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Το ΜΕΓΑ λάθος του 
Έλληνα είναι πως 
όταν κοιτάζεται 
στον καθρέπτη, 

πάντα βλέπει ή το 
Μεγαλέξανδρο, ή 
τον Κολοκοτρώνη 

ή τον Ωνάση... 
Ποτέ τον 

Καραγκιόζη...

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Γεια σας άλλη μία εβδομάδα από 

το όμορφο Τορόντο του Καναδά. 

Θέλω να είστε όλοι καλά, να συμβιβαζόμαστε με 

τις σημερινές εποχές και καταστάσεις, γιατί όπως 

ξέρουμε οι περισσότεροι η αντίδραση μικρή ή 

μεγάλη φέρνει συγκρούσεις και πολλές φορές με 

παράπλευρες απώλειες από όλες τις πλευρές που 

ίσως δεν μπορούμε να διορδώσουμε.

Σε πέντε δεκαετίες, βαδίζοντας για την έκτη, έχω 

γυρίσει ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη Γη λόγω 

της δουλειάς μου και συνεχίζω να έχω επαφές 

με ανθρώπους γνώρισα πριν 30, 40 χρόνια. 

Πολλοί έχουν προκόψει, έχουν δημιουργήσει 

όμορφες οικογένειες και ασχολούνται ακόμη 

και στην έβδομη δεκαετία της ζωής τους. 

Κάνουν κάτι να απασχολούνται γιατί δεν 

μπορούν να ξημεροβραδιάζονται σπίτι χωρίς να 

κάνουν τίποτα. Νομίζω ότι όσοι έχουν αυτό το 

κουράγιο, μεταξύ των οποίων κι εγώ, γεμίζουν 

την καθημερινότητα τους με εμπειρίες που 

βλέπουν και τα παιδιά και τα εγγόνια τους και 

παίρνουν όμορφα παραδείγματα ότι η ηλικία 

δεν παίζει ρόλο όταν υπάρχει κουράγιο και 

δημιουργικότητα. 

Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω εκατοντάδες 

φίλους και φίλες από τα παιδικά μου χρόνια 

που αν και διασκορπισμένοι σε όλα τα μήκη 

και πλάτη της γης επικοινωνούμε με πολύ 

αγάπη και ανταλλάζουμε απόψεις για το τι και 

πως δημιούργησαν την ζωή του. Τι όμορφο να 

επικοινωνείς με συμμαθητές σου από το δημοτικό 

και να μοιράζεστε ιστορίες μιας ζωής για το 

πως μεγάλωσαν, πως έκαναν οικογένεια, πως 

πρόκοψαν. Πόσες φορές μου έρχονται δάκρυα 

στα μάτια να ακούω απίστευτες ιστορίες από 

Έλληνες που μετανάστευσαν για ένα καλύτερο 

αύριο, δημιουργώντας στην κυριολεξία 

απίστευτες οικονομικές αυτοκρατορίες.

Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς έχετε τις ίδιες 

εμπειρίες και επικοινωνείτε με αγαπημένα σας 

πρόσωπα που είχατε να δείτε αρκετές δεκαετίες 

και δεν ξέρετε αν υπάρχουν ακόμα.

Ευγενικοί μου αναγνώστες, θέλω να είστε καλά 

και να ζείτε την ζωή σας με αγάπη και αισιοδοξία 

ότι η επόμενη ημέρα θα είναι καλύτερη από την 

σημερινή, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να 

την κάνουμε καλύτερη. Μέχρι την επόμενη φορά 

θέλω να είστε όλοι καλά και να επικοινωνούμε 

για να μιλάμε και να δίνουμε ενδιαφέρον στην 

ζωή μας.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Αμυντική Συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας: «Πέρασε» από τη Βουλή 
με 191 υπέρ

Μ
ε ευρύτερη πλειοψηφία 191 βουλευτών κύρω-
σε η Ολομέλεια του Kοινοβουλίου την αμυντική 
συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας.
Υπέρ ψήφισαν οι βουλευτές των Κοινοβουλευ-

τικών Ομάδων ΝΔ, Κινήματος Αλλαγής και Ελληνικής Λύσης, 
ενώ καταψήφισαν 109 από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜεΡΑ25. Θετικά 
ψήφισε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδά-
νος, ενώ το ίδιο έπραξε η επίσης ανεξάρτητη -προερχόμενη 
από το ΜεΡΑ25- Κωνσταντίνα Αδάμου.
Νωρίτερα, κατά την σφοδρή αντιπαράθεση των πολιτικών 
αρχηγών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε 
στον Αλέξη Τσίπρα για την επιλογή του να καταψηφίσει το 
νομοσχέδιο, ενώ τον κάλεσε να ξεκαθαρίσει εάν θα την ακυ-
ρώσει ή την αλλάξει σε περίπτωση που αναλάβει τη διακυ-
βέρνηση.
Παράλληλα, απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Αν το δόγμα 
σας ήταν ότι η Ελλάδα δεν έχει θαλάσσια σύνορα και ο καθέ-
νας μπαίνει όποτε θέλει, σας λέμε ότι το αλλάζουμε το δόγμα 
αυτό. Φυλάμε τα σύνορα και τον Φεβρουάριο του 2020 δεν 
επιτρέψαμε στην Τουρκία να παραβιάσει τα σύνορά μας, στέλ-
νοντας χιλιάδες μετανάστες. Το δικό σας δόγμα το αλλάζουμε 
κ. Τσίπρα. Αν κ. Τσίπρα το δόγμα σας ήταν να παίρνουμε φρε-
γάτες με leasing, προφανώς το αλλάζουμε γιατί αυτό δεν είναι 
σοβαρό δόγμα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις θέλουν μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό».
Και συνέχισε: «Αν κ. Τσίπρα το δόγμα της χώρας ήταν να 
μιλάμε συνεχώς για το Διεθνές Δίκαιο αλλά να μην κάνουμε 
τίποτε άλλο στα άλλα επίπεδα το αλλάζουμε γι αυτό και υπο-
γράψαμε ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία. Αν το δόγμα μας ήταν να 
αφήνουμε υποβρύχια χωρίς τορπίλες και τον στόλο μας σε 
κατάσταση που καθιστούσε δύσκολη την επιτήρηση, βεβαίως 
και το αλλάζουμε το δόγμα. Αν το δόγμα μας ήταν να έχουμε 
υπουργό Αμυνας τον κ. Καμμένο που ήταν συνδυασμός κιτς 
και γελοιότητας, ε, τότε το αλλάζουμε το δόγμα αυτό και είμαι 
υπερήφανος για την ηγεσία που έχουμε σήμερα στο ΥΠΕΘΑ 
και ΥΠΕΞ. Είπατε ότι έχω αγωνία να κλείσω τα εξοπλιστικά 
προγράμματα λες και κάνουμε ένα δικό μας πρόγραμμα. Εχω 
αγωνία κ. Τσίπρα. Μεγάλη αγωνία. Όταν έχω την Τουρκία απέ-
ναντι να απειλή με casus belli και φέρετε επιθετικά έχω αγω-
νία. Το ερώτημα κ. Τσίπρα είναι αν είχατε εσείς αγωνία. Πρώτο 
μου μέλημα είναι να ενισχύσω την αποτρεπτική μας ισχύ και 
αξιόπιστες ένοπλες δυνάμεις».
Από την άλλη πλευρά, ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε τη συμφω-
νία «κακή», απέφυγε ωστόσο να δηλώσει ότι θα επιχειρήσει 
αλλαγή και του άρθρου 2, που αφορά στη γαλλική συνδρομή 
για την προστασία της ελληνικής επικράτειας, παρ’ όλο που 

ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη συμφωνία, διαφωνώντας και με τη 
συγκεκριμένη πρόβλεψη, θεωρώντας ότι δεν προστατεύεται 
η ελληνική ΑΟΖ.
Ισχυρή έκκληση προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδίως 
τον ΣΥΡΙΖΑ να υπερψηφίσει την αμυντική ελληνογαλλική συμ-
φωνία είχε απευθύνει και ο Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας 
πως «δεν υπάρχει περιθώριο εθνικής ευθύνης που οδηγεί 
στην μη ψήφιση της Συμφωνίας. Σας καλώ στο όνομα της εθνι-
κής ομοφωνίας και της εθνικής ανάγκης που είναι πρόδηλη να 
την υπερψηφίσετε».
Αναφορικά με την εντεινόμενη τουρκική προκλητικότητας είπε 
«Παρακαλώ μην διαλανθάνει της προσοχής σας. Τις τελευταίες 
εβδομάδες ή μέρες η Τουρκία έχει διατυπώσει μια άλλη σκέψη 
που είναι πέραν των απίστευτων που έχει ήδη διατυπώσει. 
Ισχυρίζεται ότι η αποστρατικοποίηση των νησιών του ανατο-
λικού Αιγαίου συνιστά όρο αναγνώρισης της ελληνικής κυρι-
αρχίας επί των νησιών αυτών. Δηλαδή αν δεν είναι αποστρατι-
κοποιημένα τα νησιά δεν είναι ελληνικά. Και διαμαρτυρήθηκε 
όταν ένας από τους υπουργούς μας έβγαλε φωτογραφία πάνω 
από τα νησιά αυτά».
Ενώ παράλληλα προσέθεσε: «Όταν έχουμε αυτή την Τουρκία 
απέναντί μας με αυτή την στάση τις βλέψεις και συμπεριφορά 
θεωρείτε ότι η Ελλάδα έχει την πολυτέλεια να μην συμφωνή-

σει με μια υπερδύναμη να υπογράψει αυτή τη συμφωνία… 
Κατά την κρίση της κυβέρνησης Μητστοάκη δεν υφίσταται 
περιθώριο εθνικής ευθύνης που οδηγεί στην μη ψήφιση της 
Συμφωνίας»

Γεννηματά: Ψηφίζουμε τη συμφωνία Ελλάδας 
Γαλλίας γιατί θέτει τις βάσεις για την άμυνα και 
την ασφάλεια
Νέα εθνική στρατηγική που θα αντιμετωπίζει την αναθεωρη-
τική στάση της Τουρκία ζήτησε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ
Πάντα στηρίζαμε και στηρίζουμε την ισχύ και την αποτρεπτική 
ικανότητα της χώρας στην ευρύτερη περιοχή και για αυτό 
«ψηφίζουμε τη Συμφωνία γιατί θέτει τις βάσεις για την άμυνα 
και την ασφάλεια, όπως ψηφίζουμε και την ενίσχυση του Στό-
λου. Μας ενδιαφέρει να έχουμε στενές σχέσεις με τι Γαλλία, 
ειδικά τώρα που η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις της» 
τόνισε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, στην ομιλία 
της στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για την κύρωση της 
Συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας.
Ωστόσο, όπως συμπλήρωσε η κυρία Γεννηματά «στη συμφω-
νία υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να αναδειχτούν» αλλά 
και «δυνατότητες, αν η κυβέρνηση δουλέψει πρακτικά πάνω 
σε αυτή».
Και η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ σημείωσε πως «Χρειάζεται μια 
νέα εθνική στρατηγική που θα αντιμετωπίζει την στάση της 
Τουρκίας. Ας καθίσουμε επιτέλους σε ένα τραπέζι κ. Μητσο-
τάκη να συζητήσουμε για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Δεν 
πρέπει να δικαιωθούν αυτοί που υποστηρίζουν ότι η συμφω-
νία με τη Γαλλία θυμίζει ανάλογες συμφωνίες του 19ου αιώνα 
που έμειναν στα χαρτιά».
Τόνισε επίσης ότι:
- Η συμφωνία για τις φρεγάτες πρέπει να συνοδευτεί με μέτρα 
για τη στήριξη των ναυπηγείων της χώρας μας. Γινόμαστε χώρα 
αποκλειστικά καταναλωτής αμυντικών συστημάτων.
- Η συμφωνία με τη Γαλλία δεν πρέπει να εξασθενήσει σε 
καμία περίπτωση τη ρήτρα της συνθήκης της Λισαβόνας για 
αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών της ΕΕ ενάντια στις εξωτερι-
κές απειλές.
- Είναι η ώρα η χώρα μας να δραστηριοποιηθεί ενεργά εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη των συμφερόντων μας.
Στην αρχή της ομιλίας της, η κ. Γεννηματά ανέφερε πως με 
ευθύνη του πρωθυπουργού δεν έχει χαραχθεί η νέα εθνική 
στρατηγική για τη χώρα, ενώ μίλησε για τρία σημαντικά προ-
βλήματα που είναι σε εξέλιξη: Την πανδημία που «δεν έχει 
τελειώσει κ. Μητσοτάκη και έχετε μεγάλη ευθύνη γιατί δεν την 
χειριστήκατε σωστά. Θα είναι ρίσκο αν δεν υπάρχει σωστός 
έλεγχος μέτρων», όπως είπε.

Υπέρ τάχθηκαν ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και 
Ελληνική Λύση - 109 «κατά» 
από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 - 
Θετικά ψήφισε και ο ανεξάρτητος 
βουλευτής Κωνσταντίνος 
Μπογδάνος, ενώ το ίδιο έπραξε η 
επίσης ανεξάρτητη -προερχόμενη 
από το ΜεΡΑ25- Κωνσταντίνα 
Αδάμου
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Γ
ια την πορεία του στον χώρο της τηλε-
όρασης, αλλά και το περιστατικό σε-
ξουαλικής παρενόχλησης που βίωσε 
η σύζυγός του, Δήμητρα Παπαδήμα, 

μίλησε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου.
Όπως παραδέχτηκε ο ηθοποιός στην κάμερα 
της εκπομπής «Πάμε Δανάη», το κεφάλαιο 
«τηλεόραση» έχει κλείσει για εκείνον. «Αν 
μου κάνουν πρόταση για την τηλεόραση, δεν 
θα δεχτώ. Είμαι συνταξιούχος και οι αμοι-
βές στην τηλεόραση είναι γελοίες. Και πολλά 
από τα θέματα είναι γελοία», δήλωσε.
Στην συνέχεια, πρόσθεσε: «Ακούω πολυ-
διαφημισμένα πράγματα στην τηλεόραση, 
ανοίγω να δω και είναι μια απελπισία για 
μένα. Τα σίριαλ που κάναμε με τον Αλέξαν-
δρο Ρήγα έκαναν μεγάλα ποσοστά τηλεθέ-

ασης. Από σειρές που έχω κάνει ξεχωρίζω 
τους Δύο Ξένους και τους Στάβλους της Εριέ-
τας Ζαΐμη».
Σχετικά με την σύζυγό του, Δήμητρα Παπα-
δήμα και την σεξουαλική παρενόχληση 
που δέχτηκε, ο ηθοποιός δήλωσε: «Τέτοιο 
ξεφτυλίκι δεν το περίμενα. Δεν περίμενα 
τέτοιο πράγμα στον χώρο του θέατρου. 
Όλοι ξέραμε, πάντα κάτι ακούγαμε. Όταν 
έμαθα τι συνέβη στην Δήμητρα εκ των 
υστέρων, αντέδρασα άσχημα. Δεν μου το 
είπε εξ αρχής. Η Δήμητρα πήγε να δει έναν 
άνθρωπο για μια δουλειά και της όρμησε. 
Πήγα και τον βρήκα στο ξενοδοχείο που 
έμενε και τον πήγα με κλωτσιές και μπουνιές 
στο σπίτι μας και ζήτησε συγγνώμη. Μετά 
τον πέταξα έξω από το σπίτι».

Γιάννης Μποσταντζόγλου για την 
σεξουαλική παρενόχληση της 
Παπαδήμα: «Τον πήγα με κλωτσιές και 
μπουνιές στο σπίτι» 

Μ
ε στοχευμένες κινήσεις επιχει-
ρείται η ενίσχυση του ανοσί-
ας του πληθυσμού έναντι της 
COVID-19, που σήμερα εκτιμά-

ται σε 58,67%, αλλά και των ευάλωτων ομά-
δων ειδικότερα.
Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατ-
φόρμα για την τρίτη δόση στις ηλικίες 50 
ετών και άνω και τους χρονίως πάσχοντες, 
με προϋπόθεση τη συμπλήρωση εξαμήνου 
από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους.
Στο επίκεντρο ωστόσο της επιχείρησης 
«Ελευθερία» παραμένει ο εμβολιασμός των 
ανθρώπων που έχουν αρνηθεί τη θωράκισή 
τους από τον επικίνδυνο κορωνοϊό.
Η Βόρεια Ελλάδα, πυρήνας της πανδημίας 
σήμερα, θα αποτελέσει τον πρώτο σταθμό 
της εκστρατείας. Υπενθυμίζεται ότι από τις 
17 Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) που απαρ-
τ ίζουν Μακεδον ία και 
Θράκη, οι 11 βρίσκονται 
στο κόκκινο του επιδημιο-
λογικού χάρτη. Πρόκειται 
για τις ΠΕ Θεσσαλονίκης, 
Ημαθίας, Σερρών, Χαλκιδι-
κής, Πιερίας, Πέλλας, Κιλ-
κίς, Δράμας, Καβάλας, Ξάν-
θης και Καστοριάς όπου, με 
εξαίρεση την τελευταία, η 
εμβολιαστική κάλυψη δεν 
ξεπερνά ή βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα 
από το 51%.
Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο που 
ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ. Μάριος Θεμι-
στοκλέους, στις 12 Οκτωβρίου οι κινητές 
μονάδες εμβολιασμών θα βρεθούν σε Πιε-
ρία (εμβ. κάλυψη 42,36%), Κιλκίς (41,71%) 
και Ξάνθη (46,97%), στις 13 σε Πέλλα 
(46,73%) και Δράμα (43,32%) και στις 14 
του μήνα σε Φλώρινα (47,56%) και Σέρρες 
(46,45%).

Ανησυχία για τους ανεμβολία-
στους - Έως και 12πλάσιος ο κίν-
δυνος θανάτου
Έως και 12 φορές περισσότερες πιθανότη-
τες θανάτου έχουν οι ανεμβολίαστοι συγκρι-
τικά με τους εμβολιασμένους 60 ετών και 
άνω αν προσβληθούν από τον κορωνοϊό, 
επισήμανε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοι-
μωξιολογίας, κυρία Βάνα Παπαευαγγέλου, 
κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις 

ηλικιακές ομάδες κινδύνου που, ενώ βρέθη-
καν ψηλά στην προτεραιοποίηση της εμβολι-
αστικής εκστρατείας, δεν επέλεξαν την προ-
στασία τους από τον φονικό ιό.
Ένας στους τέσσερις ηλικιωμένους άνω των 
80 ετών παραμένει ανεμβολίαστος, επισή-
μανε το μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμό-
νων, παρότι γνωστό πως ο κίνδυνος θανά-
του σε περίπτωση λοίμωξης είναι 20πλάσιος 
συγκριτικά με το νεότερο πληθυσμό. Εν αντι-
θέσει, σε χώρες που λύγισαν από την παν-
δημία όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, τα 
ποσοστά για την ηλικιακή ομάδα αγγίζουν 
το 100%.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της 
«ανεμβολίαστης» Β. Ελλάδας, που σήμερα 
νοσηλεύει στα νοσοκομεία της 460 μη εμβο-
λιασμένους ασθενείς σε απλές κλίνες και 113 
σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ, με 

κάλυψη συνολικά 96%), 
σε σύνολο 570 και 123 
ασθενών αν τ ίσ τοιχα. 
Όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία των δύο Υγει-
ονομικών Περιφερειών 
που καλύπτουν Μακεδο-
νία και Θράκη, ένας σχε-
δόν στους τρεις από τους 
30 συνανθρώπους μας 
που έχασαν τη μάχη με 

τον κορωνοϊό σήμερα, κατέληξε σε κάποιο 
από τα νοσοκομεία της.
«Η πρόληψη μέσω εμβολιασμού αποτελεί το 
σημαντικότερο όπλο», τόνισε η κυρία Παπα-
ευαγγέλου, υπενθυμίζοντας τον σημαντικά 
χαμηλότερο κίνδυνο υπερμετάδοσης σε 
κλειστούς χώρους όπου παρίστανται μόνο 
εμβολιασμένοι. Από την πλευρά του, ο επί-
κουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας και επί-
σης μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμό-
νων, κ. Γκίκας Μαγιορκίνης, υπογράμμισε 
ότι, χάρη στους εμβολιασμούς, «η ένταση 
της επιδημίας είναι ελεγχόμενη και η πίεση 
στα νοσοκομεία πολύ πιο διαχειρίσιμη» σε 
παγκόσμιο επίπεδο.
Η πορεία της πανδημίας είναι σταθερή τις 
τελευταίες τέσσερις εβδομάδες με κατά 
τόπους διακυμάνσεις, ανέφεραν οι ειδι-
κοί κατά τη σημερινή καθιερωμένη ενημέ-
ρωση για την επιδημιολογική κατάσταση 
της χώρας. Τα νέα κρούσματα ανέρχονται σε 
2.249 και οι διασωληνωμένοι σε 335, 294 εκ 
των οποίων ανεμβολίαστοι.

Κορωνοϊός: «Εκστρατεία» 
εμβολιασμού στη Βόρεια 
Ελλάδα - «Καμπανάκι» για τους 
άνω των 80 ετών 
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Ο βουλευτής τέθηκε εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας με απόφαση του πρωθυπουργού - «Είχαμε 
προειδοποιήσει ότι τέτοιες συμεριφορες δεν θα γίνονταν ανεκτές στο μέλλον»,  σημειώνουν 
κυβερνητικές πηγές - H οργισμένη αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια σε όσα είχε 
υποστηρίξει ο βουλευτής της Α’ Αθήνας

Ε
κτός κοινοβουλευτικής ομά-
δας της Νέας Δημοκρατίας 
ετέθη με απόφαση του πρω-
θυπουργού ο βουλευτής της 

Α’ Αθηνών Κωνσταντίνος Μπογδά-
νος.  Το έντονο επεισόδιο που εί-
χε προηγηθεί στη Βουλή ανάμεσα 
στον βουλευτή και τον Θανάση Πα-
φίλη του ΚΚΕ  αλλά και η εντονότα-
τη αντίδραση του υπουργού Εξω-
τερικών Νίκου Δένδια, ο οποίος μί-
λησε για «απαράδεκτη στάση» από 
τον βουλευτή, ήταν η σταγόνα που 
ξεχείλισε το ποτήρι για τον Κ. Μπο-
γδάνο.
Μιλώντας στην συζήτηση για την 
κύρωση της συμφωνίας με τη Γαλ-
λία, ο βουλευτής είπε μία φράση 
που αποδίδεται σ τον σ τρατηγό 
Γεώργιο Γρίβα, ότι οι «κομμου-
νιστές είναι χειρότεροι από τους 
Τούρκους», προκαλώντας την αντί-
δραση τόσο του κ.Παφίλη, όσο και 
του υπουργού των Εξωτερικών. Ο 
Κ. Μπογδάνος  βρισκόταν εδώ και 
λίγο καιρό σε «καθεστώς κίτρινης 
κάρτας» από το κυβερνών κόμμα, 
από τη στιγμή που είχε δημοσιεύ-
σει τα στοιχεία  μαθητών νηπιαγω-
γείου της Αθήνας - και ο κυβρνητι-
κός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονό-
μου είχε δηλώσει ότι στο μέλλον, 
τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνο-
νταν αποδεκτές»
 Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε 
από το γραφείο Τύπου του πρωθυ-
πουργού «ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
ενημερώθηκε στη Σλοβενία όπου 
βρίσκεται, για τα τεκταινόμενα στη 
Βουλή και με απόφασή του τίθεται 
εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομά-
δας της ΝΔ, ο βουλευτής Ά Αθήνας, 
Κωνσταντίνος Μπογδάνος».
«Είχαμε προειδοποιήσει ότι τέτοιες 
συμεριφορες δεν θα γίνουν ανεκτές 
στο μέλλον», έλεγαν αμέσως μετά 
κυβερνητικές πηγές - και συμπλή-
ρωναν:  Για τον Πρωθυπουργό τα 
ζητήματα αρχής είναι αδιαπραγ-
μάτευτα. Όταν είχαμε πει κίτρινη 

κάρτα την προηγούμενη φορά το 
εννοούσαμε. Απόψεις απαράδε-
κτες, που βρίσκονται εκτός του αξι-
ακού και ιδεολογικού συστήματος 
της ΝΔ και παραπέμπουν σε επο-
χές διχασμού δεν έχουν χώρο στη 
σύγχρονη ευρωπαϊκή κεντροδεξιά 
παράταξη. Εμείς κοιτάζουμε μπρο-
στά, άλλοι είναι εκείνοι που κοιτά-
ζουν προς τα πίσω».
Νωρίτερα, την οργισμένη αντί-
δραση του υπουργού Εξωτερικών 
Νίκου Δένδια  είχε προκαλέσει  
στην Βουλή η σύγκρουση Κωνστα-
ντίνου Μπογδάνου με τον Θανάση 
Παφίλη αναφορικά το εμφυλιοπο-
λεμικό παρελθόν της χώρας και τα 
γεγονότα στον Γράμμο και το Βίτσι 

αλλά και τα πρόσφατα περιστατικά 
βίας από φασιστικές ομάδες της 
Χρυσής Αυγής στην Σταυρούπολη 
Θεσσαλονίκης.
«Δεν βρισκόμαστε εδώ για να επι-
στρέψουμε στο κακό παρελθόν της 
χώρας. Είμαστε εδώ για να συζητή-
σουμε την επιβίωση της πατρίδας 
μας στο μέλλον.
Εγώ δεν γνωρίζω κύριε συνάδελφε 
ποιος παρέστη στην εκδήλωση για 
το Βίτσι. Γνωρίζω ότι ο πατέρας μου 
παρέστη στο Βίτσι. Λέω λοιπόν ότι 
οποιαδήποτε προσπάθεια προβο-
λής στη σύγχρονη πολιτική ζωή των 
οδυνηρών στιγμών της χώρας στο 
παρελθόν για αποκόμιση μικρο-
πολιτικού οφέλους είναι απαρά-
δεκτη. Και η συμπαράταξη με τον 
Κασιδιάρη είναι απαράδεκτη. Και η 
κατάθεση στεφάνου με την Χρυσή 

Αυγή είναι επίσης απαράδεκτη και 
είναι ώρα σοβαρευτούμε γιατί η 
χώρα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα 
εθνική απειλή. Και όσο εγώ εκπρο-
σωπώ την κυβέρνηση εδώ δεν θα 
επιτρέψω να ξαναγίνει τέτοια προ-
σπάθεια. Να είμαστε συνεννοημέ-
νοι».

«Καρφί» Δένδια για Μπο-
γδάνο: Να σοβαρευτούμε 
γιατί η χώρα αντιμετωπίζει 
εθνική απειλή
Την οργ ισμένη αν τ ίδραση του 
υπουργού Εξωτερικών Νίκου 
Δένδια προκάλεσε στην Βουλή η 
σύγκρουση Κωνσταντίνου Μπο-
γδάνου με τον Θανάση Παφίλη 
αναφορικά το εμφυλιοπολεμικό 
παρελθόν της χώρας και τα γεγο-
νότα στον Γράμμο και το Βίτσι αλλά 
και τα πρόσφατα περιστατικά βίας 
από φασιστικές ομάδες της Χρυσής 
Αυγής στην Σταυρούπολη Θεσσα-
λονίκης.
«Δεν βρισκόμαστε εδώ για να επι-
στρέψουμε στο κακό παρελθόν της 
χώρας. Είμαστε εδώ για να συζητή-
σουμε την επιβίωση της πατρίδας 
μας στο μέλλον.
Εγώ δεν γνωρίζω κύριε συνάδελφε 
ποιος παρέστη στην εκδήλωση για 
το Βίτσι. Γνωρίζω ότι ο πατέρας μου 
παρέστη στο Βίτσι. Λέω λοιπόν ότι 
οποιαδήποτε προσπάθεια προβο-
λής στη σύγχρονη πολιτική ζωή των 
οδυνηρών στιγμών της χώρας στο 
παρελθόν για αποκόμιση μικρο-
πολιτικού οφέλους είναι απαρά-
δεκτη. Και η συμπαράταξη με τον 
Κασιδιάρη είναι απαράδεκτη. Και η 
κατάθεση στεφάνου με την Χρυσή 
Αυγή είναι επίσης απαράδεκτη και 
είναι ώρα σοβαρευτούμε γιατί η 
χώρα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα 
εθνική απειλή. Και όσο εγώ εκπρο-
σωπώ την κυβέρνηση εδώ δεν θα 
επιτρέψω να ξαναγίνει τέτοια προ-
σπάθεια. Να είμαστε συνεννοημέ-
νοι».

Διεγράφη από την Κ.Ο. της ΝΔ ο 
Κωνσταντίνος Μπογδάνος

Κρύβουν τα προβλήματα 
υγείας του Ερντογάν; - 
Εξέταση από ανεξάρτητο 
ιατρικό φορέα ζητά η 
αντιπολίτευση 

Μπέρδεψε πρόσωπα και  απέδωσε δήλωση 
στενού του συνεργάτη στον Κιλιτσντάρογλου 
– Τι του απάντησε ο αρχηγός του 
Ρεπουμπλικανικού κόμματος στο twitter

Ε
ξέταση της κατάστασης της υγείας του Τούρκου 
προέδρου Ταγίπ Ερντογάν από ανεξάρτητο ιατρι-
κό φορέα, ζήτησε ο ηγέτης του αντιπολιτευόμε-
νου Ρεμπουπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) 

Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Αφορμή στάθηκαν τα όσα α-
πέδωσε ο Ερντογάν σε πρόσφατη ομιλία του στον Κιλι-
τσντάρογλου, μπερδεύοντας πρόσωπα και καταστάσεις.
Πριν από μερικές μέρες ο πρώην πρόεδρος της τουρκι-
κής Βουλής, και αντιπρόεδρος του Ανώτατου Συμβου-
λίου Διαβούλευσης της Προεδρίας και στενός συνεργά-
της του Ερντογάν, Ισμαήλ Καχραμάν, ζήτησε να υιοθε-
τηθεί «θρησκευόμενο» Σύνταγμα στη χώρα. Δήλωσε 
συγκεκριμένα: «Να κάνουμε ένα θρησκευόμενο 
Σύνταγμα, τα πρώτα τέσσερα άρθρα του Συντάγματος 
μπορούν να αλλάξουν».
Ωστόσο ο Τούρκος πρόεδρος απέδωσε την πρόταση 
αυτή στον ηγέτη του αντιπολιτευόμενου CHP, λέγοντας 
πως: «Η αλλαγή των τεσσάρων πρώτων άρθρων του 
Συντάγματος είναι ιδέα του Κιλιτσντάρογλου;».
Αντιδρώντας στον ισχυρισμό Ερντογάν, ο Κιλιτσντάρο-
γλου σχολίασε καυστικά στο Twitter : «Γνωστά στελέχη 
του ΑΚΡ ζητάνε “την αλλαγή των 4 πρώτων άρθρων του 
Συντάγματος”. Ο Ερντογάν πίστεψε πως το δήλωσα εγώ. 
Πλέον το αίτημα για ιατρική πιστοποίηση της υγείας του, 
έχει καταστεί θέμα εθνικής ασφάλειας. Ο Ερντογάν πρέ-
πει άμεσα, να εξετασθεί ιατρικά από έναν ανεξάρτητο 
φορέα».

«Χάνει» στις δημοσκοπήσεις και το έριξε 
στο μπάσκετ
Με το 55,7% των Τούρκων να δηλώνουν, σε τελευταία 
δημοσκόπηση, πως δε επιθυμούν την επανεκλογή του 
Ταγίπ Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος το έριξε στο… μπά-
σκετ, σε μια προσπάθεια ανάκαμψης της δημοφιλίας του 
που έχει πληγεί από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση 
και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη 
χώρα, αλλά και για να διασκεδάσει τις φήμες γύρω από 
την υγεία του.
Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο εθνικό δίκτυο ΤΡΤ, 
σε φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ και social media δείχνει τον 
Ερντογάν να παίζει… μπάσκετ και -εντελώς τυχαία- να 
βάζει και τα περισσότερα καλάθια. Μάλιστα στο βίντεο 
ακούγεται ο Τούρκος πρόεδρος να σχολιάζει άστοχο 
σουτ συμπαίκτη του.
Την ίδια ώρα «πονοκέφαλο» δημιουργεί στον Τούρκο 
πρόεδρο η τελευταία δημοσκόπηση που είδε το φως της 
δημοσιότητας (ORC Research), σύμφωνα με την οποία 
διαφορά ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα AKP και το αντι-
πολιτευόμενο φιλοκεμαλικό CHP είναι μόλις στο 1%.
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Τ
ην πόρτα της εξόδου από τις φυλακές 
Κορυδαλλού που ήταν προφυλακι-
σμένος ο Μένιος Φουρθιώτης, άνοι-
ξε ο ανακριτής.

Με διάταξη ανακριτή αντικαταστάθηκε η 
προφυλάκιση του Φουρθιώτη με συγκεκρι-
μένους όρους. Συγκεκριμένα, ο τηλεπαρου-
σιαστής θα πρέπει να πληρώσει εγγύηση 
30.000 ευρώ, να παρουσιάζεται 3 φορές το 
μήνα στο αστυνομικό τμήμα και του απαγο-
ρεύεται η έξοδος από τη χώρα.
Εντυπωσιακός και ίσως για πρώτη φορά 
μπαίνει και ο όρος της απαγόρευσης να 
εμφανίζεται σε τηλεοπτικά προγράμματα.
Ετσι ο Φουρθιώτης βγήκε το μεσημέρι της 
Τρίτης, από τις φυλακές Κορυδαλλού έπειτα 
από σχεδόν πέντε μήνες. Είχε προφυλακι-
στεί την 1η Μαΐου.
Σε βάρος του Μένιου Φουρθιώτη είχε ασκη-
θεί ποινική δίωξη για εννέα αδικήματα (δύο 
κακουργήματα και επτά πλημμελήματα): 

ηθική αυτουργία στην επίθεση που έγινε 
στις 16 Απριλίου στο σπίτι του, σύσταση 
συμμορίας, ηθική αυτουργία σε διακεκρι-
μένη οπλοκατοχή, οπλοφορία, προμήθεια, 
κατοχή εκρηκτικής βόμβας και διακεκρι-
μένη φθορά, απόπειρα εκβίασης και ψευδή 
καταγγελία.
Δίωξη έχει ασκηθεί και στους δύο συγκα-
τηγορούμενούς του, τους οποίους φέρε-
ται να γνώριζε επειδή είχαν απασχοληθεί 
ως προσωπικοί συνοδοί του και οι οποίοι 
κατηγορούνται ότι την ίδια μέρα έκαναν την 
επίθεση στο σπίτι του και πυροβόλησαν 
εναντίον αστυνομικών στη Νέα Ερυθραία. 
Η δίωξη εναντίον τους αφορά τη σύσταση 
συμμορίας, απόπειρα ανθρωποκτονίας 
κατά συρροή και συνέργεια σε απόπειρα 
ανθρωποκτονίας, διακεκριμένη περίπτωση 
οπλοκατοχής και οπλοφορία από κοινού, 
οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, έκρηξη, 
παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών κ.ά.

επικαιρότητα

Μένιος Φουρθιώτης 
– Αποφυλακίστηκε με 
περιοριστικούς όρους

Νίκος Τσουμάνης: Από ασφυξία 
προήλθε ο θάνατος του 
ποδοσφαιριστή 

«Πάω μια βόλτα» φέρεται να είπε 
στη σύντροφό του πριν φύγει 
από το σπίτι - Τα οικονομικά 
προβλήματα και τα «σημάδια 
κατάθλιψης» - Θα ακολουθήσει η 
διαδικασία της νεκροτομής που θα 
ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες 
θανάτου του

Α
πό ασφυξία προήλθε ο θάνα-
τος του ποδοσφαιριστή Νίκου 
Τσουμάνη, σύμφωνα με την νε-
κροψία που διενήργησε η ια-

τροδικαστής.
Θα ακολουθήσει η διαδικασία της 
νεκροτομής που θα ρίξει φως στις ακρι-
βείς συνθήκες θανάτου του.
Ο 31 ετών ποδοσφαιριστής βρέθηκε 
νεκρός το πρωί μέσα στο αυτοκίνητό 
του, στη μαρίνα της Νέας Κρήνης, στην 
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.  Είχε περά-
σει στο λαιμό του μια αυτοσχέδια θηλιά  
με δεματικά καλώδια μίας χρήσεως, tie 
wrap,  από τα οποία φαίνεται να προ-
ήλθε ο ασφυκτικός θάνατος. Κατά πλη-
ροφορίες η θηλιά αποτελούνταν από 
τέσσερα tie wrap. 

Τα σημάδια κατάθλιψης
Μαρτυρίες του στενού του κύκλου, σύμ-
φωνα με το thesstoday.gr  έκαναν λόγο 
για σημάδια κατάθλιψης που παρου-
σίαζε το τελευταίο χρονικό διάστημα, 

εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων 
που αντιμετώπιζε. Για το λόγο αυτό, οι 
ελληνικές αρχές εξετάζουν ενδελεχώς 
το σενάριο της αυτοκτονίας, ενώ, «φως» 
στο θλιβερό περιστατικό θα ρίξει και η 
κατάθεση της συντρόφου του στο Α.Τ. 
Καλαμαριάς, όπως και των γονέων του  
ποδοσφαιριστή, που το μεσημέρι της 
Τρίτης βρέθηκαν στην Καλαμαριά μετά 
την είδηση για τον θάνατο του παιδιού 
τους.
Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του 
Σταύρου Ραλλάκη, επιχειρηματία, φίλου 
και εργοδότη της συντρόφου του ποδο-
σφαιριστή, ο οποίος εξήγησε ότι «το 
απόγευμα της Δευτέρας, περίπου στις 8, 
ο Νίκος είπε στην κοπέλα του ότι θα πάει 
βόλτα και ότι θα γυρίσει. Λίγο πριν απα-
γόρευση κυκλοφορίας δεν είχε δώσει 
σημάδια ζωής, γεγονός που ανησύχησε 
τη σύντροφό του, η οποία ακολούθως 
ειδοποίησε τις αρχές για την εξαφάνισή 
του. Τελικά, εντοπίστηκε σήμερα το πρωί 
νεκρός». Όπως εξηγεί ο κ. Ραλλάκης, «ο 
Νίκος Τσουμάνης ήταν ένα ωραίο παλι-
κάρι που όλοι τον συμπαθούσαν, αλλά 
ήταν τρομερά κλειστός άνθρωπος».
Σημειώνεται ότι κλιμάκιο του Τμήματος 
Εγκλημάτων κατά της Ζωής και ιατρο-
δικαστής έσπευσαν στο σημείο όπου ο 
31χρονος ποδοσφαιριστής άφησε την 
τελευταία του πνοή, ενώ, προανάκριση 
για τον θάνατό του διενεργεί το Αστυνο-
μικό Τμήμα Καλαμαριάς.

Παρέμβαση Πλεύρη - Αποσύρεται 
έγγραφο-ντροπή: «Προσοχή, μην 
δώσεις αίμα, αν είχες έστω και μία 
ομοφυλοφιλική σχέση από το 1977»! 

Τ
ην απόσυρση εγγράφου του Ε-
θν ικού Κέν τρου Αιμοδοσίας 
στο οποίο μεταξύ άλλων ανα-
φέρεται ότι απαγορεύεται να εί-

ναι αιμοδότης όποιος είχε έστω και μια 
ομομοφυλοφιλική σχέση από το 1977 
ζήτησε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύ-
ρης.
Όπως ανέφερε ο ίδιος στην Ολομέλεια 
της Βουλής στις 24/9 έστειλε επιστολή 
στον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου 
Αιμοδοσίας ζητώντας να επανεξεταστεί 
το περιεχόμενο της δήλωσης υποψη-
φίων αιμοδοτών.
«Υπάρχουν φράσεις που δεν αν τα-
ποκρίνονται στα σημερινά κοινωνικά 
δεδομένα. Σας ανακοινώνω ότι μετά 
από την επιστολή μου συστήθηκε επι-
τροπή να επανεξετάσει συνολικά τα 
έντυπα διότι έχουν προκύψει και άλλα 
παρόμοια κρούσματα. Δεν μπορεί να 
υπάρχει τέτοια φράση σε τέτοιο έντυπο 

το 2021» ανέφερε ο κ. Πλεύρης.
Παράλληλα απευθυνόμενος στην αξι-
ωματική αντιπολίτευση αναρωτήθηκε 
πώς κανείς από τους υπουργούς του 
ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-19 δεν φρό-
ντισε να διορθωθεί η συγκεκριμένη 
αστοχία.
«Εσείς οι προοδευτικοί τι κάνατε για να 
αλλάξετε αυτό το έγγραφο; Πέντε χρό-
νια κυβερνούσατε. Επειδή έχω ακού-
σει πολλές φορές να χαρακτηρίζετε 
τον Πλεύρη όπως τον χαρακτηρίζετε. 
Στα θέματα των δικαιωμάτων καλές οι 
πορείες και οι διεκδικήσεις αλλά καλύ-
τερες οι πράξεις» είπε .
Πάντως, ο πρώην υπουργός Υγείας 
του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός λαμβάνο-
ντας τον λόγο έδωσε τα εύσημα στον 
κ. Πλεύρη αναγνωρίζοντας παράλληλα 
πως η εκκρεμότητα θα έπρεπε να έχει 
αντιμετωπιστεί τα προηγούμενα χρό-
νια.
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επικαιρότητα

Οι μελέτες είναι σε εξέλιξη και 
είμαστε αισιόδοξοι ανέφερε ο 
επικεφαλής της Pfizer μιλώντας στη 
δημόσια τηλεόραση

Τ
ην αισιοδοξία του ότι μέσα στους ε-
πόμενους δύο μήνες θα υπάρξουν 
καλά νέα για το φάρμακο κατά της 
Covid-19 εξέφρασε στη δημόσια τη-

λεόραση ο ελληνικής καταγωγής διευθύνων 
σύμβουλος της Pfizer Αλμπέρτ Μπουρλά.
Σε αποκλειστικές δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο 
κ. Μπουρλά είπε ότι αυτή τη στιγμή η εται-
ρεία του κάνει κλινικές μελέτες για φάρ-
μακο το οποίο θα χορηγείται από το στόμα 
και όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «είμα-
στε αισιόδοξοι και έχουμε πολούς λόγους 
να πιστεύουμε ότι θα είναι αποτελεσμα-
τικό».
Ο κ. Μπουρλά μίλησε επίσης 
και για τα εμβόλια υπογραμ-
μίζοντας ότι μέχρι στιγμής 
δεν υπάρχει στέλεχος του 
ιού που να μην καλύπτεται 
από τα εμβόλια.
«Θα είμαστε συνεχώς ένα 
βήμα μπροσ τά από τ ις 
μεταλλάξεις» σημείωσε ο κ. Μπουρλά επι-
σημαίνοντας παράλληλα ότι το εμβόλιο 
είναι αποτελεσματικό και ασφαλές σε ότι 
αφορά τη χορήγησή του για τα παιδιά.

H Pfizer ζήτησε από τον FDA ά-
δεια για χορήγηση του εμβολίου 
σε παιδιά 5-11 ετών
Αίτημα για άδεια έκτακτης χρήσης προκει-
μένου να χορηγηθεί το εμβόλιο κατά του 
κορωνοϊού σε παιδιά ηλικίας 5-11 ετών 
υπέβαλε η Pfizer στον Αμερικανικό Οργα-
νισμό Τροφίμων και Φαρμάκων. Εφόσον η 
άδεια δοθεί, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να 
προστατεύσει πάνω από 28 εκατομμύρια 
άτομα στις ΗΠΑ.
Η κοινοπραξία Pfizer / BioNTech ανέφερε 
ότι υπέβαλε στοιχεία για την αδειοδότηση 
του εμβολίου. Η ρυθμιστική αρχή δεσμεύ-
τηκε ότι θα προχωρήσει γρήγορα στις δια-
δικασίες και έχει προγραμματίσει εκτάκτως 
συνάντηση στις 26 Οκτωβρίου για να το 
σκεφτεί.
Η απόφαση του FDA αναμένεται με αγω-
νία από αρκετούς γονείς, καθώς αναμένε-
ται ότι θα επηρεάσει τόσο την οικογενειακή 

ζωή, αλλά και τη λειτουργία των σχολείων. 
Η άδεια δεν εξαρτάται μόνο από τα αποτε-
λέσματα των κλινικών δοκιμών, αλλά από 
το εάν η κοινοπραξία μπορεί να αποδείξει 
στους ρυθμιστές ότι μπορούν να αναπτύ-
ξουν σωστά ένα νέο παιδιατρικό σκεύα-
σμα.
Η Δρ Τζάνετ Γούντκοκ, επίτροπος της FDA, 
δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι τα 
παιδιά ενδέχεται να χρειάζονται διαφορε-
τική δοσολογία ή σύνθεση απ’ αυτή που 
χρησιμοποιείται σε παιδιά μεγαλύτερης 
ηλικίας ή ενήλικες.
H Pfizer έχει προτείνει για τα παιδιά το 1/3 
της δόσης που χορηγείται στους ενήλικες. 
Κάτι τέτοιο ενδέχεται να απαιτεί την προ-
σθήκη περισσότερου διαλυτικού σε κάθε 
δόση ή τη χρήση διαφορετικού φιαλιδίου 
ή σύριγγας, κάτι που αναμενόταν να ανα-

λύσει στην αίτησή της προς 
τη ρυθμιστική αρχή.
O FDA θα πρέπει να εξετά-
σει την καθαρότητα και τη 
σταθερότητα της μαζικής 
παραγωγής των δόσεων και 
να διαπιστώσει ότι ταιριά-
ζει με την ποιότητα και τη 
δραστικότητα των σκευα-

σμάτων που δόθηκαν σε παιδιά κατά τη 
διάρκεια κλινικών δοκιμών. Μια δόση 
για τα παιδιά δεν αποκλείεται να απαιτή-
σει και νέα επισήμανση, με ειδικούς κωδι-
κούς, που θα επιτρέπει στο αμερικανικό 
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημά-
των να παρακολουθεί ορισμένες παρτίδες, 
σε περίπτωση αναφορών σοβαρών παρε-
νεργειών.
Τα παιδιά νοσούν σοβαρά από κορωνοϊό 
πιο σπάνια. Ωστόσο, λόγω της μετάλλαξης 
Δέλτα, περίπου 30.000 παιδιά πήγαν στο 
νοσοκομείο στον Αύγουστο. Την ίδια ώρα, 
ειδικοί εξηγούν ότι ακόμη και παιδιά μπο-
ρούν να πεθάνουν λόγω των επιπλοκών 
του κορωνοϊού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 
από τους περίπου 500 Αμερικανούς κάτω 
των 18 ετών που πέθαναν, περίπου 125 
ήταν ηλικίας 5-11 ετών.
Ο συντονιστής του Λευκού Οίκου για το 
θέμα της Covid-19 Τζέφρι Ζίεντς δήλωσε 
σήμερα στο CNN ότι το νέο εμβόλιο της 
Pfizer για παιδιά ηλικίας 5-11 ετών μπορεί 
να είναι έτοιμο ακόμα και στις αρχές Νοεμ-
βρίου, εφόσον εγκριθεί από τις ομοσπον-
διακές ρυθμιστικές αρχές υγείας.

Μπουρλά: Πριν από το τέλος του 
χρόνου θα ξέρουμε τα πάντα για την 
αποτελεσματικότητα του φαρμάκου 

Συνελήφθη 34χρονος 
τρομοκράτης του ISIS στο 
κέντρο της Αθήνας 

Μετά από αξιοποίηση 
πληροφοριών σε 
κοινή επιχείρηση της 
Αντιτρομοκρατικής με την 
ΕΥΠ - Είχε μπει στην Ελλάδα 
από τη Λέσβο το 2018 - Είχαν 
απορριφθεί οι δύο αιτήσεις 
ασύλου που είχε υποβάλει 
- Οδηγείται αύριο στον 
εισαγγελέα

Έ
νας 34χρονος Ιρακινός που εί-
χε μπει στη χώρα μας το 2018 
από τη Λέσβο και είχε κατα-
θέσει δύο αιτήσεις ασύλου οι 

οποίες είχαν απορριφθεί ενω εκκρε-
μούσε η απόφαση του διοικητικού δι-
καστηρίου όπου είχε προσφύγει, συ-
νελήφθη το μεσημέρι στο κέντρο της 
Αθήνας, κατηγορούμενος για συμμε-
τοχή στην τρομοκρατική οργάνωση 
ISIS.
Ο 34χρονος πατέρας τεσσάρων παι-
διών μπήκε στο στόχαστρο της Αντι-
τρομοκρατικής και της ΕΥΠ, όταν πριν 
λίγες ημέρες έφθασε κατεπείγον σήμα 
που ανέφερε συγκεκριμένες ενέργειες 

που έκανε ο τζιχαντιστής το 2014 και 
2015 και ζητήθηκε ο εντοπισμός και η 
σύλληψη του. Έτσι, Αντιτρομοκρατική 
και ΕΥΠ κινήθηκαν άμεσα, εντόπισαν 
και συνέλαβαν το μέλος του ΙSIS, κατέ-
σχεσαν το κινητό του ενώ σε πλήρη 
εξέλιξη ειναι οι έρευνες σε συγκεκρι-
μένα σπίτια που έμενε στο κέντρο της 
Αθήνας. 
Ο 34χρονος εργαζόταν στην Αθήνα, 
ενώ η δράση του στον ISIS φέρεται να 
έχει καταγραφεί σε βίντεο που έχουν 
στη διάθεσή τους οι αρχές.
Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα στο 
σπίτι του 34χρονου.
Έχει κατασχεθεί το κινητό του τηλέ-
φωνο, ενώ οι πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι ξένες μυστικές υπηρεσίες 
είχαν εντοπίσει βίντεο που δείχνουν 
τον 34χρονο το 2014-2015 στην περι-
οχή της Συρίας να κρατά καλάσνικοφ 
και να κάνει κήρυγμα υπέρ του Ισλαμι-
κού Κράτους.
Οι αρχές προσπαθούν να βρουν ποιος 
ήταν ο ρόλος του στον χώρο των τζι-
χαντιστών καθώς και αν τα 3 χρόνια 
που διέμενε στην Ελλάδα είχε επαφή 
με συγκεκριμένα πρόσωπα.
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Σε ισχύ το χρονοδιάγραμμα για 
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των 
δημοσίων λειτουργών -Τι ισχύει για 
τους ταξιδιώτες

Η 
κυβέρνηση του Καναδά ανέ-
λυσε την Τετάρτη την έναρξη 
ισχύος του χρονοδιαγράμ-
ματος που αφορά τον υπο-

χρεωτικό εμβολιασμό των ομοσπον-
διακών δημοσίων λειτουργών και των 
ταξιδιωτών στη χώρα, μετά την προ 
δύο μηνών ανακοίνωση του εν λόγω 
μέτρου. 
Αδεια άνευ αποδοχών σε όσους δεν 
προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού Οι ομοσπονδιακοί δημό-
σιοι λειτουργοί θα πρέπει να παρου-
σιάσουν στον τόπο εργασίας τους 
πιστοποιητικό εμβολιασμού έως τις 
29 Οκτωβρίου, αφού χωρίς αυτό θα 
τεθούν σε άδεια άνευ αποδοχών στα 
μέσα Νοεμβρίου. 
«Οποιοσδήποτε προβεί σε ψευδή 
δήλωση σε σχέση με το πιστοποιητικό 
αυτό θα αντιμετωπίσει σοβαρές συνέ-
πειες», προειδοποίησε ο πρωθυπουρ-
γός του Καναδά Τζάστιν Τριντό κατά τη 
διάρκεια της ενημέρωσης του Τύπου.
Εξα ιρέσ ε ις  προβλέπον τα ι  σ υγκε-
κριμένα γ ια τους εργαζόμενους που 
δεν μπορούν να εμβολιασ τούν γ ια 
ιατρικούς ή θρησκευτ ικούς λόγους. 
«Οι εξαιρέσε ις, ε ίτ ε ε ίναι ιατρικέ ς 
εξαιρέσεις ή άλλες, θα είναι εξαιρε-
τ ικά περιορισμένες και δύσκολο να 
τις λάβει κάποιος». Μια «προσωπική 
πεποίθηση» δεν θα αρκεί για να απο-

κλίνουμε από το μέτρο, υπογράμμισε.
«Ως κύριος εργοδότης της χώρας, 
θέ λουμε να εξασφαλίσουμε ότ ι  η 
κυβέρνηση του Καναδά δίνει το παρά-
δε ιγμα», εξήγησε η αν τ ιπρόεδρος 
της κυβέρνησης Κρίσ τ ια Φρίλαν τ . 
Η ομοσπονδιακή δημόσια διοίκηση 
αριθμεί σχεδόν 300.000 εργαζόμε-
νους.
 
Τ ι  ισ χύε ι  γ ια  τους  ταξ ιδ ιώτ ε ς 
Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν ένα 
αποδεικτικό του εμβολιασμού τους ή 
ένα αρνητικό τεστ στην Covid-19 από 
τις 30 Οκτωβρίου για να μπορούν να 
μπαίνουν στα αεροπλάνα ή τα τραίνα. 
Στις 30 Νοεμβρίου, μόνο οι Καναδοί 
που έχουν εμβολιασ τε ί πλήρως θα 
έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. 
Το 81% και πλέον των Καναδών ηλι-
κ ίας 12 ε τών και άνω έχε ι εμβολι-
αστεί πλήρως και το 87% έχει κάνει 
τουλάχιστον μια δόση, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της καναδικής κυβέρνησης. 
Η Οτάβα εργάζε ται επίσης γ ια την 
καθιέρωση ενός διαβατηρίου εμβολι-
ασμού για τα ταξίδια στο εξωτερικό. 
Διαδηλώσε ις  πραγματοποιήθηκαν 
τους τελευταίους μήνες στον Καναδά 
κατά της καθιέρωσης ενός διαβατη-
ρίου εμβολιασμού, το οποίο ζητείται 
στο εξής για την είσοδο σε δημόσιους 
χώρους

O Ford αρνείται να επανεξετάσει 
τις ιατρικές εξαιρέσεις από την 
Κοινοβουλευτική Ομάδα παρά τις 
εκκλήσεις της αντιπολίτευσης

Ο 
πρωθυπουργός του Οντάριο,  
κ. Νταγκ Φορντ,  λέει ότι δεν 
θα εμπλακεί στα προσωπικά 
ιατρικά αρχεία των ανθρώ-

πων.
Έκανε τα σχόλια απαντώντας στο NDP  
το οποίο τον προέτρεψε να αναθεωρή-
σει τις δύο ιατρικές εξαιρέσεις από τα 
εμβόλια COVID-19 μεταξύ των μελών 
της ομάδας του.
Ο επικεφαλής ια τ ρικής υγε ίας  του 
Οντάριο είπε ότι το ποσοστό νόμιμων 
ιατρικών εξαιρέσεων πρέπει να είναι 
περίπου 1-5 σε 100.000 άτομα.
Ο  ε π ικ ε φ α λ ή ς  τ ο υ  N D P,  A nd rea 
Horwath, δήλωσε ότι είναι «στατιστικά 
περίεργο» το γεγονός ότι η ομάδα των 
προοδευτικών συντηρητικών έχει δύο 
στα 70.
Μί ααπό αυτές τ ις περιπτώσεις ε ίναι 
η Λίν τσε ϊ Παρκ που εκπροσωπεί την 
Περιοχή του Durham. Η κα Παρκ παρα-
μένε ι  σ τη κοινοβουλευτ ική ομάδα, 

αλλά της αφαιρέθηκε ο ρόλος της ως 
κοινοβουλευτικός βοηθός του γενικού 
ε ισαγγελέα επε ιδή μέχρι την Παρα-
σκευή είχε παραποιημένο το καθεστώς 
του εμβολιασμού στο κόμμα της.

Το Misgendering θεωρείται 
παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, σύμφωνα με το 
Δικαστηρίο του Καναδά

Τ
ην περασμένη Τετάρτη, το Δικαστή-
ριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 
British Columbia αποφάνθηκε υπέρ 
το Jessie Nelson, εργαζόμενης σε 

εστιατόριο που ταυτοποιείται ως μη δυα-
δικό, gender fluid, trans και χρησιμοποιεί το 
ουδέτερο γένος, που υπέβαλε καταγγελία 
εναντίον του πρώην εργοδότη τους, Buono 
Osteria. Το Nelson, το οποία ανήκει στην 
LGBTQ+, ισχυρίστηκε ότι το ιταλικό εστια-
τόριο έκανε διακρίσεις χρησιμοποιώντας 
σκόπιμα λανθασμένες αντωνυμίες. Ισχυρί-
στηκε ότι οι πρώην εργοδότες τους χρησιμο-
ποιούσαν επίτηδες ψευδώνυμα όπως «γλυ-
κιά μου» και «αγάπη 
μου».
Σε μια απόφαση 42 
σελίδων, ο εκπρόσω-
πος του Δικαστηρίου 
Devyn Cousineau δια-
πίστωσε ότι η δυσλει-
τουργική συμπερι-
φορά του εστιατο-
ρίου παραβίαζε τον 
Καναδικό νόμο για τα 
ανθρώπινα δικαιώ-
ματα. Συνέχισε γρά-
φοντας ότι οι αντωνυ-
μίες είναι «θεμελιώ-
δες μέρος της ταυτό-
τητας ενός ατόμου» και ότι η σωστή χρήση 
τους υποδηλώνει «ότι βλέπουμε και σεβόμα-
στε ένα άτομο για αυτό που είναι».
«Οι αντωνυμίες είναι βασικό κομμάτι της 
ταυτότητας ενός ατόμου και η σωστή χρήση 
τους δείχνει ότι σεβόμαστε και βλέπουμε 
έναν άνθρωπο για αυτό ακριβώς που είναι. 
Ειδικότερα τα trans, μη δυαδικά και άτομα 
που δεν είναι cis, χρειάζονται ακόμα περισ-
σότερο τον σεβασμό και την αποδοχή, όταν 
γίνεται η σωστή χρήση των αντωνυμιών. 
Νιώθουν ασφάλεια και πως δεν χρειάζεται 
να «φωνάζουν» κάθε μέρα για την ύπαρξή 
τους», δήλωσε ο Devyn Cousineau.
Εκτός από το ποσό των 30.000 δολαρίων που 
θα πάρει το Jessie Nelson, αλλά και σε κάθε 
άτομο που θα υφίσταται misgendering στον 
Καναδά, θα υπάρξει υποχρεωτικό diversity 
μεταξύ των εργαζομένων, εκπαίδευση για 
όλο το προσωπικό  σε θέματα συμπερίληψης 

αλλά και νέα επίσημη πολιτική για τη σωστή 
χρήση αντωνυμιών. 
«Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε 
ως ένδειξη ευγένειας και σεβασμού», ανέ-
φερε ο Smith, ο δικηγόρος του Jessie Nelson, 
στο καναδικό δελτίο ειδήσεων CityNews. 
«Δεν είναι επιλογή να σεβόμαστε τις αντωνυ-
μίες που επιλέγουν οι trans άνθρωποι για τον 
εαυτό τους. Είναι νομική απαίτηση!»
Αξίζει να αναφερθείς πως το Jessie Nelson 
απολύθηκε το 2019 από την επιχείρηση, μετά 
από προσβλητική συμπεριφορά του μάνα-
τζερ και ειδικά μετά από μία συνάντηση, στην 
οποία ζήτησε να χρησιμοποιούν το ουδέ-

τερο γένος και για 
τους πελάτες, ώστε 
να μην υπάρξει περί-
πτωση προσβολής. Ο 
μάνατζερ του είπε ότι 
δεν είναι σε θέση να 
κάνει κουμάντο και 
ότι «αυτά πηγαίνουν 
κόντρα σε αυτά για 
τα οποία πολέμησε ο 
παππούς του». Ακο-
λούθησε η απόλυση, 
με τη δικαιολογία ότι 
«δεν ταιριάζει με το 
υπόλοιπο προσω-
πικό».

«Έζησα όλη μου τη ζωή προσπαθώντας να 
εκφράσω τον εαυτό μου και να καταλάβω 
ποιος είμαι και να βρω μια θέση σε αυτόν τον 
κόσμο», δήλωσε το Jessie Nelson. «Έχω δου-
λέψει πολύ σκληρά και έχω περάσει πολλά 
για να φτάσω εδώ και είναι μια δύσκολη 
μάχη που πρέπει να γίνεται σε καθημερινή 
βάση, πόσο μάλλον όταν κάποιος το κάνει 
σκόπιμα».
Στόχος του Jessie Nelson είναι να ρίξει τα 
φώτα της δημοσιότητας στην υπόθεση και να 
εξασφαλίσει πως «αυτό θα σταματήσεις να 
συμβαίνει. Είναι πολύ κουραστικό. Αξίζουμε 
να ζούμε, να χαιρόμαστε και να μας σέβονται 
για αυτό που είμαστε».
Να υπενθυμίσουμε πως η Βουλή του Καναδά 
είχε ήδη κάνει την αρχή από το 2017, όταν 
πέρασε το νομοσχέδιο C-16, το οποίο προ-
στάτευε την ταυτότητα και την έκφραση του 
φύλου.

καναδάς
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Έλληνας ερευνητής δημιούργησε ένα πρωτοποριακό μετα-υλικό που 
μπορεί να ενισχύσει το σήμα Wi-Fi

Έλληνας ερευνητής στον Καναδά 
δημιούργησε ένα καινοτόμο μετα-
υλικό που μπορεί να ενισχύσει κατά 
πολύ το ασύρματο σήμα Wi-Fi

Α
νακλαστήρες φτιαγμένοι από 
αυτό το υλικό, μπορούν να επι-
τρέψουν στο φως να μεταδώσει 
περισσότερα ασύρματα δεδομέ-

να μέσω μίας μόνο συχνότητας.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του 
Τορόντο, με επικεφαλής τον καθηγητή 
Γιώργο Ελευθεριάδη, οι οποίοι έκαναν 
τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό 
«Nature Communications», δημιούργη-
σαν μια «έξυπνη» μετα-επιφάνεια που 
έχει τη δυνατότητα να διπλασιάζει τη 
χωρητικότητα των υπαρχόντων δικτύων 
ασύρματης επικοινωνίας. Ανοίγει έτσι ο 
δρόμος, όπως ανακοίνωσαν, για μια επό-
μενη γενιά του Wi-Fi.
Ο κ. Ελευθεριάδης και οι συνεργάτες του 
ευελπιστούν ότι η ιδιότητα του νέου υλι-
κού τους (full-duplex nonreciprocity) θα 
τύχει ευρείας πρακτι-
κής εφαρμογής και 
ήδη δημιούργησαν 
τη νεοφυή εταιρεία 
LATYS Intelligence με 
έδρα το Μόντρεαλ, 
η οποία κατέχει τα 
εμπορικά δικαιώ-
ματα αξιοποίησης 
της νέας τεχνολογίας. 
«Είναι κάτι που πράγ-
ματι συμβαίνει. Μέσα 
στα επόμενα τρία έως 
πέντε χρόνια αυτή η 
τεχνολογία θα υιοθε-
τηθεί», δήλωσε αισι-
όδοξος ο κ. Ελευθεριάδης.
Τα μετα-υλικά είναι συνθετικές δομές 
που συντίθενται από «λίθους», που είναι 
μικρότεροι από τα μήκη κύματος του 
φωτός, τα οποία μπορούν έτσι να «χει-
ραγωγήσουν». Το χρησιμοποιούμενο 
υλικό από τους ερευνητές αποτελείται από 
επαναλαμβανόμενες επιμέρους μονάδες 
μεγέθους περίπου 20 χιλιοστών. Για τα 
μήκη κύματος του φωτός που είναι μεγα-

λύτερα, όπως τα μικροκύματα (τύπος 
φωτός που χρησιμοποιείται για τη μετα-
φορά του σήματος της κινητής τηλεφω-
νίας), αυτό το νέο μετα-υλικό φαίνεται σαν 
να σχηματίζει ένα ομοιογενές αντικείμενο 
(δηλαδή μια μετα-επιφάνεια).
Τα μικροκύματα ανακλώνται πάνω σε 
αυτή τη μετα-επιφάνεια, κάνοντας το με 
ένα ασυνήθιστο τρόπο, καθώς επιδεικνύ-
ουν την ιδιότητα της μη αμοιβαίας από-

κρισης (nonreciprocity). Όπως εξηγεί ο κ. 
Ελευθεριάδης, «όταν οδηγείς και κοιτάζεις 
τον πίσω καθρέφτη, βλέπεις τον οδηγό 
πίσω σου, ο οποίος μπορεί επίσης να σε 
δει, επειδή το φως ανακλάται στον καθρέ-
φτη και ακολουθεί το ίδιο μονοπάτι προς 
τα πίσω. Αυτό που είναι ασυνήθιστο με 
το nonreciprocity, είναι ότι είναι διαφο-
ρετικό το μονοπάτι του κύματος προς τα 
πίσω. Βασικά, μπορείς να δεις κάποιον, 
αλλά αυτός δεν μπορεί να σε δει».
Επιπροσθέτως, το νέο μετα-υλικό επι-
τρέπει την καθοδήγηση και ενίσχυση της 
εισερχόμενης ακτίνας, πράγμα χρήσιμο 

σε πολλές εφαρμογές, 
από την ιατρική απεικό-
νιση και τα ηλιακά πάνελ 
μέχρι τ ις δορυφορι-
κές επικοινωνίες και τη 
νηπιακή ακόμη τεχνο-
λογία του μανδύα αορα-
τότητας. Μεταξύ άλλων, 
οι νέες έξυπνες μετα-ε-
πιφάνειες μπορούν να 
φέρουν σημαντική πρό-
οδο στην ασύρματη επι-
κοινωνία Wi-Fi.
«Στ ην  κα θ η μ ε ρ ι ν ή 
εμπειρία», λέει ο Ελευ-
θεριάδης, «ένα μικρο-

κύμα που εκπέμπεται από ένα πύργο, 
φθάνει στο στόχο του, π.χ. σε ένα μόντεμ, 
και μετά επιστρέφει στον τηλεπικοινω-
νιακό σταθμό. Αυτό εξηγεί γιατί, όταν 
κανείς μιλάει στο τηλέφωνο, δεν μιλάει 
και δεν ακούει στο ίδιο κανάλι. Αν αυτό 
συνέβαινε, τα σήματα θα μπλέκονταν και 
δεν θα μπορούσε να ξεχωρίσει κανείς τη 
φωνή του από τη φωνή του συνομιλητή 
του».

Η σημερινή τεχνολογία δικτύων πέμπτης 
γενιάς 5G χρησιμοποιεί μόνο τέτοιες 
συνδέσεις «half-duplex», στις οποίες το 
σήμα χρησιμοποιεί ελαφρώς διαφορετι-
κές συχνότητες ή την ίδια συχνότητα αλλά 
σε ελαφρώς διαφορετικό χρόνο, κάτι που 
δεν γίνεται αντιληπτό από τον χρήστη. 
Όμως η νέα πιο εξελιγμένη «full-duplex» 
αρχιτεκτονική επικοινωνίας που ανέπτυξε 
η ομάδα του Γ. Ελευθεριάδη, σημαίνει ότι 

κάποιος μπορεί να μιλάει και να ακούει 
στο ίδιο κανάλι ταυτόχρονα, μέσα στην 
ίδια συχνότητα, διπλασιάζοντας έτσι τη 

χωρητικότητα του συστήματος.
Η δυνατότητα λειτουργίας «full-duplex» 
υπάρχει σήμερα σε περιορισμένο βαθμό 
σε στρατιωτικά ραντάρ, αλλά ο τωρινός 
σχεδιασμός της είναι ακατάλληλος για 
εμπορικές εφαρμογές, όπως οι συσκευές 
κινητής τηλεφωνίας, λόγω του όγκου και 
του ψηλού κόστους του χρησιμοποιούμε-
νου εξοπλισμού στις στρατιωτικές εφαρ-
μογές. «Προτείνουμε έναν τελείως διαφο-
ρετικό μηχανισμό» τονίζει ο κ. Ελευθερι-
άδης, «στον οποίο όλα γίνονται με χρήση 
τυπωμένων κυκλωμάτων και ηλεκτρονι-
κών εξαρτημάτων από πυρίτιο όπως τα 
τρανζίστορ». Ο ίδιος μάλιστα οραματίζε-
ται «την ενσωμάτωση αυτών των μετα-ε-
πιφανειών στους τοίχους των κτιρίων». 
Έτσι, στο μέλλον ακόμη και οι τοίχοι των 
γραφείων και των σπιτιών μπορεί να παί-
ξουν ζωτικό ρόλο στις δίκτυα Wi-Fi της 
επόμενης ή μεθεπόμενης γενιάς.
Ο Γ. Ελευθεριάδης είναι απόφοιτος της 
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του 
ΕΜΠ (1988), με διδακτορικό στις τεχνολο-
γίες τηλεπικοινωνιών από το Πανεπιστή-
μιο του Μίσιγκαν των ΗΠΑ (1993). Σήμερα 
είναι καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών του Πανεπιστημίου του Τορόντο, με 
ειδίκευση στα νανοϋλικά και ηλεκτρομα-
γνητικά υλικά και στις εφαρμογές στους, 
θεωρούμενος διεθνώς πρωτοπόρος στα 
μετα-υλικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έκανε πρόταση γάμου με αεροπλάνο 
και πέθανε από τη πτώση του

Έ
να αεροπλάνο που έσερνε πίσω του ένα μπάνερ που έγραφε: «Θα με παντρευτείς;» 
συνετρίβη στο φεστιβάλ Osheaga στο Μόντρεαλ του Καναδά, με αποτέλεσμα ένας 
άνθρωπος να χάσει τη ζωή του κι ακόμα ένας να τραυματιστεί.
Η αστυνομία και η πυροσβεστική του Μόντρεαλ έσπευσαν σε φεστιβάλ της καναδικής 

πόλης, όταν ένα αεροπλάνο που μετέφερε ένα μπάνερ κάνοντας πρόταση γάμου συνετρίβη.
«Δυστυχώς, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή το σ’ αυτή την εκδήλωση και ακόμη ένας μεταφέρ-
θηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο» ανέφερε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Βερονίκ 
Κομτουά. Το αεροπλάνο κατέπεσε στο πάρκο Ντίπι – δίπλα στη γέφυρα Ντε λα Κονκόρντ – 
όπου διεξαγόταν το μουσικό φεστιβάλ Osheaga Get Together. «Ήταν ένα Cessna 172 που τρα-
βούσε πίσω του ένα μπάνερ που ενεπλάκη σε ένα δυστύχημα» ανέφερε η υπηρεσία ασφάλειας 
μεταφορών του Καναδά, δια μέσου του εκπροσώπου της, Κρις Κρέπσκι.
Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε πως η ομάδα ερευνών της υπηρεσίας πρόκειται να εξετάσει τις συν-
θήκες που οδήγησαν στη συντριβή του μικρού αεροπλάνου.
Η πορεία πτήσης που ακολούθησε δείχνει ότι το αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρό-
μιο St Mathieu de Laprairie Airport στις 5:46 το απόγευμα, ενώ τα δεδομένα πτήσης δείχνουν 
ότι το Cessna 172 ήταν το ίδιο που είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη λεω-
φόρο Park, πίσω στα 2006.

καναδάς
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Η 
Κύπρος μπορεί να υπολογίζει στην υπο-
στήριξη από την Πολωνία, όσον αφορά τον 
σεβασμό του διεθνούς δικαίου, δήλωσε ο 
Πρόεδρος της χώρας Αντρέι Ντούντα. Για το 

Κυπριακό είπε ότι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Α-
σφαλείας του ΟΗΕ δείχνουν «ποια λύση είναι κατάλ-
ληλη για την Κύπρο».
Στις κοινές δηλώσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, Νίκο Αναστασιάδη, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο 
Πρόεδρος Ντούντα, μιλώντας μέσω διερμηνέα ανέ-
φερε πως η χώρα του έχει φιλικές σχέσεις τόσο με την 
Ελλάδα, όσο και με τη Τουρκία. Εξέφρασε, ωστόσο, 
τη θέση πως «το διεθνές δίκαιο πρέπει να είναι σεβα-
στό», ενώ είπε ότι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ «δείχνουν ποια λύση είναι κατάλ-
ληλη για την Κύπρο». Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι 
«η Πολωνία υποστηρίζει αυτή τη θέση και δεν την 
αλλάζει».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε από την πλευρά 
του ότι ενημέρωσε τον Πολωνό ομόλογο του για τις 
τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Εξέφρασε εκτί-
μηση και ευγνωμοσύνη για τη στάση αρχών που 
τηρεί η Πολωνία στο Κυπριακό, αλλά και την καταδίκη 
των εκνόμων ενεργειών της Τουρκίας, που αφορούν 

είτε στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας είτε στη δημιουργία νέων τετελε-
σμένων επί του εδάφους, όπως η πρόσφατη προσπά-
θεια αλλοίωσης του καθεστώτος της περίκλειστης 
περιοχής της Αμμοχώστου «και αυτό παρά τις άριστες 
σχέσεις που η Πολωνία και με την Τουρκία». «Και εδώ 
είναι που διακρίνονται τα κράτη που σέβονται το διε-
θνές δίκαιο και τηρούν πολιτικές που βασίζονται σε 
αρχές», υπογράμμισε.
Αναφέρθηκε ακόμη στις τελευταίες ενέργειες της 
Τουρκίας, με την παρενόχληση, από το πολεμικό ναυ-
τικό της Τουρκίας, ερευνητικού σκάφους για ένα έργο 
κοινής ωφελείας της ΕΕ, τον αγωγό EastMed. Έκανε 
λόγο για «μια ενέργεια με την οποία όχι μόνο πλήτ-
τονται τα στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης, αλλά υπονομεύει για ακόμη μια φορά την 
περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια την Ανατολική 
Μεσόγειο».
Για το Κυπριακό είπε ότι «παρά τα εμπόδια που θέτει 
η τουρκική πλευρά, τις συνεχιζόμενες προκλήσεις και 
εντάσεις, αμετάκλητη παραμένει η αποφασιστικότητά 
μας για επανέναρξη ενός δημιουργικού διαλόγου» 
που θα οδηγήσει στην εξεύρεση λύσης, η οποία θα 
βασίζεται στις συμφωνίες Υψηλού Επίπεδου.

Ντούντα: Τα ψηφίσματα ΟΗΕ 
δείχνουν την «κατάλληλη λύση» 
Κυπριακού 

Υπουργός Ευρώπης Ην. Βασιλείου: «Δεν 
υποστηρίζουμε συνομοσπονδία στην Κύπρο»

Γ
ια την «ακλόνητη» στήριξη του Ηνωμένου Βα-
σιλείου σε μία συνολική, δίκαιη και με διάρ-
κεια λύση του Κυπριακού, που θα πρέπει να 
βασίζεται «στις υπάρχουσες παραμέτρους 

των Ηνωμένων Εθνών μίας διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα», διαβεβαίωσε η 
Υπουργός Ευρώπης του Ηνωμένου Βασιλείου Γουέ-
ντι Μόρτον τη νύχτα της Κυριακής.
Απευθύνοντας χαιρετισμό στην ετήσια εκδήλωση 
της οργάνωσης Συντηρητικοί Φίλοι της Κύπρου στο 
περιθώριο του συνεδρίου του κυβερνώντος Συντη-
ρητικού Κόμματος στο Μάντσεστερ, η κ. Μόρτον 
συμπλήρωσε: «Δεν υποστηρίζουμε μια συνομο-
σπονδία».
Συνέχισε λέγοντας ότι η βρετανική κυβέρνηση 
πιστεύει πως οι παράμετροι των Ηνωμένων Εθνών 
είναι «αρκετά ευρείες και αρκετά ευέλικτες» ώστε να 
ικανοποιούν το κοινό συμφέρον της ελληνοκυπρια-
κής και τουρκοκυπριακής κοινότητας.
«Κρίνουμε ότι μια λύση βασισμένη σε μία αποκε-
ντρωμένη ομοσπονδία προσφέρει μία δυνητική οδό 

για αμφότερες τις κοινότητες να έχουν τον έλεγχο 
όσο το δυνατόν περισσότερο των δικών τους υπο-
θέσεων εντός ενός κράτους», είπε η Βρετανίδα Υφυ-
πουργός Εξωτερικών αρμόδια για την Ευρωπαϊκή 
Γειτονία.
Πρόσθεσε πως το Λονδίνο παραμένει δεσμευμένο 
στη στήριξη των προσπαθειών του ΓΓ των Ηνωμένων 
Εθνών για επίτευξη λύσης.
Αναφερόμενη στις εξελίξεις στα Βαρώσια, η κ. Μόρ-
τον είπε πως το ΗΒ έχει καταστήσει σαφές στα μέρη 
ότι θα πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια 
θα μπορούσε να πλήξει τις προοπτικές λύσης, κάτι 
που ισχύει και για το πεδίο των υδρογονανθράκων.
Υπενθύμισε πως το ΗΒ εξέδωσε Εθνική Δήλωση 
εκφράζοντας ανησυχία για τις εξαγγελίες περί Βαρω-
σίων που έγιναν κατά την επίσκεψη Ερντογάν στα 
κατεχόμενα τον Ιούλιο και ότι στήριξε σθεναρά την 
καταδικαστική προεδρική δήλωση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας. Συμπλήρωσε πως το Λονδίνο είναι ξεκά-
θαρο ως προς τη συνεχιζόμενη στήριξη των ψηφι-
σμάτων 550 και 789 για τα Βαρώσια. 

Τ
ον διορισμό τριών ποινικών ανακριτών, των δικηγόρων Αχιλλέα Αιμιλια-
νίδη, Σάββα Μάτσα και Αντώνη Αλεξόπουλο, για τη διεξαγωγή νέας ποι-
νικής ανάκρισης αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του εθνοφρουρού 
Θανάση Νικολάου, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος 

Σαββίδης.
Σε δηλώσεις του σε διάσκεψη Τύπου, ο κ. Σαββίδης είπε ότι «ασκώντας τις εξου-
σίες μου δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του περί Ποινικής Δικονομίας 
Νόμου, Κεφ. 155, διόρισα σήμερα ως ποινικούς ανακριτές τους δικηγόρους 
Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, Σάββα Μάτσα και Αντώνη Αλεξόπουλο.
«Πιστεύουμε ότι οφείλαμε στη μνήμη αυτού του παιδιού να προχωρήσουμε 
ξανά με τον διορισμό ποινικών ανακριτών, διότι, όπως είπα και παλαιότερα, 
ενδιαφέρει και εμάς και την κοινωνία όλη να ρίξουμε φως στο πώς το παιδί αυτό 
δυστυχώς κατέληξε. Δεν είναι μόνον απαίτηση της οικογένειας. Είναι απαίτηση 
της κοινωνίας ολόκληρης και υποχρέωση του κράτους. Η ευχή μας είναι να υπάρ-
ξει κατάληξη με ασφαλή συμπεράσματα, όποια κι αν είναι αυτά, και η ψυχή του 
άτυχου Θανάση να αναπαυθεί», ανάφερε.
«Ο λόγος της σημερινής συνέντευξης Τύπου αφορά στην απόφαση που μαζί με 
τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα λάβαμε ως προς τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθε-
σης του αδικοχαμένου εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου, ώστε, με σεβασμό στη 
μνήμη αυτού του παιδιού να προσπαθήσουμε να φωτίσουμε τις συνθήκες θανά-
του του, όποιες κι εάν αυτές είναι, και αν διαφανεί ότι ευθύνονται κάποιοι για τον 
θάνατό του να γίνει προσπάθεια ανεύρεσής τους και, αν είναι δυνατόν, να οδηγη-
θούν στο δικαστήριο», είπε ο Γενικός Εισαγγελέας, σημειώνοντας ότι «τα θλιβερά 
γεγονότα της υπόθεσης εκτιμώ πως είναι σε όλους γνωστά και δεν θεωρώ χρή-
σιμο να τα επαναλάβω. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι θεωρώ δυστύχημα 
η οποιαδήποτε οικογένεια που έχασε είτε το παιδί της είτε κάποιο άλλο μέλος της 
από αφύσικο θάνατο, να διέρχεται, για τόσα χρόνια, μια τέτοια ψυχοφθόρα και 
συναισθηματική διαδικασία».
Εύχομαι, πρόσθεσε «με το τέλος αυτής της διαδικασίας, η οικογένεια του Θανάση 
να πάρει απαντήσεις στα ερωτήματα που έχει και που για 16 χρόνια τη βασανί-
ζουν. Από τη δική μας την πλευρά, η προσπάθειά μας ήταν και είναι να βοηθή-
σουμε στην εξεύρεση της αλήθειας, όποια κι αν είναι αυτή, ώστε και η οικογένεια 
αλλά και η Πολιτεία να νοιώθουν ότι υπάρχει ξεκάθαρη κατάληξη στην τραγική 
αυτή υπόθεση».
Ανάφερε ακόμα η Νομική Υπηρεσία είχε συναντήσεις με τους γονείς του Θανάση 
και τους δικηγόρους της οικογένειας, για να ακούσουμε τους προβληματισμούς 
και τις ανησυχίες τους και να ανταλλάξουμε απόψεις για τις επόμενες ενέργειες.
«Συναινέσαμε στο αίτημα της οικογένειας για εκταφή των οστών του Θανάση 
όπως και στη διενέργεια εξειδικευμένων επιστημονικών εξετάσεων στο υοειδές 
οστό από εμπειρογνώμονες παθολογοανατόμους στην Ελλάδα, ως το αίτημα 
του ιατροδικαστή που ενεργούσε εκ μέρους της οικογένειας κατά την εκταφή των 
οστών. Για την εκταφή έχουν ετοιμαστεί και μας έχουν παραδοθεί εκθέσεις από 
τους εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στη διαδικασία εκταφής και εξέτασης 
των οστών και οι οποίοι ενεργούσαν εκ μέρους της Δημοκρατίας», είπε.
Σημείωσε παράλληλα ότι, οι εκθέσεις με τα πορίσματα των δύο εμπειρογνωμό-
νων παθολογοανατόμων που εξέτασαν το υοειδές οστό, κοινοποιήθηκαν στο 
γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, «όπου μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας 
συγκαλέσαμε τον Ιούνιο του 2021, ευρεία σύσκεψη, στην παρουσία του Αρχηγού 
της Αστυνομίας, των επικεφαλής του Ποινικού Τομέα και του Αστικού Τομέα της 
Νομικής Υπηρεσίας αντίστοιχα, καθώς και άλλων μελών της ηγεσίας της Αστυνο-
μίας και ανακριτών για συζήτηση των περαιτέρω ενεργειών μας. Οι εκθέσεις των 
δύο εμπειρογνωμόνων κοινοποιήθηκαν επίσης στον δικηγόρο της οικογένειας 
και στον θανατικό ανακριτή που χειρίζεται τη θανατική ανάκριση».

Ανοίγει ξανά η υπόθεση 
Θανάση Νικολάου – Τρεις 
ποινικούς ανακριτές διόρισε 
ο Γενικός Εισαγγελέας 
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Μικρές χαλαρώσεις, οι 
οποίες αναμένεται να 
εγκριθούν αύριο από το 
Υπουργικό Συμβούλιο, 
προανήγγειλε την Πέμπτη ο 
Υπουργός Υγείας Μιχάλης 
Χατζηπαντέλας.

Σ
ε δηλώσεις του, μετά τη 
συνεδρία της Επιτροπής Υ-
γείας της Βουλής, ο αρμό-
διος Υπουργός ανέφερε 

πως οι προτάσεις, που θα τεθούν 
ενώπιον του Υπουργικού θα αφο-
ρούν, μεταξύ άλλων, την είσοδο 
μη εμβολιασμένων σε γήπεδα, θέ-
ατρα και κινηματογράφο, με PCR 
τεστ.
Επίσης, είπε πως αναμένεται να 
εγκριθεί πρόταση σχετικά με την 
αύξηση του αριθμού παρευρι-
σκόμενων σε κλειστούς, αλλά και 
ανοικτούς χώρους.
Σχετικά με το μέτρο της χρήσης 
μάσκας, ο Υπουργός Υγείας ανέ-
φερε πως το μέτρο αυτό θα βρί-
σκεται μαζί μας για αρκετό καιρό 
ακόμα, αφού είναι αποδεδειγμένο 
ότι προστατεύει.
Αναφορικά με τις χαλαρώσεις που 
αναμένεται να εγκριθούν αύριο, 
ο κ. Χατζηπαντέλας είπε ότι αφο-
ρούν στους ποδοσφαιρικούς αγώ-
νες, στα θέατρα, στους κινηματο-
γράφους, στα οποία η παρουσία 
αφορούσε μόνο εμβολιασμένους, 
για να σημειώσει ότι κάποιοι σύμ-
φωνα με τα μέτρα που θα εγκρι-
θούν «θα δικαιούνται να εισέλ-
θουν σε αυτούς τους χώρους και 
με PCR τεστ».
Ερωτηθείς γιατί δεν θα δικαιού-
ται ο κόσμος να εισέλθει στους 
συγκεκριμένους Rapid τεστ, ο 
Υπουργός Υγείας είπε ότι η κυβέρ-
νηση θέλει να δώσει σιγά σιγά τις 
χαλαρώσεις, γιατί στόχος είναι να 
αφήσουν τα γήπεδα ανοικτά και 
όχι κλειστά.

Είπε πως «ο κόσμος να κάνει λίγη 
ακόμα υπομονή και αν μας το επι-
τρέψουν οι συνθήκες θα προχω-
ρήσουμε με το Rapid τεστ».
Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Υγείας 
είπε ότι «υπάρχουν κάποιες σκέ-
ψεις που θα συζητηθούν στο 
Υπουργικό Συμβούλιο για μερική 
αύξηση του αριθμού των ατό-
μων σε κλειστούς και ανοικτούς 
χώρους».

Χορήγησης 3ης δόσης στο 
γενικό πληθυσμό
Σε ερώτηση πότε αναμένεται να 
ξεκινήσει το πρόγραμμα της χορή-
γησης της 3ης δόσης στο γενικό 
πληθυσμό, είπε πως «αυτό θα 
ξεκινήσει, όταν θα λάβουμε τη 
γνωμάτευση των 
ειδικών», συμπλη-
ρώνοντας ότι «όλες 
οι αποφάσεις μας 
λαμβάνονται σύμ-
φωνα με τις εισηγή-
σεις των ειδικών».
« Έ χ ω  μ ι λ ή σ ε ι 
σ ήμε ρα»,  ε ίπ ε , 
«με τον Πρόεδρο 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Εμβολιασμών. Του έθεσα αυτό 
το ερώτημα και θα συνεδριάσει 
η Επιτροπή τις επόμενες μέρες, 
ώστε να δώσει της εισηγήσεις της 
στο Υπουργείο και να πάνε στο 
Υπουργικό Συμβούλιο».
Εξάλλου, ο Υπουργός Υγείας είπε 
πως δεν πρέπει να υπάρξει εφη-
συχασμός από σημερινή επιδημι-
ολογική εικόνα της Κύπρου.
Όπως ανέφερε, «έχουμε ένα από 
τα υψηλότερα ποσοστά εμβολι-
ασμού σε όλα την Ευρώπη», για 
να σημειώσει ότι «είναι ένα θέμα 
που αγκάλιασε ο κόσμος και 
έχουμε αυτά τα ψηλά ποσοστά».
«Αυτά τα ποσοστά μας επιτρέ-
πουν να έχουμε μειωμένες νοση-
λείες. Την ίδια στιγμή, δεν πρέπει 
να υπάρξει εφησυχασμός, γιατί 

υπάρχουν και άλλοι παράγοντες 
που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οι 
άλλοι παράγοντες είναι το άνοιγμα 
των Πανεπιστημίων και των Σχο-
λείων. Όπως επίσης και η αλλαγή 
στις καιρικές συνθήκες», υπο-
γράμμισε.
Συνέχισε λέγοντας πως «αυτοί οι 
παράγοντες βοηθούν στην εξά-
πλωση του ιού, γι’ αυτό  πρέπει 
να είμαστε προσεκτικοί με αυτούς 
τους παράγοντες και εάν μας το 
επιτρέψουν θα δώσουμε τις απαι-
τούμενες χαλαρώσεις».
Όσον αφορά στη χρήση μάσκας, 
είπε συγκεκριμένα ότι «είναι ένα 
πολύ σημαντικό μέτρο προστα-
σίας από τον κορωνοϊό και όλων 
των άλλων ιών, όπως η Γρίπη Α».

Σημείωσε ότι ένας 
από τους λόγους 
που η Κύπρος έχει 
πολύ καλά αποτε-
λέσματα αυτή τη 
στιγμή είναι γιατί 
δεν κατάργησε το 
μέτρο της χρήσης 
μάσκας.
«Θεωρώ», συμπλή-

ρωσε, «ότι η μάσκα θα είναι μαζί 
μας και τους επόμενους μήνες και 
αυτή είναι η εισήγηση που έχω 
πάρει και από ειδικούς, που εργά-
ζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ότι η μάσκα προστατεύει και είναι 
ένα μέτρο που πρέπει να έχουμε 
και τους επόμενους μήνες».

Πλαστά safe pass
Απαντώντας σε ερώτηση για το 
πώς προχωρούν οι υποθέσεις 
με τα πλαστά safe pass, είπε ότι 
έπειτα από ενημέρωση που είχε 
από τον Γενικό Εισαγγελέα είναι 
πως κάποιες υποθέσεις θα οδηγη-
θούν σύντομα ενώπιον της Δικαι-
οσύνης.

Κατά 100% η επικράτη-
ση της μετάλλαξης Δέλτα 

στην Κυπριακή Δημοκρα-
τία
Η μετάλλαξη Δέλτα του κορω-
νοϊού επικρατεί στην Κυπριακή 
Δημοκρατία σε ποσοστό 100% 
από τις 28 Ιουνίου μέχρι τις 18 
Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανα-
κοίνωση του Υπουργείου Υγείας, 
ενώ προς το παρόν δεν έχει ανι-
χνευθεί κάποιο από τα νέα στε-
λέχη ενδιαφέροντος ή ανησυ-
χίας (variant of interest / variant 
of concern), όπως είναι για παρά-
δειγμα η μετάλλαξη Mu.
Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με 
ενημέρωση που έλαβε το Υπουρ-
γείο Υγείας για νέα αποτελέσματα 
αλληλούχισης στελεχών του ιού 
SARS-CoV-2 (sequencing) σε δείγ-
ματα θετικών ατόμων, που είχαν 
σταλεί για διεκπεραίωση σε εξει-
δικευμένο εργαστήριο του εξω-
τερικού μέσω του προγράμματος 
του ECDC, αλλά και μέσω εργα-
στηρίου με το οποίο έχει συνάψει 
συμφωνία το Υπουργείο Υγείας 
στην Κύπρο όλα τα 211 δείγματα 
με επιτυχή αλληλούχιση/ανί-
χνευση της παραλλαγής ταυτοποι-
ήθηκαν ως το στέλεχος Β.1.617.2 
(παραλλαγή Δέλτα/ινδικό στέλε-
χος).
Η ανάλυση αφορά δείγματα που 
λήφθηκαν στα Ιατρεία Δημόσιας 
Υγείας και ιδιωτικά κλινικά εργα-
στήρια σε όλες τις Επαρχίες με 
ημερομηνίες δειγματοληψίας της 
περιόδου 16 Αυγούστου μέχρι 18 
Σεπτεμβρίου 2021.
Η ανίχνευση της παραλλαγής ήταν 
επιτυχής σε 211 δείγματα από 
συνολικά 282 δείγματα που στάλ-
θηκαν για εξέταση.
Προς το παρόν, δεν έχει ανιχνευ-
θεί στην Κύπρο κάποιο από τα νέα 
στελέχη ενδιαφέροντος ή ανησυ-
χίας (variant of interest / variant 
of concern), όπως είναι για παρά-
δειγμα η μετάλλαξη Mu, σημειώ-
νεται στην ανακοίνωση.

Ποινή φυλάκισης δύο ετών 
και τεσσάρων μηνών επέβαλε 
δικαστήριο του Λονδίνου στον 
κυπριακής καταγωγής Στέφαν 
Αριστείδου, ο οποίος ομολό-
γησε ότι διέδιδε μέσω διαδι-
κτύου προπαγανδιστικά βίντεο 
του λεγόμενου Ισλαμικού Κρά-
τους (ISIS).

Ο 27χρονος από το Ένφιλντ του 
βορείου Λονδίνου ριζοσπα-
στικοποιήθηκε μέσω διαδι-
κτύου και το 2013 ασπάστηκε 
το Ισλάμ. Άρχισε να διαδίδει 
βίντεο μαζικών εκτελέσεων και 
αποκεφαλισμών και τον Απρί-
λιο του 2015 έφυγε για τη Συρία 
μαζί με τη σύζυγό του, την 
οποία είχε μόλις νυμφευθεί με 
ισλαμική τελετή, μέσω Κύπρου 
και Τουρκίας.

Σκοπός τους ήταν να ενταχθούν 
στις τάξεις του ISIS, χωρίς να 
είναι σαφές αν αυτό συνέβη 
κατά τη διετή παραμονή του 
ζευγαριού στη Συρία.

Το ζευγάρι συνελήφθη από τις 
τουρκικές αρχές στα σύνορα με 
τη Συρία τον Απρίλιο του 2017. 
Η σύζυγος και το παιδί του Αρι-
στείδου εκδόθηκαν στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, αλλά ο ίδιος 
καταδικάστηκε ως μέλος του 
ISIS από τουρκικό δικαστήριο 
τον Οκτώβριο του 2018 και του 
επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 
έξι ετών και τριών μηνών.

Εν τέλει, εκδόθηκε στο Ηνω-
μένο Βασίλειο τον περασμένο 
Φεβρουάριο καθώς οι τουρκι-
κές αρχές ήθελαν να αποσυμ-
φορήσουν τις φυλακές, λόγω 
COVID-19. Συνελήφθη στο 
Χίθροου όχι ως μέλος του ISIS, 
λόγω ελλιπών στοιχείων, αλλά 
για επτά κατηγορίες περί διά-
δοσης τρομοκρατικού υλικού.

Ο δικαστής διέταξε να εκτίσει 
τουλάχιστον τα 2/3 της ποινής 
του, αντί για το πιο σύνηθες 
μισό της ποινής.

Σε φυλάκιση 
καταδικάστηκε 
Κύπριος της 
Βρετανίας για 
προώθηση βίντεο 
του ISIS

Μικρές χαλαρώσεις από το Υπουργικό 
προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας 



20 8 Οκτωβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
διεθνή νέα

Ο πρώην πρωθυπουργός του 
Ηνωμένου Βασιλείου και η σύζυγός 
του Σερί Μπουθ, «εξοικονόμησαν» 
312 χιλιάδες λίρες όταν αγόρασαν ένα 
γραφείο στο Λονδίνο, όπως προκύπτει 
από την δημοσιογραφική έρευνα των 
«Pandora Papers»

Ά
λλα λέει κι άλλα κάνει ο Τόνι Μπλερ, 
πρώην πρωθυπουργός της Βρετα-
νίας.
Όταν είχε τα ηνία της χώρας -από το 

1997 έως το 2007- ο Μπλερ διατυμπάνιζε ότι 
θα καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή.
Ωστόσο, δέκα χρόνια αφότου αποχώρησε 
από την εξουσία, άδραξε την ευκαιρία κι 
έβαλε στην τσέπη 312 χιλιάδες λίρες.
Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου 
Βασιλείου και η σύζυγός του Σερί Μπουθ, 
«εξοικονόμησαν» 312 χιλιάδες λίρες όταν 
αγόρασαν ένα γραφείο στο Λονδίνο, όπως 
προκύπτει από την δημοσιογραφική έρευνα 
των «Pandora Papers» από το International 
Consortium of Investrigative Journalists (ICIJ).
Η έρευνα, που αποκαλύπτει στοιχεία για από-
κρυψη ή και ξέπλυμα δεκάδων δισεκατομ-
μυρίων ευρώ μέσω υπεράκτιων εταιρειών 
για πάνω από 300 πολιτικούς, εκ των οποίων, 
πάνω από 30 είναι πρώην 
αρχηγοί κρατών και κυβερ-
νήσεων, περιλαμβάνει το 
όνομα του ζεύγους Μπλερ.
Όπως αναφέρει η βρετανική 
εφημερίδα «Independent», 
το 2017, ο Τόνι Μπλερ αγό-
ρασε ένα αρχοντικό έναντι 
6,45 εκατομμυρίων λιρών 
στην οδό Harcourt του Λον-
δίνου ως γραφείο της συζύ-
γου του Σερί Μπουθ. Η σύζυγός του ήθελε να 
στεγάσει τη νομική συμβουλευτική εταιρεία 
της «Omnia» όπως και το ίδρυμά της για τα 
δικαιώματα των γυναικών.
Ο άλλοτε πολέμιος της φοροαπαλλαγής είχε 
αγοράσει με τη σύζυγό του Σερί, μία υπερά-
κτια εταιρεία ακινήτων από την οικογένεια 
του Ζάγιεντ μπιν Ρασίντ αλ Ζαγιάνι, υπουργού 
Βιομηχανίας και Τουρισμού του Μπαχρέιν.
Από αυτή την συναλλαγή, Τόνι και Σερί κατά-
φεραν να γίνουν ιδιοκτήτες ακινήτου αξίας 
7,6 εκατομμυρίων ευρώ αποφεύγοντας την 
καταβολή φόρων ύψους 400 χιλιάδων ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικογένεια Μπλερ 
όσο και η οικογένεια Ζαγιάνι ισχυρίζονται ότι 
ο ένας δεν γνώριζε την εμπλοκή του άλλου.

Από την πλευρά του, το ζεύγος Μπλερ υπο-
στήριξε ότι αγόρασε το ακίνητο «με φυσιολο-
γικό τρόπο μέσω αξιόπιστων κτηματομεσι-
τών» και «δεν είχε καμία σχέση με την αρχική 
εταιρεία ούτε με αυτούς που βρίσκονται πίσω 
από αυτό».
Πρόσθεσε επίσης ότι «δεν είχε χρησιμοποι-
ήσει ποτέ υπεράκτια συστήματα είτε για να 
κρύψουν συναλλαγές είτε για να αποφύγει 
τους φόρους».

Βέμπερ: Χρειαζόμαστε ένα είδος 
ευρωπαϊκού FBI
Μετά την δημοσίευσή των «Pandora Papers» 
ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα-
τος (ΕΛΚ) Μάνφρεντ Βέμπερ, ζήτησε περισ-
σότερες αρμοδιότητες για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση κατά των φορολογικών παραδείσων, 
θέσπιση αυστηρότερων νόμων και περαι-
τέρω ανάπτυξη της Europol.
«Χρειαζόμαστε ένα είδος ευρωπαϊκού FBI, 
ένα ευρωπαϊκό πεδίο αρμοδιοτήτων για τις 
ερευνητικές αρχές μας. Πρέπει να αναπτύ-
ξουμε περαιτέρω την Europol σε ένα είδος 
φορολογικής αρχής, η οποία στη συνέχεια 
να έχει επίσης και ερευνητικές δικαιοδοσίες. 
Αυτή η Aρχή θα πρέπει να μπορεί να κρίνει 
ουδέτερα τι συμβαίνει στις χώρες. Μόνο τότε 
οι νόμοι μας θα αποκτήσουν πραγματική ισχύ 

και μόνο τότε θα είμαστε σε 
θέση να καταπολεμήσουμε 
το ζήτημα μακροπρόθε-
σμα. Πρέπει να ανεβάσουμε 
ταχύτητα», δήλωσε στο ZDF.
«Συνολικά, δεν έχει σημειω-
θεί αρκετή πρόοδος στην ΕΕ 
στον αγώνα κατά της νομιμο-
ποίησης εσόδων από παρά-
νομες δραστηριότητες, της 
φοροδιαφυγής και φοροα-

ποφυγής. Το φορολογικό δίκαιο είναι εθνική 
αρμοδιότητα και τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν 
είναι αρκούντως διατεθειμένα να συνεργα-
στούν. Η λεγόμενη μαύρη λίστα, στην οποία η 
ΕΕ χαρακτηρίζει χώρες και περιοχές ως φορο-
λογικούς παραδείσους, δεν είναι αρκετά 
ακριβής. Γι αυτό χρειαζόμαστε μια αναθεώ-
ρηση αυτού του καταλόγου και επίσης σαφείς 
κυρώσεις κατά των χωρών στις οποίες χρη-
σιμοποιούνται αυτά τα μοντέλα φορολογι-
κής απάτης. Οι χώρες που δεν συνεργάστη-
καν με τις τοπικές φορολογικές αρχές δεν θα 
πρέπει να έχουν πλέον πρόσβαση στη χρη-
ματοπιστωτική ζώνη του ευρώ ή πρόσβαση 
στην Ευρώπη δια της χορήγησης βίζας», πρό-
σθεσε.

Σ
είεται» η Καθολική Εκκλησία στη 
Γαλλία μετά τις αποκαλύψεις ότι 
τουλάχιστον 330.000 ανήλικα υ-
πέστησαν σεξουαλική κακοποίη-

ση από κληρικούς και άλλα άτομα που 
είχαν σχέση με την Εκκλησία τα τελευταία 
70 χρόνια.
Ο πρόεδρος της επιτροπής που εξέδωσε 
την έκθεση, Ζαν-Μαρκ Σοβέ, υποστήριξε 
ότι η έκθεση, που βασίζεται σε επιστημο-
νική έρευνα, διαπίστωσε ότι οι βιασμοί 
διαπράχθηκαν από ιερείς και άλλους κλη-
ρικούς καθώς και μη θρησκευόμενους 
που εμπλέκονται στην εκκλησία.
«Οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές. Περί-
που το 60% των ανδρών και των γυναι-
κών που κακοποιήθηκαν αντιμετωπίζουν 
σημαντικά προβλήματα στη συναισθημα-
τική ή σεξουαλική τους ζωή», επισημαί-
νουν οι συντάκτες της έκθεσης.
Το έγγραφο των 2.500 σελίδων βλέπει 
σήμερα το φως της δημοσιότητας την 
ώρα που η Καθολική Εκκλησία στη Γαλ-
λία, όπως και σε άλλες χώρες, επιδιώκει 
να αντιμετωπίσει σκοτεινά μυστικά που 
σπιλώνουν τη φήμη της εδώ και αρκετά 
χρόνια.
Ο Σοβέ είπε ότι ο συνολικός αριθμός των 
θυμάτων περιλαμβάνει περίπου 216.000 
άτομα που κακοποιήθηκαν από ιερείς και 
άλλους κληρικούς.
Ο Ολιβιέ Σαβινιάκ, επικεφαλής της ένω-
σης θυμάτων «Parler et Revivre» (Μιλή-
στε και Ζήστε ξανά), είπε στο Associated 
Press ότι η «υψηλή αναλογία θυμάτων 
ανά θύτη είναι ιδιαίτερα τρομακτική για 

τη γαλλική κοινωνία, για την Καθολική 
Εκκλησία».
Ερευνήθηκαν αρχεία από τη δεκαετία του 
1950
Η επιτροπή εργάστηκε για 2 1/2 χρόνια, 
ακούγοντας θύματα και μάρτυρες και 
μελετώντας αρχεία από την εκκλησία, τη 
δικαιοσύνη, την αστυνομία και τον Τύπο 
ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1950. 
Μια τηλεφωνική γραμμή που ξεκίνησε 
στην αρχή της έρευνας έλαβε 6.500 κλή-
σεις από φερόμενα θύματα ή άτομα που 
δήλωσαν ότι γνώριζαν ένα θύμα.
Το δημοσίευμα βλέπει το φως μετά από 
ένα σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον παπ-
πού πλέον Μπερνάρ Πρεϊνά ο οποίος 
καταδικάστηκε πέρυσι για σεξουαλική 
κακοποίηση ανηλίκων και του επιβλή-
θηκε ποινή φυλάκισης πέντε ετών. Παρα-
δέχτηκε ότι κακοποίησε περισσότερα 
από 75 αγόρια για δεκαετίες.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν εκπονη-
θεί ανάλογες έρευνες από την Καθολική 
Εκκλησία στις Ηνωμένες Πολιτείες, την 
Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Αυστραλία και 
την Ολλανδία.
Αλλά στη Γαλλία, η δημοσίευση αυτής 
της έκθεσης θεωρείται ιστορική στιγμή 
τόσο για την επίλυση αυτής της κρίσης 
που μαστίζει την Καθολική Εκκλησία εδώ 
και δεκαετίες, όσο και επειδή αντιμετω-
πίζει για πρώτη φορά σε μεγάλη κλίμακα 
το ζήτημα των καταχρήσεων της σεξου-
αλικότητας σε οικογενειακό περιβάλλον, 
αλλά και στην κοινωνία, ένα θέμα που 
εξακολουθεί να είναι ταμπού.

Σκάνδαλο συγκλονίζει την Καθολική 
Εκκλησία: Πάνω από 330.000 ανήλικοι 
βιάστηκαν από ιερείς τα τελευταία 70 χρόνια 
στη Γαλλία 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
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«Pandora Papers»: Το ζεύγος Μπλερ 
απέφυγε φόρους ύψους 312.000 
λιρών 
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Λ
ίγα χρόνια απομένουν και, κα-
τόπιν, δεν θα μπορούν να γί-
νουν διώξεις εις βάρος όσων δι-
αδραμάτισαν κάποιο ρόλο στο 

Ολοκαύτωμα – οι κατηγορούμενοι δεν θα 
ζουν πια ανάμεσά μας ή δεν θα είναι σε 
θέση να δικαστούν.
Η γερμανική Δικαιοσύνη ασχολείται προς 
το παρόν με 17 υπόπτους και την ενδεχό-
μενη ανάμειξή τους σε εγκλήματα κατά τη 
διάρκεια του Εθνικοσοσιαλισμού. Ο νεό-
τερος όμως εξ αυτών είναι... 95 χρονών.
Σήμερα, Πέμπτη, ξεκίνησε η εκδίκαση 
της υπόθεσης ενός αιωνόβιου πρώην 
φύλακα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης 
του Ζαξενχάουζεν, κοντά στο Βερολίνο. 
Η Εισαγγελία κατηγορεί τον «Ζόζεφ Σ.», 
όπως αποκαλείται, ότι «εν γνώσει του 
και με προθυμία» συνέβαλε ενεργά στη 

δολοφονία των κρατουμένων την περίοδο 
1942-1945 -σε συνολικά 3.518 φόνους.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των αρμοδι-
οτήτων του στο στρατόπεδο συγκέντρω-
σης, λέγεται ότι βοήθησε μεταξύ άλλων 
στην εκτέλεση διά πυροβολισμού των 
σοβιετικών αιχμαλώτων πολέμου. Σύμ-
φωνα με το δικαστήριο, εμπλέκεται επί-
σης στη δολοφονία κρατουμένων στους 
θαλάμους αερίων, ενώ κατηγορείται και 
για τη «δημιουργία και διατήρηση εχθρι-
κών συνθηκών», η οποία οδήγησε στο 
θάνατο πολλών κρατουμένων.
Το στρατόπεδο συγκέντρωσης Ζαξενχά-
ουζεν, βόρεια του Βερολίνου, κατείχε ιδι-
αίτερη θέση κατά τη διάρκεια του Εθνικο-
σοσιαλισμού: Λειτουργούσε ως πρότυπο 
για τα υπόλοιπα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης.

διεθνή νέα

Ο
ι ιστοσελίδες και οι εφαρμογές 
της εταιρείας Facebook «κάνουν 
κακό στα παιδιά, τροφοδοτούν 
τον διχασμό και αποδυναμώνουν 

τη δημοκρατία μας», υποστήριξε στην κατά-
θεσή της στην επιτροπή Εμπορίου της αμε-
ρικανικής Γερουσίας η πρώην εργαζόμενη 
του κολοσσού τεχνολογίας.
Η 37χρονη Φράνσις Χάουγκεν, η οποία 
μετά τις αποκαλύψεις της έχει εξελιχθεί στο 
«βαθύ λαρύγγι» της εταιρείας και μάρτυρας 
δημόσιου συμφέροντος επέκρινε σφόδρα 
την πρώην εταιρεία της στην ακροαματική 
διαδικασία στη Γερουσία.
Οι πρόσφατες αποκαλύψεις της Χόγκεν 
έχουν ενισχύσει τις φωνές που ζητούν 
άμεση εφαρμογή ρυθμιστικών κανόνων για 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναγκάζο-
ντας τον ιδρυτή της Facebook, Μαρκ Ζάκερ-
μπεργκ να αντεπιτεθεί λέγοντας ότι τα στοι-
χεία που είδαν στο φως διαμορφώνουν μια 
«λανθασμένη εικόνα» για την εταιρεία.
Σε επιστολή του μάλιστα προς το προσω-
πικό, είπε ότι πολλοί από τους ισχυρισμούς 
«δεν βγάζουν νόημα», επισημαίνοντας τις 
προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν το 
επιβλαβές περιεχόμενο, να καθιερώσουν 

διαφάνεια και να δημιουργήσουν «ένα 
κορυφαίο ερευνητικό πρόγραμμα στη βιο-
μηχανία για αυτά τα σημαντικά ζητήματα».
Στο ίδιο μοτίβο με τις αποκαλύψεις που 
είχε κάνει πρόσφατα στην εφημερίδα Wall 
Street Journal και την τηλεόραση του CBS, 
η Χόγκεν στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι 
«η ηγεσία της εταιρείας ξέρει πώς να κάνει 
το Facebook και το Instagram πιο ασφαλή 
αλλά δεν προβαίνει στις αναγκαίες αλλαγές 
καθώς προτάσσει τα αστρονομικά κέρδη 
πάνω από τους ανθρώπους».
Επίσης, επέκρινε τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ 
για υπερ-εξουσία, λέγοντας ότι «δεν υπάρ-
χει κανένας που να λογοδοτεί αυτή τη 
στιγμή εκτός από τον εαυτό του».
«Χθες είδαμε το Facebook να ‘πέφτει’», 
είπε. «Δεν ξέρω γιατί κατέρρευσε, αλλά 
ξέρω ότι για περισσότερο από πέντε ώρες, 
το Facebook δεν χρησιμοποιήθηκε για να 
εμβαθύνει το χάσμα, να αποσταθεροποιή-
σει τις δημοκρατίες και να κάνει τα νεαρά 
κορίτσια και τις γυναίκες να αισθάνονται 
άσχημα για το σώμα τους».
Η απάντηση, είπε στους γερουσιαστές, 
είναι η εποπτεία του Κογκρέσου. «Πρέπει 
να δράσουμε τώρα», είπε.

Καταπέλτης πρώην εργαζόμενη του 
Facebook: «Bλάπτει τα παιδιά και 
αποδυναμώνει τη δημοκρατία»

Στο σκαμνί για 3.518 φόνους 
100χρονος πρώην Ναζί

Οργανωμένο κύκλωμα βιασμών σε 
ρωσικές φυλακές

Σ
οκ και αποτροπιασμό προκαλούν 
οι καταγγελίες -που συνοδεύονται 
από βίντεο, τα οποία δόθηκαν στη 
δημοσιότητα- αναφορικά με τρο-

μακτικά βασανιστήρια και βιασμούς κρα-
τουμένων σε ρωσικές φυλακές. 
Τις εικόνες και τα βίντεο των απάνθρωπων 
βασανιστηρίων και βιασμών έφερε στο 
φως ο πρώην κρατούμενος στις ρωσικές 
φυλακές, Βλαντιμίρ Οσέτσκιν. Ο ίδιος έχει 
στην κατοχή του πολύ περισσότερο υλικό, 
που πιστοποιεί την ύπαρξη οργανωμένου 
κυκλώματος διεξαγωγής βασανιστηρίων 
και βιασμών, υπό τις εντολές, μάλιστα, της 
διεύθυνσης φυλακών.
Όντας σήμερα πρόσφυγας στη Γαλλία, ο 
Οσέτσκιν έφερε στο φως τις σοκαριστικές 
αποκαλύψεις μέσα από τη γαλλική εφημε-
ρίδα «Le Μοnde», η οποία πιστοποιεί την 

ύπαρξη και την γνησιότητα περίπου 1.000 
βίντεο του πρώην κρατουμένου. Ο ίδιος 
είναι σήμερα ακτιβιστής για τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα και διευθύνει τη ΜΚΟ 
«Gulagu.net», η οποία ασχολείται με την 
προάσπιση των δικαιωμάτων των φυλα-
κισμένων και την καταγγελία εγκλημάτων 
που λαμβάνουν χώρα εντός των φυλακών.
Το πρώτο από τα 1.000 βίντεο που έχει 
στην κατοχή του ο Ρώσος πρόσφυγας στη 
Γαλλία τραβήχθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 
2020. Δείχνει έναν κρατούμενο με δεμένα 
τα χέρια και τα πόδια του, να ουρλιάζει 
από τον πόνο, καθώς τον βιάζουν με ένα 
κοντάρι. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένας 
δεσμοφύλακας κρατάει τον δεμένο κρα-
τούμενο, ένας άλλος τον βιάζει και ένας 
τρίτος βιντεοσκοπεί τον βιασμό, με εξοπλι-
σμό μάλιστα της διεύθυνσης της φυλακής.
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Κορωνοϊός – Πώς θα ξεπεράσω 
την άρνηση του παιδιού μου να 

φορέσει μάσκα

Κ
αθώς η πανδημία της COVID-19 
συνεχίζεται, μπορεί να δυσκο-
λεύεστε να διατηρήσετε πρακτι-
κές μάσκας κι άλλες προφυλά-

ξεις που σχετίζονται με την πανδημία – ει-
δικά εάν τα παιδιά σας έχουν επιστρέψει 
στη σχολική ρουτίνα.
Αλλά με τις παραλλάξεις του ιού να αυξά-
νονται, οι μάσκες για την επιστροφή των 
μαθητών στην τάξη θεωρήθηκε μονόδρο-
μος από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές 
για τον περιορισμό διασποράς της νόσου, 
αφού μάλιστα τα περισσότερα παιδιά 
παραμένουν ανεμβολίαστα.
Όμως, πόσο εύκολο είναι για ένα παιδί να 
εξακολουθήσει να τηρεί τα μέτρα αυτο-
προστασίας, όπως η χρήση μάσκας σε 
κλειστούς χώρους, για τόσο πολύ καιρό;

Εξηγήστε γιατί η μάσκα έχει σημα-
σία
Η διαρκής αλλαγή συμπεριφοράς είναι 
πρόκληση για οποιονδήποτε και μετά 
από τρεις χειμώνες πανδημίας, όχι μόνο 
τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες μπορεί να 
έχουν κουραστεί πλέον με τα μέτρα προ-

φύλαξης.
Για να βοηθήσετε τα παιδιά να κατανοή-
σουν καλύτερα τη σημασία της μάσκας, 
συνδέστε την πρακτική αυτή με άλλες 
καθημερινές συμπεριφορές αυτοπροστα-
σίας – όπως ζώνη ασφαλείας ή κράνος, να 
κοιτάμε κι από τις δύο πλευρές πριν δια-
σχίσουμε έναν δρόμο κ.ο.κ. Αν κι αυτές 
οι συμπεριφορές χρειάζονται λίγο περισ-
σότερο χρόνο, αξίζουν τον κόπο καθώς 
σώζουν ζωές.

Κάντε τη μάσκα πιο διασκεδαστική
Για να βελτιώσετε τις πιθανότητες το παιδί 
σας να φοράει τη μάσκα του, κάντε τη δια-
δικασία διασκεδαστική.
Δείτε 5 συμβουλές για να το πετύχετε:

#1 Εξατομικεύστε τις μάσκες
Δώστε στα παιδιά μια μάσκα που μπο-
ρούν να διακοσμήσουν. Εξατομικεύοντας 
τη μάσκα, οι πιθανότητες να την φορέ-
σουν αυξάνονται. Αγοράστε μια μάσκα 

ουδέτερου χρώματος και αφήστε το παιδί 
σας να την διακοσμήσει όπως θέλει – με 
σχέδια, γκλίτερ, αυτοκόλλητα ή οτιδήποτε 
τους αρέσει.Δημιουργήστε τουλάχιστον 
δύο έως τρεις διαφορετικές μάσκες, ώστε 
το παιδί σας να επιλέξει ποια θα ήθελε να 
φορέσει ανάλογα με τη διάθεσή του. Αυτό 
παρέχει μια επιλογή για τα παιδιά σας, σε 
μια κατάσταση όπου μπορεί να αισθάνο-
νται ότι έχουν ελάχιστο έλεγχο.

#2 Κάντε τις μάσκες μέρος του παι-
χνιδιού
Βάλτε επιπλέον μάσκες στο χώρο παιχνι-
διού του παιδιού σας, ώστε να συνηθί-
σει να τις έχει κοντά. Μπορείτε επίσης 
να ενθαρρύνετε το παιδί σας να βάλει 
μάσκες στις κούκλες του ή στους αγαπη-
μένους του ήρωες δράσης. Πείτε του ότι 
τώρα είναι κι αυτό ένας υπερήρωας που 
θα βοηθήσει να σταματήσει η εξάπλωση 
των μικροβίων.

#3 Παίξτε το γιατρό
Ζητήστε από το παιδί σας να παίξει το για-
τρό κι αφήστε το να σας βάλει τη μάσκα. 

Κάντε το διασκεδαστικό, εντάσσοντας τις 
μάσκες όσο το δυνατόν πιο συχνά στο 
καθημερινό παιχνίδι του παιδιού σας.

#4 Γίνετε καλό πρότυπο
Τα παιδιά κοιτούν τους ενήλικες για να 
διαμορφώσουν την κατάλληλη συμπερι-
φορά. Αν φοράτε τη μάσκα σας, το παιδί 
σας θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας.

#5 Κάντε τη μάσκα κομμάτι της 
ρουτίνας τους
Τα παιδιά ανταποκρίνονται θετικά στη 
δομή και την προβλεψιμότητα.  Οπότε 
κάντε τη χρήση μάσκας μέρος της καθη-
μερινής τους ρουτίνας.Όπως το παιδί σας 
έχει συνηθίσει να ντύνεται και να βουρ-
τσίζει τα δόντια του πριν φύγει από το 
σπίτι, έτσι και η μάσκα μπορεί να γίνει 
μέρος των καθημερινών διαδικασιών 
του. Όχι μια πρόσθετη ή επαχθής εργασία 
αλλά απλά ένα άλλο πράγμα που πρέπει 
να κάνει πριν φύγει από το σπίτι.

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;ΈΡΈΥΝΑ-ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ: ΈΛΣΑ ΛΟΥΚΑ

Τ
ην Κ. την γνώρισα πριν από πολλά 
χρόνια. Μια γυναίκα με το χαμόγε-
λο στα χείλη και πάντα με την καλή 
κουβέντα. Μια περήφανη μάνα κι ε-

νας λακωνικός και ντόμπρος άνθρωπος.̈ -Τι 
επαγγέλεσαι; ,̈τη ρώτησα.
-Κάνω βίζιτες για να ζήσω τα παιδιά μου, 
μου απάντησε…
-Πού μεγάλωσες;
Μεγάλωσα σε μια κλειστή κοινωνία. Οι 
γονείς μου, παλαιοί άνθρωποι, ήταν σκλη-
ροί και καταπιεστικοί. Καμιά φορά μας έδι-
ναν και λίγο ξύλο. Λίγο όμως. Όχι πολύ!!
Αποφάσισαν να με παντρέψουν στην ηλικία 
των 14 χρονών. Τότε εγώ, πού να μιλήσω να 
πω ότι είμαι μικρή. Πως θέλω να μάθω τη 
ζωή. Δεν περνούσε ο λόγος μας. Ο, τι έλεγε ο 
πατέρας. Τουλάχιστον με πάντρεψαν με ένα 
καλό παιδί. Ναι μεν δεν τον είχα ερωτευτεί, 
διότι ούτως ή άλλως ήμουν πολύ μικρή για 
να γνωρίζω απ’ αυτά, αλλά τουλάχιστον ήταν 
καλός άνθρωπος. Μα άτυχος! Άτυχος αυτός, 
άτυχη κι εγώ. Μόλις έκλεισα τα 17 έμεινα 
χήρα με δύο μωρά στην αγκαλιά. Άτυχη, 
μικρομάνα και χήρα.
-Και μετά; Τι έκανες;
Στα 18 μου χρόνια έφυγα για την Αθήνα. 
Επρεπε να δουλέψω. Δυσκολευόμουν πολύ, 
γιατί εκείνα τα χρόνια οι γυναίκες συνήθιζαν 
να κάθονται σπίτι, και να μεγαλώνουν τα παι-
διά τους. Απελπίστηκα! Δεν έβρισκα τίποτα 
που να μπορώ να κάνω!
-Πότε έκανες την πρώτη σου βίζιτα;
Η πρώτη μου βίζιτα έγινε σε ηλικία 18,5!!! 
Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Αυτός 
με είδε και με ήθελε. Έκλεισα τα μάτια μου, 
έκλεισα τα αυτιά μου, και πήγα μαζί του.
-Μόλις τελειώσατε τι έκανες;
Γύρισα στο σπίτι κι έκλαιγα όλη νύχτα! 
Ενιωθα τη βρώμα πάνω μου, όσα μπάνια κι 
αν έκανα. Δεν γινόταν όμως αλλιώς.
-Οπότε πήρες την πρώτη σου κρυάδα 
στην ουσία!
-Ναι, και συνέχισα να κρυώνω μέχρι 26 χρο-
νών, όπου μετά από πολλές πληρωμένες 
γνωριμίες, παίρνω τα παιδιά μου και γυρίζω 
στην επαρχία. Ηλπιζα πως κάτι θα αλλάξει! 
Πως κάτι θα γίνει! Κι όντως.
-Στην επαρχία, σε μια πιο κλειστή κοινω-
νία, τι έγινε;
Γνωρισα τον δεύτερο μου σύζυγο. Εναν 
επιχειρηματία που δέχτηκε τα παιδιά 
μου, χωρίς όμως να γνωρίζει το παρελθόν 
μου.̈ Τουλάχιστον κοντά του θα μεγαλώσουν 
τα παιδιά μου¨, σκέφτηκα και τον πήρα. Αμ 
δε! Ξεκίνησα να δουλεύω στην επιχείρησή 
του. Ολα περνούσαν από τα χέρια μου. Βρι-
σίδι και κακή συμπεριφορά μόνο επικρα-

τούσαν. Εκανα άλλα τέσσερα παιδιά μέσα 
σε τέσσερα χρόνια. Γεννούσα πάνω στον 
πάγκο! Μέσα στη λάντζα! Το γιo μου τον 
γέννησα πέντε μηνών 450 γρμ. Κοιλοπο-
νούσα από την κούραση και τα γεννούσα! 
Και τελικά; Με παράτησε για μία ξένη. Ναι! 
Αυτός που θα μου μεγάλωνε τα παιδιά! 
Αυτός που τελικά τα δικά του τα σπλάχνα τα 
έβλεπε μια φορά στο εξάμηνο, κι αυτό κατά 
τύχη. Συμμετοχή στην ανατροφή των παι-
διών καμία. Μόνο τη διατροφή έδινε, όποτε 
το θυμόταν, κι αυτό γιατί το είπε το δικαστή-
ριο. Κατά τα άλλα, η μόνη του έννοια ήταν να 
με κυνηγήσει δικαστικά για να γλιτώσει τη 
διατροφή, όταν έμαθε πως δουλεύω νύχτα. 
Δεν πήρε ποτέ κανένα παιδί, και δε γλίτωσε 
από καμία διατροφή. Εγώ όμως βρέθηκα 32 
χρονών, χωρισμένη και με ΕΞΙ παιδιά!! Είπα 
όλη την αλήθεια στα παιδιά για το μπαμπά, 
σήκωσα το κεφάλι, και συνέχισα να κάνω 
αυτό που ήξερα καλά!
-Οπότε μετά απ’ αυτόν επιστρέφεις στη 
νύχτα;
-Ναι, επιστρέφω και μάλιστα την δεκαετία 
του ’90, που η νύχτα θεωρούταν άσχημη για 
τους παντρεμένους. Τότε, αυτές που δου-
λεύαμε στα μπαράκια, ήμασταν δακτυλο-
δεικτούμενες. Εμένα όμως δε μ’ ένοιαζε! 
ΔΟΥΛΕΥΑ ΒΙΖΙΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΜΟΥ!! Τ’ άφηνα μόνα τους τα βράδια, και 
μ’ ένα μηχανάκι δανεικό, της κακιάς ώρας, 
πηγαινοερχόμουν πέντε-έξι φορές τη νύχτα, 
για να σιγουρευτώ πως είναι καλά. Τέτοιο 
άγχος, τέτοιο δράμα! Τι να πω!
-Επιχείρησες ποτέ να βρεις πρωινή δου-
λειά;
-Ναι, προσπάθησα να βρώ πρωινή δου-
λειά. Πήγα σε λαïκή, κρατούσα παππού-
δες, γιαγιάδες. Τα έκανα και τα δύο ταυτό-
χρονα. Πήγα και σ’ ένα ζαχαροπλαστείο στο 
οποίο όμως το αφεντικό είχε μπερδέψει τα 
πράγματα! Νόμιζε πως τον μπλάστη μπο-
ρούσε να τον χρησιμοποιήσει πάνω μου! Κι 
όλο ερχόταν και με χούφτωνε, κι έλα μωρό 
μου, θα σου δώσω και το κάτι παραπάνω! 
Ώσπου μια μέρα του πέταξα τις λαμαρίνες 
στο κεφάλι και φώναξα τη γυναίκα του!¨-Κυ-
ρία τάδε μου, ως εδώ! Έχω όλη νύχτα τους 
κερατάδες, θα έχω τα ίδια πράγματα και το 
πρωϊ! Φεύγω!
-Τόση βρωμιά λοιπόν;
-Να ξέρεις! Η περισσότερη βρώμα είναι εκεί 
έξω!
-Κι επανήλθες λοιπόν στη νύχτα. Έκανες 
καμία σχέση μετά;
Συνέχισα τη νύχτα. Εκανα μια σχέση 10 χρό-
νια με έναν αστυνομικό, τον οποίον τον στή-
ριξα από όλες τις απόψεις. Με παράτησε για 
μία πιο μικρή.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ

«Eίμαι ιερόδουλη και από αυτή τη δουλειά 
μεγάλωσα μόνη μου 6 παιδιά»

Η αληθινή ιστορία της Καίτης 
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Μ
ια μικρή διόρθω-
ση στην απόστα-
ση με ταξύ των 
γραμμάτων μπο-

ρεί να βοηθήσει τα παιδιά με 
δυσλεξία να διαβάζουν πιο εύ-
κολα, υποστηρίζει μια μικρή 
μελέτη που εξέτασε τις επι-
δράσεις του πολύ μεγάλου δι-
αστήματος ανάμεσα στα γράμ-
ματα όσον αφορά στην ταχύ-
τητα και την ακρίβεια της α-
νάγνωσης σε παιδιά σχολικής 
ηλικίας. Τα ευρήματα προστί-
θενται στον όγκο των ερευνών 
που αντιπαρατίθενται για 
το αν τα οπτικά βοηθήμα-
τα είναι χρήσιμα για αν-
θρώπους με δυσλεξία.
Στη νέα αυτή μελέτη, 
οι ερευνητές διαπί-
στωσαν ότι η προ-
σθήκη επιπλέον από-
στασης μεταξύ των γραμ-
μάτων στην εκτύπωση 
φαίνεται πως καθι-
σ τούσε αρκετά πιο 
εύκολη την ανάγνωση 
τόσο για τα παιδιά που 
έπασχαν από δυσλε-
ξία όσο και για τα υπό-
λοιπα. Συνολικά, τα παι-
διά αύξησαν την ταχύ-
τητα ανάγνωσης κατά τη 
διάρκεια ενός τρίλεπτου 
τεστ και όσα είχαν δυσλεξία 
περιόρισαν κάπως τα λάθη 
τους, ειδικά την παράλειψη 
λέξεων.
Ωσ τόσο, το αν η μεγαλύ-
τερη απόσταση των γραμ-
μάτων ή άλλα οπτικά βοη-
θήματα προκαλούν ουσια-
στική διαφορά σε παιδιά με 
δυσλεξία παραμένει αμφι-
λεγόμενο. Η νέα μελέτη, που 
δημοσιεύθηκε στο Research 
in Developmental Disabilities, 
περιελάμβανε 32 παιδιά με 
δυσλεξία και άλλα 27 χωρίς, 
τα οποία αν τ ισ τοιχίσ τηκαν 
σύμφωνα με την ηλικία και τη 
βαθμολογία του IQ. Οι ερευ-
νητές κάλεσαν κάθε παιδί να 

διαβάσει δυνατά τέσσερα 
σύντομα κείμενα -με και χωρίς 
τη χρήση επιπλέον απόσταση 
μεταξύ των γραμμάτων, με και 
χωρίς χρωματικές διαφορο-
ποιήσεις.
Όπως αναδείχθηκε από τα 
ευρήματα, οι χρωματικές δια-
φοροποιήσεις δεν επέφεραν 
καμία διαφορά στην ταχύ-
τητα ανάγνωσης ή στα λάθη, 
πράγμα που συνέβη με την 
τακτική της απόστασης των 
γραμμάτων: Τα παιδιά χωρίς 
δυσλεξία διάβαζαν κατά 5% 

ταχύτερα κατά μέσο όρο, 
με τη βελτίωση να είναι 
ακόμα μεγαλύτερα σ τα 

παιδιά με δυσλεξία, 
καθώς το ποσοσ τό 
βελτίωσης ανήλθε στο 
13%. Επίσης, τα παιδιά 
με δυσλεξία έτειναν να 
παραλείπουν λιγότε-
ρες λέξεις όταν διάβα-

ζαν το πιο «ευρύχωρο» 
κείμενο, ενώ καμία επί-
δραση δεν παρατηρή-
θηκε σε άλλα αναγνω-
στικά σφάλματα, όπως 

μια λάθος λέξη ή προφορά.
«Μία από τις θετικές πτυ-
χές της επιπλέον απόστα-

σης στα γράμματα είναι ότι 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από όλους και να τους ωφε-
λήσει όλους, χωρίς να απομο-
νώνει τα παιδιά με δυσλεξία», 
αναφέρει ο επικεφαλής ερευ-
νητής Steven Stagg, λέκτορας 
της ψυχολογίας στο Πανεπι-
στήμιο Anglia Ruskin.
Ο ίδιος, πάντως, αναγνωρί-
ζει ότι οι θεωρίες που υποδει-
κνύουν ότι η δυσλεξία περι-
λαμβάνει προβλήματα οπτι-
κής επεξεργασίας δεν είναι 
καταληκτ ικέ ς και σημειώ-
νει ότι τα παιδιά με δυσλε-
ξία συχνά πάσχουν και από 
αλλά ζητήματα, όπως η ΔΕΠΥ 
ή μια οφθαλμολογική διατα-
ραχή που λέγεται σύνδρομο 
Meares-Irlen.

Διάβασμα: Το κόλπο που 
βοηθά τα παιδιά με δυσλεξία

Ό
λο και συχνότερα, έρευνες επιχειρούν να διαπιστώσουν τη μέγιστη ηλικία που μπορεί να φτάσει ο άνθρω-
πος, με πρόσφατη μάλιστα από τη Σιγκαπούρη να ορίζει τα 150 έτη. Σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονι-
κά νέα που δημοσιεύτηκαν στο Royal Society Open Science journal, το όριο μειώνεται κατά 20 έτη. Πρέπει, 
λοιπόν, να προσαρμόσουμε τις γενέθλιες ευχές και τραγούδια στα 130 χρόνια;

Η επιστημονική ομάδα μελέτησε σε πρώτο στάδιο στοιχεία περισσοτέρων των 1.100 υπεραιωνόβιων από 13 χώρες 
μέσα από την προσφάτως δημοσιευμένη Διεθνή Βάση Δεδομένων για τη Μακροβιότητα και, έπειτα, τα δεδομένα από 
μια αντίστοιχη βάση αποκλειστικά για την Ιταλία και τους υπέργηρους 105 ετών και άνω για το διάστημα Ιανουαρίου 
2009-Δεκεμβρίου 2015.
Σύμφωνα με τους ερευνητές από την Ομοσπονδιακή Πολυτεχνική Σχολή της Λωζάνης (EPFL) και το προβλεπτικό εργα-
λείο της παρεκβολής (extrapolation, μέθοδος για την εκτίμηση τιμών στο μέλλον με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία), οι 
άνθρωποι ενδεχομένως να μπορούν να υπερβούν ακόμη και αυτό το όριο, οι πιθανότητες ωστόσο να το επιτύχουν, 
όπως και για τα 130, παραμένουν εξαιρετικά μικρές και, για την ακρίβεια, μία στο εκατομμύριο. Τί σημαίνει αυτό;
Ο Δρ Anthony Davison, καθηγητής Στατιστικής στη Σχολή EPFL και επικεφαλής της μελέτης, εξηγεί πως τα συμπερά-
σματα αποτελούν προϊόν λογικής προσέγγισης Ωστόσο, προσθέτει ο Δρ Davison, δεν θα δούμε σύντομα κάποιον 
να φτάνει ή να ξεπερνά τα 130. Γιατί; Όπως εξηγεί, το παραπάνω όριο θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στον αιώνα, 
καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι ξεπερνούν τα 100 έτη ζωή, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες που, όπως ανα-
φέρεται παραπάνω, προς το παρόν αποτελούν μία στο εκατομμύριο. Όχι όμως σήμερα, με την απουσία σημαντικής 
ιατρικής και κοινωνικής προόδου.
Εγκυκλοπαιδικά: Το ρεκόρ μακροβιότητας κατέχει η Γαλλίδα Jeanne Calment, η οποία απεβίωσε το 1997 σε ηλικία 122 
ετών. Η διάρκεια ζωής της υπήρξε αμφιλεγόμενη έως και το 2019, οπότε επιβεβαιώθηκε από ειδικούς ότι επρόκειτο 
για την πραγματική της ηλικία. Σήμερα, τα σκήπτρα του γηραιότερου ανθρώπου ανήκουν στην Kane Tanaka από την 
Ιαπωνία, ηλικίας 118 ετών. Η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα σύμφωνα με το βιβλίο Guinness, είναι τρεις μόλις μήνες 
μεγαλύτερη από την κυρία Ελευθερία που γεννήθηκε το 1903 στη Λευκάδα και η οποία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 
κατά τον εμβολιασμό της έναντι της COVID-19.

Αλήθεια μπορούμε να φτάσουμε τα 130; Οι 
ειδικοί απαντούν

Είναι εύκολο να πιστέψει κανείς ότι μόνο αν δεν χρειαζόταν να δουλέψει ή αν δούλευε πολύ λιγότερες ώρες 
θα ήταν πιο ευτυχισμένος και θα ζούσε μια ζωή με υπέροχες εμπειρίες από κάθε άποψη. Αυτός ο ισχυρι-
σμός, όμως, αδυνατεί να εξηγήσει γιατί κάποιοι συνταξιούχοι επιλέγουν να δουλεύουν περιστασιακά και 

γιατί κάποιοι από τους νικητές των τυχερών παιχνιδιών επιστρέφουν κατευθείαν στη δουλειά τους. Η εργασία 
σχετίζεται άμεσα και θετικά με τη γενικότερη ευεξία του ανθρώπου και αποτελεί μεγάλο κομμάτι της ταυτότη-
τάς του. Μπορεί να του παράσχει ένα αίσθημα επάρκειας, το οποίο συνεισφέρει στην ευημερία. Επιπλέον, η 
εργασία φαίνεται πως μάς κάνει πιο ευτυχισμένους ακόμα και σε περιπτώσεις που θα προτιμούσαμε να έχουμε 
ελεύθερο χρόνο, όπως υπέδειξε μια σειρά έξυπνων πειραμάτων, στα οποία οι συμμετέχοντες είχαν την επιλογή 
είτε να περιμένουν αδρανείς για 15 λεπτά μέχρι να ξεκινήσει ένα άλλο πείραμα είτε να απασχολούνται με κάτι.
Τελικά, ήταν λίγοι εκείνοι που επέλεξαν να απασχοληθούν με κάτι, ωστόσο οι ερευνητές βρήκαν ότι όσοι επέλεξαν να 
περάσουν τα 15 λεπτά κάνοντας κάτι ήταν σημαντικά πιο χαρούμενοι από τους υπόλοιπους. Με άλλα λόγια, η ενασχό-
ληση με κάτι συμβάλλει στην ευτυχία ακόμα και όταν πιστεύουμε ότι προτιμούμε την αδράνεια.
Η ιδέα ότι η δουλειά ή η προσπάθεια για διάφορες εργασίες συνεισφέρει στη γενικότερη ευημερία του ανθρώπου 
σχετίζεται στενά με την ψυχολογική θεωρία της ευδαιμονικής ευτυχίας, δηλαδή της ευτυχίας που προέρχεται από τη 
βέλτιστη λειτουργικότητα και τη συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων μας. Έρευνες έχουν δείξει ότι η εργασία και η προ-
σπάθεια αποτελούν κεντρικές έννοιες της ευδαιμονικής ευτυχίας, εξηγώντας την ικανοποίηση και την περηφάνια που 
αισθανόμαστε όταν ολοκληρώνουμε μια δύσκολη εργασία.
Στην άλλη πλευρά της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής βρίσκεται η ηδονική ευτυχία, η οποία ορίζεται 

ως η παρουσία θετικών συναισθημάτων όπως η ευθυμία και η σχετικά σπάνια εμφάνιση αρνητικών συναι-
σθημάτων όπως η θλίψη και ο θυμός. Γνωρίζουμε ότι η ηδονική ευδαιμονία προσφέρει εμπειρικά 

ψυχικά και σωματικά οφέλη υγείας και ότι ο ελεύθερος χρόνος είναι ένας καλός τρόπος να επι-
διώξουμε την ηδονική ευτυχία.

Ακόμα και στη φάση του ελεύθερου χρόνου, όμως, στο παρασκήνιο κρύβεται ο ασυ-
νείδητος προσανατολισμός μας για κάποια απασχόληση. Πρόσφατη μελέτη υποδει-

κνύει ότι υπάρχει πράγματι αυτό που λέμε «υπερβολικά πολύς ελεύθερος χρόνος» 
και ότι η υποκειμενική μας ευημερία ουσιαστικά ξεκινά να μειώνεται αν έχουμε 
περισσότερες από πέντε ώρες μέσα στην ημέρα. Με απλά λόγια, οι ατελείωτες 
ώρες ξαπλωμένοι στην παραλία δεν φαίνεται να είναι το κλειδί για την ευτυχία 
μακροπρόθεσμα.

Είναι πιο ευτυχισμένοι όσοι έχουν περισσότερο 
ελεύθερο χρόνο; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

υγεία



24 8 Οκτωβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

“Η φρίκη” που έζησαν οι Έλληνες που αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν 
από την Α. Θράκη

Μια από τις πλέον άγνωστες σελίδες της νεότερης ελλη-
νικής ιστορίας διαδραματίστηκε στην Ανατολική Θράκη 
τον Οκτώβριο του 1922, μετά την Καταστροφή της Σμύρ-
νης και πριν το τέλος της  ιστορικής διαδικασίας αντικα-
τάστασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από έθνη-
κράτη.

Η 
Ανατολική Θράκη ήταν τότε μια περιοχή μεγά-
λης εγκατάστασης ελληνικού πληθυσμού, που 
περιλάμβανε και την Κωνσταντινούπολη. Την ε-
ποχή εκείνη η Κωνσταντινούπολη ήταν έδρα του 

ισλαμικού Χαλιφάτου και παράλληλα η  μεγαλύτερη, τότε, 
ελληνική πόλη, το καθεστώς της οποίας ήταν υπό διαμόρ-

φωση.  Η Ανατολική Θράκη, εκτός από την Πόλη και την 
παραθαλάσσια ζώνη των Στενών που πέρασε σε βρετανικό 
έλεγχο, ενώθηκε με την υπόλοιπη Ελλάδα με τη Συνθήκη 
των Σεβρών, οι δε κάτοικοί της ψήφισαν και στις εκλογές 
της 1ης Νοεμβρίου του 1920.
Λίγο γνωστά είναι τα δραματικά γεγονότα του 1922 και 
κυριολεκτικά άγνωστα παραμένουν τα γεγονότα τα σχε-
τικά με την εγκατάλειψη και εκκένωση της Ανατολικής Θρά-
κης τον Οκτώβριο του 1922. Η απώλεια της Ανατολικής 
Θράκης, –της κύριας εστίας του Θρακικού Ελληνισμού, 
που βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση από τον Ιούλιο 
του 1920 και είχε ενσωματωθεί στο Ελληνικό Κράτος τον 
Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, μετά την υπογραφή της Συν-
θήκης των Σεβρών–, θεωρείται σήμερα ότι συμπίπτει με 
τη Μικρασιατική Καταστροφή στην πραγματικότητα όμως 
είναι αποτέλεσμα και επακόλουθό της. Ίσως είναι καιρός 
να μιλήσουμε και για τη Θρακική Καταστροφή η οποία 
παραμένει άγνωστη, ανεξήγητη και κυριολεκτικά αδικαι-
ολόγητη.
Η απώλεια της Ανατολικής Θράκης σημαίνει για την 
Ελλάδα την απομάκρυνσή της από τη θάλασσα της Προ-
ποντίδας και τον Εύξεινο Πόντο. Η παρουσία των Ελλή-
νων στην Ανατολική Θράκη θα είχε οδηγήσει σε τελείως 
διαφορετικές εξελίξεις: η Κωνσταντινούπολη δεν θα ήταν 
σήμερα μητρόπολη των είκοσι εκατομμυρίων και η Τουρ-
κία δεν θα μετέφερε το πληθυσμιακό και οικονομικό της 
βάρος προς το Αιγαίο, όπως συμβαίνει σήμερα. Αφήνουμε 
κατά μέρος την οικονομική και δημογραφική σημασία που 
θα είχε για την Ελλάδα η διατήρηση της Ανατολικής Θρά-
κης.Με την ευκαιρία λοιπόν της επετείου του δραματι-
κού αυτού γεγονότος καλό είναι να θυμόμαστε τις συνθή-
κες και τις διεργασίες κάτω από τις οποίες συνέβησαν τα 
γεγονότα εκείνα, αφού ανάλογες συνθήκες υπάρχουν και 
σήμερα.
Η Μεγάλη Βρετανία, –άτυπη σύμμαχος των Ελλήνων– 

που βασιζόταν στην ασπίδα του Ελληνικού Στρατού για 
την κάλυψη των Στενών, της Κωνσταντινούπολης και της 
ουδέτερης ζώνης που κατείχε στη Μικρά Ασία, φάνηκε 
αμέσως μετά την εκκένωση της Μικράς Ασίας από τους 
Έλληνες, να επιδιώκει σαφώς, στην αρχή, την ανασυγκρό-
τηση του Ελληνικού Στρατού. Είναι γεγονός ότι η κυβέρ-
νηση του Λόυδ Τζωρτζ, με πρωτοστατούντα τον Ουίνστον 
Τσώρτσιλ, ετοιμάζονταν για πολεμική σύγκρουση με την 
κεμαλική Τουρκία. Αντίθετα οι Γάλλοι, σε ανοικτή ρήξη 
προς τους Άγγλους, είχαν εκχωρήσει την Ανατολική Θράκη 
στους Τούρκους, ακόμη και πολύ πριν τον Αύγουστο του 
1922.Στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 1922 εκδηλώθηκε 
κρίση στις αγγλογαλλικές σχέσεις. Η Γαλλία διαχώρισε τη 

θέση της και υποστήριξε την απαίτηση των Τούρκων για 
προσάρτηση στην Τουρκία της Ανατολικής Θράκης και των 
Στενών, που οι Τούρκοι θα ουδετεροποιούσαν.
Τότε, η διάσταση στις γνώμες των Βρετανών ιθυνόντων και 
απροθυμία της αγγλικής κοινής γνώμης και των αποικιών 
για πολεμική εμπλοκή με τους Τούρκους, οδήγησαν, μαζί 
με την αφόρητη πίεση της Γαλλίας, στην απόφαση των Συμ-
μάχων να εκκενωθεί από τους Έλληνες η Ανατολική Θράκη 
και να παραδοθεί στην Τουρκία ως αμοιβή για την προσέγ-
γισή της στους Συμμάχους. Η θετική διάθεση ορισμένων 
Άγγλων προς τους Έλληνες, όπως αυτή του Λόυδ Τζωρτζ 
και του λόρδου Κώρζον, δεν ενισχύθηκε από τη μαχητι-
κότητα, την τόλμη και την αποφασιστικότητα των Ελλήνων 
που, δυστυχώς, δεν υπήρξαν. Η απόφαση για την εκκέ-
νωση της Θράκης επικυρώθηκε από τους Συμμάχους στις 
9.9.1922 μετά από θυελλώδεις συσκέψεις τριών ημερών 
στο Παρίσι, μεταξύ του Γάλλου πρωθυπουργού Πουαν-
καρέ και του Άγγλου υπουργού εξωτερικών Λόρδου Κώρ-
ζον. Οι παρακλήσεις του Βενιζέλου αντιμετωπίστηκαν την 
επαύριο παγερά από τον Πουανκαρέ.
Στο εύλογο ερώτημα του Λόρδου Κώρζον: “Ποιός θα 
υποχρεώσει τους Έλληνες να εγκαταλείψουν την Ανατο-
λική Θράκη;”, απάντησαν οι ίδιοι οι Έλληνες. Η Ανατολική 
Θράκη εγκαταλείφθηκε εθελόδουλα, ώστε να μην βρεθεί 
η Μεγάλη Βρετανία στη δυσάρεστη θέση να συγκρουσθεί 
με την Τουρκία.
Παραμένει το γεγονός ότι ο τουρκικός στρατός δεν ήταν 
σε θέση να διαπλεύσει την Προποντίδα και να επιτύχει την 
κατάληψη της Ανατολικής Θράκης. Οι Τούρκοι δεν διέθε-
ταν ναυτική δύναμη και η δύναμη πυρός ελληνικών θωρη-
κτών ήταν σημαντική με τα δεδομένα της εποχής εκεί-
νης. Υπήρχε επίσης και μία στρατηγική συνιστώσα στο 
να αρνηθούν οι Έλληνες να εκκενώσουν την Ανατολική 
Θράκη. Μία τέτοια κατάσταση έφερνε αμέσως σε ευθεία 
αντιπαράθεση τους Συμμάχους με την Τουρκία κα  το λιγό-

τερο που θα κέρδιζαν οι Έλληνες ήταν πολύτιμος χρόνος. 
Η διάβαση των Τούρκων από τον Βόσπορο η τον Ελλήσπο-
ντο, που κατείχαν με ασθενείς δυνάμεις οι Άγγλοι, σήμαινε 
Αγγλο-Τουρκική σύγκρουση, κάτι που εξυπηρετούσε τα 
στρατηγικά συμφέροντα της Ελλάδας. Βρισκόταν δηλαδή 
η νικημένη Ελλάδα σε θέση που της έδινε τη δυνατότητα 
να δημιουργήσει μία αγγλική ασπίδα και να αποφύγει νέα 
σύγκρουση με τους Τούρκους. Βέβαια, η ηττημένη χώρα 
δεν φαινόταν να έχει τις οικονομικές δυνατότητες για να 
συνεχίσει τον πόλεμο. Ωστόσο, η ιστορική εμπειρία μας 
διδάσκει ότι λαοί που είναι αποφασισμένοι και θέλουν να 
επιβιώσουν βρίσκουν τα μέσα για να αντισταθούν.
Στη διάσκεψη των Μουδανιών, που οργανώθηκε από τους 
Συμμάχους για τη σύναψη της ανακωχής, (20 έως 28.9.22), 
η Ελλάδα έπαιξε τον ρόλο βωβού παρατηρητή στον οποίο 
ανακοινώθηκαν οι εις βάρος του όροι, ωσάν οι Σύμμα-
χοι να ήσαν πραγματικά οι εμπόλεμοι με την Τουρκία. Ο 
σκοπός της διάσκεψης ανακωχής των Μουδανιών ήταν: 
οι Έλληνες θα έπρεπε να αποσυρθούν από την Ανατολική 
Θράκη. Το αντάλλαγμα εκ μέρους των Τούρκων ήταν ο 
σεβασμός της ουδέτερης συμμαχικής ζώνης και των Στε-
νών μέχρι την τελική Διάσκεψη Ειρήνης μεταξύ των Συμμά-
χων και των Τούρκων. Οι Έλληνες εκλήθησαν στα Μουδα-
νιά για να αποδεχθούν τα σε βάρος τους τετελεσμένα γεγο-
νότα. Έγινε δηλαδή εκεί, μία διευθέτηση των συμμαχικών 
σχέσεων με την Τουρκία, εξόδοις της Ελλάδας.
Η διάσκεψη άρχισε χωρίς τους Έλληνες, που δεν είχαν 
ακόμη φθάσει, με κύρια συζήτηση τη γραμμή που θα απο-
σύρονταν οι Έλληνες. Κατά την αφήγηση του Ισμέτ Ινονού 
στον Σπύρο Μαρκεζίνη το 1972, δέχθηκαν όλοι την προ-
τροπή του: ” Ας φθάσουμε σε ένα αποτέλεσμα και οι Έλλη-
νες θα υποχρεωθούν να το δεχθούν”. Οι Έλληνες, απλώς 
προσήλθαν την επαύριο για να τους ζητηθεί να προσυπο-
γράψουν ο,τι οι άλλοι αποφάσισαν εις βάρος τους. Η άλλη 
θλιβερή διαπίστωση είναι ότι οι Γάλλοι και οι Ιταλοί φέρο-
νταν ως σύμμαχοι της Τουρκίας, με μόνον τους απαυδη-
μένους Άγγλους να διαπραγματεύονται, παρεμπιπτόντως 
τα συμφέροντα της Ελλάδας. Κατά τον Σπύρο Μαρκεζίνη 
“οι Έλληνες παρέμειναν βωβοί θεατές και οι Τούρκοι ήγει-
ρον συνεχώς και νέας αξιώσεις”. Ο στρατηγός Σαρπύ με 
την καθοδήγηση του Φρακλίν Μπουγιόν, δέχθηκε όλα τα 
αιτήματα των Τούρκων. Ακολούθησαν οι Ιταλοί και μετά 
οι διστακτικοί Άγγλοι. ” Η Θράκη μας παραδόθηκε χωρίς 
να ριφθεί ούτε ένας πυροβολισμός”, δήλωσε μετά από 
πενήντα χρόνια ο Ισμέτ Ινονού. Στις 25.9.1922 ο Βενιζέλος 
τηλεγράφησε από το Παρίσι : “Ανατολική Θράκη απωλέ-
σθη ατυχώς δι’ Ελλάδα”, και : “ανάγκη Θράκες να εγκατα-
λείψωσι την γην, ην από τόσων αιώνων κατοικούσιν, αυτοί 
και πρόγονοί των”. Ήταν ακόμη μία από τις εθνικές εκκα-
θαρίσεις του 20ου αιώνα, παρ’ όλο που το πρωτόκολλο 
της Ανακωχής των Μουδανιών αφορούσε μόνο την εκκέ-
νωση της Ανατολικής Θράκης από τον Ελληνικό Στρατό και 
όχι από τον ελληνικό πληθυσμό.

Η δραματική εκκένωση των κατοίκων
Η εκκένωση της Ανατολικής Θράκης σήμαινε τη μετακί-
νηση των 260.000 Θρακών προσφύγων με την οικοσκευή 
τους και μέρος της σοδειάς τους, όπως και την αποχώ-
ρηση δεκάδων χιλιάδων προσφύγων από τη Μικρά Ασία, 
οι οποίοι τον προηγούμενο μήνα, με την κατάρρευση του 
μετώπου της Μικράς Ασίας, είχαν καταφύγει στη Θράκη. 
Μετακινήθηκαν επίσης Αρμένιοι, Κιρκάσιοι και Τούρκοι 
αντικεμαλικοί των οποίων ο αριθμός δεν είναι γνωστός. Τη 
μετακίνηση συμπλήρωσε η αποχώρηση 70.000 περίπου 
στρατιωτών της Στρατιάς Θράκης, οι οποίοι εγκαταστάθη-
καν δυτικά του Έβρου. Μαζί και τελευταίοι αποχώρησαν οι 
Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι και η ελληνική χωροφυλακή. 
Κατά τις είκοσι ημέρες της εκκένωσης της Θράκης δηλαδή, 
μετακινήθηκαν προς δυτικά πάνω από 400.000 άτομα. 
Οι μετακινήσεις έγιναν με τραίνα, με πλοία και οδικώς με 
κάρα, τα οποία ήταν τότε διαθέσιμα στη Θράκη. Η εγκατά-
λειψη της Ανατολικής Θράκης είχε ολοκληρωθεί το τελευ-
ταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου του 1922.

ιστορίες
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Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

Αξεπέραστη νοστιμιά 
σε κάθε πιάτο!
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6 
ώρες οδύνη, θλίψη και απελπι-
σία έζησαν δευτεριάτικα τα 4.8 
δισεκατομμύρια   χρήστες των 
κοινωνικών δικτύων Facebook, 

Instagram και WhatsApp, από την    απροσ-
δόκητη σιωπή… 
Για τα υπόλοιπα 3 δισεκατομμύρια των μη 
χρηστών, εν τω μεταξύ, κάτι έτρεξε στα 
γύφτικα… Η ζωή συνέχισε να κυλάει με 
τους κανονικούς ρυθμούς, η Γη περιστρά-
φηκε κανονικά γύρω από τον άξονά της, ο 
ήλιος έδυσε και ανέτειλε και η ρουτίνα της 
ημέρας συνεχίστηκε…
Αλήθεια, μήπως δεν θα μπορούσαμε να 
ζήσουμε χωρίς τα δίκτυα της κυριολεκτι-
κής αποβλάκωσης και παραπληροφόρη-
σης; Μήπως χωρίς αυτά η ζωή μας θα ήταν 
χειρότερη; 
Θεωρώ ότι εκτός από τους άμεσα ενδιαφε-
ρόμενους, που υποτίθεται ότι βγάζουν χρή-
ματα από αυτή την ιστορία, για εμάς τους 
παλιομοδίτικους το μπλάκ άουτ ήταν μάλ-
λον ένα ευχάριστο διάλλειμα στη ζωή μας. 
Ξαναχρησιμοποιήσαμε το τηλέφωνο με 
τον κλασικό τρόπο, ανοίξαμε την τηλεό-
ραση και το ραδιόφωνο να ενημερωθούμε 
σωστά και υπεύθυνα από επαγγελματίες 
δημοσιογράφους, πήραμε στα χέρια μας 
τα εγκαταλειμμένα βιβλία, διαβάσαμε με 
ιδιαίτερη προσοχή την «Hellas News» να 
μάθουμε τι συμβαίνει στη παροικία, να 
δούμε τις δραστηριότητες των οργανισμών 
μας και τις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις με 
τα αξιόλογα προϊόντα και υπηρεσίες που 

μας προσφέρουν.   
Κακά τα ψέματα, τα κοινωνικά δίκτυα δεν 
είναι ούτε κοινωνικά, ούτε ενημερωτικά. 
Δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την 
ορθόδοξη έννοια της δημοσιογραφίας και 
της εγκυρότητας. 
Το κακό παράγινε. Οι εθισμένοι στη χρήση, 
κυρίως του facebook, δεν κάνουν τίποτε 
άλλο από το να αναρτούν τον καθημερινό 
τους βίο και μέσα από την οθόνη των αχώ-
ριστων κινητών να δείχνουν ανά πάσα 
στιγμή που βρίσκονται, τι κάνουν, πως και 
που διασκεδάζουν, τι τρώνε, τι φοράνε…
Μια ενοχλητική ομάδα συγκεκριμένων ατό-
μων αναρτά συστηματικά, με σχολαστική 
συνέπεια και με κάθε τρόπο το πόσο καλο-
ζωιστές είναι εν συγκρίσει με όλους εμάς 
τους… δευτεροκλασάτους. 
Κάθε μορφή επικοινωνίας μετατρέπεται 
στα χέρια τους σ’ έναν επίγειο παράδεισο, 
ο οποίος γίνεται ένας μόνιμος πονοκέφαλος 
για τους ανυποψίαστους χρήστες - φίλους 
που πέφτουν διαρκώς πάνω σε βίντεο, 
φωτογραφίες σέλφις, γλυκανάλατα ποιή-
ματα με προσωπικές αφιερώσεις και άλλα 
τέτοια γλαφυρά μηνύματα λατρείας μεταξύ  
«φίλων»…
Διάβασα πρόσφατα μια έρευνα που δημο-
σιεύτηκε στο περιοδικό «Personality and 
Individual Differences», η οποία συμπεραί-
νει πως ίσως τελικά να πρέπει να συμπο-
νούμε αυτά τα άτομα παρά να εκνευριζό-
μαστε μαζί τους. Το αποτέλεσμα έδειξε 
πως κάποια συγκεκριμένα στάτους στο 
facebook συσχετίζονται με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των 
χρηστών. Σύμφωνα με το πόρισμα, όσοι 
ανεβάζουν συχνότερα ενημερώσεις για την 
ιδιωτική τους ζωή, είναι και οι πιο ανασφα-
λείς. 
Καλό θα ήταν πάντως, όσοι ασχολούνται 
συστηματικά με τα κοινωνικά δίκτυα, να 
προσέχουν τι μοιράζουν με τους υποτιθέ-
μενους «φίλους» τους, καθώς εκτός από το 
να τους εκνευρίζουν, αποκαλύπτουν πολλά 
περισσότερα για την πραγματική τους προ-
σωπικότητα από ότι νομίζουν… 
Εν κατακλείδι τολμώ να πω, μακάρι να έμε-
ναν «πεσμένα», να ξαναγυρίσουμε επιτέ-
λους στη φυσιολογική μας ζωή…

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

«Έπεσε» το facebook
Ο πλανήτης «πάγωσε»…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΈΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΈΛΛΙΔΗ

NA ZHΣΟΥΝ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ!!!
ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΤΥΧΗ & ΧΑΡΑ
Ο ΤΕΡΡΥ KOYTPOΣ 
& Η ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ 

STEPHANIE
ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

& ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥΣ



30 TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

8 Οκτωβρίου 2021
www.hellasnews-radio.comποντίκι



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 31TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
8 Οκτωβρίου 2021

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η  Πολιτική Της Lufthansa

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
της υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Κ
άθε ταξίδι στην Ελλάδα, αγαπητοί 
μου φίλοι, είναι ένα μακροβούτι 
στο βαθυγάλαζο πέλαγο του είναι 
σου. Μια διαδρομή εξαγνισμού. 

Μια προσωρινή επανένωση με την αναζω-
ογονητική σου ρίζα. Μια βιολογική ανάγκη 
τόσο απαραίτητη όσο και ο αέρας που ανα-
πνέουμε και διατηρούμαστε στην ζωή.  Έ-
να εμβάπτισμα στην καθαρτική κολυμβήθρα 
της μετανάστευσης. Ένα μεγάλο Γιατί; που η 
απάντηση είναι τόσο πολύπλοκη και αξεδιά-
λυτη όσο και η μακραίωνη ιστορία μας. Άλ-
λωστε ξενιτεμός  και μισεμός είναι η μοίρα 
της φυλής μας.    
Οι διακοπές στην Ελλάδα δεν είναι απλά δια-
κοπές, είναι ένα χάρμα ομορφιάς, νοσταλ-
γίας και απροσμέτρητης χαράς και λύπης. Σε 
πλημυρίζουν και σε λούζουν τα τόσο απλά 
και απαραίτητα αυτά, ανθρώπινα συναισθή-
ματα που σε ξανανιώνουν και σε αναζωογο-
νούν.  Το ταξίδι στην πατρίδα σου προσφέρει  

αξέχαστες ομορφιές. Αλησμόνητες περιπέ-
τειες. Σοκαριστηκές εκπλήξεις και απρόο-
πτα που σε καθηλώνουν, σε μαγεύουν και σε 
φέρνουν σε μία τέτοια κατάσταση που είσαι 
έτοιμος να κομματιάσεις το εισιτήριο επι-
στροφής και να επαναπατριστείς δίχως άλλο. 
Αν ήταν τόσο απλά και εύκολα είμαι σίγου-
ρος πως πάνω από το πενήντα τοις εκατό των 
ομογενών που επισκέπτονται την πατρίδα 
μας κάθε χρόνο θα ξαναρίζωναν στον τόπο 
τους και θα έριχναν μαύρη πέτρα στην θετή 
τους πατρίδα που όμως τους φέρθηκε και 
τους φέρνεται καλύτερα και από τους πραγ-
ματικούς τους γονείς.  Οι μαγευτικές ομορ-
φιές της πατρίδας μας δεν έχουν ταίρι!
Στο πρόσφατο ταξιδάκι μου στην Ελλάδα 
μας, αγαπητοί μου συμπατριώτες, πήγα στην 
Θεσσαλονίκη μέσω Φρανκφούρτης και το 
τέλος του ταξιδιού με επεφύλαξε μιας πρώ-
της τάξεως έκπληξη μεγατόνων. Κουδούνι-
σαν τα ωτίαμ (αυτιά)  και τα ματώπαμ (μάτια) 

εξέβαν (βγήκαν) από τις κόγχες τους. Ήταν 
κάτι  παραπάνω από μία απλή έκπληξη. Η 
εκφωνήτρια της Γερμανικής αεροπορικής 
εταιρείας άλλαξε το όνομα του αεροδρομίου 
της Θεσσαλονίκης μας που είναι ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑ και το αποκαλούσε “ καλωσήρθατε στο 
αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης” , το Μακεδονία 
το παρέλειψε ολωσδιόλου.
Στην πρώτη αναγγελία σκέφτηκα πως της 
ξέφυγε, όπως λέμε, “μπέρδεψε την γλώσσα 
της” συμβαίνουν και αυτά τα δαιμονισμένα 
του μικροφώνου. Έστησα λοιπόν αυτί και 
πρόσεξα και στις τέσσερις γλώσσες που χρη-
σιμοποίησε, Γερμανικά, Γαλλικά, Αγγλικά και 
Ελληνικά, για να ενημερώσει κάθε καρυδιάς 
καρύδι ότι φτάσαμε στο αεροδρόμιο Θεσσα-
λονίκη  και  όχι στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑ της Θεσσαλονίκης, όπως αποκαλείται το 
αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Μακεδο-
νίας μας. Ήμουν έτοιμος, ο ένας μου εαυτός, 
ο επαναστάτης,  να σηκώσει την σημαία της 
δικαιοσύνης, μ’ έπνιξε το δίκαιο, καημένη 
Ελλαδίτσα μου οι πάντες σε κατατρέχουν. 
Πώς να βρεις το δίκιο σου, αλλά ο έτερος 
μου εαυτός, ο φρόνιμος μου είπε να κάτσω 
στα αυγά μου και να μην χαλάσω τα καλωσο-
ρίσματα που ανέμεναν εναγωνίως. 
Τα ρουθούνια μου έβγαζαν καπνό, φίλοι 
συνέλληνες, ήμουν έτοιμος να διαμαρτυ-
ρηθώ προς όλες τις κατευθύνσεις και να το 
τραβήξω μέχρι τον Άρειο Πάγο όπως το λέει 
ο λαός μας. Αλλά το πρόγραμμα μου ήταν 
τόσο φορτωμένο που σκέφτηκα πως είναι 
φρονιμότερο να ασχοληθώ με το θέμα όταν 
πλέον επιστρέψω στην βάση μου. Και νάμαι 
ενώπιος ενωπίω. 
Καταγγέλλω λοιπόν από αυτήν εδώ την 
στήλη, την απαράδεχτη και προκλητική 
στάση της αεροπορικής εταιρείας Lufthansa 
που δεν σέβεται και δεν αποδέχεται το 
όνομα του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης 
και υιοθετεί ίσως λέω εγώ, την εξωτερική 
πολιτική της χώρας από όπου προέρχεται σε 
βάρος της Ελλάδος.
Είναι ανεπίτρεπτο και ανάρμοστο να αγνοεί 
και σκόπιμα να αλιώνει και προκλητικά να  
μην ανακοινώνει το όνομα του αεροδρομίου 
της Θεσσαλονίκης μας, που λέγεται ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑ, και να το βαπτίζει η ίδια όπως αυτή 
γουστάρει ή για να λέμε τα πράγματα με το 
όνομα τους, να ευθυγραμμίζεται με την Γερ-
μανική ανθελληνική πολιτική.
Στην επιστροφή μου στον Καναδά, ο ενδιά-
μεσος σταθμός ήταν η Ζυρίχη και όταν απο-
γειωθήκαμε από την Θεσσαλονίκη έδωσα 
ιδιαίτερη προσοχή στην εκφωνήτρια της 
Swiss Air που σε όλες τις γλώσσες που χρησι-
μοποίησε για τα καλωσορίσματα, τόνισε ότι 

μόλις αφήσαμε πίσω μας το αεροδρόμιο της 
Θεσσαλονίκης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ με προορισμό 
την Ζυρίχη. 
Για την Ελβετική SWISS το αεροδρόμιο της 
πόλης της Θεσσαλονίκης ονoμάζεται ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑ, Αλλά για την Γερμανική Lufthansa, 
απλά Θεσσαλονίκη. Το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ φαίνε-
ται  τους ενοχλεί και με κάθε τρόπο θέλουν 
να μας κάνουν να το ξεχάσουμε. Η πολιτική 
της πιπίλας σε όλη την ξετσιπωσιά της. Πιπι-
λίζοντας μια καραμέλα την εξαϋλώνεις έως 
ότου αφανιστεί πλήρως.  Αυτός είναι ο στό-
χος. Από εμάς εξαρτάται αν θα τους επιτρέ-
ψουμε να πιπιλίζουν αυτήν την καραμέλαή 
όχι. 
Απευθύνομαι στην Ελληνική μας πρεσβεία 
στην Οττάβα να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες και να ενημερώσει συγχρόνως το 
Υπουργείο Εξωτερικών της πατρίδας μας για 
το ατόπημα της  Lufthansa. 
Απευθύνομαι επίσης σε όλους τους υπευθύ-
νους της Κεντρικής περιφέρειας της Μακε-
δονίας  να έρθουν σε επαφή με την διοίκηση 
του αεροδρομίου, που ώ τί έκπληξη είναι η 
Γερμανική Fraport, και να απαιτήσουν από 
την Lufthansa να επανέλθει στην τάξη και να 
χρησιμοποιεί σωστά το όνομα του αεροδρο-
μίου της Θεσσαλονίκης που στην προμετω-
πίδα του αερολιμένος γράφεται φαρδιά πλα-
τιά ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
Όλοι εμείς περιμένουμε μια απάντηση 
και μια εξήγηση και από την διοίκηση του 
αερολιμένα της Θεσσαλονίκης και από την 
περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, μα 
πάνω απ’ όλα περιμένουμε μία συγνώμη 
από την Γερμανική αεροπορική εταιρεία την 
Lufthansa και την επαναφορά της στην τάξη 
και στην νομιμότητα.
Να προσφέρει τις υπηρεσίες της εκεί που 
ξέρει στις αερομεταφορές και να αφήσει την 
εξωτερική πολιτική να την ασκούν οι αρμό-
διοι.
Ο Ελληνισμός αναμένει.
Και επειδή Ζούμε σε πολύ χαλεπούς καιρούς, 
αγαπητοί μου φίλοι, δεν θα πάψω να το βρο-
ντοφωνάζω ότι αυτοί που μας κυβερνούν 
όχι μόνον έχουν αποδειχθεί ανίκανοι, αλλά 
έχουν γίνει πλέον και επικίνδυνοι. Γι’ αυτόν 
τον λόγο και πολλούς άλλους χρειαζόμαστε: 
Κατάργηση του κράτους των Αθηνών.Προ-
στασία της Ελληνικής μας Γλώσσας. Κατάρ-
γηση της κομματοκρατίας. Νέο Σύνταγμα. 
Κατάργηση της Πρωθυπουργικής κοινοβου-
λευτικής μοναρχίας. Πλήρης Διοικητική απο-
κέντρωση. Οι πολίτες να αποφασίζουμε για 
το μέλλον αυτού του τόπου και όχι οι εντολο-
δόχοι διεθνιστές που μας κυβερνούν.

Σίμος Λεπτοκαρίδης
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Με μεγάλη επιτυχία το 1ο Ετήσιο 
Golf Tournament της Παλλακωνικής 

Η 
Παλλακωνική Ομοσπονδία του Οντάριο πραγματοποίησε το πρώτο ετήσιο τουρ-
νουά γκολφ την Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021, στο Richmond Hill Golf Club. Η εκ-
δήλωση αυτή ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Σταύρου Μενεγάκη, που διετέλεσε 
ως αντιπρόεδρος του οργανισμού και μεγάλος υποστη ριχτής των προγραμμάτων 

και εκδηλώσεων των Λακώνων και των ελληνικών οργανισμών γενικότερα. Οι συμμετέχο-
νιες, χορηγοί και εθελοντές αγκάλιασαν και υποστήριξαν την προσπάθεια αυτή που έδω-
σε την ευκαιρία στους συμμετέχονιες να τιμήσουν και να θυμηθούν τον Σταύρο Μενεγάκη.
Το διοικητικό συμβούλιο θέλει να ευχαριστήσει όλους τους χορηγούς, συμμετέχονιες, εθε-
λοντές, την εταιρεία Catering by Nikos, και το Richmond Hill Golf Club, που συνέβαλαν στην 
επιτυχία του πρώτου γκολφ τουρνουά στη μνήμη του Σταύρου Μενεγάκη. Το διοικητικό 
συμβούλιο επιθυμεί να ενημερώσει όλους πως θα καθιερώσει το γκολφ τουρνουά ως ετή-
σια εκδήλωση.
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Ομοσπονδίας Οντάριο στη μνήμη 
του Σταύρου Μενεγάκη
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του 
υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις 

της Hellas News

Η γέφυρα ουρανού - γής

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ένα ξεκαθάρισμα, γιατί 
o κίνδυνος πάντα καιροφυλακτεί. 
Νομίζουν μερικοί, πς ή σωτηρία και 
η λύτρωσι πετυχαίνεται μονάχα με 

τις ανθρώπινες δυνάμεις. Υποκλέ-πτονται να 
πιστεύουν, πώς αρκούν μερικές πνευματικές 
ασκήσεις και κάποια μικρή ή μεγάλη εσωτερική 
ζωή, για να πετύχουν τη λύτρωσι ή μάλλον το 
αυτολύτρωσι.
«Έτσι κάνουν το μεγάλο λάθος να θεωρούν τη 
μυστική ζωή της ψυχής σαν το πάν στήν πνευ-
ματική τους πορεία. Γι’ αυτό και δεν διστά-
ζουν να λένε, πώς δέν έχει καμμιά σημασία το 
δόγμα. Το σημαντικό είναι να έχουμε εσωτε-
ρική ζωή και να εφαρμόζουμε την αγάπη. Νά μή 
βλέπουμε κανένα. 
“Όσο κι αν εκ πρώτης όψεως φαίνεται όχι του-
λάχιστον απορριψιμη μια τέτοια άποψη, όμως 
δεν παύει να εγκυμονει σοβαρούς κινδύνους. 
“Ενα δείγμα αυτής της λαθεμένης τοποθετή-
σεως είναι η στροφή ώρισμένων στίς άνατο-
λικές θρησκεΐες και τη λεγόμενη ανατολική 
πνευματικότητα. Τα ασπροσανατόλιστα καρα-
βάνια των νέων του δυτικού κόσμου στρέφο-
νται στην Ανατολή, για να αναζητήσουν εκεί, 
στην εσωτερική ζωή, τη λύτρωσι. Και αντί για 
τη λύτρωσι βρίσκουν νέα τυραννικά δεσμά. Οι 
μηχανοποιημένες ασκήσεις, τους προσφέρουν 
μια Ψευδαίσθηση απαλλαγής, που δεν διαρκεί 
για πολύ. 
Και όλα αυτά γιατί λησμονείται η μεγάλη αλή-
θεια και από ανθρώπους καλής θελήσεως , 
Και ή αλήθεια αυτή μας λέει, ότι άλλο είναι 
το μυστήριο της σωτηρίας, που κατεργάζεται 
ο Χριστός και άλλο η μυστική, η εσωτερική 
ζωή. Η σωτηρία προσφέρεται από το Χριστό και 
μόνο από Αυτόν και όχι από τις ασκήσεις και τα 
ανθρώπινα κατορθώματα. 
Τη σωτηρία δηλαδή δεν την προσφέρουμε 
εμείς στον εαυτό μας. Δεν είναι δική μας κατά-
κτησι,
Είναι δωρεά της χάριτος του Θεού. Αυτό ακρι-
βώς, που επανειλημμένα τονίζει ο απόστολος 
Παύλος: «Πάντες ήμαρτον και υστερούνται της 
δόξης το Θεού», δικαιούμενοι δωρεάν τη αυτού 
χάριτι...» (Ρωμ. γ’ 23-24). “Ολοι οι άνθρωποι 
είναι αμαρτωλοί και έχουν ανάγκη από το Θεό. 
Και ο Θεός προσφέρει τη σωτηρία δωρεάν διά 
της θυσίας του Yιου του, του Σωτήρα Χριστού. 
Φυσικά ό πνευματικός αγώνας και τα έργα της 
αγάπης δημιουργούν τις κατάλληλες προϋπο-
θέσεις για την αποδοχή της σωτηρίας. Η χάρις 
το Θεού πρωτη συντελεί στην ανάπτυξη πνευ-
ματικής ζωής. Σ ένα έδαφος καλλιεργημένο ή 
καρποφορία είναι μεγάλη. Ο σπόρος της χάρι-
τος, ο λόγιος του Θεού δεν απορρίπτεται, δεν 
καταπατείται, δεν γίνεται βορά στα πετεινά 
του ουρανού. Αποδίδει καρπό «έκατονταπλα-

σίονα».
«Ομως κι εδώ μπορούμε να δούμε το μεγαλείο 
του Χριστιανισμού: Η σωτηρία προσφέρεται 
όχι σε μια μικρή ελίτ ασκητών ή πνευματικά 
καλλιεργημένων ανθρώπων. Προσφέρεται 
σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Αυτή 
είναι μια ουσιαστική διαφορά, που χωρίζει το 
Χριστιανισμό από τις άλλες θρησκείες και 
μάλιστα από το Βουδισμό. Oι βουδιστές, όπως 
και τόσοι άλλοι, πιστεύουν πώς η σωτηρία προ-
σφέρεται μονάχα στους λίγους, στους μυστικι-
στές. Μονάχα αυτοί είναι οι σωσμένοι. Oι άλλοι 
αποκλείονται από τη σωτηρία.
Δεv γίνεται κάτι τέτοιο μέ το Χριστιανισμό, ‘Ο 
Χριστός κάλεσε όλους στη σωτηρία, «Δεύτε 
πρός με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμέ-
νοι κάγώ αναπαύσω υμάς» διακήρυξε. Σώζο-
νται όλοι εκείνοι, που δέχονται την αγάπη 
του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι’ 
αυτό ακριδως o Χριστός ήλθε στη γη και έγινε 
άνθρωπος, για να σώση όλους τους ανθρώπους. 
Εδώ βρίσκεται η ουσία του λυτρωτικού μηνύ-
ματος του Χριστιανισμού. Αλλά και η υπεροχή 
του από όλες τις άλλες θρησκείες, “Η πίστι στό 
Θεό είναι φαινόμενο γενικό, γι’ αυτό και όλοι 
οι άνθρωποι είναι καλεσμένοι στη σωτηρία. 
Δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο μερικών 
Χριστιανών. H ουσία της θρησκείας βρίσκεται 
στην ψηλαφητή αναζήτηση του Θεού από τον 
άνθρωπο. Η αναζήτησι όμως αυτή, μονάχα με 
τις ανθρώπινες δυνάμεις, μένει αδιάκοπα στο 
στάδιο της ψηλαφήσεως, της αναζητήσεως. 
Δεν καταλήγει πουθενά, Ακρίδες γιατί η από-
στασι, που χωρίζει το Θεό από τον άνθρωπο 
είναι άβυσσος αγεφύρωτη. Αδύνατο o άνθρω-
πος μόνος του να φθάση στο Θεό. 
«Θεόν ουδείς εώρακε πώποτε. Ο μονογενής 
Υιός του Θεού εκείνος εξηγήσατο». Την άβυσσο, 
που χώριζε τοv άνθρωπο από το Θεό, μονάχα ο 
Θεός μπορούσε να την καλύψη. Και την κάλυψε 
με την ενανθρώπησι του Χριστού. Δεν ανα-
ζητούσε μονάχα ο άνθρωπος το Θεό. Αναζη-
τούσε και o Θεός το πλάσμα των χειρών του, 
τον άνθρωπο. Και αυτό, που ο άνθρωπος δεν 
μπορούσε να φθάση, του το πρόσφερε ο Θεός. 
Πλησίασε ο Θεός τον άνθρωπο, για να μπο-
ρέση ο άνθρωπος να πλησιάση το Θεό, «Εκλινε 
ούρανούς και κατέβη» ο Θεός, για να ανεβάση 
τον άνθρωπο κοντά του. Ο Χριστός  έγινε η 
γέφυρα, που κάλυψε την άβυσσο ανάμεσα στον 
άνθρωπο και το Θεό. 
H αναζήτηση, λοιπόν , του Θεού , χωρίς την 
άποκάλυψι του Χριστού, αποτελεί ματαιοπο-
νία. Ο άνθρωπος θα χάνεται στους σκοτεινούς 
λαβυρίνθους τής άγνοιας, που δεν βγάζουν 
πουθενά. Μονάχα διά του Χριστού, που είναι «η 
οδός, η αλήθεια και η ζωή» μπορούμε να γνωρί-
σουμε και να ζήσουμε το Θεό.
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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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Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙ
ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τ
ην 1η Οκτωβρίου 2021, το CN Tower φωτίστηκε με 
τα χρώματα της κυπριακής σημαίας για να τιμήσει 
την ανεξαρτησία της Κύπρου. Το «παρών» μεταξύ 
άλλων έδωσαν κα Χριστίνα Αμυγδαλίδης, Πρόε-

δρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας του Καναδά ο  κ. Άρης 
Μπαμπικιάν, MPP Scarborough-Agincourt, ο οποίος εξέ-
φρασε τους εγκάρδιους προσωπικούς του χαιρετισμούς 
και παρουσίασε συγχαρητήρια για λογαριασμό του πρω-

θυπουργού του Οντάριο, Νταγκ Φορντ.  
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νίκος Μαντάς, παρουσίασε 
συγχαρητήρια σχόλια από τον Δήμαρχο του Τορόντο, John 
Tory, και απηύθυνε τους προσωπικούς του χαιρετισμούς. 
Επίσης, ο  κ. Δημήτρης Σούδας, Επίτιμος Πρόξενος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στο Τορόντο, παρουσίασε με την 
σειρά του τους χαιρετισμούς του Ύπατου Αρμοστή κ. Βασί-
λειου Φιλίππου.  Επιπλέον, μεταξύ των παρευρισκόμενων 

ήταν ο κ. Ανδρέας Κυπριανού, Πρόεδρος της NEPOMAK 
Καναδά, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας του Καναδά και της NEPOMAK 
Canada. 
Η κα Έφη Σωτηρόπουλος  τραγούδησε τους Εθνικούς 
ύμνους.
Ζήτω η 61η επέτειος της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας! Ζήτω η Κύπρος μας και Ζήτω ο Καναδάς!
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«Mια αμυγδαλιά θα φέρει την άνοιξη…»
ΈΥΑ ΠΈΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΝΟΥ 

ΣΥΝΈΧΈΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΈΝΗ ΈΚΔΟΣΗ

Έτσι κι έγινε. Σε χρόνο αστραπή, ο Ενωμοτάρ-
χης έφτιαξε την πρώτη ομάδα κι αυτοί κατευ-
θύνονταν προς την άλλη πλευρά του νησιού. 
Σκυλιά πήγαιναν μπροστά. Κάποιοι χωρικοί ακο-
λουθούσαν κι αυτοί, απορημένοι. Το απόγευμα 
όλο το χωριό ήταν επί ποδός, και όλοι έκαναν την 
ίδια ερώτηση: «Πού πήγαν τα στάχυα μου, πού 
είναι το καλαμπόκι μου, μα πού είναι οι ντομάτες 
μου;» Καμιά απάντηση.
Άρχισαν όλοι να ψάχνουν πυρετωδώς, πήραν 
τα τρακτέρ και άλλοι τα αυτοκίνητα. Άλλοι με τα 
φορτηγά και άλλοι πεζοί, έψαξαν όλο το νησί. 
σπιθαμή προς σπιθαμή. Δυο μέρες πέρασαν και 
κανένα ίχνος από τα δέντρα ή τα λουλούδια.
Εν τω μεταξύ, ο Μεγιστάνας είχε γίνει ανυπό-
φορος. Όταν είδε τους αστυνομικούς να εγκα-
ταλείπουν το πόστο τους, άρχισε να φωνάζει 
και να διαμαρτύρεται για τα θησαυροφυλάκιά 
του και την ασφάλειά τους. Παραπονιόταν ότι 
πλέον αποτελεί «τροφή» για κλέφτες και ορκι-
ζόταν σε θεούς και δαίμονες ότι θα μηνύσει όλες 
τις άρχουσες τάξεις, για την ανευθυνότητα και 
αγνωμοσύνη που έδειξαν απέναντί του.
Η απάντηση του Δημάρχου ήταν καθοριστική: 
«Μωρέ δεν πάει να κουρευτεί. Εδώ έχουμε 
σοβαρά προβλήματα. Μπορεί να μας φέρει 
πίσω τα δέντρα, τα μυρωδάτα λουλούδια, τις 
ντοματούλες μας, με τα έντεκα θησαυροφυλά-
κιά του;»
Στη μικρή νησίδα που είχαν καταφύγει τα λου-
λούδια και τα δέντρα, οι μέρες κυλούσαν ειρη-
νικά και όμορφα. Τα πεύκα τεντωνόντουσαν για 
να νιώσουν βαθιά τη ζέστα του ήλιου, οι τουλί-
πες και οι βιολέτες απολάμβαναν τον ίσκιο τους. 
Όλα είχαν ριζώσει κι έδειχναν ευτυχισμένα. Το 
γέρικο έλατο αγνάντευε το νησί και άκουγε και 
τα νέα από τα σπουργίτια:
«Έχουν τρελαθεί οι κάτοικοι από τότε που 
φύγατε. Κάνουν συνέχεια βόλτες στο Μεγάλο 
Λιβάδι και στο δάσος. Βγάζουν κάτι μεγάλες 
κορδέλες και μετρούν και ξαναμετρούν τις λακ-
κούβες και τη γύρω
περιοχή. Ψάχνουν για αποτυπώματα», τιτίβισαν 
τα σπουργίτια και πέταξαν…
«Ψάχνουν για αποτυπώματα; Χαχαχαχα, είναι 
τρελοί οι άνθρωποι» είπε το γέρικο έλατο. Και 
πρόσθεσε, «πρώτα κάνουν πόλεμο και μετά 
ψάχνουν για αποτυπώματα, πού βρίσκουν το 
χρόνο;». Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν 
κάπως κωμικοτραγικός μεταξύ του σπουργιτιού 
και του γέρικου έλατου. Το σπουργίτι τον διαβε-
βαίωσε με τη γλυκιά φωνή του, ότι ποτέ δεν είχε 

ξεσπάσει πόλεμος στο νησί, ούτε και πουθενά 
αλλού στη γύρω περιοχή, γιατί πουλί ήταν και τα 
πουλιά τα ξέρουν όλα, μια και πετούν από άκρη 
σε άκρη. Το σπουργίτι διηγήθηκε ακόμη για τον 
ερχομό του Μεγιστάνα και ότι μάλλον αυτός είχε 
τρελάνει τους νησιώτες κι έτρεχαν όλοι πανικό-
βλητοι. Αυτός μάλιστα είχε φέρει μεγάλη ανα-
στάτωση. Ήταν ένας ξένος που έφτασε στο νησί 
με κάτι πελώρια μεταλλικά κουτιά και από τότε 
όλα άλλαξαν στο νησί. Πολλές φορές, το ίδιο 
το σπουργίτι είχε ακούσει τον γεωπόνο και τον 
Δήμαρχο να τσακώνονται γι’ αυτόν και τα τερά-
στια μεταλλικά κουτιά του. Ότι πράγματι είχαν 
διαλύσει όλο το πάρκο με τις αμυγδαλιές και τις 
ξερίζωσαν μία-μία με κάτι τεράστια μηχανήματα 
με δόντια. Αλλά για πόλεμο, το σπουργίτι δεν 
είχε ακούσει τίποτα.
«Μα είναι δυνατόν να έκανε τόσο λάθος η αμυ-
γδαλιά; Αυτή μυρίζεται την άνοιξη από χιλιόμε-
τρα!» δήλωσε το γέρικο έλατο. 
«Δεν ξέρω για την άνοιξη, φίλε μου. Πάντως 
πόλεμος δεν έγινε. Ίσως η αμυγδαλιά να κλο-
νίστηκε, τόση οικογένεια έχασε σε λίγες ώρες. 
Πάντως καλά κάνατε. Μακριά από τους ανθρώ-
πους είναι πολύ
καλύτερα», τιτίβισε το σπουργιτάκι και πέταξε 
προς τη φωλιά του.
Το γέρικο έλατο έξυσε τον κορμό του, τίναξε τα 
φύλλα του. Ήταν κάπως σκεφτικό. Ακόμη κι αν 
έκανε λάθος η αμυγδαλιά και φύγαμε άρον άρον 
από τα σπίτια μας, πρέπει να βρεθεί τρόπος να 
επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους, δεν θα 
μπορέσουμε να μείνουμε για πολύ σ’ αυτή τη 
βραχονησίδα, αλλά είναι και ευκαιρία για να 
τους δηλώσουμε τα αιτήματά μας», σκέφτηκε το 
γέρικο έλατο.
«Εεεεε, κυρ-Έλατο, μιλάς μόνος σου ή στον 
άνεμο;», τον διέκοψε ένας κέδρος που περνούσε 
από εκεί. «Σκέφτομαι» του απάντησε το γέρικο 
έλατο.
«Τι σκέφτεσαι;», τον ρώτησε ο κέδρος. 
«Σκέφτομαι την επιστροφή μας στο νησί και πρέ-
πει να είναι θριαμβευτική», είπε ξανά το γέρικο 
έλατο. Και άρχισε να διηγείται όσα του είπε το 
σπουργίτι, ότι δεν έγινε πόλεμος, ότι ένας ξένος 
με κάτι παράξενα μεταλλικά κουτιά ήρθε στο 
νησί και αναστάτωσε όλους τους κατοίκους. 
Αυτός ήταν η αιτία για το χαμό της οικογένειας 
της αμυγδαλιάς και αυτά του είπε το σπουργίτι. 
Βρίσκεται ακόμη στο νησί
και έχει παράλογες απαιτήσεις. «Αυτό πρέπει να 
σταματήσει, για να μπορέσουμε κι εμείς να πάμε 
στα σπίτια μας» δήλωσε αποφασιστικά το
γέρικο έλατο και απομακρύνθηκε, φωνάζοντας 

στον κέδρο, «το βράδυ να βρεθούμε όλοι στην 
παραλία, να μη λείψει κανείς!».
Έτσι κι έγινε. Το βράδυ συγκεντρώθηκαν πάλι 
όλα τα δέντρα, τα λουλούδια και τα ζαρζαβατικά, 
και ρίζωσαν το ένα δίπλα στο άλλο. Το γέρικο 
έλατο άρχισε να τους διηγείται με το νι και με το 
σίγμα όλη την ιστορία που του είπε το σπουρ-
γίτι, και τέλος τους εξήγησε ότι η κακομοίρα η 
αμυγδαλιά έπαθε νευρικό κλονισμό και βλέπο-
ντας την κατάσταση της οικογένειάς της νόμιζε 
ότι γινόταν πόλεμος. Όμως ο υπεύθυνος για 
όλη αυτή την κατάσταση είναι ένας πλούσιος 
άντρας, ο Μεγιστάνας, που πήρε το μεγάλο 
πάρκο, όπου βρίσκονταν οι αμυγδαλιές, για να 
φυτέψει τα έντεκα τεράστια κουτιά του. «Και 
τι λουλούδια θα βγάλουν αυτά τα κουτιά; Πιο 
όμορφα από εμάς;» είπαν οι τουλίπες. «Πιο 
μυγωδάτα από εμάς;» είπαν οι βιολέτες.
«Δεν ξέρω τι λουλούδια ή τι καρποί θα βγουν 
από αυτά τα κουτιά» είπε το γέρικο έλατο. 
«Εμείς πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στα 
σπίτια μας, για να γίνει όμως αυτό πρέπει να 
θέσουμε όρους!» 
«Όγους; Τι είναι αυτοί οι Όγοι;» ρωτούσαν 
συνέχεια οι βιολέτες.
«Είναι… Είναι... Όταν βρέχει, οι ρίζες σας 
πίνουν νερό και έτσι στέλνετε σε όλον τον 
κορμό σας βιταμίνες και τα λουλούδια και τα 
φύλλα σας μεγαλώνουν» είπε το γέρικο έλατο. 
«Αυτό είναι ό όρος: Υπάρχουν τα σύννεφα και 
ξαφνικά από άσπρα γίνονται γκρι και αρχίζει 
και βρέχει… Αααααααα, χημεία και φυσική… 
αλλά δεν έχω το χρόνο να σας τα εξηγώ τώρα.» 
«Αααααααααααααααααααα, μάλιστα, κατάλα-
βες;» είπε το κυκλάμινο στο ζουμπούλι.
«Όχι πολλά! Αλλά αυτό είναι το γέρικο έλατο. 

Είναι σοφό δέντρο τα ξέρει όλα», είπαν μεταξύ 
τους και τα γαρύφαλλα που βρίσκονταν στην 
πίσω σειρά.
«Λοιπόν, λίγη ησυχία. Πρέπει να βάλουμε 
όρους για την επιστροφή μας. Για να γίνουμε 
κατανοητοί, θα τα χαράξουμε σε ένα φλοιό ή 
στα μεγάλα φύλλα του πλάτανου. Ποιος όμως 
θα τα πάει στους ανθρώπους;». Το γέρικο έλατο 
τίναξε τα κλαδιά του, ίσιωσε τον κορμό του. Και 
είπε: «Η αμυγδαλιά!».
«Ναι, ναι, η αμυγδαλιά. Αυτή μας έμπλεξε» 
είπαν όλα με μια φωνή τα λουλούδια και τα ζαρ-
ζαβατικά, τα λαχανικά και τα γαϊδουράγκαθα.
«Ας είναι λοιπόν, θα πάει η αμυγδαλιά να δώσει 
τους όρους μας στους ανθρώπους» είπε το 
γέρικο έλατο. Πήρε ένα φύλλο από ένα μεγάλο
πλάτανο και με τις πευκοβελόνες χάραξε 
κάποια σύμβολα πάνω στο πράσινο φύλλο κι 
ύστερα το έδωσε στην αμυγδαλιά.
«Μα ποιος θα τα καταλάβει αυτά τα σύμβολα;» 
διαμαρτυρήθηκαν οι μαργαρίτες και οι ανε-
μώνες. «Ο γεωπόνος, αυτός θα τα καταλάβει», 
δήλωσε το γέρικο έλατο.
Τύλιξε το πράσινο μεγάλο φύλλο του πλάτα-
νου, το κρέμασε σε μια αλυσίδα από πευκοβε-
λόνες και το τοποθέτησε σ’ ένα πολύ χαμηλό 
κλαδί της αμυγδαλιάς. «Είσαι έτοιμη τώρα, 
μικρή μου. Πήγαινε και φέρε πίσω την άνοιξη σ’ 
εμάς και τους ανθρώπους». Το γέρικο έλατο την 
αγκάλιασε με τον κορμό και τα κλαδιά του. Και 
η μικρή αμυγδαλιά έφυγε κρατώντας στο μικρό 
κλαδί της εκτός από τους όρους των φίλων της, 
των δέντρων, και το μέλλον των κατοίκων του 
νησιού και μέσα της ήλπιζε ότι θα έφερνε πίσω 
την άνοιξη για πάντα .
ΤΕΛΟΣ

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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ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
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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
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ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΙΤΙ

ΣΤΗΝ ΣΥΚΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

60 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
1 ΜΕΓΑΛΟ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΛΟΝΙ

ΚΟΥΖΙΝΑ
ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟ

ΜΕ ΙΔΙΩΚΤΗΤΟ 
ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΣΤΟ ΠΕΛΩΡΙΟ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
416-895-9372

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

01130 6947300677
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Τ
ο Ον τάριο αναφέρε ι 587 νέα 
κρούσματα COVID-19 και έξι α-
κόμη θανάτους την Πέμπτη, κα-
θώς ο κυλιόμενος μέσος όρος 

των επτά ημερών συνεχίζει να μειώνε-
ται.
Μεταξύ των τελευταίων περιπτώσεων, 
349 άτομα δεν είναι εμβολιασμένα, 27 
είναι μερικώς εμβολιασμένα, 164 είναι 
πλήρως εμβολιασμένα και 47 έ χουν 
άγνωστη κατάσταση εμβολιασμού.
Οι επαρχιακοί υπάλληλοι υγείας κατέ-

γραψαν 429 κρούσματα την Τε τάρτη, 
511 την Τρίτη και 580 τη Δευτέρα. 
Όλοι  οι  θάνατοι  που αναφέρθηκαν 
σήμερα συνέβησαν τον τελευταίο μήνα, 
σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας.
Το Τορόντο ανέφερε 119 νέες μολύν-
σεις σήμερα, ενώ 55 καταγράφηκαν 
σ την περιοχή Peel, 42 σ την περιοχή 
του York, 28 σ το Durham και 14 σ το 
Halton.
Παράλληλα, 32 κρούσματα αναφέρθη-
καν στην Οτάβα και 23 στο Χάμιλτον.

587 κρούσματα και 6 νέοι θάνατοι στο 
Οντάριο την Πέμπτη

Τ
α στοιχεία της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης δείχνουν ότι η μέ-
ση εθνική λιανική τιμή για την 
κανονική βενζίνη στον Καναδά 

έφτασε τα 1,45 δολάρια το λίτρο αυτήν 
την εβδομάδα.
Η συμβουλευτική εταιρεία τιμών καυ-
σίμων Kalibrate, η οποία έχει στοιχεία 
μέχρι το 2007, λέει ότι αυτές οι τιμές 
είναι ρεκόρ.
Σε  ορισμέ νε ς  αγορέ ς  σημε ιώθη -
καν διψήφιε ς αυξήσε ις τ ιμών από 
εβδομάδα σε εβδομάδα. Οι οδη-
γοί σ τ ις πόλεις Μπράν τον και Γου-

ίν ιπε γκ της Μαν ιτόμπα ε ίδαν την 
τ ιμή σ την αν τ λία να ανεβαίνει κατά 
περισσότερο από 11 λεπτά το λίτρο 
μ ό ν ο  τ ην  τ ε λ ε υ τ α ία  ε β δ ο μ ά δ α. 
Συνολικά, οι καναδικέ ς τ ιμέ ς καυ-
σ ίμων ε ίναι πάνω από 40 λεπτά το 
λίτρο υψηλότερες από ό, τ ι πέρυσι. 
Οι τ ιμές του αργού πετρελαίου βρί-
σκονται σε υψηλά επτά ετών, ο οποίος 
είναι ο κύριος παράγοντας πίσω από το 
υψηλότερο κόστος βενζίνης. Οι υψη-
λότεροι φόροι άνθρακα αντικατοπτρί-
ζονται επίσης στις τιμές λιανικής βεν-
ζίνης.

Ρεκόρ στις τιμές βενζίνης εν όψει του 
Σαββατοκύριακου του Thanksgiving

Ο
ι υπάλληλοι του Δήμου Τορόντο έ-
χουν λιγότερο από ένα μήνα για να 
εμβολιαστούν πλήρως έναντι του 
COVID-19, διαφορετικά θα ανα-

σταλούν χωρίς αμοιβή και τελικά θα απολυ-
θούν εάν δεν συμμορφωθούν με την υποχρε-
ωτική πολιτική εμβολιασμού της πόλης.
Η πόλη δημοσίευσε μια ενημέρωση για την 
πολιτική της την Τετάρτη και είπε ότι το προ-
σωπικό θα πρέπει να δείξει αποδείξεις ότι 
έχει εμβολιαστεί πλήρως μέχρι την 1η Νοεμ-
βρίου, προκειμένου να αποφευχθεί η ανα-
στολή.
Κατά τη διάρκεια της αναστολής, το προσω-
πικό μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του 
εάν προσκομίσει απόδειξη ότι έχει λάβει δύο 
δόσεις εμβολίου COVID-19.
Ωστόσο, εάν αποτύχουν να εμβολιαστούν 
πλήρως μετά την απλήρωτη αναστολή, στις 
13 Δεκεμβρίου, η εργασία τους θα τερματι-
στεί επειδή δεν τηρούν την πολιτική εμβολια-
σμού της πόλης.
«Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια είναι ο καλύτε-
ρος τρόπος για να προστα-
τεύσουμε τον εαυτό μας και 
την κοινότητά μας από τη 
συνεχιζόμενη απειλή του 
COVID-19. Ανυπομονώ να 
συνεργαστεί περισσότερο 
προσωπικό με τους συνα-
δέλφους τους για να εμβολιαστούν πλήρως 
τις επόμενες εβδομάδες, έτσι ώστε όλοι οι 
χώροι εργασίας μας να είναι όσο το δυνατόν 
ασφαλέστεροι κατά τη διάρκεια του τέταρ-
του κύματος και να ανοίξει ξανά η πόλη μας 
», δήλωσε ο δήμαρχος John Tory σε δελτίο 
τύπου.

Οι εργαζόμενοι που δεν μπορούν να λάβουν 
εμβόλιο COVID-19 λόγω ιατρικών εξαιρέ-
σεων ή άλλων εγκεκριμένων εξαιρέσεων θα 
δικαιούνται την παραμονή στις θέσεις τους.
Η πόλη δήλωσε ότι θα συνεχίσει την εστίασή 
της στην εκπαίδευση του προσωπικού για τα 
οφέλη του εμβολιασμού και θα συνεχίσει να 
προσφέρει διαδικτυακές ενότητες εκπαίδευ-
σης, μαζί με νέες στοχευμένες εκπαιδευτικές 
συνεδρίες και κλινικές εμβολιασμού σε επι-
λεγμένους χώρους εργασίας με χαμηλότερα 

ποσοστά εμβολιασμού.
Για να επιτραπεί στο προσωπικό να επωφε-
ληθεί από αυτούς τους πόρους, το προσω-
πικό που λαμβάνει την πρώτη του δόση 
και παρέχει απόδειξη έως τις 15 Οκτω-
βρίου θα έχει προθεσμία έως τις 15 Νοεμ-
βρίου για να πάρει τη δεύτερη δόση.
Το Τορόντο κυκλοφόρησε την πολιτική 

εμβολιασμού στα τέλη Αυγούστου για 
να βοηθήσει στη μείωση της εξάπλωσης 
του κορονοϊού. Το προσωπικό της πόλης 
έπρεπε να αποκαλύψει την κατάσταση 
εμβολιασμού τους έως τις 17 Σεπτεμβρίου 

και να εμβολιαστεί μερικώς έως τις 
30 Σεπτεμβρίου.
Μέχρι στιγμής το 95 τοις εκατό του 
ενεργού προσωπικού της πόλης 
υπέβαλε το έντυπο αποκάλυ-

ψης εμβολιασμού. Το 89 τοις 
εκατό, ή 26.138 μέλη, των εργαζομένων στο 
Τορόντο που αποκάλυψαν την κατάσταση του 
εμβολιασμού τους είναι πλήρως εμβολιασμέ-
νοι, το πέντε τοις εκατό είναι μερικώς εμβολι-
ασμένο και το δύο τοις εκατό επέλεξαν να μην 
αποκαλύψουν την κατάσταση εμβολιασμού 
τους.

Οι εργαζόμενοι στo Δήμο του Τορόντο 
αντιμετωπίζουν 6 εβδομάδες απλήρωτη 
αναστολής και  τερματισμό σύμβασης  εάν 
δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά του 
COVID-19
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LIFE

Τάρα Γκινς: Η σέξι 
ποδηλάτισσα που χάνει 
δουλειές λόγω… Playboy

Η «καυτή» αθλήτρια 
από το Βέλγιο δε 
μετανιώνει για την 
αποκαλυπτική 
φωτογράφιση της στο 
ανδρικό περιοδικό, 
παρότι στάθηκε 
αφορμή για να 
μην προχωρήσει η 
πρόσληψη της σε μία 
δουλειά.

Η σέξι ποδηλάτισσα, 
Τάρα Γκινς, 
αποκάλυψε πως 
είχε συμφωνήσει 
προφορικά να 
αναλάβει καθήκοντα 
αθλητικής 
διευθύντριας σε ένα 
τοπικό ποδηλατικό 
κλαμπ ανδρών, 
ωστόσο όταν κάποιοι 
ανακάλυψαν 
πως η είχε κάνει 
αισθησιακές 
φωτογραφήσεις στο 
Playboy, απέτρεψαν 
την πρόσληψη της.
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Ο 
Γιώργος Α-
σ η μ α κ ό -
πουλος ερ-
γάζεται έ-

χοντας μαζί του την κα-
λύτερη παρέα, προκει-
μένου να περνάνε ευ-
χάριστα οι ώρες.

Ο Γιώργος Ασημακό-
πουλος που άφησε 
το σ τ ίγμα του σ το 
Survivor, μετά το ριά-
λιτ ι επιβίωσης του 
ΣΚΑΙ έχει πέσει με τα 
μούτρα στη… δου-
λειά.

Συγκεκριμένα, δια-
τηρεί 14 μαγαζιά με 
ρούχα, τα οποία παρα-
μέλησε τους τελευ-
ταίους μήνες λόγο της 
διαμονής του σ τον 
Άγιο Δομίνικο, προ-
σπαθών τας πλέον 
να αναπληρώσει τον 
χαμένο χρόνο.

Οι κολασμένες πόζες 

της Εριέττας στο 

Instagram
Μία από τις… πρωταγωνί-
στριες του The Bachelor ήταν η 
Εριέττα, η οποία με τον έντονο 
χαρακτήρα της διεκδίκησε 
μέχρις εσχάτων την καρδιά του 
Παναγιώτη.

Ωστόσο, η «καυτή» Εριέττα δεν 
σταμάτησε τη… δράση της στο 
The Bachelor. Μόλις βγήκε από 
το ριάλιτι αγάπης ξεκίνησε να 
«βομβαρδίζει» το Instagram 
με άκρως αποκαλυπτ ικέ ς 
φωτογραφίες.

Θετικός στον κορωνοϊό 
και ο Μαρίνος Κόνσολος

Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπο-
μπή «Super Κατερίνα» και ανα-
φέρθηκε τόσο στην δική του 
περιπέτεια με την υγεία του, 
αλλά και στην τραγουδίστρια, 
η οποία νοσηλεύεται στο νοσο-
κομείο. «Από τα δεδομένα της 
εβδομάδας, πρώτα νόσησε η 
κυρία Δήμου και ήταν αναπό-
φευκτο να κολλήσω κι εγώ. Δεν 
έχει όμως, σημασία. Με την 
κυρία Δήμου είμαστε σε καθη-
μερινή επικοινωνία, μιλάμε 
δύο ή τρεις φορές την ημέρα», 
δήλωσε αρχικά ο ηθοποιός.

Σε μια νέα πρόσθηκη ενόψει 
του πρωταθλήματος μπάσκετ 
γυναικών προέβη η Ελευθερία 
Μοσχάτου, συγκεντρώνοντας 
πάνω της τα βλέμματα.

Ο λόγος για την Μάντι Τόρεσιν, η 
οποία αποχαιρέτησε την Κύπρο 
και την ΕΝΑΔ προκειμένου να 
μετακομίσει στην Ελλάδα. Αν 
μη τι άλλο πρόκειται για μια 
«καυτή» παρουσία, η οποία θα 
κοσμεί τα ελληνικά γήπεδα.

Γιώργος Ασημακόπουλος: 
Εργασία και χαρά με την πιο 
όμορφη ύπαρξη

Η Καρολίνα Καλύβα μπαίνει 
και αναστατώνει

Έβαλε «φωτιά» με το 
νέο μεταγραφικό της 
χτύπημα η Ελευθερία 
Μοσχάτου

Η 
Μπρίτνεϊ Σπίαρς στάθηκε αφορμή για 
να αναφερθεί η Ιωάννα Μαλέσκου 
στον εκλεκτό της καρδιάς της.
Η Αμερικανίδα, ποπ τραγουδίστρια 

πραγματοποιεί γκάλοπ, ρωτώντας τους followers 
της σε ποια χώρα να παντρευτεί και η Ιωάννα 
Μαλέσκου αποκάλυψε στους συνεργάτες της πως 
ο γάμος αποτελεί και δική της επιθυμία.
«Εγώ θέλω πολύ να παντρευτώ. Νόμιζα ότι θα 
με ρωτούσατε ποιος θέλει να με παντρευτεί. Έχω 

κάτι στο μυαλό μου», τόνισε, με νόημα, η οικοδέ-
σποινα του «Love It» και πρόσθεσε:
«Ο αρχισυντάκτης μου μού λέει να προχωρήσω 
παρακάτω και να μην λέω τα αποκλειστικά μου. 
Μισή νιώθω. Το άλλο μισό κάτι νιώθει και αυτό». 
Το τελευταίο διάστημα δημοσιεύματα θέλουν την 
παρουσιάστρια ερωτευμένη με τον γοητευτικό 
εκπαιδευτή σκύλων Κωνσταντίνο Δανιά. Πρό-
σφατα πέρασαν ένα ρομαντικό διήμερο στο Ναύ-
πλιο.

Ιωάννα Μαλέσκου: «Θέλω πολύ να 
παντρευτώ» 

Ν
έα… ενίσχυση 
για τους «Κόκ-
κινους», κα-
θώς στο παι-

χνίδι μπαίνει η δυναμι-
κή μελαχρινή καλλονή, 
με στόχο να βοηθήσει 
την ομάδα της στα αγω-
νίσματα, μια και οι γυ-
ναίκες των «Μπλε» δεί-
χνουν να τα πηγαίνουν 
καλύτερα στην… αρέ-
να, προσφέροντας πολ-
λούς πόντους στην ομά-
δα τους. 
Για τον λόγο αυτό, η 
παραγωγή αποφάσισε 
να προχωρήσει σε μία 
ακόμα… ενίσχυση της 
ομάδας των «Κόκκι-
νων» και για τον λόγο 
αυτό, έβαλε στο παιχνίδι 
την Καρολίνα Καλύβα. 
Από την πρώτη στιγμή, 
άπαντες θα διαπιστώ-
σουν πως πρόκειται για 
μία γυναίκα που έχει 
σχέση με την γυμνα-
στική, καθώς το κορμί 
της είναι… φέτες.
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Σ
τ η ν  Κ α ρ α ϊ β ι -
κή γ ια ολιγοή-
μερες διακοπές 
βρίσκε ται η Νι-

κόλ Σέρζινγκερ και δεν 
ά φ η σ ε  π α ρ α π ο ν ε μ έ -
νους τους χιλιάδες fans 
τ η ς .  Η  43 χ ρ ο ν η  π ο π 
σ ταρ και κριτής σε μου-
σ ικά show φωτογραφή-
θηκε φορών τας έ να α -
π ο κα λ υ π τ ι κό  λ ε ο π ά ρ 
μπικίν ι.

Ο 
Justin Bieber βρίσκεται 
στο επίκεντρο της προ-
σοχής σχεδόν τη μισή 
του ζωή, αφού έχει έρ-

θει στο προσκήνιο από όταν ήταν 
ακόμη έφηβος. Έκτοτε, έχει δεχτεί 
πολλά... «χτυπήματα» και αρνητι-
κές κριτικές από τα ΜΜΕ αλλά και 
τους fans του, αφού κάθε του κίνη-
ση έχει την τάση να... καταδιώκε-
ται και να αναλύεται εξωνυχιστι-
κά εδώ και πάνω από μια δεκαε-
τία.  Στην εκτενή ανάρτησή του στο 
Instagram, ο Justin Bieber συνέχι-
σε να ζητά από τα ΜΜΕ να σταμα-
τήσουν να χρησιμοποιούν μη κο-
λακευτικές φωτογραφίες από τότε 
που περνούσε την πιο σκληρή πε-
ρίοδο της ζωής του, ενώ υπάρχουν 
πολλές περισσότερες επιλογές για 
να διαλέξουν οι δημοσιογράφοι. 
«Υπάρχουν αμέτρητες φωτογρα-
φίες που  μπορούν να επιλέξουν 
τα ΜΜΕ, αλλά εξακολουθούν να 
δείχνουν αυτή για να με κάνουν να 
φαίνομαι άρρωστος. Δεν είναι σω-
στό αυτό», έγραψε, προσθέτοντας: 
«Ήταν μια εποχή που ήμουν πραγ-
ματικά άρρωστος. Πάλευα με τη 
νόσο του Lyme».

Γιατί ζήτησε να μην προβληθούν ξανά 
φωτογραφίες του από το 2019

Α
ναγνωρίζει 
τα τεράστια 
ταλέντα με 
τα οποία εί-

ναι προικισμένη και 
είναι αρκετά γενναιό-
δωρη ώστε να τα μοι-
ράζεται μαζί μας. Και 
τα δύο! Η Emma Glover 
είναι ένα από τα κορυ-
φαία μοντέλα εσωρού-
χων στον κόσμο. Όχι ότι 
υπάρχει κάποια επίσημη 
λίστα γι ‘αυτό (αν και θα 
έπρεπε να υπάρχει), α-
πλά αισθανόμαστε αρκε-
τά σίγουροι για αυτό τον 
ισχυρισμό. Το ίδιο ισχυ-
ρίζεται και ίδια. Μάλιστα, 
μιλώντας σε μια αγγλική 
εφημερίδα για το στήθος 
της είπε: “Είναι απολύτως 
συμμετρικό, και έχω κα-
λές θηλές. Το στήθος μερι-
κών κοριτσιών είναι πολυ 
ψηλά ή χαμηλά και μεγάλο 
ή μικρό. Το δικό μου είναι 
το ιδανικό.” Και εμείς συμ-

Σούπερ σέξι στην Καραϊβική η 
Νικόλ Σέρζινγκερ

Οι φωτογραφίες της Nina Οι φωτογραφίες της Nina 
Serebrova προκαλούν Serebrova προκαλούν 

εγκεφαλικά στο ανδρικό κοινό!εγκεφαλικά στο ανδρικό κοινό!

Η 
Nina Serebrova, εκτός από την 
φήμη της στη fitness κοινότη-
τα, είναι μια από τις πιο σέξι 
κυρίες στα social media, κάτι 

που αποδεικνύουν οι 3,2 εκατομμύρια 
οπαδοί της στο Instagram, οι οποίοι μέ-
νουν με το στόμα ανοιχτό σε κάθε της α-
νάρτηση.
Η μελαχροινή καλλονή κατάγεται από 
την Λευκορωσία, και όπως θα δείτε και 
παρακάτω, διαθέτει ένα πανέμορφο 
πρόσωπο, καλοσχηματισμένα οπίσθια 

και ένα εκρηκτικό μπούστο, τα οποία 
φροντίζει να επιδεικνύει “βομδαρδίζο-
ντας” τα social media με αποκαλυπτικές 
φωτογραφίες που προκαλούν απανωτά 
εγκεφαλικά στο ανδρικό κοινό.
Η Nina, όπως και οι περισσότερες 
γυναίκες που σας παρουσιάζουμε εδώ 
στο Perpetual, είναι ambassador της 
δημοφιλούς μάρκας Fashionova και 
αυτή την στιγμή έχει ως έδρα το Μαϊάμι. 
Πρόκειται για μια γυναίκα που σίγουρα 
δεν περνά απαρατήρητη .

Η Βρετανίδα καλλονή με το πιο 
εντυπωσιακό μπούστο στο Instagram!
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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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Πατέρα, 
το Βερολίνο είναι θαυμάσιο, οι άνθρω-
ποι εδώ είναι υπέροχοι και μου αρέσει 
πολύ εδώ! 
Αλλά πατέρα, ντρέπομαι λίγο να πηγαίνω 
στο κολέγιο με τη Φερράρι 599 GTB από 
καθαρό χρυσό, όταν όλοι μου οι καθηγη-
τές και πολλοί συμμαθητές μου έρχονται 
με τρένο.
Ο γιος σου,
Nasser
Και η απάντηση του Άραβα πατέρα:
Αγαπημένε μου γιε,
20 εκατομμύρια αμερικάνικα δολάρια 
μόλις μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό 
σου. 
Σε παρακαλώ σταματά να μας ντροπιά-
ζεις! Πήγαινε και αγόρασε και εσύ ένα 
τρένο!
Με αγάπη,
Ο πατέρας σου.

Ο ταχυδρόμος δουλεύει για τελευταία 
ημέρα και μετά βγαίνει στην σύνταξη.
Όλοι στις γειτονιές, που τόσα χρόνια 
παρέδιδε τα γράμματα, τον ξέρουν και 
επίσης ξέρουν ότι αυτή είναι η τελευ-
ταία μέρα της δουλειάς. Έτσι, από το 
πρωί παίρνει διάφορα δωράκια από τους 
κατοίκους της περιοχής, σε κάθε σπίτι που 
πηγαίνει.

Στο τελευταίο σπίτι της διαδρομής 
του, ανοίγει αυτή η πανέμορφη ξανθιά 
γυναίκα, η οποία του λέει:
- Επειδή σήμερα είναι η τελευταία σου 
μέρα στην δουλειά, θα ήθελα να σου 
φτιάξω το πρωινό.
Ο ταχυδρόμος δέχεται και μπαίνει στο 
σπίτι.
Καθώς τρώει το πρωινό του, εκείνη μπαί-
νει στην κρεβατοκάμαρα και φοράει κάτι 
πιο άνετο, πιο σέξυ και ξαναπηγαίνει στην 
κουζίνα. Όταν έχει τελειώσει το πρωινό 
του, τον πιάνει από το χέρι και τον οδηγεί 
και πάλι στην κρεβατοκάμαρά της.
Εκεί ο υπάλληλος απολαμβάνει το καλύ-
τερο σεξ που είχε κάνει ποτέ στην ζωή 
του.
Λίγο αργότερα και καθώς ντύνεται, η ξαν-
θιά έρχεται και του δίνει 5 ευρώ.
Εκείνος την κοιτάζει απορρημένος και της 
λέει:
- Μου προσέφερες ένα θαυμάσιο πρωινό 
και έκανα μαζί σου το καλύτερο σεξ της 
ζωής μου. Αυτό, τώρα, τι είναι;
Η ξανθιά του εξηγεί:
- Ήξερα ότι σήμερα ήταν η τελευταία μέρα 
στην δουλειά σου αλλά δεν ήξερα τι να 
σου δώσω. Έτσι, ρώτησα τον άντρα μου 
και εκείνος μου είπε:
- Γ@μησέ τον μωρέ και δώσε του εκεί 
πέρα ένα πεντάευρο.
Το πρωϊνό ήταν δική μου ιδέα!

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.

ΛΈΩΝ
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.

ΠΑΡΘΈΝΟΣ
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.

ΑΙΓΟΚΈΡΩΣ
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

ΙΧΘΈΙΣ
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

Άφησσος 
Πηλίου

Βρετανός σηματωρός παρακολουθεί την 
συναρμολόγηση καταρριφθέντος γερμανικού 
Ζέπελιν από την οροφή του Λευκού Πύργου

Ηράκλειο,τα παλιά τείχη 
στο λιμάνι και η πύλη στο 

μόλο πριν την κατεδάφιση, 
1900-1902

Ποδηλατοδρομίο Φαλήρου στις 
αρχές του 20ου αιώνα

Νεροκολοκύθες 
για σωσίβιο τη 

δεκαετία του ‘50

Καράβια αραγμένα στη 
Σαλαμίνα

Υποβρύχιο στη Χαλκίδα

Αθήνα Πεδίον 
του Άρεως 1932

Φωτογραφία της παραλίας 
του Βόλου (~1930)
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Μανιταροβόλτες για μικρούς και 
μεγάλους και απρόσμενες διαδρομές στα 
φθινοπωρινά τοπία της Βάλια Κάλντα.

Β
ωλίτης, κανθαρίσκος, αμανίτα του Καί-
σαρα, ύδνο, λυκόπερδο το ασκόμορφο: 
λέξεις που μπορεί να ακούσεις από έναν 
οδηγό βουνού, μια γιαγιά, ένα παιδάκι... 

Στα Γρεβενά όλοι μοιάζουν επιστήμονες. Για την 
ώρα, είναι ο Λευτέρης Ζιούτης που μας δείχνει 
κάποια –βρώσιμα και μη– είδη μανιταριών, κα-
θώς περπατάμε στα πολύχρωμα δάση της κοι-
λάδας Βάλια Κάλντα. Είναι συνοδός φύσης στην 
εταιρεία Overland τα τελευταία οχτώ χρόνια και 
νιώθει περήφανος γι’ αυτό. Η βασική του δου-
λειά ήταν η οικοδομή. Παρόμοια ιστορία ζωής έ-
χουν κάμποσοι εδώ πάνω, αφού τα τελευταία 30 
χρόνια, από όταν ο εκπαιδευτικός Γιώργος Κων-
σταντινίδης και η παρέα του αποφάσισαν να α-
ναδείξουν τα μανιτάρια των Γρεβενών, οι πάντες 
άρχισαν να ασχολούνται με τους ιδιόμορφους 
μύκητες και τη φύση παντοιοτρόπως.  
Υπέδειξαν τα βρώσιμα μανιτάρια στους ηλικι-
ωμένους των χωριών, οι οποίοι έως τότε περι-
συνέλεγαν μόνο κάνα δυο είδη που αναγνώρι-
ζαν, δημιούργησαν τον σύλλογο Μανιταρόφιλοι 
Ελλάδας, διοργάνωσαν σεμινάρια μοιράζοντας τη 
γνώση, ανακήρυξαν τα Γρεβενά επίσημα «μανι-
ταροπόλη» με τη συνεργασία του δήμου – μέχρι 
και μουσική μπάντα έφτιαξαν, τους Μανιταρόκ. 
Τώρα βρίσκεις εδώ εταιρείες δραστηριοτήτων 
που σε πάνε μανιταροβόλτες στην αδιανόητα 
πλούσια φύση του νομού, εργαστήρια μεταποί-
ησης που φτιάχνουν μανιτάρι σε λάδι, μανιτάρι 
σούπα, μανιτάρι γλυκό και λοιπά, ταβέρνες με τις 
δικές τους μανιταροσπεσιαλιτέ, μουσείο μανι-
ταριών, δύο μανιταρογλυπτά μέσα στην πόλη, 
κάποιους κορυφαίους επαγγελματίες μανιταρο-
συλλέκτες, που περνούν τις μέρες τους μέσα στα 
δάση σαν ξωτικά, και ακόμη περισσότερους μανι-
ταρόπληκτους. 

AΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
Πέρα από τη σπουδαιότητα και τη νοστιμιά τους, 
τα άγρια μανιτάρια προσφέρουν κίνητρο να περ-
πατήσει κάποιος στη φύση.  «Πριν, αν δεν ήσουν 
κυνηγός, δεν είχες λόγο να πας στο βουνό», λέει ο 
Ανδρέας Σλιάρας, ιδιοκτήτης του μανιταροεργα-
στηρίου «Ηδύγευστον» στην πόλη των Γρεβενών. 
Καμία σχέση με την κουζίνα δεν είχε. Την απέ-
κτησε συνδυάζοντας τις παραδοσιακές πρακτι-
κές της μητέρας του και τις γνώσεις των τεχνικών 
τροφίμων. Το άλλο εργαστήρι στην πόλη είναι το 
«Μανιταροπροϊόντα Γρεβενών» του Φώτη Παρα-
σκευαΐδη, αντιπροέδρου του συλλόγου και εξαί-
ρετου μάγειρα.
Από τα 7.000 είδη μανιταριών που έχουν κατα-
γραφεί στην Ελλάδα, ο Κωνσταντινίδης έχει εντο-
πίσει στα Γρεβενά πάνω από 2.500. Τα βρώσιμα 
είναι εκατοντάδες, ωστόσο μόνο 10 από αυτά θα 
σερβιριστούν στα εστιατόρια ή θα μεταποιηθούν. 
«Είναι εκείνα που δεν υπάρχει περίπτωση να τα 
μπερδέψεις, κι έτσι μηδενίζεται η πιθανότητα 
δηλητηρίασης. Για να νιώθει ασφαλής ο κόσμος 
–μην ξεχνάτε πως υπήρξαμε ο τρίτος λαός της 
Ευρώπης σε μανιταροφοβία, μετά τους Άγγλους 
και τους Αλβανούς– ό,τι νέο βρούμε το στέλνουμε 
σε μικροβιολογικά εργαστήρια στην Ευρώπη για 
έλεγχο», καταλήγει ο Ανδρέας Σλιάρας.
Φθινόπωρο και άνοιξη είναι οι καλύτερες επο-

χές, γιατί ουσιαστικά το μανιτάρι θέλει υγρασία 
και μέση θερμοκρασία. Τότε οι μανιταρόπληκτοι, 
όπως αυτοαποκαλούνται, εξορμούν στα δάση 
του νομού και του όρους Βόιο, στα σύνορα με 
τον νομό Κοζάνης. «Παππούδες, γιαγιάδες, παι-
διά, φοιτητές, δάσκαλοι, δικηγόροι μαζεύουν 
μανιτάρια. Όλοι ήξεραν τα πορτσίνι. Όταν είπα σε 
κάποιον πελάτη για βασιλομανίταρα (που είναι 
το ίδιο), με κοιτούσε παράξενα. Το αστείο είναι 
ότι τα πρώτα χρόνια του εστιατορίου έρχονταν 
νέοι από την Αθήνα ενθουσιασμένοι, νομίζο-
ντας ότι σερβίρω και ζουρλομανίταρα! Βέβαια 
τα παραισθησιογόνα ούτε τα μαζεύουμε ούτε τα 
διδάσκουμε στα σεμινάρια. Δεν χρειάζεται να τα 
ξέρουμε», τονίζει ο Θόδωρος Καραγιάννης, για 
να θυμηθούν παρέα με τον Ανδρέα Λάμπρου, 
συνιδρυτή του Μουσείου Μανιταριού στο χωριό 
Λάβδα, συναντήσεις τους με ζώα που τελούσαν 
υπό την... επήρεια παραισθησιογόνων μυκή-
των. Το μουσείο είναι μικρό και έχει αντίγραφα, 
αλλά και φρέσκα μανιτάρια, τα οποία αλλάζουν 
κάθε βδομάδα, εφόσον υπάρχει καρποφορία 
και επάρκεια εθελοντών για να μένει ανοιχτό. Η 
βόλτα, ωστόσο, μέσα στο δάσος έχει το μεγαλύ-
τερο ενδιαφέρον στα Γρεβενά, όπως επίσης οι 
μανιταρογιορτές, που περιλαμβάνουν σεμινά-
ρια, βόλτες, μαγείρεμα και εξελίσσονται σε πραγ-
ματικά γλέντια. Η πανελλήνια γιορτή, που γίνεται 
το καλοκαίρι, συνήθως στα Γρεβενά, είναι από τις 
μεγαλύτερες της Ευρώπης – φέτος προσείλκυσε 
12.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ
Εδώ, ό,τι δεν σχετίζεται με το μανιτάρι σχετί-
ζεται με τη φύση και την άγρια ζωή. Σε υψόμε-
τρο 1.400 μ. βρίσκεται ο Εθνικός Δρυμός Βάλια 
Κάλντα, πυρήνας του Εθνικού Δρυμού Πίνδου. 
«Ζεστή Κοιλάδα» σημαίνει στη βλάχικη διάλεκτο, 
αφού είναι περίκλειστη από βουνά που ξεπερ-
νούν τα 2.000 μ.  Ένα ασύλληπτο τοπίο, που αυτή 
την εποχή προκαλεί ζαλάδα με τα φθινοπωρινά 
χρώματα. Ιδιαίτερα πετρώματα και σχηματισμοί, 
το Αρκουδόρεμα και μικρότερα ρέματα, πυκνά 
δάση μαύρης πεύκης και πλατάνια, δάση από 
οξιές και ρόμπολα, σπάνια είδη φυτών, πουλιά, 
ερπετά, αμφίβια, θηλαστικά, μεταξύ των οποίων 
λύκοι και αρκούδες.
Ο δρόμος που οδηγεί στην κοιλάδα ξεκινά από 
το χωριό Περιβόλι και είναι ένας καρόδρομος, 

αυστηρά για όχημα 4Χ4. Όταν ο καιρός το επιτρέ-
πει, τη διασχίζει ολόκληρη και οδηγεί στο χωριό 
Μηλιά Ιωαννίνων. Εντούτοις, είναι προτιμότερο 
να την περπατήσετε με τους ειδικούς. Ο Από-
στολος Διανέλλος διοργανώνει με την εταιρεία 
Overland φανταστικές πεζοπορίες, εκδρομές off 
road, αλλά και σχολές επιβίωσης που περιλαμβά-
νουν διανυκτέρευση με σκηνές.
Μαζί του μαθαίνεις ότι το ρόμπολο επιβιώνει στα 
μεγάλα υψόμετρα με 10 τόνους χιόνι πάνω του, 
γιατί η λεπτή φλούδα του κορμού του είναι θωρα-
κόμορφη, και βλέπεις δηλητηριώδη φυτά σαν το 
Digitalis grandiflora και την πινγκουικούλα –το 
εντομοφάγο φυτό–, τρίτωνες και τοξικά βατρά-
χια. Επίσης, ότι η αρκούδα γεννάει τα μικρά της 
μέσα στον χειμέριο ύπνο και ότι τρέφεται κυρίως 
με καρπούς, κι ας τρέμουν όλοι στο άκουσμά της. 
Αυτή είναι το άλλο σύμβολο των Γρεβενών μαζί 
με το μανιτάρι. Όλος ο νομός είναι γεμάτος από 
πέτρινα και ξύλινα γλυπτά αρκούδας, οι φωτει-
νοί πίνακες της Εγνατίας προειδοποιούν για την 
πιθανή διέλευσή της, στη λάσπη διακρίνεις τα 
ίχνη της. Δεν είναι τόσο εύκολο να τη δεις πάντως.
Tα Γρεβενά ανέκαθεν είχαν πλούσια φύση και 
άγρια ζωή, όπως μαρτυρούν τα παλαιολοντολο-
γικά ευρήματα. Πριν από εκατομμύρια χρόνια, 
εδώ απλωνόταν μια τεράστια σαβάνα στην οποία 
ζούσαν προϊστορικά μαστόδοντα (Mammut 
borsoni), γιγάντια φυτοφάγα ζώα με τεράστιους 
χαυλιόδοντες. Αναπαραστάσεις παλαιοπεριβάλ-
λοντος, απολιθωμένοι σκελετοί από ρινόκερους, 
μαχαιρόδοντες, ελέφαντες, αρκούδες και φυσικά 
οι χαυλιόδοντες των μαστόδοντων θα σας αφή-
σουν με το στόμα ανοιχτό στο Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας στο χωριό Μηλιά.
Κατά τα άλλα, η ευρύτερη περιοχή παραμένει 
κυρίως κτηνοτροφική, και μάλιστα στα ορεινά 
βλαχοχώρια διατηρείται η νομαδική τακτική, με 
αποτέλεσμα τον χειμώνα οι οικογένειες να κατε-
βαίνουν στον θεσσαλικό κάμπο και τα χωριά να 
ερημώνουν. Οι πινακίδες «Προσοχή, παιδιά» στις 
εισόδους των χωριών μοιάζουν αστείες μες στην 
ερημιά του χειμώνα, ωστόσο τα καλοκαίρια οι 
κάτοικοι μετριούνται σε δεκάδες ή και εκατοντά-
δες. Και μπορεί η τουριστική ανάπτυξη να είναι 
περιορισμένη, όμως η κτηνοτροφική παραγωγή 
είναι άκρως ενδιαφέρουσα: θα βρείτε εξαιρετικά 
τυριά (δοκιμάστε το τοπικό ανεβατό), γαλακτοκο-
μικά προϊόντα και κρεατικά. Περισσότερους επι-

σκέπτες προσελκύει η περιοχή γύρω από το χιο-
νοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας, το αγαπημένο των 
snowboarders.

ΦΥΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ
Το ωραιότερο που θα κάνετε εδώ είναι διαδρομές 
στα φυσικά τοπία. Το οδικό δίκτυο είναι ασφαλ-
τοστρωμένο, αν και συχνά κακοσυντηρημένο. Οι 
αποστάσεις είναι μεγάλες και βενζινάδικο υπάρ-
χει μόνο στην πόλη. Τα πιο ανεπτυγμένα χωριά 
κοντά στη Βασιλίτσα είναι τα βλαχοχώρια Σμίξη 
και Σαμαρίνα, σε μια ωραιότατη τοποθεσία στις 
πλαγιές του Σμόλικα, με μια ζωντανή πλατεία με 
ταβέρνες, νεροτριβή που λειτουργεί κανονικά σε 
πείσμα των καιρών και τον εντυπωσιακό Ναό της 
Μεγάλης Παναγιάς του 19ου αιώνα, με ένα πεύκο 
να έχει φυτρώσει στη σκεπή του ιερού. Από εκεί 
αξίζει να συνεχίσετε για τα περίφημα μαστορο-
χώρια, στα σύνορα με τον νομό Κοζάνης. Δοτσικό 
και Καλλονή είναι τα ομορφότερα, με πέτρινα 
σπίτια και γεφύρια, ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και 
ανοιχτά καφενεία για φαγητό.
Υπέροχη είναι και η διαδρομή για τα χωριά 
Αβδέλλα και Περιβόλι στις παρυφές της Βάλια 
Κάλντα. Τον χειμώνα δεν θα βρείτε περισσό-
τερους από δύο τρεις κατοίκους, ωστόσο στην 
Αβδέλλα, πατρίδα των αδελφών Μανάκια, 
πρωτοπόρων του κινηματογράφου στα Βαλ-
κάνια, υπάρχει καφενείο και, παρά την τρομα-
κτικά άναρχη δόμηση, η μεγάλη πλατεία αξίζει 
τη στάση σας. Περισσότερο χρόνο θα αφιερώ-
σετε στο Σπήλαιο, κάτω από το εντυπωσιακό 
όρος Όρλιακας. Θα βρείτε πάντα ανθρώπους, 
ταβέρνες και κυρίως το επισκέψιμο μοναστήρι 
της Παναγίας του 17ου αιώνα. Το άλλο highlight 
του χωριού είναι το γεφύρι της Πορτίτσας, σε 
μια καταπληκτική τοποθεσία, μέσα στην κοι-
λάδα του Βενέτικου ποταμού και στην είσοδο 
του θεόστενου φαραγγιού. Δύο ακόμη ενδι-
αφέροντα πέτρινα γεφύρια είναι αυτό στην 
είσοδο του χωριού Ζιάκας και του Αζίζ Αγά στο 
Τρίκωμο.
Κι όταν σας πιάσει η νύχτα, η περιήγηση δεν χάνει 
το ενδιαφέρον της. Οι ήχοι της φύσης επιβάλλο-
νται, το σκοτάδι είναι απόλυτο, τα αστέρια ασυνή-
θιστα φωτεινά – ο Όρλιακας θεωρείται ένα από τα 
σημεία με τη χαμηλότερη φωτορρύπανση στην 
Ελλάδα και αναμένεται να φιλοξενήσει αστερο-
σκοπείο.

Γρεβενά: Τι κρύβει το δάσος;
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Στις 20 Σεπτεμβρίου 2020 
εγκαινιάστηκε, στο Μουσείο 
Μπενάκη/Πινακοθήκη 
Γκίκα, η έκθεση «Το σπίτι 
της μνήμης» της Λήδας 
Κοντογιαννοπούλου (γενν. 
1971), με επιμέλεια του Ν. Π. 
Παΐσιου. Θα διαρκέσει, εκτός 
υγειονομικού απροόπτου, 
μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2022. 

Π
ρόκειται για μικρή έκθε-
ση (20 έργα στην αίθου-
σα, 22 στον κατάλογο, ό-
λα λάδια), με ισχυρή θε-

ματική ενότητα: το εσωτερικό των 
σπιτιών τεσσάρων Ελλήνων δημι-
ουργών, της Νίκης Ελευθεριάδη, 
της Ναταλίας Μελά, του Παναγιώ-
τη Τέτση και του Γιώργου Σεφέρη. 
Οι περισσότεροι πίνακες, έντεκα 
συνολικά, εικονίζουν το σπίτι της 
οδού Αγρας. Ο επισκέπτης της έκ-
θεσης δεν πρέπει να αντιμετωπί-
σει τους πίνακες ως εικαστικά τεκ-
μήρια των σπιτιών, και ας είναι με-
γάλη –μα όχι απόλυτη βέβαια– η 
πραγματολογική τους ακρίβεια, 
αλλά ως ποιητική ανασύνθεσή 
τους, ως ζωγραφική σπουδή πάνω 
στα σπίτια αυτά. 
Ο Λεβινάς, στις θαυμάσιες σελί-
δες που έγραψε για τη διαμονή 
(demeure), την κατοίκηση και το 
σπίτι, στο πρώτο μεγάλο συνθε-
τικό έργο του, το «Ολότητα και 
άπειρο» (1961), έδειξε φιλοσοφικά 

την κεντρική και προνομιακή θέση 
του σπιτιού στη ζωή του ανθρώ-
που – γι’ αυτό και είναι τόσο απα-
ράδεκτο ηθικά να μην έχει κανείς 
σπίτι να μείνει. Ο άνθρωπος, εξη-
γεί ο Λεβινάς, ζει μέσα στον κόσμο 
ως ερχόμενος προς τον κόσμο, 
ξεκινώντας από έναν ιδιωτικό 
χώρο, από το σπίτι του όπου μπο-
ρεί ανά πάσα στιγμή να αποτρα-
βηχτεί (Totalité et Infini, Livre de 
poche/biblio, σ. 162). Η θεώρηση 
(contemplation) του κόσμου από 
το υποκείμενο προϋποθέτει το 
γεγονός της διαμονής, την περι-
συλλογή μέσα στην οικειότητα του 
σπιτιού (ό.π., σ. 164).

Σωστά ο τίτλος που δόθηκε στην 
έκθεση, χωρίς περιττή διάθεση 
πρωτοτυπίας, είναι «Το σπίτι της 
μνήμης». Η ζωή στα σπίτια αυτά 
έχει αποτραβηχτεί και κατοικούν 
πια εκεί οι μνήμες μιας ζωής περα-
σμένης, ενσαρκωμένες σε συγκε-
κριμένα αντικείμενα, συλλεγμένα 
με γούστο στο διάβα της: βάζα, 
φωτιστικά, χαλιά και κιλίμια, 
καθρέφτες, δίσκοι, ασημικά και 
πορσελάνες, πίνακες, βιβλία. Είναι 
σπίτια-μουσεία, που εκθέτουν 
με τάξη τα πολύτιμα αντικείμενά 
τους. Δεν βλέπεις πουθενά εκείνη 
τη γλυκιά ακαταστασία που έχουν 
τα σπίτια της ζωής, όπως τη βλέ-

πουμε, για παράδειγμα, στα έργα 
του Βυιγιάρ (Édouard Vuillard, 
1868-1940), του σπουδαίου 
ζωγράφου του εσωτερικού σπι-
τιών. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι 
δεν υπάρχει σε κανέναν πίνακα το 
κυριότερο δωμάτιο κάθε σπιτιού: 
η κουζίνα, ο χώρος όπου ετοιμά-
ζεται η τροφή. Δεν θα δούμε την 
κατσαρόλα να βράζει, τον νερο-
χύτη με άπλυτα πιάτα, ένα μισο-
φαγωμένο φρούτο. Οπως είναι 
φυσικό, σε τούτα τα μισοσκότεινα, 
γεροντικά σπίτια, δεν μπορεί να 
υπάρχει ούτε η κρεβατοκάμαρα με 
ξέστρωτο το κρεβάτι της ερωτικής 
συνεύρεσης. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

K
ιβωτιόσχημος τάφος εντός του ο-
ποίου είχαν πραγματοποιηθεί τρεις 
ταφές, εντοπίστηκε στα Νέα Στύρα  
Ευβοίας κατά την διάρκεια αποχε-

τευτικών εργασιών. Παρά το γεγονός ότι ο 
τάφος ήταν μερικώς διαταραγμένος από πα-
λαιότερες εργασίες, τα ευρήματα που ανα-
σύρθηκαν από το εσωτερικό του, όπως αγ-
γεία, νομίσματα κ.α., μπορούν να δώσουν 
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την χρο-
νολόγησή του αλλά και την ιστορία της πε-
ριοχής.
Ο τάφος ήταν κατασκευασμένος από τοπικό 
φαιόχρωμο σχιστόλιθο. In situ διατηρού-
νταν οι μακριές πλάκες της νότιας πλευράς, 
στην παρειά του ορύγματος και μέρος της 
καλυπτήριας. Οι πλάκες των υπολοίπων 
πλευρών, καθώς και τμήμα της καλυπτήριας, 
είχαν μετακινηθεί από παλαιότερες εκσκα-
φικές εργασίες. Οι εξωτερικές διαστάσεις 
του τάφου ήταν 2.00μ. (Α-Δ) x 0.45μ. (Β-Ν) 
, εντός λάκκου, λαξευμένου στο μαλακό 
φυσικό σχιστόλιθοΣτο εσωτερικό του απο-
καλύφθηκαν και διερευνήθηκαν τρεις Ταφές 
(α’, β’ και γ΄) σε επάλληλα στρώματα και μία 
ανακομιδή.
Η ταφή α’, που εντοπίστηκε σε βάθος 1,10μ. 

από το κατάστρωμα της σύγχρονης οδού, 
είχε κατεύθυνση Α- Δ. Ο νεκρός είχε τοπο-
θετηθεί σε ύπτια στάση, με το αριστερό 
χέρι ελαφρώς λυγισμένο στον αγκώνα και 
το μέγιστο σωζόμενο μήκος ήταν 1,35μ. 
Βόρεια του κρανίου, εντοπίστηκε τμήμα 
υάλινου αγγείου καθώς και μικρή ποσότητα 
κεραμικής.
Μετά την αφαίρεση των οστών της Ταφής α’, 
εντοπίστηκαν οστά δεύτερης ταφής (Ταφή 
β’) , με κατεύθυνση Α- Δ. Ο νεκρός ήταν 

τοποθετημένος σε ύπτια στάση σε βάθος 
1,20μ, και στα νότια της σιαγώνας, εντοπί-
σθηκε χάλκινο νόμισμα ή χαρώνειο και χάλ-
κινο νόμισμα. Δυτικά των κάτω άκρων, εντο-
πίστηκαν χάλκινο αγγείο (κάλαθος), χάλκινο 
δισκάριο με διαμπερείς οπές περιμετρικά 
και 6 υάλινα αγγεία με κωνικό και σφαι-
ρικό σώμα. Μετά την αφαίρεση των οστών 
της ταφής β’, εντοπίστηκε και τρίτη ταφή. 
Ομοίως ο νεκρός ήταν τοποθετημένος με 
κατεύθυνση Α- Δ, σε ύπτια στάση.

Βρέθηκαν στη 
Γερμανία και 
επαναπατρίζονται 
δύο κλεμμένες 
εικόνες από τα 
Ιωάννινα

Δύο κλεμμένες εικόνες του 18ου 
αιώνα βρέθηκαν στο Ντύσ-
σελντορφ της Γερμανίας και 
παραδόθηκαν στις 5 Οκτωβρίου 
2021 στο Γενικό Προξενείο της 
Ελλάδας προκειμένου να επα-
ναπατριστούν άμεσα. Πρόκειται 
για τις δεσποτικές εικόνες που 
είχαν κλαπεί, μαζί με άλλα αντι-
κείμενα, τον Νοέμβριο του 2007, 
από την Ι. Μονή Κοίμησης της 
Θεοτόκου στο Μακρίνο Ανατο-
λικού Ζαγορίου Ιωαννίνων, και 
απεικονίζουν η μία τον Χριστό 
Παντοκράτορα και η άλλη την 
Παναγία Πορταΐτισσ.
Οι εικόνες ήταν καταγεγραμμέ-
νες και φωτογραφημένες από 
την αρμόδια Εφορεία Αρχαιο-
τήτων Ιωαννίνων και μετά την 
κλοπή τους είχαν αναρτηθεί στη 
βάση αναζητούμενων έργων 
τέχνης της Ιντερπόλ.
Τον Απρίλιο του 2020 οι δύο 
εικόνες εντοπίστηκαν από τη 
Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και 
Προστασίας Πολιτιστικών Αγα-
θών του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού και το 
Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύ-
θυνσης Ασφάλειας Αττικής, στο 
πλαίσιο ελέγχου καταλόγου 
δημοπρασίας, που επρόκειτο να 
πραγματοποιηθεί τον ίδιο μήνα 
στο Ντύσσελντορφ .
Με δεδομένη την πλήρη τεκμη-
ρίωση των έργων, η Διεύθυνση 
Τεκμηρίωσης και Προστασίας 
Πολιτιστικών Αγαθών σε συνερ-
γασία με την Διεύθυνση Διε-
θνούς Αστυνομικής Συνεργα-
σίας/Τμήμα Ιντερπόλ και την 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαν-
νίνων προέβη σε όλες τις απα-
ραίτητες ενέργειες προκειμένου 
να επιστραφούν οι εικόνες και 
να διερευνηθούν όλες οι πτυχές 
της υπόθεσης.
Ο γερμανικός οίκος δημοπρα-
σιών μετά την πλήρη τεκμηρί-
ωση της παράνομης προέλευ-
σης των εικόνων, προχώρησε 
στην παράδοσή τους στη Γενική 
Πρόξενο της Ελλάδας.

Σπίτια των γηρατειών και της μοναξιάς

Τάφος με τρεις σκελετούς, αγγεία και νομίσματα 
ανακαλύφθηκε στα Νέα Στύρα 
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Ι
σόπαλο χωρίς σκορ(0-0) το πρώτο «αιώνιο» 
ντέρμπι της χρονιάς με μεγάλο πρωταγωνιστή 
τον πορτιέρε του Παναθηναϊκού. Αλμπέρτο 
Μπρινιόλι που ήταν καθοριστικός στο δεύτερο 

ημίχρονο κυριαρχίας του Ολυμπιακού.
Ο Πέδρο Μαρτίνς έχει την ευτυχία να διαθέτει έναν... 
σηληνιασμένο Τικίνιο, έναν Ελ Αραμπί που είναι υψη-
λής ποιότητας σέντερ φορ και για αυτό ο Πορτογάλος 
τεχνικός τους ξεκίνησε μαζί στο αρχικό σχήμα του 
ντέρμπι, όπως είχε κάνει και στην πρεμιέρα του πρω-
ταθλήματος.
Σε διάταξη 4-2-3-1 ο Βατσλίκ ξεκίνησε κάτω από τα 
δοκάρια. Δεξιός μπακ ο Λαλά, αριστερός ο Ρέαμπου-
τσουκ και ο Σισέ με τον Παπασταθόπουλο στο 
κέντρο της άμυνας. Μαντί Καμαρά και 
Μπουχαλάκης οι δύο κεντρικοί μέσοι. 
Μπροστά τους ο Αγκιμπού Καμαρά, 
δεξί εξτρέμ ο Μασούρας, αριστερός ο 
Ελ Αραμπί και στην κορυφή ο Τικίνιο.
O Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχασε από ίωση 
την τελευταία στιγμή τους Διούδη, 
Κώτσιρα, Ιωαννίδη, είχε εκτός τον Φραν 
Βέλεθ και δημιούργησε μια ενδεκάδα που 
δύσκολα θα ξαναδούμε μέλλον. Ο Σέρβος 
τεχνικός, πάντως, έκανε μια μίνι έκπληξη και ξεκίνησε 
για πρώτη φορά βασικό τον Σεμπάστιαν Παλάσιος.
Ένα πρώτο ημίχρονο με καλό ρυθμό, δυνατές μονο-
μαχίες και αρκετά μεγάλη δόση τακτικής από τους 
δύο προπονητές είδαμε στο χορτάρι του «Καραϊσκά-
κης». Ο Παναθηναϊκός μπήκε με διάθεση να πιέσει 
ψηλά τον Ολυμπιακό και να χτυπήσει στα ίσια την 
αναμέτρηση.
Το ανασταλτικό πλάνο των δύο ομάδων είχε «εγκλω-
βίσει» τα δημιουργικά ατού αμφοτέρων, με την 
πρώτη μεγάλη στιγμή στο ματς να έρχεται στο 24’ 
όταν από σέντρα του Λαλά, ο Αγκιμπού Καμαρά 
μόνος του εντός περιοχής, πήρε την κεφαλιά και 
έστειλε την μπάλα άουτ.
Οι φιλοξενούμενοι στα... καπάκια απάντησαν με 
τον Καρλίτος να καθυστερεί αλλά να δίνει την μπάλα 
στον Βιτάλ που από το ύψος της μικρής περιοχής και 
πλάγια, σούταρε ψηλά άουτ ενώ στο 33’ από σέντρα 
του Χουάνκαρ, ο αμαρκάριστος Χατζηγιοβάνης δεν 
βρήκε στόχο με το κεφάλι.
Από το 35’ και μετά οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν πιο 

σωστά και περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια 
τους(56%-44%), έπαιξαν με μεγαλύτερη υπομονή 
και είχαν τρεις πολύ καλές στιγμές για να σκοράρουν. 
Τικίνιο(36’), Μασούρας(40’) και Αγκιμπού(45’+7’), 
όμως, δεν κατάφεραν να στείλουν τις τελικές τους στο 
πλεκτό παρά τις καλές προϋποθέσεις που υπήρχαν. 
Το 0-0 έμεινε μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους, σε 
ένα αρκετά μοιρασμένο ντέρμπι σε όλα τα επίπεδα.

Κυριαρχία του Ολυμπιακού, «ήρωας» ο 
Μπρινιόλι!
Στο δεύτερο μέρος, το οποίο είχε μια οκτάλεπτη δια-
κοπή από το 52’ μέχρι και το 60’ λόγω καπνογόνων, 

ο Ολυμπιακός είχε ρόλο πρωταγωνιστή μέσα 
στον αγωνιστικό χώρο, με τον Παναθηνα-

ϊκό να οπισθοχωρεί πάρα πολύ, να είναι 
κλεισμένος στα 2/3 του γηπέδου και 
να μην μπορεί να κρατήσει την μπάλα 
ή να δημιουργήσει επικίνδυνες κατα-
στάσεις στο ανοιχτό γήπεδο.
Oι «ερυθρόλευκοι» πίεσαν αρκετά και 

είχαν δύο πολύ μεγάλες στιγμές. Μία με 
τον Ρέαμπτσουκ και μία με τον Αγκιμπού. 

Κοινός παρανομαστής και στις δύο φάσεις ο 
πορτιέρε των «πρασίνων», Αλμπέρτο Μπρινιόλι που 
είπε «όχι» με σπουδαίες επεμβάσεις. Ο Ιταλός τερ-
ματοφύλακας στα πολλά γεμίσματα του Ολυμπιακού, 
έδωσε σιγουριά και ασφάλεια.
Ο Μαρτίνς έριξε στο ματς Βαλμπουενά, Κουντέ, είχε 
την μπάλα έξω από την περιοχή ο Ολυμπιακός αλλά 
σπατάλησε την κατοχή σε αρκετές βιαστικές και πρό-
χειρες σέντρες απέναντι στην καλή οργανωμένη 
άμυνα των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που έπαι-
ξαν άμυνα με... λύσσα και είχαν μόνο μια στιγμή δημι-
ουργικά με ένα μακρινό σουτ του Αλεξανδρόπουλου. 
Οι Πειραιώτες ήταν εμφανώς ανώτεροι, είχαν δοκάρι 
από σέντρα του Λαλά στο 70’ αλλά σε γενικές γραμ-
μές αναποτελεσματικοί στην τελική πάσα και επιλογή 
ενώ αρκετά από τα σουτ που έκαναν στα όρια της 
περιοχής, βρήκαν στα σώματα των ποδοσφαιριστών 
του «τριφυλλιού».
Το 0-0 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της ανα-
μέτρησης, με τον Ολυμπιακό να πέφτει στην τρίτη 
θέση(11) και τον Παναθηναϊκό(7) να παραμένει στο -4 
και στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Ολυμπιακός πίεσε αφόρητα τον Παναθηναϊκό στο β’ ημίχρονο, αλλά - εν αντιθέσει με το 
ματς εναντίον της Φενέρμπαχτσε- δεν βρήκε χώρους και ευκαιρίες και... «έπεσε» στον «τοίχο» 
Αλμπέρτο Μπρινιόλι που ήταν ο MVP του 0-0 στο ντέρμπι

Ολυμπιακός - ΠΑΟ 0-0: Ολυμπιακός - ΠΑΟ 0-0: 
Ισόπαλο το πρώτο ντέρμπιΙσόπαλο το πρώτο ντέρμπι

Αρης - Απόλλων Σμύρνης 0-0
«Κίτρινο» πισωγύρισμα!

Αυτό που παρουσίασε ο Άρης στο «Κλ. Βικελίδης» ήταν από κακό έως… 
αποκρουστικό. Μια ομάδα που ήθελε αλλά δεν μπορούσε η οποία πλή-
ρωσε τις απουσίες όλων των δημιουργών της με συνέπεια να μετρήσει ελά-
χιστες ουσιαστικές φάσεις για γκολ. Ο Απόλλων Σμύρνης έκανε τη δουλειά 
του, αυτό που προφανώς ήθελε να πετύχει και ουσιαστικά μέσα από τη βελ-

τιωμένη εικόνα που παρουσίασε μεσοαμυντικά πήρε έναν βαθμό που μπορεί να 
αποδειχθεί χρυσάφι. Μετά το παιχνίδι, αποδοκιμάστηκαν τόσο οι ποδοσφαιρι-
στές όσο και ο Άκης Μάντζιος για την κακοτεχνία που παρουσίασαν οι «κίτρινοι».
Στα δεδομένα, πριν την έναρξη του αγώνα, ήταν το στοιχείο ότι ο Απόλλων είναι 
ευάλωτος στην άμυνα, αυτό επιβεβαιώθηκε στο 4ο λεπτό όπου ο Αμπουμπακάρ 
Καμαρά δεν αξιοποίησε την τρομερή πάσα του Κριστιάν Γκάνεα και στο τετ α τετ 
με τον Κότσαρη βγήκε νικητής ο τελευταίος. Δύο λεπτά αργότερα, η μπάλα πέρασε 
ελάχιστα χιλιοστά πάνω από το κεφάλι του Μπαντού Ντιαγέ με φόντο την ανυπε-
ράσπιστη εστία κι έτσι οι φιλοξενούμενοι δεν πλήρωσαν το τίμημα της αδυναμίας 
τους. Ίσα-ίσα που προϊόντος του παιχνιδιού ισορρόπησαν το παιχνίδι και θα μπο-
ρούσαν να είχαν σκοράρει στο 24’ με το αδύναμο μεν αλλά σε τροχιά στόχου σουτ 
του Παμλίδη όπου ο Κουέστα έδιωξε με υπερένταση.
Ψάχνοντας τους Ματέο, Ντιαγέ, Χαΐροβιτς
Με τους βασικούς δημιουργούς του να παρακολουθούν το παιχνίδι με πολιτική, ο 
Άκης Μάντζιος περίμενε κάτι από τους Ματέο Γκαρσία, Μπαντού Ντιαγέ, Ιζέτ Χαΐ-
ροβιτς, αλλά πήρε το απόλυτο μηδέν. Στο πρώτο 20πτο, ο Αργεντίνος «χάθηκε» στο 
στενό pressing του Τουτουαρίμα κι όταν μεταφέρθηκε στον άξονα ή στην αριστερή 
πλευρά της επίθεσης περισσότερο κατέστρεφε παρά δημιουργούσε. Ο δεύτερος 
ήταν τσαπατσούλης και ο τρίτος ήταν μια ταχύτητα κάτω από την υπόλοιπη ομάδα, 
η ταχύτητά του στο τρέξιμο ήταν λες και ήδη κουβαλούσε 90πτο στην πλάτη. Έτσι ο 
Άρης ήταν ελαχίστως παραγωγικός σε φάσεις, περιορίστηκε στην ανούσια κυκλο-
φορία της μπάλας κουράζοντας αυτούς που τον έβλεπαν αλλά και τον εαυτό το. 
Ειδικά στο τελευταίο 10πτο του πρώτου μέρους, ο Απόλλων ήταν πιο απειλητικός 
στις φάσεις που του ήρθαν μπροστά του στο transition παιχνίδι αλλά και επιπό-
λαιος στη διαχείρισή τους. Έτσι το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ και με τους 
φίλους του Άρη να αντιδρούν με αποδοκιμασίες για την εικόνα της ομάδας.
Η κακή εικόνα του πρώτου 10λεπτου στο δεύτερο ημίχρονο σε συνδυασμό με 
την απογοητευτική εικόνα του Χαΐροβιτς, οδήγησε τον Άκη Μάντζιο στην πρώτη 
αλλαγή με τον Μοχανάντ Άλι, η είσοδος του οποίου έστειλε τον Καμαρά στη δεξιά 
πτέρυγα. Η παρουσία του Άλι στο παιχνίδι ήταν εξαιρετικά σύντομη καθώς τραυ-
ματίστηκε και αντικαταστάθηκε. Με τον Άρη να παραμένει δυσλειτουργικός και να 
μην κάνει ούτε φάση (!) ο Μάντζιος ανακάτεψε εκ νέου την τράπουλα βάζοντας τον 
Λούμορ αριστερό χαφ, τον Δημήτρη Μάνο κρυφό επιθετικό, επαναφέροντας τον 
Καμαρά στην κορυφή. Το πρώτο σουτ του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο καταγρά-
φηκε στο 72ο λεπτό από τον Λούμορ.
Ο Δημήτρης Μάνος έδωσε επιθετικότητα στον Άρη ο οποίος άρχισε να βάζει πίεση 
στον Απόλλων από το 75ο λεπτό, σημείο όπου ο Λούκας Σάσα σούταρε από πλά-
για θέση αλλά η μπάλα κόντραρε και ίσως θα έπρεπε να προσπαθήσει να τελειώ-
σει μόνος του τη φάση του 79ου λεπτού όπου ήταν ανεπιτυχής η απόπειρά του να 
δώσει πάσα στον Καμαρά.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Απόλλων μπήκε ξεκάθαρα για τον βαθμό της ισοπαλίας 
και με σκοπό να μην δώσει χώρους, να μην δώσει δικαιώματα και να μην φύγει με 
άδεια χέρια από το «Κλ. Βικελίδης». Οι φιλοξενούμενοι ένιωσαν μεγαλύτερη πίεση 
στα τελευταία 10-15 λεπτά του αγώνα αλλά κράτησαν μακριά από την περιοχή τους 
επιθετικούς του Άρη. Η τελευταία μεγάλη φάση για τους «κίτρινους» ήταν στο 3ο 
λεπτό των καθυστερήσεων όπου μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Δημήτρης Μάνος 
έκανε το γυριστό σουτ αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.
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Η 
ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 στην 
έδρα του Παναιτωλικού και 
επέστρεψε στα θετικά απο-
τελέσματα μετά την ήττα στο 

ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Λιβάι Γκαρσία, 
Βράνιες και Τσούμπερ οι σκόρερ για 
την ομάδα του Βλάνταν Μιλόγεβιτς, 
μείωσαν προσωρινά με τον Βέργο οι 
Αγρινιώτες.
H ΑΕΚ ήταν καλύτερη σε γενικές γραμ-
μές, ωστόσο ο Παναιτωλικός ήταν ιδι-
αίτερα απειλητικός από το 30’ μέχρι το 
45’ και έπειτα από το γκολ του Βέργου 
μέχρι το 70ο λεπτό. Η Ένωση με τους 
τρεις βαθμούς έφτασε τους δέκα, με τον 
Παναιτωλικό να παραμένει στους πέντε 
βαθμούς.

Αποτελεσματική η Ένωση στο 
πρώτο μέρος
Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε πολύ δυνατά 
με την ΑΕΚ να έχει στην κατοχή της την 
μπάλα και τον Παναιτωλικό να είναι 
καλά στημένος στον αγωνιστικό χώρο, 
περιμένοντας να απειλήσει κυρίως 
μέσα από τις αντεπιθέσεις. Η ΑΕΚ πολι-
όρκησε την εστία του Παναιτωλικού με 
τρία διαδοχικά κόρνερ στο τρίτο λεπτό, 
ωστόσο πέρασαν ανεκμετάλλευτα.
Η Ένωση κατάφερε να βρει δίχτυα στο 
13’ με την κεφαλιά του Λιβάι Γκαρσία 
με ένα εκπληκτικό άλμα, αποβάλλοντας 
γρήγορα το άγχος στην ΑΕΚ. Η Ένωση 
έφτασε κοντά στο γκολ στο 21ο λεπτό, 
όταν οι φιλοξενούμενοι αναπτύχθηκαν 
ωραία στην περιοχή του Ροντρίγκες. 
Ο Αραούχο έστρωσε στον Τσούμπερ, 
αυτός έκανε το σουτ, με την μπάλα να 
κοντράρει και να καταλήγει σε κόρνερ.
Μετά το 30’ ο Παναιτωλικός πήρε τα 
ηνία της αναμέτρησης και ανάγκασε 
τον Στάνκοβιτς να κάνει έξι επεμβάσεις. 
Αρχικά απείλησαν με τον Βαρόνε στο 
31’, ακολούθησαν δύο τελικές σε ένα 
λεπτό με τους Μεντόσα και Βέργο σε 
διάστημα ενός λεπτού στο 36’.
Οι Αγριν ιώτες σφυροκόπησαν την 
εστία του Στάνκοβιτς τρεις φορές σε 
διάστημα δύο λεπτών (39’ - 40’), με τον 
Αυστριακό κίπερ να σώζει την ΑΕΚ.

Μπήκε δυνατά ο Παναιτωλικός 
και μείωσε στο σκορ

Ο Γιάννης Αναστασίου άλλαξε τερματο-
φύλακα στο δεύτερο μέρος, περνώντας 
στον αγωνιστικό χώρο τον Μελίσσα 
αντί του Ροντρίγκες.
Η ΑΕΚ απείλησε πρώτη και στο δεύ-
τερο μέρος στο 49ο λεπτό. Έπειτα από 
εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου από 
τα δεξιά, ο Βράνιες έπιασε την κεφαλιά 
στην καρδιά της άμυνας, με τον Βαρόνε 
να απομακρύνει. Ο Βράνιες έπιασε νέα 
κεφαλιά με την μπάλα να περνάει άουτ.
Μετά το γκολ του Βέργου ο Παναιτωλι-
κός παρέμεινε ψηλά και πίεσε ψηλά την 
ΑΕΚ, δημιουργώντας προβλήματα, όχι 
όμως και πολλές ευκαιρίες.

Φόρτωση
Πατήστε στο «Πραγματικός σχηματι-
σμός» για να δείτε που ήταν ο κεντρι-
κός χώρος ενεργειών κάθε παίκτη.
Μετά το 70’ η ΑΕΚ επανήλθε και καθά-
ρισε με Τσούμπερ, δοκάρι ο Παναιτω-
λικός
Η ΑΕΚ σταμάτησε την επιθετική διά-
θεση του Παναιτωλικού, ισορροπώ-
ντας το παιχνίδι, με τον Τσούμπερ να 
μετατοπίζεται προς τον άξονα, ενώ 
στους χαφ τοποθετήθηκε και ο Χατζι-
σαφί, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή αντί 
του Μάνταλου.
Ο Πανατωλικός έχασε μια πολύ καλή 
στιγμή στο 79ο λεπτό. Ο Κορνέλιους 
έπιασε την κεφαλιά, ο Στάνκοβιτ ς 
έκανε την επέμβαση ωστόσο αυτή είχε 
πορεία προς την εστία, με τον Λε Ταλέκ 
να την απομακρύνει. Η φάση ελέγ-
χθηκε από το VAR για χέρι από παίκτες 
της ΑΕΚ, ωστόσο δεν βρέθηκε κάτι το 
επιλήψιμο με το παιχνίδι να συνεχίζε-
ται κανονικά.
Οι Αγρινιώτες έφτασαν κοντά στο γκολ 
και στο πρώτο λεπτό των καθυστερή-
σεων του δεύτερου μέρους, ωστόσο η 
κεφαλιά του Βέργου, έπειτα από εκτέ-
λεση κόρνερ του Ντίαζ κατέληξε στο 
δοκάρι.
Μετά το τέρμα του Ελβετού μέσου ο 
ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε, καθώς 
με εξαίρεση την κεφαλιά του Βέργου 
η ΑΕΚ δεν απειλήθηκε πολύ από τον 
Παναιτωλικό, με αποτέλεσμα το 1-3 
να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύ-
ριγμα της λήξης.

Παναιτωλικός - ΑΕΚ 1-3

Διπλό με «αέρα» Τσούμπερ 
για την Ένωση

 Ενας ΠΑΟΚ επιβλητικός και 
κυρίαρχος. Δια περιπάτου 
πέρασμα από το «Γέντι Κουλέ» 
με το 3-1 επί του ΟΦΗ, χάρη στα 
γκολ των Σφιντέρσκι, Κούρτιτς και 
Αουγκούστο. Ο Ναμπί μετά από 12 
μήνες επέστρεψε και σκόραρε για 
τους Κρητικούς.

Μ
έχρι το 1980 ο ΠΑΟΚ δεν 
ε ίχε κερδίσει σ το Ηρά-
κλειο. Το «Γεντί Κουλέ» ή-
ταν μια αφιλόξενη έδρα για 

τον Δικέφαλο» στις οκτώ πρώτες επι-
σκέψεις του, όμως αυτό έχει αλλάξει άρ-
δην τα τελευταία χρόνια με τον «Δικέ-
φαλο» να «χτίζει» παράδοση πετυχαί-
νοντας σήμερα τη δέκατη νίκη (1-3) στα 
τελευταία έντεκα παιχνίδια των δύο ο-
μάδων.
Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας πάτησαν προ-
σωρινά στην κορυφή με την τρίτη, εντός 
συνόρων, εκτός έδρας νίκη τους, πάνε 
με ηρεμία και καλή διάθεση στη δια-
κοπή περιμένοντας και τις επιστρο-
φές σημαντικών ποδοσφαιρι-
στών.

Μια του Κάρολ, δυο 
του Κάρολ τρε ι ς 
και… 0-1
Με το… καλησπέρα ο 
Κάρολ Σφιν τέρσκι ασ τό-
χησε από το ένα μέτρο και με 
τον Επασί εξουδετερωμένο στην 
πρώτη μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ που 
μπήκε σ’ ένα ακόμη παιχνίδι με σαφέ-
στατη πρόθεση να βρει ένα γρήγορο 
γκολ. Άλλωστε όποτε ήθελε έφτανε και 
έμπαινε με χαρακτηρισ τική ευκολία 
στην περιοχή του ΟΦΗ. Το πλησίασε εκ 
νέου με τον Πολωνό επιθετικό προτού 
συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο, 
τελικά το βρήκε στο 15ο λεπτό στην τρίτη 
προσπάθεια του από τη (νέα) συστημένη 
σέντρα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς.
Πριν ο «Δικέφαλος» μπει μπροστά στο 
σκορ, ο ΟΦΗ είχε δύο καλές στιγμές. 
Αρχικά με το δυνατό σουτ του Νέιρα 
εκτός περιοχής (10’), τον Πασχαλάκη να 
είναι στη σωστή θέση, ενώ εκείνος που 
βρέθηκε στο πιο σωστό σημείο ήταν 
ο Βιεϊρίνια που σταμάτησε την μπάλα 
πάνω στη γραμμή στο πλασέ του Ντουρ-
μισάι (12’).

Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους ο 
ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που έλεγξε τον 
ρυθμό και η ομάδα που πλησίασε πιο 
κοντά σ’ ένα δεύτερο γκολ, με το σουτ 
του Βιεϊρίνια και τον Επασί να τον στα-
ματάει (40’).
Το πρώτο ημίχρονο βρήκε τους… πορ-
τοκαλί παίκτες του Λουτσέσκου να είναι 
μπροστά στο σκορ. Είχαν με τον Βιεϊρί-
νια την ευκαιρία να «κλειδώσουν» το 
ματς και από τη στιγμή που δεν το έκα-
ναν (απέκρουσε σωτήρια ο Επασί) στο 
πρώτο 45λεπτο, ήταν υποχρεωμένοι να 
βρουν τρόπο να το κάνουν νωρίς στο 
δεύτερο γιατί οι δυνάμεις θα άρχιζαν 
να τους εγκαταλείπουν στο φινάλε του 
έβδομου επίσημου αγώνα σε διάστημα 
21 ημερών.
Με το που ο Αουγκούστο κέρδισε το 
φάουλ έξω από την περιοχή από τον 
Μαρινάκη, ο Κούρτιτς γύρισε και είπε 
στον Βιεϊρίνια, «άστο θα το χτυπήσω, 
εγώ…». Κάτι ήξερε ο Σλοβένος που με 
αριστουργηματικό χτύπημα «εκτέλεσε» 
τον Επασί γράφοντας το 0-2 πριν από την 

συμπλήρωση μίας ώρας (58’). Το... 
χρωστούσε αυτό το φάουλ ο 

Κούρτιτς, από την αναμέτρηση 
με τον ΠΑΣ. Τις έχει τέτοιες 
εκτελέσεις, αποδεδειγμένα.

Το «καθάρισε» με Α-
ουγκούστο

Ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» το 
ματς στο 71ο λεπτό με τον 

Ντάγκλας Αουγκούστο από την 
ασίστ του εξαιρετικού Ροντρίγκο Σοά-
ρες, ο Λουτσέσκου έβγαλε τους δύο από 
τους τρεις σκόρερ, πέρασε τους Εσίτι 
και Άκπομ, σε μια προσπάθεια να βάλει 
φρέσκα πόδια στο γήπεδο.
Και η ΑΕΚ είχε προηγηθεί με 0-3, 
ωστόσο οι Κυπελλούχοι Ελλάδας δεν 
έδειχναν καμία διάθεση να την πάθουν 
όπως οι «κιτρινόμαυροι», με τον Πασχα-
λάκη να λέει «όχι» στον Ντε Γκούζμαν 
και το «Γεντί Κουλέ» να σηκώνεται στο 
πόδι στο 78ο λεπτό για την επιστροφή 
του Αντίλ Ναμπί στην αγωνιστική δράση 
ύστερα από σχεδόν 12 μήνες απουσίας.
Στις καθυστερήσεις ο Ναμπί έδωσε το 
δικαίωμα στην κερκίδα και στον Νιό-
μπλια να τον χειροκροτήσουν για το 
γκολ που πέτυχε μετά από πολύ όμορφη 
ενέργεια (1-3). Ό,τι το καλύτερο για τον 
Άγγλο μεσοεπιθετικό.

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 1-3

Κυρίαρχος με τριάρα! 
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague InterWetten

Αποτελέσματα
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Κύπελλο Ελλάδας – 4η φάση: Εκτός 
συνέχειας έμεινε ο Ηρακλής, ο οποίος 
δεν τα κατάφερε στις Σέρρες απέναντι 
στον Πανσερραϊκό και γνώρισε την 
ήττα – αποκλεισμό με 2-1.

Μ
ετά από ένα άσφαιρο α’ μέρος, 
οι «κυανόλευκοι» μπήκαν κα-
λύτερα στην επανάληψη και α-
πείλησαν στο 52’ με σουτ του 

Μασούρα που βρήκε το δοκάρι της εστίας 
του Πανσερραϊκού.
Τα «λιοντάρια» από την πλευρά τους άγγι-
ξαν το γκολ δέκα λεπτά αργότερα όταν ο Χαϊ-
νταρά σημάδεψε το δοκάρι του Ηρακλή. Οι 
«κυανόλευκοι» βρήκαν τον δρόμο προς τα 
δίχτυα στο 67’. Ο Πανάγου έκανε τη σέντρα 
από τα δεξιά και ο Μπαστακός με κεφαλιά 
έκανε το 0-1.
Οι φιλοξενούμενοι δεν χάρηκαν πολύ το 
προβάδισμα, καθώς μόλις δύο λεπτά αργό-
τερα ο Πανσερραϊκός ισοφάρισε με ωραίο 
σουτ του Ανάκογλου και αφού πρώτα η 
μπάλα κόντραρε σε σώμα αμυνόμενου.
Τη νίκη – πρόκριση για τον Πανσερραϊκό 
χάρισε στις καθυστερήσεις ο Ριβάλντο, ο 
οποίος νίκησε με δυνατό σουτ εντός περιο-
χής τον Παλαβράκη.

Ο Ριζογιάννης «υπέγραψε» την 
πρόκριση θρίλερ κόντρα στο συ-
γκλονιστικό ΑΟ Υπάτου!
Δια πυρός και σιδήρου πέρασαν τα Τρίκαλα 
από τη Θήβα, μετά από συγκλονιστική εμφά-
νιση του ΑΟ Υπάτου που ανάγκασε τον σύλ-
λογο της Super League 2 να πάρει την πρό-
κριση στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης!
Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου για 
ακόμη ένα παιχνίδι απέδωσε κατά διαστή-
ματα όμορφο ποδόσφαιρο, έχασε πολλές 
ευκαιρίες και στο τέλος γνώρισε την ήττα 
με πέναλτι στην παράταση και αυτόματα 
τον αποκλεισμό από την ομάδα της Super 
League 2. Από την άλλη, τα Τρίκαλα είχαν σε 
καταπληκτική μέρα τον τερματοφύλακα τους 
Σεντουριόν, ο οποίος πραγματοποίησε κατα-
πληκτικές επεμβάσεις και κράτησε το μηδέν.
Στο δια ταύτα, στο πρώτο ημίχρονο οι Βοιω-
τοί μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι, με 
αποτέλεσμα να απωλέσουν τρεις σημαντι-
κές ευκαιρίες μέχρι το 15′ με τον τερματο-
φύλακα των φιλοξενούμενων να πραγματο-

ποιεί εκπληκτικές επεμβάσεις! Στη συνέχεια, 
η ομάδα των Τρικάλων ισορρόπησε το ματς 
και προσπάθησε μόνο με μακρινά σουτ να 
παραβιάσει την εστία του Καρακίτσου, κάτι 
το οποίο δεν έγινε.
Στην επανάληψη και πάλι ο ΑΟ Υπάτου μπήκε 
με φόρα και έχασε τεράστια ευκαιρία με 
τον Ποτουρίδη να ανοίξει το σκορ, όμως ο 
τερματοφύλακας των Τρίκαλων διατήρησε 
ανέπαφη την εστία του. Η διαφορά της μίας 
κατηγορίας δεν φάνηκε ούτε στο δεύτερο 
μέρος, καθώς οι παίκτες του Γιώργου Αντω-
νόπουλου δημιουργούσαν φάσεις, ενώ οι 
φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν στις αντε-
πιθέσεις να απειλήσουν την εστία του Καρα-
κίτσου. Τελικά, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν 
στην ημίωρη παράταση. Με την κούραση 
και τα συστήματα να πηγαίνουν… περίπατο 
και τις δύο ομάδες να παλεύουν για το πολυ-
πόθητο γκολ που θα έδινε την πρόκριση! 
Τελικά, μία κακή συνεννόηση μεταξύ του τερ-
ματοφύλακα του ΑΟ Υπάτου και του αμυντι-
κού του, είχε ως αποτέλεσμα τον Κουσκουνά 
να «τρυπώνει» αναμέσα τους και να μαρκά-
ρεται με τον διαιτητή να δείχνει το σημείο του 
πέναλτι και τον Ριζογιάννη να το εκτε-
λεί δίνοντας την πρόκριση στην 
5η φάση στην ομάδα των Τρι-
κάλων!

Άνετο πέρασμα α-
πό το Κερατσίνι 
και πρόκριση για 
την Ξάνθη
Μ ε  σ κό ρ ε ρ  τ ο υ ς 
Ιμπραίμι, έφτασε αισίως 
τα 3 στο Κύπελλο, και τον 
Μόνροουζ να σκοράρουν 
και τον Ίτσο με την άμυνα του 
να διατηρούν για ακόμα ένα ματς 
το μηδέν ο ΑΟΞ κατάφερε να φύγει νικη-
τής και απο το Κερατσίνι με 0-2 και να συνε-
χίσει με άνεση στην 5η φάση του Κυπέλλου 
Ελλάδας.
Η ομάδα του Κορυδαλλού είχε την πρώτη 
φάση του αγώνα με την κεφαλιά του Βοσνα-
κίδη έπειτα από εκτέλεση κόρνερ να σταματά 
ο Ίτσο, με την Ξάνθη να απαντά με παρόμοια 
φάση με την κεφαλιά του Μπάτζιου να μπλο-
κάρει ο Χαλκίδης. Στο 22′ η ομάδα της Ξάν-
θης πήρε προβάδισμα στο σκορ με τον…
συνήθη ύποπτο Μπεσάρτ Ιμπραίμι μετά 
από πάσα του Πλατέλλα να χτυπά για το 0-1. 

Μετά το γκολ η ομάδα της Θράκης έλεγξε 
απόλυτα τον ρυθμό του αγώνα κρατώντας 
με άνεση το υπέρ της προβάδισμα μέχρι το 
φινάλε του πρώτου μέρους.
Στο 57′ η Ξάνθη άγγιξε το δεύτερο γκολ όμως 
η κεφαλιά του Μόνροουζ δεν βρήκε στόχο, 
με τους γηπεδούχους να απαντούν έξι λεπτά 
αργότερα με τον Όμο. Στο 67′ μετά από πάσα 
του Φαζού ο Ιμπραίμι έπιασε το σουτ και 
μετά από κόντρα σταμάτησε στο δοκάρι των 
γηπεδούχων. Στο 80′ η ομάδα της Προοδευ-
τικής έχασε μεγάλη ευκαιρία όταν σε αντεπί-
θεση ο Τσαβός βγήκε απέναντι στον Ίτσο που 
τον σταμάτησε και ο Πολ που έρχονταν από 
πίσω πλάσαρε πάνω στον συμπαίκτη του. 
Το ματς “καθάρισε” στο 84′ όταν μετά απο 
σέντρα του Δεληγιαννίδη ο Στίβεν Μονρό-
ουζ με κεφαλιά σκόραρε για το 0-2 που ήταν 
και το τελικό σκορ στέλνοντάς τον ΑΟΞ στην 
5η φάση του Κυπέλλου Ελλάδας

Μία αποβολή έκρινε το Λεβαδεια-
κός – Καλαμάτα
Άδοξο αντίο στο Κύπελλο Ελλάδας είπε η 
Καλαμάτα καθώς ηττήθηκε 2-0 από τον 
Λεβαδειακό στη Βοιωτία, αφού υποχρεώ-
θηκε να αγωνιστεί για ένα ημίχρονο με παί-
κτη λιγότερο λόγω αποβολής του Κωνσταντι-
νόπουλου στο ξεκίνημα του 2ου ημιχρόνου.
Από τα πρώτα λεπτά η Μαύρη Θύελλα 
φάνηκε πως πατάει καλύτερα στον αγω-
νιστικό χώρο και είχε την πρώτη τελική με 
εκτέλεση φάουλ του Κόκκορη που πέρασε 
άουτ. Στο 8′ άγγιξε το γκολ με το Λουκίνα 
να αποφεύγει τον προσωπικό του αντίπαλο 
μέσα στην περιοχή και να πλασάρει τον Στο-
γιάνοβιτς ο οποίος επιχειρούσε έξοδο και 
έδιωξε με το γόνατό του πέφτοντας στο έδα-
φος.
Μετά το 20ο λεπτό οι γηπεδούχοι ισορρόπη-
σαν το παιχνίδι αλλά η Καλαμάτα ήταν αυτή 
που συνέχισε να χάνει τις ευκαιρίες. Στο 29′ 
ο Κόκκορης πέρασε δύο αμυντικούς και πλά-
σαρε αλλά έδιωξε πριν τη γραμμή της εστίας 
ο Τζημόπουλος ενώ απο γύρισμα του ίδιου 
στο 33′ ο Νάνι πλάσαρε αλλά έδιωξε ο Λιά-

γκας.
Ο Λεβαδειακός ο οποίος δεν 

κατάφερε επί της ουσίας να 
απειλήσει την εστία του 
Ταΐρη, έκλεισε το πρώτο 
ημίχρονο με ένα αδύναμο 
σουτ του Νίλι στα χέρια 
του γκολκίπερ της Μαύ-
ρης Θύελλας.
Το σκηνικό του αγώνα 

διαφοροποιήθηκε με την 
έναρξη του δευτέρου ημι-

χρόνου καθώς στο 47ο λεπτό 
ο Κωνσταντινόπουλος απο-

βλήθηκε με απευθείας κόκκινη 
από τον Τσαμούρη για φάουλ από πίσω 

σε αντεπίθεση του Λεβαδειακού. Απόφαση 
που έφερε διαμαρτυρίες από τους μελανό-
λευκους αλλά βέβαια δεν υπήρξε διαφορο-
ποίηση από τον πειραιώτη ρέφερι.
Οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο του παι-
χνιδιού και στο 58′ είχαν την καλύτερή τους 
ευκαιρία όταν ο Λινάρδος έπιασε την κεφα-
λιά αλλά ο Ταΐρης εκτινάχτηκε στη γωνία του 
και έδιωξε σε κόρνερ.
Οι Βοιωτοί συνέχισαν να πιέζουν και στο 64′ 
άνοιξαν το σκορ όταν ο Τσάπρας σούταρε η 
μπάλα βρήκε στο δοκάρι του Ταϊρη και κατέ-

ληξε στα δίχτυα για το 1-0.
Ο Νίκος Αναστόπουλος έκανε τριπλή αλλαγή 
με τους Τάτο, Βάλισον και Ματέους αλλά η 
Καλαμάτα παίζοντας με μειονέκτημα ήταν 
δύσκολο να ανατρέψει την κατάσταση. Μάλι-
στα, στο 76′ οι γηπεδούχοι έκαναν το 2-0 με 
συρτό σουτ του Μουτίνιο και “κλείδωσαν” 
τη νίκη-πρόκριση.

«Καθάρισε» τον Εργοτέλη στο δεύ-
τερο ημίχρονο η Νίκη
Την πρόκριση στην 5η φάση του Κυπέλλου 
Ελλάδος πανηγύρισε η Νίκη Βόλου σήμερα 
στο γήπεδο της Νεάπολης. Οι κυανόλευκοι 
πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση 
κόντρα στον Εργοτέλη χάρη σε γκολ των Βλα-
χομήτρου και Ανδρέου στο δεύτερο ημί-
χρονο.
Η Νίκη μπήκε εξαιρετικά στον αγώνα και με 
περίσσιο πάθος από την προσπάθεια του 
Τζοβάρα απέιλησε μόλις στο 3′. Ο ακραίος 
αμυντικός των κυανόλευκων πήρε την μπάλα 
μέσα από έναν όμιλο παικτών, σέντραρε 
και τον Κάσσο να πετάγεται στην καρδιά της 
περιοχής και με κεφαλιά να αγγίζει το 1-0. 
Στο 17′ η ομάδα του Νίκου Μπαδήμα βγήκε 
στην επίθεση και δημιούργησε την πιο 
μεγάλη φάση έως τότε στο παιχνίδι. Ο Κου-
ατένγκ σύγκλινε από την αριστερή γραμμή 
και με μία βολίδα από τα 25 μέτρα τράνταξε 
το οριζόντιο του Μπάγιτς. Η απάντηση της 
Νίκης ήταν σχεδόν άμεση και δέκα λεπτά 
μετά έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία με τον 
Κάσσο. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα 
στρώθηκε στον Μπόσιο πάσαρε εντός περι-
οχής στον Τσουκαλά, ο έμπειρος μέσος 
έδωσε  πάρε-βάλε στον Κάσσο,με τον μεσο-
επιθετικό της Νίκης από τη μικρή περιοχή να 
στέλνει την μπάλα άουτ.
Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 
σκορ στο 0-0 χωρίς κάποια άλλη επικίνδυνη 
στιγμή μπροστά από τις δύο εστίες.
Στο δεύτερο ημίχρονο το σκηνικό δεν άλλαξε 
πολύ, η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη είχε 
το πάνω χέρι με τον Εργοτέλη να αρκείται 
σε ρόλο δευτεραγωνιστή. Στο 63΄ σημειώ-
θηκε η μεγαλύτερη φάση του ημιχρόνου. 
Ο Κάσσος μετά από ασίστ του Ροχάνο από 
θέση βολής λίγο έξω από τη μικρή περιοχή 
δεν μπόρεσε να νικήσει τον Τσέλιο. Στο 72′ η 
Νίκη έλυσε τον γόρδιο δεσμό με τον Βλαχο-
μήτρο. Ο Ροχάνο βγήκε στα δεξιά σέντραρε 
με δύναμη με τον Βλαχομήτρο να πετάγεται 
ανάμεσα από τα στόπερ του Εργοτέλη και με 
αριστερό πλασέ να γράφει το 1-0.
Στα τελευταία δεκαπέντε λεπτά του αγώνα 
ο Εργοτέλης επιχείρησε να απειλήσει αλλά 
το μόνο που κατάφερε είναι να καταγράψει 
μία τελική με κεφαλιά του Αμπντάλα στο 80′. 
Λίγες στιγμές μετά ο Αλέκος Βοσνιάδης φρέ-
σκαρε την επιθετική του γραμμή και πέρασε 
στον αγωνιστικό χώρο τον Τζιώρα αντί του 
Ροχάνο. Στο 89′ τέλειωσε την υπόθεση πρό-
κριση με σκόρερ τον Βαγγέλη Ανδρέου. Ο 
Παναγιωτίδης εκτέλεσε το κόρνερ από τα 
δεξιά, ο Τζιώρας κινήθηκε στην πορεία της 
μπάλας με τον Ανδρέου με προβολή να κάνει 
το τελικό 2-0. Τελευταία φάση του παιχνί-
διου το πλασέ του Κυριακίδη για το 3-0 με 
τον Τσέλιο να παραχωρεί κόρνερ στις καθυ-
στερήσεις. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς 
άλλη επικίνδυνη στιγμή με τους ποδοσφαιρι-
στές και τους φιλάθλους της Νίκης Βόλου να 
πανηγυρίζουν μία σπουδαία πρόκριση.

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Με χτύπημα Ριβάλντο ο Πανσερραϊκός απέκλεισε τον Ηρακλή
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αθλητικά

Η 
Ισπανία δεν επηρεάστηκε από 
τις απουσίες της, από το ρεκόρ 
37 αγώνων χωρίς ήττα της Ιταλί-
ας και από τη δύναμη της έδρας, 

επικράτησε με 2-1 για τον πρώτο ημιτε-
λικό του Nations League και την Κυριακή 
θα διεκδικήσει ακόμα ένα τρόπαιο για το 
παλμαρέ της.
Οι δύο ασίστ του Μίκελ Οϊαρθάμπαλ και 
τα δύο γκολ του Φεράν Τόρες, σε συν-
δυασμό με την αποβολή του Λεονάρντο 
Μπονούτσι στο 1ο ημίχρονο, έκριναν εν 
πολλοίς τον αγώνα στο «Τζιουζέπε Μεά-
τσα».
Η πρώτη ήττα των πρωταθλητών Ευρώ-
πης έπειτα από το 2018 (και πρώτη εντός 
έδρας από το 1999) τους στέλνει στον 
μικρό τελικό της Κυριακής στο Τορίνο, 
με τη «φούρια ρόχα» να περιμένει λίγο 
αργότερα στο Σαν Σίρο το νικητή του Βέλ-
γιο - Γαλλία.
Οι δύο προπονητές επέλεξαν να αρχί-
σουν με σχηματισμό 4-3-3 και 
αρχικά αυτός δούλεψε καλύ-
τερα για την Ιταλία, που 
έμοιαζε αρκετά συγκρο-
τημένη, χάρη στη μεσαία 
γραμμή. Ο Μάρκο Βεράτι 
άφησε πίσω τον τραυ-
ματισμό που τον ταλαι-
πωρούσε στην Παρί και 
άρχισε βασικός, με τους 
Ζορζίνιο και Νικολό Μπαρέλα 
δίπλα του.
Όταν οι Ισπανοί ανέβασαν στροφές και 
άρχισαν να πιέζουν στα 3/4 του γηπέ-
δου, ο αγώνας άλλαξε ρυθμό. Ένα γκολ 
του Τόρες στο 17’ από σέντρα του Οϊαρ-
θάμπαλ έδωσε προβάδισμα στην Ισπα-
νία και στην αμέσως επόμενη φάση είχε 
δοκάρι, όταν ο Μάρκος Αλόνσο έκανε 
σουτ και ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα 
έχασε την μπάλα από τα χέρια του, προ-
τού απομακρύνει ο Μπονούτσι.
Η Ιταλία απάντησε με δύο καλές στιγμές, 
με σχεδόν ίδια κατάληξη. Αρχικά είχε 
σουτ του Φεντερίκο Μπερναρντέσκι που 
πρώτα σταμάτησε ο Ουνάι Σιμόν και στη 
συνέχεια η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι 
και στο επόμενο λεπτό ο Λορέντζο Ινσί-
νιε βρέθηκε σε θέση τετ α τετ. Η κατάληξη 
δεν ήταν γκολ, αφού η μπάλα έφυγε άουτ 
και κάπου εκεί άρχισε να χάνεται το παι-
χνίδι για την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Στο 41ο λεπτό ο Μπονούτσι δέχθηκε δεύ-
τερη κίτρινη κάρτα για αγκωνιά στον Σέρ-
χιο Μπουσκέτς σε διεκδίκηση της μπάλας 
και στο 45+2’ η νέα συνεργασία του Οϊαρ-
θάμπαλ με τον Τόρες έφερε το 2-0. Ήταν η 
πρώτη φορά που η Ιταλία δέχθηκε πάνω 
από ένα γκολ επί Ρομπέρτο Μαντσίνι και η 
πρώτη φορά που ο Ντοναρούμα δέχθηκε 
επίσης πάνω από ένα γκολ με τη «σκουά-
ντρα ατζούρα» σε 36 αγώνες.
Ο Ιταλός τεχνικός έριξε στη μάχη τον Τζι-
όρτζιο Κιελίνι αντί του Μπερναρντέσκι, 
ενώ αλλαγή έκανε και ο Λουίς Ενρίκε στο 
49’, αφού ο σκόρερ του τραυματίστηκε 
και πέρασε στον αγώνα ο Γέρεμι Πίνο. 
Ο επιθετικός της Βιγιαρεάλ ήταν αρκετά 
δραστήριος, όμως και οι Ιταλοί προσπά-
θησαν να απαντήσουν στους Ισπανούς 
και ανέβηκαν ορισμένα μέτρα. Το γκολ 
δεν ήταν αρκετό για την Ιταλία, που στη 
συνέχεια δεν ξεμύτισε από το γήπεδό της, 
λόγω των απανωτών επιθέσεων της Ισπα-

νίας. Το σκορ έμεινε ως είχε και 
η Ισπανία πήρε την πρόκριση 

στον τελικό της διοργάνω-
σης, όπου θα αναζητήσει 
και αυτό το τρόπαιο.

ΙΤΑΛΙΑ: Ντοναρούμα, Ντι 
Λορέν τζο, Μπονούτσ ι, 

Μπαστόνι, Έμερσον, Μπα-
ρέλα (72’ Καλάμπρια), Ζορ-

ζίνιο (64’ Πελεγκρίνι), Βεράτι 
(58’ Λοκατέλι), Κιέζα, Μπερ-

ναρντέσκι (46’ Κιελίνι), Ινσίνιε (58’ Κιν)

ΙΣΠΑΝΙΑ: Σιμόν, Αθπιλικουέτα, Λαπόρτ, 
Π. Τόρες, Αλόνσο, Κόκε (75’ Μερίνο), 
Μπουσκέτς, Γκάβι (83’ Ρομπέρτο), Σαρά-
μπια (75’ Χιλ), Φ. Τόρες (49’ Πίνο), Οϊαρ-
θάμπαλ
Οι καλύτερες ευκαιρίες ήταν για τους 
φιλοξενούμενους, με τον Ντοναρούμα να 
κρατά το 2-0 με κάθε τρόπο. Ο Μαντσίνι 
έριχνε στον αγώνα «φρέσκα πνευμόνια», 
ψάχνοντας τη μείωση του σκορ, με τους 
Λορέντζο Πελεγκρίνι, Ντάβιντε Καλά-
μπρια, Μόις Κιν και Μανουέλ Λοκατέλι 
να κάνουν την εμφάνισή τους στο 2ο 
ημίχρονο. Εν τέλει, ένα λάθος του Πάου 
Τόρες έδωσε τη δυνατότητα στον (άφαντο 
μέχρι τότε) Φεντερίκο Κιέζα να διασχίσει 
το γήπεδο και να δώσει την κατάλληλη 
στιγμή στον Πελεγκρίνι για το 2-1.

Ιταλία - Ισπανία 1-2: Της έσπασε το 
αήττητο και πέρασε στον τελικό του 
Nations League

Βέλγιο - Γαλλία 2-3: Οι μπλε στον 
τελικό του Nations League με 
καταπληκτική ανατροπή

Τ
ο Βέλγιο προηγήθηκε 2-0 στο 
πρώτο ημίχρονο με Καράσκο 
και Λουκάκου, όμως η Γαλλία 
έκανε ασύλ ληπτη ανατ ροπή 

στο δεύτερο και με τους Μπενζεμά, Ε-
μπαπέ και Λουκάς Ερναντέζ έκανε το 
3-2 και προκρίθηκε σ τον τελικό του 
Nations Legue όπου θα συναν τήσει 
την Ισπανία.
Σε ένα φανταστικό ματς που είχε πέντε 
γκολ, πολλές φάσεις, ανατροπή και 
απίσ τευτη αγων ία μέχρι το φινάλε, 
η Γαλλία επιβλήθηκε 3-2 του Βελγίου 
σ τον δεύτερο ημιτελικό του Nations 
League που έγινε στο Τορίνο και πήρε 
το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της 
Κυριακής, όπου θα αντιμετωπίσει την 
Ισπανία (μία ημέρα νωρίτερα το Βέλ-
γιο θα παίξει με την Ιταλία στον μικρό 
τελικό).

Οι κόκκινοι διάβολοι είχαν ένα εκρη-
κτικό δεκάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο 
όπου πήραν προβάδισμα δύο τ ερ-
μάτων με τους Καράσκο και Λουκά-
κου, όμως σ το δεύτερο ημίχρονο οι 
μπλε έπαιξαν σαν πραγματικοί παγκό-
σμιοι πρωταθλητές και με τρία γκολ, 
από τους Μπενζεμά, Εμπαπέ (πέναλτι) 
και Λουκάς Ερναντέζ (στο 90’) έκαναν 
αδιανόητη ανατροπή απέναν τ ι σ την 
ομάδα που βρίσκε ται σ το Νο 1 της 
παγκόσμιας κατάταξης.
ΒΕΛΓΙΟ: Κουρτουά, Αλν τερβέιρελν τ, 
Ν τ ε να γ έ ρ,  Β ε ρ τ ό ν χ ε ν,  Κα σ τ ά ν ι ε , 
Βιτσέλ, Τίλεμανς, Καράσκο, Ντε Μπρό-
ινε, Λουκάκου, Εντέν Αζάρ
ΓΑΛΛΙΑ: Λιορίς, Κουντέ, Βαράν, Λικά 
Ερναντέζ , Παβάρ, Πογκμπά, Ραμπιό, 
Τεό Ερναν τέζ , Μπενζεμά, Γκριεζμάν, 
Εμπαπέ

Νιούκαστλ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά 
της από πανίσχυρους Σαουδάραβες

Μ
ετά από 14 χρόνια παρου-
σίας του Μάικ Άσλεϊ στο 
τιμόνι της, η Νιούκαστλ 
γυρίζει οριστικά σελίδα 

και μπορεί να ατενίζει το μέλλον της 
με μεγαλύτερη αισιοδοξία, καθώς 
μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύ-
σεις της νυν διοίκησης με fund από 
την Σαουηδική Αραβία επιτεύχθηκε το 
deal και η Premier League άναψε επί-
σημα το πράσινο φως για την ολοκλή-
ρωση της εξαγοράς του συλλόγου ένα-
ντι του ποσού των 305 εκατομμυρίων 
λιρών.«Ένας επενδυτικός όμιλος με 
επικεφαλής το Ταμείο Δημοσίων Επεν-
δύσεων, που περιλαμβάνει επίσης τις 
PCP Capital Partners και RB Sports & 
Media, ολοκλήρωσε την εξαγορά του 
100% των Newcastle United Limited 
και Newcastle United Football Club 
Limited από την St. James Holdings 
Limited», αναφέρουν οι καρακάξες 
στην ανακοίνωση που εξέδωσαν. Από 
την πλευρά του, η Αυτού Εξοχότης, Για-
σίρ Αλ-Ρουμαγιάν, κυβερνήσης της PIF 

και νέος εκτελεστικός πρόεδρος της 
Νιούκαστλ δήλωσε μετά την αλλαγή 
χεριών του πλειοψηφικού πακέτου των 
μετοχών:«Είμαστε εξαιρετικά περήφα-
νοι που γίναμε οι νέοι ιδιοκτήτες της 
Νιούκαστλ, ενός εκ των διασημοτέρων 
συλλόγων στο αγγλικό ποδόσφαιρο.
Ευχαριστούμε τους οπαδούς του Νιού-
καστλ για την εξαιρετικά πιστή υποστή-
ριξή τους όλα αυτά τα χρόνια και είμα-
στε ενθουσιασμένοι που θα συνεργα-
στούμε μαζί τους».
Φυσικά οι δηλώσεις του μόνο τυχαίες 
δε ήταν, καθώς οι οπαδοί της Νιούκα-
στλ πίεσαν σημαντικά για να αλλάξει 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην ομάδα 
τους, έχοντας πολύχρονη κόντρα με τον 
επί σειρά ετών ιδιοκτήτη της ομάδας, 
Μάικ Άσλεϊ, ενώ είναι εντυπωσιακό το 
γεγονός πως στο άκουσμα της είδησης 
της εξαγοράς, συγκεντρώθηκαν εκα-
τοντάδες έξω από το «Σεντ Τζέιμσις 
Παρκ» για να πανηγυρίσουν με τραγού-
δια, συνθήματα και άναμμα καπνογό-
νων.
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Αισιόδοξος για την αναμέτρηση της Παρασκευής με την 
Κροατία στην «Αρένα» (21:45) για τα προκριματικά του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου δήλωσε ο Νίκος Κωστένογλου. Ο 
ομοσπονδιακός προπονητής μιλώντας σ τη συνέντευξη 
Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης σημείωσε πως δεν 
διαχωρίζει τους αντιπάλους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις
«Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ 
δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια χώρα με τεράστια ποδοσφαι-
ρική κουλτούρα. Οι ποδοσφαιριστές μας παρουσιάζουν τη σοβα-
ρότητα και την προσήλωση που απαιτεί ο αγώνας. Αυτό με κάνει 
πιο αισιόδοξο. Στο ποδόσφαιρο με την έναρξη του παιχνιδιού τα 
φαβορί και αουτσάιντερ εξαϋλώνονται και οι ομάδες επιβεβαιώ-
νουν την αξία τους στον αγωνιστικό χώρο. Επιθυμούμε την βοή-
θεια του κόσμου μας, θα είναι ουσιαστικός αρωγός στην προσπά-
θειά μας. Παίζουμε σε ένα νέο γήπεδο με πολύ ωραίες εγκαταστά-
σεις. Εύχομαι να κερδίσει ο ικανότερος».
Ποιος είναι ο στόχος σε αυτά και γενικότερα στην προκριματική 
φάση; «Εμείς δεν διαχωρίζουμε ισχυρότερο και πιο αδύναμο αντί-
παλο. Στόχος μας είναι μεμονωμένα σε κάθε παιχνίδι να παρουσι-
αζόμαστε καλύτεροι και να στοχεύουμε στη νίκη. Γνωρίζουμε τον 
βαθμό δυσκολίας αλλά αυτό δεν μας απαγορεύει να ελπίζουμε ότι 
μπορούμε να αποκομίσουμε κάτι θετικό».
Με την Κροατία θα πρέπει να παίξουμε πιο αμυντικά, με τη Μάλτα 
πιο επιθετικά. Θεωρείται ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε και 
στα δύο στυλ παιχνιδιού; «Δεν πρέπει πλέον να γίνεται διαχω-
ρισμός αμυντικής και επιθετικής τακτικής. Προσεγγίζουμε τα 
παιχνίδια ανάλογα με την δυναμική του αντιπάλου και τις δικές 
μας ικανότητες. Μην το διαχωρίζουμε, είναι λάθος κατά τη δική 
μου σκέψη. Έχουμε και εμείς πολλά θέματα, έχουμε απώλειες 
ποδοσφαιριστών και είμαστε σε ακόμα δυσκολότερη θέση ιδιαί-
τερα στο αμυντικό κομμάτι όμως πιστεύουμε στους παίκτες που 
έχουμε».

Ν. Μιχαήλ: «Είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να πάει 
καλά η Εθνική»
Στη συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ανδρών για το αυριανό (8/10) 
ματς με την Κροατίας στο ΑΕΚ Αρένα, τους Κύπριους διεθνείς 
εκπροσώπησε ο Νεόφυτος Μιχαήλ.
«Ξέρουμε πόσο σημαντικό παιχνίδι αύριο. Ξέρουμε την Κροατία, 
είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα. Ξέρουμε πως θα αντιμετωπίσουμε 
το κόσμο. Παίζουμε σε ένα καινούργιο γήπεδο. Είναι σημαντικό 
να έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Προετοιμαστήκαμε κατάλ-
ληλα για να δώσουμε όλοι τον καλύτερό μας εαυτό για να πάρουμε 
ένα θετικό αποτέλεσμα», δήλωσε αρχικά ο τερματοφύλακας του 
ΑΠΟΕΛ.
Στη συνέχεια κλήθηκε να μιλήσει για το γεγονός ότι το αυριανό 
ματς θα διεξαχθεί στο ΑΕΚ Αρένα και όχι στο ΓΣΠ: «Είναι ένα πιο 
μικρό γήπεδο. Αν γεμίσει είναι σημαντικό για την ώθηση που θα 
μας δώσει. Θέλουμε τον κόσμο να έρθει».
Στη συνέχεια μίλησε για την πορεία της κυπριακής ομάδας: «Είμα-
στε οι πρώτοι που θέλουμε αυτή η ομάδα να πηγαίνει καλά. 
Είμαστε και εμείς απογοητευμένοι από την συγκομιδή βαθμών. 
Ξέρουμε ποια είναι η Κροατία, αλλά έχουμε πίστη στον εαυτό 
μας».

«Δυστυχώς, γενικότερα στην Κύπρο 
μάθαμε να περιμένουμε τελευταία στιγμή. 
Γίνονται αρκετές αλλαγές γενικότερα. 
Έχουμε πολλούς παίκτες που λήγουν τα 
συμβόλαιά τους, και εγώ σαν προπονητής 
θα ήθελα να υπογράψουν νέα συμβόλαια 
για να είναι και αυτοί πιο άνετοι», ήταν 
η απάντηση του Τιμούρ Κετσπάγια στην 
εκπομπή «ΑΝΟλα στη φόρα», μετά από 
ερώτημα για το συμβόλαιο του Κωστάκη 
Αρτυματά που λήγει το προσεχές 
Καλοκαίρι.

Η 
τοποθέτηση του Γεωργιανού προπο-
νητή μάς έδωσε «πάσα» για 
αναζήτηση των ποδο-
σφαιριστών οι οποίοι 

μένουν ελεύθεροι στο τέλος 
της τρέχουσας αγωνιστικής 
περιόδου. Το αποτέλεσμα 
μόνο αδιάφορο δεν είναι, 
αφού ούτε λίγο, ούτε πολύ 
λήγουν 15 συμβόλαια πο-
δοσφαιριστών! Σχεδόν τα 
2/3 του ρόστερ έχουν συμ-
βατικές υποχρεώσεις με τους 
κυανόλευκους μέχρι τον Μάη του 
2022 και για να είναι κάτοικοι «Α-
ντώνης Παπαδόπουλος» και την επόμε-
νη σεζόν θα πρέπει να βάλουν υπογραφή σε νέο 
συμβόλαιο.
Το πότε και σε ποιο βαθμό θα ανοίξει ο κύκλος 
της ανανέωσης συμβολαίων εξαρτάται από τις 
προθέσεις της διοίκησης, με τη σύμφωνο γνώμη 
(φυσικά) του Τιμούρ Κετσπάγια. 
Προφανώς και δεν θα ανανεωθούν τα συμβόλαια 
όλων των ποδοσφαιριστών, όμως από την στιγμή 
που όσοι μένουν ελεύθεροι έχουν το δικαίωμα να 
συμφωνήσουν με άλλη ομάδα από την 1η Ιανου-
αρίου, το παράθυρο της ανανέωσης συμβολαίων 
θα ανοίξει προτού ολοκληρωθεί η σεζόν.
Συμβόλαιο έως τον Μάιο του 2022 έχουν οι Γκιόρ-
γκι Λόρια, Σπύρος Ρισβάνης, Πάουλους Αρα-
γιούρι, Χοφχάνες Αμπαρτζουμιάν, Κωστάκης 
Αρτυματάς, Αζέρ Μπουσουλάτζιτς, Γιόζεφ Χου-
σμπάουερ, Νίκος Καλτσάς, Λάζαρος Χριστοδου-
λόπουλος, Κάιλ Λάφερτι και Νίκα Κατσαράβα. 
Συμβόλαιο ενός έτους υπέγραψε με την Ανόρθωση 
ο Αμρ Ουάρντα, ο οποίος πήρε αποζημίωση και 
από τον ΠΑΟΚ, ενώ ως δανεικοί αγωνίζονται στην 
«Κυρία» οι Ασάφ Τζουρ (Χάποελ Ραανανά), Μίλος 
Ντέλετιτς (ΑΕΚ Αθηνών) και Νίκα Νινούα (ΠΑΟΚ).

Ανόρθωση: Νερό στ’ αυλάκι των ανα-
νεώσεων
Ο Τιμούρ Κετσπάγια άνοιξε το κεφάλαιο της ανα-
νέωσης των συμβολαίων που λήγουν και -θέλο-
ντας και μη- θα παραμείνει στην επικαιρότητα. 
Ο Γεωργιανός τεχνικός, στην εκπομπή «ΑΝΟλα 
στη φόρα» με αφορμή τον Κώστα Αρτυματά 
έδωσε διαστάσεις στο θέμα, αφού για την πλει-
ονότητα των κυανόλευκων, τα συμβόλαιά τους 
λήγουν τον Μάιο του 2022. 
«Δυστυχώς, γενικότερα στην Κύπρο μάθαμε να 
περιμένουμε τελευταία στιγμή. Έχουμε πολλούς 
παίκτες που λήγουν τα συμβόλαια τους κι εγώ 

ως προπονητής θα ήθελα να υπογρά-
ψουν νέα συμβόλαια για να είναι 

και αυτοί πιο άνετοι», ήταν το 
χαρακτηριστικό σχόλιο του 

Τιμούρ Κετσπάγια, ο οποίος 
έσ τειλε το μήνυμά του 
προς τη διοίκηση. 
Βέβαια, θα ήταν υπερ-
βολή να ζητηθεί η ανα-
νέωση των συμβολαίων 
όλων των παικτών (συνο-

λικά 15), αφού υπάρχουν 
κάποιοι που δεν ικανοποι-

ούν με τις εμφανίσεις τους ή 
παίζουν ελάχιστα.

«Ο Τιμούρ Κετσπάγια δεν αναφέρθηκε 
μόνο στο συμβόλαιο του αρχηγού αλλά σε όλα. 
Είναι θέματα που η διοίκηση τα έχει υπόψη και θα 
τα χειριστεί εν ευθέτω χρόνω», σχολίασε χθες το 
μεσημέρι ο εκπρόσωπος Τύπου της Ανόρθωσης, 
Δημήτρης Χριστοφόρου. 
Θεωρείται βέβαιο ότι σύντομα θα μπει το νερό στ’ 
αυλάκι των ανανεώσεων. 
Ας μην ξεχνάμε ότι -συνήθως- η διοίκηση υλο-
ποιεί μέχρι κεραίας τις απαιτήσεις του Γεωργιανού 
τεχνικού. Ιδιαίτερα σε τέτοια θέματα. 
Κλασικό παράδειγμα η προ διετίας πρόωρη ανα-
νέωση του συμβολαίου του Νίκα Κατσαράβα, 
μετά από εισήγηση του Τιμούρ Κετσπάγια. Όλοι 
στο στρατόπεδο της Ανόρθωσης συμφωνούν 
ότι οι ανανεώσεις πρέπει να αρχίσουν από τον 
αρχηγό. 
Ο Κωστάκης Αρτυματάς έχει πείσει και τους πλέον 
δύσπιστους ότι εξελίσσεται σε ηγετική φυσιογνω-
μία για την «Κυρία». Τον τελευταίο καιρό πραγμα-
τοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις και με δεδομένη 
την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τον Κετσπάγια, 
όταν έρθει η ώρα, πιθανότατα θα είναι ο πρώτος 
που θα καλέσει ο Ευγένιος Χαμπουλλάς.

Ανόρθωση: Ο Αρτυματάς κι άλλοι 14! 
Τα συμβόλαια που λήγουν

Κωστένογλου: «Με την έναρξη 
τα φαβορί εξαϋλώνονται, δεν 
απαγορεύεται να ελπίζουμε»
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Ολυμπιακός - ΑΕΚ 103-78: 
Eκατοστάρα στην επιστροφή στην Α1 

Με εντυπωσιακό double-double του Σάσα Βεζένκοβ (27/11), ο Ολυμπιακός δυσκολεύθηκε για 
τρεις περιόδους αλλά στο τέλος νίκησε εύκολα την ΑΕΚ (103-78) στην επιστροφή του στην Α1.

Δύο ημέρες μετά από την εντυπωσιακή εμφάνιση απέ-
ναντι στη Μπασκόνια και 879 ημέρες μετά από την 
τελευταία εμφάνιση στη Stoiximan Basket League, ο 
Ολυμπιακός γύρισε στη μεγάλη κατηγορία του ελληνι-
κού μπάσκετ το απόγευμα της Κυριακής (3/10).
Οι Πειραιώτες υποδέχθηκαν την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του 
πρωταθλήματος, δυσκολεύθηκαν για τρεις περιόδους, 
στο τέλος όμως επικράτησαν με 103-78 και έκαναν το 
πρώτο βήμα προς τον στόχο της εντός των συνόρων 
κορυφής. Σάσα Βεζένκοβ (27 πόντοι, 9/10 δίποντα, 3/7 
τρίποντα, 11 ριμπάουντ σε 31 λεπτά) και Κώστας Παπα-
νικολάου (14 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ σε 25 λεπτά) 
ήταν οι κορυφαίοι των νικητών, την ώρα που ο Στέβαν 
Γέλοβατς έκανε την περισσότερη δουλειά στο σκοράρι-
σμα για τους φιλοξενούμενους οι οποίοι χαμογελούν 
για την εμφάνιση του Δημήτρη Φλιώνη.
Πλήρεις αγωνίστηκαν οι ερυθρόλευκοι, χωρίς τους 
Μάνι Χάρις (αποχώρησε), Νίκο Παππά (επιστρέφει 
σε λίγες ημέρες από τον σοβαρό τραυματισμό 
στον αχίλλειο τένοντα), Αντώνη Κόνιαρη 
έπαιξαν οι κιτρινόμαυροι που ξέμειναν 
από δυνάμεις και κουράγιο στο φινάλε 
ελλείψει αξιόλογων επιλογών στον 
πάγκο τους. 27 ασίστ για 8 λάθη είχε ο 
Ολυμπιακός, 19/19 έγραψε η ΑΕΚ.

Ο αγώνας
Με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικο-
λάου, Βεζένκοβ, Ζαν-Σαρλ μπήκε στο ματς 
ο Ολυμπιακός, που είχε τους βασικούς του φόρ-
γουορντ σε καταπληκτική κατάσταση για το 12-7 στο 
τέταρτο λεπτό και για το 19-11 στο έκτο. Η ΑΕΚ απά-
ντησε με σερί 8-0 για να ισορροπήσει το ματς στο 7’, με 
τον Μπαρτζώκα να βλέπει μεγαλύτερο κίνητρο από τους 
κιτρινόμαυρους που έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο με 
9/14 σουτ (7/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα) και με 10 πόντους 
στον αιφνιδιασμό την ώρα που οι γηπεδούχοι μετρού-
σαν 3/9 σουτ πίσω από τα 6μ.75.
Φλιώνης και Κολόμ συνυπήρξαν στο ξεκίνημα της 
δεύτερης περιόδου και έγραψαν με δικές τους ατομι-
κές προσπάθειες το 26-30 στο 13’, ο Ολυμπιακός αντέ-
δρασε γρήγορα, απάντησε με ένα επί μέρους 13-4 όμως 
και η ΑΕΚ είχε τη δική της αντίδραση. Με επί μέρους 
2-8 πέρασε και πάλι μπροστά (42-41) χάρη σε διαδο-
χικά καλάθια του Γέλοβατς, σε ένα συνολικά χορταστικό 
πρώτο εικοσάλεπτο (44-42) στο οποίο οι Πειραιώτες 
είχαν πάρει 20 πόντους από τους αναπληρωματικούς 
τους και οι κιτρινόμαυροι 18 πόντους στη ρακέτα.
Όσο δυναμική κι αν ήταν η ΑΕΚ στο ξεκίνημα του β’ 
μέρους, τόσο αποτελεσματικός ήταν κι ο Ολυμπιακός 

με τον Βεζένκοβ να σκοράρει τρίποντο για το 52-51 και 
τον Παπανικολάου να κάνει το ίδιο στην επόμενη επί-
θεση. Διαδοχικά επιθετικά φάουλ των φιλοξενούμενων 
έδωσαν στους γηπεδούχους προβάδισμα έξι πόντων 
στο 25’, με τον Παπανικολάου να κάνει σπουδαία δου-
λειά και στις δύο πλευρές του παρκέ ενώ ταυτόχρονα 
μιλούσε και συμπεριφερόταν ως ηγέτης. Το 72-64 του 
30’ έδινε προβάδισμα στον Ολυμπιακό, που πήγε στο 
+12 με τον Λαρεντζάκη (81-69 στο 33’) και δεν κοίταξε 
ποτέ πίσω.
Λαρεντζάκης, Ζαν-Σαρλ και Σλούκας οδήγησαν στην 
κατοστάρα στο 38’, ο κόσμος απόλαυσε το απόγευμά 
του στο ΣΕΦ κι ο Ολυμπιακός, που δείχνει να βρίσκεται 
σε πραγματικά καλή κατάσταση, κοιτάζει τώρα την ανα-
μέτρηση της Παρασκευής (8/10) με την Ρεάλ Μαδρίτης, 
στο τρίτο διαδοχικό παιχνίδι του στο Φάληρο.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-21, 44-42, 72-64, 103-78

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (0/4 
σουτ, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Ντόρσεϊ 5 (1/3 

δίποντα, 1/3 τρίποντα), Βεζένκοβ 27 (9/10 
δίποντα, 3/7 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 2 
ασίστ), Παπανικολάου 14 (4/7 τρίπο-
ντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ζαν-Σαρλ 
6 (3/4 δίποντα), Λούντζης, Λαρεντζά-
κης 13 (1/1 δίποντο, 3/6 τρίποντα, 
2/2 βολές, 3 κλεψίματα), Φαλ 4, Σλού-

κας 12 (3/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/4 
βολές, 9 ασίστ), Μάρτιν 10 (3/4 δίποντα, 

4/5 βολές), Πρίντεζης 2, ΜακΚίσικ 8 (2)
ΑΕΚ (Δέδας): Φλιώνης 8 (4/7 δίποντα, 4 ριμπά-

ουντ), Ανγκόλα 7 (1/6 σουτ, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 
4 λάθη), Γέλοβατς 21 (3/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 3/3 
βολές), Γκρίφιν 15 (4/7 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 1/2 βολές), 
Βαουλέτ 11 (5/6 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Κολόμ 10 (3/4 
δίποντα, 0/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 
4 λάθη), Μπόγρης, Πετρόπουλος 6 (2), Φιλιππάκος
Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 24/36 δίποντα, 
14/37 τρίποντα, 13/15 βολές, 37 ριμπάουντ (26 αμυ-
ντικά - 11 επιθετικά), 27 ασίστ, 8 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 
8 λάθη
Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 19/33 δίποντα, 9/25 τρί-
ποντα, 13/17 βολές, 31 ριμπάουντ (26 αμυντικά - 5 επι-
θετικά), 19 ασίστ, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 19 λάθη

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στη 2η αγωνι-
στική του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός θα παίξει στο 
Λαύριο, ενώ η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη Λάρισα. Οι αγώ-
νες θα γίνουν το διήμερο 9 και 10 Οκτωβρίου, προς το 
παρόν ωστόσο ο ΕΣΑΚΕ δεν έχει ανακοινώσει το ακρι-
βές πρόγραμμα.

Άρης - Παναθηναϊκός 81-
71: One man show του 
Χάνλαν και επική ανατροπή 
από το -19

Η κακή εικόνα στο Μονακό, δεν 
ήταν τυχαία. Ο Παναθηναϊκός δεν 
έχει βρει ακόμη τα πατήματά του 
και το βράδυ της Κυριακής (3/10) 
γνώρισε ήττα-σοκ στο Αλεξάν-
δρειο καθώς πέταξε στα σκουπί-
δια το +19 του ημιχρόνου, με τον 
Άρη να πετυχαίνει μια πραγματικά 
απίθανη νίκη (81-71) μπροστά στο 
κοινό του που επέστρεψε στις εξέ-
δρες!
Οσκαρική εμφάνιση από τον Ολί-
βιε Χάνλαν (35 πόντοι, 9/11 δίπο-
ντα, 4/8 τρίποντα, 5/6 βολές σε 37 
λεπτά) που σφυροκόπησε τους 
πράσινους σε όλο το ματς, εξαιρε-
τικός ο 18χρονος γκαρντ Όμηρος 
Νετζήπογλου, σε μια βραδιά που ο 
κόσμος της ομάδας της Θεσσαλονί-
κης θα θυμάται για χρόνια. Το ίδιο 
και ο κόσμος του Παναθηναϊκού, 
για εντελώς διαφορετικούς λόγους.
Αποκαρδιωτική η εικόνα του Πανα-
θηναϊκού στο δεύτερο μέρος (57-
28), με τον Πέρι να έχει -22 στην 
κατηγορία +/- (οι πράσινοι έχασαν 
με 22 πόντους στα 25 λεπτά που ο 
Αμερικανός βρέθηκε στο παρκέ), 
τον Παπαπέτρου να ακολουθεί 
στο -21 και τον Μποχωρίδη να βρί-
σκεται στο +17 σε 11:18. Όσο απί-
στευτο κι αν ακούγεται, ο Έλλη-
νας γκαρντ ήταν ο κορυφαίος της 
ομάδας του, η οποία έκλεισε τον 
αγώνα με 9/36 τρίποντα, έδωσε 16 
πόντους στον Άρη από τα 13 λάθη 
της και δέχθηκε 11 στον αιφνιδια-
σμό.

Ο αγώνας
Πολύ χαμηλά έμεινε το σκορ στο 
πρώτο πεντάλεπτο (6-5), καθώς 
οι γηπεδούχοι ήταν άστοχοι από 
την περιφέρεια και οι πράσινοι 
μετρούσαν 2/8 (0/6 τρίποντα) με 
τον Νέντοβιτς να βρίσκει ξανά και 
ξανά σίδερο και να είναι ενοχλη-
μένος με την διαιτησία. Ο Χάν-
λαν έκανε σημαντική ζημιά στην 
άμυνα του Παναθηναϊκού (13-7 στο 
έβδομο λεπτό), όμως οι πράσινοι 
γύρισαν γρήγορα το παιχνίδι και με 
επί μέρους 2-13 έκλεισαν το πρώτο 

δεκάλεπτο στο +5 καλύπτοντας την 
αστοχία τους πίσω από τα 6μ.75.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν στη 
δεύτερη περίοδο χωρίς λάθος, 
έκαναν δύο γρήγορα, όμως είχαν 
πνίξει με την άμυνά τους τον Άρη 
που δεν έβρισκε σκορ. Ο Νέντο-
βιτς έβαλε το πρώτο του σουτ για 
το 17-25 στο 13’, έβαλε και δεύτερο 
για το 17-28 στο 14’ και βοήθησε 
την ομάδα του να ξεφύγει παίζο-
ντας στο ρελαντί, με καλή κυκλοφο-
ρία της μπάλας και με τετραπλάσιες 
προσπάθειες για τρίποντο (6/19) 
την ώρα που είχε μόλις 5/5 δίποντα. 
Το 24-43 του ημιχρόνου τα έλεγε 
όλα για την εικόνα των δύο ομά-
δων, με τον Άρη να μην έχει σκορά-
ρει στον αιφνιδιασμό και τον Πανα-
θηναϊκό να μετράει οκτώ, μαζί με 
ακόμη 10 από λάθη των αντιπάλων 
του.
Ένα δυναμικό ξεκίνημα των γηπε-
δούχων στο τρίτο δεκάλεπτο (επί 
μέρους 11-3 για το 35-46) έδωσε 
ενδιαφέρον στο ματς, όμως και 
πάλι ο Παναθηναϊκός είχε τον 
έλεγχο. Ο Χάνλαν έφτασε τους 
23 όταν σκόραρε τρίποντο για το 
44-52 στο 27’, πριν κερδίσει και 
αντιαθλητικό φάουλ μετά από κλέ-
ψιμο στον Σαντ-Ρος στην επόμενη 
φάση. Ο Νετζήπογλου έγραψε το 
47-52, ο Πρίφτης κάλεσε timeout, 
ο Γουίλιαμς μείωσε στον πόντο (55-
56) και το παιχνίδι απέκτησε μια 
πιο άγρια ομορφιά στα τέλη της 
περιόδου.
Η ισοφάριση (57-57 στο 31’) ενθου-
σίασε τον κόσμο, δημιούργησε 
δεύτερες σκέψεις σε σημαντικούς 
παίκτες του Παναθηναϊκού και 
έδωσε ακόμη περισσότερη αυτο-
πεποίθηση στον Χάνλαν που σφυ-
ροκοπούσε τους αντιπάλους του. 
Ο Νετζήπογλου έγραψε το 68-64 
την ώρα που ο Πέρι έβρισκε σίδερο 
ξανά και ξανά και ο Άρης έφτασε 
εύκολα στη νίκη, καθώς οι πράσι-
νοι δεν έβρισκαν παίκτη να τους 
κουβαλήσει όταν όλα λειτουργού-
σαν εναντίον τους.
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