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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Επικίνδυνος
δεν είναι

αυτός που
δαγκώνει...
επικίνδυνος

είναι
αυτός που
γλύφει...

ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΕΝΑ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ 
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑ….

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ 
ΗΛΘΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΤΗΝ 

ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά 

κι αυτήν την εβδομάδα με την υγεία 

σας και να είναι ήσυχη η καθημερινότητα σας 

με τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε αυτές τις 

πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζούμε και δεν ξέρει 

κανείς το τι μέλλει γενέσθαι κι αν θα επανέλθουμε 

στην προηγούμενη καθημερινότητα μας με τα 

καλά και τα κακά της, που λίγο ή πολύ ξέραμε να 

τα αντιμετωπίσουμε. Ότι πρόβλημα κι αν είχαμε 

μεγάλο ή μικρό μας τύχαινε βρίσκαμε μια λύση.

Φυσικά, η ζωή συνεχίζεται κι ο καθένας 

αγωνίζεται με τα δικά του όπλα αλλά κι όλοι 

έχουν τα «πιστεύω» τους. Μιλάω βεβαίως για τα 

θρησκευτικά, πολιτικά, κοινωνικά κλπ πιστεύω. 

Κανείς δεν τα διαπραγματεύεται αυτά και τα 

υποστηρίζει με οποιαδήποτε τρόπο μπορεί να 

ακουστεί και να δικαιωθεί.

Προ ημερών ήλθε ένας ευγενέστατος κύριος στα 

γραφεία μας και με ρώτησε εάν μπορεί να μου 

εκμυστηρευτεί κάτι πολύ σοβαρό. Σας παραθέτω τα 

«στιγμιότυπα» της συζήτησης:

«Κύριε Κουρτέση, ξέρω πως εσείς είστε Έλληνας 

Χριστιανός Ορθόδοξος και βλέπω ότι γράφετε 

επειδή αγαπάτε και θέλετε να διαδίδετε την 

θρησκεία σας. Σεβαστό. Θέλω όμως να μου 

πείτε εάν δείτε σε έναν δρόμο και σε πεζοδρόμιο 

ζωγραφισμένο πχ το πρόσωπο της Παναγίας ή του 

Χριστού θα τα πατάγατε;»

Φυσικά του είπα πως όχι γιατί είναι ιεροσυλία 

και μεγάλη αμαρτία. Και συνέχισε «Λοιπόν, κ. 

Κουρτέση, εγώ έχω τα δικά μου πιστεύω και 

δεν κρύβω πως είμαι δωδεκαθεϊστής. Προχθές 

πήγα στην Ντάνφορθ κι είδα ζωγραφισμένα στα 

πεζοδρόμια ζωγραφισμένους θεούς του Ολύμπου, 

στους οποίους πιστεύω και ο κόσμος πήγαινε πάνω 

κάτω και τα πάταγε χωρίς να καταλαβαίνει τι 

γίνεται.»

Κάπου εκεί τον σταμάτησα και του λέω πως είναι 

κάτι που δεν μου έχει ξανατύχει και δεν ξέρω τι 

να του πω. Του είπα πως η συμβουλή μου είναι να 

πάει στον πρόεδρο του ΒΙΑ της Ντάνφορθ, τον κ. 

Βοϊδονικόλα, εάν το ξέρει αυτό και να του πει τι 

μπορεί να κάνει, γιατί στις ευλογημένες χώρες 

που ζούμε όλες οι θρησκείες, χρώμα δέρματος 

κλπ είναι σεβαστά από τις εκάστοτε κυβερνήσεις 

και τον πληθυσμό της χώρας. Του είπα, λοιπόν, να 

πάει στον κ. Βοϊδονικόλα γιατί οι θρησκείες δεν 

προσβάλλονται και δεν καταπατούνται. Εύχομαι 

να βρείτε το δίκιο σας και να διευθετηθεί αυτό το 

σοβαρό πρόβλημα.

Ευγενικοί μου φίλοι αναγνώστες, όποιος/α από 

εσάς έχει κάποιο παράπονο στην καθημερινότητα 

που ζούμε με οτιδήποτε κοινωνικές ανισότητες 

να μην διστάσει να απευθυνθεί στην εφημερίδα 

μας και εμείς θα αναδεικνύουμε το θέμα που σας 

απασχολεί, γιατί για όλα υπάρχουν λύσεις. Να 

είστε όλοι καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Αναπτυξιακό άλμα με αύξηση του ΑΕΠ 8,2% για το 2021 
προβλέπει η Moody’s Analytics

Σ
τα προ πανδημίας επίπεδα έχει επιστρέψει ήδη η ελ-
ληνική οικονομία σύμφωνα με την Moody’s Analytics 
γεγονός το οποίο κατατάσσει την Ελλάδα ανάμεσα 
στις επτά χώρες της ευρωζώνης που ανακάμπτουν 

πλήρως σε επίπεδο πραγματικού ΑΕΠ.
Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο αξιολόγησης το αισιόδοξο σενά-
ριο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας γίνεται πλέον το 
πιο πιθανό καθώς η ανάπτυξη στο τέλος του έτους αναμένεται 
να φτάσει στο 8,2%.
Σε τριμηνιαία βάση, η Ελλάδα έχει αναπτυχθεί έντονα, 3,8% 
ανά τρίμηνο σε μέσο όρο, τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα και 
βρίσκεται στον δρόμο της οικονομικής επέκτασης, καθώς το 
πραγματικό της ΑΕΠ είναι πλέον πάνω από το προ πανδημίας 
επίπεδο.
Για το τρίτο τρίμηνο η Moody’s Analytics προβλέπει ότι η 
διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας θα κινηθεί λόγω 
του τουρισμού και πάλι σε διψήφια ποσοστά ενώ για το 2022 
προβλέπει ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ θα φτάσει το 5,1%.

Στο 8,5% «βλέπει» την ανάπτυξη για το 2021 η 
Capital Economics – Στο 7,8% εκτιμά η UBS
«Ταύρος» η UBS για την ελληνική οικονομία, αυξάνει την πρό-
βλεψή της για το ΑΕΠ σε 7,9%, από 5,6% προηγουμένως, για 
το 2021 - Τι «βλέπει» η Capital Economics για τον πληθωρι-
σμό στην Ευρωζώνη
Σε σημαντική βελτίωση των εκτιμήσεών της για τις προο-
πτικές της ελληνικής οικονομίας προχώρησε η Capital 
Economics, θέτοντας στο 8,5% τον στόχο για την αναπτυξι-
ακή δυναμική της χώρας μας για τη φετινή χρονιά.
Σε αναβάθμιση των προοπτικών ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας προχωρά και η UBS, λόγω και των ισχυρών επι-
δόσεων που κατέγραψε η εγχώρια οικονομία στο β΄τρίμηνο 
του 2021.
Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο ο οίκος προέβλεπε «εκτόξευση» 
του ΑΕΠ κατά 8%, αν και εκτιμούσε ότι η ελληνική οικονομία 
είναι απίθανο να ανακτήσει τα επίπεδα προ της πανδημίας 
φέτος, επειδή θεωρούσε ότι η τουριστική περίοδος θα ήταν 
πολύ αδύναμη.

Τι εκτιμά η Capital Economics
Η αναλυτές της Capital Economics συνεκτιμούν τη θετική 
έκπληξη του +16,2% που εμφάνισε το ελληνικό ΑΕΠ κατά 
το β’ τρίμηνο, γεγονός που οδήγησε και στην αναβάθμιση 
των προβλέψεων για την ελληνική οικονομία για το 2021 εκ 
μέρους της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι οικονομίες που έχουν καθυ-
στερήσει την έξοδο από τα lockdown και τώρα σημειώνουν 

συνεχή πρόοδο στους εμβολιασμούς, θα επωφεληθούν βρα-
χυπρόθεσμα από τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.
Σύμφωνα με την εταιρεία οικονομικής έρευνας, η ισχυρή ανά-
καμψη της Ευρωζώνης φαίνεται ότι θα συνεχιστεί τα επόμενα 
τρίμηνα, την ώρα που οι περισσότερες ανεπτυγμένες οικονο-
μίες συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, παρουσιάζουν τάσεις 
επιβράδυνσης.
Οι αναλυτές αναφέρονται και στο μείζον ζήτημα του πληθω-
ρισμού στην Ευρωζώνη, εκτιμώντας ότι θα ενισχυθεί ακόμα 
πιο πάνω από το 3% τους επόμενους μήνες, αλλά θα υπο-
χωρήσει απότομα το 2022, πέφτοντας αρκετά κάτω από τον 
στόχο της ΕΚΤ για 2%, εν μέρει γιατί η αύξηση των μισθών θα 
είναι είναι υποτονική.
Ως προς το ΑΕΠ της Ζώνης του Ευρώ εκτιμά ότι έπειτα από το 
+2% που εμφάνισε κατά το δεύτερο τρίμηνο, το τρίτο τρίμηνο 
θα παρουσιάσει παρόμοια πορεία.
Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT) 
έθεσε προσφάτως νέο στόχο για τον πληθωρισμό στο 2%, 
εγκαταλείποντας την προηγούμενη διατύπωση του «κοντά 
αλλά κάτω του 2%».

Η πρόβλεψη της UBS
Από την πλευρά του ο ελβετικός οίκος UBS είναι «ταύρος» 

για την οικονομική ανάπτυξη της ψώρας και προβλέπει ότι 
η χώρα θα επιδείξει υγιή άνοδο 7,9% φέτος αλλά και 5% το 
2022, ξεπερνώντας την πανδημική ύφεση. Οι ισχυρές επι-
δόσεις του δεύτερου τριμήνου και οι πρόδρομοι δείκτες 
της οικονομίας απογειώνουν το ΑΕΠ και δείχνουν ότι η ανά-
καμψη προχωρά πολύ πιο δυναμικά από ό,τι αναμενόταν. 
Με τις τέσσερις τράπεζες σε πορεία προς μονοψήφιο δείκτη 
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) έως το 2022 και με 
επαρκή πλέον ικανότητα δανεισμού, η UBS αναμένει ότι οι 
τράπεζες θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση της οικονομι-
κής ανάκαμψης Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι ο συνολικός 
δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων του τομέα μειώνεται 
κατά περισσότερο από 11 ποσοστιαίες μονάδες μόνο το δεύ-
τερο τρίμηνο φέτος και κατά σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες 
από το 2019.
Η Ελλάδα στοχεύει επίσημα σε δημοσιονομικό έλλειμμα 
-9,9% του ΑΕΠ φέτος, αλλά η UBS προβλέπει ότι το δημο-
σιονομικό έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί σημαντικά στο 
-2,9% του ΑΕΠ το 2022 -όπως επίσης και το χρέος το οποίο 
αναμένει να μειωθεί από 205,6% του ΑΕΠ το 2020 σε 186% 
του ΑΕΠ το 2022. Η χώρα μας θα επωφεληθεί επίσης από 
το Ταμείο Ανάκαμψης αφού οι επιχορηγήσεις ύψους 18 δισ. 
ευρώ και δάνεια ύψους 12 δισ. ευρώ (10% του ΑΕΠ και 7% 
του ΑΕΠ αντίστοιχα) ξεκινούν το δεύτερο εξάμηνο. Η Τράπε-
ζας της Ελλάδος υπολογίζει ότι τα κεφάλαια σε συνδυασμό με 
επιλεγμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να 
αυξήσουν τα επίπεδα του ΑΕΠ κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες 
σωρευτικά την περίοδο 2021-2026 και να δημιουργήσει 180 
χιλ. θέσεις εργασίας.
Πιο αναλυτικά, η UBS υπολογίζει ότι η οικονομία αναπτύ-
χθηκε κατά 3,4% τριμηνιαίως το δεύτερο τρίμηνο μετά από 
ένα αναθεωρημένο προς τα πάνω κατά +4,5% το πρώτο τρί-
μηνο, +3,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2020 και +3,9% το τρί-
μηνο του 2020. Τα στοιχεία δείχνου ότι η ανάκαμψη του ΑΕΠ 
είναι η ισχυρότερη των τελευταίων 20 ετών και ο ρυθμός 
αύξησης σε ετήσια βάση έφθασε το 16,2% ετησίως, επιση-
μαίνει η UBS.
Η εγχώρια οικονομία έχει ανακάμψει πλήρως από την πανδη-
μία το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Τα διαθέσιμα στοιχεία κινη-
τικότητας δείχνουν συνεχή ανάκαμψη και το τρίτο τρίμηνο 
αφού τα στοιχεία της Google δείχνουν ότι υπήρξε έντονη 
άνοδος της δραστηριότητας τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά 
και το Σεπτέμβριο. Παράλληλα, ο δείκτης του επιχειρημα-
τικού κλίματος αυξήθηκε στο 113 τον Αύγουστο του 2021. 
Αποτελεί, σύμφωνα με τη UBS, από τα υψηλότερα επίπεδα 
από το 2000 και η ανάκαμψη του κλίματος αντανακλά την 
αισιοδοξία στη βιομηχανία και τις κατασκευές.

«Το πιο αισιόδοξο σενάριο 
γίνεται πλέον το πιο πιθανό», 
αναφέρουν οι αναλυτές 
-  Σύμφωνα με την εταιρεία, 
η ελληνική Οικονομία  έχει 
ήδη ξεπεράσει τις αρνητικές 
επιπτώσεις της πανδημίας 
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Ο εκπαιδευτικός αλλά και οι 
γονείς του ήταν ανεμβολίαστοι 
– Νοσηλεύονταν στη ΜΕΘ του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
Λάρισας

Ο
ικογενειακή τραγωδία στη Λάρι-
σα, καθώς 51χρονος εκπαιδευ-
τικός που προσεβλήθη από κο-
ρωνοϊό έχασε τη ζωή, μια ημέρα 

μετά την κηδεία των γονιών του, επίσης εκ-
παιδευτικών, που πέθαναν από την ίδια αι-

τία. Και οι τρεις, σύμφωνα με πληροφορίες, 
ήταν ανεμβολίαστοι.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, o 51χρονος 
Χαράλαμπος Στεργιούλης, φιλόλογος με 
συγγραφικό έργο, νοσηλευόταν διασω-
ληνωμένος για μέρες στη ΜΕΘ COVID του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.
Την Τετάρτη, είχαν πεθάνει οι γονείς του, 
Βασίλης, 83 ετών και Ευδοξία, 78 ετών, από 
τις επιπλοκές του κορωνοϊού. Η κηδεία τους 
έγινε χθες, ενώ ήταν ήδη γνωστό ότι η κατά-
σταση του 51χρονου Χαράλαμπου Στερ-
γιούλη ήταν κρίσιμη.

Λάρισα: Πέθανε από κορωνοϊό και ο 
51χρονος εκπαιδευτικός μία ημέρα μετά 
την κηδεία των γονιών του 

Τ
ην τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα ύφε-
σης διανύει η χώρα μας στο μέτωπο της 
πανδημίας, με το τέταρτο κύμα να πα-
ρουσιάζει ήπια εξασθένηση, σε μια πε-

ρίοδο που θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχεια. 
Τα δεδομένα υποδεικνύουν μια τάση συρρί-
κνωσης τόσο σε επίπεδο διασποράς, όσο και 
σε επίπεδο πίεσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 
(ΕΣΥ), με τους ειδικούς, όμως, να συνιστούν ε-
γρήγορση όσον αφορά στην πιστή τήρηση των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων και στην αύξηση 
του εμβολιαστικού ρυθμού.
Όπως, άλλωστε, τόνισαν κατ’ επανάληψη οι 
εκπρόσωποι της Επιτροπής Εμπειρογνωμό-
νων του υπουργείου Υγείας στη σημερινή 
συνέντευξη Τύπου, η περίοδος αυτή είναι 
μεταβατική, καθώς τροποποιήθηκαν οι πρα-
κτικές ελέγχου, με αποτέλεσμα την κατακό-
ρυφη αύξηση του αριθμού 
των αυτοδιαγνωστικών (self) 
και rapid τεστ. Ως εκ τούτου, 
θεωρείται φυσιολογική μια 
πιθανή αύξηση των διαγνώ-
σεων τις επόμενες 15 ημέρες, 
παρόλο που τα κρούσματα 
που ανακοινώνονται πλέον 
θεωρούνται ενδεικτικά της 
πραγματικής κατάστασης.

Χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού και 
υψηλή διασπορά «καίνε» τη βόρεια 
Ελλάδα
Τη βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας επι-
βεβαιώνει ο ανανεωμένος συνδυαστικός χάρ-
της του ECDC, στον οποίο ολόκληρη η χώρα 
βρίσκεται πλέον με πορτοκαλί χρώμα, σε αντί-
θεση με την προηγούμενη εβδομάδα που 
Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Ιόνιο, Δωδεκάνησα 
και Κυκλάδες ήταν στο «βαθύ κόκκινο».
Την ίδια στιγμή, όμως, άλλες περιοχές της ηπει-
ρωτικής χώρας και κυρίως της βόρειας Ελλά-
δας αρχίζουν να συγκεντρώνουν το ενδιαφέ-
ρον των ειδικών λόγω της αύξησης στο επιδη-
μιολογικό φορτίο, αλλά και της σχεδόν από-
λυτης επικράτησης της μετάλλαξης «Δέλτα» 
που εντοπίζεται πλέον στο 99,41% των νέων 
στελεχών.
Πιο συγκεκριμένα, από τα 2.322 κρούσματα 
που ανακοίνωσε σήμερα ο Εθνικός Οργανι-
σμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την επικρά-
τεια έπειτα από 155.295 εργαστηριακούς δια-
γνωστικούς ελέγχους, περίπου τα μισά συγκε-

ντρώνονται στις βόρειες περιοχές της χώρας. 
«Καμπανάκι» έχει ήδη χτυπήσει για τη Θεσ-
σαλονίκη όπου σήμερα καταγράφηκαν 300 
νέες λοιμώξεις, ενώ την ανησυχία της για την 
αύξηση της διασποράς στην Πιερία (53 κρού-
σματα) εξέφρασε στην τοποθέτησή της η ανα-
πληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. 
Σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται σε αρκε-
τές ακόμα περιοχές όπως Καβάλα (58), Ημαθία 
(63) και Πέλλα (75), με τις τέσσερις ανωτέρω 
περιοχές να τίθενται από σήμερα σε καθεστώς 
μίνι lockdown, αλλά και σε Έβρο (40), Κοζάνη 
(52), Ξάνθη (46), Σέρρες (42) και Κιλκίς (41). 
Από την υπόλοιπη Ελλάδα μεγάλος αριθμός 
κρουσμάτων καταγράφηκε σε Αττική (505), 
Λάρισα (98) και Ρόδο (60).
Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι στην πλει-
οψηφία των περιοχών αυτών η εμβολιαστική 

κάλυψη του πληθυσμού 
δεν ξεπερνά το 50%, με 
την καθηγήτρια Παιδια-
τρικής Λοιμωξιολογίας 
και μέλος της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων, Βάνα 
Παπαευαγγέλου να τονί-
ζει σήμερα πως δεν παρα-
τηρείται αύξηση του επι-
δημιολογικού φορτίου 
σε περιοχές με αυξημένα 

ποσοστά εμβολιασμού.
Αντίθετα, εμφανίζεται γραμμική σχέση μεταξύ 
της εμβολιαστικής κάλυψης και του αριθμού 
των κρουσμάτων στους ενήλικες άνω των 55 
ετών, στους οποίους οι επιστήμονες απηύ-
θυναν νέα έκκληση προκειμένου να εμβολια-
στούν, καθώς η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα 
χαρακτηρίζεται από δυσοίωνη στασιμότητα 
όσον αφορά στους εμβολιασμούς.
Την αδήριτη ανάγκη αύξησης του εμβολιαστι-
κού ρυθμού στους ανθρώπους άνω των 55 
ετών αναδεικνύει και το γεγονός ότι σε αυτή 
την ηλικιακή ομάδα ανήκει το 68% των νοση-
λευομένων ασθενών με COVID-19. Συγκεκρι-
μένα, στα νοσοκομεία όλης της χώρας νοση-
λεύονται σήμερα 2.172 ασθενείς με κορωνοϊό, 
με την αποκλιμάκωση της πίεσης στο ΕΣΥ να 
χαρακτηρίζεται σταθερή, αφού την τελευταία 
εβδομάδα καταγράφηκε μείωση κατά 6% στην 
κάλυψη των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 
(ΜΕΘ), οι εισαγωγές ασθενών περιορίστηκαν 
περίπου στις 200/ημέρα κατά μέσο όρο, ενώ 
οι θάνατοι μειώθηκαν κατά 18%.

Ήπια εξασθένηση της 
πανδημίας, αλλά χαμηλά 
ποσοστά εμβολιασμού «καίνε» 
τη βόρεια Ελλάδα 
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Tο σύνολο του πληθυσμού θα επιδοτηθεί με €30 για τις πρώτες 300 Kwh απορροφώντας σχεδόν το 
σύνολο της ανατίμησης στο ηλεκτρικό 

Ο 
πρωθυπουργός  Κυριάκος 
Μητσοτάκης  ανακοίνωσε 
από το βήμα της 85ης ΔΕΘ 
ένα πακέτο μέτρων 3,4 δισ. 

ευρώ που θέτει  όπως είπε στο επίκε-
ντρο τους νέους, τους εργαζόμενους, 
τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
Αναλυτικά τα μέτρα 
1. Επεκτείνεται για όλο το 2022 η 
απαλλαγή από την ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης και η μείωση των τριών 
μονάδων των ασφαλιστικών εισφο-
ρών στον ιδιωτικό τομέα. Κόστος 
1,58 δις για το 2021 και 1,58 δις για 
το 2022. 
2. Από τον Ιανουάριο του 2022 μειώ-
νεται ο φόρος επιχειρήσεων από το 
24% στο 22%. Κόστος 183 εκατ. ευρώ 
για το 2022.
3. Μειώνεται το ποσοστό επιστροφής 
όλων των επιστρεπτέων προκαταβο-
λών ανάλογα με την πτώση των ακα-
θάριστων εσόδων της επιχείρησης. 
Δημοσιονομικό κόστος που επιβαρύ-
νει το 2021: 660 εκατ. ευρώ.
4. Επεκτείνεται η εφαρμογή των μει-
ωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μετα-
φορές, τον καφέ και μη αλκοολούχα 
ποτά, στους κινηματογράφους και 
το τουριστικό πακέτο έως τον Ιούνιο 
του 2022. Δημοσιονομικό κόστος για 
Οκτ.-Δεκ. 2021: 64 εκ. ευρώ. Δημοσι-
ονομικό κόστος για το 2022: 211 εκ. 
ευρώ.
5. Μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ στα 
γυμναστήρια και τις σχολές χορού από 
24% σε 13% από 1η Οκτωβρίου 2021 
έως τον Ιούνιο του 2022. Δημοσιονο-
μικό κόστος για Οκτ.-Δεκ. 2021: 1 εκ. 
ευρώ. Δημοσιονομικό κόστος για το 
2022: 4 εκ. ευρώ.
6. Επεκτείνεται η αναστολή πληρω-
μής του τέλους συνδρομητικής τηλε-
όρασης από τον Οκτώβριο του 2021 
έως τον Ιούνιο του 2022. Δημοσιονο-
μικό κόστος για Οκτ.-Δεκ. 2021: 4,5 
εκ. ευρώ. Δημοσιονομικό κόστος για 
το 2022: 9 εκ. ευρώ.
7. Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδό-
τησης κενών θέσεων στον πολιτισμό 
έως τον Δεκέμβριο του 2021. Δημοσι-
ονομικό κόστος για το 2021: 16 εκατ. 

ευρώ. Δημοσιονομικό κόστος για το 
2022: 6 εκατ. ευρώ.
8 Δίνεται αποζημίωση ειδικού σκοπού 
για επιπλέον δύο μήνες για τους καλλι-
τέχνες (για τους μήνες Ιούνιο και Ιού-
λιο) και τους ξεναγούς (για τους μήνες 
Μάιο και Ιούνιο). Δημοσιονομικό 
κόστος για το 2021: 30 εκατ. ευρώ.
9 Επεκτείνεται το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡ-
ΓΑΣΙΑ έως το τέλος του 2021. Δημο-
σιονομικό κόστος για το 2021: 50 εκ. 
ευρώ.
10. Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδό-
τησης δόσεων δανείων νοικοκυριών 
που επλήγησαν από την Πανδημία 
«ΓΕΦΥΡΑ» για τρεις μήνες με κάλυψη 
40% επί των δόσεων δανείων. Κόστος 
48 εκ. ευρώ για το 2021.
11. Επεκτείνεται το πρόγραμμα των 
100.000 νέων θέσεων εργασίας για 

άλλες 50.000 θέσεις. Κόστος: 169 εκ. 
στον προϋπολογισμό του 2022.
12. Φορολογικά κίνητρα για τη χρήση 
των ηλεκτρονικών συναλλαγών: Από 
τον Ιανουάριο του 2022 και έως το 
2025, το 30% των δαπανών που πραγ-
ματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα 
πληρωμής προς συγκεκριμένους 
επαγγελματικούς κλάδους και μέχρι 
του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως, 
εκπίπτουν από το φορολογητέο εισό-
δημα των φυσικών προσώπων. 
13. Αναμορφώνεται το πλαίσιο της 
φορολοταρίας: Σήμερα σε κάθε φορο-
λοταρία 1.000 τυχεροί κερδίζουν από 
1.000 ευρώ, με κόστος 12 εκ. ευρώ 
ετησίως. Τι προτείνεται:
Θα δίνεται διαφορετική στάθμιση 
ανάλογα με το ποσοστό του εισοδή-
ματος που καταναλώνεται.
Πολίτες με χαμηλότερο οικογενειακό 

εισόδημα και με περισσότερα τέκνα 
θα έχουν προσαύξηση στον αριθμό 
των λαχνών και στην πιθανότητα να 
κερδίσουν. 
Τα βραβεία της λοταρίας κάθε μήνα θα 
κλιμακώνονται και θα φτάνουν έως και 
τις 50.000 ευρώ. Επιπλέον τα Χριστού-
γεννα θα υπάρχει ιδιαίτερη λοταρία με 
βραβεία έως και 100.000 ευρώ.
14. Χορήγηση προσαυξημένης έκπτω-
σης για δαπάνες που αφορούν σε πρά-
σινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιο-
ποίηση. 
15. Κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξα-
γορές:
Από την 1η Οκτωβρίου 2021 μειώ-
νεται κατά 50% ο φόρος στην συγκέ-
ντρωση κεφαλαίου. Δημοσιονομικό 
κόστος 18 εκατ. ευρώ ετησίως. 
16. Καταργείται ο φόρος γονικών 
παροχών-δωρεών για συγγενείς 
πρώτου βαθμού, που αφορά γονικές 
παροχές-δωρεές έως 800.000 ευρώ, 
από 1η Οκτωβρίου 2021. Κόστος 26 
εκατ. ετησίως.
17. Πρώτο ένσημο: Για το 2022 και 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
ανεργία των νέων στα πλαίσια αντιμε-
τώπισης των συνεπειών του κορονο-
ϊού, όλοι οι νέοι από 18 έως 29 ετών 
που δεν έχουν προηγούμενη εργασι-
ακή εμπειρία και θα προσληφθούν 
εντός του έτους, λαμβάνουν για 6 
μήνες προπληρωμένο χρόνο εργασίας 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
για την πρώτη τους απασχόληση. 
18. Μειώνεται το τέλος συνδρομητών 
κινητής τηλεφωνίας από 12% έως 20% 
που κυμαίνεται σήμερα στο 10% και 
καταργείται για νέους έως 29 ετών από 
1η Ιανουαρίου 2022. Δημοσιονομικό 
κόστος: 68 εκατ. ευρώ κατ’έτος.
19. Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022 επεκτείνεται η χορήγηση στεγα-
στικού επιδόματος και στους σπου-
δαστές των δημόσιων ΙΕΚ (υπολο-
γίζεται ότι περίπου 5.000 από τους 
20.000 σπουδαστές των δημόσιων 
ΙΕΚ θα ζουν σε άλλη πόλη και θα 
καλύπτουν τα εισοδηματικά/περιου-
σιακά κριτήρια ώστε να καταστούν 
δικαιούχοι). 

Μέτρα €3,4 δισ. ανακοίνωσε ο 
πρωθυπουργός

Έλληνες πολίτες η 
Βερόνικα και ο Άλεξ 
Αντετοκούνμπο - 
Μητσοτάκης: Στο 
πρόσωπό σας βλέπουμε 
την Ελλάδα που θέλουμε 

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη, αλλά και του Greek Freak Γιάννη 
Αντετοκούνμπο η τελετή της ορκωμοσίας

Σ
την τελετή ορκωμοσίας της Βερόνικας και 
του Εμέκα - ‘Αλεξ Αντετοκούνμπο παρέστη ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο 
Μέγαρο Μαξίμου. Πρόκειται για τη μητέρα 

και τον αδερφό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι οποί-
οι πολιτογραφήθηκαν τιμητικά Έλληνες πολίτες ενώ 
παρών ήταν και ο σπουδαίος Έλληνας καλαθοσφαι-
ριστής του NBA.
«Θερμά συγχαρητήρια, είστε τώρα όλη η οικογένεια 
Έλληνες πολίτες. Κι επειδή έχουμε πει πολλά πράγ-
ματα για τα παιδιά και πόσο περήφανους μας έχουν 
κάνει, θα ήθελα να πω μία κουβέντα για την κ. Βερό-
νικα, για το γεγονός ότι μεγαλώσατε καταπληκτικά 
παιδιά, με αξιοπρέπεια και ήθος. Είστε ο πυλώνας, 
η κολώνα της οικογένειας. Μακάρι να ήταν εδώ μαζί 
σας και ο πατέρας σας, θα ήταν πάρα πολύ υπερή-
φανος», δήλωσε ο πρωθυπουργός αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της τελετής.
«Στο πρόσωπό σας, στο πρόσωπο όλης της οικογέ-
νειας Αντετοκούνμπο, αντικατοπτρίζεται η Ελλάδα 
που θέλουμε: η Ελλάδα που προσπαθεί, αγωνίζε-
ται, ξεπερνά τις δυσκολίες, κρατά ενωμένη την οικο-
γένειά της. Είναι η Ελλάδα που μας κάνει περήφα-
νους», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Οπότε, και 
πάλι, Γιάννη, ‘Αλεξ, κ. Βερόνικα, πολλά συγχαρητή-
ρια», πρόσθεσε.
Μετά την ορκωμοσία ο πρωθυπουργός συναντή-
θηκε με την Βερόνικα, τον Γιάννη και τον ‘Αλεξ Αντε-
τοκούνμπο και συζήτησαν για την Ελλάδα και την 
Αμερική, για τους δύσκολους καιρούς που πέρασε 
η οικογένεια, την αγάπη για το μπάσκετ, το NBA, την 
Εθνική Ελλάδας και την κινηματογραφική ταινία για 
τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που γυρίστηκε εξ’ ολο-
κλήρου στην χώρα μας.
Τα μέλη της οικογένειας ανέφεραν ότι σημαίνει 
πολλά γι’ αυτούς η σημερινή ημέρα, με τον πρωθυ-
πουργό να σημειώνει απευθυνόμενος στην Βερό-
νικα Αντετοκούνμπο: «Περάσατε πολύ δύσκολους 
καιρούς και πρέπει να νιώθετε υπερήφανη για εσάς 
και για τα παιδιά σας. Η ιστορία σας είναι μια ιστορία 
αισιοδοξίας».
Την ορκωμοσία της πολιτογράφησης τέλεσε ο 
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, παρου-
σία του γενικού γραμματέα Ιθαγένειας, Αθανάσιου 
Μπαλέρμπα.
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Ε
φυγε» από τη ζωή σε ηλικία 87 ε-
τών μία από τις θρυλικότερες μορ-
φές των ελληνικών γηπέδων.
Ο λόγος για τον Γιάννη Ματζουράνη, 

τον γνωστό «Εθνικάρα», ο οποίος το τελευ-
ταίο διάστημα νοσηλευόταν σε ΜΕΘ.
Η υγεία του είχε επιβαρυνθεί σημαντικά τον 
περασμένο Ιούλιο καθώς μεταφέρθηκε σε 
ΜΕΘ του Ευαγγελισμού λόγω κορονοϊού και 
η κατάστασή του επιβαρύνθηκε τα τελευ-
ταία 24ωρα.
Κυριακή το μεσημέρι άφησε την τελευταία 
του πνοή, σε μια τεράστια απώλεια για το 
ελληνικό ποδόσφαιρο. Την είδηση έκανε 
γνωστή και ο γιος του με ανάρτηση στα 
σόσιαλ.

Ο Ματζουράνης ήταν ένα πραγματικό υπό-
δειγμα οπαδού που λάτρευε τον Εθνικό 
Πειραιά, αλλά και την εθνική ομάδα. Το 
«Πάμε Εθνικάραααααα» ήταν ένα σύνθημα 
που έχει στιγματίσει γενιές και ο 87χρονος 
κυρ-Γιάννης από την Κυνουρία, λατρεύτηκε 
από τους οπαδούς όλων των ομάδων. Εγινε 
μέχρι και τραγούδι από τον Νίκο Καρβέλα 
κάποτε.
Από ηλικία 10 ετών παρακολουθούσε τον 
Εθνικό και δέθηκε με την ομάδα. Την ακο-
λουθούσε παντού όλα αυτά τα χρόνια, 
ακόμη και στα δύσκολα χρόνια. Είναι χαρα-
κτηριστικό πως μέχρι το 2014, όταν άρχισαν 
τα πρώτα προβλήματα υγείας, έλεγε ότι είχε 
χάσει μόλις 12 ματς!

επικαιρότητα

Θρήνος στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο: Πέθανε ο 
«Εθνικάρας» Γιάννης Ματζουράνης

«Φύγε, θα μας πάρουν τα 
παιδιά!» - Σάλος από το βίντεο με 
τον καβγά ζευγαριού Ελλήνων 
στη Γερμανία 

Τ
ον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τε-
λευταίες ώρες ένα βίντεο από τον 
άγριο καβγά ενός ζευγαριού Ελλή-
νων στην Γερμανία στην μέση του 

δρόμου ο οποίος ξεκίνησε με βρισιές, συ-
νεχίστηκε με χειροδικία και κατέληξε με την 
γυναίκα να εμβολίζει το αυτοκίνητο του άν-
δρα.
Αυτό που προκαλεί σοκ ωστόσο είναι πως 
από το συγκεκριμένο βίντεο εξάγεται το 
συμπέρασμα πως παρόντα στο περιστα-
τικό φαίνεται να ήταν τα παιδιά του ζεύ-
γους, πιθανότατα στο αυτικόνητο που οδη-
γούσε η γυναίκα.
Στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει, για 
άγνωστο λόγο το ζευγάρι έχει ξεκινήσει να 
τσακώνεται. Στην αρχή φαίνεται ο άνδρας 
να είναι έξω από το όχημα, τύπου SUV που 
οδηγεί η γυναίκα και να την βρίζει χυδαία 
φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να χειροδι-
κήσει εναντίον της.
Το βίντεο έχει μαγνητοσκοπηθεί από έναν 
Γερμανό ο οποίος μένει στην περιοχή και 
ακούγοντας τις φασαρίες ξεκίνησε με το 
κινητό του να καταγράφει από το παρά-
θυρό του το περιστατικό.
Αμέσως μετά την χειροδικία του, ο άνδρας 
αποχωρεί βρίζοντας χυδαία και μπαίνοντας 
στο αυτοκίνητό του. Και εκεί που νομίζει 
κανείς πως η διένεξη έχει λήξει, η γυναίκα 
προφανώς σε κατάσταση αμόκ πατάει 
γκάζι και εμβολίζει το όχημα του άνδρα της 

σε σημείο να το εγκλωβίζει σε έναν τοίχο. Η 
γυναίκα κάνει όπισθεν και συνεχίζει ακάθε-
κτη για άλλη μία φορά τον εμβολισμό της.
Σε εκείνο το σημείο ο άνδρας έχει σταμα-
τήσει να βρίζει και κραυγάζει συνεχώς «τα 
παιδιά, τα παιδιά». Η γυναίκα του ζητά επι-
τακτικά τα κλειδιά του σπιτιού και αυτός 
ανοίγει την πόρτα του συνοδηγού, αφού 
η δική του είναι κολλημένη στον τοίχο, και 
αυτή κατεβαίνει από το SUV και μπαίνει 
μέσα στο όχημά του.
Σε εκείνο το σημείο, ακούγονται μόνο 
φωνές, αφού το βίντεο που τραβά ο Γερ-
μανός γείτονας είναι ακριβώς πάνω από το 
όχημα του άνδρα με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει οπτική επαφή με το τι γίνεται εντός 
αυτού. «Φύγε, θα μας πάρουν τα παιδιά» 
ακούγεται καθαρά να φωνάζει ο άνδρας με 
την γυναίκα να λέει επίσης, χωρίς ωστόσο 
να γίνεται πλήρως αντιληπτό λόγω της έντα-
σης τι ακριβώς εννοεί, «θα μας τα πάρουν» 
και «στο νοσοκομείο».
«Ηλίθιε» και «κάθαρμα» συνεχίζει να 
φωνάζει η γυναίκα βγαίνοντας από το 
όχημα και μπαίνοντας ξανά στο SUV της. 
Στο σημείο αυτό η γυναίκα αφού κάνει όπι-
σθεν παίρνει φόρα και πατώντας το γκάζι, 
χτυπάει ξανά το όχημα του άνδρα της. 
«Κάθαρμα, να χτυπάς την μάνα των παι-
διών σου, αντί να με αγαπάς», ακούγεται να 
λέει. «Δεν με αγαπάς καθόλου», φωνάζει η 
γυναίκα φεύγοντας από το σημείο.

Πιέζει η αντιπολίτευση για 
διαγραφή Μπογδάνου

Ο
ι εξηγήσεις που έδωσε δημοσί-
ως, με ανάρτησή του στα σόσιαλ 
μίντια ο βουλευτής της ΝΔ Κων-
σταντίνος Μπογδάνος για την υ-

πόθεση με την πρωτοφανή δημοσιοποίηση 
καταλόγου με ονόματα παιδιών από νηπι-
αγωγείο της Αθήνας, -το δημοσίευμα έγινε 
από το ιδρυθέν από τον ίδιο site meaculpa 
και αναπαρήχθη από τον προσωπικό λογα-
ριασμό του στο twitter-, δεν έπεισαν την α-
ντιπολίτευση, που επιμένει να τον αποδοκι-
μάζει και να καλεί το κόμμα του να πράξει το 
ίδιο, ακόμα και να τον διαγράψει.
Η ΝΔ δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα επισή-
μως, ούτε απάντησε στο αντιπολιτευτικό 
κρεσέντο για τον βουλευτή της και υπό αυτή 
την έννοια έχει ενδιαφέρον εάν στη σημε-
ρινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών 
από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη 
Οικονόμου θα υπάρξει κάποια δήλωση, 
έστω κι αν τυπικά δεν εκπροσωπεί το κόμμα, 
αλλά την κυβέρνηση.
Πάντως το κλίμα για τον κ. Μπογδάνο δεν 
είναι και το καλύτερο στους κόλπους της ΝΔ, 
καθώς δεν είναι η πρώτη φορά, που αμφι-
λεγόμενες τοποθετήσεις του βουλευτή έχει 
προκαλέσει πολιτικό θέμα.
Η ακατανόητη έως και αδιανόητη δημοσι-
οποίηση έγινε προχθές, όπως και το retwit 
του βουλευτή, όμως στη συνέχεια και μετά 
από αντιδράσεις, υπήρξε ανασκευή. Ο ίδιος 

ο κ. Μπογδάνος επιχείρησε επανόρθωση, 
αποδίδοντας την αναπαραγωγή του δημο-
σιεύματος σε λάθος και διευκρινίζοντας ότι 
δεν του ανήκει το meaculpa, από το οποίο 
υπήρξε επίσης σχετική ανακοίνωση περί 
ατοπήματος και λάθους που διορθώθηκε.
Ωστόσο ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του εξα-
πέλυσε σφοδρή επίθεση τόσο στον κ. Μπο-
γδάνο, όσο και στον πρωθυπουργό, γιατί 
δεν διαγράφει τον βουλευτή του, ενώ σκλη-
ρές ανακοινώσεις εξέδωσαν και τα υπόλοιπά 
κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην της Ελλη-
νικής Λύσης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει μάλιστα την περίπτωση 
Μπογδάνου με εκείνη του Γιάννη Καλλιά-
νου, -ο οποίος είχε σχολιάσει την υπόθεση 
με την καταγγελία 17χρονης για βιασμό από 
γνωστό ποδοσφαιριστή- για τον οποίο είχε 
ζητήσει επίσης τη διαγραφή του, χαρακτη-
ρίζοντας τη στάση του κ. Μητσοτάκη «τρα-
γική».
«Η σιωπή Μητσοτάκη επικροτεί τη φασι-
στική αποκάλυψη ονομάτων νηπίων από 
τον Μπογδάνο – Δεν τόλμησε να τον δια-
γράψει γιατί και ο Μητσοτάκης Μπογδάνος 
είναι» σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας 
ότι «έχοντας μαζέψει ό,τι ακροδεξιό απο-
λειφάδι υπάρχει στη ΝΔ και υπουργοποι-
ώντας τους υμνητές της Χούντας ο κατά τα 
άλλα ‘’κεντρώος’’ κ. Μητσοτάκης ψαρεύει 
στα θολά νερά της Χρυσής Αυγής».
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Με αναγωγή επί των εγκύρων, η 
ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 37,8% 
και ο ΣΥΡΙΖΑ 25,9% - Στην πρόθεση 
ψήφου η διαφορά είναι στο 10,9% 
- Το γκάλοπ της MRB προβλήθηκε 
στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 
STAR - Πώς αξιολογούν οι πολίτες 
την κυβέρνηση και την αξιωματική 
αντιπολίτευση - «Επιφυλακτικοί» για 
τον ανασχηματισμό και τις εξαγγελίες 
στη ΔΕΘ

Σ
χεδόν ακλόνητη παραμένει η δημοσκο-
πική κυριαρχία της κυβέρνησης αλλά 
και του Κυριάκου Μητσοτάκη παρά τα 
πρόσφατα γεγονότα με τις καταστρο-

φικές πυρκαγιές και την «περιπέτεια» του ανα-
σχηματισμού.
Στην πρώτη δημοσκόπηση που πραγματοποι-
ηθηκε μετά τη ΔΕΘ, η διαφορά της Νέας Δημο-
κρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ αγγίζει τις 12 μονάδες 
(11,9%) στην αναγωγή επί των 
εγκύρων.
Πιο συγκεκριμένα, η δημο-
σκόπηση της  εταιρείας MRB 
και προβλήθηκε απόψε στο 
κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 
STAR δείχνει στην πρόθεση 
ψήφου την διαφορά της ΝΔ 
από τον ΣΥΡΙΖΑ στο 10,9%.  
Στις 8 Ιουλίου οπότε είχε δημοσιευθεί η τελευ-
ταία έρευνα της MRB η διαφορά των δύο κομ-
μάτων ήταν στις 13 μονάδες (12,9%) στην πρό-
θεση ψήφου. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Νέα Δημο-
κρατία συγκεντρώνει ποσοστό 34,6% ενώ ο 
ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 23,7%, το ΠΑΣΟΚ στο 
7%, το ΚΚΕ 5,3%, η ΕΛ.ΛΥΣΗ 3,7% και το 
ΜέΡΑ25 στο εκλογικό όριο του 3%. 
Η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από τον 
ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 11,9% στην αναγωγή 
επί των εγκύρων, καθώς στον συγκεκριμένο 
πίνακα το ποσοστό της ΝΔ ανεβαίνει στο 
37,8% και του ΣΥΡΙΖΑ στο 25,9%.
Το κυβερνητικό έργο αξιολογείται θετικά από 
το 39,9%  και αρνητικά από το 58,2%. Τον 
ΣΥΡΙΖΑ κρίνει θετικά το 25,1% και αρνητικά 
το 70%. Τα ποσοστά αυτά κινούνται κοντά στα 
όρια των εκλογικών αποτελεσμάτων.
Η δημοσκόπηση της ΜRB περιείχε και ερω-
τήσεις για τον ανασχηματισμό της κυβέρνη-
σης αλλά και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
ακρίβειας που ανακοίνωσε στην ΔΕΘ ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σε ότι αφορά τον ανασχηματισμό της κυβέρ-
νησης ένας στους τέσσερις (25,1%) δηλώνει ότι 

κινηθηκε προς την σωστή κατεύθυνση ενώ το 
50% θεωρεί προς την λάθος.  Στα αξιοσημεί-
ωτα από τα συγκεκριμένα ευρήματα είναι και 
το γεγονός ότι ένας στους τρεις ψηφοφόρους 
της ΝΔ θεωρεί ότι οι αλλαγές στο κυβερνητικό 
σχήμα ήταν προς την λάθος κατεύθυνση.
Σε ότι αφορά τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρω-
θυπουργός το 30,4% τα κρίνει θετικά ενώ το 
58,4% αρνητικά.  Μόλις το 24,3% αναφέρει ότι 
υπάρχει κάποιο μέτρο που τον αφορά ενώ το 
51% δηλώνει ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν 
από τον πρωθυπουργό δεν τον αγγίζουν.  Το 
ποσοστό - περίπου 25% - το οποίο δεν εκφέ-
ρει σαφή άποψη στο συγκεκριμένο ερώτημα 
δείχνει σύμφωνα με τον  διευθύνωντα σύμ-
βουλο της ΜRB Hellas κ. Μαύρο ότι τα μέτρα 
δεν έxουν ακόμη αφομιωθεί από το σύνολο 
του πληθυσμού.
Τέλος, σε ότι αφορά την διαχείριση της πανδη-
μίας θετικά αξιολογούν την κυβερνητική δια-
χείριση το 39,9% και αρνητικά το 54%. Στην 

ερώτηση όμως αν ο ΣΥΡΙΖΑ 
θα τα κατάφερνε καλύτερα το 
32,9% λέει «Ναι» και το 58,4% 
εκτιμά ότι θα τα πήγαινε χειρό-
τερα.

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: 
Έστρωσε εκλογικό χαλί 
διαψεύδοντας τις πρό-

ωρες κάλπες
Εκλογικό χαλί, το οποίο θα μείνει, όπως 
όλα δείχνουν, απλωμένο για όσο χρειαστεί, 
έστρωσε από το βήμα της 85ης Διεθνούς Έκθε-
σης Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης αφενός με το γενναιόδωρο 
πακέτο των στοχευμένων μέτρων ύψους 3,5 
δισ. ευρώ που εξήγγειλε με την ομιλία του 
το βράδυ του Σαββάτου και αφετέρου με τα 
διλήμματα της προσεχούς κάλπης που έθεσε 
ξεκάθαρα στη διάρκεια της καθιερωμένης 
συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το μεση-
μέρι της Κυριακής.
Ο πρωθυπουργός ενέταξε στο λεγόμενο «μέρι-
σμα ανάπτυξης» τα μέτρα που ανακοίνωσε και 
κατέτειναν στην ικανοποίηση κρίσιμων κοινω-
νικών ακροατηρίων, όπως οι νέοι και τα μεσαία 
στρώματα, αλλά και τα πλέον ευάλωτα νοικο-
κυριά που αισθάνονται την πίεση από το επερ-
χόμενο κύμα ακρίβειας. Ταυτοχρόνως έκλεισε 
το μάτι και για νέες παροχές κοινωνικής ανα-
κούφισης που θα προέλθουν από τον ακόμη 
μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο που αναμέ-
νεται να προκύψει από την πέραν πάσης προσ-
δοκίας ανάπτυξη που παρουσιάζει η ελληνική 
οικονομία την τρέχουσα χρονιά.

Πρώτη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ: 
Προβάδισμα ΝΔ με 11,9% 

Ο Γιάννης Λαγός ξεκινά απεργία 
πείνας επειδή... δεν του επιτρέπουν 
να μιλήσει στο Ευρωκοινοβούλιο

 Η επιστολή του Γιάννη Λαγού 
απευθύνεται προς τους 
ευρωβουλευτές, κατηγορεί τις 
ελληνικές αρχές για καταπάτηση 
των δικαιωμάτων του.

Ο 
καταδικασμένος χρυσαυγί-
της Γιάννης Λαγός, με επι-
στολή του, γνωστοποίησε ό-
τι προχωρά σε απεργία πεί-

νας μέχρι να γίνει δεκτό το αίτημά του 
να εκφωνήσει ομιλία στο Ευρωκοινο-
βούλιο, ως ευρωβουλευτής.
Ο πρώην υπαρχηγός της Χρυσής 
Αυγής, βρίσκεται στην φυλακή έχοντας 
καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθειρξης 
για διεύθυνση εγκληματικής οργάνω-
σης. Μάλιστα ανακοίνωσε τις προθέ-
σεις του μέσα από την ιστοσελίδα της 
πολιτικής ομάδας του «Εθνική Λαϊκή 
Συνείδηση»
Στην επιστολή του χαρακτηρίζει τον 
εαυτό του, φυλακισμένο εθνικιστή και 
πολιτικό κρατούμενο.
Αναλυτικά η επιστολή του
«Αγαπητοί συνάδελφοι,
με λύπη σας ενημερώνω πως, παρά το 

γεγονός ότι μου έχει διατεθεί χρόνος 
ομιλίας στην Ολομέλεια του Σεπτεμ-
βρίου, οι ελληνικές αρχές αφαιρούν το 
νόμιμο δικαίωμά μου να παρευρεθώ 
στην Ολομέλεια, από τις Εγκαταστά-
σεις Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημο-
σίου Δικαίου (EPLO) στην Αθήνα, χωρίς 
καμία δικαιολογία.
Προχωρώντας σε αυτή την εκδικητική 
ενέργεια, παραδέχονται ότι ακόμα και 
τώρα φοβούνται έναν φυλακισμένο 
εθνικιστή και ότι η «δημοκρατία» τους 
είναι πιο βρώμικη κι από ένα σάπιο 
πτώμα.
Ακόμη περισσότερο, αισθάνομαι τόσο 
αφοσιωμένος στις ιδέες μου, που αντι-
μετωπίζονται έτσι από το απαίσιο 
αυταρχικό καθεστώς του Μητσοτάκη, 
που, χθες, αποφάσισα να αποδείξω ότι 
είμαι πρόθυμος να θυσιάσω τη ζωή 
μου για δικαιοσύνη. Χρησιμοποιώ 
το απόλυτο βήμα για έναν πολιτικό 
κρατούμενο. Ως εκ τούτου, κηρύσσω 
απεργία πείνας μέχρι το καθεστώς 
Μητσοτάκη να μου παραχωρήσει τα 
νόμιμα δικαιώματά μου ή αλλιώς, το 
αίμα μου θα είναι στα βρώμικα χέρια 
τους».
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Το Οντάριο δεν ξόδεψε χρήματα 
από το πρόγραμμα αντιμετώπισης 
του COVID-19 το πρώτο τρίμηνο

Τ
ο Οντάριο δεν ξόδεψε κανένα 
κεφάλαιο από ένα νέο πρό-
γραμμα αντιμετώπισης COVID-
19 ύψους 2,7 δισεκατομμυ-

ρίων δολαρίων το πρώτο τρίμηνο, δια-
πίστωσε ο φορολογικός φορέας της 
επαρχίας, προκαλώντας τους κριτικούς 
να αναρωτηθούν γιατί η κυβέρνηση 
δεν χρησιμοποίησε τα χρήματα κατά το 
τρίτο κύμα.
Μια έκθεση της Τετάρτης από το Γραφείο 
Χρηματοοικονομικής Λογοδοσίας διαπί-
στωσε ότι οι δαπάνες για την υγεία ήταν 
691 εκατομμύρια δολάρια χαμηλότερες 
από τις προγραμματισμένες στον τομέα 
του πληθυσμού και της δημόσιας υγείας, 
επειδή η επαρχία δεν ξόδεψε κεφάλαια 
από το πρόγραμμα πανδημίας.
Εκπρόσωπος της υπουργού Υγείας Κρι-
στίν Έλιοτ αμφισβήτησε το εύρημα του 

FAO ότι «δεν έγιναν δαπάνες» και σημεί-
ωσε ότι τα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια 
διατίθενται για ολόκληρο το οικονομικό 
έτος. Είπε ότι το πρόγραμμα χρησιμο-
ποιείται για μέτρα αντιμετώπισης του 
COVID-19, όπως δοκιμές και εμβόλια 
και διαχείριση των κρουσμάτων.
Ορισμένα έξοδα, όπως 773 εκατομμύ-
ρια δολάρια για εργαστηριακές δοκιμές 
που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο τρί-
μηνο, πιθανότατα θα καταχωρηθούν στο 
δεύτερο τρίμηνο στο πλαίσιο του προ-
γράμματος.
Οι δαπάνες για την υγεία ήταν υψηλότε-
ρες από τις προγραμματισμένες για λει-
τουργίες και ανάπτυξη μακροχρόνιας 
περίθαλψης, αλλά χαμηλότερες από τις 
προγραμματισμένες για πληρωμές σε 
γιατρούς και υπηρεσίες υγείας, διαπί-
στωσε ο FAO.

Η Alanis Morissette αποκάλυψε ότι 
την αποπλάνησαν και τη βίασαν

Σ
ε αποκαλύψεις για τα ψυχολογικά 
τραύματα που της άφησε η εφηβεία 
της προχώρησε η Alanis Morissette, 
με αφορμή το ντοκιμαντέρ Jagged, 

που κάνει πρεμιέρα στο κινηματογραφικό 
φεστιβάλ του Τορόντο.
Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ η Καναδή 
τραγουδίσ τρια αποκάλυψε πως την 
είχαν αποπλανήσει και βιάσει αρκετές 
φορές όταν ήταν 15 ετών.
«Χρειάστηκαν χρόνια ψυχοθεραπείας 
για να μπορέσω ακόμα και να παραδε-
χτώ ότι είχα πέσει θύμα…» είπε περι-
γράφοντας τις επιθέσεις, σύμφωνα με 
τη Washington Post.
«Πάντα έλεγα ότι υπήρχε συναίνεση 
και μετά μου υπενθύμιζαν «ήσουν 15, 
δεν υπάρχει συναίνεση στα 15». Τώρα 
πια λέω «Α ναι, είναι όλοι παιδόφιλοι. 
Είναι αποπλάνηση ανηλίκου»» είπε η 
Morissette.
Η 47χρονη σήμερα τραγουδίσ τρια 
δεν κατονομάζει τους φερόμενους ως 
κακοποιητές. Και προσθέτει: «Το είπα 
σε μερικούς ανθρώπους και έπεσε στο 
κενό...» «Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι 
λένε “γιατί περίμενε εκείνη η γυναίκα 

30 χρόνια [για να καταγγείλει τον βια-
σμό];” Και συνεχίζει λέγοντας: «Δεν 
περιμένουν 30 χρόν ια. Κανείς δεν 
άκουγε ή απειλήθηκε η ζωή τους ή 
απειλήθηκε η οικογένειά τους».
Στα 15 της, η Morissette ξεκινούσε τη 
μουσική της καριέρα, ηχογραφώντας 
demo και βίντεο με την ελπίδα να εξα-
σφαλίσει μια συμφωνία με δισκογρα-
φική. Υπέγραψε με την MCA Canada το 
1990 και άρχισε να ηχογραφεί το ντε-
μπούτο άλμπουμ της, Alanis, όταν ήταν 
16 ετών.

`Οι μισθοί αναμένεται να αυξηθούν 
στον Καναδά, αλλά μπορεί να 
μειωθούν μετά τον πληθωρισμό

Αποκάλεσαν την γυναίκα 
του Τρουντό «πόρνη» κι ο 
πρωθυπουργός απάντησε

Ο 
πρωθυπουργός του Καναδά 
Τζάστιν Τριντό, που συμ-
μετέχει σε μια αμφίρροπη 
προεκλογική εκστρατεία, 

δήλωσε σήμερα πως δεν λυπάται που 
φώναξε σε έναν διαδηλωτή, ο οποίος 
προσέβαλε τη σύζυγό του, Σοφί Γκρε-
γκουάρ. 
Ο Τριν τό, τον οποίο διέκοπταν επα-
ναλειμμένως πολίτες που αντιτ ίθεντο 
σ τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς 
κατά της Covid-19, αντέδρασε έντονα 
χθες, ενώ προετοιμαζόταν για μια συνέ-
ν τευξη ενόψε ι των ομοσπονδιακών 
εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου.
Αφότου ένας άνδρας, που σ τεκόταν 
στην άλλη πλευρά του δρόμου, έκανε 
υποτιμητικά σχόλια σε βάρος της συζύ-
γου του, ο Τριντό του απάντησε φωνά-

ζοντας «Δεν υπάρχει ένα νοσοκομείο 
που θα έπρεπε να πας να ενοχλήσεις 
αυτή τη στιγμή;».
Οι επικριτές αναφέρουν πως το σχό-
λιο από τον ηγέτη του Φιλελεύθερου 
Κόμματος ήταν άκομψο, δεδομένου 
του ότι διαδηλωτές είχαν συγκεντρω-
θεί νωρίτερα έξω από νοσοκομεία για 
να διαμαρτυρηθούν για το γεγονός ότι 
οι αρχές επιμένουν οι πολίτες να εμβο-
λιαστούν. 
«Νομίζω ότ ι οι Καναδοί γ νωρίζουν 
πως είμαι ιδιαίτερα σκληρόπετσος. Και 
είμαι ικανός να δεχθώ κάθε είδους προ-
σβολές, ειδικά εάν αυτό σημαίνει πως 
κάποιος δεν είναι κάπου αλλού ενο-
χλώντας τους υγειονομικούς της πρώ-
της γραμμής», είπε σε δημοσιογράφους 
ο Τριντό.

Ο
ι μισθοί αναμένεται να αυξη-
θούν στον Καναδά το επόμενο 
έτος, αλλά οι εργαζόμενοι μπο-
ρεί να μην αισθάνονται τη δια-

φορά εάν τα κέρδη των μισθών διαβρω-
θούν από τον αυξανόμενο πληθωρισμό, 
σύμφωνα με νέα έρευνα και στοιχεία που 
δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.
Μια έρευνα της LifeWorks για τα σχέδια 
μισθών των Καναδών εργοδοτών έδειξε 
μια προβλεπόμενη μέση ετήσια αύξηση 
μισθών 2,5 % για το 2022.
Όταν αποκλείονται οργανισμοί που σχε-
διάζουν πάγωμα μισθών, η δημοσκό-
πηση διαπίστωσε ότι οι μέσοι μισθοί ανα-
μένεται να αυξηθούν κατά 2,7 % το επό-
μενο έτος - το υψηλότερο σε μισή δεκα-
ετία.
Αλλά αυτό θα μπορούσε να υπολείπεται 
του σταθερά αυξανόμενου πληθωρισμού 
του Καναδά, αφήνοντας τους εργαζόμε-
νους με λιγότερη αγοραστική δύναμη 
συνολικά.
Το Statistics Canada ανέφερε ότι ο δεί-
κτης τιμών καταναλωτή για τον Αύγου-

στο αυξήθηκε κατά 4,1 % σε σύγκριση με 
ένα χρόνο πριν-η μεγαλύτερη αύξηση του 
πληθωρισμού σε ετήσια βάση από τον 
Μάρτιο του 2003.
Εάν ο πληθωρισμός συνεχίσει να αυξάνε-
ται τους επόμενους μήνες, η κατάσταση 
θα μπορούσε να αφήσει τους εργαζόμε-
νους ανίκανους να αντέξουν οικονομικά 
τόσα αγαθά και υπηρεσίες.

καναδάς
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Ο 
Τζάγκμιτ Σινγκ λέει ότι τα αντισημιτικά σχόλια δύο υποψηφίων του κόμματός του 
που παραιτήθηκαν ήταν «εντελώς λάθος».
«Ο αντισημιτισμός είναι πραγματικός», είπε ο Singh κατά τη διάρκεια μιας στάσης 
της προεκλογικής του εκστρατείας στο Essex, Ont.

«Βλέπουμε μια τρομακτική αύξηση του αντισημιτισμού και είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι 
και θα τον αντιμετωπίσουμε».
Το κόμμα επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι ο Νταν Όσμπορν, υποψήφιος για στη Nova Scotia  στο 
Κάμπερλαντ-Κόλτσεστερ, και η Σίντνεϊ Κόουλς, υποψήφια για το Toronto-St. Paul’s, τερμάτισαν 
τις εκστρατείες τους και «συμφώνησαν να εκπαιδεύσουν τον εαυτό τους περαιτέρω για τον 
αντισημιτισμό».
Ο Σινγκ είπε ότι ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στο κόμμα του και οι υποψήφιοι πήραν τη 
σωστή απόφαση να παραιτηθούν.
Η Coles, η οποία έκτοτε διέγραψε τον λογαριασμό της στο Twitter, αναφέρθηκε ότι δημοσίευσε 
παραπληροφόρηση σχετικά με το Ισραήλ που συνδέεται με τα ελλείποντα εμβόλια COVID-19.
Το Friends of Simon Wiesenthal Center for Holocaust Studies, μια μη κερδοσκοπική οργά-
νωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μοιράστηκαν εικόνες που φέρεται να προέρχονται από 
τον λογαριασμό του Coles το Σαββατοκύριακο. Ο Coles αργότερα ζήτησε συγγνώμη στα κοι-
νωνικά μέσα.
Ο Όσμπορν αναφέρθηκε ότι έγραψε στο Twitter στην Όπρα το 2019, ρωτώντας αν το Άουσβιτς 
ήταν ένα πραγματικό μέρος, αναφερόμενος στο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης στην 
Πολωνία κατά τη διάρκεια του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου. Απάντησε στις αντιδράσεις για την 
ανάρτηση στο Twitter το Σαββατοκύριακο, λέγοντας ότι το είχε κάνει tweet όταν ήταν έφηβος.

Δύο ομοσπονδιακοί υποψήφιοι 
του NDP παραιτήθηκαν μετά από 
αντισημιτικά σχόλια

Διαβάστε σε ποια σημεία 
δεν χρειάζεται να δείξετε το 
πιστοποιητικό εμβολίου

Την Τρίτη, η κυβέρνηση 
παρουσίασε περισσότερες 
λεπτομέρειες για το πρόγραμμα 
πιστοποιητικών εμβολίου που 
ξεκινά στις 22 Σεπτεμβρίου.

Η 
υπουργός Υγείας Κριστίν Έλι-
οτ υπερασπίζεται το πρόγραμ-
μα πιστοποιητικών εμβολίου 
για την COVID-19 της επαρχίας 

,καθώς η κυβέρνηση δημοσίευσε μια λί-
στα εξαιρέσεων ενόψει της έναρξης του 
προγράμματος  την επόμενη εβδομάδα.
Το πρόγραμμα απαιτεί από τους κατοί-
κους να αποδείξουν ότι έλαβαν και τις 
δύο δόσεις εγκεκριμένου εμβολίου 
COVID-19 τουλάχιστον 14 ημέρες πριν 
από την είσοδό τους σε μη απαραίτη-
τες επιχειρήσεις, όπως γυμναστήρια, 
κινηματογράφους, εστιατόρια, καζίνο, 
σ τριπτιτζάδικα και 
νυχτερινά κέντρα.
Ωστόσο, οι θαμώνες 
δεν χρειάζεται να 
αποδείξουν ότι είναι 
πλήρως ανοσοποιη-
μένοι όταν εισέρχο-
νται σε εγκαταστά-
σεις γ ια να έχουν 
πρόσβαση σε έναν 
υπαίθριο χώρο, να 
δώσουν ή να παρα-
λάβουν μια παραγ-
γελία, να χρησιμο-
ποιήσουν το μπάνιο 
ή να στοιχηματίσουν 
σε μια πίστα ιπποδρομιών.
Η Elliott λέει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέ-
πει να πιστοποιήσουν τα πιστοποιητικά 
αναγνώρισης και εμβολίου των πελατών 
και ότι οι αστυνομικοί μπορούν να βοη-
θήσουν στην επιβολή, εάν οι επιχειρή-
σεις ή οι πελάτες δεν συμμορφωθούν.
«Εάν υπάρχουν επιχειρήσεις που ανη-
συχούν (...) ότι απειλούνται, θέλουμε να 
καλέσουν το 911 το συντομότερο δυνατό 
για να βεβαιωθούν ότι η αστυνομία  μας 
μπορεί να είναι εκεί για να βοηθήσει », 
είπε το απόγευμα της Τρίτης.
Ιδιώτες και επιχειρήσεις ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν πρόστιμο περίπου $ 
750 και $ 1.000, αντίστοιχα, για μη συμ-

μόρφωση.
Οι κάτοικοι που παρακολουθούν γαμή-
λια εκδήλωση ή κηδεία και δεν παρευ-
ρίσκονται στη σχετική εκδήλωση σε 
κέντρο εξαιρούνται επίσης από την από-
δειξη του εμβολιασμού.
Εξαιρέσεις δίδονται επίσης σε όσους δεν 
μπορούν να εμβολιαστούν για ιατρικούς 
λόγους και σε παιδιά κάτω των 12 ετών 
που δεν είναι προς το παρόν επιλέξιμα 
για εμβόλιο στην επαρχία.
Τα παιδιά ηλικίας 12 έως 18 ετών θα 
μπορούν επίσης να εισέρχονται σε κλει-
στούς αθλητικούς χώρους και εγκατα-
στάσεις αναψυχής χωρίς να αποδει-
κνύουν τον εμβολιασμό, αλλά «μόνο 
με σκοπό την ενεργό συμμετοχή σε ένα 
οργανωμένο άθλημα».
Δεν θα απαιτείται απόδειξη εμβολι-
ασμού σε βασικές υπηρεσίες, όπως 

παντοπωλεία, θρησκευ-
τικές υπηρεσίες, φαρμα-
κεία και τράπεζες.
Αξιωματούχοι λένε ότι 
το πρόγραμμα πισ το-
ποιητικών εμβολίου, το 
οποίο προορίζεται να 
είναι προσωρινό, στο-
χεύει σ τη μείωση της 
μετάδοσης του θανα-
τηφόρου ιού και στην 
ενθάρρυνση των εμβολι-
ασμών καθώς η εξαιρε-
τικά μεταδοτική παραλ-
λαγή Delta συνεχίζει να 
εξαπλώνεται.

Οι κάτοικοι του Οντάριο αναμένεται να 
χρησιμοποιήσουν προσωρινά την από-
δειξη εμβολίου σε χαρτί ή PDF που είναι 
διαθέσιμη στο διαδίκτυο, μαζί με ταυ-
τότητα με φωτογραφία για να αποδεί-
ξουν ότι έχουν ανοσοποιηθεί πλήρως 
έως ότου η επαρχία κυκλοφορήσει το 
σύστημα κωδικού QR.
Αργότερα, θα λάβουν έναν μοναδικό 
κωδικό QR που περιέχει πληροφορίες 
σχετικά με την κατάσταση του εμβολια-
σμού τους και θα αναπτυχθεί μια εφαρ-
μογή για τις επιχειρήσεις να διαβάσουν 
αυτόν τον κώδικα.
Το σύστημα κωδικών QR αναμένεται να 
ξεκινήσει στις 22 Οκτωβρίου.

Πώς θα ελέγχετε τα πιστοποιητικά 
εμβολίου αν έχετε επιχείρηση

Η 
κυβέρνηση δημοσίευσε επίσης περισ-
σότερες λεπτομέρειες σήμερα για το 
πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να πιστο-
ποιήσουν τα πιστοποιητικά εμβολίου 

επαληθεύοντας μόνο το όνομα του κατόχου της 
ταυτότητας και την ημερομηνία γέννησης. Δεν 
απαιτείται ταυτότητα με φωτογραφία.
Τα αποδεκτά έγγραφα για την επιβεβαίωση της 
ταυτότητας περιλαμβάνουν: πιστοποιητικό γέν-
νησης, κάρτα ιθαγένειας, άδεια οδήγησης, ταυ-
τότητα που εκδόθηκε από την κυβέρνηση, κάρτα 
υγείας, κάρτα Ινδικής κατάστασης/Κάρτα μέλους 
ιθαγενών, διαβατήριο και κάρτα μόνιμου κατοί-
κου. Η ταυτότητα που έχει λήξει θα μπορεί γίνει δεκτή.
Εάν το όνομα και η ημερομηνία γέννησης τόσο στην ταυτότητα του πελάτη όσο και στο πιστο-
ποιητικό εμβολίου δεν ταιριάζουν, το άτομο δεν θα επιτρέπεται να εισέλθει στην επιχείρηση ή 
τον οργανισμό.
Όταν ένας πελάτης δείχνει το πιστοποιητικό εμβολίου, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί πρέπει 
να επαληθεύσουν:
1) όνομα και ημερομηνία γέννησης
2) όπου εκδόθηκε η απόδειξη (Οντάριο, πάροχος αυτόχθονων υπηρεσιών υγείας ή από άλλη 
δικαιοδοσία είναι αποδεκτά)
3) το άτομο είναι πλήρως εμβολιασμένο
4) η ημερομηνία χορήγησης της τελικής δόσης  ήταν τουλάχιστον πριν από 14 ημέρες
Η κυβέρνηση λέει ότι ξεκινώντας από αυτήν την εβδομάδα αξιωματικοί επαρχιακών παραβά-
σεων επισκέπτονται επιχειρήσεις και οργανισμούς για να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με το 
πρόγραμμα πιστοποιητικών εμβολίου.

καναδάς
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Τ
ο μήνυμα ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς 
πρέπει να συνεργαστούν για να επιτευχθεί 
η αναβάθμιση όλων των σχολείων της Κύ-
πρου, τουλάχιστον στα επίπεδα που βρί-

σκεται σήμερα το Λανίτειο Λύκειο της Λεμεσού, 
έστειλε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής Παιδείας και Πολιτισμού, Παύλος Μυλωνάς.
Ο ίδιος μαζί με το μέλος της Επιτροπής, Άντρο Καυ-
καλιά, περιόδευσε σήμερα στο Γυμνάσιο Ύψωνα, 
στην Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού και στο Λανίτειο 
Λύκειο, το μεγαλύτερο πληθυσμιακά σχολείο της 
Κύπρου, με 835 μαθητές και μαθήτριες και 132 
εκπαιδευτικούς.
Σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη στο Λανίτειο 
Λύκειο, στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουρ-
γείου, της ΟΕΛΜΕΚ, γονέων, εκπαιδευτικών, μαθη-
τών, της Σχολικής Εφορείας και της διεύθυνσης του 
σχολείου, ο κ. Μυλωνάς εξέφρασε την ικανοποίηση 
του από το επίπεδο του Λανιτείου, κάτι που, όπως 
είπε, ήταν αναμενόμενο.
«Το Λανίτειο είναι η προμετωπίδα, η βιτρίνα, το 
καμάρι της Λεμεσού και αυτή είναι η αλήθεια», 
ανέφερε, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα πως, 
«συνεργαζόμενοι όλοι, να επιτύχουμε την αναβάθ-

μιση όλων των σχολείων μας σε αυτό το επίπεδο, 
αν μη τι άλλο».
Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων στα τρία σχολεία, 
συνέχισε, τέθηκαν θέματα όπως τα προβλήματα 
του υπερπληθυσμού, η υλικοτεχνική υποδομή, η 
χρήση κλιματιστικών και «ουσιώδη θέματα εκπαί-
δευσης».
«Στο τέλος θα αξιολογήσουμε τα συμπεράσματα 
και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας θα 
φροντίσουμε, στο μέτρο που είναι εφικτό, να βρε-
θούν λύσεις», είπε και τόνισε πως «άλλο είναι να 
ακούς τα προβλήματα και άλλο να τα βλέπεις και 
αυτό επιχειρούμε ως Επιτροπή Παιδείας, να τα 
ζήσουμε από κοντά».
Αύριο, μέλη της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής 
θα βρίσκονται σε σχολεία στον Πύργο Τυλληρίας 
και στην Πόλη Χρυσοχούς, ενώ τη Δευτέρα ολο-
κληρώνονται οι περιοδείες σε σχολεία της Μέσης 
και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στην ελεύθερη περιοχή 
Αμμοχώστου.
Σύμφωνα με τον Παύλο Μυλωνά, θα ακολουθή-
σουν σε μεταγενέστερο στάδιο, επισκέψεις των 
μελών της Επιτροπής σε δημοτικά σχολεία όλων 
των επαρχιών.

Μυλωνάς: Να αναβαθμίσουμε όλα τα 
σχολεία στο επίπεδο του Λανιτείου 

Ανακλήθηκε η δίωξη του καθηγητή 
Γιώργου Γαβριήλ 

Η 
Νομική Υπηρεσία ενημέρωσε το απόγευ-
μα της Τετάρτης την Επιτροπή Εκπαιδευ-
τικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) ότι ανακαλείται η 
πειθαρχική δίωξη του εκπαιδευτικού και 

εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ.
Είχε προηγηθεί η συνεδρία του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, που εξουσιοδότησε τον Υπουργό Παι-
δείας όπως απευθυνθεί στον Γενικό Εισαγγελέα 
προς άμεσο τερματισμό της πειθαρχικής δίωξης του 
κ. Γαβριήλ.
Σε ανάρτησή του στο Twitter, το απόγευμα της 
Τετάρτης, ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης 
ανέφερε ότι «η Νομική Υπηρεσία έλαβε σήμερα επι-
στολή από το Υπουργείο Παιδείας με οδηγίες για 
ανάκληση της πειθαρχικής δίωξης του κ. Γαβριήλ».
«Στη συνέχεια, η Νομική Υπηρεσία ενημέρωσε προ 
ολίγου με επιστολή την ΕΕΥ για την ανάκληση της 
δίωξης» καταλήγει η ανάρτηση του κ. Σαββίδη.

Απόφαση Υπουργικού
Νωρίτερα, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδό-
τησε τον Υπουργό Παιδείας όπως απευθυνθεί στον 
Γενικό Εισαγγελέα προς άμεσο τερματισμό της πει-

θαρχικής δίωξης του  Διευθυντή Γυμνασίου Γιώρ-
γου Γαβριήλ.
Σε ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας 
αναφέρεται πως στη σημερινή συνεδρίαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας έθεσε προς συζήτηση το θέμα που προέ-
κυψε αναφορικά με τη δίωξη του Διευθυντή Γυμνα-
σίου Γιώργου Γαβριήλ.
Κατά τη συζήτηση, προστίθεται, διαπιστώθηκε 
παραβίαση του γράμματος και του πνεύματος των 
κανονισμών, που διέπουν τη συμπεριφορά των λει-
τουργών και των διευθυντών της εκπαίδευσης.
Παρά ταύτα, αναφέρεται, και “ενόψει του γεγονότος 
ότι πολιτικές δυνάμεις και φορείς των Γραμμάτων 
και των Τεχνών θεώρησαν πως διώκεται η ελευθε-
ρία καλλιτεχνικής έκφρασης, έστω και αν για μεγάλη 
μερίδα πολιτών αποτελεί πρόκληση και προσβολή 
προς θεσμούς, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσι-
οδότησε τον Υπουργό Παιδείας όπως, προς απο-
φυγή δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων για τις 
προθέσεις της Κυβέρνησης απευθυνθεί στον Γενικό 
Εισαγγελέα προς άμεσο τερματισμό της πειθαρχικής 
δίωξης του συγκεκριμένου Διευθυντή Γυμνασίου”.

Μ
έχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, 80% του ενήλικου πληθυσμού έ-
λαβε τουλάχιστον την 1η δόση εμβολίου, με τον δεύτερο 
στόχο που είχε θέσει το Υπουργείο Υγείας να επιτυγχάνε-
ται.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, οι πλήρως εμβολιασμένοι 
ενήλικες (18 ετών και άνω) έφτασαν στο 76% και αναμένεται ότι τις επό-
μενες 2 με 3 εβδομάδες το ποσοστό των πολιτών που θα έχουν ολοκλη-
ρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα θα φτάσει επίσης στο 80%.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες, μέσα από διάφορες δράσεις 
με επιστημονική τεκμηρίωση, για να καθησυχαστούν οι όποιες ανησυ-
χίες και προβληματισμοί έχει μερίδα των πολιτών για τον εμβολιασμό, 
αυξάνοντας την εμβολιαστική κάλυψη και συνεπακόλουθα την ασφάλεια 
στην κοινότητα ευρύτερα.
Μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, η εμβολιαστική κάλυψη τουλάχιστον με 1η 
δόση στην ηλικιακή ομάδα 12-15 έφθασε στο 24,1%, στην ηλικιακή 
ομάδα 16-17 έφθασε στο 39,6%, 18-19 στο 50,5%, 20-29 στο 62,3%, 
30-39 στο 72,6%, 40-49 στο 89,1%, 50-59 στο 83,9%, 60-69 στο 
89.6%, 70-79 στο 97,6% και 80+ στο 98,5%. 
Συνολικά η εμβολιαστική κάλυψη τουλάχιστον με την 1η δόση του ενήλι-
κου πληθυσμού (18 ετών και άνω) είναι στο 80%. Ταυτόχρονα, ποσοστό 
76% του ενήλικου πληθυσμού ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό του σχήμα. 
Το 39,6% των ατόμων 16 και 17 ετών έλαβαν τουλάχιστον την 1η δόση 
και το 32,5% ολοκλήρωσε τον εμβολιασμό του. Στην ηλικιακή ομάδα 
των 12-15 ετών εμβολιάστηκε τουλάχιστον με την 1η δόση το 24,1% και 
13,4% αυτής της ηλικιακής ομάδας ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό του 
σχήμα.
Σε σχέση με την εμβολιαστική κάλυψη ανά Επαρχία, όπως φαίνεται και 
στον χάρτη που επισυνάπτεται, η Πάφος βρίσκεται στο 90,9% του ενή-
λικου πληθυσμού που έλαβε τουλάχιστον την 1η δόση. Ακολουθούν οι 
Επαρχίες Αμμοχώστου και Λευκωσίας με 89,5% και 79,2% αντίστοιχα 
και η Επαρχία Λεμεσού με 78,5%. Στην Επαρχία Λάρνακας, η εμβολια-
στική κάλυψη τουλάχιστον με την 1η δόση βρίσκεται στο 74,4%.
Μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου, εμβολιάστηκαν με 3η δόση 1.421 άτομα 
που διαμένουν σε οίκους ευγηρίας. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί 
τηλεφωνικώς 550 μεταμοσχευμένα άτομα και έχουν καθοριστεί ραντε-
βού για την 3η δόση για αύριο Τετάρτη (για τους περισσότερους από 
αυτούς), ενώ έχει αρχίσει σταδιακά και ο εμβολιασμός των ατόμων με 
HIV/AIDS με τη βοήθεια της Γρηγόρειου Κλινικής. Την ίδια ώρα, έχει 
αρχίσει η τηλεφωνική επικοινωνία με τους ογκολογικούς ασθενείς για 
να προγραμματιστούν τα ραντεβού τους για την 3η δόση.

Ένας θάνατος, 230 κρούσματα κορωνοϊού και 108 νοση-
λευόμενοι την Τετάρτη
Γυναίκα 64 χρόνων απεβίωσε από τη νόσο COVID-19, ανεβάζοντας τον 
συνολικό αριθμό θανάτων σε 535, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουρ-
γείου Υγείας. Παράλληλα 230 (ποσοστό θετικότητας: 0,30%) νέα περι-
στατικά της νόσου COVID-19 εντοπίστηκαν από τα μοριακά τεστ (PCR) 
και τα τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test), ανεβάζο-
ντας τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων σε 118,446.
Συνολικά 108 ασθενείς COVID-19 νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 43 σε 
σοβαρή κατάσταση. Ποσοστό 75% των νοσηλευόμενων δεν έχουν ιστο-
ρικό εμβολιασμού.
Επίσης, 11 post-COVID ασθενείς που έπαψαν να είναι μολυσματικοί 
(αποχαρακτηρισμένα περιστατικά), συνεχίζουν να νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Ποσοστό 80% έλαβε την 
1η δόση εμβολίου, πλήρως 
εμβολιασμένο το 76%
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Αβέρωφ Νεοφύτου
Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου δηλώνει για ακί-
νητη περιουσία ένα κληρονομικό 
χωράφι, 1/3 μερίδιο, στην Πόλις 
Χρυσοχούς με τρέχουσα αξία 
€3.567.800. Δηλώνει επίσης δύο 
κληρονομικά χωράφια στην Πόλις 
Χρυσοχούς με τρέχουσα αξία 
€55.500 και €289.700, αλλά και 
κληρονομικό χωράφι με κατοικία 
με τρέχουσα αξία €753.800.
Στην Πόλις Χρυσοχούς κατέχει επί-
σης ¼ μερίδιο οικοπέδου με κτίριο, 
το οποίο απέκτησε το 1994 με τρέ-
χουσα αξία €250.000, ενώ στην 
Αργάκα διατηρεί ¼ μερίδιο χωράφι, 
που απέκτησε από κληρονομιά, 
αξίας €693.450.
Ο κ. Νεοφύτου δηλώνει επίσης την 
κατοχή αυτοκινήτου αξίας €10.000 
και συνολικές καταθέσεις ύψους 
€35.612, ενώ η συνολική αξίας 
άμεσης ρευστοποίησης ασφαλι-
στικών συμβολαίων ανέρχεται στα 
€99.272. Το ετήσιο εισόδημα του 
ανέρχεται στα €155.394.
Όσον αφορά στα χρέη του, ο Πρό-
εδρος του ΔΗΣΥ αναφέρει ότι 
κανένα από τα δάνεια του δεν είναι 
Μη Εξυπηρετούμενο και καμία 
έκπτωση δεν έχει γίνει από κανένα 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό στις 
υποχρεώσεις του.
Συγκεκριμένα, ο κ. Νεοφύτου 
δηλώνει χρέος στην Astro Bank 
ύψους €22.211 και €54.818, 
στην Τράπεζα Κύπρου ύψους 
€115.979, στην Εθνική Τράπεζα 
ύψους €34.167, στην Alpha Bank 
€617.592 και στην Ελληνική Τρά-
πεζα €111.254.

Στέφανος Στεφάνου
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου 
στη δήλωση των περιουσιακών του 
στοιχείων παραθέτει  την κατοικία 
του σε μισό οικόπεδο στο Γέρι (574 
τμ) που απέκτησε το 1993 μέσω 
δανείου αποταμιεύσεων και εισφο-

ρών γονέων, το οποίο είναι υποθη-
κευμένο επ όνοματι του ιδίου και 
της συζύγου του και είχε αξία κατά 
το χρόνο απόκτησης 14.310 ευρώ 
το οικόπεδο και 111.059 ευρώ η 
κατοικία.
Παραθέτει επίσης την κατοχή 263 
μετοχών της επενδυτικής εταιρείας 
«Δήμητρα ΛΤΔ» κατάθεση 20.258 
ευρώ στην Ελληνική Τράπεζα και 
δηλώνει ότι κατέχει επίσης ασφα-
λιστικό συμβόλαιο με ασφαλισμένο 
ποσό 47.646 ευρώ.
Ως εισοδήματα που απέκτησε 
μεταξύ της προηγούμενης δήλωσης 
μέχρι την παρούσα αναφέρει τις 
«αποδοχές και επιδόματα ως μέλος 
της Βουλής των Αντιπροσώπων».
Σε ό,τι αφορά τα χρέη παραθέτει 
χρέος 27.357 ευρώ 
στην Ελληνική Τρά-
πεζας ως συνοφειλέ-
της με τη σύζυγο του 
για την απόκτηση 
πρώτης κατοικίας, 
και ως συνοφειλέτης 
σε δύο σπουδαστικά 
δάνεια στον Οργανι-
σμό Χρηματοδότη-
σης Στέγης ύψους 15.830 ευρώ το 
ένα και  9.659 ευρώ το άλλο.

Νικόλας Παπαδόπουλος
Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας 
Παπαδόπουλος δηλώνει ότι είναι 
κατά το ήμισυ ιδιοκτήτης που απέ-
κτησε μετά από δωρεά γονέα, γρα-
φείων, σε ένα με υπολογιζόμενη 
τρέχουσα αξία 116.00 ευρώ, σε 
δεύτερο με υπολογιζόμενη τρέ-
χουσα αξία 53.000 ευρώ, σε τρίτο 
με υπολογιζόμενη τρέχουσα αξία 
30.000 ευρώ, σε τέταρτο με υπο-
λογιζόμενη τρέχουσα αξία 80.000 
ευρώ, σε πέμπτο με υπολογιζόμενη 
τρέχουσα αξία 80.000 ευρώ, σε 
έκτο με υπολογιζόμενη τρέχουσα 
αξία 90.000 ευρώ για το οποίο δεν 
έγινε ακόμα μεταβίβαση.
Περαιτέρω δηλώνει ότι κατέχει 

το 1/6 χωραφιού έκτασης 30.277 
τετραγωνικών μέτρων, που επί-
σης αποκτήθηκε με δωρεά γονέα, 
με υπολογιζόμενη τρέχουσα αξία 
70.000 ευρώ, το ήμισυ κατοικίας 
που αποκτήθηκε με ανταλλαγή/ 
αγορά (2007), έκτασης 786 τ.μ. που 
είναι υποθηκευμένη και με υπολο-
γιζόμενη τρέχουσα αξία 240.000 
ευρώ και το ήμισυ δεύτερης κατοι-
κίας που αποκτήθηκε με τον ίδιο 
τρόπο, την ίδια χρονιά και την ίδια 
υπολογιζόμενη τρέχουσα αξία, επί-
σης υποθηκευμένη έκτασης 730 
τ.μ.
Περαιτέρω κατέχει ολόκληρη κατοι-
κία που αποκτήθηκε όπως οι προ-
ηγούμενες την ίδια χρονιά υποθη-
κευμένη, έκτασης 698 τ.μ. με υπο-

λογ ιζόμενη τρέ-
χουσα αξία 478.800 
ευρώ. Δηλώνε ι 
ακόμα την κατά το 
ήμισυ ιδιοκτησίας 
κατοικίας που αγο-
ράστηκε το 2007, 
με υπολογιζόμενη 
τ ρέ χουσα αξ ία 
461.500 ευρώ.

Ως μηχανοκίνητα μεταφορικά 
μέσα δηλώνει Volkswagen bus με 
40.000 ευρώ κόστος αγοράς το 
2011. Σε ότι αφορά τα μερίσματα 
και μετοχές σε εταιρείες δηλώνει 
την κατοχή 6.750 μετοχών στην 
A. Panayides Constracting Public 
Ltd, 22.000 της Suphire Holdings 
Public Ltd, 1000 warrants της 
Suphire Holdings Public Ltd και 
6.672 μετοχές της Nexitius Finance 
LNP Ltd.
Παραθέτει ακόμα δύο τρεχού-
μενους λογαριασμούς ένα στην 
τράπεζα Κύπρου με υπόλοιπο 
222.07 ευρώ και ένα στην Ελλη-
νική με υπόλοιπο 2.753,91 ευρώ. 
Μία πιστωτική κάρτα στην Τρά-
πεζα Κύπρου με υπόλοιπο 7.013,38 
ευρώ και μία στην Ελληνική με 
υπόλοιπο 10.814,38 ευρώ και ένα 

παρατράβηγμα στην Ελληνική 
48.632,36 ευρώ.
Δηλώνει την κατοχή ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου ζωής με κάλυψη θανά-
του 341.720 ευρώ.
Στα εισοδήματα του ο Πρόεδρος 
του ΔΗΚΟ παραθέτει για το 2019 
ποσό 18.000 ευρώ από ενοίκια και 
83.261 ευρώ εισοδήματα από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων. Το 2020  
παραθέτει εισοδήματα από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων 84.054 
ευρώ και το ίδιο ποσό από ενοίκια.
Τέλος σε ότι αφορά τα δάνεια, ο κ. 
Παπαδόπουλος δηλώνει ότι τη 2α 
Σεπτεμβρίου του 2021 χρωστούσε 
στην Ελληνική Τράπεζα δύο στε-
γαστικά δάνεια, ένα με υπόλοιπο 
329.616 ευρώ συν τόκους και δεύ-
τερο 82.228 ευρώ συν τόκους.

Χρίστος Χρίστου
Εξάλλου, ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ 
Χρίστος Χρίστου δηλώνει ακί-
νητη περιουσία μια κατοικία στο 
Δάλι που αγόρασε με δάνειο αξίας 
€241.500 και τέσσερα κληρονομικά 
χωράφια, το ένα στο Επισκοπειό και 
τα άλλα τρία στο Πολιτικό. Δηλώνει 
επίσης την κατοχή ενός αυτοκινήτου 
αξίας €10.000 και ενός άλλου αξίας 
€2.000.
Ο κ. Χρίστου δηλώνει ότι δεν έχει 
συμμετοχή σε επιχειρήσεις και ότι 
δεν διατηρεί εισοδήματα και περι-
ουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες 
ή τίτλους.
Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ δηλώ-
νει δύο καταθέσεις στην Τράπεζα 
Κύπρου ύψους €4.237 και €1.000, 
ενώ σε σχέση με τα εισοδήματα του 
αναφέρει ως οι φορολογικές του 
Δηλώσεις.
Επιπλέον, ο κ. Χρίστου έχει ένα 
δάνειο στην Τράπεζα Κύπρου 
για οικιστικούς σκοπούς ύψους 
€223.064 και ένα δάνειο στην 
Ελληνική Τράπεζα που μεταφέρ-
θηκε από τον πρώην Συνεργατισμό 
ύψους €27.000.

Μ
ε γάλε ς  π ιθα -
νότητες συγκε-
ν τ ρ ώ ν ε ι  τ ο 
ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο 

πραγματοποίησης συνάντη-
σης στη Νέα Υόρκη ανάμεσα 
στον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο 
Γκουτέρες, σ τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, Νίκο Ανα-
στασιάδη, και στον Τουρκο-
κύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.
Διπλωματικές πηγές ανέφε-
ραν στο ΚΥΠΕ ότι θα πρέ-
πει να αναμένεται πως ο ΓΓ 
του ΟΗΕ θα αξιοποιήσει την 
ευκαιρία που του δίδεται με 
την ταυτόχρονη παρουσία 
Αναστασιάδη – Τατάρ στη 
Νέα Υόρκη, αργότερα αυτό 
το μήνα, και θα επιδιώ-
ξει να έχει μια κοινή συνά-
ν τηση μαζί τους γ ια μια 
συζήτηση επί της κατάστα-
σης όπως αυτή διαμορφώ-
νεται. Υπενθυμίζεται πως 
ο κ. Γκουτέρες θα έχει στην 
έδρα των Ηνωμένων Εθνών 
χωριστές συναντήσεις με 
τους κ. Αναστασιάδη και 
Τατάρ. 
Οι ίδιε ς πηγέ ς σημε ίω-
σαν, την ίδια ώρα, πως επί 
της ουσίας δεν φαίνεται να 
αλλάζει κάτι, αφού η τ /κ 
πλευρά συνεχίζει να εμμέ-
νε ι σ την αξίωσή της γ ια 
κυριαρχική ισότητα.
Υπενθυμίζεται πως ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης, με την 
επιστολή που έστειλε στον 
ΓΓ του ΟΗΕ στις 30 Αυγού-
στου, αλλά και δια δημο-
σίων δηλώσεών του, έχει 
εκφράσει την ε τοιμότητά 
του για μια τριμερή συνά-
ντηση στη Νέα Υόρκη.
Από την πλευρά του, ο κ. 
Τα τάρ,  ερωτηθε ίς  πρό -
σφατα για το ενδεχόμενο 
μιας τέ τοιας συνάν τησης 
είπε πως είναι πάντα ανοι-
κτός σε διάλογο και οποια-
δήποτε ανεπίσημη συνά-
ντηση για να εκφράσει τις 
θέσεις του με λεπτομέρειες.

Μεγάλες οι 
πιθανότητες για 
πραγματοποίηση 
τριμερούς 
συνάντησης στη 
Νέα Υόρκη 

Πόθεν Έσχες: Αυτή είναι η περιουσία που 
δηλώνουν οι αρχηγοί των κομμάτων 
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Νέο βιβλίο από τον δημοσιογράφο 
της Washington Post Μπομπ 
Γούντγουόρντ περιγράφει την 
ανησυχία του αρχηγού του γενικού 
επιτελείου στρατού των ΗΠΑ, Μαρκ 
Μίλι για τον «μανιακό» Τραμπ και την 
περίπτωση να επιτεθεί με πυρηνικά 
οπλα στην Κίνα

Μ
έτρα για να αποτρέψει τον Ντό-
ναλντ Τραμπ να «αφηνιάσει» και 
να ξεκινήσει πυρηνικό πόλεμο 
ή να πραγματοποιήσει επίθεση 

στην Κίνα, φέρεται να έλαβε ο αρχηγός του γε-
νικού επιτελείου στρατού των ΗΠΑ, τόσο πριν 
όσο και μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 
αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με αποσπάσμα-
τα βιβλίου που κυκλοφορεί ο δημοσιογράφος 
της Washington Post, Μπομπ Γούντγουορντ 
και δημοσίευσε το CNN.
Μετά τα δύο πρώτα βιβλία για τον πρώην 
Αμερικανό πρόεδρο, τα «Fear» και «Rage», 
το «Peril» καλύπτει το τέλος της προεδρίας 
του Τραμπ και την έναρξη της θητείας του Τζο 
Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο.
Ο Γούντγουορντ και ο Κόστα παρουσιάζουν 
τον στρατηγό Μαρκ Μίλι να είναι «βέβαιος ότι 
ο Τραμπ είχε υποστεί σοβαρή ψυχική διατα-
ραχή μετά τις εκλογές», για 
την οποία επέμενε, χωρίς να 
παρουσιαζει συγκεκριμένα 
στοιχεία.
Ο Μίλι φέρεται να πίστευε 
ότι ο πρόεδρος είχε γίνει 
«μανιακός», ουρλιάζοντας 
στους αξιωματούχους και 
κατασκευάζοντας τη δική 
του εναλλακτική πραγματι-
κότητα για «ατελείωτες εκλο-
γικές συνωμοσίες».
Σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσίευσε 
η The Post και μετέδωσε το CNN, ο στρατη-
γός έβαλε τους υφισταμένους του να υπο-
σχεθούν ότι δεν θα υπάκουαν αμέσως σε μια 
πιθανή, ακραία εντολή του Τραμπ, κυρίως 
όσον αφορά τη χρήση πυρηνικών όπλων, 
μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές 
της 3ης Νοεμβρίου από τον Δημοκρατικό Τζο 
Μπάιντεν.
Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών 
είχαν συμπεράνει ότι η Κίνα θεωρούσε επι-
κείμενη μια αμερικανική επίθεση, για αυτό ο 
αρχηγός του γενικού επιτελείου τηλεφώνησε 
δύο φορές στον στρατηγό Λι Τσουοτσένγκ: 
στις 30 Οκτωβρίου, λίγες ημέρες πριν από 

τις εκλογές στις ΗΠΑ, και στις 8 Ιανουαρίου, 
δύο ημέρες μετά την επίθεση των οπαδών του 
Τραμπ στο Καπιτώλιο.
«Στρατηγέ Λι, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι 
το αμερικανικό κράτος είναι σταθερό και όλα 
θα πάνε καλά» του είπε, σύμφωνα με το βιβλίο 
που βασίζεται σε ανώνυμες μαρτυρίες περί-
που 200 Αμερικανών αξιωματούχων. «Δεν 
θα σας επιτεθούμε, ούτε θα κάνουμε στρα-
τιωτικές επιχείρησεις εναντίον σας», τον δια-
βεβαίωσε.
Αφορμή για το δεύτερο τηλεφώνημα στάθηκε 
εν μέρει η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε 
ο στρατηγός με την πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, η οποία τον 
ρώτησε τι ασφαλιστικές δικλείδες υπάρχουν 
για να εμποδιστεί ένας «ασταθής πρόεδρος» 
να εξαπολύσει πυρηνικό πλήγμα.
«Είναι τρελός. Το ξέρετε ότι είναι τρελός» 
φέρεται να είπε η Πελόζι, με τον στρατηγό να 
απαντά «Συμφωνώ μαζί σας στα πάντα».
Ο Μίλι ήταν ένας κεντρικός παίκτης σε μια 
σειρά βιβλίων, αφιερωμένων στη διακυ-
βέρνηση των ΗΠΑ από τον Τραμπ, τα οποία 
κυκλοφόρησαν τους προηγούμενους μήνες. 
Στο «I Alone Can Fix It» από τους δημοσιο-
γράφους της Washington Post, Κάρολ Λέο-
νιγκ και Φίλιπ Ράκερ, ο Μίλι παρουσιάζεται να 
προβάλει αντιστάσεις στα αιτήματα του Τραμπ 

να χρησιμοποιηθεί ο στρα-
τός εναντίον των διαδηλω-
τών σε αντιρατσιστικές εκδη-
λώσεις, ενώ φοβάται και για 
«ένα πραξικόπημα από υπο-
στηρικτές ενός προέδρου 
που κηρύττει το Ευαγγέλιο 
του Φύρερ».
Ο Γούντγουορντ και ο 
Κόστα αναφέρουν επίσης 
ότι ο στρατηγός Μίλι κινού-

νταν ανάλογα με τον Τζέιμς Σλέσινγκερ, τον 
υπουργό Άμυνας, ο οποίος το 1974 έλαβε 
μέτρα για να αντιμετωπίσει την πιθανή κατά-
χρηση του πυρηνικού οπλοστασίου, στην 
περίοδο πτώσης του Ρίτσαρντ Νίξον, μια 
πτώση που σε μεγάλο βαθμό προκλήθηκε 
από τον Γούντγουορντ και την έρευνα του για 
το σκάνδαλο Watergate.
Ο Γούντγουορντ και ο Κόστα αναφέρουν επί-
σης ότι οι ανησυχίες για τον Τραμπ μεταδό-
θηκαν και άλλα ανώτερα στελέχη της εθνι-
κής ασφάλειας των ΗΠΑ. Μάλιστα, η Τζίνα 
Χάσπελ, η τότε διευθύντρια της CIA, φέρεται 
να είπε στον Μίλι: «Κατευθυνόμαστε προς ένα 
πραξικόπημα, προερχόμενο από ακροδεξι-
ούς».

Η Παγκόσμια Τράπεζα δημοσίευσε 
έκθεση με δυσοίωνες προβλέψεις 
για τις επιπτώσεις από τη μείωση 
της αγροτικής παραγωγής, την 
έλλειψη νερού και την άνοδο της 
στάθμης της θάλασσας

Έ
ως 216 εκατομμύρια άνθρωποι θα 
μπορούσαν να μεταναστεύσουν 
έως το 2050 παγκοσμίως για να 
ξεφύγουν από τις επιβλαβείς επι-

πτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως εί-
ναι η μείωση της αγροτικής παραγωγής, η 
έλλειψη νερού και η άνοδος της στάθμης 
της θάλασσας, ένα φαινόμενο που δεν εί-
ναι εντούτοις μη αναστρέψιμο, σύμφωνα 
με την Παγκόσμια Τράπεζα.
Το ινστιτούτο με έδρα την Ουάσιγκτον 
δημοσίευσε σήμερα μια έκθεση, που 
συμπληρώνει την πρώτη έκθεση αυτού 
του είδους, η οποία δόθηκε στη δημο-
σιότητα το 2018 και επικεντρωνόταν 
εκείνη την περίοδο σε τρεις περιοχές 
του κόσμου: την υποσαχάρια Αφρική, τη 
νότια Ασία και τη Λατινική Αμερική. Προ-
έβλεπε τότε 143 εκατομμύρια «κλιματι-
κούς μετανάστες» έως το 2050 για αυτές 
τις αναπτυσσόμενες περιοχές.
Αυτή τη φορά, η Παγκόσμια Τράπεζα 
πρόσθεσε άλλες τρεις περιοχές: την ανα-
τολική Ασία και τον Ειρηνικό, τη βόρεια 
Αφρική όπως και μια περιοχή που απο-
τελείται από την ανατολική Ευρώπη και 
την κεντρική Ασία, προκειμένου να ανα-
πτύξει «μια παγκόσμια εκτίμηση», εξή-
γησε ο Γιούργκεν Φόγκελε, αντιπρόεδρος 
της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, σε αυτήν την έκθεση.
«Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι 
αυτή η πρόβλεψη δεν είναι δεδομένη», 
σχολίασε.
«Εάν οι χώρες αρχίσουν τώρα να μειώ-
νουν τα αέρια που προκαλούν το φαινό-
μενο του θερμοκηπίου, τις αποκλίσεις 
αναφορικά με την ανάπτυξη, να αποκα-
θιστούν τα ζωτικής σημασίας οικοσυστή-
ματα και να βοηθούν τους ανθρώπους 
να προσαρμόζονται, η κλιματική μετα-
νάστευση θα μπορούσε να μειωθεί κατά 
περίπου 80%, στους 44 εκατομμύρια 
ανθρώπους έως το 2050», υπογράμμισε.
Αντιθέτως, χωρίς τη λήψη αποφασιστικής 
δράσης, θα υπάρξουν «hotspots» κλιμα-
τικής μετανάστευσης, προειδοποίησε, με 
σημαντικές επιπτώσεις για τις χώρες υπο-
δοχής, που δεν είναι συχνά καλά προετοι-
μασμένες στο να υποδεχθούν πολλούς 
επιπλέον μετανάστες.
«Η πορεία των κλιματικών μεταναστεύ-
σεων κατά τη διάρκεια του προσεχούς 
μισού αιώνα εξαρτάται από τη συλλογική 
δράση μας στο θέμα της κλιματικής αλλα-
γής και την ανάπτυξη τα επόμενα χρό-
νια», κατέληξε ο Φόγκελε, απευθύνοντας 
έκκληση να υπάρξει δράση «τώρα».
Προς το παρόν, η Παγκόσμια Τράπεζα 
προβλέπει ότι έως το 2050, η υποσαχά-
ρια Αφρική θα μπορούσε να δει έως 86 
εκατομμύρια κλιματικούς μετανάστες, η 
ανατολική Ασία και ο Ειρηνικός 49 εκα-
τομμύρια, η νότια Ασία 40 εκατομμύρια, 
η βόρεια Αφρική 19 εκατομμύρια, η Λατι-
νική Αμερική 17 εκατομμύρια , η ανατο-
λική Ευρώπη και η κεντρική Ασία, 5 εκα-
τομμύρια.

Kλιματική αλλαγή: Μπορεί να 
μεταναστεύσουν 216 εκατομμύρια άνθρωποι 
έως το 2050, λέει η Παγκόσμια Τράπεζα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Ντόναλντ Τραμπ: «Μανιακός μετά 
την ήττα στις εκλογές» - Φοβούνταν 
ότι θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά! 
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Λ
ίγο πριν από το τέλος της εποχής 
Μέρκελ, η δημοτικότητα της Γερ-
μανίδας καγκελαρίου στην Ευρω-
παϊκή Ένωση είναι υψηλή. Οι Ευ-

ρωπαίοι θα την προτιμούσαν μάλιστα για 
πρόεδρο της Ευρώπης, εάν υπήρχε τέτοιο 
αξίωμα.
Εάν διεξήγοντο εκλογές για πρόεδρο της 
Ευρώπης, η καγκελάριος Μέρκελ θα κέρ-
διζε σαφώς με 41% των ψήφων έναντι του 
Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με 
14%, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύ-
τηκε σήμερα στις Βρυξέλλες και η οποία 
διεξήχθη για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR). 
Στην έρευνα δεν υπήρχαν άλλοι υποψήφιοι.
Στο υποθετικό αυτό ερώτημα, η Χριστια-
νοδημοκράτις (CDU) πολιτικός θα εξελέ-
γετο με απόλυτη πλειοψηφία στην Ολλανδία 

(58%), την Ισπανία (57%) και την Πορτογα-
λία (52%). Ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους 
δεν θα συμμετείχε πάντως καν σε τέτοιες 
εκλογές. Πάντως, ένα τέτοιο αξίωμα, ένας 
εκλεγόμενος από τους Ευρωπαίους πολί-
τες πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν 
υπάρχει.
Σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας, 
μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ευρω-
παϊκής πολιτικής της καγκελαρίου Μέρ-
κελ είναι ότι διέλυσε τις αμφιβολίες για την 
κυρίαρχη Γερμανία στην Ευρώπη. Οι μισοί 
από τους ερωτηθέντες (49%) έχουν το ίδια 
άποψη και για την επίσης Γερμανίδα πρόε-
δρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν (CDU).
Ωστόσο, το 34 %, των ερωτηθέντων Ευρω-
παίων πιστεύει ότι έχει παρέλθει η εποχή 
της ακμής της Γερμανίας.

διεθνή νέα

Κ
λίμα φανερής οργής επικράτησε στη 
Γαλλία μετά την ανακοίνωση του 
συμφώνου αμυντικής συνεργασίας 
AUKUS ανάμεσα σε ΗΠΑ, Βρετανία 

και Αυστραλία, με ορισμένους αναλυτές να 
εκτιμούν ότι πρόκειται για μια από τις σημα-
ντικότερες συμφωνίες από την εποχή του Β΄-
Παγκοσμίου Πολέμου.
Το γεγονός ότι το Παρίσι μένει εκτός «διπλω-
ματικού παιχνιδιού» και δεν αποτελεί μια 
από τις χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ θα μοι-
ραστούν την εξιδεικευμένη τεχνολογία για 
τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια, οδήγησε στη 
χάραξη πολιτικής αντιποίνων.
Από τη στιγμή που η Γαλλία χάνει, επίσης, 
πάνω από 50 δισ., λόγω 
συμμετοχής της Αυστραλίας 
στη συμμαχία, στην οποία 
θα παρέδιδε υποβρύχια, 
αποφάσισε να ακυρώσει 
γκαλά στην πρεσβεία της 
Ουάσινγκτον.
Η εκδήλωση, που ήταν 
προγραμματισμένο να διε-
ξαχθεί την Παρασκευή το 
απόγευμα στη γαλλική πρε-
σβεία και σε γαλλική φρεγάτα στη Βαλτι-
μόρη, σηματοδοτούσε την 240η επέτειο από 
τη «Μάχη του Τσέζαπικ».
Ο κορυφαίος αξιωματούχος του ναυτικού 
της Γαλλίας, που ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον 
για τους εορτασμούς που γίνονται για τη 
συμβολή του Παρισιού στη μάχη των ΗΠΑ 
για ανεξαρτησία, το 1781, θα επιστρέψει στο 
Παρίσι.
Η κίνηση συνιστά σαφώς ενέργεια αντίδρα-
σης και διαμαρτυρίας από τη μεριά της Γαλ-
λίας. Με τη φράση «μαχαιριά στην πλάτη» 
εκφράστηκε για τη συμμαχία ο Γάλλος ΥΠΕΞ, 
Ζαν Ιβ Λεντριάν, ο οποίος μάλιστα είπε «αυτά 
δεν συμβαίνουν μεταξύ συμμάχων».
Οι ΗΠΑ επιχείρησαν να καταλαγιάσουν τις 
αντιδράσεις και να αμβλύνουν το κλίμα αντι-
παράθεσης, με το υπουργείο Εξωτερικών της 
χώρας να χαρακτηρίζει τη Γαλλία σημαντικό 
αμυντικό εταίρο. Ο Λευκός Οίκος έσπευσε, 
ακόμη, να αποσαφανίσει ότι η Γαλλία είχε 
ενημερωθεί, κάτι όμως που το Παρίσι διέ-
ψευσε. Αμήχανη,  πάντως, φαίνεται να παρα-
κολουθεί τις εξελίξεις η Ευρώπη.
Ρωγμή στις σχέσεις Παρισιού και Ουάσιν-

γκτον είχε διαφανεί και την περίοδο του 
2003 για τον πόλεμο στο Ιράκ.

Η αντίδραση της Κίνας
Σφοδρή κριτική εξαπέλυση η Κίνα μετά τη 
δημιουργία της συμμαχίας, κάνοντας λόγο 
για καταστροφική κίνηση από μέρους των 
ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα, το Πεκίνο μίλησε για όξυνση 
του κλίματος έντασης και ψυχροπολεμική 
νοοτροπία.
Ακόμη, τόνισε ότι τρεις χώρες στρέφονται 
κατά των ίδιων τους των συμφερόντων.
Η συμμαχία Aukus, σύμφωνα με αναλυτές, 
είναι ίσως η πιο σημαντική ρύθμιση για την 

ασφαλεία από τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο.
Αυτό σημαίνει ότι η Αυστρα-
λία θα γίνει το έβδομο έθνος 
στον κόσμο που θα λειτουρ-
γεί με πυρηνικά υποβρύχια.

Ρωσία: Η Μόσχα θα 
μελετήσει το σύμφω-
νο AUKUS
Η Μόσχα με αφορμή την 

ευρεία σύμπραξη ασφαλείας ΗΠΑ, Βρε-
τανίας και Αυστραλίας, την οποία ανακοί-
νωσε χθες η Ουάσιγκτον, δήλωσε σήμερα 
ότι η Ρωσία προς το παρόν δεν έχει διαμορ-
φώσει τη στάση της έναντι της τριμερούς 
αυτής συνεργασίας που πήρε την ονομασία 
AUKUS, αλλά μελετάει προσεκτικά όλες τις 
λεπτομέρειες. Παράλληλα υπενθύμισε στο 
Παρίσι, το οποίο δεν έκρυψε την οργή του 
για την ακύρωση εκ μέρους της Αυστραλίας 
της συμφωνίας με την Γαλλία για την κατα-
σκευή 12 συμβατικών υποβρυχίων, την ακύ-
ρωση της συμφωνίας που είχε υπογράψει με 
την Μόσχα το 2015 για την κατασκευή δύο 
ελικοπτεροφόρων τύπου Mistral.
«Κατ’ αρχήν πρέπει να κατανοήσουμε τις 
λεπτομέρειες αυτής της συμμαχίας. Αναμ-
φισβήτητα μελετάμε προσεκτικά τις πληρο-
φορίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου 
προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας 
ότι «για να διαμορφώσουμε την θέση μας, 
πρέπει να καταλάβουμε τους στόχους, τις 
δεσμεύσεις, τα μέσα. Κατ’ αρχήν πρέπει να 
απαντήσουμε σ’ αυτά τα ερωτήματα. Προς 
το παρόν οι πληροφορίες είναι ελάχιστες».

AUKUS: Οργισμένη η Γαλλία 
προχωρά σε αντίποινα και ακυρώνει 
γκαλά στην πρεσβεία της στην 
Ουάσινγκτον 

Ερευνα: Με τα «τσαρούχια» θα 
έβγαινε η Μέρκελ πρόεδρος της ΕΕ



22 17 Σεπτεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

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

Υπέρ-προστατευτικοί γονείς; Έτσι 
θα χαλαρώσετε

Ο 
ρόλος του γονιού είναι ιδιαίτερα 
σύνθετος, αφού ως γονείς είμα-
στε υπεύθυνοι για την ανατρο-
φή, την διαμόρφωση και την α-

νάπτυξη, ψυχολογική, σωματική και συναι-
σθηματική ενός μικρού ανθρώπου. Κάθε 
γονιός θέλει να βλέπει το παιδί του χαρού-
μενο, υγιές, ασφαλές, ευτυχισμένο και επι-
τυχημένο, οπότε δεν αφύσικο που τείνουμε 
συχνά να παρεμβαίνουμε για να ομαλοποι-
ήσουμε μια κατάσταση ή για να βοηθήσου-
με το παιδί, ακόμα και αν εκείνο δεν μας το 
έχει ζητήσει. Αυτές οι καλές προθέσεις ό-
μως, ενδεχομένως να παρεμποδίσουν ποι-
κίλες πτυχές της ανάπτυξης και της μετέπει-
τα εξέλιξης του παιδιού.

Τι σημαίνει «υπερ-προστατευτικοί»;
Οι υπερ-προστατευτικοί γονείς τείνουν να 
προσπαθούν να προστατεύσουν το παιδί 
από κάθε σωματικό, νοητικό ή και ψυχολο-
γικό πόνο ή «εμπόδιο». Θέλουν συγκεκρι-
μένα να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους 

είναι επιτυχημένα, οπότε μπορεί να κατα-
βάλλουν πολλές προσπάθειες για να ομα-
λοποιήσουν την πορεία του παιδιού ή για 
να «μαλακώσουν» τις καθημερινές δυσκο-
λίες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Αυτή 
η συμπεριφορά πηγάζει από τις καλύτερες 
προθέσεις των γονιών, καθώς νιώθουν 
την ανάγκη να προστατεύσουν το μικρό 
τους από οτιδήποτε μπορεί να το βλάψει 
από τον εξωτερικό κόσμο. Ωστόσο, αυτή 
η τάση για προστασία μπορεί να φέρει τα 
αντίθετα αποτελέσματα, «φρενάροντας» 
την ανάπτυξη του παιδιού.

Πώς θα «χαλαρώσετε»
Πολλοί είναι οι γονείς που σε κάποια φάση 
εμφάνισαν υπερ – προστατευτικές τάσεις, 
καθώς όλοι θέλουν να βλέπουν τα μικρά 
τους να μεγαλώνουν και να εξελίσσονται 
στο καλύτερο άτομο που μπορεί να γίνουν. 

Για να «χαλαρώσετε» είναι σημαντικό 
αρχικά να εντοπίσετε την υπερ – προστα-
τευτική τάση, αναγνωρίζοντας όλες εκείνες 
τις μικρές καθημερινές προσπάθειες που 
ενδεχομένως να κάνετε για να διευκολύ-
νετε το παιδί, μάλλον.. υπέρ του δέοντος. 
Αν δείτε ότι το παιδί δυσκολεύεται να επι-
λύσει το παζλ του, μην προσπαθήσετε να 
το βοηθήσετε αμέσως αλλά αφήστε το να 
σας ζητήσει την βοήθειά του. Άλλες πρα-
κτικές που μπορεί να σας βοηθήσουν περι-
λαμβάνουν:

*Διατηρήστε ανοικτούς τους διαύ-
λους επικοινωνίας
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρήτε 
ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας με 
το παιδί, ώστε να γνωρίζει ότι μπορεί να 
στραφεί σε εσάς ανά πάσα στιγμή και για 
οτιδήποτε χρειαστεί. Με αυτόν τον τρόπο 
θα είναι πιο εύκολο για το παιδί να ανοιχθεί, 
δηλώνοντάς σας τις επιθυμίες και τους στό-
χους του.

*Μιλήστε με άλλους γονείς
Μετά την επικοινωνία σας με το παιδί, ιδι-
αίτερα ωφέλιμη μπορεί να αποδειχθεί η 
επικοινωνία σας με άλλους γονείς. Δοκι-
μάστε να συζητήστε, να ανταλλάξετε γνω-
μές και ιστορίες και σίγουρα οι συμβουλές 
θα «ρίξουν φως» σε πτυχές, τρόπους και 
πρακτικές που ενδεχομένως να μην είχατε 
ακόμα σκεφθεί.

*Αφήστε το παιδί να εξερευνήσει
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιβλέπετε 
το παιδί, αφήνοντας όμως ταυτόχρονα να 
εξερευνήσει. Είτε κάνετε την βόλτα σας στο 
πάρκο, είτε παίζει με ένα νέο παιχνίδι, αφή-
στε το παιδί να περιεργαστεί όλα όσα το 
περιβάλλουν, καθώς έτσι θα μάθει πιο γρή-
γορα και άμεσα τον κόσμο που το περιβάλ-
λει, γεγονός που συμβάλλει καθοριστικά 
στην ανάπτυξη και την εξέλιξή του.

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;

Μ
ε ένα σουτ της καταρρίπτει πολλά 
στερεότυπα μαζί. Η Nadia Nadim, 
πρόσφυγας από το Αφγανιστάν, 
κατάφερε να γίνει η καλύτερη πο-

δοσφαιρίστρια όλων των εποχών για τη χώρα 
της. Πρόσφατα αγωνίστηκε για την Paris Saint-
Germain, κάνοντας περήφανη όχι μόνο την πα-
τρίδα της αλλά όλες τις γυναίκες που διαπρέ-
πουν σε «ανδροκρατούμενα» αθλήματα σαν το 
ποδόσφαιρο.
Και σαν να μην ήταν αρκετές οι εκπληκτι-
κές αθλητικές επιδόσεις της, ασχολείται με τη 
φιλανθρωπία, μιλάει με ευφράδεια επτά γλώσ-
σες και σπουδάζει Επανορθωτική Χειρουργική, 
για να εξασφαλίσει μια καριέρα στην Ιατρική 
όταν αποσυρθεί από τον αθλητισμό. Δύσκολα 
θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος ότι η δια-
δρομή αυτής της έξυπνης και δραστήριας γυναί-
κας ξεκίνησε από έναν προσφυγικό καταυλισμό.
Η Nadim ήταν μόλις 11 ετών όταν οι Ταλιμπάν 
σκότωσαν τον πατέρα της. Με τη μητέρα και τις 
τέσσερις αδερφές της αναγκάστηκε να καταφύ-
γει στο γειτονικό Πακιστάν με πλαστό διαβατή-
ριο. Από εκεί συνέχισαν την περιπλάνηση μέχρι 
που έφτασαν στη Δανία, την οποία σήμερα απο-
καλούν πατρίδα τους. «Προσπαθούσα απλώς 
να μείνω ζωντανή, να επιβιώσω μέχρι την επό-
μενη μέρα» θυμάται σήμερα η ίδια χαρακτη-
ριστικά και προσθέτει: «Νομίζω ότι αυτό συμ-
βαίνει για πολλούς από όσους βρίσκονται σε 
τέτοια camps. Προσπαθείς να κάνεις ό,τι καλύ-
τερο μπορείς την κάθε στιγμή και να ελπίζεις για 
το μέλλον».
«Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει για πολλούς από 
όσους βρίσκονται σε τέτοια camps. Προσπαθείς 
να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς την κάθε στιγμή 
και να ελπίζεις για το μέλλον».
Όταν η Nadim και η οικογένειά της έφτασαν για 
πρώτη φορά στη Δανία, κοντά στον καταυλι-
σμό προσφύγων, που έγινε το πρώτο τους σπίτι, 
το κορίτσι βλέποντας άλλα παιδιά να παίζουν 
ποδόσφαιρο, το θεώρησε «κουλ» και θέλησε 
να λάβει μέρος κι εκείνη στο παιχνίδι τους. «Από 
τότε δεν σταμάτησα ποτέ και δείτε που με οδή-
γησε, στην Paris Saint-Germain» σχολιάζει.
Όσο παράξενο κι αν ακούγεται, θυμάται με 
νοσταλγία την περίοδο που έζησε στον δανέζικο 
καταυλισμό, γιατί «είχα πρόσβαση στα σπορ 
και στο διάβασμα και ένιωσα ότι μπορούσα 
να ξαναγίνω παιδί». Εκεί έζησε, κατά κάποιον 
τρόπο, τα παιδικά χρόνια που τής είχε στερήσει 
ο πόλεμος στο Αφγανιστάν.
Σήμερα προσφέρει φιλανθρωπικό έργο μέσα 
από το σωματείο KLABU, που προσφέρει πρό-
σβαση στον αθλητισμό σε λιγότερο προνομι-
ούχα παιδιά από όλο τον κόσμο. Αυτή την περί-
οδο, το KLABU κατασκευάζει μια λέσχη στο 
Μπαγκλαντές με αθλητική βιβλιοθήκη, αθλη-

τικό εξοπλισμό, μαθήματα και προπονήσεις για 
παιδιά.
«Κάποιες φορές είναι αρκετά δύσκολο να κατα-
λάβουμε πράγματα που δεν έχουμε ζήσει 
οι ίδιοι. Είναι ευκολότερο να ταυτιστούμε με 
ανθρώπους με τους οποίους έχουμε κοινά. Ναι, 
παρακολουθούμε ειδήσεις, βλέπουμε εικό-
νες από προσφυγικούς καταυλισμούς ή από 
εκπατρισμένους εξαιτίας της κλιματικής αλλα-
γής ή για οποιονδήποτε λόγο, αλλά μπορούμε 
πραγματικά να τους καταλάβουμε; Νομίζω 
όχι» πιστεύει. Αλλά όπως ξέρει πολύ καλά 
από πρώτο χέρι, ακόμα και ένας ερασιτεχνικός 
ποδοσφαιρικός αγώνας με αυτοσχέδια μπάλα 
σε κάποια αλάνα μπορεί να σε βοηθήσει όχι 
μόνο να δραπετεύσεις για λίγο από τη δύσκολη 
πραγματικότητα, αλλά και να δημιουργήσεις 
κάτι για το μέλλον σου.
«Παρακολουθούμε ειδήσεις, βλέπουμε εικόνες 
από προσφυγικούς καταυλισμούς ή από εκπα-
τρισμένους εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής ή 
για οποιονδήποτε λόγο, αλλά μπορούμε πραγ-
ματικά να τους καταλάβουμε; Νομίζω όχι»
«Όταν με ρωτούν: Πώς νιώθεις όταν βάζεις 
γκολ; Απαντάω, είναι φανταστικά. Αλλά νιώθω 
κάπως έτσι και μέσα σε μια αίθουσα χειρουρ-
γείου» λέει η Nadim, σχετικά με την επιλογή της 
να σπουδάσει Ιατρική. «Πρόσφατα είχα παί-
ξει σε έναν αγώνα και ήμουν πολύ κουρασμένη 
αλλά όταν, λίγο αργότερα, βοήθησα έναν για-
τρό σε μια επέμβαση νεφρού, στεκόμουν εκεί, 
για δύο ώρες, στην ίδια στάση, κρατώντας ένα 
εργαλείο για να βλέπει καλύτερα. Πονούσα 
παντού εξαιτίας του αγώνα αλλά ένιωθα τόσο 
καλά, που η καρδιά μου κόντευε να σπάσει.
»Είχα μια έκρηξη αδρεναλίνης και σκέφτηκα: 
“Θεέ μου, είναι τόσο κουλ. Κυριολεκτικά βλέπω 
το εσωτερικό κάποιου”. Κάποτε, ως χειρουργός, 
θα έχω όλη την ευθύνη και θα είναι πιο ακραίο 
από ό,τι έχω ζήσει ποτέ».

«Προσπαθούσα απλώς να μείνω 
ζωντανή»: Η εκπληκτική ιστορία της 
πρόσφυγα από το Αφγανιστάν που 
έγινε κορυφαία στο ποδόσφαιρο



2317 Σεπτεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

T
ις αναθεωρημένες Οδηγίες 
Πρόληψης Καρδιαγγειακών 
Νοσημάτων στην Κλινική 
Πράξη δημοσίευσε η Ευρω-

παϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC) 
στην επιθεώρησή της European 
Heart Journal. Οι οδηγίες επικε-
ντρώνονται στην πρόληψη της αθη-
ροσκλήρωσης, της πάθησης που αυ-
ξάνει τον κίνδυνο για εμφράγματα, 
εγκεφαλικά επεισόδια, περιφερική 
αρτηριοπάθεια και αιφνίδιο θάνα-
το από απόφραξη των αρτηριών.Το 
90% των παραπάνω καρδιαγγεια-
κών συμβάντων αποδίδεται συνή-
θως στο κάπνισμα, τις κακές δι-
ατροφικές συνήθειες, τη μει-
ωμένη σωματική άσκηση, το 
μεταβολικό σύνδρομο, την 
υπέρταση, τον διαβήτη, 
τη δυσλιπιδαιμία, σε ψυ-
χολογικούς παράγοντες 
ή και το αλκοόλ, παράγο-
ντες που προωθούν την εμφά-
νισης αθηροσκλήρωσης. 
Ωστόσο, με πέντε απλές 
κινήσεις μπορείτε να προ-
φυλάξετε την υγεία της καρ-
διάς σας.
1. Διακοπή καπνίσματος
Η διακοπή της βλαβερής 
συνήθειας τοποθετείται 
στην κορυφή της λίστας με τις 
παρεμβάσεις που μειώνουν 
τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, με 
τις οδηγίες να καθιστούν σαφές πώς 
πρόκειται για την απαραίτητη κίνη-
ση-κλειδί έστω και αν συνοδεύε-
ται από αύξηση του βάρους, προ-
σθέτοντας ακόμη την αναγκαιότητα 
αποφυγής και του παθητικού καπνί-
σματος. Σημειώνεται ότι οι καπνι-
στές κάτω των 50 ετών έχουν πέντε 
φορές περισσότερες πιθανότητες 
καρδιαγγειακής νόσου συγκριτικά 
με τους μη καπνιστές.
2. Σωματική άσκηση
Οι νέες οδηγίες προτείνουν τη μεί-
ωση του χρόνου καθιστικής ζωής 
μέσα από απλές καθημερινές δρα-
στηριότητες οι οποίες είναι ευχάρι-
στες, ενσωματώνονται εύκολα στην 
καθημερινή ρουτίνα και μπορούν 
έτσι να διατηρηθούν. Σταθερή για 

κάθε ενήλικα παραμένει ωστόσο η 
ανάγκη τήρησης ενός προγράμμα-
τος σωματικής άσκησης, 150-100 
λεπτών εβδομαδιαίως για μέτριας 
έντασης και 75-150 αντίστοιχα για 
μεγάλης έντασης.
3. Υγιεινή διατροφή
Μια διατροφή βασισμένη σε τρό-
φιμα φυτικής προέλευσης όπως 
φρούτα, λαχανικά, όσπρια και καρ-
ποί αποτελεί χρυσό κανόνα για την 
ασφάλεια τους καρδιαγγειακού 
συστήματος. Η νέα προσθήκη στις 
οδηγίες προκρίνει τη μεσογειακή 
και παρεμφερείς δίαιτες ως νούμερο 

ένα επιλογή, τη συμπερίληψη 
λιπαρών ψαριών τουλάχιστον 
μία φορά στο εβδομαδιαίο δια-

τροφικό μενού, ενώ παράλ-
ληλα περιορίζει τη μέγιστη 
εβδομαδιαία κατανάλωση 
αλκοόλ στα 100 γρ. και προ-
τείνει τη μείωση κατανά-
λωσης κρέατος, ιδίως επε-
ξεργασμένου.

4. Διατήρηση υγιούς βάρους
Οι οδηγίες για υπέρβαρους 
και παχύσαρκους ασθενείς 
περιλαμβάνουν την απώ-
λεια σωματικού βάρους 

προς μείωση της αρτηριακής 
πίεσης, των λιπιδίων στο αίμα 
και των πιθανοτήτων διαβήτη 

και κατ’ επέκταση καρδιαγγει-
ακής νόσου, με τις βαριατρικές 

επεμβάσεις να προτείνονται πλέον 
ως εναλλακτική σε παχύσαρκους 
ασθενείς με αυξημένο καρδιαγγει-
ακό κίνδυνο και αναποτελεσματικές 
τις παρεμβάσεις στη διατροφή και τη 
σωματική δραστηριότητα.
5. Καταπολέμηση του άγχους
Ψυχικές διαταραχές όπως αυτές 
προκαλεί το άγχος πολλαπλασιά-
ζουν τις πιθανότητες καρδιαγγεια-
κής νόσου και χειρότερης πρόγνω-
σης στους ήδη πάσχοντες. Σύμφωνα 
με τις αναθεωρημένες οδηγίες, κρί-
νεται αναγκαίο να εντατικοποιηθούν 
οι υποστηρικτικές υπηρεσίες στους 
ασθενείς αυτούς προς διευκόλυνση 
της προσαρμογής στις αλλαγές της 
καθημερινότητας και της συμμόρ-
φωσης με φαρμακευτικές αγωγές.

Πέντε κινήσεις SOS που 
σώζουν από έμφραγμα και 
εγκεφαλικό επεισόδιοΣ

ύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Scientific 
Reports, η επιστημονική ομάδα του Keiji Tanimoto στο 
Πανεπιστήμιο της Χιροσίμα ανακάλυψε δύο δραστικές 
ουσίες που μιμούνται την επίδραση των χημικών ουσιών 

που εμπεριέχονται στον καπνό του τσιγάρου και προσδένονται 
σε έναν υποδοχέα των κυττάρων όλων των θηλαστικών ειδών 
που αναστέλλει την παραγωγή των πρωτεϊνών ACE2, μα διαδικα-
σία η οποία φαίνεται ότι μειώνει την ικανότητα του κορωνοϊού να 
εισβάλλει στα κύτταρα.
Είναι ευρέως γνωστό ότι ο καπνός του τσιγάρου περιέχει πολυκυκλικούς 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs), οι οποίοι προσδένονται και 
ενεργοποιούν τους υποδοχείς του αρυλικού υδρογονάνθρακα (AHRs). 
Πρόκειται για υποδοχείς εντός των κυττάρων που είναι ταυτόχρονα και 
παράγοντας μεταγραφής, δηλαδή μπορεί να προκαλέσει μια ευρεία 
γκάμα κυτταρικών δραστηριοτήτων μέσω της ικανότητά τους να αυξά-
νουν ή να μειώνουν την έκφραση συγκεκριμένων γονιδίων.
Γνωρίζοντας τη σχέση PAHs και AHRs, οι ερευνητές θέλησαν να μελετή-
σουν την επίδραση δραστικών συστατικών που ενεργοποιούν τους AHRs στην έκφραση των γονιδίων που ελέγχουν την 
παραγωγή της πρωτεΐνης ACE2 – της περιβόητης πρωτεΐνης του υποδοχέα στην επιφάνεια πολλών τύπων κυττάρων που 
λειτουργεί σαν την «κλειδαριά» που ο ιός SARS-CoV-2 είναι σε θέση να ξεκλειδώσει. Μόλις ο ιός καταφέρει να «κολλή-
σει» πάνω στην πρωτεΐνη ACE2, μπορεί στη συνέχεια να εισέλθει και να μολύνει το κύτταρο.Αρχικά οι επιστήμονες μελέ-
τησαν διάφορες κυτταρικές σειρές για να δουν τα επίπεδα γονιδιακής έκφρασης της ACE2. Παρατήρησαν λοιπόν ότι τα 
κύτταρα από την στοματική κοιλότητα, τους πνεύμονες και το ήπαρ είχαν τα υψηλότερα ποσοστά έκφρασης της συγκε-
κριμένης πρωτεΐνης.
Τα κύτταρα αυτά εκτέθηκαν στη συνέχεια σε διάφορες δόσεις ενός εκχυλίσματος καπνού τσιγάρου για 24 ώρες. Έπειτα, 
αξιολογήθηκε το ποσοστό έκφρασης του γονιδίου CYP1A1. Πράγματι η έκθεση του στο εκχύλισμα του καπνού προκα-
λούσε την αυξημένη έκφρασή του στα κύτταρα του ήπατος και των πνευμόνων με δοσο-εξαρτώμενο τρόπο. Ωστόσο δεν 
παρατηρήθηκε το ίδιο στα κύτταρα της στοματικής κοιλότητας. Με άλλα λόγια, όσο μεγαλύτερη η δραστηριότητα του 
CYP1A1 τόσο μικρότερη η παραγωγή των υποδοχεών ACE2.
Με αλληλούχιση RNA οι ερευνητές εξέτασαν τι ακριβώς συνέβαινε με την γονιδιακή έκφραση και διαπίστωσαν ότι το 
εκχύλισμα καπνού τσιγάρου αύξανε την έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με έναν αριθμό βασικών σηματοδοτικών 
διαδικασιών εντός των κυττάρων που ρυθμίζονται από τους υποδοχείς του αρυλικού υδρογονάνθρακα (AHRs).
Και για να παρακολουθήσουν πιο άμεσα αυτό τον μηχανισμό μέσω του οποίου οι AHRs δρουν επί της έκφρασης της 
ACE2, μελέτησαν την επίδραση δύο φαρμάκων που ενεργοποιούν τους AHRs σε ηπατικά κύτταρα. Το πρώτο ήταν ένα 
παράγωγο της τρυπτοφάνης και το δεύτερο, η ομεπραζόλη που χρησιμοποιείται ευρέως στη θεραπεία της γαστροοισο-
φαγικής παλινδρόμησης και των πεπτικών ελκών. Τα στοιχεία από την αλληλούχιση RNA έδειξαν ότι το γονίδιο CYP1A1 
εισχωρούσε βαθιά στα ηπατικά κύτταρα χάρη στους AHRs και η έκφραση του γονιδίου ACE2 σιγούσε, και πάλι κατά 
δοσο-εξαρτώμενο τρόπο.
Με απλά λόγια, το εκχύλισμα καπνού τσιγάρου και τα δύο προαναφερόμενα φάρμακα μπορούν να καταστείλουν την 
έκφραση της ACE2 στα κύτταρα και άρα να μειώσουν την ικανότητα του SARS-CoV-2 να εισέλθει στα κύτταρα.

Κορωνοϊός: Οι καπνιστές κινδυνεύουν 
περισσότερο ή όχι; 

Στο πλαίσιο της μελέτης, οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 74.000 ανδρών και γυναικών από την Προοπτική Μελέτη 
του Κέντρου Δημόσιας Υγείας της Ιαπωνίας, αναφορικά με τον τρόπο ζωής τους, έχοντας συμπεριλάβει ερωτη-
ματολόγιο σχετικά με τη συχνότητα κατανάλωσης φιστικιών καθώς και επιπλέον παράγοντες που σχετίζονται με 

την υγεία (κάπνισμα, διατροφή, κατανάλωση αλκοόλ, σωματική άσκηση). Η έρευνα διακρίθηκε αρχικά σε δύο φάσεις 
(1995 και 1998-1999) και διήρκησε 15 περίπου χρόνια αργότερα (μεταξύ 2009-2012, αναλόγως τη χρονιά συμπερίλη-
ψης στο πληθυσμιακό δείγμα). Οι καταμέτρηση των καρδιαγγειακών συμβάντων έγινε μέσα από τα μητρώα 78 νοσο-
κομείων που συνεργάστηκαν με τους ερευνητές, σύμφωνα με τα οποία στο διάστημα της μελέτης καταγράφηκαν 3.599 
εγκεφαλικά επεισόδια (2.223 ισχαιμικά και 1.375 αιμορραγικά) και 849 περιστατικά ισχαιμικής καρδιοπάθειας. Τα απο-
τελέσματα έδειξαν ότι 4-5 αποφλοιωμένα φιστίκια την ημέρα – η μέγιστη κατανάλωση με διάμεση ποσότητα τα 4,3 – 
εξασφάλισαν σημαντικά καρδιαγγειακά οφέλη συγκριτικά με όσους δεν τα συμπεριελάμβαναν στη διατροφή τους και 
ειδικότερα :
20% χαμηλότερο κίνδυνο ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου
16% χαμηλότερο κίνδυνο οποιουδήποτε εγκεφαλικού επεισοδίου
13% λιγότερες πιθανότητες καρδιαγγειακής νόσου (συμπεριλαμβανομένων εγκεφαλικών επεισοδίων και ισχαιμικής 
καρδιοπάθειας) Η κατανάλωση φιστικιών, τέλος, δεν παρουσίασε συνάφεια με τις πιθανότητες αιμορραγικού εγκεφα-

λικού επεισοδίου ή ισχαιμικής καρδιοπάθειας μόνο, ενώ δεν παρουσιάστηκαν διαφορές μεταξύ 
των δύο φύλων.

Φιστίκια τα θαυματουργά
Τα φιστίκια είναι άφθονα σε θρεπτικά συστατικά με ευεργετική δράση για την καρ-

διά όπως μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, μέταλλα, βιταμίνες 
και φυτικές ίνες που αποσοβούν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο μειώνοντας 

τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης, της κακής LDL χοληστερόλης και της 
χρόνιας φλεγμονής, εξηγεί ο Δρ Satoyo Ikehara καθηγητής Δημόσιας 

Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Οσάκα στην Ιαπωνία Η Αμερικανική 
Καρδιολογική Εταιρεία συστήνει την κατανάλωση πέντε μερίδων 
ανάλατων καρπών την ημέρα, όπου κάθε μερίδα αντιστοιχεί σε 
δύο κουτάλια της σούπας. Ανάμεσα στους ωφέλιμους καρπούς η 
Εταιρεία προτάσσει τις ανάλατες εκδοχές των κάσιους, καρυδιών, 
πεκάν, macadamia και φουντουκιών.

Εγκεφαλικό Eπεισόδιο: Ο καρπός που μειώνει 
τον κίνδυνο – 5 την ημέρα αρκούν

υγεία
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Οι θηριωδίες του Αλή Πασά
Στο τέλος της ζωής του έχτιζε εκκλησίες για να πάρει άφεση αμαρτιών

Τεμάχισε και έκοψε στα τέσσερα τον αγωνιστή Βλα-
χάβα και έριξε σε κλουβί με λεοπάρδαλη τον σωματο-
φύλακά του

Ο 
Αλή Πασάς, ο οποίος διέπραξε τα φοβερότερα 
εγκλήματα και ανοσιουργήματα και καταπάτη-
σε κάθε θείο και ανθρώπινο νόμο, προς  τα τέ-
λη της ζωής του ή, σπανιότατα, όταν αντιμετώ-

πιζε δυσκολίες και ατυχήματα  καταλαμβανόταν από φό-
βο και προσπαθούσε με διάφορες ενέρ-
γειες του να εξιλεώσει τον Θεό, τον 
οποίο ωστόσο, καταφρονούσε. 
‘Ετσι, στον τόπο του μαρ-
τυρίου του ιερομάρ -
τυρα Κοσμά του Αιτω-
λού, έχτισε εκκλησία 
και απέδιδε λατρεία 
σ τα λείψανά του, 
ενώ σ το Γκορν ί-
τσεβο της Θεσ-
σαλίας έχτισε ναό 
του Αγ ίου Κων-
σταντίνου για να 
προσεύχονται σε 
αυτόν οι υπήκοοί 
του υπέρ αφέσεως 
των αμαρτιών του. 
Όλα αυτά, βέβαια, δεν 
τον εμπόδιζαν να δια-
πράτ τε ι ταυτόχρονα τα 
φοβερότερα εγκλήματα ενα-
ντίον των φτωχών χριστιανών. 

Τα φρικτά βασανιστήρια     
Ο παπα- Θύμιος Βλαχάβας, ονομαστός αρματολός 
των Χασίων,  στα 1807, ήρθε σε συνεννοήσεις με τους 
Ρώσους και οργάνωσε εξέγερση στη Θεσσαλία, η οποία 
απέτυχε. Ο Βλαχάβας κατόρθωσε να καταφύγει στις Σπο-
ράδες, αλλά παραδόθηκε στον Καπουδάν πασά, επειδή 
πείστηκε από τις υποσχέσεις του ότι θα του χορηγούσε 
αμνηστία. Εκείνος όμως τον παρέδωσε στον Αλή Πασά, ο 
οποίος, αφού τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια, διέ-
ταξε να τεμαχίσουν το σώμα του σε  τέσσερα κομμάτια 
και να τα κρεμάσουν σε τέσσερα σημεία της πόλης, για 
να εμπνεύσει τον φόβο σε όσους θα σκέφτονταν να στρα-
φούν εναντίον της εξουσίας του.
Μια άλλη φορά, ένας Γάλλος εξωμότης, τον οποίο ο Αλή 
Πασάς είχε τοποθετήσει αρχηγό του πυροβολικού του, 
ήθελε να παραιτηθεί και να φύγει από τα Γιάννενα. 
Όμως, παρά τις παρακλήσεις του, ο Αλή είχε απαγορεύ-
σει την έξοδο του από την πρωτεύουσα του. Όταν μια 
μέρα ο Γάλλος επανέλαβε το αίτημα του, ο πασάς φάνηκε 
να συγκατανεύει. 

«Καλά, αφού θέλεις να φύγεις, να φύγεις» είπε, 
για να συμπληρώσει αμέσως: «Όμως το κεφάλι 
σου θα μείνει εδώ»

Το βασανιστήριο της λεοπάρδαλης
 Ο Αλή Πασάς, όταν εξακρίβωσε ότι ένας από τους σωμα-
τοφύλακες του είχε κλέψει 30.000 γρόσια, διέταξε να τον 
ρίξουν γυμνό  στο κλουβί μιας λεοπάρδαλης που είχε 
στον κήπο του παλατιού του. Κατά περίεργο τρόπο, η 
λεοπάρδαλη δεν πλησίαζε το θύμα. Όσο και να προσπα-
θούσαν οι Αρβανίτες να την εξαγριώσουν, τρυπώντας τη 
με καλάμια, αυτή έμενε ήσυχη. Διέταξαν τότε οι δήμιοι το 
θύμα να αγκαλιάσει το θηρίο. Αυτός ζάρωνε σε μια γωνία 
και παρακαλούσε να δείξουν οίκτο. 
Επειδή όμως συνεχώς τον έσπρωχναν και τον τρυπού-
σαν με καλάμια, ώστε είχε γεμίσει αίματα, κάποια στιγμή 
όρμησε και αγκάλιασε το θηρίο. Όταν αυτό ένιωσε το 
ανθρώπινο σώμα επάνω του, το απομάκρυνε με το πόδι 

του. 
Στη συνέχεια άρχισε να βαδίζει στο κλουβί χωρίς και 
πάλι να τον πειράζει. Απογοητευμένος ο Αλή Πασάς διέ-
ταξε να δέσουν το κλουβί, που είχε ρόδες, σε δύο άλογα 
και να τον περιφέρουν στην πόλη, για να εξαγριώσουν 
το θηρίο. Όταν και πάλι απέτυχε, διέταξε να βγάλουν το 
θύμα από το κλουβί και να το αποκεφαλίσουν.

Ο Αλή Πασάς τιμά τον Άγιο Κοσμά
Ποια σχέση μπορεί να έχει ο λύκος με το άκακο αρνί; 

Ο κακούργος με τον κήρυκα της αγάπης; Κι 
όμως. Ο φτωχός καλόγηρος που δεν 

είχε δεύτερο ράσο είχε επιβληθεί 
στις καρδιές όλων, ακόμη και 

των Τούρκων αλλά και των 
Α λβανών, που μάλισ τα 

τον ονόμαζαν «Τζιομπάν 
Μπαμπά», δηλαδή Μέγα 
Αφέντη. Ιδιαίτερη εκτί-
μηση όμως έτρεφε για 
αυτόν ο φοβερός Αλή 
Πασάς, γιατί του είχε 
προφητεύσει τη μελ-
λοντική σταδιοδρομία 
του.

Πως έγινε αυτό;
Λίγο πριν το μαρτύριό 

του, καθώς κήρυτ τε ο 
Άγιος κοντά στο Τεπελένι, 

οι Τούρκοι διέλυσαν βίαια τη 
συγκέντρωση και επιχείρησαν 

να κακοποιήσουν τον Άγιο. Εκείνος 
όμως πρόλαβε να ξεφύγει και ζήτησε 

καταφύγιο στη γειτονική κωμόπολη. Εκεί του 
προσέφερε άσυλο στο αρχοντικό της η Χάμκω, η μητέρα 
του Αλή. Τότε ο νεαρός Αλής ήταν μπέης καταδιωκόμε-
νος από τον Κουρτ Πασά. Όταν αντάμωσαν με τον Άγιο, ο 
Αλής τον ρώτησε για το μέλλον του και ο Άγιος κοιτάζο-
ντάς τον κατάματα του είπε:
–Θα γίνεις μεγάλος άνθρωπος. Θα κυριεύσεις όλη την 
Αρβανιτιά· θα υποτάξεις την Πάργα, την Πρέβεζα, το 
Σούλι, το Δέλβινο, το Γαρδίκι και αυτό το τάχτι του Κουρτ 
Πασά. Θα αφήσεις μεγάλο όνομα στην οικουμένη.
Και πρόσθεσε:
–Αυτή είναι η θέληση της θείας Προνοίας. Ενθυμήσου 
όμως, σε όλη τη διάρκεια της εξουσίας σου να αγαπάς και 

να υπερασπίζεσαι τους Χριστιανούς, αν θέλεις να μείνει 
η εξουσία στους διαδόχους σου.
Ο Αλής χάρηκε. Και όταν την άλλη μέρα ξεπροβόδιζε τον 
Άγιο, τον ρώτησε αν θα πάει και στην Κωνσταντινού-
πολη.
Τότε ο Άγιος του αποκρίθηκε συλλογισμένα:
–Και στην Πόλη θα πας, μα με κόκκινα γένια.
Ο Αλής δεν κατάλαβε ότι η φράση αυτή σήμαινε ότι θα 
πήγαινε το κεφάλι του ματωμένο στην Πόλη στο Σουλ-
τάνο, κι ακούγοντας την προφητεία έμεινε ικανοποιη-
μένος.
Σε λίγες μέρες ο Άγιος μαρτύρησε. Όταν μετά από χρό-
νια ο μεγάλος Βεζύρης έγινε σατράπης των Ιωαννίνων 
και μπήκε στο Μπεράτι και πάτησε το τάχτι του Κουρτ 
Πασά, θυμήθηκε την προφητεία του Αγίου. Αμέσως τότε 
ζήτησε από τον Δεσπότη του Βελιγραδίου Ιωάσαφ να 
γίνει ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Κοσμά. Πήρε ο 
Αλής την αγία κάρα του, την αργύρωσε, την επιχρύσωσε, 
τη στόλισε με διαμάντια και την ασπαζόταν με ευλάβεια. 
Και όταν κάποιος φανατικός μουσουλμάνος τον ονείδισε 
γι’ αυτό, ο Αλής απάντησε: «Φέρτε μου έναν μουσουλ-
μάνο σαν κι αυτόν τον Χριστιανό, και να του φιλήσω και 
τα πόδια».
Ο Αλή Πασάς έχτισε Ναό και Μοναστήρι στο Κολικόντασι 
στη μνήμη του Αγίου Κοσμά. Είναι ο πρώτος ναός που 
χτίστηκε στο όνομα του Αγίου! Έκανε και έρανο ζητώ-
ντας τη συνδρομή των ραγιάδων από την Ήπειρο και 
την Αιτωλοακαρνανία. Αργότερα, έφερε από το Κολικό-
ντασι στα Γιάννενα τα άγια λείψανά του οργανώνοντας 
μια μεγαλοπρεπή λιτανεία[1]. Στην απίθανη αυτή πομπή 
προς το σεράι συνυπήρχαν οι Έλληνες καλόγεροι που 
σήκωναν τα λείψανα μαζί με τους καβαλάρηδες σωμα-
τοφύλακες του Αλή, χανούμισσες με λευκούς φερετζέ-
δες, και το άπειρο πλήθος που έψαλλε κατανυκτικά το 
«Κύριε ελέησον». Ξαφνικά φάνηκε ο Αλής και δίπλα του 
η κυρά Βασιλική[1] με δακρυσμένα μάτια. Όταν έφτα-
σαν στο σεράι, όλο το πλήθος γονάτισε σεβαστικά. Το 
παράδειγμα το έδωσε πρώτος ο Αλής, που ασπάστηκε με 
ευλάβεια τη γυάλινη θυρίδα της ασημένιας κάσας.
Ο πανούργος τύραννος όχι μόνο τίμησε τη μνήμη του 
Αγίου, αλλά προστάτεψε και τη χριστιανική θρησκεία. 
Τα λόγια του Πατροκοσμά αποτέλεσαν ένα χαλινάρι στις 
αιμοσταγείς διαθέσεις του. Κι όποτε τον κατηγορούσαν 
γιατί τιμά τον Άγιο, ομολογούσε:
«Τούτο το καλόγερο, ωρέ, ήταν αληθινό προφήτη. Ήρθε 
σπίτι μου, στο Τεπελένι, και με ευκήθηκε, ωρέ, και μου 
είπε όλα όσα έκαμα, σα να τα ‘χε γραμμένα στο κιτάπι!».

ιστορίες
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ΜΠΡΑΒΟ 
ΜΑΡΙΣΣΑ!

Μας έκανες όλους 
υπερήφανους!

Επίσημος υποστηρικτής της
Μαρίσσας Παπακωνσταντίνου
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Ψήφος
Το ισχυρότερο «όπλο» 

του πολίτη…

Θ
α υπάρξει άραγε ενδιαφέ-
ρον στις επικείμενες ομο-
σπονδιακές εκλογές ή το ε-
κλογικό σώμα για άλλη μία 

φορά θα αντιμετωπίσει με αδιαφορία 
το γεγονός; 
Υπενθυμίζω ότι η αποχή των ψηφο-
φόρων στις εκλογές του 2019 άγγιξε 
περίπου το 33%... 
Για ποιους λόγους όμως συμβαίνει 
αυτό και ποιος ευθύνεται για την ολο-
ένα και μεγαλύτερη αποχή από τ ις 
κάλπες; 
Εύλογες ερωτήσεις με εύκολες και 
ίσως οδυνηρές απαντήσεις γ ια μία 
υποχρέωση, ένα προνόμιο που επι-
μένουμε να αγνοούμε.
Οι εκλογές ε ίναι ένας θεσμός που 
δίνει στους πολίτες το δημοκρατικό 
δικαίωμα να επιλέγουν τους βουλευ-
τές και το κόμμα που τους εκφράζει.
Οι πολίτες έχουν ένα ισχυρό όπλο: 
Την ψήφο τους. Ας την χρησιμοποι-
ήσουν. 
Η αδράνεια σημαίνει ανοχή και ανοχή 
σημαίνει αποδοχή και μαζί συνενοχή. 
Η αδιαφορία, σε τελευταία ανάλυση 
θεωρείται επικίνδυνη αφού τελικά 
την πληρώνουν όλοι...
Παρ’ όλο που οι φετινές εκλογές περι-
έχουν συστατικά που υποκινούν το 
ενδιαφέρον των πολιτών (σκάνδαλα, 
σπατάλες δημοσίου χρήματος,   αλλη-
λοκατηγορίες), πολύ φοβάμαι πως 
θ’ ακουστούν και πάλι οι κλασικές 
δικαιολογίες των απεχόντων:
«Μας κούρασαν, απέχω, δεν πρόκει-
ται να ξαναψηφίσω, δεν πρόκειται να 
παίξω το παιχνίδι τους...»

«Τους πολίτες τους θυμούνται μόνο 
στις εκλογές, ενώ θα έπρεπε οι πολί-
τες να ερωτώνται και να αποφασίζουν 
σε θέματα που τους αφορούν...»
«Όλο αυτό το γεγονός με αφήνε ι 
παντελώς αδιάφορο. Δεν θυμάμαι να 
έχει αλλάξει κάτι έως σήμερα. Λένε 
τα ίδια και τα ίδια, τάζουν στον κόσμο 
λαγούς με πετραχήλια και στο τέλος 
ανακαλούν τ ις υποσχέσε ις τους… 
αρνούμαι να ψηφίσω..»
Ακούγοντας τις απόψεις που εκφράζο-
νται, συνειδητοποιεί κανείς ότι σχε-
δόν όλοι έχουν κάποιο δίκιο σ’ ένα 
βαθμό.
Αυτό όμως που τε λικά συμβαίνε ι 
είναι πως η αδιαφορία και το γενικό-
λογο «όλοι ίδιοι είναι», βγάζει μονί-
μως φταίχτες για όλα τα στραβά και 
ανάποδα που συμβαίνουν σ τη ζωή 
μας.
Γεγονός αναμφισβήτητο είναι ότι από 
όσους ψηφίζουν, οι περισσότεροι το 
κάνουν με γρήγορα και πρόχειρα κρι-
τήρια, όπως π.χ. οικειότητα, κομμα-
τική επιταγή ή κατόπιν οικογενειακού 
συμβουλίου… 
Ποιος αλήθεια προσέχει προγράμ-
ματα και εξαγγε λίε ς; Ποιος ε λέγ-
χει την αξιοπισ τία των προσώπων; 
Δυστυχώς, ελάχιστοι. 
Για  να  αξ ιολογήσουμε ,  να  κρί -
νουμε κάποιους υποψήφιους και να 
πάρουμε την τελική μας απόφαση θα 
πρέπει να αναρωτηθούμε:
Είναι ανιδιοτελείς, έν τ ιμοι, ηθικοί, 
ικανοί και πετυχημένοι σ την όποια 
δραστηριότητά τους;
Έχουν επιλύσει όλα τους τα επαγγελ-
ματικά προβλήματα ή βασίζονται μόνο 
στην πολιτική για την επιβίωσή τους;
Είναι καινοτόμοι και διαθέτουν το 
απαραίτητο πάθος και τον ενθουσια-
σμό, ώστε να κάνουν πράξη αυτά που 
υπόσχονται;
Αν είναι ήδη βουλευτές, ποιες ήταν οι 
προτάσεις τους στο Κοινοβούλιο, πώς 
ψήφισαν σε νομοσχέδια που αφορούν 
την οικονομία, την απασχόληση, την 
υγεία, την παιδεία, τα συνταξιοδοτικά 
και γενικότερα τη ζωή των πολιτών; 
Ας μη ξεχνάμε πως οι ομοσπονδια-
κές εκλογές είναι πολύ σημαντικές, 
αφού το αποτέλεσμά τους επηρεάζει 
άμεσα την ποιότητα της καθημερινής 
μας ζωής και φυσικά τη ...τσέπη μας!
Ας το λάβουμε σοβαρά υπόψη…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

Η 
αγαπημένη φράση του Νικόλα-
ου Νταβατζή είχε να κάνει με την 
τεχνολογία αφού έλεγε συχνά ό-
τι «εάν δεν αγκαλιάσετε την τε-

χνολογία, θα σας ποδοπατήσει». Λάτρης 
της ιστορίας, έστησε το έγκριτο History 
Channel που σήμερα εκπέμπει σε πάνω α-
πό 130 χώρες και το παρακολουθούν εκα-
τομμύρια τηλεθεατών.
Εφυγε τη Τρίτη στα 79 του χρόνια ύστερα 
από μια μακρά και επιτυχημένη διαδρομή 
στον χώρο της τηλεόρασης, που κέρδισε 
νωρίς αυτό το παιδί μεταναστών που ανα-
ζήτησαν μια καλύτερη τύχη στην Αμερική.
Εκεί όπου ακούστηκε το κλάμα του για 
πρώτη φορά στις 14 Μαρτίου του 1942 
σε ένα μαιευτήριο της Νέας Υόρκης, της 
πόλης που μεγάλωσε από μικρό παιδί.
Ο πατέρας του ένας γουναράς από την 
Καστοριά, έφυγε από την Ελλάδα ανα-
ζητώντας μια καλύτερη τύχη το 1930 και 
δούλεψε σκληρά για να έχει ο γιος του όλα 
όσα έλειψαν σε εκείνον.
Ο Νικόλας, όπως τον φώναζαν οι φίλοι 
του, ήταν ένας πολύ καλός μαθητής και 
αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο Saint 
John's της Νέας Υόρκης στα μέσα της δεκα-
ετίας του '60.
Βρήκε δουλειά στην Xerox, όπου και 
παρέμεινε δώδεκα χρόνια «φτιάχνοντας» 
αυτό που λέμε όνομα πριν μεταπηδήσει 
στην Warner Amex η οποία παρείχε υπη-
ρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης.
Αφού βούτηξε στα βαθιά μαθαίνοντας τα 
βασικά, ο Νταβατζής συνέβαλλε τα μέγι-
στα στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολο-
γιών και συστημάτων καλωδιακής τηλεό-
ρασης σε πόλεις όπως το Ντάλας.
Δούλεψε πολύ στον προγραμματισμό 
και την ανάπτυξη του συστήματος QUBE 
και το 1983 στα σαράντα ένα του χρόνια, 
ήρθε η πρόταση που σημάδεψε την δια-
δρομή του.
Επισ τρατεύθηκε γ ια να συγχωνέψει 

το Entertainment Network που ανήκε 
στην RCA και τους Ροκφέλερ με το Arts 
Network ιδιοκτησίας του ABC και της 
οικογένειας Ηιρστ.
Με μεθοδικότητα, στατηγική και επιμονή 
ο Νικόλαος Νταβατζής κατάφερε να στή-
σει το A&E Network με επιτυχία και να το 
εμπλουτίσει με επιτυχημένα προγράμ-
ματα.
Το 1995 ήρθε η στιγμή για το History 
Chanel ένα κανάλι επικεντρωμένο σε ντο-
κιμαντέρ για μεγάλα ιστορικά γεγονότα, 
που από την πρώτη στιγμή απέκτησε 
φανατικούς τηλεθεατές.
Σήμερα βλέπουν το δημιούργημα του 
Έλληνα μετανάστη πάνω από 150 εκα-
τομμύρια τηλεθεατές σε 130 χώρες του 
κόσμου. Παντρεμένος με την αγαπημένη 
του Δωροθέα, ο άνθρωπος που λάτρεψε 
την τεχνολογία απέκτησε δύο γιους ενώ 
για πάνω από δεκαεπτά χρόνια κατάφερε 
να διατηρεί τις ισορροπίες μέσα σε ένα 
δίκτυο με πολλούς συνεταίρους και διευ-
θυντικά στελέχη.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα συγκεκρι-
μένα στελέχη να διατηρήσουν τις θέσεις 
τους για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
που έχει υπάρξει στον χώρο της τηλεό-
ρασης.
Μιλώντας για το History Chanel είχε πει 
μεταξύ άλλων: «Η ιστορία γίνεται ένα 
όλο και πιο σημαντικό θέμα, και καθώς 
ο κόσμος μας γίνεται μικρότερος και πιο 
δύσκολος, πρέπει να κατανοήσουμε το 
παρελθόν για να κατανοήσουμε το μέλ-
λον. Οι άνθρωποι συχνά, όμως, σκέφτο-
νται την ιστορία με τον τρόπο που το έμα-
θαν στο σχολείο ή το πανεπιστήμιο, ως 
απομνημόνευση ημερομηνιών».
Γι αυτό όπως τόνισε το τηλεοπτικό του 
δίκτυο συνέβαλλε πολύ σε μια διαφορε-
τική οπτική, αφού «Ένα από τα υπέροχα 
πράγματα με την τηλεόραση είναι ότι 
κάνει τα πάντα να φαίνονται πιο ζωντανά».

Νικόλαος Νταβατζής
«Έφυγε» στα 79 του ο δημιουργός 

του History Channel
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Ν
ΕΑ ΥΟΡΚΗ. «Δεν μπορούμε να 
επιτρέψουμε το χάος. Εδώ κάθε 
ένας είναι πρόεδρος», δήλωσε 
ένας από τους Αστυνομικούς το 

βράδυ της Τρίτης, 14ης Σεπτεμβρίου 2021 
όταν ρωτήθηκε από τους αντιπροσώπους 
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων 
Μείζονος Νέας Υόρκης που για πρώτη φο-
ρά στην ιστορία της οργάνωσης βρέθηκαν 
αντιμέτωποι με την αυθαιρεσία μερίδας 
των Πρώην Προέδρων.
Ο απερχόμενος πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Κλεάνθης Μεϊμάρογλου άλλαξε τις 
κλειδαριές του Σταθάκειου Κέντρου και 
όταν άρχισαν να συρρέουν στο Σταθάκειο 
οι αντιπρόσωποι των συλλόγων και τα 
στελέχη της οργάνωσης δεν πίστευαν στα 
μάτια τους όταν είδαν τους μπράβους στην 
κεντρική είσοδο και τον ίδιο τον Κλεάνθη 
Μεϊμάρογλου να τους προειδοποιούν να 
μην πλησιάσουν στο κτίριο.
Λίγο μετά τις 7.00 μ.μ. συγκεντρώθηκαν 
πενήντα περίπου ομογενείς και άρχισαν τα 
γιουχαΐσματα και οι ύβρεις εις βάρους του 
Δημητρίου Καλαμαρά, του Νίκου Διαμα-
ντίδη και των άλλων στελεχών που επέλε-
ξαν με φασιστικές μεθόδους να παρεμπο-
δίσουν την  σύγκλιση της γενικής συνέλευ-
σης.
Για πρώτη φορά στην ιστορία της οργάνω-
σης προσήλθαν τρία περιπολικά της Αστυ-
νομίας προκειμένου να αποτρέψουν τα 
έκτροπα και να επιβάλλουν την τάξη.
Οι Αστυνομικοί ενημερώθηκαν αρχικά από 
τους κ.κ. Δημήτριο Καλαμαρά, Δημήτριο 
Α. Γωνιά, Κλεάνθη Μεϊμάρογλου και Νίκο 
Διαμαντίδη για την απόφασή τους να αλλά-
ξουν τα λουκέτα προκειμένου να παρεμπο-
δίσουν την «παράνομη» όπως είθισται να 
την αποκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση.
Αμέσως μετά ακολούθησε ακρόαση με 
τους πρώην προέδρους Γιώργο Γεωργό-
πουλο και Απόστολο Τομόπουλο και τον 
πρόεδρο και τον γραμματέα της Εφορευτι-
κής Επιτροπής, κ.κ. Γιώργο Χρυσομαλλίδη 
και Αναστάσιο Καραγκούνη, αντίστοιχα, 
για την γενική συνέλευση καθώς επίσης και 
για την διενέργεια των εκλογών την ερχό-
μενη Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021.
Οι πρώην πρόεδροι παρέμειναν απέναντι 
από το Σταθάκειο. Από αρθστερά διακρίνο-
νται οι Κλεάνθης Μεϊμάρογλου, Δημήτριος 
Καλαμαράς, Χρήστος Βουρνάς και Νίκος 
Διαμαντίδης. Φωτογραφία: Ντίνος Αυλω-
νίτης.
Την χρονική εκείνη στιγμή κατέφτασε και η 
δικηγόρος Μαρία Μάρκου, η οποία φέρε-
ται να εκπροσωπούσε την «πλειοψηφία» 
της Επιτροπής των Πρώην Προέδρων.
Οι Αστυνομικοί άκουσαν και τ ις δύο 
πλευρές – πλην όμως δεν επέτρεψαν την 
σύγκλιση της γενικής συνέλευσης προς 
αποφυγή του «χάους».

Η απόφαση
Η απόφαση για την αλλαγή των κλειδαριών 
και την παρεμπόδιση της γενικής συνέλευ-
σης ελήφθη το βράδυ της Δευτέρας από την 
φερόμενη ως πλειοψηφία της Επιτροπής 
των Πρώην Προέδρων. Ωστόσο ο Νίκος 

Διαμαντίδης δήλωσε δημόσια ότι δεν είχε 
γνώση για την αλλαγή κλειδαριών και ότι 
δεν ελήφθη απόφαση επ΄ αυτού. Συνεπώς 
η απόφαση για τα χθεσινά αίσχη ελήφθη 
από τρεις πρώην προέδρους και συγκε-
κριμένα τους κ.κ. Δημήτριο Καλαμαρά και 
Ηλία Τσεκερίδη.
Οι ανιτπρόσωποι των συλλόγων ενώ υπο-
γράφουν στο παρουσιολόγιο. Σε πρώτο 
πλάνο ο Τεντ Αστρινίδης, συντονιστής της 
Ομοσπονδίας. Φωτογραφία: Ντίνος Αυλω-
νίτης.
Συνεπώς οι τρεις από τους επτά πρώην 
προέδρους αποφάσισαν να αλλάξουν 
τις κλειδαριές του Σταθάκειου Πολιτιστι-
κού Κέντρου και να παρεμποδίσουν την 

σύγκλιση του ανώτατου οργάνου της Ομο-
σπονδίας.  

40 αντιπρόσωποι
Οι αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας που 
ήταν παρόντες ανταποκρίθηκαν στο αίτημα 
του γραμματέα της Επιτροπής των Πρώην 
Προέδρων Απόστολου Τομόπουλου και 
υπέγραψαν το παρουσιολόγιο. Συνολικά 

υπέγραψαν 40 αντιπρόσωποι είτε τα 2/3 
των φορέων που έχουν το δικαίωμα συμ-
μετοχής στις εκλογές.
Η εφορευτική επιτροπή εμφανίστηκε απο-
φασισμένη να προχωρήσει στην διενέρ-
γεια των εκλογών, ενώ οι πρώην πρόεδροι 
Γιώργος Γεωργόπουλος Απόστολος Τομό-
πουλος δήλωσαν ότι θα αποταθούν στην 
Εισαγγελέα προκειμένου να δοθεί οριστικό 
τέλος στην αυθαιρεσία και στις «φασιστι-
κές μεθόδους», όπως τις αποκάλεσαν.
Από αριστερά διακρίνονται οι Αναστάσιος 
Καραγκούνης, Νίκος Διθαμαντίδης, Γιώρ-
γος Χρυσομαλλίδης, Δημήτριος Καλαμα-
ράς και Κλεάνθης Μεϊμάρογλου. Φωτογρα-
φία: Ντίνος Αυλωνίτης.

Η φερόμενη ως πλειοψηφία της Επιτρο-
πής των Πρώην Προέδρων έχει προσλάβει 
δικηγόρο και πληροφορίες αναφέρουν ότι 
αποτάθηκε στο Δικαστήριο για την λήψη 
προστατευτικών μέτρων.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται
Η ιστορία επαναλαμβάνεται και μάλιστα 
ως φάρσα είθισται να λέμε κάθε φορά 

που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πανο-
μοιότυπα γεγονότα τα οποία παρεμποδί-
ζουν την πρόοδο και οδηγούν στον μαρα-
σμό των συλλογικών φορέων.
Η φερόμενη ως πλειοψηφία και ο απερ-
χόμενος πρόεδρος Κλεάνθης Μεϊμάρο-
γλου, όπως έγραψαν οι «Αναμνήσεις» το 
Σάββατο, 24 Απριλίου 2021, άλλαξαν και 
πάλι τις κλειδαριές προκειμένου να παρε-
μποδίσουν την σύσκεψη και τις εκλογές 
του Εθνικού Συμβουλίου. Και τότε εκλήθη 
η Αστυνομία και παρέδωσε τα κλειδιά 
στον τότε συντονιστή της Επιτροπής των 
Πρώην Προέδρων Τιμολέοντα Κακούρο, 
πλην όμως δεν επέτρεψε την πραγματο-
ποίηση της σύσκεψης.
Σε πρώτο πλάνο ο Αστυνομικός ο οποίος 
δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψουν το Χάος. 
Φωτογραφία: Ντίνος Αυλωνίτης.
Αν και η αλλαγή των κλειδαριών βρί-
σκονταν πάντοτε στο τραπέζι των συζη-
τήσεων των αντιμαχόμενων πρώην προ-
έδρων εντούτοις ουδείς μπορούσε να 
πιστέψει ότι θα βάλουν λουκέτο και θα 
παρεμποδίσουν την σύγκλιση της γενικής 
συνέλευσης – του ανωτάτου οργάνου της 
Ομοσπονδίας.
Η αλλαγή των λουκετών δεν είναι καινούρ-
γιο φαινόμενο στην ομογένεια. Την πρώτη 
δεκαετία του 21ου αιώνα ο τότε ιερατικώς 
προϊστάμενος της κοινότητας της Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος στην Κορώνα, 
π. Κλεόπας Στρογγύλης (νυν Μητροπολίτης 
Σουηδίας) άλλαξε τις κλειδαριές και απέ-
πεμψε το διοικητικό συμβούλιο υπό προ-
εδρίας Βασιλείου Λιβανού. Σε λιγότερο 
από μια πενταετία κατάφερε να βάλει λου-
κέτο στο ιστορικό Ημερήσιο Σχολείο της 
Μεταμορφώσεως, το οποίο ήταν ένα από 
τα καλύτερα της Μητροπολιτικής Περιοχής 
της Νέας Υόρκης.
Ακολούθησαν τα πνευματικά δικαστή-
ρια και οι αφορισμοί οι οποίοι οδήγησαν 
στον μαρασμό της ίδιας της κοινότητας.
Το παρουσιολόγιο της ναυαγήσας έκτα-
κτης γενικής συνέλευσης της Ομοσπον-
δίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος 
Νέας Υόρκης. Φωτογραφία: Ντίνος Αυλω-
νίτης.
Την ίδια δεκαετία με το πρόσχημα των 
εκλογών οδηγήθηκε στα Δικαστήρια και 
ο Σύλλογος Κρητών «Ομόνοια» με συνέ-
πεια να ξοδευτούν πάνω από πενήντα 
χιλιάδες δολάρια σε δικηγορικά έξοδα. 
Ο Σύλλογος οδηγήθηκε σε απραξία και 
χρειάστηκαν μεγάλες προσπάθειες για να 
ανακάμψει και να ξεκινήσει μια νέα ανο-
δική πορεία.
Η προσφυγή στα Δικαστήρια αποτελεί την 
χείριστη και εκ των πραγμάτων αποτυχη-
μένη συνταγή για την επίλυση των δια-
φορών και των φιλοδοξιών σε έναν συλ-
λογικό και δη φιλανθρωπικό οργανισμό, 
όπως η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωμα-
τείων Μείζονος Νέας Υόρκης.
Μόνο με την αποκατάσταση του διαλό-
γου και την εφαρμογή των δημοκρατικών 
διαδικασιών μπορεί να εξέλθει από την 
κρίση η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωμα-
τείων Μείζονος Νέας Υόρκης.

Χάος στο Σταθάκειο
Με λουκέτα και μπράβους ακύρωσαν την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΚΑ / ΠΗΓΗ: ANAMNISEIS.NET

Οι ανιτπρόσωποι των συλλόγων ενώ υπογράφουν στο παρουσιολόγιο. Σε πρώτο πλάνο ο Τεντ 
Αστρινίδης, συντονιστής της Ομοσπονδίας. Φωτογραφία: Ντίνος Αυλωνίτης.

Σε πρώτο πλάνο ο Βασίλειος Πετράτος και ο Αναστάσιος Καραγκούνης, ενώ διαμαρτύρονται στους 
Αστυνομικούς. Φωτογραφία: Ντίνος Αυλωνίτης.
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Ο πιο επίσημος Ελληνικός οργανισμός στον 
Καναδά, το HHF έσπασε όλα τα ρεκόρ 

με $155.000 δολάρια από τους υποστηρικτές του

T
he Hellenic Heritage Foundation 
Board of Directors, its Members and 
our community, would like to take 
this opportunity to thank everyone 

who was able to sponsor, support and join us 
for the 26th Annual HHF Golf Classic, which 
we were able to hold safely and successfully 
at the Carrying Place Golf & Country Club.
With your help, we managed to raise just 
over $155,000 in NET FUNDS, breaking the 
previous fundraising record of $144,000 set 
last year.
Thank you for your ongoing trust as we 
navigate through these unique times 
and continue to support worthwhile 
initiatives that make a difference within our 
community.
Your  cont r ibut ions are  genuinely 
appreciated and we are most grateful 
to all of you for affording us another 

opportunity to continue our mission to 
preserve, promote and advance Hellenism 
for generations to come.
Net proceeds from this year’s Tournament 
will go towards our important work 
supporting Primary Greek School initiatives 
such as Greek School textbook grants & 
teacher training as well as community and 
cultural projects such as dance & theatre 
productions, which will need our combined 
support in 2022.
For a complete list of our generous Sponsors 
and to find out how you can get more 
involved as a new Member, please visit our 
website:  www.hhf.ca.
A heartfelt thanks to the 2021 Golf 
Committee, our extraordinary volunteers 
and everyone who sponsored this exciting 
26th Anniversary event.
Thank you.
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Πολλοί νέοι-νέες επιχειρηματίες δίνουν θάρος
κι ελπίδα ότι θα υπάρξει συνέχεια

του Ελληνικού ονόματος στον Καναδά
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Συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο
και ειδικά στον αεικίνητo Γιώργο Κερογλίδη.

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!!!
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A4 Q5

Q7

©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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ΤΟ ΔΙΠΟΛΟ

Σ
την Ελλάδα, για κάποιο ανεξήγητο 
λόγο, είχαμε και έχουμε διάφορα 
«δίπολα», από την πολιτική και κοι-
νωνική ζωή του τόπου, μέχρι και τον 

αθλητισμό. Αριστεροί-δεξιοί, Παναθηναϊ-
κοί-Ολυμπιακοί, πατριώτες-προδότες και 
πρόσφατα, σαν να μην μας έφταναν όσα ή-
δη έχουμε, ξεφύτρωσε ένα ακόμη: εμβο-
λιαστές-αντιεμβολιαστές, που συντηρούν 
μια διαρκή αντιπαράθεση και έριδες χωρίς 
ουσία και αποτέλεσμα. Όμως, και ευτυχώς 
για όλους μας, υπήρξε και ένα δίπολο στην 
καλλιτεχνική και πνευματική ζωή της χώρας 
το οποίο αποτελούσαν οι δύο μεγαλύτεροι 
μουσικοσυνθέτες που ανέδειξε η Ελλάδα. 
Ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζι-
δάκις δεν εξέφραζαν τον διχασμό αλλά την 
ενότητα και συμπλήρωναν ο ένας τον άλλον. 
Και οι δύο έτυχε να γεννηθούν το 1925, ο 
Μάνος, στην Ξάνθη και ο Μίκης, στην Χίο, ο 
πρώτος μας «άφησε» το 1994 και ο δεύτε-
ρος μόλις πριν λίγες ημέρες, στις 2 Σεπτεμ-
βρίου 2021. 
Για το καλλιτεχνικό και πνευματικό έργο 
τους έχουν ειπωθεί και έχουν γραφτεί 
πολλά που δεν περιορίζονται εντός των 
συνόρων της χώρας μας αλλά σε όλο τον 
πλανήτη, επειδή και οι δύο έγραψαν και 
άφησαν μνημειώδες έργο για όλες τις γενιές 

και για όλους τους ανθρώπους. Θέλω όμως 
να σταθώ για λίγο στην πολιτική διαδρομή 
του Μίκη Θεοδωράκη. Όπως έγραψα στην 
αρχή, το δίπολο, αριστεροί-δεξιοί, ξόδεψαν 
πολύ μελάνι, γράφοντας μάλιστα καθόλου 
κολακευτικά, πολλές φορές, σχόλια, σύμ-
φωνα με την κομματική τοποθέτησή τους, 
για την πολιτική ζωή του Μίκη. Πιστεύω 
ότι οι αριστεροί αλλά και οι δεξιοί κάνουν 
ένα τραγικό λάθος. Κρίνουν με κομματικά 
κριτήρια τις πολιτικές θέσεις και ενέργειες 
του αείμνηστου μουσικοσυνθέτη και όχι με 
κριτήρια εθνικά, όπως θα έπρεπε. Ο Μίκης 
Θεοδωράκης, ήταν, έζησε και θέλησε να 
«αφήσει αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνι-
στής». Το ότι έγινε υπουργός σε κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας, το 1990, το ότι στην 
συνέχεια στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ, το ότι στο 
δημοψήφισμα του 2015, τάχθηκε υπέρ του 
ΟΧΙ, το ότι καταδίκασε την συμφωνία των 
Πρεσπών, μαρτυρά ότι πάνω από την κομ-
μουνιστική θεώρησή του για τα πράγματα, 
έβαζε το Εθνικό συμφέρον και την προκοπή 
του τόπου, κάνοντας πράξη τα λόγια από 
το «Άξιον εστί», του Οδυσσέα Ελύτη, που 
μελοποίησε: 
Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ 
και μυρσίνη συ δοξαστική 
μη παρακαλώ σας μη 
λησμονάτε τη χώρα μου!       
Στον κόσμο μας, που καθημερινά ζούμε τις 
αδικίες, την φτώχεια, την βία, τους πολέ-
μους, την πείνα, ο Θεοδωράκης θέλησε να 
δώσει ένα ακόμη μήνυμα με την «πολιτική 
διαθήκη» του, εγκαταλείποντάς τον σαν 
κομμουνιστής. Όμως, για αυτόν τον δυστο-
πικό κόσμο, το μήνυμα του κομμουνιστή 
Μίκη, μπορεί να είναι μια διαμαρτυρία, 
αλλά και για μένα, που δεν είμαι κομμου-
νιστής, αισθάνομαι ντροπή και αγανακτώ 
όταν ξέρω ότι πεθαίνουν καθημερινά χιλιά-
δες παιδιά γιατί δεν έχουν τροφή και νερό, 
ενώ κάποιοι ξοδεύουν πολλά δισεκατομ-
μύρια δολάρια για να κάνουν ένα «ταξίδι» 
διάρκειας 10 λεπτών, σε ύψος 100 χιλιομέ-
τρων πάνω από την γή, έτσι για γούστο και 
για να ικανοποιήσουν την ματαιοδοξία τους. 

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ
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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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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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Ο
ι επαρχιακοί υπάλληλοι υγείας κατέ-
γραψαν 864 νέες μολύνσεις την Πέ-
μπτη, αριθμός μεγαλύτερος από τα 
593 κρούσματα  την Τετάρτη και 798 

κρούσματα πριν από μία εβδομάδα.
Ο κυλιόμενος μέσος όρος των επτά ημερών των 
νέων κρουσμάτων ανέρχεται τώρα στα 732, 
από 723 την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώ-
νοντας την πρώτη φορά σε αρκετές ημέρες που 
ο μέσος όρος της εβδομάδας αυξήθηκε.
Από τα νέα κρούσματα που αναφέρθηκαν 
σήμερα, 655, ή 76 τοις εκατό, αφορούν άτομα 

που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα ή έχουν 
άγνωστη κατάσταση εμβολιασμού και 209, ή 
24 τοις εκατό, είναι εκείνα που είναι πλήρως 
ανοσοποιημένα. Από τα νέα κρούσματα που 
επιβεβαιώθηκαν, 162 είναι στο Τορόντο, 122 
είναι στην περιοχή Peel, 78 είναι στην περιοχή 
του York, 64 είναι στην Οτάβα, 53 είναι στο 
Hamilton και 50 είναι στο Windsor.
Τρεις ακόμη θάνατοι που σχετίζονται με τον ιό 
αναφέρθηκαν, αν και η επαρχία λέει ότι αυτό 
περιλαμβάνει θανάτους που συνέβησαν τον 
τελευταίο μήνα.

864 κρούσματα στο Οντάριο την Πέμπτη, 
3 νέοι θάνατοι

Η 
Health Canada ανακοίνωσε ότι 
τα εμβόλια Pfizer, Moderna και 
Oxford-AstraZeneca έλαβαν νέα 
ονόματα.

Νέα εμπορικά σήματα για τα εμβόλια 
έχουν εγκριθεί κατόπιν αιτήματος των 
φαρμακευτικών εταιρειών.
Το εμβόλιο Pfizer-BioNTech ονομάστηκε 
τώρα Comirnaty, το οποίο σύμφωνα με 
την εταιρεία αντιπροσωπεύει έναν συν-
δυασμό των όρων COVID-19, mRNA, 

κοινότητα (community) και ανοσία 
(immunity).
Το εμβόλιο Moderna θα έχει πλέον την 
ονομοασία SpikeVax και το εμβόλιο 
AstraZeneca θα ονομάζεται Vaxzevria.
Η Health Canada επισημαίνει ότι τα ίδια 
τα εμβόλια δεν αλλάζουν - μόνο τα ονό-
ματα αλλάζουν.
Τα νέα ονόματα χρησιμοποιούνται ήδη 
για διαφημιστικούς σκοπούς στην ΕΕ και 
τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Kορυφαία εμβόλια COVID-19 άλλαξαν 
όνομα και στον Καναδά

Ο
ι τιμές για έπιπλα, βενζίνη, τρό-
φιμα, αυτοκίνητα και άλλα αυ-
ξήθηκαν τον Αύγουστο σε σύ-
γκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, 

καθώς ο δείκτης τιμών καταναλωτή έφτασε 
στο πιο υψηλό σε περιόδο σχεδόν δύο δε-
καετιών.
Η άνοδος οφείλεται στην ανατροπή των 
οικονομικών περιορισμών καθώς και σε 
θέματα αλυσίδας εφοδιασμού, όπως αυτά 
για τους ημιαγωγούς που συνέβαλαν στην 
αύξηση των τιμών των αυτοκινήτων με τις 
τιμές των νέων οχημάτων να αυξάνονται 
κατά 7,2 % σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, 
με τον ταχύτερο ρυθμό από το1994.
Οι τιμές των επίπλων, οι οποίες επηρε-
άστηκαν από τις καθυστερήσεις στην 
αλυσίδα εφοδιασμού και το υψηλό-
τερο κόστος ξυλείας, αυξήθηκαν κατά 8,7 
%, ενώ οι τιμές των οικιακών συσκευών 
αυξήθηκαν κατά 5,3 % σε ετήσια βάση, 
καθώς οι Καναδοί συνέχισαν να ξοδεύουν 
μέσα από τα σπίτια τους, 
όπου πολλοί συνεχίζουν 
να εργάζονται.
Οι συνδρομές για υπη-
ρεσίες διαδικτυακής 
ροής, όπως το Netflix 
και το Spotify, αυξήθη-
καν κατά 5,8 % σε ετήσια βάση τον 
Αύγουστο, ενώ το κόστος των υπηρεσιών 
διαδικτύου αυξήθηκε κατά 3,8 % την ίδια 
περίοδο.
Συνολικά, ο δείκτης τιμών καταναλωτή 
τον Αύγουστο αυξήθηκε κατά 4,1 % σε 
σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Ο ετήσιος 
ρυθμός αυξήθηκε από το 3,7 % που κατα-
γράφηκε τον Ιούλιο και σημείωσε τη μεγα-
λύτερη αύξηση του πληθωρισμού σε ετή-
σια βάση από τον Μάρτιο του 2003.

Το Statistics Canada ανέφεραν ότι οι 
συγκρίσεις τιμών με τα χαμηλότερα επί-
πεδα που σημειώθηκαν ένα χρόνο νωρί-
τερα αντιπροσωπεύουν ένα μικρότερο 
μέρος της συνολικής πληθωριστικής εικό-
νας.
Ο πληθωρισμός πιθανότατα κορυφώ-
θηκε τον Αύγουστο, δήλωσε ο επικεφαλής 
οικονομολόγος του BMO Ντάγκλας Πόρ-
τερ, αλλά οι αυξημένες τιμές ενδέχεται να 
συνεχιστούν για μήνες λόγω της συνεχούς 
πίεσης στις τιμές της ενέργειας, των τροφί-
μων και των κατοικιών.
Οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν σε ετή-
σια βάση κατά 32,5 % τον Αύγουστο, 
λόγω της χαμηλότερης παραγωγής 
σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από 
την πανδημία, των διακοπών από τον 

τυφώνα Ida και της επιβράδυνσης της 
ζήτησης που συνδέεται με τις ανησυχίες 
σχετικά με την εξάπλωση της παραλλα-
γής Delta.
Ο στατιστικός οργανισμός ανέφερε επί-
σης ότι το κόστος αντικατάστασης του 

ιδιοκτήτη σπιτιού, το οποίο σχετί-
ζεται με τις τιμές των νέων κατοι-
κιών, αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 
14,3 % τον Αύγουστο, σημειώ-

νοντας την ταχύτερη ετήσια 
αύξηση από τον Σεπτέμβριο 

του 1987 και τον τέταρτο συνεχόμενο μήνα 
διψήφιας αύξησης των τιμών.
Επίσης, η αύξηση των τιμών τον Αύγου-
στο επηρέασαν επίσης αυτών των τιμών 
του κρέατος, η οποία αυξήθηκε σε ετήσια 
βάση κατά 6,9 %, ο ταχύτερος ρυθμός από 
τον Ιούνιο του 2020, που σύμφωνα με τη 
Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά οφείλε-
ται εν μέρει στην αυξανόμενη ζήτηση από 
τα εστιατόρια.

Οι αυξανόμενες τιμές φυσικού 
αερίου, επίπλων και αυτοκινήτων 
οδηγούν το ποσοστό πληθωρισμού 
στο υψηλότερο από το 2003
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Katharina Mazepa:
Η καλλονή από την Αυστρία

Η Katharina 
Mazepa είναι μια από 
τις πιο εντυπωσιακές 
παρουσίες στο 
Instagram αυτή 
την στιγμή, καθώς 
διαθέτει απίστευτες 
καμπύλες, ένα 
πανέμορφο πρόσωπο 
και μάτια που 
μαγνητίζουν.

Η μελαχροινή 
καλλονή κατάγεται 
από την Αυστρία 
και οποία στέφθηκε 
“Μις Βιέννη” το 
2014. Έχει ως έδρα 
το Λος Άντζελες και 
είναι παντρεμένη 
με Αμερικανό 
διπλωμάτη, αυτό 
ωστόσο δεν την 
εμποδίζει να ανεβάζει 
αποκαλυπτικές 
φωτογραφίες στον 
λογαριασμό της 
στο Instagram, 
αφήνωντας ελάχιστα 
στην φαντασία του 
ανδρικού κοινού.
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Σ
υνεργασία έκ-
πληξη έκλει-
σε σύλλογος 
της Γ’ Εθνικής 

με τους Σάκη Κατσού-
λη και \ Διονύση Χιώτη 
για την εκγύμναση των 
τερματοφυλάκων.
Ο Κατσούλης που ήταν 
και ο μεγάλος νικητής 
του Survivor ενώνει τις 
δυνάμεις του με τον 
πρώην κίπερ της ΑΕΚ 
και του ΑΠΟΕΛ και θα 
προπονούν τους κίπερ 
του Άγιου Ιερόθεου 
στο πλαίσιο της ακα-
δημίας για τερματοφύ-
λακες που δημιούργη-
σαν μαζί.

Η Κίρστεν δεν είναι 
η συνηθισμένη 
Ελληνίδα

Όταν κυκλοφόρησε το βίντεο 
κλιπ του τραγουδιού «Ξημε-
ρώματα», του Κωνσταντίνου 
Αργυρού πολλοί ήταν εκείνοι 
που αναρωτήθηκαν ποια είναι 
η ξανθιά καλλονή που πρωτα-
γωνιστεί σε αυτό. Η Ελληνο-
σκωτσέζα Kirsten Ciel Lauder 
έκλεψε τις εντυπώσεις με τις 
τέλειες αναλογίες της αλλά 
και με το εντυπωσιακό της 
πρόσωπο. Το μοντέλο κάνει 
καριέρα κυρίως στο εξωτερικό, 
έχει συμμετάσχει όμως και 
σε πολύ καλές δουλειές στην 
Ελλάδα.

Γιώργος 
Αγγελόπουλος: Δίνει 
«πόνο» στη Σκιάθο! 

Ο φωτογραφικός φακός τον 
απαθανάτισε σε μια από τις βόλ-
τες του με το σκάφος του.
Ο Ντάνος όπως είναι ήδη γνω-
στό έχει δημιουργήσει μια επι-
χείρηση στη Σκιάθο, οπού οι 
επισκέπτες έχουν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν το νησί κάνο-
ντας βόλτα με το σκάφος του, 
που φυσικά ο ίδιος είναι καπε-
τάνιος. Τώρα για το κορμί τι να 
πει κανείς για τον Ντάνο; ο Γιώρ-
γος Αγγελόπουλος, παραμένει 
καλογυμνασμένος με τους κοι-
λιακούς του σε άψογη φόρμα.

Η Μαρία Παπαγεωργ ίου 
είναι ένα ιδιαίτερα ξεχωρι-
στό κορίτσι. Από την πρώτη 
στιγμή που θα περάσει από 
δίπλα σου, θα διαπιστώσεις 
την αύρα και το sexiness 
της. Διαθέτει έναν classy 
λογαριασμό στο Instagram 
με 55.000 ακόλουθους, 
ενώ οι φίλοι της τη φωνά-
ζουν… Ποκαχόντας.

Επιστρέφει στα ποδοσφαιρικά 
δρώμενα ο νικητής του 
φετινού Survivor

Η Έφη θα φροντίσει για το 
επόμενο εμβόλιο του σκύλου σου

Μια Ελληνίδα 
ξεχωριστή 
«Ποκαχόντας»

Μ
πορεί να ισχυριστεί κανείς πως 
στην Ελλάδα έχουμε γυναίκες με 
ωραιότερο, ενδεχομένως, σώμα α-
πό την ίδια- άλλωστε, τα κορίτσια 

που έχουμε στη χώρα μας είναι… χάρμα ιδέ-
σθαι. Ή να πει πως υπάρχουν εκεί έξω καλύτερες 
αναλογίες. Ή- γούστα είναι αυτά- πιο όμορφα 
πρόσωπα. Δεκτό, δεν αντιλέγουμε.
Δύσκολα, όμως, υπάρχει κορίτσι που να έχει σε 

υπερθετικό βαθμό, όπως η Ευρυδίκη Βαλαβανη, 
αυτό το… κάτι που την κάνει να ξεχωρίζει και να 
τρελαίνει το ισχυρό (στα χαρτιά πάντα…) φύλλο.
Η πασίγνωστη δημοσιογράφος και influencer 
παραμένει εκθαμβωτικά όμορφη και συνεχί-
ζει να προκαλεί τεράστιο «μπαζ» γύρω από το 
όνομά της, όπως συμβαίνει  δηλαδή τα τελευ-
ταία χρόνια από την συμμετοχή της στο πρώτο 
Survivor της νέας εποχής κι έπειτα.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με μαγιό είναι… 
απλά υπέροχη

Κ
αι τώρα έρχε-
ται η στιγμή να 
σας μιλήσουμε 
για μία γυναίκα 

που έχει αφιερώσει την 
ζωή της στα ζώα. Ο λό-
γος για την Έφη Ρόζη η ο-
ποία χωρίς αμφιβολία α-
ποτελεί την πιο sexy κτη-
νίατρο της Ελλάδας. Με 
αναλογίες που θα μπο-
ρούσαν κάλλιστα να της 
ανοίξουν την πόρτα του 
modelling, η Έφη ασπά-
στηκε τον νόμο του Ιππο-
κράτη και τα τελευταία 
χρόνια είναι ο άνθρωπος 
για όλες τις δουλειές α-
ναφορικά με τα κατοικί-
δια ζώα μας.
Η ξανθιά καλλονή διαθέ-
τει έναν λογαριασμό στο 
Instagram με 72.900 ακό-
λουθους, δείγμα της εξαι-
ρετικής δουλειάς που 
κάνει. Στον ελεύθερό της 
χρόνο ασχολείται με τα 
ταξίδια και την μόδα ενώ 
έχει πάθος με τον ακτιβι-
σμό.
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Η 
Isabella Buscemi 
έκανε χ ιλιάδες 
άνδρες να τρέ-
χουν γ ια κρύο 

ντους, καθώς δημοσίευσε 
μια σειρά από φωτογραφίες 
στον προσωπικό της λογα-
ριασμό στο Instagram φο-
ρώντας μικροσκοπικά μπικί-
νι που μετά βίας κάλυπταν τα 
απίστευτα οπίσθια της.
Η ξανθιά καλλονή κατάγεται 
από την Ιταλία και την Κούβα 
(ένας καυτός συνδυασμός 
θα λέγαμε), έχει ως βάση 
το Μαϊάμι και εργάζεται ως 
μοντέλο. Είναι μόνο 22 χρο-
νών, και απ’ ότι καταλάβαμε 
μισεί τα ρούχα, καθώς σπάνια 
θα την δει κανείς να φοράει 
κάτι άλλο εκτός από μπικίνι ή 
σέξι εσώρουχα.

Η 
Britney Spears δεν 
γέμιζε από την επιτυ-
χία, τα χρήματα και 
τη δόξα, γι’ αυτό και 

πάντα αναζητούσε απεγνω-
σμένα την αγάπη! Η πορεία 
της 39χρονης pop star μέχρι 
σήμερα είναι λαμπερή και ει-
δυλλιακή, αφού από τότε που 
έκανε την πρώτη της εμφάνι-
ση, οι επιτυχίες διαδέχονται η 
μια την άλλη. Η ζωή της όμως 
δεν ήταν στρωμένη με ροδο-
πέταλα όπως θα φανταζόταν 
κανείς για μια γυναίκα που έχει 
εισπράξει τόση αγάπη από τον 
κόσμο. Ναρκωτικά, αλκοόλ, 
ψυχολογικά και οικογενειακά 
προβλήματα, πρωταγωνίστη-
σαν στη φαινομενικά παραμυ-
θένια ζωή της τραγουδίστριας. 
Θα έλεγε κανείς πως είναι σαν 
να ψάχνει αποκούμπι για όλα 
τα άσχημα που βιώνει, για αυ-
τό και δεν έμεινε σχεδόν ποτέ 
μόνη. Οι άντρες έπαιξαν κατα-
λυτικό ρόλο στη ζωή της.Μάλι-
στα, πριν από μερικές μέρες, η 
Britney μάς ξάφνιασε όταν α-
νακοίνωσε μέσα από μια ανάρ-
τηση στο Instagram, ότι αρρα-
βωνιάστηκε τον παλιό της φί-
λο και νυν σύντροφό της, Sam 
Asghari.

Με αυτόν παντρεύεται η Britney

Τ
ις διακοπές 
της στη Με-
σόγε ιο συ-
νεχίζει η Έ-

μ ι λ ι  Ρα τα ϊ κό φ σ κ ι 
με τον σύζυγο και 
το  πα ιδί  τους.  Το 
3 0 χ ρ ο νο  μ ο ν τ έ λ ο 
και  ηθοποιός ανέ-
βασε στο Instagram 
μια σε ιρά από φω-
τογραφίες, όπου πο-
ζάρε ι  με  αποκαλυ -
πτικό μπικίνι.

Η Isabella ποζάρει με μπικίνι 
και “γκρεμίζει” το Instagram!

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

εσωρούχων τηςεσωρούχων της

Η 
Valenti Vitell ε ίναι ενα ε-
ν τυπωσ ιακό μον τ έ λο με 
καταγωγή από την Ρωσία, 
και αν δείτε τις φωτογραφί-

ες της παρακάτω θα καταλάβετε αμέ-
σως πιο είναι το δυνατό της σημείο…
Η μελαχροινή καλλονή είναι μια από 
τις πολλές Ρωσίδες που έχουν κατα-

κτήσει το Instagram και αν θέλετε 
την γνώμη μας, όχι άδικα! Οι απί-
σ τ ευτ ε ς  αναλογ ίε ς  της την καθ ι-
σ τούν μια από τ ις αγαπημένες του 
ανδρικού κοινού, κάτι που αποδει-
κνύε ι και ο λογαριασμός της σ το 
Instagram, ο οποίος απαριθμεί 2,2 
εκατ. ακόλουθους.

Οι αποκαλυπτικές πόζες της Έμιλι
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Ήταν κάποτε ένα ζευγάρι που γιόρταζε τα 
50 ευτυχισμένα χρόνια γάμου τους. Είχαν 
γίνει διάσημοι όταν μαθεύτηκε ότι όλα 
αυτά τα χρόνια, δεν είχαν ούτε έναν καβγά! 
Έτσι, η τοπική εφημερίδα αποφάσισε να 
γράψει ένα άρθρο γι αυτούς και έστειλαν 
τον πιο έμπειρο Συντάκτη τους να τους 
πάρει συνέντευξη.
- Αυτό Κύριε, είναι υπέροχο και απίστευτο! 
Πώς τα καταφέρατε; λέει ο Συντάκτης.......
Ο σύζυγος κάνει μια αναδρομή ξεκινώντας 
από το «Ταξίδι του Μέλιτος» οπότε είχαν 
τον πρώτο και τελευταίο τους καβγά!
- Είχαμε πάει στην Ισπανία και αποφασί-
σαμε να κάνουμε ιππασία. Διαλέξαμε δυο 
άλογα και ξεκινήσαμε. Το δικό μου απο-
δείχτηκε ένα καλόβολο άλογο που έκανε 
ότι το πρόσταζες. Της γυναίκας μου όμως 
ήταν ένα τρελάλογο. Όπως προχωρούσαμε 
δίπλα δίπλα, το άλογό της ξαφνικά σηκώ-
θηκε στα πίσω πόδια και η γυναίκα μου 
σωριάστηκε στο έδαφος. Ευτυχώς δεν χτύ-
πησε άσχημα και έτσι με ζόρι σηκώθηκε, 
χάϊδεψε τη πλάτη του αλόγου και του είπε: 
«Αυτή είναι η πρώτη σου φορά!» και ξανα-
καβαλίκεψε.
Έτσι συνεχίσαμε για λίγο μέχρι που πάλι 
ξαφνικά, έγινε ακριβώς το ίδιο. Η γυναίκα 
μου σωριάστηκε πάλι στο έδαφος, ευτυ-
χώς χωρίς να έχει τραυματιστεί σοβαρά. 
Και πάλι με ήρεμο ύφος το χάιδεψε και 
του ψιθύρισε: «Αυτή είναι η δεύτερή σου 

φορά!!» 
Ξανακαβαλίκεψε και συνεχίσαμε. Όταν 
όμως την έριξε για τρίτη φορά, τράβηξε 
ένα πιστόλι από την τσάντα της και του 
φύτεψε μια σφαίρα στο κρανίο, λέγοντάς 
του: «Αυτή ήταν η τελευταία σου φορά!!!»
Εγώ τρελάθηκα και ούρλιαξα στη γυναίκα 
μου:
- Μα είσαι ψυχασθενής; Καταλαβαίνεις 
τι έκανες; Μόλις σκότωσες το καημένο το 
άλογο, τρελάρα!
Με κοίταξε σοβαρά και μου είπε: 
«Αυτή είναι η πρώτη σου φορά!!!!!»
Έτσι τελείωσε ο πρώτος και τελευταίος μας 
καβγάς!!!!!!!

Σε μια συνάντηση του Ελληνα πρωθυ-
πουργου με τον ομολογο του της Ελβετίας, 
ο Ελληνας συστήνει τους υπουργούς του:
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Εργασίας, 
Υγείας, Παιδείας, Οικονομίας κλπ.Έρχεται 
η σειρά του Ελβετού που συστήνει αντί-
στοιχα: Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Εργα-
σίας, Υγείας, Ναυτιλίας…Κρυφογελάει ο 
δικος μας πρωθυπουργος...
-Γιατί γελάτε, του λέει ο Ελβετός?
-Μα έχετε υπουργό Ναυτιλίας ενώ δεν 
έχετε θάλασσα???
-Όταν μου παρουσίασες τους υπουργούς 
Δικαιοσύνης, Υγείας , Παιδείας και Οικο-
νομίας, εγώ γέλασα????

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

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

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

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

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

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

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

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

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

πτύσσοντας όσο περισσότερο μπο-
ρείτε τις «δημόσιες σχέσεις 

σας». Αποδεχθείτε προ-
σκλήσεις γιατί θα σας 

π ρο σ φ έ ρουν  ώ ρε ς 
χαλάρωσης.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Την περίοδο αυτή 
ευνοούνται συζητή-

σεις, συμφωνίες και 
μετακινήσεις. Παρά τις 

δυσκολίε ς που ακόμα 
είναι φανερό ότι υπάρχουν, 

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

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

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

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

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

Στοά Φέξη, ΠατησίωνΧανιά 1911

Χαλάνδρι 1977/78 . Οδός 
Κολοκοτρώνη, λίγο μετά το 

Βάρσο

Κάρο με Θεσσαλούς 
αγρότες, με φόντο τον 

Όλυμπο.
Χρονολογία: 1922

Χαλάνδρι δεκαετία 
1940.Πύλος 1912

Οδός Λυκαβηττού και 
Σκουφά

1973, Πλατεία 
Ζαγοράς , συνοικία 

Αγίου Γεωργίου

Το αγοράκι που κοιτάει με 
περιέργεια τον μητροπολίτη 

Σπυρίδωνα είναι ο Μίκης 
Θεοδωράκης! Γιάννινα, 1931
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Ο Άγιος Νικόλαος ή απλά Άγιος, όπως 
χαρακτηριστικά τον αποκαλούν 
οι ντόπιοι, δεσπόζει στον όμορφο 
κόλπο του Μεραμπέλλου, στη βόρειο-
ανατολική ακτή του Nομού Λασιθίου 
στην Ανατολική Κρήτη. Έχει πληθυσμό 
11.000 κατοίκους και, παρά το μικρό του 
μέγεθος, είναι μια από τις μεγαλύτερες 
πόλεις στο Νομό Λασιθίου, τον πιο 
ανατολικό νομό στην Κρήτη

Ο 
Άγιος Νικόλαος ήταν από τις πρώτες 
πόλεις στην Κρήτη απ’ όπου ξεκίνη-
σε η τουριστική ανάπτυξη του νησιού 
και η περίφημη λίμνη του Αγίου Νι-

κολάου, γύρω από την οποία είναι χτισμένο το 
κέντρο της πόλης, εξακολουθεί να εντυπωσιάζει 
τους επισκέπτες.
Η ιστορία του Αγίου Νικολάου έχει σημαδευ-
τεί από το λιμάνι του. Στην περιοχή Αμμούδι, 
ήταν και είναι το εμπορικό λιμάνι της πόλης. Επι-
λέχτηκε αυτή η τοποθεσία για να φτιαχτεί ένα 
σημαντικό λιμάνι για την Ανατολική Κρήτη, γιατί 
οι νησίδες των Αγίων Πάντων μπροστά από αυτό 
πρόσφεραν καλύτερη άμυνα απέναντι σε πιθα-
νούς εισβολείς και σημαντική προστασία από 
τους βορειοδυτικούς ανέμους, που μπορεί να 
είναι αρκετά ισχυροί.
Στην Ενετοκρατία το λιμάνι του χωρούσε 25 
γαλέρες, έναν αρκετά μεγάλο αριθμό για την 
εποχή, και ικανοποιούσε τις ανάγκες της Ανα-
τολικής Κρήτης, ενώ σήμερα από εδώ μπορείτε 
να ταξιδέψετε προς Πειραιά και διάφορα νησιά. 
Τα δύο νησάκια Άγιοι Πάντες, οι φυσικοί κυμα-
τοθραύστες του λιμανιού, σήμερα φιλοξενούν 
λιγοστούς Κρητικούς Αίγαγρους, που απειλού-
νται με εξαφάνιση.
Ο Άγιος Νικόλαος προσφέρεται για όλους, νέους 
και πιο μεγάλους, μόνους, ζευγάρια και οικογέ-
νειες, για εξερευνητές ή για όσους προτιμούν 
να περάσουν τις μέρες των διακοπών τους στις 
παραλίες σε άλλα μέρη κοντά σ’ αυτόν, όπως 
στην Ελούντα μερικά χλμ βόρεια ή στην Αμμου-
δάρα και στο Ίστρο στα νότια.
Αν απομακρυνθείτε από την ακτή και τις κεντρι-
κές περιοχές τις πόλης, η τουριστική ανάπτυξη 
είναι διακριτική ή και σχεδόν ανύπαρκτη με εξαί-
ρεση το χωριό Κριτσά, που δέχεται αρκετούς επι-
σκέπτες για το παραδοσιακό χρώμα του. Αυτό 
σημαίνει ότι όσοι βρεθούν για διακοπές στον 
Άγιο Νικόλαο και θέλουν να εξερευνήσουν περι-
οχές στην ανατολική Κρήτη χωρίς έντονη του-
ριστική ανάπτυξη, θα έχουν πολλές ευκαιρίες 
να γνωρίσουν την αυθεντική και παραδοσιακή 
Κρήτη, είτε με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, είτε 
παίρνοντας μέρος σε οργανωμένες ημερήσιες 
εκδρομές.

Η λίμνη του Αγίου Νικολάου
Η λίμνη του Αγίου Νικολάου στο κέντρο της 
πόλης είναι το πιο γνωστό αξιοθέατο στον Άγιο 
Νικόλαο για επισκέπτες και ντόπιους. Αναφέρε-
ται επίσης με το όνομα Βουλισμένη, όπως και με 
το καθόλου δελεαστικό όνομα Βρωμολίμνη, που 
προέρχεται από το μακρινό παρελθόν, όταν η 
λίμνη ανέδυε δυσάρεστη οσμή από τα στάσιμα 
νερά πριν ανοιχτεί το κανάλι επικοινωνίας με τη 
θάλασσα το 1867. Τότε κατασκευάστηκε και η 
μικρή γέφυρα από τον Πασά Κωστή Αδοσίδη.
Χαρακτηριστικό της λίμνης στον Άγιο Νικόλαο 

είναι ότι έχει κάθετα τοιχώματα που θυμίζουν 
κρατήρα ηφαιστείου, γι’ αυτό κάποιοι υποστη-
ρίζουν ότι δημιουργήθηκε από κάποια καθίζηση 
ηφαιστείου. Αυτή η θεωρία αν και ακούγεται πει-
στική χάνει σταδιακά έδαφος και σήμερα πιστεύ-
εται ότι η λίμνη είναι το στόμιο εξόδου υπόγειου 
ποταμού.
Σήμερα η κυκλική λίμνη του Αγίου Νικολάου, με 
διάμετρο 137μ., αποτελεί το σήμα κατατεθέν της 
πόλης που γύρω της συγκεντρώνονται πολλά 
καφέ και εστιατόρια. Η λίμνη με τα ακίνητα νερά 
της, τις πάπιες, τις ψαρόβαρκες και τις κατάφυτες 
πλαγιές που την περιβάλλουν είναι ένα σημείο 
που προσφέρει ηρεμία και όμορφες εικόνες.

Παραλίες
Τόσο στον Άγιο Νικόλαο, όσο και στον υπόλοιπο 
Νομό Λασιθίου, υπάρχουν άπειρες παραλίες, 
οργανωμένες ή ήσυχες, στο Λυβικό ή στο Κρη-
τικό Πέλαγος. Σε απόσταση λιγότερου του ενός 
χιλιομέτρου από το κέντρο του Αγίου Νικολάου, 
βρίσκεται η δημοτική πλαζ της πόλης, πολύ καλά 
οργανωμένη, σε έναν προστατευμένο από τους 
ανέμους κόλπο. Πολύ όμορφες παραλίες υπάρ-
χουν και στην Ελούντα, με οργανωμένες παρα-
λίες που βρίσκονται βόρεια και νότια του λιμα-
νιού της, μία βραχώδη παραλία για γυμνιστές 
που βρίσκεται κοντά στους ανεμόμυλους και 
δίπλα της μία ήσυχη αμμώδης παραλία. Η Πλάκα, 
λίγα χιλιόμετρα βορειότερα της Ελούντας, διαθέ-
τει επίσης 2 πανέμορφες βοτσαλωτές παραλίες 
με θέα το νησάκι της Σπιναλόγκα, η μία εκ των 
οποίων είναι οργανωμένη. Η παραλία Μπού-
φος στα 26 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αγίου 
Νικολάου είναι μία μικρή αμμουδερή και οργα-
νωμένη παραλία, σε έναν ανοιχτό κόλπο όπου 
συχνά δημιουργούνται γιγαντιαία κύματα, δημι-
ουργώντας ένα εκπληκτικό θέαμα. Στα ανατο-
λικά του Αγίου Νικολάου ξεχωρίζουν η παραλία 
Αμμουδάρα που είναι μία από τις δημοφιλέστε-
ρες της περιοχής, η παραλία Χρυσή Ακτή με τα 
γαλαζοπράσινα νερά της στα 13 χιλιόμετρα ανα-
τολικά της πόλης, και οι εξωτικές παραλίες του 
Βάι. Νότια η παραλία της Κάτω Ζάκρου με τα κρυ-
στάλλινα νερά της, η αμμουδερή παραλία Αχλιά, 
παραλία της Ιεράπετρας και ήσυχη παραλία της 
Μύρτου, είναι ενδεικτικά μερικές από τις ομορ-

φότερες παραλίες.

Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικο-
λάου
Ιδρύθηκε το 1970 έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό 
να στεγάζει ευρήματα από την Ανατολική Κρήτη, 
που μέχρι τότε μεταφέρονταν στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ηρακλείου. Περιλαμβάνει 8 αίθουσες 
με συλλογές που εμπλουτίζονται διαρκώς και 
που καλύπτουν τα νεολιθικά, τα μινωικά και τα 
ρωμαϊκά χρόνια, δίνοντας έτσι στον επισκέπτη τη 
δυνατότητα παρακολούθησης της πολιτιστικής 
εξέλιξης στην περιοχή κατά το πέρασμα των αιώ-
νων. Η σπουδαιότερη συλλογή φιλοξενείται στην 
πρώτη αίθουσα του μουσείου, που περιλαμβά-
νει περισσότερα από 1.600 ευρήματα από το 
νεκροταφείο της Αγίας Φωτιάς κοντά στη Σητεία, 
ένα προϊστορικό νεκροταφείο με 260 μινωι-
κούς τάφους, το μεγαλύτερο που έχει ανασκα-
φεί στην Κρήτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζει και η δεύτερη αίθουσα όπου εκτίθεται το 
διασημότερο αντικείμενο του Μουσείου, η “θεά 
της Μύρτου”, ένα σπονδικό αγγείο με τη μορφή 
θεάς. Άλλα σημαντικά εκθέματα είναι το κρανίο 
ενός νεαρού αθλητή που είναι στεφανωμένο με 
χρυσό διάδημα και στο στόμα του υπήρχε ένα 
ασημένιο ρωμαϊκό νόμισμα και τα ευρήματα από 
το μινωικό ανάκτορο των Μαλλίων.

Λαογραφικό Μουσείο Αγίου Νικολά-
ου
Το Λαογραφικό Μουσείο Αγίου Νικολάου βρί-
σκεται στον Άγιο Νικόλαο και είναι ιδιωτικό 
μουσείο που ιδρύθηκε το 1978. Στεγάζεται στο 
παλαιό Λιμεναρχείο, δίπλα στη Λίμνη Βουλι-
σμένη. Στους χώρους του εκτίθενται αντικείμενα 
κάθε είδους, δωρεά της Περιηγητικής Λέσχης 
Αγίου Νικολάου.
Το Μουσείο περιέχει συλλογή αποτελούμενη 
από αυθεντικά και σπάνια δείγματα της Κρητικής 
τέχνης, κυρίως υφαντά και κεντήματα, ορισμένα 
από τα οποία είναι μοναδικά (π.χ. το κιλίμι με τις 
αλλεπάλληλες σειρές πυκνών διακοσμητικών με 
βάση τον ρόμβο, προέρχεται από την Κριτσά και 
χρονολογείται στα τέλη του 18ου αιώνα).
Εκτίθενται αντικείμενα καθημερινής χρήσης ενός 
παραδοσιακού Κρητικού νοικοκυριού, μια συλ-

λογή από παλαιές ιερές εικόνες, πλούσια συλ-
λογή ξυλόγλυπτων μικροαντικειμένων, χειρό-
γραφα και άλλα ιερατικά βιβλία, παλαιά έγγραφα 
αναφερόμενα στην τοπική ιστορία, εργαλεία 
γεωργικής χρήσης, αργαλειός, παλιές κασέλες, 
παλιές φωτογραφίες, νομίσματα, παραδοσιακά 
μουσικά όργανα κ.α.
Εντυπωσιακή είναι η συλλογή όπλων του στρα-
τηγού Ιωάννη Αλεξάκη, με κομμάτια από την 
εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας στην Κρήτη 
αλλά και όπλα - μαρτυρίες από τους Βαλκανικούς 
Πολέμους όπου έλαβε μέρος ο ίδιος. Εξαιρετική 
είναι η συλλογή από τσεβρέδες, κρητικές πετσέ-
τες και άλλα κεντήματα της Χρυσούλας Ξανθου-
δίδου-Κουνδούρου.

Ναός Παναγίας Βρεφοτρόφου
Ο ναός της Παναγίας Bρεφοτρόφου βρίσκεται 
κοντά στο κέντρο της πόλης του Αγίου Νικο-
λάου, σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα και 
η κατασκευή του ανάγεται στον 12ο αιώνα. Ο 
ναός είναι ανακαινισμένος, μονόχωρος καμαρο-
σκέπαστος, με δίρριχτη στέγη και δυτική είσοδο, 
ενώ στην εξωτερική πλευρά των τοίχων πρό-
σκεινται πετρόκτιστες πεζούλες. Μέσα στο ναό 
βρίσκεται ο τάφος του ευγενή Βενετού Λαυρέ-
ντιου Μαλιπέτρο (Laurentius Malipetri), με λατι-
νική επιγραφή που φέρει τη χρονολογία 1602. 
Στον άξονα του ναού, δυτικά και σε απόσταση 
10μ υψώνεται ένας κίονας. Αρχικά ο ναός ήταν 
μικρότερος και επεκτάθηκε προς τα δυτικά με 
νάρθηκα.
Στο εσωτερικό του φέρει τοιχογραφίες δύο 
στρωμάτων, του πρώιμου 14ου αιώνα και του 
τέλους του 14ου αιώνα. Το πρώτο στρώμα βρί-
σκεται στο ανατολικό τμήμα και φέρει σκηνές 
από το βίο του Χριστού και της Παναγίας. Το 
δεύτερο στρώμα βρίσκεται στην καμάρα του 
δυτικού τμήματος του ναού, αφού μάλλον δεν 
κάλυψε το προϋπάρχον στρώμα. Χαρακτηρι-
στική ένδειξη της εκτέλεσηςδύο διαφορετικών 
στρωμάτων αποτελεί η διπλή αναπαράσταση της 
Βαϊφόρου στο βόρειο και στο νότιο τοίχο. Επειδή 
βλέπουμε κυρίως μοναχούς αγίους στο βόρειο 
τοίχο, συμπεραίνουμε ότι ο ναός υπήρξε καθο-
λικό μικρής μονής. Ο νάρθηκας που προστέθηκε 
στα δυτικά δε φέρει τοιχογραφίες.

Άγιος Νικόλαος: προσφέρεται για όλους
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Προβάλλεται από το 
υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και στοχεύιει 
στην ανάδυση μιας νέας γενιάς 
χειροτεχνών

Ο 
πλούτος του Ελληνικού 
Πολιτισμού από την αρ-
χαιότητα έως σήμερα, 
καθώς και οι ξεχωρι-

στές δημιουργίες των Ελλήνων χει-
ροτεχνών παρουσιάζονται μέσω 
της σύγχρονης τεχνολογίας από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης.
Στο περίπτερο 13, το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει 
σχεδιάσει έναν χώρο όπου παρου-
σιάζεται ένα διαδραστικό μονοπάτι 
πολιτισμού, στο οποίο με την αξιο-
ποίηση της Επαυξημένης Πραγμα-
τικότητας (AR), έργα της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς της Ελλάδας συνα-
ντούν έργα της νεότερης και σύγχρο-
νης δημιουργίας. Πρόκειται για μια 
μικρή διαδρομή ανάμεσα σε εμβλη-
ματικά, αλλά και «αφανή» έργα 
τέχνης από μουσεία της χώρας μας. 
Μία συνομιλία ανάμεσα στο παρελ-
θόν και στο παρόν, με το βλέμμα 
στραμμένο στο μέλλον. Οι επισκέ-
πτες, χρησιμοποιώντας τις κάρ-
τες που διατίθενται στο stand, και 
κατεβάζοντας την ειδική εφαρμογή 

Culture Path AR, μπορούν να ξανα-
ζήσουν αυτή τη διαδραστική ξενά-
γηση μέσα από το tablet ή το κινητό 
τους τηλέφωνο.
Επίσης, στο διπλανό stand, με τον 
αριθμό 20, στο περίπτερο 13, το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού και το Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων συνδημιούργησαν 
ένα χώρο αφιερωμένο στην Ελληνική 
Χειροτεχνία. Η ελληνική χειροτεχνία 
δεν αποτελεί μόνο αναπόσπαστο και 
πολύτιμο συστατικό της πολιτιστι-
κής μας κληρονομιάς, αλλά και μια 

ζωντανή, δυναμική και δημιουργική 
δραστηριότητα με τεράστιες αναπτυ-
ξιακές προοπτικές για τη εθνική οικο-
νομία και τις τοπικές κοινωνίες.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η 
διυπουργική πρωτοβουλία για 
την αναβίωση, μετεξέλιξη και ανά-
δειξη της ελληνικής χειροτεχνίας, η 
οποία συντονίζεται από το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Ανά-
πτυξης, και υλοποιείται στο πλαίσιο 
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενί-
σχυση των τοπικών κοινωνιών μέσα 
από ένα βιώσιμο και ήπιο αναπτυξι-
ακό μοντέλο, και στην ανάδυση μιας 
νέας γενιάς χειροτεχνών μέσα από 
την επαγγελματική κατάρτιση και 
πιστοποίηση, επιχειρηματική υπο-
στήριξη και διεθνή δικτύωση. Ταλα-
ντούχοι δημιουργοί δείχνουν πώς 
η πολιτιστική μας κληρονομιά μετε-
ξελίσσεται σε μια σύγχρονη εθνική 
αναπτυξιακή ευκαιρία που γεννά 
θέσεις εργασίας και αναδεικνύει την 
ελληνική αισθητική.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σ
ε πόλο έλξης για το ελληνικό και το δι-
εθνές καλλιτεχνικό στερέωμα αναδει-
κνύεται η περιοχή του Πειραιά, όπως α-
ναφέρουν σε εκτενές αφιέρωμά τους οι 

New York Times, καθώς το ιστορικό βιομηχανικό 
προφίλ, οι διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι και 
η δραστήρια καλλιτεχνική κοινότητα προσελ-
κύουν ιδιοκτήτες γκαλερί τέχνης και σχεδιαστές 
στο ιστορικό λιμάνι της Αθήνας.
Παράλληλα, όπως σημειώνουν οι NYT, ο Πει-
ραιάς ωφελείται από το γεγονός ότι άλλες μεγά-
λες ευρωπαϊκές πόλεις που φιλοξενούν καλλιτε-
χνικά δρώμενα, όπως το Βερολίνο και η Λισα-
βώνα, βιώνουν συνεχείς ανατιμήσεις στα ακί-
νητα, με συνέπεια να αλλοιώνονται στοιχεία του 
ιστορικού χαρακτήρα τους και να γίνεται πολύ 
ακριβή η φιλοξενία εκδηλώσεων και εκθέσεων.
Κάνοντας μία μεθυστική βόλτα στην πληθώρα 
εκθέσεων που στεγάζονται κοντά στο λιμάνι,η 
εφημερίδα τονίζει ότι τη βραδιά αυτή «το μέλ-
λον του Πειραιά μοιάζει γεμάτο αισιοδοξία και 
δημιουργικές πιθανότητες».
«Αποφάσισα ότι ο Πειραιάς, με την θάλασσα και 
τα καράβια, τη βιομηχανική ζώνη και την Ιστο-
ρία ήταν μία ενδιαφέρουσα επιλογή», δήλωσε 
η Σύλβια Κούβαλη, ιδρυτής της γκαλερί Rodeo, 
η οποία μετεγκαταστάθηκε από την Κωνσταντι-

νούπολη το 2018.
«Όλοι πίστευαν ότι ήμουν τρελή αλλά από την 
αρχή πίστευα ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερα όμορφο 
στο να βρίσκεσαι ανάμεσα σε ανθρώπους που 
επισκευάζουν πλοία και μηχανές, σε μικρή από-
σταση από το λιμάνι».
Δίπλα στο Rodeo βρίσκεται η Carwan, γκαλερί 
avant-garde τέχνης, η οποία άνοιξε πριν δύο 
χρόνια, όταν οι ιδιοκτήτες της, ο καναδός αρχιτέ-
κτονας Nicolas Bellavance-Lecompte και ο γάλ-
λος συνάδελφός του Quentin Moyse, αποφάσι-

σαν να μετακινήσουν τον εκθεσιακό τους χώρο 
από τη Βυρητό στην Ελλάδα.
Όπως αναφέρει ο Bellavance-Lecompte, ένας 
από τους λόγους που αποφάσισαν να μεταφερ-
θούν στην Αθήνα ήταν το γεγονός ότι η πελατεία 
τους «γινόταν όλο και πιο παγκόσμια». Οι συλλέ-
κτες με τους οποίους συνεργάζονται οι δύο αρχι-
τέκτονες μπορούν να επισκεφτούν πιο εύκολα 
την Ελλάδα και η χρήση των ναυτιλιακών γραμ-
μών του Πειραιά έχει διευκολύνει τη δουλειά της 
γκαλερί.

Οι ανώνυμοι 
Έλληνες αγωνιστές 
του 1821 
πρωταγωνιστές 
στην έκθεση του 
Θανάση Μακρή 

Την έκθεση του Θανάση Μακρή 
με τίτλο «Εν ξιφήρεις» παρουσι-
άζει, από τις 14 Σεπτεμβρίου έως 
τις 14 Νοεμβρίου, η Εθνική Βιβλι-
οθήκη της Ελλάδος. στο πλαίσιο 
του εορτασμού των 200 χρόνων 
από την Επανάσταση του 1821.
Θα εκτεθούν 111 έργα του καλλι-
τέχνη, τα οποία περιλαμβάνουν 
σχέδια σε πενάκι, παστέλ και 
χρωματιστά μολύβια και αποτυ-
πώνουν μορφές αγωνιστών της 
Ελληνικής Επανάστασης. Δεν 
πρόκειται για γνωστούς και ανα-
γνωρίσιμους ήρωες του 1821, 
αλλά για απλούς Έλληνες που 
αγωνίστηκαν για την απελευθέ-
ρωση της χώρας και που τώρα 
στέκονται μπροστά στον θεατή 
αναμένοντας την αποδοχή και την 
αναγνώρισή τους.
Ο ζωγράφος, εμφορούμενος 
αρχικά από τα ακούσματα της 
ιδιαίτερης πατρίδας του, της 
Καλαμάτας, σχεδιάζει τους λαϊ-
κούς ανθρώπους της εποχής 
του Αγώνα δίνοντας έμφαση 
στις εκφράσεις, τις στάσεις και 
την ενδυμασία τους. Στο πλαίσιο 
αυτό, δημιουργεί και μια σειρά 
σχεδίων με θέμα τον ζωγράφο 
Θεόφιλο, αναπαριστώντας τον 
ως οπλαρχηγό της Επανάστα-
σης.Μορφοποιώντας την ιδέα 
του απλού Έλληνα αγωνιστή, ο 
Μακρής καταφέρνει, τελικά, να 
στήσει το δικό του ‘21, δίνοντας 
πρόσωπο στο ανώνυμο, ξεσηκω-
μένο πλήθος. 
 O Θανάσης Μακρής γεννήθηκε 
στην Καλαμάτα το 1955. Σπού-
δασε στην Αθήνα, στο εργαστή-
ριο του Γιάννη Μόραλη, από 
όπου αποφοίτησε το 1980, έχο-
ντας κερδίσει μια υποτροφία 
για το Παρίσι. Στη γαλλική πρω-
τεύουσα παρέμεινε τρία χρόνια 
(1980-1982), κατά τη διάρκεια 
των οποίων παρακολούθησε 
μαθήματα στην École des Beaux 
Arts. Στην Ελλάδα επέστρεψε το 
1983 και την επόμενη χρονιά 
παρουσίασε στο κοινό την πρώτη 
ατομική του έκθεση στο Καλλιτε-
χνικό Πνευματικό Κέντρο.

Η ελληνική Χειροτεχνία στην 85η Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης 

New York Times: Πειραιάς, το αρχαίο λιμάνι της Ελλάδας 
μετατρέπεται σε πολιτιστικό κόμβο
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Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την Αντβέρπ για την πρώτη 
αγωνιστική του Europa League, με τους ερυθρόλευκους να 
επικρατούν με 2-1 χάρη στα γκολ των Ελ Αραμπί στο 52’ και 
Ρέαμπτσιουκ στο 87’. Ο Σαμάτα ισοφάρισε προσωρινά σε 
1-1 στο 75ο λεπτό.
Το παιχνίδι στο πρώτο μέρος δεν είχε πολλές καλές 
στιγμές, με τον ρυθμό του αγώνα να είναι ιδιαίτερα 
αργός. Ωστόσο και οι δύο ομάδες είχαν διάθεση να 
δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις προς την 
αντίπαλη εστία.
Πρώτη τελική για τον Ολυμπιακό στο 12ο λεπτό. Ο 
Αγκιμπού Καμαρά έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, 
ωστόσο ο Ονιεκούρου με προβολή έστειλε την 
μπάλα εκτός εστίας, δίχως να ανησυχήσει τον αντί-
παλο τερματοφύλακα.
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια ακόμα τρία 
λεπτά μετά. Ο Μπουχαλάκης έκλεψε την 
μπάλα στην περιοχή και την έστρωσε 
στον Ελ Αραμπί στο 15ο λεπτό, αλλά 
ο Αλμέιδα έκοψε το σουτ και με προ-
βολή παραχώρησε κόρνερ.
Στο 29’ οι ερυθρόλευκοι έχασαν την 
καλύτερη στιγμή τους στο παιχνίδι. Ο 
Μπουχαλάκης εκτέλεσε το φάουλ με 
κατεύθυνση το ύψος του πέναλτι, ο Σισέ 
πετάχτηκε στην καρδιά της άμυνας των Βέλ-
γων, ωστόσο η κεφαλιά του πέρασε λίγο άουτ.
Ο Ολυμπιακός σκόραρε στο 37’ με τον Ελ Αραμπί 
έπειτα από ασίστ του Καμαρά, ωστόσο το γκολ ακυ-
ρώθηκε από τον βοηθό για οφσάιντ, με το VAR να 
επιβεβαιώνει την απόφασή του.
Η Αντβέρπ είχε δύο καλές ευκαιρίες πριν την ολοκλή-
ρωση του ημιχρόνου. Έπειτα από λάθος των Σισέ - 
Παπασταθόπουλου, οι παίκτες της Αντβέρπ έφυγαν 
στην αντεπίθεση. Ο Σαμάτα μοίρασε στον Φίσερ στο 
42’ στην περιοχή, ωστόσο το σουτ που επιχείρησε 
πέρασε ξυστά από το δεξί δοκάρι του Βατσλίκ.
Ένα λεπτό μετά, ο Σαμάτα έπιασε την κεφαλιά αφύ-
λακτος και αυτή πέρασε λίγο άουτ. Πραγματικά στά-
θηκε τυχερός ο Ολυμπιακός σε αυτή τη φάση.

Πήρε νωρίς το προβάδισμα στο σκορ στο 
δεύτερο μέρος
Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός πήρε νωρίς το 
προβάδισμα στο σκορ. Οι ίδιοι πρωταγωνιστές της 
φάσης του ακυρωθέντος γκολ, συνδυάστηκαν και 
στο 52’. Ο Ελ Αραμπί νίκησε στον αέρα τον Αλμέιδα 
και με κεφαλιά την έστειλε στην αριστερή γωνία του 
Μπουτέζ. Με αυτό το γκολ ο Μαροκινός φορ έπιασε 
τον Αναστόπουλο, στη λίστα των σκόρερ των ερυ-
θρολεύκων στην Ευρώπη.
Η Αντβέρπ προσπάθησε να βρει άμεσα το γκολ της 
ισοφάρισης, δημιουργώντας κάποιες ευκαιρίες, 
ωστόσο δεν ήταν σωστές οι επιλογές τους στην 
τελική προσπάθεια.
Στο 72’ απείλησαν με αξιώσεις την εστία του Βατσλίκ. 

Ο Φίσερ έστρωσε στον Γκέρενς στο ημικύκλιο 
της περιοχής, αλλά το σουτ του κόπηκε 

από την αντίπαλη άμυνα. Στην εξέλιξη 
της φάσης οι Βέλγοι κέρδισαν κόρνερ 
το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο.
Τρία λεπτά μετά η Αντβέρπ πέτυχε το 
γκολ της ισοφάρισης. Σε φάση διαρ-
κείας στα καρέ των ερυθρολεύκων, ο 

Μπένσον έκανε τη σέντρα από τα δεξιά 
και ο Σαμάτα με κεφαλιά στην καρδιά της 

άμυνας έκανε το 1-1, με την άμυνα του Ολυ-
μπιακού να «παγώνει».
Οι Βέλγοι είχαν τις στιγμές τους, με τον Σαμάτα στο 
84’ και τον Μπένσον στο 86’, ωστόσο ο Ολυμπιακός 
ήταν αυτός που πέτυχε το γκολ της λύτρωσης στο 87ο 
λεπτό. Ο Βρουσάι κράτησε την μπάλα στην περιοχή, 
είδε την κίνηση του Ρέαμπτσουκ και του έδωσε την 
μπάλα. Ο Μολδαβός μπακ με ωραίο τελείωμα έκανε 
το 2-1.
Ολυμπιακός: Βατσλίκ, Καρμπόβνικ, Παπασταθό-
πουλος, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Μπουχαλάκης, Μαντί 
Καμαρά, Εμβιλά, Αγκιμπού Καμαρά, Ονιεκούρου, 
Ελ Αραμπί.
Αντβέρπ: Μπουτέζ, Μπατάιγ, Ντε Λαέτ, Αλμέιδα, 
Μπούτα, Ναϊνγκολάν, Βεστράετε, Σαματά, Μιγιόσι, 
Φίσερ, Φρέι.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Αντβέρπ για την πρώτη αγωνιστική του Europa 
League, χάρη στα γκολ των Ελ Αραμπί στο 52ο λεπτό και Ρέαμπτσουκ στο 87’. Ισοφάρισαν 
προσωρινά με τον Σαμάτα οι Βέλγοι στο 75’.

Ο από μηχανής Ρεάμπτσουκ έδωσε Ο από μηχανής Ρεάμπτσουκ έδωσε 
τη νίκη στους ερυθρόλευκους στο τη νίκη στους ερυθρόλευκους στο 
87’87’

Λίνκολν - ΠΑΟΚ 0-2
Απέφυγε τα βράχια και έκανε 
το χρέος του

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στον όμιλο 
επικρατώντας 2-0 της Λίνκολν με τα γκολ των Άκπομ, Μίτριτσα 
και πήρε το τρίποντο που είχε ανάγκη για να δείξει αντίδραση. 
Προβλημάτισαν και πάλι τα κενά στην άμυνα.
Ο ΠΑΟΚ απέφυγε τα... βράχια που υπάρχουν γύρω από το 

γήπεδο της Λίνκολν και πήρε τη νίκη με 2-0 και παράλληλα το τρί-
ποντο που ήταν και το ζητούμενο κόντρα στους ερασιτέχνες ποδο-
σφαιριστές της ομάδας του Γιβραλτάρ. Οι Άκπομ και Μίτριτσα ήταν 
οι σκόρερ της ομάδας της Θεσσαλονίκης που δεν ενθουσίασε με την 
απόδοση της.
Ναι μεν ο Λουτσέσκου θα μπορεί να σταθεί ατομικά στην απόδοση 
των Μίτριτσα και Μούργκ αλλά από την άλλη είδε την ομάδα του να 
έχει αρκετά αμυντικά κενά και τη Λίνκολν να απειλεί, να έχει φάσεις, 
τον Πασχαλάκη να έχει δύο-τρεις εξαιρετικές επεμβάσεις ενώ οι 
γηπεδούχοι είχαν και ένα δοκάρι.

Έπαιξε με τη φωτιά, βρήκε το γκολ
Ο ΠΑΟΚ έπαιξε και με τη φωτιά και θα μπορούσε να βρεθεί πίσω 
στο σκορ όταν στο 25’ ο Κίκε Γκόμες βρέθηκε στην περιοχή πλάσαρε 
με τη μπάλα να φεύγει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι. Στο επόμενο 
λεπτό μάλιστα ο Καραγιέρο βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα αλλά 
είχε ξεκινήσει από θέση οφσάιντ την προσπάθεια του με τον επόπτη 
να σηκώνει τη σημαία.
Η ομάδα του Λουτσέσκου κατάφερε να βρει ένα γκολ στο καλύτερο 
σημείο της αναμέτρησης, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με 
τον Μουργκ να κρατάει «ζωντανή» τη φάση πλάγια δεξιά, έδωσε 
στον Τέιλορ ο οποίος μπήκε με ωραία προσπάθεια στην περιοχή, 
γύρισε στον Άκπομ ο οποίος από το ύψος του πέναλτι έκανε το 0-1.

«Κλείδωσε» το τρίποντο
Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ μπήκε στο ματς με σκοπό να πετύχει ένα 
δεύτερο γκολ και να «κλειδώσει» τη νίκη και το πρώτο τρίποντο. 
Μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση, κράτησε τη μπάλα περισσό-
τερο και απείλησε. Στο 56’ βρήκε και δεύτερο τέρμα όταν ο Μίτριτσα 
έκανε το κόρνερ από τα δεξιά με τη μπάλα να χτυπάει στο δεύτερο 
δοκάρι, να γυρνάει στον Μίτριτσα ο οποίος με γυριστό σουτ έγραψε 
το 0-2. Μετά το 70’ της αναμέτρησης η Λίνκολν πήρε κάποια ρίσκα 
στην αναμέτρηση, έκανε αλλαγές και έψαξε το γκολ για να μειώσει 
το σκορ. Αρχικά στο 72’ ο Ρόναν πήρε την κεφαλιά με τον Πασχα-
λάκη να αποκρούει. Στο ίδιο λεπτό η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα 
μπορούσε να κάνει το 0-3 αλλά το σουτ του Άκπομ από τα αριστερά 
έφυγε έξω.
Στο 79’ ήταν ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος είχε περάσει στο ματς αντί 
του Μίτριτσα, που βρέθηκε σε θέση βολής με την άμυνα της Λίνκολν 
να διώχνει τη μπάλα. 
Η τελευταία καλή στιγμή άνηκε στη Λίνκολν όταν ο Ζ. Τσιπολίνα 
μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, πέρασε τον Τέιλορ και έκανε 
ένα σουτ το οποίο σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Πασχαλάκη.
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Τ
ο ματς ξεκίνησε με τον Παναθηνα-
ϊκό να θυμίζει κάτι από πέρυσι και 
να δίνει μπάλα στους φιλοξενού-
μενους οι οποίοι είχαν μια ανού-

σια κατοχή χωρίς να απειλούν την εστία 
του Διούδη. Από την άλλη οι πράσινοι του 
Γιοβάνοβιτς έδειχναν να προσπαθούν να 
βρουν τα πατήματα τους χωρίς όμως και 
αυτοί να μπορούν να διασπάσουν το πρες 
των ποδοσφαιριστών του Γιάννη Πετράκη.
Οι φιλοξενούμενοι μάλιστα είχαν και την 
πρώτη καλή στιγμή στο ματς με τον Ντά-
ουντα με τον Διούδη να αποκρούει. Αυτή 
η φάση αφύπνισε το τριφύλλι που άρχισε 
μετά το 25’ να παίζει καλύτερα, να απειλεί 
και εν γένει να δείχνει ωραία πράγματα 
στο γήπεδο.

Ανέβηκε μετά το 25’ με δοκάρια 
και γκολ
Οι πράσινοι απείλησαν αρχικά με 
τους Πέρεθ και Αϊτόρ που είδαν 
όμως το οριζόντιο δοκάρι 
να τους στερεί το γκολ. 
Αρχικά στο 26’ ο Ισπα-
νός μέσος έκανε το σουτ 
η μπάλα κόντραρε και 
πήγε στο δοκάρι ενώ 
στην ίδια φάση σε ενέρ-
γεια του Λούντκβιστ ο 
Αϊτόρ έκανε την κεφα-
λιά ο Βέρχουλστ βρήκε 
τη μπάλα και την έστειλε εκ 
νέου στο δοκάρι.
Ο Παναθηναϊκός πήρε μέτρα στο 
γήπεδο και άρχισε να έχει περισσό-
τερο τη μπάλα στην κατοχή του. Ο Βιτάλ 
άρχισε να ξεδιπλώνει το ταλέντο του και 
να παίρνει περισσότερες ενέργειες στα 
πόδια του. Από τον Βραζιλιάνο ξεκίνησε 
το 1-0 όταν έκανε το σουτ εκτός περιοχής 
ο Βέρχουλστ σωστά έδιωξε πλάγια αλλά ο 
Μαουρίσιο που είχε ακολουθήσει τη φάση 
πήρε το ριμπάουντ και έκανε το 1-0.
Το ημίχρονο έκλεισε με ένα ακόμη γκολ για 
τον Παναθηναϊκό, ένα τέρμα που φάνηκε 
να διώχνει και το άγχος. Ο Καρλίτος έδωσε 
στον Βιτάλ, αυτός έκανε ωραία ενέργεια 
και την κατάλληλη στιγμή την πάσα στον 
Χουάνκαρ που γύρισε για τον Ισπανό φορ 
ο οποίος έκανε το κοντρόλ και το ωραίο 
πλασέ για το 2-0 στο πρώτο λεπτό των 
καθυστερήσεων.

Στο πρώτο μέρος ουσιαστικά ο Παναθηναϊ-
κός χτύπησε από τη μικρή περιοχή την ώρα 
που ο Απόλλωνας είχε περισσότερες ενέρ-
γειες μέσα στη μικρή περιοχή χωρίς όμως 
αποτέλεσμα.

Αλλαγές ο Παναθηναϊκός, κόκκι-
νη ο Απόλλων
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Γιο-
βάνοβιτς πέρασε στο παιχνίδι τους Αλε-
ξανδρόπουλο, Ιωαννίδη αντί των Μαουρί-
σιο που είχε κάρτα και Λούντκβιστ με τον 
Καρλίτος να πηγαίνει δεκάρι και τον Έλληνα 
φορ στην κορυφή της επίθεσης.
Όπως και στο πρώτο μέρος οι φιλοξενού-
μενοι απείλησαν στα πρώτα λεπτά αλλά 
καθοριστική ήταν η φάση του 54’ λεπτού 
όταν ο Απόλλων έμεινε με δέκα παίκτες 
σωστά μετά τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που 

είδε ο Φατιόν. Ο Παναθηναϊκός με παίκτη 
παραπάνω κυκλοφόρησε καλύ-

τερα τη μπάλα, είχε περισσό-
τερους χώρους και μπο-

ρούσε να ελέγξει καλύ-
τερα το ματς.
Βέβαια και πάλι για να 
αφυπνιστεί ο Πανα-
θηναϊκός χρειάστηκε 
να απειλήσει ο Απόλ-
λων με τον Διούδη να 
λέει όχι σε δύο φάσεις 

αρχικά σε κεφαλιά από 
κοντά του Παμλίδη και 

εν συνεχεία σε μια πάσα 
παράλληλη από τα δεξιά.

Στο 73’ ήρθε το 3-0 από τον Πανα-
θηναϊκό όταν ο Βιτάλ και πάλι έκανε την 
ενέργεια και την ασίστ στον Καρλίτος που 
έφυγε τετ α τετ με τον Βέρχουλστ. Ο Ισπα-
νός πέρασε τον γκολκίπερ των φιλοξενού-
μενων και με πλασέ σε κενή εστία πέτυχε 
το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Κεράσακι στην τούρτα η γκολάρα 
του Αλεξανδρόπουλου
Το κερασάκι στην εμφατική νίκη του Πανα-
θηναϊκού ήρθε στο 83’ όταν ο Αλεξανδρό-
πουλος είχε τη μπάλα στην κατοχή του, 
σήκωσε το κεφάλι και έκανε ένα τρομερό 
σουτ με το οποίο έστειλε τη μπάλα στο αρι-
στερό παράθυρο του Βέρχουλστ διαμορ-
φώνοντας το 4-0 που ήταν και το τελικό 
σκορ της αναμέτρησης.

Ο 
Ιωνικός ήταν ο πρώτος που α-
πείλησε στο πρώτο λεπτό του 
αγώνα. Ο Άοσμαν έδωσε την 
κάθετη πάσα στον Τουράμ, αυ-

τός πετάχτηκε πρώτος στην περιοχή, ω-
στόσο το πλασέ που επιχείρησε κατέλη-
ξε άουτ.
Η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα στο σκορ, 
στην πρώτη της καλή στιγμή στο παιχνίδι. 
Εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου από τα 
δεξιά, ο Λε Ταλέκ ανενόχλητος στη μικρή 
περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με 
κεφαλιά.
Ο Ιωνικός έβγαλε αντίδραση και έφτασε 
αρκετές φορές κοντά στο γκολ της ισοφά-
ρισης. Στο 9ο λεπτό ο Λενίς ταλαιπώρησε 
τον Χατζισαφί, βρήκε χώρο και εξαπέλυσε 
το σουτ από πλάγια θέση, με την μπάλα να 
περνάει άουτ.
Οκτώ λεπτά μετά, ο Τουράμ απείλησε 
για μια ακόμα φορά. Ο Άοσμαν έκανε τη 
σέντρα στο ύψος της περιοχής, ο Βραζι-
λιάνος φορ έπιασε αφύλακτος την κεφαλιά 
στο ύψος της περιοχής, με την μπάλα να 
περνάει λίγο έξω από το κάθετο αριστερό 
δοκάρι του Στάνκοβιτς.
Στο 29’ ο Ιωνικός έφυγε για μια ακόμα 
φορά στην αντεπίθεση. Ο Ρομαό έκανε 
την κάθετη μπαλιά στον κενό χώρο, ο 
Τουράμ έκανε ένα ακόμα ξεπέταγμα στον 
κενό χώρο και πρόλαβε τον Στάνκοβιτς 
στην έξοδο.
Ωστόσο η προβολή του στο προσπέρα-
σμα του Αυστριακού κίπερ πήγε αρκετά 
πλάγια, με το σουτ που επιχείρησε από 
μακρινή απόσταση να περνάει αρκετά 
άουτ.
Το παιχνίδι στράβωσε για τον Ιωνικό στο 
38ο λεπτό. Ο Ρομαό αποβλήθηκε με δεύ-
τερη κίτρινη κάρτα για άτσαλο μαρκάρι-
σμα πάνω στον Άμραμπατ. Μετά την απο-
βολή του Τογκολέζου μέσου ο Δημήτρης 
Σπανός γύρισε το σύστημα σε 4-4-1.
Η ΑΕΚ απείλησε στο 42’ με τον Αμραμπάτ, 
ωστόσο ο Χουτεσιώτης εκτινάχθηκε στην 
αριστερή γωνιά του και απομάκρυνε την 
μπάλα.

Καταιγιστική η Ένωση στο δεύ-
τερο μέρος
Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς έριξε στον αγωνι-
στικό χώρο τους Τσούμπερ και Σιμάνσκι, 
βγάζοντας Τάνκοβιτς και Γαλανόπουλο. Με 
τις αλλαγές αυτές και σε συνδυασμό με το 

αριθμητικό πλεονέκτημα πήρε τα ηνία του 
παιχνιδιού καθ’ όλη τη διάρκεια του δευ-
τέρου μέρους, περιορίζοντας τον Ιωνικό 
σε παθητικό ρόλο.
Ο Τσούμπερ είχε δύο προσπάθειες εκτός 
περιοχής στο 46’ και το 58’, ωστόσο 
αμφότερες κατέληξαν σ την αγκαλιά 
του Χουτεσιώτη, όπως και το σουτ του 
Μάνταλου στο 53’.
Οι παίκτες του Μιλόγεβιτς διεύρυναν το 
προβάδισμά τους στο 62ο λεπτό. Ο Αρα-
ούχο κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του 
Μύγα, έπειτα από κάθετη μεταβίβαση 
του Τσούμπερ. Ο Αμραμπάτ μετέτρεψε σε 
γκολ το κερδισμένο πέναλτι του Αργεντι-
νού φορ, ψαρεύοντας τον Χουτεσιώτη.
Λίγα λεπτά μετά ο Τσούμπερ πέτυχε το 
παρθενικό του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ. 
Σε φάση διαρκείας στα καρέ του Ιωνικού, 
ο Μάνταλος έστρωσε στον Τσούμπερ και 
αυτός με καταπληκτικό σουτ, έστειλε την 
μπάλα στην κλειστή γωνία του Χουτεσι-
ώτη.
Στη συνέχεια έπεσε ο ρυθμός του παιχνι-
διού, ωστόσο η ΑΕΚ εξακολουθούσε να 
απειλεί την εστία του Χουτεσιώτη. Στο 84’ 
ο Λιβάι Γκαρσία έφτασε μια ανάσα από το 
να χρηστεί σκόρερ. Ο 24χρονος μεσοε-
πιθετικός επιχείρησε το σουτ με το αρι-
στερό και η μπάλα κατέληξε στο αριστερό 
κάθετο δοκάρι του Χουτεσιώτη.
Το 3-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύ-
ριγμα της λήξης, καθώς ούτε το σουτ που 
επιχείρησε ο Ανσαριφάρντ κατέληξε στα 
δίχτυα.

Μιλόγεβιτς: «Οι παίκτες μου εί-
ναι νικητές και έχουν ποιότητα»
Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς έπλεξε το εγκώ-
μιο των παικτών της ΑΕΚ μετά το άνετο 
3-0 επί του Ιωνικού στην πρεμιέρα της 
Super League Interwetten και ταυτόχρονα 
ζήτησε από όλους να έχουν ταπεινότητα 
και να συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά.
«Πάντα υπάρχουν θετικά και αρνητικά στο 
παιχνίδι. θέλαμε αυτή τη νίκη, για χίλιους 
λόγους. Αυτή η 11άδα κι αυτοί που έπαι-
ξαν μπορεί να μην έχουν ξαναπαίξει ποτέ 
μαζί. Θέλω να τους δώσω συγχαρητή-
ρια γιατί κάνουν μεγάλη προσπάθεια στις 
προπονήσεις. Έχουμε παίκτες με ποιό-
τητα. Εχουν πνεύμα νικητή. Προέρχονται 
από μεγάλες ομάδες. Εχουμε 24-25 ισάξι-
ους παίκτες στην προπόνηση.»

Παναθηναϊκός - Απόλλων Σμύρνης 4-0

Λάτιν πρεμιέρα με τεσσάρα 
και σόου από Βιτάλ - Καρλίτος

ΑΕΚ - Ιωνικός 3-0

Πρεμιέρα με τριάρα και λάμψη 
Τσούμπερ για την Ένωση

αθλητικά
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague InterWetten

Αποτελέσματα
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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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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! 

Η 
ήττα με το ευρύ 3-0 από την α-
κόμη πιο νεοσύστατη ομάδα του 
Ηρακλή έχει περισσότερη σημα-
σία σε ότι έχει να κάνει όχι τόσο 

με το σκορ αλλά με τον τρόπο και κυρίως 
με την αγωνιστική εικόνα που παρουσία-
σε η ομάδα
Ψυχρολουσία για τον κόσμο της Δόξας ήταν 
το φιλικό στη Μηχανιώνα. Χωρίς αποτέλε-
σμα που να πείθει, χάνεται η πίστωση χρό-
νου που έχει δοθεί στον Κατσαβάκη από 
τις 10 Ιουλίου που ήρθε στη Δράμα για τη 
δημιουργία μιας εντελώς νέας ομάδας.
Η ήττα με το ευρύ 3-0 από την ακόμη πιο 
νεοσύστατη ομάδα του Ηρακλή έχει περισ-
σότερη σημασία σε ότι έχει να κάνει όχι 
τόσο με το σκορ αλλά με τον τρόπο και 
κυρίως με την αγωνιστική εικόνα που 
παρουσίασε η ομάδα. Μετά από ένα πρώτο 
ημίχρονο όπου οι δραμινοί περίμεναν 
σίγουρα κάτι περισσότερο από αυτό που 
είδαν ήρθε η απογοητευτική εικόνα στο 
δεύτερο που έδειξε ότι η ομάδα έχει πολλά 
και πολύ σημαντικά προβλήματα.
Εμφανέστατες αδυναμίες που διακρίνονται 
και έχουν επισημανθεί κατ’ επανάληψη στα 
μέχρι τώρα φιλικά επιβεβαιώθηκαν και πάλι 
πιστοποιώντας την προβληματική αγωνι-
στική ταυτότητα της ομάδας.
Ο Κατσαβάκης είναι αναμενόμενο να θέλει 
να δικαιολογήσει αυτό το τόσο χαμηλής 
ποιότητας θέαμα που είδε ο κόσμος από 
την κερκίδα αλλά και από την διαδικτυακή 
μετάδοση με δικαιολογίες που στην ουσία 
είναι …μία από τα ίδια και αντιμετωπίζονται 
πλέον με επιφύλαξη.
Ακόμη και αυτά, τα μέχρι τώρα χαμηλής 
δυσκολίας φιλικά που δρομολογήθηκαν 
απέναντι σε ομάδες υποδεέστερων κατη-
γοριών ήταν αρκετά για να καταδείξουν τις 
αδυναμίες. Βγάζοντας έξω το παιχνίδι με τη 
Βέροια για την οποία είναι ευνόητο ότι ολο-
κληρώνοντας την προετοιμασία της και με 
το υλικό που διαθέτει θα είναι σαφέστατα 
πολύ πιο ανταγωνιστική, το παιχνίδι με 
τον Ηρακλή ήταν το μοναδικό σοβαρό τεστ 

ελέγχου της ομάδας.
Και δυστυχώς το αποτέλεσμα ήταν αποκαρ-
διωτικό…
-Όμως τα δεδομένα δυσκολεύουν ακόμη 
περισσότερο για τη Δόξα καθώς χθες η Επι-
τροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ πήρε την 
απόφαση να μην ισχύσει η προϋπόθεση της 
αδειοδότησης για τις ΠΑΕ που βρέθηκαν 
στην Super League 2 από τη Football League 
βάσει του νόμου Αυγενάκη. Δηλαδή εκεί-
νες που τερμάτισαν κάτω από τη 2η θέση 
στη Football League, αλλά λόγω της αναδι-
άρθρωσης θα παίξουν στη Super League 2.
Αυτό σημαίνει πως έως και τις 27 Σεπτεμ-
βρίου οι συγκεκριμένες ομάδες μπορούν 
να αποκτήσουν ποδοσφαιριστές ανεξαρ-
τήτου ηλικίας (όχι με περιορισμό έως 23 
ετών που έχει η Δόξα) και είναι οι Απόλ-
λων Πόντου, Πανσερραϊκός, Ολυμπιακός 
Βόλου, Πιερικός, Θεσπρωτός, Τρίγλια/ Ηρα-
κλής, Αλμωπός Αριδαίας στο βόριο όμιλο 
και Επισκοπή, Καλλιθέα, Αιγάλεω και Αστέ-
ρας Βλαχιώτη στο νότιο όμιλο.
Συνεπώς το αφήγημα περί «των άλλων 
που είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση 
από εμάς» μάλλον πάει …περί-
πατο !!! Γιατί οι άλλοι «αδύνα-
μοι» θα είναι σε πολύ καλύ-
τερη μοίρα από τη Δόξα 
αν αυτή δεν βελτιωθεί 
πραγματικά και άμεσα…
-Φυσικά όλα αυτά που 
αναφέρουμε αφορούν 
αποκλειστικά το αγω-
νιστικό κομμάτι και τα 
αποτελέσματα της δου-
λειάς Κατσαβάκη με τα 
όποια ελαφρυντικά περί 
χαμηλού μπάτζετ στο πλάνο 
των μεταγραφών.
Εκεί που είναι όλο το ενδιαφέρον την 
παρούσα φάση είναι το θέμα της αδειοδό-
τησης. Εκεί και σωστά είναι στραμμένη όλη 
η ενέργεια των διοικούντων. Εφόσον δεν 
υπάρξει θετική κατάληξη όλα όσα αφορούν 
το αγωνιστικό κομμάτι θα έχουν πολύ μικρή 
σημασία.
Εάν δεν καταφέρει ο Στράντζαλης και οι 
συνεργάτες του να εξασφαλίσουν την άδεια 
συμμετοχής στο πρωτάθλημα της SL2 τότε η 
καυτή πατάτα πάει πλέον στη διοίκηση της 
ερασιτεχνικής που θα κληθεί να επωμισθεί 
όλα τα βάρη που θα δημιουργηθούν στην 

Δόξα από τον υποβιβασμό και σίγουρα δεν 
είναι λίγα. Από τη συντήρηση του γηπέδου 
μέχρι το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας.
Οι εξελίξεις είναι συνεχόμενες, τα προβλή-
ματα που αναζητούν λύσεις είναι υπαρκτά 
και με βήμα- βήμα αντιμετώπιση πρέπει η 
ομάδα να κρτηθεί όρθια και αξιοπρεπή.

Μετακομίζει η Παναχαϊκή
Στο προπονητικό κέντρο «Αλ. Σπανός» στην 
Οβρυά μεταφέρεται η Παναχαϊκή.
Οι «κοκκινόμαυροι» θα προπονούνται εκεί 
έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες στο 
γήπεδο τους στην Αγυιά, οι οποίες αναμέ-
νεται να ξεκινήσουν άμεσα.
Την Πέμπτη (16/9) η Παναχαϊκή προπονή-
θηκε για τελευταία φορά στην Αγυιά και 
από την Παρασκευή (17/9) θα προπονείται 
στο «Αλ. Σπανός».

Τρίκαλα: Τα «κλειδιά» και επίση-
μα στον Καβακά!
Τα ηνία των Τρικάλων ανέλαβε και επίσημα 
ο Τιμόθεος Καβακάς.
Ο Έλληνας τεχνικός βρέθηκε στο γήπεδο 
του Πυργετού όπου είχε την πρώτη γνωρι-
μία με τους παίκτες και στη συνέχεια ανα-
κοινώθηκε από την ομάδα.
Η ανακοίνωση:
«Νέος τεχνικός του ΑΟΤ αναλαμβάνει ο 
Τιμόθεος Καβακάς.
Ο νέος coach γεννηθείς στις 13.12.1972 
έχει μακρά προϋπηρεσία σε ομάδες όπως 
Βέροια, Πλατάνια, ΑΕΛ, Κέρκυρα, Καλλονή, 
Παναχαϊκή, Λαμία, Παναργειακό, Χανιά, 
Ηρακλή Ψαχνών, Πανελευσινιακό, Αχαρνα-
ϊκό, Χαλκίδα, Ολυμπιακό Βόλου, Αστέρας 
Αμαλιάδας, Ρόδος, Αναγέννηση Γιαννιτσών, 
και Ιεράπετρα.
Έχει περάσει και στο παρελθόν από τον 
πάγκο του ΑΟΤ το 2013-2014.
Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε 
υγεία και πολλές επιτυχίες με τον ΑΟΤ».

Επίσημος ο Πέτρος Γιακουμάκης 
στη Βέροια

Η ομάδα της Ημαθίας ανακοίνωσε την 
απόκτηση του 29χρονου Κρητι-

κού επιθετικού.
Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ ΝΠΣ Βέροια ανα-
κοινώνει την απόκτηση 
του Πέτρου Γιακουμάκη.
Ο ποδοσφαιριστής γεν-
νήθηκε στις 3/7/1992 
στο Ηράκλειο Κρήτης και 

έκανε τα πρώτα του επαγ-
γελματικά βήματα στον 

Ατσαλένιο, με τον οποίο 
αγωνίστηκε για τρία χρόνια 

πριν πάρει μεταγραφή στον Λεβα-
δειακό το 2014. Με την ομάδα της Βοιω-

τίας αγωνίστηκε για πέντε σεζόν, ενώ από 
το 2019 ανήκε στον Ατρόμητο Αθηνών.
Ο 29χρονος επιθετικός μετράει συνο-
λικά 171 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της 
Superleague και το Κύπελλο Ελλάδος, έχο-
ντας σημειώσει 29 γκολ.
Ο Πέτρος Γιακουμάκης υπέγραψε συμβό-
λαιο συνεργασίας διάρκειας ενός έτους με 
τη Βασίλισσα του Βορρά.
Καλώς ήλθες Πέτρο!»

Δημητρίου: «Ο Πανσερραϊκός θα 

παίζει φέτος καλό ποδόσφαιρο»
Την πεποίθηση του ότι ο Πανσερραϊκός θα 
είναι φέτος στη Σούπερ Λιγκ 2 μια ανταγω-
νιστική ομάδα που θα παίζει καλό ποδό-
σφαιρο, εξέφρασε με συνέντευξη του στην 
ΕΡΤ Σερρών ο Κώστας Δημητρίου.
Ο 22χρονος αμυντικός των «λιονταριών» 
μίλησε για το φιλικό παιχνίδι κόντρα στην 
πρώην ομάδα του, τον ΠΑΟΚ και για την 
απόφαση του να επιστρέψει στην Ελλάδα 
από τη Ελβετία για να φορέσει τη φανέλα 
του Πανσερραϊκού.
-Για το φιλικό παιχνίδι κόντρα στη β ομάδα 
του ΠΑΟΚ (νίκη για τους Σερραίους με 3-1):
«Πραγματοποιήσαμε πολύ καλή εμφάνιση. 
Η ομάδα από παιχνίδι σε παιχνίδι πάει και 
καλύτερα και θα πηγαίνουμε και καλύτερα. 
Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τις εμφα-
νίσεις μας. Εννοείται πως ακόμα είναι αρχή, 
είμαστε οχτώ εβδομάδες μαζί και προπο-
νούμαστε»
-Για το πώς ένιωσε που αγωνίστηκε κόντρα 
στην πρώην ομάδα του:
«Πάντα είναι περίεργο συναίσθημα όταν 
γυρνάς στο «σπίτι» σου γιατί εκεί ανδρώ-
θηκα. Ήταν όμως όμορφο»
-Για το τι του είπε ο Πάμπλο Γκαρσία:
«Μου είπε ότι ο Πανσερραϊκός ήταν πολύ 
καλός στο παιχνίδι».
-Για την απόφαση του να επιστρέψει στην 
Ελλάδα και να αγωνιστεί στον Πανσερρα-
ϊκό:
«Είχα μια άσχημη εξέλιξη στο εξωτερικό. 
Ήταν περίεργα τα πράγματα για μένα. Δεν 
πήγαν όπως θα ήθελα κι ο μόνος τρόπος για 
να έβρισκα τον εαυτό μου ήταν να γυρίσω 
στην πατρίδα μου ώστε να είμαι καλά και 
ψυχολογικά και να μπορέσω να επιστρέψω 
εκεί που ήμουν. Όσο για τον Πανσερραϊκό, 
από την πρώτη στιγμή με αγκάλιασαν και 
όταν με προσέγγισαν ήταν πάρα πολύ επαγ-
γελματικό το όλο σκηνικό και δεν τον σκέ-
φτηκα ούτε μια μέρα να σας πω την αλή-
θεια».
-Για τις συνθήκες που συνάντησε στον Παν-
σερραϊκό:
«Οι συνθήκες στον Πανσερραϊκό είναι 
πάρα πολύ καλές. Δεν ήξερα καθόλου από 
Β εθνική Ελλάδος, δεν είχα ιδέα γιατί έφυγα 
πολύ μικρός και παλιοί συμπαίκτες μου μου 
έλεγαν ότι στη Β εθνική οι συνθήκες είναι 
τραγικές αλλά εδώ στον Πανσερραϊκό δεν 
είναι έτσι τα πράγματα. Ε
γώ τα βρήκα όλα εδώ πολύ καλύτερα. Η 
ομάδα είναι πολύ επαγγελματική. Οι προ-
πονήσεις μας είναι ο ίδιο κι έχουν πολύ 
καλό επίπεδο. 
Οπότε, πραγματικά δεν έχω κανένα παρά-
πονο. Βέβαια είναι και η ιστορία του συλ-
λόγου».
-Για τον προπονητή, τον Ζεράρ Σαραγόσα:
«Είναι πολύ καλός. Μέχρι στιγμής δεν υπάρ-
χει κανένα παράπονο από κανέναν παίκτη. 
Είναι πολύ δίκαιος και το σημαντικό είναι 
ότι παίζουμε ποδόσφαιρο. Από ότι ξέρω 
στη Β εθνική αυτό δεν το έχουν οι ομάδες. 
Είναι ένα πλάνο που πραγματικά αξίζει και 
βγαίνει και στο γήπεδο. Το σίγουρο είναι 
ότι η ομάδα μας θα είναι καλή και ανταγω-
νιστική».
-Για την επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα:
«Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν 
έχεις ανθρώπους που σε στηρίζουνε, αυτό 
σου δίνει κουράγιο, σου δίνει την δύναμη».
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Σ
ε ένα συγκλονιστικό ματς που κα-
θήλωσε το ποδοσφαιρικό κοι-
νό έχοντας δύο ανατροπές, η Λί-
βερπουλ επιβλήθηκε 3-2 της Μί-

λαν στο Άνφιλντ και άρχισε ιδανι-
κά την πορεία της στο φετινό 
Champions League. Το Άν-
φιλντ άνοιξε το βράδυ της 
Τετάρτης (15/9) τις πύλες 
του για να φιλοξενήσει ευ-
ρωπαϊκό ματς της Λίβερ-
πουλ με κόσμο στις εξέ-
δρες μετά από 552 ημέρες 
και αυτό κόντρα στην Μίλαν 
-η οποία έπαιξε για πρώτη φο-
ρά στην κορυφαία διασυλλογική δι-
οργάνωση μετά από 2.745 ημέρες- ήταν 
μία πραγματική διαφήμιση για τον βασι-
λιά των σπορ: το ποδόσφαιρο.
Οι δύο ομάδες, που μαζί μετρούν 13 
Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions 
League αναμετρήθηκαν μόλις για τρίτη 
φορά στην ιστορία τους και πρώτη σε 

ομίλους, μετά από τα ραντεβού τους 
στους τελικούς του 2005 και του 2007, 
και προσέφεραν ένα θεσπέσιο και χορ-

ταστικό ποδοσφαιρικό πιάτο σ το 
κοινό.

Το φινάλε βρήκε την Λίβερ-
πουλ να παίρνει τη νίκη με 
3-2 σε ένα ματς που είχε 
δύο ανατροπές (!), με 
τους κόκκινους να σκαρ-
φαλώνουν έ τσ ι με το 
καλημέρα στην κορυφή 

του 2ου ομίλου καθώς 
την  ίδια  ώρα η Ατ λ έ-

τικο κόλλησε στο 0-0 με την 
Πόρτο στην Μαδρίτη στο έτερο 

ματς του ομίλου.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Λίβερπουλ 
διεύρυνε σε 15 παιχνίδια το αήττητο σερί 
της σε όλες διοργανώσεις (12 νίκες - 3 
ισοπαλίες) ενώ η Μίλαν είχε να χάσει σε 
πρώτο παιχνίδι φάσης ομίλων από το 
μακρινό 1996 (2-3 από την Πόρτο).

Λίβερπουλ - Μίλαν 3-2: Ματσάρα στο 
Άνφιλντ και κόκκινη κυριαρχία με 
ανατροπή στην ανατροπή

Μπριζ - Παρί1-1: «χάλασαν» το 
ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Μέσι

Η 
Παρί Σεν Ζερμέν αν και προη-
γήθηκε της Μπριζ στην πρεμιέ-
ρα της φάσης των ομίλων του 
Champions League, οι Βέλγοι ι-

σοφάρισαν σε 1-1, με σε ένα ματς με γρήγο-
ρο ρυθμό και πολλές φάσεις. Οι γηπεδού-
χοι «χάλασαν» το ευρωπαϊκό ντεμπούτο 
του Λιονέλ Μέσι, με τον Αργεντινό σταρ να 
μην καταφέρνει να ανοίξει λογαριασμό για 
την Παρί, έχοντας μάλιστα ένα δοκάρι και 
ένα καλό σουτ.
Οι Παριζιάνοι ξεκίνησαν για πρώτη φορά 
με τη μαγική τριάδα τους. Ωστόσο, ούτε ο 
Νεϊμάρ, ούτε ο Εμπαπέ, αλλά ούτε ο Μέσι 
άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους. 
Αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 
των Βέλγων ήταν ο Αντέρ Ερέρα, ο οποίος 
μόλις στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης σκό-
ραρε για τέταρτη με τη φανέλα της Παρί. 
Έπειτα από τα δύο γκολ στο περασμένο 
ματς απέναντι στη Κλερμόν ο Ισπανός 
μετά από ασίστ του Κιλιάν Εμπαπέ έκανε με 
ωραίο γυριστό εντός της περιοχής το 0-1, 
δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του.
Δεν κράτησε για πολύ βέβαια η χαρά της 
γαλλικής ομάδας. Οι Βέλγοι απάντησαν 
άμεσα, με τον Βάνακεν να ισοφαρίζει σε 
1-1. λίγο αργότερα. Στο 27’ οι γηπεδούχοι 
αναπτύχθηκαν ωραία από τα αριστερά, ο 
Λανγκ έκανε τη σέντρα και ο Βάνακεν που 
βρισκόταν σε θέση βολής σούταρε για να 

φέρει το ματς στα ίσα.
Λίγο έλειψε ωστόσο, να πάρει ξανά το προ-
βάδισμα η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσε-
τίνο, με τον Μέσι να πλασάρει στη γωνία 
του Μινιολέ στο 29’, αλλά την μπάλα να μην 
του κάνει τη χάρη και να καταλήγει στο δεξί 
δοκάρι, καθυστερώντας έτσι τον Αργεντινό 
από το να ανοίξει τον λογαριασμό του με τη 
νέα του ομάδα.
Η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε στο 
δεύτερο μέρος. Οι Βέλγοι συνέχιζαν τα πιέ-
ζουν την Παρί, έχοντας μάλιστα δύο καλές 
στιγμές στο 48’ και 49’ με τους Λανγκ και 
Σόουα. Σημαντικές ευκαιρίες είχε και η 
ομάδα του Παρισιού, με τον Pulga μάλιστα 
να φτάνει για ακόμα μία φορά κοντά στο 
γκολ στο 70’, αλλά τον Μινιολέ να του βάζει 
ξανά «φρένο». 
Ο Μέσι συνεργάστηκε άψογα με τον Νει-
μάρ, έκανε το σουτ, όμως ο Βέλγος γκολκί-
περ απέκρουσε την μπάλα διατηρώντας το 
1-1 στο ματς.
Στο 81’ οι Παριζιάνοι είχαν την ευκαιρία 
να κάνουν την ανατροπή με τον Ικάρντι να 
είναι αφύλαχτος στο δεξί δοκάρι του Μιλι-
ονέ και να επιχειρεί να στείλει την μπάλα 
με τακουνάκι στα δίχτυα, ωστόσο η μπάλα 
κατέληξε άουτ. 
Το 1-1 έμεινε μέχρι το φινάλε του αγώνα και 
την Μπριζ να παίρνει έναν πολύτιμο βαθμό 
απέναντι στην πανίσχυρη Παρί. Μπαρτσελόνα - Μπάγερν 0-3: 

Λεβαντόβσκι και Μίλερ ξύπνησαν 
άσχημες μνήμες στους Καταλανούς

Β
ραδινός περίπατος σ το Καμπ 
Νόου! Η Μπάγερν κατέβηκε 
στην ευρωπαϊκό ντέρμπι με την 
Μπαρτσελόνα με τον αέρα του 

ξεκάθαρου φαβορί και το απέδειξε μέ-
χρι κεραίας, καθώς χωρίς να φορτσάρει 
ιδιαίτερα έφτασε σε ένα άνετο 3-0 επί 
των Καταλανών στην πρεμιέρα της φάσης 
των ομίλων του Champions League (18η 
διαδοχική νίκη της στο πρώτο της παι-
χνίδι σε φάση ομίλων, με την τελευταία 
φορά που δεν νίκησε να καταγράφεται 
το 2002).
Ο Τόμας Μίλερ άνοιξε το δρόμο για τη 
νίκη με γκολ στο 34’ και ο Ρόμπερτ Λεβα-
ντόβσκι πήρε τη σκυτάλη στο δεύτερο 
ημίχρονο, για να σκοράρει δις στο 56’ 
και στο 85’ και να στείλει μήνυμα στους 
μπλαουγκράνα του Κούμαν πως η μετα-
βατική εποχή μετά την αποχώρηση του 
Μέσι θα είναι δύσκολη για αυτούς.
Αυτή μάλιστα ήταν η πρώτη αναμέτρηση 

των δύο ομάδων μετά τον θρίαμβο των 
Βαυαρών με 8-2 στον νοκ-άουτ προημι-
τελικό του Champions League τη σεζόν 
2019-2020 (το φινάλε είχε βρει την Μπά-
γερν να κατακτά το τρόπαιο), με τους Γερ-
μανούς να... ξανάρχονται και να μοιρά-
ζουν εκ νέου άσχημες αναμνήσεις στους 
Καταλανούς.

Ίντερ - Ρεάλ 0-1: Καμαβινγκά και 
Ροντρίγκο έσωσαν την Ρεάλ στο 89’

Η 
Ρεάλ πήρε τεράστια εκτός 
έδρας νίκη επί της Ίντερ στην 
πρεμιέρα της φάσης των ομί-
λων του Champions League, 

με τον Ροντρίγκο να γράφει το 1-0 για 
τους μερένγκες στο 89ο λεπτό μετά 
από ασίστ του Καμαβινγκά.
Το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι του 4ου 
ομίλου του Champions League, ανά-
μεσα σε Ίντερ και Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν 
σε ισορροπία για 88 λεπτά όμως στο 
φινάλε βάφτηκε λευκό.
Γι αυτό φρόντισε μία εξαιρετική συνερ-
γασία των παικτών του Κάρλο Αντσε-
λότι, με τον Καμαβινγκά να σερβίρει 
υπέροχα στον Ροντρίγκο και τον Βρα-
ζιλιάνο να νικάει τον Χαντάνοβιτ ς με 
εξαιρετ ικό από το ύψος της μεγάλης 
περιοχής για να γράψει το 1-0 για τους 
Μαδριλένους στο 89ο λεπτό που έμεινε 
μέχρι το φινάλε.
Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως η 

Ρεάλ έφτασε τις 13 νίκες στα 14 τελευ-
ταία παιχνίδια της απέναντι σε ιταλικές 
ομάδες, με την Ίντερ από την πλευρά 
της να γνωρίζει την ήτ τα σ το πρώτο 
παιχνίδι της σε ομίλους μετά από δέκα 
χρόνια (ήταν τη σεζόν 2011-12 που 
έχασε από την Τράμπζονσπορ αλλά 
πέρασε στην επόμενη φάση).
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Η επιστροφή της Ανόρθωσης σε όμιλο ευρωπαϊκής διορ-
γάνωσης, δεν θύμισε σε τ ίποτα την προ 13ετίας ισ τορική 
ισοπαλία (0-0) σ τη Βρέμη κόντρα στη Βέρντερ. 
Η προσφυγική ομάδα ήταν κατώτερη των περιστάσεων πιο 
κάτω από την Παρτίζαν, η οποία επικράτησε με 2-0 για την 
πρεμιέρα των ομίλων του Κόνφερενς Λιγκ στο ΓΣΠ. Σκό-

ρερ για τους Σέρβους οι Μένινγκ (42’) και Γκόμες (68’).
Η ομάδα της Αμμοχώστου υπέκυψε στην ανωτερότητα των Σέρ-
βων, που ήταν στιγμές που έμοιαζαν να είναι «τουλάχιστον δύο 
ταχύτητες» πιο πάνω, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. 
Η Παρτίζαν επιβεβαίωσε την εξαιρετική φόρμα στην οποία βρί-
σκεται και την εξαιρετική περίοδο που διανύουν μετρώντας το 
απόλυτο των επτά νικών στο σερβικό πρωτάθλημα.
Πλέον μετά το αποψινό αρνητ ικό αποτέλεσμα οι πιθανότητες 
της Ανόρθωσης για πρόκριση στην επόμενη φάση μειώνονται 
αισθητά, αφού θυμίζουμε από τον κάθε όμιλο εξασφαλίζει πρό-
κριση γ ια τη συνέχεια μόνο η ομάδα που θα τερματίσει σ την 
πρώτη θέση της βαθμολογίας. Στη δεύτερη δίνεται η δυνατότητα 
να διεκδικήσει την πρόκριση σε διπλούς αγώνες με ομάδα που 
τερμάτισε στην 3η θέση του ομίλου στο Γιουρόπα Λιγκ.
Για τη δεύτερη αγωνιστική οι κυανόλευκοι θα αντιμετωπίσουν 
τη Γάνδη στο Βέλγιο, σ τις 30 Σεπτεμβρίου (19:45).

Το ματς
Φουριόζα μπήκε σ το παιχν ίδι η Ανόρθωση. Η προσφυγ ική 
ομάδα είχε στον έλεγχο της την κατοχή της μπάλας και προσπά-
θησε να επιβάλει τον ρυθμό της στο ξεκίνημα. 
Οι φιλοξενούμενοι σ ταδιακά ανέβασαν και αυτοί τον ρυθμό 
τους. Ήταν μάλιστα αυτοί που βρήκαν τις ευκαιρίες, αρχικά στο 
15’ με τον Λόρια να λέει «όχι» στον Σκέκιτ ς και σ το 36’ ο ίδιος 
να στέλνει με κεφαλιά την μπάλα στα δοκάρι.
Μοναδική ουσιασ τ ική απειλή της προσφυγικής ομάδας προς 
την εστία του Πόποβιτ ς, ήταν η καλή απευθείας πολύ μακρινή 
εκτέλεση φάουλ του Χρισ τοδουλόπουλου, την οποία απομά-
κρυνε με δυσκολία ο τερματοφύλακας της Παρτίζαν.
Λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους (42’) η 
ομάδα της Αμμοχώστου «πλήρωσε» μια από τις αργές επιστρο-
φές της στην άμυνα.
 Η σερβική ομάδα «ξεδιπλώθηκε» γρήγορα στην αντεπίθεση. Ο 
Μάρκοβιτ ς βρέθηκε απέναντι από τον Λόρια και έκανε το σουτ, 
το οποίο απέκρουσε ασταθώς ο Γεωργιανός. Ο Μένινγκ πήρε το 
ριμπάουντ και από κοντά είχε εύκολο έργο να στείλει την μπάλα 
στα δίκτυα και να ανοίξει το σκόρ.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Ανόρθωση το προσπάθησε, ανέβασε 
ρυθμό και βρήκε τις δικές της καλές ευκαιρίες. 
Η είσοδος του Ντέλετιτ ς της έδωσε επιθετική ζωντάνια, αφού ο 
Σέρβος ήταν αυτός που απείλησε σε 2-3 περιπτώσεις και γενι-
κότερα είχε διάθεση να δημιουργήσει προβλήματα στους φιλο-
ξενούμενους.
Ξανά όμως οι κυανόλευκοι «πλήρωσαν» τα κενά σ την άμυνα 
τους. Στο 68’ ο Ρικάρντο Γκόμες έγινε κάτοχος της μπάλας στην 
περιοχή, ο οποίος γύρισε με άνεση και… υπό το βλέμμα του 
Ρισβάνη, και με πολύ δυνατό σουτ νίκησε τον Λόρια. 
Ο επιθετικός από το Πράσινο Ακρωτήρι έγραψε το 2-0 και ουσι-
ασ τ ικά τελείωσε το ματ ς, αφού η Ανόρθωση δεν μπόρεσε να 
βγάλει αντίδραση έκτοτε.

Με εκτός έδρας ισοπαλία, όπως και στην 
παρθενική της εμφάνιση σε αγώνα ομίλων 
ευρωπαϊκής διοργάνωσης κόντρα στον ΠΑΟΚ (1-
1) την περσινή σεζόν, άρχισε το οδοιπορικό της 
στους ομίλους του Κόνφερενς Λιγκ η Ομόνοια.

Ο
ι πρωταθλητές Κύπρου αναδείχθηκαν ι-
σόπαλοι 0-0 με την Καϊράτ στο Αλμάτι του 
Καζακστάν και δικαιούνται να ατενίζουν με 
αισιοδοξία το μέλλον τους στη νεοσύστα-

τη διοργάνωση. 18 χρόνια μετά τη νίκη με 2-1 επί της 
Ίρτις Πάβλονταρ (με γκολ των Ράουφμαν και Νικόλα 
Γεωργίου) για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Τσά-
μπιονς Λιγκ το «τριφύλλι» επέστρεψε στο Καζακστάν 
και πήρε τον πρώτο της βαθμό στον 8ο όμιλο του Κό-
νφερενς Λιγκ.
Η Ομόνοια επιστρέφει στην Κύπρο έχοντας στις απο-
σκευές της και €166.000 (μπόνους ισοπαλίας) όμως θα 
μπορούσε κάλλιστα να είχε κερδίσει. Η Καϊράτ σε καμία 
περίπτωση δεν ήταν φόβητρο, αντιθέτως ήταν στα μέτρα 
των πρασίνων που έφτιαξαν αρκετές ευκαιρίες, όμως 
εμφάνισαν και πάλι πρόβλημα δυστοκίας.
Η επιλογή του Χένινγκ Μπεργκ να παρατάξει την ομάδα 
του με τριάδα στην άμυνα και τους Ψάλτη – Λέσγι-
ακς σε ρόλο φουλ – μπακ συνδυάστηκε 
με την πρώτη απαραβίαστη εστία της 
Ομόνοιας σε εκτός έδρας ευρωπα-
ϊκό παιχνίδι τη φετινή σεζόν και 
μόλις δεύτερη συνολικά.

Το ματς
Γρήγορος ρυθμός και 16 τελικές 
προσπάθειες μπροστά στις δύο 
εστίες αλλά δίχως γκολ ήταν το 
σκηνικό στο πρώτο ημίχρονο. Η 
Καϊράτ άρχισε με διάθεση να πιέσει 
την Ομόνοια και στο πρώτο τέταρτο της 
αναμέτρησης είχε την πρωτοβουλία των 
κινήσεων και απείλησε την εστία του Φαμπιάνο. 
Στο 10’ οι Καζάκοι είχαν δοκάρι με κεφαλιά του Καντέ και 
αφού ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας άγγιξε με τα ακρο-
δάχτυλα την μπάλα, ενώ στο 13’ και πάλι ο πρώην άσος 
της ΑΕΚ Λάρνακας με δυνατό σουτ στη κίνηση δεν βρήκε 
στόχο για εκατοστά.
Μετά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο οι πρωταθλητές Κύπρου 
κέρδισαν μέτρα στο γήπεδο, πήραν την κατοχή της μπά-
λας και με κινητήριο μοχλό τον ορεξάτο Γιάν Λέτσιακς 
έφτασαν αρκετές φορές κοντά στο γκολ. Ο Ψάλτης σε δύο 
περιπτώσεις (17’ και 21’) παραλίγο να δώσει προβάδισμα 
στην Ομόνοια, ενώ τα σουτ των Παπουλή (30’) και Μπα-
σιρού (32’) δεν βρήκαν στόχο.
Εννέα τελικές προσπάθειες κατέγραψε η στατική της 

ΟΥΕΦΑ για την Καϊράτ (δύο στον στόχο) και εφτά για την 
Ομόνοια (τρεις στον στόχο). Το ποσοστό κατοχής της μπά-
λας ήταν συντριπτικά υπέρ της Ομόνοιας, με 63% έναντι 
37% των γηπεδούχων.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, οι 
φάσεις που καταγράφηκαν ήταν πολύ λιγότερες, όμως 
και πάλι υπήρχαν οι ευκαιρίες και οι προϋποθέσεις για να 
σκοράρει η Ομόνοια. Στο 67’ ο Λοΐζου άδειασε τον προ-
σωπικό του αντίπαλο μέσα στην περιοχή της Καϊράτ με 
μια εκπληκτική ντρίμπλα βρέθηκε σε θέση βολής, όμως 
το σουτ του ήταν πάνω στον Ποκατίλοφ. Λίγο ενωρίτερα, 
στο 61’ ο Φαμπιάνο έκανε σωτήρια απόκρουση σε τετ α 
τετ με τον Βάγκνερ Λαβ.

Μπεργκ: «Είμαι περισσότερος χαρούμε-
νος παρά λυπήμενος»
Περισσότερο χαρούμενος παρά λύπημενος δήλωσε 
ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ μετά 
την εκτός έδρας ισοπαλία (0-0) κόντρα στην Καϊράτ 
Αλμάτι για την πρεμιέρα των ομίλων του Κόνφερενς 
Λιγκ.
Όσα δήλωσε ο Χένινγκ Μπεργκ:
Αρχικά είπε: «Ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς, ήμα-

σταν εντάξει. Είχαμε καλό έλεγχο ανα-
σταλτικά και μπορέσαμε να φτιά-

ξουμε κάποιες μεγάλες ευκαι-
ρίες. Θα ήταν ωραίο να σκο-

ράρουμε. Αυτό είναι το 
επόμενο βήμα για εμάς, 
να μπορέσουμε να κερδί-
ζουμε παιχνίδια σαν αυτό. 
Αλλά είμαι ευχαριστημέ-
νος με την προσπάθεια, την 

εμφάνιση και τη νοοτροπία 
των παικτών μας».

Για το αν τον ικανοποιεί το απο-
τέλεσμα: «Είμαι περισσότερο 

χαρούμενος παρά λυπημένος. Είναι 
καλό αποτέλεσμα. Επίσης είχαμε νέους παί-

κτες σήμερα στην αρχική ενδεκάδα. Ο Ατιέμγουεν 
ξεκίνησε για πρώτη φορά, βγήκε μόνο επειδή δεν 
είναι έτοιμος ακόμη να παίξει περισσότερο και δεν 
θέλαμε να ρισκάρουμε. Ήταν πολύ σημαντικό για 
αυτόν να ξεκινήσει και τα πήγε καλά. Ο Ζαχαρίου 
μπήκε και ήταν καλό για αυτόν. Ο Κακουλλής έπαιξε 
90′ και ήταν απειλή, με λίγη περισσότερη εμπειρία 
μπορούσε να είχε περισσότερες ευκαιρίες και ίσως 
να σκοράρει». Για το παιχνίδι στο ΓΣΠ και το ότι η 
Ομόνοια θα έχει τους οπαδούς της: «Πάντα είμαστε 
χαρούμενοι να έχουμε τους οπαδούς μας. Δίνουν 
στους παίκτες ενέργεια, αδρεναλίνη και αυτοπεποί-
θηση. Ανυπομονούμε».

Καϊράτ – Ομόνοια 0-0: Αλμάτι όπως 
Θεσσαλονίκη

Ανόρθωση – Παρτίζαν 0-2: 
Δύο ταχύτητες πιο κάτω…
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Θρήνος στο Μπάσκετ: Πέθανε ο 
Ντούσαν Ίβκοβιτς σε ηλικία 78 ετών

Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ, καθώς ο θρυλικός προπονητής, Ντούσαν Ίβκοβιτς, 
πέθανε σε ηλικία 78 ετών, σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου, εξαιτίας προβλήματος 
στους πνεύμονες.
Το παγκόσμιο μπάσκετ θρηνεί. Ο σπουδαίος Ντού-
σαν Ίβκοβιτς, ένας από τους μεγαλύτερους Ευρω-
παίους προπονητές της ιστορίας, απεβίωσε σε 
ηλικία 78 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μυθική 
καριέρα στους πάγκους, συνδέοντας τ’ όνομά του 
με αναρίθμητες επιτυχίες. Ο Σέρβος νοσηλευόταν 
τις τελευταίες μέρες στην εντατική νοσοκομείου του 
Βελιγραδίου με υγρό στον πνεύμονα, ενώ αντιμετώ-
πιζε και χρόνια προβλήματα με την καρδιά του.
Ο Ίβκοβιτς, ο οποίος γεννήθηκε στο Βελιγράδι 
στις 29 Οκτωβρίου 1943, είχε καθίσει στον πάγκο 
του Άρη (1980-1982), του ΠΑΟΚ (1991-1993), του 
Πανιωνίου (1994-1996), του Ολυμπιακού (1996-
1999 και 2010-2012) και της ΑΕΚ (1999-2001), οδη-
γώντας μάλιστα τους ερυθρόλευκους δύο φορές 
στην κορυφή της Ευρώπης, το 1997 και το 2012. Στο 
πλούσιο παλμαρέ του, είχε μεταξύ άλλων τρία πρω-
ταθλήματα Ελλάδας και τέσσερα Κύπελλα.
Με την πρώην ενωμένη Γιουγκοσλαβία είχε κατα-
κτήσει το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988, 
το χρυσό μετάλλιο στο Παγκό-
σμιο της Αργεντινής το 1990, 
καθώς επίσης και το χρυσό 
μετάλλιο στα Ευρωμπά-
σκετ το 1989 και το 1991. 
Μετέπειτα, με την εθνική 
Σερβίας πήρε το χρυσό 
στο Ευρωμπάσκετ του 
1995 και το ασημένιο 
στην Πολωνία το 2009. 
Είχε και ένα χρυσό στην 
Πανεπιστημιάδα.
Ο Ολυμπιακός αποχαιρέ-
τησε τον Ντούσαν Ίβκοβιτς, 
μία θρυλική μορφή του μπά-
σκετ και έναν άνθρωπο που οδή-
γησε την ομάδα στις επιτυχίες. Ο Ίβκο-
βιτς οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» δύο 
φορές στην κορυφή της Ευρώπης το 1997 στη Ρώμη 
και το 2012 στην Κωνσταντινούπολη ενώ κάθισε 
στον πάγκο της ομάδας του Πειραιά από το 1996-
1999 και από το 2010 μέχρι το 2012.
«Η ερυθρόλευκη οικογένεια είναι συντετριμμένη. Ο 
μεγαλύτερος προπονητής του Ολυμπιακού και ένας 
από τους κορυφαίους στην Ευρώπη, ο τεράστιος 
Ντούσαν Ίβκοβιτς δεν είναι πια κοντά μας.
Ο Ντούντα του Θρύλου έκανε το μεγάλο ταξίδι και 
άφησε πίσω του ένα τεράστιο κενό. Τέτοιες ώρες 
τα λόγια είναι φτωχά…Η σκέψη μας είναι με την 
οικογένειά του. Δάσκαλε σε ευχαριστούμε για όσα 
μας πρόσφερες. Θα σε θυμόμαστε για πάντα. Καλό 
ταξίδι Θρυλικέ Ντούντα…»
Ο Βασίλης Σπανούλης αποχαιρέτησε με ένα συγκλο-

νιστικό μήνυμα τον Ντούσαν Ίβκοβιτς. Ο μεγάλος 
αρχηγός του Ολυμπιακού, ο οποίος στις 26 Ιουνίου, 
έβαλε τίτλους τέλους στη μεγαλειώδη καριέρα του, 
είπε το δικό του ξεχωριστό αντίο στον Ντούντα που 
έφυγε από τη ζωή στα 78 του χρόνια σε νοσοκομείο 
του Βελιγραδίου, τονίζοντας πως είναι συντετριμ-
μένος.
«Α ρε Ντουντα ΔΑΣΚΑΛΕ,ΗΓΕΤΗ,ΑΡΧΟΝΤΑ!!! Οι 
λεξεις ειναι μικρες,λιγες,μπροστα στο μεγαλειο 
σου.. Σε ευχαριστω για οσα μου διδαξες.. Σε ευχα-
ριστω που υπηρξες μεντορας μου και ησουν παντα 
διπλα μου! Ησουν το ιδιο το μπασκετ ! Ειμαι συντε-
τριμμενος».
Μετά την ΚΑΕ Ολυμπιακός, ήταν η σειρά των Πανα-
γιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου να αποχαιρετή-
σουν τον Ντούσαν Ίβκοβιτς. Ο κορυφαίος προπο-
νητής στην ιστορία του τμήματος μπάσκετ του συλ-
λόγου, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της 
Πέμπτης 16 Σεπτεμβρίου, με τους διοικητικούς ηγέ-

τες των ερυθρολεύκων να δηλώνουν ευγνώμο-
νες για όσα προσέφερε στην ομάδα.

Αναλυτικά η δήλωση των Παναγιώτη 
και Γιώργου Αγγελόπουλου:

«Σήμερα θρηνούμε για τον ανε-
πανάληπτο Nτούσαν Ιβκοβιτς. 
Για τον δάσκαλο, τον σοφό, 
τον νικητή, τον οικουμενικό. 
Για την πατρική φιγούρα 
ολόκληρης της οικογένειας 
του Ολυμπιακού, που μέσα 
στο βιβλίο της ιστορίας του, 
υπήρξε μια από τους πιο 

φωτεινές, τ ις πιο αληθινές 
προσωπικότητες.

Για τον άνθρωπο που ένωσε δύο 
γενιές με δάκρυα χαράς και σφυρη-

λάτησε όσο κανείς το μέταλλο της ερυ-
θρόλευκης φανέλας. Με απλότητα, πάθος 

και αξιομνημόνευτη ηρεμία, όπως οι πραγματικά 
μεγάλοι.
Ήταν στη Ρώμη, 24 χρόνια πριν, που ως φίλαθλοι 
στις εξέδρες τον είδαμε να οδηγεί τον Ολυμπιακό 
στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού στέμματος.
Ήταν στον τελικό της Κωνσταντινούπολης το 2012, 
όταν υπό τη δική του εμπνευσμένη καθοδήγηση, 
κάναμε ξανά τον Ολυμπιακό Βασιλιά της Ευρώπης 
και λίγες μέρες μετά ολοκληρώσαμε την ανεπανάλη-
πτη επιτυχία με την κατάκτηση του πρωταθλήματος 
Ελλάδας ύστερα από 15 χρόνια.
Μαζί σου ζήσαμε μαγικές στιγμές που ξεπέρασαν 
τα όνειρά μας.
Αγαπημένε μας Ντούντα, η παρακαταθήκη σου θα 
μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα των χρόνων.
Για πάντα ευγνώμονες»

Ηρακλής-Άρης 82-91: 
Φουλ επίθεση από τους 
κίτρινους στο Ιβανώφειο

Οι Κάουαν και Χάνλαν φαίνεται 
ότι θα ‘ναι οι δύο παίκτες που θα 
κουβαλήσουν επιθετικά τον Άρη 
στη δεύτερη θητεία του Γιάννη 
Καστρίτη.
Οι δύο Αμερικανοί πέτυχαν τους 
42 από τους 91 πόντους των «κίτρι-
νων» και ηγήθηκαν ξανλα της φιλι-
κής επικράτησης (91-82) επί του 
Ηρακλή στο Ιβανώφειο.
Ο Άρης είχε σταθερά το προβάδι-
σμα από τη δεύτερη περίοδο και 
βρίσκονται με συνέπεια τον δρόμο 
προς το αντίπαλο καλάθι κατάφερε 
να φτάσει σε μια νίκη γοήτρου που 
ταυτόχρονα αποτύπωσε την αγω-
νιστική κατεύθυνση που επιθυμεί 
να δώσει ο κόουτς Καστρίτης στο 
σύνολό του.

Προμηθέας Πάτρας - ΠΑΟΚ 
86-94: Λαβ και ΝτιΛέο τιμώ-
ρησαν τους Πατρινούς
Σε ένα φιλικό με αέρα Basket 
League, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 
του Προμηθέα Πάτρας με 94-86 
στο πλαίσιο του τουρνουά «Επι-
στροφή στα γήπεδα». Οι δύο ομά-
δες κοντραρίστηκαν σε ένα δυνατό 
ματς που έδωσε τη δυνατότητα 
στους δύο προπονητές να βγάλουν 
χρήσιμα συμπεράσματα εν όψει της 
νέας αγωνιστικής σεζόν.
Οι Θεσσαλονικείς είχαν τον έλεγχο 
του ματς και στα τέσσερα δεκάλε-
πτα, ωστόσο οι Πατρινοί προσπά-
θησαν να βγάλουν αντίδραση και 
να ανατρέψουν της εις βάρος τους 
κατάσταση. Πρώτοι σκόρερ για την 
ομάδα του Λυκογιάννη ήταν ο Ντι-
Λέο και ο Λαβ με 18 πόντους και 
εξαιρετική εμφάνιση ενώ για τον 
Προμηθέα ξεχώρισε ο Χαντ εξίσου 
με 18 πόντους.

Λαύριο - Ζενίτ 51-79: Επιβε-
βαίωσαν την ανωτερότητά 
τους οι Ρώσοι και αποχαιρέ-
τησαν με νίκη το τουρνουά 
της Κύπρου
Με νίκη ολοκλήρωσε την παρου-
σία της στο τουρνουά της Κύπρου η 
Ζενίτ καθώς επικράτησαν του Λαυ-
ρίου με 79-51 στο τουρνουά «Νεό-
φυτος Χανδριώτης». Οι Ρώσοι επι-
βεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί 

που είχαν εξ αρχής στο ματς και μία 
μέρα μετά από την ήττα τους απένα-
ντι στον Ολυμπιακό, πήραν εύκολα 
τη νίκη και έκλεισαν με θετικό πρό-
σημο τη παρουσία τους στο τουρ-
νουά.
Από την άλλη οι παίκτες του Σερέλη 
φάνηκαν ανταγωνιστικοί μόνο στο 
πρώτο δεκάλεπτο όταν και το έκλει-
σαν με 21-15, ωστόσο η συνέχεια 
ανήκε ξεκάθαρα στους παίκτες του 
Πασκουάλ με με ένα επιμέρους 
σκορ 26-7 πήγαν στα αποδυτήρια 
προηγούμενοι. Πρώτος σκόρερ 
για τη Ζενίτ ήταν ο Καράσεφ με 11 
πόντους ενώ οι Πόυθρες,, Μίκι και 
Φράνκαμπ είχαν από 10. Για το Λάυ-
ριο ξεχώρισε ο Λιούις με 10 πόντους 
με τον Τάισον Κάρτερ να έχει 9.
Παναθηναϊκός - Βίρτους 
Μπολόνια 112-111: Φιλική νίκη 
στη β’ παράταση με 41 πόντους 
του Παπαπέτρου και καλάθι 
στα 2.9’’
Το παιχνίδι με τη Βίρτους Μπολόνια 
στο Audi Dome ήταν μεν φιλικό, από 
την άλλη όμως ουδείς στον Πανα-
θηναϊκό ΟΠΑΠ το αντιμετώπισε ως 
τέτοιο. Μία μέρα μετά τη συντριβή 
από τον Ερυθρό Αστέρα, οι παίκτες 
του Δημήτρη Πρίφτη μπήκαν στο 
παρκέ αποφασισμένοι να «σβή-
σουν» όσα (δεν) έκαναν απέναντι 
στους ερυθρόλευκους και παίζο-
ντας στα «κόκκινα» σχεδόν σε όλη 
τη διάρκεια του αγώνα, πήραν τη 
νίκη απέναντι στην ιταλική ομάδα 
στη δεύτερη παράταση (112-111).
Το τριφύλλι είχε ξανά ένα μεγάλο 
μπλακ άουτ (στο τέταρτο δεκάλε-
πτο), το οποίο είχε ως αποτέλεσμα 
το +12 (73-61) του 31ου λεπτού 
να γίνει -6 (84-90) με 1’04’’ για το 
φινάλε. Δύο ελληνικά τρίποντα (από 
Ιωάννη Παπαπέτρου και Λεωνίδα 
Κασελάκη) κι ένα εντυπωσιακό 
μπλοκ του Τζεχάιβ Φλόιντ στον Κάιλ 
Γουίμς έστειλαν όμως τον αγώνα 
στην παράταση.
Εκεί, ο αρχηγός του τριφυλλιού 
μίλησε εις διπλούν. Αρχικά με το 
πολύ δύσκολο καλάθι που πέτυχε 
και έστειλε τον αγώνα σε δεύτερη 
παράταση, κι εν συνεχεία με νέο 
δίποντο (στα 2.9’’ για το τέλος) για να 
δώσει τη νίκη στο τριφύλλι.
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