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Όσοι 

θέλησαν

να με φάνε...

έμειναν

νηστικοί...

ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΒΡΕ ΑΔΕΛΦΙΑ!

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Γεια σας κι εύχομαι και σήμερα 

να σας βρίσκω καλά με τα 

αγαπημένα σας πρόσωπα. 

Μέχρι να τελειώσει αυτό 

το μαρτύριο που μπήκε στη ζωή μας και μας 

έχει αποπροσανατολίσει κι έχουμε χάσει την 

καθημερινότητα μας, κανένας μας δεν μπορεί 

να κάνει τα σχέδια του όπως παλιά. Όχι μόνο για 

τα επόμενα χρόνια αλλά ούτε για τα επόμενους 

μήνες.

Χτυπάει το τηλέφωνο στο γραφείο και δεν 

ξέρω τι θα ακούσω. Σίγουρα όχι κάτι ευχάριστο. 

Προσπαθούμε όλοι εδώ να δίνουμε απαντήσεις ή 

λύσεις σε πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε 

και να βοηθήσουμε. Φυσικά, ευγενικοί μου φίλοι, 

οι καιροί δεν ξέρουμε εάν θα αλλάξουν και πότε, 

για αυτό υπομονή μέρα με τη μέρα. Το κυριότερο 

είναι να μείνουμε ήρεμοι και να λείπει αυτός ο 

υπέρμετρος εκνευρισμός που βγάζουν πολλοί 

άνθρωποι με αποτέλεσμα να βλέπουμε κάθε μέρα 

στο αστυνομικό δελτίο πυροβολισμούς, φόνους 

μαχαιρώματα, που μπορεί ναι μεν πάντα να 

υπήρχαν, αλλά όχι σε τέτοιο σημείο όπου με το 

παραμικρό ο καθένας παίρνει τον νόμο στα χέρια 

του.

Προσωπικά αυτό που θέλω να συμβουλεύσω 

κι ειδικά τους πιο ηλικιωμένους είναι πως σε 

δημόσιους χώρους κι ειδικά όταν οδηγείτε μην 

απαντάτε σε προκλήσεις ειδικότερα από νεαρά 

άτομα, αγόρια και κορίτσια, που έχοντας άγνοια 

κινδύνου μπορεί να σας χτυπήσουν ή και να σας 

πυροβολήσουν ακόμα.

Βλέπουμε, καλοί μου φίλοι, ειδικά όσοι 

οδηγείτε ότι με το παραμικρό και περισσότερο 

οι ποδηλάτες, δημιουργούν σε δευτερόλεπτα 

επικίνδυνες καταστάσεις κι άμα γίνει το κακό 

άντε να βρεις άκρη. Και να μην ξεχνάμε τα 

αγαπημένα μας πρόσωπα που μας περιμένουν να 

γυρίσουμε σπίτι υγιείς. ΠΡΟΣΟΧΗ, λοιπόν, γιατί 

όσα δεν φέρνει ο χρόνος τα φέρνει η στιγμή που 

λέει και η λαϊκή μούσα.

Τώρα, στο θέμα των εμβολιασμών, εγώ αλλά 

και όλοι στο γραφείο που έχουμε εμβολιαστεί 

προσπαθούμε να αποφεύγουμε οποιαδήποτε 

συζήτηση για αυτό το θέμα, γιατί είμαστε μεγάλα 

παιδιά κι ο καθένας πρέπει να ξέρει τι είναι καλό 

για αυτόν, την οικογένεια του και γενικά τους 

γύρω που συναναστρέφεται.

Στην παροικία μας έχουν φύγει πολλοί τα 

τελευταία δύο χρόνια και θα ήθελα να ξέρετε πως 

για πολλούς που έχουν φύγει δεν το λένε ούτε 

στις οικογένειες τους και περνάνε μόνοι τους 

ένα βουβό δράμα και το κυριότερο δεν είναι μόνο 

ηλικιωμένοι, είναι και νέοι. Αυτό μας γεμίζει 

μεγάλη θλίψη, αλλά και περισυλλογή. Σκεφτείτε, 

λοιπόν, ο κάθε ένας ή η κάθε μια από εσάς τι 

είναι καλό για το κοινωνικό σύνολο και πράξτε 

αναλόγως, για εσάς και για εμάς.

Εύχομαι να είμαστε όλοι εδώ και την άλλη 

εβδομάδα και να μην λείψει κανείς.

Ένα ευγενικό γεια σας για την επόμενη φορά.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Metron Analysis: Στο 11,1% η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ, συντριπτική 
υπεροχή Μητσοτάκη έναντι Τσίπρα 

Σ
χεδόν αλώβητο παραμένει το μεγάλο προβάδισμα 
της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, παρά την καταγραφή κά-
ποιων απωλειών που έχει η κυβέρνηση το τελευ-
ταίο δίμηνο, σύμφωνα με το νέο γκάλοπ της Metron 

Analysis για το Mega. Η έρευνα διαπιστώνει απελπιστική α-
δυναμία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να 
αξιοποιήσει τις όποιες φθορές της κυβέρνησης, καθώς βρί-
σκεται καθηλωμένο στη ζώνη των 20 ποσοστιαίων μονά-
δων στο εκλογικό σώμα. Αυτή είναι και η αιτία, που η διψή-
φια διαφορά στην «Πρόθεση Ψήφου» – η οποία βρίσκεται 
στο 11,1%- εκτοξεύεται στο 14,8% όταν η εταιρία κάνει την 
«εκτίμηση ψήφου», συνυπολογίζοντας ποιοτικά δεδομένα 
και αναλύοντας κυρίως το θολό πεδίο των αναποφάσιστων.
Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 30,8%, 
μειωμένο κατά 3,1% σε σχέση με τον περασμένο Ιούλιο.
Ωστόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν καταφέρνει να καρπωθεί 
αλλά παραμένει στάσιμος, αφού από το 20% του περασμέ-
νου Ιουλίου, βρίσκεται τώρα στο 19,7%.
Στην εκτίμηση ψήφου, η εταιρία “βλέπει” ότι η ΝΔ θα φτά-
σει στο 41% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 25,8%.
Σύμφωνα με το γκάλοπ, το ΚΙΝΑΛ είναι στο 6% στην πρό-
θεση ψήφου και 8% στην εκτίμηση της εκλογικής του επίδο-
σης, το ΚΚΕ στο 5,1% (και στο 6,8% στην εκτίμηση ψήφου), 
ενώ υπάρχει ανατροπή στην τέταρτη θέση, στην οποία ανε-
βαίνει το ΜΕΡΑ25, κάνοντας άλμα από 3,2% τον περασμένο 
Απρίλιο στο 4,1% τώρα και με την τελική εκτίμηση για την 
εκλογική του επίδοση να φτάνει 5,5%. Αντιθέτως η Ελλη-
νική Λύση από 5,3% τον Ιούλιο περιορίζεται τώρα στο 4% 
- με την εκτίμηση ψήφου στο 5,3%.
Η διατήρηση της μεγάλης διαφοράς ανάμεσα στην πρόθεση 
ψήφου οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στο γεγονός ότι στην 
καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης υπερέχει συντριπτικά του Αλέξη Τσίπρα. Τα ποσο-
στά είναι ενδεικτικά: 38% έναντι 16%, κάτι που δίνει γενικά 
ισχυρό προβάδισμα στην κυβέρνηση.
Στη δε αξιολόγηση του κ. Μητσοτάκη ως πρωθυπουργού το 
43% τον κρίνει θετικά με το 50% να λέει αρνητικά, αλλά τα 
αντίστοιχα για τον κ. Τσίπρα ως προς την απόδοσή του από 
τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι 
απογοητευτικά: Το 19% τον κρίνει θετικά, με το 71% να λέει 
αρνητικά.
Η αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνεται και στο εύρημα σχε-
τικά με την αξιολόγηση που κάνουν οι πολίτες για το έργο 
του ως αξιωματική αντιπολίτευση: Μόνο το 14% λέει ότι 
είναι θετικό, ενώ το 73% το εκτιμά ως αρνητικό.
Η έρευνα πάντως καταγράφει και το γιατί η ΝΔ είχε απώλεια 
αυτή την περίοδο τριών ποσοστιαίων μονάδων.

Η πορεία της χώρας κρίνεται ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση 
από ένα ποσοστό 51%, σε αντίθεση με το 38% που απα-
ντάει σε θετική.
Στην προηγούμενη μέτρηση τα ποσοστά έδιναν περίπου 
ισοπαλία, όπερ σημαίνει ότι καταγράφεται κάποια δυσαρέ-
σκεια στην κοινή γνώμη.
Μία δυσαρέσκεια που αφορά στις εντυπώσεις από τη δια-
χείριση που κάνει η κυβέρνηση στην πανδημία: το 53% την 
κρίνει αρνητικά, ενώ μόνο το 42% θετικά, που είναι δια-
χρονικά η πιο αρνητική εικόνα. Αλλά και οι εντυπώσεις 
για τον ανασχηματισμό δίνουν αρνητικό ισοζύγιο για την 
κυβέρνηση. Ποσοστό 35% εκφράζεται αρνητικά, μόλις 10% 
θετικά, ενώ το 50% δηλώνει ουδέτερο.
Στη γενική αξιολόγηση της κυβέρνησης το 39% λέει θετικά, 
με το 54% να δηλώνει αρνητικά.
Η εταιρία μέτρησε και τις διαθέσεις της κοινής γνώμης για το 
εμβόλιο, με το 11% να επιμένει ότι δεν πρόκειται να εμβολι-
αστεί – σταθερό το ποσοστό σε σχέση με τον Ιούλιο – ενώ 
ένα 4% λέει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα.

Με την αντιπρόεδρο της Κομισιόν Dubravka 
Suica συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Την θερμή υποστήριξή του στην ανοιχτή διαδικασία της 

Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, εξέφρασε ο πρω-
θυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κάτα τη συνάντησή 
του με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για 
θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, Dubravka Suica στο 
Μέγαρο Μαξίμου.
Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με την κ. Suica για τα μεί-
ζονα θέματα, ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους 
Ευρωπαίους πολίτες και την ανοιχτή διαδικασία της Διά-
σκεψης για το μέλλον της Ευρώπης η οποία τους καλεί να 
διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο για το ευρωπα-
ϊκό αύριο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέ-
φρασε τη θερμή υποστήριξή του στη Διάσκεψη, τονίζο-
ντας ότι είναι πολύ σημαντικό να δίνεται άμεσο βήμα στους 
πολίτες και ιδιαίτερα στους νέους, για να καταθέσουν τις 
σκέψεις και τις προτάσεις τους, όπως αναφέρουν κυβερνη-
τικές πηγές.
Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη πολύτιμη 
στήριξή του σε αυτή την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία, 
υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και της κοι-
νής δράσης ώστε η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 
να οδηγήσει σε αποτελέσματα αντιπροσωπευτικά για ολό-
κληρη την ΕΕ.
Στο πλαίσιο της Διάσκεψης (Conference on the Future of 
Europe), οι Ευρωπαίοι πολίτες συμμετέχουν μέσω ψηφια-
κής πλατφόρμας αλλά και παράλληλα με τοπικές δράσεις 
και συναντήσεις στη μεγάλη αυτή συζήτηση.
Μάλιστα, στην Ελλάδα διοργανώνεται υπό τον συντονισμό 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβι-
τσιώτη σειρά συναντήσεων και εκδηλώσεων με τη συνερ-
γασία των 13 Περιφερειών της χώρας και των Πανεπιστη-
μίων και τη συμμετοχή ινστιτούτων, φορέων και αρχών της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας 
είναι οι πολίτες και ειδικότερα οι νέοι να μοιραστούν τις 
ιδέες τους για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ.
Στη συνάντηση συμμετείχε από ελληνικής πλευράς η Υφυ-
πουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμό-
δια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, 
Μαρία Συρεγγέλα.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής 
ανάρτηση στα social media, εγκαινιάζοντας την καμπάνια 
της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη Διάσκεψη για το μέλ-
λον της Ευρώπης: «Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης 
είναι μια πλατφόρμα μέσω της οποίας οι Ευρωπαίοι πολίτες 
μπορούν να μοιραστούν τις ιδέες τους και να βοηθήσουν 
στη διαμόρφωση της#FutureOfEurope .Ενθαρρύνω όλους, 
ειδικά τη νέα γενιά, να συμμετάσχουν».

Μεγάλη διαφορά μεταξύ του 
κυβερνώντος κόμματος και της 
αξιωματικής αντιπολίθτευσης  
καταγράφει η δημοσκόπηση 
της Metron Analysis που 
παρουσιάστηκε στο κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων του MEGA
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Ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρό-
εδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μα-
κρόν εγκαινίασαν την έκθεση 
στον Λούβρο Paris - Athènes, 

Naissance de la Grèce moderne 1675 ‐ 1919 
δηλαδή Παρίσι - Αθήνα, η Γέννηση της σύγ-
χρονης Ελλάδας 1675 - 1919). Μία έκθεση 
που έγινε για τα 200 χρόνια από την ελληνι-
κή επανάσταση.
Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και 
τη σύζυγό του, Μαρέβα, υποδέχθηκαν στο 
Λούβρο ο Γάλλος πρόεδρος και η πρώτη 
κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ.
«Το νέο κεφάλαιο σχέσης Γαλλίας-Ελλάδας 
ίσως έχει σχέση με τη συνεργασία, για την 
οποία και εγώ και ο Μακρόν μαχόμαστε» 

δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέ-
τοντας με νόημα πως «τώρα πάμε να δειπνή-
σουμε, πάμε να μιλήσουμε για τα μεγάλα και 
τα σοβαρά», εννοώντας φυσικά την αμυ-
ντική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.
Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν 
είπε ότι η σχέση Ελλάδας και Γαλλίας είναι 
«μια ιστορία αγάπης».
Στα εγκαίνια της έκθεσης, το «παρών» έδω-
σαν η πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 
2021, Γιάννα Αγγελοπούλου, ο δήμαρ-
χος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, η 
πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της Unesco, 
Μαριάννα Βαρδινογιάννη, και η διευθύ-
ντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, Μαρίνα 
Λαμπράκη-Πλάκα.

Μακρόν: «Ιστορία αγάπης η σχέση 
Ελλάδας-Γαλλίας»

Μ
ε την μητέρα του αλλά κά-
τω από αυστηρές προϋπο-
θέσεις θα παραμείνει το 11 
μηνών βρέφος, που τα ξη-

μερώματα της Τρίτης βρέθηκε να μπου-
σουλά μόνο του σε κεντρικό δρόμο της 
Ελασσόνας, λίγα μέτρα μακριά από το 
σπίτι του.
Όπως αναφέρει στο protothema.gr ο 
δήμαρχος της πόλης Νίκος Γάτσας, μωρό 
και μητέρα θα παρακολουθούνται στενά 
από κοινωνική λειτουργό μέχρι τις τελι-
κές αποφάσεις: «Το μωρό και την μητέρα 
πέρα από τις υπηρεσίες του δήμου 
μας, τους είδαν και αντίστοιχες υπηρε-
σίες της Λάρισας που λειτουργούν μετά 
από εντολή του εισαγγελέα. Έτσι, όπως 
έμαθα από την κοινωνική 
μας λειτουργό συστή-
νουν το παιδί να παρα-
μείνει με την μητέρα του 
και να το παρακολουθεί 
η κοινωνική μας λειτουρ-
γός κάθε 15 μέρες. Προ-
φανώς θέλουν να δουν 
αν η γυναίκα αυτή με 
την πάροδο των ημερών 
θα καταφέρει να συνέλ-
θει και αφού θα παρακολουθεί πιστά το 
πρόγραμμα αποτοξίνωσης, ίσως να μπο-
ρέσει να σταθεί ως άξια μάνα δίπλα στο 
παιδί της. Σε κάθε άλλη περίπτωση αν 
κρίνουν πως δεν τηρεί της οδηγίες, τότε 
θα λάβουν νέα μέτρα. Προς το παρόν το 
παιδί θα παραμείνει με την μητέρα του, 
ωστόσο με προϋποθέσεις».
Όπως έγινε γνωστό ήταν γύρω στις 
12:30 τα ξημερώματα της Τρίτης και 
επί της οδού Οικονόμου όταν το βρέ-
φος εντοπίστηκε για καλή του τύχη από 
διερχόμενη νεαρή οδηγό, η οποία δεν 
πίστευε στα μάτια της όταν στη μέση του 
δρόμου είδε να μπουσουλάει μόνο του, 
το μόλις λίγο μηνών μωράκι. Η γυναίκα 
χωρίς να σκεφτεί το παραμικρό κατέ-
βηκε από το όχημα της και άρχισε να 
φωνάζει για βοήθεια. Στο σημείο έφτασε 
άμεσα και κλιμάκιο του Αστυνομικού 
Τμήματος Ελασσόνας που παρέλαβε το 
βρέφος.
Συγκλονιστικά και τα όσα ανέφερε σε 

δηλώσεις της η νεαρή εθελόντρια του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και νεαρή 
οδηγός Ελένη Γκανάτσιου, η οποία, βρέ-
θηκε αντιμέτωπη με το απίστευτο περι-
στατικό
Συγκεκριμένα, η νεαρή εθελόντρια του 
Περιφερειακού Τμήματος Ελασσόνας 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού οδη-
γούσε στην κεντρική οδό της Οικονό-
μου, λίγο μετά το 3ο δημοτικό σχολείο 
της περιοχής, μισή ώρα μετά τα μεσάνυ-
χτα της Τρίτης, όταν είδε ένα βρέφος να 
κινείται ολομόναχο στη μέση του δρό-
μου.
Σοκαρισμένη, σταμάτησε γρήγορα το 
όχημα της και φωνάζοντας για βοήθεια 
πήγε κοντά του, σώζοντάς το από βέβαιο 

θάνατο, καθώς πίσω 
από το όχημα της ακο-
λούθησε ένα φορτηγό. 
Λίγο αργότερα, έφτασε 
στο σημείο η αστυνο-
μία και μπήκε αίσ ιο 
τέλος σε αυτή την απί-
στευτη ιστορία, ενώ το 
άτυχο βρέφος, ηλικίας 
μόλις 13 μηνών, επέ-
σ τρεψε σ την οικογέ-

νειά του.
«Είμαι νέα οδηγός κι όσο σκέφτομαι, αν 
αντιδρούσα αλλιώς, Θεέ μου, θα το σκό-
τωνα» περιέγραψε η ίδια, μιλώντας στον 
τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Pressing 
90,1 και εξηγώντας ότι οδηγούσε πολύ 
σιγά, ενώ ανέφερε ότι αρχικά πέρασε 
το μωρό για... σακούλα ή για γάτα, που 
βρισκόταν στη μέση του δρόμου. «Μετά 
κατάλαβα ότι είναι ένα μωρό, φρέναρα 
τόσο πολύ, που νόμιζα ότι θα βγω από το 
γυαλί, τρέμω ακόμα» αφηγήθηκε, εξη-
γώντας πώς βγήκε από το αυτοκίνητο και 
πήρε αγκαλιά το παιδί, ενώ ειδοποίησε 
τις Αρχές, που έσπευσαν στο σημείο.
Τόνισε ακόμη ότι η μητέρα του παιδιού 
ειδοποιήθηκε από κάποιον γείτονα, που 
άκουσε τις φωνές της κοπέλας, ενώ ανέ-
φερε ότι η μητέρα στεκόταν στο σημείο, 
χωρίς να αντιδρά, σαν να βρισκόταν 
σε κατάσταση σοκ -«στον κόσμο της», 
όπως σημείωσε η νεαρή εθελόντρια στη 
συνέντευξή της.

Ελασσόνα: Στη μητέρα του 
επιστρέφει το βρέφος που 
βρέθηκε καταμεσής του δρόμου 
- Θα τους παρακολουθεί 
κοινωνικός λειτουργός
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Πώς αποτιμούν  διπλωματικές πηγές τη συμφωνία της Αθήνας με το Παρίσι - «Νέο περιβάλλον όσον 
αφορά στην προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της χώρας μας» υπογραμμίζουν

Η 
συμφωνία για την εγκα-
θίδρυση σ τρατηγ ικής 
ε ταιρικής σχέσης Ελ-
λάδας - Γαλλίας για τη 

συνεργασία στην άμυνα και την 
ασφάλεια δημιουργεί μοναδι-
κό πλαίσιο στρατηγικής σχέσης 
μεταξύ δύο εταίρων στην ΕΕ και 
συμμάχων στο ΝΑΤΟ, ενισχύει 
τους δεσμούς σε ζητήματα εξωτε-
ρικής πολιτικής, ενώ υπάρχει σα-
φής αναφορά στις αρχές που πρε-
σβεύει η Ελλάδα, όπως ο σεβα-
σμός στο Διεθνές Δίκαιο και συμ-
βατότητα με τη στρατηγική σχέση 
με τις ΗΠΑ, αναφέρουν διπλωμα-
τικές πηγές.
Ειδικότερα, σημειώνουν πως η 
συμφωνία για την εγκαθίδρυση 
σ τρατηγ ικής ε ταιρικής σχέσης 
για τη συνεργασία στην άμυνα 
και την ασφάλεια, η οποία υπο-
γράφηκε νωρίτερα σήμερα από 
τους υπουργούς Εξωτερικών 
Νίκο Δένδια και Εθνικής Άμυνας 
Νίκο Παναγιωτόπουλο, παρου-
σία του πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη, σηματοδοτεί τη 
δημιουργία στρατηγικής εταιρι-
κής σχέσης.
Οι ίδιες πηγές αναδεικνύουν ότι, 
αναμφισβήτητα, το σημαντικό-
τερο σημείο αποτελεί η ρήτρα 
αμοιβαίας συνδρομής σε περί-
πτωση ένοπλης επίθεσης εναντίον 
της επικράτειας ενός εκ των δύο 
συμβαλλομένων μερών, η οποία 
περιλαμβάνει και τη χρήση στρα-
τιωτικών μέσων (ένοπλης βίας), 
σύμφωνα με το άρθρο 51 του 
Χάρτη του ΟΗΕ, το οποίο αναφέ-
ρεται στο δικαίωμα στην αυτοά-
μυνα.
Πρόκειται, όπως επισημαίνουν, 
για την πρώτη φορά που τέτοια 
ρήτρα περιέχεται σε διμερή συμ-
φωνία της Ελλάδας με Ευρωπαίο 
εταίρο ή σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και 
βεβαίως δημιουργεί νέο περιβάλ-
λον όσον αφορά στην προστασία 

της εδαφικής ακεραιότητας και 
της κυριαρχίας της χώρας μας.
Σημειώνεται ότι αντίστοιχη ρήτρα 
υπάρχει στη συμφωνία που υπέ-
γραψε περίπου πριν από ένα 
χρόνο ο υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Δένδιας με τον ομόλογό του 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιρά-
των, σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαϊντ 
Αλ Ναχιάν (Abdullah bin Zayed Al 
Nahyan). Υπογραμμίζεται, επίσης, 
ότι η εν λόγω ρήτρα μπορεί να 
ενεργοποιηθεί, εάν τα δύο μέρη 
διαπιστώσουν ότι υπάρχει ένοπλη 
επίθεση εναντίον της επικράτειας 
ενός από αυτά και άρα δεν υπό-
κειται στους περιορισμούς που 
επιβάλει η συνθήκη της Ουάσι-

γκτον (ΝΑΤΟ) και η συνθήκη της 
Λισαβόνας (ΕΕ).
Επίσης, επισημαίνουν ότι, σε αντί-
θεση με το άρθρο 5 της συνθήκης 
της Ουάσινγκτον, το άρθρο 2 της 
συμφωνίας αφορά επίθεση ενα-
ντίον της επικράτειας μίας εκ των 
δύο χωρών, χωρίς γεωγραφικούς 
περιορισμούς, αλλά δεν αφορά 
στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν 
αναπτυχθεί εκτός επικράτειας. 
Περαιτέρω, γνωστοποιούν πως 
η εν λόγω συμφωνία βρισκόταν 
σε προχωρημένο στάδιο εδώ και 
αρκετούς μήνες, αλλά δεν είχε 
ολοκληρωθεί, για λόγους που δεν 
είναι άμεσα συνυφασμένοι με το 
κείμενό της.
Παράλληλα, αναφέρουν ότι με 
πρωτοβουλία του υπουργείου 
Εξωτερικών ενσωματώθηκε στο 

προοίμιο ρητή αναφορά σ τ ις 
κοινές αξίες και αρχές που διέ-
πουν τις δύο χώρες με σαφή ανα-
φορά στον σεβασμό του Διεθνούς 
Δικαίου,  συμπεριλαμβανομέ-
νης της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασ-
σας, αξίες που έχει επανειλημμένα 
τονίσει ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης και ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.
Επίσης, κάνουν γνωστό πως ορι-
σμένες σημαντικές λεπτομέρειες 
της εν λόγω συμφωνίας συζητή-
θηκαν κατά τη συνάντηση που 
είχε ο υπουργός Εξωτερικών με 
τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν-Ιβ Λε 
Ντριαν ( Jean-Yves Le Drian) στη 
Νέα Υόρκη την περασμένη εβδο-
μάδα σ το περιθώριο της 76ης 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Υπογραμμίζουν ακόμα πως η 
συμφωνία με ταξύ της Ελλάδας 
και της Γαλλίας περιέχει, πέρα από 
τη σ τρατηγ ική και σ τρατ ιωτική 
συνεργασία, ειδικό κεφάλαιο για 
τη στενή συνεργασία στην εξωτε-
ρική πολιτική, το οποίο προβλέ-
πει τακτικές επαφές μεταξύ των 
υπουργών Εξωτερικών των δύο 
χωρών, αλλά και τον συντονισμό εν 
γένει μεταξύ των δύο υπουργείων, 
τόσο σε διμερή όσο και σε πολυ-
μερή πλαίσια (ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ).
Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά 
σ την επιδίωξη εν ίσχυσης του 
ρόλου της Ευρώπης στον κόσμο. 
Η επιδίωξη αυτή θα γίνει, όπως 
διαβεβαιώνουν, λαμβάνον τας 
πάντα υπόψη τις στρατηγικές σχέ-
σεις με άλλους συμμάχους της 
Ελλάδας, αρχής γενομένης από τις 
ΗΠΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ίδιες διπλω-
ματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι 
ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
Δένδιας είχε ενημερώσει έγκαιρα 
την αμερικανική πλευρά για την 
επικείμενη υπογραφή της συμφω-
νίας αυτής.

Ελλάς - Γαλλία... στην πράξη συμμαχία: Τι 
σημαίνει η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής 
σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης 

Σάλος με τα σεξιστικά 
σχόλια του Κλάτενμπεργκ: 
«Οι γυναίκες πρέπει να 
διαλέξουν αν θα μείνουν 
έγκυες ή θα γίνουν 
διαιτητές» 

Σ
το μάτι του κυκλώνα βρίσκεται ο Άγγλος επικεφα-
λής της ΚΕΔ, μετά τη δημόσια τοποθέτηση του για 
τις γυναίκες διαιτητές. Συγκεκριμένα, καλεσμένος 
στη ραδιοφωνική εκπομπή «Breakfast show» του 

«talkSPORT», κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι το πο-
δόσφαιρο μένει στάσιμο συγκριτικά με τον υπόλοιπο ε-
παγγελματικό αθλητισμό, που αξιοποιεί όλο και περισσό-
τερο τις γυναίκες σε καίρια πόστα, δήλωσε:
«Το πρόβλημα με τις γυναίκες διαιτητές στο ποδόσφαιρο 
είναι ότι έχουν ένα δύσκολο μονοπάτι. Αν μείνουν έγκυες, 
αυτό τους υποχρεώνει να μείνουν εκτός για πολύ καιρό. 
Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να κάνουν μια επιλογή: Θέλουν 
να μείνουν έγκυες και να έχουν παιδιά ή θέλουν να γίνουν 
διαιτητές; Πρέπει επίσης να περάσουν τα τεστ φυσικής 
κατάστασης των ανδρών. Πολλές γυναίκες δυσκολεύονται 
με αυτό. Αν θες να είσαι στο παιχνίδι των ανδρών, πρέπει 
να πληροίς αυτές τις προϋποθέσεις.Αν περάσουν όλο αυτό 
και διαλέξουν τον σωστό δρόμο, πιστεύω ότι οι γυναίκες 
πρέπει να έχουν ρόλο στο παιχνίδι των ανδρών» .
Και συνέχισε: «Πρέπει να κάνεις θυσίες, έκανα μερικές 
μεγάλες θυσίες. Οι γυναίκες πρέπει να κάνουν αυτή τη 
θυσία. Πείτε, εάν φτάσουν σε ένα ορισμένο επίπεδο στη 
διαιτησία και θέλουν να φτάσουν σε αυτό το επόμενο επί-
πεδο, εάν μείνoυν έγκυες, μπορεί να τους κοστίσει δύο 
ή τρία χρόνια της ζωής τους. Μόλις χάσεις αυτά τα τρία 
χρόνια, κάποιος άλλος παίρνει τη θέση σου. Αν θέλεις να 
κάνεις μωρά, πρέπει να τα κάνεις νωρίς στην καριέρα σου.
Αν έχεις μωρό, είσαι εκτός για εννέα μήνες, τότε χρειάζο-
νται έξι μήνες για να αναρρώσεις και να περάσεις το τεστ 
φυσικής κατάστασης των ανδρών, που είναι πολύ απαι-
τητικό».
Όπως ήταν φυσικό, οι εν λόγω θέσεις του ξεσήκωσαν 
θύελλα αντιδράσεων, με γυναίκες και άνδρες από τον 
χώρο του αθλητισμού να του απαντούν.
Η δημοσιογράφος, Νάταλι Σόγερ, τόνισε: «Αναφέρθηκε σε 
αυτό σαν να είναι “πρόβλημα”. Δεν είναι πρόβλημα, είναι 
πρόκληση για τις γυναίκες. Φυσικά δεν είναι εύκολο, πρέ-
πει να αφαιρέσεις χρόνο από τη δουλειά και να επιστρέ-
ψεις στο γυμναστήριο σε κάθε επιλογή της ζωής σου. Πολ-
λές αθλήτριες επέστρεψαν μετά την εγκυμοσύνη. Η Σερένα 
Γουίλιαμς είναι μία από τις μεγαλύτερες τενίστριες όλων 
των εποχών. Η Άλεξ Μόργκαν έπαιξε στην Τότεναμ αφού 
απέκτησε παιδί. Τώρα επιστρέφει στην Αμερική. Υπάρ-
χουν πολλοί που έχουν επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο 
φυσικής κατάστασης, για να γίνουν το αστέρι του αθλη-
τισμού που θέλουν να είναι. Σίγουρα μπορείς να επιστρέ-
ψεις στα επίπεδα φυσικής κατάστασης».
Σε πιο έντονο ύφος η ανταποκρίτρια του «talkSPORT», 
Φέι Κάραδερς, δήλωσε: «Ουάου Μαρκ Κλάτενμπεργκ, 
σε ποια εποχή ζεις; “Η εγκυμοσύνη σου κοστίζει τα 2/3 
της ζωής σου”. Αυτός ακριβώς είναι ο τύπος αυτών των 
γελοίων δηλώσεων που μας κρατούν πίσω και κάνουν 
πολλές από εμάς να φοβούνται να μείνουν έγκυες».
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 Σύμφωνα με την Daily Mail 
το πλοιάριο των μεταναστών 
πήρε νερά και σώθηκε από το 
«Αριστοφάνης» της Capital Ship 
Management που πήγαινε στην 
Αίγυπτο.

Σ
την διάσωση πάνω από 150 προ-
σφύγων προέβη, σύμφωνα με δη-
μοσίευμα της Daily Mail, πλοίο 
που ανήκει σ την Capital Ship 

Management.
Το «Αριστοφάνης» είχε ξεκινήσει το δρο-
μολόγιό του από την Ιταλία για την Αίγυ-
πτο, όταν συνάντησε ένα ξύλινο πλοιάριο 

με περίπου 150 πρόσφυγες που βρισκό-
ταν στην θάλασσα για 4 μέρες.
Μάλιστα είχε ήδη αρχίσει να μπάζει νερά, 
με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η διά-
σωση όσων ήταν σε αυτό.
Το πλήρωμα του πλοίο ξεκίνησε αμέσως 
τις διαδικασίες για να τους ανεβάσουν, 
όμως παραλίγο να υπάρξει σοβαρό ατύ-
χημα.
Μία γυναίκα που είναι έγκυος έπεσε στην 
θάλασσα, αλλά ευτυχώς διασώθηκε όπως 
και όλοι όσοι ήταν μαζί της.
Μετά την ολοκλήρωση της διάσωσης, το 
«Αριστοφάνης» άλλαξε πορεία και κατευ-
θύνθηκε στα Χανιά για να αφήσει τους 
πρόσφυγες.

επικαιρότητα

Πλοίο του Βαγγέλη Μαρινάκη 
έσωσε πάνω από 150 πρόσφυγεςΠάιατ: Κρίσιμος ο ρόλος της 

Ελλάδας για την ενεργειακή 
ασφάλεια στην Ανατολική 
Ευρώπη

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα 
αναφέρθηκε στον ρόλο της 
χώρας μας ως περιφερειακού 
ενεργειακού κόμβου που 
εξυπηρετεί την ασφάλεια 
εφοδιασμού και τον περιορισμό 
της πολιτικής επιρροής της Ρωσίας 
στις χώρες της περιοχής

Τ
α ενεργειακά συμφέροντα της Ελ-
λάδας και των ΗΠΑ στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Ανατολικής Με-
σογείου και των Δυτικών Βαλκα-

νίων είναι περισσότερο ευθυγραμμισμέ-
να από ποτέ, επεσήμανε ο πρέσβης των 
ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, μιλώ-
ντας το απόγευμα στο 6ο Συμπόσιο Ε-
νεργειακής Μετάβασης.
Ο κ. Πάιατ αναφέρθηκε ειδικότερα στο 
ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού 
ενεργειακού κόμβου που εξυπηρετεί την 
ασφάλεια εφοδιασμού και τον περιορι-
σμό της πολιτικής επιρροής της Ρωσίας 
στις χώρες της περιοχής. «Ο ρόλος της 
Ελλάδας για την ενεργειακή ασφάλεια 
στην Ανατολική Ευρώπη είναι κρίσιμος», 
ανέφερε ο πρέσβης.
«Υπάρχει κίνδυνος έλλειψης φυσικού 
αερίου το χειμώνα καθώς οι παραδόσεις 
αερίου από τη Ρωσία είναι ανεξήγητα 
χαμηλές σε σχέση με προηγούμενα χρό-

νια. Η Ελλάδα αποτελεί μέρος της λύσης 
στο πρόβλημα με τον αγωγό ΤΑΡ και τον 
πλωτό σταθμό υγροποιημένου φυσικού 
αερίου στην Αλεξανδρούπολη», πρό-
σθεσε.
Ο κ. Πάιατ αναφέρθηκε, επίσης, στις 
αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα μας τονί-
ζοντας ότι η μονάδα φυσικού αερίου 
της Μυτιληναίος, καθώς και η μονάδα 
ηλεκτροπαραγωγής στην Αλεξανδρού-
πολη, στην οποία θα συμμετάσχει η 
Βόρεια Μακεδονία, θα κατασκευαστούν 
με τεχνολογία της General Electric.
Στο ίδιο συνέδριο η γενική γραμματέας 
του ΥΠΕΝ, Αλεξάνδρα Σδούκου αναφέρ-
θηκε στο πρόγραμμα ηλεκτρικών δια-
συνδέσεων των νησιών και μετασχημα-
τισμού τους σε «πράσινα» νησιά.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
του ΔΑΠΕΕΠ, Γιάννης Γιαρέντης υπο-
γράμμισε ότι με βάση τα διαθέσιμα στοι-
χεία μέσα στο 2022 θα προστεθούν νέες 
μονάδες ΑΠΕ, ισχύος 2000 μεγαβάτ, 
ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ 
Ανανεώσιμες, Κωνσταντίνος Μαύρος 
τόνισε ότι ο στόχος της εταιρείας για ισχύ 
500 μεγαβάτ ΑΠΕ θα επιτευχθεί το επό-
μενο δωδεκάμηνο. Ως το 2026 το «πρά-
σινο» παραγωγικό δυναμικό της ΔΕΗ θα 
φθάσει σε 4,8 γιγαβάτ με παραγωγή και 
στα Βαλκάνια.

Ενθουσιασμένος ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
με την αγορά των Belh@rra: 
«Έρχονται τα νέα ξύλινα τείχη» 

Ε
λάχιστα λεπτά μετά την ανακοίνω-
ση της αμυντικής συμφωνίας Ελ-
λάδας - Γαλλίας για τις 3+1 φρεγά-
τες Belh@rra,  ο αρχηγός του Γενι-

κού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Κωνστα-
ντίνος Φλώρος εξέφρασε τον ενθουσια-
σμό του για τη θωράκιση της χώρας.
«Υπέροχα Νέα! Στρατηγική Συμφωνία 
Ελλάδας- Γαλλίας. Κτίζουμε τις Ένοπλες 
Δυνάμεις του μέλλοντος. Μετά τις «Ριπές 
Ανέμου» (αναφερόμενος στα Rafale) έρχε-
ται το «Θεόρατο Κύμα». Τα νέα «Ξύλινα 
Τείχη» εν πλω για το Πολεμικό Ναυτικό 
μας! Όραμα-Οργάνωση-Υλοποίηση. 
Ο σχεδιασμός προχωρά «Μεθ’ Ορμής 
Ακαθέκτου». Και τα καλύτερα έρχονται... 
Ελλάς - Γαλλία Συμμαχία» έγραψε χαρα-
κτηριστικά. 

Τουρκία: «Μούδιασμα» στα 
πρώτα δημοσιεύματα για την α-
γορά φρεγατών Belh@rra
«Μουδιασμένα» προβάλλουν τα τουρ-
κικά ΜΜΕ, την είδηση της υπογραφής 
του αμυντικού συμφώνου Ελλάδας - Γαλ-
λίας, που αλλάζει τα δεδομένα στην Ανα-
τολική Μεσόγειο. Δεν λείπουν βέβαια και 
οι αναφορές, πως η συμφωνία στρέφε-
ται, σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται, κατά 
της Τουρκίας ή ειρωνικά σχόλια πως η 

Αθήνα παρέδωσε την άμυνα της χώρας 
στο Παρίσι.
Για «κοινή στρατιωτική δράση» Γαλλίας 
και Ελλάδας, κάνει λόγο η Akit, σχολιάζο-
ντας πως Παρίσι και Αθήνα προχώρησαν 
στη συμφωνία αυτή, επειδή «δεν ένιωθαν 
καλά με τη νόμιμη παρουσία της Τουρκίας 
στη Μεσόγειο».
«Η άμυνα της Ελλάδας ανατίθεται στη Γαλ-
λία» σχολιάζει η Takvim παρουσιάζοντας 
το περιεχόμενο της συμφωνίας και τις 
δηλώσεις Μητσοτάκη – Μακρόν.
«Υπογράφηκε αμυν τ ική συμφωνία 
μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας» γράφει η 
Gundem, σημειώνοντας πως προβλέπεται 
«αμοιβαία στρατιωτική βοήθεια σε περί-
πτωση επίθεσης από τρίτη χώρα».
Τη δήλωση του Μακρόν πως «η Ελλάδα 
θα αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη και 
φρεγάτες από τη Γαλλία» επισημαίνει η 
εφημερίδα Ahval, ενώ η Yeni ‐a‐ σχολιάζει 
πως «η Ελλάδα που έρχεται το τελευταίο 
διάστημα σ’ αντιπαράθεση με την Τουρ-
κία, αγόρασε φρεγάτες από την Γαλλία».
«Αμυντικό σύμφωνο μεταξύ Ελλάδας και 
Γαλλίας» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της 
Yeni Safak, που επισημαίνει τη δήλωση 
Μακρόν πως «η Γαλλία πολέμησε στο 
παρελθόν για την ελληνική ανεξαρτησία 
και θα συνεχίσει να το πράττει».
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επικαιρότητα

Κακούργημα οι εμπρησμοί, η 
ποινή φθάνει και τα 15 χρόνια 
κάθειρξη - Μόνη ποινή η ισόβια 
κάθειρξη για τα σεξουαλικά 
εγκλήματα και τα εγκλήματα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
των ανηλίκων - Σταματούν οι 
αποφυλακίσεις με βραχιολάκι για 
όσους έχουν καταδικαστεί για 
κακουργήματα - Τι προβλέπεται για 
την ενδοοικογενειακή βία και την 
αποπλάνηση ανηλίκων

Α
υστηροποιούνται οι ποινές για τα 
ειδεχθή εγκλήματα, τα σεξουαλι-
κά εγκλήματα (βιασμός, κ.λπ.) και 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ε-

λευθερίας των ανηλίκων και προβλέπεται 
πλέον ως μόνη ποινή η ισό-
βια κάθειρξη, ενώ το αδίκη-
μα του εμπρησμού των δα-
σών από το οποίο επέρχεται 
έστω και ένας θάνατος αν-
θρώπου επιφέρει ποινή ισο-
βίου καθείρξεως, σύμφωνα 
με τις αλλαγές που επέρχο-
νται στο νέο Ποινικό Κώδικα 
παρουσίασαν σήμερα ο υπουργός Δικαι-
οσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας και ο υφυ-
πουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο με το οποίο 
επέρχονται αλλαγές στο νέο Ποινικό 
Κώδικα, με ποινή ισόβιας κάθειρξης, χωρίς 
δυνατότητα άλλης εναλλακτικής ποινής, 
προβλέπεται για τα αδικήματα της εσχάτης 
προδοσίας, της ανθρωποκτονίας, του ομα-
δικού βιασμού, του θανατηφόρου βιασμού 
και της θανατηφόρας ληστείας. Σύμφωνα 
με τα σημερινά δεδομένα προβλεπόται και 
εναλλακτική ποινή ως 15 χρόνια κάθειρξη.
Παράλληλα, με ποινές κάθειρξης 15 ετών 
θα τιμωρούνται τα αδικήματα για όλα τα 
ειδεχθή εγκλήματα, τις βαριές σωματικές 
βλάβες και την πρόκληση αναπηριών ή 
παραμόρφωσης.
Ακόμη, για όσους διαπράττουν ιδιαζόντως 
ειδεχθή εγκλήματα ή ειδεχθή εγκλήματα ή 
βαριά εγκλήματα οι προϋποθέσεις αποφυ-
λάκισης αυξάνονται κατά 1/5. Έτσι, οι ισοβί-
τες θα μπορούν να αιτηθούν υφ΄ όρων από-
λυση τουλάχιστον με την συμπλήρωση 18 
ετών φυλάκησης.
Με τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα όσοι 

έχουν διαπράξει ειδεχθή ή βαριά εγκλή-
ματα μπορούν να αποφυλακιστούν (υφ’ 
όρον απόλυση) όταν εκτίσουν τα 2/5 της 
ποινής τους, υπό την προϋπόθεση ότι μέσα 
στα σωφρονιστικά καταστήματα προσφέ-
ρουν εργασία (πλασματική έκτιση της ποι-
νής). Η εργασία (μεροκάματα) μέσα στις 
φυλακές (στα μαγειριά, στα πλυντήρια, στα 
λογιστήρια, κ.λπ.) αποτελεί ευνοϊκό καθε-
στώς (ευεργετικός υπολογισμός ημερών 
κράτησης) για τον κρατούμενο. Και αυτό 
γιατί η μια ημέρα εργασίας στις φυλακές 
εκλαμβάνεται από 1/2 έως 2 ημέρες κράτη-
σης, ανάλογα σε ποίο χώρο του καταστήμα-
τος κράτησης εργάζεται. Εάν δεν προσφέ-
ρουν εργασία εντός των φυλακών τότε γεν-
νάται δικαίωμα υφ΄ όρων απόλυσης, όταν 
εκτίσουν τα 3/5 της ποινής τους.
Τώρα, ο πήχης για την υφ΄ όρων απόλυση 

θα αναβαίνει στα 4/5 έκτιση 
της ποινής εφόσον δεν εργά-
ζεται ο καταδικασθείς εντός 
των φυλακών, χωρίς να απο-
κλείεται να ανεβεί ακόμα ένα 
κλικ ο πήχης και ανάλογα θα 
ανέβει το όριο και στις περι-
πτώσεις εκείνες που υπάρ-
χει ευεργετικός υπολογισμός 

ημερών κράτησης. Την ίδια στιγμή καταρ-
γείται η απόλυση κρατούμενου με βαρχιο-
λάκι για τα βαριά αδικήματα.

Φιλοσοφία του νομοσχεδίου
Σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα, η φιλοσοφία του 
νομοσχεδίου είναι:
1. Αποκαθίστανται αστοχίες του νέου Ποι-
νικού Κώδικα που ψήφισε η προηγούμενη 
κυβέρνηση
2. Αναβαθμίζονται σε κακουργήματα μείζο-
νος ποινικής απαξίας παραδοσιακά αδική-
ματα που είχαν υποβαθμιστεί από την προ-
ηγούμενη κυβέρνηση
3. Αναπροσαρμόζεται το πλαίσιο των ποι-
νών, με τρόπο συνεκτικό και νομικά άρτιο, 
ενισχύοντας τόσο τον αναλογικό όσο και 
τον αποτρεπτικό χαρακτήρα των προβλεπό-
μενων κυρώσεων
4. Εκσυγχρονίζονται διατάξεις του Ποινι-
κού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικο-
νομίας και εναρμονίζονται με τις ευρωπα-
ϊκές συμβάσεις που ρυθμίζουν τα δικαιώ-
ματα προστασίας των ανηλίκων και ενη-
λίκων θυμάτων εγκληματικής δραστηριό-
τητας.

Αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα: Τέλος 
οι ποινές-«χάδια», μετά τα 18 χρόνια 
οι αποφυλακίσεις ισοβιτών

Συνάντηση Μητσοτάκη - 
Ελπιδοφόρου: «Το θέμα είναι 
λήξαν» λέει κυβερνητική πηγή 

Τ
ο θέμα είναι λήξαν»: Αυτό ήταν το 
σχόλιο ανώτατης κυβερνητικής πη-
γής μετά την ολοκλήρωση της συνά-
ντησης του πρωθυπουργού Κυριά-

κου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερι-
κής, Ελπιδοφόρο, στα γραφεία της Μόνιμης 
Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στα Ηνωμένα 
Έθνη.  Η συνάντηση ξεκίνησε στις 8 το βρά-
δυ ώρα Ελλάδα και ολοκληρώθηκε περίπου 
45 λεπτά αργότερα. 
Ανώτατη κυβερνητική πηγή μετά τη συνά-
ντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο 
ανέφερε: «Το θέμα είναι λήξαν. Αυτό που 
προέχει είναι η ενότητα του Ελληνισμού, η 
άρρηκτη σχέση της Ελλάδας με την Αρχιε-
πισκοπή Αμερικής και οι στενές σχέσεις της 
αρχιεπισκοπής με το ποίμνιό της».

Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Εί-
μαι πλήρως ευθυγραμμισμένος με 
την εθνική γραμμή
«Η κρίση φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι 
έχει ξεπεραστεί» δήλωσε ο Αρχιεπίσκο-
πος Αμερικής Ελπιδοφόρος, που προκά-
λεσε αντιδράσεις λόγω της παρουσίας του 
στα εγκαίνια του «Τουρκικού Σπιτιού» στη 
Νέα Υόρκη, μαζί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν και τον Ερσίν Τατάρ, κάτι που όπως είπε, 
οφείλεται σε «παρεξήγηση».
«Το αίμα νερό δεν γίνεται. Είμαι ευθυγραμμι-

σμένος πλήρως σ’ όλα τα εθνικά μας θέματα 
με το εθνικό μας κέντρο», δήλωσε ο Αρχι-
επίσκοπος Ελπιδοφόρος στον ΑΝΤ1, μετά 
τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη, στα γραφεία της Μόνι-
μης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Νέα 
Υόρκη.
Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε και στις 
αντιδράσεις που υπήρξαν στην ομογένεια, 
λέγοντας ότι το ανακοινωθέν του, το οποίο 
έγραψε προσωπικά, είχε σαφές ύφος. «Εξέ-
φρασα τη λύπη μου που στεναχώρησα τους 
αδελφούς μας του Κυπρίους και όλους τους 
Έλληνες, αλλά ασφαλώς δεν ήταν αυτή η 
πρόθεση μου να αναγνωρίσω το τουρκοκυ-
πριακό κράτος διότι και δεν το πιστεύω και 
δεν είναι στις αρμοδιότητες μου. Επομένως 
είμαι ευθυγραμμισμένος πλήρως σ’ όλα τα 
εθνικά μας θέματα με το εθνικό μας κέντρο 
όπως πάντοτε, όπως όλοι οι προκάτοχοι 
μου και είμαι έτοιμος για να συνδράμω στην 
προώθηση των εθνικών μας θεμάτων. Με 
ξάφνιασε η έκταση την οποία πήρε γι’ αυτό 
και εξέδωσα την ανακοίνωση και νομίζω ότι 
είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαι επίσης ευτυ-
χής αύριο (σήμερα) θα έχω την ευκαιρία να 
συναντήσω και τον πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδη και έτσι θα 
κλείσει ένας κύκλος που δεν θα έπρεπε να 
ανοίξει αυτής της παρεξήγησης», είπε.
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Το Οντάριο συνιστά στους 
ενήλικες 18 έως 24 ετών να 
κάνουν το εμβόλιο Pfizer 
COVID-19 αντί του Moderna λόγω 
του αυξημένου κινδύνου σπάνιων 
καρδιακών παθήσεων

Τ
ο Οντάριο συνιστά τώρα στους 
νεότερους ενήλικες να χορη-
γείται μόνο το εμβόλιο Pfizer 
λόγω της προφανούς αύξη-

σης της πιθανότητας εμφάνισης μιας 
σπάνιας καρδιακής πάθησης μετά τον 
εμβολιασμό με το Moderna.
Η νέα «προτιμησιακή σύσταση» γ ια 
την ηλικ ιακή ομάδα εκδόθηκε την 
Τε τάρτη με τά την ανασκόπηση των 
δεδομένων που δείχνουν υψηλότερο 
ποσοστό μυοκαρδίτιδας και περικαρ-
δίτιδας μεταξύ των νεότερων ενηλίκων 
που έλαβαν το εμβόλιο Moderna για 
τη δεύτερη δόση τους, ιδιαίτερα στους 
άνδρες.
Οι αξιωματούχοι λένε ότι περίπου ένας 
στους 5.000 άνδρες μεταξύ 18 και 24 
ετών έχει αναπτύξει την πάθηση μετά 
τη λήψη του Moderna για τη δεύτερη 
δόση του, σε σύγκριση με περίπου 
έναν στους 28.000 άνδρες που έλαβαν 
Pfizer.
Περίπου μία στις 17.000 γυναίκες που 
έλαβαν Moderna για τη δεύτερη δόση 
τους ανέπτυξαν επίσης μυοκαρδίτιδα ή 
περικαρδίτιδα.
«Ενώ κάνουμε αυτήν τη σύσταση, είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότ ι η μυο-

καρδίτ ιδα/περικαρδίτ ιδα παραμένει 
ένα σπάνιο ανεπιθύμητο συμβάν μετά 
τον εμβολιασμό, ακόμη και με ταξύ 
των ηλικιακών ομάδων με τα υψηλό-
τερα ποσοστά που παρατηρούνται», 
δήλωσε ο επικεφαλής ιατρικός σύμ-
βουλος υγείας Δρ. Kieran Moore κατά 
τη διάρκεια ενημέρωσης σχετ ικά με 
Τετάρτη απόγευμα.
«Η πλειοψηφία των αναφερόμενων 
περιστατικών ήταν ήπια με άτομα να 
αναρρώνουν γρήγορα κανον ικά με 
αν τ ιφλεγμονώδη φάρμακα, όπως η 
ιβουπροφαίνη».
Το Υπουργείο Υγείας λέει ότι τα άτομα 
μεταξύ 18 και 24 ετών θα εξακολου-
θούν να μπορούν να λάβουν το εμβό-
λιο Moderna με «ενημερωμένη συναί-
νεση», ωστόσο η προεπιλογή θα είναι 
τώρα η χορήγηση του Pfizer σε αυτήν 
την ηλικιακή ομάδα.
Μιλών τας σ το παρασκήν ιο κατά τη 
διάρκεια τε χν ικής ενημέρωσης την 
Τε τάρτη, αξιωματούχοι του υπουρ-
γείου δήλωσαν ότι έχουν υπάρξει λιγό-
τερες από 10 περιπτώσεις εισαγωγής 
ατόμων σε εντατική φροντίδα μετά από 
μυοκαρδίτ ιδα ή περικαρδίτ ιδα μετά 
τον εμβολιασμό και κανένα θάνατο.

Η Κίνα αποφυλάκισε δυο Καναδούς 
πολίτες αμέσως μετά την συμφωνία 
απελευθέρωσης της οικονομικής 
διευθύντριας της Huawei

Α
ναχώρησε για την Κίνα η Μενγκ Ουάν-
γκζου - Αφέθηκαν ελεύθεροι οι Μάικλ 
Κόβριγκ και Μάικλ Σπέιβορ
Δύο Καναδοί που φυλακίστηκαν στην 

Κίνα από το 2018 ήταν ελεύθεροι και επέστρε-
φαν στο σπίτι τους, ανακοίνωσε ο πρωθυπουρ-
γός του Καναδά Τζάστιν Τριντό το βράδυ της 
Παρασκευής. Οι Μάικλ Κόβριγκ και Μάικλ Σπέ-
ιβορ, οι καναδοί πολίτες που είχαν συλληφθεί 
και φυλακιστεί στην Κίνα από τα τέλη του 2018, 
αφέθηκαν ελεύθεροι και επιστρέφουν αεροπο-
ρικώς στην πατρίδα τους, λίγη ώρα μετά την επι-
βίβαση της οικονομικής διευθύντριας της κινεζι-
κής γιγαντιαίας εταιρείας των τηλεπικοινωνιών 
Huawei, της Μενγκ Ουάνγκζου, σε πτήση από 
το Βανκούβερ για τη Σεντζέν.
«Πριν από περίπου 12 λεπτά, το αεροσκάφος 
που μεταφέρει τους Μάικλ Κόβριγκ και Μάικλ 
Σπέιβορ εγκατέλειψε τον κινεζικό εναέριο χώρο 
και βρίσκεται εν πτήσει προς τον Καναδά», είπε 
ο κ. Τριντό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου 
που παραχώρησε εκτάκτως.
Νωρίτερα η οικονομική διευθύντρια της 

Huawei, η Μενγκ Ουάνγκζου, η οποία πέρασε 
σε κατ’ οίκον κράτηση στον Καναδά τα τελευταία 
σχεδόν τρία χρόνια, αναχώρησε για την Κίνα, 
αφού δικαστήριο αποφάσισε να μην εκδοθεί 
στις ΗΠΑ και να αφεθεί ελεύθερη, χάρη σε συμ-
φωνία που κλείστηκε με το αμερικανικό υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης.
Η κυρία Μενγκ, 49 ετών, κόρη του ιδρυτή της 
γιγαντιαίας κινεζικής εταιρείας του τομέα των 
τηλεπικοινωνιών, επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος 
με προορισμό τη Σεντζέν λίγη ώρα μετά την απε-
λευθέρωσή της χθες από τις αρχές του Καναδά 
βάσει των όρων της συμφωνίας με την οποία 
τερματίστηκε το τριετές δικαστικό και διπλωμα-
τικό σίριαλ στο οποίο ενεπλάκησαν το Πεκίνο, η 
Ουάσινγκτον και η Οτάβα. Την αναχώρησή της 
κατέγραψαν οι κάμερες καναδικών τηλεοπτικών 
δικτύων. Η Μενγκ Ουάνγκζου είχε συλληφθεί 
την 1η Δεκεμβρίου 2018 στο διεθνές αεροδρό-
μιο του Βανκούβερ κατόπιν αιτήματος της Ουά-
σινγκτον, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης των 
ΗΠΑ ήθελε να δικαστεί κυρίως για «τραπεζική 
απάτη».

Τρουντό: «Οι ομοσπονδιακοί 
υπάλληλοι πρέπει να είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι»

Ο 
πρωθυπουργός Τζάστιν 
Τρουντό δήλωσε ότι η δου-
λειά Νο. 1 της επανεκλεγμέ-
νης Φιλελεύθερης κυβέρ-

νησής του είναι να εφαρμόσει έναν 
κανόνα που απαιτεί από τους περισ-
σότερους επαγγελματίες ταξιδιώτες να 
είναι πλήρως εμβολιασμένοι κατά του 
COVID-19.
Οι Φιλε λεύθεροι ανακοίνωσαν γ ια 
πρώτη φορά το σχέδιο εν μέσω μιας 
αναζωπύρωσης του ιού, λίγες μέρες 
πριν ο Τρουν τό ξεκινήσει πρόωρες 
εκλογές τον περασμένο μήνα.
Χρησιμοποίησε την 
πολιτική εν μέρει ως 
αιτιολόγηση για την 
κλήση της ψηφοφο-
ρίας με δύο χρόνια 
ακόμη στην εντολή 
του, λέγοντας ότι οι 
Καναδοί έπρεπε να 
αποφασίσουν πώς 
θέλουν να δουν το 
τέρμα της πανδη-
μίας.
Κατά τη διάρκε ια 
της εκστρατείας, ο 
Trudeau χρησιμο-
ποιούσε συνήθως 
τ ις εν τολές εμβολίου ως έναν τρόπο 
αντίθεσης των Φιλελευθέρων με τους 
Συντηρητικούς, οι οποίοι αντιτάχθηκαν 
στον εξαναγκασμό των ανθρώπων για 
να εμβολιαστούν.
Μόλις εφαρμοστεί, ο κανόνας του εμβο-
λιασμού θα κάλυπτε την ομοσπονδιακή 
δημόσια διοίκηση, τους ταξιδιώτες σε 
ομοσπονδιακά ρυθμιζόμενες βιομηχα-
νίες, συμπεριλαμβανομένων των αερο-
πορικών εταιρειών, των τρένων και των 
κρουαζιερόπλοιων, καθώς και εργαζο-
μένους σε αυτούς τους τομείς.
Όταν ανακοινώθηκε, η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση είπε ότ ι η απαίτηση γ ια 
δημόσιους υπαλλήλους θα μπορούσε να 
ισχύει ήδη από τα τέλη Σεπτεμβρίου και 
να ξεκινήσει για υπαλλήλους σε ομο-
σπονδιακά ελεγχόμενους χώρους εργα-
σίας, καθώς και επαγγελματίες ταξιδιώ-

τες «το αργότερο μέχρι τα τέλη Οκτω-
βρίου».
Ούτε η Συμμαχία Δημόσιων Υπηρεσιών 
του Καναδά (PSAC), ένα από τα συνδι-
κάτα που εκπροσωπούν ομοσπονδια-
κούς υπαλλήλους, ούτε το Υπουργείο 
Οικονομικών του Καναδά έχουν διευ-
κρινίσει πότε ακριβώς θα τεθεί σε ισχύ 
η εντολή.
Μιλώντας την Τρίτη στη δεύτερη συνέ-
ντευξη Τύπου από την επανεκλογή του 
στις 20 Σεπτεμβρίου, ο Τρουντό είπε ότι 
η δημόσια υπηρεσία εργάζεται επί του 
θέματος με συνδικάτα.

«Θα έχουμε περισ-
σότερα να πούμε 
όταν κάνουμε την 
α ν α κο ί ν ω σ η  τ ι ς 
επόμενες εβδομά-
δες », είπε ο πρω-
θυπουργός/.
Ένα από τα μεγάλα 
ε ρ ω τ ή μ α τ α  π ο υ 
άφησε να παραμεί-
νει είναι τι θα συμ-
βεί σ τους δημόσι-
ους  υπα λ λ ή λους 
που δεν είναι πλή-
ρως εμβολιασμέ-
νοι και δεν έχουν 

έγκυρο ιατρικό λόγο για το γιατί. Κατά 
τη διάρκεια της εκστρατείας, ο Trudeau 
είπε ότι οι μη εμβολιασμένοι ομοσπον-
διακοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν 
«συνέπειες», αλλά δεν διευκρίνισε τι 
θα ήταν αυτές. Η προειδοποίησή του 
ώθησε το PSAC να πει ότι αντιτίθεται σε 
οποιονδήποτε εργαζόμενο να χάσει τη 
δουλειά του λόγω του εμβολιασμού του.
Δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί λεπτο-
μέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο η εντολή θα εφαρμοστεί στους 
εσωτερικούς ταξιδιώτες αεροπλάνων 
και τρένων. Το γραφείο του υπουργού 
Μεταφορών αναφέρει ότι η προθεσμία 
του τέλους Οκτωβρίου εξακολουθεί να 
ισχύει, με την κυβέρνηση να συζητά την 
πολιτική με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
τους διαπραγματευτικούς πράκτορες και 
εκείνους στον τομέα των μεταφορών.

καναδάς
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Ο
ικογένεια που πρόσφερε καταφύ-
γιο στον άλλοτε πληροφορικό της 
NSA και καταμηνυτή καταχρήσεων 
Έντουαρντ Σνόουντεν κατά τη διάρ-

κεια της φυγής του έφθασε στον Καναδά χθες 
Τρίτη, ανακοίνωσε η καναδική μη κυβερνητική 
οργάνωση For The Refugees («Για τους πρό-
σφυγες»), που ανέλαβε την αναδοχή της.
Οι Σουπούν Τιλίνα Κελάπατα και Ναντίκα Ντι-
λρουξί Νόνις, ηλικίας περίπου τριάντα ετών, 
και τα δυο παιδιά τους, 9 και 5 ετών, προ-
σγειώθηκαν χθες στο Τορόντο πριν μεταβούν 
στο Μόντρεαλ. Οι δύο νέοι μόνιμοι κάτοικοι 
Καναδά θα βρουν στην μητρόπολη του Κεμπέκ 
τη Φιλιππινέζα Βανέσα Ροντέλ και την κόρη της Κιάνα, που έφθασαν στον Καναδά το 2019 για 
τον ίδιο λόγο με υποστήριξη της ίδιας ΜΚΟ. Ο Σουπούν Τιλίνα Κελάπατα είναι ο πατέρας της 
Κιάνας. Το 2013, ο Έντουαρντ Σνόουντεν αποκάλυψε την ύπαρξη συστήματος παγκόσμιας 
παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου προτού φύγει από τις ΗΠΑ, κατα-
φεύγοντας αρχικά στο Χονγκ Κονγκ.
«Οι καναδικές αρχές έκαναν το σωστό υποδεχόμενες τους έξι από τους επτά φύλακες αγγέ-
λους του Έντουαρντ Σνόουντεν στον Καναδά κι αυτό που ζητάμε τώρα είναι να υποδεχθούν 
και το τελευταίο πρόσωπο προτού να είναι πολύ αργά», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δικη-
γόρος Μαρκ-Αντρέ Σεγκίν, ιδρυτής και πρόεδρος της ΜΚΟ του Μόντρεαλ.
Ο έβδομος και τελευταίος «φύλακας άγγελος», που πρόσφερε στέγη στον πιο καταζητούμενο 
άνθρωπο στον πλανήτη κατά τη διάρκεια της φυγής του, ο Ατζίτ Πουσπακουμάρα, βρίσκεται 
ακόμη στο Χονγκ Κονγκ, όπου «η ασφάλειά του διατρέχει κίνδυνο», σύμφωνα με την οργά-
νωση που ανέλαβε την αναδοχή των ανθρώπων από τη νότια Ασία από την αρχή της διαδικα-
σίας μετανάστευσής τους, πριν από περίπου πέντε χρόνια.
Η οργάνωση For The Refugees εκφράζει ικανοποίηση για την άφιξη στον Καναδά των «φυλά-
κων αγγέλων» του Έντουαρντ Σνόουντεν, αλλά απόγνωση για τη βραδύτητα της διαδικασίας.
«Οι αιτήσεις τους για να μεταναστεύσουν είχαν κατατεθεί όλες τον Ιανουάριο του 2017» και 
διαπιστώνεται «μεγάλη απόκλιση» στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, τόνισε.
Ομάδα υποστηρικτών επρόκειτο να συνοδεύσει την οικογένεια από τη Σρι Λάνκα στο 
Μόντρεαλ, όπου θα εγκατασταθεί σε διαμέρισμα που της διαθέτει η ΜΚΟ καταρχήν για 12 
μήνες.
Ο Έντουαρντ Σνόουντεν συνεχίζει να ζει εξόριστος στη Ρωσία. Οι αρχές των ΗΠΑ τον κατηγο-
ρούν για κατασκοπεία και κλοπή κρατικών μυστικών.

Άλλοι τέσσερις «φύλακες άγγελοι» 
του Έντουαρντ Σνόουντεν 
πρόσφυγες στον Καναδά

Τέλος καλό όλα καλά για τους 
39 μεταλλωρύχους που είχαν 
παγιδευτεί την Κυριακή

Κανένας από τους εργαζόμενους 
δεν έχει τραυματιστεί και όλοι είχαν  
πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό

Τ
ριάντα εννέα εργαζόμενοι σε με-
ταλλείο στον ανατολικό Καναδά εί-
χα παγιδευτεί για τρεις μέρες σε ε-
κατοντάδες μέτρα από την επιφά-

νεια από το μεσημέρι της Κυριακής εξαιτί-
ας του ότι αποκλείστηκε η πρόσβαση στη 
βασική έξοδο, όπως  ενημέρωσε ο όμιλος 
Vale, στον οποίο ανήκει η εγκατάσταση.
Κανένας από τους εργαζόμενους δεν έχει 
τραυματιστεί και όλοι είχαν  πρόσβαση 
σε τρόφιμα και νερό, τόνισε ο βραζιλιάνι-
κος όμιλος.
«Σωστικό συνεργείο έφθασε στους εργα-
ζόμενους και άρχισε να τους απομακρύ-
νει προς την κατεύθυνση δευτερεύου-
σας εξόδου, μέσω συστήματος σκαλο-
πατιών», εξήγησε σε 
ανακοίνωσή του.
«Κανένας δεν βρι-
σκόταν μέσα σ το 
βασ ικό  σ ύσ τ ημα 
μ ε τ α φ ο ρ ά ς  ό τ α ν 
σημειώθηκε το ατύ-
χ η μ α»,  ε ξ ή γ η σ ε 
μ ια  εκπρόσωπος 
της Βάλε στο Radio 
Canada. Διευκρί-
ν ισ ε  πω ς  τ μήμα 
βαρέος εξοπλισμού 
συγκρούσ τηκε με 
ανελκυστήρα.
«Αντιλαμβανόμαστε 
ότι η επιχείρηση διάσωσης θα χρειαστεί 
χρόνο και είμαστε ανακουφισμένοι που 
μάθαμε ότι κανένας εργαζόμενος δεν έχει 
τραυματιστεί», σημείωσε μέσω Twitter ο 
Νταγκ Φορντ, ο πρωθυπουργός του Οντά-
ριο, την επαρχία όπου βρίσκεται το μεταλ-
λείο.
Η δραστηριότητα στην εγκατάσταση 
Τότεν, στην περιοχή Σάντμπερι, έχει δια-
κοπεί από την Κυριακή κι ο όμιλος είπε ότι 
θα προχωρήσει σε αξιολόγηση της κατά-
στασης προτού ξαναρχίσει η παραγωγή.
Το συγκεκριμένο μεταλλείο είχε κλείσει το 
1972, όμως η Βάλε προχώρησε σε διάφο-
ρες εργασίες και το επαναλειτούργησε το 
2014. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξα-

μήνου του 2021, εξορύχτηκαν από αυτό 
3.600 τόνοι νικελίου.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Vale, 
Eduardo Bartolomeo, ευχαρίσ τησε 
την ομάδα διάσωσης για τις προσπά-
θειές τους και είπε ότι το να φέρουν τους 
ανθρακωρύχους με ασφάλεια στην επι-
φάνεια ήταν «κορυφαία προτεραιότητα».
«Αξίζουν τον βαθύ μας σεβασμό για την 
επιμονή και την ισχυρή τους θέληση», 
είπε σε δήλωσή του νωρίς το πρωί της 
Τετάρτης.
Περίπου 58 ανταποκριτές τόσο από την 
ομάδα διάσωσης του ορυχείου Vale όσο 
και από το Ontario Mine Rescue, ένα πρό-
γραμμα εκπαίδευσης και ασφάλειας, βοή-
θησαν στις προσπάθειες εξαγωγής. Η επι-
χείρηση διάσωσης διήρκεσε δυόμιση 
ημέρες.
Η διάσωση στο βόρειο ορυχείο του Οντά-

ριο ήταν μια «περίπλοκη 
κατάσταση», δήλωσε ο 
τοπικός πρόεδρος του 
συνδικάτου της United 
Stee l  Worker s  N ick 
Larochelle σε δήλωσή 
του.
Πολλά από τα μέλη της 
ομάδας διάσωσης έκα-
ναν τέσσερα ταξίδια ανά 
βάρδια, μεταφέροντας 
βαριά πακέτα προμη-
θειών για τους παγιδευ-
μένους ανθρακωρύχους. 
Τα μέλη της ομάδας διά-
σωσης και οι ανθρακω-

ρύχοι ελέγχθηκαν από το ιατρικό προσω-
πικό καθώς εμφανίστηκαν και θα υποβλη-
θούν ξανά σε έλεγχο τις επόμενες ημέ-
ρες. Το Sudbury, το οποίο έχει μακρά 
ιστορία εξόρυξης στον Καναδά και έχει 
«μερικά από τα καλύτερα συνεργεία διά-
σωσης σε ολόκληρο τον κόσμο - εργαζό-
μενους που εκπαιδεύονται εθελοντικά σε 
συνεχή βάση, σε περίπτωση που συμβεί 
κάτι τέτοιο», είπε ο Larochelle. « Η εξό-
ρυξη είναι πολύ πιο ασφαλής από ότι ήταν 
κάποτε. Αυτό το έργο χτίζει ολόκληρες 
κοινότητες του Βορρά, αλλά οι ανθρακω-
ρύχοι αναλαμβάνουν μεγάλο ρίσκο κάθε 
φορά που περνούν υπόγεια. Αυτό δεν 
πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ ».

Η νέα κυβέρνηση του Τζάστιν 
Τριντό θα ανακοινωθεί τον 
Οκτώβριο

Ο
πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν 
Τριντό, θα αποκαλύψει τη νέα κυβέρ-
νησή του τον Οκτώβριο και το κοινο-
βούλιο της χώρας θα επαναλάβει τις 

εργασίες του πριν από το τέλος του φθινοπώρου, 
μετά τη νίκη των Φιλελευθέρων την περασμένη 
εβδομάδα στις βουλευτικές εκλογές.
Όπως και το 2019, ο Τζάστιν Τριντό θα είναι επικεφαλής 
μιας κυβέρνησης μειοψηφίας, καθώς κανένα κόμμα δεν 
κατάφερε να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία 
στο κοινοβούλιο.
«Η κυβέρνηση θα ορκιστεί τον Οκτώβριο και η 
Βουλή θα επαναλάβει τις εργασίες της πριν από 
το τέλος του φθινοπώρου», δήλωσε σήμερα ο Τζάστιν Τριντό, ενώπιον δημοσιογράφων.
«Ζήτησα από την Κρίστια Φρίλαντ να συνεχίσει να υπηρετεί ως αντιπρόεδρος της κυβέρ-
νησης και υπουργός Οικονομικών και εκείνη το αποδέχθηκε», συμπλήρωσε ο ίδιος.
Σε αυτή την πρώτη συνέντευξη Τύπου μετά τις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου, ο Τζάστιν 
Τριντό επανέλαβε πως ο εμβολιασμός παραμένει προτεραιότητα της κυβέρνησής του, ανα-
φέροντας την υποχρέωση του εμβολιασμού για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, όπως 
και για τους επιβάτες που θέλουν να ταξιδέψουν με αεροπλάνο ή τρένο.
Αναφορικά με την επόμενη κυβέρνησή του, επιβεβαίωσε πως επιδιώκει την ισότητα και 
μια καλή «περιφερειακή» ισορροπία με ένα «εύρος ικανοτήτων και ποικιλομορφίας».
Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα που δημοσίευσε το Elections Canada, ο οργανι-
σμός που είναι υπεύθυνος για τις εκλογές, οι Φιλελεύθεροι του Τζάστιν Τριντό συγκέντρω-
σαν 159 από τις 338 έδρες του κοινοβουλίου έναντι 119 για το συντηρητικό κόμμα.

καναδάς
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Ο Ρώσος πολιτικός αναλυτής και ιδρυτής του 
κόμματος «Ευρασία» Αλεξάντερ Ντούγκιν, 
εκτιμά ότι αν η Τουρκία κάνει το πρώτο βήμα 
για την αναγνώριση της Κριμαίας η Ρωσία θα 
αναγνωρίσει την «ΤΔΒΚ»

Ε
άν η Τουρκία αναγνωρίσει την Κριμαία ως 
ρωσικό έδαφος, η Ρωσία θα αναγνωρίσει την 
τδβκ (ψευδοκράτος)» είπε ο Αλεξάντερ Ντού-
γκιν, Ρώσος πολιτικός αναλυτής, φιλόσοφος, 

ακαδημαϊκός και ιδρυτής του κόμματος «Ευρασία», 
που το 2003 μετασχηματίστηκε σε «Διεθνές Ευρα-
σιατικό Κίνημα», αναφερόμενος στο ψευδοκράτος.
Η τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα «Κίπρις ποστασί» 
αναφέρει ότι ο κ. Ντούγκιν έκανε αυτές τις δηλώσεις 
πριν από τη συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν σήμερα στο 
Σότσι. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ανέφερε 
ότι η συνάντηση έχει μεγάλη σημασία για τη διαμόρ-
φωση της κατάστασης στη Μέσης Ανατολής.
Πρόσθεσε ότι η «Γαλάζια Πατρίδα» θα είναι μεταξύ 
των θεμάτων που θα συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυ-
φής Ερντογάν – Πούτιν. «Ο Πούτιν παρακολουθεί 

προσεκτικά τη Γαλάζια Πατρίδα. Ο Ερντογάν θα 
πρέπει να εξηγήσει άμεσα τη σημασία της Γαλάζιας 
Πατρίδας στη Σύνοδο Κορυφής του Σότσι. Εάν εξη-
γήσει καλά τη θέση της τδβκ (ψευδοκράτος) σε αυτήν 
την ιδέα (στη Γαλάζια Πατρίδα) στον Πούτιν, αυτός 
μπορεί να το αποδεχτεί. Στον Πούτιν δεν αρέσει η 
διαπραγμάτευση, αλλά συμβολικές ανταλλαγές συμ-
βαίνουν. Εάν η Τουρκία αναγνωρίσει την Κριμαία ως 
ρωσικό έδαφος, η Ρωσία θα αναγνωρίζει επίσης την 
τδβκ».
Υποστήριξε επίσης ότι η Δύση καταρρέει και ότι βρι-
σκόμαστε στην αρχή ενός νέου κόσμου.
«Θα είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση. Μετά την 
ντροπιαστική αποχώρηση των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, 
στην πραγματικότητα εμφανίστηκε ένας πολυπολι-
κός κόσμος. Αυτός είναι άλλος κόσμος τώρα. […] Δεν 
υπάρχει πλέον κάτι σαν δυτικό στρατόπεδο, σοσιαλι-
στικό στρατόπεδο εδώ. Τώρα υπάρχουν ανεξάρτητα 
κράτη. Ο Πούτιν και ο Ερντογάν εκπροσωπούν αυτά 
τα ανεξάρτητα κράτη και το σχήμα της Μέσης Ανατο-
λής εξαρτάται από αυτούς τους δύο ηγέτες. Πώς θα 
διαμορφωθεί η Μέση Ανατολή; Εξαρτάται απόλυτα 
από αυτούς τώρα», είπε ο κ. Ντούγκιν.

Σενάριο για αναγνώριση του 
ψευδοκράτους από τη Ρωσία ως 
αντάλλαγμα για την Κριμαία

Κυπριακό: Υπαναχώρησε ο Τατάρ για τον 
διορισμό Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ
Η Λευκωσία ζητά να υλοποιηθεί η 
συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά την 
άτυπη τριμερή στη Νέα Υόρκη – Αν και 
ο Τατάρ αρχικά έφερε ενστάσεις, εν 
τέλει αποδέχθηκε τον διορισμό ειδικού 
απεσταλμένου

Η 
Λευκωσία διαμηνύει πως αναμένει υλο-
ποίηση της συμφωνίας για διορισμό ειδι-
κού απεσταλμένου του ΓΓ των Ηνωμένων 
Εθνών για το Κυπριακό, που, όπως ση-

μειώνει, υπήρξε κατά την άτυπη τριμερή συνάντη-
ση στη Νέα Υόρκη, είτε εκδοθεί είτε δεν εκδοθεί α-
νακοίνωση από τα Ηνωμένα Έθνη για το θέμα αυτό.
Ο Κύπριος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Μάριος 
Πελεκάνος, δήλωσε πως στο γεύμα του ΓΓ του ΟΗΕ, 
Αντόνιο Γκουτέρες, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, και τον Τουρ-
κοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, τη Δευτέρα, στη 
Νέα Υόρκη, ο κ. Γκουτέρες είχε πει ότι θα διορίσει 

ειδικό απεσταλμένο και εξήγησε και τους λόγους 
γιατί να διοριστεί ειδικός απεσταλμένος, που ουσι-
αστικά σχετίζονται με το γεγονός ότι στα θέματα 
που συζητούνται στο Συμβούλιο Ασφαλείας πρέ-
πει αυτό να έχει λόγο.
Ο κ. Πελεκάνος σημείωσε πως «παρόλο που ο κ. 
Τατάρ αρχικά έφερε ενστάσεις στον διορισμό ειδι-
κού απεσταλμένου, στην εξέλιξη της συζήτησης 
αποδέχθηκε τον διορισμό, υπήρξε κατάληξη και 
συμφωνήθηκε να διοριστεί ειδικός απεσταλμέ-
νος».
«Εμείς αναμένουμε να υλοποιηθεί αυτό που συμ-
φωνήθηκε στο γεύμα», τόνισε ο κ. Πελεκάνος, 
σημειώνοντας πως φαίνεται ότι μετά το γεύμα 
υπήρξε υπαναχώρηση της τουρκοκυπριακής πλευ-
ράς από τα συμφωνηθέντα.
Εμείς λέμε, πρόσθεσε ο Εκπρόσωπος, πως, είτε 
εκδοθεί είτε όχι ανακοίνωση από τα Ηνωμένα 
Έθνη, «εμείς αναμένουμε να προχωρήσει ο ΓΓ με 
τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου, όπως είχε 
συμφωνηθεί στο γεύμα».

Σ
τους στόχους της Κύπρου στο πλαίσιο της μείωσης ρύπων στις 
μεταφορές, περιλαμβανομένης της αύξησης των νέων εγγραφών 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο 25% του συνόλου μέχρι το 2030 
και της εγκατάστασης 1.000 σημείων επαναφόρτισης μέχρι το 

2026, αναφέρθηκε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
Γιάννης Καρούσος.
Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, ο κ. Καρούσος μιλούσε σε 
παρέμβασή του στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών και Ενέρ-
γειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στη Σλοβενία από τις 21 μέχρι 
23 Σεπτεμβρίου 2021, το οποίο συζήτησε τη νέα δέσμη προτάσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Fit for 55», που αποσκοπεί στη μείωση των 
ρυπογόνων εκπομπών κατά 55% μέχρι το 2030. Λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για το 25% των εκπομπών, ανα-
μένεται η ουσιαστική συνεισφορά του τομέα για επίτευξη των στόχων 
που έχουν τεθεί.
Ο Υπουργός σε παρέμβασή του ενημέρωσε τους ομολόγους του για το 
φιλόδοξο, όπως αναφέρεται, πλαίσιο πολιτικής που έχει υιοθετηθεί 
στην Κύπρο για προώθηση της ηλεκτροκίνησης. 
«Έχουμε θέσει ως εθνικό στόχο για το 2030, να έχουμε τουλάχιστον 25% 
νέες εγγραφές ηλεκτρικών οχημάτων στο σύνολο του έτους. Ο αριθμός 
αυτός θα αυξάνεται κατά 50% σε ετήσια βάση» ανέφερε ο Υπουργός 
Μεταφορών.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την ανάπτυξη των υποδομών επα-
ναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ο κ. Καρούσος ανέλυσε την ολοκλη-
ρωμένη πολιτική της Κύπρου που περιλαμβάνει τους στρατηγικούς στό-
χους, την ανάπτυξη του απαραίτητου νομικού πλαισίου καθώς και άλλα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν, όπως κίνητρα και σύστημα παρακολού-
θησης για την επίτευξη των στόχων, λαμβάνοντας υπόψη επίσης και την 
ανάγκη συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Ο κ. Καρούσος εξήγησε επίσης ότι «εκτός από τα σημεία επαναφόρτι-
σης σε κατοικίες, στην Κύπρο θα έχουμε περισσότερα από 1.000 σημεία 
επαναφόρτισης έως το 2026 σε κυβερνητικά κτίρια, επιχειρήσεις, νοσο-
κομεία, αυτοκινητόδρομους, δημόσιους χώρους στάθμευσης, εστια-
τόρια, ξενοδοχεία και άλλα μέρη». Επιπλέον, είπε, «θα γίνει χρήση του 
εκτεταμένου δικτύου πρατηρίων καυσίμων που διαθέτουμε στην Κύπρο 
και αυτήν τη στιγμή κάνουμε τις απαραίτητες κανονιστικές προσαρμογές, 
ώστε να επιτρέψουμε στους σταθμούς αυτούς να εγκαταστήσουν σημεία 
επαναφόρτισης χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».
Σε άλλη παρέμβασή του ο κ. Καρούσος, ανέφερε ότι στην Κύπρο εξε-
τάζουμε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στους αυτοκινητο-
δρόμους ως πηγή παραγωγής ενέργειας και σε συνεργασία με ακαδη-
μαϊκά ιδρύματα στην Κύπρο θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο, αυτά τα 
πάνελ να έχουν διπλό σκοπό και να λειτουργούν ως φράγματα θορύβου. 
«Μπορούμε και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις εκατοντάδες χιλιάδες 
χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων στην ΕΕ ως πηγή παραγωγής ενέργειας» 
σημείωσε ο κ. Καρούσος.
Εξάλλου, σε συζήτηση για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του Διευ-
ρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), εν όψει της επικείμενης ανα-
θεώρησης του σχετικού κανονισμού, που στοχεύει στη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις μεταφορές κατά 90% μέχρι το 
2050 , ο κ. Καρούσος επεσήμανε ότι η καθορισμένη προθεσμία για την 
ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ έως το 2030 είναι φιλό-
δοξη. 

Καρούσος: Στόχος της Κύπρου να 
φτάσει το 25% των πωλήσεων 
σε ηλεκτρικά οχήματα και 1000 
σταθμούς φόρτισης 
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Δεν αναμένεται η έκδοση 
ανακοινωθέντος από τα 
Ηνωμένα Έθνη, τα αμέσως 
επόμενα εικοσι-τετράωρα, 
για τα επόμενα βήματα στο 
Κυπριακό.

Μ
ιλώντας στο Τρίτο 
του ΡΙΚ, ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος 
Χριστοδουλίδης ξε-

καθάρισε ότι τις προσεχείς εβδο-
μάδες, τα Ηνωμένα Έθνη θα επι-
χειρήσουν κύκλο επαφών με τα 
δύο μέρη, προκειμένου να διαφα-
νεί κατά πόσον μπορούν να απο-
τυπωθούν σε ανακοίνωση τα όσα 
συμφωνήθηκαν κατά την τριμερή, 
στη Νέα Υόρκη.
Αναφερόμενος στην εμπλοκή που 
προέκυψε, ο κύριος Χριστοδουλί-
δης σημείωσε ότι ο Γενικός Γραμ-
ματέας του ΟΗΕ, στην κατ’ ιδίαν 
συνάντηση που είχαν, ενημέρωσε 
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι 
επιθυμία του είναι ο διορισμός 
ειδικού απεσταλμένου. Του εξή-
γησε, μάλιστα, ότι τα μέλη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν την 
ισχυρή θέση πως για θέματα της 
ημερήσιας διάταξης όπως είναι το 
Κυπριακό, θα πρέπει να διορίζε-
ται ειδικός, και όχι προσωπικός 
απεσταλμένος.
Ο υπουργός Εξωτερικών ανέ-
φερε, ακόμη, πως κατά την τρι-
μερή συνάντηση, ο Αντόνιο Γκου-
τέρες ενημέρωσε για την πρό-
θεσή του. Είπε ότι υπήρξε αντί-
δραση από πλευράς Τατάρ ο 
οποίος ζήτησε διορισμό προσω-
πικού απεσταλμένου, ωστόσο, 
μετά τις διευκρινίσεις που δόθη-
καν αποδέχθηκε την πρόταση του 
Γενικού Γραμματέα.
Μετά το πέρας της τριμερούς 
συνάντησης, ο Ερσίν Τατάρ, κατό-
πιν συνεννόησης με την Τουρκία, 
άλλαξε άποψη, με αποτέλεσμα το 

προσχέδιο των Ηνωμένων Εθνών 
να μείνει στο συρτάρι.
Ο υπουργός Εξωτερικών υπο-
γράμμισε ότι η αλλαγή στάσης 
από τουρκικής πλευράς, οφείλε-
ται στο γεγονός ότι ένας ειδικός 
απεσταλμένος θα είναι υπόλο-
γος στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το 
οποίο έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα 
ως προς τη μορφή της λύσης του 
Κυπριακού, που δεν συνάδει με 
τις επιδιώξεις της Άγκυρας.

Η Λευκωσία χαιρετίζει την 
παράταση από ΗΠΑ της 
προσωρινής άρσης των α-
παγορεύσεων στην πώλη-
ση όπλων προς Κυπριακή 
Δημοκρατία
Η Λευκωσία, δια 
του Υπουργού Εξω-
τερικών Νίκου Χρι-
στοδουλίδη και του 
Υπουργού Άμυ-
νας Χαράλαμπου 
Πετρίδη χαιρέτισε 
την απόφαση της 
Ουάσινγκτον για 
παράταση για άλλο 
ένα χρόνο της άρσης του εμπάρ-
γκο πώλησης αμερικανικών μη 
φονικών όπλων προς την Κυπρι-
ακή Δημοκρατία.
Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α  τ ο  S t a t e 
Depar tment παρέ τε ινε την 
Πέμπτη την περίοδο της προσω-
ρινής τροποποίησης των Διεθνών 
Κανονισμών για την Κυκλοφο-
ρία Όπλων, της λεγόμενης ITAR 
( International Traffic in Arms 
Regulations)  για να καταστεί 
δυνατή η προσωρινή άρση των 
απαγορεύσεων στις εξαγωγές, 
επανεξαγωγές, μεταθέσεις και 
προσωρινές εισαγωγές μη θανα-
τηφόρων αμυντικών ειδών και 
αμυντικών υπηρεσιών που προο-
ρίζονται για την Κυπριακή Δημο-
κρατία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 
2022, εκτός εάν υπάρξει τροπο-

ποίηση.
«Η σημερινή απόφαση για την 
ανανέωση της μερικής απαλλα-
γής από τους περιορισμούς του 
ITAR για άλλο ένα οικονομικό έτος 
αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή 
κατεύθυνση προς την πλήρη άρση 
των περιορισμών, αντικατοπτρί-
ζοντας την αυξανόμενη γεωστρα-
τηγική σημασία των σχέσεων 
ΗΠΑ- Κύπρου» ανέφερε σε ανάρ-
τησή του στο  twitter o ΥΠΕΞ.
Ο ΥΠΑΜ έγραψε πως χαιρετί-
ζει την ανακοίνωση των ΗΠΑ για 
ανανέωση της μερικής άρσης 
των περιορισμών για αγορά μη 
φονικού στρατιωτικού εξοπλι-
σμού. «Με σταθερά βήματα ΚΔ- 
ΗΠΑ οικοδομούν σχέση συνερ-

γασίας σε θέματα 
άμυνας και ασφά-
λειας. Συνεχίζουμε 
με στόχο την εμβά-
θυνση & επέκταση 
της συνεργασίας 
μας», ανέφερε.
Το εμπάργκο είχε 
επιβληθε ί  σ την 
Κύπρο από τις ΗΠΑ 

το 1987.

Ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης ενημερώνει το Εθνικό 
Συμβούλιο στις 11 Οκτω-
βρίου
Σύνοδο του Εθνικού Συμβου-
λίου για τις 10.30 της 11ης Οκτω-
βρίου, συγκάλεσε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστα-
σιάδης, προκειμένου να ενημε-
ρώσει τους αρχηγούς των πολι-
τικών κομμάτων για τις εξελίξεις 
στο Κυπριακό, όπως δήλωσε στο 
ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσω-
πος, Μάριος Πελεκάνος.
Ερωτηθείς αν ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας σκοπεύει να συγκα-
λέσει συνεδρία του Εθνικού Συμ-
βουλίου μετά την επιστροφή του 
από τη Νέα Υόρκη, την άτυπη τρι-

μερή, που πραγματοποιήθηκε 
εκεί και τις επαφές γενικότερα 
που είχε κατά την παραμονή του 
στην αμερικανική μεγαλούπολη, 
ο κ. Πελεκάνος είπε πως ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης έχει συγκα-
λέσει συνεδρία του Εθνικού Συμ-
βουλίου για τις 10.30 της Δευτέ-
ρας, 11 Οκτωβρίου.
Ανέφερε πως κατά τη συνεδρία, ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης θα προ-
βεί σε ενημέρωση για τις εξελίξεις 
στο Κυπριακό που έχουν προκύ-
ψει μετά από την προηγούμενη 
συνεδρία του Εθνικού Συμβου-
λίου και θα ακούσει τις απόψεις 
των αρχηγών των πολιτικών κομ-
μάτων.
Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας θα μεταβεί την 
ερχόμενη εβδομάδα στη Σλο-
βενία όπου θα συμμετάσχει στη 
Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών 
Βαλκανίων, η οποία θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που 
δόθηκε από την ΕΕ, “στη σύνοδο 
κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκα-
νίων, που θα γίνει στο Brdo pri 
Kranju, υπό την αιγίδα της Σλο-
βενικής Προεδρίας της ΕΕ, θα 
λάβουν μέρος ηγέτες από τα 
κράτη μέλη της ΕΕ και την Αλβα-
νία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη 
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδο-
νίας και το Κόσοβο”.
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ θα προ-
εδρεύσει της Συνόδου Κορυφής. 
Την ΕΕ θα εκπροσωπήσουν τόσο 
ο κ. Μισέλ όσο και η Πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν.
Στις 5 Οκτωβρίου, την παραμονή 
δηλαδή της Συνόδου Κορυφής, οι 
ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να παρα-
καθίσουν σε ανεπίσημο δείπνο 
εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου.

Πραγματοποιείται την Παρα-
σκευή, 1η Οκτωβρίου 2021, 
η καθιερωμένη στρατιωτική 
παρέλαση, στο πλαίσιο των εορ-
τασμών της 61ης επετείου από 
την ανακήρυξη της Ανεξαρτη-
σίας της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας. Στη φετινή στρατιωτική 
παρέλαση, σε αντίθεση με την 
περσινή παρέλαση, επιτρέπεται 
η παρουσία κοινού, σύμφωνα 
με σχετικές οδηγίες του Υπουρ-
γείου Υγείας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Υπουργείου Άμυνας, το χαιρε-
τισμό της παρέλασης, η οποία 
θα ξεκινήσει στις 11 π.μ επί της 
λεωφόρου Ιωσήφ Χ’’ Ιωσήφ και 
θα συμμετάσχουν μηχανοκίνητα 
και πεζοπόρα τμήματα καθώς 
και πτητικά μέσα της Εθνικής 
Φρουράς, θα δεχθούν ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης, πλαισιωμένος 
από τον Υπουργό Άμυνας Χαρά-
λαμπο Πετρίδη και τον Αρχηγό 
της Εθνικής Φρουράς Αντιστρά-
τηγο Δημόκριτο Ζερβάκη.
Η ελληνική Κυβέρνηση θα 
εκπροσωπηθε ί  από τον 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο 
Παναγιωτόπουλο ο οποίος θα 
συνοδεύεται από τον Αρχηγό 
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 
Άμυνας Στρατηγό Κωνσταντίνο 
Φλώρο. Τη στρατιωτική παρέ-
λαση θα παρακολουθήσουν 
επίσης Πρέσβεις και Aκόλουθοι 
Άμυνας ξένων χωρών.
Πριν από την έναρξη της παρέ-
λασης, θα πραγματοποιηθεί η 
επίσημη υποδοχή του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας και στη 
συνέχεια θα γίνει η έπαρση 
σημαίας, η ανάκρουση  του 
Εθνικού Ύμνου και η ρίψη 21 
χαιρετιστήριων κανονιοβολι-
σμών.
Όπως αναφέρει στην ανακοί-
νωση το ΥΠΑΜ, στη φετινή 
στρατιωτική παρέλαση επιτρέ-
πεται η παρουσία κοινού, σύμ-
φωνα με σχετικές οδηγίες του 
Υπουργείου Υγείας, με απαραί-
τητη προϋπόθεση την κατοχή 
safe pass και την χρήση προστα-
τευτικής μάσκας.

Την Παρασκευή 
1η Οκτωβρίου 
η στρατιωτική 
παρέλαση με την 
παρουσία κοινού 

ΥΠΕΞ: Νέα προσπάθεια ΟΗΕ για έκδοση 
ανακοίνωσης για τα συμφωνηθέντα στην τριμερή
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διεθνή νέα

Είναι η πρώτη φορά που η 
σύσταση, η οποία γίνεται 
σταθερά από το 1984, παίρνει 
την μορφή απόφασης που ασκεί 
πίεση και δίνει στο ζήτημα 
διακυβερνητικό χαρακτήρα 
-  Μενδώνη: Σημαντική εξέλιξη 
στην καθ’ όλα νόμιμη διεκδίκηση 
της χώρας μας

Α
πόφαση με την οποία καλεί ε-
πιτακτικά τη βρετανική πλευ-
ρά να αναθεωρήσει τη στάση 
της σχετικά με την επιστροφή 

των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελ-
λάδα, που, όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρεται, τα διεκδικεί νόμιμα, εξέδωσε η 
UNESCO μετά την ολοκλήρωση της 22ης 
Συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτρο-
πής. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που 
ψηφίζει ομόφωνα ένα σχετικό κείμενο 
με την μορφή απόφασης η οποία αφορά 
συγκεκριμένα στην ξεκάθαρη στήριξη 
του αγώνα της ελληνικής πλευρά για τον 
επαναπατρισμό των Γλυπτών.
Το συγκεκριμένο ζήτημα εντάσσεται 
σταθερά στην ατζέντα 
της UNESCO ως σύσταση 
από το  198 4,  ό ταν 
τέθηκε για πρώτη φορά 
από τη Μελίνα Μερ-
κούρη. Δεν είχε ωστόσο 
υπάρξει στο παρελθόν 
απόφαση της Διακυβερ-
νητικής Επιτροπής που 
να εν τοπίζει αυστηρά 
στο συγκεκριμένο θέμα 
το οποίο θέτει πλέον ως διακυβερνη-
τικό και να καλεί το Ηνωμένο Βασί-
λειο να αναθεωρήσει εκφράζοντας, με 
αυτόν τον τρόπο, την δυσαρέσκειά της 
για το γεγονός ότι η επίλυση του ζητή-
ματος εκκρεμεί εδώ και τόσα χρόνια.
Παράλληλα, στο κείμενο της απόφασης 
εκφράζεται η ανησυχία της Επιτροπής 
για το γεγονός ότι η Duveen Gallery, στο 
Βρετανικό Μουσείο, όπου εκτίθενται 
τα Γλυπτά του Παρθενώνα, είναι κλει-
στή για το κοινό, εξαιτίας των επιβεβλη-
μένων εργασιών αποκατάστασης των 
φθορών της.
«Στην 22η Σύνοδο, η οποία ολοκληρώ-
θηκε, χθες το βράδυ, η Ελλάδα πέτυχε 

παράλληλα με την έκδοση της Σύστα-
σης -στην οποία γίνεται αναφορά στις 
κακές συνθήκες έκθεσης των Γλυπτών 
στο Βρετανικό Μουσείο- την έκδοση, 
για πρώτη φορά, Απόφασης της Δια-
κυβερνητικής Επιτροπής που αφορά 
ειδικά στο θέμα της επιστροφής των 
Παρθενωνείων Γλυπτών. Η Επιτροπή 
καλεί επιτακτικά το Ηνωμένο Βασίλειο 
να αναθεωρήσει την στάση του και να 
συνομιλήσει με την Ελλάδα, αναγνω-
ρίζοντας ότι το θέμα έχει διακυβερνη-
τικό χαρακτήρα -σε αντίθεση με τα όσα 
υποστηρίζει η βρετανική πλευρά ότι η 
υπόθεση αφορά στο Βρετανικό Μου-
σείο- και κυρίως ότι η Ελλάδα διεκδι-
κεί δικαίως και νομίμως την Επιστροφή 
των Γλυπτών στη γενέθλια γη. Και τα 
δύο κείμενα, της Σύστασης και της Από-
φασης, αποτελούν μια ιδιαίτερα σημα-
ντική εξέλιξη στην καθ‐ όλα νόμιμη 
διεκδίκηση της χώρας μας» δήλωσε η 
Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Λίνα Μενδώνη και πρόσθεσε: «Θέλω να 
ευχαριστήσω από καρδιάς τα μέλη της 
ελληνικής αντιπροσωπείας, όπως και 
της Μόνιμης Αντιπροσωπείας μας στην 

UNESCO, που με ιδιαί-
τ ερη αφοσ ίωση σ τον 
στόχο της οριστικής επι-
στροφής των Γλυπτών, 
ε ργά σ τ η κα ν  σ υ σ τ η -
ματικά και πέτυχαν το 
συγκεκριμένο εξαιρετικά 
θετικό αποτέλεσμα».
Να θυμίσουμε πως πέρσι 
τον Σεπτέμβριο το Βρετα-
νικό Μουσείο είχε δηλώ-

σει επισήμως πως δεν σκοπεύει να επι-
στρέψει τα Μάρμαρα του Παρθενώνα 
στην Ελλάδα μετά και την προειδοποίηση 
του Βρετανού υπουργού Πολιτισμού  Όλι-
βερ Ντόουτεν ότι μπορεί να διακοπεί η 
κρατική χρηματοδότηση που λαμβάνει: 
«Το Βρετανικό Μουσείο δεν έχει καμία 
πρόθεση να αφαιρέσει από τις προθή-
κες αντικείμενα για τα οποία υπάρχει δια-
μάχη. Αντίθετα θα προσπαθήσει να τα 
βάλει σε καλύτερο πλαίσιο ή να τα ερμη-
νεύσει εκ νέου με τρόπο που θα επιτρέψει 
στο κοινό να ενημερωθεί για την ολότητά 
τους» ήταν η απάντηση που έδωσε η διοί-
κηση του Βρετανικού Μουσείου επί του 
θέματος.

Τ
εράστιες ανατροπές στις ζωές όλων 
των ανθρώπων, αλλά κυρίως των η-
λικιωμένων, έφερε η πανδημία του 
κορωνοϊού, με κυριότερη την πα-

ραμέληση των τακτικών ιατρικών εξετάσε-
ων και της θεραπείας των χρονίων παθή-
σεων τους.
Ο φόβος και το άγχος για τη μετάδοση του 
ιού και ο εγκλεισμός λόγω των περιοριστι-
κών μέτρων απέτρεψαν μεγάλο ποσοστό 
του πληθυσμού και ιδιαίτερα των ηλικι-
ωμένων να έχουν την απαραίτητη επαφή 
με τον θεράποντα ιατρό και τον συστημα-
τικό ιατρικό έλεγχο. Εγκατέλειψαν τον προ-
συμπτωματικό έλεγχο για τις κυριότερες 
παθήσεις όπως είναι η χρόνια αποφρα-
κτική πνευμονοπάθεια, η νεφρική ανεπάρ-
κεια, ο σακχαρώδης διαβήτης, η στεφα-
νιαία νόσος, η υπέρταση, κλπ., με αποτέ-
λεσμα «να διαπιστώνουμε σοβαρές επι-
πλοκές και επιβάρυνση ή απορρύθμιση 
της υγείας τους», αναφέρει ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής 
Εταιρείας, καθηγητής Ιωάννης Καραϊτιανός 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλι-
κιωμένων, που εορτάζεται κάθε χρόνο την 
1η Οκτωβρίου..
Τονίζει χαρακτηριστικά ότι η εγκατάλειψη 
των προληπτικών εξετάσεων για καρκίνο 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας δυστυ-
χώς οδήγησε σε μία μείωση των νέων δια-
γνώσεων καρκίνου κατά 40% το 2020 σε 
σχέση με το 2019. Εξάλλου, έχει παρατη-
ρηθεί στο ίδιο διάστημα της πανδημίας να 
προσέρχονται ασθενείς σε προχωρημένα 
στάδια καρκίνου τα οποία δεν επιδέχονται 
τις περισσότερες φορές ριζική θεραπευ-
τική αντιμετώπιση με αποτέλεσμα αυξη-

μένη θνητότητα, χαμηλή ποιότητα ζωής και 
μεγάλες ανάγκες σε φροντίδα τελικού στα-
δίου.
«Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας 
των Ηλικιωμένων θέλουμε να ευαισθη-
τοποιήσουμε την πολιτεία και όλους τους 
αρμόδιους φορείς, αλλά και την κοινω-
νία μας γενικότερα, για την κατανόηση και 
αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημά-
των των υπερηλίκων», αναφέρει ο κ. Καρα-
ϊτιανός. Υπογραμμίζει την ανάγκη εντατικο-
ποίησης της εκστρατείας ενημέρωσης των 
ηλικιωμένων στη χώρα μας για τη χρησιμό-
τητα του εμβολιασμού κατά του κορωνο-
ϊού, ιδιαίτερα με την έλευση του φθινοπώ-
ρου και την πιθανολογούμενη έξαρση των 
κρουσμάτων σε συνδυασμό με τον ανα-
γκαίο αντιγριπικό εμβολιασμό και τα λοιπά 
εμβόλια.
Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική 
Εταιρία απευθύνει μήνυμα προς όλους 
τους ηλικιωμένους: να τηρούν αυστηρά 
τα μέτρα προστασίας, να φορούν απα-
ραίτητα μάσκα, να κρατούν τις ενδεδειγ-
μένες αποστάσεις, να αποφεύγουν άσκο-
πες μετακινήσεις και κυρίως με τα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς, να προφυλάσσουν 
τους εαυτούς τους από επικίνδυνες επαφές 
και συναναστροφές και να παρακινούν τα 
άτομα του περιβάλλοντός τους να κάνουν 
το ίδιο.
Τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προ-
σοχή στον έγκαιρο αντιγριπικό εμβολιασμό 
και τη συχνή ιατρική παρακολούθηση για 
όλα τα χρόνια προβλήματα υγείας που τους 
απασχολούν αλλά και την επιμελή λήψη 
της φαρμακευτικής αγωγής που τους έχει 
χορηγηθεί για την αντιμετώπισή τους.

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Η 
πανδημία τους απέτρεψε από τον 
συστηματικό ιατρικό έλεγχο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Η UNESCO καλεί με επίσημη 
απόφασή της το Ηνωμένο Βασίλειο 
να επιστρέψει τα Γλυπτά του 
Παρθενώνα
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Η αστυνομία αναζητά ως ύποπτο 
έναν ανήλικο - Το αγόρι που 
τραυματίστηκε νοσηλεύεται σε 
κρίσιμη κατάσταση

Ε
πεισόδιο με πυροβολισμούς ση-
μειώθηκε σε δημοτικό σχολείο 
του Μέμφις του Τενεσί, νωρίς 
σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα 

τον σοβαρό τραυματισμό ενός αγοριού. 
Από ένα άλλο αγόρι
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές 

για άλλους τραυματίες. Το αγόρι μετα-
φέρθηκε σ το νοσοκομείο και νοση-
λεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ το 
Cummings Elementary School εκκενώ-
θηκε, ανακοίνωσε το αστυνομικό τμήμα 
του Μέμφις.
Η αστυνομία αναζητά έναν «ανήλικο 
ύποπτο», ωστόσο δεν έχει προς το 
παρόν προχωρήσει σε συλλήψεις.
Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σ το 
σχολείο στο νότιο Μέμφις γύρω στις 
09.15 τοπική ώρα, ανέφερε η αστυνο-
μία.

διεθνή νέα

Αποκαλύψεις από πρώην 
εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού 
Οίκου - Εκτός από ιδιαίτερα 
ελκυστική, η 36χρονη διερμηνέας 
χορεύει και σάλσα - Ήταν στην 
ομάδα Πούτιν στη συνάντηση που 
είχαν με τον Τραμπ το 2019 - Το 
Κρεμλίνο έσπευσε να διαψεύσει 
ότι ο Πούτιν την χρησιμοποίησε ως 
«παγίδα»

Η 
εκρηκτική Ρωσίδα, Ντάρια Μπο-
γιαρσκάγια, ήταν το «μυστικό ό-
πλο» του ισχυρού άνδρα του 
Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν για 

να τραβήξει την προσοχή του τότε Αμε-
ρικανού προέδρου Ντό-
ναλντ Τραμπ, σε συνομι-
λίες που είχαν στη Σύνο-
δο Κορυφής του G20 το 
2019, όπως αποκαλύπτει 
στο νέο της βιβλίο η πρώ-
ην εκπρόσωπος Τύπου 
στο Λευκό Οίκο, Στέφανι 
Γκρίσαμ.
Το βιβλίο της, υπό τον 
τ ίτ λο: «I’ll  Take Your 
Questions Now, What I Saw at Trump 
White House» (Θα δεχτώ τώρα τις ερω-
τήσεις σας, τι είδα στον Λευκό Οίκο του 
Τραμπ) θα κυκλοφορήσει στις 5 Οκτω-
βρίου.
Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμί-
τρι Πεσκόφ, έσπευσε να διαψεύσει ότι ο 
Ρώσος πρόεδρος επίλεξε την Ντάρια για να 
αποσπάσει την προσοχή του Αμερικανού 
δισεκατομμυριούχου.
Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα 
«Daily Mail», η Ντάρια Μπογιαρσκάγια 
προσελήφθη από τον Ρώσο πρόεδρο όχι 
για το ρόλο της ως διερμηνέας στη συνά-
ντηση των αρχηγών - κρατών στην Οσάκα 
της Ιαπωνίας, αλλά για τα σωματικά προ-
σόντα της.
Η αποστολή της καλλίπυγης Ρωσίδας ήταν 
να ξεμυαλίσει τον 45ο πρόεδρο των ΗΠΑ, 
όπως γράφει η Γκρίσαμ στο νέο της βιβλίο.
Στη συνάντηση που είχαν Πούτιν-Τραμπ το 
2019, η Ντάρια ορούσε ένα μπλε ταγέρ και 
τα μαύρα μακριά μαλλιά της έπεφταν ανέ-
μελα στους ώμους της.
Η ειδική σε θέματα ρωσικών θεμάτων, 

Φιόνα Χιλ, θεώρησε ύποπτη την παρου-
σία της δίγλωσσης καλλονής, σύμφωνα με 
τους «New York Times».
«Καθώς ξεκίνησε η συνάντηση, η Φιόνα 
Χιλ έσκυψε και με ρώτησε αν είχα παρα-
τηρήσει τη μεταφράστρια του Πούτιν, η 
οποία ήταν μια ιδιαίτερα ελκυστική μελα-
χρινή γυναίκα με μακριά μαλλιά, όμορφο 
πρόσωπο και υπέροχη φιγούρα», αναφέ-
ρει η Στέφανι Γκρίσαμ στο βιβλίο της.
«Μου είπε τότε πως υποψιάστηκε ότι 
η γυναίκα είχε επιλεγεί από τον Πούτιν 
ειδικά για να αποσπάσει την προσοχή του 
προέδρου μας», προσθέτει η Γκρίσαμ.
Στα social media, η Μπογιαρσκάγια ανα-
φέρει ότι εργάζεται στην Κοινοβουλευ-
τική Συνέλευση του ΟΑΣΕ και το ρωσικό 

υπουργείο Εξωτερικών.
Αν και σ την Οσάκα, η 
Ρωσίδα διερμηνέας ήταν 
ντυμένη όπως αρμόζει σε 
μία συνάντηση ηγετών, 
στις ιστοσελίδες κοινωνι-
κής δικτύωσης, ποζάρει 
όλο νάζι με ελάχιστα ρούχα 
.
Σ ε  μ ία  φ ωτ ογραφία , 
φ οράε ι  έ να  δ ιάφανο 

φόρεμα με χάντρες ενώ σε άλλη, ποζά-
ρει με κατακόκκινα νύχια, ένα δερμά-
τινο φόρεμα με τολμηρό ντεκολτέ ενώ τον 
λαιμό της στολίζουν χρυσές αλυσίδες.

Η Ρωσία επιβάλλει πρόστιμο 
στην Google επειδή δεν διέγρα-
ψε «απαγορευμένο» περιεχόμε-
νο
Δικαστήριο της Μόσχας επέβαλε πρό-
σ τ ιμο 6,5 εκατομμυρίων ρουβλίων 
(76.884 ευρώ) στην εταιρεία Google της 
Alphabet Inc, επειδή δεν διέγραψε περι-
εχόμενο που η Ρωσία θεωρεί παράνομο, 
στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαμάχης 
μεταξύ της Μόσχας και του αμερικανικού 
γίγαντα στον τομέα της τεχνολογίας της 
πληροφορίας.
Η Google δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο 
αίτημα να σχολιάσει την απόφαση.
Νωρίτερα σήμερα, η Ρωσία είχε απειλή-
σει να μπλοκάρει το YouTube μετά τη δια-
γραφή των γερμανόφωνων καναλιών του 
υποστηριζόμενου από το ρωσικό κρατικό 
ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RT (Russia Today).

Ρωσία: Η εκρηκτική διερμηνέας 
που «προσέλαβε» ο Πούτιν για να 
«ξεμυαλίσει» τον Τραμπ το 2019 

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε δημοτικό 
σχολείο στο Μέμφις - Ένα αγόρι 
τραυματίστηκε σοβαρά 



22 1 Οκτωβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

7 τρόποι για να ενισχύσετε το 
ανοσοποιητικό των παιδιών σας
A

κολουθούν 7 υγιεινές συνήθειες 
για να βοηθήσετε τα παιδιά σας 
να «χτίσουν» πιο γρήγορα ισχυ-
ρό ανοσοποιητικό σύστημα:

Σερβίρετε περισσότερα φρούτα και 
λαχανικά
Καρότα, πράσινα φασόλια, πορτοκάλια, φρά-
ουλες. Όλα περιέχουν καροτενοειδή, τα οποία 
είναι φυτοθρεπτικά συστατικά που ενισχύουν 
την ανοσί. Τα φυτοθρεπτικά συστατικά μπορεί 
να αυξήσουν την παραγωγή λευκών αιμοσφαι-
ρίων που καταπολεμούν τη μόλυνση και ιντερ-
φερόνη, ένα αντίσωμα που καλύπτει τις κυτταρι-
κές επιφάνειες, αποκλείοντας τους ιούς.

Αυξήστε τον χρόνο ύπνου
Μελέτες ενηλίκων δείχνουν ότι η στέρηση 
ύπνου μπορεί να σας κάνει πιο επιρρεπείς σε 
ασθένειες μειώνοντας τα φυσικά κύτταρα δολο-
φόνους, όπλα ανοσοποιητικού συστήματος που 
επιτίθενται σε μικρόβια και καρκινικά κύτταρα. 
Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά. Τα παιδιά στον 
παιδικό σταθμό κινδυνεύουν ιδιαίτερα από στέ-
ρηση ύπνου επειδή όλη η δραστηριότητα μπο-
ρεί να τους δυσκολέψει να κοιμηθούν.

Θηλάστε το μωρό σας
Το μητρικό γάλα περιέχει υπερτροφοδοτού-

μενα αντισώματα που ενισχύουν την ανοσία και 
λευκά αιμοσφαίρια. Ο θηλασμός προστατεύει 
από λοιμώξεις του αυτιού, αλλεργίες, διάρροια, 
πνευμονία, μηνιγγίτιδα, ουρολοιμώξεις και σύν-
δρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Μελέτες 
δείχνουν ότι μπορεί επίσης να ενισχύσει την 
εγκεφαλική δύναμη του μωρού σας και να το 
προστατεύσει από τον ινσουλινοεξαρτώμενο 
διαβήτη, τη νόσο του Crohn, την κολίτιδα και 
ορισμένες μορφές καρκίνου αργότερα στη ζωή 
του. Το πρωτόγαλα, το λεπτό κίτρινο «προ-γάλα» 
που ρέει από το στήθος τις πρώτες μέρες μετά τη 
γέννηση, είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε αντισώματα 
που καταπολεμούν τις ασθένειες.

Ασκηθείτε ως οικογένεια
Η έρευνα δείχνει ότι η άσκηση αυξάνει 
τον αριθμό των φυσικών κυττάρων δολο-
φόνων σε ενήλικες και η τακτική δραστη-
ριότητα μπορεί να ωφελήσει τα παιδιά με 
τον ίδιο τρόπο. Για να αποκτήσουν τα παι-
διά σας μια δια βίου συνήθεια γυμναστι-
κής, γίνετε ένα καλό πρότυπο. Ασκηθείτε 

μαζί τους αντί να τα παροτρύνετε απλώς 
να βγουν έξω και να παίξουν. Οι διασκε-
δαστικές οικογενειακές δραστηριότητες 
περιλαμβάνουν ποδηλασία, πεζοπορία, 
πατινάζ, μπάσκετ και τένις.

Περιορίστε την εξάπλωση των 
μικροβίων
Η καταπολέμηση των μικροβίων δεν ενι-
σχύει τεχνικά το ανοσοποιητικό σύστημα, 
αλλά είναι ένας πολύ καλός τρόπος για 
να μειώσετε το άγχος του παιδιού σας. 
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας πλένουν 
συχνά τα χέρια τους – και με σαπούνι. 
Θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή 
στην υγιεινή τους πριν και μετά από κάθε 
γεύμα και μετά το παιχνίδι έξω, το χειρι-
σμό κατοικίδιων ζώων, το φύσημα της 
μύτης τους, το μπάνιο και την επιστροφή 
στο σπίτι από τον παιδικό σταθμό. Όταν 
βρίσκεστε έξω, κρατάτε πάνω σας μαντη-
λάκια μίας χρήσης για γρήγορο καθαρι-
σμό. Για να βοηθήσετε τα παιδιά να συνη-
θίσουν το πλύσιμο των χεριών στο σπίτι, 
αφήστε τα να διαλέξουν τις δικές τους 
πολύχρωμες πετσέτες χεριών και σαπούνι 
σε διασκεδαστικά σχήματα και αρώματα.

Βάλτε «φρένο» στο παθητικό 

κάπνισμα
Εάν εσείς ή ο σύζυγός σας καπνίζετε, τότε 
είναι καλύτερο να το κόψετε. Ο καπνός 
του τσιγάρου περιέχει περισσότερες από 
7.000 επιβλαβείς χημικές ουσίες, πολ-
λές από τις οποίες μπορούν να ερεθίσουν 
ή να σκοτώσουν τα κύτταρα του σώμα-
τος. Τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα από 
τους ενήλικες στις βλαβερές συνέπειες 
του παθητικού καπνίσματος επειδή ανα-
πνέουν με ταχύτερο ρυθμό. Το φυσικό 
σύστημα αποτοξίνωσης ενός παιδιού 
είναι επίσης λιγότερο ανεπτυγμένο.

Μην πιέζετε τον παιδίατρό σας
Το να παροτρύνετε τον παιδίατρό σας να 
γράψει μια συνταγή για αντιβιοτικά κάθε 
φορά που το παιδί σας έχει κρυολόγημα, 
γρίπη ή πονόλαιμο είναι κακή ιδέα. Τα 
αντιβιοτικά θεραπεύουν μόνο ασθένειες 
που προκαλούνται από βακτήρια, αλλά 
η πλειοψηφία των παιδικών ασθενειών 
προκαλούνται από ιούς.

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

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

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

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

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

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

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

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

Είσαι ευχάριστος τύπος για να ζει 
κανείς μαζί σου;

Σ
υνειδητοποιείτε ότι με τα επιτεύγματα κά-
θε ανθρώπου που μοχθεί για να φτάσει 
στην κορυφή, εσείς δεν έχετε την παραμι-
κρή σχέση, έτσι; Ότι τυχαίνει να γεννηθή-

κατε στην ίδια χώρα, να μιλάτε την ίδια γλώσσα και 
να απαγγέλετε τον ίδιο εθνικό ύμνο, δεν σας κάνει 
κοινωνούς ή συμπαίκτες στην οποιαδήποτε μεγά-
λη στιγμή της ζωής κάποιου άλλου. Το έχουμε ξε-
καθαρίσει αυτό; Αν όχι, ευκαιρία να το κάνουμε, 
τώρα που o Γιάννης ετοιμάζεται για στέψη και ξεκι-
νούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Ζούμε στην εποχή όπου οι περισσότεροι δεν 
δίνουν δεκάρα τσακιστή για τον διπλανό τους που 
υποφέρει. Αντιμετωπίσαμε ως κάτι μοναδικό και 
απρόσμενο την περίπτωση της σερβιτόρας στην 
Ηλιούπολη επειδή «δεν κοίταξε τη δουλειά της» 
και όταν είδε μια κακοποιημένη 19χρονη, τη βοή-
θησε.
Παράδειγμα αλτρουϊσμού και αλληλεγγύης, εξαί-
ρεση στον κανόνα δηλαδή, ενώ θα έπρεπε να 
αντανακλά τη φυσιολογική συμπεριφορά όλων 
μας. Αναρωτιέμαι, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο 
να κινδυνεύει, υπάρχει multiple choice επιλο-
γών, πέραν της παροχής βοήθειας; Κι όμως, αυτοί 
που «κοιτάζουν τη δουλίτσα τους» αυξάνονται 
ραγδαία, γι΄αυτό και τα τελευταία χρόνια έγινε 
trendy ο χαρακτηρισμός που πηγάζει από το επικό 
άσμα του Πάνου Τζαβέλλα για εκείνον τον έντιμο 
άνθρωπο, τον κυρ Παντελή.
Ξαφνικά λοιπόν εμφανίζονται μιλιούνια από δαύ-
τους, τους κυρ Παντελήδες, που δεν χαρίζουν ούτε 
τον πυρετό τους σε άτομα που δεινοπαθούν, αλλά 
δηλώνουν υπερήφανοι για τον Γιάννη Αντετοκούν-
μπο! Παρέα με πολιτικούς οι οποίοι τον αποκα-
λούν «Ακενοτούνμπο», αλλά σπεύδουν να ποστά-
ρουν συγχαρητήριο tweet και με περσόνες που 
δεν πλησιάζουν στα πέντε μέτρα το Νιγηριανό 
μικροπωλητή μήπως κολλήσουν καμιά αρρώστια, 
αλλά αγαπούν τρελά τον Γιάννη. Μιλάμε πάντα για 
την πλειοψηφία των «υπερήφανων», όχι φυσικά 
για όλον τον κόσμο γιατί και ανθρωπιά υπάρχει 
και αγάπη. Απλώς τα χορηγούμε ολοένα και σε 
μικρότερες δόσεις. Αν ανήκεις στην τελευταία 
κατηγορία, μην ανησυχείς, όσα ακολουθούν δεν 
απευθύνονται σε εσένα.
Ας αφήσουμε τους μετανάστες κι ας πάμε στους 
Ολυμπιονίκες. Από πού κι ως που θα δηλώσει 
κάποιος «υπερήφανος» για όσα πετυχαίνει η Άννα 
Κορακάκη, ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Κατερίνα 
Στεφανίδη που σε λίγες ημέρες θα καταθέσουν 
ψυχή στο Τόκιο; Μήπως τους ενίσχυσε με κάποιο 
τρόπο; Μήπως δεν ψηφίζει εδώ και δεκαετίες τις 
παρατάξεις που μετέτρεψαν τις ομοσπονδίες του 
ερασιτεχνικού αθλητισμού σε κομματικά φέουδα; 
Που εγκατέλειψαν τους αθλητές στην τύχη τους, 
που κατάργησαν τα προνόμια για τους εξαιρετικά 
διακριθέντες, τους οποίους μάλιστα διαπόμπευ-
σαν λίγο πολύ ως «τεμπελχανάδες», που άφησαν 
τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις να ρημάξουν; Ας 
θυμηθούμε, επίσης, ότι όταν «έσκασε» το ελλη-
νικό #metoo, μερικοί «περήφανοι» μας προέτρε-
ψαν να εξετάσουμε τι γύρευε η Μπεκατώρου στο 
δωμάτιο του παράγοντα.
Τη μάνα της Στεφανίδη τη λένε Ζωή. Τη μάνα του 
Γιάννη (και του Κώστα και του Θανάση και των 
άλλων, είναι και μπόλικοι πανάθεμά τους!) τη 
λένε Βερόνικα. Εάν δεν είσαι η Ζωή, η Βερόνικα 

ή κάποιος άλλος (κοντινός) συγγενής, δεν έχεις 
κανένα δικαίωμα να δηλώνεις υπερήφανος. Εάν 
δεν λέγεσαι Σπύρος Βελιανίτης (ο προπονητής που 
ανακάλυψε τους Antetokounbros), εάν δεν ανήκεις 
στους ελάχιστους που βοήθησαν αυτά τα παιδιά, 
που δεν κοιτάζουν τη δουλίτσα τους, αλλά όταν 
βλέπουν πως κάποιος απειλείται προστρέχουν σε 
βοήθεια είτε είναι μετανάστης, είτε κακοποιημένη 
κοπέλα, είτε 14χρονος που δέχεται επίθεση από 
συμμορία ανήλικων, η δήλωση υπερηφάνειας σου 
είναι fake και εξοργιστική.
Μήπως αγόρασες ποτέ πειρατικά cd και ιμιτα-
σιόν τσαντάκια από την οικογένεια Αντετοκούν-
μπο για να μπορέσει να εξασφαλίσει ο συγχωρε-
μένος ο Τσαρλς ένα πιάτο φαϊ για τα παιδιά του; 
Δώρισες κανένα air condition, έστω ένα αερό-
θερμο ρε παιδί μου, στην αίθουσα ενόργανης 
γυμναστικής του Άγιου Κοσμά όταν έμαθες ότι 
ξεπάγιαζε ο Πετρούνιας; Έκανες μερεμέτια στο 
σκοπευτήριο της Δράμας για να μπορεί η Άννα 
Κορακάκη να προπονείται απρόσκοπτα και όχι 
σαν αθλήτρια τριτοκοσμικής χώρας; Βασικά δεν 
γνώριζες ότι υπήρχε Κορακάκη, δεν ήξερες καν 
ότι υπήρχε ελληνική σκοποβολή, πριν φέρει Ολυ-
μπιακό μετάλλιο στην Ελλάδα. Τι σόι καμάρι είναι 
αυτό, που ξυπνά κάθε τέσσερα χρόνια;
Γίαυτό ακριβώς όταν κάποιοι, ελάχιστοι, αγγίζουν 
την κορυφή, δεν έχεις το παραμικρό δικαίωμα να 
κλέβεις ούτε ένα εκατομμυριοστό της δόξας ενός 
παγκόσμιου πρωταθλητή ή ενός Ολυμπιονίκη 
ατομικού αθλήματος, δηλώνοντας «υπερήφανος 
Έλλην», σα να είστε στην ίδια ομάδα, την ίδια οικο-
γένεια. Σα να έπαιξες κι εσύ κάποιο ρόλο, ντε!
Χειροκρότησέ τον, σφίξε του το χέρι εάν τον συνα-
ντήσεις στο δρόμο, δείξε του ότι θαυμάζεις, αλλά 
μην του πεις ότι «μας έκανε υπερήφανους». Κανέ-
ναν δεν ενδιαφέρει πώς ένιωσες εσύ προσωπικά, 
ούτε φυσικά τον ίδιο τον πρωταθλητή. Το πρώτο 
πρόσωπο (έστω και σε πληθυντικό ευγενείας) 
είναι άτοπο και αφορά μόνο τη ματαιοδοξία σου. 
Κατάλαβέ το ότι δεν σας συνδέει απολύτως τίποτα.
Θες να αποκτήσεις αυτό το δικαίωμα/προνόμιο; 
Υπάρχει λύση! Ακολούθα το δρόμο του Αντετο-
κούνμπο και γίνε συνοδοιπόρος του στους αγώνες 
του μακριά από το παρκέ.
Αν είσαι συμπολεμιστής του στη μάχη εναντίον 
του ρατσισμού τότε, ναι, δικαιούσαι να είσαι και 
υπερήφανος όταν τον βλέπεις να διαπρέπει. Προ-
ϋπόθεση για την υπερηφάνεια σου, με άλλα λόγια, 
είναι να ταυτίζεσαι με τον πρωταθλητή. Όχι να ζεις 
σε παράλληλο σύμπαν και να τον θυμάσαι μόνο 
στις «καλές». Να ταυτίζεσαι με την Άννα, το Λευ-
τέρη, την Κατερίνα και τα προβλήματα που βιώ-
νουν στα χρόνια που μεσολαβούν ανάμεσα στις 
επιτυχίες.
Μέχρι να ταυτιστείς, κράτα το συναίσθημα για τη 
στιγμή που θα διακριθούν τα δικά σου παιδιά, τα 
οποία οφείλεις να μεγαλώνεις με αρχές και αξίες, 
όπως η ισότητα και η αγάπη. Όχι με μίσος, δηλη-
τηριάζοντάς τα με αηδιαστικές εκφράσεις για τους 
πρόσφυγες, τις γυναίκες, τους ομοφυλόφιλους. Κι 
όταν έρθει ένας Αφρικανός να σας πουλήσει χαϊ-
μαλιά στο Μοναστηράκι, να τους λες: «Τον βλέπετε 
αυτόν. Έτσι ήταν κάποτε κι ο Γιάννης, αλλά δεν το 
έβαλε ποτέ κάτω. Χάρη στη δική του δουλειά, τη 
δική του προσπάθεια, τη θέληση, την πίστη, έγινε 
βασιλιάς του κόσμου όλου». 
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Έ
νας χρόνος συστηματικής 
και έντονης άσκησης φαίνε-
ται πως αποτελεί ένα από τα 
καλύτερα «φυσικά» φάρμα-

κα, εάν θέλουμε να αυξήσουμε την 
ευκαμψία του μυοκαρδίου. Ειδικό-
τερα, αποδεικνύεται ιδιαίτερα ωφέ-
λιμη για όσους εμφανίζουν πρώι-
μα σημάδια καρδιακής ανεπάρκει-
ας, σύμφωνα με αποτελέσματα μι-
κρής μελέτης που δημσιεύθηκε στο 
Circulation, το περιοδικό της Αμερι-
κανική Ένωση Καρδιολογίας.
H μελέτη εστίασε  στην καρδιακή 
ανεπάρκεια με διατηρημένο κλά-
σμα εξώθησης, η οποία χαρα-
κτηρίζεται από αυξημένη 
δυσκαμψία των καρδιακών 
μυών και τις υψηλές πιέσεις 
στο εσωτερικό της καρ-
διάς κατά τη διάρκεια της 
άσκησης. Παρόλα αυτά, 
πρόκειται για μια συν-
θήκη θεραπεύσιμη, ενώ στα 
προειδοποιητικά συμπτώ-
ματα συμπεριλαμβάνεται 
η κόπωση, η δύσπνοια 
και η συγκέντρωση υγρού 
στους πνεύμονες και τα πόδια.
Αν και υπάρχει προηγού-
μενο ερευνητικό υλικό που 
αναδεικνύει τη βελτίωση 
της ελαστικότητας της καρ-
διάς στους νεότερους ανθρώ-
πους, οι ερευνητές θέλησαν να 
διερευνήσουν εάν η συστηματική 
άσκηση θα μπορούσε να βελτιώσει 
την δυσκαμψία των μυών της καρ-
διάς σε 31 υγιείς άνδρες και γυναί-
κες ηλικίας 45 εώς 64 ετών που έκα-
ναν καθιστική ζωή.
Οι συμμετέχοντες είχαν εμφανίσει 
κάποια πρώιμα σημάδια ανελα-
στικότητας του καρδιακού μυ και 
αύξησης των βιοδεικτών του αίμα-
τος που σχετίζονται με την καρ-
διακή ανεπάρκεια, παρόλο που 
δεν είχαν συμπτώματα όπως η 
δύσπνοια. Από αυτούς έντεκα επι-
λέχθηκαν τυχαία και ακολούθησαν 
ένα πρόγραμμα γιόγκα, ασκήσεων 
ισορροπίας και ενδυνάμωσης για 
τρεις φορές την εβδομάδα. 
Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες 

ακολούθησαν ένα εξατομικευ-
μένο πρόγραμμα γυμναστικής 
με personal trainer, με διαφορετι-
κές όμως δραστηριότητες όπως το 
περπάτημα, την ποδηλασία και την 
κολύμβηση. Το πρόγραμμα «χτί-
στηκε» σταδιακά μέχρι οι συμμε-
τέχοντες να κάνουν εντατική αερο-
βική γυμναστική για 30 λεπτά του-
λάχιστον δύο φορές την εβδομάδα 
και επιπλέον δύο με τρεις προπο-
νήσεις μέτριας έντασης και μία με 
δύο προπονήσεις ενδυνάμωσης 
κάθε εβδομάδα.Ένα χρόνο αργό-
τερα, όσοι ακολουθούσαν το εντα-

τικό πρόγραμμα γυμναστικής, 
είχαν πολλαπλά οφέλη στην 
καρδιά και την υγεία τους εν 

γένει: κατάφεραν να βελ-
τιώσουν την καρδιακή 
δυσκαμψία και την καρδι-
οαναπνευστική τους ικανό-
τητα, σε σύγκριση με την 
ομάδα ελέγχου, η οποία 
δεν εμφάνισε καμία μετα-

βολή.
Τα αποτελέσματα υποδεικνύ-
ουν ότι η μέση ηλικία είναι 
η κατάλληλη για να χρησι-
μοποιηθεί η άσκηση ως 

φυσική ασπίδα πρόληψης της 
καρδιακής ανεπάρκειας, προ-
τού οι μυς της καρδιάς «σκλη-

ρύνουν» αρκετά.
Όπως σημειώνει ο επικεφαλής 

της έρευνας δρ Benjamin Levine 
καθηγητής ιατρικής στο Πανεπι-
στήμιο Southwestern, θέλοντας να 
εξηγήσει με απλό τρόπο τη συμ-
βολή της άσκησης, παρομοιάζει 
τον καρδιακό μυ με ένα λαστιχάκι: 
όταν είναι καινούριο, είναι ιδιαί-
τερα εύκαμπτο.Όταν όμως περά-
σουν, για παράδειγμα, 30 χρόνια, 
έχει χάσει την ελαστικότητά του: 
«Σκεφτείτε το καινούριο λαστι-
χάκι ως το νεανικό καρδιαγγει-
ακό σύστημα. Εάν κάπου το ξεχά-
σετε και προσπαθήσετε πάλι να το 
τεντώσετε έπειτα από 30 χρόνια, 
δεν τεντώνεται με την ίδια ευκολία. 
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην 
κυκλοφορία του αίματος, την καρ-
διά και τα αγγεία, όσο γερνάμε»

Καρδιακή ανεπάρκεια: Η 
άσκηση που ξανανιώνει την 
καρδιά 

Τ
α βάρη που καλείται να σηκώσει ο αυχένας μας καθημερινά είναι πολλά και, τις περισσότερες φορές, 
δεν το αντιλαμβανόμαστε. Από την άτσαλη στήριξη του κινητού τηλεφώνου μεταξύ κεφαλής και ώμου 
έως την πολύωρη εργασία μπροστά στον υπολογιστή, η αυχεναλγία «χτίζεται» σε βάθος χρόνου και, 
σε περιπτώσεις ακόμα που οφείλεται σε αρθρίτιδα ή σε εκφυλιστική νόσο μεσοσπονδύλιου δίσκου, η 

κακή στάση του σώματος, η μείωση της μυϊκής δύναμης, το άγχος και ο ελλιπής ύπνος την επιδεινώνουν ση-
μαντικά. Ο Δρ Zacharia Isaac, διευθυντής στο Κέντρο Ολοκληρωμένης Φροντίδας της Σπονδυλικής Στήλης 
στο νοσοκομείο Brigham and Women’s και διευθυντής του τμήματος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 
στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, παραθέτει έξι επιβαρυντικές για τον αυχένα μας συνήθειες και πώς μπο-
ρούμε να τις διορθώσουμε.
Πολύωρη κακή στάση σώματος: συμβαίνει σχεδόν χωρίς να το καταλάβουμε γι’ αυτό δεν την αλλάζουμε. 
Συνεπώς, συμβουλέυει ο Δρ Isaac, μια έξυπνη τακτική είναι να κινούμαστε συχνά.
Λάθη στη χρήση συσκευών: ρυθμίστε την οθόνη του υπολογιστή στο ύψος των ματιών σας, χρησιμποιείστε 
hands-free κατά τη συνομιλία σας μέσω κινητού τηλεφώνου και στηρίξτε το tablet σας σε ένα μαξιλάτι ώστε 
να σχηματίζει γωνία 45°.
Παλιά συνταγή οφθαλμιάτρου: αν δεν θέλετε να «κολλάτε» το πρόσωπό σας στην οθόνη για να διαβάσετε 
προκαλώντας μεταξύ άλλων στρες στον αυχένα σας, επισκεφτείτε τον οφθαλμίατρο.
Πολλά μαξιλάρια: η συνήθεια να στηρίζετε σε πολλά μαξιλάρια το κεφάλι σας κατά τον ύπνο είναι επιβαρυ-
ντική για τον αυχένα.
Άρση μεγάλου βάρους: προτού επιχειρήσετε να σηκώσετε ένα βαρύ έπιπλο, αναλογιστείτε τι ζημιά μπορεί να 
προκαλέσει στον αυχένα και τη μέση σας
Κακός ύπνος: οι διαταραχές του ύπνου έχουν συνδεθεί και με μυοσκελετικούς πόνους.
Αν και συνήθως δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, σε περίπτωση συμπτωμάτων όπως διάχυτος πόνος, αδυναμία, 
μούδιασμα στο πόδι ή το χέρι, πυρετό είτε απώλεια βάρους που να σχετίζεται με την αυχεναλγία, θα πρέπει 
να απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό.

Πόνος στον αυχένα: Έξι λάθος κινήσεις που 
τον προκαλούν

Σημαντικές και ελπιδοφόρες εξελίξεις στο πεδίο του καρκίνου του προστάτη, δεύτερης κυρι-
ότερης μορφής καρκίνου και έκτης πιο θανατηφόρας παγκοσμίως, έρχονται από το Ινστι-
τούτο Centenary. Σύμφωνα με τη μελέτη του που δημοσιεύεται στο Frontiers in Oncology, 

μια ένωση που βρίσκεται στην ορχιδέα μπορεί να αποτελέσει το μέλλον στην αντιμετώπιση 
της νόσου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την ένωση erianin που εντοπίζεται στο Dendrobium 
chrysotoxum, μια ποικιλία ορχιδέας που ευδοκιμεί στην Νοτιανατολική Ασία και που, όπως δια-
πιστώθηκε, φέρει αντικαρκινικές ιδιότητες αποτελεσματικές τόσο στο αρχικό όσο και στο προχω-
ρημένο στάδιο της νόσου.
Σύμφωνα με τον Δρ Yanfei (Jacob) Qi, διευθυντή του Εργαστηρίου Βιολογίας Λιπιδίων και Κυττά-
ρων του Ινστιτούτου, η erianin βάζει στο στόχαστρό της τα ανδρογόνα όπως η τεστοστερόνη, τα 
οποία αποτελούν την «καύσιμη ύλη» για την εξέλιξη των καρκίνου του προστάτη. Η ένωση αύξησε 
τα επίπεδα του κεραμιδίου C16, ενός λιπαρού οξέος που βρίσκεται στα καρκινικά κύτταρα αρχι-

κού σταδίου και συντέλεσε στο θάνατό τους μέσω του στρες του ενδοπλασματικού 
δικτύου.Ωστόσο, η ένωση μόνη της δεν πέτυχε αντίστοιχα αποτελέσματα 

σε περιπτώσεις ορμονοάντοχου καρκίνου του προστάτη (ανθεκτι-
κού στον ευνουχισμό καρκίνου προχωρημένου σταδίου), όπου 

ο θάνατος των κυττάρων επετεύχθη με τη τεχνητή αύξηση 
των επιπέδων του κεραμιδίου συμπληρωματικά με την 

erianin.
Ο Δρ Yanfei επεσήμανε την ανάγκη προόδου στην 

αντιμετώπιση της νόσου, για την οποία ανέφερε: 
«η θεραπεία μείωσης ανδρογόνων, η ορμονο-

θεραπεία, στοχεύει στη μείωσή τους ώστε να 
επιβραδυνθεί η εξέλιξη της νόσου σε ορμο-
νοάντοχο καρκίνου του προστάτη.  Έως και 
κατά 20% καρκινοπαθείς που λαμβάνουν 
τη συγκεκριμένη αγωγή περνούν στο 
προχωρημένο στάδιο εντός πέντε ετών».

Καρκίνος Προστάτη: Το φυτό που υπόσχεται 
αποτελεσματική αντιμετώπιση

υγεία
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Νικόλαος Kριεζιώτης: Από βοσκός έγινε οπλαρχηγός της Εύβοιας
Η μάχη που τον εδραίωσε και το κόλπο με τις μέλισσες

Ο Νικηφόρος Κριεζιώτης υπήρξε σημαντικότατη 
φιγούρα της Ελληνικής Επανάστασης. Διακρί-
θηκε για το θάρρος, την τόλμη και την ευρηματι-
κότητά του, με αποτέλεσμα να διοριστεί οπλαρ-
χηγός της Εύβοιας

Ο 
Νικόλαος Κριεζώτης γεννήθηκε το 1785 
στο ορεινό χωριό Αργυρό ή Βίρα, όπως 
ονομαζόταν παλαιότερα, σ την Εύβοια. 
Το πραγματικό του όνομα ήταν Νικόλα-

ος Χαραχλιάνης. Το προσωνύμιο «Κριεζιώτης» το 
απέκτησε την περίοδο της Επανάστασης και προ-
έρχεται από το χωριό Κριεζά Ευβοίας, όπου μετα-

κόμισε, κάποια σ τιγμή σ την παιδική του ηλικία, 
με την οικογένειά του.
Ο ίδιος συνήθιζε να υπογράφει ως Γκριτζιώτης.
Μεγάλωσε σε φτωχή οικογένεια πιθανώς αρβανί-
τικης καταγωγής. Ο πατέρας του, Ισίδωρος Χαρα-
χλιάνης, ήταν βοσκός και ο Νίκος ακολούθησε 
από μικρός το επάγγελμα του τσοπάνη. Ο ίδιος 
και τα τέσσερα αδέρφια του έζησαν ως νομάδες, 
καθώς ο πατέρας του έπρεπε να μετακινείται γ ια 
να εξασφαλίσει τροφή στο κοπάδι.
Μετά τον θάνατο των γονιών του, την ανατροφή 
του ανέλαβε ο παππούς του και αργότερα η θεία 
του. Σύντομα, όμως, αναγκάστηκε να τον διώξει 
λόγω του ατ ίθασου χαρακτήρα του. Τον έσ τειλε 
σ τη Χαλκίδα, σε ηλικία 15 ε τών, όπου διέμεινε 
για δύο χρόνια. Στα δεκαεφτά του, το 1802, εγκα-
τέλειψε την Εύβοια και εγκαταστάθηκε στο Αϊδί-
νιο της Μικράς Ασίας. Εργάστηκε ως βοσκός στα 
κοπάδια του Τούρκου μπέη Καραοσμάνογλου για 
περίπου 20 χρόνια. Σταδιακά, από απλός βοσκός 
έφτασε να γ ίνει αρχιεπισ τάτης. Στην ηλικία των 
35 περίπου ε τών αναγκάστηκε να φύγει από τη 
Μικρά Ασία. Λέγεται πως σκότωσε έναν Τούρκο 
ταχυδρόμο, κατά τη διάρκε ια ενός καβγά. Τον 
Μάρτιο του 1821 έφτασε στην Κύμη και τον επό-
μενο μήνα κατατάχτηκε σ το σώμα του οπλαρχη-
γού Αγγελή Γοβιού. 

H δράση του Κριεζιώτη στην Επανάσταση 
Τον Ιούλιο του 1821 έφτασε στην Εύβοια ο Ομέρ 
Βρυώνης με στόχο να καταπνίξει την επανάσταση 
σ το νησ ί.  Οι  επιθέσε ις  που πραγματοποίησε 
σ την περιοχή και συγκεκριμένα σ τα Βρυσάκια, 
αποκρούστηκαν θριαμβευτικά από το σώμα του 
Γοβιού. Στις μάχες διακρίθηκε η τόλμη και η πολε-

μική δεινότητα του Κριεζιώτη. Στο τέλος της πολι-
ορκίας, οι Τούρκοι έφυγαν από το νησί και ο ναύ-
αρχος Αλέξανδρος Κριεζής διόρισε τον Κριεζιώτη 
οπλαρχηγό με 300 σ τρατ ιώτες. Σταδιακά, κατέ-
κ τησε τον τ ίτ λο του πεν τακοσ ιάρχου και έθεσε 
σ τόχο του την απελευθέρωση της Καρύστου, με 
τη συνεργασ ία του οπλαρχηγού της Κύμης και 
σ τενού του φίλου Βάσου Μαυροβουνιώτη, που 
είχε γνωρίσει σ τα κοπάδια του Καραοσμάνογλου 
στη Μικρά Ασία.
Τον Ιανουάριο του 1822 ακολούθησε μάχη στον 
Ανεμόμυλο Στύρων ανάμεσα σ τους επανασ τα-
τημένους Έλληνες και τον Ομέρ μπέη της Καρύ-

σ του ενώ τον επόμενο μήνα, σ τ ις 22 Φεβρουα-
ρίου, ο Κριεζιώτης κατάφερε μόνος του να δια-
σπάσει τον τουρκικό στρατό, αναγκάζοντάς τον σε 
άτακτη υποχώρηση προς το φρούριο της Καρύ-
σ του. Η Εύβοια αποτελούσε σπουδαίο σ τρατη-
γικό σημείο για τους Τούρκους. Γι’αυτό και εκτός 
από τα κεν τρικά οχυρά σ τη Χαλκίδα, υπήρχαν 
και ξεχωριστές διοικήσεις σ την Κάρυστο και στο 
Ξηροχώρι. 

Οι μέ λισσε ς που όρκ ισαν αρχηγό της 
Καρυστίας τον Κριεζιώτη
 Αμέσως μετά την δεύτερη ήττα των Οθωμανών, 
ο Δράμαλης έστειλε στη Χαλκίδα 500 άνδρες από 
τη Θήβα, προκειμένου να ενισχύσουν το μέτωπο 
«πριν πέσει». Τον Ιούλιο του 1822, όταν ο Κριε-
ζιώτης στρατολογούσε άνδρες για να ενισχύσει το 
ένοπλο σώμα του, οι 500 άνδρες από τη Θήβα και 
ο Ομέρ μπέης με 5000 άνδρες (στρατό, ιππικό,πε-
ζικό) εφόρμησαν εναντίον του.
Η πολιορκία διήρκεσε τρεις μέρες, χωρίς όμως 
ιδιαίτ ερη επιτυχ ία, λόγω του φυσ ικού οχυρού 
της περιοχής. Εν τύπωση προκάλεσε και η ευρη-
ματικότητα των ελλήνων αγωνιστών, καθώς λέγε-
ται ότι ένα από τα όπλα που επιστράτευσαν ενα-
ν τ ίον του οθωμανικού σ τρατού ήταν και σμήνη 
από μέλισσες. Τε λικά, ο υπεράριθμος σ τρατός 
των Τούρκων επέστρεψε στην κεντρική διοίκηση 
στη Χαλκίδα με σημαντικές απώλειες. Η νίκη αυτή 
χάρισε στον Κριεζιώτη τον τ ίτ λο του αρχηγού της 
Καρυστ ίας. Αμέσως ξεκίνησε να οργανώνει την 
περιοχή, με αποτέλεσμα τον Μάιο του 1823 να 
επιτεθεί ξανά στον Ομέρ μπέη, αναγκάζοντάς τον 
να οχυρωθεί στο φρούριο της Καρύστου.
Ο Κριεζιώτης δεν σ ταμάτησε να τον πολιορκεί, 

μέχρι την άφιξη του οθωμανικού στόλου. Τότε το 
ελληνικό στρατόπεδο διαλύθηκε. 
Αρκετοί χαρακτήρισαν ροψοκίνδυνη αν όχι επι-
πόλαιη την κ ίνησή του.  Έν τ ρομοι χωρικοί  το 
βαλαν στα πόδια και ο Κριεζιώτης έμεινε με μόλις 
150 άνδρες. Έτσι, αναγκάστηκε να αποσυρθεί στη 
Σκόπελο. 
Ακολούθησε μια δεύτερη απόπειρα πολιορκίας 
του φρουρίου της Καρύστου, η οποία αποκρού-
στηκε και ώθησε σε άτακτη φυγή τον Κριεζιώτη 
για δεύτερη φορά. 
Το 1825 πολέμησε σ τ ις σημαν τ ικότερε ς μάχε ς 
της Ανατολικής Στερεάς υπὸ τὸν ηγεσία του Καραϊ-
σκάκη ενώ στο τέλος του έτους οργάνωσε μαζί με 
άλλους οπλαρχηγούς εκστρατεία στο Λίβανο για 
να παρακινήσουν τους χριστιανούς της Συρίας να 
επαναστατήσουν κατά των Τούρκων. 
Υπό την αρχηγία του Καραϊσκάκη πήρε μέρος σε 
όλε ς σχεδόν τ ις μάχε ς που έγ ιναν σ την Ατ τ ική 
από τον Ιούνιο του 1826, μέχρι που ανέλαβε την 
οργάνωση της άμυνας της Ακρόπολης, στην οποία 
παρέμεινε μέχρι την αναγκαστική παράδοση της, 
εξα ι τ ίας  της  αποτυχημένης προσπάθε ιας του 
Φαβιέρου να λύσει την πολιορκία και του θανά-
του του Καραΐσκάκη.

Το κίνημα του Κριεζιώτη
 Στην εποχή του Όθωνα διορίστηκε νομοεπιθεω-
ρητής Ευβοίας, με το βαθμό του συνταγματάρχη 
και αργότερα τιμήθηκε με το παράσημο του ταξί-
αρχου και διε τέλεσε υπερασπισ τής του Όθωνα. 
Ωσ τόσο, σ την αν τ ιοθων ική εξέγερση πήρε το 
μέρος των φιλε λεύθερων. Στ ις πρώτες εκλογέ ς 
αναδείχ τηκε βουλευτής Εύβοιας και σ τη Βουλή 
συνέχισε την αν τ ιδυνασ τ ική του δράση, σ τασ ί-
ασε εναν τ ίον της κυβέρνησης και φυλακίσ τηκε 
στη Χαλκίδα. 
Σύντομα όμως απελευθερώθηκε, όμως, από τους 
οπαδούς του και αφού οχυρώθηκε σ την παρα-
λία της Χαλκίδας, κήρυξε εκ νέου αντιμοναρχική 
επανάσταση. Εναντίον του στάλθηκε  στρατιωτική 
δύναμη με επικεφαλής τον Γαρδικιώτη Γρίβα. 
Σε μια από τις συγκρούσεις τραυματίστηκε βαριά. 
Λέγε ται πως προκειμένου να αποφύγει τη γάγ-
γραινα, έκοψε με μαχαίρι τον βραχίονά του. 

Το κίνημα του Κριεζώτη απέτυχε  
Συμβούλευσε τους άνδρες του να παραδοθούν 
ενώ ο ίδιος κατόρθωσε να διαφύγει σ την Κύμη 
και από εκεί με ισ τιοφόρο στα Ψαρά και στη Χίο. 
Τελικά έφτασε σ την Κωνσ ταν τ ινούπολη και την 
Προύσα, όπου έγ ινε δεκτός με ιδιαίτερες τ ιμές 
λόγω της φήμης του. 
Όταν εγκατασ τάθηκε σ τη Σμύρνη οι Τουρκικέ ς 
αρχές του επέτρεψαν να καλέσει και την οικογέ-
νειά του. Εκεί άφησε και την τελευταία του πνοή 
το 1853. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1863, αδειο-
δοτήθηκε η ανακομιδή των οστών του και η επί-
σημη κηδεία του έγινε στις 13 Οκτωβρίου 1863. 
Όσοι πήραν τον λόγο στην τελετή για να τον «χαι-
ρετήσουν» ανέφεραν ότι δεν πέθανε από φυσικά 
αίτ ια, «αλλ’ υπό χε ιρός τε χν ικωτάτου δολοφό-
νου«,  υπονοών τας δηλαδή ότ ι  πρόκε ι τα ι  γ ια 
θάνατο από δηλητήριο που δεν ανιχνεύονταν.
Ο Δήμος Χαλκίδας αποφάσ ισε σ τ ις 5 Απριλίου 
1863, την ανέγερση μνημε ίου προς τ ιμήν του, 
ενώ τα οστά του φυλάσσονται σε οστεοθήκη στο 
παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 
στο δημοτικό διαμέρισμα Μύτικα. 
Στην Χαλκ ίδα σώζε ται μέ χρι σήμερα η κατοι-
κία του Νικόλαου Κριεζώτη, πρώην κατοικία του 
Ομέρ Πασά, όπου σήμερα φιλοξενε ί τα Γεν ικά 
Αρχεία του Κράτους Νομού Ευβοίας.

ιστορίες
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

1η Οκτωβρίου
Παγκόσμια Ημέρα 

Ηλικιωμένων

Κ
άθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου 
γιορτάζεται η «Παγκόσμια Η-
μέρα των Ηλικιωμένων», γνω-
στή και ως «Παγκόσμια Ημέρα 

για την Τρίτη Ηλικία». 
Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση 
του ΟΗΕ το1990 γ ια να αποτίσει τον 
οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμέ-
νους αλλά και να επισημάνει τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν.
Το θέμα της φετινής Ημέρας: «Ψηφιακό 
κεφάλαιο για όλες τις ηλικίες».
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας για τους ηλικιωμέ-
νους,  κατά την απογραφή του 2017, ζού-
σαν σε όλο τον πλανήτη 962 εκατομμύρια 
άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών. Υπο-
λογίζεται ότι μέχρι το 2025 ο αριθμός 
αυτός θα έχει φτάσει το 1,2 δισεκατομ-
μύρια ενώ το 2050 θα έχει ξεπεράσει τα 
2 δισεκατομμύρια.
Στον Καναδά, σύμφωνα με την τελευ-
ταία απογραφή, 6.835.866 κάτοικοι είναι 
άνω των 65 ετών, δηλαδή ένας στους έξι. 
Από αυτούς 1.787.820 ζουν στο Κεμπέκ 
και 2.374.210 στο Οντάριο. Αναμένεται 
πως το 2050 οι ηλικιωμένοι θα φθάσουν 
τα 10 εκατομμύρια, δηλαδή το 25% του 
συνολικού πληθυσμού.
H Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Eurostat, είναι η πιο γερασμένη χώρα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς για κάθε 
τρία άτομα σε παραγωγική ηλικία το 
2017 αντιστοιχούσε ένας ηλικιωμένος 

άνω των 65 ετών, γεγονός που φέρνει 
τη χώρα σε μία από τις πλέον δυσχερείς 
θέσεις. Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει 
με κίνδυνο να εκτινάξει τη συνταξιοδο-
τική δαπάνη εκτός στόχου παρά τις δρα-
ματικές περικοπές των συντάξεων. 
Η «Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων» 
έχει στόχο να αναγνωριστεί η συμβολή 
των ανθρώπων αυτών στην κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη και τούτο διότι 
στη σύγχρονη εποχή οι ηλικιωμένοι παί-
ζουν έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο, 
μέσω του εθελοντικού έργου τους, της 
μετάδοσης των εμπειριών και των γνώ-
σεών τους, της βοήθειας που προσφέ-
ρουν στα παιδιά τους, αλλά και της αυξα-
νόμενης συμμετοχής τους στην αγορά 
εργασίας.
Μελέτες έχουν δείξει ότι ο μέσος χρόνος 
σε λεπτά που διαθέτουν οι ηλικιωμένοι 
για να προσφέρουν εθελοντική εργασία, 
κυμαίνεται από 200 έως 300 την ημέρα.
Βέβαια, αυτού του είδους η συμβολή στη 
σύγχρονη κοινωνία μπορεί να εξασφαλι-
σθεί μόνον εάν οι ηλικιωμένοι διατηρούν 
ένα ικανοποιητικό επίπεδο υγείας και μια 
καλή ποιότητα ζωής.
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι όλοι 
οι ηλικιωμένοι αξίζουν την προσοχή μας  
κι’ ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης. 
Ας μη ξεχνάμε να τους δείχνουμε σεβα-
σμό. Ας τους αναγνωρίσουμε τον σημα-
ντικό τους ρόλο στην κοινωνία. Ας περ-
νάμε λίγο παραπάνω χρόνο μαζί τους. 
Ας ζητήσουμε τη γνώμη τους, κάτι παρα-
πάνω ξέρουν. Ας τους προσέξουμε πιο 
σχολαστικά. Ας μην τους αποκόβουμε. 
Ας τους αφήσουμε να είναι ενεργό μέρος 
της ζωής μας. 
Στο Κεμπέκ, η ποιότητα ζωής των ηλικιω-
μένων συμπατριωτών μας έχει βελτιωθεί 
σημαντικά τα τελευταία 37 χρόνια, αφό-
του ιδρύθηκε ο Οργανισμός Τρίτης Ηλι-
κίας «Η Φιλία» με διευθύντρια την ακού-
ραστη εθελόντρια κυρία Ιωάννα Τσου-
μπλέκα, της οποίας οι πολύτιμες υπη-
ρεσίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα και 
τιμητικά από το κράτος και την οργανω-
μένη παροικία μας

Τιμούμε την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπλη-

ρώνονται φέτος 61 χρόνια από το πιο σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της 

Κύπρου. Αποτίουμε ταυτόχρονα φόρο τιμής στις Άγιες Μορφές των Αγωνι-

στών μας που πάλεψαν τον άνισο αγώνα για το υπέρτατο αγαθό της Ελευθε-

ρίας.

Οι Έλληνες Κύπριοι Αγωνιστές Ενσαρκωτές και Εκφραστές των Ευγενών ιδε-

ωδών και της Φιλοπατρίας του λαού μας ήταν άνθρωποι, Ιδεαλιστές και Ιδε-

ολόγοι, ήσαν μύστες μιας Εθνικής λειτουργίας και μέτοχοι μιας Λιτανείας 

Ελευθερίας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι σήμερα τραυματισμένη από την μπότα του 

Τούρκου κατακτητή και μέρος της πατρίδας μας παραμένει υπό κατοχή ως 

αποτέλεσμα της Τουρκικής Εισβολής. Δυστυχώς συνεχίζουμε να βιώνουμε 

την αδιάλλακτη και πρωτόγνωρη στάση της Τουρκίας, τις έκνομες ενέργειες 

της και την συνεχή παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ για την 

Κύπρο.

Η 61η Επέτειος της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί πρω-

τίστως υπόμνηση χρέους απέναντι στους Ήρωες, απέναντι στην Πατρίδα και 

συνεπώς κάλεσμα Εθνικού Καθήκοντος και Ιστορικής Ευθύνης.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στις προσπάθειες της 

Κυπριακής Κυβέρνησης για επίτευξη μίας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης 

του Κυπριακού, σ’ αυτήν την αγωνιστική πορεία της Κύπρου συμπαρίστα-

νται οι Ομογενείς του Καναδά που έχουν αποδείξει έμπρακτα και περίτρανα 

την Αγάπη και Έννοια τους για την ιδιαίτερη πατρίδα τους την Εναλία Κύπρο.

Το έργο και η προσφορά σας αναγνωρίζονται και εκτιμούνται απ’ όλους στην 

Κύπρο και σας αξίζει χαιρετισμός τιμής και εκτίμησης για την πολύμορφη και 

πολύτιμη συμβολή σας στο εθνικό θέμα της Κύπρου.

Ενωμένοι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές θα πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι την 

δικαίωση της

Κυπριακής Δημοκρατίας. Η επιβίωση μας εδράζεται στην αυτοσυνείδηση 

του Εθνικού χρέους που μας υπαγορεύει το Ιστορικό μας παρελθόν, μέσα 

από τα διδάγματα και τις διαχρονικές μας παρακαταθήκες. Σας καλώ να ανα-

νεώσουμε τις προσπάθειες μας για τον από κοινού αγώνα μας μέχρι την ανα-

τολή καλύτερων ημερών για τη Μεγαλόνησο μας.

Σας ευχαριστώ εγκαρδίως για την στήριξη και την αλληλεγγύη σας που παρέ-

χετε στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Με εκτίμηση

Βασίλειος Φιλίππου

Χαιρετισμός του Υπάτου Αρμοστή 
της Κύπρου κ. Βασίλειου Φιλίππου 
στον Καναδά με την ευκαιρία της 
61ης Επετείου της Ανεξαρτησίας

της Κυπριακής Δημοκρατίας
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Ω! Ελλάδα Μας Σε Μεταλλάζουν Σε  Ελλαδιστάν 

Έ
να απλό ταξίδι επιστροφής στην 
γενέτειρα σου έστω και με το 
πρόσχημα των διακοπών είναι 
μαρτύριο και ευλογία μαζί. 

Είναι μια πλημμυρίδα  από ανάμειχτα 
συναισθήματα νοσταλγίας, υπέρμετρης 
χαράς και λύπης. 
Όχι αυτής της προσωπικής λύπης που 
είναι, δυστυχώς αναπόφευκτη, όταν 
πληροφορείσαι το φευγιό ενός συγγε-
νικού σου προσώπου, κάποιου φίλου 
ενός συμμαθητού... 
Αλλά τον πόνο που νιώθεις όταν μπρο-
στά στα μάτια σου βιάζουν ανελέητα 
την γλώσσα σου, την πατρίδα σου που 
οι δάσκαλοι σου και οι γονείς σου, σου 
μάθαιναν συλλαβιστά να αγαπάς. 
Γράμμα - γράμμα, λέξη - λέξη, πρόταση 
- πρόταση.  Η κατάκτηση της γλώσσας 

είναι η πρώτη και η πλέον πιο σημα-
ντική εκδήλωση της αγάπης σου προς 
την πατρίδα που γεννήθηκες. Όποια και 
αν είναι αυτή.
 Όταν μαθαίνεις να αγαπάς την γλώσσα 
σου, και την πατρίδα σου, τότε μαθαί-
νεις να αγαπάς τα πάντα γύρω σου. 
Και είμαι σίγουρος πως και σεις όπως 
και γω διαπιστώνεται με λύπη και απο-
γοήτευση την πενία μεταξύ των νέων 
όσον αφορά το αίσθημα αγάπης και ο 
τρόπος που αγαπούν και διοχετεύουν 
και εκδηλώνουν τα συναισθήματα τους. 
Είναι επιτακ τ ική ανάγκη γονε ίς και  
δάσκαλοι να κάνουν την πιο αναγκαία 
και χωρίς αναστολή στροφή και να δια-
παιδαγωγήσουν τα παιδιά τους, τα παι-
διά μας, τα ελληνόπουλα και να τους 
μάθουν να αγαπήσουν την γλώσσα 

τους, την γλώσσα μας όπως παλιά και 
να τους σ ιγοψιθυρίσουν σ τα διψα-
σμένα αυτάκια τους που είναι ορθάνοι-
χτα  για μάθηση, “σαν την γλώσσα αυτή 
την Ελληνική στον κόσμο ολάκερο δεν 
υπάρχει πιο ωραία”.  
Τέτοια απαξίωση γλώσσας και ηθών 
και εθίμων δεν πρόκειται  να αντικρύ-
σεις σε κανένα μέρος του κόσμου. Στην 
πιο μικρή χώρα του πλανήτη θα διαπι-
στώσεις αγάπη προς την γλώσσα τους 
και αγάπη προς την πατρίδα τους. Και 
πιστέψτε μου είμαι πολυταξιδεμένος.
Τα ταξίδια ήταν για μένα, πάντα ο μεγά-
λος παιδαγωγός, και όσο ταξίδευα και 
γνώριζα καινούργιους μικρόκοσμους 
τόσο περισσότερο  αγαπούσα αυτήν την 
χώρα που με γέννησε. Αυτήν την μικρή 
σε έκταση και τόσο πλούσια σε πολιτι-
σμό, ιστορία και γλώσσα. 
Χαρακτηριστικό ιδίωμα των τουριστών 
όταν επισκέπτονται ένα οποιοδήποτε 
μέρος να προμηθευτούν κάποιο βοηθη-
τικό βιβλιαράκι και να μαθαίνουν καμιά 
πενηνταριά λέξεις για να μπορούν να 
επικοινωνούν με τους ντόπιους κατοί-
κους. Στο μοναδικό πλέον μέρος που 
στερείται ο όποιος τουρίστας να μάθει 
κάποιες λέξεις είναι το ξιπασμένο Ελλα-
διστάν.
Τέτοια ξιπασιά; Τέτοια χωριάτικη νοο-
τροπία; Και τέτοια ξενομανία δεν θα 
συναν τήσε ις σε κανένα μα κανένα 
μέρος του κόσμου.
Έλεος, τόσο ξεφτίλα; Από το ζενίθ στο 
ναδίρ; Αλλά τί να πεις; Το ψάρι, λέει ο 
θυμόσοφος λαός μας από το κεφάλι 
βρωμάει. Τι φταίει ο φουκαράς ο λαου-
τζίκος;
Όπως τον διδάσκουν  οι τ(ρ)άγοι του 
αυτά πράττει. Ποιοι είναι οι σημερι-
νοί δάσκαλοι  της ελληνικής κοινωνίας; 
Αναρωτιέται κανείς; 
Κατ’ αρχάς η σπουδαγμένη ελίτ του 
Κολωνακίου που μπορε ί να με τεκ-
παιδεύτηκε στο Yale ή Harvard ή στο 
Oxford ή σ το Cambridge, αλλά δεν 
κάνανε ποτέ τον κόπο να πάνε στα γκέτο 
της Νέας Υόρκης ή του ανατολικού Λον-
δίνου και να δουν “ιδίοις όμμασιν” το 
μεγαλείο του καπιταλισμού και το όνει-
δος της παγκοσμιοποίησης που πρε-
σβεύουν και θέλουν να υλοποιήσουν 

και σ την χώρα μας. Και δυστυχώς το 
έχουν πετύχει σε μεγάλο βαθμό. Αλλά 
εμείς και εσείς στις επάλξεις του τελευ-
ταίου οχυρού σαν τον Παλαιολόγο θα 
αγωνιστούμε μέχρις εσχάτων να δια-
σώσουμε και την γλώσσα μας και την 
πατρίδα μας.
Ακολουθούν τα ξεπουλημένα, αν τ ί 
πινακίου χρυσού, αργυρώνητα ΜΜΕ, 
αυτά τα σαχλοκάναλα με τ ις φτ ιασ ι-
δωμένες  και τους ετερόφωτους κομή-
τε ς τους, που καθημερινά υποτ ίθε-
ται ψυχαγωγούν και παραπληροφο-
ρούν την ελληνική κοινωνία. (Σημει-
ωτέον τ ις σαράντα ημέρες που βρέ-
θηκα στην πατρίδα ούτε ένα βράδυ δε 
άνοιξα την τηλεόραση να παραμορ-
φωθώ. Μάθαινα τα νέα της ημέρας 
από άλλες πηγές. Αλλά ούτε και στον 
Καναδά που ζώ δεν παρακολουθώ το 
ελληνικό χαζοκούτι. Είναι φύσι αδύνα-
τον φίλοι μου όταν έρθεις σε επαφή με 
την παγκόσμια ειδησιογραφία να αντέ-
χεις να τους ακούς και να τους βλέπεις. 
Πριν τριάντα χρόνια, όταν με επισκέ-
φτηκε ο αδελφός μου με την γυναίκα 
του στο Τορόντο και νοίκιασα τα ελλη-
νικά κανάλια και κάθε μέρα και για έναν 
μήνα έβλεπα υποχρεωτικά  τις ειδήσεις 
τους και με τον τρόπο που τα παρουσί-
αζαν, έλεγα στον αδελφό μου “απορώ 
πως τους βλέπετε;” Τα ίδια και τρισχει-
ρότερα σήμερα.
Τρίτοι και καταϊδρωμένοι στην σειρά οι 
γονείς και οι δάσκαλοι που καλούνται 
να αναθρέψουν τα παιδιά τους, τα παι-
διά μας, μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα της 
παγκοσμιοποίησης και της παραπληρο-
φόρησης. Που ότι ξένο και ξετσίπωτο 
καλύτερο από το δικό μας.
Και άντε εσύ ταλαιπωρημένε γονέα και 
κατατρεγμένε δάσκαλε να καταφέρεις 
τα ακατόρθωτα.
Μοναδική λύση. Η κατάργηση του κρά-
τους των Αθηνών. Κατάργηση της κομ-
ματοκρατίας. Νέο Σύν ταγμα. Κατάρ-
γηση της Πρωθυπουργικής κοινοβου-
λευτικής μοναρχίας. Πλήρης Διοικητική 
αποκέντρωση. Οι πολίτες να αποφασί-
ζουμε για το μέλλον αυτού του τόπου 
και όχι οι εντολοδόχοι διεθνιστές που 
μας κυβερνούν.

Σίμος Λεπτοκαρίδης           

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
της υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News
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Archdiocese Congratulates 
Greek-Canadian Candidates and 

Elected Parliamentarians
The Greek Orthodox Archdiocese of Canada congratulates all candidates and 
elected parliamentarians who put their names forward to serve in public office 
during the September 20, 2021 General Election.

In particular, the Archdiocese extends its best wishes to all Greek-Canadian 
candidates, as well as to the four elected Members of Parliament of Hellenic 
descent: Niki Ashton; Peter Fragiskatos; Emmanuella Lambropoulos; and, Annie 
Koutrakis.

As we continue to celebrate the 200-year anniversary of Greek Independence, 
it is encouraging and inspiring to see Greek-Canadians – and indeed Hellenes 
around the world – continue to participate in the democratic process and 
working to advance the valued traditions of our ancestors that include love and 
unity, self-sacrifice, service, and commitment to the broader good.

As elected officials will soon gather in the House of Commons to discuss and 
deal with the challenges facing society, including those related to the ongoing 
COVID-19 pandemic, we trust and are confident in the ability of our Greek-
Canadian parliamentarians to also advocate for Canada’s strategic ally in the 
Mediterranean, Greece, as well as advance issues of religious freedom and 
equality for all, including the venerable Ecumenical Patriarchate.

Η I. Αρχιεπισκοπή συγχαίρει 
τους Ελληνοκαναδούς που 

εξελέγησαν βουλευτές

Η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Καναδά συγχαίρει όλους τους εκλεγμένους 
βουλευτές, αλλά και τους υποψηφίους που έθεσαν τα ονόματά τους για να υπηρε-
τήσουν σε δημόσια αξιώματα, στις Γενικές Εκλογές του Καναδά, στις 20 Σεπτεμ-
βρίου 2021.

Ειδικότερα, η Αρχιεπισκοπή απευθύνει τις θερμότερες ευχές της σε όλους τους 
Ελληνοκαναδούς που έθεσαν υποψηφιότητα, καθώς και στους τέσσερις εκλεγμέ-
νους βουλευτές ελληνικής καταγωγής, Νίκη Άστον, Πέτρο Φραγκισκάτο, Εμμα-
νουέλα Λαμπροπούλου και Άννα Κουτράκη.

Καθώς συνεχίζουμε να γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, 
είναι ενθαρρυντικό και αποτελεί πρόκληση και έμπνευση να βλέπουμε Ελληνοκα-
ναδούς -και μάλιστα Έλληνες σε όλο τον κόσμο- να συμμετέχουν σ’αυτή τη δημο-
κρατική διαδικασία και να εργάζονται για να προωθήσουν τις πολύτιμες παρα-
δόσεις και αξίες των προγόνων μας για αγάπη και ενότητα, αυτοθυσία και προ-
σφορά για το ευρύτερο καλό.

Οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι θα συγκεντρωθούν σύντομα στη Βουλή του Καναδά 
για να συζητήσουν και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σημερινής κοινω-
νίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη παν-
δημία του COVID-19. Με εμπιστοσύνη και σιγουριά στην ικανότητα των Ελληνο-
καναδών βουλευτών μας, προσβλέπουμε να υποστηρίξουν επίσης, την στρατη-
γικής σημασίας στη Μεσόγειο σύμμαχο χώρα του Καναδά, την Ελλάδα, καθώς 
και τα ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας και ισότητας για όλους, συμπεριλαμ-
βανομένου του σεπτού Οικουμενικού μας Πατριαρχείου.
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W
hen Christopher Grafos entered 
the Graduate Program in 
History at York University, he 
encountered the same problem 

time and time again.
“When I spoke to Greek Canadians about 
their immigration experiences and their time 
in Canada, they would often tell me that 
they had thrown out a lot of the materials 
that would help researchers examine their 
history,” says Grafos, who completed his PhD 
in 2016. “It was such a tragedy for me to learn 
that we were in danger of allowing these 
experiences to fade away without preserving 
them through images, videos, newsletters, 
and other materials that brings this history 
to life.”
Together with his then-supervisor, Professor 
Sakis Gekas, HHF Chair in Modern Greek 
History, Grafos founded the Greek Canadian 
History Project in 2012. As the archives grew, 
so did the need to catalogue, digitize, present 
and preserve these materials, and to help 
Greek Canadians tell their stories through 
recorded oral histories and other methods.
On Sept. 22, the Faculty of Liberal Arts & 
Professional Studies announced an important 
$1.4-million gift from the Hellenic Heritage 
Foundation (HHF) that will help York preserve, 
catalogue, digitize and teach these histories.
In recognition of this new gift, the Greek 
Canadian History Project will receive a new 

name; starting Sept. 27, the project will be 
known as The Hellenic Heritage Foundation 
Greek Canadian Archives.
Above: From left, Faculty of Liberal Arts 
& Professional Studies Dean JJ McMurtry; 
Hellenic Heritage Foundation President Tony 
Lourakis; York University President and Vice-
Chancellor Rhonda L. Lenton; and, Acting 
Vice-President Advancement E. Louise 
SpencerAbove: From left, Faculty of Liberal 
Arts & Professional Studies Dean JJ McMurtry; 
Hellenic Heritage Foundation President Tony 
Lourakis; York University President and Vice-
Chancellor Rhonda L. Lenton; and, Acting 
Vice-President Advancement E. Louise 
Spencer
“This support from our partners at HHF will 
allow us to add resources that will expand 
the archives and increase our capacity to 
engage with our community’s past and 
present,” says Gekas. “In collaboration with 
the Clara Thomas Archives, York libraries 
and community partners, our intention is 
to digitize a lot of the paper material that 
we already hold and will acquire in the 
future for preservation and dissemination 
purposes, primarily in research and teaching. 
For example, historical material such as 
photographs and films, but also written 
records like old newspaper articles, which 
would otherwise be destroyed without 
preservation.”

This gift from HHF will help expand the 
existing physical archive and establish a 
digital archive to be housed at York University. 
As well, the funding will provide a framework 
for the study of Greek diaspora around the 
world.
“Focusing on the experiences of average 
Greek Canadians has tremendous 
importance,” says Grafos, who is currently the 
project’s director. “That’s because during the 
early days of the project, almost everyone said 
that they never saw themselves as important 
enough to preserve their story in an archive.”
“York University is profoundly grateful for its 
longstanding partnership with the Hellenic 
Heritage Foundation,” said Rhonda Lenton, 
president and vice-chancellor. “For more 
than two decades, the Hellenic Heritage 
Foundation has been a generous supporter 
of the University and the Faculty of Liberal 
Arts & Professional Studies. Today’s landmark 
$1.4-million contribution will serve to 
expand the newly renamed Hellenic Heritage 
Foundation Greek Canadian Archives, 
providing indispensable resources for scholars 
and researchers exploring the immigrant 
experience in Canada.”
The partnership between HHF and York 
University started in 2000, when the 
Foundation made a landmark contribution to 
create the Hellenic Heritage Foundation Chair 
in Modern Greek History, an endowed chair 

position currently held by Prof. Gekas. 
“The establishment of the HHF Chair in 
Modern Greek History was a visionary act,” 
says JJ McMurtry, dean of LA&PS. “Under 
Prof. Gekas’ exceptional leadership, the Chair 
has opened up new lines of inquiry, which 
have led to important new academic activity 
focusing both on Modern Greece, and on 
Greece’s many intersections with modern 
Canada.”
For HHF President Tony Lourakis, the most 
exciting part of the Foundation’s investment 
is the long-term and infinite possibilities that 
will come from expanding the archives.
“Investing in the HHF Greek Canadian 
Archives represents the foundation of what 
we hope to achieve,” says Lourakis. “The 
archives will be public and available for people 
to study. They’ll be able to learn about Greek 
Canadian history in a way that they might 
not experience from other public historical 
records. And in turn, we can engage with the 
public in a more familiar and intimate way 
than we might have otherwise.”
For Grafos, the recognition that this 
investment from HHF brings validates the 
importance of the archives.
“With this recognition, we hope to collect 
even more materials and more stories about 
the Greek immigrant experience in Canada,” 
he says. “It’s time to let community members 
tell their own stories.”

Hellenic Heritage Foundation donation will highlight 
experiences of Greek diaspora in Canada
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Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ 
ΚΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΣ

O ταν κάνουμε λόγο για τον 
σταυρό του Κυρίου, δεν εννο-
ούμε μόνο το τιμιώτατο για 
τη χριστιανοσύνη ιερό αυτό 

σύμβολο, αλλά κυρίως τον σταυρωθέ-
ντα Χριστό. Τον άμνο του Πατρόπος, που 
σφαγιάσθηκε στο ξύλο της οδύνης και 
άτιμίας. 
Το πάντιμο αίμα, που χύθηκε σταγόνα 
σταγόνα να, για να αποπλανη τον βόρ-
βορο της ανθρώπινης αμαρτωλότητος. 
Και έχει δίκιο ο θεόπνευστος ‘Aπό στο-
λος, γεμάτος βαθιά χαρά και ευγνωμο-
σύνη, να διαλαλή σε όλους: «Το αίμα του 
Χριστού, oς διά Πνεύματος αιωνίου εαυ-
τόν προσήνεγκεν άμωμον τω Θεώ, καθα-
ριεί την συνείδησιν ημών από νεκρών 
έργων εις το λατρεύειν Θεώ ζωντι» (Εβρ. 
θ’ 14). 
Ο Χριστός, λέει, ενωμένος με το «Αγιον 
Πνεύμα που κατοικούσε μέσα Του, πρό-
σφερε προς τον Πατέρα τον άμωμο εαυτό 
Του θυσία πάνω στον φρικτό σταυρό για 
τη σωτηρία των ανθρώπων. Και όπως 
παρατηρεί ερμηνευτής: «Πρόσφερε τον 
εαυτό του, την άμεμπτη ανθρώπινη 
φύση, πάνω στο θυσιαστηριο της θείας 
του φύσεως και έτσι έγινε συγχρόνως 
θύτης, θύμα και θυσιαστήριο». 
Το λυτρωτικό Του αίμα με την άπειρη 
αξία που του δίνει ή θεϊκή του φύση 
καθαρίζει την ένοχη συνείδηση των 
ανθρώπων από τα έργα της αμαρτίας, 
που οδηγούν στον αιώνιο θάνατο και μας 
δίνει τη δυνατότητα να λατρεύουμε τον 
ζώντα Θεό με λατρεία ευάρεστη σ’ Αυτόν. 
Το χρεωστικό γραμμάτιο των αμαρτιών 
μας, τη συναλλαγματική του τεράστιου 
χρέους μας, το κάρφωσε ο Κύριος και το 
έσκασε πάνω στον σταυρό, ώστε τύποτα 
απολύτως να μη μείνη από αυτό. Και έτσι 
μας λύτρωσε από την ενοχή του θανάτου, 
τη δουλεία της αμαρτίας και την εξουσία 
του Πονηρού και μας χάρισε τη ζωή, την 
ειρήνη και τη χαρά, μάς δώρησε την υιο-
θεσία, ώστε να γίνουμε πάλι και να μεί-
νουμε στον άιωνα τέκνα του Θεού. 
Τόση αξία δίνει σε κάθε ανθρώπινη 
ψυχή, ώστε θά πρόσφερε τη σταυρική 
Του θυσία, έστω και αν επρόκειτο να 
σωθή ένας και μόνον άνθρωπος. 
Βαθύτατα συγκινημένος από την ύψι-
στη αυτή τιμή και δωρεά ο απόστολος 
Παύλος λέει με απέραντη ευγνωμο-
συνη: «Έμοι δέ μή γένοιτο καυχάσθαι εί 

μη έν τώ σταυρο του Κυρίου ημών Ιησού 
Χριστού, δι’ ού εμοί κόσμος έσταύρωται 
κάγώ τω κόσμω» (Γαλ. στ’ 14). 
Σ’ αυτό το χωρίο μιλάει ο μέγας αγω-
νιστής με καύχημα για τον λυτρωτικό 
σταυρό του Κυρίου, σαν να ήταν ή προ-
σφερθείσα θυσία προσωπικά γι’αυ-
τόν. Καυχώμαι γιατί ο Χριστός με αγά-
πησε τόσο πολύ και πήρε δούλου μορφή 
και θυσιάσθηκε για μένα. Μιλάει όμως 
και για τον δικό του σταυρό, που ο ίδιος 
άνέλα6ε πρός δόξαν του Κυρίου. Με 
τη δύναμη και την πίστη στόν σταυ-
ρός του Χριστού, λέει, έχω σταυρωθή 
κι εγώ ο ίδιος για τον κόσμο, όπως και 
ο κόσμος έχει πιά σταυρωθή για μένα. 
Δηλαδή για μένα νεκρώθηκε ό κόσμος 
της αμαρτίας και πέθανε. Τα κοσμικά 
πράγματα, τα υλικά και βιοτικά, ο πλού-
τος, τα αξιώματα, ή δόξα, και τα μεγα-
λεία του κόσμου είναι νεκρά πλέον για 
τον Παύλο. Τα έχει απαρνηθη και θυσι-
άσει για τον Χριστό. Αλλά και ο ίδιος 
είναι νεκρός για τον κόσμο, για τις επι-
θυμίες του κόσμου και τις ηδονές του. 
Διπλή νέκρωση αυτή για τον Απόστολο, 
λέει ο ιερός Χρυσόστομος. Ό αμαρτωλός 
κόσμος έχει νεκρωθή γι’ αυτόν και αυτον 
για τον κόσμο. Νέκρωση ισοδύναμη με 
την ανασταση και τη ζωή. 
Αυτά τα υψηλά νοήματα δίδαξε ο Κύριος 
και με την προτροπή, που απηύθυνε 
στους μαθητές του: «εί τις θέλει οπίσω 
μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και 
αράτω τον σταυρόν αυτού» (Ματθ. ιστ’ 
24). Αύταπάρνηση και σταυρός, θυσία 
των αμαρτωλών επιθυμιωα μας και 
νέκρωση του παλαιού εαυτού μας, είναι 
τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 
πιστού, που θέλει να ζή για τον Χριστό 
και με τον Χριστό τη ζωή της πνευματι-
κής ελευθερίας.
Πόσο ωραίο θα ήταν εαν, λουσμένοι στο 
αίμα της σταυρικής θυσίας του Κυρίου 
και με την χάρη Έκείνου, παίρναμε πάνω 
μας αυτόν τον ζωηφόρος σταυρό και 
λέγαμε μαζί με τον Παύλο: «Χριστώ συν 
εσταύρωμαι, ζω δε ουκέτι εγώ, ζή δε εν 
εμοί Χρι στός» (Γαλ. 6, 20 ) ; Αύτή ή έν 
Χριστός σταύρωση είναι ζωή της χάρι-
τος και της λυτρώσεως, της νίκης και του 
θριάμβου, της χαράς και της μακαριό-
τητος, της υιοθεσίας και της θεώσεώς. 
Σ’ αυτή τηv ασύγκριτη ζωή μας καλεί ο 
πάντιμος σταυρός του Κυρίου μας.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 

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

ΘΑΛΑΣΣΑ, 70 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

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

Ή ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΗΝ κα ΑΝΝΑ

01130 6947300677
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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 November 1st, 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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Major Financial Support to 
Scarborough Health Network

NEWS RELEASE                                                                                         September 28, 2021

Scarborough- Agincourt — MPP Babikian joined Minister Raymond Cho,  MPP 
Mitas, MPP Thanigasalam, Elizabeth Buller; SHN President and CEO, SHN board 
members, and community health care partners to make $26,832,050 Funding 
announcement under Ontario's financial stability and relief fund to provide high-
quality health care. 
“The health and safety of Scarborough-Agincourt and Scarborough residents is our 
first priority. Our government will leave no stone unturned to provide first-class 
health care to Ontarians. In addition to expanding and renovating the emergency 
department of the Birchmount Hospital, we have announced major funding of 
$ 27 million to SHN," said MPP Aris Babikian. He added, "I am proud to have 
participated in this major funding announcement to help SHN recover from the 
financial demands COVID-19 imposed and to stabilize SHN finances. This is in 
addition to our July funding announcement of over $12 million.” 
This funding is a part of the over $1.2 billion investment to help hospitals recover 
from the financial pressures created and worsened by the COVID-19 pandemic 
while ensuring they can continue to provide the high-quality care Ontarians need 
and deserve. This funding will also help to ensure that Ontario’s hospitals are able 
to respond to any scenario as the COVID-19 pandemic evolves.
Many Ontario hospitals are struggling with annual funding deficits which have 
been exacerbated by the pandemic. To ensure Ontario's hospitals remain on stable 
financial footing at this critical juncture, the government is allocating the above 
funding to help cover historic working funds deficits for qualifying public hospitals
Since the onset of the pandemic, Ontario has been working with its hospital 
partners to create unprecedented capacity and prepare to respond to any scenario. 
The government remains committed to supporting hospitals so that they may 
continue to care for Ontarians today and in the future. 
The Honourable Raymond Cho, MPP for Scarborough North and Minister for 
Seniors and Accessibility stated: “The Scarborough Health Network has been at 
the centre of the COVID-19 pandemic from day one providing quality care for our 
sick and vulnerable, and responding to outbreaks in Scarborough. This funding 
is part of our government's on-going commitment to help hospital recover from 
financial pressures created and worsened by the pandemic, while making sure 
Scarborough hospitals can continue providing the high-quality care the people of 
Scarborough need and deserve.”
Elizabeth Buller, president, and CEO, Scarborough Health Network, stated: 
“Scarborough Health Network (SHN) welcomes this crucial funding through the 
Ministry of Health’s Working Funds Initiative. For 18 months, SHN and our local 
partner organizations have been at the forefront of the COVID-19 pandemic, 
in one of Canada's hardest-hit communities. We have provided compassionate, 
inclusive, and courageous care to every patient who has come through our doors. 
This funding will strengthen SHN’s fiscal stability and enable us to continue to 
improve lives through exceptional care by making investments that meet our 
community’s needs.”
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«Mια αμυγδαλιά θα φέρει την άνοιξη…»
ΕΥΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΝΟΥ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τ
ο μεθεπόμενο βράδυ, όλα τα δέντρα 
ήταν συγκεντρωμένα απ’ όλο το νησί 
στο δάσος. Ανάμεσά τους και τα λου-
λούδια και λογιών-λογιών ζαρζαβα-

τικά και αγριόχορτα. Όλα περίμεναν να ακού-
σουν τι ήταν αυτό το σημαντικό νέο που έκανε 
το γέρικο έλατο ν’ αποφασίσει έκτακτη γενική 
συνέλευση. Κάτι που είχε να γίνει πριν από 
χιλιάδες χρόνια, από τον Κατακλυσμό του 
Νώε.
Το γέρικο έλατο και η αμυγδαλιά άρχισαν 
να κουνάνε τα φυλλώματά τους ρυθμικά με 
το πρώτο φύσημα του ανέμου. Η αμυγδα-
λιά ρίζωσε δίπλα του και άρχισε να τινάζει 
τα φύλλα της και να κουνάει τα κλαδιά της 
ρυθμικά. Το νέο διαδόθηκε αμέσως. Όλα τα 
δέντρα άρχισαν να ριζώνουν και αυτά σε σει-
ρές, τα μεγάλα δέντρα πίσω, οι λεύκες, τα 
πεύκα, οι κέδροι, τα έλατα, οι λεμονιές, οι 
μανταρινιές, και μπροστά ρίζωσαν τα όμορφα 
και μυρωδάτα λουλούδια, τα γαρύφαλλα, οι 
λεβάντες, τα τριαντάφυλλα, οι βιολέτες, και 
πιο πίσω τα χρωματιστά  λουλούδια, οι τουλί-
πες και οι ορχιδέες. Όλος ο τόπος γέμισε από 
μυρωδιές και πολλά-πολλά χρώματα, κίτρινο 
και μωβ και πράσινο και λιλά και πορτοκαλί 
και κόκκινο. Όταν πια όλα τα λουλούδια μπή-
καν στη
σειρά, τέντωσαν τα φύλλα τους και τα φυλλώ-
ματά τους. Το γέρικο έλατο ανασκουμπώθηκε, 
τα λουλούδια και τα άλλα δέντρα σώπασαν, 
σταμάτησαν για λίγο οι μυρωδιές και τα λου-
λουδομουρμουρητά. 
«Λοιπόν, αγαπητά μου λουλούδια και φίλοι 
δέντρα, σας καλέσαμε απόψε εδώ στο Μεγάλο 
Λιβάδι, γιατί συμβαίνουν σημεία και τέρατα 
στον κόσμο των ανθρώπων και θα πρέπει να 
αποφασίσουμε από κοινού τι θα κάνουμε. Θα 
δώσω το λόγο στην αμυγδαλιά, που έχει να 
πει πολύ σημαντικά πράγματα και μας αφο-
ρούν όλους», είπε το γέρικο έλατο και κάλεσε 
στο βήμα τη νεαρή αμυγδαλιά. 
«Φίλοι μου δέντρα, αγαπητά μου λουλούδια, 
στο νησί αυτές τις μέρες έγινε κάτι φοβερό και 
πολύ επικίνδυνο για εμάς. Οι άνθρωποι δεν 
μας θέλουν πια. Κήρυξαν πόλεμο στα λουλού-
δια και μάλιστα εν αγνοία μας.»
« Π ο - π ο - π ο - π ο …  π ό λ ε μ ο ο ο ο ο -
οςςςςςςςςςςςς!!!!!» άρχισαν να σιγομουρ-
μουρίζουν όλα τα λουλούδια μαζί. «Τι τγομε-
γοοό… Τι φοβεγοοοοοοοοό», επαναλάμβα-
ναν οι ανεμώνες και οι βιολέτες.
«Παρακαλώ, φίλοι μου, αφήστε με να συνε-
χίσω», φώναξε η αμυγδαλιά. «Σήμερα το 
πρωί είδα ένα αποκρουστικό θέαμα, ξερίζω-
σαν όλες τις αδελφές μου, από το πάρκο με τις 
αμυγδαλιές.»
«Ωωωωωωωωω!!! Φγίκηηηηηηηηηηηη, 
φγίκηηηηηηηηηηη», επαναλάμβαναν οι βιο-
λέτες και οι τουλίπες.
Η κακομοίρα η αμυγδαλιά ξέσπασε σε κλά-
ματα. Το γέρικο έλατο την πλησίασε και την 
αγκάλιασε με τον μακρύ του κορμό, προσπα-
θούσε να την παρηγορήσει, μάταια όμως.
«Αγαπητοί μου φίλοι, μια λύση υπάρχει και 
σας καλώ όλους να την ακολουθήσουμε. Να 
εγκαταλείψουμε το νησί, απόψε κιόλας!» 
δήλωσε το γέρικο έλατο.
Φωνές και λουλουδομουρμουρητά ακούστη-

καν από παντού. Τα δέντρα άρχισαν να κου-
νούν τα φύλλα τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας. 
«Και τα σπίτια μας; Οι οικογένειές μας; Θα τα 
αφήσουμε όλα πίσω;»
«Πεύκα φίλοι μου, “σπίτι” για μας τα δέντρα 
και τα λουλούδια, είναι όπου μπορούμε και 
ριζώνουμε, οπότε δεν θα έχουμε κανένα πρό-
βλημα. Ας μην υπερβάλλουμε. Ενωμένοι θα 
εναντιωθούμε και θα νικήσουμε αυτή τη λαί-
λαπα των ανθρώπων. Ζητάω από εσάς, λοι-
πόν, καλά μου πεύκα, να μας δανείσετε τους 
κορμούς σας, να τους κάνουμε γέφυρες και να 
περάσουμε στην αντικρινή βραχονησίδα. Εκεί 
θα βρούμε καταφύγιο, μέχρι να καταστρώ-
σουμε ένα σχέδιο αμυντικής στρατηγικής ενα-
ντίον των ανθρώπων.»
Το γέρικο έλατο τέλειωσε την ομιλία του. Τα 
λουλούδια είχαν μείνει ακίνητα. Αγάλματα. 
Μια φωνή ακούστηκε από το βάθος: «Να 
φύγουμε, να φύγουμε, να σωθούμε από τη 
μανία των ανθρώπων, δεν θέλω να με ξεριζώ-
σουν, αλλά να ζήσω μέχρι να μαραθώ…» ήταν 
ένα μικροσκοπικό ροζ κυκλάμινο.
«Κι εγώ... Κι εγώ... Κι εγώ… Να μαραθούμε 
καλύτερα» ακούστηκαν και άλλες φωνές.
«Τότε, αγαπητοί φίλοι μου, η απόφαση πάρ-
θηκε. Θα εγκαταλείψουμε το νησί μας και θα 
πάμε απέναντι στην έρημη νησίδα.»
Τα δέντρα μπήκαν στη σειρά και όλα κατευ-
θύνθηκαν προς την παραλία, τα πιο μεγάλα 
πεύκα έπεσαν στο νερό κάνοντας ένα μεγάλο 
θόρυβο και χρησίμευσαν σαν γέφυρες, καθώς 
ενώθηκαν το ένα αγκαλιάζοντας τον κορμό 
και τα κλαδιά του άλλου. Χρειάστηκαν δεκα-
πέντε πανύψηλα πεύκα για να φτάσουν στην 
έρημη νησίδα, που σε λίγα λεπτά είχε πρασινί-
σει και γεμίσει από μεθυστικές μυρωδιές. Τα 
λουλούδια ανέβηκαν ένα-ένα στους κορμούς 
των φύλλων τους και κατευθύνθηκαν προς τη 
νησίδα αμίλητα, σκυθρωπά, κάπως μελαγχο-
λικά. Αν και ήταν ο δρόμος για την ελευθερία 
τους και την επιβίωσή τους, ο ξεριζωμός δεν 
ήταν και τόσο ευχάριστος για κανένα.
Μέχρι την ανατολή του ήλιου, όλα τα λου-
λούδια και τα δέντρα, ακόμη και οι θάμνοι 
είχαν εγκαταλείψει το νησί. Μονάχα λακκού-
βες σε διάφορα σχήματα είχαν μείνει, για να 
θυμίζουν ότι κάποτε εκεί υπήρχαν άνθη και 
δεντρολούλουδα.
Ο γεωπόνος, που συνήθιζε να κάνει την πρω-
ινή του βόλτα στο δάσος και στα λιβάδια, 
σάστισε. Έμεινε έκπληκτος, να κοιτάζει το 
βουνό από μικρές και μεγάλες λακκούβες και 
τρύπες και τρυπούλες, μα δεν υπήρχε ίχνος 
από λουλούδι, μήτε δέντρο. «Μα την αγε-
λάδα! Πού πήγε το δάσος;» Έτρεξε σαν τρελός 
στο Δημαρχείο.
«Δήμαρχεεεεεεεεεεεεεε… Δήμαρχεεεεε-
εεε» φώναζε λες και κάποιος του είχε δώσει 
να καταπιεί μια ολόκληρη ντουντούκα. «Τα 
δέντρα εκλάπησαν! Τα λουλούδια και τα 
δέντρα εξαφανίστηκαν!!!»
Ο Δήμαρχος, που εκείνη την ώρα ήταν στο 
κουρείο του κυρ- Θοδωρή, βγαίνει σαστι-
σμένος, με τις σαπουνάδες στη μούρη. «Μα τι 
συμβαίνει; Ποιος φωνάζει έτσι; Ποια δέντρα 
και λουλούδια;»
Ο γεωπόνος πλησιάζει το Δήμαρχο, που εξα-
κολουθεί να έχει τις σαπουνάδες στο πρό-
σωπό του, και του εξιστορεί τα γεγονότα. Ότι 
είχε πάει βόλτα στο δάσος και είδε τις λακ-

κούβες, ούτε δέντρα ούτε λουλούδια, ούτε οι 
βιολογικές καλλιέργειες, ούτε ντομάτες, ούτε 
αγγουράκια, τίποτα…
«Αγαπητέ μου, νομίζω ότι σας χτύπησε ο 
ήλιος. Τόσες φορές σας έχω  πει, όταν πηγαί-
νετε για βόλτα στο δάσος και στο Μεγάλο 
Λιβάδι, να βάζετε κάνα καπέλο. Θέλετε να 
πιστέψω ότι έβγαλαν πόδια κι έφυγαν τα 
αγγουράκια και οι ντομάτες;» 
«Δήμαρχε, τα πράγματα είναι σοβαρά. Δεν 
αστειεύομαι. Σας συμβουλεύω να πάμε μαζί 
για να το δείτε με τα ίδια σας τα μάτια. Είναι 
γεγονός: Τα δέντρα και τα λουλούδια εξαφα-
νίστηκαν».
Ο Δήμαρχος σκουπίζοντας τις σαπουνάδες 
από το πρόσωπό του έτρεξε πίσω από τον 
γεωπόνο, για να δει επιτέλους τι ήταν όλα 
αυτά τα περίεργα που του διηγήθηκε. «Ακούς 
εκεί να εξαφανιστούν τα δέντρα», μονολο-
γούσε και περπατούσε προς το δάσος. Παρα-
τήρησε όμως ότι σε όλη τη διαδρομή δεν 
συνάντησε ούτε ένα λουλούδι, ούτε καν μια 
τσουκνίδα, τίποτα, και καμιά μυρωδιά δεν 
απλωνόταν στην ατμόσφαιρα, μονάχα μικρές 
γούβες και ένας σωρός από χώμα υπήρχε τρι-
γύρω, όπου κι αν έπεφτε το μάτι του.
Ο Δήμαρχος κοντοστάθηκε. Κοίταξε για λίγο 
γύρω του. Τίποτα. Ούτε δέντρο, ούτε φύλλο. 
«Μάλλον ο γεωπόνος έχει δίκιο. Κάτι συμ-
βαίνει και πρέπει να το εξακριβώσω.» Έφυγε 
για τη Χώρα και πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα. 
Ζήτησε να δει τον κύριο Ενωμοτάρχη και αφού 
έκλεισε πόρτες και παράθυρα, του είπε για την 
εξαφάνιση των δέντρων και των λουλουδιών.
«Κύριε Δήμαρχε, σας εκτιμώ βαθύτατα, αλλά 
μ’ αυτά που μου διηγείστε νομίζω ότι έχετε 

ανάγκη από άλλη βοήθεια, και σίγουρα όχι 
τη δική μου. Νομίζω ότι πρέπει να πάτε στον 
κύριο Γερουλάνο.»
«Δεν μου χρειάζεται γιατρός, αγαπητέ μου 
Ενωμοτάρχη» δήλωσε ο Δήμαρχος. «Υπάρ-
χει και δεύτερος μάρτυρας, ο γεωπόνος και 
θα καταθέσει ενόρκως ότι σας είπα. Από εσάς 
χρειάζομαι βοήθεια σ’ έμψυχο υλικό. Να 
πάμε, να ψάξουμε το νησί, να δούμε τι μπορεί 
να έγιναν τα δέντρα μας, τα φυτά μας. Μπο-
ρεί να δεχτήκαμε κάποια επίθεση από εξω-
γήινους, μπορεί και να μας τα έκλεψαν από το 
γειτονικό νησί, λόγω της μεγάλης συμφωνίας 
που κλείσαμε με τις εταιρείες αρωμάτων…»
«Κύριε Δήμαρχε, ελάτε στα συγκαλά σας, τι 
εξωγήινους και κουραφέξαλα;», αναπήδησε 
ο κύριος Ενωμοτάρχης από έκπληξη. «Σας 
παρακαλώ σοβαρευτείτε, άλλωστε γνωρίζετε 
πολύ καλά ότι δεν μπορώ να σας δώσω ούτε 
έναν αστυνομικό, μάλλον ξεχνάτε ότι είναι 
όλοι σε επαγρύπνηση για τα θησαυροφυλά-
κια του Μεγιστάνα». 
Ο Δήμαρχος σηκώθηκε κι άρχισε να φέρ-
νει γύρες στο γραφείο του Ενωμοτάρχη. «Να 
πάρει», ψιθύρισε. Είχε ξεχάσει το Μεγιστάνα, 
τα έντεκα θησαυροφυλάκια και όλη την τρε-
λο-οικογένεια και τις παράλογες απαιτήσεις 
τους.
Γύρισε προς τον Ενωμοτάρχη και είπε: «Δεν 
με νοιάζει, ακούς, δεν μου καίγεται καρφί για 
τον τρελο-Μεγιστάνα και τα θησαυροφυλά-
κιά του. Αναλαμβάνω όλες τις ευθύνες, θέλω 
τώρα κιόλας να συσταθεί μια ομάδα έρευνας 
και να ψάξει όλο το νησί. Όλοο!» ούρλιαξε ο 
δήμαρχος. 

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

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

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 43TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
1 Οκτωβρίου 2021

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

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

Ενθουσιασμένοι οι ομογενείς που φοιτούν στο 
Αγγλικό Πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ

Ε
νθουσιασμένοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί φοιτη-
τές που εγγράφτηκαν στο Αγγλικό Πρόγραμμα της 
Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμι-
ου Θεσσαλονίκης και θα παρακολουθήσουν δια 

ζώσης τα μαθήματα στην Θεσσαλονίκη.
Τρεις εξ αυτών και συγκεκριμένα η Αντωνία Δημοπούλου, 
ο Αμπέλ Νίκολας και ο Δημήτριος Αποστολάτος συμμετεί-
χαν στην τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε το μεσημέρι της 
Τρίτης, 21 Σεπτεμβρίου 2021, η πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, κ. Στέλλα Κοκόλη 
και εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη για το ενδιαφέρον τόσο 
της Ομοσπονδίας, όσο και του Συλλόγου Ελλήνων Εκπαι-
δευτικών Νέας Υόρκης «Προμηθεύς» και του Ιατρικού 
Συλλόγου.
Η κ. Στέλλα Κοκόλη στην εναρκτήρια ομιλία αναφέρθηκε 
στα οφέλη του προγράμματος και εξέφρασε την ευγνω-
μοσύνη για τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρο 
που είναι καθηγητής του Αριστοτέλειου και ευλόγησε το 
πρόγραμμα, του γενικού Γραμματέα Αποδήμου Ελληνι-
σμού και Δημόσιας Διπλωματίας Γιάννη Χρυσουλάκη, τον 
Ιατρικό Σύλλογο της Νέας Υόρκης και κυρίως του προέ-
δρου Δρ. Παναγιώτη Μανώλα, των πρώην προέδρων, Δρ. 
Γιώργου Ντάγκα και Δρ. Γεωργίου Λιακέα, του Δρα Σπύ-
ρου Κοκόλη και των στελεχών της Ομοσπονδίας Εκπαι-
δευτικών, τον αντιπρόσωπο της Ιατρικής Σχολής κ,  Νικό-
λαο Φώρογλου και όσους υποστήριξαν την προσπάθεια.
Τόσο η κ. Κοκόλη, όσο και η πρόεδρος του «Προμηθέα» 
Μερόπη Κυριάκου ευχήθηκαν επιτυχίες στους φοιτητές 
και τους διαβεβαίωσαν ότι θα είναι αρωγοί στις προσπά-
θειές τους για να κατακτήσουν τις κορυφές της γνώσης.

«Είστε τυχεροί και συνάμα 
προνομιούχοι γ ιατ ί θα 
σπουδάσετε σ την γενέ-
τειρα της επιστήμης και δη 
της Ιατρικής και συγκεκρι-
μένα του Ιπποκράτη και του 
Ασκληπιού», επεσήμανε 
μεταξύ άλλων η κ Κοκόλη 
υπενθυμίζοντας στους φοι-
τητές ότι θα ευεργετηθούν 
πολλαπλά, διότι θα αγγί-
ξουν τον πολιτισμό της γενέ-
τειρας των προγόνων τους 
και ότι θα διδαχτούν τα ήθη, 
τα έθιμα και την γλώσσα.
Επιτυχίες ευχήθηκε στους 
φοιτητές και ο αντιπρόε-
δρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερι-
κής, Δρ. Γεώργιος Μελικόκης.
Το πρόγραμμα είναι εξαετούς φοίτησης και οι απόφοι-
τοι μπορούν να εργαστούν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη ή 
να έρθουν πίσω στις χώρες υποδοχής για να λάβουν τις 
απαραίτητες εξετάσεις που απαιτούνται από τις διάφορες 
χώρες όπως συμβαίνει και στην Αμερική όταν τελειώσουν 
τις ιατρικές σχολές.
Στο πρόγραμμα δικαιούνται να εγγραφούν όσοι έχουν 
τελειώσει το λύκειο σε αμερικανικό σχολείο ή έχουν 
πάρει μερικά credits σε πρωτοετή φοίτηση σε αμερικα-
νικά κολέγια. Πρέπει απαραίτητα να έχουν αμερικανικό 
διαβατήριο και να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα άπται-

στα.
Φοιτητές που έχουν φοιτήσει 1 ή 2 χρόνια σε κολλέγια και 
έχουν πάρει βιολογία ή χημεία μπορούν να τους δοθούν 
credits και να μην επαναλάβουν τις ίδιες τάξεις στο πρό-
γραμμα του πανεπιστημίου όμως απαραίτητα η φοίτηση 
είναι 6ετης. 
Τέλος τα δίδακτρα τα ετήσια είναι 12.000 ευρώ πολύ λιγό-
τερα απ’ ότι στοιχίζει – απ’ ότι καταλαβαίνετε – σε άλλα 
πανεπιστήμια της Αμερικής. Οι φοιτητές είναι υποχρεω-
μένοι να εξασφαλίσουν την κατοικία, για την διαμονή τους 
σε επιλεγμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές 
μετά το 4ο έτος παίρνουν μαθήματα και ελληνικής γλώσ-
σας αν θελήσουν να μείνουν γιατροί στην Ελλάδα.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΚΑ/ΠΗΓΗ: ANAMNISEIS.NET
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Τ
ο ανώτατο δικαστήριο του Καναδά ανα-
μένεται να αποφασίσει την Παρασκευή 
εάν η απόφαση του πρωθυπουργού 
του Οντάριο Νταγκ Φορντ να μειώσει 

το μέγεθος του δημοτικού συμβουλίου του Το-
ρόντο κατά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές ή-
ταν συνταγματική
Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 
Καναδά πρόκειται να εκδοθεί περίπου ένα 
χρόνο πριν από την επόμενη δημοτική ψηφο-
φορία του Οντάριο.
Η δημοτική εκστρατεία του 2018 ήταν σε εξέ-
λιξη όταν ο νομοθέτης του Οντάριο ψήφισε 
νόμο που μείωσε τον αριθμό των εδρών του 
συμβουλίου στο Τορόντο σε 25 από 47, ευθυ-
γραμμίζοντάς τις με ομοσπονδιακές έδρες.
Εκείνη την εποχή, ο Ford - πρώην δημοτι-
κός σύμβουλος του Τορόντο και αποτυχημέ-
νος υποψήφιος δήμαρχος - υποστήριξε ότι η 
αλλαγή θα απλοποιήσει τις εργασίες του συμ-

βουλίου και θα εξοικονομήσει 25 εκατομμύ-
ρια δολάρια.
Το Τορόντο αμφισβήτησε επιτυχώς τη νομοθε-
σία στο Ανώτερο Δικαστήριο, με τον δικαστή 
να την θεωρεί αντισυνταγματική.
Ο δικαστής Έντουαρντ Μπελομπάμπα διαπί-
στωσε ότι ο νόμος παραβιάζει τα δικαιώματα 
της ελεύθερης έκφρασης των υποψηφίων επη-
ρεάζοντας την ικανότητά τους να εκστρατεύουν 
και τα δικαιώματα των ψηφοφόρων εμποδίζο-
ντάς τους να ψηφίσουν που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε αποτελεσματική εκπροσώπηση.
Το ανώτατο δικαστήριο του Οντάριο διχάστηκε 
για το θέμα, με τρεις δικαστές να αποφασίζουν 
να ανατρέψουν την απόφαση του Μπελομπά-
μπα και δύο να την υποστηρίξουν. Το Ανώ-
τατο Δικαστήριο του Καναδά συμφώνησε να 
ακούσει την αμφισβήτηση της πόλης κατά της 
απόφασης του Εφετείου. Πραγματοποιήθηκε 
ακρόαση τον Μάρτιο.

Το ανώτατο δικαστήριο του Καναδά θα 
αποφανθεί για την κίνηση του Οντάριο 
να μειώσει το δημοτικό συμβούλιο του 
Τορόντο

Η 
απαγόρευση και το ασφαλές μέ-
τρο που τοποθετήθηκε σε σχο-
λείο στο Greektown το πρωί της 
Πέμπτης αφότου βρέθηκε ένας 

άνδρας με τραύματα από πυροβόλα όπλα 
στο πάρκινγκ, έχει αρθεί, ανακοίνωσε η α-
στυνομία.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα περί-
που στις 11:00 το πρωί στην περιοχή της 
λεωφόρου Strathmore και της λεωφόρου 
Donlands στο Δημόσιο Σχολείο Wilkinson 

Junior. Διαπιστώθηκε ότι υπέφερε από 
σοβαρά τραύματα και βρέθηκε ένα όπλο, 
ανέφερε η αστυνομία.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι γιατροί του 
χορήγησαν βοήθεια, αλλά το θύμα δεν 
ανταποκρινόταν.
Ένα μικρό τμήμα του Δημοτικού Σχολείου 
Γουίλκινσον παραμένει κλειστό για ιατρο-
δικαστικές εξετάσεις και οι αστυνομικοί 
παραμένουν στην περιοχή καθώς η έρευνα 
για το περιστατικό συνεχίζεται.

Άνδρας τραυματισμένος σε πάρκινγκ 
από πυροβολισμό στο Greektown

Μ
ετά από εβδομάδες που εί-
πε στα μέλη του να μην απο-
καλύψουν την κατάσταση του 
εμβολιασμού τους για τον 

COVID-19, το σωματείο που εκπροσωπεί 
τους εργαζόμενους της TTC έκανε άλλαξε 
«πρόσωπο» μια ημέρα μετά αφού η υπηρε-
σία διαμετακόμισης κατέθεσε αίτηση για να 
τους οδηγήσει στο συμβούλιο εργασιακών 
σχέσεων του Οντάριο.
Σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στον 
ιστότοπο της ένωσης την Τετάρτη, ο Πρό-
εδρος της ATU Local 113, Κάρλος Σάντος, 
δήλωσε ότι η ένωση έχει ακούσει το 
μήνυμά τους «δυνατά και καθαρά» και 
τώρα συμβουλεύει τα μέλη να συμμορφω-
θούν με την πολιτική εμβο-
λιασμού της TTC, αποκα-
λύπτοντας την κατάσταση 
εμβολιασμού στις 30 
Σεπτεμβρίου.
Η κίνηση αυτή ήρθε μετά 
από εβδομάδες που το 
συνδικάτο συμβούλευσε τα 12.000 μέλη 
του να κάνουν το αντίθετο και έρχεται μια 
μέρα αφότου το TTC υπέβαλε επείγουσα 
αίτηση στο Συμβούλιο Εργατικών Σχέσεων 
του Οντάριο ζητώντας να θεωρηθούν οι 
ενέργειες του συνδικάτου ως παράνομη 
απεργιακή ενέργεια.
Η πολιτική εμβολιασμού της TTC, η οποία 
ανακοινώθηκε στις 19 Αυγούστου και ολο-
κληρώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου, απαιτούσε 
από τους εργαζόμενους να αποκαλύψουν 
την κατάσταση εμβολιασμού τους για τον 
COVID-19 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, αλλά 
λιγότεροι από τους μισούς υπαλλήλους της 
TTC το είχαν κάνει μέχρι εκείνη την ημερο-
μηνία.
Στην αίτησή του προς την επιτροπή εργα-
σίας την Τρίτη, το TTC είπε ότι το σωματείο 
και τα μηνύματά του ήταν υπεύθυνα για το 

«αβυσσαλέο» ποσοστό συμμόρφωσης με 
την πολιτική εμβολιασμού και ζήτησε μια 
διακοπή και άρση της εντολής αναγκάζο-
ντας την ATU Local 113 να σταματήσει να 

λέει στους εργαζόμενους να μην συμμορ-
φώνονται.
Ενώ το σωματείο άλλαξε το μήνυμά του 
την Τετάρτη, καταδίκασε τον διευθύ-
νοντα σύμβουλο της TTC Rick Leary, 
χαρακτηρίζοντας την προσέγγισή του 
«συγκρουσιακή» και υποστηρίζοντας 
ότι «απέτυχε επανειλημμένα να μοιρα-
στεί ζωτικές πληροφορίες».

«Στην περίπτωση της πολιτικής εμβολια-
σμού, η αποτυχία της ηγεσίας του Leary 
δημιούργησε μια περιττή και ατυχής 
κρίση. Άλλοι οργανισμοί διαμετακόμι-
σης πλοήγησαν αυτό το ζήτημα προ-

σεκτικά και εύλογα », ανέφερε 
ο Σάντος σε δήλωσή του την 
Τετάρτη. «Προσφέραμε λογι-
κές λύσεις, αλλά η διοίκηση 

δεν προσέφερε ποτέ τίποτα 
εκτός από την πιο δυνατή 

τιμωρητική πολιτική - σχεδιασμένη να απει-
λεί και να τρομάζει τα μέλη μας».
Είπε ότι το TTC αρνήθηκε να εξετάσει τις 
συχνές δοκιμές ως εναλλακτική λύση στα 
εμβόλια.
«Η πραγματικότητα είναι ότι τα περισσό-
τερα από τα μέλη μας είναι εμβολιασμένα, 
αλλά ανησυχούν επίσης πολύ για το γεγο-
νός ότι ο εργοδότης τους επιδιώκει να ανα-
γκάσει τους εργαζόμενους να υποβληθούν 
σε ιατρική διαδικασία υπό πίεση», δήλωσε 
ο Σάντος.
Είπε ότι ορισμένοι υπάλληλοι της TTC δεν 
επιθυμούν να εμβολιαστούν για συστη-
μικούς λόγους που προέρχονται από την 
αποικιοκρατία, τον ρατσισμό, τους κοινω-
νικοοικονομικούς λόγους και τις θρησκευτι-
κές πεποιθήσεις.

Συνδικάτο του TTC κάνει πίσω 
στην αντίθεση του για την πολιτική 
εμβολιασμού
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Juli Annee:
Το αστεράκι του instagram

Το αστεράκι του 
instagram Juli 
Annee(6,5εκατομύρια 
followers) … με 
αποκαλυπτικά εσώρουχα !
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Ο 
γνωστός χο-
ρογράφ ος 
μίλησε στην 
κάμερα της 

εκπομπής «Ποιος είναι 
πρωινιάτικα» και εξή-
γησε πως φαίνεται σαν 
οι παίκτες να μην έχουν 
καταλάβει πόσο σοβα-
ρό είναι αυτό που τους 
συμβαίνει. Βέβαια, δεν 
δίστασε να αναφερθεί 
και στο J2US «Έχει ξεκι-
νήσει κανονικά το J2US. 
H πρώην μου δουλειά 
δηλαδή, που με απέλυ-
σαν. Όχι, μωρέ, δεν με 
απέλυσαν, απλά ο Κο-
κλώνης κάνει πάντα ω-
ραία updates και προ-
σπαθεί με τον δικό του 
τρόπο να φέρει κόσμο 
από τα παλιά στα και-
νούργια». Τέλος, για 
την συνεργασία του με 
την τραγουδίστρια Ζό-
ζεφιν, είπε: «Με τη Ζό-
ζεφιν κάνουμε πολύ ω-
ραίο σεξ... επαγγελμα-
τικά εννοώ. Μέσα από 
την συνεργασία μας».

Ο… πολυτάλαντος 
πειρασμός Ελεάνα 
Παλαιολόγου

Το καλλίγραμμο κορμί της, είναι 
αποτέλεσμα σκληρής προπόνη-
σης αν και για εκείνη αποτελεί 
απλά την καθημερινότητα της. 
Και αυτό γιατί η Ελεάνα Παλαιο-
λόγου έχει κάνει σπουδές πάνω 
στο personal training και τον 
χορό. Οι φωτογραφίες της με 
μαγιό κόβουν την ανάσα καθώς 
αναδεικνύουν το καλογυμνα-
σμένο κορμί της. Η Ελεάννα μάλι-
στα ασχολείται και με το τραγούδι 
ενώ έχει κυκλοφορήσει και το 
κομμάτι της με τίτλο «Ya Voy», το 
οποίο μετρά χιλιάδες views στο 
Youtube.

Έντουαρντ Στεργίου: 
«Στο Dancing With 
The Stars δοκιμάζω 
τις αντοχές μου»

Ο πρώην παίκτης του «Greece’s Next 
Top Model» μιλάει για τα επαγγελ-
ματικά του σχέδια, την προσωπική 
του ζωή και τη συμμετοχή του στο 
«DWTS».  Για την απόφασή του να 
λάβει μέρος στον  διαγωνισμό χορού 
υποστήριξε: «Στην αρχή ήμουν 
διστακτικός. Μετά το φίλτραρα λίγο 
καλύτερα. Κατάλαβα ότι είναι μία 
φανταστική ιδέα. Πάντα ήθελα να 
μάθω να χορεύω και τώρα θα μου 
δοθεί η ευκαιρία να μάθω κάποιους 
χορούς και να δω αν το έχω. Ξεκινάω 
από το μηδέν. Δεν έχω κάνει τίποτα. 
Υπάρχει μία εξέλιξη και προοπτική».

Η εκρηκτική Ειρήνη Κωστάζου 
μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο 
καυτή αισθητικός και όχι άδικα. 
Η μελαχρινή καλλονή διαθέτει 
ένα από τα πιο δυνατά Instagram 
με το προσωπικό της προφίλ να 
απογειώνεται κάθε φορά που 
ανεβάζει τις καυτές φωτογραφίες 
της. Το κορμί της έχει αναλογίες 
μοντέλου και αναστατώνει τον 
ανδρικό πληθυσμό. Η μελαχρινή 
καλλονή διαθέτει ένα από τα πιο 
δυνατά Instagram με το προσω-
πικό της προφίλ να απογειώνεται 
κάθε φορά που ανεβάζει τις καυ-
τές φωτογραφίες της.

Τάσος Ξιαρχό: «Με τη Ζόζεφιν 
κάνουμε πολύ ωραίο σεξ... 
επαγγελματικά»

Έ. Κρεμλίδου: φωτογραφήθηκε 
εντελώς γυμνή για το playboy!

Η εκρηκτική Ειρήνη 
αναστατώνει τον 
ανδρικό πληθυσμό

Η 
Δούκισσα Νομικού είναι μία από τις 
πιο εντυπωσιακές γυναίκες της ελλη-
νικής showbiz. Μπορεί να έχει γίνει 
μαμά δύο παιδιών, ωστόσο την ίδια 

στιγμή εξακολουθεί να διατηρεί αψεγάδιαστο 
το κορμί της.
Αυτό φυσικά δεν έρχεται τυχαία, αφού η αγα-
πημένη παρουσιάστρια, η οποία μάλιστα πρό-
σφατα τελείωσε τη συνεργασία της με τον 
ΣΚΑΪ, ακολουθεί πρόγραμμα διατροφής και 
φροντίζει να μην ξεφεύγει από τις συνήθειες 

της ακόμα και στις διακοπές της.
H super μαμά του Σάββα και της Αναστασίας 
Θεοδωρίδη, μας δείχνει στιγμιότυπα από τις 
καλοκαιρινές της διακοπές ενώ μοιράζεται και 
λίγα από τα μυστικά της διατροφής της.
Όπως εξηγεί η ίδια, αγαπά ιδιαίτερα μία 
σαλάτα δικής της έμπνευσης με ψιλοκομμένο 
μήλο, ένα μικρό αβοκάντο, διάφορους ξηρούς 
καρπούς και μία σος με μία κουταλιά ελαιό-
λαδο, τον χυμό από μισό λεμόνι και ελάχιστη 
μουστάρδα.

Δούκισσα Νομικού – Το τέλειο κορμί

Η 
Έλενα Κρεμλί-
δου συμμετεί-
χε στο φετινό 
Survivor στην ο-

μάδα των Μαχητών έχο-
ντας εντυπωσιάσει τους 
τηλεθεατές με το καλλί-
γραμμο κορμί της. Όπως 
ακριβώς έκανε πριν μπει 
στο ριάλιτι επιβίωσης. Χα-
ρακτηριστική είναι η φω-
τογράφησή της για το ε-
ξώφυλλο του πρώτου τεύ-
χους της επιστροφής του 
θρυλικού ανδρικού περιο-
δικού, Playboy.
Το μοντέλο «γκρέμισε» 
το ελληνικό διαδίκτυο και 
κέρδισε τις εντυπώσεις.
Όπως συνήθιζε πάντα 
το μεγάλο περιοδικό η 
φωτογράφιση των διάση-
μων κουνελιών συνοδεύ-
τηκε από ένα βίντεο με τα 
αισθησιακά backstage. 
Στις φωτογραφίες και το 
βίντεο, η Έλενα Κρεμλίδου 
ποζάρει αισθησιακά στον 
φακό και αποδεικνύει για 
ποιον λόγο επιλέχτηκε να 
είναι το πρώτο ελληνικό 
εξώφυλλο της νέας εποχής.
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H 
μεταγραφή του 
Μάρκους Μπεντι-
νέλι δεν προκάλε-
σε δα και κανένα 

κύμα ενθουσιασμού στους 
φίλους της Τσέλσι, καθώς 
προορίζεται για συμπλη-
ρωματικό ρόλο. Αντίθετα η 
μνηστή του, η Νάντια Φα-
κέντα, έχει τραβήξει όλα τα 
βλέμματα.
Η 24χρονη Σκωτσέζα είναι 
μοντέλο που… ειδικεύεται 
στις φωτογραφίσεις εσω-
ρούχων και μαγιό για ευνό-
ητους λόγους. Μάλιστα, το 
ζεύγος είχε επιλέξει πέρσι τη 
Μύκονο για τις καλοκαιρινές 
του διακοπές.

Ο 
κολομβιανός τραγου-
διστής απάντησε στις 
φήμες για τη σχέση του 
με την Kim Kardashian. 

Ελεύθερη και ωραία πλέον η Kim 
Kardashian συνεχίζει τη ζωή της, 
με τις φήμες για νέα σχέση να α-
κούγονται συνεχώς. Αυτή που 
κέντρισε ωστόσο το ενδιαφέρον 
των fans ήταν η είδηση πως η Kim 
Kardashian βγαίνει με τον Maluma. 
Τι ισχύει όμως πραγματικά; Ο 
27χρονος τραγουδιστής αποφά-
σισε να μιλήσει και να δώσει ένα 
τέλος στις φήμες που τον θέλουν να 
βγαίνει με τη 40χρονη reality star. 
Μιλώντας με το L’Officiel Hommes, 
ο Maluma είπε όταν ρωτήθηκε 
πώς ξεκίνησαν οι φήμες: «Δεν ξέ-
ρω καν! Ήμασταν μαζί στην έκθε-
ση του Dior. Την γνώρισα για πρώ-
τη φορά εκεί. Ήμουν επίσης εκεί με 
την Kourtney (Kardashian). Οι άν-
θρωποι απλά άρχισαν να μιλούν 
για αυτό. Δεν ξέρω γιατί άρχισαν 
να τη ρωτούν κάτι τέτοιο». «Ίσως 
επειδή έπαιρνε το διαζύγιό της και 
κυκλοφορούσαν τόσα, ξέρεις; Αλ-
λά όχι, είμαστε καλοί φίλοι. Δεν μι-
λάμε τόσο συχνά, αλλά ναι, είμαστε 
καλοί φίλοι και ευχόμαστε πάντα 
το καλύτερο ο ένας στον άλλον», 
πρόσθεσε ο Maluma δίνοντας έ-
να οριστικό τέλος στη φήμη αυτή.

Ο Maluma απαντά στις φήμες- Είναι 
σε σχέση με την Kim Kardashian;

Η 
Ι σ π α ν ί -
δ α  κα λ -
λονή Eva 
Padlock, εί-

ναι το γνωστό μοντέλο 
από την Ισπανία, που 
πολλοί έχουν ονοματί-
σει ως την νέα “Μόνικα 
Μπελούτσι”, καθώς δι-
αθέτει το σεξαπίλ και τις 
καμπύλες της διάσημης 
Ιταλίδας σταρ. Πρόκει-
ται για μια γυναίκα που 
είναι σέξι, γοητευτική 
και διαθέτει τέλειες ανα-
λογίες. Τα τελευταία χρό-
νια δεν αφήνει σε ησυχία 
τον ανδρικό πλυθησμό, 
καθώς κάθε φορά που α-
νεβάζει μια φωτογραφία 
στο Instagram, όλοι οι ο-
παδοί της ψάχνουν για υ-
πογλώσσιο.

Η σέξι μνηστή του νέου 
γκολκίπερ της Τσέλσι

Κάνει σπαγγάτο φορώντας Κάνει σπαγγάτο φορώντας 
μπικίνι και κολάζει τη μπικίνι και κολάζει τη 

ΜύκονοΜύκονο

Το διάσημο μοντέλο του Playboy, Khloe 
Terae, που αυτές τις μέρες κάνει τις δια-
κοπές της στην Μύκονο, μας άφησε 
άφωνους με την ευλυγισία της. Η 
28χρονη Καναδή φόρεσε το μπικίνι της 
και πόζαρε στην κάμερα του Mykonos 
Live TV με φόντο την πισίνα του υπερ-
πολυτελούς συγκροτήματος Aegon στο 
Καλό Λιβάδι, όπου διαμένει.

Με τα θηλυκά καμώματα, το νάζι και 
τις πόζες της η Khloe επιβεβαίωσε για 
ακόμη μια φορά ότι ξέρει να κολά-
ζει τον ανδρικό πληθυσμό. Εκτός όμως 
από κορίτσι-κόλαση απέδειξε ότι είναι 
και κορίτσι-λάστιχο! Την ώρα που βρι-
σκόταν διπλα στην πισίνα η Terae άνοιξε 
τα πόδια της και έκανε ένα άψογο και 
σούπερ σέξυ σπαγγάτο.

Η “Μόνικα Μπελούτσι” του Instagram 
μας άφησε με το στόμα ανοιχτό!
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Αποφασίζει ένα βράδυ ο Χριστός να επισκε-
φτεί τα Ζωνιανά. Χτυπάει μια πόρτα, του ανοί-
γουν.
- Καλώς τονε τον Σύντεκνο. Κάτσε να ξεκου-
ραστείς.
- Μα ξέρετε εγώ είμαι ο ...
- Εδώ πρώτα καθόμαστε και μετά συστηνό-
μαστε.
Τι να κάνει ο Χριστός κάθεται.
- Βάλε μωρή Μαρία να φάμε.
- Μα ξέρετε εγώ είμαι ο ...
- Εδώ πρώτα τρώμε και μετά συστηνόμαστε.
Τι να κάνει ο Χριστός τρώει.
- Φέρε μωρή Μαρία το ρατσί να πιούμε που 
ρ́θε ο ξένος.
- Μα ξέρετε εγώ είμαι ο ....
- Εδώ πρώτα πίνουμε και μετά συστηνόμαστε.
Τι να κάνει ο Χριστός κατεβάζει τσι ρατσιές 
του.
- Φέρε μωρέ Σήφη τη νέα σοδειά να την δοκι-
μάσουμε.
- Μα ξέρετε εγώ είμαι ο ....
- Εδώ πρώτα καπνίζουμε και μετά συστηνό-
μαστε.
Τι να κάνει ο Χριστός κατεβάζει δυο τζούρες.
- Και τώρα ωρέ Σύντεκνε ποιος είσαι του λόου 
σου;
- Είμαι ο Ιησούς Χριστός
- Στο «πα ρε Σήφη, φέτος η σοδειά είναι άπαι-
χτη!!!

Ήταν 4 φίλοι που πήγαιναν  για κυνήγι 
ελαφιού για πολλά χρόνια.
Φέτος, δύο μέρες πριν αναχωρήσουν, η 
γυναίκα του ενός, του Γιάννη, πατάει πόδι 
και του λέει ότι δεν θα πάει.
Οι άλλοι τρεις θύμωσαν, απογοητεύτη-
καν, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν και 
τίποτα.
Σε δύο μέρες που έφθασαν στον προορι-
σμό τους, βλέπουν τον Γιάννη να έχει στή-
σει σκηνή, είχε μαζέψει ξύλα και ανάψει 
φωτιά, και είχε έτοιμο και το φαγητό.
Καλά ρε φίλε του λέει ο Κώστας, πόση 
ώρα είσαι εδώ?
Για να σας πω την αλήθεια, λέει ο Γιάννης, 
ήρθα χθες το βραδάκι.
Και πως έγινε αυτό?  του λένε.
Χθες το απογευματάκι καθόμουν στην 
πολυθρόνα και έβλεπα τηλεόραση όταν 
ήρθε η γυναίκα μου από πίσω, μου 
κάλυψε τα μάτια με τα χέρια της και μου 
ρώτησε: Μάντεψε ποιος είναι? 
Της τράβηξα τα χέρια και φορούσε ένα 
ολοκαίνουριο σέξι νεγκλιζέ. 
Με τράβηξε στο υπνοδωμάτιο το οποίο 
είχε στολίσει με ροδοπέταλα και είχε ανά-
ψει κεριά. Στο κρεβάτι είχε χειροπέδες και 
σχοινιά.
Μου είπε να την δέσω στο κρεβάτι, και 
όταν το έκανα μου είπε :  Κάνε ότι γου-
στάρεις!!!
Να’ μαι κι εγώ εδώ!! Ήρθα!!!

ΚΡΙΟΣ
Νιώθετε έντονη την ανάγκη να ξοδέψετε, 
σε βαθμό που κοντεύετε να χάσετε κάθε 
μέτρο. Αντισταθείτε σε αυτή την παράλογη 
επιθυμία να αποκτήσετε ότι βλέπετε. Ήρθε 
ο καιρός να σκεφτείτε σοβαρά τη διαφορά 
ανάμεσα στο θέλω κάτι και στο χρειάζο-
μαι πραγματικά κάτι. Όσο για την προσοχή 
που απαιτείτε κατά διαστήματα από τους 
άλλους, θυμηθείτε πως για να πάρετε κάτι, 
πρέπει να δώσετε και εσείς. 

ΤΑΥΡΟΣ
Έχετε την ανάγκη να τα αλλάξετε όλα και να 
αρχίσετε τη ζωή σας από την αρχή, αλλά 
βέβαια κάτι τέτοιο είναι δύσκολο. Είναι ανά-
γκη να καταλάβετε ότι τα περισσότερα προ-
βλήματα ξεκινούν από σας και είναι καιρός 
να αρχίσετε μέσα σας τις εκκαθαρίσεις, για 
να νιώσετε καλύτερα. Πρέπει κάποια στιγμή 
να κάνετε πράξη όλα αυτά που σκέφτεστε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αποφύγετε συζητήσεις που δεν σας οδη-
γούν πουθενά και αποφασίστε να δεχθείτε 
μια αλλαγή που έχει γίνει στη ζωή σας. Μην 
ξεχνάτε πως οι άσπονδοι φίλοι σας κάποιο 
σφάλμα σας περιμένουν για να σας επιτε-
θούν. Μην αφήνετε τους άλλους να 
σας δημιουργούν προβλήματα 
τη στιγμή που μπροστά σας 
ανοίγονται καινούργιοι 
δρόμοι. Η νευρικότητα 
και το άγχος σας οφεί-
λονται σ’ αυτή τη μετα-
βατική κατάσταση και 
θα εξανεμισθούν μόλις 
δεχθείτε την καινούρ-
για πραγματικότητα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αποφύγετε με κάθε τρόπο οι 
επαγγελματικές σας δυσκολίες ή 
κάποιος άλλος προβληματισμός να χαλά-
σουν τη διάθεσή σας. Η διάθεσή σας ανα-
μένεται υποτονική και θέλοντας να ξεφύγετε 
από αυτή την κατάσταση, μπορεί να οδηγη-
θείτε σε άσκοπες αγορές. Τα αποτελέσματα 
κάποιας συμφωνίας από το παρελθόν αρχί-
ζουν να εμφανίζονται σιγά σιγά.

ΛΕΩΝ
Η υπερένταση που προκαλεί η αυξημένη 
ευθύνη, κυρίως απέναντι στους άλλους, σας 
έχει εκνευρίσει. Προστατέψτε τα οικονομικά 
σας από απερίσκεπτες επενδύσεις και επιδέ-
ξιους τύπους και μην αφήνεστε σε υποσχέσεις 
βοηθείας για τα επαγγελματικά σας σχέδια. Τα 
οικονομικά σας παρόλα αυτά θα παραμείνουν 
σταθερά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Το διάστημα αυτό που διανύουμε είναι 
ευνοϊκό για τις κοινωνικές και επαγγελμα-
τικές σας επιδιώξεις παρόλο που δεν θα 
λείψουν και κάποιες μικρές αντιξοότητες 
στην προσπάθειά σας για κάτι καινούργιο. 
Προσπαθήστε να ελέγχετε τους εκνευρι-
σμούς σας. Ύστερα από πάρα πολύ καιρό 
θα ανταμειφθείτε απλόχερα στην κοινω-
νική σας ζωή και θα βοηθήσετε να καλλι-
εργήσετε την ποιότητα στη σχέση σας.

ΖΥΓΟΣ
Ίσως να μην το έχετε αντιληφθεί ακόμα, 
αλλά η κατάσταση αυτή στην οποία βρίσκε-
στε είναι το τέλος μιας ευρύτερης φάσης της 
ζωής σας, κάτι σαν το τέλος ενός ταξιδιού. 
Προσπαθήστε να αποκωδικοποιήσετε τα 
σημάδια γύρω σας, να καταλάβετε τι θέλετε 
πραγματικά και να προετοιμαστείτε κατάλ-
ληλα για την επόμενη φάση της ζωής σας, 
φυσικά θέτοντας νέους στόχους και κάνο-
ντας νέα όνειρα για το μέλλον.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Θα έχετε μια διάθεση διασκέδασης και η 
κοινωνικότητά σας αυτή την εποχή θα είναι 
στην κορύφωσή της. Θα κάνετε μικρές ή 
μεγάλες εξορμήσεις. Προσέξτε τα οικονο-
μικά θέματα και αποφύγετε ρίσκα που μπο-
ρεί να σας στοιχίσουν. Θα υπάρξει βοήθεια 
από το περιβάλλον σας σε οποιοδήποτε 
θέμα σας απασχολήσει αυτό το διάστημα. 
Πολλές επαφές και μεγάλη κοινωνικότητα. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Οι περισσότεροι από εσάς διαθέτουν μια 
εσωτερική δύναμη για να ανατρέψουν οτι-
δήποτε εμποδίζει την πραγματοποίηση των 
στόχων τους. Κάποιες κοινωνικές αναγκαιό-

τητες, φαίνεται να σας υποχρεώσουν να 
φερθείτε με τον ανάλογο τρόπο. 

Βρείτε τρόπους για να απο-
βάλλετε τις αρνητικές σκέ-

ψεις και την απαισιόδοξη 
στάση σας και φροντί-
στε να μην σας επηρεά-
ζουν αρνητικά τα καθη-
μερινά σας ζητήματα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Να είσ τε προσεκτικοί 

στις συναλλαγές σας και να 
αποφύγετε κάθε βεβιασμένη 

απόφαση, ιδιαίτερα αυτές που 
αφορούν αγορές. Όποιες υπερεκτίμησε τις 

δυνατότητές του βγήκε χαμένος. Προσέξτε 
λοιπόν και μην ακολουθείτε τον ίδιο λανθα-
σμένο δρόμο. Αποφάσεις που λαμβάνονται 
σε στιγμές άγχους ή μελαγχολίας θα απο-
δειχθούν λάθος. Πρέπει να εφαρμόσετε ένα 
πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει να αντεπε-
ξέλθετε με άνεση στις υποχρεώσεις και στα 
έξοδά σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αυτό το μήνα οι πλανήτες παίρνουν πιο 
αρμονικές τροχιές απέναντι στο ζώδιό σας. 
Θα αυξηθεί το επίπεδο της ενεργητικότητάς 
σας και η δημιουργικότητά σας θα βρει διε-
ξόδους στη δουλειά, γεγονός που θα σας 
καταξιώσει στα μάτια των ανωτέρων σας. 
Στη σχέση σας με τα αδέρφια σας ή τους 
φίλους σας μπορεί να δείξετε έναν ασυνή-
θιστο ανταγωνισμό

ΙΧΘΕΙΣ
Η ζωτικότητά σας θα είναι αρκετά ανεβα-
σμένη για αυτό πρέπει να εσείς να στρω-
θείτε στη δουλειά και να διευθετήσετε τις 
υποθέσεις σας. Ίσως προκύψει κάποια 
απρόοπτη κατάσταση στο χώρο του σπι-
τιού σας. Προσοχή σε τσακωμό ή και 
ρήξεις.
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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

Μανώλης Χιώτης, Μαίρη Λίντα, 
Jayne Mansfield και ο συζυγός 

της Mickey Hargitay στην Αθήνα 
τον Οκτώβριο του 1960

Από την επίσκεψη του 
στρατηγού Guillaumat 

στην Αθήνα (27-29 
Ιανουαρίου 1918)

Ανταρτόπληκτα παιδιά 
καταφθάνουν στη 

Ρόδο, όπου 
οργανώνονται 

Παιδοπόλεις κατά τον 
Εμφύλιο

Κάποτε στην Αμερική .... από 
παρέλαση ομογενών το 1935

Καλλιτεχνικές δραστηριότητες 
Δημοτικού σχολείου Καταφυγίου 

(Κοζάνης ) δεκαετία 1950

ΣπέτσεςΕνετικό Φρούριο Ναυπάκτου 
στις 28-06-1957

Δούρειος Ίππος στο Καλλιμάρμαρο, 
στιγμιότυπο της «Πολεμικής Αρετής 

των Ελλήνων» ,
σε χουντική φιέστα του 1969

Πρόσφυγες εθνικόφρονες 
κάτοικοι διαφόρων χωριών 

της Κόνιτσας καταδιωχθέντες 
από αντάρτες

Ο Ανδρέας Παπανδρέου ως αρχηγός 
του ΠΑΚ το 1968 σε ομηλία του μαζί 
με τους P R Baehr και H Wieringa από 
την Ολλανδικη επιτροπή ‘Free Greece’ 

στο Άμστερνταμ στις 24/04/1968
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Όταν ένα νησί αδικείται από τη 
φύση, με πετρώδες, άνυδρο 
και άγονο έδαφος, είναι ο 
ανθρώπινος παράγοντας και η 
μακραίωνη ιστορία που παίρνουν 
τα ηνία μετατρέποντάς το σε έναν 
αρχιτεκτονικό παράδεισο που 
εντυπωσιάζει.

Έ
να μικροσκοπικό νησάκι στη σκιά 
της Ρόδου και την αγκαλιά των 
τουρκικών παραλίων κατέχει επά-
ξια τον τίτλο του Δωδεκάνησου, 

χάρη τόσο της ιστορίας της όσο και του 
σημερινού της πολιτισμού που γίνεται εμ-
φανής από την πρώτη στιγμή που θα βρε-
θεί ο επισκέπτης στο νησί.
Αυτό που εκπλήσσει ευχάριστα το βλέμμα, 
καταφθάνοντας στον Γιαλό, το πεταλό-
σχημο λιμάνι του νησιού, είναι η αρχι-
τεκτονική. Τα πολύχρωμα σπιτάκια της 
πόλης, του Χωριού, με τις φουντωτές 
αυλές και τα βοτσαλωτά δάπεδα, χτισμένα 
αμφιθεατρικά στους γύρω λόφους, δημι-
ουργούν μία εικόνα καρτ-ποστάλ. Θες να 
τρέξεις να χτυπήσεις τις πόρτες τους, να 
βεβαιωθείς ότι αυτή η ζωγραφιά πραγ-
ματικά κατοικείται από ανθρώπους, να 
τους συγχαρείς και να τους θαυμάσεις για 
την τύχη τους. Δεν είναι τυχαίο ότι η Σύμη 
ανακηρύχθηκε νωρίς διατηρητέος οικι-
σμός.

Ιστορία
Για την ιστορία, η Σύμη γράφεται πως 
κατοικείται από την αρχαιότητα. Το δε 
όνομά της λέγεται, μεταξύ άλλων, ότι το 
πήρε από την σύζυγο του Γλαύκου, του 
πρώτου κατοίκου του νησιού. Εικάζεται 
πάντως πως οι πρώτοι της κάτοικοι ήταν 
Κάρες και Φοίνικες. Μετά ήρθαν Δωρι-
είς, ενώ κατά τη βυζαντινή περίοδο το 
νησί υπήρξε μέρος της αυτοκρατορίας. 
Η τουρκοκρατία δεν πλήγωσε τόσο τον 
τόπο αυτόν, αφού ο Σουλτάνος Σουλεϊ-
μάν έδειξε γρήγορα τη συμπάθειά του στο 
νησί, χαρίζοντάς του αυτονομία και αυτο-
διοίκηση που ωφέλησαν πολύ τις ναυτι-
κές τέχνες.
Η ανάπτυξη της υπέροχης αρχιτεκτονικής 
του νησιού πάντως κορυφώθηκε κατά τον 
18ο αιώνα, με τα βοτσαλωτά δάπεδα, την 
ξυλογλυπτική, τη ζωγραφική, την αγιογρα-
φία κ.α., ενώ το 1765 ιδρύθηκε και η περί-
φημη σχολή της Αγίας Μαρίνας, το «Μου-
σείον της των Συμαίων χώρας», όπου 
δίδαξαν σημαντικοί διδάσκαλοι. Η σχολή 
έκλεισε λίγο πριν την επανάσταση και δεν 
ξανάνοιξε ποτέ. Η εισβολή των Ιταλών το 
1940 και ο βομβαρδισμός από τους Γερ-
μανούς το 1943 τσάκισαν την κοινωνία 
και την οικονομία του νησιού, οδηγώ-
ντας πολλούς κατοίκους στην προσφυγιά. 
Ακολούθησε η παράδοση στους Άγγλους 
και χρειάστηκε να φτάσει ο Μάρτιος του 
1947 για να ενωθεί τελικά η Σύμη με την 
Ελλάδα. Κατεστραμμένη και ερημωμένη, 
η Σύμη δεν το έβαλε κάτω. Ορθοπόδησε, 
αγωνίστηκε και έφτασε σήμερα να είναι 
ένας από τους αγαπημένους τουριστικούς 
προορισμούς παγκοσμίως.

Αξιοθέατα
Όλη η Σύμη είναι ένα αξιοθέατο. Από αυτά 
που θα δείτε έτσι κι αλλιώς είναι ο Πύργος 
του Ρολογιού στην είσοδο του λιμανιού, 
καθώς και το Κάστρο των Ιπποτών, στο 
πιο ψηλό σημείο του λιμανιού, το οποίο 
προσφέρει την καλύτερη θέα στο νησί. 
Αξίζει, ακόμα, να επισκεφθείτε το Αρχαιο-
λογικό-Λαογραφικό Μουσείο και το Μου-
σείο Ναυτικής Τέχνης, στο Γιαλό.
Κατά τη διαμονή σας στο νησί θα βολτά-
ρετε και στους γύρω οικισμούς, που δεν 
είναι λιγότερο γραφικοί από τη Χώρα. Θα 
πάτε, λοιπόν, στον Εμπορειό (ή Νημπόριο) 
που είναι το δεύτερο λιμάνι του νησιού, 
στο Πέδι, ένα γραφικό, μικρό λιμανάκι 
2χλμ. από τη Χώρα, αλλά και στον οικισμό 
Πανορμίτη, στη νότια άκρη του νησιού, 
χτισμένος σε ένα αμμουδερό κλειστό 
όρμο. Εκεί μπορείτε να προσκυνήσετε 
στο Μοναστήρι της Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος, το αγαπημένο των Συμια-
νών, αλλά και στο Μοναστήρι του Άρχο-
ντα Μιχαήλ του Πανορμίτη, με το εντυπω-
σιακό καμπαναριό και τις λεπτομερείς τοι-
χογραφίες.

Παραλίες
Η Σύμη περιβάλλεται από γραφικές, 
πεντακάθαρες παραλίες, οι περισσότερες 
εκ των οποίων ωστόσο είναι δυσπρόσι-
τες με τα πόδια ή το αυτοκίνητο. Έτσι, το 
καλοκαίρι ξεκινάνε από τον Γιαλό καΐκια 
και μικρά σκάφη που εκτελούν ημερήσιες 
εκδρομές στις καλύτερες παραλίες του 
νησιού ή σε κοντινά νησάκια στα οποία 
μπορεί κανείς να κολυμπήσει.
Από τις παραλίες που πρέπει οπωσδήποτε 
να επισκεφθείτε είναι η Νος, η δημοφιλέ-
στερη και κοντινότερη στη Χώρα παρα-
λία, που σκεπάζεται από πεύκα προσφέ-
ροντας αμέριστη σκιά (αναφέρεται και ως 
παραλία γυμνιστών). Η εντυπωσιακότερη 
είναι σίγουρα ο Άγιος Γεώργιος Δυσάλω-
νας με τα καταγάλανα νερά και τον επιβλη-
τικό, πανύψηλο βράχο πίσω της. Εύκολα 

προσβάσιμη και αμμουδερή είναι ο Άγιος 
Νικόλαος, η οποία είναι και οργανωμένη 
με ξαπλώστρες και ομπρέλες, ενώ κρυ-
στάλλινα νερά και λευκό βότσαλο θα 
βρείτε στη Μαραθούντα. Στον Πανορμίτη 
υπάρχει ένας μικρός, απάνεμος κόλπος για 
κολύμπι, ενώ το Πέδι, πιο εξωτικό, προτι-
μάται πολύ από τους επισκέπτες.
Κοντά στον Γιαλό, οι ωραιότερες παρα-
λίες που προσεγγίζονται με καΐκι βρίσκο-
νται στο νησάκι της Αγίας Μαρίνας, στη 
Σεσκλιά με τα πεντακάθαρα νερά αλλά και 
στο νησάκι Νύμος, στο βόρειο άκρο της 
Σύμης.

Ιερά Μονή Ταξιάρχη Μιχαήλ του 
Πανορμίτη
Κατά τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού 
άκμασε στη Μικρά Ασία η αίρεση της 
Αγγελολατρείας, που επεκτάθηκε σταδι-
ακά και στη Σύμη, λόγω των στενών σχέ-
σεων που είχε το νησί με τα παράλια. Παρ’ 
ότι η αίρεση αυτή έχει πλέον σβήσει, η 
Σύμη παραμένει ένας τόπος - πυρήνας της 
λατρείας προς τους αγγέλους, διαθέτο-
ντας συνολικά 9 μοναστήρια αφιερωμένα 
στον Ταξιάρχη Μιχαήλ. Το σημαντικότερο 
από αυτά τα μοναστήρια θεωρείται αυτό 
του Πανορμίτη, που βρίσκεται στα νότια 
του νησιού και δεσπόζει στον ομώνυμο 
κόλπο. Σύμφωνα με την παράδοση, η 
τοποθεσία για την ανέγερση του μοναστη-
ριού οφείλεται στην εύρεση μίας εικόνας 
του Ταξιάρχη Μιχαήλ στο σημείο εκείνο 
από μία Συμαία, τη “Μαριώ του Πρωτε-
νιού”. Η εξωτερική μαρμάρινη επιγραφή 
μαρτυρά ότι η μονή χτίστηκε το 1783, ενώ 
ένα χειρόγραφο του 1460 που σωζόταν 
έως το 1862 επιβεβαίωνε την ύπαρξή της 
κατά το 15ο αιώνα. Αποτελείται από ένα 
μεγάλο κτιριακό συγκρότημα που εκτός 
από το καθολικό και τα κελιά των μονα-
χών, περιλαμβάνει μία βιβλιοθήκη με 
μεταβυζαντινά χειρόγραφα, ένα εκκλησι-
αστικό και ένα λαογραφικό μουσείο. Ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοι-

χογραφίες εντός του καθολικού της που 
χρονολογούνται από τον 18ο αιώνα και η 
εικόνα με φυσικές διαστάσεις του Αρχαγ-
γέλλου την οποία κάθε χρόνο στις 8 Νοεμ-
βρίου και την Πεντηκοστή, συρρέουν οι 
πιστοί για να προσκυνήσουν . Εκτός από 
το προσκύνημα, τόσο η τοποθεσία της 
μονής, όσο και η διαδρομή προς αυτήν 
από την πρωτεύουσα το νησιού, προσφέ-
ρουν μοναδικές εικόνες από τις φυσικές 
ομορφιές του νησιού.

Ναυτικό Μουσείο Σύμης
Ένα από τα σημαντικότερα μουσεία στο 
είδος του στη χώρα μας, το Ναυτικό Μου-
σείο Σύμης δημιουργήθηκε το 1983, έχο-
ντας ως πρωταρχικό σκοπό να στεγάσει 
οτιδήποτε σχετίζεται με την τεράστια ναυ-
τική παράδοση του νησιού. Βρίσκεται 
στην Πλατεία 8ης Μαΐου 1945 στο Γιαλό 
και από το 1990 στεγάζεται σε ένα από τα 
πιο αντιπροσωπευτικά νεοκλασικά κτίρια 
της περιοχής, εκεί που άλλοτε βρισκόταν 
ο κεντρικός ταρσανάς της Σύμης. Με τους 
Συμιακούς σφουγγαράδες να κατέχουν 
μία σημαντική θέση στην σπογγαλιεία της 
περιοχής, το μουσείο δεν θα μπορούσε να 
μην αφιερώσει τη μεγαλύτερη ενότητά του 
σε αυτούς. Εδώ παρουσιάζονται εκθέματα 
όπως καταδυτικές μηχανές, σκάφανδρα, 
είδη σφουγγαριών, σκανταλόπετρες, αλλά 
και διάφορα άλλα εξαρτήματα σφουγγα-
ράδων που αποτελούν δωρεά του παρα-
δοσιακού μηχανουργού Τάσου Αναστα-
σιάδη, ενώ τα διάφορα ομοιώματα σπογ-
γαλιευτικών σκαφών αποτελούν έργα του 
Αντώνη Πολιά. Μία επίσκεψη στο μουσείο 
αυτό θεωρείται επιβεβλημένη, καθώς ο 
επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να κάνει 
ένα ταξίδι στην τεράστια ναυτική ιστορία 
του νησιού, που σημάδεψε την οικονο-
μική και κοινωνική ανάπτυξη της Σύμης. 
Το Ναυτικό Μουσείο Σύμης είναι ανοιχτό 
καθημερινά κατά τις πρωινές ώρες και για 
περισσότερες πληροφορίες για την επί-
σκεψή σας καλέστε στο 22460 72363.

Σύμη:  Το πολύχρωμο πετράδι
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Πρόκειται για μία μοναδική 
έκθεση που παρουσιάζει το 
«ταξίδι» της έννοιας μέσα 
στον χρόνο, από τα ομηρική 
έπη και την αρχαία ελληνική 
φιλοσοφία στο σήμερα

Η 
έκθεση «ΚΑΛΛΟΣ. Η Υ-
πέρτατη Ομορφιά» του 
Μουσείου Κυκλαδικής 
Τέχνης, που ξεκινά στις 

29 Σεπτεμβρίου 2021 και θα δι-
αρκέσει έως 16 Ιανουαρίου 2022, 
παρουσιάζει μοναδικά αντικείμε-
να από την Ελλάδα, την Ιταλία και 
το Βατικανό. Εκθέματα που ξεχω-
ρίζουν όχι μόνο λόγω της εξαιρε-
τικής ομορφιάς και σπανιότητάς 
τους (από τις 300 και πλέον εμ-
βληματικές αρχαιότητες που την ε-
μπλουτίζουν, η συντριπτική πλει-
ονότητά τους βγαίνει για πρώτη 
φορά εκτός των μουσείων προέ-
λευσής τους), αλλά κυρίως εξαιτί-
ας των πολλαπλών νοημάτων τους 
που αφορούν την έννοια του Κάλ-
λους στην καθημερινή ζωή και τη 
φιλοσοφική σκέψη της αρχαίας Ελ-
λάδας.
«Σημασία έχει πώς συλλαμβάνεις, 
πώς υλοποιείς μια έκθεση. Είναι η 
πρώτη φορά που γίνεται έκθεση 
όχι για την ομορφιά, αλλά για το 
κάλλος», τόνισε σήμερα στη συνέ-
ντευξη Τύπου που έγινε στο Μου-

σείο Κυκλαδικής Τέχνης (ΜΚΤ) ο 
καθηγητής Νικόλαος Χρ. Σταμπολί-
δης, γενικός διευθυντής του Μου-
σείου Ακρόπολης, δημιουργός 
και επιμελητής της έκθεσης «Κάλ-
λος», με την οποία και αποχαιρετά 
το ΜΚΤ που υπηρέτησε επί δεκαε-
τίες. «Στο ταξίδι των λέξεων μέσα 
στον χρόνο, κάποιες ποντίστηκαν 
στο βάθος της λησμονιάς, άλλες 
αχνοφέγγουν ακόμα στο μυαλό, 
στο στόμα και στη γραφή των 
ανθρώπων, κι άλλες άλλαξαν ταυ-
τότητα και πήραν νοήματα αλλό-

τρια. Έτσι, το κάλλος αντικαταστά-
θηκε από την ομορφιά ή την ωραι-
ότητα στη νεοελληνική του νοη-
ματοδότηση. Η ομορφιά σήμερα 
παραπέμπει σ την εξωτερική 
ομορφιά προσώπου ή σώματος 
ή αμφοτέρων. Έννοιες που είχε το 
κάλλος ήδη από το ομηρικό έπος, 
στη νεοελληνική γλώσσα αχνο-
φέγγουν πολύ σπάνια», σημείωσε 
μεταξύ άλλων ο καθηγητής.
«Αν και η αρχαία ελληνική λέξη 
κάλλος σημαίνει ομορφιά και συν-
δέεται τόσο με το γυναικείο όσο 

και με το ανδρικό φύλο, εντούτοις 
θελήσαμε να συμπληρώσουμε 
την έννοια της ομορφιάς με στοι-
χεία από τη φιλοσοφική σκέψη των 
αρχαίων Ελλήνων, στοιχεία αρε-
τής όπως η σοφία, ο ηρωισμός, η 
ευγενής άμιλλα και η καλοσύνη. 
Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν αυτοί που 
θεώρησαν ότι όλες αυτές οι αρετές 
είναι αναπόσπαστο στοιχείο της 
ομορφιάς. Κι έτσι γεννήθηκε το 
κάλλος», δήλωσε η Σάντρα Μαρι-
νοπούλου, πρόεδρος και διευθύ-
νουσα σύμβουλος του ΜΚΤ.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο
ι γραφιστικές απεικονίσεις του πορ-
τρέτου της Γαρυφαλλιάς Μιχάλβεη, 
του κοριτσιού από τα Ψαρά που από 
τα σκλαβοπάζαρα της Τουρκίας βρέ-

θηκε στην Αμερική, συγκινώντας Αμερικανούς 
καλλιτέχνες του 19ου αιώνα, και του γλυπτού 
«Η Ελληνίδα σκλάβα» εμπνευσμένο από την ί-
δια ιστορία, είναι μόνο δύο από τα εκθέματα 
που αναπαράγονται στην έκθεση «Η Ελληνική 
Επανάσταση μέσα από τα μάτια των Αμερικα-
νών», στην οποία παρουσιάζεται η πολυδιάστα-
τη σχέση της Ελλάδας και της Αμερικής τα πρώτα 
χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Η έκθεση ε-
γκαινιάζεται μεθαύριο, Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 
2021, στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.
«Στόχος της έκθεσης είναι να αναδείξει τη στενή 
σχέση που συνδέει τις δυο χώρες από την πρώτη 
στιγμή της δημιουργίας των εθνικών τους κρα-
τών», επισημαίνει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων η Σταυρούλα Μαυρο-
γένη, αν. καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας και διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας 
Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης ΙΜΜΑ.
Οι περιπέτειες νεαρών Ελλήνων και Ελληνίδων 
σε σκλαβοπάζαρα της Ανατολής συγκίνησαν τον 
αμερικανικό λαό και αποτέλεσαν πηγή έμπνευ-
σης, όπως η περιπέτειά της Γαρυφαλλιάς Μιχάλ-

βεη, που συγκίνησε τη ζωγράφο Anne Hall και 
φιλοτέχνησε το πορτρέτο της μικρής σε μινια-
τούρα. Το πορτρέτο έγινε και εξώφυλλο βιβλίου 
που κυκλοφόρησε το 1831. Περίπου 13 χρόνια 
αργότερα, ο γλύπτης Hiram Power εμπνεύστηκε 
από την ίδια ιστορία, ένα εντυπωσιακό για την 
εποχή του γλυπτό, όπου παρίστανε αλυσοδε-
μένη την Αφροδίτη της Μήλου.
Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 
εορτασμών της 200ής επετείου της Ελληνικής 
Επανάστασης από το Ίδρυμα Μουσείου Μακε-

δονικού Αγώνα και της Νεότερης Ιστορίας της 
Μακεδονίας με υπεύθυνες συντονισμού και 
διοργάνωσης την κ. Μαυρογένη και την κ. Τσα-
τσάια, σε συνεργασία με τη Ζωή Δέτση, καθη-
γήτρια του Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας 
και Πολιτισμού του Τμήματος Αγγλικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και τους φορείς 
Maliotis Cultural Center of Hellenic College Holy 
Cross (HCHC) και Dean C. and Zoë S. Pappas 
Interdisciplinary Center for Hellenic Studies of 
Stockton University των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ψηφιοποιείται 
το βενετσιάνικο 
αρχείο της 
Βικελαίας 
Βιβλιοθήκης 
Ηρακλείου

Στην ψηφιοποίηση του βενε-
τσ ιάν ικου αρχε ίου που 
αφορά την πόλη της Κάντιας, 
προχωρά η Βικελαία Δημο-
τική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου. 
Τη σχετική σύμβαση υπέ-
γραψε η αντιδήμαρχος πολι-
τισμού Αριστέα Πλεύρη.

To βενετσιάνικο αρχείο απο-
τελείται από 600 μπομπίνες 
microfilm. Η κάθε μπομπίνα 
περιέχει κατά μέσο όρο 500 
λήψεις περίπου και αφορούν 
σε διοικητικές αποφάσεις 
του «Duca di Candia» καθώς 
και σε συμβολαιογραφι-
κές πράξεις των «Notaio di 
Candia». Οι εργασίες ψηφι-
οποίησης των μικροφίλμ θα 
διαρκέσουν τέσσερις μήνες. 
Στην ανακοίνωση του δήμου 
αναφέρεται ότι το 1993, με 
χρηματοδότηση του Ευρω-
π α ϊ κο ύ  Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς 
RECITE, η Βικελαία απέκτησε 
σε μικροφίλμ το σύνολο 
του βενετσιάνικου αρχείου, 
που αφορά στην πόλη της 
Κάντιας.

Τα τελευταία χρόν ια, οι 
ψηφιοποιήσεις των θησαυ-
ρών της Βικελαίας προχω-
ρούν με ταχείς ρυθμούς. 
Μετά τη διάσωση των παλαι-
τύπων από το εργασ τή-
ριο χάρτου της Βικελαίας, 
προγραμματ ίζ ε ται με τη 
συμβολή της Περιφέρειας 
Κρήτης, η αγορά ειδικού 
scanner για την ψηφιοποί-
ηση των βιβλιοθηκών Γιώρ-
γου Σεφέρη και Δημητρίου 
Βικέλα.

«Στόχος  τ ης  Δημοτ ικής 
Αρχής είναι η ψηφιοποίηση 
του συνόλου των αρχείων 
της Βικελαίας, κατά το παρά-
δειγμα των μεγάλων βιβλιο-
θηκών της Ευρώπης και της 
Αμερικής», όπως αναφέρεται 
χαρακτηριστικά στην ανα-
κοίνωση.

«ΚΑΛΛΟΣ. Η Υπέρτατη Ομορφιά»: έκθεση του 
Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης 

«Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από τα μάτια των Αμερικανών» 
στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα 
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Ο 
Ολυμπιακός παρατάχθηκε στον αγωνιστι-
κό χώρο με 4-1-4-1, με τον Μπα δεξιό μπακ 
και τον Μασούρα σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, 
να δίνει βοήθειες στον Σενεγαλέζο στόπερ. 

Μπροστά από την τετράδα της άμυνας ήταν ο Μπουχα-
λάκης, με τους δύο Καμαρά σε ρόλο εσωτερικών χαφ. 
Στην κορυφή του σχήματος της Μαρτίνς έπαιζε ο Τικί-
νιο. Οι ερυθρόλευκοι μπήκαν ιδανικά στον αγωνιστικό 
χώρο και άνοιξαν το σκορ στο 6’.
Ο Μασούρας έκλεψε την μπάλα, οι ερυθρόλευκοι ξεχύ-
θηκαν στην κόντρα, μοίρασε στον Τικίνιο, ο οποίος 
πάτησε στην περιοχή. Ο Βραζιλιάνος βρέθηκε απένα-
ντι απ’ τον κίπερ της Φενέρ και πλάσαρε με πανέμορφο 
τρόπο για το 0-1 βάζοντας σε θέση οδηγού τον Ολυ-
μπιακό.
Το γκολ αυτό καθόρισε την στρατηγική 
των ερυθρόλευκων, δίνοντας την μπάλα 
στην Φενέρμπαχτσε, προσπαθώντας 
παράλληλα να εκμεταλλευτεί κλεψί-
ματα και να φύγει στην κόντρα δημι-
ουργώντας κινδύνους.

Ο Ολυμπιακός προσπαθούσε 
να εκμεταλλευτεί τα λάθη της 
Φενέρ
Η Φενέρμπαχτσε είχε την κατοχή της μπάλας, 
ωστόσο δεν μπορούσε να γίνει ουσιαστική μπροστά 
απ’ την εστία του Βατσλίκ. Ο Ολυμπιακός δεν εγκατέ-
λειπε το πλάνο του. Έψαχνε τα λάθη στη μεσαία γραμμή 
και έτρεχε στην κόντρα αναζητώντας το δεύτερο γκολ.
Στο 35’ οι ερυθρόλευκοι είχαν και μία καλή στιγμή για 
το δεύτερο γκολ. Ο Μασούρας εκμεταλλεύτηκε λάθος 
του Σαλάι στα δεξιά και γύρισε στην περιοχή. Ο Μαντί 
Καμαρά σούταρε, όμως απέκρουσε ο κίπερ της Φενέρ-
μπαχτσε. Στο 37’ ο Μαντί ακόμη μία φορά απείλησε με 
σουτ του που έφυγε πάνω απ’ την εστία του Αλτάι.
Απ’ το πουθενά, με τον Ολυμπιακό να κρατάει λίγο 
παραπάνω την μπάλα στα πόδια του, οι ερυθρόλευκοι 
λίγο έλειψε να ισοφαριστούν. Ο Μπουχαλάκης έβαλε 
το πόδι του σε σέντρα απ’ τα δεξιά, ο Ρόσι βρέθηκε 
σε θέση βολής στην περιοχή, όμως ήταν άστοχος στις 

καθυστερήσεις.

Δοκάρι ο Πέλκας στο ξεκίνημα του δευτέ-
ρου ημιχρόνου
Η Φενέρμπαχτσε μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, 
με τον Μαρτίνς να έχει περάσει τον Λαλά στη θέση του 
Μπα. Οι γηπεδούχοι πατούσαν πιο συχνά στην περι-
οχή του Ολυμπιακού και είχε δύο καλές στιγμές με τον 
Βαλένσια στο 47’ και στο 49’. Στο 56ο λεπτό οι γηπε-
δούχοι είχαν τη μεγάλη τους ευκαιρία.
Ο Σαλάι έβγαλε την βαθιά μπαλιά στην περιοχή, ο Πέλ-
κας ξεχάστηκε απ’ την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Έλλη-
νας παίκτης της Φενέρ πλάσαρε στην κίνηση, με την 
μπάλα να χτυπάει στο δοκάρι και να φεύγει άουτ. Ο 

Ολυμπιακός επιχείρησε να απαντήσει σε μία 
αντεπίθεση. Ο Αγκιμπού Καμαρά πάτησε 

στην περιοχή, καθυστέρησε και το σουτ 
του έδιωξε σε κόρνερ ο Αλτάι. Αυτό ήταν 
και το σημείο που γύρισε ο διακόπτης...

Ο Μασούρας υπέγραψε τον 
θρίαμβο του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός με ακόμη μία γκολάρα 
βρήκε το δεύτερο γκολ στην αναμέτρηση. 

Ο Τικίνιο με ωραία ενέργεια μπήκε στην περι-
οχή απ’ τα αριστερά, μοίρασε στον Μαντί Καμαρά, ο 
Αλτάι απέκρουσε με τα πόδια και ο Μασούρας έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα με τρομερό τρόπο με ένα δυνατό 
σουτ στο 62ο λεπτό.
Οι ερυθρόλευκοι ήταν καταιγιστικοί σ’ αυτό το πεντά-
λεπτο και πέτυχαν ακόμη ένα γκολ στο 68’ δίνοντας στη 
νίκη τους διαστάσεις θριάμβου. Έπειτα από τρομερή 
ενέργεια του Αγκιμπού Καμαρά μέσα στην περιοχή 
μετά την πάσα του Τικίνιο, έκανε το σουτ, ο Αλτάι απέ-
κρουσε. Ο Μασούρας πήρε ξανά το ριμπάουντ για να 
στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
Από εκεί και πέρα το παιχνίδι είχε πάρει τον δρόμο του. 
Ο Ολυμπιακός διαχειριζόταν το παιχνίδι, με τη Φενέρ-
μπαχτσε να μην μπορεί να μπει ξανά μέσα στο ματς σε 
κανένα σημείο. Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τους ερυ-
θρόλευκους να πανηγυρίζουν ένα μεγάλο διπλό.

Ο Ολυμπιακός έπαιξε μπαλάρα στο Σουκρού Σαράτσογλου και θριάμβευσε με 3-0 επί 
της Φενέρμπαχτσε, με τον Μασούρα να σκοράρει δύο γκολ και να είναι ο μεγάλος 
πρωταγωνιστής στο ματς για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 0-3: Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 0-3: 
Ομάδα όνειρο στην ΠόληΟμάδα όνειρο στην Πόλη

Παναθηναϊκός - Βόλος 5-1
Με μπροστάρη τον Καρλίτος 
πεντάρα οι πράσινοι

Ο Γιοβάνοβιτς έκανε μόλις μια αλλαγή στο αρχικό σχήμα του Παναθηνα-
ϊκού σε σχέση με την ήττα από τον Άρη. Συγκεκριμένα έβαλε τον Καρλί-
τος ως δεκάρι αντί του Βιγιαφάνιες ο οποίος έμεινε στον πάγκο. Κάτι που 
είχαμε δει και στο δεύτερο μέρος του αγώνα της πρεμιέρας με τον Απόλ-
λωνα Σμύρνης.

Κάτω από τα γκολπόστ έπαιξε ο Διούδης, στο δεξί άκρο της άμυνας ήταν ο 
Κώτσιρας και αριστερά ο Χουάνκαρ με το κεντρικό αμυντικό δίδυμο να αποτε-
λείται από τους Βέλεθ - Πούγγουρα. Στη μεσαία γραμμή το δίδυμο ήταν οι Αλε-
ξανδρόπουλος - Πέρεθ με τον Χατζηγιοβάνη να παίζει στα δεξιά και τον Βιτάλ 
αριστερά και τον Καρλίτος πίσω από τον Ιωαννίδη.
Από την άλλη ο Βόλος κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου με την 
ενδεκάδα που ξεκίνησε και το ματς με τον Ατρόμητο η οποία τα είχε πάει υπέ-
ροχα και χωρίς ούτε μια αλλαγή.

Υπόθεση ενός λεπτού για τον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός μπήκε συγκεντρωμένα στο ματς και κατόρθωσε να πετύχει 
δύο γκολ μέσα σε ένα λεπτό και πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο 
της αναμέτρησης καθαρίζοντας ουσιαστικά το ματς. Με τα δύο γρήγορα τέρ-
ματα μάλιστα έβγαλε την πίεση από πάνω του από τις δύο συνεχόμενες ήττες 
και μπόρεσε να παίξει καλό ποδόσφαιρο ικανοποιώντας τον κόσμο που βρέ-
θηκε στη Λεωφόρο.
Αρχικά στο 3’ ο Καρλίτος πίεσε τον αντίπαλο γκολκίπερ, έκλεψε τη μπάλα, και 
πλάσαρε για το 1-0 του Παναθηναϊκού.
Με τη σέντρα και το ανέβασμα του Φερράρι από τα αριστερά ο Κώτσιρας τον 
έκοψε ο Χατζηγιοβάνης πήρε τη μπάλα, έκανε τη σέντρα προς τον Ιωαννίδη ο 
οποίος εκμεταλεύτηκε το λάθος στην άμυνα του Βόλου και με πλασέ από τη 
μικρή περιοχή έγραψε το 2-0 μόλις στο 4’.
Ο Καρλίτος είχε κέφια και το έδειξε τόσο με την ασίστ προς τον Χατζηγιοβάνη 
για το 3-0 του Παναθηναϊκού στο 33’ της αναμέτρησης.
Όσο και στο 44’ όταν έφυγε στην αντεπίθεση, κέρδισε το πέναλτι από τον Φερ-
ράρι με τον Βιτάλ να αναλαμβάνει την εκτέλεση του και να διαμορφώνει το 4-0 
πριν την ολοκλήρωση του πρώτου 45λεπτου.
Σε όλο το πρώτο μέρος η ομάδα της Μαγνησίας που ήταν λογικό να σκοραρί-
στηκε από τα γρήγορα γκολ του Παναθηναϊκού άρχισε να απειλεί μετά το πρώτο 
εικοσάλεπτο αλλα χωρίς αξιόλογες φάσεις μπροστά από την εστία του Διούδη.

Ανέβηκε στο δεύτερο μέρος ο Βόλος
Ο προπονητής του Βόλου έκανε δύο αλλαγές με την έναρξη του δευτέρου μέρος 
και οι φιλοξενούμενοι ήταν κυρίαρχοι στο δεύτερο 45λεπτο εκματελλευόμενοι 
και το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός άρχισε να σκέφτεται το αιώνιο ντέρμπι με 
τον Ολυμπιακό την επόμενη Κυριακή.
Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να έχουν τη μπάλα στα πόδια τους και να απειλούν 
την εστία του Διούδη με τον Γκουλέν να μειώνει με κεφαλιά και τον Διούδη να 
βάζει τις φωνές στους αμυντικούς του.
Ο Παναθηναϊκός που κρατούσε με ευκολία το υπέρ του σκορ και με καλή 
κυκλοφορία πέτυχε ένα ακόμη γκολ, για το 5-1 όταν ο Καρλίτος μετά την ασίστ 
του Βέλεθ στο 69’ με πλασέ διαμόρφωσε το 5-1.
Μετά το 70’ και οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αρκετές αλλαγές με τον 
ρυθμό να πέφτει και τον Παναθηναϊκό να φτάνει στη νίκη με 5-1 με το τελευταίο 
σφύριγμα της λήξης.
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Ο 
ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να κερδίσει 
τη Σλόβαν Μπρατισλάβας στην 
Τούμπα για τη 2η αγωνιστική του 
Europa Conference League με το 

1-1 να είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης. 
Παρά το γρήγορο προβάδισμα που πήρε η 
ομάδα του Λουτσέσκου με τον Άκπομ στο 9’ 
δέχτηκε αρκετά γρήγορα την ισοφάριση και 
εν συνεχεία δεν κατάφερε να απειλήσει ουσι-
αστικά ξανά και να βρει το δεύτερο γκολ που 
θα της έδινε τη νίκη.
Οι γηπεδούχοι έδειξαν κουρασμένοι από την 
προσπάθεια που έκαναν στο ντέρμπι με την 
ΑΕΚ με τη Σλόβαν από την πλευρά της να έχει 
περισσότερα τρεξίματα, να καλύπτει καλύ-
τερα τους χώρους και να κλείνει σωστά τους 
παίκτες του ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ παρόλα αυτά με τέσσερις βαθμούς 
σε δύο παιχνίδια παραμένει στη δεύτερη 
θέση του ομίλου του πίσω από την Κοπεγ-
χάγη και μπροστά από τη Σλόβαν. 
Ακολουθούν οι δύο αναμετρή-
σεις με τους Δανούς με το 
πρώτο ματς εκτός έδρας.

Βρήκε γκολ με τον 
Άκπομ ο ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύ-
τερα στην αναμέτρηση, 
πήρε την πρωτοβουλία 
τον κινήσεων και είχε τη 
μπάλα στην κατοχή του με 
σκοπό να πετύχει ένα γρή-
γορο γκολ. Αυτό ήρθε και μάλι-
στα μετά από μια ωραία επίθεση 
των γηπεδούχων από τα δεξιά στο 9’. 
Ο Τέιλορ έκανε την ενέργεια και την όμορφη 
σέντρα προς τον Άκπομ ο οποίος με κεφαλιά 
από το ύψος της μικρής περιοχής νίκησε τον 
Χόβαν και έκανε το 1-0 των γηπεδούχων.
Οι γηπεδούχοι μετά το γκολ που πέτυχαν 
προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το μομέ-
ντουμ και να σκοράρουν ένα ακόμη τέρμα 
πιέζοντας την εστία του Χόβαν χωρίς όμως 
αποτέλεσμα.

Ισοφάρισε γρήγορα η Σλόβαν
Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε όμως και η Σλό-
βαν ισοφάρισε αρκετά γρήγορα καθώς μόλις 
στο 14’ μπόρεσε να ισοφαρίσει. Σε μια βαθιά 
μπαλιάο Χέντι κατέβασε τη μπάλα και έκανε 
το σουτ με τη μία με τον Πασχαλάκη να σώσει 
με σωτήρια επέμβαση, η μπάλα πήγε στον 

Γκριν όμως ο οποίος έκανε το σουτ απευθείας 
και νίκησε τον γκολκίπερ του ΠΑΟΚ και δια-
μόρφωσε το 1-1.
Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να πάρει ξανά προβά-
δισμα στο ματς και μάλιστα αρκετά γρήγορα 
αλλά ο Σβαμπ παρά την τρομερή ενέργεια 
που έκανε και την επέλαση μέσα στην περι-
οχή, επιχείρησε ένα σουτ από το ύψος του 
πέναλτι το οποίο έφυγε έξω από την εστία 
του Χόβαν.
Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με μια σωτήρια 
επέμβαση του Πασχαλάκη σε σουτ του Ντρά-
ζιτς από τα αριστερά.

Χωρίς ιδέες στο δεύτερο και κου-
ρασμένος
Οι δύο ομάδες μπήκαν στο δεύτερο 45λεπτο 
χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές με 
τον ΠΑΟΚ να μπαίνει καλύτερα, τον Μίτρι-

τσα να ανεβαίνει από τα αριστερά και την 
ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει 

το γκολ που θα της έδινε ξανά 
το προβάδισμα.

Δεν τα κατάφερε όμως και 
εμφανίστηκε κουρασμέ-
νος και χωρίς ιδέες με 
αποτέλεσμα να μην μπο-
ρεί να απειλήσει ουσια-
στικά την εστία της Σλό-
βαν η οποία από την 
πλευρά της έπαιξε με 

αντεπιθέσεις στη μεγαλύ-
τερη διάρκεια του δευτέρου 

45λεπτου.
Ο Λουτσέσκου έριξε φρέσκα 

πόδια στην αναμέτρηση καθώς πέρασε 
στο ματς τους Μπίσεσβαρ, Βιεϊρίνια και 
Κούρτις και εν συνεχεία τους Κωνσταντέλια 
και Σβιντέρσκι χωρίς όμως να πάρει κάτι απ’ 
όσους μπήκαν στο ματς.
Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ απείλησε στο 71’ με 
σέντρα σουτ του Μίτριτσα με τη μπάλα να 
περνάει και από τον Ζίβκοβιτς ο οποίος δεν 
μπόρεσε να τη σπρώξει στα δίχτυα. Από την 
πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι έφυγαν σε 
μια ωραία αντεπίθεση στο 80’ με τον Κων-
σταντέλια να γυρνάει πίσω να παρενοχλεί τον 
Τσάμπριτς και τον Πασχαλάκη να αποκρούει.
Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Μπίσεσβαρ 
βρέθηκε κοντά στο γκολ αλλά μπερδεύτηκε 
με τον Κωνσταντέλια ο οποίος πήρε την κεφα-
λιά που χτύπησε στην πλάτη του μέσου του 
ΠΑΟΚ.

Τ
ο -καθαρό και δίκαιο- 2-0 του ΠΑ-
ΟΚ επί της ΑΕΚ, στο ντέρμπι της 
4ης αγωνιστικής της Super League 
Interwetten, ήταν η συνέχεια μιας 

αλληλουχίας αποτελεσμάτων στις αερομαχί-
ες των δικεφάλων, είτε σε Θεσσαλονίκη είτε 
σε Αθήνα, κατά την τελευταία τριετία. Ύστερα 
από το περίφημο ματς της 11ης Μαρτίου του 
2018, η μοίρα του οποίου είχε κριθεί εκτός 
των λευκών γραμμών του γηπέδου, ο Δικέ-
φαλος του βορρά είχε νικήσει στα 8 από τα 
14 που ακολούθησαν ανεξαρτήτως διοργά-
νωσης και ηττηθεί μόλις στο ένα εξ αυτών. Ο 
τρόπος διέφερε, αλλά το φινάλε ήταν, τις πε-
ρισσότερες φορές, πανομοιότυπο και υπέρ 
των ασπρόμαυρων.
Το τι θα είχε συμβεί στο πρώτο εφετινό 
συναπάντημά τους εφόσον ο Γέβτιτς (που 
προτιμήθηκε για το 10) είχε σημαδέψει 
σωστά πριν συμπληρωθούν 9 λεπτά αγώνα, 
αντί να σουτάρει ψηλά άουτ, δεν θα γίνει 
γνωστό ποτέ. Ούτε πολύ σημασία έχει. Αντι-
θέτως η εμπλοκή και η συμβολή του Ντιέ-
γκο Μπίσεσβαρ σε ό,τι σπουδαίο κατάφερνε 
ο ΠΑΟΚ στο μεγάλο παιχνίδι της Τούμπας 
δεν άφησε αμφιβολίες για τον κορυφαίο του 
αγώνα.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε να ενισχύ-
σει το κέντρο με τον Βραζιλιάνο Αουγκού-
στο, που έφτανε με μανία ως την αντίπαλη 
περιοχή για να πιέζει την πρώτη μπάλα, κι 
αυτό επέτρεψε στον 33χρονο μεσοεπιθε-
τικό να κρατά πιο ελεύθερο ρόλο (ξεκινώ-
ντας από αριστερά και συγκλίνοντας) και να 
παίρνει διαρκώς πρωτοβουλίες. Πολύ κακό 
φυσικά για τον Γάλλο Μισελέν που ταλαιπω-
ρήθηκε αφάνταστα από έναν ποδοσφαιρι-
στή ο οποίος, στην καλή βραδιά του, έχει τον 
τρόπο και την ποιότητα να γίνεται επικίνδυ-
νος. Πόσο μάλλον όταν ο Λιβάι Γκαρσία δεν 
έδινε βοήθειες.
Αν και την πρώτη φορά που σκόραρε με 
κάθετη κίνηση και εύστοχο πλασέ, το γκολ 
ακυρώθηκε δικαιολογημένα, καθώς ήταν 
ελάχιστα εκτεθειμένος, το πανέξυπνο σουτ 
που δοκίμασε στο 42’ αιφνιδίασε τον Στάν-
κοβιτς και έθεσε τις βάσεις για ό,τι θα ακο-
λουθούσε. Ο Μισελέν φοβήθηκε να πέσει 
πάνω του, αυτός σούταρε κάτω από τα πόδια 
του και παραβιάζοντας την εστία της ΑΕΚ 
άνοιξε το σκορ πριν οι δύο ομάδες φύγουν 
για τ’ αποδυτήρια.
Ένα γκολ που στον πυρήνα του επιβράβευε 
τους γηπεδούχους για την σχεδόν άριστη 

διαχείριση και υπεροχή κατά το πρώτο μισό 
της αναμέτρησης και πολύ πιο επικίνδυνες 
καταστάσεις που είχαν δημιουργήσει μέσα 
από το επίμονο παιχνίδι τους από την αρι-
στερή πτέρυγα, ενόσω η ΑΕΚ επιχειρούσε, 
χωρίς αποτέλεσμα, να βρει απέναντι στο 
δίδυμο των Μιχάι-Μιχαηλίδη έστω μια... 
δεύτερη τελική που θα φέρει σε δύσκολη 
θέση τον «κάπτεν» Πασχαλάκη.
Ο Μιλόγεβιτς, βλέποντας την -σχεδόν 
απαθή- ομάδα του, που δεν έπαιρνε τίποτα 
από τους χαφ (Σιμάνσκι, Λε Ταλέκ), να μην 
απειλεί με την απαιτούμενη συνέπεια ενόσω 
κυνηγούσε μια ανατροπή, ήταν λογικό να 
δοκιμάσει σταδιακά ένα σχήμα με δεύ-
τερο επιθετικό, χρησιμοποιώντας τον Ανσα-
ριφάρντ δίπλα στον Αραούχο, εντός περι-
οχής. Αντί όμως για το 1-1, στην ευκαιρία 
που ξόδεψε ο Ιρανός στο 68’, από λάθος του 
Σίντκλεϊ και κούρσα του (άφαντου κατά τ’ 
άλλα) Τσούμπερ, ήρθε το αναπόφευκτο 2-0 
του πολύ πιο σκληρού, αποδοτικού και επι-
κίνδυνου ΠΑΟΚ στο 79’.
Ο ιπτάμενος (και όχι τζέντλεμαν για την ΑΕΚ) 
Μπίσεσβαρ εξέθεσε εκ νέου τον Μισελέν, 
ο οποίος δεν πρόλαβε να πράξει κάτι άλλο 
πέραν ενός άτσαλου μαρκαρίσματος εντός 
κιτρινόμαυρης περιοχής. Αφού κατόπιν ο 
Κούρτιτς έστειλε τον Στάνκοβιτς στην άλλη 
πλευρά της εστίας, ο ΠΑΟΚ έμελλε να σφρα-
γίσει μια «καθαρή» (λόγω απειλής, τακτι-
κής και πάθους) νίκη, που του επέτρεψε να 
προσπεράσει την Ένωση στην κατάταξη του 
πρωταθλήματος και να διατηρηθεί στο -1 
από τον Ολυμπιακό.
Ούτως ή άλλως τη μοναδική φορά που οι 
κιτρινόμαυροι βρήκαν δίχτυα και προσω-
ρινά πανηγύρισαν, με τελείωμα του ρούκι 
Μοχαμάντι στο 83’ ύστερα από εξαιρετική 
ενέργεια του Λιβάι Γκαρσία, ο Ανσαριφάρντ 
εμπόδιζε τον Πασχαλάκη και το γκολ, που 
θα έδινε σίγουρα ελπίδα πριν από την τελική 
ευθεία της αναμέτρησης, ακυρώθηκε.
Οι πανηγυρισμοί στο φινάλε για το 2-0 επί 
της ΑΕΚ ήταν δικαιολογημένοι για έναν 
ΠΑΟΚ που άρχισε με άκυρη εκκίνηση τη νέα 
σεζόν, αλλά φρόντισε να γυρίσει γρήγορα το 
κέρμα πετυχαίνοντας τρεις διαδοχικές νίκες 
και διευρύνοντας το αήττητο σερί του απένα-
ντι στην αντίπαλό του. Κόντρα δηλαδή στην 
Ένωση, η οποία αποτυγχάνοντας για δεύ-
τερη φορά μακριά από το ΟΑΚΑ παρέμεινε 
σε συνθήκη αναζήτησης νέων άλλοθι για ό,τι 
δεν πέτυχε στην Τούμπα.

ΠΑΟΚ - Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-1

Φάνηκε κουρασμένος και 
έχασε την ευκαιρία

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 2-0

Με Μπίσεσβαρ ο Δικέφαλος 
θριάμβευσε στο ντέρμπι  

αθλητικά
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague InterWetten

Αποτελέσματα
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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
ρόκριση για το Αιγάλεω σε ματς 
θρίλερ με τα Χανιά
Το Αιγάλεω επικράτησε με 2-1 
στην παράταση των Χανίων στο 

γήπεδο της Καλλιθέας και πήρε την πρό-
κριση στην 4η φάση του Κυπέλλου Ελλά-
δας.
Αρκετή ένταση και αγωνία είχε το ματς 
μεταξύ του Αιγάλεω και των Χανίων για 
την 3η φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. 
Σε ένα παιχνίδι με τρεις αποβολές (δύο 
για τα Χανιά και μία για το Αιγάλεω), η 
πρόκριση κρίθηκε στην παράταση με το 
Αιγάλεω να κάνει την ανατροπή και να 
επικρατεί με 2-1.
Ο Μπαΐροβιτς με πέναλτι από το πρώτο 
μέρος έδωσε το προβάδισμα στην κρη-
τική ομάδα, ωστόσο με την έναρξη του 
δευτέρου μέρους (48’) με εύστοχη επί-
σης εκτέλεση πέναλτι του Τσιλιγκίρη το 
Αιγάλεω έκανε το 1-1. Το σκορ διατηρή-
θηκε ως το τέλος με το παιχνίδι να οδη-
γείται στην παράταση. Ήδη οι δύο ομά-
δες είχαν μείνει με δέκα παίκτες από το 
85’, λεπτό κατά το οποίο αποβλήθηκαν οι 
Τριανταφυλλάκος και Τσιλιγκίρης.
Αυτός που έδωσε την πρόκριση στην 
παράταση για το Αιγάλεω ήταν ο Χοτζάλι, 
ο οποίος με δικό του γκολ στο 93’ δια-
μόρφωσε το τελικό 2-1 με το Αιγάλεω να 
παίρνει το εισιτήριο της πρόκρισης στην 
4η φάση του Κυπέλλου. Τα Χανιά τελεί-
ωσαν το ματς με εννιά παίκτες λόγω της 
αποβολής και του Παναγιωτούδη στο 
114’.
Μετά το τέλος του παιχν ιδιού όλη η 
ομάδα του Αιγάλεω πανηγύρισε έξαλλα 
την πρόκριση μαζί με τους φίλους της 
στις εξέδρες. Στα αποδυτήρια μάλιστα οι 
παίκτες του Αιγάλεω σήκωσαν στα χέρια 
τον ισχυρό άνδρα της ομάδας, Άρη Παλ-
τόγλου.

Ολυμπιακός Β’: Νίκησε σε φιλι-
κό με 1-0 τον Πανιώνιο 
Ο Ολυμπιακός Β’ επικράτησε με σκορ 1-0 

του Πανιώνιου στον Ρέντη σε φιλική ανα-
μέτρηση προετοιμασίας.
Οι Ερυθρόλευκοι μπήκαν καλά στο ματς 
και είχαν τουλάχιστον 2-3 φάσεις για 
γκολ στο α’ μέρος. Ο Πανιώνιος αντέ-
δρασε και είχε μία ευκαιρία με τον Στα-
μάτη και ένα δοκάρι με τον Μούντριχα.
Στην επανάληψη ο Ολυμπιακός βρήκε το 
γκολ για το 1-0. Οι γηπεδούχοι βγήκαν 
γρήγορα στην επίθεση, βρήκαν κενούς 
χώρους και με ωραίο πλασέ του Ξενιτίδη 
άνοιξαν το σκορ που έμεινε έτσι έως το 
τέλος.

Η Προοδευτική γύρισε το ματς 
με Εθνικό από 0-2 και τον απέ-
κλεισε στα πέναλτι
Μεγάλη πρόκριση της Προοδευτικής και 
με ανατροπή με τον Εθνικό στα πέναλτι 
ενώ ο Διαγόρας Ρόδου επίσης συνεχίζει 
στο Κύπελλο.
Φοβερή πρόκριση στον τέταρτο γύρο 
του Κυπέλλου Ελλάδας πανηγύρισε 
η Προοδευτική. Επικράτησε 6-4 σ τα 
πέναλτι σ το παραδοσιακό ντέρμπι με 
τον Εθνικό στο γήπεδο των Αγίων 
Αναργύρων. Ο Εθνικός προ-
ηγήθηκε στο σκορ στο 24’ 
με γκολ του Λύγκου ενώ 
λίγο πριν το τέλος του 
α’ ημιχρόνου κέρδισε 
πέναλτι που δεν κατά-
φερε να εκμεταλλευτεί 
ο Στάμος. Στη συνέ-
χε ια όμως ο Σάμιος 
έκανε σ το 56’ το 2-0 
για την ομάδα του.
Η Προοδευτική μείωσε 
(2-1) στο 65’ με τον Μεγα-
ρίτη ενώ στο 77’ ο Νομικός 
ισοφάρισε σε 2-2 και έσ τειλε το 
ματς στην παράταση, όπου η ομάδα του 
Κορυδαλλού ήταν αυτή με τη μεγαλύ-
τερη ευκαιρία να πάρει το ματς στο 94’. 
Στα πέναλτι ο Εθνικός πήρε το πάνω χέρι 
όταν ο Μπαντίκος απέκρουσε την εκτέ-
λεση του Βοσνακίδη.
Όμως μετά ο Χαλκίδης έβαλε... stop στον 
Διάγκο. Ο τερματοφύλακας της Προο-
δευτικής σταμάτησε και τον Πανάκη, με 
τον Παλάτσιο να στέλνει τη μπάλα στα 
δίχτυα για να δώσει την πρόκριση στην 
Προοδευτική. Στη διάρκεια του αγώνα 

πάντως υπήρξε ένταση στην εξέδρα και 
παρέμβαση των δυνάμεων των ΜΑΤ.

Επίσημο: Στον Αλμωπό Αριδαί-
ας ο Άρης Κολλαράς
Η διοίκηση του Αλμωπού Αριδαίας επι-
σημοποίησε την απόκτηση του Άρη Κολ-
λαρά και αυτομάτως επιβεβαίωσε το 
ρεπορτάζ της mikriliga.com!
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αλμωπού 
Αριδαίας:
«Η ΠΑΕ Αλμωπός Αριδαίας | Λουτρά 
Πόζαρ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργα-
σίας με τον αμυντικό Άρη Κολλαρά.
Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής, αγωνί-
ζεται ως αριστερό μπακ, έχει αγωνι-
στεί στον Ιωνικό, στον Αήττητο Σπάτων 
ενώ τελευταίος σταθμός στην καριέρα 
του πριν φορέσει τα κυανόλευκα ήταν η 
Καβάλα. Επίσης, έχει υπάρξει μέλος της 
Ξάνθης και του Παναργειακού.
Άρη, η μεγάλη οικογένεια του Αλμωπού 
σου εύχεται να έχεις υγεία και δύναμη με 
πολλές επιτυχίες σε ομαδικό και ατομικό 
επίπεδο».

ΑΕΛ: «Θεσσαλός» ως το φινάλε 
και επίσημα ο Κολομπίνο
Τη φανέλα της ΑΕΛ θα φοράει ως το 
φινάλε της καριέρας του ο Άντριαν Κολο-
μπίνο όπως ανακοίνωσε και επίσημα η 
θεσσαλική ομάδα.
Η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει ότι λόγω της 
εξαιρετικής αγωνιστικής και εξωαγωνι-
στικής συμπεριφοράς του επεκτάθηκε 
για άλλα τρία χρόνια το συμβόλαιο με 
τον Adrian Colombino.
O Adrian Colombino είναι πλέον μέλος 
της ιστορίας μας και είναι βέβαιο ότι και 
μετά την συμπλήρωση των τριών ετών ή 
και πρίν από αυτά θα επεκταθεί το συμ-
βόλαιο του για να τελειώσει την καριέρα 
του στην αγαπημένη μας ομάδα.
Η ανανέωση αυτή έγινε στα πλαίσια της 

απόφασης της διοίκησης να δημι-
ουργηθεί μία βάση μονίμων 

παικτών σ το ρόσ τερ και 
αυτό το σύνολο των βασι-
κών παικτών, αλλά και 
όλων των νεαρών Ελλή-
νων παικτών, που προ-
βλέπεται στο μέλλον να 
εκτοξεύσουν την ΑΕΛ, 
να έχουν συμβόλαιο 

από 3 έως 5 χρόνια.
Ο Adr ian Colombino 

έχει ουσιασ τ ικά αγωνι-
στεί στην καριέρα του μόνο 

σε δύο ομάδες, αφού σ την 
Ουρουγουάη αγωνίσθηκε μόνο στην 

Wanderers Montevideo της οποίας ήταν 
και αρχηγός επί οκτώ χρόνια.
Ζάκυνθος: Κατατέθηκαν τα 350.000 
ευρώ για την ΑΜΚ – Στην τελική ευθεία 
για SL2
Σύμφωνα με πληροφορίες το μεσημέρι 
της Τρίτης συμπληρώθηκε το ποσόν των 
350.000 ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου 
μετά από τιτάνιο αγώνα που έκανε η 
διοίκηση της ομάδας! Την Πέμπτη απλά 
πήρε την πιστοποίηση από την Εθνική 
Τράπεζα.

Τα χρήματα βρίσκονται ήδη στον λογα-
ριασμό της Ζακύνθου στην Εθνική Τρά-
πεζα. Από εκεί και πέρα, η διοίκηση της 
ομάδας θα στείλει το έγγραφο στην ΕΕΑ 
η οποία θα ελέγχει τον φάκελο της ομά-
δας για να δώσει το πιστοποιητικό συμ-
μετοχής για την Super League 2.

Πανιώνιος: Στις προπονήσεις 
του Ιστορικού ο Σιόβας
Προπονήσεις με την ομάδα η οποία τον 
ανέδειξε πραγματοποιεί ο 33χρονος 
αμυντικός, σε μία προσπάθεια να δια-
τηρηθεί σε καλή αγωνιστική κατάσταση 
ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του 
Ιανουαρίου.
Μετά το «ναυάγιο» της μεταγραφής του 
σ τον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Σιόβας 
έμεινε χωρίς ομάδα έπειτα και το διαζύ-
γιο με την Ουέσκα και κάπως έτσι επέ-
στρεψε στα… παλιά του λημέρια, εννιά 
χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη 
Νέα Σμύρνη με προορισμό το Ρέντη.

Καβάλα: Αγων ία γ ια Super 
League 2
Μερικές ακόμη μέρες θα χρειαστούν για 
να μάθουμε που θα αγωνιστεί τελικά η 
Καβάλα την τρέχουσα αγωνιστική περί-
οδο.
Η εκδίκαση της υπόθεσης ολοκληρώθηκε 
το μεσημέρι της Παρασκευής, ωστόσο 
η οριστική απόφαση από το Δικαστικό 
Εφετείο Αθηνών θα γίνει γνωστή την 
επόμενη εβδομάδα. Στη διαδικασ ία 
παρόντες ήταν δικηγόροι από γνωστό 
γραφείο της Αθήνας, ζητήθηκαν όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα, τα οποία και προ-
σκομίστηκαν στο δικαστήριο.
Το πιο πιθανό είναι η απόφαση του να 
γ ίνει γνωστή το αργότερο μέχρι την 
ερχόμενη Τρίτη.

Δόξα Δράμας: Στην αναμονή για 
την SL2 – Εκδικάστηκε η υπόθε-
ση κατά της ΕΕΑ
κδικάστηκε η υπόθεση της Δόξας Δρά-
μας στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και 
οι «μαυραετοί» αναμένουν την απόφαση 
που θα κρίνει το μέλλον τους στη Super 
League 2.
«Την πόρτα του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών πέρασε σήμερα η αντιπροσω-
πεία της Δόξας Δράμας, αποτελούμενη 
από τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Τάσο Στρά-
ντζαλη, το νομικό σύμβουλο που ανέ-
λαβε την εκπροσώπηση στην υπόθεση, 
Βαγγέλη Χατζηιωάννου, τον Παναγιώτη 
Τσιριμπή (εκπρόσωπος της ομάδας στην 
Αθήνα), τον Ηλία Τσοχαταρίδη (μέλος του 
Δ.Σ. της ΠΑΕ) και τον Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ 
Δράμας, Θεόφιλο Ξανθόπουλο.
Εκεί συζητήθηκε η αίτηση των «Μαυρα-
ετών» για ακύρωση της απόφασης της 
ΕΕΑ για τη μη χορήγηση πιστοποιητικού 
συμμετοχής για τη Super League 2 στην 
ομάδα μας και το αίτημα χορήγησης προ-
σωρινής διαταγής, ενώ τηρείται στάση 
αναμονής για την απόφαση.
Στη Δόξα υπάρχει εμπισ τοσύνη σ την 
Ελληνική Δικαιοσύνη και συγκρατημένη 
αισιοδοξία ότι θα γίνει το αυτονόητο και 
θα ανάψει το “πράσινο φως” στην ομάδα 
μας, έστω και με καθυστέρηση».
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Η 
Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχθηκε τη 
Σέριφ Τιρασπόλ των Αθανασιά-
δη για τη δεύτερη αγωνιστική του 
Champions League, με τους Μο-

λαδβούς να επικρατούν με 2-1. Το νικητήριο 
γκολ για τη Σέριφ πέτυχε ο Σεμαστιάν Τιλ με 
έναν κεραυνό έξω από την περιοχή.
Οι μερένγκες μπήκαν πιο δυνατά στον αγω-
νιστικό χώρο και δημιούργησαν κάποιες 
καλές φάσεις, ωστόσο ο Αθανασιάδης ήταν 
εκεί για να επέμβει σε κάθε ευκαιρία των 
Μαδριλένων.
Αρχικά επενέβη στην απευθείας εκτέλεση 
φάουλ του Μπενζεμά στο 18’. Ο Γάλλος φορ 
εκτέλεσε δυνατά δίνοντας κατεύθυνση στην 
μπάλα προς το αριστερό άκρο της εστίας, με 
τον Αθανασιάδη να απομακρύνει σε κόρνερ.
Οι μερένγκες μπήκαν πιο δυνατά στον αγω-
νιστικό χώρο και δημιούργησαν κάποιες 
καλές φάσεις, ωστόσο ο Αθανασιάδης ήταν 
εκεί για να επέμβει σε κάθε ευκαιρία των 
Μαδριλένων.
Αρχικά επενέβη στην απευθείας 
εκτέλεση φάουλ του Μπενζεμά 
στο 18’. Ο Γάλλος φορ εκτέ-
λεσε δυνατά δίνοντας κατεύ-
θυνση στην μπάλα προς το 
αριστερό άκρο της εστίας, 
με τον Αθανασιάδη να απο-
μακρύνει σε κόρνερ.
Η Σέριφ άνοιξε το σκορ 
στο 25ο λεπτό με τον Γιακσι-
μπόεφ, έπειτα από σέντρα γλυ-
κιά σέντρα του Κριστιάνο από τα 
αριστερά προς το δεύτερο δοκάρι, με τον 
Κουρτουά να μην μπορεί να αντιδράσει. Η 
Ρεάλ πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων, 
ωστόσο ο Αθανασιάδης πραγματοποίησε 
δύο ακόμα καλές επεμβάσεις. Αρχικά στα-
μάτησε μια νέα προσπάθεια του Μπενζεμά 
από πλάγια θέση, ενώ είπε όχι και στο σουτ 
του Καζεμίρο λίγο έξω από την περιοχή.
Στο δεύτερο μέρος η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε 
και πάλι φουριόζα για να πετύχει την ανα-
τροπή. Ωστόσο και πάλι ο Αθανασιάδης 
σταμάτησε τις προσπάθειες των μερένγκες 
όπου χρειάστηκε, εκτός από μια περίπτωση.
Ο Αζάρ στο 56’ έκανε το σουτ έξω από την 
περιοχή, στέλνοντας την μπάλα με κατεύ-
θυνση προς την αριστερή γωνία, με τον 
Έλληνα κίπερ να απομακρύνει σε κόρνερ.
Στο 63’ ο Βινίσιους έπεσε στην περιοχή και 
ζήτησε πέναλτι, ωστόσο το VAR έδειξε να 
συνεχιστεί το παιχνίδι. Αυτό δεν συνέβη 

ένα λεπτό μετά, έπειτα από νέο μαρκάρι-
σμα του Κοστάντζα πάνω στον Βινίσους. Την 
εκτέλεση ανέλαβε ο Μπενζεμά, ο οποίος 
με δυνατό σουτ ισοφάρισε σε 1-1. Στο 69’ 
αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Βινίσιους 
να απειλήσει με ωραίο σκαστό σουτ από 
την αριστερή γωνία της περιοχής με την 
μπάλα, ωστόσο ο Αθανασιάδης και πάλι με 
μια σωτήρια επέμβαση, παραχώρησε κόρ-
νερ. Μια ακόμα καλή στιγμή για τη Ρεάλ. 
Ο Αζάρ κοντρόλαρε στην περιοχή και είδε 
την κίνηση του Λούκα Μόντριτς. Ο Κροάτης 
μέσος έκανε το σουτ από τη γωνία της περι-
οχής με την μπάλα να καταλήγει στο κεφάλι 
του Αθανασιάδη, ο οποίος τραυματίστηκε 
για λίγο, αλλά συνέχισε κανοκικά το παι-
χνίδι.
Παρά τη συνεχή προσπάθεια της Ρεάλ η 
Σέριφ ήταν εκείνη που πέτυχε το 1-2. Ο 
Σεμπάστιαν Τιλ με ένα εκπληκτικό γκολ 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με καταπλη-
τικό φαλτσαριστό σουτ έξω από την περι-

οχή, με τον Τραορέ να πιστώνεται 
την ασίστ. 

Το 1-2 παρέμεινε μέχρι το 
τελευταίο σφύριγμα της 
λήξης, με τους Μολδα-
βούς να κρατούν το προ-
βάδισμα στο σκορ μέχρι 
τέλους.Νωρίτερα οι Μολ-

δαβοί βρήκαν δίχτυα με τον 
πρώην μεσοεπιθετικό του 

Άρη, Μπρούνο, ωστόσο ο Βρα-
ζιλιάνος μεσοεπιθετικός ήταν εκτε-

θειμένος στο 72ο λεπτό

Αθανασιάδης: «Στο δεύτερο γκολ 
ήμουν έτοιμος να βάλω τα κλάμ-
ματα» 
Ο Γιώργος Αθανασιάδης οδήγησε τη Σέριφ 
σε έπος μέσα στη Μαδρίτη με τη νίκη της 
επί της Ρεάλ με 2-1 με τον ίδιο να παίρνει τον 
τίτλο του MVP με τις 10 αποκρούσεις που 
πραγματοποίησε. 
Ο ίδιος στο τέλος της αναμέτρησης παρέ-
λαβε το βραβείο του και στις δηλώσεις του 
αναφέρθηκε στα συναισθήματα που τον 
κατέκλυσαν με το δεύτερο γκολ της Σέριφ.
«Είμαι χαρούμενος για το βραβείο του πολυ-
τιμότερου παίκτη. Εϊναι πάρα πολύ δύσκολο 
να παίζεις κόντρα στη Ρεάλ, μια από τις καλύ-
τερες ομάδες του κόσμου αλλά καταφέραμε 
να την κερδίσουμε και αυτό μας κάνει όλους 
χαρούμενους».

Ρεάλ - Σέριφ 1-2: Αθανασιάδης και 
Κολοβός άλωσαν το Μπερναμπέου 
και τρέλαναν την Ευρώπη

Μπενφίκα - Μπαρτσελόνα 3-0: Ο 
Κούμαν στην πόρτα της εξόδου

Η 
Μπενφίκα του Οδυσσέα Βλα-
χοδήμου διέλυσε την Μπαρ-
τσελόνα με 3-0 στη Λισαβόνα 
για τη 2η αγωνιστική του 5ου 

ομίλου του Champions League και οδη-
γεί τον Ρόναλντ Κούμαν εκτός ομάδας 
και τους Καταλανούς σε ακόμα πιο βα-
θιά κρίση.
Ο Ντάργουιν Νούνιες σημείωσε δύο γκολ 
και ο Ράφα Σίλβα ένα στην ταπείνωση των 
«μπλαουγκράνα», που απείλησαν μόνο 
στο 1ο ημίχρονο, αλλά δεν μπορούσαν 
να τελειώσουν με τον Λουκ ντε Γιονγκ τις 
φάσεις που δημιούργησαν.
Η άμυνα της Μπαρτσελόνα χρειάστηκε 
μόλις 133 δευτερόλεπτα για να εκτεθεί. Ο 
Ντάργουιν Νούνιες έκανε ό,τι ήθελε τον 
Έρικ Γκαρθία και με σουτ στην κλειστή 
γωνία έδωσε προβάδισμα στους γηπε-
δούχους. Η Μπαρτσελόνα αντέδρασε 
άμεσα και είχε δύο μεγάλες στιγμές για 
την ισοφάριση με τους δύο Ντε Γιονγκ, 
αρχικά από συνεργασία τους με τελικό 
αποδέκτη τον Λουκ και στη συνέχεια με 
σουτ του Φρανκ.
Ο τελευταίος ήταν ο παίκτης που κυκλο-
φορούσε την μπάλα μπροστά καλύτερα 
από κάθε άλλον «μπλαουγκράνα», όμως 

στο 33’ αναγκάστηκε να οπισθοχωρή-
σει στα στόπερ, αφού ο Ρόναλντ Κού-
μαν απέσυρε τον Ζεράρ Πικέ, ο οποίος 
«φλέρταρε» με δεύτερη κίτρινη κάρτα. 
Η κυριαρχία των φιλοξενουμένων δεν 
«καρποφόρησε», αφού οι περισσότερες 
τελικές τους δεν έβρισκαν στόχο, με τον 
Βλαχοδήμο να μην έχει πολλή δουλειά.
Το 2ο μέρος άρχισε με τους Καταλανούς 
να διατηρούν το πόδι στο γκάζι, όμως να 
μην μπορούν με τον Λουκ ντε Γιονγκ να 
γίνουν απειλητικοί για τον Βλαχοδήμο. 
Ο Νούνιες παρέμεινε κίνδυνος για την 
άμυνα της Μπαρτσελόνα και μάλιστα 
παραλίγο να εκμεταλλευτεί κακή έξοδο 
του Μαρκ Αντρέ τερ Στέγκεν μακριά από 
την εστία του, όμως έστειλε την μπάλα 
στο δοκάρι.
Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ράφα Σίλβα ήταν 
πιο εύστοχος και πήρε ριμπάουντ από 
προσπάθεια του Ζοάο Μάριο και από-
κρουση του Γερμανού τερματοφύλακα, 
γράφοντας το 2-0. Το χέρι του Σερζίνιο 
Ντεστ έδωσε την ευκαιρία στον Νούνιες 
να διπλασιάσει τα τέρματά του από τη 
βούλα του πέναλτι στο 79’ και να βυθί-
σει ακόμα πιο βαθιά στον βούρκο της την 
Μπαρτσελόνα και τον Κούμαν.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Βιγιαρεάλ 2-1: 
Ο Ρονάλντο λύτρωσε τους κόκκινους 
διαβόλους στο 90+5’

Η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπο-
δέχθηκε τη Βιγιαρεάλ στο 
Ολντ Τράφορντ για τη δεύτερη 
αγωνιστική της φάσης των 

ομίλων του Champions League, με τους 
γηπεδούχους να επικρατούν με 2-1.
Η Βιγ ιαρεάλ άνοιξε το σκορ με τον 
Αλ΄καθερ στο 53’, η Γιουνάιτεντ ισο-
φάρισε με τον Τέλες σ το 60’, με τον 
Ρονάλντο να ολοκληρώνει την ανατροπή 
στο 90+5’. Μάλιστα ο Ρονάλντο πέτυχε 
το γκολ σε ένα ιστορικό για εκείνον παι-
χνίδι, καθώς έγινε ο ποδοσφαιριστής 
με τις περισσότερες συμμετοχές στην 
κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Οι παίκτες του Σόλσκιερ ήταν φλύαροι 
στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο το προβά-
δισμα των φιλοξενούμενων με τον Πάκο 
Αλκάθερ στο 53’ τους ξύπνησε, με απο-

τέλεσμα να φέρουν τούμπα το παιχνίδι 
και να πάρουν το τρίποντο. Νωρίτερα η 
Αταλάντα επικράτησε της Γιουνγκ Μπόις 
με 1-0 και έφτασε τους τέσσερις βαθ-
μούς στον βαθμολογικό πίνακα.
Ο Ρονάλντο λύτρωσε τη Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ γ ια μια ακόμα φορά στο 
90+5’. 
Έπε ι τα  από σέ ν τ ρα του Φρε ν τ  ο 
Ρονάλντο έστρωσε με το κεφάλι στον 
Λίνγκαρντ, αυτός έκανε το γύρισμα προς 
τον Πορτογάλο και αυτός με ωραίο σουτ 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Η Βιγιαρεάλ πήρε το προβάδισμα στο 
σκορ, χάρη στον Αλκάθερ. 
Ο Ντανζούμε έκανε το γύρισμα στον 
Αλκάθερ με το εξωτερικό, με τον Αλκά-
θερ με κοντινή προβολή να στέλνει την 
μπάλα στα δίχτυα.
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Τη διαδρομή παράδεισος – κόλαση έκανε το βράδυ της 
Πέμπτης η Ομόνοια. Οι πράσινοι αν και προηγήθηκαν 
1-0 της Καραμπάχ στο ΓΣΠ ηττήθηκαν 1-4 για τη 2η αγω-
νιστική των ομίλων του Κόνφερενς Λιγκ και έχασαν την 
ευκαιρία να κάνουν αποφασιστικό βήμα για κατάληψη 
μίας εκ των πρώτων δύο θέσεων του όγδοου ομίλου.

Το σκηνικό ήταν ονειρικό για το «τριφύλλι». Χιλιάδες κόσμου στις 
εξέδρες για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι των ομίλων, ενθουσια-
σμός και γκολ στο 40 με τον Γιαν Λέτσγιακς σαν άλλος Ράμπο στην 
ταινία «Το πρώτο αίμα»  να βάζει σε θέση οδηγού το «τριφύλλι».
Η Καραμπάχ, όμως, δεν είπε την τελευταία της λέξη. Έφερε τα 
πάνω κάτω στο δεύτερο ημίχρονο, αρχικά με έναν «κεραυνό» από 
τον Kάντι στο 52’ και εν συνεχεία με δύο τέρματα σε διάστημα 
εφτά λεπτών. Ο Σεϊτάεφ στο 73’ έδωσε προβάδισμα στους φιλοξε-
νούμενους με κοντινό πλασέ και μετά από ασταθή απόκρουση του 
Φαμπιάνο σε σουτ του Ζουμπίρ, ο Μεντβέντεφ στο 79’ με πέναλτι 
σε χέρι του Γιούστε στην περιοχή πέτυχε το 3-1 και ο Κάντι με το 
δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 90+4’ διαμόρφωσε το εφιαλ-
τικό (για την Ομόνοια) 1-4.
Στους τέσσερις βαθμούς έφθασε η Καραμπάχ, όσους έχει και η 
Βασιλεία η οποία στο άλλο παιχνίδι του ομίλου νίκησε με 4-2 
την Καϊράτ. Στον ένα βαθμό έμεινε η Ομόνοια, όπως φυσικά και 
η ομάδα από το Καζακστάν. Την επόμενη αγωνιστική οι πράσινοι 
αντιμετωπίζουν τη Βασιλεία εκτός έδρας στις 21 Οκτωβρίου, ενώ 
η Καραμπάχ υποδέχεται την Καϊράτ.

Το ματς
Η ομάδα του Γκουρμπάν Γκουρμπάνοφ έδειξε τα δόντια της και 
στο πρώτο ημίχρονο, καθώς με κινητήριο μοχλό τον «δαιμόνιο» 
Ζουμπίρ ήταν πιο απειλητική από την Ομόνοια και μάλιστα είχε 
δοκάρι στο 18’, όταν η μπάλα σε σουτ του ακραίου επιθετικού των 
φιλοξενούμενων κτύπησε στο πόδι του Λανγκ και ακολούθως στο 
δοκάρι.
Οι πράσινοι είχαν την πρώτη καλή ευκαιρία με την κεφαλιά του 
Λανγκ σε φάουλ του Γκόμεθ στο 32’ και οκτώ λεπτά αργότερα 
πήραν κεφάλι στο σκορ. Ο Γιαν Λέτσγιακς με κεφαλιά, και πάλι 
έπειτα από φάουλ του αρχηγού της Ομόνοιας, έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα βάζοντας «φωτιά» στο ΓΣΠ. Μάλιστα,  τραυματίστηκε 
στην προσπάθεια του να σκοράρει, μάτωσε, του έγινε ραφές και 
συνέχισε με μπαταρισμένο κεφάλι.
Το δεύτερο ημίχρονο ήταν μονόλογος για την Καραμπάχ, η οποία 
έκανε ότι ήθελε και ξεγύμνωσε τις αδυναμίες της Ομόνοιας. Οι 
πράσινοι πλήρωσαν ατομικά και ομαδικά λάθη, έδειχναν μια 
ταχύτητα πιο αργοί από τους Αζέρους και στο τέλος βυθίστηκαν 
από την απογοήτευση με αποτέλεσμα να έρθει μια βαριά ήττα με 
4-1.
Ο Κάντι με μια βολίδα στο 52’ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, ο Σεϊ-
τάεφ στο 73’ πήρε το «ριμπάουντ» στο σουτ του Ζουμπίρ και την 
ασταθή απόκρουση του Φαμπιάνο (με τους αμυντικούς της Ομό-
νοιας να μαρκάρουν με τα μάτια) και έκανε το 2-1, ενώ στο 78’ ο 
Γιούστε έβαλε τα χέρια του και έβγαλε ο ίδιος τα μάτια της ομάδας 
του. Με μια αψυχολόγητη ενέργεια υπέπεσε σε πέναλτι υψώνοντας 
το χέρι του έχοντας γυρισμένη πλάτη στην μπάλα και ο Μεντβέ-
ντεφ στο 79’ πέτυχε το 3-1. Το γκολ του Κάντι στο 90+4’ σαν σε 
προπόνηση διαμόρφωσε το τελικό 1-4 σκορπώντας ακόμα μεγα-
λύτερο προβληματισμό στο «στρατόπεδο» της Ομόνοιας.

Οι οπαδοί της κέρδισαν τη μάχη στην 
κερκίδα, όμως στον αγωνιστικό χώρο 
δεν πήγαν τόσο καλά τα πράγματα για 
την Ανόρθωση απέναντι στη Γάνδη (0-2).

Σ
το «Τζελάμκο Αρένα» γνώρισε τη δεύ-
τερη ήττα της σε ισάριθμα παιχνίδια της 
φάσης των ομίλων του Κόνφερενς Λιγκ 
και η κατάσταση στον όμιλο έγινε ακό-

μη πιο δύσκολη.
Η «Μεγάλη Κυρία» υποχρεώθηκε σε παθητικό 
ρόλο στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού 
από τους Βέλγους, καθώς δυσκολευόταν να 
ακολουθήσει τον ρυθμό τους. 
Οι γηπεδούχοι ανέλαβαν τα ην ία 
του παιχνιδιού από την αρχή και 
πολιορκούσαν την περιοχή 
της κυπριακής ομάδας.
Έφταναν με ευκολία στην 
περιοχή του Τζουρ, αλλά 
πότ ε τα πολ λά κυανό -
λευκα αμυνόμενα σώματα 
και άλλοτε οι βεβιασμένες 
επιλογές δεν τους επέτρε-
παν να σκοράρουν πέραν 
της μίας φοράς σ το ημί-
χρονο. 
Ήταν το 28ο λεπτό όταν ο Τισου-
ντάλι σούταρε και η μπάλα κόντραρε 
σ τον Κορρέα και κατέ ληξε σ τα δίχ τυα (η 
ΟΥΕΦΑ χρέωσε αυτογκόλ στον Κύπριο αμυ-
ντικό).
Οι κυανόλευκοι έστειλαν πάντως ένα μήνυμα 
στο 44’ με κεφαλιά του Λάφερτι, στη μοναδική 
ευκαιρία τους στο πρώτο ημίχρονο. 
Στο δεύτερο μπήκαν καλύτερα και έ χασαν 
διπλή ευκαιρία στο 55’ με κεφαλιά πρώτα του 
Αραγιούρι και έπειτα του Ντέλετιτς. Εντούτοις, 
παρά το ότι προσπάθησε περισσότερο η Ανόρ-
θωση στο δεύτερο ημίχρονο για να φτάσει στο 
γκολ, δεν μπόρεσε να γίνει ξανά ιδιαίτερα επι-
κίνδυνη.
Αντίθετα, στα τελευταία στάδια του ματς, όταν 
ανοίχτηκε η ομάδα της Αμμοχώστου, η Γάνδη 
αξιοποίησε το γεγονός και αφού δημιούργησε 
δύο ευκαιρίες με τον Ντε Πουάτρ (78’, 79’), 
τελικά σκόραρε με σουτ του Κουμς στο 81’.

Κετσπάγια: «Δεν είμαστε στην καλύ-
τερή μας κατάσταση και φαίνεται»
Οι δηλώσεις του Τιμούρ Κετσπάγια μετά την 
ήττα της Ανόρθωσης από τη Γάνδη με 0-2 στο 

Βέλγιο:
Για το παιχνίδι: 
«Ήταν δύσκολο παιχνίδι γ ια εμάς. Πισ τεύω 
πως ο αντίπαλος έπαιξε καλύτερα από εμάς και 
ήταν δίκαιο αποτέλεσμα».
Για το τι του άρεσε και τι όχι από το παιχνίδι:
«Μου άρεσε που προσπαθήσαμε να πάρουμε 
κάτι απ’ το παιχνίδι. Πιστεύω πως δεν είμαστε 
στην καλύτερη μας κατάσταση αυτή τη στιγμή 
και φαίνεται στο πρωτάθλημα και την Ευρώπη. 
Πρέπει να βελτιωθούμε».
Παρών σ τη συνέν τευξη Τύπου ήταν και ο 
Πάουλους Αραγιούρι, που ανέφερε τα εξής:

 «Ο προπονητής έχει δίκιο. Η καλύτερη 
ομάδα κέρδισε σήμερα. 

Πρέπε ι να συνεχ ίσουμε να 
δουλεύουμε και να βελτ ι-

ωθούμε. Πισ τεύω σ την 
ομάδα. Ήταν ένα καλό 
μάθημα το σημερινό 
παιχνίδι»

Ξεκαθαρίζει το σκη-
νικό στον όμιλο της 

Ανόρθωσης
Δεύτερη ήτ τα με το ίδιο 

σ κο ρ  ( 0 -2 )  δ έ χ θ η κε  η 
Ανόρθωσ η σ τους  ομ ί λους 

του Κόνφερενς Λιγκ. 
Η «Κυρία» έχασε από τη Γάνδη στο Βέλγιο 
και συνεχίζει χωρίς βαθμό αλλά και χωρίς 
γκολ σ το δεύτερο όμιλο της νεοσύσ τατης 
διοργάνωσης με το πέρας της δεύτ ερης 
αγωνιστικής.
Ένα καλό ε ικοσάλεπτο σ το δεύτερο ημί-
χρονο και η συγκλονισ τ ική παρουσία των 
οπαδών σ την εξέδρα δεν ήταν αρκετά γ ια 
την ομάδα της Αμμοχώσ του να φύγε ι με 
βαθμολογ ικό κέρδος από την «Gelamco 
Arena». 
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Παρτίζαν με 
δύο γκολ του αρχηγού της Λάζαρ Μάρκο-
βιτ ς κέρδισε 2-0 την Φλόρα Ταλίν στη Σερ-
βία και συνεχίζει αλάνθαστη.
Γάνδη και Παρτ ίζαν οδηγούν την κούρσα 
του ομίλου και έδε ιξαν σ τ ις δύο πρώτε ς 
αγων ισ τ ικέ ς ότ ι ε ίναι οι δύο πιο ισχυρές 
ομάδες του ομίλου. 
Για την Ανόρθωση ακολουθούν οι δύο ανα-
με τρήσε ις με τη Φλόρα σ τ ις  Οκ τωβρίου 
στο ΓΣΠ και στις 4 Νοεμβρίου στο Ταλίν και 
μόνο εάν κάνει το 2Χ3 θα μπορεί να ελπίζει.

Γάνδη-Ανόρθωση 2-0: Υπέκυψε στις 
βελγικές πολιορκητικές μηχανές

Ομόνοια – Καραμπάχ 1-4: Από 
τον παράδεισο στην κόλαση
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αθλητικά

EuroLeague: Το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2021/22 για τον 
Ολυμπιακό και τοιν Παναθηναϊκό
Η μεγάλη σ τ ιγμή έφτασε γ ια την 
EuroLeague, που κάνει σήμερα (30/9) 
την πρεμιέρα της και αναμένεται να 
είναι πιο ανταγωνιστική από ποτέ.
Όλοι οι αγώνες της διοργάνωσης θα 
καλυφθούν τηλεοπτικά από τα κανά-
λια novasports.

1η αγωνιστική
Πέ μ π τ η ,  3 0  Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ  2021 
Μονακό - Παναθηναϊκός
Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021 Ολυ-
μπιακός - Μπασκόνια

2η αγωνιστική
Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021 Παναθη-
ναϊκός - Φενέρμπαχτσε
Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021 Ολυ-
μπιακός - Ρεάλ

3η αγωνιστική
Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021 Μπασκόνια 
- Παναθηναϊκός
Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021 Μπαρ-
τσελόνα - Ολυμπιακός

4η αγωνιστική
Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021 Ολυ-
μπιακός - Ζάλγκιρις
Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021 Ρεάλ 
- Παναθηναϊκός

5η αγωνιστική
Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021 Μακάμπι 
- Παναθηναϊκός
Παρασκευή, 22 Οκ τωβρίου 2021 
ΤΣΣΚΑ - Ολυμπιακός

6η αγωνιστική
Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021 Ολυμπια-
κός - Άλμπα
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021 Παναθη-
ναϊκός - Εφές

7η αγωνιστική
Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2021 Ολυμπι-
ακός - Φενέρμπαχτσε
Παρασκευή, 29 Οκ τωβρίου 2021 
Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν

8η αγωνιστική
Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2021 Ερυθρός 
Αστέρας - Παναθηναϊκός
Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2021 Ολυ-
μπιακός - Μονακό

9η αγωνιστική
Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2021 Παναθη-
ναϊκός - Ούνικς Καζάν
Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021 Ζενίτ 
- Ολυμπιακός

10η αγωνιστική
Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 Ζάλγκιρις - 
Παναθηναϊκός
Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021 Εφές - 
Ολυμπιακός

11η αγωνιστική
Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021 Μπά-
γερν - Παναθηναϊκός
Παρασκευή,  19 Νοεμ-
βρίου 2021 Ολυμπια-
κός - Μακάμπι

12η αγωνιστι-
κή
Πέμπτη, 25 Νοεμ-
βρίου 2021 Πανα-
θηναϊκός - Ζενίτ
Π α ρ α σ κε υ ή ,  26 
Νο εμ βρίου  2021 
Α ρμά ν ι  Μιλά νο  - 
Ολυμπιακός

13η αγωνιστική
Πέμπτη,  2 Δεκεμβρίου 2021 
ΤΣΣΚΑ - Παναθηναϊκός
Παρασκευή,  3 Δεκεμβρίου 2021 
Ούνικς Καζάν - Ολυμπιακός

14η αγωνιστική
Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021 Ερυθρός 
Αστέρας - Ολυμπιακός
Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021 
Παναθηναϊκός - Άλμπα

15η αγωνιστική
Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021 Αρμάνι 
Μιλάνο - Παναθηναϊκός
Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2021 Ολυμπι-
ακός - Μπάγερν

16η αγωνιστική
Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021 Παναθη-
ναϊκός - Μπαρτσελόνα
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021 
Ολυμπιακός - Βιλερμπάν

17η αγωνιστική
Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 Παναθη-
ναϊκός - Ολυμπιακός

18η αγωνιστική
Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2021 Ολυμπι-
ακός - ΤΣΣΚΑ

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 Πανα-
θηναϊκός - Ζάλγκιρις

19η αγωνιστική
Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 
2022 Άλμπα - Πανα-
θηναϊκός
Π α ρ α σ κ ε υ ή ,  7 
Ιανουαρίου 2022 
Ζάλγκ ιρις -  Ολυ-
μπιακός

20ή αγωνιστική
Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 

2022 Φενέρμπαχτσε - 
Ολυμπιακός

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022 
Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ

21η αγωνιστική
Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2022 Ολυμπι-
ακός - Ζενίτ
Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 
Παναθηναϊκός - Μακάμπι

22η αγωνιστική
Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022 Μακά-
μπι - Ολυμπιακός

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 Εφές 
- Παναθηναϊκός

23η αγωνιστική
Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022 Ολυμπι-
ακός - Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022 
Παναθηναϊκός - Μπασκόνια

24η αγωνιστική
Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2022 Παναθη-
ναϊκός - Μονακό
Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2022 Ρεάλ - 
Ολυμπιακός

25η αγωνιστική
Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2022 Μπαρ-
τσελόνα - Παναθηναϊκός
Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2022 
Μπασκόνια - Ολυμπιακός

26η αγωνιστική
Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2022 Ολυ-
μπιακός - Εφές
Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022 
Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός

27η αγωνιστική
Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022 Ολυ-
μπιακός - Αρμάνι Μιλάνο
Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2022 
Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας

28η αγωνιστική
Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2022 Παναθη-
ναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο
Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2022 Μπά-
γερν - Ολυμπιακός

29η αγωνιστική
Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2022 Άλμπα - 
Ολυμπιακός
Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022 Ζενίτ - 
Παναθηναϊκός

30ή αγωνιστική
Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2022 Ολυμπιακός 
- Παναθηναϊκός

31η αγωνιστική
Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022 Παναθηναϊ-
κός - Μπάγερν
Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2022 Μονακό - 
Ολυμπιακός

32η αγωνιστική
Πέμπτη, 24 Μαρτ ίου 2022 Ούν ικς 
Καζάν - Παναθηναϊκός
Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2022 Βιλερ-
μπάν - Ολυμπιακός

33η αγωνιστική
Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022 Παναθηνα-
ϊκός - Ρεάλ
Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022 Ολυμπι-
ακός - Μπαρτσελόνα

34η αγωνιστική
Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022 Ολυμπιακός 
- Ούνικς Καζάν
Παρασκευή, 8 Απριλίου 2022 Φενέρ-
μπαχτσε - Παναθηναϊκός
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Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 
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σελ. 61σελ. 61

EuroLeague: Το  EuroLeague: Το  
πρόγραμμα για Ολυμπιακό πρόγραμμα για Ολυμπιακό 
και Παναθηναϊκόκαι Παναθηναϊκό σελ. 68σελ. 68

ΠΑΟΚ - Σλόβαν ΠΑΟΚ - Σλόβαν 
Μπρατισλάβας 1-1: Μπρατισλάβας 1-1: 
Έμπλεξε!Έμπλεξε! σελ. 62σελ. 62


