τάξεις των αγωνιστών και να γίνουν πιο οργανωμένα 
και πιο αποτελεσματικά τα κτυπήματα εναντίον του κατα-
κτητή. Ενώπιον αυτής της κατάστασης, οι Αγγλοι αποφάσι-
σαν ριζική αλλαγή της στάσης τους, επιλέγοντας πλέον την 
στρατιωτική αναμέτρηση. Έτσι αντικατέστησαν τον Κυβερ-
νήτη Αρμιτέιζ με τον σκληροτράχηλο στρατάρχη σέρ Τζών 
Χάρτιγκ, που έφτασε αποφασισμένος να συντρίψει τους 
μαχόμενους Κυπρίους διά πυρός και σιδήρου.
Λίγες μέρες μετά την άφιξη του νέου Κυβερνήτη, επτά 
αντάρτες, με επικεφαλής τον καταζητούμενο Γρηγόρη 
Αυξεντίου που είχε το επαναστατικό όνομα Ζήδρος, κατέ-
βηκαν από το κρησφύγετο του Πενταδακτύλου, επέδρα-
μαν στο Λευκόνοικο, κατέλαβαν αστυνομικό σταθμό και 
άρπαξαν τον οπλισμό του. Μαζί με τον Αυξεντίου ήταν και 
ο Στυλιανός Λένας από τα Χανδριά, που έπεσε, αργότερα, 
στο Τρόοδος.
Στις 15 Δεκεμβρίου 1955, έπεσε σε μάχη κοντά στους 
Σόλους ο Χαράλαμπος Μούσκος. Στις 7 Φεβρουαρίου 
1956, ο μαθητής του Γυμνασίου Αμμοχώστου Πετρά-
κης Γιάλλουρος, από το Ριζοκάρπασο, έπεσε από σφαίρα 
Αγγλου στρατιώτη κατά την διάρκεια μαθητικής διαδήλω-
σης. Ένας άλλος μαθητής, ο Ανδρέας Παρασκευάς, στα 16 
χρόνια του, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από Αγγλο στις 
2 Ιουλίου 1956, ενώ έτρεχε με το ποδήλατό του – επειδή 
αρνήθηκε να σταματήσει.
Σε σφοδρή ανταλλαγή πυρών στην περιοχή Μαραθάσας 
έπεσε μαχόμενος στις 18 Ιανουαρίου 1957 ο Μάρκος Δρά-
κος, ένας από τους κορυφαίους ήρωες της Ε.Ο.Κ.Α.
Θρυλική υπήρξε η μάχη κοντά στην Μονή Μαχαιρά στις 
3 Μαρτίου 1957, όταν Βρετανοί στρατιώτες βρήκαν το 
κρησφύγετο του Γρηγόρη Αυξεντίου και τον κάλεσαν να 
παραδοθεί. Ο ήρωας απάντησε με τη ρήση του Λεωνίδα: 
«Μολών λαβέ». Μένοντας, τελικά, μόνος του στο κρη-
σφύγετο, συνέχισε να πυροβολεί και να δέχεται καταιγι-
στικά πυρά. Κατά την μάχη, σκοτώθηκε ο Αγγλος δεκα-
νέας Μπράουν. Παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των 
Αγγλων, ο Αυξεντίου, τραυματισμένος στον λαιμό και στο 
γόνατο, εξακολουθούσε να μάχεται. Οι Αγγλοι τον καλού-
σαν συνεχώς να παραδοθεί κι αυτός απαντούσε με πυρο-
βολισμούς. Οι κατακτητές διοχέτευσαν βενζίνη στο κρη-
σφύγετό του και έριξαν εμπρηστικές χειροβομβίδες. Ο 
ήρωας έγινε ένα με την φωτιά.
Οι ένοπλες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων και προσω-
πικού των δυνάμεων κατοχής γίνονταν ολοένα συχνότερες 
και αποτελεσματικότερες, με τίμημα περισσότερους από 
100 πεσόντες στις μάχες και εκτελεσθέντες στις φυλακές 
Λευκωσίας.
Μέσα στις βρετανικές βάσεις του Ακρωτηρίου, το βράδυ 
της 26ης Νοεμβρίου 1957, από δολιοφθορά, καταστρά-
φηκαν πέντε βρετανικά αεροπλάνα και σημαντικό πολε-
μικό υλικό.
Ολόκληρο το νησί είχε μεταβληθεί σε πεδίο μάχης και η 
παγκόσμια κοινή γνώμη απορούσε και παρομοίαζε τον 
αγώνα των Κυπρίων με την πάλη του Δαβίδ εναντίον του 
Γολιάθ. Στα κρατητήρια και στα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης, οι κρατούμενοι υποβάλλονταν σε φρικτά βασανιστή-
ρια που οι ίδιοι οι κατακτητές ονόμαζαν «φιλοσοφία του 
πόνου».
Αφού οι Κύπριοι απογοητεύτηκαν από την απήχηση, που 
είχαν τα διαβήματά τους στις διεθνείς ανθρωπιστικές 

οργανώσεις, αποτάθηκαν στην Βρετανική Εταιρεία Προ-
στασίας των Ζώων, επιζητώντας ίση, τουλάχιστον, μετα-
χείριση με τα ζώα!

Απαγωγή του Αρχιεπισκόπου
Στις 9 Μαρτίου 1956, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 
βρισκόταν στο αεροδρόμιο Λευκωσίας και ετοιμαζόταν 
να ταξιδέψει στην Αθήνα για συνομιλίες με την ελληνική 
κυβέρνηση, συνελήφθη αιφνιδιαστικά από τις αγγλικές 
κατοχικές αρχές. Ταυτόχρονα, συνελήφθησαν ο Μητρο-
πολίτης Κυρηνείας Κυπριανός, ο πρωθιερέας του ιερού 
ναού Φανερωμένη Σταύρος Παπαγαθαγγέλου και ο δημο-
σιογράφος και γραμματέας της Μητρόπολης Κυρηνείας 
Πολύκαρπος Ιωαννίδης.
Οι συλληφθέντες τέθηκαν σε αυστηρή απομόνωση και 
μεταφέρθηκαν στο νησί Μαχέ των Σεϋχελλών, όπου παρέ-
μειναν εξόριστοι επί 13 μήνες. Ελευθερώθηκαν στις 17 
Απριλίου 1957 και έφθασαν στην Αθήνα μέσω Μαγαδα-
σκάρης και Ναϊρόμπι. Ο ελληνικός λαός επιφύλαξε στον 
Αρχιεπίσκοπο και στους συνεξορίστους του θριαμβευ-
τική υποδοχή.
Κατά την διάρκεια της εξορίας του Αρχιεπισκόπου, την 
ευθύνη της εκκλησιαστικής και εθνικής ηγεσίας του 
κυπριακού λαού ανέλαβε, «ως Εθναρχεύων», ο Μητροπο-
λίτης Κιτίου Ανθιμος, ο οποίος, αργότερα, συνελήφθη και 
τέθηκε υπό περιορισμό στο οίκημα της Μητρόπολής του. 
Ο κυπριακός λαός, με τους εκπροσώπους του, αρνήθηκε 
κάθε διαπραγμάτευση με τους Αγγλους, όσο ήταν απούσα 
η εκκλησιαστική και εθνική ηγεσία του.

Εκτελέσεις με απαγχονισμό
Ο Κυβερνήτης, στρατάρχης Τζών Χάρτιγκ καθιέρωσε 
την θανατική ποινή ακόμα και για περιπτώσεις κατοχής 
όπλων ή εκρηκτικών υλών. Μετά τις πρώτες καταδίκες, 
συγκροτήθηκε μονομελές Δικαστήριο με Αγγλο-δικαστή, 
που καταδίκαζε αμετάκλητα σε θάνατο τους αγωνιστές, 
ύστερα από συνοπτικές διαδικασίες.
Οι εκτελέσεις γίνονταν με απαγχονισμό στις Κεντρικές 
Φυλακές Λευκωσίας. Εκτελέσθηκαν, συνολικά, εννιά νέοι:
Στις 10 Μαΐου 1956, οι Μιχαλάκης Καραολής, 22 χρόνων, 
από το Παλαιχώρι και Αντρέας Δημητρίου, 23 χρόνων, 
από τον Άγιο Μάμαντα.
Στις 9 Αυγούστου 1956, οι Ανδρέας Ζάκος, 24 χρόνων, 
από την Λεύκα, Χαρίλαος Μιχαήλ, 21 χρόνων, από την 
Γαληνή και Ιάκωβος Πατάτσος, 22 χρόνων, από την Λευ-
κωσία.
Στις 21 Σεπτεμβρίου 1956, οι Αντρέας Παναγίδης, 25 χρό-
νων, από το Παλαιχώρι, Μιχάλης Κουτσόφτας, 25 χρόνων, 
από το Παλαιομέτοχο και Στέλιος Μαυρομάτης, 23 χρό-
νων, από τον Λάρνακα Λαπήθου.
Στις 14 Μαρτίου 1957, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, 18 
χρόνων, από την Τσάδα της Πάφου. Όλοι οι νεαροί αγω-
νιστές αντιμετώπισαν την αγχόνη με θάρρος και αξιο-
πρέπεια, συνιστώντας στους δικούς τους να μή λυπού-
νται. Ο Κουτσόφτας είπε στην μητέρα του: «Ήλθε η ώρα 
να δείξεις ότι είσαι πραγματική Ελληνίδα». Ο Παναγί-
δης, σε στενό συγγενή του: «Δεν θα δώ την Κύπρο ελεύ-
θερη, αλλά προσφέρω το αίμα μου για να την δούν οι 
νέες γενιές».
Όλοι, την ώρα που ο δήμιος τους περνούσε την θηλιά στον 
λαιμό και τους φορούσε την κουκούλα στο κεφάλι, έψαλ-
λαν τον Εθνικό Ύμνο. Οι ήχοι του πνίγονταν με το άνοιγμα 
της καταπακτής.
Ο πιο νέος από τους απαγχονισθέντες, ο δεκαοκτάχρο-
νος Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αρνήθηκε να υποβάλει την 
αίτηση χάριτος στον Αγγλο Κυβερνήτη, πράγμα που θα 
καθυστερούσε και ίσως να ματαίωνε την εκτέλεσή του. 
Τους συμαθητές του στο Ελληνικό Γυμνάσιο Πάφου απο-
χαιρέτησε με το τελευταίο του ποίημα, που άρχιζε ως εξής:
«Θα πάρω μιάν ανηφοριά
θα πάρω μονοπάτια
να βρώ τα σκαλοπάτια
που πάν στην Λευτεριά».

Ο απελευθερωτικός αγώνας της Κύπρου
ξεκίνησε την 1η Απριλίου 1955
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Η 
Κύπρος μας την 1η Απριλίου 

γιορτάζει την 68η επέτειο από 

την έναρξη του αντιαποικιακού 

αγώνα της Εθνικής Οργάνωσης 

Κυπρίων Αγωνιστών. 

Η 1η Απριλίου 1955 ήταν η ημέρα που οι 

Βρετανοί αποικιοκράτες βρέθηκαν αντιμέ-

τωποι με τις αντάρτικες ομάδες που οργά-

νωσε ο Κύπριος συνταγματάρχης Γεώργιος 

Γρίβας, γνωστότερος ως «Διγενής». 

Ας σταθούμε λοιπόν σε κάποιους από τους 

επώνυμους Ήρωες που θυσιάστηκαν για την 

μεγάλη ιδέα του αγώνα.

Στις ηρωικές πράξεις της 1ης Απριλίου1955 

η ΕΟΚΑ έχασε το πρώτο της παλληκάρι, τον 

μαθητή Μόδεστο Παντελή από το Λιοπέτρι. 

Πέθανε από ηλεκτροπληξία στην προσπά-

θειά του ν’ αποκόψει ηλεκτροφόρα σύρματα 

για να επέλθει συσκότιση και να δράσουν 

πιο αποτελεσματικά οι ομάδες της ΕΟΚΑ 

στην Αμμόχωστο...

Την ίδια μέρα καταζητήθηκε από την αστυ-

νομία ο τομεάρχης Αμμοχώστου Γρηγόρης 

Αυξεντίου που ήταν επικεφαλής της ομάδας 

η οποία έδρασε στην Δεκέλεια. Στις 3 Μαρ-

τίου του 1957 οι Άγγλοι ύστερα από προδο-

σία πληροφορήθηκαν το κρησφύγετο του, 

έριξαν βενζίνη και τον έκαψαν ζωντανό… 

Άλλος αγωνιστής κατά την περίοδο της 

Αγγλικής αποικιοκρατίας ήταν ο Κυριάκος 

Μάτσης. Για τη δράση του συνελήφθη στις 9 

Ιανουαρίου1956, όμως κατάφερε να δραπε-

τεύσει. Μερικούς μήνες αργότερα, ύστερα 

από νέα προδοσία, περικυκλώθηκε το κρη-

σφύγετό του και ανατινάχτηκε από τις Βρετα-

νικές δυνάμεις με αποτέλεσμα να βρει ακα-

ριαίο θάνατο…

Ο Μιχαλάκης Καραολής, ένας από τους πιο 

γνωστούς αγωνιστές, απαγχονίστηκε μαζί 

με τον συναγωνιστή του Ανδρέα Δημητρίου 

στις 10 Μαΐου 1956…

Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης δικάστηκε για 

κατοχή οπλοπολυβόλου. Στις 14 Μαρτίου 

1957 απαγχονίστηκε από τους Άγγλους σε 

ηλικία μόλις 19 ετών...

Ο Ανδρέας Παναγίδης, Έλληνας με Κυπριακή 

καταγωγή, απαγχονίστηκε από τις Αγγλικές 

δυνάμεις στις 21 Σεπτεμβρίου 1956 μαζί με 

τους συναγωνιστές του, Μιχαήλ Κουτσόφτα 

και Στέλιο Μαυρομάτη… 

Ήταν οι σκληροί καιροί. Οι Έλληνες της 

Κύπρου ονειρεύονταν τη λευτεριά τους από 

τον Αγγλικό ζυγό και την ένωση με την Μάνα 

Ελλάδα που όμως δεν έμελε να πραγματο-

ποιηθεί λόγω του γνωστού φαινομένου της 

εμφύλιας διχόνοιας των Ελλήνων  από τα 

πανάρχαια χρόνια. 

Σήμερα, πάνω από έξι δεκαετίες από την 

έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της 

ΕΟΚΑ, ένα μεγάλο τμήμα του εδάφους της 

Κύπρου εξακολουθεί να βρίσκεται υπό 

Τουρκική κατοχή, ο θαλάσσιος χώρος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας παραβιάζεται 

συνεχώς ενώ οι διαπραγματεύσεις για την 

επίλυση του Κυπριακού βρίσκονται σε αδι-

έξοδο.

Η Κύπρος είχε ακόμη την «ατυχία» να ανακα-

λυφθούν κοιτάσματα φυσικού αερίου     στον 

βυθό της ΑΟΖ της, γεγονός που άνοιξε την 

όρεξη του επιθετικού γείτονα αλλά και των 

λεγόμενων «συμμάχων» με απρόβλεπτες 

συνέπειες.

Δυσκολεύομαι να βάλω τελεία στο παρών 

άρθρο λόγω των συνεχών και απρόβλεπτων 

εξελίξεων. 

Απαιτείται, στους δύσκολους αυτούς και-

ρούς, να διατηρήσουμε υψηλό το εθνικό μας 

φρόνημά. Η Κύπρος, η Ελλάδα, μας χρειάζο-

νται περισσότερο από ποτέ. 

Γι αυτό και θα πρέπει, πάνω από όλα, να 

είμαστε ενωμένοι. 

Άλλωστε  αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ 

περισσότερα από εκείνα που μας χωρί-

ζουν…

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Τιμή και δόξα στους 
Ήρωες της ΕΟΚΑ…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΏΓΟΥ

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

ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΖΟΥΜΕ ΒΡΕ ΠΑΙΔΙΑ
Αλλα κατά τον Καζαντζίδη, «γιατί να είμαστε λοιπόν αισθηματίες, 

αφού στο κόσμο λιγοστές είναι οι κυρίες» Να λέγονται και μερικές άβολες αλήθειες!

Με απόσταση ασφάλειας από 
τη διεθνή μέρα της γυναί-
κας, που αγιοποιεί όλες τις 
γυναίκες είτε αξίζουν είτε 

όχι, έχω την ευκαιρία να εκφραστώ με 
διαφορετική προσέγγιση. Το διάβασμα 
και η έρευνα είναι το χόμπι μου. Μερι-
κές φορές ψάχνω για ένα πράγμα και μου 
προκύπτει ένα άλλο. Έτσι βρέθηκα μπρο-
στά σ αυτό το εδάφιο της παλαιάς διαθή-
κης. «Τοιαύτη δος γυναικός μοιχαλίδας, 
ἥ, όταν πράξει, ἀπονιψαμένη, οὐδὲν φύ-
σι πεπραχέναι τόπον.  (Παροιμίαι 24-20). 
Που σε μετάφραση στα νέα Ελληνικά λέ-
ει «Αυτό είναι το φέρσιμο μιας  μοιχαλί-
δας: Μοιχεύετέ και είναι σαν να έφαγε.  
Μετά σκουπίζει αδιάφορα το στόμα της  
και  λέει: Δεν έκανα τίποτα κακό». 
Η παρομοίωση που μετά τη πράξη, σκου-
πίζεται, και δεν τρέχει τίποτα πραγμα-
τικά με ξεπερνάει. Σοφός ο Σολομώντας 
που τις έγραψε. Στέκομαι στο μετέπειτα 
ψευδή και αυθάδη ισχυρισμό της μοιχα-
λίδας. Το «δεν έκανα και τίποτα», πιά-
νει  τη νοοτροπία της. Στο μυαλό της 
είναι δικαιολογημένη διότι ο άνδρας της 
«δεν την καταλαβαίνει», ότι «τη παρα-
μελεί», «δεν την αγαπάει», «δεν είναι 
ικανός εραστής», «δεν τον αγάπησε ποτέ 
της», «αρκετά θυσιάστηκε καιρός να 
ζήσει και αυτή τη ζωη της», «το χρωστάει 
στον εαυτό της να ζήσει τον έρωτα γιατί 
παντρεύτηκε πολύ μικρή και δεν χάρηκε 
τη ζωη της»  και τα λοιπά, και τα λοιπά... 
Είμαι σίγουρος ότι κάποιες απ αυτές τις 
έχετε ακούσει και εσείς, Ένα είναι το 
κοινό σημείο, είναι όλες δικαιολογίες. 
Οι εν πολλές αμαρτίες περιπλέουσα 
γυνή, έχει μόνο μια διέξοδο σ’ αυτή τη 
περίπτωση. Αντί ευάρεστα να συγχωρέ-
σει τον εαυτό της,  να ζητήσει συχώρεση 
απ τον απαντημένο σύζυγο και να αφή-
σει το γάμο της και να φύγει. Αν συντρέ-
χουν οι καταστάσεις και μπορει να σωθεί 
ο γάμος με τη συγκατάβαση και αποδοχή 
του συζύγου της για την «εκτός χαρακτή-
ρος» συμπεριφοράς της,  ούτε γάτα ούτε 
ζημιά! Η έγγαμη ζωη συνεχίζεται . Αυτό 
είναι αποκλειστικό θέμα του ζευγαριού, 
όχι τρίτων. 
Ο α ναμάρτ ητος πρώτος τον λίθον 
βαλέτω ισχύει και εδώ. Με 57% των 
παντρεμένων ανδρών και 54% των 
γυναικών να παραδέχονται ότι σε κάποιο 
σημείο του γάμου τους να έχουν απατή-
σει το σύντροφο τους δεν υπάρχει άλλη 
επιλογή.  Η αλήθεια είναι ότι η Αγιά 

Γραφή δεν είναι γραμμένη με τρόπο ώστε 
να διαβάζεται άνετα και ευχάριστα. Χρει-
άζεται περισυλλογή, ανάλυση, και ερμη-
νεία. Αν όμως ξεπεράσετε αυτή την ανά-
γκη θα βρείτε στη Βίβλο πολλα συναρ-
παστικά ενδιαφέροντα όχι μόνο πνευ-
ματικά αλλα κοινωνικά και καθημερινά 
που ισχύουν και στις μέρες μας.
Οι γυναίκες, λένε μερικοί παντρεύ-
ονται  περισσότερο για τα λεφτά πάρα 
για τον έρωτα.  Αυτό όμως αδικεί πολλές 
γυναίκες που ερωτευτήκαν τρελά και 
παλαβά και θυσιάστηκαν για τον ερωτά 
τους.  Πάντα είναι άδικο να γενικεύομε 
και να  τσουβαλιάζουμε τους πάντες σε 
μια κατηγορία. Αν εξαιρέσουμε αυτές 
της μειοψηφίας που αγάπησαν τρελά 
και παλαβά τι γίνεται με τις υπόλοιπες;  
Ποιες είναι αυτές; 
Είναι αυτές που «τις πάντρεψαν» οι 
δικοί τους μικρές, αυτές που παντρευτή-
καν για να φύγουν απ το πατρικό σπιτι, 
αυτές που παντρευτήκαν  για να ξεφύ-
γουν από το χωριο και τη αγροτιά και 
να πάνε να ζήσουν στη πόλη, αυτές που 
πήραν των ομμάτων τους να πάνε στα 
ξένα να παντρευτούν ένα κοντοχωριανό 
τους που ηταν ήδη εκει, και που δεν γνώ-
ριζαν η ήξεραν πολύ λίγο.  Αυτές που με 
την ομορφιά τους δέχτηκαν να εξαγορα-
στούν  από λεφτάδες για να εχουν λούσα 
και ανέσεις.  Αυτές που παντρεύτηκαν 
ένα καλό, εργατικό άνθρωπο που ναι μεν 
δεν το ήξεραν πραγματικά, αλλα έκαναν 
οικογένεια μαζι τους και τον αγάπησαν 
στη πορεία.  Όλες αυτές, η πλειοψηφία 
δηλαδή των γυναικών, δεν παντρευτή-
καν από έρωτα. 
Θυμάμαι έντονα πριν πολλά χρόνια, 
4-5 νέα ζευγάρια τότε μιλούσαμε πως 
γνωρίσαμε το σύντροφο μας πως αγα-
πηθήκαμε, πως παντρευτήκαμε και τα 
τοιαύτα. Όταν ήρθε η σειρά ισως της 
πιο όμορφης της παρέας να μας πει τη 
δική της ιστορία γάμου, χωρίς δισταγμό 
ειπε. «Δεν αγάπησα τον άνδρα μου με 
τη πρώτη ματιά ούτε με τη δεύτερη, με 
είχαν ζητήσει και αλλοι άνδρες αλλα τον 
διάλεξα  γιατί ήξερα ηταν καλό παιδί, 
εργατικός και θα δούλευε να με ζήσει».  
Η προσέγγισή της ήταν ξένη προς τη 
δική μου σκέψη.  Ειχε όμως μακροπρό-
θεσμη λογική και πρόθεση. Ο ρόλος του 
άντρα για εκείνῃ ήταν ο «κουβαλητής», 
όχι ο εραστής που απαιτεί ο έρωτας.  Εγώ 
ποτέ δεν είχα σκεφτεί για καμία κοπέλα 
τι προίκα η διαθέσιμα ειχε, σκεπτόμουν 

μόνο πόσο διαθέσιμη ήταν.
Στη πορεία της ζωής μου είχα πολλά σχε-
τικά βιώματα και περιστατικά, και δια-
πίστωσα ότι όντως η μεγαλύτερη μερίδα 
γυναικών, παντρεύεται όχι από έρωτα, 
αλλα για να «αποκατασταθεί». Δεν λέμε 
στην Ελλάδα «ο τάδε αποκατέστησε 
τις κόρες του, και τις καλοπάντρεψε»; 
Τι εννοούμε;  ότι ερωτευτήκαν σφοδρά 
και παντρευτήκαν τον άνδρα της ζωής 
τους η ότι εξασφάλισαν βιοποριστικά μια 
οικονομική άνεση και παντρευτήκαν;   Η 
απάντηση είναι εμφανής, αλλα άντε να 
τα βάλεις τώρα με την «αγιοποιημένη 
γυναικά» που υποτίθεται είναι υπεράνω 
υλιστικών προτεραιότητων.
Ο παραδοσιακός ρόλος των καλών 
ανδρών υποψήφιων για γάμο, ήταν 
πάντα εκείνοι που είχαν τα προσόντα του 
«κουβαλητού». Οι περισσότεροι  άντρες 
είναι πρόθυμοι να αναλάβουν αυτό το 
ρόλο, και να αυτοκτονούν λίγο - λίγο 
δουλεύοντας σκληρά για να αποκτήσουν 
και να απολαμβάνουν τα θέλγητρα μιας 
γυναίκας. Και στο ζωικό βασίλειο δεν 
συμβαίνει το ίδιο; Δεν σκοτώνονται τα 
αρσενικά για χάρη του θηλυκού;  Αυτή 
διαλέγει, το πλούσιο σε μυϊκή δύναμη 
αρσενικό ζώο που επικρατεί. Ο άνδρας 
σκοτώνεται για τη λεγομένη «σύζυγο 
τρόπαιο», την όμορφη που θαυμάζουν, 
αλλα δεν μπορούν να την έχουν όλοι.  
Κανένας άνδρας δεν σκοτώνεται για τη 
«μυαλωμένη» όπως θα ήθελαν οι φεμι-
νίστριες, διότι δεν μπορεί κανείς εύκολα 
να αποδείξει ποια είναι μυαλωμένη 
και ποια άμυαλη, ενώ είναι πασιφανές 
και αυταπόδεικτο ποια είναι όμορφη η 
άσχημη.
Πολλές νέες γυναίκες με αξιοσημεί-
ωτο ερωτικό κεφάλαιο είναι πρόθυ-
μες να το ανατάξουν με τις ανέσεις που 
πλούσιοι άνδρες  συχνα πολύ μεγαλύ-
τερης ηλικίας, μπορούν να τους προσφέ-
ρουν. Το παράξενο είναι ότι αυτό το δεν 
είναι φαινόμενο του παρελθόντος της 
φτωχής γυναίκας μπορούσε να αναρρι-
χηθεί κοινωνικά μόνο με ένα πλούσιο 
γάμο.   Πρόσφατες μελέτες επιβεβαι-
ώνουν  ότι γυναίκες υψηλής μόρφω-
σης και  επιτυχημένης επαγγελματικής 
καριέρας  εξακολουθούν να προτιμούν, 
και να παντρεύονται άνδρες με υψηλά 
εισοδήματα! Σπάνια παντρεύονται τον 

υδραυλικό τους!  Μπορεί να συνευρίσκο-
νται σεξουαλικά μαζί τους, όπως συχνα 
θέλουν οι ερωτικές ταινίες αλλα παντα 
παντρεύονται αυτόν που πληρώνει τον 
υδραυλικό για τις υπηρεσίες του!  
Υπάρχουν βέβαια και άνδρες προικο-
θήρες, αλλα αυτοί κατακρίνονται και 
έχουν το στίγμα «προικοθήρες». Πάρα 
τις αλάνθαστες ενδείξεις ότι η γυναίκα 
περισσότερο από τον άνδρα παντρεύεται 
για το χρήμα, πάρα τον έρωτα. πολλές 
γυναίκες εξαγριώνονται και αρνούνται 
το γεγονός.  Αυτό οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στο ότι η κοινωνία  θεωρεί ότι 
οι γυναίκες έχουν ηθική υπεροχή ένα-
ντι των ανδρών, αφού τα περισσότερα 
εγκλήματα παντός φύσεως, διαπράττο-
νται από άνδρες., στη μεγάλη πλειοψη-
φία οι περισσότεροι  κατηγορούμενοι στα 
δικαστήρια, και οι περισσότεροι τρόφιμοι 
φύλακων είναι άνδρες. 
Αυτό ισχύει εκει που εφαρμόζεται ο 
νόμος. Στα μη νομοθετούμενο όμως 
πεδίο της καρδιάς, οι γυναίκες διαπρέ-
πουν και ξεπερνούν τους άνδρες στη 
παραβατικότητα.  Δεν υπάρχει κανέ-
νας νόμος ενάντια στις γυναίκες που 
παντρεύονται για το χρήμα. Δεν είναι 
παράνομο να χωρίζουν τους άνδρες τους 
για να επωφεληθούν από τη περιούσια 
του και το μισθό του. Δεν είναι παράνομη  
η νέα τάση, να παντρεύονται γυναίκες 
στην εκπνοή της τεκνοποιίας τους ένα 
άνδρα, ώστε να προλάβουν να κάνουν 
ένα παιδί, να βιώσουν τη μητρότητα 
εντος γάμου, να ξέρει  το παιδί ποιος 
είναι ο πατέρας του, και μετά 2-4 χρό-
νια να τον χωρίσουν σαν ανεπαρκή ενώ  
γνώριζαν πριν το γάμο ότι δεν πληρούσε 
όλες τις ανάγκες της. Οι γυναίκες αυτές  
εξασφαλίζουν  μακροχρόνια διατροφή 
για το παιδί που απέκτησαν με τη συν-
δρομή του νόμου! Το θύμα  ο άνδρας υπο-
χρεώνεται να εργάζεται και να συνδρά-
μει το θύτη του τη γυναίκα! Οι γυναί-
κες αυτές δεν κατηγορούνται, ενώ ο 
άνδρας που θα τολμήσει να αρνηθεί τη 
διατροφή είναι ήδη προ χαρακτηρισμέ-
νος dead beat dad!   Είναι λοιπόν γεγονος 
ότι  περισσότερες γυναίκες από άνδρες, 
χρησιμοποιούν σαν κριτήριο σχέσης και 
γάμου το πλούτο, πάρα τον έρωτα, όσο 
και άβολη είναι αυτή η αλήθεια για τις 
γυναίκες.  
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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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Με ξεχωριστό κέφι η Ελληνική  Κοινότητα σε μια κατάμεστη 
αίθουσα στο Crystal Fountain γιόρτασε την 25η Μαρτίου
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Τα Ελληνόπουλα χόρευαν και διαιωνίζουν την Ελληνική παροικία 
Μπράβο στην Κοινότητα, την Πρόεδρο κ. Μπέτυ Σκουτάκη,
 το Διοικητικό Συμβούλιο και τους εθελοντές της Κοινότητας
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Ο Ελληνισμός ενωμένος και δυνατός βρωντοφώναξε
«ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ, ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ»

στην μεγαλειώδη παρέλαση στην Ντάνφορθ
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Καταχειροκροτήθηκαν οι νεαροί  Έλληνες και Ελληνοπούλες
με τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες
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Μπράβο στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο για την
υπέροχη οργάνωση της παρέλασης της 25ης Μαρτίου
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Τα χρόνια περνάνε, απλά η φλόγα των Ελλήνων 
για τις εθνικές εορτές παραμένει αμείωτη
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Σύλλογοι, σχολεία, οργανώσεις, έδωσαν βροντερό παρόν
 στην μεγαλειώτατη περέλαση της 25ης Μαρτίου
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Τη μεγαλειώδη παρέλαση ακολούθησε μια θαυμάσια 
συγκέντρωση στην αίθουσα της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας
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Έ
να από τα θαυμάσια τραγούδια του Μίκη Θεο-
δωράκη, είναι και η όμορφη πόλη σε στίχους 
του αδερφού του Γιάννη Θεοδωράκη..( 1932-
1996)

Ο Γιάννης Θεοδωράκης, μαθητής της έκτης γυμνάσιου 
,17 χρονών το 1950 στα Χανιά, έγραφε στίχους κρυφά 
απ’ όλους …
Κατόπιν όμως, πέταγε τα χαρτιά γιατί δεν συγχωρούσε 
στον εαυτό του τέτοιες ευαισθησίες να γράφει ποιή-
ματα. Πιθανώς, επειδή ντρεπόταν τους συμμαθητές του. 
Σε ένα από τα πεταμένα χαρτιά του ήταν γραμμένη και η 
όμορφη πόλη, για έναν κρυφό του έρωτα.. 
 Ο  Μίκης,  που γνώριζε ότι ο αδερφός του ο Γιάννης 
γράφει στίχους, μάζευε συχνά από τον κήπο του σπιτιού 
τους, στον Γαλατά Χανίων, τα πεταμένα χαρτιά  που ήταν 
διάσπαρτα λες και ήταν κολοκυθάκια όπως είχε πει  ο 
ίδιος ο Μίκης …
Οι στίχοι της όμορφης πόλης  όπως και αρκετοί ακόμη 
συγκεντρώθηκαν  και δημοσιεύτηκαν το 1960 ως συλ-
λογή ποιημάτων με τον γενικό τίτλο 

«Λιποτάκτες»  ποίηση Γιάννης Θεοδωράκης ..
 Στη συνέχεια μελοποιήθηκαν και τραγουδήθηκαν από 
τον Μίκη Θεοδωράκη  στον ομώνυμο κύκλο τραγου-
διών το 1961. 
Η όμορφη πόλη έγινε ένα από τα  διαχρονικά και αγαπη-
μένα τραγούδια ενώ γνώρισε από τότε αρκετές επανε-
κτελεσεις.Τραγουδήθηκε ακόμη και από την Edith  Piaf 
στα γαλλικά ..

Όμορφη πόλη φωνές μουσικές
απέραντοι δρόμοι , κλεμμένες ματιές
Ο ήλιος χρυσίζει χέρια σπαρμένα 
βουνά και γιαπιά πελάγη απλωμένα

Θα γίνεις δικιά μου πριν πέσει η νύχτα 
Τα χλωμά τα φώτα πριν ρίξουν τη νύχτια 
Θα γίνεις δικιά μου 

Η νύχτα έπεσε τα παράθυρα έκλεισαν 
Η νύχτα έπεσε οι δρόμοι χαθήκαν 

«Όμορφη πόλη» 
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης - Στίχοι: Γιάννη; Θεοδωράκης - Α!  Ερμηνεία: Μίκης Θεοδωράκης (1961)

«Ο Τζίμης ο πρωταθλητής» (Τζίμ Αρμάος)
Μουσική: Μιμής Πλέσσας - Στίχοι: Κώστας Βίρβος - Α! Ερμηνεία: Δώρος Γεωργιάδης  (1971) Δίσκος: Το πανόραμα

Ο 
Τζίμης Αρμάος  υπήρξε  θρυλι-
κός  παλαιστής της ελευθέρας πά-
λης που ο κόσμος τον αποκάλεσε  
νέο Ηρακλή. Η φήμη του, τον και-

ρό της μεγάλης του δόξας,  ξεπέρασε τα ελ-
ληνικά σύνορα.  Γεννήθηκε το 1933 και είχε 
ορφανέψει από πατέρα σχεδόν από μωρό. 
Ο Τζίμης  μεγάλωσε στο ορφανοτροφείο του 
Βόλου. Από νεαρή ηλικία  και μέσα στις δύ-
σκολες εποχές, του πολέμου και του εμφυλί-
ου, όταν δεν υπήρχαν γυμναστήρια και οι α-
θλητές δεν είχαν τις σημερινές δυνατότητες, 
γυμναζόταν μόνος του χωρίς την παραμικρή 
βοήθεια και κατάφερε στη συνέχεια λόγω 
της μεγάλης του μυϊκής δύναμης,να γίνει ένας 
θρύλος. Ο Αρμάος άρχισε να περιοδεύει δί-
νοντας διεθνείς  αγώνες πάλης σε διάφορες 
χώρες των Βαλκανίων και της Ευρώπης, ενώ 
έφτασε μέχρι την Αμερική, κερδίζοντας στο 
πέρασμα του  πολλά μετάλλια και  διακρίσεις 
. Σε κάποιους αγώνες στην Αμερική τον είδε ο 
Φρανκ Σινατρα και  για ένα χρονικό διάστημα 
υπήρξε σωματοφύλακας του. Ο Τζίμ Αρμά-
ος  όμως δεν μπορούσε να ζήσει στην Αμε-
ρική. Γεμάτος νοσταλγία, ήθελε να επιστρέ-
ψει στην Ελλάδα,  που του έλειπε αφάνταστα 
τόσα χρόνια. Από μακριά έβλεπε τα πράγμα-
τα διαφορετικά και είχε την εντύπωση ότι η 
Ελλάδα θα αξιοποιούσε τα χαρισματικά του 
προσόντα. Πίστευε ότι η πατρίδα του, θα του 
συμπαραστεκόταν. Με την επιστροφή του ό-
μως, προς τα τέλη της δεκαετίας του 1950 δεν 

βρήκε καμία ανταπόκριση , κανείς δεν ενδια-
φέρθηκε γι’ αυτόν. Η πολιτεία του γύρισε την 
πλάτη. Έτσι ο Τζίμης για να βγάλει το μεροκά-
ματο άρχισε να δίνει πλανόδιες παραστάσεις  
χρησιμοποιώντας την τεράστια μυϊκή του δύ-
ναμη. Ο Αρμάος έκανε φοβερά και τρομε-
ρά κατορθώματα. Έ-
σπαγε χαλκάδες και 
χοντρές αλυσίδες, 
σήκωνε απίστευ-
τα βάρη, λύγιζε σί-
δερα, ξάπλωνε κά-
τω στο έδαφος και 
περνούσαν οι ρό-
δες φορτηγού πάνω 
από το σώμα του,  
τραβούσε φορτηγό 
με τα χέρια ή ακόμη 
και με τα δόντια, α-
φήνοντας άφωνους 
τους θεατές που πα-
ρακολουθούσαν τις 
παραστάσεις του. Κατόπιν έκλεινε το στόμα 
με τις τεράστιες χούφτες του κι έβγαζε μελω-
δίες με μια ταλαιπωρημένη φυσαρμόνικα. 
Στις δεκαετίες του '50 και του '60 ο Αρμά-
ος χάρισε θέαμα και θαυμασμό με τα κατορ-
θώματα του. Έδινε παραστάσεις σε πόλεις 
και χωριά, και τον γνώριζαν οι πάντες  ως «ο 
Τζίμης ο πρωταθλητής».  Με αυτόν το τρόπο 
έζησε για πολλά χρόνια. Πρόσφερε θέαμα 
και μάτωνε   αρκετές φορές για να βγάλει το  

μεροκάματο. Ζούσε με τα κέρματα που του 
πετούσαν οι θεατές στο τέλος της παράστα-
σης . Ένα τροχαίο ατύχημα, το 1986 στην ο-
δό Πειραιώς, όταν τον χτύπησε λεωφορείο, 
τον ανάγκασε να εγκαταλείψει το άθλημα. Η 
αντίστροφη μέτρηση για τον Τζίμη είχε αρ-

χίσει. Η ανάγκη τον 
έκανε να πουλήσει 
σχεδόν όλα του τα με-
τάλλια που είχε κερ-
δίσει στους  αγώνες 
για να τα βγάλει πέ-
ρα. Ύστερα από πολ-
λές εκκλήσεις στους 
αρμόδιους, το 1996 
τού δόθηκε ένα μι-
κρό επίδομα, που ό-
μως δεν έφτανε για να 
καλύψει τα έξοδά του. 
Άλλοι λένε ότι του δό-
θηκε επίδομα, αλλά 
στη συνέχεια κόπη-

κε για άγνωστους λόγους.. Ο Τζίμης Αρμάος 
δεν είχε  δική του οικογένεια ούτε συγγενείς. 
Κοντά του στάθηκαν κάποιοι φίλοι ανώνυ-
μοι και επώνυμοι, που τον θαύμαζαν. Αυ-
τοί δεν τον ξέχασαν και του συμπαραστάθη-
καν μέχρι το τέλος, όπως οι ιδιοκτήτες ενός 
καφενείου στην οδό Διπύλου, στην Πλατεία 
Κουμουνδούρου, που του παραχώρησαν έ-
να μικρό διαμέρισμα. Εκεί  ο 66χρονος Τζί-
μης Αρμάος διέμενε τα τελευταία χρόνια της 

ζωής του.  Εξασθενημένος τα τελευταία χρό-
νια λόγω των καρδιοναπνευστικών προβλη-
μάτων που αντιμετώπιζε, δεν άντεξε. Η καρ-
διά του τον πρόδωσε ….Ο θάνατος τον βρήκε 
τις απογευματινές ώρες της Κυριακής στις 19 
Αυγούστου 1999. Ο φίλος του Βαγγέλης Πα-
παθανασίου στην Γαλλία όπου βρισκόταν, ει-
δοποιήθηκε για τον θάνατο του και ανέλαβε 
όλα τα έξοδα της κηδείας, που έγινε στο Α' 
Νεκροταφείο. Το τραγούδι για τον Τζίμη τον 
πρωταθλητή το έγραψαν, ο Μίμης Πλέσσας 
και ο Κώστας Βίρβος το 1971, όταν ο εκείνος 
γύριζε ακόμη στις πλατείες και έδινε τις πα-
ραστάσεις του, για να δοξάσει την Ελλάδα! 
μα για να βγει κι η φασουλάδα!

Τον Τζίμη τον πρωταθλητή 
τον δένανε μ’ ένα σχοινί 
εκεί κοντά στη δημαρχία 
κι αυτός γεμάτος λεβεντιά 
με θριαμβευτική μάτια 
λυνόταν πριν μετρήσεις τρία

Για να δοξάσει την Ελλάδα 
μα για να βγει κι η φασουλάδα 

Δεύτερος άθλος στη σειρά 
λύγιζε σίδερα χοντρά 
κι έσπαγε μπρούτζινους χαλκάδες
κι όπως τον κοίταζαν χαζά 
 φώναζε ο Τζιμης πονηρά 
το νου σας στους πορτοφολάδες 
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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος 
(B.Sc.Phm) και είμαι ο φαρμακοποιός 
στο φαρμακείο “Apollon” (698 
Danforth Avenue). Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω όλους εσάς που 
έχετε στείλει e-mail ή με έχετε 
τηλεφώνησει.  
Πολλοί από τους ανθρώπους που 
με καλούν για συμβουλές δεν είναι 
ασθενείς του Apollon και θα ήθελα 
να με στηρίξετε. Είναι πολύ εύκολο 
να αλλάξετε φαρμακείο. Το μόνο που 
πρέπει να κάνετε εσείς είναι να με 
καλέσετε στο 416.463.1195 και εγω θα  
κανονίσω τα υπόλοιπα.

Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για την ποδά-
γρα (Gout).
Η ποδάγρα ή ουρική αρθρίτιδα 
(gout), είναι μια μορφή αρθρίτιδας. 

Προκαλείται από την εναπόθεση κρυστάλ-
λων ουρικού οξέος στις αρθρώσεις. Έχει 
επικρατήσει ο όρος ποδάγρα επειδή το 50% 
των περιπτώσεων εκδηλώνεται στην μετα-
ταρσοφαλλαγική άρθρωση στη βάση του 
μεγάλου δακτύλου του ποδιού.
Είναι περίπου 3 φορές πιο συχνή στους 
άνδρες απ’ ό,τι στις γυναίκες.  Το 90% των 
ατόμων με ποδάγρα είναι άνω των 40 ετών.  
Ο αριθμός των νέων περιστατικών ποδά-
γρας κάθε χρόνο παρουσιάζει σημαντική 
αύξηση. Στις τελευταίες δεκαετίες, λόγω 
αφθονίας και υπερφαγίας, τα περιστατικά 
ποδάγρας αυξάνονται τόσο στους άνδρες 
όσο και στις γυναίκες.

Συμπτώματα
Τα σημεία και συμπτώματα που χαρακτηρί-
ζουν την ποδάγρα είναι:
Ξαφνική έναρξη δυνατού πόνου, συνήθως 
τη νύχτα σε μια άρθρωση χωρίς να υπάρχουν 
προειδοποιητικά συμπτώματα από πριν.
Η άρθρωση που προσβάλλεται με τη μεγα-
λύτερη συχνότητα είναι αυτή του πρώτου 
δάκτυλου των ποδιών (big toe). Μπορεί 
επίσης να εμφανιστεί σε άλλες αρθρώσεις 
των ποδιών, στα γόνατα, στους καρπούς και 
στα χέρια.  Η άρθρωση που προσβάλλεται 
παρουσιάζει εκτός από τον πόνο και άλλα 
σημεία φλεγμονής, κοκκίνισμα, πρήξιμο και 
γίνεται πιο θερμή.  Εάν δεν δοθεί θεραπεία, 
ο πόνος διαρκεί για 10 περίπου μέρες και 
μετά υποχωρεί.

Αιτία
Η αιτία της ποδάγρας σχετίζεται με το 
ουρικό οξύ. Το ουρικό οξύ είναι προϊόν του 
μεταβολισμού των πρωτεϊνών.  Το ουρικό 
οξύ διαλύεται συνήθως στο αίμα και περ-
νάει από τα νεφρά στα ούρα.  Το ουρικό οξύ 
μπορεί να αυξηθεί στο αίμα για διάφορους 
λόγους. Η διατροφή πλούσια σε πρωτε-

ΐνες ιδιαίτερα όταν είναι ζωικής προέλευ-
σης, συμβάλλει στην αυξημένη παραγωγή 
ουρικού οξέος από τον οργανισμό. Επίσης 
το ουρικό οξύ μπορεί να αυξάνεται στο αίμα 
σε περιπτώσεις νεφρικής ανεπάρκειας.
Στα άτομα με ποδάγρα το περίσσιο ουρικό 
οξύ μπορεί να συσσωρευτεί και να σχημα-
τίσει αιχμηρούς κρυστάλλους, που συσσω-
ρεύονται στην άρθρωση και στους περιβάλ-
λοντες ιστούς προκαλώντας πόνο και πρή-
ξιμο ως αποτέλεσμα φλεγμονώδους αντί-
δρασης από τον οργανισμό.
Οι καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο 
προσβολής από ποδάγρα είναι:

 ª Οικογενειακό ιστορικό ποδάγρας

 ª Το ανδρικό φύλο
 ª Ηλικία: Οι άνδρες παρουσιάζουν σε 

μικρότερη ηλικία την πάθηση, συνήθως 
μεταξύ 40 και 50 ετών. Οι γυναίκες προ-
σβάλλονται συχνότερα σε μεγαλύτερη ηλι-
κία και μετά από την εμμηνόπαυση

 ª Παχυσαρκία, υπερβολική κατανάλωση 
αλκοόλ, ανεξέλεγκτη ψηλή πίεση, διαβήτης, 
ψηλή χοληστερόλη αίματος, ψηλά τριγλυκε-
ρίδια, αθηρωμάτωση

 ª Ορισμένα φάρμακα: Διουρητικά (ιδιαί-
τερα τα θειαζιδικά), η βιταμίνη Β3, η ασπι-
ρίνη σε χαμηλές δόσεις, η κυκλοσπορίνη και 
μερικά αντικαρκινικά φάρμακα

 ª Διατροφή πλούσια σε ζωικής προέ-
λευσης πρωτεΐνες, κρέας, κυνήγι, συκώτι, 
θαλασσινά, σολομό, σαρδέλες και ρέγκα.

Διάγνωση
Η διάγνωση της νόσου στηρίζεται στο ιστο-
ρικό και στην κλινική εξέταση που θα κάνει 
ο γιατρός. Οι αναλύσεις αίματος γίνονται για 
να αξιολογηθούν τα επίπεδα αίματος του 
ουρικού οξέος και άλλοι παράμετροι όπως 
η νεφρική λειτουργία, τα λιπίδια αίματος 
(χοληστερόλη, τριγλυκερίδια).
Τα επίπεδα του ουρικού οξέος δεν σχετί-
ζονται πάντοτε με την ποδάγρα. Υπάρχουν 
περιπτώσεις ασθενών με χαμηλό ουρικό 
οξύ που έχουν ποδάγρα και ασθενών με 

ψηλό ουρικό οξύ που δεν παρουσιάζουν 
ποδάγρα. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι δεν 
είναι μόνο το ουρικό οξύ που παίζει ρόλο 
στη γένεση της ποδάγρας αλλά ότι πρόκειται 
για πολύπλοκη νόσο στην οποία εμπλέκο-
νται και άλλοι προδιαθεσικοί η κληρονομι-
κοί παράγοντες.

Θεραπεία
Ο στόχος της θεραπείας είναι η ανακούφιση 
του ασθενούς από τον πόνο και η μείωση 
του ουρικού οξέος στο αίμα.  Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν φάρμακα κατά του πόνου 
και της φλεγμονής όπως η ιβουπροφένη 
(advil), η ναπροξένη (aleve) και άλλα μη στε-

ροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Επίσης 
είναι δυνατόν να χορηγηθούν στεροειδή 
φάρμακα όπως η πρεδνισολόνη.
Σε μερικές περιπτώσεις, ιδιαίτερα εάν ο 
ασθενής δεν μπορεί να πάρει φάρμακα των 
δύο προηγούμενων κατηγοριών, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η κολχικίνη.
Η αλλοπουρινόλη είναι φάρμακο που εμπο-
δίζει τη σύνθεση ουρικού οξέος. Για αυτό 
χορηγείται για τη μείωση των επιπέδων 
ουρικού οξέος στο αίμα.

Πρόληψη
Ο πάσχων από ποδάγρα έχει στα χέρια του 
ένα ισχυρό όπλο για την αντιμετώπισή της 
που δεν είναι άλλος από τη διατροφή.
Βασική οδηγία είναι ο αποκλεισμός τροφών 
πλούσιων σε πουρίνες.
Οι πουρίνες είναι τμήμα των πρωτεϊνών των 
τροφών που μετατρέπονται σε ουρικό οξύ 
στον οργανισμό μας.
Αυτές οι τροφές πρέπει να αποφεύγονται 
είναι οι εξής:
-Εντόσθια (συκώτι, μυαλά, νεφρά), ζωμός 
κρέατος, σάλτσες κρέατος, γλυκάδια
-Κυνήγι, χήνα
-Αμύγδαλα
-Θαλασσινά (μύδια, χτένια, αυγοτάραχο), 
σαρδέλες, σκουμπρί, ρέγκα, αντσούγιες
-Μαγιά

Γενικές οδηγίες:
-Μειώστε την πρόσληψη λιπαρών. Επιλέξτε 
άπαχα γαλακτοκομικά προϊόντα και τυριά.
-Μειώστε την κατανάλωση κόκκινου κρέα-
τος και προτιμήστε πουλερικά και ψάρια στις 
ποσότητες που ορίζει ο γιατρός.
-Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ. Αυξή-
στε την κατανάλωση υγρών στη διάρκεια 
της μέρας.
-Αυξήστε την κατανάλωση τροφίμων πλού-
σιων σε υδατάνθρακες (ψωμί, ζυμαρικά, 
ρύζι, φρούτα).
-Προσπαθήστε να αποκτήσετε σταδιακά και 
να διατηρήσετε ένα φυσιολογικό σωματικό 
βάρος. Αποφύγετε την απότομη απώλεια 
βάρους.
-Αποφύγετε μεγάλα και βαριά γεύματα αργά 
τη νύχτα.
Τρόφιμα που επιτρέπονται
-Γάλα
-Γιαούρτι
-Τυρί
-Αβγά
-Ψωμί άσπρο
-Δημητριακά (όχι τα ολικής αλέσεως)
-Ζυμαρικά
-Φρούτα
-Ξηροί καρποί (εκτός από τα αμύγδαλα)
Τρόφιμα που επιτρέπονται σε μικρές ποσό-
τητες
-Κοτόπουλο, γαλοπούλα, κόκκινο κρέας 
(μοσχάρι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι), μπέικον
-Ψάρια, οστρακοειδή (εκτός από αυτά που 
απαγορεύονται), αστακός, καβούρια στρεί-
δια
-Αρακάς, φασόλια, σπανάκι, φακές, σπα-
ράγγια, μανιτάρια, κουνουπίδι, σπαράγγια
-Πατάτες τηγανητές, ψωμί και δημητριακά 
ολικής αλέσεως.

To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει 
από τους ασθενείς μας,  να μας 
τηλεφωνήσετε στο 416.463.1195 
για να παραγγείλετε τις συνταγές 
σας λίγες μέρες νωρίτερα, ώστε να 
είναι έτοιμές για παραλαβή ή να τις 
κάνουμε delivery σε εσάς. 
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο 
φαρμακείο μας Απόλλων μπορείτε 
να βρείτε τα γνήσια έμπλαστρα 
απο την Ελλάδα, ΛΕΟΝΤΟΣ και τα 
αναβράζοντα DEPON MAXIMUM 
1000 MG.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε 
να προτείνετε κάποιο θέμα, θα 
παρακαλούσα να επικοινωνήσετε μαζί 
μου στο φαρμακείο (416.463.1195), 
να μου στείλετε e-mail στο 
ApollonPharmacy@yahoo.com ή να 
περάσετε από το φαρμακείο Απόλλων 
(698 Danforth Avenue) και να τα 
πούμε από κοντά.
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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



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 47TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

31 Μαρτίου 2023
www.hellasnews-radio.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

JOB POSTING
  
Part of the thriving Greek Orthodox Community of Toronto. There are several 
Greek Community of Toronto Parishes situated in the heart of Toronto that serve 
the Christian Orthodox faithful throughout the year.

Our churches are seeking a reliable and dedicated Custodian to serve our parishes. 
The custodian will be responsible for ensuring the cleanliness and maintenance 
of the church property. This is a full-time position that requires the ability to work 
flexible hours, including evenings, weekends and holidays. 

Responsibilities:
• Maintain the cleanliness and upkeep of the church property, including the 
sanctuary, restrooms, and other facilities. 
• Ensure that the church is properly prepared for all religious services/sacraments 
events and activities. 
• Coordinate with other staff members and volunteers to ensure that all aspects 
of the church operations run smoothly. 
• Maintain an inventory of supplies and equipment necessary for the maintenance 
of the church property as well as religious services/sacraments. 

Requirements: 
• Custodial or maintenance work preferred.
• Must be willing to work flexible hours, including weekends and holidays. 
• Must be able to pass a criminal background check. 

If you are a reliable and dedicated, and faithful individual with a passion for 
maintaining a clean and welcoming environment for our church community, 
we encourage you to apply for this exciting opportunity. We offer competitive 
pay and benefits. To apply, please submit your resume for this position to info@
togreekcom.org



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ48 TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

31 Μαρτίου 2023
www.hellasnews-radio.com

Έ
νας άνδρας συνελήφθη αφού φέρεται να γρονθοκόπησε 15χρονο στο 
πρόσωπο απρόκλητα στο σταθμό Bathurst την περασμένη εβδομάδα.
Στις 23 Μαρτίου, περίπου στις 9:15 π.μ., η αστυνομία του Τορόντο αντα-
ποκρίθηκε σε κλήση για επίθεση στο σταθμό Bathurst.

Εικάζεται ότι ένα 15χρονο αγόρι ανέβαινε την κυλιόμενη σκάλα προς το επίπεδο 
του δρόμου, όταν ο άνδρας που στεκόταν μπροστά του γύρισε και τον γρονθοκό-
πησε στο πρόσωπο χωρίς λόγο.
Ο Τζάστιν Κόρμπετ, 33 ετών, από το Τορόντο, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για 
μια επίθεση που προκάλεσε σωματική βλάβη.
Η σύλληψή του έρχεται λίγες μέρες αφότου η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα 
εικόνες από κάμερα παρακολούθησης ενός υπόπτου για την υπόθεση.
Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες και ζητά από τυχόν μάρτυρες να προσέλθουν.
Αυτό το περιστατικό ξεκίνησε ένα εξάνθημα βίαιων περιστατικών στο TTC το 
περασμένο Σαββατοκύριακο, συμπεριλαμβανομένου του θανατηφόρου μαχαι-
ρώματος ενός 16χρονου στο σταθμό Keele το βράδυ του Σαββάτου. Ένας 22χρο-
νος άστεγος κατηγορήθηκε αργότερα για φόνο πρώτου βαθμού σε αυτό το περι-
στατικό.
Υπήρξαν τουλάχιστον τέσσερις ανθρωποκτονίες εντός ή απευθείας έξω από την 
ιδιοκτησία του TTC τον τελευταίο χρόνο.

Συνελήφθη άνδρας για απρόκλητη 
επίθεση σε 15χρονο στο TTC

Το Τορόντο είναι η χειρότερη πόλη του 
Καναδά για κοριούς

Η Orkin Canada, ένας οργανι-
σμός υπηρεσιών ελέγχου 
παρασίτων και άγριας ζωής, 
αποκάλυψε σε μια ανακοί-

νωση την Τρίτη ότι το Τορόντο ήταν η 
πόλη στην οποία πραγματοποίησε τον 
μεγαλύτερο αριθμό εμπορικών θερα-
πειών και θεραπειών κοριών το 2022. 
Στη δεύτερη θέση είναι το Βανκούβερ 
και το Sudbury στην τρίτη.
Το Οντάριο κυριάρχησε στη λίστα των 
κορυφαίων 10 με συνολικά οκτώ πόλεις 
σε όλη την επαρχία να έχουν κοριούς, 
συμπεριλαμβανομένων των Oshawa, 
Ottawa, Scarborough, Sault Ste. Marie, 
London και Hamilton.
«Σε αντίθεση με τη κοινή γνώμη, οι 
κοριοί είναι ορατοί με γυμνό μάτι, αλλά 
είναι εξαιρετικοί στο να κρύβονται. 
Συνιστάται η συμμετοχή ενός εκπαιδευ-

μένου επαγγελματία για τον εντοπισμό 
κοριών που έχουν εισαχθεί ή βρίσκο-
νται στα αρχικά στάδια μιας προσβο-
λής», η Dr. Alice Sinia, Ph.D. Εντομολό-
γος στο Orkin Canada, είπε στην ανα-
κοίνωση.
«Οι κοριοί είναι εξαιρετικά ανθεκτι-
κοί, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον 
έλεγχό τους. Καθώς οι άνθρωποι αρχί-
ζουν να ενισχύουν τα ταξιδιωτικά τους 
σχέδια φέτος, είναι σημαντικό να γνω-
ρίζουν πώς να προστατεύονται μέσω 
της αναγνώρισης παρασίτων και του 
κατάλληλου ελέγχου».
Ο Sinia εξηγεί ότι οι κοριοί μπορούν να 
κρύβονται σε ταξί, λεωφορεία, τρένα 
και αεροπλάνα, επομένως οι ταξιδιώτες 
θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά τα ρούχα 
και τις αποσκευές τους για τυχόν ανεπι-
θύμητους επιβάτες.

Ο 
π ρ ω θ υ π ο υ ρ -
γός του Ον τά-
ριο Νταγκ Φορντ 
είπε ότι το Τορό-

ντο δεν μπορεί να συνεχίσει 
να πηγαίνει σε άλλες κυβερ-
νήσεις «καπέλο στο χέρι» 
ζητώντας χρηματοδότηση 
καθώς η πόλη αντιμετωπίζει 
έλλειμμα μετρητών άνω των 
900 εκατομμυρίων δολα-
ρίων λόγω της πανδημίας του 
COVID-19.
Τα σχόλια έγιναν σε μια ανα-
κοίνωση στο Χάμιλτον, όπου 
ο πρωθυπουργός ανακοί-
νωνε εκ νέου τη δέσμευση 
του προϋπολογισμού του 
2023 για πρόσληψη περισ-
σότερων νοσοκόμων.
Όταν ρωτήθηκε για το έλλειμμα, ο Ford είπε ότι οι αξιωματούχοι θα πρέπει να «οδηγούν την 
αποτελεσματικότητα» και «να επικεντρωθούν σε πρακτικές λιτότητας».
«Δεν μπορούν απλώς να πιστεύουν ότι ο φορολογούμενος θα τον διασώζει συνεχώς, ανεξάρ-
τητα από το αν είναι η δημοτική, η επαρχιακή ή η ομοσπονδιακή κυβέρνηση», είπε. «Πρέπει 
να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν το Τορόντο σαν να ξοδεύουν τα δικά τους χρήματα, τότε θα 
δούμε μια μεγάλη αλλαγή».
Αξιωματούχοι του Τορόντο δήλωσαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι μπορεί να χρειαστούν 
σημαντικές περικοπές σε υπηρεσίες και σε καλή κατάσταση επισκευής το 2024, αφού τόσο η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση όσο και η επαρχία αρνήθηκαν να χορηγήσουν σημαντικά κεφά-
λαια στους δήμους.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους ενόψει της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου τον Απρί-
λιο, η αντιδήμαρχος Τζένιφερ ΜακΚέλβι είπε ότι το Τορόντο εξακολουθεί να είναι «σε πολύ 
καλό δρόμο ανάκαμψης» μετά την πανδημία.

Φορντ: Το Τορόντο πρέπει να 
υιοθετήσει πρακτικές λιτότητας αντί να 

ζητάει επιπλέον χρηματοδότηση

Δ
ύο δημοτικοί σύμβουλοι του Τορό-
ντο, οι Shelley Carroll και Chris 
Moise κατέθεσαν πρόταση την 
Τετάρτη που θα μπορούσε να δει 

ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την κατανάλωση 
αλκοόλ σε πάρκα που εγκαθίστανται εγκαί-
ρως για το καλοκαίρι.
Εάν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο, το 
προσωπικό της πόλης θα συνεργαστεί με τους 
ενδιαφερόμενους δημοτικούς συμβούλους 
για να διερευνήσει επιλογές εντός της πτέρυ-
γας τους, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδό-
θηκε την Τετάρτη. Οι σύμβουλοι θα έχουν στη 
συνέχεια την επιλογή να επιλέξουν τους πιλό-
τους για τους αντίστοιχους θαλάμους τους, 
ανέφερε.
«Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι πίνουν ήδη 
στα πάρκα», είπε ο Moise στην ανακοίνωση. Ο 

Moise είπε ότι το πρόγραμμα θα επιτρέψει τη 
διερεύνηση της «υπεύθυνης εφαρμογής της 
δημόσιας κατανάλωσης αλκοόλ».
Παρόμοιες προτάσεις έχουν κατατεθεί στο 
δημοτικό συμβούλιο του Τορόντο πολλές 
φορές τα τελευταία χρόνια, αλλά καμία δεν 
ήταν επιτυχής. Πέρυσι, ο Τζος Μάτλοου υπέ-
βαλε πρόταση για την έναρξη ενός πιλοτικού 
προγράμματος για τη δημόσια κατανάλωση 
αλκοόλ, ο πρώην δήμαρχος, Τζον Τόρι, κινή-
θηκε για να καθυστερήσει την άρση της απαγό-
ρευσης της πόλης για κατανάλωση αλκοόλ σε 
δημόσιους χώρους τουλάχιστον μέχρι το 2023.
Ο Matlow ήθελε η πόλη να εκτελέσει το πιλο-
τικό έργο μεταξύ 11 π.μ. και 9 μ.μ. από τις 21 
Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου. Αντίθετα, η 
πρόταση του Τόρι υιοθετήθηκε με ψήφους 
17-2.

Το Τορόντο θα εξετάσει 
την άρση απαγόρευσης 
κατανάλωσης αλκοόλ σε πάρκα
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LIFE

Juli Annee:
Το Instagram να παραμιλά!

Ο μελαχρινός αυτός 
πειρασμός διαθέτει 
ένα εντυπωσιακό 
κορμί, όμορφο 
πρόσωπο και βλέμμα 
που υπνωτίζει, ενώ το 
δυνατό της σημείο, 
το οποίο μας κάνει να 
μπαίνουμε συχνά στον 
λογαριασμό της στο 
Instagram, είναι τα 
καλοσχηματισμένα 
οπίσθια της.

Ο λόγος για την 
Juli Annee, την 
σέξι καλλονή από 
την Καλιφόρνια, η 
οποία γεννήθηκε 
το 1992, είναι πάρα 
πολύ δημοφιλής στα 
social media και 
το πραγματικό της 
όνομα είναι Julianne 
Kissinger. 
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Μαίρη Βιτινάρος: 
Φωτογραφίζεται µε 
εσώρουχα µπροστά 
στον καθρέφτη της 

Η Μαίρη Βιτινάρος βρίσκεται 
αυτές τις ημέρες στη δεύτερη 
πατρίδα της, την Ελλάδα και 
φροντίζει να μοιράζεται στιγ-
μιότυπα από το ταξίδι της, με 
τους διαδικτυακούς της φίλους.

Το διεθνές top model με έδρα 
το Λος Άντζελες που συστή-
θηκε κι αγαπήθηκε από το 
ελληνικό κοινό μέσα από τη 
συμμετοχή της στον τελευ-
ταίο κύκλο του GNTM, αναρτά 
συχνά φωτογραφίες στα social 
media.

Κάτια Ταραμπάνκο: Η μητέρα της τη 
φωτογραφίζει μπροστά στη θάλασσα 
με το μπικίνι της 

Η 
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου κατάφερε για 
ακόμα μία φορά να εντυπωσιάσει τους 
διαδικτυακούς της φίλους με τη νέα της α-
νάρτηση. Η γνωστή Instagrammer διατη-

ρεί μία πολύ «προσεγμένη» εικόνα στα social media 
και συνήθως, τα χρησιμοποιεί για επαγγελματικούς 
λόγους. Φυσικά, δεν παραλείπει να μοιράζεται με το 
κοινό της στιγμές από την καθημερινότητά της.
Αυτή τη φορά, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δημο-

σίευσε μία σειρά φωτογραφιών, που τη δείχνουν να 
ποζάρει πάνω σε ένα άλογο. Μάλιστα, φαίνεται πως 
έχει προσθέσει μακριά extension στα μαλλιά της, τα 
οποία έχει μαζέψει σε μία πλεξούδα, παραπέμπο-
ντας σε… Ραπουνζέλ.
Ωστόσο, για την εν λόγω φωτογράφιση δεν προ-
τίμησε κάποιο εντυπωσιακό σύνολο. Αντιθέτως, 
πόζαρε καλύπτοντας μονάχα τα… «απαραίτητα» με 
ένα λευκό ύφασμα.

Νέα καυτή φωτογράφιση από 
Παναγιώταρου: Γυμνή πάνω σε άλογο

Η 
Κάτια Ταρα-
μπάνκο ξεκίνη-
σε τις πρώτες 
της βουτιές, αν 

και το καλοκαίρι δεν έχει 
μπει ακόμα για τα καλά.

Το γνωστό μοντέλο και 
πρώην παίκτρια του 
Survivor είναι ιδιαίτερα 
ενεργή στα social media 
και συχνά, μοιράζεται 
με το κοινό της διάφορες 
πόζες της ή συνεργασίες 
που κάνει για διαφημι-
στικές καμπάνιες.

Αυτή τη φορά, ανάρ-
τησε στον προσωπικό 
της λογαριασμό σ το 
Instagram μερικά στιγ-
μιότυπα από την από-
δρασή της στη θάλασσα 
με τη μητέρα της.

Για τη συμμετοχή της στο 
J2US, αλλά και τον χωρισμό 
της με τον Μιχάλη Αντιώτη 
μίλησε Φελίσια Τσαλαπάτη 
σε συνέντευξή της.

Η ραδιοφωνική παραγωγός 
και τηλεοπτικό ταίρι του Τρι-
αντάφυλλου στο μουσικό 
σόου, έδωσε συνέντευξη 
στο περιοδικό ΟΚ!, όπου και 
αναφέρθηκε αρχικά, στο πώς 
προέκυψε το «ταξίδι» στη 
μητρότητα.

Φελίσια Τσαλαπάτη: 
«Χωρίσαµε επίσηµα 
τρεις µήνες µετά τη 
γέννηση του παιδιού»

Σάκης Αρσενίου: 
«Είµαι παλαιών αρχών, 
θέλω η γυναίκα µου 
να φροντίζει τον άντρα 
της»
Ο τραγουδιστής μίλησε στο 
«MEGA Καλημέρα» για τον 
ερχομό του παιδιού του, 
ενώ επισήμανε και ότι είναι 
«παλαιών αρχών», περιγρά-
φοντας όλα όσα έψαχνε σε μία 
γυναίκα και τα βρήκε στη δική 
του, Λαμπρινή Πλεύρη.
Σχετικά με αυτό, είπε: «Είμαι 
κάθετος στο ότι μια γυναίκα θα 
πρέπει να ξέρει να μαγειρεύει 
και να κάνει δουλειές. Είμαι 
παλαιών αρχών, τα έχω βρει 
και με τη Λαμπρινή αυτά»

Σ
ε δηλώσεις στην εκπο-
μπή «Super Κατερίνα» 
ο makeup artist μίλη-
σε με τα πιο τρυφερά 

λόγια για την Ελένη Φουρέι-
ρα, η οποία είναι και νονά των 
παιδιών του σε μία συζήτηση 
σχετικά με την περίοδο που 
προσπαθούσε να αποκτήσει 
παιδιά.
«Η Ελένη ήταν από την πρώτη 
στιγμή δίπλα μου, ήταν ο 
φάρος μου. Αυτό θα το λέω 
πάντα, γιατί μερικοί άνθρω-
ποι όταν λυγίζεις και σε σηκώ-
νουν για να ολοκληρώσεις 
τον στόχο σου, είναι και οι πιο 
σημαντικοί που έχουν έρθει 
στη ζωή μας» είπε αρχικά.
«Δεν μας άφησε ούτε μία 
στιγμή να λυγίσουμε, εμένα 
και τον σύντροφό μου. Ακόμα 
κι όταν έλεγα ότι δεν βγαίνει 
κάπου όλο αυτό και δεν υπάρ-
χει λύση, ήταν δίπλα μου και 
μου έλεγε: ό,τι έχω είναι δικό 
σου, ό,τι λεφτά έχω μαζέψει 
όσα χρόνια δουλεύω είναι στη 
διάθεσή σου για εξετάσεις ή 
οτιδήποτε χρειαστεί.»

Παντελής Τουτουντζής για 
Φουρέιρα: «Ήθελε να μας δώσει 
λεφτά για να γίνουμε γονείς με 
τον σύντροφό μου» 
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Η 
Μπαρ Ρεφαέλι έ-
χει φέρει το κα-
λοκαίρι ένα βή-
μα πιο κοντά κα-

θώς μέσα από τον προσω-
πικό της λογαριασμό στο 
Instagram μοιράστηκε πολ-
λές φωτογραφίες και ένα βί-
ντεο με την ίδια να απολαμ-
βάνει ένα ταξίδι σε κάποιον 
επίγειο παράδεισο.
Η 37χρονη ανέβασε ένα 
βίντεο στο οποίο τη βλέ-
πουμε να φοράει ένα μικρο-
σκοπικό μπικίνι με λεπτά 
κορδόνια.
Πάντως φαίνεται πως αυτά τα 
μαγιό είναι στη μόδα καθώς 
με ένα παρόμοιο πόζαρε 
στον φακό και η Ιρίνα Σάικ.
Σε προηγούμενες αναρτή-
σεις της η Ρεφαέλι απολάμ-
βανε τον ήλιο και τη θάλασσα-
και πόζαρε για αρκετές selfie 
από διαφορετικές γωνίες, επι-
δεικνύοντας τα γυμνασμένα 
χέρια, τα πόδια και τους κοιλι-
ακούς της.

Σ
ύμφωνα με δημοσί-
ευμα της εφημερίδας 
«El Nacional», ο Πικέ 
προτιμάει τη νέα του 

σύντροφο Κλάρα Κία από τη 
Σακίρα λόγω των φιλελεύ-
θερων απόψεών της για τις 
σχέσεις. 

Συγκεκριμένα το δημοσί-
ευμα αναφέρει ότι η Κλάρα 
Κία είναι φαν ενός λογαρια-
σμού στο Instagram που 
ονομάζεται «The Poly Spot» 
και προωθεί... τα οφέλη των 
πολυγαμικών σχέσεων. 

Αντίθετα, η Σακίρα είναι 
συντηρητική και ενδιαφέ-
ρεται για τους οικογενει-
ακούς δεσμούς ενώ η Κία 
είναι ανοιχτή στις πολυγα-
μικές σχέσεις και πιστεύει 
σε μια αγάπη που βασίζεται 
στη πίστη και όχι στην αφο-
σίωση. 

Το δημοσίευμα αναφέρει 
ότι οι εξωσυζυγικές σχέσεις 
του ποδοσφαιριστή, ήταν 
η αιτία της κρίσης μεταξύ 
αυτού και της Σακίρα και για 
αυτό προτίμησε την Κία.

Γιατί προτιμά τη νέα του σύντροφο από τη 
Σακίρα ο Πικέ;

Η 
καυτή Ιτα-
λίδα δημο-
σιογράφος, 
Ντιλέτα Λεό-

τα, ανακοίνωσε μαζί με 
τον σύντροφό της, Λό-
ρις Κάριους, ότι είναι έ-
γκυος! 

«Πρέπει να σας πούμε 
κάτι… αλλά το ξέρετε 
ήδη; Ας εκραγούμε από 
χαρά! Εμείς και η κοιλιά 
μου. Σύντομα θα είμαστε 
τρεις»!

Μπαρ Ρεφαέλι: Με μαύρο μπικίνι 
αλά Ιρίνα Σάικ στο Instagram

Έγκυος η καυτή δημοσιογράφος 
Ντιλέτα Λεότα!

Τζίτζι Χαντίντ: Είναι χαρούμενη που ο Τζίτζι Χαντίντ: Είναι χαρούμενη που ο 
πρώην της βγαίνει με τη Σελένα Γκόμεζ πρώην της βγαίνει με τη Σελένα Γκόμεζ 

Η 
Σελένα Γκόμεζ και ο Ζέιν Μαλίκ 
εθεάθησαν πρόσφατα σε εστια-
τόριο στη Νέα Υόρκη, πυροδο-
τώντας φήμες για πιθανό ειδύλ-

λιο μεταξύ των δύο διασημοτήτων. Αυτό 
έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στη 
βιομηχανία του θεάματος, ειδικά από τη 
στιγμή που η πρώην σύντροφος του Μα-
λίκ, Τζίτζι Χαντίντ και η Γκόμεζ έχουν κοινές 
παρέες και όλοι αναρωτιούνται για την α-
ντίδραση του διάσημου μοντέλου.
Το υποτιθέμενο ειδύλλιο έρχεται μετά το 
τέλος της εξαετούς σχέσης της Χαντίντ με 
τον Μαλίκ το 2021. Το πρώην ζευγάρι έχει 
μία κόρη και όπως φαίνεται, το μοντέλο 

δεν έχει κανένα πρόβλημα με το να προχω-
ρήσει ο πρώην της, αρκεί να συνεχίσει να 
δίνει προτεραιότητα στην κόρη τους.
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο US 
Weekly, η Τζίτζι Χαντίντ είναι χαρούμενη 
που ο Μαλίκ βγαίνει ξανά ραντεβού κι όσο 
παραμένει καλός γονιός για την κόρη τους, 
δεν έχει κανένα πρόβλημα με όποια και αν 
έχει δεσμό.
Εξάλλου και η Χαντίντ έχει προχωρήσει 
μετά τη σχέση της με τον Μαλίκ, αφού 
έβγαινε με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Ενώ 
οι φήμες για τη σχέση τους παραμένουν 
ανεπιβεβαίωτες, οι δύο τους εθεάθησαν να 
διασκεδάζουν μαζί τον Σεπτέμβριο.
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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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– Ξέρεις από e-mail; 
– Ξέρω. 
– Ξέρεις πού πάει το @; – Στην ποτα-
μιά. … 

– Σε ποιο πανεπιστήμιο είσαι; 
– ΑΠΘ. 
– Γείτσες. … Αυτό που σε ρωτάει ο 
γιατρός “Που πονάς;” και μετά πιέζει 
ακριβώς εκεί. Ύπουλο καθίκι. … 

– Τι βλέπεις αυτό τον καιρό; 
– American Horror Story, εσύ; 
– Greek Horror Φόροι…. … 

– Μειώθηκαν λέει οι ληστείες στα κατα-
στήματα…
 – ΑΦΟΥ ΤΑ ΜΙΣΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ! 
– Σταματήστε. Είναι παράνομο να είστε 
τρία άτομα πάνω σε ένα μηχανάκι. 
– Τρια; Που πήγε ο τέταρτος;

 
– Ήταν κύριος ο σεισμός; 
– Όχι, ήταν ένας αλήτης

– Έχω PHD στην Ιατρική, εσύ; 
– Εγώ DVD στο σαλόνι

Ένας υπάλληλος πάει το πρωί σ τη 
δουλειά με τα αυτιά δεμένα με γάζες. 
Τον βλέπει ο συνάδελφός του και τον 
ρωτάει:
«Τι έγινε με τα αυτιά σου;» 
Και αρχίζει να του εξηγεί: «Χθες το 
απόγευμα σιδέρωνα τη στολή εργασίας 
και ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο. Από 
την αφηρημάδα μου σήκωσα το σίδερο 
αντί για το ακουστικό» 
«Αχ φουκαρά μου τι έπαθες…αλλά 
αυτό έγινε στο ένα αυτί, το άλλο τι 
έπαθε;» ρώτησε ο συνάδελφος. 
«Ε, μετά πήγα να πάρω τηλέφωνο στα 
επείγοντα…»

Πηγαίνει μία 18άρα στον γυναικο-
λόγο για το καθιερωμένο Παπ-Τεστ 
και την ώρα που την εξετάζει λέει στον 
γ ιατρό… «Γιατρέ, όταν ακουμπάω 
τη γλώσσα μου πάνω σε ένα κομμάτι 
αλουμινόχαρτο στο οποίο έχω συνδέ-
σει δυο ηλεκτρόδια, νιώθω ένα ρυθ-
μικό τσίμπημα…»
«Τι μου λέτε!» της λέει ο γυναικολόγος, 
«..αλλά αυτό συμβαίνει μόνο αν πρώτα 
έχω φάει μηλόπιτα και έχω κάνει γαρ-
γάρα με βότκα.» «Μιλάτε σοβαρά..» 
της λέει ο γυναικολόγος, «Έχω κάτι;» 
του λέει αυτή όλο αγωνία, «Ναι! Πολύ 
ελεύθερο χρόνο.»

ΚΡΙΟΣ
Προσπαθήστε να είστε πιο συγκροτημέ-
νοι πάνω στα εργασιακά σας θέματα. Μόνο 
έτσι θα πετύχετε αυτό που θέλετε. Τακτο-
ποιήστε τα οικογενειακά σας θέματα και 
μην αναβάλλετε συνέχεια για αύριο. Εάν 
δεν νιώθετε καλά μη διανοηθείτε να προ-
βείτε σε επαγγελματικές συζητήσεις.

ΤΑΥΡΟΣ
Ήρθε η εποχή για σημαντικά και φιλό-
δοξα ξεκινήματα. Θα είστε περισσότερο 
κοινωνικοί και μάλιστα μπορεί να γνωρί-
σετε νέους ενδιαφέροντες ανθρώπους. 
Η συμπεριφορά ατόμων του φιλικού σας 
χώρου πιθανόν να σας απογοητεύσει. 
Αποκτάτε ευελιξία και διπλωματικότητα 
και αυτό θα σας επιτρέψει να κάνετε αυτό 
που θέλετε χωρίς αντιδράσεις. Δώστε 
μεγάλη σημασία στους νέους ανθρώ-
πους που θα γνωρίσετε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Μην σκέπτεστε να ενεργήσετε εκδικητικά 
γιατί θα σας γυρίσει μπούμερανγκ. 
Επίσης χρειάζεται προσεχτικός 
χειρισμός και προγραμμα-
τισμός στην εργασία σας. 
Αποσύρεστε λίγο από 
την κοινωνική ζωή και 
προτιμάτε την παρέα 
λίγων και αγαπημένων 
φίλων.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Όσο και αν ν ιώθατε 
δυνατοί και αισιόδοξοι, 
δυστυχώς οι γύρω σας δεν 
μπορούν να νιώσουν τα ίδια με 
αποτέλεσμα να τρώγονται με τα ρούχα 
τους και να γκρινιάζουν συνεχώς. Εσείς δεν 
χρειάζεται να τρέξετε να τους τα λύσετε. 
Αφήστε τους να προσπαθήσουν μόνοι τους. 
Ξέρουν ότι είστε καλός φίλος, αλλά χρειάζε-
ται τώρα να σταθούν στα πόδια τους και όχι 
να τρέχουν συνέχεια σε εσάς.Συντονίστε τη 
ζωή σας στα νέα δεδομένα και αρπάξτε τις 
ευκαιρίες οικονομικού περιεχομένου.

ΛΕΏΝ
Αρκετή εύνοια θα δείξουν τα άστρα αυτή 
την εβδομάδα στον επαγγελματικό τομέα. 
Νέες προτάσεις για συνεργασία με αξιόλο-
γους ανθρώπους θα σας δώσουν την ευκαι-
ρία να αποδείξετε και να ξεδιπλώσετε το 
πολύπλευρο ταλέντο σας. Ξανοιχτείτε λοι-
πόν στις δουλειές σας και συνεργαστείτε με 
πρόσωπα του φιλικού σας περιβάλλοντος. 
Δεν πρόκειται να σας απογοητεύσουν.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Τα ζητήματα που θα σας απασχολήσουν κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου κατά βάση 
είναι γνώριμα και έτσι δεν έχετε να εμπλακείτε 
σε καινούριες περιπέτειες. Ωστόσο το αποτέ-
λεσμα των δραστηριοτήτων σας προβλέπεται 
αισιόδοξο, καθώς αυτό που θα σας βοηθήσει 
είναι η καλή προς τα έξω εικόνα σας. Πρέπει 
όμως να ξεχάσετε την αυστηρή κριτική που 
συνήθως κάνετε σε όλους.

ΖΥΓΟΣ
Κάποιο άτομο από το φιλικό περιβάλλον 
σας θα χρειαστεί τη συμβουλή σας. Εάν 
περιμένατε κάποια αύξηση στις αποδοχές 
σας, ίσως τη λάβετε τώρα. Όμως δεν είναι 
καλή περίοδος για να αναλάβετε επιπλέον 
επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τα επαγγελ-
ματικά θέματα φαίνεται πως θα σας απα-
σχολήσουν έντονα την περίοδο αυτή, ενώ 
παράλληλα θα μπορέσετε να προσεγγίσετε 
άτομα που κατέχουν ανώτερη επαγγελμα-
τική θέση. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Προβληματίζεστε και πάλι από τις σχέσεις 
σας και τις συνεργασίες σας. Ο εργασιακός 
χώρος και η υγεία απορροφούν την προ-
σοχή σας και τις δραστηριότητές σας. Περί-
οδος υψηλών στόχων. Υπάρχουν πολλά που 
πρέπει να φροντίσετε με την εργασία σας 
και σχετικά με τα οικονομικά σας. Μη χάνετε 
χρόνο με ενέργειες, για τις οποίες θα μετα-
νιώσετε αργότερα. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Το θετικότερο αυτής της περι-

όδου είναι ότι δυναμώνετε 
έτσι ώστε να μπορείτε να 

προβάλετε τα θέλω σας 
σε κάθε κατεύθυνση 
και να δείξετε ότι είστε 
έ τοιμοι να υπερα-
σπίσετε θέσεις αλλά 
και συναισθήματα με 
οποιοδήποτε αντίτιμο. 

Το πιο δύσκολο για σας 
αυτήν την εποχή, είναι η 

διαπίστωση που σιγά-σιγά 
κάνετε, ότι άτομα που πιστεύατε 

ότι πάντα θα είναι κοντά σας, κάνουν 
πίσω στα δύσκολα ή προσπαθούν να φρε-
νάρουν με άμεσο τρόπο ή έμμεσο τρόπο 
αποφάσεις ζωής που εσείς τώρα παίρνετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΏΣ
Κατάλληλη εποχή για εξορμήσεις και δια-
σκέδαση. Βγείτε έξω, χαρείτε και απολαύ-
στε την. Αποφύγετε οικονομικές συναλ-
λαγές και διασκεδάστε με αγαπημένα σας 
πρόσωπα. Κανονίστε το πρόγραμμά σας 
με ελαστικότητα καθώς μπορεί να υπάρ-
ξουν μικροανατροπές σε ραντεβού σας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αρκετά σημαντική περίοδος αυτή καθώς 
ξεκαθαρίζουν πολλά πράγματα στον χώρο 
εργασίας σας. Οι συνθήκες ευνοούν την 
ανασυγκρότηση των συμφερόντων σας 
και η εποχή σας εξυπηρετεί για να εφαρ-
μόσετε μία νέα τακτική από εδώ και πέρα. 
Προσέξτε τη διάθεση και ενδεχομένως την 
υγεία σας.

ΙΧΘΕΙΣ
Ενώ είστε ειλικρινείς με τους γύρω σας, 
λέγοντας πάντα την αλήθεια όσο σκληρή 
κι αν είναι, κάποιες φορές όταν πρόκει-
ται να αντιστραφούν οι ρόλοι και να γίνετε 
εσείς αποδέκτης της αλήθειας, σας πονάει 
και σας κακοφαίνεται.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα 
 θα ταξιδεύουμε τον χρόνο πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα 
  που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη και χιούμορ...ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Οθωμανική Θεσσαλονίκη
Από την υποδοχή του 

Σουλτάνου Μεχμέτ 5ου 
Ρεσάτ στις 26/06/1911 στο 
λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 
1906

Ελληνορωμαϊκή Παλη 

Ένας βοσκός στους 
Δελφούς ανάμεσα 

στους τουρίστες της 
εποχής εκείνης , 
περίπου το 1935

Ενσωμάτωση 
Δωδεκανήσου. 

Έπαρση της Ελληνικής 
Σημαίας στη Ρόδο την 

20ή Μαρτίου 1947

Το εικονιζόμενο παιδί 
πρόκειται για τον 

πρίγκιπα Πέτρο της 
Ελλάδος (γεν. 1908) 
υιό του Αρμοστή της 
Κρήτης πρ. Γεωργίου 

και της πρ. Μαρίας 
Βοναπάρτη

Ενα αγόρι φωτογραφίζεται 
μπροστά από το 

κωδωνοστάσιο του Αγίου 
Γεωργίου Λυκαβηττού , 
δώρο της βασίλισσας 

Όλγας. Δεκαετία 1930 
μάλλον

Αλόννησος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Η οδός 
Βαρδαρίου με κίνηση, 

κάρρα και ιππήλατο τραμ, 
εποχής 1910

Κέρκυρα δεκαετία 
1960
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Μια ηρεμία προκλητικά όμορφη, όσο 
και το τοπίο, σάς πλημμυρίζει σαν 
βρεθείτε στη Μακεδονία στην περιοχή 
των Γρεβενών. Πίσω από τα ψηλά 
βουνά και τους απειλητικούς βράχους 
της Πίνδου κρύβεται η συνταγή για 
τις καλύτερες χειμερινές διακοπές 
στην Ελλάδα.  Κοιτάξτε ξανά τον χάρτη 
και διαβάστε το μήνυμά του: όλοι οι 
δρόμοι οδηγούν στα Γρεβενά.

Η 
πόλη των Γρεβενών μικρή και πυ-
κνοκατοικημένη επιτρέπει σε ό-
ποιον θελήσει να τη γνωρίσει, να 
δει όλα τα βασικά σημεία της μέσα 

σε σε λίγες ώρες. Ξεκινώντας από τη μία άκρη 
της πόλης – τη βορειοανατολική είσοδο – ο 
επισκέπτης αντιλαμβάνεται εύκολα από την 
πινακίδα καλωσορίσματος ότι πρόκειται για 
την πόλη των μανιταριών. Καθώς περπατά 
προς το κέντρο των Γρεβενών, περπατά ανά-
μεσα σε ένα μέρος των αθλητικών εγκαταστά-
σεων της πόλης, συναντά το πρώτο άγαλμα 
μανιταριών, το πετρόχτιστο μουσικό ωδείο, 
καθώς και το Διοικητήριο, στο οποίο στεγά-
ζεται η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και 
άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Εν συνεχεία και 
αφού περάσει από τη περιοχή των σχολείων 
περπατά στον κεντρικό δρόμο της πόλης, την 
οδό Κ. Ταλιαδούρη, και μπορεί πλέον να πιά-
σει τον σφυγμό της. Ιδιαίτερα κατά τις εργάσι-
μες ημέρες της εβδομάδας, η πόλη έχει πολ-
λή κίνηση τόσο σε οχήματα όσο και πεζούς.
Προχωρώντας πιο κεντρικά, ο επισκέπτης 
συναντά το δεύτερο άγαλμα μανιταριών, λίγο 
πριν το δημαρχείο και την πλατεία λαχαναγο-
ράς. Σήμα κατατεθέν της πλατείας αλλά και 
της πόλης είναι το παραδοσιακό ρολόι που 
χτίστηκε το 1906 και πριν την απελευθέρωση 
αποτελούσε τμήμα τουρκικού τζαμιού.
Ακριβώς πάνω από την πλατεία λαχαναγο-
ράς, βρίσκεται η πλατεία Αιμιλιανού, η οποία 
φιλοξενεί αγάλματα των τοπικών ηρώων της 
περιοχής. Γύρω από τις δύο πλατείες συγκε-
ντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των χώρων 
εστίασης και αναψυχής. Ιδιαίτερα το καλο-
καίρι οι δυο πλατείες και όλα τα σοκάκια τρι-
γύρω τους με τις καφετέριες, τις παραδοσι-
ακές ταβέρνες, τα μεζεδοπωλεία, καθώς και 
πλήθος άλλων σύγχρονων καταστημάτων 
σφύζουν από ζωή.Ανηφορίζοντας πάνω από 
την πλατεία, ο επισκέπτης περνά από τους 
πιο πυκνοκατοικημένους δρόμους των Γρε-
βενών, καταλήγοντας σε ένα από τα σημεία 
(οδός Φιλίππου) με το μεγαλύτερο υψόμετρο, 
όπου βρίσκονται μερικές από τις λιγοστές 
μονοκατοικίες της πόλης. Η θέα από αυτό το 
σημείο αποζημιώνει τον επισκέπτη, χαρίζο-
ντάς του ένα αίσθημα ελευθερίας.
Προχωρώντας πιο βορειοδυτικά, ο επισκέ-
πτης θα καταλήξει στη βορειοδυτική έξοδο 
της πόλης, όπου βρίσκεται η γειτονιά των 
εργατικών κατοικιών. Σε αντίθεση με ό,τι 
μπορεί να φανταστεί ως εργατικές κατοι-
κίες, πρόκειται για μια όμορφη γειτονιά, με 
χαμηλά σπίτια, μακριά από τη φασαρία του 
κέντρου. Μάλιστα είναι αρκετοί οι κάτοικοι 
που επιλέγουν αυτήν την περιοχή για τον 
απογευματινό τους περίπατο.
Οι αισθήσεις ξυπνούν, η φύση οργιάζει και 

σε παρασύρει να την ανακαλύψεις πιθαμή 
προς πιθαμή, οι άνθρωποι σε προσκαλούν 
να ακολουθήσεις τους δικούς τους ρυθμούς 
ζωής. Αυτά που έχεις να δεις και να κάνεις 
σε μια επίσκεψη ίσως να ξεπερνούν το χρόνο 
που θα μπορείς να αφιερώσεις εκεί. Ο Εθνι-
κός Δρυμός «Βάλια Κάλντα», το Εθνικό Χιο-
νοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, τα δεκάδες 
περίτεχνα γεφύρια, οι δραστηριότητες στη 
φύση θα σε κάνουν να ξεχάσει τον χρόνο. 
Αξίζει, όμως, να βουτήξεις στα βαθιά αυτού 
του τόπου για να «αναπνεύσεις» κάθε στιγμή 
του. Η εμπειρία θα σε ανταμείψει με μνήμες 
και εικόνες που θα θυμάσαι για πάντα. 

Ο Εθνικός Δρυμός «Βάλια Κάλντα»
Σε μια έκταση περίπου 69.000 στρεμμάτων, 
ένας από τους σπουδαιότερους και πιο παρ-
θένους Δρυμούς της Ελλάδας σε υποδέχε-
ται για μια φυσιολατρική εξερεύνηση πέρα 
από κάθε φαντασία. Περιτριγυρισμένη από 
τα βουνά Λύγκος και Μαυροβούνι και «κομ-
μένη στα δύο» το Αρκουδόρεμα (παραπότα-
μος του Αώου), σε υψόμετρο 1.400 μέτρων 
η Βάλια Κάλντα (στα βλάχικα σημαίνει ζεστή 
κοιλάδα, προφανώς χάριν αστεϊσμού) απο-
τελεί μία από τις πιο κρύες και υγρές περιο-
χές της Ελλάδας.
Στις εκτάσεις της θα βρεις διάφορα, σπάνια 
για την ελληνική πανίδα, είδη όπως αγρι-
όγιδα, ζαρκάδια, αγριογούρουνα, γύπες, 
δρυοκολάπτες, χρυσαετούς, μαυροπελαρ-
γούς, και άλλα πτηνά, ερπετά, αμφίβια και 
θηλαστικά, αλλά και την καφετιά αρκούδα, 
για την οποία ο Εθνικός Δρυμός αποτελεί 
έναν από τους τελευταίους βιότοπους στην 
Ελλάδα. Η βλάστηση από έλατα και δεκά-
δες άλλα είδη δέντρων και φυτών θα κάνει 
την περιήγηση στα μονοπάτια μοναδική, 
ειδικά αν συναντήσεις και τα 30 δέντρα 
κόκκινης πεύκης που βρίσκονται κοντά 
στο ρέμα Σαλιατούρα. Αν, μάλιστα, επισκε-
φθείς την περιοχή το φθινόπωρο τα εντυ-
πωσιακά μανιτάρια που κατακλύζουν τον 
Εθνικό Δρυμό θα σου προσφέρουν χαλα-
ρωτικές και αναζωογονητικές «μανιταρο-
εξορμήσεις» απόδρασης από τη μονοτο-
νία της καθημερινότητας. Το Νοέμβριο του 

2007, μάλιστα, τα Γρεβενά ανακηρύχθηκαν 
επίσημα «Πόλη των Μανιταριών».

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλί-
τσας
Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασι-
λίτσας βρίσκεται στο νομό Γρεβενών, στα 
όρια με τον νομό Ιωαννίνων. Οι εγκαταστά-
σεις είναι κτισμένες σε υψόμετρο 1.750 μ. 
και απέχουν από την πόλη των Γρεβενών 50 
χιλιόμετρα. Συμπεριλαμβάνουν 2 σαλέ και 
ανάλογους χώρους στάθμευσης οχημάτων. 
Το χιονοδρομικό κέντρο διαθέτει 18 πίστες 
(22 χιλιομέτρων), ενώ τη μεταφορά των χιο-
νοδρόμων έχουν αναλάβει 1 τριθέσιος, 1 
διθέσιος, 4 συρόμενοι αναβατήρες και ένα 
baby lift. 

Παραδοσιακά Χωριά
Ανάμεσα στον Εθνικό Δρυμό “Βάλια Κάλντα” 
και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας 
βρίσκονται μερικά από τα ομορφότερα 
χωριά του νομού Γρεβενών. Η Αβδέλλα, από 
όπου κατάγονταν οι πρώτοι κινηματογραφι-
στές των Βαλκανίων (οι αδερφοί Μανάκια) 
και το Περιβόλι αποτελούν δύο από τα σημα-
ντικότερα καλοκαιρινά θέρετρα του νομού 
Γρεβενών. Αν και το χειμώνα τα χωριά αυτά 
δεν έχουν πολλούς μόνιμους κατοίκους, κάθε 
καλοκαίρι γεμίζουν με κόσμο και φιλοξενούν 
πολλούς κτηνοτρόφους με τα κοπάδια τους.
Η Σαμαρίνα και η Σμίξη, φημισμένα βλαχο-
χώρια, οι Φιλιππαίοι, η Αετιά, η Λάβδα, το 
Δοτσικό και το Μεσολούρι είναι από τα χωριά 
των Γρεβενών που δέχονται πληθώρα τουρι-
στών κατά τη διάρκεια του χειμώνα λόγω της 
κοντινής τους απόστασης με το Χιονοδρο-
μικό Κέντρο Βασιλίτσας. Αρκετά από αυτά 
τα χωριά φημίζονται και για τα παραδοσι-
ακά πανηγύρια τους κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες και ιδιαίτερα την ημέρα του Δεκαπε-
νταύγουστου.
Εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς χωριό είναι 
το Σπήλαιο, το οποίο είναι χτισμένο στους 
πρόποδες του όρους Σταυρός και είναι ένας 
από τους παλαιότερους οικισμούς της Δυτι-
κής Μακεδονίας. Άλλο γνωστό χωριό είναι 
ο Ζιάκας, χτισμένο σε 900 μ. υψόμετρο με 

υπέροχη θέα στον Όρλιακα. Από το Ζιάκα 
καταγόταν ο γνωστός οπλαρχηγός Θεόδω-
ρος Ζιάκας, από τον οποίο πήρε το όνομά του 
το χωριό.
Η Καλλονή, το Μέγαρο και η Καληράχη είναι 
τρία άλλα πολύ γραφικά χωριά που θυμίζουν 
τα μαστοροχώρια της Ηπείρου, ενώ στην 
νοτιοδυτική πλευρά του νομού, το Κηπου-
ρειό, Μοναχίτι, η Κρανιά, και το απομονω-
μένο Μικρολίβαδο με το αλπικά τοπίο διακρί-
νονται για το μαγευτικό φυσικό περιβάλλον 
και την πλούσια χλωρίδα και πανίδα τους.
Λιγότερο γραφικά αλλά με περισσότερη ζωή 
σε όλη τη διάρκεια του χρόνου είναι τα χωριά 
που βρίσκονται στη βόρεια πλευρά του 
νομού. Το Σειρήνι, οι Αμυγδαλιές, το Ελεύ-
θερο, ο Άγιος Γεώργιος, η Κιβωτός, ο Βατό-
λακκος, η Μυρσίνα και ο Ταξιάρχης είναι 
μερικά από αυτά τα χωριά με αρκετούς μόνι-
μους κατοίκους,
Στην ανατολική πλευρά του χωριού, βρί-
σκονται αρκετά χωριά, όπως ο Πόρος και η 
Κνίδη, τα οποία υπέστησαν μεγάλες ζημιές 
κατά το σεισμό του 1995. Αποτέλεσμα της 
καταστροφής, είναι η ανακατασκευή των 
χωριών στο μεγαλύτερο μέρος τους. Έτσι τα 
χωριά αυτά μπορεί να έχασαν λίγο τη γρα-
φικότητά τους, αλλά δεν έχασαν την ομορ-
φιά του φυσικού τους τοπίου. Έτσι η Κνίδη, η 
Ιτέα, το Νησί, οι Αγαλέοι και τα κοντινά τους 
χωριά, χτισμένα στις όχθες του Αλιάκμονα, 
διαθέτουν πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Στην 
ίδια περιοχή βρίσκονται η Σαρακήνα και το 
Παλαιοχώρι, δύο από τα μεγαλύτερα κεφα-
λοχώρια του νομού κατά την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας.
Άλλα όμορφα χωριά του νομού είναι το Τρί-
κωμο ή Ζάλοβο το οποίο δημιουργήθηκε 
από την ένωση τριών οικισμών, το Κοσμάτι, ο 
Αιμιλιανός, καθώς και τα υπόλοιπα χωριά στο 
νότιο και νοτιοανατολικό τμήμα του νομού, 
τα οποία είναι και περισσότερο πεδινά. Το 
πιο γνωστό χωριό στην περιοχή είναι το 
Καρπερό, ενώ ιδιαίτερα γνωστή είναι και 
η κωμόπολη της Δεσκάτης, η οποία είναι 
αρκετά γραφική και αποτελεί ένα αυτόνομο 
διοικητικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και εμπο-
ρικό κέντρο.

Γρεβενά: Μαγεία στο µυχό της φύσης
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Τεράστιας σπουδαιότητας η 
κίνηση του Προκαθημένου 
της Καθολικής Εκκλησίας 
να δώσει πίσω στην Ελλάδα 
τα τρία θραύσματα που 
βρίσκονταν επί χρόνια στα 
Μουσεία του Βατικανού 

Α
παγορεύεται από το δί-
καιο της Πνευμ. Ιδιοκτη-
σίας η καθ΄οιονδήποτε 
τρόπο παράνομη χρήση/

ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύ-
τατες αστικές και ποινικές κυρώσεις 
για τον παραβάτη
Παραμονές Χριστουγέννων του 
2021 ξεκίνησαν οι διαπραγμα-
τεύσεις για την επιστροφή στην 
Ελλάδα των θραυσμάτων του 
Παρθενώνα από το Βατικανό. 
Εναν χρόνο μετά, τον Δεκέμβριο 
του 2022, ο Πάπας αποφάσισε να 
«δωρίσει στον Μακαριότατο Ιερώ-
νυμο Β’, Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος, τα τρία θραύ-
σματα του Παρθενώνα, τα οποία 
επί αιώνες φυλάσσονται προσε-
κτικά στις Ποντιφικές Συλλογές 
και τα Μουσεία του Βατικανού και 
εκτίθενται σε εκατομμύρια επισκέ-
πτες απ’ όλο τον κόσμο». Τα πανέ-
μορφα αυτά δείγματα της αρχαιο-
ελληνικής τέχνης (το πρώτο απει-
κονίζει το κεφάλι ενός αλόγου από 
το δυτικό αέτωμα, το δεύτερο την 
κεφαλή άνδρα που κρατάει έναν 

δίσκο και το τρίτο ένα γενειοφόρο 
ανδρικό κεφάλι) δεσπόζουν πλέον 
στον φυσικό τους χώρο, στο Μου-
σείο της Ακρόπολης, λουσμένα στο 
αττικό φως, όπως αιώνες πριν, απέ-
ναντι από τον Ιερό Βράχο.
Η επιστροφή των θησαυρών αυτών 
δεν είναι μονοσήμαντη, καθώς, 
παρότι το Βατικανό δεν ήθελε να 
δημιουργηθεί προηγούμενο για 
την επιστροφή θησαυρών, έδειξε 
αποφασισμένο να δικαιώσει την 
ελληνική θέση που επιθυμεί να 
δει ολοκληρωμένο αυτό το μνη-
μειώδες και ιερό έργο τέχνης και 
σύμβολο της Δημοκρατίας. Η χει-
ρονομία του Πάπα Φραγκίσκου, ο 

οποίος επιστρέφει τα θραύσματα 
με την ιδιότητά του, δείχνει την 
οικουμενικότητα της κίνησης, προ-
ερχόμενη από έναν θρησκευτικό 
ηγέτη προς εκατομμύρια κόσμου. 
Δεν είναι τυχαίο ότι οι τρεις αυτές 
αρχαιότητες είχαν περίοπτη θέση 
στα Μουσεία του Βατικανού, κάτι 
που καθιστά ακόμα πιο σημαντική 
την κίνηση επιστροφής τους.
Σε συνδυασμό, μάλιστα, με την επι-
στροφή του θραύσματος Fagan 
από το Παλέρμο, που προηγήθηκε 
της επιστροφής των θραυσμάτων 
από το Βατικανό, συνιστά ό,τι πιο 
δυνατό στον διπλωματικό αγώνα 
της Ελλάδας για τον επαναπατρι-

σμό των Γλυπτών όσον αφορά τη 
διπλωματική βούληση που εξο-
λοθρεύει όλα τα νομικά προσκόμ-
ματα. Δείχνει, μάλιστα, τη συνο-
λικότερη πρόθεση αλλά και την 
ανάγκη των ξένων αρχών και μου-
σείων να επιστρέψουν όποια κομ-
μάτια του Παρθενώνα βρίσκονται 
στην κατοχή τους αναγκάζοντας 
ακόμα περισσότερο το Βρετανικό 
Μουσείο να ακολουθήσει αυτή την 
αδιάσειστη αρχή. Εφόσον, μάλι-
στα, η κίνηση αυτή συνάδει με το 
γενικότερο αίτημα της UNESCO, 
με το ψήφισμα, δηλαδή, που έχει 
προηγηθεί και δικαιώνει το δίκαιο 
αίτημα της Ελλάδας.

Έ
να σπανιότατο χρυσό νόμισμα που έ-
χει τις ρίζες του στο βαθύ παρελθόν 
και σχετίζεται με την ημέρα που δο-
λοφονήθηκε ο Ιούλιος Καίσαρας, ένα 

από τα ελάχιστα ανά τον κόσμο, διπλό κυκλα-
δικό ειδώλιο, αλλά και η μεγαλύτερη κυκλα-
δική φιάλη που έχει ποτέ ανευρεθεί είναι α-
νάμεσα στα ανεκτίμητης αρχαιολογικής αξί-
ας «δώρα» που παρέδωσε στην Ελλάδα, η 
εξαιρετικά δραστήρια και αποδοτική, τα τε-
λευταία χρόνια, σε θέματα παράνομης διακί-
νησης πολιτιστικών αγαθών, εισαγγελία του 
Μανχάταν. Πρόκειται για 29 συνολικά ελληνι-
κές αρχαιότητες, που χρονολογούνται από το 
5000 έως το 42 π.Χ,  η πλειοψηφία των οποί-
ων κατασχέθηκαν από την ιδιωτική συλλογή 
της γνωστής Αμερικανίδας συλλέκτριας Σέλ-
μπι Γουάιτ, μετά από εντατική έρευνα μηνών 
και ενδελεχή τεκμηρίωση, σε στενή συνεργα-
σία με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργεί-
ου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Περί τους 18 μήνες διήρκεσε η συντονισμένη 
επιχείρηση της εισαγγελίας, με επικεφαλής 
τον ελληνικής καταγωγής «κομάντο» της υπη-
ρεσίας, βοηθό εισαγγελέα Μάθιου Μπογδά-
νος, στα άδυτα της πολυτελούς οικίας της Σέλ-
μπι Γουάιτ και του αποθανόντα συζύγου της, 

μεγιστάνα και από τους μεγαλύτερους συλλέ-
κτες, παγκοσμίως, Λέον Λεβί, στο Μανχάταν. 
Μετά από δύο διαδοχικά εντάλματα έρευ-
νας, τον Ιούνιο του 2021 και τον Απρίλιο του 
2022, κατασχέθηκε ένας μεγάλος αριθμός 
αρχαιοτήτων, οι οποίες είχαν εξαχθεί παρά-
νομα τόσο από την Ελλάδα όσο και από την 
Ιταλία και την Τουρκία, όπου και επιστρέφο-
νται σταδιακά.
Από τις 29 συνολικά αρχαιότητες που επανα-
πατρίζονται, οι 27 προέρχονται από την συλ-

λογή Γουάιτ. Εξαιρετικά μεγάλης αρχαιολογι-
κής αξίας, λόγω της σπανιότητάς του, είναι το 
μαρμάρινο κυκλαδικό σύμπλεγμα ειδωλίων 
στο οποίο απεικονίζονται δύο γυναικείες 
μορφές με τη μικρότερη σε μέγεθος πάνω 
στην κεφαλή της μεγαλύτερης. Έχει ύψος 
46,6 εκ., χρονολογείται μεταξύ 2800-2600 
π.Χ. και είναι ανάλογη με το διπλό ειδώλιο 
της Συλλογής Στερν, το οποίο εκτίθεται αυτή 
την περίοδο στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 
στο πλαίσιο της έκθεσης «Γυρισμός».

Δημιουργήθηκε 
η «γωνιά του 
Μητροπάνου» στην 
πόλη των Τρικάλων, 
όπου μεγάλωσε 

Σπάνιε ς φωτογραφίες , 
μουσικό υλικό, 45άρια 
δισκάκια, όπως και συνε-
ντεύξεις περιέχει η «Γωνιά 
του Μητροπάνου», που 
βρίσκεται και λειτουργεί 
στην αίθουσα του Πολι-
τιστικού Κέντρου «Σοφία 
Μπούμπα» σ την Αγ ία 
Μονή Τρικάλων, όπου γεν-
νήθηκε και μεγάλωσε ο 
ερμηνευτής.
Η σημαντική προσπάθεια 
είναι αποτέλεσμα συνερ-
γασίας του δήμου Τρικ-
καίων με τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Αγίας Μονής με 
επιμέλεια και σχεδιασμό 
Κώστα Καραδήμα. Όπως 
ανακοίνωσε η δημοτική 
αρχή, το κτήριο ήταν οικία 
της αείμνηστης Σοφίας 
σ υ ζ ύ γ ο υ  Δ η μ η τ ρ ί ο υ 
Μπούμπα, και τη δώρισε 
στον δήμο Τρικκαίων το 
2005, με τον δήμο να της 
απονέμει το Χρυσό Μετάλ-
λιο της πόλης την ίδια χρο-
νιά.
Το 2009, επί δημαρχίας 
Μιχάλη Ταμήλου, ολοκλη-
ρώθηκε η πρώτη ανακα-
τασκευή του χώρου, εμπε-
ριέχοντας τα πρώτα αντι-
κείμενα της έκθεσης για 
τον Μητροπάνο. Είναι μια 
μόνιμη έκθεση για τον 
μεγάλο τρικαλινό ερμη-
νευτή, η οποία περιγρά-
φει μέσα από τα εκθέματα 
όλη του την πορεία από τη 
συνοικία ως την ανάδειξή 
του σε μορφή του ελληνι-
κού τραγουδιού. Καθώς ο 
επισκέπτης ανεβαίνει προς 
την αίθουσα του ορόφου, 
σε κάθε σκαλοπάτι αναγρά-
φεται και ο τίτλος από ένα 
τραγούδι του καλλιτέχνη, 
ενώ οι δίσκοι αναφέρο-
νται στα 45 χρόνια ερμη-
νείας και προσφοράς του 
τρικαλινού καλλιτέχνη. 
Στους τοίχους της αίθου-
σας υπάρχουν αποσπά-
σματα από συνεντεύξεις, 
όπως και ανακοινώσεις για 
τη συνεργασία με διάφορα 
κέντρα που τραγουδούσε.

Ο Πάπας Φραγκίσκος βάζει δύσκολα στους 
Βρετανούς για τα Γλυπτά του Παρθενώνα 

Πενήντα χρόνια Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Μια βραδιά που θα 
γράψει ιστορία στο Καλλιμάρμαρο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Σ
τη συμπλήρωση σχεδόν ενός χρόνου του Πο-
γιέτ στον πάγκο της Ελλάδας (την πιάνει τυπικά 
τη συμπλήρωση στις 25 Μαρτίου) και την επι-
στροφή του Φορτούνη στην ομάδα αλλά και το 

ντεμπούτο του Κωνσταντέλια η Εθνική μας ήταν απλά 
εξαιρετική - σε μεγάλο κομμάτι του αγώνα της πρεμιέ-
ρας των προκριματικών του EURO 2024 με το Γιβραλ-
τάρ στην Πορτογαλία - αλλά και σοβαρή.
Και το έκανε σκοράροντας με Μασούρα, Σιώπη και 
Μπακασέτα ενώ είχε δοκάρια και θα μπορούσε να είχε 
βάλει άλλα... τόσα γκολ. Τελικώς έμεινε στο 0-3.
Γιβραλτάρ - Ελλάδα: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες
Οι γηπεδούχοι του Γιβραλτάρ παρατάχθηκαν με 4-3-3 
με Κόλεινγκ κάτω από τα δοκάρια, 4άδα άμυνας με 
Βαλαρίνο, Σέρτζεαντ, Τσιπολίνα και Ολιβέρο. 
Κέντρο με Λόπες, Μπρίτο και Τορίγια και 
μπροστά Κασιάρο, Γουόκερ και Ρόναν.
Η Ελλάδα από την άλλη διάλεξε σχήμα 
χωρίς Φορτούνη και Παυλίδη αλλά με 
Μάνταλο, Πέλκα και Γιακουμάκη. Η 
αρχική διάταξη: Βλαχοδήμος τέρμα, 
άμυνα με Τσιμίκα, Χατζηδιάκο, Μαυ-
ροπάνο και Μπάλντοκ, κέντρο με Σιώπη, 
Μάνταλο και Μπακασέτα και μπροστά 
Μασούρα - Πέλκα και φορ Γιακουμάκη.

Δύο φάσεις γρήγορα γρήγορα με Γιακου-
μάκη - Μπακασέτα και μετά γκολ ο Μασού-
ρας και 0-2 με σουτάρα ο Σιώπης
Η Εθνική παρότι μπορεί να μπήκε λίγο... κάπως στο 
παιχνίδι με το Γιβραλτάρ αλλά βρήκε πολύ γρήγορα 
γκολ. Στο 6’ υπήρξε η κεφαλιά του Γιακουμάκη έφυγε 
λίγο έξω. Στη συνέχεια στο 8’ ένα σουτ του Μπακασέτα 
βρήκε κόντρα σε αντιπάλους. Ακολούθησε στο 11ο 
λεπτό το γκολ του Μασούρα. Μετά από συνεργασία 
των Μάνταλου και Γιακουμάκη η μπάλα έφτασε στον 
Μπάλντοκ που την έσπασε στον Μασούρα για να σου-
τάρει για το γκολ και το 0-1.
Στο 23’ ο Γιακουμάκης έκανε κίνηση, πήγε να αλλάξει 
πόδι και έκανε ένα σουτ έξω. Στο 29ο λεπτό ο Μπακα-
σέτας έκανε ένα σουτ που βρήκε σε αντίπαλο και έφυγε 
κόρνερ. Στο 29’ ο Γιακουμάκης είχε μία κεφαλιά έξω. 
Στο 33’ ο Μασούρας με κεφαλιά έδωσε στον Μάνταλο 
που από κοντά έστειλε τη μπάλα έξω με προβολή.
Στο 36’ ο Πέλκας είχε δοκάρι στο σουτ του μετά από 

πολύ καλή / εξαιρετική επίθεση της Εθνικής μας ομά-
δας. Στο 41’ είχε φάση και ο Μάνταλος με σουτ που 
αποκρούστηκε για να υπάρξει μετά και άλλο σουτ από 
μεριάς Εθνικής. Στο 45’ ο Σιώπης μετά από μπαλιά του 
Πέλκα έκανε ένα σουτ... οβίδα για να γράψει το 0-2 με 
το πρώτο του γκολ με όλες τις Εθνικές ομάδες που το 
πανηγύρισε φυσικά έξαλλα και με τον δικό του τρόπο.

Το 0-3 ο Μπακασέτας, ντεμπούτο Κωνστα-
ντέλια και το περιβραχιόνιο στον Φορτού-
νη και άλλα δοκάρια
Στο 58ο λεπτό του αγώνα η Ελλάδα βρήκε και 3ο γκολ 
με σουτ του Μπακασέτα από κοντά μετά από μπαλιά 

του Μάνταλου. Μία βαθιά μπαλιά από τον χώρο 
του κέντρου που πήγε στα πόδια του αρχη-

γού της Ελλάδας.
Στη συνέχεια η Ελλάδα είχε και άλλες 
φάσεις. Πριν γράψει το χρονόμετρο 70’ 
είχε ένα καλό σουτ του Μασούρα που 
αποκρούστηκε δύσκολα και ακριβώς 
πάνω στο 70’ δοκάρι με σουτ από τον 

Παυλίδη. Στο 73’ είχε δοκάρι από κοντά 
και ο Μάνταλος με κεφαλιά μετά από μπα-

λιά του Τσιμίκα.
Η είσοδος του Φορτούνη φυσικά ξεχώρισε στο β’ 

μέρος και ενώ πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχη-
γού, κάτι που έδειξε πως ήθελε να συμβεί ο Πογιέτ. 
Ο Φορτούνης είχε να παίξει στην Εθνική από το 2021 
και ήταν δραστήριος και είχε σουτ και προσπάθειες. 
Λίγο πριν το τέλος του αγώνα είχε ένα πολύ καλό σουτ 
και βρέθηκε πολύ κοντά στο 0-4 ο Κωνσταντέλιας, 
αυτό το νέο μεγάλο ταλέντο της Εθνικής που έκανε 
το ντεμπούτο του, αλλά τελικώς ο Κόλεινγκ το έβγαλε 
δύσκολα. Το Γιβραλτάρ είχε απλά ένα σουτ του Γουό-
κερ στο 80’.
ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ: Κολέινγκ, Σέρτζεαντ, Λόπες, Κασιάρο 
(85’ Στάις), Γουόκερ, Βαλαρίνο (62’ Κουμπς), Ολιβέρο, 
Ρ. Τσιπολίνα, Ρόναν (85’ Τ. Τσιπολίνα), Μπρίτο (85’ 
Μπρίτο) και Τορίγια (62’ Μουέχλι).
ΕΛΛΑΔΑ: Βλαχοδήμος, Μπάλντοκ, Μαυροπάνος, 
Μασούρας (85’ Χατζηγιοβάννης), Γιακουμάκης (62’ 
Παυλίδης), Μπακασέτας (70’ Φορτούνης), Πέλκας (62’ 
Κωνσταντέλιας), Χατζηδιάκος, Μάνταλος, Τσιμίκας 
(85’ Γιαννούλης) και Σιώπης.

Τρία γκολ, τρία δοκάρια, τρεις βαθμοί. Η Ελλάδα επικράτησε πανεύκολα 3-0 του Γιβραλτάρ 
στην Πορτογαλία, είχε καλά διαστήματα στο παιχνίδι της και ξεκίνησε με το... δεξί τα 
προκριματικά του Euro 2024. Mασούρας, Σιώπης και Μπακασέτας οι σκόρερς της Εθνικής

Γιβραλτάρ – Ελλάδα 0-3: Γιβραλτάρ – Ελλάδα 0-3: 
Πρεμιέρα με... παρέλαση! Πρεμιέρα με... παρέλαση! 

Ελλάδα - Λιθουανία 0-0: 
Καλύτερη αλλά άστοχη η 
Εθνική

 Η Εθνική Ελλάδας απειλήθηκε ελάχιστα από τη Λιθουανία, 
αλλά ήταν άστοχη και βρήκε τον γκολκίπερ Εμίλιους Ζούμπας 
σε καταπληκτική βραδιά, με αποτέλεσμα να μείνει στη «λευκή» 
ισοπαλία στο πρώτο της, φιλικό, ματς στην OPAP Arena.
Η Εθνική μας ομάδα στην πρεμιέρα της στην Opap Arena, όπου 
βρέθηκε αρκετός φίλαθλος κόσμος και αρκετές οικογένειες 

συνέχισε τις καλές της εμφανίσεις μετά το 0-3 με το Γιβραλτάρ αλλά 
γκολ δεν βρήκε.
Στο φιλικό τεστ με αντίπαλο τη Λιθουανία παρά τις αρκετές χαμένες 
της ευκαιρίες έμεινε στο 0-0 με την αντίπαλό της. Αποθεώθηκαν από 
τον κόσμο οι διεθνείς μας που δημιούργησε ωραία ατμόσφαιρα στο 
γήπεδο.
Με αλλαγές ξεκίνησε τη φιλική αναμέτρηση με τη Λιθουανία η 
Εθνική μας ομάδα. Αναλυτικά η ενδεκάδα του Γκουστάβο Πόγιετ 
για το φιλικό με τους Λιθουανούς είχε ως εξής: Βλαχοδήμος – Ρότα, 
Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας – Σιώπης, Μάνταλος, Μπακα-
σέτας - Μασούρας, Φορτούνης και Παυλίδης. Σαν ένα 4-3-3 δηλαδή.
Η Λιθουανία είχε αρχική διάταξη με Ζούμπας κάτω από τα δοκά-
ρια, άμυνα με Λασίτσκας, Καζουκόλοβας, Γκιρτνβάινις και Μπενέτα, 
Γκινέιτις και Σλίβκα οι 2 χαφ μπροστά από την άμυνα, Ρομανόφσκι 
πίσω από τον φορ Παουλάουσκας και στα 2 άκρα οι Τσέρνιχ και 
Νοβικόβας.
Η Εθνική μας με το καλημέρα έδειξε τις διαθέσεις της στην πρε-
μιέρα της στην OPAP Arena. Η πρώτη φάση ήρθε με τον Μασούρα 
να γυρίζει στον Παυλίδη και η προσπάθειά του να φεύγει έξω. Στο 7’ 
υπήρξε σουτ του Σιώπη και 16’ διπλή στιγμή με Ρότα και Μασούρα.
Στο 22ο λεπτό ο Τσιμίκας αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και 
έγινε αλλαγή μετά. Στο 32΄ είχαμε ξανά φάση για την Ελλάδα με Φορ-
τούνη - Μασούρα και σουτ του 2ου. Στη συνέχεια θα αντιμετώπιζαν 
προβλήματα τόσο ο Παυλίδης όσο και ο Μασούρας.
Στο 45’ είχε νέα και τεράστια επέμβαση ο Ζούμπας στην κεφαλιά του 
Μαυροπάνου και κάπως έτσι έκλεισε το πρώτο μέρος. Μία ακόμα 
μεγάλη φάση.
Επίσης απείλησε μετά ξανά και ο Παυλίδης. Το πρώτο μέρος έκλεισε 
χωρίς γκολ πάντως.
Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε και πολύ στο β’ μέρος. Φορτούνης 
και Μπακασέτας έβαλαν στο ξεκίνημα του β’ 45λεπτου δύσκολα 
στον Ζούμπας που και πάλι όμως κράτησε το μηδέν. Στο 54’ είχε 
κεφαλιά έξω ο Χατζηδιάκος. Η Λιθουανία έβγαλε μετά μία αντί-
δραση με 2 φάσεις και μία επέμβαση του Βλαχοδήμου στον Αρμά-
λας.
Στο 73’ ένα γύρισμα από τον Φορτούνη αποκρούστηκε δύσκολα ενώ 
ο ίδιος παίκτης λίγο μετά είχε σουτ έξω. Στο 77’ και το 78’ ο Φορτού-
νης είχε φάουλ που κόπηκε και μετά σουτ που μπλόκαρε ο Ζούμπας. 
Στο 83’ ο Γιαννούλης είχε ένα σουτ που αποκρούστηκε πριν η μπάλα 
περάσει τη γραμμή. Ήταν ο Καζουλοκόβας που έδιωξε τη μπάλα. Στις 
καθυστερήσεις του αγώνα ο Μαυροπάνος είχε ένα σουτ που βρήκε 
κόντρα.
Γενικά πάντως η Ελλάδα ήταν πιο καλή και στο α’ αλλά και στο β’ 
μέρος από την αντίπαλό της. Σε επίπεδο προσώπων στο 2ο μέρος 
πέρασαν στο ματς οι Παπανικολάου και Λημνιός. Ο 2ος μάλιστα 
έκανε την επανεμφάνισή του στην Εθνική μετά από μήνες.
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αθλητικά

 Κλίμα αισιοδοξίας στις τάξεις του 
ΠΑΟΚ αναφορικά με την παραμονή 
του Τιάγκο Ντάντας στην ομάδα 
της Θεσσαλονίκης μεταφέρει η 
πορτογαλική «O JOGO» με νέο 
δημοσίευμά της.

Μ
ε τίτλο: «αισιοδοξία από ΠΑ-
ΟΚ για τον Τιάγκο Ντάντας, 
αλλά θα πρέπει να ανέβει», 
η «O JOGO» μεταφέρει ένα 

κλίμα αισιοδοξίας σ’ ότι έχει να κάνει με 
την πορεία της διαπραγμάτευσης των «α-
σπρόμαυρων» με την Μπενφίκα για την α-
πόκτηση του Τιάγκο Ντάντας.
Οι Λουζιτανοί έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους 
και απέρριψαν την αρχική πρόταση του 
ΠΑΟΚ για εκ νέου δανεισμό του 22χρονου 
Πορτογάλου μέσου. Αυτό που επιθυμούν 
και έχουν μεταφέρει στον Ζοσέ Μπότο 
είναι η ύπαρξη στο συμβόλαιο του νέου 
δανεισμού υποχρεωτικής οψιόν αγοράς 
του ποδοσφαιριστή.
Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ της 
πορτογαλικής εφημερίδας ο ΠΑΟΚ κατέ-
θεσε πρόταση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, η 
οποία όπως τονίζεται σήμερα έχει απορρι-
φθεί από την Μπενφίκα.
«Ο ΠΑΟΚ έκανε μια αρχική πρόταση για 
τον Τιάγκο Ντάντας αξίας 2,5 εκατομμυ-
ρίων ευρώ και θα πρέπει να ανεβάσει ξανά 
την προσφορά για τον μέσο της Μπεν-
φίκα», σημειώνει η «O JOGO», προσθέ-
τοντας ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχί-
ζονται ανάμεσα στις δύο πλευρές σ’ ένα 
πολύ καλό κλίμα αισιοδοξίας από πλευράς 
της ελληνικής ομάδας.
«Ο Ζοσέ Μπότο, αθλητικός διευθυντής 
του ΠΑΟΚ, βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες 
στη Λισαβόνα για να διαπραγματευτεί την 
υπογραφή του Τιάγκο Ντάντας, αλλά έχει 
ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα. Η συμφωνία 
μεταξύ των συλλόγων προέβλεπε οψιόν 
αγοράς του 50% αντί 4 εκατ. ευρώ, αλλά 
η ελληνική ομάδα θέλει να μειώσει αυτό 
το ποσό, πιστεύοντας ότι θα μπορέσει να 
κλείσει την συμφωνία», τονίζεται.

«Η Μπεσίκτας ξεκίνησε συζητή-
σεις με τον Χάμες Ροντρίγκες»
Στην Τουρκία «επιμένουν» πως η Μπεσί-
κτας κινείται για την απόκτηση του Χάμες 
Ροντρίγκες ενόψει της επόμενης σεζόν.

Πολύ συχνά είναι πλέον τα δημοσιεύματα 
από την Τουρκία, όπου φέρνουν τον Χάμες 
Ροντρίγκες του Ολυμπιακού στο «στόχα-
στρο» της Μπεσίκτας.
Η Fotomac μάλιστα ανέφερε πως η ομάδα 
ξεκίνησε συζητήσεις με την πλευρά του 
Κολομβιανού μεσοεπιθετικού, ώστε να 
υπάρξει συμφωνία για την επόμενη σεζόν.

Το μεγαθήριο που θέλει τον Τζί-
μα!
Κωνσταντέλιας, Κουλιεράκης ήταν μέχρι 
πρότινος τα δύο μεγαλύτερα ταλέντα των 
Θεσσαλονικέων και σε αυτούς είχε στρα-
φεί το ενδιαφέρον. Τόσο εντός Ελλάδος 
για να θαυμάσουμε τα κατορθώματά τους 
όσο και εκτός Ελλάδος για να εκφράσουν 
το ενδιαφέρον τους οι μεγάλοι ευρωπαϊ-
κοί σύλλογοι.
Σ’ αυτούς τους δύο λοιπόν προσθέστε και 
τον Στέφανο Τζίμα. Πρόκειται για ένα παιδί 
17 ετών που το πρωί βρίσκεται στα θρα-
νία της Β’ Λυκείου και το βράδυ ακούει το 
όνομά του να γίνεται σύνθημα στα χείλη 
των οπαδών του ΠΑΟΚ.
Βέβαια, εδώ έκανε ολόκληρο «Μεγα-
λέξανδρο» να ασχοληθεί μαζί του. 
««Πήδηξα από τον καναπέ στο σπίτι μόλις 
έβαλε το γκολ. Ο παίκτης αυτός θα σπά-
σει το ρεκόρ μου, να μην είμαι περήφα-
νος; Εγώ 17 ετών και 4 μηνών περίπου είχα 
βάλει το πρώτο μου γκολ μετά από 4 μήνες 
που ξεκίνησα» τόνισε ο σπουδαίος Γιώρ-
γος Κούδας που είδε τον Στέφανο Τζίμα να 
βρίσκει δίχτυα απέναντι στον Ιωνικό και 
να γίνεται ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστο-
ρία της ομάδας.
Πριν μπει το όνομά του ωστόσο για πρώτη 
φορά στον πίνακα των σκόρερ της Τού-
μπας, το όνομα του 17χρονου επιθετικού 
έχει ήδη μπει στα «μπλοκάκια» σκάουτερ 
μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Ο Άγιαξ 
τον έχει τσεκάρει εδώ και αρκετό καιρό, 
ενώ στην Ιταλία γράφτηκε πως υπάρχει 
ενδιαφέρον της Φιορεντίνα και η Μίλαν 
τον έχει παρακολουθήσει μαζί με τους 
Κουλιεράκη και Κωνσταντέλια.
Για την ώρα όμως, η ομάδα που έχει «ενο-
χλήσει» περισσότερο τους Θεσσαλονικείς 
προέρχεται από το Βέλγιο. Η Κλαμπ Μπριζ 
λοιπόν έχει δείξει το πιο «ζεστό» ενδια-
φέρον, με την πρόταση των 2,5 εκατομ-
μυρίων που κατατέθηκε τον Δεκέμβριο να 
κρίνεται ασύμφορη.

«O JOGO»: «Σε καλό κλίμα 
οι συζητήσεις ΠΑΟΚ και 
Μπενφίκα για τον Ντάντας»

 Ολοκληρώθηκε ύστερα από 
σχεδόν πέντε ώρες η περιπετειώδης 
συνάντηση των «Big 4», Αρη και 
Βόλου με τον Τάκη Μπαλτάκο και τον 
Στιβ Μπένετ. Τι είπαν Μαρινάκης-
Καραπαπάς, τι ζήτησε ο Αλαφούζος. 
Η καταγγελία Γκαγκάτση και η θέση 
του Κοσμά για την τοξικότητα.

Η 
προγραμματισμένη συνάντηση 
των «Big-4», του Άρη και του Βό-
λου με τους Μπαλτάκο-Μπένετ, 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 

της ΕΠΟ λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι 27 
Μαρτίου.
Για περίπου 5 ώρες διήρκησε η πολυσυ-
ζητημένη συνάντηση, από την οποία δεν 
έλειψαν οι εντάσεις. Επίσης σαν... απολο-
γισμός δεν υπήρξε κάτι. Αποτέλεσμα ουσι-
αστικό δεν υπήρξε. Απλά οι εμπλεκόμενοι 
συμφώνησαν ότι... διαφωνούν.
Μπαλτάκος, Μελισσανίδης, Αλαφούζος 
και Μπουτσικάρης έφτασαν σχεδόν ταυτό-
χρονα στο χώρο γύρω στις 12.00, ακολού-
θησε κι ο Αχιλλέας Μπέος, ενώ τελευ-
ταίος έφτασε ο Βαγγέλης Μαρι-
νάκης ο οποίος αναφερόμε-
νος σε μερίδα δημοσιογρά-
φων είπε: «Ολα τα σ...α είναι 
μαζεμένα». Θυμίζουμε ότι 
για τον ΠΑΟΚ ήταν παρών ο 
Μάκης Γκαγκάτσης και ο Ιβάν 
Σαββίδης συμμετείχε μέσω 
τηλεδιάσκεψης. Τον Άρη εκπρο-
σώπησε ο Μπιλίρης.

Μαρινάκης σε δημοσιογράφους 
κατά την άφιξή του στην ΕΠΟ: 
«Όλα τα σκ...α μαζεμένα»
Στις 10 θέσεις που παρουσίασε ο Βαγ-
γέλης Μαρινάκης, ο ισχυρός άντρας της 
ΠΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε την παραίτηση 
του Μπένετ. Ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν ο 
πρώτος που αποχώρησε στις 13.00 λόγω 
προγραμματισμένου ταξιδιού που είχε να 
κάνει στο εξωτερικό. Βγαίνοντας μάλιστα 
είπε «όλα ήρεμα μέσα».
Ωστόσο, στο διάστημα της παραμονής του 
είπε:
«Θέλουμε τους καλύτερους δυνατούς 
ξένους διαιτητές αλλά δεν θα είχαμε πρό-
βλημα να σφυρίξουν κι Έλληνες, καθώς 
φέτος λιγότερα λάθη έχουν κάνει από τους 
ξένους τύπου Νταμπάνοβιτς. Με την προ-

ϋπόθεση, όμως, να κρίνονται αυστηρά και 
στο πρώτο σοβαρό λάθος να τιμωρούνται, 
να υπάρχει δικαιοσύνη για όλους».
Λίγο πριν τις 13.30, ακούστηκαν δυνατές 
φωνές από τον Αχιλλέα Μπέο, ο οποίος 
αποχώρησε από τη συνάντηση. Βγαίνοντας, 
μίλησε στα Μέσα λέγοντας: «Είναι φαρσο-
κωμωδία, ελπίζω να μη χυθούν αίματα».
Ο Δημήτρης Μελισσανίδης αποχώρησε 
χωρίς να κάνει δηλώσεις στις 14.45.

Μαρινάκης: «Η ΕΠΟ ό,τι χειρότε-
ρο υπάρχει»
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποχωρώντας 
είπε: «Περιμένετε από μένα να σας πω τι 
είναι η ΕΠΟ; Δεν ξέρετε τι είναι η ΕΠΟ; Η 
ΕΠΟ είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει». Γενικά 
εκτός από τον Μπέο υπήρξαν και άλλες 
εντάσεις εντός της αίθουσας.

Καραπαπάς: «Εκανα δώρο φού-
στα στον Μπαλτάκο»
Ο εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού, 
Κώστας Καραπαπάς την στιγμή που απο-
χωρούσε από τα γραφείο της Ελληνικής 

Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ανέ-
φερε τα εξής: «Έχω κάνει δώρο 

μια φούστα στον Μπαλτάκο, 
να τη φορέσει φεύγοντας να 
δούμε αν του κάνει».

Κοσμάς: «Το καλύτε-
ρο πρωτάθλημα όλων 

των εποχών, μακριά α-
πό την τοξικότητα»

«Προσπαθούν να το καταστρέ-
ψουν επειδή δεν μπορούν να το κάνουν 
δικό τους. Ο κ. Μελισσανίδης κι η ΑΕΚ 
εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στους 
θεσμούς του ποδοσφαίρου. Εγινε σαφές 
ότι οποιοσδήποτε ορισμός γίνεται μόνο 
μέσω της ΚΕΔ και της ΕΠΟ. Μακριά από 
ορισμούς από ανθρώπους που έχει απο-
βάλει το ποδόσφαιρο, όπως ο κύριος Κλά-
τενμπεργκ. Η ΑΕΚ θέλει καθαρό ποδό-
σφαιρο.
Είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα όλων των 
εποχών, κάτι που αποδεικνύεται από το 
γεγονός ότι το διεκδικούν τέσσερις ομά-
δες. Όλοι πρέπει να προστατεύσουμε το 
ποδόσφαιρο από την τοξικότητα και τους 
οπαδούς. Η ΑΕΚ εμπιστεύεται, επαναλαμ-
βάνω, τους θεσμούς, τους προστατεύει 
και θα κάνει ό,τι μπορεί για να τελειώσει 
ομαλά το πρωτάθλημα».

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μπένετ, 
Μπαλτάκου με Μαρινάκη, Αλαφούζο, 
Μελισσανίδη και Σαββίδη
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Νέα καμπάνα στον Ηρόδοτο το 
μεσημέρι της Πέμπτης με αφαίρεση 
βαθμών.

Σ
υγκεκριμένα η ομάδα της Κρήτης τι-
μωρήθηκε από το Διαιτητικό Δικαστή-
ριο της ΕΠΟ με αφαίρεση 15 βαθμών 
από τον πίνακα της βαθμολογίας. ‘

Κάπως έτσι και μετά από αυτή την απόφαση 
ο Ηρόδοτος έπεσε στο -11 στην βαθμολογία 
του Νότιου Ομίλου της Super League 2 και 
πλέον έχει πέντε ημέρες προκειμένου να ρυθ-
μίσει τα χρέη της.

ΑΟ Τρίκαλα: Στο τραπέζι η μόνη βι-
ώσιμη πρόταση για την επόμενη 
μέρα
Εδώ και μέρες έχει ανοίξει η συζήτηση για την 
επόμενη χρονιά στον ΑΟ Τρίκαλα.
Ο αντιπρόεδρος του Ερασιτέχνη Γιώργος 
Παναγιώτου στην πρόσφατη συνεδρίαση του 
ΔΣ παρουσία και του προπονητή της ομάδας 
Σάκη Θεοδοσιάδη κατεθεσε πρόταση για την 
επόμενη μέρα στην ομάδα την οποία και ανέ-
λυσε σε αθλητική εκπομπή του FM 100. Αφού 
αρχικά σημείωσε πως δεν υπάρχουν επενδυ-
τές στον ορίζοντα με την έννοια που ξέραμε 
παλιότερα και αφού χαρακτήρισε αποτυχη-
μένο, εκ του αποτελέσματος, την συνδιοίκηση 
με τον Παναγιώτη Μαντζανά κατέληξε:
“Προτείνω ένα μοντέλο όπου τα λεφτά 
θα μπουν απο κοινού απο μία διευρυμένη 
ομάδα, πέραν του Ερασιτέχνη, με ένα ποσό 
πολύ λογικό απο τον καθένα και μέσα στις 
δυνατότητες της εποχής και η ομάδα να απαρ-
τιστεί απο νέα παιδιά της περιοχής χωρίς να 
έχει στς τάξεις της κάποιους που θέλουν να 
κολλήσουν τα τελευταία ποδοσφαιρικά τους 
ένσημα. Με τον τρόπο αυτό και υγεία θαα 
αποπνέεει η ομάδα, και θα χαιρόμαστε αυτό 
που θα βλέεπουμε και θα αξιοποιήσουμε με 
τον καλύτερο τρόποτην δουλειά που γίνεται 
στο αθλητικό κέντρο της Σωτήρας”.
Ο Γιώργος Παναγιώτου σημείωσε πως ο 
Σάκης Θεοδοσιάδης συναίνεσε στην άποψη 
αυτή και δέχτηκε να συμμετάσχει στο εγχεί-
ρημα αναδεικνύοντας νέα ταλέντα ζητώντας 
μάλιστα να κάνει δοκιμές παικτών με το τέλος 
της αγωνιστικης περιοδου.
Σε μία τέτοια περίπτωση ο Παναγιώτου τόνισε 
πως ενδεχομένως ο Κώστας Παρδάλης να 
μεταπειστεί και να δεχτεί να συνεχίσει ενώ 
επεσήμανε πως ο κόσμος θα αγκαλιάσει ένα 
τέτοιο εγχείρημα αφού θα δει νέα παιδιά της 
περιοχής να παίζουν στην ομάδα.

Ο Γιώργος Παναγιώτου που είναι και Πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων 
αναφέρθηκε και στο θέμα του γηπέδου: ”Δεν 
περιποιεί τιμή σε κανέναν μας η κατάσταση 
του γηπέδου. Χωρίς να αποτελεί δικαιολο-
γία χάσαμε πολλούς βαθμους απο τον αγω-
νιστικό χώρο. Θα το συζητήσουμε με τον 
Δήμαρχο και τον κ. Μιχαλάκη ώστε να δούμε 
τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα”.

Πέρασε με άνεση ο Αλμυρός – Έδω-
σε ευκαιρίες ο Σουτζής
Ο περσινός Κυπελλούχος Αλμυρός, κατάφερε 
να πάρει την πρόκριση στο γήπεδο Πανεπι-
στημίου/Περιφέρειας, επικρατώντας με σκορ 
0-2 της ΑΕΚ «Παπαδάκης Κ. Κατασκευα-
στική»!
Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, η ομάδα του 
Μανώλη Σουτζή κατάφερε να επικρατήσει, 
δημιουργώντας γενικά αρκετές φάσεις και 
πήρε το εισιτήριο για την 5η φάση του Κυπέλ-
λου ΕΠΣΗ.
Ο Αλμυρός δημιούργησε αρκετές φάσεις στο 
πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να φτάσει στο 
γκολ στο 37’. Στο 6’ ο Φυτόπουλος έπιασε ένα 
δυνατό σουτ με την μπάλα όμως να φεύγει 
πάνω από τα δοκάρια. Στο 7’ από σέντρα του 
Πατινιώτη, ο Νικολακάκης έπιασε το σουτ με 
την μία αλλά δεν βρήκε εστία. Στο 16’ ο Πιερ-
τζιακόμι θα βγάλει την σέντρα με τον Νικο-
λακάκη να στέλνει την μπάλα στ αδίχτυα, 
αλλά υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ 
και γκολ δεν μέτρησε. Στο 28’ ο 
Πατινιώτης θα πιάσει ένα απί-
θανο σουτ, αναγκάζοντας 
τον Μήτρου να αποκρού-
σει εντυπωσιακά σε κόρ-
νερ. Τρία λεπτά αργότερα 
ο ίδιος παίκτης θα απει-
λήσει με απευθείας εκτέ-
λεση φάουλ με τον αντίπαλο 
πορτιέρο να διώχνει εκ νέου 
σε κόρνερ και φτάσαμε στο 37’ 
όταν ο Πιερτζιακόμι με συρτό σουτ 
μέσα από την περιοχή, έστειλε την μπάλα 
στην απέναντι γωνία, κάνοντας το 0-1 για τους 
Γαζανούς.
Στην επανάληψη συνεχίστηκε το ίδιο σκηνικό, 
με την ομάδα του Μανώλη Σουτζή, να φτάνει 
τελικά σε δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις 
του αγώνα, ενώ νωρίτερα είχε και δοκάρι Στο 
53’ ο Αλμυρός έχασε ανεπανάληπτη ευκαι-
ρία για να διπλασιάσει τα τέρμα του, με τον 
Αγαπάκη να είναι ανενόχλητος μέσα στην 
μικρή περιοχή, αλλά το τελείωμα του ήταν 
άστοχο, άουτ. Στο 75’ απείλησε η ΑΕΚ όταν 

από παράλληλη σέντρα του Τάγγινη, δεν πρό-
λαβε ο Φρρόκου να την βρει για να την στεί-
λει στα δίχτυα! Στο 83’ ο Αλμυρός άγγιξε το 
0-2, όταν από εκτέλεση φάουλ του Φραγκου-
λάκη, ο Θεοδωράκης με προβολή σημάδεψε 
το δοκάρι του Μήτρου. Το τελικό 0-2 διαμορ-
φώθηκε στο 90+2 όταν από ασίστ του Φρα-
γκουλάκη, ο Αρσενίδης έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα!

Εμφατική «τεσσάρα» και τώρα τε-
λικός για τον Εθνικό Νέου Κεραμι-
δίου
Το “εισιτήριο” για τον τελικό του Κυπέλλου 
της ΕΠΣ Πιερίας εξασφάλισε ο Εθνικός Νέου 
Κεραμιδίου που μετά το 1-0 του ημιτελικού 
στο Α’ ΔΑΚ Κατερίνης κέρδισε τον Βατανι-
ακό και στο γήπεδο του Βατάν με 4-1, στην 
αναμέτρηση που διεξήχθη το απόγευμα της 
Τετάρτης.
Οι Κεραμιδιώτες θα διεκδικήσουν το πρώτο 
τρόπαιο της ιστορίας τους απέναντι στον Πιε-
ρικό ενώ για τον περυσινό Κυπελλούχο Βατα-
νιακό, έφτασε το τέλος της διαδρομής και 
πλέον η ομάδα θα επικεντρωθεί στη “μάχη” 
του πρωταθλήματος της Α’ κατηγορίας της 
ΕΠΣ Πιερίας. Το σκορ για τον Εθνικό Νέου 
Κεραμιδίου άνοιξε ο Τουλίκας στο 32’, με το 
0-1 να αποτελεί και αποτέλεσμα ημιχρόνου.
Σχεδόν με το… καλημέρα του β’ μέρος, οι 
φιλοξενούμενοι ζευγάρωσαν τα τέρματά τους 
με τον Σεχολάρι στο 48’. Το 0-3 διαμόρφωσε 
στο 62’ ο Κριεμάντι. Ο Βατανιακός μείωσε 
σε 1-3 με γκολ του Λιόλιου στο 65’. Την πρό-
κριση για την ομάδα του Νέου Κεραμιδίου 
“σφράγισε” στο 69’ ο Μπατζώνης, “γράφο-
ντας” το τελικό 1-4.

Έσωσε τον βαθμό με buzzer beater 
ο Απόλλων Παραλιμνίου – 
Την ευκαιρία να πάρει ένα σπουδαίο τρίπο-
ντο έχασε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή 
ο Ορφέας Ξάνθης, που προηγήθηκε με γκο-
λάρα του Γιώργου Κουκουρίγκου όμως ένα 
σουτ του Ελέζι στην εκπνοή του ματς διαμόρ-
φωσε το τελικό 1-1 με τον Απόλλωνα Παραλι-
μνίου στα πλαίσια της 24ης αγωνιστικής του 

1ου ομίλου της Γ’ Εθνικής.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις 

πλέον ιδανικές συνθή-
κες για τον Ορφέα που 

για ακόμα ένα ματς 
βρήκε πολύ γρή-
γορο γκολ, όταν 
σ το 6΄ λεπτό η 
μπάλα έφτασε στη 
μικρή περιοχή στον 

Γιώργο Κουκουρίγκο 
που οριζοντιώθηκε και 

με ψαλιδάκι πέτυχε ένα 
εντυπωσιακό γκολ για το 1-0 

υπέρ του Ορφέα.
Η ομάδα του Απόλλωνα προσπάθησε να 
αντιδράσει μετά το γρήγορο γκολ του Ορφέα 
παίρνοντας μέτρα στο γήπεδο και προσπα-
θώντας κυρίως με σέντρες και κάποιες στη-
μένες μπάλες να απειλήσει όμως πέρα από 
μια κεφαλιά του Κουτζαβασίλη που μπλό-
καρε σταθερά ο Γεωργιάδης και μια κεφα-
λιά του Γεωργιάδη που δεν βρήκε στόχο δεν 
κατάφερε να δημιουργήσει κάτι αξιόλογο στο 
πρώτος μέρος.
Σε αντίθεση με τον Ορφέα που στο 32’ είχε 

μια πολύ μεγάλη ευκαιρία όταν μετά από 
εντυπωσιακό σλάλομ του Ιωαννίδη αυτός 
γύρισε την μπάλα στον Τορομανίδη όμως 
η μπάλα έσκασε στον αγωνιστικό χώρο και 
στρώθηκε καλά με τον μεσοεπιθετικό του 
Ορφέα με την φορά που είχε να σουτάρει 
αρκετά άστοχα. Ενώ στο 37’ οι Τορομανίδης, 
Κουκουρίγκος και Ιωαννίδης “έκρυψαν” την 
μπάλα σε έναν υπέροχο συνδυασμό με το 
δυνατό σουτ του τελευταίου όμως να απο-
κρούει εντυπωσιακά ο Φώτης Κουτζαβασί-
λης στη φάση τουπρώτου ημιχρόνου.
Στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε κάτι ως 
προς την εικόνα του αγώνα με τον Απόλλωνα 
να έχει φλύαρη υπεροχή και κατοχή μπάλας 
απέναντι στον Ορφέα που με πολύ πάθος 
προσπαθούσε να αμυνθεί, ενώ στο 82’ μάλι-
στα είχε και τη φάση του αγώνα όταν μετά 
από ωραία κάθετη του Κουκουρίγκου στον 
Πασχαλάκη αυτός προσπάθησε να αποφύ-
γει τον Κουτζαβασίλη που τον σταμάτησε η 
μπάλα έφτασε στον Ιωαννίδη που πλάσαρε 
όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.
Και εκεί που όλα έδειχναν πως ο Ορφέας θα 
πάρει ένα “χρυσό” τρίποντο σε μια ανύπο-
πτη στιγμή στο 96’ ο Ελέζι έπιασε το σουτ 
εκτός περιοχής η μπάλα έσκασε και στο έδα-
φος ξεγελώντας τον κίπερ του Ορφέα που δεν 
πρόλαβε την μπάλα με αυτή να καταλήγει στη 
δεξιά του γωνία για το 1-1 που ήταν και το 
τελικό αποτέλεσμα καθώς αυτή ήταν η τελευ-
ταία φάση του αγώνα. Μάλιστα με το φινάλε 
του αγώνα οι παίκτες του Ορφέα διαμαρτυ-
ρήθηκαν έντονα στην Καβαλιώτισσα ρέφερι 
για το χρόνο των καθυστερήσεων που κρά-
τησε.
Μπορεί ο βαθμός που φέρνει τον Ορφέα 
στους 30 να βγάζει την ομάδα εκτός ζώνης 
ωστόσο όπως είναι λογικό υπάρχει απογο-
ήτευση και στεναχώρια για τον τρόπο που 
χάθηκε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο. Όμως 
δεν υπάρχει χρόνος για στεναχώρια καθώς 
για τους “κιτρινόμαυρους” ακολουθεί ένας 
ακόμα “τελικός” στη Δράμα με τον Πανδρα-
μαϊκό την Κυριακή(2/4).
Από την άλλη με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα 
των Σερρών φτάνει τους 39 βαθμούς και προ-
σπερνά τον Πανθρακικό στην 4η θέση, την 
Κυριακή ο Απόλλωνας θα υποδεχθεί στο 
Παραλίμνιο τον Μέγα Αλέξανδρο Ορφανίου.

Πρόκριση στο ρελαντί για τον ΑΟ 
Υπάτου
Στον τελευταίο, χρονικά, προημιτελικό, που 
έγινε (29/3) στο δημοτικό γήπεδο του Καπα-
ρελίου, επικράτησε της ομάδας του Π.Α.Σ. 
“Κιθαιρώνας” με 2-1! Οπως αναμενόταν 
μιας και ήταν το αδιαφιλονίκητο “φαβορί”, 
η ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Υπάτου προ-
κρίθηκε στην 6η (Στ’) φάση, την ημιτελική, 
στους “4”, του κυπέλλου, που διοργανώνει 
και στη σεζόν 2022-2023 η ενωση ποδοσφαι-
ρικών σωματείων Βοιωτίας!
Για το συγκρότημα του Γιώργου Αντωνό-
πουλου, ο οποίος παρέταξε μια ενδεκάδα με 
πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με το ματς της 
Κυριακής 26/3, με τον Παναγρινιακό (ξεκού-
ρασε πολλούς παίχτες, τιμωρημένος ο Ντρού-
γκας ο οποίος είδε την κόκκινη κάρτα), τα γκολ 
σκόραραν ο Αλμπάνης στο 57’ και ο Σπηλιώ-
της στο 70’.
Για την ομάδα του Βαγγέλη Μάγκα το γκολ 
πέτυχε ο Μπόβαλης στο 75’.

Το πανόραµα των µικρών κατηγοριών
Super League 2: «Καµπάνα» στον Ηρόδοτο µε αφαίρεση βαθµών
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 Χωρίς να βγάλει μάτια με την απόδοσή 
της και ζορισμένη από την αντίπαλη 
άμυνα, η Γαλλία λύγισε εντέλει τη 
μαχητική Ιρλανδία στο Δουβλίνο (1-0) 
με γκολάρα του Μπενζαμέν Παβάρ και 
δύο σωτήριες αποκρούσεις του Μάικ 
Μενιάν και έμεινε μόνη πρώτη στον 
δεύτερο όμιλο των προκριματικών του 
Euro2024, όπου η Ολλανδία (3-0 το 
Γιβραλτάρ) έπιασε στην δεύτερη θέση 
την Ελλάδα.

Η 
διαφορά ποιότητας ήταν εμφανής, 
παρ’ ότι δεν αποτυπώθηκε ούτε τό-
σο στο παιχνίδι, όσο σίγουρα και 
στο σκορ. Η Γαλλία τα βρήκε σκού-

ρα από την πολύ καλά στημένη άμυνα της Ιρ-
λανδίας, αλλά εντέλει πήρε τη ζόρικη νίκη μέ-
σα στο Δουβλίνο (1-0) και έκανε το «2 στα 2» 
στον δεύτερο όμιλο των προκριματικών του 
Euro2024, αφήνοντας στη δεύτερη θέση Ελλά-
δα και Ολλανδί
Η Ιρλανδία ήταν εξαιρετική στην άμυνα για 
ένα ημίχρονο και αποφασισμένη στην επί-
θεση στην τελική ευθεία του ματς, αποτυγ-
χάνοντας να ισοφαρίσει μόνο εξαιτίας των 
αποκρούσεων του Μάικ Μενιάν και στέλ-
νοντας μήνυμα… επαγρύπνησης στον Γκου-
στάβο Πογέτ και την εθνική μας ομάδα, ενόψει 
της κρίσιμης μεταξύ τους αναμέτρησης στην 
«OPAP Arena» (Παρασκευή 16/06, 21:45) 
για την τρίτη αγωνιστική της προκριματικής 
φάσης.

Ο Σφιντέρσκι «καθάρισε» για τους 
Πολωνούς, «απόδραση» με Βλάχο-
βιτς για Σερβία
Το γκολ του πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ, 
Κάρολ Σφιντέρσκι, έκανε τη διαφορά για την 
Πολωνία του Φερνάντο Σάντος που επιβλή-
θηκε με 1-0 της Αλβανίας. Διπλό για τη Σερ-
βία στο Μαυροβούνιο, ανατροπή για την 
Αυστρία.
Η Πολωνία αντέδρασε στην ήττα της πρεμιέ-
ρας από την Τσεχία, επικράτησε δύσκολα 1-0 
της Αλβανίας και πέτυχε την πρώτη νίκη στον 
όμιλο. Οι Πολωνοί ήταν καλύτεροι, είχαν στιγ-
μές και στο 41’ με το πέναλτι του Σφιντέρσκι 
πήραν τους τρεις βαθμούς. Οι Αλβανοί πίεσαν 
στην επανάληψη, προσπάθησαν να πάρουν το 
βαθμό, χωρίς όμως να έχουν ουσία.
Γκέλα για την Τσεχία, αναδείχθηκε ισόπαλη 
χωρίς τέρματα εκτός έδρας με τη Μολδαβία. 
Οι Τσέχοι μετά τη μεγάλη νίκη της πρεμιέ-
ρας δεν παρουσιάστηκαν τόσο καλοί, είχαν 
τον έλεγχο, αλλά όχι και τον τρόπο να βρουν 

δίχτυα.

Γεωργία - Νορβηγία 1-1: Γκέλα χω-
ρίς Χάαλαντ!
Γεωργία και Νορβηγία αναδείχθηκαν ισόπαλες 
1-1 στο Μπατούμι, με τους Σκανδιναβούς να 
παρουσιάζονται χωρίς τον Χάαλαντ.
Νο Haaland, No party! Η Νορβηγία παρουσιά-
στηκε χωρίς τον σταρ της Σίτι και δεν μπόρεσε 
στο Μπατούμι να υπερκεράσει το εμπόδιο της 
Γεωργίας, μιας και αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1. Ο 
Χάαλαντ συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά 
τον τραυματισμό του και κάνει αγώνα δρόμου 
για να προλάβει το Σαββατιάτικο (1/4) ντέρμπι 
των «πολιτών» με τη Λίβερπουλ. Χωρίς νίκη 
οι Νοβρηγοί έπειτα από δυο αγώνες, βαθμό 
στο πρώτο τους ματς πήραν οι Γεωργιανοί. Οι 
Σκανδιναβοί μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι 
και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 15’ με 
το τέρμα που σημείωσε ο Σέρλοθ. Ωστόσο, στο 
61’ οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ισοφάριση με 
τον Μικαουτάτζε (1-1).

Πάρτι κορυφής με εξάρα η Πορτο-
γαλία
Με τον Ρονάλντο ξανά σε μεγάλα κέφια η Πορ-
τογαλία έδειξε τα δόντια της στο αδύναμο Λου-
ξεμβούργο, το οποίο και ισοπέδωσε με 6-0 για 
να παραμείνει στην κορυφή. Πρώτη νίκη για 
την Ιταλία που απέτυχε να ενθουσιάσει.

Δεν εντυπωσίασε αλλά έκανε σεφτέ 
η Ιταλία
Με... σβηστές τις μηχανές αλλά χωρίς να θέλ-
ξει μπόρεσε να φτάσει στην πρώτη της νίκη 
στα προκριματικά του Euro η Ιταλία, η οποία 
ανέκαμψε από την ήττα κόντρα στην Αγγλία και 
επικράτησε με 2-0 της Μάλτας εκτός έδρας. Οι 
Μαλτέζοι λίγο έλειψαν να βάλουν από νωρίς 
σε μπελάδες τη Σκουάντρα Ατζούρα, όμως 
στο 5’ ο Ντοναρούμα σταμάτησε εντυπωσι-
ακά το σουτ του Ζαταριάνο. Η... τιμωρία δεν 
άργησε να έρθει για τους γηπεδούχους, αφού 
η κεφαλιά του Ρετέγκι - που σκόραρε ξανά - 
στο 15’ και το κοντινό τελείωμα του Πεσίνα 
στο 27’ έδωσαν το πολύ γερό προβάδισμα 
στην ομάδα του Μαντσίνι. Στο 31ο λεπτό ο 
Γκρίφο έχασε σπουδαία ευκαιρία για το 3-0 
με το πλασέ του να κοντράρει στα σώματα. Η 
Μάλτα προσπάθησε, αλλά σε κανένα σημείο 
δεν μπόρεσε να γίνει απειλητική, ενώ στο 69’ 
ο Μπονέλο με τρομερή επέμβαση σταμάτησε 
το εντυπωσιακό ψαλίδι του Σκαμάκα. Ο χρό-
νος κύλησε , αλλά τίποτα δεν άλλαξε ούτε στην 
εικόνα του παιχνιδιού ούτε στο σκορ, με την 
Ιταλία να ανεβαίνει στη 2η θέση του ομίλου 
της.

 Με δύο γκολ του «καυτού» Σκοτ 
ΜακΤόμινεϊ, η ψυχωμένη Σκωτία 
νίκησε με το σπαθί της την Ισπανία 
για πρώτη φορά μετά από 39 χρόνια 
(2-0) και έκανε το «2 στα 2» στον 
πρώτο προκριματικό όμιλο του 
Euro2024.

Ο 
αγώνας ξεκίνησε ιδανικά για 
τους γηπεδούχους, οι οποί-
οι μπήκαν δυνατά και με πίεση 
και, προτού καν συμπληρωθεί 

το πρώτο δεκάλεπτο, είχαν καταφέρει να 
ανοίξουν το σκορ.
Ο Πέδρο Πόρο έδειχνε να ελέγ-
χει την μπάλα στο δεξί άκρο 
της ισπανικής άμυνας, αλλά 
γλίστρησε, ο Άντι Ρόμπερ-
τσον καραδοκούσε και 
την γύρισε στην περιοχή 
όπου ο ΜακΤόμινεϊ, με σουτ 
που κόντραρε και στον Ίνι-
γκο Μαρτίνεθ, νίκησε τον Κέπα, 
σημειώνοντας αισίως το τρίτο του 
γκολ (!) σε αυτή την προκριματική φάση 
(7’).
Και δεν έμελλε να είναι το τελευταίο 
τέρμα της ημέρας του μέσου της Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ, το οποίο έδωσε ακόμα 
περισσότερο ώθηση στους Σκωτσέζους, 
οι οποίοι άγγιξαν το 2-0 στο 14’, όταν ο 
Κρίστι εκμεταλλεύτηκε τα κενά στην άμυνα 
και απείλησε τον Κέπα με δυνατό σουτ που 
έφυγε ελάχιστα άουτ.
Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχαναν σχε-
δόν όλες τις μονομαχίες, άρχισαν σιγά σιγά 
να έχουν τον έλεγχο της μπάλας, χωρίς 
πάντως να απειλούν ιδιαίτερα την εστία 
του Άνγκους Γκαν, με εξαίρεση μια κεφα-
λιά του Χοσέλου, με την μπάλα πάντως να 
καταλήγει στην αγκαλιά του τερματοφύ-
λακα της Σκωτίας.
Ο επιθετικός της Εσπανιόλ άγγιξε το 1-1 
σε δύσκολη κεφαλιά όπου, σχεδόν πέφτο-
ντας, έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο 
δοκάρι, με τους Σκωτσέζους να κάνουν ένα 
βήμα πίσω για να υπερασπιστούν το προ-
βάδισμά τους, χωρίς όμως να ξεχνούν την 
επίθεση.
Μια κεφαλιά άουτ του Ρόδρι και ένα σουτ 
του Πέδρο Πόρο που έβγαλε δύσκολα ο 
Γκαν επιβεβαίωσε την άνοδο της Ισπανίας, 

η οποία πάντως είδε την μπάλα να σταμα-
τάει στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του 
Κέπα, σε απευθείας εκτέλεση κόρνερ του 
Τζον ΜακΓκίν.
Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με μια ακόμα 
μεγάλη ευκαιρία των γηπεδούχων, όταν σε 
αντεπίθεση ο Λίντον Ντάικς κέρδισε στην 
κούρσα τον Νταβίντ Γκαρθία και, μόνος του 
προ του Κέπα, έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ.
Στην ανάπαυλα, ο Ντε λα Φουέντε έβαλε 
τον Ντάνι Καρβαχάλ αντί του ελαφρώς 
τραυματία Πόρο και τον Νίκο Γουίλιαμς 
αντί του Μίκελ Ογιαρθάμπαλ, αλλάζοντας 
πλευρά (από τα δεξιά στα αριστερά) τον 

Γιέρεμι Πίνο.
Αλλαγή, όμως, υπήρξε και 

στον πρώτο διαιτητή, αφού 
ο Ελβετός Σάντρο Σέρερ δεν 
μπόρεσε να συνεχίσει λόγω 
ενοχλήσεων και πήγε τέταρ-
τος, με τον συμπατριώτη του 

Λούκας Φέντριχ να παίρνει 
την θέση του.

Αυτό που δεν άλλαξε ήταν η… 
ερωτική σχέση του ΜακΤόμινεϊ με τα 

αντίπαλα δίχτυα, τα οποία παραβίασε εκ 
νέου ο κοκκινομάλλης μέσος, παίρνοντας 
το ριμπάουντ με σουτ στη κίνηση μέσα 
από την περιοχή σε αδύναμο διώξιμο του 
Νταβίντ Γκαρθία, ύστερα από κερδισμένη 
μονομαχία του Κίεραν Τίρνεϊ απέναντι 
στον Ντάνι Καρβαχάλ και σέντρα του μπακ 
της Άρσεναλ (51’).
Ο ΜακΤόμινεϊ έγινε ο πρώτος παίκτης που 
σημειώνει τουλάχιστον δύο γκολ εις βάρος 
της Ισπανίας σε αγώνα προκριματικών 
Euro ή Μουντιάλ από τις 6 Σεπτεμβρίου 
του 2006, όταν τα είχε καταφέρει ο Ντέι-
βιντ Χίλι σε μια ιστορική νίκη της Βορείου 
Ιρλανδίας επί της πρωταθλήτριας Ευρώ-
πης, δύο χρόνια αργότερα.
Απελπισμένος, ο Ντε λα Φουέντε έριξε τον 
Ιάγκο Άσπας αντί του Μίκελ Μερίνο ποντά-
ροντας σε πόλυ πιο επιθετική διάταξη, 
αλλά το πόδι – αλφάδι του ΜακΓκίν έστειλε 
ξανά την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της 
ισπανικής εστίας σε εκτέλεση φάουλ.
Η Ισπανία έψαξε χωρίς πειστικό τρόπο να 
μειώσει το σκορ και να μπει στο παιχνίδι, η 
Σκωτία όμως ήταν άψογα στημένη και την 
υποχρέωσε δικαίως στην πρώτη της ήττα 
σε προκριματικά Euro ύστερα από εννέα 
ολόκληρα χρόνια.

Σκωτία – Ισπανία 2-0: 
Χαϊλάντερ ο ΜακΤόμινεϊ 
και ιστορική νίκη!

Ιρλανδία – Γαλλία 0-1: Ζόρικη νίκη 
στο Δουβλίνο για το «2 στα 2»
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Η Εθνική Κύπρου ήρθε ισόπαλη 2-2 σε φιλική αναμέτρηση 
κόντρα στην Αρμενία, σε αγώνα που διεξήχθη σήμερα στο 
Εθνικό Στάδιο της Αρμενίας «Vargen Sargsyan». Η Εθνική μας 
ήταν η ομάδα που άνοιξε το σκορ δύο λεπτά πριν τη λήξη του 
πρώτου μέρους με κεφαλιά του Ανδρέα Καρώ, ωστόσο οι 
γηπεδούχοι με δύο γκολ του Ράνος στο 50΄ και 59΄ κατάφεραν 

να ανατρέψουν προσωρινά τον αγώνα, ωστόσο στο 82’ ο Χριστοφή 
έγραψε το τελικό 2-2.
Οι γηπεδούχοι με το «καλημέρα» του αγώνα και συγκεκριμένα στο 
2ο λεπτό σημείωσαν την πρώτη τους τελική, με το κοντινό σουτ του 
Ράνος να περνάει έξω.
Η Αρμενία μπήκε με περισσότερη διάθεση κυρίως στα πρώτα 
10-15 λεπτά, θέλοντας να επιβάλει γρήγορο ρυθμό, βγαίνοντας με 
ταχύτητα από τα πλάγια για να στείλει με σέντρες τη μπάλα στην 
περιοχή, με την Κύπρο να παραμένει σε αμυντικό ρόλο.
Στη συνέχεια ο γρήγορος ρυθμός κόπασε δίνοντας την ευκαιρία και 
στην Εθνική μας να ανέβει και να πατήσει καλύτερα.
Στο 31’ ο Κακουλλής με ωραία ατομική ενέργεια άδειασε τον Χαρο-
γιάν και στη συνέχεια έκανε το σουτ με τη μπάλα όμως να κοντρά-
ρει και να καταλήγει έξω. Οκτώ λεπτά αργότερα ο Χαραλάμπους 
βρήκε με ωραία κάθετη τον Κακουλλή ο οποίος έκανε το πλασέ 
στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα, με το διαιτητή ωστόσο να σφυρί-
ζει οφσάιντ.
Στο 43’ η Εθνική μας άνοιξε το σκορ στον αγώνα, με καρφωτή 
κεφαλιά του Καρώ έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, παίρνοντας έτσι 
ένα προβάδισμα ψυχολογίας σε καθοριστικό χρονικό σημείο.
Στο δεύτερο μέρος, οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά, με την Εθνική 
μας να απειλεί μόλις στο 46’ με τον Χάμπο Κυριάκου να μην μπο-
ρεί να αξιοποιήσει την ωραία κάθετη του Χαραλάμπους στην πλάτη 
της αντίπαλης άμυνας. Στο 50’ ήρθε και η ισοφάριση από πλευράς 
Αρμενίας, όταν από κοντινή εκτέλεση κόρνερ ο Ράνος έκανε το 
σουτ εκτός περιοχής, στέλνοντας τη μπάλα στη γωνία του Παναγή.
Στο 59’ η Αρμενία έκανε την ολική ανατροπή, με δεύτερο προσω-
πικό γκολ του Ράνος, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την κάθετη μεταβί-
βαση του Ανταμιάν στην πλάτη της κυπριακής άμυνας, πλάσαρε τον 
Παναγή και έγραψε το 2-1.
Το 2-2 για την Κύπρο ήρθε στο 82’, όταν ο αντίπαλος τερματοφύλα-
κας έδιωξε ασταθώς ένα μακρινό σουτ του Λαΐφη, με αποτέλεσμα 
να διεκδικήσει επιτυχώς τη μπάλα στον αέρα ο Λοΐζου, ο οποίος 
βρήκε τον Χριστοφή και αυτός με τη σειρά του έστειλε τη μπάλα 
στα δίχτυα από κοντά φέρνοντας το ματς και πάλι στα ίσα, με το 2-2 
να παραμένει μέχρι το τέλος.
Το σημερινό ήταν κυρίως ένα φιλικό συμπερασμάτων για τον 
Τιμούρ Κετσπάγια το οποίο προσφερόταν ώστε ο ομοσπονδια-
κός μας προπονητής να δει κατά πόσο οι ποδοσφαιριστές μπο-
ρούν να αφομοιώσουν και να εφαρμόσουν στο γήπεδο το πλάνο 
και την εικόνα που θέλει να βλέπει, ενώ ο φιλικός χαρακτήρας της 
αναμέτρησης αποφόρτισε τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής μας 
από οποιοδήποτε άγχος. Η Εθνικής μας στάθηκε αρκετά καλά, είχε 
αρκετά καλά διαστήματα, ενώ μπορούσε να σκοράρει κι άλλα γκολ. 

Φιλική ήττα για την Εθνική Ελπίδων
Η Εθνικής μας ομάδα των Ελπίδων ηττήθηκε με 5-2 από την Ουγ-
γαρία σε φιλικό αγώνα που έγινε στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας.
Στο 4ο λεπτό ο Σταύρος Γαβριήλ άνοιξε το σκορ για την Εθνική μας, 
1-0. Στο 37ο λεπτό ο Ανδρέας Σάββα πέτυχε το 2-0 για την ομάδα 
μας.
Στο 44ο λεπτό η Ουγγαρία μείωσε σε 2-1 με τον Krisztofer και στο 
52ο λεπτό ισοφάρισε σε 2-2 με τον αρχηγό της Barath και στο 56ο 
λεπτό ο Krisztofer έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του, 3-2. Στο 
60ο λεπτό η Ουγγαρία έφτασε στο 4-2 με τον Kovacs και στο 82ο 
στο 5-2 με τον Kerezsi.

Η Εθνική Κύπρου γνώρισε την ήττα με 3-
0 από την Σκωτία στο Hampden Park, για 
την 1η αγωνιστική του 1ου ομίλου των 
προκριματικών του EURO 2024. 

Η 
Εθνική μας ήταν ακίνδυνη, δεν μπόρεσε να 
απειλήσει ουσιαστικά καθ όλη την διάρκεια 
του αγώνα. Αρνητικό το γεγονός που δε-
χθήκαμε τρία γκολ από μια ομάδα που δεν 

ανέβασε στροφές και πήρε άνετα τον αγώνα. 
Η Σκωτία μπήκε καλύτερα στον αγώνα και στο 13ο 
λεπτό απείλησε για πρώτη φορά την εστία της Εθνι-
κής μας. Ο Hickey με σουτ εντός περιοχής, ανάγκασε 
τον Δημητρίου στην πρώτη απόκρουση του αγώνα. 
Στο 14ο λεπτό, ο Armstrong έκανε δυνατό φάουλ στον 
Κάστανο και ο ρεφ του αγώνα έδειξε κίτρινη κάρτα. 
Ήταν δυνατό το μαρκάρισμα και θα μπορούσε σε 
αυτή την φάση να επέμβει το VAR. 
Στο 17ο λεπτό η Κύπρος απείλησε με σουτ 
του Κάστανου όμως ο Gunn απόκρουσε 
εύκολα την μπάλα. 
Στο 21ο λεπτό, η Σκωτία που συνέχισε 
να έχει την κατοχή και τον έλεγχο της 
μπάλας κατάφερε να πάρει προβάδι-
σμα στο σκορ. Έγινε η μπαλιά από αρι-
στερά και ο McGinn με κοντινή προβολή 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Δημη-
τρίου για το 1-0. 
Στο 27ο λεπτό ο Αρτυματάς έκανε μακρινό σουτ όμως 
η μπάλα πέρασε αρκετά έξω. Η επόμενη καλή στιγμή 
στον αγώνα, ήρθε στο 43ο λεπτό για τους γηπεδού-

χους. Ο Adams έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή 
της Εθνικής μας ομάδας, όμως ο Δημητρίου έκανε 
άλλη μια απόκρουση. 
Μέχρι το τέλος, δεν άλλαξε το σκορ και η Σκωτία πήγε 
στα αποδυτήρια με το υπέρ της 1-0. 
Η πρώτη τελική στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε στο 66ο 
λεπτό με μακρινό σουτ του Armstrong. Τρία λεπτά 
μετά, η Σκωτία απείλησε δύο φορές σε ισάρηθμα 
σουτ των McTominay και Christie. Και στις δύο περι-
πτώσεις βγήκε άμυνα από την Εθνική μας. 
Η Κύπρος είχε τελική στο 85ο λεπτό, όμως, το σουτ 
του Κακουλλή βρήκε σε ετοιμότητα τον τερματο-
φύακα της Σκωτίας. Τελικά δύο λεπτά μετά, η Σκωτία 
βρήκε τον τρόπο να πετύχει και δεύτερο γκολ, καθα-
ρίζοντας παράλληλα και τον αγώνα. Ο McTominay 
έγινε κάτοχος της μπάλας εντός περιοχής και με 
κοντινό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του 
Δημητρίου για το 2-0.

Στ ις καθυσ τερήσεις η Σκωτία με τον 
McTominay σκόραρε άλλο ένα γκολ, έκανε  

το 3-0 που ήταν και το τελικό αποτέλε-
σμα. 
Σκωτία: Gunn, Robertson, Hanley, 
Tierney, J. McGinn, McGregor, Adams 
(57’Dykes), Porteous, Armstrong 

(67’McTominay), Jack(67’Christie), 
Hickey (79’Patterson).

Κύπρος: Δημητρίου, Κούσουλος (46’Ν.
Σπόλιαριτς), Γκόγκιτς (78’Λοΐζου), Ρομπέρζ, 

Αντωνίου, Ν. Ιωάννου, Αρτυματάς, Λαΐφης, Χ. Κυριά-
κου (67’Χαραλάμπους), Κάστανος(78’Τζιωνής), Πίτ-
τας (67’Κακουλλής).

Σκωτία - Κύπρος 3-0

Έτσι... δεν πάμε πουθενά
Αρμενία - Κύπρος 2-2: Θετική 
εμφάνιση και φιλική ισοπαλία
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Ο 
Ολυμπιακός θα παίξει στα playoffs με πλεο-
νέκτημα έδρας αφού το «σφράγισε» με τη νί-
κη του 81-55 επί της Βιλερμπάν. Οι «ερυθρό-
λευκοι» αντιμετώπισαν τη γαλλική ομάδα με 

ιδιαίτερη σοβαρότητα και φρόντισαν να επιβεβαιώ-
σουν στο παρκέ την ανωτερότητά τους σε σχέση με τους 
αντιπάλους τους.
Ο Ολυμπιακός παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης 
και πλέον το μόνο που μένει να μάθουμε είναι η τελική 
θέση στη βαθμολογία και φυσικά τον αντίπαλο στα 
playoffs στο δρόμο για το Final 4 του Κάουνας.
Μετά από τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, ο Ολυμπια-
κός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική του άμυνα αλλά και 
την άριστη δημιουργία στην επίθεση με αποτέλεσμα 
συνεχόμενα καλάθια τόσο από μακρινή όσο και από 
κοντινή απόσταση. Η πεντάδα με Γουόκαπ, ΜακΚίσικ, 
Παπανικολάου, Βεζένκοβ και Μπλακ έμοιαζε ασταμά-
τητη και η διαφορά γρήγορα έπιασε διψήφιο 
επίπεδο (18-7, 7’).
Οι φιλοξενούμενοι με τα τρίποντα των 
Πονς και Ομπασοχάν κατάφεραν να 
μειώσουν λίγο την απόσταση από 
τους «ερυθρόλευκους» μιας και τα 
διαδοχικά δικά τους σουτ από τα 
6.75 ήταν βιαστικά (29-24, 16’). Ο 
ΜακΚίσικ με το κάθετο παιχνίδι που 
διαθέτει πρόσφερε δύο προσωπικά 
καλάθια και φρόντισε να αλλάξει τον 
ρυθμό υπέρ της ομάδας του (35-24, 19’).
Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με μπόλικη πίεση 
στην πίσω πλευρά του παρκέ και τον Γουόκαπ να σκο-
ράρει στην επίθεση για το 44-32 (24’). Ο ρυθμός ήταν 
καταιγιστικός, η ομαδική άμυνα των παικτών του 
Μπαρτζώκα δούλευε «ρολόι» και ο Παπανικολάου 
έγινε πιο ενεργό μέρος της επίθεσης με αποτέλεσμα το 
50-32 (26’).
Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να δώσει δικαιώματα στην 
Βιλερμπάν και έτσι στην τελευταία περίοδο μπήκε 
αρκετά υψηλό δείκτη συγκέντρωσης κυρίως στην 
άμυνά του. Με καλάθι του Μπολομπόι ξεπεράστηκε και 
το όριο των 20 πόντων της διαφοράς (67-45, 36’) ενώ 
η είσοδος του Πάπας ξεσήκωσε την εξέδρα. Η κόρνα 
της λήξης βρήκε τους Πειραιώτες να πανηγυρίζουν μία 
ακόμη νίκη (81-55).
ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Ολυμπιακός από την αρχή 
είχε τα ηνία του σκορ και η εικόνα του ματς έδειχνε 
πως θα έφτανε στο θετικό αποτέλεσμα. Σίγουρα όμως 
η κατάσταση ξεκαθάρισε στο τρίτο δεκάλεπτο όταν και 
ξέφυγε για τα καλά στο σκορ.
MVP: Εξαιρετικός ο Κώστας Παπανικολάου με 10 
πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Πολύ καλός ο Τόμας 

Γουόκαπ που ολοκλήρωσε με 11 πόντους, 7 ασίστ, 2 
ριμπάουντ και 4 κλεψίματα.
Ο ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Σακιέλ ΜακΚίσικ τελείωσε με 11 
πόντους, 3 κλεψίματα και 2 ασίστ.
Ο «ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ»: Σε κακή βραδιά οι Λάιτι και 
Καουντί με μπόλικα άστοχα σουτ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Ολυμπιακός τελείωσε το 
ματς με 71.4% στα δίποντα, 20 ασίστ και 10 κλεψίματα. 
Η Βιλερμπάν από την άλλη είχε 8 ασίστ για 15 λάθη.
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Φαλ αισθάνθηκε αδιαθεσία 
λίγο πριν το ματς και δεν έπαιξε. Ο Κάνααν βρίσκεται 
ακόμη στις ΗΠΑ. Η Βιλερμπάν κατέβηκε με εννιά παί-
κτες.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα
«Σήμερα εξασφαλίσαμε το πλεονέκτημα έδρας, είναι 
ένα αξιοσημείωτο κατόρθωμα ειδικά αφού το κάναμε 

τρία παιχνίδια πριν το τέλος της κανονικής διάρ-
κειας. Μπράβο στους παίκτες, το σταφ, τη 

διοίκηση και τους φιλάθλους. Το κάναμε 
όλοι μαζί και στα τρία παιχνίδια δε 
θα αλλάξουμε την προσέγγισή μας. 
Συγκεντρωνόμαστε να παίξουμε απέ-
ναντι στον Παναθηναϊκό την Παρα-
σκευή, να παλέψουμε για να πάρουμε 
την καλύτερη θέση, ακόμα και την 

πρώτη. Καλή τύχη στη Βιλερμπάν στο 
πρωτάθλημά τους».

Για το πόσο δύσκολο είναι το κίνητρο με τη 
Βιλερμπάν: «Είναι πιο δύσκολο ναι. Για την Παρα-

σκευή χρειάζεται μόνο τακτική προσέγγιση, σήμερα 
έπρεπε να πιέσουμε γιατί ήταν σημαντικό να εξασφαλί-
σουμε το πλεονέκτημα. Η Βιλερμπάν δεν είχε τρεις παί-
κτες και θεωρούσαν όλοι ότι θα κερδίσουμε. Δεν πιά-
σαμε ψηλά στάνταρ απόδοσης αλλά είχαμε 12 παρα-
πάνω ασίστ, τους αναγκάσαμε σε λάθη που μας έδωσαν 
πόντους στο transition, μοιράσαμε τον χρόνο αλλά αυτά 
τα παιχνίδια είναι δύσκολα για τον προπονητή».
Για το πόσο βέβαιο θεωρούσαν όλοι το πλεονέκτημα 
του Ολυμπιακού: «Πιστεύω είναι επίτευγμα πως όλοι 
περίμεναν το πλεονέκτημα έδρας. Εγώ δεν παίρνω 
τίποτα ως δεδομένο, παίξαμε αρκετές φορές χωρίς 
βασικούς παίκτες και ήμασταν σταθεροί. Να μείνουμε 
υγιείς και ενωμένοι όπως είμαστε, αυτό είναι σημα-
ντικό. Στην πιο δύσκολη EuroLeague όλων των επο-
χών πήραμε πρώτοι το πλεονέκτημα όπως ήμασταν η 
πρώτη ομάδα που προκριθήκαμε στα play-offs. Έχουμε 
την περσινή εμπειρία, δεν είναι καθόλου εύκολο και 
το ξέρουμε πολύ καλά. Οι ομάδες που παλεύουν είναι 
καλές και σε καλή κατάσταση. Θέλουμε να μείνουμε σε 
υψηλό επίπεδο και να είμαστε έτοιμοι για τα play-offs».

Oλυμπιακός - Βιλερμπάν 81-55
Με τη βοήθεια του «κάστρου» του στα 
playoffs

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βιλερμπάν με 81-55 και κατέκτησε μαθηματικά το πλεονέκτημα 
έδρας στα playoffs της Euroleague

Χάποελ Τελ Αβίβ - Προμηθέας 
108-69: Φινάλε με διασυρμό 
και την 4η θέση

 Η Χάποελ Τελ Αβίβ (13-5) 
διέλυσε τον Προμηθέα (11-
7) στο φινάλε της κανονικής 
περιόδου του EuroCup (108-
69). Οριστικά στην 4η θέση 
του ομίλου τους οι Πατρινοί.

Ο 
Προμηθέας γνώρι-
σε βαριά ήττα στο Τελ 
Αβίβ από τη Χάποελ 
(108-69), για τη 18η 

και τελευταία αγωνιστική της κα-
νονικής περιόδου του EuroCup. 
Αυτό σημαίνει ότι οι Πατρινοί 
τερμάτισαν στην 4η θέση του 2ου 
ομίλου και περιμένουν την ολο-
κλήρωση και των άλλων αγώνων 
για να μάθουν τον αντίπαλό τους 
στα play-offs (όποιος τερματίσει 
στην 5η θέση του 1ου ομίλου).
Το ματς
Δεν χωράει μεγάλη κριτική. Ο 
Προμηθέας, ο οποίος παίζει 
την Πέμπτη με την ΑΕΚ και την 
Κυριακή κόντρα στο Περιστέρι, 
ήταν ανταγωνιστικός για ένα 
μικρό κομμάτι του αγώνα.
Από το 22-19 του 8’ οι γηπεδού-
χοι έκαναν σερί 13-0 (35-19) και 
ουσιαστικά τελείωσαν το ματς σε 
εκείνο το σημείο. Ο Προμηθέας 
και με τον Κόντιτ εκτός έχασε 

κατά κράτος τη μάχη των ριμπά-
ουντ και δεν μπόρεσε να ακολου-
θήσει το ρυθμό της ομάδας από 
το Ισραήλ.
Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι 30 
ασίστ της Χαποέλ (έναντι 17 του 
Προμηθέα).
ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Στο 
σερί 13-0 της Χάπολ στο τέλος 
της 1ης και στο ξεκίνημα της 2ης 
περιόδου που έκανε το σκορ 
35-19.
Ο MVP: Ο Τζέιλεν Χορντ είχε 21 
πόντους, 9/11 διπ., 3/3 βολές, 
7 ριμπάαουντ, 3 κλεψίματα, 1 
ασίστ.
ΟΙ ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ: Ο Τσινάνου 
Ονουάκου με το περίεργο στυλ 
στις ελεύθερες βολές (2/4) σημεί-
ωσε 16 πόντους (7/7 διπ.) μαζί με 
5 ριμπάουντ.
Ο «ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ»: Άπο-
ντος ο Τρέβις Σίμπσον με 0/7 
σουτ σε 23:40 στο παρκέ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η 
διαφορά στα ριμπάουντ. Ο Προ-
μηθέας πήρε 17 και η Χάποελ 44!
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ: Η 
Χάποελ είχε επικρατήσει με 100-
83. Διπλασίασε τις νίκες της και 
τερμάτισε πάνω από τους Πατρι-
νούς.
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