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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Ζω για αυτούς που 
με χρειάζονται.
Είμαι φίλος με 
αυτούς που 

εμπιστεύομαι.
Περνώ τον χρόνο 

μου με αυτούς 
που με κάνουν να 

χαίρομαι.
Και είμαι ευγνώμων 
για αυτούς που μου 

στέκονται...

ΟΤΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΛΕΥΕΙ ΜΕ 
ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Εύχομαι άλλη μια εβδομάδα να 

σας βρίσκω καλά στην υγεία σας 

και κοντά με τα αγαπημένα σας 

πρόσωπα.

Ζούμε πλέον, καλοί μου αναγνώστες, σε καινούριες 

εποχές με καινούριες συνήθειες που πραγματικά 

θέλουν προσοχή για να μην βλάψουν την 

καθημερινότητα μας, αλλά και τα αγαπημένα μας 

πρόσωπα. Ο κάθε άνθρωπος που συναντάμε στην 

ζωή μας κουβαλάει τον δικό του σταυρό, παλεύει με 

κατάθλιψη… κόμπλεξ… ανασφάλειες, θέματα υγείας 

κλπ και θέματα με τον εαυτό του.

Παλεύει να ξεπεράσει ένα χωρισμό, έναν θάνατο, 

ένα παρελθόν… παλεύει να κερδίσει ένα μέλλον. 

Να είστε ευγενικοί με τους άλλους, να μην κρίνετε 

ότι εσείς είστε καλύτεροι από αυτούς. Κι αν δεν το 

καταλαβαίνετε μερικοί, η ζωή θα σας δώσει να το 

καταλάβετε αργά ή γρήγορα.

Να είστε όμορφοι άνθρωποι. Την σκέτη ομορφιά δεν 

την αγάπησε ποτέ κανείς. Δεν ξέρω γιατί φιλοσοφώ 

σήμερα, αλλά λόγω χαρακτήρα και δουλειάς 

ακούω και βλέπω και πρέπει να χειρίζομαι πολλές 

καταστάσεις που συμβαίνουν σε φίλους μου, πελάτες 

και συνανθρώπους μου και να συμπαραστέκομαι όσο 

το επιτρέπουν οι δυνάμεις μου χωρίς να περιμένω 

κάποιο μεγάλο «ευχαριστώ» γιατί στην βοήθεια δεν 

υπάρχει συναλλαγή.

Στο σημερινό μου γράμμα έχω να γράψω δυο λόγια 

για έναν φίλο που έφυγε τόσο άδοξα από τη ζωή 

μέσα σε 2-3 λεπτά σε σοβαρό αυτοκινητιστικό 

δυστύχημα, που έγινε μάλιστα μπροστά στο γραφείο 

της εφημερίδος μας και που σίγουρα οι περισσότεροι 

το παρακολουθήσατε μιας και όλα τα καναδικά μέσα 

ενημέρωσης έδωσαν μεγάλη κάλυψη κι εικόνα.

Την Τρίτη το βράδυ ο γνωστός σε όλους σχεδόν 

στην περιοχή μας και φίλος Γιώργος διασχίζοντας 

την O’Connor κοντά στην γωνία Pape τις 9:30 το 

βράδυ χτυπήθηκε από δύο αυτοκίνητα κι άφησε 

την τελευταία του πνοή ακαριαία στην άσφαλτο. 

Ο Γιώργος, ελαιοχρωματιστής στο επάγγελμα, 

χαρακτηριστικός άνθρωπος με το χαμόγελο έπινε 

κάθε ημέρα το καφεδάκι του στο Serano Café, είχε 

πάντα το πρώτο τραπεζάκι στη γωνία για να μιλάει 

και να λέει καλημέρα στους συμπατριώτες μας.

Σήμερα το πρωί-πρώι της Πέμπτης που έφευγα για 

το γραφείο είδα επάνω στο τραπεζάκι που έπινε 

το καφεδάκι του έναν καφέ κι ένα τριαντάφυλλο. 

Αμέσως δάκρυσα. Κι επανέρχομαι στο ότι η ζωή κάθε 

ημέρα παίζει άσχημα παιχνίδια. Σε άλλες στήλες 

της εφημερίδας θα διαβάσετε για το δυστύχημα 

λεπτομερώς. 

Γιώργο καλό παράδεισο, συλλυπητήρια στην 

οικογένεια σου κι όσοι πηγαίνουν για το καφεδάκι του 

στο Serano θα βλέπουν εκεί το πρώτο τραπεζάκι που 

διάβαζες την εφημερίδα σου και θα σε θυμούνται με 

αγάπη.

Αδέλφια, για σήμερα είμαι πολύ φορτωμένος 

συναισθηματικά. Σας χαιρετώ, να προσέχετε και να 

υπολογίζετε την κάθε σας κίνηση και να έχετε υγεία 

με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πάντα με αγάπη και 

σεβασμό σε όλους.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Γιώργος Παπανδρέου: Θα είμαι υποψήφιος - Χρειαζόμαστε Νέα 
Αλλαγή 

Τ
ην υποψήφιότητά του ανακοίνωσε επίσημα ο Γιώργος Πα-
πανδρέου μιλώντας για την ανάγκη Νέας Αλλαγής. Απηύ-
θυνε προσκλητήριο ώστε το  ΚΙΝΑΛ να ξαναγίνει πρω-
ταγωνιστής των εξελίξεων και ταυτόχρονα καταλύτης για 

την διαμόρφωση μιας προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης. 
Η δήλωσή του έχει ως εξής: 
«Χρειαζόμαστε μια Νέα Αλλαγή.  Για τους πολίτες και τη χώρα.  
Για αυτό η Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη χρειάζεται να 
ξαναγίνει μεγάλη. 
Να συμπορευτεί με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις στην 
Ευρώπη και τον κόσμο, που επανέρχονται δυναμικά.
Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για την ηγεσία του Κινήμα-
τος. 
Θα συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις για να ξαναγίνει η παρά-
ταξη μας μεγάλη και ισχυρή. Πρωταγωνιστής και πάλι των εξελί-
ξεων. 
Καταλύτης για την διαμόρφωση μιας προοδευτικής πρότασης 
διακυβέρνησης. Παράταξη ικανή να απαντήσει αποτελεσματικά 
στη συντήρηση. 
Καλώ όλους τους δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες, να 
μετατρέψουμε αυτήν τη διαδικασία σε γιορτή Δημοκρατίας και 
συμμετοχής. 
Για την απόφασή μου αυτή έχω ενημερώσει την Πρόεδρο μας, 
Φώφη Γεννηματά και την αρμόδια επιτροπή».
Ο κ.Παπανδρέου αμέσως μετά την επιστροφή του από την Κων-
σταντινούπολη μαζί με στενούς του συνεργάτες βρέθηκε στο 
Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου όπου για αρκετή ώρα συσκέπτο-
νταν και μελετούσαν τις τελικές αποφάσεις για την ανακοίνωση 
του.  
Νωρίτερα είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Πρόεδρο του 
κόμματος Φώφη Γεννηματά, η οποία νοσηλεύεται εδώ και αρκε-
τές ημέρες στον Ευαγγελισμό. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλ-
λον της του ευχήθηκε «καλή επιτυχία». 
Για αρκετή ώρα, έως ότου δημοσιοποιηθεί η δήλωση του Γιώρ-
γου Παπανδρέου, δεν επιτρεπόταν η είσοδος στους δημοσιο-
γράφους. Αρκετή ώρα μετά, αφού ολοκληρώθηκε η μαγνητο-
σκόπηση της δήλωσης, επετράπη η είσοδος μόνο στους φωτο-
γράφους.
Μέσα στο ΙΑΠ βρίσκονταν παλιοί συνεργάτες του και υπουργοί 
της κυβέρνησης Παπανδρέου, όπως ο Γιώργος Πεταλωτής, Φίλιπ-
πος Σαχινίδης, Δημήτρης Ρέππας και ο Μιχάλης Καρχιμάκης. 
Λίγο μετά ο Γιώργος Παπανδρέου έφυγε με κατεύθυνση το σπίτι 
του χωρίς να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Οι πρώτες αντιδράσεις, οι συμμαχίες και οι εκτι-
μήσεις
Ο πρώην πρωθυπουργός «εισβάλλει» στο προεκλογικό σκη-

νικό του ΚΙΝΑΛ, αλλάζει τα δεδομένα και αναγκάζει τους άλλους 
υποψήφιους να αναπροσαρμόσουν την τακτική που θα ακολου-
θήσουν για το διάστημα των 45 ημερών που απομένει μέχρι τις 
κάλπες του πρώτου γύρου στις 5 του Δεκέμβρη. Η κίνηση υψη-
λού ρίσκου από τον ίδιο- όπως σημειώνουν έμπειρα στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ- έρχεται αναμφίβολα να ανακατέψει τη τράπουλα, 
να αναδιατάξει δυνάμεις και να διαμορφώσει ενδεχομένως νέες 
συμμαχίες με το βλέμμα στην κρίσιμη αναμέτρηση του δεύτε-
ρου γύρου. Προβλέψεις για το «αποτύπωμα» του Παπανδρέου 
στην εσωκομματική μάχη δύσκολα μπορεί να γίνουν- δημοσκό-
ποι σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις σχολίαζαν μετά τις χθεσινοβραδινές 
ανακοινώσεις από τον πρώην πρωθυπουργό ότι «η υπόθεση 
μοιάζει με πλοήγηση σε αχαρτογράφητα νερά», καθώς ο νυν 
βουλευτής Αχαΐας έχει να μετρηθεί σε γκάλοπ εδώ και αρκετά 
χρόνια.
Εντούτοις η μάχη αποκτά για τους «παίκτες» στο Κίνημα Αλλα-
γής ενδιαφέρον και γεννά εκ νέου ερωτήματα για την εξέλιξη της 
κορυφαίας διαδικασίας σε μια κρίσιμη στιγμή για το τρίτο κόμμα 
της βουλής. Οι εθνικές εκλογές είναι πολύ κοντά και πολύ μακριά 
ταυτόχρονα. Στελέχη του κόμματος σημειώνουν ότι, όπως ο 
Γιώργος Παπανδρέου έτσι και οι άλλοι υποψήφιοι, πρέπει από 
τώρα να πείσουν ότι υπό την ηγεσία τους θα καταφέρουν να ανα-
τρέψουν το καθεστώς των χαμηλών δημοσκοπικών πτήσεων και 

να θέσουν το Κίνημα Αλλαγής σε τροχιά ανοδικής πορείας.
Ο κ. Παπανδρέου προσέρχεται στη μάχη έχοντας εξασφαλίσει, 
όπως όλα δείχνουν, ισχυρές συμμαχίες στο επίπεδο στελεχών, 
το οποίο θα φανεί και από τη λίστα υπογραφών από μέλη της 
Κεντρικής Επιτροπής που το επιτελείο του σκοπεύει να καταθέ-
σει στην αρμόδια Επιτροπή μέχρι σήμερα στις 6 το απόγευμα, 
ώρα που λήγει η προθεσμία. Οι πληροφορίες λένε ότι το επι-
τελείο του έχει συγκεντρώσει διπλάσιο αριθμό από ον απαι-
τούμενο και μάλιστα μέσα σε ελάχιστο χρόνο, δηλαδή: γύρω 
στις 90 υπογραφές από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Παράλ-
ληλα «τρέχει» το εγχείρημα συλλογής υπογραφών από μέλη και 
φίλους του κόμματος μέσω πλατφόρμας που άνοιξε στη σελίδα 
στο facebook του πρώην πρωθυπουργού. Στο πλευρό του βρί-
σκονται από την πρώτη στιγμή πολλά συνδικαλιστικά και αυτο-
διοικητικά στελέχη, πρώην υπουργοί και περίπου 9 βουλευτές, 
άνθρωποι από το γεννηματικό μπλοκ και παπανδρεϊκοί από όλη 
την Ελλάδα. Θεωρητικά ο Γιώργος Παπανδρέου θα κατέβαινε 
στην μάχη με πιο ισχυρό βήμα αν είχε στο πλευρό του εξαρχής 
δυνάμεις που στοιχίζονται πίσω από τις υποψηφιότητες του 
Παύλου Γερουλάνου, του Χάρη Καστανίδη, του Βασίλη Κεγκέ-
ρογλου και ενδεχομένως του Παύλου Χρηστίδη. Ωστόσο στέ-
λεχος που θα συμβάλει αποφασιστικά στην προεκλογική του 
καμπάνια εκτιμά ότι η μη απόσυρση υποψηφιοτήτων μπορεί να 
λειτουργήσει θετικά στον δεύτερο γύρο απομακρύνοντας τον 
κίνδυνο αντιπαπανδρεϊκού μετώπου στον δεύτερο γύρο- όπου 
ο Παπανδρέου εκτιμά ότι θα μονομαχήσει είτε με τον Ανδρέα 
Λοβέρδο, είτε με το Νίκο Ανδρουλάκη. Βέβαια άλλοι σύμμα-
χοί του, λιγότερο αισιόδοξοι, έχουν κατά νου και το σενάριο της 
ήττας, αλλά δίνουν ελάχιστες πιθανότητες στην εκδοχή να απο-
κλειστεί ο πρώην πρωθυπουργός από τον δεύτερο γύρο. Σε 
κάθε περίπτωση οι οπαδοί του διαβλέπουν μια σκληρή μάχη, 
αντικρούουν όμως την πρόβλεψη περί αναβίωσης του άγριου 
πολέμου του 2007 με μονομάχους τον κ. Παπανδρέου και τον 
Ευάγγελο Βενιζέλο.
Από την Κρήτη ο Ανδρέας Λοβέρδος υποδέχτηκε την υποψη-
φιότητα Παπανδρέου επισημαίνοντας ότι: «Δεν θέλω να σχο-
λιάσω, τα έχω πει και σε άλλες ομιλίες μου. Ας κάνει ό,τι θέλει. 
Δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο, εγώ έχω τη δική μου πρόταση, 
την οποία θέτω στους δημοκρατικούς ψηφοφόρους». Ο Νίκος 
Ανδρουλάκης δεν έκανε μέσω συνεργατών του κάποιο σχόλιο, 
εκείνοι όμως παρέπεμπαν σε προηγούμενη δήλωσή του ότι 
είναι καλοδεχούμενες όλες οι υποψηφιότητες. Ο Παύλος Γερου-
λάνος επίσης απέφυγε τα σχόλια- σήμερα θα καταθέσει τις ανα-
γκαίες υπογραφές για την δική του υποψηφιότητα και θα ξεκι-
νήσει περιοδείες. Υπογραφές αναμένεται ότι θα καταθέσει και 
ο Παύλος Χρηστίδης- ο Χάρης Καστανίδης το έχει κάνει από την 
περασμένη Παρασκευή.

Προσκλητήριο «στους 
δημοκρατικούς πολίτες» ώστε η 
παράταξη «να πρωταγωνιστήσει 
στις εξελίξεις και να συμβάλει 
στη διαμόρφωση προοδευτικής 
πρότασης διακυβέρνησης»
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Ε
ξώδικη πρόσκληση απέστειλε ο Νί-
κος Κουρής στη Μαργαρίτα Θεο-
δωράκη, με την οποία την καλεί να 
επισκεφτούν μαζί έναν πραγματο-

γνώμονα-γενετιστή, προκειμένου να γίνει 
τεστ DNA και να διαπιστωθεί εάν είναι α-
δέλφια.
Εάν, δηλαδή, ο Νίκος Κουρής είναι βιολο-
γικό παιδί του Μίκη Θεοδωράκη, όπως ο 
ίδιος υποστηρίζει.
Σε απόσπασμα της εξώδικης πρόσκλησης, 
που μεταδόθηκε στην εκπομπή «T-Live» 
του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, ο Νίκος 
Κουρής καλεί τη Μαργαρίτα Θεοδωράκη: 
«... Προκειμένου να εξακριβωθεί η βιολο-
γική συγγένεια μεταξύ υμών και εμού, σας 
καλώ να προσέλθετε στα διαπιστευμένα 
εργαστήρια δικανικής γενετικής, προκει-
μένου να πραγματοποιηθεί δειγματολη-
ψία βιολογικού υλικού (παρειακό επίχρι-

σμα) από τον πραγματογνώμονα γενετιστή, 
δόκτορα Φιτσιάλο Γεώργιο, ο οποίος περι-
λαμβάνεται στη λίστα των πραγματογνω-
μόνων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Με τον 
τρόπο αυτό, τη διενέργεια δηλαδή του τεστ 
DNA αδελφών, θα αρθεί η οποιαδήποτε 
αμφισβήτηση περί του αν είμαι ή όχι εκ 
πατρός αδελφός σας και κατά συνέπεια θα 
εξακριβωθεί αν είμαι βιολογικό τέκνο του 
Μίκη Θεοδωράκη του Γεωργίου».
Ο ίδιος ο γενετιστής, μιλώντας στην εκπο-
μπή, είπε ότι τα αποτελέσματα ενός τέτοιου 
τεστ βγαίνουν σε περίπου πέντε εργάσιμες 
ημέρες. Το σημαντικό ραντεβού στο εργα-
στήριο δικανικής γενετικής στη Γλυφάδα 
κλείστηκε για τις 25 Οκτωβρίου.
Στο τεστ πρέπει να εξεταστούν 24 ή 41 
γενετικοί δείκτες. 
Στην ίδια εκπομπή έγινε λόγος για... πέντε 
διαθήκες του Μίκη Θεοδωράκη.

Μαργαρίτα Θεοδωράκη - Νίκος Κουρής: 
Στις 25 Οκτωβρίου το τεστ DNA 

Με ανακοίνωσή του το τουρκικό 
ΥΠΕΞ , απειλεί την Κύπρο με 
επέμβαση  σε οποιαδήποτε 
προσπάθεια για γεωτρήσεις 
εντός της ΑΟΖ της, την οποία η 
Άγκυρα θεωρεί ως... δική της 
υφαλοκρηπίδα,  ενώ  ταυτόχρονα 
κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο για 
«προκλητικές ενέργειες»

Τ
εντώνει το σχοινί  η Τουρκία, η ο-
ποία φανερώνει τον εκνευρισμό 
της μετά τη διεύρυνση της αμυντι-
κής συνεργασίας ανάμεσα σε Ελ-

λάδα με Γαλλία και ΗΠΑ κι ενώ η Άγκυρα 
γνωρίζει διπλωματική απομόνωση από 
ΕΕ και ΗΠΑ. Απάντηση «και στο πεδίο» αν 
η Λευκωσία ξεκινήσει νέα γεώτρηση τον 
Νοέμβριο, προαναγγέλλει 
η Άγκυρα.
Με ανακοίνωσή του το 
τουρκικό ΥΠΕΞ, όπως 
μετέδωσε ο Skai,  απειλεί 
την Κύπρο με επέμβαση 
της Τουρκίας σε οποια-
δήποτε ενέργεια για γεω-
τρήσεις αλλά ταυτόχρονα 
κατηγορεί Ελλάδα και 
Κύπρο για προκλητικές 
ενέργειες.
Η ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρ-
κικό ΥΠΕΞ μέσω του Τανζού Μπιλγκίτς, 
εκπροσώπου του υπουργείου, αναφέρει 
τα εξής:
«Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ελληνοκυπρι-
ακή Διοίκηση (σ.σ Κυπριακή Δημοκρατία) 
κάνουν βήματα που αυξάνουν την ένταση 
στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο».
«Οι προσπάθειες αποστολής ερευνητι-
κών πλοίων στην υφαλοκρηπίδα μας στη 
Μεσόγειο συνεχίζονται. Απαντάμε σε 
αυτές τις προκλήσεις τόσο στο πεδίο όσο 
και στο τραπέζι και δεν επιτρέπουμε ποτέ 
την παραβίαση των δικαιωμάτων μας. Η 
ελληνοκυπριακή πλευρά ανακοίνωσε ότι 
θα ξεκινήσει νέα γεώτρηση τον Νοέμβριο. 
Εάν συμβεί αυτό εμείς ως Τουρκία θα 
συνεχίσουμε να δίνουμε τις απαραίτητες 
απαντήσεις σε τέτοιες προκλήσεις προ-
κειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώ-
ματα των Τουρκοκυπρίων», προστίθεται 
στην ανακοίνωση.

Με δύο μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις 
στην «Γαλάζια Πατρίδα» απαντά η Τουρ-
κία στις συμμαχίες που αναπτύσσει το 
τελευταίο διάστημα η Ελλάδα και κορυ-
φώθηκαν με τις πρόσφατες υπογραφές 
των αμυντικών συμφωνιών με Γαλλία και 
ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα 
πρόκειται για την άσκηση ναρκοπολέμου 
«Νουσρέτ 2021» στο Βόρειο Αιγαίο και 
της μεγαλύτερης έκτασης -προετοιμασίας 
θαλάσσιου πολέμου- «Ανατολική Μεσό-
γειος 2021» από την 1/11/2021.
Στην άσκηση ναρκοπολέμου, ανοιχτά των 
Δαρδανελίων λαμβάνουν μέρος δυνά-
μεις από Αζερμπαϊτζάν, Πακιστάν, Κατάρ, 
Λιβύη, Μπαγκλαντές, αλλά και χώρες του 
ΝΑΤΟ όπως Ρουμανία, Ουκρανία Βέλγιο. 
Ενώ στην άσκηση «Αν. Μεσόγειος 2021», 

θα πάρουν μέρος ειδικές 
δυνάμεις του Αζερμπα-
ϊτζάν και του Πακιστάν.
Τα  φιλοκυβε ρνητ ικά 
ΜΜΕ παρουσιάζουν τις 
ασκήσεις ως απάντηση 
της Τουρκίας στο «πεδίο» 
με «τον τουρκικό στρατό 
να εκθέτει για ακόμα μία 
φορά τη δύναμη του στη 
θάλασσα».

Τι προβλέπει το προσχέδιο συ-
μπερασμάτων
Η Ευρώπη δεν θα αποδεχτεί καμία από-
πειρα εργαλειοποίησης των μεταναστών 
για πολιτικούς σκοπούς, αναμένεται ότι 
θα είναι το μήνυμα της Συνόδου Κορυφής 
της ΕΕ, που θα καταδικάσει υβριδικές επι-
θέσεις στα σύνορά της.
Η καταδίκη-μήνυμα αναγράφεται στο 
προσχέδιο συμπερασμάτων, με αφορμή 
και τις εξελίξεις στη Λευκορωσία και την 
προσπάθεια να υπάρξει μετακίνηση μετα-
ναστών προς τα σύνορα της Πολωνίας και 
της Λιθουανίας. Εμμέσως, η αναφορά 
καλύπτει και την  Τουρκία για τα γεγονότα 
του 2020 στον Έβρο. 
Στο προσχέδιο συμπερασμάτων υπάρ-
χει αναφορά στο μεταναστευτικό. Αύριο 
το πρωί θα συζητηθεί η χρηματοδότηση 
Σύρων προσφύγων και κοινοτήτων που 
φιλοξενούνται στην Τουρκία και σε άλλες 
χώρες, όπως η Ιορδανία και ο Λίβανος.

Η Τουρκία απειλεί ανοιχτά 
Ελλάδα και Κύπρο: «Παραβιάζετε 
την υφαλοκρηπίδα μας, θα 
απαντήσουμε στο πεδίο» 
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Τρεις μήνες πριν την έναρξη του πρώτου τουρνουά Grand Slam της νέας χρονιάς, κορυφαίοι τενίστες 
όπως οι Τζόκοβιτς, Μεντβέντεφ, Ζβέρεφ και Τιμ, ενδέχεται να απουσιάσουν από τη διοργάνωση 
εξαιτίας της άρνησής τους να εμβολιαστούν

Δ
ιαστάσεις «εμφυλίου» στο τένις 
παίρνει η απόφαση των Αρχών 
της Αυστραλίας για υποχρεω-
τικό εμβολιασμό όλων των α-

θλητών που θα λάβουν μέρος στο Grand 
Slam που θα φιλοξενηθεί στη χώρα 17-
30 Ιανουαρίου.
Μάλιστα, υπολογίζεται πως πάνω από το 
60% των τενιστών είναι εμβολιασμένοι, 
ωστόσο υπάρχουν ονόματα κορυφαίων 
αθλητών, των οποίων η συμμετοχή τους 
θεωρείται αμφίβολη εξαιτίας της άρνη-
σης της τους να εμβολιαστούν κατά της 
covid-19. Μεταξύ αυτών, οι Νόβακ Τζό-
κοβιτς, Ντανίλ Μεντβέντεφ, Αλεξάντερ 
Ζβέρεφ και Ντόμινικ Τιμ.
Ο Σέρβος Νο1 τενίστας στον κόσμο μάλι-
στα δήλωσε ενόψει του τουρνουά πως 
παραμένει αναποφάσιστος για το αν θα 
εμβολιαστεί.
«Αν έχω καταλάβει σωστά, η αυστρα-
λιανή κυβέρνηση και η Tennis Australia 
θα πάρουν την τελική απόφαση σε δυο 
εβδομάδες. Όπως και αυτή τη χρονιά, 
θα υπάρξουν αρκετοί περιορισμοί. Απ’ 
αυτά που έχω ακούσει από τον ατζέντη 
μου, που είναι σε επαφή με την Tennis 
Australia, προσπαθούν να βελτιώσουν 
τις συνθήκες για όλους τους παίκτες, 
εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. 
Δεδομένων όλων αυτών, ακόμα δε γνω-
ρίζω αν θα παίξω στη Μελβούρνη. Γίνο-
νται επίσης και πολλές εικασίες από τα 
media, κάτι που με ενοχλεί πολύ.
Δεν έχω μιλήσει πολύ για τον εμβολια-
σμό και όλοι έχουν βγάλει συμπερά-
σματα για μένα, για κάτι που είπα πριν 
από ένα χρόνο. Είμαι απογοητευμένος 
με τον διχασμό που έχει δημιουργηθεί 
μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολία-
στων. Είναι φρικτό να κάνουμε διακρίσεις 
επειδή ένα άτομο θέλει να πάρει μια από-
φαση για τον εαυτό του, είτε αυτή η από-
φαση είναι να εμβολιαστεί, είτε να μην 
εμβολιαστεί. Τα media ασκούν πίεση σε 
πολλούς ανθρώπους.
Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολλά πράγ-
ματα που δεν έχουν ξεκαθαριστεί, 
κυκλοφορούν πολλές πληροφορίες που 
δεν είναι έγκυρες, μετά αποδεικνύονται 
έγκυρες και πιο μετά πάλι είναι αμφί-

βολες. Τα πάντα αλλάζουν. Έχω τη δική 
μου στάση. Δεν θα αποκαλύψω αν είμαι 
εμβολιασμένος ή όχι. Είναι προσωπικό 
ζήτημα και θεωρώ πως δεν είναι πρέπον 
να το ρωτάς σε κάποιον. Ό,τι και αν πω, 
χωρίς να γνωρίζουν πως το σκέφτομαι, 
θα το χρησιμοποιήσουν εναντίον μου».
Επιπλέον και η παρουσία του Στέφανου 
Τσιτσιπά στη διοργάνωση δεν θεωρείται 
δεδομένη, καθώς ο Έλληνας τενίστας είχε 
δηλώσει αρχικά πως δεν έχει εμβολια-
στεί εκφράζοντας αντιρρήσεις, ωστόσο 
λίγες μέρες μετά ανέφερε πως θα εμβολι-
αστεί εντός του 2021, προκειμένου να μη 
στερηθεί κάποιες δραστηριότητες που 
απαγορεύονται για μη εμβολιασμένους.
Eιδικότερα, σε συνέντευξή του στον στον 
τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, τόνισε ότι ποτέ 
δεν προώθησε τον εμβολιασμό, αλλά 

δεν μάχεται και κατά του εμβολιασμού. 
Σημείωσε επίσης, ότι υποστηρίζει όποιον 
θέλει να εμβολιαστεί.
Θέση υπέρ του εμβολίου κατά του κορω-
νοϊού πήρε ο Ράφα Ναδάλ. Ο θρυλικός 
Ισπανός τενίστας με τους 20 Grand Slam 
τίτλους σημείωσε:
«Όλοι θέλουμε να προχωρήσουμε και 
το λογικό είναι να εμβολιαστείς. Είναι ο 
μοναδικός τρόπος να βγούμε από αυτόν 
τον εφιάλτη του τελευταίου χρόνου και 
με τόσες χαμένες ζωές η υπευθυνό-
τητα ως άνθρωποι μας λέει ότι πρέπει 
να δεχτούμε το εμβόλιο. Υπάρχει ένας 
μικρός αριθμός ανθρώπων που έχουν 
αντιμετωπίσει παρενέργειες, όμως οι επι-
πλοκές από τον ιό είναι μεγαλύτερες. Εγώ 
θα εμβολιαστώ, όταν θα έχω τη δυνατό-
τητα να το κάνω».
Υπέρ του εμβολίου τάχθηκε και η κορυ-
φαία Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκ-

καρη, η οποία ήδη μετά τη νίκη της επί 
της Σινιάκοβα στον δεύτερο γύρο του US 
Open, είχε δηλώσει:
«Είμαι υπέρ του εμβολιασμού. Εγώ έχω 
εμβολιαστεί, η οικογένειά μου, η ομάδα 
μου, όλοι οι φίλοι μου. Δεν έχω κάποιον 
γύρω μου που να μην είναι εμβολιασμέ-
νος. Αν κάποιος έχει έναν καλό λόγο για 
να μην θέλει να εμβολιαστεί, είτε είναι 
θέμα υγείας, είτε είναι κοπέλα και θέλει 
να μείνει έγκυος, και όχι γιατί θέλουν 
να μας βάλουν τσιπάκι, τότε θα το κατα-
λάβω. Αλλά πιστεύω πως είναι ο μονα-
δικός τρόπος, εκτός αν βγει κάποιο φάρ-
μακο, για να επιστρέψουμε στην κανονι-
κότητα. Έτσι δεν θα φοράμε μάσκες στο 
tour, δεν θα έχουμε όλους αυτούς τους 
περιορισμούς, θα αρχίσει να γίνεται το 
τένις όπως ήταν, επομένως θα έρθουν και 
περισσότερα λεφτά πάλι. Νομίζω πως ο 
κόσμος δεν έχει καταλάβει τι καλά μπο-
ρεί να φέρει το να ξαναμπούμε σε μια 
κανονικότητα. Και μένα μου φαίνεται 
περίεργο που ένα μεγάλο ποσοστό των 
παικτών δεν έχει εμβολιαστεί, αλλά από 
την άλλη δεν μπορώ να καθίσω να ασχο-
ληθώ με τον καθένα και το τι έχει στο 
μυαλό του. Θα έχουν τους λόγους τους 
φαντάζομαι».
Μάλιστα, η 25χρονη πρωταθλήτρια που 
λόγω των πολλαπλών αγωνιστικών της 
υποχρεώσεων το πρόγραμμα της περι-
λαμβάνει αρκετά ταξίδια, υπογράμ-
μισε πως θα λάβει κανονικά μέρος στις 
αρχές του 2022 στη Μελβούρνη για το 
Australian Open, καθώς μέχρι τότε θα 
έχει κάνει και την τρίτη δόση του εμβο-
λίου.
«Πιστεύω ότι δεν θα είναι όπως το φετινό 
Australian Open, αυτό ελπίζω δηλαδή!Α-
κούμε ότι θα είναι διαφορετικά τα πράγ-
ματα για όποιον είναι εμβολιασμένος, 
εγώ είμαι πλήρως εμβολιασμένη από 
τον Μάρτιο. Θα έχω κάνει και τρίτο μέχρι 
τότε! Τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα 
για εμάς. Πιστεύω ότι η Tennis Australia 
θα κάνει το καλύτερο που μπορεί και δεν 
θα μας έχουν σε καραντίνα για δύο εβδο-
μάδες! Δεν ξέρουμε ακόμα τους κανονι-
σμούς, αλλά δεν πιστεύω ότι δεν θα είναι 
το ίδιο με φέτος».

«Εμφύλιος» στο τένις για τα εμβόλια: 
Σάκκαρη, Ναδάλ και Φέντερερ απέναντι 
στους Τζόκοβιτς, Τιμ και Ζβέρεφ

Μίκης Θεοδωράκης: 
Μουσείο το σπίτι του 
στην Ακρόπολη - Τι 
γράφει στη διαθήκη 
του για τον Νίκο Κουρή

Ε
κτενή αναφορά στον Νίκο Κουρή, τον οποίο απο-
καλεί χαρακτηριστικά Νίκο Κουρή (Θεοδωράκη), 
κάνει ο Μίκης Θεοδωράκης  σε μία από τις πέντε 
συνολικά διαθήκες που άφησε και η οποία συ-

ντάχθηκε τον Ιούνιο του 2017.
Σύμφωνα με  πληροφορίες του protothema.gr, o κορυ-
φαίος Έλληνας συνθέτης, μπορεί να μην τον χαρακτηρί-
ζει ως γιο του, τηρεί ωστόσο την ίδια στάση που είχε και 
εν ζωή, αποδίδοντάς του το επώνυμο Θεοδωράκης, - 
«όπως υπογράφει και τον θεωρώ ως ένα από τα μεγαλύ-
τερα δώρα που έχουν συμβεί» - αναφέρεται στη σχέση 
τους και καλεί τους εκτελεστές της διαθήκης του και τα 
άτομα του περιβάλλοντός του να τον βοηθήσουν έτσι 
ώστε να συνεχίσει, απρόσκοπτα και χωρίς κανένα εμπό-
διο, τη σημαντική εργασία που κάνει τα τελευταία χρόνια 
για την διάδοση του πλούσιου μουσικού έργου του μέσα 
από το διαδικτυακό ραδιόφωνο Mikis Radio.
Ο εκλιπών αναφέρεται στην συστηματική συνεργασία 
που είχε την τελευταία πενταετία με τον Νίκο Κουρή – 
Θεοδωράκη, εξάρει την ποιότητα της δουλειάς του, για 
την οποία όπως χαρακτηριστικά σημειώνει: «Καταβάλει 
πολύωρη και πολύμορφη προσπάθεια για να εξασφαλί-
σει την ποιοτική μετάδοση της μουσικής μου και γενικά 
το υψηλό επίπεδο των εκπομπών».
Επιπλέον, ζητά από όλους τους εμπλεκόμενους να διατη-
ρηθεί η απαλλαγή του από την πληρωμή πνευματικών 
δικαιωμάτων για τα έργα του που αναπαράγει, κάτι που 
ο ίδιος είχε φροντίσει να ισχύει όσο ζούσε.
Με δύο λόγια ο Μίκης Θεοδωράκης ικανοποιεί μέσα 
από την διαθήκη του τη βασική επιθυμία του Νίκου 
Κουρή-Θεοδωράκη, εξασφαλίζοντας την συνέχιση της 
λειτουργίας του διαδικτυακού ραδιοφώνου που έχει 
στήσει και είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στο έργο του.
Εκφράζει, δε, την πεποίθηση πως ο Νίκος «δεν θα θελή-
σει ποτέ να κάνει κάτι αντίθετο με τις απόψεις και τις 
αρχές του τις οποίες γνωρίζει».
Ο Μίκης Θεοδωράκης εκφράζει την επιθυμία το σπίτι 
όπου ζούσε στην περιοχή της Ακρόπολης και οτιδήποτε 
υπάρχει μέσα σε αυτό να μετατραπεί σε μουσείο υπό την 
διαχείρηση του κράτους και όχι των μελών της οικογέ-
νειάς του: «Ορίζω τα προσωπικά μου αντικείμενα που 
υπάρχουν στην οικία μου επί της οδού Επιφανούς 1 να 
παραμείνουν στο σπίτι αυτό εφόσον μετατραπεί σε μου-
σείο, με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους 
και όχι των σημερινών ιδιοκτητών του» γράφει χαρα-
κτηριστικά και προσθέτει πως «εάν αυτό δεν συμβεί 
να παραδοθούν στην Μεγάλη Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 
Λίλιαν Βουδούρη όπου έχει δωρίσει και το προσωπικό 
του αρχείο».
Ως εκτελέστρια της διαθήκης του ο Μίκης Θεοδωρά-
κης ορίζει την επί σειρά ετών πιστή γραμματέα του Ρένα 
Παρμενίδου την οποία και εξουσιοδοτεί να ελέγχει το 
κατά πόσο τηρούνται ή όχι οι επιθυμίες που ο ίδιος έχει 
εκφράσει στις διαθήκες του.
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Δεν είστε μόνοι, το μήνυμα της 
πρώην υπουργού προς όσους 
παλεύουν με τον καρκίνο κατά την 
πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά 
τη διάγνωση - Πώς εντοπίστηκε το 
πολλαπλό μυέλωμα - Διακομματική 
συμπαράσταση

Μ
ήνυμα ότι η ίδια θα παλέψει με 
τον καρκίνο, αλλά και μήνυμα 
προς όλους εκείνους που ήδη 
παλεύουν με την ασθένεια, θέ-

λησε να στείλει η Ντόρα Μπακογιάννη, στην 
πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την ανάρ-
τηση που έκανε νωρίτερα σήμερα στα social 
media, γνωστοποιώντας ότι διαγνώστηκε με 
καρκίνο.
Χαμογελαστή και αισιόδοξη, η πρώην 
υπουργός της ΝΔ απηύθυνε «ένα μεγάλο 
ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο», συμμετέχο-
ντας σε δημόσια διαδικτυακή εκδήλωση, που 
διοργάνωσε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης 
Καιρίδης, με θέμα τις γερμανικές εκλογές.
Έχοντας η ίδια δημοσιοποιήσει σήμερα το 
πρωί το πρόβλημα υγείας της, η κυρία Μπα-
κογιάννη εξέφρασε δημόσια την ευγνωμο-
σύνη της γι’ «αυτό το απίστευτο κύμα συμπα-
ράστασης», που έχει λάβει από το πρωί και 
παράλληλα υπογράμμισε πως «ένα δημό-
σιο πρόσωπο που έχει κάνει χιλιόμετρα 
στην πολιτική», έχει την υποχρέωση να πει 
την αλήθεια και για τα θέματα υγείας του και 
«να στείλει ένα μήνυμα» και σε όλους τους 
άλλους, που περνάνε το ίδιο πρόβλημα, «ότι 
δεν είναι μόνοι τους».
«Και ότι ο καρκίνος είναι μια αρρώστια, η 
οποία πολεμιέται σήμερα ακόμη περισσό-
τερο από το παρελθόν» συνέχισε, σημειώ-
νοντας πως «έχει κάνει πάρα πολλά βήματα 
η επιστήμη».
Φανερά αποφασισμένη, η πρώην υπουργός 
δήλωσε ότι «δεν θα το βάλουμε κάτω. Θα 
δώσουμε και αυτήν την μάχη», σχολιάζοντας 
ακόμη πως «εμένα δεν είναι η πρώτη ατυ-
χία στη ζωή μου». «Ελπίζω όμως να είναι η 
τελευταία και να μπορέσω και από αυτήν την 
προσπάθεια να βγω πιο δυνατή» έσπευσε να 
προσθέσει.
Μάλιστα, επανέλαβε αρκετές φορές τις ευχα-
ριστίες της για τα μηνύματα συμπαράστα-
σης απ’ «όλους τους πολιτικούς χώρους», τα 
οποία -όπως είπε- «είναι τόσο πολύ συγκινη-

τικά και μου δίνουν τόσο πολλή δύναμη, που 
είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων σήμερα».
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί εντό-
πισαν σε πρώιμο στάδιο το πρόβλημα, λόγω 
των εξειδικευμένων εξετάσεων που υπε-
βλήθη η Ντόρα Μπακογιάννη, στο πλαίσιο 
του προβλήματος που αντιμετωπίζει με το 
γόνατό της.
Η έγκαιρη διάγνωση επιτρέπει πολύ καλή 
πρόγνωση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφο-
ρίες, η βουλευτής δεν θα υποβληθεί σε χημει-
οθεραπεία, αλλά σε ανοσοθεραπεία.
Η ίδια είναι διατεθειμένη να συνεχίσει κανο-
νικά με τις ασχολίες της. «Θα συνεχίσω να 
δουλεύω κανονικά και να παλεύω γι’ αυτόν 
τον τόπο που τόσο αγαπώ, παράλληλα με τη 
θεραπεία μου» επισήμανε και δήλωσε αισιό-
δοξη για το μέλλον.

Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακο-
γιάννη:
«Πεντακόσιοι άνθρωποι τον χρόνο διαγιγνώ-
σκονται με Πολλαπλό Μυέλωμα στην Ελλάδα.  
Ένας από αυτούς είμαι πλέον κι εγώ.  Πολλα-
πλό Μυέλωμα σε πολύ αρχικό στάδιο και 
με την καλύτερη δυνατή πρόγνωση για την 
πορεία της νόσου. 
Δεν είναι ποτέ εύκολο ν’ ακούς ότι έχεις καρ-
κίνο.   Αυτό που δεν ελέγχεις, αυτό που σου 
‘ρχεται ξαφνικά από το πουθενά, αυτό σε τρο-
μάζει περισσότερο.  
Και σε τρομάζει, όχι μόνο για σένα, αλλά για 
όσους αγαπάς και σ’ αγαπούν.  Ωστόσο η 
ασθένεια αυτή παλεύεται και νικιέται. 
Κι αν ένα είναι σίγουρο, είναι πως δεν έχω 
κάνει ποτέ πίσω από καμία μάχη στη ζωή 
μου.  Θα συνεχίσω να δουλεύω κανονικά 
και να παλεύω γι’ αυτόν τον τόπο που τόσο 
αγαπώ, παράλληλα με τη θεραπεία μου. 
Στους άλλους 499, ένα έχω να πω: αυτή είναι 
μια ασθένεια με την οποία μαθαίνεις να ζεις.  
Παράλληλα. Ταυτόχρονα. 
Είναι άλλη μια συνθήκη, άλλο ένα θέμα στην 
καθημερινότητα. 
Δεν είναι κάτι παραπάνω.  Δεν θα λιποψυχή-
σουμε.  Δεν θ’ αλλάξουμε. 
Πιστεύω ότι σας χρωστούσα την αλήθεια. 
Δεν είμαι άλλωστε το είδος του ανθρώπου 
που κρύβεται. 
Είμαι στα χέρια εξαιρετικών γιατρών που έχει 
η χώρα μας και νιώθω αποφασισμένη για 
αυτή τη νίκη και πολύ αισιόδοξη για το μέλ-
λον». 

επικαιρότητα

Η μεγάλη μάχη της Ντόρας 
Μπακογιάννη με τον καρκίνο: 
Ελπίζω να βγω πιο δυνατή

«Τη γνώρισα σε ταβέρνα, ήταν 
επτά γυναίκες αλλά κόλλησα με 
τη Μάρθα», λέει ο 87χρονος που 
παντρεύτηκε την 85χρονη 

Μιλώντας για την απόφαση να 
παντρευτεί, η 85χρονη δήλωσε πως 
ενώ την είχε ζητήσει ο 87χρονος 
σε γάμο, εκείνη δεν δεχόταν γιατί 
είχε πει μετά τον θάνατο του 
πρώτου συζύγου της ότι δεν θα 
παντρευτόταν ξανά - Αποφάσισε 
όμως να πει το «ναι» ύστερα από 15 
χρόνια σχέσης

Η 
αγάπη τους αποδείχθηκε ανθε-
κτική στον χρόνο. Έγραψαν μια 
ιστορία παραδειγματικής συ-
ναισθηματικής προσήλωσης, 

νίκησαν τις δύσκολες περιστάσεις, χω-
ρίς να αφήσουν κάτι να γκρεμίσει το τοί-
χος αγάπης που είχαν χτίσει. Φιλιούνται 
τρυφερα και κοιτάζονται σαν ένα ζευγάρι 
νεαρών ο 87χρονος και η 85χρονη που α-
ποφάσισαν να παντρευτούν.

Η μεγάλη και ξεχωριστή ιστορία αγάπης 
γράφτηκε την Τετάρτη στο δημαρχείο 
Αθηνών, με τον Κώστα Μπακογιάννη 
να παντρεύει τον 87χρονο Νίκο και την 
85χρονη Μάρθα, δημοσιεύοντας και μια 
συγκινητική φωτογραφία αγκαλιασμένος 
με τους ηλικιωμένους νεόνυμφους.

Ο κ. Νίκος και η κ. Μάρθα είναι ερωτευ-
μένοι εδώ και 15 χρόνια. Ο 87χρονος 

ζητούσε σε γάμο εδώ και πολλά χρόνια 
την 85χρονη και τελικά εκείνη πήρε την 
απόφαση να παντρευτούν στο δημαρχείο 
Αθηνών.

Για την απόφασή τους να παντρευ-
τούν μίλησαν και οι δύο στο Mega, με 
την κ. Μάρθα να εκμυστηρεύεται ότι 
μετά τον θάνατο του πρώτου της συζύ-
γου έλεγε ότι δεν θα παντρευόταν ποτέ 
ξανά. «Όμως είπα, Νίκο τελείωσε έλα 
να κάνουμε ένα γάμο. Και το έλεγα και 
γέλαγα. Και όμως το έκανα».

«Ήρθε η ώρα. Είπα γιατί να είμαι μόνη 
μου. Κι έτσι σκέφτηκα καθαρά και είπα 
θα κάνω αυτό το αληθινό που κάνει όλος 
ο κόσμος και υπήρξαν όλοι απέναντί 
μου παρά πολύ χαλαροί. Ήμουν χορευ-
ταρού, μόνο με γυναίκες έβγαινα όταν 
πήγαινα για χορό. Είχε πεθάνει ο άνδρας 
και ήμουν 16 χρόνια μόνη. Τώρα πια το 
μόνο που σου μένει είναι να βρεις έναν 
άνθρωπο, σκέφτηκα. Δεν το πίστευα. 
Όμως είναι καλός κι έτσι έκανα κι εγώ μια 
αρχή» ανέφερε ακόμη η 85χρονη.

«Τη γνώρισα σε ταβέρνα. Ήταν επτά 
γυναίκες μαζί και χόρευαν. Χόρεψα με την 
Μάρθα και κόλλησα», είπε από τη μεριά 
του ο 87χρονος.
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επικαιρότητα

Ο 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τις 
παρεμβάσεις του και τις κινήσεις 
του συνέβαλλε στην εξάπλωση 
των Ορθοδόξων Εκκλησιών σχε-

δόν σε όλο τον πλανήτη, όντας ο πνευματι-
κός ποιμένας για περισσότερους από 300 
εκατομμύρια Ορθοδόξους, ενώ έχει αφιε-
ρώσει τη ζωή του και στον αγώνα για την ε-
παναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της 
Χάλκης.
Στις 22 Οκτωβρίου 1991, η Αγία και Ιερά 
Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
εξέλεξε τον μέχρι τότε μητροπολίτη Γέροντα 
Χαλκηδόνος Βαρθολομαίο, στην κορυφαία 
θέση του Οικουμενικού Πατριάρχη. Βρήκε 
στο πρόσωπο του μητροπολίτη Βαρθολο-
μαίου Αρχοντώνη, τον νέο Προκαθήμενο 
της Μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινου-
πόλεως.
Τριάντα χρόνια αργότερα, 
ο 269ος διάδοχος του Απο-
στόλου Ανδρέου του Πρω-
τοκλήτου, ιδρυτού της 
Εκκλησίας της Κωνσταντι-
νουπόλεως, έχει αφήσει 
το στίγμα του με τον πλέον 
επιδραστικό τρόπο στην 
Παγκόσμια Ορθοδοξία.
Ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 
Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρ-
χης Βαρθολομαίος, με καταγωγή από το 
χωριό των Αγίων Θεοδώρων Ιμβρου , σε 
αυτή τη μακρά πορεία του στον Οικουμε-
νικό Θρόνο, είδε πολλούς στόχους του να 
πραγματοποιούνται και την ακτινοβολία 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου να απλώ-
νεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
Δυναμικός ηγέτης, φιλόστοργος πνευματι-
κός πατέρας, κορυφαία πνευματική προσω-
πικότητα, οικουμενικός άνθρωπος ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρά 
τις τιμές και την αναγνώριση που γεύτηκε σε 
αυτά τα 30 χρόνια, δεν έπαψε να είναι ταπει-
νός, απλός Διάκονος της Εκκλησίας που χαί-
ρεται να βρίσκεται κοντά στους συγχωρια-
νούς στην Ιμβρο, να μεριμνά για την Ομογέ-
νεια της Πόλης και την ίδια στιγμή να διαχει-
ρίζεται κορυφαία ζητήματα της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, να αγωνίζεται για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις θρησκευτικές ελευθερίες 
και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, κάθε στιγμή 
όπου και αν βρίσκεται.
Στα τριάντα χρόνια διαδραματίστηκαν 

πολλά σημαντικά γεγονότα, όπως η προε-
τοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Κρήτη το 2016, η ανασύ-
σταση Μητροπόλεων του Οικουμενικού 
Θρόνου αλλά και η δημιουργία νέων σε 
διάφορες περιοχές του κόσμου, η επανα-
λειτουργία της εκπαίδευσης των Ομογενών 
στην Ιμβρο και η στήριξη της Ομογένειας 
της Πόλεως. Επίσης, οι πρωτοβουλίες του 
Πατριαρχείου για την προστασία του φυσι-
κού περιβάλλοντος, για τον διαχριστιανικό 
και διαθρησκειακό διάλογο και οι αναρίθ-
μητες προσπάθειες για την επαναλειτουρ-
γία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, που 
παραμένει κλειστή από το 1971.
Από την πρώτη στιγμή ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης ανέδειξε με τις παρεμβάσεις 
του στην κοινή γνώμη, το ζήτημα για την 

προστασία του πλανήτη γη. 
Διοργάνωσε σειρά συνε-
δρίων για οικοσυστήματα 
που δοκιμάζον ται από 
την Μαύρη Θάλασσα έως 
τον Αμαζόνιο, και από τον 
Βόρειο Πόλο έως το Αιγαίο, 
αλλά ακόμα και σε συνέδρια 
που αφορούν σε πιο μικρά 

οικοσυστήματα όπως του Σαρωνικού, υπό 
το πρίσμα πως ένα μικροκλίμα επηρεάζει 
τους ανθρώπους. Εχει κάνει παρεμβάσεις, 
σε διεθνή φόρα με πρωταρχικό ζήτημα 
τον σεβασμό στην δημιουργία του Θεού, 
μέρος της οποίας είναι το περιβάλλον, στο 
οποίο ο άνθρωπος δεν είναι κυρίαρχος 
άλλα άμεσα εξαρτώμενος από το φυσικό 
του περιβάλλον. Το μήνυμα είναι «προστα-
τεύστε τη δημιουργία του Θεού». Δεν μπο-
ρεί ο άνθρωπος χωρίς τη φύση πρέπει να τη 
σεβόμαστε συνηθίζει να λέει ο Οικουμενι-
κός Πατριάρχης.
Αναδεικνύει σε όλα τα επίπεδα τον διάλογο 
μεταξύ διαφόρων λαών, τον διάλογο μεταξύ 
διαφορετικών θρησκειών, μεταξύ Χριστια-
νών και μεταξύ Ορθοδόξων.Ο Διάλογος 
είναι το βασικό μέσο για την επίτευξη ειρη-
νικής συνύπαρξης ανθρώπων, πιστεύει ο κ. 
Βαρθολομαίος.
Σε Διορθόδοξο επίπεδο ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης συγκαλεί πολλές συνάξεις 
και συναντήσεις Προκαθημένων με απο-
κορύφωμα την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Κρήτη το 
2016 .

Οικουμενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος: Συμπληρώνει 30 
χρόνια στο θρόνο

Ο Γιάννης Μπουτάρης και το 
αλκοόλ: Θα πεθάνω με ένα 
μπουκάλι κρασί στο χέρι 

«Όποιος έχει εξάρτηση, πρέπει να το 
παραδεχτεί και για να απεξαρτηθεί, 
πρέπει να πει ότι το θέλει» - «Εγώ 
είμαι αλκοολικός, παρ’ όλο που 
κάποιοι μου λένε ότι δεν είσαι, 
αφού δεν πίνεις τώρα» δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο πρώην δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης

«
Θα πεθάνω με ένα μπουκάλι κρα-
σί στο χέρι». Με αυτή τη συγκλο-
νιστική ατάκα, ο πρώην δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτά-

ρης, παραδέχεται και αναγνωρίζει το σο-
βαρό πρόβλημα αλκοολισμού που αντι-
μετωπίζει.
«Ενα πράγμα που θα μπορούσε να με 
χαρακτηρίσει, είναι η σχέση μου με το 
κρασί. Ακόμα κι όταν πεθάνω, θα πεθάνω 
με ένα μπουκάλι κρασί στο χέρι» ανέφερε 
χαρακτηριστικά.
«Εγώ γνώρισα τη γυναίκα μου το 1954. 
Ημασταν Α’ Γυμνασίου. Από τότε άρχισε 
μια πολιορκία και το 1958 τα φτιάξαμε. 
Μετά από πολλά, παντρευτήκαμε το 
1964 και κάναμε τρία παιδιά. Το 1981 
χωρίσαμε. Τέλη του ‘88, αρχές του ‘89, 

εγώ ήμουν μέχρι τα αυτιά στο αλκοόλ. Η 
γυναίκα μου συζούσε με έναν άλλο και 
της είπα ότι «δεν μπορώ να ζήσω χωρίς 
εσένα. Εάν σε μαγεύει ο άνδρας αυτός, θα 
μείνεις μαζί του, εάν δεν σε μαγεύει, έλα 
να ξαναρχίσουμε τη ζωή μας»» υπογράμ-
μισε, αναφερόμενος στις διακυμάνσεις της 
σχέσης που είχε με τη σύζυγό του.
Εάν θα έδινε κάποια συμβουλή σε όποιον 
έχει κάποια εξάρτηση, τόνισε πως πρώτα 
απ’ όλα, «πρέπει να το παραδεχτεί και 
για να απεξαρτηθεί, πρέπει να πει ότι το 
θέλει. Εγώ είμαι αλκοολικός, παρ’ όλο 
που πολλοί μου λένε ότι «δεν είσαι, αφού 
δεν πίνεις». Οχι. Ολοι οι αλκοολικοί λέμε 
πάντα ότι «εγώ είμαι αλκοολικός». Να 
μην πιω σήμερα, τι θα γίνει αύριο, δεν 
ξέρω...».
Επίσης, ο κ. Μπουτάρης ανέφερε ότι 
σήμερα δεν είναι το αλκοόλ που δημιουρ-
γεί εξαρτήσεις, αλλά το τηλέφωνο, ενώ για 
τα σκουλαρίκια που φορά, απάντησε: «Οι 
βλάχοι έχουν ένα συνήθειο, ένα έθιμο, 
όταν γεννιέται ένα παιδί, να το περνάν 
σκουλαρίκι, που είναι για το μάτι. Για να 
πάω στα χνάρια του μπαμπά, έβαλα και το 
σκουλαρίκι, όταν γεννήθηκε η πρώτη μου 
εγγονή».
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Υποχρεωτικός για τα μέλη της 
Βουλής των Κοινοτήτων ο 
εμβολιασμός

Τ
α μέλη του καναδικού κοινο-
βουλίου θα πρέπει να έχουν 
εμβολιαστεί για την COVID-
19 προκειμένου να μπορούν 

να ασκούν τα καθήκοντά τους αφού 
καταλάβουν τις έδρες τους στη Βουλή 
των Κοινοτήτων από τα τέλη Νοεμ-
βρίου, δήλωσε χθες Τρίτη το βράδυ ο 
πρόεδρός της, ο Άντονι Ρότα.
«Από τη Δευτέρα 22η Νοεμβρίου 
2021, οι πάντες θα πρέπει να είναι πλή-
ρως εμβολιασμένοι κατά της COVID-19 
για να τους επιτρέπεται η είσοδος στον 
χώρο της Βουλής των Κοινοτήτων», 
ανέφερε σε δελτίο Τύπου που έδωσε 
στη δημοσιότητα.
Η νέα αυτή απαίτηση αφορά τόσο τα 
εκλεγμένα μέλη του κοινοβουλίου, όσο 
και τους συνεργάτες τους, τους εργαζό-
μενους στα γραφεία, τους δημοσιογρά-
φους, συμβούλους και επιχειρηματίες.
Η οδηγία ανακοινώθηκε περίπου έναν 
μήνα μετά τη διεξαγωγή μιας προεκλο-
γικής εκστρατείας κατά τη διάρκεια της 
οποίας ο υποχρεωτικός εμβολιασμός 
των υποψηφίων αποτελούσε συχνά 
θέμα συζήτησης και αντεγκλήσεων.
Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, που 
ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα 

ότι η κυβέρνησή του θα παρουσιαστεί 
την 26η Οκτωβρίου και ότι οι εργα-
σίες του κοινοβουλίου θα ξαναρχίσουν 
την 22η Νοεμβρίου, τάχθηκε υπέρ του 
υποχρεωτικού εμβολιασμού των υπο-
ψηφίων των Φιλελεύθερων.
Άλλα πολιτικά κόμματα τον μιμήθηκαν, 
όμως ο αρχηγός των Συντηρητικών, ο 
Έριν Ο’ Τουλ δεν έκανε τον εμβολια-
σμό κριτήριο επιλογής υποψηφίων 
και αρνήθηκε να αποκαλύψει πόσοι εξ 
αυτών έχουν εμβολιαστεί.
Στις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου, η 
παράταξή του εξασφάλισε 119 από τις 
338 έδρες της Βουλής των Κοινοτήτων.
Στην ανακοίνωση του κ. Ρότα διευκρι-
νίζεται ότι οι άνθρωποι που δεν μπο-
ρούν να εμβολιαστούν για την COVID-
19 εξαιτ ίας ιατρικών λόγων θα μπο-
ρούν να συμμετέχουν σ τ ις εργασίες 
αφού παρουσιάζουν βεβαίωση πως 
υποβλήθηκαν σε «εξέταση αντιγόνων» 
(σ.σ. το λεγόμενο γρήγορο τεσ τ) με 
«αρνητικό αποτέλεσμα».
Εξάλλου, το κοινοβούλιο θα παραμεί-
νει κλειστό για τους επισκέπτες, ενώ 
η υποχρεωτική χρήση μάσκας στο κτί-
ριο παρατείνεται ως τουλάχιστον τον 
Ιανουάριο του 2022.

Το Οντάριο θα δημοσιεύσει το 
σχέδιο για την έξοδο από το Βήμα 3 
του σχεδίου επαναλειτουργίας του 
COVID-19 την Παρασκευή

Η 
κυβέρνηση της Ford θα ανα-
κοινώσει το από καιρό υπο-
σχεμένο σχέδιό της για έξο-
δο από τα περισσότερα μέ-

τρα του COVID-19 σε συνέντευξη Τύ-
που την Παρασκευή.
Εκπρόσωπος της υπουργού Υγε ίας 
του Ον τάριο, Κρισ τ ίν Έλιοτ, δήλωσε 
στο CP24 ότι την Παρασκευή θα «απε-
λευθερώσουν το σ χέδιο του Ον τά-
ριο να ανοίξει και να διαχειριστεί με 
ασφάλεια τον COVID-19 μακροπρό-
θεσμα».
Τα κρούσματα COVID-19 του Ον τά-
ριο έχει μειωθεί για περισσότερο από 
ένα μήνα, προκαλών τας ολοένα και 
πιο σ ίγουρες κλήσεις από τον πρω-
θυπουργό Νταγκ Φορντ, τους υπουρ-
γούς του και  πολ λούς κορυφαίους 
αξιωματούχους της δημόσιας υγείας 
ότ ι πολλοί υφισ τάμενοι περιορισμοί 
δημόσ ιας υγε ίας θα μπορούσαν να 
αρθούν σύντομα.
Η έξοδος από το Βήμα 3 θα μπορούσε 
να περιλαμβάνει την κατάργηση των 
ορίων χωρητ ικότητας σε εσ τ ιατόρια 
και γυμναστήρια, τερματισμό του 25 
ορίου χωρητ ικότητας των εσωτερι-

κών ιδιωτ ικών συγκεν τρώσεων των 
25 ατόμων και πιθανώς τερματ ισμό 
του ενεργού ε λέγχου των θαμώνων 
και των εργαζομένων που συμμετέ-
χουν σε διάφορες δραστηριότητες.
Ο επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της 
υγείας Δρ. Kieran Moore δήλωσε προ-
ηγουμένως ότ ι ήθελε να έ χε ι δεδο-
μένα μετάδοσης από το Σαββατοκύ-
ριακο των Ευχαριστιών, το οποίο ολο-
κληρώθηκε πριν από δέκα ημέρε ς, 
προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε 
νέα χαλάρωση των μέτρων δημόσιας 
υγείας.
Στις 8 Οκτωβρίου, η επαρχία άρει όλα 
τα όρια χωρητ ικότητας γ ια εσωτερι-
κούς επαγ γε λματ ικούς αθλητ ικούς 
χώρους,  α ίθουσε ς  συναυλιών κα ι 
δεξ ιώσεων και άλ λους χώρους που 
καλύπτον ται από αποδείξε ις πολιτ ι-
κών εμβολιασμού, αλ λά όχ ι γυμνα-
στήρια ή εστιατόρια.
Το 87 % των κατοίκων του Ον τάριο 
ηλικίας 12 ε τών και άνω έχουν του-
λάχιστον μία δόση εμβολίου COVID-
19 και το 73 % του συνολικού πλη-
θυσμού της επαρχ ίας ε ίναι πλήρως 
εμβολιασμένο.

To Οντάριο θα διευκολύνει τους 
μετανάστες να βρουν δουλειά στα 
επαγγέλματά τους

Τ
ο Οντάριο πρόκειται να εισα-
γάγει νομοθεσία που θα διευ-
κολύνει τους μετανάστες να 
λάβουν άδεια να εργαστούν σε 

επαγγέλματα που ταιριάζουν με τους 
τομείς εξειδίκευσής τους.
Ο  υ π ο υ ρ γ ό ς  Ε ρ γ α σ ί α ς  M o n t e 
McNaughton λέει ότι η προτεινόμενη 
νομοθεσία, εάν εγκριθεί, θα εμποδίσει 
πολλούς ρυθμιστικούς φορείς να απαι-
τούν από τους με τανάσ τε ς να έ χουν 
καναδική εργασιακή εμπειρία γ ια να 
λάβουν άδεια.
Θα τυποποιήσει επίσης τις απαιτήσεις 
δοκιμών στην αγγλική γλώσσα και θα 
διασφαλίσει ότι οι αιτήσεις αδειοδότη-
σης υποβάλλον ται 
σ ε  ταχύτ ερη επε-
ξεργασία.
Ο McNaughton λέει 
ότ ι  οι αλ λαγέ ς θα 
βο η θήσ ου ν  σ τ ην 
άρση των εμποδίων 
π ο υ  α ν τ ιμ ε τ ω π ί -
ζουν συχνά οι μετα-
νάσ τ ε ς όταν προ -
σπαθούν να εργα-
στούν στα επαγγέλ-
ματά τους.
«Είναι πραγματ ικά 
αδικ ία  ό ταν  σκέ-
φ τ εσ τ ε  ό τ ι  μ ό νο 
το 25 % των μεταναστών στο Οντάριο 
εργάζονται πραγματικά σε δουλειές και 
επαγγέλματα για τα οποία έχουν εκπαι-
δευτεί», είπε σε συνέντευξή του.
«Όλα έχουν να κάνουν με τη βελτίωση 
της ζωής τους, τη διασφάλιση ότ ι θα 
λάβουν μεγαλύτερες αμοιβές και περισ-
σότερη προστασία των εργαζομένων».
Ο McNaughton λέε ι ότ ι το Ον τάριο 
αντιμετωπίζει έλλειψη εργατικού δυνα-
μικού καθώς περίπου 293.000 θέσεις 
εργασίας δεν έχουν συμπληρωθεί σε 
όλη την επαρχία.
Η προτεινόμενη νομοθεσία θα ισχύει 
μεταξύ άλλων για φορείς αδειοδότησης 
που διέπουν μηχανικούς, αρχιτέκτονες, 
δασκάλους, λογιστές και κοινωνικούς 
λειτουργούς. Αλλά δεν θα επηρεάσει 
εκείνα που ρυθμίζουν τα ιατρικά επαγ-
γέλματα, συμπεριλαμβανομένων εκεί-

νων που χορηγούν άδεια γιατρών και 
νοσηλευτών.
Η νομοθεσία θα βοηθήσει επίσης διε-
θνώς εκπαιδευμένους εργαζόμενους 
σε 23 επαγγέλματα, συμπεριλαμβανο-
μένων ηλεκτρολόγων, υδραυλικών και 
ανυψωτικών μηχανικών.
Οι φορε ίς αδε ιοδότησης θα εξακο-
λουθούν να μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση γ ια εξαιρέσε ις που θα μπο-
ρούσαν να απαιτήσουν εργασ ιακή 
εμπειρία από τον Καναδά, αλλά αυτό 
θα χρειαζόταν κυβερνητ ική έγκριση, 
δήλωσε ο McNaughton. «Πρέπει να 
κάνουν μια υπόθεση υγείας και ασφά-
λειας, η οποία θα έρθει στον υπουργό 

για έγκριση», είπε, 
σημε ιώνον τας ότ ι 
ε λπίζ ε ι  να δε ι  τ ις 
αλ λαγέ ς  που επι -
φέρει η νομοθεσία 
να ισχύσουν σε δύο 
χρόνια.
Ο  δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
έ ρ γ ω ν  κ α τ ά ρ -
τ ι σ η ς  μ η χ α ν ι -
κών  σ τ ην  ACCES 
Employment ,  μ ια 
ο ρ γ ά ν ω σ η  π ο υ 
βοηθά τους  ν εο -
φ ε ρ μ έ ν ο υ ς  ν α 
βρουν κατάλληλες 

θέσεις εργασίας στο Οντάριο, είπε ότι 
η κατάργηση της καναδικής απαίτη-
σης εργασιακής εμπειρίας θα βοηθήσει 
τους μετανάστες μηχανικούς να λάβουν 
άδεια και να προσληφθούν πολύ πιο 
γρήγορα.
Η Gabriela Tavaru είπε ότι οι μετανά-
στες μηχανικοί δεν μπορούν να εργα-
στούν στο επάγγελμά τους πριν λάβουν 
την επαγγελματ ική τους άδε ια, ανε-
ξάρτητα από το πόσα χρόνια εμπειρίας 
είχαν πριν έρθουν στο Οντάριο. 
«Ξεκινώντας μια δουλειά, αξιολόγηση 
επιδόσεων, ολόκληρο το σύσ τημα, 
είναι καινούργιο. Επομένως, είναι λίγο 
πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε μετα-
νάσ τη και ε ιδικά γ ια ε λεγ χόμενους 
επαγγελματ ίε ς όπως οι μηχαν ικοί να 
πλοηγηθούν σε αυτή τη διαδικασία και 
να βρουν δουλειά », είπε.

καναδάς
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Έ
να αμερικανικό και ένα καναδικό πολεμικό πλοίο πραγματοποίησαν διέλευση από 
το Στενό της Ταϊβάν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, όπως ανακοίνωσαν 
σήμερα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σε μία περίοδο κλιμάκωσης της έντασης 
μεταξύ του Πεκίνου και της Ταϊπέι.

«Το αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων κλάσης Arleigh Burke, USS Dewey (DDG 105) 
πραγματοποίησε διέλευση σε συνεργασία με τη φρεγάτα του Βασιλικού Καναδικού Ναυ-
τικού (RCN) κλάσης Halifax, HMCS Winnipeg στις 14-15 Οκτωβρίου 2021» ανέφερε η σχε-
τική ανακοίνωση.
«Η διέλευση των δύο πολεμικών πλοίων από το Στενό της Ταϊβάν αποδεικνύει τη δέσμευση 
των ΗΠΑ και των συμμάχων και συνεργατών μας, σε μία ελεύθερη και ανοιχτή περιοχή της 
Ινδίας και του Ειρηνικού» σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.
Οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις καταδίκασαν σήμερα την αποστολή από τις ΗΠΑ και τον 
Καναδά δύο πολεμικών πλοίων, τα οποία πραγματοποίησαν διέλευση από το Στενό της Ταϊ-
βάν στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας.
Οι ένοπλες δυνάμεις της Κίνας ανακοίνωσαν ότι τέτοιες ενέργειες διαταράσσουν σοβαρά 
την ειρήνη και τη σταθερότητα.
Οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις παρακολουθούσαν την πορεία των πλοίων «διατηρώντας 
ετοιμότητα» σε όλη την πορεία της διέλευσής τους, όπως ανέφερε μία ανακοίνωση της Διοί-
κησης Ανατολικού Θεάτρου του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ και του 
Καναδά στο στενό της Ταϊβάν - 
Πώς αντέδρασε η Κίνα

Οι Καναδοί ταξιδιώτες θα 
χρησιμοποιούν επαρχιακά 
πιστοποιητικά εμβολίου

Ο πρωθυπουργός Justin Trudeau 
ανακοίνωσε ότι οι επαρχίες και 
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
συμφώνησαν για ένα νέο 
εθνικό διαβατήριο εμβολίου για 
εσωτερικά και διεθνή ταξίδια - και 
πολλοί Καναδοί το έχουν ήδη στα 
τηλέφωνα και τα πορτοφόλια τους.

Α
ρκετές έχουν ήδη αρχίσει να πα-
ρουσιάζουν τις νέες αποδείξεις 
εμβολιασμού, συμπεριλαμβα-
νομένων των Newfoundland και 

Labrador, Nova Scotia, Quebec, Ontario, 
Nunavut, Saskatchewan, Northwest 
Territories και Yukon.
«Είμαι στην ευχάριστη θέση να επι-
βεβαιώσω ότι όλες οι επαρχίες και τα 
εδάφη επιβεβαίωσαν ότι θα προχωρή-
σουν με μια τυποποιημένη, εθνική από-
δειξη εμβολιασμού», 
δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός Τζάστιν Τρι-
ντό σε συνέντευξη 
Τύπου στην Οτάβα 
την Τετάρτη.
Ό λ ε ς  ο ι  ε π α ρ -
χίες σχεδιάζουν να 
έχουν διαθέσιμη την 
έκδοση του καναδι-
κού εγγράφου μέχρι 
το τέλος Νοεμβρίου, 
δήλωσαν κυβερνητι-
κοί αξιωματούχοι σε 
μια τεχνική ενημέ-
ρωση που πραγμα-
τοποιήθηκε υπό τον όρο της ανωνυμίας.
Το διαβατήριο θα είναι ψηφιακό και θα 
περιλαμβάνει κωδικό QR που περιλαμβά-
νει το ιστορικό εμβολιασμού. Θα γίνουν 
δεκτά και αντίγραφα σε χαρτί.
Οι μόνες πληροφορίες υγείας που περι-
έχονται στην απόδειξη του εμβολιασμού 
θα είναι το όνομα του κατόχου και οι πλη-
ροφορίες εμβολίου, όπως ο τύπος του 
εμβολίου, ο αριθμός παρτίδας, η ημερο-
μηνία του εμβολιασμού και ο αριθμός των 
δόσεων.
Ενώ οι επαρχίες έχουν πρωτοστατήσει 
στην τυποποίηση του εθνικού εγγράφου, 
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υποσχέθηκε 
1 δισεκατομμύριο δολάρια για να πληρώ-

σει για το έργο.
Η κυβέρνηση είπε ότι η χρησιμοποιού-
μενη τεχνολογία αποτρέπει τις πλαστο-
γραφίες και τις επεμβάσεις ανιχνεύο-
ντας τυχόν αλλαγές στο έγγραφο μετά την 
έκδοσή του.
«Χειροκροτούμε την ηγεσία των ομο-
σπονδιακών, επαρχιακών και εδαφικών 
κυβερνήσεων στην παροχή ενός τυποποι-
ημένου διαπιστευτηρίου που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση των 
ταξιδιών και άλλων δραστηριοτήτων σε 
όλη τη χώρα», δήλωσε ο Μαρκ Άγκνιου 
στο Καναδικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε 
δήλωσή του την Τετάρτη.
«Τα διαπιστευτήρια εμβολίου είναι ένα 
κρίσιμο δομικό στοιχείο για την οικονο-
μική μας ανάκαμψη διατηρώντας παράλ-
ληλα τους Καναδούς ασφαλείς».
Καναδοί αξιωματούχοι συνεργάζονται με 

διεθνείς ταξιδιωτικούς 
οργανισμούς και μεθο-
ριακές υπηρεσίες κορυ-
φαίων καναδικών προο-
ρισμών για να διασφαλί-
σουν ότι το έγγραφο θα 
αναγνωριστεί σε όλο τον 
κόσμο.
«Είμαστε πολύ βέβαιοι 
ότι αυτή η απόδειξη του 
πισ τοποιητικού εμβο-
λιασμού, που θα εγκρι-
θεί ομοσπονδιακά, που 
εκδόθηκε από τις επαρ-
χίες με τις πληροφορίες 
υγείας για τους Κανα-

δούς, θα γίνει αποδεκτή σε προορισμούς 
παγκοσμίως», δήλωσε ο Τρουντό.
Από τις 30 Οκτωβρίου, οποιοσδήποτε 
άνω των 12 ετών που επιθυμεί να επι-
βιβαστεί σε αεροπλάνο ή τρένο στον 
Καναδά θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι 
πλήρως εμβολιασμένος με εμβόλιο εγκε-
κριμένο από την Health Canada. Θα 
υπάρξει μια σύντομη μεταβατική περίο-
δος έως τις 30 Νοεμβρίου για να επιτρέ-
ψει στους μη εμβολιασμένους να δείξουν 
αρνητικό μοριακό τεστ COVID-19.
Ένα τυποποιημένο εθνικό έγγραφο θα 
κάνει τη διαδικασία ευκολότερη και λιγό-
τερο επαχθής για τους ταξιδιώτες και τις 
αεροπορικές εταιρείες, είπε ο Trudeau.

Ο Φορντ δηλώνει ότι οι νέο-Καναδοί 
υποστηρίζουν τις απόψεις του για τη 
μετανάστευση

Ο 
πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ 
Φορντ δήλωσε ότι πιστεύει ότι η 
αντιπολίτευση ασκεί πολιτική για 
τα σχόλιά του για τους μετανάστες 

και του είπαν από πολλούς νέους Καναδούς 
ότι οι παρατηρήσεις του ήταν «χτύπημα».
Ο Φορντ ρωτήθηκε την Τετάρτη από τον βου-
λευτή Brampton East Gurratan Singh στην 
Ερωτηματική Περίοδο εάν είναι έτοιμος να 
ζητήσει συγγνώμη για τα σχόλια που «παί-
ζουν ρατσιστικά στερεότυπα για τους νέους 
Καναδούς».
«Αυτά τα σχόλια ήταν επώδυνα, διχαστικά και 
λάθος», δήλωσε ο Singh.
Ο Φορντ απάντησε στον Σινγκ λέγοντας ότι 
«έχει κατακλυστεί από μηνύματα από την κοινότητά σας, την κοινότητα των Σιχ, 
που μου λένε πως ήμουν σωστός.»
Τα σχόλια για τους μετανάστες έγιναν ενώ ο Φορντ μιλούσε στους δημοσιογρά-
φους για έλλειψη εργατικού δυναμικού στο Τεκούμσε τη Δευτέρα.
«Χρειαζόμαστε τόσο απελπιστικά ανθρώπους από όλο τον κόσμο», είπε.
Αλλά τότε ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι ήθελε μόνο «σκληρά εργαζόμενους» 
να έρθουν στο Οντάριο.
«Έρχεσαι εδώ όπως κάθε άλλος νέος Καναδός. Δουλεύεις σκληρά», είπε ο Φορντ. 
«Αν νομίζετε ότι θα έρθετε να μαζέψετε το επίδομα ανεργίας και να καθίσετε, δεν 
πρόκειται να συμβεί. Πηγαίνετε κάπου αλλού.»

καναδάς
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Β
εβαιότατα ο ΔΗΣΥ θα έχει τον δικό του υποψή-
φιο και για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, 
δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος του κόμματος, Α-
βέρωφ Νεοφύτου, ενώ ερωτηθείς αν ο ίδιος 

θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές σημείωσε 
πως όταν το κόμμα αποφασίσει να κινήσει τις διαδικασί-
ες για τις προεδρικές εκλογές, σίγουρα θα ανακοινώσει 
τη θέση του.
Ο κ. Νεοφύτου, ο οποίος μιλούσε σε δημοσιογραφική 
διάσκεψη για το συνέδριο του ΔΗΣΥ και τον προσυνε-
δριακό διάλογο, που θα γίνει προκειμένου να διαμορ-
φωθεί το πολιτικό και ιδεολογικό μανιφέστο του κόμμα-
τος για τη νέα εποχή, ανέφερε παράλληλα, απαντώντας 
σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων πως «αυτή η παρά-
ταξη έβαζε πάντα προτεραιότητα το καλό του τόπου και 
σε δεύτερη μοίρα το κομματικό συμφέρον ή τις προσω-
πικές ατζέντες».
«Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα, ένα ανοικτό κόμμα, 
ένα κόμμα που σε αυτή τη διαδικασία (για την ανάδειξη 
του υποψηφίου για τις προεδρικές) ήταν Γλαύκος Κλη-
ρίδης με Γιαννάκη Μάτση, ήταν Νίκος Αναστασιάδης με 
Ελένη Θεοχάρους. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ο ΔΗΣΥ 
από τη δημοκρατία», σημείωσε.
Ερωτηθείς αν στο συνέδριό του, στο τέλος του ερχόμε-
νης άνοιξης, ο ΔΗΣΥ θα είναι έτοιμος να ανακοινώσει 
τον υποψήφιό του για τις προεδρικές εκλογές του 2023, 
ο κ. Νεοφύτου επεσήμανε πως «η επιλογή του υποψη-
φίου του ΔΗΣΥ είναι μια ξεχωριστή διαδικασία, που θα 
καθοριστεί με αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου στο 
επίπεδο του Ανωτάτου Συμβουλίου του κόμματος».

«Για εμάς το πρωτεύον είναι να έχουμε ένα κόμμα πιο 
σύγχρονο, ένα κόμμα, που να είναι εγγύηση για τη στα-
θερότητα της χώρας, για να μπορέσουμε να τραβήξουμε 
τη χώρα μπροστά», ανέφερε.
Ερωτηθείς αν το πολιτικό μανιφέστο του κόμματος θα 
είναι ένα είδος νέου κοινωνικού συμβολαίου που θα 
αποτελέσει τη βάση μιας νέας διακυβέρνησης του ΔΗΣΥ, 
ανεξάρτητα από τις διαδικασίες καθορισμού του υποψη-
φίου, ο κ. Νεοφύτου επεσήμανε πως «σίγουρα το απο-
τέλεσμα αυτού του πολιτικο-ιδεολογικού συνεδρίου θα 
είναι ένα από τα κύρια συστατικά του προγράμματος για 
τη διακυβέρνηση της χώρας για το 2023-2028».
Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι υπάρχει ένα ψηφιδωτό ιδεο-
λογικών κατευθύνσεων μέσα στον ΔΗΣΥ και χρειάζεται 
ξεκαθάρισμα, ο κ. Νεοφύτου, αφού είπε πως δεν χρειά-
ζεται να αλλάξει ένα γιώτα από την ιδρυτική διακήρυξη 
του ΔΗΣΥ, επεσήμανε πως  πως ο ΔΗΣΥ πρέπει να προ-
σαρμοστεί στις αλλαγές που συμβαίνουν χωρίς να αλλά-
ξει τα θεμέλιά του. Χρειάζεται να προσθέσουμε αυτά 
που είναι απαίτηση της κοινωνίας και της σύγχρονης 
εποχής, πρόσθεσε.
Ερωτηθείς αν ο ίδιος θα είναι υποψήφιος στις προεδρι-
κές εκλογές και αν ο ΔΗΣΥ θα εκκινήσει τις συζητήσεις 
για τις εκλογές με τον δικό του υποψήφιο, ο κ. Νεοφύτου 
είπε πως «βεβαιότατα ο ΔΗΣΥ θα έχει τον δικό του υπο-
ψήφιο και για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Είναι 
κάτι που το πράττει ο ΔΗΣΥ από την ίδρυσή του. Από 
εκεί και πέρα την ώρα που το κόμμα θα αποφασίσει να 
κινήσει τις διαδικασίες, σίγουρα θα ανακοινωθεί και η 
θέση μου».

Αβέρωφ: Με δικό του υποψήφιο ο 
ΔΗΣΥ στις Προεδρικές 

Νομικοί σύμβουλοι της ΕΔΕΚ μελετούν το 
διάταγμα για απαγόρευση των εκλογών

Λ
ίγα εικοσιτετράωρα πριν από το προ-
γραμματισμένο εκλογικό συνέδριο της 
ΕΔΕΚ «φουντώνει» ο εμφύλιος πόλε-
μος στο κόμμα καθώς μετά την προσφυ-

γή δεκαπέντε μελών του στο δικαστήριο μπαίνει 
«φρένο» τόσο στην πραγματοποίηση του συνε-
δρίου όσο και στην επερχόμενη εκλογική διαδι-
κασία.
Δεκαπέντε μέλη του σοσιαλδημοκρατικού κόμ-
ματος προσέφυγαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο 
Λευκωσίας και πέτυχαν, σύμφωνα με διάταγμα 
που εκδόθηκε, την απαγόρευση της διεξαγωγής 
του Παγκύπριου Τακτικού Συνεδρίου, το οποίο 
καθορίστηκε για τις 24 Οκτωβρίου, αλλά και της 
εκλογικής διαδικασίας που καθορίστηκε στις 30 
Οκτωβρίου, μέχρι την τελική εκδίκαση της αγω-
γής ή μέχρι νεωτέρας διαταγής του δικαστηρίου.
Το διάταγμα απαγόρευσης επιδόθηκε μετά το 

μεσημέρι στην ΕΔΕΚ και σύμφωνα με αρμόδια 
πηγή που μίλησε στη Cyprus Times, δόθηκε στους 
νομικούς συμβούλους του κόμματος για να μελε-
τηθεί. Εν συνεχεία θα αποφασιστούν τα επόμενα 
βήματα.
Η ΕΔΕΚ, σύμφωνα με το διάταγμα του δικαστη-
ρίου, μπορεί να καταχωρήσει ένσταση μέχρι τη 
Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι ενώ την Τρίτη 26η 
Οκτωβρίου έχει καθοριστεί η επόμενη ακροαμα-
τική διαδικασία, κατά την οποία θα εξεταστούν 
όσα αιτούνται οι ενάγοντες.
Σημαντικό είναι πως στο διάταγμα ξεκαθαρίζεται 
ότι οποιοσδήποτε παραλείψει να συμμορφωθεί 
με το διάταγμα τότε οι κατά νόμο υπεύθυνοι υπό-
κεινται σε σύλληψη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για νέο διά-
ταγμα που δεν αφορά την προσφυγή για την εκλο-
γική διαδικασία στην επαρχία της Λευκωσίας.

Τ
ο Κυπριακό και η ένταση της τουρκικής προκλητικότη-
τας βρέθηκαν στο επίκεντρο της διμερούς συνάντησης 
που πραγματοποίησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημο-

κρατίας Νίκο Αναστασιάδη, στο περιθώριο της Τριμερούς Συνό-
δου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, που διεξήχθη σήμερα 
στην Αθήνα.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης 
εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό για 
την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι οι αξιώσεις 
και τα προαπαιτούμενα για την επανέναρξη των διαπραγματεύ-
σεων που θέτουν η τουρκική και τουρκοκυπριακή πλευρά είναι 
αδιανόητα και απαράδεκτα.
«Η οδός που ακολουθούμε, που βασίζεται στην προσπάθεια για 
έναν δημιουργικό διάλογο που βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο και 
τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, είναι η μόνη οδός. Οποια-
δήποτε άλλη οδός είναι συνταγή καταστροφής», σημείωσε ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης.
«Ειλικρινά διερωτώμαι πόσο πιο ευτυχισμένος θα ήταν ο τουρ-
κικός λαός εάν ο Τούρκος ηγέτης αντί να επενδύει σε μια κούρσα 
εξοπλισμών επένδυε στην ευημερία του λαού του. Εάν αντί να 
επιδιώκει να παρεμποδίσει του γείτονες ακολουθούσε τους 
κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, όπως όλες οι υπόλοιπες χώρες, 
με ελάχιστες εξαιρέσεις», ανέφερε.
«Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μας δοθεί η ευκαιρία 
να ζήσουμε ειρηνικά με τους συμπατριώτες μας. Να δημιουργή-
σουμε ένα κράτος μακριά από εξαρτήσεις, μακριά από αναχρο-
νιστικές εγγυήσεις, μακριά από οποιαδήποτε κατοχικά στρατεύ-
ματα», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία όλων των τριμερών και περι-
φερειακών συνεργασιών της Κύπρου και της Ελλάδας, τονίζο-
ντας ότι αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια δημιουργίας μιας 
«λεκάνης, η οποία θα είναι υπόδειγμα και ειρήνης».
Υποδεχόμενος τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, στο Μέγαρο Μαξί-
μου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ένταση της 
τουρκικής προκλητικότητας, η οποία, όπως είπε, «γεννά έντονο 
προβληματισμό και αγανάκτηση για μια συμπεριφορά που 
ξεφεύγει πλήρως από το πλαίσιο μιας συμφωνημένης λύσης για 
την επίλυση του Κυπριακού».
«Θέλω να πως για ακόμα μια φορά αυτό το οποίο είχα την ευκαι-
ρία να τονίσω και στην πρόσφατη επίσκεψή μου στη Λευκωσία, 
ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία λύση δύο κρατών και δεν 
μπορούμε να αποκλίνουμε από την ουσία του πλαισίου, όπως 
αυτό έχει προσδιοριστεί από τις αποφάσεις του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ», σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Εκφράζοντας την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο, 
ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα διατηρεί πάντοτε τη 
δυνατότητα να εγείρει «το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας, 
όπως έπραξε και στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερι-
κών, ειδικά όταν αυτή αφορά ενεργειακά έργα που χρηματοδο-
τούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έρευνες που διεξάγονται 
από ευρωπαϊκά κράτη».

Μητσοτάκης-Αναστασιάδης: 
Καμία λύση δύο κρατών δεν 
μπορεί να γίνει αποδεκτή 
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Η Τουρκία καλείται να 
αναστρέψει άμεσα τις 
ενέργειες της στα Βαρώσια, 
καθώς και «να στηρίξει 
ενεργά τις διαπραγματεύσεις 
για μια δίκαιη, συνολική 
και βιώσιμη διευθέτηση 
του Κυπριακού στο πλαίσιο 
των Ηνωμένων Εθνών» και 
των ευρωπαϊκών αρχών, σε 
έκθεση της Κομισιόν για τις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις 
της Τουρκίας.

Τ
ο πακέτο εκθέσεων για 
τη διεύρυνση για τα κρά-
τη των Δυτικών Βαλκανίων 
και την Τουρκία παρουσί-

ασε το απόγευμα της Τρίτης στην 
Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου στο Στρα-
σβούργο ο Επίτροπος αρμόδιος 
για θέματα Διεύρυνσης και Γειτο-
νίας, Όλιβερ Βαρχέλι.
Το κείμενο της έκθεσης της Κομι-
σιόν για τις ενταξιακές διαπραγ-
ματεύσεις της Τουρκίας αναφέ-
ρεται στις εντάσεις που προκά-
λεσαν «συνεχιζόμενες και νέες 
μη εγκεκριμένες Τουρκικές έρευ-
νες για υδρογονάνθρακες» στις 
θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου 
και της Ελλάδας το δεύτερο μισό 
του 2020, και στην επέκταση, τον 
Νοέμβριο, του νομικού πλαισίου 
για περιοριστικά μέτρα σε σχέση 
με τις ενέργειες αυτές.
Όπως σημειώνεται, μετά την κατα-
δίκη των ενεργειών αυτών από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμ-
βριο του 2020, οι εντάσεις στην 
περιοχή μειώθηκαν στις αρχές του 
2021 μεταξύ άλλων με το τέλος 
των παράνομων τουρκικών γεω-
τρήσεων. Τον Μάρτιο το Ευρωπα-
ϊκό Συμβούλιο έδωσε εντολή για 
προώθηση της συνεργασίας κατά 
τρόπο σταδιακό, αναλογικό και 
αναστρέψιμο, και τον Ιούνιο επα-
νέλαβε την στήριξή του σε λύση 

στη βάση των ψηφισμάτων του 
ΟΗΕ.
Σε σχέση με τις «μονομερείς ενέρ-
γειες της Τουρκίας» στην περίκλει-
στη πόλη των Βαρωσίων, γίνο-
νται αναφορές σε «απαράδεκτες 
δηλώσεις» από τον Τούρκο Πρό-
εδρο και τον Τ/Κ ηγέτη τον Ιού-
λιο του 2021, και επαναλαμβά-
νεται πως η Τουρκία καλείται να 
αναστρέψει άμεσα τις ενέργειες 
της στην περιοχή, καθώς και «να 
στηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύ-
σεις για μια δίκαιη, συνολική και 
βιώσιμη διευθέτηση του Κυπρι-
ακού στο πλαίσιο των Ηνωμέ-
νων Εθνών» και των ευρωπαϊκών 
αρχών.
Στην έκθεση γίνεται αναφορά και 
στην συνεχιζόμενη 
άρνηση της Τουρ-
κίας να αναγνωρί-
σει την Κυπριακή 
Δημοκρατία παρά 
τις εκκλήσεις του 
Συμβουλίου και της 
Κομισιόν, και την 
μη συμμόρφωση 
της με τις υποχρεώ-
σεις της απέναντι σε όλα τα κράτη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένης και 
της Κύπρου.
Όπως προστίθεται, η Τουρ-
κία συνεχίζει να θέτει βέτο στην 
αίτηση της Τουρκίας να ενταχθεί 
σε διεθνείς οργανισμούς όπως τον 
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργα-
σίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Γίνεται επίσης εκτενής αναφορά 
στην κατάσταση στην Ανατολική 
Μεσόγειο, καθώς και στην επανέ-
ναρξη των διερευνητικών επαφών 
Τουρκίας – Ελλάδας στις αρχές του 
2021 οι οποίες «πρέπει να παρα-
μείνουν πολύτιμο κανάλι επικοι-
νωνίας μεταξύ των δύο πλευρών 
ώστε να βρουν κοινό έδαφος για 
να αρχίσουν διαπραγματεύσεις 
για οριοθέτηση της υφαλοκρηπί-
δας».

Σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά 
αναφέρεται επίσης ότι η πιθα-
νότητα επέκτασης των χωρικών 
υδάτων της Ελλάδας στα 12 ναυ-
τικά μίλια στο Αιγαίο παραμένει 
σημείο τριβής καθώς εξακολου-
θεί να ισχύει η απόφαση της Τουρ-
κικής Εθνοσυνέλευσης πως κάτι 
τέτοιο θα θεωρείτο casus belli.
Σημειώνεται ακόμα πως Ελλάδα 
και Κύπρος συνεχίζουν να καταγ-
γέλλουν επανειλημμένες παραβι-
άσεις και στρατιωτικοποίηση των 
χωρικών υδάτων και του εναέριου 
χώρους από την Τουρκία.
Υπογραμμίζεται πως η Τουρκία θα 
πρέπει να αποφύγει απειλές και 
πράξεις που να πλήττουν τις σχέ-
σεις καλής γειτονίας, να εξομαλύ-

νει τις σχέσις με την 
Κυπριακή Δημο-
κρατία και να σεβα-
στεί την κυριαρ-
χία όλων των κρα-
τών μελών, καθώς 
και να απέχει από 
παράνομες έρευνες 
για υδρογονάνθρα-
κες στις θαλάσσιες 

ζώνες άλλων χωρών.
Αποκλιμάκωση από Τουρκία αλλά 
οι λόγοι που διατηρούν στάσιμη 
την ενταξιακή διαδικασία παραμέ-
νουν, λέει ο Βαρχέλι
Ανασκοπώντας τις εξελίξεις στις 
σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίας της Επι-
τροπής Εξωτερικών, ο κ. Βαρχέλι 
υπενθύμισε πως το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο καλωσόρισε την απο-
κλιμάκωση στην Ανατολική Μεσό-
γειο και έστειλε το μήνυμα πως η 
ΕΕ είναι έτοιμη να συνεργαστεί 
κατά τρόπο σταδιακό, αναλογικό 
και αναστρέψιμο σε τομείς κοινού 
ενδιαφέροντος σε τομείς κοινού 
ενδιαφέροντος.
Πρόσθεσε πως η Κομισιόν προχω-
ρεί με ενέργειες στη βάση αυτών 
των οδηγιών, και πως ήδη ξεκίνη-

σαν οι πρώτοι Διάλογοι Υψηλού 
Επιπέδου.
Επίσης, συνέχισε, ενισχύθηκε ο 
διάλογος για την αντιμετώπιση 
των εμποδίων στο εμπόριο που 
εμποδίζουν τη λειτουργία της 
Τελωνειακής Ένωσης, ενώ καλω-
σόρισε την επικύρωση της Συμ-
φωνίας των Παρισίων από την 
Άγκυρα.
Ωστόσο, τόνισε, η Τουρκία δεν 
έχει απαντήσει στις ανησυχίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επι-
δείνωση της κατάστασης στο κρά-
τος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαι-
ώματα και την ανεξαρτησία της 
δικαιοσύνης.
Όπως είπε, τα υποκείμενα προ-
βλήματα που έχουν προκαλέ-
σει στασιμότητα στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις της Τουρκίας 
παραμένουν.
Ο κ. Βαρχέλι αναφέρθηκε και στο 
μεταναστευτικό, σημειώνοντας 
πως η Κοινή Δήλωση ΕΕ – Τουρ-
κίας του 2016 συνεχίζει να επιφέ-
ρει αποτελέσματα και πως η Τουρ-
κία παίζει σημαντικό ρόλο στη μεί-
ωση των μεταναστευτικών ροών 
στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ 
φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυ-
σμό προσφύγων στον κόσμο.
Όπως είπε, η Κομισιόν έχει προ-
τείνει την παροχή επιπρόσθετων 
3 δισεκατομμυρίων σε πρόσφυγες 
και τις κοινότητες που τους φιλο-
ξενούν στην Τουρκία, κάτι που 
θα επιστρέψει στη συνέχιση των 
πρωτοβουλιών της ΕΕ στην περι-
οχή, ειδικά στα ανατολικά σύνορα 
της Τουρκίας.
Στην παρέμβασή του, ο κ. Βαρχέλι 
προχώρησε σε μια σύντομη ανα-
σκόπηση και των ενταξιακών δια-
πραγματεύσεων και των προοπτι-
κών ένταξης με όλες τις χώρες των 
Δυτικών Βαλκανίων, μετά και την 
επαναδιατύπωση της ευρωπαϊκής 
προοπτικής της περιοχής στην Δια-
κήρυξη του Μπρντο.

Έξι φωτοβολταϊκά πάρκα του 
Ομίλου Green Energy, εγκαινί-
ασε, στις 21 Οκτωβρίου 2021, η 
Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας, κ. Νατάσα 
Πηλείδου, στον Άγιο Ιωάννη 
Μαλούντας, περιοχή που θεω-
ρείται πλέον το «πράσινο ενερ-
γειακό κέντρο» της Κύπρου.
Στην εκδήλωση εγκαινίων, που 
διοργάνωσε ο Όμιλος Green 
Energy, ο οποίος διαχειρίζεται 
συνολικό χαρτοφυλάκιο παρα-
γωγής ενέργειας που αγγίζει 
τις 42,69MW και έχει ηγετικό 
ρολό στο τομέα, παρευρέθηκαν 
o πρόεδρος της ΟΕΒ, Αντώνης 
Αντωνίου, ο πρώην Υπουργός 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχα-
νίας Γιώργος Λακκοτρύπης και η 
κ. Εύη Ρωσσίδου Αντωνιάδου, 
Επικεφαλής Διεύθυνσης Μεγά-
λων, Μικρομεσαίων και Ναυτι-
λιακών Επιχειρήσεων.
Στην ομιλία της η Υπουργός 
Ενέργειας, υπογράμμισε τη 
σημασία των επενδύσεων που 
προωθούν τη βιώσιμη ανά-
πτυξη. Συγκεκριμένα ανέφερε 
πως «Η Κυπριακή Δημοκρα-
τία, στηρίζει την αειφόρο ανά-
πτυξη και την υλοποίηση έργων 
που προωθούν τις εναλλακτι-
κές πηγές ενέργειας. Ας μην 
ξεχνάμε πως σήμερα, όσο ποτέ 
άλλοτε, η διάσωση του πλανήτη 
μας αποτελεί αδήριτη ανάγκη 
όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε 
παγκόσμιο επίπεδο».
Ο CEO του Ομίλου Green 
Energy, Γιώργος Γεωργίου, 
σημείωσε ότι «με τη λειτουρ-
γία των συγκεκριμένων φωτο-
βολταϊκών συστημάτων, επι-
τυγχάνουμε την παραγωγή και 
διοχέτευση των 34,122 MWh 
ενέργειας, στο δίκτυο της ΑΗΚ. 
Παράλληλα, η ενεργοποίησή 
τους αποφέρει σημαντική μεί-
ωση στις εκπομπές Διοξειδίου 
του Άνθρακα (CO2). Εκτιμάται 
ότι μέσω των φωτοβολταϊκών 
συστημάτων, θα εξοικονομη-
θούν 24.363 τόνοι CO2 ανά έτος 
λειτουργίας, το οποίο ισοδυ-
ναμεί με 566.065 δέντρα ετη-
σίως». 

Εγκαινιάστηκαν τα 
6 φωτοβολταιϊκά 
πάρκα στον 
Άγιο Ιωάννη 
Μαλούντας

Καταπέλτης η Κομισιόν για την Τουρκία – ζητά 
αναστροφή ενεργειών στο Βαρώσι 
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διεθνή νέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την 
Τουρκία να πάρει πίσω τις μονομερείς 
ενέργειες στα Βαρώσια και να 
σεβαστεί τις σχέσεις καλής γειτονίας 
- Αιχμές και για το τουρκολιβυκό 
μνημόνιο - Πώς αντιδρά το τουρκικό 
ΥΠΕΞ

Τ
ην ετήσια έκθεση για τις προς έντα-
ξη χώρες και την πρόοδο την οποία 
έχουν σημειώσει παρουσίασε η Κο-
μισιόν. Όσον αφορά στην Τουρκία 

σημειώνεται ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
επανειλημμένα έχει δηλώσει ότι η ΕΕ έχει 
στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και 
ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Με-
σόγειο και για την ανάπτυξη σχέσης συνερ-
γασίας και αμοιβαία επωφελούς σχέσης με 
την Τουρκία». Χαιρετίζει την αποκλιμάκω-
ση στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογραμ-
μίζει: Η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεργαστεί με 
την Τουρκία με σταδιακό, αναλογικό και ανα-
στρέψιμο τρόπο.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ανανέω-
σης μονομερών ενεργειών ή προκλήσεων 
που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, η ΕΕ θα 
χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τις επιλογές 
που έχει στη διάθεσή της, προκειμένου να 
υπερασπιστεί τα συμφέρο-
ντά της και των κρατών-με-
λών της. Αναμένει, επίσης, 
από την Τουρκία να υποστη-
ρίξει ενεργά τις διαπραγμα-
τεύσεις για μια δίκαιη, ολο-
κληρωμένη και βιώσιμη 
επίλυση του Κυπριακού στο 
πλαίσιο του ΟΗΕ, σύμφωνα 
με τα σχετικά ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις 
αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ, ενώ υπο-
γραμμίζεται ότι δεν πρέπει να υπάρχουν 
μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να 
αυξήσουν τις εντάσεις στο νησί και να υπο-
νομεύσουν την επιστροφή στις συνομιλίες.
Σύμφωνα με την έκθεση, υπάρχουν σοβαρές 
ελλείψεις στη λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών της Τουρκίας. Οι σοβαρές ανησυχίες 
της ΕΕ για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση του 
κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιω-
μάτων και της ανεξαρτησίας του δικαστικού 
σώματος δεν αντιμετωπίστηκαν αξιόπιστα 
από την Τουρκία. Η Τουρκία πρέπει να αντι-
στρέψει αυτήν την αρνητική τάση ως θέμα 
προτεραιότητας με την αντιμετώπιση της 

αποδυνάμωσης των αποτελεσματικών ελέγ-
χων και ισορροπιών στο πολιτικό σύστημα.
Σχετικά με το μεταναστευτικό, αναφέρεται 
ότι η Τουρκία σημείωσε κάποια πρόοδο. 
«Μετά τα περιστατικά του Μαρτίου 2020 
όταν η Τουρκία ενθάρρυνε ενεργά μετανά-
στες και πρόσφυγες να ακολουθήσουν το 
χερσαίο δρομολόγιο προς την Ευρώπη μέσω 
της Ελλάδας, η κατάσταση τελικά αποκλι-
μακώθηκε. Έγινε κάποια πρόοδος ως προς 
την ενίσχυση της ικανότητας επιτήρησης και 
προστασίας των ανατολικών χερσαίων συνό-
ρων».
Σημειώνεται επίσης ότι «η δήλωση ΕΕ-Τουρ-
κίας του Μαρτίου 2016 συνέχισε να αποδί-
δει αποτελέσματα και η Τουρκία συνέχισε να 
διαδραματίζει βασικό ρόλο στην αντιμετώ-
πιση της μετανάστευσης κατά μήκος της Ανα-
τολικής Μεσογείου» και «στη φιλοξενία του 
μεγαλύτερου προσφυγικού πληθυσμού στον 
κόσμο». Αναφέρεται ακόμη ότι η Επιτροπή 
τον Ιούνιο του 2021 πρότεινε να διατεθούν 
3 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετη βοή-
θεια για τους Σύρους πρόσφυγες και τις κοι-
νότητες υποδοχής στην Τουρκία. Τέλος, η Επι-
τροπή υπενθυμίζει τη σημασία της συνεχούς 
εφαρμογής τής δήλωσης, συμπεριλαμβανο-
μένων των επιστροφών και της αποτροπής 
των παράτυπων διαδρομών μετανάστευσης».

Αναφορικά με τα Βαρώσια, 
η Τουρκία πρέπει να πάρει 
πίσω άμεσα τις μονομερείς 
ενέργειες που ανακοινώ-
θηκαν στις 20 Ιουλίου 2021 
και όλα τα βήματα που έγι-
ναν για τα Βαρώσια από τον 
Οκτώβριο του 2020 που 
αντιβαίνουν στα σχετικά 
ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η έκθεση σημειώνει ότι από τον Δεκέμβριο 
του 2020, «παρατηρήθηκε μια πιο θετική 
δυναμική στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας μετά την 
αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο 
μέσω της διακοπής των παράνομων δρα-
στηριοτήτων έρευνας και γεώτρησης υδρο-
γονανθράκων από την Τουρκία στις θαλάσ-
σιες ζώνες τής Κύπρου και της Ελλάδας και 
την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών 
μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας τον Ιανουά-
ριο 2021. Αυτές οι συνομιλίες θα πρέπει να 
παραμείνουν ένα πολύτιμο κανάλι επικοι-
νωνίας μεταξύ των δύο πλευρών για την 
εξεύρεση κοινού τόπου για την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση της 
υφαλοκρηπίδας».

Α
πότομη αύξηση παρουσιάζουν τα 
κρούσματα κορωνοϊού στη Βρετα-
νία, ενώ έχει εντοπιστεί η νέα με-
τάλλαξη «Δέλτα+» στη χώρα και ο 

υπουργός Υγείας,  Σατζίντ Χαβίντ, απευθύνει 
δραματική προειδοποίηση για εκτόξευση 
των ημερήσιων μολύνσεων στα 100.000 κα-
τά τους χειμερινούς μήνες. 
Το τελευταίο 24ωρο, στη Βρετανία, οι μολύν-
σεις ξεπέρασαν τις 50.000 για πρώτη φορά 
από τον Ιούλιο, συγκεκριμένα ανήλθαν στις 
52.009, ενώ αναμένεται, σύμφωνα με πηγές, 
το τέταρτο κύμα πανδημίας να θέσει και πάλι 
επί τάπητος την αναγκαία χρήση μάσκας.
Με βάση τα όσα παρουσίασε το υπουρ-
γείο Υγείας της Γηραιάς Αλβιόνας, τα κρού-
σματα αυξήθηκαν κατά 15% την τελευταία 
εβδομάδα. Άνοδο κατά 30% παρατηρείται 
και στις εισαγωγές στα νοσοκομεία, ενώ 
και οι θάνατοι βρίσκονται ψηλά, καθώς το 
τελευταίο 24ωρο να καταμετρήθηκαν 115 
νεκροί. 
Η διασπορά της νόσου Covid αποτυπώνεται 
στους χάρτες, όπου φαίνεται οι λοιμώξεις 
να έχουν αυξηθεί στα τέσσερα πέμπτα των 
περιοχών της Αγγλίας και για τη διασπορά 
αυτή να ευθύνεται το νέο στέλεχος Δέλτα.
Εφιαλτική πρόβλεψη από τον Βρετανό 
υπουργό Υγείας: Μπορεί τον χειμώνα να 
μετράμε ακόμη και 100.000 ημερήσια κρού-
σματα
Σε μια δραματική πρόβλεψη προχώρησε, 
την Τετάρτη, ο υπουργός Υγείας της Βρετα-
νίας, Σατζίντ Χαβίντ, ενόψει επέλασης του 
χειμώνα.
Με τα κρούσματα και τους θανάτους στη 
Βρετανία να κινούνται, τις τελευταίες ημέρες, 
σε υψηλό εξαμήνου και τη νέα μετάλλαξη 
Δέλτα Plus να έχει κάνει την εμφάνισή της 

στη Γηραιά Αλβιόνα, ο Χαβίντ έκανε λόγο για 
μια απειλή που θέλει τις ημερήσιες μολύν-
σεις, κατά τους χειμερινούς μήνες, να εκτο-
ξεύονται στις 100.000.
Ωστόσο, μιλώντας για το plan B, που θα ενι-
σχύσει τη μάχη κατά της πανδημίας, ο Βρετα-
νός υπουργός Υγείας τόνισε ότι έχουν συνα-
φθεί δύο συμφωνίες για νέες θεραπείες, που 
αν λάβουν τις απαραίτητες εγκρίσεις, τότε θα 
ξεκινήσουν να χορηγούνται σε άτομα που 
θεωρούνται πιο ευάλωτα απέναντι στη λοί-
μωξη.
Οι συμφωνίες αφορούν από τη μια την εξα-
σφάλιση 480.000 θεραπειών του φαρμά-
κου Molnupiravir, το οποίο παράγεται από τη 
Merck και σύμφωνα με τις κλινικές δοκιμές 
που έχουν γίνει, αποδεικνύεται πως μειώνει 
τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου για ενήλι-
κες με ήπια ή μέτρια συμπτώματα κατά 50%.
Παράλληλα, ο Τζαβίντ διεμήνυσε πως υπο-
γράφηκε συμφωνία για θεραπεία με το φάρ-
μακο PF -07321332/ritonavir, που παράγεται 
από την Pfizer, και για το οποίο συνεχίζονται 
ακόμα οι κλινικές δοκιμές.
Τόνισε ακόμη ότι περίπου τέσσερα εκατομ-
μύρια Βρετανοί έχουν λάβει την ενισχυτική 
δόση.
Όσον αφορά στη νέα μετάλλαξη Δέλτα, είπε 
ότι εξαπλώνεται, τόνισε όμως ότι δεν υπάρ-
χουν αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποι-
ούν ότι θέτει νέα απειλή.
Ο υπουργός Υγείας της Βρετανία συνέ-
στησε στους πολίτες, για την αποφυγή νόση-
σης από την Covid-19, να συναντώνται όσο 
το δυνατόν περισσότερο σε εξωτερικούς 
χώρους, να ανοίγουν τα παράθυρα όταν βρί-
σκονται με άλλους σε εσωτερικούς χώρους 
και να φορούν μάσκα σε πολυπληθείς εκδη-
λώσεις.

Στα ύψη τα κρούσματα στη 
Βρετανία - Ξεπέρασαν τα 50.000

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Κομισιόν σε Άγκυρα: «Εγκαταλείψτε 
τις γεωτρήσεις σε θαλάσσιες ζώνες 
άλλων χωρών»
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Α
νησυχία στη Δύση προκαλούν οι 
πληροφορίες από πηγές πληρο-
φοριών ότι η Κίνα πραγματοποί-
ησε μια δεύτερη δοκιμή υπερη-

χητικού πυραύλου, ικανού να μεταφέρει 
πυρηνική κεφαλή σε τροχιά, μέσα στο κα-
λοκαίρι.
Η δοκιμή πιστεύεται ότι έγινε στις 13 
Αυγούστου και αφορούσε σε ένα υπερη-
χητικό πύραυλο παρόμοιο με εκείνο που 
εκτοξεύθηκε στο διάστημα τον Ιούλιο και 
που έγινε γνωστή τις τελευταίες ημέρες.
Το Πεκίνο έχει αναγνωρίσει ότι έχει πραγ-
ματοποιήσει μία δοκιμή. Ωστόσο υποστη-
ρίζει ότι δεν επρόκειτο για πύραυλο, αλλά 
για διαστημικό όχημα, με στόχο τη δοκιμή 
τεχνολογίας για την επαναχρησιμοποίησή 

του. Ωστόσο οι αναλυτές πιστεύουν ότι το 
σκάφος θα μπορούσε να φέρει πυρηνική 
κεφαλή και να έχει σχεδιαστεί για να απο-
φύγει όλες τις τρέχουσες πυραυλικές άμυ-
νες.
Μία πηγή δήλωσε στους Financial Times, 
που αποκάλυψαν και τις δύο δοκιμές, ότι 
κυβερνητικοί επιστήμονες προσπαθούν να 
καταλάβουν ακριβώς τι εκτόξευσε η Κίνα, 
προσθέτοντας ότι φαίνεται ότι «αψηφά 
τους νόμους της φυσικής» και δεν μοιάζει 
με καμία από τις τεχνολογίες που κατέχουν 
οι ΗΠΑ.
Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει, 
ενώ το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας 
αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει 
την ύπαρξη ή όχι οπλικών δοκιμών.

διεθνή νέα

Χ
ωρίς να περάσουν 24 ώρες α-
πό τον θάνατο του Κόλιν Πάου-
ελ, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αυτο-
συγκρατήθηκε και σε μια καυστι-

κή του ανακοίνωση είπε ότι ο πρώην υ-
πουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης του 
Τζορτζ Ουόκερ Μπους «έκανε πολλά λά-
θη, αλλά τέλος πάντων, ας αναπαυθεί εν 
ειρήνη!»
Ένας από τους αμέτρητους στόχους 
ύβρεων και προσβολών του Ρεπουμπλικά-
νου πρώην προέδρου, ο Πάουελ πέθανε 
χθες σε ηλικία 84 ετών από επιπλοκές που 
σχετίζονται με την Covid-19. Όλο το αμε-
ρικανικό πολιτικό φάσμα απέτισε φόρο 
τιμής στον πρώην αρχηγό του γενικού επι-
τελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνά-
μεων, με τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο 
Μπάιντεν να κάνει λόγο για έναν άνθρωπο 
που ενσάρκωνε «τα ύψιστα ιδανικά της 
διπλωματίας και του στρατού».
Ένας συναινετικός τόνος που θεώρησε 
υπερβολικά αγιογραφικό ο Τραμπ, ο 
οποίος είπε ότι ελπίζει να έχει τον ίδιο 
χορό εγκωμίων μετά τον θάνατό του.

«Υπέροχο να βλέπεις πώς ο Κόλιν Πάουελ, 
ο οποίος έκανε μεγάλα λάθη στο Ιράκ και 
κυρίως με τα αποκαλούμενα όπλα μαζι-
κής καταστροφής, αντιμετωπίζεται στον 
θάνατό του τόσο όμορφα από τα μέσα 
παραπληροφόρησης (Fake News Media). 
Ελπίζω αυτό να συμβεί και σε μένα κάποια 
μέρα», έγραψε ο μεγιστάνας των ακινήτων.
Ο Ντόναλντ Τράμπ κατηγόρησε επίσης τον 
εκλιπόντα ότι ήταν «δήθεν Ρεπουμπλι-
κάνος», «πάντα έτοιμος να επιτίθεται σε 
άλλους Ρεπουμπλικάνους», μια κριτική 
που ασκούσε συχνά στον άνθρωπο που 
ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός που ανέ-
λαβε καθήκοντα αρχηγού του γενικού επι-
τελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνά-
μεων και έπειτα υπουργού Εξωτερικών.
Ο Πάουελ ήταν πάντα ιδιαίτερα επικριτικός 
απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Στις προε-
δρικές εκλογές του 2016, στήριξε τη Χίλαρι 
Κλίντον έναντι του δισεκατομμυριούχου, 
και στις περσινές εκλογές ανακοίνωσε την 
απόφασή του να ψηφίσει τον Τζο Μπάι-
ντεν, κατηγορώντας τον Ρεπουμπλικανό 
πρόεδρο ότι «λέει ψέματα όλη την ώρα».

Ο Τραμπ δεν άντεξε τα εγκώμια στον 
Κόλιν Πάουελ: Επιτέθηκε στα μέσα 
ενημέρωσης και στον εκλιπόντα! 

Η Κίνα «δοκίμασε δεύτερο 
υπερηχητικό πυρηνικό πύραυλο» - 
Ανησυχία στις ΗΠΑ 

Ο Πούτιν βγάζει τους Ταλιμπάν από τη 
λίστα των εξτρεμιστικών οργανώσεων 

Η 
Ρωσία εξετάζει να αφαιρέσει 
τους Ταλιμπάν από τον ρωσι-
κό κατάλογο των εξτρεμιστι-
κών οργανώσεων, γνωστο-

ποίησε σήμερα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ 
Πούτιν, μια ημέρα μετά τις συνομιλίες 
μεταξύ της Μόσχας και των νέων κυ-
βερνώντων στο Αφγανιστάν.
Η Ρωσία συμπεριέλαβε τους Ταλιμπάν 
στην λίστα των «τρομοκρατικών οργα-
νώσεων» το 2003, αλλά υποδέχθηκε 
τους ισλαμιστές αντάρτες για συνο-
μιλίες στη Μόσχα πολλές φορές πριν 
αυτοί καταλάβουν την εξουσία στη 
χώρα τον Αύγουστο.
Παράλληλα ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε 
ότι ο Αμερικανός ομόλογός του Τζο 
Μπάιντεν έπραξε ορθά που απέσυρε 
τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από 
το Αφγανιστάν, μια κίνηση που επέ-
τρεψε στους Ταλιμπάν να καταλάβουν 

την εξουσία σε μια αστραπιαία επιθε-
τική εκστρατεία.
Ο Πούτιν ανέφερε πως η χώρα αυτή 
πρέπει να λάβει οικονομική στήριξη 
και να ξεπαγώσουν τα χρηματοοικονο-
μικά περιουσιακά της στοιχεία, καθώς 
η σταθερότητα του Αφγανιστάν είναι 
προς το συμφέρον όλων των γειτόνων 
του.
Η Ουάσινγκτον έχει τονίσει ότι δεν 
σκοπεύει να αποδεσμεύσει δισεκατομ-
μύρια σε αφγανικό χρυσό, επενδύσεις 
και αποθέματα ξένου συναλλάγματος 
που κρατούνται στις ΗΠΑ καθώς αυτά 
πάγωσαν μετά την κατάληψη της εξου-
σίας από τους Ταλιμπάν τον Αύγουστο, 
παρά την πίεση από ανθρωπιστικές 
οργανώσεις και άλλους που προειδο-
ποιούν ότι η στάση αυτή της Ουάσιν-
γκτον μπορεί να οδηγήσει στην κατάρ-
ρευση της αφγανικής οικονομίας.
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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

Έτσι θα βοηθήσετε ένα 
ντροπαλό παιδί να αποκτήσει 

αυτοπεποίθηση

Δ
εν είναι ασυνήθιστο για τα παι-
διά να αισθάνονται σαν να εκτί-
θενται, να αποφεύγουν να συνα-
ντήσουν νέους ανθρώπους ή να 

αισθάνονται πιο άνετα να παρακολουθούν 
από τα πλάγια, αντί να βρίσκονται στη μέση 
της δράσης. Ενώ η συστολή είναι ένα φυσι-
κό στάδιο ανάπτυξης το οποίο το παιδί σας 
πιθανότατα θα ξεπεράσει μεγαλώνοντας, υ-
πάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορείτε 
να το υποστηρίξετε και να το βοηθήσετε να 
διαχειριστεί το άγχος του.

Πώς να βοηθήσετε το παιδί σας με τη 
συστολή του
Μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε 
για να τα βοηθήσετε το παιδί σας περιλαμ-
βάνουν:

#1 Ποτέ μην το χαρακτηρίσετε ντρο-
παλό
Εάν το παιδί σας γνωρίζει ότι είναι ντρο-
παλό, μπορεί να αρχίσει να επικρίνει τον 
εαυτό του όταν επιδεικνύει ντροπαλή 
συμπεριφορά. Η ιδέα ότι η εσωστρέφεια 

είναι κακή ή ότι σημαίνει ότι κάτι δεν πάει 
καλά με το παιδί σας το μόνο που θα κατα-
φέρει είναι να το κάνει να ντρέπεται ακόμη 
πιο πολύ.

#2 Αποδεχτείτε το παιδί σας
Ποτέ μην κοροϊδεύετε το παιδί σας επειδή 
είναι ντροπαλό. Αντ’ αυτού, κάντε μια προ-
σπάθεια να του πείτε ότι το αποδέχεστε και 
το αγαπάτε όπως είναι.

#3 Προσπαθήστε να καταλάβετε
Ρωτήστε το παιδί σας για τη συστολή του. 
Προσπαθήστε να κατανοήσετε τους φόβους 
ή τους δισταγμούς του να δείξει στον κόσμο 
αυτό που είναι.

#4 Πείτε στο παιδί σας ότι είχατε κι 
εσείς ντροπές
Μιλήστε στο παιδί σας για τον τρόπο με τον 
οποίο ξεπεράσατε τη συστολή σας. Τα παι-
διά έχουν τους γονείς τους πρότυπο και το 

να γνωρίζουν ότι ξεπεράσατε το άγχος σας 
θα τους δώσει μια τεράστια αίσθηση δύνα-
μης κι ενδυνάμωσης.

#5 Γίνετε πρότυπα συμπεριφοράς
Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για το παιδί 
σας να μάθει πώς να ενεργεί από το να 
παρακολουθεί το πρότυπό του να λειτουρ-
γεί με αυτοπεποίθηση.

#6 Μιλήστε για τα οφέλη της εξω-
στρέφειας
Μοιραστείτε ιστορίες για το πώς σας βοή-
θησε να είστε στη ζωή σας. Μιλήστε για 
συμπεριφορές που θα θέλατε να υιοθε-
τήσει το παιδί σας. Επαινέστε το παιδί σας 
όταν διαμορφώνει αυτές τις συμπεριφορές.

#7 Ορίστε στόχους
Ορίστε δείκτες αναφοράς για το παιδί σας 
για να το κάνετε πιο εξωστρεφές και κοι-
νωνικό. Φροντίστε να κάνετε τους στόχους 
μικρούς αι εφικτούς. Θα μπορούσαν να 
είναι τόσο μικροί όσο το να χαιρετούν ένα 
άτομο κάθε μέρα.

#8 Εκθέστε το παιδί σας σε νέες 
εμπειρίες
Προσπαθήστε να δείξετε στο παιδί σας νέα 
πράγματα και να τα εκθέσετε σε νέες εμπει-
ρίες. Να είστε υποστηρικτικοί εάν εμφανί-
ζουν πιο εξωστρεφή χαρακτηριστικά με την 
πάροδο του χρόνου.

#9 Ενθαρρύνετε το παιδί σας να 
κάνει πράγματα στα οποία είναι 
καλό
Εάν το παιδί σας μπορεί να ασχοληθεί με 
δραστηριότητες που αγαπά και στις οποίες 
είναι καλό, μπορεί να αποκτήσει μια μεγάλη 
αίσθηση σκοπού κι αυτοπεποίθησης. 
Επαινέστε το όταν είναι καλό σε κάτι και 
δώστε του ευκαιρίες να κάνει αυτά τα πράγ-
ματα. 
Συμμετέχοντας σε δραστηριότητες που 
του αρέσουν, ίσως να έχει του φανεί ευκο-
λότερο να συνδεθεί με παιδιά που έχουν 
παρόμοια ενδιαφέροντα.

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

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

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

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

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

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

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

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

Είσαι ευχάριστος τύπος για να ζει 
κανείς μαζί σου;

Σ
υχνά, η κοινωνία αντιλαμβάνεται ό-
σους έχουν αναπτυξιακές ή διανοη-
τικές αναπηρίες ανίκανους να ζήσουν 
μια πλούσια και εκπληκτική ζωή λόγω 

της αναπηρίας τους. Ωστόσο, ο Paul, 56 ετών, 
και η Kris Scharoun-DeForge, 59 ετών, και οι 
δύο διαγνώστηκαν με σύνδρομο Down , μπό-
ρεσαν να αποδείξουν στους επικριτές τους ότι 
έκαναν λάθος με την αγάπη που έχουν ο ένας 
για τον άλλον.
Το ζευγάρι γνωρίστηκε αρχικά πριν από περί-
που τρεις δεκαετίες σε ένα χορό για άτομα με 
αναπηρίες, όταν η Kris ερωτεύτηκε τρελά με 
τον άνδρα των ονείρων της.
Δυστυχώς, μετά από 25 χρόνια ευτυχισμέ-

νου γάμου , που ονομάστηκε “ο μεγαλύτερος 
γάμος με σύνδρομο Down”, τελείωσε όταν ο 
Paul πέθανε εξαιτίας της πρώιμης νόσου του 
Αλτσχάιμερ. Ωστόσο, η Kris τον θυμάται με 
αγάπη.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, 
το ζευγάρι από τη Νέα Υόρκη, γνωρίστηκε τη 
δεκαετία του ’80 και άμεσα συμπάθησαν ο 
ένας τον άλλον. Άρχισαν να μιλάνε και τελικά 
ξεκίνησαν να βγαίνουν ραντεβού. Συνέχισαν 
τα ραντεβού για μερικά χρόνια μέχρι το 1988, 
όταν η Kris έκανε πρόταση γάμου στην αγάπη 
της ζωής της, σπάζοντας όλα τα στερεότυπα.
Η Kris εξήγησε σε μια συνέντευξη: “Με έκανε 
να γελάω, κοίταξα στα μάτια του και είδα 
το μέλλον μου, και τότε έκανα την πρόταση 
γάμου. Είπε ναι.”
Τόσο η Kris όσο και ο Paul ήταν εκστασιασμέ-
νοι που ζούσαν παντρεμένοι μεταξύ τους, 
αλλά υπήρχαν πολλοί που αμφέβαλλαν την 
ικανότητά τους να ζήσουν τη ζωή τους ως ένα 
ευτυχισμένο παντρεμένο ζευγάρι.
Αρχικά, οι αρχές της Πολιτείας της Νέας Υόρ-
κης δεν πείστηκαν για την ικανότητά τους να 
συναινούν σε μια σχέση. Ωστόσο, μετά από 
χρόνια πειθούς και πολυάριθμες δοκιμασίες 
για να μετρήσουν τις σeξουαλικές τους γνώ-
σεις, συναισθήματα και ανάγκες, τους επιτρά-

πηκε να παντρευτούν το 1993.
Η ζωή τους μαζί ως παντρεμένο ζευγάρι δεν 
ήταν διαφορετική από αυτή των άλλων τυπι-
κών ζευγαριών. Το ζευγάρι ζούσε μαζί σε δια-
μέρισμα που υποστηριζόταν από το κράτος 
για άτομα με ειδικές ανάγκες, μοιράζοντας 
ένα υπνοδωμάτιο.
Τόσο η Kris όσο και ο Paul είχαν δουλειές: 
Η Kris δούλευε στην Pizza Hut, ενώ ο Paul 
εργάστηκε στο εργαστήριο Arc of Onondaga, 
μια ομάδα που εργάζεται για την υποστήριξη 
ατόμων με αναπηρίες. Για να τους βοηθήσουν 
με κάποιες από τις καθημερινές τους δραστη-
ριότητες, είχαν φροντιστές που έμειναν μαζί 
τους σε ένα δεύτερο δωμάτιο. Το ζευγάρι έγι-

ναν νονοί για την ανιψιά τους, αν και δεν είχαν 
δικά τους παιδιά.
Ήταν μόλις πριν από περίπου ένα χρόνο 
όταν ο Paul άρχισε να εμφανίζει συμπτώ-
ματα άνοιας. Η ασθένεια επηρεάζει περίπου 
το ήμισυ του συνόλου των ανθρώπων που 
έχουν διαγνωστεί με σύνδρομο Down ηλι-
κίας άνω των 50 ετών.
Η αδελφή της Kris, η Susan Scharoun, δήλωσε 
για την εξέλιξη: Σιγά σιγά, συνηθίζεις ότι αρχί-
ζει να σβήνει η μνήμη του. Ήταν ακόμα μέλος 
της οικογένειας, αλλά δεν αναγνώριζε πραγ-
ματικά τους ανθρώπους … Όταν έβλεπε την 
Kris, την κοίταζε απλά.” Τελικά, οι ανάγκες του 
αυξήθηκαν σε ένα σημείο όπου έπρεπε να 
απομακρυνθεί από το σπίτι τους, αφήνοντας 
την Kris απολύτως συγκλονισμένη.
Ο Paul πέθανε το 2019, αλλά το ζευγάρι πρό-
λαβε να γιορτάσει την 25η επέτειό του το 
2018.
Με την ευκαιρία της επετείου τους, το ζευγάρι 
ανανέωσε αυθόρμητα τους όρκους του. Πριν 
το θάνατό του, η Kris είχε ζωγραφίσει στον 
άντρα της μια όμορφη πεταλούδα.
Εξήγησε: “Ήμουν πολύ, πολύ αναστατωμένη, 
έδωσα την εικόνα στον αγαπημένο μου, και 
το αγάπησε … σκέφτομαι τον Paul να πετάει 
στον αέρα … Και να είναι ελεύθερος”.

Το σύνδρομο Down δεν τους εμπόδισε να 
ζήσουν 25 υπέροχα χρόνια παντρεμένοι
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Ε
άν ρυθμίσουμε την αρ-
τηριακή μας πίεση, όχι 
μόνο θα περιορίσουμε 
τον κίνδυνο εμφάνισης 

καρδιαγγειακών νοσημάτων, 
αλλά και θα καταφέρουμε να ε-
ξασφαλίσουμε τη νεότητα του 
εγκεφάλου μας σύμφωνα με νε-
ότερη μελέτη του Εθνικού Πα-
νεπιστημίου της Αυστραλίας 
(ANU). Μάλιστα, όσο καλύτερη 
αρτηριακή πίεση έχουμε, τόσο 
βοηθάμε τον εγκέφαλο να πα-
ραμείνει εώς και τουλάχιστον έ-
ξι μήνες νεότερος από την πραγ-
ματική μας ηλικία!
Αντίθετα, σύμφωνα με τα απο-
τελέσματα της μελέτης, που 
δημοσιεύτηκαν στο Frontiers 
in Aging Neuroscience, οι συμ-
μετέχοντες με υπέρταση όχι 
μόνο είχαν λιγότερα εγκε-
φαλικά κύτταρα, αλλά και 
πιο γηρασμένα, αυξάνο-
ντας παράλληλα τον 
κίνδυνο εγκεφαλικού 
επεισοδίου, άνοιας 
και καρδιαγγειακών 
νοσημάτων. 
Επιπλέον, οι συμμετέ-
χον τες με αυξημένη 
α ρ τ η ρ ι α κ ή  π ί ε σ η , 
αλλά εντός των φυσιο-
λογικών ορίων, είχαν επί-
σης εγκεφάλους μεγα-
λύτερης ηλικίας και κιν-
δύνευαν από διάφορα 
προβλήματα υγε ίας.Τα 
στοιχεία της νέας μελέτης 
έπονται των ανησυχητικών 
στοιχείων μιας άλλης μεγάλης 
και διεθνούς μελέτης, που δια-
πίστωσε ότι ο αριθμός των ατό-
μων άνω των 30 με υψηλή αρτη-
ριακή πίεση διπλασιάστηκαν 
παγκοσμίως. Η φυσιολογική 
αρτηριακή πίεση ορίζεται από 
τιμές κάτω από 120/80, ενώ η 
βέλτιστη και υγιέστερη αρτηρι-
ακή πίεση είναι πιο κοντά στα 
110/70.

Τι εξέτασαν οι ερευνητές
Η ομάδα του Εθνικού Πανεπι-
στημίου της Αυστραλίας, σε 
συνεργασία με άλλους ερευνη-
τές από την Αυστραλία, τη Νέα 
Ζηλανδία και τη Γερμανία, εξέ-
τασαν περισσότερες από 2.000 

σαρώσε ις  ε γκεφάλου 686 
υγιών ατόμων ηλικίας 44 έως 
76 ετών.Η αρτηριακή πίεση των 
συμμετεχόντων μετρήθηκε έως 
και τέσσερις φορές σε μια περί-
οδο 12 ετών.
Τα δεδομένα από τις σαρώσεις 
του εγκεφάλου και της αρτηρια-
κής πίεσης χρησιμοποιήθηκαν 
για να προσδιοριστεί η ηλικία 
του εγκεφάλου ενός ατόμου, το 
οποίο αποτελεί ένα μέτρο για 
την υγεία του εγκεφάλου.
Ο επικεφαλής συγγραφέας, 
καθηγητής Cherbuin, ανέφερε 
ότι τα ευρήματα υποδηλώνουν 
μια ιδιαίτερη ανησυχία για τους 
νέους ηλικίας 20 έως 30 ετών, 
διότι οι αλλαγές στον εγκέφαλο 
λόγω της υπέρτασης χρειάζο-

νται χρόνο για να εντοπι-
στούν: «Ανιχνεύοντας τις 
επιπτώσεις της αυξημένης 

αρτηριακής πίεσης στην 
υγεία του εγκεφάλου 
σ τους ανθρώπους 40 
ετών και άνω, θα πρέ-
πε ι να υποθέσουμε 
ότι οι επιπτώσεις της 
υπέρτασης θα πρέπει 

να αυξάνονται για πολλά 
χρόνια και θα μπορούσαν 
να ξεκινήσουν ήδη από 
τα 20 τους. Αυτό σημαί-
νει ότι ένας νέος ο εγκέ-

φαλος είναι ήδη ευάλωτος» 
σημειώνει.Οι ερευνητές 
κρούουν τον κώδωνα του 

κινδύνου, καθώς εμμένουν 
στην συμβουλή για τους νεό-

τερους ηλικιακά ανθρώπους 
να μην αμελούν τον έλεγχο της 
αρτηριακής τους πίεσης. Τονί-
ζουν μάλιστα τη σημασία της 
υιοθέτησης θετικών αλλαγών 
στον τρόπο ζωής και στη δια-
τροφή ήδη πριν να αυξηθούν 
οι τιμές της αρτηριακής πίεσης: 
«Σε σύγκριση με ένα άτομο με 
υψηλές τιμές της αρτηριακής 
πίεσης (135/85), κάποιος με τις 
βέλτιστες τιμές (110/70) διαπι-
στώθηκε ότι είχε ηλικία εγκε-
φάλου που θα είναι περισσό-
τερο από έξι μήνες νεότερος, 
όταν φτάσει στη μέση ηλικία» 
καταλήγει ο καρδιολόγος και 
συν-συγγραφέας της μελέτης 
Walter Abhayaratna.

Έτσι θα καθυστερήσουμε τη 
γήρανση του εγκεφάλου – Ο 
ρόλος της πίεσηςΤ

α φοράτε στο λεωφορείο, στο τρέξιμο ή ακόμη και όταν 
κάνετε δουλειές στο σπίτι… Έχουν αναδειχθεί σε απα-
ραίτητο αξεσουάρ της καθημερινότητας όμως έφτασε 
η στιγμή να τα βγάλετε και να διαβάσετε με προσοχή τι 

κινδύνους ενέχουν για την υγεία σας. Ο λόγος για τα ακουστικά.
Η παρατεταμένη χρήση τους, εξηγεί ο Δρ Christian Moro, Επίκουρος 
Καθηγητής Επιστήμης και Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Bond, μπορεί να 
επηρεάσει την κυψελίδα (κερί), τη λιπαρή και κολλώδη ουσία που παρά-
γεται στον έξω ακουστικό πόρο από τις λιπαρές εκκρίσεις σμηγματογό-
νων και ιδρωτοποιών αδένων, και η οποία προωθείται με τη βοήθεια 
της ομιλίας και της μάσησης προς το άνοιγμα του αυτιού όπου ξηραί-
νεται και αποβάλλεται. Χάρη στο κερί, διατηρείται η καθαριότητα του 
αυτιού, αφού φράζει την είσοδο σε έντομα, βακτήρια και νερό.
Η φυσική αυτή διαδικασία αυτοσυντήρησης που πραγματοποιείται στο 
αυτί και που δεν επηρεάζεται από τη λελογισμένη χρήση ακουστικών, 
μπορεί να παρεμποδιστεί όταν δεν τα αποχωριζόμαστε. Ειδικότερα, 
είναι πιθανό τα ακουστικά:
να συμπιέσουν το κερί, μειώνοντας τη ρευστότητά του και δυσκολεύοντας έτσι τη φυσική αποβολή του
να συμπιέσουν το κερί σε σημείο πρόκλησης φλεγμονής
να εμποδίζουν τη ροή του αέρα που στεγνώνει το κερί με αποτέλεσμα να παραμένει κολλώδες και να συσσωρεύεται
να παγιδεύουν ιδρώτα και υγρασία στον ακουστικό πόρο, μετατρέποντάς τον σε πρόσφορο έδαφος για βακτηριακές και 
μυκητιακές λοιμώξεις
να εμποδίσουν τη φυσική αποβολή του κεριού διεγείροντας παράλληλα τους εκκριτικούς αδένες με αποτέλεσμα μεγαλύ-
τερη παραγωγή του
να βλάψουν τη συνολική υγιεινή των αυτιών αν δεν καθαρίζονται επιμελώς, ή να εισαγάγουν στα αυτιά λοιμογόνους παρά-
γοντες
να βλάψουν την ακοή αν αναπαράγεται μουσική σε υψηλή ένταση.
Ο Δρ Moro επισημαίνει ότι υψηλή συγκέντρωση κεριού μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα ακοής, με παράλληλα 
συμπτώματα όπως πόνος, ζάλη, εμβοές, κνησμός και ίλιγγος.
Αφήστε τα αυτιά σας «ήσυχα»
Προφανώς δεν εννοούμε να μην ακούτε μουσική, που άλλωστε  αλλά να δοκιμάσετε ασφαλέστερες επιλογές όπως τα 
ακουστικά κεφαλής (over-ear), τα οποία εμποδίζουν λιγότερο την είσοδο του αέρα και είναι δεν αυξάνουν σημαντικά τη 
συγκέντρωση κεριού.
Παράλληλα, βοηθήστε τα αυτιά σας να ολοκληρώνουν ανεμπόδιστα τη φυσική διαδικασία αυτοκαθαρισμοού, αποφεύ-
γοντας τη συχνή χρήση μπατονέτας που συνήθως σπρώχνει πίσω στον ακουστικό πόρο το κερί, αλλά και σπιτικά γιατρο-
σόφια όπως ρίψη σταγόνων ελαιόλαδου που συχνά έχουν αντίθετα αποτελέσματα.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την παραγωγή κεριού ή την υγεία των αυτιών σας γενικότερα, είναι καλύ-
τερο να απευθυνθείτε σε κάποιον ωτορινολαρυγγολόγο.

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

Η προπόνηση ενδυνάμωσης, όπως το ποδήλατο ή το τρέξιμο, είναι πιο ωφέλιμη για την 
ανθρώπινη υγεία συγκριτικά με την προπόνηση αντίστασης, όπως η άρση βαρών ή οι 
ασκήσεις με λάστιχα και αντιστάσεις, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας νέας μελέτης που 

δημοσιεύθηκε στο Journal of Applied Physiology.
Τα μιτοχόνδρια αποκαλούνται συχνά ως οι αποθήκες ενέργειας των κυττάρων. Η αυξημένη δρα-
στηριότητα των μιτοχονδρίων, που συμβαίνει μετά την άσκηση, μπορεί να συμβάλει στη βελτί-
ωση της συνολικής μεταβολικής υγείας. Η καλή μεταβολική υγεία μεταφράζεται με τη σειρά της σε 
βέλτιστα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, χοληστερόλης, αρτηριακής πίεσης και περιμέτρου μέσης.
Από την άλλη πλευρά, η κακή μεταβολική υγεία σημαίνει αύξηση του κινδύνου που διατρέχει 
ένας άνθρωπος για ανάπτυξη καρδιακών παθήσεων, διαβήτη και εγκεφαλικού επεισοδίου. Γι’ 
αυτό, άλλωστε, ενθαρρύνεται η έντονη σωματική δραστηριότητα -και συγκεκριμένα σε αυτή την 
περίπτωση, η προπόνηση ενδυνάμωσης.
Οι ερευνητές από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Karolinska και το Πανεπιστήμιο Linköping 

στη Σουηδία υπέδειξαν ότι η προπόνηση ενδυνάμωσης διεγείρει τα κυκλοφορούντα 
επίπεδα ορισμένων πεπτιδίων προερχόμενων από τα μιτοχόνδρια, τα οποία 

θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μακροζωία και καλύτερη μεταβολική 
υγεία. 

Ωστόσο, δεν βρήκαν παρόμοια ωφέλιμα αποτελέσματα στην 
περίπτωση της προπόνησης αντίστασης.

«Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν την ευθύνη μας να 
είμαστε δραστήριοι και σε συνεχή κίνηση. Πρόκει-

ται για ένα ακόμα μικρό κομμάτι που προστίθεται 
στη σημασία της σωματικής άσκησης σε ατομικό 
επίπεδο, τη σημασία του να παραμένουμε δρα-
στήριοι», τονίζει σχετικά ο ερευνητής και ένας εκ 
των συγγραφέων της μελέτης, Δρ. Ferdinand von 
Walden, MD, Ph.D., από το Ινστιτούτο Karolinska.

Τρέξιμο ή βάρη; Ποιο από τα δύο εξασφαλίζει 
τη μακροζωία – Έρευνα απαντά

υγεία



24 22 Οκτωβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το ΟΧΙ των Ελλήνων
Το ξημέρωμα της 28ης Οκτωβρίου 1940 βρίσκει 
την Αθήνα να ξυπνά με τις σειρήνες της αντιαερο-
πορικής άμυνας και όλους τους Έλληνες να ζητω-
κραυγάζουν το ηχηρό «ΟΧΙ» του Ι. Μεταξά στη 
φασιστική Ιταλία.

Η 
απόφαση γ ια την επίθεση κατά της Ελλά-
δας ελήφθη στις 15 Οκτωβρίου 1940 από 
το Ιταλικό Πολεμικό Συμβούλιο, παρουσία 
του Μουσολίν ι και παρά τ ις αν τ ιρρήσεις 

πολλών από τους παρισταμένους για την προχειρό-
τητα με την οποία αντιμετωπιζόταν η επιχείρηση. Ο 
«Ντούτσε» ήθελε μία νίκη για να μπει σ το μάτι του 

Χίτ λερ, που είχε εκφράσει τ ις επιφυλάξεις γ ια μία ε-
πίθεση κατά της Ελλάδας. Πίστευε ότι η χώρα μας ή-
ταν ο εύκολος στόχος. «Το μόνο μας εμπόδιο είναι οι 
λασπωμένοι δρόμοι» τον είχαν διαβεβαιώσει οι ε-
πιτελείς του. Ως ημέρα της επίθεσης ορίσθηκε η 26η 
Οκτωβρίου, αλλά ο Μουσολίν ι τη μετέθεσε γ ια τ ις 
28 Οκτωβρίου, προκειμένου να συμπέσει με τη 18η 
επέτειο της Πορείας προς τη Ρώμη, που έφερε τους 
φασίστες στην εξουσία.
Στην Αθήνα έφθαναν σωρηδόν οι πληροφορίες για 
επικείμενη ιταλική επίθεση. Στο Υπουργ ικό Συμ-
βούλιο της 25ης Οκτωβρίου ο Μεταξάς ενημέρωσε 
τους υπουργούς του γ ια την κατάσ ταση και τους 
διαβεβαίωσε ότι η στρατιωτική προπαρασκευή της 
χώρας είχε προχωρήσει ικανοποιητικά. Η αλήθεια 
ήταν ότι η χώρα μας ήταν σχεδόν ανοχύρωτη προς 
την πλευρά της Αλβανίας και με ελλιπείς σ τρατ ι-
ωτικές δυνάμεις, καθώς το βάρος είχε δοθεί σ τα 
σύνορα με τη Βουλγαρία.
Η ζωή, εν τω μεταξύ, σ την πρωτεύουσα κυλούσε 
σ τους δικούς της ρυθμούς. Το κοσμικό και πολι-
τ ισ τ ικό γεγονός των ημερών ήταν η πρεμιέρα της 
όπερας του Τζάκομο Πουτσίν ι «Μαντάμ Μπατερ-
φλάι» από τη νεοσύστατη Λυρική Σκηνή. Την παρά-
σταση θα τιμούσε ο γιος του συνθέτη, γεγονός που 
είχε κινητοποιήσει την κοσμική Αθήνα. Ο πρεσβευ-
τής της Ιταλίας Εμμανουέλε Γκράτσ ι ε ίχε καλέσει 
τον Μεταξά σε γεύμα μετά την παράσταση. Ο δικτά-
τορας αρνήθηκε («είναι δυσάρεστο γ ια τον καθέ-
νας μας να δεχθεί το φιλί του Ιούδα» σημείωνε στο 
ημερολόγ ιό του») και έδωσε την εν τολή σε μόνο 
δύο υπουργούς να παρακολουθήσουν την παρά-
σταση.
Το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου ο Ιταλικό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων «Στέφανι» εξαπολύει επίθεση ενα-

ν τ ίον της Ελ λάδας, σ την οποία απαν τά το Αθη-
ναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η ε λ λην ική ηγεσ ία 
πιστεύει ότι η ιταλική επίθεση είναι ζήτημα ωρών. 
Ο αρχηγός του ΓΕΣ Αλέξανδρος Παπάγος επικοι-
νωνεί με τα ελληνοαλβανικά σύνορα, ενώ ενημε-
ρώνεται και ο Μεταξάς. Τα άσχημα μαν τάτα δεν 
θα αργήσουν. Στ ις 3 τα ξημερώματα της Δευτέ-
ρας 28ης Οκτωβρίου, ο πρεσβευτής της Ιταλίας 
στην Αθήνα, Γκράτσι θα συναντηθεί τελικά με τον 
Μεταξά, αλλά γ ια να του επιδώσει σ το σπίτ ι του 
στην Κηφισιά τελεσίγραφο, με το οποίο ο Μουσο-
λίν ι απαιτούσε από την Ελλάδα να μην εμποδίσει 
το σ τρατό του να καταλάβει ορισμένες σ τρατηγι-

κές θέσεις στη χώρα μας. Η κυβέρνηση των Αθηνών 
είχε διορία τρεις ώρες για να δώσει την απάντησή 
της. Ωστόσο, αυτή ήταν αυτονόητη γ ια τον δικτά-
τορα: «Donc, Monsieur c’est la guerre» («Λοιπόν, 
Κύριέ μου έχουμε πόλεμο!»). Με αυτές τ ις φράσεις 
στα Γαλλικά ειπώθηκε το ΟΧΙ από τον Μεταξά, που 
απηχούσε τις διαθέσεις του ελληνικού λαού. Αμέ-
σως μετά, ο Μεταξάς ενημέρωσε τον άγγλο πρέ-
σβη Πάλερετ και ζήτησε τη βοήθεια του Ηνωμένου 

Βασιλείου.
Οι Ιταλοί δεν περίμεναν την εκπνοή του τε λεσ ι-
γράφου. Ο αρχιστράτηγος Βισκόντι Πράσκα έδωσε 
την εν τολή γ ια προσβολή των ελλην ικών θέσεων 
από τις 5 το πρωί. Την ώρα αυτή σημειώθηκε και η 
πρώτη ελληνική απώλεια. Ο 27χρονος πεζικάριος 
Βασίλειος Τσιαβαλιάρης από τα Τρίκαλα, που υπη-
ρετούσε σε φυλάκιο της ε λληνοαλβαν ικής μεθο-
ρίου, σκοτώθηκε από θραύσμα ιταλικού όλμου. Η 
ιταλική επίθεση εκδηλώθηκε με εισβολή ισχυρών 
σ τρατιωτικών δυνάμεων σ τους τομείς της Πίνδου 
και της Ηπείρου (από το Γράμμο μέχρι το Ιόνιο) και 
με τοπικές συμπλοκές στην περιοχή της ΒΔ Μακε-
δονίας. Ο ιταλός αρχισ τράτηγος Βισκόντι Πράσκα 
είχε στη διάθεσή του 135.000 άνδρες και ο έλληνας 
ομόλογός του Αλέξανδρος Παπάγος μόλις 35.000.
Στις 9:30 το πρωί πραγματοποιούνται και οι πρώ-
τοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον Πειραιά και το 
Τατόι δίχως συνέπειες, ενώ στην Πάτρα θα υπάρ-
ξουν νεκροί. Βομβαρδίστηκαν, ακόμη, η Διώρυγα 
της Κορίνθου και η ναυτική βάση της Πρέβεζας. Το 
απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου ο Μουσολίνι γεμά-
τος καμάρι ανακοίνωνε στο Χίτ λερ, με τον οποίον 
συναντήθηκε στη Φλωρεντία, την επίθεση κατά της 
Ελλάδας.
Η απόφαση της Ελλάδας να αν τ ισ ταθεί προκαλεί 
αυθημερόν εκδηλώσεις θαυμασμού, κυρίως σ τη 
Μεγάλη Βρετανία και τις χώρες της Κοινοπολιτείας. 
Σταδιακά αρχίζουν να καταφθάνουν δεκάδες μηνύ-
ματα συμπαράστασης, με πρώτο αυτό του βασιλιά 
της Αγγλίας Γεώργιου ΣΤ’, που τονίζει: «Η υπόθεσίς 
σας είναι και ιδική μας υπόθεσις». Στο ίδιο μήκος 
κύματος και το τηλεγράφημα του Τσόρτσ ιλ: «Θα 
σας παράσχομεν όλην την δυνατήν βοήθειαν μαχό-
μενοι εναν τ ίον του κοινού εχθρού και θα μοιρα-
σθώμεν την κοινήν νίκην».
Οι ΗΠΑ, που ήταν εκ τός πολέμου,  εξ έφρασαν 
απλώς τη λύπη τους δια του Προέδρου Ρούζβελτ, 
ενώ η Σοβιετική Ένωση παρέμεινε «άφωνη», αφού 
δεσμευόταν από το Σύμφωνο Ρίμπεντροπ - Μολό-
τοφ. Σε αντίθεση, ο Τουρκικός Τύπος δεν φείσθηκε 
διθυραμβικών επαίνων γ ια το «ΟΧΙ». Η «Ικδάμ» 
έγραφε σ τις 29 Οκτωβρίου «Ζήτω η Ελλάς! Είμα-
στε υπερήφανοι, που έχουμε σύμμαχο ένα τέτοιο 
έθνος», ε νώ η «Βακίτ» ανέφερε την Ελ λάδα ως 
«αλησμόνητο για όλο τον κόσμο παράδειγμα γεν-
ναιότητας».

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

Toronto • Montreal • Vancouver

Τραχανάς -Τραχανάς - 

Το Ελληνικό Ζυμαρικό!Το Ελληνικό Ζυμαρικό!
Θρεπτικό. Γευστικό. Υγιεινό.
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021
 -συντροφιά με αγαπημένους συγγενείς, παιδιά, 

εγγόνια και φίλους- γιορτάσαμε τα γενέθλια
 και την ονομαστική εορτή του αγαπητού μας 

Λούι Λούκα, 
από το Ανταρτικό Φλωρίνης. 

Ο εορτασμός έγινε στο εστιατόριο Φλόγα, 
όπου είχαμε την θαυμάσια αυτή ευκαιρία,
 μετά από πολύ καιρό, να βρεθούμε παρέα

 και πάλι με αγαπημένα μας πρόσωπα
 και εκλεκτούς φίλους. 

Ήταν μεγάλη η χαρά μας που είχαμε 
τη δυνατότητα να διασκεδάσουμε, 

να χορέψουμε και να χαρούμε μαζί του. 

Ο Λούις ευχαριστεί όσους τον τίμησαν
 με την παρουσία τους.

 Του ευχόμαστε χρόνια του πολλά,
 με υγεία και ευημερία και του χρόνου

 να συνεορτάσουμε και πάλι.

Να τα εκατοστήσεις, 
αγαπητέ μας Λούι!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ

ΛΟΥΪΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Η αρχαιότερη γλώσσα 

στον κόσμο…

Μ
ε την ευκαιρία της επίσκε-
ψης της Διευθύντριας Εκ-
παίδευσης Ελληνικής Αγω-
γής κ. Ευγενίας Μανωλί-

δου στο Μόντρεαλ, σκέφτηκα να γράψω 
λίγα λόγια για τη διαχρονική σπουδαιό-
τητα της ελληνικής γλώσσας, σύμφωνα 
με πληροφορίες που συνέλεξα από αξι-
όπιστες και έγκυρες πηγές. 
Η ελληνική γλώσσα που περιέχει 
5.000.000 λέξεις, γράφεται με το ελλη-
νικό αλφάβητο, ανήκει στην ινδοευρω-
παϊκή οικογένεια και έχει τη μακροβι-
ότερη καταγεγραμμένη ιστορία από 
οποιαδήποτε άλλη ζωντανή γλώσσα 
με τουλάχιστον 3.400 χρόνια γραπτής 
ιστορίας. Στο ελληνικό αλφάβητο βασί-
ζεται το λατινικό, το κυριλλικό, το αρμε-
νικό, το κοπτικό, το γοτθικό και πολλά 
άλλα αλφάβητα.
Ξεκινώντας με τα Ομηρικά έπη, η αρχαία 
ελληνική λογοτεχνία περιλαμβάνει 
πολλά σημαντικά έργα της Ευρωπαϊ-
κής λογοτεχνίας. Είναι η γλώσσα με την 
οποία συντέθηκαν πολλά από τα θεμελι-
ώδη επιστημονικά και φιλοσοφικά κεί-
μενα.
Η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στα ελλη-
νικά και έπειτα μεταφράστηκε σε άλλες 
γλώσσες. 
Στην αρχαιότητα, η ελληνική υπήρξε η 
πιο διαδεδομένη γλώσσα στη Μεσόγειο 
και στη Νότια Ευρώπη, κυρίως εξαιτίας 
του πλήθους των αποικιών που είχαν 
ιδρυθεί από τους Έλληνες στις ακτές 
της Μεσογείου, ενώ έφτασε να είναι η 
γλώσσα του εμπορίου ακόμα και μέχρι 

και τα τέλη της Αλεξανδρινής περιόδου. 
Κατόπιν έγινε η επίσημη γλώσσα της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και εξελί-
χθηκε στα Μεσαιωνικά Ελληνικά. 
Η ελληνική γλώσσα κατέχει υψηλή ιστο-
ρική θέση στην πορεία του Δυτικού 
κόσμου.
Στη σύγχρονη μορφή της, τα ελληνικά 
είναι η επίσημη γλώσσα της Ελλάδας 
και της Κύπρου και μια από τις 24 επί-
σημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Την ομιλούν, ως μητρική γλώσσα, 
τουλάχιστον 13,5 εκατομμύρια άνθρω-
ποι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. 
Επίσης, εκατομμύρια άτομα γνωρίζουν 
ελληνικά, είτε την αρχαία μορφή της ή τα 
νέα ελληνικά. Η ελληνική ομιλείται από 
μεγάλες κοινότητες απόδημων Ελλήνων 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, 
την Αυστραλία, την Νότια Αφρική, 
τη Χιλή, την Βραζιλία, την Αργεντινή, 
τη Ρωσία, την Ουκρανία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ιστορικά υπήρχαν σημαντικές ελλη-
νόφωνες κοινότητες στην Ανατολική 
Μεσόγειο, τη Νότια Ιταλία, την Τουρ-
κία, την Κύπρο, τη Συρία, τον Λίβανο, 
το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τη Λιβύη, στη 
περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και 
σε μια μικρότερη έκταση στη δυτική 
Μεσόγειο εντός και γύρω από τις τότε 
αποικίες. 
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού χάρτη των 
περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσ-
σών, η ελληνική προστατεύεται και 
προωθείται επίσημα ως περιφερειακή 
και μειονοτική γλώσσα στην Αρμενία, 
την Ουγγαρία, την Ρουμανία και την 
Ουκρανία. 
Χιλιάδες είναι οι λέξεις που χρησιμο-
ποιούνται σε όλο το φάσμα των επιστη-
μών - και όχι μόνο - και έχουν ελληνική 
ρίζα. Σύμφωνα με έρευνα που πραγμα-
τοποιήθηκε από τον    εκδότη Αριστείδη 
Κωνσταντινίδη, μόνο η Αγγλική γλώσσα 
περιέχει περισσότερες από 150.000 
ελληνικές λέξεις. 
Η ελληνική ομιλείται από την 3η χιλι-
ετία π.Χ. Το αρχαιότερο γραπτό κεί-
μενο στα ελληνικά είναι η Γραμμική Β, η 
οποία χρονολογείται από το 1450 π.Χ., 
κάνοντας τα ελληνικά την αρχαιότερη 
ζωντανή γλώσσα στο κόσμο... 
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Η 
πρόσφατη αποπομπή του βουλευ-
τού της Νέας Δημοκρατίας από την 
κοινοβουλευτική της ομάδα κατέ-
δειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, 

την γύμνια της δημοκρατίας που υποτίθεται 
έχουμε και καταδεικνύει το ολοφάνερο. Την 
απολυταρχική μοναρχία που μας κυβερνάει. 
Δεν έχουμε εκπροσώπους στην Βουλή των 
Ελλήνων , αγαπητοί μου φίλοι, αλλά μαριο-
νέτες που υπηρετούν ένα σύστημα κομμα-
τικό που είναι υπόδουλο στον μεγάλο αφέ-
ντη. Αυτός ο αλάθητος τον διορίζει, εγώ και 
συ τον εκλέγουμε και νομιμοποιούμε αυτό 
το τέρας που μας κατατρώγει εσαεί από την 
ίδρυση του Ελλαδικού προτεκτοράτου που 
μας επέτρεψαν οι μεγάλοι προστάτες να δη-
μιουργήσουμε.
Ο πρώτος και ίσως ο μοναδικός πραγματι-
κός κυβερνήτης αυτού του τόπου ο Μέγας 
Καποδίστριας τους χαλούσε την μαγιά και 
με μια προδοτική όμαιμη σφαίρα τον ξεπά-
στρεψαν. Θα ενθυμείστε φίλοι μου από την 
ιστορία πως τον καθαίρεσαν πρώτα οι εγγλέ-
ζοι από κυβερνήτη και μετά υπέγραψαν την 
ανεξαρτησία και στην συνέχεια έδωσαν 
εντολή στο κόμμα που τους εκπροσωπούσε 

στην Ελλάδα και τον δολοφόνησαν. Και μετά 
μας ενθρόνισαν την απόλυτη μοναρχία του 
Όθωνα και τα δεκανίκια του, που ήταν και 
καλά κρατούν μέχρι σήμερα, τα κόμματα.  
Τότε, βέβαια λέγονταν, φιλοαγγλικά, φιλο-
γαλλικά, φιλορωσσικά. Με την πάροδο 
του χρόνου άλλαξαν ονόματα και χρώματα 
όπως οι χαμαιλέοντες, αλλά κατάφεραν να 
διαιωνίσουν τον αρχικό τους σκοπό και λόγο 
ύπαρξης τους.  Σήμερα αποκαλούνται, Νεα 
Δημοκτατία, Σύριζα- Προοδευτκή Συμμα-
χία, Κιναλ- ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και άλλα πολλά να 
αγαπιόμαστε. Βαρύγδουπα ονόματα. Όλα 
νοιάζονται για δημοκρατίες, ισονομίες, 
ελευθερία λόγου και έκφρασης, ανθρώπινα 
δικαιώματα και πολλά άλλα φληναφήματα. 
Αλλά μόλις κάποιος βουλευτής τους σηκώ-
σει την σημαία της ελευθερίας του λόγου και 
τολμήσει να εκφράσει την προσωπική του 
θέση ή πολύ σπάνια την θέση των ψηφοφό-
ρων του, τον τρώει η μαρμάγκα, ή το μαύρο 
φίδι.
Εμείς δεν θα μπούμε στην διαδικασία του 
εάν ο παραπάνω βουλευτής αυτά που εξέ-
φρασε στην βουλή ήταν σωστά ή όχι. Δεν θα 
ασχοληθούμε με το εάν είχε δίκιο ή άδικο 

ο Άλφα βουλευτής που στην βουλή στην 
διάρκεια μιας συζήτησης εκφράσθηκε όπως 
εκφράσθηκε. Είπε αυτά που είπε. Τόλμησε 
και είπε κάποιες αλήθειες που φαίνεται ενό-
χλησαν την απόλυτη  μοναρχία που κυβερ-
νάει αυτόν τον τόπο και καρατομήθηκε.
Δεν είναι λοιπόν θέμα εάν συμφωνούμε ή 
όχι, αλλά όπως πολύ σωστά έλεγε ο Ελλη-
νοπρεπής και γαλουχημένος από την  Ελλη-
νική Γραμματεία Βολταίρος, “Διαφωνώ με 
ό,τι λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανά-
του το δικαίωμά σου να το λες”.
Επίσης αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύ-
πωση ήταν ο τρόπος και ο τόνος που αντέ-
δρασε ο αναπληρών τον πρωθυπουργό 
εκείνη την ημέρα στην βουλή, ο λαλίστα-
τος υπούργος, (ο τόνος είναι σωστός), των 
εξωτερικών κύριος Δένδιας. Άστραψε και 
βρόντηξε ο παιδονόμος του Οικοτροφείου 
της βουλής. Ποιος είδε τον θεό και δεν τον 
φοβήθηκε. Και αναρωτιόμαστε όλοι εμείς οι 
απλοί παρατηρητές των εργασιών του κοι-
νοβουλίου. Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα 
κύριε Αλάθητε, να εξαπολύετε μύδρους ενα-
ντίον συναδέλφου σας που έχει διαφορετι-
κές απόψεις και θέσεις από εσάς και ίσως και 
το κόμμα που εκπροσωπείτε;
Και το κωμικοτραγικό  της όλης υπόθεσης 
είναι ότι ο παραπάνω βουλευτής είπε αλή-
θειες όσον αφορά τα δύο γράμματα που 
δημοσίευσε ο περιβόητος γ.γ. του ΚΚΕ εκεί-
νης της εποχής και επίσης αναφέρθηκε και 
για το πως ο καθένας μας μπορεί να αποκα-
λεί το κρατίδιο των Σκοπίων.
Προς τί το ξέσπασμα Κύριε Δένδια; Σας πρό-
σβαλε το ίνδαλμα σας τον Ζαχαριάδη; Και 
από πότε γίνατε ο φύλακας κέρβερος των 
κουμουνιστών; Ή μήπως ενοχληθήκατε τα 
μέγιστα για το πώς απεκάλεσε ο βουλευτής 
σας το κράτος των ψευτομακεδόνων; Τόλ-
μησε ένας από τους 152 καρεκλοκένταυ-
ρους υποτακτικούς σας να εκφράσει μεγα-
λόφωνα  μια αντίθετη άποψη από την δική 
σας και “που με το έτσι θέλω” θέλετε να επι-
βάλετε σε όλους τους υπόλοιπους Άβουλους 
βουλευτές σας;
Με τέτοιου είδους ενέργειες πριονίζετε 
καθημερινά το σαθρό κλαδί της κοινοβου-
λευτικής κομματοκρατίας σας και εξωθείτε 
ακόμη και τους φανατικούς υποστηρικτές 
σας που ευτυχώς μειώνονται σταδιακά και 
να διαπιστώνουν ότι έγκειται το τέλος της 
παντοδυναμίας σας. Όταν και αυτοί σας 
εγκαταλείψουν τότε είναι κάτι παραπάνω 
από βέβαιο η κατακλυσμική σας εξαφάνιση.
Είστε το όνειδος και η πραγματική πανδη-
μία που σαρώνει την κοινωνία μας. Όλες οι 
άλλες ενδημικές αρρώστιες έρχονται και 

παρέρχονται. Είστε η μοναδική επάρατη 
νόσος που καταταλαιπωρεί, αποψιλώνει, 
απομυζάει και μαστίζει την κοινωνία μας 
και μέχρι στιγμής δεν μπορέσαμε να ανα-
πτύξουμε το αντίδοτο που θα σας εξαλείψει. 
Όμως, “ Ήγγικεν η ώρα”. 
Είναι θέμα επιβίωσης του Ελληνικού κρά-
τους. Είναι θέμα υπαρξιακό. Να γίνει σε 
όλους μας κατανοητό ότι όλα τα δεινά της 
Ελλάδας μας είναι απόρεια  της παντοδύνα-
μης κομματοκρατίας και πρέπει πάσει θυσία 
να την ξεπαστρέψουμε. Είναι ένα αδηφάγο 
τέρας. Μια  Λερναία Ύδρα που αχόρτα-
στα και λαίμαργα κατατρώει τα σωθικά της 
δημοκρατίας μας και δεν μας επιτρέπει να 
ανακτήσουμε τις πραγματικές μας δυνάμεις.
Και επειδή είναι αδύνατον, λόγω παιδείας να 
ξαναγεννήσουμε έναν ημίθεο Ηρακλή και 
να την συνθλίψει, θα πρέπει εμείς να αναλά-
βουμε αυτόν τον άθλο και να εξαλείψουμε 
την γάγγραινα της κοινωνίας μας την πολυ-
κέφαλη κομματοκρατία. Που ο αρχηγός του 
κόμματος που κερδίζει τις εκλογές μετατρέ-
πεται σε απόλυτο μονάρχη. Δηλαδή Κοινο-
βουλευτική Πρωθυπουργική Μοναρχία. 
Μα για αυτήν την έρμη την κατακαημένη την 
ποδοπατημένη την Δημοκρατία όλοι μας 
δεν μαχόμαστε με ψυχή και με δόντια να 
υπερασπιζόμαστε.  
Το έχουμε τονίσει πολλάκις, αγαπητοί φίλοι, 
πως η κομματοκρατία είναι η κατάρα της 
κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. 
Επίσης το έχουμε επισημάνει ουκ ολίγες 
φορές πως η καμπάνα της κηδείας της έχει 
αρχίσει ήδη να χτυπά πένθιμα, μακρόσυρτα 
και εκκωφαντικά. Είναι αυτό που λέει ο 
θυμόσοφος λαός μας “ ο κακός δεν φεύγει 
σιωπηλά, αλλά με παράταιρες παραφωνίες 
και παρδαλές παρελάσεις” 
Είναι θέμα χρόνου όλοι εμείς που ήμαστε 
αντίθετοι με τις πρακτικές της και τον τρόπο 
που θέλει να κυβερνάει να πείσουμε την 
μικρή αυτή μειονότητα που και ίσως να έχει 
ωφεληθεί από κάποιο κόμμα που βόλεψε 
κάποιο ανίψι ή κάποια εγγονή και νιώθουν 
υποχρεωμένοι να ψηφίζουν μονοκούκι τον 
μπάρμπα από την Κορώνη και να διαιωνί-
ζουν και να συντηρούν ένα σάπιο σύστημα 
που έφερε τόσα και τόσα κακά στην ταλαι-
πωρημένη μας Ελλαδίτσα με συνέπεια να μην 
μπορεί ο Ελληνισμός να δει μια άσπρη μέρα. 
Είναι αδήριτη ανάγκη στις επερχόμενες 
εκλογές να μαυρίσουμε την κομματοκρα-
τία  και να αναδείξουμε νέους ανθρώπους 
που κύριο μέλημα τους να είναι το καλό και 
η προκοπή της πατρίδας μας και όχι το καλό 
και η προκοπή της κομματοκρατίας.

Σίμος Λεπτοκαρίδης 

Το Όνειδος Της Κομματοκρατίας

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
της υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι Κυρίες του Συλλόγου Αχαιών πραγματοποιούν και 
φέτος το ετήσιο(42ο)Φιλανθρωπικό Τσάι,προς ενίσχυση 
του ευαγούς ιδρύματος για παιδάκια με σωματικές και 
νοητικές αναπηρίες τής Πάτρας,«Κιβωτός της Αγάπης».

Οι ανάγκες του οποίου,με την πανδημία του Κορωνοϊού 
και της οικονομικής κρίσης είναι τόσο πιεστικές,που 
απειλούν ακόμα και αυτή την ύπαρξη του ιδρύματος.

Η ανθρωπιστική αυτή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 7 Νοεμβρίου(2021),στον Ι.Ναό του Αγίου 
Δημητρίου.

Στην διάρκεια της Θ.Λειτουργίας θα υπάρχει μπροστά 
στην κυρία είσοδο ομάδα από τις Κυρίες αυτές,με ειδικά 
κουτιά για την προσφερόμενη βοηθειά σας.

Μετά το πέρας της Θ.Λειτουργίας οι εν λόγω Κυρίες θα 
μεταβούν πίσω,στο χώρο μεταξύ του Ι.Ν. του Αγίου 
Δημητρίου και της αίθουσας «καφετέρια»όπου θα 
παραμείνουν μέχρι τις 5:00 το απόγευμα.

Θα τηρηθούν αυστηρά μέτρα προφύλαξης από την 
πανδημία.

Προσκαλείται όλη η ομογένεια και πάλι σε αυτό το 
ετήσιο φιλανθρωπικο κάλεσμα.

Η Οργανωτική επιτροπή

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΤΣΑΪ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
«ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» ΓΙΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Λαός και Κολωνάκι

Π
ριν λίγες ημέρες, πνίγηκε από τα 
νερά του «Μπάλλου», ο Κολω-
νός και κάθε μέρα πνίγεται από 
το «ενδιαφέρον» του Δήμου της 

Αθήνας, το Κολωνάκι. Δεν καταλαβαίνω τι 
εμμονικό ενδιαφέρον έχει πιάσει τους αρ-
μοδίους, σώνει και καλά, να «πνίγουν» στις 
κλήσεις για παράνομη στάθμευση όλο το 
Κολωνάκι. Οι καταστηματάρχες και οι έμπο-
ροι της περιοχής με ενημερώνουν ότι βλέ-
πουν σημαντική κάμψη του τζίρου επειδή 
οι πελάτες τους, από διάφορες περιοχές της 
Αθήνας, αποφεύγουν να επισκέπτονται το 
Κολωνάκι, για ψώνια ή για φαγητό, επειδή 
όταν επιστρέφουν στα οχήματά τους τα βλέ-
πουν «στολισμένα» με κλήσεις για παράνο-
μη στάθμευση. Θα μπορούσε κάποιος να 
πεί ότι καθήκον της αστυνομίας είναι να βε-
βαιώνει παραβάσεις σε κάθε μορφή παρα-
νομίας. ΟΜΩΣ, στο Κολωνάκι δεν υπάρχουν 
δημοτικοί ούτε ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης 

και συνεπώς οι οδηγοί είναι αναγκασμένοι 
να «παρανομούν» και βέβαια αυτό δεν συμ-
βαίνει μόνο στο Κολωνάκι αλλά σχεδόν σε 
όλη την Αθήνα. Συνεπώς, όπως συμβαίνει 
παντού, θα μπορούσε η αστυνομία, να επι-
δεικνύει ανοχή, με δεδομένη την έλλειψη 
χώρων στάθμευσης. Υπάρχει όμως ακόμη έ-
νας λόγος που καθιστά το «ενδιαφέρον» του 
Δήμου Αθηναίων για τις κλήσεις παράνομης 
στάθμευσης, αρκούντως περίεργο. Με ενη-
μερώνουν ότι κάθε δύο ώρες περιπολούν ε-
ναλλάξ Δημοτική Αστυνομία και Τροχαία Α-
θηνών και «πνίγουν» τους οδηγούς με κλή-
σεις παράνομης στάθμευσης. 
Δήμαρχε, κύριε Μπακογιάννη, εκτός από 
την στενώς εννοουμένη πάταξη της «παρα-
βατικότητας» με τις σταθμεύσεις, χρέος Σας 
είναι να μεριμνάτε με ευρύτητα πνεύματος 
και για την ζωή στην πόλη, για την απρό-
σκοπτη λειτουργία του εμπορίου, της εστί-
ασης και της οικονομικής ζωής γενικότερα. 
Για τους ανωτέρω λόγους σας προτρέπω 
να δώσετε σχετικές οδηγίες ώστε η Δημο-
τική Αστυνομία, αντί να αναλίσκεται στον 
παθητικό ρόλο να «κόβει κλήσεις» -που έτσι 
κι αλλιώς δεν προσφέρει καμία υπηρεσία 
στους πολίτες, παρά μόνον στα Ταμεία του 
Δήμου-, να αναλάβει ενεργητικό ρόλο, ρυθ-
μίζοντας και διευθετώντας την κυκλοφορία 
των οχημάτων και βεβαίως βεβαιώνοντας 
τις παραβάσεις σε προφανείς περιπτώσεις. 
Δήμαρχε, κύριε Μπακογιάννη, η «τιμωρη-
τική» αντιμετώπιση των πολιτών από την 
Δημοτική Αρχή, οδηγεί σε αδιέξοδο, οδηγεί 
σε κομφούζιο, μεγαλύτερο ακόμη και από 
το κυκλοφοριακό κομφούζιο που αντιμετω-
πίζουμε καθημερινά όλοι μας.     

Γιάννης Δαραβίγκας   

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ

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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ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ

EINAI χρέος του ανθρώπου που 
πιστεύει και θέλει να στοχάζεται 
πάνω στην Ιστορία του «Εθνους 
του και να προσπαθή νά επιση-

μάνει το νόημα των μεγάλων έπετείων.
Υπάρχουν επέτειοι πού, παρ’ όλο που 
πέρασαν αιώνες από τότε, εξακολουθούν 
και κάνουν την καρδιά μας να πονάη ή 
να νοιώθη υπερήφανη αγαλλίασι. Η επέ-
τειος της πτώσεως της Κωνσταντινουπό-
λεως θα είναι για κάθε έλληνική γενια 
αιτια και αφορμή πόνου.
Ενω ή έπέτειος της 25ης Μαρτίου 1821, 
πάντα θα μας γεμίζη χαρά και αισιοδο-
ξία. Πάντα θα ανασταίνεται μέσα μας ένα 
πρωτοφανέρωτο μεγαλείο, μιά περηφά-
νεια εθνική, γεμάτη πνευματικότητα, 
γιατί είναι έπέτειος όπου αισθάνεσαι πώς 
το Εθνος σου έκανε το χρέος του.
Και η επέτειος του Σαράντα είναι κι αυτή 
μιά επέτειος βαρυσήμαντη. Κι’ όσο κι 
αν προσπαθούνε μερικοί «ημιμαθείς» ή 
<άνιστόρητοι> να την σβήσουν ή να την 
παραχαράξουν και την αλλοιώσουν, αυτή 
παραμένει και θα παραμένη ένα φωτεινό 
ορόσημο. Μια μεγάλη στιγμή της Ιστορίας 
μας είναι η 28η Οκτωβρίου του 1940, τότε 
που ο «Ελληνας Πρωθυπουργός εξ ονόμα-
τος όλων των Ελλήνων, 6ροντοφνη σε το 
«ΟΧΙ» στον εισβολέα.
Γνωστά στους παλαιοτέρους που τα έζη-
σαν, είναι τα γεγονότα του σκληρού πολέ-
μου του 1940-1941 στα βορειοηπειρω-
τικά βουνά. Και οι νεώτεροι πρέπει να τα 
μαθαίνουν σωστά, όχι παραποιημένα.
Ωστόσο όμως στην εφετεινή επέτειο, δεν 
θα αναφερθούμε, στα θαυμαστά εκείνα 
γεγονότα, στα θαύματα της Μεγαλόχαρης 
που έζησε ο ελληνικός στρατός, στις νίκες 
που συνετάραξαν τότε τον κόσμο και 
έδωσαν ελπίδα και θάρρος στους λαούς 
που πολεμούσαν το φασισμό και τον ολο-
κληρωτισμό. θα περιορισθούμε και θα 
υπενθυμίσουμε μερικά βασικά χαρακτη-
ριστικά εκείνης της Εποποιίας, τόσο χρή-
σιμα και στούς καιρούς μας.
Πρώτα απ’ όλα η 28η Οκτωβρίου ήταν 
κλήσι για θυσία. Η πρόσκληση για θυσία 
άκουσθηκε από τη μια άκρη του Ελληνι-
σμού ως την άλλη. Και εκάλούντο όλοι να 
θυσιάσουν τη γαλήνη τους, γιατί έμπαι-
ναν σε πόλεμο. Την εργασία τους, την 
οικογενειακή τους θαλπωρή, τα προσω-

πικά τους σχέδια και όνειρα. Κι οι Έλλη-
νες, σε μια αλησμόνητη εξανάστασι, 
δέχθηκαν όλα και τη ζωή τους να προσφέ-
ρουν στα χιονισμένα κακοτράχαλα βορει-
οηπειρωτικά βουνά. Να πεθάνουν αυτοί 
ή να γυρίσουν ανάπηροι ή με κρυοπαγή-
ματα για να ζήσουν ελεύθερα τα παιδιά 
τους, οι γυναίκες τους, οι άλλοι. 
«Εχει τονισθεί άπό πολλούς: ο άνθρωπος 
δεν ξέρει να ζη σωστά, αν δέν γνωρίζη 
σωστα να πεθαίνη». Εκείνοι οι ήρωες, οι 
μάρτυρες του 1940-1941, το ιερό εκείνο 
νέφος των ψυχών που με τον εορτασμό 
ξανάρχεται κοντά μας, υπήρξαν άνθρω-
ποι θυσίας και προσφοράς. 
“Ενα άλλο χαρακτηριστικό εκείνης της 
Εποποιίας υπήρξε η εθνική ενότητα. Το 
Σαράντα έσπασε ο ατομισμός, που βασα-
νίζει ιδιαίτερα το δικό μας «Έθνος και 
το κομματιάζει. Ενω τότε το «ατομικό» 
μπήκε στην άκρη και πρύτάνευσε ή πει-
θαρχία , που ξεκινά από την αυτοπει-
θαρχία. Σαν ένας άνθρωπος ο λαός μας 
ξεκίνησε για το μέτωπο με το τραγούδι 
στο στόμα, για να αντικρούση τον είσ6ο-
λέα. Ένωμένα , άδιάσπαστα, μέτωπο και 
μετόπισθεν, έδωσαν το μεγάλο παρών 
στην πρόσκληση της Ιστορίας. Οι αξιω-
ματικοί και φαντάροι πολεμούσαν και ο 
λαός μας σε πόλεις και χωριά προσευχό-
ταν και ετοίμαζε δέματα για τους πολεμι-
στές. “Ολος ο Ελληνισμός ήταν ένα στρα-
τόπεδο πίστεως και αφοσιώσεως στην 
πατρίδα”.
Σήμερα όμως τι κάναμε την ιερή παρα-
κατα θήκη που μας έδωσε το Σαράντα; 
Εκείνη τη μεγάλη ώρα τη γράψαμε με την 
αυτοθυσία μας. Σήμερα πόσοι είναι πρό-
θυμοι να θυσιασθούν, όχι για την ανεξαρ-
τησία της Πατρίδος, αλλά για την αλη-
θινή της πρόοδο και την πνευματική της 
ανάτασί; Ελάχιστοι, οι περισσότεροι βυθι-
ζόμαστε στο τέλμα του ατομισμού.
Κι’ ακόμα, δυστυχώς, σε τόσο κρίσιμες 
εποχές, είμαστε έρμαια του ατομισμού 
μας. Σπάνια θυ σιάζουμε τα προσωπικά 
μας συμφέροντα για το γενικό καλό. 
Αυτός ο ατομισμός διχάζει, δημιουργεί 
φατρίες, σκορπάει στο σώμα του «Εθνούς 
δηλητήρια.. 
Πότε πάλι θα βάλουμε σα 6άσι τής ζωής 
μας και του Έθνους μας, τα διδάγματα του 
Σαράντα;
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A4 Q5

Q7

©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

 
  

 
 

Lou Tanos invites you.
Manager, Audi Brand Ambassador
Volume Sales Leader for Audi
P: 905-513-3893 direct
E: ltanos@dfcauto.com

Division of DFC Auto Group

Existing Audi customers may qualify 
for an additional 1% rate reduction.

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

The Fall for Audi Uptown Event is on now.

Get Finance and lease rates 
from 1.48%.

© 2021 Audi Canada. 1.48% finance rate available on select 2021 A4 models, $7,500 credit availalbe on select 2021 e-tron 55. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2021 A4/Q5/Q7 & 2022 Q3 models. *Lease a 2021 Audi A4 Sedan TFSI quattro komfort/2022 Q3 45 TFSI quattro/2021 Q5 45 TFSI quattro Komfort/2021 Q7 55 TFSI 
quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$75,000/Q5=$49,100/A4=$45,650/Q3=$40,950 (including $2,550 freight and PDI) at Q7=2.98%/Q5=2.98%/Q3=4.48%/A4=2.48% for 48 months, with monthly payments of Q7=$778/Q5=$498/month/A4=$418/mo./Q3=$198 Bi-weekly. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), 
Q7=$7,188/Q5=$4,888/A4=$5,558/Q3=$3,988 down payment or equivalent trade-in, security deposit of approximately one-month’s payment, and first monthly or bi-weekly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is Q7=$44,522/Q5=$28,788/Q3=$25,063/A4=$25,647 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge 
of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on approved credit only. An additional 1% loyalty-rate reduction is available to eligible current Audi Finance customers. Loyalty offer available on approved credit only to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the last 90 days. The interest rate will not be below 0.0% per annum. Valid 
identification and proof of valid lease of current Audi are required. Rate reduction cannot be applied to Audi vehicles currently being financed or leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Colessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable and not redeemable for cash. Certain other conditions 
may apply. ‡Audi Care Service and Maintenance Package isavailable on select 2021 Audi Q7 models and is not a limited-time offer. Dealer participation is required. Audi Care is a comprehensive service and maintenance plan covering scheduled maintenance at 25,000 km, 40,000 km, 55,000 km, and 70,000km, available on all new and unregistered 2021 Audi Q7 models.Offer expires on November 1st, 2021, and is 
subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details.

2021 Audi A4 Sedan 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$5,558 down payment

Lease from

per month

Lease from

$418† 2.48%†

Audi Uptown
Fall Credit

$3,000
Includes

2021 Audi Q7 55 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$7,188 down payment

Lease from

per month

Lease from

$778† 2.98%†

Audi Uptown
Fall Credit

$3,000
Includes

Plus Get a 5-year/80,000km scheduled maintenance 
plan included

2021 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$4,888 down payment

Lease from

per month

Lease from

$498† 2.98%†

Audi Uptown
Fall Credit

$1,000
Includes

Plus Receive up to $7,500 in Audi Uptown Credit.
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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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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι συντονισμένες διπλωματικές 
ενέργειες της Ελλάδας οδήγησαν 
στην πρώτη σημαντική Απόφαση 
της UNESCO για την επιστροφή 
των Γλυπτών του Παρθενώνα

Χάρη στις συντονισμένες διπλωματικές ενέργειες της 
Ελλάδας η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO για 
την Επιστροφή των Πολιτιστικών Αγαθών στις Χώρες 
Προέλευσης (ICPRCP) εξέδωσε για πρώτη φορά Απόφα-

ση (Decision) και όχι μόνο Σύσταση (Recommendation), σχετικά 
με το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην 
Ελλάδα. Με την Απόφαση (22.COM 17), η οποία υιοθετήθηκε ομό-
φωνα στην 22η Σύνοδο της Επιτροπής τον περασμένο Σεπτέμβριο, 
αναγνωρίζεται το δίκαιο αίτημα της χώρας μας και για πρώτη φο-
ρά καλείται το κράτος του Ηνωμένου Βασιλείου να προσέλθει σε 
διάλογο με την Ελλάδα.
Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αναδεικνύεται 
ο διακυβερνητικός χαρακτήρας του ζητήματος και ασκείται πίεση 
στη βρετανική κυβέρνηση να ασχοληθεί η ίδια με το ζήτημα, το 
οποίο μέχρι σήμερα υποβαθμιζόταν από τη βρετανική πλευρά ως 
μια διαφορά αρμοδιότητας κατ’ αποκλειστικότητα μόνον του Βρε-
τανικού Μουσείου. Με την απόφαση αναγνωρίζονται οι ιστορικές, 
πολιτιστικές, νομικές και ηθικές διαστάσεις του ζητήματος της 
επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα.
Τα περισσότερα Κράτη δε υποστήριξαν με θέρμη το ελληνικό 
αίτημα για την επιστροφή των Γλυπτών, εκφράζοντας ταυτό-
χρονα την απογοήτευσή τους για την καθυστέρηση στην επίλυση 
του ζητήματος. 
Το Υπουργείο Εξωτερικών, μετά από τις πολυετείς και επίπονες 
προσπάθειες των διπλωματικών και νομικών του στελεχών, σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Μουσείο της Ακρό-
πολης, κατάφερε μέσω της Ειδικής Νομικής του Υπηρεσίας να 
θέσει με αποφασιστικότητα το ζήτημα και να ζητήσει από τα μέλη 
της Επιτροπής να  υιοθετήσουν πλέον μια Απόφαση με ισχυρή δια-
τύπωση. Επισημαίνεται ότι το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών 
του Παρθενώνα συζητείται διαρκώς στην Επιτροπή από το 1984, 
όταν τέθηκε για πρώτη φορά από την τότε Υπουργό Πολιτισμού 
Μελίνα Μερκούρη, χωρίς όμως συγκεκριμένο αποτέλεσμα λόγω 
των αλλεπάλληλων αρνήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου να προ-
σέλθει σε διάλογο. 
Υπενθυμίζεται ότι η αίθουσα που φιλοξενεί τα Γλυπτά του Παρθε-
νώνα παραμένει κλειστή από τις αρχές του 2020, καθώς έχει υπο-
στεί φθορές από εισροή υδάτων.. 
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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

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

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ

FULL-TIME MANAGER
ΓΙΑ ΤΟ BANQUET

ΝΑ ΜΙΛΑ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΠΙΣΗΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Line/Grill Cook

Servers
Host/Hostess

Take-Out Cashiers

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ ΣΤΟ:

careers@flogatoronto.com
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Το Πορτραίτο
ΕΥΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΝΟΥ 

Μ
ια φορά κι ένα καιρό, στη μα-
κρινή εξωτική Ζαριστάν, ζούσε 
ένας γεωργός. Τον έλεγαν Ζα-
χίρ. Ήταν άνθρωπος καλός και 

υπομονετικός. Αγαπούσε τη γη σαν να ή-
ταν η οικογένειά του. Κάθε μέρα σηκωνό-
ταν πριν την ανατολή του ήλιου και πήγαινε 
στο χωράφι του, να το καθαρίσει και να το 
οργώσει. Έπρεπε γρήγορα να ετοιμάσει το 
χώμα για τους σπόρους που θα έσπερνε την 
άνοιξη. Ο Ζαχίρ κάθε τόσο καθάριζε με την 
τσουγκράνα του το χωράφι του από τα ξερά 
χόρτα, και τότε σταματούσε και κοιτούσε τον 
ουρανό. Θαρρείς και έλεγε ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ εκεί ψηλά στα σύννεφα, στον ήλιο, 
στα πουλιά ή κάπου αλλού.
Όταν έφτανε το απόγευμα σταματούσε να 
φάει μια μπουκιά από το κολατσιό του. 
Και αφού τέλειωνε... Έπιανε πάλι την τσου-
γκράνα του μέχρι που νύχτωνε και, αποκα-
μωμένος πια, επέστρεφε στο σπίτι του.
Η ζωή του Ζαχίρ, για χρόνια, ήταν σκληρή 
και μοναχική και ούτε φίλους είχε για να μοι-
ραστεί τα καθημερινά. Ούτε γείτονες έμεναν 
δίπλα στο, απομακρυσμένο από την πόλη 
Ζαριστάν, σπίτι του. Στην πόλη της Ζαρι-
στάν οι παραδόσεις ήταν πολύ σημαντι-
κές και οι κάτοικοι τις ακολουθούσαν κατά 
γράμμα. Έτσι, λοιπόν, ο Ζαχίρ, μιας και ήταν 
πολύ φτωχός χωρίς καθόλου χρήματα και 
χωράφια, ούτε να παντρευτεί μπορούσε. 
Στη χώρα της Ζαριστάν οι γυναίκες ήταν 
λίγες και οι οικογένειές τους σχεδόν τις που-
λούσαν σε πλούσιους γαιοκτήμονες, έτσι 
ώστε να μπορέσει να επιβιώσει και η υπό-
λοιπη οικογένεια. Άδικο για τις γυναίκες της 
Ζαριστάν. Δεν γνώριζαν ποτέ την αληθινή 
αγάπη. Αλλά και πολλοί άντρες της Ζαρι-
στάν έμεναν μόνοι, αφού δεν είχαν χρήματα 
και υπάρχοντα για να διαλέξουν τη μελλο-

ντική νύφη. Αυτά ήταν τα ήθη και τα έθιμα 
όμως. Ο Ζαχίρ ήξερε το ριζικό του. Αλλά δεν 
ήθελε να μείνει μόνος. Αποφάσισε, λοιπόν, 
ν’ αλλάξει το μέλλον του. Σκεπτόταν όλη τη 
νύχτα πώς θα μπορούσε ν’ αλλάξει τη ζωή 
του. Το επόμενο πρωί κατέβηκε στο παζάρι 
της Ζαριστάν. Αγόρασε λογής λογής μπαχά-
ρια και χρώματα και έλαια μεθυστικά. Πήρε 
και ένα καραβόπανο και μπόλικα ξύλα. 
Όταν τέλειωσε με τις αγορές του, επέστρεψε 
στο σπίτι του. Άδειασε όλα τα ψώνια πάνω 
στο τραπέζι. Στην αρχή δεν ήξερε για ποιο 
λόγο τα αγόρασε όλα αυτά, θαρρείς και μια 
μαγική δύναμη τον έσπρωξε να το κάνει. 
Άνοιξε τα μπαχάρια και τα δοχεία με τα αρω-
ματικά έλαια, τα έβαλε σε μεγάλα καζάνια 
και άρχισε να τα ανακατεύει για ώρες. Όλη 
μέρα και όλη νύχτα τ’ ανακάτευε κι έλεγε 
λόγια αγάπης. Πρόσθεσε στα καζάνια 
μερικά φρούτα εξωτικά και άλλα βοτάνια. 
Όλο αυτό το μείγμα άρχισε να μετατρέπεται 
σε μια παχύρρευστη κρεμώδη υφή. Ο Zαχίρ 
άπλωσε το καραβόπανο στο τραπέζι και 
άρχισε να κόβει το ύφασμα σε σχήμα ενός 
ανθρώπου. Όλη τη νύχτα πάλευε ο γεωρ-
γός με το πανί και ξημερώματα πια, πήρε 
μερικά πινέλα κι άρχισε να μπογιατίζει αυτό 
το απρόσωπο πανί.
Ο γεωργός επί δυο μερόνυχτα συνέχιζε να 
ζωγραφίζει πάνω στο πανί, δεν έτρωγε, δεν 
έπινε ούτε νερό. Εγκατέλειψε το χωράφι του 
και τη σοδειά του. Ήταν τόσο απασχολημέ-
νος με το πανί του και τις μπογιές του. Ίσως 
να αποτύπωνε τα όνειρά του. Φαινόταν πολύ 
απασχολημένος κι αφοσιωμένος στο έργο 
του. Ν’ αγγίζει το πανί με τα πινέλα του και 
μια πάνω, μια κάτω, γέμιζε το πανί με ζωή. Η 
τελευταία πινελιά. Ο Ζαχίρ πήρε τα ξύλα, τα 
καρφιά και ένα σφυρί και άρχισε να τα καρ-
φώνει πάνω στο πανί.

«Νομίζω ότι είναι έτοιμο», ψιθύρισε ο γεωρ-
γός. Σήκωσε ψηλά την κατασκευή του και την 
κρέμασε στο τοίχο του δωματίου του. Ένας 
θαυμάσιος πίνακας.
Πάνω στο καραβόπανο υπήρχε μια γυναίκα. 
Ο γεωργός είχε ζωγραφίσει τη φιγούρα μιας 
γυναίκας. Με μακριά μαύρα μαλλιά, μάτια 
αμυγδαλωτά και ένα χαμόγελο στα χείλη. 
Την είχε ζωγραφίσει μ’ ένα πολύ όμορφο 
κόκκινο φόρεμα.
Από εκείνη την ημέρα, ο γεωργός έγινε 
αχώριστος με το πορτραίτο του. Έδειχνε 
πιο χαρούμενος και αισιόδοξος. Η ζωή του 
ήταν γεμάτη από αγάπη και συντροφικό-
τητα. Κάθε πρωί που ξυπνούσε, έλεγε καλη-
μέρα στο πορτραίτο. Του μιλούσε με γλυ-
κόλογα σαν να ήταν αληθινός άνθρωπος. 
Του μιλούσε για τους φόβους του και για τα 
όνειρά του. Όταν ο γεωργός επέστρεφε από 
τη Ζαριστάν έλεγε τα νέα του χωριού στον 
πίνακα.
Με την πρώτη ζέση του ήλιου, ο γεωργός 
πήγε στο χωράφι του και έσπειρε τους σπό-
ρους. Αργότερα οι βροχές ήρθαν. Οι μέρες 
περνούσαν, οι μήνες περνούσαν. Το χωράφι 
είχε πλέον ευδοκιμήσει. Η σοδειά ήταν 
έτοιμη να μαζευτεί. Ο Ζαχίρ γυρνούσε σπίτι 
του χαρούμενος και μιλούσε στο πορτραίτο 
με τις ώρες, αυτή τη φορά για το χωράφι 
του, που είχε πλέον φυτευτεί με σπόρους 
και αυτοί θα μεγάλωναν, φέρνοντας μια 
καλή σοδειά στο γεωργό. Εξιστορούσε τα 
πάντα και τα ανέλυε με περίσσια χάρη μέχρι 
που αποκοιμιόταν. Και οι μέρες περνού-
σαν… Οι μήνες. Τα χρόνια. Οι εποχές έφερ-
ναν ζωή και μπουμπούκια στα λουλούδια 

και φρούτα στα δέντρα. Έφερναν χιόνι στα 
βουνά. Και το καλοκαίρι ήρθαν τα χελιδό-
νια και έφτιαξαν φωλιές κάτω από τις στέ-
γες. Ο γεωργός είχε βρει την ευτυχία μέσα 
από τη δημιουργία του, είχε ζωγραφίσει μια 
υπέροχη γυναίκα που θα ήταν πάντα εκεί 
μαζί του, θα τον στήριζε και θα τον καταλά-
βαινε όταν θα ήταν στεναχωρημένος... Ήταν 
ένα θαύμα, τόση αγάπη συγκεντρωμένη. Ο 
Ζαχίρ δεν ένιωθε πια μόνος. Η απογοήτευση 
και η κατήφεια είχαν περάσει πια. Φάντα-
ζαν σαν αναμνήσεις από μια άλλη ζωή. 
Τώρα είχε συντροφιά: το πορτραίτο. Μερι-
κές φορές ένιωθε ότι ήταν ζωντανό, γιατί 
έμοιαζε να του χαμογελάει σε κάθε αστεία 
ιστορία του. Αλλά και στις στενάχωρες στιγ-
μές θαρρείς το πρόσωπο του πορτραίτου 
καταλάβαινε και... τα μάτια του γίνονταν πιο 
θλιμμένα.
Τέτοιες στιγμές γεμάτες από αγάπη και 
συμπόνια ζούσε ο γεωργός. Μέχρι που μια 
μέρα, μετά από χρόνια πολλά, τα μαλλιά του 
άσπρισαν και το πρόσωπό του γέμισε ρυτί-
δες. Το σώμα του έγινε βαρύ σαν μολύβι. Ο 
γεωργός ξάπλωσε στο κρεβάτι του έχοντας 
το πορτραίτο αντικριστά για να το κοιτάει. 
Έκλεισε τα μάτια του, με ένα χαμόγελο στα 
χείλη....
Το επόμενο πρωί, ο ήλιος ανέτειλε λαμπε-
ρός. Ο γεωργός δεν άνοιξε ποτέ ξανά τα 
μάτια του.
Και έμεινε το πορτραίτο μονάχο του, να κοι-
τάει τον δημιουργό του. Ένα δάκρυ φάνηκε 
να κυλάει από τα μάτια της γυναίκας με τα 
μαύρα μαλλιά και τα αμυγδαλωτά μάτια.

ΤΕΛΟΣ

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

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

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

και Δασκάλου. Τα νέα της βιβλία, «Η Νεραιδοαμαζόνα η Μυρτιά» αφιερωμένο στην 
Μυρτώ με αναπηρία, και «Λευκάδιος Χέρν, Μύθοι και Ιστορίες της Άπω Ανατολής», 
εικονογραφημένο από την Ζωγράφο τεχνικής Sumi-e Ντίνα Αναστασιάδου, κυκλο-
φορούν το 2019. Πρόσφατα εξέδωσε το βιβλίο της, “The Adventures of Samurai 
Nogasika-san “στην αγγλική γλώσσα από τον εκδότικο οικο OntimeBooks, έδρα 
Αγγλία. 
Συνεργάζεται με το ηλεκτρονικό Λογοτεχνικό περιοδικό The poet magazine. 
Eιναι συνεργατιδα του International Literary Union με έδρα την Αμερική. Συνεργάζε-
ται για την προώθηση της λογοτεχνίας και προβάλλει το έργο των Ελλήνων ποιητών. 
Η Εύα είναι μέλος του « Association Alia Mundi Σερβία », της «Διεθνης Εταιρείας 
Συγγραφέων και Καλλιτεχνών Ελλάδας “ και της “ Εταιρίας Γραμμάτων και Τεχνών 
Πειραιά “ καθώς και της Εταιρίας Κορινθίων Συγγραφέων.
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Τ
ο Οντάριο κατέγραψε 413 νέα κρού-
σματα σήμερα, μια σημαντική αύξη-
ση από 304 την Τετάρτη, αλλά μει-
ώθηκε από 417 πριν από μια εβδο-

μάδα.
Μεταξύ των τελευταίων περιπτώσεων, 226 
από τα άτομα δεν είναι εμβολιασμένα, 15 
είναι μερικώς εμβολιασμένα, 140 είναι πλή-
ρως εμβολιασμένα και 32 έχουν άγνωστη 
κατάσταση εμβολιασμού.
Οι τελευταίοι θάνατοι που αναφέρθηκαν 
σήμερα σημειώθηκαν τον τελευταίο μήνα, 

σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.
Στο Τορόντο αναφέρθηκαν 66 νέα κρού-
σματα, ενώ 54 καταγράφηκαν στην περιοχή 
Peel, 29 στο York, 18 στο Halton και 16 στο 
Durham.
ν τω μεταξύ, 36 νέες μολύνσεις αναφέρθη-
καν στην Οτάβα, 20 στο Simcoe Muskoka 
και 21 στο Windsor-Essex. Η υπουργός 
Υγείας Christine Elliott λέει ότι 141 άτομα 
στις ΜΕΘ δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα 
ή έχουν άγνωστη κατάσταση εμβολιασμού 
και 20 είναι πλήρως εμβολιασμένα.

413 κρούσματα και 4 νέοι θάνατοι στο 
Οντάριο την Πέμπτη

Ο 
κ. Γιώργος, 81 ετών,  χτυπήθηκε 
θανάσιμα από δύο οχήματα εξώ 
από το γραφείο της Hellas News 
το βράδυ της Τρίτης, η δεύτερη 

θανατηφόρα σύγκρουση μεταξύ οδηγών 
και πεζών στην πόλη σε λιγότερο από 12 
ώρες.
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 9:30 μ.μ. 
κοντά στη γωνία του O’Connor Drive και 
της λεωφόρου Pape.
Ο κ. Γιώργος διέσχιζε την οδό O’Connor 
όταν χτυπήθηκε από έναν 82χρονο άνδρα 
πίσω από το τιμόνι ενός σπορ αυτοκινήτου 
της Porsche, όπως δήλωσε η αστυνομία 
του Τορόντο. 
Η πρόσκρουση τον έριξε στην αντίθετη 
γραμμή κυκλοφορίας όπου τον χύπησε 
ξανά ο οδηγός ενός SUV Acura. Δυστυ-
χώς,  εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα και 
οι περαστικοί δεν κατάφεραν να τον απε-
γκλωβίσουν για να του παράξουν τις πρώ-
τες βοήθειες.
Οι πρώτες βοήθειες που έφτασαν στο 
σημείο διαπίστωσαν τον ακαριαίο θάνατο 

του.  
Ο άνδρας που τον χτύπησε αρχικά  δεν διέ-
μεινε στο σημείο, ωστόσο, τηλεφώνησε 
και συνεργάζεται με την αστυνομία.
Όποιος έχει δυνητικά χρήσιμες πληροφο-
ρίες ή βίντεο με κάμερα καλείται να επικοι-
νωνήσει με την αστυνομία
Περίπου εννέα ώρες νωρίτερα, ένα 
17χρονο κορίτσι χτυπήθηκε από έναν 
οδηγό σε διάβαση πεζών στο Σκάρμπορο 
και πέθανε αργότερα στο νοσοκομείο.

Έλληνας 81χρονος σκοτώθηκε μπροστά 
από το γραφείο της Hellas News 
καθώς χτυπήθηκε από δύο αυτοκίνητα 
προσπθώντας να περάσει τον δρόμο

Η 
κορυφαία γιατρός του Τορό-
ντο εκφράζει αισιοδοξία ότι η 
Health Canada θα εγκρίνει το 
εμβόλιο Pfizer για χρήση σε παι-

διά ηλικίας μόλις πέντε ετών τις «επόμε-
νες εβδομάδες» και όταν το κάνει λέει ό-
τι η πόλη θα είναι έτοιμη να ξεκινήσει μια 
«πολυεπίπεδη εκστρατεία» επικεντρωμέ-
νη στη διασφάλιση του εμβολιασμού όσο 
το δυνατόν περισσότερων παιδιών σχολι-
κής ηλικίας.
Η Δρ. Eileen de Villa έκανε το σχόλιο κατά 
τη διάρκεια ενημέρωσης την Τετάρτη 
καθώς συζητούσε την έναρξη μιας νέας 
εργαλειοθήκης που θα παρέχει στους 
γονείς πληροφορίες σχετικά με το εμβό-
λιο και τις πιθανές παρενέργειες του, 
καθώς και συμβουλές για τον τρόπο αντι-
μετώπισης του τη σημασία του εμβολια-
σμού με τα παιδιά τους.
«Πιστεύεται ευρέως ότι τα παιδιά δεν 
βιώνουν τη νόσο COVID-19 με τον ίδιο 
τρόπο όπως οι ενήλικες. Συνήθως, αυτό 
είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι εγγυημένο. 
Η Alberta Health δημοσίευσε πρόσφατα 
στοιχεία που δείχνουν ότι οι εισαγω-
γές ΜΕΘ παιδιών που 
πάσχουν από COVID-19 
στην Αλμπέρτα αυξήθη-
καν κατά 23 τοις εκατό. 
Αυτή είναι η πραγματι-
κότητα με τον COVID-19. 
Εάν του δώσετε την ευκαιρία 
και δεν προστατευτείτε, ο ιός θα αδράξει 
αυτήν την ευκαιρία να μολύνει, είτε είστε 
νεότεροι είτε μεγαλύτεροι », δήλωσε η 
ντε Βίλα. «Έτσι, εάν έχετε ένα παιδί που 
θα είναι επιλέξιμο για εμβολιασμό τις 
επόμενες εβδομάδες, κάντε το εμβόλιο. 
Προστατεύετε αυτούς, προστατεύετε την 

οικογένειά σας και τον εαυτό σας και προ-
στατεύετε τους παππούδες και τους παπ-
πούδες και τους ηλικιωμένους που μπο-
ρεί να αρρωστήσουν και να διατρέχουν 
κίνδυνο ».
Η Pfizer ζήτησε επίσημα από την Health 
Canada να εγκρίνει το εμβόλιο τους 
για χρήση σε παιδιά ηλικίας 5 έως 11 
ετών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αν 
και παραμένει ασαφές πόσο σύντομα 
θα μπορούσε να έρθει η άδεια χρήσης 
έκτακτης ανάγκης. Η Ντε Βίλα είπε ότι η 
πόλη σχεδιάζει τη χορήγηση εμβολίων 
σε μικρότερα παιδιά εδώ και αρκετές 

εβδομάδες και επικεντρώνεται αυτή τη 
στιγμή στο να διασφαλίσει ότι οι γονείς 
«έχουν πληροφορίες για να υποστηρί-
ξουν συνομιλίες και λήψη αποφάσεων 
στο σπίτι τους».
Αλλά είπε ότι μόλις το εμβόλιο εγκρι-
θεί για χρήση στην ηλικιακή ομάδα, η 
πόλη θα το κάνει γρήγορα διαθέσιμο 

μέσω «όσο το δυνατόν περισσότερων 
καναλιών», συμπεριλαμβανομένων 
σχολικών κλινικών.Οι προσπάθειες της 
πόλης να σχεδιάσει την τελική διάθεση 
εμβολίων για τον COVID-19 σε περί-

που 200.000 παιδιά του Τορό-
ντο ηλικίας μεταξύ 5 και 11 ετών 
έρχονται καθώς το σχολείο του 
Οντάριο συνεχίζει να αναφέ-

ρει δεκάδες νέες μολύνσεις 
που επιβεβαιώνονται από 

το εργαστήριο κάθε μέρα. Το Υπουργείο 
Παιδείας αναφέρει ότι επιβεβαιώθηκαν 
107 νέα κρούσματα που σχετίζονται με το 
σχολείο σε 24ωρη περίοδο που έληξε το 
απόγευμα της Τρίτης, συμπεριλαμβανο-
μένων 85 περιπτώσεων μαθητών και 22 
περιπτώσεων προσωπικού.

Το Τορόντο ελπίζει ότι μπορεί να 
ξεκινήσει τον εμβολιασμό των νεότερων 
παιδιών σχολικής ηλικίας τις επόμενες 
εβδομάδες
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LIFE

Πωλίνα Τριγωνίδου:
Αναλογίες που… σκοτώνουν

Εντάξει, ναι, συμφωνούμε: 
στην Ελλάδα έχουμε 
πάρα πολλές γυναίκες 
με καλλίγραμμα κορμιά 
(παρά το γεγονός 
πως «παρενεβλήθη» 
καραντίνα που επιχείρησε 
να.. ξεχειλώσει κόσμο) και 
η άτυπη «μάχη» για το νο1 
της λίστας είναι σκληρή, 
όμως ίσως καμιά να μην 
μπορεί να συγκριθεί με την 
Πωλίνα Τριγωνίδου.

Η επαγγελματίας 
αθλήτρια του βόλεϊ από 
τη Θεσσαλονίκη εδώ και 
μερικά χρόνια ζει και 
εργάζεται στην Αθήνα, 
έχοντας περάσει και από 
αρκετές τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές εκπομπές, 
ενώ στο βιογραφικό της 
υπάρχει και η εμφάνιση 
στο Survival.

Εδώ και μια διετία 
διαθέτει και τη δική της 
εταιρία ρούχων, ενώ ο 
λογαριασμός της στο 
instagram συγκρίνεται, 
από άποψη θερμότητας, 
μόνο με τον ήλιο.
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Ο 
Βαγγέλης Κα-
κουριώτης εί-
ναι ένα από τα 
πιο hot pop εί-

δωλα της Ελλάδας και οι 
αμέτρητες θαυμάστριές 
του τρελαίνονται τόσο για 
τα τραγούδια του όσο και 
για τον ίδιο. Από την πρώ-
τη στιγμή που ο νεαρός 
τραγουδιστής μάς συστή-
θηκε στην ελληνική δισκο-
γραφία, κατάφερε να κλέ-
ψει τις εντυπώσεις και τις 
καρδιές των κοριτσιών και 
να αποκτήσει ένα fan club 
που πολλοί συνάδελφοί 
του θα ζήλευαν. Το 2013, 
όταν και έγινε γνωστός 
στο ευρύ κοινό, όλοι μι-
λούσαν για το όμορφο και 
ταλαντούχο αγόρι του boy 
band συγκροτήματος Boys 
and Noise. Ο Βαγγέλης τό-
τε ήταν μόλις 17 ετών, αλλά 
παρά το νεαρό της ηλικίας 
του, δούλεψε σκληρά και 
κατάφερε να αναδειχθεί 
και να βρίσκεται στο προ-
σκήνιο μέχρι και σήμερα, 
8 χρόνια αργότερα. 

Η Μαρία Λεπίδα… 
κόβει την ανάσα στα 
social  media

Η Μαρία Λεπίδα με τους 
16.000 followers θα γ ίνει 
το επόμενο follow σου στο 
μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 
Είναι επαγγελματίας μοντέλ 
και εστεμμένη ως Miss Ελλάς 
2018. 
Η Μαρία διαθέτει έναν λογα-
ριασμό που θα το λατρέ-
ψεις από το πρώτο post και 
οι 413 δημοσιεύσεις της, 
φαντάζουν τόσο λίγες.
Μια βόλτα στο προφίλ της 
θα σε πείσει ότι είναι εκθαμ-
βωτική.

Βασίλης Μίχας: 
πρωταγωνιστεί στη 
σειράς «Έρωτας με 
διαφορά»
Αν παρακολουθείς τηλεόραση, 
σίγουρα θυμάσαι τον Βασίλη Μίχα ως 
πρωταγωνιστή στη σειρά του ANT1, 
«Η Επιστροφή». Εκεί, υποδύθηκε τον 
Παύλο Σταυρινό, που ήρθε να ανα-
στατώσει τη ζωή των Κορωναίων και 
κατάφερε να «κλέψει» την παράσταση 
καθώς και την καρδιά του γυναικείου 
κοινού. Ο νεαρός ηθοποιός πρωτα-
γωνιστεί στο πλευρό της Φαίης Ξυλά 
στη σειρά του STAR, «Έρωτας με Δια-
φορά». Ο Βασίλης Μίχας υποδύεται 
έναν 24χρονο μπάρμαν, τον Κωστή, ο 
οποίος ερωτεύεται κεραυνοβόλα την 
39χρονη Ζέτα.

Η Κίκα Τσέκου είναι γέννημα 
θρέμμα Θεσσαλονίκης. Από-
φοιτη Παιδαγωγικής από το 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, Influencer και με την 
προσωπική της συλλογή ρού-
χων. Η μελαχρινή καλλονή δια-
θέτει έναν λογαριασμό με 41.000 
ακόλουθους στο Instagram. Ένα 
προφίλ που το έχει χτίσει με 
άμμο και… αλάτι, με τις καυ-
τές πόζες της να παραλύουν τον 
ανδρικό πληθυσμό.

Βαγγέλης Κακουριώτης: Όλα 
όσα θέλεις να ξέρεις για τον hot 
τραγουδιστή

Φορώντας το μικροσκοπικό της 
γαλάζιο μπικίνι έδειξε για ακόμα 
μια φορά το τέλειο σώμα της

Η Κίκα Τσέκου είναι η 
δασκάλα που όλοι θα 
θέλαμε

Δ
εν έχουμε κανένα μα κανένα παρά-
πονο- έτσι δεν είναι; Και πώς θα μπο-
ρούσαμε, άλλωστε: η χώρα μας δια-
θέτει ορισμένες από τις πιο όμορφες 

γυναίκες του κόσμου και αυτό είναι κάτι που 
μπορεί να επιβεβαιώσει ο οποιοσδήποτε δια-
θέτει ένα ζευγάρι μάτια.
Ωστόσο, μέσα στον… ωκεανό των εντυπωσια-
κών κοριτσιών υπάρχουν και μερικά που έχουν 
αυτό το «κάτι» που τα κάνουν να ξεχωρίζουν 
και να έχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του 
αντίθετου φύλου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εξέχουσας και 
ιδιαίτερης ομορφιάς είναι η Λάουρα Νάρ-
γες. Η γνωστή παρουσιάστρια και ραδιοφω-
νική παραγωγός είναι μία από τις πιο αγαπητές 
υπάρξεις στο χώρο της showbiz, ενώ τα προη-
γούμενα χρόνια διατηρούσε μια πιο χυμώδη 
σιλουέτα.
Φέτος, κατά δήλωση της ιδίας, έχασε αρκετά 
κιλά αφήνοντας πίσω την πρότερη εικόνα της, 
όμως παραμένει εξαιρετικά όμορφη και μας 
αρέσει πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ και με τις 
καινούργιες της αναλογίες.

Λάουρα Νάργες, δεν παίζεσαι…

Η 
Αλεξάνδρα Πα-
να γ ιώ τ α ρ ο υ 
δεν έχει σκο-
πό να αποχαι-

ρετίσει το Καλοκαίρι. Η 
καλλονή, που έχει συνη-
θίσει τους διαδικτυακούς 
της φίλους σε σέξι πόζες, 
αποφάσισε να ανεβάσει 
μια φωτογραφία που α-
νεβάζει τον υδράργυρο 
στα ύψη.
Φορών τας μόνο το 
μικροσκοπικό της γαλά-
ζιο μπικίνι έδειξε για 
ακόμα μια φορά το 
τέλειο σώμα της.
Με σέξι πόζα που θα 
ζήλευαν ακόμα και τα πιο 
διάσημα μοντέλα η Αλε-
ξάνδρα Παναγιώταρου 
έκανε το Instagram να.. 
παραμιλάει.
Η ίδια αρκέστηκε να γρά-
ψει ένα από «wet» στην 
λεζάντα κι η βροχή από 
τα likes ήταν δεδομένη 
για την φωτογραφία της.
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Π
ροκαλεί ζάλη η 
σύντροφος του 
σ τόπερ της Ρε-
άλ Μαδρίτης, Έ-

ντερ Μιλιτάο. Η Κάρολαϊν 
Λίμα διαθέτει όλο το πα-
κέτο, όπως μπορείτε να 
διαπιστώσετε με μια επί-
σκεψη στο προφίλ της στο 
Instagram.O Βραζιλιάνος 
αμυντικός της «Βασίλισ-
σας» βέβαια κάνει τα πά-
ντα για να κρατά τη Κάρο-
λαϊν ευτυχισμένη καθώς η 
πολιορκία των ανδρών στα 
κοινωνικά μέσα δικτύωσης 
είναι συνεχής.

Έ
να γκολ του Ζεράρ Πικέ έ-
δωσε στην Μπαρτσελόνα 
τη νίκη με 1-0 επί της Ντι-
ναμό Κιέβου για την 3η α-

γωνιστική του 5ου ομίλου του 
Champions League και μαζί τους 
πρώτους βαθμούς της. Όσο, λοι-
πόν, ο Ζεράρ Πικέ πανηγύριζε στα 
αποδυτήρια με τους συμπαίκτες 
του τη νίκη που ήρθε μετά από δι-
κό του γκολ, η σύντροφός του και 
μητέρα των δύο γιων του, Σακίρα, 
τον αποθέωνε στα social media. 
«Ο αμυντικός με τα περισσότερα 
γκολ στην ιστορία του Champions 
League. Αυτός ο άντρας είναι... on 
fire», έγραψε η Κολομβιανή τρα-
γουδίστρια, η οποία φυσικά και 
καμαρώνει για τον άντρα που έχει 
στο πλευρό της.

Σακίρα για Πικέ: «Αυτός ο άντρας 
είναι... on fire» 

Η 
Κρισ τ ίνα 
Πόρτα εί-
να ι  από 
τις πιο δη-

μοφιλείς παρουσιά-
στριες αθλητικών εκ-
πομπών στην ισπανι-
κή τηλεόραση. Η ίδια 
σε τηλεοπτική της συ-
νέντευξη αποκάλυψε 
πως σε μικρή ηλικία 
ήθελε να γίνει καλό-
γρια, ενώ στην πορεία 
τής έχουν γίνει προτά-
σεις για να προσφέρει 
υπηρεσίες συνοδού. 
«Για μια μικρή περίοδο 
της ζωής μου πήγαινα 
σχολείο στις καλόγριες. 
Πίστευα πολύ στο Θεό 
και ήθελα να γίνω κι εγώ 
καλόγρια. Μετά, όσο με-
γάλωνα, εγκατέλειψα την 
ιδέα, αλλά νιώθω ακό-
μη έναν δεσμό μαζί τους, 
γιατί έχω καλή καρδιά και 
μπορώ να εντοπίζω τους 
κακούς ανθρώπους», τό-
νισε.

Η σύντροφος του Μιλιτάο 
είναι… άπαιχτη

Μοντέλο του Playboy Μοντέλο του Playboy 
ανεβάζει τις θερμοκρασίες στη ανεβάζει τις θερμοκρασίες στη 

Σαντορίνη!Σαντορίνη!

Η 
Cassandra Sienegra είναι το 
μοντέλο του Playboy από την 
Αμερική, το οποίο προκαλεί 
συχνά εγκεφαλικά στο ανδρι-

κό κοινό αναρτώντας φωτογραφίες με 
απίστευτα μικροσκοπικά μπικίνι.
H μελαχροινή καλλονή, η οποία 
είναι γνωστή και ως CJ Sparkxx, 
έ χε ι  έ να εξωτ ικό, καθηλωτ ικό, 
από-που-στο-καλό-κατάγεται είδος 
εμφάνισης. Είναι μια διεθνής καλλονή, 
καθώς έχει φιγουράρει στο Playboy 

του Μεξικό, της Βενεζουέλας, της Τσε-
χίας, της Σλοβακίας και των Φιλιππί-
νων. Το πανέμορφο μοντέλο εκτός 
από διεθνή καριέρα διαθέτει και υπέ-
ροχες καμπύλες τις οποίες αποκαλύ-
πτει συχνά στον λογαριασμό της στο 
Instagram, σοκάροντας τους 1,2 εκατ. 
οπαδούς της.
Η Cassandra αυτή την στιγμή βρίσκε-
ται στην Ελλάδα και έχει γεμίσει τον 
λογαριασμό της με φωτογραφίες που 
αφήνουν έλάχιστα στην φαντασία…

Η όμορφη ρεπόρτερ που ήθελε να 
γίνει καλόγρια και της πρότειναν να 
γίνει συνοδός
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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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Ένας άντρας μπαίνει στο αγαπημένο του εστι-
ατόριο και κάθεται στο συνηθισμένο του 
τραπέζι. Ρίχνει μια ματιά γύρω του και βλέ-
πει μια πανέμορφη γυναίκα να κάθεται σ’ένα 
κοντινό τραπέζι. Η γυναίκα είναι μόνη της. Ο 
τύπος φωνάζει το γκαρσόνι και του ζητά να 
στείλει στη γυναίκα το πιο ακριβό μπουκάλι 
σαμπάνιας που έχει και σκέφτεται ότι αν η 
γυναίκα δεχτεί το μπουκάλι, τότε θα δεχτεί 
και τα περαιτέρω...
Το γκαρσόνι πηγαίνει το μπουκάλι στην 
ωραία κυρία:
-Εκ μέρους του κυρίου, της λέει και τον δεί-
χνει.
Η γυναίκα κοιτάει ψυχρά τον τύπο, κοιτά-
ζει και το μπουκάλι, και τελικά αποφασίζει 
να στείλει ένα σημείωμα στον κύριο, πάντα 
μέσω του γκαρσόν.
Ο άντρας διαβάζει το σημείωμα, που λέει: 
«Για να δεχτώ τη σαμπάνια σας, θα πρέπει να 
έχετε μια Μερσέντες στο πάρκινγκ σας, ένα 
εκατομμύριο δολάρια στην Τράπεζα και 20 
εκατοστά στο παντελόνι σας».
Αποφασίζει λοιπόν να της απαντήσει και 
δίνει ένα νέο σημείωμα στο γκαρσόνι, να το 
πάει στην ωραία γυναίκα. 
Το σημείωμα λέει...
«Όσον αφορά το αίτημά σας, θα μπορούσα 
να πουλήσω την Ferrari Modena 360 και την 
BMW 850 που έχω, για να μου μείνει μόνο η 
Mercedes 600 SEL στο πάρκινγκ. Επίσης, θα 
μπορούσα να επενδύσω ή και να ξοδέψω τα 

2 από τα 3 εκατομμύρια δολάρια που έχω 
στο λογαριασμό μου. Αλλά... ακόμη και για 
μια γυναίκα τόσο υπέροχη όσο εσείς, δεν θα 
έκοβα 5 εκατοστά....
Υ.Γ. Παρακαλώ να μου επιστρέψετε τη σαμπά-
νια μου.»

Είχε πάει η πεθερά κάποιου στα Ιεροσό-
λυμα...
Εκεί παθαίνει εγκεφαλικό και σύντομα 
πέθανε
Παίρνουν τηλέφωνο στην Αθήνα, τον γαμπρό 
της για τα τυπικά της κηδείας:
- Για να γίνει η κηδεία Αθήνα χρειάζονται του-
λάχιστον... 5000 ευρώ, ενώ εδώ μόνο 1000.
Το σκέφτεται λίγο ο γαμπρός της και απαντά:
- Αθήνα!!
- Α, εσείς νοιάζεστε πολύ. Θα σας κάνουμε 
καλύτερη τιμή! Αθήνα 5000 ευρώ, εδώ 800.
- Όχι, να την φέρετε εδώ.
- Αθήνα 5000, εδώ 600!!
- Όχι, όχι, εδώ!!!!
- Αθήνα 5000, εδώ 200!!!
- Μα δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω;;; Αθήνα 
είπαμε!!
- Α, μα εσείς πρέπει να την λατρεύετε! Πρώτη 
φορά βλέπω τέτοια αγάπη, τέτοια επιθυμία 
να την έχετε κοντά σας!
- Κοίταξτε να δείτε.... πριν πολλά πολλά χρό-
νια, ένας δικός σας κηδεύτηκε εκει πέρα, και 
μετά αναστήθηκε! Δεν το διακινδυνεύω...!!!

ΚΡΙΟΣ
Από ότι φαίνεται εξακολουθείτε να ανα-
ζητάτε επαγγελματικές διεξόδους. Όμως 
μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί τίποτα κατάλ-
ληλο. Σκεφτείτε πραγματικά τι θέλετε και 
συζητήστε με κάποιον συνεργάτη ή φίλο 
τις ιδέες σας. Θα μπορέσει ίσως να σας 
συμβουλέψει και σεις θα πάρετε μια άλλη 
γνώμη. Όσοι από σας έχετε παιδιά, φρο-
ντίστε να τους συμπεριφέρεστε με διαλλα-
κτικό και όχι με απόλυτο τρόπο.

ΤΑΥΡΟΣ
Αποφύγετε τις εριστικές διαθέσεις των ανθρώ-
πων γύρω σας και εκμεταλλευτείτε τις ευκαι-
ρίες που σας δίνονται αυτή την περίοδο στον 
επαγγελματικό τομέα. Δώστε περισσότερη 
βάση στα οικονομικά σας και θα έχετε εξαιρε-
τικά αποτελέσματα. Μην αμελείτε όμως τις κοι-
νωνικές σας υποχρεώσεις. Μπερδεμένες σχέ-
σεις θα σας προβληματίσουν. Περίοδος αλλα-
γών και αγορών είναι τώρα. Εύκολα αποκτάτε 
πράγματα που πάντα επιθυμούσατε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Ως ζώδιο κοινωνικό, καλλιτεχνικό και επι-
κοινωνιακό, θα μπορέσετε στη διάρκεια 
αυτής της περιόδου να βρείτε και τους ανά-
λογους χώρους που θα σας εκφρά-
ζουν και θα περνάτε παράλληλα 
καλά. Βέβαια θα έχετε κατα-
λάβει ότι όλα θα πρέπει 
να γίνονται στα πλαίσια 
της υπευθυνότητας και 
της αξιοπρέπειας. Αυτή 
την περίοδο θα έχετε 
επίσης τη δυνατότητα 
να αντιλαμβάνεστε τις 
πραγματικές υποθέσεις 
των άλλων, να βάλετε 
πλέον και τους δικούς 
σας όρους, πάντα βέβαια σε 
λογικά πλαίσια.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αφήστε το άγχος κατά μέρος γιατί θα αλλά-
ξει δυναμικά. Μην πάρετε τις καταστάσεις 
στα σοβαρά, καθώς υπάρχει μία τάση υπερ-
βολής της κακής εκτίμησης των πραγμά-
των. Είναι μία ευχάριστη εποχή για να διευ-
θετήσετε τις υποθέσεις σας. Ίσως προκύψει 
κάποιο πρόβλημα στο φιλικό σας περιβάλ-
λον που θα σας στεναχωρήσει.

ΛΕΩΝ
Υπέροχη εποχή αυτή που διανύουμε. Οι δου-
λειές σας πηγαίνουν καλά και θα πάνε ακόμα 
καλύτερα. Η οικογενειακή σας ζωή αναζωο-
γονείται και τα οικονομικά σας είναι σε άνοδο. 
Ιδιαίτερα ευνοούνται τα επαγγελματικά σας. 
Ήρθε επιτέλους η στιγμή να πραγματοποιήσετε 
τα όνειρά σας και να αποδείξετε την αξία σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Την περίοδο που διανύουμε θα καταλύ-
σουν πολλές δυσοίωνες καταστάσεις. Θα 
βγείτε από αρκετά αδιέξοδα, θα μπορέσετε 
να κάνετε κάποιες ικανοποιητικές κινήσεις 
στη δουλειά σας και να κλείσετε σημαντικά 
ραντεβού. Μπαίνετε δυναμικά στη δράση 
και κερδίζετε έδαφος στις επαγγελματικές 
σας υποθέσεις.

ΖΥΓΟΣ
Παρόλο που κάποια γεγονότα θα σας ανα-
γκάσουν να περιοριστείτε σε χρόνο και 
χώρο, εσείς δεν έχετε πρόθεση να βρείτε 
διεξόδους, για να συναντήσετε εκείνους 
που σας ενδιαφέρουν ή που αγαπάτε. Μην 
αντικρούετε προτάσεις πριν πεισθείτε ότι 
δεν σας ενδιαφέρουν. Κινηθείτε οργανω-
μένα στα οικονομικά και μην αφήνετε ευκαι-
ρίες ανεκμετάλλευτες.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η περίοδος αυτή είναι σημαντική σε ότι έχει 
σχέση με οικονομικές και επαγγελματικές 
υποθέσεις. Κάντε αμέσως τις ενέργειές σας 
γιατί σε λίγο ανοίγεται ένας νέος κύκλος εξε-
λίξεων. Θα έχετε παροχές από φιλικό περι-
βάλλον, ως προς την επίτευξη στόχων, αλλά 
και γενικότερα μία σημαντική γνωριμία θα 
σας βοηθήσει να δείτε τις καταστάσεις στη 
ζωή σας με νέο μάτι και θα παίξει ή παίζει 
σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική σας 
πορεία.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτή η περίοδος είναι ιδανική για να προ-
βάλετε τον εαυτό σας και το έργο σας, να 
αποκτήσετε καινούρια πελατεία, να υπο-

γράψετε συμβόλαια ή να ολοκληρώ-
σετε οικονομικές δοσοληψίες. 

Οι συγκυρίες θα είναι με το 
μέρος σας. Τα άστρα στο 

ζώδιό σας θα αυξήσουν 
τη ζωτικότητα και την 
αποφασ ισ τ ικότητά 
σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Επι τ έ λους,  ότ ι  σας 

βαραίνει τον τελευταίο 
καιρό, θα φύγει από πάνω 

σας και εσείς θα αναπνεύ-
σετε και πάλι ελεύθεροι. Μπορεί 

τον τελευταίο καιρό να ταλαιπωρηθήκατε 
αρκετά αλλά τώρα είναι μέρες ηρεμίας, ησυ-
χίας και γιατί όχι … χαράς!! Χαλαρώστε και 
μαζέψτε τις δυνάμεις σας! Ποτέ δεν ξέρετε 
πότε θα τις χρειαστείτε!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Δεν χρειάζεται αυτή την περίοδο να αγω-
νιάτε για τις υπαρξιακές αναζητήσεις σας 
διότι σπάνια τα άτομα που έχουν γεννηθεί 
στο ζώδιό σας έχουν χάσει το δρόμο τους 
στη ζωή. Βέβαια έχετε ορισμένες υποχρε-
ώσεις και πολύ σωστά σκέπτεστε ότι δεν 
μπορείτε να τις αγνοήσετε. Όμως, δεν ξέρω 
πόσο έχετε καταφέρει να εμβαθύνετε στη 
χρησιμότητα ορισμένων σχέσεών σας ξεκι-
νώντας από τον πολύ στενό σας κύκλο, 
μέχρι και τους συνεργάτες σας.

ΙΧΘΕΙΣ
Μπορεί να μη διανύετε την καλύτερη 
εποχή σας, όμως τα πράγματα δεν είναι 
τόσο άσχημα όσο θέλετε να τα εμφανί-
ζετε. Το πρόβλημά σας το ξέρετε. Είναι 
οικονομικό. Ήταν αναμενόμενο, καθώς 
ξέρατε ότι κάποια μέρα τα πράγματα 
θα έπαιρναν την τωρινή μορφή τους. Το 
γνωρίζατε πολύ καλά με το πολύ δυνατό 
ένστικτο που έχετε.



LIFE54 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

22 Οκτωβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

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

Οπωροπώληςτης Ύδρας το 1960

Μοναστηράκι 
1954

Παιδάκια στο Μέτσοβο 
το 1959

1940 Περιμένοντας στα 
Γιάννενα δίπλα στην λίμνη την 

μεταφορά στο μέτωπο

Κάτοικοι του Μετσόβου το 1959

Μπροστά από το 
Ηρώο Μπιζανομάχων 

το 1940 στα 
ΙωάννιναΎδρα . Οκτώβριος του1960 , 

παιδιά παίζουν στην προκυμαία

Η ψαριά της ημέρας, Λίμνη 
Κάρλα, 1953

Ιωάννινα, 1930
Ποδηλάτες πάνω στην 

παγωμένη λίμνη

Σαντορίνη . Στο εστιατόριο του Λουκά. 
Στο κέντρο ο γιος του
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Πυργόσπιτα και άλλα ιστορικά 
κτίσματα μετατρέπονται σε 
ξενοδοχεία, επαναπροσδιορίζοντας 
τη θέση της στον χάρτη των 
διακοπών μας.

Τ
ο νότιο μέρος της Πελοποννήσου 
μοιάζει με παραμορφωμένο δόντι 
που μόλις έχει αποσπαστεί από το 
ούλο του, με τα τρία ακρωτήρια να 

προβάλλονται προς τον νότο σαν ακανό-
νιστες και χαλασμένες ρίζες». Αυτή η γλα-
φυρή παρομοίωση που έκανε ο Πάτρικ Λι 
Φέρμορ το 1958, μετά τις περιπλανήσεις 
του στη νότια Πελοπόννησο, σου έρχεται 
στον νου όταν κοιτάζεις τη Λακωνία στον 
χάρτη. Στην εποχή του, το ταξίδι ήταν δύ-
σκολο και μακρύ. Σήμερα χρειάζονται μό-
λις δύο ώρες από την Αθήνα μέσω του νέου 
αυτοκινητόδρομου Α71, και ξεπροβάλλει 
υποβλητικός ο Ταΰγετος. Μπορείς εύκολα 
να φτάσεις στις «ρίζες» των «δοντιών», ό-
πως είδε ο Φέρμορ τα δύο ακρωτήρια, το 
Ταίναρο και τον Μαλέα, και να αντικρίσεις 
το «στόμα»: τα βαθιά νερά της Μεσογεί-
ου. Η Σπάρτη, η Μάνη, η Μονεμβασιά, το 
Γύθειο και οι παραλίες της Ελαφονήσου έ-
χουν έρθει πλέον πιο κοντά.
Όλα τα έχει η λακωνική γη. Έχει μέρη που 
μοιάζουν βγαλμένα από το «Game of 
Thrones», βουνά καπελωμένα με σύννεφα 
ακόμα και το καλοκαίρι, κάστρα, τείχη και 
απότομους γκρεμούς, απόκρημνα λιμα-
νάκια, όπου, αν πας εκτός σεζόν, νιώθεις 
ότι σου ανήκουν, ψαροχώρια, γραφικούς 
οικισμούς και «ξεμόνια» (όπως ονομάζουν 
οι Μανιάτες τους μικρούς οικισμούς που 
ιδρύθηκαν μετά από βεντέτες, από κατοί-
κους μεγαλύτερων χωριών). Από την του-
ριστική πίτα που «ζυμώθηκε» στη Μεσση-
νία με τη δημιουργία της Costa Navarino 
και αργότερα με την αναβάθμιση του αερο-
δρομίου της Καλαμάτας, πήρε και η Λακω-
νία το μερίδιό της. Οι περιπετειώδεις –
κυρίως– Γερμανοί που την εξερευνούσαν 
πριν από δεκαπέντε είκοσι χρόνια έχουν 
πια συνοδοιπόρους, ανάμεσά τους Αυστρι-
ακούς, Βρετανούς, Δανούς, που ενθουσιά-
ζονται από το γεγονός ότι λίγες ώρες μετά 
την προσγείωσή σου στην Αθήνα κάνεις 
ένα απίστευτο road trip, απολαμβάνοντας 
καλό φαγητό. Ο λόγος όμως που η Λακω-
νία έγινε από σύντομο διάλειμμα προορι-
σμός διακοπών είναι η ανάπτυξη της μπου-
τίκ φιλοξενίας. Τα μισογκρεμισμένα πυργό-
σπιτα και τα παλιά κτίρια αναστηλώνονται 
και μετατρέπονται σε σύγχρονους ξενώ-
νες, ενώ άλλοι χτίζονται εξ αρχής με προ-
σήλωση στην παραδοσιακή αρχιτεκτο-
νική, ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία. Οι 
περισσότεροι έχουν σεβαστεί απόλυτα τον 
χαρακτήρα της περιοχής. Τα καλοκαίρια, τα 
χελιδόνια κάνουν στις πισίνες τους χαμηλές 
πτήσεις για να δροσιστούν.

ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ ΠΥΡΓΟΣΠΙΤΑ
Αν ρωτήσεις κάποιον ναυτικό ποιο είναι το 
σήμα κατατεθέν της Μάνης, θα σου πει ο 
Κάβος Ματαπάς, όπως αποκαλούν οι ναυ-
τικοί το ακρωτήριο Ταίναρο. Αν ρωτήσεις 

στεριανό, θα σου δείξει τους πύργους. 
Στο παρελθόν οι πύργοι την προστάτευαν 
από τις εχθρικές επιθέσεις, σήμερα πολλοί 
μεταμορφώθηκαν σε καταφύγια για ταξι-
διώτες που αγαπούν την απομόνωση και 
την υψηλή αισθητική. «Το επόμενο διαθέ-
σιμο δωμάτιο για τριήμερο είναι τον Οκτώ-
βριο», λέει η φωνή στην άλλη άκρη της 
τηλεφωνικής γραμμής. Ο επιβλητικός τρι-
ώροφος μανιάτικος πύργος, που στεγάζει 
σήμερα το Tainaron Blue, χτίστηκε κάπου 
στις αρχές του 1800. Τη δεκαετία του 1990 
αγοράστηκε από ένα ζευγάρι αρχιτεκτό-
νων και εδώ και τέσσερα χρόνια υποδέχε-
ται ενοίκους που αναζητούν ησυχία, σύγ-
χρονες ανέσεις, ποιοτική γαστρονομία και 
τη φανταστική θέα από ψηλά στο Μαρμάρι 
και στα Άλικα.
Μόλις 2,5 χλμ. απέχει η μεσαιωνική πυρ-
γοπολιτεία-φάντασμα της Βάθειας, με τα 
εγκαταλελειμμένα κτίσματα και τα στενά 
καλντερίμια που δίνουν την αίσθηση ότι 
περιπλανιέσαι σε υπαίθριο μουσείο. Η 
περιοχή είναι γεμάτη δυνατές συγκινή-
σεις, που μπορεί κανείς να ζήσει την ίδια 
ημέρα. Σαγηνευμένοι θα φτάσετε στις 
πύλες του Άδη, όπου ο Κέρβερος εμπόδιζε 
τους νεκρούς να βγουν και τους ζωντανούς 
να εισέλθουν, και έπειτα θα περπατήσετε 
το χωμάτινο μονοπάτι έως το Ακρωτήριο 
Ταίναρο, για να αγναντέψετε τον ορίζοντα 
από το νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής 
Ελλάδας. Το μεσημέρι, θα επιβιβαστείτε 
σε μια βάρκα στο Σπήλαιο του Διρού και 
θα ανακαλύψετε στη δροσιά όσα φιλοτέ-
χνησε η φύση εκατοντάδες χιλιάδες χρό-
νια πριν. Στον Γερολιμένα θα αισθανθείτε 
δέος μπροστά στο Κάβο Γκρόσο, τον δεύ-
τερο μεγαλύτερο μονοκόμματο βράχο μετά 
το Γιβραλτάρ. Δημιουργεί μια ατμόσφαιρα 
μαγική και σε κρατάει καθηλωμένο για 
ώρα, αν τον κοιτάξεις από τα μεγάλα παρά-
θυρα του ξενοδοχείου Κυρίμαι – άνοιξε το 

2003 και είναι το πρώτο που αναβάθμισε 
τη φιλοξενία στη Μάνη, συνδυάζοντας τις 
υψηλές ανέσεις με τη σύγχρονη ελληνική 
κουζίνα.
Ο πιο γραφικός οικισμός σ’ αυτή την 
πλευρά είναι η Αρεόπολη. Διατηρεί ακόμα 
ένα βίντατζ άρωμα με τους πετρόχτιστους 
ξενώνες, όπως ο Aria Inn, τα μικρά ταβερ-
νάκια, τον φούρνο της Μηλιάς, την εμβλη-
ματική εκκλησία των Ταξιαρχών, τα τραπε-
ζάκια κάτω από βουκαμβίλιες που πέφτουν 
σαν κουρτίνες. Ένα όνομα αρκεί να πεις 
εδώ για να πιάσεις κουβέντα με τους ντό-
πιους και να μάθεις ιστορίες και θρύλους: 
Μαυρομιχάλης. Στο επίνειο της Αρεόπο-
λης, το γραφικό Λιμένι, όπου κάνουν στάση 
οι ταξιδιώτες για ψαροφαγία, βρίσκεται ο 
ιστορικός πύργος των Μαυρομιχαλαίων. 
Αναστηλωμένος με υποδειγματικό τρόπο, 
υπόσχεται σήμερα διαμονή υψηλών προσ-
δοκιών.
Αν η Αρεόπολη καλούνταν να παραβγεί 
σε ομορφιά με το Γύθειο, δεν θα κέρδιζε 
κανείς. Σε μέγεθος πάντως κερδίζει το 
Γύθειο, ο μεγαλύτερος οικισμός της Μάνης, 
με τα πολύχρωμα νεοκλασικά κτίρια που 
προς στιγμή σε μπερδεύουν ότι βρέθη-
κες ξαφνικά στα Δωδεκάνησα. Ο ρομαντι-
σμός του λακωνικού λιμανιού χάνεται στη 
βαβούρα του καλοκαιριού, όμως αντισταθ-
μίζεται από τις παραλίες, με πιο δημοφι-
λείς το Μαυροβούνι, ιδανικό για θαλάσσια 
σπορ, και το Βαλτάκι, όπου ξεπροβάλλει 
από τα νερά το ναυάγιο του «Άγιος Δημή-
τριος». Έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες 
στον τομέα της φιλοξενίας και εδώ. Ξεχω-
ρίζουν το 100 Rizes Luxury Seaside Resort, 
ένας ελαιώνας με πυργόσπιτα κοντά στο 
ήσυχο χωριουδάκι Σκουτάρι, και το ξενο-
δοχείο Alistos, που εντάσσει στη διαμονή 
την αυθεντική εμπειρία. Για παράδειγμα, 
στους ελαιώνες του μπορεί κανείς να συμ-
μετάσχει στη συγκομιδή της ελιάς.

ΣΤΑ ΚΑΣΤΡΑ
Το πέτρινο καράβι του Γιάννη Ρίτσου, που 
ασάλευτο τον αρμένιζε στην οικουμένη, 
«ταξιδεύει» σήμερα τα ερωτευμένα ζευ-
γάρια που περιπλανιούνται χέρι χέρι στα 
σοκάκια σε παραμύθια βγαλμένα από 
τον Μεσαίωνα. Η Μονεμβασιά είναι το 
μοναδικό κάστρο στην Ευρώπη που δεν 
έπαψε ποτέ να κατοικείται. Θα σας εντυ-
πωσιάσουν οι βυζαντινοί ναοί, θα κοιμη-
θείτε ακούγοντας τα κύματα που σκάνε 
στον βράχο, θα ξυπνήσετε με τον ήλιο 
να λαμπυρίζει στο Μυρτώο. Αν και είναι 
από τα πιο τουριστικά σημεία της Ελλά-
δας, η τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων έχει 
διαφυλάξει τον χαρακτήρα του κάστρου 
– αυτό σημαίνει ότι θα μείνετε σε σύγ-
χρονους ξενώνες που έχουν αναστηλωθεί 
με σεβασμό στην αρχιτεκτονική, όπως οι 
σουίτες της Moni Emvasis. Εκτός κάστρου, 
το Kinsterna έχει εξελιχθεί σε ξενοδοχεί-
ο-προορισμό.
Οι λάτρεις της ιστορίας και της φύσης 
παραμένουν στον Μυστρά ακόμα και 
μετά την επίσκεψή τους στον αρχαιολογικό 
χώρο.
Η ίδια αίσθηση, ότι κάποιος ιππότης 
πάνω στ’ άλογο θα εμφανιστεί στην επό-
μενη γωνία, επικρατεί και στη βυζαντινή 
καστροπολιτεία του Μυστρά. Επί δεκαε-
τίες οι επισκέπτες στην περιοχή περιορίζο-
νταν σε μια βόλτα στον αρχαιολογικό χώρο 
με τους ναούς-έργα τέχνης, τα παλάτια των 
Παλαιολόγων, την Αγία Σοφία και το φρού-
ριο, και έφευγαν πίνοντας έναν βιαστικό 
καφέ στη Σπάρτη. Τα τελευταία χρόνια, 
όμως, ο Μυστράς ξανάνιωσε χάρη στους 
νέους χώρους φιλοξενίας που δημιουρ-
γήθηκαν, όπως το Mystras Grand Palace 
Resort & Spa, που έφερε τις ανέσεις και 
τις εγκαταστάσεις του resort στη σκιά του 
Ταϋγέτου, και το Euphoria Retreat, που 
έκανε την περιοχή προορισμό ευεξίας.

Λακωνία: Μπουτίκ φιλοξενία
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Από τις 30 Οκτωβρίου 2021 
έως τις 30 Μαρτίου 2022, υπό 
την αιγίδα της Προέδρου 
της Δημοκρατίας, Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου

Σ
ε ένα μουσείο γεμάτο κει-
μήλια -σπάνια έργα ζωγρα-
φικής και γλυπτικής, υδατο-
γραφίες και σχέδια, χρηστι-

κά αντικείμενα, ρολόγια και φορε-
σιές, όπλα και εκδόσεις- μετατρέ-
πεται η Δημοτική Πινακοθήκη Χα-
νίων, καθώς φιλοξενεί στις αίθου-
σες της, την έκθεση “Η Ελλάδα με-
τά την Επανάσταση - Καλλιτεχνικοί 
Θησαυροί από τη Συλλογή Κρασά-
κη”, που διοργανώνεται από το Δή-
μο Χανίων.
Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα 
της Προέδρου της Δημοκρατίας, 
Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η 
οποία και θα την εγκαινιάσει στις 
30 Οκτωβρίου 2021 στη Δημοτική 
Πινακοθήκη της πόλης. Πρόκειται, 
δε, για το σημαντικότερο γεγονός 
που πραγματοποιείται στην Κρήτη, 
στο πλαίσιο των εορτασμών από τα 
200 χρόνια της κήρυξης της Ελληνι-
κής Επανάστασης.
Πίνακες ζωγραφικής, με υπογραφές 
όπως των Ιβάν Αϊβαζόφσκι, Βασίλι 
Πολένοφ, Πέτερ φον Ες και Χανς 
Κρίστιαν Χάνσεν, του Νικηφόρου 
Λύτρα, του Θεόδωρου Ράλλη και 
του Θεόδωρου Βρυζάκη, το μονα-

δικό γνωστό μπρούτζινο γλυπτό, 
του γιου του Γύζη, Τηλέμαχου και 
οι πρωτότυπες υδατογραφίες του 
ζωγράφου Λούντβιχ Κόλνμπεργκερ 
του 1834, οι μόνες -παγκοσμίως- 
που βρίσκονται σε ιδιωτικά χέρια, 
γίνονται οδηγοί σε ένα ταξίδι που 
ξεκινά από την Ελλάδα της Παλιγγε-
νεσίας και του Φιλελληνισμού.
Συνεχίζεται στα χρόνια του αγώνα 
και της ανεξαρτησίας, “παρακο-
λουθεί” τον σκλαβωμένο από τους 
Οθωμανούς ελληνικό λαό μέσα 
από το πρίσμα των περιηγητών κι 
από το βλέμμα των εικαστικών, για 

να φτάσει στα απτά κεντήματα και 
τα περίτεχνα κοσμήματα, τις αση-
μένιες πόρπες και τα σφυρήλατα 
όπλα και να καταλήξει στις πολύ-
τιμες εκδόσεις από κάθε γωνιά της 
Ευρώπης.
Τα 167 εκθέματα προέρχονται από 
τα συνολικά 1.500 αντικείμενα της 
Συλλογής Τίνας και Μιχάλη Κρα-
σάκη, η οποία έχει την έδρα της 
στην Κολωνία της Γερμανίας και 
για πρώτη φορά στις πέντε και 
πλέον δεκαετίες από τη σύστασή 
της παρουσιάζεται δημοσίως και 
μάλιστα στη γενέτειρα του συλ-

λέκτη και δημοσιογράφου της 
Deutche Welle, Μιχάλη Κρασάκη, 
την Κρήτη.
Η σύγχρονη τεχνολογία θα έχει 
τον δικό της ρόλο στην έκθεση 
“Η Ελλάδα μετά την Επανάσταση 
- Καλλιτεχνικοί Θησαυροί από 
τη Συλλογή Κρασάκη”, καθώς σε 
συνεργασία με την ερευνητική 
ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης 
θα δημιουργηθεί τρισδιάστατο 
μοντέλο εικονικής πραγματικότη-
τας του χώρου της έκθεσης που θα 
επιτρέπει την ψηφιακή ανάγνωση 
πληροφορίας για κάθε έργο.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
ε μια ενδιαφέρουσα περιήγηση, 
με παράλληλη επιστημονική ενη-
μέρωση, η ανανεωμένη ιστορική 
θέση του Απολιθωμένου Δάσους 

Μπαλή Αλώνια «επιστρέφει» και συστήνεται 
ξανά στους επισκέπτες της «Άγριας Δύσης» 
της Λέσβου.
Η δράση έχει προγραμματιστεί για το Σάβ-
βατο 23 Οκτωβρίου, στις 11:30, και περιλαμ-
βάνει αρχικά επιστημονική ενημέρωση στην 
είσοδο του πάρκου και στη συνέχεια περιή-
γηση και γνωριμία με τις εντυπωσιακές απολι-
θωματοφόρες θέσεις, η ανάδειξη των οποίων 
ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Παράλληλα, το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου 
Δάσους Λέσβου, αξιοποιώντας το Διαδίκτυο 
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκινάει τη 
συστηματική παρουσίαση (κάθε εβδομάδα) 
των απολιθωματοφόρων θέσεων του Πάρκου 
Απολιθωμένου Δάσους, που βρίσκεται στη 
θέση Μπαλή Αλώνια.
«Στόχος αυτής της προσπάθειας», όπως ανα-
φέρει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων ο διευθυντής του Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους 
Λέσβου, Νίκος Ζούρος, «είναι η γνωριμία με 
τα σπάνια εκθέματα του Πάρκου του Απολι-

θωμένου Δάσους και η ευαισθητοποίηση για 
την προστασία του ιδιαίτερου περιβάλλοντος 
της περιοχής που έχει χαρακτηριστεί «διατη-
ρητέο μνημείο της φύσης» από το 1985».
Οι συστηματικές ανασκαφές που πραγμα-
τοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια από το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμέ-
νου Δάσους Λέσβου έχουν φέρει στο φως 
σημαντικές νέες απολιθωματοφόρες θέσεις, 
«που συμπληρώνουν τις παλαιότερες ιστορι-

κές θέσεις, προσθέτοντας πολύτιμα στοιχεία 
που συνθέτουν την εικόνα του υποτροπικού 
δάσους στην ευρύτερη περιοχή της Λέσβου 
20.000.000 χρόνια πριν», σημειώνει ο κ. Ζού-
ρος.
Το Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους στη θέση 
Μπαλή Αλώνια, έκτασης 250 στρεμμάτων, 
αποτελεί μία από τις σημαντικότερες απολι-
θωματοφόρες περιοχές, καθώς έχουν αποκα-
λυφθεί εκεί μοναδικά φυτικά απολιθώματα.

 Χαρτογραφώντας 
τις Αρχαιότητες 
των Αθηνών 

Για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία της έρευνας οργανώνεται 
και ταξινομείται σε σύγχρονο 
αστικό υπόβαθρο η αρχαιολο-
γική τεκμηρίωση για το κτιστό 
περιβάλλον της Αθήνας που 
αποκάλυψαν  σωστικές ανα-
σκαφές 160 χρόνων. Το εγχεί-
ρημα πραγματοποιήθηκε με 
την ευγενική χορηγία του Ιδρύ-
ματος Σταύρος Νιάρχος (μέγας 
δωρητής), του The Packard 
Humanities Institute (PHI) και 
της Αιγέας ΑΜΚΕ. 
Το έργο χαρτογραφεί την 
περιοχή που περιβάλλουν τα 
αρχαία τείχη καθώς και μια 
ζώνη πλάτους 500 μέτρων 
γύρω τους καλύπτοντας 6.700 
χλμ.2 σύγχρονου αστικού 
χώρου. Πληροφοριακά στοι-
χεία ανασκαφικών επεμβά-
σεων από 1.420 αρχαιολογικές 
θέσεις καταχωρίστηκαν σε γεω-
χωρική βάση δεδομένων μαζί 
με 670 σχέδια κατόψεων και 
1.400 βιβλιογραφικές παρα-
πομπές, δημιουργώντας τον 
πρώτο ψηφιακό χάρτη σωστι-
κών ανασκαφών στην Αθήνα. 
Με τη βοήθεια των Γεωγραφι-
κών Συστημάτων Πληροφο-
ριών (GIS) και συναφών διαδι-
κτυακών τεχνολογιών (web-
mapping) προσφέρεται η δυνα-
τότητα για απλές και σύνθετες 
αναζητήσεις αποδίδοντας τη 
χωρική διάσταση αρχαίων κτη-
ρίων και κατασκευών με όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια· 
εργασία απαιτητική λόγω του 
τεράστιου όγκου των δεδομέ-
νων. Στην προσπάθεια αυτή, 
η συνεργασία με την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων της Πόλεως των 
Αθηνών αποδείχθηκε πολύ-
τιμη.
Το έργο προσφέρει μια περιή-
γηση στον αρχαίο αστικό ιστό 
και απευθύνεται όχι μόνο στον 
ειδικό ερευνητή της αρχαιο-
λογίας και της ιστορικής τοπο-
γραφίας αλλά και σε κάθε ενδι-
αφερόμενο για την αρχαιολο-
γία και την ιστορία της Αθήνας. 
Σκοπός του έργου είναι η ψηφι-
ακή ανασύσταση και διάχυση 
του αρχαιολογικού πλούτου 
της πόλης.

Χανιά: «Η Ελλάδα μετά την Επανάσταση - 
Καλλιτεχνικοί θησαυροί από τη συλλογή Κρασάκη» 

Τα μοναδικά απολιθώματα του Πάρκου Απολιθωμένου Δάσους, 
στη θέση Μπαλή Αλώνια
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Δ
ιπλό πρωτιάς πανηγύρισε το βράδυ της Πέμπτης ο 
ΠΑΟΚ στη Δανία επί της Κοπεγχάγης με 2-1 με την 
ομάδα της Θεσσαλονίκης να σκαρφαλώνει στην 
πρώτη θέση του ομίλου της με επτά βαθμούς και 

ενώ ακολουθεί η αναμέτρηση με τους Δανούς στην Τούμπα.
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Κοπεγχάγης παίζοντας με παίκτη 
παραπάνω από το 10’ και έχοντας ως σκόρερ τους Σίντκλεϊ και 
Ζίβκοβιτς και πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση 
μέχρι το 70’. Εν συνεχεία και μετά τις αλλαγές που έγιναν αλλά 
και με το μυαλό στο «Γ. Καραϊσκάκης» και το ματς της Κυρια-
κής με τον Ολυμπιακό έδωσε μέτρα στους Δανούς που βρή-
καν ένα τέρμα για να μειώσουν το σκορ και έψαξαν ένα ακόμη. 
Αυτό δεν ήρθε με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί με 2-1 και να πανη-
γυρίζει την πρώτη νίκη του στη Δανία.
Οι φιλοξενούμενοι παρατάχθηκαν με τέσσερις αλλαγές 
στην αρχική του σύνθεση σε σχέση με το ματς κόντρα στο 
Βόλο καθώς οι Βαρέλα, Βιερϊνια, Αουγκούστο 
και Άκπομ έμειναν στον πάγκο με τους Μιχάι, 
Σίντκλεϊ, Μίτριτσα και Σβιντέρσκι να παίρ-
νουν θέση στο αρχικό σχήμα της ομάδας 
της Θεσσαλονίκης.

Με παίκτη παραπάνω από το 8’
Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στην αναμέ-
τρηση, και με τους 1000 και πλέον φίλους 
του να τον «ντοπάρουν» ψυχολογικά, εμφα-
νίστηκε στον αγωνιστικό χώρο του Πάρκεν δεί-
χνοντας ένα εξαιρετικό πρόσωπο και προσπαθώντας να 
χτυπήσει στην αντεπίθεση και το τρανζίσιον.
Σε μια τέτοια φάση κατάφερε ο Μίτριτσα να κερδίσει την απο-
βολή του Γκράμπαρα μόλις στο 8’. Ο Ζίβκοβιτς πέρασε τη 
μπάλα στον Ρουμάνο που προσπάθησε να πλασάρει εκτός 
περιοχής τον Πολωνό γκολκίπερ. Αυτός βρήκε τη μπάλα με το 
χέρι και ο διαιτητής του έδειξε κόκκινη κάρτα. Με αποτέλεσμα 
οι Δανοί να μείνουν με παίκτη λιγότερο.
Η ομάδα του Λουτσέσκου εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική 
της υπεροχή και άρχισε να απειλεί. Στο 11’ στην εκτέλεση 
του φάουλ του Μπίσεσβαρ ο Γιόνσον που πέρασε στο ματς 
έδιωξε σωτήρια σε κόρνερ.
Δεν κατάφερε όμως στο 19’ να αποτρέψει το 0-1 του ΠΑΟΚ. 
Σε μια ωραία επίθεση ο Μπίσεσβαρ έδωσε στον Ζίβκοβιτς 
που έκανε τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι με τον Σίντκλεϊ 
να πατάει περιοχή και με κεφαλιά να στέλνει τη μπάλα στα 

δίχτυα.

Βρήκε και δεύτερο γκολ με τον Ζίβκοβιτς
Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε κοντά στο γκολ στο 34’ όταν ο Σβιντέρσκι 
πίεσε τον Γιοχάνεσον, του πήρε τη μπάλα και έφυγε τετ α τετ 
με τον Γιόνσον, βγήκε πλάγια αριστερά όμως και το πλασέ 
που επιχείρησε έκοψε ο αμυντικός της Κοπεγχάγης που είχε 
ακολουθήσει τη φάση.
Ένα λεπτό αργότερα όμως έγινε το 0-2 όταν οι παίκτες του 
Λουτσέσκου βγήκαν όμορφα στην αντεπίθεση, ο Σβαμπ 
έδωσε στον Ζίβκοβιτς, η άμυνα του έκλεισε τον αριστερό 
διάδρομο και το σουτ με το αριστερό αλλά ο Σέρβος με ένα 
δυνατό δεξί σουτ νίκησε τον Γιόνσον για να πετύχει το δεύ-
τερο γκολ του ΠΑΟΚ.

Έριξε ρυθμούς ο ΠΑΟΚ, μείωσαν οι Δανοί
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους η Κοπεγχάγη 

έκανε μια ακόμα αλλαγή για να αλλάξει τα δεδο-
μένα στην αναμέτρηση ενώ ο ΠΑΟΚ συνέ-
χισε με την ίδια ενδεκάδα. Οι φιλοξενούμε-
νοι έριξαν τους ρυθμούς τους, προσπάθη-
σαν να διατηρήσουν το υπέρ τους 2-0 και 
να κάνουν συντήρηση δυνάμεων ενόψει 
του ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό.

Από την άλλη η Κοπεγχάγη δεν απειλούσε 
την εστία του Πασχαλάκη. Ο Ραζβάν Λουτσέ-

σκου ξεκίνησε τις αλλαγές βγάζοντας από το ματς 
τον Σβαμπ και βάζοντας τον Ελ Καντουρί. Η ομάδα της Θεσ-
σαλονίκης απείλησε πρώτη και στο δεύτερο μέρος όταν στο 
71’ ο Σβιντέρσκι βρέθηκε σε θέση βολής αλλά το σουτ που 
έκανε από το ύψος του πέναλτι απέκρουσε ο Γιόνσον.
Οι Δανοί μπόρεσαν να φτάσουν στη μείωση του σκορ 
στο 80’ όταν ο Μπιέλ με ένα τρομερό σουτ εκτός περιοχής 
νίκησε τον Πασχαλάκη και έδωσε άλλο ενδιαφέρον στην 
αναμέτρηση στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Η Κοπεγχάγη προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ 
την ώρα που ο ΠΑΟΚ είχε οπισθοχωρήσει με σκοπό να δια-
τηρήσει το υπέρ του 2-1 και να πάρει το τρίποντο που θα του 
έδινε την πρώτη θέση του ομίλου.
Χρειάστηκε όμως μια σωτήρια επέμβαση του Πασχαλάκη 
στο 87’ στην κεφαλιά του Λεράγκερ ώστε να μπορέσει η 
ομάδα της Θεσσαλονίκης να φύγει με το τρίποντο από τη 
Δανία.

Ο ΠΑΟΚ πήρε μια σπουδαία νίκη επί της Κοπεγχάγης το βράδυ της Πέμπτης στο πλαίσιο της 3ης 
νίκης του Europa Conference League με 2-1 και σκαρφάλωσε στην κορυφή του ομίλου του.

Κοπεγχάγη - ΠΑΟΚ 1-2: Διπλό Κοπεγχάγη - ΠΑΟΚ 1-2: Διπλό 
πρωτιάς στη Δανία, ο δικέφαλος πρωτιάς στη Δανία, ο δικέφαλος 
επικράτησε με Σίντκλεϊ και Ζίβκοβιτςεπικράτησε με Σίντκλεϊ και Ζίβκοβιτς

Άιντραχτ - Ολυμπιακός 3-1
Οι ερυθρόλευκοι δεν άντεξαν 
στη Γερμανία

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με σχηματισμό 4-2-3-1, με τον Εμβιλά να 
αγωνίζεται στον άξονα, μαζί με τον Μπουχαλάκη, ενώ μπροστά 
τους έπαιζε ο Μαντί Καμαρά. Αγκιμπού Καμαρά και Μασούρας 
κινούνταν στα άκρα της επίθεσης και στην κορυφή ο Αραμπί. Η 
αμυντική τετράδα των Λαλά, Σισέ, Παπασταθόπουλου και Ρέα-
μπτσιουκ παρέμεινε αμετάβλητη.

Η Άιντραχτ από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, είχε την κατοχή και 
έψαχνε χώρους να γίνει απειλητική. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός ξεκι-
νούσε το πρέσινγκ από τη μεσαία γραμμή προσπαθώντας να φύγει στην 
αντεπίθεση. Στο 12’ είχε και την πρώτη του καλή ευκαιρία. Ο Καμαρά 
έβγαλε υπέροχη σέντρα από τα δεξιά, ο Χασέμπε έχασε τη φάση, όμως 
ο Αραμπί από πλεονεκτική θέση στην περιοχή δεν κατάφερε να πλα-
σάρει καλά.Από εκεί και πέρα οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό. Στο 13’ 
ο Καμάντα έχασε ευκαιρία με κεφαλιά, ενώ ο Μπορέ στο 20’ είχε νέα 
στιγμή. Στο 23’ ο ίδιος παίκτης ανάγκασε τον Βατσλίκ σε δύσκολη επέμ-
βαση, ενώ ο Κόστιτς δημιουργούσε συνεχώς προβλήματα από τα αρι-
στερά. Έτσι, δεν άργησε η Άιντραχτ να μπει μπροστά στο σκορ. Ο Μπορέ 
έκανε ωραίο πάρσιμο της μπάλας, ο Σισέ έχασε την ισορροπία του και 
τελικά ανέτρεψε τον επιθετικό των Γερμανών, με τον διαιτητή να δείχνει 
πέναλτι. Ο Μπορέ ανέλαβε την εκτέλεση, ήταν αλάνθαστος και έγραψε 
το 1-0 στο 26’.

Άμεση απάντηση από τον Ολυμπιακό, ξανά μπροστά οι 
Γερμανοί πριν από το ημίχρονο
Η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν άμεση και με τον ίδιο τρόπο έφτασε 
στην ισοφάριση. Ο Μασούρας εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά, ο Αραμπί 
κινήθηκε προς την μπάλα, ο Γιάκιτς βρέθηκε μπροστά από τον Μαρο-
κινό και έβαλε το χέρι του κόβοντας την μπάλα. Ο Μαροκινός ανέλαβε 
την εκτέλεση του πέναλτι και στο 30ο λεπτό με ένα δυνατό σουτ έφερε 
το παιχνίδι στα ίσα.
Από αυτό το σημείο και μετά η Άιντραχτ συνέχιζε να έχει την πρωτο-
βουλία των κινήσεων, ενώ πατούσε σχετικά συχνά στην περιοχή του 
Ολυμπιακού. Οι αετοί μπήκαν μπροστά στο σκορ λίγο πριν από τη λήξη 
του ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 45+3. Ο Χίντερεγκερ πήρε κεφα-
λιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, με την μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο 
δοκάρι. Στη συνέχεια, ο Πασιέντσα συνεργάστηκε με τον Σο, εκείνος μοί-
ρασε στον Τουρέ, ο οποίος με πλασέ από κοντά την έστειλε στα δίχτυα. 
Οι Γερμανοί μπήκαν με την μπάλα στα δίχτυα, σε περιοχή γεμάτη από 
παίκτες.

Το 3-1 η Άιντραχτ με τον Καμάντα
Ο Ολυμπιακός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο λίγο πιο δυνατά προσπα-
θώντας να κρατήσει την μπάλα και να ψάξει τρόπο να πατήσει στην περι-
οχή της Άιντραχτ. Ωστόσο, οι Γερμανοί ήταν εκείνοι που έκαναν τρία τα 
τέρματά τους στο 59ο λεπτό, σε σημείο μάλιστα που οι ερυθρόλευκοι 
επιχειρούσαν να γίνουν πιο επιθετικοί. Ο Πατσιέντσια έκανε το μακρινό 
σουτ, ο Βατσλίκ απέκρουσε, όμως ο Καμάντα βγήκε γρήγορα πάνω στην 
μπάλα, πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Πέδρο 
Μαρτίνς επιχείρησε να κάνει πιο επιθετικογενή την ομάδα του με τους 
Ονιεκούρου, Τικίνιο και Κούντε, χωρίς βέβαια να επιλέγει να παίξει με 
δυάδα μπροστά, εφόσον αποχώρησε στο 65ο λεπτό ο Γιουσέφ Ελ Αρα-
μπί.
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Η 
ΑΕΚ αναμετρήθηκε με τον Ατρό-
μητο στο ΟΑΚΑ για την έκτη α-
γωνιστική της Super League 
Interwetten, με την Ένωση να επι-

κρατεί με 3-0, χάρη στα γκολ των Αραούχο 
στο 24’, Τσούμπερ στο 78’ και Βράνιες στο 
80ο λεπτό.
Η ΑΕΚ δεν ήταν πολύ καλή στο δεύτερο 
μέρος, ωστόσο καθάρισε σε διάστημα δύο 
λεπτών την υπόθεση νίκη. Αρχικά έκανε το 
2-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τσού-
μπερ, ο οποίος στην πρώτη απόπειρα αστό-
χησε, με την εκτέλεση να επαναλαμβάνεται 
ορθά, καθώς ποδοσφαιριστές και των δύο 
ομάδων ήταν μέσα στην περιοχή.

Το ματς
Ο Αργύρης Γιαννίκης προχώρησε σε αλλα-
γές, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά τους 
Γεράσιμο Μήτογλου και Λάζαρο Ρότα, με 
τον Γέφτιτς να ξεκινάει και αυτός 
βασικός στο «10», πίσω από τον 
Αραούχο.
Το παιχνίδι δεν είχε πολλές 
φάσεις στο πρώτο ημί-
χρονο, με τις δύο ομά-
δες να μην πατάνε μάλι-
στα πολύ στην αντίπαλη 
περιοχή. Η ΑΕΚ είχε 
μόλις τρεις ενέργειες 
(μια το τελείωμα του 
Αραούχο), ενώ ο Ατρό-
μητος πέντε, οι τρεις εκ των 
οποίων με τον Ευθύμη Κου-
λούρη.
Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι 
ήταν για λογιαριασμό του Ατρομήτου. Ο ιδι-
αίτερα δραστήριος, Χουάν Μουνίθ, έπιασε 
ένα καλοζυγισμένο σουτ έξω από την περι-
οχή, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ. Στο 
19’ οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι σε 
μαρκάρισμα του Ρότα πάνω στον Κλωνα-
ρίδη. Η φάση εξετάστηκε από το VAR και ο 
διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.
Μετά το γκολ του Αραούχο η ΑΕΚ πήρε τα 
πάνω της, δίχως όμως να δημιουργήσει 
κάποια καθαρή ευκαιρία, πλην του παρο-
λίγον αυτογκόλ του Χατζησαΐα σε γύρισμα 
του Τσούμπερ πρός τον Αραούχο στο 28ο 
λεπτό. Ένα λεπτο μετά ο Ατρόμητος έφυγε 
στην κόντρα, ωστόσο ο Ρότα με ωραίο 
τάκλιν απομάκρυνε την μπάλα.
Από μια καλή στιγμή είχαν οι δύο ομά-

δες στα χασομέρια του πρώτου ημιχρό-
νου. Αρχικά ο Καστεγιάνο βρέθηκε σε θέση 
βολής έπειτα από ωραία αντεπίθεση του 
Ατρομήτου στο 44ο λεπτό, ωστόσο το σουτ 
που εξαπέλυσε πέρασε άουτ. Λίγα δευτερό-
λεπτα μετά, ο Μάνταλος έκανε το σουτ έξω 
από την περιοχή αφού βρήκε λίγο χώρο με 
την μπάλα να περνάει άουτ.
Η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατα στο δεύτερο μέρος 
στα πρώτα 10 λεπτά. Και έφτασε δύο περι-
πτώσεις κοντά στο να διπλασιάσει τα τέρ-
ματά της. Αρχικά ο Μάνταλος με ωραίο 
γυριστό σουτ έπειτα από ωραία μεταβίβαση 
του Τσούμπερ την έστειλε λίγο άουτ, ενώ ο 
Λιβάι με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή.
Μετά τις δύο ευκαιρίες της ΑΕΚ ο Ατρόμη-
τος πήρε τα ηνία του παιχνιδιού. Οι παίκτες 
του Γιώργου Παράσχου προσπάθησαν να 
απειλήσουν την εστία του Στάνκοβιτς σε 

πολλές περιπτώσεις.
Στο 55’ ο Μουνίθ εκτέλεσε το 

φάουλ, η μπάλα βρήκε στον 
Αραούχο και πήρε περίεργη 

τροχιά προς την εστία. Ο 
Στάνκοβιτς για να είναι 
σίγουρος απομάκρυνε 
σε κόρνερ.
Δέκα λεπτά μετά, ο 
Βασιλαντωνόπουλος 
κέρδισε τον Μοχαμά-
ντι στην κόντρα έκανε 

το γύρισμα στον Κλω-
ναρίδη, ωστόσο το σουτ 

του κόπηκε. Στην εξέλιξη της 
φάσης ο Μουνιθ εξαπέλυσε 

το σουτ έξω από την περιοχή, με την 
μπάλα να καταληγει στην αγκαλιά του Στάν-
κοβιτς. Ο νεοεισελθόντας Σπιριντόνοβιτς 
στην πρώτη τελική στο παιχνίδι, αφού απέ-
φυγε τρεις ποδοσφαιριστές έκανε το σουτ 
απο την περιοχή με την μπάλα να καταλή-
γει στην αγκαλιά του Στάνκοβιτς. Στο 87΄το 
σουτ του Σπιριντόνοβιτς δεν ανησύχησε τον 
Αυστριακό κίπερ, ο οποίος μπλόκαρε με 
ευκολία.Η ΑΕΚ καθάρισε το ματς σε ένα τρί-
λεπτο και μετά το 3-0, το ματς πήρε διαδικα-
στικό χαρακτήρα, με την ΑΕΚ να έχει τα ηνία 
του παιχνιδιού, μέχρι το τέλος, δίχως όμως 
να αλλάξει κάτι στον πίνακα του σκορ.
Ο Λε Ταλέκ με κοντινή προβολή την έστειλε 
ψηλά στο 89ο λεπτό, ενώ η τελευταία τελική 
του ματς έγινε από πλευράς ΑΕΚ στο δεύ-
τερο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο 
Παναθηναϊκός σε ένα ακόμη 
εντός έδρας παιχνίδι έπαιξε 
ωραίο ποδόσφαιρο και φι-
λοδώρησε με τέσσερα γκολ 

τον Ιωνικό, 4-1, έχοντας ως απόλυτο 
πρωταγωνιστή τον Καρλίτος που πέτυ-
χε χατ τρικ μετά από 3,5 χρόνια.
Ο Παναθηναϊκός ήταν απολαυστικός 
σε ένα ακόμη εντός έδρας παιχνίδι. 
Πέτυχε και πάλι τέσσερα γκολ επί του 
Ιωνικού τον οποίο κέρδισε με 4-1 ενώ 
έφτασε τα 13 γκολ σε τρεις αγώνες 
εντός έδρας καθώς οι πράσινοι είχαν 
ρίξει τέσσερα τέρματα και κόντρα στον 
Απόλλωνα Σμύρνης και πέντε κόντρα 
στο Βόλο.
Το τριφύλλι έδειξε πως στη Λεωφόρο, 
όπου έχει το απόλυτο, με τον κόσμο 
στο πλευρό του μπορεί να συνδυάσει 
γκολ και θέαμα. Πήρε την τρίτη συνε-
χόμενη νίκη του με τον Καρλίτος από-
λυτο πρωταγωνιστή καθώς πέτυχε χατ 
τρικ μετά από 3,5 χρόνια και συγκε-
κριμένα μετά το 2018 ενώ ο Ισπανός 
φορ έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον 
Μπεργκ το 2017 που πέτυχε τρία γκολ 
σε αγώνα του Παναθηναϊκού.

Το τρικ του Γιοβάνοβιτς
Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε στον 
αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου με 
την ίδια ενδεκάδα όπως στο Φάληρο 
με τον Γιοβάνοβιτς όμως να κάνει ένα 
τρικ. Χρησιμοποίησε τον Παλάσιος 
στην κορυφή της επίθεσης και άφησε 
τον Καρλίτος να κινείται από πίσω του 
και αριστερά με στόχο να μπερδέψει 
την άμυνα του Ιωνικού.
Και έτσι ακριβώς χτύπησαν οι πράσι-
νοι. Στο 6’ ο Ισπανός πήρε τη μπάλα 
στα αριστερά, έκανε την ενέργεια και 
το σουτ μέσα από την περιοχή νικώ-
ντας τον Χουτεσιώτη για το 1-0 των 
γηπεδούχων στην πρώτη τελική του 
Παναθηναϊκού.
Οι πράσινοι θα μπορούσαν να φτά-
σουν και σε δεύτερο γκολ λίγο αργό-
τερα καθώς μετά το γρήγορο τέρμα 
που πέτυχαν συνέχισαν να πιέζουν 
αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο Ιωνικός 
αντέδρασε και κατάφερε να σκοράρει 
με τον Σάντσες στο 11’ με μια κεφαλιά 
όπου ο Μπρινιόλι άργησε να αντιδρά-
σει και ο Πούγγουρας δεν μπόρεσε να 
απομακρύνει παρά την προσπάθεια 
του.

Οδηγίες και γκολ για το 2-1
Το γκολ του Ιωνικού έριξε το ρυθμό 
των πράσ ινων που ναι μεν ε ίχαν 
κάποιες ενέργειες και σουτ με πρωτα-
γωνιστή τον Χατζηγιοβάνη που απεί-
λησε με απευθείας εκτέλεση φάουλ 
αλ λά και τον Βιτάλ που σούταρε 
άστοχα από καλή θέση.
Λίγο μετά το 35’ ο Γιοβάνοβιτς φώναξε 
δίπλα του τον Καρλίτος, του έδωσε 
κάποιες οδηγίες και τρία λεπτά αργό-
τερα ο Ισπανός πήρε τη μπάλα μετά 
την πανέμορφη κάθετη πάσα του Αλε-
ξανδρόπουλου και έκανε το σουτ για 
να γράψει το 2-1 για τον Παναθηναϊκό 
σε ένα καίριο σημείο.

Το τελείωσε στο 53’
Οι δύο ομάδες μπήκαν στο δεύτερο 
μέρος χωρίς αλλαγές με τον Πανα-
θηναϊκό με το υπέρ του σκορ από το 
πρώτο 45λέπτο να πατάει καλύτερα 
στο γήπεδο και να τελειώνει το ματς 
στο 53’ και πάλι με τον Καρλίτος.
Ο Βαφέας προσπάθησε να γυρίσει 
τη μπάλα προς τα πίσω από το χώρο 
του κέντρου δεν το έκανε καλά με τον 
Ισπανό φορ να παίρνει τη μπάλα να 
βγαίνει τετ α τετ και να νικάει τον Χου-
τεσιώτη για το 3-1 του Παναθηναϊκού. 
Αυτό ήταν το έβδομο φετινό τέρμα του 
Καρλίτος στο πρωτάθλημα.

Το πρώτο του Παλάσιος
Ούτε δύο λεπτά αργότερα ο Παλάσιος 
μπήκε στην περιοχή και ανατράπηκε 
από τον Κωνσταντινίδη. Ο Αργεντινός 
ζήτησε από τον Καρλίτος να εκτελέ-
σει αυτός το πέναλτι για να πετύχει το 
πρώτο του γκολ. Ο Ισπανός τον άφησε 
και έτσι ο Παλάσιος ευστόχησε για το 
4-1 στο 56’ λεπτό της αναμέτρησης.
Από εκεί και πέρα το παιχνίδι ουσια-
στικά για τον Παναθηναϊκό ήταν μια 
εύκολη διατήρηση των κεκτημένων με 
τους πράσινους να έχουν ευκαιρίες και 
για άλλα τέρματα με πρωταγωνιστή 
τον Χατζηγιοβάνη ενώ την ίδια ώρα 
δεν κινδύνεψαν σχεδόν ποτέ από τον 
Ιωνικό μέχρι τη λήξη του αγώνα.
Μάλισ τα ο Γιοβάνοβιτ ς βρήκε την 
ευκαιρία να ρίξει σ το ματς και τον 
Ιωαννίδη που ξεπέρασε την ίωση που 
τον ταλαιπωρούσε αλλά και τον Μπου-
ζούκη στην πρώτη του φετινή εμφά-
νιση με τον Παναθηναϊκό στο πρωτά-
θλημα.

ΑΕΚ - Ατρόμητος 3-0

Ιδανικό ντεμπούτο Γιαννίκη 
με τριάρα

Παναθηναϊκός - Ιωνικός 4-1

Τεσσάρα με υπογραφή Καρλίτος
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague InterWetten

Αποτελέσματα



64 22 Οκτωβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά



6522 Οκτωβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά
Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

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

Η 
απόφαση της ΕΠΟ να διπλασι-
άσει το κόστος των παραβόλων 
για τις προσφυγές στα δικαιοδο-
τικά της όργανα, έφερε την οργι-

σμένη αντίδραση του ΠΣΑΠ
Για παράλογη απόφαση της ΕΠΟ που καθι-
στά δυσχερή τη διεκδίκηση των δεδουλευ-
μένων από τους ποδοσφαιριστές, κάνει 
λόγο ο ΠΣΑΠ.
Αφορμή για την ανακοίνωση, η απόφαση 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπον-
δίας να διπλασιάσει το κόστος των παρα-
βόλων για τις προσφυγές στα δικαιοδοτικά 
της όργανα.
Αναλυτικά:
Εδώ και εβδομάδες ο ΠΣΑΠ αναμένει μια 
εξήγηση για την παράλογη απόφαση της ΕΕ 
της ΕΠΟ η οποία, εν μια νυκτί, διπλασίασε 
το κόστος των παραβόλων που εισπράτ-
τει για τις προσφυγές στα δικαιοδοτικά της 
όργανα.
Αποδεικνύεται, για ακόμη μια φορά, ότι οι 
«άρχοντες» του ελληνικού ποδοσφαίρου, 
ουδεμία ενσυναίσθηση έχουν των πραγ-
ματικών συνθηκών που επικρατούν στον 
χώρο. Σε μια περίοδο όπου οι εργασιακές- 
οικονομικές συνθήκες είναι δυσμενείς για 
τους ποδοσφαιριστές, η εν λόγω ακραία 
απόφαση καθιστά, πλέον δυσχερές και το 
δικαίωμα διεκδίκησης των δεδουλευμέ-
νων τους.
Για ακόμα μια φορά, και δημόσια, καλούμε 
την ΕΠΟ να ανακαλέσει άμεσα την ως άνω 
απόφαση της ΕΕ.

Παναχαϊκή: Προσθήκη με άρωμα 
από Αργεντινή – Ανακοίνωσε τον 
Λιπορέις!
Η Παναχαϊκή ανακοίνωσε την απόκτηση 
του 29χρονου μπακ Ιγκνάσιο Λιπορέις
H ανακοίνωση:
Η διοίκηση της Παναχαϊκής ανακοινώνει 
την έναρξη της συνεργασίας της με τον 
ποδοσφαιριστή Ignacio Liporace.
Ο Ignacio Liporace είναι από την Αργε-
ντινή, είναι 29 ετών (10/4/1992) και αγωνί-

ζεται ως αριστερό μπακ-χαφ.
Την περσινή περίοδο αγωνίστηκε με τη 
φανέλα της Sambenedettese στο πρωτά-
θλημα της Serie C στην Ιταλία όντας βασικό 
στέλεχος με 25 συμμετοχές και 1 ασίστ. 
Είχε επίσης και 1 συμμετοχή στο Κύπελλο 
Ιταλίας. Εκτός από την ομάδα της Ιταλίας 
έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Αργε-
ντινή στις ομάδες Rafaela, Brown Adrogue, 
UAI Urquiza, Canuelas FC και San Miguel.
Καλωσορίζουμε τον Ignacio στην «κοκκι-
νόμαυρη» οικογένεια και του ευχόμαστε 
να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την 
ομάδα μας!

Κουλούρης: «Ο Εθνικός χτίστηκε 
για να επιστρέψει στις επαγγελ-
ματικές κατηγορίες»
Δηλώσεις έκανε με αφορμή την πρεμιέρα 
του πρωταθλήματος κόντρα στον Πανελευ-
σινιακό ο πρόεδρος του Εθνικού, Δημή-
τρης Κουλούρης.
«Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και 
επειδή κάθε αρχή και δύσκολη, είμαι 
σίγουρος ότι η ομάδα μας θα παρουσια-
στεί έτοιμη την Κυριακή για να κάνει 
το πρώτο βήμα αναφορικά με 
το στόχο που έχουμε θέσει.
Υπάρχει τεράστια εμπι-
σ τοσύνη σ το τεχν ικό 
επιτε λε ίο και σ τους 
ποδοσφαιριστές αφού 
η  ο μ άδ α  ε ίμ α σ τ ε 
βέβαιοι ότι έχει δου-
λέψει σωστά σε όλη τη 
διάρκεια της προετοιμα-
σίας.
Ο Εθνικός χτίστηκε για να 
κάνει αυτό που αρμόζει στην 
ιστορία του: Να επιστρέψει στις 
επαγγελματικές κατηγορίες.
Την Κυριακή, λοιπόν, θα πολεμήσουμε 
για ένα θετικό αποτέλεσμα και είμαστε 
βέβαιοι ότι με την συμπαράσταση του 
κόσμου μας θα τα καταφέρουμε».

Αιγάλεω: Στην τελική ευθεία η 
προετοιμασία – Κρας τεστ με Α-
πόλλωνα Λάρισας
Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία 
του Αιγάλεω, ενόψει της επικείμενης έναρ-
ξης της Super League 2.
Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία 

του Αιγάλεω, ενόψει της επικείμενης έναρ-
ξης της Super League 2.
Η ομάδα του Απόσ τολου Χαραλα-
μπίδη συνεχίζει τη σκληρή δουλειά, ενώ 
«έκλεισε» την πρόβα τζενεράλε της ενόψει 
πρεμιέρας, κόντρα στον Απόλλωνα Λάρι-
σας.
Αναλυτικά η ενημέρωση του «Σίτι»:
Με πρωινή προπόνηση στο “Στ. Μαυρο-
θαλασσίτης” συνεχίστηκε την Τετάρτη 
(20/10) η προετοιμασία της ομάδας μας η 
οποία πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία 
γ ια την έναρξη του πρωταθλήματος 
(31/10).
Στο σημερινό πρόγραμμα ο Απόστο-
λος Χαραλαμπίδης έδωσε έμφαση στην 
τακτική και το κομμάτι της πάσας με 
κίνηση σε “κλειστούς” και μεγάλους 
χώρους, καθώς και στα τελειώματα των 
φάσεων.
Το Σάββατο (23/10) στις 16:00 έχει προ-
γραμματιστεί εκτός έδρας φιλικό παιχνίδι 
με τον Απόλλωνα Λάρισας.

Ανάκληση πιστοποιητικού από Ε-
ΕΑ για Ξάνθη ζήτησε ο Κούγιας
Την ανάκληση του πιστοποιητικού συμ-
μετοχής της Ξάνθης ζητά ο Αλέξης Κού-
γιας και η ΑΕΛ, με αφορμή το φερόμενο 
ένταλμα σύλληψης του Μπιλ Πάπας.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ:
Πληροφορηθήκαμε ότι η γνωστή Ξάνθη, 
που τον τελευταίο χρόνο εμφάνισε ως ιδι-
οκτήτη έναν δήθεν δισεκατομμυριούχο με 
το εντυπωσιακό όνομα και επώνυμο Bill 
Pappas αντί του αληθινού Βασίλης Παπα-
δημητρίου, αδειοδοτήθηκε για τη συμ-
μετοχή της στο πρωτάθλημα της Super 
League 2, παρά τις συνεχείς αναβολές για 
την έκδοση αυτής της απόφασης, λόγω του 
ότι ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης της σύμ-
φωνα με δημοσιεύματα χρησιμοποίησε 
την Ξάνθη για πλυντήριο μαύρου χρήμα-
τος και συγκεκριμένα 15 εκατομμυρίων 
δολαρίων, χρήματα τα οποία απέκτησε 
από απάτες εις βάρος αυστραλιανών και 

ευρωπαϊκών Τραπεζών, παράνομες 
πράξεις από τις οποίες απεκό-

μισε, σύμφωνα με τα δημο-
σιεύματα, περισσότερα 
από 250 εκατομμύρια 
δολάρια.
Σήμερα πληροφορηθή-
καμε ότι το Ομοσπον-
διακό Δικαστήριο της 
Αυστραλίας αφενός μεν 

εξέδωσε ένταλμα σύλλη-
ψης εις βάρος του Βασίλη 

Παπαδημητρίου που είχε το 
θράσος να κάνει συνέντευξη 

τύπου προ ολίγων ημέρων, αφε-
τέρου δε ζήτησε την έκδοσή του από την 

Ελλάδα που κρύβεται στην Αυστραλία για 
να λογοδοτήσει για τις πράξεις τους.
Για την ΑΕΛ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέ-
ρον η υπόθεση αφού ενώ εμείς θα προ-
σπαθούμε χωρίς έσοδα από οπουδήποτε, 
λόγω του κορονοϊού και λόγω της απαξίω-
σης της Super League 2, μία από τις αντιπά-
λους μας θα διαθέτει πακτωλό εκατομμυ-
ρίων κέρδη από κακουργήματα τα οποία 
θα ξεπλένει σε ένα μέχρι τώρα βρώμικο 
πρωτάθλημα με βρώμικες ομάδες καταρ-
γώντας κάθε δυνατότητα υγιούς ανταγω-

νισμού.
Κατόπιν αυτών των συγκλονιστικών εξε-
λίξεων καλούμε την Επιτροπή Επαγγελμα-
τικού Αθλητισμού να ανακαλέσει αμέσως 
το πιστοποιητικό συμμετοχής της Ξάνθης, 
αφού προηγουμένως έρθει σε επαφή με 
το ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης και το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αυστραλίας 
για να πληροφορηθεί τί ακριβώς συμβαί-
νει με αυτή την πολύ βρώμικη υπόθεση 
που έχει άμεση σχέση με τον ανταγωνισμό 
μας με την ομάδα της Ξάνθης, που είναι 
μία από τις αντιπάλους μας για την κατά-
κτηση του πρωταθλήματος και της οποίας 
ο ιδιοκτήτης και οι συνεργάτες του στην 
Ελλάδα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι άνθρω-
ποι, αφού είναι βέβαιο ότι κανείς νομο-
ταγής Έλληνας πολίτης δεν θα δεχόταν να 
συνεργαστεί με έναν διεθνή μεγαλοαπα-
τεώνα ο οποίος σκόπιμα επέλεξε το ανοχύ-
ρωτο ελληνικό ποδόσφαιρο για να ξεπλύ-
νει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια χωρίς 
να ελέγχεται. Θα περιμένουμε την άμεση 
αντίδραση της Επιτροπής Επαγγελματικού 
Αθλητισμού γιατί την επομένη Κυριακή 
αρχίζει το πρωτάθλημα.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουμε 
αυτεπάγγελτη επέμβαση της Επιτροπής 
Επαγγελματικού Αθλητισμού θα προ-
βούμε σε καταγγελία, αφού μας υποχρέω-
σαν με βρώμικους τρόπους και διαδικασίες 
(αισχρές διαιτησίες, παράνομες ανακλή-
σεις δελτίων) να αγωνιζόμαστε στην Super 
League 2 αντί για εκεί που ανήκουμε.
Εμείς θα τους αντιμετωπίζουμε μόνο με 
τη νομιμότητα έχοντας βοηθούς μας τους 
Εισαγγελείς και τους τακτικούς Δικαστές.

Επισκοπή: Ενίσχυση με τον «ο-
γκόλιθο» Πανουργιά!
Παίκτης της Επισκοπής είναι με κάθε επιση-
μότητα ο Παντελής Πανουργιάς
Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Επισκοπή ανακοινώνει την από-
κτηση του ποδοσφαιρισ τή, Παντελή 
Πανουργιά. Ο Πανουργιάς είναι κεντρικός 
αμυντικός, έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 
13 Απριλίου του 1998 και έχει ύψος 1.90μ.
Το νέο μεταγραφικό μας απόκτημα βέβαια 
θα πρέπει να περιμένει ως τον προσεχή 
Ιανουάριο για να έχει δικαίωμα συμμετο-
χής. Ο Παντελής Πανουργιάς, παρ’ ότι νεα-
ρός σε ηλικία έχει πολύ σημαντικές εμπει-
ρίες, τόσο από το εσωτερικό όσο και από 
το εξωτερικό.
Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα 
έκανε στις ακαδημίες της ΑΕΚ. Σχεδόν 
όμως από τα 14 του χρόνια, βρέθηκε στην 
ομάδα της Άουγκσμπουργκ στη Γερμανία 
παίζοντας στην Κ17 όπου παρέμεινε για 
δύο χρόνια. Αμέσως μετά επέστρεψε στην 
Ελλάδα για να ενταχθεί στην ΑΕΚ Κ20.
Έναν χρόνο μετά (2016), αναχώρησε ξανά 
για την Γερμανία παίρνοντας μεταγραφή 
στην Μπράουνσβαϊγκ και το 2018 μετακό-
μισε λίγο πιο βόρεια για να αγωνιστεί στην 
Τσβόλε στο ολλανδικό πρωτάθλημα.
Από το 2019 αποφάσισε να επιστρέψει 
στην Ελλάδα και να παίξει στον ΠΑΣ Γιάν-
νινα με τον οποίο πέρυσι είχε 8 συμμετο-
χές (πρωτάθλημα και κύπελλο) στην Super 
League1.Ο σύλλογός μας τον καλωσορίζει 
και του εύχεται πολλές ατομικές όσο και 
ομαδικές επιτυχίες».
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αθλητικά

Η 
Μαντσεστερ Γιουνάιτεντ πέτυχε μια 
ακόμα νίκη με ανατροπή, καθώς επι-
κράτησε της Αταλάντα με 3-2, ενώ ή-
ταν πίσω στο σκορ στο πρώτο μέρος. 

Ράσφορντ, Μαγκουάιρ και Ρονάλντο οι σκόρερ 
για την ομάδα του Σόλσκιερ, προηγήθηκαν με 
τους Πάσαλιτς και Ντεμιράλ οι νερατζούρι. Άνετη 
επικράτηση με 4-1 για τη Βιγιαρεάλ κόντρα στη 
Γιουνγκ Μπόις.
Οι παίκτες του Γκασπερίνι ήταν καλύτεροι στο 
πρώτο μέρος και πήγαν με προβάδισμα δύο τερ-
μάτων στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα του ημι-
χρόνου. Αρχικά άνοιξαν το σκορ με τον Πάσα-
λιτς, στο 15ο λεπτό.
Οι Ιταλοί άλλαξαν ωραία την μπάλα, ο Ζαπακό-
στα μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά και έκανε 
το γύρισμα στον Πάσαλιτς, ο οποίος δεν δυσκο-
λεύτηκε από κοντά να κάνει το 1-0.
Στο 29’ ήταν η σειρά του Ντεμιράλ να χριστεί 
σκόρερ, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Κου-
πμέινερς. Ο Ρονάλντο έχασε το μαρκάρισμα του 
Τούρκου αμυντικού, με τους Σο και Μαγκουάιρ 
να μην προλαβαίνουν να καλύψουν το κενό του.
Μάλιστα το 2-0 έφερε μια μίνι κουβεντούλα ανά-
μεσα στους Ντε Χέα και Ρονάλντο, με αφορμή το 
λάθος του Πορτογάλου σούπερ σταρ στη φάση 
του δεύτερου τέρματος των νερατζούρι.
Στο δεύτερο μέρος η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
ήταν καταιγιστική και πέτυχε ολική ανατροπή. 
Αρχικά μείωσε στο σκορ στο 53’, χάρη στην 
εκπληκτική μπαλιά του Μπρούνο Φερνάντες 
στον Ράσφορντ και το εξαιρετικό πλασέ του 
Άγγλου φορ από δύσκολη γωνία.
Στο 58ο λεπτό οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στο 

γκολ της ισοφάρισης, ωστόσο η προσπάθεια 
του ΜακΤόμινεϊ με το γόνατο κατέληξε στο αρι-
στερό κάθετο δοκάρι του Μούσο.
Στο 75’ ο Μαγκουάιρ έφερε το παιχνίδι στα ίσια. 
Ο Μπρούνο Φερνάντες δημιούργησε ένα ακόμα 
γκολ των κόκκινων διαβόλων με σέντρα από τα 
δεξιά, η μπάλα πέρασε από την άμυνα της Ατα-
λάντα, με τον αρχηγό της Γιουνάιτεντ να την στέλ-
νει στα δίχτυα, όντας αφύλαχτος στο δεύτερο 
δοκάρι.
Στο παιχνίδι του άλλου ομίλου η Βιγιαρεάλ είχε 
ένα εύκολο βράδυ κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις 
στην Ελβετία, καθώς νίκησε με 4-1, με τους Πίνο 
(6’), Ζεράρ Μορένο (16’), Αλμπέρτο Μορένο 
(88’) και Τσουκουέζε (90+2’) να πετυχαίνουν τα 
γκολ του κίτρινου υποβρυχίου, με τον Ελία στο 
77’ να μειώνει σε 1-2 για τους Ελβετούς.

Ο Ρονάλντο υπέγραψε ακόμα 
μια ανατροπή της Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ, 3-2 την Αταλάντα

Μπενφίκα - Μπάγερν 0-4: Οι 
αδίστακτοι Βαυαροί διέλυσαν στο 
τελευταίο 20λεπτο την ομάδα του 
Βλαχοδήμου

Η 
Μπάγερν είναι και φέτος μία αστα-
μάτητη μηχανή παραγωγής γκολ 
και νικών και το αποδεικνύει σε κά-
θε ευκαιρία, εντός και εκτός έδρας, 

σε Bundesliga και Champions League. Το τε-
λευταίο της θύμα ήταν η Μπενφίκα το βράδυ 
της Τετάρτης (20/10) για την 3η αγωνιστική 
του 5ου ομίλου στην κορυφαία ευρωπαϊκή 
διασυλλογική διοργάνωση, με τους πρωτα-
θλητές Γερμανίας των εννέα τελευταίων ετών 
να ισοπεδώνουν την ομάδα του Οδυσσέα 
Βλαχοδήμου επικρατώντας 4-0 στο «Λουζ» 
της Λισσαβώνας (όλα τα γκολ τους από το 70’ 
και μετά) και να συνεχίζουν την επέλασή τους 
στον όμιλο.
Το πρώτο ημίχρονο βρήκε την Μπάγερν 
να κυριαρχεί όσον αφορά στην κατοχή της 
μπάλας και να ασκεί μεγάλη πίεση ανά δια-
στήματα στην Μπενφίκα, με την ομάδα του 
Ζουάν Ζεσούς να αντέχει όμως χάρη στο 
σωστό αμυντικό πλάνο της και να έχει σε 
καλή βραδιά τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, που 
αρνήθηκε το γκολ σε Λεβαντόβσκι και Κομάν 
σε αρκετά καλές ευκαιρίες που είχαν αμφότε-
ροι να σκοράρουν.
Οι αετοί είχαν μάλιστα την πιο μεγάλη φάση 
στο πρώτο 45λεπτο, με το εξαιρετικό σουτ 
του Ντάργουιν να υποχρεώνει τον Νόιερ σε 
πολύ δύσκολη επέμβαση, με τους Βαυαρούς 
από την πλευρά τους να στέλνουν τη μπάλα 
στα δίχτυα λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στα 
αποδυτήρια για την ανάπαυλα (42’) αλλά το 
γκολ να μην μετράει μετά από χρήση του VAR 
καθώς ο Λεβαντόβσκι είχε χρησιμοποιήσει 
το χέρι του για να νικήσει τον Έλληνα κίπερ 
των Πορτογάλων.
Το δεύτερο ημίχρονο βρήκε τους Βαυαρούς 
να μπαίνουν φουριόζοι και να σφυροκοπούν 
τα καρέ των γηπεδούχων έχοντας δύο δοκά-
ρια μέσα σε λίγα λεπτά με Παβάρ και Κομάν, 
με τον Μίλερ να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα 
στο 52’ αλλά ούτε εκείνος να χαίρεται για 
πολύ καθώς το γκολ δεν μέτρησε μετά από 
έλεγχο της φάσης μέσω VAR.

Ο Βλαχοδήμος έμοιαζε να βρίσκεται σε εξαι-
ρετική κατάσταση και το ίδιο συνέβαινε και 
με τον ομόλογό του, Νόιερ, αφού αμφότεροι 
είχαν ρεσιτάλ θετικών επεμβάσεων, ωστόσο 
στο τελευταίο 20λεπτο ήρθε η κατάρρευση 
για τους Ίβηρες, με την Μπάγερν να πατάει το 
πόδι στο γκάζι και να εξαφανίζεται.
Η αρχή έγινε με την απευθείας εκτέλεση 
φάουλ του Σανέ στο 70’ που έστειλε τη μπάλα 
συστημένη στην αριστερή γωνία της εστίας 
του Βλαχοδήμου (0-1), με τον γκολ αυτό να 
απελευθερώνει τους Βαυαρούς που βρήκαν 
στη συνέχεια κενά στην άμυνα της Μπενφίκα 
και έστησαν πάρτι.
Το έκαναν μάλιστα με εκκωφαντικό τρόπο 
αφού πανηγύρισαν τρία γκολ μέσα σε πέντε 
λεπτά, με τον Εβέρτον να γίνεται μοιραίος για 
την ομάδα του στο 80’ γράφοντας με αυτο-
γκόλ (κεφαλιά) το 0-2 και τον Σανέ να (ξανα)
παίρνει τη σκυτάλη αμέσως μετά.
Στο 82’ έστρωσε τη μπάλα στον Λεβαντόβσκι 
που δεν δυσκολεύτηκε με πλασέ μέσα από 
τη μικρή περιοχή μπροστά σε ανυπεράσπι-
στη εστία να σημειώσει το 3-0 ενώ δύο λεπτά 
αργότερα ο Γερμανός διεθνής εξτρέμ έβαλε 
το κερασάκι στην τούρτα με πλασέ από το 
ύψος του πέναλτι για το τελικό 4-0.

Η 
Γιουβέντους ετοιμαζόταν για την 
πρώτη απώλεια στον 8ο όμιλο του 
Champions League, όταν ο Ντέγιαν 
Κουλουσέβσκι στο 86’ με κεφα-

λιά έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» της άμυνας της 
Ζενίτ και έδωσε στους Ιταλούς τη νίκη με 1-0 
για την 3η αγωνιστική.
Η Τσέλσι ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του 
αγώνα και επιβλήθηκε άνετα με 4-0 της Μάλμε 
στο «Στάμφορντ Μπριτζ», αν και έχασε με 
τραυματισμούς τους Ρομέλου Λουκάκου και 
Τίμο Βέρνερ.
Ζενίτ - Γιουβέντους 0-1
Η Γιουβέντους προσπάθησε από την αρχή να 
βρει κάτι καλό από το παιχνίδι στην κρύα Αγία 
Πετρούπολη, όμως η Ζενίτ άντεξε το αρχικό 
κύμα πίεσης. Στη συνέχεια, άρχισε να βγαίνει 
από το γήπεδό της και να ψάχνει κι αυτή κάποιο 
γκολ, καταγράφοντας την καλύτερη ευκαιρία 
του 1ου ημιχρόνου με τον Κλαουντίνιο.
Οι παίκτες του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι δεν προ-
βλημάτισαν ιδιαίτερα τον Στάνισλαβ Κρίτσιουκ, 
με τον Μανουέλ Λοκατέλι κατά κύριο λόγο να 
αδυνατεί να δημιουργήσει για τους Φεντερίκο 
Μπερναρντέσκι και Φεντερίκο Κιέζα στα άκρα. 
Με την έναρξη του 2ου ημιχρόνου ο Γουένστον 
Μακένι ήταν αυτός που έφτασε στην καλύτερη 
ευκαιρία του αγώνα, όμως και πάλι η Γιουβέ-
ντους απέτυχε να ανοίξει το σκορ.

Οι Αρτούρ, Χουάν Κουαδράδο και Ντέγιαν 
Κουλουσέβσκι πέρασαν στον αγώνα με τη 
συμπλήρωση μιας ώρας, ενώ ο Σεργκέι Σέμακ 
απάντησε με την ταχύτητα του Σερντάρ Αζμούν. 
Ήταν εμφανές ότι οι Ρώσοι ήθελαν να χτυπή-
σουν στην κόντρα, όμως τελικά καρποφόρησε 
το πλάνο των «μπιανκονέρι», αφού με κεφαλιά 
του Κουλουσέβσκι στο 86’ έφτασαν στη νικη 
με 1-0, κάνοντας το 3/3 στον όμιλο.
σέλσι - Μάλμε 4-0
Η βροχή και οι τραυματισμοί προβλημάτισαν 
περισσότερο την Τσέλσι σε σχέση με τη Μάλμε 
στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Το γκολ του Αντρέας 
Κρίστενσεν μόλις στο 9’ έδωσε το στίγμα του 
αγώνα και λίγο αργότερα ο Ζορζίνιο με πέναλτι 
έκανε το 2-0. Αν δεν ήταν τα προβλήματα των 
Ρομέλου Λουκάκου (κέρδισε το πέναλτι των 
«μπλε») και Τίμο Βέρνερ που οδήγησαν στην 
αντικατάστασή τους στο 1ο ημίχρονο, όλα θα 
ήταν ιδανικά για τους πρωταθλητές Ευρώπης.
Ο Κάι Χάβερτς που πέρασε στον αγώνα στη 
θέση του Βέλγου επιθετικού ήταν αυτός που 
έκανε το 3-0 με την έναρξη του 2ου ημιχρό-
νου σε μία αντεπίθεση, για να ακολουθήσει 
δεύτερο πέναλτι του Ζορζίνιο στο 57’. Ο νικη-
τής είχε κριθεί, ο αγώνας συνεχίσει με πολλές 
αλλαγές και για τις δύο ομάδες και τα γκολ στα-
μάτησαν, όπως και οι καλές στιγμές για τις δύο 
ομάδες.

Η Γιουβέντους πέρασε στο 86’ από την 
έδρα της Ζενίτ, άνετα η Τσέλσι τη Μάλμε

Ένοχος ο Μπενζεμά για συνέργεια στον 
εκβιασμό στον Βαλμπουενά

Τ
ην Πέμπτη (21/10) συνεχίστηκε η 
δίκη για την υπόθεση εκβιασμού 
στον Ματιέ Βαλμπουενά, από 
πέντε άτομα, μεταξύ αυτών και ο 

Καρίμ Μπενζεμά. Η εισαγγελέας ανακοί-
νωσε τις ποινές που προτείνει για τους 
κατηγορούμενους.
Για τον επιθετικό της Ρεάλ προτάθηκε 
ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με αναστολή 
και πρόστιμο 75.000 ευρώ. Ο δικηγόρος 
του Ματιέ Βαλμπουενά νωρίτερα ζήτησε 
150.000 ευρώ για ηθική βλάβη, καθώς 
όπως ανέφερε: «Μέσα σε μία νύχτα, εξαι-
τίας αυτής της υπόθεσης, έχασε τα πάντα».
Η εισαγγελέας της υπόθεσης, Σεγκολέν 
Μαρέ, τόνισε: «Ο κ. Μπενζεμά ήταν ένα 
κομμάτι στρατηγικής και το γνώριζε». Επι-

πλέον, υπογράμμισε ότι ο στράικερ τη 
Ρεάλ είχε «εξουσία», δεν «έβαλε μαχαίρι 
στο λαιμό του Βαλμπουενά», όμως τον 
συμβούλευσε να «πάρει την σωστή από-
φαση».
Για τον Μουσταφά Ζουαουί που θεωρείται 
ο υποκινητής του εκβιασμού, η εισαγγε-
λέας πρότεινε ποινή φυλάκισης τεσσάρων 
χρόνων και πρόστιμο 15.000 ευρώ.
Επιπλέον, προτάθηκε φυλάκιση 18 μηνών 
για τον Αξέλ Ανγκότ με πρόστιμο 15.000 
ευρώ και 18 μήνες φυλάκισης με αναστολή 
και 5.000 ευρώ για τον Χουάς. Ακόμη για 
τον Καρίμ Ζενάτι έχουν προταθεί δύο 
χρόνια φυλάκισης. Για τους παραπάνω η 
εισαγγελέας σχολίασε: «Χωρίς εκείνους, 
δεν θα υπήρχε το video».
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Στάθηκε στο ύψος της η Ομόνοια, αλλά δεν ήταν αρκετό 
απέναντι σ τη Βασιλεία στο «Σανκτ Γιάκομπ-Παρκ». Οι 
πράσινοι ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στην πρω-
τοπόρο και αήττητη ομάδα της Ελβετίας όμως ηττήθηκαν 
3-1, για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Κόνφερενς 
Λιγκ.

Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ πάλεψε μέχρι τα τελευταία λεπτά 
της αναμέτρησης για βαθμολογικό κέρδος και θα μπορούσε 
να επέστρεφε στην Κύπρο με βαθμολογικό κέρδος, εάν ήταν 
λίγο πιο προσεκτική και εύστοχη στην τελική  προσπάθεια, με 
αποκορύφωμα την τεράστια χαμένη ευκαιρία του Ανδρόνικου 
Κακουλλή στο 76’, με το σκορ στο 2-1.
Ο Τζόρντι Γκόμεθ με πέναλτι στο 27’ πέτυχε το πρώτο εκτός 
έδρας γκολ κυπριακής ομάδας στη νεοσύστατη διοργάνωση 
και ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1 το τέρμα του Μίλαρ στο 19. 
Ο Καμπράλ με πέναλτι στο 41’ πέτυχε το 2-1 για τους γηπεδού-
χους, οι οποίοι «κλείδωσαν» το τρίποντο με γκολ του Ζεγκρόβα 
στο 88’.
Πάντως, οι πράσινοι κέρδισαν το χειροκρότημα από τους περί-
που 1300 οπαδούς της, ο οποίοι βρέθηκαν στη Βασιλεία και 
έστησαν τρελό γλέντι από το πρωί στη βελγική πόλη και έκαναν 
αισθητή την παρουσία του στο γήπεδο. Στην τελευταία θέση του 
8ου ομίλου η Ομόνοια με μόλις έναν βαθμό, καθώς μειονεκτεί 
από την Καϊράτ που επίσης έχει ένα βαθμό.

Το ματς
Το γκολ που πέτυχε ο Ζόρντι Γκόμεθ στο 27′ με εύστοχη εκτέ-
λεση πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Τσέποβιτ ς από ανατροπή 
του από τον Τσέμερτ, είναι το πρώτο εκτός έδρας για την Ομό-
νοια στους ομίλους του Κόνφερενς Λιγκ. Είναι το δεύτερο γκολ 
γενικά στη διοργάνωση για τους πράσινους. Το πρώτο το είχε 
πετύχει ο Λέσγιακς απέναντι στην Καραμπάχ την προηγούμενη 
αγωνιστική απέναντι στην Καραμπάχ.
Το «πράσινο» γκολ του Γκόμεθ, με άψογη εκτέλεση πέναλτι 
πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους 1.300 Ομονοιάτες. Στο 40′ Στέ-
φανι Φραπάρ έδειξε πέναλτι για χέρι του Γκόμεθ στην περιοχή. 
Αν και ήταν από κοντινή απόσταση και ο αρχηγός της Ομόνοιας 
προσπάθησε να μαζέψει το χέρι η Γαλλίδα διαιτητής εξάντλησε 
την αυστηρότητά της και έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Καμπράλ 
ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα δεξιά, τον Ουζόχο 
αριστερά και έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους για δεύ-
τερη φορά στο παιχνίδι.
Ο Χένινγκ Μπεργκ προχώρησε σε τέσσερις αλλαγές με την 
έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου (Μπασιρού αντί Γκόμεθ, Σέχου 
αντί Ντίσκερουντ, Κίκο αντί Λέσγιακς, Κακουλλής αντί Τσέπο-
βιτς) με ξεκάθαρη διάθεση να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής 
στους παίκτες του και να κάνει διαχείριση ενόψει των υποχρεώ-
σεων στο εγχώριο πρωτάθλημα.
Αν και η Βασιλεία είχε την εδαφική υπεροχή και κυριαρχία στην 
αναμέτρηση οι πράσινοι είχαν δύο καλές στιγμές με τον Ντού-
ρις στο δεύτερο ημίχρονο και την τεράστια ευκαιρία με τον 
Κακουλλή στο 76’. Μετά από γύρισμα του Κίκο ο Κύπριος επι-
θετικός έκανε την κοντινή προβολή αλλά αστόχησε και έχασε 
την ευκαιρία να φέρει το παιχνίδι στα ίσα για δεύτερη φορά.
Στα τελευταία λεπτά το παιχνίδι έγινε ροντέο, η Ομόνοια προ-
σπάθησε να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο αφήνοντας χώρους στα 
μετόπισθεν και οι γηπεδούχοι βρήκαν χώρους να «σκοτώσουν» 
το ματς με γκολ του Ζεγκρόβα στο 88’.

Ούτε τώρα, ούτε τη Φλόρα! 

Η 
Ανόρθωση αν και προηγήθηκε σ το 
σκορ με 2-0, αποδείχτηκε ιδανικός… 
αυτόχειρας. Από δύο δικά της λάθη 
οι Εσθονοί διαμόρφωσαν το 2-2, που 

ήταν και το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα στις 
δύο ομάδες για την τρίτη αγωνιστική του Κόν-
φερενς Λιγκ.
Τη νίκη μέσα από τα χέρια τους έχασαν οι κυα-
νόλευκοι και ταυτόχρονα είδαν τις όποιες ελπί-
δες τους για πρόκριση στην επόμενη φάση να 
εξασθενούν στο ελάχιστο. Παράλληλα, έχασαν 
τη μεγάλη ευκαιρία να βάλουν στο ταμείο 
τους 500.000 ευρώ, και καρπώθη-
καν τελικά μόλις 166.000 ευρώ.
Αμφότ ερε ς  Ανόρθωση και 
Φλόρα έ χουν πλέον από 
έναν βαθμό και μοιράζο-
ν ται τ ις  δύο τ ε λευταίε ς 
θέσεις του δεύτερο ομί-
λου. 
Οι δύο ομάδες θα βρε-
θούν ξανά αν τ ιμέ τωπες, 
στην Εσθονία, στις 4 Νοεμ-
βρίου για την τέταρτη αγωνι-
στική του ομίλου.

Το ματς
Να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα επιχείρησε 
από το ξεκίνημα η Ανόρθωση. Είχε στην κατοχή 
της τον έλεγχο της μπάλας, κυκλοφορώντας την 
μεταξύ κέντρου και αντίπαλης περιοχής, χωρίς 
να καταφέρνει να βρει διαδρόμους προς την 
εστία του Ίγκονεν. Η Φλόρα από την πλευρά της 
προσπάθησε να αμυνθεί μαζικά και να «χτυπή-
σει» στις αντεπιθέσεις τους κυανόλευκους, ενώ 
ήταν και αυτή που απείλησε πρώτη, όταν στο 
18ο λεπτό ο Πομ με απευθείας εκτέλεση φάουλ 
«σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι του Τζουρ.
Μια ατομική ενέργεια ήταν αυτή που ξεκλεί-
δωσε την άμυνα των Εσθονών. Ο Χούσμπα-
ουερ σ το 25’ μπήκε σ την περιοχή από αρι-
σ τερά, με τους παίκ τε ς της Φλόρα να μαρ-
κάρουν με τα… μάτια τον Τσέχο, που γύρισε 
την κατάλληλη στιγμή στον Ντέλετιτ ς. Ο Σέρ-
βος τελείωσε ιδανικά τη φάση και άνοιξε το 
σκορ για τους κυανόλευκους, σημειώνοντας το 
πρώτο γκολ της ομάδας του στη διοργάνωση. 
Τρία λεπτά αργότερα (28’) μια πανομοιότυπη 
φάση έφερε και το 2-0 γ ια την προσφυγική 
ομάδα. Αυτή τη φορά ο Κατσαράβα ήταν που 

έκανε την όμορφη ενέργεια. Πέρασε από τον 
προσωπικό του αντίπαλο και μπήκε από αρι-
στερά στην περιοχή και γύρισε στον Πόποβιτς, 
που πλάσαρε σωστά διπλασιάζοντας τα τέρ-
ματα της ομάδας του.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να βγάλουν 
αντίδραση, ανέβασαν παίκτες και επιχείρησαν 
να φτάσουν στα καρέ της «Κυρίας» και τα κατά-
φεραν λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του 
πρώτου μέρους. Στο 38’ συγκεκριμένα με τον 
Ογιάμα να κάνει το παράλληλο γύρισμα και την 
μπάλα να περνάει απ’ όλους. Ο Σάπινεν πετά-

χτηκε στην πορεία της και τιμώρησε την 
«τρύπια» άμυνα της Ανόρθωσης 

σε κενή εστία, μειώνοντας σε 
2-1. Σκορ που παρέμε ινε 

μέχρι το τέλος του πρώ-
του μέρους, χωρίς αξιο-
σημείωτες ευκαιρίες για 
τις δύο ομάδες.
Α ργό ς  ρυθμός ,  ε λά -
χ ισ τ ε ς  καλέ ς επιθε τ ι -
κέ ς  προσ πάθε ιε ς  κα ι 

πολλά εκατέρωθεν λάθη 
ήταν το σκηνικό του δευ-

τέρου ημίχρονο σ τη μεγα-
λύτερη του διάρκεια. Ο Κατσα-

ράβα έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στο 
57’ να δώσει ξανά «αέρα» δύο τερμάτων στην 
προσφυγική ομάδα. Μετά από όμορφο κατέ-
βασμα βρέθηκε φάτσα με τον Ίγκονεν, που του 
είπε όμως «όχι».

Κετσπάγ ια: «Λάθη ομαδικής λε ι -
τουργίας και συγκεκριμένων παι-
κτών»
Στην ευκολία με την οποία η Ανόρθωση δέχεται 
γκολ στάθηκε ο Τιμούρ Κετσπάγια μετά το ισό-
παλο 2-2 με τη Φλόρα στο ΓΣΠ για την 3η αγω-
νιστική των ομίλων του Κόνφερενς Λιγκ.
«Βάλαμε τα γκολ αλλά δυστυχώς πληρώσαμε 
το πρόβλημα που έχουμε από την αρχή της 
σεζόν, δεχόμαστε πολύ εύκολα το γκολ. 
Από λάθη της ομαδικής λειτουργίας και ατο-
μικά λάθη συγκεκριμένων παικτών και έτσι σε 
ένα παιχνίδι που ήταν πολύ εύκολο δεχθήκαμε 
δύο γκολ και πήραμε ένα βαθμό. Είχαμε ευκαι-
ρίες για τρίτο γκολ, όμως δεν το πετύχαμε και 
πλέον συγκεντρωνόμαστε στο παιχνίδι πρω-
ταθλήματος», σημείωσε ο Γεωργιανός προπο-
νητής.

Ανόρθωση – Φλόρα 2-2: Στα όρια της 
αυτοχειρίας!

Βασιλεία – Ομόνοια 3-1: Έμεινε 
στο χειροκρότημα…
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Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις 83-68: 
Εντυπωσιακοί οι ερυθρόλευκοι

Αφήνοντας πίσω το πρώτο νωχελικό 15λεπτο που τρόμαξε προσωρινά το ΣΕΦ, ο σαρωτικός στο 
δεύτερο μισό Ολυμπιακός επιβλήθηκε 83-68 της Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ με 14 εύστοχα τρίποντα (σε 
28 προσπάθειες) και έφτασε τις τρεις νίκες στην Euroleague

Ο Ολυμπιακός «ξόρκισε» ολοκληρωτικά τη Ζάλγκι-
ρις. Η μόνιμη πρωταθλήτρια Λιθουανίας ήταν εκεί-
νος ο δαίμονας που στοίχειωνε το ΣΕΦ για περισσό-
τερο από τρία χρόνια, με τέσσερις νίκες στις προη-
γούμενες έξι επισκέψεις της στο Φάληρο, μα η (κακή) 
παράδοση δεν έπαιξε μπάσκετ στο παιχνίδι της Παρα-
σκευής (15/10) και οι ερυθρόλευκοι βρήκαν τον τρόπο 
να φτάσουν στο άνετο 83-68.
Ο mvp
Ο Τόμας Γουόκαπ δεν ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυ-
μπιακού. Ούτε καν ο πιο εύστοχος παίκτης του στη 
διάρκεια του αγώνα. Σίγουρα όμως ήταν εκείνος που 
κουβάλησε στις πλάτες ένα μεγάλο βάρος της ανα-
τροπής των ερυθρόλευκων. Με απαρχή το εντυπωσι-
ακό κλέψιμο επί του Ουλανόβας στη γωνία του παρκέ 
και δεύτερο κρίκο το τρίποντο που ισοφάρισε σε 
39-39, ο Αμερικάνος πόιντ γκαρντ ήταν ο σαλπι-
γκτής της αντεπίθεσης, τελειώνοντας το παι-
χνίδι με 6 πόντους, 4 ασίστ, αλλά και 13 
στον γενικό συντελεστή αξιολόγησης. 
Το ότι ο σταθερός Κώστας Σλούκας 
έκανε εντυπωσιακό φίνις (17 πόντοι, 
5 ριμπάουντ) τού στέρησε κάμποση 
από τη λάμψη που του αναλογούσε, 
αλλά δεν του άρπαξε το... βραβείο. Αν 
κάποιος άλλος διεκδικούσε τον τίτλο θα 
‘ταν ο ακούραστος Γιαννούλης Λαρεντζά-
κης (13 πόντοι με 3/4 τρίποντα).
Ο αδύναμος κρίκος
Ο Εντγκάρας Ουλανόβας είναι ένας παίκτης με εμπει-
ρία ετών στη διοργάνωση και ο Ζντοβτς θα περίμενε 
πολλά περισσότερα από το μηδενικό του στο σκο-
ράρισμα ιδίως σ’ ένα παιχνίδι που έλειπαν βασικοί 
πυλώνες του επιθετικού παιχνιδιού της Ζάλγκιρις. Τα 5 
ριμπάουντ και οι 3 ασίστ δεν είχαν την ίδια δυναμική..
Ο αγώνας
Με τον σχεδόν ανέμελο τρόπο που ο Ολυμπιακός 
προσέγγισε τον αγώνα στο ξεκίνημά του, ξοδεύοντας 
7/9 πρώτες επιθέσεις, ήταν αναπόφευκτο να χαρίσει 
θάρρος και μαζί το προβάδισμα στη Ζάλγκιρις (6-10, 
4’53’’). Το τάιμ άουτ στα μισά της πρώτης περιόδου 
δεν βελτίωσε την εικόνα των ερυθρόλευκων, οι οποίοι 
έχοντας επιτρέψει στον αειθαλή σουτέρ Μιλάκνις να 
βρει ρυθμό από το τρίποντο, κυνηγούσαν από νωρίς 
την ανατροπή μιας διαφοράς που ξεπέρασε το διψή-
φιο ύψος (8-21) με τη συμπλήρωση των 8 λεπτών.
Το γεγονός ότι ο (πιο ξεκούραστος) Πρίντεζης πήρε τη 
θέση του Βεζένκοβ δεν είχε τον αντίκτυπο που επιθυ-
μούσε ο Μπαρτζώκας. Διότι το χαμηλό ποσοστό στα 

δίποντα εξακολουθούσε να ταλαιπωρεί τον Ολυμπι-
ακό. Χάνονταν άλλωστε και προσπάθειες από τα δύο 
μέτρα!
Τουλάχιστον άρχισαν να καταλήγουν στο στόχο τα 
περιφερειακά σουτ. Ένας παράγοντας θεμελιώδης 
για να κλείσει μέχρι τους 6 πόντους η απόσταση των 
14 (15-29, 12’21’’). Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης των 8 
πόντων (1/1δ, 2/2τρ) ήταν όσο επιδραστικός δεν ήταν 
ο Ντόρσεϊ. Συνθέτοντας μάλιστα ένα αποτελεσματικό 
τρίγωνο με τους Σλούκα-ΜακΚίσικ στην περιφέρεια 
κράτησε όρθιο τον Ολυμπιακό σ’ ένα χρονικό διά-
στημα που η Ζάλγκιρις είχε διατηρήσει ένα 60% στο 
τρίποντο (6/10) και κατάφερνε να δραπετεύει από την 
αύξηση της πίεσης που δεχόταν σε κάθε επίθεσή της.
Τούτο βέβαια δεν κράτησε πολύ. Ιδίως όσο ο Μου-
ντιέι κουραζόταν και ο Λεκαβίτσιους δεν μπορούσε 

να τον στηρίξει επαρκώς. Ναι μεν ο Μιλάκνις 
είχε 14 πόντους στα μισά της διαδρομής, 

αλλά το 36-39 του 20’, με προσωπι-
κούς 9 πόντους του Σλούκα, γεννούσε 
εντελώς διαφορετικές συνθήκες 
για το υπόλοιπο της αναμέτρησης. 
Ή αλλιώς μια νέα αφετηρία για την 
ολοκλήρωση της ανατροπής των 
ερυθρόλευκων.

Η βαλβίδα ήταν τα τρία τρίποντα πριν 
συμπληρωθούν 3,5 λεπτά στην τρίτη 

περίοδο. Τα δύο εξ αυτών από τον Βεζέν-
κοβ, που γύρισε από τα αποδυτήρια με φρε-

σκάδα και ευστοχία. Το 45-45 θα προβλημάτιζε τους 
ερυθρόλευκους μόνο αν δεν υπήρχε η αμυντική συνέ-
πεια στις «μεγάλες» επιθέσεις των φιλοξενούμενων. Η 
Ζάλγκιρις είχε βρει μόλις 6 πόντους ως το 25’02’’ και η 
ελληνική ομάδα είχε πια πεδίο... δράσης λαμπρό προ-
κειμένου να χτίσει ένα προβάδισμα ικανό να την απαλ-
λάξει νωρίς από την πίεση.
Ο Ντόρσεϊ έκανε το 50-45 με το 10ο τρίποντο των ερυ-
θρόλευκων στο παιχνίδι, προτού η Ζάλγκιρις αρχίσει 
να καταλαβαίνει ότι είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολο 
να ακολουθήσει στον ίδιο ρυθμό δίχως βάθος στον 
πάγκο της. Στο 27’18’’ ο Ολυμπιακός ήταν ήδη στο 
+9 (56-47) και το νερό όχι μόνο είχε μπει στ’ αυλάκι 
αλλά είχε τέτοια ορμή που παρέσυρε μεμιάς τους λευ-
κούς από το Κάουνας. Το 63-49 στο φινάλε της τρίτης 
περιόδου έγινε 73-56 όταν ο Λαρεντζάκης όπλισε και 
εκτέλεσε μετά από προσποίηση, με συνέπεια οι ερυ-
θρόλευκοι να ξεμπερδέψουν και κλειδώσουν γρήγορα 
την τρίτη νίκη τους στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της 
σεζόν.

Μακάμπι - Παναθηναϊκός 
77-73: Ξύπνησε αργά και το 
πλήρωσε με ήττα

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ βρέθηκε 
στο -20 (64-44) στο 32ο λεπτό, 
σημείο στο οποίο ξύπνησε. Οι 
πράσινοι έκαναν μεγάλη προσπά-
θεια, μάζεψαν τη διαφορά στο 
σουτ (75-73 στα 8’’), αλλά εν τέλει 
ηττήθηκαν από τη Μακάμπι (77-73) 
στη Menora Mivtachim Arena για 
την 5η αγωνιστική της EuroLeague.
O MVP
Ο Τζέιμς Νάναλι ήταν αυτός που 
κουβάλησε τη Μακάμπι στο πρώτο 
μέρος, όταν όλοι (μηδενός εξαι-
ρουμένου) ήταν ασυνεπείς στην 
επίθεση. Χάρη στη δική του ικα-
νότητα στην προσωπική φάση και 
τη διαφορά μεγέθους με τον Νεμά-
νια Νέντοβιτς στο low post, η ισρα-
ηλινή ομάδα έχτισε το διψήφιο 
προβάδισμα, που δεν αμφισβητή-
θηκε ποτέ μέχρι το τέλος. Ο πρώην 
παίκτης του Δημήτρη Πρίφτη 
στην Καβάλα έκλεισε εν τέλει τον 
αγώνα με 18 πόντους (με 4/6 δίπο-
ντα, 1/4 τρίποντα και 7/7 βολές), 6 
ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 λάθος σε 
25’23’’ συμμετοχής.
Ο αδύναμος κρίκος
Ο Κέντρικ Πέρι είναι πολύ μακριά 
από αυτό που (μας) έδειξε στα 
φιλικά. Μπήκε στον αγώνα της 
Menora Mivtachim Arena με 4/16 
δίποντα και 5/14 τρίποντα, για να 
χαλάσει ακόμη περισσότερο τα 
στατιστικά του. Στα 16’35’’ που 
βρέθηκε στο παρκέ δεν κατά-
φερε να σκοράρει, σημαδεύοντας 
το σίδερο συνολικά επτά φορές 
(0/4 δίποντα και 0/3 τρίποντα). Οι 
2 ασίστ, τα 2 κλεψίματα και το 1 
λάθος που καταγράφηκαν επίσης 
στην στατιστική του δεν αρκούσαν 
για να αλλάξουν τη μεγάλη εικόνα.
Ο αγώνας
Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ξεκίνησε 
το παιχνίδι, όντας συνεπής αμυ-
ντικά, γεγονός που τον βοήθησε να 
πάρει μικρό προβάδισμα (3-7 στο 
5’), πριν έρθει η... καταιγίδα. Από 
το 5’ μέχρι το 10’ η Μακάμπι κυρι-
άρχησε στο παρκέ, γιατί άνοιξε 
τον ρυθμό και χάρη στον Τζέιμς 
Νάναλι βρήκε τον τρόπο να πατή-
σει το γκάζι.
Οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν την 
κατάσταση, έφτασαν αρχικά μέχρι 

το +6 (19-13 στο 10’), αλλά πολύ 
γρήγορα το προβάδισμα έφτασε σε 
διψήφια επίπεδα (29-18 στο 14’), 
με τον πρώην παίκτη του Δημή-
τρη Πρίφτη στην Καβάλα να έχει 16 
πόντους μέχρις εκείνο το σημείο.
Στα λεπτά που ακολούθησαν μέχρι 
την ανάπαυλα, το επιθετικό πρό-
βλημα του τριφυλλιού συνεχί-
στηκε, γεγονός που δεν του επέ-
τρεψε να μαζέψει τη διαφορά. Οι 
πράσινοι πήγαν στα αποδυτήρια, 
όντες στο -10 (33-23) με 7/22 δίπο-
ντα και 3/12 τρίποντα. Κι όλα αυτά, 
με τον Κέντρικ Πέρι να έχει 0/6 
σουτ και τον Νεμάνια Νέντοβιτς να 
μετράει 2/7 σουτ και 0/2 βολές.
Στο τρίτο δεκάλεπτο, η διαφορά 
μεγάλωσε ακόμη περισσότερο για 
τη Μακάμπι, φτάνοντας στο +15 
(55-40 στο 30’). Αν δεν υπήρχε 
μάλιστα ο Οκάρο Γουάιτ, που 
έβαλε τέσσερα τρίποντα στην περί-
οδο τα πράγματα θα ήταν δεδο-
μένα πολύ χειρότερα. Οι πράσι-
νοι αδυνατούσαν να ματσάρουν 
την ενέργεια των γηπεδούχων και 
να βρουν επιθετικές λύσεις (πλην 
του Οκάρο Γουάιτ), με την ομάδα 
του Γιάννη Σφαιρόπουλου να φτά-
νει μέχρι το +20 (64-44 στο 32’), 
σημείο στο οποίο όλα έδειχναν να 
έχουν κριθεί.
Κι όμως, το παιχνίδι είχε ακόμη 
δρόμο. Πολύ δρόμο. Ξαφνικά ήταν 
σαν να γύρισε ο διακόπτης για τους 
πράσινους, οι οποίοι δέχθηκαν 
μόλις δύο καλάθια (αμφότερα από 
τον Ντέρικ Γουίλιαμς) στα επόμενα 
πέντε λεπτά, την ίδια ώρα έβρισκαν 
πόντους από τον Νεμάνια Νέντο-
βιτς και τον Ντάριλ Μέικον. Αποτέ-
λεσμα; Η διαφορά ήταν πλέον στο 
-8 (68-60 στο 37’) για την ελληνική 
ομάδα, η οποία είχε σφυγμό και 
κάθε δικαίωμα να ελπίζει στη νίκη.
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου φρόντισε 
-με σουτ τριών πόντων- να μειώ-
σει μέχρι το -2 (75-73) στα 8’’ για το 
τέλος. Ο χρόνος που απέμενε απο-
δείχθηκε ελάχιστος για τον Πανα-
θηναϊκό ΟΠΑΠ, η προσπάθεια του 
οποίου για ανατροπή έμεινε ημιτε-
λής, με τη Μακάμπι να φτάνει στη 
νίκη (77-73) για την 5η αγωνιστική 
της EuroLeague.
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Κοπεγχάγη - ΠΑΟΚ 1-2: Κοπεγχάγη - ΠΑΟΚ 1-2: 
Πρώτος και καλύτερος!Πρώτος και καλύτερος!

www.hellasnews-radio.com

σελ. 61σελ. 61

Έμεινε με την προσπάθεια Έμεινε με την προσπάθεια 
για την ολική ανατροπήγια την ολική ανατροπή

σελ. 68σελ. 68

Έχασε στη Έχασε στη 
Φρανκφούρτη, Φρανκφούρτη, 
«κέρδισε» στην Πόλη! «κέρδισε» στην Πόλη! σελ. 61σελ. 61


