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ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ: ΘΥΜΗΣΟΥ ΑΥΤΟΥΣ 
ΠΟΥ ΞΕΧΝΟΥΝ… ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ…

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Άλλη μία εβδομάδα παρεΐτσα (δόξα τω 

Θεώ) να τα λέμε και να ενημερωνόμαστε κι 
εμείς από εσάς με ότι γίνεται γύρω μας και 
τελικά να σας ενημερώνουμε εμείς, η όμορφη 
δημοσιογραφική παρέα της Hellas News, με τις 
κυριότερες ειδήσεις 
από την παροικία 
μας μέχρι εκεί 
που μπορούμε να 
φτάσουμε για να 
βρούμε θέματα 
που νομίζουμε ότι 
μπορούν να σας 
ενημερώσουν.
Μου αρέσει 
κάθε ημέρα που 
παρακολουθώ την 
επικαιρότητα να 
βρίσκω ειδήσεις 
που έχουν 
«συγγένεια» με την 
καθημερινότητα 
πολλών 
οικογενειών που περνάνε δύσκολες στιγμές από 
παθήσεις ανίατες, που πραγματικά συγκλονίζουν 
και σου φέρνουν δάκρυα στα μάτια. Δεν 
μπορούμε, επειδή είμαστε εφημερίδα κι εγώ 
είμαι 23 χρόνια σε αυτό το λειτούργημα, να 
είμαστε «τραλαλά» και να ξεχνάμε τη δύσκολη 
καθημερινότητα συμπατριωτών μας κι όχι μόνο 
που μπορεί να περνούν αυτοί κι οι οικογένειες 
τους.
21 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, επέτειος μιας μάστιγας 
που είσαι ζωντανός-νεκρός και γύρω σου έχεις 
αγαπημένους σου ανθρώπους που υποφέρουν 
περισσότερο από τον ασθενή με άνοια, γιατί δεν 
μπορούν να τον αφήσουν στο έλεος του Θεού.
Λόγω της δουλειάς μου κι εδώ στον Καναδά 
και στην Αμερική συνάντησα δεκάδες 

τέτοιες περιπτώσεις και συγκλονίστηκα από 
την καθημερινή φροντίδα ανθρώπων που 
εγκατέλειψαν καριέρες, δουλειές, τα πάντα κι 
αφοσιώθηκαν στην καθημερινή φροντίδα του 
αγαπημένου τους προσώπου, που χωρίς αυτούς 
δεν θα μπορούσαν να επιζήσουν για πολύ.
Προσωπικά γνώρισα κι είδα ανθρώπινες τέτοιες 

ιστορίες που θα 
μπορούσα μα γεμίσω 
σελίδες. Προτροπή 
μου, λοιπόν, είναι 
η συμπαράσταση 
και η παρηγοριά 
σε ανθρώπους που 
περνούν τέτοιες 
δοκιμασίες κι όταν 
λέω συμπαράσταση 
εννοώ φυσικά τις 
ηρωικές οικογένειες 
τους και τα 
αγαπημένα τους 
πρόσωπα.
Με αυτό το κοινωνικό 
θέμα ήθελα να 
ασχοληθώ σήμερα, 

γιατί η ανθρωπιά πρέπει να υπάρχει πάντοτε 
στην καθημερινότητα μας και αυτό προέρχεται 
από τη λέξη «άνθρωπος». 
Να είστε πάντα καλά! Την άλλη εβδομάδα θα 
τα ξαναπούμε κι όπως λέω κάθε φορά όποιος 
ή όποια από εσάς έχει κάποια ιστορία ή νέο 
που μπορεί να βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι 
άνθρωποι κι ομογενείς, εδώ είμαστε, μην σας 
απασχολεί η ορθογραφία και η σύνταξη. Γράψτε 
τα εσείς κι εμείς εδώ είμαστε! 

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Ακυρώνεται η συνάντηση Μητσοτάκη - Ελπιδοφόρου στο Ground 
Zero 

Δ
εν θα συναντηθούν τελικά το πρωί της Παρα-
σκευής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, 
στην προγραμματισμένη ξενάγηση στον Ground 

Zero και τον ναό του Αγίου Νικολάου. Επισήμως ως αιτία 
της αναβολής προβάλλεται η προσθήκη στο πρόγραμμα 
του κ.Μητσοτάκη συνάντησης με τη διευθυντική ομάδα 
(editorial board) της Wall Street Journal. Ωστόσο, η ανα-
βολή ερμηνεύεται ως έμπρακτη ένδειξη της δυσαρέσκειας 
της κυβέρνησης για την παρουσία του κ.Ελπιδοφόρου στα 
εγκαίνια του «Σπιτιού τη Τουρκίας», παρουσία του Ερντο-
γάν και του Τατάρ.
Nωρίτερα σήμερα, για την κίνηση του αρχιεπισκόπου 
Αμερικής, Ελπιδοφόρου να δώσει το «παρών» στα εγκαί-
νια του «Σπιτιού της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη, παρουσία 
Ερντογάν αλλά και του ηγέτη του ψευδοκράτους, Ερσίν 
Τατάρ, είχε τοποθετηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 
προϊδεάζοντας τρόπον τινά και για την τελευταία εξέλιξη 
με την οποία οι δύο άνδρες δεν θα συναντηθούν ούτε στο 
Ground Zero.
Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, μετά την εισαγωγική του 
τοποθέτηση, ο Γιάννης Οικονόμου είπε χαρακτηριστικά 
πως «μας ενόχλησε η κίνησή του» και συμπλήρωσε πως 
«η ελληνική κυβέρνηση εκφράζει την δυσαρέσκειά της».
Στην συνέχεια μιλώντας για το ενδεχόμενο συνάντησης 
του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον αρχιεπί-
σκοπο Αμερικής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως το 
πρόγραμμα του πρωθυπουργού είναι ρευστό και καταρτί-
ζεται συνεχώς και θα υπάρξει εν συνεχεία ενημέρωση για 
οποιαδήποτε αλλαγή.

Ομογενειακές οργανώσεις ΗΠΑ για Ελπιδο-
φόρο: Απογοήτευση και οργή για τη συμμε-
τοχή του στην «τουρκοφιέστα» της Νέας Υ-
όρκης
«Απογοήτευση» για την παρουσία του Αρχιεπισκό-
που Αμερικής Ελπιδοφόρου και του Γενικού Γραμματέα 
του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στα εγκαίνια του «Τουρκι-
κού Κέντρου» στη Νέα Yόρκη, εκφράζουν με κοινή ανα-
κοίνωσή η κορυφαία ομογενειακή οργάνωση «Συμβού-
λιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (Hellenic American 
Leadership Council/HALC) και η Παγκόσμια Συντονιστική 
Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (International Coordinating 
Committee - Justice for Cyprus - PSEKA).
Στην ανακοίνωση καυτηριάζεται το γεγονός πως Ελπιδο-
φόρος και Γκουτέρες παραβρέθηκαν στη τουρκική φιέστα, 
αν και ήταν ενημερωμένοι για την παρουσία του κατοχικού 

ηγέτη Τατάρ και πως άλλο πράγμα είναι η ανάγκη διαλό-
γου με την Άγκυρα και άλλο η συμμετοχή στις «διπρόσω-
πες επιθέσεις γοητείας» του Ερντογάν.
HALC και PSEKA ζητούν από Ελπιδοφόρο και Γκουτέρες να 
εξωραΐζουν με την παρουσία τους το καθεστώς Ερντογάν 
και την Τουρκία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Είμαστε ιδιαίτερα απογοητευμένοι από την παρουσία 
του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και του 
Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου.
Κατανοούμε την ανάγκη και την ειδική ικανότητα και των 
δύο να διεξάγουν διάλογο με τις τουρκικές Αρχές. Όλοι 
μοιραζόμαστε την ελπίδα τους, πως μπορούμε να ζήσουμε 
ειρηνικά, ν’ απολαύσουμε όλοι πλήρη θρησκευτική ελευ-
θερία και πως θα μπει τέλος στην τουρκική κατοχή στην 
Κύπρο, επιτρέποντας στους Ελληνοκύπριους και τους 
Τουρκοκύπριους να χαράξουν τη μοίρα τους.
Ο διάλογος είναι ένα πράγμα. Η συμμετοχή σε διπρόσω-
πες επιθέσεις γοητείας και ακροβατικά δημοσιότητας είναι 
ένα τελείως διαφορετικό θέμα.
Τόσο ο Γενικός Γραμματέας όσο και ο Σεβασμιότατος ήταν 
ενήμεροι πως ο Έρσιν Τατάρ επρόκειτο να συμμετάσχει 
στην εκδήλωση ως «Πρόεδρος» της παράνομης «Τουρκι-

κής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου». Παρόλα αυτά επέ-
λεξαν να εμφανιστούν μαζί του. Αυτή η εμφάνιση ήταν ιδι-
αίτερα οδυνηρή καθώς συνέβη την ίδια εβδομάδα που ο 
Τατάρ επέμεινε για «λύση» δύο κρατών στην Κύπρο, που 
φυσικά θα συνέχιζε να παραβιάζει τα ψηφίσματα του ΟΗΕ 
τερματίζοντας ουσιαστικά την προοπτική της επανένωσης 
της Κύπρου.
Καλούμε τον Γενικό Γραμματέα Γκουτέρες και τον Αρχιεπί-
σκοπο Ελπιδοφόρο να καταστήσουν σαφή τη δέσμευσή 
τους στο διεθνές δίκαιο και στ’ ανθρώπινα δικαιώματα, 
επαναφέροντας τη κατηγορηματική δέσμευσή τους στα 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την 
Κύπρο και απέχοντας από τη συμμετοχή σε περαιτέρω 
προσπάθειες ασβέστωσης (whitewash) του καθεστώτος 
Ερντογάν».
Ο όρος «whitewash» που χρησιμοποιείται στη ανακοί-
νωση σημαίνει: «να ξεφλουδίζεις ή να συγκαλύπτεις 
κακίες, εγκλήματα ή σκάνδαλα ή να απαλλάσσεις μέσω 
μιας εκτελεστικής έρευνας ή προκατειλημμένης παρουσί-
ασης δεδομένων».

Σε… απομόνωση ο Ελπιδοφόρος
Σοβαρή κρίση και διπλωματικές παρενέργειες στις σχέ-
σεις της ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής με την 
Ελλάδα και την Κύπρο προκαλεί η πρωτοβουλία του αρχι-
επισκόπου κ. Ελπιδοφόρου να παραστεί σε φιέστα για τα 
εγκαίνια του λεγόμενου «Σπιτιού της Τουρκίας» στη Νέα 
Υόρκη που οργάνωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν και συμμετείχε ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων 
Ερσίν Τατάρ.
Τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία αιφνιδιάστηκαν από τη 
στάση του προκαθήμενου της ελληνορθόδοξης εκκλησίας 
στις ΗΠΑ, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε 
ενημερώσει για την πρόθεσή του να δώσει το παρών σε 
μια εκδήλωση, η οποία, εκτός των άλλων συμβολισμών, 
εμπεριείχε και τη νομιμοποίηση της συμμετοχής του επικε-
φαλής των κατοχικών δυνάμεων στην Κύπρο.
Πληροφορίες από διπλωματικές πηγές στη Νέα Υόρκη 
αναφέρουν ότι ειδικά ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος βρισκόταν τις προ-
ηγούμενες ημέρες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, πνέει 
μένεα κατά του κ. Ελπιφοδόρου και ως ένδειξη της δυσα-
ρέσκειας του ματαίωσε τη συνάντηση που επρόκειτο να 
έχει με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής. «Δεν μπορώ να τον 
συναντήσω όταν μια μέρα πριν ήταν σε φιέστα με τον επι-
κεφαλής των κατοχικών δυνάμεων», φέρεται να είπε σε 
συνεργάτες του ο Κύπριος Πρόεδρος

Ως  επίσημη αιτιολογία 
προβάλλεται η  προσθήκη 
ραντεβού στην ατζέντα του 
πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, 
ωστόσο εκτιμάται ότι πρόκειται 
για έκφραση της κυβερνητικής 
δυσαρέσκειας στο πρόσωπο του 
Αρχιεπισκόπου
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Η Γελένα Οσταπένκο επιτέθηκε 
φραστικά στην Μαρία Σάκκαρη, μετά 
το τέλος του πρώτου σετ στο Ostrava 
Open και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια 
την «τιμώρησε», νικώντας τη με 2-0 

Ά
ναψαν τα αίματα στον 2ο γύρο του 
Ostrava Open ανάμεσα στη Μαρία 
Σάκκαρη και τη Γελένα Οσταπένκο. 
Η Ελληνίδα τενίστρια προηγήθηκε 

με 4-3 στο πρώτο σετ κόντρα στη Λετονή 
και όπως ήταν απόλυτα λογικό, πανηγύρισε.
Συγκεκριμένα, η Μαρία Σάκκαρη πηγαίνο-
ντας στην καρέκλα της όπως επιβάλλει ο 
κανονισμός μετά τα μονά games έβγαλε μία 

κραυγή και έσφιξε την γροθιά της.
Η Λετονή προφανώς εκνευρισμένη την 
έβρισε χυδαία και η Σάκκαρη διαμαρτυ-
ρήθηκε στον διαιτητή. Παρά την τεράστια 
εμπειρία του ωστόσο ο Καντέρ Νούνι ισχυ-
ρίστηκε πως δεν άκουσε κάτι λόγω του χει-
ροκροτήματος των θεατών.
Τότε, η  Σάκκαρη ζήτησε την άμεση επέμ-
βαση της επιδιαιτήτριας του τουρνουά της 
Οστράβα στην οποία εξήγησε πως την απο-
κάλεσε «γαμ... που...» και πως δεν έχει 
κανένα δικαίωμα να της μιλά με αυτόν τον 
απρεπή τρόπο.
Για την ιστορία πάντως, η Μαρία επικράτησε 
2-0 και πέρασε στα προημιτελικά με 6-4, 
6-2.

Ένταση στο Ostrava Open: Η 
Οσταπένκο έβρισε τη Σάκκαρη 

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα 
διατηρήσει «τα διευρυμένα δικαιώματα 
και τις πρόσθετες παροχές που 
απολάμβαναν οι εργαζόμενοι, όπως για 
παράδειγμα την ιδιωτική ασφάλιση»  
- Κανονικά αύριο η απεργία των 
σωματείων delivery 

Τ
ην απόφαση της να μετατρέψει όλες τις 
συμβάσεις των διανομέων της σε αορί-
στου χρόνου, αναγνωρίζοντας παράλ-
ληλα την προϋπηρεσία τους, γνωστο-

ποίησε η Online Delivery, η εταιρεία πίσω απ’ 
την ψηφιακή πλατφόρμα efood, την ώρα που 
τα συνδικάτα των εργαζομένων ανακοίνωναν 
την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους με 
την αυριανή 24ωρη απεργία. Σύμφωνα με την 
εταιρεία οι εργαζόμενοι που απο ορισμένου 
χρόνου συμβάσεις θα προσληφθούν τώρα με 
αορίστου φθάνουν τους 2.016.
Παράλληλα η εταιρεία ανα-
κοίνωσε ότι θα διατηρήσει 
«τα διευρυμένα δικαιώματα 
και τις πρόσθετες παροχές 
που απολάμβαναν οι εργαζό-
μενοι, όπως για παράδειγμα 
την ιδιωτική ασφάλιση».
Τέλος γνωστοποίησε ότι θα 
προχωρήσει σε αναδιαμόρ-
φωση των κριτηρίων αξιο-
λόγησης των διανομέων. Τα 
κριτήρια «θα καθοριστούν και σε συνεργασία 
με τους διανομείς μας».
Είχε προηγηθεί μπαράζ συναντήσεων μεταξύ 
στελεχών της διοίκησης της εταιρείας και δια-
νομέων.
«Κάναμε αυτό που έχουμε ως υποχρέωση, 
γιατί είμαστε μια εταιρεία ανθρωποκεντρική», 
σημειώνει μεταξύ άλλων η εταιρεία. Και προ-
σθέτει: «Πολλές από τις κριτικές που ακού-
σαμε μας βοήθησαν στη λήψη των αποφά-
σεων που θα ανοίξουν το δρόμο για την περαι-
τέρω βελτίωση των υπηρεσιών μας με μεγαλύ-
τερη επένδυση στους ανθρώπους μας. Ακόμα 
και στις πιο ακραίες φωνές επιχειρήσαμε να 
βρούμε τα σημεία που θα μπορούσαμε να αξι-
οποιήσουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα των απο-
φάσεων και των πράξεων για εμάς».
Στην ανακοίνωση η εταιρεία υπογραμμί-
ζει την αξία της ομάδας που έχει δημιουργή-
σει επενδύοντας σε αυτή: «Παρέχοντας μια 
σειρά από ανταγωνιστικά κίνητρα, ξεπερνώ-
ντας κατά πολύ τις απαιτήσεις της εργατικής 
νομοθεσίας και την πρακτική ομοειδών εται-

ρειών. καλύτερες αποδοχές, πλήρη ασφαλι-
στική κάλυψη, μηνιαίο bonus απόδοσης, μηνι-
αία παροχή σε κάρτα καυσίμων, πρόσθετη 
ιδιωτική ασφάλεια, αποζημίωση δικύκλου, 
πλήρη επαγγελματικό εξοπλισμό (κράνος, 
μπουφάν, κουτί,, κτλ), ακόμη και προστασία 
στις δύσκολες καιρικές συνθήκες με κατάρ-
γηση βάρδιας, συνεχή εκπαίδευση και ευκαι-
ρίες εξέλιξης. Προσφέρουμε παροχές, που 
δημιούργησαν τη βάση και για τις υπόλοιπες 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται και εισέρ-
χονται στην ελληνική αγορά.  Μένουμε στα-
θεροί σε αυτές τις επιλογές και ανταποκρινό-
μαστε στις ανάγκες της εποχής με όσες αλλα-
γές θεωρούμε απαραίτητες προκειμένου να 
συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε. Η τεχνολο-
γία είναι το εργαλείο μας. Οι άνθρωποί μας, 
η κινητήριος δύναμή μας. Αυτά έχουν επιτρέ-
ψει στην οικογένεια του efood να βρίσκεται 
καθημερινά, στα σπίτια όλων μας», καταλήγει 
η Online Delivery.

Μετά την εξέλιξη αυτή 
μένει να φανεί η αντί-
δραση των Συνδικάτων 
και εάν θα πάρουν πίσω 
την απόφαση για 24ωρη 
απεργιακή κινητοποίηση 
αύριο με δεδομένο ότι 
ικανοποιείται το βασικό 
αίτημα, αυτό της μετατρο-
πής όλων των συμβάσεων 
σε αορίστου χρόνου. 

«Οι εξελίξεις στην e-food» τόνισε ο υπουρ-
γός Eργασίας Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας 
στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό πρακτορείο 
«καταρρίπτουν τη μυθολογία των ημερών ότι 
σχεδόν ο πρόσφατος εργασιακός νόμος εμπό-
διζε τις πλατφόρμες να προχωρήσουν στη 
δημιουργία θέσεων μισθωτής εργασίας».
«Πού είναι λοιπόν τα εμπόδια; Πού είναι τα 
«τεκμήρια» και οι άλλες σαπουνόφουσκες 
εναντίον των εργαζομένων; Η αλήθεια είναι 
ότι η ίδια η ζωή και η πραγματικότητα εκδικού-
νται σκληρά και νωρίτερα απ’ όσο θα φαντα-
ζόταν κανείς τους πολιτικούς μυθοπλάστες».
«Η Ελλάδα προχωρεί μπροστά με νέες επεν-
δύσεις και νέες δουλειές. Και οι εργαζόμενοι 
- ιδιαίτερα των ντελίβερι - έχουν έναν νόμο 
να τους προστατεύει περισσότερο από τους 
προηγούμενους, τους δίνει νέα δικαιώματα 
και τους στηρίζει πιο αποτελεσματικά απένα-
ντι σε εργοδοτικές αυθαιρεσίες. Αυτή είναι 
η πραγματικότητα. Οι μυθοπλάστες φυσικά 
μπορούν να συνεχίσουν να ζουν με τους 
μύθους τους!».

efood: Μετατρέπει όλες τις 
συμβάσεις των διανομέων σε 
αορίστου χρόνου 
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Συνέντευξη του πρωθυπουργού στο διεθνές δίκτυο, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για 
τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - «Θα στηρίξουμε τους καταναλωτές με τις αυξήσεις ρεύματος» - «Μόνη 
διέξοδος στα ελληνοτουρκικά , το Διεθνές Δίκαιο», ανέφερε

Γ
ίναμε κυβέρνηση το 2019 με την 
ξεκάθαρη εντολή να ξαναφέρου-
με την ανάπτυξη στην ελληνική 
οικονομία. Παρά την πανδημία 

του κορωνοϊού κατορθώσαμε να ε-
φαρμόσουμε σημαντικές μεταρρυθ-
μίσεις. Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικο-
νομίας άγγιξε το 16,2% στο δεύτερο 
τρίμηνο του έτους, αναθεωρήσαμε την 
εκτίμηση για την ανάπτυξη στο 5,9% 
για το 2021, και πιθανώς αυτό να είναι 
μία απαισιόδοξη θεώρηση», επισήμα-
νε σε συνέντευξη, που παρεχώρησε 
στο πρακτορείο Bloomberg, ο πρωθυ-
πουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο 
πλαίσιο της επίσκεψης του στη Νέα Υ-
όρκη για τις εργασίες της 76ης Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ.
«Διαπιστώνουμε επίσης μεγάλο ενδια-
φέρον για άμεσες ξένες επενδύσεις. Το 
κλίμα στην Ελλάδα ύστερα από 10 χρό-
νια οικονομικής κρίσης έχει βελτιωθεί 
σημαντικά» συμπλήρωσε.
«Η κλιματική κρίση πλήττει με τρόπο 
βάναυσο τη λεκάνη της Μεσογείου» 
τόνισε στη συνέχεια της συνέντευξής 
του στο Bloomberg ο πρωθυπουρ-
γός. «Έχουμε ήδη ενεργοποιήσει ένα 
φιλόδοξο σχέδιο απολιγνιτοποίησης 
και η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή» είπε και συμπλήρωσε: «Στην 
Ελλάδα κλείνουμε όλες τις λιγνιτικές 
μονάδες. Είχαμε βάλει στόχο (σ.σ. να 
γίνει αυτό) έως το 2028, αλλά πιθανώς 
να το επιτύχουμε έως το 2025.
Προσθέτουμε στο ενεργειακό μείγμα 
και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».
Όπως εξήησε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, «όλα αυτά υποστηρίζονται από το 
Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλάμε για 32 δισ. 
ευρώ, που θα κατευθυνθούν προς την 
Ελλάδα τα επόμενα 6 χρόνια».

Θα στηρίξουμε τους κατανα-
λωτές με τις αυξήσεις ρεύμα-
τος
«Έχουμε δεσμευτεί να στηρίξουμε 
τους καταναλωτές ενέργειας στην 
Ελλάδα και μέσω κρατικής ενίσχυσης, 

αλλά και μέσω της ενθάρρυνσης προς 
τους παρόχους του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος να απορροφήσουν μέρος της αύξη-
σης της τιμής του ρεύματος» επισήμανε 
στη συνέχεια της συνέντευξης που 
παραχωρεί αυτή την ώρα στο πρα-
κτορείο Bloomberg ο πρωθυπουργός, 
στο πλαίσιο της επίσκεψης του στη Νέα 
Υόρκη για τις εργασίες της 76ης Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ. «Εκτιμώ πως δεν 
θα υπάρξει μεγάλη αύξηση στις τιμές 
του ηλεκτρικού ρεύματος για τους 
επόμενους 3 με 6 μήνες. Έχουμε επί-
σης καταθέσει πρόταση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ώστε να υπάρξει ευρωπαϊκή 
λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα» 
συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Καλύτερη η κατάσταση φέτος 
με την Τουρκία
Σε ερώτηση για τις σχέσεις της Ελλά-
δας με την Τουρκία, ο πρωθυπουργός 
απάντησε ότι «Είχαμε πολλή ένταση 
με την Τουρκία πέρσι, φέτος ήταν 
καλύτερη η κατάσταση» για να εξηγή-
σει στη συνέχεια πως «Έχουμε περί-
πλοκα ζητήματα με την Τουρκία, πολύ 
δύσκολα ζητήματα νομικής φύσεως 
αναφορικά με τον καθορισμό των 
θαλασσίων μας ζωνών. Υπάρχει μόνο 
μία διέξοδος και αυτή είναι το Διεθνές 
Δίκαιο. Είχαμε ανάλογα θέματα με την 
Ιταλία και την Αίγυπτο με τις οποίες και 
υπογράψαμε τις σχετικές συμφωνίες 
για τις θαλάσσιες ζώνες. Έχουμε πει 
στην Τουρκία πως υπάρχει τρόπος να 
επιλύσουμε τις διαφορές μας, χωρίς 
την αχρείαστη ένταση στο Αιγαίο 
και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο» 

συμπλήρωσε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρ-
θηκε και στο μεταναστευτικό. «Πρέ-
πει επίσης να συνεργαστούμε με την 
Τουρκία στο Μεταναστευτικό» σημεί-
ωσε. «Η Ευρώπη δεν θα ανεχθεί μία 
κατάσταση ανάλογη με ό,τι συνέβη το 
2015, ήτοι ανεξελέγκτες μεταναστευ-
τικές ροές. Έχω δεσμευτεί ότι θα προ-
στατεύσουμε τα σύνορα μας και το 
κάνουμε με σεβασμό στα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Ταυτόχρονα στέλνουμε 
ένα πολύ καθαρό μήνυμα ότι θα τσα-
κίσουμε τα κυκλώματα των διακινη-
τών στο Αιγαίο και το κάνουμε με επι-
τυχία» είπε ακόμα ο πρωθυπουργός 
στη συνέντευξη, που παρεχώρησε στο 
πρακτορείο Bloomberg, στο πλαίσιο 
της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη για 
τις εργασίες της 76ης Γενικής Συνέλευ-
σης του ΟΗΕ.

Στην πρώτη γραμμή η Ελλά-
δα για το ευρωπαϊκό πιστο-
ποιητικό
«Υποστηρίξαμε τον τουριστικό μας 
κλάδο και κατορθώσαμε να προστα-
τεύσουμε τις θέσεις εργασίας» τόνισε 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας 
σε ερώτηση για τον τουρισμό. «Είχαμε 
μία πολύ καλή τουριστική σεζόν, καλύ-
τερη από αυτήν που αναμέναμε αρχι-
κώς» συμπλήρωσε και σημείωσε πως 
«η Ελλάδα βρέθηκε τον περασμένο 
Ιανουάριο στην πρώτη γραμμή των 
προσπαθειών για την δημιουργία 
ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού για 
τον εμβολιασμό, που διευκόλυνε κατά 
πολύ τα ταξίδια στην Ευρώπη κατά την 
διάρκεια του καλοκαιριού».
Και ο πρωθυπουργός έκλεισε την 
συνέντευξή του στο πρακτορείο 
Bloomberg, λέγοντας πως «Έχουμε 
ένα μακροπρόθεσμο πλάνο, ώστε να 
αναπτύξουμε το εγχώριο τουριστικό 
μας προϊόν με έναν βιώσιμο τρόπο και 
αναμένω το 2022 να είναι πραγματικά 
μία πολύ καλή χρονιά για τον ελληνικό 
τουρισμό».

Μητσοτάκης στο Bloomberg: «Μεγάλο το 
ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα 
μετά από 10 χρόνια κρίσης» 

Πηγή Δεβετζή: 
«Επιχείρησε να με 
κακοποιήσει» 

Ν
έα καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 
στον χώρο του αθλητισμού κατέθεσε η πρώ-
ην πρωταθλήτρια του στίβου, Πηγή Δεβετζή, 
η οποία σε τηλεοπτική εκπομπή δήλωσε ότι 

έχει πέσει και αυτή θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης 
στο ξεκίνημα της καριέρας της.
Μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, 
η πρώην πρωταθλήτρια δήλωσε: «Έχω να σου πω κάτι 
που δεν το έχω πει ποτέ στη ζωή μου. Το είχα μέσα μου 
πάρα πολλά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια το εξομολογή-
θηκα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας».
Και συνέχισε: «Έχω κι εγώ μια κακοποιητική εμπειρία 
στον χώρο του αθλητισμού. Παράγοντας του αθλητι-
σμού, όχι από τον στίβο, όταν είχα κατέβει στην Αθήνα, 
ένα κορίτσι από την επαρχία, που δεν είχα την πονη-
ράδα να σκεφτώ ότι θα με πλησιάσει κάποιος για να 
εκμεταλλευτεί κάτι από εμένα.
»Γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο τότε και μου έταξε λαγούς 
με πετραχήλια. Ήταν πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες, ήμουν ενήλικη, αλλά δεν είχα τις εμπειρίες, ήμουν 
ακόμα κορίτσι, δεν ήμουν γυναίκα. Μου έταξε μεγάλη 
ζωή, να με πάρει από το ΟΑΚΑ, να μου νοικιάσει σπίτι. 
Τον έβλεπα σαν πατέρα μου.
»Μια μέρα με είχε καλέσει στο γραφείο του να μιλή-
σουμε για τον αθλητισμό και κάποια στιγμή με στρί-
μωξε, πήγε να με ακουμπήσει, κατέβασε το παντελόνι 
του και με έριξε στον καναπέ. Ευτυχώς με βοήθησε ο 
Θεός και χτύπησε το τηλέφωνό του και προσπάθησα να 
ξεφύγω.
»Εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα τι να κάνω, είχα παγώσει. 
Το έχω βιώσει όλο αυτό σε άσχημο βαθμό και πού να 
το πω; Ήταν παντρεμένος με παιδιά και ο λόγος που δεν 
το είπα ήταν επειδή σεβάστηκα τα παιδιά του και τίποτα 
άλλο.
»Αυτόν τον συναντούσα συνέχεια. Τον έβλεπα και ήθελα 
να τον πνίξω. Τον συναντούσα και έκανε ότι δεν συνέ-
βαινε τίποτα. Δεν μπορούσα να το πω στους γονείς μου. 
Είπα ότι δεν με θέλουν οι προπονητές και θα γυρίσω 
πίσω» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Και απαντώντας για το αν έψαξε το ενδεχόμενο ο ίδιος 
άνθρωπος να έκανε κάτι αντίστοιχο σε άλλα κορίτσια, η 
Πηγή Δεβετζή απάντησε: «Δεν έψαξα ποτέ. Έπαιρνα τα 
μετάλλια και δεν μπορούσα να τα χαρώ. Πολλά χρόνια, 
λέω, πρέπει να μιλήσω. Τελικά εξαφανίστηκα και πήγα 
σε μοναστήρι. Όχι για πολύ καιρό, βρήκα πνευματικούς 
και μίλησα. Έκανα προσευχή. Πριν από δύο χρόνια πήγα 
στα Ιεροσόλυμα, έπεσα πάνω στον Πανάγιο Τάφο, είπα 
«συγχώρεσέ τον και βοήθησέ με να προχωρήσω»».
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Ε
π’ αυτοφώρω πιάστηκε μια 75χρονη 
γιατρός-πλαστικός χειρουργός που, 
μαζί με τη γραμματέα της, μετέβησαν 
στο ΙΚΑ Αλεξάνδρας και σε συνεννό-

ηση με μια νοσοκόμα προχώρησαν σε εικο-
νικό εμβολιασμό.
Η γιατρός δεν ήθελε να εμβολιαστεί, όμως 
ήθελε το πιστοποιητικό προκειμένου να 
μπαίνει στα χειρουργεία. Γι’ αυτό και, σε 
συνεννόηση με τη νοσοκόμα, επισκέφθηκε 
χθες στις 11 το πρωί τον συγκεκριμένο 
εμβολιαστικο χώρο. Όμως, αντί να δεχθεί 
το εμβόλιο, προχώρησε σε εικονικό εμβολι-
ασμό, καταστρέφοντας ουσιαστικά τη δόση.
Βέβαια, η αντιεμβολιάστρια γιατρός ήταν 

άτυχη, καθως τα «λαγωνικά» της υπηρε-
σίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ, 
που είχαν την πληροφορία, καλωδίωσαν 
τον χώρο και μετά τον εικονικό εμβολιασμό, 
της πέρασαν χειροπέδες. Απ’ ό,τι φαίνεται η 
γιατρός δεν πλήρωσε για να πάρει το πλα-
στό πιστοποιητικό εμβολιασμού, καθώς 
φέρεται να ειχε συνεργασία με τη συγκεκρι-
μένη νοσηλεύτρια.
Οι τρεις γυναίκες που συνελήφθησαν, 
κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση αδι-
κήματα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίω-
σης, της άμεσης συνέργειας σε αυτή και για 
παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθε-
νειών.

επικαιρότητα

Συνελήφθη 75χρονη γιατρός για 
εικονικό εμβολιασμό - Την έπιασαν 
επ’ αυτοφώρω 

Στα πρόθυρα «εμφυλίου» τα 
δημόσια νοσοκομεία της Αττικής 
για τη νοσηλεία ασθενών με 
Covid-19 

Ι
ατρική» σύρραξη απειλείται στα δη-
μόσια νοσοκομεία της Αττικής, κα-
θώς βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ακόμη 
επιδημικό κύμα κορωνοϊού. Πανε-

πιστημιακοί γιατροί και γιατροί του ΕΣΥ 
έχουν λάβει θέσεις... μάχης μέσα στο σύ-
στημα υγείας, με τους πρώτους να ενημε-
ρώνουν εγγράφως τις διοικήσεις νοσο-
κομείων πως δεν θα νοσηλεύουν ασθε-
νείς με λοίμωξη covid-19 στις κλινικές τις 
οποίες διευθύνουν και τους δεύτερους 
να ζητούν ως αυτονόητο και δεδομένο 
τη νοσηλεία των ασθενών σε όλες τις κλι-
νικές του συστήματος δημόσιας υγείας.
Ειδικότερα, και σύμφωνα με έγγραφο της 
Ιατρικής Σχολής Αθηνών που επικαλείται 
η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας 
Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) -και το οποίο έχει κοι-
νοποιηθεί ως «εξαιρετικά επείγον» στην 
πολιτική ηγεσία των υπουργείων Υγείας 
και Παιδείας και στους διοικητές της 1ης 
και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας- οι 
γιατροί των πανεπιστημιακών κλινικών 
του λεκανοπεδίου αναφέρουν πως χάριν 
της καλύτερης διαχείρισης της επιδημίας 
αλλά και των άλλων ασθενών με μείζονα, 
οξεία ή χρόνια προβλήματα υγείας, οι 
πάσχοντες από Covid 19 δεν θα γίνονται 
δεκτοί στις πανεπιστημιακές κλινικές και 
πως θα διοχετεύονται για νοσηλεία απο-
κλειστικά σε κλινικές του ΕΣΥ. Πρόκει-
ται, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των 

νοσοκομειακών γιατρών, για ομόφωνη 
απόφαση της συνέλευσης της Ιατρικής 
Σχολής Αθηνών, της 31ης Αυγούστου.
Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ δηλώνει πως «δεν θα 
δεχτούμε την μονομερή αποκλειστική 
ενασχόληση του ΕΣΥ με μία μόνο νόσο. 
Αυτό είναι άκρως επικίνδυνο για τον 
πληθυσμό, θίγει την εκπαίδευση των 
ειδικευομένων και προωθεί την πλήρη 
ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περίθαλ-
ψης» και καλεί την Ιατρική Σχολή να ανα-
καλέσει άμεσα την απαράδεκτη αυτή 
απόφαση.
Υπογραμμίζει δε προς τους αποδέκτες 
της ανακοίνωσή της, δηλαδή την ηγεσία 
του υπουργείου Υγείας, τη διοίκηση των 
Υγειονομικών Περιφερειών της Αττικής 
και του ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ πως «όποιος συναι-
νέσει στον αποκλεισμό ασθενών Covid-
19 από δημόσιες πανεπιστημιακές κλινι-
κές θα είναι υπόλογος για έκθεση ασθε-
νών σε κίνδυνο».
«Πράξη μονομερούς κήρυξης λιποτα-
ξίας από τη μάχη ενάντια στην πανδημία 
η οποία καθόλου δεν τιμά τους πανεπι-
στημιακούς γιατρούς» χαρακτηρίζει την 
συγκεκριμένη απόφαση το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ 
σε μία σκληρή ανακοίνωσή του, δηλώνο-
ντας παράλληλα πως ελπίζει και αναμέ-
νει τη διαφοροποίηση μεγάλης μερίδας 
των πανεπιστημιακών γιατρών από αυτή 
«τη θλιβερή απόφαση».

Ρόδος: Σκότωσε την πρώην φίλη 
του στη μέση του δρόμου και 
αυτοκτόνησε 

Ε
νέδρα θανάτου στην πρώην φίλη του 
έστησε ένας άνδρας νωρίτερα σήμερα 
το μεσημέρι στην περιοχή Ροδινίου 
στη Ρόδο. Λίγο αργότερα ο 40χρονος 

δράστης αυτοκτόνησε στο σπίτι του.  Η κο-
πέλα   ηλικίας 31 χρόνων, δέχθηκε δυο πυ-
ροβολισμούς από κυνηγετική καραμπίνα τη 
στιγμή που έβγαινε από το αυτοκίνητό της! Ο 
δράστης φέρεται να διέφυγε με νοικιασμένο 
αυτοκίνητο που σύμφωνα με τις μαρτυρίες 
οδηγούσε συνεργός του. Λίγο αργότερα ό-
μως, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, σε μικρή 
απόσταση  από το σπίτι του θύματος, έχοντας 
στρέψει το όπλο στον εαυτό του.  Πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι άφησε σημείωμα στο ο-
ποίο έγραφε ότι δεν μπορούσε να ζήσει χω-
ρίς την κοπέλα που σκότωσε.  Το θύμα ήταν 
δασκάλα σε τμήμα ειδικής  αγωγής,  είχε προ-
σωπική σχέση με τον δράστη την οποία φέρε-
ται να διέκοψε περίπου πριν από έναν μήνα.
Η άτυχη γυναίκα σκοτώθηκε ακαριαία, είχε 
μόλις παρκάρει το αυτοκίνητό της στην οδό 
Μόσχας, πιθανότατα για να πάει στο σπίτι της 
που σύμφωνα με την «Ροδιακή» βρίσκεται 
σε παράλληλη οδό από το σημείο του εγκλή-
ματος. Οι δράστες φέρονται ότι καραδοκού-
σαν μέσα στο δικό τους αυτοκίνητο που είχαν 
παρκάρει σε απόσταση λίγων μέτρων. Μόλις 
την είδαν, ξεπάρκαραν, πέρασαν δίπλα της και 

ο συνοδηγός την πυροβόλησε εν ψυχρώ.
Αμέσως μετά, διέφυγαν προς άγνωστη κατεύ-
θυνση. Η άγρια δολοφονία έγινε μπροστά στα 
μάτια κατοίκων της περιοχής που «πάγωσαν» 
όταν είδαν τι συνέβη. Ωστόσο, κάποιοι κατά-
φεραν να συγκρατήσουν τον αριθμό κυκλο-
φορία του οχήματος της διαφυγής. 
Στον τόπο του εγκλήματος έφτασαν άνδρες 
της Ασφάλειας Ρόδου οι οποίοι βρήκαν δύο 
κάλυκες από το κυνηγετικό όπλο και ήδη 
ξεκίνησαν να παίρνουν καταθέσεις από τους 
αυτόπτες μάρτυρες. Η σορός της 30χρονης 
μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, 
όπου θα γίνει νεκροτομή.
«Είναι φρικτό αυτό έχει συμβεί όλοι η γειτο-
νιά είναι στο δρόμο. Έχει έρθει τώρα το γρα-
φείο τελετών να την παραλάβει. Ήρθε η αστυ-
νομία, το ΕΚΑΒ. Δεν ξέρω τι να πω. Ήμουν 
στην κουζίνα του σπιτιού μου και ξεκουρα-
ζόμουν όταν άκουσα την γειτόνισσα μου 
να ουρλιάζει και να φωνάζει να καλέσουμε 
την αστυνομία. Βγήκαμε όλοι στο δρόμο 
και αντικρίσαμε το θέαμα. Η κοπέλα έμαθα 
πως έμενε εδώ κοντά όμως δεν την γνώριζα. 
Κρίμα 30χρονων κοπέλα να φύγει έτσι από 
την ζωή. Ζω εδώ τριάντα χρόνια και ποτέ 
δεν έχει γίνει κάτι κακό», είπε μιλώντας στο 
protothema.gr κάτοικος της οδού Μόσχας 
23.
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Γ
ια τη σχέση της με τον δράστη της δο-
λοφονίας της 31χρονης Δώρας, το με-
σημέρι της Τετάρτης μέσα στη μέση 
του δρόμου, στο Ροδίνι της Ρόδου, 

μίλησε η πρώην σύντροφός του, επιβεβαι-
ώνοντας τον βίαιο χαρακτήρα και το βεβα-
ρυμένο παρελθόν του 42χρονου, ο οποίος 
«ήθελε να έχει τον έλεγχο σε όλα».
«Θα μπορούσα να ήμουν στη θέση της. Από 
την πρώτη στιγμή, όταν άκουσα για το συμ-
βάν σκέφτηκα ότι είναι ο ίδιος. Σταμάτησα 
στη μέση του δρόμου και είπα πως αυτός 
είναι» ανέφερε η κοπέλα, μιλώντας στον 
ΑΝΤ1.
«Όλοι γνώριζαν, αλλά έκαναν τα στραβά 
μάτια. Δεν πρέπει να φοβούνται να μιλή-
σουν. Να φεύγουν και να μην δίνουν δεύτε-
ρες ευκαιρίες»  πρόσθεσε, επιρρίπτοντας με 
τον τρόπο αυτό ευθύνες σε όσους γνώριζαν 
για τη συμπεριφορά του δράστη και επέλε-
γαν να σιωπήσουν.
«Ήμασταν μαζί γύρω στους 
τέσσερις μήνες. Ήταν κτητι-
κός, ζηλιάρης… Στην αρχή 
μου παρουσιάστηκε σαν 
κύριος, τζέντλεμαν, με πρό-
σεχε, με νοιαζόταν, κέρδισε 
την εμπιστοσύνη μου. Με τα 
προσωπικά του προβλήματα 
που είχε μετά από ένα τραυ-
ματισμό στο μάτι του, με έκανε να τον λυπά-
μαι κάπως, κι όταν κέρδισε την εμπιστο-
σύνη μου άρχισε να αποκαλύπτει τον πραγ-
ματικό του χαρακτήρα» ανέφερε η πρώην 
σύντροφος του 40χρονου στη «Ροδιακή» 
και συνέχισε: «Ήθελε να έχει τον έλεγχο στο 
ντύσιμό μου, στους φίλους μου, σε κάθε 
έξοδό μου. Οτιδήποτε ήταν πέρα από εκεί-
νον, θεωρούσε ότι έτρωγε χρόνο από εκεί-
νον. Ήθελε να συγκατοικήσουμε γρήγορα, 
να γνωριστούν οι οικογένειές μας γρήγορα, 
το έβλεπε πολύ σοβαρά, πολύ γρήγορα. 
Έβλεπα σημάδια περίεργα το οποία παρά-
βλεπα γιατί είχε τα θέματα με το μάτι του, 
αλλά αυτά σοβάρευαν κι έβλεπα ότι δεν 
υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει αυτή 
η σχέση».
Μάλιστα, η κοπέλα ανέφερε πως ο 42χρο-
νος είχε χειροδικήσει εναντίον της: «Στους 
τρεις μήνες με χτύπησε, και μου πήρε και 
το κινητό. Εκείνος μου πήρε τη συσκευή 
κι έβαλε μέσα μία εφαρμογή με την οποία 
άκουγε τα πάντα και είχε πρόσβαση σε προ-
σωπικά μου δεδομένα της εποχής εκείνης 
αλλά και παλαιότερα. Ένα βράδυ ενώ βρι-
σκόμασταν στο σπίτι με χτύπησε. Βγήκα 

από το σπίτι, δήθεν για να μην μας ακούν, 
αλλά μπήκα στο αυτοκίνητό μου. Με κυνή-
γησε με το δικό του, πήγα στην Αστυνομία 
του έκανα μήνυση, πήγα στο νοσοκομείο 
με εξέτασαν. Στη συνέχεια, δήλωνε μετα-
νιωμένος, με παρακάλαγε, ερχόταν από τη 
δουλειά μου καθημερινά, με ενοχλούσε με 
τηλέφωνα, μου έστελνε λουλούδια, προ-
σπαθούσε να μου δείξει ότι ήταν λάθος, δεν 
θα ξαναγίνει και να του δώσω «μία ευκαι-
ρία» Προσπάθησα να το κάνω, δεν μου 
έβγαινε, το έβλεπε στην πορεία ότι το έκανα 
με το ζόρι κι όσο καταλάβαινε ότι εγώ δεν 
θα γυρίσω πίσω άρχισα να με εκβιάζει με 
κάποια προσωπικά δεδομένα μου, πρώτον 
για να αποσύρω τη μήνυση. Ήρθε γι αυτό 
στη δουλειά μου, ώρα που εργαζόμουν, 
με συνοδό του έναν πορτιέρη ενός μαγα-
ζιού και με απείλησε ότι αν δεν αποσύρω τη 
μήνυση δεν θα μ΄ αφήσει ήσυχη».
Βίαιος, χειριστικός και απειλητικός. Τρεις 

επιθε τ ικοί  προσδιορι-
σμοί που χαρακτήριζαν 
τον 42χρονο δολοφόνο και 
αυτόχειρα της 31χρονης 
εκπαιδευτικού στη Ρόδο, 
όπως προκύπτουν μέσα από 
όλα όσα είχε βιώσει η τελευ-
ταία σύντροφός του, πριν 
την αφήσει και γνωρίσει την 

Ντόρα και εκμυστηρεύτηκε στον δικηγόρο 
της, Βασίλη Μπέη.
«Κατά τα λεγόμενα της πελατισσάς μου 
ήταν χειριστικός , βίαιος, απειλητικός 
και γενικότερα είχε παραβατική συμπε-
ριφορά. Η γυναίκα έφτασε στο σημείο 
να του υποβάλλει δύο μηνύσεις. Η δεύ-
τερη μήνυση είχε φτάσει στο σημείο της 
προκαταρκτικής εξέτασης. Η γυναίκα, η 
οποία είναι μητέρα τριών ανήλικων αγο-
ριών, είχε χωρίσει από τον πρώην σύζυγό 
της και είχε σχέση με τον δολοφόνο μόλις 
τέσσερις μήνες, πριν εκείνος γνωρίσει την 
άτυχη Ντόρα. Η πρώτη μήνυση ήταν για 
βιαιότητα και απειλή και η δεύτερη ήταν 
για παράβαση προσωπικών δεδομένων 
και συγκεκριμένα την απείλησε παρου-
σία μπράβου, ότι θα ανεβάσει προσωπι-
κές της φωτογραφίες στο διαδίκτυο και 
θα τις δουν και τα παιδιά της. Οπότε κατα-
λαβαίνετε,τι βίωσε αυτή η γυναίκα δίπλα 
σε αυτόν τον άντρα και ήταν μαζί μόνο 4 
μήνες»  είπε ο κ. Μπέης  στο protothema.gr 
η πρώτη μήνυση αφορούσε άσκηση βίας 
και απειλή, ενώ η δεύτερη για παράβαση 
προσωπικών δεδομένων.

Έγκλημα στη Ρόδο: «Θα μπορούσα να 
ήμουν στη θέση της - Όλοι γνώριζαν, 
αλλά έκαναν τα στραβά μάτια» 

Ανεβάζει ξανά τους τόνους ο Ερντογάν: 
«Δεν ξεκινήσαμε καλά με τον Μπάιντεν - 
Δεν κάνουμε πίσω για τους S-400» 

Ν
έες αιχμές στη νυν κυβέρνηση 
των Ηνωμένων Πολιτειών και, 
προσωπικά, στον Τζο Μπάιντεν, 
άφησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 

μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους 
κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη για 
τη Σύνοδο του ΟΗΕ.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφη-
μερίδα Hurriyet, ο Ερντογάν ανέ-
φερε πως συνεργάστηκε πολύ καλά 
με προηγούμενους προέδρους των 
ΗΠΑ, ωστόσο η σχέση του με τον 
Μπάιντεν «δεν ξεκίνησε καλά».
«Αυτό που επιθυμώ για δυο κράτη 
μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Τουρκία 
και οι ΗΠΑ, είναι να έχουν φιλικές 
σχέσεις και να μην είναι αντίπαλοι. 
Ωστόσο, η τρέχουσα κατάσταση δεν 
είναι πολύ καλή. Με βάση τη δου-
λειά 19 χρόνων σαν πρωθυπουρ-
γός και πρόεδρος της Τουρκίας, 
μπορώ να πω πως τώρα, δυστυχώς, 
δεν περνάμε τις καλύτερες δυνατές 
στιγμές στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ» 
ανέφερε ο Ερντογάν.
Και συνέχισε: «Συνεργαστήκαμε 
καλά με τον Τζορτζ Μπους Jr, τον 
Μπαράκ Ομπάμα, τον Ντόναλν τ 

Τραμπ. Δεν μπορώ να πω πως ξεκι-
νήσαμε καλά με τον Μπάιντεν».
Ακόμη, ο Ερντογάν κατηγόρησε τις 
ΗΠΑ πως προσφέρει όπλα σε τρομο-
κράτες στη Συρία και επιτέθηκε στην 
Ουάσινγκτον για τον μεγάλο αριθμό 
όπλων που άφησε ο αμερικανικός 
στρατός, εγκαταλείποντας το Αφγα-
νιστάν. «Οι ΗΠΑ πρέπει να πληρώ-
σουν το τίμημα γι’ αυτό» ανέφερε.
Τέλος, πρόσθεσε πως η Άγκυρα δεν 
θα κάνει πίσω στο θέμα της συμφω-
νίας με τη Μόσχα για τους S-400. 
«Δεν μπορώ να πω ότι μια υγιής δια-
δικασία διέπει τις τουρκο-αμερικα-
νικές σχέσεις… Αγοράσαμε F-35, 
πληρώσαμε 1,4 δισεκατομμύρια 
δολάρια και αυτά τα F-35 δεν μας 
δόθηκαν. Οι ΗΠΑ πρέπει καταρχάς 
να το διευθετήσουν αυτό. Για εμάς, 
η υπόθεση των (ρωσικών πυραύ-
λων) S-400 έχει διευθετηθεί. Δεν 
είναι δυνατόν να κάνουμε πίσω. Οι 
ΗΠΑ πρέπει να το κατανοήσουν (…). 
Εμείς, ως Τουρκία, είμαστε ειλικρι-
νείς, όμως οι ΗΠΑ δυστυχώς δεν 
ήταν και δεν είναι», τόνισε ο Τούρκος 
προεδρος.
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Συγχαρητήρια στους ελληνικής 
καταγωγής βουλευτές της νέας 
Βουλής του Καναδά

Α
πό το πρωί της Τρίτης, οι Φιλε-
λεύθεροι κατέχουν 158 έδρες, 
οι Συντηρητικοί 119, το Bloc 
Québécois 34, το NDP 25 και το 

Πράσινο Κόμμα 2.  Το φιλελεύθερο κόμμα 
σχηματίζει ξανά κυβέρνηση μειοψηφίας 
με πρωθυπουργό τον Τζάστιν Τρουντό. 
Με το φιλελεύθερο κόμμα διεκδίκησαν και 
κέρδισαν την επανεκλογή τους τρεις πολι-
τικοί. Πιο συγκεκριμένα:
Ο Peter Fragiskatos επανεκλέχθηκε για 
τρίτη φορά στο London North Centre της 
επαρχίας του Οντάριο λαμβάνοντας το 
38,6% των ψήφων.
H  Εμμανουέλα Λαμπρόπουλος επανεκλέ-
χθηκε για τρίτη φορά στο Saint-Laurent 
της επαρχίας του Κεμπέκ λαμβάνοντας το 
59,1% των ψήφων.

Στην επαρχία του Κεμπέκ επανεκλέχθηκε 
και η πρώην πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας του Μόντρεαλ, κα Άννη Κου-
τράκη, στο Vimy λαμβάνοντας το 49,8% 
των ψήφων.
Με το NDP για πέμπτη φορά επανεκλέ-
χθηκε η Niki Ashton στπ Churchill—
Keewatinook Aski της επαρχίας της 
Manitoba λαμβάνοντας το 42,6% των 
ψήφων.
Ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Κοινό-
τητας του Τορόντο, κ. Κώστας Μενεγάκης, 
δεν κατάφερε να εκλεγεί με το κόμμα των 
Συντηρητικών στην περιοχή του Ρίτσμοντ 
Χιλ λάμαβοντας το 38,8% των ψήφων ένα-
ντι των 47,7% των ψήφων που έλαβε ο 
Majid Jowhari του Φιλελεύθερου Κόμμα-
τος. 

Παραμένουν κλειστά τα σύνορα με 
τις ΗΠΑ έως τις 21 Οκτωβρίου

Ε
νώ η κυβέρνηση Μπάιντεν θα χαλαρώ-
σει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς 
για τις ΗΠΑ στις αρχές Νοεμβρίου, ο 
Λευκός Οίκος ανέφερε επίσης ότι οι πε-

ριορισμοί στα μη απαραίτητα ταξίδια από τον 
Καναδά και το Μεξικό μέσω χερσαίων συνό-
ρων θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 21 Οκτω-
βρίου. Σύμφωνα με το CBC Canada, η νέα πολι-
τική αντικαθιστά μια πολυπλοκότητα ταξιδιωτι-
κών περιορισμών που θεσπίστηκαν για πρώτη 
φορά από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πέρυ-
σι και ενισχύθηκαν από τον Μπάιντεν όταν ανέ-
λαβε τα καθήκοντά του φέτος. “Αυτό βασίζεται 
σε άτομα και όχι σε προσέγγιση βάσει χώρας, 
οπότε είναι ένα ισχυρότερο σύστημα”, δήλω-
σε ο συντονιστής του Λευκού Οίκου covid-19 
Jeff Zients, ο οποίος ανακοίνωσε τη νέα πολιτι-
κή τη Δευτέρα.
Στις 9 Αυγούστου, ο Καναδάς άρχισε να επιτρέ-
πει τους πλήρως εμβολιασμένους Αμερικανούς 
επισκέπτες για μη ουσιώδη ταξίδια, ενώ οι 
Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν να επεκτείνουν 
τους έκτακτους περιορισμούς στον Καναδά και 
το Μεξικό σε μηνιαία βάση από τον Μάρτιο του 
2020, όταν επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση 
της εξάπλωσης της covid-19 Όσο για τους μη 
εμβολιασμένους Αμερικανούς – οι κανόνες θα 

είναι αυστηρότεροι, αναφέρει η Global News. 
Κάθε μη εμβολιασμένος Αμερικανός θα πρέπει 
να υποβληθεί σε εξετάσεις μία ημέρα πριν ταξι-
δέψει στις ΗΠΑ ή φύγει. Οι πλήρως εμβολια-
σμένοι επιβάτες δεν θα χρειαστεί να τεθούν σε 
καραντίνα. Οι αεροπορικές εταιρείες θα ανα-
γκαστούν να συλλέξουν στοιχεία επικοινωνίας 
από διεθνείς ταξιδιώτες για να επιτρέψουν τον 
εντοπισμό κρουσμάτων, είπε ο Zients.
Είναι ακόμη ασαφές ποια εμβόλια για την covid-
19 θα γίνουν δεκτά, ωστόσο, η απόφαση θα 
αφεθεί στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης 
Νόσων CDC.

Ένταξη στην εμπορική συμφωνία 
ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά μελετά η 
Βρετανία 

Τ
ην προοπτική να εμπλακεί σε 
διαπραγματεύσεις για ένταξη 
στην υπάρχουσα εμπορική 
συμφωνία που έχουν συνά-

ψει ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς, γνω-
στή ως USMCA, φέρεται να εξετάζει 
το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το 
BBC και άλλα βρετανικά μέσα ενημέ-
ρωσης. 
Η σκέψη αυτή υπαγορεύεται από τη 
διαφαινόμενη απροθυμία του Αμε-
ρικανού Προέδρου Μπάιντεν να 
ξεκινήσει άμεσα συνομιλίες με την 
κυβέρνηση Τζόνσον για μια διμερή 
συμφωνία ελεύθε-
ρου εμπορίου για 
τη μετά το Brexit 
εποχή. 
Οι δύο ηγέ-
τες είχαν χθες το 
βράδυ συνάντηση 
διάρκειας 90 
λεπτών στο Λευκό 
Οίκο στο περιθώ-
ριο της Γενικής 
Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών. 
Μιλώντας σε 
δημοσιογράφους 
ο Τζο Μπάιντεν 
είπε λίγο πριν από τη συνάντηση ότι 
θα συζητούσε «λιγάκι» για το εμπό-
ριο με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, 
προσθέτοντας ότι πρόκειται για ένα 
ζήτημα το οποίο «θα πρέπει να το 
δουλέψουμε». 
Νωρίτερα ο Μπόρις Τζόνσον είχε 
δηλώσει μεν αισιόδοξος για μια 
διμερή εμπορική συμφωνία, αλλά 
είχε παραδεχθεί πρώτον ότι «οι Αμε-
ρικανοί όντως διαπραγματεύονται 
πολύ σκληρά» και δεύτερον ότι ο 
Πρόεδρος Μπάιντεν «έχει πολλά στο 
κεφάλι του». 
Βρετανική κυβερνητική πηγή υπέ-
δειξε ως εναλλακτική οδό την πιθα-
νότητα ένταξης στην USMCA, τη δια-
κρατική εμπορική συνεργασία που 
δημιουργήθηκε μεταξύ των τριών 
αμερικανικών χωρών αφού ο Πρόε-

δρος Τραμπ κατήργησε τη συμφωνία 
NAFTA. 
Κατά τη συνάντησή τους, σύμφωνα 
με την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Αμερικα-
νός Πρόεδρος και ο Βρετανός Πρω-
θυπουργός συζήτησαν επίσης την 
πρόσφατη συμφωνία στρατιωτικής 
συνεργασίας AUKUS που συνυπέγρα-
ψαν με την Αυστραλία, προκαλώντας 
αντιδράσεις από την Κίνα, τη Γαλ-
λία και την ΕΕ. Οι δύο ηγέτες περιέ-
γραψαν τη συμφωνία ως «ξεκάθαρη 
έκφραση κοινών αξιών και κοινής 
προσέγγισης στον κόσμο». 

Συμφώνησαν επί-
σης πως στο Αφγα-
νιστάν πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν 
όλα τα διαθέσιμα 
διπλωματικά και 
ανθρωπιστικά 
μέσα για να απο-
τραπεί μια ανθρω-
πιστική κρίση. Η 
αναγνώριση των 
Ταλιμπάν θα πρέ-
πει να εξαρτάται 
από τη διαγωγή 
τους έναντι των 
Αφγανών πολιτών, 

είπαν οι δύο ηγέτες. 
Ο Πρόεδρος Μπάιντεν, εξάλλου, επα-
νέλαβε την προειδοποίηση ότι η ειρη-
νευτική συμφωνία στη Βόρεια Ιρλαν-
δία δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο 
ως αποτέλεσμα των επιπλοκών που 
έχουν προκύψει με την εφαρμογή του 
σχετικού πρωτοκόλλου της συμφω-
νίας του Brexit. 
Ο Μπόρις Τζόνσον χαιρέτισε ως 
«τεράστια συνεισφορά» την ανα-
κοίνωση από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ 
για διπλασιασμό των αμερικανικών 
εισφορών στη μάχη κατά της κλιματι-
κής αλλαγής. 
Συζήτησαν επίσης διεθνή θέματα, 
όπως η αντιμετώπιση της Κίνας και 
της Ρωσίας, καθώς και τη διανομή 
εμβολίων κατά του κορωνοϊού στον 
αναπτυσσόμενο κόσμο. 

καναδάς
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Nίκη αλλά χωρίς  πλειοψηφία για τους Φιλελεύθερους του Τζάστιν Τριντό
Ο πρωθυπουργός του Καναδά, 
ο Τζάστιν Τριντό, 49 ετών, 
εξασφάλισε τρίτη συναπτή 
θητεία στις πρόωρες βουλευτικές 
εκλογές που διεξήχθησαν τη 
Δευτέρα, χωρίς να εξασφαλίσει 
την πλειοψηφία των εδρών στο 
κοινοβούλιο όπως επιδίωκε μεν, 
αλλά τονίζοντας πως θεωρεί ότι οι 
ψηφοφόροι του έδωσαν «καθαρή 
εντολή» να κυβερνήσει.

Ο 
χαρισματικός ηγέτης των Φι-
λελεύθερων –γιος του πρώην 
πρωθυπουργού Πιερ Τριντό–, 
ο οποίος βρίσκεται στην εξου-

σία από το 2019, αποφάσισε να κεφα-
λαιοποιήσει την καλή εικόνα της κυβέρ-
νησής του στις δημοσκοπήσεις εξαιτίας 
του τρόπου που αντιμετώπισε την παν-
δημία του νέου κορονοϊού και να προκη-
ρύξει πρόωρες εκλογές στα μέσα Αυγού-
στου. Ωστόσο δεν κέρ-
δισε εντελώς το στοί-
χημα, τουλάχιστον ως 
προς τη διάστασή του 
που αφορούσε την α-
νάκτηση της πλειοψη-
φίας στο κοινοβούλιο. 
Πρακτικά, επέστρεψε 
στην αφετηρία μετά την 
δύσκολη προεκλογική 
εκστρατεία.
«Μας σ τέλνετε ξανά 
σ τη δουλε ιά με τη 
σαφή εντολή να οδηγή-
σουμε τον Καναδά στην 
έξοδο από την περί-
οδο της πανδημίας και σε πιο φωτεινές 
μέρες», είπε ο κ. Τριντό στο μικρό πλή-
θος υποστηρικτών του σε αίθουσα ξενο-
δοχείου. 
«Αυτό που είδαμε σήμερα είναι πως εκα-
τομμύρια Καναδοί επέλεξαν ένα προο-
δευτικό σχέδιο».
Τα τηλεοπτικά δίκτυα CBC και CTV προ-
έβλεψαν ότι οι Φιλελεύθεροι θα έχουν 
μεν τις περισσότερες έδρες στη Βουλή 

των Κοινοτήτων αλλά όχι την πλειοψη-
φία των 170 εδρών, κάτι που σημαίνει ότι 
θα χρειαστούν υποστήριξη μικρότερων 
παρατάξεων για να κυβερνήσουν.
Σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή, το 
κυβερνών κόμμα οδεύει να εξασφαλί-
σει 156 έδρες, μία περισσότερη από ό,τι 
είχαν πριν από τις εκλογές, ανάμεσά τους 
110 στις επαρχίες Οντάριο και Κεμπέκ, 
όπου εκλέγονται κάπου τα μισά μέλη του 
κοινοβουλίου.
Για «εκλογές της μέρας της μαρμότας» 
έκανε λόγο ο Τζέραλντ Μπάιερ, καθηγη-
τής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστή-
μιο της Βρετανικής Κολομβίας.
Οι Συντηρητικοί προηγούνται σε 122 
περιφέρειες και οδεύουν να κερδίσουν 

τη λαϊκή ψήφο, λαμβάνοντας το 34% των 
ψήφων έναντι ενός 32% των Φιλελεύθε-
ρων. 
Η ασυνέπεια αποδίδεται σ το ότι το 
κυβερνών κόμμα εξασφάλισε περισσό-
τερες ψήφους σε αστικά κέντρα και προ-

άστια, που τους απέ-
φεραν περισσότερες 
έδρες.
Ο ηγέτης της κεντρο-
δεξιάς παράταξης Έριν 
Ο’ Τουλ, που νωρίτερα 
αναγνώρισε την ήττα 
του και είπε πως «τηλε-
φώνησ ε κα ι  σ υνε-
χάρη» τον κ. Τριν τό, 
από την πλευρά του 
σημείωσε ως θετικό 
στοιχείο των εκλογών 
το ότι το ποσοστό των 
Συντηρητικών «αυξή-
θηκε σε όλη τη χώρα», 

προσθέτοντας όμως πως «σαφώς χρειά-
ζεται να κάνουμε περισσότερη δουλειά 
για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των 
Καναδών». 
Πρόσθεσε πως έχει την πρόθεση να 
παραμείνει ηγέτης της παράταξης. 
-«Η οικογένειά μου και εγώ είμαστε απο-
φασιστικά δεσμευμένοι στη συνέχιση 
αυτού του ταξιδιού για τον Καναδά», είπε 
σε υποστηρικτές του.

Το καναδικό δολάριο ανέβαινε έναντι 
του αμερικανικού στις ασιατικές αγο-
ρές συναλλάγματος αφού έγινε γνωστό 
το αποτέλεσμα, καθώς η νίκη των Φιλε-
λεύθερων φάνηκε να καθησυχάζει τους 
επενδυτές που προεξοφλούν πως η πολι-
τική στήριξης της οικονομίας για να ξεπε-
ράσει τον αντίκτυπο της πανδημίας του 
νέου κορονοϊού θα συνεχιστεί από τη 
νέα κυβέρνηση μειοψηφίας του Τζάστιν 
Τριντό.Τις τελευταίες ημέρες, ο πρωθυ-
πουργός καλούσε τους εκλογείς να ψηφί-
σουν στρατηγικά, επιχειρηματολογώ-
ντας πως η επάνοδος των συντηρητικών 
στην εξουσία θα ήταν συνώνυμη με οπι-
σθοδρόμηση για τον Καναδά, ειδικά στο 
ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

O Μπάιντεν συγχαίρει τον Τζάστιν 
Τριντό για την επανεκλογή του
Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν 
συνομίλησε σήμερα με τον Καναδό πρω-
θυπουργό Τζάστιν Τριντό και τον συνε-
χάρη για τη νίκη του κόμματός του στις 
βουλευτικές εκλογές της Δευτέρας, ανα-
κοίνωσε ο Λευκός Οίκος.
«Οι δύο ηγέ τε ς υπογράμμισαν την 
ισχυρή και βαθιά φιλία μεταξύ των Ηνω-
μένων Πολιτειών και του Καναδά και 
συζήτησαν για την κοινή τους δέσμευση 
για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και 
της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών 
των ΗΠΑ και του Καναδά και τον συντο-
νισμό της απάντησης στην πανδημία της 
Covid-19», αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι φιλελεύθεροι του Τζάστιν Τριντό επι-
κράτησαν στις βουλευτικές εκλογές της 
Δευτέρας, μισή νίκη ωστόσο για τον 
απερχόμενο πρωθυπουργό, ο οποίος 
δεν κατάφερε να εξασφαλίσει εκ νέου την 
πλειοψηφία έπειτα από μια προεκλογική 
εκστρατεία κατά τη διάρκεια της οποίας 
υπέστη επιθέσεις. Ο Τζάστιν Τριντό κατά-
φερε όμως την περασμένη εβδομάδα 
να βασιστεί στη στήριξη πρώην ηγετών 
των γειτονικών ΗΠΑ, όπως του Μπαράκ 
Ομπάμα.
«Ο Τζάστιν ήταν ένας αποτελεσματικός 
ηγέτης και μια δυνατή φωνή υπέρ των 
δημοκρατικών αξιών, και είμαι περήφα-
νος για το έργο που επιτελέσαμε μαζί», 
είχε γράψει συγκεκριμένα στο Twitter ο 
Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος, καθώς 
του ευχόταν «καλή επιτυχία» στις εκλο-
γές.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι συνεχάρη επίσης τον Τριντό για 
τη νίκη του και είπε ότι προσβλέπει σε 
ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των δύο 
χωρών.
Ο Βρε τανός πρωθυπουργός Μπό-
ρ ι ς  Τ ζ ό ν σ ο ν  χ α ι ρ έ τ η σ ε  ε π ίσ η ς 
τον Τρουν τό γ ια την τ ρίτη συνε-
χό μ ε ν η  ν ίκη  τ ου  σ τ ι ς  ε κ λογ έ ς . 
«Συγχαρητήρια [Justin Trudeau] για την 
επανεκλογή σας», είπε ο Τζόνσον σε 
σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης. «Το Ηνωμένο Βασίλειο 
και ο Καναδάς είναι εξαιρετικοί φίλοι και 
συνεργάτες και ανυπομονώ να συνεργα-
στούμε στενά τα επόμενα χρόνια».

Γρονθοκόπησε νοσοκόμα επειδή 
εμβολίασε τη σύζυγό του χωρίς την 
έγκρισή του

Η 
αστυνομία του Κεμπέκ, στον Καναδά, αναζητά ένας άνδρα που φέρεται ότι γρονθοκό-
πησε στο πρόσωπο μια νοσηλεύτρια επειδή έκανε στη σύζυγό του το εμβόλιο για την 
Covid-19, χωρίς εκείνος να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.
Ο άνδρας ήρθε σε αντιπαράθεση με τη νοσοκόμα το πρωί της Δευτέρας, στα γραφεία 

ενός φαρμακείου στην πόλη Σέρμπρουκ, περίπου 155 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μόντρεαλ, 
όπου εκείνη έκανε εμβόλια στους πολίτες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, τον Μάρ-
τιν Κάριερ.
«Ο ύποπτος πήγε κατευθείαν στο γραφείο και άρχισε να ουρλιάζει στη νοσοκόμα», εξήγησε.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ο άνδρας ήταν εξοργισμένος επειδή η σύζυγός του εμβολιάστηκε στο 
φαρμακείο «χωρίς την άδειά του» και χτύπησε τη νοσοκόμα στο πρόσωπο.
Πολλοί νοσηλευτές σε όλον τον κόσμο έχουν δεχτεί επιθέσεις το τελευταίο διάστημα, ενώ δίνουν τη 
μάχη για να περιορίσουν την πανδημία. Δεν είναι σαφές αν ο ύποπτος ήταν αντιεμβολιαστής, ενώ 
άγνωστο είναι και αν η σύζυγός του είχε όντως εμβολιαστεί στο συγκεκριμένο φαρμακείο.

καναδάς
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Ο 
στόχος μας είναι ένας, να ξαναενώσουμε 
τον τόπο μας με βάση το συμφωνημένο 
πλαίσιο, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, υποδεικνύο-

ντας ότι ο ίδιος δεν αποκλείει «οποιοδήποτε μονοπά-
τι, φτάνει να με πάρει στον τελικό προορισμό».
Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, σε δηλώσεις στη Λεμεσό, 
κλήθηκε να σχολιάσει τη συνάντηση του Προέδρου 
της Δημοκρατίας με τον ΓΓ του ΟΗΕ και την πρόθεση 
του δεύτερου, για κατάθεση ιδεών προς διευκόλυνση 
επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων.
«Εγώ είμαι μιας φιλοσοφίας και είμαι δίπλα από τον 
ΠτΔ. Ο στόχος είναι ένας, να ξαναενώσουμε τον τόπο 
μας με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο, ξεκάθαρα και 
απόλυτα και από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά δεν 
αποκλείω οποιοδήποτε μονοπάτι, φτάνει να με πάρει 
στον τελικό προορισμό», είπε.
Σχολιάζοντας, εξάλλου την ομιλία του Τούρκου Προ-
έδρου στη ΓΣ του ΟΗΕ, ο Αβέρωφ Νεοφύτου διαμή-
νυσε ότι «χίλιες φορές την ημέρα να τα λέει, όπου 
και να τα πει, δυο κράτη στην Κύπρο δεν θα δεχθούν 
ούτε οι Ελληνοκύπριοι, ούτε η διεθνής κοινότητα, 
ούτε η Ευρώπη». « Όποιος κι αν τα λέει και όποιος κι 

να νομίζει ότι είναι ο Ερντογάν», συμπλήρωσε.
Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ πραγματοποίησε περιοδεία 
στην Ακταία οδό, το δυτικό μέρος της πόλης της 
Λεμεσού, που εντάσσεται στο νέο Σχέδιο Περιοχής 
Κέντρου Λεμεσού και αναμένεται να αναπτυχθεί στο 
σύντομο μέλλον.
Όπως είπε ο κ.Νεοφύτου, το γεγονός ότι η δυτική 
αυτή περιοχή της Λεμεσού έμεινε πίσω στην ανά-
πτυξη δεν είναι μειονέκτημα, αλλά μεγάλο πλεονέ-
κτημα και «πρέπει οι Τοπικές Αρχές, ιδιώτες και κρά-
τος να βάλουμε ψηλά τον πήχη».
«Δεν θέλουμε καλές αναπτύξεις, δεν θέλουμε πολύ 
καλές αναπτύξεις, θέλουμε εξαίρετες αναπτύξεις που 
να παίζουν παγκόσμια και να ξεπερνούν ακόμα και 
αυτά τα ευρωπαϊκά πρότυπα της ποιότητας, του σεβα-
σμού προς το περιβάλλον, του σεβασμού στην ενερ-
γειακή απόδοση», πρόσθεσε.
Θα πρέπει, συνέχισε, «να εντάξουμε στους σχεδια-
σμούς μας την Πράσινη Οικονομία αλλά και την ενερ-
γειακή ασφάλεια, να έχουμε τόπους ανοικτούς για 
τους πολίτες αλλά και τα κτίρια με ποιότητα αλλά και 
συγκεκριμένο πολεοδομικό σχεδιασμό και όχι άτακτο 
πολεοδομικό σχεδιασμό και ανάπτυξη».

Αβέρωφ: Δεν αποκλείω κανένα 
μονοπάτι που θα οδηγεί στην 
επανένωση 

Αυστηρή νότα των εννέα χωρών του 
ευρωπαϊκού Νότου EUMED προς Τουρκία

Τ
ην ισχυρή τους δέσμευση για βιώσιμη συνο-
λική επίλυση του Κυπριακού στη βάση της δι-
ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική 
ισότητα, όπως ορίζεται από τα ψηφίσματα του 

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο, εξέφρασαν στην κοινή τους 
διακήρυξη, οι εννέα ηγέτες των χωρών του Νότου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕUMED), μετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών της σημερινής Συνόδου.
«Επιβεβαιώνουμε την ισχυρή μας δέσμευση για μια 
βιώσιμη συνολική επίλυση του Κυπριακού ζητήματος 
επί τη βάσει μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπον-
δίας με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά, 
δεσμευτικά για όλους, Ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και όπως προβλέ-
πεται από το κεκτημένο, τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ», 
αναφέρει η κοινή διακήρυξη των εννέα ηγετών.
Παράλληλα, η διακήρυξη χαρακτηρίζει ως «απαράδε-
κτη οποιαδήποτε πρόταση για λύση δύο κρατών» και 
υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες επανέναρξης των 
διαπραγματεύσεων «δεν πρέπει να υπονομευθούν 

περαιτέρω από παράνομες και προκλητικές συμπερι-
φορές στις θαλάσσιες ζώνες και στην εδαφική επικρά-
τεια της Κύπρου».
Αναφερόμενοι και στις τουρκικές ενέργειες στην περί-
κλειστη πόλη των Βαρωσίων, οι εννέα ηγέτες κατα-
δικάζουν σθεναρά τις συγκεκριμένες ενέργειες, υπο-
γραμμίζοντας ότι αυτές παραβιάζουν τα Ψηφίσματα 
550 (1984) και 789 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών. Σε αυτό το πλαίσιο, η κοινή δια-
κήρυξη των EUMED καλεί στην ανάκληση των συγκε-
κριμένων ενεργειών «σύμφωνα με την Προεδρική 
Δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών της 23ης Ιουλίου 2021, και της Δήλωσης του 
Ύπατου Εκπροσώπου εξ ονόματος της ΕΕ της 27ης Ιου-
λίου 2021».
«Η Μεσόγειος αντιμετωπίζει πληθώρα συνεχιζόμε-
νων κρίσεων, οι οποίες επηρεάζουν όχι μόνο τα κράτη 
και τους λαούς της περιοχής, αλλά και πέραν αυτής. 
Καλούμε όλες τις χώρες της περιοχής να σεβαστούν 
την κυριαρχία και τα  κυριαρχικά δικαιώματα των κρα-
τών-μελών της ΕΕ στις θαλάσσιες ζώνες τους.»

Τ
α επόμενα βήματα για το ερευνητικό πρόγραμμα της κοινο-
πραξίας ExxonMobil – Qatar Petroleum στην ΑΟΖ της Κύ-
πρου, που επαναρχίζει τέλη του έτους με γεώτρηση στο Τε-
μάχιο 10, θα συζητήσουν αύριο, Παρασκευή 24 Σεπτεμβρί-

ου, στη Νέα Υόρκη, με ανώτερα στελέχη της αμερικανικής εταιρείας, 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας και ο Υπουργός Εξωτερικών.
Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας αναφέρει ότι η Νατάσα 
Πειλίδου θα συνοδεύσει τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στην αυρι-
ανή συνάντηση με τον Ανώτερο Αντιπρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο 
Έρευνας και Νέων Επιχειρήσεων της ExxonMobil, Michael Cousins 
και John Ardill καθώς και τον Ανώτερο Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων, 
Rochdi Younsi.
Η κ. Πηλείδου θα συμμετάσχει επίσης στον «Διάλογο Υψηλού Επιπέ-
δου στην Ενέργεια» (High-Level Dialogue on Energy) που διοργανώ-
νουν τα Ηνωμένα Έθνη, στο περιθώριο της 76ης Συνόδου της Γενικής 
Συνέλευσης, μεταφέροντας τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας 
όσον αφορά στην ανάγκη για διεθνή και περιφερειακή συνεργασία 
προς αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης 
της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Κύπρος για ανάπτυξη ενός ολο-
κληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Ανατολική Μεσόγειο και τη 
Μέση Ανατολή.
Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου, η Υπουρ-
γός Ενέργειας θα συναντηθεί με τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή 
Φυσικών Πόρων και Διευθυντή Έρευνας της Eni, Luca Bertelli, στη 
Ραβέννα της Ιταλίας, με σκοπό τη συζήτηση για τον προγραμματισμό 
των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην κυπριακή ΑΟΖ.
Νωρίτερα την ίδια μέρα, η Υπουργός Ενέργειας θα λάβει μέρος σε 
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, στο πλαίσιο του διεθνούς ενεργει-
ακού συνεδρίου «OMC Med Energy Conference and Exhibition», 
με την Ευρωπαία Επίτροπο Ενέργειας, Kadri Simson, τον Υπουργό 
Πετρελαίων και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου, Tarek El Molla και 
τον Υπουργό Πετρελαίων και Αερίου της Λιβύης, Mohamed Oun.
Η κ. Πηλείδου θα παρουσιάσει τη στρατηγική που ακολουθεί η 
Κύπρος για μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και τις πρωτοβουλίες 
που αναλαμβάνει για να επιτευχθούν οι συνεργασίες που απαιτού-
νται για ένα βιώσιμο ενεργειακά μέλλον στην Ανατολική Μεσόγειο.
Την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, η Υπουργός Ενέργειας θα μεταβεί στη 
Ρώμη, όπου θα συναντηθεί για ανασκόπηση των οικονομικών και 
εμπορικών σχέσεων Κύπρου και Ιταλίας με τον Ιταλό Υπουργό Οικο-
νομικής Ανάπτυξης, Giancarlo Giorgetti.
Η κ. Πειλίδου θα ηγείται επιχειρηματικής αποστολής από την Κύπρο 
που θα συμμετάσχει στο 4ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου-Ιτα-
λίας.
Στο Φόρουμ η Υπουργός θα παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, τις πολι-
τικές που υλοποιεί το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχα-
νίας για διευκόλυνση και ενδυνάμωση του επιχειρείν στην Κύπρο, 
καθώς και για μετάβαση της χώρας μας στην πράσινη και κυκλική 
οικονομία, όπως τη νέα Βιομηχανική Πολιτική 2030, την αναδιορ-
γάνωση της εμπορικής μας πολιτικής, τα στοχευμένα μέτρα και Σχέ-
δια Χορηγιών που φθάνουν τα €550 εκατομμύρια και τη λειτουργία 
του εξειδικευμένου Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης Ξένων 
Εταιρειών.

Συνάντηση με ExxonMobil 
θα έχουν την Παρασκευή 
Αναστασιάδης, 
Χριστοδουλίδης, Πηλείδου 



1924 Σεπτεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Συνεχίζει τις επαφές 
του στη Νέα Υόρκη ο 
Υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Χριστοδουλίδης, στο 
περιθώριο των εργασιών της 
76ης συνόδου της Γενικής 
Συνέλευσης ΟΗΕ, ενώ 
σήμερα θα παρακαθίσει σε 
τριμερή συνάντηση με τους 
ομολόγους του της Ελλάδας 
και της Αιγύπτου, Νίκο 
Δένδια και Sameh Shoukry, 
αντίστοιχα.

Σ
ύμφωνα με ανακοίνωση 
του ΥΠΕΞ, χθες, Τετάρτη, 
22 Σεπτεμβρίου, ο κ. Χρι-
στοδουλίδης είχε χωριστές 

συναντήσεις και επαφές με τον Γε-
νικό Γραμματέα της Ένωσης για τη 
Μεσόγειο, με τον Γενικό Γραμματέα 
του Συμβουλίου Συνεργασίας του 
Κόλπου, με τον Υπουργό Βιομηχα-
νίας και Προηγμένης Τεχνολογίας 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιρά-
των, καθώς και με τους ομολόγους 
του της Λιβύης, της Σερβίας, της 
Μολδαβίας, της Συρίας, του Ιράκ, 
της Σενεγάλης και της Γεωργίας.
Στο πλαίσιο των συναντήσεων, ο 
κ. Χριστοδουλίδης είχε την ευκαι-
ρία να ενημερώσει τους συνομι-
λητές του για τις τελευταίες εξελί-
ξεις σε σχέση με το Κυπριακό.
Σήμερα, Πέμπτη, ο Υπουργός Εξω-
τερικών αναμένεται να συναντη-
θεί με τον Γενικό Γραμματέα του 
Αραβικού συνδέσμου, Ahmed 
Aboul Gheit, με τον Αναπληρωτή 
Πρωθυπουργό και Υπουργό 
Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχη 
Mohammed bin Abdulrahman 
Al-Thani, με την Υπουργό Εξωτε-
ρικών της Μογγολίας, Battsetseg 
Batmunkh, με τον Υπουργό Εξω-
τερικών της Γουιάνας, Hugh Hilton 
Todd, με τον Υπουργό Εξωτερι-
κών της Ρουάντα, Vincent Biruta, 
με τον Υπουργό Εξωτερικών της 
Αρμενίας, Ararat Mirzoyan, ενώ 

θα παρακαθίσει επίσης σε τρι-
μερή συνάντηση με τους ομο-
λόγους του της Ελλάδας και της 
Αιγύπτου, Νίκο Δένδια και Sameh 
Shoukry, αντίστοιχα.
Όσον αφορά τις επαφές της Τετάρ-
της, κατά το πρόγευμα εργα-
σίας με τον Γενικό Γραμματέα της 
Ένωσης για τη Μεσόγειο, Nasser 
Kamel, αναφέρεται ότι έγινε 
ανταλλαγή απόψεων για τις τελευ-
ταίες εξελίξεις στην ευρύτερη 
περιοχή της Μεσογείου και συζη-
τήθηκαν τρόποι για περαιτέρω 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
της Κύπρου και της Ένωσης, 
καθώς και το ενδεχόμενο δημι-
ουργίας δύναμης ταχείας αντα-
πόκρισης σε περιπτώσεις φυσι-
κών καταστροφών, 
η οποία να αποτε-
λείται από αποσπά-
σματα και εξοπλι-
σμό που θα προ-
έρχεται από Κράτη 
Μέλη της Ένωσης 
για τη Μεσόγειο.
Στο πλαίσ ιο της 
συνάντησης με τον 
Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου 
Συνεργασίας του Κόλπου, Nayef 
Falah Al-Hajraf, που ακολούθησε, 
προστίθεται, ανταλλάχθηκαν 
απόψεις για τις τελευταίες εξελί-
ξεις στην ευρύτερη περιοχή του 
Κόλπου, για τις επιπτώσεις στις 
χώρες τις περιοχής από την κατά-
σταση στο Αφγανιστάν, ενώ ανα-
σκοπήθηκε η συνεχώς διευρυνό-
μενη συνεργασία της Κύπρου με 
το Συμβούλιο και αποφασίστηκε 
όπως το προσεχές διάστημα ο 
Γενικός Γραμματέας Al-Hajraf επι-
σκεφθεί την Κύπρο, μεταξύ άλλων 
για υπογραφή του Μνημονίου 
Συναντίληψης για τη θεσμοθέτηση 
διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο 
πλευρών που βρίσκεται στο τελικό 
στάδιο διαπραγμάτευσης. 
Στη συνέχεια, αναφέρει η ανα-

κοίνωση του ΥΠΕΞ, ο κ. Χριστο-
δουλίδης είχε συνάντηση με τον 
Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγ-
μένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων, Δρ. Sultan Al 
Jaber, κύριο θέμα της οποίας ήταν 
η συμμετοχή της Κύπρου στην 
παγκόσμια έκθεση Expo2020, που 
ανοίγει τις πύλες της τον ερχόμενο 
μήνα στο Ντουμπάι, καθώς και η 
ενίσχυση των οικονομικών σχέ-
σεων Κύπρου-ΗΑΕ ούτως ώστε 
αυτές να αντανακλούν το εξαίρετο 
επίπεδο των πολιτικών σχέσεων, 
που έχουν οικοδομήσει οι δύο 
χώρες.
Κατά τη συνάν τηση με την 
Υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης, 
κα Najla El Mangoush, συζητήθη-

καν η κατάσταση 
στη χώρα και οι 
τελευταίες εξελί-
ξεις στην ευρύτερη 
περιοχή της Ανατο-
λικής Μεσογείου, 
οι σχέσεις ΕΕ-Λι-
βύης, ενώ εξετά-
στηκαν τρόποι για 
επανενεργοποίηση 

των διμερών σχέσεων Κύπρου-Λι-
βύης, με υπόβαθρο τους παραδο-
σιακά στενούς δεσμούς φιλίας 
που συνδέουν τις δύο χώρες και 
τους λαούς τους.
Ακολούθως, σημειώνεται στην 
ανακοίνωση, ο κ. Χριστοδουλίδης 
παρακάθισε σε γεύμα εργασίας 
με τον ομόλογό του της Σερβίας, 
Nikola Selaković, με τον οποίο 
είχαν την ευκαιρία να ανταλλά-
ξουν απόψεις, ανάμεσα σε άλλα 
θέματα, για την κατάσταση στα 
Δυτικά Βαλκάνια, για τις σχέσεις 
ΕΕ-Σερβίας, καθώς και για την 
περαιτέρω ανάπτυξη των διμε-
ρών σχέσεων.
Το απόγευμα, ο Υπουργός Εξωτε-
ρικών συναντήθηκε πρώτα με τον 
Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και 
Υπουργό Εξωτερικών της Μολδα-

βίας, Nicu Popescu, με τον οποίο 
συζήτησε για την πορεία των 
μεταρρυθμίσεων στη χώρα μετά 
την πρόσφατη ανάληψη καθηκό-
ντων από τη νέα Κυβέρνηση, για 
τις σχέσεις ΕΕ-Μολδαβίας και τις 
προοπτικές για ενίσχυσή τους, 
ενώ διαπιστώθηκε αμοιβαία βού-
ληση για επίσπευση και ολοκλή-
ρωση των διαβουλεύσεων με 
στόχο την υπογραφή το προσεχές 
διάστημα αριθμού διμερών συμ-
φωνιών μεταξύ Κύπρου και Μολ-
δαβίας που τελούν υπό διαπραγ-
μάτευση, καθώς και για ανταλ-
λαγή επισκέψεων σε Υπουργικό 
επίπεδο, σε συνάρτηση με την 
πραγματοποίηση επιχειρηματι-
κών φόρουμ.
Στη συνέχεια, ο κ. Χριστοδου-
λίδης είχε συνάντηση με τον 
Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας, 
Faisal Mekdad, από τον οποίο ενη-
μερώθηκε για την κατάσταση στη 
χώρα, καθώς και για τις ανθρωπι-
στικές ανάγκες που προκύπτουν 
ένεκα και της πανδημίας, ενώ 
συζητήθηκαν επίσης θέματα που 
άπτονται των διμερών σχέσεων 
των δύο χωρών που έχουν παγο-
ποιηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω 
της κατάστασης.
Στη συνάντηση με τον Ιρακινό 
Υπουργό Εξωτερικών, Fuad 
Hussein, συζητήθηκαν περιφερει-
ακά ζητήματα, μεταξύ των οποίων 
και το ενδεχόμενο συμμετοχής 
του Ιράκ στα δίκτυα περιφερεια-
κής συνεργασίας που έχουν εγκα-
θιδρυθεί στην ευρύτερη περιοχή, 
καθώς και τρόποι περαιτέρω ενί-
σχυσης των διμερών σχέσεων και 
της συνεργασίας Κύπρου-Ιράκ. 
Σε αυτό το πλαίσιο, οι κ. Χριστο-
δουλίδης και Hussein υπέγραψαν 
συμφωνία για την εξαίρεση της 
απαίτησης θεώρησης εισόδου για 
κατόχους διπλωματικών και υπη-
ρεσιακών διαβατηρίων μεταξύ 
των δύο χωρών.

Χαμηλό ήταν το ποσοστό όσων 
εργάζονταν από το σπίτι στην 
Κύπρο το 2020 ως αποτέλεσμα 
της πανδημίας, σε σχέση με την 
αύξηση που καταγράφηκαν σε όλη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα 
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιό-
τητα η Eurostat, η στατιστική υπη-
ρεσία της ΕΕ.
Ειδικότερα, το 2020, το ποσοστό 
των εργαζομένων μεταξύ 20 με 64 
ετών που εργάζονταν από το σπίτι 
έφτασε στο 12%, τη στιγμή που 
κατά τα τελευταία δέκα χρόνια το 
ποσοστό έμενε σταθερό στο 5% 
με 6%.
Μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, 
το μεγαλύτερο ποσοστό όσων 
εργάζονταν από το σπίτι το 2020 
καταγράφηκε στην περιφέρεια 
Helsinki-Uusimaa (όπου βρίσκεται 
η πρωτεύουσα της χώρας Ελσίνκι) 
στο 37%. Ακολουθούν αρκετά 
χαμηλότερα η Βαλλωνική Βραβά-
ντη (27%) και η περιφέρεια των 
Βρυξελλών (26%) στο Βέλγιο.
Επίσης, ένας στους τέσσερις εργα-
ζόμενους εργαζόταν από το σπίτι 
στις περιφέρειες όπου βρίσκονται 
πρωτεύουσες των χωρών τους: 
στην Ανατολική-Μίντλαντ Ιρλανδία 
(25%), στη Βιένη της Αυστρίας και 
στην Κοπεγχάγη της Δανίας (24%) 
και στο Ιλ-ντε-Φρανς της Γαλλίας, 
όπου βρίσκεται το Παρίσι (23%).
Ψηλά στην κατάταξη βρίσκονται 
επίσης η περιφέρεια της Ουτρέ-
χτης στην Ολλανδία, το Λουξεμ-
βούργο (τα δεδομένα αφορούν 
όλη τη χώρα) και η Λισαβόνα στην 
Πορτογαλία (23%).
Από την άλλη, στα νότια και ανα-
τολικά κράτη μέλη, η εργασία 
από το σπίτι κινείτο σε χαμηλό-
τερα επίπεδα. Όπως αναφέρεται, 
λιγότερο από το 5% των εργαζο-
μένων δούλευαν από το σπίτι στις 
περιφέρειες της Κροατίας, καθώς 
και στην Κύπρο, τη Λετονία και τη 
Βουλγαρία (όπου υπήρχαν διαθέ-
σιμα δεδομένα μόνο σε εθνικό επί-
πεδο), στις πλείστες περιφέρειες 
της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας 
(εκτός από τις πρωτεύουσες) και 
την Ελλάδα.

Χαμηλά τα 
ποσοστά 
τηλεργασίας το 
2020 σε σύγκριση 
με την υπόλοιπη 
Ευρώπη

Τριμερής ΥΠΕΞ Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου στη 
Νέα Υόρκη – οι επαφές του Ν. Χριστοδουλίδη 



20 24 Σεπτεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
διεθνή νέα

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν 
για ακόμα μια φορά οι Ιταλικές Αρχές 
σχετικά με την ισχύ της «αόρατης» 
μαφίας η οποία έχει κατακτήσει την 
Ευρώπη κι έχει απλώσει τα πλοκάμια 
της σε όλον τον πλανήτη. Και αυτή 
δεν είναι άλλη από την «Ντράγκετα», 
την Ιταλική μαφία της Καλαβρίας, 
μια εγκληματική οργάνωση που 
συνεχίζει να κινείται σιωπηλά και να 
εισχωρεί όλο και περισσότερο στον 
οικονομικό ιστό των χωρών όπου και 
δραστηριοποιείται.

Π
αρόλο που στη γειτονική χώρα 
βρίσκεται σε εξέλιξη η «δίκη του 
αιώνα», με κατηγορούμενα 350 
στελέχη της «Ντράγκετα», η ορ-

γάνωση συνεχίζει να δραστηριοποιείται α-
νενόχλητη.
Η τελευταία εξαμηνιαία έκθεση της «Ιταλι-
κής Διεύθυνσης Ερευνών κατά της Μαφίας» 
(DIA), δείχνει ότι τα αφεντικά της Καλα-
βρίας, έχουν εγκαταστήσει στελέχη σε κάθε 
γωνιά του πλανήτη, μέχρι την Αυστραλία 
και τη Νέα Ζηλανδία. Επίσης στην Αργε-
ντινή, στις ΗΠΑ, και στην Κόστα Ρίκα. Οι 
άνθρωποι της «Ντράγκετα» βρίσκονται 
και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και 
συνεργάζονται με τα καρτέλ ναρκωτικών τα 
οποία δραστηριοποιούνται στην Κολομβία, 
τη Βραζιλία, το Περού, τη 
Βολιβία, την Ουρουγουάη 
και την Παραγουάη. Εισαγ-
γελείς και ερευνητές ανα-
φέρουν ότι η οργάνωση 
διακινεί το 80% της κοκαΐ-
νης στην Ευρώπη.
Όπως σημειώνει η DIA, δεν 
είναι τυχαίο που ισχυρά 
αφεντικά της «Ντράγκετα» 
συνελήφθησαν τα τελευ-
ταία χρόνια σε χώρες της Λατινικής Αμερι-
κής, μεταξύ αυτών ο Ρόκο Μοράμπιτο, ο 
Ρομπέρτο Πανούτσι και ο Βιτσέντσο Μακρί.
Σύμφωνα με τις έρευνες και τις επιχειρήσεις 
που πραγματοποιούνται αποδεικνύεται ότι 
η οργάνωση  έχει διεισδύσει  στον πολι-
τικό και επιχειρηματικό χώρο των κρατών 
στα οποία έχει εγκατασταθεί, αλλά και σε 
κρατικούς φορείς και θεσμούς. Πολλοί πια 
κάνουν λόγο για ένα ανέγγιχτο «εγκλημα-
τικό οικονομικό δίκτυο».

Δραστηριότητες και στην Ελλάδα 
Όσον αφορά στην Ευρώπη, η «Ντράγκετα» 
ξεπλένει και ανακυκλώνει τα χρήματα από 
τις παράνομες δραστηριότητες της μέσω 

επενδύσεων, στους τομείς της εστίασης, του 
τουρισμού, του real estate και της γεωρ-
γίας. Αυτό συμβαίνει στην Ισπανία, στην 
Ελλάδα, στη Ρουμανία, στην Ολλανδία, στην 
Αυστρία, στην Τσεχία, στη Μάλτα  αλλά και 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.
«Τα κράτη της ΕΕ δεν φαίνονται να είναι 
καλά «νομικά» εξοπλισμένα έτσι ώστε να 
μπορούν να ανακόψουν την ισχύ της Ντρά-
γκετα», προστίθεται στα συμπεράσματα της 
έκθεσης.

H πανδημία και οι ευκαιρίες για 
περισσότερο πλούτο 
Ανησυχητικό είναι επίσης το γεγονός πως 
παρόλη την πανδημία η επιρροή της συγκε-
κριμένης οργάνωσης  κυρίως στην Ιταλία, σε 
κομβικούς τομείς, όπως η υγειονομική περί-
θαλψη έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις.
Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Αρχών 
δείχνουν πως εκτός από το εμπόριο ναρκω-
τικών και τη διαχείριση απορριμμάτων έχει 
επεκταθεί και στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης. Ο εισαγγελέας Νικόλα Γκρατέρι 
ο οποίος έστειλε στο σκαμνί εκατοντάδες  
στελέχη της μαφίας έχει δηλώσει πως πρό-
κειται για έναν τομέα, στον οποίο από καιρό 
συγκεντρώνονται πολλά συμφέροντα.
Η «Ντράγκετα» έχει επίσης διεισδύσει  σε 
καίρια τμήματα του συστήματος υγείας, όπως 
η διαχείριση νοσοκομείων και φαρμακείων. 

Έχουν παρατηρηθεί ακόμη 
και φαινόμενα δωροδοκίας 
πολιτικών ώστε να προσφέ-
ρουν αυτοί με τη σειρά τους 
συγκάλυψη παράνομων 
δραστηριοτήτων.
Επιπλέον γραφεία τελετών, 
πλυντήρια νοσοκομείων, 
ε ταιρείε ς καθαρισμού, 
εταιρείες παράδοσης τρο-
φίμων και βενζινάδικα είναι 

κλάδοι που ελέγχουν και δραστηριοποιού-
νται  τα μέλη της.
Το οικονομικό αυτό εγκληματικό δίκτυο 
εκμεταλλεύεται και την κατάσταση που 
έχει δημιουργηθεί στις επιχειρήσεις λόγω 
πανδημίας. Η απεγνωσμένη ανάγκη για 
μετρητά πολλών επιχειρηματιών τους οδή-
γησε στο να «δώσουν» τις επιχειρήσεις τους 
στη «Ντράγκετα» κι έτσι η εισχώρηση στον 
οικονομικό ιστό να είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Στις μέρες μας θεωρείται από κάποιους η 
πιο ισχυρή μαφιόζικη οργάνωση στην 
Ευρώπη, η οποία έχει ξεπεράσει την 
Καμόρα ( μαφία της Νάπολι), την Κόζα 
Νόστρα στη Σικελία και την Σάκρα Κορόνα 
Ουνίτα (μαφία της Απουλίας)

Οι Μαρκ Μίλεϊ και Βαλέρι 
Γκεράσιμοφ συζήτησαν για τη 
«μείωση των κινδύνων», μετά 
την αποχώρηση των ΗΠΑ από το 
Αφγανιστάν και την ανάληψη της 
εξουσίας από τους Ταλιμπάν

Έ
ξι ώρες διήρκεσαν οι συνομιλί-
ες που είχαν χθες οι κορυφαίοι 
αξιωματικοί του στρατού των Η-
νωμένων Πολιτειών και της Ρωσί-

ας στο Ελσίνκι, στην πρώτη πρόσωπο με 
πρόσωπο συνάντησή τους από το 2019, 
καθώς και οι δύο χώρες προσαρμόζονται 
στην νέα κατάσταση που διαμορφώνεται 
με την αποχώρηση των ΗΠΑ και την ανά-
ληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν στο 
Αφγανιστάν.
Ο στρατηγός Μάρκ Μίλεϊ, επικεφαλής του 
γενικού επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ και 
ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Στρα-
τού της Ρωσία, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, συνή-
θως δεν αποκαλύπτουν τις λεπτομέρειες 
των συζητήσεών τους, ενώ οι δηλώσεις 
και από τις δύο πλευρές ήσαν πενιχρές.
Σε ανακοίνωση του αμερικανικού στρα-
τού, η οποία περιλάμβανε λεπτομέρειες 
σχετικά με τη διάρκεια της συνάντησης, 
αλλά όχι την ημερήσια διάταξη, αναφέρε-
ται ότι οι συνομιλίες αποσκοπούσαν στη 
«μείωση του κινδύνου και την επιχειρη-
σιακή αποκλιμάκωση».
Το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 
RIA μετέδωσε ότι οι συνομιλίες αποσκο-
πούσαν σε συζητήσεις για την μείωση 
των κινδύνων.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία έχουν 

συχνά ανταγωνιστικά στρατιωτικά συμ-
φέροντα σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων 
σε χώρες όπως η Συρία, όπου οι αμερικα-
νικές και οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν 
σε κοντινή απόσταση. Ο τρόπος με τον 
οποίο η Ουάσιγκτον και η Μόσχα προ-
σανατολίζονται στα επόμενα βήματα στο 
Αφγανιστάν μένει να φανεί.
Ο αμερικανικός στρατός δέχεται πιέ-
σεις από το Κογκρέσο για να υποστηρί-
ξει μια αντιτρομοκρατική στρατηγική για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων από το 
Αφγανιστάν μετά την αποχώρηση των 
ΗΠΑ και την κατάληψη της εξουσίας από 
τους Ταλιμπάν τον Αύγουστο.
Η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάι-
ντεν έχει δηλώσει ότι θα βασιστεί σε επι-
χειρήσεις «πέρα απ’ τον ορίζοντα» που 
θα μπορούσαν να πλήξουν ομάδες όπως 
η Αλ Κάιντα ή το Ισλαμικό Κράτος στο 
Αφγανιστάν, εάν απειλούσαν τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες.
Όμως, χωρίς στρατεύματα στο έδαφος, 
το εύρος των δυνατοτήτων της Ουά-
σιγκτον να εντοπίζει και να αποτρέπει 
συνωμοσίες είναι ασαφές. Μετά από 20 
χρόνια πολέμου, οι στρατιωτικοί αξι-
ωματούχοι των ΗΠΑ έχουν επίσης μια 
δυσμενή άποψη για τους Ταλιμπάν και 
επισημαίνουν τους δεσμούς τους με την 
Αλ Κάιντα.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει 
δηλώσει ότι η Μόσχα πρέπει να συνερ-
γαστεί με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν 
και ότι οι παγκόσμιες δυνάμεις θα πρέπει 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αποδε-
σμεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία του 
Αφγανιστάν.

Εξάωρες συνομιλίες των στρατηγών 
ΗΠΑ - Ρωσίας - Στο επίκεντρο η νέα 
κατάσταση στο Αφγανιστάν 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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To «αόρατο» δίκτυο της 
«Ντράγκετα» και η δίκη του αιώνα
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Ο 
χλιδάτος και πολυτελής βίος της οι-
κογένειας του Τούρκου προέδρου 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερνογάν, έχει βρεθεί 
πολλές φορές στο στόχαστρο της 

αντιπολίτευσης τη στιγμή που η οικονομική 
κρίση και η φτώχεια χτυπούν «κόκκινο» στη 
χώρα.
Στο στόχαστρο αυτή τη φορά, μπήκε η Εμινέ 
Ερντογάν, σύζυγος του Τούρκου προέδρου, 
εξαιτίας του πανάκριβου ρολογιού στο αρι-
στερό της χέρι.
Σχολιάζοντας το βιβλίο που κυκλοφόρησε 
πρόσφατα η Εμινέ Ερντογάν, με τίτλο: «Τα ταξί-
δια μου στην Αφρική» ο βουλευτής Προύσσας 
του του «Καλού Κόμματος» (Iyi Parti) Αχμέτ 
Εροζάν σχολίασε καυστικά «O Ταγίπ γράφει, 
η κυρία Εμινέ δεν θα γράψει; Το στολισμένο 
με φωτογραφίες βιβλίο “Τα ταξίδια μου στην 
Αφρική” κυκλοφόρησε… Σε αρμονία με την 

φτώχεια της Αφρικής το ρολόι χειρός Chopard 
Happy Diamonts… Αν δεν είναι απομίμηση, η 
τιμή του αρχίζει από τα 30.000 ευρώ».
Επίσημη πρέσβειρα της Chopard για το  ρολόι  
Happy Diamonts  είναι η Julia  Roberts η  οποία 
και το παρουσιάζει στο διαφημιστικό  που 
σκηνοθέτησε ο Ξαβιέ Ντόλαν.
Το βιβλίο «Τα αφρικανικά μου ταξίδια» είναι 
το πρώτο που φέρει την υπογραφή της Εμινέ 
Ερντογάν και πρόκειται για μία καταγραφή 
εντυπώσεων και αναμνήσεων από ταξίδια 
στην Αφρική, ακολουθώντας επίσημες επισκέ-
ψεις του Ταγίπ Ερντογάν. Το βιβλίο θα βγει στις 
προθήκες των βιβλιοπωλείων στην Τουρκία 
αρχές Οκτωβρίου και σύμφωνα με το Anadolu 
η πρώτη κυρία της χώρας θα το δωρίσει σε 
συζύγους προέδρων και πρωθυπουργών κατά 
τη παραμονή του ζεύγους στη Νέα Υόρκη για 
την ετήσια σύνοδο του ΟΗΕ.

διεθνή νέα

Σύμφωνα με την 27 σελίδων 
προσφυγή, η Μέρι Τραμπ και ο 
New York Times συνομώτησαν για 
να αποκτήσουν τα φορολογικά 
έγγραφά του και να δημοσιεύσουν 
το 2018 μια έρευνα, για την οποία η 
εφημερίδα τιμήθηκε με το βραβείο 
Πούλιτζερ

Ο 
πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντό-
ναλντ Τραμπ προσέφυγε στη δι-
καιοσύνη εναντίον της ανιψιάς 
του Μέρι Τραμπ και των New 

York Times, κατηγορώντας τους για μια 
«ύπουλη συνωμοσία» με 
στόχο να αποκτήσουν τα 
φορολογικά έγγραφά του 
και να δημοσιεύσουν το 
2018 μια έρευνα, για την 
οποία η εφημερίδα τιμή-
θηκε με το βραβείο Πού-
λιτζερ.
Η προσφυγή των 27 σελί-
δων, στην οποία υπολο-
γίζει σε 100 εκατομμύρια 
δολάρια τη ζημιά που υπέστη, κατατέθηκε 
χθες, Τρίτη στην κομητεία Ντάτσες, στην 
πολιτεία της Νέας Υόρκης. Στην εν λόγω 
προσφυγή κατηγορούνται τρεις δημοσι-
ογράφοι των New York Times - οι Σούζαν 
Κρεγκ, Ντέιβιντ Μπάρστοου και Ράσελ 
Μπιούτνερ - ότι διεξήγαγαν «μια εκτετα-
μένη σταυροφορία για να αποκτήσουν 
εμπιστευτικά φορολογικά έγγραφα του 
Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».
Στην προσφυγή καταλογίζεται επίσης 
στους κατηγορουμένους ότι «έχουν κίνη-
τρο μια προσωπική βεντέτα», «μια ύπουλη 
συνωμοσία για να αποκτήσουν εμπιστευ-
τικά και πολύ ευαίσθητα έγγραφα τα οποία 
εκμεταλλεύτηκαν για αποκλειστικά δικό 
τους όφελος και χρησιμοποίησαν ως μέσο 
για να νομιμοποιήσουν τις εργασίες που 
εξέδωσαν».
Η έρευνα των New York Times, η οποία 
τιμήθηκε το 2019 με το βραβείο Πούλιτζερ, 
αφορούσε το πώς οικοδόμησε στην πραγ-
ματικότητα την περιουσία του ο πρώην 
εργολάβος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι 
εντελώς αυτοδημιούργητος. Διαβεβαίωνε 

πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στην πραγματι-
κότητα δεχθεί από τον πατέρα του, σε διά-
στημα ετών, το σημερινό ισόποσο των 413 
εκατ. δολαρίων που φέρεται ότι μεταβι-
βάσθηκαν εν μέρει μέσω μιας εταιρείας 
βιτρίνα, πράγμα που τους επέτρεψε να 
αποφύγουν τους φόρους.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει το 
άρθρο «επιθετικό» και το περιεχόμενό του 
«πληκτικό» και «ήδη γνωστό».
Η δημοσίευσή του είχε ωστόσο οδηγήσει 
στην έναρξη μιας έρευνας από τις φορολο-
γικές αρχές της πολιτείας της Νέας Υόρκης.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης διέταξε επίσης 
τον Αύγουστο το υπουργείο Οικονομικών 

να παρουσιάσει τις φορο-
λογικές δηλώσεις τις οποίες 
ο ρεπουμπλικανός πρώην 
πρόεδρος είχε υποβάλει 
τα έξι χρόνια πριν από την 
άνοδό του στην εξουσία το 
2017 και ζητούσε μια επι-
τροπή της Βουλής των Αντι-
προσώπων.
Η Μέρι Τραμπ αποκά-
λυψε πως ήταν η κύρια 

πηγή της έρευνας των New York Times 
στο βιβλίο της που κυκλοφόρησε το 2020 
με τίτλο «Too Much and Never Enough: 
How My Family Created the World’s Most 
Dangerous Man» («Υπερβολικά πολλά και 
ποτέ αρκετά: Πώς η οικογένειά μου δημι-
ούργησε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στον 
κόσμο»).
Ο πατέρας της, ο μεγαλύτερος αδελφός του 
Ντόναλντ Τραμπ, ο Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, 
πέθανε το 1981 σε ηλικία 42 ετών από 
καρδιακή κρίση την οποία η οικογένειά 
του συνέδεσε με τον αλκοολισμό από τον 
οποίο έπασχε για διάστημα μεγαλύτερο 
των δέκα ετών, καθώς είχε βιώσει άσχημα 
την οικογενειακή πίεση να δουλέψει στο 
πλευρό του πατέρα του στις εργολαβίες 
ακινήτων ενώ αυτός ήθελε να γίνει πιλότος.
Στην προσφυγή του Ντόναλντ Τραμπ υπο-
στηρίζεται πως οι δημοσιογράφοι των 
New York Times «καταδίωξαν αδιάκοπα 
την ανιψιά του, την Μέρι Λ. Τραμπ, και την 
έπεισαν να βγάλει τα έγγραφα από το γρα-
φείο του δικηγόρου της και να τα παραδώ-
σει στους Times».

ΗΠΑ: Προσφυγή Τραμπ κατά της 
ανιψιάς του και των New York 
Times - Τους κατηγορεί για «ύπουλη 
συνομωσία» 

Τουρκία: Σάλος για το ρολόι των 
30.000 ευρώ της Εμινέ Ερντογάν 
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Bullying – Έτσι θα προφυλάξουμε 
τα παιδιά

T
α παιδιά που πέφτουν θύματα αυτής της 
κατάστασης, γνωστή ως bullying, συχνά 
δυσκολεύονται να επεξεργαστούν το 
περιεχόμενο και τη σημασία αυτής της 

«προδοσίας» προκειμένου να μπορέσουν να 
αντιδράσουν κατάλληλα. Γι’ αυτό χρειάζονται 
τη δική μας βοήθεια. Βοηθήστε το παιδί να ανα-
γνωρίσει το bullying Μην απορείτε. Είναι όντως 
πολύ πιθανό το παιδί σας να μην αντιλαμβάνεται 
ότι ο φίλος του το κακομεταχειρίζεται.
Βλέπετε, αυτό που διαχωρίζει αυτή τη σχέση 
από το bullying είναι το γεγονός ότι η συμπερι-
φορά του άλλου παιδιού δεν είναι πάντα αρνη-
τική. Τα παιδάκια που εμφανίζουν τέτοιου 
είδους συμπεριφορά, συνήθως εναλλάσσουν 
την επιθετικότητα με την πολύ πρόσχαρη και 
δοτική στάση απέναντι στους φίλους τους.
Χρησιμοποιώντας τη σχέση του «φίλου» με 
κάποιο άλλο «θύμα» του ως παράδειγμα, θα 
είναι πιο εύκολο να κάνετε το παιδί σας να κατα-
λάβει ότι αυτό που βιώνει δεν είναι πραγματική 
φιλία, χωρίς να μπει σε θέση άμυνας.
Ακούστε πολύ, μιλήστε λίγο
Στην περίπτωση που το παιδί αντιλαμβάνεται ότι 
κάτι δεν πάει καλά και σας μιλήσει από μόνο του 
για τους προβληματισμούς του, μη βιαστείτε να 
του προτείνετε λύσεις. Ακούστε το με προσοχή 
και όταν έρθει η σειρά σας να μιλήσετε, μοιρα-
στείτε μαζί του δικές σας ανάλογες εμπειρίες.
Προσπαθήστε να μην κακοχαρακτηρίσετε τον 

φίλο του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα του δείξετε 
ότι μπορεί να συζητήσει ελεύθερα μαζί σας για 
αυτό το ζήτημα, αλλά και να απευθυνθεί σε εσάς 
για βοήθεια.
Μιλήστε για υγιείς σχέσεις
Τα παιδιά που εμφανίζουν τέτοιου είδους 
μοτίβα συμπεριφοράς συνήθως είναι πολύ 
χαρισματικά και διασκεδαστικά. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα τα υπόλοιπα παιδάκια να δυσκο-
λεύονται να διακρίνουν την άσχημη πλευρά του 
χαρακτήρα τους.
Εξηγώντας στο μικρό σας τα χαρακτηριστικά 
μιας πραγματικής φιλίας που χαρακτηρίζεται 
από αγάπη, θα του επιτρέψετε να διακρίνει μόνο 
του ότι αυτή η σχέση είναι προβληματική.
Βοηθήστε το να νιώσει δυνατό
Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθεί ότι δεν του 
αξίζει αυτού του είδους η μεταχείριση. Πείτε 
του πως όταν οι άνθρωποι συμπεριφέρονται 
με τέτοιους τρόπους, στην πραγματικότητα προ-
σπαθούν να αντισταθμίσουν κάποια δική τους 
ανασφάλεια.
Παράλληλα, προτείνετέ του δυναμικούς τρό-

πους αντιμετώπισης της κατάστασης. Συνήθως, 
τα κακεντρεχή παιδιά επιλέγουν να ταλαιπωρή-
σουν τους φίλους που αντιλαμβάνονται ως πιο 
αδύναμους.
Ενδέχεται το πρόβλημα να λυθεί απλώς με το 
να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του την επόμενη 
φορά που θα χρειαστεί, για παράδειγμα λέγο-
ντας «αυτό που είπες ήταν κακία» και αποχωρώ-
ντας για λίγο από την παρέα.
Κάντε του… προξενιό
Είναι αρκετά συνηθισμένο αυτές οι σχέσεις να 
διαιωνίζονται εξαιτίας του φόβου των παιδιών 
ότι δεν θα μπορέσουν να δημιουργήσουν άλλες 
φιλίες. Ο ίδιος φόβος καθιστά πιο δύσκολη και 
την πιο δυναμική στάση απέναντι στο κακο-
ποιητικό παιδί. Καλώντας σπίτι σας για παιχνίδι 
έναν άλλο συμμαθητή του, θα το βοηθήσετε να 
δει ότι υπάρχουν (καλύτερες) εναλλακτικές για 
συντροφιά.
Παρηγορήστε το μετά τον χωρισμό
Μια παράμετρος που δεν πρέπει να σας ξεφύ-
γει είναι το ότι τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται 
τις ανθρώπινες σχέσεις όπως εμείς. Αν κάνουν 
παρέα εδώ και αρκετό καιρό, οι πιθανότη-
τες λένε ότι έχουν διατυπωθεί ήδη πολλά «για 
πάντα».
Εξηγήστε του ότι πολλές φορές οι φιλίες τελειώ-
νουν και ότι αυτό, όσο δύσκολο και αν είναι, εν 
τέλει λειτουργεί θετικά. Ταυτόχρονα, προετοι-
μαστείτε για το ότι όταν όντως αποφασίσει να 

δώσει ένα τέλος, θα περάσει ένα διάστημα πέν-
θους, στο οποίο θα χρειαστεί τη στήριξή σας.
Δώστε του χρόνο να επεξεργαστεί τη θλίψη του 
και μην επιχειρήσετε να μειώσετε τη σημασία 
των συναισθημάτων του στην προσπάθειά σας 
να το βοηθήσετε.
Καταστρώστε σχέδια
Μπορεί να μοιάζει ιδανικό, όμως δεν είναι 
πάντα εφικτό το πρόβλημα να λυθεί με τη 
μέθοδο του… γόρδιου δεσμού. Για παράδειγμα, 
είναι αδύνατον να σταματήσει να βλέπει τον φίλο 
του αν πηγαίνουν στην ίδια τάξη.
Σε αυτή την περίπτωση, προτείνετε ηπιότερους 
τρόπους αντιμετώπισης, που όμως θα εξασφα-
λίσουν την ηρεμία του παιδιού σας.Μερικές 
λύσεις είναι να αποφεύγει να μένει μόνο μαζί του 
ή, αν δεν μπορεί να συμβεί ούτε αυτό, να κατα-
φεύγει σε μια δραστηριότητα που να περιορίζει 
την επικοινωνία τους, όπως το να κάνει σκοινάκι 
ή να διαβάζει ένα βιβλίο.Αυτές οι στρατηγικές 
θα μειώσουν την ένταση που προκύπτει από τη 
συνύπαρξή τους και δεν αποκλείεται σταδιακά 
να βελτιώσουν την επικοινωνία τους.

Π
ώς είναι η ζωή κοντά σου; Είσαι ένα 
άτομο που ελκύεις το ενδιαφέρον του 
άλλου ή  μήπως είσαι μια προεξοχή 
σε έναν κορμό δέντρου που πονάει 

κανείς αν την ακουμπήσει; Εντάξει, δεν εννοώ 
ότι πρέπει να είσαι κάθε στιγμή από το πρωί μέ-
χρι το βράδυ ελκυστικός/ή. Καταλαβαίνω ότι το 
άγχος μπορεί να επηρεάσει την ενεργητικότητά 
σου, και οι ευθύνες μπορεί να σου φάνε τον ε-
λεύθερό σου χρόνο. Προσπάθησε όμως να ε-
ξακολουθείς να αναπτύσσεσαι σαν άτομο... να 
ανακαλύπτεις καινούργια ενδιαφέροντα... να 
βρίσκεις κάποιο χόμπυ... να μάθεις κάτι που πά-
ντα σε ενδιέφερε.

Μήπως το δωμάτιο του παιδιού σας 
είναι άνω κάτω;
Μήπως το δωμάτιο του παιδιού σας μοιάζει 
σα να πέρασε κάποιος ανεμοστρόβιλος; Τη μια 
στιγμή είναι καθαρό και περιποιημένο, και την 
άλλη βλέπεις μια ακαταστασία από τη μια άκρη 
ως την άλλη. Μην απογοητεύεσαι’ δοκίμασε το 
εξής. Ξόδεψε μια μέρα για να οργανώσεις και να 
βρεις ένα συγκεκριμένο μέρος για το καθετί. Αν 
δεν το κάνεις αυτό, θα ξαναγίνει ένα χάος χωρίς 
να το καταλάβεις. Για τα μεγαλύτερα παιδιά, 
χρησιμοποίησε κουτιά από παπούτσια, καλά-
θια ή πλαστικά κουτιά για παιχνίδια, και βάλτα 
κάτω από το κρεβάτι. Για τα μικρότερα παιδιά, 
να τα αφήνεις να παίζουν με ένα παιχνίδι κάθε 
φορά. Μετά να τους ζητάς να τα μαζεύουν πριν 
ξεκινήσουν να κάνουν κάτι άλλο. 

Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί έφηβοι 
που επιλέγουν να μην κάνουν σεξ;
Ένα εξώφυλλο του περιοδικού Newsweek είχε 
τον τίτλο, «Η Καινούργια Αγνότητα.» Βασικά, 
οι περισσότεροι έφηβοι αφήνουν το σεξ για το 
γάμο. Κατ’ αρχήν τα παιδιά σήμερα ενημερώ-
νονται περισσότερο για τους κινδύνους που 
υπάρχουν. Επίσης έχουν περισσότερες επιλο-
γές. Οι γονείς από την άλλη, αντί να δεχτούν οι 
έφηβοί τους να είναι σεξουαλικά δραστήριοι,  
τους συστήνουν προγράμματα που ενθαρρύ-
νουν την εγκράτεια.   

Διδάσκεις στα παιδιά σου τις «τέσσερις 
βασικές αρχές»;
Ξέρουν τα παιδιά σου ποιες είναι οι τέσσερις 
βασικές αρχές; Αυτές αποτελούν το στερεό 
θεμέλιο για τη ζωή τους. Η πρώτη αρχή είναι: 

η υπευθυνότητα. Πρέπει να μάθουν ότι είναι 
υπεύθυνα για τις πράξεις τους και τις συνέπειές 
των πράξεών τους. Το υπεύθυνο άτομο είναι 
αξιόπιστο και μπορεί να κανείς να το εμπιστεύ-
εται. Η δεύτερη αρχή είναι: η ειλικρίνεια. Το 
ψέμα δεν είναι επιλογή. Θα πρέπει να μάθουν 
να λένε την αλήθεια και να είναι ειλικρινή τόσο 
στα λόγια τους όσο και στις πράξεις τους. Η 
τρίτη αρχή είναι: η λεπτότητα και  η ευγένεια. 
Να φέρεσαι στους άλλους όπως θάθελες να 
σου φέρονται κι εκείνοι, με σύνεση κι όχι απε-
ρίσκεπτα. Και η τέταρτη αρχή είναι: η πίστη. 
Μία στενή σχέση με τον Ιησού Χριστό θα τους 
βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές 
δυσκολίες. Αυτές οι τέσσερις αρχές είναι απα-
ραίτητες για μια πετυχημένη ζωή.

Μήπως το σκυλάκι σου έγινε γάτα;
Ο συγγραφέας Adair Lara λέει ότι τα μικρά παι-
διά συμπεριφέρονται σαν τα σκυλιά – δείχνουν 
την αγάπη τους και θέλουν να είναι πάντα κοντά 
σου. Όταν όμως πλησιάζουν την εφηβεία αρχί-
ζουν να συμπεριφέρονται σαν τις γάτες --  τους 
αρέσει η απομόνωση και δε σε πλησιάζουν 
όπως άλλοτε. Σε κάνουν να νιώθεις ότι δεν είσαι 
απαραίτητος/η. Αλλά να ξέρεις ότι το παιδί σου 
σ’ αυτήν την ηλικία εξακολουθεί να σε χρειά-
ζεται και εσένα και την αγάπη σου. Απλά πρέ-
πει να αλλάξεις τον τρόπο προσέγγισης. Να 
είσαι πάντα διαθέσιμος/η και να του δίνεις την 
ευκαιρία να έρχεται κοντά σου. Κι όταν έρχεται, 
μην το σφίγγεις και το φιλάς για να του δείξεις 
την αγάπη σου. Άφησέ το να έχει τη δική του 
συμπεριφορά και διάθεση και δείξτου αγάπη 
άνευ όρων και προπαντός κατανόηση.

Κάνεις κάθε χρόνο ένα check up; 
Αναφέρομαι στο check up του γάμου σου. Κι ο 
γάμος μας , όπως ακριβώς το σώμα μας, χρειά-
ζεται μια γενική  εξέταση τουλάχιστο μια φορά 
το χρόνο. Με πόσο θα τον αξιολογούσες με κλί-
μακα από το ένα ως το δέκα; 
Ποιο είναι το αδύνατο σημείο του γάμου σου; 
Η επικοινωνία, η φυσική σας σχέση, τα οικονο-
μικά ή κάτι άλλο; Ποιος είναι ο πιο δυναμικός 
τομέας στο γάμο σου; Τι κάνεις για να βαστάξει 
ο γάμος σου και να γίνει πιο σταθερός; Ζήτησε 
από τον άντρα σου ή από τη γυναίκα σου να 
απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις καθώς κάθεστε 
κάτω οι δυο μαζί για να κάνετε το check up του 
γάμου σας. 

Είσαι ευχάριστος τύπος για να ζει 
κανείς μαζί σου;

Μ
ητέρα και κόρη έδωσαν μα-
ζί Πανελλήνιες και γιόρτασαν 
διπλά την επιτυχία τους.
Ο π ω ς  α ν α φ έ ρ ε ι  τ ο 

zarpanews.gr στα Χανιά η Βίβιαν Σαρρή, 
παρά το γεγονός ότι εργάζεται σε δύο δου-
λειές για να στηρίξει την οικογένειά της, 
κατάφερε να δώσει Πανελλήνιες μέσω 
ΕΠΑΛ και συγκέντρωσε 16.000 μόρια, 

ενώ ταυτόχρονα η κόρη της, Ελπίδα-Βαϊ-
ανή, που συμμετείχε κι εκείνη στις εξετά-
σεις αλλά στο ΓΕΛ, συγκέντρωσε 18.000 
μόρια περίπου.
Αριστούχος η κόρη, εξαιρετική και η 
μαμά, μίλησαν στο zarpanews.gr «Μετά 
τη διπλοβάρδια δεν είναι εύκολο να δια-
βάσεις», είπε η κα Σαρρή. «Είχα πάρει 
άδεια και τις πρώτες μέρες έπρεπε απλά 
να ξεκουραστώ. Διάβασα όμως, αν και το 
έκανα λίγες μέρες πριν τις εξετάσεις και 
πήγα να δώσω. Παρακινήθηκα από μια 
ανάρτηση που είχα δει. Έγραφε ότι όλοι 
έχουμε δικαίωμα στην ευτυχία, την ευημε-
ρία και στην εκπλήρωση των ονείρων μας. 
Ποτέ δεν είναι αργά».

Χαίρομαι πάρα πολύ για τη μαμά, 
λέει η Ελπίδα
Η Ελπίδα-Βαϊανή, όταν έμαθε πως η 
μητέρα της θα δώσει κι εκείνη εξετάσεις, 
εντυπωσιάστηκε αλλά τη στήριξε «Απ’ την 
αρχή το ήξερα και την ενθάρρυνα. Μου 
έκανε εντύπωση, αγχώθηκα στην αρχή 
λίγο για το πως θα τα πάει αλλά τώρα πια 

βλέπω ότι τα κατάφερε πολύ καλά. Χαίρο-
μαι πάρα πολύ για τη μαμά» ειπε. Όσο για 
την ίδια, δηλώνει πολύ ικανοποιημένη με 
τη βαθμολογία της και θέλει να γίνει παι-
δοψυχολόγος. «Με βοήθησε πολύ και η 
γιαγιά μου, διαβάζαμε μαζί. Αλλά κάναμε 
και διαλείμματα με κλήσεις στο Tik Tok! 
Ήταν δύσκολο και ψυχοφθόρο, αλλά 
μάθαμε αρκετά πράγματα και θα δηλώσω 

σχολές ψυχολογίας στο μηχανογραφικό. 
Πρώτα στη Θεσσαλονίκη και μετά στο 
Ρέθυμνο και πιστεύω ότι θα περάσω γιατί 
έχω περιθώριο σε σχέση με τις περσινές 
βάσεις».
Η Βίβιαν Σαρρή είναι στην πραγματικότητα 
η… υλοποίηση της φράσης γηράσκω αεί 
διδασκόμενος. Έχει τελειώσει δημοσιο-
γραφία, νοσηλευτική, έχει εξειδικευτεί στα 
ιατρικά εργαστήρια αλλά και ως βοηθός 
φυσικοθεραπευτή και δουλεύει σε δύο 
δουλειές, ως παρασκευάστρια σε εργαστή-
ριο στο ΝΝΚ και ως νοσοκόμα στο Νοσο-
κομείο Χανίων και είναι ένας αισιόδοξος 
άνθρωπος που δεν σκοπεύει να σταματή-
σει. «Όταν κάποιος θέλει να προσπαθή-
σει, υπάρχουν τρόποι. Αγαπάμε τη ζωή και 
πιστεύω πως όταν κάποιος δει ένα φως, 
πρέπει να το μεταδίδει, γιατί στο τέλος θα 
του επιστραφεί. Εγώ θέλω να κάνω θεα-
τρικές σπουδές. Προφανώς δεν γίνεται να 
φύγω απ’ τα Χανιά, αλλά αν περάσω και 
υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθώ εξ 
αποστάσεως, θα το κάνω. Αλλιώς… θα το 
αφήσω για το μέλλον».

Μαμά και κόρη πέτυχαν μαζί στις 
Πανελλήνιες: «Μετά τη διπλοβάρδια 
δεν είναι εύκολο να διαβάσεις»
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Η 
ρήξη μηνίσκου είναι από 
τους πιο συχνούς τραυ-
ματισμούς στο γόνατο. 
Συναντάται πιο συχνά σε 

αθλητές κατά τη διάρκεια κάποιας 
αθλητικής δραστηριότητας,  αλλά 
και σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 
λόγω εκφύλισης και απώλειας της ε-
λαστικότητας του μηνίσκου.

Διάγνωση Ρήξης Μηνίσκου
Η διάγνωση τίθεται από το ιστο-
ρικό, την κλινική εξέταση και το 
αποτέλεσμα της μαγνητικής τομο-
γραφίας. Πιο συχνά στους αθλη-
τές, η ρήξη μηνίσκου μπορεί να 
συνοδεύεται και από άλλες 
κακώσεις όπως τη ρήξη του 
πρόσθιου χιαστού.

Αντιμετώπιση
Συστήνεται η άμεση 
αντιμετώπιση της ρήξης, 
συντηρητική ή χειρουργική,   
γιατί πιθανή καθυστέ-
ρηση μπορεί να φθείρει 
περισσότερο τον αρθρικό 
χόνδρο ή και να επεκτείνει 
την περιοχή της  βλάβης. Στην 
περίπτωση εκφυλιστικής 
ρήξης με ήπια συμπτώματα 
και συνδεσμικά σταθερό 
το γόνατο,  η αντιμετώπιση 
μπορεί να είναι συντηρητική 
με ξεκούραση, παγοθεραπεία, 
ελαστική περίδεση του γόνατου και 
λήψη μη αντιφλεγμονωδών φαρμά-
κων. Εάν η ρήξη είναι τραυματική με 
σοβαρά ή επιδεινούμενα συμπτώ-
ματα,  (οίδημα, αδυναμία να τεντω-
θεί το πόδι),  τότε συστήνεται επεμ-
βατική αντιμετώπιση με αρθροσκό-
πηση.

Αρθροσκοπική Αντιμετώπιση
Κατά την αρθροσκόπηση, ο ορθο-
παιδικός χειρουργός μέσα από 2 
οπές  χιλιοστών,  με τη βοήθεια μίας 
μικροσκοπικής κάμερας (αρθρο-
σκόπιο) και ειδικών μικροεργα-
λείων, εντοπίζει τις βλάβες και επι-
λέγει την κατάλληλη μέθοδο αντι-
μετώπισής τους.
Έχει τρεις (3) επιλογές: αφαίρεση 

του κατεστραμμένου μέρους 
(μερική μηνισκεκτομή), επιδιόρ-
θωση–συρραφή των βλαβών ή  το 
συνδυασμό τους.
Η μέθοδος που θα επιλεγεί εξαρ-
τάται από την εντόπιση και το είδος 
της ρήξης, τις τυχόν συνυπάρχουσες 
βλάβες αλλά και από άλλους παρά-
γοντες όπως η ηλικία, το είδος δρα-
στηριοτήτων του ασθενούς και η 
ανατομική δομή του γόνατος. Επί-
σης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
σημαντική διαφορά στο χρόνο της 
μετεγχειρητικής αποκατάστασης.
Ο ορθοπαιδικός χειρουργός θα 

πρέπει να έχει συζητήσει με τον 
ασθενή όλες τις εναλλακτικές. 
Επειδή δεν γίνεται να γνωρίζει 

πλήρως εκ των προτέρων 
αν και σε ποιο βαθμό οι 
βλάβες επιδέχονται επιδι-
όρθωσης-συρραφής, η επι-
λογή της μεθόδου οριστι-
κοποιείται κατά τη διάρ-
κεια της αρθροσκόπησης.

Ο ασθενής εξέρχεται από το 
νοσοκομείο την ίδια ημέρα.

Μερική Μηνισκεκτομή
Όταν η ρήξη του μηνίσκου 

εντοπίζεται προς το κέντρο 
του γόνατος, περιοχή που η 
αιμάτωση δεν είναι επαρ-

κής, ο ορθοπαιδικός χειρουρ-
γός προσέχει να αφαιρέσει μόνο 

το κατεστραμμένο τμήμα  μέχρι τα 
όρια του υγιούς μηνίσκου και λει-
αίνει την τυχόν υπολειπόμενη τραυ-
ματισμένη περιοχή.

Αποκατάσταση
Συνήθως, ο ασθενής επανέρχεται 
στις καθημερινές του δραστηριό-
τητες μετά από λίγες ημέρες και στις 
αθλητικές δραστηριότητες, σε 20 
-30 ημέρες. Παράλληλα, του συστή-
νεται να ακολουθήσει ένα εξατομι-
κευμένο πρόγραμμα ενδυνάμωσης 
του γόνατος.
Όταν το κομμάτι του μηνίσκου που 
παραμένει είναι αρκετό και υγιές,  ο 
ασθενής έχει καλό μετεγχειρητικό 
αποτέλεσμα με γρήγορη αποκατά-
σταση και  ελάχιστες επιπλοκές.

Ρήξη Μηνίσκου: Η σύγχρονη 
αντιμετώπιση που σώζει το 
γόνατοΠ

οιοι διαβητικοί κινδυνεύουν περισσότερο από τον κο-
ρωνοϊό - Γιατί είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός
Από τις αρχές της πανδημίας του κορωνοϊού έχουν εγερθεί 
ιδιαίτερες ανησυχίες για τα προβλήματα στους ανθρώπους 

με χρόνια νοσήματα. Ένα τέτοιο νόσημα είναι ο σακχαρώδης διαβήτης 
τύπου 1 (ΣΔ1). Σήμερα, 18 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας, είναι 
πια τεκμηριωμένο ότι οι ασθενείς αυτοί μπορεί να επηρεαστούν σημα-
ντικά από την COVID-19.
Σε ένα άρθρο, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο επιστημο-
νικό περιοδικό Diabetes Care, παρουσιάζονται δεδομένα για τη σχέση 
COVID-19 και ΣΔ1. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
του Ενδοκρινολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, Σταυ-
ρούλα Πάσχου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας), Θεοδώρα 
Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Προληπτικής Ιατρικής), 
Γεωργία Κάσση (Διευθύντρια ΕΣΥ Ενδοκρινολογίας-Διαβήτη-Μεταβο-
λισμού), Βασιλική Βασιλείου (Διευθύντρια ΕΣΥ Ενδοκρινολογίας-Δια-
βήτη-Μεταβολισμού) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας και Πρύτανης ΕΚΠΑ) 
συνοψίζουν τα κυριότερα σημεία.
Αν και πιθανολογείται, δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα ότι ο SARS-CoV-2 πυροδοτεί την εμφάνιση νέων μορφών ΣΔ1. 
Ωστόσο, συνεχίζεται η αξιολόγηση περιστατικών για το ενδεχόμενο να εντοπιστεί κάποια τέτοια υποομάδα ασθενών. 
Βέβαιο είναι ότι όταν άτομα με ΣΔ1 μολυνθούν από SARS-CoV-2 διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο βαριάς νόσησης, ανά-
γκης για νοσηλεία στο νοσοκομείο και πιθανώς θανάτου. Η COVID-19 μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική υπεργλυκαιμία 
ή ακόμα και διαβητική κετοξέωση. Μάλιστα ορισμένα από τα άτυπα συμπτώματα της COVID-19 είναι δυνατό να καθυ-
στερήσουν τη διάγνωση της κετοξέωσης και να επιδεινώσουν την πρόγνωση των ασθενών.
Αυξημένο κίνδυνο αρνητικών εκβάσεων διατρέχουν κυρίως συγκεκριμένες ομάδες ασθενών με ΣΔ1. Περισσότερο απ’ 
όλους κινδυνεύουν τα άτομα προχωρημένης ηλικίας, καθώς μελέτες έχουν δείξει ότι η πιθανότητα διασωλήνωσης ή 
θανάτου αυξάνεται σημαντικά σε αυτά. Σε μια γαλλική μελέτη, για παράδειγμα, χρειάστηκε διασωλήνωση 12% των ατό-
μων με ΣΔ1 κάτω των 55 ετών, ποσοστό που ανήλθε στο 30% σε μεγαλύτερες ηλικίες. Η νοσηρότητα και η θνησιμότητα 
των παιδιών και εφήβων φαίνεται να είναι παρόμοια με εκείνη των συνομηλίκων τους με COVID-19 χωρίς ΣΔ1.
Εκτός από την ηλικία, σημαντικό ρόλο στην έκβαση της νόσου διαδραματίζει το επίπεδο της γλυκαιμικής ρύθμισης. Η θνη-
σιμότητα είναι τουλάχιστον διπλάσια στους ασθενείς με γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) > 10%. Επίσης, εξέχου-
σας σημασίας είναι οι μικροαγγειακές και μακροαγγειακές επιπλοκές του ΣΔ1. Η θνησιμότητα είναι σημαντικά αυξημένη 
σε ασθενείς με ΣΔ1 και καρδιοπάθεια, νεφροπάθεια ή διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Άλλα συνυπάρχοντα νοσή-
ματα, όπως η υπέρταση και η παχυσαρκία, μπορεί επίσης να επιδεινώσουν την πορεία της νόσου. Αντιθέτως, η χρήση 
αντλιών ινσουλίνης και συσκευών συνεχούς παρακολούθησης της γλυκόζης φαίνεται να δρουν ευνοϊκά.
Καθώς λοιπόν ο ΣΔ1 μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την έκβαση της COVID-19, κυρίως σε ασθενείς προχωρημένης ηλι-
κίας και σε αυτούς με διαβητικές επιπλοκές, χρειάζεται καλή γλυκαιμική ρύθμιση, με γενικό στόχο HbA1c < 7% χωρίς υπο-
γλυκαιμίες. Είναι επίσης απαραίτητος ο εμβολιασμός, καθώς και η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας, όπως η χρήση 
μάσκας και οι αποστάσεις.

Κορωνοϊός και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 
– Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ερευνητές από το Νοσοκομείο Brigham and Women’s και το Ερευνητικό Αντικαρκινικό Κέντρο Fred 
Hutchinson αναζητούν απαντήσεις στο αίμα 600 ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών, οι οποίοι συμμε-
τείχαν στη μεγαλύτερη δοκιμή για την επίδραση των συμπληρωμάτων κακάο καθώς και μιας κοινής 

πολυβιταμίνης στη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου, καρκίνου  και 
άλλων παθήσεων.
Πιο αναλυτικά, η δοκιμή COSMOS (COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study) συγκέντρωσε δεδο-
μένα από 21.444 άνδρες και γυναίκες, εξετάζοντας την επίδραση των συμπληρωμάτων εκχυλίσματος κακάο ή/
και πολυβιταμινών σε κοινά προβλήματα υγείας, τα περισσότερα από τα οποία επιδεινώνονται με την ηλικία.
Γενικότερα, η σοκολάτα θεωρείται ωφέλιμη λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς της σε φλαβανόλες, αντιοξειδω-
τικά που παράγουν ισχυρή αντιφλεγμονώδη απόκριση, και οι οποίες αποτελούν το βασικό συστατικό, ιδιαί-
τερα της μαύρης σοκολάτας και του κακάο που είναι πιο αγνές μορφές σοκολάτας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
οι φλαβανόλες είναι καλές για την υγεία, αλλά το ερώτημα έγκειται στην ποσότητα και στον τρόπο με τον οποίο 
είναι περισσότερο ωφέλιμες.
Ο Δρ. Yanbin Dong, γενετιστής και καρδιολόγος στο Ιατρικό Κολέγιο της Georgia, λοιπόν, θα εξετάσει συγκε-
κριμένα τη φλεγμονή που σχετίζεται με τη γήρανση (inflammaging) και την επιγενετική γήρανση, στοιχεία που 

θεωρούνται καλοί προγνωστικοί δείκτες της βιολογικής μας ηλικίας. Η φλεγμονή αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα στη γήρανση και σε συχνές παθήσεις όπως το έμφραγμα, το 

εγκεφαλικό επεισόδιο, η νόσος Αλτσχάιμερ και ο καρκίνος.
Σημειώνεται ότι ο αγγλικός όρος “inflammaging” χαρακτηρίζει τη χρό-

νια, χαμηλού βαθμού φλεγμονή που πιθανότατα αυξάνει τον κίνδυνο 
παθήσεων που σχετίζονται με αυτή. Επιπλέον, οι επιγενετικές αλλα-

γές, όπως η μεθυλίωση του DNA, οι οποίες μπορεί να είναι καλές 
ή κακές και προκύπτουν από περιβαλλοντικές εκθέσεις, όπως 

τα τρόφιμα που καταναλώνουμε, είναι αλλαγές στη δομή του 
DNA που επηρεάζουν την έκφραση των γονιδίων και τελικά τη 
δράση τους, ενώ μπορούν και να τα απενεργοποιήσουν. Οι 
επιγενετικές αλλαγές πλέον θεωρούνται ισχυρός προγνωστι-
κός παράγοντας για τη ζωή και την υγεία, καθώς και για την 
ευαλωτότητα σε ασθένειες και θάνατο.

Το αγαπημένο υπερτρόφιμο που καταπολεμά 
τη γήρανση και την φλεγμονή

υγεία
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Ο Γερμανός που στόχευσε τον Παρθενώνα και κατέστρεψε το 
παγκόσμιο σύμβολο του πολιτισμού

Όλοι έχουν συνδέσει τον καταστροφικό βομβαρ-
δισμό της Ακρόπολης του 1687 με τον ενετό Φρα-
ντσέσκο Μοροζίνι. Ωστόσο, ο άνθρωπος που ευθύ-
νεται για τα ανηλεή πυρά κατά του αρχαίου ναού, 
που τον μετέτρεψαν σε ερείπιο, ήταν ένας Γερμανός 
που άκουγε στο όνομα Κένιξμαρκ..

Ο 
Ότο Βίλχελμ φον Κένιξμαρκ, γεννημμένος 
το 1639 στην Βεστφαλία, ήταν 47 ετών ό-
ταν κλήθηκε από την Ενετική Δημοκρατία 
να αναλάβει επικεφαλής μισθοφορικών 

στρατευμάτων στην Πελοπόννησο. Ο Κένιξμαρκ είχε 

διακριθεί στις τάξεις του σουηδικού στρατού, φτά-
νοντας μέχρι τον βαθμό του στρατιωτικού διοικητή.
Το 1686 που έφτασε στην Πελοπόννησο, ο ΣΤ’  Ενε-
τοτουρκικός Πόλεμος μαινόταν. 
Οι ενετικές δυνάμεις είχαν καταλάβει όλο το γεω-
γραφικό διαμέρισμα πέραν της Μονεμβασιάς. Ο 
Κένιξμαρκ και ο Μοροζίνι τότε ξεκίνησαν να εξετά-
ζουν το ενδεχόμενο κοπής του ισθμού της Κορίνθου 
για να διευκολύνουν το πέρασμα των πλοίων τους. 
Σύντομα, συνειδητοποίησαν ότι ήταν ένα εγχείρημα 
εξαιρετικά κοστοβόρο και περίπλοκο. Η δεύτερη 
καλύτερη λύση ήταν να εκστρατεύσουν εναντίον της 
Αθήνας.

Η πολιορκία της Ακρόπολης 
Οι Τούρκοι φοβούμενοι μία ενδεχόμενη επιδρομή 
των Ενετών, είχαν φροντίσει να ενισχύσουν τα τείχη 
και την άμυνα της πόλης. Μετέτρεψαν τον Παρθε-
νώνα σε μπαρουταποθήκη με το σκεπτικό ότι οι 
εχθροί θα σέβονταν το μνημείο και δε θα έριχναν 
βολές εναντίον του. Ωστόσο, το σχέδιο του Μοροζίνι 
τους αιφνιδίασε. Το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου του 
1687, οι Τούρκοι αντίκρυσαν ολόκληρο τον βενετικό 
στόλο αγκυροβολημένο στον Πειραιά. 
Στα πλοία επέβαιναν περί τους 10 χιλιάδες στρατι-
ώτες, 870 άλογα, καθώς και πυροβόλα, βόμβες και 
όλων των ειδών τα πολεμοφόδια. Ο Κένιξμαρκ ήταν 
επικεφαλής της κύριας δύναμης των στρατευμάτων. 
Υπό τις εντολές του, οι άντρες του κατέλαβαν τα πιο 
στρατηγικά σημεία που «έβλεπαν» την Ακρόπολη.
Ο Άγγλος πρόξενος είχε δώσει στον Μοροζίνι την 
πληροφορία ότι στο φρούριο της Ακρόπολης ήταν 

οχυρωμένοι μόλις 400 άνδρες. Έτσι, το βράδυ 21ης 
προς 22α Σεπτεμβρίου ο Κένιξμαρκ έδωσε εντολή να 
τοποθετηθούν τα πυροβόλα. 15 στο Φιλοπάππου, 9 
στην Πνύκα και 5 τεράστιους όλμους στον λόφο του 
Αρείου Πάγου. 
Οι Τούρκοι πυροβολούσαν ασταμάτητα προσπα-
θώντας να τους εμποδίσουν να τα στήσουν. Μάταια 
όμως. 
Το πρωί της 23ης Σεπτεμβρίου τα πυροβολεία των 
Βενετών βρίσκονταν στην οριστική τους θέση και 
ξεκίνησαν να βάλλουν συστηματικά εναντίον της 
Ακρόπολης. Τις πρώτες τρεις μέρες, πολλά από τα 
βλήματα δεν έβρισκαν στόχο, με αποτέλεσμα να μην 

προξενήσουν σοβαρές ζημιές. Τότε, ο Κένιξμαρκ 
αποφάσισε να αναλάβει την επιχείρηση προσωπικά. 
Το πρώτο σημαντικό πλήγμα ήρθε στις 25 Σεπτεμ-
βρίου, όταν μια βόμβα έπεσε σε μια μικρή αποθήκη 
πυρίτ ιδας σ τα Προπύλαια, με ένα τμήμα τους να 
καταρρέει. Μετά από αυτό, οι βολές συνεχίστηκαν 

με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

«Ζήτω ο Κένιξμαρκ» 
Τη νύχτα της 26ης προς 27η Σεπτεμβρίου συνέβη το 
μοιραίο. Μια βόμβα κατάφερε να διαπεράσει από 
κάποιο άνοιγμα τη στέγη του Παρθενώνα. Η μεγάλη 
ποσότητα πυρίτιδας που ήταν αποθηκευμένη στο 
εσωτερικό του αναζωπυρώθηκε, προκαλώντας μία 
τεράστια έκρηξη. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέ-
πτου, ο ναός άνοιξε στα δύο. 
Ο Παρθενώνας, που επί χιλιάδες χρόνια είχε διατη-
ρηθεί σε πολύ καλή κατάσταση και παρέμενε λει-
τουργικός, μετατράπηκε σε ερείπιο. 
Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποιος ήταν 
ο πυροβολητής. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ήταν 
ένας υπολοχαγός από το Λούνεμπουργκ, άλλοι ότι 
ήταν ο ίδιος ο Κένιξμαρκ. Το σίγουρο είναι ότι η 
εντολή ήρθε δια στόματος του Γερμανού. 
Από την έκρηξη ανατράπηκαν σχεδόν στο σύνολό 
τους οι τρεις από τους τέσσερις τοίχους του σηκού 
και κατέπεσαν τα τρία πέμπτα από τα ανάγλυφα της 
ζωφόρου.
 Από τη στέγη φαίνεται ότι δεν έμεινε απολύτως 
τίποτε στη θέση του. Κατέπεσαν έξι κίονες της νότιας 
πλευράς, οκτώ της βόρειας και ό,τι απέμεινε από την 
ανατολική πρόσταση εκτός από ένα κίονα. Οι κίονες 
συμπαρέσυραν στην πτώση τους τα τεράστια μάρ-
μαρα των επιστυλίων, τα τρίγλυφα και τις μετόπες. 
Μπροστά στο θέαμα της έκρηξης, οι Βενετοί ξέσπα-
σαν σε ζητωκραυγές. Άλλοι φώναζαν «ζήτω η Δημο-
κρατ ία», άλλοι «ζήτω ο Κέν ιξμαρκ». Η πυρκα-
γιά μεταδόθηκε στα γύρω σπίτια, καθώς μάλιστα 
δεν υπήρχε αρκετό νερό η φωτιά απλωνόταν όλο 
και περισσότερο. Όλη τη νύχτα της 26ης προς 27η 
Σεπτεμβρίου και όλη την επομένη ημέρα η Ακρό-
πολη καιγόταν. 
Όταν οι Τούρκοι την εκκένωσαν ολοκληρωτικά, ο 
Μοροζίνι, ο Κένιξμαρκ και οι άντρες τους κατέλαβαν 
και επίσημα το φρούριο της Ακρόπολης. Τότε είδαν 
από κοντά την καταστροφή. Στα απομνημονεύματά 
του, ένας ακόλουθος του Κένιξμαρκ γράφει ότι ο 
Γερμανός «λυπήθηκε ιδιαίτερα που κατέστρεψε έναν 
όμορφο ναό που υπήρχε από το 500 Π.χ». 
Αντίθετα, ο Μοροζίνι περιορίστηκε στο να χαρακτη-
ρίσει τη μοιραία βολή ως «τυχερή» στην αναφορά 
που απέστειλε στην Ενετική διοίκηση.

Την περίοδο της Τουρκοκρατίας η Ακρόπολή 
ήταν κατοικημένη περιοχή με σπίτια, 

γραφεία διοίκησης, τζαμί, ακόμη και χαρέμι

ιστορίες
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Σ
τις 20 Σεπτεμβρίου, οι Καναδοί 

αποφάσισαν με την ψήφο τους 

ποιος θα αναλάβει να σχηματίσει 

την επόμενη κυβέρνηση. 

Ο Justin Trudeau, ως γνωστόν, προκήρυξε 

τον Αύγουστο πρόωρες εκλογές προκειμέ-

νου να αποπειραθεί να ανακτήσει την κοι-

νοβουλευτική πλειοψηφία που έχασε δύο 

χρόνια πριν. 

Το αποτέλεσμα όμως τον διέψευσε. Οι 

ψηφοφόροι για άλλη μία φορά δεν του έδω-

σαν την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης 

πλειοψηφίας. Το στοίχημα χάθηκε… 

Η φυσιολογική φθορά της εξουσίας έγινε 

πλέον αισθητή και η «Τρουντομανία» του 

2015 μοιάζει πολύ μακρινή… Επικεφαλής 

κυβέρνησης μειοψηφίας από τον Οκτώβριο 

του 2019, 

ο Καναδός πρωθυπουργός εξαρτάται από 

τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την προ-

ώθηση των προγραμματισμένων μεταρρυθ-

μίσεών του. 

Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι 

γραμμές δεν υπάρχει πλήρης εικόνα για τον 

ακριβή αριθμό των εδρών που έλαβε το 

κάθε κόμμα. Οι Φιλελεύθεροι κέρδισαν156 

έδρες, μία λιγότερη σε σύγκριση με το 2019. 

Αφού καταμετρηθεί η επιστολική ψήφος δεν 

αποκλείεται να διαφοροποιηθεί το τελικό 

αποτέλεσμα. Οι Συντηρητικοί, αν και έλα-

βαν τους περισσότερους ψήφους λόγω του 

πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος δεν 

κέρδισαν την πλειοψηφία των εδρών στη 

Βουλή των Κοινοτήτων με αποτέλεσμα να 

παραμείνουν ως αξιωματική αντιπολίτευση. 

Στα υπόλοιπα κόμματα δεν υπήρξε κάποια 

ανατροπή σε σχέση με το αποτέλεσμα, με 

εξαίρεση τους Νεοδημοκράτες που κέρδι-

σαν τρείς έδρες. 

Οι φετινές εκλογές - κάθε άλλο από ομα-

λές - σημαδεύτηκαν από έντονες απεργίες, 

κυρίως για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης 

της πολυπληθούς πορείας στο Μόντρεαλ, 

μετά από ένα καλοκαίρι με πρωτοφανές 

κύμα καύσωνα με αρκετά θύματα.

Οι Καναδοί είδαν τις τιμές των βασικών 

ειδών, όπως τα τρόφιμα, τα ρούχα και τις 

μεταφορές να αυξάνονται εξαιτίας του πλη-

θωρισμού που άγγιξε το 3,7%, το μεγαλύ-

τερο της δεκαετίας. 

Παράλληλα, οι τιμές των κατοικιών αυξήθη-

καν σταθερά στις μεγαλουπόλεις τα τελευ-

ταία χρόνια, κατά μέσο όρο 40%. 

Η οικονομία, εξ’ άλλου, βρισκόταν στο 

«κόκκινο», πριν ακόμη χτυπήσει η πανδη-

μία. 

Ο Trudeau, παρότι έχει δεχτεί κριτική για 

τις υπερβολικές δαπάνες, υποστηρίζει ότι 

ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ της χώρας 

- ένας τρόπος για να δείξει την ικανότητα 

μιας χώρας να επωμιστεί το δημόσιο χρέος 

της - παραμένει σε καλή κατάσταση. Στην 

προεκλογική του εκστρατεία είχε υποσχεθεί 

δαπάνες 78 δις δολαρίων, ενώ οι Συντηρη-

τικοί υποσχέθηκαν ότι θα επιστρέψουν σε 

ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς μέσα 

σε μία δεκαετία χωρίς περικοπές στα προ-

γράμματα και τις υπηρεσίες, υπόσχεση που 

πολλοί οικονομικοί αναλυτές αντιμετώπι-

σαν με σκεπτικισμό. 

Οικονομολόγοι κρούουν τον κώδωνα του 

κινδύνου, προειδοποιώντας την κυβέρ-

νηση ότι οι πλουσιοπάροχες επιδοτήσεις σε 

εργαζόμενους και επιχειρήσεις για να αντι-

μετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας, 

θα ανεβάσουν το έλλειμμα της χώρας στο 

$ 1,2 τρις.   

Σοβαρές προκλήσεις τις οποίες η νέα 

εύθραυστη κυβέρνηση Trudeau καλεί-

ται να αντιμετωπίσει. Το ερώτημα ωστόσο 

παραμένει. Με τα υπάρχοντα συσσωρευ-

μένα προβλήματα θα μπορέσει να σταθεί 

η κυβέρνηση μειοψηφίας ή οι Καναδοί θα 

κληθούν εκ νέου σύντομα στις κάλπες; 

Μένει να δούμε…

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Τορόντο, 22 Σεπτέμβρη 2021 – Το 
Πανεπιστήμιο York και το Greek 
Canadian History Project ανακοινώ-

νουν τη γενναιόδωρη χρηματοδότηση 
ποσού $1.4 εκατομ. δολαρίων για πέντε 
χρόνια από το Ίδρυμα Ελληνικής Κληρο-
νομιάς Hellenic Heritage Foundation (HHF). 
Σε αναγνώριση της δωρεάς, το Greek 
Canadian History Project από σήμερα 
θα ονομάζεται The Hellenic Heritage 
Foundation Greek Canadian Archives.
Τα HHF Greek Canadian Archives έχουν 
στόχο την αξιοποίηση τεκμηρίων για την 
ιστορία των Ελλήνων του Καναδά. Για το 
σκοπό αυτό συλλέγεται αρχειακό υλικό 
όπως έγγραφα, εφημερίδες, βιβλία, φωτογραφίες, ταινίες ήχου και εικόνας και ηλε-
κτρονικά αρχεία που καταγράφουν τις εμπειρίες των Ελλήνων μεταναστών στον Καναδά 
κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τον τρόπο αυτό τα HHF Greek Canadian 
Archives συμβάλουν στη συγγραφή της ιστορίας των Ελλήνων μεταναστών στον Καναδά.
Η χρηματοδότηση θα διευρύνει το υπάρχον και θα δημιουργήσει νέο ψηφιακό αρχείο 
που θα στεγάζεται στο Πανεπιστήμιο York παρέχοντας έτσι το υλικό πλαίσιο για τη μελέτη 
της Ελληνικής διασποράς στον Καναδά. Τα Αρχεία θα επιτρέπουν την πρόσβαση στις συλ-
λογές τους σε ερευνητές, διδάσκοντες και φοιτητές αλλά και το ευρύτερο κοινό με σκοπό 
να γίνουν γνωστές οι ιστορίες των Ελλήνων του Καναδά. 
Το νέο αρχείο Ελληνοκαδικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο York θα περιλαμβάνει μια ψηφι-
ακή πύλη (portal) που θα παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης, θα περιέχει καταλόγους, 
εκθέματα και προφορικές ιστορίες από συνεντεύξεις, κάποιες από τις οποίες θα είναι 
προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.
Η επιπλέον αυτή χρηματική στήριξη από το Hellenic Heritage Foundation και το Πανε-
πιστήμιο York θα συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε το 2012 με την πρωτοβουλία του τότε 
διδακτορικού φοιτητή Christopher Grafos και του καθηγητή του Σάκη Γκέκα (Sakis Gekas, 
Hellenic Heritage Foundation Chair of Modern Greek History), στη Σχολή του York Faculty 
of Liberal Arts & Professional Studies. Oι Grafos and Gekas ξεκίνησαν να συλλέγουν ενθυ-
μήματα και έγγραφα από Έλληνες του Καναδά με στόχο την τεκμηρίωση της ιστορίας και 
των ποικίλων εμπειριών των Ελλήνων μεταναστών. Πλέον, ο διευθυντής του Αρχείου Dr. 
Grafos και ο Αν. Καθηγητής Γκέκας έχουν θέσει τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός αρχείου 
που θα αποτελέσει και ανθολογία της εμπειρίας της μετανάστευσης στον Καναδά. Η χρη-
ματοδότηση θα επιτρέψει την πιο συστηματική οργάνωση του αρχείου, την ψηφιοποίηση 
πολλών συλλογών και την ελεύθερη πρόσβασή τους σε ερευνητές και φοιτητές, καθώς και 
την ανάπτυξη ενός νέου μαθήματος για την ιστορία των Ελλήνων του Καναδά. 
Οι ιστορίες και το υλικό, τα ιστορικά τεκμήρια, θα αποτελέσουν πολύτιμη πηγή για όσους 
διδάσκουν ή θέλουν να μάθουν για την μετανάστευση και για την πλούσια εμπειρία και 
αξία που φέρνουν μαζί τους οι μετανάστες στον Καναδά.
«Η συνεργασία μας με το Hellenic Heritage Foundation κλείνει είκοσι χρόνια. Μας τιμά 
ότι το York θα συνεχίσει να απολαμβάνει την πολύ γενναιόδωρη αυτή στήριξη. Η σημε-
ρινή δωρεά θα επιτρέψει στα HHF Greek Canadian Archives να διευρύνουν το έργο τους 
και να μετατραπούν σε ακόμα πιο απαραίτητο εργαλείο για ερευνητές στον Καναδά και 
τον υπόλοιπο κόσμο, και θα αποτελέσουν απαραίτητη πηγή για όσους θέλουν να μάθουν 
για την εμπειρία της μετανάστευσης στον Καναδά, είτε μέσα από το Αρχείο του York είτε 
ψηφιακά για πάρα πολλά χρόνια στο μέλλον».
-Rhonda L. Lenton - President and Vice-Chancellor, York University
 «Επενδύοντας στα HHF Greek Canadian Archives αποτελεί θεμέλιο για όσα ελπίζουμε 
να πετύχουμε. Τα αρχεία θα είναι δημόσια και διαθέσιμα για μελέτη σε όλους. Θα μπο-
ρεί όποιος επιθυμεί να μάθει για την Ελληνο-Καναδική Ιστορία με διαφορετικό τρόπο σε 
σχέση με άλλες ιστορικές πηγές. Αντίστοιχα, μπορούμε να έρθουμε σε επαφή και να ευαι-
σθητοποιήσουμε το ευρύ κοινό με πιο οικείο και άμεσο τρόπο από ό,τι στο παρελθόν».
-Tony Lourakis – President, Hellenic Heritage Foundation

Η δωρεά του Ιδρύματος Ελληνικής 
Κληρονομιάς (Hellenic Heritage 

Foundation donation) θα αναδείξει τις 
εμπειρίες και βιώματα της ελληνικής 

διασποράς στον Καναδά 

Και τώρα τι γίνεται;

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Μεγάλη ευλογία για το 2ο Φιλανθρωπικό «Annual 
Golf Tournament TO CURESPG50» για την βοήθεια του 
Μιχαλάκη και όσα άλλα παιδιά Έχουν την ίδια πάθηση. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΙΝΑΚΗΣ
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Τα έσοδα για αυτή την ημέρα ήταν $128.000. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που 

βοήθησαν ώστε αυτή η μέρα να γίνει πραγματικότητα.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ 
ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΟΣ

ΑΣΦΑΛΩΣ κανεὶς δὲν ἀρνεῖται, ὅτι ὁ 
κατὰ Χριστὸν ἄνθρωπος, δεν είναι 
δημιούργημα της ημερῶν. Δὲν μορ-
φώνεται μονομιᾶς. Ἡ κατεργασία του 

δὲν γίνεται ἐντὸς μηνῶν. Ἡ αὔξησίς του είναι 
βραδεία καὶ ἐργώδης. Χρειάζεται νὰ ἀγωνίζεται 
κανεὶς συνεχῶς, καὶ νὰ ἔχη στὴ διάθεσί του τὰ 
ὑπερφυσικὰ μέσα, τὰ ἁγιαστικὰ μυστήρια τῆς 
ἁγίας μας Εκκλησίας, τὰ ὁποῖα θὰ σμιλεύσουν 
τὸν πνευματικό του κόσμο καὶ θὰ τοῦ μεταδώ-
σουν καινότητα · βίου.
Εἶναι αὐτὸ εὐεξήγητο. Διότι ὁ νέος ἄνθρω-
πος τοῦ Χριστοῦ δὲν παύει καὶ αὐτὸς νὰ εἶναι 
ἄνθρωπος. Οἱ ἐλλείψεις, οἱ ἀδυναμίες τῆς 
ἀνθρωπίνης φύσεως συνοδεύουν καὶ αὐτὸν 
στὴν πορεία του πρὸς κατάκτη σι τῆς καινούρ-
γιας ζωῆς. Καὶ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν εἶναι 
ἔτσι, ἀφοῦ εἶναι ἄνθρωπος μὲ περιορισμένες 
δυνατότητες καὶ μὲ τραυματισμένο τὸ ἀρχαῖο 
κάλλος;
῎Ερχονται λοιπὸν στιγμές, ποὺ καὶ ὁ ἄνθρωπος 
τοῦ Χριστοῦ λιποψυχεῖ. Περνᾶ καὶ αὐτός, ὄχι 
σπά νια, ὧρες μεγάλων δυσκολιῶν καὶ πνευμα-
τικῶν ὠ δίνων.
Πετᾶ τώρα γεμᾶτος αἰσιοδοξία καὶ ἐνθουσιασμὸ 
πρὸς τὰ ὕψη τοῦ πνευματικοῦ κόσμου. Καὶ τὴν 
στιγμὴ ποὺ νομίζει, ὅτι τίποτε δὲ θὰ τὸν ἐμπο-
δίση γιὰ τὴν κατάκτησί τους, τὸ κακὸν καὶ οἱ 
πειρασμοὶ τοῦ βίου ἀντεπιτίθενται μὲ ὁρμὴν καὶ 
δύναμιν, ποὺ φαίνονται ἀκατανίκητοι. Καὶ μερι-
κὲς φορὲς πληγώνεται. Καὶ ἴσως πέφτει πρὸς 
στιγμή... Ὁμοιάζει κάποτε - κάποτε καὶ αὐτὸς 
πρὸς τὰ πληγωμένα πουλιά. ̓́ Εχουν πέσει στὴν 
γῆ, ἐνῶ τὸ αίμα ρέει. Μόλις πλησιάζει κάποιος 
νὰ τὰ πιάση, κυτ τάζουν νὰ πετάξουν καὶ νὰ 
φύγουν. Μὰ οἱ πληγωμένες φτεροῦγες τους δὲν 
βοηθοῦν. Καὶ ξαναπέφτουν στὸ ἔδαφος...
Εἶναι ἀληθινὰ ἐπώδυνος καὶ κοπιώδης ἡ πορεία 
μας πρὸς κατάκτησι τοῦ νέου κατὰ Χριστὸν 
ἀνθρώπου. Τὸ πλεονέκτημα ὅμως γιὰ ἐμᾶς 
εἶναι ὅτι ὁ Χριστός, ὁ σμιλευτὴς τῆς νέας, τῆς 
ἀναμορφωμένης προσωπικότητός μας, δὲν μᾶς 
ἐγκαταλείπει στὴν ἀδυναμία μας. Παρεμβαί-
νει μὲ τὴν ὑπερφυσικὴ ἐκείνη δύναμι, ποὺ μᾶς 
χαρίζει διὰ μέσου τῶν ἁγιαστικῶν μυστηρίων, 
καὶ λέγεται Θεία Χάρις. 
Τὴν ὥρα ποὺ ἐμεῖς, ἀποκαμωμένοι ἀπὸ τοὺς 
πειρασμούς, πᾶμε νὰ βουλιάξουμε, Αὐτὸς ἁπλώ-
νει τὸ Θεϊκό του χέρι. Ἐμφυσᾶ μέσα μας «δύνα-
μιν ἐξ ὕτ ψους». Μᾶς μεταδίδει θάρρος, σιγο-
ψιθυρίζει γλυκὴ στὰ αὐτά μας: «Θαρσεῖτε, ἐγὼ 
νενίκηκα τὸν κόσμον».
Ενισχύει τὸν πνευματικό μας κόσμο. Δροσί-
ζει μὲ τὴν αὖρα τοῦ Πνευματός του τὴν κου-
ρασμένη, τὴν «πεφορτισμένην» ψυχήν μας. 
᾿Ενδυναμώνει τὴν τρίκλίζουσα θέλησί μας καὶ 
τὴν στομώνει, γιὰ νὰ συνεχίσουμε τὴν ἄνοδο 
πρὸς τὶς κορυφὲς τῆς καινούρ γιας ζωής.
Ἀνάπτει μέσα μας ὁλοένα καὶ μεγαλύτερο ζῆλο, 
πάθος ἀληθινὸ γιὰ τὸν ἀγῶνα τῆς τελειοποιή-

σεώς μας, τῆς ταυτίσεώς μας πρὸς τὸ Θεῖο ὑπό-
δειγμα, ποὺ ἔθεσεν ἐνώπιόν μας. Οπότε κι ἐμεῖς 
θὰ διακηρύσσουμε μετὰ τοῦ μεγαλοπνόου ̓Απο-
στόλου: «Χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί με Χρι-
στῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν» (Ά  Τιμ. α’ 12)
Καὶ πράγματι. Δὲν ἐτοποθέτησε ἐνώπιόν μας 
ἕνα ὁποιοδήποτε πρότυπο ἀνθρώπου ἢ ἄγγελο. 
Επρόβαλλε τὸν ἑαυτόν Του καὶ μόνον τὸν ἑαυ-
τόν Του πρὸς μίμησιν. «Ὑπόδειγμα δέδωκα ὑμῖν, 
ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε».
Τὸ μεγαλεῖο τοῦ χριστιανισμοῦ εἶναι, ὅτι πρὸς 
τὴν καινότητα ζωῆς, πρὸς τὴν ὄμορφη καὶ ὑπέ-
ροχη αὐττὴ ζωή, δὲν βαδίζουμε μόνοι. Συμπο-
ρεύεται μαζί μας, «ὁ πρωτότοκος ἐν ἀδελφοῖς», 
ὁ Παντοδύναμος Κύριος. Ὁ Σωτήρ Χριστὸς δὲν 
εἶναι μόνον ἀγω· νοθέτης. Εἶναι καὶ ὁ σπεύδων 
νὰ συναγωνισθῆ μαζί μας καὶ νὰ μᾶς προσφέρη 
τὴν πανίσχυρη βοήθειά του, γιὰ νὰ πετύχουμε 
τὴν μεγαλειώδη, ἀλλὰ καὶ τὴν τόσον δύσκολη 
αὐτὴ κατάκτησι.
Καινούργιος ἀληθινὰ ἄνθρωπος, χωρὶς τὸν 
Σωτῆρα Χριστό, δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξη. ̓Αναγέν-
νησις πνευματική, διάπλασις ἀρτίου ἀνθρώ-
που, μόρφωσις καὶ κατάκτησις τῆς ἁγιότητος, 
εἶναι ἀδύνατος μὲ μόνες τὶς ἀνθρώπινες δυνά-
μεις. Νὰ μὴν μᾶς ἐξαπατοῦν λοιπὸν «οἱ υἱοὶ 
τοῦ αἰῶνος», οὔτε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι νὰ ξεγελοῦμε 
τὸν ἑαυτόν μας. Ὁ Σωτὴρ Χριστὸς μᾶς τὸ εἶπε 
καθαρά: «Χωρὶς ἐμοῦοὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν». 
(Ιωάν. ιε΄ 5)
Τίποτε τὸ μεγάλο, τὸ ὑψηλό, τὸ ἀληθινὰ καὶ 
γνησίως ἅγιο, δὲν κατορθώνεται, χωρὶς τὴν 
πλήρη ταύτισι, ἐξάρτησι καὶ ὑπακοὴ πρὸς τὸν 
Σωτῆρα Χριστό. ̓ Απήχησις αὐτῆς τῆς ἀλη-
θείας εἶναι ἡ ὁμολογία τοῦ ἀπαραμίλλου ἐκεί-
νου μιμητοῦ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀνακαινισμένου 
ἀνθρώπου, τοῦ ̓Αποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος μὲ 
ἀγαλλίασι ψυχῆς καὶ μὲ καύχησι ἁγία βροντο-
φωνοῦσε: «Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι 
με Χριστῷ». (Φίλιπ. δ́  13)
Καὶ τὸ διακήρυξε αὐτὸ ὁ μέγας Απόστολος, διότι 
ἦτο προσωπικό του βίωμα, μιᾶς πραγματικό-
τητος, ποὺ ἔζησε, γεύθηκε καὶ εἶδε πάνω στὰ 
καθημερινὰ γεγονότα τῆς πνευματικῆς του 
ἀσκή σεως, γιὰ τὴν κατάκτησι τοῦ νέου ἀνθρώ-
που.
Καὶ ἀκριβῶς τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Θείου Παύλου 
δείχνουν, ὅτι ὁ μέγας αὐτὸς ἀγωνιστὴς τῶν 
ὑψηλῶν πνευματικών πραγματοποιήσεων καὶ 
τῶν μεγάλων - θικῶν κατακτήσεων, κατάλαβε 
βαθειὰ τὴν φύσι καὶ τὴν οὐσία τοῦ ἀγῶνος, 
γιὰ τὴν μόρφωσι τοῦ «καινοῦ» κατὰ Χριστὸν 
ἀνθρώπου. Γι’ αὐτὸ ἐξήρτησε τὸν ἑαυ τὸντου ἐξ 
ὁλοκλήρου ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ ταυτίσθηκε μὲ 
τὸ Πνεῦμα του καὶ ἑνώθηκε μὲ τὸ ἅγιο θέλημά 
του. Καὶ γιὰ μᾶς, ποὺ ἐπιθυμοῦμε νὰ γίνουμε 
τοῦ Χριστοῦ ἄνθρωποι, οἱ ἀληθινὰ νέοι, οἱ αἰώ-
νιοι ἄνθρωποι, ἄλλος τρόπος καὶ ἄλλος δρό-
μος, ἀπὸ αὐτόν, ποὺ μᾶς ὑπέδειξε ὁ κατ᾽ ἐξοχὴν 
νέος ἄνθρωπος, ὁ Χριστός, δὲν ὑπάρχει.

Highway 13
By Eva Fragiskatos

Have you ever driven down a dark, shadowy, quiet road and felt a 
little uneasy about the eeriness of it all? If you have yet to feel the 
fear of riding down an empty highway, Stanley A. Papulkas’ short 
film Highway 13 will change your mind. 

The film is set in 1962 and follows Alex and Glenda who have been travelling for 
a long time, and are unaware the road they are driving on is referred to as the 
Bermuda Triangle of the North. The two encounter a woman, lost in the middle 
of the road and what comes next, well, I'll let you watch and see for yourself.
Highway 13 is dedicated to it’s Executive Producer Tom Michalopoulos. The 
President and Founder of Coffee Time and Chairman’s Brands sadly passed 
away on April 21, 2021 - one week before the film was completed. The well 
known philanthropist and businessman never got a chance to see an early cut 
of the film, wanting instead to have the full experience of watching it with an 
audience. 
Papulkas said it was actually Michalopolous’ idea to get together and make a 
film, made by Greeks. He wanted to spread Hellenic culture and also showcase 
the talented people of Greek Heritage. The genre, on the other hand, was not 
exactly what he had in mind. The initial project Papulkas and Michalopoulos 
were going to produce was called Beached, a film about  a man who washes 
up on a shore of an isolated beach with no knowledge of who he is or where 
he came from. The beach scenes for the film were to be shot in Prince Edward 
Island and near Lake Louise in Alberta. But then, the COVID-19 pandemic 
hit and travelling was off the table. The two decided to put Beached on hold 
until after the pandemic, so Papulkas suggested writing a screenplay that 
could be filmed under COVID precautions. He told Michalopoulous crime and 
supernatural themes were trending genres and so, Highway 13 was born.  
Toronto-born actor George Scandalis plays Frank in the film. He remembers 
Michalopoulos as a passionate individual, phenomenal supporter of the arts 
and of all things related to the Greek heritage. “Just thinking of him gets me 
emotional.  I still can’t believe he’s gone." said Scandalis, who flew out to 
Alberta to shoot his scenes in - 30 C weather. "There’s a void that will be felt 
with his absence for a long time and by many people. I’m certain he would have 
been thrilled and over the moon with the film.”
Scandalis' co-star Tess Spentzos said Michalopoulos had a great sense of 
humour and was never afraid to take risks. "Tom would say to me, if you don’t 
at least try, you will never know,” said Spentzos, who plays Ruby Rowan in the 
film. She said there was something about Ruby’s persona that was intriguing 
and fun. "She's got spunk, that’s what got me hooked on the character and why 
I decided to join the cast."
While Spetzos and most of the cast filmed over three days in Alberta, the 
special effects and ghost scenes were shot in Toronto with the help of Nancy 
Athan-Mylos’ theatre group. She has known Papulkas for over thirty years and 
was elated to take part in his vision.  “Reading the script, I could already see 
through the lines what fantastical mystery was about to jump onto the screen, 
so seeing the film and the approach Stan took directing, made me certain that 
this would go a long way,” said Athan-Mylos.
So what is next for the director? Papulkas says he made a promise to his friend 
that the next film would be Beached followed by Michalopoulous’ idea Greeks 
in Las Vegas. While Michalopoulos didn't see the film before he died, Papulkas 
wanted to make sure the last project his friend was involved in, was seen by the 
world. Highway 13 has so far earned recognition from six different film awards, 
including Best Horror Film by the Art Film Awards, and Best Short Film at the 
Hong Kong Indie Film Festival.  It will also be featured at the Inaugural Greek 
International Film Festival of Toronto (GIFFT) in October at the Regent theatre. 
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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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Τα θερμά συλληπητήρια της Hellas News στην οικογένειά της
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«Mια αμυγδαλιά θα φέρει την άνοιξη…»
ΕΥΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΝΟΥ 

Σ
’ένα νησί με καταπράσινα λιβάδια, με ό-
μορφα δέντρα, με μυρωδάτα λουλούδια, 
βρέθηκε κάποτε ένας από τους πιο πλού-
σιους ανθρώπους στον κόσμο. Είχε εκμυ-

στηρευτεί στους φίλους του ότι θα ήθελε, όταν 
πια θα είχε πολλά-πολλά λεφτά, να πάει σε ένα 
όμορφο νησί και να ζήσει εκεί με την οικογένειά 
του, τα θησαυροφυλάκιά του, έντεκα τον αριθμό, 
και να μην κάνει τίποτα. Μονάχα να βλέπει τον ή-
λιο, να χαϊδεύει τα χρήματά του και να χαίρεται.
Ο Δήμαρχος του νησιού θεώρησε μεγάλη τιμή 
ότι ο Μεγιστάνας έδειξε την προτίμησή του 
και εξέφρασε την επιθυμία του να είναι το νησί 
τους η μελλοντική του κατοικία. Έτσι, λοιπόν, ο 
Δήμαρχος έβαλε τον γραμματέα και όλους τους 
υπαλλήλους του δημαρχείου να ψάχνουν για το 
πιο όμορφο οικόπεδο, που θα είχε μέσα το πιο 
μεγάλο σπίτι και  που θα χωρούσε, εκτός από 
την οικογένεια του Μεγιστάνα, τον ίδιο τον Μεγι-
στάνα καθώς και τα έντεκα θησαυροφυλάκιά 
του.
Οι συζητήσεις ήταν πολλές μεταξύ του Δημάρ-
χου και του Μεγιστάνα.
«Αυτός ο άνθρωπος θα με τρελάνει», μονολο-
γούσε ο Δήμαρχος. «Δεν ξέρει τι θέλει ή μάλ-
λον επειδή πληρώνει πολλά έχει παλαβές απαι-
τήσεις».
«Μα τι σας ζητάει αγαπητέ μου Δήμαρχε; Τι 
είναι αυτό το τόσο καταπληκτικό και απίθανο;», 
ρωτούσε συνέχεια ο καρδιακός του φίλος, ο γεω-
πόνος.
«Θα σας πω. Είμαι σίγουρος ότι δε θα σας αρέσει 
καθόλου αυτό που θα ακούσετε, αγαπητέ μου.»
«Αλήθεια; Τώρα είμαι ακόμη πιο περίεργος, επι-
τέλους πείτε μου!»
«Να, ο Μεγιστάνας αποφάσισε να κατοικήσει 
στο πάρκο με τις αμυγδαλιές. Όσα σπίτια κι αν 
του δείξαμε, μάταια. Αγύριστο κεφάλι,
αυτό θέλει, λέει, και απαίτησε να ξεριζώσουμε 
όλες τις αμυγδαλιές που βρίσκονται στο πάρκο, 
γιατί θέλει να το σκάψει και να ανοίξει πολύ μεγά-
λες τρύπες εκεί… Έντεκα τον αριθμό... Θέλει, 
λέει, να βάλει μέσα τα θησαυροφυλάκιά του.»
«Εάν είναι δυνατόν!» ξέσπασε ο γεωπόνος.2
«Του εξηγήσατε; Το πάρκο μας είναι πολύ σημα-
ντικό. Το βρήκαμε από τους προγόνους μας. Οι 
παππούδες μας φύτεψαν την πρώτη
αμυγδαλιά. Δήμαρχε, δεν πιστεύω να του το επι-
τρέψετε.»
«Βέβαια, αγαπητέ μου. Του εξήγησα ότι το νησί 
μας είναι υπό την προστασία ενός οικολογικού 
οργανισμού. Τα δέντρα έχουν πίσω τους χιλιε-
τίες, τα λουλούδια μας έχουν θεωρηθεί από τα 
πιο δυσεύρετα, οι μυρωδιές τους είναι τόσο σπά-
νιες που ακόμη και από τα Παρίσια και τα Λον-
δίνα μας επισκέπτονται για να κάνουν απόσταξη 
των πετάλων τους και των φυλλωμάτων τους…»
«Αγαπητέ μου, μη μου τα λέτε εμένα. Εγώ ήμουν 
από τους πρώτους που σας έφερα σε επαφή με 
τον κύριο Μπελαμί και τον κύριο Γκόρντον της 
εταιρείας Μπέλαμι Πέρφιουμ. Και της αντίστοι-
χης αγγλικής Γκόρντον Σμελλ.»
«Έχετε δίκιο, φίλε μου. Είδατε, έχω τελείως
αποσυντονιστεί που δεν ξέρω τι λέω πια ούτε τι 
κάνω», αναστέναξε ο Δήμαρχος.
«Να πείτε σ’ αυτόν το Μεγιστάνα να μην έρθει. 
Πρέπει να είναι πολύ…, μην εκφραστώ, για να 
θέλει να διαλύσει το νησί μας.»
«Κύριε γεωπόνε», τον διέκοψε ο Δήμαρχος «μην 
τα λέτε αυτά. Ο Μεγιστάνας θα φέρει χρήματα 
πολλά, θα βοηθήσει η άφιξή του στο νησί μας. 

Θα φέρει πολλά οφέλη, θα κάνει έργα και θα 
καλεί και τους φίλους του εδώ να κάνουν δια-
κοπές και θα ανοίξουμε και άλλα μαγαζιά και 
ξενοδοχεία. Και θα βοηθήσει και το δήμο, για να 
προχωρήσουμε σε ανέγερση πολυκατοικιών και 
ξενοδοχείων.»
«Δεν μου λες κυρ-Δήμαρχε, είμαστε φίλοι τόσα 
χρόνια, τι θες να το κάνεις το νησί μας; Μήπως να 
το μετατρέψεις σε Ντουμπάι; Τι μας χρειάζονται 
τα πολυκαταστήματα στο νησί;»
«Δυστυχώς δεν καταλαβαίνετε, αγαπητέ μου. Η 
πρόοδος μας καλεί…!»
«Φεύγω, φεύγω, γιατί αρχίσατε τα πολιτικά 
σας λογύδρια και θα τσακωθούμε». Ο γεωπό-
νος έφυγε γρυλίζοντας σχεδόν, για τα μυαλά του 
φίλου του του Δήμαρχου που είχαν πάρει αέρα.
Μια εβδομάδα πέρασε και το νησί είχε αλλά-
ξει τελείως πρόσωπο. Το μεγάλο πάρκο με τις 
αμυγδαλιές, που βρισκόταν στην άλλη άκρη του 
νησιού, είχε γίνει σωστό γιαπί. Όλες οι αμυγδα-
λιές είχαν ξεριζωθεί και έντεκα τεράστιες γούβες 
των 30 μέτρων η καθεμιά είχαν ανοιχτεί.
Μπουλντόζες δούλευαν ασταμάτητα και φορ-
τηγά με χώμα πήγαιναν κι ερχόντουσαν από 
το πάρκο και ξανά πίσω. Ο Μεγιστάνας θα 
έφτανε νωρίτερα με τα έντεκα θησαυροφυλά-
κιά του, ενώ η οικογένειά του θα έφτανε σε μια 
εβδομάδα. Ο Μεγιστάνας είχε ζητήσει από τον 
Δήμαρχο να είναι όλα έτοιμα για την άφιξή του, 
τουλάχιστον αυτού και των έντεκα θησαυρο-
φυλακίων του, που τα είχε καλύτερα κι από παι-
διά του.
Θα έμενε στο ξενοδοχείο «Γκραντ Οτέλ Παλλάς», 
στη Χώρα, κοντά στο λιμάνι του νησιού, μιας 
και ήταν το μόνο ξενοδοχείο που μπορούσε να 
φιλοξενήσει στις κρύπτες του τα έντεκα θησαυ-
ροφυλάκιά του. Όλη η αστυνομία του νησιού 
ήταν επί ποδός. Στην πένα ντυμένοι χίλιοι αστυ-
νομικοί στη σειρά, από την αποβάθρα μέχρι την 
είσοδο του λιμανιού της Χώρας, είχαν στηθεί 
και περίμεναν καρτερικά να φανεί το πλοίο του 
Μεγιστάνα που είχε ναυλωθεί ειδικά γι’ αυτή 
την περίσταση. Και νάτο που πρόβαλε στο πέλα-
γος και ερχόταν θριαμβευτικά σαν κατακτητής σε  
απάτητη γη. Όταν κατέβηκε ο Μεγιστάνας από 
το πλοίο, με ύφος Μονάρχη, άρχισε να φωνά-
ζει και να δίνει διαταγές στο πλήρωμα, «γρή-
γορα, τα θησαυροφυλάκια να κατεβούν προσε-
χτικά!» Όσο κι εάν προσπαθούσε ο κακομοίρης 
ο καπετάνιος ο Νικολής να τον ηρεμήσει και να 
τον κατεβάσει από τη γέφυρα, μάταιος κόπος. Ο 
Μεγιστάνας συνέχιζε να ουρλιάζει και να κινεί 
τα χέρια του νευρικά προς όλες τις κατευθύν-
σεις: «Προσοχή, προσοχή, μα είστε τελείως ανί-
κανοι… Τα θησαυροφυλάκιά μου! Ανίκανοι!», 
ούρλιαζε.
Μετά από φωνές, ουρλιαχτά και τσακωμούς 
μεταξύ του Καπετάν Νικολή και του Μεγιστάνα, 
του Μεγιστάνα με τους εργάτες του πλοίου, επι-
τέλους τα θησαυροφυλάκια φορτώθηκαν στα 
φορτηγά και όλοι επέστρεψαν στο πόστο τους 
στο καράβι. Την ίδια στιγμή επικρατούσε πανι-
κός και στο Ξενοδοχείο «Γκραντ Οτέλ Παλλάς».
«Ελάτε, μην κοιμάστε, στις θέσεις σας όλοι. Τα 
δωμάτια έτοιμα;», έλεγε και ξαναέλεγε ο κος 
Αντρεάκης, υπεύθυνος της υποδοχής.
«Μάλιστα!» απαντούσαν όλοι με μια φωνή.
«Ελάτε, έρχονται τα φορτηγά, να και ο Κύριος 
Μεγιστάνας… Γρήγορα… Πιο γρήγορα. Θα σας 
φάω το λαρύγγι κακόμοιροι», φώναζε κι αυτός 
σαν αγριόσκυλο.

Αφού ξεφορτώθηκαν επιτέλους και τα έντεκα 
θησαυροφυλάκια, οι υπάλληλοι τα τοποθέτησαν 
στις υπόγειες κρύπτες του «Γκραντ Οτέλ Παλλάς» 
και ο Μεγιστάνας κατευθύνθηκε στη σουίτα του 
για να ξεκουραστεί.
«Ουφφφ… Νομίζω πως τελειώσαμε για 
σήμερα», είπε η Κατερίνα η καθαρίστρια. Έχω 
ξεγοφιαστεί, δεν αντέχω άλλο, έχω κάνει όλο τον 
όροφο δέκα φορές από το πρωί.»
«Αχ, Κατερίνα μου, κι εμείς στην κουζίνα τρέ-
χουμε σαν τους παλαβούς, δεν είναι κατάσταση 
αυτή, τρώει έξι φορές τη μέρα αυτός ο άνθρω-
πος.
Τι το κάνει τόσο φαΐ;», πρόσθεσε η Νίκη, η μια 
από τις βοηθούς στο μαγειρείο. Ευτυχώς, άλλες 
δυο μέρες έμειναν, έμαθα ότι έρχεται η οικογέ-
νειά του και θα φύγουν για το πάρκο. Τους ετοί-
μασαν ένα λυόμενο υπέρ λουξ, μέχρι να κτιστεί 
το σπίτι, σωστό παλάτι. Και μετά  ξανά στην παλιά 
και όμορφη ρουτίνα μας.»
Εν τω μεταξύ, το πάρκο είχε γίνει αγνώριστο. 
Κανένα δέντρο, ούτε μια αμυγδαλιά, ούτε ένα 
αγριόχορτο δεν είχε μείνει όρθιο, μονάχα το λυό-
μενο υπέρ λουξ σπίτι, είχαν βάλει και κάποιες 
γλάστρες με λουλούδια να κρέμονται από τα 
παράθυρα. Η θέα για όποιον αντίκριζε το πάρκο 
ήταν αποκρουστική, τρομακτική. Είχε μεταμορ-
φωθεί σε ένα απέραντο χωράφι με τεράστιες 
γούβες και λοφίσκους από κόκκινο χώμα σε κάθε 
γωνιά.
Μια αμυγδαλιά που μέρες έστεκε εκεί, ήταν η 
τελευταία που είχε απομείνει, το κορμί της είχε 
γείρει, τα λουλούδια της έπεφταν σιγά-σιγά.
Φαινόταν άρρωστη, όμως είχε δει όλο αυτό το 
κακό και η καρδιά της σπάραζε. Περίμενε καρ-
τερικά να πέσει ο ήλιος. Το είχε πάρει απόφαση.

Έπρεπε να ειδοποιήσει και τους υπόλοιπους 
φίλους της, κάτι κακό συνέβαινε στο νησί. Τόσες 
αδελφές και ξαδέρφια χαμένα, ξεριζωμένα και 
διαμελισμένα. Έπρεπε να ειδοποιήσει και τους 
υπόλοιπους…
Μόλις έδυσε ο ήλιος, η αμυγδαλιά έγειρε τα κλα-
διά της και ανασήκωσε τον γκριζοκάστανο κορμό 
της και άρχισε να τρέχει όσο πιο γρήγορα μπο-
ρούσε προς το βουνό.
«Πόλεμος! Πόλεμος! Ξέσπασε πόλεμος!»  
φώναζε η αμυγδαλιά και έτρεχε ακόμη πιο γρή-
γορα προς το μεγάλο δάσος, με τα πιο μυρωδάτα 
δέντρα και λουλούδια.
«Τρελάθηκες;» την αποπήρε το γέρικο έλατο, 
όταν την είδε. «Είναι αργά, θα τους ξυπνήσεις 
όλους. Ποιος πόλεμος; Πρέπει να κοιτάξεις λίγο 
τα φυλλώματά σου και τι λίπασμα σου ρίχνουν, 
γιατί νομίζω σου κάνει κακό.»
«Σου λέω ότι κάτι σοβαρό γίνεται», επέμενε η 
αμυγδαλιά. «Το μεγάλο πάρκο με τις αμυγδαλιές 
δεν υπάρχει πια, οι άνθρωποι το κατέστρεψαν 
ολοσχερώς. Τις ξερίζωσαν όλες, τις μεγάλες μου 
αδερφές και τις κακόμοιρες ξαδέλφες μου. Δεν 
έμεινε ούτε ένα μικρό αμυγδαλολουλουδάκι. Τις 
σκότωσαν και τις πέταξαν στον γκρεμό», είπε και 
ξέσπασε σε κλάματα.
«Χμμ, τότε πρέπει να καλέσουμε έκτακτη γενική 
συνέλευση. Αμέσως κιόλας!» είπε αποφασιστικά 
το γέρικο έλατο και συνέχισε: «Έλα, άρχισε να 
τινάζεις τα φυλλώματά σου, καλή μου αμυγδα-
λιά, να ακούσουν όλοι. Έχει βοριά απόψε, άρχισε 
να κουνάς τα φύλλα σου και μέχρι αύριο όλα τα 
δέντρα θα έχουν πάρει το μήνυμα και θα έχουν 
συγκεντρωθεί εδώ»....

Συνέχεια στην επόμενη έκδοση

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

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

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

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

ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ
ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ

ΤΗΛ. 647.768.3799
ΕΧΕΙ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

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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Α
γαπητοί αναγνώστες της Hellas News, 
Εύχομαι να είστε καλά με τις οικογένειες σας και 
να έχετε επιστρέψει στην καθημερινότητα σας 
όσο πιο ομαλά γίνεται μετά από τις διακοπές 

του καλοκαιριού.
Διάβασα προ ημερών ένα μικρό άρθρο σε ελληνική ιστο-
σελίδα όπου ο αρθρογράφος ανέφερε πόσο περίεργο του 
φαίνεται που φίλοι του, οι οποίοι έχουν μετακομίσει για 
μόνιμα στο εξωτερικό, όταν μιλούν ξεχνούν τις ελληνικές 
λέξεις. Μάλιστα ο αρθρογράφος γράφει πως θεωρεί ότι 
το κάνουμε επίτηδες και προσπαθούμε να δείξουμε πόσο 
«ανώτεροι» είμαστε λόγω της νέας μας πραγματικότητα. 
Δεν θέλω να βάλω ονόματα και σε ποιο blog το διάβασα 
για αρκετούς λόγους.
Είναι αλήθεια πως ξεχνάμε τις ελληνικές λέξεις όταν 
μιλάμε. Είμαστε σε μια χώρα που χρειάζεται να χρησι-
μοποιείς τη δεύτερη σου γλώσσα καθημερινά. Στην δου-
λειά σου, στο γιατρό, στο φαρμακείο, στο σούπερ μάρ-
κετ, στο γυμναστήριο, στα εστιατόρια, παντού θα πρέ-
πει να μιλάμε αγγλικά (εκτός αν επισκεφθούμε κάποιο 
μέρος με ελληνικό στοιχείο ή είμαστε σε κάποια άλλη 
χώρα που δεν μιλούν αγγλικά και τα σχετικά). Αν δεν 
μιλήσουμε τα αγγλικά  δεν θα μπορέσουμε να συνεννοη-
θούμε και να προχωρήσουμε τη ζωή μας. Είναι απόλυτα 
λογικό να ξεχνάμε μερικές λέξεις ή να μας έρχονται πρώτα 
στα αγγλικά αφού τις περισσότερες ώρες της ημέρας πρέ-
πει να σκεφτούμε σε αυτή τη γλώσσα.
Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι για όλους μας να σκε-

φτόμαστε σε άλλη γλώσσα. Πάρα πολλές φορές θέλω να 
πω κάτι στα αγγλικά, αλλά επειδή η μητρική μου γλώσσα 
είναι τα ελληνικά δεν μου έρχεται και καταλήγω να πω 
κάτι άλλο από αυτό που ήθελα να πω. Όσο περισσότερο 
επιμένω σε μια γλώσσα τόσο καλύτερη γίνομαι. Όπως με 
το ποδήλατο, όσο περισσότερο ποδήλατο κάνεις στη ζωή 
σου τόση καλύτερη ισορροπία κι αντανακλαστικά απο-
κτάς.
Από την άλλη βέβαια, δεν θα καταλάβω ποτέ τους ανθρώ-
πους που πάνε σε μια χώρα και αρνούνται να μιλήσουν 
την γλώσσα της χώρας. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ στο 
Τορόντο που είναι 30 και 40 χρόνια πολίτες αυτής της 
υπέροχης χώρας που λέγεται Καναδάς και δεν αξιώθη-
καν να μάθουν έστω τα βασικά αυτής της γλώσσας, απλά 
για να συνεννοούνται βρε παιδί μου. Η χειρότερη δικαι-
ολογία που έχω ακούσει στη ζωή μου είναι «Ξέρω και 
καταλαβαίνω αγγλικά» (εδώ γελάμε) «αλλά αρνούμαι να 
μιλήσω οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εκτός από την ελλη-
νική».
Μάλιστα, καλοί μου αναγνώστες, ζουν και «βασιλεύουν» 
στον Καναδά, αλλά γιατί να μιλήσουν αγγλικά ή γαλλικά; 
Να μάθουν οι Καναδοί ελληνικά που σαν δεν ντρέπο-
νται και δεν μιλούν ελληνικά. Άλλωστε μην ξεχνάτε και 
το γνωστό «για μια ψήφο δεν έγιναν τα ελληνικά επίσημη 
γλώσσα στην Αμερική». Πραγματικά απορώ πως υπάρ-
χουν ακόμη άνθρωποι που πιστεύουν ότι συνέβη αυτό 
όντως, ότι δηλαδή μαζεύτηκαν οι τότε ηγέτες κι έκαναν 
την συμφωνία επειδή είπαν «παιδιά σηκώστε χέρια για 

ελληνικά ή αγγλικά» και χάσαμε την Αμερική μέσα από 
τα χέρια μας.
Το θέμα όμως δεν είναι ότι τα ελληνικά δεν είναι άξια 
για κάτι τέτοιο. Τα ελληνικά είναι πραγματικά μια υπέ-
ροχη γλώσσα από την αρχαιότητα ως τώρα. Αλλά καλό 
θα ήταν να θυμόμαστε πως, δυστυχώς, οι ένδοξες εποχές 
της αρχαιότητας είναι πολύ μακριά μας και εμείς έχουμε 
γαντζωθεί τόσο πολύ πάνω σε αυτές που ξεχάσαμε να 
προοδεύσουμε στο σήμερα.
Είμαστε μια τόσο όμορφη ηλιόλουστη χώρα με τόσο 
καλούς ανθρώπους, πραγματικά, αλλά δυστυχώς υπάρ-
χουν αυτοί που δεν ξέρω πως να τους χαρακτηρίσω. Ορί-
στε ξεχνάω τα ελληνικά μου! Τι να σας πω. Χάρηκα με την 
Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, την Άννη Κουτράκη που 
επανεκλέχθηκαν στο Κεμπέκ, αλλά και τον Πίτερ Φραγκι-
σκάτο που εκλέχθηκε στο Λονδίνο του Οντάριο. Από την 
άλλη απογοητεύτηκα με τους Έλληνες που υποστήριξαν 
τα ακροδεξιά στοιχεία και ειδικότερα όλους αυτούς τους 
αντι-εμβολιαστές που θεωρούν πως οι επιστήμονες δεν 
ξέρουν τι τους γίνεται και νομίζουν ότι είναι τόσο σημα-
ντικοί που ολόκληρες κυβερνήσεις θα ασχολούνται με το 
τομάρι τους για να τους βάλουνε το «τσιπ» να τους παρα-
κολουθούνε κι όλες αυτές τις π….ριες που ακούω μήνες 
τώρα περί της πανδημίας.
Αλλά καλύτερα να τελειώσω το παρόν άρθρο εδώ γιατί 
τα είπα και την προηγούμενη φορά και δεν μου αρέσει να 
επαναλαμβάνομαι. Την επόμενη φορά θα γράψω κάτι πιο 
εύθυμο… promise!

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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Ο
ι επαρχιακοί υπάλληλοι υγείας κατέγρα-
ψαν 677 νέα κρούσματα, από 463 την 
Τετάρτη, αλλά μειώθηκαν σημαντικά α-
πό 864 την περασμένη Πέμπτη.

Από τα κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν, 529 
κρούσματα, ή το 78 τοις εκατό, αφορούν άτομα 
που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα ή έχουν άγνω-
στη κατάσταση εμβολιασμού και 148, ή 22 τοις 
εκατό, είναι εκείνα που είναι πλήρως ανοσοποιη-
μένα. Επτά ακόμη θάνατοι που σχετίζονται με τον 
ιό αναφέρθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, συμπερι-
λαμβανομένου ενός για τον οποίο η επαρχία λέει 
ότι συνέβη τον περασμένο μήνα, ανεβάζοντας τον 

αριθμό των νεκρών από το COVID-19 σε 9.677 στο 
Οντάριο.
Ο αριθμός των ασθενών με COVID-19 στην 
εντατική θεραπεία ανεβαίνει για άλλη μια 
φορά. Το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι 
αυτή τη στιγμή υπάρχουν 193 ασθενείς που 
έχουν μολυνθεί με COVID-19 που λαμβά-
νουν θεραπεία στη ΜΕΘ, έναντι 187 την 
Τετάρτη και 191 την προηγούμενη εβδομάδα. 
Η υπουργός Υγείας του Οντάριο, Κριστίν Έλιοτ, λέει 
ότι 181 από αυτούς τους ασθενείς δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή έχουν άγνωστη κατάσταση εμβο-
λιασμού και 12 είναι πλήρως ανοσοποιημένοι.

677 κρούσματα στο Οντάριο την Πέμπτη, 
7 νέοι θάνατοιΟ Ford συμφωνεί να μιλήσει με τη 

μητέρα παιδιού με αυτισμό που είχε 
κατασκηνώσει έξω από το γραφείο του

Μ
ια μητέρα από το Oakville λέει 
ότι ο Πρωθυπουργός Νταγκ 
Φορντ συμφώνησε να καθίσει 
και να μιλήσει μαζί της, αφού 

κατασκήνωσε έξω από το γραφείο της εκλο-
γικής περιφέρειάς του για μια εβδομάδα, 
ζητώντας  περισσότερη οικονομική υποστή-
ριξη για τον αυτιστικό γιο της.
Η Στέισι Κένεντι σε μια προσπάθεια να κάνει 
τον πρωθυπουργό να συζητήσει μαζί της 
το «σπασμένο» πρόγραμμα αυτισμού του 
Οντάριο καταστήνωσε έξω από το γραφείο 
του Πρωθυπουργού για μια εβδομάδα.
Ο 10χρονος γιος της Κένεντι, ο Σαμ, ήταν στη 
λίστα αναμονής της επαρχίας για υποστήριξη 
αυτισμού τα τελευταία τέσσερα χρόνια για 
να λάβει βασικές υπηρεσίες.
«Είμαι συν τετριμμένη που έπρεπε 
να το κάνω αυτό. Δεν είχα άλλη επι-
λογή και είμαι εδώ μέχρι να υπάρ-
ξει δράση », δήλωσε η Stacy στο CP24 

από το βαν της Τετάρτης το βράδυ. 
«Το σύστημα είναι σπασμένο και πρέπει να 
αλλάξει», πρόσθεσε.
Το απόγευμα της Τετάρτης, η Κένεντι είπε ότι 
τελικά ο Ford την κάλεσε και συμφώνησε να 
έχει μια συζήτηση με την ενδιαφερόμενη 
μητέρα.
Η Κένεντι είπε ότι το γραφείο της Ford θα 
προγραμματίσει μια ώρα για να συναντη-
θούν και να συζητήσουν θέματα σχετικά με 
το νέο πρόγραμμα αυτισμού της κυβέρνη-
σης.
Είπε επίσης ότι η υπουργός παιδιών, κοινό-
τητας και κοινωνικών υπηρεσιών Merrilee 
Fullerton θα επικοινωνήσει μαζί της την 
Πέμπτη. 
Η Κένεντι είπε ότι η κυβέρνηση πρέπει να 
δράσει τώρα για να υποστηρίξει τις χιλιάδες 
οικογένειες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή 
σε λίστα αναμονής για να λάβουν βοήθεια 
για τα αυτιστικά παιδιά τους.

Π
ερισσότερες από 600.000 α-
ποδείξεις εμβολίων λήφθηκαν 
από τον ιστότοπο της κυβέρνη-
σης του Οντάριο την Τετάρτη, 

καθώς μια νέα εντολή απαγορεύει την 
πρόσβαση των μη εμβολιασμένων ατό-
μων σε μια σειρά μη βασικών επιχειρή-
σεων.
Η υπουργός Υγείας Κριστίν Έλιοτ λέει 
ότι συνολικά 637.000 από τις αποδεί-
ξεις PDF λήφθηκαν όλη την ημέρα την 

Τετάρτη, αυξάνοντας το σύνολο που 
έχουν ληφθεί έως τώρα σε 2,7 εκατομ-
μύρια.
Όλοι οι κάτοικοι 12 και άνω θα πρέπει να 
προσκομίσουν ένα αντίγραφο της από-
δειξης μαζί με ταυτότητα φωτογραφίας 
για να αποκτήσουν πρόσβαση σε διάφο-
ρες ρυθμίσεις τις επόμενες εβδομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων γυμναστηρίων, 
κινηματογράφων και εστιατορίων για 
φαγητό σε εσωτερικούς χώρους.

Περισσότεροι από 600.000 άτομα 
κατέβασαν την απόδειξη εμβολίου

Η 
κα Julie Dabrusin επανεκλέ-
χθηκε στις ομοσπονδιακές ε-
κλογές για τρίτη φορά.
Η κα Dabrusin εκπροσω-

πεί την περιοχή ομοσπονδιακά από το 
2015.
Η περιοχή αποτελεί μια μακροχρόνια 
κόντρα μεταξύ των Φιλελευθέρων και 
του NDP από τη δημιουργία της στα 
τέλη της δεκαετίας του 1970, με τον 
εκλιπόντα ηγέτη του NDP Jack Layton να 
είναι ο μακροβιότερος στη θέση από το 
2003 έως το 2011.
Στο πιο πρόσφατο Κοινο-
βούλιο, η Νταμπρούσιν 
διετέλεσε κοινοβουλευ-
τικός γραμματέας του 
υπουργού κληρονομιάς 

του Καναδά και έλαβε μέρος σε μια 
επιτροπή που εξέταζε τη νομοθεσία 
γύρω από μεγάλες εταιρείες τεχνο-
λογίας, συμπεριλαμβανομένου του 
Facebook. 
Κέρδισε την έδρα από τους αντι-
πάλους για το NDP Clare Hacksel, 
εργαζόμενη στην υγειονομική 

περίθαλψη και τη μείωση των βλα-
βών, καθώς και τον εταιρικό και 
εμπορικό δικηγόρο Michael Carey 
για τους Συντηρητικούς, την Maryem 
Hassan Tollar του κόμματος των 

Πρασίνων, δασκάλα και τρα-
γουδίστρια και τον Wayne 
Simmons του Λαϊκού Κόμμα-
τος , αντιπρόσωπος πωλή-

σεων.

Επανεκλέχθηκε η Julie Dabrusin στην 
περιοχή Τορόντο-Ντάνφορθ
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LIFE

Jennifer Auada:
Η Βραζιλιάνα καλλονή 

Πριν μερικούς μήνες 
ανακαλύψαμε την 
Jennifer Auada 
και μας “έπεσε” το 
σαγόνι στο πάτωμα, 
καθώς είναι μια 
πολύ όμορφη και 
σέξι γυναίκα, η 
οποία ανεβάζει 
τις θερμοκρασίες 
στο Instagram, 
στέλνοντας τους 
οπαδούς της για κρύο 
ντους κάθε φορά που 
κάνει μια ανάρτηση.

Η 23χρονη καλλονή 
κατάγεται από 
την Βραζιλία, και 
όπως θα δείτε και 
παρακάτω, διαθέτει 
ένα θανατηφόρο 
κορμί και βλέμμα που 
μαγνητίζει. Μπορεί να 
διαθέτει λιγότερους 
από 1 εκατ. 
ακόλουθους, ωστόσο, 
κάθε φορά που κάνει 
μια ανάρτηση, τα 
σχόλια και τα likes 
πέφτουν “βροχή”!

Η Jennifer έγινε 
γνωστή το 2012, 
καθώς ανέβασε μια 
φωτογραφία στο 
Instagram στην 
οποία αναπαριστούσε 
την Μέριλιν Μονρόε. 
Από τότε άρχισε να 
κερδίζει πολλούς 
οπαδούς.
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Ό
λοι θυμό-
μαστε τον 
Νίκο Ανα-
διώτη, τον 

οποίο γνωρίσαμε μέ-
σα από την σειρά του 
Mega «Βασιλιάδες». 
Η παρουσία του έγι-
νε ιδιαίτερα αισθητή 
καθώς η γοητεία του 
αλλά και το υποκρι-
τικό του ταλέντο δεν 
πέρασαν απαρατήρη-
τα από το τηλεοπτικό 
κοινό. Ο ίδιος μίλησε 
στην εκπομπή της Δα-
νάης Μπάρκα, «Πά-
με Δανάη!» και μετα-
ξύ άλλων αναφέρθη-
κε στα επαγγελματικά 
του σχέδια, τη σχέση 
του με τον Θεό αλλά 
και για την συνεργα-
σία που τον δυσκόλε-
ψε περισσότερο. «Ό-
ποιος θέλει τα πολλά, 
χάνει και τα λίγα. Η συ-
νεργασία μου με την 
εκπομπή “Σπίτι μου 
σπιτάκι” ήταν δύσκο-
λη αλλά τη δυσκόλευα 

Γυμνή στο 
ηλιοβασίλεμα η 
Παπαδοπούλου!

Ο Αύγουστος έδωσε τη θέση 
του στον Σεπτέμβριο αλλά 
αυτό δεν πτόησε στο ελάχιστο 
την Ειρήνη Παπαδοπούλου. 
Η εκρηκτική τραγουδίστρια 
συνεχίζει τις καλοκαιρινές της 
διακοπές από όπου συνεχίζει 
να ανεβάζει φωτογραφίες και 
βίντεο που αναστατώνουν τους 
θαυμαστές της.
Σε ένα από τα τελευταία ποστα-
ρίσματά της, η σύντροφος του 
Αλέξανδρου Πασχαλάκη εμφα-
νίζεται στο ηλιοβασίλεμα κρα-
τώντας μόνο μιά πετσέτα.

Γιώργος Αμούτζας: 
Ο ρόλος του 
στον Σασμό και η 
καταγωγή του

Ο Γιώργος Αμούτζας είναι ένας 
από τους πολλά υποσχόμε-
νους και πολύ γοητευτικούς 
νεαρούς ηθοποιούς της γενιάς 
του και ο ρόλος του στη νέα 
δραματική σειρά του Alpha 
Σασμός, είναι καθηλωτικός. 
Επίσης είναι πρωταθλητής 
στην ιππασία, ενώ έχει ασχο-
ληθεί και με τον μηχανοκίνητο 
αθλητισμό. Ο Νικηφόρος μας 
χάρισε μία απίστευτη σκηνή, 
μετά τη δολοφονία του πατέρα 
του Στεφανή (Τάσου Νούσια)

Το μοντέλο Δήμητρα – Ιοκά-
στη Καραμπάση με κατα-
γωγή από τον Βόλο, διαμέ-
νει μόνιμα στην Αθήνα και 
ασχολείται επαγγελματικά 
με το modeling. Η Δήμητρα – 
Ιοκάστη σπουδάζει επικοινω-
νία και marketing και παρότι 
δε θέλει να λέει πολλά για 
εκείνη, τα αποκαλύπτει όλα 
μέσα από τη δουλειά της.
Συνδυάζει την αισθητική με 
το sexiness και κάθε της post 
γίνεται μαγνήτης για likes και 
αποθεωτικά σχόλια.

Αναδιώτης για Σπυροπούλου: 
«Πέρασε από το μυαλό μου να 
αποχωρήσω από την εκπομπή»!

H Κ.Σπυροπούλου ποζάρει με το 
μπικίνι της στα σοκάκια της Νάξου

Δήμητρα – Ιοκάστη, 
από τον Βόλο με 
αγάπη

Η 
Ηρακλειώτ ισσα δασκάλα water 
ski και windsurf θα σε κάνει να 
λατρέψεις τ ις ε λλην ικές θάλασ-
σες.

Το καλοκαίρι στην αγαπημένη της Χερσό-
νησο στην Κρήτη, όπου δουλεύει τόσο στο 
γραφείο όσο και -πλέον- ως δασκάλα water 
ski και windsurf, η Στέλλα Σαμνιώτη προ-
καλεί τους φωτογράφους να την προσέξουν 

και να κάνουν ουρά για να την φωτογρα-
φήσουν.
Μια επαφή με το νερό την έχει, ενώ ταυτό-
χρονα με τις τρεις φορές γυμναστήριο, τα 
δυο χρόνια ενόργανη και pole dancing και 
το μπαλέτο που έκανε επί χρόνια (εξού και 
η ευχέρεια που έχει στο σπαγκάτο), είχαν 
ως αποτέλεσμα και το αψεγάδιαστο κορμί 
που διακρίνεται στα insta posts της.

Η Στέλλα… σκίζει τα κύματα και τις 
καρδιές μας!

Σ
τη Νάξο συνεχίζει 
τις διακοπές της 
η Κωνσταντίνα 
Σπυροπούλου με 

τον αγαπημένο της σύ-
ντροφο, Βασίλη Σταθα-
κωστόπουλο. Η γνωστή 
παρουσιάστρια συχνά 
μοιράζεται στιγμιότυπα 
από τις καλοκαιρινές της 
διακοπές με αναρτήσεις 
της στο Instagram και 
δείχνει το καλλίγραμμο 
κορμί της μέσα στα πο-
λυάριθμα μπικίνι της.
Στ ις πιο πρόσφατε ς 
δημοσιεύσεις της, η 
Κωνσταντίνα Σπυροπού-
λου ποζάρει στα σοκάκια 
της Νάξου και δείχνει το 
ανανεωμένο κορμί της, 
καθώς έχει καταφέρει να 
χάσει 11 ολόκληρα κιλά. 
Η ίδια είναι πολύ αγα-
πητή στο κοινό της και 
συγκεντρώνει συνεχώς 
χιλιάδες likes και σχόλια 
κάτω από τις αναρτήσεις 
της, όπως και αυτή την 
φορά.
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Ε
ίναι μοντέλο, είναι 
σέξι, κατάγεται από 
την Βραζιλία (με ό-
τι συνεπάγεται αυ-

τό) και έχει λογαριασμό στο 
Instagram, τον οποίο χρη-
σιμοποιεί για να αποπλανεί 
τους 3,1 εκατ. ακόλουθους 
της.
Ο λόγος για την Natalia 
Garibotto, η οποία έχει ως 
βάση το Μαϊάμι και ξέρει 
πραγματικά πως να τρελαί-
νει τον ανδρικό πληθυσμό, 
καθώς διαθέτει πλούσιες 
καμπύλες, τις οποίες επιδει-
κνύει φορώντας μπικίνι που 
μόλις τις συγκρατούν.
Η 27χρονη καλλονή κερδίζει 
πάνω από μισό εκατομμύριο 
δολάρια ετησίως, χάρη στις 
αποκαλύπτικές φωτογραφίες 
που μοιράζεται με τους οπα-
δούς της, ωστόσο έχει ανα-
φέρει ότι η φήμη στα social 
media έχει μερικά μειονεκτή-
ματα, καθώς έχει λάβει πολλές 
ανήθικες προτάσεις.

Ο 
25χρονος πρωτα-
γωνιστής της σει-
ράς που έκανε πά-
ταγο στο Netflix, 

La Casa de Papel, γεννήθηκε 
στις 25 Απριλίου του 1996, 
στη Μάλαγα της Ισπανίας.  Ο 
Miguel Herrán δεν ήταν πολύ 
καλός μαθητής και ήθελε όταν 
μεγαλώσει να γίνει μηχανικός 
αυτοκινήτων. Έχει ύψος 1,67 
και έγινε γνωστός παγκοσμίως 
το 2017 υποδυόμενος τον Ρίο 
του La Casa de Papel. Ο έρω-
τάς του με την Τόκιο στη σει-
ρά (Ursula Corbero) τους έκα-
νε ένα από τα αγαπημένα τη-
λεοπτικά ζευγάρια του κοινού 
και απογείωσε τη φήμη τους. 
Όπως μαρτυρούν και οι φω-
τογραφίες που ανεβάζει στον 
προσωπικό του λογαριασμό 
του στο Instagram, o Miguel 
είναι αρκετά γυμνασμένος και 
θα μπορούσε άνετα να εργά-
ζεται ως μοντέλο. Το μόνο σί-
γουρο είναι ότι ο Miguel έχει 
το πιο ζεστό χαμόγελο, γρα-
μωμένους κοιλιακούς και είναι 
τόσο ακομπλεξάριστος που 
δύσκολα τον πετυχαίνεις στο 
Instagram του να ποζάρει χω-
ρίς να κάνει κάποια γκριμάτσα.

Miguel Herran: Μάθε τα πάντα για τον 
πρωταγωνιστή του LaCasa De Papel

Η 
μελαχροι-
νή καλλο-
νή, την ο-
ποία εντο-

πίσαμε πριν λίγους 
μήνες, μένει μόνιμα 
στο Λας Βέγκας, είναι 
28 χρονών, εργάζεται 
ως μοντέλο για εσώ-
ρουχα και μπικίνι, και 
διαθέτει πάνω από 1 
εκατομμύριο ακόλου-
θους στον προσωπι-
κό της λογαριασμό στο 
Instagram, οι οποίοι μέ-
νουν με το στόμα ανοι-
χτό κάθε φορά που κά-
νει μια ανάρτηση. Σύμ-
φωνα με την ίδια, το με-
γάλο της ατού είναι τα 
μάτια της, εμείς ωστόσο, 
αλλά και οι 1,1 εκατ. οπα-
δοί της, δεν συμφωνούμε 
ιδιαίτερα, καθώς το πρώ-
το πράγμα που θα παρα-
τηρήσει κανείς μόλις δει 
τις φωτογραφίες της, είναι 
το χυμώδες μπούστο και 
τα σφριγηλά της οπίσθια.

Η Natalia Garibotto έχει κάνει 
όλο το κόσμο να παραμιλά!

Το μοντέλο με τις χυμώδεις Το μοντέλο με τις χυμώδεις 
καμπύλες που προκαλεί καμπύλες που προκαλεί 

“εγκεφαλικά” “εγκεφαλικά” 

Α
υτή η γυναίκα έχει δύο πραγ-
ματικά σπουδαία “χαρακτη-
ριστικά”, τα οποία βρίσκονται 
λίγο πιο κάτω από τον λαιμό 

της και ξεχωρίζουν με την πρώτη μα-
τιά…
Ο λόγος για την Holly Peers, η οποία 
είναι διάσημη κυρίως λόγω του τερά-

στιου στήθους της. Όπως θα δείτε και 
στις φωτογραφίες παρακάτω, η μελα-
χροινή καλλονή εκτός από ένα φαντα-
στικό και διεθνώς αναγνωρισμένο 
μπούστο, διαθέτει και εκπληκτικές 
καμπύλες, τις οποίες δεν διστάζει να 
αποκαλύπτει συχνά στον λογαριασμό 
της στο Instagram.

Η Corrie Yee αποτελεί την απόλυτη 
ανδρική φαντασίωση
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Τρεις φίλοι, ένας δικαστής, ένας παπάς κι ένας 
εφοριακός συζητούν για τα επαγγέλματά τους. 
Κάποια στιγμή αρχίζουν να τα συγκρίνουν κι 
ο καθένας υποστηρίζει ότι το δικό του επάγ-
γελμα είναι το πιο σημαντικό. Αρχικά λέει ο 
δικαστής:
«Όταν μπαίνω στο δικαστήριο, σηκώνονται 
όλοι όρθιοι από σεβασμό.» 
Στη συνέχεια λέει ο παπάς: «Σιγά το πράγμα! 
Όταν δουν εμένα γονατίζουν όλοι και μου 
φιλούν το χέρι.» 
Κι ο εφοριακός λέει: «Αυτά δεν είναι τίποτα! 
Εγώ όπου και να πάω, όλοι σκύβουν το κεφάλι 
και λένε: Ω Θεέ μου!»

Ένας δικηγόρος και μια ξανθιά κάθονται δίπλα 
δίπλα στο αεροπλάνο κατά τη διάρκεια μιας 
πολύωρης πτήσης. Ο δικηγόρος γυρίζει και τη 
ρωτάει αν θα ήθελε να παίξει ένα παιχνίδι για 
να περάσει η ώρα. Η ξανθιά είναι κουρασμένη 
και αρνείται ευγενικά. Ο δικηγόρος επιμένει 
και της λέει ότι το παιχνίδι είναι πολύ απλό κι 
έχει πλάκα. Της λέει:
«Θα σου κάνω ερωτήσεις και αν δεν ξέρεις την 
απάντηση,θα μου δώσεις κάποια λεφτά και το 
ίδιο θα κάνω κι εγώ αν δεν απαντήσω σε μια 
δική σου ερώτηση.»
Η ξανθιά τον κοιτάει κουρασμένα και του 
ξαναλέει ότι δεν την ενδιαφέρει. Ο δικηγό-
ρος το ξανασκέφτεται και της κάνει άλλη προ-
σφορά:

«Λοιπόν,να σου προτείνω κάτι άλλο. Αν δεν 
ξέρεις εσύ την απάντηση θα μου δώσεις 5 
ευρώ και αν δεν την ξέρω εγώ θα σου δώσω 
500 ευρώ.»
Η ξανθιά το ξανασκέφτεται και τελικά συμφω-
νεί να παίξει. Ο δικηγόρος τη ρωτάει:
«Ποια είναι η απόσταση μεταξύ της γης και της 
σελήνης;».
Η ξανθιά τον κοιτάει και χωρίς να του πει κου-
βέντα, ανοίγει το πορτοφόλι της και του δίνει 
5 ευρώ. Ο δικηγόρος χαμογελάει και παίρνει 
τα λεφτά. Τώρα είναι η σειρά της ξανθιάς. Τον 
ρωτάει λοιπόν:
«Τι είναι αυτό που ανεβαίνει το βουνό με 3 
πόδια και το κατεβαίνει με 4 πόδια;».
Ο δικηγόρος την κοιτάζει απορημένος. Βγά-
ζει το laptop από την τσάντα του και ψάχνει 
όλα τα αρχεία του. Θυμωμένος που δε βρί-
σκει την απάντηση στέλνει e-mail σε όλους 
τους φίλους του μήπως και πάρει απάντηση. 
Μάταια όμως γιατί κανένας δε γνωρίζει. Μετά 
από καμιά ώρα που ψάχνει για την απάντηση, 
ανοίγει το πορτοφόλι του και δίνει στην ξανθιά 
500 ευρώ. Εκείνη τα παίρνει και γυρίζει δίπλα 
να κοιμηθεί. Ο δικηγόρος φανερά εκνευρισμέ-
νος, τη σκουντάει και τη ρωτάει:
«Λοιπόν,τι είναι αυτό που ανεβαίνει το βουνό 
με 3 πόδια και το κατεβαίνει με 4 πόδια;».
Η ξανθιά τον ξανακοιτάει και χωρίς να του πει 
κουβέντα, ανοίγει το πορτοφόλι της και του 
ξαναδίνει 5 ευρώ και ξαναπέφτει για ύπνο...

ΚΡΙΟΣ
Συγκρουσιακή είναι η νέα εβδομάδα 
για το ζώδιο σου φίλε μου Κριέ, αφού ο 
Ερμής από το ζώδιο του Ζυγού, σχηματί-
ζει δύσκολες όψεις με τον Άρη, τον Κρόνο 
και τον Πλούτωνα. Δεν θα λείψουν οι αντι-
θέσεις και οι καβγάδες με το περιβάλλον 
σου, ενώ σκόπιμο είναι να διαφυλάξεις τα 
μυστικά σου! Η Αφροδίτη από το Λέοντα 
προσφέρει κάποιες ευκαιρίες ανανέωσης 
στην αισθηματική σου ζωή! 

ΤΑΥΡΟΣ
Αρκετά απαιτητική είναι η νέα εβδομάδα 
για το ζώδιο σου, αφού η καθημερινότητά 
σου φαντάζει ως ένα βαρύ φορτίο με πολ-
λές υποχρεώσεις που σε κάνουν να αγχώνε-
σαι σημαντικά! Δυσάρεστες ειδήσεις από 
το περιβάλλον σου φορτίζουν ακόμα περισ-
σότερο το κλίμα των ημερών. Στα οικονο-
μικά νιώθεις πιεσμένος.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Οι μέρες που ακολουθούν σε βρίσκουν 
με προβληματισμό για ζητήματα του χτες, 
αλλά και για υποθέσεις που συνδέονται με 
τα οικονομικά σου! Αρκετές σκέψεις περ-
νούν τώρα από το μυαλό σου και προβλη-
ματίζεσαι για το πώς θα χειριστείς 
κάποιες καταστάσεις! Η Αφρο-
δίτη από το ζώδιο του Λέοντα 
σε βοηθά ωστόσο να βρεις 
διεξόδους χαράς και ανε-
μελιάς.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Ζητήματα που αφο-
ρούν το σπίτι, την οικο-
γένεια, την προσωπική 
ζωή και τις σχέσεις βρί-
σκονται τώρα στον πυρήνα 
του προβληματισμού σου! 
Μην αφήσεις την παρορμητικό-
τητα να σε παρασύρει σε καβγάδες που 
αργά ή γρήγορα θα μετανιώσεις. Στα οικο-
νομικά σου παίρνεις μία σημαντική ανάσα! 

ΛΕΩΝ
 Δυσάρεστες ειδήσεις από το περιβάλλον σου 
σε κάνουν προσωρινά να χάνεις το χαμόγελο, 
όμως αυτές τις μέρες μπορείς να κάνεις ένα πιο 
αυστηρό πλάνο δράσης, ή και να πειθαρχή-
σεις πολύ περισσότερο σε αποφάσεις που θα 
πάρεις. Πιέσεις αναμένονται στα επαγγελμα-
τικά σου αυτή την εβδομάδα, ενώ θα αγχω-
θείς σχετικά με την έκβαση επαφών, συμφω-
νητικών. Στα οικονομικά σου βρίσκεσαι σε μία 
περίοδο ανάπτυξης και εξέλιξης!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Προβληματίζεσαι για τα οικονομικά σου 
αυτή την εβδομάδα φίλε μου Παρθένε, αφού 
ο Ερμής από το Ζυγό σχηματίζει δύσκολες 
όψεις αυτή την εβδομάδα που εντείνουν την 
ανασφάλειά σου σε αυτό τον τομέα. Υπάρ-
χουν συζητήσεις, αποφάσεις, λόγια τα οποία 
και σε κάνουν να αγχώνεσαι! Καταπολέμησε 
τον φόβο γιατί είναι βέβαιο ότι θα μπορέσεις 
να διαχειριστείς κάθε εμπόδιο! Στα αισθημα-
τικά σου αυτή την εβδομάδα υπάρχει προ-
σωρινή στασιμότητα.

ΖΥΓΟΣ
Αρκετές συζητήσεις πραγματοποιούνται 
αυτή την εβδομάδα, μερικές από αυτές 
σου προκαλούν μεγάλο εκνευρισμό και 
δεν λείπουν και οι καβγάδες, άλλες πάλι 
σε γεμίζουν με θλίψη γιατί συνειδητοποι-
είς ότι κάποιες καταστάσεις έχουν φτάσει σε 
τέλμα. Η Αφροδίτη από το Λέοντα τονώνει 
ωστόσο την κοινωνική σου ζωή και μπορείς 
να περάσεις καλά! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αυτή την εβδομάδα αποστασιοποιείσαι, 
απομακρύνεσαι από καταστάσεις ή και 
ανθρώπους που σε φθείρουν ή σε προκα-
λούν και προσπαθείς να βάλεις σε μία τάξη 
και σειρά κάποια πράγματα στη ζωή σου! 
Δεν σου κρύβω ότι μπορεί να νιώθεις λίγη 
μοναξιά, ή και απογοήτευση από τα δεδο-
μένα που υπάρχουν γύρω σου! Το θετικό 
είναι ωστόσο ότι μπορείς να επικεντρωθείς 
πολύ παραπάνω στην καριέρα και στους 
στόχους σου! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Κάποια σχέδιά σου μπλοκάρουν εξαιτίας 
της οικονομικής πίεσης που υπάρχει τώρα, 
ενώ κάποια νέα από το φιλικό σου περιβάλ-

λον δεν θα είναι και τόσο ευχάριστα. 
Έχεις όμως διεξόδους και ευκαι-

ρίες για να κάνεις μία μετακί-
νηση ή ακόμα και μία νέα 

γνωριμία.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η νέα εβδομάδα ξεκινά 
με έντονη ανησυχία 
για θέματα που αφο-

ρούν την καριέρα, τους 
στόχους και τα σχέδιά 

σου! Εσύ φίλε μου Αιγό-
κερε αναζητάς αυτό τον καιρό 

την ιδέα, την λύση που θα σε βοη-
θήσει να πας παρακάτω ανεμπόδιστα. Δεν 

λείπουν όμως οι κόντρες με το περιβάλ-
λον σου αλλά και το μπλοκάρισμα κάποιων 
επαγγελματικών σχεδίων, γεγονός που σου 
προκαλεί εκνευρισμό! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αρκετά κλειστός στο καβούκι σου, απογο-
ητεύεσαι μέσα από σκέψεις που κάνεις ή 
και ειδήσεις που σου έρχονται ενώ νιώθεις 
ότι γύρω σου υπάρχει πολύ παρασκήνιο 
ή κάποιοι άνθρωποι δεν σε τιμούν με τον 
τρόπο που θα θελες. Ευχάριστη νότα ανα-
νέωσης αποτελεί η Αφροδίτη από το ζώδιο 
του Λέοντα η οποία και δημιουργεί ένα 
όμορφο κλίμα στην συντροφική σου ζωή! 

ΙΧΘΕΙΣ
Αρκετοί φόβοι για το αύριο αναβλύζουν 
αυτή την εβδομάδα στην καθημερινότητά 
σου φίλε μου Ιχθύ, με μεγαλύτερη έννοια 
σου την πορεία των οικονομικών αλλά 
και όλων των υποχρεώσεων που τρέχουν 
τώρα στη ζωή σου! Ωστόσο σου δίνεται 
και η δυνατότητα να κάνεις σημαντικές βελ-
τιώσεις στην εργασία αλλά και στην ποι-
ότητα της ζωής σου και εκεί είναι που θα 
πρέπει να επικεντρωθείς. Προσπάθησε να 
μην εξωθήσεις στα άκρα τις καταστάσεις.
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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

Πλατεία Κηφισιάς

Λεωφόρος Συγγρού 
περί τα 1940

Η Πύλη του 
Αδριανού, περίπου 

1888-1900, 
κληροδότημα 

Οδυσσέα Φωκά

Πλατεία Συντάγματος, 
1923, συλλογή Frank and 
Frances Carpenter, αρχείο 

Library of Congress

Η πανέμορφη Λ. 
Αμαλίας το 1900

Ενας από τους ακριβότερους 
σήμερα δρόμους του κόσμου, 

η οδός Ερμού το 1920

Η πλατεία 
Συντάγματος το 

1903

Οδός Πινδάρου 
στο Κολωνάκι 
στα μέσα της 
δεκαετίας του 

1920

Πειραιάς, δεκαετία του 1920 
όταν… αποβιβάζονταν τράγοι 

στο λιμάνι

Κρεοπώλης της Θεσσαλονίκης, γύρω στο 1920, με το άλογό του γυρίζει τις 
γειτονιές και πουλά κρέας
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Όσα πρέπει να ξέρεις για να βάλεις 
το συντομότερο την «άγρια» και 
low profile Κάλυμνο στην λίστα των 
εναλλακτικών διακοπών σου.

Ν
ησί μεγάλο, με απόκοσμη γοη-
τεία, εναλλακτικό, άκρως οικο-
νομικό, γοητευτικά «παλιακό» 
και ελαχίστως τουριστικό, η Κά-

λυμνος είναι ένα βουνό άγριο μέσα στη 
θάλασσα, που αξίζει να ανακαλύψεις.
Από τις βόλτες στην πρωτεύουσα και τα 
χωριουδάκια του, μέχρι τα τσιμπολογή-
ματα στις ντόπιες ταβέρνες και τις βου-
τιές σε παρθένες παραλίες, ιδού όσα πρέ-
πει να γνωρίσεις για να προγραμματίσεις 
τις εξορμήσεις σου στο υπέροχο αυτό 
νησάκι. 

Από τα σοκάκια της Πόθιας σε 
πανέμορφα χωριουδάκια
Χτισμένη αμφιθεατρικά γύρω από το 
Λιμάνι η πρωτεύουσα και λιμάνι του 
νησιού Πόθια προσφέρει εξαιρετική θέα 
από τις βεράντες των σπιτιών που βρί-
σκονται στα δρομάκια της. Εδώ θα βολ-
τάρεις στα σοκάκια της για να φτάσεις στο 
Χωριό, την παλιά πρωτεύουσα, και θα 
ανέβεις στο Κάστρο της ή στον Πύργο της 
Χρυσοχεριάς, για να απολαύσεις το απέ-
ραντο γαλάζιο από ψηλά.
Χωμένο σε μια εύφορη κοιλάδα στη μέση 
μιας άγονης περιοχής, το χωριό Βαθύς 
προσφέρει μια πραγματική όαση για τα 
μάτια σου, δεδομένης της αγριάδας του 
υπόλοιπου νησιού. Είναι η μοναδική επί-
πεδη περιοχή, με περιβόλια με κηπευτικά 
και μανταρινιές, αλλά και παλιά αρχο-
ντικά. Διάσπαρτα σπιτάκια καταλήγουν σε 
έναν κλειστό όρμο, ο οποίος στο τελευ-
ταίο κομμάτι του, στο επίνειο του χωριού, 
τη Ρίνα, θυμίζει κάτι από φιόρδ. Εδώ μπο-
ρείς να κάτσεις να φας, να πιεις, να βολτά-
ρεις και να βουτήξεις με φόντο τα ιστιο-
πλοϊκά.
Στα παραθαλάσσια Λινάρια, λίγο έξω από 
την Πόθια (περί τα 20 λεπτά), θα κατα-
λήξεις μαζί με – σχεδόν – όλους του επι-
σκέπτες του νησιού το βραδάκι λίγο πριν 
το ηλιοβασίλεμα για φαγητό και χαλαρό 
ποτάκι σε κάποιο από τα δύο «κλαμπ» 
που υπάρχουν εδώ.

Βουτιές σε πανέμορφες παραλίες
Η Παλιόνησος είναι η πιο μακρινή (περί 
τα 40 λεπτά από την Πόθια), αλλά και 
από τις πιο ωραίες του νησιού. Μικρή, 
αρκετά πολυσύχναστη τα τελευταία χρό-
νια, με μπητς μπαρ και ταβερνάκια, και 
ψιλό βοτσαλάκι μέσα κι έξω. Η παραλία 
στο Μασούρι είναι μεγάλη-, η πιο του-
ριστική του νησιού,- πολυσύχναστη και 
αμμουδερή μέσα κι έξω, με μπητσόμπαρο 
και αρκετά ξενοδοχεία τριγύρω της, ενώ 
ο Πλατύς Γυαλός είναι μια μεγάλη και 
φαρδιά αμμουδιά, με μαύρη άμμο και 
βότσαλα, ανοιχτή στο πέλαγος. Διαθέτει 
λίγες ξαπλώστρες στην άκρη της και ένα 
αναψυκτήριο.
Πιο μικρούλα παραλία είναι τα Βλυχάδια, 

η οποία επίσης αρχίζει και αποκτά φανα-
τικό κοινό όσο περνούν τα χρόνια. Πρό-
κειται για δύο μικρούς κολπίσκους, με 
αμμουδιά και κρυστάλλινα νερά, ταβερ-
νάκια και καφέ. Στο Καντούνι θα βρεις 
ρηχή άμμο, συνήθως με κύματα, χωρίς 
ξαπλώστρες, αλλά με ωραίο all day café 
restaurant, το Domus. Από την Πόθια με 
σκάφος, τέλος, μπορείς αν θες να επισκε-
φτείς τις ερημικές παραλίες Κεφάλα, Βαθύ 
και Νερά για πιο πριβέ βουτιές.

Δυο νησάκια για μίνι αποδρά-
σεις
Τα κοντινά νησάκια Τέλενδος και Ψέριμος 
είναι σούπερ για μια αυθημερόν εξόρ-
μηση, αλλά μπορείς να μείνεις κιόλας.
Η Τέλενδος, απέχει πέντε λεπτά από το 
χωριό Μυρτιές με καραβάκι και δρομο-
λόγια ανά μισή ώρα όλο το 24ωρο. Είναι 
ένα κουκλίστικο νησάκι, με μίνι δάσος 
όπου μπορείς να στήσεις σκηνή, και μια 
αμμώδη παραλία δεξιά από τον οικισμό, 
και μια βοτσαλωτή, τον Χοχλακά, με ψιλό 
βοτσαλάκι και διάφανα νερά. Έχει δωμά-
τια για να μείνεις, καφέ και ωραία ταβερ-
νάκια όπως το Καψούλι, με φρέσκα ψάρια, 
και πάσης φύσεως όστρακα και θαλασ-
σινά. Μην περιμένεις να δεις οχήματα εδώ 
– λάμπουν δια της απουσίας τους.
Η Ψέριμος επίσης δεν δέχεται οχήματα 
και την προσεγγίζεις με τοπικό καραβάκι 
που κάνει ημερήσια δρομολόγια. Έχει μια 
πανέμορφη αμμουδερή παραλία με ξανθή 
άμμο και γαλαζοπράζινα νερά, αλλά και 
άλλες κρυμμένες γύρω γύρω που οφείλεις 
να ανακαλύψεις. Επίσης μπορείς να μείνεις 
σε δωμάτια εδώ αν θες.

Σαν την κοιτάς από ψηλά
Η Κάλυμνος έχει επάξια καθιερωθεί ως 
ένας από τους σημαντικότερους αναρρι-
χητικούς προορισμούς διεθνώς. Όλο το 
νησί σχεδόν, αλλά και η Τέλενδος είναι 
ένα απέραντο αναρριχητικό πεδίο. Αν 
είσαι φαν ή αν θες να γίνεις τελοσπάντων, 
σημείωσε πως από το Μασούρι μέχρι τον 

Εμπορειό, τα αναρριχητικά πεδία είναι 
παντού. Οι βαθμοί δυσκολίας ξεκινούν 
από 4c για τις εκπαιδευτικές διαδρομές 
και φτάνουν έως και 9c για τους έμπειρους 
αναρριχητές. Περισσότερα για την αναρρί-
χηση στο νησί θα βρεις εδώ. 

Το νησί των σφουγγαράδων
Η Κάλυμνος έγινε διάσημη σε όλον τον 
κόσμο λόγω της σπογγαλιείας. Παρά 
την επέλαση των πλαστικών σφουγγα-
ριων, ακόμη υπάρχουν δύτες που βγά-
ζουν σφουγγαρια από τη Μεσόγειο και 
βιοτεχνίες που τα επεξεργαζονται, όπως 
αυτή του Πάνου Χαραμή στη συνοικία του 
Αγίου Στεφάνου στο λιμάνι, μετα την Ιχθυ-
όσκαλα. Εκεί μπορείς όχι μόνο να αγορά-
σεις σφουγγάρια, αλλά και να δεις live την 
επεξεργασία τους, καθώς και πώς μοιάζει 
ένα αυθεντικό σκάφανδρο.

Φάτε μάτια ψάρια!
Στην Κάλυμνο θα φας ψάρι. Πολύ ψάρι. Και 
πίστεψέ μας δεν θα το πληρώσεις πολύ 
ακριβά. Για την ακρίβεια, στην πλειοψηφία 
των ταβερνών, ο λογαριασμός δε θα ξεφύ-
γει από τα 20€ κατ’ άτομο με κρασάκι, και 
αυτά με τιμιότατες μερίδες θαλασσινών, 
σχεδόν διπλάσιες από αυτές που χρυσο-
πληρώνεις στην πόλη. Εξίσου νόστιμα 
είναι και τα ντόπια κατσικάκια.
Φύλλα, ήτοι ν τολμαδάκια με αμπελό-
φυλλο γεμισμένα με κιμά, χταποδοκε-
φτέδες, μούρι, (γεμιστό αρνί ή κατσίκι, το 
οποίο ψήνεται για 12 ώρες κλεισμένο ολό-
κληρος σε μεγάλο πήλινο σκεύος που το 
κάνει σκέτο λουκούμι), και σαλάτα μιρμι-
ζέλι με ντομάτες, αγγούρι, κρεμμύδι, κρι-
θαροκουλούρα, κρίταμο, θρούμπι, καλύ-
μνικο τυρί τρουλί και λίγες παστές σαρδέ-
λες που τιης πάνε υπέροχα, είναι μερικά 
μόνο από τα καλούδια που θα δοκιμάσεις 
στα ταβερνάκια.

Κεράσει ποτάκι;
Αμέ. Το νησί έχει ενδιαφέρουσα νυχτε-
ρινή ζωή. Σημείωσε το Albus, ένα μοδάτο 

υπαίθριο μπαρ με ωραία κοκτέιλ πάνω 
στη θάλασσα στα Λινάρια, το Azul wine 
bar στο Μασούρι, με κάποια ωραία πιάτα 
και τέλεια θέα στην Τέλενδο και το ηλιο-
βασίλεμα.
Στην Πόθια θα βρεις πολλές καφετέριες 
στην πλατεία, αλλά και μπαράκια στα 
πίσω στενά, για να πιειςπιείς το ποτάκι 
σου, ενώ στο Μασούρι συγκεντρώνονται 
τα πιο τουριστικά μπαράκια, κατά κύριο 
λόγο, με υπέροχη θέα στην Τέλενδο.
Κι αν είσαι ροκ μην σε πειράζει καθό-
λου, μόνο βάλε πλώρη προς στο Ναδίρ 
στις Μυρτιές για να ακούσεις μουσικές 
που θα σου αρέσουν και στην επίσης ροκ 
«Καντίνα» στο Καντούνι.

Στάσου μη φεύγεις!
Έχουμε κι άλλα ωραία να δοκιμάσεις 
από εδώ. Στην Ιχθυόσκαλα, θα βρεις το 
πρατήριο του γυναικείου συνεταιρι-
σμού «η Υπαπαντή» που φτιάχνουν διά-
φορα παρασκευάσματα με θαλασσινά, 
τα συσκευάζουν και τα στέλνουν σε όλη 
την Ελλάδα: σαρδέλες, τόνο καπνιστό και 
παστό, ξιφία, λακέρδα, σπινιάλο, αυγά 
ξιφία και άλλα τέτοια ωραία και αλμυρά.
Επίσης, βότανα, αιθέρια έλαια από την 
άγρια φύση της Καλύμνου (τα βράχια 
που λέγαμε), θα βρεις  στο κατάστημα 
Naturally Kalymnos, κοντά στον σταθμό 
των ΤΑΧΙ, ενώ νοστιμότατα ντόπια τυριά, 
θα πάρεις από το Τυροκομείο Κουκουβά 
στο Άργος.
Και ένα τελευταίο τιπ για ψαγμένους: Αξί-
ζει να έρθεις στην Κάλυμνο το Πάσχα. 
Μπορείς εύκολα να κολυμπήσεις, να φας 
τα παραδοσιακά πασχαλινά και να ζήσεις 
το show με τους δυναμίτες. Την Μεγάλη 
εβδομάδα, αλλά κυρίως την Κυριακή του 
Πάσχα το απόγευμα, οι κάτοικοι ρίχνουν 
δυναμίτες στα βουνά πάνω από την Πόθια 
και δύο αντίπαλες ομάδες συναγωνίζο-
νται για το ποια θα κάνει τον μεγαλύτερο 
σαματά, ενώ όλοι οι κάτοικοι παρακολου-
θούν από την πλατεία και τα μπαλκόνια 
τους.

Κάλυμνος: Άσε την να σε μαγέψει
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Με άξονα τα δίκτυα και τις νέες 
μορφές τέχνης το φεστιβάλ 
Πριμαρόλια αναδεικνύει τον 
πολιτισμό, την ιστορία και 
το μέλλον της περιοχής του 
Αιγίου

Τ
α Πριμαρόλια εξελίσσονται 
σε ανήσυχο θεσμό με πολυ-
σχιδείς αναζητήσεις! To Φε-
στιβάλ Πριμαρόλια, στην τρί-

τη του χρονιά φέτος, θα διεξαχθεί α-
πό 25 Σεπτεμβρίου ως 3 Οκτωβρίου 
στον Κήπο της Χαρτοποιίας Αιγίου. 
Σχεδιάζει και διοργανώνει ο οργα-
νισμός Πριμαρόλια, σε συνδιοργά-
νωση με τον Δήμο Αιγιαλείας και την 
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αι-
γιαλείας, υπό την αιγίδα και την υπο-
στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας.
Άξονας και οδηγός του Φεστιβάλ 
αποτελεί η πλούσια ιστορία της μαύ-
ρης σταφίδας στον τόπο. Το πολύ-
τιμο νόμισμα της πόλης του Αιγίου 
και της ευρύτερης περιοχής αποτέ-
λεσε και αποτελεί κινητήριο δύναμη 
του εμπορίου, της οικονομίας του 
τόπου και του πολιτισμού της. Μετά 
από τρία χρόνια παρουσίας, δια-
μορφώνοντας μια ριζοσπαστική 
ταυτότητα στις συνδέσεις της σύγ-
χρονης τέχνης και της ιστορικής μνή-

μης της μαύρης σταφίδας, ο οργανι-
σμός Πριμαρόλια κάνει το επόμενο 
βήμα σε έναν νέο χώρο. Λίγο πριν 
την συμπλήρωση των 100 χρόνων 
από την ίδρυση της Χαρτοποιίας 
Αιγίου ενεργοποιεί τον πρώην κήπο 
της, έναν τόπο ατμοσφαιρικό με ιδι-
αίτερη μνήμη και συμμετρία, μέρος 
ενός από τα μεγαλύτερα εργοστά-
σια παραγωγής χαρτιού στα Βαλκά-
νια (1927). Δικτυώνει νήματα, έργα 
τέχνης, προφορικές ιστορίες και 
νέες συνεργασίες. Η μαύρη σταφίδα 
του 19ου αιώνα συναντά το χαρτί 

του 20ού αιώνα, αναδεικνύοντας 
διαδικασίες και ιστορίες με πολιτι-
στικό και ιστορικό δυνητικό.
Η θεματική του Φεστιβάλ Πριμαρό-
λια 2021 είναι «Δίκτυα/Networks». 
Γύρω από την θεματική και έχοντας 
ως αφετηρία τόσο την πλούσια ιστο-
ρία των πριμαρολίων όσο και την 
συμπλήρωση 200 ετών από την 
ελληνική Επανάσταση, διοργανώ-
νεται μια σειρά εικαστικών, πολιτι-
στικών και επιστημονικών δράσεων. 
Μια βελονιά, μια ιστορία, μια λέξη 
και μια πράξη στην ώρα της κερδίζει 

άλλες δέκα!
Τα εγκαίνια του φεστιβάλ και της 
έκθεσης και θα λάβουν χώρα το 
Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου σ τις 
20.00. Παράλληλα με την έκθεση θα 
παρουσιαστούν δράσεις – ηχητικές 
ιστορίες στον χώρο, που αφορούν 
το εν εξελίξει έργο του οργανισμού 
Πριμαρόλια περί της Προφορικής 
ιστορίας για την μαύρη σταφίδα ως 
στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς 
και συλλογικής μνήμης για τις σταφι-
δοπαραγωγικές περιοχές Πελοπον-
νήσου και Ιονίων νήσων.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η 
μουσική του Βαγγέλη Παπαθανα-
σίου ταξιδεύει, για μία ακόμη φο-
ρά στο διάστημα. Το νέο άλμπουμ 
του παγκοσμίου φήμης Έλληνα 

συνθέτη, με τίτλο «Juno To Jupiter» το ο-
ποίο θα κυκλοφορήσει στις 24 Σεπτεμβρί-
ου από την διεθνή δισκογραφική εταιρεία 
Decca, είναι εμπνευσμένο από την πρωτο-
ποριακή αποστολή της NASA με το διαστη-
μικό σκάφος Juno, στην εξερεύνηση του 
πλανήτη Δία.
Η αποστολή Juno είναι μία από τις πιο προ-
κλητικές και επιστημονικά φιλόδοξες πλα-
νητικές αποστολές της NASA, και έχει πάρει 
το όνομά της από την Ήρα, η οποία σύμ-
φωνα με την ελληνική μυθολογία, ήταν η 
μητέρα των Θεών και των ανθρώπων και η 
γυναίκα του Δία, ( ‘Jupiter’ στα Ρωμαϊκά ) , 
ο οποίος ήταν ο πατέρας των Θεών και των 
ανθρώπων. Για να κρύψει τις αταξίες του ο 
Δίας τράβηξε ένα πέπλο από σύννεφα γύρω 
του, ωστόσο, η Ήρα μπόρεσε να κοιτάξει 
ανάμεσα στα σύννεφα και να ανακαλύψει 
τις δραστηριότητες του συζύγου της με τις 
ειδικές της δυνάμεις. Έτσι ομοίως, το δια-
στημόπλοιο Juno κοιτάζει μέσα από τα σύν-
νεφα αποκαλύπτοντας τη δομή και την ιστο-

ρία του πλανήτη και πώς έχει σχηματιστεί 
το ηλιακό μας σύστημα.
Τον Ιούλιο συμπληρώνονται πέντε χρόνια 
από την είσοδο του διαστημικού σκάφους 
Juno στην τροχιά του Δία. To Juno ξεκίνησε 
το 2011 από τον αεροπορικό σταθμό Cape 
Canaveral και έφτασε στον Δία στις 4 Ιου-
λίου του  2016. Λόγω της σημασίας του, η 
αποστολή που είχε προγραμματιστεί να 
ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου, επεκτάθηκε 
από τη NASA και τώρα ο Juno θα συνεχί-

σει την εξερεύνηση μέχρι τον Σεπτέμβριο 
του 2025.
Το νέο άλμπουμ του Βαγγέλη Παπαθανα-
σίου αποτελεί ένα πολυδιάστατο μουσικό 
ταξίδι με τη συμμετοχή της σταρ της όπε-
ρας από την Ρουμανία, Angela Gheorghiu, 
που περιλαμβάνει και ήχους από την εκτό-
ξευση του Juno από τη Γη, από το σκάφος 
και από τα διαφορετικά στάδια του ταξιδιού 
του Juno που βρίσκονται σε αρμονία με τη 
μουσική του μαέστρου.

Η Πελοπόννησος 
γίνεται μια μεγάλη 
χορωδία για τον 
Μίκη Θεοδωράκη

Λ
ίγες ημέρες μετά τον 
θάνατο του Μίκη 
Θεοδωράκη η Πελο-
πόννησος τιμά τον 

συνθέτη της «Ρωμιοσύνης» 
αλλά και τον Έλληνα που αγω-
νίστηκε για την ελευθερία 
της πατρίδας του. Τετρακό-
σιοι χορωδοί από 10 διαφο-
ρετικές πόλεις θα ενώσουν 
τις φωνές τους την Κυριακή 
26 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το 
βράδυ, στην ιστορική Τριπολι-
τσά, στο πλαίσιο της μουσικής 
παράστασης με τίτλο «Τη Ρωμι-
οσύνη μην την κλαις…200 
χρόνια μετά», που αποτε-
λεί ένα αφιέρωμα στον κορυ-
φαίο Έλληνα συνθέτη και ταυ-
τόχρονα μια επετειακή εκδή-
λωση για την Επανάσταση του 
1821.
Μετα την ιστορική παράσταση 
«Όλη η Ελλάδα για τον Μίκη», 
με 1000 χορωδούς που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Καλλιμάρ-
μαρο τον Ιούνιο του 2017 
και με την επιθυμία - έγκριση 
και συμμετοχή του ιδίου του 
Μίκη Θεοδωράκη, ο μαέστρος 
Παναγής Μπαρμπάτης παρου-
σιάζει τη συνέχεια του έργου 
αυτού με τίτλο «Ο επικός, λυρι-
κός και λαϊκός Μίκης Θεοδω-
ράκης», έργο για Συμφωνική 
Ορχήστρα, Χορωδίες , λυρι-
κούς και λαϊκούς ερμηνευτές.
Το έργο παρουσιάζεται φέτος 
για την επέτειο των 200 χρόνων 
από την Ελληνική Επανάσταση 
και γι’ αυτό περιλαμβάνει απο-
σπάσματα απο τα κυριότερα 
έργα με επικό χαρακτήρα που 
έχει μελοποιήσει ο μεγάλος 
μας συνθέτης όπως τα «Πνευ-
ματικό Εμβατήριο», «Ρωμιο-
σύνη», «Άξιον Εστί» «Επιφά-
νεια», «Μαουτχάουζεν», «Τρα-
γούδια του Αγώνα» κ.α.
Σολίστ της βραδιάς θα είναι οι 
λυρικοί ερμηνευτές Ελένη Βου-
δουράκη, Ελένη Δάβου, Αντώ-
νης Κορωναίος, Παντελής 
Κοντός, τον ρόλο του λαϊκού 
ερμηνευτή έχει αναλάβει Γερά-
σιμος Ανδρεάτος ενώ αφηγη-
τής θα είναι ο ηθοποιός Τάσος 
Νούσιας.

Πριμαρόλια: Ένα άκρως πρωτοποριακό 
φεστιβάλ στο Αίγιο 

Βαγγέλης Παπαθανασίου: Εμπνευσμένο από την αποστολή της 
NASA στον Δία το νέο του άλμπουμ 
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Ο 
Ολυμπιακός, με τον Πέδρο Μαρτίνς να πα-
ρατάσσει την ομάδα του με αρκετές αλλα-
γές, μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο. 
Φρόντισε να πάρει την πρωτοβουλία των 

κινήσεων από πολύ νωρίς, ενώ μόλις στο 2’ κατέγρα-
ψε την πρώτη του καλή στιγμή. Ο Μασούρας πήρε 
μέτρα απ’ τα δεξιά, έβγαλε τη σέντρα, ο Τικίνιο πήρε 
την κεφαλιά από πλεονεκτικό σημείο, ενώ ο Κότσα-
ρης είχε κάνει έξοδο, όμως αστόχησε. Ο Βραζιλιάνος 
επιθετικός απείλησε εκ νέου στο 7’ ξανά με το κεφά-
λι, όμως ο Κότσαρης μπλόκαρε δίχως πρόβλημα.
Δεν άργησε η στιγμή που ο Ολυμπιακός απέκτησε 
προβάδισμα στο σκορ. Ο Αγκιμπού Καμαρά πάτησε 
στην περιοχή απ’ τα αριστερά, έκανε το πλασέ, ο 
Κότσαρης έδιωξε αρχικά με τον Μασούρα 
να παίρνει το ριμπάουντ στα δεξιά 
και να στέλνει προ κενής εστίας την 
μπάλα στα δίχτυα.

Έπεσε ο ρυθμός μέχρι και 
το τέλος του πρώτου μέ-
ρους
Στη συνέχεια ο ρυθμός του παιχνι-
διού έπεσε. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να 
έχει την κατοχή της μπάλας και την κυκλο-
φορία, όμως δεν μπορούσε να δημιουργήσει 
κάποια μεγάλη ευκαιρία μπροστά απ’ το τέρμα του 
Κότσαρη. Ο Τικίνιο μετά τις ευκαιρίες του στα πρώτα 
οκτώ λεπτά, δεν κατάφερε να απειλήσει και να συν-
δυαστεί με τους συμπαίκτες του.
Απ’ την άλλη, ο Απόλλωνας σε κάποια σημεία του 
πρώτου μέρους επιχείρησε να πάρει την κατοχή και 
να προσπαθήσει να κάνει αισθητή την παρουσία του. 
Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν κατάφερε να απει-
λήσει τον Ολυμπιακό, με τον Βατσλίκ να μένει ήσυ-
χος.

Φουριόζοι οι ερυθρόλευκοι έκαναν το 2-
0 με Τικίνιο
Ο Ολυμπιακός μπήκε φουριόζος στο δεύτερο μέρος 
της αναμέτρησης. Στην πρώτη του φάση στο 47ο 

λεπτό έγραψε το 2-0, με τον Τικίνιο να σκοράρει το 
πρώτο του γκολ με τη φανέλα των ερυθρόλευκων.
Ο Κούντε εκτέλεσε κόρνερ απ’ τα αριστερά, ο Βραζι-
λιάνος κέρδισε τον Σλίβκα στον αέρα και με το κεφάλι 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Με αυτό το γκολ η 
ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς έκανε το κατάλληλο βήμα 
προς το δεύτερο τρίποντο στο πρωτάθλημα.

Δεύτερο γκολ ο Τικίνιο και τεσσάρα απ’ 
τον Ολυμπιακό
Οι ερυθρόλευκοι και μετά το 2-0 είχαν τον έλεγχο 
του παιχνιδιού, όπως και στο υπόλοιπο ματς. Σημα-
ντικός παίκτης για τον Ολυμπιακό ήταν ο Κούντε, ο 
οποίος ήταν στυλοβάτης στον άξονα της ομάδας του 

Πέδρο Μαρτίνς.
Ο Ολυμπιακός, όποτε του δινόταν η ευκαι-

ρία, απειλούσε την εστία του Κότσαρη. 
Στο 65’ ο Κούντε έβγαλε μία εξαιρε-
τική σέντρα προς τον Τικίνιο, ο οποίος 
πήρε κεφαλιά που πέρασε πάνω απ’ 
το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύ-
λακα του Απόλλωνα. Την ίδια ώρα ο 

Μαρτίνς διαχειριζόταν το παιχνίδι με 
την είσοδο των Ρόνι Λόπες και Καρμπό-

βνικ.
Στο 72ο λεπτό ο Ολυμπιακός έγραψε το 3-0. Ο 
Κούντε εκτέλεσε φάουλ εκτός περιοχής, η μπάλα 
κόντραρε, έφτασε στα πόδια του Τικίνιο, ο οποίος 
έμεινε όρθιος και γύρισε με ωραίο τρόπο για να 
στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αφού πρώτα χτύπησε 
στο δοκάρι.
Στο 79ο λεπτό ο Απόλλωνας μείωσε στο σκορ. Ο 
Μπα έβαλε την κόντρα σε σουτ του Ντομίνγκες μέσα 
στην περιοχή. Ο Βατσλίκ πεσμένος απομάκρυνε προ 
στιγμήν, με τον Ντάουντα σε κενή εστία να στέλνει 
την μπάλα στα δίχτυα. Οι ερυθρόλευκοι, όμως, έβα-
λαν το κερασάκι στην τούρτα πριν απ’ το φινάλε. Ο 
Καρμπόβνικ πάτησε στην περιοχή απ’ τα αριστερά, 
μοίρασε την μπάλα στον Βρουσάι, ο οποίος με 
ωραίο γύρισμα έγραψε το 4-1 στο 87ο λεπτό, σκορ 
που έμεινε μέχρι και το φινάλε.

Ο Ολυμπιακός με δύο γκολ του Τικίνιο, ένα του Μασούρα και ένα του Βρουσάι επικράτησε 
4-1 του Απόλλωνα για την 3η αγωνιστική της Super League Interwetten παίρνοντας την 
πρώτη του εντός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα.

Ερυθρόλευκη τεσσάρα με δύο γκολ Ερυθρόλευκη τεσσάρα με δύο γκολ 
του Τικίνιοτου Τικίνιο

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 1-2
Απέδρασε με Σίντκλεϊ, 
καλύτεροι οι γηπεδούχοι

Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 2-1 επί του Παναιτωλικού σε ένα παι-
χνίδι όπου η ομάδα του Αγρινίου ήταν καλύτερη στη μεγαλύ-
τερη διάρκεια του αγώνα και είχε σωρεία χαμένων ευκαιριών 
για να πάρει κάτι καλύτερο από την αναμέτρηση.
Ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε στον αγωνιστικό χώρο με τρεις αλλαγές 

σε σχέση με την αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα, η μια εξ αυτών 
αναγκαστική καθώς ο Βιεϊρίνια ήταν τραυματίας. Συγκεκριμένα θέση 
στο αρχικό σχήμα πήραν οι Τέιλορ, Ντόουγκλας και Άκπομ αντί του 
Πορτογάλου και των Μπίσεσβαρ - Σβιντέρσκι. Από την πλευρά του 
και ο Γιάννης Αναστασίου έκανε αλλαγές στο αρχικό του σχήμα σε 
σχέση με το σπουδαίο διπλό στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου.

Σκόρερ οι δύο μεταγραφές
Ο ΠΑΟΚ είχε ως σκόρερ στην αναμέτρηση δύο μεταγραφές του. Ο 
Σίντκλεϊ στο 80’ πέτυχε το νικητήριο γκολ της ομάδας της Θεσσαλο-
νίκης σε μια φάση που έφτιαξε ουσιαστικά ο ίδιος και τελείωσε με 
υπέροχο σουτ με το ανάποδο πόδι, το δεξί. Συγκεκριμένα στο 80’ 
έδωσε την πάσα στον Μπίσεσβαρ και δεν αρκέστηκε σε αυτή αλλά 
έκανε κίνηση προς την περιοχή με αποτέλεσμα να πάρει τη μπάλα 
μέσα στην περιοχή και να σουτάρει για να νικήσει τον Ροντρίγκες 
για το 2-1.
Το 1-0 για τους φιλοξενούμενους το είχε διαμορφώσει ο Μιτρίτσα 
στο πρώτο μέρος του αγώνα όταν ο Ρουμάνος έκανε την κίνηση σε 
μια βαθιά μπαλιά του Αουγκούστο και πήρε την κεφαλιά με αποτέ-
λεσμα να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα για να ανοίξει το σκορ για τον 
ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να χτίσει σε αυτό το γκολ. Ναι μεν έχασε μια 
εξαιρετική ευκαιρία με την έναρξη του δευτέρου μέρους με τον Τέι-
λορ αλλά εν συνεχεία έδωσε την υπεροχή στον Παναιτωλικό που τον 
πίεσε αφάνταστα και τον απείλησε όσο καμία άλλη ομάδα έως τώρα 
στη Super League.

Άξιζε κάτι καλύτερο ο Παναιτωλικός
Ο Παναιτωλικός του Γιάννη Αναστασίου ήταν εξαιρετικός στη μεγα-
λύτερη διάρκεια της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ. Έπαιξε ποδόσφαιρο, 
δεν κλείστηκε πίσω και επιχείρησε να επιτεθεί τόσο απ’ τον άξονα 
όσο και από τις πτέρυγες. Απείλησε την εστία του Πασχαλάκη, είχε 
δοκάρι στο τέλος του πρώτου μέρους με τον Μάρσεϊ και καλή κυκλο-
φορία της μπάλας.
Το γκολ ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο μετά από κόρνερ από τα αρι-
στερά και κεφαλιά του Βέργου με τον Ντίας να έρχεται στο δεύτερο 
δοκάρι και να κάνει το 1-1.
Εν συνεχεία είχε ευκαιρίες για να πάρει το προβάδισμα της οποίες τις 
σπατάλησε με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να βρει το γκολ για το 1-2. Κάτι 
που δεν επηρεάσε τις προσπάθειες των παικτών του Γιάννη Αναστα-
σίου που έψαξαν ένα δεύτερο τέρμα το οποίο θα μπορούσε να έρθει 
από τον Καρελή λίγο πριν το φινάλε με τον Πασχαλάκη όμως να στα-
ματάει σωτήρια τη μπάλα.
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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! 

Π
αίκτη από τον Ατρόμητο έκανε δι-
κό του ως δανεικό ο Διαγόρας Ρό-
δου
Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε 

ο Ατρόμητος ο Μάριος Ζούνης, ξεχώρισε με 
τις εμφανίσεις του με την Κ19 θα αγωνίζεται 
ως δανεικός στον Διαγόρα Ρόδου
Η ανακοίνωση:
Δανεικός στον Διαγόρα Ρόδου που θα συμ-
μετάσχει στο πρωτάθλημα της Super League 
2 θα αγωνιστεί την προσεχή σεζόν ο 20χρο-
νος επιθετικός της ομάδας μας και προϊόν 
των Ακαδημιών μας, Μάριος Ζούνης. Ο νεα-
ρός ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του με την 
Κ19 του Ατρόμητου και για την περαιτέρω 
εξέλιξή του προτιμήθηκε η παραχώρησή του 
στην ομάδα της Ρόδου, όπου θα παρακο-
λουθείται στενά η πορεία του.

Τρίκαλα: Τίτλοι τέλους στην συ-
νιδιοκτησία – Επέστρεψε το 50% 
των μετοχών ο Λάλας
Περίπου 56 μέρες κράτησε το σίριαλ της 
συνδιοίκησης Ηλία Αϊβάζογλου – Χρήστου 
Λάλα καθώς σήμερα επέστρεψε, με το ανά-
λογο τίμημα και το υπόλοιπο 50% των μετο-
χών της ΠΑΕ στον πρόεδρο του ΑΟ Τρίκαλα 
(δεν είχε γίνει και ποτέ μεταβίβαση).
Να θυμίσουμε πως ο κ. Αϊβάζογλου στις 
αρχές του καλοκαιριού έψαχνε αγοραστή, 
προέκυψε ο Χρήστος Λάλας σαν συμπαί-
κτης ωστόσο η κωλυσιεργία αποφάσεων 
ακόμη και στα πιο απλά θέματα της καθη-
μερινότητας έφτασαν στα όρια του, τον Θεσ-
σαλονικιό επιχειρηματία που αποφάσισε με 
κάπως “δικτατορικό” τρόπο να αφήσει εκτός 
διοικητικού σχήματος τον Λάλα. Απομένει 
να δούμε αν τις επόμενες ώρες υπάρξει και 
κάποια επίσημη τοποθέτηση.

«Όσκαρ ατυχίας» για Κοτσόκολο – 
Τρίτη φορά ρήξη χιαστού μέσα σε 
λίγα χρόνια!
Ο Κοτσόκολος είναι μέχρι στιγμής ο μεγάλος 
άτυχος της Παναχαϊκής. Ένας από τους «ρολί-
στες» παίκτες του Κάλαϊτζιτς που και στα 

δύο ματς Κυπέλλου τον έβαλε στο γήπεδο 
ως αλλαγή για να δώσει ανάσες και τρεξί-
ματα, δυστυχώς βρίσκεται ακόμα μία φορά 
αντιμέτωπος με την ατυχία.
Η ρήξη χιαστού που υπέστη θα τον αφή-
σει εκτός γηπέδων για μεγάλο χρονικό διά-
στημα και για τον ίδιο αυτή η δοκιμασία δεν 
είναι κάτι πρωτόγνωρο.
Ο Θόδωρος έχει βρεθεί ξανά αντιμέτωπος 
με μία τέτοια διαδικασία, όταν έπαιζε στον 
Πανελευσινιακό (Β’ Εθνική) και στον Παναι-
γιάλειο (Γ’ Εθνική). Για 3η φορά μέσα σε λίγα 
χρόνια, η κακοδαιμονία του χτύπησε την 
πόρτα.
Είναι ωστόσο ιδιαίτερα πεισματάρης και 
οπλισμένος με υπομονή και δύναμη για 
να επιστρέψει πιο δυνατός. Κλήθηκε σε 
μία μεταβατική περίοδο για την Παναχα-
ϊκή να βοηθήσει, δήλωσε παρών και έστω 
με την απουσία του από τους αγωνιστικούς 
χώρους, θα είναι εκεί για να συνδράμει 
όπως μπορεί και να βοηθήσει τους συμπαί-
κτες του.

Προς επιστροφή στην Καβάλα ο 
Σάκης Παπαβασιλείου
Μετά τη δικαίωση από το Διοι-
κητικό Εφετείο, οι “γαλάζιοι” 
της Καβάλας ξεκινούν σχε-
διασμό για την SL2 και 
τρέχουν να συγκροτή-
σουν άμεσα ένα αντα-
γωνιστικό ρόστερ. 
Οι δυσκολίες από την 
πίεση του χρόνου είναι 
μεγάλες και οι διαθέ-
σ ιμες επιλογέ ς σ την 
“αγορά” είναι λίγες.
Ο Κατερινιώτης τεχνικός 
Σάκης Παπαβασιλείου αναμέ-
νεται να επιστρέψει στην ομάδα και το 
πρωί της Παρασκευής να βρίσκεται ξανά 
στην Καβάλα, για να “τρέξει” άμεσα το 
πλάνο ενίσχυσης, αλλά και να γίνει το ξεκα-
θάρισμα στο τεχνικό τιμ και άλλα εκκρεμή 
ζητήματα.
Πιθανή θεωρείται και η απόκτηση του Τζέν-
γκις Κριεμάντι, πρώην μέσου του Πιερικού 
και επιλογή Παπαβασιλείου, που εξαρχής 
είχε συμφωνήσει με τον ΑΟΚ, με τα δεδο-
μένα να ανατρέπονται σε πρώτη φάση, αλλά 
πλέον να είναι πολύ πιθανή η “αναθέρ-
μανση”.

EEA: Ανατροπή με «πράσινο» σε 
Ηρόδοτο – Απορρίφθηκε το αίτη-
μα της ΠΑΕ Ρόδος
Δεν έκανε δεκτό το αίτημα θεραπείας-ανά-
κλησης της ΠΑΕ Ρόδος η ΕΕΑ – Χορηγήθηκε 
εντέλει πιστοποιητικό στον Ηρόδοτο.
Απορρίφθηκε το αίτημα θεραπείας-ανάκλη-
σης της ΠΑΕ Ρόδος από την Επιτροπή Επαγ-
γελματικού Αθλητισμού. Η ΕΕΑ δεν το έκανε 
δεκτό καθώς «πρόκειται περί τήρησης κατα-
ληκτικών προθεσμιών υποβολής των δικαι-
ολογητικών».
Αντίθετα μετά την επανεξέταση του φακέλου 
της ΠΑΕ Ηρόδοτος, η ΕΕΑ χορήγησε πιστο-
ποιητικό συμμετοχής στην Super League 2.
Αναλυτικά οι αποφάσεις που πήρε η Επι-
τροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού:
«Αίτηση θεραπείας-ανάκλησης ΠΑΕ ΡΟΔΟΣ 
της από 14.09.2021 απόφασης της Επιτρο-
πής. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση, επειδή πρό-
κειται περί τήρησης καταληκτικών προθε-
σμιών υποβολής των δικαιολογητικών.
Αίτηση ΠΑΕ ΗΡΟΔΟΤΟΣ επανασυζήτησης 
του φακέλου της, λόγω μεταβολής της έναρ-
ξης του πρωταθλήματος της Super League 
2, για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022. 
ΧΟΡΗΓΕΙ το πιστοποιητικό, μετά την επα-
νεξέταση του φακέλου, λόγω της μετάθε-
σης έναρξης του πρωταθλήματος της Super 
League 2».

Απόλλων Πόντου: Ακόμη τέσσερις 
προσθήκες για την Super League 2
Ο Απόλλων Πόντου έχει πάρει φόρα και 
ανακοίνωσε ακόμη τέσσερις προσθήκες για 
το ρόστερ του στην Super League 2.
H ανακοίνωση αναφέρει:
Η ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ανακοινώνει 
την ένταξη τεσσάρων ακόμη ποδοσφαιρι-
στών στα στελέχη της. Άπαντες βρίσκονται 
σε καμπή της καριέρας τους, κατά την οποία 
αναζητούν να αξιοποιήσουν τα χαρακτηρι-
στικά που τους έκαναν να ξεχωρίσουν σε 
μικρή ηλικία.
Ευχόμαστε υγεία και πρόοδο και στους τέσ-
σερις.

Παναγιώτης Πανούσης
Ο Παναγιώτης είναι ο μεγαλύ-

τερος ηλικιακά (13 Σεπτεμ-
βρίου 1999) και αγωνίζε-
ται ως τερματοφύλακας. 
Στα δεκαεννιά του χρό-
νια κέντρισε το ενδιαφέ-
ρον Πορτογαλικών συλ-
λόγων και εντάχθηκε σε 
τμήματα υποδομής των 

Ακαντέμικα και Παλμέ-
ιρας. Στην συνέχεια επέ-

στρεψε στην Ελλάδα και 
στην ΑΕ Καραϊσκάκης, ενώ την 

περασμένη αγωνιστική περίοδο 
ανήκε στον ΠΟ Ξυλοτυμπου της Κύπρου 

(Β΄Κατηγορία).
Emmanuel Robe
Έρχεται από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο 
της Γαλλίας, το πλήρες όνομά του είναι 
Emmanuel Yossua Serl Robe και γεννήθηκε 
στις 4 Δεκεμβρίου 2002, στο Σεβρ. Αγωνί-
ζεται στα πλάγια της άμυνας και ενίοτε της 
μεσαίας γραμμής.
Δημήτρης Ξιφιλίνος
Δεν έχει συμπληρώσει ακόμη τα είκοσί του 
χρόνια (γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2001) 
και την σεζόν 2020-2021 ανήκε στον ΠΟ Τρί-

γλιας. Ωστόσο από το 2011 είχε ενταχθεί στα 
τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, όπου είχε 
αρκετές συμμετοχές και αγωνίζεται στα πλά-
για της επίθεσης.
Θανάσης Παπαϊωάννου
Προηγούμενη ομάδα του ήταν η ΑΕ Καρί-
τσας, της Πιερίας, με την οποία ξεχώριζε στο 
πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής. Επιθετικογενής 
ποδοσφαιριστής της μεσαίας γραμμής και 
γεννημένος στις 10 Οκτωβρίου 2002.

Γκέκας: «Χτίζουμε την ομάδα από 
το μηδέν»
Το δικό του σχόλιο για τον Παναιγιάλειο 
έκανε ο Φάνης Γκέκας
Ο παλαίμαχος επιθετικός μίλησε στην ΕΡΤ3 
για το ξεκίνημα του στην προπονητική 
καριέρα και τους στόχους που έρχονται μέσα 
από τα αποτελέσματα.
Όσα είπε για τον Παναιγιάλειο
«Ήταν σημαντικό να κάνω μια αρχή στην 
προπονητική. Με πήρε ο πρόεδρος και 
συναντηθήκαμε και προχώρησε το deal. 
Για μένα ο Παναιγιάλειος είναι μια ιστορική 
ομάδα με δυναμική που αν πάνε όλα καλά 
μπορεί να πρωταγωνιστήσει.
Είμαστε στο χτίσιμο της ομάδας από το 
μηδέν. Αυτό που θέλω είναι να είμαστε υγι-
είς και να παίξουμε ποδόσφαιρο. Οι στόχοι 
βγαίνουν μέσα από τα αποτελέσματα».

Παναχαϊκή: Δύο προβλήματα για 
Κάλαϊτζιτς
Στη τελική ευθεία, έχει μπει πλέον η προετοι-
μασία της Παναχαϊκής ενόψει του Κυριακάτι-
κου (16.00) αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας με τον 
Διαγόρα Βραχνεΐκων.
Στο στρατόπεδο των κοκκινόμαυρων αντιμε-
τωπίζουν το παιχνίδι όπως όλα τα προηγού-
μενα και θέλουν να δείξουν σοβαρό πρό-
σωπο με στόχο τη νίκη και πρόκριση στην 
επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Σαφώς και το θέμα του πλαστικού χλοοτά-
πητα είναι κάτι που προβληματίζει όμως οι 
«κοκκινόμαυροι» είναι αποφασισμένοι να 
προχωρήσουν με νίκη και να προκριθούν 
στην 4η φάση του κυπέλλου Ελλάδας.
Στο καθαρά αγωνιστικό μέρος, την Πέμπτη η 
προετοιμασία συνεχίστηκε χωρίς νέα προ-
βλήματα καθώς στη προπόνηση συμμε-
τείχαν όλοι εκτός από τους τραυματίες Τσι-
γκρήλα και Κοτσόκολο.
Η προετοιμασία θα συνεχιστεί την Παρα-
σκευή και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο με 
προπόνηση στο «Αλ. Σπανός» όπου θα 
γίνουν οι τελευταίες δοκιμές από τον Κάλα-
ΐτζιτς και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί η 
αποστολή.

Αναγέννηση Ιεράπετρας: Ενίσχυ-
ση στο δεξί άκρο της άμυνας
Το σχεδιασμό της ενόψει της νέας σεζόν 
συνεχίζει η Αναγέννηση Ιεράπετρας. Συγκε-
κριμένα οι Κρητικοί ανακοίνωσαν την από-
κτηση του Κωνσταντίνου Φουρίκη, ο οποίος 
παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει αρκετές 
παραστάσεις ώστε να βοηθήσει σημαντικά 
τη νέα του ομάδα στη Γ’ Εθνική.
Αναλυτικά:
H διοίκηση της Αναγέννησης προχώρησε σε 
μια νέα δυνατή μεταγραφή, μεταγραφή ενός 
νεαρού ταλαντούχου παίκτη. Κωνσταντίνε 
καλωσόρισες στην ομάδα, υγεία, επιτυχίες 
και τίτλους με τα Λιοντάρια!
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αθλητικά

«Η UEFA αναγνωρίζει ότι η FIFA έχει παρουσιά-
σει μια πρόταση που προϋποθέτει διπλασιασμό 
των τελικών τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου από το 2028 καθώς και των τελικών τουρνουά 
του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών από το 2025, σε 
συνδυασμό με μαζική αναδιάρθρωση των ημε-
ρομηνιών που επιφυλάσσει το Διεθνές Ημερο-
λόγιο Αγώνων για τους αγώνες που διεξάγονται 
τακτικά από όλες τις 211 ενώσεις μέλη της FIFA.
Είμαστε ευγνώμονες για την προσοχή που υπάρ-
χει αναφορκά με το Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα UEFA, με την προτεινόμενη 
διπλή συχνότητα της τελικής διορ-
γάνωσης, αλλά προτιμούμε να 
αντιμετωπίσουμε ένα τόσο 
ευαίσθητο θέμα με μια περι-
εκτική και όχι κερδοσκοπική 
προσέγγιση.
Η UEFA είναι απογοητευμένη με 
τη μεθοδολογία που έχει υιοθετη-
θεί, η οποία έχει οδηγήσει έως τώρα 
σε ριζικές μεταρρυθμίσεις να ανακοινωθούν 
και να προωθηθούν ανοιχτά προτού δοθεί, μαζί 
με άλλους ενδιαφερόμενους, η ευκαιρία να συμ-
μετάσχουν σε οποιαδήποτε συνάντηση διαβού-
λευσης.
Υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι που συνδέονται 
με αυτό το σχέδιο:
• η υποβάθμιση της αξίας του Νο 1 παγκόσμιου 

γεγονότος ποδοσφαίρου, του οποίου η διοργά-
νωσή του ανά τέσσερα χρόνια δίνει ένα μυστή-
ριο με το οποίο έχουν μεγαλώσει γενιές οπαδών.
• η διάβρωση των αθλητικών ευκαιριών για τις πιο 
αδύναμες εθνικές ομάδες με την αντικατάσταση 
των τακτικών αγώνων με τα τελικά τουρνουά.
• ο κίνδυνος βιωσιμότητας για τους παίκτες, 
που αναγκάζονται να συμμετέχουν σε καλοκαι-
ρινούς αγώνες υψηλής έντασης κάθε χρόνο αντί 

να κάνουν μεγαλύτερα διαλείμματα από την 
αγωνιστική δράση για την ανάκαμψή 

τους.
• ο μελλοντικός κίνδυνος για τα 
γυναικεία τουρνουά, που επι-
σκιάζονται από την εγγύτητα 
των κορυφαίων ανδρικών 
εκδηλώσεων.
Αυτές είναι μόνο μερικές από 

τις σοβαρές ανησυχίες που 
προκαλεί η πρόταση της FIFA με 

την πρώτη ματιά και δεν μπορούν 
να διαλυθούν απλά με ατεκμηρίωτα δια-

φημιστικά συνθήματα σχετικά με τα υποτιθέμενα 
οφέλη ενός πιο φορτωμένου ημερολογίου με την 
παρουσία περισσοτερών τελικών φάσεων μεγά-
λων διοργανώσεων», αναφέρει μεταξύ άλλων η 
UEFA, απορρίπτοντας ουσιαστικά -με τον πλέν 
επίσημο τρόπο- την πρόταση-όραμα της FIFA για 
Μουντιάλ ανά διετία.

Η UEFA έβγαλε ανακοίνωση εναντίον 
του Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια

Ρεάλ - Μαγιόρκα 6-1: Oι μερένγκες 
ανέβηκαν στην κορυφή

Η 
Ρεάλ Μαδρίτης διέλυσε με 6-1 την Μα-
γιόρκα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» 
έχοντας με μεγάλη βραδιά τους Ασέν-
σιο (χατ τρικ) και Μπενζεμά (δύο γκολ) 

και ανέβηκε μόνη στην κορυφή, στο +2 από την 
συμπολίτισσα Ατλέτικο.
Η Ρεάλ είχε κεκτημένη ταχύτητα από το διπλό με 
ανατροπή που πέτυχε το βράδυ της Κυριακής στο 
Μεστάγια απέναντι στην Βαλένθια (2-1) και αυτή 
που υποτάχτηκε στην ορμή και στον ενθουσι-
ασμό της ήταν η Μαγιόρκα, με την ομάδα του 
Κάρλο Αντσελότι να κάνει πάρτι στο Σαντιάγο 
Μπερναμπέου και να προσφέρει γκολ και θέαμα 
στο κοινό της επικρατώντας με 6-1 και ανεβαίνο-
ντας στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωτα-
θλήματος.Ο Ασένσιο ήταν το πρώτο βιολί στην 
επίθεση σημειώοντας χατ-τρικ ενώ ο Καρίμ 
Μπενζεμά είχε 2 γκολ και 2 ασίστ, για να γίνει 
ο 10ος παίκτης στην ιστορία La Liga με τουλάχι-
στον 200 γκολ και ο πρώτος στον 21ο αιώνα με 
8 γκολ και 7 ασίστ στα πρώτα έξι ματς μίας σεζόν, 
στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού πρω-
ταθλήματος.
Το μοναδικό σκορ για τους Νησιώτες σημείωσε 
στο 25 ο Λι, μειώνοντας σε 2-1, με το κερασάκι 
στην τούρτα για τους μερένγκες να μπαίνει στο 
84ο λεπτό από τον Ίσκο που διαμόρφωσε το 
τελικό 6-1 από ασίστ του Βινίσιους.
Η Ρεάλ πετάει φωτιές στην επίθεσή της στις πρώ-
τες έξι αγωνιστικές της φετινής La Liga και με τα 
έξι γκολ που πέτυχε απέναντι στην Μαγιόρκα ισο-

φάρισε την πιο παραγωγική σεζόν της στο αντί-
στοιχο διάστημα εδώ και 34 χρόνια.
Στο Champions League έκαναν ποδαρικό με το 
δεξί αλώνοντας το Μεάτσα (1-0 την Ίντερ) ενώ στο 
ισπανικό πρωτάθλημα είναι στην πρώτη θέση 
και στο +2 από την Ατλέτικο, έχοντας να επιδεί-
ξουν 5 νίκες και 1 ισοπαλία αλλά και εντυπωσι-
ακά σκορ στα περισσότερα παιχνίδια τους. Την 
1η αγωνιστική η ομάδα της Μαδρίτης πέρασε 
νικηφόρα από τη Χώρα των Βάσκων σκορπίζο-
ντας με 4-1 την Αλαβές, την δεύτερη αγωνιστική 
δεν νίκησε μεν την Λεβάντε αλλά πέτυχε τρία γκολ 
εκτός έδρας (3-3 το τελικό σκορ), την 4η αγωνι-
στική διέλυσε με 5-2 την Θέλτα στο πρώτο της 
παιχνίδι στο Μπερναμπέου μετά από 1,5 χρόνο 
(ολοκληρώθηκαν τα έργα ανακαίνισής του) ενώ 
το βράδυ της Τετάρτης σταμάτησε το κοντέρ στα 
έξι γκολ με... θύμα την Μαγιόρκα (6-1).
Όλα αυτά έχουν φέρει την Ρεάλ να μετράει 21 
γκολ στο ενεργητικό της στις πρώτες έξι αγωνιστι-
κές της La Liga, αριθμό που είχε να πετύχει ομάδα 
στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού πρωτα-
θλήματος από την Μπαρτσελόνα της σεζόν 2013-
14. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό ωστόσο είναι πως 
η Ρεάλ μπορεί να καμαρώνει και για ισοφάριση 
ενός δικού της ρεκόρ που κρατούσε για δεκα-
ετίες, αφού η τελευταία φορά που είχε πετύχει 
τουλάχιστον 21 γκολ στις έξι πρώτες αγωνιστικές 
ήταν τη σεζόν 1987-88, όταν είχε στο ρόστερ της 
παίκτες παγκόσμιας κλάσης, όπως τους Ούγκο 
Σάντσες και Εμίλιο Μπουτραγκένιο. Μίλαν - Βενέτσια 2-0: Έπιασε κορυφή 

με πρωταγωνιστή τον Ερναντέζ

Μ
ε πρωταγωνιστή τον Τεό Ερνα-
ντέζ που είχε γκολ και ασίστ, 
η Μίλαν έκαμψε με 2-0 την 
αντίσταση της Βενέτσια στο 

Σαν Σίρο και έπιασε στην κορυφή της βαθ-
μολογίας τη συμπολίτισσα Ίντερ.
Μία ημέρα μετά τη νίκη της Ίντερ (3-1 εκτός 
έδρας την Φιορεντίνα) που την έφερε στην 
κορυφή της Serie A, βάδισε στα χνάρια της 
και η συμπολίτισσα Μίλαν, με την ομάδα 
του Στέφανο Πιόλι να επικρατεί 2-0 της 

νεοφώτιστης Βενέτσια στο Σαν Σίρο και να 
συγκατοικεί πλέον στο ρετιρέ της βαθμο-
λογίας με τους περυσινούς πρωταθλητές.
Ο Μπραχίμ Ντίαθ ήταν εκείνος που άνοιξε 
την πόρτα των ροσονέρι προς το τρίποντο 
στο 68’ με προβολή μετά από εξαιρετική 
ασίστ του Ερναντέζ, με τον Γάλλο να γίνε-
ται κατόπιν εκτελεστής στο 82ο λεπτό και 
να καθαρίζει το ματς για την ομάδα του, 
αφήνοντας την Βενέτσια στην 18η θέση της 
βαθμολογίας.

Ο Τσιμίκας μπήκε στην κορυφαία 11άδα 
της 3ης αγωνιστικής του Carabao Cup

Η 
Λίβερπουλ πήρε το εισιτήριο για 
τη φάση των «16» του Carabao 
Cup επικρατώντας 3-0 εκτός 
έδρας της Νόριτς το βράδυ της Τρί-

της (21/9), σε ένα ματς που ο Κώστας Τσιμί-
κας ήταν εκ των λαμπερών πρωταγωνιστών 
των reds έχοντας και μία υπέροχη ασίστ, στο 
γκολ με κεφαλιά του Ντιβόκ Οριγκί με το 
οποίο έγινε το 2-0.
Η παρουσία του στο Κάροου Ρόουντ είχε ως 
αποτέλεσμα να αποθεωθεί μέσω των social 
media από τους φίλους της ομάδας του Μέρ-
σεϊσαϊντ, με τον Τσιμίκα να λαμβάνει πάντως 
μία ακόμα αναγνώριση, αυτή τη φορά από 
τη διοργανώτρια αρχή του θεσμού.
Όπως έγινε γνωστό, ο 25χρονος έγινε μέλος 
της κορυφαίας 11άδας του 3ου γύρου του 
Carabao Cup βάσει της βαθμολογίας της 
ιστοσελίδας whoscored.com που ασχολείται 
με τα στατιστικά, με τον «Τσίμι» να επιλέγεται 
για το αριστερό άκρο της άμυνας και να έχει 
ως συμπαίκτες σε αυτή την μεικτή ενδεκάδα 

και τους Κέλεχερ και Μιναμίνο.
Η κορυφαία ενδεκάδα του 3ου γύρου: Κέλε-
χερ (Λίβερπουλ), Τζέιμς (Τσέλσι), Γκούντε 
(Μπρέντφορντ), Χιουζ (Πρέστον), Τσιμίκας 
(Λίβερπουλ), Μαχρέζ (Μάντσεστερ Σίτι), 
Γουίσα (Μπρέντφορντ), Φόντεν (Μάντσε-
στερ Σίτι), Μιναμίνο (Λίβερπουλ), Ροντρίγκεζ 
(Μπέρνλι), Φορς (Μπρέντφορντ)
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Ανατροπή, τρία γκολ εκ των οποίων τα δύο στην καθυ-
στέρηση, δύο ακυρωθέν γκολ, πέναλτι, αποβολές... όλα 
σε 90’+8 παιχνιδιού!
Το «απίσ τευτο» χρησ ιμοποιε ίται πολλές φορές σ την 
καθημερινότητά μας, ωσ τόσο αυτό που έγ ινε απόψε 
στο ΓΣΠ δικαιολογεί πέρα για πέρα τη χρήση της λέξης. 

Απίσ τευτο! Η Ομόνοια «έπεσε από την Ακρόπολη, βρήκε 
και πορτοφόλι», αφού νίκησε 2-1 τη Δόξα με τα γκολ της να 
μπαίνουν σε χρόνο καθυστέρησης.
Στο 90’ το ματς έμοιαζε χαμένο για τους πρωταθλητές. Ήταν 
πίσω στο σκορ, έπαιζαν με δέκα ποδοσφαιριστές λόγω απο-
βολής του Γκόμεθ, δεν πατούσαν καλά σ το γήπεδο. Ένα 
πέναλτι-δώρο του Σισκόφσκι έφερε την ισοφάριση του Ντού-
ρις στο 90’+3 και στο 90’+7 με το buzzer beater του Λέτσγι-
ακς.
Η Δόξα εξέπληξε στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά μετά το πρώτο 
15λεπτο, αφού δεν έμεινε ταμπουρωμένη στο μισό γήπεδό 
της. Αντιθέτως, ασκούσε πίεση ψηλά και δημιούργησε πρό-
βλημα στην κυκλοφορία της μπάλας.
Μάλιστα, η κυριότερη φάση του πρώτου 45λεπτου ήταν από 
πλευράς των φιλοξενούμενων. Στο 31’ με τά από ενέργεια 
και σέντρα του Εμπραλίτζε, ο Σαντίκ έκανε την κεφαλιά και ο 
Γιούστε έδιωξε στη γραμμή (ζήτησε γκολ η Δόξα, αλλά μετά 
από εξέ ταση της φάσης αποφασ ίσ τηκε πως η μπάλα δεν 
πέρασε την τελική γραμμή).
Προηγουμένως, στο 17’ ακυρώθηκε γκολ του Σαντίκ επειδή 
επηρέασε τη φάση ο ακάλυπτος Μέσκα (σκόνταψε πάνω του 
ο Λέτσγιακς και ο Στυλιανού προχώρησε και σέντραρε ανε-
νόχλητος).
Οι γηπεδούχοι, από την πλευρά του, απείλησε από στατικές 
φάσεις (Λέτσγιακς 8’, Γιούστε 27’, Τσέποβιτ ς 45’), ενώ ό,τ ι 
άλλο καλό έκανε ήταν απλώς προϋποθέσεις γ ια ευκαιρίες.
Παρόμοιο το σκηνικό στο δεύτερο ημίχρονο, με την Ομόνοια 
να μην μπορεί να βρει διαδρόμους προς την περιοχή του 
Σισκόφσκι και τη Δόξα να προσπαθεί να απειλήσει κυρίως με 
αντεπιθέσεις, δίχως αυτό να σημαίνει ότι είχε κλειστεί.
Μάλισ τα,  σ το 63’ ήρθε νέο ακυρωθέν γκολ.  Ο Αν τ ε νόν 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά μετά από εκτέλεσε 
φάουλ του Αντάμοβιτ ς, αλλά «συνελήφθη» σε θέση οφσάιντ 
από το AVAR. Στο 72’, όμως, το γκολ του Εμπραλίτζε μέτρησε 
και έδωσε στην ομάδα της Κατωκοπιάς ό,τι δικαιούταν βάσει 
απόδοσης, δηλαδή το προβάδισμα.
Ακόμα και με τά το ε ις βάρος της σκορ, όμως, η Ομόνοια 
αδυνατούσε να πιέσει γ ια να φτάσει σ την ισοφάριση. Μάλι-
σ τα, κάθε αν τεπίθεση της Δόξας μύριζε φάση και έμοιαζε 
πως ήταν πιο κοντά στο τέρμα. Από το 85’ μάλιστα οι πράσι-
νοι της Λευκωσίας έμειναν με δέκα ποδοσφαιριστές, καθώς 
αποβλήθηκε ο Γκόμεθ γ ια πάτημα σ τον Καραμανώλη, ο 
οποίος αποχώρησε τραυματίας με φορείο.
Όλα όμως ήρθαν τούμπα σ την καθυστέρηση. Ένα μοιραίο 
λάθος του Σισκόφσκι έφερε την ανατροπή του Κακουλλή και 
το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Ντούρις στο 90’+3. 
Η ισοφάριση αναπτέρωσε τις ελπίδες και σ το 90’+7 ήρθε η 
απέλπιδα προσπάθεια του τριφυλλιού.
 Ο Σέχου σέντραρε και ο Λέτσγιακς έφεραν τα πάνω κάτω με 
σουτ εντός περιοχής.

Έπαιξε με τη φωτιά, αλλά δεν κάηκε η 
Ανόρθωση.

Η 
ομάδα της Αμμοχώστου κέρδισε με την 
ψυχή στο στόμα 2-1 τον Εθνικό στο «Α-
ντώνης Παπαδόπουλος» για την 3η α-
γωνιστική του πρωταθλήματος και πα-

νηγύρισε τους πρώτους της βαθμούς στη σεζόν. 
Αρτυματάς (10′) και Χριστοδουλόπουλος με πέ-
ναλτι (42′) έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων 
στην «Κυρία» και έδειχναν να «καθαρίζουν» την 
αναμέτρηση, όμως στο φινάλε έσπασαν καρδιές.
Ο Φλοριάν Τολεμές με προβολή μετά από σουτ 
του Αμπντουλάγιεφ στο 90’ μείωσε σε 2-1 για την 
ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους, η οποία άσκησε 
πίεση στα έξι λεπτά των καθυστερήσεων και είχε 
καλές στιγμές με τους Τολεμές (90+1’) και Χολ 
(90+5’) για να ισοφαρίσει.
Τρίτη ήττα σε ισάριθμα ματς για τον Εθνικό είναι 
μαζί με τον ΑΠΟΕΛ οι δύο ομάδες που δεν έχουν 
ούτε έναν βαθμό συγκομιδή στο ξεκίνημα του 
πρωταθλήματος. Η ομάδα του Ηλία Χαραλά-
μπους αν και κατέγραψε 12 (!) τελικές προσπά-
θειες (οκτώ είχε η Ανόρθωση) εκ των οποίων έξι 
στον στόχο (τέσσερις η Ανόρθωση) και υπεροχή 
στην κατοχή της μπάλας 54-46% έφυγε από την 
Λάρνακα χωρίς βαθμολογικό κέρδος. Η Ανόρ-

θωση μετά τις ήττες από τη Δόξα στη 2η αγωνι-
στική και Παρτίζαν στην πρεμιέρα των ομίλων 
του Κόνφερενς Λιγκ.

Το ματς
Η Ανόρθωση μπήκε φουριόζα στην αναμέτρηση 
και έχοντας τη συμπαράσταση των οπαδών της 
έπιασε από τον λαιμό τον Εθνικό. Η υπεροχή της 
«Κυρίας» μετουσιώθηκε από νωρίς σε γκολ, κάτι 
που επιζητούσε ο Τιμούρ Κετσπάγια, ώστε να 
διευκολύνει το έργο της ομάδας του. Ο Κώστας 
Αρτυματάς στο 10’ της αναμέτρησης πέτυχε ένα 
σπάνιας ομορφιάς τέρμα και έβαλε σε θέση οδη-
γού τους κυανόλευκους. Έγινε κάτοχος της μπά-
λας εκτός περιοχής, έκανε ωραία ντρίμπλα και 
με το αριστερό έστειλε την μπάλα στο «παραθυ-
ράκι» της εστίας του Μπογκατίνοφ.
Η «Κυρία» με μπροστάρηδες τους Αρτυματά και 
Πόποβιτς συνέχισε να έχει την υπεροχή, χωρίς να 
είναι ιδιαίτερα απειλητική. Στο 40’ οι κυανόλευ-
κοι κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Ουάρντα 
από τον Θωμά Ιωάννου. Ο Χριστοδουλόπουλος 
ανέλαβε την εκτέλεση και πέτυχε το 2-0, στέλνο-
ντας την μπάλα στο κέντρο της εστίας.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Εθνικός εμφανίστηκε 
μεταμορφωμένος. Ανέλαβε πλήρως τα ηνία της 
αναμέτρησης, εκμεταλλεύθηκε τον εφησυχα-

σμό και την κούραση των παικτών 
της Ανόρθωσης και εάν ήταν πιο 
εύστοχος θα μπορούσε κάλλιστα να 
έφευγε με βαθμολογικό κέρδος από 
το «Αντώνης Παπαδόπουλος».
Στο 47’ ο Ασούμπρε ανατράπηκε από 
τον Ρισβάνη στην περιοχή, o διαι-
τητής Δημήτρης Σολωμού καταλό-
γισε πέναλτι, αλλά ορθώς ο AVAR 
(Χρυσοβαλάν της Θεουλή) έδωσε 
οδηγία να ακυρωθεί καθώς ήταν σε 
θέση οφσάιντ ο ποδοσφαιριστής τoυ 
Εθνικού.
Αφού η Ανόρθωση δεν «σκότωσε» 
το παιχνίδι με τρίτο γκολ στις ευκαι-
ρίες των Αρτυματά (58’), Πόποβιτς 
(61’) και Καλτσά (87’) τα χρειάστηκε 
στο τέλος και καρδιοχτύπησε μέχρι 
το τελικό σφύριγμα. Ο Εθνικός μεί-
ωσε σε 2-1 στο 90’ με την προβολή 
του Τολεμές στο σουτ του Αμπντου-
λάγιεφ και θα μπορούσε να πάρει 
βαθμό στη Λάρνακα εάν ο Λόρια δεν 
ήταν στη σωστή θέση στα σουτ των 
Τολεμές και Χολ στις καθυστερήσεις.

Ανόρθωση – Εθνικός 2-1: Αφού δεν 
κάηκε, χαμογέλασε

Ομόνοια-Δόξα 2-1: «Έπεσε 
από την Ακρόπολη, βρήκε και 
πορτοφόλι»
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Ηρακλής - Ολυμπιακός 55-90: Με 
εμφατικό τρόπο στους «8» του 
Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός έκανε εξαιρετική δουλειά στην άμυνα και δημιούργησε από νωρίς τις 
προϋποθέσεις για να πάρει τη νίκη - πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας σε 
βάρος του Ηρακλή (90-55).

Ο Ολυμπιακός δικαιολόγησε μέχρι κεραίας τον τίτλο του 
φαβορί που κουβαλούσε στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. 
Οι ερυθρόλευκοι επέβαλαν από το πρώτο δεκάλεπτο 
τον ρυθμό τους, πήραν πολλά από πολλούς και έφτα-
σαν στην τελική επικράτηση (90-55), εξασφαλίζοντας την 
πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας -επόμενος 
αντίπαλος ο Ιωνικός.
Κορυφαίος για τους ερυθρόλευκους ήταν ο Τάιλερ Ντόρ-
σεϊ, που ξεκίνησε «καυτός» και συνέχισε στο ίδιο μοτίβο 
μέχρι το φινάλε, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 21 
πόντους (με 5/7 τρίποντα).

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ο πολιορκητικός 
κροιός για τον Ολυμπιακό στο πρώτο 
δεκάλεπτο, εκτελώντας κατά 
βάση από την περιφέρεια. 
Χάρη στη δική του δράση, οι 
ερυθρόλευκοι πήραν γρή-
γορα μια καλή διαφορά 
(8-17 στο 6’), η οποία δεν 
σταμάτησε να ανεβαίνει 
μέχρι το φινάλε του πρώ-
του μέρους.
Παρά τις προσπάθειες του 
Ράιαν Γούλριτζ, ο Ηρακλής 
δεν είχε την επιθετική συνέ-
πεια που απαιτούνταν για να 
ματσάρει το ταλέντο του Ολυμπι-
ακού, ο οποίος πήγε στα αποδυτήρια 
με +19 (27-46).
Όσο περνούσε η ώρα, ήταν εμφανές πως -πέραν 
όλων των άλλων- οι παίκτες του Ηρακλή απογοητεύο-
νταν. Την ίδια ώρα, εκείνοι του Ολυμπιακού συνέχισαν να 
παίζουν με μεγάλη προσήλωση στο πλάνο του Γιώργου 
Μπαρτζώκα, συνδυάζοντας την αμυντική συνέπεια με 
τον επιθετικό πλουραλισμό.
Μοιραία, η διαφορά συνέχισε να ανοίγει μέχρι το φινάλε, 
που βρήκε τον Ολυμπιακό να παίρνει με χαρακτηριστική 
άνεση τη νίκη (90-55) και μαζί την πρόκριση στους «8» 
του Κυπέλλου Ελλάδας.
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης - Κάρδαρης - Ζαχαρής.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-25, 27-46, 42-66, 55-90.
ΗΡΑΚΛΗΣ (Σκουρτόπουλος): Γούλριτζ 18 (8/11 δίποντα, 
2/3 βολές, 7 ριμπάουντ), Σκορδίλης, Φίλλιος, Αγραβάνης 
9 (1), Τέιλορ 2, Χαριτόπουλος 3 (1), Πετανίδης, Ντάγκλας 
1 (0/7 σουτ, 1/2 βολές), Τέρνερ 10 (2), Παπαδάκης 6 (2), 

Λιντς 6 (1/9 δίποντα, 4/6 βολές).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 4 (6 ασίστ), 
Ντόρσεϊ 21 (5/7 τρίποντα), Λούντζης, Λαρεντζάκης 6 (1/6 
τρίποντα), Φαλ 7 (6 ριμπάουντ), Σλούκας 10 (1), Μάρτιν 4, 
Βεζένκοβ 10 (2/5 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλε-
ψίματα), Πρίντεζης 7 (1), Παπανικολάου 3 (1/5 τρίποντα), 
Ζαν Σαρλ 4, ΜακΚίσικ 8 (2).
Ομαδικά στατιστικά - Ηρακλής: 15/38 δίποντα, 6/20 τρί-
ποντα, 7/11 βολές, 23 ριμπάουντ (17 αμυντικά + 6 επιθε-
τικά), 11 ασίστ, 8 κλεψίματα, 19 λάθη, 3 μπλοκ.
Ομαδικά στατιστικά - Ολυμπιακός: 19/32 δίποντα, 13/35 
τρίποντα, 8/12 βολές, 33 ριμπάουντ (22 αμυντικά + 

11 επιθετικά), 23 ασίστ, 11 κλεψίματα, 12 λάθη, 3 
μπλοκ.

Επίσημο: Στον Ολυμπιακό έως 
το 2024 ο Βεζένκοβ
Κάτοικος Πειραιά θα είναι έως το 
2024 ο Σάσα Βεζένκοβ που έβαλε 
την υπογραφή του σε νέο συμβό-
λαιο τριετούς διάρκειας, όπως 
ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Μία 
είδηση στην οποία είχε ανα-
φερθεί εκτενώς το SPORT24 
ήδη από το πρωί της Πέμπτης 

23 Σεπτεμβρίου, όταν έκανε λόγο 
για «συμφωνία των δύο πλευρών, 

απομένει το τελικό ραντεβού για την 
ανακοίνωση».

Πρόκειται για μία κίνηση ουσίας από τους 
ερυθρόλευκους που κρατάνε έναν από τους πιο 

φορμαρισμένους και σταθερούς παίκτες της περσι-
νής σεζόν μέχρι το καλοκαίρι του 2024. Τα δείγματα του 
Βεζένκοβ και από την έως τώρα πορεία του Ολυμπιακού 
σε φιλικά και Κύπελλο είναι εξίσου εντυπωσιακά καθώς 
ο 26χρονος πάουερ φόργουορντ έχει γίνει ένα από τα πιο 
πολύτιμα εργαλεία στα χέρια του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Παράλληλα οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε αύξηση 
των αποδοχών του Σάσα Βεζένκοβ ενώ στο συμβόλαιο 
του υπάρχει buy-out σε περίπτωση που ο παίκτης έχει 
πρόταση και θελήσει να πάει στο ΝΒΑ. Αξίζει, μάλιστα, 
να σημειωθεί πως η αύξηση στις ετήσιες αποδοχές του 
αφορά και τη φετινή σεζόν, καθώς είναι ένα νέο τριετές 
deal μεταξύ των δύο πλευρών.
Εξάλλου, για τη συγκεκριμένη εξέλιξη είχε προϊδεάσει ο 
πατέρας του 26χρονου φόργουορντ, Σάσο, με δηλώσεις 
που έκανε στο Ιβανώφειο.

Παναθηναϊκός - 
Αναντολού Εφές 80-74: Σε 
πράσινα χέρια το «Παύλος 
Γιαννακόπουλος»

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ κατέ-
κτησε το «Παύλος Γιαννακό-
πουλος» που φιλοξενήθηκε στο 
ΟΑΚΑ για τρίτη σερί σεζόν, στην 
μνήμη του διοικητικού ηγέτη του 
συλλόγου. Οι πράσινοι επιβλήθη-
καν της Αναντολού Εφές (80-74) 
στο τελικό του τουρνουά, με τον 
Κέντρικ Πέρι και τον Ντάριλ Μέι-
κον να κερδίζουν το χειροκρό-
τημα των φίλων της ομάδας.
Οι πράσινοι πάτησαν το γκάζι 
σε δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο, 
πίεσαν πολύ την μπάλα και έχο-
ντας σε καλό βράδυ τους κοντούς 
τους, πήραν τη φιλική νίκη απένα-
ντι στους Πρωταθλητές Ευρώπης.
*Οι πράσινοι παρατάχθηκαν 
δίχως τον Ιωάννη Παπαπέτρου 
(ενοχλήσεις στο ισχίο, έμεινε 
εκτός για προληπτικούς λόγους), 
ενώ από την πλευρά της Αναντο-
λού Εφές απουσίαζαν ξανά οι 
Σέιν Λάρκιν, Κρούνοσλαβ Σιμόν 
και Κρις Σίνγκλετον.

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Η Αναντολού Εφές ξεκίνησε 
καλύτερα το παιχνίδι, περισσό-
τερο γιατί βρήκε πολλά ελεύ-
θερα σουτ, τα οποία αξιοποίησε 
ο Ροντρίγκ Μπομπουά. Αυτός 
μαζί με τον Βασίλιε Μίτσιτς ήταν 
οι λόγοι του +6 (12-18) των φιλο-
ξενούμενων στα μισά της πρώτης 
περιόδου, κατάσταση που όμως 
δεν διατηρήθηκε για πολύ.
Οι πράσινοι αντέδρασαν, πήραν 
πολλά από την ταυτόχρονη 
παρουσία των Οκάρο Γουάιτ - 
Γιώργου Παπαγιάννη στη ρακέτα 
και κατάφεραν να φέρουν τού-
μπα το παιχνίδι. Όταν προέκυ-
ψαν μάλιστα κι οι προσωπικοί 
πόντοι των Κέντρικ Πέρι και Ντά-
ριλ Μέικον, το τριφύλλι πάτησε 
για τα καλά το γκάζι, αποκτώντας 
προβάδισμα, το οποίο έφτασε 
μέχρι το +13 (47-34) στο τέλος 
του πρώτου μέρους.
Ο ρυθμός του Παναθηναϊκού 
ΟΠΑΠ στο τρίτο δεκάλεπτο δεν 
ήταν ο καλύτερος δυνατός. Κατά 
βάση γιατί οι κοντοί του δεν ήταν 
υπομονετικοί στον τρόπο εκδή-

λωσης των κατοχών. Ακόμη κι 
έτσι πάντως, οι πράσινοι έφτα-
σαν μέχρι το +14 (59-45), πριν 
έρθει το δίλεπτο ξέσπασμα της 
Αναντολού Εφές για να... συμμα-
ζέψει την κατάσταση. Οι παίκτες 
του Εργκίν Αταμάν έβαλαν τρία 
σερί τρίποντα, μείωσαν στους 
πέντε (59-54) και έδωσαν νέο 
ενδιαφέρον στο φιλικό, εν όψει 
των δέκα τελευταίων λεπτών.
Παρά τις προσπάθειες των περι-
φερειακών του Εργκίν Αταμάν, η 
ιστορία δεν άλλαξε στην τελευ-
ταία περίοδο. Η τουρκική ομάδα 
πλησίασε δις σε απόσταση δύο 
κατοχών, αλλά σε κάθε περί-
πτωση οι πράσινοι είχαν την απά-
ντηση. Πότε με τον Ντάριλ Μέι-
κον και πότε με τον Κέντρικ Πέρι, 
οι οποίοι υπέγραψαν τη φιλική 
επικράτηση του Παναθηναϊκού 
ΟΠΑΠ (80-74).
Τα δεκάλεπτα: 26-23, 47-34, 
59-54, 80-74.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ (Πρί-
φτης): Πέρι 9 (1), Μέικον 13 (3/7 
τρίποντα), Παπαγιάννης 8 (15 
ριμπάουντ, 4 μπλοκ), Μποχωρί-
δης 3 (1), Καββαδάς, Κασελάκης 
6, Γουάιτ 7, Φλόιντ 10 (5/7 δίπο-
ντα), Νέντοβιτς 9 (2), Έβανς 6, 
Μαντζούκας 2, Σαντ Ρος 7 (1 τρί-
ποντο, 5 ασίστ).
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Αταμάν): 
Μπομπουά 17 (3/8 τρίποντα), 
Σαϊμπίρ 6, Μπαλμπάι, Γκετσίμ 2, 
Ιλιάσογλου, Γκαζί, Μοερμάν (10 
ριμπάουντ), Τουντσέρ 11 (3/6 τρί-
ποντα), Μίτσιτς 17 (4/8 δίποντα, 
2/6 τρίποντα, 3/4 βολές), Άντερ-
σον 9 (3/4 τρίποντα), Πετρούσεβ 
5, Ντάνστον 7 (7 ριμπάουντ).
Ομαδικά στατιστικά - Παναθηνα-
ϊκός ΟΠΑΠ: 21/45 δίποντα, 8/22 
τρίποντα, 14/17 βολές, 42 ριμπά-
ουντ (29 αμυντικά + 13 επιθε-
τικά), 18 ασίστ, 13 λάθη, 8 κλεψί-
ματα, 5 μπλοκ.
Ομαδικά στατιστικά - Αναντολού 
Εφές: 14/31 δίποντα, 11/30 τρί-
ποντα, 13/18 βολές, 35 ριμπά-
ουντ (25 αμυντικά + 10 επιθε-
τικά), 16 ασίστ, 16 λάθη, 6 κλεψί-
ματα, 1 μπλοκ.
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σελ. 61σελ. 61

Με εμφατικό τρόπο Με εμφατικό τρόπο 
στους «8» του Κυπέλλου στους «8» του Κυπέλλου 
ΕλλάδαςΕλλάδας σελ. 68σελ. 68

Η UEFA εναντίον του Η UEFA εναντίον του 
Μουντιάλ κάθε δύο Μουντιάλ κάθε δύο 
χρόνιαχρόνια σελ. 66σελ. 66


