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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

κι όταν 
έρθεις στα 
λόγια μου,
θα τα βρεις
όλα εκεί...

όλα
εκτός από
εμένα...

ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ
ΦΕΥΓΟΥΝ ΕΝΑΣ-ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΑΘΛΗΤΕΣ
ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΑΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες, εύχομαι να σας 

βρίσκω καλά στην υγεία σας 

γιατί, κακά τα ψέματα, όλα τ’ 

άλλα για εμένα κι εύχομαι για 

όλους εσάς περισσεύουν.

Είμαι πολύ επηρεασμένος τον τελευταίο καιρό 

γιατί έχω χάσει πολλούς φίλους και φίλες που 

μεγαλώσαμε μαζί εδώ και στην Αμερική.

Και το σημερινό γράμμα του εκδότη θέλω να 

το αφιερώσω σε όλους αυτούς που άφησαν τη 

σφραγίδα τους στον μάταιο αυτό κόσμο. Δεν 

θέλω να σας στεναχωρήσω και να κάνω την 

ατμόσφαιρα αρνητική, αλλά πρέπει κάποιες 

στιγμές να θυμόμαστε αγαπημένους ανθρώπους 

που σημάδεψαν τη ζωή μας.

Φυσικά, στην σημερινή μας έκδοση, παίρνει 

ιδιαίτερη σημασία ο θάνατος του κορυφαίου 

Έλληνα συνθέτη όλων των εποχών, του 

ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, που είχα την 

ευλογία και την τιμή να γνωρίσω.

Νάσται όλοι καλά με τις οικογένειές σας και 

τελειώνω μ’ ένα ακόμα τραγικό λάθος κάποιων… 

ανόητων από την Ελληνική Κοινότητα, όπως την 

ονομάζουν ακόμα… ΚΡΙΜΑ, ΚΡΙΜΑ, ΚΡΙΜΑ.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΠΟΙΟΣ... ΘΑΝΑΣΗΣ; ΣΑΣ ΒΟΗΘΟΥΣΕ ΖΩΝΤΑΝΟΣ...
ΣΑΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ...

ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΤΕ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ...
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΤΑΣΟΣ... ΒΡΕΕΕΕ...

ΕΛΕΟΣ... ΕΛΕΟΣ
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επικαιρότητα

Ο Μίκης Θεοδωράκης πέρασε στην αθανασία
Μέρα Μαγιού μου μίσεψες/ μέρα Μαγιού σε χάνω/ 
άνοιξη γιε που αγάπαγες/ κι ανέβαινες απάνω/ Στο 
λιακωτό και κοίταζες/ και δίχως να χορταίνεις/ άρμε-
γες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης...».

Η 
Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα μια από τις μεγα-
λύτερες προσωπικότητες που γέννησε. Οι Έλ-
ληνες λένε «αντίο» στην ιστορία τους, τα βάσα-
νά τους, τα λάθη, τις ήττες, τις νίκες, τις ελπίδες, 

τους αγώνες τους για την ελευθερία. Αποχωρίζονται τον 
κατεξοχήν οικουμενικό τους καλλιτέχνη, εκείνον που έ-
βαλε την υψηλή ποίηση την καθημερινότητά τους και τα-
ξίδεψε την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου. Χάνουν τον 
μέγα διανοητή, το ασυμβίβαστο πνεύμα, τον λαϊκό ήρωα 
που ξεσήκωνε τα μεγάλα πάθη, τον επί έναν ολόκληρο 
αιώνα ζωντανό μύθο, το σύμβολο, τον ιδιοφυή συνθέ-
τη. Γιατί η μετριότητα δεν υπήρχε στο λεξιλόγιό του. Ο υ-
περθετικός βαθμός τον χαρακτήριζε απόλυτα. Έζησε στα 
άκρα, δημιούργησε με χειμαρρώδη τρόπο, αγάπησε με 
πάθος, αγαπήθηκε με ένταση. Ακόμη και οι κατά καιρούς 
πολέμιοί του παθιασμένοι υπήρξαν. Δεν θα μπορούσαν 
να ήταν αλλιώς.
Γι’ αυτό, ακόμη και οι λέξεις μοιάζουν ανίκανες να περι-
γράψουν τις πολυάριθμες, σημαντικές και αντιφατικές 
συχνά πτυχές της χαρισματικής προσωπικότητάς του. Και 
τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουν το μεγα-
λειώδες έργο του. Και το κενό που άφησε πίσω του όχι 
απλώς μεγάλο και δυσαναπλήρωτο αλλά τεράστιο και 
βαθύ. Γιατί ο Μίκης Θεοδωράκης, που έφυγε από τη ζωή 
στα 96 του χρόνια του, υπήρξε ένας, μοναδικός και ανα-
ντικατάστατος.
Ο όγκος του μουσικού του έργου τεράστιος: περισσό-
τερα από 1000 τραγούδια, συμφωνικά έργα, μουσική 
δωματίου, καντάτες, ορατόρια, όπερες, μπαλέτα, μου-
σική για το θέατρο και τον κινηματογράφο, στίχους, 
δεκάδες βιβλία... Βραβεία πολλά και διακρίσεις σημα-
ντικές: Βραβείο Ειρήνης Λένιν, Βραβείο Bafta, υποψη-
φιότητες για μουσικά βραβεία Γκράμι, υποψηφιότητα 
για το Νόμπελ Ειρήνης, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών...
Συνεργασίες μυθικές, ιστορικές: Οδυσσέας Ελύτης, Γιώρ-
γος Σεφέρης, Γιάννης Ρίτσος, Πάμπλο Νερούδα, Μάνος 
Χατζιδάκις, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Στέλιος Καζαντζί-
δης, Μελίνα Μερκούρη αλλά και Μπιτλς και Εντίθ Πιαφ, 
και Σίρλεϊ Μπάσεϊ και Τζοάν Μπαέζ...Συναυλίες αμέτρη-
τες: από την Κούβα μέχρι τη Ρωσία και από τη Χιλή μέχρι 
τον Καναδά... Οι αγώνες του για την ελευθερία: ιστορικοί.

 Μίκης: Όλα στον υπερθετικό βαθμό
«Ποιος τη ζωή μου, ποιος παραφυλά/στου κόσμου τα 

στενά ποιος σημαδεύει;/πού πήγε αυτός που ξέρει να 
μιλά που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει;»: Μια ζωή σαν 
παραμύθι, με νεράιδες αλλά και δράκους, με μεγάλες 
νίκες αλλά και σκληρά βασανιστήρια, με ταξίδια και αλλά 
και εξορίες, με πιστούς συντρόφους αλλά και φανατι-
κούς πολέμιους, με συμπράξεις αλλά και συγκρούσεις, 
με αγάπη αλλά και μίσος, με τέχνη αλλά και πολιτική, μα 
πάνω απ’ όλα μια ζωή πλημμυρισμένη από μουσική.
Όλα στον υπερθετικό βαθμό! Γιατί η ζωή του Μίκη Θεο-
δωράκη, στο σύνολο της, ήταν μια υπέρβαση και συν-
δέθηκε άρρηκτα με τόπους πολλούς, ανθρώπους ακόμη 
περισσότερους, να πάνω απ’ όλες με ιδέες, μεγάλες ιδέες, 
οι οποίες σκιαγράφησαν τη μεγάλη του διαδρομή του.
Ήταν 29 Ιουλίου του 1925 όταν ο Μίκης αντίκρισε για 
πρώτη φορά το φως της ζωής. Καρπός της αγάπης του 
Γιώργη Θεοδωράκη, από τον Γαλατά της Κρήτης και της 
Ασπασίας Πουλάκη, από το Τσεσμέ της Μικράς Ασίας 
πέρασε τα παιδικά του χρόνια σε διάφορες πόλεις της 
Ελλάδας μιας και ο πατέρας του, που ήταν δημόσιος 
υπάλληλος, έπαιρνε διαρκώς μεταθέσεις. Όπου γης και 
πατρίς: από την Μυτιλήνη μέχρι τα Γιάννενα, από την 
Κεφαλονιά μέχρι τον Πύργο, την Πάτρα και την Τρίπολη.
Στα χρόνια της δικτατορίας πρωτοστατεί στο αγώνα ενά-
ντια στη Χούντα των Συνταγματαρχών, συλλαμβάνεται, 
μπαίνει στην απομόνωση, εξορίζεται μαζί με όλη του 

την οικογένεια στη Ζάτουνα της Αρκαδίας ενώ περνά και 
από το στρατόπεδο του Ωρωπού. Όλο αυτό το διάστημα 
φροντίζει να φθάνουν τα τραγούδια του στο εξωτερικό 
και κυρίως στο Παρίσι όπου θα βρεθεί και ο ίδιος αργό-
τερα το 1970 για να δώσει από εκεί πλέον τον αγώνα 
για την ελευθερία. Το 1974 επιστρέφει πανηγυρικά στην 
πατρίδα και αναπτύσσει έντονη συναυλιακή δραστηριό-
τητα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Δεν εγκαταλεί-
πει ωστόσο την ενασχόλησή του με τα κοινά. Σημαντική 
χρονιά για εκείνον ήταν το 1983 που του απονεμήθηκε το 
Βραβείο Λένιν.
Παράλληλα γίνεται πρεσβευτής της ειρήνης και παγκό-
σμιος κήρυκας της προστασίας των ανθρώπινων δικαι-
ωμάτων συνδυάζοντας στα πολυάριθμα ταξίδια του την 
μουσική με τα ανθρωπιστικά – κοινωνικά μηνύματα. 
Κορυφαία στιγμή η παρουσίαση του έργου του «Μαου-
τχάουζεν», με ερμηνεύτρια την Μαρία Φαραντούρη, το 
1994, στο Όσλο όπου υπεγράφη η ιστορική συμφωνία 
μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.
Ο Μίκης Θεοδωράκης είχε επιλέξει να δίνει το δυνα-
μικό «παρών» σε όλα τα μεγάλα γεγονότα τόσο της Ελλά-
δας όσο και του εξωτερικού: πυρηνική καταστροφή στο 
Τσέρνομπιλ, ελληνοτουρκικές σχέσεις, Παλαιστινιακό, 
βομβαρδισμοί στη Γιουγκοσλαβία, πόλεμοι στο Ιράκ και 
στο Αφγανιστάν, υπόθεση Οτσαλάν κ.α.
Η ανάγκη του για ενεργή συμμετοχή στα κοινά προ-
βλήματα, τα σημαντικά εθνικά, κοινωνικά και πολιτικά 
θέματα υπήρξε άσβεστη μέχρι το τέλος της ζωής του. 
Ακόμη και τα τελευταία χρόνια, που η κατάσταση της 
υγείας του δεν τού επέτρεπε πολλές δημόσιες εμφανί-
σεις, φρόντιζε να περνά τα μηνύματά του και να σχολιά-
ζει τα σημαντικά γεγονότα μέσα από τα μακροσκελή και 
αιχμηρότατα κείμενά του. Συνδετικός άξονας ανάμεσα σε 
όλο αυτά τα κείμενα η δική του προσωπική αρχή και ταυ-
τόχρονα η διαχρονική συμβουλή του προς όλους τους 
συμπατριώτες του και κυρίως προς τους νέους: «Να κάνετε 
αυτό που δεν μπορείτε. Να κατακτήσετε το αδύνατο»!
Περισσότερα από 50 τραγούδια-σταθμοί του Μίκη Θεο-
δωράκη συνδέονται με την Ιστορία της νεότερης Ελλά-
δας, σε μια παράσταση όπου συνυπάρχουν το θέατρο, ο 
χορός, η μουσική, ο κινηματογράφος.
Από τους «Λιποτάκτες», στον «Επιτάφιο», από το «Αξιον 
εστί» μέχρι τη «Ρωμιοσύνη» και το «Canto General», o 
Θεοδωράκης δημιουργεί και καθορίζει την ανανέωση 
του ελληνικού τραγουδιού.
Τα τραγούδια του γίνονται επιθυμία, κτήμα και ανάγκη 
ενός ολόκληρου λαού. Με τη μουσική του Μίκη Θεο-
δωράκη ποιητικά έργα μετουσιώθηκαν σε εγερτήρια 
άσματα, σε ύμνους ηρώων και ελεγεία.

Σε ηλικία 96 ετών απεβίωσε 
ο σπουδαιότερος Έλληνας 
συνθέτης - Εθνικό πένθος για 
τον χαμό του αστείρευτου 
μουσικοσυνθέτη και 
ακατάβλητου αγωνιστή - Η ζωή 
και το έργο του κορυφαίου των 
κορυφαίων
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Ο 
Λάκης Λαζόπουλος παραχώρη-
σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη 
στην εφημερίδα RealLife λίγο με-
τά την πρώτη του έκθεση ζωγρα-

φικής στην Πάρο, η οποία αποτελεί πλέον το 
ησυχαστήριό του. 
Πώς είδατε το ελληνικό κίνημα #MeToo;
Είναι παρήγορο ότι το θέατρο έγινε ο μόνος 
χώρος ο οποίος επέβαλε ένα ξεκαθάρισμα, 
ώστε να μπορούν οι νεότεροι ηθοποιοί να 
βρεθούν σε έναν καλύτερο χώρο. Αλίμονο 
αν το θέατρο συνέχιζε να ανέχεται τέτοιες 
συμπεριφορές! Καλώς καμωμένα όλα.
Έχετε κάποια πικρία από την τηλεόραση;
Καμία πικρία δεν τρέφω. Πέρασα πάρα 
πολύ ωραία, έκανα αυτά που ήθελα, έχω 
πολύ ωραίες αναμνήσεις, από εκεί και πέρα 
στην τηλεόραση εγώ καλούμαι, δεν είναι 
δική μου για να βγαίνω όποτε θέλω. Από 

την ώρα που κάποιος που έχει εξουσία απα-
γορεύει τη δική μου παρουσία στην τηλεό-
ραση, δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ, παρά 
να ακολουθήσω την απαγόρευση. Όταν η 
δημοκρατία μονοδρομείται, τότε υποχρεώ-
νεσαι να ακολουθήσεις τη σήμανση. Τουλά-
χιστον όσον αφορά στην τηλεόραση.
Με σάτιρα θα επιστρέφατε;
Εγώ με σάτιρα μπορώ να επιστρέψω. Το 
θέμα είναι αν οι εξουσίες που μαθαίνουν να 
έχουν υπάκουους δημοσιογράφους επιθυ-
μούν να ακούσουν σάτιρα. Νομίζω πως όχι.
Η Πάρος είναι πλέον το ησυχαστήριό 
σας;
Ήθελα πάντα να βλέπω θάλασσα. Η Πάρος 
με έχει μαγέψει. Μου αρέσει να μένω στο 
σπίτι μου εκεί. Μου αρέσει ο χειμώνας που 
είναι κλειστά όλα. Η Πάρος είναι η καινού-
ρια μου ζωή.

Λαζόπουλος: «Η Πάρος με έχει μαγέψει, 
είναι η καινούρια μου ζωή»

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 
τον 34χρονο τράπερ Mad Clip 
σημειώθηκε στις 02:30 τα 
ξημερώματα της Πέμπτης στην 
Λεωφόρο Αθήνας και Φανερωμένης 
στη Βουλιαγμένη Αττικής.

T
o  αυτοκίνητο μάρκας Porsche που 
οδηγούσε,  ξέφυγε της πορείας του 
και προσέκρουσε σε μια κολώνα 
και ακολούθως έναν μεγάλο ευκά-

λυπτο, όπου και ακινητοποιήθηκε. Η πρό-
σκρουση ήταν τόσο σφοδρή με αποτέλε-
σμα ο οδηγός, που όπως διαπιστώθηκε 
είναι ο 34χρονος Πίτερ Αναστασόπουλος, 
γνωστός ως Mad Clip να εγκλωβιστεί εντός 
του οχήματος και να χρειασθούν περίπου 
δύο ώρες οι πυροσβέστες για να τον απε-
γκλωβίσουν.
Ο 34χρονος διακομίσθηκε στον νοσοκο-
μείο όπου και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύ-
ματά του. 
Όπως έγινε αμέσως γνω-
στό από την πυροσβεστική 
στο σημείο επιχείρησαν 
12 πυροσβέστες με 4 οχή-
ματα και απεγκλώβισαν 
τον οδηγό χωρίς τις αισθή-
σεις του.
Αυτή την ώρα νεαροί θαυ-
μαστές του συγκεντρώνο-
νται στο σημείο του τρο-
χαίου. ο Mad Clip επέστρεφε στο σπίτι του 
από γάμο στον οποίο είχε παρευρεθεί, από 
τον οποίο είχε ανεβάσει πολλά στιγμιότυπα 
στα stories του στο Instragram. 

Ποιος είναι ο Mad Clip
Το πραγματικό του όνομα είναι Peter Ανα-
στασόπουλος και γεννήθηκε στη Νέα 
Υόρκη από Έλληνες γονείς. Ο Mad Clip 
μεγάλωσε στις ΗΠΑ αλλά πηγαινοερχόταν 
αρκετά συχνά στην Ελλάδα, για να βλέπει 
τους συγγενείς του. Το 1999 και σε ηλικία 
13 ετών αποφασίζει ο πατέρας του να επι-
στρέψουν μόνιμα στην Ελλάδα. Αυτή είναι 
και η περίοδος που οι γονείς του χωρίζουν, 
με συνέπεια να πηγαινοέρχεται πάλι Ελλά-
δα-ΗΠΑ για να βλέπει και τους δύο γονείς 
του.
Όπως αναφέρει, η wikipedia, έγινε γνω-
στός με το τραγούδι Dealer σε συνεργα-
σία με τον Yung Light το 2017. Από τότε 
έχουν ακολουθήσει πολλά γνωστά του 
τραγούδια, όπως το «ΜΑΜΑ», «Kotera», 

«Sinthikes» και άλλα τα οποία έχουν ξεπε-
ράσει τις 100 εκ. προβολές στο Youtube. 
Έχει βγάλει 3 άλμπουμ , το «Super 
trapper», «O Amerikanos LP» και το «Super 
Trapper 2».
«Ζω το όνειρο μου φυσικά! Μιλάω με 
τη δουλειά μου, βγάζω τα κομμάτια μου, 
προσπαθώ για το καλύτερο. Προσέχω για 
την πάρτι μου, όχι εγωιστικά, αλλά θέλω 
να γίνω καλύτερος. Όταν ο άλλος μπαί-
νει στη διαδικασία να σε σχολιάσει αρνη-
τικά, σημαίνει ότι κάτι κάνεις καλά. Αυτή τη 
στιγμή δεν είναι έτοιμα τα μπουζούκια να 
δεχτούν trappers», είχε πει ο ράπερ στον 
Νίκο Κοκλώνη, όταν είχε εμφανιστεί στο 
J2US τον περασμένο Νοέμβριο.

Ψάχνει ένα Audi R8 η ΕΛΑΣ – Υ-
πόνοια κόντρας;
Έντονη είναι η κινητοποίηση που παρα-
τηρείται στους κόλπους της ΕΛΑΣ, μετά το 
τροχαίο δυστύχημα με πρωταγωνιστή τον 

Mad Clip, τα ξημερώ-
ματα της Πέμπτης, στη 
Λεωφόρο Αθήνας και 
Φανερωμένης στη Βου-
λιαγμένη Αττικής.
Η Ελληνική Αστυνομία 
εξέδωσε ανακοίνωσε 
όπου ζητά τη συνδρομή 
των πολιτών. Συγκεκρι-
μένα, οι άνθρωποι της 
ΕΛΑΣ αναζητούν πλη-

ροφορίες για ένα δεξιοτίμονο Audi R8 με 
κίτρινες πινακίδες κυκλοφορίας.
Μαρτυρίες αναφέρουν πως στο φανάρι, 
λίγα μέτρα πριν το σημείο του μοιραίου 
συμβάντος ήταν σταματημένο και ένα Audi 
R8. Η ΕΛΑΣ, λοιπόν, μελετά το ενδεχόμενο 
να έγινε κάποια… κόντρα.
Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
«Την 02.09.2021 και περί ώρα 02.15 ,́ στην 
οδό Αθηνάς (παραλιακή λεωφόρος), στο 
ύψος της συμβολής της με την οδό Φανε-
ρωμένης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυ-
φάδα, περιοχής Δήμου Βάρης-Βού-
λας-Βουλιαγμένης, έλαβε χώρα θανατη-
φόρο τροχαίο δυστύχημα.
Στο πλαίσιο της διενεργούμενης προανά-
κρισης, αναζητούνται πληροφορίες για 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μάρκας AUDI, μοντέλου 
R8, το οποίο έφερε πινακίδες κυκλοφο-
ρίας κίτρινου χρώματος και πιθανόν κατα-
σκευής δεξιάς θέσης οδήγησης (δεξιοτί-
μονο), το οποίο ανωτέρω τόπο και χρόνο 
κινούνταν στο χώρο του δυστυχήματος.»

Νεκρός σε τροχαίο ο τράπερ 
Mad Clip
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Το πτώμα του Έλληνα πρέσβη είχε βρεθεί μέσα στο πορτμπαγκάζ του απανθρακωμένου αυτοκινήτου 
του στο Ρίο ντε Τζανέιρο - O αστυνομικός εραστής της Ολιβέιρα ομολόγησε ότι διέπραξε το έγκλημα 
καθοδηγούμενος από εκείνη και εκτίει ποινή 22 ετών

Σ
ε 31 χρόνια κάθειρξη καταδικάστη-
κε η Βραζιλιάνα σύζυγος του Έλλη-
να πρέσβη στη Βραζιλία Κυριάκου 
Αμοιρίδη για τη δολοφονία του στα 

τέλη Δεκεμβρίου του 2016, όπως μετέδω-
σε το BBC.
Το πτώμα του Έλληνα πρέσβη είχε βρεθεί 
μέσα στο πορτμπαγκάζ του απανθρακωμέ-
νου αυτοκινήτου του στο Ρίο ντε Τζανέιρο.
Η σύζυγός του, η Φρανσουάζ ντε Σούζα Ολι-
βέιρα, διατηρούσε σχέση με τον αστυνο-
μικό Σέρτζιο Γκόμες, ο οποίος είχε ομολο-
γήσει ότι σκότωσε τον Έλληνα διπλωμάτη 
καθοδηγούμενος από εκείνη και σήμερα 
βρίσκεται στη φυλακή, όπου εκτίει ποινή 
κάθειρξης 22 ετών.
Στο τέλος της δίκης, που διήρκεσε τρεις ημέ-
ρες, ένας δικαστής χαρακτήρισε το έγκλημα 
«κτηνώδες».
Ένας άλλος άνδρας, συγγενής του Γκόμες, 
ο Εντουάρντο Μορέιρα Τεντέσκι ντε Μέλο, 
κρίθηκε αθώος, αλλά έχει ήδη εκτίσει ένα 
χρόνο στη φυλακή επειδή βοήθησε στην 
απόκρυψη του πτώματος του Έλληνα πρέ-
σβη.
Ο 59χρονος Αμοιρίδης είχε διατελέσει πρό-
ξενος της Ελλάδας στο Ρίο ντε Τζανέιρο, από 
το 2001 ως το 2004, και είχε επιστρέψει στη 
Βραζιλία ως πρέσβης τη χρονιά που δολο-
φονήθηκε.
Είχε παντρευτεί την Φρανσουάζ το 2004 με 
την οποία είχε αποκτήσει μια κόρη που ήταν 
δέκα ετών όταν εκείνος δολοφονήθηκε.
Η 40χρονη τότε σύζυγος του διπλωμάτη και 
ο 29χρονος εραστής της είχαν συλληφθεί 
από την αρχή καθώς είχαν κριθεί βασικοί 
ύποπτοι για το φόνο του πρέσβη.

H γυναίκα-αράχνη
Η ιστορία του άτυχου Ελληνα διπλωμάτη 
τα είχε τελικά όλα: έναν κοσμοπολίτη πρε-
σβευτή, μια εντυπωσιακή Βραζιλιάνα 
σύζυγο που τα ήθελε όλα -ακόμη και την 
περιουσία του- εκτός από τον σύζυγό της, 
την απιστία και έναν εραστή που μετατρά-
πηκε σε δολοφόνο για τη Φρανσουάζ που 
λάτρεψε με ένα πάθος που τον τύφλωσε. 
Τι απέμεινε; Ενα αστυνομικό και δικαστικό 
θρίλερ, ένα κοριτσάκι που έμεινε ορφανό 

στα 10 του χρόνια από πατέρα και με τη 
μητέρα της να καταλήγει στη φυλακή για τον 
σχεδιασμό της δολοφονίας του. Απέμεινε 
και κάτι άλλο: οι φίλοι, οι συγγενείς του 
διπλωμάτη και οι άνθρωποι που τον γνώ-
ριζαν, οι οποίοι χαρακτηρίζαν πριν χρόνια 
τη σύζυγο-σύντροφό του ως «γυναίκα-σα-
τανά», «γυναίκα-αράχνη», ένα πλάσμα από-
μακρο που δεν επιθυμούσε να γίνει αρε-
στό στον κοινωνικό του περίγυρο. Οι προ-
σπάθειες του Ελληνα διπλωμάτη ώστε να 
προσαρμοστεί η Φρανσουάζ σε ένα περι-
βάλλον και έναν περίγυρο που απαιτούσαν 
ανέκαθεν χαμηλούς τόνους λόγω της ιδιό-
τητάς του απέτυχαν. Η γυναίκα του ήταν μια 
εκρηκτική περσόνα που ουσιαστικά ασφυ-
κτιούσε δίπλα του, αν όχι από την πρώτη 

στιγμή, σίγουρα μετά τα πρώτα χρόνια της 
κοινής τους ζωής, η οποία κατέληξε στην 
άγρια δολοφονία του.

Το κορίτσι από το Ρίο που ήθελε 
τα πάντα
Καταγόμενη από μια σχετικά φτωχή οικογέ-
νεια, η Φρανσουάζ Σίλβα ντε Ολιβέιρα μεγά-
λωσε στο Ρίο ντε Τζανέιρο ευελπιστώντας 
σε μια καλύτερη ζωή, όπως χιλιάδες άλλες 
όμορφες κοπέλες σε μια μεγαλούπολη 
που δεν προσφέρει και τις πιο κατάλληλες 
ευκαιρίες. Οι όμορφες κοπέλες περίσσευαν, 
όπως και η φτώχεια σε οικογένειες σαν τη 
δική της. Ακόμη και οι δημοσιογράφοι που 
ερευνούν το παρελθόν της μετά τη δολοφο-
νία του Ελληνα πρέσβη και τα όσα έχουν δει 
το φως της δημοσιότητας δεν έχουν καταφέ-
ρει να μάθουν απλές πτυχές της ζωής της. Η 
μητέρα της, μια φτωχή γυναίκα που λάτρευε 
τον Αμοιρίδη, κρατάει μετά τα όσα έχουν 

γίνει το στόμα της ερμητικά κλειστό σε ό,τι 
αφορά την κόρη της, ένα πάλαι ποτέ φιλό-
δοξο κορίτσι που ήθελε να ξεφύγει από τη 
μιζέρια μιας γειτονιάς του Ρίο και να ζήσει 
μια καλύτερη ζωή. Μέχρι το 2004 δεν τα 
είχε καταφέρει, παρά το γεγονός ότι ήταν 
μια όμορφη γυναίκα με έντονη προσωπικό-
τητα, που λάτρευε την καλή ζωή όσο την είχε 
γνωρίσει μέσα από κάποιες περιστασιακές 
γνωριμίες με άντρες που είχαν οικονομική 
άνεση και την έβαλαν σε άλλους κύκλους.
Αυτοί ήταν που την έκαναν να εντρυφήσει 
στη σαμπάνια, στις λεπτές γεύσεις και τις σικ 
λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά ανά-
μεσα στις λαϊκές τάξεις και την high society 
σε μια κοσμοπολίτικη πόλη σαν το Ρίο, εκεί 
όπου οι φαβέλες απλώνονται πάνω από τις 
αριστοκρατικές συνοικίες δημιουργώντας 
μια μοναδική αντίθεση. Της άρεσε τόσο, 
ώστε όταν το 2004 γνώρισε σε μια κυρι-
ολεκτικά μοιραία βραδιά για τη ζωή της 
τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στο Ρίο 
Κυριάκο Αμοιρίδη, δεν έχασε τη ευκαιρία 
να τον προσεγγίσει και να τον γοητεύσει, 
διαθέτοντας τα κατάλληλα προσόντα. Στα 
τριάντα της χρόνια ήταν ένα ποθητό πλά-
σμα, μια γυναίκα που έχοντας μάθει να στέ-
κεται σε κοινωνικά events και να φέρεται 
ανάλογα ένιωσε ότι ο Κυριάκος Αμοιρίδης 
είναι η ευκαιρία της για μια άλλη ζωή, στην 
οποία δεν θα ανησυχεί για τίποτε. Κουβα-
λώντας τότε την ωριμότητα των 47 χρό-
νων του, ο Ελληνας διπλωμάτης είναι ένας 
κοσμοπολίτης που δεν μένει καθόλου αδι-
άφορος μπροστά στην εκθαμβωτική Βρα-
ζιλιάνα και στο φλερτ που έχει ξεκινήσει 
ανάμεσά τους. Δεν θα χρειαστεί να περάσει 
μεγάλο χρονικό διάστημα για να γίνουν ζευ-
γάρι στη ζωή, παρά το γεγονός ότι ο δεσμός 
τους φαινόταν εφήμερος στην αρχή. Πορεύ-
ονται σχετικά αρμονικά δυστυχώς μόνο στα 
πρώτα χρόνια της σχέσης τους, τότε που η 
Φρανσουάζ επιθυμεί διακαώς να αποκτή-
σει παιδί μαζί του για να τον «δέσει» δίπλα 
της. Οταν θα συμβεί αυτό και ενώ λογικά ο 
ερχομός της κόρης τους θα ολοκλήρωνε την 
ευτυχία του ζευγαριού, η ζωή τους θα αλλά-
ξει απότομα, όπως και η συμπεριφορά της 
Φρανσουάζ.

Υπόθεση Αμοιρίδη: Κάθειρξη 31 ετών στη 
σύζυγο του Έλληνα πρέσβη στη Βραζιλία 
για τη δολοφονία του 

Ελεύθερος ο Σεμέδο 
με 10.000 ευρώ 
εγγύηση και δίχως 
περιοριστικούς όρους

Με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και 
εισαγγελέως - Η ίδια εισαγγελέας είχε χειριστεί 
τις υποθέσεις Λιγνάδη και Φιλιππίδη και είχε 
διατάξει την προφυλάκισή τους 

Ε
λεύθερος με την επιβολή ενός μόνο περιοριστι-
κού όρου αυτόν της εγγυοδοσίας των 10.000 ευ-
ρώ αφέθηκε μετά την απολογία του σήμερα ο πο-
δοσφαιριστής Ρούμπεν Σεμέδο. Ο 27χρονος αμυ-

ντικός του Ολυμπιακού απολογούνταν επί 2,5 ώρες στην 
ανακρίτρια και σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απο-
λογία του αρνήθηκε το αδίκημα του ομαδικού βιασμού 
που του αποδίδεται.
Σε βάρος του, όπως επίσης και σε βάρος ενός 40χρο-
νου Νιγηριανού καταγγελία είχε καταθέσει μια 17χρονη 
κοπέλα, υποστηρίζοντας ότι οι δυο άνδρα την βίασαν 
στο σπίτι του ποδοσφαιριστή στη Γλυφάδα. Βγαίνοντας 
από τα δικαστήρια ο κατηγορούμενος ποδοσφαιριστής 
δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση στους δημοσιογρά-
φους, ενώ αρνήθηκε κατά την απολογία του την κατηγο-
ρία που του απαγγέλθηκε κάνοντας, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, λόγο για συναινετική συνεύρεση με την 17χρονη.
Η ομόφωνη απόφαση Ανακρίτριας και Εισαγγελέα 
(σημειωτέον και οι δύο γυναίκες και μάλιστα η εισαγ-
γελέας προφυλάκισε Λιγνάδη και Φιλιππιδη) για τον 
Σεμέδο σημαίνει πρακτικά την πλήρη αθώωση του.
Ο παίχτης μάλιστα προσκόμισε το συμβόλαιό του από 
το οποίο προκύπτει ότι λαμβάνει καθαρές αποδοχές 1 
εκατομμυρίου ευρώ και η εγγύηση που του επιβλήθηκε 
είναι μόλις 10.000€.
Το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερος σημαίνει ότι δεν προ-
έκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης της πράξης για την 
οποία κατηγορείται και ότι δεν κρίθηκε ύποπτος φυγής 
ούτε ύποπτος τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων.
Σε δήλωσή της η εκ των δικηγόρων του Σεμέδο Μαρι-
ζάνα Κίκηρη, ανέφερε:
Υπεβλήθη εγγύηση 10.000 ευρώ. Θεωρώ πως απεδεί-
χθη η αθωότητα του εντολεα μου, δεν προκύπτει κανένα 
στοιχείο, ούτε από την ιατροδικαστική έκθεση, αλλά και 
από τις αντιφατικές καταθέσεις των μαρυρων
Ο ίδιος ισχυρίζεται την αθωότητα του. Η απόφαση εισαγ-
γελέα και ανακρίτριας τα λέει όλα.
Υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των δύο καταθέσεων και 
αυτό προσμετρηθηκε στη σημερινή απόφαση. Δεν προ-
έκυπτε από πουθενά ο βιασμός.
ωρίτερα, κάτω από άκρα μυστικότητα κατέθεσε στην 
ανακρίτρια η 17χρονη που κατήγγειλε τον ομαδικό βια-
σμό της από τον ποδοσφαιριστή και τον 40 Νιγηριανό 
μάνατζερ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα κατέ-
θεσε και η μητέρα της. Αυρίο απολογείται στην ανακρί-
τρια ο έτερος κατηγορούμενος της υπόθεσης.
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Υ
ποψιάζομαι πολλά αλλά δεν μπο-
ρώ να πω τίποτα. Το μόνο που θέ-
λω είναι να βρεθεί ο πρώην σύ-
ντροφός της που ίσως να ξέρει πε-

ρισσότερα. Να μας εξηγήσει κιόλας γιατί 
την ημέρα που έφυγε άφησε μέσα στο σπίτι 
τα υπάρχοντά του. Τα ρούχα του βρέθηκαν 
κρεμασμένα στα σχοινιά», δηλώνει η ξα-
δέρφη της 42χρονης Ρουμάνας, Μόνικας 
Γκιους, Μιχαέλα Μπόρος που ξεσπά στο 
protothema.gr, την ώρα που βρίσκεται σε 
εξέλιξη η ιατροδικαστική εξέταση στα οστά 
που βρέθηκαν σε σπίτι στην Άνω Πόλη Κυ-
παρισσίας, όπου για τουλάχιστον δυο χρό-
νια ήταν εξαφανισμένη η  42χρονη. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 39χρονος Ρου-
μάνος εργαζόταν για λογαριασμό της οικο-
γένειας στην οποία ανήκει το σπίτι στην 
Άνω Πόλη Κυπαρισσίας.
Είχε προσληφθεί από την οικογένεια των 
ιδιοκτητών του σπιτιού πριν από καιρό 
όταν και είχε πεθάνει ο ηλικιωμένος άντρας 
όπου ζούσε εκεί προκειμένου ο 39χρονος 
να φροντίζει το κτήμα.

Μυστήριο γύρω από την αποχώ-
ρηση του 39χρονου Ρουμάνου
Για άγνωστο λόγο, ο 39χρονος Ρουμάνος 
εγκατέλειψε το σπίτι και το κτήμα στην 
Κυπαρισσία καθώς είχε προφασιστεί στους 
ιδιοκτήτες του, οικογενειακούς λόγους και 
έπρεπε να επιστρέψει στην γενέτειρά του.
Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι οι ιδιοκτή-
τες του σπιτιού μένουν εκτός Μεσσηνίας 
και δεν προλάβαιναν να επισκέφτονται το 
σπίτι τους.
Φέτος το καλοκαίρι, ο ένας εκ των ιδιοκτη-
τών, πήγε στο σπίτι προκειμένου να το ανοί-
ξει και να δει σε τι κατάσταση είναι για να το 
φροντίσει. Όταν, λοιπόν το καθάρισε, δια-
πίστωσε πως σε ένα σημείο του σπιτιού, 
υπήρχε ένα περιέργο σημάδι καινούργιου 
τσιμέντου το οποίο δεν του ταίριαζε με τον 
υπόλοιπο χώρο.
Καθάρισε το σημείο που υπήρχε το τσιμέ-
ντο καθώς πάνω από αυτό είχαν ρίξει χώμα 
προκειμένου να το κάνουν να φαίνεται 
παλαιό, κάτι όμως που δεν πέτυχε.
Αμέσως ο ιδιοκτήτης του σπιτιού κάλεσε 
την αστυνομία για να ερευνήσουν τον χώρο 
αφού και ο ίδιος γνώριζε για την εξαφά-
νιση της 42χρονης Ρουμάνας, η οποία ήταν 
σύντροφος του 39χρονου εργαζόμενου του.
Αξίζει να σημειωθεί πως η άτυχη 42χρονη 
βρισκόταν στη χώρα μας 20χρονια και εξα-

φανίστηκε αρχές του έτους ενώ έχει και τρια 
παιδιά τα οποία εργάζονται στο εξωτερικό, 
και συγκεκριμένα στη Μεγάλη Βρετανία.
«Τι να κάνω, τι μπορώ να κάνω έτσι όπως 
έγιναν τα πράγματα. Αισθάνομαι χαμένη 
και ζαλισμένη με αυτό που έχει συμβεί. Τα 
έχω χαμένα. Ήταν κάτι που το περίμενα, 
δυστυχώς από την αρχή είχα σκεφτεί πως 
αυτό ήταν τέλος της Μόνικας απλά δεν 
είχαμε τις αποδείξεις. Δεν ξέρω ειλικρινά τι 
να πω. Η αστυνομία είχε πάει τόσες φορές 
σε αυτό το σπίτι και είχε ψάξει τα πάντα. 
Κανένας δεν κατάλαβε πως το τσιμέντο 
ήταν καινούργιο και πως κάποιος πρέπει 
να το είχε ρίξει πρόσφατα, χάθηκε χρόνος», 
δηλώνει η ξαδέρφη της 42χρονης.
Δεν ήταν η πρώτη φορά που οι Αρχές είχαν 
ερευνήσει το συγκεκριμένο σπίτι, από την 
πρώτη κιόλας ημέρα δήλωσης εξαφάνι-
σης της 42χρονης Μόνικα, τον περασμένο 
Μάϊο. Συγκεκριμένα η ξαδέρφη της 42χρο-
νης Μιχαέλα Μπόρος εξηγεί τα εξής:
«Ήξεραν ότι κάπου εκεί πρέπει να ήταν 
θαμμένη διότι με την καραντίνα δεν μπο-
ρούσε να μετακινηθεί. Από την άλλη ο 
σύντροφός της δεν είχε αυτοκίνητο πως 
έφυγε τόσο ξαφνικά. Τα οστά βρέθηκαν 
θαμμένα στην αυλή του σπιτιού. Είχαν κάνει 
έρευνες μέχρι και στο βόθρο του σπιτιού. 
Η αστυνομία είχε καλέσει ακόμα και την 
πυροσβεστική γιατί στο καπάκι είχε βρεθεί 
φρέσκο τσιμέντο όταν άνοιξαν βρήκαν μόνο 
μπάζα, αλλά κανένας δεν κατάλαβε πως 
ήταν φρέσκα κι αυτά. Ήταν αυτά που είχε 
σκάψει ο δράστης όταν άνοιγε τον λάκκο 
για να βάλει μέσα στην Μόνικα. Μέσα στο 
βόθρο τα έριξε».
Το μόνο που θέλει αυτή την στιγμή η Μιχα-
έλα Μπόρος είναι να βρεθεί ο 39χρο-
νος Ρουμάνος: «Δυο χρόνια ζούσε σ αυτό 
σπίτι η Μόνικα. Υποψιάζομαι πολλά αλλά 
δεν μπορώ να πω τίποτα. Το μόνο που θέλω 
είναι να βρεθεί ο πρώην σύντροφο της που 
ίσως να ξέρει περισσότερα. Να μας εξηγή-
σει κιόλας γιατί την ημέρα που έφυγε άφησε 
μέσα στο σπίτι τα υπάρχοντα του. Τα ρούχα 
του βρέθηκαν κρεμασμένα στα σχοινιά».
Η ξαδέρφη της 42χρονης, που δήλωσε τον 
περασμένο Μάιο την εξαφάνιση της, υπο-
στήριξε ότι είχε να την δει από το Φεβρου-
άριο του 2021. Φως ωστόσο στην υπόθεση 
θα ρίξει το πόρισμα του ιατροδικαστή, ο 
οποίος ήδη βρίσκεται εκεί, ενώ το σημείο 
έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνά-
μεις. 

επικαιρότητα

Κυπαρισσία - Ξεσπά η ξαδέρφη 
της 42χρονης Ρουμάνας: «Θέλω να 
βρεθεί ο πρώην σύντροφός της» 

Μίκης Θεοδωράκης - Ο χορός 
του Ζορμπά: Το συρτάκι που 
έμεινε στην ιστορία 

Θ
υμίζει Ελλάδα κι ας μην θε-
ωρείται «παραδοσιακός» 
χορός. Είναι από τα μουσι-
κά ακούσματα που όπου κι 

αν ακουστούν στον πλανήτη, όποιος κι 
αν τα ακούσει θα καταλάβει την αφο-
ρά στον ελληνικό πολιτισμό. Ο λόγος 
για το συρτάκι το οποίο το «χρωστάμε» 
στον Μίκη Θεοδωράκη.
Ο χορός του Ζορμπά, το μοναδικό συρ-
τάκι, που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης 
και περιλήφθηκε στο άλμπουμ «Zorba 
the Greek», που ήταν και το soundtrack 
της ταινίας «Αλέξης Ζορμπάς» απο-
τέλεσε μία από τις σημαντικότερες 
«σφραγίδες» του σύγχρονου ελληνι-
κού πολιτισμού.
Η ταινία κυκλοφόρησε το 1965 σε σκη-
νοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη με πρωτα-
γωνιστή τον Άντονι Κουίν. Ήταν βασι-
σμένη στο βιβλίο του Νίκου Καζα-
ντζάκη «Ο Ζορμπάς» και κέρδισε τρία 
Όσκαρ.
Με την κυκλοφορία της ταινίας το κομ-
μάτι έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο, 
ενώ διάφοροι μουσικοί από όλες τις 
χώρες και από όλα τα είδη της μουσικής 
το διασκεύασαν χαρίζοντάς του από μια 
θέση σε πολλά μουσικά charts παγκο-
σμίως.
Ο χορός είναι γνωστός και σαν «Zorba 
the Greek Dance Syrtaki». Το κομμάτι 
εμφανίζεται στην ταινία στη σκηνή της 
παραλίας όπου o Basil ζητά στον Ζορ-

μπά να του μάθει να χορεύει. Το κομ-
μάτι ακολουθεί επιτάχυνση ρυθμού, 
αρχικά είναι σε 4/4 και όταν μεταβλη-
θεί στο πιο γρήγορο μέρος είναι σε 2/4.
Οι χορευτές σχηματίζουν γραμμή ή 
κύκλο και κρατούν τον ώμο του διπλα-
νού τους ενώ χορεύουν. Δεν είναι 
εύκολο για όλους να αντέξουν μέχρι το 
τέλος του κομματιού. Καθώς ο ρυθμός 
ανεβαίνει τόσο πολύ, τα βήματα γίνο-
νται όλο και πιο γρήγορα. Τόσο που 
απαιτείται πολύ καλή φυσική κατά-
σταση για να μπορέσει κανείς να αντε-
πεξέλθει.
Το συρτάκι είναι μια μίξη στοιχείων 
από ε λ λην ικούς παραδοσ ιακούς 
χορούς, όπως το χασάπικο και το χασα-
ποσέρβικο. Ο ρυθμός που αποκτά ενώ 
το κομμάτι συνεχίζει είναι τέτοιος, που 
λίγοι καταφέρνουν να τον ακολουθή-
σουν. Η χορογραφία του ανήκει στον 
Γιώργο Προβιά.
Η ονομασία του δεν είναι τυχαία, 
καθώς η λέξη «συρτάκι» προέρχεται 
από τη λέξη «συρτός». Είναι ένας χαρα-
κτηρισμός που χρησιμοποιείται για μια 
ομάδα παραδοσιακών χορών στους 
οποίους οι χορευτές σέρνουν τα πόδια 
τους. Όμως, το συρτάκι ενώνει τον 
συρτό χορό με τον χορό που περιλαμ-
βάνει συχνές, μικρές και πολύ γρήγο-
ρες αναπηδήσεις των ποδιών, στο πιο 
γρήγορο μέρος του. Κι αυτό είναι που 
το κάνει μοναδικό.
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Τ
ην τελευταία του πνοή άφησε χθες ο Α-
κης Τσοχατζόπουλος. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, έπαθε ανακοπή καρδιάς. Οι 
γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέ-

ρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.
Ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος του 
ΠΑΣΟΚ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα 
υγείας και νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευ-
τήριο στην Καστέλλα.
Ο Άκης Τσοχατζόπουλος υπήρξε για πολλά 
χρόνια βουλευτής και υπουργός του ΠΑΣΟΚ 
με συνεχείς παρουσίες σε κυβερνήσεις από 
το 1981 μέχρι και το 2004, ενώ το 1996 έθεσε 
υποψηφιότητα για τη θέση του πρωθυπουρ-
γού ύστερα από την παραίτηση του Ανδρέα 
Παπανδρέου.
Στις 11 Απριλίου 2012 συνελήφθη με την κατη-
γορία της νομιμοποίησης εσόδων από παρά-
νομη δραστηριότητα και στις 7 Οκτωβρίου 
2013 καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 20 
ετών, με την ποινή του να μειώνεται αργότερα 
σε 19 χρόνια. Επικαλούμενος προβλήματα 
υγείας αποφυλακίστηκε στις 2 Ιουλίου 2018.

Ο Άκης Τσοχατζόπου-
λος
Γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου 
του 1939 στην Αθήνα, αλλά 
μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, 
όπου μεταφέρθηκε η οικογέ-
νειά του το 1940. Απεβίωσε 
στις 27 Αυγούστου 2021 από 
ανακοπή καρδιάς. Η καταγωγή του πατέρα του 
είναι από την Κωνσταντινούπολη και της μητέ-
ρας του από τα Ιωάννινα. Κατά τη διάρκεια 
της εφηβείας του υπήρξε καλαθοσφαιριστής, 
αγωνιζόμενος για δύο χρόνια (1953 και 1954) 
στον ΠΑΟΚ στη θέση «3» (Σμολ φόργουορντ). 
Σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Μονάχου 
Πολιτικός Μηχανικός (1964) και Μηχανικός 
Οικονομίας και Διοίκησης (1967).
Εργάστηκε σε κατασκευές δημοσίων έργων 
στη Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία και Ιταλία. 
Η βάση του ήταν στη Γερμανία, όπου έζησε 
συνολικά 16 χρόνια, από το 1959 έως το 1975 
οπότε και επέστρεψε οριστικά στην Ελλάδα.
Το 1968 του απαγορεύθηκε η είσοδος στη 
χώρα, καθώς η Χούντα τού είχε αφαιρέσει την 
ελληνική ιθαγένεια, λόγω της αντιστασιακής 
του δραστηριότητας. Το 1964 παντρεύτηκε τη 
Γερμανίδα Γκούντρουν Μολντενχάουερ, με την 
οποία απέκτησε μία κόρη κι έναν γιο. Το 2004 
παντρεύτηκε για δεύτερη φορά με τη Βίκυ Στα-
μάτη, αρχικά με πολιτικό γάμο στη Θεσσα-
λονίκη και στη συνέχεια με θρησκευτικό στο 
Παρίσι, και έχουν έναν γιο.
Το 1968 γνώρισε στη Φρανκφούρτη τον 
Ανδρέα Παπανδρέου και το 1970 έγινε μέλος 

του αντιδικτατορικού Πανελλήνιου Απελευθε-
ρωτικού Κινήματος (ΠΑΚ).
Υπήρξε από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. 
Από τότε συμμετείχε για πολλά χρόνια στα 
εκτελεστικά γραφεία του κόμματος. Την περί-
οδο 1990 - 1994 διετέλεσε γραμματέας της 
Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ενώ το 1995 
εξελέγη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσι-
αλιστικού Κόμματος.
Στις εκλογές του 1981 συμπεριλήφθηκε στο 
ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ εκλε-
γόμενος βουλευτής. Από το 1985 έως και τις 
εκλογές του 2004 εκλεγόταν συνεχώς βουλευ-
τής στην Α’ Θεσσαλονίκης.
Το 1995 ο Άκης Τσοχατζόπουλος διετέλεσε 
αναπληρωτής πρωθυπουργός και με την ιδι-
ότητα αυτή εκπροσώπησε την Ελλάδα στη 
σύνοδο κορυφής των κρατών - μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μαδρίτη.
Μετά την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου 
από το αξίωμα τον Ιανουάριο του 1996, έθεσε 
υποψηφιότητα για την ανάδειξη του νέου πρω-
θυπουργού που θα εξέλεγε η κοινοβουλευ-

τική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ισο-
ψήφησε με τον Κώστα Σημίτη 
(από 53 ψήφοι), ενώ ακολού-
θησαν σε ψήφους οι Γερά-
σιμος Αρσένης και Γιάννης 
Χαραλαμπόπουλος. Στην επα-
ναληπτική ψηφοφορία έλαβε 
75 ψήφους, έναντι 86 του 
Κώστα Σημίτη. Τον Ιούνιο του 

ίδιου χρόνου και μετά τον θάνατο του Ανδρέα 
Παπανδρέου, διεκδίκησε στο συνέδριο του 
ΠΑΣΟΚ το χρίσμα του προέδρου του κόμμα-
τος, απέτυχε όμως να εκλεγεί με αντίπαλο τον 
Κώστα Σημίτη.
Συμμετείχε σχεδόν σε όλα τα υπουργικά συμ-
βούλια των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, από τον 
πρώτο σχηματισμό της κυβέρνησης Ανδρέα 
Παπανδρέου το 1981 μέχρι το τέλος της 
κυβέρνησης Σημίτη το 2004, ενώ διετέλεσε 
υπουργός και στην οικουμενική κυβέρνηση 
του Ξενοφώντα Ζολώτα.
Διετέλεσε Βουλευτής από το 1974 έως το 2007. 
Στις εκλογές όμως του 2007 απέτυχε να εκλε-
γεί καθώς κατατάχθηκε στην 7η θέση ανάμεσα 
στους συνυποψηφίους του, ενώ στις εκλογές 
του 2009 δεν κατέβηκε υποψήφιος. Στις 11 
Απριλίου 2011, ο πρώην υπουργός διαγρά-
φηκε οριστικά από το ΠΑΣΟΚ. Η ψήφιση στο 
Κοινοβούλιο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα 
του κόμματος της σύστασης προκαταρκτικής 
επιτροπής από την Βουλή των Ελλήνων, έφε-
ραν τον πρώην υπουργό σε σύγκρουση με 
τους βουλευτές του κόμματός του, ενώ ανέ-
φερε ότι αποτελεί κίνηση υποχωρητικότητας 
έπειτα από την πίεση της αντιπολίτευσης.

Πέθανε στα 82 του ο Άκης 
Τσοχατζόπουλος 

Γαλλικά ΜΜΕ για Μίκη 
Θεοδωράκη: Έφυγε «μια 
εμβληματική μορφή της ελληνικής 
πολιτικής ζωής» 

Σ
τον θάνατο του μεγάλου Έλληνα 
συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη ανα-
φέρονται σήμερα πολλά δημοσι-
εύματα του Γαλλικού Τύπου, κά-

νοντας λόγο για έναν δημιουργό με τερά-
στιο έργο και πλούσια πολιτική δράση. 
Δείτε παρακάτω τι γράφουν τα Γαλλικά Μ-
ΜΕ για τον σπουδαίο άνθρωπο του πνεύ-
ματος, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. 

«Le Figaro»: Απεβίωσε ο συνθέ-
της της αξέχαστης ταινίας «Αλέ-
ξης Ζορμπάς»
«Ο Έλληνας συνθέτης με το τεράστιο 
έργο πέθανε σήμερα σε ηλικία 96 ετών 
στην Αθήνα. Ήταν ένας από τους πιο 
σκληρούς αντιπάλους της δικτατορίας 
των συνταγματαρχών», γράφει η γαλλική 
εφημερίδα.
«Ο Μίκης Θεοδωράκης είχε γίνει διάση-
μος συνθέτοντας την θρυλική μουσική 
για τον «Ζορμπά» (1964), μια μαγευτική 
μελωδία της ταινίας του Μιχάλη Κακο-
γιάννη... Συνεργάστηκε με τους κομμου-
νιστές κατά τη διάρκεια του εμφυλίου 
πολέμου. Στην αρχή της δικτατορίας των 
συνταγματαρχών (21 Απριλίου 1967), ο 
Θεοδωράκης συνελήφθη».
«Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρί-
σης που έπληξε την Ελλάδα, διαδήλωσε 
ενάντια στα μέτρα λιτότητας που επέβα-
λαν οι πιστωτές της χώρας».
«Εμπνεύστηκε από τον Όμηρο και τους 
Έλληνες θεούς», γράφει το γαλλικό δημο-
σίευμα και προσθέτει: «Εκτός από το 
ορχηστρικό τραγούδι του «Ζορμπά», ο 
Θεοδωράκης έχει συνθέσει πάνω από 
χίλια μουσικά κομμάτια, κυρίως για την 
αξέχαστη σοπράνο αρμένικης καταγω-
γής Άρντα Μαντικιάν» (μεσόφωνο με 
διεθνή καριέρα κατά τη μεταπολεμική 
περίοδο).

Liberation: «Ήταν αναμφίβολα 
ο πιο διάσημος Έλληνας συνθέ-
της»
«Απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών ο Έλλη-
νας συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. Έγινε 
διάσημος συνθέτοντας τη μουσική για 
την ταινία «Αλέξης Ζορμπάς» (1964), 
ένα τραγούδι που ακούστηκε σε όλο τον 

κόσμο», σχολιάζει σε άρθρο της η γαλ-
λική εφημερίδα «Liberation».
«Ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν αναμφί-
βολα ο πιο διάσημος από τους Έλληνες 
συνθέτες. Συνεργάστηκε με τους κομ-
μουνιστές κατά τη διάρκεια του εμφυ-
λίου πολέμου (1946-1949) που ξέσπασε 
στη χώρα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, εξορίστηκε στη Μακρόνησο 
όπου και βασανίστηκε. Από την αρχή της 
δικτατορίας των συνταγματαρχών, που 
κράτησε έντεκα χρόνια, στις 21 Απριλίου 
1967, ο Θεοδωράκης συνελήφθη, φυλα-
κίστηκε και στη συνέχεια εξορίστηκε. 
Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρί-
σης που έπληξε την Ελλάδα στο τέλος της 
δεκαετίας του 2010, διαδήλωσε ενάντια 
στα μέτρα λιτότητας που επέβαλαν οι 
πιστωτές της χώρας».

«Le Monde»
«Πέθανε ο Μίκης Θεοδωράκης, συνθέ-
της της μουσικής στην ταινία «Ζορμπάς» 
και πολέμιος της δικτατορίας των συνταγ-
ματαρχών... Σύμβολο του αγώνα κατά της 
δικτατορίας στα τέλη της δεκαετίας του 
1960, ο Μίκης Θεοδωράκης πέθανε στις 
2 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 96 ετών», γρά-
φει η γαλλική εφημερίδα.
«Εμβληματική μορφή της ελληνικής 
πολιτικής ζωής, αφήνει πίσω του τη 
μνήμη ενός ανθρώπου που στέκεται 
αφοσιωμένος στην Αριστερά».

Εξόριστος στο Παρίσι
Όπως γράφει η εφημερίδα «Le Monde», 
ο Μίκης Θεοδωράκης συνελήφθη και 
απελάθηκε κατά τη διάρκεια της δικτατο-
ρίας των συνταγματαρχών (1967-1974), 
εξορίστηκε στο Παρίσι το 1970, χάρη στη 
διεθνή εκστρατεία πίεσης και αλληλεγ-
γύης που περιελάμβανε διάφορες προ-
σωπικότητες όπως τους Ντμίτρι Σοστα-
κόβιτς, Λέοναρντ Μπερνστάιν, Άρθουρ 
Μίλερ και Χάρι Μπελαφόντε.
«Από το Παρίσι, ηγήθηκε του αγώνα ενα-
ντίον των συνταγματαρχών, δημιουργώ-
ντας το Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης 
(EAS). Έκανε παγκόσμια περιοδεία για να 
ζητήσει την αποκατάσταση της δημοκρα-
τίας στην Ελλάδα».
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Τσακώθηκε με υπάλληλο για τη μάσκα 
και ούρησε στον πάγκο του μαγαζιού

Έ
να εξοργιστικό περιστατικό κα-
τέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας 
σε ένα κατάστημα Dairy Queen 
στον Καναδά. Ένας άντρας που 

δεν φορούσε μάσκα έκανε την ανάγκη 
του στον πάγκο του φαστφουντάδικου, 
όπως φαίνεται και στις εικόνες που α-
ναρτήθηκαν στο Facebook.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ 
του Σαββάτου στο Πορτ Άλμπερνι, σύμ-
φωνα με τα μέσα ενημέρωσης.
Ο πελάτης διαφωνούσε με το προ-
σωπικό σχετικά με τη νομοθεσία που 
αφορά τη μάσκα, γ ια να κατεβάσει 

στη συνέχεια το φερμουάρ του και να 
ουρήσει στον πάγκο του μαγαζιού, την 
ώρα που οι υπάλληλοι τον παρακολου-
θούσαν τρομοκρατημένοι.
«Γ@@@μένοι ψυχοπαθείς» φώναξε 
προτού αποχωρήσει από το κατά-
στημα.
«Είναι το πρώτο περιστατικό αυτού του 
είδους, δήλωσε ο αστυνομικός Κρις 
Μανσό. «Νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέ-
πει απλώς να φορούν τις μάσκες τους 
και να είναι ασφαλείς και ευεγνικοί».
Η αστυνομία συνεχίζει να ψάχνει τον 
άντρα, ο οποίος δεν έχει ταυτοποιηθεί.

`1,3 εκατ. δόσεις AstraZeneca δωρίζει 
ο Καναδάς στις αφρικανικές χώρες

Θα απαιτείται απόδειξη εμβολιασμού σε κινηματογράφους, 
γυμναστήρια, εστιατόρια στο Οντάριο από τις 22 Σεπττεμβρίου

Ο
ι κάτοικοι του Οντάριο θα χρειαστούν αποδεί-
ξεις για τον εμβολιασμό κατά του COVID-19 για 
να πάνε σε γυμναστήρια, κινηματογράφους, ε-
στιατόρια, καζίνο και πλήθος άλλων μη βασι-

κών επιχειρήσεων από τις 22 Σεπτεμβρίου.
Στο πλαίσιο του προγράμματος πιστοποιητικών εμβολίων 
της επαρχιακής κυβέρνησης, το οποίο ανακοινώθηκε την 
Τετάρτη, όλοι οι κάτοικοι του Οντάριο θα πρέπει να δεί-
ξουν ότι έλαβαν και τις δύο δόσεις εγκεκριμένου εμβολίου 
COVID-19 τουλάχιστον 14 ημέρες νωρίτερα, προκειμένου 
να γευματίσουν μέσα σε εστιατόρια. μέσα σε γυμναστή-
ρια, πηγαίνετε σε νυχτερινά κέντρα, κινηματογράφους, 
θέατρα, στριπ κλαμπ και καζίνο, καθώς και συναυλίες, 
αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες μεγάλες, οργανωμένες 
συγκεντρώσεις σε εσωτερικούς χώρους.
«Έχουμε δύο επιλογές εδώ. Ή το κάνουμε αυτό ή κινδυ-
νεύουμε να κλείσουμε την οικονομία, κάτι που θα ήταν 
ακόμη χειρότερο, αν η νοσοκομειακή χωρητικότητα αυξη-
θεί και στα πρόθυρα, τα παιδιά μας να μείνουν στο σπίτι, 
τα παιδιά του κολλεγίου και του πανεπιστημίου να επι-
στρέψουν αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε », δήλωσε 

ο πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ σε συνέντευξη Τύπου το 
απόγευμα της Τετάρτης.
Δεν θα απαιτείται πιστοποιητικό εμβολίου για ψώνια λια-
νικής και patios ή για συμμετοχή σε χώρους εργασίας, 
θρησκευτικές υπηρεσίες και άλλες βασικές επιχειρήσεις, 
όπως παντοπωλεία, φαρμακεία και τράπεζες.
Εξαιρέσεις θα δοθούν σε όσους δεν μπορούν να εμβολι-
αστούν για ιατρικούς λόγους και σε παιδιά που δεν πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις να εμβολιαστούν στο Οντάριο.
Από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 12 Οκτωβρίου, στα μη 
εμβολιασμένα άτομα θα δοθεί προσωρινή απαλλαγή 
για να παρακολουθήσουν κηδεία ή γαμήλιες δεξιώσεις 
σε χώρους συναντήσεων και εκδηλώσεων με την προϋ-
πόθεση ότι εμφανίζουν αρνητικό αποτέλεσμα δοκιμής 
COVID-19 48 ώρες πριν.
Οι κάτοικοι του Οντάριο αναμένεται να χρησιμοποιήσουν 
την απόδειξη εμβολίου σε χαρτί ή PDF που είναι διαθέ-
σιμη στο διαδίκτυο, μαζί με ταυτότητα για να αποδείξουν 
ότι έχουν ανοσοποιηθεί πλήρως, αλλά η επαρχία είπε ότι 
ένα σύστημα εφαρμογής και κωδικού QR βρίσκεται σε 
εξέλιξη.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, θα δοθεί στους ανθρώπους 
ένας μοναδικός κωδικός QR που περιέχει πληροφορίες 
σχετικά με την κατάσταση του εμβολιασμού τους και θα 
αναπτυχθεί μια εφαρμογή για τις επιχειρήσεις να διαβά-
σουν αυτόν τον κώδικα.
Η εφαρμογή θα εμφανίσει στις επιχειρήσεις ένα σημάδι 
επιλογής ή ένα «X» για να επιβεβαιώσει την κατάσταση 
του εμβολιασμού, λένε οι αξιωματούχοι και ο κωδικός 
QR μπορεί να εμφανιστεί σε smartphone ή ένα τυπωμένο 
φύλλο χαρτιού. Οι χρήστες θα πρέπει επίσης να εμφανί-
ζουν ταυτότητα μαζί με τον κωδικό QR.
Οι διαδικασίες εξακολουθούν να καθιερώνονται για 
όσους δεν έχουν email ή κάρτα υγείας/ταυτότητα, αλλά 
αναμένονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό 
τις επόμενες εβδομάδες, ανέφερε η επαρχία.
Οι ιατρικές εξαιρέσεις δεν θα ενσωματωθούν αμέσως 
στο σύστημα κωδικών QR, αλλά αξιωματούχοι είπαν ότι 
σχεδιάζουν να συμπεριλάβουν αυτό το χαρακτηριστικό 
αργότερα. 
Η επαρχία είπε ότι θα παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες 
στις επιχειρήσεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του 
προγράμματος πιστοποιητικών εμβολίου πριν από τις 22 
Σεπτεμβρίου.
Μερικές αξιοσημείωτες εσωτερικές επιχειρήσεις έμειναν 
εκτός της λίστας, συμπεριλαμβανομένων των κομμωτη-
ρίων, τα οποία έκλεισαν για μήνες κατά τα προηγούμενα 
κύματα της πανδημίας.
Ο Γενικός Διευθυντής Υγείας του Οντάριο, Δρ Κίραν 
Μουρ, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι οι 
επιχειρήσεις επιλέχθηκαν με βάση αυτά που αποκάλυψαν 
τα δεδομένα σχετικά με τη μετάδοση του ιού.
Το πρόγραμμα, το οποίο προορίζεται να είναι προσωρινό, 
στοχεύει στη μείωση της συνολικής μετάδοσης στην κοι-
νότητα και στην ενθάρρυνση της πρόσληψης εμβολίου 
καθώς θα απαιτηθεί υψηλό επίπεδο εμβολιασμού για την 
επίτευξη της «ανοσίας της αγέλης» με την πιο μεταδοτική 
παραλλαγή Delta, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο 
Καναδάς θα δωρίσε ι πε-
ρισσότερε ς από 1,3 εκα-
τομμύρια δόσεις εμβολί-
ου κατά της COVID-19 της 

AstraZeneca σε τρε ις αφρικαν ικέ ς 
χώρες μέσω του COVAX.
Η Νιγηρία,  η  Κέ νυα κα ι  ο Νίγη-
ρας θα λάβουν τ ις πρώτες αποστο-
λές των εμβολίων για τον COVID-19 
την Πέμπτη, ανακοίνωσε η Παγκό-
σμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και τον 

Εμβολιασμό (GAVI).
Ο COVAX, με την υποσ τήριξη του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και 
της GAVI, στοχεύει να εξασφαλίσει 2 
δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων για 
χώρες χαμηλού εισοδήματος έως το 
τέλος του 2021.
Να υπενθυμίσουμε πως οι δόσεις του 
συγκεκριμένου εμβολίου σε αρκετές 
χώρες της Ευρώπης έχει απαγορευτεί 
εξαιτίας των πσρενεργειών.

καναδάς
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Ο 
Καναδάς ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα υποδεχθεί περίπου 5.000 Αφγανούς 
πρόσφυγες που είχαν απομακρυνθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την α-
ποχώρηση των τελευταίων αμερικανικών στρατευμάτων από την Καμπούλ.
«Γνωρίζουμε ότι έχει να κάνει περισσότερο με τον τερματισμό των συμμα-

χικών επιχειρήσεων εκκένωσης», δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης Μάρκο Μεντι-
τσίνο. «Κάνουμε όλες τις διαδικασίες για να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότε-
ρους Αφγανούς που θέλουν να φτιάξουν το σπίτι τους στον Καναδά».
Ο Καναδάς απομάκρυνε περίπου 3.700 Αφγανούς από την Καμπούλ που είχαν συνερ-
γαστεί με τις ένοπλες δυνάμεις του στο παρελθόν. Ο Καναδάς απέσυρε τους τελευταίους 
στρατιώτες του από το Αφγανιστάν πριν από επτά χρόνια.
Οι 5.000 πρόσφυγες που απομακρύνθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα επανεγκα-
τασταθούν στο πλαίσιο ενός καναδικού σχεδίου να προσλάβει περισσότερους από 
20.000 ευάλωτους Αφγανούς - συμπεριλαμβανομένων γυναικών, εργαζομένων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και δημοσιογράφων - για την προστασία τους από αντίποινα 
των Ταλιμπάν.
Ο Καναδάς δήλωσε ότι ελπίζει να συνεχίσει να βοηθά τους Αφγανούς που θέλουν να 
επανεγκατασταθούν, εφόσον οι Ταλιμπάν τους επιτρέψουν να φύγουν.
«Οι Αφγανοί με ταξιδιωτικά έγγραφα σε άλλες χώρες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να μετακινούνται με ασφάλεια και ελεύθερα έξω από τη χώρα χωρίς παρεμβολές», 
δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Γκαρνό σε συνέντευξη Τύπου. «Ο Καναδάς και 
οι σύμμαχοί του είναι σταθεροί σε αυτό το σημείο και είμαστε ενωμένοι».

Πέντες χιλιάδες Αφγανούς 
πρόσφυγες θα υποδεχθεί ο Καναδάς

Αυξήθηκαν κατά 8,47% οι ελληνικές 
εξαγωγές στον Καναδά

Ο όγκος εμπορίου Ελλάδας – Καναδά 
κινείται άνω των 200 εκατομμυρίων 
ευρώ τα τελευταία έτη, ωστόσο 
υπάρχει η δυνατότητα αύξησης των 
ελληνικών εξαγωγών

Α
ύξηση της τάξης του 8,47% ση-
μείωσαν το 2020 οι ελληνικές ε-
ξαγωγές προς τον Καναδά, σύμ-
φωνα με την έκθεση του γραφεί-

ου ΟΕΥ στην Οττάβα, καθώς ανήλθαν σε 
166,32 εκατ. ευρώ, με τις αντίστοιχες ει-
σαγωγές να μειώνονται κατά 32,17%, στα 
57,65 εκατ.
Ο όγκος εμπορίου Ελλάδας – Καναδά κινεί-
ται άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ τα 
τελευταία έτη, ωστόσο όπως επισημαίνε-
ται στην έκθεση, υπάρχει η δυνατότητα 
αύξησης των ελληνικών εξαγωγών στην 
καναδική αγορά, οι οποίες αντιπροσωπεύ-
ουν μικρό ποσοστό επί του συνόλου των 
ελληνικών εξαγωγών, ήτοι 0,54% το 2020.
Ως προς τις εξαγω-
γές, αξιοσημείωτη 
αύξηση παρατηρή-
θηκε στην κατηγο-
ρία καρπών & φρού-
των κατά ποσοστό 
78,53%, στα παρα-
σκευάσματα με βάση 
τα δημητριακά κατά 
ποσοσ τό 45,66% 
και στην κατηγορία 
«αλάτι, θείο, γαίες και 
πέτρες» κατά ποσο-
στό 31,88%. Τα κυρι-
ότερα ελληνικά εξα-
γόμε να προϊόν τα 
στον Καναδά είναι παρασκευάσματα λαχα-
νικών, καρπών και φρούτων) με μερίδιο 
4,45% επί των συνολικών εξαγωγών, αλάτι, 
θείο, πέτρες κλπ με μερίδιο 8,78% και καρ-
ποί και φρούτα με μερίδιο 7,88%.

Σημαντικός προορισμός
Σημειώνεται ότι ο Καναδάς συγκαταλέγε-
ται μεταξύ των σημαντικότερων προορι-
σμών για εθνικής σημασίας τρόφιμα και 
αγροτικά προϊόντα, όπως: ελιές, εξαιρετικά 
παρθένο ελαιόλαδο, τσιπούρα και λαβράκι 
ιχθυοκαλλιέργειας, τυριά, κρασί, ροδάκινα 
σε κονσέρβα, τυποποιημένα φρούτα και 
λαχανικά, σύκα, κυρίως ξηρά και πολλά 
άλλα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα. Γενι-

κότερα, τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα 
έχουν προοπτικές στην καναδική αγορά, 
παρόλο που υπάρχει έντονος ανταγωνι-
σμός από τα αμερικανικά και μεξικανικά 
προϊόντα.

Η συμφωνία CETA
Σημειώνεται ότι στις 21 Σεπτεμβρίου του 
2020 συμπληρώθηκαν τρία έτη από την 
προσωρινή εφαρμογή της Συνολικής Οικο-
νομικής και Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ 
ΕΕ και Καναδά (CETA – Comprehensive 
Economic and Trade Agreement between 
Canada and EU). Σημειώνεται ότι για την 
πλήρη εφαρμογή της απαιτείται η κύρωσή 
της από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Μέχρι στιγμής, έχει κυρωθεί από 15 
κράτη, χωρίς να προσμετράται η κύρωση 
από το Ηνωμένο Βασίλειο: Αυστρία, Κρο-
ατία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλαν-
δία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, 
Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία, Σλοβακία, 

Σουηδία και Ρουμανία. 
Βάσει της εν λόγω Συμ-
φωνίας, εξαλείφονται οι 
δασμοί για το 98% των 
προϊόντων που η Ευρω-
παϊκή Ένωση εμπορεύε-
ται με τον Καναδά.
Κατά την τριετή προσω-
ρινή εφαρμογή της είναι 
πλέον ορατά τα οφέλη 
εκατέρωθεν του Ατλαντι-
κού. Σύμφωνα με οικο-
νομικούς αναλυτές, πρό-
κειται για μία Συμφω-
νία που προσφέρει στα-
θερότητα, διαφάνεια και 

άνεση στους εξαγωγείς. Σημαντική πτυχή 
της είναι το υψηλό επίπεδο προστασίας σε 
διακριτά προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης.

Τα 16 ελληνικά προϊόντα ΠΓΕ που 
προστατεύονται είναι:
Ελιά Καλαμάτας, Μαστίχα Χίου, Φέτα, 
Ελαιόλαδο Καλαμάτας, Ελαιόλαδο Κολυμ-
βάρι Χανίων Κρήτης, Ελαιόλαδο Σητείας 
Λασιθίου Κρήτης, Ελαιόλαδο Λακωνία, 
Κρόκος Κοζάνης, Κεφαλογραβιέρα, Γρα-
βιέρα Κρήτης, Γραβιέρα Νάξου, Μανούρι, 
Κασέρι, Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες 
Καστοριάς, Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες 
Πρεσπών Φλώρινας, Κονσερβολιά Αμφίσ-
σης

Ο Καναδάς αποδέχτηκε πολλές 
αιτήσεις μετανάστευσης εξαιτίας 
ενός bug

Ο 
Καναδάς φαίνεται πως αντιμετώπισε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ποιο είναι 
αυτό; Ένα σφάλμα στο καναδικό σύστημα μετανάστευσης οδήγησε 
την κυβέρνηση να αποδεχθεί επιπλέον 7.307 αιτήσεις μετανάστευσης, 
ξεπερνώντας το επιβληθέν όριο.

Αυτό περιελάμβανε αρχεία από διεθνείς αιτούντες που φιλοδοξούσαν να αλλάξουν 
την προσωρινή τους κατάσταση θεώρησης σε μόνιμη κατοικία.
Ενα bug οδήγησε το σύστημα στο να δεχτεί 7.307 εφαρμογές πάνω από το όριο
Ο καναδικός νόμος μετανάστευσης καθορίζει συνήθως ένα ετήσιο όριο για τον 
αριθμό των αιτήσεων μετανάστευσης που μπορούν να γίνουν αποδεκτές σε ένα 
έτος.
Για παράδειγμα, επιλέξιμοι απόφοιτοι στον Καναδά μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
για να προσαρμόσουν την κατάσταση της προσωρινής διαμονής τους σε μόνιμη 
κατοικία (PR) μέσω μιας διαδικτυακής αίτησης.
Για το 2021, η υπηρεσία είχε ανώτατο όριο 40.000 αιτήσεων. Ωστόσο, ένα σφάλμα 
στο διαδικτυακό σύστημα οδήγησε στην αποδοχή χιλιάδων αιτήσεων πέρα   από 
το όριο.
Το BleepingComputer επικοινώνησε με το Immigration, Refugees and Citizenship 
Canada για να μάθει περισσότερα:
“Λόγω τεχνικού προβλήματος, το IRCC αποδέχτηκε αιτήσεις πάνω από το επιτρε-
πτό όριο”, δήλωσε ο Philippe Couvrette.
Το σφάλμα προκάλεσε το σύστημα να αντιμετωπίζει πολλαπλές αιτήσεις ως μία:
“Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου δύο ή περισσότερες αιτήσεις υποβλήθηκαν ταυ-
τόχρονα, το σύστημα ηλεκτρονικών αιτήσεων τις υπολόγισε ως μία μόνο αίτηση.”
“Ως αποτέλεσμα, το σύστημα ηλεκτρονικών εφαρμογών δέχθηκε περίπου 7.300 
αιτήσεις πάνω από το όριο των 40.000”, συνέχισε ο Couvrette.

καναδάς
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Τ
ο 21,3% του πληθυσμού ή 188.000 άτομα  βρί-
σκονταν σε Κίνδυνο Φτώχειας ή σε Κοινωνικό 
Αποκλεισμό (δείκτης AROPE), με βάση τα αποτε-
λέσματα της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών 

Διαβίωσης 2020, με οικονομικό έτος αναφοράς το 2019.
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Στατιστικής Υπηρεσίας 
Κύπρου, ο δείκτης  AROPE είναι ένας από τους 9 βασι-
κούς δείκτες στη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
«Ευρώπη 2020».
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου 
21,3% του πληθυσμού ζούσε σε νοικοκυριά με διαθέ-
σιμο εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας ή ζούσε 
σε νοικοκυριά με σοβαρή υλική στέρηση ή ζούσε σε 
νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας. Ο 
δείκτης παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με την προη-
γούμενη χρονιά που ήταν στο 22,3%, συνεχίζοντας την 
πτωτική πορεία των τελευταίων χρόνων, μετά που είχε 
φτάσει το 2015 στο 28,9%, στο ψηλότερο ποσοστό που 
έφτασε ποτέ ο δείκτης αυτός. Η βελτίωση αντικατοπτρί-
ζεται τόσο στα ποσοστά των αντρών όσο και των γυναι-
κών, 20,2% και 22,2% αντίστοιχα, διατηρώντας όμως 
διαχρονικά τις γυναίκες σε δυσμενέστερη θέση έναντι 

των αντρών.
Το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε Κίνδυνο 
Φτώχειας, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα του βρισκό-
ταν κάτω από το Χρηματικό Όριο Κινδύνου Φτώχειας, 
παρουσίασε μικρή μείωση, φτάνοντας στο 14,3% σε 
σχέση με 14,7% που ήταν το 2019. Το ψηλότερο ποσο-
στό που έφτασε ποτέ ο δείκτης αυτός ήταν το 2015 με 
16,2%. Το Χρηματικό Όριο Κινδύνου Φτώχειας αυξή-
θηκε το 2020 στα €10.022 για νοικοκυριά ενός ατόμου 
σε σχέση με €9.729 το 2019 και στα €21.047 για νοι-
κοκυριά με δυο ενήλικες και 2 εξαρτώμενα παιδιά σε 
σχέση με €20.431 το 2019.
Το ποσοστό του πληθυσμού με Σοβαρή Υλική Στέρηση, 
δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που λόγω οικονο-
μικών δυσκολιών δεν μπορούσε, για παράδειγμα, να 
αποπληρώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος/νερού 
ή τα δάνειά του ή δεν μπορούσε να έχει τον χειμώνα 
ικανοποιητική θέρμανση ή να αντιμετωπίσει μια έκτα-
κτη αλλά αναγκαία δαπάνη (περισσότερες πληροφο-
ρίες στους ορισμούς στις μεθοδολογικές πληροφορίες) 
μειώθηκε το 2020 στο 8,3% σε σχέση με 9,1% που είχε 
φτάσει το 2019.

Στο 21,3% ο κίνδυνος φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού στην Κύπρο 
προ πανδημίας 

Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών 
διαμαρτύρεται για την αύξηση στο 
ρεύμα κατά 38% 

Η 
Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποι-
ότητας Ζωής εκφράζει «απογοήτευση και 
θλίψη» για την «χωρίς περιστροφές και 
χωρίς τύψεις εξαγγελία της Αρχής Ηλε-

κτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), για, ούτε λίγο, ούτε πολύ, 
38% αύξηση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος 
την προσεχή περίοδο». Καλεί την ΑΗΚ, έστω και 
τώρα να αναγνωρίσει τις δικές της ευθύνες και να 
βρει τρόπους να περιορίσει αυτή την τεράστια αύ-
ξηση, την οποία, όπως λέει, πολλά νοικοκυριά δεν 
θα μπορέσουν να αντέξουν.
Καλεί επίσης το αρμόδιο Υπουργείο και προσωπικά 
την Υπουργό να μην μείνουν αδιάφοροι, γιατί «και 
το κράτος έχει τις δικές του τεράστιες ευθύνες».
«Για την ‘εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα Αρχή’ 
ήταν τόσο απλή, φυσική και χωρίς τύψεις ενοχής 
η ανακοίνωση για αύξηση της τιμής του έτσι κι 
αλλιώς ακριβότερου, ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνει ο Κύπριος 
καταναλωτής. Και όσο ξεδιάντροπη η πρόθεση, 
άλλο τόσο ξεδιάντροπη και η αιτιολόγηση της 

αύξησης. Γιατί, λέει, αυξήθηκε η διεθνής τιμή του 
καύσιμου που χρησιμοποιεί, του μαζούτ», ανα-
φέρεται.
Κάνει λόγο για «κατάντια της ΑΗΚ να έχει αφήσει 
τον τόπο στον μεσαίωνα της παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας με το πρωτόγονο μαζούτ. Ένα καύ-
σιμο που, πέρα από όλα τα μειονεκτήματα του, 
φορτώνει τον αέρα μας με ζημιογόνους ρύπους, 
για τους οποίους οι φορολογούμενοι υποχρεού-
νται να καταβάλλουν στην ΕΕ και ειδικά προς τούτο 
πρόστιμα».
Λέει εξάλλου ότι οι Κύπριοι φορολογούμενοι 
«υποχρεώθηκαν πριν μερικές δεκαετίες (για εξυ-
πηρέτηση συμφερόντων) να πληρώσουν επιπρό-
σθετα εκατομμύρια για να αγοραστούν ειδικές γεν-
νήτριες που να καίνε φυσικό αέριο, που ουδέποτε 
δεν έχουν αξιοποιηθεί προς τον σκοπό αυτό. Αν 
αυτό γινόταν, προστίθεται, σίγουρα από πολλά 
χρόνια ο Κύπριος καταναλωτής θα επωφελείτο 
από φθηνότερο ρεύμα και θα ήταν σε θέση να εξοι-
κονομήσει πολλά χρήματα».

Τ
ο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε-
ΔΑΔ) ανακοίνωσε την Τρίτη την απόφασή του σχετικά με 
την υπόθεση Χριστοφή Βασιλείου Ππασιά, καλώντας το 
κυπριακό κράτος να πληρώσει σχεδόν 60.000 ευρώ στους 

συγγενείς ως ηθική βλάβη.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ππασιάς θεωρούνταν για δεκαετίες αγνοού-
μενος, ενώ στην πραγματικότητα είχε σκοτωθεί κατά την τουρκική 
εισβολή του 1974 και η σορός του  ενταφιάστηκε από όργανα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο Λακατάμιας. 
Οι συγγενείς του είχαν προσφύγει στο ΕΔΑΔ, υποστηρίζοντας ότι 
η Κυπριακή Δημοκρατία παραβίασε τη διαδικαστική της υποχρέ-
ωση να διεξάγει αποτελεσματική έρευνα για την τύχη του.
Σύμφωνα με ανακοίνωση από το ΕΔΑΔ, αιτητές στην υπόθεση 
“Βασιλείου και άλλοι εναντίον Κύπρου” είναι η Γεωργία Βασι-
λείου, Βασίλης Βασιλείου, Μαρία Βασιλείου και Αντωνία Κυριά-
κου, σύζυγος και τέκνα του Ελληνοκύπριου έφεδρου που είχε 
εξαφανιστεί εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της τουρκικής 
εισβολής του 1974.
Προστίθεται ότι 26 χρόνια αργότερα διαπιστώθηκε ότι είχε εκτε-
λεστεί από τουρκικά στρατεύματα και θάφτηκε ως «άγνωστος» σε 
έδαφος υπό τον έλεγχο της Κύπρου. Οι κυπριακές Αρχές εντόπι-
σαν και επέστρεψαν τα λείψανα στην οικογένειά του το 2000.
Όπως προσθέτει το ΕΔΑΔ, στηριζόμενοι στο Αρθρο 2 (δικαίωμα 
στη ζωή/διερεύνηση) και στο Άρθρο 8 (δικαίωμα για σεβασμό της  
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής), οι αιτητές αναφέρουν ότι το 
κράτος απέτυχε να διερευνήσει αποτελεσματικά και να τους παρά-
σχει πληροφορίες σχετικά με το τι είχε συμβεί με τον αγνοούμενο 
συγγενή τους και ότι αυτή η παρατεταμένη αβεβαιότητα τους είχε 
προκαλέσει ψυχική οδύνη.
Το ΕΔΑΔ αποφάνθηκε ότι δεν υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 2 
της Συνθήκης, αλλά παραβιάστηκε το Άρθρο 8 της Συνθήκης. Επι-
πρόσθετα, αναφέρει ότι δεν υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 13 σε 
συνάρτηση με το Άρθρο 8.
Αποφάσισε όπως  το εναγόμενο κράτος  καταβάλει, εντός τριών 
μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση καταστεί 
οριστική σύμφωνα με το άρθρο 44 § 2 της Σύμβασης, τα ακό-
λουθα ποσά: προς την Γεωργία Βασιλείου 18.000 ευρώ πλέον 
φόρους που μπορεί να χρεωθούν, για ηθική βλάβη, στον Βασίλη 
Βασιλείου, την Μαρία Βασιλείου και την Αντωνία Βασιλείου από 
9.000 ευρώ έκαστος πλέον φόρους που μπορεί να χρεωθούν, για 
ηθική βλάβη καθώς και 14.356,82 ευρώ προς όλους από κοινού 
συν ΦΠΑ που μπορεί να χρεωθούν, όσον αφορά το κόστος και τα 
έξοδα.
Τέλος, απορρίπτει τις υπόλοιπες απαιτήσεις των αιτητών για δίκαιη 
ικανοποίηση.
Πρόκειται για την πρώτη υπόθεση πεσόντα από όλους όσοι τάφη-
καν ως «άγνωστοι» στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο Λακατάμιας, του 
οποίου οι συγγενείς προσφεύγουν στο ΕΔΑΔ κατά της Δημοκρα-
τίας, αποδίδοντάς της παραλείψεις σε ό,τι αφορά τις διαδικαστικές 
της υποχρεώσεις.
Η προσφυγή στο ΕΔΑΔ καταχωρήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2015 
και η υπόθεση κοινοποιήθηκε στα ενδιαφερόμενα μέρη δύο χρό-
νια μετά, το Νοέμβριο του 2017.

Σχεδόν 60.000 ευρώ καλείται 
να πληρώσει το κράτος για 
ηθική βλάβη στην υπόθεση 
Χριστοφή Βασιλείου Ππασιά 
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Με το παράσημο του 
Μεγαλόσταυρου του Τάγματος 
του Μακαρίου Γ΄ τίμησε τη 
Δευτέρα το βράδυ ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης, τον Αμερικανό 
Γερουσιαστή και Πρόεδρο 
της Επιτροπής Εξωτερικών 
Σχέσεων της Γερουσίας των 
ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο 
οποίος στην ομιλία του τόνισε 
πως στόχος του είναι να δει 
και τον τελευταίο Τούρκο 
στρατιώτη να φεύγει από την 
Κύπρο.

Η 
απονομή του παράσημου 
έγινε στη διάρκεια τελετής 
στο Προεδρικό Μέγαρο, 
στην οποία παρευρέθη-

καν, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου Χρυσόστομος Β ,́ η Πρόε-
δρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, 
νυν και πρώην μέλη του Υπουργικού 
Συμβουλίου, μέλη του διπλωματι-
κού Σώματος, κυβερνητικοί αξιωμα-
τούχοι και αξιωματούχοι κομμάτων. 
Νωρίτερα ο Πρόεδρος είχε κατ` ιδίαν 
συνάντηση με τον Αμερικανό γερου-
σιαστή.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπο-
γράμμισε, στη διάρκεια ομιλίας του, 
πως σε όλη τη διάρκεια της καριέρας 
του ο Γερουσιαστής Μενέντεζ έχει 
απαιτήσει την απόσυρση των τουρ-
κικών στρατευμάτων από την Κύπρο 
και την αποκατάσταση των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων και θεμελιω-
δών ελευθεριών όλων των Κυπρίων, 
μέσα από μια βιώσιμη και διαρκή 
λύση του Κυπριακού, σύμφωνα με 
τα σχετικά ψηφίσματα των ΗΕ και τις 
αρχές και αξίες της ΕΕ.
Τόνισε, επίσης, τον σημαντικό ρόλο 
του Γερουσιαστή Μενέντεζ στην 
προώθηση της στρατηγικής, εταιρι-
κής σχέσης μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας 
και ΗΠΑ καθώς και τον καθοριστικό 
του ρόλο στην προώθηση του East 
Med Act, του αμερικανικού νόμου 

για την εταιρική σχέση ασφάλειας 
και ενέργειας στην Ανατολική Μεσό-
γειο.
Στην αντιφώνηση του, ο Αμερικα-
νός Γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέ-
ντεζ είπε ότι οι απειλές κατά της κυρι-
αρχίας της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας παραμένουν σημαντικές, κάνο-
ντας αναφορά στις προσπάθειες 
του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, για διχοτόμηση της 
Κύπρου. «Είναι λάθος, είναι κακό για 
όλους τους Κύπριους και είναι κακό 
για την περιοχή», υπογράμμισε ο κ. 
Μενέντεζ, σημειώνοντας πως στό-
χος του είναι να δει και τον τελευταίο 
Τούρκο στρατιώτη να φεύγει από την 
Κύπρο.
Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας έκανε 
α ν α φ ο ρ ά  σ τ η ν 
πορεία του κ. Μενέ-
ντεζ από τα φοιτητικά 
του χρόνια μέχρι και 
την εκλογή του στο 
αξίωμα του γερουσι-
αστή, από το οποίο, 
όπως ανέφερε, έχει 
στηρίξει σθεναρά 
σημαντικές νομοθεσίες που απο-
σκοπούν στη βελτίωση των ζωών 
όχι μόνο των Αμερικανών αλλά και 
όσων μάχονται για ένα δίκαιο κόσμο, 
με ίσες ευκαιρίες για όλους, ανεξαρ-
τήτως φυλής, θρησκείας, φύλου ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού.
Ο Νίκος Αναστασιάδης περιέ-
γραψε τον Ρόμπερτ Μενέντεζ ως 
έναν άνθρωπο με κοφτερό μυαλό 
και προσεκτικά και καλά διατυπω-
μένες θέσεις επί πολλών και πιεστι-
κών ζητημάτων, αλλά ταυτόχρονα 
ταπεινό, που παλεύει για έναν δίκαιο 
κόσμο και για τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα.
Σε ό,τι αφορά ζητήματα εξωτερικής 
πολιτικής, είπε πως ο κ. Μενέντεζ 
καθοδηγείται από την πεποίθησή 
του ότι η ειρήνη και η σταθερότητα 
δεν μπορούν να επικρατήσουν μέχρι 

όλοι να πιστέψουμε στα ίσα δικαιώ-
ματα μεταξύ ανθρώπων και εθνών, 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και 
εκτός εάν όλες οι χώρες σεβαστούν 
τις υποχρεώσεις τους που απορρέ-
ουν από συμβάσεις και άλλες πηγές 
διεθνούς δικαίου.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην πεποί-
θηση του Αμερικανού γερουσιαστή 
ότι δεν υπάρχει πιο αποτελεσματικό 
εργαλείο για την ανάπτυξη, την ενί-
σχυση της οικονομικής παραγωγικό-
τητας, την προώθηση της δημόσιας 
υγείας και την ενίσχυση της προο-
πτικής για καλύτερη εκπαίδευση των 
μελλοντικών γενεών, από την προά-
σπιση των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, των δημοκρατικών αξιών και 
του κράτους δικαίου.

«Η  π α ρ α β ί α σ η 
αυτών των οικου-
μενικών αξιών δεν 
άφησε αδιάφορο 
τον γερουσιασ τή 
Μενέντεζ στην περί-
πτωση της Κύπρου, 
της οποία ο λαός, 
Έλληνες και Τούρκοι, 
στερείται των θεμε-

λιωδών του δικαιωμάτων, από το 
1974 που έλαβε χώρα η στρατιωτική 
εισβολή της Τουρκίας και η συνεχι-
ζόμενη κατοχή του βορείου τμήμα-
τος της Κύπρου», σημείωσε ο Πρό-
εδρος.
«Γι΄αυτό το λόγο, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της καριέρας του, ο γερουσια-
στής Μενέντεζ έχει επίμονα απαι-
τήσει την απόσυρση των τουρκι-
κών κατοχικών στρατευμάτων από 
το νησί και την αποκατάσταση των 
βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και θεμελιωδών ελευθεριών όλων 
των Κυπρίων μέσα από μια βιώσιμη 
και διαρκή λύση, σύμφωνη με τα 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφα-
λείας των Ηνωμένων Εθνών και τις 
αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης», είπε.
«Μια λύση που θα επιτρέψει σε 

Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπρι-
ους να συμβιώσουν και να συνερ-
γαστούν σε ένα περιβάλλον ασφά-
λειας και ευημερίας. Μια λύση που, 
όπως σωστά αναφέρατε γερουσι-
αστή Μενέντεζ, εύκολα μπορεί να 
επιτευχθεί εάν επιτρεπόταν στις δύο 
κοινότητες να διαπραγματευθούν 
ελεύθερα μεταξύ τους, χωρίς έξωθεν 
παρεμβάσεις».
Την ίδια ώρα, συνέχισε ο Πρόεδρος, 
ο γερουσιαστής Μενέντεζ υπερασπί-
στηκε με σταθερότητα την κυριαρχία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και την 
άσκηση των κυριαρχικών της δικαι-
ωμάτων, έναντι των παράνομων και 
μονομερών ενεργειών της Τουρκίας 
στη θάλασσα και επί του εδάφους, 
οι οποίες αντιβαίνουν στην Αμερικα-
νική εξωτερική πολιτική για την ανά-
γκη σεβασμού του κράτους δικαίου.
Ο Πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμησή 
του προς τον Αμερικανό γερουσια-
στή για τη σαφή, από πλευράς του, 
καταδίκη των τουρκικών προθέσεων 
για αλλαγή του καθεστώτος της περί-
κλειστης πόλης της Αμμοχώστου και 
την παρότρυνση προς τον Αμερικανό 
Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αναλάβει 
δράση.
Υπογράμμισε ακόμα τον σημαντικό 
ρόλο του γερουσιαστή Μενέντεζ στην 
προώθηση της στρατηγικής, εταιρικής 
σχέσης μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και 
ΗΠΑ καθώς και με άλλες χώρες, όπως 
το Ισραήλ. «Μια σχέση που βασίζεται 
στις κοινές αξίες και στα κοινά ιδανικά 
που μοιραζόμαστε με τις ΗΠΑ στον 
αγώνα για καταπολέμηση της τρομο-
κρατίας και της εμπορίας προσώπων 
και ναρκωτικών, της προώθησης του 
κράτους δικαίου και της ενίσχυσης της 
περιφερειακής προβλεψιμότητας και 
σταθερότητας. Μια συνεργασία που 
έχει βαθύ γεωπολιτικό νόημα και χαί-
ρομαι που τα τελευταία χρόνια έχει 
εμπλουτιστεί σημαντικά, μέσω μιας 
σειράς σημαντικών πρωτοβουλιών 
και απτών παραδοτέων», σημείωσε 
ο Πρόεδρος.

Στην ά τυπη σύνοδο των 
Υπουργών Εξωτερικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Gymnich) 
που αρχίζει απόψε στη Σλοβε-
νία συμμετέχει ο Υπουργός 
Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδου-
λίδης.
Όπως ανακοινώθηκε από το 
Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. 
Χριστοδουλίδης θα ενημερώ-
σει τους ομολόγους του των 
κρατών μελών της ΕΕ για τις 
τελευταίες εξελίξεις στο Κυπρι-
ακό, με έμφαση στις παράνο-
μες ενέργειες της Τουρκίας 
στην περίκλειστη περιοχή της 
Αμμοχώστου.
Κατά τη διάρκεια των εργα-
σιών του Gymnich, που θα 
συνεχισθεί και την Παρασκευή 
στo Brdo pri Kranju, οι Υπουρ-
γοί Εξωτερικών θα συζητή-
σουν για την κατάσταση στο 
Αφγανιστάν όπως έχει δια-
μορφωθεί μετά τις πρόσφατες 
δραματικές εξελίξεις και για τις 
επιπτώσεις που αυτή έχει για 
την περιφερειακή ασφάλεια 
και τη σταθερότητα, ενώ ανα-
μένεται περαιτέρω να ανταλ-
λάξουν απόψεις για τις σχέσεις 
της ΕΕ με τις χώρες του Κόλ-
που, όπως και με την Κίνα.
Το μεσημέρι της Παρασκευής, 
οι συμμετέχοντες Υπουργοί 
Εξωτερικών θα παρακαθίσουν 
σε γεύμα εργασίας που παρα-
θέτει ο Σλοβένος Υπουργός 
Εξωτερικών Ane Logar, η χώρα 
του οποίου έχει την Προεδρία 
του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το 
τρέχον εξάμηνο, με προσκε-
κλημένο τον Υπουργό Εξωτερι-
κών της Ινδίας, Subrahmanyam 
Jaishankar.
Σήμερα το απόγευμα, ο κ. Χρι-
σ τοδουλίδης θα συμμετά-
σχει, ύστερα από σχετική πρό-
σκληση, σε συζήτηση με θέμα 
«Μεσόγειος: Μια Γεωστρα-
τηγική Σκακιέρα», η οποία 
θα διεξαχθεί στο πλαίσιο των 
εργασιών του Bled Strategic 
Forum που διοργανώνεται σε 
ετήσια βάση στην ομώνυμη 
πόλη της Σλοβενίας.

Τις παράνομες 
ενέργειες της 
Τουρκίας στην 
Αμμόχωστο θέτει 
ενώπιον των ΥΠΕΞ ΕΕ 
ο Ν. Χριστοδουλίδης 

Μενέντεζ: Στόχος μου να δω και τον τελευταίο 
Τούρκο στρατιώτη να φεύγει από την Κύπρο
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διεθνή νέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζό Μπάιντεν 
μαζί με τη σύζυγο του επισκέφθηκαν 
την αεοροπορική βάση του Ντόβερ 
- - Συναντήθηκε με τις οικογένειες 
των θυμάτων - Οι στρατιώτες που 
σκοτώθηκαν στην επίθεση κοντά 
στο αεροδρόμιο της Καμπούλ ήταν 
ηλικίας 20-31 ετών

Μ
ε τις οικογένειες των στρατι-
ωτών που σκοτώθηκαν στην 
βομβιστική επίθεση στην Κα-
μπούλ, συναντήθηκε ο Πρόε-

δρος των ΗΠΑ, Τζό Μπάιντεν μαζί με τη συ-
ζύγο του, Τζιλ. Όπως μεταδίδουν τα αμερι-
κανικά μέσα ενημέρωσης, η συνάντηση έγι-
νε χωρίς κάμερες.
Το προεδρικό ζεύγος, προσγειώθηκε νωρίς 
το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα) στην 
αεροπορική βάση του Ντόβερ για να απο-
τίσει φόρο τιμής στους νεκρούς.
Εκεί έφτασαν τα λείψανα των 13 στρατιω-
τών σε φέρετρα καλυμμένα με την αμερικα-
νική σημαία. Τα περισσότερα θύματα ήταν 
ηλικίας 20-31 ετών. Δηλαδή, κάποια από τα 
θύματα γεννήθηκαν μετά την επίθεση της 
11ης Σεπτεμβρίου του 2001 ή ήταν βρέφη 
όταν συνέβη. Οι συγκεκριμένοι στρατιώ-
τες ταξίδεψαν από τις ΗΠΑ 
στην Καμπούλ ώστε να 
βοηθήσουν στην εκκένωση 
των πολιτών, μετά την κατά-
ληψη των Ταλιμπάν στην 
εξουσία.
Η μακάβρια αεροπορική 
βάση του Ντόβερ, έχει υπο-
δεχθεί αρκετά θύματα τα 
τελευταία 20 χρόνια από το 
Αφγανιστάν.
Η επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της 
Καμπούλ, στοίχισε τη ζωή σε εκατοντά-
δες πολίτες. Είναι οι πιο αιματηρή μετά τον 
Φεβρουάριο του ‘20, όταν ο τότε πρόεδρος, 
Ντοναλντ Τράμπ, είχε καταλήξει σε μια συμ-
φωνία με τους Ταλιμπάν λέγοντας ότι έως 
τον Μάιο του ‘21 θα έχουν αποχωρήσει 
όλες οι αμερικανικές δυνάμεις.

Χάος στο Αφγανιστάν: Συνωστι-
σμός σε τράπεζες στην Καμπούλ, 
χιλιάδες άνθρωποι τρέχουν για 
αναλήψεις
Χιλιάδες άνθρωποι συνωστίστηκαν σήμερα 
σε τράπεζες στην Καμπούλ για αναλήψεις 
ενός περιορισμένου ποσού χρημάτων 

καθώς οι τράπεζες έχουν θέσει όρια στις 
αναλήψεις μετρητών για να αποτρέψουν τη 
φυγή κεφαλαίων από τη χώρα.
Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν μπροστά σε 
διάφορες τράπεζες, με μέλη των Ταλιμπάν 
να φρουρούν, άλλοι ντυμένοι με στρατιωτι-
κές στολές και άλλοι με πολιτικά ρούχα.
Μετά την πτώση της αφγανικής πρωτεύου-
σας στα χέρια των Ταλιμπάν στις 15 Αυγού-
στου, οι τράπεζες έκλεισαν για περισσό-
τερο από μία εβδομάδα. Όταν άνοιξαν 
ξανά, περιόρισαν τις αναλήψεις μετρητών 
σε 20.000 αφγάνι (200 δολάρια) την εβδο-
μάδα.
Τα καταστήματα των τραπεζών ήταν γεμάτα 
από κόσμο επειδή η πόλη διαθέτει ελάχιστα 
αυτόματα μηχανήματα ανάληψης μετρητών 
(ATM).
Μετά την πτώση της κυβέρνησης του 
Ασράφ Γάνι, η αξία του τοπικού νομίσμα-
τος αφγάνι έπεσε 15% έναντι του αμερικανι-
κού δολαρίου, αυξάνοντας τις τιμές πολλών 
προϊόντων.

Οικονομική αβεβαιότητα
Από τότε που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν τη 
χώρα κυκλοφορούσαν φήμες ότι τα χρή-
ματα δεν είναι πλέον ασφαλή σε τράπε-
ζες, δήλωσε ο Αμί Χάμζα Μπαουάρ, γενι-

κός διευθυντής του κεντρι-
κού υποκαταστήματος της 
Naway Kabul Bank στην 
Καμπούλ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι 
καθυστερήσεις στο σχη-
ματισμό κυβέρνησης και 
οι αβεβαιότητες σχετικά με 
τις μελλοντικές οικονομι-
κές πολιτικές προκαλούν το 
υπάρχον χάος.

Οι τράπεζες επαναλειτούργησαν μόλις πριν 
από λίγες ημέρες. Οι Αφγανοί χρειάζονται 
απεγνωσμένα χρήματα για να λειτουργή-
σουν τις επιχειρήσεις τους και να αγοράζουν 
είδη πρώτης ανάγκης.
Οι άνθρωποι κάνουν αναλήψεις αντί κατα-
θέσεις χρημάτων, γι ‘αυτό οι τράπεζες έχουν 
θέσει περιορισμούς στις αναλήψεις μετρη-
τών, σύμφωνα με τον Μπαουάρ.
Πρόσθεσε ότι το κεντρικό υποκατάστημα 
εξυπηρετεί περίπου 3.000 πελάτες την 
ημέρα, κάτι που δεν είναι εύκολο έργο για 
το προσωπικό.
Εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η κατάσταση 
των τραπεζών σύντομα θα επανέλθει σε 
ομαλή λειτουργία.

Δεν νιώθουν τύψεις που 
έκοψαν τον ομφάλιο λώρο με 
την βασιλική οικογένεια  -  Τι 
υποστηρίζουν στο νέο τους 
βιβλίο Όμιντ Σκόμπι και Κάρολαιτ 
Ντιράντ

Π
ερήφανοι αισθάνονται οι «α-
ντάρτες» των βρετανικών α-
νακτόρων, Χάρι και Μέγκαν 
Μαρκλ για την απόφασή τους 

να εγκαταλείψουν τη βασιλική ζωή»
Στο νέο τους βιβλίο, υπό τον τίτλο: 
«Finding Freedom» (Βρίσκοντας την 
Ελευθερία), οι συγγραφείς Όμιντ Σκό-
μπι και Κάρολαιν Ντιράντ υποστηρί-
ζουν ότι το ζεύγος Σάσεξ βρήκε το βήμα 
του και είναι περήφανο για τη δουλειά 
που έχει κάνει.
Από τη στιγμή που ο πρίγκιπας Χάρι και 
η Μέγκαν Μαρκλ εγκατέλειψαν τη βασι-
λική οικογένεια για μία νέα ζωή στην 
Καλιφόρνια, το ζευγάρι δεν μετανιώ-
νει και αισθάνεται «περήφανο» για την 
απόφασή του», αναφέρουν χαρακτηρι-
στικά οι δύο συγγραφείς.
Πλέον το ζευγάρι έχει εγκατασταθεί στο 

Μοντεσίτο της Καλιφόρνια κεφαλαιο-
ποιώντας την εικόνα του ως ενός σύγ-
χρονου, μικτού ζευγαριού, στραμμένου 
στον τομέα του ανθρωπισμού, σε μια 
χώρα όπου η κοινή γνώμη είναι πολύ 
πιο ευνοϊκή απέναντί του απ’ ότι στη 
Βρετανία.
Αφότου έφθασε στις ΗΠΑ, το ζευ-
γάρι δημιούργησε το ίδρυμά του 
«Archewell» και άρχισε να ασχολείται 
με την παραγωγή προγραμμάτων για 
το Netflix, έναντι αστρονομικού ποσού 
και podcasts για το Spotify.
Από τη στιγμή που παραιτήθηκαν ως 
ανώτερα μέλη της «Firm» (Εταιρεία), 
όπως αποκαλούν την βασιλική οικογέ-
νεια, η Μέγκαν δημοσίευσε επίσης το 
πρώτο της παιδικό βιβλίο, υπό τον τίτλο 
«The Bench» , που κυκλοφόρησε στις 
αρχές του έτους με ανάμεικτες κριτικές 
και ο σύζυγός της Χάρι λέγεται ότι θα 
κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά 
του το 2022.
Σ’ αυτό προστίθεται μια σύμπραξη που 
έχει ήδη ανακοινωθεί με τη νέα πλατ-
φόρμα Apple TV+, σε συνεργασία με 
την Αμερικανίδα παρουσιάστρια Όπρα 
Γουίνφρι.

Χάρι και Μέγκαν είναι περήφανοι για το 
«αντάρτικο» στο παλάτι! 

Απέτισε φόρο τιμής ο Μπάιντεν 
στους νεκρούς στρατιώτες από την 
επίθεση στην Καμπούλ 
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Η 
Τουρκία δεν μπορεί να αναλάβει 
το βάρος ενός νέου μεταναστευ-
τικού κύματος από το Αφγανι-
στάν, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος 

υπουργός Εξωτερικών μετά τις επαφές που 
είχε με τον Γερμανό ομόλογό του.
«Εμείς ως Τουρκία, έχουμε εκτελέσει επαρ-
κώς τις ηθικές και ανθρωπιστικές ευθύνες 
μας όσον αφορά το μεταναστευτικό», είπε 
ο Τσαβούσοβλου, στην κοινή συνέντευξη 
Τύπου που παραχώρησε με τον επικεφαλής 
της γερμανικής διπλωματίας Χάικο Μάας. 
«Αποκλείεται να αναλάβουμε ένα επιπρό-
σθετο προσφυγικό βάρος», πρόσθεσε.
Η Τουρκία φιλοξενεί σήμερα 3,7 εκατομ-
μύρια Σύρους πρόσφυγες, στο πλαίσιο 
της συμφωνίας που σύναψε το 2016 με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Τσαβούσογλου προειδοποίησε ότι η 
Ευρώπη, αλλά και οι όμορες χώρες του 
Αφγανιστάν, θα επηρεαστούν αν οι μετα-
ναστευτικές ροές από το Αφγανιστάν μετα-
τραπούν σε κρίση και ότι όλοι θα πρέπει να 
αντλήσουν διδάγματα από τη συριακή προ-
σφυγική κρίση.
Ο Μάας από την πλευρά του ανέφερε ότι η 
Γερμανία είναι ευγνώμων προς την Τουρ-
κία επειδή προσφέρθηκε να συνεχίσει να 
βοηθά στη λειτουργία του αεροδρομίου 
της Καμπούλ μετά την αποχώρηση των 
ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων από το Αφγανιστάν, 
προσθέτοντας ότι το Βερολίνο είναι έτοιμο 
να την στηρίξει οικονομικά και σε τεχνικό 
επίπεδο.

διεθνή νέα

Ε
ίκοσι τέσσερα χρόνια μετά το θά-
νατό της στο Παρίσι, ο μπάτλερ της 
πριγκίπισσας Νταιάνα αποκαλύπτει 
σήμερα ότι ο μεγάλος έρωτας της 

ζωής της δεν ήταν ο Ντόντι Αλ Φαγιέντ αλλά 
κάποιος άλλος μουσουλμάνος...
Αυτό ισχυρίζεται ο μπάτλερ της αδικοχαμέ-
νης πριγκίπισσας του λαού, στο βιβλίο του 
υπό τον τίτλο: «Στις υπηρεσίες της Βασίλισ-
σας», όπως γράφει η γερμανική εφημερίδα 
Bild.
«Ο κόσμος πίστευε τότε ότι η Νταϊάνα και 
ο Ντόντι αλ Φαγέντ ήταν ζευγάρι, ωστόσο, 
ο μπάτλερ της Νταιάνα, Πολ Μπάρελ, υπο-
στηρίζει ότι ο Πακιστανός καρδιοχειρουρ-
γός Χασνάτ Καν ήταν η μεγάλη αγάπη της 
ζωής της!», σύμφωνα με την εφημερίδα 
Bild.
Ο καρδιοχειρουργός από το Πακιστάν 
«έβγαινε» με την πρώην σύζυγο του διαδό-
χου του θρόνου πρίγκιπα Κάρολου επί δύο 
χρόνια (1995 - 1997).
Ο μπάτλερ της ισχυρίζεται ότι συχνά «κάλυ-
πτε» το ζευγάρι. «Ήμουν ο αγγελιοφόρος, 
οδηγούσα το αυτοκίνητό μου στο παλάτι, 
κρύβοντας τον Χασνάτ στο πίσω κάθισμα με 
μια κουβέρτα».
Η πριγκίπισσα του λαού ήταν τρελή και 
παλαβή για τον χειρουργό. Και, σύμφωνα 
με τον Μπάρελ, ήθελε να τον παντρευτεί.
Λέγεται ότι μία ημέρα τον κάλεσε για να του 
πει: «Μια μέρα μου είπε:« Πολ, μπορείς 
να οργανώσεις κάτι για να παντρευτούμε 
κρυφά με τον Πολ;».

Αλλά η Lady Di ήξερε ότι αυτή η αγάπη ήταν 
καταδικασμένη σε αποτυχία.
Επειδή ο καρδιοχειρουργός είναι μουσουλ-
μάνος - ο πρίγκιπας Κάρολος ή η βασίλισσα 
δεν θα το ανέχονταν ποτέ αυτό. Για το λόγο 
αυτό, το ζευγάρι αποφάσισε να χωρίσει.
Πολλά όνειρα της Νταιάνα έπεσαν στο κενό. 
Λάτρευε το χορό παιδιόθεν και ήθελε να 
γίνει μπαλαρίνα, το όνειρο της όμως ναυ-
άγησε λόγω του ύψους της. Αφήνοντας την 
τελευταία της πνοή στις 31 Αυγούστου του 
1997 σε τροχαίο στο Παρίσι με τον Ντόντι 
αλ Φαγέντ να βρίσκεται στο πλευρό της, 
όλοι νόμιζαν ότι ο μεγάλος της έρωτας ήταν 
ο Ντόντι
Τότε όμως η καρδιά της πριγκίπισσας χτυ-
πούσε γρήγορα για άλλον άντρα... τον καρ-
διοχειρουργό Χασνάτ Καν.
Ο μουσουλμάνος καρδιοχειρουργός ήταν o 
μεγαλύτερος από τα τέσσερα αδέλφια μιας 
συντηρητικής, αγαπημένης, μεγαλοαστικής 
οικογένειας στο Jhelum του Πακιστάν. Οι 
δυο τους πρωτοσυναντήθηκαν σε ένα ασαν-
σέρ στο Royal Brompton Hospital, όταν η 
πριγκίπισσα επισκεπτόταν τον σύζυγο της 
νοσοκόμας, τον Joseph Toffolo που νοση-
λευόταν εκεί με επιπλοκές ύστερα από μια 
επέμβαση τριπλού bypass. Ο Χασνάτ Καν 
ήταν ο επιβλέπων γιατρός, βοηθός του δια-
κεκριμένου χειρουργού Γιακούμπ.
Η πριγκίπισσα μελετούσε με πάθος την καρ-
διολογία και μάλιστα διάβαζε στα κρυφά 
και το Κοράνι. Σκεπτόταν σοβαρά να ασπα-
στεί το Ισλάμ για χάρη του.

Δεν ήταν ο Ντόντι ο μεγάλος της 
έρωτας, λέει ο μπάτλερ της Νταϊάνα 

Τσαβούσογλου: Η Τουρκία δεν 
μπορεί να αναλάβει το βάρος ενός 
νέου μεταναστευτικού κύματος

Google: Μεταθέτει για τον Ιανουάριο 
του 2022 την επιστροφή των 
εργαζομένων της στο γραφείο

Η 
Google μετέθεσε για τον Ιανουά-
ριο του 2022 την υποχρεωτική ε-
πιστροφή των υπαλλήλων της στο 
γραφείο, όπως και οι γείτονές της 

στην Σίλικον Βάλεϊ, λόγω των ανησυχιών που 
υπάρχουν για την εξάπλωση του παραλλαγ-
μένου στελέχους Δέλτα του νέου κορωνοϊού.
«Χαίρομαι που πολλά από τα γραφεία μας 
έχουν ήδη ξανανοίξει», αναφέρει σε ανακοί-
νωσή του ο Σούνταρ Πιτσάι, ο διευθύνων 
σύμβουλος του τεχνολογικού γίγαντα, «αλλά 
σε πολλά μέρη του κόσμου η πανδημία εξα-
κολουθεί να προκαλεί αβεβαιότητες».
Η υποχρεωτική επιστροφή παγκοσμίως στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας αναβλήθηκε για 

τις 10 Ιανουαρίου του 2022 «για να δοθεί 
μεγαλύτερη ευελιξία και επιλογές» στους 
εργαζόμενους, πρόσθεσε.
«Θα λάβετε ειδοποίηση 30 ημέρες νωρίτερα 
ότι οφείλετε να επιστρέψετε στο γραφείο», 
διευκρίνισε επίσης ο Πιτσάι.
Οι γείτονες της Google στην Σίλικον Βάλεϊ 
στην Καλιφόρνια, το Facebook και η Apple, 
όπως και η Amazon, έκαναν πρόσφατα 
παρόμοιες ανακοινώσεις. Οι εταιρείες 
αυτές προέβλεπαν μια επιστροφή το φθινό-
πωρο χάρη στις εκστρατείες εμβολιασμού 
κατά της COVID-19, αλλά αναθεώρησαν τα 
σχέδιά τους λόγω του νέου κύματος της παν-
δημίας.
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την Ελληνική οικογένεια 
με πρακτικές συμβουλές για το γάμο, τις οικογενειακές 

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η 
οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό δρόμο, στο 
δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο γάμο και σε 

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Γιατί αξίζει να κάνετε μασάζ στο 
μωρό σας;

Ό
λοι απολαμβάνουμε ένα χαλα-
ρωτικό μασάζ, και τα μωράκια 
μας δεν αποτελούν εξαίρεση 
σε αυτόν τον κανόνα. Ο χρόνος 

που περνάμε χαϊδεύοντας το μικρό μας 
και ασκώντας απαλή πίεση στο κορμάκι 
του μπορεί να βοηθήσει τόσο εκείνο όσο 
και εμάς, ενώ παράλληλα μας προσφέ-
ρει τρυφερές στιγμές μαζί του. Αν αναρω-
τιέστε πώς μπορεί να επιδρά επάνω του 
αυτή η διαδικασία που στο μυαλό μας έ-
χει συνδεθεί αποκλειστικά με τους… πια-
σμένους ενήλικες, η παρακάτω λίστα ίσως 
σας ξαφνιάσει ευχάριστα.

Για να αυξήσετε τη συναισθημα-
τική σας σύνδεση
Κατά τη διάρκεια του μασάζ, τόσο εσείς 
όσο και εκείνο θα αισθανθείτε την 
όμορφη επιρροή της ωκυτοκίνης, της 
ορμόνης της αγάπης. Για να εξασφαλί-
σετε την ενίσχυση της σύνδεσής σας με 
το μωράκι σας, είναι σημαντικό να κοι-
τάζεστε στα μάτια σε όλη τη διάρκεια 

του μασάζ, αλλά και να του μιλάτε ή να 
του τραγουδάτε για να το κάνετε να νιώ-
σει σίγουρο πως θα ακολουθήσει κάτι 
όμορφο.

Για να ενισχύσετε την ανάπτυξή 
του
Το βρεφικό μασάζ είναι γνωστό πως 
βοηθά στην συναισθηματική, κοινωνική 
αλλά και σωματική ανάπτυξη των μωρών. 
Σύμφωνα με τους ειδικούς, ενδέχεται 
να ενισχύει και την λειτουργία του εγκε-
φάλου του. Αυτό το πλεονέκτημα είναι 
ακόμη πιο έντονο στα πρόωρα μωρά!

Γιατί καταπραΰνει τα ενοχλητικά 
συμπτώματα
Συγκεκριμένες κινήσεις βρεφικού μασάζ 
μπορούν να το ανακουφίσουν από τη 
δυσκοιλιότητα. Άλλες πάλι βοηθούν στην 
αποσυμφόρηση της μυτούλας του όταν 
έχει συνάχι.

Γιατί είναι απολαυστικό και για 
τους δύο
Κατά τη διάρκεια του μασάζ, το μικρούλι 
σας θα σας ευχαριστεί για τη χαλάρωση 
που του προσφέρετε, μέσα από χαμό-
γελα, αγκαλιές και γέλια. Δηλαδή, μέσα 
από τους πιο ευχάριστους ήχους στον 
κόσμο! Απλώς βεβαιωθείτε πως όταν 
ξεκινήσετε δεν είναι εκνευρισμένο, 
καθώς τα επιπλέον ερεθίσματα ενδέχε-
ται να κάνουν τα πράγματα χειρότερα, 
και φροντίστε να αυξάνετε σταδιακά τον 
χρόνο που του κάνετε μασάζ, για να είστε 
βέβαιοι ότι το απολαμβάνει.

Για να κοιμηθεί σαν πουλάκι
Αν τοποθετήσετε αυτή την όμορφη 
στιγμή πριν το βάλετε για ύπνο, ενδέχεται 
να αρχίσει να κοιμάται περισσότερο και 
πιο ποιοτικά. Ωστόσο, θα πρέπει να επι-
λέξετε κινήσεις που ενδείκνυνται για τη 
συγκεκριμένη ώρα, ώστε να είστε σίγου-
ροι ότι δεν το ξυπνάτε αντί να το χαλαρώ-
σετε.

Για να νιώσετε πιο σίγουροι ως 
γονείς
Όσο και αν προσπαθείτε για το καλύτερο, 
το πιθανότερο είναι ότι συχνά αμφιβάλ-
λετε για το κατά πόσον φροντίζετε σωστά 
το μωρό σας. Η ευτυχισμένη φατσούλα 
του κατά τη διάρκεια του μασάζ θα σας 
πείσει ότι δεν τα πηγαίνετε και τόσο 
άσχημα.

Για να εμβαθύνει τη σχέση του με 
τον μπαμπά του
Τα μωρά αναπτύσσουν έντονο δεσμό 
με τις μαμάδες τους ήδη από τις πρώτες 
μέρες – αν όχι ώρες – της ζωής τους, ιδιαί-
τερα όταν θηλάζουν. Αν, όμως, ο μπαμπάς 
αναλάβει την ώρα του μασάζ, θα ενισχυ-
θεί και η δική τους σχέση. Ταυτόχρονα, 
έρευνες δείχνουν ότι οι μπαμπάδες που 
κάνουν μασάζ στα μωρά τους διατηρούν 
την έντονη συναισθηματική σύνδεση μαζί 
τους και αργότερα στη ζωή τους!

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;

Παιδί μου, το σπίτι μας έχει 
πόρτα που δεν κλείνει, ούτε στα 
λάθη σου, ούτε στα ζόρια σου, 

ούτε στο χρόνο που περνά

Ό
ταν παιδί μου έρθουν τα δύσκο-
λα κάτσε και σκέψου και μη μου 
λυγίσεις.
Θυμήσου…

Το σπίτι μας έχει πόρτα που δε κλείνει, ούτε 
στα λάθη σου, ούτε στα ζόρια σου, ούτε 
στον χρόνο που περνά. Όσο και αν μεγάλω-
σες η πόρτα σε χωράει, το ίδιο και η αγκα-
λιά μου.

Αν τα δύσκολα ήρθανε γιατί έφταιξες εσύ..
Σκέψου…
Εγώ τιμωρία δε σε έβαλα ποτέ. Σου τόνιζα 
μόνο πόσο ντροπή είναι να νοιώθουμε πως 
φταίμε και πόσο όμορφο είναι το συναί-
σθημα μετά τη ντροπή όταν λέμε συγγνώμη.
Αν πάλι φταίει κάποιος άλλος..
Μη θυμώνεις παιδί μου να έχεις καλοσύνη τόση 
που να φτάνει και για εκείνον που δεν είχε.

Και τόση αξιοπρέπεια ώστε να μη χωράει 
στη Ζωή σου το λάθος του δεύτερη φορά.
Αν σου γκρεμίστηκε όνειρο, έλα να φτιά-
ξουμε άλλο. Εδώ είμαι να σου δώσω τα 
υλικά απ την αρχή.
Αν σε αδίκησαν, φρόντισε να διεκδικήσεις 
ό,τι σου άξιζε και αν δε στο δώσουν θα στο 
δώσει η Ζωή παρακάτω..
Αν απλώς δε τα κατάφερες έλα να το πάμε 

απο την αρχή. Όπως τότε με το ποδήλατο, 
θυμάσαι; ματώσαμε.. πονέσαμε μα στο 
τέλος τα καταφέραμε.. θυμάσαι;
Θυμήσου.. το σπίτι μας έχει μια πόρτα που 
δε κλείνει. Ούτε στα λάθη σου, ούτε στα 
ζόρια σου, ούτε στον χρόνο που περνά… 
ό,τι και αν έκανες, ό,τι κ αν έπαθες, ό,τι κ αν 
συνέβη… η πόρτα σε χωράει παιδί μου το 
ίδιο και η αγκαλιά μου…

ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

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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Ό
ταν κάποιος μαθαί-
νει νέους τρόπους να 
διαχειριστεί το στρες 
του, μπορεί να οδηγη-

θεί αυτόματα σε έναν πιο υγιει-
νό τρόπο ζωής και μεγαλύτερη 
ευεξία, διαπιστώνει νέα μελέτη 
από το Πανεπιστήμιο του Leeds 
που δημοσιεύθηκε στο Health 
Psychology.
Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι 
που ανέπτυσσαν και εφάρμοζαν 
στρατηγικές αντιμετώπισης της 
ανησυχίας και των στοχασμών 
τους κοιμούνταν καλύτερα, έπι-
ναν λιγότερο αλκοόλ και ακο-
λουθούσαν μια πιο υγιεινή 
διατροφή, σύμφωνα με 
την ανάλυση διάφορων 
μελετών από όλο τον 
κόσμο.
Η ανησυχία συχνά 
αφορά τρομακτ ικά 
μελλοντικά γεγονότα, ενώ 
ο στοχασμός αφορά 
στη συνεχή σκέψη των 
παραγόντων στρες που 
αντιμετωπίστηκαν κατά 
το παρελθόν. Και τα δύο 
αποτελούν συχνές απο-
κρίσεις αντιμετώπισης 
του στρες.
Η ερευνητική ομάδα, λοι-
πόν, στόχευε να διαπιστώ-
σει αν η μείωση αυτών των 
αποκρίσεων θα μπορούσε να 
βελτιώσει τη σωματική υγεία 
και τις συμπεριφορές υγείας 
-δηλαδή τις πράξεις των ανθρώ-
πων που επηρεάζουν την υγεία 
τους θετικά ή αρνητικά, όπως η 
άσκηση, η υγιεινή διατροφή ή 
το κάπνισμα και η υπερβολική 
κατανάλωση αλκοόλ.
Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν 
δεδομένα 5.000 συμμετεχόντων 
σε 36 διαφορετικές μελέτες για 
να εξετάσουν πώς οι ψυχολογι-
κές παρεμβάσεις για την ανησυ-
χία και τον στοχασμό επηρέαζαν 
την ψυχική και σωματική υγεία 
και τις συμπεριφορές υγείας για 
ένα χρονικό διάστημα.
Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν 

με ομάδες ελέγχου που δεν έλα-
βαν παρεμβάσεις, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονταν:
Ψυχολογική αποστασιοποίηση 
από καταστάσεις που πυροδο-
τούν το στρες
Σχέδια δράσης, όπως η αναβολή 
της ανησυχίας έως μια καθορι-
σμένη στιγμή
Διαχείριση του στρες
Διαλογισμός και χαλάρωση
Θεραπείες όπως η γνωστική 
συμπεριφορική θεραπεία (CBT) 
και η θεραπεία αποδοχής και 
δέσμευσης

Διαχείριση του πόνου
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
όλοι οι τύποι παρεμβάσεων 

είχαν σημαντική, θετική 
επίδραση στις συμπε-
ριφορές υγείας, με μόνη 
εξαίρεση αυτή των στρα-
τηγικών διαχείρισης του 
πόνου.
Η ερευνητική ομάδα 

βρήκε ότι τα επίπεδα ανη-
συχίας και στοχασμού ήταν 
χαμηλότερα στην ομάδα 
των παρεμβάσεων σε 
σύγκριση με την ομάδα 

ελέγχου, με τις μεγαλύτερες 
επιδράσεις να προκύπτουν 
όταν οι παρεμβάσεις προ-

έρχονταν από έναν επαγ-
γελματία υγείας. Το σχέδιο 

δράσης, η ψυχολογική αποστα-
σιοποίηση και η CBT παρήγα-
γαν σημαντικές επιδράσεις στην 
ανησυχία, ενώ ο διαλογισμός, η 
ψυχολογική αποστασιοποίηση, η 
CBT και η διαχείριση του πόνου 
παρήγαγαν σημαντικά αποτελέ-
σματα για τον στοχασμό.
Οι ερευνητές σημείωσαν, επίσης, 
έναν συσχετισμό ανάμεσα στα 
χαμηλότερα επίπεδα ανησυχίας 
και στοχασμού και στις βελτιω-
μένες συμπεριφορές υγείας, ενώ 
δεν βρήκαν καμία διαφορά στην 
επίδραση μεταξύ των υπο-ομά-
δων, υποδεικνύοντας ότι αυτές 
οι τεχνικές πιθανότατα λειτουρ-
γούν στους περισσότερους 
ανθρώπους.

Τρία απλά πράγματα που 
κάνουν οι ευτυχισμένοι 
άνθρωποι

Ο
ι ειδικοί της κλινικής Mayo αποκαλύπτουν τρεις αποτελεσματικούς τρόπους που ενισχύουν την α-
πόκρισή μας στα στρεσογόνα ερεθίσματα και μας καθιστούν πιο ανθεκτικούς στο στρες χωρίς να 
απαιτούν περισσότερο χρόνο από το καθημερινό πρόγραμμα.
Ακολουθούν οι τρεις τακτικές για να αυξήσετε την ανθεκτικότητά σας στο στρες και να αποκομίσετε 

μεγαλύτερη χαρά από τη ζωή.
Μεγαλύτερη επίγνωση Η επίγνωση των σκέψεων και των πράξεών σας θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε τα 
μοτίβα σύμπεριφοράς σας, να εντοπίσετε τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση, αλλά και να αναγνωρίσετε τι 
κάνετε ήδη καλά! Την επόμενη φορά που θα νιώσετε στρεσαρισμένοι, απλά κάντε μια παύση και παρατηρήστε 
την αντίδρασή σας.  Προσπαθήστε να εντοπίσετε από πού πηγάζει η αντίδρασή σας και να επιλέξετε έναν διαφο-
ρετικό τρόπο αντίδρασης. Για να ενισχύετε την προσωπική σας επίγνωση προσπαθήστε να ακούτε τα μηνύματα 
που σας στέλνει το σώμα σας, να καταγράφετε τα συμπτώματα του στρες και να αφιερώνετε λίγο χρόνο ώστε να 
αναλογιστείτε την αντίδρασή σας και τον τρόπο ερμηνείας που επιλέγετε.
Εστιάστε την προσοχή σας
Μια αποτελεσματική τεχνική για την αντιμετώπιση αγχωτικών καταστάσεων είναι να εξασκήσετε την προσοχή 
σας ώστε να μάθετε να εστιάζετε στην παρούσα στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η τάση του μυαλού να… 
ταξιδεύειε και να αναμασά δυσάρεστες σκέψεις που τροφοδοτούν το στρες. Η εστίαση της προσοχής  απαιτεί 
εξάσκηση, ειδικά σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος περισπασμούς. Για να αναπτύξετε αυτήν την ικανότητα, προ-
σπαθήστε να εστιάσετε στις λεπτομέρειες του καθημερινού περιβάλλοντος και των εμπειριών σας. Δείτε με άλλο 
μάτι τις καθημερινές σας συνήθειες και πράξεις.
Μην είστε επικριτικοί
Αποφύγετε την κριτική έστω και για τρία λεπτά! Εάν πιάνετε τον εαυτό σας να επικρίνει όλα όσα βιώνετε  και να 
σκέφτεται πώς θα ήταν η κατάσταση «αν…» προσπαθήστε να ελέγξετε τον εαυτό σας.  Καταπολεμήστε αυτό το 
«αντανακλαστικό επίκρισης» προκαλώντας τον εαυτό σας να βιώσει απλά μια εμπειρία για τρία λεπτά χωρίς να 
εξασκήσει κριτική. Καθυστερώντας την κριτική, δημιουργείτε χώρο για ευγνωμοσύνη. Μπορεί να διαπιστώσετε 
ότι αυτό που έχετε μπροστά σας είναι αρκετά καλό ή απολαυστικό όπως είναι!

Στρες: Τρεις αποτελεσματικές τακτικές να το 
θέσετε υπό έλεγχο

Η «επιστημονική πλάστιγγα» γέρνει όλο και περισσότερο προς τη συχνή κατανάλωση καφέ ως μια συνήθεια με 
σημαντικά οφέλη για τη υγεία και ιδίως την καρδιαγγειακή. Θετικό πρόσημο στο αγαπημένο ρόφημα δίνει εν 
προκειμένω πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Semmelweis της Βουδαπέστης, τα ευρήματα της οποίας 

παρουσιάστηκαν στο φετινό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.Σύμφωνα με την έρευνα, έως τρεις 
κούπες καφές την ημέρα πέτυχαν μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου καθώς και θανάτου από καρδιαγγει-
ακό επεισόδιο ή οποιαδήποτε αιτία, ενώ η follow-up παρακολούθηση 10-15 χρόνια μετά έδειξε πως η κατανάλωση σε 
μεγάλες ακόμη ποσότητες δεν παρουσίασε συνάφεια με ανεπιθύμητες ενέργειες για την υγεία της καρδιάς.
Η μεγαλύτερη έρευνα που μελέτησε την επίδραση του καφέ στην καρδιαγγειακή υγεία σε πληθυσμό χωρίς διαγνω-
σμένη καρδιοπάθεια, σύμφωνα με την επικεφαλής ερευνήτρια Δρ. Judith Simon από το Κέντρο Καρδιαγγειακής Υγείας 
του Πανεπιστημίου, συμπεριέλαβε 468,629 συμμετέχοντες από τη βρετανική Βιοτράπεζα με διάμεση ηλικία τα 56,2 
έτη και γυναίκες κατά 55,8%. Το πληθυσμιακό δείγμα διακρίθηκε σε τρεις ομάδες σύμφωνα με την καθημερινή κατα-
νάλωση καφέ σε όσους έπιναν σπάνια (22,1%), με μέτρια κατανάλωση (0,5-3 κούπες τη μέρα, 58,4%) και υψηλή (πάνω 
από 3 κούπες, 19,5%).
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέτρια κατανάλωση συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε 

αιτία κατά 12%, από καρδιαγγειακή νόσο κατά 17% και από εγκεφαλικό επεισόδιο κατά 21%. Οι ερευ-
νητές συνεκτίμησαν παράγοντες πιθανής επιρροής όπως ηλικία, φύλο, βάρος, ύψος, κάπνισμα, 

σωματική δραστηριότητα, υπέρταση, διαβήτης, επίπεδα χοληστερόλης, κοινωνικοοικο-
νομική κατάσταση και μέση κατανάλωση αλκοόλ, κρέατος, τσαγιού, φρούτων και 

λαχανικών.
Η θετική επίδραση του καφέ επιβεβαιώθηκε και από την πλέον εγγυημένη 

μέθοδο της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς (MRI) σε 30.650 συμμετέχο-
ντες κατά τη follow-up μελέτη 11 χρόνια, η οποία αποτύπωσε την καλύτερη 
κατάσταση για τους καταναλωτές καφέ τόσο αναφορικά με το μέγεθος της 
καρδιάς όσο και της λειτουργίας, τα οποία το ρόφημα φάνηκε να προ-
φυλάσσει από τις επιπτώσεις του γήρατος. Αυτές οι θετικές αλλαγές στη 
δομή και τη λειτουργία της καρδιάς ενδεχομένως να επεξηγούν και τα 
οφέλη από την πρόσληψη καφέ, ανέφερε η Δρ. Simon.

Η πρωινή συνήθεια που μειώνει κατά 21% τον 
κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου

υγεία
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Οκτώ «εξωφρενικές» θεωρίες συνωμοσίας που αποδείχτηκε ότι 
ήταν πραγματικότητα

Κυριαρχούν οι μυστικές υπηρεσίες...

Ο
ι θεωρίες συνωμοσίας, ως γνωστόν, ασκούν 
ιδιαίτερη γοητεία σε ευρύ κοινό, καθώς, πο-
λύ συχνά, φαίνεται πως είναι πολύ πιο εύκολο 
κάποιος να αποδώσει την ευθύνη για τα κα-

κώς κείμενα του κόσμου και της κοινωνίας σε σκοτεινά 
κέντρα αποφάσεων παρά σε πολύπλοκα και πολυπολικά 

δαιδαλώδη συστήματα. 
Ωστόσο, θα ήταν τουλάχιστον βιαστικό να σπεύδει κανείς 
να τις απορρίψει, καθώς, όπως αποδεικνύεται, κάποιες 
οι οποίες στην αρχή φαίνονταν εξωφρενικές, τελικά απο-
δείχτηκε ότι ήταν αλήθεια. Ακολουθούν δέκα εξ αυτών:

Οι μαζικές ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις της 
NSA. 
Κάποιοι τις θεωρούσαν απλά ακραίες συνωμοσιολογίες 
ή ευφάνταστα σενάρια που βρίσκει κανείς στην τηλεό-
ραση, το σινεμά και τη λογοτεχνία, και κάποιοι πίστευαν 
ότι ήταν απλά «κοινό μυστικό». Ακολούθησαν οι αποκα-
λύψεις που έγιναν στο πλαίσιο της υπόθεσης Σνόουντεν 
συντάραξαν όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι κάποιες 
φορές η πραγματικότητα ξεπερνά όντως τη φαντασία.

 Χρηματισμός μάρτυρα για πλαστή κατάθεση 
από τη CIA
 Η Ναγιρά αλ Σαμπάχ από το Κουβέιτ κατέθεσε το 1990 
στην αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ότι είχε δει 
η ίδια προσωπικά Ιρακινούς στρατιώτες να εισβάλλουν 
σε κουβεϊτιανά νοσοκομεία και να βγάζουν μωρά από τις 
θερμοκοιτίδες, πετώντας τα στο έδαφος για να πεθάνουν 
από το κρύο. Η κατάθεσή της επηρέασε την αμερικανική 
κοινή γνώμη εν όψει του Πολέμου του Κόλπου. Το 1992 
ωστόσο, δημοσιογράφος των NY Times ανακάλυψε ότι η 
ιστορία της ήταν φτιαχτή και η ίδια είχε πληρωθεί- με τη 
CIA να πληρώνει ακόμα και για μαθήματα υποκριτικής, 
προκειμένου να είναι πειστική.

Το περιστατικό στον Κόλπο του Τονκίν
Ο Αμερικανός πρόεδρος Λίντον Τζόνσον ανακοίνωσε ότι 
τον Αύγουστο του 1964, στα νερά μεταξύ του Βιετνάμ 
και του Χαϊνάν, αμερικανικά πολεμικά είχαν δεχτεί την 
επίθεση βορειοβιετναμέζικων σκαφών, με αποτέλεσμα 
τον θάνατο κάποιων Βιετκόνγκ. Ακολούθησε η έναρξη 
του πολέμου του Βιετνάμ. Ωστόσο, αν και πρώτο περι-
στατικό, στις 2 Αυγούστου, είχε πραγματικά λάβει χώρα, 

δεν ίσχυε το ίδιο για το περιστατικό της 4ης Αυγούστου, 
κάτι που επιβεβαίωσε το 2003 ο πρώην υπουργός Άμυ-
νας, Ρόμπερτ Μακναμάρα, και – το 2005- ειδική ιστορική 
μελέτη της NSA.

Επιχείρηση Paperclip
 Μία από τις πιο διαβόητες επιχειρήσεις των αμερικα-
νικών μυστικών υπηρεσιών στο τέλος του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου, αποσκοπούσε στη «σιωπηλή» 

στρατολόγηση επιστημόνων των Ναζί για να συνεχίσουν 
να εργάζονται πάνω στα αντικείμενά τους στις ΗΠΑ, με 
αλλαγμένα ονόματα και στοιχεία. Ίσως η πιο γνωστή 
φυσιογνωμία ήταν αυτή του Βέρνερ φον Μπράουν, του 
«εγκεφάλου» πίσω από τους πυραύλους V-2, ο οποίος 
και έγινε μετέπειτα ο «πατέρας» του προγράμματος 

«Απόλλων». 

Αμίαντος 
Ένα φυσικό υλικό με εξαιρετικά χρήσιμες ιδιότητες, 
είναι πυρίμαχο και χρησιμοποιούνταν ευρέως σε στολές 
πυροσβεστών, οδηγών αγώνων ταχύτητας κ.α, ενώ ήταν 
γνωστό και κατά την αρχαιότητα. Ωστόσο, αν και κατά 
την αρχαιότητα ήταν γνωστό ότι ήταν επικίνδυνο, ένα 
«μυστήριο» ιστορικό αναφορών καρκίνων είχε απορρι-
φθεί από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνταν πάνω 
στον τομέα. Αυτό άλλαξε το 1990, όταν το μπαράζ μηνύ-
σεων και αγωγών εναντίον τους άρχισε να αποδίδει.

ΜΚ-ULTRA
Ένα απόρρητο πρόγραμμα της CIA, το οποίο θεωρείται 
ότι είχε ως στόχο την ανάπτυξη τεχνικών ελέγχου του νου 
και την ανακάλυψη ενός «ορού της αλήθειας» για χρήση 
σε Σοβιετικούς κατασκόπους, που περιελάμβανε ευρεία 
πειράματα LSD. Αν και ακουγόταν πολύ ακραίο για να 
είναι αληθινό, όπως έγινε γνωστό, πειράματα είχαν γίνει 
σε κάποιες περιπτώσεις χωρίς να το ξέρουν οι συμμετέ-
χοντες και είχαν αποτέλεσμα θανάτους.

Επιχείρηση Mockingbird 
Από τη δεκαετία του 1950 μέχρι το 1970, η CIA χρηματο-
δοτούσε σειρά δημοσιογράφων από ΜΜΕ για να προω-
θούν προπαγάνδα της- με την εν λόγω δραστηριότητα να 
επεκτείνεται ακόμα και στο σινεμά σε κάποιες περιπτώ-
σεις. Η επιτυχία της ήταν τόση, που τα αποτελέσματά της 
επεκτάθηκαν και στα διεθνή ΜΜΕ, επηρεάζοντας τα διε-
θνή δρώμενα. Η ύπαρξη της επιχείρησης αποκαλύφθηκε 
το 1975. 

Επιχείρηση Gladio 
Η νατοϊκή επιχείρηση για τη δημιουργία ενός ανεξάρτη-
του σκιώδους δικτύου στην Ευρώπη, και ειδικότερα στην 
Ιταλία, που θα συνέχιζε την αντικομμουνιστική αντί-
σταση σε περίπτωση σοβιετικής εισβολής. Εξελίχθηκε σε 
ένα, σε μεγάλο βαθμό εκτός ελέγχου, πρόγραμμα «μαύ-
ρων» επιχειρήσεων, με δολοφονίες και ενέργειες τρομο-
κρατικού χαρακτήρα.

ιστορίες
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Εύκαμπτες πολιτικές 
ιδεολογίες… 

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

Δ
εν έχουν όρια οι αλλεπάλληλες με-
ταπηδήσεις των ταγών της εξουσί-
ας, που εν ονόματι της πολυπόθη-
της καθέδρας αναθεωρούν πλήρως 

πολιτικά πιστεύω και θεμελιώδεις ιδεολογί-
ες… 
Διόλου ασυνήθες το φαινόμενο, οι εντολο-
δόχοι της λαϊκής ετυμηγορίας να διαμορφώ-
νουν την πολιτική τους άποψη στους κόλπους 
του αντιπολιτευόμενου στρατοπέδου. Κάπως 
έτσι πορεύονται οι πλείστοι των εξουσια-
στών, ορισμένοι εκ των οποίων με τοιαύτη 
τακτική έμελλε να γράψουν τη δική τους ιστο-
ρία.
Ο Pierre Elliott Trudeau, ταγμένος Σοσιαλ-
δημοκράτης, κατέστη τελικά ο δημοφιλέ-
στερος Φιλελεύθερος πρωθυπουργός του 
Καναδά... Ο Stephen Harper  ξεκίνησε την 
πολιτική του καριέρα με την Οργάνωση Νεο-
λαίας του Φιλελεύθερου κόμματος, μετεπή-
δησε στη Συμμαχία Canadian Alliance για να 
καταλήξει αρχηγός του  Συντηρητικού κόμ-
ματος και εν συνεχεία πρωθυπουργός... Ο 
Thomas Mulcair πριν μεταπηδήσει στο Ομο-
σπονδιακό Νεοδημοκρατικό κόμμα χρημά-
τισε Υπουργός Περιβάλλοντος στην επαρχι-
ακή Φιλελεύθερη κυβέρνηση Jean Charest... 
Ο Jack Layton, πρώην αρχηγός του NDP, είχε 
ηγηθεί της Νεολαίας του Φιλελεύθερου κόμ-
ματος... 
Η πρώην Συντηρητική πρωθυπουργός Kim 
Campbell υπηρέτησε επί μακρόν το κόμμα 
των Social Credit… 
O Ralph Klein, Συντηρητικός πρωθυπουρ-
γός της Alberta, άρχισε την πολιτική του 
καριέρα με το Φιλελεύθερο κόμμα... Ο Bob 
Rae, πρώην Νεοδημοκράτης πρωθυπουρ-
γός του Ontario, βρήκε ασφαλές καταφύγιο 
στους Φιλελεύθερους… 
Ο Rene Levesque, αυτονομιστής πρωθυ-
πουργός του Κεμπέκ, πολιτεύτηκε αρχικά 

με το Φιλελεύθερο κόμμα, μετεπήδησε  στο 
Mouvement Souveraineté - Association για 
να ιδρύσει αργότερα το αποσχιστικό Parti 
Quebecois... «Εύκαμπτη» ιδεολογία είχε και 
ο Lucien Bouchard, εξ ανάγκης Συντηρητικός, 
ο οποίος με την αποχώρησή του ίδρυσε το 
αυτονομιστικό Bloc Quebecois για να κατα-
λήξει πρωθυπουργός στο επαρχιακό Parti 
Quebecois...
Ο Jean Charest υπηρέτησε τον Συντηρητικό 
χώρο ως αρχηγός για να χριστεί εν συνεχεία 
πρωθυπουργός του Κεμπέκ με το Φιλελεύ-
θερο κόμμα...
Ο Andrew Scheer συμμετείχε στο κόμμα των 
Canadian Alliance μέχρι που  συγχωνεύτηκε 
με το Συντηρητικό…
Ο Gordon Wilson, αρχηγός των Φιλελευθέ-
ρων της Βρετανικής Κολομβίας, παραιτήθηκε 
για να δημιουργήσει το κόμμα Democratic 
Alliance, ενώ αργότερα  διεκδίκησε την αρχη-
γία του Νεοδημοκρατικού κόμματος… 
O Gilles Duceppe, δις αρχηγός του Bloc 
Quebecois, υπήρξε βασικό στέλεχος του 
Μαρξιστικού Λενινιστικού κόμματος. Επα-
νειλημμένα διεκδίκησε ανεπιτυχώς την αρχη-
γία    του Parti Quebecois... Ο αρχηγός του 
Action Democratique du Quebec Mario 
Dumond, είχε πρωτίστως ηγηθεί της Οργά-
νωσης Νεολαίας του Φιλελεύθερου κόμμα-
τος... 
Ο αμφιλεγόμενος Maxime Bernier, πρώην 
Υπουργός των Tories, ίδρυσε το People’s 
Party του οποίου και ηγείται… Η πρώην 
αρχηγός των «Πρασίνων» Elisabeth May, 
υπήρξε υποψήφια με το οικολογικό Small 
Party... Ο Yves-Francois Blanchet, πρώην 
Υπουργός του Parti Quebecois μετεπήδησε 
στο Ομοσπονδιακό Bloc Quebecois, όπου 
ηγείται σήμερα...
Ο σημερινός πρωθυπουργός του Κεμπέκ, 
Francois Legault, ιδρυτής του Coalition 
Avenir Quebec, υπήρξε υπουργός της κυβέρ-
νησης Parti Quebecois… 
Ο νυν πρωθυπουργός τέλος, Justin Trudeau, 
στην αρχή της πολιτικής του καριέρας ταυτί-
στηκε απόλυτα με τις θέσεις των αποσχιστι-
κών κομμάτων δηλώνοντας ότι η ανεξαρτη-
σία του Κεμπέκ είναι απολύτως εφικτή… 
Έδρανα έχουν κατά καιρούς αλλάξει και 
πάμπολλοι άλλοι επώνυμοι βουλευτές και 
βουλευτίνες... 
Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι οι άλλοτε ιδε-
ολογικές δεσμεύσεις έχουν πλέον καταστεί 
εντελώς ανύπαρκτες. Η δίψα για εξουσία, 
η αναζήτηση πρόσκαιρων ευκαιριών και ο 
σκοπός που «αγιάζει» τα μέσα (και τα κόμ-
ματα) θεωρούνται συνήθη πλέον φαινόμενα 
στον σημερινό σκληρό και λίαν ανταγωνι-
στικό πολιτικό χώρο...

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News
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O Γοργορό-φτερος 
ΕΥΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΝΟΥ 

Ο 
Αργύρης ξύπνησε  από τις φωνές 
της μητέρας του. Ειχε γίνει συνήθειο 
πια. Το ρολόι χτυπούσε ασταμάτη-
τα:

- Σήκω παιδί μου, η ώρα πήγε εφτά. Δεν 
ακούς το ξυπνητήρι σου, θα αργήσεις πάλι στο 
σχολείο.
Το πρωινό ξύπνημα δεν ήταν ότι καλύτερο για 
το μικρό Αργύρη. Είχε γίνει συνήθεια να αργεί 
πλέον όλες τιs πρώτες ώρες. Πράγμα που δε 
χαροποιούσε ιδιαίτερα ούτε τους γονείς του, 
ούτε τη δασκάλα του. 
Σηκώθηκε αμέσως από το κρεβάτι του, πλύ-
θηκε, ντύθηκε και μπήκε σα σίφουνας στη 
κουζίνα, πήρε τη τσάντα του, άνοιξε την 
εξώπορτα, καβάλησε το ποδήλατο του και 
βουρρρρρρ   για το σχολείο. 
- Αργύρηηη, το κολατσιο σου, μάταια 
φώναζε η μητέρα του,  ήταν ηδη μακριά για να 
την ακούσει.
Η κυρία Κατερίνα, η δασκάλα του Αργύρη, 
δεν ήταν και τόσο χαρούμενη, όταν τον είδε 
να μπαίνει στη τάξη λίγο πριν χτυπήσει το κου-
δούνι για διάλειμμα.
- Αργύρη, είναι η ένατη φορά που αργείς 
στο μάθημα μου. Θα μείνεις μετά στο σχολείο 
για μια ώρα παραπάνω, να γράψεις τιμωρία.
Το στομάχι του μικρού γουργούριζε υπερβο-
λικά, δεν είχε προλάβει να φάει το πρωινό του 
και το σώμα του τώρα παραπονιόταν, επιπλέον 
είχε και την τιμωρία και έπρεπε να πάει νωρίς 
στο σπίτι. Πότε θα τα προλάβαινε όλα ; Είχε 
κανονίσει με τη παρέα, να βρεθούν για ποδό-
σφαιρο. Ηταν και ο τερματοφύλακας….
- Αργύρη, έρχεσαι αργά, και μπαίνεις και 
με το ποδήλατο στη τάξη. Παιδί μου εσύ, δεν 
είσαι καλά. Θα ήθελα να μιλήσω στους γονείς 
σου αύριο, είπε πάλι η δασκάλα. 
Αυτή η κουκουβάγια είναι ικανή να με κρατή-
σει στο σχολείο μέχρι να γεράσω, σκέφτηκε 
ο Αργύρης. Βγαίνοντας στο προαύλιο, για να 
αφήσει το ποδήλατο του. Είχε ήδη χτυπήσει 
το κουδούνι, κι όλα τα παιδιά έβγαιναν από 
τις τάξεις του, για διάλειμμα, αυτός έμπαινε 
στη τάξη και ξεκίνησε  να γράφει τη τιμωρία. 
Έπρεπε να γράψει καμιά διακοσαριά φορές, 
«δεν θα αργήσω ξανά, να έρθω στο σχολείο».
Η Φιλιώ μπήκε στη τάξη, παρέα με το Πέτρο. 
Είδαν τον Αργύρη στο θρανίο του να γράφει 
και κατάλαβαν ότι πάλι εχει πάρει τιμωρία. 
Μήπως πρέπει να πεις στους γονείς σου, να 
σου αγοράσουν κι άλλο ξυπνητήρι, είπε η 
Φιλώ ή έστω ένα σκυλί, πρόσθεσε ο Πέτρος.
Ο Ηρακλής, το σκυλί μου  με ξυπνάει, πρωι 
πρωι, γλύφοντας τις πατούσες μου, στην αρχή 
με γαργαλάει, αλλα τουλάχιστον σηκώνομαι 
….
Εεε Πέτρο, ξέχασες ότι είναι αλλεργικός ο 
Αργύρης στα ζώα; 
Σωστά, το είχα ξεχάσει, παρόλα αυτά  επιμένω 
ότι χρειάζεται ένα δεύτερο ξυπνητήρι…

Παιδιά, παιδιά μη τσακώνεστε, λογαριάζετε 
μήπως χωρίς το ξενοδόχο ; Μπορώ να έχω 
άποψη μια και εγω έχω το πρόβλημα ; είπε ο 
Αργύρης.
Θα προσπαθήσω να ξυπνάω πιο νωρίς, και 
δε θα διαβάζω μέχρι αργά τις περιπέτειες του 
σούπερ Ήρωα, αλλά είναι τόσο συναρπαστικά 
όλα αυτά τα πράγματα που κάνει. 
Δε μπορώ να κοιμηθώ μετά, θα ήθελα τόσο 
πολύ να του μοιάσω. Με φαντάζομαι με τα 
σούπερ πέδιλα όταν τα φορώ, και σκέφτομαι 
το μέρος που θέλω να πάω, ευθύς βρίσκομαι 
εκεί και μετά ακούω κάποιον να φωνάζει βοή-
θεια και…. 
- Κουραφέξαλα. Παιδί μου εσύ έχεις σοβαρό 
πρόβλημα και δε σου χρειάζεται ξυπνητήρι 
αλλά γιατρός. Να του μοιάσεις, αυτός παιδάκι 
μου, είναι ένα κινούμενο σχέδιο. Ένας χάρτινος 
ήρωας. Σε τι να του μοιάσεις. Όλα  αυτά που 
διαβάζεις είναι ψέματα. …τον διέκοψε η Φιλιώ.
- Δεν καταλαβαίνεις, τι περιμένει κανείς , 
από εσένα που νομίζει ότι τα αγόρια ενδιαφέ-
ρονται μόνο για το ποδόσφαιρο, επειδή κλω-
τσάμε τη μπάλα..
- Γιατί, για αυτό δεν παίζετε συνέχεια, σας 
αρέσει να κυνηγάτε ένα στρόγγυλο πράγμα, 
που ποτέ δε κατάλαβα, τι του βρίσκετε..
- Είσαι χαζή, το ποδόσφαιρο είναι ένα ομα-
δικό παιχνίδι. Ο καθένας έχει μια θέση, και 
βοηθάει το συμπαίκτη του, για ενα σκοπό, να 
βάλει αυτό το στρογγυλό πράγμα, όπως λές 
στα δίχτυα της αντίθετης ομάδας, αυτό εγώ το 
λέω στρατηγική.
- Ελατέ τώρα , παμε, τους διεκοψε ο 
Πέτρος, χτύπησε το κουδούνι και πρέπει να 
μπούμε στις τάξεις μας. Δε πρέπει να πάρει κι 
άλλη τιμωρία ο Αργύρης.
Τα παιδιά έφυγαν κι έμεινε ο Αργύρης μόνος 
στη τάξη να ζωγραφίζει τον σούπερ ήρωα του, 
ξεχνώντας την τιμωρία του και τη δασκάλα …
έξαφνα το ανθρωπάκι με τα φτερωτά πέδιλα 
που είχε κάνει στο χαρτί, άρχισε να του χαμο-
γελάει.
Ο Αργύρης έτριψε τα μάτια του, νομίζοντας ότι 
κάτι έχουν, κι όμως όχι..πράγματι το ανθρω-
πάκι του χαμογελούσε και του μιλούσε κιόλας.
- Ελα, μαζί μου Αργύρη, είπε το ανθρωπάκι 
της ζωγραφιάς και τον τράβηξε από το χέρι.
Ο Αργύρης βρέθηκε ανάμεσα σε χαρτιά και 
χρώματα και σ ένα τόπο παράξενο, με το 
ανθρωπάκι με τα φτερωτά πέδιλα να του κρατά 
το χέρι. 
- Μη φοβάσαι, Αργύρη. Ακουσα την επιθυ-
μία σου και αποφάσισα να την πραγματοποι-
ήσω!
- Μα ποιος είσαι; Δε μπορεί να συμβαίνει 
αυτό;  Νομίζω ότι πετάμε …
Όχι δε μπορεί να είναι αλήθεια, τώρα θα 
ανοίξω τα μάτια μου και θα είμαι πάλι στην 
τάξη μου, με τους συμμαθητές μου και τη Κου-
κουβάγια στην έδρα.

Οσο όμως κι αν ανοιγόκλεινε τα μάτια του, 
τίποτα δεν άλλαζε. Η Ζωγραφιά του με τα φτε-
ρωτά πέδιλα, τον κρατούσε από το χέρι και τον 
οδηγούσε σε άγνωστα μέρη, που είχαν μια 
όψη εξωτική, από ψηλά έβλεπε τη θάλασσα  
που είχε ένα χρώμα βιολετί και τα βουνά  είχαν 
ροζ κορυφές κι όχι άσπρες. Ολόγυρα πετού-
σαν κι άλλοι  που έμοιαζαν με τη ζωγραφιά του 
κι όλοι είχαν πράσινα φτερωτά πέδιλα.
- Μα που βρίσκομαι επιτέλους; αναρωτή-
θηκε πάλι ο Αργύρης.
- Είμαι ο Γοργο-Φτερος, ο αρχηγός της 
φυλής των ηρώων με τα γρήγορα πράσινα φτε-
ρωτά πέδιλα.
- Είστε σούπερ – ήρωες λοιπόν;
- Μπορείς να το πεις κι έτσι. Είμαστε οι 
εκλεκτοί.
- Τι σημαινει εκλεκτοί ; ρώτησε ο Αργυρης. 
- Θα πηγαίνουμε όπου μας έχουν ανάγκη. 
Θα πρέπει να ορκιστούμε σε κάτι πολυ σημα-
ντικό και να εχουμε και μια στολή. 
- Μα σε τι θα ορκιστούμε; Μπορούμε και 
στις μπίλιες και στα παιχνίδια μας ;
- Μα ναι φυσικά. Τότε ακου καλή μου 
ζωγραφιά.
Ορκιζόμαι στις μπίλιες που ειναι οι καλυτε-
ροι φίλοι μου και στα στρατιωτάκια μου,  οτι 
απο δω και στο εξής θα τρέχω σε όποιον με 
χρεαιστει στο σχολείο, κανένα παιδι δε θα 
πληγωθεί, ούτε θα νιώσει άσχημα στην ώρα 
του διαλλειματος η την ώρα του μαθηματος. 
Ακόμα κανενας ηλικιωμένος δε θα κινδυνεύει 
από τους τρελλούς «ραλιστες» που τρεχουν 
καθημερινά στους δρόμους. 
Ορκίζομαι, ορκίζομαι κι εγω στα ζωηρά χρώ-
ματα και σε ολα τα μπλοκ ζωγραφικής.
Ειδάλλως εαν καποιος ή καποιοι τολμήσουν να 

πειράξουν τους αδύναμους μαθητές, θα πέσει 
η αόρατη καρπαζια. 
Ναι, ναι ορκιζομαι, θα πεσει η αόρατη καρ-
παζια.
Ο Αργύρης ζωγράφισε ενα χέρι ακριβώς δίπλα 
από τη ζωγραφιά του κι αφού έγινε η απαραί-
τητη χειραψία, για να σφραγιστεί η συμφω-
νία τους.
Η Ζωγραφιά πήδηξε και πάλι εξω από το χαρτί 
και πήρε και τον Αργυρη μαζι της. Ο αργύρης 
πλέον φορούσε μια ολοσωμη  γκρι και ασημι 
στολή, μεμια μάσκα.Πεταξαν μαζι προς αγνω-
στη κατευθυνση. 
Πολλοί όμως λένε ότι από την εξαφάνιση του 
Αργύρη κι επειτα, στα σχολεια όλης της χώρας, 
επικρατει ειρηνη και σεβασμός. Τα παιδιά ζουν 
αρμονικά. Καποιες στιγμές εχουν ακουστεί για 
καποια παράξενα συμβάντα, όπως αόρατες 
καρπαζιές πεφτουν σε καποιους απροσάρμο-
στους  στην τάξη και στους νταήδες της ζωή  
αλλά για την ώρα δεν υπάρχουν επίσημα στοι-
χεία. Ακόμη και οι επιθεωρητές της Αστυνο-
μίας δήλωσαν άγνοια. 
Μερικές φορές όταν εχει καλό καιρό και 
κανένα σύννεφο στον ουρανό, αρκετες μαρ-
τυριές μιλούν για ενα παιδί που πετάει με 
μια τεραστια ζωγραφιά πιασμένοι χέρι – 
χέρι  κανόντας στριφογυριστες τούμπες στον 
αερα, αλλά εγω δεν ημουν παρούσα οπότε δε 
μπορώ να πω εαν είναι  αλήθεια η ψεμματα !!!!
Και η παρέα του Αργύρη καθώς και ο ίδιος 
τηρούν σιγή ιχθύος για αυτά τα περιστατικά 
και ξεκίνησαν και τις καλοκαιρινές διακοπές 
τους, οπότε όλα αυτά θα παραμέινουν ενα 
άλυτο μυστήριο ή μήπως οχι;;;
Κι εζησαν αυτοί καλά κι εμείς ακομη καλύτερα.
Τελος

ΕΥΓΕΝΙΚΟΙ ΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ, ΗΘΕΛΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΣΤΗΝ 
ΥΛΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΜΑΣ ΜΙΑ ΣΤΗΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ, 
ΩΣΤΕ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΜΑΜΑΔΕΣ, ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΕΧΟΥΝ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΑ 
ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΑΝ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ, 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Η ΕΓΓΟΝΑΚΙΑ ΤΟΥΣ 
ΟΜΟΡΦΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ Η 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΥΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟY. 
ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ.

Η Εύα Πετροπούλου- Λιανού, γεννή-
θηκε στο Ξυλόκαστρο, στην Ελλάδα.
Αρχικά αγάπησε την Δημοσιογραφία 
και το 1994 εργάστηκε ως δημοσιο-
γράφος στην Γαλλική εφημερίδα «Le 
Libre Journal» αλλά η αγάπη της για 
την Ελλάδα την κέρδισε και επέστρεψε 
το 2002.
Έχει εκδώσει βιβλία και eBooks : «Εγώ        

και ο άλλος μου εαυτός, η σκιά μου» 
εκδόσεις Σαίτα, «Η Ζεραλντίν και το 
ξωτικό της Λίμνης»  σε Αγγλικά - Γαλ-
λικά, καθώς «Η Κόρη της Σελήνης» , 

στην 4η έκδοση, σε Ελληνικά – Αγγλικά, 
εκδόσεις Οσελότος. Το έργο της έχει 
συμπεριληφθεί στην Ελληνική Εγκυ-
κλοπαίδεια Χάρη Πάτση, σελ. 300. 
Τα βιβλία της έχουν εγκριθεί από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
Κύπρου, για τη βιβλιοθήκη Μαθητή 

και Δασκάλου. Τα νέα της βιβλία, «Η Νεραιδοαμαζόνα η Μυρτιά» αφιερωμένο στην 
Μυρτώ με αναπηρία, και «Λευκάδιος Χέρν, Μύθοι και Ιστορίες της Άπω Ανατολής», 
εικονογραφημένο από την Ζωγράφο τεχνικής Sumi-e Ντίνα Αναστασιάδου, κυκλο-
φορούν το 2019. Πρόσφατα εξέδωσε το βιβλίο της, “The Adventures of Samurai 
Nogasika-san “στην αγγλική γλώσσα από τον εκδότικο οικο OntimeBooks, έδρα 
Αγγλία. 
Συνεργάζεται με το ηλεκτρονικό Λογοτεχνικό περιοδικό The poet magazine. 
Eιναι συνεργατιδα του International Literary Union με έδρα την Αμερική. Συνεργάζε-
ται για την προώθηση της λογοτεχνίας και προβάλλει το έργο των Ελλήνων ποιητών. 
Η Εύα είναι μέλος του « Association Alia Mundi Σερβία », της «Διεθνης Εταιρείας 
Συγγραφέων και Καλλιτεχνών Ελλάδας “ και της “ Εταιρίας Γραμμάτων και Τεχνών 
Πειραιά “ καθώς και της Εταιρίας Κορινθίων Συγγραφέων.
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
1ος Όροφος, ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, 
2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΣΑΛΟΝΙ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ, ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑ ΣΤΗΝ 

ΘΑΛΑΣΣΑ, 70 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
416-895-9372 (ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ κ. ΜΑΪΚ)

Ή ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΗΝ κα ΑΝΝΑ

01130 6947300677

Τι Φταίει; 

Γιατί τα παράπονα, οι θυμοί οι εξά-
ψεις; Η κοινωνία συνήθως εἶναι 
κατ’ εἰκόνα τῶν ἀνθρώπων, ποὺ 
τὴν ἀποτελοῦν. Καλή, ὅταν καὶ 

οἱ ἄνθρωποι, ποὺ τὴν διευθύνουν εἶναι 
καλοί. Δικαία, ἂν ἐμεῖς ὅλοι, ἀγαποῦμε 
τὴ δικαιοσύνη καὶ ζοῦμε δίκαια. Ηθική, 
φιλάνθρωπη, μὲ ἀνώτερα καὶ ὑψηλὰ ἰδα-
νικά, ἐφ᾽ ὅσον τὰ μέλη της ἐμφοροῦνται 
ἀπὸ τὰ ἰδεώδη τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς. 
Συνήθως ὅμως τί γίνεται; Οἱ πολλοὶ τὰ 
βάζουν μὲ τὴν ἀνώνυμη, τὴν ἀπρόσωπη 
κοινωνία. «Τί παληο κοινωνία εἶναι 
αὐτή...», λένε καὶ ξαναλένε. «Τί περιμέ-
νεις ἀπὸ μιὰ τέτοια κοινωνία!...» προσθέ-
τουν ἄλλοι. Κι ἀρχίζουμε τὸ κατηγορητή-
ριο, αὐστηρό, ἀμείλικτο. 
Σκεφθήκαμε ὅμως ποτὲ ὅτι κατηγορῶ-
ντας τὴν κοινωνία, κατηγοροῦμε, χωρὶς 
νὰ τὸ καταλαβαίνουμε καὶ τὸν ἑαυτό μας; 
Διότι ὅσα κακὰ καὶ ἐλεεινὰ καὶ ἄθλια 
παρουσιάζει ἡ κοινωνία, δὲν τὰ γέννησε 
μόνη της, δὲν ἀνεπήδησαν ἔτσι ἀπρόοπτα 
μονάχα τους. Οἱ ἄνθρωποι, ποὺ τὴν ἀπο-
τελοῦν, τὰ ἔφεραν, αὐτοὶ τὰ διέπραξαν ἢ 
τὰ ἀνέχθηκαν.
θὰ πῆτε, ὅτι δὲν φταῖνε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, 
οὔτε εἶναι ὑπεύθυνοι ὅλοι γιὰ τὶς τόσες 
ἀθλιότητες, ποὺ παρατηροῦμε καθημε-
ρινά. Τὸ περίεργο βέβαια εἶναι ὅτι καταγ-
γέλλουν τὴν κακὴ κοινωνία καὶ ἐκεῖνοι 
ποὺ μὲ τὴ συμπεριφορά τους, τὰ ἔργα τους, 
τὰ λόγια τους, συντελοῦν στὴν κατάπτωσί 
της. Καὶ θεωροῦν τὸν ἑαυτό τους ἀθῶο..
«Ας μιλήσουμε πιὸ συγκεκριμένα. Ὑπάρ-
χουν ἐργαζόμενοι, ποὺ παίρνουν ἡμερομί-
σθια ἢ μισθοὺς πείνας. Προσφέρουν ἐργα-
σία, ἀλλὰ δὲν ἀμείβονται δίκαια. Φταῖ-
χτες γιὰ τὴν ἀδικία αὐτὴ εἶναι οἱ ἐργοδό-
τες εἴτε κράτος εἴτε ἄτομα εἶναι αὐτοί.
Γίνεται ἐκμετάλλευσις ὑλική, ἠθικὴ τοῦ 
ὀρφανοῦ, τῆς χήρας, τῆς φτωχῆς κόρης, 
ποὺ ἔχει ἀνάγκη ἐργασίας, γιὰ νὰ βοη-
θήση τὸν ἄρρωστο πατέρα καὶ τὴν ἀνή-
μπορη μητέρα. ̓́ Ενοχοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ 
δὲν νοιώθουν μέσα τους συμπάθεια, ἔλεος 
καὶ μάλιστα ἁγνὴ ἀγάπη πρὸς τὸν δυστυ-
χοῦντα συνάνθρωπο.
Σὲ συκοφαντοῦν, σὲ παραμερίζουν καὶ 
σοῦ παίρνουν τὴ θέσι, σὲ ρίχνουν ἀπὸ τὸ 
ἀξίωμα, ποὺ ἀπέκτησες μὲ τὴν ἀξία σου, 
σὲ ὁδηγοῦν ἄδικα στὰ δικαστήρια. ̓ Αλλὰ 
πῶς γίνεται αὐτὸ τὸ ἀπάνθρωπο; Διότι 
ὑπάρχουν γύρω μας ἄνθρωποι, μέλη 
αὐτῆς τῆς κοινωνίας στὴν ὁποία ζοῦμε, 
χωρὶς συνείδησι, χωρὶς αἴσθημα τιμιότη-
τος, κακοί, μοχθηροί, ποὺ ζητοῦν μὲ τὴν 

ἀτιμία νὰ ἀνέλθουν, νὰ εὐδοκιμήσουν. Τὸ 
ἴδιο συμβαίνει μὲ τὶς ἠθικὲς παρεκτροπές, 
μὲ τὰ ἐγκλήματα, μὲ τὶς πράξεις βίας, καὶ 
μὲ τὰ τόσα ἄλλα ἔκτροπα, ποὺ κατακλύ-
ζουν τὴ σημερινὴ κοινωνία.
«Παληοκοινωνία»! ̓Ασφαλῶς. ̓Αλλὰ φταῖ-
χτες εἶναι τα μέλη της, που στερούνται 
ἠθικῶν θεμελίων, ποὺ ἔχουν μορφώσει 
στρεβλό, πονηρὸ χαρακτῆρα, ποὺ ζοῦν 
«ὡς ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ».
θὰ πῆτε ἴσως: Γιατί ἡ κοινωνία τὰ ἀνέ-
χεται αὐτά; Γιατί τὰ ἐπιτρέπει; Γιατὶ δὲν 
λαμβάνει μέτρα, γιὰ τὸν περιορισμό τους 
καὶ γιὰ τὴν ἐξάλειψί τους; 
Πάλι ξαναρχόμαστε στὰ ἴδια. Διότι αὐτοὶ 
ποὺ νομοθετοῦν, οἱ ἄλλοι ποὺ εἶναι ἐντε-
ταλμένοι γιὰ τὴν τήρησι τῶν νόμων, γιὰ 
τὴν ἐπιβολὴ ποινῶν, ἄνθρωποι εἶναι. Καὶ 
ὅταν κάνουν τὸ καθῆκον τους μπορεῖ νὰ 
καταδικάσουν, νὰ φυλακίσουν, νὰ τιμω-
ρήσουν. Τὸν ἄνθρωπο ὅμως δὲν μποροῦν 
νὰ τὸν ἀλλάξουν. Τὸν ἄδικο, τὸν ἀνήθικο, 
τὸν ἐκμεταλλευτή, τὸν ἐγκλη ματία, ὅταν 
ἔλθη στὴ δικαιοσύνη, θὰ τὸν τιμωρήσουν, 
δὲν θὰ μεταβάλουν ὅμως τὸν χαρακτῆρα 
του, τὶς κακὲς συνήθειές του, τὰ ἐγκλημα-
τικά του ἔνστικτα.
Κοινωνία δικαία, ἠθική, φιλάνθρωπη, 
εὐνομουμένη ὑπάρχει, ὅταν ἀξιωματοῦ-
χοι, πολῖτες, ἐργαζόμενοι, ἐργοδότες, οἱ 
πάντες, ἐμπνέωνται ἀπὸ πνεῦμα ἀγά-
πης, ἀλληλοβοηθείας, τιμιότητος, ἠθι-
κῆς ἀκεραιότητος. Καὶ αὐτὸ τὸ πνεῦμα, 
τὸ ὑψηλό, τὸ ἀνώτερο, τὸ ἀληθινὰ θεῖο, 
δὲν τὸ ἐμπνέουν οἱ ἄψυχοι νόμοι. Τοὺς 
νόμους ἔχουν μυρίους τρόπους οἱ στρε-
βλοὶ ἄνθρωποι νὰ τοὺς καταπατήσουν καὶ 
νὰ τοὺς ἀχρηστεύσουν ἀκόμα. Τὸ καινούρ-
γιο αὐτὸ πνεῦμα, τὸ ἐμφυσᾶ στὰ ἄτομα, 
στὶς οἰκογένειες, στὶς κοινωνίες, ἡ πηγή 
του: Ὁ Σωτὴρ Χριστός. Ἐνθυμεῖσθε τί εἶπε 
στοὺς μαθητάς του, ὅταν ζητοῦσε ὁ καθέ-
νας τους τὴν πρωτοκαθε δρία, τὴν πρώτη 
θέσι, τὸ πιὸ μεγάλο ἀξίωμα καὶ νὰ παρα-
γκωνίση τοὺς ἄλλους; «Οὐκ οἴδατε ποίου 
πνεύματος ἐστέ». Καὶ προσέθεσε τὰ αἰω-
νίου ἀξίας, τὰ τόσο συντελεστικά, γιὰ μιὰ 
ἰδανικὴ κοινωνία, λόγια: «“Ος ἐὰν θέλῃ 
γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διά-
κονος καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι 
πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος» (Μάρκ. 
L’43-44).
῞Οσο ενωρίτερα νοιώσουμε βαθειὰ τὴ 
μεγάλη αὐτὴ ἀλήθεια, τόσο πιὸ γρήγορα 
θὰ γνωρίση ἡ ἀνθρωπότης καὶ θὰ ζήση 
στὸ βασίλειο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δικαιο-
σύνης.

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

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

 
  

 
 

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

Division of DFC Auto Group

Existing Audi customers may qualify 
for an additional 1% rate reduction.

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

The Fall for Audi Uptown Event is on now.

Get Finance and lease rates 
from 1.48%.

© 2021 Audi Canada. 1.48% finance rate available on select 2021 A4 models, $7,500 credit availalbe on select 2021 e-tron 55. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2021 A4/Q5/Q7 & 2022 Q3 models. *Lease a 2021 Audi A4 Sedan TFSI quattro komfort/2022 Q3 45 TFSI quattro/2021 Q5 45 TFSI quattro Komfort/2021 Q7 55 TFSI 
quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$75,000/Q5=$49,100/A4=$45,650/Q3=$40,950 (including $2,550 freight and PDI) at Q7=2.98%/Q5=2.98%/Q3=4.48%/A4=2.48% for 48 months, with monthly payments of Q7=$778/Q5=$498/month/A4=$418/mo./Q3=$198 Bi-weekly. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), 
Q7=$7,188/Q5=$4,888/A4=$5,558/Q3=$3,988 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 Q7=$44,522/Q5=$28,788/Q3=$25,063/A4=$25,647 (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. An additional 1% 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 last 90 days. 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 Colessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable and not redeemable for cash. Certain other conditions 
may apply. ‡Audi Care Service and Maintenance Package isavailable on select 2021 Audi Q7 models and is not a limited-time offer. Dealer participation is required. Audi Care is a comprehensive service and maintenance plan covering scheduled maintenance at 25,000 km, 40,000 km, 55,000 km, and 70,000km, available on all new and unregistered 2021 Audi Q7 models.Offer expires on September 30th, 2021, and is 
subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details.

2021 Audi A4 Sedan 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$5,558 down payment

Lease from

per month

Lease from

$418† 2.48%†

Audi Uptown
Fall Credit

$3,000
Includes

2021 Audi Q7 55 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$7,188 down payment

Lease from

per month

Lease from

$778† 2.98%†

Audi Uptown
Fall Credit

$3,000
Includes

Plus Get a 5-year/80,000km scheduled maintenance 
plan included

2021 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$4,888 down payment

Lease from

per month

Lease from

$498† 2.98%†

Audi Uptown
Fall Credit

$1,000
Includes

Plus Receive up to $7,500 in Audi Uptown Credit.
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Α
γαπητοί αναγνώστες της Hellas 
News, 
Πρώτα από όλα να εξηγήσω τι 
σημαίνει η λέξη «πανδημία». Ο 

όρος αυτός που προκύπτει από τις λέξεις 
πας (όλος) και δήμος (πληθυσμός), είναι επι-
δημία λοιμωδών ασθενειών που εξαπλώ-
νεται με γρήγορους ρυθμούς σε μια μεγάλη 
περιοχή (ήπειρο) ή σε παγκόσμια κλίμακα 
και απειλεί το σύνολο σχεδόν του πληθυ-
σμού. Μια επιδημική ασθένεια της οποίας ο 
αριθμός των νέων κρουσμάτων παραμένει 
σταθερός με την πάροδο του χρόνου (στα-
θερή επίπτωση) δεν θεωρείται πανδημία. 
Επιπλέον, οι πανδημίες γρίπης δεν αφορούν 
την επανεμφανιζόμενη εποχική γρίπη.
Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας έχουν 
παρατηρηθεί αρκετές πανδημίες, όπως 
ευλογιάς, φυματίωσης και πανώλης. Ανε-
μοβλογιά έχουμε περάσει οι περισσότε-
ροι και ξέρετε γιατί δεν πεθάναμε; Γιατί η 
φοβερή μητέρα μας φρόντισε όταν ήμα-
σταν μωρά να μας κάνει τις ενέσεις των 
εμβολίων. Το περάσαμε σε ήπια μορφή και 
guess what? Εδώ είμαι και γράφω αυτές 
τις αράδες κι εσείς με διαβάζετε (ελπίζω). 
Να πω για αντιτετανικό κι άλλα; Θα σας 
κουράσω. Σχετικά πρόσφατες πανδημίες 
αποτελούν οι πανδημίες γρίπης του 1918 - 
1920, της γρίπης του 2009 και η πανδημία 

του κορονοϊού της Γουχάν το 2019 - 2021
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) 
έχει δημιουργήσει μια εξαβάθμια κατάταξη 
που περιγράφει τη διαδικασία με την οποία 
ένας νέος ιός γρίπης κινείται από τις πρώ-
τες λοιμώξεις στον άνθρωπο σε μια παν-
δημία. Η πανδημία ξεκινά με τη μόλυνση 
ζώων από τον ιό, αργότερα σε λίγες περι-
πτώσεις τα ζώα μολύνουν ανθρώπους, στη 
συνέχεια φτάνει ένα στάδιο στο οποίο ο ιός 
αρχίζει να εξαπλώνεται από άνθρωπο σε 
άνθρωπο και τελειώνει όταν λοιμώξεις από 
τον νέο ιό έχουν εξαπλωθεί σε όλο σχεδόν 
τον κόσμο.
Ιστορικές πανδημίες περιλαμβάνουν:
- Ο Λοιμός των Αθηνών (430 π.Χ.), όταν 
τυφοειδής πυρετός σκότωσε τα 2/3 του 
πληθυσμού της Αθήνας σε τέσσερα χρόνια.
- Η Μαύρη πανώλη, τον 14ο αιώνα στην 
Ευρώπη. Υπολογίζεται ότι οι νεκροί έφτα-
σαν τα 75 εκατομμύρια. Η ασθένεια προ-
ήλθε από την Ασία και μέσω της Μεσογείου 
διαδόθηκε στην Ευρώπη.
- Πανδημίες χολέρας κατά τον 19ο 
αιώνα προκάλεσαν το θάνατο δεκάδων 
εκατομμυρίων ανθρώπων.
- Η Ελονοσία, την οποία ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε ως παν-
δημία. Υπολογίζονται 665.000 θάνατοι 
παγκοσμίως.

- Πανδημίες γρίπης, όπως η Ισπανική 
γρίπη (1918 - 1920), η οποία προκάλεσε 
50 εκατομμύρια νεκρούς τους πρώτους έξι 
μήνες.
- Η πανδημία γρίπης 2009, η οποία υπο-
λογίζεται ότι προκάλεσε 575.400 θανάτους 
σε 214 χώρες.
- Η πανδημία της ασθένειας κορονοϊού 
2019 - 2021, η οποία οφείλεται στον κορο-
νοϊό της Γουχάν, κηρύχθηκε πανδημία από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 11 
Μαρτίου 2020.
Οι παραπάνω εκτός τη τελευταία ξέρετε τι 
δεν είχαν κι εμείς έχουμε; Τι δεν έκαναν κι 
ελπίζω όλοι να κάνουμε; Δεν είχαν, λοιπόν, 
την τεχνολογία, τη γνώση και τα μέσα να 
πολεμήσουν τον «αόρατο εχθρό». Για αυτό 
βλέπετε μεγάλο αριθμό θυμάτων. Δόξα τω 
Θεώ και την επιστήμη έχουν κυκλοφορήσει 
μέσα αντιμετώπισης όπως το εμβόλιο και 
τα μέτρα για τη δημόσια υγεία, που τσαλα-
πατάτε όπου κι αν είστε, γιατί από την φύση 
μας οι Έλληνες είμαστε αντιδραστικοί.
Αλλά όχι άλλο κάρβουνο ρε παιδιά! Μην 
φανατίζεστε και πάτε σε εκκλησίες και μας 
λέτε για την Άγια Λαβίδα. Για να γράφω 
αυτές τις γραμμές σημαίνει πως βαρέ-
θηκα να σας ακούω να λέτε «Ναι, δεν είμαι 
αντι-εμβολιαστής, αλλά δεν είμαι και πρό-
βατο να κάνω ότι μου λένε. Είναι το σώμα 
και κάνω ότι θέλω.» Τιμή σου και καμάρι 
σου ρε, αλλά τι μας πρήζεις; Επίσης, γιατί 

θεωρείς εαυτόν τόσο σημαντικό για να 
θέτεις σε κίνδυνο τόσο κόσμο και δικά σου 
πρόσωπα, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν 
μαζί σου, τους έχεις θέσει σε κίνδυνο. 
Η κατάσταση μου θυμίζει εθνική οδό. Στον 
Καναδά, στην Ελλάδα και σε περισσότερες 
χώρες του κόσμου όταν θέλουμε να πάμε 
κάπου υπάρχει μια γραμμή όπου πάνε όλοι 
από τα δεξιά ή από τα αριστέρα και για να 
έχω το κεφάλι μου κι αύριο πάω κι εγώ από 
εκεί. Εσείς μου θυμίζετε αυτό το αυτοκί-
νητο που έχει μπει σε αντίθετο ρεύμα και 
αναρωτιέται ο οδηγός «Μα καλά γιατί με 
μουτζώνουν όλοι;» Γιατί θα μας σκοτώσεις 
βρε ηλίθιε, άνοιξε τα μάτια σου και βγες 
από τον δρόμο ή ακολούθα το ρεύμα για να 
φτάσουμε όλοι σώοι στα σπίτια μας.
«Ναι αλλά δεν έχω πολλές πληροφορίες 
για αυτό που θα βάλουν στο σώμα μου». 
Προσωπικά θεωρώ πως είναι λογικό να 
φοβάσαι, αλλά ήταν λογικό να φοβάσαι 
στην αρχή της πανδημίας γιατί τότε όντως 
δεν είχαμε πολλές πληροφορίες, όμως δυο 
χρόνια μετά κι ακόμα να μάθεις; Νομίζω 
πως εθελοτυφλείς.
Το παρόν άρθρο δεν είναι εναντίον σου, 
ούτε προσπαθώ να σου πω τι να κάνεις, 
ειδικά αν έχεις κάποιο θέμα υγείας και δεν 
μπορείς να εμβολιαστείς. Κατανοητό, όμως 
μην φανατίζεσαι. Μας φτάνουν οι Ταλιμπάν 
κι οι λοιποί, μην είσαι ένας Έλληνας Χρι-
στιανός Ορθόδοξος… Ταλιμπάν.
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ 65 ΕΤΩΝ
ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ

ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΣΧΕΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΜΑΚΗ
416-710-5768

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΤΑ ΦΡΑΓΚΕΪΚΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Πωλείται οικόπεδο 4.120τμ 
άρτιο και οικοδομήσιμο, με φανταστική 
πανοραμική θέα στον Κορινθιακό κόλπο

 και στην γέφυρα Ρίου-Αντιρίου
Η τιμή είναι απίστευτη

Τηλ. στην Ελλάδα
011-30-2634301648

 ή 011-30-6987817476

Γνωστό Ζαχαροπλαστείο 
της παροικίας μας ζητά
ΠΟΛΥ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
Σίγουρη δουλειά με πολύ καλή αμοιβή 
για τον κατάλληλο. Άμεση πρόσληψη

Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739

To ELITE BAKERY
ζητά

PASTRY CHEF
με εμπειρία και ικανότητες

ειδικά σε cakes και Ελληνικά γλυκά.
Πολύ καλή αμοιβή για τον/την κατάλληλο/η

Τηλεφωνήστε στο

416.754.7857

ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
«ΠΑΝΘΕΟΝ» ΣΤΗΝ ΝΤΑΝΦΟΡΘ

ΨΗΣΤΗΣ - ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΝΙΚΟ

416.778.1929

Μεγάλη ευκαιρία
Νοικιάζεται ένα δωμάτιο

Στο Pape and Danforth
Τηλ. στην κα Τούλα

647-741-7066

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ TIMH 

ΗΜΙΤΕΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΕ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

2όροφο, 120 τ.μ.
Υπάρχουν όλες οι άδειες 
οικοδομής. Σε οικόπεδο 

3 στρέμματα  μαζί με 
πηγάδι,  10 λεπτά 
από την θάλασσα,

17 μέτρα πρόσοψη στον 
κεντρικό δρόμο.

Η συμφωνία μπορεί να 
πραγματοποηθεί και εδώ 

στο Τορόντο

Τηλέφωνο (μόνο σοβαρές προτάσεις) εδώ στο Τορόντο

416-303-9208
και  ζητήστε την κα Χαρούλα ή την κα Ευαγγελία
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Τ
ο Ον τάριο ανέφερε 865 νέα 
κρούσματα COVID-19 και 14 
θανάτους την Πέμπτη, το υψη-
λότερο ποσοστό περιπτώσεων 

που παρατηρήθηκε από τις αρχές Ιου-
νίου.
Η επαρχ ία επιβεβαιώνε ι  14 ακόμη 
θανάτους, λέγον τας ότ ι τέσσερις από 
τους θανάτους σημειώθηκαν την περα-

σμένη εβδομάδα, ενώ οι υπόλοιποι 10 
ήταν από πριν από μία εβδομάδα.
Από τα νέα κρούσματα, τα 692 αφο-
ρούν ά τομα που δεν ε ίναι  πλήρως 
εμβολιασμένα ή έχουν άγνωστη κατά-
σ ταση εμβολιασμού, ε νώ 173 ε ίναι 
πλήρως εμβολιασμένα.
Η επαρχία ανέφερε 656 νέα κρούσματα 
την Τετάρτη και 525 την Τρίτη.

 865 κρούσματα στο Οντάριο την Πέμπτη, 
14 νέοι θάνατοιΟι κάτοικοι του Οντάριο θα πρέπει να 

ανανεώσουν τις άδειες οδήγησης και 
την κάρτα υγείας που έχουν λήξει

Ά
τομα με ληγμένες άδειες οδή-
γησης, αυτοκόλλητα πινακί-
δων και κάρτες υγείας προει-
δοποιούνται από την κυβέρ-

νηση του Οντάριο ότι οι απαιτήσεις 
ανανέωσης αποκαθίστανται.
Οι άδειες οδήγησης, τα αυτοκόλλητα 
πινακίδων, οι κάρτες υγείας του Οντά-
ριο και οι κάρτες φωτογραφιών του 
Οντάριο πρέπει να ανανεωθούν έως τις 
28 Φεβρουαρίου 2022, ανακοίνωσε η 
κυβέρνηση την Τετάρτη.
Στο αποκορύφωμα της πανδημίας, 
η επαρχιακή κυβέρνηση είπε σ τους 
κατοίκους ότι τυχόν δελτία ταυτότητας 
που έληξαν μετά τον Μάρτιο του 2020 
δεν χρειάστηκε να ανανεωθούν σε μια 
προσπάθεια να αποτρέψουν τον κόσμο 
να συγκεντρωθεί στις τοποθεσίες του 
Service Ontario.
Η κυβέ ρνησ η ε ίπε  ό τ ι  ο ι  κά το -

χοι βαρέων επαγ γε λματ ικών οχη-
μ ά τ ω ν  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  α ν α ν ε ώ -
σ ο υ ν  τ η ν  ι σ χ ύ  τ ω ν  ο χ η μ ά τ ω ν 
τους έως τ ις 31 Δεκεμβρίου 2021. 
Οι κάτοχοι αδειών αρχάριων - κατηγο-
ρίας G1, G2, M1 ή M2 - θα έχουν στη 
διάθεσή τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2022 για να επαναπροσδιορίσουν ή να 
αναβαθμίσουν την αρχική τους άδεια 
οδήγησης.

Η 
αστυνομία του Τορόντο λέει ότι 
ερευνά τώρα μια ανθρωποκτο-
νία, αφού ένας ηλικιωμένος που 
τραυματίστηκε σοβαρά σε επί-

θεση στο East York πριν από αρκετές εβδο-
μάδες πέθανε από τα τραύματά του στο 
νοσοκομείο.
Ο 77χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο 
νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα αφού 
τσακώθηκε με έναν άνδρα και μια γυναίκα 
μπροστά από μια εγκατάσταση στην 
περιοχή των λεωφόρων Woodbine και 
Danforth περίπου στις 4 μ.μ. στις 6 Αυγού-
στου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, άνδρας και 
γυναίκα χτύπησαν το θύμα, ρίχνοντάς το 
στο έδαφος.
Δεν είναι ξεκάθαρο σε τι αφορούσε η δια-
μάχη.
Η αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι 
το θύμα, που ονομάζεται John Manion 
του Τορόντο, πέθανε από τα τραύματά του 
στο νοσοκομείο την Κυριακή. Η αστυνο-
μία έχει επίσης εντοπίσει τη γυναίκα που 

αναζητείται σε σχέση με την υπόθεση. 
Η αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η 
41χρονη Arja Duffy από το Τορόντο αναζη-
τείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. 
Θεωρείται βίαιη και επικίνδυνη και όποιος 
την δει να καλέσει αμέσως το 911 και όχι να 
την πλησιάσει.
Η αστυνομία δεν έχει ακόμη εντοπίσει τον 
άνδρα. Οι ερευνητές έδωσαν στη δημο-
σιότητα ενημερωμένες φωτογραφίες των 
δύο υπόπτων και την Πέμπτη.

Η αστυνομία αναζητά δυο υπόπτους για 
ανθρωποκτονία ηλικιωμένου στο East 
York

Ο 
Justin Trudeau κυκλοφόρησε 
την ομοσπονδιακή εκλογική 
πλατφόρμα των Φιλελευθέ-
ρων και πέρα από τις δαπάνες 

των δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρί-
ων, περιλαμβάνει υποσχέσεις σχετικά 
με τη ρύθμιση των όπλων, τις αμβλώσεις 
και τους εμβολιασμούς.
Λεπτομέρειες για την πλατφόρμα δόθη-
καν στη δημοσιότητα την Τετάρτη.
Η πλατφόρμα περιλαμβάνει συνολικά 78 
δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες δαπά-
νες τα επόμενα πέντε χρόνια. Ωστόσο, 
με νέους φόρους και έσοδα, ο αριθμός 
αυτός θα πρέπει να μειωθεί σε περίπου 
50 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η πλατφόρμα των Φιλελευθέρων δεν 
προσέφερε σχέδιο εξισορρόπησης του 
προϋπολογισμού.
Μία από τ ις νέες υποσχέσεις ήταν η 
θέσπιση κανονισμών σύμφωνα με τον 
Καναδικό νόμο για την υγεία που θα διέ-
πει την προσβασιμότητα για σεξουα-
λική και αναπαραγωγική υγεία, όπως η 
έκτρωση.
Εάν οι επαρχίες δεν συμμορφωθούν, 
θα αν τ ιμε τωπίσουν ποινές μείωσης 
των μεταφορών υγείας. Οι Φιλελεύθε-
ροι λένε επίσης ότι θα αφαιρέσουν τις 
ομάδες κατά των αμβλώσεων από κάθε 
φιλανθρωπικό καθεστώς που μπορεί να 
έχουν.

Η προεκλογική πλατφόρμα των 
Φιλελευθέρων περιλαμβάνει δαπάνες $78δις



41ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ3 Σεπτεμβρίου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ42 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

3 Σεπτεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com



43ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ3 Σεπτεμβρίου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ44 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

3 Σεπτεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com



LIFE 45ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

3 Σεπτεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

LIFE

Kindly Myers :
Το πρώην μοντέλο του Playboy

Η Kindly Myers, η 
οποία είναι μοντέλο 
του Playboy και 
πρώην στρατιώτης, 
ξέρει πως να τραβάει 
τα βλέμματα πάνω 
της, αναρτώντας 
προκλητικές 
φωτογραφίες στο 
Instagram, που 
αναδεικνύουν τις 
πολύ πλούσιες 
καμπύλες της.

Η ξανθιά καλλονή, η 
οποία έχει φιγουράρει 
στα εξώφυλλα 
αρκετών ανδρικών 
περιοδικών, 
κατάγεται από το 
Νάσβιλ του Τενεσί 
και έχει γίνει μια 
από τις “βασίλισσες 
του μπικίνι” στο 
Instagram, καθώς 
οι αποκαλυπτικές 
φωτογραφίες της είναι 
πολύ καυτές για να 
μπορέσουμε να τις 
διαχειριστούμε.

Η 34χρονη σταρ, 
πρόσφατα ανέβασε 
μια σειρά από σέξι 
φωτογραφίες στο 
Instagram, οι οποίες 
έλαβαν χιλιάδες likes 
και σχόλια από τους 
2,9 εκατ. οπαδούς 
της.



LIFE46 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

3 Σεπτεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.comGOSSIP

T
ην γ νωρίσαμε από το Sur v ivor 4 
με  το  ψ ευδ ών υμο «εξολοθρεύ -
τρα» αφού όποιος συμπαίκτης της 
ήταν υποψήφιος προς αποχώρηση 

μαζί της, έπαιρνε τα… κουβαδάκια του έ-
φυγε από την παραλία.
Όμως, αν πον τάρε τε σ την εμφάν ισή της, 
θα πάτε… ταμε ίο! Γιατ ί,  η Ροδάνθη Κα-
παρού ε ίναι από τα πιο όμορφα και σέ-
ξ ι  κορί τσ ια που έ χουν περάσε ι  από το 
Surv ivor. Βέβαια, μέσα σ το παιχν ίδι δεν 

έδε ιξε αυτή την πλευρά της, τη σέξ ι,  ό -
μως, ας ε ίναι καλά το Instagram.
Συχνά ανεβάζε ι σ το λογαριασμό της φω-
τογραφίες που αναδεικνύουν τη θηλυκό-
τητά της, αλλά και το καλλίγραμμο κορμί 
της, με τα likes να «πέφτουν» βροχή από 
τους διαδικ τυακούς της φίλους, που δη-
λώνουν εν τυπωσιασμένοι.

Η Ροδάνθη βάζει φωτιά στις παραλίες

Η φιλόλογος Νατάσα θα 
σε μάθει… γράμματα

Κατάγεται από την Ζάκυνθο, μένει 
στην Αθήνα και έχει σπουδάσει 
Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 
Το τηλεοπτικό κοινό την γνώρισε μέσω 
της συμμετοχής στο My Style Rocks 
αλλά οι μύστες την είχαν ξεχωρίσει 
από το πέρασμά της στο τηλεπαιχνίδι 
του ΑΝΤ1 «Το Ταίρι Ξέρει» όπου 
παρουσίαζε ο Τόνι Σφήνος. Mοντέλο, 
όπως προδίδουν οι αναλογίες της, 
η Νατάσα διαθέτει έναν λογαριασμό 
στο Instagram όπου την ακολουθούν 
52.200 followers της.Λάτρης της μόδας 
και των ταξιδιών, επιθυμεί να συνεχίσει 
να ασχολείται με το modeling και 
ως δεύτερη σκέψη έχει ως στόχο να 
ασχοληθεί με την παρουσίαση.

Η Κύπρια παρουσιάστρια 
εντυπωσιάζει με τις 
αναλογίες της

Η Ελπίδα Ιακωβίδου είναι η 
παρουσιάστρια της πρωινής 
εκπομπή του ΡΙΚ. Αυτή την 
περίοδο άφησε το όμορφο νησί 
της Αφροδίτης και ήρθε στην 
Ελλάδα για τις διακοπές της.
Συγκεκριμένα η παρουσιάστρια 
της εκπομπής «Όμορφη μέρα 
κάθε μέρα» ξεκίνησε από την 
Αθήνα για να συναντήσει φιλικά 
της πρόσωπα, ενώ στη συνέχεια 
πήγε στην Ύδρα.
Εκεί απολαμβάνει τις ομορφιές 
του νησιού και τη θάλασσα ενώ 
εντυπωσιάζει με το κόκκινο μαγιώ 
και τις αναλογίες.

Αυτός είναι ο νέος έρωτας 
της Τούνη

Η Ιωάννα Τούνη παραδέχθηκε με 
τον δικό της τρόπο ότι είναι ζευγάρι 
με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου 
δημοσιεύοντας μία κοινή τους 
φωτογραφία! Αυτό το διάστημα 
βρίσκονται στην Αθήνα. Η γνωστή 
influencer δημοσίευσε για πρώτη 
φορά στο instagram της ένα 
στιγμιότυπο, στο οποίο βρίσκεται 
και ο σύντροφός της. Η influencer 
κάνει μία γκριμάτσα και εισβάλλει 
στη φωτογραφία και ο Δημήτρης 
Αλεξάνδρου, όπου φαίνεται το χέρι 
του, που είναι γεμάτο τατουάζ! 
Η Ιωάννα πόσταρετην εν λόγω 
φωτογραφία και πρόσθεσε μια 
κατακόκκινη καρδούλα.

Θ
υμάσαι τον Αι-
μιλιάνο του 
Greece’s Next 
Top Model; Το 

μελαχρινό μοντέλο που 
κατάφερε να κλέψει τις ε-
ντυπώσεις με την εξωτε-
ρική του εμφάνιση και τις 
πόζες του στις φωτογραφί-
ες; Ε, λοιπόν, πλέον δεν έχει 
καμία σχέση με την εικόνα 
που έχεις στο μυαλό σου. 
Ο Μάρκου πήρε την από-
φαση να αλλάξει τελείως 
το look του και να κάνει τα 
μαλλιά του κατάξανθα. Όλα 
αυτά λίγο πριν το Dolce & 
Gabbana Alta Moda Show 
στη Βενετία. Από τα stories 
του δεν έλειψε και το repost 
του story της Μαριαγάπης. 
Εκεί, το μοντέλο, παίκτρια 
του GNTM και σύντροφός 
του έγραψε: «Συγχαρητή-
ρια! Σου αξίζουν τα καλύ-
τερα, αγάπη μου»

Ο Αιμιλιάνο του GNTM έκανε 
πασαρέλα για το Dolce&Gabbana

Η Έβελυν τα… καταφέρνει υπέροχα

Η 
τέχνη της φω-
τογραφίας. Μο-
ναδική, απερί-
γραπτη, εθιστι-

κή. Η Έβελυν Κορνηλίου το 
γνωρίζει καλύτερα απ’ ό-
λους και έχει αποφασίσει 
να ακολουθήσει αυτόν τον 
δρόμο. Η Ελληνίδα καλ-
λονή είναι επαγγελματίας 
φωτογράφος αλλά όπως 
γίνεται εύκολα αντιληπτό, 
καταφέρνει να σαγηνεύει 
τα βλέμματα και ως μοντέ-
λο. Παρότι δεν έχει ασχο-
ληθεί επαγγελματικά με 
το modeling, οι τέλειες α-
ναλογίες του σώματός της 
και το εντυπωσιακό πρό-
σωπό της μαγνητίζουν τα 
βλέμματα. Ως εκπρόσωπος 
της γενιάς των millennials, 
δειγματίζει την δουλειά της 
μέσω Instagram όπου ο 
προσωπικός της λογαρια-
σμός απαριθμεί 92.500 α-
κόλουθους. Μάλιστα το 
τελευταίο διάστημα «δρο-
σίζει» τον ανδρικό πληθυ-
σμό με φωτογραφίες όπου 
ποζάρει με μαγιό και τα τα-
τουάζ που κοσμούν το κορ-
μί της αποτελούν ένα μικρό 
έργο τέχνης πάνω της.
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Α
ν  δ ε ί τ ε  τ ο 
Instagram της 
Anna Vakili θα 
σας πέσει το σα-

γόνι στο πάτωμα, καθώς 
πρόκειται για μια γυναί-
κα που διαθέτει απίστευ-
τες καμπύλες και έχει απα-
σχολήσει ιδιαιτέρως, κα-
θώς συμμετείχε στο βρε-
τανικό dating reality, Love 
Island, στο οποίο ένας α-
ριθμός από άντρες και γυ-
ναίκες μένουν μαζί σε μια 
βίλα σε ένα νησί, με σκοπό 
να γνωριστούν και να ερω-
τευθούν. Η ξανθιά καλλονή 
κατάγεται από το Λονδίνο, 
και πριν γίνει διάσημη δού-
λευε ως φαρμακοποιός. Πλέ-
ον εργάζεται ως μοντέλο και 
ανεβάζει τις θερμοκρασίες 
στο Instagram, αναρτώντας 
αποκαλυπτικές φωτογραφίες 
που κάνουν τους 1,2 εκατ. α-
κόλουθους της να τρέχουν για 
κρύο ντους.

Αν δείτε το Instagram της Anna Vakili 
θα σας πέσει το σαγόνι στο πάτωμα! Το Instagram της Katharina Mazepa Το Instagram της Katharina Mazepa 

είναι ο “αντρικός παράδεισος”!είναι ο “αντρικός παράδεισος”!

Η 
Katharina Mazepa είναι μια α-
πό τις πιο εντυπωσιακές πα-
ρουσίες στο Instagram αυτή 
την στιγμή, καθώς διαθέτει ένα 

πανέμορφο πρόσωπο, καλλίγραμο κορ-
μί και μάτια που μαγνητίζουν.
Η μελαχροινή καλλονή, η οποία στέ-
φθηκε “Μις Βιέννη” το 2014, κατάγεται 
από την Αυστρία και δηλώνει μοντέλο. 
Αυτή την στιγμή έχει ως έδρα το Λος 
Άντζελες και είναι παντρεμένη με Αμε-

ρικανό διπλωμάτη, αυτό ωστόσο δεν την 
εμποδίζει να ανεβάζει αποκαλυπτικές 
φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο 
Instagram, αφήνωντας ελάχιστα στην 
φαντασία του ανδρικού κοινού.
Όπως θα δείτε και παρακάτω, η 
Katahrina γνωρίζει πολύ καλά πως να 
αποπλανεί τους 1,6 εκατ. διαδικτυακούς 
της φίλους, φορώντας σέξι εσώρουχα 
και μπικίνι που μετά βίας καλύπτουν τις 
χυμώδεις καμπύλες της.

Ο 
πρωταγωνιστής του 
Game of Thrones, Kit 
Harington, ο άνθρω-
πος που έγινε ο King 

in the North και έδωσε σε εκα-
τομμύρια θεατές σε όλον τον κό-
σμο άλλον έναν λόγο να δουν τη 
σειρά που «έσπασε» τα τηλεο-
πτικά ταμεία, μίλησε στο Sunday 
Times Magazine ανοιχτά για τη 
μάχη του με την αποτοξίνωση 
και την κατάθλιψη. «Τα πράγμα-
τα που έχουν συμβεί σε εμένα 
από τότε που τελείωσε το Game 
of Thrones και που συνέβαιναν 
κατά τη διάρκεια του Game of 
Thrones ήταν αρκετά τραυματι-
κής φύσης και περιλάμβαναν αλ-
κοόλ. Φτάνεις σε ένα σημείο που 
νιώθεις ότι είσαι ένας κακός άν-
θρωπος, νιώθεις ότι είσαι ντρο-
πιασμένος και νιώθεις ότι δεν 
υπάρχει διέξοδος. Είναι απλώς 
αυτός που είσαι. Το να κάνεις α-
ποτοξίνωση είναι η διαδικασία 
του να πεις ‘Όχι, μπορώ να αλλά-
ξω’. Ένα από τα αγαπημένα μου 
πράγματα που έμαθα πρόσφατα 
είναι ότι η έκφραση ‘η λεοπάρ-
δαλη δεν αλλάζει τις βούλες της’ 
είναι εντελώς λάθος: ότι η λεο-
πάρδαλη στην πραγματικότητα 
αλλάζει τις βούλες της’»

Σε κακή ψυχολογική κατάσταση ο Κιτ 
Χάριγκτον από το Game of Thrones

Η 
εγγονή ενός 
κροίσου στο 
νησί των Ανέ-
μων! Η Elettra 

Lamborghini, κληρο-
νόμος του ιδρυτή της φη-
μισμένης εταιρείας κατα-
σκευής supercars όχι μόνο 
επισκέφθηκε την Μύκονο, 
αλλά μας έδειξε τα κάλλη 
της φόρα παρτίδα! Η κάμε-
ρα του Mykonos Live TV την 
εντόπισε μαζί με την φίλη της 
Ludovica Pagani στο beach 
bar restaurant Kalua στην Πα-
ράγκα. Η Elettra που δηλώνει 
τραγουδίστρια και showgirl 
και είναι παντρεμένη με τον 
διάσημο Ολλανδό dj και μου-
σικό παραγωγό Afrojack απο-
κάλυψε τις εκρηκτικές καμπυ-
́λες της στην κοσμική πλαζ και 
έκανε πολλά αρσενικά να στρέ-
ψουν το βλέμμα τους πάνω της. 
Πριν τον γάμο της τρελαινόταν 
για λαμπερά πάρτυ και ξέφρε-
νες νύχτες σε prive club ανά το 
κόσμο, ενώ είχε πρωταγωνιστή-
σει και reality show, γι’ αυτό ήταν 
γνωστή και ως Paris Hilton της Ι-
ταλίας.

Μια Lamborghini «κολάζει» τη Μύκονο
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Τέσσερις άνδρες βρέθηκαν τυχαία σε ένα 
μπαρ και έπιασαν την κουβέντα για διά-
φορα θέματα. Σε μια στιγμή, ο ένας από 
αυτούς πηγαίνει στην τουαλέτα, ενώ οι 
υπόλοιποι συνεχίζαν τη συζήτηση τους, 
σχετικά με τα κατορθώματα των γιών 
τους. Ξεκινάει ο πρώτος...
- Εμένα ο γιος μου ξεκίνησε καθαρίζο-
ντας πατώματα στην αντιπροσωπεία της 
Mercedes στην Κηφισίας. Ανέβηκε σιγά 
σιγά όμως θέσεις, και τώρα είναι διευ-
θυντής πωλήσεων. Μάλιστα, είναι τόσο 
καλός στη δουλειά του που έχει συνεχώς 
μπόνους. Να φανταστείτε χάρισε σε ένα 
φίλο του μια ολοκαίνουρια Mercedes.
- Αυτό δεν είναι τίποτα, πετάγεται ο δεύ-
τερος, εμένα ο γιος μου ξεκίνησε καθα-
ρίζοντας πατώματα σε ένα μεσιτικό γρα-
φείο. Ανέβηκε θέσεις όμως και τώρα είναι 
τόσο πλούσιος που αγόρασε και χάρισε 
σε ένα φίλο του ένα ολόκληρο σπίτι στην 
εξοχή.
- Ολα αυτά τα ακούω βερεσέ, λέει και ο 
τρίτος. Ο γιος μου ξεκίνησε καθαρίζο-
ντας πατώματα στην Σοφοκλέους. Με τον 
καιρό όμως ανέβηκε στην κλίμακα και 
πλέον είναι τόσο πλούσιος, ώστε χάρισε 
σε ένα φίλο του μετοχές αξίας 20 εκατομ-
μυρίων.
Εκείνη τη στιγμή, γυρνάει ο τέταρτος της 
παρέας, και οι υπόλοιποι του εξηγούν το 
θέμα συζήτησης.. και ρωτάνε και για τον 

δικό του γιο.
Ο τύπος παίρνει περίλυπο ύφος και λέει...
- Τι να σας πω ρε παιδιά... μια ζωή ο γιος 
μου κομμωτής ήταν. Και πρόσφατα υπέ-
πεσε στην αντίληψή μου ότι είναι ομο-
φυλόφιλος. Και να ήταν κρυφός... να πάει 
στο διάολο... αλλάζει τους γκόμενους σαν 
τα σώβρακα... Η μόνη παρηγοριά είναι ότι 
έχει και τα τυχερά του. Οι τρεις τελευταίοι 
γκόμενοί του του χάρισαν μια Mercedes, 
ένα σπίτι και μετοχές αξίας 20 εκατομμυ-
ρίων.

Πάει ένας Κρητικός να προσληφθεί σε ένα 
ξενοδοχείο:
- Πώς θα πεις στα αγγλικά σε έναν τουρί-
στα «έλα εδώ»; τον ρωτάει ο διευθυντής.
- Come here!
- Κι άμα θες να του πεις «πήγαινε εκεί»;
- Θα πάω σε εκείνο το σημείο και θα του 
πω: «Come here!»

Μπαίνει ένας τύπος φουριόζος στο σπίτι 
του και αναφωνεί όλο χαρά…
- Γυναίκα! γυναίκα! Κερδίσαμε! Κερδί-
σαμε 2 εκατομμύρια ευρώ στο λαχείο!
Το ακούει η γυναίκα του έτσι ξαφνικά, 
παθαίνει καρδιακή προσβολή και πεθαί-
νει… Τη βλέπει ο σύζυγός της και λέει:
- Αν σε θέλει η πουτ@ν@ η τύχη!

ΚΡΙΟΣ
Συνεχίζεται η ταλαιπωρία της καθημερινό-
τητας εξαιτίας της αντίθεσης του χαρακτήρα 
σας με το κλίμα των ημερών. Μετατρέψτε 
το άγχος σας σε δημιουργικότητα, δεχθείτε 
κάτι που δεν αλλάζει, ελέγξτε τους πανι-
κούς που σας προκαλούν «τρίτοι» και καλ-
λιεργήστε την αισιοδοξία για το οικονομικό 
σας μέλλον.. 

ΤΑΥΡΟΣ
Θέλετε τόσο πολύ να πετύχετε τους στό-
χους σας, με αποτέλεσμα να δίνετε πολύ 
από τον εαυτό σας σε αρκετά θέματα και 
στο τέλος να μην γίνεται απολύτως τίποτα 
ή να μην γίνεται σωστά. Στην πραγματικό-
τητα υπάρχει χρόνος για όλα, απλώς πρέπει 
επειγόντως να βάλετε προτεραιότητες. Με 
αυτό τον τρόπο όλα θα μπουν σε μία τάξη 
και εσείς δεν θα είστε συνεχώς ψυχικά και 
σωματικά κουρασμένοι.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Οικονομικά, τα πράγματα δεν δείχνουν 
να πηγαίνουν άσχημα σε γενικές γραμμές, 
κάποιοι όμως θα ξοδέψετε αρκετά χρήματα 
προκειμένου να εντυπωσιάσετε περισσό-
τερο. Αν κινηθείτε μεθοδικά θα μπορέ-
σετε να έχετε σημαντικά αποκτήματα. 
Ο χώρος εργασίας δεν είναι ο 
πλέον ενδεδειγμένος αυτές 
τις μέρες καθώς εσείς έχετε 
ανάγκη είτε από αλλαγή 
είτε από ξεκούραση. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Όλα είναι θέμα αυτοπε-
ποίθησης, για αυτό λοι-
πόν μέσα στις επόμενες 
μέρες, καλό θα ήταν να 
μην αναλάβετε καμία δου-
λειά, αν δεν είστε απόλυτα 
σίγουροι ότι μπορείτε να αντεπε-
ξέλθετε. Μπορεί στην πρόταση μιας νέας 
ιδέας να σας συνεπαίρνει ο ενθουσιασμός, 
αλλά μην τον αφήσετε να καθορίσει την 
τελική σας απόφαση.

ΛΕΩΝ
Αυτή η εποχή σας βοηθά να ανακτήσετε γρή-
γορα χαμένο έδαφος στον επαγγελματικό 
χώρο και να έχετε καλές αποδόσεις. Οι καθυ-
στερήσεις και οι αναβολές θα μπορούσαν λίγο 
να μπλοκάρουν την ορμή σας, αλλά μην ανησυ-
χείτε γιατί είναι περαστικό. Οι εντάσεις πάντως 
δεν θα λείψουν. Όπως και στο παρελθόν, έτσι 
και τώρα έχετε να αντιμετωπίσετε παρόμοιες 
εντάσεις, που είναι ικανές να σας βλάψουν 
σοβαρά, μόνο αν προσπαθήσετε να διατηρή-
σετε φθαρμένες καταστάσεις και να εμποδίσετε 
αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Πολλή κίνηση και δραστηριότητα αυτή 
την εποχή είναι μέσα στο πρόγραμμα. 
Άνθρωποι και γεγονότα θα σας απασχο-
λήσουν και θα σας απογοητεύσουν (ξενε-
ρώσουν) αρκετές φορές. Τις τυχόν οικονο-
μικές δυσκολίες θα τις αναπληρώσετε με 
τη δημιουργική σας φαντασία. Οι σωστές 
κινήσεις που θα κάνετε θα σας βοηθήσουν 
να πραγματοποιήσετε τα σχέδια που έχετε.

ΖΥΓΟΣ
Το πείσμα και ο εγωισμός σας, μπορεί να 
δυσχεράνουν μία επαγγελματική ή κοινω-
νική σχέση σας. Με μια πιο διπλωματική 
συμπεριφορά θα βγείτε περισσότερο κερ-
δισμένοι. Υπάρχει η πιθανότητα, απροσδό-
κητων εξελίξεων, που όπως κι αν εμφανι-
στούν δεν θα καταλήξουν ικανοποιητικά. 
Είναι σημαντικό να είστε ξεκαθαρισμένοι, 
πράγμα όμως που απαιτεί κάποιο χρόνο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αυτή η περίοδος είναι πολύ ευνοϊκή για 
εσάς. Οι περισσότεροι του ζωδίου σας προ-
βλέπεται να ζήσετε ενδιαφέρουσες στιγμές 
σχετικά με την προσωπική σας ζωή και τις 
γενικότερες διαπροσωπικές σας σχέσεις. 
Έτσι λοιπόν, προετοιμάστε τον εαυτό σας, 
καθώς μπορεί να είστε από αυτούς που θα 
βιώσουν την ολοκλήρωση ενός κύκλου 
ακόμα και διαπραγματεύσεων θετικά ή 
αρνητικά.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Βασικό στοιχείο για να πετύχετε πιο εύκολα 
τους στόχους σας θα είναι η μεγάλη κοινω-
νικότητά σας, για αυτό θα πρέπει οπωσδή-
ποτε να εδραιωθείτε στο χώρο σας, ανα-

πτύσσοντας όσο περισσότερο μπο-
ρείτε τις «δημόσιες σχέσεις 

σας». Αποδεχθείτε προ-
σκλήσεις γιατί θα σας 

π ρο σ φ έ ρουν  ώ ρε ς 
χαλάρωσης.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Την περίοδο αυτή 
ευνοούνται συζητή-

σεις, συμφωνίες και 
μετακινήσεις. Παρά τις 

δυσκολίε ς που ακόμα 
είναι φανερό ότι υπάρχουν, 

μπορούν όλα να προχωρήσουν 
αν δείξετε επιμονή και δεν είστε άκα-

μπτοι στις απαιτήσεις των άλλων. Στο στενό 
περιβάλλον η ατμόσφαιρα βελτιώνεται, οι 
δυσκολίες όμως στον επαγγελματικό τομέα 
παραμένουν. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Στον επαγγελματικό χώρο έχετε δώσει 
αρκετές, ίσως και πολλές υποσχέσεις, που 
κατά πάσα πιθανότητα δε θα μπορέσετε να 
τις πραγματοποιήσετε. Επειδή όμως έχετε 
δεσμευτεί απέναντι σε πολλούς ανθρώ-
πους, καλό θα είναι να βρείτε έναν τρόπο να 
ξεμπλέξετε όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Δεν 
υπάρχει περίπτωση να σας παρεξηγήσουν. 
Μόνο να είστε έντιμοι… Είναι ανθρώπινο να 
μην τα καταφέρνετε σε όλα.

ΙΧΘΕΙΣ
Θα διχαστείτε ανάμεσα σε υποχρεώ-
σεις και προβλήματα με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθεί μία κατάσταση όχι και 
τόσο ενθαρρυντική. Η υπευθυνότητα και 
οι έξυπνες ιδέες σας θα τακτοποιήσουν 
τις εκκρεμότητές σας και θα ηρεμήσετε. 
Η εποχή ευνοεί τη σύναψη συμφωνιών, 
επαγγελματικών και μη, αλλά απαιτεί προ-
σεχτικές κινήσεις και πολλή ψυχραιμία. 
Μην είστε υπερευαίσθητοι.
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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

Κρητικός στα 
Σφακιά 

διαβάζει 
εφημερίδα, το 

1958

‘’ Ανάμνησις εκ του 
Λυκαβητού 

28/03/1939 ‘’

Γιατρός επί τω έργω 
στον ΑΠΠ

Ύδρα, Ιούνιος του 1974

Ο παραδοσιακός 
τρόπος μετακίνησης 
στη Θεσσαλονίκη το 

1921

Σε καφενείο της 
Βυτίνας το 1923

Αρχαία Αγορά και 
Ναός Αιόλου

Το 1920 περίπου

Αέρηδες, 
φωτογραφία το 
1910 περίπου 
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Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος 
να την ευχαριστηθείς από το να 
ανακαλύψεις τις γοητευτικές 
διαφορές της.

Σ
την πλατεία του Χριστού στη Μάρ-
πησσα, τα σοκάκια αντηχούν από το 
τουμπάκι και την τσαμπούνα της Σο-
φίας Κεφάλα και του Άρη Βιτζιλαί-

ου. Η Κωνσταντίνα Αλιπράντη και η Ρούσσα 
Τριβυζά-Αγούρου χορεύουν μπάλο και οι 
περαστικοί κρατούν τον ρυθμό με παλαμά-
κια. Ο Αποστόλης Παντελαίος με τον Γιάν-
νη Κονταράτο παίζουν ξύλινες μπάλες στις 
Λεύκες, ένα αρχαιοελληνικό παιχνίδι που 
μοιάζει με το πετάνγκ και επιβιώνει πια σε 
ελάχιστα μέρη. Η Αγγέλικα ζωγραφίζει μέ-
σα στο ατελιέ της και ο παπα-Γιάννης στον 
Πρόδρομο παίζει ποδόσφαιρο με τα παι-
διά, όπως είναι, με τα ράσα. Και να σ’ το λέ-
νε, αν δεν το δεις με τα μάτια σου, δεν το πι-
στεύεις ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκο-
νται στην κοσμική Πάρο.
Ο κεντρικός δρόμος που ανηφορίζει από 
την Παροικιά και τη Νάουσα προς τις ανα-
τολικές παραλίες περνάει από τις παρυφές 
των χωριών. Το γεγονός ότι το εσωτερικό 
των μεσαιωνικών αυτών οικισμών δεν είναι 
ορατό από τον δρόμο τούς έσωσε από τον 
τουρισμό, που σάρωσε την Πάρο, και δια-
φύλαξε την αυθεντικότητα και την εικόνα 
που διατηρούν από τον 15ο αιώνα, οπότε 
χτίστηκαν σε αμυντικό σχεδιασμό, για τον 
φόβο των πειρατών. Οι Λεύκες, ο Πρόδρο-
μος και η Μάρπησσα είναι από τα ομορφό-
τερα χωριά του Αιγαίου, κι ακόμη και τον 
Αύγουστο ο χρόνος μοιάζει να υπολογίζε-
ται εδώ με άλλη μονάδα μέτρησης.

Δραστήρια Μάρπησσα
«Η Μάρπησσα και ο Πρόδρομος είναι χτι-
σμένα σαν καστροπολιτείες και τα σπίτια 
επικοινωνούν μεταξύ τους από εσωτερι-
κές πόρτες, έτσι ώστε να υπάρχει έξοδος 
διαφυγής σε περίπτωση πειρατικής εισβο-
λής», μας λέει η Μαρπησσιώτισσα Μαρία 
Τριβυζά καθώς περπατάμε στο χωριό της. 
Η Μάρπησσα, άλλωστε, είναι το κοντινό-
τερο στη θάλασσα χωριό. Το Πίσω Λιβάδι, 
η Χρυσή Ακτή και ο Δρυός είναι οι κοντινές 
παραλίες όπου σήμερα μπορείτε να απο-
λαύσετε τις βουτιές σας.  
Γύρω μας η ομορφιά και η πάστρα δεν 
έχουν τελειωμό: κατάλευκα σοκάκια, 
ασπρισμένα χαμηλά σπίτια και δίπατα καπε-
τανόσπιτα, εντυπωσιακά βόλτα (τόξα) και 
διαβατικά (στοές), ρείθρα για να φεύγουν 
τα νερά, δεκαεννέα εκκλησίες, οι περισσό-
τερες δισυπόστατες, εννέα πλατείες. Οι ντό-
πιοι φροντίζουν το χωριό τους με... μανία, 
είναι δραστήριοι και το προβάλλουν με 
πολλή αγάπη.  
Στο σπίτι της Μαριγούλας Ανουσάκη μάς 
υποδέχεται η ίδια και η μητέρα της, Φλώρα. 
Παρότι ανακαινισμένο, διατηρεί το παλιό 
άνοιγμα που ήταν κρυμμένο μέσα στον 
φούρνο. «Το σπίτι μας ήταν ακριανό, οπότε 
εδώ κατέληγαν όλοι κι έβγαιναν από την 
κρυφή έξοδο προς τα βουνά», μας λένε. Η 
Μαριγούλα κάθεται στον αργαλειό του 1858 

και πλέκει κουρελούδες και μοντέρνες τσά-
ντες προς πώληση (τηλ. 22840-41582), 
ενόσω η μητέρα της αρχίζει να τραγουδά 
τοπικούς σκοπούς και να μας εξιστορεί τα 
πειρατικά παραμύθια με τα οποία μεγάλωσε.
Γι’ αυτό που όλοι θα σας μιλήσουν με περη-
φάνια στη Μάρπησσα είναι ο σπουδαίος 
γλύπτης Περαντινός. Στο Μουσείο Γλυ-
πτικής (τηλ. 22840-41443), που φέρει 
το όνομά του, θα δείτε έργα του καλλιτέ-
χνη, ο οποίος πέρασε στην ιστορία χάρη 
στις προτομές σε χαλκό, στα αγάλματα που 
στολίζουν πλατείες σε όλη την Ελλάδα, στα 
μετάλλια και στα νομίσματα των δραχ-
μών. Ωστόσο αυτό που θα σας μείνει αξέ-
χαστο είναι η ξενάγηση της Κατερίνας. Θα 
σας μιλήσει για τα έργα, αλλά και το παρα-
σκήνιο που συνοδεύει τη δημιουργία τους, 
καθώς επίσης για προσωπικές στιγμές του 
καλλιτέχνη, όπως την ενδιαφέρουσα συνά-
ντησή του με τη Μαρία Κάλλας.
Ο κυριότερος λόγος που θα έρθετε στη 
Μάρπησσα, πάντως, είναι το εθελοντικό 
τριήμερο φεστιβάλ της, που γίνεται κάθε 
Αύγουστο εδώ και δέκα χρόνια. Λέγεται 
«Διαδρομές στη Μάρπησσα» και φέτος θα 
γίνει από τις 25 έως τις 27 Αυγούστου (ανα-
λυτικό πρόγραμμα: stimarpissa.gr). Η ιδέα 
ήταν της νεαρής δικηγόρου Κωνσταντίνας 
Αλιπράντη, η οποία με πείσμα και όρεξη 
έπεισε για το όραμά της τόσο τους ντό-
πιους όσο και νέους από όλη την Ελλάδα, 
οι οποίοι φροντίζουν για τη διεξαγωγή του, 
πάρα τις δυσκολίες που συνεπάγεται ο εθε-
λοντισμός. Το φεστιβάλ είναι βιωματικό και 
οι επισκέπτες γνωρίζουν το χωριό μέσα από 
θεματικές διαδρομές και διαδραστικά παι-
χνίδια, ενώ παράλληλα ακούν διαλέξεις, 
βλέπουν εκθέσεις και αρχοντικά σπίτια που 
ανοίγουν για το κοινό αυτές τις μέρες και 
γλεντούν με μουσικές εκδηλώσεις. Και οι 
ντόπιοι, που στην αρχή παραξενεύτηκαν με 
το όλο εγχείρημα, περιμένουν πλέον τους 
επισκέπτες με χαρά, ανοίγουν τα σπίτια τους 
και φορούν και τα καλά τους.
Tip: Λίγο έξω από τη Μάρπησσα αναζητή-
στε το καινούργιο τυροκομείο Πάριον (τηλ. 

6973-525591, pariontyrokomeio.gr), όπου 
η νεαρή Κατερίνα Μόσχου παράγει για-
ούρτι, φρέσκια μυζήθρα και ξινομυζήθρα, 
λαδοτύρι και κεφαλοτύρι, όλα πιστοποιη-
μένα και φτιαγμένα από αγελαδινό ντόπιο 
γάλα με παραδοσιακό τρόπο, χωρίς καθό-
λου πρόσθετα.

Ανεμελιά στον Πρόδρομο
Στον Πρόδρομο μπαίνεις από μια πύλη. 
Χάνεσαι κάτω από τα βόλτα, γεμίζει το 
βλέμμα χρώμα από τις φροντισμένες αυλές 
με τα γεράνια, τις μπουκαμβίλιες και τους 
βασιλικούς, συναντάς αμέτρητες γάτες που 
μπουρδουκλώνονται στα πόδια σου νιαου-
ρίζοντας, ακούς τιτιβίσματα πουλιών, ζάρια 
που πέφτουν στο τάβλι και φωνές παιδιών 
που παίζουν ελεύθερα στους δρόμους, 
καθώς δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Απο-
ρείς με τα αμέτρητα εκκλησάκια και κοντο-
στέκεσαι στον Άγιο του χωριού, τον Άγιο 
Ιωάννη τον Πρόδρομο του 16ου αιώνα. Αν 
εκεί συναντήσετε τον παπα-Γιάννη Νικηφο-
ράκη, θα σας ξεναγήσει και θα σας μιλήσει 
για τις αναπαραστάσεις των Παθών του Χρι-
στού το Πάσχα, οι οποίες γίνονται με ευλα-
βικότητα και εδώ, παρότι ξεκίνησαν από 
τη γειτονική Μάρπησσα. Ειδάλλως θα τον 
συναντήσετε στον δρόμο να παίζει με τα 
παιδιά ή στο Καλλιτεχνικό Καφενείο (τηλ. 
22840-42033) να καλαμπουρίζει με ντό-
πιους και επισκέπτες. Το καφενείο βρίσκεται 
σε ένα απίθανο σημείο, δίπλα στο ωραιό-
τερο βόλτο. Εδώ, εν μέσω μεζέδων και σού-
μας, θα μάθετε τα πάντα για το χωριό: για 
τους κατοίκους του, που τον χειμώνα δεν 
φτάνουν ούτε τους 500, για τους λίγους 
νέους που επιστρέφουν, για την τοπική 
ρεβιθάδα, που παραδοσιακά τρώγεται κάθε 
Κυριακή, αφού μείνει όλη νύχτα στον ξυλό-
φουρνο, και που, παρότι ο ξυλόφουρνος 
του Πετάρα που έψηνε για όλους έκλεισε, 
κανείς δεν εγκαταλείπει τη συνήθεια.   
Εδώ θα μάθετε και για το βυζαντινό μονο-
πάτι, καθώς νωρίς το μεσημέρι θα δείτε 
ξαφνικά το χωριό να κατακλύζεται από 
ξένους επισκέπτες. Πρόκειται για μια δια-

δρομή περίπου μιάμισης ώρας, που ξεκι-
νάει από τις Λεύκες και πατάει στο παλιό 
καλντερίμι που ένωνε τα δύο χωριά.

Στις κοσμικές Λεύκες
Δεν είναι ακριβώς κοσμικές οι Λεύκες, αν 
τις συγκρίνουμε με τη Νάουσα, ας πούμε. 
Είναι όμως γνωστές στους Έλληνες και 
στους ξένους επισκέπτες της Πάρου. Και 
είναι και το μοναδικό ορεινό χωριό, μια 
και είναι χτισμένες μέσα σε πλούσια βλά-
στηση, κάτω από την ψηλότερη κορυφή του 
νησιού, τους Αγίους Πάντες.
Γι’ αυτό κι εδώ θα βρείτε αρκετές ταβέρ-
νες, καφετέριες και μερικά καταστήματα. 
Ανάμεσά τους θα εντοπίσετε το ατελιέ 
της ζωγράφου Αγγέλικας Βαξεβανίδου 
(angelikavaxevanidou.com). Θεωρητικά δεν 
είναι επισκέψιμο, αφού η ίδια, που εγκατα-
στάθηκε στην Πάρο τα τελευταία χρόνια, 
δεν εμπορεύεται εδώ τα έργα της. Θα σας 
υποδεχτεί όμως στον χώρο της και θα σας 
μιλήσει για τις δυναμικές δημιουργίες της, 
που αντλούν τη θεματική τους από την εσω-
τερική ταυτότητα ή επιθυμία. Βρίσκεται στο 
κεντρικό καλντερίμι, που ενώνει την Επάνω 
με την Κάτω Πλατεία. Η πρώτη, ευρύχωρη 
και πολύβουη, με πιτσιρίκια που δεν στα-
ματούν να παίζουν, η δεύτερη περίκλει-
στη και σκιασμένη από δέντρα, σε κάνει 
να ξεχνάς πού βρίσκεσαι. Αξίζει να χαθείτε 
στα στενά του χωριού, να παρατηρήσετε 
τα παλιά σπίτια, κάποια από τα οποία ερει-
πώνουν, να πάρετε ανάσες δροσιάς στα 
διαβατικά και να καταλήξετε στο καφενείο 
της Μαριγώς, απέναντι από την τεράστια 
εκκλησία της Αγίας Τριάδας, με τα μαρμά-
ρινα ελικοειδή καμπαναριά. Μαρμάρινα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία θα παρατηρήσετε 
σε αρκετά οικήματα έτσι κι αλλιώς ή ακόμη 
και στα καλντερίμια, αφού οι Λεύκες είναι 
χωριό μαρμαράδων, οι οποίοι μάλιστα έφυ-
γαν μαζικά τη δεκαετία του 1950 για να δου-
λέψουν στα νταμάρια της Ελλάδας. Σήμερα 
έχουν επιστρέψει μαζί τους και αρκετοί 
νέοι, που στήνουν στο κατάλευκο σκηνικό 
μια καινούργια ζωή.

Πάρος: Χωριά - έκπληξη
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Θα φιλοξενηθεί στο 
Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης από τις 29 έως τις 16 
Ιανουαρίου

Η 
εντυπωσιακή αρχαιο-
λογική έκθεση «ΚΑΛ-
ΛΟΣ. Η Υπέρτατη Ο-
μορφιά» ανοίγει τις πύ-

λες της στις 29 Σεπτεμβρίου, στο 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. 
Η έκθεση, που εντάσσεται στο 
πλαίσιο της σειράς των πρωτο-
ποριακών, αρχαιολογικών εκθέ-
σεών του μουσείου με επίκεντρο 
τον Άνθρωπο και φέρει την υπο-
γραφή του Διευθυντή του, Κα-
θηγητή Νικολάου Χρ. Σταμπολί-
δη και του Επιμελητή Αρχαιοτή-
των, Δρος Ιωάννη Δ. Φάππα, δι-
οργανώνεται σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Πολιτισμού και Α-
θλητισμού, πραγματοποιείται με 
τη γενναιόδωρη υποστήριξη της 
L’Oréal. και θα διαρκέσει έως τις 
16 Ιανουαρίου 2022.
Μέσα από μια σειρά 300 εμβλη-
ματικών αρχαιοτήτων από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, παρου-
σιάζονται οι διάφορες πτυχές 
της έννοιας του «Κάλλους» στην 
καθημερινή ζωή και τη φιλοσο-
φική σκέψη της αρχαίας Ελλά-
δας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα 

σημαντική και μεγάλη σε έκταση 
έκθεση που θα καταλάβει όλους 
τους εκθεσιακούς χώρους του 
Μουσείου.
Η αρχαία ελληνική λέξη «Κάλ-
λος» σημαίνει «ομορφιά» και 
συσχετίζεται τόσο με το γυναι-
κείο όσο και με το ανδρικό φύλο. 
Ωστόσο, η έννοια του «Κάλλους» 
στην υπέρτατη διάστασή της, δεν 
είναι απλώς μια λέξη που σημαί-
νει μόνο «ομορφιά». Είναι ένα 

ιδεώδες που αναπτύχθηκε στην 
αρχαία ελληνική σκέψη, εκφρά-
στηκε μέσα από τα ποιήματα των 
επικών (8ος αι. π.Χ.) και λυρι-
κών (7ος – 6ος αι. π.Χ.) ποιητών 
και αποκρυσταλλώθηκε σταδι-
ακά στα κείμενα των φιλοσόφων 
του 5ου/4ου αι. π.Χ. και εξής, οι 
οποίοι αναφέρθηκαν σε αυτό ως 
συνδυασμό της φυσικής εμφάνι-
σης και των αρετών της ψυχής. Σε 
αυτή τη διάσταση του «Κάλλους» 

επικεντρώνεται και η έκθεση του 
Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, 
αναδεικνύοντας τη συμβολή της 
αρχαίας Ελλάδας στον καθορισμό 
της έννοιας της «ομορφιάς» μέχρι 
και σήμερα.
Η έκθεση περιλαμβάνει 300 
αρχαιότητες από Μουσεία και 
Συλλογές της Ελλάδας, της Ιταλίας 
και του Βατικανού και διαρθρώ-
νεται σε δύο μεγάλες ενότητες, 
τον Καλλωπισμό και το Κάλλος.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η 
συμμετοχή της Ελλάδας στην Μπιενά-
λε του Κούσκο, αρχαίας πρωτεύουσας 
του Περού, παρουσιάζεται στο Μου-
σείο της Μπουμπουλίνας, από 24 Αυ-

γούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 2021, στο πλαίσιο της 
περιοδεύουσας εικαστικής έκθεσης «200 Χρόνια 
Πνεύμα Γαλάζιο και Λευκό», την οποία διοργανώ-
νουν ο Δήμος Σπετσών, με τους καλλιτέχνες του 
Πολιτιστικού Ομίλου «Κέντρο Τέχνης-Marble Art 
Museum» και υπό την αιγίδα του Πολεμικού Μου-
σείου της Αθήνας.
Το 1821 ήταν μια χρονιά ορόσημο, όχι μόνο για 
την Ελλάδα, αλλά και για τις περισσότερες χώρες 
της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες το 2021 γιορ-
τάζουν τα 200 χρόνια από τη δική τους Ανε-
ξαρτησία. Στο πλαίσιο αυτό, στην αρχαία πρω-
τεύουσα του Περού, το Κούσκο, διοργανώνε-
ται η επίσημη Μπιενάλε Ανεξαρτησίας, με τίτλο 
«Independencia: Bienal de Arte de Cusco» στην 
οποία συμμετέχουν καλλιτέχνες από όλο τον 
κόσμο. Οι δύο καλλιτεχνικοί επιμελητές, ο Ιάν-
νης Πανταζίδης (Ελλάδα) και η Αngela Delgado 
(Περού) είδαν ως πρόκληση τους εορτασμούς της 
Ανεξαρτησίας των δύο χωρών για να προσεγγί-
σουν μέσω των εικαστικών τεχνών δύο εμβλη-
ματικές γυναικείες μορφές των επαναστάσεων, 
την Λασκαρίνα Μπουμπολίνα και την μάρτυρα 

της περουβιανής ανεξαρτησίας Μικαέλα Μπαστί-
δας (1744-1781), πρωτοπόρο ηγέτη των ιθαγενών 
κατά της ισπανικής κυριαρχίας στη Νότια Αμερική.
«Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και Μικαέλα Μπα-
στίδας: Αναδρομές σε μία συνάντηση που δεν 
έγινε ποτέ» είναι ο τίτλος του καλλιτεχνικού πρό-
τζεκτ, όπου Έλληνες και Περουβιανοί καλλιτέχνες 
δημιούργησαν έργα εμπνευσμένα από τις δύο 
αυτές ηρωίδες.

Οι Αριστείδης Πορτούλας και Χρήστος Γεωρ-
γίου δημιούργησαν ένα εμβληματικό έργο (2,5m 
x 2,5m), που απεικονίζει την Μπουμπουλίνα και 
την Μπαστίδας. Οι δύο καλλιτέχνες κατέγραψαν 
τα στάδια της δημιουργίας τους μέχρι το τελικό 
αποτέλεσμα και δημιούργησαν ένα βίντεο που 
μιλάει για τη διαδρομή τους από τη σύλληψη της 
ιδέας μέχρι το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για την 
εικόνα που έχουν για τις δύο ηρωίδες.

Διεθνές Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού 
Μήκους Δράμας

Δ
υναμικά επιστρέφει το 
Διεθνές Φεστιβάλ Ται-
νιών Μικρού Μήκους 
Δράμας το οποίο θα 

διεξαχθεί από τις 12 έως τις 
18 Σεπτεμβρίου. Το στίγμα της 
44ης διοργάνωσης του γνω-
στού κινηματογραφικού φεστι-
βάλ αποτυπώνεται στο τρέιλερ 
που το συνοδεύει και φέρει την 
υπογραφή του βραβευμένου  
Βασίλη Κεκάτου ο οποίος δημι-
ούργησε και το τρέιλερ αλλά και 
στη νέα του οπτική ταυτότητα 
που επιμελήθηκε ο Δημήτρης 
Παπάζογλου.
Με επίσημη προσκεκλημένη 
την ελληνο – γαλλίδα σταρ 
‘Αννα Μουγκλάλις και περισσό-
τερες από 150 ταινίες στο πρό-
γραμμά του, το φετινό Φεστι-
βάλ έρχεται να συμβαδίσει με 
την οπτική γλώσσα ενός νέου 
ψηφιακού κόσμου που συνέ-
χεια αλλάζει, εκφράζοντας 
πρωτίστως το βασικό μέλημα 
του φεστιβάλ: να αγκαλιάσει 
και να αναδείξει ανθρώπους 
ανεξαρτήτως καταγωγής, θρη-
σκείας και σεξουαλικού προσα-
νατολισμού, με κύριο μέσο τον 
κινηματογράφο.
Η φετινή διοργάνωση, η δεύ-
τερη με καλλιτεχνικό διευθυ-
ντή τον Γιάννη Σακαρίδη, θα 
διεξαχθεί σε μια συνεχιζόμενα 
δύσκολη συγκυρία παγκο-
σμίως, λόγω της πανδημίας, 
τη στιγμή που οι επιτυχίες των 
ελλήνων μικρομηκάδων, που 
συνεχίζουν με πείσμα να δημι-
ουργούν, διαδέχονται η μία την 
άλλη στα μεγάλα φεστιβάλ του 
εξωτερικού. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η δημόσια υγεία, 
το Φεστιβάλ Δράμας θα διεξα-
χθεί και φέτος, ταυτόχρονα, και 
σε φυσικούς χώρους και online.
Το Εθνικό Διαγωνιστικό Πρό-
γραμμα, το Διεθνές Διαγωνι-
στικό Πρόγραμμα και το Διε-
θνές Σπουδαστικό Πρόγραμμα 
πλαισιώνουν τα τρία νέα τμή-
ματα του DISFF: το Διεθνές Πρό-
γραμμα Animation, το Short & 
Green, διαγωνιστικά και τα δύο, 
αλλά και το Cinematherapy που 
μετά την περσινή επιτυχία του, 
απέκτησε δικαιωματικά μια 
μόνιμη θέση στο πρόγραμμα.

«Κάλλος. Η Υπέρτατη Ομορφιά»: Η ελληνική έννοια 
της ομορφιάς μέσα από μία αρχαιολογική έκθεση 

Η ελληνική συμμετοχή στην Μπιενάλε του Κούσκο 
παρουσιάζεται στο Μουσείο της Μπουμπουλίνας
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο Φαν Σιπ παρέταξε μια ενδεκάδα με δύο αριστε-
ρούς μπακ σε αυτή και συγκεκριμένα τους Τσιμίκα 
- Κούτρη με τον μπακ της Λίβερπουλ να παίζει πίσω 
και τον Κούτρη να είναι μπροστά του. Από την άλλη 
ως δίδυμο στα στόπερ ήταν οι Χατζηδιάκος - Μαυ-
ροπάνος που έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί σε μια 
ακόμη δοκιμή του Ολλανδού τεχνικού.

Ασύνδετη στα πρώτα λεπτά, φάνηκε με-
τά το 20’
Η Ελλάδα φάνηκε ασύνδετη στα πρώτα λεπτά ενώ 
οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους ξεκίνησαν να 
πιέζουν από το πρώτο λεπτό με αποτέλεσμα να μην 
αφήνουν τους παίκτες του Φαν Σιπ να βγάλουν τη 
μπάλα από την περιοχή τους. Οι Ελβετοί από 
την άλλη εκματελλεύτηκαν την υπεροχή 
τους και κατάφεραν να πάρουν προβά-
δισμα στην αναμέτρηση με έναν παίκτη 
που τη νέα σεζόν θα παίζει στα ελλη-
νικά γήπεδα. Ο Στίβεν Ζούμπερ της 
ΑΕΚ δέχτηκε την πάσα του Βίντμερ, 
κατέβασε όμορφα τη μπάλα με το δεξί 
και πλάσαρε γρήγορα με το αριστερό 
για να νικήσει τον Βλαχοδήμο για το 1-0. 
Οι Ελβετοί που είχαν το μομέντουμ της 
αναμέτρησης συνέχισαν να έχουν τη μπάλα 
στην κατοχή τους και να απειλούν ενώ είχαν μια 
ακόμη καλή στιγμή με τον Βίντμερ να κάνει το 2-0 
αλλά το πλασέ του ήταν άστοχο.
Η Ελλάδα άρχισε να πατάει καλύτερα στον αγωνι-
στικό χώρο μετά το 20’ και είναι χαρακτηριστικό πως 
είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 25’ με την κεφα-
λιά του Μπακασέτα να φεύγει αρκετά έξω. Τέσσερα 
λεπτά αργότερα ο Παυλίδης έγινε κάτοχος της μπάλας 
εκτός περιοχής, έκανε το σουτ με τη μπάλα να φεύγει 
έξω από το αριστερό δοκάρι του Κόμπελ.
Το 1-1 για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ήρθε 
στο 34’ όταν οι Μπακασέτας - Παυλίδης άλλαξαν 
αρχικά τη μπάλα με τον πρώτο να σουτάρει μέσα από 
την περιοχή και τη μπάλα να κοντράρει. Δεν απομα-
κρύνθηκε και έφτασε και πάλι στον αρχηγό της Εθνι-

κής Ελλάδος που έκανε την παράλληλη μπαλιά προς 
τον Παυλίδη ο οποίος με προβολή ισοφάρισε σε 1-1.

Ασίστ Ζούμπερ, γκολ Βάργκας
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους οι Ελβετοί προ-
χώρησαν σε τέσσερις αλλαγές ενώ και ο Φαν Σιπ 
έριξε στο ματς τους Γιαννούλη - Σιώπη αντί των Τσι-
μίκα - Μπουχαλάκη χωρίς όμως να αλλάξει τίποτα 
άλλο στη διάταξη της ομάδας του.Μάλιστα οι γηπε-
δούχοι κατάφεραν να πάρουν και πάλι προβάδι-
σμα στο σκορ στο 51’ όταν ο Μαυροπάνος έκλεψε 
τη μπάλα, την προώθησε με αποτέλεσμα να τη χάσει 
με τους Ελβετούς να φεύγουν στην αντεπίθεση από 

τα αριστερά με τον Ζούμπερ. Ο παίκτης της 
ΑΕΚ γύρισε παράλληλα προς τον Βάργκας 

που με πλασέ νίκησε τον Βλαχοδήμο 
για το 2-1.Ο Ζούμπερ μάλιστα στο 57’ 
θα μπορούσε να πετύχει ένα ακόμη 
γκολ όταν σε βαθιά μπαλιά από τα 
δεξιά κατέβασε τη μπάλα με το δεξί 
υπέροχα, έφερε τη μπάλα στο αρι-
στερό και έκανε το σουτ με τον Βλα-
χοδήμο να αποκρούει.

Η Ελλάδα άρχισε να παίζει καλύτερα 
μετά το 60’ και θα μπορούσε να ισο-

φαρίσει το παιχνίδι στο 62’ όταν ο Μπα-
κασέτας βρήκε υπέροχα με κάθετη πάσα 

τον Παυλίδη, ο οποίος πέρασε τον Κόμπελ, έκανε 
το σουτ με τη μπάλα να σταματάει στο αριστερό 
δοκάρι.Εν συνεχεία το αντιπροσωπευτικό συγκρό-
τημα είχε μια ακόμη καλή στιγμή στο 83’ όταν ο Δου-
βίκας έγινε κάτοχος της μπάλας από τα δεξιά, μπήκε 
στην περιοχή αλλά αντί να πλασάρει θέλησε να 
δώσει παράλληλα την πάσα προς τον Κούτρη αλλά 
η άμυνα της Ελεβτίας έδιωξε.
Η Ελβετία από την πλέυρά της ναι μεν είχε την υπε-
ροχή στην αναμέτρηση και την κατοχή της μπάλας 
αλλά δεν απείλησε άλλο την εστία του Βλαχοδήμου 
παρά μόνο στις καθυστερήσεις του αγώνα με τακου-
νάκι του Σεκίρι το οποίο απομάκρυνε σωτήρια ο 
Βλαχοδήμος.

Η Ελλάδα γνώρισε την ήττα στο εκτός έδρα φιλικό της από την Ελβετία με 2-1 με τους 
γηπεδούχους να έχουν απόλυτο πρωταγωνιστή τον Στίβεν Ζούμπερ, ένα γκολ μια ασίστ, 
ενώ ο Φαν Σιπ είδε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να έχει κάποια καλά διαστήματα.

Ελβετία - Ελλάδα 2-1: Φιλική ήττα Ελβετία - Ελλάδα 2-1: Φιλική ήττα 
με πρωταγωνιστή τον Ζούμπερ και με πρωταγωνιστή τον Ζούμπερ και 
καλά διαστήματα για την Εθνικήκαλά διαστήματα για την Εθνική

Super League 1
Το πρόγραμμα της 1ης 
αγωνιστικής

Τ
ις ημέρες και τις ώρες των αγώνων για την 1η αγωνιστική του 
πρωταθλήματος ανακοίνωσε η Super League - Σάββατο ξεκινά ο 
Παναθηναϊκός, κοινή ώρα έναρξης την Κυριακή (12/9) για τα παι-
χνίδια Ολυμπιακού και ΑΕΚ

Το χρονοδιάγραμμα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος έκανε γνωστό η 
Super League. Μετά τη Γ.Σ. όπου εγκρίθηκε η προκήρυξη και αποφασί-
στηκε να γίνει σέντρα την επόμενη εβδομάδα, η διοργανώτρια ανακοί-
νωσε τις ημέρες και τις ώρες για την 1η αγωνιστική.
Βάσει του προγράμματος λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα είναι ο πρώτος από 
τους «μεγάλους» που θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του, υποδεχόμενος 
το Σάββατο τον Απόλλωνα Σμύρνης.
Εκείνο που προκαλεί εντύπωση ωστόσο είναι ότι, μετά το ματς του 
ΠΑΟΚ με τον ΠΑΣ που ορίστηκε για το απόγευμα της Κυριακής, οι αγώ-
νες του Ολυμπιακού (με τον Ατρόμητο) και της ΑΕΚ (με τον Ιωνικό) θα 
ξεκινήσουν την ίδια ώρα το βράδυ.

Α
λλαγή δεδομένων για τον νεαρό επιθετικό της ΑΕΛ, που θα βρεθεί 
στην Αθήνα τη Δευτέρα για να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό
Είναι ένα θέμα που είχε γίνει... σίριαλ και κρατούσε από τον Ιού-
νιο. Τότε που είχε προκύψει το deal των εμπλεκόμενων πλευρών 

για να κλείσει και επίσημα στον Ολυμπιακό ο Δημήτρης Πινακάς. Στις 27 
Ιουλίου η ΑΕΛ ήταν εκείνη που είχε αφήσει αιχμές για την πλευρά του παί-
κτη για τη ματαίωση της συμφωνίας.
Ωστόσο τα δεδομένα άλλαξαν (ξανά) και σύμφωνα με πληροφορίες από τη 
Λάρισα ο 19χρονος Πινακάς που παίζει φορ, ακραίος αλλά και πίσω από 
τον επιθετικό συμφώνησε για 4 χρόνια με τον Ολυμπιακό και θα είναι στην 
Αθήνα τη Δευτέρα για να υπογράψει. Σε σχέση με την ΑΕΛ δεν προκύπτει 
ότι θα αλλάξει κάτι.
Δηλαδή η ΑΕΛ είχε εξαρχής συμφωνήσει με τους Πειραιώτες. Η προ-
σφορά των Πειραιωτών, όπως είχε διαρρεύσει, ήταν στο 1.5 εκατ. ευρώ 
συν ένα 15% ποσοστό μεταπώλησης. Η συμφωνία θα έχει αυτά τα οικονο-
μικά δεδομένα ενώ στις αρχικές συζήτησεις επρόκειτο να μπουν και δύο 
παίκτες για δανεικοί στην ΑΕΛ. Ο 19χρονος Πινακάς είχε πέρυσι 31 αγώ-
νες με 7 γκολ.

Ολυμπιακός: Συμφώνησε ο 
Πινακάς με τετραετές συμβόλαιο
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Π
ερισσότεροι από τους μισούς ποδοσφαιριστές 
που βρίσκονται στο ρόστερ του ΠΑΟΚ έχουν 
μπει ήδη στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου 
τους, κάτι που σημαίνει ότι ο προγραμματισμός 

πρέπει να ξεκινήσει από τώρα
Η μεταγραφική περίοδος που έληξε χθες οριστικοποίησε, 
όπως όλα δείχνουν το ρόστερ του Δικεφάλου. Ο ΠΑΟΚ 
απέκτησε έξι ποδοσφαιριστές για την πρώτη του ομάδα 
την ώρα που από την Τούμπα αποχώρησαν είτε οριστικά, 
είτε με δανεισμό άλλοι έξι.
Ο προγραμματισμός του ΠΑΟΚ ωστόσο δεν μπορεί να 
έχει τελειώσει. Και αυτό διότι δεν περιλαμβάνει μόνο 
μεταγραφές και αποχωρήσεις αλλά και ανανεώσεις συμ-
βολαίων και τους ανθρώπους του Δικεφάλου τους περι-
μένει πολύ δουλειά από εδώ και πέρα. 
Το ρόστερ του ΠΑΟΚ αριθμεί αυτή 
την στιγμή 29 ποδοσφαιρι-
στές από τους οποίους οι 15 
έχουν μπει ήδη στην τελευ-
ταία χρονιά του συμβο-
λαίου τους.
Εκτός από τους τρεις 
δανεικούς που αποκτήθη-
καν τις τελευταίες ημέρες 
των μεταγραφών Άκπομ, 
Σίντκλεϊ και Μίτριτσα και 
για τους οποίους θα παρθούν 
αποφάσεις στο τέλος της σεζόν 
ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ασχολη-
θεί με τα συμβόλαια άλλων 12 ποδο-
σφαιριστών με τους οποίους βέβαια θα τηρηθεί σειρά προ-
τεραιότητας.

Οι παίκτες που μένουν ελεύθεροι τον Ιούνιο 
του 2022 είναι οι:
Άντριγια Ζίβκοβιτς, Ίνγκι Ίνγκασον, Σίντζι Καγκάβα, Ροντρί-
γκο Σοάρες, Φερνάντο Βαρέλα, Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, Ζίβκο 
Ζίβκοβιτς, Αλέξανδρος Πασχαλάκης, Βιειρίνια, Άνχελ Κρέ-
σπο, Χάρης Τσιγγάρας, Λευτέρης Λύρατζης

«Καίει» του Ζίβκοβιτς
Λογικά οι συζητήσεις για ανανέωση θα ξεκινήσουν από τον 
MVP της περασμένης σεζόν Άντριγια Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος 
περιμένει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να μιλήσουν για την 
αναπροσαρμογή του συμβολαίου του, γνωρίζοντας ήδη 
πως η πολιτική σε σχέση με τις αποδοχές των ποδοσφαιρι-
στών έχει αλλάξει προς τα πάνω. Οι δυο πλευρές αναμένε-
ται να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τώρα 
που οι μεταγραφές έχουν τελειώσει με τον 25χρονο να 
περιμένει μια γενναία αύξηση των αποδοχών του.

Ο Ίνγκασον που θέλει 
να μείνει
Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση 
του Ίνγκι Ίνγκασον, κυρίως 
λόγω του τραυματισμού 
που τον έχει κρατήσει εκτός 
αγωνιστικών υποχρεώσεων 
από το τελευταίο κομμάτι 
της περασμένης σεζόν μέχρι 
και τώρα. Το πρόβλημα στο 
γόνατο που εντάθηκε μάλιστα 
εξαιτίας της θέλησης του παί-
κτη να βοηθήσει την ομάδα 
σε σημαντικά παιχνίδια, τον 
έβγαλε και εκτός μεταγρα-
φικού παιχνιδιού, παρά το 
ενδιαφέρον που έδειχναν 
για αυτόν αρκετές ομάδες. 
Ο Ίνγκασον μιλώντας στο 
SPORT24 ξεκαθάρισε ότι 
πρόθεση του είναι να ανανε-
ώσει το συμβόλαιο του και να 
μείνει και τα επόμενα χρόνια 

στον ΠΑΟΚ.

Οι 33+ και ο Βιεϊρίνια
Υπάρχει μια ειδική κατηγορία παικτών που τα συμβόλαια 
τους εκπνέουν το ερχόμενο καλοκαίρι και για τους οποίους 
οι όποιες αποφάσεις παρθούν θα συμπεριλαμβάνουν ως 
κριτήριο και την ηλικία τους. Ο Βαρέλα και ο Κρέσπο θα 
είναι στα 35 το ερχόμενο καλοκαίρι, ο Μπίσεσβαρ στα 34, 
ο Καγκάβα στα 33 και φυσικά η ηλικία τους θα παίξει σημα-
ντικό ρόλο.
Κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση του Βιεϊρίνια ο οποίος 
μόνος του θα πάρει αποφάσεις για το μέλλον του και θα 
κλείσει όποτε το αποφασίσει την καριέρα του στην Τούμπα.
Στα 33 τους θα έχουν μπει το καλοκαίρι του 2022 και οι 
δυο τερματοφύλακες Πασχαλάκης και Ζίβκοβιτς. Η αλή-
θεια είναι ότι πριν την επιστροφή του Ραζβάν Λουτσέσκου 

στην Τούμπα λίγοι πίστευαν ότι και οι δυο θα παραμεί-
νουν στον ΠΑΟΚ. Ωστόσο η ψήφος εμπιστοσύνης του 
Ρουμάνου τεχνικού τους κράτησε και τους δύο στο 
ρόστερ του Δικεφάλου και προφανώς η κρίση του 
προπονητή του ΠΑΟΚ θα καθορίσει αν θα προκύ-
ψουν συζητήσεις για την ανανέωση των συμβολαίων 
τους.Άγνωστο παραμένει το μέλλον του Ροντρίγκο 
Σοάρες καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί, τουλάχιστον 

για την ώρα, αν και κατά πόσο ο ΠΑΟΚ θα μπει σε 
διαδικασία διαπραγματεύσεων για την επέκταση της 

συνεργασίας τους.

Δύσκολες οι περιπτώσεις των νεαρών
Δύσκολες είναι η περιπτώσεις των δύο νεαρών Τσιγγάρα 
και Λύρατζη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Χάρης Τσιγ-
γάρας είναι αρνητικός σε ενδεχόμενη ανανέωση του συμ-
βολαίου του, καθώς διαπιστώνει ότι δεν θα έχει το χρόνο 
συμμετοχής που περίμενε την επόμενη σεζόν. Αυτό έχει 
φανεί στις πρώτες διερευνητικές επαφές που έχουν γίνει 
και δύσκολα αναμένεται να αλλάξει κάτι όσο ο ποδοσφαι-
ριστής βρίσκεται εκτός των επιλογών του προπονητή του.
Κάτι αντίστοιχο λογικά θα ισχύει και στην περίπτωση του 
Λύρατζη αν και δεν έχουν γίνει ακόμη σαφείς οι προθέσεις 
της ομάδας και του παίκτη.

Αυτόματα ανανεώνεται του Σβαμπ
Τον Ιούνιο του 2022 εκπνέει το συμβόλαιο και του Στέ-
φαν Σβαμπ, ωστόσο αυτό μπορεί να ανανεωθεί αυτόματα 
για έναν επιπλέον χρόνο ανάλογα με τις συμμετοχές του 
Αυστριακού. Από την στιγμή που ο Σβαμπ είναι στις βασι-
κές επιλογές του Λουτσέσκου λογικά δεν θα χρειαστούν 
διαπραγματεύσεις, εκτός και αν από τον ΠΑΟΚ θεωρήσουν 
ότι χρειάζεται να γίνει κάτι διαφορετικό, από όσα έχουν 
ήδη συμφωνηθεί πέρυσι το καλοκαίρι.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Λάζαρου Ρότα, ο 
οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2024, 
για την ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας, όπου υπάρ-
χουν ήδη οι Κλεμάν Μισελέν, Μιχάλης Μπακάκης και ο 
«φευγάτος» Όλεγκ Νταντσένκο.
Ο 24χρονος δεξιός μπακ έλυσε το συμβόλαιό του με τη 
Φορτούνα Σιτάρντ και η Ένωση κινήθηκε ταχύτατα για την 
απόκτησή του.
Πέρυσι είχε μια γεμάτη σεζόν με τη Φορτούνα Σιτάρντ, 
καταγράφοντας 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. 
Στο παρελθόν αγωνίστηκε και στις Ζέμπλιν Μιχαλόβτσε και 
Σλαβόι Τρεμπισόφ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ: 
«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιρι-
στή Λάζαρου Ρότα. Ο διεθνής Έλληνας δεξιός μπακ υπέ-
γραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως 
το καλοκαίρι του 2024 και θα φοράει τη φανέλα με τον 
αριθμό 12.
Ο Λάζαρος Ρότα γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου 1997 στην 
Κατερίνη. Άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις 
ακαδημίες του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Τον Ιανουάριο του 
2018 υπέγραψε στην ΦΚ Σλάβοϊ Τρεμπίσοφ, με την οποία 
πραγματοποίησε 12 συμμετοχές στην δεύτερη κατηγορία 
της Σλοβακίας (1 γκολ και 1 ασίστ) στο δεύτερο μισό της 
σεζόν 2017-18.
Με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος πήρε μεταγραφή 
στην ΜΦΚ Ζέμπλιν Μιχαλόβτσε, με την οποία έκανε το 
επαγγελματικό του ντεμπούτο. Συνολικά αγωνίστηκε με τη 
φανέλα της σε 48 παιχνίδια (3 γκολ, 4 ασίστ), πριν η Φορ-
τούνα Σιτάρντ προχωρήσει στην απόκτησή του τον Ιανου-
άριο του 2020. Στην Ολλανδία πραγματοποίησε συνολικά 
33 εμφανίσεις και έμεινε ελεύθερος λίγο πριν την ολοκλή-
ρωση της καλοκαιρινής μεταγραφής περιόδου του 2021.
Ο Ρότα κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας τον 
Σεπτέμβριο του 2020 για τον αγώνα του Nations League 
απέναντι στη Σλοβενία, ενώ πραγματοποίησε το ντε-
μπούτο του στις 11 Οκτωβρίου του ίδιου έτους στο παι-
χνίδι απέναντι στη Μολδαβία (2-0). Ένα μήνα αργότερα 
αγωνίστηκε και στο φιλικό με την Κύπρο (2-1).
Λάζαρε, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!
* H ΠΑΕ ΑΕΚ στηρίζει τις δράσεις του Οργανισμού Το 
Χαμόγελο του Παιδιού!
Με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση του νέου ποδοσφαι-
ριστή της ομάδας μας, Λάζαρου Ρότα, καλούμε όλους τους 
φιλάθλους να κατεβάσουν το application Missing Alert, 
στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει ο Οργανισμός 
ώστε τα εξαφανισμένα παιδιά να βρουν το δρόμο για το 
σπίτι τους».

ΠΑΟΚ

Μετά τις μεταγραφές, σε πρώτο πλάνο τα συμβόλαια
ΑΕΚ

Επίσημα ο Ρότα

αθλητικά
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

NBA: Επιστρέφει η κανονική διάταξη 
στους πάγκους, μόνο εμβολιασμένοι 
διαιτητές 

Η κανονική διάταξη στους πάγκους θα επιστρέψει στο ΝΒΑ την επερχόμενη αγωνιστική 
περίοδο 2021-22. Οι παίκτες που αποχωρούν από το παρκέ δεν θα είναι πλέον υποχρεω-
μένοι να κάθονται σε ξεχωριστό χώρο μακριά από τον πάγκο, όπως προέβλεπαν τα πρωτο-
κόλλα COVID-19 που θεσπίστηκαν τις δύο τελευταίες σεζόν, λόγω της πανδημίας.
Ωστόσο, το υπεύθυνο προσωπικό του κάθε αγώνα θα πρέπει να φορά μάσκα. Παράλληλα, 
οι φίλαθλοι που κάθονται σε μικρή απόσταση από το παρκέ θα πρέπει να είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή να έχουν στη διάθεση τους αρνητικό τεστ COVID-19.

Μόνο εμβολιασμένοι διαιτητές θα μπορούν να σφυρίζουν στο ΝΒΑ
Υποχρεωτικός θα είναι ο εμβολιασμός και για τους διαιτητές του ΝΒΑ καθώς όπως ανακοί-
νωσε η λίγκα, έπειτα από συνάντησή της με την Ένωση Διαιτητών, μόνο όσοι έχουν εμβο-
λιαστεί θα έχουν το δικαίωμα να σφυρίζουν στη σεζόν 2021/22 στο ΝΒΑ. Όπως αναφέρει 
χαρακτηριστικά η ανακοίνωση «Οποιοδήποτε διαιτητής δεν έχει εμβολιαστεί και δεν σκο-
πεύει να το κάνει, δεν θα έχει το δικαίωμα να σφυρίζει σε αγώνες».
Να σημειώσουμε παράλληλα ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός στο ΝΒΑ δεν ισχύει και για 
τους παίκτες, ωστόσο πολλοί από τους παίκτες αποφάσισαν να εμβολιαστούν έπειτα και 
από την παρότρυνση της λίγκας που απ’ την πλευρά της «χαλάρωσε» λίγο τα μέτρα και τους 
ελέγχους στους εμβολιασμένους αθλητές, όπως αναφέρει το ESPN.

Δεν θα μπορούν να αγωνιστούν στα εντός έδρας ματς των ομάδων τους οι 
ανεμβολίαστοι παίκτες των Νετς, Νικς και Γουόριορς
Οι μη εμβολιασμένοι παίκτες των Μπρούκλιν Νετς, Νιου Γιορκ Νικς και Γκόλντεν Στέιτ Ουό-
ριορς δεν θα επιτρέπεται να παίζουν στους εντός έδρας αγώνες των ομάδων τους, εξαιτίας 
των πολιτικών για τον κορονοϊό που έχουν αποφασίσει οι τοπικές κυβερνήσεις της Νέας 
Υόρκης και του Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με το The Athletic.
Δεν θα μπορούν να εισέλθουν στις αρένες για τα παιχνίδια, εκτός εάν έχουν ιατρική ή θρη-
σκευτική απαλλαγή. Από τους κανονισμούς θα εξαιρούνται οι παίκτες των φιλοξενούμενων 
ομάδων που πηγαίνουν να αγωνιστούν στις έδρες των τριών οργανισμών.
Οι πακτες που δεν συμμορφώνονται, θα έχουν κυρώσεις από τη Λίγκα ή την ομάδα τους, 
που θα αφορά πρόστιμο, αποβολή ή άλλες ενέργειες. Το Barclays Center, η έδρα των Νετς 
και των Νιου Γιορκ Λίμπερτι, έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα απαιτήσει από τους εργαζόμε-
νους και τους φιλάθλους ηλικίας 12 ετών και άνω να εμβολιαστούν εάν επιθυμούν να εισέλ-
θουν στο κτίριο από τις 13 Σεπτεμβρίου.
Οι Γουόριορς είχαν επίσης ανακοινώσει ότι σε κάθε κλειστή εκδήλωση με περισσότερους 
από 1.000 παρευρισκόμενους, θα απαιτείται από τους φιλάθλους 12 ετών και άνω να έχουν 
μαζί τους αποδεικτικό εμβολιασμού. Δεν θα αρκεί πλέον η απόδειξη ενός αρνητικού τεστ 
για τον κορονοϊό.
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΙΤΙ

ΣΤΗΝ ΣΥΚΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

60 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
1 ΜΕΓΑΛΟ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΛΟΝΙ

ΚΟΥΖΙΝΑ
ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟ

ΜΕ ΙΔΙΩΚΤΗΤΟ 
ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΣΤΟ ΠΕΛΩΡΙΟ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
416-895-9372

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ κ. ΜΑΪΚ
Ή ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ κα ΑΝΝΑ

01130 6947300677
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

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

Τ
ην ήττα (2-0) σε φιλικό αγώνα από 
τον ΟΦ Ιεράπετρας γνώρισε ο Πό-
ρος που όμως άφησε καλές εντυπώ-
σεις

Πολύ καλές εντυπώσεις παρά τη φιλική ήττα 
με 2-0 από τον ΟΦ Ιεράπετρας, άφησε ο 
Πόρος σε παιχνίδι που διεξήχθη στο πλαί-
σιο της προετοιμασίας των δυο ομάδων 
ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Τα γκολ που έκριναν τον αγώνα σημείωσαν 
οι Λεμόνής στο 68΄και Χιντζίδης στο 85΄ για 
τον ΟΦ Ιεράπετρας.

ΑΕΚ Β’: Φιλική νίκη με τεσσάρα 
στο Βελεστίνο
Η ΑΕΚ Β’ νίκησε 4-0 τον Ρήγα Φεραίο σε 
φιλικό στο Βελεστίνο.
Η ΑΕΚ Β’ άνοιξε το σκορ στο 34′ με σουτ του 
Γιάννη Ιατρούδη έξω από την περιοχή, ενώ 
τέσσερα λεπτά αργότερα ο Γιώργος Γιαν-
νούτσος έκανε μεγάλη μπαλιά στην επίθεση 
στον Γιανίς Αμούρ, ο οποίος με αριστερό 
σουτ έκανε δύο τα γκολ της ΑΕΚ.
Το 0-3 ήρθε στο 43′ με κοντινό πλασέ του 
Γιάννη Κορομηλά μετά από παράλληλη 
πάσα του Πάρη Μπάμπη. Το 0-4 έγινε στο 
59′ από σέντρα του Μιχάλη Μπούση και 
κεφαλιά του Χρήστου Γιούση.

Δόξα Δράμας: Σε «αναμμένα κάρ-
βουνα» για Ελέζι – Την Παρα-
σκευή κρίνονται όλα
Η αναγκαστική αλλαγή του Χρήστου Ελέζι, 
στο φιλικό της Δόξας με τον Μακεδονικό 
στη Δράμα την Τετάρτη, έφερε μοιραία ανη-
συχία για το αν πρόκειται για κάτι σοβαρό 
ή όχι.
Ο 24χρονος νεοαποκτηθείς μεσοεπιθετικός 
πονούσε στο γόνατο και είχε μικρό πρήξιμο.
Μετά την πρώτη ιατρική εξέταση, γνωμά-
τευση και ασφαλές πόρισμα, με ακρίβεια 
για τη φύση και τη σοβαρότητα του τραυμα-
τισμού και το διάστημα απουσίας, θα διατυ-
πωθεί ως είθισται μετά τη μαγνητική τομο-
γραφία στην οποία θα υποβληθεί ο παίκτης 

την Παρασκευή.
Άπαντες στους «Μαυραετούς» ευελπι-
στούν να μην είναι σοβαρό, για να αποκλει-
στούν εμπράκτως οι χειρότερες εκδοχές και 
να μη χρειαστεί να λείψει για μεγάλο διά-
στημα από τα πλάνα του Μάκη Κατσαβάκη, 
πρώτα για την υγεία του Ελέζι και μετά για 
μην υπάρξει πλήγμα στον ίδιο τον αγωνι-
στικό σχεδιασμό.

Παναχαϊκή: Στα «κοκκινόμαυρα» 
και επίσημα ο Γκασιμπαγιαζίδης!
Την απόκτηση του Πέτρου Γκασιμπαγιαζίδη 
ανακοίνωσε και επίσημα η Παναχαϊκή
Ο νεαρός άσος που συνέβαλε τα μέγιστα 
προκειμένου ο Ορφέας Ξάνθης να πανη-
γυρίσει τον τίτλο του πρωταθλητή στην 
Γ’ Εθνική στον 1ο όμιλο μετακόμισε στην 
Πάτρα για λογαριασμό της Παναχαϊκής
Η ανακοίνωση:
Η διοίκηση της Παναχαϊκής ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδο-
σφαιριστή Πέτρο Γκασιμπαγιαζίδη.
Ο Πέτρος Γκασιμπαγιαζίδης είναι 20 ετών 
(6/3/2001) και αγωνίζεται ως ακραίος επι-
θετικός. Τα προηγούμενα χρόνια έχει 
αγωνιστεί στην Κ-19 της Ξάν-
θης στο αντίστοιχο πρωτά-
θλημα της Super League, 
ενώ την περσινή αγωνι-
στική περίοδο ήταν από 
τα βασικά στελέχη του 
Ορφέα Ξάνθης με τον 
οποίο πανηγύρισε τον 
τίτλο του πρωταθλητή 
στην Γ’ Εθνική στον 1ο 
όμιλο.
Καλωσορίζουμε τον Πέτρο 
στην “κοκκινόμαυρη” οικο-
γένεια και του ευχόμαστε να έχει 
υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα 
μας!

Δόξα Δράμας-Μακεδονικός: Έλει-
ψε το γκολ…
Στη “λευκή ισοπαλία” έμεινε η Δόξα στο 
φιλικό με τον Μακεδονικό στη Δράμα.
Το 0-0 ήρθε μετά από άκαρπη όπως απο-
δείχτηκε εδαφική υπεροχή των “Μαυρα-
ετών”, που έδειξαν σημάδια κόπωσης και 
δεν βρήκαν λύσεις δημιουργικά και εκτελε-
στικά, στο επιθετικό τους τρίτο.
Οι ευκαιρίες υπήρξαν, όχι πολύ κλασικές, 

ενώ η ομάδα του Μάκη Κατσαβάκη δεν κιν-
δύνεψε ιδιαίτερα από τους “πράσινους”.
Λίγες μέρες μετά τη δυνατή πρόβα με τη 
Βέροια, η Δόξα έδειξε να χρειάζεται και 
άλλο χρόνο και δουλειά, αλλά και κάποιες 
τελευταίες προσθήκες στο ρόστερ, πριν 
θεωρηθεί απολύτως έτοιμη για τα επίσημα 
ματς.
Βεβαίως, το τεχνικό τιμ δεν ανησυχεί, βγά-
ζει συμπεράσματα καταγράφοντας θετικά 
και αρνητικά και δε στέκεται στο αποτέλε-
σμα.
Η Δόξα Δράμας προσπάθησε από την αρχή 
να επιβάλει το ρυθμό της, απέναντι σε έναν 
αντίπαλο με σφιχτή αμυντική λειτουργία και 
δεδομένη εμπειρία στο ρόστερ του.
Οι “Μαυραετοί” πάντως είχαν ευκαιρίες 
μπροστά στα καρέ του Γουναρίδη, που ήταν 
θετικός όποτε χρειάστηκε.
Συγκεκριμένα, απείλησαν οι Πανουργιάς 
(5΄ σουτ άουτ, 58΄ μονοκόμματο βολέ από 
καλή θέση λίγο άουτ, 87΄ κεφαλιά που δε 
βρήκε στόχο), Β. Παπαδόπουλος (35΄ φάουλ 
σε Γουναρίδη, 40΄ φάουλ που πέρασε άουτ 
και άλλη μια ευκαιρία στο 89΄), Καραγιάν-
νης (38΄ σουτ σε Γουναρίδη, 60΄ σουτ που 
έσωσε δύσκολα ο Γουναρίδης), Μουδούρο-
γλου (77΄ φάουλ που πέρασε άουτ), Κυρια-
κίδης (81΄ ευκαιρία από καλή θέση).
Από την πλευρά της, η ομάδα του Γιώργου 
Αμανατίδη απείλησε με Τσουκάνη (45΄), 
Μπόικα (59΄), Ζαννάκη (66΄), αλλά χωρίς την 
πολύ σπουδαία φάση.
Διαιτητής ήταν ο Πουλικίδης, με βοηθούς 
Κουβαλάκη και Σιαμανή.
*Αναγκαστική αλλαγή έγινε στο 50΄ ο Χρή-
στος Ελέζι (στη θέση του ο Παπαϊωάννου), 
με τον τραυματισμό του στο γόνατο να μην 
εμπνέει μεγάλη ανησυχία σε πρώτη φάση, 
αλλά ο 24χρονος μεσοεπιθετικός της Δόξας 
θα υποβληθεί σε εξετάσεις.
*Το επόμενο φιλικό των “Μαυραετών” θα 
δοθεί εκτός έδρας το Σάββατο κόντρα στην 
Αλεξανδρούπολη.
Παναιγιάλειος: Έσκασε η «βόμβα» με Γκέκα 
– Ανέλαβε το «τιμόνι»!

Τα ηνία του Παναιγιάλειου ανέλαβε με 
κάθε επισημότητα ο παλαίμαχος 

άσος Θεοφάνης Γκέκας
Ο Έλληνας άσος που έχει 
αφήσει το δικό του στίγμα 
στο ποδόσφαιρο θα ανα-
λάβει την τεχνική ηγε-
σία της ομάδας, ενώ ο 
Παναιγιάλειος ανακοί-
νωσε τη συμφωνία του 

με τον Βαλτεμίρ Ριμπέριο 
Τζούνιορ.

Η ανακοίνωση:
Μετά την απρόσμενη αποχώ-

ρηση του Παναγιώτη Κορομπόκη, 
η οποία κι έγινε αποκλειστικά με επιθυ-

μία του ιδίου για οικογενειακούς λόγους, 
η διοίκηση του Παναιγιάλειου και συγκε-
κριμένα ο πρόεδρος του συλλόγου Γιώρ-
γος Γκάμαρης ήρθε σε συμφωνία με τον νέο 
προπονητή που θα αναλάβει να κατευθύνει 
αγωνιστικά τη Μαύρη Θύελλα. Πρόκειται 
για τον Φάνη Γκέκα, που σίγουρα δεν χρει-
άζεται ιδιαίτερες συστάσεις για την ποδο-
σφαιρική του πορεία και αξία, ο οποίος 
αποδέχτηκε την πρόταση – πρόκληση που 
του έγινε κι από την Παρασκευή θα είναι 
στο Αίγιο για να αναλάβει κι επίσημα την 

τεχνική ηγεσία.
Σε ότι αφορά το ρόστερ της ομάδας που 
είναι σε διαδικασία στελέχωσης, μέχρι 
τώρα αριθμεί 14 ποδοσφαιριστές από τους 
οποίους μόνο ένας δεν είναι διαθέσιμος για 
το Κυριακάτικο (17:00) εκτός έδρας παιχνίδι 
Κυπέλλου με τον ΠΑΟ Ρουφ.
Συγκεκριμένα παρέμειναν κι ανανέωσαν 
οι: Ν. Βίλλιος (τερματοφύλακας), Δ. Πλατυ-
κώστας (ακραίος αμυντικός), Κ. Αποστολής 
(αμυντικός μέσος), Θ. Βαλλιάνος (μεσοεπι-
θετικός), Παύλ. Λιάτος (μεσοεπιθετικός), Γ. 
Ροδόπουλος (αμυντικός), Άγγ. Νικολάου 
(ακραίος αμυντικός), Γ. Ξυνός (επιθετικός), 
προάχθηκε από την Κ16 ο Άγγ. Κάσα (μεσο-
πειθετικός), ενώ αποκτήθηκαν οι: Στελ. Καρ-
βούνης (μέσος από Απόλλων Αιγίου), Κλεό 
Μπούζντρα (αμυντικός από Προοδευτική), 
Δ. Φουφούνης (μεσοεπιθετικός από Θήβα) 
και Χαρ. Χατζηαντωνίου (ακραίος αμυντικός 
από Ηρακλή Ψαχνών).
Στο μεταξύ η Αιγιώτικη ομάδα έχει συμφω-
νήσει και με τον 26χρονο Βαλτεμίρ Ριμπέριο 
Τζούνιορ που είναι μέσος και πέρυσι αγω-
νιζόταν σε ομάδα της Πολωνίας. Ο Βραζι-
λιάνος ποδοσφαιριστής μπορεί να παίρνει 
μέρος στις προπονήσεις, όμως η διαδικασία 
έκδοσης του δελτίου του θα καθυστερήσει 
λόγω της απαραίτητης ανταλλαγής εγγρά-
φων μεταξύ των δύο Ομοσπονδιών για την 
ολοκλήρωση της μεταγραφής.Την Παρα-
σκευή η απογευματινή προπόνηση, υπό τις 
οδηγίες του Φάνη Γκέκα, θα πραγματοποιη-
θεί στο γήπεδο της Τεμένης κι αφού πρώτα 
το ποδοσφαιρικό τμήμα κάνει τα απαραί-
τητα rapid τεστ σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Στα «ερυθρόλευκα» ο γιός του 
Φραντζέσκου! – Η επίσημη ανα-
κοίνωση
Οι μεταγραφικές κινήσεις συνεχίζονται για 
τον Ολυμπιακό Βόλου. Οι «ερυθρόλευκοι» 
απέκτησαν τους νεαρούς Δημήτρη Κόμνο 
και Ορφέα Φραντζέσκο. Ο πρώτος είναι 
αμυντικός μέσος και αγωνιζόταν στον Α.Σ. 
Αστέρια Θεσσαλονίκης. Ο δεύτερος είναι 
γιος του προπονητή της ΑΕΛ, Κώστα Φρα-
τζέσκου, παίζει στη μεσαία γραμμή και αγω-
νιζόταν στην ομάδα Κ19 του Παναιτωλικού.
Οι δύο ποδοσφαιριστές έδωσαν χθες 
το «παρών» στο Αλκαζάρ και παρακο-
λούθησαν το φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΛ, 
μαζί με τους Κώστα Ιβαντζίκη και Χρήστο 
Κατσούκη, χωρίς, ωστόσο, να αγωνιστούν.

Σουπερλιγκάτος «άσος» στην 
Καλλιθέα!
Η Καλλιθέα προχώρησε στην απόκτηση του 
Γιώργου Στρέζου, με τον 24χρονο τερμα-
τοφύλακα να έχει σημαντικό πέρασμα από 
μεγάλους συλλόγους και αρκετές συμμε-
τοχές στη Super League! Η Καλλιθέα προ-
χώρησε στην απόκτηση του Γιώργου Στρέ-
ζου, με τον 24χρονο τερματοφύλακα να έχει 
σημαντικό πέρασμα από μεγάλους συλ-
λόγους και αρκετές συμμετοχές στη Super 
League! Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Στρέζος 
την χρονιά που μας πέρασε αγωνίστηκε στο 
πρωτάθλημα της Ολλανδίας φορώντας τη 
φανέλα της Βίλεμ.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι την Τρίτη η Καλλι-
θέα σημείωσε δύο μεταγραφικές επιτυχίες, 
καθώς απέκτησε τον Μιχάλη Κύργια και τον 
Ισπανό επιθετικό Ομάρ Καμπρέρα!
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Η 
υγειονομική επιτροπή της Ι-
σπανίας αποφάσισε να αυξή-
σει τη χωρητικότητά της στο 
20% στα γήπεδα πο-

δοσφαίρου και μπάσκετ, λό-
γω της προόδου που έχει 
παρατηρηθεί στη χώρα της 
Ιβηρικής χερσονήσου.
Στην Ισπαν ία αποφασ ί-
στηκε να αυξηθεί η χωρη-
τικότητα στα γήπεδα ποδο-
σφαίρου (La Liga) και μπάσκετ 
(Liga Endesa), λόγω της προόδου του 
εμβολιασμού, καθώς έχει ξεπεράσει 
το 70% του πληθυσμού (που μπορεί να 
εμβολιαστεί).

Σύμφωνα με την ισπανική «El Pais», απο-
φασίστηκε η επέκταση της χωρητικό-

τητας στο 60% των γηπέδων στα 
ανοικτά γήπεδα και στο 40% 

στα κλειστά γήπεδα. Μέχρι 
τώρα επιτρεπόταν το 40% 
στα ανοικτά γήπεδα και 
το 30% στα κλειστά.
Στο Καμπ Νου μπορούν 

πλέον να παρευρεθούν 
60 χιλιάδες φίλαθλοι και 26 

χιλιάδες σ το Ραμόν Σάντσεθ 
Πιθχουάν, της Σεβίλλης. Η συγκεκρι-

μένη αύξηση θα επιβληθεί και στη δεύ-
τερη κατηγορία του ισπανικού ποδο-
σφαίρου.

Ισπανία: Αυξάνεται η χωρητικότητα 
στα γήπεδα, λόγω της προόδου του 
εμβολιασμού

Σουηδία - Ισπανία 2-1: Μόνη στην 
κορυφή με σπουδαία ανατροπή

Η 
Σουηδία έμεινε πίσω σ το 
σκορ απέναντι σ την Ισπα-
νία μόλις στο 4’ όμως απά-
ντησε στο 6’ και έκανε την 

ανατροπή στο 57’, για να πετύχει μία 
μεγάλη ανατροπή που την εκτόξευ-
σε στην κορυφή του 2ου ομίλου των 
προκριματικών του Παγκοσμίου Κυ-
πέλλου.
Το ντέρμπι του 2ου ομίλου των προ-
κριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλ-

λου μεταξύ Σουηδίας και της Ισπα-
ν ίας βρήκε μεγάλους θριαμβευτές 
τους Σκανδιναβούς. Και αυτό γ ιατί 
ενώ βρέθηκαν πίσω στο σκορ μόλις 
στο 4ο λεπτό, ισοφάρισαν στο 6’ και 
έκαναν την ανατροπή στο 57’, για να 
πάρουν μία σπουδαία ν ίκη και να 
κάνουν το «3 στα 3» που τους φέρ-
νει μόνους πρώτους και τους δίνει 
τεράστιο αβαντάζ για πρόκριση στην 
τελική φάση της διοργάνωσης.

Νις - Μαρσέιγ: Συνελήφθησαν πέντε 
οπαδοί των γηπεδούχων για τα επεισόδια

Η 
αστυνομία της Νίκαιας προ-
χώρησε σε συλλήψεις πέντε 
εκ των εισβολέων στην αναμέ-
τρηση της Νις με τη Μαρσέιγ 

στις 22 Αυγούστου.
Το παιχνίδι ανάμεσα στη Νις και τη Μαρ-
σέιγ διακόπηκε στο 75ο λεπτό, λόγω της 
εισβολής μερίδας οργανωμένων οπα-
δών από τη νότια κερκίδα της Αλιάνζ 
Ριβιέρα (έδρα της Νις).
Η τύχη της αναμέτρησης θα κριθεί στην 
αθλητική δικαιοσύνη, ωστόσο η αστυ-

νομία της Νίκαιας έχει προχωρήσει ήδη 
σε συλλήψεις, σύμφωνα με δημοσίευμα 
της τοπικής ιστοσελίδας «nicematin», 
καθώς έχουν συλληφθεί ήδη πέντε οπα-
δοί.
Μάλιστα ο αριθμός αυτός αναμένεται να 
αυξηθεί τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα 
με την ιστοσελίδα, οι οπαδοί κινδυνεύ-
ουν με ποινή φυλάκισης ενός έτους. 
Υπενθυμίζεται ότι έχει συλληφθεί ήδη 
ένας οπαδός, ο οποίος προσπάθησε να 
τον χτυπήσει στο πρόσωπο.

Αζάρ: «Ο κόσμος πιστεύει ότι πάντα 
είμαι τραυματίας, αξίζω περισσότερα»

Κ
ανείς δεν φανταζόταν πως όταν 
η Ρεάλ Μαδρίτης έβγαζε από τα 
ταμεία της το καλοκαίρι του 2019 
115 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει 

το αστέρι της Τσέλσι, Εντέν Αζάρ, εκείνος 
θα ερχόταν στη Μαδρίτη συνοδεία με την 
ατυχία του.
Οι προσδοκίες των μερένγκες με την άφιξη 
του Αζάρ ήταν μεγάλες, ωστόσο οι συνεχείς 
τραυματισμοί που τον ταλαιπώρησαν, σε 
συνδυασμό με τον κορονοϊό, δεν του επέ-
τρεψαν να βρει ρυθμό και να βοηθήσει την 
τελευταία διετία την ομάδα. Για την ακρί-
βεια, μέχρι τον περασμένο Μάρτιο ο Αζάρ 
είχε απουσιάσει σε διάστημα ενάμιση χρό-
νου από 50 ματς της ομάδας, αριθμός που 
αντιστοιχούσε σε 362 ημέρες. 
Ο 30χρονος έχει επίγνωση της κατάστα-
σης και της δυσαρέσκειας που υπήρχε και 
εξακολουθεί να υπάρχει από τους φίλους 
των Μαδριλένων, τονίζοντας μάλιστα στη 
συνέντευξη που παραχώρησε στο ολλαν-

δικό HLN πως ο κόσμος έχει την αίσθηση 
πως συνεχώς είναι τραυματίας. Παράλληλα, 
αποκάλυψε πως αισθάνεται έντονα την ανά-
γκη να αποδείξει την αξία του.
«Υπέγραψα με τη Ρεάλ για πέντε σεζόν. Οι 
δύο πρώτες δεν ήταν καλές, οι τραυματι-
σμοί δεν με βοήθησαν, αλλά έχω ακόμα 
τρεις ακόμη για να αποδείξω την αξία μου. 
Ελπίζω να πάει καλά, ελπίζω να σηκωθώ 
ένα πρωί και να νιώσω υπέροχα στην προ-
πόνηση. Αν νιώσω πόνο εκεί, τον σέρνω 
στους αγώνες και θα συνεχίσω να τον έχω. 
Περιμένω εκείνη τη στιγμή που θα μπορώ 
να δείξω ξανά την αξία μου», υποστήριξε 
αρχικά ο Βέλγος διεθνής και πρόσθεσε:«Η 
Ρεάλ έχει ήδη ξοδέψει πολλά χρήματα για 
μένα. Θέλω να τους δώσω κάτι πίσω. Ο 
κόσμος πιστεύει ότι πάντα είμαι τραυμα-
τίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά αν δείτε 
την καριέρα μου δεν υπάρχει παίκτης που, 
σε διάστημα 10 ετών, που να έχει παίξει 
τόσα παιχνίδια όσα έχω εγώ».
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Πεπεισμένος ότι η Ανόρθωση θα είναι σ τους διεκδικητές 
του πρωταθλήματος και ένα από τα μεγάλα φαβορί γ ια 
την κατάκτηση του τροπαίου δήλωσε ο Νίκος Παναγιώ-
του. Μιλώντας στον Active (107,4 & 102,5) και την εκπο-
μπή «Βάλε ένα γκολ» ο παλαίμαχος τερματοφύλακας της 
«Κυρίας» και νυν προπονητής χαρακτήρισε ποιοτικές τ ις 

προσθήκες που έκανε η ομάδα της Αμμοχώστου, ονομάτ ισε 
τους ηγέτες της στον αγωνιστικό χώρο, ενώ δεν φοβήθηκε να 
προβλέψει την τελική πεντάδα στη βαθμολογία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις
«Τα πρώτα δείγματα της φετινής Ανόρθωσης είναι πολύ ενθαρρυντικά. 
Το ότι κατάφερε η Ανόρθωση να είναι στους ομίλους μετά από 13 χρό-
νια είναι ένα συν. Θεωρώ ότι τη φετινή σεζόν θα είναι εκεί μέχρι τέλους 
στους διεκδικητές του τίτλου και ένα από τα μεγάλα φαβορί. Γιατί, η 
ενδυνάμωση που έκανε με τα πρώτα δείγματα γραφής που βλέπω είναι 
πολύ καλές οι προσθήκες, η πρόκριση στο Κόνφερενς έφερε μια ηρε-
μία παντού πράγμα που βγάζει υγεία και έχει ένα πρόγραμμα στο πρω-
τάθλημα αρκετά ευνοϊκό στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Έχει ποδο-
σφαιριστές ηγέτες σε όλες τις θέσεις που μπορούν να φέρουν ηρεμία 
στο παιχνίδι της».
Για πες μας τους ηγέτες… «Ο Λόρια είναι ανάμεσα στους 2-3 καλύτερους 
τερματοφύλακες του πρωταθλήματος. Στην άμυνα ο Αραγιούρι. Γύρω 
από τον Αραγιούρι έφτιαξε ολόκληρη η τετράδα της άμυνας. Βγάζει μια 
ηγετική μορφή και ηρεμία. Απ’ εκεί και πέρα ο Πόποβιτς είναι πολύ ποι-
οτικός. Ο Λάζαρος πέτυχε κρίσιμα γκολ. Σίγουρα είναι ηγέτης, έπαιξε σε 
όλες τις μεγάλες ομάδες της Ελλάδας, ξέρει τι θα πει πίεση. Βλέπεις ότι 
παίζει με μυαλό και έχει πλουραλισμό στις κινήσεις τους».
Η Ομόνοια είναι πιο ομάδα έτσι; Δεν βασίζεται σε κάποιους παίκτες… 
«Η Ομόνοια έχει ένα κορμό σχεδόν τρία χρόνια με κάποιες προσθαφαι-
ρέσεις. Έχει την ευλογία να βγάλει 3-4 πιτσιρικάδες από τα σπλάχνα της 
και να έχουν το DNA του πρωταθλητή και να δίνουν με το στίγμα τους 
δείγματα μεγάλου παίκτη που να μπορεί να ανταποκριθεί σε μια μεγάλη 
ομάδα όπως η Ομόνοια».
Περίμενες την εμφάνιση και την ήττα του ΑΠΟΕΛ στην Πάφο; «Περίμενα 
την ήττα, ναι, γιατί είδα τα φιλικά προετοιμασίας όλα. Έβγαζε μια προ-
βληματική εικόνα που δεν είχε σχέση με τον ΑΠΟΕΛ. Περίμενα επίσης 
την Πάφο πιο έτοιμη σε σχέση με άλλες χρονιές, άρα περίμενα ότι θα 
κέρδιζε η Πάφος. Όμως, όχι με τέτοια έκταση στο σκορ και τέτοια απο-
καρδιωτική εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ».
Τις αλλαγές που έγιναν τις περίμενες στη συνέχεια; «Ναι, γιατί ο ΑΠΟΕΛ 
δεν μπορεί να μείνει άλλη μια σεζόν μακριά από την κορυφή, υπάρχει 
τρομερή πίεση. Σίγουρα δεν υπάρχει η λέξη υπομονή στον ΑΠΟΕΛ και 
με την πρώτη ήττα έρχονται πολλά προβλήματα και για να σας πω την 
αλήθεια περίμενα την αλλαγή του Σάββα».
Πάμε τώρα να κατατάξουμε τις ομάδες στην τελική βαθμολογία του πρω-
ταθλήματος. Μας είπες ότι η Ανόρθωση θα είναι πρωταγωνίστρια. Θα 
είναι στην πρώτη θέση ή στη δεύτερη; «Θα είναι 1-2 με την Ομόνοια. Θα 
παλέψουν για τον τίτλο».
Στην τρίτη θέση; «Η ΑΕΛ». Ο ΑΠΟΕΛ πού θα είναι; «Ο ΑΠΟΕΛ για να με 
πείσει πρέπει με την αλλαγή που έκανε στον πάγκο με τον Σωφρόνη και 
τις προσθαφαιρέσεις που έγιναν και τα ίδια ισχύουν και για την ΑΕΚ πρέ-
πει με την επανέναρξη να δούμε άλλη εικόνα». Πάμε στην πεντάδα ξανά. 
Τρίτη η ΑΕΛ, μετά; «ΑΠΟΕΛ και Απόλλων».

Ένα από τα χειρότερα βράδια στην ιστορία της 
Εθνικής Κύπρου!

Π
αρουσιάστηκε πολύ κατώτερη των περι-
στάσεων και δέχτηκε βαριά ήττα 0-3 στην 
έδρα της Μάλτας. Αποτέλεσμα που σβήνει 
δυστυχώς κάθε δικαίωμα σε όνειρα για κά-

τι καλό μέσα από τον όμιλο της προκριματικής φάσης 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Οι Κύπριοι διεθνείς διέγραψαν εν μια νυκτί ό,τι καλό 
παρουσίασαν στα πρώτα τρία επίσημα παιχνίδια με 
τον Νίκο Κωστένογλου στον πάγκο. Απέναντι στην 
ομάδα που θεωρείται το απόλυτο αουτσάιντερ, 
παρουσίασαν τραγική εικόνα και μοιραία ηττήθηκαν.
Παρά το ότι περιμέναμε την αντίπαλο βελτιωμένη σε 
σχέση με παλαιότερες αναμετρήσεις μας, σίγουρα 
δεν ήταν αναμενόμενη τόσο βαριά ήττα. Όσοι παρα-
κολούθησαν το ματς είχαν την αίσθηση ότι δεν παί-
ζαμε με τη Μάλτα, αλλά με την πρωταθλήτρια Ευρώ-
πης Ιταλία! Διότι οι Μαλτέζοι έκαναν σχεδόν ό,τι ήθε-
λαν στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού.
Η ομάδα μας μπήκε πολύ άσχημα στο ματς και για 
40 λεπτά δεν είχε κάνει φάση. Ένα ανέβασμα σε 
εκείνο το σημείο έφερε τις μοναδικές ευκαι-
ρίες μας, πρώτα με σουτ του Κωνσταντί-
νου Σωτηρίου και μετά με κεφαλιά 
του Πίττα στο δοκάρι. Δευτερό-
λεπτα αργότερα, όμως, ο Σωτη-
ρίου αποβλήθηκε με δεύ-
τερη κίτρινη κάρτα για θέα-
τρο (φάση προς συζήτηση) 
και δεν έφτανε αυτό, στο 43’ 
ήρθε το άνοιγμα του σκορ 
από τον Ατάρτ.
Όσο άσχημα τελείωσε όμως 
το πρώτο ημίχρονο άλλο τόσο 
άρχισε το δεύτερο. Ο Π. Μπονγκ 
διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων 
με κεφαλιά στο 46’ και ο Ατάρτ με νέο τέρμα με 
σουτ στο 54’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ.
Ακολούθησαν βασανιστικά λεπτά για τους Κύπριους 
διεθνείς, οι οποίοι με τρία τέρματα πίσω, με αριθμη-
τικό μειονέκτημα και την ψυχολογία στο ναδίρ, παρα-
καλούσαν να τελειώσει το ματς μια ώρα αρχύτερα.
Μάλτα (Ντέβις Μάντζια): Μπονέλο, Πέπε, Σ.Μποργκ 
Σο (59′ Μουσκάτ), Ατάρτ, Πισάνι, Τέουμα (85′ Καρου-
άνα), Καμενζούλι, Τζ. Μπονγκ (59′ Ντίμεχ), Π. Μπονγκ 
(70′ Τζ. Γκρεχ), Μοντεμπέλο
Κύπρος (Νίκος Κωστένογλου): Μιχαήλ, Ψάλτης, Κ. 
Σωτηρίου, Καρώ, Αντωνιάδης (60′ Κατελάρης), Ν. 
Ιωάννου, Χ. Κυριάκου (71′ Λοΐζου), Αρτυματάς, Πίτ-
τας (58′ Κάστανος), Παπουλής (58′ Παναγιώτου), Χρι-

στοφή (58′ Μ. Ηλία).

Κωστένογλου: «Πρέπει να βρούμε τις δυ-
νάμεις να αντιδράσουμε»
Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, ο προ-
πονητής της Εθνικής μας Νίκος Κωστένογλου, εμφα-
νώς απογοητευμένος, μίλησε για άσχημο βράδυ και 
παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για άμεση ανασύνταξη 
της ομάδας μας αφού ακολουθούν οι αγώνες με τη 
Ρωσία και τη Σλοβακία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Ήταν ένα πολύ άσχημο βράδυ για εμάς. Όλα πήγαν 
στραβά. Λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει ο αγώνας χάσαμε 
με τραυματισμό το Σωτηρίου. Η Μάλτα ξεκίνησε 
καλύτερα, έχασε ευκαιρίες αλλά με την πάροδο του 
χρόνου ισορροπήσαμε τον αγώνα. Είχαμε τη δική μας 
μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι και στην ίδια φάση, 
δεχθήκαμε μια άδικη αποβολή για το Σωτηρίου. Στο 
αμέσως επόμενο λεπτό ήρθε το 1-0 που ήταν το σκορ 
του ημιχρόνου. Θέλαμε να αντιδράσουμε στο δεύ-
τερο ημίχρονο αλλά, ήρθε νωρίς το δεύτερο και το 
τρίτο γκολ και ήταν πλέον πολύ δύσκολο να αλλά-

ξουμε κάτι στον αγώνα, έστω και αν προ-
σπαθήσαμε και με τις αλλαγές που 

έγιναν.
Πρέπει να σηκώσουμε ψηλά 

το κεφάλι και να ανασυντα-
χθούμε. Μας περιμένουν 
δύο πολύ δύσκολοι αγώ-
νες με τη Ρωσία και τη Σλο-
βακία. Πρέπει να βρούμε 
τις δυνάμεις να αντιδρά-

σουμε και θα κάνουμε ό,τι 
μπορούμε για να τα καταφέ-

ρουμε».
Όπως τόνισε ωστόσο, δικαιο-

λογίες και ελαφρυντικά υπάρχουν, 
όμως πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι και να 

βγάλουμε αντίδραση κόντρα στη Ρωσία.

Όσα δήλωσε ο Κωνσταντίνος Σιαμπουλ-
λής:
Για την ήττα από τη Μάλτα: «Ήταν μια εμφάνιση κατώ-
τερη των προσδοκιών. Όλα πήγαν στραβά. Ήταν κάτι 
που δεν περιμέναμε. Υπάρχουν δικαιολογίες και ελα-
φρυντικά, αλλά πρέπει να γίνει ανάλυση του παιχνι-
διού για να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε».
Για τη συνέχεια: «Πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι. Σε 
48 ώρες παίζουμε με τη Ρωσία και οφείλουμε να βγά-
λουμε αντίδραση, να δώσουμε μήνυμα σε όσους στή-
νουν στον τοίχο ποδοσφαιριστές και τεχνική ηγεσία».

Κύπρος: Συντριβή από την Ιταλία, ώ, 
συγνώμη, από τη Μάλτα ήθελα να πω!

Παναγιώτου: H πρόβλεψη για 
την πεντάδα και οι τέσσερις 
ηγέτες της Ανόρθωσης
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Παναθηναϊκός - Περιστέρι 85-68: Φιλική 
νίκη στο ανεπίσημο ντεμπούτο των 
Γουάιτ - Έβανς

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ επικράτησε του Περιστερίου (85-68) σε φιλικό παιχνίδι που 
διεξήχθη στο ΟΑΚΑ. Ντεμπούτο με την πράσινη φανέλα για Οκάρο Γουάιτ και Τζέρεμι 
Έβανς.
Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ πήρε τη φιλική νίκη απένα-
ντι στο Περιστέρι (85-68), σε αγώνα που διεξήχθη 
στο ΟΑΚΑ το απόγευμα της Τετάρτης 1 Σεπτεμβρίου.
Ο Δημήτρης Πρίφτης είδε τον Οκάρο Γουάιτ και τον 
Τζέρεμι Έβανς να κάνουν ανεπίσημο ντεμπούτο με 
την πράσινη φανέλα, όπερ και σημαίνει η ρακέτα του 
τριφυλλιού ήταν σε πλήρη σύνθεση αυτή τη φορά -εν 
αντιθέσει με ό,τι συνέβη απέναντι στο Αϊόνα.
Από την άλλη, ο Σωτήρης Μανωλόπουλος δεν χρησι-
μοποίησε τον Τέραν Πέτεγουεϊ λόγω ενοχλήσεων στο 
μικρό δάχτυλο του δεξιού χεριού.
Μετά το τέλος της φιλικής αναμέτρησης, ο εκ των 
συνεργατών του Δημήτρη Πρίφτη, Βασίλης Σίμτσακ 
δήλωσε: «Ακόμη βρισκόμαστε στην αρχή της προ-
ετοιμασίας και αυτά τα φιλικά μας βοηθούν 
να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται 
οι παίκτες και το κατά πόσο έχουν 
αφομοιώσει τα plays που 
θέλει ο προπονητής. Παί-
ξαμε κόντρα σε μια πολύ 
σοβαρή και σκληροτρά-
χηλη ομάδα. Θα δούμε 
το βίντεο, θα δούμε σε τι 
χρειαζόμαστε βελτίωση 
και θα προσπαθήσουμε 
να τα αφομοιώσουμε 
στην ομάδα. Ο χρόνος 
είναι σύμμαχός μας».
Σχετικά με τις προσεχείς 
φιλικές αναμετρήσεις τόνισε: 
«Όσο παίζουμε βελτιωνόμα-
στε, γιατί άλλο η προπόνηση και το 
5 εναντίον 5 και άλλο ένας κανονικός 
αγώνας. Έχουμε πολλά καινούργια παιδιά και 
ευελπιστούμε μέσα από αυτά τα φιλικά η ομάδα να 
είναι έτοιμη στις επίσημες υποχρεώσεις της».
Για το τριφύλλι, ακολουθούν τα φιλικά με Απόλλωνα 
Πάτρας (4/9) και Ζενίτ (7/9) στο ΟΑΚΑ, ενώ το Περι-
στέρι θα δώσει το «παρών» στο τουρνουά που διορ-
γανώνει ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ στις 4 και 5 Σεπτεμ-
βρίου.

Εκλογές ΕΟΚ: «Μάχη» μεταξύ τριών με 
μεγάλο φαβορί τον «ψηλό»
Αναβολές επί αναβολών μέχρι να οριστεί η καταλη-
κτική ημερομηνία για την ανάδειξη του Προέδρου 
της ΕΟΚ, με τα δεδομένα να αλλάζουν συνεχώς. 
Παρότι έχουν αναφερθεί πολλές πιθανές ημερομη-
νίες, η 12η Σεπτεμβρίου μοιάζει αυτή τη στιγμή ως η 

επικρατέστερη. 
Οι υποψήφιοι αντικαταστάτες του Γιώργου Βασιλα-
κόπουλου είναι ο Παναγιώτης Φασούλας, ο Βαγγέλης 
Λιόλιος και ο Άγγελος Παπανικολάου, με τον πρώτο 
να είναι πλέον το μεγάλο φαβορί.
Για όσους δεν γνωρίζουν, οι εκλογές της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης πραγματοποιούνται 
παραδοσιακά τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Η αναβολή όμως των Αγώνων του Τόκιο αλλά και η 
κρίση της πανδημίας, είχαν σαν αποτέλεσμα και την 
αναβολή στις εκλογές της ΕΟΚ. 
Η μεγάλη ιδιαιτερότητα των επερχόμενων εκλογών 
είναι ότι ο Γιώργος Βασιλακόπουλος δεν μπορεί να 
είναι υποψήφιος. 

Σύμφωνα με τον νέο αθλητικό νόμο, ο 83χρονος 
ισχυρός άνδρας του ελληνικού μπάσκετ 

δεν μπορεί να «κατέβει» στη μάχη για 
το προεδρικό αξίωμα, καθώς έχει 

ξεπεράσει το όρια ηλικίας. Έτσι, 
μετά από δύο μεγάλες θητείες 
(1998-2002 και 2010-σήμερα) 
θα αποχωρήσει από τον προε-
δρικό θώκο.

Φασούλας το φαβορί
Έχον τας σ το σχήμα του 
ισχυρά ονόματα, όπως τους 

Κώστα Τσαρτσαρή, Δήμο Ντι-
κούδη και Νίκο Χατζηβρέττα, ο 

ισχυρός άνδρας του Προμηθέα 
Πάτρας, Βαγγέλης Λιόλιος, εμφανι-

ζόταν από τις στοιχηματικές ως το αδια-
φιλονίκητο φαβορί για να οδηγήσει το ελλη-

νικό μπάσκετ στην επόμενη ημέρα. 
Ο εκλεκτός του ίδιου του Γιώργου Βασιλακόπουλου, 
γιατρός Άγγελος Παπανικολάου, ήρθε όμως και όχι 
μόνο «τάραξε τα νερά» αλλά συγκέντρωνε πριν από 
λίγες μέρες τις περισσότερες πιθανότητες για να ηγη-
θεί στην επόμενη μέρα.
Η «αράχνη» του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώ-
της Φασούλας, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εται-
ρείες, θα είχε το ρόλο του ρυθμιστή μεταξύ των δύο 
φαβορί. Η κίνησή του όμως να ανακοινώσει την επι-
θυμία του να ορίσει τον Νίκο Γκάλη επίτιμο πρόεδρο 
της ΕΟΚ, άλλαξε άρδην τις ισορροπίες. 
Η θετική απάντηση του «γκάνγκστερ» δίνει πλέον 
στον τέως Δήμαρχο Πειραιά τον πρώτο λόγο για την 
επόμενη μέρα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθο-
σφαίρισης.

Ιωνικός - Ολυμπιακός 
59-98: Ερυθρόλευκος 
περίπατος στη Νίκαια

Το ματ ς ε ίχε φιλανθρωπικό 
σκοπό, τη συγκέντρωση χρη-
μά των γ ια  τ ην  παράδοση 
ενός πυροσβεστικού οχήμα-
τος σ την Βόρεια Εύβοια που 
πληγώθηκε από τις πρόσφατες 
πυρκαγιές. Ιωνικός και Ολυ-
μπιακός συνδύασαν την προ-
σφορά στο κοινωνικό σύνολο 
με την προετοιμασία γ ια τη 
σεζόν 2021/22, με τους Πει-
ραιώτες να παίρνουν εύκολα 
τη νίκη (98-59) το βράδυ της 
Πέμπτης (2/9) στο κλειστό του 
Πλάτωνα και να κοιτάζουν 
πλέον το τουρνουά του Σαββα-
τοκύριακου και τους αγώνες 
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Ο  Γι ώ ρ γ ο ς  Μ π α ρ τ ζ ώ κα ς 
δεν ε ίχε τον ασθενή Κώστα 
Σλούκα και τον τραυματία στο 
γόνατο Κώστα Παπανικολάου 
στη διάθεσή του, έβαλε τους 
Βασίλη Χρηστίδη - Ζέιντ Μου-
όσα στη δωδεκάδα, είδε αρκε-
τούς να διακρίνονται και χει-
ροκρότησε τον Ιωσήφ Κολο-
βέρο που ξεχώρισε από τον 
Ιων ικό σ τον οποίο δόθηκε 
με τη μορφή δανεισμού γ ια 
τη φετ ινή αγωνισ τ ική περί-
οδο. Δεν αγων ίσ τηκαν γ ια 
τους γηπεδούχους ο Κίνγκσλεϊ 
Μόουζες κι ο Λουκάς Μαυρο-
κεφαλίδης.

Ο αγώνας
Με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Μακ-
Κίσικ, Βεζένκοβ, Φαλ άνοιξε το 
ματς ο Ολυμπιακός, που πήγε 
στο 0-9 στο πέμπτο λεπτό, διεκ-
δικούσε συνεχώς το επιθετικό 
ριμπάουντ και έβλεπε τον Ιωνικό 
να μη βρίσκει σουτ υπό καλές 
προϋποθέσεις. Ο Αθηναίου με 
3/3 βολές πέτυχε τους πρώτους 
πόντους των γηπεδούχων στο 
έβδομο λεπτό, με τους Πειραιώ-
τες να κλείνουν την πρώτη περί-
οδο στο +13 (8-21) χωρίς να αντι-
μετωπίσουν προβλήματα, αν και 
το δεκάλεπτο είχε υπερβολικά 

πολλά φάουλ, συνολικά 15.
Ο Μπαρτζώκας πήγε σε σχήμα με 
τους Βεζένκοβ - Πρίντεζη - Ζαν-
Σαρλ μαζί στην πεντάδα στο ξεκί-
νημα της δεύτερης περιόδου, 
με τον πρώτο να βάζει μακρινό 
τρίποντο για το 15-33 στο 15’ 
και τον Κολοβέρο, που δόθηκε 
δανεικός στον Ιωνικό, να απαντά 
με διαδοχικά γκολ-φάουλ για το 
23-37! 
Ο Ολυμπιακός δεν αισθάνθηκε, 
πάντως, περισσότερη πίεση, 
έπαιξε με υπομονή και ξεπέρασε 
γρήγορα ένα μικρό «νεκρό» διά-
στημα, με τον Ντόρσεϊ να κάνει 
εξαιρετική δουλειά στο σκορά-
ρισμα και τον Ζαν-Σαρλ να δίνει 
πάσα πίσω από την πλάτη στον 
Φαλ που κάρφωσε για το 28-46 
του ημιχρόνου.
Με τον Γιουτζίν να παίζει με μεγα-
λύτερη αποφασιστικότητα στο 
κομμάτι της εκτέλεσης, ο Ιωνι-
κός μάζεψε τη διαφορά από τους 
20 στους 11 στο ξεκίνημα του 
β’ μέρους (39-50), πριν ο Ντόρ-
σεϊ με τρίποντο κι ο Πρίντεζης 
με δίποντο κόψουν τη φόρα της 
ομάδας της Νίκαιας. 
Ο Ολυμπιακός έχτισε προβάδι-
σμα 24 πόντων (44-68 στο 26’) 
παίζοντας με υπομονή απένα-
ντι σε σχήματα που δεν μπορού-
σαν να του χαλάσουν τα ποσοστά 
στην επίθεση, έκλεισε την τρίτη 
περίοδο στο 47-70 και συνδύασε 
την ουσία με μια εμφάνιση στο... 
ρελαντί που μάλλον άφησε ικα-
νοποιημένο τον προπονητή του.
Λούντζης και Λαρεντζάκης έστει-
λαν με δημιουργίες και εκτελέ-
σεις τη διαφορά στους 30 (47-
77) στο ξεκίνημα του τέταρτου 
δεκαλέπτου, πίεσαν τη μπάλα 
και έκοψαν το παιχνίδι του Ιωνι-
κού, είδαν τον ΜακΚίσικ να βάζει 
γκολ-φάουλ και τρίποντο για 
το 51-89 στο 36’ και έκλεισαν 
τον αγώνα χωρίς εκπλήξεις, σε 
μια όμορφη, μπασκετική ατμό-
σφαιρα.
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Φιλική ήττα με καλά Φιλική ήττα με καλά 
διαστήματα για την Εθνικήδιαστήματα για την Εθνική

www.hellasnews-radio.com

σελ. 57σελ. 57

Φιλική νίκη στο ανεπίσημο Φιλική νίκη στο ανεπίσημο 
ντεμπούτο των Γουάιτ - ντεμπούτο των Γουάιτ - 
ΈβανςΈβανς σελ. 64σελ. 64

Μετά τις μεταγραφές, Μετά τις μεταγραφές, 
σε πρώτο πλάνο τα σε πρώτο πλάνο τα 
συμβόλαιασυμβόλαια σελ. 58σελ. 58


