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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Έχω μαύρη 

ζώνη στο...

ΚΟΥΡΑΓΙΟ

ATIMH ΕΠΙΣΤΗΜΗ… ΜΑΣ ΣΤΕΡΗΣΕΣ 
ΤΑ ΑΓΝΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Εύχομαι να σας βρίσκω και σήμερα 

καλά και το κυριότερο υγιείς 

γιατί καλοί μου αναγνώστες εγώ 

προσωπικά σε όσους μιλώ και συναναστρέφομαι 

καθημερινά δεν θέλω να ευχηθώ τίποτα άλλο από 

το να έχουμε όλοι την υγειά μας, αφού πέντε πάνω, 

πέντε κάτω δεν αλλάζει τίποτα, όμως η ανθρώπινη 

ζωή δεν αντικαθίσταται με τίποτα.

Θέλω, μιας και ψάχνομαι κάθε εβδομάδα, για το 

γράμμα του εκδότη να δημοσιεύσω ένα γράμμα που 

έγραψε ένας ξαδελφός μου ΜΕΓΑΣ ΑΙΓΙΩΤΗΣ που ζει 

με την οικογένεια του στην όμορφη Ρόδο. Εξιστορεί, 

λοιπόν, ο Ανδρέας Κολλιόπουλος, όπως είναι το 

ονοματεπώνυμο του, το πως περιγράφαμε τα παλιά 

όμορφα κι ανέμελα χρόνια τη διεύθυνση του σπιτιού 

σου για να έρθει κάποιος για πρώτη φορά στο σπίτι 

σου για να σε βρει και να σε επισκεφθεί… Γράφει 

λοιπόν:

«Τα παλιά τα χρόνια, τότε που οι γειτονιές ήταν 

όλο σπιτάκια, όταν οι νοικοκυραίοι δίνανε οδηγίες 

σε έναν επισκέπτη πώς να βρει το σπίτι τους, δεν 

λέγανε οδό και αριθμό. Δίνανε σημάδια, για να το βρει 

ο επισκέπτης περπατώντας. Συνήθως ξεκινούσαν 

από μια κοντινή πλατεία ή εκκλησία που την ήξερε 

ο κόσμος όλος και κατέληγαν στην περιγραφή του 

σπιτιού. Όταν φτάσεις θα δεις ένα σπίτι με κίτρινα 

παράθυρα, ας πούμε. Ή με μια ροδιά στη γωνία 

της αυλής. Κι έτσι τα παλιά σπίτια αποκτούσαν 

ταυτότητα από το δέντρο που θα φύτευε ο νοικοκύρης 

στην αυλίτσα: μια λεμονιά, μια μανταρινιά, μια 

πασχαλιά, ένα μεγάλο και σκιερό πεύκο. Ή από το 

αναρριχώμενο που θα στόλιζε αψιδωτά τη πόρτα 

της αυλής του: ένα γιασεμί, μια «μπουκετιά» (άγρια 

αναρριχώμενη τριανταφυλλιά που κάνει μικρά 

τριανταφυλλάκια σε μπουκέτα), μια γλιτσίνα.

Λίγο-λίγο, με την επικράτηση των πολυκατοικιών 

ως τρόπου ανάπτυξης των πολεοδομικών 

συγκροτημάτων, αυτό άλλαξε. Κανείς δεν αναφέρει 

πια την κοντινή εκκλησία, ούτε το δέντρο της αυλής, 

μια κι εκείνο που ενδιαφέρει πλέον είναι η ακριβής 

διεύθυνση -την οποία θα αναγνωρίσει το gps- ο 

όροφος του διαμερίσματος και το όνομα στο κουδούνι. 

Κι έτσι φτάνει κανείς ως το σπιτικό των φίλων του 

χωρίς να παρατηρήσει τίποτε γύρω του, αφού το μόνο 

που προσέχει είναι να ακούει καθαρά την ψηφιακή 

φωνή κι όχι να βλέπει τα σημάδια της γειτονιάς.»

Ο ξάδελφος ήταν πάντα ένα συνεσταλμένο παιδί, 

μορφώθηκε, πρόκοψε, έκανε μια όμορφη οικογένεια 

και ξεκουράζεται και ξαποστένει στην όμορφη 

Ρόδο μας. Πραγματικά μ’ έκανε και δάκρυσα με 

αυτήν την περιγραφή, γιατί σε τέτοιο περιβάλλον 

και γειτονιές είχαμε την ευλογία να γεννηθούμε 

και να μεγαλώσουμε. Μπράβο Αντρέα μου που μια 

κι ήμαστε η τελευταία γενιά που μπορεί να θυμίζει 

στα καινούρια φυντάνια του διαδικτύου και του 

Facebook κι ότι άλλη μακακία μας έβγαλε από την 

απλή όμορφη καθημερινότητα κι έχουμε εισβάλει 

σε ένα ηλίθιο πανάκριβο κουτί και μεγαλώνουν τα 

παιδιά μας χωρίς αυτό το συναίσθημα που είχαμε την 

τύχη να μεγαλώσουμε εμείς και όχι ότι δεν βοηθάει 

η τεχνολογία, αλλά είναι άλλο να βοηθάει κι άλλο 

να ισοπεδώνει οτιδήποτε όμορφο, πολύχρωμο που 

υπάρχει στην μάταιη ζωή μας και να βλέπω πχ τι 

κιλότα φόρεσε εχθές η Μαντόνα…. Έλεος ρε γαμώτο…

Πάμε για την άλλη εβδομάδα. Σ’ αγαπώ ξάδελφε, και 

χαιρετισμούς στην όμορφη οικογένεια σου.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Έπεσαν οι υπογραφές για την αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ - Οι 
δεσμεύσεις Μπλίνκεν 

Έ
[πεσαν οι υπογραφές για τη νέα ελληνοαμερικανική 
συμφωνία αμυντικής συνεργασίας. Το νέο, διμερές 
σύμφωνο  φέρει τις υπογραφές του επικεφαλής του 
State Department, Άντονι Μπλίνκεν και του Έλληνα 

ομολόγου του, Νίκου Δένδια, ο οποίος βρίσκεται τις τελευ-
ταίες ημέρες στην Ουάσιγκτον, πραγματοποιώντας σειρά 
διπλωματικών επαφών, μεταξύ των οποίων και με εξέχοντα 
μέλη του Κογκρέσου.
Στο περιεχόμενο της συμφωνίας περιλαμβάνονται σημα-
ντικές δυνατότητες για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις 
να αναπτυχθούν περαιτέρω σε ελληνικές περιοχές ενδι-
αφέροντος, δηλαδή στην Αλεξανδρούπολη, τη Σούδα, το 
Λιτόχωρο, το Στεφανοβίκειο και τη Λάρισα. Συγκεκριμένα, 
όπως μετέδωσε το protothema.gr, οι αμερικανικές ένοπλες 
δυνάμεις θα αποκτήσουν επίσημη πρόσβαση για ασκήσεις 
στο πεδίο βολής του Λιτοχώρου, δικαίωμα μεταστάθμευσης 
στην 1η ΤΑΞΑΣ (Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού) στο Στεφα-
νοβίκειο της Μαγνησίας και στρατωνισμό σε στρατόπεδα 
στην Αλεξανδρούπολη, εκτός από τις ήδη θεσμοθετημένες 
διευκολύνσεις στο ναύσταθμο της Σούδας, στην Κρήτη.
Ειδικά για την Αλεξανδρούπολη, η γεωπολιτική της σημασία 
στην ευρύτερη περιοχή αναδεικνύεται έτι περισσότερο από 
τη Συμφωνία, καθώς θα αποτελέσει το βασικό φορέα υπο-
δοχής των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων, ώστε να 
σταθμεύουν συστηματικά, προκειμένου να αναπτύσσουν 
επιχειρησιακές δραστηριότητες στην Ανατολική Ευρώπη. 
Υπενθυμίζεται ότι τον τελευταίο χρόνο έχουν εγκαταστα-
θεί αμερικανικές δυνάμεις σε στρατόπεδα του Δ’ Σώματος 
Στρατού στην περιοχή και χρησιμοποιούν λιμενικές εγκατα-
στάσεις στην πόλη. «Η Ελλάδα αγρυπνά και προστατεύει τα 
σύνορά της» τόνισε, άλλωστε, στο χθεσινό χαιρετισμό του 
στην επετειακή εκδήλωση για τα 47 χρόνια της ΝΔ, ο Πρω-
θυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας πολλαπλά 
μηνύματα με αποδέκτες, τοποθετημένους στην Ανατολική 
Μεσόγειο και όχι μόνο.
Στην ίδια κατεύθυνση, «η συμφωνία αμυντικής συνεργα-
σίας με τις ΗΠΑ αναβαθμίζει περαιτέρω τη χώρα γεωστρα-
τηγικά και πολιτικά. Ενισχύει τη θέση της Ελλάδος στη νοτιο-
ανατολική Μεσόγειο και εμπεδώνει διεθνώς το ρόλο της ως 
παράγοντα ειρήνης, σταθερότητας αλλά και ως ασφαλούς 
επενδυτικού προορισμού. Αποκτά μεγαλύτερη σημασία 
τώρα η δέσμευση των ΗΠΑ στην Ελλάδα, που γίνεται σε μια 
περίοδο αναπροσαρμογής των προτεραιοτήτων και μετατό-
πισης του ενδιαφέροντός τους από την Ευρώπη» σχολίασε 
σχετικά ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου 
κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επισημαί-
νοντας παράλληλα πως «η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ένας 

αξιόπιστος και σταθερός εταίρος στην περιοχή».
«Η ανανέωση, σε συνδυασμό με το πλαίσιο που έχει δια-
μορφωθεί τα τελευταία δύο χρόνια με το νομοσχέδιο 
East Med Act και το νομοσχέδιο για την ελληνοαμερικα-
νική αμυντική και διακοινοβουλευτική συνεργασία, προ-
σφέρουν ισχυρή στήριξη στην Ελλάδα» υπογράμμισε ο κ. 
Οικονόμου, κάνοντας παράλληλα λόγο για «ενεργητική και 
σώφρονα διπλωματία» εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνη-
σης, που οδηγεί σε «αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες και να 
προάγουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, σε όλες τις διαστά-
σεις σε όλο το εύρος».

ΗΠΑ: Άπαξ επιστροφή
Η σημερινή υπογραφή έχει υπερβεί ήδη σε γεωπολιτικό 
επίπεδο τα στενά όρια του διμερούς της πλαισίου, καθώς 
παράγει πολλαπλά διπλωματικά αποτελέσματα στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, πριν στεγνώσει το μελάνι της ελληνογαλ-
λικής συμφωνίας. Πέραν της τουρκικής αμηχανίας, εκφρα-
σμένης δια του Τούρκου ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο 
οποίος εξαπέλυσε δριμεία επίθεση προς την Ουάσιγκτον, 
εγκαλώντας τις ΗΠΑ ότι εξοπλίζουν τρομοκράτες στη Συρία, 
η σημερινή υπογραφή αποτυπώνει εν πολλοίς τον αναβαθ-
μισμένο ρόλο που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα, μετά 

και από την αποχώρησή τους από την Ανατολική Μεσόγειο.
Μολονότι δεν έχουν περάσει ούτε τρεις μήνες από τη στρα-
τηγική απόφαση της Ουάσιγκτον να αποσυρθεί από το 
Αφγανιστάν, στέλνοντας διεθνές μήνυμα μετατόπισης του 
κέντρου βάρους των επιχειρήσεών της στον Ινδο- Ειρη-
νικό, η «ολική επαναφορά» άπαξ με αφορμή το διμερές 
πλαίσιο ΗΠΑ – Ελλάδας σε ζητήματα αμοιβαίας αμυντικής 
συνεργασίας, αναδεικνύει την Αθήνα σε παράγοντα – κλειδί 
για την ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, διπλωματικές 
πηγές εκτιμούν ότι με την συνομολόγηση της πενταετούς 
αμυντικής συμφωνίας η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει εμμέ-
σως την υποχρέωση να μην επιτρέψει επίθεση τρίτης χώρας 
στο έδαφος που φιλοξενεί τόσο σημαντικές βάσεις για την 
στρατιωτική της μηχανή.
Παράλληλα, η Συμφωνία εξασφαλίζει και επιχειρησιακά την 
Νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο που η 
Βορειοατλαντική Συμμαχία επικαιροποιεί το ρόλο της στο 
ευρωπαϊκό περιβάλλον. Σε επίπεδο υψηλού συμβολισμού, 
άλλωστε, κατά τη στιγμή της υπογραφής της Συμφωνίας, η 
οποία θα μεταδίδεται ζωντανά από τον ιστότοπο του State 
Department, 15 αμερικανικά μαχητικά F-15 βρίσκονται στη 
110 ΠΜ στην Λάρισα, την «καρδιά» της ελληνικής Πολεμι-
κής Αεροπορίας, καθότι πλησίον της βάσης εδρεύει το ΑΤΑ 
(Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας) .
Παράλληλα, η αμερικανική δέσμευση για προστασία της 
ελληνικής εδαφικής κυριαρχίας αναμένεται να αποτυπω-
θεί και γραπτά, δηλαδή στο προοίμιο της Συμφωνίας, αλλά 
και στο κείμενο επιστολής που θα απευθύνει, ο Αμερικανός 
ΥΠΕΞ, Άντονι Μπλίνκεν προς τον κ. Δένδια.
Στην επιστολή αυτή, ο επικεφαλής του State Department 
εικάζεται ότι θα επαναλαμβάνει την «αφοσίωση» των Ηνω-
μένων Πολιτειών και της Ελλάδας στη διατήρηση της ειρή-
νης στην περιοχή, δεσμευόμενος να αποτρέψουν ενέργειες 
που θα απειλούν την σταθερότητα.
Επιπλέον, «αυτός ο διάλογος είναι μεταξύ κυβερνήσεων 
αλλά η φιλιά μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ είναι πολύ πιο ευρεία 
κα βρίσκεται στην καρδιά των λαών μας» περιέγραψε ο Αμε-
ρικανός ΥΠΕΞ, αναφερόμενος στην ελληνοαμερικανική κοι-
νότητα, αφού «εκατομμύρια Αμερικάνων είναι ευλογημέ-
νοι με ελληνική κληρονομιά», σημείωσε. Ο ίδιος υπενθύ-
μισε την ελληνική φιλοξενία και γαστρονομία ως σημεία της 
ελληνοαμερικανικής ταυτότητας και έκανε ειδική αναφορά 
στον «Γιάννη» (Γιάννη Αντετοκούνμπο) λέγοντας πως «τώρα 
ίσως είναι από τους πολυαγαπημένους αθλητές σε όλο τον 
κόσμο, όπου όλοι το ξέρουμε ως Γιάννη», προσθέτοντας 
πως «μας υπενθυμίζει ότι ακολούθησε το λαμπρό παρά-
δειγμα» των Ελλήνων που ήρθαν στις ΗΠΑ ως μετανάστες.

Τέσσερις νέες στρατιωτικές 
βάσεις και δυνατότητα 
παρουσίας σε όλες τις 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις 
της χώρας μας - και στα νησιά - 
αποκτούν οι ΗΠΑ - Η συμφωνία 
είναι πενταετής και θα μετατραπεί 
σε αορίστου χρόνου στη 
συνέχεια
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Σ
οκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία 
της Μεσσηνίας στο άκουσμα του ξαφ-
νικού θανάτου του διευθυντή της Κλι-
νικής Covid-19 του Νοσοκομείου Κα-

λαμάτας, πνευμονολόγου Νίκου Γραμματικό-
πουλου, τον οποίο πρόδωσε η καρδιά του.
Ο 54χρονος γιατρός είχε πάει προχθές το από-
γευμα για κυνήγι στην περιοχή της Καζάρ-
μας. Όμως, η οικογένειά του ανησύχησε όταν 
νύχτωσε και δεν επέστρεψε και έτσι ειδοποί-
ησε την Αστυνομία. Ξεκίνησαν, λοιπόν, έρευ-
νες και το πρωί το αυτοκίνητό του εντοπί-
σθηκε στην περιοχή της Καζάρμας. Λίγη ώρα 
αργότερα, δυστυχώς, εντοπίσθηκε και ο άτυ-
χος 54χρονος.
Παρότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη για εγκλη-
ματική ενέργεια, κλήθηκε στο σημείο ο ιατρο-
δικαστής Ιωάννης Δούζης, ενώ διατάχθηκε 

νεκροψία-νεκροτομή, η οποία έδειξε ότι ο 
θάνατος του γιατρού οφείλεται σε καρδιακή 
ανακοπή.
Η είδηση του θανάτου του ιατρού και διευθυ-
ντή της Κλινικής Covid-19, Νίκου Γραμματικό-
πουλου, κυριολεκτικά σόκαρε όσους εργάζο-
νται στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Ακόμα πιο 
αγαπητός και σημείο αναφοράς για το Νοσο-
κομείο Καλαμάτας έγινε λόγω της θέσης που 
κατείχε το τελευταίο διάστημα, καθώς ήταν ο 
διευθυντής της Κλινικής Covid-19.
Ο ίδιος δεν έδειξε λεπτό να φοβάται τον κορω-
νοϊό, από τον οποίο, μάλιστα, πριν από λίγους 
μήνες νόσησε, όμως τελικά τον πρόδωσε η 
καρδιά του, αφού είχε χρόνια προβλήματα, με 
τους συναδέλφους του να του ζητούν να προ-
σέχει, κάτι που ο ανήσυχος ιατρός δεν δεχό-
ταν να κάνει.

Θρήνος στην Καλαμάτα: Πώς πέθανε 
ο διευθυντής της κλινικής Covid του 
νοσοκομείου Νίκος Γραμματικόπουλος 

 Έντονα προβλήματα σε μεταφορές 
και ηλεκτροδότηση – Σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης η Κέρκυρα – 
Σύσκεψη και πρόταση απαγόρευσης 
κυκλοφορίας για το βράδυ από την 
Πολιτική Προστασία

Έ
ντονα είναι τα προβλήματα που δημι-
ούργησε η κακοκαιρία «Μπάλλος», 
που πλήττει σχεδόν όλη τη χώρα και 
αναμένεται να συνεχιστεί έως και αύ-

ριο, Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021. Κλει-
στά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία σε Ατ-
τική, Εύβοια και Χαλκιδική, ενώ η πυροσβε-
στική, μέχρι το απόγευμα είχε δεχθεί 385 
κλήσεις στην Αττική (πάνω από 20 περιοχές).
Στο μεταξύ έχει υπάρξει εισήγηση για απα-
γόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα στην Αττική 
και για κλείσιμο της Λεωφόρου Κηφισού τη 
νύχτα, το διάστημα 03:00-06:00 καθώς και 
για τηλεργασία αύριο σε ιδιωτικό και δημό-
σιο τομέα. 
Συναγερμός έχει σημάνει 
στο Πικέρμι, καθώς η ΕΜΑΚ 
επιχειρεί να εντοπίσει αγνο-
ούμενο, για τον οποίο έγινε 
κλήση στο 112 ότι παρα-
σύρθηκε με το αυτοκίνητό 
του στην Αγία Κυριακή. 
Ο πολίτης ανέφερε στην 
Πυροσβεστική ότι είδε τον 
οδηγό να παρασύρεται 
από φουσκωμένο ρέμα της 
περιοχής.
Στο σημείο μετέβησαν άμεσα 12 πυροσβέ-
στες με 3 οχήματα και ομάδα της ΕΜΑΚ που 
κάνουν έρευνες στην περιοχή. Μέχρι στιγ-
μής δεν έχει εντοπιστεί αυτοκίνητο παρά το 
γεγονός ότι η στάθμη του νερού έχει πέσει 
πολύ.

Κυκλοφοριακό χάος και προβλή-
ματα στην ηλεκτροδότηση
Η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει 
κυκλοφοριακό κομφούζιο, καθώς πολλοί 
δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ενώ προβλή-
ματα εντοπίζονται και στην ηλεκτροδότηση. 
Βλάβες σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδό-
τηση των Εξαρχείων, στην περιοχή του Ρέντη 
και στα Κάτω Πατήσια.
Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρή-
στος Στυλιανίδης, κατά τη διάρκεια ενημέ-
ρωσης, ανέφερε ότι τα κυριότερα προβλή-
ματα όσον αφορά στη συσσώρευση υδάτων 
και την κυκλοφορία των οχημάτων εντοπίζο-
νται στην Ελευσίνα, στη Χαμοστέρνας, στην 

Πέτρου Ράλλη, την Πειραιώς και στη λεω-
φόρο Κηφισίας.
Η συσσώρευση υδάτων είχε ως αποτέλε-
σμα να εγκλωβιστεί λεωφορείο κάτω από τη 
γέφυρα στην παλιά Ποσειδώνος, που εκτε-
λούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Βούλα. 
Το νερό κάλυψε σχεδόν ολόκληρο το λεω-
φορείο, με αποτέλεσμα να φαίνεται μόνο 
η οροφή του. Οι επιβάτες για να σωθούν, 
σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα και απομα-
κρύνθηκαν από το σημείο.
Ένα από τα κτίρια που πλημμύρισαν στην 
οδό Πειραιώς ήταν η Σχολή Καλών Τεχνών, 
με μαθητές και καθηγητές να διακόπτουν τα 
μαθήματα. Ωστόσο, λόγω της συσσώρευσης 
του νερού, δεν μπορούσαν να φύγουν από 
το σημείο.
Σύμφωνα με το meteo, τα υψηλότερα επί-
πεδα βροχόπτωσης καταγράφηκαν σε Πατή-
σια, Περιστέρι και Αμπελοκήπους, όπου σε 
επτά ώρες έπεσαν 120, 120 και 108 χιλιοστά 
βροχής, αντίστοιχα.
Τα προβλήματα στις συγκοινωνίες ήταν 

έντονα, καθώς υπήρξε 
μποτιλιάρισμα πολλών 
χιλιομέτρων, κυρίως σε 
κεντρικές οδικές αρτη-
ρίες. Οι γραμμές στο 
Θησείο πλημμύρισαν, 
με αποτέλεσμα τη δια-
κοπή του δρομολογίου 
Ταύρος – Ομόνοια στον 
ηλεκτρικό, ενώ διακοπές 
υπάρχουν και σε δρομο-

λόγια του τραμ. Στη Δροσιά, οχήματα ανα-
γκάστηκαν να ακινητοποιηθούν. Διακοπές 
ρεύματος σε Παγκράτι, Καλλιθέα, Ρέντη και 
Κεραμεικό.
Διακοπή κυκλοφορίας αποφασίστηκε στις 
οδούς Σκυλίτση και Τζαβέλα στο ύψος της 
παλαιάς παραλιακής, στο ρεύμα προς Πει-
ραιά. Την ίδια ώρα σύμφωνα με την τελευ-
ταία ενημέρωση λόγω της συσσώρευσης 
υδάτων σταμάτησε η κυκλοφορία στην λεω-
φόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Αθήνα 
από το ύψος της διχάλας στο ρεύμα κυκλο-
φορίας προς Συγγρού. Παρόμοια εικόνα και 
στην Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφο-
ρίας προς Πειραιά και από το ύψος της οδού 
Χαμοστέρνας στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ σε 
συναγερμό βρίσκονται οι αρχές, καθώς έχει 
ανέβει η στάθμη του νερού στον Κηφισσό. 
Προβλήματα και στον Κολωνό, ενώ στη Νέα 
Σμύρνη εγκλωβίστηκαν αυτοκίνητα. Παράλ-
ληλα, διακοπή κυκλοφορίας και στην Κηφι-
σίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος 
του φάρου Ψυχικού.

«Μπάλλος»: στο έλεος της 
κακοκαιρίας η χώρα
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ΟΙ δεσμεύσεις των ΗΠΑ θα ισχύουν ανεξαρτήτως του ποιος θα είναι ο ένοικος του Λευκού Οίκου, λόγω 
του μακρού χρόνου διάρκειάς της

Μ
ε την ανανέωση της ελλη-
νοαμερικανικής συμφω-
νίας αμυντικής συνεργα-
σίας, επιβεβαιώνεται α-

πό τις ΗΠΑ ο στρατηγικός και σταθε-
ροποιητικός ρόλος της Ελλάδας στην 
περιοχή των Βαλκανίων και της Μέσης 
Ανατολής, σύμφωνα με διπλωματικές 
πηγές.
Όπως είναι γνωστό και όπως απο-
δεικνύουν οι αναδυόμενες συμμα-
χίες (QUAD, AUKUS), οι ΗΠΑ αποδε-
σμεύονται από την Ευρώπη και βασική 
προτεραιότητα είναι η περιοχή του 
Ινδό-Ειρηνικού.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ΗΠΑ επιλέγουν 
την Ελλάδα, ως μια από τις ελάχιστες 
ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες επεν-
δύουν για το μέλλον, ενισχύοντας το 
γεωπολιτικό και στρατηγικό τους απο-
τύπωμα, με συμβατική δέσμευση που 
θα ακολουθηθεί ανεξαρτήτως του 
ενοίκου του Λευκού Οίκου, καθώς 
είναι τουλάχιστον πενταετής η διάρ-
κεια της συμφωνίας.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η 
μεγαλύτερη διάρκεια είναι προφανές 
ότι επιτρέπει στη συμφωνία να μην 
εξαρτάται από τη συγκυρία της στιγ-
μής στις σχέσεις των ΗΠΑ με άλλα 
κράτη της περιοχής και προσδίδει 
μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά στη 
δέσμευσή τους να επενδύσουν γεω-
πολιτικά και στρατηγικά στην Ελλάδα.
Επισημαίνεται ότι την ίδια ώρα που οι 
ΗΠΑ επενδύουν στην Ελλάδα, σε αντι-
διαστολή και σε αντίθεση με το παρελ-
θόν, δεν υπάρχει αντίστοιχη κίνηση 
προς την Τουρκία.
Οι ΗΠΑ, για πρώτη φορά δεν μας 
βάζουν στο «ίδιο καλάθι», παρατη-
ρούν διπλωμάτες - και επισημαίνουν 
ότι  αντιθέτως, οι ΗΠΑ δεν πτοούνται 
από την προκλητική συμπεριφορά της 
Τουρκίας και δε διστάζουν να αναπτύ-
ξουν τις δυνάμεις τους στην Ελλάδα.
Η επιλογή της Αλεξανδρούπολης υπο-
δηλώνει μεταξύ άλλων την αμερικα-
νική βούληση ενίσχυσης της ασφά-
λειας της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, 
αλλά με παράκαμψη των Στενών, με 
ό,τι οφέλη αυτό συνεπάγεται για τη 

περιοχή του Έβρου και ευρύτερα της 
Θράκης. Η διμερής σχέση έχει περά-
σει σε επίπεδο χωρίς σύγκριση στην 
διακοσαετή ιστορία των δύο κρατών.
Από την άλλη πλευρά, η κυριαρχία 
και εδαφική ακεραιότητα της χώρας 
θωρακίζεται περαιτέρω, τόσο μέσω 
της ρητής αναφοράς στο κείμενο της 
συμφωνίας, αλλά και της παρουσίας 
αμερικανικών δυνάμεων σε περιοχές 
κλειδιά, όπως ο Έβρος ή η Κρήτη.
Η αμερικανική πλευρά επιβεβαιώνει, 
τρεις δεκαετίες μετά την αρχική συμ-
φωνία, σε ένα εντελώς διαφορετικό 
γεωπολιτικό περιβάλλον πλέον, την 
προστασία της εδαφικής ακεραιότη-
τας της Ελλάδας.
Στην επιστολή αναφέρεται επί λέξη ότι 
η νέα συμφωνία «επεκτείνει την στρα-
τηγική αμυντική μας εταιρική σχέση» 

και «εμπρακτα καταδεικνύει την στα-
θερή μας αποφασιστικότητα για προ-
άσπιση κυριαρχίας,  εδαφικής ακεραι-
ότητας κατά απειλητικών δράσεων και 
ένοπλων επιθέσεων».
Παράλληλα, οι ίδιες πηγές υπογραμμί-
ζουν ότι οι ΗΠΑ ουσιαστικά καταδικά-
ζουν το casus belli για πρώτη φορά σε 
συμβατικό κείμενο.
Με την επιβεβαίωση της απόφασης 
για αμοιβαία προστασία της κυριαρ-
χίας και εδαφικής ακεραιότητας κατά 
ενεργειών που απειλούν την ειρήνη 
περιλαμβανομένης της ένοπλης επίθε-
σης, καθώς και με τη δέσμευση των 
δυο πλευρών να αποτρέψουν τέτοιες 
ενέργειες, αλλά και να αντιταχθούν σε 
αυτές, είναι η πρώτη φορά που απο-
τυπώνεται σε συμβατικό κείμενο με 
τις ΗΠΑ η ουσιαστική απόρριψη της 
τουρκικής επεκτατικής πολιτικής (το 

casus belli είναι του 1995, άρα μετά 
την υπογραφή της MDCA).
Παράλληλα, οι ΗΠΑ επενδύουν σε 
Ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστά-
σεις σε καίριες περιοχές στρατηγικής 
σημασίας, όπως ο Έβρος και η Κρήτη.
Η επιλογή στρατοπέδου κοντά στην 
Αλεξανδρούπολη και στον Ναύ-
σταθμο  της Σούδας, στη συνέχεια 
των γεγονότων του Έβρου, του «τουρ-
κο-λιβυκού μνημονίου» και των προ-
κλήσεων της Τουρκίας στις περιοχές 
αυτές, ενισχύει το αμερικανικό απο-
τύπωμα σε περιοχές καίριας σημασίας 
για την χώρα μας, όπως επισημαίνεται. 
Παράλληλα, όμως επιτρέπει την χρήση 
των εκσυγχρονισμένων εγκαταστά-
σεων από τις ελληνικές ένοπλες δυνά-
μεις. Βασικοί κανόνες για κάθε επέν-
δυση είναι η σταθερότητα και η προο-
πτική ότι η επένδυση θα αποδώσει σε 
βάθος χρόνου.
Στην κατεύθυνση αυτή, η πενταετία θα 
επιτρέψει την έγκριση των κονδυλίων 
από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Εξάλ-
λου, η αρχική συμφωνία του 1990 είχε 
οκταετή διάρκεια και προβλεπόταν 
περίοδος 17 μηνών για τον τερματι-
σμό της, εφόσον καταγγέλλονταν από 
μία πλευρά.
Στρατηγικοί σύμμαχοι της Ελλάδας 
επενδύουν διμερώς στην χώρα μας, 
ενισχύοντας υπάρχουσες δεσμεύσεις 
στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, υποδηλώνοντας 
έτσι την ιδιαίτερη σημασία που απο-
δίδουν στην προστασία και ευημερία 
της χώρας μας.
Παράλληλα στρατηγικοί σύμμαχοι, 
εκτός των πολυμερών σχημάτων, 
όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,  
επενδύουν στην άμυνα της Ελλάδας, 
ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για ενί-
σχυση των δεσμών με άλλους εταί-
ρους.
Με την έςννοια αυτή , η  Ελλάδα καθί-
σταται κρίσιμος παράγοντας στον 
πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, 
ενισχύει την Ευρωπαϊκή Άμυνα και 
παράλληλα ενδυναμώνει τον διατλα-
ντικό δεσμό, τηρώντας στο ακέραιο 
τις συμμαχικές της δεσμεύσεις στο 
ΝΑΤΟ.

Αμυντική συμφωνία με ΗΠΑ: Πρώτη 
καταδίκη του «casus belli»

Στον Ευαγγελισμό 
η Φώφη Γεννηματά 
με ειλεό

«Η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας μου, που 
απαιτεί νοσηλεία και αντιμετώπιση, με υποχρεώνει 
να μην συμμετάσχω ως υποψήφια στην εκλογική 
διαδικασία για την εκλογή προέδρου του 
Κινήματος Αλλαγής» αναφέρει σε δήλωσή της

Η 
Φώφη Γεννηματά, πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, εισή-
χθη εκτάκτως εχθές το βράδυ με συμπτώματα α-
τελούς ειλεού στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Μετά από εκτενείς εξετάσεις, όπως αναφέρει σε 

ανακοίνωσή του το νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ότι η κατά-
σταση οφείλεται σε υποτροπή της βασικής της νόσου.
Η κυρία Γεννηματά δίνει νέα μάχη με τον καρκίνο. Η κατά-
σταση της υγείας της επιδρά και στην εσωκομματική 
κούρσα για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, καθώς η 
μέχρι σήμερα επικεφαλής της παράταξης απέσυρε την υπο-
ψηφιότητά της.
Σε επικοινωνία με τους στενούς της συνεργάτες, η κυρία Γεν-
νηματά εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι θα κερδίσει και αυτή 
τη μάχη.
Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η κυρία Γεννηματά αναφέρει 
τα εξής:
Η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας μου, που απαιτεί 
νοσηλεία και αντιμετώπιση, με υποχρεώνει να μην συμ-
μετάσχω ως υποψήφια στην εκλογική διαδικασία για την 
εκλογή Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Ως Πρόεδρος 
μέχρι την ανάδειξη νέας ηγεσίας αλλά και ως βουλευτής 
μετά, προτεραιότητα μου παραμένει η ενότητα και η προο-
πτική της παράταξης. 
Σε ανάρτηση στην προσωπική της σελίδα στο Facebook, 
ανέφερε ότι, λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας, δεν μπόρεσε να 
δώσει το «παρών» σε εκδήλωση του ΚΙΝΑΛ.
Αμέσως μετά την είδηση για την κατάσταση της υγείας της 
κυρίας Γεννηματά, ο εκ των υποψηφίων για την ηγεσία του 
κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε: «Εύχομαι περα-
στικά και ταχεία ανάρρωση στην Πρόεδρο Φώφη Γεννή-
ματα. Όσο με αφορά, από αυτή τη στιγμή αναστέλλω την 
προεκλογική μου δραστηριότητα».
Με τους στενούς συνεργάτες της Φώφης Γεννηματά επικοι-
νώνησε αμέσως και ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος ευχή-
θηκε ταχεία ανάρρωση, λέγοντας ότι είναι κοντά της ως 
σύντροφος και καλός φίλος.
«H σκέψη μας είναι μαζί της. Οι ευχές μας τη συνοδεύουν, 
είμαστε σίγουροι ότι θα κερδίσει και αυτή την περιπέτεια, 
την περιμένουμε να γυρίσει σύντομα κοντά μας» δήλωσε 
από την πλευρά του ο Χάρης Καστανίδης, επίσης υποψή-
φιος για την προεδρία του Κινήματος Αλλαγής στις προσε-
χείς εκλογές.
Ο κ. Λοβέρδος, μάλιστα, επισκέφθηκε την κυρία Γεννηματά 
στο νοσοκομείο.
Σύσσωμη, δε, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος 
Αλλαγής ευχήθηκε περαστικά στη Φώφη Γεννηματά. «Η 
πρόεδρος έχει αποδείξει ότι είναι μια πραγματική μαχή-
τρια της ζωής και θα βγει σύντομα νικήτρια και από αυτή 
τη μάχη. Είμαστε και θα παραμείνουμε όλες και όλοι στο 
πλευρό της» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση..
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Μ
ε άρθρο του στην τουρκική ε-
φημερίδα Karar ο μετριοπα-
θής αναλυτής, και καθηγητής 
Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπι-

στήμιο Kültür της Κωνσταντινούπολης, Μεν-
σούρ Αγκούν ζητάει να προχωρήσουν Ελλά-
δα και Τουρκία σε μια νέα εποχή στις μεταξύ 
τους σχέσεις.
Ο Αγκούν υποστηρίζει πως έως πρότινος η 
Τουρκία επιχειρούσε να φρενάρει τις ελληνι-
κές διεκδικήσεις -σύμφωνα με τον ίδιο- στο 
Αιγαίο Πέλαγος, με την στρατιωτική της υπε-
ροχή και την απειλή χρήσης βίας. Ωστόσο 
αυτά φαίνεται να μην αρκούν πλέον, μετά 
τις συμμαχίες και τις συνεργασίες που έχει 
αναπτύξει η χώρα μας στην ευρύτερη περι-
οχή. «Η Τουρκία επένδυσε στη στρατιωτική 
τεχνολογία, καταφεύγοντας στην απειλή 
χρήσης βίας, ειδικά στην περίπτωση του 
Αιγαίου.  Από την άλλη πλευρά η Ελλάδα, 
προχώρησε και έδωσε προτεραιότητα στην 
εμβάθυνση της συνεργασίας της και στη 
δημιουργία νέων συμμαχιών. Ως μέλος της 
Ε.Ε. ανέπτυξε συνεργασίες με πολιτικό και 
οικονομικό βάρος αρχικά με την Αίγυπτο, το 
Ισραήλ και την Κύπρο και πλέον προχωράει 
σε ειδική σχέση με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ» 
γράφει ο Αγκούν, αναφέροντας την πρό-
σφατη υπογραφή του ελληνογαλλικού συμ-
φώνου με τη ρήτρα για αμοιβαία συνδρομή, 
τους νέους εξοπλισμούς, αλλά και την επικεί-
μενη ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας 
με τις ΗΠΑ.
«Μ’ αυτή τη συμφωνία, οι ΗΠΑ θα ενι-
σχύσουν τη στρατιωτική τους παρου-
σία στην Αλεξανδρούπολη και την Κρήτη, 
ενώ η Ελλάδα θα νιώσει πιο ασφαλής απέ-
ναντι στην τουρκική απειλή. Πλέον για την 
Τουρκία, η εποχή των απειλών χρήσης βίας 
τελειώνει. Το πιο σημαντικό είναι πως η 
Ελλάδα θ’ αντικαταστήσει την Τουρκία γεω-
πολιτικά για τις ΗΠΑ» σημειώνει ο Τούρκος 
αναλυτής, καταλήγοντας στο συμπέρασμα 
πως : «Είτε μας αρέσει, είτε όχι η Ελλάδα 
έγινε ισχυρότερη με τις συμμαχίες που 
έχει αναπτύξει κατά της Τουρκίας ή καλύ-
τερα κατάφερε και εξουδετέρωσε σε μεγάλο 
βαθμό το σημαντικότερο τουρκικό χαρτί, 
που ήταν στρατιωτικής της ισχύ».
O Αγκούν μιλάει για μία σειρά από λάθη, 
μ’ έμμεσες βολές κατά της πολιτικής που 
εφάρμοσε τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση 
Ερντογάν, ζητώντας ν’ αναθεωρηθούν και να 

υπάρξει ένας ειλικρινής απολογισμός, που 
θα βοηθήσει την επίλυση των πολλών προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα κυρίως 
σε εξωτερικά ζητήματα. «Η εξομάλυνση των 
σχέσεων μας με την Αρμενία, την Αίγυπτο, το 
Ισραήλ, ακόμη και με τη Συρία θα μας βοη-
θήσει» λέει.
Όσον αφορά τις σχέσεις με την Ελλάδα, ο 
Αγκούν ζητάει να ληφθούν πρωτοβουλίες 
από την Άγκυρα προς την επίλυση προβλη-
μάτων που αφορούν την Κύπρο, την Ανατο-
λική Μεσόγειο και το Αιγαίο ξεπερνώντας 
τη σημερινή στασιμότητα. Ως πρώτο βήμα 
μάλιστα από πλευρά της Άγκυρας, προτείνει 
το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλ-
κης, τη διασφάλιση κράτους Δικαίου και τη 
συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ.
Ο Μενσούρ Ακγκούν είναι από τους λίγους 
ακαδημαϊκούς και αρθρογράφους στην 
Τουρκία, ακτιβιστής της κοινωνίας των πολι-
τών παράλληλα, που διατυπώνει δημό-
σια και χωρίς φόβο απόψεις και θέσεις, μη 
διστάζοντας ν’ ασκήσει κριτική στα κακώς 
κείμενα της κυβέρνησης Ερντογάν.

Ανθελληνικό παραλήρημα από 
τον Γιαϊτζί: «Οι τεμπέληδες Έλλη-
νες δεν μπορούν να μας πολεμή-
σουν»
Να κρατηθεί στην δημοσιότητα, με όχημα 
τον ανθελληνισμό, προσπαθεί απεγνω-
σμένα ο Τζιχάτ Γιαϊτζί, ο οποίος επανέρχεται 
για ακόμα μία φορά με προκλητικές δηλώ-
σεις ενάντια τόσο της Ελλάδας όσο και του 
στρατού της.
Ο αντιναύαρχος -ο οποίος σημειωτέον έχει 
αποστρατευθεί λόγω και της κόντρας που 
είχε με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Χου-
λουσί Ακάρ- κλήθηκε αυτή την φορά να σχο-
λιάσει την αμυντική συμφωνία Ελλάδας – 
Γαλλίας και τον εξοπλισμό της χώρας μας ο 
οποίος αναμένεται να αλλάξει τις ισορρο-
πίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. 
Όπως αναφέρει η τουρκική εφημερίδα Γενί 
Σαφάκ, μιλώντας στο TVNET ο Τζιχάτ Γιαϊτζί, 
εμπνευστής του δόγματος «Γαλάζιας Πατρί-
δας» και εμπνευστής του παράνομου τουρ-
κολιβυκού μνημονίου, έδωσε ρεσιτάλ προ-
κλητικότητας σημειώνοντας πως «δεν είναι 
δυνατόν, κράτη όπως η Ελλάδα, που είναι 
τεμπέληδες και δεν σκέφτονται τίποτε άλλο 
πέρα από τα λεφτά και τις διακοπές, να μας 
πολεμήσουν».

επικαιρότητα

Τούρκος αναλυτής : «Η Ελλάδα 
γίνεται ισχυρότερη με τις 
συμμαχίες που αναπτύσσει»

Καθηγητής Χρηστάκης του Yale: 
Πότε θα τελειώσει η πανδημία 
- Ποιο είναι το ποσοστό για τη 
γενική ανοσία 

Θ
α μπορούσαμε να τελειώσουμε το 
πόλεμο τώρα. Άμα όλοι παίρναμε 
τα εμβόλια, θα τελείωνε ο πόλε-
μος», το μήνυμα του καθηγητή Ια-

τρικής και Κοινωνιολογίας του Yale, Νικόλα-
ου Χρηστάκη, o οποίος εξηγεί τις φάσεις της 
πανδημίας και δίνει απάντηση στο πότε θα 
τελειώσει η μάχη με τον αόρατο εχθρό.
«Κατά τη γνώμη μου δεν είμαστε στην αρχή 
του τέλους της πανδημίας αλλά πλησιάζουμε 
το τέλος της αρχής», διεμήνυσε ο καθηγητής, 
μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 
ΣΚΑΙ.  
Ο καθηγητής χωρίζει την πανδημία σε 
φάσεις. Η πρώτη είναι η φάση που ζούμε 
ακόμη, του επιδημιολογικού συναγερμού, 
που θα συνεχίζεται μέχρι να εμβολιαστεί ή 
να νοσήσει ένα ικανό ποσοστό πληθυσμού. 
«Είναι περίπου 83%. Μεγάλη διαφορά. 83% 
του πληθυσμού θα πρέπει να έχει ανοσία, 
είτε με εμβολιασμό είτε με νόσηση. Και απο-
δεικνύεται κι από άλλους λόγους που είναι 
πολύ περίπλοκοι για να τους αναφέρουμε. 
Αποδεικνύεται για πολλούς λόγους, πως 
είναι ασφαλέστερο να ξεπεραστεί το ποσο-
στό εμβολιασμού. Έτσι νομίζω ότι χρειαζόμα-
στε τουλάχιστον 85%, ενώ με το αρχικό στέ-
λεχος, θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε 
και με πολύ χαμηλότερο ποσοστό.  Αλλά ο 
ιός έχει γίνει πιο μολυσματικός και επειδή ο 
ιός έχει γίνει πιο μολυσματικός, νομίζω ότι 
τώρα για να είμαστε ασφαλείς, θα πρέπει να 
εμβολιάσουμε το 85 ή το 90% του πληθυ-
σμού, είτε να εμβολιάσουμε, είτε να μολυν-

θεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο καθηγητής 
του Yale. 
Κι έπειτα, μέσα στο 2022, θα περάσουμε στη 
δεύτερη φάση. 
«Eίναι σαν ένα κύμα, ένα τσουνάμι που έχει 
ρημάξει τη γη και δηλαδή έχει έρθει το κύμα 
και έχει και συνέχεια και έχει καταστρέψει 
όλα τα σπίτια και επιτέλους το νερό φεύγει. 
Και τώρα πρέπει να καθαρίσουμε. Δηλαδή 
σαν μια φωτιά, όπως έχουμε στην Ελλάδα 
που καίγεται καίγεται, καίγονται όλα, μετά 
τελειώνει η φωτιά και πρέπει να ξαναχτί-
σουμε τα σπίτια κτπ. Αυτή είναι η δεύτερη 
φάση. Η  δεύτερη φάση, την οποία λέτε θα 
ζήσουμε από το ‘22 και μετά. 2022 μέχρι ‘23-
’24 περίπου.  Το χειρότερο σε αυτή την δεύ-
τερη φάση θα είναι τα προβλήματα που θα 
αφήσει πίσω του ο ιός. Για τον κάθε άνθρωπο 
που πεθαίνει από covid, περίπου 5 θα έχουν 
πάθει… η καρδιά τους, τα νεφρά τους, οι 
πνεύμονες των ανθρώπων…για κάθε έναν 
που πεθαίνει είναι περίπου 5 που ζουν, άλλα 
επιζούν με κάποια βλάβη», προσθέτει ο κ. 
Χρηστάκης. 
Προς το παρόν ζούμε ακόμη στην πρώτη 
φάση, η οποία ακόμη κι αν τελειώνει, δεν 
παύει να είναι επικίνδυνη.
«Θα μπορούσαμε να τελειώσουμε το πόλεμο 
τώρα. Άμα όλοι παίρναμε τα εμβόλια, θα 
τελείωνε ο πόλεμος. Άμα πάρεις τη μόλυνση 
έχεις 1% να πεθάνεις...Άμα πάρεις το εμβό-
λιο έχεις όμως ένα εκατομμύριο λιγότερο να 
πεθάνεις. Δεν βλέπω εγώ το λόγο να μην πάει 
στο εμβόλιο. Το θεωρώ τελείως παράλογο».
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επικαιρότητα

Τη Φώφη Γεννηματά επισκέφθηκε το 
βράδυ της Τετάρτης ο πρώην  υπουργός 
- Αύριο στις 10 το πρωί συνεδριάζει η 
Επιτροπή Δεοντολογίας, Καταστατικού 
και Πιστοποίησης για παράταση έως 
και μίας εβδομάδας για τη συλλογή και 
κατάθεση υπογραφών

Α
ποφασισμένος να δώσει σκληρή μάχη 
διεκδίκησης της ηγεσίας του ΚΙΝΑΛ, ε-
φόσον τα αρμόδια επιτρέψουν μια μι-
κρή παράταση για την συγκέντρωση 

των αναγκαίων υπογραφών, είναι ο Παύλος Γε-
ρουλάνος.
Ο πρώην υπουργός και υποψήφιος Δήμαρχος 
Αθηναίων έλαβε την απόφαση για την «ανα-
τροπή» της τελευταίας στιγμής, συνυπολογίζο-
ντας όλα τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από 
την αποχώρηση της Φώφης Γεν-
νηματά από την κούρσα εκλο-
γής.
Ο ίδιος πιστεύει ότι η μη συμ-
μετοχή της νυν Προέδρου στην 
κορυφαία διαδικασία αφήνει 
σημαντικό πολιτικό κενό και 
«κόβει» τις γέφυρες της προ-
οδευτικής παράταξης με την 
ιστορία της και τις αρχές του ΠΑΣΟΚ εντός του 
Κινήματος Αλλαγής. Εκτιμά επίσης ότι περιορί-
ζει την αντιπροσώπευση του ΚΙΝΑΛ στην κοινω-
νία και ως εκ τούτου αποθαρρύνει στελέχη και 
μέλη της ίδιας αντίληψης να προσέλθουν μαζικά 
στον προεκλογικό διάλογο και στις εσωκομματι-
κές κάλπες του Δεκέμβρη. Ο κ. Γερουλάνος έλαβε 
ωστόσο την απόφαση, μετά από την προτροπή 
στελεχών και μελών του ΠΑΣΟΚ απ’ όλη την 
Ελλάδα, που όπως υποστηρίζει το επιτελείο του, 
ζητούσαν τα τελευταία δύο 24ωρα επιτακτικά την 
κάθοδό του στην εκλογική μάχη.
Έτσι και παρά τις επιφυλάξεις που είχε όλο το 
προηγούμενο διάστημα επέλεξε να κάνει το 
βήμα και τις πρώτες επαφές με τα άλλα κορυ-
φαία στελέχη του κόμματος. Έμπειρο στέλεχος 
στοιχηματίζει ότι μία από τις πρώτες κλήσεις που 
έκανε από το κινητό του τηλέφωνο ήταν προς 
τον Γιώργο Παπανδρέου, του οποίου υπήρξε 
στενός συνεργάτης καθώς και υπουργός στην 
κυβέρνησή του. Ο πρώην πρωθυπουργός συνε-
χίζει να διαμηνύει μέσω συνεργατών του ότι δεν 
στηρίζει κάποιον υποψήφιο- κάτι που έκανε και 
για την περίπτωση του Χάρη Καστανίδη, επίσης 
κορυφαίου υπουργού στην κυβέρνησή του. Ο 
κ. Παπανδρέου μάλιστα, μετά την χθεσινοβρα-

δινή συνάντησή του με την Φώφη Γεννηματά 
στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλεύεται, έσπευσε 
να ξεκαθαρίσει ότι επρόκειτο για μια φιλική επί-
σκεψη κατά την διάρκεια της οποίας ουδεμία 
συζήτηση έγινε για τις εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ. Χθες 
το βράδυ την κυρία Γεννηματά επισκέφτηκε και 
ο Παύλος Γερουλάνος δίνοντας και εκείνος ευχές 
στην αρχηγό του ΚΙΝΑΛ για ταχεία ανάρρωση.
Πότε ο Παύλος Γερουλάνος έλαβε την τελική του 
απόφαση; Οι πληροφορίες θέλουν το επιτελείο 
του να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού από 
σήμερα το πρωί. Ο εν δυνάμει υποψήφιος για την 
ηγεσία του ΚΙΝΑΛ έκανε ένα τελικό σκανάρισμα 
των δεδομένων και ενημέρωσε σχετικά με τις 
προθέσεις του, αρχικά τους κ.κ Ανδρέα Λοβέρδο 
και Νίκο Ανδρουλάκη με τους οποίους αντάλ-
λασσε απόψεις όλο το προηγούμενο διάστημα.
Το ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι αν η υπο-
ψηφιότητα του κ. Γερουλάνου μπορεί να απο-

κτήσει δυναμική μέχρι τις κάλ-
πες- «είναι πολύ δύσκολο να 
μπει σφήνα στο …παραπέντε 
και να καταφέρει να εξασφαλί-
σει σημαντικές δυνάμεις υπέρ 
της υποψηφιότητάς του», υπο-
γραμμίζει έμπειρο στέλεχος του 
ΚΙΝΑΛ προσθέτοντας πάντως 
ότι από την στιγμή της αποχώ-

ρησης της κυρίας Γεννηματά αλλάζουν αισθητά 
οι εσωκομματικές ισορροπίες.
Στις παπανδρεϊκές για παράδειγμα δυνάμεις 
ποντάρει και ο Χάρης Καστανίδης, ενώ ο Παύλος 
Γεορυλάνος λέγεται ότι θα εστιάσει στην προσέλ-
κυση υποστηρικτών της κυρίας Γεννηματά από το 
λεκανοπέδιο και την περιφέρεια. Στην επιστολή 
του δε, που έστειλε νωρίτερα στην ΕΔΕΚΑΠ 
ζητώντας μικρή παράταση για την συγκέντρωση 
υπογραφών, ο κ. Γερουλάνος κάνει ειδική ανα-
φορά στην κυρία Γεννηματά, στην μάχη που δίνει 
τώρα και στο διακριτό στίγμα της πολιτικής της 
πορείας:
«Οι εξελίξεις αναφορικά με την Πρόεδρό μας, 
Φώφη Γεννηματά, έχουν αγγίξει κάθε Ελληνίδα 
και κάθε Έλληνα. Στεκόμαστε όλοι δίπλα της στη 
νέα μάχη που δίνει, με πίστη ότι θα την κερδί-
σει, διότι ξέρει να κερδίζει. Η μη συμμετοχή της 
στη διαδικασία εκλογής Προέδρου στο Κίνημα 
Αλλαγής, είναι μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εξέλιξη. 
Το κενό που αφήνει είναι πολιτικό και είναι σημα-
ντικό. Όλα αυτά τα χρόνια, η Φώφη Γεννηματά, 
έδωσε σκληρές μάχες κάτω από αντίξοες συνθή-
κες, κράτησε το κόμμα αυτόνομο, υπερασπιζό-
μενη την ανάγκη για ενότητα και συνέχεια στον 
χώρο».

Παύλος Γερουλάνος: Το παρασκήνιο 
πίσω από την υποψηφιότητά του για 
την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ

Απολογία Κακαράντζουλα: «Η 
Ιωάννα με περιέπαιζε πίσω απ’ 
την πλάτη μου»

Α
τάραχη, ψυχρή και συνειδητο-
ποιημένη. Αυτή ήταν η εικόνα 
που παρουσίασε σήμερα κατά 
τη διάρκεια της απολογίας της 

στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Α-
θήνας, η 36χρονη Έφη Κακαράντζουλα, 
η γυναίκα που επιτέθηκε το Μάιο του 
2020, με βιτριόλι στην Ιωάννα Παλιο-
σπύρου, αλλάζοντας με τον πλέον βίαιο 
τρόπο τη ζωή της.
Από την απολογία της κατηγορουμέ-
νης και κυρίως από τις ερωτήσεις που 
δέχθηκε από την έδρα, προέκυψαν 
όμως και νέα στοιχεία για τις συνθή-
κες κάτω από τις οποίες η ίδια πραγμα-
τοποίησε το αποτρόπαιο έγκλημά της. 
Η 36χρονη είχε τοποθετήσει gps στο 
αυτοκίνητο τόσο του 40χρονου Νώντα 
όσο και του θύματος, αλλά όπως είπε 
σήμερα στη δίκη, παρακολουθούσε 
μόνο τον έναν και όχι παράλληλα και 
τους δυο γιατί ήταν «διπλός κόπος». 
Υποστήριξε χαρακτηριστικά: «Τοποθέ-
τησα το gps στο αυτοκίνητο του 40χρο-
νου. Και μου έδινε στίγμα, τον είχα 
δει και στη Πλάτωνος και στη Μακρυ-
γιάννη και σε άλλες περιοχές. Ήταν δυο 
τα GPS. Δεν παρακολουθούσα και τους 

δυο παράλληλα. Είτε έβλεπα αυτή ήταν 
τον Νώντα το ίδιο ήτανε, διπλός κόπος 
ήτανε».
Η Έφη Κακαράντζουλα υποστήριξε ότι 
ήθελε να πονέσει την Ιωάννα και όχι να 
τη σκοτώσει. Μάλιστα, κλείνοντας την 
απολογία της, διαβεβαίωσε την κοπέλα, 
που την παρακολουθούσε κρατώντας 
σημειώσεις, ότι δεν πρόκειται να της 
επιτεθεί ξανά. Ζήτησε, δε, εκ νέου συγ-
γνώμη όχι μόνο από το θύμα της αλλά 
και από την οικογένειά της. «Σε πιστέ-
ψαμε, φίδι», ακούστηκε να λέει στο 
ακροατήριο ο αδελφός της Ιωάννας.
Αίσθηση προκάλεσε, όμως, και η απα-
θής στάση της κατηγορούμενης όταν ο 
πρόεδρος της έδρας της έδειξε φωτο-
γραφίες της Ιωάννας για να δει την 
κατάσταση της υγείας της κοπέλας, αμέ-
σως την επίθεση που εξαπέλυσε ενα-
ντίον της αλλά και μετά τις πολλαπλές 
χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες 
υποβλήθηκε. Μάλισ τα, τη σ τ ιγμή 
εκείνη η μητέρα της Ιωάννας Παλιο-
σπύρου δεν άντεξε ξέσπασε σε λυγμούς 
αλλά να παρακολουθεί τη διαδικασία. 
Αντίθετα, η κατηγορούμενη δεν κλο-
νίστηκε.
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Η νέα μέθοδος μπορεί να φέρει 
επανάσταση στη θεραπεία των 
καρκίνων του εγκεφάλου, αλλά και 
των νευροεκφυλιστικών παθήσεων

Η 
νέα τε χν ική κατευθυνόμε-
νων υπερήχων (Magnetic 
Resonance-guided Focused 
Ultrasound - MrgFUS) επιτρέ-

πει την προσωρινή διάνοιξη των αιμο-
φόρων αγγείων σε συγκεκριμένη περιο-
χή του εγκεφάλου, έτσι ώστε να μπορέ-
σει το φάρμακο μέσω της κυκλοφορίας 
του αίματος να φθάσει στα καρκινικά 
κύτταρα που υπάρχουν στον εγκέφαλο.
 
Το  α ν τ ι κ α ρ κ ι ν ι κ ό  φ ά ρ μ α κ ο 
Τέσσερις γυναίκες 
με αρχικό καρκίνο 
τ ο υ  μ α σ τ ο ύ,  ο 
οποίος είχε κάνει 
με τάσ ταση σ τον 
ε γκέφαλο, ε ίδαν 
τους εγκεφαλικούς 
όγκους  τους  να 
συρρικνώνον ται, 
ό τ α ν  τ ο 
α ν τ ι κ α ρ κ ι ν ι κ ό 
φ ά ρ μ α κ ο 
( H e r c e p t i n ) 
χο ρ ηγ ήθ η κε  μ ε 
τ η  ν έα μέθοδο. 
Ο 
αιματοεγκεφαλικός φραγμός ε ίναι 
ένα κυτταρικό «τείχος» που εμποδίζει 
δ ιάφ ορε ς  ουσ ίε ς ,  όπως  το ξ ίν ε ς , 
ιούς και μικρόβια να εισδύουν στον 
εγκέφαλο μέσω του αίματος, ώσ τε 
να μην προξενήσουν ζημιά σ τους 
ευαίσθητους εγκεφαλικούς ισ τούς. 
Όμως, στην περίπτωση των καρκίνων 
τ ο υ  ε γ κεφ ά λ ο υ  ή  ν ό σ ω ν  ό π ω ς 
Α λτσχάιμερ και Πάρκινσον, αυτός 
ο φραγμός δυσκολεύε ι  επίσης τη 
φαρμακευτική θεραπεία, καθώς λίγα 
φάρμακα (π. χ .  α ν τ ικα ταθλ ιπ τ ικά) 
μπορούν να διασχίσουν το εμπόδιο.
Η νέα τ ε χν ική με τη βοήθε ια των 
εσ τ ιασμέ νων υπερήχων προκαλε ί 

τ η ν  τ α λ ά ν τ ω σ η  μ ι κ ρ ο σ κο π ι κώ ν 
φυσαλίδων μίας ουσ ίας που έ χε ι 
προηγουμένως εισαχθεί στον ασθενή 
με τέτοιο τρόπο που τα κύτταρα του 
α ιμα τ ο ε γ κεφ α λ ικού  φ ρα γ μού  να 
απομακρύνονται μεταξύ τους, έτσι ώστε 
το αντικαρκινικό φάρμακο να μπορεί 
πλέον να περάσει προς τον εγκέφαλο. 
Π ρ ό κ ε ι τ α ι  γ ι α  μ ί α  π ρ ο σ ω ρ ι ν ή 
διαδικασία που επιτρέπει το άνοιγμα 
του φραγμού για λιγότερο από 24 ώρες. 
Οι  ερευνητ έ ς,  με επικεφαλής τον 
δ ρα  Ν ιρ  Λ ίπ σ μα ν  τ ο υ  Κέ ν τ ρ ο υ 
Επισ τημών Υγε ίας Sunnybrook και 
του Πανεπισ τημίου του Τορόντο, οι 
οποίοι έκαναν την κλιν ική δοκιμή 
φάσης 1 και τη σχετική δημοσίευση 

στο ιατρικό περιοδικό 
«Science Translational 
Medicine», μετέφεραν 
μ ε  ε π ι τ υ χ ί α  τ ο 
μ ο ν ο κ λ ω ν ι κ ό 
α ν τ ί σ ω μ α 
t r a s t u z u m a b 
( H e r c e p t i n ) 
σ τ ο ν  ε γ κ έ φ α λ ο 
τ ω ν  τ ε σ σ ά ρ ω ν 
γ υ ν α ι κ ώ ν  μ ε 
καρκίνο εγκεφάλου. 
Ο ι  ό γ κ ο ι  τ ο υ ς 
μίκρυναν κατά 21% 
κατά μέσο όρο και 
καμία ασθενής δεν 

εμφάνισε σοβαρές παρενέργειες. 
Η  θε ραπε ία  αν τ ισωμά των βοηθά 
τ ο  α ν ο σ ο π ο ι η τ ι κό  σ ύ σ τ η μ α  ν α 
κ α τ α π ο λ ε μ ά  τ ο ν  κ α ρ κ ί ν ο  κ α ι 
εφαρμόζεται συχνά σε συνδυασμό με 
ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. 
Ό π ω ς  α ν έ φ ε ρ ε  ο  Λ ίπ σ μ α ν,  « τ ο 
H e r c e p t i n  ε ί ν α ι  μ ί α  τ ε ρ ά σ τ ι α 
ουσ ία,  συνεπώς εάν μπορούμε να 
πε ράσουμε  αυ τό  σ τον  ε γκέφαλο, 
μ π ο ρ ο ύ μ ε  μ ε  α σ φ ά λ ε ι α  ν α 
υποθέσουμε ότ ι  θα κα ταφέρουμε 
με  τ η  βοήθε ια  τ ων  εσ τ ιασ μέ νων 
υ π ε ρή χω ν  κά τ ι  α νά λ ο γ ο  κα ι  μ ε 
άλ λε ς ουσ ίε ς που ε ίναι  μεγάλε ς ή 
μικρότερες».

Νέα υποσχόμενη και 
επαναστατική μέθοδος 
από τον Καναδά, για τη 
θεραπεία του καρκίνου 

Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία 
ότι το φορτηγό τρένο πυροδότησε 
την πυρκαγιά στο Lytton, B.C

Το Οντάριο κυκλοφορεί την 
εφαρμογή κατάστασης εμβολιασμού 
COVID-19 καθώς ετοιμάζεται να βγει 
από το τελικό στάδιο του σχεδίου 
επαναλειτουργίας

Κ
υκλοφορούν φήμες ότι η από-
δειξη του Οντάριο για την α-
παίτηση εμβολιασμού για τον 
COVID-19 θα μπορούσε τελι-

κά να γίνει εθελοντική στο πλαίσιο ενός 
ευρύτερου σχεδίου για να χαλαρώσουν 
πολλοί εναπομείναντες περιορισμοί δη-
μόσιας υγείας, την ίδια στιγμή που η ε-
φαρμογή smartphone της επαρχίας που 
έχει σχεδιαστεί για να επαληθεύει την α-
πόδειξη εμβολιασμού των κατοίκων έγινε 
διαθέσιμη την Πέμπτη.
Η εφαρμογή Verify Ontario εμφανίστηκε 
στο κατάστημα εφαρμογών Apple και στο 
Google Play το απόγευμα της Πέμπτης.
Η κυβέρνηση λέει ότι έχει σκοπό να δώσει 
στις επιχειρήσεις έναν γρήγορο, εύκολο 

και αξιόπιστο τρόπο σάρωσης και επιβε-
βαίωσης ότι οι επισκέπτες είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι.
Είναι μικρότερο από 10 MB σε μέγεθος 
και θα δέχεται επίσης πιστοποιητικά 
εμβολιασμού από τη Βρετανική Κολομβία 
και το Κεμπέκ.
Μόλις σαρωθεί ένα πιστοποιητικό εμβο-
λίου, η εφαρμογή απαντά είτε με πράσινη 
τσεκ,  είτε με κίτρινο σύμβολο προειδο-
ποίησης είτε με κόκκινο «Χ» που δηλώνει 
μη έγκυρο πιστοποιητικό εμβολίου.
Τα κίτρινα αποτελέσματα μπορεί να προ-
κληθούν από πιστοποιητικά εμβολίου 
που εκδίδονται εκτός Καναδά ή παράγο-
νται από τρίτο μέρος που δεν σχετίζεται 
με την κυβέρνηση του Οντάριο.

Τ
ο Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφο-
ρών λέει ότι δεν υπάρχουν στοι-
χεία ότι ένα φορτηγό τρένο προ-
κάλεσε πυρκαγιά που κατέστρεψε 

την πόλη Lytton στη Βρετανική Κολομβία 
αυτό το καλοκαίρι.
Ο οργανισμός δήλωσε την Πέμπτη ότι εάν 
δεν παρουσιαστούν νέες πληροφορίες, 
δεν χρειάζεται περαιτέρω έρευνα και δεν 
θα παράσχει έκθεση για τη φωτιά που 
σκότωσε δύο άτομα.
Είπε ότι η BC Wildfire Service και η RCMP 
συνεχίζουν να ερευνούν την κόλαση που 
ξεκίνησε στις 30 Ιουνίου και προκάλεσε 
ζημιά εκατομμυρίων δολαρίων.
Η έκθεση του συμβουλίου αναφέρει ότι 
οι ερευνητές επιβεβαίωσαν τόσο με τους 
σιδηροδρόμους CN όσο και με την CP ότι 
δεν υπήρχαν δραστηριότητες λείανσης 
σιδηροδρόμων στην πίστα και δεν βρή-
καν σημάδια θερμών εδράνων, καμένων 
φρένων ή άλλων πιθανών αιτιών πυρ-
καγιάς σε ένα τρένο που πέρασε από την 
κοινότητα εκείνη την ημέρα.

Το συμβούλιο ασφαλείας δήλωσε τον 
Ιούλιο ότι έστειλε ερευνητές στην περι-
οχή για να διερευνήσουν τυχόν σχέση με 
τρένα. Η CP Railway ανέφερε σε ανακοί-
νωσή της τον Ιούλιο ότι δεν βρήκε τίποτα 
που να δηλώνει ότι κάποιο από τα τρένα 
ή τον εξοπλισμό της που πέρασε από 
το Lytton προκάλεσε ή συνέβαλε στην 
πυρκαγιά, ενώ η CN Rail είπε βίντεο που 
δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης μετά τη φωτιά δεν συνδέθηκε 
με το Lytton

καναδάς
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Έ
να μέλος του εθνικού συμβουλίου του 
Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά 
έχει ανασταλεί μετά την πρωτοβου-
λία μιας προσπάθειας να προκαλέσει 

μια έγκαιρη αναθεώρηση της ηγεσίας του  Έ-
ριν Ο ‘Τουλ.
Ο Μπερτ Τσεν κάθισε ως εκπρόσωπος από 
το Οντάριο όταν ξεκίνησε μια διαδικτυακή 
αναφορά για τη συλλογή υπογραφών με την 
ελπίδα ότι το συμβούλιο θα πραγματοποιήσει 
δημοψήφισμα πριν από το 2023.
Το ξεκίνησε μέσα σε 24 ώρες από την προ-
εκλογική ήττα των Συντηρητικών στις 20 
Σεπτεμβρίου, καθιστώντας το τό πρώτο ανοι-
χτό ζήτημα της θητείας του O’Toole.
Ο Chen λέει ότι τα μέλη πιστεύουν ότι ο O’Toole έχει προδώσει τις αξίες του κόμματος όταν 
πρόκειται για δαπάνες και μια καταναλωτική τιμή άνθρακα για καύσιμα.
Ο πρόεδρος του κόμματος Rob Batherson αναφέρει σε δήλωσή του την αναστολή έως και 
60 ημέρες μετά από καταγγελίες που έλαβε για τη συμπεριφορά του Chen, οι οποίες θα διε-
ρευνηθούν.
Ο O’Toole προσπάθησε να βάλει μια πιο μετριοπαθή σφραγίδα στο κόμμα με την ελπίδα ότι 
θα  αποκτήσει περισσότερους ψηφοφόρους, αλλά κάτι τέτοιο έχει ενοχλήσει ορισμένους 
Συντηρητικούς επειδή αυτοπροσδιορίστηκε ως ο «αληθινός μπλε» υποψήφιος για να κερ-
δίσει τη βάση του κόμματος στον περσινό αγώνα  ηγεσίας.
Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Chen αποκαλεί την αναστολή του ως έναν τρόπο «για να 
φιμώσουν τα Συντηρητικά μέλη που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην ηγεσία του Erin 
O’Toole».
Λέει ότι πολλοί τον θέλουν να αφαιρεθεί «επειδή ξεπούλησε τις πεποιθήσεις τους για μια 
αποτυχημένη απόπειρα εξουσίας».
Ο Μπάτερσον λέει ότι μια επιτροπή θα εξετάσει τις καταγγελίες εναντίον του Τσεν και θα 
συστήσει στο εθνικό συμβούλιο εάν ενήργησε με τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει 
αρνητικά τη φήμη του ή του ηγέτη ή του κόμματος.
Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα του O’Toole ψήφισε υπέρ του να δώσει στον εαυτό του 
την εξουσία να τον καθαιρέσει ως ηγέτη, αν και για να συμβεί αυτό τουλάχιστον το 20 % 
θα πρέπει πρώτα να υπογράψει γραπτή ειδοποίηση για να επιβάλει μυστική ψηφοφορία.

Το Συντηρητικό Εθνικό Συμβούλιο 
αναστέλλει μέλος του μετά από 
προσπάθεια να ανακαλέσει τον 
Ο’Τουλ ως ηγέτη

Η απόδειξη εμβολιασμού του 
Οντάριο θα γίνει τελικά εθελοντική 
για τις επιχειρήσεις

Η απόδειξη εμβολιασμού  του 
Οντάριο για τον COVID-19 
θα μπορούσε τελικά να 
γίνει εθελοντική ως μέρος 
ενός ευρύτερου σχεδίου 
για να χαλαρώσουν πολλοί 
εναπομείναντες περιορισμοί 
δημόσιας υγείας, ανέφεραν πηγές 
στο CTV News Toronto.

Η 
κυβέρνηση της Ford αναμένε-
ται να κάνει μια ανακοίνωση 
την επόμενη εβδομάδα σχετι-
κά με το σχέδιό της να αποχω-

ρήσει από το Βήμα 3 του «Οδικού Χάρ-
τη για την Ανοιχτό», ανοίγοντας ενδε-
χομένως το δρόμο για την άρση των ο-
ρίων χωρητικότητας σε εστιατόρια, γυ-
μναστήρια και άλλες εγκαταστάσεις.
Πηγές με γνώση του σχεδίου λένε στο 
CTV News Toronto 
ότ ι  η  κυβέ ρνηση 
εξετάζει μια «σ τα-
διακή προσέγγιση», 
η οποία θα έβλεπε 
τελικά την υποχρε-
ωτική απόδειξη της 
απαίτησης εμβολια-
σμού για μια σειρά 
μη βασ ικών ρυθ -
μίσεων που αν τ ι -
κα θ ίσ τ α ν τ α ι  απ ό 
έ ν α  ε θ ε λ ο ν τ ι κ ό 
σύστημα που οι επι-
χε ιρήσεις θα μπο-
ρούσαν να επιλέ-
ξουν.
«[Εξετάζουμε] το ενδεχόμενο να φτά-
σουμε σε ένα σημείο όπου τα πιστοποι-
ητικά εμβολίου δεν θα είναι πλέον υπο-
χρεωτικά», δήλωσε μια πηγή στο CTV 
News Toronto.
Το Ον τάριο ε ίχε αρχ ικά πε ι ότ ι θα 
έβγαινε από το Βήμα 3 μόλις το 75 % 
του επιλέξ ιμου πληθυσμού ανοσο-
ποιηθεί πλήρως, αλλά τον Αύγουστο 
ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει όλους 
τους υπόλοιπους περιορισμούς προς 
το παρόν λόγω ανησυχιών σχετικά με 
το τέταρτο κύμα της πανδημίας. Πηγές 
ανέφεραν στο CTV News Τορόντο ότι ο 
πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ θα μιλή-

σει τη Παρασκευή ή το Σάββατο με 
δημοσιογράφους γ ια το πρόγραμμα 
πιστοποιητικών εμβολίου και το σχέ-
διο της επαρχίας για έξοδο από το Βήμα 
3.Ωστόσο, οι πηγές λένε ότι το υπουρ-
γικό συμβούλιο δεν έχει συνεδριάσει 
ακόμη για να εγκρίνει το σχέδιο και ότι 
οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση θα 
αναβληθεί μέχρι την επόμενη εβδο-
μάδα. Το Οντάριο είχε μια υποχρεωτική 
πολιτ ική απόδειξης εμβολιασμού για 
δραστηριότητες όπως φαγητό σε κλει-
σ τούς χώρους, συναυλίες, αθλήματα 
θεατών και γυμναστήριο σε εσωτερι-
κούς χώρους για πάνω από τρεις εβδο-
μάδες.
Τα νέα γ ια την επερχόμενη ανακοί-
νωση έρχονται καθώς ορισμένοι ιδιο-
κτήτες μπαρ και εστιατορίων κατακρί-
νουν την κυβέρνηση επειδή επέτρεψε 

πλήθος ατόμων σε κλει-
στούς κινηματογράφους 
και αθλητικούς χώρους, 
ενώ συνέχισε να περι-
ορίζει τον αριθμό των 
ατόμων που επιτρέπε-
ται να δε ιπνήσουν σε 
εσωτερικούς χώρους. 
Μιλώντας με δημοσιο-
γράφους κατά τη διάρ-
κεια συνέντευξης Τύπου 
στο Sault St. Marie την 
Πέμπ τ η,  η  επ ικεφ α -
λής του NDP Andrea 
Horwath δήλωσε ότ ι 
ε ί ν α ι  ε υ τ υ χ ή ς  π ο υ 

ακούει ότι η κυβέρνηση εργάζεται σε 
ένα σχέδιο γ ια την άρση των ορίων 
χωρητικότητας σε όλες τις ρυθμίσεις με 
απαιτήσεις εμβολιασμού. Αλλά είπε ότι 
η κυβέρνηση έπρεπε να το είχε κάνει 
όταν ανακοίνωσε την άρση των ορίων 
χωρητικότητας σε μεγάλους χώρους 
στο τέλος της περασμένης εβδομάδας.
Το Οντάριο έχει σημειώσει μια σ τα-
θερή μείωση του αριθμού των περι-
πτώσεων και των νοσηλείων από τ ις 
αρχές Σεπτεμβρίου και τώρα έχει λιγό-
τερα ενεργά περιστατικά κατά κεφαλή 
από κάθε καναδική επαρχία, εκτός από 
τη Nova Scotia, το Newfoundland και το  
Labrador.

Οι ΗΠΑ ανοίγουν τα σύνορα με το 
Μεξικό και τον Καναδά για τους 
εμβολιασμένους

Η 
κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ανοίξει «στις 
αρχές Νοεμβρίου» τα χερσαία σύνορα 
με το Μεξικό και με τον Καναδά στους 
ταξιδιώτες που έχουν εμβολιαστεί πλή-

ρως για την COVID-19 και κάνουν μετακινήσεις 
που δεν κρίνονται απόλυτα απαραίτητες, ανήγγει-
λαν σήμερα αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και 
τοπικοί πολιτικοί.
Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, την ημερομηνία 
που θα ισχύσει η νέα κατάσταση θα διευκρινίσει 
«πολύ σύντομα», πιθανόν ήδη σήμερα, ο υπουρ-
γός Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, ο Αλεχάντρο 
Μαγιόρκας. Η αλλαγή των κανόνων θα ισχύσει 
επίσης για τα ταξίδια με πορθμεία, ενώ παρόμοιες – αν και όχι απόλυτα ίδιες – διατάξεις θα 
εφαρμόζονται για τα διεθνή αεροπορικά ταξίδια.
Η απαγόρευση των διελεύσεων επιβλήθηκε από την προηγούμενη αμερικανική κυβέρ-
νηση τον Μάρτιο του 2020 στο πλαίσιο των μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης της 
πανδημίας του νέου κορωνοϊού.
Βουλευτές της Νέας Υόρκης εξήραν την απόφαση. Παραμεθόριες κοινότητες υπέστησαν 
βαριά πλήγματα, καθώς αρκετές βασίζονταν στον τουρισμό και το διασυνοριακό εμπόριο, 
χωρίς να λογαριάζονται οι ενίοτε τραγικές δυσχέρειες για οικογένειες και εργαζόμενους 
που χρειαζόταν να περνούν συχνά τα βόρεια ή τα νότια σύνορα.
Ο Καναδάς επιτρέπει από την 9η Αυγούστου την είσοδο σε πλήρως εμβολιασμένους Αμε-
ρικανούς που κάνουν ταξίδια στην επικράτειά του ακόμη κι δεν χαρακτηρίζονται απόλυτα 
απαραίτητα.

καναδάς
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Ε
πιφύλαξε την απόφασή της για το συμβάν μεταξύ 
του Βουλευτή Ανδρέα Θεμιστοκλέους και της κοινο-
βουλευτικής συνεργάτιδας του Κινήματος Οικολό-
γων – Συνεργασίας Πολιτών Έφης Ξάνθου η Ειδική 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας των Μελών της 
Βουλής των Αντιπροσώπων.
Επίσης, θα συνεχιστεί η εξέταση της καταγγελίας του Προέ-
δρου της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής Παύλου Μυλωνά 
κατά του κ. Θεμιστοκλέους ενώ για την καταγγελία του 
τελευταίου κατά του κ. Μυλωνά και του Αναπληρωτή Προ-
έδρου της Επιτροπής Παιδείας Χρύσανθου Σαββίδη κατέ-
ληξε στο «μη παραδεκτό της εν λόγω καταγγελίας ως αόρι-
στης, ασαφούς και γενικευμένης φύσεως».
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, η Επιτροπή Δεοντο-
λογίας εξέτασε το ενδεχόμενο παραβίασης από τον κ. Θεμι-
στοκλέους συγκεκριμένων προνοιών του Κώδικα Αρχών 
και Κανόνων Δεοντολογίας για τα Μέλη της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, ενώ βάσει της αποφασισθείσας διαδικα-
σίας, η Επιτροπή Δεοντολογίας άκουσε τον κ. Θεμιστοκλέ-
ους και μέλη της Επιτροπής υπέβαλαν διευκρινιστικές ερω-
τήσεις, επιφυλάσσοντας την απόφασή της περί αντιδεοντο-
λογικής ή μη συμπεριφοράς του κ. Θεμιστοκλέους σε κατο-
πινό στάδιο. 
Επιπλέον, κατά την ίδια συνεδρία, η Επιτροπή Δεοντολογίας, 
ενεργώντας βάσει του Κανόνα 3 του Μέρους V του Κώδικα 
Δεοντολογίας, εξέτασε επίσης «καταγγελία υποβληθείσα 
στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 από τον κ. Παύλο Μυλωνά, Βου-

λευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κατά του βουλευτή 
Ανδρέα Θεμιστοκλέους ως προς κατ’ επανάληψη παραβί-
αση προνοιών του Κώδικα Δεοντολογίας κατά τρόπο που 
να συνιστά αντιδεοντολογική συμπεριφορά, παραθέτοντας 
συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως αυτά εξάγονται από τα 
διαμειφθέντα σε συγκεκριμένες συνεδρίες της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού και κατέληξε 
στο παραδεκτό της υπό αναφορά καταγγελίας, η εξέταση 
της οποίας θα συνεχισθεί κατά την προβλεπόμενη στον 
Κώδικα Δεοντολογίας διαδικασία».
Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βουλής, η Επιτροπή 
Δεοντολογίας προχώρησε βάσει του Κανόνα 3 του Μέρους 
V του Κώδικα Δεοντολογίας σε «εξέταση του παραδεκτού 
ή μη καταγγελίας υποβληθείσας στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 
από τον Βουλευτή Ανδρέα Θεμιστοκλέους κατά του Προέ-
δρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολι-
τισμού Παύλου Μυλωνά και του Αναπληρωτή Προέδρου 
της ίδιας επιτροπής Χρύσανθου Σαββίδη, αντίστοιχα, για 
συστηματική, επιλεκτική και δόλια εφαρμογή και συστη-
ματική παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής των Αντι-
προσώπων, καθώς και για παραβίαση του Κανόνα 4 του 
Κώδικα Δεοντολογίας από τους ίδιους πιο πάνω Βουλευτές, 
με εναντίον του κ. Θεμιστοκλέους χαρακτηρισμούς, ισχυ-
ρισμούς και υπαινιγμούς προσβλητικού χαρακτήρα, όπως 
και μειωτικούς για την προσωπικότητα και αξιοπρέπειά του 
και κατέληξε στο μη παραδεκτό της εν λόγω καταγγελίας ως 
αόριστης, ασαφούς και γενικευμένης φύσεως».

Επιφύλαξε την απόφασή της για 
συμβάν μεταξύ Θεμιστοκλέους – 
Ξάνθου η Επιτροπή Δεοντολογίας 

Ρωσία: Μυθεύματα τα περί αναγνώρισης του 
ψευδοκράτους 

Σ
υμφωνία-μύθος και μυθεύματα» είναι 
όσα έχουν γραφεί αρχικώς σε τουρκι-
κά ΜΜΕ περί δήθεν συζητήσεων μετα-
ξύ Τουρκίας και Ρωσίας για μια υποτι-

θέμενη αμοιβαία αναγνώριση της Κριμαίας ως 
ρωσικού εδάφους και των κατεχομένων στην 
Κύπρο, σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου 
του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας 
Ζαχάροβα.
Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. 
Ζαχάροβα επαναβεβαίωσε επίσης την «αμετά-
βλητη» και «καλά γνωστή» θέση της Ρωσίας για 
το Κυπριακό: «Τασσόμαστε με συνέπεια υπέρ 
μιας λύσης εντός του διεθνούς δικαίου, η οποία 
βασίζεται στα ψηφίσματα του ΣΑ και προβλέπει 
τη δημιουργία στην Κύπρο μιας διζωνικής, δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας με ενιαία διεθνή νομική 
υπόσταση, κυριαρχία, υπηκοότητα και υποστη-
ρίζουμε τις προσπάθειες, που καταβάλλει ο ΓΓ 
του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της αποστολής καλών υπη-
ρεσιών του, για την επανέναρξη της διαδικασίας 

των διακοινοτικών συνομιλιών», ανέφερε.
Μάλιστα τάχθηκε κατά των προσπαθειών ανα-
γνώρισης των κατεχομένων, λέγοντας: «Το 
τελευταίο διάστημα παρατηρούμε μια αυξη-
μένη δραστηριότητα, που στοχεύει στη διεθνή 
αναγνώριση του παράνομου κρατικού μορφώ-
ματος στη Βόρεια Κύπρο και καλούμε να απο-
φευχθούν βήματα, που είναι ικανά να προκαλέ-
σουν αύξηση της έντασης μεταξύ των κοινοτή-
των. Καλούμε να αποφευχθεί καθετί, που μπο-
ρεί να διαταράξει την ισορροπία της κατάστασης 
στη νήσο».
Η Ρωσίδα εκπρόσωπος είπε ότι είναι απαράδε-
κτη κάθε υπόνοια περί «παζαριών» και υποστή-
ριξε ότι «η Δημοκρατία της Κριμαίας είναι ανα-
πόσπαστο τμήμα και ένα από τα πλέον δυναμικά 
αναπτυσσόμενα μέλη της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 
Το έδαφος της χώρας μας δεν ήταν ποτέ και δεν 
θα είναι αντικείμενο παζαριού. Ισοδυναμεί με 
προβοκάτσια το ότι κάποια δημοσιεύματα δια-
νοούνται για εμάς κάτι τέτοιο».

Έ
ντονες επικρίσεις κατά της τουρκικής πλευράς σε ότι αφορά το 
παρασκήνιο για διορισμό ειδικού απεσταλμένου για το Κυπρια-
κό, διατύπωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, επαναλαμβάνοντας 
για άλλη μια φορά ότι για το ναυάγιο του Κραν Μοντανά φταίει 

αποκλειστικά η Άγκυρα και τονίζοντας ότι έκτοτε η πλευρά μας προέβη 
σε κινήσεις για επανάληψη του διαλόγου αλλά προσέκρουε στην άρνη-
ση της τουρκικής πλευράς. Απάντησε σε όσα ακούγονται για τις προ-
τάσεις που κατέθεσε για τη μορφή λύσης, για το θέμα των υδρογοναν-
θράκων και διαβεβαίωσε ότι δεν θα αποδεχθεί λύση που θα μετατρέ-
ψει την Κύπρο σε προτεκτοράτο της Τουρκίας και την πολιτική ισότητα 
σε ανισότητα.
Σε χαιρετισμό την Κυριακή στην εκδήλωση «Μέρες Μνήμης Μόρφου» 
ο Πρόεδρος είπε ότι πρόσφατα, στη συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ, είχε 
συμφωνηθεί, και ο ΓΓ επεξήγησε τους λόγους γιατί δεν αποδεχόταν το 
αίτημα του κ. Τατάρ να διοριστεί προσωπικός απεσταλμένος.
«Κάποια στιγμή οι αλήθειες πρέπει να λέγονται. Η υποκρισία δεν ωφε-
λεί κανένα. Το να κρύβουμε τα γεγονότα δεν ωφελεί το διεθνές δίκαιο. 
Ο ΓΓ κατέστησε σαφές ότι ήταν αδύνατο να γίνει αποδεκτή η εισήγηση ή 
αξίωση της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων για προσωπικό απεσταλ-
μένο, διότι η Κίνα και η Ρωσία έφεραν ένσταση στον διορισμό προσω-
πικών αντιπροσώπων εκεί και όπου ένα διεθνές πρόβλημα ήταν ενώ-
πιον του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για αυτό και εισηγήθηκε τον διορισμό 
ειδικού αντιπροσώπου που θα ήταν και υπόλογος προς το Συμβούλιο 
Ασφαλείας», σημείωσε.
Ο Πρόεδρος είπε ότι αυτό, εξάλλου, προνοούν και τα ψηφίσματα των ΗΕ 
αλλά και οι όροι εντολής του ΓΓ και συνέχισε λέγοντας ότι ενώ είχε συμ-
φωνηθεί να διοριστεί ειδικός αντιπρόσωπος, «ενώ ο κ. Τατάρ ήταν στο 
πλευρό μου όταν έκανα δηλώσεις και του ερμηνευόταν το τι έλεγα, και 
δεν αντέδρασε εν συνεχεία όταν του ζητήθηκαν δηλώσεις, αναμένουμε 
ακόμα μέχρι σήμερα τον διορισμό του ειδικού αντιπροσώπου διότι ενί-
σταται η Τουρκία».
Ανέφερε ότι αυτή είναι η πραγματική κατάσταση μιας συμπεριφοράς 
που καταμαρτυρείται όχι μόνο από την αναθεωρητική και επεκτατική 
στάση που η Τουρκία τηρεί, όχι μόνο από τους οραματισμούς για τη 
γαλάζια πατρίδα που επηρεάζουν το Αιγαίο, την Κύπρο, τη Μέση Ανα-
τολή, αλλά και από τις επεμβάσεις στη Λιβύη, στη Συρία, στο Ιράκ, 
στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, από τη συστηματική παραβίαση της ΑΟΖ 
της Κύπρου, από την παραβίαση του στάτους κβο, την παραβίαση των 
ψηφισμάτων 550 και 789 που αφορούν το στάτους της Αμμοχώστου, 
από την παράνομη διεκδίκηση εναντίον της Ελλάδας, εναντίον των 
συνόρων της Ευρώπης. «Διεκδίκηση ΑΟΖ κατά το διεθνές, ως λέγουν 
δίκαιο. Αλλά ποιο δίκαιο δεν μας λένε. Από την ώρα που ο κ. Ερντογάν 
και η Τουρκία δεν αποδέχθηκε ποτέ το διεθνές δίκαιο της θάλασσας», 
τόνισε.
Σε ότι αφορά το φυσικό αέριο και τις προτάσεις που ακούγονται για αξι-
οποίηση του φυσικού πλούτου, ο Πρόεδρος είπε ότι πέρα των συγκλί-
σεων που είχαν επιτευχθεί επί αείμνηστου Δημήτρη Χριστόφια, επανα-
λήφθηκαν επί των ημερών του.
«Και για να ξέρετε ότι ποτέ δεν ήταν θέμα οι υδρογονάνθρακες. Ουδέ-
ποτε στα έξι σημεία ή καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων 
2012-2017 ηγέρθη από τους Τουρκοκύπριους θέμα υδρογονανθρά-
κων. Ούτε ήταν στα έξι σημεία στο πλαίσιο για την επίτευξη στρατηγι-
κής συμφωνίας, διότι απλούστατα θεωρείτο συμφωνημένο» ανέφερε.

Το παρασκήνιο στη Νέα 
Υόρκη για διορισμό 
απεσταλμένου του ΓΓ ΟΗΕ 
αποκάλυψε ο Πρόεδρος 
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Καθυστερήσεις που φτάνουν 
μέχρι και τα 6 χρόνια σε 
απαντήσεις επιστολών της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας από 
Υπουργεία, Υπηρεσίες, 
Τμήματα του κράτους αρχές 
τοπικής αυτοδιοίκησης 
έχουν καταγραφεί από 
την Υπηρεσία τα τελευταία 
χρόνια. Πρωταθλητές 
στις καθυστερήσεις, όπως 
ανέφερε ενώπιον της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ελέγχου της Βουλής ο 
Γ. Ελεγκτής Οδυσσέας 
Μιχαηλίδης, είναι το Τμήμα 
Φορολογίας, ενώ υπάρχουν 
και περιπτώσεις, όπως το 
Γραφείο της Επιτρόπου 
Διοικήσεως που αρνείται 
να δώσει απαντήσεις σε 
συγκεκριμένες επιστολές.

Τ
ο θέμα της άρνησης και της 
μεγάλης αργοπορίας των 
διάφορων υπηρεσιών να 
απαντήσουν σε επιστολές 

της Ελεγκτικής Υπηρεσίας συζη-
τήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Ε-
λέγχου της Βουλής ύστερα από ει-
σήγηση του Βουλευτή του ΔΗΚΟ 
Χρύση Παντελίδη, ο οποίος δήλω-
σε πως το φαινόμενο κρίνεται ως 
ιδιαιτέρως σοβαρό και ανησυχη-
τικό καθώς συνιστά έμμεση, αν ό-
χι άμεση, παρακώλυση του έργου 
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, παρα-
βιάζει διατάξεις του Συντάγματος 
και δημιουργεί στους πολίτες την 
εντύπωση περιφρόνησης του ρό-
λου και της αποστολής της.
Μιλώντας εντός της Επιτροπής, ο 
κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε αρχικά 
σε περίπτωση επιστολής προς το 
Γραφείο της Επιτρόπου Διοική-
σεως αναφορικά με μια έκθεση 
που είχε εκδώσει σχετικά με ένα 
θέμα. Η απάντηση του Γραφείου 
προς την Ελεγκτική Υπηρεσία ήταν 
«δεν σας ενδιαφέρει», πρόσθεσε.

Σε σχέση με τις καθυστερήσεις 
των απαντήσεων σε επιστολές 
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο κ. 
Μιχαηλίδης εξήγησε πως η Υπη-
ρεσία θα αποταθεί για ένα θέμα 
σε ένα Υπουργείο ή Υπηρεσία και 
αν δεν λάβει απάντηση εντός 2 με 
τριών μηνών θα επανέλθει με επι-
στολή υπενθύμισης. Όπως είπε, 
η Ελεγκτική Υπηρεσία σε πολλές 
περιπτώσεις στέλνει 5 υπενθυμί-
σεις και αν δεν λάβει απάντηση 
τότε απευθύνεται στον αρμόδιο 
Υπουργό στον οποίο υπάγεται η εν 
λόγω υπηρεσία.
Όπως είπε, υπάρχουν περιπτώ-
σεις που ούτε το Υπουργείο απα-
ντά και τότε αναγκαζόμαστε να 
προειδοποιήσουμε, όπως ανέ-
φερε, πως θα απο-
ταθούμε στην Επι-
τροπή Ελέγχου της 
Βουλής.
Ο κ. Μιχαηλίδης 
έκανε λόγο για δύο 
υποθέσεις που δεν 
λήφθηκαν απαντή-
σεις από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών 
αλλά και άλλες από το Υπουργείο 
Υγείας. Σημείωσε πως σε επιστολή 
από το 2016 σε συγκεκριμένο κοι-
νοτικό συμβούλιο, λήφθηκε απά-
ντηση φέτος, 5 χρόνια μετά ενώ 
σε μια άλλη περίπτωση, η Υπη-
ρεσία αναγκάστηκε να αποταθεί 
στο Υπουργείο Εσωτερικών για να 
λάβει απάντηση 4 γραμμών, επί-
σης μετά από 5 χρόνια και τρεις 
μήνες. Η Ελεγκτική Υπηρεσία ανα-
μένει ακόμη απάντηση από το 
Υπουργείο Υγείας σε επιστολή του 
2016.
Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ενώπιον 
της Επιτροπής πως πρωταθλητής 
στις καθυστερήσεις είναι το Τμήμα 
Φορολογίας το οποίο δεν έχει απα-
ντήσει ακόμη σε 65 επιστολές της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η μια εκ των 
οποίων χρονολογείται από το 2015.

Σε σχέση με ΟΑΥ και ΟΚΥπΥ, ο κ. 
Μιχαηλίδης ανέφερε πως ο ΟΑΥ 
χρειάστηκε να λάβει 4 προειδο-
ποιήσεις για να απαντήσει σε μια 
πολύ απλή επιστολή, στην οποία 
η Υπηρεσία ζητούσε αντίγραφο 
σύμβασης με ιδιωτικό νοσηλευ-
τήριο. Όπως είπε ο Ελεγκτής από 
τον Μάη φέτος, χρειάστηκε να 
περάσουν τέσσερις μήνες για να 
απαντήσουν σε μια επιστολή που 
απλώς θα χρειαζόταν 5 λεπτά 
να σταλεί με ένα ηλεκτρονικό 
μήνυμα.
Όσον αφορά τον ΟΚΥπΥ, ο κ. 
Μιχαηλίδης είπε πως ο Οργανι-
σμός για πολύ σοβαρά θέματα δεν 
απαντά έγκαιρα ή απαντά εντε-
λώς τυπικά. Σχετικά με το θέμα 

της ενοικίασης κτι-
ριακών εγκατα-
στάσεων, ο ΟΚΥπΥ 
α π ά ν τ η σ ε  τ ο ν 
Μάρτη του 2021 σε 
επιστολή του Νοεμ-
βρίου του 2019. 
Είπε πως για τον 
ΟΚΥπΥ και για τον 
ΟΑΥ, η Υπηρεσία 

θα εκδώσει έκθεση το ερχόμενο 
Φεβρουάριο ή Μάρτιο.
Σε μια γενική του διαπίστωση, ο 
κ. Μιχαηλίδης είπε πως η δημό-
σια υπηρεσία σίγουρα αντιμετω-
πίζει παθογένειες και το προσω-
πικό της δεν είναι όλο εξαίρετο, 
όπως είναι οι αξιολογήσεις τους, 
αλλά υπάρχουν και μέτριοι αλλά 
και κάτω του μετρίου διευθυντές, 
λειτουργοί και υπάλληλοι. Είπε πως 
το Δημόσιο πάσχει γιατί υπάρχει 
σοβαρή έλλειψη κατάλληλης ηγε-
σίας, οργάνωσης, μετρήσιμων στό-
χων και ισοπεδωτικών αξιολογή-
σεων, βάσει των οποίων προάγο-
νται μέτριοι ή ακόμη και κάτω του 
μετρίου λειτουργοί. Πρόσθεσε πως 
αποτελεί τραγική δικαιολογία η 
θέση ότι η δημόσια υπηρεσία δεν 
εργάζεται σωστά γιατί οι λειτουρ-

γοί φοβούνται τον Γενικό Ελεγκτή.
Εντός της Επιτροπής, η Βουλευ-
τής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου 
εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της 
γιατί ανοίγονται ζητήματα χωρίς 
να υπάρχει αντίλογος, σημειώνο-
ντας πως το Τμήμα Φορολογίας 
που έχει αναφερθεί ο κ. Μιχαηλί-
δης κάνει αξιόλογες προσπάθειες 
για βελτίωση. Για τη Δημόσια Υπη-
ρεσία αναγνώρισε πως υπάρχουν 
αδυναμίες, σημείωσε ωστόσο πως 
δεν είναι ο ρόλος του Ελεγκτή να 
κρίνει αν είναι κατάλληλες οι ηγε-
σίες των διαφόρων τμημάτων.
Ανησυχίες για τις καθυστερήσεις 
εξέφρασαν οι Βουλευτές της Επι-
τροπής με τον Πρόεδρο της Ζαχα-
ρία Κουλία να εισηγείται όπως 
παρουσιαστούν ενώπιον της οι 
πιο προβληματικές υπηρεσίες και 
οργανισμοί.
Όπως δήλωσε ο εισηγητής του 
θέματος Χρύσης Παντελίδης, η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει την ενη-
μέρωση που έλαβε από την Ελε-
γκτική Υπηρεσία, θα καταγράψει 
τα Υπουργεία, τις υπηρεσίες και 
τα τμήματα, αλλά και τους Δήμους 
και τις Κοινότητες που αρνούνται 
ή καθυστερούν σε μεγάλο βαθμό, 
ή κατ’ εξακολούθηση, να απαντή-
σουν στην Ελεγκτική Υπηρεσία 
και θα ζητήσει εξηγήσεις από τους 
υπεύθυνους, με απώτερο στόχο 
την επίλυση του προβλήματος και 
την εξάλειψη του αρνητικού αυτού 
φαινομένου.
Η Επιτροπή άρχισε επίσης σήμερα 
την συζήτηση πάνω στη Δημοσιο-
νομική Έκθεση για το 2020. Όπως 
αναφέρθηκε, ο συνολικός προϋ-
πολογισμός για το 2020 προνο-
ούσε έσοδα ύψους 8,4 δισ. και 
δαπάνες 11,2 δισ. Ο αρχικός προ-
ϋπολογισμός προνοούσε δαπά-
νες 9,3 δισ. ευρώ όμως κατά τη 
διάρκεια του έτους εγκρίθηκαν 
συμπληρωματικές πιστώσεις 1,9 
δισ.

Αύξηση κατά περίπου 30% 
παρουσίασαν τους τελευταί-
ους 20 και πλέον μήνες τα περι-
στατικά ενδοοικογενειακής βίας 
στην Κύπρο, δήλωσε ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης, μιλώντας, τη 
Δευτέρα το βράδυ, σε φιλαν-
θρωπικό δείπνο, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Προεδρικό 
Μέγαρο, για τα 30 χρόνια λει-
τουργίας του Συνδέσμου για την 
Πρόληψη και Αντιμετώπιση της 
Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ).
Στον χαιρετισμό του, ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης είπε πως 
«τους τελευταίους 20 και πλέον 
μήνες, σύμφωνα με στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προ-
κύπτει ότι την εν λόγω χρονική 
περίοδο παρατηρείται, δυστυ-
χώς, αύξηση της βίας στην οικο-
γένεια», προσθέτοντας πως 
«ανησυχητικό είναι και το στοι-
χείο πως στη χώρα μας συγκε-
κριμένα, τα περιστατικά ενδοοι-
κογενειακής βίας παρουσίασαν 
περίπου 30% αύξηση».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
ανέφερε πως «έχουμε πλήρη 
επίγνωση της δέσμευσης και 
οφειλής μας ως Πολιτεία, για 
την προστασία και υποστήριξη 
του κάθε πολίτη και ειδικότερα 
των γυναικών και παιδιών που 
πλήττονται περισσότερο από τη 
βία, την κακοποίηση στην οικο-
γένεια και την έμφυλη βία».
Υπογράμμισε πως «θέτοντας 
την οφειλή αυτή στην ύψιστη 
βαθμίδα των προτεραιοτήτων 
μας, υιοθετήσαμε μία συνε-
κτική, στοχευμένη πολιτική, 
παραμένοντας απόλυτα προση-
λωμένοι στην υλοποίησή της».
Αναφέρθηκε στα σημαντικά, 
όπως είπε, βήματα που έγιναν 
στο πλαίσιο αυτό, σημειώνο-
ντας πως σταθμό αποτέλεσε 
η κύρωση με νόμο τον Νοέμ-
βριο του 2017 της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης, η οποία 
αφορά την Πρόληψη και Κατα-
πολέμηση της Βίας κατά των 
Γυναικών και της Ενδοοικογε-
νειακής Βίας.

Πρόεδρος: 
Αυξήθηκαν 
κατά 30% τα 
περιστατικά 
ενδοοικογενειακής 
βίας 

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Διευθυντές κάτω του 
μετρίου στη δημόσια υπηρεσία
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Ο δράστης των επιθέσεων με 
τόξο και βέλη χθες, Τετάρτη, στην 
Κονγκσμπέργκ, στη Νοτιοδυτική 
Νορβηγία, που είχαν αποτέλεσμα 
να χάσουν τη ζωή τους πέντε 
άνθρωποι και να τραυματιστούν 
άλλοι δύο, είναι Δανός, 37 ετών, 
μόνιμος κάτοικος της πόλης, 
ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η 
αστυνομία.

Λ
ίγες ώρες αργότερα, η αστυνο-
μία διευκρίνισε ότι ο δράστης 
είχε προσηλυτιστεί πρόσφατα 
στο Ισλάμ και μάλιστα είχε ρι-

ζοσπαστικοποιηθεί. Οι Αρχές τον είχαν 
εντοπίσει εξαιτίας των ακραίων απόψε-
ών του και τον είχαν σε λίστα παρακο-
λούθησης για τον λόγο αυτόν. 
Η επίθεση είναι η πιο πολύνεκρη που 
έχει υποστεί η Νορβηγία από τον Ιού-
λιο του 2011, όταν ο Ακροδεξιός Άντερς 
Μπέρινγκ Μπράιβικ δολοφόνησε 77 
ανθρώπους σε δύο επιθέσεις στο Όσλο 
και στο μικρό νησάκι Ούτεγια. Τα περισ-
σότερα θύματά του ήταν παιδιά στην 
εφηβεία.
Ο δράστης της υπόθεσης, ο οποίος ανα-
κρίνεται ακόμη, «συνερ-
γάζεται και δίνει λεπτο-
μερή κατάθεση», είπε ο 
δικηγόρος Φρέντρικ Νόι-
μαν στο δημόσιο τηλεο-
πτικό δίκτυο NRK.
Οι δύο τραυματίες διακο-
μίστηκαν σε νοσοκομείο 
και εισήχθησαν σε Μονά-
δες Εντατικής Θεραπείας 
(ΜΕΘ). Πάντως, σύμφωνα 
με τον επικεφαλής της αστυνομίας της 
Κονγκσμπέργκ, Εϊβίντ Ος, δεν διατρέχει 
κίνδυνο η ζωή τους. Ο ένας είναι αστυ-
νομικός εκτός υπηρεσίας που βρισκόταν 
σε σουπερμάρκετ - μία από τις αρκετές 
τοποθεσίες όπου έγιναν οι επιθέσεις του 
άνδρα με το τόξο.

«Φαρέτρα στον ώμο»
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας 
κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της γει-
τονικής πόλης Ντράμεν. Δεν αναζητείται 
κανένας άλλος ύποπτος.
Η αστυνομία, που ειδοποιήθηκε στις 
18:13 (σ.σ.: τοπική ώρα· στις 19:13 ώρα 
Ελλάδας), συνέλαβε τον ύποπτο στις 

18:47 (19:47). Η πρόσβαση στα σημεία 
όπου διαπράχθηκαν οι επιθέσεις απο-
κλείστηκε με την ειδική ταινία που τοπο-
θετούν ιατροδικαστικοί στους τόπους 
εγκλημάτων και ήταν παρόντες αστυνο-
μικοί, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλ-
λικού Πρακτορείου.
Μια κάτοικος, η Χάνσιν, η οποία είδε 
εν μέρει την επίθεση, είπε στο νορβη-
γικό τηλεοπτικό δίκτυο TV2 πως άκουσε 
πανδαιμόνιο και διέκρινε μια γυναίκα 
να προσπαθεί να καλυφθεί και «έναν 
άνδρα στη γωνιά του δρόμου, με βέλη 
μέσα σε φαρέτρα στον ώμο του και ένα 
τόξο στο χέρι». «Μετά, είδα κόσμο να 
τρέχει για να σώσει τη ζωή του. Ανάμεσά 
τους ήταν μια γυναίκα που κράταγε παιδί 
από το χέρι», αφηγήθηκε στο τηλεοπτικό 
δίκτυο.
«Τα γεγονότα αυτά μας συγκλονίζουν», 
δήλωσε η Έρνα Σόλμπεργκ, πρωθυπουρ-
γός της Νορβηγίας, την τελευταία ημέρα 
της θητείας της. Σήμερα παραχωρεί τη 
θέση της στον ηγέτη των Εργατικών, Γιό-
νας Γκαρ Στέρε, τον νικητή των βουλευτι-
κών εκλογών της 13ης Σεπτεμβρίου.

Οπλισμένοι αστυνομικοί
Στους κατοίκους έγινε σύσταση από τις 

τοπικές Αρχές να παρα-
μείνουν στα σπίτια τους, 
ενώ στην περιοχή ανα-
πτύχθηκαν ισχυρές δυνά-
μεις της αστυνομίας και 
πολλά ασθενοφόρα.
Ελικόπτερα της ασ τυ-
νομίας και ελικόπτερα 
αεροδιακομιδής τραυ-
ματιών καθώς και ομάδα 
πυροτε χνουργών επί-

σης σ τάλθηκαν επιτόπου. Η γεν ική 
διεύθυνση της νορβηγικής αστυνομίας 
έδωσε εντολή τα μέλη της -οι αστυνομι-
κοί γενικά δεν φέρουν οπλισμό στη Νορ-
βηγία- να οπλοφορούν προσωρινά σε 
όλη τη χώρα. Νορβηγικά μέσα ενημέρω-
σης μετέδωσαν στιγμιότυπα που εικο-
νίζουν μαύρα βέλη, αγωνιστικά κατά τα 
φαινόμενα, ριγμένα κάτω και έναν καρ-
φωμένο βαθιά σε ξύλινο πάνελ τοίχο.
Στο παρελθόν η Νορβηγία, χώρα παρα-
δοσιακά ειρηνική, έχει υποστεί αιματη-
ρές επιθέσεις οπαδών της Άκρας Δεξιάς. 
Έχουν, εξάλλου, αποτραπεί από τη νορ-
βηγική αστυνομία διάφορα σχέδια επι-
θέσεων τζιχαντιστών.

Ν
έος κύκλος βίας ξέσπασε στους 
δρόμους της Βηρυτού την Πέ-
μπτη. Σε μια γειτονιά της πρω-
τεύουσας του Λιβάνου, μιας 

χώρας που έχει δοκιμαστεί, πολλές φο-
ρές, στο παρελθόν από συγκρούσεις, ξέ-
σπασε ένας μικρός εμφύλιος περίπου τεσ-
σάρων ωρών μεταξύ Χριστιανικών ομά-
δων και οπαδών των σιιτικών οργανώσε-
ων Χεζμπολάχ και Αμάλ. Η γειτονιά που ε-
ξελίχθηκε το πολεμικό σκηνικό, είναι χρι-
στιανική που συνορεύει όμως με σιιτική 
γειτονιά.
Οι κάτοικοι έντρομοι έτρεχαν να πάρουν 
τα παιδιά τους από τα σχολεία εν μέσω 
πυροβολισμών, ρουκετών και ελεύθερων 
σκοπευτών που είχαν κρυφτεί στα ψηλά 
κτίρια. Οι μαθητές δημοτικού σχολείου, 
μαζί με δασκάλους και προσωπικό του 
σχολείου είχαν κρυφτεί στο υπόγειο ώστε 
να προστατευτούν.
Η ένταση ξεκίνησε, όταν ομάδα υποστη-
ρικτικών της Χεζμπολάχ, διαδήλωναν για 
να απομακρυνθεί ο δικαστής που διε-
ρευνά την φονική έκρηξη στο λιμάνι της 
πρωτεύουσας τον Αύγουστο του 2020. 
Ο δικαστής, Τάρεκ Μπιτάρ, στην δικο-
γραφία που έχει σχηματίσει κατηγορεί 
αξιωματούχους, ανάμεσα στους οποίους 
βρίσκονται και μέλη της σιιτικής οργάνω-
σης. Από τις συγκρούσεις σκοτώθηκαν έξι 
άνθρωποι ενώ δεκάδες είναι οι τραυμα-
τίες. Χρειάστηκε η επέμβαση του στρατού 
για να απομακρυνθούν οι ένοπλοι.
Ο Λίβανος, εδώ και περίπου δύο χρόνια 
αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή οικονο-
μική και πολιτική κρίση που έχει φέρει 

μεγάλη ένταση στην κοινωνία αλλά και 
διχασμό μεταξύ των θρησκευτικών ομά-
δων. Η μικρή χώρα της Μεσογείου με την 
πλούσια ιστορία, έχει στο εσωτερικό της 
18 διαφορετικές θρησκευτικές αιρέσεις 
Χριστιανών και Μουσουλμάνων. Ακόμη 
και οι θεσμικοί φορείς είναι χωρισμέ-
νοι έτσι ώστε να εκπροσωπούνται όλες 
οι θρησκείες. Δηλαδή, ο πρόεδρος της 
χώρας πρέπει να είναι χριστιανός Μαρω-
νίτης, ο πρωθυπουργός Σουνίτης μου-
σουλμάνος και ο πρόεδρος της βουλής 
Σιίτης μουσουλμάνος.
Ωστόσο, η ένταση στην κοινωνία και 
ο θυμός κορυφώθηκε με την φονική 
έκρηξη του Αύγουστο στο λιμάνι της 
Βηρυτού. 200 άνθρωποι έχασαν την ζωή 
τους, ενώ ακόμη δεν έχει αποδοθεί δικαι-
οσύνη στις οικογένειες των θυμάτων ούτε 
έχουν δοθεί οι απαντήσεις για αυτήν την 
έκρηξη. Τον τελευταίο καιρό, η χώρα 
αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε τρό-
φιμα, φάρμακα ενώ μόλις πριν από λίγες 
μέρες βυθίστηκε στο σκοτάδι καθώς αντι-
μετωπίζει και ενεργειακή κρίση. Τα προη-
γούμενα χρόνια, η μεταναστευτική κρίση 
προκάλεσε νέους τριγμούς.
Η πανδημία ήρθε να προσθέσει κι άλλα 
προβλήματα, καθώς ήδη υπήρχαν ελλεί-
ψεις σε υγειονομικό προσωπικό αλλά και 
είδη πρώτης ανάγκης. Αρκετοί είναι οι 
ασθενείς, που δεν μπορούν α καλύψουν 
τις ανάγκες τους ενώ ακόμη και οι καρ-
κινοπαθείς έχουν αναγκαστεί να διακό-
ψουν τις θεραπείες τους, διότι δεν μπο-
ρούν να τους παρέχουν βοήθεια τα νοσο-
κομεία.

Μικρός εμφύλιος μεταξύ 
Χριστιανικών ομάδων και οπαδών 
σιιτικών οργανώσεων στον Λίβανο 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Ισλαμιστής ο εκτελεστής τοξοβόλος 
στη Νορβηγία
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Α
πό τότε που η Meghan Markle και 
ο πρίγκιπας Harry μετακόμισαν 
στην Αμερική και έφεραν στον κό-
σμο το δεύτερο παιδί τους, την 4 

μηνών σήμερα Lilibet Diana, όλοι αναρω-
τιούνται πότε και πού θα γίνει η βάφτισή 
της.
Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The 
Mirror το ζευγάρι δεν θα βαφτίσει την κόρη 
του στην Αγγλία αλλά θα κάνει την τελετή 
στην Καλιφόρνια. Παλιότερα δημοσιεύ-
ματα ανέφεραν ότι ο δούκας και η δούκισσα 
του Sussex ίσως αποφάσιζαν να ταξιδέψουν 
στην Αγγλία για να κάνουν τη βάφτιση στο 
Windsor όπως είχαν κάνει και στον Archie, 
όμως πηγές του Παλατιού αναφέρουν ότι 
κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί.

Ποια η διαφορά της βάφτισης στην Αμερική
Μπορεί οι περισσότεροι να σκέφτονται ότι 
δεν έχει σημασία το πού θα γίνει η βάφτιση, 
όμως η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για δύο 
εντελώς διαφορετικές βαφτίσεις. Εάν η 
Lilibet βαφτιστεί στην Αγγλία τότε θα γίνει 
αυτόματα μέλος της Εκκλησίας της Αγγλίας, 
κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί εάν η 
βάφτιση γίνει στην California, ακόμα και εάν 
γίνει στην Επισκοπική Εκκλησία της Αμερι-
κής. Εντούτοις, η σειρά διαδοχής του θρό-
νου δεν αλλάζει- σύμφωνα με το πρωτό-
κολλο- είτε αν κάποιο μέλος της βασιλικής 
οικογένειας έχει βαφτιστεί είτε όχι.
Το 2018, η Meghan Markle είχε βαφτιστεί 
στο Chapel Royal του St.James Palace προ-
κειμένου να παντρευτεί τον πρίγκιπα Harry. 

διεθνή νέα

Υ
πό την στενή πολιορκία χιλιάδων 
οπαδών της αντιπολίτευσης βρί-
σκεται το κοινοβούλιο της Γεωργίας 
στην Τιφλίδα.

Η αντιπολίτευση ζητεί την άμεση απελευθέ-
ρωση του ηγέτη του κόμματος της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης Νίκα Μέλια και την προ-
κήρυξη πρόωρων εκλογών.
Προαναγγέλλουν μεγάλη κινητοποίηση για 
την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου
«Πρόκειται για επίθεση κατά της Δημοκρα-
τίας κι εμείς στην αντιπολίτευση παραμέ-
νουμε ενωμένοι για να πολεμήσουμε για 
την ελευθερία και την δημοκρατία» δήλωσε 
η Ελέν Κοστάρια, βουλευτής του κόμμα-
τος “European Georgia-Movement for 
Freedom”
Οι Βρυξέλλες ζήτησαν να επικρατήσει η 
σύνεση και καλούν όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη να μην προβούν σε ακρότητες.
«Καλούμε όλες τις πλευρές στην Γεωργία 
να επιδείξουν την απαιτούμενη και μέγιστη 
αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα ώστε 
να αποφευχθεί μεγαλύτερη κλιμάκωση 
προς το συμφέρον της χώρας και του λαού», 
δήλωσε ο Πίτερ Στάνο εκπρόσωπος Τύπου 
του Ύπατου Αρμοστή της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης.
Η σύλληψη του Νίκα Μέλια έχει πυροδο-
τήσει οξείες αντιδράσεις τόσο εντός όσο κι 
εκτός Γεωργίας.
Η κατηγορία που του προσάπτεται ανάγεται 
πίσω το 2019 στην διάρκεια αντικυβερνητι-
κών διαδηλώσεων.
Ο νέος ισχυρός άνδρας και Πρωθυπουρ-
γός της χώρας Ιρακλί Γκαριμπασβίλι ανα-
λαμβάνοντας τα καθήκοντά του εξαπέλυσε 
μύδρους κατά του Μέλια.
«Ο Ιρακλί Γκαριμπασβίλι είναι γνωστός για 
την σκληρή του στάση κατά των πολιτικών 
αντιπάλων του. Ακόμη και στην τελευταία 
του ομιλία είπε ότι θα αποκαταστήσει την 
συνταγματική τάξη. Αποκάλεσε το κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης καταστροφική 
δύναμη και ότι ο Μέλια δεν θα έχει που να 
κρυφτεί», μεταδίδει από την Τιφλίδα ο αντα-
ποκριτής του euronews, Νταβίντ Κεκενάτζε.
Στην διάρκεια της επιχείρισης απ΄ τις μονά-
δες καταστολής της γεωργιανής αστυνομίας 
στα γραφεία του κόμματος του Μέλια χρη-
σιμοποιήθηκαν ακόμη και δακρυγόνα προ-
κειμένου να σπάσει ο κλοιός των υποστηρι-
κτών του, που είχαν οχυρωθεί μαζί του και 
να συλληφθεί.

Γεωργία: Χιλιάδες διαδηλωτές 
ζήτησαν την αποφυλάκιση του 
πρώην προέδρου Μιχαήλ Σαακασβίλι

Meghan Markle- Πρίγκιπας Harry: 
Η βάφτιση της Lilibet θα γίνει στην 
Αμερική

Πρώτη επίσκεψη αντιπροσωπείας των 
Ταλιμπάν στην Άγκυρα 

Σ
την Άγκυρα βρίσκεται από το με-
σημέρι της Πέμπτης, αντιπροσω-
πεία της κυβέρνησης των Ταλι-
μπάν του Αφγανιστάν, για συνο-

μιλίες. Επικεφαλής της αφγανικής αντι-
προσωπείας είναι ο υπουργός Εξωτερι-
κών Εμιρχάν Μουτάκι, που αναμένεται 
να θέσει ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέ-
ροντος, σχετικά με τη βελτίωση των σχέ-
σεων, το εμπόριο, την ανθρωπιστική βο-
ήθεια, τη μετανάστευση και τις αεροπο-
ρικές μεταφορές.
Ο Μουτάκι και η συνοδεία του, αναχώ-
ρησαν από το κτίριο των VIP του Διε-
θνούς Αεροδρομίου Εσένμπογκα, μ’ 
όχημα που τους περίμενε. Ο Ταλιμπάν 
υπ. Εξωτερικών του Αφγανιστάν, χαιρέ-
τησε από απόσταση δημοσιογράφους 
που ήταν στο σημείο, χωρίς να προβεί 

σε δηλώσεις.
Ο Αφγανός αξιωματούχος και η αντι-
προσωπεία του, συναντήθηκαν με τον 
Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό 
αν θα γίνει δεκτός και από τον πρόεδρο 
Ταγίπ Ερντογάν.
Στην πρόσφατη ομιλία του, στην έκτα-
κτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της 
G20, ο Τούρκος πρόεδρος είχε ζητήσει 
να υπάρξει αναγνώριση της νέας πραγ-
ματικότητας που έχει διαμορφωθεί στο 
Αφγανιστάν, διατηρώντας ανοιχτούς 
διαύλους διαλόγου με το καθεστώς των 
Ταλιμπάν.
Νωρίτερα σήμερα, τουρκικά ΜΜΕ μετέ-
δωσαν την άφιξη της αφγανικής αντι-
προσωπείας στο αεροδρόμιο Εσένμπο-
γκα της Άγκυρας.
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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

Σχολείο – Γιατί αξίζει να 
ενθαρρύνετε το παιδί σας να πάει 

περπατώντας

Ό
ταν τα παιδιά σας πηγαί-
νου ν  π ε ρπα τ ών τα ς  σ το 
σχολείο (ή κάνουν ποδή-
λατο ή σκούτερ), ξεκινούν 

καλά την ημέρα τους! Σίγουρα μερι-
κές φορές η απόσταση, ο καιρός και 
άλλα ζητήματα ασφαλείας καθιστούν 
αδύνατη μια τέτοια «ενεργή μετακί-
νηση». Αλλά αν το σχολείο απέχει ένα 
χιλιόμετρο ή λιγότερο, τότε σίγουρα 
τα παιδιά σας θα πρέπει να περπατή-
σουν ως εκεί.
Ακολουθούν 7 λόγοι που υποστηρί-
ζονται από την έρευνα, για να ενθαρ-
ρύνετε το παιδί σας να πηγαίνει περ-
πατώντας στο σχολείο του:

#1 Η άσκηση κάνει τον εγκέ-
φαλο να λειτουργεί
Περπατώντας από και προς το σχο-
λε ίο το αίμα κινε ίται γύρω από το 
σώμα, δηλαδή περισσότερο οξυγόνο 
φτάνει σ τον εγκέφαλο. Αυτό βοηθά 
να διαλυθεί η ορμόνη του σ τρες, η 

κορτ ιζόλη, οδηγών τας σε ένα πιο 
ήρεμο παιδί πριν από το σχολε ίο. 
Απελευθερώνει επίσης ενδορφίνες 
και ν τοπαμίνη, τα οποία δίνουν στο 
παιδί σας μια αίσθηση αν ταμοιβής 
και αίσθημα ευτυχίας καθώς ξεκι-
νούν τη σχολική τους μέρα.

#2 Το περπάτημα καταπολεμά 
την παχυσαρκία
Το έθνος μας έχει επιδημία παιδικής 
παχυσαρκίας, προκαλώντας μυριάδες 
προβλήματα υγείας. Το περπάτημα 
στο σχολείο ενθαρρύνει την άσκηση, 
βοηθών τας σ την ενδυνάμωση των 
μυών του παιδιού σας και στην απο-
βολή ανεπιθύμητου λίπους.

#3 Το περπάτημα εξοικονομεί 
χρήματα
Με το παιδί σας να πηγαίνει στο σχο-
λείο, δεν χρειάζεται πλέον να ξοδεύ-

ετε χρήματα σε βενζίνη ή σε εισιτή-
ρια αστικών συγκοινωνιών.

#4 Έχετε επιπλέον χρόνο το 
πρωί
Καθώς δεν χρειάζεται πλέον να συνο-
δεύετε το παιδί σας στο σχολείο, δεν 
χρειάζεται να ανησυχείτε για τη δια-
χείριση της μετακίνησης με το αυτο-
κίνητο. Αντ’ αυτού, μπορείτε να επι-
κεντρωθείτε στην επόμενη μέρα σας 
ή να απολαύσε τε έ ναν καφέ σ τον 
εαυτό σας!

#5 Το περπάτημα ενισχύει την 
αίσθηση οδικής ασφάλειας
Τα παιδιά πρέπει να μάθουν οδική 
ασφάλεια. Τα παιδιά πρέπει να γνω-
ρίζουν πώς να διασχίζουν δρόμους 
ασυνόδευτα και να κατευθύνονται σε 
συγκεκριμένες τοποθεσίες. Το περ-
πάτημα χωρίς επίβλεψη τα αναγκά-
ζει να προσέχουν τον κίνδυνο, βοη-
θώντας τα να μάθουν τις δεξιότητες 

μέσω εξάσκησης.

#6 Το περπάτημα προάγει την 
περιβαλλοντική διαχείριση
Οι με τακινήσε ις με βενζ ινοκ ίνητα 
οχήματα κάνουν μεγάλο κακό σ το 
περιβάλλον. Περπατώντας σ το σχο-
λείο, το παιδί σας μαθαίνει φιλικές 
προς το περιβάλλον συνήθειες που 
είναι μεταβιβάσιμες στη ζωή.

#7 Το περπάτημα προάγει την 
ανεξαρτησία
Τα παιδιά πρέπε ι  να μάθουν την 
ευθύνη, πράγμα που σημαίνε ι ότ ι 
ως γονείς, πρέπει να τα αφήσετε να 
έχουν την ευθύνη. 
Αφήνοντας το παιδί σας να περπατά 
μόνο του, του δίνει αυτοπεποίθηση, 
επιτρέποντάς του να αναπτύξει ένα 
αίσθημα λογοδοσίας και προσωπι-
κής ευθύνης.

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
-Ποια είναι η πιο άσχημη εμπειρία που είχες στη 
νύχτα;
Μπαίνουν δύο στο μαγαζί. Με σταμπάρουν και δια-
λέγουν να βγουν μαζί μου και με μια άλλη κοπέλα 
για μία ώρα. Δεν μου άρεσε η φάτσα τους όμως. Στο 
αμάξι μιλούσαν στο κινητό και δε μου άρεσε ο τρό-
πος τους. -Θέλω να κατέβω, τους είπα. Μα δε σταμά-
τησαν. Λέω στην Μ. «εγώ θα πηδήξω! Θα έρθεις;». 
-Ελα ιδέα σου είναι, μου απάντησε. Με τα πολλά 
ανοίγω την πόρτα, κι ενώ ήταν σε κίνηση το αυτοκί-
νητο, πηδάω.
-Πήδηξες απ’το αμάξι;;;;!!!!!
-Ματώθηκα! Γδάρθηκα! Μελάνιασα! Δε μπορούσα 
να πάω και στο νοσοκομείο.
-Γιατί δε μπορούσες;
-Τι θα έλεγα στους αστυνομικούς; Ότι πήγαινα για 
βίζιτα και δεν μ’ άφηναν να φύγω; Αυτοί έφυγαν. Δε 
σταμάτησαν ποτέ. Γύρισαν μόνο την άλλη μέρα στις 
6 το απόγευμα, για να μας επιστρέψουν την Μ σε 
μαύρο χάλι! Βλέπεις, ήταν σαδιστές και οι δύο είχαν 
γίνει τέσσερις! Αθλια κατάσταση. Αυτός ο πούστης 
ο τύπος, έκανε το λάθος μετά από πολλά χρόνια να 
έρθει στο μαγαζί μου! Τον έφτυσα και τον έδιωξα!!
-Εχεις φοβηθεί κι άλλες φορές στη νύχτα;
-Και στη νύχτα, και στη μέρα! Φοβήθηκα πολλές 
φορές! Που ξέρεις τι τρέλα κουβαλά ο καθένας στο 
κεφάλι του; Ήμουν όμως κι εγώ τσαμπουκαλού! 
Πόσα περίεργα πράγματα μου ζητούσαν! Πόσοι 
παντρεμένοι! Μ’ ερωτεύτηκε μάλιστα κι ένας που 
ήθελε να διαλύσει το σπίτι του, αλλά εγώ όχι! Δεν το 
δέχτηκα. Δε μπαίνω σε ξένα σπίτια και δε θέλω να 
μοιράζομαι τον σύντροφο μου με καμία άλλη!
-Τα παιδιά σου, ο περίγυρός σου και γενικά οι 
οικείοι σου, πως έμαθαν για το επάγγελμά σου; 
Από τρίτους;
-Εγω τους το΄πα!
-Σε ποιον το είπες πρώτα;
-Ξεκίνησα από τους γονείς μου. Με αποκληρώσαν 
και δε με ξαναδέχτηκαν ποτέ. Εντάξει! Τι να κάνουμε. 
Στα παιδιά μου όμως; Πως θα το πω;…………………
-Πως το είπες;
-Είναι Χριστούγεννα. Καθίζω όλα μου τα παιδιά στο 
τραπέζι. Ανάβω τσιγάρο… «Θέλω να σας μιλήσω για 
κάτι σοβαρό.», τους λέω. Πως νομίζετε πως μεγαλώ-
σατε; Ορίστε;, πετάγεται ο γιος μου. Από πού τρώτε, 
από που πίνετε, από πού ντύνεστε; Από εσένα. Κάνω 
βίζιτες εδώ και χρόνια για να σας ζήσω. Έτσι μεγα-
λώσατε. Τώρα αν ντρέπεστε γι’ αυτό, μπορείτε να 
χτυπήσετε την πόρτα του πατέρα σας, να χαράξετε 
μόνοι το δρόμο σας ή να μείνετε εδώ. Εγώ τα θέλω 
όλα τα παιδιά μου κοντά, να τα ζω, να τ’ αγαπώ, να 
τους προσφέρω.
-Πως αντέδρασαν; Υποθέτω έμειναν με άναυδοι 
όπως εγώ τώρα με την γενναιότητά σου!
-Θες να σου πω; Κανένα δεν έφυγε ποτέ!
-Οπότε από εκεί και ύστερα αναπνέεις! Είσαι 
ανάλαφρη.

-Όπως το είπες! Ανάλαφρη πλέον από τη συνεί-
δησή μου, βλέπω τη ζωή με άλλο μάτι! Αισιόδοξη 
και ακμαία συνεχίζω. Ωσπου τρακάρει η μικρή μου 
κόρη με το μηχανάκι.
-Πόσο χρονών;
-16 χρονών στην εντατική με κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις. Κι ο πατέρας πουθενά. Μόνο εγώ και τα 
αδέλφια της, δεμένοι μια γροθιά. Συνέρχεται μετά 
από καιρό, με παράλυτη όμως τη μια της πλευρά 
και με προβλήματα στην ομιλία. Με ήθελε εκεί. Με 
είχε ανάγκη. Εγώ κι ο αδελφός της ο μικρός μόνο 
την κάναμε καλά. Ο αδελφός της! Τ’ αγόρι μου. Την 
έκανε μπάνιο, την ξύριζε, την πρόσεχε. Οχι όμως τον 
εαυτό του.
-Τι εννοείς δεν πρόσεχε τον εαυτό του;
-Είχε εθιστεί στα ναρκωτικά! Αυτοκτονούσε το παιδί 
μου! ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ! Είχε χτυπήσει κεντρική αρτη-
ρία και ήξερα πως δε θα ζούσε για πολύ ακόμη. Τον 
είχα αργότερα 4 μήνες στο κρεβάτι!
-Αυτους τους 4 μήνες δεν γινόταν κάτι να απε-
ξαρτηθεί;
-Όχι, δεν γινόταν τίποτα, βάση των γιατρών. Ήταν 
θέμα χρόνου.
-Και καθηλωμένος όπως ήταν στο κρεβάτι, δεν 
ζητούσε την δόση του;
-Αν τη ζητούσε λέει;! Έψαχνα, έβγαινα στη γύρα για 
να τη βρω! Δεν υπήρχε γιατρειά! Το ήξερα. Επρεπε 
να τον βοηθήσω κάπως.
-Τον θυμάμαι το γιο σου. Δεν είχα καταλάβει 
ποτέ πως ήταν χρήστης.
-Δεν έδωσε ποτέ του δικαίωμα να τον πει κανείς πρε-
ζάκι! Σε κανέναν! Έτσι ήσυχος ήταν πάντα. Και ήσυ-
χος πέθανε! Το παιδί μου!
-Ρε συ Κ. μετά από όλα αυτά που έχεις ζήσει, πες 
μου καταρχήν τι θα έκανες αν σου έλεγε η κόρη 
σου πως θέλει να ακολουθήσει το επάγγελμα 
σου;
-Θα την καθάριζα! Δεν θα την ήθελα δίπλα μου! 
Υπάρχουν δουλειές. Στη νύχτα κατά 99% πέφτουν 
για το εύκολο χρήμα. Μόνο το 1% έχει καθαρή ανά-
γκη.
-Ερωτεύτηκες ποτέ στη νύχτα;
-Δεν άφησα τον εαυτό μου να ερωτευτεί. Δεν θα 
‘βρισκα άντρα από τη νύχτα. Τι; Θα άλλαζε μαζί μου; 
Αποκλειεται!
-Αν σου δινόταν η ευκαιρία, θ’ άλλαζες τίποτα;
-Μπορεί ν’ άλλαζα πολλά, μπορεί και όχι! Εγώ δε 
ντρέπομαι όταν περπατάω! Ναι! Δούλεψα, τα πήρα 
κι έζησα τα παιδιά μου!
-Είναι κάτι που θες να διαγράψεις απ’την μνήμη 
σου;
-Δεν ξεχνιούνται με τίποτα! ΑΥΤΑ ΣΕ ΣΗΜΑΔΕΥ-
ΟΥΝ!!!!!
Εν κατακλείδι, και κάνοντας το παρθενικό μου βήμα 
σε αυτό τον χώρο, έχω να πω το εξης: Μεγάλη μου 
τιμή που ήπια έναν καφέ μαζί σου! Έχω γνωρίσει 
άτομα κι άτομα που ούτε καν αγγίζουν την τιμιότητά 
σου! Εύχομαι η ζωή, έστω και τώρα στα 57 σου χρό-
νια, να σου χαμογελάσει, μέσα από τα παιδιά σου, 
μέσα από τα εγγόνια σου, μέσα από εσένα!!!!

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

Η αληθινή ιστορία της Καίτης 
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Ο 
πόνος είναι ο τρόπος που 
έχει το σώμα να ειδοποιεί 
τον εγκέφαλο για κάποιο 
τραυματισμό ή ασθένεια. 

Χωρίς μια ισχυρή απόκριση πόνου, 
το σωματικό τραύμα μπορεί να περά-
σει απαρατήρητο και να μείνει χωρίς 
θεραπεία. Κάποιοι άνθρωποι, ωστό-
σο, βιώνουν χρόνιο πόνο που διαρκεί 
για πολύ καιρό μετά την επούλωση 
ενός τραυματισμού ή δεν έχει μια εύ-
κολα εντοπίσιμη αιτία. Το κακό είναι 
ότι η θεραπεία του χρόνιου πόνου με 
μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή 
έχει τους δικούς της κινδύνους για την 
υγεία, όπως οι παρενέργειες και ο ε-
θισμός. Σε σχετική δημοσίευση στο 
Psychological Science in the Public 
Interest (PSPI), ομάδα ερευνητών α-
ναζητεί τον τρόπο με τον οποίο οι ψυ-
χολογικές παρεμβάσεις μπορούν 
να αποτελέσουν κομμάτι ενός 
αναλυτικού πλάνου για τη δια-
χείριση του χρόνιου πόνου, 
παράλληλα με τη μείωση 
της ανάγκης για χειρουρ-
γεία και ενδεχομένως επι-
κίνδυνα φάρμακα.
«Υπάρχουν πολλές αποτελε-
σματικές μη φαρμακευτικές 
θεραπείες για τον χρόνιο 
πόνο και οι ψυχολογικές 
θεραπείες αναδεικνύονται 
στις ισχυρότερες από αυτές. Οι 
άνθρωποι που επιλέγουν τις 
ψυχοθεραπείες μπορούν να 
προσδοκούν σε ουσιαστικές 
μειώσεις του ίδιου του πόνου, 
καθώς και σε βελτιώσεις της 
σωματικής λειτουργίας και της 
συναισθηματικής ευεξίας», αναφέ-
ρει η ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο 
Yale και πρώτη συγγραφέας της μελέ-
της, Δρ. Mary Driscoll.
Η τρέχουσα κατάσταση φροντίδας 
και οι ψυχοθεραπείες
Σε πολλές περιπτώσεις, οι αιτίες του 
χρόνιου πόνου παραμένουν άγνω-
στες και η χρήση παραδοσιακών 
ιατρικών παρεμβάσεων, όπως η 
φαρμακευτική αγωγή και η χειρουρ-
γική αντιμετώπιση, προσφέρουν από 
μικρή έως καθόλου ανακούφιση -ή 
ακόμα και επιδεινώνουν την κατά-
σταση. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να 
μειώσει τέτοιων παρεμβάσεων, με 
τις επιδράσεις της να μπορούν να δια-
τηρηθούν καθ’όλη τη διάρκεια της 
ζωής.

Έρευνες έχουν δείξει ότι ψυχολογι-
κοί παράγοντες μπορούν να παί-
ξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην 
έναρξη, τη σοβαρότητα και τη διάρ-
κεια του χρόνιου πόνου. Για τους 
λόγους αυτούς, διάφορες ψυχολογι-
κές παρεμβάσεις έχουν αποδειχθεί 
αποτελεσματικές στη θεραπεία του 
χρόνιου πόνου.
Στη συγκεκριμένη εργασία, η Δρ. 
Driscoll και οι συνεργάτες της περι-
γράφουν τις παρεμβάσεις που έχουν 
μελετηθεί περισσότερο στην κοινό-
τητα των ασθενών με χρόνιο πόνου. 
Αυτές περιλαμβάνουν:
Υποστηρικτική ψυχοθεραπεία, που 
δίνει έμφαση στην άνευ όρων απο-
δοχή και ενσυειδητότητα.
Προπόνηση χαλάρωσης ή χρήση 
αναπνοών, μυϊκής χαλάρωσης και 

οπτικής απεικόνισης για την αντι-
στάθμιση της απόκρισης στρες 
του σώματος.

Βιο-παρακολούθηση, η 
οποία περιλαμβάνει την 
παρακολούθηση της ψυχο-
λογικής απόκρισης των 
ασθενών στο στρες και 
τον πόνο (π.χ. αυξημένος 
καρδιακός ρυθμός, μυϊκή 

ένταση) και την εκμάθησή τους 
στο πώς να μειώνουν τις αντι-
δράσεις αυτές.
Ύπνωση από εκπαιδευμένη 
γιατρό, η οποία μπορεί να 

προκαλέσει αλλαγές στην επε-
ξεργασία του πόνου, τις προσ-
δοκίες ή την αντίληψή του και 

ενσωματώνει και την προπό-
νηση χαλάρωσης.

Γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, 
στην οποία οι ασθενείς μαθαίνουν να 
επαναπροδιορίζουν τις άσχημες σκέ-
ψεις σχετικά με τον πόνο, οι οποίες 
προκαλούν δυσφορία. Αλλαγή σε μη 
βοηθητικές συμπεριφορές όπως η 
απομόνωση και η αδράνεια και ανά-
πτυξη βοηθητικών συμπεριφορικών 
στρατηγικών αντιμετώπισης (π.χ. 
χαλάρωση).Παρεμβάσεις βασισμέ-
νες στον διαλογισμό, οι οποίες βοη-
θούν στην αποσύνδεση του σωμα-
τικού από τον συναισθηματικό πόνο 
μέσω αυξημένης αντίληψης του 
σώματος, της ανάσας και της δραστη-
ριότητας. Ψυχολογικά ενημερωμένη 
σωματική θεραπεία, που συνδυάζει 
τη σωματική με τη γνωστική συμπε-
ριφορική θεραπεία.

Χρόνιος Πόνος: O μη 
φαρμακευτικός τρόπος 
ανακούφισης

Τ
η σημασία της μαγνητικής τομογραφίας παρά το υψηλό της κόστος, στην ανίχνευση του καρκίνου του μαστού 
στις γυναίκες με πυκνούς μαστούς  επιβεβαιώνουν νέα δεδομένα που δημοσιεύονται στο Journal of the National 
Cancer Institute. Σχεδόν το 10% των γυναικών έχουν πυκνούς μαστούς, με τις κατευθυντήριες οδηγίες όμως να μη 
συνιστούν πρόσθετες εξετάσεις πέραν της μαστογραφίας, εκτός αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό ή γενετικός κίν-

δυνος για κληρονομούμενο καρκίνο του μαστού όπου προτείνεται ο γονιδιακός έλεγχος.Όμως η συγκεκριμένη κατηγορία 
γυναικών αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο εμφάνισης της νόσου, με τις μαστογραφίες να κρίνονται αναποτελεσματικές στην 
ανίχνευση του καρκίνου του μαστού, παρόλο που η μαστογραφία με σκιαγραφικό υγρό (CESM), είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
για την διαφοροδιάγνωση μαστογραφικών ευρημάτων. Στη συγκεκριμένη έκθεση, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδο-
μένα από μια μεγάλη δοκιμή προληπτικού ελέγχου καρκίνου του μαστού που διεξήχθη προηγουμένως σε γυναίκες στην 
Ολλανδία, όπως και άλλες προσεγγίσεις για τη μοντελοποίηση των αποτελεσμάτων του καρκίνου του μαστού, με στόχο να 
διερευνήσουν την αποδοτικότητα που θα είχε η προσθήκη μιας μαγνητικής τομογραφίας στον καθιερωμένο έλεγχο των 
γυναικών με πυκνούς μαστούς.
Για την ανάλυση των δεδομένων, οι ερευνητές προσομοίωσαν διάφορες στρατηγικές απεικόνισης, χρησιμοποιώντας τη 
μαστογραφία και την μαγνητική τομογραφία, και έκαναν μια σύγκριση μεταξύ της μαγνητικής τομογραφίας κάθε δύο χρό-
νια με τη μαστογραφία κάθε δύο χρόνια. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι μόνο η μαστογραφία κάθε δύο χρόνια, αν και 
είχε μικρότερο κόστος, δεν βελτίωσε τις πιθανότητες επιβίωσης από τον καρκίνο του μαστού. Προσθέτοντας τη μαγνητική 
τομογραφία (MRI) κάθε δύο χρόνια, αύξανε το κόστος αλλά δεν πρόσθετε υψηλότερο κέρδος σε χρόνια ζωής. Οι περισ-
σότερες στρατηγικές που περιλάμβαναν μόνο τη μαστογραφία ήταν αναποτελεσματικές στην ανίχνευση του καρκίνου του 
μαστού, λόγω της περιορισμένης ευαισθησίας της εξέτασης σε σύγκριση με τη μαγνητική τομογραφία. Ωστόσο, ένας συν-
δυασμός μαστογραφίας και μαγνητικής τομογραφίας κάθε δύο χρόνια ήταν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ανίχνευσης 
του καρκίνου του μαστού. Όταν μεγάλωναν τα διαστήματα μεταξύ των διαγνώσεων, το συνολικό κόστος μειωνόταν ενώ 
ελάχιστες ήταν οι μορφές καρκίνου που δεν ανιχνεύθηκαν. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εξετάσεις 
μαγνητικής τομογραφίας κάθε 4 χρόνια είχαν το χαμηλότερο κόστος, αλλά ο έλεγχος μόνο με μαγνητική τομογραφία κάθε 
3 χρόνια ήταν επίσης μια αποδεκτή «χρυσή» τομή αποδοτικότητας και κόστους.

Μαστογραφία: Είναι η λύση για τις γυναίκες με 
πυκνούς μαστούς; Ο συνδυασμός που βοηθά

Τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι η φυσική δραστηριότητα μάς βοηθά να νιώθουμε καλύτερα, ενώ 
μάς προστατεύει και από διάφορες ασθένειες, όπως οι καρδιακές παθήσεις, ο καρκίνος και η άνοια. 
Τώρα, νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Sports Medicine, υποδεικνύει ότι η τακτική 

σωματική άσκηση μπορεί να προστατεύει τους ανθρώπους που έχουν προσβληθεί από κορωνοϊό από το να 
νοσήσουν σοβαρά. Πολλά προβλήματα υγείας που συνδέονται με την έλλειψη σωματικής άσκησης, όπως το υπερβο-
λικό βάρος, η παχυσαρκία, ο διαβήτης και οι καρδιακές παθήσεις, σχετίζονται, επίσης, με μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής 
νόσησης και θανάτου από COVID-19. Λίγες, όμως, είναι οι μελέτες που έχουν διερευνήσει άμεσα στην έλλειψη φυσικής 
δραστηριότητας ως πιθανό παράγοντα κινδύνου.Οι ερευνητές, λοιπόν, ανέλυσαν ανώνυμα δεδομένα περισσότερων 
από 48.000 ενηλίκων με επιβεβαιωμένη COVID-19, οι οποίοι είχαν νοσηλευθεί στο Kaiser Permanente για τουλάχιστον 
έξι μήνες πριν διαγνωσθούν θετικοί στον κορωνοϊό. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες:
Αυτούς που ασκούνταν τακτικά περισσότερα από 150 λεπτά εβδομαδιαίως (δραστήριοι).
Αυτούς που απείχαν τακτικά από την άσκηση με μόλις 0-10 λεπτά εβδομαδιαίως (αδρανείς).
Αυτούς που ασκούνταν 11-149 λεπτά εβδομαδιαίως (μετρίως δραστήριοι).
Οι επιστήμονες εξέτασαν, επίσης, άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά των ασθενών, όπως η ηλικία, το φύλο, η εθνικό-
τητα, το κάπνισμα, η ύπαρξη φυσήματος, η παχυσαρκία (Δείκτης Μάζας Σώματος 30-39) ή σοβαρή παχυσαρκία (ΔΜΣ 
άνω του 40), ο διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, η νεφρική νόσος, η ανοσοκαταστολή, 
η επίσκεψη σε τμήμα επειγόντων περιστατικών κάποιου νοσοκομείου και η νοσηλεία έξι μήνες πριν τη διάγνωση της 
COVID-19.

Συγκεντρώνοντας αυτά τα δεδομένα στην ανάλυσή τους, οι ερευνητές μπόρεσαν να υπολογίσουν τον κίν-
δυνο που σχετίζεται με διαφορετικά αποτελέσματα και να δουν με μεγαλύτερη σαφήνεια πώς η 

σωματική άσκηση σχετιζόταν με τα αποτελέσματα της νόσου.
Όπως διαπιστώθηκε, λοιπόν, οι άνθρωποι που ήταν τακτικά αδρανείς είχαν σημαντικά 

υψηλότερο κίνδυνο νοσηλείας, εισαγωγής σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και 
θανάτου από την COVID-19 συγκριτικά με όσους ασκούνταν για τουλάχιστον 150 

λεπτά την εβδομάδα. Επιπλέον, όσοι ασκούνταν για περισσότερα από 10 λεπτά την 
εβδομάδα είχαν κάποια προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανά-
του από κορωνοϊό, αν και όχι στα επίπεδα των ιδιαίτερα δραστήριων ασθενών. 
Σημειώνεται ότι τα ευρήματα των ερευνητών ήταν αρκετά αξιόλογα, αν και 
χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να υποστηρίξει τα αποτελέσματα.

Κορωνοϊός: Τα 10’ που σάς προστατεύουν από 
σοβαρή νόσηση

υγεία
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Στέλιος Κυριακίδης  
Μια μυθική μορφή του ελληνικού αθλητισμού

Το 1946 ο 36χρονος Στέλιος Κυριακίδης αποφάσισε 
να συμμετάσχει στον περίφημο πεντηκοστό Διεθνή 
Μαραθώνιο της Βοστώνης (42.195μ) μετά απο τιμη-
τική πρόσκληση των διοργανωτών. 

Η 
σύζυγός του έσπευσε να τον αποθαρρύνει 
αφού λόγω της Κατοχής ήταν αδύναμος και 
υποσιτισμένος. Είχε πέντε χρόνια να αγω-
νιστεί. Ο ίδιος όμως είχε πάρει την απόφα-

σή του.
Υπερπηδώντας κάθε δυσκολία βρήκε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και άρχισε ένας νέος αγώνας: πού θα 

έβρισκε τα χρήματα για να αγοράσει το αεροπορικό 
εισ ιτήριο. Πούλησε την ηλεκτρική κουζίνα και το 
ραδιόφωνο του, πήρε επιταγή 1.000 δολαρίων από 
την ΔΕΗ όπου και εργαζόταν, έπεισε την τράπεζα 
να του τα μετατρέψει σε συνάλλαγμα ουρλιάζοντας 
«Τρέχω για την Ελλάδα από το 1933, αγωνίζομαι για 
τη γαλανόλευκη, δεν είμαι κανένας τυχοδιώκτης» 
και στις 4 Απριλιου του 1946 μπήκε στο αεροπλάνο 
για την Βοστώνη. 
Οι γιατροί των αγώνων βλέποντάς τον αδύναμο εξέ-
φρασαν τις αμφιβολίες τους και δίστασαν για το αν 
έπρεπε να του δώσουν άδεια να συμμετάσχει. Στην 
ουσία φοβόντουσαν για την ίδια του την ζωή.
Ο Στέλιος όμως δεν δεχόταν κουβέντα και δήλωνε 
αποφασιστικά: «Ηρθα για να τρέξω για επτά εκα-
τομμύρια πεινασμένους Έλληνες και θα τρέξω!» Έτσι 
υπέγραψε υπεύθυνη δήλωση ότι παίρνει ο ίδιος την 
ευθύνη για τον εαυτό του.
Στις 20 Απριλίου του 1946 δόθηκε η εκκίνηση του 
φημισμένου 50ου μαραθωνίου της Βοσ τώνης με 
μεγάλο φαβορί τον Αμερικανό Τζόνι Κέλι.
Ο Έλληνας μαραθωνοδρόμος έτρεξε με την γνωστή 
του τακτική(ξεκινούσε χαλαρά για να κρατά δυνά-
μεις και επιτάχυνε μετά το μέσο της διαδρομής). Με 
την δύναμη της ψυχής του, κατάφερε να είναι μπρο-
στά στα τελευταία χιλιόμετρα. Δεν του επιτρεπόταν 
να μη νικήσει...
Ήταν αποφασισμένος να μην ξαναζήσει την εμπει-
ρία του 1930 όταν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον 
αγώνα επειδή των χτύπησαν τα καινούρια αθλητικά 
παπούτσια που του είχαν χαρίσει οι ομογενείς!Υ-
ποσχέθηκε πως δεν θα εγκατέλειπε ξανά λέγοντας: 
«Ήρθα να τρέξω για επτά εκατομμύρια πεινασμέ-
νους Έλληνες.». 
Παρά το χαμηλό του βάρος κατάφερε να πείσει τους 

υπευθύνους να τον δεχθούν στον αγώνα αναλαμβά-
νοντας τις ευθύνες, κάνοντας τον αμερικανικό τύπο 
να γράφει για τον επίμονο κοκαλιάρη Ελληνα. Στις 
12 το μεσημέρι, στις 20 Απριλίου 1946, δόθηκε η 
εκκίνηση του Μαραθωνίου της Βοστώνης. Λίγο πριν 
ένας ομογενής πλησίασε τον Στέλιο Κυριακίδη και το 
έδωσε ένα χαρτάκι που έγραφε από τη μία πλευρά 
«Ή ταν ή επί τας» και από την άλλη «Νενικήκαμεν». 
Είχε ζητήσει από την επιτροπή να αγωνιστεί με τον 
αριθμό 7 και έ τσ ι του δόθηκε το 77 (διπλά τυχε-
ρός με βάση την αναφορά ότι στην Αρχαία Ελλάδα 
ο 7 ήταν τυχερός αριθμός). Δεν σπατάλησε δυνά-
μεις από την αρχή αλλά επιτάχυνε από τα μισά της 

διαδρομής (είχε βάλει «σημάδια» διάφορα κτήρια, 
τοποθεσίες και τα παντελονάκια των συναγωνιστών 
του). Κοιτούσε μόνο μπροσ τά αφού: «όταν ένας 
μαραθωνοδρόμος κοιτάζει πίσω του, δίνει φτερά 
στον αντίπαλο». 
Στα τελευταία χ ιλιόμετρα προπορευόταν μαζί με 
τον Τζόνυ Κέλυ. Ένας Αμερικανός δημοσιογράφος 
που παρακολουθούσε τον αγώνα με αυτοκίνητο, 
τον πληροφόρησε: «ο Κέλυ «έσπασε», είναι ώρα να 
φύγεις». 
Τότε όπως αφηγείται ο Κυριακίδης είδε «...έναν ηλι-
κιωμένος Έλληνας να τραβάει τα μαλλιά του και να 
λέει: Για την Ελλάδα Στέλιο μου! Για τα παιδιά σου!». 
Τότε ο Στέλιος Κυριακίδης συγκέν τρωσε όλες τ ις 
δυνάμεις τους φωνάζοντας στον τερματισμό: 
«For Greece!» (Για την Ελλάδα). 
Ο χρόνος του 2:29:27 ο καλύτερος στην Ευρώπη και 
για 22 χρόνια τον καλύτερο στην Ελλάδα.
Ο Κέλυ όταν ρωτήθηκε γιατί δεν κατάφερε να κερδί-
σει απάντησε: «Πώς θα μπορούσα να κερδίσω ποτέ 
έναν τέτοιο αθλητή? Εγώ έτρεχα για τον ευατό μου 
κι’αυτός για μια ολόκληρη πατρίδα..!»
Η ν ίκη του προκάλεσε πάταγο! Οι Αμερικανοί 
έσπευσαν να του δώσουν χρήματα και να του προ-
τείνουν να μείνει σ τ ις ΗΠΑ. Ο ίδιος όμως άφησε 
άφωνο ακόμη και τον πρόεδρο της Αμερικής Τρού-
μαν όταν τον ρώτησε τι θα ήθελε να του προσφέρει 
ως δώρο.
«Για μένα δεν θέλω τ ίποτα! Μόνο γ ια την Ελλάδα 
βοήθεια!»
Έμεινε σ την Αμερική και γ ια ένα μήνα πάλεψε να 
μαζέψει βοήθεια για την πατρίδα...
Καθώς η ν ίκη του είχε συγκινήσει τους Αμερικά-
νους και τους ομογενείς, το ποσό που κατάφερε να 
συγκεντρώσει έφθασε τα 250.000 δολάρια (τερά-

στιο ποσό για την εποχή) ενώ η οικογένεια Λιβα-
νού έστειλε έξι πλοία με είδη πρώτης ανάγκης στην 
δοκιμαζόμενη Ελλάδα. Η βοήθεια αυτή ονομάστηκε 
«Πακέτο Κυριακίδη». 
Στις 23 Μαΐου 1946, ο Κυριακίδης επέστρεψε στην 
Ελλάδα και έγ ινε δεκτός με τ ιμές ήρωα. Ένα πλή-
θος ενός εκατομμυρίου Ελλήνων συγκεντρώθηκαν 
να τον υποδεχτούν ενώ για πρώτη φορά μετά την 
κατοχή, φωταγωγήθηκε η Ακρόπολη προς τιμή του! 
Δακρυσμένος κατά την διάρκεια της επίσημης τελε-
τής στους Στύλους το Ολυμπίου Διός δήλωνε: «Eίμαι 
υπερήφανος που είμαι Έλλην!» Η επισ τροφή σ το 
σπίτι του στην Φιλοθέη κράτησε 8 ώρες. 
Μέχρι το τέλος της ζωής του, αφιερώθηκε σε φιλαν-
θρωπικά έργα και σ τον προσκοπισμό ενώ προέ-
τρεπε τα παιδιά να στραφούν στον αθλητισμό, δημι-
ουργώντας το γυμναστήριο «Αθλητικός όμιλος Φιλο-
θέης».
Ο ήρωας Στέλιος Κυριακίδης γεννήθηκε στην Κύπρο 
το 1910. Μετακόμισε στην Αθήνα το 1934 και εργά-
σ τηκε ως ε ισπράκτορας σ την ηλεκτρική ε ταιρεία 
χωρίς να εγκαταλείψει ποτέ τον αθλητισμό με τον 
οποίο ασχολιόταν από μικρό παιδί, Ηταν αυτός που 
κατέρριψε την πανελλήν ια επίδοση του Σπύρου 
Λούη. Ο ίδιος ο Λούης κάλεσε τον Κυριακίδη στο 
σπίτι του και του είπε: «Παιδί μου Στέλιο, να τρέ-
χεις πάντα, γιατί εμείς οι Έλληνες γεννηθήκαμε για 
να τρέχουμε. Μόνο έτσ ι καταφέραμε να ζήσουμε 
τόσους αιώνες».
Μετά την είσοδο των Ναζι σ την Αθήνα το 1941, ο 
Κυριακίδης παν τρεύτηκε την Ιφιγένε ια και απέ-
κτησαν τρία παιδιά. Το 1943 συνελήφθη απο τους 
Γερμανούς με άλλα 49 άτομα (τα οποία εκτελέστη-
καν). Για καλή του τύχη ο Γερμανός αξιωματικός ήταν 
μαραθωνοδρόμος και τον άφησε ελεύθερο, όταν 
βρήκε στο πορτοφόλι του την κάρτα διαπίστευσης 
των Ολυμπιακών αγώνων του 1936 στο Βερολίνο.
Πέθανε σ τ ις 10 Δεκεμβρίου του 1987 και τάφηκε 
στον Πύργο Κορινθίας.

Τα πρώτα του βήματα
Το ταλέν το του Κυριακίδη έ λαμψε πρώτη φορά 
στους Παγκύπριους Αγώνες Στίβου του 1932, όταν 
αυτός κατάφερε να θριαμβεύσει στις μεγάλες απο-
στάσεις.
Ακολούθησε η συμμετοχή του στους εθνικούς αγώ-
νες της Ελλάδας, όπου κατέλαβε την πρώτη θέση 
στο αγώνισμα του μαραθωνίου και τη δεύτερη στην 
απόσταση των 10 χιλιομέτρων.
Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του Κυριακίδη ως 
αθλητή υψηλών επιδόσεων διαδραμάτισε ο ούγγρος 
προπονητής Ότο Σίμιτσεκ, ο οποίος υπήρξε πραγμα-
τικός αναμορφωτής του ελληνικού αθλητισμού.
Στο πλαίσ ιο των προπονήσεων της εθν ικής ομά-
δας στίβου, ο ελληνολάτρης και βαθύς γνώστης του 
αθλητ ισμού Σίμιτσεκ συνεργάστηκε σ τενά με τον 
Κυριακίδη, τον οποίον εκτιμούσε ως αθλητή και ως 
άνθρωπο. Ο Κυριακίδης έλαβε μέρος στους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936 (στο αγώνισμα 
του μαραθωνίου), σημείωσε αμέτρητες επιτυχίες 
σε ελληνικούς και βαλκανικούς αγώνες, ενώ κατά-
φερε να καταρρίψει το πανελλήνιο ρεκόρ του Σπύ-
ρου Λούη στο μαραθώνιο.

Τα χρόνια μετά το θρίαμβο της Βοστώνης
Στα κατοπινά χρόνια, ο Κυριακίδης έλαβε μέρος στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Όσλο (1946), 
καθώς και στους πρώτους μεταπολεμικούς Ολυμπι-
ακούς Αγώνες, που έγιναν στο Λονδίνο το 1948.
Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση ο 
Κυριακίδης αφοσιώθηκε στον αθλητισμό ως προπο-
νητής και διοικητικός παράγοντας (υπήρξε ένα από 
τα ιδρυτικά μέλη του Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέης).

ιστορίες
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Η 
μόδα θέλει, οι σύγχρονοι 
γονείς να γράφουν τα παι-
διά τους σε αμέτρητες εξω-
σχολικές δραστηριότητες. 

Αυτό βέβαια συμβαίνει σε χώρες ό-
πως ο Καναδάς, όπου υπάρχει σχε-
τ ική ευημερία και τα απαιτούμενα 
χρήματα για τα δαπανηρά μαθήμα-
τα μπαλέτου, μουσικής, χόκεϊ, καρά-
τε κ.λπ. 
Πάραυτα, έχει διαπισ τωθεί ότ ι οι 
πολλές και διαφορετικές δραστηρι-
ότητες συχνά κάνουν τα παιδιά να 
μη μπορούν να ασχοληθούν σοβαρά 
με μία απ’ αυτές τις ενασχολήσεις με 
αποτέλεσμα να μη τους αρέσει τελικά 
καμία.
Βέβαια, η εύκολη λύση του γονέα, 
ύσ τερα από μερικά μαθήματα και 
αφού το παιδί ζοριστεί κάπως, είναι 
να του διακόψει την κάθε δραστη-
ριότητα επειδή δεν του αρέσει και   
δεν θέλει να το πιέζει. Το πρόβλημα 
όμως που δημιουργείται από τέτοιου 
είδους  αν τ ιμετώπιση είναι ότ ι το 
παιδί ποτέ δεν μαθαίνει να δουλεύει 
και να κοπιάζει ώστε να ωφεληθεί 
από τ ις αθλητικές, καλλιτεχν ικές ή 
άλλες εμπειρίες που αποκτά. 
Όμως, με οτιδήποτε και να ασχολη-
θεί, με εξαίρεση του να καθίσει σ’ 
ένα δωμάτιο και να παίζει βιν τεο-
παιχνίδια, χρειάζεται προσπάθεια, 
κόπος και αποφασισ τ ικότητα. Και 
εδώ είναι το μεγάλο σφάλμα, το ότι 
πολλοί γονείς δίνουν σ το παιδί να 
καταλάβει ότι όταν κάτι αρχίζει και 
δυσκολεύει, η εύκολη λύση είναι να 

τα παρατάει. 
Οπωσδήποτε όλα τα παιδιά δεν είναι 
ίδια. Άλλα είναι δραστήρια από τη 
φύση τους και άλλα όχι. Άλλα προ-
τιμούν να παίζουν την περισσότερη 
ώρα μόνα τους και άλλα επιδιώκουν 
τα ομαδικά παιχνίδια. Άλλα έχουν μία 
έκδηλη καλλιτεχνική κλίση και άλλα 
είναι «γεννημένοι» αθλητές.  Άλλα 
πάλι, δεν έχουν ακόμα ανακαλύψει τι 
τους αρέσει πραγματικά.
Η άλλη άποψη είναι, γιατί σώνει και 
καλά πρέπει όλα τα παιδιά να μπουν 
σε μία ομάδα (αθλητική, μουσική, 
χορευτική) αν δεν το ζητήσουν από 
μόνα τους; Ποιος ο λόγος να βιαστούν 
οι γονείς να γράψουν το παιδί τους 
κάπου που στην ουσία δεν το εκφρά-
ζει;
Οι  εξωσ χολικέ ς  δρασ τηριότητ ε ς 
σ ίγουρα έχουν πολλά να προσφέ-
ρουν στα παιδιά. Κοινωνικοποίηση, 
ομαδικότητα, νέες φιλίες και φυσικά 
εκτόνωση και έκφραση.
Για όλα όμως υπάρχει η κατάλληλη 
στιγμή. 
Συχνά ζορίζουμε τα παιδί μας να δια-
πρέψει κάπου επειδή εμείς δεν είχαμε 
αυτή την ευκαιρία ή ακόμη επειδή 
μικροί θέ λαμε να μοιάσουμε τα 
ινδάλματά μας, τον Gretzky, τον Pelé, 
την Κάλας, τη Φοντέιν, τον Presley, 
κ.α.
Πιστεύω ότι καλό θα ήταν οι γονείς 
προτού βιασ τούν ν’ αποφασίσουν 
γ ια το ε ίδος των δρασ τηριοτήτων 
των παιδιών τους, να συμβουλευτούν 
πρωτ ίσ τως τους σχολικούς αρμό-
διους επαγγελματικού και ψυχαγωγι-
κού προσανατολισμού για ένα σωστό 
ξεκίνημα. 
Στ ις  ε λ ληνόφωνε ς παροικ ίε ς του 
Καναδά, ευτυχώς, έχουμε να διαλέ-
ξουμε ανάμεσα από μία ευρεία γκάμα 
εξωσχολικών δραστηριοτήτων.
Αθλητικές ομάδες, χορευτικά ομίλων, 
προσκοπισμό καθώς και μαθήματα 
μουσικής υψηλής ποιότητας, από τον 
καταξιωμένο στο Τορόντο καθηγητή 
πιάνου και μουσικής, Κώστα Ματζα-
φλέρη. 
Με την ευκαιρία αυτή, η στήλη εύχε-
ται καλή επιτυχία στην προσπάθεια 
όλων των παιδιών που συμμετέχουν 
στις διάφορες δραστηριότητες. 
Καλή δύναμη και καλή συνέχεια… 

OMOΓΕΝΕΙΑ
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ΜΙΧΑΛΗ ΤΈΛΛΙΔΗ

Εξωσχολικές 
δραστηριότητες 

Ευχαρίστηση ή καταναγκασμός;

Great to take a preview ride 

on the Eglinton Crosstown 

LRT yesterday with Ministers 

Caroline Mulroney and Stan Cho 

and Robin Martin. First stop a 

fully functioning LRT, next the 

#ScarbTO subway extension 

- it’s finally happening and 

#ScarboroughCentre is thrilled!

Preview of the Eglinton 
Crosstown LRT
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Ή
ταν 13 Οκτωβρίου του 1904, όταν 
άφησε την τελευταία πνοή ο πρω-
τομάρτυρας Μακεδονομάχος μας 
Παύλος Μελάς. Η αυτοθυσία του 

πυροδότησε τον Μακεδονικό αγώνα. 
Πέρασαν εξήντα πέντε ολόκληρα χρόνια 
έως ότου η ζωή και η αυτοθυσία του μεγα-
λύτερου ήρωα για την ανεξαρτησία της 
Μακεδονίας μας γίνει στο πλατύ κοινό γνω-
στή με την ιστορική ταινία “ Παύλος Μελάς 
ο Μακεδονομάχος”.
Ενενήντα ένα χρόνια, σχεδόν ένας ολόκλη-
ρος αιώνας από τον ηρωικό θάνατο του 
εθνομάρτυρα, όταν η ευρηματική Νάνσυ και 
ο Θίασος της Ελληνικής κοινότητας Τορόντο 
“Νεφέλη” παρουσίασαν στον Ελληνισμό της 
πόλης μας την ζωή και το έργο και φυσικά 
τον μαρτυρικό Θάνατο  του μεγάλου Ήρωα 
του Μακεδονικού μας αγώνα.  
Πριν είκοσι πέντε χρόνια, αγαπητοί μου 
συμπατριώτες, η Ελληνική κοινότητα του 
Τορόντο, την εποχή που πρόεδρος της ΕΚΤ  
ήταν ο Θανάσης Φούσιας και στα πολιτι-
στικά δρώμενα η αεικίνητη και μεγάλη παι-
δαγωγός, σκηνοθέτης η Νάνσυ Αθανασο-
πούλου μας παρουσίασαν το θεατρικό έργο, 
“Παύλος Μελάς”, με μεγάλη επιτυχία.
Εκείνον τον μακρινό χειμώνα του 1995 
θυμάμαι, κάθε Τρίτη βράδυ στις 9 κάναμε 
πρόγραμμα  με τον αλησμόνητο πατριάρχη 
του ραδιοφώνου τον  αξεπέραστο Αρι-
στείδη Μαραγκό. Μέρος του προγράμμα-
τος ήταν και το Ραδιοφωνικό μας χρονογρά-
φημα, του οποίου την επιμέλεια είχα εγώ. 
Θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί μου φίλοι, να 
αναπολήσουμε όλοι μαζί εκείνο το χρονο-
γράφημα που γράφτηκε και εκφωνήθηκε 
εκείνη την τρίτη και αναφερόταν για την θεα-
τρική παράσταση που θα παρουσιαζόταν 
εκείνο το Παρασκευό-Σαββατο-Κύριακο, 
στην πόλη του Τορόντο.
“ Ακούοντας καθημερινά, αγαπητοί ακρο-
ατές, τα διαφημιστικά μηνύματα για τον 
ερχομό του θιάσου που θα παρουσιάσει το 
έργο “ Παύλος Μελάς ο Μακεδονομάχος”, 
μια εικόνα μούρχεται συνέχεια μπροστά 
μου από τα σχολικά μου χρόνια. 
Θυμάμαι μαθητής της Δ΄ τάξης του Β΄ Γυμνα-
σίου Αρρένων Θεσσαλονίκης και γραμμή 
με τους υπόλοιπους συμμαθητές μου, υπό 
την επίβλεψη των καθηγητών μας να οδεύ-
ουμε για τον κινηματογράφο “Κλειώ” για 
να παρακολουθήσουμε την ταινία “Παύλος 
Μελάς Ο Μακεδονομάχος”. Είναι μια εικόνα 
που δεν πρόκειται να ξεθωριάσει με την 
πάροδο του χρόνου.
Δεν είναι λίγο πράγμα να έρχεσαι τόσο 
κοντά μ’ έναν αληθινό ήρωα και ειδικά σε 
μια τόσο μικρή ηλικία. Στο πέρασμα των 
χρόνων γνώρισα, από την ιστορία μας ή από 
άλλες κινηματογραφικές ταινίες ή θεατρικά 
έργα πολλούς άλλους ήρωες, αλλά αυτός ο 
πρώτος μου ήρωας έμεινε βαθιά ριζωμέ-

νος στην καρδιά μου. Ακούοντας λοιπόν τα 
διαφημιστικά μηνύματα για τον ερχομό του 
Παύλου Μελά στην πόλη μας, ξεπήδησαν 
μέσα μου όλα εκείνα τα συναισθήματα που 
πλημμύρισαν εμένα και τους συμμαθητές 
μου εκείνο το απόγευμα μέσα στον κινημα-

τογράφο Κλειώ.
Εκείνος ο ακράτητος πατριωτικός ενθουσι-
ασμός που μας κυρίευσε για τον ήρωα που 
πρωτοστάτησε στους αγώνες και θυσιά-
στηκε για την απελευθέρωση της Μακεδο-
νίας μας. Αναρωτιέμαι, φίλοι συμπατριώτες 
και ελπίζω να μπορέσουμε να μετατρέψουμε 
το τριήμερο των παραστάσεων του “Τιτά-
νια” της Ντάνφορθ σε μια καθολική εθνική 
γιορτή, σε μια ειρηνική διαδήλωση για την 
Μακεδονία μας και να αποτείνουμε με την 
παρουσία μας τον ελάχιστο φόρο τιμής στον 
μεγάλο αυτόν ήρωα τον Παύλο Μελά.
Η θυσία του θεμελίωσε έναν αγώνα που 
μέχρι τότε δεν είχε βρει τον δρόμο του. Το 
αίμα του που πότισε το άγιο χώμα της Μακε-
δονίας μας στερέωσε τον αγώνα και ξύπνησε 
τα μητρικά αισθήματα της μητέρας Ελλάδας 
για την σκλαβωμένη μεγαλοκόρη της. 
Ο θάνατος του παλληκαριού σύμβολο αυτο-
θυσίας, φώτισε από την μια άκρη της ελεύ-
θερης Ελλάδας μέχρι τα κατεχόμενα εδάφη 
της Θράκης και της Μακεδονίας της Κρή-
της και των Δωδεκανήσων και της Βορείου 
Ηπείρου, τις καρδιές των υποδουλωμένων 
αδελφών μας με νέες ελπίδες και νέο κου-
ράγιο.
Τότε μικρό παιδί δεν μπορούσα να κατα-
λάβω πόσο αναγκαία ήταν για μας τα γυμνα-
σιόπαιδα να δούμε αυτήν την ταινία, οι 
καθηγητές μας όμως ήξεραν και γι’ αυτό μας 
πήγαν. Και είμαι βέβαιος ότι όλοι συμφω-
νείτε μαζί μου, πόσο αναγκαία είναι για εμάς 

εδώ τους Έλληνες του Τορόντο να πάμε όλοι 
μαζί γραμμή στο κινηματοθέατρο “Τιτά-
νια” και να παρακολουθήσουμε το θεατρικό 
έργο, “Παύλος Μελάς ο Μακεδονομάχος”
Και λέω αναγκαία, γιατί ένα θεατρικό έργο 
σαν κι’ αυτό με ένα τόσο υψίστης εθνικής 
σημασίας θέμα που πραγματεύεται, είναι 
εθνική επιταγή και καθήκον ιερόν να τρέ-
ξουμε στο προσκλητήριο του Παύλου 
Μελά. Να αναπνεύσουμε τον ίδιο αέρα, να 
νιώσουμε τις αγωνίες του, να ταμπουρω-
θούμε δίπλα του και να ακολουθήσουμε την 
ανθρώπινη πορεία του Ήρωα στον βωμό 
της θυσίας. Να ζήσουμε από κοντά τον 
κακοτράχαλο δρόμο που διάλεξε ο Παύλος 
Μελάς και που τον οδήγησε στην αθανασία. 
Και επίσης να γνωρίσουμε ένα μεγάλο 
κεφάλαιο από την νεώτερη ιστορία μας, “Το 
μακεδονικό Ζήτημα !” 
Ένας ολόκληρος αιώνας φίλοι μου πέρασε 
από την θυσία του Παύλου Μελά και το 
Μακεδονικό πρόβλημα δεν έχει οριστικά 
τελειώσει. Όπως πάνε τα πράγματα θα χρει-
αστούν κι’ άλλοι “Παύλοι Μελάδες” να 
θυσιαστούν, κι’ άλλους μακεδονομάχους 
οι Ελληνίδες μητέρες ν’ αναθρέψουν έως 
ότου αυτή η πολύπαθη κόρη μας ξεζώσει 
την αιματοβαμμένη αρματοφορεσιά της και 
αντικαταστήσει το σπαθί της ελευθερίας που 
κρατά στο δεξί της χέρι με έναν κλάδο ελιάς.
Είναι το πεπρωμένο αυτό της φυλής μας, 
που την θέλει πάντα να ποτίζει το χώμα των 
προγόνων της με το αίμα των πιο άξιων παλ-
ληκαριών της.
Είναι αυτή η ειμαρμένη που γεννά ήρωες. 
Και είναι αυτή η κατάρα για άλλους ή η ευχή 
για πολλούς που θέλει την Ελλάδα πάντα 
στο κατώφλι του γκρεμού για να μπορέσει 
να ορθοστατήσει στις περιστάσεις της στιγ-
μής και να τινάξει τα φτερά της σε νέα ύψη 
ανδρείας και σε νέους Ζαλλόγγους.
Όπως καθημερινά τρώμε ένα κομμάτι 
ψωμί για να μετριάσουμε την πείνα μας 
και πίνουμε ένα ποτήρι κρύο νερό για να 
δροσίσουμε τα χείλη μας, έτσι θα πρέπει 
να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους έργα 
όπως αυτό του Παύλου Μελά. Έρχεται στην 
πόλη μας για να μας προσφέρει ένα κομμάτι 
ψωμί Μακεδονικό και ένα ποτήρι νερό για 
να δροσίσει την δίψα μας προς την μακρινή 
μας πατρίδα. Αλλά και κάτι ακόμη.  Έρχεται 
για να μας ενημερώσει για ένα ξεχωριστό 
κεφάλαιο της Νεότερης Ιστορίας μας. Έρχε-
ται για να μας θυμίσει ότι ο ήρωας αυτός 
που προκαλεί δέος στο άκουσμα του ονόμα-
τος του και σκίρτημα εθνικής υπερηφάνειας, 
είναι ένας από εμάς. Ανήκει στην χωρία των 
Ελλήνων μεταναστών. Ήταν κι’ αυτός ένας 

από μας τους Έλληνες της διασποράς που 
πρόσφεραν τόσα πολλά με το ξεκίνημα της 
Ελληνικής Επανάστασης και συνεχίζουν 
μέχρι και σήμερα να προσφέρουν τα μέγι-
στα στην Ελλάδα μας.
Χωρίς τους Έλληνες της διασποράς, φίλοι 
μου, η Ελλάδα σίγουρα δεν θάταν αυτή που 
είναι, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε 
ποτέ. Η κληρονομιά που κουβαλάμε στις 
πλάτες μας είναι βαριά. Γι’ αυτό δεν πρέπει 
να χάνουμε την ευκαιρία να διαπαιδαγω-
γούμε τα παιδιά μας ανάλογα. Και το θεα-
τρικό έργο του Παύλου Μελά προσφέρει και 
αυτό. Υψηλό φρόνημα, σωστή διαπαιδαγώ-
γηση και το σπουδαιότερο θα οραματίσει 
τα παιδιά μας και θα τους δείξει ότι ο ήρωας 
Παύλος Μελάς ήταν κι’ αυτός ένας σαν και 
μας. Ένας άνθρωπος με μεγάλη αγάπη προς 
την πατρίδα και περίσσια παλληκαροσύνη.
Ο Παύλος Μελάς ανήκε σ’ αυτό το γνώριμο 
περιβάλλον που ζούμε και αναπνέουμε 
εμείς οι μετανάστες. Γεννήθηκε στην Μασ-
σαλία και μεγάλωσε σε ένα οικογενειακό 
περιβάλλον όπως το δικό μας. Τον απασχό-
λησαν τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν όλοι οι μετανάστες στον καθημερινό 
τους βίο, αλλά σίγουρα ανατράφηκε όπως 
και τα δικά μας παιδιά με έναν καημό που 
δεν γνώρισε την πατρίδα του στην παιδική 
και τόσο εύθραυστη ηλικία. 
Μια υπέρμετρη αγάπη προς την πατρίδα, 
ένας άνεμος εθνικής υπερηφάνειας έπνεε 
και θέριευε μια ανήσυχη ψυχή όπως αυτή 
του Παύλου Μελά.
Η απελευθέρωση της Μακεδονίας είχε 
γίνει σκοπός στην ζωή του Παύλου Μελά. 
Όταν επέστρεψε έφηβος στην γη των προ-
γόνων του, ο στόχος δεν άλλαξε. Τελείωσε 
το Γυμνάσιο μπήκε στην Σχολή  Ευελπίδων 
και  οριοθέτησε την πορεία του προς την 
αθανασία δια μέσου μιας ελεύθερης Μακε-
δονικής γης.
Οι παραστάσεις του θεατρικού έργου “Παύ-
λος Μελάς ο Μακεδονομάχος”, ας γίνουν 
τόπος μιας ειρηνικής διαδήλωσης προς τα 
υψηλά ιδανικά της πατρίδος μας. Ας γίνουν 
τόπος εκδηλώσεων παντοτινής ευγνωμο-
σύνης προς τον Παύλο Μελά. Ένα ειρηνικό 
μνημόσυνο στην μνήμη του και τους αγώνες 
του. Επίσης, ας στείλουμε, όλος ο Ελληνι-
σμός ένα μήνυμα εθνικό προς όλους αυτούς 
που θέλουν να καπηλεύονται το όνομα της”.
Επίκαιρο όσο ποτέ. Ευχαριστούμε την ΕΚΤ 
και ιδιαίτερα την Νάνσυ και τα παιδιά του 
Θιάσου “Νεφέλη” για την μεγαλειώδη 
παράσταση του Παύλου Μελά που μας πρό-
σφεραν πριν είκοσι εφτά χρόνια.

Σίμος Λεπτοκαρίδης 

Παύλος Μελάς Ο Μακεδονομάχος
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Τ
ο HHF συνεχίζει τα μεγάλα έργα για την πολιτιστική μας 
κληρονομιά στον Καναδά. Το περασμένο Σάββατο εί-
χα την τύχη και την τιμή να βρεθώ στο Universal Events 
Space και να παρακολουθήσω άλ-λη μία εκδήλωση 

του Hellenic Heritage Foundation. Αν και τα πράγματα ήταν 
λίγο διαφορετικά λόγω των μέτρων της πανδημίας, τα οποία 
τηρήθηκαν με ευλάβεια, η βραδιά είχε τεράστια επιτυχία και 
το γευστικό φαγητό και το ποτό έρεαν άφθονα. Το «παρών» 
μεταξύ άλλων έδωσε και ο Γενικός Πρό-ξενος του Τορόντο, κ. 
Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Νίκος Μα-
ντάς καθώς και άλ-λοι γνωστοί κι επιτυχημένοι Έλληνες επιχει-
ρηματίες.
Μετά την ολοκλήρωση του σημαντικού προγράμματος Ελλη-

νικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, σειρά έχει 
ένα ακόμη μεγάλο έργο από τον μεγάλο αυτόν οργανισμό, που 
εμπνέει εμπι-στοσύνη και μας γεμίζει με υπερηφάνεια.
Σειρά έχει, λοιπόν, ένα ιστορικό αρχείο που θα διατηρείται στο 
Πανεπιστήμιο του York στο οποίο θα είναι αρχειοθετημένα τα 
πρώτα βήματα των Ελλήνων στον Καναδά, τα ιστορικά γεγο-
νότα που συ-νέβησαν στην παροικία μας και γενικότερα όλη 
η ιστορία των Ελλήνων που άφησαν την ηλιόλουστη πατρίδα 
μας και ήρθαν στον Καναδά για ένα καλύτερο αύριο. 
Όπως θα διαβάσετε και στην ομιλία του προέδρου, κ. Τόνυ 
Λουράκη, το ποσό για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο είναι $1,4 
εκατομμύρια δολάρια και η ερανική επιτροπή έχει καταφέρει 
ήδη να μαζέ-ψει λίγο παραπάνω από τα μισό χρηματικό ποσό, 

και πιο συγκεκριμένα $840,000. Είναι πραγματικά αξιέπαινοι 
διότι φανταστείτε πως κατάφεραν να συγκεντρώσουν το ποσό 
αυτό μέσα σε λίγες εβδο-μάδες και πριν καλά-καλά ξεκινήσει 
αυτή η πολύ σημαντική για την ιστορία μας προσπάθεια. Αυτοί 
οι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια που, στις 
δύσκολες εποχές που ζούμε και λόγω της πανδημίας, καταφέρ-
νουν να κρατούν την ελληνική φωτιά στην καρδιά μας και την 
μεταλαμπαδεύ-ουν στις επόμενες γενεές. Το έργο αυτό είναι 
με όλη τη σημασία της λέξης σημαντικό κι αν θεωρείτε πως 
εσείς ή κάποιος που ξέρετε μπορεί να βοηθήσει να διατηρηθεί 
το παρελθόν μας σε ένα ασφαλές μέρος δεν έχετε παρά να επι-
κοινωνήσετε με το HHF. Οφείλουμε ως Έλληνες να σταθούμε 
δίπλα στο HHF και στο σπουδαίο έργο που κάνει. 

HHF: Ο μεγαλύτερος και πιο επίσημος
 Ελληνικός οργανισμός του Καναδά συνεχίζει

 τη μοναδική διαιώνηση του έργου του
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Η ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΝΥ ΛΟΥΡΑΚΗ

Κυρίες και κύριοι,
Καλώς ήρθατε στη πρώτη εκδήλωση του HHF (που δεν έχει να κάνει με γκολφ) 
στα τελευταία δύο χρόνια σχεδόν!
Αυτή η πανδημία μας δοκίμασε και μας άλλαξε με πάρα πολλούς τρόπους, 
όμως ένα πράγμα που δεν άλλαξε είναι η αγάπη για να είμαστε μαζί και είμαι 
ευγνώμων που είμαι εδώ σήμερα με όλους εσάς.
Έχετε κληθεί εδώ σήμερα ως καλεσμένοι του HHF για να μπορέσουμε να σας 
ευχαριστήσουμε (αυτοπροσώπως) για την υποστήριξη σας όλα αυτά τα χρόνια 
και ειδικότερα κατά την διάρκεια της πανδημίας.
Την περίοδο της πανδημίας μαζέψαμε περίπου $500,000 από δύο τουρνουά 
γκολφ, την συνδρομή μελών και μια καμπάνια έκτακτης ανάγκης στις πρώτες 
μέρες της πανδημίας για να συγκεντρώσουμε χρήματα για το Hellenic Home 
for the Aged (σ.σ. το «Ελληνικό Σπίτι», το ελληνικό γηροκομείο).  Για αυτό σας 
χειροκροτούμε και σας ευχαριστούμε!
Επίσης, κατά την διάρκεια της πανδημίας χρηματοδοτήσαμε την έναρξη του 
greeklanguage.ca, δωρίσαμε $5,000 στην Πρόνοια της Ελληνικής Κοινότη-
τας του Τορόντο για το Easter Drive, δεσμευτήκαμε $75,000 στο Canadian 
Institute στην Ελλάδα και συνεχίσαμε την υποστήριξη  στο πρωτεύοντα προ-
γράμματα εκπαίδευσης, εκδηλώσεις πολιτισμού και κοινότητας σε ολόκληρο 
τον Καναδά, όπως και το πρόσφατο Greek International Film Festival.
Σήμερα είμαστε εδώ για την έναρξη του επόμενου μεγάλου έργου μας. Ουσι-
αστικά πηγαίνουμε πίσω στην αρχή, εκεί που ξεκίνησαν όλα, με το να εστιά-
σουμε την προσοχή μας στην ιστορία μας στον Καναδά και να προσθέσουμε 
ένα πολύ σπέσιαλ πρόγραμμα στο πρώτο μας μεγάλο έργο, το HHF Chair in 
Modern Greek History που εγκαταστήσαμε στο Πανεπιστήμιο του York δυο 
δεκαετίες πριν.
Το HHF θεωρεί το Greek Canadian Archives σημαντικό και είναι καθήκον μας, 
επειδή εάν δεν διατηρήσουμε το πλούσιο παρελθόν μας, δεν θα μπορέσουμε 
να το μελετήσουμε και να μάθουμε από αυτό στο μέλλον. 
Για να εγκαταστήσουμε το HHF Greek Canadian Archives στο Πανεπιστήμιο του 
York ως μόνιμο αρχείο χρειάζεται επένδυση $2,4εκατομμυρίων, από τα οποία 
το HHF έχει δεσμευτεί για τα $1,4εκατομμύρια και το York έχει δεσμευτεί για 
$1εκατομμύριο. Τα $1,4εκατομμύρια του HHF θα δωριστούν μέσα σε πέντε 
χρόνια και είμαστε σήμερα εδώ για να ξεκινήσουμε την ερανική καμπάνια μας.
Τώρα έρχεται το συναρπαστικό κομμάτι. Μέσα σε λίγες εβδομάδες εγώ και η 
ερανική επιτροπή καλέσαμε τους μεγάλους δωρητές και είμαι τόσο ενθουσια-
σμένος να μοιραστώ μαζί το γεγονός πως έχουμε ήδη μαζέψει $800,000 από 
τα $1,4εκατομμύρια που χρειαζόμαστε! Μας έχουν απομείνει μόνο $600,000 
για να ολοκληρωθεί το έργο! Αρκετοί από τους ανθρώπους που έχουν δωρί-
σει χρήματα είναι σήμερα εδώ και θέλω να τους ευχαριστήσω για την υποστή-
ριξη τους. 
Στη περίπτωση του φυλλαδίου υποστήριξης που διαθέτει ο καθένας θα δείτε 
πως έχουμε διαφορετικά επίπεδα δωρεάς για να διαλέξετε. Έχουμε το Legacy 
Donor για δωρεές άνω των $100,000,  το Founding Donor για δωρεές άνω των 
$50,000, το  Heritage Donor για δωρεές άνω των $25,000, το Visionary Donor 
για δωρεές άνω των $10,000, και το Partner Donor για οποιοδήποτε χρηματικό 
ποσό κάτω των $10,000.
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πως ήδη έχουμε έξι (6) Legacy 
Donor, έναν (1) Founding Donor, οκτώ (8) Heritage Donor και τρεις (3) 
Visionary Donor. Αξίζει να υπενθυμίσω πως αναζητούμε για δεσμεύσεις ότι 
θα χρηματοδοτήσετε σε ίσες δόσεις τα επόμενα πέντε χρόνια ξεκινώντας από 
φέτος.
Εγώ, όπως είμαι σίγουρος ότι κι εσείς, πάμε σε διάφορες ερανικές εκδηλώ-
σεις όπου χρησιμοποιείται ένας υγιής και διασκεδαστικός αριθμός συναδέλ-
φων που ασκούν πίεση για την συγκέντρωση των χρημάτων. Σήμερα αντί να 
κάνουμε κι εμείς αυτό θα σας προσκαλέσουμε να μιλήσετε στον Γιώργο και 
στην Πάττυ (Κερογλίδη) πριν φύγετε.
Ευχαριστούμε και πάλι που ήρθατε σήμερα εδώ. Είναι τόσο ευχάριστο να σας 
βλέπουμε όλους. Παρακαλώ μείνετε περισσότερο και απολαύστε το γευστικό 
φαγητό και την υπέροχη εξυπηρέτηση του Universal Event Space.
Το HHF Greek Canadian Archives θα είναι μια κληρονομιά για τις επόμενες 
γενεές. Να έχετε ένα όμορφο Thanksgiving και σας ευχαριστούμε!

Από τους οργανισμούς που ξέρεις που πάει
 και η τελευταία δεκάρα και που ενισχύει 

την συνέχιση του ονόματός μας στον Καναδά
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ΣΤΟΥΣ ΠΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΔΕΝ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ

Ο ΑΠΡΟΣΚΛΗΤΟΣ ἐπισκέπτης, ἀλλὰ 
καὶ ἀχώριστος σύντροφος τοῦ ἀνθρώ-
που! Καρπὸς τῆς γηΐνης παρουσίας του. 

Πρόκειται γιὰ τὸν πόνο. Πονοῦμε ἐδῶ στὸν 
κόσμον αὐτόν, θλιβόμαστε, ὑποφέρουμε. Ρομ-
φαίες περνοῦν τὴν καρδιά μας. Δὲν ἀπέκρυψε 
ὁ Σωτήρ μας τὴν πραγματικότητα αὐτὴ τῆς 
ἀνθρωπίνης ζωῆς. Μὲ πόση κατηγορηματι-
κότητα τὸ εἶπε: «Ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ θλῖψιν 
ἕξετε».
Θλῖψιν; Μάλιστα. Κυττάχτε. Δὲν εἶναι μόνον οἱ 
θλίψεις οἱ φοβερές, ποὺ δημιουργοῦν οἱ πόλε-
μοι, ποὺ ἔχουν ἀνάψει ἐδῶ κι ἐκεῖ. Δὲν εἶναι 
μόνον οἱ ξερριζωμοὶ ἀπὸ τὶς πατρίδες τους 
μυριάδων ἀνθρώπων, τὰ πένθη, οἱ ἀκρωτηρι-
ασμοί, τὸ ξεσπίτωμα... 
Εἶναι καὶ οἱ πόνοι, ποὺ σὲ καιρὸ εἰρήνης βλέ-
πουμε γύρω μας, κάθε στιγμή. Αλλοι εἶναι 
τυφλοὶ καὶ στεροῦνται τὸ φῶς τῆς ἡμέρας. 
Ἄλλοι εἶναι κωφάλαλοι, ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ 

ἐπικοινωνήσουν μὲ τοὺς πολλούς. ̓Αρρώστειες 
ὀδυνηρές, ποὺ βαστοῦν ἀρκετοὺς στὸ κρεββάτι 
τοῦ σπιτιοῦ τους, τοῦ νοσοκομείου ἢ καὶ τοῦ 
ἀσύλου. Γέροντες, ποὺ μόχθησαν μιὰ ζωὴ ὁλό-
κληρη, πρόκοψαν, δημιούργησαν, ἔκαναν παι-
διά, τὰ πάντρεψαν καὶ τώρα βρίσκονται ἐγκα-
ταλελειμμένοι σ̓  ἕνα οἶκο εὐγηρίας ἢ καὶ σὲ 
μιὰ τρώγλη.
-«Είκοσι χρόνια ἐργάσθηκα σκληρ, στερήθηκα, 
μόχθησα», γράφει ἕνας μικρέμπορος. «Καὶ 
τώρα; Τὰ ἔχασα ὅλα, χρεωκόπησα. Πεῖνα καὶ 
δυστυχία...».
Σύζυγος ἀποτυχημένος ὁ ἕνας, ποὺ κλαίει 
ἐμπρὸς στὰ ἐρείπια μιᾶς οἰκογενείας, ποὺ 
ἵδρυσε μὲ τοὺς πιὸ καλοὺς οἰωνούς...
Μιὰ σύζυγος, ἡ ἄλλη, ποὺ τὴν κατατρώγει ἡ 
ζήλεια, ἡ καχυποψία καὶ τὸ κακότροπο τοῦ 
ἄνδρα της καὶ τὴν κάνουν νὰ περνᾶ ὧρες καὶ 
ἡμέρες ὀδυνηρές. Παιδιὰ φοβισμένα, χλωμά, 
ἐδῶ, ποὺ ξαφνικὰ ἔχα σαν τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς 
καὶ τὸ γέλοιο, βλέποντας τοὺς γονεῖς τους νὰ 
διαπληκτίζωνται καθημερινά, νὰ ἀλληλοϋ-
βρίζωνται, νὰ χωρίζουν, σὰν νὰ μὴν εἶχαν γνω-
ρισθῆ ποτέ!
Νέοι καὶ νέες, ποὺ ἀφῆκαν τὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ, 
ποὺ παραστράτησαν καὶ τώρα περιπλανῶνται 
μέσα στὴ χώρα τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ ἐξευτε-
λισμοῦ. Μὲ πόση ὀδύνη ἀναλογίζονται, κατὰ 
τὶς νύχτες, πῶς ἦσαν πρῶτα καὶ πόσο πιὰ ἐξέ-
πεσαν...
Παιδιά, ποὺ ξαφνικὰ ἔχασαν τοὺς γονεῖς καὶ 
ἐγκαταλείφθηκαν στὸ ἔλεος κάποιου σκληροῦ 
συγγενοῦς ἢ σὲ κάποιο ψυχρὸ ἵδρυμα...
Μαθητὲς σχολείων, σπουδασταί, φοιτηταί, ποὺ 
εἶδαν τὰ ὄνειρά τους νὰ σπάζουν μὲ τὴν ἀποτυ-
χία τους στὶς Γυμνασιακὲς ἢ πανεπιστημιακὲς 
ἐξετάσεις, νὰ μαραίνεται ὁ ζῆλος τους καὶ νὰ 
ἀντικρύζουν πιὰ τὸ μέλλον τους μὲ φόβο καὶ 
ἄγχος. Επιστήμονες, ποὺ σπούδασαν χρόνια, 
ποὺ μόχθησαν, ξώδεψαν περιουσίες, δαπάνη-
σαν νειᾶτα καὶ δυνάμεις... Καὶ τώρα βλέπουν 

μὲ ἀπόγνωσι ὅτι ἐργασία γἰ  αὐτοὺς δὲν ὑπάρ-
χει...
Ἀλλὰ πῶς νὰ ἀπαριθμήσουμε τις χίλιες τόσες 
περιπτώσεις ἀνθρώπων, ποὺ δοκιμάζονται 
σκληρὰ καὶ πονοῦν ὀδυνηρά;
«Εκείνο που με σκοτώνει κυριολεκτικά, 
βωμολο γοῦσε ἕνας τέτοιος πονεμένος, είναι η 
μοναμά. Με περνούν μέρες, χωρίς ν’ ἀκούω να 
μου μιλάει και ποιος..... Αὐτὴ ἡ φρικτή μονα-
ξιά, ή εγκατάλειψις ἀπὸ οἰκείους, γνωστούς 
καὶ ἀγνώστους, η αδυναμία ἐπικοινωνίας με 
τους άλλους κάνει το βάρος της θλίψεως ἀφό-
ρητο και τη ζωή δύσκολη. Επικοινωνία μὲ τοὺς 
συνανθρώπους. Εἶναι ψυχικὴ ἀνάγκη.
 Κάθε ἄνθρωπος, καὶ μάλιστα αὐτὸς που δοκι-
μάζεται σκληρὰ ἀπὸ αὐτὴ ἡ ἐκείνη τη θλίψη, 
θέλει συντροφιά, συμπαράστασι, κατανόησι. 
Κι ὅταν αὐτὰ δὲν τὰ βρίσκει ὁ πόνος του γίνεται 
πιο οξύς. Νὰ μποροῦσαν οἱ θλιμμένοι σὲ οιες 
ώρες νὰ ἀναζητήσουν μιὰ ἄλλη συντροφιά, 
μιὰ ἀλλοιώτικη συμπαράστασι, νὰ δημιουρ-
γήσουν μιὰ πιὸ ζεστή καὶ πιὸ ἀποτελεσματική
 Γιατὶ ὑπάρχει και άποιος που είναι πρόθυμος 
νὰ σταθῆ κοντά μας, πάντοτε βέβαια, μὰ ἰδι-
αίτερα ὅταν θλιδώμαστε, νὰ μᾶς ἀκούση, ν’ 
ἀνοίξη συζήτησι μαζῆ μας, νὰ μᾶς ἀνακου-
φίση, νὰ μᾶς ἔνθαρρύνη. Εἶναι «ὁ παθὼν ὑπὲρ 
ἡμῶν», Κύριος Ιησοῦς. Δὲν μᾶς τὸ ὑποσχέ-
θηκε; «Ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ θλῖψιν ἕξετε», εἶπε. 
«‘Αλλὰ θαρσεῖτε ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον». 
Μᾶς καλεῖ ὁ οὐράνιος Παρηγορητὴς νὰ μὴ 
λιποψυχήσουμε, νὰ μὴ ἀπελπισθοῦμε, ὅσον 
ὀξεῖα καὶ μεγάλη κι ἂν εἶναι ἡ θλῖψις μας. 
Νὰ κρατήσουμε το θάρρος μας. Γιατί; Διότι ὁ 
Σωτήρ, ποὺ μᾶς μιλάει, εἶναι ὁ νικητὴς τοῦ 
κόσμου τῶν θλίψεων. Καὶ ὡς Μικητὴς θὰ βοη-
θήση κι ἐμᾶς νὰ σταθοῦμε ὄρθιοι, νὰ ὑπομεί-
νουμε, νὰ νικήσουμε τελικά.
Αν οἱ πονεμένοι τοῦ κόσμου, ἂν ὅσοι μαστί-
ζωνται ἀπὸ τὴ φοβερὴ μοναξιά, ἂν ὅσοι ἔχουν 
ἐγκαταλειφθῆ · ἀπὸ οἰκείους καὶ μή, προσέτρε-
χαν μὲ πίστι, ἀγάπη, μὲ οἰκειότητα καὶ ζεστα-
σιά μὲ πρὸς τὸν Θεάνθρωπο, γίνονταν φίλοι 
του, οἰκεῖοι του, ἀδελφοί του, πόσο διαφορε-
τικὰ θὰ ἀντιμετώπιζαν τὶς θλίψεις τῆς ζωῆς! 
Ἀπόγνωσι καὶ ἀπελπισία δὲν θὰ δοκίμαζαν! 
Μέσα τους θὰ ἔνοιωθαν μιὰ ὑπερφυσικὴ παρη-
γορία! Τὴν ψυχή τους θὰ τὴν γαλβάνιζε καὶ θὰ 
τὴν δυνάμωνε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ! Καὶ γεμᾶτοι 
θάρρος, ὑπο μονή, καρτερία, πίστι κι ἐλπίδα θὰ 
συνέχιζαν τὸν ἀγῶνα τῆς ζωῆς.
Ξέρετε τί σημαίνει σὲ κάθε δοκιμασία μας, τὴ 
στιγμὴ ποὺ ἡ θλῖψις καὶ ἡ ὀδύνη κορυφώνο-
νται, ν’ἀκοῦμε μέσα μας γλυκειὰ τὴ φωνὴ 
τοῦ Μεγάλου Πονεμένου καὶ τοῦ Νικητοῦ 
τοῦ πόνου «ὑμεῖς φίλοι μου ἐστέ»; Ο Χριστός, 
ὁ Σωτὴρ καὶ Κύριος «φίλος» μας, οὐράνιος, 
ἀνεκτίμητος, ποὺ μᾶς νοιώθει, ποὺ μᾶς θεω-
ρεῖ δικούς του, ποὺ συνδέεται στενά, μὲ οὐρά-
νια φιλία, μαζῆ μας! Υπάρχει πιὸ μεγάλη παρη-
γοριά;

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 

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

ΘΑΛΑΣΣΑ, 70 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

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

Ή ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΗΝ κα ΑΝΝΑ

01130 6947300677
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©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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 O Nίκος Παπαδογιάννης κλίνει το 
γόνυ για τον άνθρωπο που άφησε 
το ίχνος της καλοσύνης στη γη της 
μετανάστευσης

«
Οι καλύτεροι άνθρωποι που πέ-
ρασαν ποτέ από τον πλανήτη 
γη ήταν ο Ιησούς Χριστός και ο 
μπαρμπα-Γιάννης Κωσταλάς».

Δεν χρειάζεται να σας πω σε ποιον ανή-
κει η παραπάνω ατάκα. Χρειάζεται όμως 
να σας πω ότι καθρεφτίζει την αλήθεια. 
Ο άνθρωπος που έφυγε χθες από τη 
ζωή, σκορπίζοντας πένθος σε σύσσωμο 
το ελληνικό μπάσκετ (αν και ουδέποτε 
είχε θεσμική ιδιότητα) ήταν η επιτομή της 
καλοσύνης και της αρετής.
Το γράφω μολονότι δεν τον γνώρισα 
ποτέ μου, τον μπαρμπα-Γιάννη Κωσταλά. 
Ούτε αυτό ήταν απαραίτητο, για να εκτι-
μήσει κανείς το μεγαλείο του ανδρός. 
Του «αγίου Ιωάννη του Μανχάταν», 
όπως έγραψε στο κατευόδιό του ο συνά-
δελφος Γιώργος Γαβαλάς.
Αρκούσε ο ποταμός των συγκινητικών 
διηγήσεων. Νομίζω ότι πρωτάκουσα για 
αυτόν το 1994, όταν ρώτησα στο Μάντι-
σον Σκουέρ Γκάρντεν τον συνάδελφο 
Τάσο Μαγουλά, πού έμενε τις μέρες των 
τελικών του ΝΒΑ.
Ή ίσως ακόμα πιο παλιά, στα τέλης της 
δεκαετίας του ’80, όταν ο ανιψιός του 
Γιάννη, Στράτος (καλός φίλος μέχρι 
και σήμερα) καβαλούσε το αεροπλάνο 
από΄τη Νέα Υόρκη και ερχόταν τριήμερο 
στη Θεσσαλονίκη για να δει έναν ευρω-
παϊκό αγώνα του Άρη και ένα ντέρμπι 
των βόρειων «αιωνίων».
Ο Στράτος δεν χρειάστηκε να πληρώσει 
ποτέ δωμάτιο. Του ανταπέδιδαν, γνωστοί 
και άγνωστοι, τη φιλοξενία του μπαρ-
μπα-Γιάννη στην Αμερική.
Του μπαρμπα-Γιάννη, που άνοιγε το σπίτι 
του σε όποιον Έλληνα είχε σχέση με την 
πορτοκαλί μπάλα ή ερχόταν συστημένος 
από τρίτον. Ή ήταν ο ίδιος τρίτος, ή τέταρ-
τος.
Στον κώδικα του μπαρμπα-Γιάν νη 
Κωσταλά (ή Κωστάλα, όπως τροποποιή-
θηκε στην πράξη το οικογενειακό όνομα 
στις ΗΠΑ) δεν υπήρχαν τρίτοι ή τέταρτοι.
Άλλωστε, στα τραπέζια του εστιατορίου 
που διατηρούσε στο νότιο Μανχάταν, 
στον ίσκιο των «Δίδυμων Πύργων», όλοι 
κάθονταν στο ίδιο τραπέζι. Πρώτοι και 
έσχατοι.
Από τον πεινασμένο άστεγο που έμπαινε 
γ ια να ζητήσει λίγο ψωμί μέχρι τον 
Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τον Ρικ Πιτίνο, τον 
Μπρους Σπρίνγκστην και τα στελέχια του 
Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.
Οι Έλληνες και οι Ιταλοί ήταν το άλας της 
γης. Οι μετανάστες. Όπως ο ίδιος, που 
ζούσε στην Αμερική από το 1951.
Οι άνθρωποι του μπάσκετ –αλλά και του 
στίβου, από την εποχή του επικοντιστή 
Χρήστου Παπανικολάου κιόλας- ήταν 
όλοι τους τα παιδιά που δεν απέκτησε.
Οι αθλητές. Οι προπονητές. Οι δημοσι-
ογράφοι. Οι παράγοντες. Οι απλοί φίλα-

θλοι. Οι ομογενείς. Οι επισκέπτες. Αυτοί 
που αναζητούσαν στην Αμερική τη γη 
της επαγγελίας. Σε αρκετούς ο μπαρ-
μπα-Γιάννης έδωσε και μεροκάματο.
Κάποιοι ταξίδεψαν για να παίξουν μπά-
σκετ. Άλλοι για σεμινάρια. Για γιατρούς. 
Για θεραπείες. Για να ιχνηλατήσουν τους 
μύθους του αθλήματος. Για να μυρίσουν 
τη μυρωδιά της φορεμένης κάλτσας.
Κάποιοι έσ τειλαν τα παιδιά τους να 
σπουδάσουν. Μερικοί, ήταν απλώς του-
ρίστες. Περαστικοί. «Καμάρι μου, θα κοι-
μηθείς στο σπίτι μου και κάθε πρωί θα 
έρχεσαι στο μαγαζί για πρωινό».
Εγώ, ο ακατάδεκτος, ο αντικοινωνικός, 
δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ σε 
ξένο σπίτι, άγνωστου ανθρώπου. Και 
έτσι, δεν τον γνώρισα ποτέ. Θα το θεω-
ρούσε βαρύτατη προσβολή, εάν –μέσω 
του Στράτου- απηύθυνε πρόσκληση και 
αντιμετώπιζε άρνηση.
Η αλήθεια είναι, ότι δεν έτυχε να πάω 
στη Νέα Υόρκη μετά τους τελικούς του 
ΝΒΑ (και το Μουντιάλ) του 1994, με εξαί-
ρεση ένα αστραπιαίο πέρασμα ως του-
ρίστας.
Αλλά θα μπορούσα κάλλιστα να ταξι-
δέψω για το All-Star Game του ΝΒΑ το 
2015, αν ήθελα, για να συναντήσω τα 
αδέλφια Αντετοκούνμπο. Ντράπηκα. Ναι, 
ντράπηκα τον άγιο Ιωάννη. Τέτοιος είμαι.
Κάποτε –πριν την εποχή των κινητών- 
έψαχνα τυφλά τον Δημήτρη Καρύδα για 
να τον φιλοξενήσω στην εκπομπή μου 
στον Sport FM. Γνώριζα ότι ήταν στην 
Αμερική, αλλά όχι πού ακριβώς.
Τηλεφώνησα σ το σπίτ ι του Γιάννη 
Κωσταλά στη Νέα Υόρκη και το σήκωσε 
ο Γιώργος Καράγκουτης. Δεν χρειάζεται 
να πω κάτι άλλο.
Αφηγείται ο ίδιος ο Καρύδας, που απα-
θανάτισε τον Γιάννη Κωσταλά στο μυθι-
στόρημά του «Lucky Strike» (από σημε-
ρινό σχόλιό του στην ιστοσελίδα της 
Nova):
«Έζησε όλη σχεδόν τη ζωή του στη Νέα 
Υόρκη, παιδί μεταναστών, κάποια στιγμή 
μαζί με τα αδέλφια του είχε 17 εστιατό-
ρια. Η οικογενειακή περιουσία χάθηκε, 
όχι από δικά του λάθη, αλλά ο μπαρμπα 
Γιάννης δεν κρατούσε κακίες.
Στις καλές του μέρες είχε δύο ακριβά 
διαρκείας των Νικς, πρώτη σειρά εξέ-

δρας στο Μάντισον. Ο ίδιος πήγαινε 
σπάνια. Αλλά τα έδινε στους φίλους του 
όταν τον επισκέπτονταν στη Νέα Υόρκη. 
‘’Πάρε, καμάρι, να πας το βράδυ να δεις 
τα…. Νικς’’.
Ένα καλοκαίρι που καθόμαστε σ το 
μαγαζί του μου λέει: ‘’Αύριο, θα πάμε 
στα…. μαύρικα να δούμε γυμνασιακό 
μπάσκετ, καμάρι’’.
Όταν κατάλαβα ότι προορισμός ήταν το 
γκέτο που βρισκόταν κοντά στο πανεπι-
στήμιο του Φόρνταμ, στην περιοχή του 
Μπρονξ, για να είμαι ειλικρινής φοβή-
θηκα.
Στο μικρό γυμνασιακό γήπεδο αφού 
περάσαμε από ανιχνευτή μετάλλων, ανα-
κάλυψα ότι δεν υπήρχαν άλλοι λευκοί 
εκτός από τους δύο μας. Και του μπαρ-
μπα-Γιάννη του φίλαγαν τα χέρια λες και 
ήταν…. παπάς.
Ρώτησα ένα διπλανό και μου είπε ότι 
κάθε εβδομάδα έστελνε φαγητό στις 
φτωχές οικογένειες του γκέτο. Ατελείω-
τες ποσότητες. Ούτε καν είχε ασχοληθεί 
να μου το πει. ‘’Ελα, καμάρι, άστα αυτά 
τώρα, δες αυτόν τον παίκτη, σου αρέσει; 
Πες μου τη γνώμη σου’’».
Αλλά το μπάσκετ είναι μόνο η μισή ιστο-
ρία του Γιάννη Κωσταλά, από τις Καρυές 
Λακωνίας. Η άλλη μισή ήρθε κι έπεσε 
στο κεφάλι του, κυριολεκτικά, στις 11 
Σεπτεμβρίου 2001.
Το Essex World Café βρισκόταν ακριβώς 
στη γωνία του World Trade Center, πενή-
ντα μέτρα απόσταση. Πέντε δρασκελιές 
από το σημείο μηδέν.
Παρά τη διαταγή άμεσης εκκένωσης, ο 
Έλληνας εστιάτορας αρνήθηκε να φύγει 
από το μαγαζάκι του. «Πού να πήγαινα; 
Προτιμούσα να πεθάνω μαζί του, παρά 
να τρέξω να σωθώ».
Όταν κατέρρευσε ο Νότιος Πύργος, 108 
λεπτά μετά την πρόσκρουση του πρώτου 
αεροπλάνου, ο μπαρμπα-Γιάννης κατα-
πλακώθηκε από χαλάσματα, αφού κατέρ-
ρευσε η ψευδοροφή. Τα ίχνη του εντο-
πίστηκαν δύο μέρες αργότερα, όσο οι 
φίλοι του στην Ελλάδα τον έκλαιγαν με 
κλάμα γοερό.
Το ταπεινό εστιατόριο διασώθηκε, αφού 
προστατεύτηκε από ένα παρκαρισμένο 
φορτηγό. Ο μπαρμπα-Γιάννης κατέβασε 
τις μεταλλικές μπάρες και το μετέτρεψε σε 

σταθμό πρώτων βοηθειών για τους τραυ-
ματίες. Οι σχετικές επιγραφές διασώζο-
νται μέχρι σήμερα στο εσωτερικό του, 
που θυμίζει κάποιου είδους μουσείο.
«Έφερναν τα πτώματα σε σακούλες», 
έλεγε ο μπαρμπα-Γιάννης. Μετά τη συμ-
φορά, το εστιατόριο επιτάχθηκε από τον 
δήμο της Νέας Υόρκης και έγινε πυρο-
σβεστικός σταθμός, επί 2,5 ολόκληρα 
χρόνια.
«Εμεινε κλειστό, γιατί όλη η περιοχή είχε 
ρημάξει. Δεν υπήρχε ούτε νερό, ούτε 
τηλέφωνο είχαν κοπεί τα πάντα. Άνθρω-
πος δεν πατούσε εδώ πέρα».
Ο μπαρμπα-Γιάν νης πέρασε μέρε ς 
βαθιάς θλίψης, αλλά δεν πτοήθηκε. 
Μέχρι και σήμερα, πυροσβέστες και 
αστυνομικοί περνούν τις πόρτες του στο-
λισμένου με ελληνικές σημαίες μαγα-
ζιού, για να πάρουν τον καφέ και το πρω-
ινό τους. Τον άγνωστο Έλληνα, που απο-
δήμησε χθες, τον θεωρούν, και δικαίως, 
ήρωα.
«Ζω από θαύμα. Είδα το πρώτο αερο-
πλάνο να πέφτει στον ουρανοξύστη. Στην 
αρχή σκέφτηκα ότι ήταν ατύχημα, αλλά 
είδα και το δεύτερο κατάλαβα ότι κάτι 
τρομερό συμβαίνει. Οταν έπεσε ο πρώ-
τος πύργος, ήταν σαν να σείστηκε ολό-
κληρη η γη», είπε ο μπαρμπα-Γιάννης σε 
μία σπάνια συνέντευξή του, στην ιστοσε-
λίδα iefimerida.
«Δεν μπορώ να σας το περιγράψω, ήταν 
κάτι φοβερό. Ήμουν τυχερός γιατί το 
μαγαζί είναι διαμπερές και έχει πόρτα 
που βγαίνει στον πίσω δρόμο. Βγήκα κι 
άρχισα να τρέχω με όση δύναμη είχα ενώ 
ένιωθα ότι γύρω μου γκρεμίζονταν τα 
πάντα».
Μέσα στον πρώτο πύργο που χτυπή-
θηκε βρισκόταν ένας από τους υπαλλή-
λους του World Essex Café, που είχε πάει 
όπως κάθε μέρα παραγγελία με καφέδες.
«Άκουσε το μπαμ και παρότι δεν είχε 
καταλάβει τι συνέβη είχε την ψυχραιμία 
να μην πάρει το ασανσέρ αλλά άρχισε να 
πηδάει τις σκάλες πέντε πέντε. Οταν τον 
ξαναείδα χάρηκα τόσο πολύ... Τον είχα 
ξεγραμμένο».
Και σε μία άλλη συνέντευξη, στην κυπρι-
ακή εφημερίδα «Φιλελεύθερος»:
«Απορώ πώς δεν έχω τρελαθεί. Δεν αντέ-
χεται αυτό που ζήσαμε. Έρχονται οι συγ-
γενείς των θυμάτων, μου μιλάνε και κλαίνε 
στον ώμο μου. Καμιά φορά περιμένω να 
έλθουν οι ίδιοι άνθρωποι που έχασαν τη 
ζωή τους, να κλάψουμε μαζί.
Δεν ξεχνιέται αυτό που ζήσαμε. Το να βλέ-
πεις νέα παιδιά να πηδάνε από τα 90 τόσα 
πατώματα, ήταν συγκλονιστικό. Ακούγαμε 
φωνές, τι να σου λέω. Διαλύεσαι!
Το μαγαζί μου είναι πάνω από τριάμισι 
χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, την επο-
μένη μέρα ήταν γεμάτο σακούλες με πτώ-
ματα. Οι περισσότεροι πέθαναν από την 
πίεση και τη ζέστη που δημιούργησε το 
δεύτερο κτίριο όταν έπεφτε».
Ας ε ίναι ε λαφρύ, και χωρίς μαύρα 
συντρίμμια, το χώμα που θα τον σκεπά-
σει. Και με τον ήχο της πορτοκαλί μπάλας 
να τον συντροφεύει αιώνια.

Ο άγιος Ιωάννης του Μανχάταν
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ/ΠΗΓΗ: GAZZETTA.GR
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Α
γαπητέ Θανάση
Τις ημέρες αυτές που διακατεχό-
μαστε όλοι από εθνικό ενθουσι-
ασμό για το μεγαλείο των γονιών 

μας να αντισταθούν σθεναρά στο φασισμό 
και το ναζισμό, θα ήθελα να φιλοξενήσεις 
στις στήλες της έγκριτης εφημερίδας σου 
δύο απορίες. Μία ενός μεγάλου άντρα του 
Μάνου Χατζηδάκη και μία δικιά μου. 
Άκουσα πριν από πολλά χρόνια, σε μια 
ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή, τον 
Μεγάλο και αείμνηστο Μάνο Χατζηδάκη να 
εκφράζει την απορία του λέγοντας. Απορώ 
με μας τους Έλληνες και ειδικά με τους συνο-
μήλικούς μου, πώς τα καταφέραμε και 
γίναμε ο μοναδικός λαός που γιορτάζουμε 
την έναρξη ενός καταστροφικού πολέμου 
κι όχι την απελευθέρωσή μας, όπως όλοι οι 
άλλοι λαοί. 
Απορώ πώς τα καταφέραμε και μνημο-
νεύουμε ένα  δικτάτορα, που ήταν θιασώ-
της της Γερμανίας του Χίτλερ και ήθελε  να 
κάνει την Ελλάδα κατ’ εικόνα και ομοίωσή 
της, οργανώνοντας τη νεολαία της ΕΟΝ σύμ-
φωνα  με τα ναζιστικά πρότυπα.( φωτο-
γραφία). Μνημονεύομε έναν φασίστα γιατί 
δήθεν είπε «ΟΧΙ» στην εισβολή των Ιτα-
λών, ενώ όλοι εμείς που ζήσαμε τα γεγονότα 
από κοντά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν 

είπε το θρυλικό «ΟΧΙ»  στον Ιταλό πρέσβη 
Γκράτσι, αλλά τη φράση, που όλοι οι ιστο-
ρικοί σήμερα συμφωνούν, «Alors c’ est la 
gouerre” δηλαδή «Λοιπόν, αυτό σημαίνει 
πόλεμος».
Το αν είπε το ΟΧΙ ο Μεταξάς ή όχι δεν απα-

ντά πάντως στην απορία μου, συνέχισε ο 
Χατζηδάκης, η οποία παραμένει αναπά-
ντητη και κανένας δεν μου έδωσε ποτέ εξή-
γηση γιατί πανηγυρίζουμε την έναρξη του 
πολέμου κι όχι την ημέρα που σε όλη τη επι-
κράτεια χτυπούσαν χαρμόσυνα οι καμπάνες 
αναγγέλλοντας την απελευθέρωσή μας.... 
ο Μεγάλος συνθέτης σίγουρα γνώριζε το 
γιατί, αλλά περίμενε από κάποια υπεύθυνα 
πολιτικά  χείλη να το πούνε.
Η απορία του Μάνου με ανάγκασε να ανα-
ρωτηθώ.  Αλήθεια, πότε απελευθερώθηκε η 
Ελλάδα και ποιος την απελευθέρωσε; Ήμουν 
6 χρονών θυμάμαι, όταν με πήρε ο πατέρας 
μου από το χέρι και πήγαμε στη λεωφόρο 
Μεραρχίας για να υποδεχτούμε τον Απελευ-
θερωτικό Στρατό. Οι καμπάνες δεν σταμα-
τούσαν να χτυπάνε, ο κόσμος αγκαλιάζονταν 
και τραγουδούσε και μέσα σ’ αυτή την χαρ-
μόσυνη ατμόσφαιρα έκανε την εμφάνισή 
του ο Στρατός. Μου έκανε τρομερή εντύ-
πωση που σημαιοφόρος μπροστάρης ήταν 
ένα μικρό παιδί όχι πάνω από 12 χρόνων. 
Προχωρούσαν συντεταγμένα, στα πρόσωπά 
τους ήταν χαραγμένη η ικανοποίηση αλλά 
και οι κακουχίες. Ήταν ο Στρατός του ΕΛΑΣ.
Αυτό το γνώριζε ο Μεγάλος Μάνος, αλλά 
ήθελε να το παραδεχτούν και κάποιοι υπεύ-
θυνοι. Όμως ποιος από τους τότε κρα-
τούντες θα δεχόταν σαν απελευθερωτικό 
στρατό τον ΕΛΑΣ; ΟΙ κάθε λογής δοσίλο-
γοι; Οι ταγματασφαλίτες; Οι γερμανοτσο-
λιάδες; Οι μαυραγορίτες; Τα ναζιστικά κατά-
λοιπα που άφησαν οι φασιστοναζίδες και 
που δυστυχώς πολλοί από τους απογόνους 
τους διαφεντεύουν ακόμη τη χώρα; Το ήξε-
ραν πολύ καλά όλοι αυτοί πως, αν ο ΕΛΑΣ τα 
κατάφερνε να κάνει κυβέρνηση ήταν χαμέ-
νοι από κούνια, γι’ αυτό  φτιάξανε τα Δεκεμ-
βριανά και σοφίστηκαν τη συμφωνία της 
Βάρκιζας, φέρανε τον Σκόμπι, άρχισαν την 
τρομοκρατία ενάντια στους επικίνδυνους 
κομμουνιστές και οδήγησαν την πολύπαθη 
χώρα στον εμφύλιο. Από τη μια μέρα στην 
άλλη οι ήρωες αγωνιστές που πολεμού-

σαν τους φασίστες και τους ναζιστές, γίνανε 
κατσαπλιάδες, ληστές, κομμουνιστοσυμμο-
ρίτες, κ.λπ. (Λεξικό Μπογδάνου, Γεωργιάδη, 
Βορίδη κ.λπ.)
Συμπέρασμα: Αείμνηστε Μάνο, κατά την 
γνώμη μου,  η Ελλάδα  δεν απελευθερώ-
θηκε ακόμη γι’ αυτό και δεν γιορτάζουμε την 
απελευθέρωσή μας.
Και τώρα  είναι ώρα  να εκφράσω και τη δική 
μου απορία. Χρόνια τώρα το Ελληνικό κρά-
τος πιέζει και προσπαθεί να αναγκάσει τη 
Γερμανία να πληρώσει για τις καταστροφές 
στη χώρα, για τους νεκρούς και για το χρυσό 
που δήθεν πήραν σαν δάνειο οι Χιτλερικοί 
και πολύ καλά κάνει. Πρέπει κάποτε να ανα-
γνωρίσουν οι απόγονοι του ναζισμού το 
έγκλημά τους προς τη χώρα μας και να την 
αποζημιώσουν. Αυτό το καταλαβαίνω από-
λυτα και ενώνω κι εγώ τη φωνή μου με τις 
φωνές όλων των Ελλήνων που ζητούν απο-
ζημίωση και ικανοποίηση.
 Αυτό που δε μπόρεσα ποτέ να καταλάβω 
και δημιουργεί την απορία μου είναι το 
εξής:. Ενώ το έθνος σύσσωμο  φωνάζει για 
τις αποζημιώσεις από τους Γερμανούς, κανέ-
νας δεν κάνει λόγο για αποζημιώσεις από 
τους Βουλγάρους που κάνανε δέκα φορές 
χειρότερα από τους Γερμανούς στην βόρεια 
Ελλάδα, στις τρεις φορές που κατέβηκαν 
σαν κατακτητές. Σκοτώσανε, καταστρέψανε, 
ρημάξανε, εξοντώσανε, απελάσανε, μόνο 
την πόλη των Σερρών την κατακάψανε συθέ-
μελα τρεις φορές, σφάξανε, οδήγησαν στο 
θάνατο από ασιτία και κακουχίες χιλιάδες 
«ντουρντουβάκια», ανθρώπους νοικοκυ-
ραίους, οικογενειάρχες που τους έστελναν 
να σπάζουν πέτρες και να φτιάχνουν δρό-
μους, δίνοντάς τους ένα κομμάτι ψωμί. Προ-
σπάθησαν να βουλγαροποιήσουν τα πάντα, 
φέρανε Βούλγαρους δασκάλους που διδά-
σκανε στη βουλγαρική, φέρανε Βούλγαρους 
παπάδες που λειτουργούσαν στα βουλγά-
ρικα, βουλγαροποιήσανε τα ονόματα των 
ντόπιων, βουλγαροποίησαν όλους τους 
δρόμους, τις ταμπέλες των καταστημάτων, 
κάνανε κατασχέσεις σπιτιών και μόνο όσοι 
άλλαζαν το όνομά τους είχαν δικαιώματα 
κι όλα αυτά για να αποδείξουν στην διεθνή 
κοινότητα ότι εκείνα τα μέρη που καταπα-
τούσαν, ανέκαθεν ήταν βουλγαρική επι-
κράτεια. Καταλήστεψαν, κατέσφαξαν, κατέ-
στρεψαν τα πάντα, πήραν μαζί τους φεύγο-
ντας όλο το βιος των Ελλήνων, ακόμη και 
τα κειμήλια και τους θησαυρούς της μονής 
της Παναγίας της Εικοσιφοινίσσης του Παγ-
γαίου άρπαξαν κι ακόμη τους κρατούν κι 
όμως το Ελληνικό κράτος δεν ζήτησε ούτε 
ζητάει αποζημιώσεις από την Βουλγα-
ρία κι απορώ γιατί; Η αδράνεια αυτή του 
Ελληνικού κράτους έδωσε και δίνει ακόμη 
το δικαίωμα σε πολλούς ανεγκέφαλους να 
αποκαλούν «Βουλγάρους» τους ανθρώπους 
που τράβηξαν τα πάνδεινα από αυτούς τους 
βάρβαρους. Απορώ λοιπόν γιατί δεν ξεχω-
ρίσουμε τους Γερμανούς από τους Βουλγά-
ρους, ώστε να ζητήσουμε αποζημιώσεις κι 
από αυτούς...

Αντώνης Μιχαηλίδης
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ 65 ΕΤΩΝ
ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ

ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΣΧΕΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΜΑΚΗ
416-710-5768

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΤΑ ΦΡΑΓΚΕΪΚΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Πωλείται οικόπεδο 4.120τμ 
άρτιο και οικοδομήσιμο, με φανταστική 
πανοραμική θέα στον Κορινθιακό κόλπο

 και στην γέφυρα Ρίου-Αντιρίου
Η τιμή είναι απίστευτη

Τηλ. στην Ελλάδα
011-30-2634301648

 ή 011-30-6987817476

Γνωστό Ζαχαροπλαστείο 
της παροικίας μας ζητά
ΠΟΛΥ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
Σίγουρη δουλειά με πολύ καλή αμοιβή 
για τον κατάλληλο. Άμεση πρόσληψη

Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739

ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
«ΠΑΝΘΕΟΝ» ΣΤΗΝ ΝΤΑΝΦΟΡΘ

ΨΗΣΤΗΣ - ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΝΙΚΟ

416.778.1929

ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ
ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ

ΤΗΛ. 647.768.3799
ΕΧΕΙ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ TIMH 

ΗΜΙΤΕΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΕ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

2όροφο, 120 τ.μ.
Υπάρχουν όλες οι άδειες 
οικοδομής. Σε οικόπεδο 

3 στρέμματα  μαζί με 
πηγάδι,  10 λεπτά 
από την θάλασσα,

17 μέτρα πρόσοψη στον 
κεντρικό δρόμο.

Η συμφωνία μπορεί να 
πραγματοποηθεί και εδώ 

στο Τορόντο

Τηλέφωνο (μόνο σοβαρές προτάσεις) εδώ στο Τορόντο

416-303-9208
και  ζητήστε την κα Χαρούλα ή την κα Ευαγγελία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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T
ελετάρχισσα της όλης εκδήλωσης ή-
ταν η κυρία Χριστίνα Αμυγδαλίδη, 
Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπον-
δίας Καναδά, η οποία εκ μέρους του 

Προέδρου της Βουλής Hon. Ted Arnott και 
εκ μέρους της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κα-
ναδά, καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλους 
τους παρευρισκομένους που τίμησαν με την 
παρουσία τους την όλη εκδήλωση και στην 
συνέχεια διάβασε τον εγκάρδιο χαιρετισμό 
του Προέδρου της Βουλής, στον χαιρετισμό 
της η ίδια καλωσόρισε τον Εξοχώτατο Ύπατο 
Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στον 
Καναδά και  όλους τους παρευρισκομένους, 
το καθένα ξεχωριστά  και μεταξύ άλλων είπε 
και τα ακόλουθα:
“A s  we  ce leb rate  the  Nat iona l 
Independence day of Cyprus, we also 
welcome once again to our city His 
Excellency, the High Commissioner of the 
Republic of Cyprus to Canada, Dr. Vasilios 
Philippou. We applaud and congratulate the 
Cypriot Government for the establishment 
of our Embassy in Ottawa.  The 
establishment of our Embassy in Ottawa 
has strengthened the ties between our two 
nations and together have promoted peace 
and regional stability. 
We would like to congratulate His 
Excellency, Dr. Vasilios Philippou, resident in 
and accredited to Canada, for his important 
contribution to the further strengthening 
of bilateral relations and the promotion of 
a positive dialogue between Cyprus and 
Canada.  
Cyprus, since its independence is committed 
to the core principles of its Constitution 
guaranteeing the rights and freedoms 
of all its citizens.  In addition the Cypriot 
people living in Canada, through their hard 
work and dedication, have contributed to 

the richness and wealth of the Canadian 
society at large. Canada and the Republic 
of Cyprus enjoy a dynamic and friendly 
relationship, built upon shared values of 
justice, democracy, freedom, peace, security 
and independence.
The friendship between Canada and 
the Republic of Cyprus goes back many 
years ago since the creation of Canada’s 
peacekeeping operation in Cyprus.  This 
year’s Independence arrives at a time of 
hope for all the people of Cyprus that 
hopefully through negotiations a justifiable 
and peaceful solution can be found and 
Cyprus will become once again a Free and 
Sovereign Nation”
Στο τέλος της εκδήλωσης ευχαρίστησε 
θερμά όλους όσους είχαν συνδράμει στην 
άψογη οργάνωση της εκδήλωσης, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο και τα μέλη της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Καναδά, καθώς επίσης και τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης.

ACKNOWLEDGEMENT OF VIPS
• The Right Reverend Athinagoras, 
Bishop of Pataron representing his Eminence 
Archbishop Soterios.
• H.E. Excellency, Dr. Vasilios Philippou, 
High Commissioner of the Republic of 
Cyprus in Canada
• Aris Babikian, MPP Scarborough-
Agincourt - Vice-Chair of the Standing 
Committee on Justice Policy
• Peter Tabuns, MPP Toronto Danforth, 
Official Opposition Representative of the 
NDP Party 
• Hon. Consul-General of the Republic of 
Greece Victor Malougidis
• Hon. Consul-General of the Republic of 
Serbia Vasilije Petkovic
• Consulate  of Poland  Vice-Consul Mr. 
Michal Pszczolkowski 
• Honorary Consul of the Republic of 
Cyprus  to Toronto Dimitris Soudas
• Members of the Board of directors of 
the Cypriot Federation of Canada
• Martha Henty, President of the Canada 
Cyprus Chamber of Commerce who also 
represented the President of the Greek 
Community of Toronto
• Irene Ramphalie, President of the 
Cypriot Community of Toronto
• Aristos Mina President of the Cypriot 
Community of Mississauga & District
• Anastasios Paxevanidis, representing 
the Hellenic Canadian Congress and the 
Hellenic Federation of Ontario
• Neoklis Kokkinou, former President of 
the Cypriot Community of Mississauga and 
District
• Members of the Board of directors of 
NEPOMAK Canada
• Effie Sotiropoulos, a young vibrant 
talent who sang  the National Anthems
• Representatives from the Serbian 
National Shield Society of Canada

Άλλη μια μεγαλειώδη εκδήλωση της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Καναδά με παρουσία εκλεκτών μελών των 

Βουλών Οντάριο και Καναδά και των Ελληνικών αρχών στον 
Καναδά. Ζήτω η Κύπρος μας! Συγχαρητήρια κα Αμυγδαλίδη!
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Ο
ι επαρχιακοί υπάλληλοι υ-
γείας κατέγραψαν 417 νέ-
ες μολύνσεις COVID-19 την 
Πέμπτη, από 306 την Τε-

τάρτη, αλλά μειώθηκαν από 587 πριν 
από μία εβδομάδα
Από τα νέα κρούσματα που επιβεβαι-
ώθηκαν σήμερα, 146, ή 35 %, είναι 
σε άτομα πλήρως εμβολιασμένα. Η 
επαρχία λέει ότι το 82,6 % των επι-
λέξιμων κατοίκων του Οντάριο έχουν 
λάβει δύο δόσεις εμβολίου COVID-

19 και το 87,2 % έχουν λάβει τουλάχι-
στον μία δόση.
Η επαρχ ία αναφέρε ι  ότ ι  σήμερα 
υπάρχουν 69 νέα κρούσματα σ το 
Τορόντο, 55 στη Μονάδα Υγείας του 
Ανατολικού Οντάριο, 43 σ την Περι-
φέρεια Peel, 30 στο Hamilton και 29 
στην Οτάβα.
Τρεις ακόμη θάνατοι από ιούς επιβε-
βαιώθηκαν σήμερα στο Οντάριο, ανε-
βάζοντας τον αριθμό των νεκρών της 
επαρχίας σε 9.807.

417 κρούσματα και 3 νέοι θάνατοι στο 
Οντάριο την Πέμπτη

Ο 
ζωολογικός κήπος του Το-
ρόντο θα απαιτήσει τώρα 
από όλους τους επισκέπτες 
ηλικ ίας 12 ε τών και άνω 

να εμβολιασ τούν πλήρως κατά του 
COVID-19 προκειμένου να παρακο-
λουθήσουν το δημοφιλές τουριστικό 
αξιοθέατο.
Η νέα πολιτ ική, η οποία ανακοινώ-
θηκε την Τε τάρτη, θα απαιτε ί από 
επισκέπτες, μέλη, επιχειρηματικούς 
εταίρους και εργολάβους να επιδει-
κ νύουν αποδε ίξ ε ις  εμβολιασμού 
πριν από την είσοδό τους.

Σε δελτίο τύπου, ο ζωολογικός κήπος 
ανέφερε ότ ι  ε νώ η ε γκα τάσ ταση 
πε ριλαμβάνε ι  πολ λούς  εξωτ ε ρι -
κούς χώρους γ ια τους ανθρώπους, 
υπάρχουν επίσης εσωτερικοί χώροι 
που θα επισκέπτονται συχνότερα οι 
επισκέπτες καθώς πλησιάζει ο πιο 
κρύος καιρός.
Ο ζωολογικός κήπος συνέχισε λέγο-
ν τας ότ ι πρέπε ι να λάβε ι όλε ς τ ις 
προφυλάξεις γ ια να προσ τατεύσει 
άλλους επισκέπτε ς, το προσωπικό 
και τα ζώα που είναι ευάλωτα στον 
COVID-19.

Οι επισκέπτες θα πρέπει να 
εμβολιαστούν πλήρως για να μπουν 
στον ζωολογικό κήπο του Τορόντο

Έ
να σωματείο που εκπροσωπεί 
τους δασκάλους της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης του Τορό-
ντο ζητά να τερματιστεί το λεγό-

μενο μοντέλο υβριδικής μάθησης, στο 
οποίο ένας εκπαιδευτικός είναι υπεύ-
θυνος για την ταυτόχρονη διδασκαλία 
μαθητών στην τάξη καθώς και εκείνων 
που συμμετέχουν εξ αποστάσεως από 
το σπίτι.
Τα μέλη της Ομοσπονδίας Διδασκό-
ντων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Οντάριο (OSSTF) στο Τορόντο 
συμμετέχουν σε μια ημερήσια δια-
μαρτυρία κατά της υβριδικής μάθησης 
πριν από τη συνεδρίαση της σχολικής 
επιτροπής του Τορόντο αργότερα το 
απόγευμα της Πέμπτης, όπου το υβρι-
δικό σύστημα θα τεθεί προς συζή-
τηση.
Η διαμαρτυρία εκτυλίσσεται στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι εκπαι-
δευτικοί μιλούν για τις εμπειρίες τους 
με την υβριδική μάθηση χρησιμοποι-
ώντας το hashtag #nohybrid. Ορισμέ-
νοι καθηγητές φορούν επίσης αυτο-
κόλλητα με το μήνυμα στην τάξη.
«Είμαι βέβαιος ότι σε ορισμένες τάξεις 
μπορεί να υπάρχουν 
μόνο δύο μαθητές στο 
σπίτι και σε ορισμέ-
νες τάξεις η πλειοψη-
φία των μαθητών μπο-
ρεί να είναι στο σπίτι, 
αλλά σε κάθε περίπτωση ο αντίκτυπος 
είναι ο ίδιος για εκείνους τους μαθητές 
που είναι στο σπίτι και ο αντίκτυπος 
είναι ο ίδιος για ο δάσκαλος που ουσι-
αστικά πρέπει να κάνει δύο φορές 
περισσότερα », δήλωσε στο CP24 η 
πρόεδρος της OSSTF Τορόντο, Μισέλ 

Τεϊξέιρα, το απόγευμα της Πέμπτης. 
«Ένα μάθημα πρέπει να είναι προσαρ-
μοσμένο για να παραδίδεται ουσια-
στικά έναντι του ατόμου, έτσι ώστε 
σε κάθε υβριδική τάξη ένας δάσκαλος 
κάνει το διπλό έργο».
Η Teixeira είπε στο CP24 ότι το διοικη-
τικό συμβούλιο ανέφερε προηγουμέ-
νως ότι η υβριδική μάθηση θα χρη-
σιμοποιηθεί μόνο σε μικρό αριθμό 
τάξεων, αλλά είπε ότι στατιστικά στοι-
χεία που μοιράζονται το TDSB υποδη-
λώνουν τώρα ότι το 68,5 % των τάξεων 
έχουν εκπαιδευτικούς που διδάσκουν 
μαθητές τόσο προσωπικά όσο και 

εικονικά.
Το σύστημα, είπε ο Teixeira, οδήγησε 
με τη σειρά του σε μια κατάσταση 
στην οποία καμία ομάδα μαθητών 
δεν εξυπηρετείται ιδιαίτερα καλά.
«Η λύση είναι ένα ειδικό εικονικό 

σχολείο ή εικονικοί κόμβοι όπου 
αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Κατα-
λαβαίνουμε απόλυτα το χρονοδι-

άγραμμα και τους περιορισμούς, 
αλλά για παράδειγμα αν είχατε μια 
σειρά σχολείων της γειτονιάς όπου 
θα μπορούσατε να βρείτε, ξέρετε, 
πέντε παιδιά από αυτό το σχο-

λείο, πέντε παιδιά από αυτό 
το σχολείο που όλα πρέπει 
να πάρουν Αγγλικά Βαθμού 
10 και τώρα έχετε αρκετά 

για να δημιουργήσουν 
μια ειδική εικονική τάξη, 

πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να συμ-
βαίνει », είπε.
Το TDSB είχε προηγουμένως πει ότι 
περίπου το 86 % των μαθητών του 
επέλεξαν να μάθουν προσωπικά αυτό 
το σχολικό έτος.

Οι καθηγητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης του Τορόντο εκφράζονται 
κατά της υβριδικής παιδείας
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LIFE

Μαριάννα Καλλέργη:
(παρα)μιλάει ο κόσμος…

Oι Ελληνίδες είναι πάρα 
πολύ όμορφες γυναίκες 
και αυτό είναι κάτι που το 
γνωρίζουν ακόμα και οι 
πιο αδιάφορες πέτρες.  
Ξεκάθαρα μία από αυτές 
είναι και η Μαριάννα 
Καλλέργη. Η αθλήτρια 
πολεμικών τεχνών που 
έγινε ευρύτερα γνωστή 
μέσω της συμμετοχής της 
στο “Survivor” του ΣΚΑΪ 
(το πρώτο που προβλήθηκε 
μετά από το παρθενικό του 
MEGA, στο οποίο νικητής 
ήταν ο Ντάνος) είναι μία 
από τις πιο εντυπωσιακές 
κοπέλες, με πρόσωπο και 
κορμί να βρίσκονται σε 
σπάνια αρμονία.

Η πανέμορφη και 
γυμνασμένη Μαριάννα, 
λοιπόν, το τελευταίο 
διάστημα ανεβάζει 
στον προσωπικό της 
λογαριασμό στο instagram 
μερικές λήψεις από 
εκείνες που σε κάνουν να 
πατάς αυτομάτως το like 
και την καρδούλα, χωρίς 
καν να το σκεφτείς.

Εν συνεχεία, απλά 
θαυμάζεις μέχρις ότου 
ν’ αλλάξει η μέρα, η 
βδομάδα, η εποχή.
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Ο 
Γιώργος Α-
μούτζας εί-
ναι ένας η-
θοποιός, ο 

οποίος δεν σου περνάει 
απαρατήρητος, καθώς 
το υποκριτικό του ταλέ-
ντο στη σειρά Σασμός 
έχει αφήσει πολύ θετι-
κές εντυπώσεις. Ο Γιώρ-
γος Αμούτζας είναι ένας 
πολλά υποσχόμενος η-
θοποιός της γενιάς του 
και αυτό φαίνεται και 
από τον ρόλο του στην 
επιτυχημένη σειρά του 
Alpha «Σασμός». Δεν 
είναι και λίγες βέβαια οι 
σειρές που έχει πρωτα-
γωνιστήσει. Κάποιες α-
πό αυτές είναι «Το κόκ-
κινο ποτάμι» αλλά και 
«Κάτι χωρισμένα παλι-
κάρια».

Η Σύλια του Big 
Brother είναι φωτιά 
και λαύρα

Μπορεί να μην είναι πλέον 
στο σπίτι του Big Brother, 
καθώς αποχώρησε, αλλά οι 
στιγμές που μας χάρισε υπέ-
ροχα πλάνα με το κορμί της 
είναι ανεπανάληπτες. 
Μιλάμε φυσ ικά γ ια  τον 
μελαχρινό πειρασμό, Σύλια 
Καραμολέγκου που ξέρει 
πως να παίζε με τους άνδρες. 
Λίγα ρούχα, μικροσκοπικά 
μπικίν ι και φυσικά λάγνο 
βλέμμα στις πόζες.

Κουκουράκης: 
πρωταγωνιστούσε 
στο Μπρούσκο!

Τον Γιάννη Κουκουράκη τον γνω-
ρίσαμε μέσα από τον ρόλο του στην 
σειρά του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες», 
που καταφέρνει σε κάθε επεισόδιο να 
καθηλώνει τους τηλεθεατές.  Ο ηθο-
ποιός υποδύεται τον μεσαίο γιο του 
Δούκα, που στον πρώτο κύκλο τον 
είδαμε να είναι κακότροπος, ενώ στην 
συνέχεια χάρη στον έρωτα που είχε 
για την Δρόσω να μεταμορφώνεται σε 
ρομαντικό και καλόκαρδο άνδρα.  Τον 
έχουμε δει το 2017 να πρωταγωνιστεί 
στην καθημερινή σειρά του Ανδρέα 
Γεωργίου «Μπούσκο», ο οποίος 
ενσάρκωνε τον ρόλο του «Αλέξη» 

Την γνωρίσαμε μέσα από δημο-
φιλείς τηλεοπτικές εκπομπές, 
όπου είχε αναλάβει να γυμνά-
ζει το κοινό. Και από την πρώτη 
στιγμή, οι τηλεθεατές εκτίμησαν 
τη δουλειά της εντυπωσιακής 
Χριστίνας Πάζιου, με τις ευφά-
νταστες ασκήσεις γυμναστικής. 
Ωστόσο, την εκτίμησαν ακόμη 
περισσότερο, μέσα από τα social 
media. Η γνωστή γυμνάστρια 
συχνά ανεβάζει στον προσωπικό 
της λογαριασμό, στο Instagram 
σέξι φωτογραφίες της αναστα-
τώνοντας κάθε φορά τους διαδι-
κτυακούς της φίλους.

Γιώργος Αμούτζας: Ο Νικηφόρος 
από τον Σασμό αποκαλύπτεται!

Μαριάννα Μπαφίτη: Τα πιο ωραία 
οπίσθια στο Instagram

Η Πάζιου έχει τις 
πιο… ευφάνταστες 
ασκήσεις γυμναστικής

Τ
ο καλοκαίρι είναι η εποχή της αν κρίνου-
με από τις φωτογραφίες που ανεβάζει. Ο 
λόγος για την Ελένη Φουρέιρα που «υπέ-
κυψε» στον πειρασμό των mirror selfies 

και πόσταρε στο Instagram μια αποκαλυπτική 
φωτογραφία.
Η αγαπημένη τραγουδίστρια γεμίζει τις μπατα-

ρίες της πριν αρχίσουν οι επαγγελματικές της 
υποχρεώσεις και φροντίζει να κρατά ενήμερους 
τους followers της για το πώς περνάει. «Δεν μπό-
ρεσα να αντισταθώ» έγραψε η Ελένη Φουρέιρα 
στη λεζάντα φωτογραφίας που την δείχνει με 
μπικίνι και τα like έπεσαν βροχή.

Το καλοκαίρι συνεχίζεται – «Φωτιά» με  
μπικίνι η Ελένη Φουρέιρα

Π
ρόκειται γ ια 
μια μελαχρινή 
κοπέλα που α-
νεβάζει πολύ 

συχνά το σώμα της και 
ειδικά τα οπίσθιά της 
που είναι έργο τέχνης 
και φυσικά το δυνατό της 
σημείο. Η χυμώδης ψυ-
χολόγος Μαριάννα Μπα-
φίτη ποζάρει ημίγυμνη 
για τους χιλιάδες θαυμα-
στές της με τα πιο καυτά 
μαγιό, εντυπωσιάζοντας 
με τις πλούσιες καμπύλες 
και το λάγνο βλέμμα της.
Αναρτήσεις που κόβουν 
την ανάσα και ανεβάζουν 
την θερμοκρασία στην 
καρδιά του φθινοπώρου.
Η Μαριάννα έχει κατα-
γωγή από την Πάρο και 
έχει μεγαλώσει στη Θεσ-
σαλονίκη, αλλά πλέον ζει 
μόνιμα στην Αθήνα. Το 
καυτό μελαχρινάκι τινάζει 
το Instagram στον αέρα με 
τα λαχταριστά οπίσθιά της 
που κολάζουν και τον πιο 
«εγκρατή» άνδρα.
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Τ
η  λ έ ν ε  F i o n a 
Barron και μόλις 
δε ί τ ε  τ ις  αναρ -
τ ήσ ε ι ς  τ η ς  σ το 

Instagram, μάλλον σαν 
τον «Μάνθο Φουστάνο» 
στο Κωνσταντίνου κι Ε-
λένης, θα πείτε κι εσείς… 
«Ω Φιόνα, μοναδική μου 
αγάπη»! Γιατί, η αλήθεια 
είναι πως το μοντέλο α-
πό το Μεξικό έχει όλο το 
πακέτο που την κάνει ακα-
ταμάχητη. Διαθέτει καλλί-
γραμμο κορμί, χυμώδεις 
καμπύλες κι όμορφο πρό-
σωπο. Και ξέρει καλά πώς 
να αναδεικνύει τα χαρί-
σματα της εμφάνισής της. 
Η Fiona Barron έχει αδυνα-
μία στα μπικίνι και δεν τα 
αποχωρίζεται ποτέ.

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

Ε
ίναι από τ ις 
πιο εν τυπω-
σ ι α κ έ ς  π α -
ρουσίες, που 

μπορεί κανείς να συ-
ναντήσει σ τους αγω-
ν ισ τ ικο ύς  χώ ρ ο υς . 
Ο λόγος γ ια την Sara 
Cardona, την εντυπω-
σ ιακή αθλητ ική  ρε-
πόρτ ερ από την Κο -
λομβία,  η οποία ση-
κώνε ι κύματα ενθου-
σ ιασμού με  τ ην  πα -
ρουσ ία της σ τα γήπε-
δα…

Φιόνα, μοναδική μου αγάπη ! Κέιτ Άπτον: Η μεγάλη και Κέιτ Άπτον: Η μεγάλη και 
γυμνή επιστροφήγυμνή επιστροφή

Η
θ ο π οιό ς ,  μον τ έ λο  κα ι 
πρόσφατα μαμά, η Κέ ιτ 
Άπτον φαίνε ται να τα έ-
χε ι όλα, συμπεριλαμβα-

νομένου και του τέλειου κορμιού. 
Η ξανθιά αμερικαν ίδα έ χε ι ύψος 
σχεδόν 1,80 και καμπύλες ακριβώς 
σε εκείνα τα σημεία, που την καθι-
στούν απόλυτα σέξι.
To «απόλυτο» θηλυκό της Αμε-
ρ ική ς ,  Κέ ι τ  Ά π τ ο ν,  μ έσ ω τ ο υ 
instagram αποζημίωσε τους θαυ-

μαστές της γ ια την αγάπη που της 
έδειξαν.
Η νούμερο ένα καυτή γυναίκα του 
2018, σύμφωνα με το Maxim, ανέ-
βασε ένα βίν τεο στον λογαριασμό 
της στο οποίο είναι γυμνόστηθη.
 Η πληθωρική Κέιτ, απολαμβάνει το 
κρασάκι της στη βεράντα του κατα-
λύματος της και γράφει σ τη λεζά-
ντα της: 
«Έβαλα τα καλά μου γ ια να σας 
ευχαριστήσω για τις ευχές σας».

Η Κολομβιανή αθλητικογράφος που 
αναστατώνει τα γήπεδα
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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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Εύπορη αλλά μοναχική κυρία δημοσι-
εύει αγγελία ζητώντας σύντροφο: «Κυρία 
σεβαστής ηλικίας με αμύθητα πλούτη 
(κινητά, ακίνητα, καταθέσεις, κλπ) ζητά 
κύριο να τη συντροφέψει στο υπόλοιπο 
της ζωής της ο οποίος θα τηρεί τις εξής 3 
προϋποθέσεις:
1. Δε θα την εγκαταλείψει ποτέ, 
2. Δε θα την χτυπήσει ποτέ, 
3. Στο κρεβάτι θα είναι...ταύρος. 
Η αγγελία δημοσιεύεται, η κυρία περι-
μένει 1 εβδομάδα, 1 μήνα, 1 εξάμηνο, 
1 χρόνο.... Έχει πια απελπιστεί: «Τι να 
τα κάνω τα πλούτη όταν δεν έχω έναν 
άνθρωπο δίπλα μου! Θα με φάει η μαύρη 
μοναξιά!». 
Κι ενώ η κυρία μοιρολογεί χτυπάει το 
κουδούνι της πόρτας. Η κυρία ακούει το 
κουδούνι και τρέχει να ανοίξει. Έκπληκτη 
αντικρίζει έναν κύριο σε καρότσι. 
-»Γεια σας», λέει ο κύριος. «Ήρθα για την 
αγγελία!!». 
Η κυρία μένει έκπληκτη αλλά προσπαθεί 
να φανεί ψύχραιμη. 
- «Δεν ξέρω αν το προσέξατε αλλά υπήρ-
χαν και κάποιες προϋποθέσεις». 
-»Το γνωρίζω» 
-»Ναι, αλλά χωρίς να θέλω να σας προ-
σβάλω, εσείς δεν έχετε πόδια». 
-»Aρα δεν πρόκειται να φύγω ποτέ 
μακρυά σας». 
-»Ε, ναι....Ίσως έχετε δίκιο αλλά και πάλι 

χωρίς να θέλω να σας στενοχωρήσω εσείς 
δεν έχετε και χέρια...». 
-»Aρα δεν πρόκειται ποτέ να σας χτυ-
πήσω!». 
-»Ίσώς έχετε και πάλι δίκιο αλλά δεν ξέρω 
αν προσέξατε ότι υπήρχε και τρίτη προϋ-
πόθεση!». 
-»Το πρόσεξα, κυρία μου, αλλά αν προ-
σέξατε κι εσείς κατάφερα και χτύπησα το 
κουδούνι της πόρτας σας...!!!!

ΠΡΩΙΝΟ: 3 φέτες ψωμί με άφθονο βού-
τυρο και μαρμελάδα. Δύο τηγανιτά αυγά 
με μπέικον. 1 ποτήρι γάλα, 1 ποτήρι πορ-
τοκαλάδα και ένα φλιτζάνι καφέ. Μετά 45 
λεπτά ιππασία......
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ: 2 πιάτα της αρεσκείας 
σας, σαλάτα με μπόλικο λάδι, τηγανιτές 
πατάτες, μπουγιουρντί, γλυκό και άφθονη 
κόκα κόλα ή μπύρα. Μετά 1,5 ώρα ιππα-
σία......
ΚΟΛΑΤΣΙΟ: 4 μπάλες παγωτό, 2 πάστες, 
μισό κιλό φράουλες. Μετά 45 λεπτά ιππα-
σία......
ΒΡΑΔΙΝΟ: 2 πίτσες απ’όλα με έξτρα τυρί 
και 1,5 λίτρο κόκα κόλα. Μετά 2 ώρες 
ιππασία.....
Η δίαιτα έχει καταπληκτικά αποτελέ-
σματα.... 
Σε 20 μέρες το άλογο θα έχει χάσει τουλά-
χιστον 15 κιλά!!!!

ΚΡΙΟΣ
Η σημερινή εποχή όπως καλά γνωρίζετε, 
δεν ευνοεί τα λόγια αλλά τις πράξεις. Και 
όσο περισσότερο διστάζετε να τολμήσετε 
τόσο οι άλλοι θα σας επιβάλλονται και με 
τις πράξεις τους και με τα λόγια τους. Τα 
περιθώριά σας στενεύουν. Γι’ αυτό κάντε 
τώρα την αρχή. Η περίοδος είναι ευνοϊκή. 
Διαχειριστείτε με σύνεση τα οικονομικά 
σας αποφεύγοντας τα περιττά έξοδα.

ΤΑΥΡΟΣ
Κοντά σε φίλους θα περάσετε την εποχή αυτή 
γιατί έχετε ανάγκη να σας βοηθήσουν να 
χαλαρώσετε. Μία από τις καλύτερες εποχές 
είναι αυτή που διανύουμε για εσάς που θα 
μπορούσε να προσφέρει κέρδη υλικά. Προ-
σέξτε λόγια και τις μετακινήσεις σας. Μην 
προσπαθήσετε να επιβάλλετε τις απόψεις σας 
σε ανθρώπους που ούτως ή άλλως δεν έχουν 
καμία διάθεση να σας ακολουθήσουν. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Πιθανόν να εμφανιστούν κάποια προβλή-
ματα από το παρελθόν που θα σας απο-
δυναμώσουν με την παρουσία τους. Καλή 
εποχή για να σταθεροποιήσετε κάποια 
πράγματα στη ζωή σας αρκεί να μην εκνευ-
ριστείτε με τις ενέργειες κάποιων. 
Έμφαση δίνετε σε μία συναρ-
παστική συνάντηση που θα 
μπορούσε έστω και προ-
σωρινά να αλλάξει τη 
ζωή σας. Θα αναγεν-
νηθείτε από τις στά-
χτες σας και πάλι, αρκεί 
να δώσετε την ευκαι-
ρία στον εαυτό σας να 
συσπειρώσει τις δυνά-
μεις του.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Κάνοντας σωστό προγραμματισμό 
στις κινήσεις σας, θα καταφέρετε να περιο-
ρίσετε το άγχος που τον τελευταίο καιρό σας 
ταλαιπωρεί. Στον επαγγελματικό σας χώρο 
θα υπάρξουν απρόοπτα γεγονότα, αλλά 
ευτυχώς για εσάς θα είναι όλα ευχάριστα. Η 
εύνοια και η τύχη θα συμβαδίσουν σε όλους 
σχεδόν τους τομείς της ζωής σας.

ΛΈΩΝ
Δε νομίζω ότι βρίσκετε καιρό για ξεκούραση 
την περίοδο αυτή. Συζητήσεις και μετακινή-
σεις σας κρατούν σε μια διαρκή ένταση. Καλό 
θα ήταν βέβαια να είστε προσεκτικοί στις μετα-
κινήσεις και τις εκφράσεις σας. Το αντίθετο θα 
σας έβλαπτε. Για πολλούς θα υπάρχουν αναπά-
ντεχες οικογενειακές κόντρες. Στη δουλειά σας 
αξιοποιήστε τις επικοινωνιακές σας δραστηρι-
ότητες και δυνατότητες.

ΠΑΡΘΈΝΟΣ
Γενικά η περίοδος αυτή είναι περίεργη και 
μοναχική για τους ανθρώπους που ανή-
κουν σε αυτό το ζώδιο. Οι σχέσεις ιδιαί-
τερα δεν ευνοούνται. Κυρίως οι επαγγελ-
ματικές. Οι φιλικές όμως σχέσεις και γενι-
κότερα οι κοινωνικές σας επαφές βρίσκο-
νται σε καλό δρόμο και για αυτό φροντίστε 
να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που θα 
σας παρουσιαστούν.

ΖΥΓΟΣ
Αυτή η περίοδος θα μπορούσε να σας φέρει 
αρκετά καλά οικονομικά αποτελέσματα, 
εφόσον στρέψετε το ενδιαφέρον σας σε 
αυτόν τον τομέα. Είστε ακόμη γεμάτοι άγχη 
και εκνευρισμό, αλλά ξέρετε τις αιτίες. Πρέ-
πει να μάθετε να δαμάζετε τον εαυτό σας. 
Δεχτείτε την πραγματικότητα και σιγά-σιγά 
αντιμετωπίστε την. Ξεκινήστε σαν να είναι 
η αρχή, με καινούργιους και μεγάλους στό-
χους.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Την περίοδο αυτή στο επίκεντρο της προσο-
χής σας έχετε βάλει την κοινωνική σας ζωή. 
Έχετε καταλάβει όμως πως απόλαυση και 
χαρά δεν σας δίνει μόνο η πολυτέλεια, αλλά 
και η απλότητα των πραγμάτων, αρκεί αυτή 
να συνοδεύεται από άτομα που πραγμα-
τικά αγαπάτε. Είναι λογικό λοιπόν να προτι-
μήσετε μία καλή παρέα από ένα glamorous 
πάρτι, γιατί στο πρώτο θα βρείτε όσα 
ζητάτε.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μεγάλες ευκαιρίες κυριαρχίας θα έχετε σε 
κάθε λογής αναμετρήσεις σε όλους τους 
τομείς, επαγγελματικούς, νομικούς, κοι-

νωνικούς και οικογενειακούς. Όμως 
το πλήθος των γεγονότων και 

η ορμή σας, κάνουν έντονη 
αλλά λίγο επικίνδυνη την 

καθημερινότητά σας. 
Οι προθέσεις σας είναι 
καλές και η διορατι-
κότητά σας πολύ χρή-
σιμη. Ευνοϊκές οι μετα-
κινήσεις σας αυτό το 

διάστημα.

ΑΙΓΟΚΈΡΩΣ
Οι μέρες που διανύουμε είναι 

μέρες κατά τις οποίες πρέπει να 
βάλετε τα δυνατά σας, αφού εσείς θα είστε 

στο επίκεντρο της προσοχής όλων στο ευρύ 
κοινωνικό σας περιβάλλον. Εσείς θα είστε 
που θα τους ανεβάσετε τη διάθεση, που θα 
τους συμβουλεύσετε, που θα τους παροτρύ-
νετε ή θα τους αποτρέψετε… Είστε ένα άτομο 
στο οποίο όλοι θέλουν να στηριχθούν!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Οι αλλαγές αυτή την εποχή θα είναι προς 
όφελός σας, θα είναι πολλές και άμεσες. 
Δώστε λοιπόν τον καλύτερό σας εαυτό και 
αξιοποιήστε την κάθε ευκαιρία που σας 
παρουσιάζεται. Στο επάγγελμά σας οι αλλα-
γές θα είναι ραγδαίες, από τα χαμηλά στα 
ψηλά. Δική σας εργασία ή προαγωγή ή 
συνεργασία θα είναι το μοτίβο αυτό το διά-
στημα. Όλα θα έχουν την ευκαιρία τους για 
επιτυχία.

ΙΧΘΈΙΣ
Αν ασχολείστε με τα κοινά, φροντίστε να 
πιάσετε το σφυγμό του πλήθους και να 
αποδειχθείτε χρήσιμοι. Αν κάποιοι ευνο-
ούνται να ζήσουν συγκλονιστικές στιγ-
μές, αυτοί είστε εσείς. Είναι μια ειδική 
εβδομάδα σε όλους τους τομείς: τον 
αισθηματικό, τον επαγγελματικό, τον κοι-
νωνικό. 
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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

Πωλητές σφουγγαριών ...
Ακρόπολη - δεκαετία 1960

Ο διάδοχος Κωνσταντίνος στα Ιωάννινα 
μπροστά στο Τούρκικο Διοικητήριο (στο 

σημείο όπου βρίσκεται σήμερα το 
Δημαρχείο της πόλης ) στην 

απελευθέρωση της πόλης στις 21/02/1913

Μουσικό όργανο 
πίπιζαΕικονίζεται ο 

Αλέξης Σκίνης. 
Ονομαστός πιπιζάρης 

των Δελφών.

Δημήτρης Βακόνδιος, ο 
εφευρέτης του φραπέ!

Εγνατία και Βενιζέλου (περ. 
1960)

ΜΕ ΤΟ ΑΜΑΞΙ ΣΤΟ 
ΠΗΛΙΟ. ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 

ΖΩΗΣ, ΠΕΡ. 1890
Προκυμαία Πέτρας Μυτιλήνη

1961 Καρτέρι θεσπρωτίας. Σαρακατσάνικος 
γάμος, άφιξη της νύφης.

Η Λάρσο , Μυτιλήνη

Η Μελίνα Μερκούρη μέσα από μια 
Mercedes, κάνει το σήμα της νίκης τον 

Οκτώβριο του 1981
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Στη θαλασσινή Καστροπολιτεία, 
ιστορία, παράδοση και φύση 
φτιάχνουν ένα μοναδικό αφήγημα 
για τον επισκέπτη.

Κ
άστρα και τείχη, παλιά αρχοντι-
κά, στενά λιθόστρωτα δρομάκια, 
εκκλησιές, αψίδες και οικόσημα, 
μαρμάρινοι αυτοκρατορικοί θρό-

νοι, βυζαντινές εικόνες. Αυτά και τόσα ακό-
μα συνθέτουν την Καστροπολιτεία της Μο-
νεμβασίας, το «περιώνυμον άστυ» του πα-
ρελθόντος, το «πέτρινο καράβι» του Γιάννη 
Ρίτσου. Το σταυροδρόμι αυτό πολιτισμών 
που η πάροδος του χρόνου δεν έχει αγγίξει 
και μοιάζει βγαλμένο, θαρρείς, από τη φα-
ντασία. Μπαίνοντας στο Κάστρο του 6ου αι-
ώνα από τη μοναδική είσοδο, τη «μόνη έμ-
βαση» (εξ ου και Μονεμβασία), ξεκινά ένα 
ταξίδι στο παρελθόν. 
Και πέραν του Κάστρου, όμως, μοναστή-
ρια και βυζαντινά μνημεία με τοιχογραφίες 
και εικόνες ανεκτίμητης αξίας, αλλά και το 
«Μικρό Άγιο Όρος» του θρυλικού Καβο-
μαλιά περιμένουν τους προσκυνητές. Όπως 
επίσης και ο νερόμυλος στα Τάλαντα ή τα 
λαογραφικά μουσεία της Ρειχιάς και των 
Βελιών, που αφηγούνται ιστορίες παράδο-
σης και καθημερινού μόχθου. Η Μονεμβα-
σία είναι επίσης η φύση της με τα σπάνια 
φυσικά μνημεία και τα υψηλής αισθητικής 
τοπία της. Θα εντυπωσιαστείτε από το σπή-
λαιο της Καστανιάς, ένα από τα πλουσιό-
τερα της Ευρώπης, αλλά και το απολιθω-
μένο δάσος στην Αγία Μαρίνα, που φημίζε-
ται για τη μοναδικότητά του και την παλαιο-
ντολογική του αξία. Εντυπωσιακά είναι και 
τα καταφύγια άγριας ζωής, ο υγροβιότοπος 
του Ζάρακα, οι 13 θεσμοθετημένοι παρα-
δοσιακοί οικισμοί, τα κρυστάλλινα νερά του 
Μυρτώου Πελάγους, η αγκαλιά του Λακωνι-
κού Κόλπου, αλλά και η θαλασσινή πολιτεία 
της Νεάπολης, η αρχόντισσα αυτή των Βατί-
κων με τη μεγάλη ιστορία και τη σημαντική 
τουριστική υποδομή.
Η Μονεμβασία, τέλος, είναι η γεωργία της 
και η αμπελοκαλλιέργεια, η γαστρονομική 
της παράδοση και τα εκλεκτά της αγαθά: το 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τα εσπερι-
δοειδή, τα τυροκομικά προϊόντα, τα φρέσκα 
ψάρια και θαλασσινά, το βατικιώτικο κρεμ-
μύδι, το αγνό μέλι και τα βιολογικά προϊ-
όντα, που σε συνδυασμό με το γαστρονο-
μικό απόθεμα της περιοχής καθιστούν την 
τοπική κουζίνα μια πραγματική ταξιδιωτική 
εμπειρία.

Παραλίες
Λίγες περιοχές της Μεσογείου είναι σε θέση 
να προσφέρουν τόσες επιλογές παραλιών, 
όσες ο Δήμος Μονεμβασιάς. Πάνω από 
πενήντα είναι οι παραλίες οι οποίες προσεγ-
γίζονται εύκολα από την στεριά, ενώ πολλές 
είναι και οι μικρές κρυφές γωνιές για τους 
λάτρεις της εξερεύνησης.
Αμμώδεις ή με πολύχρωμα βότσαλα, πολυ-
σύχναστες ή ερημικές, όλες με πεντακάθαρα 
κρυστάλλινα νερά. Πολλές από αυτές είναι 
βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία, δείγμα της 
καθαριότητας και της οργάνωσής τους.
Ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεστε επι-

λέξτε παραλίες της Ανατολικής ακτής προς το 
Μυρτώο Πέλαγος, παραλίες με δυτικό προ-
σανατολισμό προς τη μεριά του Λακωνικού 
κόλπου, ή πάρτε μία γεύση από τον θρυλικό 
Κάβο Μαλέα και τις παραλίες των Βατίκων
Για κάθε παραλία δίνονται οδηγίες πρόσβα-
σης αλλά και μικρά μυστικά για να επιλέξετε 
την καταλληλότερη παραλία όταν φυσούν 
δυνατοί άνεμοι.
Η παραλία του Μαραθιά, το βόρειο τμήμα 
της οποίας ονομάζεται Παναρίτης, με τα 
καταγάλανα ρηχά νερά και τη χρυσαφένια 
άμμο, είναι ένα κρυμμένο στολίδι που λίγοι 
γνωρίζουν.
Η απέραντη αμμουδιά ενδείκνυται για παι-
χνίδια και σπορ στην άμμο, ενώ στον οικι-
σμό του Μαραθιά λειτουργούν cafe-bar και 
εστιατόρια.
Αυτή η παραλία είναι ιδανική για όλους 
όσους θέλουν να απολαύσουν τη θάλασσα 
και τα σπορ σε μια μεγάλη αμμουδιά χωρίς 
πολυκοσμία. Προτιμήστε την παραλία του 
Μαραθιά όταν φυσάει βόρειος ή βορειοα-
νατολικός άνεμος.
Οδηγίες πρόσβασης: Στον κεντρικό οδικό 
άξονα Μολάων – Νεαπόλεως συναντάμε 
το χωριό Ελίκα. Μέσα από το χωριό ξεκινά 
δρόμος που οδηγεί προς τη θάλασσα. Ακο-
λουθούμε αυτό το δρόμο και μετά από δύο 
χιλιόμετρα φτάνουμε στην παραλία του 
Μαραθιά, όπου υπάρχει χώρος στάθμευ-
σης.

Μουσεία-Επισκέψιμοι Χώροι
Στην περιοχή του Δήμου Μονεμβασιάς λει-
τουργούν τρία μουσεία. Το σημαντικότερο 
είναι η Αρχαιολογική Συλλογή στο Κάστρο 
της Μονεμβασιάς. Τα ευρήματα της Συλλο-
γής αποκαλύπτουν την ιστορική εξέλιξη της 
πόλης από την παλαιοχριστιανική περίοδο 
μέχρι τα χρόνια της Τουρκοκρατίας.
Μιαν εντελώς διαφορετική πτυχή της περιο-
χής παρουσιάζουν τα δύο λαογραφικά μου-
σεία στη Ρειχιά και στις Βελιές. Αυτά αφη-
γούνται την καθημερινή ζωή στα χωριά της 
Μονεμβασιάς κατά τους περασμένους αιώ-

νες, τους τρόπους βιοπορισμού στην αγρο-
τική κοινωνία της Πελοποννήσου καθώς 
και τα ήθη και έθιμα των κατοίκων. Εικόνες 
από την αγροτική ζωή της περιοχής δίνουν 
και ο εντυπωσιακός, πλήρως λειτουργι-
κός, Νερόμυλος των Ταλάντων καθώς και το 
αναπαλαιωμένο Λιοτρίβι
Ένα μικρό αλλά πολύ ενδιαφέρον μουσείο 
αργυροχρυσοχοΐας βρίσκεται στο κεντρικό 
καλντερίμι του Κάστρου της Μονεμβασιάς.

Άγιος Νεκτάριος Συκιάς
Ένας από τους σημαντικότερους ναούς του 
Δήμου Μονεμβασίας. Πρόκειται για το 
μοναδικό ιερό προσκήνυμα της περιοχής 
και αποτελεί σημαίο αναφοράς για όλους 
τους πιστούς.
Το έτος 1962 , ο Ηγούμενος της Ιεράς 
Μονής Λογγοβάρδας Πάρου  Μακαριστός 
Αρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος Ζερβάκος, ο 
οποίος καταγόταν από τα Πάκια του Δήμου 
Μονεμβασίας, έφερε τεμάχιο Ιερού Λει-
ψάνου του Αγίου Νεκταρίου από την Ιερά 
Μονή του Αγίου στην Αίγινα συνοδευόμενο 
με δωρητήριο έγγραφο του τότε Μητροπο-
λίτου Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης Προκο-
πίου και της Ηγουμένης Ευνίκης Μοναχής.
Για την ανέγερση του ναού, ο πατήρ Φιλό-
θεος ο οποίος ήταν μαθητής και φίλος του 
Αγίου, προσέφερε πρώτος την συνδρομή 
του και στην συνέχεια προσέφεραν όλοι οι 
κάτοικοι της Συκιάς από το περίσσευμα  και 
το υστέρημά τους . Ο ναός εγκαινιάστηκε 
τον Αύγουστο του 1963.
Το Ιερό Προσκύνημα του Αγίου Νεκταρίου 
εορτάζει την 9η Νοεμβρίου που είναι και 
η κυριώνυμος εορτή του Αγίου, οπότε και 
πραγματοποιείται  μεγάλη εμποροπανή-
γυρη. Πρόκειται για  μια από της σημαντι-
κότερες εορτές του Δήμου Μονεμβασίας. 
Επίσης και την 2α προς 3η Σεπτεμβρίου με 
αγρυπνία όπου η Εκκλησία εορτάζει την 
επέτειο της ανακομιδής του  Ιερού Λειψά-
νου του Αγίου Νεκταρίου.
Οδηγίες πρόσβασης: Το ιερό προσκύνημα 
του Αγίου Νεκταρίου βρίσκεται επί της Ε.Ο 

Μολάων Μονεμβασίας στο ύψος της Συκιάς 
και σε απόσταση 10 χλμ. από τους Μολάους 
και 16 χλμ. από τη Μονεμβασιά.

Γιάννης Ρίτσος
Ποια πόλη, ποια πατρίδα δεν θα ήταν έτσι 
περήφανη, εάν είχε γεννήσει ένα τόσο 
σπουδαίο άνθρωπο, ένα τόσο μεγάλο ποι-
ητή, όπως τον Γιάννη Ρίτσο. Η Μονεμβα-
σιά που τόσο αγαπήθηκε και τραγουδή-
θηκε από τον Ρίτσο, τον τιμά, ως ελάχιστο 
χρέος, κάθε χρόνο με εκδηλώσεις με γνώ-
μονα την ποιότητα και με στόχο να αναδει-
χτεί η πολύπλευρη προσωπικότητα του ποι-
ητή και να μυηθεί κυρίως η νέα γενιά στα 
βαθιά πανανθρώπινα μηνύματα από τη ζωή 
και το έργο του.
O Γιάννης Ρίτσος κατόρθωσε, μέσα από 
το ταλέντο και την τέχνη, να δώσει υψηλά 
δημιουργήματα και να εμπλουτίσει την 
ποίηση με διαχρονικές αξίες και ιδανικά. 
Όρθιος, ως πνευματικός καπετάνιος, πάνω 
στο πέτρινο καράβι του βράχου της Μονεμ-
βασιάς, όπως άλλωστε ο ίδιος είχε πει όταν 
του γιόρταζαν τα εβδομηκοστά πέμπτα 
γενέθλιά του στην πλατεία της Χρυσαφίτισ-
σας, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο με αναπε-
πταμένη τη σημαία της ειρήνης. Ταξίδεψε 
«σε λιμένας πρωτοϊδωμένους» με διαβα-
τήριο το έργο του διασαλπίζοντας σε όλους 
τους λαούς τα πανανθρώπινα κοινωνικά 
ιδεώδη της δημοκρατίας, της ελευθερίας 
και της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά πάνω 
από όλα την παγκόσμια ειρήνη και την ανά-
γκη συμφιλίωσης των λαών. Βαθιά οικουμε-
νικός, αλλά και βαθιά ελληνοπρεπής έντυσε 
τους ανθρώπους, τα τοπία και τα σύμβολα 
της ποίησής του με την ελληνική ομορ-
φιά, έτσι όπως διαγράφεται στην ιστορική 
πορεία από τα χρόνια του Ομήρου ως τις 
ημέρες μας.
Η ποίηση με τη γραφίδα του Ρίτσου είναι 
ένα εξαίρετο καλλιτεχνικό μέσο αφιερω-
μένο στην υπηρεσία των πιο προχωρημέ-
νων και υψηλών ιδανικών της ανθρωπό-
τητας.

Μονεμβασιά:  Ταξίδι στον χρόνο
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Πρόκειτα για την ιστορική 
«Μάντρα» όπου θα 
φιλοξενηθεί το πρωτότυπο 
πρότζεκτ «Έργο για έναν 
άνθρωπο μονάχα».

Α
νεβαίνοντας τη Διονυσί-
ου Αρεοπαγίτου, δίπλα 
από την Ωνάσειο Βιβλιο-
θήκη, συναντά κανείς μια 

μάντρα που αποτελεί το μοναδικό 
δείγμα σκηνής της belle époque 
στην Αθήνα. Εκεί, στη «Μάντρα», 
το θέατρο ανοιχτού χώρου που ε-
νεργοποιεί μετά από χρόνια το  Ί-
δρυμα Ωνάση, γεννιέται μία νέα 
στέγη πολιτισμού και έκφρασης.  
Από τις 14 Οκτωβρίου έως τις 14 
Νοεμβρίου, ένα black box μάς προ-
σκαλεί σε μια φορτισμένη εμπει-
ρία με μια ξεχωριστή εγκατάσταση, 
ένα Terrarium, του Ιώκο Ιωάννη 
Κοτίδη με τίτλο «Έργο για έναν 
άνθρωπο μονάχα». Ένας θεατής 
μόνος του κάθε φορά και ένα ευχα-
ριστήριο, μια αφιέρωση, μια προ-
σωπική γιορτή στους έρωτες που 
ζήσαμε. Τι σημαίνει να αφιερώνω 
το απόλυτο τραγούδισμα του 
έρωτά μου σε ένα πρόσωπο που 
δεν είναι πια εδώ; Σημαίνει πως, 
προσπαθώντας να ταξινομήσω 
όλα μου τα σημαντικά, καταλήγω 
να δημιουργώ για τον Έναν-Μου-
Άνθρωπο. Το έργο είναι μια τριλο-
γία, σύνθεση εικαστικών, μουσι-
κών και παραστατικών τεχνών, με 

θέμα την εξομολόγηση. 
Το Πρώτο Μέρος, που παρουσιά-
ζεται στο κέντρο της Αθήνας, στο 
μοναδικό σωζώμενο θέατρο-μά-
ντρα των αρχών του προηγούμε-
νου αιώνα, είναι εμπνευσμένο από 
το σπουδαιότερο ποίημα της πρώ-
της Ελληνίδας υπερρεαλίστριας, 
Μάτσης Χατζηλαζάρου, της «πολυ-
τιμότερης ερωτικής ποιήτριας που 
διαθέτει η γλώσσα μας» κατά τον 
Γ. Π. Σαββίδη. Η φωνή της Μάτσης 
Χατζηλαζάρου αντηχεί σε έναν 
σκοτεινό θάλαμο-εγκατάσταση για 
έναν μόνο παραλήπτη κάθε φορά, 
με την drag περφόρμερ Imiterasu 
να δανείζεται τη φωνή και τους 

στίχους της ποιήτριας – δίχως να 
μιμείται το φυσικό πρόσωπο. Ένα 
άλλο σώμα ως ενδιάμεσος. Ένας 
φορέας μνήμης, λόγων, βλεμμά-
των, δακρύων, χειρονομιών, που 
μεταφέρει την ανάμνηση σε ένα 
οξύ παρόν. Μέσα από ένα video art 
και λόγια που έμειναν χαραγμένα 
μέσα μας, ο εικαστικός Ιώκο Ιωάν-
νης Κοτίδης πηγαίνει κόντρα στο 
ρεύμα του κυνισμού, μιλώντας για 
όλα όσα μας δυσκολεύουν, όλες 
τις εξομολογήσεις που δεν έγιναν. 
Προσπαθεί να διαφυλάξει με κάθε 
δυνατό τρόπο τη σχεδόν χαμένη 
τρυφερότητα του σήμερα, βάζο-
ντας τους θεατές να αναρωτηθούν 

για όλα όσα εκείνοι δεν πρόλαβαν 
να πουν. Η αντίσταση στην ευκολία. 
Η ετοιμότητα βλεμμάτων. Η ανιδιο-
τέλεια χαμόγελων. 
Στις 7 Φεβρουαρίου 1985, η 
Μάτση Χατζηλαζάρου μάς παρα-
δίδει το ποίημα «Αντίστροφη Αφι-
έρωση», με αποδέκτη τον αγαπη-
μένο της, Ανδρέα Εμπειρίκο, δέκα 
χρόνια μετά τον θάνατό του. Και 
μπορεί το ζευγάρι να είχε χωρίσει 
δεκαετίες πριν, αφού είχε ζήσει 
έναν θυελλώδη έρωτα, αλλά όπως 
είπε και η ίδια η Μάτση σε συνέ-
ντευξή της, «ίσως είμαστε πολύ 
εγωιστές και όχι όσο πρέπει γεν-
ναιόδωροι». 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Π
ροϊστορικό στρώμα κατοίκη-
σης, κοντά στην Περιφερειακή 
των Ιωαννίνων, αποκαλύφθη-
κε κατά την υλοποίηση του έρ-

γου «Οδός Σταύρου Νιάρχου».
Ειδικότερα, ήρθαν στο φως λείψανα 
προϊστορικής εγκατάστασης που χρο-
νολογούνται στην Εποχή του Χαλκού 
(2000-1100 πΧ), τα οποία περιλαμβά-
νουν λίθινα εργαλεία, χειροποίητα, 
άβαφα λεπτότοιχα και χονδρότοιχα 
αγγεία, ορισμένα από τα οποία δια-
κοσμούνται με εμπίεστα ή πλαστικά 
μοτίβα, όπως «κομβία» και «δισκία», 
σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων.
«Πρόκειται για ένα ανασκαφικό σύνολο, 
το οποίο μας προσφέρει πολύτιμα στοι-
χεία και δεδομένα, αναφορικά με την 
κατοίκηση στις παραλίμνιες εκτάσεις 
του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, κατά την 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Θα 
πρέπει να αναφέρουμε ότι αντίστοιχες 
αρχαιολογικές μαρτυρίες είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένες, και για τον λόγο αυτό 
η αποκάλυψη και η μελέτη του συγκε-
κριμένου συνόλου θα συμπληρώσει την 
αποσπασματική εικόνα που έχουμε για 

την οικιστική οργάνωση στην ενδοχώρα 
της Ηπείρου, κατά τους ύστερους προϊ-
στορικούς χρόνους» αναφέρεται στην 
σχετική ανακοίνωση.
Η ανασκαφική έρευνα διενεργείται υπό 
την επίβλεψη της Παρασκευής Γιούνη, 
τμηματάρχη Προϊστορικών και Κλασι-
κών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων 
και Αρχαιολογικών Έργων και από την 

Αγγελική Πανάτση, αρχαιολόγο του 
τμήματος Προϊστορικών και κλασικών 
Αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του υπο-
έργου 6 «Αρχαιολογικές εργασίες και 
έρευνες» του έργου «Οδός Σταύρου 
Νιάρχου» το οποίο έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 
2014-2020».

Η Αρχαιολογική 
Εταιρεία διοργανώνει 
ελεύθερες 
διαδικτυακές διαλέξεις 
για σημαντικές 
ανασκαφές

Η Αρχαιολογική Εται-
ρεία οργανώνει μία 
σειρά διαδικτυακών 
διαλέξεων, ελεύθε-

ρων για το κοινό, μέσω της 
πλατφόρμας Zoom, για σημα-
ντικές ανασκαφές της που 
βρίσκονται σήμερα σε εξέ-
λιξη στην Κρήτη, την Πελο-
πόννησο, τη Βοιωτία και την 
Αττική. Θα μιλήσουν αρχαιο-
λόγοι, καθηγητές Πανεπιστη-
μίου από την Ελλάδα, τη Γερ-
μανία και την Αμερική.
Οι ελεύθερες διαδικτυακές 
διαλέξεις θα πραγματοποιού-
νται κάθε Τετάρτη, ώρα 18:00 
- 19:00, από τις 3 Νοεμβρίου 
2021 ως τις 22 Δεκεμβρίου 
2021. Το πρόγραμμα των δια-
λέξεων έχει ως εξής:
3 Νοεμβρίου 2021. «Λύκτος, 
πόλις Κρήτης»: Νέες ανασκα-
φές και ιστορική διαχρονία.
10 Νοεμβρίου 2021. Ανασκά-
πτοντας μία ανασκαφή. Δέκα 
χρόνια έρευνας στη μινωική 
Κουμάσα.
17 Νοεμβρίου 2021. Ανα-
σκαφή αρχαίας Σικυώνας.
24 Νοεμβρίου 2021. Το αρχαίο 
θέατρο της Θουρίας. Μία ανα-
σκαφή σε εξέλιξη.
1 Δεκεμβρίου 2021 Η ανασκα-
φική περιπέτεια του Μυκηνα-
ϊκού ανακτόρου Θηβών.
8 Δεκεμβρίου 2021. Η ανα-
σκαφή στη μινωική Ζάκρο: 
νέα πορίσματα και προκλή-
σεις.
15 Δεκεμβρίου 2021. Προϊ-
στορικοί Τύμβοι Βρανά Μαρα-
θώνα. Οι πρόσφατες μελέτες 
των ανασκαφών Σ. Μαρινά-
του.
22 Δεκεμβρίου 2021. Ιχνη-
λατώντας το νέο Μυκηναϊκό 
ανάκτορο στον Αγ. Βασίλειο 
Λακωνίας.
Διαδικτυακός σύνδεσμος δια-
λέξεων (Zoom link): https://
bit.ly/3DL9vdR.
Τα υ τό τ ητ α  σ υ νά ν τ η σ η ς 
(Meeting ID): 995 3148 6762
Κωδικός (Passcode): 590000

Μάντρα: Μια νέα στέγη πολιτισμού και έκφρασης 

Σπουδαίο εύρημα στα Ιωάννινα: Λείψανα προϊστορικής 
εγκατάστασης από την Εποχή του Χαλκού 
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Ο 
Τζον Φαν Σιπ παράταξε την Εθνική με σύστημα 
3-5-2. Ο Τσιμίκας έπαιξε αριστερός στόπερ ως α-
ντί-Τζαβέλλας στην τριάδα μπροστά από τον τερ-
ματοφύλακα και ο Γιαννούλης πήρε όλη την αρι-

στερή πλευρά. Από εκεί και πέρα στην άμυνα ήταν οι Μαυρο-
πάνος και Χατζηδιάκος. Στη δεξιά πλευρά αγωνίστηκε ο Αν-
δρούτσος, με τους Μπακασέτα, Μπουχαλάκη και Σιώπη στον 
άξονα. Στην κορυφή βρίσκονταν ο Παυλίδης με τον Μασούρα.
Ο σχηματισμός αυτός λειτούργησε από τα πρώτα λεπτά, με 
την Εθνική να μπαίνει δυνατά στον αγωνιστικό χώρο. Πίεζε 
ψηλά τους Σουηδούς και προσπαθούσε να γίνει απειλητική 
στην εστία των Σκανδιναβών. Η πρώτη καλή στιγμή σημειώ-
θηκε στο 2ο λεπτό. Ο Μασούρας πάτησε στην περιοχή από τα 
αριστερά, έκανε το σουτ, η μπάλα κατέληξε στην εξωτερική 
πλευρά των διχτύων.
Δύο λεπτά αργότερα η Ελλάδα βρήκε δίχτυα, 
όμως το γκολ δεν μέτρησε. Η Εθνική έκλεψε, 
τροφοδότησε τον Μασούρα που πλά-
σαρε ιδανικά, όμως ήταν εκτεθειμένος. Η 
στιγμή αυτή «πάγωσε» την Friends Arena, 
η οποία ήταν κατάμεστη.

Έλεγχος από την Ελλάδα και δύο 
δοκάρια
Η Εθνική συνέχιζε να έχει την ίδια καλή εικόνα στο 
γήπεδο. Δεν άφησε σε καμία περίπτωση τους Σουηδούς 
να γίνουν απειλητικοί και είχαν μόλις μία τελική στο πρώτο 
ημίχρονο. Οι παίκτες του Φαν Σιπ έκλεβαν ψηλά την μπάλα και 
κυκλοφορούσαν ψάχνοντας τους κενούς χώρους, με τη Σου-
ηδία να εξακολουθεί να τα έχει χαμένα.
Στο 21ο λεπτό η Ελλάδα είχε μία μεγάλη ευκαιρία για να προ-
ηγηθεί. Η Εθνική έφυγε γρήγορα στην κόντρα, ο Μασούρας 
έτρεξε στην αντεπίθεση έπειτα από πάσα του Μπακασέτα 
στην πλάτη της σουηδικής άμυνας. Πάτησε περιοχή και από 
δύσκολη γωνία στα αριστερά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.
Ο Μασούρας ήταν συνεχής πηγή κινδύνου για τη Σουηδία 
ενώ στο 34’ και στο 35’ είχε άλλες δύο τελικές. Στο 39ο λεπτό η 
Ελλάδα είχε νέο δοκάρι. Ο Μασούρας έβγαλε τη σέντρα από 
τα δεξιά, ο Παυλίδης πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα σταμά-
τησε στο οριζόντιο δοκάρι. Στη συνέχεια ο Μπακασέτας επι-
χείρησε μακρινό σουτ που έδιωξε ο Όλσεν. Η Εθνική συνέ-

χισε έτσι μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και της έλειπε 
μόνο το γκολ.

Πέναλτι του Μαυροπάνου και 1-0 ο Φόρ-
σμπεργκ
Στο δεύτερο ημίχρονο η Σουηδία μπήκε πιο δυνατά και 
θέλησε να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό με την Εθνική να 
έχει οπισθοχωρήσει στο γήπεδο, χωρίς να έχει την εικόνα 
του πρώτου μέρους. Στο 56ο λεπτό οι γηπεδούχοι είχαν την 
πρώτη τους καλή στιγμή. Ο Κουάιζον έκανε το σουτ στα όρια 
της περιοχής, όμως ο Βλαχοδήμος απέκρουσε.
Η Σουηδία κέρδισε πέναλτι στο 58ο λεπτό. Ο Μαυροπάνος 
γκρέμισε τον Ίζακ, ο οποίος πάτησε επικίνδυνα στην περιοχή 
και αντίκρισε την κίτρινη κάρτα. Ο αμυντικός της Στουτγάρ-

δης δεν πρόλαβε ποτέ την μπάλα και έπεσε δυνατά 
στον αντίπαλό του δείχνοντας λάθος αντίδραση. 

Ο Φόρσμπεργκ ανέλαβε την εκτέλεση και 
έστειλε την μπάλα από την αντίθετη πλευρά 
του Βλαχοδήμου.
Νέο λάθος και δεύτερο γκολ οι Σουηδοί με 
τον Ίζακ
Στα επόμενα λεπτά η Εθνική επιχείρησε να 

βγει πιο ψηλά στον αγωνιστικό χώρο και να 
αντιδράσει κατά κάποιον τρόπο. Όμως σε καμία 

περίπτωση δεν απείλησε ουσιαστικά την εστία του 
Όλσεν, ο οποίος μάλιστα... σέρβιρε και το δεύτερο γκολ των 
γηπεδούχων.Ο γκολκίπερ της Σουηδίας γέμισε, η άμυνα της 
Εθνικής βρέθηκε σε κατάσταση ασυνεννοησίας. Ο Ίζακ εκμε-
ταλλεύτηκε την αδράνεια, βρέθηκε απέναντι απέναντι από 
τον Βλαχοδήμο, τον πέρασε πριν καν σκάσει η μπάλα και 
τελείωσε τη φάση μπροστά από τον Μαυροπάνο. Ήταν γκολ 
- μαχαιριά στο 69’ με τον Φαν Σιπ να κάνει στη συνέχεια πιο 
επιθετικό το σχήμα με Πέλκα και Μασούρα.
Η Εθνική στο 75ο λεπτό είχε καλή στιγμή για να μειώσει με 
τον Τζόλη να πιάνει ένα σουτ στην κίνηση μέσα από την περι-
οχή, όμως ήταν άστοχος. Ο Ολλανδός προπονητής αργότερα 
πέρασε ως αλλαγή και τον Δουβίκα ψάχνοντας ένα γκολ-ελ-
πίδας. Η Εθνική μέχρι και το φινάλε δεν μπόρεσε να αντιδρά-
σει και βρέθηκε να αγωνίζεται και με δέκα παίκτες μετά το 
86ο λεπτό. Ο Χατζηδιάκος σταμάτησε τον Φόρσμπεργκ που 
έφευγε στην κόντρα και αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Η Ελλάδα ήταν καλή για ένα ημίχρονο, όμως δεν βρήκε το γκολ, κάτι που έκανε δύο φορές 
η Σουηδία στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε τη νίκη με 2-0. Η Εθνική θέλει δύο τρίποντα και 
τη βοήθεια των Σκανδιναβών για να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ήττα στη Στοκχόλμη για την Εθνική, Ήττα στη Στοκχόλμη για την Εθνική, 
θέλει το δύο στα δύο για να ελπίζειθέλει το δύο στα δύο για να ελπίζει

Φτάσαμε στα μέσα του Οκτωβρίου. Το μεταγραφικό παράθυρο, έκλεισε. 
Ακόμη και τα παραθυράκια που σε κάποιες εξαιρετικά ιδιαίτερες συνθή-
κες επιτρέπουν σχετικές σκέψεις, ρεαλιστικά δεν δικαιολογούν την ελπίδα 
σε όσους ξέμειναν χωρίς επαγγελματική στέγη να περιμένουν πως θα μπο-
ρέσουν, μέσα από αυτά, να την βρουν. Όχι τουλάχιστον νωρίτερα από τον 
Ιανουάριο, οπότε και πάλι, η αγορά θα ανοίξει.

Ανδρέας Σάμαρης
Το όνομα του, στην επταετία που φόρεσε τη φανέλα της Μπενφίκα, σχεδόν σε κάθε 
μεταγραφική περίοδο πρωταγωνιστούσε σε διάφορα σενάρια εκατομμυρίων. Το 
τέλος της όμως, κάθε μιας, έβρισκε τον Ανδρέα Σάμαρη στο Ντα Λουζ, προτιμώντας 
– σχεδόν πάντα – τους Λουζιτανούς.

Δημήτρης Σιόβας
Πέντε χρόνια στην Ισπανία. Όλα στην La Liga. Μια τετραετία στην Λεγκανές και όταν 
υποβιβάστηκε, το καλοκαίρι του ’20 μετακόμιση στην Ουέσκα. Ο υποβιβασμός και 
της τελευταίας, καθοριστικός. Το συμβόλαιο του «ασήκωτο» για τα δεδομένα της 
Segunda, όπως άλλωστε και η φήμη και το κύρος του.

Γιάννης Γιαννιώτας
Το τελευταίο του ενενηντάλεπτο το έκανε 9 Φεβρουαρίου 2021. Το τελευταίο του 
γκολ, το πανηγύρισε στις 20 Δεκεμβρίου 2020. Παιχνίδια πήρε στον Απόλλωνα 
Λεμεσού, η διετία του όμως στην Κύπρο, πέραν του εμφανούς για όλους αποτυ-
πώματος του covid, δεν βοήθησε ούτε τον Γιάννη Γιαννιώτα ούτε και τον κυπριακό 
σύλλογο.

Αρης Σοϊλέδης
Το τζογάρισμα με την επιλογή της άσημης Μποτοσάνι, το καλοκαίρι του 2018, για 
τον τότε 27χρονο Αρη Σοϊλέδη, απέδωσε. Έναν χρόνο μόνο χρειάστηκε για να μετα-
κομίσει στην Στεάουα. Στο Βουκουρέστι μπήκε με… χίλια, αλλά οι ιδιαιτερότητες 
του συγκεκριμένου club ξεπερνάνε κατά πολύ αυτές που όρισε και δημιούργησε 
η πανδημία.

Βασίλης Πλιάτσικας
Ξεκάθαρο από όσα μοιράστηκε στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε 
στον Ηλία Καλλονά πως δεν υπάρχει περίπτωση να τα… βάψει μαύρα επειδή 
απλώς τον βρήκε ο Οκτώβριος χωρίς ομάδα. Αυτό δα έλειπε. Στα 33 του πλέον ο 
Βασίλης Πλιάτσικας, έχει περάσει, έχει γευτεί στην καριέρα του όσα άλλοι δεν θα 
βίωναν σε περισσότερες. Και όχι μόνο ποδοσφαιρικά, αλλά και ανθρώπινα.

Γιώργος Γκαλίτσιος
Αισίως συμπλήρωσε δέκα χρόνια εκτός Ελλάδας. Τα δύο τρία ουσιαστικά της επαγ-
γελματικής του καριέρας. Τα οκτώ τα πέρασε στο Βέλγιο, με την τελευταία διετία 
να τον βρίσκει στην Κύπρο και στην Ανόρθωση, κατακτώντας με την «Κυρία» τον 
περασμένο Μάιο το εκεί Κύπελλο.

Νίκος Καινούργιος
Στα 21 του, βρέθηκε από την Football League και την Σπάρτη στην Ζούλτε Βάρεγκεμ. 
Κάτι παραπάνω από άλμα, χρειάστηκε πολλά περισσότερα από… πίστη για να 
ανταποκριθεί. Το έκανε αξιοπρεπέστατα ο Νίκος Καινούργιος, ειδικά στη δεύτερη 
σεζόν του στο βελγικό πρωτάθλημα, ολοκληρώνοντας την με 15 συμμετοχές και 2 
γκολ. Καθόλου άσχημα για αριστερός μπακ.

Οι επτά Έλληνες ποδοσφαιριστές 
που παραμένουν άνεργοι
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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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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague InterWetten

Αποτελέσματα
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Διαβάστε όσα συμβαίνουν στη Super League 2, Football League και Γ’ !

Στο παρακάτω άρθρο θα διαβάζετε 
κάθε εβδομάδα τι συμβαίνει στις μικρές 
κατηγορίες του ποδοσφαίρου στην 
Ελλάδα για όλο το καλοκαίρι μέχρι την 
έναρξη της νέας σεζόν. Πάρτε καφέ κι 
απολαύστε τα ποδοσφαιρικά νέα! 

Σ
τη συνάντηση με τον Αυγενάκη 
συμφωνήθηκε να αρχίσει το πρω-
τάθλημα το συντομότερο δυνατόν.
Για περισσότερες από δύο ώρες και 

σε κλίμα συνεργασίας έγινε η συνάντηση 
που αιτήθηκε η Super League 2 με τον Υφυ-
πουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη.
Τη Λίγκα εκπροσώπησαν οι Λεωνίδας 
Λεουτσάκος (πρόεδρος), Χαράλαμπος 
Σταμούλης (α’ αντιπρόεδρος – Απόλλων 
Πόντου), Αχιλλέας Μπίκας (β’ αντιπρόε-
δρος – Βέροια), Αλέξης Κούγιας (ΑΕΛ), 
Χρήστος Πρίτσας (Κηφισιά) και Κώστας 
Καραπαπάς (Ολυμπιακός Β’). Συζητήθη-
καν οι εκκρεμότητες και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η νέα κατηγορία, διαπι-
στώθηκε ότι δεν ήταν ενδεδειγμένη η έως 
τώρα διαχείριση από την ποδοσφαιρική 
οικογένεια των προετοιμασιών διοργάνω-
σης της αναβαθμισμένης Super League 2 
και αναζητήθηκαν συντονισμένα βήματα, 
προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω το 
πρωτάθλημα σε θεσμικά και οικονομικά 
ζητήματα, ώστε να εκκινήσει, όπως ανέ-
φερε η σχετική ενημέρωση του Υφυπουρ-
γείου. Προφανώς ο στόχος είναι να ξεκινή-
σει το πρωτάθλημα το συντομότερο δυνα-
τόν.
Συμφωνήθηκε, μάλιστα, ότι η αναδιάρ-
θρωση / συγχώνευση του περασμένου 
Ιουνίου, με τα αυστηρά κριτήρια βιωσι-
μότητας του ν. 4809/2021, είναι η «χρυσή 
ευκαιρία» για να αναβαθμιστεί το προ-
ϊόν, να προκύψει μια απολύτως αξιόπιστη 
επαγγελματική κατηγορία, αντάξιος προ-
θάλαμος της Super League 1 και οι ΠΑΕ της 
SL2 δεν θα την αφήσουν να πάει χαμένη. 
Τέλος, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ευχα-
ρίστησε θερμά τους ανθρώπους της Super 
League 2 για την ομόφωνη προχθεσινή 
απόφασή τους να προχωρήσουν στην 
αγορά οικίσκων που θα σταλούν στο Ηρά-
κλειο Κρήτης για την ανακούφιση των σει-
σμόπληκτων.

Superleague 2: Η ΕΕΕΠ επέβα-

λε «κόφτη» στον στοιχηματι-
σμό αγώνων: έως 600 ευρώ στο 
pregame και έως 300 ευρώ στο 
live bet
Από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων ανακοινώθηκε πως θα υπάρχει 
όριο στα ποσά που θα μπορεί να παίζει 
κανείς σε ματς της Super League 2.
Όπως έγινε γνωστό με δελτίο Τύπου από 
την αρμόδια επιτροπή «η Ε.Ε.Ε.Π. στο πλαί-
σιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της με 
την με αριθμό 600/07.10.2021 απόφασή 
της, προέβη στην επιβολή στοιχηματικών 
ορίων για την κατηγορία Super League 2 
του Εθνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαί-
ρου, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που της 
δίνει το άρθρο 16 του Νόμου 4809/2021. 
Συγκεκριμένα, με την ανωτέρω απόφαση 
η Ε.Ε.Ε.Π. θέτει όρια στοιχηματισμού για 
το pre game στοίχημα έως 600 ευρώ ανά 
στοίχημα και για το Live στοίχημα έως 300 
ευρώ ανά στοίχημα στη συγκεκριμένη 
κατηγορία.
Για την έκδοση της απόφασης αυτής η 
Ε.Ε.Ε.Π. έλαβε υπόψη τα στοιχεία και τις 
πληροφορίες που περιήλθαν σε 
γνώση της από την Εθνική 
Πλατφόρμα Αθλητικής Ακε-
ραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), η 
οποία κατά το προηγού-
μενο διάστημα αξιολό-
γησε τις σχετικές ανα-
φορές καταλήγοντας 
στο συμπέρασμα ότι 
υπάρχουν ικανές ενδεί-
ξεις ώστε να ληφθούν 
προληπτικά όρια στοιχη-
ματισμού.
Η απόφαση αυτή αποτε-
λεί σταθμό αφού αποτελεί την 
πρώτη απόφαση η οποία εκδίδεται ως 
αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας που 
έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Εθνικής Πλατ-
φόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.Α-
ΘΛ.Α.) και της Ε.Ε.Ε.Π., με στόχο την κατα-
πολέμηση του φαινομένου της χειραγώγη-
σης αθλητικών γεγονότων, της διασύνδε-
σης της χειραγώγησης αυτής με τον αθλη-
τικό στοιχηματισμό και την προστασία του 
κοινού και των παικτών».

Η Αναγέννηση Καρδίτσας γίνεται 
117 ετών!

Εκατόν δέκα επτά χρόνια διαδρομής! Εκα-
τόν δέκα επτά χρόνια ζωής και «γυροβο-
λιάς» στον κόσμο! Πρόσωπα, συναισθή-
ματα, χαρές, λύπες, γεγονότα σπουδαία 
και καθημερινά! Όλα τα κουβάλησε και 
εξακολουθεί να τα μεταφέρει στην πλάτη 
του αυτός ο σύλλογος!
Σε κάθε καμπή, σε κάθε συνθήκη, ακόμη 
και στα πηχτά σκοτάδια της ιστορίας, 
ήταν εκεί, όρθιος, αποτελώντας μία όαση 
συμπόρευσης, χαράς και ελπίδας για χιλιά-
δες Καρδιτσιώτες που μεγάλωσαν μαζί του 
και του έδωσαν με την αγάπη και το ενδια-
φέρον τους νόημα και λόγο ύπαρξης!
Κά τ ι  παραπάνω από μ ία  ομάδα; 
Φυσικά! Δίχως καμιά δόση υπερβολής 
και έπαρσης είναι καταφατική η απάντηση 
στην εν λόγω ερώτηση. Ναι, η Αναγέν-
νηση Καρδίτσας (περι αυτής ο λόγος), είναι 
κάτι περισσότερο από ένα απλό αθλητικό 
σωματείο. Ως τέτοιο ξεκίνησε τον Οκτώ-
βριο του 1904 αλλά θα εξελιχθεί ως το 
κύριο προσδιοριστικό κάθε γενιάς Καρ-
διτσιωτών!
Το κίτρινο και το μαύρο, τα χρώματά της 
που συμβολίζουν την ελπίδα αλλά και τους 
καημούς, θα συνεχίσουν να “ηλεκτρίζουν” 
μέχρι τις μέρες μας τις ψυχές των συμπο-
λιτών και το όνομά της θα παγιωθεί ως 
σημείο αναφοράς σε κάθε συζήτηση που 
γίνεται για την Καρδίτσα.
Σεβασμός από το σύνολο της φίλαθλης 
κοινότητας της επικράτειας, περηφάνια 
μεγάλη για τους συντοπίτες απανταχού 
στον κόσμο, που τη λατρεύουν. Τι είναι, 
όμως, το ποδόσφαιρο για να προκαλεί 
τέτοια συναισθήματα; Μήπως υπερβάλ-
λουμε; Μήπως μεγενθύνουμε τις διαστά-
σεις;
Το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενι-
κότερα ασφαλώς και πρέπει να τοποθε-
τούνται πολύ πιο πίσω στην ιεραρχία των 
σημαντικών πραγμάτων που αφορούν στη 
ζωή μας. Σε καιρούς μάλιστα που αγριεύ-
ουν επικίνδυνα…
Ωστόσο ποιος μπορεί να κατατάξει στα 

αδιάφορα, έναν κοινωνικό λαϊκό 
φορέα που είναι ικανός να ενώ-

σει ανα πάσα στιγμή χιλιάδες 
ανθρώπους και να κάνει τις 
καρδιές τους να χτυπάνε 
στον ίδιο ρυθμό σαν τα 
κρουστά μεγάλης φημι-
σμένης ορχήστρας;
Ποιος μπορεί να αγνο-
ήσει ότι με το όνομα 

«Αναγέννηση» έχουν 
γεννηθεί, μεγαλώσει και 

φύγει από τον μάταιο τούτο 
κόσμο σπουδαίοι και υπέ-

ροχοι συμπολίτες; Από τα χρό-
νια του πολέμου και της κατοχής μέχρι 

τις μέρες μας εχουν φορέσει και ματώσει 
φανέλα της, έχουν καταθέσει ψυχούλα γι’ 
αυτή γυρίζοντας όλη την Ελλάδα, με μονα-
δικό κίνητρο να προσφέρουν χαρά!
Ποιος μπορεί να προσπεράσει το γεγονός 
ότι αυτός ο σύλλογος που ουσιαστικά είναι 
η παιδική μας ηλικία, χρωματίζει την μου-
ντή καθημερινότητα, ψυχαγωγεί, ενώνει 
και δίνει συμβολισμούς για υπερβάσεις 
και ανατροπές προόδου;
Ναι η αγαπημένη μας η «γιαγιά» έχει γενέ-
θλια και καμαρώνουμε! Κι όσο μεγαλώνει, 

γίνεται όλο και πιο γοητευτική, όλο και πιο 
ερωτεύσιμη…
Κι όπως λέει κι ο λαός, «όταν κανείς αγα-
πάει, είναι πάντα είκοσι ετών…»!

Ηρακλής: Αναβλήθηκε η συνέ-
ντευξη Τύπου
Όπως ενημέρωσαν οι άνθρωποι του Ημί-
θεου η συνέντευξη Τύπου θα πραγματο-
ποιηθεί την επόμενη εβδομάδα μαζί με την 
παρουσίαση της ομάδας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή:
«Ο Ηρακλής ανακοινώνει ο,τι ματαιώνεται 
η προγραμματισμένη Συνέντευξη Τύπου 
(Πέμπτη 14/10) η οποία θα πραγματο-
ποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, πριν την 
έναρξη του πρωταθλήματος.
Παράλληλα, θα υπάρξει η επίσημη παρου-
σίαση της ομάδας, του προπονητικού τιμ , 
αλλά και της επίσημης εμφάνισης».

Αγωνία για τα δελτία στον Ολυ-
μπιακό Βόλου
Στον Ολυμπιακό Βόλου υπάρχει αγωνία για 
το πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση με την προ-
σφυγή που κατέθεσε η ΠΑΕ στο Διαιτη-
τικό Δικαστήριο, προκειμένου να γνωρίζει 
η ομάδα σε ποιους παίκτες θα μπορεί να 
στηριχθεί στο πρωτάθλημα
Αν η ΠΑΕ δεν δικαιωθεί, θα πρέπει να επι-
λέξει ποιοι παίκτες από αυτούς που υπέ-
γραψαν συμβόλαιο και είναι πάνω των 25 
ετών θα παραμείνουν στην ομάδα, εξετά-
ζοντας σε ποιες θέσεις υπάρχει μεγαλύ-
τερη ανάγκη.Ο Ολυμπιακός στην περί-
πτωση αυτή θα είναι υποχρεωμένος μέχρι 
τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου 
να στηριχθεί στους ποδοσφαιριστές εκεί-
νους που θα έχουν δικαίωμα συμμετο-
χής στο πρωτάθλημα και στη συνέχεια 
να ενισχυθεί στις θέσεις, όπου θα υπάρ-
χουν κενά.Σημειώνεται, πως θα υπάρχει 
ο ηλικιακός περιορισμός στις μεταγραφές 
μέχρι και τον Ιούνιο του 2022, καθώς η 
ΕΠΟ αφού εξετάσει το νέο φάκελο που θα 
καταθέσει η ΠΑΕ, μέσα στην επόμενη χρο-
νιά, θα αποφανθεί αν ο Ολυμπιακός Βόλου 
θα πάρει αδειοδότηση για την αγωνιστική 
περίοδο 2022-23.

Κύπελλο Ελλάδας: Τα ζευγάρια 
της 5ης φάσης
Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 
στα γραφεία της ΕΠΟ η κλήρωση της 5ης 
φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, η οποία 
ανέδειξε 12 ζευγάρια με αγώνες νοκ-άουτ!
Αναλυτικά τα ζευγάρια της 5ης φάσης του 
Κυπέλλου Ελλάδας:
ΑΕ Λευκίμμης-Άγιος Νικόλαος
Τρίκαλα-Νίκη Βόλου
Λεβαδειακός-Αστέρας Τρίπολης
Πανσερραϊκός-Βόλος
Ατρόμητος-Παναθηναϊκός
Ξάνθη-Ιωνικός
Κηφισιά-Απόλλων Σμύρνης
ΑΕΛ-ΠΑΣ Γιάννινα
Αναγέννηση Καρδίτσας-Καλλιθέα
ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου-ΟΦΗ
Ηλιούπολη-Λαμία
Παναχαϊκή-Παναιτωλικός
Οι αναμετρήσεις έχουν προγραμματι-
στεί να διεξαχθούν το τριήμερο 26-27-28 
Οκτωβρίου και τα πάντα θα κριθούν σε 
μονούς αγώνες!
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Ο 
Στιβ Μπρους θα παραμείνει στον 
πάγκο της Νιούκαστλ στην ανα-
μέτρηση με την Τότε-
ναμ και θα συμπλη-

ρώσει 1.000 παιχνίδια στην 
καριέρα του ως προπονη-
τής. Η έλευση του Μοχα-
μέντ μπιν Σαλμάν στο τιμό-
νι της Νιούκαστλ, ο οποίος 
εξαγόρασε το πλειοψηφι-
κό πακέτο των μετοχών α-
πό τον Μάικ Άσλεϊ, οδηγού-
σε τον Στιβ Μπρους στην πόρτα 
της εξόδου. Ήδη η Αμάντα Στέιβλι 
έβαλε ψηλά τον πήχη, καθώς τόνισε στό-
χος της Νιούκαστλ είναι η κατάκτηση της 

Ευρώπης.
Οι «καρακάξες» προσέγγισαν αρκετούς 

προπονητές, ωστόσο δεν κατά-
φεραν να έρθουν άμεσα σε 

συμφωνία με κάποιον, κάτι 
που σημαίνει ότι ο Στιβ 
Μπρους θα καθοδηγήσει 
την ομάδα στο πρώτο της 
παιχνίδι στη νέα εποχή 
του συλλόγου.

Μάλιστα αυτό θα είναι το 
χιλιοστό παιχνίδι της καριέ-

ρας του στους πάγκους, με 
αποτέλεσμα να γράφει ιστορία. 

Ωστόσο το μέλλον στην ομάδα μόνο 
βέβαιο δεν πρέπει να θεωρείται.

Νιούκαστλ: Με Μπρους στον πάγκο 
κόντρα στην Τότεναμ

Μπαρτσελόνα: Υπέγραψε ο Πέδρι 
μέχρι το 2026, αστρονομική ρήτρα 
ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ

Ο 
Πέδρι υπέγραψε νέο συμβό-
λαιο με την Μπαρτσελόνα μέ-
χρι το 2026, με τη διοίκηση των 
«μπλαουγκράνα» να ανακοινώ-

νει την Πέμπτη (14/10) την οριστική συμ-
φωνία της με τον 18χρονο ταλαντούχο Ι-
σπανό, βάζοντας αστρονομική ρήτρα ύ-
ψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.
Στο Καμπ Νου μέχρι το 2026 θα μεί-
νει ο Πέδρι, ο οποίος ήρθε σε συμ-
φωνία με την Μπαρτσελόνα για την 
ανανέωση του συμβολαίου του, το 
οποίο έληγε το καλοκαίρι του 2022. 
Συγκεκριμένα. ο 18χρονος ταλαντού-
χος Ισπανός μέσος υπέγραψε για τέσ-
σερα ακόμη χρόνια με τους «μπλαου-
γκράνα».

Σύμφωνα μάλιστα, με τον Φαμπρίτσιο 
Ρομάνο στη συμφωνία των δύο πλευ-
ρών περιλαμβάνεται ρήτρα αποδέ-
σμευσης ύψους 1 δισεκατομμυρίου 
ευρώ. 
Ποσό που αποτελεί ουσιαστικά ρεκόρ 
στην ιστορία του καταλανικού συλλό-
γου, καθώς ποτέ στο παρελθόν δεν 
είχε μπει τόσο μεγάλη ρήτρα για παί-
κτη της (κάτι που έχει γίνει αντίθετα 
για αρκετούς παίκτες που έχουν ανα-
νεώσει με την Ρεάλ τα τελευταία χρό-
νια), με τα 800 εκατομμύρια ευρώ για 
τον Γκριεζμάν να συνιστά μέχρι πρότι-
νος το υψηλότερο ποσό που έχει μπει 
ποτέ σε ρήτρα αποδέσμευσης ποδο-
σφαιριστή της.

Η 
Παρί Σεν Ζερμέν σάρωσε 
στο μεταγραφικό παζάρι το 
περασμένο καλοκαίρι «δωρί-
ζοντας» στον Μαουρίτσιο 

Ποτσετίνο παίκτες παγκόσμιας κλάσης 
όπως οι Μέσι, Ντοναρούμα, Ράμος, 
Βαϊνάλντουμ και Χακίμι, ωστόσο δεν 
αποκλείεται στο φινάλε της σεζόν να 
ανοίξει εκ νέου το θησαυροφυλάκιο 
των ιδιοκτητών από το Κατάρ για να 
καλύψει και άλλο πολυδάπανο deal.
Αυτό θα αφορά τη θέση του σέντερ 
φορ σε περίπτωση που ο Κιλιάν 
Εμπαπέ δεν δεχτεί την πρόταση της 
ανανέωσης και αποχωρήσει (πιθανό-

τερος προορισμός του η Ρεάλ Μαδρί-
τ ης),  με  τ ην  γαλ λ ική ισ τοσε λίδα 
«Footmercato» να αναφέρει με σημε-
ρινό της δημοσίευμα πως ο Χάλαντ 
είναι ο Νο 1 στόχος των Παριζιάνων αν 
φύγει θαυματουργός Εμπαπέ
Οι Παριζιάνοι έχουν ήδη κάνει προκα-
ταρκτικές επαφές με τον μάνατζέρ του, 
Μίνο Ραϊόλα, μέσω του Λεονάρντο, με 
το εν λόγω μέσο να αναφέρει πως αν ο 
Εμπαπέ δεν δεχτεί την προσφορά των 
Γάλλων, τότε η ίδια ακριβώς θα κατατε-
θεί στον Έρλινγκ Χάλαντ για να πειστεί 
να γίνει ο νέος αυτοκράτορας της γαλλι-
κής πρωτεύουσας.

Παρί: Χρυσώνει τον Χάλαντ για να τον 
κάνει αντί-ΕμπαπέΗ FIFA καταδίκασε τα επεισόδια στο 

Γουέμπλεϊ και στα Τίρανα

Ο 
αγώνας της Αγγλίας με την Ουγ-
γαρία για τον 9ο προκριματικό 
όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου 

2022 στιγματίστηκε από επεισόδια μέσα 
στο Γουέμπλεϊ μεταξύ φίλων των φιλοξε-
νουμένων και αστυνομικών.
Η αρχική ένταση προκλήθηκε μεταξύ 
Ούγγρων στο πέταλο όπου κάθονταν 
και ανθρωπων ασφαλείας του γηπέδου. 
Οι αστυνομικοί επενέβησαν και άρχι-
σαν να χτυπούν τους φιλάθλους με τα 
γκλοπ τους.
Τα επεισόδια καταγράφησαν από δημο-
σιογράφους και φιλάθλους που βρί-
σκονταν στο γήπεδο, αλλά όχι από το 
ITV που μετέδιδε τον αγώνα και αποφά-
σισε να μη δείξει τα πλάνα στη ζωντανή 
μετάδοση.
Η μητροπολιτική αστυνομία εξήγησε ότι 
η ένταση στις κερκίδες οφείλεται σε έναν 
Ούγγρο που επιτέθηκε με ρατσιστικό 
τρόπο σε άνθρωπο ασφαλείας, με συνέ-
πεια να επέμβει για να τον συλλάβει.
Επεισοδιακά εξελίχθηκε η αναμέτρηση 

της Αλβανίας με την Πολωνία, η οποία διε-
κόπη ύστερα από το υπέροχο γκολ που 
σημείωσε ο Κάρολ Σβιντέρσκι. Ο φορ του 
ΠΑΟΚ και οι υπόλοιποι Πολωνοί πανηγύ-
ρισαν μπροστά στο ένα πέταλο του γηπέ-
δου των Τιράνων και δέχθηκαν βροχή από 
αντικείμενα. Έφυγαν προς τη σέντρα, με 
τον διαιτητή, Κλεμάν Τουρπέν, να καλεί και 
τους 22 παίκτες να αποχωρήσουν από τον 
αγωνιστικό χώρο για τα αποδυτήρια.
Ο αγώνας διεκόπη, μέχρι να ηρεμήσουν 
τα πνεύματα και να καθαριστεί το χορτάρι, 
ενώ επανάρχισε κανονικά ύστερα από 
περίπου 12 λεπτά.
«Η FIFA καταδικάζει έντονα τα επεισόδια 
στο Αγγλία - Ουγγαρία και στο Αλβανία 
- Πολωνία και θα ήθελε να δηλώσει ότι 
η θέση της παραμένει σταθερή και απο-
φασιστική στην απόρριψη κάθε μορφής 
βίας καθώς και κάθε μορφής διάκρισης ή 
κατάχρησης. Η FIFA έχει μια πολύ σαφή 
στάση μηδενικής ανοχής απέναντι σε μια 
τέτοια αποτρόπαια συμπεριφορά στο 
ποδόσφαιρο», ανέφερε χαρακτηριστικά η 
Παγκόσμια Ομοσπονδία.
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Τα ηνία της νεοσύστατης εταιρείας (ιδρύθηκε το Μάη του 2018) θα 
περάσουν από τον Σταύρο Παπασταύρου στον Τζον Χριστοδού-
λου. Ο Κύπριος επιχειρηματίας είναι 56 ετών και δραστηριοποιεί-
ται με μεγάλη επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο, συγκεκριμένα στον 
τομέα των ακινήτων. Έχει 2.000 οικιστικές και εμπορικές μονάδες 
στο κεντρικό Λονδίνο, με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες 

να εκτείνονται μέχρι τη Νέα Υόρκη και τη Βραζιλία. Είναι ένας από τους πιο 
επιτυχημένους επιχειρηματίες της Ευρώπης στον τομέα του real estate και 
τρίτος πιο πλούσιος Κύπριος στον κόσμο με περιουσία 2,1 δισεκατομμύρια 
ευρώ (2, 8 δισεκατομμύρια. δολάρια). Σύμφωνα με την Sunday Times Rich 
ο 55χρονος επιχειρηματίας βρίσκεται στην 82η θέση με τους πιο πλούσιους 
ανθρώπους στη Βρετανία.
Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος, ο Τζον Χριστοδούλου είναι πλουσιότε-
ρος από τον μεγιστάνα μεγαλομέτοχο του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη και τέσσερις 
φορές πιο πλούσιος από τον εφοπλιστή πρόεδρο του Ολυμπιακό Πειραιώς, 
Βαγγέλη Μαρινάκη, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάσει η λίστα του 
Forbes για το 2020.
Ιβάν Σαββίδης
Στη λίστα του Forbes για τους ανθρώπους με την μεγαλύτερη περιουσία στον 
κόσμο, βρέθηκε και για το 2020 ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης. 
Συγκεκριμένα, το όνομα του τοποθετείται στην 1.833η θέση με τους πλουσι-
ότερους ανθρώπους για το 2020. Η καθαρή αξία της περιουσίας του ανέρχε-
ται σε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η έδρα του Ελληνορώσου επιχειρηματία και ο κύριος τομέας δράσης του 
σήμερα είναι η Θεσσαλονίκη, στην οποία οι επενδύσεις του επεκτείνονται 
πέρα από τον αθλητικό τομέα, σε εμπορικούς, ξενοδοχειακούς και τηλε-
οπτικούς τομείς. Όσον αφορά τον ξενοδοχειακό τομέα, βρίσκονται στην 
κατοχή του τα ξενοδοχεία Μακεδονία Παλλάς, Ξενία και Πόρτο Καρράς. 
Επίσης είναι κυρίαρχος μέτοχος του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης, και 
της εταιρίας εμφιάλωσης και εμπορίας εμφιαλωμένου νερού Σουρωτή Α.Ε. 
Ακόμα, έχει υπό την κατοχή του την εταιρία Dimera, στην οποία ανήκουν οι 
εφημερίδες Έθνος και Ημερησία, όπως και ο τηλεοπτικός σταθμός Open TV.
Ωστόσο, οι επιχειρήσεις του επεκτείνονται και στην Ρωσία. Καθοριστικό 
ρόλο στην αύξηση της περιουσίας του, έπαιξε η πώληση της εταιρίας 
Donskoy Tabak στην Ρωσία, στην οποία ήταν γενικός διευθυντής από το 
1993 μέχρι το 2004. Η εταιρία αυτή, πουλήθηκε έναντι 1,6 δισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων στην Ιαπωνική εταιρία Japan Tobacco, κάτι που αύξησε 
ραγδαία την καθαρή αξία της περιουσίας του.
Βαγγέλης Μαρινάκης
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, είναι ένας από τους γνωστούς Έλληνες εφοπλιστές, 
λόγω και της ενασχόλησης του με τον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς είναι 
ιδιοκτήτης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του συλλόγου του Ολυ-
μπιακού, από το 2010. Σύμφωνα με την λίστα του Forbes, η καθαρή αξία της 
περιουσίας του φτάνει σήμερα τα 580 εκατομμύρια ευρώ.
Ο κύριος τομέας της δραστηριοποίησης του είναι ο χώρος της ναυτιλίας. 
Είναι ιδρυτής και πρόεδρος, της ναυτιλιακής εταιρίας Capital Maritime & 
Trading Crop, η οποία διαθέτει σήμερα στον στόλο της 78 πλοία, συμπερι-
λαμβανομένων δεξαμενόπλοιων, όπως επίσης πλοίων μεταφοράς εμπορευ-
ματοκιβωτίων και ξηρού φόρτου.
Εκτός αυτού, από το 2017 είναι ιδιοκτήτης της αγγλικής ποδοσφαιρικής 
ομάδας Νότιγχαμ Φόρεστ. Σύμφωνα με πηγές από την Αγγλία, ο Βαγγέλης 
Μαρινάκης είναι ο 14ος πλουσιότερος ιδιοκτήτης αγγλικής ποδοσφαιρικής 
ομάδας από όλες τις κατηγορίες, πλην Πρέμιερ Λιγκ. Επίσης, δραστηριοποι-
είται στον χώρο των Μέσων Μαζική Ενημέρωσης, αφού είναι ιδιοκτήτης της 
Alter Ego Media. Τέλος, είναι ενεργός και στον χώρο της πολιτικής, έχοντας 
εκλεγεί 2 συνεχόμενες φορές δημοτικός σύμβουλος Πειραιά.

Ούτε τώρα! 

Η Κύπρος κρατούσε τη νίκη στο τσεπάκι της και ήταν 
έτοιμη να βάλει τέλος στον κατήφορο των τελευταίων 
6,5 μηνών αλλά στην τελευταία φάση του αγώνα τα 
θαλάσσωσε! Η Μάλτα με τέρμα του Ντεκαμπριέλε στο 
όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε σε 2-2 
στην «Αρένα», σε παιχνίδι για την 8η αγωνιστική της 
προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Φώτης Παπουλής (7’) και Πιέρος Σωτηρίου (80’) πέτυ-
χαν τα τέρματα για την Κύπρο που ισοφαρίστηκε 
αρχικά σε 1-1 με γκολ του Μουσκάτ (53’). Ο εφιάλτης 
για την Κύπρο συνεχίζεται, αφού αγνοεί τη νίκη από 
τις 30 Mαρτίου και την εντός έδρας νίκη επί της 
Σλοβενίας. Το τέλος της αφλογιστίας στο 
σκοράρισμα μετά από 195 ημέρες δεν 
ήταν αρκετό για να οδηγήσει το 
συγκρότημα του Νίκου Κωστέ-
νογλου στην επιτυχία. Ο Ελλα-
δίτης και οι διεθνείς μπαίνουν 
ξανά, όπως είναι λογικό, στη 
στόχαστρο της κριτικής καθώς 
είναι φανερό ότι η Κύπρος 
διανύει πολύ κακό «φεγγάρι» 
και οι δυνατότητες τόσο του 
προπονητή όσο και των παικτών 
αμφισβητούνται.
Οι υποχρεώσεις της Κύπρου στον 8ο 
όμιλο ολοκληρώνονται το Νοέμβριο με τις 
εκτός έδρας αναμετρήσεις κόντρα σε Ρωσία (11/11) και 
Σλοβενία (14/11). Στα αξιοσημείωτα το ντεμπούτο του 
Μάριου Δημητρίου με την εθνική Ανδρών.
Το τέλος του αγώνα βρήκε την Κύπρο και πάλι καθηλω-
μένη στο βυθό του ογδόου ομίλου με πέντε βαθμούς, 
όσους και η Μάλτα, η οποία όμως κέρδισε με 3-0 στο 
παιχνίδι του πρώτου γύρου.
Με διάθεση να βάλει πίεση στον αντίπαλο άρχισε τον 
αγώνα η εθνική Κύπρου και το εγχείρημα ήταν επιτυ-
χές. Νωρίς – νωρίς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρό-
τημα βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Φώτη 
Παπουλή να βάζει σε θέση οδηγού την ομάδα του 
Νίκου Κωστένογλου στο 7’ της αναμέτρησης.
Ο Φώτης Παπουλής έβαλε τέλος στην αφλογιστία 195 
ημερών, έξι παιχνιδιών και 585 αγωνιστικών λεπτών 
για την εθνική Κύπρου. Η πίεση από ψηλά που άσκη-
σαν οι παίκτες της εθνικής έφερε καρπούς με τον 
Χάμπο Κυριάκου να κλέβει την μπάλα, έδωσε πάσα 
στον Παπουλή, ο οποίος σταμάτησε την μπάλα και αμέ-
σως με φαλτσαριστό σουτ την έστειλε στα δίχτυα.
Η Κύπρος είχε την υπεροχή μέχρι και το τέλος του πρώ-
του σαρανταπεντάλεπτο, αλλά είτε λόγω φλυαρίας είτε 
λόγο αδυναμίας δεν κατάφερε να «σκοτώσει» το παι-

χνίδι με δεύτερο τέρμα. Διαφορετική εικόνα είχε το 
δεύτερο ημίχρονο. Οι Μαλτέζοι κέρδισαν μέτρα στον 
αγωνιστικό χώρο και κυρίως με στατικές φάσεις (κόρ-
νερ και μακρινά φάουλ) έδειχναν τα δόντια τους. Στο 
53’ οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν σε 1-1 με κεφαλιά 
του Μουσκάτ, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Πισάνι.
Παρά το χαστούκι της ισοφάρισης η Κύπρος δεν έδει-
χνε να συνέρχεται. Αντίθετα, η Μάλτα ήταν αυτή που 
είχε δοκάρι στο 72’. Στη συνέχεια το ματς έγινε ροντέο, 
με τον Κωστένογλου να αλλάζει τον σχηματισμό σε 
τετράδα στην άμυνα και τριάδα στην επίθεση στο 79’ 
και ένα λεπτό αργότερα η Κύπρος να πετυχαίνει δεύ-
τερο τέρμα. Ο Κάστανος κουβάλησε την μπάλα, έδωσε 

πάσα στον Κακουλλή, ο οποίος έκανε το σουτ 
ο Μπονέλο απέκρουσε προ της γραμ-

μής τέρματος και στη συνέχεια της 
φάσης ο Πίττας έκανε πάσα στον 

Σωτηρίου που έσπρωξε την 
μπάλα στα δίχτυα.
Και εκεί που όλα έδειχναν 
ότι το ματς έφθανε στο 
τέλος ένα απερίσκεπτο 
φάουλ του Νικόλα Ιωάν-
νου έβαλε τους Μαλτέζους 

στην περιοχή του Μιχαήλ 
και στην τελευταία φάση του 

αγώνα, στο 90+8’ μαύρα σύν-
νεφα σκέπασαν την «Αρένα» με το 

γκολ του Ντεγκαμπριέλε. Ο Τέουμα εκτέ-
λεσε φάουλ, οι διεθνείς μάρκαραν με τα μάτια και ο 
Ντεκαμπριέλε άγγιξε ελαφρώς την μπάλα στέλνοντάς 
την στα δίχτυα.
Κωστένογλου: «Αδικήσαμε τους εαυτούς μας – Το 
ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα δίκαιο»
Άδικη χαρακτήρισε ο Νίκος Κωστένογλου την ισο-
φάριση της Κύπρου από τη Μάλτα σε 2-2 στο 90+8’ 
της αναμέτρησης στην «Αρένα». Ο ομοσπονδιακός 
προπονητής παραδέχθηκε ότι αδίκησαν τους εαυτούς 
τους και σημείωσε πως εάν δεν είσαι συγκεντρωμένος 
μέχρι το τέλος μπορεί να στοιχίσει.
Αναλυτικά οι δηλώσεις
«Ελέγχαμε το παιχνίδι. Αδικήσαμε τους εαυτούς μας. 
Έχουμε κι άλλα παιχνίδια και πρέπει να τα παλέψουμε 
με αξιοπρέπεια. Είχαν και άγχος τα παιδιά γιατί θέλαμε 
τη νίκη. Δεν έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να 
δεχθούμε το φάουλ και να έρθει το γκολ. 
Επιβάλλεται να συνεχίσουμε. Εφτά παιχνίδια δεν 
δεχθήκαμε γκολ από στατική φάση και δεχθήκαμε 
σήμερα και από την Κροατία. Δεν επιτρέπεται να 
δεχθούμε αυτό το γκολ. Το ποδόσφαιρο δεν είναι 
πάντα δίκαιο, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος ως το 
τέλος μπορεί να στοιχίσει».

Κύπρος – Μάλτα 2-2: Έπεσε «μαύρο» 
στην «Αρένα» κι ο εφιάλτης συνεχίζεται

Τζον Χριστοδούλου: Τέσσερις 
φορές πλουσιότερος του 
Μαρινάκη!
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Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 79-78: 
Λύγισε στην παράταση

Ο Ολυμπιακός έκανε κατάθεση ψυχής στη Βαρκελώνη, πήγε στην παράταση και πέρασε και 
μπροστά (78-77), όμως ο Πιερ Οριόλα έβαλε τις κρίσιμες βολές κι ο Κώστας Σλούκας αστόχησε 
στην τελευταία προσπάθεια, σε φλότερ από τα τρία μέτρα.

Οι θρίαμβοι απέναντι στη Μπασκόνια και τη Ρεάλ 
Μαδρίτης ενθουσίασαν τον Ολυμπιακό, που πήγε γεμά-
τος αυτοπεποίθηση στη Βαρκελώνη, έκανε ένα εξαι-
ρετικό πρώτο μέρος, είχε σπουδαία αντίδραση στην 
τέταρτη περίοδο, όμως στο τέλος λύγισε απέναντι στην 
περσινή φιναλίστ της EuroLeague, Μπαρτσελόνα (79-
78) με τον Πιερ Οριόλα να βάζει τις κρίσιμες βολές στα 
6.8» και τον Κώστα Σλούκα να βρίσκει σίδερο σε προ-
σπάθεια από τα τρία μέτρα.

Ο mvp
Το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη το μοιράζο-
νται ο Νικ Καλάθης που γέμισε εκπληκτικά τη στα-
τιστική του (9 πόντοι, 13 ριμπάουντ που συνιστούν 
ρεκόρ καριέρας, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 30:25) 
και ο Νίκολα Μίροτιτς (22 πόντοι, 5/11 δίποντα, 1/4 
τρίποντα, 9/10 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ) που 
στις καλές στιγμές του, ήταν πραγματικά 
ασταμάτητος, ανίκητος, κυριαρχικός.
Ο αδύναμος κρίκος
Αρκετοί υστέρησαν από τον Ολυμπι-
ακό, για την ακρίβεια αρκετοί παρα-
κολούθησαν το μεγαλύτερο μέρος 
του δεύτερου εικοσαλέπτου από τον 
πάγκο επειδή ο Μπαρτζώκας στη-
ρίχθηκε στους Λαρεντζάκη - ΜακΚί-
σικ. Ο Παπανικολάου έκλεισε τον αγώνα 
άποντος, ο Μάρτιν δεν υποστήριξε την επί-
θεση, ο Γουόκαπ δεν απείλησε, ενώ ο Τάιλερ 
Ντόρσεϊ είχε 2/7 σουτ.

Ο αγώνας
Με την κλασική του πεντάδα άνοιξε το ματς ο Μπαρ-
τζώκας (Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, 
Φαλ), που είχε τους γηπεδούχους να έχουν τέσσερα 
επιθετικά ριμπάουντ στο πρώτο τρίλεπτο, αλλά τη 
δική του ομάδα να προηγείται. Ο Φαλ έκανε θραύση 
σε άμυνα κι επίθεση, σε σκοράρισμα και σε δημι-
ουργία, ο Ντόρσεϊ έβαλε τετράποντο για το 6-10 στο 
έκτο λεπτό και ο Γιασικεβίτσιους έβλεπε τους παίκτες 
του να μη μπορούν να βγάλουν έστω υποτυπώδεις 
συνεργασίες. Την ίδια ώρα οι Πειραιώτες κυκλοφο-
ρούσαν άψογα την μπάλα, έψαχναν την έξτρα πάσα 
και έκλειναν την περίοδο με αέρα επτά πόντων (10-
17).
Με τους Σλούκα, Λαρεντζάκη, ΜακΚίσικ, Πρίντεζη 
και Μάρτιν ή Ζαν-Σαρλ ο Ολυμπιακός δεν λειτούρ-
γησε καλά στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Η 
Μπαρτσελόνα μείωσε στο καλάθι (18-20 στο 14’) με 

τον Ντέιβις, χωρίς πάντως να ενθουσιάζει, για να απα-
ντήσουν οι Πειραιώτες με γκολ-φάουλ του Ζαν-Σαρλ 
και με νέο δικό του απίθανο τελείωμα για το 19-25. Η 
άμυνα των ερυθρόλευκων ήταν εκπληκτική, ακόμη 
και όταν «πληγωνόταν», οι γηπεδούχοι έκλεισαν το 
πρώτο μέρος με 0/12 τρίποντα και το 27-32 μάλλον 
τους κολάκευε, αν και ο Ολυμπιακός είχε οκτώ λάθη 
για μόλις πέντε ασίστ, ίσως και επίδοση ελαφρώς 
παραπλανητική καθώς η μπάλα γύριζε με καλή ταχύ-
τητα.
Η Μπαρτσελόνα μπήκε στο β’ μέρος με 2/2 τρίποντα 
και με επί μέρους σκορ 14-2 για να περάσει μπροστά 
με επτά (41-34) και να αναγκάσει τον Μπαρτζώκα να 
καλέσει timeout. Ο Μίροτιτς έβαλε δύσκολα καλά-
θια, όμως ένα γκολ-φάουλ του Σλούκα και άλλο ένα 
του Φαλ μείωσαν στους δύο (49-47), πριν γίνουν δύο 

λάθη. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε σωστή χρήση 
των δικών του φάουλ, δέχθηκε ένα τρί-

ποντο από τον Χίγκινς κι άλλο ένα από 
τον Λαπροβίτολα, έπεσε στο -8 (55-
47) στο τέλος της τρίτης περιόδου και 
μπήκε σε μια άβολη κατάσταση την 
οποία θα μπορούσε να αποφύγει 
αν ήταν περισσότερο συγκεντρω-
μένος.

Ένα μεγάλο σουτ του Οριόλα από την 
κορυφή (58-49 στο 33’) έδωσε ξεκά-

θαρο προβάδισμα νίκης στους Καταλα-
νούς, όμως ένα πάρα πολύ δύσκολο τρίποντο 

με ταμπλό του Λαρεντζάκη και μια καλή συνεργασία 
των Σλούκα - Βεζένκοβ οδήγησαν στο 58-54 και σε 
timeout του Γιασικεβίτσιους. Ο Λαρεντζάκης έβαλε 
και νέο σουτ για το 61-61, ο Σλούκας ισοφάρισε και 
στο 65-65, πριν ο ΜακΚίσικ βγάλει ακόμη μία ασίστ 
για το 65-67 του Βεζένκοβ στον αιφνιδιασμό. Ο Κού-
ριτς έβαλε τις βολές, ο Σλούκας αστόχησε από μέση 
απόσταση, ο Χίγκινς έκανε το ίδιο υπό την πίεση του 
Λαρεντζάκη και ο αγώνας οδηγήθηκε στην παρά-
ταση.
Εκεί ο Καλάθης με βολές και ο Μίροτιτς με δύσκολο 
σουτ έγραψαν το 73-70 στο 42’, την ώρα που ο Σλού-
κας πίεζε τον εαυτό του, αλλά δεν έβρισκε χώρους 
και σκορ. 
Οι δύο ομάδες πήγαιναν συνεχώς στη γραμμή για 
βολές, ο Ντόρσεϊ έβαλε μπροστά (78-77) τους Πει-
ραιώτες, ο Οριόλα πήγε στα 7.6» για να εκτελέσει και 
είχε 2/2 για το 79-78, με τον Σλούκα να παίρνει την 
τελευταία φάση και να αστοχεί σε φλότερ από τα τρία 
μέτρα.

Μπασκόνια - ΠAO 81-
79: Τα χαμένα αμυντικά 
ριμπάουντ τού στέρησαν 
το διπλό

O MVP
Ο Τζέισον Γκρέιντερ γύρισε στην 
Μπασκόνια για να αποτελέσει τη 
δικλείδα ασφαλείας στο «1» για τον 
Γουέιντ Μπάλντουιν. Τη δεδομένη 
χρονική στιγμή όμως, είναι μπρο-
στά από αυτόν στο rotation και 
θυμίζει τον παλιό πολύ καλό εαυτό 
του, πριν «σκάσουν» οι μαζεμένοι 
σοβαροί τραυματισμοί. Ο πολύ-
πειρος πόιντ γκαρντ είχε σπουδαία 
επιρροή τόσο στο αμυντικό όσο 
και στο επιθετικό παιχνίδι της ομά-
δας του, βάζοντας μάλιστα τις κρί-
σιμες βολές στο φινάλε. Βρέθηκε 
στο παρκέ για 25’34’’ και είχε 12 
πόντους (με 2/3 δίποντα, 2/5 τρίπο-
ντα και 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 9 
ασίστ και 1 κλέψιμο.
Ο αδύναμος κρίκος
Ο Νεμάνια Νέντοβιτς δεν είναι 
ακόμη στον βαθμό ετοιμότητας που 
θέλει, κάτι που φάνηκε στον τρόπο 
με τον οποίο αγωνίστηκε στη Βιτό-
ρια. Δεν είχε τα πόδια για να αντέξει 
την πίεση της ισπανικής άμυνας, τα 
σουτ που πήρε ήταν ως επί το πλεί-
στον «τραβηγμένα από τα μαλλιά» 
και μοιραία έμεινε χαμηλά. Τελεί-
ωσε τον αγώνα με 5 πόντους (με 2/6 
σουτ), δίνοντας επίσης 1 ασίστ και 
κάνοντας 1 λάθος στα 10’50’’ που 
βρέθηκε στο παρκέ.
Ο αγώνας
Το γεγονός πως ο Δημήτρης Πρί-
φτης πήρε τάιμ άουτ στα 8’23’’ για το 
πρώτο δεκάλεπτο αρκεί για να κατα-
λάβει κάποιος πώς ξεκίνησε το παι-
χνίδι για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ. 
Οι γηπεδούχοι βρήκαν πόντους από 
την περιφέρεια, εκμεταλλεύτηκαν 
στο έπακρο το επιθετικό ριμπάουντ 
και χάρη σε πόντους από δεύτερες 
επιθέσεις έφτασαν στο +5 (15-10 στο 
8’), πριν έρθουν οι επτά μαζεμένοι 
πόντοι του Κέντρικ Πέρι για να κλεί-
σει το πρώτο δεκάλεπτο με το τρι-
φύλλι σε θέση οδηγού (15-17).
Στη δεύτερη περίοδο, η κατά-
σταση ήταν αρκετά πιο ισορροπη-
μένη, με το προβάδισμα να αλλάζει 
χέρια ξανά και ξανά. Αυτή τη φορά 
βέβαια, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 

είχε τον έλεγχο στο αμυντικό ριμπά-
ουντ, την ίδια ώρα όμως η Μπασκό-
νια σκόραρε με συνέπεια από τα 
6μ75 (7/15 τρίποντα στο ημίχρονο). 
Το πρώτο μέρος βρήκε την ισπα-
νική ομάδα στο +5 (40-35) χάρη σε 
δύο διαδοχικά τρίποντα, τα οποία 
βέβαια θα μπορούσαν να είχαν 
αποφευχθεί αν οι παίκτες του Δημή-
τρη Πρίφτη χρησιμοποιούσαν το 
τετάρτο ομαδικό φάουλ που είχαν 
να δώσουν.
Στο τρίτο δεκάλεπτο, είδαμε ό,τι και 
στο πρώτο. Δηλαδή τους γηπεδού-
χους να ξεκινάνε με το πόδι στο γκάζι 
και να υποχρεώνουν τον Δημήτρη 
Πρίφτη να πάρει πάλι τάιμ άουτ πριν 
καν συμπληρωθούν δύο λεπτά δρά-
σης. Αν δεν υπήρχε μάλιστα ο επιθε-
τικός οίστρος του Ιωάννη Παπαπέ-
τρου, η κατάσταση θα μπορούσε να 
είχε ξεφύγει περισσότερο από το -11 
(49-38 στο 22’). Σταδιακά πάντως, 
οι πράσινοι πήραν... θάρρος και με 
όπλο το χαμηλό σχήμα στη front line 
(Οκάρο Γουάιτ στο «4» και Τζέρεμι 
Έβανς στο «5») έκαναν την αντεπί-
θεσή τους. Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 
πήρε μάλιστα το προβάδισμα (57-
59 στο 29’), δείχνοντας ικανός για το 
διπλό στη Fernando Buesa Arena.
Από εκεί και πέρα, όλα κρίνονταν 
στις λεπτομέρειες. 
Οι πράσινοι ήταν βελτιωμένοι στην 
άμυνα στο έδαφος, αλλά την ίδια 
ώρα αδυνατούσαν να πάρουν το 
αμυντικό ριμπάουντ. Αυτό ήταν 
κιόλας το στοιχείο που πλήρω-
σαν ακριβά στην τελική ευθεία του 
αγώνα. Παρότι έμειναν κοντά στο 
σκορ και βρήκαν δύο μεγάλα σουτ 
τριών πόντων από τον Ντάριλ Μέι-
κον, τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ 
επέτρεψαν στην Μπασκόνια να βρει 
εύκολους πόντους.
Οι παίκτες του Ντούσκο Ιβάνοβιτς 
ήταν ψύχραιμοι από την γραμμή των 
βολών (σ.σ.: ο Τζέισον Γκρέιντζερ 
είχε 2/2 βολές στα 23.6’’), ο Ιωάννης 
Παπαπέτρου σημάδεψε το σίδερο 
στην εκπνοή και κάπως έτσι η Μπα-
σκόνια πήρε την πρώτη νίκη για 
φέτος στην EuroLeague.
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