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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Άλλο φτωχός και 
άλλο φτωχομπινές, 

άλλο ικανός και 
άλλο γλύφτης, άλλο 
εξιοποιώ και άλλο 

εκμεταλλεύομαι, άλλο 
αρσενικί και άλλο 

άντρας, άλλο θυλικό 
και άλλο ξέκωλο...
Έστι απλά για να 

συνεννοούμαστε...

ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ… 
ΟΤΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΙ!

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Γεια σας κι εύχομαι να σας βρίσκω 

όλους καλά και με πολύ πολύ 

υγεία με τα αγαπημένα σας 

πρόσωπα στις δύσκολες εποχές που περνάμε 

λίγο-πολύ όλοι.

Στις εποχές, λοιπόν, του COVID-19 καινούριες 

συνήθειες αλλά και πολλά… «ψώνια» που 

δεν είχαν τι να κάνουν με την κλεισούρα 

και προσπάθησαν να πάρουν δυο λεπτά 

δημοσιότητας μιας και δεν τους έδινε κανένας 

σημασία για τον απλούστατο λόγο ότι είναι 

ασήμαντοι για αυτήν την παροικία. Δεν έχουν 

προσφέρει τίποτα και προσπαθούν να πείσουν 

ότι υπάρχουν καθήμενοι με τα σώβρακα τους 

ή τις κιλότες τους πίσω από μια οθόνη κάποιου 

υπολογιστή και γράφουν και διαλαλούν τα 

προσόντα… που δεν έχουν. 

Ευγενικοί μου αναγνώστες, το να γράψεις δυο 

λέξεις, γιατί αυτοί οι τύποι οι περισσότεροι δεν 

ξέρουν τι τους γίνεται, και υπάρχουν και 50 

θαυμαστές που τους κάνουν το μεγάλο LIKE 

να νομίζουν ότι διαδραματίζουν κάποιο ρόλο 

στην δύσκολη καθημερινότητα μας. Και σας 

παρακαλώ αυτό… οι μερικοί και μερικές τύποι 

και τύπισσες είναι μια μικρή παρέα που κάνουν 

LIKE ο ένας στον άλλον. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ όσοι 

έχετε ακόμα υπομονή και ασχολείστε με αυτούς 

ΠΡΟΣΕΧΤΕ, ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΝΟΥΝ LIKE, ο 

ένας στον άλλον, μεταξύ τους στην κυριολεξία. 

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η οργανωμένη 

παροικία μας δεν κάνει κάτι να προφυλάξει την 

μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών της από την 

καθημερινότητας των LIKES από μερικά άτομα 

αμφίβολης πνευματικής εμβέλειας.

Ευγενικοί μου φίλοι, δεν είμαι ειδήμων ή 

κριτής των πάντων. Ένας άνθρωπος της 

καθημερινότητας είμαι που ζω με τον ελληνισμός 

50+ χρόνια σε Αμερική και Καναδά και μπορώ 

να έχω το δικαίωμα να πω την ταπεινή μου 

άποψη. ΕΛΕΟΣ με τους ειδήμονες και τους 

ψευτό…δημοξευτίλες του διαδικτύου. Κουράσατε 

και απλά ο ελληνισμός, το 98% δεν θέλει 

καν να μπλέκει σε συζητήσεις για εσάς, την 

καθημερινότητα σας και την ανούσια προσωπική 

ζωή σας.

Ο Έλληνας κι η Ελληνίδα δεν θα μπει 

στην διαδικασία να σας τα ψάλλει, απλά 

απομακρύνεται αηδιασμένος από όσα ακούει και 

βλέπει, γιατί έχει πολύ πιο χρήσιμα πράγματα να 

κάνει και το κυριότερο… να προφυλάξει τα παιδιά 

του, αγόρια και κορίτσια, από το να μιμηθούν 

πράξεις και σκέψεις μιας απειροελάχιστης 

μειοψηφίας νεολαίων που επιδιώκουν γρήγορο 

κέρδος με οποιοδήποτε κόστος κι αδιαφορεί για 

τους κοινωνικούς διασυρμούς και απαξίωσης 

τους.

Τελειώνω λέγοντας πως δεν μου καίγεται 

καρφάκι εάν υπάρχει κάποιος που μπορεί να μην 

συμφωνεί. Είναι δικαίωμα του εξάλλου. Αλλά, 

εάν θέλει μπορούμε να κάνουμε ονομαστικά 

δημόσιο διάλογο να δημοσιοποιήσουμε 

ονομαστικά τις απόψεις και τις ιδέες μας. 

ΕΛΕΟΣ… ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ…

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Μέρκελ: «Η δυσκολότερη στιγμή της θητείας μου όταν ζήτησα 
τόσα πολλά από την Ελλάδα»

Τ
ην ευρωκρίση, «όταν ζήτησα τόσα πολλά από τους πο-
λίτες στην Ελλάδα», ανέφερε ως τη δυσκολότερη στιγμή 
της 16ετούς θητείας της στην καγκελαρία η Άνγκελα Μέρ-
κελ, ενώ ως πιο ευχάριστες περιέγραψε τις στιγμές «που 

πετυχαίναμε συμβιβασμό», π.χ. για τη διαχείριση της κρίσης του 
κορωνοϊού ή για τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Στις πιο «άβολες» 
στιγμές της καριέρας της από την άλλη πλευρά συμπεριέλαβε το 
γεγονός ότι έχασε τη μητέρα της ενώ βρισκόταν στη δημοσιότη-
τα. «Κάποιες φορές με κοιτούν επίμονα και θέλω να πω, «βλέπεις 
κάτι;» Το βρίσκω πολύ δύσκολο αυτό. Πρέπει κανείς να φτιάχνει 
τον χώρο του και να τον προστατεύει. Σε αυτόν τον χώρο δεν ε-
πιτρέπω να μπει κανείς ο οποίος δεν έχει δουλειά εκεί», είπε χα-
ρακτηριστικά
Μιλώντας νωρίτερα απόψε σε εκδήλωση με τη νιγηριανή συγ-
γραφέα Τσιμαμάντα Νγκόζι Αντίτσι στο Ντίσελντορφ, η κυρία 
Μέρκελ μίλησε περισσότερο για κοινωνικά, φιλοσοφικά και 
προσωπικά και λιγότερο για πολιτικά θέματα, ενώ, λίγες εβδο-
μάδες πριν από τη λήξη της θητείας της, εμφανίστηκε με ασυνή-
θιστη εξομολογητική διάθεση.
«Τι σας καθόρισε;», ρώτησε η δημοσιογράφος που συντόνιζε 
τη συζήτηση. «Το γεγονός ότι μεγάλωσα από μικρή με άτομα με 
διανοητική αναπηρία και έτσι δεν είχα ποτέ φοβία απέναντί τους. 
Και το γεγονός ότι σπούδασα Φυσική. Το 80% των συμφοιτη-
τών μου ήταν άνδρες (…) Έμαθα να παλεύω για τη θέση μου σε 
ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον», δήλωσε η κυρία Μέρκελ, η 
οποία απόψε φρόντισε να διορθώσει την παλιότερη θέση της ως 
προς τον φεμινισμό. Το 2017, όταν είχε ερωτηθεί αν είναι φεμι-
νίστρια, είχε με αμηχανία απαντήσει ότι δεν θέλει «ταμπέλες». 
Αυτή τη φορά, στην ίδια ερώτηση, δήλωσε ότι, υπό την έννοια 
ότι φεμινισμός είναι άνδρες και γυναίκες να συμμετέχουν στον 
ίδιο βαθμό στην κοινωνία, «τότε είμαι φεμινίστρια». «Την προ-
ηγούμενη φορά εμφανίστηκα κάπως ντροπαλή. Σήμερα όμως 
το έχω σκεφτεί καλύτερα. Και υπό αυτή την έννοια μπορώ να 
πω, ναι, πρέπει να είμαστε όλες φεμινίστριες», είπε γελώντας η 
Καγκελάριος.
Η Άνγκελα Μέρκελ αρνήθηκε πάντως ότι με την προσφυγική της 
πολιτική δίχασε την γερμανική κοινωνία. «Δεν το βλέπω έτσι», 
δήλωσε και απέρριψε τον ισχυρισμό ότι με την περίφημη φράση 
της «θα το καταφέρουμε», απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στους 
πρόσφυγες προκειμένου να έρθουν στη Γερμανία. «Το 2015 οι 
πρόσφυγες βρίσκονταν στην πόρτα μας και το να λέγαμε «προ-
σοχή, πίσω στη Μεσόγειο», δεν αποτελούσε για μένα λύση», 
απάντησε η Καγκελάριος και σε ερώτηση αν αφήνει την καγκελα-
ρία με ήσυχη τη συνείδησή της, δήλωσε ευθέως «ναι». «Θεωρώ 
ότι έδωσα τη συνεισφορά μου. Τώρα η χώρα χρειάζεται κάτι και-
νούργιο», απάντησε.
Και τι σχεδιάζει για το μέλλον μετά την καγκελαρία; Από το 1990 

η Άνγκελα Μέρκελ βρίσκεται στην πολιτική και δεν είχε ποτέ μια 
«κανονική» ημέρα εργασίας. Έπαψε λοιπόν, σύντομα, όπως είπε, 
να σκέφτεται τι άλλο θα την ενδιέφερε έξω από την πολιτική. 
«Αυτό θέλω τώρα να αναπληρώσω. Θέλω να γράψω; Θέλω να 
μιλήσω; Θέλω να πάω για πεζοπορία; Θέλω να είμαι στο σπίτι; 
Θέλω να γυρίσω τον κόσμο; Δεν θα κάνω τίποτα για την ώρα και 
θα περιμένω τι θα έρθει. Και αυτό το βρίσκω συναρπαστικό», 
ομολόγησε.
Σύμφωνα πάντως με δημοσίευμα της Berliner Zeitung πριν 
από λίγες εβδομάδες, η Μέρκελ, έπειτα από 31 χρόνια στην 
Bundestag και 16 χρόνια στην Καγκελαρία θα λάβει μηναία 
σύνταξη ύψους 15.000 ευρώ, ενώ, όπως όλοι οι πρώην Καγκελά-
ριοι, δικαιούται γραφείο με τέσσερις υπαλλήλους και έναν οδηγό.

Βέλη Μέρκελ κατά του σοσιαλδημοκράτη Σολτς 
για τους εμβολιασμούς
Στη συνέχεια η Μέρκελ εκτόξευσε πυρά κατά του υποψηφίου 
των Σοσιαλδημοκρατών για την Καγκελαρία, Όλαφ Σολτς, ο 
οποίος προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, επισημαίνοντας 
ότι, με την πανδημία δεν έχουμε τελειώσει ακόμη κι ότι είναι 
απαραίτητος ο εμβολιασμός.
Υπενθυμίζεται ότι, ο υποψήφιος του SPD έδωσε στους αντιπά-
λους του αφορμή για κριτική, όταν, σε μια προσπάθεια να πείσει 

τους συμπολίτες του να εμβολιαστούν κατά της Covid-19 απορ-
ρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί «πειραματικών εμβολίων», 
δήλωσε:
«Πενήντα εκατομμύρια έχουν τώρα εμβολιαστεί πλήρως. Ήμα-
σταν όλοι τα πειραματόζωα για όποιον περίμενε μέχρι τώρα. Για 
αυτό και, ως ένας από τα 50 εκατομμύρια, λέω ότι πήγε καλά. 
Παρακαλώ να συμμετάσχετε!» δήλωσε ο Όλαφ Σολτς κατά τη 
διάρκεια προεκλογικής ομιλίας.

 «Δεν είμαστε πειραματόζωα»
«Εμβολιαστείτε. Δεν είμαστε πειραματόζωα, ούτε εγώ ούτε 
ο Όλαφ Σολτς», τόνισε σήμερα η Μέρκελ, εξαίροντας για μία 
ακόμη φορά την αναγκαιότητα του εμβολιασμού κατά της νόσου 
Covid.
Tην ώρα της ομιλίας της Μέρκελ, υπήρξε βαβούρα στα κοινο-
βουλευτικά έδρανα. Κάποια στιγμή, η Καγκελάριος έχασε την 
ψυχραιμία της και πέρασε στην αντεπίθεση. Απευθυνόμενοι 
στους βουλευτές, τους είπε εμφανώς ενοχλημένη ότι θα έπρεπε 
να ντρέπονται:«Θεέ μου, τι φασαρία! Είμαι μέλος της γερμανι-
κής Bundestag επί πάνω από 30 χρόνια Εδώ είναι η καρδιά της 
δημοκρατίας».
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής των Ελεύθερων Δημοκρα-
τών (FDP), Κριστιάν Λίντνερ, όταν ανέβηκε στο βήμα, έσπευσε 
να επικρίνει την προσέγγιση των Πρασίνων για την προστασία 
του κλίματος.
Νωρίτερα, η σταρ των Πρασίνων (Die Gruene) Αναλένα Μπέρ-
μποκ δήλωσε από το βήμα της ομοσπονδιακής βουλής ότι στό-
χος του κόμματός της είναι να συγκροτηθεί μία κυβέρνηση υπέρ 
της προστασίας του κλίματος.
Κι ενώ ο Λίντνερ κατακεραύνωνε την Αναλένα Μπέρμποκ, η 
Μέρκελ βρήκε ευκαιρία να αποκοιμηθεί, όπως σχολιάζει το 
περιοδικό Focus.
Τα νεύρα της Μέρκελ είναι τεντωμένα καθώς οι δημοσκοπήσεις 
δείχνουν ότι η τελευταία της θητεία είχε επιπτώσεις στη δημοτι-
κότητα του κόμματός της.
Νέα δημοσκόπηση που βλέπει σήμερα το φως της δημοσιότη-
τας δείχνει ότι ο εκλεκτός της Άρμιν Λάσετ πάει από το κακό από 
το χειρότερο, όσο πλησιάζουν οι εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου.
Μόνο το 19 % των Γερμανών θα ψήφιζε την Χριστιανική Ένωση 
(CDU-CSU), σύμφωνα με δημοσκόπηση- κόλαφο για τoυς Χρι-
στιανοδημοκράτες που διενήργησε το ινστιτούτο Forsa για λογα-
ριασμό των γερμανικών ΜΜΕ, RTL / ntv.
Το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) παραμένει στην πρώτη 
θέση με ποσοστό 25%. Ακολουθούν οι Πράσινοι με 17%, το 
κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) με 13 % , το κόμμα 
«Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) με 11% και η Αριστερά με 
6%.

Η μεγάλη εξομολόγηση της 
Γερμανίδας πολιτικού, που 
αποχωρεί έπειτα από 31 χρόνια 
στην Μπούντεσταγκ και 16 
χρόνια στην καγκελαρία - 
Μηνιαία σύνταξη 15.000 ευρώ, 
προσωπικό οδηγό και  γραφείο 
με τέσσερις υπαλλήλους λίγα από 
τα οφέλη της «συνταξιοδότησης»
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Σ
ύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες 
του Gazzetta, ο Εισαγγελέας Πα-
τρών άσκησε ποινική δίωξη σε ε-
πί σειρά ετών υψηλόβαθμο στέ-

λεχος της ΕΟΚ για απόπειρα βιασμού και 
σεξουαλική παρενόχληση υπαλλήλου της 
ομοσπονδίας.
Η υπόθεση ήταν γνωστή εδώ και πολλά 
χρόνια στους μπασκετικούς κύκλους 
για δύο περιστατικά που έλαβαν χώρα 
το 2014 και το 2018. Η υπάλληλος που 
καταγγέλλει τον υψηλόβαθμο παράγο-
ντας της ελληνικής ομοσπονδίας καλα-
θοσφαίρισης, είχε αρχικά ενημερώσει 
την διοίκηση της ΕΟΚ, η οποία όμως δεν 
ασχολήθηκε ουσιαστικά.
Τον περασμένο Μάρτιο, όμως και μετά 

τις αλλεπάλληλες καταγγελίες σεξουα-
λικής παρενόχλησης και για απόπειρες 
βιασμών στον χώρο του αθλητισμού (ο 
ασκός του Αιόλου άνοιξε από την ολυμπι-
ονίκη της ιστιοπλοϊας, Σοφία Μπεκατώ-
ρου), η φερόμενη ως βιασθείσα κατέθεσε 
μήνυση στην ΓΑΔΑ.
Το περιστατικό πήρε μεγάλες διαστά-
σεις και μετά από πολύμηνη εξέταση των 
στοιχείων αλλά και των απολογιών (επ’ 
αυτού κλητεύθηκαν ο αντιπρόεδρος και 
ο επικεφαλής λογιστηρίου της ομοσπον-
δίας), η Εισαγγελία Πατρών επέδωσε 
σήμερα στο ανακριτικό γραφείο την ποι-
νική δίωξη που άσκησε σε βάρος του επί 
σειρά ετών υψηλόβαθμου στελέχους της 
ΕΟΚ.

Για κακούργημα και πλημμέλημα 
διώκεται κορυφαίος παράγοντας του 
μπάσκετ

«Κανένας άλλος δεν κατάφερε να 
ερμηνεύσει την ελληνική νοοτροπία 
με τόσο πρωτότυπο τρόπο» γράφει το 
Focus

Η 
είδηση του θανάτου του Μίκη Θε-
οδωράκη κυριαρχεί εδώ και λίγη 
ώρα στα γερμανικά ΜΜΕ, τα οποία 
αναφέρονται τόσο στο καλλιτεχνι-

κό έργο όσο και στην πολιτική δράση του με-
γάλου Έλληνα δημιουργού.
«Ο Θεοδωράκης θεωρείτο ο διασημότε-
ρος συνθέτης της Ελλάδας στον 20ό αιώνα. 
Ειδικά, η μουσική του για την ταινία «Αλέξης 
Ζορμπάς» και το «Κάντο Χενεράλ» σε στίχους 
του Πάμπλο Νερούντα τον έκαναν διάσημο 
παγκοσμίως», αναφέρει στην ιστοσελίδα 
της η Γερμανική Ραδιοφωνία, ενώ το περι-
οδικό Focus κάνει λόγο για τον θάνατο του 
δημιουργού της μουσικής 
για το «Συρτάκι». «Κανέ-
νας άλλος δεν κατάφερε να 
ερμηνεύσει την ελληνική 
νοοτροπία με τόσο πρωτό-
τυπο τρόπο και να την κάνει 
γνωστή σε όλον τον κόσμο. 
Όμως ο Μίκης Θεοδωράκης 
δεν ήταν απλώς ένας συνθέ-
της, ένας μουσικός και μαέ-
στρος. Ήταν αντιστασιακός 
και πολιτικός», σημειώνει το περιοδικό και 
παραθέτει βιογραφικά στοιχεία του συνθέτη, 
ενώ τονίζει ότι στην Ελλάδα τα ΜΜΕ έχουν 
διακόψει τη ροή του προγράμματός τους και 
προβάλλουν ειδικά αφιερώματα.
«Συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους συν-
θέτες της Ελλάδας. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο 
οποίος με τη μουσική για τον Αλέξη Ζορμπά 
έγραψε κινηματογραφική ιστορία, πέθανε 
στα 96 του χρόνια», γράφει η εφημερίδα Die 
Zeit και αναφέρεται στο στάτους «ήρωα» 
που απολάμβανε ο Θεοδωράκης στην 
Ελλάδα. «Για πολλούς Έλληνες ο Μίκης Θεο-
δωράκης ήταν μέχρι και σήμερα η φωνή του 
λαού. Η μουσική του θεωρήθηκε παρηγοριά, 
ειδικά σε ιστορικά δύσκολες εποχές, όπως 
η στρατιωτική δικτατορία, αλλά και ένδειξη 
αντίστασης», προσθέτει η εφημερίδα.
Στην είδηση του θανάτου του Έλληνα συν-
θέτη αναφέρθηκε και το πρώτο κανάλι της 
γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, με 
την επισήμανση της πολιτικής δράσης του 
Μίκη Θεοδωράκη ειδικά στην προσπάθεια 

βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Sueddeutsche Zeitung: «Για τους 
Έλληνες ήταν η φωνή του λαού»
«Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι νεκρός», γρά-
φει στον τίτλο της η γερμανική εφημερίδα 
Sueddeutsche Zeitung επισημαίνοντας ότι 
για τους Έλληνες ήταν «η φωνή του λαού».
«Ο Έλληνας συνθέτης, συγγραφέας και πολι-
τικός πέθανε στην Αθήνα σε ηλικία 96 ετών», 
γράφει η γερμανική εφημερίδα, συμπληρώ-
νοντας ότι ο Θεοδωράκης ήταν λαϊκός ήρωας 
στην πατρίδα του και απέκτησε διεθνή φήμη 
ως μουσικός, συγγραφέας, πολιτικός με κρι-
τικό πνεύμα.
Για πολλούς Έλληνες, ο Θεοδωράκης ήταν 
η «φωνή του λαού». Ο ίδιος προσπα-
θούσε πάντα να προσεγγίσει τους πάντες 
και μισούσε την ελιτίστικη συμπεριφορά. 
Πίστευε ότι τα τραγούδια του θα μείνουν 

στους Ελλήνων, ακόμα κι 
όταν φύγει από τη ζωή: 
«Σήμερα τα τραγούδια 
μου απευθύνονται στον 
σύγχρονο και ευαίσθητο 
άνθρωπο». Ειδικά σε 
ιστορικά δύσκολους και-
ρούς, όπως η ελληνική 
δικτατορία 1967-1974, 
η μουσική του Θεοδω-
ράκη θεωρήθηκε από 

τους ανθρώπους ως παρηγοριά, αλλά και ως 
ένδειξη αντίστασης».

«Deutsche Welle»: «Στην Ελλάδα 
ο Μίκης λατρεύτηκε ως άγιος»
«Μουσικός και λαϊκός ήρωας: Πέθανε 
ο Μίκης Θεοδωράκης», είναι ο τ ίτ-
λος άρθρου της γερμανικής υπηρεσίας 
«Deutsche Welle». «Eπί σχεδόν 60 χρό-
νια επηρέασε την μουσική και την πολιτική 
σκηνή της Ελλάδας , γράφει η «Deutsche 
Welle».
«Στην πατρίδα του λατρεύτηκε σαν άγιος». 
Ο Μίκης Θεοδωράκης απεβίωσε σε ηλικία 
96 ετών», αναφέρει το άρθρο.
«Πολλοί συνδέουν το όνομά του με τη μου-
σική που έγραψε το 1964 για την ταινία που 
βραβεύτηκε τρεις φορές με Όσκαρ «Αλέ-
ξης Ζορμπάς» και τον έκανε διάσημο ανά 
τον κόσμο». «Το συρτάκι θεωρείται από 
πολλούς Έλληνες η επιτομή του ελληνικού 
λαϊκού χορού. Η ακολουθία των βημάτων 
εφευρέθηκε ειδικά για την ταινία».

Γερμανικά ΜΜΕ για Μίκη 
Θεοδωράκη: «Για τους Έλληνες 
ήταν η φωνή του λαού» 
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Στη φωτογραφία απεικονίζεται ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης με τη γυναίκα της ζωής του, τη Μυρτώ 
στο δωμάτιο όπου ξεκουραζόταν

Μ
ία πολύ τρυφερή φωτο-
γραφία που κάνει τον γύ-
ρο του διαδικτύου ανέ-
βασε φίλος της οικογέ-

νειας Θεοδωράκη. Σε αυτήν απεικο-
νίζεται ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης 
με τη γυναίκα της ζωής του, τη Μυρτώ 
στο δωμάτιο όπου ξεκουραζόταν.
Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί προ 
μηνός, όταν ακόμα η κατάσταση της 
υγείας του, αν και εύθραυστη, κρινό-
ταν σταθερή.
Εκείνη την ημέρα, όπως αναφέρει 
στην ανάρτησή του ο φίλος της οικο-
γένειας Θοδωρής Σεργιάδης είχε βρε-
θεί η Μυρτώ του στο δωμάτιο όπως 
συνέβαινε πολύ συχνά κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας. Στη φωτογραφία είναι 
έκδηλη η αγάπη που έτρεφαν ο ένας 
για τον άλλον, με τον Μίκη Θεοδω-
ράκη να χαϊδεύει τρυφερά το χέρι της 
γυναίκας που έμεινε στο πλευρό του 
και στα δύσκολα και στις χαρές και τις 
επιτυχίες.
Ο Μίκης Θεοδωράκης γνωρίστηκε και 
ερωτεύτηκε τη μετέπειτα σύζυγό του 
Μυρτώ Αλτίνογλου πριν ακόμα υπη-
ρετήσει τη στρατιωτική του θητεία, σε 
χρόνια δύσκολα για τον ίδιο.
Για τον Μίκη Θεοδωράκη, η Μυρτώ 
δεν υπήρξε μόνο η σύζυγός του. 
Υπήρξε η μάνατζέρ του αλλά και η 
γυναίκα που τον στήριξε σε κάθε του 
βήμα.
Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μαρ-
γαρίτα και τον Γιώργο.
Τα τελευταία χρόνια η Μυρτώ Θεο-
δωράκη αντιμετωπίζει προβλήματα 
υγείας και δεν κάνει δημόσιες εμφα-
νίσεις.
Είναι πλέον 94 ετών και στάθηκε στο 
πλευρό του συζύγου της μέχρι την 
τελευταία του πνοή και τώρα καλείται 
να διαχειριστεί αυτή τη μεγάλη απώ-
λεια.

Η ιστορία αγάπης με τη γυναί-
κα της ζωής του
Ο Μίκης Θεοδωράκης δεν υπήρξε 
μόνο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης 
αλλά και ερωτευμένος άνδρας.
Μάλιστα, ολόκληρη την προσωπική 

ζωή του, την οποία δεν συνήθιζε 
να προβάλλει, τη μοιράστηκε με τη 
νεανική αγάπη του, Μυρτώ Αλτίνο-
γλου, με την οποία απέκτησε δύο 
παιδιά, τον Γιώργο και τη Μαργα-
ρίτα.
Η γυναίκα της ζωής του, η οποία 
λειτούργησε ως σύμβολο σε πολλά 
τραγούδια του σπουδαίου έλληνα 
μουσικοσυνθέτη, είναι πλέον 94 
χρονών και καλείται να διαχειριστεί 
τη μεγάλη αυτή απώλεια.
Τα τελευταία χρόνια, η Μυρτώ Αλτί-
νογλου αντιμετωπίζει προβλήματα 
υγείας και δεν πραγματοποιεί δημό-
σιες εμφανίσεις.
Ο έρωτάς της με τον Μίκη έμεινε 
στην ιστορία και πολλές φορές ενέ-
πνευσε τον δημιουργό. Σε παλαι-
ότερη συνέντευξή της, η Μαργα-

ρίτα είχε περιγράψει τη μητέρα της 
ως μια πολύ δυναμική γυναίκα που 
ήταν μάνατζερ αλλά και ο άνθρω-
πος που διαχειριζόταν τα οικονο-
μικά του Μίκη.
Στην ιστοσελίδα «Μίκης Θεοδω-
ράκης» φιλοξενείται φωτογραφικό 
υλικό από τη ζωή τους.

Αλ Πατσίνο – «Έδωσε πνοή 
στο Σέρπικο – Θα τον θυμό-
μαστε για πάντα»
Ο Αλ Πατσίνο μιλά στο δελτίο ειδή-
σεων του MEGA και στον δημοσιο-
γράφο Γιάννη Μούτσο, για την απώ-
λεια του Μίκη Θεοδωράκη. Ο μεγά-
λος ηθοποιός συνδέθηκε με τον 
μεγάλο συνθέτη μέσα από την κλασ-
σική πλέον ταινία «Σέρπικο».
«Θυμάμαι την πρώτη φορά που 
άκουσα τη μουσική για το Σέρπικο. 

Ήταν στο γραφείο του παραγωγού 
στο Μανχάταν, στον 16ο όροφο 
που είχαμε θέα τον ορίζοντα, και 
τότε έπαιξε το σάουντρακ. Φυσικά 
κατευθείαν όταν έμαθα γ ια τον 
θάνατό του, αυτή η σκηνή ήρθε στο 
μυαλό μου. Ήξερα από την πρώτη 
στιγμή  ότι ακούγοντας τη μου-
σική εκείνο το βράδυ, «αυτό ήταν, 
το έχει, έχει την ταινία, έχει συλλά-
βει το νόημά της». Αυτή είναι η ανά-
μνησή μου!
Φυσικά θυμάμαι τον Ζορμπά και τα 
υπόλοιπα έργα της καριέρας του. Τι 
τεράστιο δώρο! Θα μας λείψει και 
θα τον θυμόμαστε».
Η ταινία «Σέρπικο» που προβλή-
θηκε στους κινηματογράφους το 
1973 εν πολλοίς καθιέρωσε ως 
πρωταγωνιστή, τον Αλ Πατσίνο. 
Σήμερα το βράδυ το MEGA τιμώ-
ντας τη μνήμη του Μίκη Θεοδώ-
ρακη, θα προβάλει στις 22.30 την 
ταινία «Serpico».

Προτομή και οδός με τον ό-
νομα του Μίκη Θεοδωράκη 
στην Αθήνα
Τη δημιουργία προτομής του Μίκη 
Θεοδωράκη που θα τοποθετηθεί σε 
κεντρικό σημείο της Αθήνας, όπως 
και την απόδοση του ονόματός του 
σε οδό της πρωτεύουσας αποφά-
σισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμ-
βούλιο της Αθήνας, κάνοντας δεκτή 
την εισήγηση του Κώστα Μπακο-
γιάννη.
Με βάση την πρόταση, θα προκηρυ-
χθεί καλλιτεχνικός διαγωνισμός για 
την δημιουργία προτομής του που 
θα τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο 
της πόλης. Παράλληλα, αποφασί-
στηκενα φιλοξενηθεί η σορός του 
Μίκη Θεοδωράκη, δωρεάν τιμής 
ένεκεν στις εγκαταστάσεις του Α΄κοι-
μητηρίου μέχρι και να γίνει η ταφή 
του σύμφωνα με τις τελευταίες του 
επιθυμίες.
Τέλος αντιπροσωπεία του δημοτι-
κού συμβουλίου και ο δήμαρχος να 
παρευρεθούν, ως οφείλουν, στην 
κηδεία του.

Μίκης Θεοδωράκης – Συγκινεί η 
τελευταία φωτογραφία με τη γυναίκα του

Απαλλάσεται ο 
αντεισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου Γ. Αγγελής 
για την παράβαση 
καθήκοντος

Α
παλλακτικό για τον αντεισαγγελέα του Α-
ρείου Πάγου Γιάννη Αγγελή είναι το βού-
λευμα του Συμβουλίου Εφετών για την κα-
τηγορία της παράβασης καθήκοντος που 

αποδόθηκε στον εισαγγελικό λειτουργό μετά από 
καταγγελία ότι δεν είχε παραλάβει στοιχεία των α-
μερικανικών αρχών σχετιζόμενα με πρόσωπο ερευ-
νώμενο στην υπόθεση Novartis, στη Βιέννη το 2018.
«Ουδέποτε αρνήθηκε να παραλάβει, έστω και ανεπί-
σημα, έγγραφα στοιχεία ή στικάκι γιατί αυτά ουδέ-
ποτε προσφέρθηκαν» αποφαίνονται με το βούλευμά 
τους οι εφέτες του Συμβουλίου οι οποίοι απαλλάσ-
σουν τον κ. Αγγελή, αποδεχόμενοι πλήρως απαλ-
λακτική εισήγηση του εισαγγελέα Εφετών, Γιώργου 
Οικονόμου. Ο εισαγγελέας έκρινε πως ο κ. Αγγε-
λής κινήθηκε απολύτως υπηρεσιακά και θεσμικά, 
κατά την επίμαχη συνάντηση στην Βιέννη, χωρίς τον 
παραμικρό δόλο ή σκοπό.
Ο κ. Αγγελής είχε διωχθεί για παράβαση καθήκο-
ντος, έπειτα από μήνυση της τότε εισαγγελέως Δια-
φθοράς, Ελένης Τουλουπάκη. Η μηνύτρια ανέφερε 
πως ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός αρνήθηκε 
να παραλάβει στοιχεία για λογαριασμό συγγενούς 
πολιτικού που ελέγχονταν από την Εισαγγελία Δια-
φθοράς για την υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας, 
σε συνάντηση που είχαν Έλληνες εισαγγελείς Δια-
φθοράς με Αμερικανούς στην Βιέννη. Ο κ. Αγγελής 
που τότε ήταν επόπτης των εισαγγελέων Διαφθο-
ράς, ως επικεφαλής του κλιμακίου που μετέβη στην 
Βιέννη, καταγγέλθηκε πως δεν παρέλαβε στοιχεία 
που ανεπίσημα έθεσαν υπόψη του ελληνικού κλιμα-
κίου, οι Αμερικανοί.
Σύμφωνα με την πρόταση του κ. Οικονόμου που 
υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Εφετών, στην επί-
μαχη συνάντηση της Βιέννης ο κ. Αγγελής «ουδέ-
ποτε αρνήθηκε να παραλάβει, έστω και ανεπίσημα, 
έγγραφα στοιχεία ή στικάκι γιατί αυτά ουδέποτε 
προσφέρθηκαν». Κατά τον εισηγητή Εισαγγελέα 
«στικάκι ποτέ δεν υπήρχε», ενώ, όπως αναφέρει ο 
κ. Οικονόμου, δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κ. 
Αγγελή «δόλος και σκοπός έτσι όπως απαιτεί του 
άρθρο 259 ΠΚ να παραβεί τα καθήκοντα της υπηρε-
σίας του και να βλάψει το κράτος, στοιχείο σοβαρό-
τατο για έναν ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό».
Ο κ. Οικονόμου τονίζει μάλιστα προς τους εφέτες 
που έκριναν την υπόθεση, πως ο κ. Αγγελής δεν 
αρνήθηκε τη συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές 
αλλά απλώς ζήτησε να τεθεί η όλη διαδικασία στο 
πλαίσιο της Εurojust και επιπλέον ότι κατά την επι-
στροφή από το εν λόγω ταξίδι ο αντεισαγγελέας είχε 
ενημερώσει σχετικά την τότε εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου.
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Νεκρός από φυσικά αίτια στα 94 του 
ο «Γκας Πορτοκάλος», που ταυτίστηκε 
στη συνείδηση του κοινού με τον 
γλυκό μπαμπά της «Τούλας» στην 
πετυχημένη ταινία του 2002 - Οι πιο 
σημαντικοί ρόλοι του και η τεράστια 
επιτυχία του MBFGW - Συγκινητικό 
«αντίο» από τη Νία Βαρντάλος

Π
ένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο 
των ΗΠΑ, αφού όπως έγινε γνω-
στό εχθές, Τετάρτη, έφυγε από τη 
ζωή ο πολυαγαπημένος ηθοποιός 

Μάικλ Κόνσταντιν, ο οποίος είχε υποδυθεί 
τον «Γκας Πορτοκάλος», τον κινηματογρα-
φικό πατέρα της «Τούλας» (Νία Βαρντάλος) 
στην πετυχημένη ταινία My Big Fat Greek 
Wedding του 2002.
Σύμφωνα με την Daily Mail, o θάνατος του 
ελληνικής καταγωγής ηθοποιού επιβεβαι-
ώθηκε εχθές από τον γαμπρό του, Μάικλ 
Γκόρντον, ο οποίος είπε ότι ο 94χρονος 
«έφυγε» γαλήνια από φυσικά αίτια στις 31 
Αυγούστου, στο σπίτι του στο Ρίντινγκ της 
Πενσιλβάνια, περιτριγυρισμένος από την 
οικογένεια και τους φίλους του. Στο πλευρό 
του τις τελευταίες στιγμές βρίσκονταν τα 
αδέλφια του, Πατρίσια Γκόρντον και Κρις 
Ντομπς.
Πληροφορίες της βρετανικής εφημερίδας 
αναφέρουν ότι ο Κόνσταντιν αντιμετώπιζε 
εδώ και αρκετά χρόνια προβλήματα υγείας, 
χωρίς να προσδιορίζεται ποια ήταν αυτά.
Ο Κόνσταντιν γεννήθηκε στο Ρίντινγκ το 
1927, γιος Ελλήνων μεταναστών, και ο πατέ-
ρας του ήταν εργάτης σε χαλυβουργείο. Το 
1946 αποφοίτησε από το γυμνάσιο και στη 
συνέχεια μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, και 
έπειτα στην Καλιφόρνια, για να κυνηγήσει 
μια καριέρα στην υποκριτική. Όπου κι αν 
ζούσε όμως, φρόντιζε πάντα να κρατάει 
επαφή με τις ρίζες του και με την πόλη όπου 
γεννήθηκε και μεγάλωσε.
«Μέχρι την περασμένη εβδομάδα μπο-
ρούσε να τραγουδήσει και τις τέσσε-
ρις στροφές του ύμνου του Λυκείου του 
Ρίντινγκ από μνήμης» είπε ο γαμπρός του 
μετά τον θάνατό του, εξηγώντας ότι ο ηθο-
ποιός θεωρούσε πάντοτε τον εαυτό του γέν-
νημα θρέμμα της πόλης και διόρθωνε όσους 
του έλεγαν ότι είναι Καλιφορνέζος.
Ο Κόνσταντιν ξεκίνησε την καριέρα του 
στην υποκριτική από τις θεατρικές σκηνές 
της Νέας Υόρκης, παίζοντας αρχικά μικρούς 

ρόλους εντός και εκτός Μπρόντγουεϊ. Το 
1959 εμφανίστηκε στην πρώτη του ταινία με 
τίτλο The Last Mile και πρωταγωνιστή του 
Μίκι Ρούνεϊ. Έπαιξε επίσης έναν μικρό αλλά 
αξιομνημόνευτο ρόλο στο The Hustler με 
τον Πολ Νιούμαν και την Τζάκι Γκλίσον, υπο-
δυόμενος τον «Μπιγκ Τζον».
Τη δεκαετία του ‘60 εμφανίστηκε ως γκεστ 
σταρ σε πολλές τηλεοπτικές δουλειές, πριν 
από την πρώτη του σημαντική επιτυχία το 
1969, όταν έπαιξε τον ρόλο του «Διευθυντή 
Σίμουρ Κάουφμαν» στη δημοφιλή τηλεο-
πτική σειρά Room 222. Ήταν το πρώτο πρό-
τζεκτ του τηλεοπτικού θρύλου Λ. Μπρουκς 
και η πλοκή του αφορούσε έναν μαύρο 
δάσκαλο που προσπαθούσε να διδάξει τους 
μαθητές του να έχουν ανοιχτό μυαλό.
Ο «Γκας Πορτοκάλος», ο χαρακτήρας που 
υποδύθηκε ο Κόνσταντιν στο φιλμ της Νία 
Βαρντάλος, ήταν από τους πιο αγαπημένους 
και οι σκηνές όπου εμφανιζόταν ξεκαρδιστι-
κές. Η τάση του να «ψεκάζει» τους αγαπη-
μένους του με το καθαριστικό Windex (που 
πίστευε ότι θεράπευε τα πάντα) και η επι-
μονή του να «βρίσκει» ελληνική προέλευση 
σε όλες τις αγγλικές λέξεις προκαλούν αβί-
αστα το γέλιο και είναι αναμφίβολα από τις 
πιο χαρακτηριστικές και αλησμόνητες του 
φιλμ.
Ο Κόνσταντιν επέστρεψε ως «Γκας» στην 
τηλεοπτική σειρά του 2003 που αποτε-
λούσε spin off του «Γάμου αλά Ελληνικά» 
(η οποία δεν είχε μεγάλη διάρκεια) όμως τα 
επόμενα χρόνια οι κινηματογραφικές του 
εμφανίσεις αραίωσαν σημαντικά. Ο τελευ-
ταίος του ρόλος επί της μεγάλης οθονης ήταν 
το σίκουελ του MBFGW, το 2016.
Η Νία Βαρντάλος απέτισε φόρο τιμής την 
Τετάρτη στον κινηματογραφικό της πατέρα 
με μια συγκινητική ανάρτηση. «Ο Μάικλ 
Κόνσταντιν, μπαμπάς της οικογένειας του 
καστ μας, ένα δώρο στον γραπτό λόγο και 
παντοτινός φίλος» ξεκινάει η Βαρντάλος 
και συνεχίζει: «Η εμπειρία της συνεργασίας 
μαζί του ήταν πλημμυρισμένη από αγάπη 
και διασκεδαστικές στιγμές. Θα εκτιμώ 
πάντα αυτόν τον άνθρωπο που έδωσε ζωή 
στον Γκας. Μας χάρισε τόσο πολύ γέλιο 
και του αξίζει να αναπαυθεί. Σε αγαπάμε 
Μάικλ».
Η ελληνικής καταγωγής ηθοποιός πόσταρε 
μάλιστα και μία φωτογραφία που έδειχνε τον 
αληθινό της πατέρα (που επίσης έχει φύγει 
από τη ζωή) να ποζάρει με τον «κινηματο-
γραφικό» στα γυρίσματα του MBFGW 2.

επικαιρότητα

Μάικλ Κόνσταντιν: Πέθανε ο 
αγαπημένος Έλληνας «μπαμπάς» 
από το My Big Fat Greek Wedding 

Λάρισα: Ζευγάρι πρώην 
εκπαιδευτικών «έφυγε» από 
κορωνοϊό, διασωληνωμένος ο 
γιος - Όλοι ανεμβολίαστοι

Την Τρίτη το βράδυ έχασε τη μάχη 
η 78χρονη μητέρα και το πρωί 
της Τετάρτης ο 83χρονος πατέρας 
και οι δύο πρώην εκπαιδευτικοί - 
Εκπαιδευτικός και ο 51χρονος γιος

Ο
ικογενειακό δράμα με ζευγάρι 
γνωστών Λαρισαίων να φεύγει 
από τη ζωή μετά από «μάχη» 
με τον κορωνοϊό.

Πρόκειται για συνταξιούχο εκπαιδευτικό 
ο οποίος έχασε την «μάχη» σήμερα το 
μεσημέρι στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρι-
σας σε ηλικία 83 ετών και την σύζυγό του 
η οποία έφυγε από τη ζωή από κορωνοϊό 
επίσης, χθες, στο Πανεπιστημιακό Νοσο-
κομείο Λάρισας σε ηλικία 78 ετών.
Στο ΠΓΝΛ νοσηλεύεται και ο γιος της 
οικογένειας, 51 ετών, επίσης εκπαιδευ-
τικός ο οποίος περνάει δύσκολες ώρες 
παλεύοντας με την ασθένεια καθώς είναι 
διασωληνωμένος.
Τόσο οι γονείς όσο και ο γιος σύμφωνα 
με πληροφορίες του onlarissa.gr δεν 
είχαν εμβολιαστεί.

Στα 2.170 τα νέα κρούσματα - 
384 οι διασωληνωμένοι, 43 θά-
νατοι
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστη-
ριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορω-

νοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 
24 ώρες είναι 2.170, εκ των οποίων 6 
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες 
εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός 
των κρουσμάτων ανέρχεται σε 609.519 
(ημερήσια μεταβολή +0.4%), εκ των 
οποίων 51.0% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα 
των τελευταίων 7 ημερών, 170 θεωρού-
νται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτε-
ρικό και 2.235 είναι σχετιζόμενα με ήδη 
γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 
είναι 43, ενώ από την έναρξη της επιδη-
μίας έχουν καταγραφεί συνολικά 14.060 
θάνατοι. 
Το 95.4% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και 
ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύο-
νται διασωληνωμένοι είναι 384 (59.1% 
άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 
έτη. To 82.3% έχει υποκείμενο νόσημα ή/
και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των 
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι, 343 (89.32%) είναι ανεμβολίαστοι 
ή μερικώς εμβολιασμένοι και 41 (10.68%) 
είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την 
αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις 
ΜΕΘ 3.027 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 
στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 212 
(ημερήσια μεταβολή +4.95%).
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επικαιρότητα

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του 
στο Instagram ο πρόεδρος των 
Ερυθρολεύκων

Τ
ο δικό του «αντίο» στον μεγάλο Μί-
κη Θεοδωράκη είπε ο ισχυρός άν-
δρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης 
Μαρινάκης.

«Ο Μίκης Θεοδωράκης πέρασε σήμερα 
στην αθανασία και ο ελληνικός λαός πεν-
θεί. Ο Μίκης κράτησε στις πλάτες του την 
Ελλάδα και εκείνη θα τον παραδώσει δαφ-
νοστεφανωμένο στην αιωνιότητα. Μίκη, 
θα θυμάμαι πάντα τις ατέλειωτες συζητή-
σεις μας, το λαμπρό σου μυαλό και το μέγα 
πάθος σου για την Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε 
για το Παγκόσμιο έργο σου, για τους αγώνες 
σου για την πατρίδα και για τα ατέλειωτα 
συναισθήματα που μας χάρισες με τη μου-
σική σου», αναφέρει σε ανάρτησή του στο 
Instagram ο πρόεδρος των 
Ερυθρόλευκων.
Από την πλευρά του, ο εκ 
των αντιπροέδρων της ΠΑΕ 
Ολυμπιακός, Κώστας Καρα-
παπάς σημείωσε: «Δε θα 
ξεχάσουμε. Δε θα λυγί-
σουμε. Ώρα να φωτίσεις και 
τη ζωή μετά…».

Η ανάρτηση του Σαββόπουλου 
πριν τον στρατιωτικό χαιρετισμό 
και το «O Captain, my Captain»
Ο τρόπος με τον οποίο ο Διονύσης Σαββό-
πουλος είπε το «αντίο» του στον αγαπη-
μένο του Μίκη Θεοδωράκη ήταν ξεχωρι-
στός και προκάλεσε σωρεία σχολίων στα 
social media.
Φτάνοντας στη Μητρόπολη Αθηνών ο μου-
σικοσυνθέτης χαιρέτισε με στρατιωτικό χαι-
ρετισμό τον αγαπημένο του Μίκη και στην 
συνέχεια έσκυψε πάνω από το φέρετρο.
Η επιλογή αυτή, ωστόσο, από τον Διονύση 
Σαββόπουλο είχε από τον ίδιο τρόπον τινά 
«προαναγγελθεί» με ανάρτησή του στο 
Facebook αλλά εξηγήθηκε και από σωμα-
τεία συνθετών και τραγουδιστών.
Συγκεκριμένα στις 2 Σεπτεμβρίου ο Διο-
νύσης Σαββόπουλος με ανάρτησή του στο 
Facebook αποχαιρετώντας τον Μίκη Θεο-
δωράκη έλεγε πως η ημέρα θανάτου του 
ήταν «ημέρα πένθους, βαθιάς συγκίνησης 
αλλά και πνευματικής ανάτασης» χαρακτη-
ρίζοντάς τον ως τον τελευταίο των μεγάλων 
Ελλήνων.

Κλείνοντας την ανάρτησή του παρέθεσε 
στίχους από το «O Captain, my Captain» 
ποίημα Walt Whitman για τον Αβραάμ Λίν-
κολν: «O Captain, my Captain, η δάφνη 
κερδήθηκε, ποτέ δεν θα πεθάνεις».
Χθες, τα σωματεία Άσμα, Μέτρον και το 
Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Τραγουδι-
στών επιχείρησαν να απαντήσουν στα σχό-
λια που έγιναν για τον στρατιωτικό χαιρετι-
σμό του Διονύση Σαββόπουλου. Στην ανα-
κοίνωση επισημαίνεται πως «τυχαίνει να 
γνωρίζουμε πως πάντα όταν τον έβλεπε (σ.σ. 
Ο Σαββόπουλος τον Θεοδωράκη) τον χαιρε-
τούσε ως «Κάπταιν, μάϊ κάπταιν» κάνοντας 
τρυφερή αναφορά στην ταινία «Ο κύκλος 
των χαμένων ποιητών». Έτσι επέλεξε να τον 
αποχαιρετήσει και στη Μητρόπολη. Αφού 
αποχαιρετηθήκαμε όλοι, φύγαμε ήσυχα και 
χωρίς τυμπανοκρουσίες, όπως άρμοζε άλ-
λωστε στην περίσταση».
Μάλιστα τα σωματεία στρέφονται ενάντια 

σε όσα γράφτηκαν, επιση-
μαίνοντας «επειδή είδαμε 
σήμερα μια άδικη διαστρέ-
βλωση των γεγονότων, 
θέλουμε να καταθέσουμε 
αυτή τη μαρτυρία μας. Ένας 
άνθρωπος που χαιρετάει με 
συντριβή τον φίλο και δά-
σκαλό του δεν θα έπρεπε να 

χρειάζεται υπεράσπιση για οποιονδήποτε 
λόγο, να όμως που στην συγκεκριμένη περί-
πτωση τη χρειάζεται. Αυτά-και ας επιστρέ-
ψουμε στο μεγάλο γεγονός της απώλειας. 
Θα μας απασχολεί για καιρό».

Ο αποχαιρετισμός του Δ. Κου-
τσούμπα: «Είσαι φως που πατεί 
χαρούμενο τον Άδη»
Συναισθηματικά φορτισμένη η ομιλία του 
γενικού γραμματέα του ΚΚΕ στην τελετή 
αποχαιρετισμού του Μίκη Θεοδωράκη, 
στην Μητρόπολη Αθηνών - «Δεν σε απο-
χαιρετούμε σύντροφε Μίκη, γιατί εσύ δεν 
έφυγες», είπε.
«Αθάνατος, Μίκη», είπε στο τέλος της ομι-
λίας του στην τελετή αποχαιρετισμού του 
Μίκη Θεοδωράκη ο γενικός γραμματέας 
της Κ. Ε του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. 
Σε μία συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία 
του, ο κ. Κουτσούμπας είπε για τον μεγάλο 
δημιουργό:  «Πορεύτηκες κι εσύ μαζί με 
τους αδικημένους σε δρόμους που έκαι-
γαν», ενώ έκανε αναφορά στις εκατοντάδες 
συλλυπητηρίων που φτάνουν από όλες τις 
γωνιές του πλανήτη.

Θεοδωράκης: Το «αντίο» του 
Βαγγέλη Μαρινάκη - «Θα θυμάμαι 
πάντα τις ατέλειωτες συζητήσεις μας» 

Ο Ζαγοράκης παραιτήθηκε από 
πρόεδρος της ΕΠΟ

O 
Θοδωρής Ζαγοράκης παραιτή-
θηκε από την προεδρία της ΕΠΟ 
μόλις 165 μέρες μετά την πρότα-
ση της Κυβέρνησης. Οι λόγοι που 

τον ώθησαν στην συγκεκριμένη απόφαση.
Για τον Φαν’τ Σχιπ περιμέναμε εξελίξεις σε 
ό,τι έχει να κάνει με το μέλλον του, αλλά 
από τον Θοδωρή Ζαγοράκη έσκασε η 
«βόμβα», μιας και παραιτήθηκε από πρό-
εδρος της ΕΠΟ!
Το πρωί της Τετάρτης ο Θοδωρής Ζαγο-
ράκης πήγε από τα γραφεία της Ομοσπον-
δίας στο Γουδί κι ενημέρωσε τους συμ-
βούλους της ΕΠΟ για την απόφασή του να 
παραιτηθεί.
Στη συνέχεια είχε προγραμματισμένο 
ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου, προκει-
μένου να ενημερώσει και την Κυβέρνηση 
και πιο συγκεκριμένα με τον Υπουργό Επι-
κρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν πρόκειται 
να παραμείνει στην Αθήνα, ούτε να παρα-
κολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση 
της Εθνικής ομάδας με τη Σουηδία για τα 
προκριματικά του Μουντιάλ 2022, καθώς 
θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, ενώ ανα-
μένεται και η επίσημη τοποθέτηση του, 
μέσω γραπτής δήλωσης, αλλά και η επι-
στολή παραίτησης προς τα μέλη της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ και το σύνολο 

των Ενώσεων.

Οι λόγοι της απόφασης
Ο Θοδωρής Ζαγοράκης πήρε την συγκε-
κριμένη απόφαση για λόγους αρχής και 
ηθικής, δεν έχει καμία σχέση με την τελευ-
ταία υπόθεση του Άρη και της αφαίρε-
σης των έξι βαθμών, όπως πολλοί πιστεύ-
ουν. Ο ίδιος, μάλιστα, θεωρεί πως αυτό 
που έπρεπε να κάνει απέναντι στο ελλη-
νικό ποδόσφαιρο, στις Ενώσεις που τον 
εξέλεξαν, αλλά και στην Κυβέρνηση που 
τον πρότεινε τον περασμένο Μάρτιο ως 
πρόεδρο κοινής αποδοχής, το έκανε, με 
τη υπερψήφιση της Ολιστικής μελέτης, 
βασικό προαπαιτούμενο για να συνεχίσει 
να υπάρχει ελληνικό ποδόσφαιρο.
Στους πέντε μήνες της παρουσίας του 
στον προεδρικό θώκο της Ομοσπονδίας 
ο εμβληματικός αρχηγός της πρωταθλή-
τριας Ευρώπης το 2004, διαπίστωσε, πως 
αδυνατεί να διοικήσει, έτσι όπως αυτός 
είχε στο μυαλό του και βάσει όσων είχαν 
δεσμευτεί απέναντι του οι Big-4.
Ετσι το πρωί της Τετάρτης, 8 Σεπτεμβρίου 
ο Θοδωρής Ζαγοράκης παραιτήθηκε από 
πρόεδρος της ΕΠΟ μόλις 165 μέρες (27 
Μαρτίου) μετά την απόφαση της Κυβέρ-
νησης να τον επιλέξει ως πρόσωπο κοινής 
αποδοχής.
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Τ
ο σχολικό συμβούλιο του Τορόντο (TDSB) 
και το συμβούλιο  καθολικών σχολείων 
του Τορόντο (TCDSB) διέκοψαν τις εξωσχο-
λικές δραστηριότητες μετά από σύσταση 

της Δημόσιας Υγείας του Τορόντο.
Στ ις 8 Σεπτεμβρίου, η Δημόσια Υγεία ενημέ-
ρωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για τα σχολεία 
του Τορόντο και είπε ότι ενώ καθιερώνονται οι 
σχολικές ρουτίνες, αυτές οι δραστηριότητες με 
μικτές ομάδες θα πρέπει να σταματήσουν για τον 
Σεπτέμβριο.
Το TDSB έχει επίσης διακόψει τις εκδρομές και τα 
αθλήματα υψηλής επαφής για τον πρώτο μήνα στο 
σχολείο.
Το σχέδιο της κυβέρνησης του Οντάριο επέτρεπε 
δραστηριότητες υψηλής και χαμηλής επαφής, 
αλλά με ορισμένους περιορισμούς, συμπεριλαμ-
βανομένης της μάσκας και της κοινωνικής από-
στασης.

TDSB, TCDSB θέτουν σε 
παύση τις εξωσχολικές 
δραστηριότητες

Οι Porter και Air Canada Rouge 
επιστρέφουν τις πτήσεις τους

Ο
ι πτήσεις της Porter Airlines 
και της Air Canada Rouge ξα-
νάρχισαν για πρώτη φορά με-
τά από μήνες, αφού είχαν απο-

κλειστεί από τους περιορισμούς της δη-
μόσιας υγείας και των ταξιδιών λόγω του 
COVID-19.
Οι  π τήσε ις  Por ter  προς Τορόν το, 
Μόντρεαλ, Οτάβα και Θάντερ Μπέι είναι 
οι πρώτες που ξεκινούν ξανά, ακολου-
θούμενες από άλλους καναδικούς προο-
ρισμούς όπως Χάλιφαξ, Κεμπέκ Σίτι, Σεντ 
Τζονς και Μόνκτον, Ν.Β. εντός των επόμε-
νων 10 ημερών. Η Βοστώνη, το Σικάγο, η 

Νέα Υόρκη και η Ουάσινγκτον επιστρέ-
φουν στις 17 Σεπτεμβρίου, ενώ άλλοι 
προορισμοί όλο το χρόνο θα ξαναρχίσουν 
στις 6 Οκτωβρίου.
Η αεροπορική εταιρεία που εδρεύει στο 
Τορόντο ανακαλεί εκατοντάδες εργαζόμε-
νους καθώς η επανέναρξη των εργασιών 
επιταχύνεται μετά από σχεδόν 18 μήνες 
γείωσης.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή να υποβάλλουν αρνη-
τικά τεστ COVID-19 που έχουν χορηγηθεί 
εντός 72 ωρών από την έναρξη της βάρ-
διας τους.

`H 30η Σεπτεμβρίου δεν θα είναι 
αργία για το Οντάριο

Επίθεση με πέτρες κατά του Τρουντό
- Καταδίκασε η αντιπολίτευση την επίθεση

Τον... «πήραν με τις πέτρες» στην 
κυριολεξία. Ο λόγος για τον 
Καναδό πρωθυπουργό, ο οποίος 
δέχθηκε επίθεση από αγνώστους 
με χαλίκια.

Ε
πίθεση από αγνώστους με πέ-
τρες δέχθηκε ο πρωθυπουργός 
του Καναδά, Τζάστιν Τρουντό, 
σε στάση που πραγματοποίη-

σε στο πλαίσιο της προεκλογικής του 
εκστρατείας.
O Τρουντό επέστρεφε στο πούλμαν 
αφού είχε επισκεφθεί ζυθοποιείο, 
όταν άγνωστοι του πέταξαν χαλίκια.
Ο ίδιος πάντως δεν τραυματίστηκε.
Υπενθυμίζεται πως ο Τρουντό είχε 
ανακοινώσει πρόωρες εκλογές στα 
μέσα Αυγούστου, προσβλέποντας 
σε κυβέρνηση πλειοψηφίας για το 

κεντροαριστερό του Φιλελεύθερο 
Κόμμα.
Ωστόσο, η προεκλογική εκστρατεία 
του έχει αντιμετωπίσει προβλήματα 
λόγω διαδηλώσεων κατά των εμβολι-
ασμών και των περιορισμών για τον 
κοροναϊό. 
Μία εβδομάδα πριν, είχε αναγκαστεί 
να ακυρώσει εκλογική συγκέντρωση 
λόγω παρουσίας οργισμένων διαδη-
λωτών.

Τον χτύπησαν τα χαλίκια
Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά το 
περιστατικό, ο Τρουντό είπε πως μπο-
ρεί οι πέτρες να τον βρήκαν στον ώμο.
Συνέκρινε δε το συμβάν με ένα άλλο, 
το 2016, όταν μια γυναίκα του είχε 
πετάξει σπόρους κολοκύθας.
Σύμφωνα με ρεπόρτερ του καναδικού 

CTV National News, δύο άνθρωποι 
από τη συνοδεία του Τριντό χτυπήθη-
καν και αυτοί από τα χαλίκια, αν και 
δεν τραυματίστηκαν.
Ο Καναδός πρωθυπουργός έχει 
δεχθεί αρκετές επιθέσεις τελευταία 
από πολίτες που αντιδρούν στην πρό-
ταση για υποχρεωτικότητα του εμβο-
λίου κατά του covid.
Παράλληλα, καταγράφεται πτώση στη 
δημοτικότητά του.
Την επίθεση, πάντως, καταδίκασε και η 
αντιπολίτευση.
O Εριν Ο’Τουλ, ηγέτης του αντιπολιτευ-
τικού Συντηρητικού Κόμματος, χαρα-
κτήρισε το περιστατικό ως ”αηδιαστι-
κήό”. ”Η πολιτική βία δεν δικαιολογεί-
ται ποτέ και τα ΜΜΕ  πρέπει να είναι 
απαλλαγμένα από εκφοβισμό, παρε-
νόχληση και βία”, έγραψε στο Twitter.

Τ
ο Οντάριο δεν θα κάνει τις 30 Σεπτεμ-
βρίου, Εθνική Ημέρα Αλήθειας και Συμ-
φιλίωσης, μια επαρχιακή αργία, επιβε-
βαιώνει η κυβέρνηση.

Σε δήλωσή του στο CTV News Toronto το 
βράδυ της Τετάρτης, ένας εκπρόσωπος του 
Υπουργού Αυτόχθονων Υποθέσεων Γκρεγκ 
Ρίκφορντ δήλωσε ότι «η Εθνική Ημέρα για την 
Αλήθεια και τη Συμφιλίωση δεν είναι επίσημη 
επαρχιακή αργία φέτος».
«Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι ενδέχεται να 
συμφωνήσουν να αντιμετωπίσουν αυτήν την 
ημέρα ως τέτοια, και ορισμένοι μπορεί να υπο-
χρεωθούν να το πράξουν εάν έχει διαπραγ-

ματευτεί σε συλλογικές συμβάσεις ή συμβά-
σεις εργασίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση. 
«Οι υπάλληλοι με ομοσπονδιακή ρύθμιση, 
όπως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και οι τρα-
πεζικοί υπάλληλοι, διέπονται από τον Κανα-
δικό Κώδικα Εργασίας». »Το Οντάριο συνερ-
γάζεται με αυτόχθονες εταίρους, επιζώντες και 
πληγείσες οικογένειες για να εξασφαλίσει τον 
σεβασμό της μνήμης αυτής της ημέρας στην 
επαρχία, παρόμοια με την Ημέρα Μνήμης». 
Αυτό σημαίνει ότι μόνο οι ομοσπονδιακά ελεγ-
χόμενες επιχειρήσεις και οργανισμοί υποχρε-
ούνται να παρέχουν στους υπαλλήλους τους 
ρεπό.

καναδάς
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Η 
επικεφαλής της δημόσιας υγείας Δρ. Τερέζα Ταμ λέει ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» 
για να επιβραδύνει το τέταρτο κύμα της πανδημίας που οδηγείται από τη δέλτα με 
υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού «στενεύει» λόγω της αυξημένης εξάπλωσης 
της πιο μεταδοτικής παραλλαγής. Η επικεφαλής της δημόσιας υγείας Δρ. Τερέζα 

Ταμ δημοσίευσε νέο μοντέλο COVID-19 την Παρασκευή που δείχνει ότι ο Καναδάς θα μπο-
ρούσε να δει έως και 15.000 κρούσματα ημερησίως μέχρι το τέλος του μήνα εάν δεν αυξη-
θεί το ποσοστό εμβολιασμού και δεν εισαχθούν πιο περιοριστικά μέτρα δημόσιας υγείας
Η δρ Ταμ απευθύνει την προειδοποίησή της στους νεαρούς ενήλικες, περιγράφοντας μια 
«επείγουσα ανάγκη» περισσότερων ατόμων μεταξύ 18 και 39 ετών να εμβολιαστούν για 
να αποτρέψουν αυτό που περιέγραψε ως ταχεία επιδείνωση της κατάστασης COVID-19 του 
Καναδά. «Τη στιγμή που θα επιστρέψετε τους ανθρώπους σε εσωτερικούς χώρους … θα 
δούμε επιταχύνσεις», είπε την Παρασκευή σε συνέντευξη Τύπου, αναφέρει το CTV News 
Canada.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά (PHAC), 
μόνο το 63% των Καναδών ηλικίας 18 έως 29 ετών είναι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι 
ηλικίας 30 έως 39 ετών είναι μόνο ελαφρώς καλύτερα, με ποσοστό εμβολιασμού 68%.
Η Δρ Ταμ επεσήμανε επίσης ότι οι νεότεροι ενήλικες «συνεχίζουν να έχουν τα υψηλότερα 
ποσοστά μόλυνσης», εν μέρει, επειδή είναι πιο πιθανό να έχουν στενή επαφή με άτομα 
εκτός του σπιτιού τους για εργασιακούς ή ψυχαγωγικούς λόγους.
Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά PHAC λέει ότι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων 
αυξάνεται μεταξύ των μη εμβολιασμένων με ρυθμό 12 φορές υψηλότερο από το ποσοστό 
για τους πλήρως εμβολιασμένους και ότι το ποσοστό νοσηλείας είναι 36 φορές υψηλότερο 
για τα άτομα που δεν είναι εμβολιασμένα σε σύγκριση με τα πλήρως εμβολιασμένα.

Δρ. Tαμ: «Ο Καναδάς βρίσκεται σε 
πορεία για τη χειρότερη αύξηση 
τoυ COVID-19»

Ανασκευάζει ο Ο’Τουλ για την 
οπλοκατοχή στον Καναδά 

Ο επικεφαλής του 
αντιπολιτευόμενου Συντηρητικού 
Κόμματος του Καναδά αποκρούει 
τις κατηγορίες ότι σχεδιάζει 
να χαλαρώσει τον έλεγχο της 
οπλοκατοχής

Κ
εντρική «θέση» στην προεκλογική 
εκστρατεία του Καναδά έχει προ-
σλάβει το ζήτημα του ελέγχου της 
οπλοκατοχής, με τον αρχηγό του 

αντιπολιτευόμενου Συντηρητικού Κόμμα-
τος, Έριν Ο’ Τουλ, να αποπειράται να απο-
κρούσει κατηγορίες ότι σχεδιάζει να χαλα-
ρώσει το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, κα-
θώς το ζήτημα ενδέχεται να έχει βαρύ πολι-
τικό κόστος για τον ίδιον -τη στιγμή μάλιστα 
που εμφανίζεται να προηγείται του Τζάστιν 
Τρουντό εν όψει της πρόωρης κάλπης της 
20ής Σεπτεμβρίου.
Ο επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου 
Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά, Έριν 
Ο’ Τουλ, ο οποίος σύμφωνα με δημοσκοπή-
σεις έχει πιθανότητες 
να νικήσει τον πρω-
θυπουργό Τζάστιν 
Τριντό, αποπειράθηκε 
να αποκρούσει τις 
κατηγορίες ότι σχεδι-
άζει να χαλαρώσει τον 
έλεγχο της οπλοκατο-
χής, καθώς το θέμα 
αυτό ενδέχεται να έχει 
βαρύ πολιτικό κόστος 
γι’ αυτόν.
Ο Έριν Ο’ Τουλ ερω-
τήθηκε επανειλημ-
μένα και πιεστικά 
αυτή την εβδομάδα 
για την προεκλογική του υπόσχεση να άρει 
την απαγόρευση των πωλήσεων τουφεκιών 
εφόδου, όπως για παράδειγμα το AR-15, 
που είχε χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων στη 
σφαγή του 2012 στο Σάντι Χουκ των ΗΠΑ.
Ο ηγέτης των Συντηρητικών απέφυγε να 
δώσει ξεκάθαρη απάντηση, σημειώνοντας 
πως σκοπεύει να διατηρήσει σε ισχύ την 
απαγόρευση της πώλησης τουφεκιών εφό-
δου που εφαρμόζεται από το 1977.
«Ο Έριν Ο’ Τουλ θα πει τα πάντα στους 
Καναδούς για να εκλεγεί. Ψεύδεται για το 
σχέδιό του να καταργήσει την απαγόρευση 
πωλήσεων όπλων εφόδου που επέβαλαν οι 
Φιλελεύθεροι» ανέφερε σε ανακοίνωσή του 
το κυβερνών κόμμα.

Ο έλεγχος της οπλοκατοχής είναι λεπτό 
ζήτημα στον Καναδά, ειδικά μετά από σειρά 
πρόσφατων μαζικών δολοφονιών. Τον 
Απρίλιο του 2020, 22 άνθρωποι δολοφο-
νήθηκαν από ένοπλο στην επαρχία της Νέας 
Σκωτίας, οι 13 εκ των οποίων έχασαν τη ζωή 
τους από σφαίρες.
Οι κυβερνήσεις των Φιλελευθέρων έκαναν 
αυστηρότερη τη νομοθεσία για τον έλεγχο 
της οπλοκατοχής, που είναι πολύ πιο περι-
οριστική από αυτή των ΗΠΑ. Ορισμένοι 
Συντηρητικοί διαμαρτύρονται πως τα μέτρα 
που εφαρμόζονται είναι υπερβολικά και 
τιμωρούν αδικαιολόγητα τους κυνηγούς, 
κατοίκους απομακρυσμένων αγροτικών 
περιοχών και άλλους.
«Είναι πολύ ενοχλητικό να βλέπεις τον κ. 
Τριντό να προσπαθεί να εισαγάγει στον 
Καναδά πολιτικές αντιπαραθέσεις αμερικα-
νικού στιλ, ειδικά στο ζήτημα της δημόσιας 
ασφάλειας» είπε ο Έριν Ο’ Τουλ απευθυνό-
μενος σε δημοσιογράφους στο Βανκούβερ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί μεγάλο πρό-

βλημα η παράνομη εισα-
γωγή όπλων στην κανα-
δική επικράτεια από τις 
ΗΠΑ.
Προεκλογικά, ο επικε-
φαλής των Συντηρητικών 
δεσμεύθηκε ότι θα επα-
νεξεταστεί ο τρόπος που 
όπλα χαρακτηρίζονται επι-
κίνδυνα στον Καναδά.
Η απαγόρευση, που επι-
βλήθηκε το 2020, αφορά 
11 κατηγορίες τουφε-
κιών εφόδου και άλλων 
όπλων, όπως είναι το του-
φέκι Ruger Mini-14, που 

είχε χρησιμοποιηθεί το 1989 στο μακελειό 
του Μόντρεαλ, όπου είχαν δολοφονηθεί 14 
γυναίκες.
Ο Τζάστιν Τριντό προκήρυξε τις πρόωρες 
εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου -δύο χρό-
νια νωρίτερα από την ημερομηνία που θα 
διεξάγονταν κανονικά- επικαλούμενος την 
ανάγκη να λάβει νέα λαϊκή εντολή ώστε να 
εφαρμόσει το σχέδιό του για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας του κορωνοϊού.
Αλλά εν μέσω της δυσαρέσκειας για την 
απόφασή του αυτή και της κόπωσης των 
ψηφοφόρων, βλέπει τα ποσοστά του 
κόμματός του να πέφτουν, διατρέχει κίν-
δυνο να χάσει το πολιτικό στοίχημα που 
έβαλε.

Έκθεση αναφέρει κόστος θεραπείας 
$50.000 για ασθενείς με COVID

Τ
ο μέσο κόστος θεραπείας ασθενούς COVID-19 που χρειάζεται εντατική φροντίδα 
στον Καναδά υπολογίζεται σε πάνω από 50.000 $ σε σύγκριση με τα 8.400 $ για 
κάποιον που έχει υποστεί καρδιακή προσβολή, αναφέρει νέα έκθεση. Τα δεδομένα 
του Καναδικού Ινστιτούτου για Πληροφορίες Υγείας δείχνουν ότι το μέσο κόστος 

για τους ασθενείς που νοσηλεύονται για τον ιό είναι πάνω από 23.000 $, δηλαδή τέσσερις 
φορές υψηλότερο από έναν ασθενή με γρίπη.
Η Ann Chapman, προσωρινή διευθύντρια δαπανών υγείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας 
στον οργανισμό, δήλωσε ότι η έκθεση ενισχύει τις οικονομικές συνέπειες μιας σοβαρής ασθέ-
νειας, αν και δεν περιλαμβάνει το κόστος για τους γιατρούς. Η έκθεση που κυκλοφόρησε την 
Πέμπτη λέει ότι τα άτομα με COVID-19 παραμένουν στο νοσοκομείο για περίπου 15 ημέρες, 
δύο φορές περισσότερο από τον τυπικό ασθενή με πνευμονία του οποίου το κόστος θερα-
πείας είναι περίπου 8.000 δολάρια και ότι περισσότεροι από τους ασθενείς με τον ιό εισάγο-
νται στη ΜΕΘ και αναπνέουν από συγκευή παροχής οξυγόνου. Ένας στους πέντε από αυτούς 
πεθαίνει στην εντατική.
Ο οργανισμός εκτιμά το κόστος νοσηλείας που σχετίζεται με τον COVID-19 στον Καναδά, 
εξαιρουμένου του Κεμπέκ, σε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια μεταξύ Ιανουαρίου 2020 
και Μαρτίου 2021, η περίοδος που καλύπτεται από την έκθεση. Λέει ότι το κόστος τριπλασι-
άστηκε μεταξύ Νοεμβρίου 2020 και Μαρτίου. Η Τσάπμαν είπε ότι τα στοιχεία για το κόστος 
από το τέταρτο κύμα της πανδημίας, έως τον Σεπτέμβριο, αναμένεται να δημοσιοποιηθούν 
τον Δεκέμβριο.
Είπε ότι ο μέσος ασθενής με COVID-19 που περνά χρόνο στη ΜΕΘ παραμένει στο νοσοκο-
μείο για 21 ημέρες και είναι πολύ πιο άρρωστος από τους περισσότερους άλλους ασθενείς.
Ο Δρ Ντόναλντ Ρεντελμάιερ, καθηγητής στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Τορόντο, 
είπε ότι το κόστος αυξάνεται γρήγορα για κάθε ασθενή που λαμβάνει εντατική θεραπεία.Δεν 
είναι ασυνήθιστο για τους ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον ιό να παραμείνουν στη 
ΜΕΘ σε αναπνευστήρα για περισσότερο από ένα μήνα, καθώς αντιμετωπίζονται από πολλα-
πλό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων φυσιοθεραπευτών και αναπνευστικών θεραπευτών.

καναδάς
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Τ
ην εκταμίευση της πρώτης δόσης από το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της 
ΕΕ χαιρετίζει η Προεδρία της Δημοκρατίας 
κάνοντας λόγο για ιστορική μέρα, σημει-

ώνοντας παράλληλα ότι η Κυβέρνηση παραμένει 
προσηλωμένη στην υλοποίηση του Εθνικού Σχε-
δίου “Κύπρος – Το αύριο” με την προώθηση των 
απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα ο-
δηγήσουν την Κύπρο στη νέα εποχή.
«Ιστορική η σημερινή μέρα για την πατρίδα μας. Η 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την εκταμίευση της 
1ης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρεται 
στην ανακοίνωση της Προεδρίας.
Πρόκειται, προστίθεται, «για 157 εκ. ευρώ τα 
οποία παραχωρούνται με τη μορφή προχρηματο-
δότησης. Το ποσό αντιστοιχεί στο 13% της συνι-
στώσας επιχορηγήσεων και δανείων της συνολι-
κής χρηματοδότησης που αναλογεί στη χώρα».
Διευκρινίζεται ότι «η 1η δόση θα αξιοποιηθεί για 
τη χρηματοδότηση επενδύσεων και μεταρρυθμί-

σεων που αναμένεται να έχουν βαθιά μετασχημα-
τιστική επίδραση στην οικονομία και την κοινωνία 
της Κύπρου».
Συγκεκριμένα, αναφέρεται, θα χρησιμοποιηθεί 
για τη λήψη μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας, 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για προώθηση 
της βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης και ψηφιο-
ποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Προορίζεται, 
επίσης, για αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης μέσω μεταρρύθμισης του εκπαι-
δευτικού συστήματος.
Σύμφωνα με την Προεδρία «το Εθνικό Σχέδιο 
“Κύπρος – Το αύριο” είναι ένα φιλόδοξο και ρεα-
λιστικό σχέδιο το οποίο αποτελεί το νέο όραμα της 
χώρας μας».
«Η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην 
υλοποίηση του Σχεδίου με την προώθηση των 
απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα 
οδηγήσουν την Κύπρο στη νέα εποχή. Για την επί-
τευξη αυτού του εθνικού στόχου απαιτείται η 
συμβολή όλων των θεσμών της χώρας», σημει-
ώνεται.

Προεδρία: Ιστορική ημέρα η 
εκταμίευση της 1ης δόσης από το 
Ταμείο Ανάκαμψης ΕΕ

Τατάρ: Δεν θα μπούμε στο παιχνίδι της 
ομοσπονδίας – υποστηρίζει ότι τους 
απομακρύνει από την Τουρκία

Δ
εν θα μπούμε στο παιχνίδι της ομοσπονδί-
ας, που στόχο έχει τη διακοπή των δεσμών 
των Τουρκοκυπρίων με την Τουρκία, δή-
λωσε ο  Ερσίν Τατάρ, υποστηρίζοντας πως 

μπορεί να υπάρξει συμφωνία μόνο με τη συνεργα-
σία “δύο κρατών που ζουν δίπλα-δίπλα”.
Σε ομιλία του στο 740ο Φεστιβάλ Μνήμης της Μητέ-
ρας Χαϊμέ (σσ: Γνωστή και ως “μητέρα του κράτους”, 
γιαγιά του Οσμάν Γκαζί, Οσμάν Α, ιδρυτή της οθω-
μανικής αυτοκρατορίας), που πραγματοποιήθηκε 
στο χωριό Τσάρσαμπα στην Κουτάχια, ο Τ/κ ηγέ-
της Ερσίν Τατάρ είπε ότι μετά την “εκλογή” του στο 
“αξίωμα του προέδρου”, αγωνίστηκε να εδραιώσει 
“την πολιτική των δύο χωριστών κυρίαρχων κρατών 
στην Κύπρο”.
Ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε ότι “οι διαπραγματεύσεις για 
συμφωνία με βάση την ίδρυση ομοσπονδίας είχαν 
διεξαχθεί για 50 χρόνια” πριν “εκλεγεί”.
“Επειδή για χρόνια, πριν εκλεγώ πρόεδρος, έγινε 
σαφές ποιο ήταν το παιχνίδι σε αυτήν τη συνεχή 
διαπραγμάτευση για μια συμφωνία στη βάση της 

ομοσπονδίας για 50 χρόνια. Και αυτό είναι, υπό 
τη σκεπή της ομοσπονδίας η πλειοψηφία να διοι-
κεί τη μειοψηφία και επομένως οι Τ/κ, οι οποίοι θα 
βρίσκονται στην ομόσπονδη Κυπριακή Δημοκρα-
τία μέσα στην ΕΕ θα διακόψουν τους δεσμούς τους 
με την Τουρκία και ο αγώνας που δώσαμε για χίλια 
χρόνια στην ιστορία μας, τα δικαιώματά μας στην 
ανατολική Μεσόγειο τα συμφέροντά μας και η κυρι-
αρχία μας στην Μεσόγειο να χάσουν το νόημά τους. 
Δεν θα μπούμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι, πλέον μπο-
ρεί να υπάρξει συμφωνία μόνο με τη συνεργασία 
δύο κρατών που ζουν δίπλα -δίπλα, βασισμένη στη 
σωστή πολιτική και την κυριαρχική ισότητα”, ισχυ-
ρίστηκε.
Ο Ερσίν Τατάρ είπε πως “όποιες και αν είναι οι απαι-
τήσεις της εποχής, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην 
Κύπρο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Είναι επι-
θυμία και ευχή του μεγάλου έθνους να συνεχίσει 
την ύπαρξή του με βάση την κυριαρχία στην ανα-
τολική Μεσόγειο και επομένως την κυριαρχία της 
τδβκ”.

Σ
ύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΡΙΚ, ο Μη-
τροπολίτης Μόρφου δεσμεύτηκε ενώπιον της Συνόδου 
και του ΠτΔ ότι θα τερματίσει τις δημόσιες δηλώσεις α-
ναφορικά με τα θέματα της πανδημίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Μόρφου δήλωσε ότι δια-
τηρεί τις απόψεις του για το ζήτημα, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι 
σεβόμενος τις προσπάθειες της Δημοκρατίας και της Συνόδου 
για αντιμετώπιση του ζητήματος, δεν θα προβαίνει σε δημό-
σιες δηλώσεις.
Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που αναγνώστηκε λίγο πριν 
τις 14.00, η Σύνοδος μεταξύ άλλων επαναβεβαίωσε παλαιό-
τερη απόφαση αναφορικά με το ζήτημα του εμβολιασμού και 
παράλληλα κάλεσε όλους, σε συμμόρφωση για θέματα εμβο-
λιασμών. 
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλη-
σίας της Κύπρου σε τακτική της συνεδρία την Πέμπτη επανα-
βεβαίωσε παλαιότερη απόφασή της όσον αφορά στο θέμα της 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού και στο θέμα των 
εμβολιασμών και κάλεσε όλους τους ιεράρχες, ιερείς και λαϊ-
κούς σε συμμόρφωση προς αυτήν.
Προστίθεται ότι «τα μέλη της Ιεράς Συνόδου δήλωσαν υποστή-
ριξη στην απόφαση αυτής, ενώ έκκληση προς όλους απηύθυνε 
και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως βοηθήσουν στην προ-
σπάθεια της Κυβέρνησης για αντιμετώπιση της κατάστασης».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην 3η τακτική της συνεδρία 
για το τρέχον έτος, η Ιερά Σύνοδος «ενημερώθηκε από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος ανταποκρίθηκε σε σχε-
τική πρόσκληση του Μακαριωτάτου για να ενημερώσει για τη 
σημερινή θέση στην οποία βρίσκεται το εθνικό μας θέμα».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε και σε ερωτήσεις των 
μελών της Ιεράς Συνόδου.
Επίσης, η Ιερά Σύνοδος, «επαναβεβαίωσε την απόφαση της 
περασμένης συνεδρίας περί της κατάργησης της εκπροσώ-
πησης της Εκκλησίας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση και 
κλείσιμο του γραφείου στις Βρυξέλλες».
Η Ιερά Σύνοδος που συνήλθε υπό την προεδρία του Αρχιεπι-
σκόπου Χρυσοστόμου του ΙΙ ασχολήθηκε και με θέματα της 
Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου και της Ιερα-
τικής Σχολής «Απόστολος Βαρνάβας» ενόψει της έναρξης της 
νέας σχολικής χρονιάς.
Συγκεκριμένα, ενημερώθηκε από τους Διευθυντές τον σχολών, 
Πρωτοπρεσβύτερο, Κυπριανό Κουντούρη και Αρχιμανδρίτη 
Βενέδικτο Ιωάννου, αντιστοίχως, για θέματα των σχολών τους 
και ενέκρινε τον κατάλογο των νεοεισακτέων σπουδαστών της 
Ιερατικής Σχολής «Απόστολος Βαρνάβας» για το ακαδημαϊκό 
έτος 2121 – 2022.
Τέλος, η Ιερά Σύνοδος όρισε με κλήρωση τα μέλη του πενταμε-
λούς Συνοδικού Δικαστηρίου για το νέο έτος.
Τα μέλη είναι οι Μητροπολίτες Μόρφου, Κωνσταντίας, Ταμα-
σού και οι Επίσκοποι Καρπασίας και Αρσινόης και αναπληρω-
τές οι Μητροπολίτες Κιτίου, Κυρηνείας, Λεμεσού, Τριμυθού-
ντος και ο Επίσκοπος Αμαθούντας, καταλήγει η ανακοίνωση 
της Ιεράς Συνόδου.

Τερματίζει τις δημόσιες 
δηλώσεις για την πανδημία 
ο Μόρφου – Απόφαση Ιεράς 
Συνόδου 
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Την πάγια στήριξη της 
Αιγύπτου στη Λευκωσία 
στο θέμα του Κυπριακού 
εξέφρασε ο Πρόεδρος της 
χώρας  Άμπντελ Φατάχ Αλ 
Σίσι, σε διάσκεψη Τύπου 
που παραχώρησε με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Νίκο Αναστασιάδη, μετά την 
ολοκλήρωση της  ιστορικής 
πρώτης Διακυβερνητικής 
Συνάντησης των δύο χωρών 
στο Κάιρο, καθώς και τις 
διευρυμένες συνομιλίες των 
Υπουργών που συμμετείχαν 
στις διαβουλεύσεις.   

Ο 
κ. Σίσι τάχθηκε υπέρ 
του σεβασμού του διε-
θνούς δικαίου στο Κυ-
πριακό, μίλησε για  την 

ανάγκη μη παρέμβασης στις εσω-
τερικές υποθέσεις άλλων κρατών 
και εξέφρασε την πάγια στήριξη 
της χώρας του στην Κύπρο στο θέ-
μα του Κυπριακού. 
Καλωσόρισε τον Κύπριο Πρόε-
δρο και όλους τους Υπουργούς 
που τον συνόδευαν «στη δεύτερη 
χώρα τους την Αίγυπτο», όπως 
είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας 
τις μεγάλες δυνατότητες των δύο 
φίλων χωρών να επιτύχουν τα 
κοινά τους συμφέροντα ως ένα 
πρότυπο συνεργασίας σε περιφε-
ρειακό επίπεδο.  
Και οι δύο Πρόεδροι εξέφρασαν 
τη βούλησή τους για περαιτέρω 
στενότερη συνεργασία των δύο 
χωρών σε όλους τους τομείς.  
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χαρα-
κτήρισε «ιστορική τη σημερινή 
Διακυβερνητική Σύνοδο, καθώς 
είναι η πρώτη που πραγματοποιεί-
ται μεταξύ των δύο χωρών, επιβε-
βαιώνοντας όχι μόνο το εξαίρετο 
των σχέσεων μας, αλλά και την 
κοινή βούληση αφενός για ουσι-
αστική ενίσχυση του ήδη πλού-
σιου συμβατικού πλαισίου συνερ-

γασίας και αφετέρου για επιπρό-
σθετη αναβάθμιση και ενίσχυση 
των πολιτικό-οικονομικών μας 
δεσμών». 
Σημείωσε ότι «κατά τη διάρκεια 
της Συνόδου, αλλά και των διμε-
ρών επαφών μεταξύ των Υπουρ-
γών Εξωτερικών, ΄Άμυνας, Ενέρ-
γειας, Γεωργίας, Παιδείας και Υφυ-
πουργού Ναυτιλίας, είχαμε την 
ευκαιρία τόσο να ανασκοπήσουμε 
την ήδη στενή συνεργασία μεταξύ 
των δύο κρατών όσο και να ανα-
πτύξουμε ιδέες και απόψεις για 
διεύρυνση της σε νέους τομείς. 
Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου 
Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι τόνισε 
μεταξύ άλλων ότι η Διακυβερνη-
τική Συνάντηση εντάσσεται στο 
πλαίσιο της συνε-
χούς συνεργασίας 
και κοινής επιθυ-
μίας για εμβάθυνση 
των σχέσεων ανά-
μεσα στις δύο φίλες 
χώρες, σε τομείς 
κοινού ενδιαφέρο-
ντος και στη βάση 
της αντιμετώπισης 
κοινών προκλήσεων στην περιοχή. 
Εξέφρασε, επίσης, εκτίμηση για 
το γεγονός ότι οι σχέσεις των δύο 
χωρών εδράζονται σε γερά θεμέ-
λια και ανακοίνωσε ότι σήμερα 
συμφωνήθηκαν περαιτ έρω 
βήματα για την ενίσχυση και 
περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών 
σχέσεων Κύπρου – Αιγύπτου, σε 
πολλά επίπεδα, όπως στους τομείς 
της Άμυνας και της Οικονομίας, 
αλλά και πέραν του διμερούς επι-
πέδου, συζητήθηκαν θέματα στο 
πλαίσιο του μηχανισμών συνεργα-
σίας και με την Ελλάδα, ενώ ανα-
φέρθηκε, επίσης, στον τριμερή 
μηχανισμό ως πρότυπο περιφε-
ρειακής συνεργασίας. 
«Η σημερινή Διακυβερνητική 
Συνάντηση αποτελεί ένα σημα-
ντικό βήμα στο πλαίσιο της κοινής 

δέσμευσης για ενίσχυση των σχέ-
σεων, αλλά και για παρακολού-
θηση της πορείας και προόδου 
που σημειώνεται σε σχέση με την 
ανάπτυξη των διμερών σχέσεων» 
τόνισε χαρακτηριστικά ο Αιγύ-
πτιος Πρόεδρος, εκφράζοντας την 
πεποίθηση ότι αυτά θα αποβούν 
επωφελή για τις δύο χώρες σε ό,τι 
αφορά τις σχέσεις τους σε όλους 
τους τομείς. 
Αναφερόμενος ιδιαίτερα στην 
κατάσταση στην Ανατολική Μεσό-
γειο και στο Κυπριακό, ο Αιγύ-
πτιος ηγέτης είπε ότι επιβάλλε-
ται ο σεβασμός όλων των κρατών 
στο διεθνές δίκαιο και στον Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα 
στις αρχές της μη παρέμβασης στις 

εσωτερικές υποθέ-
σεις – και ο σεβα-
σμός της κυριαρ-
χίας και των χωρι-
κών υδάτων των 
κρατών. Ενώ, ανα-
φέρθηκε στη σημα-
σία του σεβασμού 
των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων των 

κρατών σε ό,τι αφορά τις έρευ-
νες για υδρογονάνθρακες στην 
ΑΟΖ τους, σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο και τις συμφωνίες οριοθέ-
τησης. 
Ο Πρόεδρος Αλ Σίσι επεσήμανε 
ακόμα τη σταθερή θέση αρχών της 
Αιγύπτου στις προσπάθειες επίλυ-
σης του Κυπριακού στη βάση των 
ψηφισμάτων και αποφάσεων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, 
εκφράζοντας αλληλεγγύη προς 
την Κύπρο σχετικά με τις όποιες 
ενέργειες στρέφονται εναντίον της 
κυριαρχίας της Κυπριακής Δημο-
κρατίας ή με τις όποιες προσπά-
θειες επιβολής τετελεσμένων κατά 
παράβαση των ψηφισμάτων του 
ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι αυτές είναι 
ενέργειες που πλήττουν τις προ-
σπάθειες επίλυσης του Κυπρια-

κού, στη βάση της επανένωσης της 
νήσου. 
Τέλος, ο Πρόεδρος Αλ Σίσι αναφε-
ρόμενος στην ενίσχυση του τριμε-
ρούς μηχανισμού συνεργασίας με 
την Ελλάδα, σημείωσε ότι η επόμε-
νης τριμερής Συνάντηση Κύπρου – 
Ελλάδας – Αιγύπτου θα πραγματο-
ποιηθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο, 
στην Ελλάδα. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης αναφέρθηκε 
στις «εξαίρετες σχέσεις ανάμεσα σε 
Κύπρο και Αίγυπτο σε όλους τους 
τομείς και την κοινή βούληση των 
Κυβερνήσεων των δύο χωρών για 
περαιτέρω ενίσχυση τους», χαρα-
κτηρίζοντας ως ιστορική τη σημε-
ρινή Διακυβερνητική Συνάντηση. 
Ο κ. Αναστασιάδης εξέφρασε για 
μία ακόμη φορά τα ειλικρινή συλ-
λυπητήρια του κυπριακού λαού 
στις οικογένειες των τεσσάρων 
Αιγυπτίων θυμάτων της καταστρο-
φικής πυρκαγιάς του περασμένου 
Ιουλίου. 
Χαρακτήρισε «ιστορική τη σημε-
ρινή Διακυβερνητική Σύνοδο, 
καθώς είναι η πρώτη που πραγμα-
τοποιείται μεταξύ των δύο χωρών, 
επιβεβαιώνοντας όχι μόνο το εξαί-
ρετο των σχέσεων μας, αλλά και 
την κοινή βούληση αφενός για 
ουσιαστική ενίσχυση του ήδη 
πλούσιου συμβατικού πλαισίου 
συνεργασίας και αφετέρου για 
επιπρόσθετη αναβάθμιση και ενί-
σχυση των πολιτικό-οικονομικών 
μας δεσμών». 
Σημείωσε ότι «κατά τη διάρκεια 
της Συνόδου, αλλά και των διμε-
ρών επαφών μεταξύ των Υπουρ-
γών Εξωτερικών, ΄Άμυνας, Ενέρ-
γειας, Γεωργίας, Παιδείας και Υφυ-
πουργού Ναυτιλίας, είχαμε την 
ευκαιρία τόσο να ανασκοπήσουμε 
την ήδη στενή συνεργασία μεταξύ 
των δύο κρατών όσο και να ανα-
πτύξουμε ιδέες και απόψεις για 
διεύρυνση της σε νέους τομείς. 

H ινδική μετάλλαξη του κορω-
νοϊού επικρατεί πλήρως στην 
κοινότητα, και δεν έχει εντοπι-
στεί  η μετάλλαξη “Mu”, ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή του το 
Υπουργείο Υγείας.
Σημειώνει επίσης πως με βάση 
τα αποτελέσματα τα αποτε-
λέσματα αλληλούχισης στε-
λεχών του ιού SARS-CoV-2 
(sequencing) σε δείγματα θετι-
κών ατόμων, που είχαν σταλεί 
για διεκπεραίωση σε εξειδικευ-
μένο εργαστήριο του εξωτερι-
κού μέσω του προγράμματος 
του ECDC, από τις 28/6 μέχρι 
τις 13/8 στην Κυπριακή Δημο-
κρατία επικράτησε σε ποσο-
στό 100% η παραλλαγή δέλτα 
(ινδικό στέλεχος).
Όπως αναφέρεται, τα δείγματα 
είχαν αρχικά εξεταστεί (κατά τη 
δειγματοληψία) από το Ινστι-
τούτο Νευρολογίας και Γενετι-
κής Κύπρου και από τα Μικρο-
βιολογικά Εργαστήρια σ τα 
νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ.
Επιτυχία ανίχνευσης παραλλα-
γής του ιού υπήρξε σε 228 δείγ-
ματα. Η ανάλυση αφορά δείγ-
ματα από όλες τις επαρχίες, με 
ημερομηνίες δειγματοληψίας 
από τις αρχές Ιουλίου μέχρι τις 
15 Αυγούστου. Τέσσερα δείγ-
ματα ήταν της περιόδου Ιου-
νίου.
Όλα τα δείγματα της περιόδου 
Ιουλίου – Αυγούστου (σύνολο 
224 δείγματα) ταυτοποιήθη-
καν ως το Β.1.617.2 (παραλλαγή 
δέλτα/ινδικό στέλεχος).
Τρία δείγματα με ημερομηνία 
δειγματοληψίας της 1ης εβδο-
μάδας Ιουνίου ταυτοποιήθηκαν 
ως το Β.1.1.7 (παραλλαγή άλφα/
αγγλικό στέλεχος) και ένα στέ-
λεχος από την τελευταία εβδο-
μάδα Ιουνίου ως το Β.1.351 
που δεν ανήκει σε παραλλα-
γές ενδιαφέροντος ή ανησυχίας 
(variants of interest or concern).
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται 
πως “και τα νέα αποτελέσματα 
επιβεβαιώνουν με ξεκάθαρο 
τρόπο ότι η ινδική μετάλλαξη 
επικρατεί πλήρως στην κοινό-
τητα”.

H ινδική μετάλλαξη 
επικρατεί πλήρως 
στην Κύπρο – δεν 
έχει εντοπιστεί η 
μετάλλαξη “Mu” 

Στήριξη Κύπρου από Σίσι – Επίσπευση αγωγού 
φυσικού αερίου και ηλεκτρική διασύνδεση με Αίγυπτο 
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Ασφάλεια στη μητέρα του 
αναζήτησε ο πρίγκιπας Άντριου – 
Δεν μπορούν να τον βρουν για να 
του επιδώσουν τα νομικά έγγραφα 
για τη σεξουαλική επιθεση – Είχε 
απομονωθεί στο Γουίνδσορ και τη 
Σκωτία

Σ
την αγκαλιά της μητρός του φέρε-
ται ότι προσέφυγε ο πρίγκιπας Ά-
ντριου, σε μια προσπάθεια να απο-
φύγει ή έστω να κωλυσιεργήσει τις 

δικαστικές διαδικασίες εις βάρος του για 
σεξουαλική επίθεση. Κι αν η μαμά του κα-
θενός είναι τις περισσότερες φορές μια α-
σφαλής επιλογή, στην περίπτωση του πρί-
γκιπα έχει μία ιδιαιτερότητα: είναι η Βασί-
λισσα Ελισάβετ. Ως εκ τούτου, οι επιλογές 
του προκαλούν κι άλλο «πονοκέφαλο» στο 
παλάτι.
Όπως αναφέρεται, ο πρίγκιπας Άντριου 
είχε αποφύγει τ ις «πολλαπλές προ-
σπάθειες» να του επιδοθούν τα νομικά 
έγγραφα για λογαριασμό της κατηγόρου 
του για σεξουαλική επίθεση, ταξιδεύοντας 
500 μίλια και συγκεκριμένα στη Σκωτία, 
όπου βρίσκεται η βασίλισσα, λίγες ημέ-
ρες πριν την πρώτη ακρόαση. Οι δικηγό-
ροι της Βιρτζίνια Ρόμπερτς 
Τζιούφρε, που προσέφυγε 
στα δικαστήρια της Νέας 
Υόρκης κατά του Άντριου, 
είχαν ήδη παραδεχθεί ότι 
θα ήταν δύσκολο να τον 
εντοπίσουν αυτοπροσώ-
πως και να κάνουν την επί-
δοση.
Ο Άν τ ρ ιου,  μ ε τά  τ η 
μήνυση, απομονώθηκε 
στο σπίτι του στο Γουίνδσορ, όπου οι 
φύλακες έδιωξαν τους δικηγόρους που 
προσπαθούσαν να επιδώσουν τα έγγραφα 
των αμερικανικών δικαστηρίων, σύμφωνα 
με τη Sun. Αφού απέφυγε τις προσπάθειες 
επίδοσης, ο Άντριου την Τρίτη βρήκε μία 
άλλη, ακόμη πιο ασφαλή τοποθεσία: το 
Μπαλμόραλ στη Σκωτία, όπου βρίσκεται 
η μητέρα του.

Ταξίδεψε στη Σκωτία με το αυτο-
κίνητο για να αποφύγει να τον ε-
ντοπίσουν
Ο γαλαζοαίματος φωτογραφήθηκε σε 
αυτοκίνητο μαζί με την πρώην σύζυγό του 
Σάρα Φέργκιουσον, καθώς οδηγούσε από 

το σπίτι τους στο κτήμα της βασίλισσας 
έκτασης 50.000 στρεμμάτων, όπου βρί-
σκονταν νωρίτερα το καλοκαίρι. Το πρώην 
ζευγάρι έφτασε με το ίδιο αυτοκίνητο, μάρ-
κας Range Rover, με το οποίο έφυγαν από 
το Ουίνδσοr. Κάτι τέτοιο υποδηλώνει ότι 
ταξίδεψαν οδικώς, κι όχι με αεροπλάνο, 
γλιτώνοντας ενδεχόμενο κίνδυνο να τον 
εντοπίσουν στην πτήση.
Σύμφωνα με πηγή της Sun, ο Άντριου πήγε 
στη Σκωτία, καθώς «τρελάθηκε» στο Ουίν-
δσορ τις περασμένες εβδομάδες. Η ίδια 
πηγή αναφέρει ότι δεν πήγαινε για ιππα-
σία, ούτε μπορούσε να βγει έξω, γνωρίζο-
ντας τις προσπάθειες για την επίδοση των 
εγγράφων. «Γνωρίζει ότι είναι πολύ πιο 
ασφαλής στο Μπαλμόραλ, στο κτήμα της 
βασίλισσας», είπε η πηγή, σημειώνοντας 
ότι ο Άντριου είναι ο αγαπημένος της γιος.

Ο Άντριου έχει αρνηθεί τις κα-
ταγγελίες
Το ταξίδι γίνεται λίγο πριν προγραμμα-
τιστεί η πρώτη ακρόαση. Ήδη, έχει προ-
γραμματιστεί τηλεδιάσκεψη χωρίς να 
είναι σαφές αν αναμένεται να συμμε-
τάσχει ο Άντριου ή η κατήγορός του. Η 
γυναίκα ισχυρίζεται ότι «αναγκάστηκε να 
έχει σεξουαλική επαφή με τον πρίγκιπα 

Άντριου παρά τη θέλησή 
της» μετά από εντολή του 
αυτόχειρα παιδόφιλου 
Τζέφρι Έπσταϊν και κατη-
γόρησε την Γκισλέιν Μάξ-
γουελ.
Η καταγγέλλουσα ισχυρί-
ζεται ότι οι ενέργειές του 
συν ισ τούν σεξουαλικά 
αδικήματα, ενώ σημειώ-
νει ότι υπέστη σημαντικές 

ζημίες σε ψυχολογικό επίπεδο. Ο Άντριου 
έχει επανειλημμένα αρνηθεί όλες τις κατη-
γορίες, ενώ σε συνέντευξη στο BBC υπο-
στήριξε ότι δεν έχει καμία ανάμνηση για 
καμία συνάντηση με τη συγκεκριμένη 
γυναίκα, ούτε και με καμία γυναίκα.
Μέχρι στιγμής ούτε ο ίδιος ούτε η νομική 
του ομάδα ούτε το Μπάκιγχαμ έχουν απα-
ντήσει στη δικαστική διαδικασία. Ο Έπσταϊν 
αυτοκτόνησε στο κελί του στο Μανχάταν 
τον Αύγουστο του 2019, περιμένοντας τη 
δίκη για σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα, 
ενώ η Μάξγουελ βρίσκεται σε φυλακή 
του Μπρούκλιν περιμένοντας τη δίκη για 
μαστροπεία ανήλικων κοριτσιών για τον 
Έπσταϊν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες.

Λίγο πριν από την συμπλήρωση 
των 20 χρόνων από την επίθεση 
της 11ης Σεπτεμβρίου αναβιώνουν 
άγνωστες πτυχές του γεγονότος 
που συγκλόνισε τον κόσμο.

Σ
τις 11 Σεπτεμβρίου 2021 συμπλη-
ρώνονται 20 χρόνια από την μέ-
ρα που ο πλανήτης είδε τους Δί-
δυμους Πύργους να καταρρέουν 

σαν... χάρτινοι στο Παγκόσμιο Κέντρο Ε-
μπορίου.
Εν όψει της επετείου ήδη κυκλοφορούν 
πολλά ντοκιμαντέρ, φωτογραφίες και 
βίντεο από τις επιθέσεις, αλλά και μαρτυ-
ρίες ανθρώπων που έζησαν την απόλυτη 
φρίκη στην καρδιά της Νέας Υόρκης.
Το Netflix κυκλοφορεί μια νέα ταινία με τα 
γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά την 
διάρκεια των επιθέσεων, με πρωταγωνι-
στή τον Μάικλ Κίτον και θα συμπέσει με 
την επέτειο των 20 ετών.
Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που αναρω-
τιούνται γιατι η επίθεση της 11ης Σεπτεμ-
βρίου καθιερώθηκε «9/11» (στις ΗΠΑ 
διαβάζουν πρώτα τον μήνα και μετά την 
μέρα). Ασφαλώς η πιο προφανής απά-
ντηση είναι επειδή οι επιθέσεις στο 

Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και στο 
Πεντάγωνο έγιναν στις 11 Σεπτεμβρίου 
2001.
Υπάρχει όμως και άλλη μία θεωρία πίσω 
από την ημερομηνία των επιθέσεων. 
Ορισμένοι πιστεύουν ότι ο Οσάμα Μπιν 
Λάντεν και οι 19 τρομοκράτες των αερο-
πειρατειών επέλεξαν την 11η Σεπτεμ-
βρίου για να επιτεθούν στο Παγκόσμιο 
Κέντρο Εμπορίου επειδή το 911 είναι ο 
αριθμός των υπηρεσιών έκτακτης ανά-
γκης στις ΗΠΑ.
υνολικά 2.977 άνθρωποι πέθαναν την 11η 
Σεπτεμβρίου σε Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον 
και Πενσυλβάνια από τις επιθέσεις. Μόνο 
20 κατάφεραν να επιζήσουν από τους 
χιλιάδες που εγκλωβίστηκαν στους Δίδυ-
μους Πύργους τη στιγμή των επιθέσεων.
Μεταξύ αυτών, οι 14 βρέθηκαν στα 
συντρίμμια ενός κλιμακοστάσιου στο 
κέντρο του Βόρειου Πύργου. Ένας άντρας 
επέζησε πέφτοντας από το κλιμακοστάσιο 
του 22ου ορόφου, ενώ δύο αστυνομικοί 
γλίτωσαν στο τσακ τον θάνατο, όταν παγι-
δεύτηκαν κάτω από τα συντρίμμια ανά-
μεσα στους δύο πύργους. Περισσότεροι 
από 400 που έχασαν την ζωή τους ήταν 
διασώστες.

Η άγνωστη θεωρία γιατί η επίθεση της 
11ης Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως «9/11»

Πρίγκιπας Άντριου: Βρήκε 
«καταφύγιο» στη βασίλισσα 
Ελισάβετ για να μην τον συλλάβουν 
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Ο
κτώ χρόνια μετά το ατύχημα που εί-
χε ο πιλότος της Formula 1, Mίκαελ 
Σουμαχερ κάνοντας σκι στο χειμερινό 
γαλλικό θέρετρο Μεριμπέλ, η σύζυ-

γός του, Κορίνα, ανοίγει την καρδιά της σε ντο-
κιμαντέρ που θα προβληθεί στο Νetflix στις 15 
Σεπτεμβρίου.
Από τον Δεκέμβριο του 2013, ο σύζυγός της, 
επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, είναι 
αποτραβηγμένος από τα «φώτα» της δημοσι-
ότητας.
Η κατάσταση της υγείας του Μίkαελ Σουμάχερ 
είναι περίπλοκη και οι πληροφορίες που βλέ-
πουν το φως της δημοσιότητας έρχονται με το 
σταγονόμετρο . Αυτό επιθυμεί η οικογένειά του.
Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ που είναι αφιε-
ρωμένο στον 52χρονο Γερμανό σύζυγό της, η 
Κορίνα, δείχνει την αγάπη που τρέφει για τον 
άντρα της ζωής της.

«Ποτέ μου δεν κατηγόρησα τον Θεό για ότι 
συνέβη. Ήταν απλώς κακιά στιγμή, κακή τύχη, 
κάτι που θα μπορούσε να συμβεί στον καθέναν. 
Φυσικά μου λείπει, κάθε μέρα. Αλλά δεν λείπει 
μόνο σε μένα. Λείπει στα παιδιά, στην οικογέ-
νειά του, στον πατέρα του, σε όλους γύρω του. 
Σε όλους λείπει ο Μίκαελ. Αλλά ο Μίκαελ είναι 
ακόμη εδώ. Είναι διαφορετικός, αλλά είναι εδώ».
«Είναι δυνατός. Είμαστε όλοι μαζί, ζούμε μαζί 
στο σπίτι μας. Ακολουθεί ειδική θεραπεία και 
κάνουμε ότι μπορούμε για να βελτιώσουμε την 
κατάστασή του, να τον κάνουμε να νιώσει άνετα 
και να αισθανθεί τον δεσμό της οικογένειάς μας. 
Κάνουμε ότι μπορούμε, όλοι μας. Προσπαθούμε 
ως οικογένεια να συνεχίσουμε τη ζωή μας, όπως 
θα ήθελε κι ο Μίκαελ από μας. Η ζωή συνεχίζε-
ται. Ο Μίκαελ ήταν αυτός που πάντα μας προ-
στάτευε, τώρα εμείς τον προστατεύουμε», υπο-
στηρίζει.

διεθνή νέα

Έχει τον τρίτο βαρύτερο 
απολογισμό στην ΕΕ, έχοντας 
καταγράψει σχεδόν 2.800 
θανάτους ανά εκατομμύριο 
κατοίκων - Μόλις το 20,7% 
των ενηλίων έχει εμβολιαστεί-  
Τι δείχνουν τα στοιχεία της 
υπηρεσίας Ourworldindata

Α
ντιμέτωπη με τη χε ιρότε-
ρη έξαρση θανάτων λόγω 
Covid-19 στην Ευρωπαϊκή Έ-
νωση βρίσκεται η Βουλγα-

ρία, η χώρα με το χαμηλότερο ποσο-
στό εμβολιασμού ανά-
μεσα στα 27 κράτη-μέ-
λη, πριν καν αρχίσει η 
έντονη επιδείνωση του 
καιρού που παραδοσι-
ακά οδηγεί σε αύξηση 
της διασποράς του ιού.
Η Βουλγαρία ήδη θρη-
νε ί  τον τ ρί το βαρύ-
τερο απολογισμό στην 
ΕΕ, έ χον τας καταγρά-
ψει σχεδόν 2.800 θανάτους ανά εκα-
τομμύριο κατοίκων, σύμφωνα με 
τα νεότερα σ τοιχεία της υπηρεσίας 
Ourworldindata.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε το δεύτερο 
δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, όταν 
η Βουλγαρία είχε περισσότερα θανα-
τηφόρα κρούσματα από οποιαδήποτε 
άλλη από τις συνολικά 30 χώρες που 
παρακολουθεί το ECDC, σχεδόν 55,7 
ανά εκατομμύριο κατοίκους, δηλαδή 
τέσσερις και πλέον φορές χειρότερο 
από τον μέσο όρο των 12,68 θανά-
των ανά εκατομμύριο. Κι αυτό παρά το 
γεγονός ότι το ίδιο διάστημα 10 κράτη 
είχαν περισσότερα νέα κρούσματα 
αναλογικά με τον πληθυσμό.
Τα πρώτα στοιχεία από τον Σεπτέμβριο 
προμηνύουν ότι η εικόνα θα παραμείνει 
εξίσου κακή, με περισσότερους από 54 
νεκρούς ανά εκατομμύριο, ενώ  δεν απο-
κλείεται να υπάρξει περαιτέρω αύξηση 
των θανάτων εάν η σταδιακή πτώση της 
θερμοκρασίας αυξήσει τα περιστατικά 
συνωστισμού και συγχρωτισμού.

Ουραγός στον εμβολιασμό
Εκτός από την κακοκαιρία και την ιδι-
αίτερα μεταδοτική μετάλλαξη Δέλτα , 
η Βουλγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη με 
το μακράν μεγαλύτερο κίνημα άρνησης 
του εμβολιασμού στην ΕΕ. Σύμφωνα με 
τα νεότερα στοιχεία του ECDC μόλις το 
20,7% του ενήλικου πληθυσμού έχει 
εμβολιαστεί πλήρως και το 22,5% έχει 
λάβει τουλάχιστον την πρώτη δόση.
Αν εξαιρεθεί η Ρουμανία όλες οι άλλες 
χώρες της ΕΕ έχουν εμβολιάσει περισ-
σότερο από το 40% του πληθυσμού 
τους.
Μάλιστα, ο ρυθμός εμβολιασμού στην 

Βουλγαρία δεν φαίνε-
ται να αποκτά δυναμική 
παρά τον κίνδυνο τέταρ-
του κύματος της πανδη-
μίας. Την εβδομάδα από 
τ ις 30 Αυγούστου έως 
τις 5 Σεπτεμβρίου χορη-
γήθηκαν μόλις  21.108 
πρώτ ε ς  δόσ ε ις ,  που 
συνισ τά την χειρότερη 
επίδοση των τελευταίων 

πέντε εβδομάδων.

Σε lockdown η διασκέδαση α-
πό τον Σεπτέμβριο
Μπροστά στον  κίνδυνο δραματικής 
αύξησης των κρουσμάτων , η κυβέρ-
νηση έχει ήδη επιβάλει αυστηρά περι-
οριστικά μέτρα, με έμφαση στην κοι-
νωνική δραστηριότητα.
Από χθες και έως το τέλος Οκτωβρίου 
τα εστιατόρια και τα καφέ κλείνουν στις 
22:00 το βράδυ και δεν επιτρέπουν 
περισσότερους από έξι πελάτες ανά 
τραπέζι, ενώ τα νυχτερινά κέντρα δια-
σκέδασης παραμένουν κλειστά. Θέα-
τρα και κινηματογράφοι λειτουργούν 
στο 50% της χωρητικότητάς τους και τα 
γυμναστήρια στο 30%.
Παράλληλα, απαγορεύεται η είσοδος 
θεατών σε κλειστά γήπεδα ενώ στα 
ανοιχτά επιτρέπεται η είσοδος σ το 
30% της χωρητικότητας, ενώ μέτρα 
εφαρμόζονται και σε δεξιώσεις και 
εορταστικές συναθροίσεις όπως οι 
γάμοι.

Βουλγαρία: Η χώρα με τους 
περισσότερους αρνητές του εμβολίου 
στην ΕΕ αντιμετωπίζει το χειρότερο 
κύμα θανάτων 

Κορίνα Σουμάχερ: «Ο Μίκαελ είναι 
διαφορετικός αλλά είναι εδώ» 
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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

Αδερφάκια στο ίδιο 
υπνοδωμάτιο – Πώς θα τα πάνε 

καλά;

Ε
ίτε η αιτία είναι ο ερχομός ε-
νός νέου μέλους στην οικογέ-
νειά σας είτε μια μετακόμιση, 
το γεγονός είναι πως τα παι-

διά σας θα πρέπει να μοιραστούν το 
ίδιο δωμάτιο. Όπως και κάθε άλλη 
αλλαγή που σχετίζεται με τα παιδιά, 
το πιθανότερο είναι πως έχετε αγ-
χωθεί και μόνο με τη σκέψη αυτής 
της μετάβασης. Ωστόσο, ειδικά αν εί-
ναι ακόμη μικρά, το πιθανότερο είναι 
πως η συγκατοίκησή τους όχι απλώς 
δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, 
αλλά θα τα βοηθήσει και να δεθούν 
ακόμη περισσότερο. Αρκεί βέβαια να 
τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις!

Ορίστε συγκεκριμένους κανό-
νες
Τόσο για τα αρνητικά όσο και για τα 
θετικά. Εκτός από το σεβασμό που 

οφείλουν το ένα στο άλλο, θα πρέπει 
να σκεφτείτε και τ ις συνέπειες του 
υπερβολικού τους ενθουσιασμού. 
Για πόση ώρα μπορούν να μιλάνε 
μεταξύ τους αφού κλείσουν τα φώτα 
το βράδυ; Πώς πρέπει να συμπεριφέ-
ρονται την ώρα που διαβάζουν για τα 
μαθήματά τους;

Δημ ι ουργ ήσ τ ε  π ρο σ ω π ικό 
χώρο
Όσο τα παιδιά μεγαλώνουν τόσο 
μεγαλώνει και η ανάγκη τους για ιδι-
ωτικότητα. Φροντίστε να δημιουρ-
γήσετε την αίσθηση προσωπικού 
χώρου από νωρίς, γ ια παράδειγμα 
τοποθετώντας τα κρεβάτια τους στις 
δύο άκρες του δωματίου και φρο-
ντίζοντας το καθένα να έχει τη δική 
του συρταριέρα ή τον δικό του χώρο 

στη ντουλάπα. Ένα διαχωριστικό στη 
μέση του δωματίου, αν έχετε αυτή 
τη δυνατότητα, θα βελτίωνε ακόμη 
περισσότερο τα πράγματα.

Προετοιμάστε το έδαφος
Αν και τα δύο παιδιά είναι ήδη σε 
θέση να καταλάβουν, προετοιμάστε 
τα από λίγο καιρό πριν για τη μετα-
κίνησή τους στο δωμάτιο και βοη-
θήστε τα να την αντιμετωπίσουν με 
θετ ική διάθεση. Αν σκοπεύετε να 
βάλετε το νεογέννητο να μείνει στο 
δωμάτιο του νηπίου, κρατήστε το 
μωρό για τους πρώτους μήνες στην 
κρεβατοκάμαρα σας, τουλάχισ τον 
μέχρι το μωρό να κοιμάται πλέον 
πέντε με έξι ώρες κάθε βράδυ και 
βοηθήστε το μεγάλο παιδί να αγα-
πήσει το ρόλο του μεγάλου αδελφού.

Σεβασ τε ίτε τα διαφορετ ικά 
προγράμματα
Μην περιμένετε από τα παιδιά να 
κοιμούνται την ίδια ώρα κάθε βράδυ. 
Εκμεταλλευτείτε αυτή τη διαφορά 
για να περάσετε περισσότερο χρόνο 
μόνοι με το μεγαλύτερο παιδί που 
ενδέχεται να αισθάνεται ελαφρώς 
παραγκωνισμένο με την έλευση του 
μικρότερου.

Δείξτε υπομονή και ψυχραιμία
Είναι βέβαιο πως σ την αρχή θα 
παρουσιαστούν ορισμένες δυσκο-
λίες, όμως αυτές σταδιακά θα υπο-
χωρούν όσο τα μικρά σας ανακαλύ-
πτουν τη χαρά του να μοιράζονται 
την καθημερινότητά τους με το αδελ-
φάκι τους. Ως τότε προσπαθήστε να 
μην απελπίζεστε.

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;

Σ
ε έναν αερολιμένα, είδα έναν η-
λικιωμένο πατέρα να αποχαιρετά 
την κόρη του που έφευγε με το α-
εροπλάνο. Λίγο πριν η κοπέλα α-

πομακρυνθεί από κοντά του, στάθηκε για 
λίγο σιωπηλός, την κοίταξε και της είπε με 
συγκινημένη φωνή: «Σ αγαπώ! ..Σου εύ-
χομαι αρκετά!»
Εκείνη τον αγκάλιασε σφιχτά και του απά-
ντησε: «Μπαμπά, η ζωή μου μαζί σου 
ήταν κάτι πολύ περισσότερο από αρκετό. 
Η αγάπη σου είναι όλα όσα χρειάστηκα 
ποτέ. Σου εύχομαι αρκετά και εγώ μπα-
μπά μου».
Τον φίλησε, τον αποχαιρέτησε δακρυ-

σμένη και έφυγε για να επιβιβασθεί στο 
αεροπλάνο.
Εκείνος περπάτησε μέχρι το παράθυρο, 
κοντά στο σημείο όπου καθόμουν. Στά-
θηκε, για λίγο, όρθιος, κοιτάζοντας έξω. 
Δεν ήταν δύσκολο να καταλάβω, ότι προ-
σπαθούσε πάρα πολύ, για να μην κλάψει.
Στη συνέχεια, ήρθε και κάθισε στην καρέ-
κλα δίπλα μου.
Δεν ήθελα να εισβάλω στην ιδιωτική 
του ζωή πιάνοντας του κουβέντα και, γι’ 
αυτό, έβγαλα το κινητό μου και έκανα 
πως γράφω ένα μήνυμα. Μέχρι που 
άκουσα τη φωνή του να μου λέει:
«Έχετε πει, ποτέ, “αντίο”, σε κάποιον, 
γνωρίζοντας ότι δεν θα τον ξαναδείτε 
ποτέ; Ότι τον αποχαιρετάτε για πάντα;»
«Ναι», του απάντησα.
Εκείνη τη στιγμή, ήρθαν στο μυαλό μου 
όλες εκείνες οι αναμνήσεις από τον δικό 
μου πατέρα. Όλη η αγάπη και η εκτίμηση 
που έτρεφα για αυτόν, για όλα όσα είχε 
κάνει για μένα. Θυμήθηκα, πως, όταν 
έμαθα ότι οι μέρες του ήταν περιορισμέ-
νες, τον επισκέφτηκα και του είπα, πρό-
σωπο με πρόσωπο, πόσο σημαντικός 
ήταν για μένα. Έτσι, ήξερα, πραγματικά, 
τι βίωνε αυτός ο άνθρωπος.
«Συγχωρέστε με για την ερώτηση, αλλά 
γιατί είναι αυτό το τελευταίο αντίο; Δεν 

θα έρθει πάλι η κόρη σας να σας δει;» τον 
ρώτησα.
«Έχω μεγαλώσει πολύ πια και η κόρη μου 
ζει πάρα πολύ μακριά. Έχω συνειδητο-
ποιήσει, πλέον, ότι το επόμενο ταξίδι της 
κόρης μου, εδώ, θα είναι για την κηδεία 
μου», μου είπε.
«Όταν την αποχαιρετήσατε, σας άκουσα, 
χωρίς να το θέλω, να της λέτε: “σου εύχο-
μαι αρκετά”. Αυτό γιατί το είπατε; Τι 
σημαίνει; τον ρώτησα, όλο περιέργεια.
Άρχισε να χαμογελάει. «Αυτός είναι ένας 
χαιρετισμός, που χρησιμοποιούμε στην 
οικογένεια μας, από πολύ παλιά. Εγώ τον 
άκουσα από τους γονείς μου και εκείνοι 

από τους δικούς τους γονείς».
Σταμάτησε, για μια στιγμή και κοιτώ-
ντας ψηλά, σαν να προσπαθούσε κάτι να 
θυμηθεί, χαμογέλασε ακόμα περισσό-
τερο.
«Όταν λέμε, σε κάποιον, σου εύχομαι 
αρκετά, του ευχόμαστε να έχει μια ζωή 
γεμάτη, με πολλά, καλά πράγματα». Στη 
συνέχεια, γύρισε προς το μέρος μου, με 
κοίταξε και σαν να απάγγελε κάποιο ποί-
ημα, μου είπε:
«Σου εύχομαι αρκετόν ήλιο, για να κρα-
τήσει την συμπεριφορά σου, πάντα, 
φωτεινή. Σου εύχομαι αρκετή βροχή, για 
να εκτιμήσεις τον ήλιο περισσότερο. Σου 
εύχομαι αρκετή ευτυχία, για να κρατή-
σει το πνεύμα σου ζωντανό. Σου εύχο-
μαι αρκετόν πόνο, έτσι ώστε οι μικρό-
τερες χαρές, στη ζωή σου, να μοιάζουν 
μεγαλύτερες. Σου εύχομαι αρκετά κέρδη, 
για να ικανοποιήσεις τα θέλω σου. Σου 
εύχομαι αρκετές απώλειες, για να εκτι-
μήσεις όλα αυτά που έχεις στην κατοχή 
σου. Σου εύχομαι αρκετούς αποχαιρετι-
σμούς, για να ξεπεράσεις τον τελευταίο 
πιο ανώδυνα».
Στη συνέχεια, σηκώθηκε, με αποχαιρέ-
τησε και μην μπορώντας να συγκρατήσει 
άλλο τα δάκρυα του, προχώρησε προς 
την έξοδο».
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Τ
ι μπορεί να κρύβεται πί-
σω από το διαρκές αί-
σθημα κόπωσης; Ανακα-
λύψτε τον ένοχο και αυξή-

στε τα επίπεδα της ενεργητικό-
τητάς σας
Αν αναρωτιέστε γιατί είστε διαρ-
κώς κουρασμένοι, τότε συνεχί-
στε το διάβασμα… Υπάρχουν 
πολλοί λόγοι για το αίσθημα της 
κόπωσης και εμείς θα αναφερ-
θούμε στους πλέον συνηθισμέ-
νους τους οποίους μπορείτε να 
διορθώσετε και να νιώσετε τα 
επίπεδα της ενεργητικότητάς σας 
να ανεβαίνουν και πάλι.
Υπολογίζεται ότι ένας στους 
25 ενηλίκους κοιμάται στο 
τιμόνι κάθε μήνα, ενώ 
στις ΗΠΑ υπολογίζεται 
ότι 6000 θανατηφόρα 
τροχαία οφείλονται σε 
οδηγούς που κοιμήθη-
καν στο τιμόνι.
Ο πρώτος λόγος της 
διαρκούς κόπωσης 
θα σας φανεί προφα-
νής, ωστόσο παραμένει 
σημαντικός. Πρόκειται για 
τις λίγες ώρες ύπνου. Οι 
ανεπαρκείς ώρες ύπνου 
τείνουν να λάβουν δια-
στάσεις επιδημίας παγκο-
σμίως μια και παρότι οι 
άνθρωποι ηλικίας 18 έως 
60 ετών χρειάζονται τουλάχι-
στον επτά ώρες αδιατάρακτου 
βραδινού ύπνου, πολλοί είναι 
αυτοί που ζουν και εργάζονται 
με μόνιμο έλλειμμα ύπνου.
Πρόκειται μάλιστα για μια κατά-
σταση που εκτός από κόπωση 
μπορεί να οδηγήσει σε και σε 
προβλήματα υγείας, όπως υπέρ-
ταση και παχυσαρκία.
Μια άλλη αιτία κόπωσης που 
συχνά περνά απαρατήρητη είναι 
η κακής ποιότητας διατροφή. 
Πολλές φορές ο πιο εύκολος 
τρόπος να νιώσετε περισσότερη 
ενεργητικότητα είναι να κάνετε 
αλλαγές στη διατροφή σας. Πρα-
κτικά αυτό σημαίνει ότι πρέπει 
να ακολουθείτε μια ισορροπη-

μένη μεσογειακή διατροφή που 
περιλαμβάνει τρόφιμα από όλες 
τις κατηγορίες τροφίμων. Επί-
σης να αποφεύγετε τα επεξεργα-
σμένα τρόφιμα και να φροντίζετε 
καθημερινά να τρώτε φρούτα και 
σαλάτες.
Η καθιστική ζωή είναι ο τρίτος 
λόγος που μπορεί να σχετίζε-
ται με τη μειωμένη ενεργητικό-
τητα. Μπορεί να σας φαίνεται 
οξύμωρο, αλλά η άσκηση είναι 
ο καλύτερος τρόπος να γεμίσετε 
τις μπαταρίες σας και να νικήσετε 
την κόπωση.  

Οι έρευνες αποκαλύπτουν 
ότι ακόμη και ήπια δραστη-
ριότητα για 20′ είναι πιο 

αποτελεσματική για την 
τόνωση της ενεργητικό-
τητας συγκριτικά με την 
καθιστική ζωή.
Το σ τρες είναι ένας 
ακόμη κλέφτης της 
ενεργητ ικότητας σας 

που εξηγεί τη μειωμένη 
απόδοση καθώς και την 
πεσμένη διάθεση. Οι 
ειδικοί εξηγούν ότι όταν 
το στρες είναι χρόνιο – 

δηλαδή διαρκές και παρατε-
ταμένο – προκαλεί σωμα-
τική και πνευματική εξά-

ντληση που μπορεί ακόμη 
και να μας αρρωστήσει.

Επιπρόσθετα κάποιες ασθέ-
νειες όπως η ανεπάρκεια σιδή-
ρου αλλά και οι θυρεοειδικές 
διαταραχές (όπως ο υποθυρε-
οειδισμός) μπορεί να έχουν ως 
σύμπτωμα την κόπωση. Ενδε-
χομένως να υπάρχει πρόβλημα 
υπνικής άπνοιας, όπου ο πάσχων 
ξυπνά κουρασμένος, μια και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας έχει 
διαταραχθεί πολλάκις ο ρυθμός 
της αναπνοής του. 
Εάν λοιπόν δεν συν τρέχε ι 
κάποιος από τους παραπάνω 
λόγους και υποπτεύεστε ότι 
υπάρχει κάποιο ιατρικό πρό-
βλημα για την κόπωση που 
αισθάνεστε, καλό είναι να επι-
σκεφτείτε τον γιατρό σας.

Αυτοί είναι οι πέντε λόγοι που 
νιώθετε κουρασμένοι όλη την 
ώρα

Ο
ρισμένοι μεσήλικες ή μεγαλύτερη ηλικίας ενήλικες αναπτύσσουν μαλακές υποκίτρινες, δερματικές 
αλλοιώσεις σαν φουσκάλες στο εσωτερικό των οποίων συσσωρεύεται υγρό πλούσιο σε χοληστε-
ρόλη. Οι βλάβες ονομάζοντα ξανθελάσματα και συχνόντερα εντοπίζονται περιμετρικά των ματιών 
κυρίως κοντά στη μύτη.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ Οι αλλοιώσεις αυτές δεν είναι επώδυνες και 
σπανίως επηρεάζουν την όραση. Μπορούν ωστόσο να αποτελούν σημάδι υψηλών επιπέδων χοληστερόλης, 
τριγλυκεριδίων ή άλλων λιπιδίων στο αίμα. Τα ξανθελάσματα είναι συχνότερα στις γυναίκες συγκριτικά με 
τους άνδρες. Συνιστάται όσοι τα παρουσιάζουν να κάνουν έλεγχο λιπιδίων.
Τα ξανθελάσματα είναι πιο συχνά σε ανθρώπους με γενετικές διαταραχές που προκαλούν εξαιρετικά υψηλά 
επίπεδα χοληστερόλης, όπως η οικογενής υπερχοληστεροναιμία που μπορεί να απογειώσει τις τιμές της 
κακής LDL χοληστερόλης πάνω από 190mg/dL  (ιδανικά η τιμή της πρέπει να είναι κάτω από 100mg/dL).
Σε περίπτωση υψηλών τιμών χοληστερόλης συνιστάται συστηματική άσκηση και διατροφή μεσογειακού 
τύπου πλούσια σε φυτικές ίνες με στόχο την μείωσή της. Ο γιατρός μπορεί να σας συνταγογραφήσει και στα-
τίνες οι οποίες ορισμένες φορές, αλλά όχι πάντα μπορεί να μειώσουν το μέγεθος ενός ξανθελάσματος.
Από την άλλη μεριά το 50% όσων έχουν ξανθελάσματα έχουν φυσιολογικές τιμές λιπιδίων και αυτές οι δερμα-
τικές αλλοιώσεις συνιστούν αισθητικό πρόβλημα. Ωστόσο όσοι έχουν οικογενειακό ιστορικό πρώιμης καρ-
διαγγειακής νόσου θα πρέπει να διασφαλίσιουν ότι ο γιατρός τους γνωρίζει για αυτό το ενδχόμενο σημάδι 
αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου.
Σύμφωνα πάντως με την Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας συνιστάται ο οφθαλμολογικός έλεγχος κάθε 
2-4 χρόνια σε άτομα 40-64 ετών χωρίς  προβλήματα υγείας. Μετά τα 65 ο έλεγχος γίνεται ανά 1-2 έτη, ενώ 
για τους πάσχοντες από διαβήτη συνιστάται πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος με τη διάγνωση της νόσους και 
στη συνέχεια ετησιώς.
Τα ξανθελάσματα δεν υποχωρούν μόνα τους. Για να απαλλαγείτε απαιτείται ιατρική παρέμβαση είτε με χρήση 
λέιζερ είτε χειρουργικά. Πάντως ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος επανεμφάνισής τους  ιδιαίτερα σε όσους έχουν 
υψηλά επίπεδα χοληστερόλης. Σε περίπτωση επανεμφάνισης αφαιρούνται με τον ίδιο τρόπο.

Χοληστερόλη: Η αλλαγή στα μάτια που 
προδίδει ότι έχει αυξηθεί

Αν και τα 10 χιλιάδες βήματα αποτελούσαν μέχρι σήμερα τον χρυσό κανόνα για να έχουμε μια καλύ-
τερη ποιότητα ζωής και να χάσουμε βάρος, φαίνεται πως αν θέλουμε να αυξήσουμε το προσδόκιμο 
της ζωής μας, δε θα πρέπει να φτάσουμε τόσο… μακριά. Ακόμα και 7.000 βήματα την ημέρα είναι 

αρκετά για να μειώσουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία εώς και 50-70% σύμφωνα 
με πρόσφατα δημοσιευμένα ερευνητικά στοιχεία στο JAMA Network Open.
Η έρευνα με επικεφαλής την Amanda Paluch, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Κινησιολογίας του Πανεπιστημίου της 
Μασαχουσέτης, αφορούσε τόσο γυναίκες όσο και άντρες της μέσης ηλικίας, με μια επανεξέταση 11 χρόνια μετά την 
αρχική εκτίμηση.
Ενδιαφέρον είναι επίσης και το γεγονός ότι το γρηγορότερο περπάτημα δεν έπαιξε κάποιο ρόλο στον κίνδυνο θανάτου, 
ούτε όμως και ο αριθμός των βημάτων ανά κάθε λεπτό.
Παρόλα αυτά, όσον αφορά τους περιορισμούς της έρευνας, η συγκεκριμένη μελέτη δε σχεδιάστηκε για να εξηγήσει με 
ποιον τρόπο ελαττώνεται ο κίνδυνος πρόωρου θανάτου ούτε όμως και το κατά πόσο, κάνοντας περισσότερα βήματα, 
θα μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω ο κίνδυνος. Επιπλέον, ο μετρητής των βημάτων που χρησιμοποιήθηκε από τους 

συμμετέχοντες δεν είναι διαθέσιμος στην αγορά, οπότε είναι δύσκολη η σύγκριση με τις μετρήσεις 
των έξυπνων συσκευών που έχουν ενσωματωμένο μετρητή που χρησιμοποιούνται ευρέως 

τη δεδομένη στιγμή.
Ένας άλλος ειδικός, ο δρ. Michael Massoomi, κλινικός βοηθός καθηγητής Ιατρι-

κής στο Τμήμα Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου της Φλόριντα στο Gainesville, 
υποστηρίζει ότι ο μόνος «ανταγωνιστής» είναι ο ίδιος μας ο εαυτός και ο 

στόχος δε θα πρέπει απαραίτητα να είναι τα 10 χιλιάδες βήματα, αλλά 
να προσπαθήσουμε να κάνουμε περισσότερα βήματα από την προ-

ηγούμενη μέρα: «Εάν βαδίζετε καθημερινά για λιγότερα από 5.000 
βήματα, προσπαθήσετε να τα αυξήσετε στα 6.000 βήματα». Με 
άλλα λόγια, μπορούμε να χαρούμε αυτές τις μικρές νίκες και με 
μια απλή κίνηση να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας, όπως να 
προσθέσουμε έναν 20λεπτο περίπατο στην καθημερινή μας 
ρουτίνα.

Μακροζωία: Πόσα βήματα την ημέρα μειώνουν 
τον κίνδυνο θανάτου κατά 70%

υγεία
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Οι άγνωστοι πρωθυπουργοί της Ελλάδας και ποιος ήταν ο 
μοναδικός που αυτοκτόνησε

Όλοι γνωρίζουν τους πολιτικούς ηγέτες της Ελλάδας,  
Ιωάννη Καποδίστρια και Ελευθέριο Βενιζέλο. Ποιος 
ήταν όμως ο Αυγουστίνος Καποδίστριας και ο Μπενι-
ζέλος Ρούφος που ηγήθηκαν της πολύπαθης χώρας στα 
πρώτα βήματα της ανεξαρτησίας της;

Α
πό την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμε-
ρα, πάνω από 100 πρόσωπα, έχουν λάβει το πρω-
θυπουργικό αξίωμα. Μέσος όρος ένας κάθε δύο 
χρόνια. Κάποιοι είναι παντελώς άγνωστοι σε όσους 

δεν ασχολούνται αρκετά με την ιστορία. Συνήθως ό-
σοι υπήρξαν μεταβατικοί για ένα μικρό διά-
στημα. 

Αυγουστίνος Καποδί-
στριας 
Μετά τη δολοφονία του 
πρώτου Έλληνα κυβερ-
νήτη τον Σεπτέμβριο 
του 1831, τα ηνία ανέ-
λαβε ο μικρός αδερφός 
του, Αυγουστίνος. Την 
εποχή εκείνη είχε τον 
τίτλο του Προέδρου 
της Κυβερνήσεως και 
όχι του πρωθυπουρ-
γού. Ο Αυγουστίνος 
Καποδίστριας δεν ήταν 
άπειρος στην πολιτική. 
Διετέλεσε διπλωμάτης στην 
πρεσβεία της Ιονίου Πολιτείας 
στην Κωνσταντινούπολη, ενώ 
από το 1800 ήταν γραμματέας των 
αυτοκρατορικών Επιτρόπων για τη διοί-
κηση των Ιονίων Νήσων. Υπήρξε μέλος της 
Φιλικής Εταιρείας από την ίδρυσή της και συμμετείχε 
ενεργά στον Επαναστατικό αγώνα.
Όταν ο κατά δύο χρόνια μεγαλύτερος αδερφός του, Ιωάννης, 
ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, ανέθεσε στον Αυγου-
στίνο την στρατιωτική και πολιτική διοίκηση της Δυτικής 
Ελλάδας. Η κίνηση αυτή αρχικά δέχθηκε τη σφοδρή κριτική 
των αντιπάλων του Έλληνα κυβερνήτη, οι οποίοι τον κατηγό-
ρησαν για νεποτισμό. Ωστόσο, επί των ημερών του Αυγου-
στίνου, οι τουρκικές φρουρές εκδιώχθηκαν οριστικά από τη 
Ναύπακτο, το Αντίρριο, το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό. Στις 
27 Σεπτεμβρίου του 1831, η δολοφονία του Ιωάννη Καποδί-
στρια, μαζί με όλους τους συμπατριώτες του, αιφνιδίασε και 
τον ίδιο. Οι Έλληνες θρηνούσαν την κεφαλή του νεοσύστατου 
κράτους, ο Αυγουστίνος θρηνούσε τον αδελφό του. Την ίδια 
μέρα κλήθηκε να μεταβεί στο Ναύπλιο.
 Η Γερουσία τον είχε εκλέξει ως πρόεδρο της προσωρινής 
τριμελούς «Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδας» μαζί με τον 
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Ιωάννη Κωλέττη. Η συγκε-
κριμένη επιτροπή είχε μεταβατικό χαρακτήρα ενόψει της επι-
κείμενης εθνοσυνέλευσης του Δεκεμβρίου. Πράγματι, η Ε’ 
Εθνοσυνέλευση συνεκλήθη στο Άργος και την τρίτη μέρα των 
εργασιών, ανακήρυξε τον Αυγουστίνο Καποδίστρια «Πρό-
εδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως», μέχρι την ψήφιση του 
Συντάγματος. Οι αντιπολιτευόμενοι, που αυτοαποκαλού-
νταν «συνταγματικοί», αμφισβήτησαν τη νομιμότητά της. Η 
ψήφιση του Συντάγματος θα καθυστερούσε ακόμη 4 μήνες. 
Εν τω μεταξύ, επικράτησε πολιτική αστάθεια και εμφύλιος 
αναβρασμός. Στην πραγματικότητα, είχαν σχηματιστεί δύο 
κυβερνήσεις που δρούσαν στην ελληνική επικράτεια. Η 
νόμιμη στο Ναύπλιο υπό τον Καποδίστρια, που έλεγχε την 
Πελοπόννησο και η δεύτερη υπό τον Κωλέττη στην Περα-
χώρα, που εξουσίαζε τη Στερεά Ελλάδα. Στις 15 Μαρτίου 
ψηφίσθηκε το Σύνταγμα που προέβλεπε τον βασιλιά ως τον 
ανώτατο άρχοντα. 
Για τρίτη φορά, ο Αυγουστίνος ονομάστηκε επίσημα Κυβερ-
νήτης της Ελλάδας, τουλάχιστον μέχρι την άφιξη του βασιλιά. 
Στην πράξη, διατήρησε τον τίτλο για λίγες μόνο ημέρες. Στις 

28 Μαρτίου του 1832, βλέποντας το κίνημα του Κωλέττη να 
επικρατεί, αναγκάσθηκε να παραιτηθεί. Δύο ημέρες αργό-
τερα, αναχώρησε οριστικά από την Ελλάδα με τη ρωσική 
φρεγάτα «Πάρις», μεταφέροντας και την ταριχευμένη σορό 
του αδελφού του. Ο  Αυγουστίνος δεν είχε σε καμία περί-
πτωση τις πολιτικές ικανότητες του Ιωάννη και του καταλόγι-
ζαν ότι ήταν καλύτερος στη διαίρεση (του λαού), παρά στην 
πρόσθεση.
Έκανε μία στάση στην Κέρκυρα, όπου κήδευσε τον Ιωάννη κι 
έπειτα εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αγία Πετρούπολη. Άφησε 
την τελευταία του πνοή το 1857. Ο τάφος του βρίσκεται πλάι 

στον τάφο του αδερφού του, στη Μονή Πλατυτέρας 
στην Κέρκυρα. 

Μπενιζέλος Ρούφος 
Σήμα κατατεθέν του Μπενιζέ-

λου Ρούφου ήταν η φου-
στανέλα. Όσοι τον θυμού-

νταν από την αρχή της 
δράσης του μέχρι και 
το θάνατό του, περι-
έγραφαν ότι δεν την 
αποχωρίστηκε ποτέ. 
Γε ν νημέ νος  σ την 
Πάτρα, με καταγωγή 
από Σικελία, ήταν 
απόγονος οπλαρχη-
γών και επιφανών 

εμπόρων. Όντας κι ο 
ίδιος ενεργό μέλος της 

Φιλικής Εταιρείας, προ-
σέφερε σημαντικά ποσά για 

την προετοιμασία της Επανά-
στασης και αργότερα έλαβε μέρος 

σε πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύ-
τερη περιοχή της Αχαΐας.

Αν και κατά την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης 
του Καποδίστρια, ήταν ένθερμος υποστηρικτής του, περί το 
1830 μεταπήδησε στο «στρατόπεδο» του Κωλέττη. Το 1832 
συνέδραμε στην ανατροπή της κυβέρνησης του Αυγουστί-
νου Καποδίστρια κι έπειτα διορίστηκε ως μέλος της Γερου-
σίας. Η πολιτική του ανέλιξη συνεχίστηκε σταθερά τα επό-
μενα χρόνια. Το 1848 διετέλεσε υπουργός εσωτερικών στην 
κυβέρνηση Κουντουριώτη και το 1855 εξελέγη δήμαρχος 
Πατρέων. Εν τω μεταξύ είχε ενισχύσει οικονομικά τον επα-
ναστατικό αγώνα που μαινόταν στην Ήπειρο και πρωτοστά-
τησε στην εξέγερση εναντίον του Όθωνα στην Πάτρα. Από 
τη θέση του δημάρχου, θεμελίωσε το Δημοτικό Νοσοκομείο 
Πατρών, δώρισε το μισθό του για την ίδρυση υδραγωγείου 
και διαμόρφωσε την πλατεία Υψηλών Αλωνίων, η οποία για 
ένα χρονικό διάστημα έφερε το όνομα του. Το 1862, μετά το 
διωγμό του Όθωνα, συγκρότησε με τον Δημήτριο Βούλγαρη 
και τον Κωνσταντίνο Κανάρη, την Προσωρινή Κυβέρνηση 
της Ελλάδος που ανέλαβε την εξουσία. Ήταν η εποχή της σφο-
δρής κόντρας μεταξύ «Πεδινών» και «Ορεινών».
 Ο Μπενιζέλος, αν και «πεδινός», επιλέχθηκε για την πρω-
θυπουργία ως μία ενδιάμεση λύση τον Απρίλιο του 1863. 
Ωστόσο, η συμβιβαστική του πολιτική δεν απέδωσε καρ-
πούς. Η πρώτη περίοδος πρωθυπουργίας του έληξε επεισο-
διακά, με την εκδήλωση των Ιουνιανών που τον ανάγκασαν 
σε παραίτηση. Στις 19 Ιουνίου ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις 
στην Αθήνα μεταξύ ορεινών και πεδινών. Ο τραγικός απο-
λογισμός: περισσότεροι από 200 νεκροί και ένα ακέφαλο 
κράτος. Για τρεις ημέρες, τη διακυβέρνηση της χώρας ανέ-
λαβε προσωρινά ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Διομή-
δης Κυριακός. Στις 21 Ιουνίου, η Εθνοσυνέλευση εξέλεξε 
νέο υπουργικό συμβούλιο με πρόεδρο και πάλι το Μπενι-
ζέλο Ρούφο. Υπουργοί διορίστηκαν τόσο από τις τάξεις των 
«Ορεινών», όσο και από τους «Πεδινούς». Για το λόγο αυτό, 
η κυβέρνηση αυτή έμεινε γνωστή ως Κυβέρνηση του Οροπε-
δίου. Ο Μπενιζέλος τελικά παραιτήθηκε από το πρωθυπουρ-
γικό αξίωμα στις 25 Οκτωβρίου 1863, λίγες μέρες μετά την 
άφιξη του βασιλιά Γεωργίου Α’. Η τρίτη πρωθυπουργική του 

θητεία ήρθε δύο χρόνια αργότερα. Στις 28 Νοεμβρίου 1865 
εκλέχθηκε ως πρωθυπουργός της «Συμμαχικής κυβέρνη-
σης». Ήταν μία συμβιβαστική λύση στην οποία κατέληξαν ο 
Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, ο Επαμεινώνδας Δεληγεώργης 
και ο Δημήτριος Βούλγαρης. Η θητεία του, ήταν διαχειριστική 
και διήρκεσε έως τις 9 Ιουνίου 1866, όποτε για ακόμα μία 
φορά παραιτήθηκε. Κατά τη διάρκεια της, ψήφισε τον προϋ-
πολογισμό του 1866 και διενήργησε με απόλυτη επιτυχία τις 
δημοτικές εκλογές του έτους εκείνου. Πέθανε στις 18 Μαρ-
τίου του 1868, σε ηλικία 73 ετών. Κηδεύτηκε στο Μαυσωλείο 
των Ρούφων, στο Α’ Νεκροταφείο Πατρών. 

Νικόλαος Δηλιγιάννης
Την «τριλογία των συνονόματων» με διάσημους κυβερ-
νώντες κλείνει ο Νικόλαος Δηλιγιάννης. Ο Νικόλαος ήταν 
ξάδερφος του Θεόδωρου Δηλιγιάννη και η περίοδος που 
παρέμεινε στην πρωθυπουργική καρέκλα ήταν πολύ συντο-
μότερη από εκείνη του Αυγουστίνου Καποδίστρια και του 
Μπενιζέλου Ρούφου. Η πολιτική συγκυρία που τον έφερε 
στην εξουσία ήταν η κυβερνητική κρίση μετά την παραίτηση 
του πρωθυπουργού Χαρίλαου Τρικούπη τον Ιανουάριο του 
1895. Ο Νικόλαος Δηλιγιάννης διορίσθηκε από τον Γεώργιο 
Α’ ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός, με σκοπό να οδηγήσει τη 
χώρα σε εκλογές. Ο ίδιος και τα περισσότερα μέλη της κυβέρ-
νησής του δεν είχαν ενεργό ανάμιξη στην πολιτική, αλλά ήταν 
πιστοί φιλοβασιλικοί. Προσόν που σε ορισμένες περιπτώσεις 
αποδείχθηκε ανεκτίμητο κριτήριο για την ανέλιξη στην ηγε-
σία της χώρας.
Κατείχε το αξίωμα του πρωθυπουργού για 4 μήνες. Διεξή-
γαγε εθνικές εκλογές στις 16 Απριλίου του 1895, τις οποίες 
κέρδισε πανηγυρικά ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης. Στις 31 Μαΐου 
1895 παρέδωσε και τυπικά την εξουσία στον ξάδελφό του 
και επανήλθε στη διπλωματική υπηρεσία, ως πρέσβης στο 
Παρίσι. Άφησε την τελευταία του πνοή στη Γαλλία το 1910 και 
ετάφη στο νεκροταφείο της Βουλώνης.

Αλέξανδρος Κορυζής
Μία από τις πιο επεισοδιακές και σύντομες πρωθυπουργίες 
της νεότερης ελληνικής ιστορίας είναι αναμφίβολα αυτή του 
Αλέξανδρου Κορυζή. Ο Κορυζής κλήθηκε να διαδεχθεί τον 
Μεταξά ενώ ο ελληνοϊταλικός πόλεμος μαινόταν και η γερμα-
νική εισβολή ήταν δεδομένη. Ο αιφνίδιος θάνατος του πρω-
θυπουργού στις 29 Ιανουαρίου του 1941, προκάλεσε εγκε-
φαλικό στο παλάτι, που ήταν και η μόνη «πολιτική ζωή» της 
Ελλάδας, αφού δεν υπήρχαν κόμματα. Ο βασιλιάς Γεώργιος 
δεν επιθυμούσε με τίποτα την πτώση του καθεστώτος της 4ης 
Αυγούστου. Το πλάνο του ήταν όλα τα στελέχη να παραμεί-
νουν στις θέσεις τους και το καθεστώς να συνεχίσει με νέο 
ηγέτη. Γι αυτόν το ρόλο επέλεξε τον διοικητή της Εθνικής Τρά-
πεζας. Αλέξανδρο Κορυζή. Έως τις 17 Απριλίου, οι Γερμανοί 
είχαν φτάσει στα Τέμπη, εκδιώχνοντας τις βρετανικές δυνά-
μεις που είχαν παραταχθεί στις Θερμοπύλες. Η εισβολή στην 
Αθήνα ήταν πλέον θέμα ημερών. Υπό το πρίσμα αυτό, ο βασι-
λιάς Γεώργιος συγκάλεσε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο στο 
ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια». Όλα τα υψηλόβαθμα στε-
λέχη του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου κάθισαν στη στρογ-
γυλή τράπεζα για να συζητήσουν τις εξελίξεις. 
Ωστόσο, σύντομα, ο βασιλιάς Γεώργιος διέκοψε τη συνεδρί-
αση και κάλεσε τον πρωθυπουργό στο γραφείο του. Κανείς 
δεν μπορεί να γνωρίζει με σιγουριά τι ειπώθηκε μεταξύ τους. 
Ο Γεώργιος ανέφερε ότι υπήρξε διαφωνία, αλλά σε ήπιους 
τόνους. Ξαφνικά, ο Κορυζής του φίλησε τα χέρια, βγήκε από 
το γραφείο, πήρε το παλτό του και, χωρίς να μιλήσει σε κανέ-
ναν, κατευθύνθηκε στο αμάξι του. 
Ο βασιλιάς θορυβημένος, όπως είπε, από την αψυχολόγητη 
αντίδραση, έστειλε τον στενό του συνεργάτη, Ιωάννη Διάκο, 
να τον ακολουθήσει. Ο Διάκος τον είδε να μπαίνει στο σπίτι 
του και λίγα λεπτά αργότερα, άκουσε δύο πυροβολισμούς. Ο 
Αλέξανδρος Κορυζής είχε αυτοκτονήσει. Ακούστηκε ότι δεν 
άντεξε την πίεση. Οι φήμες όμως οργίασαν και εξακολου-
θούν να αναφέρουν ότι έβαλε τέλος στη ζωή του για λόγους 
ευθιξίας, μετά από μια σφοδρή παρατήρηση που δέχθηκε 
από το Βασιλιά.

ιστορίες
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Δ
ύο σχεδόν εβδομάδες πριν 
τις Ομοσπονδιακές εκλογές 
και οι δημοσκοπήσεις δί-
νουν και παίρνουν… Άλλες 

καταγράφουν προβάδισμα και ποσο-
στιαίες μονάδες και άλλες καθοδηγούν 
τους ψηφοφόρους.
Σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί 
σας ορισμένες σκέψεις μου γύρω από 
τα γκάλοπ που μας πλασάρουν κάθε 
τόσο και λιγάκι οι διάφορες εταιρίες 
μετρήσεων κοινής γνώμης. Βέβαια, 
μέχρι την παρούσα χρονική στιγμή που 
γράφεται το άρθρο τα δύο επικρατέ-
στερα κόμματα των Φιλελευθέρων και 
Συντηρητικών φαίνεται να ισοψηφούν.  
Με διαφορά ακολουθούν τα κόμματα 
των Νεοδημοκρατών, Bloc Quebecois 
Πρασίνων και Λαϊκών. Οι δημοσκο-
πήσεις πάντως αυτές δεν αποκλείεται 
κάποια στιγμή να διαφοροποιηθούν ή 
και να διαψευστούν τελικά.
Αλήθεια, ποιοί άραγε είναι οι λόγοι για 
τους οποίους οι δημοσκοπήσεις δεν 
μπορούν να καταγράψουν επαρκώς την 
εκλογική συμπεριφορά των πολιτών; 
Γεγονός είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των 
ερωτηθέντων δεν απαντούν αποφεύ-
γοντας συστηματικά να πουν τι και ποι-
ούς θα ψηφίσουν. Επομένως, το εκά-
στοτε δείγμα σε καμία περίπτωση δεν 
είναι αντιπροσωπευτικό. Εξ άλλου, 
πολλοί από αυτούς που απαν τούν 
δηλώνουν αναποφάσιστοι, προφανώς 
για να αποφύγουν να απαντήσουν.
Ένας άλλος βασικός λόγος είναι ότι οι 
περισσότερες δημοσκοπήσεις είναι 
τηλεφωνικές και μάλιστα τα τηλεφω-
νήματα που γ ίνον ται από τ ις ε ται-

ρίες είναι σε σταθερά. Όμως, πόσοι 
σήμερα βρίσκονται δίπλα σε σταθερά 
τηλέφωνα, τα οποία τείνουν τα εκλεί-
ψουν, για να απαντήσουν στους δημο-
σκόπους; Μάλλον ελάχιστοι και οι πιο 
μεγάλοι σε ηλικία, που σημαίνει ότι η 
νεανική άποψη ακούγεται στο ελάχι-
στο. 
Επίσης, πόσο σαφείς είναι οι ερωτή-
σεις που τίθενται και ακόμη πόσο ειλι-
κρινείς είναι οι απαντήσεις που δίδο-
νται;
Θα πρέπει ακόμη να ληφθεί υπόψη 
ότι οι δημοσκοπήσεις αδυνατούν να 
σφυγμομετρήσουν τη γνώμη ορισμέ-
νων μειονοτικών ομάδων οι οποίες 
θεωρούν ότ ι αποτελούν σ τόχο, με 
αποτέλεσμα να αποφεύγουν να λάβουν 
μέρος. Εν τω μεταξύ, πολλοί πολίτες 
δεν απαν τούν φοβούμενοι μήπως 
καταγράφεται η προτίμησή τους σε 
σχέση με το τηλέφωνό τους. 
 Όπως και να έχει, οι δημοσκοπήσεις 
αποτυπώνουν την εικόνα μιας δεδο-
μένης στιγμής και κατά τη γνώμη μου 
σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν 
σωστή πρόβλεψη του εκλογικού απο-
τελέσματος. Περαιτέρω, θα πρέπει να 
επισημανθεί και η σημασία του στατι-
στικού λάθους που, σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς, κυμαίνεται ανάμεσα 
στους 3 έως και 6 βαθμούς και το ότι 
κατά πόσο θα ισχύσει εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες . 
Κανείς πάντως δεν μπορεί να είναι 
βέβαιος για το εάν τελικά τα συμπερά-
σματα που εξάγονται από τις δημοσκο-
πήσεις θα αποτυπωθούν πραγματικά 
και στις κάλπες ή θα έχουμε εκπλή-
ξεις... 
Συνεπώς, εάν οι εταιρίες δημοσκοπή-
σεων δεν εφαρμόσουν νέες μεθόδους 
(εκτός τις διαδικτυακές εννοείται) για 
να λαμβάνουν τα δείγματά τους, δεν 
πρόκειται ποτέ να ανακτήσουν την αξι-
οπιστία τους και μονίμως θα πέφτουν 
έξω. Ζωντανό παράδειγμα οι τελευ-
ταίες επαρχιακές και δημοτικές δημο-
σκοπήσεις στο Κεμπέκ για την πρό-
θεση ψήφου που έπεσαν παταγωδώς 
έξω.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πόσο οι 
φετινές δημοσκοπήσεις, που διενερ-
γούνται για τις Ομοσπονδιακές εκλο-
γές του Σεπτεμβρίου, θα επαληθευ-
τούν ή διαψευστούν...

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Οι δημοσκοπήσεις
 και η αλήθεια…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων 
Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 

Με ψηφιακό τρόπο, απλούστερα, ταχύτερα και με ασφάλεια εξυπηρετούνται 
πλέον οι πολίτες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία επίσημης 
μετάφρασης εγγράφων του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω της Ενιαίας Ψηφια-
κής Πύλης του Δημοσίου gov.gr. 
Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες που σχεδιάστηκαν 
από την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδι-
κασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Εξωτερικών. Η υλοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 
νόμου 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβού-
λιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργα-
σίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις», κατόπιν των σχετικών 
αποφάσεων των Υπουργών Εξωτερικών Νικολάου Δένδια και Επικρατείας και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη. 
Οι νέες υπηρεσίες αφορούν: 
1.     Την αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή (για πολίτες και επιχειρήσεις)
2.     Την καταχώριση στοιχείων μετάφρασης (για τους πιστοποιημένους μετα-
φραστές).
Οι υπηρεσίες είναι σχεδιασμένες με εξαιρετικά απλό και φιλικό στον πολίτη 
τρόπο. Συγκεκριμένα: 
•       Ο πολίτης δεν απαιτείται να επισκεφτεί την πρώην Μεταφραστική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Εξωτερικών. Συνδέεται με τους κωδικούς Taxisnet στο gov.gr και 
μπορεί να αναζητήσει εύκολα και γρήγορα τον πιστοποιημένο μεταφραστή που 
επιθυμεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών, στην ενότητα «Πολίτης και Καθημερινότητα / Μεταφράσεις / Αναζήτηση 
πιστοποιημένου μεταφραστή» ή στην διεύθυνση metafraseis.services.gov.gr. Η 
επικοινωνία του πολίτη και του μεταφραστή καθώς και η αποστολή των εγγρά-
φων μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται 
επίσκεψη σε κάποια δημόσια υπηρεσία. 
 •       Οι μεταφράσεις φέρουν μοναδικό κωδικό και εγκεκριμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή του μεταφραστή.
Φορείς της υλοποίησης των νέων υπηρεσιών είναι το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, 
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές μεταφράζουν επίσημα, από ξένη γλώσσα στην 
ελληνική και αντίστροφα, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγ-
γελματίες-αυτοαπασχολούμενοι. Τα έγγραφα που μεταφράζονται επισήμως 
μπορούν να είναι:
•       Δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, είτε αυτά προσκομίζονται από ιδιώτες είτε 
από δημόσιες υπηρεσίες.
•       Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται από τη Σύμβαση της 
Χάγης, εφόσον φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης «APOSTILLE», 
στην περίπτωση που προέρχονται από Αρχή χώρας συμβεβλημένης στη Σύμ-
βαση αυτή.
Η επίσημη μετάφραση των ιδιωτικών εγγράφων πραγματοποιείται όταν αυτά 
φέρουν επικύρωση ή θεώρηση. Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές δύνανται να 
μεταφράζουν και ανεπικύρωτα ή αθεώρητα ή ανυπόγραφα ή μηχανογραφημένα 
ιδιωτικά έγγραφα, η μετάφραση των οποίων δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση.
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ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΜΟΛΥΒΙΟΥ 
ΕΥΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΝΟΥ 

Μ
ια φορά κι έναν καιρό, ήταν 
ένα μικρό μολύβι που του 
άρεσε να ζωγραφίζει και να 
κάνει αστείες γκριμάτσες 

στα πρόσωπα των παιδιών.
Ήταν ένα μολύβι διαφορετικό από τα 
άλλα, ίσως να ήταν μαγικό. Κάθε βράδυ 
ξυπνούσε, λοιπόν, σαν από χειμερία 
νάρκη κι άρχιζε μαζί με τις νερομπογιές 
να σχεδιαζουν δρόμους και πολιτείες και 
νησιά μακρινά σαν την Ιθάκη.
Έφτιαχναν πόλεις και ανθρώπους χαρού-
μενους και ο καθένας ξεχώριζε για πράγ-
ματα εντελώς πρωτότυπα. Άλλος για τα 
κίτρινα γυαλιά του, άλλος για το μπλε 
καπέλο του κι αλλος για το κομπολόι του 
από κεχριμπάρι.
Το μαγικό μολύβι έδινε σχήμα και μέγε-
θος, όπως αυτό θεωρούσε την ευτυ-
χία. Έτσι, οι πόλεις ήταν γεμάτες δέντρα 
και λουλούδια, τα παιδιά μπορούσαν 
να παίζουν από το πρωί μέχρι τη δύση 
του ήλιου.Όλα ήταν όμορφα κι έμοια-
ζαν απλά στη χώρα του Μαγικού Μολυ-
βιού. Καμία γόμα δεν υπήρχε, τα όνειρα 
έπαιρναν αμέσως σάρκα ακι οστά, όλοι 
ήταν ίσοι και ασφαλείς. Ήταν ευτυχισμέ-
νοι, με το χαμόγελο στα χείλη και ένα 
ζωντανό βλέμμα στα μάτια.
Οι ακτίνες του ηλίου μπήκαν από τις 
κατεβασμένες γρύλιες:
- Γρήγορα, γρήγορα, είπαν οι ξυλομπο-
γιές, έρχεται ο ήλιος!
Η είδηση απλώθηκε σε όλη τη βιτρίνα. 
Οι πλαστελίνες κύλισαν στα κουτιά τους, 
οι μαρκαδόροι φορέσαν τα καπάκια τους 
και μπήκαν στις θήκες τους.
Το βιβλιοπωλείο άνοιξε και οι υπάλλη-
λοι μπαίνοντας ξαφνιάστηκαν στη θέα 
που αντίκρυσαν. Σκόρπιες ζωγραφι-
σμένες σελίδες με ολόκληρες πολιτείες 
και χωριά, άνθρωποι και σκυλιά και 
γάτες να κυνηγιούνται, κι άλλες σελί-
δες ζωγραφισμένες κι αυτές με γάτες να 
ψάχνουν τα σκουπίδια για κάνα ψαρο-
κόκκαλο.
- Κοιταξτε εδώ, είπε η Σοφία, πού βρέ-
θηκαν αυτές οι ζωγραφιές; Έχουμε 
καποιο βιβλιο με τη συγκεκριμένη εικο-
νογράφηση;
- Θα το ψάξω, απάντησε ο Θωμας, αν 
και τωρα είναι μαλλον διαλυμένο. Είχαμε 
καμια πλημμυρα στην αποθηκη;
- Καλοκαίρι έχουμε, για ποιες πλημμυ-
ρες μιλας; είπε η Κατερινα.
- Έρχεται κόσμος, τους διέκοψε ο κυρ 
Αργύρης ο βιβλιοπώλης. Στις δουλειες 
σας!
Η κουβέντα σταμάτησε. Όλοι πήγαν στο 
πόστο τους. Κόσμος έμπαινε κι έβγαινε 
στο βιβλιοπωλείο. Άλλοι έψαχναν για 

σχολικά είδη, άλλοι για βιβλία λογο-
τεχνίας. Ο Θωμάς τούς εξυπηρετήσε 
όλους. Γνώριζε απέξω κι ανακατωτά το 
βιβλιοπωλείο.
- Παππού, χρειάζομαι τετράδια και 
μολύβια, είπε το μικρό αγόρι στον ηλικι-
ωμένο άντρα. 
Ο μικρός έμοιαζε να θέλει να αγορά-
σει όλο το μαγαζί. Αλλά ο ηλικιωμένος 
άντρας ήταν συγκρατημένος.
- Γιαννάκη, θα παρουμε μόνο τα ανα-
γκαία.
- Καλά, παππού. Θα πάρω ένα μολύβι, 
είπε ο μικρός και με μια κίνηση πήρε το 
μαγικό μολύβι από τη βιτρίνα. Πήρε και 
δύο πλαστελίνες, μία πράσινη και μία 
μπλε,  και πήγαν προς το ταμείο.
- Καλό ταξίδι, φίλε μας, ψιθύρισαν τα 
μολύβια στο μαγικό μολύβι. Ελπίζουμε 
εκεί που θα πας, να φτιάχνεις ευτυχισμέ-
νους κόσμους!
Η Σοφία έβαλε τα πράγματα σε μια πλα-
στική σακούλα. Παππούς και εγγονός 
πήραν τα σχολικά και πήραν το δρόμο 
της επιστροφής .Φτάνοντας σπίτι, ο Γιαν-
νάκης έτρεξε στο δωμάτιο και άδειασε 
το περιεχόμενο της τσάντας στο κρεβ-
βάτι του. Τα τετράδια, τις πλαστελίνες 
και τις νερομπογιές τα τακτοποιήσε στο 
πρώτο ράφι του γραφείου του. Καθώς 
έβαζε τους χάρακες στο δεύτερο ράφι, η 
ματιά του έπεσε πάνω στο μολύβι. 
- Επιτέλους σε βρήκα! Έλα να κανουμε 
την ορθογραφία για το σχολείο.
Ο Γιαννάκης πήρε το τετράδιο που η 
δασκάλα τού είχε γραψει τις λέξεις που 
έπρεπε να αντιγράψει: λιμάνι, ουρανός, 
τόπι.
- Πανεύκολες είναι οι λέξεις, είπε το 
μικρό αγόρι.
Ο Γιαννάκης πήρε το μολύβι του κι 
άρχισε να γράφει στο πρόχειρο τετρά-
διο...
- Μα τους δεινόσαυρους! Παππού, παπ-
πού, έλα να δεις! Το μολύβι δε γράφει.
Ο παππούς Επαμεινώνδας αφήσε την 
πίπα του και πήγε στο δωμάτιο του εγγο-
νού του.
- Παππού, το μολύβι δε γράφει, είπε 
ο Γιαννάκης και πήρε ένα λευκό χαρτί. 
Προσπάθησε να γράψει τη λέξη λι - μά 
- νι, αλλά τίποτα! Το χαρτί παρέμενε 
άσπρο.
- Περίεργο, είπε ο παππούς ξύνοντας το 
κεφάλι του. Δε γράφει. Για πίεσέ το και 
προσπαθησε να γράψεις ξανά...
Ο Γιαννάκης προσπάθησε να γράψει μία 
άλλη λέξη: ου - ρα - νός.Τίποτα. Το χαρτί 
παρέμενε λευκό. 
- Μα τις μπίλιες! Το μολύβι ειναι ελαττω-
ματικό. Δε γράφει!

- Αγόρι μου, μη στενοχωριέσαι, θα πάμε 
να πάρουμε άλλο. Θα σου αγοράσω ένα 
άλλο με γόμα.
- Ναι αγόρι μου, μην ανησυχείς, θα σου 
πάρει άλλο μολύβι ο παππούς, είπε και 
η μητέρα του που τον βρήκε αναστατω-
μένο.
- Ευχαριστώ, μαμά και παππού! Τέλει-
ααα!
- Άντε να παίξεις λίγο πριν κοιμηθείς!
Ο Γιαννάκης με τις πλαστελίνες έπλαθε 
στρατιώτες όταν άκουσε θόρυβο στο 
δωμάτιό του. Κάτι σαν κλάμα. Εριξε μια 
ματιά στο δωμάτιο. Τίποτα!
- Μα τις σαπουνόφουσκες! Ποιος κλαίει;
Είδε το χαλασμένο μολύβι να γράφει 
πάνω στο λευκό χαρτί .
- Εγώ!
- Το μιλύβι μού μιλάει ή μάλλον μού γρά-
φει;
Το μολύβι έγραφε... «Είμαι ένα μαγικό 
μολύβι κι εσύ με κατηγόρησες ότι είμαι 
ελαττωματικό. Με πίεζες και με πονού-
σες με τα δάχτυλά σου. Γράφω μόνο 
σε έκτακτη ανάγκη. Τις περισσότερες 
φορές σχεδιάζω ωραία πράγματα. Σχε-
διάδω την αρμονία. Σχεδιάζω την επιτυ-
χία. Σχεδιάζω την ευχαρίστηση, όποια 
κι αν είναι αυτή  για τους ανθρώπους. 
Ζωγραφίζω τις νερομπογιές, τους μαρ-
καδόρους. Ζωγραφίζουμε την όμορφη 
πολιτεία με ευτυχισμένους ανθρώπους. 
Φτιάχνω χαμόγελα στα πρόσωπα των 
παιδιών!
- Είσαι πραγματικά ένα μαγικό μολύβι, 
είπε ο Γιαννάκης. Ξέρεις να σχεδιάζεις, 

να ζωγραφίζεις τόσο όμορφα, αλλά 
είσαι και ένα σοφό μολύβι! Γνωρίζεις 
τόσα πράγματα! Αλήθεια, γνωρίζεις την 
ευτυχία;
- Φυσικά! Θα σου μάθω τον τρόπο να 
είσαι χαρούμενος. Θα σου δείξω το 
δρόμο για τη χώρα της ευτυχισμένης 
ζωγραφιάς!
- Αλήθεια; Μπορώ να πάρω τους φίλους 
μου, την οικογένειά μου μαζί μου;
- Φυσικά! Σκέψου ένα μέρος, βάλε μέσα 
εκεί την οικογένειά σου, τους φίλους 
σου, ακούμπησε στην ξύλινη πλάτη μου 
κι εγώ θα σε οδηγήσω εκεί. Άρχισε να 
σκέφτεσαι την οικογένειά σου ευτυχι-
σμένη, όπως και τους φίλους σου. Εγώ 
και οι μαρκαδόροι γνωρίζουμε. Αυτή 
η χώρα υπάρχει στην καρδιά μας. Στην 
καρδιά του κάθε πινέλου, στην καρδιά 
του κάθε μαρκαδόρου, στην καρδιά της 
κάθε νερομπογιάς. Είναι το σπίτι μας! 
Το μαγικό μολύβι συνέχισε να γράφει, 
να γράφει, μέχρι που ο ήλιος άρχισε να 
ζεσταίνει τη γη. 
Ο Γιαννάκης είχε κλείσει τα μάτια του 
πάνω από το τετράδιό του.
Έτσι τον βρήκε το πρωί η μητέρα του: 
σκυμμένο πάνω στο τετράδιό του. Είχε 
γράψει πάνω από εκατό φορές: 
Η ευτυχία είναι μέσα μας!
Η ευτυχία είναι μέσα μας!
Η ευτυχία είνα μέσα μας!
Στα χέρια του κρατούσε ακόμη σφιχτά το 
μαγικό μολύβι!
 

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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Σταυρός καί ἐπανάσταση

Τό μῆνα τοῦτον γιορτάΖουμε τήν 
γιορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ. Πρόκειται γιά ἕνα ἁπλό 
γεγονός. Στά Ἱεροσόλυμα κατά 

τή διάρκεια τῆς γιορτῆς τῶν Ἐγκαινίων 
τοῦ μεγάλου Ναοῦ τῆς ̓ Αναστάσεως, πού 
ἔκτισε ὁ Μ. Κωνσταντῖνος, ὑψωνόταν καί 
ὁ Σταυρός, πάνω στόν ὁποῖο σταυρώθηκε 
ὁ Κύριος Ἰησοῦς, γιά νά τόν προσκυνοῦν οἱ 
πιστοί. Ἡ προσκύνηση τοῦ Σταυροῦ ἐκτό-
πισε τήν κύρια γιορτή τῶν ἐγκαινίων τοῦ 
Ναοῦ καί ἔμεινε σάν κύρια γιορτή. Από 
τότε γιορτάκεται σ᾽ ὁλόκληρη τήν ὀρθό-
δοξη Οἰκουμένη.
Πέρα ὅμως ἀπό τό ἱστορικό καί λειτουρ-
γικό αὐτό πλαίσιο βρίσκεται ἕνα οὐσια-
στικό γεγονός γιά μᾶς τούς χριστιανούς 
καί γιά ὅλο τόν κόσμο. Ο Σταυρός τοῦ Χρι-
στοῦ δείχνει τό βασικό χαρακτηριστικό 
γνώρισμα τῶν Χριστιανῶν. Τό ἀγωνιστικό 
καί ἐπαναστατικό φρόνημα πού κυριαρχεῖ 
ἀπ᾽ ἄκρη σ̓  ἄκρη στόν ὀρθόδοξο χῶρο.
Ὁ Χριστός δέν συμβιβάστηκε μέ τίς δυνά-
μεις τοῦ κόσμου τούτου καί τίς ἐξουσίες 
του. Δέν φοβήθηκε οὔτε τήν πανίσχυρη 
ρωμαϊκή ἐξουσία οὔτε τό θρησκευτικό 
κατεστημένο τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ. Ἄφησε τήν 
κακία συνταιριασμένη μέ τήν κοσμική 
δύναμη νά ξεχυθεῖ ἐπάνω του καί τελικά 
νά καταργηθεῖ, ἀφοῦ ὁ Χριστός μέ τόν 
Σταυρό του ἐνίκησε καί τήν ἁμαρτία καί 
τόν θάνατο. Στή συνέχεια οἱ ̓Απόστολοι, οἱ 
μάρτυρες κι ὅλοι οἱ ἅγιοι εἶχαν σάν κύριο 
γνώρισμά τους τόν ἡρωισμό καί τή μαχη-
τικότητα, πού τούς ἔκανε νά μή φοβοῦνται 
καί νά μή συμβιβάκονται μέ τή δύναμη 
τοῦ κακοῦ. Μποροῦμε νά ποῦμε, χωρίς 
κανένα δισταγμό, ὅτι ὁ Σταυρός τοῦ Χρι-
στοῦ ἀποτελεῖ τήν ἀφετηρία μιᾶς παγκό-
σμιας καί μοναδικῆς ἐπαναστάσεως, πού 
κρατάει μέχρι σήμερα καί χαρακτηρίzει 
τή Ζωή ὅλων τῶν πραγματικά πιστῶν. Μιά 
ἐπανάσταση πού ξεκινάει ἀπό τήν καρδιά 
τοῦ κάθε πιστοῦ, γιά νά μή συμβιβαστεῖ μέ 

τίς ἐπιθυμίες τῆς καλοπέρασης, τοῦ βολέ-
ματος καί τοῦ ὁποιουδήποτε πάθους. 
Πού τόν κρατάει ἄγρυπνο καί τόν ὁδη-
γεῖ στήν πραγματική ἐλευθερία ἀπό κάθε 
ἀνάγκη. Κι ὅταν κάποιος εἶναι ἐλεύθε-
ρος ἀπό κάθε ἀνάγκη δέν φοβᾶται μήπως 
γίνει φτωχός. Ὅποιος Ζεῖ ἑνωμένος μέ 
τόν Χριστό δέν φοβᾶται κανένα θάνατο. 
Κι ὅποιος εἶναι πραγματικά ἐλεύθερος 
δέ φοβᾶται καμμιά φυλακή. Κι ὅταν ἀγα-
πάει μ᾽ ὅλη του τή καρδιά, δέν φοβᾶται τό 
μῖσος.
Δέν συμβιβάκεται μέ καμμιά ἐξουσία 
τοῦ κόσμου τούτου, ὅσο καλή ἤ κακή κι 
ἄν εἶναι. Πολεμάει κι ἀγωνίzεται γιά τήν 
ἐλευθερία καί τήν κατάργηση κάθε δου-
λείας καί τυραννίας. Βλέπει τόν κατα-
πιεχόμενο σάν ἀδελφό του, σάν τόν ἴδιο 
τόν Θεό του καί δέν μπορεῖ νά τόν βλέ-
πει νά τυραννιέται, γιατί δέν τόν θεωρεῖ 
σάν κάποιον ἄλλο, ἀλλά σάν τόν ἴδιο τόν 
ἑαυτό του, σάν τήν ἴδια τή σάρκα του.
Αὐτή ἡ αἴσθηση κι αὐτό τό φρόνημα 
κάνουν τόν ἀληθινά ὀρθόδοξο ἕναν ἀσυμ-
βίβαστο ἐπαναστάτη, πού δέν σκοτώνει, 
μά πού ἀγαπάει. Πού δέν κομματιάΖει τούς 
ἄλλους, δέν τούς διαιρεῖ, ἀλλά τούς ἑνώ-
νει ὅλους καί ἐργάχεται ἀσταμάτητα γιά 
νά γίνουμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἕνα.
Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός ἀπεχθάνεται τήν 
ἀτομική σωτηρία (μόνος του οὔτε στόν 
παράδεισο δέν θέλει νά βρεθεῖ) καί φτάνει 
στό σημεῖο νά προιμάει τόν δικό του αἰώ-
νιο χωρισμό ἀπό τόν Χριστό, προκειμένου 
νά σωθοῦν οἱ ἄλλοι (᾿Απ. Παῦλος).
Αὐτό τό φρόνημα κι αὐτή τήν ἐπαναστα-
τικότητα ποῦ ἀλλοῦ μπορεῖ νά τά βρεῖ 
κανείς;
Αὐτό τό μήνυμα μᾶς στέλνει ὁ Σταυρός τοῦ 
Χριστοῦ. Καί εἶναι ἀνάγκη νά τό προσέ-
ξουμε ὅλοι· ἰδιαίτερα οἱ χριστιανοί. Γιατί 
κινδυνεύουμε νά συμβιβαστοῦμε μέ τό 
πνεῦμα τοῦ κόσμου τούτου καί τοῦ εὐδαι-
μονισμοῦ.

Dear Neighbours,
I would like to share with you some developments related to the Ontario 
Association of Optometrists' (OAO) decision to decline the opportunity to 
proceed with further mediation:  
Our government has made every possible effort to lay the foundation for a 
long-term relationship with the Ontario Association of Optometrists. This 
includes engaging with a third-party mediator to assist us in reaching an 
agreement and offering a one-time lump sum payment of $39 million, as 
well as an immediate OHIP fee increase. This represents a significant and 
sustainable increase in today’s highly-constrained fiscal environment.
While we had hoped that these discussions would lead to a positive outcome, 
we are extremely disappointed in the OAO’s decision to decline to resume 
mediation, as well as the OAO’s encouragement of Ontario’s optometrists 
to withdraw services, starting on Sept. 1st, that many vulnerable Ontarians 
rely on. To do so as Ontario faces the fourth wave of the pandemic is 
unconscionable.
The mediator left the parties this weekend with a standing invitation to 
resume mediation. The ministry has accepted the mediator’s conditions 
and communicated its continued willingness to return to mediation, and is 
ready, willing, and able to do just that. Despite the OAO saying they are at the 
table, it’s unclear what table they are sitting at given they have declined the 
mediator’s conditions. We await a change of heart from the OAO.
I want to be clear that our government will continue to fund these optometry 
services through OHIP. Any decision to withdraw services is the decision of 
individual optometrists. The College of Optometrists of Ontario has made 
clear that if an individual optometrist decides to withhold care from a patient, 
they are expected to take steps to ensure the patient can continue to receive 
appropriate care.
Our goal remains to arrive at a solution that would support the province’s 
2,500 optometrists in delivering high-quality care for patients, both now and 
in the future. Our government’s offer is an extremely fair and reasonable one, 
and we urge the OAO to stop withholding care from patients and commit to 
reaching an agreement today.
In conclusion, The Ministry of Health stands ready to continue meaningful and 
productive discussions with Ontario’s optometrists to ensure Ontarians can 
continue to access the high-quality eye health and vision care services they 
deserve.

Aris Babikian, MPP
Suite 207, 4002 Sheppard Ave. E
Scarborough, ON M1S 1S6
Aris.babikianco@pc.ola.org
Tel    416-297-6568    Fax   416-297-4962  

Ontario Association of Optometrists 
and our Seniors Eye Care  

“Since day one, our government has been hard 
at work ensuring that patients have access to 

the care they need — when they need it.”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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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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Ο
λοκληρώθηκαν πρόσφατα οι εργα-
σίες της 44ης συνόδου της Επιτρο-
πής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO υπό τη σκιά της απόφασης 

για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας και της Νέας 
Μονής της Χώρας σε μουσουλμανικά τεμένη.
Από το έτος 2016, η ανάγνωση του Κορανίου 
εντός της Αγίας Σοφίας και η συγκέντρωση 
πιστών στον περιβάλλοντα χώρο ήταν ο προπο-
μπός της «άλωσης» του μνημείου.
Παρά τις πολυάριθμες διεθνείς αντιδράσεις, η 
UNESCO δεν τοποθετήθηκε δημόσια με κάποια 
δήλωση ή σύσταση, γεγονός που εκτιμήθηκε 
προφανώς από την τουρκική πλευρά ως σιω-
πηρή ανοχή.
Μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
της Τουρκίας (Ιούλιος 2020) και την ανακοίνωση 
ότι θα μετατραπεί και η Νέα Μονή της Χώρας σε 
μουσουλμανικό τέμενος, η UNESCO κινητοποι-
ήθηκε με τη δημοσίευση αυστηρών δηλώσεων 
και την αποστολή εμπειρογνώμονα για τη διε-
νέργεια αυτοψίας στα μνημεία.
Ο εκπρόσωπος της UNESCO συναντήθηκε και 
με μέλη της Εθνικής Επιτροπής της Τουρκίας για 
το ICOMOS (μη κυβερνητική οργάνωση, θεσμο-
θετημένος σύμβουλος της Επιτροπής Παγκό-
σμιας Κληρονομιάς), τα οποία διατύπωσαν επι-
φυλάξεις για τις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις στα 
μνημεία. Πρότειναν μια ολιστική προσέγγιση με 
την υιοθέτηση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου 

για όλη τη ζώνη της Αγίας Σοφίας και της Νέας 
Μονής της Χώρας. (H εν λόγω επιτροπή δεν κλή-
θηκε από τις τουρκικές αρχές, αν και ο πρόεδρός 
της είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής της 
Τουρκίας για την Αγία Σοφία).
Η έννοια «εξαιρετική οικουμενική αξία», πυρή-
νας της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς, 
έχει διασαφηνιστεί με τη θέσπιση κριτηρίων και 
άλλων παραμέτρων (αυθεντικότητα, ακεραιό-
τητα) που πρέπει να πληρούν τα παγκόσμια μνη-
μεία με βάση τον Χάρτη της Βενετίας και άλλα 
κανονιστικά κείμενα για την προστασία της πολι-
τιστικής κληρονομιάς.
Στον ναό της Αγίας Σοφίας, τα παραπετάσματα 
που καλύπτουν τις ψηφιδωτές παραστάσεις, 
καθώς και η κάλυψη του παλαιού μαρμάρινου 
δαπέδου με χαλιά προσευχής θα επηρεάσουν 
την κατάσταση διατήρησής τους (δεν προηγή-
θηκε μελέτη για τα μέτρα ελέγχου της σχετικής 
υγρασίας). Εχουν τοποθετηθεί μακριές σειρές 
από ράφια για υποδήματα στον εσωνάρθηκα 
και υφασμάτινα καλύμματα στα νότια υπερώα 
για την απομόνωση του κεντρικού κλίτους, λόγω 
της παρουσίας των ψηφιδωτών.
Σύμφωνα με τον Χάρτη της Βενετίας, τα γλυ-
πτικά, ζωγραφικά ή διακοσμητικά στοιχεία θεω-
ρούνται αναπόσπαστα στοιχεία ενός μνημείου 
(άρθρο 8). Το Κείμενο της Νάρα επίσης διεύρυνε 
τα χαρακτηριστικά που τεκμηριώνουν την αυθε-
ντικότητα ενός μνημείου (χρήση και λειτουργία, 

άυλες αξίες).
Οι παρεμβάσεις αυτές προσβάλλουν την οπτική 
– αισθητική ακεραιότητα, τις ιστορικές και τις 
άυλες αξίες του μνημείου. Επιπλέον, η μη ελεγ-
χόμενη πρόσβαση καθημερινά στο μνημείο 
εγκυμονεί πρόσθετους κινδύνους για την προ-
στασία του.
Οι εργασίες στη Νέα Μονή της Χώρας δεν έχουν 
ολοκληρωθεί, οπότε δεν είναι δυνατή η χρήση 
της προς το παρόν ως τέμενος. Εχουν ήδη καλυ-
φθεί με πάνελ οι ψηφιδωτές παραστάσεις της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, του Ιησού Χριστού 
και της Παναγίας Βρεφοκρατούσας.
Ο διάκοσμος του μνημείου αποτελεί την κορυ-
φαία έκφραση της παλαιολόγειας τέχνης. Ο 
κορυφαίος καθηγητής Αουστερχατ διατύπωσε 
την άποψη ότι «Το μνημείο είναι ένα τρισδιά-
στατο έργο τέχνης» και για να αντιληφθεί 
κάποιος τη σπουδαιότητά του πρέπει να το δει 
ως σύνολο, ως έργο όπου η αρχιτεκτονική συνυ-
πάρχει με τα ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες.
Πώς θα μπορούσε να αμφισβητήσει κανείς ότι 
έχει ήδη αλλοιωθεί η εξαιρετική οικουμενική 
αξία των μνημείων αυτών και ο επισκέπτης θα 
βλέπει μόνο «ακρωτηριασμένα» παγκόσμια 
μνημεία;
Η UNESCO δεν εξέτασε ή δεν έχει εξετάσει 
ακόμα το θέμα ουσίας, που έγκειται στη συμ-
βατότητα της νέας χρήσης με τα κριτήρια και την 
αιτιολογία βάσει των οποίων τα μνημεία ανακη-
ρύχθηκαν Παγκόσμια Μνημεία: α) Εχουν συμπε-
ριληφθεί στις ιστορικές ζώνες της Κωνσταντι-
νούπολης, ως βυζαντινά μνημεία, με θεσμοθε-
τημένη χρήση ως μουσεία. Η Αγία Σοφία ανα-
γνωρίζεται ως κορυφαία δημιουργία της βυζα-
ντινής ναοδομίας με επιρροές στην ανατολική 
και δυτική τέχνη, β) τα μνημεία αντικατοπτρί-
ζουν πολλές ιστορικές/πολιτιστικές φάσεις ανά 
τους αιώνες.
Η αλλαγή της χρήσης σηματοδοτεί την προτε-
ραιότητα μιας φάσης έναντι των άλλων, γεγο-
νός που αντίκειται στο πνεύμα της Σύμβασης, 
ως προς την οικουμενικότητα της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και υποβαθμίζει τον διαθρησκευ-
τικό και διαπολιτισμικό διάλογο, πρόγραμμα 
«φάρος» της UNESCO.
Επιπροσθέτως, ο Χάρτης Burra (ICOMOS της 
Αυστραλίας – 2013) αναφέρει ότι η συντήρηση 
και η αποκατάσταση ενός μνημείου πρέπει να 
τεκμηριώνει και να λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυ-
χές των πολιτιστικών αξιών, χωρίς αδικαιολό-
γητη έμφαση σε οποιαδήποτε αξία εις βάρος 
άλλων (άρθρο 5.1).
Ο οθωμανικός χαρακτήρας της Αγίας Σοφίας 
έχει τονισθεί με την πρόσφατη ανακατασκευή 
του Μεντρεσέ (ιεροσπουδαστήριο), που είχε 
κατεδαφισθεί το 1936 (δεν είναι σαφές πότε 
χορηγήθηκε άδεια από την UNESCO, μάλλον 
εκ των υστέρων) με το αιτιολογικό ότι το κτί-
ριο αυτό θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του 
μουσείου και θα αντικαταστήσει τις πρόχειρες 
κατασκευές στον περιβάλλοντα χώρο του. Πρό-
σφατα όμως ανακοινώθηκε ότι θα στεγαστεί 
εκεί θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Φατίχ.
Η ανέγερση της ογκώδους αυτής κατασκευής, 

ΒΔ της Αγίας Σοφίας, προσβάλλει την ακεραιό-
τητά της και αντίκειται στις αρχές του Χάρτη της 
Βενετίας (η διατήρηση ενός μνημείου συνεπά-
γεται τη διατήρηση του άμεσου περιβάλλοντός 
του, στην κλίμακα του). Εχουμε καθήκον να απο-
κλείσουμε κάθε άλλη προσθήκη και αλλαγή που 
θα μπορούσε να διαφοροποιήσει τις σχέσεις 
των όγκων και των χρωμάτων – άρθρο 6).
Η απόφαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρο-
νομιάς της UNESCO κρίνεται ως «ήπια» (εκφρά-
ζει σοβαρή ανησυχία για τον ενδεχόμενο αντί-
κτυπο της αλλαγής της χρήσης στην εξαιρετική 
οικουμενική αξία των μνημείων και καλεί την 
Τουρκία να υποβάλει ενημερωμένη έκθεση για 
την κατάσταση διατήρησής τους προς εξέταση 
στην προσεχή σύνοδό της το 2022).
Ερωτήματα προκαλεί η υιοθέτηση της απόφα-
σης αυτής χωρίς συζήτηση ή παρέμβαση μελών 
της ως erga omnes partes. Σημειωτέον ότι συμ-
μετέχουν στην Επιτροπή χώρες της E.E. και του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και άλλες 
χώρες που «υψώνουν» το λάβαρο της Ορθο-
δοξίας.
Αντίθετα, η Επιτροπή απέρριψε εισήγηση της 
UNESCO, ύστερα από πολύωρη συζήτηση, για 
την εγγραφή της Βενετίας και της Λαχώρης στον 
κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε Κίν-
δυνο. (Πολλά συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν ότι 
η εγγραφή στον κατάλογο αυτό αποτελεί μομφή 
για το κράτος όπου βρίσκεται το μνημείο, ενώ 
η Σύμβαση προβλέπει τον μηχανισμό αυτό ως 
μοχλό για τη λήψη ενισχυμένων μέσων προστα-
σίας τους).
Θεωρείται σκόπιμο να εξετασθεί η δυνατότητα 
υλοποίησης των παρακάτω προτάσεων:
1) Σύσταση διεθνούς διεπιστημονικής επιτρο-
πής ad hoc από την UNESCO δεδομένου ότι έχει 
προταθεί η σύνταξη ενός «Master plan» για τα 
μνημεία και η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονο-
μιάς κάλεσε την Τουρκία να συμμετάσχει σε διε-
θνή συνεργασία και διάλογο.
2) Εξέταση από την UNESCO της συμβατότητας 
της αλλαγής της χρήσης των δύο μνημείων με τα 
κριτήρια και αιτιολογικό της ανάδειξής τους ως 
Παγκόσμια Μνημεία.
3) Αποκατάσταση όλων των παρεμβάσεων 
μέχρι σήμερα που επηρεάζουν την εξαιρετική 
οικουμενική αξία των μνημείων.
4) Σύγκληση εκτάκτου συνόδου της Επιτροπής 
Παγκόσμιας Kληρονομιάς (προβλέπεται από τον 
κανονισμό λειτουργίας της) σε περίπτωση που 
συνεχισθούν οι μονομερείς ενέργειες της Τουρ-
κίας (υπάρχουν ενδείξεις ότι θα αποσπασθούν 
κινητά στοιχεία της Αγίας Σοφίας).
H Εθνική Επιτροπή του ICOMOS της Τουρκίας 
δήλωσε ότι «ο χαρακτήρας της Αγίας Σοφίας, ως 
αριστούργημα της τέχνης και της αρχιτεκτονικής 
του 6 μ.Χ. αιώνα, πρέπει να παραμείνει άθικτος, 
ώστε να συνεχίσει να μας εμπνέει, ως σύμβολο 
διαθρησκευτικού διαλόγου, φιλίας και παγκό-
σμιας ειρήνης».

 * Η κ. Ελένη Μεθοδίου είναι αρχαιολόγος, πρ. 
αντιπρόεδρος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κλη-
ρονομιάς της UNESCO.

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
της υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Αγία Σοφία, το χρονικό ενός
 προαναγγελθέντος θανάτου

ΓΡΑΦΕΙ Η ΕΛΕΝΗ ΜΕΘΟΔΙΟΥ
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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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Προσωπικές αναμνήσεις
από την γνωριμία του κ. Σταύρου Παχή

με τον Μίκη Θεοδωράκη
Μίκης Θεοδωράκης: Ένας θρύλος, 
ένας γίγαντας, ένας ανεπανάληπτος 
μουσικός, τεράστιος παγκοσμίως. 
Έχουν ειπωθεί πολλά γύρω από το 
όνομα του, αρνητικά και θετικά. Εγώ 
θέλω να σταθώ στο πως τον έζησα 
εγώ από κοντά με τα μάτια και τα 
αυτιά μου.

Τ
ον Μίκη τον γνώρισα το 1964 στην 
δεύτερη Πορεία Ειρήνης, ήταν 
πρόεδρος των Λαμπράκηδων, ό-
λοι γνωρίζουμε για τον Γρηγόρη 

τον Λαμπράκη, Βουλευτής της ΕΔΑ τότε 
και στέλεχος στο συμβούλιο της Διεθνούς 
Ύφεσης κι Ειρήνης. Ήταν γιατρός και πά-
ντα μπροστάρης σε όλους τους αγώνες 
στην Ελλάδα για την Δημοκρατία κι όχι 
μόνο. Δολοφονήθηκε στην Θεσσαλονίκη 
από το παρακράτος της δεξιάς με ανοχή 
του παλατιού και συγκεκριμένα της Βασί-
λισσας Φρειδερίκης.  Ο Λαμπράκης έγινε 
σύμβολο στους αγώνες του λαού μας για 
την απαλλαγή της χώρας από τα φασιστι-
κά κατάλοιπα. Είχε εκλεγεί Βουλευτής με 
το κόμμα της ΕΔΑ (Ενιαία Δημοκρατική 
Αριστερά).
Την άνοιξη του 1964 εγώ ήμουν 18 ετών 
κι έδωσα το παρών στην δεύτερη Πορεία 
Ειρήνης. Εγώ συμμετείχα στην πορεία 
από Μαραθώνα ως το Πεδίον του Άρεως 
, όπως και πολλά μέλη και φίλοι αριστε-
ροί της εποχής που δεν έχουν καμία σχέση 
με την ψευταριστερά του σημέρα (Τσί-
πρας-ΣΥΡΙΖΑ κλπ). Βέβαια πολλοί δεν τερ-
μάτισαν ποτέ στην αφετηρία εξαιτίας των 
συλλήψεων. Μεγάλη αστυνομοκρατία. 
Το απόγευμα είχαμε συγκέντρωση στο 
Πεδίον του Άρεως γύρω στις 8 το βράδυ. 
Έφτασε και τερμάτισε και η επιτροπή του 
αγώνα με επικεφαλής τον Μίκη. Εδώ δεν 
μπορώ να σας περιγράψω τι έγινε στο 
άκουσμα «Μαζί μας έχουμε τον Μίκη 
Θεοδωράκη» από τα μεγάφωνα, τα οποία 
να τραντάζονται από τον ήχο των ασμά-
των του Μίκη. Άλλοι έκλαιγαν, άλλοι χει-
ροκροτούσαν, φώναζαν συνθήματα ενα-
ντίον τα εξουσίας και του Παλατιού. Στιγ-
μές ανεπανάληπτες που τυπώθηκαν στην 
ψυχή μου για τους επόμενους αγώνες.
Την ίδια χρονιά εγώ έφυγα για Καναδά. 
2 Δεκεμβρίου 1964. Δυόμιση χρόνια 
μετά στην πατρίδα επιβλήθηκε η δικτατο-
ρία. Τις συνέπειες της συνέχειας τις γνω-
ρίζετε. Χιλιάδες αγωνιστές συλλαμβάνο-
νται, φυλακίζονται, βασανίζονται ή εξο-
ρίζονται. Μαζί τους κι ο Μίκης. Στο εξω-
τερικό ιδρύονται αντιδικτατορικές οργα-
νώσεις, όπως βέβαια και στο Τορόντο. 
Πολύ μεγάλη συμμετοχή αγωνιστών. Η 
οργάνωση μας λεγόταν «Ρήγας Φεραίος», 
καμία σχέση με τον Ρήγα των Αναθεωρη-
τών. Μιλάμε για μεγάλες κινητοποιήσεις 
εδώ. Διαμαρτυρίες παντού, σε προξενεία, 
καναδικούς οργανισμούς, παντού.

Ο Μίκης μετά από πιέσεις που ασκήθηκαν 
στην Χούντα αποφυλακίζεται και βγαίνει 
στο εξωτερικό. Δίνει αγώνες με συναυ-
λίες, πορείες κατά της Χούντας. Το ’68 
έγινε κι η διάσπαση του ΚΚΕ. Μια μερίδα 
αναθεωρητές οπορτουνιστές αυτοαποκα-
λούνται Κ.Κ. Εσωτερικού, ευρωκομμουνι-
στές. Το ΚΚΕ συνέχιζε τον αγώνα παντού.
Το 1973, την βραδιά που έγινε η εισβολή 
στο Πολυτεχνείο, ο Θεοδωράκης έδινε 
συναυλία στο Τορόντο στο Music Hall. 
Γινόταν χαμός. Στο βιβλίο που έχω γρά-
ψει αναφέρομαι λεπτομερώς για αυτή τη 
συναυλία. Με λίγα λόγια, όταν ανακοινώ-
θηκε η συναυλία του Μίκη τα εισιτήρια 
φύγανε σε μερικές ώρες. Γύρω του ’66 ή 
το ’67 κάποιοι είχαν διαδώσει πως έρχε-
ται ο Καζαντζίδης, τύπωσαν 3.500 εισιτή-
ρια και τα πούλησαν σε δυο μέρες. Ήταν 
κομπίνα, εμείς ακόμα περιμένουμε τον 
Στέλιο. Ο Μίκης κι ο Στέλιος τότε είχαν την 
ίδια απήχηση με τον Μίκη. Τότε συναντή-
θηκα για λίγο με τον Μίκη. Μεγάλη προ-
σωπικότητα στον ελληνισμό, αλλά και 
στους Καναδούς.
Με την πτώση της Χούντας το καλο-
καίρι του ’74, την προδοσία της Χούντας 
στο Κυπριακό, πάρα πολλοί αυτοεξόρι-
στοι επιστρέφουν  στην Ελλάδα, μαζί κι 
ο Μίκης, αλλά όπως και πολλά στελέχη 
και μέλη του ΚΚΕ.  Εγώ επισκέφθηκα 
την πατρίδα μετά από 10 χρόνια για δυο 
μήνες στις 23 Αυγούστου του 1974. Το ’77 
επιστρέφω στην Ελλάδα μόνιμα. Δούλευα 
ταξί στην Αθήνα.
Το 1978 στις δημοτικές εκλογές το 
ΚΚΕ κατέβασε τον Μίκη ως υποψήφιο 
Δήμαρχο της Αθήνας. Ο Μίκης συγκέ-
ντρωσε το 17%, έναν σεβαστό ποσο-
στό. Σε μια προεκλογική ομιλία του στο 
Παγκράτι, τον παρουσίασε ο Μάνος 
Κατράκης. Σε ένα πηγαδάκι ο Μάνος μας 
περιέγραψε τον χαρακτήρα του Μίκη ως 
αυθόρμητο, ανυπόμονο, δραστήριο και 
ανήσυχο, αλλά τίμιος και πως δεν έμπαινε 
σε καλούπι. 
Τον Μίκη τον συνάντησα πολλές φορές σε 
συναυλίες κι εκδηλώσεις. Ήταν πάντα έτσι 
δραστήριος, ενεργός κι ανήσυχος. Πάντα 
μιλούσε για ενότητα, αλλά η ενότητα με 
ακροδεξιούς και φασίστες δεν μπορεί να 
υπάρξει. Όσο για τους Συριζαίους και τον 
Τσίπρα; Αυτό που τους ενδιέφερε ήταν να 
διαλύσουν το ΚΚΕ.
Στο καλό Μίκη κι εμείς θα συνεχίζουμε 
τον αγώνα μέχρι να γυρίσει ο ήλιος, για 
μια Ελλάδα όπως την ονειρεύτηκες.

Τορόντο, 6 Σεπτεμβρίου 2021
Σταύρος Παχής
Μουσικός Παραγωγός

ΥΓ: Κάποτε ο Μίκης είχε πει πως Καζαντζί-
δης βγαίνει κάθε πέντε χιλιάδες χρόνια κι 
εγώ νομίζω πως Μίκης Θεοδωράκης βγαί-
νει κάθε δέκα χιλιάδες χρόνια!
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Τ
ο Οντάριο ανέφερε σχεδόν 800 νέα 
κρούσματα COVID-19 και 10 ακόμη 
θανάτους, καθώς μαθητές στις με-
γαλύτερες σχολικές επιτροπές της ε-

παρχίας επέστρεψαν στο σχολείο την Πέ-
μπτη.
Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι υγείας κατέ-
γραψαν σήμερα 798 νέα κρούσματα κορω-
νοϊού, σημαντική αύξηση από 554 την 
Τετάρτη, αλλά από 865 πριν από μια εβδο-

μάδα.
Μεταξύ αυτών των περιπτώσεων, 497 από 
αυτά τα άτομα δεν είναι εμβολιασμένα, 57 
είναι μερικώς εμβολιασμένα, 178 είναι πλή-
ρως εμβολιασμένα και 66 έχουν άγνωστη 
κατάσταση εμβολιασμού.
Οι επαρχιακοί υπάλληλοι υγείας επιβεβαί-
ωσαν 10 ακόμη θανάτους σήμερα, με επτά 
από αυτούς τους θανάτους να σημειώθηκαν 
πριν από περισσότερο από ένα μήνα.

798 κρούσματα στο Οντάριο την Πέμπτη, 
10 νέοι θάνατοι

Η 
αστυνομία του Τορόντο προει-
δοποιεί το κοινό για μια συνε-
χιζόμενη απάτη ηλεκτρονικού 
«ψαρέματος» που σχετίζεται με 

ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων.
Η αστυνομία λέει ότι η απάτη περιλαμβά-
νει άτομα που αναζητούν τη σελίδα σύνδε-
σης του λογαριασμού τους μέσω διαδικτυ-
ακών μηχανών αναζήτησης.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, όταν τα 
άτομα με κρυπτονόμισμα αποθηκευμένα 
σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα πραγμα-
τοποιούν μια αναζήτηση για να βρουν τη 
σελίδα σύνδεσης, συνάντησαν μια χορη-
γούμενη διαφήμιση που μοιάζει πολύ με 
την πραγματική σελίδα ανταλλαγής.
Όταν ο χρήστης πληκτρολογεί τις πληρο-
φορίες του στην πλαστή σελίδα, καταγρά-
φει στους απατεώνες τα στοιχεία σύνδε-
σης, λέει η αστυνομία.
Στη συνέχε ια, απαγορεύε ται σ τον 
χρήσ τη η πρόσβαση σ τη σε λίδα. 
«Σε  μ ια προσπάθε ια ανάκ τησης 
του λογαριασμού, ο χρήστης μπο-

ρεί να εισαγάγει απαντήσεις στις ερω-
τήσεις ανάκτησης του λογαριασμού 
του», ανέφερε η αστυνομία σε δελ-
τίο τύπου που εκδόθηκε την Τετάρτη. 
« Α υ τ έ ς  ο ι  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  χ ρ η -
σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  γ ι α  τ η  μ ε τ α -
φορά περιουσ ιακών σ τοιχε ίων.» 
Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να λάβουν 
τις κατάλληλες προφυλάξεις για την προ-
στασία των επενδύσεών τους.

Η αστυνομία του Τορόντο εξέδωσε 
προειδοποίηση για απάτη με 
κρυπτονομίσματα

Τ
ο Οντάριο ετοιμάζεται να ξεκινήσει 
ένα πρόγραμμα ψηφιακής αναγνώ-
ρισης τους επόμενους μήνες, πράγμα 
που σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν θα 

χρειάζεται πλέον να φέρουν φυσική άδεια ο-
δήγησης ή κάρτα υγείας.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το πρόγραμμα 
ψηφιακής αναγνώρισης του Οντάριο έχει 
προγραμματιστεί να ξεκινήσει στα τέλη του 
2021.
Την Τετάρτη, η επαρχία αποκάλυψε περισ-
σότερες πληροφορίες σχετικά με το πρό-
γραμμα, λέγοντας ότι θα είναι μια «βολική και 
εύκολη λύση αναγνώρισης» για τους κατοί-
κους του Οντάριο.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;
Οι κάτοικοι  θα μπορούν να έχουν μια ηλε-
κτρονική έκδοση της αξιόπιστης κρατικής 
τους ταυτότητας - όπως άδειες οδήγησης και 
κάρτες υγείας - που η κυβέρνηση λέει ότι θα 
είναι πιο ασφαλής.Το αναγνωριστικό σας θα 
αποθηκευτεί σε μια εφαρμογή ψηφιακού 
πορτοφολιού, η οποία θα είναι διαθέσιμη 
για λήψη σε smartphone και άλλες συσκευές, 
όπως tablet και φορητούς υπολογιστές.
Το ψηφιακό αναγνωριστικό θα επιτρέψει 
σε άτομα και επιχειρήσεις να αποδείξουν 
ποιοι είναι διαδικτυακά και αυτοπροσώπως. 
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η ψηφιακή ταυ-
τότητα θα προσφέρει μεγαλύτερη προστα-
σία προσωπικών δεδομένων στους χρήστες. 
«Για παράδειγμα, εάν πρέπει να δείξετε ότι 
είστε στην ηλικία της πλειοψηφίας, ο επαλη-
θευτής θα γνωρίζει μόνο ότι είστε άνω των 
18 ετών, όχι η ημερομηνία γέννησης ή η 
πραγματική ηλικία», λέει η κυβέρνηση.
Το ψηφιακό αναγνωριστικό δεν αποθηκεύ-
εται σε κεντρική βάση δεδομένων και απο-
θηκεύεται μόνο στη δική σας προσωπική 
κινητή συσκευή, η οποία μπορεί να απενερ-
γοποιηθεί εξ αποστάσεως σε περίπτωση 
κλοπής. Η κυβέρνηση λέει ότι η ψηφιακή 
ταυτότητα δεν είναι συσκευή παρακολούθη-
σης και δεν θα παρακολουθεί πού χρησιμο-
ποιήσατε την ταυτότητά σας.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ;
Οι Οντάριοι θα μπορούν να χρησιμοποι-
ούν την ψηφιακή τους ταυτότητα σε ένα ευρύ 
φάσμα τοποθεσιών.
Η κυβέρνηση λέει ότι «θα χρειαστούν χρόνια 
για να ξεκλειδώσει το πλήρες δυναμικό της 
ψηφιακής ταυτότητας», αλλά έχει παράσχει 
μια λίστα με τα μέρη που μπορούν να το χρη-
σιμοποιήσουν οι άνθρωποι όταν ξεκινήσει 
το πρόγραμμα.
Μερικές από τις ρυθμίσεις περιλαμβάνουν: 
-Πραγματοποίηση αγορών ευαίσθητων 
στην ηλικία (όπως λαχείο) 
-Παραλαβή ενός πακέτου στο ταχυδρομείο 
-Αίτηση για κρατική βοήθεια (όπως υποστή-
ριξη αναπηρίας) ή παροχές (όπως CERB ή EI) 
-Πρόσβαση και χρήση αρχείων εμβολια-
σμού 
-Ανοίξτε έναν τραπεζικό λογαριασμό 
-Κλείστε ιατρικό ραντεβού 
-Επισκεφθείτε έναν γιατρό 
-Αποκτήστε πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία 
στο διαδίκτυο 
-Πάρτε, ανανεώστε ή αντικαταστήστε την 
άδεια οδήγησης 
-Κάντε αίτηση, ανανεώστε ή αντικαταστήστε 
μια κάρτα υγείας 
-Ανανέωση ή αντικατάσταση αυτοκόλλητου 
πινακίδας κυκλοφορίας 
Ως επιχείρηση, η ψηφιακή ταυτότητα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για: 
-Προσλήψεις νέων υπαλλήλων 
-Απόδειξη επιχειρηματικής ταυτότητας ή 
επαλήθευση ταυτότητας άλλων επιχειρή-
σεων 
-Άνοιγμα επιχειρηματικών λογαριασμών 
-Αίτηση για δάνεια, επιχορηγήσεις, φορολο-
γικές πιστώσεις 
-Επαληθεύστε την ταυτότητα των πελατών
Η κυβέρνηση δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το 
πρόγραμμα ψηφιακής ταυτότητας. Όταν 
γίνει διαθέσιμο, οι χρήστες θα κατεβάσουν 
την εφαρμογή ψηφιακού πορτοφολιού του 
Οντάριο στην κινητή συσκευή ή τον υπολο-
γιστή τους.

Το Οντάριο θα ξεκινήσει το πρόγραμμα 
ψηφιακής ταυτότητας φέτος
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Lindsey Pelas :
H φαντασίωση εκατομμυρίων ανδρών

Είναι ηθοποιός, 
μοντέλο, social media 
influencer και η 
απόλυτη φαντασίωση 
εκατομμυρίων 
ανδρών στον 
κόσμο, καθώς 
διαθέτει απίστευτες 
καμπύλες, τις οποίες 
αποκαλύπτει με 
τον καλύτερο τρόπο 
στον προσωπικό 
λογαριασμό της στο 
Instagram.
O λόγος για την 
Lindsey Pelas, 
το καυτό μοντέλο 
από τη Λιουιζιάνα 
που σχεδόν σε 
καθημερινή βάση 
μοιράζει εγκεφαλικά 
στους σχεδόν 9 
εκατομμύρια 
οπαδούς της στο 
Instagram με 
τις αισθησιακές 
φωτογραφίες που 
ανεβάζει.
Για όσους δεν την 
γνωρίζουν ή δεν είναι 
φανατικοί αναγνώστες 
μας (γιατί όσοι είναι, 
την γνωρίζουν), η 
ξανθιά καλλονή είναι 
γνωστή για τρεις 
λόγους: ο πρώτος 
είναι η φωτογράφιση 
της ως κουνελάκι του 
Playboy, ο δεύτερος 
για το viral βίντεο που 
τη δείχνει να κάνει 
τζόκινγκ σε αργή 
κίνηση και ο τρίτος για 
το μεγάλο στήθος της.
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Δ
ε ν πρόλα-
βαν οι 19 
παίκτριες να 
μπουν σ τη 

βίλα και οι καυγάδες, 
οι κλίκες και οι κό-
ντρες ξεκίνησαν και 
όλα αυτά για τα μάτια 
του φετινού εργένη Α-
λέξη Παππά. 
Ο Παππάς επέλεξε ως 
πρώτο του ραντεβού 
τη Φένια, κάνοντας τις 
υπόλοιπες να σκάσουν 
από τη ζήλεια τους.
Η Φένια απόλαυσε το 
ρομαντικό ραντεβού 
με τον Αλέξη και περί-
μενε μέχρι το τέλος της 
βραδιάς για να πάρει 
το πολυπόθητο κόκ-
κινο τριαντάφυλλο.

Η Ζέτα παίζει την… 
φιλολογία στα δάκτυλα

Είναι 21, σπουδάζει στο Τμήμα 
Φιλολογίας του Καποδιστρια-
κού κι εκτός από τους συμφοι-
τητές της, την ακολουθούν κάτι 
παραπάνω από 43.000 άτομα 
στο Instagram.
Η Ζέτα Λεβογιάννη σε κάθε 
της εμφάνιση κάνει τα αμφι-
θέατρα να γεμίζουν και χωρίς 
υπερβολή πρέπει να αποτελεί 
την πιο σημαντική αιτία που 
κάποιος φοιτητής δεν λείπει 
ποτέ από το μάθημα αλλά και 
πάλι δεν μπορεί (ή δεν θέλει) να 
πάρει πτυχίο.

Nίκος Πολυδερόπουλος: 
Στα 24 μου με 
κυνηγούσαν μπράβοι

Ο ηθοποιός που έχει ξεχωρί-
σει στη σειρά του Alpha για 
τις υποκριτικές του ικανότητες 
μίλησε στο omikron και ανα-
φέρθηκε κυρίως στις δυσκο-
λίες που έχει αντιμετωπίσει 
στη ζωή του.
«Έκανα πράγματα που είχαν 
επικινδυνότητα, έμπλεξα με 
τέτοιου είδους ανθρώπους – 
ήμουνα ένας τρόπον τινά «αλή-
της». Είχα δική μου επιχείρηση 
από πολύ μικρή ηλικία, απ’ τα 
24 μου, χρώσταγα χρήματα, με 
κυνηγούσαν «μπράβοι»

Η Μαριέττα Μπαράκου μαγνη-
τίζει τα βλέμματα σε κάθε της 
εμφάνιση. Η μελαχρινή καλλονή 
διαθέτει έναν λογαριασμό στο 
Instagram με 117.000 followers 
και κάθε της post είναι ένας 
λόγος για παραλήρημα. Έχει τον 
τρόπο να να προκαλεί το ενδι-
αφέρον, ιδιαιτέρως του ανδρι-
κού κοινού. Άλλωστε οι πλού-
σιες καμπύλες της και ιδιαιτέρως 
το εντυπωσιακό στήθος της δεν 
μπορούν να κρυφτούν, ακόμη 
και όταν είναι ντυμένη. Πολύ δε 
περισσότερο με μικροσκοπικά 
μπικίνι.

The Bachelor: Επικά σχόλια 
στο Twitter για τον Παππά - Οι 
παλιές παίκτριες κράζουν

Δήμητρα Ματσούκα: 
Έσπασε το θερμόμετρο

Η Μαριέττα έχει 
τον τρόπο να… 
μαγνητίζει τα 
βλέμματα 

Π
ήγε σ την Μύκονο γ ια διακοπές 
και ε ίπε να γυρίσε ι και ένα βί-
ν τεο γ ια να προκαλέσει πανικό! 
Ο λόγος για το μοντέλο Μαριάν-

να που έχουμε γνωρίσει από την συμμε-
τοχή του σε βιν τεοκλίπ τραγουδιών γνω-
σ τών καλλιτεχνών όπως το Διαμάντ ι του 
Snik, το Νo Habla Espanol της Κατερίνα 

Στ ικούδη και το Στην Άκρη του Κόσμου 
του Γιάννη Γρόση.
Το γύρισμα έγινε ηστην πισίνα του ξενο-
δοχείου Blanc στον Ορνό. Φορώντας ένα 
μπικίνι που άφηνε λίγα στην φαντασία, η 
καλλονή με τα μακριά ξανθά μαλλιά προ-
έταξε τ ις καμπύλες ρης παίρνοντας καυτές 
πόζες και ανέβασε την θερμοκρασία!

Η Μαριάννα προκαλεί πανικό στη 
Μύκονο

Η 
Μαρία Μα -
τσούκα φωτο-
γραφίζει την α-
δερφή της, Δή-

μητρα, και το αποτέλε-
σμα είναι εντυπωσιακό.
Οι αδερφές Δήμητρα και 
Μαρία Ματσούκα είναι 
πολύ δεμένες και αυτό 
φαίνεται και από τους 
λογαριασμούς τους στο 
Instagram.
Η Μαρία που έγινε και 
μαμά για πρώτη φορά 
φέρνοντας στον κόσμο 
ένα αγόρι, είναι και σχε-
διάστρια και τα πρωτό-
τυπα μαγιό που φτιά-
χνει δοκιμάζει πρώτη η 
Δήμητρα Ματσούκα.
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Η 
Τζόρτζια Έλεν-
γουντ μπορεί να 
μην πήρε μετάλλιο 
στο Τόκιο, αλλά έ-

κλεψε την παράσταση.
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Τόκιο η Τζόρτζια Έλεν-
γουντ ήταν μόλις εικοστή, 
αλλά η Καναδέζα επταθλή-
τρια κέρδισε τις εντυπώσεις 
και τα ανδρικά βλέμματα.

Ο 
Ντάνιελ Ράντκλιφ 
ξεκίνησε την κα-
ριέρα του στην 
υποκριτική στην 

τρυφερή ηλικία των 12 ε-
τών. Ο πρωταγωνιστής του 
«Harry Potter» σε πρόσφα-
τή του συνέντευξη στο «Off 
Camera», αποκάλυψε πως 
είχε προβλήματα με το αλ-
κοόλ στην αρχή της καριέ-
ρας του.
«Η δημοσιότητα ήταν κάτι 
που συνε ιδητοποίησα 
προς τα τέλη της εφηβείας 
μου, πήγαινα σε μέρη για 
πρώτη φορά και ένιωθα ότι 
με παρακολουθούν. Για να 
ξεπεράσω το ότι με παρα-
κολουθούν… έπινα αλκοόλ! 
Όμως όταν μεθούσα, συνει-
δητοποιούσα ότι με κοιτά-
ζουν ακόμη περισσότερο, 
οπότε τότε σκεφτόμουν ότι 
πρέπει να πιώ και άλλο προ-
κειμένου να τους αγνοήσω! 
Το να έρθεις αντιμέτωπος 
με τα φυσιολογικά συναι-
σθήματα, μπορεί να είναι 
κάτι πολύ δύσκολο για ένα 
νεαρό star…», είπε χαρακτη-
ριστικά.

Ντάνιελ Ράντκλιφ: Έγινε αλκοολικός 
για να διαχειριστεί τη δημοσιότητα

Η 
πανέμορ-
φη Αλίκα 
Σμιν τ , α-
θ λ ή τ ρ ι α 

των 400 μέτρων και 
γυμνάστρια της Ντόρ-
τμουντ, απολαμβάνει 
τις διακοπές της στην 
Ελούντα.
Στην Ελούν τα βρί-
σκεται για διακοπές η 
Αλίκα Σμιντ. Η αθλή-
τρια 400μ. από τη Γερ-
μανία, που εκπροσώ-
πησε και τη χώρα της 
σ τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Τόκιο ως 
μέλος της ομάδας 4×400, 
έγινε ευρύτερα γνωστή 
από τη συνεργασία της 
με τη Ντόρτμουντ ανεβά-
ζοντας σειρά από βίντεο 
προπόνησης και… ανα-
μετρήσεων με ποδοσφαι-
ριστές της ομάδας.

Η Τζόρτζια Έλενγουντ κάνει 
πιο ωραίο το έπταθλο

Η σούπερ σέξι φωτογράφιση Η σούπερ σέξι φωτογράφιση 
της Rihanna για τη νέα σειρά της Rihanna για τη νέα σειρά 

εσωρούχων τηςεσωρούχων της

Η 
Rihanna έκανε μια άκρως α-
ποκαλυπτική καμπάνια για 
την προώθηση της νέας σει-
ράς εσωρούχων της, Savage X 

Fenty.
Μπορε ί  να έ χε ι  καιρό να βγάλε ι 
κάποιο hit, αλλά η Rihanna συνεχί-
ζει να μεγαλώνει την περιουσία της 

(που έχει ξεπεράσει το 1 δισ. δολά-
ρια σύμφωνα με το Forbes). Πώς; 
Με την ε ταιρε ία καλ λυν τ ικών και 
ρούχων που διατηρεί. Η 33χρονη 
ποπ σ ταρ διαφημίζει τη νέα σειρά 
σέξι εσωρούχων της Savage X Fenty 
με αποκαλυπτικές εμφανίσεις.

H σέξι γυμνάστρια της Ντόρτμουντ 
κάνει διακοπές στην Ελούντα
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SUDOKU

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
Σημαντική είναι η νέα εβδομάδα για το 
ζώδιο σου αγαπητέ μου Κριέ, στην πορεία 
της μπορείς μέσω των επαφών και των 
γνωριμιών σου να δεχθείς σημαντικές 
ευκαιρίες που θα προάγουν την επαγγελ-
ματική σου εξέλιξη, ενώ σου δίνεται και η 
δυνατότητα επιτυχίας των στόχων σου! Ο 
Άρης ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στο 
ζώδιο σου και μπαίνεις σε μία εποχή που 
είναι σημαντικό να επαναπροσδιορίσεις 
την δράση σου και τα μετέπειτα βήματά 
σου!

ΤΑΥΡΟΣ
Η εβδομάδα που ξεκινά είναι αισιόδοξη, 
χαρούμενη αλλά έχει και ευκαιρίες για να 
μπορέσεις να πας την ζωή σου ένα βήμα 
παρακάτω φίλε μου Ταύρε. Το τρίγωνο 
Ήλιου – Δία, προσφέρει τις ευκαιρίες για 
μία νέα αισθηματική γνωριμία ή για ένα νέο 
δημιουργικό σχέδιο. Κάποιες ειδήσεις που 
λαμβάνεις μέσα στις επόμενες μέρες κρίνο-
νται άκρως ικανοποιητικές.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Μία νέα εβδομάδα ανοίγεται μπροστά σου 
και όλα κυλούν ανεμπόδιστα αυτή τη φορά 
... Το τρίγωνο Ήλιου – Δία, σε βοηθά 
να βρίσκεσαι σε μία πολύ καλή 
ψυχολογική κατάσταση, να 
αφήνεις πίσω σου ιστορίες 
που σε πίκραναν, ενώ θα 
υπάρχουν και κάποια 
χαρμόσυνα νέα που 
θα αφορούν τα οικονο-
μικά σου! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Έχεις περάσει πολλές 
δυσκολίες το τελευταίο 
διάστημα όμως η εβδομάδα 
που ανοίγεται μπροστά σου είναι 
θετική, ελπιδοφόρα και έχει την ανανέωσή 
της αγαπημένε μου Καρκίνε! Το τρίγωνο 
Ήλιου – Δία, σε ευνοεί ιδιαίτερα για νέες 
γνωριμίες, για ευκαιρίες μέσω των επαφών 
σου και των ανθρώπων που συναναστρέ-
φεσαι, ενώ δεν λείπουν οι ειδήσεις και οι 
προτάσεις που σε κάνουν να νιώθεις λίγο 
πιο τυχερός!

ΛΕΩΝ
Εβδομάδα λάμψης, γοητείας αλλά και επαγ-
γελματικής επιτυχίας αναμένεται για σένα φίλε 
μου Λέοντα. Η Αφροδίτη έχει περάσει στο 
ζώδιο σου και έλκεις σαν μαγνήτης ότι έχει 
βάλει στο μάτι. Συνάμα το τρίγωνο Ήλιου – Δία, 
ανοίγει σπουδαίες ευκαιρίες που θα σε βοηθή-
σουν στην βελτίωση την επαγγελματική και την 
οικονομική!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Μία τυχερή εβδομάδα για τα αισθηματικά 
σου ξεκινά με το τρίγωνο Ήλιου – Δία να 
βάζει το χεράκι του για να ανοίξει επιτέ-
λους τον ερωτικό σου τομέα προσφέρο-
ντας χαρά, ικανοποίηση και στιγμές που 
θα σου μείνουν αλησμόνητες. Συγκράτησε 
μόνο τα πάθη, τη ζήλεια και την απόλυτη 
συμπεριφορά. Η δημιουργικότητά σου 
είναι το κλειδί της επιτυχίας σου!

ΖΥΓΟΣ
Ξεκινά μία εβδομάδα που ο Ερμής κινείται 
στο δικό σου ζώδιο έτσι λοιπόν και είσαι σε 
επικοινωνιακή διάθεση με την επιθυμία να 
μοιραστείς τις σκέψεις, τις ιδέες σου και να 
έρθεις σε επαφή με τον κόσμο γύρω σου! 
Το τρίγωνο Ήλιου – Δία βοηθά την ενίσχυση 
της ψυχολογικής σου διάθεσης δεν λείπουν 
όμως και τα ευχάριστα γεγονότα μέσα στο 
σπίτι και στην οικογένεια. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Εβδομάδα δικτύωσης, νέων επαφών και 
νέων δραστηριοτήτων ξεκινά για σένα 
αγαπητέ μου Σκορπιέ! Το τρίγωνο Ήλιου 
– Δία φέρνει την τυχερή εξέλιξη μέσα από 
μία γνωριμία, επαφή, φιλία, ή δέχεσαι μία 
σημαντική πρόταση που σου εκπληρώνει 
ένα σχέδιο σου! Με τον Άρη ανάδρομο από 
τον Κριό η καθημερινότητά σου είναι ένα 
βαρύ φορτίο με πολλές πιέσεις και ευθύνες 
που δεν σου επιτρέπουν να ηρεμήσεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μία εβδομάδα ικανοποίησης ανοίγεται 
μπροστά σου τώρα αγαπημένε μου Τοξότη, 
αφού ο κυβερνήτης του ζωδίου σου ο Δίας 
βρίσκεται σε τρίγωνο με τον Ήλιο και σου 

προσφέρει σημαντικές νέες προοπτι-
κές για να κατακτήσεις στόχους 

προσωπικούς, επαγγελματι-
κούς και οικονομικούς. Η 

Αφροδίτη από το ζώδιο 
του Λέοντα προσφέρει 
τις ανάσες ανανέωσης 
για να νιώθεις ακόμα 
καλοκαίρι! 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η εβδομάδα ξεκινά με το 

τρίγωνο του Ήλιου από την 
Παρθένο με τον Δία από το 

ζώδιο σου, έτσι μπορώ να πω ότι 
οι μέρες που ανοίγονται μπροστά σου , σου 

προσφέρουν τις ευκαιρίες για να κάνεις νέα 
ξεκινήματα, για να ανοίξεις τους ορίζοντές 
σου και να κάνεις μεγάλα βήματα μπροστά! 
Η διάθεση σου βελτιώνεται και οι εμπειρίες 
που αποκομίζεις σου δίνουν ικανοποίηση. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η διάθεση σου βελτιώνεται σημαντικά αυτή 
την εβδομάδα φίλε μου Υδροχόε και σε 
αυτό σημαντικό ρόλο θα παίξει η βελτίωση 
των οικονομικών σου! Το τρίγωνο Ήλιου – 
Δία προσφέρει την ψυχική ανακούφιση και 
την απεμπλοκή σου από βάρη που είχες την 
περασμένη περίοδο! Συνάμα, πρέπει να είσαι 
αρκετά πιο προσεχτικός στον τρόπο έκφρα-
σης και επικοινωνίες, γιατί ο Άρης ανάδρομος 
από τον Κριό σε κάνει αρκετά πιο καβγατζή!

ΙΧΘΕΙΣ
Νέοι άνθρωποι μπαίνουν από αυτή την 
εβδομάδα στη ζωή σου ενώ η κοινωνική 
σου ζωή βελτιώνεται σημαντικά και κατα-
νοείς φίλε μου Ιχθύ ότι έχεις επιστήθιους 
φίλους! Ο Άρης ανάδρομος από το ζώδιο 
του Κριού σε προβληματίζει με τα οικονο-
μικά σου ενώ κάποιες κινήσεις που ήθελες 
να κάνεις φαίνεται ότι τώρα είναι μπλοκα-
ρισμένες.
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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

1930 ΕΛΛΗΝΑΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ

Ο ποταμός 
Αχέρων, 1970

Γυναίκες στρώνουν δρόμους 
την εποχή της ανασυγκρότησης 

της Ελλάδας τη δεκαετία του 
‘50

16/09/1965 , στην Κυρά 
Φροσύνη δίπλα στην λίμνη 

Παμβώτιδα στα Γιάννενα . Πολλοί 
από εσάς σε επίσκεψη σας στα 

Γιάννενα έχετε πιει τον καφέ σας 
εκεί 

‘’ Κλίμαξ οδού 
Πατρέως προς την 

άνω πόλιν.’’ περίπου 
1910

Η φωτογραφία του Σπύρου 
Μελετζή από το άλμπουμ 

‘’Φωτογραφίζοντας τη Θεσπρωτία 
‘’με τίτλο: Κατασκευή δρόμου 

Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων (1955)

14 Δεκεμβρίου 1930 στην 
Ακρόπολη. O Μίκης Θεοδωράκης 

με τη μητέρα του Άσπα και τον 
πατέρα του Γιώργο

Στο υπέροχο νησί της 
Σύρου (φωτο του 

1957) γεννήθηκα κι 
εγώ το 1993

Το Αγγέλικα του 
Τυπάλδου στο 

Βαθύ της Ιθάκης
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Καρφωμένη ανάμεσα στις 
τουριστικές συμπληγάδες της Ίου και 
της Φολεγάνδρου, η μικρούλα Σίκινος 
των ούτε 300 κατοίκων συμπυκνώνει 
στα λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα που 
της αναλογούν γοητεία άγονη και 
ισχυρή.

Τ
ην αισθάνεσαι με το που κατεβαί-
νεις από το καράβι στο λιμάνι της Α-
λοπρόνοιας και λίγα μέτρα πιο πέ-
ρα ο κόσμος συνεχίζει να κολυμπά 

ανενόχλητος. Την συνειδητοποιείς όταν έ-
χεις διατρέξει και τα ούτε 15 χιλιόμετρα ο-
δικού δικτύου του νησιού. Αρκεί να θέλεις 
βέβαια. Γιατί αυτή η τόσο παρθένα όσο και 
αυθεντική κυκλαδίτικη λιτότητα, ασφαλώς 
και δεν είναι για όλους. Ξέρω κόσμο που έ-
φυγε στη… μισή μέρα όπως και κόσμο που 
ήρθε για μία και κάθισε δεκαπέντε. Αν το 
ζητούμενο των διακοπών για εσάς είναι η 
πληθώρα επιλογών, οι εναλλαγές και η κο-
σμικότητα θα πρέπει μάλλον να κοιτάξετε 
αλλού. Αν πάλι «κάνω διακοπές» σημαίνει 
για εσάς τα αφήνω όλα πίσω, κάθομαι με τις 
ώρες σε ανοργάνωτες παραλίες, διαβάζω το 
βιβλίο μου, εξερευνώ παμπάλαια μονοπά-
τια, συνεχίζω, ει δυνατόν με το μαγιό, στα 
λιγοστά ταβερνάκια της Χώρας και κλείνω 
με παρεϊστικα ξενύχτια, ρακές και ρακόμε-
λα τότε στη Σίκινο θα βρείτε το λιμάνι σας.

Μια Χώρα σαν καρτ ποστάλ
Εκτός της Αλοπρόνοιας, μοναδικός οργα-
νωμένος οικισμός του νησιού είναι η Χώρα. 
Αποτελείται από δύο επιμέρους συνοι-
κίες, το Κάστρο και το Χωριό, που απλώ-
νονται σε δύο αντικριστές βουνοπλαγιές. 
Από την αριστερή μεριά, το Χωριό είναι ένα 
όμορφο παζλ από όμορφα σπίτια σε λαβυ-
ρινθώδη δρομάκια. Με τη φαντασία μου 
μπήκα μέσα στο πανέμορφο νεοκλασικό 
κτίριο του παλιού σχολείου που δεσπόζει 
στην είσοδό του και συνειδητοποίησα πως 
με τέτοια γαλάζια θέα μάλλον θα ήταν πολύ 
δύσκολο να παρακολουθήσω οποιοδήποτε 
μάθημα. Αυτό ωστόσο που κλέβει τις εντυ-
πώσεις είναι το Κάστρο, ο οχυρωμένος οικι-
σμός του 15ου αιώνα που βρίσκεται ακρι-
βώς απέναντι.
Μπαίνοντας στο εσωτερικό του από το 
αυθεντικό παραπόρτι , χαμηλά ασβεστω-
μένα σπιτάκια (με τα ημιυπόγεια για τη 
φύλαξη των τροφίμων), χτισμένα το ένα 
πλάι στο άλλο δίνουν την εντύπωση πως 
βρίσκεσαι στο σκηνικό κάποιας ταινίας επο-
χής. Ένα σκηνικό όχι καλλωπισμένο, αλλά 
τραχύ και αυθεντικό. Όπου ακόμα και η 
θέα ενός μισογκρεμισμένου σπιτιού δίπλα 
στην Παναγιά την Παντάνασσα τελικά δεν 
μοιάζει παράταιρη, πιάνεις αντιθέτως τον 
εαυτό σου να παρατηρεί ευδιάκριτες ακόμα 
λεπτομέρειες, όπως το παλιό κρεβάτι και 
τον εξωτερικό ξυλόφουρνο.
Περπατώντας τώρα ανάμεσα σε σπίτια 
με παρτέρια γεμάτα φλογερά γεράνια και 
πυκνές φραγκοσυκιές φτάνετε σταδιακά 
στο τέρμα του οικισμού, όπου ξεκινάνε 
σκαλοπάτια προς το μοναστήρι της Χρυσο-
πηγής (ή Ζωοδόχου Πηγής) στην κορυφή 

του βράχου. Ανεβείτε απογευματινές ώρες 
που είναι επισκέψιμο, έστω και μόνο για να 
απολαύσετε τη θέα της θάλασσας να ενώνε-
ται με τη γραμμή του ορίζοντα (πηγαίνει και 
το αυτοκίνητο). Το μικρό εκκλησάκι που θα 
συναντήσετε ανηφορίζοντας πεζοί είναι το 
λεγόμενο εκκλησάκι του Ελύτη, επιθυμία 
στη διαθήκη του μεγάλου μας ποιητή την 
οποία εκπλήρωσε η σύντροφός του Ιουλίτα 
Ηλιοπούλου.

Ξεχάστε το αυτοκίνητο
Γεμάτο μονοπάτια είναι το νησί, τα οποία 
μοσχοβολούν θυμάρι και σας φέρνουν 
σε φαράγγια, βυζαντινά ξωκλήσια, ίχνη 
αρχαίων οικισμών και δυσπρόσιτες παρα-
λίες. Από εύκολα, όπως αυτό που συνδέει 
τη Χώρα με την Αλοπρόνοια, μέχρι απαι-
τητικά όπως το κυκλικό Κάστρο-Πηγάδι 
Μάναλη-Άγιος Παντελεήμονας-Αλοπρό-
νοια-Κάστρο. Ένας πολύ καλός και λεπτο-
μερής πεζοπορικός χάρτης για τη Σίκινο 
είναι αυτός που κυκλοφορεί από τις εκδό-
σεις Ανάβαση, ενώ 7 από τα μονοπάτια του 
νησιού βρίσκονται σε φάση σηματοδότη-
σης.
Προσβάσιμος, τόσο μέσω μονοπατιού όσο 
και με το αυτοκίνητο (μέχρι ενός ορισμένου 
σημείου), ο Ναός της Επισκοπής είναι από 
εκείνες της εκπλήξεις της ενδοχώρας που 
δεν πρέπει να χάσετε.  Αινιγματικός και αγέ-
ρωχος, συνενώνει εποχές και θρησκείες, 
αφού χτίστηκε αρχικά ως ρωμαϊκό μαυσω-
λείο κατά τον 3ο αιώνα μ.Χ., ενώ τον 17ο 
αιώνα μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό με 
τρούλο και ιερό. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται 
σε εξέλιξη αρχαιολογικές εργασίες, οπότε 
δεν θα μπορέσετε να πλησιάσετε πάρα 
πολύ, ωστόσο και μόνο η θέα υποβάλλει.

Η Σίκινος παλιά λεγόταν και Οινόη
Ο λόγος; Τα ξακουστά από τους αρχαίους 
χρόνους αμπέλια της Σικίνου. Την παρά-
δοση αναβιώνει τα τελευταία χρόνια το 
οινοποιείο Μάναλη, «κρεμασμένο» σε 
μια πανέμορφη τοποθεσία στην απόκρη-
μνη βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Λει-

τουργεί αποκλειστικά με φωτοβολταϊκά 
και ανεμογεννήτριες, ενώ στον βιολογικό 
αμπελώνα καλλιεργούνται κυκλαδίτικες 
ποικιλίες που δίνουν 3 εξαιρετικά κρασιά. 
Το «Εν Λευκώ», ένα ξηρό και φρουτώδες 
λευκό από Ασύρτικο, Αηδάνι και Μονεμβα-
σιά, το «Εν Θερμώ», ένα μεστό κόκκινο από 
Μαντηλαριά και Ασύρτικο, και το ξεχωρι-
στό «Λιοσάτο», έναν επιδόρπιο οίνο από 
σταφύλια που «ψήνονται» αρχικά στον ήλιο 
για 15 ημέρες. Το οινοποιείο είναι επισκέ-
ψιμο τους καλοκαιρινούς μήνες κάθε από-
γευμα μετά τις 6, ενώ την ξενάγηση στις 
εγκαταστάσεις ακολουθεί δοκιμή των κρα-
σιών συνοδεία μεζέδων στην πανέμορφη 
βεράντα με την συγκλονιστική θέα (www.
manaliswinery.gr).

Επισκοπή
Το εντυπωσιακό αυτό μνημείο, όπου καθί-
σταται εμφανής με μοναδικό τρόπο η μετά-
βαση από την όψιμη αρχαιότητα στους 
Βυζαντινούς/Μεσαιωνικούς Χρόνους, βρί-
σκεται σε απόσταση 4 χλμ ΝΔ από την πρω-
τεύουσα του νησιού, τη Χώρα.
Το μοναστηριακό συγκρότημα της Επισκο-
πής αποτελείται από τρουλαίο χριστιανικό 
ναό αφιερωμένο στην Kοίμηση της Θεο-
τόκου (αποτέλεσμα μετασκευής ναόμορ-
φου ρωμαϊκού μαυσωλείου του 3ου αιώνα 
μ.Χ.), το βυζαντινό παρεκκλήσι της Αγίας 
Άννας (με τοιχογραφίες), καθώς και κτιρι-
ακά κατάλοιπα των κελιών και των βοηθη-
τικών χώρων.
Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τη διάρκεια 
εργασιών αποκατάστασης του μετασκευ-
ασθέντος ναόσχημου ταφικού μνημείου 
με τις υπόγειες θολωτές κρύπτες ήλθε στο 
φως ασύλητη ταφή γυναίκας, η οποία απο-
τελούσε επιφανές μέλος της τοπικής κοι-
νωνίας, όπως φανερώνει ο πλούτος των 
κοσμημάτων που αυτή έφερε.
Μάλιστα, ο ανακαλυφθείς κιβωτιόσχημος 
τάφος είχε τοποθετηθεί σε τυφλό σημείο 
των υπογείων του μαυσωλείου προς απο-
φυγήν ενδεχόμενης σύλησής του από τυμ-
βωρύχους. 

Ώρα για βουτιά
Μαζί με την πεντακάθαρη αμμουδιά της 
Αλοπρόνοιας, δύο ακόμα παραλίες είναι 
προσβάσιμες οδικώς: το Διαλισκάρι και 
ο Άγιος Γεώργιος. Και στις 3 υπάρχουν 
δωρεάν δημοτικές ομπρέλες, ενώ στον Άγιο 
Γεώργιο λειτουργεί το ταβερνάκι «Αλμύρα» 
με φρέσκο ψαράκι. Στις υπόλοιπες παραλίες 
(Άγιος Παντελεήμονας, Σαντοριναίικα, Μάλ-
τας και Αη Γιάννης) οδηγούν μονοπάτια ή το 
καΐκι που αναχωρεί από την Αλοπρόνοια. 
Απαραίτητα εφόδια η ομπρέλα θαλάσσης, 
νερό και κάτι για να τσιμπήσετε.

Φαγητό και διασκέδαση
Κάποιες επιλογές για φαγητό («Μελ-
τέμι», «Lucas») θα βρείτε στην Αλοπρό-
νοια, ωστόσο το ενδιαφέρον σας θα μονο-
πωλήσει το Κάστρο. Στις παρυφές του, η 
«Κάπαρη», μέλος του δικτύου Aegean 
Cuisine, σερβίρει μεζέδες κάθε είδους 
και πιάτα με κύριο συστατικό την κάπαρη, 
όπως χταπόδι στιφάδο με κάπαρη, σαρ-
δελίτσες στο φούρνο με μουστάρδα και 
κάπαρη αλλά και χοιρινά φιλετάκια με σάλ-
τσα μυρωδικών και κάπαρη. Η «Ηλιαχτίδα» 
είναι το απόλυτο σποτ για ελαφριά σνακ με 
άπαιχτη θέα.
Εντός Κάστρου, εκείνο που θα σεργιανίσετε 
πολλές φορές είναι το κεντρικό σοκάκι. Θα 
κάτσετε στην «Κληματαριά» για μαγειρευτά 
και στο «Στέκι του Γαρμπή» για κρέας και 
ψάρι στη σχάρα. Θα αράξετε με τις ώρες 
κάτω από τη φυσική σκιά που εξασφαλί-
ζουν στο «Ανέμελο» οι πιο θηριώδεις περι-
κοκλάδες που έχετε δει ποτέ, τρώγοντας 
ποικιλίες, πίνοντας παγωμένες μπύρες και 
ρακές. Ουψ! Πότε νύχτωσε κιόλας; Μην 
μαζευτείτε ακόμα. Αράξτε λίγο παραδί-
πλα στην πεζούλα έξω από το λιλιπούτειο 
μπαρ «Κάστρο». Και εκεί, γύρω στις 12 που 
οι μουσικές χαμηλώνουν ή και ακόμα πιο 
μετά κατηφορίστε προς τις «Themonies», το 
after-άδικο του νησιού, κομπλέ με ντισκο-
μπάλες και όλα τα τρέχοντα hits, για εκείνα 
τα θρυλικά ξενύχτια των διακοπών που θα 
νοσταλγείτε το χειμώνα.

Σίκινος: Για όσους ξέρουν να περνάνε καλά
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Το ΚΑΣ ενέκρινε την 
αρχιτεκτονική προμελέτη για 
την κατασκευή εξωτερικού 
κελύφους καθώς και για την 
ανάδειξη του περιβάλλοντος 
χώρου και των διαδρομών 
επίσκεψης

Π
ράσινο φως» έδωσε το 
Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο στην έγκριση 
προμελετών για την αξι-

οποίηση του τύμβου Καστά στην 
Αμφίπολη.
Ειδικότερα, το ΚΑΣ γνωμοδό-
τησε ομόφωνα για την έγκριση της 
αρχιτεκτονικής προμελέτης κατα-
σκευής εξωτερικού κελύφους του 
χώρου 1 -μεταξύ του περιβόλου 
και του πρώτου διαφραγματικού 
τοίχου που κοσμείται με τα γλυ-
πτά των Σφιγγών- στο ταφικό μνη-
μείο στον τύμβο Καστά στην Αμφί-
πολη, καθώς και της προμελέτης 
ανάδειξης του περιβάλλοντος 
χώρου του μνημείου, καθώς και 
των διαδρομών επίσκεψης στον 
αρχαιολογικό χώρο. Οι μελέτες 
αποτελούν εξειδίκευση της εγκε-
κριμένης από τον Δεκέμβριο του 
2019 αρχιτεκτονικής μελέτης του 
Τύμβου Καστά.
Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: 
«Οι εργασίες στο μνημείο στον 

τύμβο Καστά προχωρούν με 
τρόπο συστηματικό και μεθο-
δικό. Στην τελευταία μας αυτο-
ψία στο μνημείο, τον περασμένο 
Ιούνιο, είχαμε ανακοινώσει ότι οι 
ανωτέρω αρχιτεκτονικές μελέτες 
επρόκειτο να εισαχθούν για γνω-
μοδότηση στο ΚΑΣ μέχρι το τέλος 
Αυγούστου. Με εντατικό τρόπο 
απορροφούμε καθυστερήσεις 
που προκλήθηκαν στην πορεία 
του έργου εξαιτίας της πανδημίας, 

ώστε το μνημείο να καταστεί επι-
σκέψιμο σε ειδικές ομάδες κοινού 
από το 2022».
Η κατασκευή του εξωτερικού 
κελύφους στο μνημείο έχει ως 
στόχο:
- Τη μόνιμη προστασία του χώρου 
αυτού, στον οποίο δεν σώζεται 
το προστώο και η στέγη, από την 
υγρασία και τις εξωτερικές καιρι-
κές συνθήκες, καθώς οι τοίχοι του 
έχουν ευαίσθητα επιχρίσματα και 

χρώματα. Για αντίστοιχους λόγους 
πρέπει να προστατευθούν και τα 
γλυπτά των Σφιγγών.
- Τη συμβολή στην εξασφάλιση 
σταθερών συνθηκών θερμοκρα-
σίας και υγρασίας, με την επιπρό-
σθετη τοποθέτηση ηλεκτρομηχα-
νολογικής εγκατάστασης για ολό-
κληρο το ταφικό μνημείο, συμπε-
ριλαμβανομένου του φωτισμού 
και της δυνατότητας κλιματισμού 
των χώρων.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έ
να θεατρικό ορατόριο για την ελπίδα και την 
καρτερία, υπό τον τίτλο «Εξαγωγή – Έξο-
δος», θα παρουσιάσει παρουσιάσει ο σκη-
νοθέτης Νίκος Διαμαντής στον ιερό τόπο 

της Δήλου, στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο 
του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» του 
Υπουργείου Πολιτισμού, με τη σύμπραξη του Θε-
άτρου Σημείο.
Πρόκειται για ένα πρωτότυπο θεατρικό εγχείρημα 
αφιερωμένο στην έξοδο του ανθρώπου προς το 
φως, την πάλη με τις δυσκολίες του βίου, την ομορ-
φιά και την αγάπη , σαν μία μουσική ανθρώπινου 
βηματισμού, στον άδειο χώρο της Δήλου. Σαν ένας 
παράδοξος επαναεποικισμός.
Η Δήλος, η πανίερη νήσος, χώρος φωτεινός και 
ιερός, ένας τόπος εκκρεμής , υποδέχεται όπως αιώ-
νες πριν, την συνομιλία πολιτισμών, ελληνικού, ιου-
δαϊκού, χριστιανικού και πολλών άλλων, σε μια 
πρωτότυπη σύμπραξη και συνομιλία, μουσικής 
και κειμένων.
Η Δήλος είναι μία ουτοπία που όμως υπήρξε, ένα 
ιερό νησί των αρχαίων, ακατοίκητο σήμερα και 
μαγικό, μία ουτοπία πλέον σήμερα σε ένα ανθρώ-
πινο μουσείο .
Μέσα στα σπίτια ιστορίας της  Δήλου, όπου ο 
κόσμος πέτρωσε, μέσα στις ρωγμές- ουλές της 
ιστορίας, 7 καθημερινοί ,απλοί, διπλανοί μας 
άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του 
βίου. Έρχονται σαν διαψάλματα και επανέρχονται  

και μας διηγούνται ιστορίες προσωπικής απώλειας 
και θάρρους. Η πορεία τους προς το ΦΩΣ της Εξό-
δου με κυριολεκτικό και άλλοτε συμβολικό τρόπο, 
σημαίνει την πάλη και την ΚΑΡΤΕΡΙΑ του βίου. Απέ-
ναντι στη σκληρότητα των ημερών, της πανδημίας, 
μέσα στην σιωπή της απώλειας ανθρώπινων ζωών 
σε απόλυτη μοναξιά , προτείνουμε την ΕΛΠΙΔΑ 
και την ΚΑΡΤΕΡΙΑ, την ανοχή  και την αντοχή. Δια-
χρονικότητα και διάχυση. Στην Έξοδο, η ύπαρξη 
αυτή καθαυτή, ο πλουραλισμός και η αέναη συνέ-
χειά του, μεταφράζονται ως απειλή και αυτό είναι η 

αφορμή και η εκκίνηση για τα δεινά και την Εξορία 
που τους προσφέρεται.  Ο δρόμος προς την Ελευ-
θερία περνά μέσα από μια σειρά δοκιμασιών και 
καταστροφής.  Οι 7 πληγές, τα 7 διαψάλματα, δεν 
είναι άλλο από αυτή την ενδιάμεση γέφυρα σωτη-
ρίας. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή τα πλήθη των 
ανθρώπων πάντα θα παλεύουν, θα υπομένουν, θα 
πολεμούν, και θα ελπίζουν διατηρώντας μέσα τους 
πάντα το στοιχείο μιας αβεβαιότητας για την εγκυ-
ρότητα της μελλοντικής, της επόμενης, κάθε φορά, 
ελευθερίας [τους]. Με ΚΑΡΤΕΡΙΑ.

Ζαν Πολ 
Μπελμοντό: Ο 
«Μπεμπέλ» δεν 
μένει πια εδώ 

Στην τελευταία σκηνή από το φιλμ 
«Ο επαγγγελματίας» ο Ζαν Πολ 
Μπελμοντό, ο «Μπεμπέλ» όπως 
είναι το χαϊδευτικό του στον γαλ-
λικό κινηματογράφο,  υποδύεται 
έναν πρώην πράκτορα των Γαλλι-
κών Μυστικών Υπηρεσιών, τον 
οποίο «πούλησαν» στην τελευ-
ταία του αποστολή στην Αφρική 
όπου είχε μεταβεί για να σκοτώ-
σει έναν δικτάτορα.
Αφού αποδρά επιστρέφει στο 
Παρίσι διψασμένος για εκδίκηση 
και έχοντας στο κατόπι του τους 
πρώην συναδέλφους του αρχί-
ζει να πλέκει τον ιστό της αρά-
χνης για όσους εμπλέκονταν 
στην τελευταία σκηνή της ταινίας 
οπλισμένος με αυτό το γοητευ-
τικά αλήτικο στυλ λέει πλησιάζο-
ντας μια ομάδα πρακτόρων: «Ο 
Ροζέν είναι νεκρός, ο Τζαλά είναι 
νεκρός κι όσο για μένα αποφασί-
ζουν τώρα...».
Δεκαετίες μετά από εκείνη την 
σκηνή, στα 88 του χρόνια πλέον 
ο Ζαν Πολ Μπελμοντό έφυγε 
σήμερα από την ζωή αφήνοντας 
μόνο του ουσιαστικά το φιλαράκι 
του Αλεν Ντελόν.
Αυτόν με τον οποίο έδεσαν στο 
κλασσικό «Borsalino» σε ένα 
εκρηκτικό μείγμα γοητείας και 
αρρενωπότητας, με τον Μπλεμο-
ντό να απολαμβάνει τον ρόλο του 
στο μέγιστο βαθμό.
Ούτως ή άλλως ήταν η χαρά της 
ζωής αυτός ο τύπος που γεννή-
θηκε απο τον έρωτα ενός γλύπτη 
με Ιταλικές ρίζες και μιας Γαλλί-
δας ζωγράφου, χωρίς να πάρει 
τίποτε από τις καλλιτεχνικές τους 
φλέβες.
Από μικρός έδειξε πάθος για 
το ποδόσφαιρο αρχικά και το 
μποξ αργότερα εν αντιθέσει με 
τα μαθήματα του σχολείου, για 
τα οποία αδιαφορούσε πλήρως.  
Σε ηλικία 16 χρόνων θα ξεκι-
νήσει μια καριέρα στην πυγμα-
χία η οποία θα αποδειχθεί πολύ 
σύντομη, αφού το άθλημα απαι-
τούσε θυσίες και σκληρή προ-
πόνηση. Κάτι που ερχόταν σε 
πλήρη αντίθεση με την mentalite 
του νεαρού Ζαν Πολ, ο οποίος 
κάπνιζε πολύ, έβγαινε πολύ και 
ήταν λάτρης της καλής ζωής.

Αμφίπολη: Προχωρούν οι μελέτες κατασκευής 
του εξωτερικού κελύφους στον τύμβο Καστά

«Εξαγωγή – Έξοδος»: Μια παράσταση για την ελπίδα στη Δήλο 



53ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ10 Σεπτεμβρίου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ54 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

10 Σεπτεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com



55ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ10 Σεπτεμβρίου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ56 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

10 Σεπτεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com



5710 Σεπτεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Εθνική δεν ξεκίνησε καλά στα πρώτα πέντε λεπτά του 
πρώτου μέρους. Οι Σουηδοί φρόντισαν να κάνουν αισθητή 
την παρουσία τους απ’ τις πρώτες στιγμές και είχαν την 
ευκαιρία να προηγηθούν από νωρίς. Έπειτα από απομά-
κρυνση της Εθνικής στην περιοχή, ο Σβάνμπεργκ έπιασε το 
σουτ στην κίνηση εκτός περιοχής, με την μπάλα να σταματά 
στο δοκάρι του Βλαχοδήμου.
Οι παίκτες του Φαν Σιπ συνήλθαν γρήγορα και φρόντι-
σαν να αντιδράσουν. Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές έμπαι-
ναν δυνατά στις φάσεις, κρατούσαν την κατοχή, με την 
Εθνική να επιχειρεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις με 
γεμίσματα προς την περιοχή των Σουηδών. Στο 13ο λεπτό η 
Ελλάδα διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε μαρκάρισμα πάνω 
στον Παυλίδη, ωστόσο στο ξεκίνημα της φάσης υπήρχε 
οφσάιντ. Η φάση ελέγχθηκε και στο VAR. Η πρώτη καλή 
στιγμή για την Εθνική κατεγράφη στο 27ο λεπτό. Ο 
Τσιμίκας με όμορφη ατομική ενέργεια απ’ τα 
αριστερά, έμεινε όρθιος παρά τα μαρκαρί-
σματα, πάτησε στην περιοχή και σούταρε 
πάνω στον κίπερ της Σουηδίας με το δεξί. 
Αμέσως μετά η Εθνική είχε την καλύτερή 
της στιγμή στο πρώτο μέρος. Ο Παυλίδης 
εκμεταλλεύτηκε βαθιά μπαλιά, νίκησε τον 
Λίντελεφ, έκανε την ντρίμπλα, άδειασε τον 
αντίπαλό του, έκανε το σουτ, όμως ο Όλσεν με 
τα ακροδάκτυλα έδιωξε.

Πρόβλημα για την Ελλάδα το υψηλό πρέ-
σινγκ των Σουηδών
Η Ελλάδα είχε ικανοποιητική εικόνα στο χορτάρι, συνεχίζο-
ντας να βγάζει ενέργεια. Στο τελευταίο πεντάλεπτο οι Σου-
ηδοί ανέβασαν ρυθμό και απείλησαν σε δύο περιπτώσεις 
τον Βλαχοδήμο, με τον Σβάνμπεργκ στο 45+1’ και του Ίσακ 
στο ίδιο λεπτό, με τον κίπερ μάλιστα να προβαίνει σε σημα-
ντική απόκρουση.Πάντως, κατά τη διάρκεια του πρώτου 
μέρους, παρά το γεγονός πως η Εθνική είχε όρεξη, δυσκο-
λευόταν με το υψηλό πρέσινγκ των Σουηδών. Οι φιλοξε-
νούμενοι χαλούσαν εύκολα την κυκλοφορία της Ελλάδας, 
η οποία επιχειρούσε κυρίως με κάποιες βαθιές μπαλιές.

Ο Μπακασέτας άνοιξε το σκορ

Στο δεύτερο μέρος η Ελλάδα, όπως και στο πρώτο, μπήκε 
με όρεξη στον αγωνιστικό χώρο. Όμως γρήγορα η Σουη-
δία άρχισε να παίρνει τα ηνία του παιχνιδιού κρατώντας 
την κατοχή. Οι παίκτες του Φαν Σιπ βιάζονταν και έκαναν 
αρκετές λάθος μεταβιβάσεις.
Ωστόσο, η Ελλάδα κατάφερε να πάρει το προβάδισμα. 
Ο Μπακασέτας κουβάλησε την μπάλα, άφησε την μπάλα 
στον Δουβίκα, ο οποίος συνεργάστηκε με τον επιθετικός 
της Τραμπζονσπόρ για να γράψει με πλασέ το 1-0 στο 68ο 
λεπτό.Η Ελλάδα στη συνέχεια έδειξε ένα εκπληκτικό πρό-
σωπο και είχε την ευκαιρία και για ένα δεύτερο γκολ. Στο 
67’ ο Μπουχαλάκης πήρε μία κεφαλιά ολομόναχος στην 
περιοχή, με την μπάλα ωστόσο να περνάει άουτ.

Ο Παυλίδης έγραψε το 2-0 για την Ελλάδα
Μετά το ξέσπασμα της Ελλάδας, η Σουηδία έδειξε 

ξανά την παρουσία της. Στο 67ο λεπτό ο Κλάε-
σον βρήκε το δοκάρι, έπειτα από ασίστ του 

Ιζάκ. Η Σουηδία είχε ανεβάσει τις γραμ-
μές τις προκειμένου να ισοφαρίσει. Η 
Εθνική προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί 
λάθη στη μεσαία γραμμή, όπως και τους 
κενούς χώρους, για να πιέσει στην κόντρα 

και γινόταν με αυτό τον τρόπο επικίνδυνη. 
Την ίδια ώρα ο Τζόλης πέρασε στη θέση του 

Δουβίκα, ο οποίος φάνηκε να αντιμετωπίζει πρό-
βλημα στους προσαγωγούς. Απ’ τα πόδια του Τζόλη προ-
ήλθε και το 2-0 της Ελλάδας στο 74’. Ο Τζόλης έκανε την 
κίνηση απ’ τα αριστερά, έκανε το γύρισμα στον Παυλίδη, ο 
οποίος σημείωσε το δεύτερο γκολ της Εθνικής. Το γκολ επι-
κυρώθηκε έπειτα από αρκετή ώρα, καθώς το VAR εξέταζε 
περίπτωση οφσάιντ στην αρχή της φάσης.
Η Σουηδία γρήγορα κατάφερε να απαντήσει και να μειώ-
σει στο σκορ. Ο Φόρσμπεργκ έκανε το σουτ, ο Βλαχοδή-
μος δεν έδιωξε σωστά και ο Κουάιζον από κοντά έγραψε 
το 2-1.Η Εθνική διαχειριζόταν μέχρι το φινάλε το προβάδι-
σμά της, αν και η Σουηδία είχε μπει πάλι στο παιχνίδι. Στις 
καθυστερήσεις μάλιστα είχε και τις ευκαιρίες για ένα τρίτο 
γκολ, όμως ούτε ο Τζόλης (90+7’), αλλά ούτε και ο Βρουσάι 
(90+8’) κατάφεραν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Στο 
τέλος η Ελλάδα πανηγύρισε μία μεγάλη νίκη.

Η Ελλάδα υπό το βλέμμα του Ότο Ρεχάγκελ στις εξέδρες του ΟΑΚΑ πήρε τη νίκη με 2-
1 απέναντι στη Σουηδία για την 6η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου στο τέταρτο ματς της Εθνικής. Ζωντανή για τη 2η θέση.

Ελλάδα - Σουηδία 2-1: Με την αύρα Ελλάδα - Σουηδία 2-1: Με την αύρα 
του Ρεχάγκελ, ζωντανή στη μάχη του Ρεχάγκελ, ζωντανή στη μάχη 
της 2ης θέσηςτης 2ης θέσης

Super League 1
Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου το 
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, 
αναλυτικά όλο το πρόγραμμα 
μέχρι την 4η αγωνιστική

Η 
Super League Interwetten ανακοίνωσε το πλήρες πρό-
γραμμα μέχρι και την 5η αγωνιστική, με την 3η να είναι, ό-
πως αναμενόταν, εμβόλιμη στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου. Οι 
ομάδες ρίχνονται στη μάχη στις 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου 

για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και 
Παναθηναϊκό, θα διεξαχθεί την Κυριακή 3 Οκτωβρίου στο πλαίσιο 
της 5ης αγωνιστικής.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής 
(όλα είναι με ώρα Ελλάδος)
Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου
(20:30) Ιωνικός - Άρης
(20:30) ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός
Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου
(16:00) Απόλλων Σμύρνης - Βόλος
(18:15) Ατρόμητος - Παναιτωλικός
(18:15) ΟΦΗ - ΑΕΚ
(20:30) Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ
(20:30) Λαμία - Ολυμπιακός
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής (εμβόλιμη)
Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου
(18:15) Ολυμπιακός - Απόλλων Σμύρνης
(18:15) ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης
(18:15) Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ
(20:30) ΑΕΚ - Λαμία
(20:30) Άρης - Παναθηναϊκός
Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου
(18:15) Ιωνικός - ΠΑΣ Γιάννινα
(20:30) Βόλος - Ατρόμητος
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου
(16:00) Παναθηναϊκός - Βόλος
(18:15) Λαμία - Παναιτωλικός
(20:30) Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός
(20:30) ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου
(17:15) ΠΑΣ Γιάννινα - ΟΦΗ
(19:30) Απόλλων Σμύρνης - Ιωνικός
(19:30) Ατρόμητος - Άρης
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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
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

US Open: Εγκατέλειψε ο Αλκαράθ, 
ιστορική πρόκριση στους «4» για 
Αλιασίμ

Σ
τον πρώτο ημιτελικό Grand Slam της καριέρας του, προκρίθηκε ο Φίλιξ-Οζερ Α-
λιασίμ ο οποίος είδε τον αντίπαλό του Κάρλος Αλκαράθ να εγκαταλείπει τον με-
ταξύ τους προημιτελικό για το US Open στο ξεκίνημα του 2ου σετ.
Ο 18χρονος Ισπανός προερχόταν από δύο σπουδαίες νίκες στα 5 σετ επί των 

Στέφανου Τσιτσιπά και Πίτερ Γκόγιοφτσικ, με αποτέλεσμα το σώμα του να μην αντέξει 
την καταπόνηση και να πετάξει λευκή πετσέτα, όντας πίσω στο σκορ με 6-3, 3-1 από τον 
πιο δυνατό και έτοιμο Αλιασίμ.
Έτσι, ο 21χρονος Καναδός γίνεται ο πρώτος στην ιστορία της χώρας του που θα αγωνι-
στεί στα ημιτελικά του Αμερικανικού Όπεν και ο νεαρότερος, μετά τον Χουάν Μάρτιν 
Ντελ Πότρο το 2009 που βρίσκεται στην 4αδα της Νέας Υόρκης.
«Είναι ένα απίστευτο ορόσημο. Πρόκειται για ένα φανταστικο τουρνουά. Το τέλος ήταν 
περίεργο σήμερα αλλά στην τελική έχω προκριθεί. Θα έχω την ευκαιρία την Παρασκευή 
να παίξω κόντρα σε έναν από τους καλύτερους του κόσμου και να παίξω στον πρώτο 
μου Grand Slam ημιτελικό. Είναι απίστευτο και είμαι ευτυχισμένος» είπε ο Αλιασίμ 
στην on-court συνέντευξη του.
Την Παρασκευή στα ημιτελικά του θεσμού, ο χαρισματικός τενίστας θα αντιμετωπίσει 
τον Ντανίλ Μεντβέντεφ που νωρίτερα απώλεσε το πρώτο του σετ στη νίκη επί του Μπό-
τικ Φαν ντε Ζάντσχουλπ.
Με την πρόκριση στα ημιτελικά, ο Αλιασίμ έχει εξασφαλίσει την άνοδο στο career high 
Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης και θα ξεπεράσει τον συμπατριώτη του Ντένις Σαπο-
βάλοφ, ως ο κορυφαίος Καναδός στην ATP Rankings.

Σάκκαρη - Αντρεέσκου 2-1: Επική πρόκριση της Μαρίας στις 8 του US Open 
για πρώτη φορά στην καριέρα της
Η Μαρία Σάκκαρη αναμετρήθηκε με την Μπιάνκα Αντρεέσκου για τον γύρο των «16» 
του US Open, με την Ελληνίδα τενίστρια να επικρατεί με 2-1 σετ (6-7, 7-6,6-3). Η Αντρέ-
εσκου ολοκλήρωσε τον αγώνα με αρκετούς πόνους στον αριστερό μηρό της, καθώς 
ζήτησε ιατρικό time - out στο πέμπτο game του τρίτου σετ.
Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έγραψε ιστορία, καθώς ολοκληρώθηκε μετά τις δύο το 
βράδυ (ώρα Νέας Υόρκης), κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στο τουρνουά, σε αγώνα 
μονού γυναικών.
Η Ελληνίδα τενίστρια προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στον προημιτε-
λικό του US Open, όπου θα αντιμετωπίσει την Καρολίνα Πλίσκοβα, η οποία νωρίτερα 
εξασφάλισε την πρόκρισή της στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης, νικώντας την 
Αναστασία Παβλιουτσένκοβα με 2-0 σετ (7-5, 6-4).
Η Αντρεέσκου μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και αφού αρχικά πήρε το πρώτο game, 
έκανε και break στο πρώτο σερβίς της Σάκκαρη (2-0), παίρνοντας νωρίς το προβάδισμα 
για την κατάκτηση του πρώτου σετ.
Οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς του μέχρι το έκτο game (4-2). Στο έβδομο game 
η Σάκκαρη ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, σε σχέση με τα υπόλοιπα games, 
είχε απάντηση σε κάθε χτύπημα της Καναδής τενίστριας και έκανε το break μειώνοντας 
σε 4-3.
Η Σάκκαρη δεν σταμάτησε εκεί, καθώς «κράτησε» το σερβίς της και στο όγδοο game 
ισοφαρίζοντας σε 4-4, με την Αντρεέσκου να σταματάει το σερί της Ελληνίδας τενί-
στριας στο ένατο game, κάνοντας το 5-4.
Οι δύο τενίστριες διατήρησαν το σερβίς του χωρίς να σημειωθεί κάποιο break μέχρι το 
δωδέκατο σετ (6-6), κάνοντας μάλιστα χωρίς να κινδυνέψει κάποια να χάσει όταν σέρ-
βιρε, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί το παιχνίδι σε tie break. Εκεί η Καναδέζα έχοντας και 
την τύχη με το μέρος της, νίκησε με 7-2 και κατέκτησε το πρώτο σετ.
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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! 

«
Βόμβα» στην Super League 2 έβαλαν 
έξι ομάδες με καταγγελία που κατέθε-
σαν στην ΕΠΟ αναφορικά με τον Αστέ-
ρα Βλαχιώτη

Συγκεκριμένα οι Ρόδος, Επισκοπή, ΟΦΙ, Αιγά-
λεω, Καλαμάτα, και Διαγόρας, έκαναν καταγ-
γελία στην ΕΠΟ για τον Αστέρα Βλαχιώτη. 
Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι η εν λόγω 
ομάδα της Λακωνίας, κάνει μεταγραφές άνω 
των 25 ετών, παρότι δεν έχει πάρει αδειοδό-
τηση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ –ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας, με την 
επωνυμία «ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
CITY 1931 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ», που εδρεύει στο Αιγάλεω επί της Ιεράς 
Οδού αρ.286-288 με Α.Φ.Μ.: 997401353/ Φ.Α.Ε. 
Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
Της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας με την 
επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.» και 
το διακριτικό τίτλο «Α.Σ. ΡΟΔΟΣ ΠΑΕ », που 
εδρεύει στη Ρόδο, επί των οδών Καισαρείας και 
Κλαυδίου Πέππερ με Α.Φ.Μ. 996802396/Δ.Ο.Υ. 
ΡΟΔΟΥ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΟ-
ΡΑΣ 1905 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ», που εδρεύει στην Ρόδο, Κυκλάδες, Πλ. 
Διαγόρα αρ. 1, με ΑΦΜ 997089930 και εκπρο-
σωπείται νόμιμα.
Της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας με την 
επωνυμία « ΠΑΕ ΠΣ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ2019», που 
εδρεύει στην Καλαμάτα, επί της οδού Φραντζή 
αρ.14, με Α.Φ.Μ.:997008684/ Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, 
νομίμως εκπροσωπούμενη.
Της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας με την 
επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που 
εδρεύει στην Επισκοπή Ρεθύμνης, με Α.Φ.Μ.: 
997429699 / Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, νομίμως εκπρο-
σωπούμενη.
Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΙΕΡΑΠΕ-

ΤΡΑΣ 1970 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Ιεράπετρα Αγίου Νικο-
λάου Κρήτης, οδός Μιχ. Κοθρη αρ. 19, με ΑΦΜ 
996982890 Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου και εκπρο-
σωπείται νόμιμα, ofi1970pae@gmail.com.

Super League 2: Πέρασε της SL1 – Μια 
ομάδα ανεβαίνει απευθείας
Την απόφαση να ανεβαίνει μια ομάδα της Super 
League 2 στην Super League 1 πήρε η Εκτελε-
στική Επιτροπή της ΕΠΟ.
Το χατήρι της Super League 1 έκανε η Εκτελε-
στική Επιτροπή της ΕΠΟ. Με ψήφους 11-5 
πέρασε η προκήρυξη της SL1 για έναν απευθείας 
υποβιβασμό και μπαράζ.
Την απόφαση να ανεβαίνει μια ομάδα της Super 
League 2 στην Super League 1 πήρε η Εκτελε-
στική Επιτροπή της ΕΠΟ.
Το χατήρι της Super League 1 έκανε η Εκτελε-
στική Επιτροπή της ΕΠΟ. Με ψήφους 11-5 
πέρασε η προκήρυξη της SL1 για έναν απευθείας 
υποβιβασμό και μπαράζ.
Αυτό σημαίνει πως από την Super League 2 θα 
προβιβαστεί μια ΠΑΕ απευθείας, πράγμα οξύ-
μωρο από την στιγμή που το πρωτάθλημα θα 
γίνει σε 2 ομίλους!
Για την συγκεκριμένη απόφαση 
υπήρξε μάλιστα αντίδραση 
από τη διοργανώτρια, με τον 
Λεωνίδα Λεουτσάκο να 
εξηγεί στην Επιτροπή -σε 
έντονο ύφος- πως αυτό 
δεν έπρεπε να περάσει. 
Όπως γράψαμε και παρα-
πάνω: είναι αδιανόητο να 
μην ανεβαίνουν απευθείας 
δύο ομάδες και οι λόγοι 
είναι αυτονόητοι!
Ο τρόπος με τον οποίο θα προ-
κύψει η ομάδα που θα ανέβει απευ-
θείας αλλά και το πως θα διεκδικήσει το 
μπαράζ ανόδου η δεύτερη, θα ξεκαθαριστεί την 
Παρασκευή στην Γενική Συνέλευση της Super 
League 2.
Από εκεί και πέρα, για τα Χανιά που δεν αδειο-
δοτήθηκαν η ΕΠΟ ζήτησε να γίνει αναψηλάφηση 
της υπόθεσης για τα δελτία των παικτών που 
ανανέωσαν μετά τις 30/6 και πλέον είναι ελεύ-
θεροι.
Σε ό,τι αφορά τις αδειοδοτήσεις και περιπτώσεις 
όπως του Αιγάλεω που κόπηκε από την αρμό-
δια επιτροπή δίχως χρέη, επικρατεί αναμονή. 
Όλα δείχνουν όμως ότι η υπόθεση θα πάει στην 

UEFA και αναμένονται εξελίξεις.

Πιερικός: «Βόμβα» από Καραγκιολί-
δη – «Έκανα προσφυγή – Ουδέποτε 
μου έγινε πρόταση συμφωνίας»
Μπελάδες για τον Πιερικό μετά την καταγγε-
λία του Φώτη Καραγκιολίδη ότι έχει κάνει προ-
σφυγή για να διεκδικήσει τα δεδουλευμένα του
Ο βασικός τερματοφύλακας του Πιερικού στο 
περυσινό πρωτάθλημα δήλωσε χαρακτηριστικά 
στο «katerinisport»:
«Έχω κινηθεί νομικά, κατατέθοντας προσφυγή 
κατά της ΠΑΕ Πιερικός, για να λάβω τα δεδου-
λευμένα μου. Οδηγήθηκα σε αυτή την κίνηση 
εξαιτίας της αδιαφορίας και αφερεγγυότητας της 
ομάδας προς το πρόσωπό μου. Έως τώρα δε 
μου έγινε η παραμικρή πρόταση συμφωνίας».
Οι δηλώσεις του έμπειρου γκολκίπερ έρχονται 
ως απάντηση στις ανακοινώσεις της ΠΑΕ Πιερι-
κός περί πρόθεσης τακτοποίησης των οικονομι-
κών εκκρεμοτήτων προς τέσσερις ποδοσφαιρι-
στές από την προηγούμενη χρονιά αλλά και στο 
“ναυάγιο” αυτών των διαπραγματεύσεων.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τρεις ακόμη παίκτες 
από το περυσινό ρόστερ προτίθενται να κατα-
θέσουν προσφυγές κατά της ΠΑΕ Πιερικός ενώ 
οι πληροφορίες θέλουν και άλλους ποδοσφαι-
ριστές να εξετάζουν τις κινήσεις τους με στόχο να 
διεκδικήσουν χρήματα από τη θητεία τους στην 
κατερινιώτικη ομάδα.

Νέα «επίθεση» κατά Πιερικού: «Δεν 
τιμούν τα παντελόνια τους»
Ο πρώην παίκτης του Πιερικού, Γιάννης Κανταρ-
τζής ανέβασε μια αιχμηρή ανάρτηση, απευθυνό-
μενη στη νυν διοίκηση της κατερινιώτικης ΠΑΕ.
Με προσωπική δήλωσή του σε μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Πιε-
ρικού, Γιάννης Κανταρτζής τοποθετείται για τις 
ανακοινώσεις της ΠΑΕ Πιερικός περί πρόθεσης 
τακτοποίησης των οικονομικών εκκρεμοτήτων 
της ομάδας προς ποδοσφαιριστές από την προ-
ηγούμενη αγωνιστική περίοδο χρονιά.
Η τοποθέτηση του Γιάννη Κανταρτζή
«Η καινούργια διοίκηση αναφέρει ότι δεν είναι 
υποχρεωμένη να πληρώσει τα της προηγούμε-

νης. Ποια ήταν η προηγούμενη διοίκηση? 
Με ποιον πρόεδρο? Ποια είναι η 

καινούρια? Με ποιον να κάνει 
κουμάντο? Ο μεγάλος της 
πόλης ήταν και είναι.
Επομένως αν ήθελε ας 
έπαιρνε την ομάδα μόλις 
τελείωνε η χρονιά και όχι 
στην διάρκεια της, κάνω 
λάθος? Δεν έχω ξανά δει 

διοίκηση να καυχιέται ότι 
πλήρωσε ντουλάπες για τα 

καινούρια γραφεία. Έχω τόσα 
να πω αλλά δεν είναι σήμερα η 

στιγμή. Συνέχεια στα ψέματα ολων 
αυτων που δεν τιμανε τα παντελόνια τους…

“Ο ΨΕΥΤΗΣ ΓΈΝΝΑ ΈΝΑΝ ΨΕΥΤΗ, ΏΣΠΟΥ ΝΑ 
ΓΊΝΟΥΝ ΜΊΑ ΓΕΝΙΆ..!»
Πιερικός: Απάντησε στον Καραγκιολίδη – «Ότι 
είναι θα γίνει»!
Τη δική του απάντηση για τη «βόμβα» που εξα-
πέλυσε ο Φώτης Καραγκιολίδης έδωσε ο Πιε-
ρικός
Συγκεκριμένα ο Γενικός Αρχηγός της ομάδας 
Μπάμπης Πεΐδης αναφέρθηκε στον τρόπο λει-
τουργίας του Πιερικού αλλά και τις κινήσεις για 
να σβήσουν τη φωτιά μετά τις δηλώσεις του 
έμπειρου τερματοφύλακα.

Η δήλωση:
Εδώ και μερικούς μήνες τα πράγματα έχουν 
αλλάξει στον Πιερικό. Και άλλαξαν πρός μιαν 
κατεύθυνση που ιστορικά κάποια στιγμή θα 
καταγραφεί στο πολυσέλιδο βιβλίο του συλλό-
γου, μια από τις ομορφότερες και τιμητικότερες 
για την ομάδα μας σελίδες. 
Ο καθένας γράφει και λέει ότι θέλει γι αυτήν 
την ομάδα. Και καλά κάνει, δικαίωμα του είναι, 
δημοκρατία έχουμε και Πιερικός είμαστε, η 
μεγαλύτερη ομάδα της Πιερίας και μια από τις 
ιστορικότερες της Ελλάδας.
Μαζί σου θα ασχοληθούν, με ποιόν θα ασχολη-
θούν; Λογικό είναι και συνάμα τιμητικό, ακόμη 
κι άν τα σχόλια είναι αρνητικά. Αυτά που δεί-
χνουν ότι σε υπολογίζουν, σε ζηλεύουν, ακόμη 
και ότι σε φθονούν γι’ αυτό που εσύ είσαι και 
κάποιοι άλλοι δεν μπορούν ναι είναι. Έτσι είναι 
αυτά…
Απο την ημέρα που ανέλαβε αυτή η διοίκηση και 
βρέθηκε ενεργά ο δήμαρχος μας δίπλα της, αυτή 
η ομάδα συνέχεια πληρώνει. Και είναι σωστό 
αυτό αυτό, οι διοικήσεις πρέπει να πληρώνουν 
και να διοικούν προς όφελος των ομάδων, με 
στόχο την ομαλή λειτουργία και την περιφρού-
ρηση της αξιοπιστίας τους. Εδώ όμως υπάρχει 
ένα τραγικό γεγονός, για το οποίο δε μιλάει και 
δε λέει κουβέντα κανείς. Ο Πιερικός ΣΗΜΕΡΑ 
πληρώνει εξοφλώντας ένα ποσοστό 30% των 
εξόδων που δημιούργησε η σημερινή του διοί-
κηση και ένα 70% το οποίο δημιούργησαν και 
ποτέ δεν κάλυψαν οι προηγούμενες διοική-
σεις…
Και μην πεί κανείς ότι είναι υποχρέωση του γιατί 
ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ. Υποχρέωση του είναι λειτουρ-
γήσει σωστά την ομάδα, να πληρώσει αυτά που 
δημιουργεί απέναντι σε όποιον τα δημιουργεί, 
να καλύψει τις μισθοδοσίες των προπονητών, 
των παικτών και του προσωπικού του καθώς 
και όποια άλλη εκκρεμότητα προκύψει και κατά 
τη θητεία της η διοίκηση έχει δημιουργήσει. Άν 
λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο και οι άλλες 
διοικήσεις, με το σημερινό νοικοκυριό, δε θα 
διαβάζαμε σήμερα τις δηλώσεις του Καραγκιο-
λίδη (ζητάει αυτά που συμφώνησε ο άνθρωπος), 
ούτε θα ακούγαμε τα κακόβουλα σχόλια των …
καλοπροαίρετων γνωστών “φίλων” της ομάδας 
στα στέκια της πόλης.
Τέτοια και τόση διοικητική υγεία, είχε πολλά χρό-
νια να βιώσει αυτός ο σύλλογος. Οι μισθοδο-
σίες στην ώρα τους και ακόμη νωρίτερα από το 
κανονικό (η επόμενη με απόφαση προέδρου 
και δημάρχου θα γίνει 25/9 !!!), τιμολόγια εξο-
φλημένα την ώρα της παράδοσης, προβλήματα 
λυμένα την ίδια ώρα που δημιουργούνται και 
μια ΠΑΕ που δεν έχει γραφειοκρατικά και λει-
τουργικά να ζηλέψει τίποτε από καμία άλλη.
Αυτή η διοίκηση φεύγοντας (όταν και όπως 
έρθει αυτή η ώρα), δε θα αφήσει επιπρόσθετα 
οικονομικά βάρη σε καμία από τις επόμενες 
διοικήσεις. Και τώρα που διοικεί, δε θα αφήσει 
κανέναν Καραγκιολίδη (ή Πεΐδη ή όπως να λέγε-
ται), απλήρωτο και ικανό να δημιουργήσει προ-
βλήματα στην ομάδα. Ότι προβλέπεται νόμιμα, 
αυτό και θα γίνει, εξασφαλίζοντας με τον καλύ-
τερο τρόπο το παρόν και το μέλλον της ομάδας 
μας.
Ότι πρέπει να γίνει, θα γίνει. Με τον σωστό και 
νόμιμο τρόπο. Έτσι όπως αρμόζει στην ιστορία 
του Πιερικού μας και στο όνομα και την προσω-
πικότητα του Πρώτου Πολίτη του Δήμου Κατερί-
νης, του Δημάρχου μας!
Μπάμπης Πεΐδης
Γενικός αρχηγός ΠΑΕ ΠΙΕΡΙΚΟΣ
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Δ
ύο γκολ του Αντουάν Γκριεζμάν έ-
δωσαν στη Γαλλία τη νίκη απένα-
ντι στη Φινλανδία για τα προκρι-
ματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 

2022. Χατ τρικ ο Μέμφις Ντεπάι στο 6-1 
της Ολλανδίας επί της Τουρκίας.
Η Γαλλία σημείωσε την πρώτη 
νίκη της έπειτα από πέντε 
σερί ισοπαλίες από το Euro 
2020 μέχρι τώρα και έγινε 
το απόλυτο φαβορί για την 
πρωτιά στον 4ο προκριματικό 
όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης 
για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022.. 
Το 2-0 επί της Φινλανδίας σημειώθηκε με 
πρωταγωνιστή τον Αντουάν Γκριεζμάν, ο 
οποίος σημείωσε δύο γκολ και έφτασε τα 
41 με το εθνόσημο, όσα και ο Μισέλ Πλατινί 
που βρίσκεται στην 3η θέση των αρχισκό-
ρερ των «μπλε».
Το πρώτο γκολ του νέου επιθετικού της 
Ατλέτικο σημειώθηκε με όμορφο πλασέ στο 
25ο λεπτό και το επόμενο στο 2ο μέρος, με 

σουτ από πολύ γωνιακή θέση για τους γηπε-
δούχους που δεν ανησύχησαν σε κανένα 
σημείο και είχαν το πάνω χέρι σε όλη τη 
διάρκεια του αγώνα.

Η Ολλανδία συνέτριψε την Τουρκία με 
6-1 στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», 

σε μία βραδιά που ο Μέμ-
φις Ντεπάι έπιασε τον... Γιό-
χαν Κρόιφ. Ο επιθετικός 
της Μπαρτσελόνα σημεί-
ωσε χατ τρικ και έφτασε 

τα 33 διεθνή γκολ, όσα και 
ο αείμνηστος Ολλανδός. Το 

πάρτι των «οράνιε» πάντως 
άρχισε μόλις στο 1ο λεπτό με γκολ του 

Ντάβι Κλάασεν έπειτα από πανέμορφη προ-
σπάθεια. Ο Γκους Τιλ και ο Ντόνιελ Μάλεν 
αύξησαν το δείκτη του σκορ στο τελευ-
ταίο 10λεπτο και το μόνο που κατάφεραν οι 
Τούρκοι ήταν να μειώσουν στις καθυστερή-
σεις με τον Τσενγκίζ Ουντέρ, παίζοντας με 
10 παίκτες από το 44’ λόγω αποβολής του 
Τσαγκλάρ Σεγιουντζιού.

Προκριματικά Μουντιάλ: Νίκη με 
ήρωα τον Γκριεζμάν για Γαλλία, 
ξέσπασε η Ολλανδία

Μαρσέιγ: Στις Ακαδημίες των 
Μασσαλών ο Τζιμπρίλ Σισέ

Τ
ο 2021 φαίνεται πως θα καταγρα-
φεί στο ποδοσφαιρικό καλεντάρι 
ως η χρονιά των μεγάλων επιστρο-
φών, με τον Τζιμπρίλ Σισέ να προ-

αναγγέλλει επίσης, πως θα γυρίσει στα 
παλιά του λημέρια, αυτά στη Μασσαλία. 
Συγκεκριμένα, ο πρώην επιθετικός του 
Παναθηναϊκού μέσα από μία δημοσίευ-
ση στον προσωπικό του λογαριασμό στο 
Twitter, όπου φοράει μια προπονητική 
εμφάνιση της Μαρσέιγ, ανακοινώνει πως 
θα επιστρέψει στη Γαλλία
«Είμαι πολύ περήφανος που μπορώ 
να βοηθήσω τους νεαρούς παίκτες της 

Μαρσέιγ από την U16 και πάνω μαζί με 
τους Μαουλιντά και Μαζιάνι», αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά στην ανάρτηση στο 
twitter ο Σισέ.
Την ίδια στιγμή βέβαια, η διοίκηση των 
Μασσαλών δεν έχει διευκρινίσει αν ο 
40χρονος φορ θα πραγματοποιήσει μερι-
κές προπονήσεις στις ακαδημίες ή θα απο-
τελέσει μέρος του προπονητικού τιμ, ενώ 
ούτε και ο ίδιος αποκάλυωε το αν θα βάλει 
τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα. 
Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο 
Απρίλιο βρίσκεται στον Παναθηναϊκό 
Σικάγο.

Επίσημα στην Κόνιασπορ ο Χασάν

Π
αίκτης της Κόνιασπορ είναι 
και  με τη βούλα ο Α χμέν τ 
Χασάν. Ο Αιγύπτ ιος επιθε-
τ ικός υπέγραψε σ την τουρ-

κ ική ομάδα γ ια έ να χρόνο, ως δα-
νε ικός από τον Ολυμπιακό, ενώ σ τη 
συμφων ία έ χε ι  προβλεφθε ί  και  ο -
ψ ιόν αγοράς γ ια το επόμενο καλο -
καίρι.

Ο Χασάν αποχωρεί από τους ερυθρό-
λευκους έπειτά από δύο θητείες σ το 
λιμάν ι, επί ημερών Πέδρο Μαρτ ίνς. 
Σε 95 συμμετοχές με τους ερυθρόλε-
κους σε όλες τ ις διοργανώσεις σημεί-
ωσε 38 γκολ και μοίρασε επτά ασίσ τ. 
Το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό 
εκπνέει το καλοκαίρι του 2023.

Κούμαν: «Είμαστε σε συζητήσεις με 
τον Λαπόρτα για την ανανέωση του 
συμβολαίου μου»

Ο 
Ρόναλντ Κούμαν μίλησε στην 
καταλανική εφημερίδα «Mundo 
Deportivo» στην οποία αναφέρ-
θηκε μεταξύ άλλων στις συζητή-

σεις με τον Λαπόρτα για την ανανέωση του 
συμβολαίου του με την Μπαρτσελόνα.
Παράλληλα αναφέρθηκε και στις σχέσεις που 
έχει με τον πρόεδρο των «μπλαουγκράνα», η 
οποία αν και πέρασε από χίλια κύματα, τώρα 
είναι σε πολύ καλό επίπεδο
Ο Κούμαν ανέφερε για την ανανέωση του 
συμβολαίου του μεταξύ άλλων: «Δεν θέλω να 
πω πολλά γι’ αυτό αλλά ναι είμαστε σε συζη-
τήσεις. Τη Δευτέρα ο προπονητής έκανε πολύ 
καλά αυτό που έπρεπε να κάνει σαν πρόεδρος, 
να μην αφήσει να υπάρξει κάποια αμφιβολία 
για τον προπονητή».
Όλα εξαρτώνται από τα αποτελέσματα για τον 
προπονητή, αλλά υπήρχαν αμφιβολίες και 
κάποια πράγματα που έβγαιναν στον τύπο, 
αμφοβολίες για το σύστημα, ο Ρίκι Πιγκ, ο 
Ουμτιτί και άλλα.

Είμαι πάντα ανοικτός να ακούσω πράγματα 
και να μείνω για πολλά χρόνια εδώ, αλλά ο 
πορπονητής πρέπει να είναι δυνατός πνευμα-
τικά. Και δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια δύναμη 
αν υπάρχουν αμφιβολίες στο τραπέζι».
Για τη σχέση του με τον Λαπόρτα: «Υπήρξαν 
δύο δύσκολες στιγμές, μια στο τέλος της περ-
σινής σεζόν και μια την προηγούμενη εβδο-
μάδα. Για μια ακόμα φορά, ο πρόεδρος έκανε 
αυτό που έπρεπε και έκανε τα πράγματα ξεκά-
θαρα. Μου άρεσε αυτό γιατί πάντα πρέπει να 
κάνεις τα πράγματα ξεκάθαρα, από τη στιγμή 
που δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από 
αυτό».
«Προχωράμε. Η σχέση μας είναι πολύ καλή. 
Μιλάμε για πράγματα συνεχώς και στο κάτω 
κάτω, εκείνος, εγώ, εσείς και όλοι οι φίλαθλοι 
της Μπαρτσελόνα θέλουμε να επιστρέψει 
στους θριάμβους. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολη 
περίοδος από πολλές απόψεις στην ομάδα, 
αλλά προχωράμε μπροστά και αυτή η ομάδα 
έχει ένα θαυμάσιο μέλλοv».



6310 Σεπτεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση του 
νέου μεγάλου χορηγού, την στοιχηματική εταιρεία Stoiximan, ο 
διοικητικός ηγέτης του ΑΠΟΕΛ, όπως συνηθίζει, είπε ατάκες που 
συζητιούνται.«Όλοι ένα κοινό στόχο έχουν, να χτυπούν τον ΑΠΟΕΛ. 
Μόνο ο κόσμος μπορεί να ανατρέψει αυτό το πράγμα» και «Μπορεί 
να μην παίζουμε Ευρώπη, αλλά έχουμε περισσότερα κλικ παντού, 

σε όλες τις ιστοσελίδες και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι άνθρωποι της 
Stoiximan. Δεν είναι τυχαίοι…», είναι μερικές από τις αναφορές του Πρό-
δρομου Πετρίδη που έδωσαν ερέθισμα για αρκετά σχόλια στα ποδοσφαι-
ρικά στέκια και έβαλαν «φωτιά» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Πρόδρομος Πετρίδης έβγαλε όμως και ειδήσεις. Μίλησε για το μπάτζετ 
της νέας σεζόν και παραδέχθηκε πως ξέφυγαν από τον αρχικό σχεδιασμό, 
αναφέρθηκε στο «διαζύγιο» με τον Σάββα Πουρσαϊτίδη και επιχείρησε με 
διαφορετικό τρόπο αυτή τη φορά να καλέσει τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ στο 
γήπεδο.
Τα σημαντικότερα σημεία των αναφορών του Πρόδρομου Πετρίδη
1. «Ξεφύγαμε στο μπάτζετ»
Η παραδοχή του Πρόδρομου Πετρίδη ότι με τις μετεγγραφές που έγι-
ναν η διοίκηση ξέφυγε από τον αρχικό σχεδιασμό: «Δεν είχαμε σχεδιά-
σει να φτάσουμε εκεί στο μπάτζετ. Ξεφύγαμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. 
Με θυσίες προσωπικές του συμβουλίου και με τις ενέργειες που κάνουμε 
φτάσαμε εκεί».
2. Η απόφαση για απόλυση του Πουρσαϊτίδη
Μια ολόκληρη βδομάδα χρειάστηκε η διοίκηση για να πάρει την απόφαση 
απομάκρυνσης του Σάββα Πουρσαϊτίδη και όπως ο Πρόδρομος Πετρίδης 
δήλωσε την τελική του απόφαση την έλαβε το προηγούμενο βράδυ: «Το ότι 
στεναχωρήθηκε (σ.σ. ο Σάββας Πουρσαϊτίδης) για την τελευταία βδομάδα 
και εμείς στεναχωρηθήκαμε και γι’ αυτό μας πήρε μια ολόκληρη βδομάδα 
για να πάρουμε την τελική μας απόφαση. Το είχα πει και στον ίδιο, ότι το 
προηγούμενο βράδυ είχα πάρει την τελική μου απόφαση».
3. «Δεν ήθελε να φύγει ο Ουζόχο»
Μετά την απόφαση του ΑΠΟΕΛ να ενισχυθεί με τερματοφύλακα (σ.σ 
Σιμόνε Σκουφέτ) προέκυψε η επιθυμία του Φράνσις Ουζόχο να αποχω-
ρήσει από τον «Αρχάγγελο», τουλάχιστον σύμφωνα με τον Πρόδρομο 
Πετρίδη: «Ο Ουζόχο δεν είπε ότι θέλει να αποχωρήσει. Την τελευταία 
στιγμή πήραμε την απόφαση γιατί θεωρούμε αξιόλογο τερματοφύλακα και 
τον Νεόφυτο Μιχαήλ. Θέλουμε να έχουμε όσους περισσότερους Κύπρι-
ους».
4. Η παραδοχή και η πίστη
Την προ ετών ατάκα του ότι ο ΑΠΟΕΛ αντέχει μία χρονιά χωρίς τα έσοδα 
των ευρωπαϊκών ομίλων σχολίασε ο Πρόδρομος Πετρίδης. Ο διοικητικός 
ηγέτης των γαλαζοκιτρίνων έστειλε το μήνυμα πως παρά τις δυσκολίες ο 
ΑΠΟΕΛ αντέχει και δεύτερη σεζόν. «Είναι δύσκολα τα πράγματα, όμως θα 
ανταπεξέλθουμε. Πριν μερικά  χρόνια σε μια Γενική Συνέλευση είπα ότι ο 
ΑΠΟΕΛ αντέχει μια χρονιά εκτός Ευρώπης. Φέτος είναι η δεύτερη χρόνια, 
όμως αντέχει και θα συνεχίσει να αντέχει», σημείωσε.
5. «Δεν μετρά ποιοι ηγούνται»
Κάλεσμα στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ να στηρίξει την ομάδα που αγαπά ανε-
ξαρτήτως προσώπων έστειλε το Πρόδρομος Πετρίδης. «Το μήνυμα που 
θέλω να στείλω στους φίλου του ΑΠΟΕΛ είναι ότι η δύναμή του είναι ο 
κόσμος του. Αν αγαπά ο κόσμος το ΑΠΟΕΛ, αυτό το νέο ξεκίνημα πρέπει 
να το αγκαλιάσει. Είτε ονομάζεται Πετρίδης, Εφραίμ ή Αυγουστή. Αυτός 
που αγαπά το ΑΠΟΕΛ δεν μετρά ποιοι ηγούνται. Πρέπει να έρθει ο κόσμος 
κοντά. Είναι το πιο δυνατό όπλο», ανέφερε.

Τρίτωσε το κακό για την Κύπρο, αφού μετά τις 
Μάλτα και Ρωσία ήταν η σειρά της Σλοβακίας να 
μας νικήσει (με 2-0)

Η 
Εθνική μας αντιστάθηκε σθεναρά, αλλά δεν ά-
ντεξε και πληγώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, 
πρώτα από τον πρώην επιθετικό της ΑΕΛ Σχρα-
ντς και στη συνέχεια από τον Κοσιέλνικ.

Ο Νίκος Κωστένογλου παρέταξε σχήμα με προφανείς 
ανασταλτικούς προσανατολισμούς. Κάτι που φάνηκε 
και στην πράξη, καθώς μεσοεπιθετικά δεν λειτούργησε 
σωστά η ομάδα μας. Με την πίεση που ασκήθηκε από 
τους γηπεδούχους, ήταν θέμα χρόνου να βρει τον τρόπο η 
αντίπαλος για να φτάσει στο σκοράρισμα. Όπως και έγινε.
Αν και απειλήσαμε πρώτοι με κοντινό σουτ από αρι-
στερά με τον Τζιωνή στο 6’, στη συνέχεια όλα μπήκαν στη 
θέση τους. Η Σλοβακία πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού, 
η Κύπρος οπισθοχώρησε και έκλεισε τους διαδρόμους 
προς την εστία του Μιχαήλ.
Το γεγονός ότι αδυνατούσαμε να κρατήσουμε μπάλα στη 
μεσαία γραμμή, όμως, έδινε στη γηπεδούχο την ευκαιρία 
να ανανεώνει επιθέσεις και να απειλεί. Η σθεναρή αντί-
σταση των διεθνών μας σε συνδυασμό με τη φλυαρία των 
αντιπάλων, συνέβαλαν ώστε να διατηρήσουμε το 
μηδέν παθητικό.Ο Μιχαήλ πάντως χρει-
άστηκε να παρέμβει δύο φορές, η 
πρώτη φορά σε πλασέ του Χάντσκο 
στο 16’ και η δεύτερη σε εκτός 
περιοχής σουτ του Χάμσικ στο 
29’. Και στις δύο περιπτώσεις 
μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα.
Δυστυχώς για την Εθνική μας, 
στο 55’ ήρθε η παραβίαση της 
εστίας μας. Ο Σχραντς με κοντινό 
πλασέ έβαλε μπροστά στο σκορ 
τους Σλοβάκους. Όταν στο 78’ σκό-
ραρε με εκτός περιοχής σουτ ο Κοσι-
έλνικ, πλέον είχε χαθεί κάθε ελπίδα για κάτι 
καλό από πλευράς της κυπριακής ομάδας.

Κωστένογλου: «Είμαι αισιόδοξος γι’ αυτή 
την ομάδα»
Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής μετά τη λήξη του 
αγώνα με αντίπαλο την αντίστοιχη ομάδα της Σλοβακίας 
για τα προκριματικά του Μουντιάλ δήλωσε:
Αρχίσαμε καλά τον αγώνα. Είχαμε σωστές τοποθετήσεις 
και ελέγχαμε τον αντίπαλο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά 
δυστυχώς από μια στιγμιαία αδράνεια δεχτήκαμε το 
πρώτο γκολ. Ήρθε ένα σπάνιο δεύτερο γκολ και εκεί κρί-
θηκε ο αγώνας.
Η προσπάθεια θα συνεχιστεί, δεν μπορώ να έχω παρά-
πονο απο τους ποδοσφαιριστές μας. Θα προσπαθή-

σουμε να βελτιωθούμε σε κάποιους τομείς, όπως το κρά-
τημα της μπάλας και η επίθεση.
Με την επιστροφή κάποιων ποδοσφαιριστών τον Οκτώ-
βριο θα είμαστε καλύτεροι. Κάποια παιδιά στην άμυνα 
έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί και αυτό φάνηκε».
Καταλήγοντας ο Νίκος Κωστένογλου τόνισε και τα εξής: 
«Είμαι αισιόδοξος για αυτή την ομάδα. Με σκληρή δου-
λειά μπορούμε να παρουσιάσουμε μια βελτιωμένη 
ομάδα στους επόμενους αγώνες».

Πεκρής: «Δεν υπάρχει θέμα Κωστένογλου»
Δεν υπάρχει θέμα Νίκου Κωστένογλου τόνισε ο πρόε-
δρος της επιτροπής Εθνικών ομάδων, Μιχάλης Πεκρής, 
μιλώντας σήμερα στον Σούπερ Σπορ:
«Όποιος ασχολείται με το ποδόσφαιρο ξέρει ότι τίποτα 
δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Άρα ο χρόνος 
είναι πολύ βοηθητικός σε τέτοιες περιπτώσεις.. Είναι ανε-
ξήγητο γεγονός τι συνέβη στο παιχνίδι με τη Μάλτα. Δεν 
θα σταθώ σε δικαιολογίες με την κόκκινη ή κάτι άλλο. Το 
σίγουρο είναι ότι δεν παρουσιαστήκαμε όπως έπρεπε, 
όπως στα επόμενα παιχνίδια. Η τεχνική ηγεσία το ψάχνει. 
Δεν έχω υπόψη μου για κριτική προς το πρόσωπο του κ. 
Κωστένογλου. Ο κόσμος θέλει αποτελέσματα και είναι 

λογικό. Υπάρχει και ποιότητα και μέλλον στην 
ομάδα. Έρχονται και άλλα νέα πρό-

σωπα σιγά-σιγά. Δεν έχουμε την 
πολυτέλεια να μην έχουμε στην 

ομάδα και την ενδεκάδα τους 
3-4 πιο ακριβοπληρωμένους 
Κύπριους παίκτες σε σωμα-
τειακό επίπεδο και η απου-
σία τους ήταν βαρόμετρο», 
είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Δεν υπάρχει 
θέμα συζήτησης για τον προ-

πονητή. Τώρα ανάλαβε, είχαμε 
απότομα κάποια πολύ καλά σημά-

δια σε αποτελέσματα αλλά και σε χαρα-
κτήρα στο γήπεδο. Είδαμε τους παίκτες μας να 

το χαίρονται και για την χώρα και για τον προπονητή τους 
και πάνω σε αυτό θα χτίσουμε. 
Αν εξαιρέσουμε την Ισλανδία, τέτοιου βεληνεκούς επιπέ-
δου της Κύπρου δύσκολα θα μπορέσει να πάει κάποια 
χώρα σε τελική φάση. Όμως ξεκαθαρίζω πως ο στόχος 
μας είναι να πάμε. Ήμασταν ανταγωνιστικοί στα πλεί-
στα παιχνίδια, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τη Μάλτα. 
Τα πάντα θα φανούν στο μέλλον. Το μήνυμα που θέλω 
να στείλω στον κόσμο είναι να χαρεί τους αγώνες του 
πρωταθλήματος, να σέβεται τους παίκτες, τους προπο-
νητές και διαιτητές και να ξέρει ότι ως ΚΟΠ αγωνιζόμα-
στε έτσι ώστε μέρα με τη μέρα να προοδεύει το ποδό-
σφαιρό μας».

Σλοβακία-Κύπρος 2-0: Το αμύνεσθαι 
περί πάτρης δεν αρκούσε

ΑΠΟΕΛ: Η παραδοχή, το 
κάλεσμα, οι ειδήσεις και οι 
ατάκες που έριξαν «φωτιά»
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αθλητικά

Stoiximan Basket League: Το αναλυτικό 
πρόγραμμα της σεζόν 2021/22

Διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2021/22 της Stoiximan Basket League. 
Η κλήρωση της Stoiximan Basket League της 
σεζόν 2021/22 ολοκληρώθηκε, με το ζευγάρι 
Ολυμπιακός - ΑΕΚ να δεσπόζει στο πρόγραμμα 
της πρώτης αγωνιστικής
1η και 14η αγωνιστική
Άρης - Παναθηναϊκός
Απόλλωνας Πάτρας - Ιωνικός
Λάρισα - Κολοσσός Ρόδου
Ολυμπιακός - ΑΕΚ
ΠΑΟΚ - Λαύριο
Περιστέρι - Προμηθέας
Ρεπό: Ηρακλής
2η και 15η αγωνιστική
Ιωνικός - Άρης
Κολοσσός - Απόλλωνας Πάτρας
ΑΕΚ - Λάρισα
Λαύριο - Ολυμπιακός
Προμηθέας - ΠΑΟΚ
Ηρακλής - Περιστέρι
Ρεπό: Παναθηναϊκός
3η και 16η αγωνιστική
Άρης - Κολοσσός
Απόλλωνας Πάτρας - ΑΕΚ
Λάρισα - Λαύριο
Ολυμπιακός - Προμηθέας
ΠΑΟΚ - Ηρακλής
Παναθηναϊκός - Ιωνικός
Ρεπό: Περιστέρι
4η και 17η αγωνι-
στική
ΑΕΚ - Άρης
Λαύριο - Απόλλωνας 
Πάτρας
Προμηθέας - Λάρισα
Ηρακλής - Ολυμπιακός
Περιστέρι - Παναθηναϊκός
Κολοσσός - Ιωνικός
Ρεπό: ΠΑΟΚ
5η και 18η αγωνιστική
Άρης - Λαύριο
Απόλλωνας Πάτρας - Προμηθέας
Λάρισα - Ηρακλής
ΠΑΟΚ - Περιστέρι
Παναθηναϊκός - Κολοσσός
Ιωνικός - ΑΕΚ
Ρεπό: Ολυμπιακός
6η και 19η αγωνιστική
Προμηθέας - Άρης
Ηρακλής - Απόλλωνας Πάτρας
Περιστέρι - Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
Λαύριο - Ιωνικός
ΑΕΚ - Κολοσσός
Ρεπό:Λάρισα
7η και 20η αγωνιστική
Άρης - Ηρακλής

Λάρισα - Περιστέρι
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
Ιωνικός - Προμηθέας
Κολοσσός - Λαύριο
Ρεπό: Απόλλωνας Πάτρας
8η και 21η αγωνιστική
Περιστέρι - Απόλλωνας Πάτρας
ΠΑΟΚ - Λάρισα
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Ηρακλής - Ιωνικός
Προμηθέας - Κολοσσός
Λαύριο - ΑΕΚ
Ρεπό: Άρης
9η και 22η αγωνιστική
Άρης - Περιστέρι
Απόλλωνας Πάτρας - ΠΑΟΚ
Λάρισα - Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός - Λαύριο
Κολοσσός - Ηρακλής
ΑΕΚ - Προμηθέας

Ρεπό: Ιωνικός
10η και 23η αγωνιστική

ΠΑΟΚ - Άρης
Ολυμπιακός - Απόλλωνας Πάτρας

Λάρισα - Παναθηναϊκός
Περιστέρι - Ιωνικός
Ηρακλής - ΑΕΚ
Προμηθέας - Λαύριο
Ρεπό: Κολοσσός
11η και 24η αγωνι-
στική
Άρης - Ολυμπιακός
Α π ό λ λ ω ν α ς  Π ά τ ρ α ς  - 

Λάρισα
Παναθηναϊκός - Προμηθέας

Ιωνικός - ΠΑΟΚ
Κολοσσός - Περιστέρι

Λαύριο - Ηρακλής
Ρεπό: ΑΕΚ

12η και 25η αγωνιστική
Λάρισα - Άρης
Απόλλωνας Πάτρας - Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός - Ιωνικός
ΠΑΟΚ - Κολοσσός
Περιστέρι - ΑΕΚ
Ηρακλής - Προμηθέας
Ρεπό: Λαύριο
13η και 26η αγωνιστική
Άρης - Απόλλωνας Πάτρας
Παναθηναϊκός - Ηρακλής
Ιωνικός - Λάρισα
Κολοσσός - Ολυμπιακός
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
Λαύριο - Περιστέρι
Ρεπό: Προμηθέας

Μήτογλου: «Με 
ήθελαν Παναθηναϊκός 
- Ολυμπιακός, ήταν 
προνόμιο να παίξω 
μπροστά σε αυτούς τους 
οπαδούς»

Λίγο πριν από την έναρξη των 
επίσημων αγώνων στη σεζόν 
2021/22, ο Ντίνος Μήτογλου 
μίλησε σ την ισ τοσελίδα της 
Αρμάνι Μιλάνο για την από-
φαση που πήρε το καλοκαίρι 
του 2017, όταν αποχώρησε από 
το NCAA, αλλά και για την από-
φαση που πήρε πριν από μερι-
κές εβδομάδες όταν αποχαιρέ-
τησε τον Παναθηναϊκό για να 
φορέσει τη φανέλα της Αρμάνι 
Μιλάνο.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ντίνος 
Μήτογλου:
«Όλοι σ την οικογένειά μου 
έπαιζαν ποδόσφαιρο, ο πατέ-
ρας μου στον ΠΑΟΚ το 80 και 
το 90, ο αδελφός μου τώρα 
στην ΑΕΚ. Κι εγώ ποδόσφαιρο 
έπαιζα, αλλά όταν ψήλωσα στα 
10-11, κατάλαβα ότι δεν ήταν 
άθλημα για εμένα. Θυμάμαι 
πως ήμουν στο δωμάτιό μου, 
είχα πέντε ή έξι μπάλες ποδο-
σφαίρου και τις πετούσα στον 
αδελφό μου φωνάζοντάς του 
«είναι πλέον δικές σου». Απο-
φάσισα να δοκιμάσω στο μπά-
σκετ, ερωτεύθηκα το άθλημα. 
Μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, 
σε μια πόλη στην οποία ο ΠΑΟΚ 
κι ο Άρης είναι δημοφιλείς. 
Αυτό έπαιξε ρόλο στο να γίνω 
φαν του μπάσκετ.
Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ 
στην ακαδημία Αστέρια και ο 
coach Ροδόπουλος με δίδαξε τα 
βασικά, εντός κι εκτός παρκέ. 
Αυτός μου έβαλε την ιδέα να 
μετακομίσω στην Αμερικανή, 
του χρωστάω πολλά και δεν θα 
τον ξεχάσω ποτέ. Αυτός ήταν ο 
λόγος που αγάπησα την Αμε-
ρική και έκανα αυτό το βήμα 
στην καριέρα μου. Ήμουν σε 
μια μικρή πόλη αλλά έπαιζε 
σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, 
στο Γουέικ Φόρεστ. Αξέχαστη 
εμπειρία. Οι σπουδαστές αγα-
πούν το μπάσκετ και ακολου-
θούν την ομάδα, ήταν τιμή να 

είμαι μέλος της, ήταν μια υπέ-
ροχη εμπειρία που δεν θα 
ξεχάσω ποτέ.
Επέλεξα το Γουέ ικ Φόρεσ τ 
επειδή είναι ένα θρυλικό σχο-
λείο για το μπάσκετ. Σκέφτο-
μαι πάντα τον Τιμ Ντάνκαν, τον 
Ράντολφ Τσίλντρες, τον Κρις 
Πολ, τον Τζεφ Τιγκ, όλους τους 
σπουδαίους αθλητές που βρέ-
θηκαν εκεί. Πηγαίνεις για προ-
πόνηση και βλέπεις τις φωτο-
γραφίες τους, ανατριχιάζεις. 
Θυμάμαι την πρώτη μου προ-
πόνηση, θυμάμαι όταν επι-
σκέφθηκα για πρώτη φορά το 
σχολείο, είδα την εικόνα του 
Τιμ Ντάνκαν στον τοίχο, δεν θα 
ξεχάσω αυτό το συναίσθημα. 
Επρεπε να γυρίσω στην Ελλάδα, 
έπρεπε να παίξω με την εθνική 
ομάδα, ήμουν 21 ετών και τότε 
ο Παναθηναϊκός κι ο Ολυμπια-
κός ενδιαφέρθηκαν. Έπρεπε να 
αποφασίσω αν θα συνεχίσω 
την κολεγιακή μου καριέρα πριν 
από το ΝΒΑ ή αν θα υπογράψω 
σε ε λ λην ική ομάδα γ ια να 
παίξω στη EuroLeague. Αποφά-
σισα να πάω στον Παναθηνα-
ϊκό, ήταν μια σπουδαία εμπει-
ρία. Ως Έλληνας, θεωρώ προνό-
μιο να μπορείς να παίξεις μπρο-
στά σε αυτούς τους οπαδούς, με 
αυτούς τους συμπαίκτες.
Φέτος αποφάσισα να έρθω 
στο Μιλάνο με την βοήθεια του 
coach Μεσίνα. Έχω σπουδαί-
ους συμπαίκτες και σε αυτή την 
ομάδα, αλλά και υψηλές απαι-
τήσεις. Ήθελα να κάνω αυτό 
το βήμα στην καριέρα μου, να 
ανοίξω ένα νέο κεφάλαιο. Ο 
προπονητής μπορεί να με χρη-
σιμοποιήσει και στο 4 και στο 
5, αλλά για να είμαι ειλικρινής, 
μου αρέσει να παίζω περισσό-
τερο στο 4. Θέλω να γίνω πιο 
συνεπής, δεν με ενδιαφέρει να 
πιάσω κάποια νούμερα, αλλά 
να βλέπω κάθε μέρα και κάθε 
προπόνηση ως μια πρόκληση».



65ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ10 Σεπτεμβρίου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ66 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

10 Σεπτεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com



67ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ10 Σεπτεμβρίου 2021

www.hellasnews-radio.com



SPORTS
10 Σεπτεμβρίου 2021

Με την αύρα του Ρεχάγκελ, Με την αύρα του Ρεχάγκελ, 
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Basket League: Το Basket League: Το 
αναλυτικό πρόγραμμα της αναλυτικό πρόγραμμα της 
σεζόν 2021/22σεζόν 2021/22 σελ. 64σελ. 64

Άντεξε για ένα Άντεξε για ένα 
ημίχρονο και έμεινε ημίχρονο και έμεινε 
στον πάτοστον πάτο σελ. 63σελ. 63


