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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Επιτυχία είναι να 

πηγαίνεις από τη μια 

αποτυχία στην άλλη 

χωρίς να χάνεις τον 

ενθουσιασμό σου”, 

Winston Churchill

ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΦΑΓΩΜΑΡΑ 
ΒΡΕ ΑΔΕΛΦΙΑ;

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Γεια σας και πάντα υγεία στα 

σπιτικά σας!

Βαίνουμε αισίως για τις 

άγιες ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων, 

που όλοι φυσικά και λόγω των δυο ετών του 

κορωνοϊού θέλουμε να τα περάσουμε όσο 

πιο εορταστικά κι οικογενειακά μπορούμε. 

Νόμιζω ότι αυτό πρέπει να κάνει το σύνολο 

της παροικίας μας. ΑΛΛΑ… υπάρχει κι αυτό το 

αλλά… που να μην αφήσετε να σας δηλητηριάσει 

τις γιορτές.

Μέσα στον Δεκέμβριο έχουμε Γενική Συνέλευση 

κι εκλογές της παλαιάς κραταιάς Ελληνικής 

Κοινότητας Τορόντο, εάν θυμάμαι καλά το 

όνομα της… Όλοι προσπαθούν… αλήθεια τι 

προσπαθούν;… να αλλάξει πραγματικά αυτή 

η άρρωστη κατάσταση που εξαφάνισε κάθε 

ζωντανό κι υγιές στοιχείο από την κοινότητα 

ΜΑΣ ή να αλλάξει ο Μανωλιός και να φορέσει τα 

ρούχα του… αλλιώς;

Συζητήσεις … ιδιαίτερες επί συζητήσεων… 

ζυμώματα επί ζυμωμάτων, κρυφές 

συγκεντρώσεις οι οποίες μόλις διαλυθεί η παρέα 

πάνε σπίτι και τηλεφωνάνε σε γνωστούς και 

φίλους να το συζητήσουν… εμπιστευτικά! 

Δεν ξέρω καλοί μου συμπολίτες, δεν πρόκειται 

να ανακατευτώ καθόλου σε αυτόν τον 

τραγέλαφο του παραλόγου που 20 ημέρες πριν 

τις εκλογές δεν υπάρχει κανένας να βγει φανερά 

και να πει βάζω τα στήθια μου μπροστά να 

βγάλουμε την κοινότητα μας από τον αδιέξοδο,

Τα χρέη πολλά… ΟΛΟΙ ΖΗΤΑΝΕ ΛΕΦΤΑ… λεφτά 

δεν υπάρχουν. Οι καινούριοι θα πρέπει να 

αναλάβουν τα χρέη των παλαιών. Ποιοί θα είναι 

οι… καινούριοι;

Δεν θα ήθελα προς το παρόν να γράψω τίποτα 

άλλο, αλλά πράγματι στεναχωριέμαι κι εύχομαι 

να βγει κάτι υγιές από αυτήν την υπόθεση… 

και θα είμαι ο πρώτος που θα αγωνιστώ για την 

αναγέννηση αυτής της κοινότητας με νέους 

ανθρώπους, με υγιές σκέψεις και γνώσεις.

Θα τελειώσω γράφοντας ότι υπάρχει η 

ελπίδα της διαφάνειας γιατί επικεφαλής 

των οικονομικών ελέγχων και γενικά 

των καταστάσεων είναι δύο άνθρωποι που 

έχει εμπιστοσύνη η παροικία, η κα Ειρήνη 

Κερογλίδου και ο κ. Ιωάννης Φαναράς. Καλό 

κουράγιο και στους δύο.

Καλέ μου Θεούλη, βοήθησε μας να βγούμε από 

αυτό το αδιέξοδο. Να είστε όλοι καλά μέχρι την 

επόμενη εβδομάδα.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Από το 2030, τέλος οι κινητήρες βενζίνης και diesel 

Τ
ην απαγόρευση της πώλησης οχημάτων με κινητή-
ρες εσωτερικής καύσης και ειδική ρύθμιση για τα 
Ταξί και τα ενοικιαζόμενα οχήματα  ανακοίνωσε ο 
ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κα-

τά την διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου που πραγ-
ματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου. Στόχος των αλ-
λαγών είναι να γίνει η πιο άμεσα η μετάβαση σε καθαρές 
μορφές κινητικότητας με την παράλληλη δραστική μείω-
ση των εκπομπών CO2 και μακροπρόθεσμα την αποδέ-
σμευση των μεταφορών από τα καύσιμα.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρωθυπουργός: «Από 
το 2025 όλα τα νέα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά 
και το 1/3 των ενοικιαζόμενων οχημάτων, θα πρέπει 
να είναι ή ηλεκτρικά ή οχήματα μηδενικών εκπομπών 
ρύπων.
Και από το 2030 θα απαγορεύεται η πώληση νέων ΙΧ με 
κινητήρες εσωτερικής καύσης!»
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsauto.
gr στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πέραν των παρα-
πάνω έχει πέσει και η πρόταση για έναν Φόρο Άνθρακα 
που θα επιβληθεί από το 2028!
Ειδικότερα ο Φόρος Άνθρακα ο οποίος αναμένεται να επι-
βληθεί από το 2028 σε όλα τα καινούρια αυτοκίνητα και 
ελαφρά επαγγελματικά φορτηγά είναι πολύ πιθανό να 
αντικαταστήσει το Τέλος Ταξινόμησης. Αν δεν αντικατα-
στήσει το Τέλος Ταξινόμησης τότε το κόστος απόκτησης 
ενός καινούριου οχήματος με κινητήρα εσωτερικής καύ-
σης θα είναι αρκετά υψηλό και με δεδομένη την μείωση 
της τιμής των ηλεκτρικών οχημάτων ή την έλευση οχημά-
των που κινούνται με υδρογόνο οπότε η απόκτηση οχη-
μάτων diesel ή βενζίνης θα είναι ασύμφορη!
Προφανώς και η κυβέρνηση ακολουθεί την υπόλοιπη 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα απαγόρευσης της πώλησης 
οχημάτων με κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου.
Το δεύτερο και σημαντικό θέμα που έχει ανακοινώθηκε 
αφορά στα Ταξί και τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα καθώς 
από το 2025 όλα τα νέα Ταξί αλλά και ενοικιαζόμενα 
οχήματα θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρικά ή μηδενικών 
ρύπων!
Όπως και να έχει το θέμα φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι απο-
φασισμένη να ακολουθήσει το δρόμο που έχει χαράξει 
η Ευρωπαϊκή Ένωση και να αφήσει μέχρι το 2025 τους 
επαγγελματίες οδηγούς και το 2030 τους πολίτες να μπο-
ρούν να επιλέξουν το «καύσιμο» με το οποίο θέλουν να 
κινείται το καινούριο όχημα που θα επιλέξουν ενώ όσο 
πλησιάζουμε προς το 2030 τα καινούρια οχήματα να 
κινούνται μόνο με ηλεκτρισμό ή υδρογόνο ενώ αντίθετα 
τα οχήματα οι κινητήρες εσωτερικής καύσης (βενζίνης και 
diesel) να οδεύουν προς το τέλος τους…

«Αγκάθι» τα μεταχειρισμένα
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα βρεθεί αντιμέ-
τωπη η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Ελλάδα έχει να κάνει 
με τα εγχώρια αλλά και εισαγόμενα μεταχειρισμένα που θα 
κινούνται και θα πωλούνται σε όλη την Γηραιά Ήπειρο.
Άλλωστε από την στιγμή που η ΕΕ αποφάσισε ότι από το 
2035 θα απαγορευθεί η πώληση οχημάτων με κινητή-
ρες εσωτερικής καύσης και η Ελλάδα από το 2030 κάτι θα 
πρέπει να κάνει και για μεταχειρισμένα οχήματα που ήδη 
κυκλοφορούν και πωλούνται στα κράτη-μέλη.
Όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς στο Newsauto.
gr: «Κανένα κράτος-μέλος δεν θα απαγορεύει την πώληση 
καινούριων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύ-
σης και την ίδια στιγμή να μην επιβάλλει κάποιο χαράτσι 
στα παλαιά και ρυπογόνα μεταχειρισμένα οχήματα. Είναι 
σίγουρο ότι θα επιβληθούν μέτρα όπως περιορισμός της 
κυκλοφορίας εντός των μεγαλουπόλεων, περιβαλλοντικοί 
φόροι ή άλλα χαράτσια ώστε το κόστος χρήσης τους να είναι 
υπέρογκο και η μετάβαση σε κάποιο καθαρό αυτοκίνητο να 
αποτελεί μονόδρομο. Από την άλλη μεριά αν υιοθετηθεί ο 
Φόρος Άνθρακα στα καινούρια αυτοκίνητα είναι βέβαιο ότι 
κάτι ανάλογο θα επιβληθεί και στα μεταχειρισμένα αυτοκί-
νητα καθώς σε διαφορετική περίπτωση η ΕΕ θα μας επιβάλ-
λει πρόστιμο για συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και μη 
ίσης μεταχείρισης μεταξύ καινούριων και μεταχειρισμένων 

αυτοκινήτων!»
Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι: «Η Ελλάδα 
παραμένει ευρωπαϊκή πρωταγωνίστρια στη γρήγορη απε-
ξάρτηση από τον ρυπογόνο λιγνίτη. Θυμίζω ότι το αργότερο 
έως το 2023 θα έχουν κλείσει όλες οι παλιές ρυπογόνες 
μονάδες της ΔΕΗ και έως το 2028 το αργότερο -μπορεί να 
έρθει και νωρίτερα αυτή η ημερομηνία- θα έχουμε πλήρως 
απεξαρτηθεί από την καύση λιγνίτη.
Πρωτοστατούμε, ταυτόχρονα, στις επενδύσεις ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας αλλά και στην ηλεκτροκίνηση. Όμως 
αράλληλα -και θέλω να το τονίσω αυτό- γινόμαστε και κόμ-
βος μεταφοράς καθαρής ενέργειας στη Μεσόγειο.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, εξάλλου, κινείται και η διπλω-
ματία της ενέργειας, την οποία ήδη δρομολογεί η Ελλάδα, 
όπως ενδεικτικά η πρόσφατη συμφωνία με την Αίγυπτο για 
την ηλεκτρική διασύνδεση, μέσω της οποίας θα μεταφέρε-
ται καθαρό ρεύμα από τον ήλιο της Αφρικής στην Ελλάδα 
και από εκεί στην Ευρώπη.
Αλλά η θέση της Ελλάδος ως ενεργειακού κόμβου αφορά 
όχι μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον. Στις συζητήσεις που 
είχαμε, παραδείγματος χάριν, με τη Σαουδική Αραβία, η 
Ελλάδα μπορεί να καταστεί κόμβος εισόδου πράσινου 
υδρογόνου που θα παράγεται στη Μέση Ανατολή και μέσω 
της Ελλάδας θα εισάγεται στην ευρωπαϊκή αγορά.
Γίνεται έτσι σαφές πως το παγκόσμιο ενεργειακό περιβάλ-
λον, εκτός από μια αναπτυξιακή πρόκληση, είναι και πεδίο 
αναβάθμισης της γεωστρατηγικής και διεθνούς θέσης της 
χώρας μας.
Η πράσινη πολιτική για την οποία θα συζητήσουμε σήμερα, 
ωστόσο, αφορά και την καθημερινότητα. Αυτή θα γίνει 
καλύτερη, διότι στο πλαίσιο του κλιματικού νόμου αναλαμ-
βάνουμε ορισμένες πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις.
Παραδείγματος χάριν, από το 2023 σε όλα τα νέα σπίτια 
που θα κατασκευάζονται θα απαγορεύεται η εγκατάσταση 
καυστήρων πετρελαίου εκεί όπου υπάρχει επαρκές δίκτυο 
φυσικού αερίου.
Από το 2025 όλα τα νέα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
αλλά και το 1/3 των ενοικιαζόμενων οχημάτων θα πρέπει να 
είναι ή ηλεκτρικά ή οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων.
Και από το 2030 θα απαγορεύεται η πώληση νέων Ι.Χ. με 
κινητήρες εσωτερικής καύσης.
Ξέρω ότι οι στόχοι αυτοί είναι φιλόδοξοι, είναι όμως ανα-
γκαίοι και με το σχέδιο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας 
μπορούν να γίνουν και ρεαλιστικοί. Είναι, άλλωστε, πρωτο-
βουλίες στις οποίες πλέον ανταποκρίνονται όλοι οι Έλληνες 
και πρώτα και πάνω απ’ όλα οι νέοι μας. Το αποδεικνύουν, 
εξάλλου, η μεγάλη επιτυχία του προγράμματος «Εξοικο-
νομώ», όπως και η γρήγορη μετατροπή των νησιών μας σε 
πράσινες, ενεργειακά αυτόνομες περιοχές.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης αποκάλυψε το 
σχέδιο της κυβέρνησης για 
δραστική μείωση των εκπομπών 
CO2 με νέα μέτρα και Φόρο 
Άνθρακα
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Σε νοσοκομείο του Μανχάταν - 
Προηγουμένως, συναντήθηκε με τον 
δήμαρχο της Νέας Υόρκης

Σ
το νοσοκομείο Mount Sinai εισήχθη  
ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθο-
λομαίος,  όπου υποβλήθηκε σε πε-
τυχημένη τοποθέτηση stent. 

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης είναι σε καλή 
κατάσταση και αύριο αναμένεται να πάρει 
εξιτήριο από το νοσοκομείο.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βρίσκεται στις 
ΗΠΑ, όπου παρέστη χθες στα θυρανοίξια 
του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο 
Σημείο Μηδέν.
Νωρίτερα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος είχε τιμηθεί με το βραβείο 
Human Dignity από το American - Jewish 

Comittee (AJC). Tον Πατριάρχη υποδέ-
χθηκε η πρόεδρος του AJC Χάριετ Σλέιφερ, 
σημειώνοντας τη συμβολή του κ.Βαρθολο-
μαίου στον διαθρησκευτικό διάλογο. Παίρ-
νοντας από εκείνη τη σκυτάλη, στην προ-
σφώνησή του, ο ραβίνος Νόαμ Μαράνς, 
επικεφαλής των διαθρησκευτικών σχέσεων 
του AJC, εξήρε τις διαρκείς προσπάθειες 
του κ.Βαρθολομαίου στον τομέα αυτό- μη 
παραλείποντας, μάλιστα, να τονίσει και 
τον ρόλο του Μητροπολίτη Γέροντα Εμμα-
νουήλ.
Μάλιστα, ο κ. Μαράνς θυμήθηκε πως όταν 
το 2003 είχαν επισκεφθεί στο Πατριαρχείο 
τον κ.Βαρθολομαίο, μετά τις πολυνεκρες 
τρομοκρατικές επιθέσεις στις συναγωγές 
της Πόλης, εκείνος στη συνέχεια μετέβη 
στη συναγωγή, «πράγμα που έδωσε κου-
ράγιο στην εβραϊκή Κοινότητα.

Σε τοποθέτηση stent υποβλήθηκε ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Έχει σοβαρό πρόβλημα με την 
αναπνοή του - Τους τελευταίους 
μήνες είχε αναδειχθεί σε έναν από 
τους πιο σφοδρούς επικριτές των 
εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού, 
συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις 
στο Σύνταγμα και εμφανιζόμενος σε 
διαδικτυακές εκπομπές με σχετικό 
περιεχόμενο

Μ
ε κορωνοϊό και σε κρίσιμη 
κατάσταση νοσηλεύεται στο 
401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο 
Αθηνών, ανώτερος σ τρα-

τιωτικός ιατρός του Υγειονομικού, ιδιαί-
τερα γνωστός για την πολεμική του κατά 
των εμβολίων για την αντιμετώπιση της 
COVID-19.
Η κατάσταση του στρατιω-
τικού ιατρού, ο οποίος να 
σημειώσουμε πως μέχρι 
πρότινος υπηρετούσε και 
ο ίδιος στο 401 ΓΝΑ, θεω-
ρείται ότι είναι εξαιρετικά 
σοβαρή, αφού παρουσιά-
ζει σημαντικό πρόβλημα 
στην αναπνοή του.
Ο συγκεκριμένος ιατρός 
έχει εδώ και περίπου δύο 
μήνες τεθεί σε αναστολή εργασίας από τη 
χειρουργική κλινική του 401 ΓΝΑ, όπου 
χειρουργούσε, λόγω της άρνησής του να 
εμβολιασθεί, όπως απαιτούσαν οι κατευ-
θυντήριες εντολές που είχαν δοθεί από το 
υπουργείο Υγείας αναφορικά με τον υπο-
χρεωτικό εμβολιασμό κατά της COVID-19 
του συνόλου του υγειονομικού προσωπι-
κού της χώρας.
Μάλιστα, τους τελευταίους μήνες είχε ανα-
δειχθεί σε έναν από τους πιο σφοδρούς 
επικριτές των εμβολιασμών κατά του 
κορωνοϊού, συμμετέχοντας ενεργά στις 
κινητοποιήσεις που είχαν πραγματοποιη-
θεί πρόσφατα στο Σύνταγμα από τους αντι-
εμβολιαστές, αλλά και με εμφανίσεις σε 
αρκετές διαδικτυακές εκπομπές με σχετικό 
περιεχόμενο.
Σε ορισμένες από αυτές τις εκπομπές, 
τασσόταν υπέρ της φυσικής ανοσίας και 
κατά του εμβολιασμού του πληθυσμού, 
κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα εμβόλια 
mRNA, υποστηρίζοντας πως γίνονται εδώ 

και πολλά χρόνια έρευνες πάνω στα συγκε-
κριμένα σκευάσματα, χωρίς κάποια ιδιαί-
τερη επιτυχία, ενώ έκρουε τον «κώδωνα» 
για την πιθανότητα το mRNA να εγκαταστα-
θεί στο γενετικό υλικό.
«Μπορεί το mRNA να πάει στο γενετικό 
υλικό και να εγκατασταθεί, όπως εγκαθί-
σταται στις γονιδιακές θεραπείες» είναι μία 
από τις χαρακτηριστικές ατάκες του, ενώ ο 
ίδιος έχει υποστηρίξει πως «είναι παγκό-
σμια πρωτοτυπία εν μέσω πανδημίας να 
γίνεται εμβολιασμός».

Ο Άρειος Πάγος βάζει στοπ στους 
αντιεμβολιαστές: Τέλος το αυτό-
φωρο για καθηγητές και γιατρούς
Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης 
Πλιώτας με σημερινή εγκύκλιό του κλεί-
νει οριστικά το θέμα της αυτόφωρης διαδι-

κασίας κατά των εκπαι-
δευτικών (δασκάλων και 
καθηγητών), γιατρών και 
νοσηλευτών οι οποίοι 
μηνύονται από «αντιεμ-
βολιαστές» με «εμφανή 
την πρόθεση να αποτρέ-
ψουν την εφαρμογή και 
την τήρηση των μέτρων 
που έχουν θεσμοθε-
τηθεί από την πολιτεία 

για την αντιμετώπιση της διάδοσης της 
νόσου».
Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός με 
την εγκύκλιό του προς τους εισαγγελείς 
Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας, βάζει 
«φρένο» σε συμπεριφορές με τις οποίες 
επιχειρείται η αποτροπή της τήρησης των 
μέτρων που έχει θεσμοθετήσει η πολιτεία 
για την αντιμετώπιση της διάδοσης του 
κορωνοϊού.
Ειδικότερα, ο κ. Πλιώτας με την εγκύκλιό 
δίνει σε όλους τους συναδέλφους του 
σαφείς και αναλυτικές οδηγίες, με βάση 
τη νομοθεσία, για τον τρόπο με τον οποίο 
πρέπει να αντιμετωπίζονται από τη Δικαι-
οσύνη οι αντιεμβολιαστές και οι αρνητές 
των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self-test), 
όταν στρέφονται με μηνύσεις κατά εκπαι-
δευτικών, γιατρών και νοσηλευτών, καθώς 
και οι περιπτώσεις πλαστών πιστοποιητι-
κών, που μπορεί να κατευθύνονται, εκτός 
άλλων και στην οικονομική εκμετάλλευση 
ανυποψίαστων πολιτών.

Κορωνοϊός: Στρατιωτικός 
γιατρός, πολέμιος των εμβολίων, 
δίνει μάχη για τη ζωή του στο 
401 
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«Πανδημία εγκύων» με τις εισαγωγές να αυξάνονται τα τελευταία 24ωρα - Παρέμβαση Πλεύρη για 
καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες γυναικολόγοι αποτρέπουν ασθενείς τους,  εγκύους, από το να 
εμβολιαστούν

Σ
ε «πανδημία εγκύων» εξε-
λίσσεται, μεταξύ άλλων, το 
τέταρτο κύμα της πανδημίας, 
καθώς αυξάνεται μέρα με την 

μέρα ο αριθμός των γυναικών σε εν-
διαφέρουσα που νοσηλεύονται στη 
Βόρεια Ελλάδα, αφού τουλάχιστον 
τρεις έχουν εισαχθεί τα τελευταία ει-
κοσιτετράωρα, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, μόνο στο Ιπποκράτειο Νο-
σοκομείο Θεσσαλονίκης.
Μετά τον τραγικό χαμό της 38χρο-
νης, ανεμβολίαστης εγκύου από την 
Κατερίνη, το βρέφος της οποίας διέ-
σωσαν οι θεράποντες γιατροί στο 
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσα-
λονίκης προχωρώντας σε καισαρική 
τομή, διασωληνωμένη νοσηλεύεται 
πλέον και η 35χρονη, ανεμβολίαστη 
έγκυος από τη Θεσσαλονίκη, το βρέ-
φος της οποίας είχαν επίσης απο-
σπάσει με καισαρική τομή οι γιατροί 
στο ίδιο νοσοκομείο.
Επιπλέον, δύο ακόμη έγκυες νοση-
λεύονται στην κλινική COVID του 
Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσ-
σαλονίκης, εκ των οποίων η μία σε 
σοβαρότερη κατάσταση, οι οποίες 
έχουν διακομισθεί εκεί από όμο-
ρες πόλεις. Με αυτά τα δεδομένα, 
έκκληση απηύθυνε σήμερα η Ανα-
πληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα 
Γκάγκα προς γυναίκες που εγκυμο-
νούν, να σπεύσουν να εμβολιαστούν. 
«Έχουμε και θανάτους εγκύων. 
Κάνω έκκληση για εμβολιασμό. Είναι 
για την ασφάλεια τόσο της μητέρας 
όσο και του παιδιού» ανέφερε σχε-
τικά η κ. Γκάγκα.
Στην ίδια κατεύθυνση, «αναφορικά 
με τις έγκυες, πρέπει να τονιστεί 
ξανά πως ο εμβολιασμός τους είναι 
ασφαλής και απαραίτητος» εξήγησε 
η Καθηγήτρια, Βάνα Παπαευαγγέ-
λου.

Παρέμβαση Πλεύρη
Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός 

Υγείας, Θάνος Πλεύρης με επι-
σ τολή του σ τον Πανε λ λήν ιο 
Ιατρικό Σύλλογο ζήτησε να εξετα-
στούν οι καταγγελίες, σύμφωνα με 
τις οποίες κάποιοι ιατροί γυναικο-
λόγοι απέτρεψαν και αποτρέπουν 
ασθενείς τους, εγκύους, από το να 
εμβολιαστούν κατά της COVID 19.
Στο ίδιο πλαίσ ιο, ο Υπουργός 
ζήτησε επιπλέον από τον Πανελλή-
νιο Ιατρικό Σύλλογο να επιληφθεί 
του θέματος και να κρίνουν εάν 
τέτοιας φύσεως ιατρικές συμβου-
λές αντιστρατεύονται τους κανόνες 
της ιατρικής επιστήμης και θέτουν 
σε κίνδυνο την υγεία ασθενών.

Αφορμή, μεταξύ άλλων, για την 
παρέμβαση του κ. Πλεύρη ως 
προς τη διερεύνηση των σχετι-
κών καταγγελιών υπήρξε ο τρα-
γικός χαμός της 38χρονης ανεμ-
βολίαστης εγκύου στο Ιπποκρά-
τειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 
που σύμφωνα με τις δηλώσεις της 
μητέρας της θανούσας δεν εμβο-
λιάστηκε, διότι o γυναικολόγος της 
φέρεται να την προέτρεψε να μην 
εμβολιαστεί. «Πήγαινε στον γυναι-
κολόγο και της έλεγε «μην κάνεις το 
εμβόλιο, μην το κάνεις», κόλλησε 
το κορίτσι μου», δήλωσε η μητέρα 
της άτυχης 38χρονης.
Στον αντίποδα, «δεν μπορώ να 
πιστέψω ότι υπάρχει γιατρός που 
προτείνει να μείνει ανεμβολίαστη 
έγκυος», σχολίασε από την πλευρά 
του ο καθηγητής Στέλιος Λουκίδης, 

Πρόεδρος της Πνευμονολογικής 
Εταιρίας, μετά αφορμή τη διασω-
λήνωση 40χρονης ανεμβολίαστης 
εγκύου νοσηλεύτριας στη Λάρισα.
Ο κ. Λουκίδης πρόσθεσε ακόμη 
ότι από τα επιστημονικά δεδομένα 
προκύπτει ότι η εγκυμοσύνη είναι 
παράγοντας κινδύνου για σοβαρή 
νόσο και μάλιστα για το θέμα έχει 
πάρει θέση με σχετικές οδηγίες η 
επιστημονική κοινότητα.
Ο Καθηγητής ανέφερε, επίσης, ότι 
έγινε ειδική έρευνα σε άνδρες για 
να διαπιστωθεί εάν επηρεάζεται 
η γονιμότητα από τα εμβόλια και 
προέκυψε ότι δεν υπάρχει κανένα 
τέτοιο δεδομένο.
Το εμβόλιο είναι ασφαλές για τις 
εγκύους τόνισε και ο Βαγγέλης 
Παπανικολάου, Eπίκουρος Καθη-
γητής Γυναικολογίας και Ανθρώπι-
νης Αναπαραγωγής ΑΠΘ. Ο ίδιος 
πρόσθεσε πως ο Ιατρικός Σύλλογος 
θα πρέπει να «δείξει» το αυστηρό 
του πρόσωπο, σε όσους συμβου-
λεύουν τους ασθενείς τους να μην 
εμβολιάζονται.

Αυστηρά μέτρα
Μιλώντας στο Mega, «oι περισσό-
τεροι συμφωνούμε πως τα μέτρα 
του Ιατρικού Συλλόγου πρέπει 
να είναι αυστηρά. Δεν είναι μόνο 
οι γυναικολόγοι, αλλά και οι παι-
δίατροι που συμβουλεύουν τους 
γονείς να μην εμβολιαστούν τα 
παιδιά τους. Σε μία ανάλογη περί-
πτωση στη Λάρισα γνωρίζω ότι 
ο γιατρός μπήκε σε 6μηνη ανα-
στολή», υποστήριξε ο κ. Παπανι-
κολάου.
«Ντρέπομαι που ακόμα και εγώ 
δεν μπορώ να πείσω κάποιους από 
τους ασθενείς μου. Χθες μιλούσα 
με ασθενή μου έγκυο κατόπιν εξω-
σωματικής, μου είπε δεν βγαίνω 
από το σπίτ ι. Ήταν ανένδοτη», 
κατέληξε ο Καθηγητής.

Κορωνοϊός - Θεσσαλονίκη: Τρεις οι 
έγκυες με κορωνοϊό στο Ιπποκράτειο - 
Έκκληση Γκάγκα για εμβολιασμό 

Με rapid τεστ σε 
λιανεμπόριο, κομμωτήρια, 
τράπεζες και μεικτούς 
χώρους εστίασης οι 
ανεμβολίαστοι

Τ
α νέα μέτρα για την ανάσχεση του τέταρτου κύ-
ματος της πανδημίας, στη «σκιά» των 6.700 νέων 
κρουσμάτων, που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Εθνι-
κός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ανακοίνωσε 

στις 6 το απόγευμα ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.
«Αιχμή» των μέτρων αυτών, όπως είχε προαναγγείλει η 
κυβέρνηση, είναι οι ανεμβολίαστοι, καθώς, από τη μία, 
φαίνεται να μην υπάρχει πρόθεση για ένα νέο lockdown, 
το οποίο θα «πληρώσουν» και οι εμβολιασμένοι, ενώ, 
από την άλλη, οι ειδικοί εισηγήθηκαν νωρίτερα τη λήψη 
μέτρων, που «σφίγγουν» έτι περαιτέρω τον κλοιό των 
περιορισμών για τους συμπολίτες μας που έχουν επιλέξει 
να μην εμβολιαστούν.
«Δεν μπορούμε να πάμε σε πιο έντονα περιοριστικά 
μέτρα, όπως αυτά που ζήσαμε πριν την ύπαρξη του 
εμβολίου» επανέλαβε ο κ. Πλεύρης και τόνισε: «Θα επε-
κτείνουμε την καμπάνια για τον εμβολιασμό με συνε-
χείς ενημερώσεις από τα ΜΜΕ, αλλά και με σποτ που θα 
υπάρξουν και θα αναφέρονται σε επιστημονικά στοι-
χεία».
Ο κ. Πλεύρης έκανε λόγο για αυξητική τάση της πανδη-
μίας και αναφέρθηκε στα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρ-
νηση για την ενίσχυση του ΕΣΥ, σε συνεργασία και με τον 
ιδιωτικό τομέα. Το μέτρο της αναστολής για τους ανεμ-
βολίαστους γιατρούς θα παραμείνει έως τις 31 Δεκεμ-
βρίου και στη συνέχεια θα επανεξεταστεί, υπογράμμισε 
ο υπουργός.
Βασικό όπλο ο εμβολιασμός, τόνισε ακολούθως, αναφε-
ρόντας ότι το 85% όσων νοσηλεύονται στις ΜΕΘ είναι 
ανεμβολίαστοι. Από την Παρασκευή, σημείωσε, ανοί-
γει η πλατφόρμα για την τρίτη δόση εμβολιασμού, για 
τους πολίτες 18 ετών και άνω, που έχουν συμπληρώσει 
το εξάμηνο από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους.
Ο κ. Πλεύρης είπε ότι η καμπάνια εμβολιασμού θα επε-
κταθεί με ενημερωτικά sms προς τους πολίτες, καθώς και 
με διαφημιστικά σποτ στα μέσα ενημέρωσης.
Από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου, οι ανεμβολίαστοι θα πρέ-
πει να υποβάλλονται σε δύο rapid ή μοριακά τεστ την 
εβδομάδα:
- για να μπορούν να πάνε στην εργασία τους, είτε στον 
δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα
- για να μπορούν να εισέλθουν σε δημόσιες υπηρεσίες, 
τράπεζες, μεικτούς χώρους εστίασης και διασκέδασης, 
εμπορικά καταστήματα και κομμωτήρια.
Αντιθέτως, θα μπορούν να προσέρχονται ελεύθερα σε 
καταστήματα με είδη πρώτης ανάγκης, όπως τα καταστή-
ματα τροφίμων, τα φαρμακεία, αλλά και στις εκκλησίες, 
για την εκτέλεση των θρησκευτικών τους καθηκόντων.
Επιπλέον, αυξάνονται τα πρόστιμα για τα καταστήματα 
που δεν τηρούν τα μέτρα, καθώς θα ξεκινούν από τα 
5.000 ευρώ, ενώ θα ισχύει δεκαπενθήμερη αναστολή 
λειτουργίας. Επίσης, θα υπάρξει ποινή στις ομάδες, αν 
δεν τηρείται η χρήση μάσκας και οι άλλοι περιορισμοί 
που ισχύουν για τα γήπεδα, όπως ανακοίνωσε ο Θάνος 
Πλεύρης.
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Δύο από τα θύματα του 
μηνυόμενου ηθοποιού ήταν 
ανήλικα την περίοδο της 
σεξουαλικής κακοποίησης  - Σε 
βάρος του 40χρονου, ο οποίος 
διαμένει στις ΗΠΑ, όπου και 
δραστηριοποιείται επαγγελματικά, 
είχαν, μέχρι πριν από λίγες ημέρες, 
κατατεθεί τουλάχιστον τρεις 
μηνύσεις για βιασμούς, με τη μία εξ 
αυτών από καταξιωμένη ηθοποιό

Σ
ε μια περίοδο που οι αποκαλύ-
ψεις για σεξουαλική παρενόχλη-
ση  παίρνουν μορφή χιονοστιβά-
δας, με το ελληνικό Metoo να  α-

ποτελεί ατράνταχτη απόδειξη της αναζή-
τησης δικαιοσύνης μετά την έκρηξη κα-
ταγγελιών, οι εξελίξεις για τον ηθοποιό 
που έχει ήδη κατηγορηθεί για τρεις βια-
σμούς είναι καταιγιστικές. Ο δικηγόρος 
των θυμάτων γνωστοποιεί, τώρα, ότι ε-
νώπιον του εισαγγελέα έ-
χουν καταθέσει συνολικά 
επτά άνθρωποι. 
Μάλιστα, όπως δηλώνει 
ο Πέτρος Πανταζής, δύο 
από τα θύματα ήταν ανή-
λικα, την περίοδο τέλεσης 
των ειδεχθών ενεργειών.
Σε βάρος του 40χρονου 
άνδρα, ο οποίος διαμένει 
στις ΗΠΑ, όπου και δρα-
στηριοποιείται επαγγελματικά, είχαν, 
μέχρι πριν από λίγες ημέρες,  κατατε-
θεί τουλάχιστον τρεις μηνύσεις για βια-
σμούς, με τη μία εξ αυτών από καταξι-
ωμένη ηθοποιό, με συμμετοχές σε ται-
νίες βραβευμένων σκηνοθετών, και την 
αδελφή της. Μάλιστα, για την εν λόγω 
υπόθεση, η οποία αξιολογείται ως ιδιαι-
τέρως σοβαρή, έχει υποβληθεί από τον 
εισαγγελέα Πρωτοδικών Κώστα Σπυρό-
πουλο, αίτημα δικαστικής συνδρομής 
προς τις Βρυξέλλες και μία ακόμη ευρω-
παϊκή χώρα, όπου διαμένουν μόνιμα οι 
δύο αδελφές που μηνύουν τον ηθοποιό.
Σκοπός είναι και οι δύο να βρεθούν ενώ-
πιον των προξενικών αρχών για να κατα-
θέσουν με όλες τις νόμιμες διαδικασίες 
σχετικά με τα όσα καταγγέλλουν στο 

δικόγραφο της μήνυσής τους.
Τα όσα είχαν αναφέρει στη μήνυσή τους 
οι δύο αδελφές προκαλούν σοκ. Έκαναν 
λόγο για κατ’ εξακολούθηση βιασμό τους 
από τον 40χρονο κατά το χρονικό διά-
στημα 2008-2014, ενώ και οι δύο ήταν 
ανήλικες -η μία 15 και ή άλλη 14 ετών- 
και κατοικούσαν ακόμη στην Ελλάδα. 
Μάλιστα, η μικρότερη αδελφή καταγ-
γέλλει ότι το 2012 οδηγήθηκε σε ψυχικό 
τέλμα και αδιέξοδο, μη μπορώντας να 
αντέξει άλλο τα όσα βίωνε στα χέρια του 
μηνυόμενου ηθοποιού. Η κοπέλα περι-
γράφει ότι υπέστη όχι μόνο σεξουαλική 
αλλά και ψυχολογική κακοποίηση από το 
συγκεκριμένο πρόσωπο.
Επιπρόσθετα, στα δικόγραφα που έχουν 
καταθέσει στην Εισαγγελία οι δύο αδελ-
φές εκφράζουν τη βεβαιότητά τους ότι 
ο 40χρονος έχει κακοποιήσει κι άλλες 
γυναίκες, οι οποίες μετά το δικό τους 
παράδειγμα θα βρουν το θάρρος και το 
κουράγιο να τον καταγγείλουν και εκεί-
νες.

Μάλιστα, οι δύο γυναί-
κε ς  που προσέφυ-
γαν σ τη Δικαιοσύνη 
τον περασμένο Ιούλιο 
ζητούν την επίσπευση 
της έρευνας, επικαλού-
μενες κίνδυνο παρα-
γραφής κάποιων εκ 
των σοβαρότατων αδι-
κημάτων που περιγρά-
φουν.

Σύμφωνα με τον κ.Πανταζή, όλα τα 
θύματα, έχουν καταθέσει ενώπιον Πται-
σματοδίκου ήδη από τις αρχές Αυγού-
στου 2021, στα πλαίσια διαταχθείσης 
προκαταρκτ ικής εξέ τασης. Ομοίως, 
έχουν καταθέσει και άλλοι πέντε μάρτυ-
ρες, τρεις εκ των οποίων είναι γυναίκες 
που υπέστησαν, από τον ίδιο μηνυόμενο, 
πράξεις προσβολής της γενετήσιας αξιο-
πρέπειάς τους.
Με λίγα λόγια, έχουν επισήμως καταθέ-
σει επτά θύματα του μηνυομένου, ενώ-
πιον του Εισαγγελέως. 
Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διέταξε 
την κατ` απόλυτη προτεραιότητα διεξα-
γωγή της ανάκρισης και εισαγωγή της 
υπόθεσης στο ακροατήριο, λόγω της 
εξαιρετικής φύσεως της υπόθεσης.

επικαιρότητα

Επτά οι καταγγελίες βιασμού για 
τον τέταρτο ηθοποιό που ψάχνει ο 
εισαγγελέας 

Καστρίτση για Μιλλούση: 
«Να μας πει γιατί άφησε τον 
προπονητή της και πήγε στον 
δικό μου»

Νέα επίθεση με υπονοούμενα 
από την Δήμητρα Καστρίτση, 
που έχει καταγγείλει σωματική 
και ψυχολογική κακοποίηση 
στο παρελθόν - «Απαράδεκτες 
οι δηλώσεις Πετρούνια, όλοι 
καταλάβαμε γιατί ζήτησε 
συγγνώμη» υπογραμμίζει

Μ
ία από τις αθλήτριες της 
γυμναστικής, που συγκα-
ταλέγεται σ τα ονόματα 
των «38» που κατήγγει-

λαν σωματική και ψυχολογική κακοποί-
ηση στο παρελθόν, εξαπέλυσε επίθεση 
στη Βασιλική Μιλλούση και τον Λευτέ-
ρη Πετρούνια, με αφορμή τις δηλώσεις 
του ολυμπιονίκη για ανάλογα περιστα-
τικά στον αθλητισμό.
Η Καστρίτση, μιλώντας στο κυπριακό 
κανάλι ΣΙΓΜΑ, στράφηκε κατά του ζεύ-
γους και μάλιστα έθεσε ερώτημα προς 
την Μιλλούση να απαντήσει γιατί είχε 
αφήσει τον προπονητή της στο παρελ-
θόν.
«Δεν ενόχλησε μόνο εμένα αλλά και 
τους υπόλοιπους 37 αθλητές. Νομίζω 
ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητήσω 
αυτό που δήλωσε ο κ. Πετρούνιας. Το 
θεωρώ απαράδεκτο, όλοι καταλάβαμε 

τι έγινε, όπως και τον λόγο που βγήκε 
και ζήτησε συγγνώμη. Η συγγνώμη 
καταλάβαμε για ποιον λόγο έγινε…» 
είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:
«Όταν ένας αθλητής δηλώνει ότι στηρί-
ζει το metoo, στηρίζει την κ. Μπεκατώ-
ρου, που μπράβο και πολύ σωστά είπε, 
εγώ το θεωρώ επιλεκτική στήριξη. Δεν 
είδα οκτώ μήνες τώρα μία στήριξη 
απέναντι στους συναθλητές τους και 
από τη σύζυγό του και από τον ίδιο. 
Μπορείτε να τους καλέσετε να τοποθε-
τηθούν. Να μην κρυβόμαστε πίσω από 
το δάχτυλό μας. Δεν μπορώ να ξέρω 
γιατί δεν βγαίνουν μπροστά να μιλή-
σουν».
Στη συνέχεια η Καστρίτση στράφηκε 
προς την Μιλλούση, λέγοντας χαρακτη-
ριστικά:
«Με τη σύζυγό του ήμουν συναθλή-
τρια. Ήμασταν μαζί στις χαρές, στις 
λύπες επί χρόνια. Στην πορεία βέβαια 
άφησε και τον προπονητή της και ανέ-
βηκε στη Θεσσαλονίκη να κάνει με 
τον δικό μου προπονητή. Ας μας πει 
για ποιους λόγους άφησε τον προπο-
νητή της. Δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να 
μιλήσω κιόλας… Το ζητούμενο είναι 
ότι έχει και θεσμική θέση στην ΕΟΕ ως 
πρόεδρος των αθλητών και της επιτρο-
πής ισότητας φύλων».
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επικαιρότητα

Ε
ρωτήματα προς τους πολίτες που 
που δεν εμβολιάζονται παρά τις σχε-
τικές εκκλήσεις και στη συνέχεια νο-
σούν και οδηγούνται σε ΜΕΘ απευ-

θύνει μέσω των social media ο πρώην υ-
πουργός Στέφανος Μάνος. 
Η πολιτεία λέει να εμβολιαστείς διότι κιν-
δυνεύει η ζωή σου. Ο πρωθυπουργός σε 
παρακαλεί. Εσύ όμως αδιαφορείς. Ξέρεις 
καλύτερα. Έλα όμως που νοσείς», αναφέρει 
αρχικά ο Στέφανος Μάνος. «Είσαι ένα από 
τα 6.000 ημερ. κρούσματα που πολλά κατα-
λήγουν σε ΜΕΘ. Πρέπει η νοσηλεία σου να 
είναι τζάμπα; να πληρωθεί από άλλους;», 
διερωτάται ο πρώην υπουργός.

Oι ανεμβολίαστοι έχουν 32 φορές 
περισσότερες πιθανότητες να πε-
θάνουν από επιπλοκές της Covid
Τριάντα δύο φορές περισσότερες πιθανότη-
τες να πεθάνουν από Covid 
έχουν οι ανεμβολίαστοι σε 
σχέση με τους πλήρως εμβο-
λιασμένους, σύμφωνα με 
μεγάλη μελέτη των βρετανι-
κών αρχών.
Όπως μεταδίδει το βρετα-
νικό δίκτυο «Sky News», τα 
στοιχεία της Εθνικής Στατι-
στικής Υπηρεσίας της Βρετανίας δείχνουν 
πόσο ευεπίφοροι στις επιπλοκές του κορω-
νοιού είναι οι ανεμβολίαστοι.
Η μελέτη βλέπει το φως της δημοσιότη-
τας την ώρα που νέα δεδομένα δείχνουν 
ότι ένας στους τέσσερις ηλικιωμένους που 
βρέθηκαν θετικοί στη νόσο Covid, δεν ακο-
λουθούν πλέον τους κανόνες για αυτοαπο-
μόνωση.
Οι επιστήμονες της βρετανικής Εθνικής Στα-
τιστικής Υπηρεσίας συγκέντρωσαν στοι-
χεία από τις 2 Ιανουαρίου έως τις 24 Σεπτεμ-
βρίου του 2021, από τα οποία προέκυψε 
ότι, το ποσοστό θνητότητας για τους ανεμ-
βολίαστους ήταν 849,7 ανά 100.000 πολίτες 
σε σύγκριση με 26,2 για τους πλήρως εμβο-
λιασμένους κατά της νόσου Covid.
Aπό την ίδια μελέτη προκύπτει επίσης ότι, 
οι θάνατοι που αφορούσαν την COVID-19 
ήταν σταθερά χαμηλότεροι για όσους είχαν 
πλήρως εμβολιαστεί σε σχέση με αυτούς 
που είχαν κάνει μία ή καμία δόση του εμβο-
λίου του κορωνοϊού.
Αντίστοιχη έρευνα των αμερικανικών 
Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημά-
των (CDC) που δημοσιεύτηκε αρχές Σεπτεμ-

βρίου του 2021, είχε δείξει ότι ο κίνδυνος 
για τους ανεμβολίαστους ήταν 11 φορές 
μεγαλύτερος σε σχέση με τους πλήρως 
εμβολιασμένους.
Η αμερικανική μελέτη εξέτασε τα κρού-
σματα, τις νοσηλείες και τους θανάτους από 
επιπλοκές του κορωνοϊού σε 13 πολιτείες.

Μητσοτάκης για πανδημία: Στό-
χος να πείσουμε τουλάχιστον 
τους μισούς ανεμβολίαστους
«Κανείς δεν έχει κάποια μαγική συνταγή», 
αλλά «είμαι πολύ ενοχλημένος, όταν ακούω 
από κάποιους ότι δήθεν έχουμε ρίξει 
‘’λευκή πετσέτα”», υπογράμμισε ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέ-
ντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό 
σταθμό Mega.
«Καμία άλλη χώρα δεν είχε πάει σε διευ-
ρυμένες υποχρεωτικότητες για τον λόγο ότι 

από ένα σημείο και πέρα, 
δυστυχώς, χτυπάμε πάνω 
σε ένα τείχος αντίδρασης 
από τους ανεμβολίαστους 
το οποίο είναι  πάρα - πάρα 
πολύ δύσκολο να το διαπε-
ράσουμε», διευκρίνισε ο κ. 
Μητσοτάκης απαντώντας 
στα ερωτήματα των δημο-

σιογράφων Ράνιας Τζίμα και Γιάννη Πρε-
τεντέρη. «Και όσο πιο σκληροί είμαστε 
και όσο περισσότερες υποχρεωτικότητες 
βάζουμε, τόσο μεγαλύτερες αντιδράσεις 
προκαλεί αυτό», συμπλήρωσε.
Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι, ως εκ τού-
του, πολιτική της κυβέρνησης «παραμένει 
να επιχειρήσουμε να πείσουμε τουλάχιστον 
τους μισούς».
Διότι, όπως είπε επικαλούμενος τις σχετικές 
μετρήσεις, φαίνεται ότι περίπου οι άλλοι 
μισοί από τους ανεμβολίαστους δεν πρόκει-
ται να πειστούν και να κάνουν το βήμα προς 
τον εμβολιασμό. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι 
τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αύξηση 
εκείνων που προσέρχονται στα εμβολια-
στικά κέντρα.
«Σήμερα που μιλάμε υπάρχουν 5.000, 
6.000, 7.000, 8.000 κάθε μέρα που κάνουν 
την πρώτη δόση. Εάν φτάναμε τους 20.000 
θα είχαμε ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα», 
συνέχισε. Και απευθυνόμενος ειδικά στους 
συμπολίτες μας άνω των 60 έκανε έκκληση 
«να κάνουν το βήμα ή εν πάση περιπτώσει, 
αν είναι  αποφασισμένοι να μην το  κάνουν, 
να προσέχουν πάρα-πάρα πολύ».

Μάνος προς ανεμβολίαστους: 
«Πρέπει η νοσηλεία σου να είναι 
τζάμπα;» 

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: 
«Σκασίλα μου» αν δεν με 
μνημονεύει η Ρωσική Εκκλησία 

Μιλώντας σε εκδήλωση της 
Αρχιεπισκοπής Αμερικής κατά 
την υποδοχή του στη Νέα Υόρκη, 
τελευταίο σταθμό της 12ημερης 
επίσημης επίσκεψής του στις ΗΠΑ

Μ
ακριά από κάθε εκκλησια-
στική διπλωματία, χρησιμο-
ποιώντας τη λέξη «σκασίλα 
μου» εμφανισθηκε στη Νέα 

Υόρκη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρ-
θολομαίος, αναφερόμενος στην αντιδρα-
ση της ρωσικής ορθόδοξη εκκλησίας να 
μη μνημονεύεται το όνομά του και να εξαι-
ρεθεί από τα εκκλησιαστικά της δίπτυχα, 
λόγω της αναγνώρισης της Εκκλησίας της 
Ουκρανίας ως αυτοκέφαλης εκκλησίας.
Μιλώντας σε εκδήλωση της Αρχιεπισκο-
πής Αμερικής κατά την υποδοχή του στη 
Νέα Υόρκη, τελευταίο σταθμό της 12ημε-
ρης επίσημης επίσκεψής του στις ΗΠΑ 
και ενώπιον επιφανών μελών της ομογέ-
νειας, ο κ. Βαρθολομαίος κάθε άλλο παρά 
μάσησε τα λόγια του. Μίλησε για αγνώ-
μονα συμπεριφορά της ρωσικής εκκλη-
σίας προς το οικουμενικό πατριαρχείο - τη 
μητέρα εκκλησία.

«Τους βοηθήσαμε και εκκίνησαν την πτέρ-
ναν κατά του ευεργέτου» με αφορμή την 
αναγνώριση της Ουκρανικης εκκλησίας 
ως αυτοκέφαλης.
Αυτό αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο 
του Πατριαρχείου και έχει δοθεί αυτοκε-
φαλία σε πολλές εκκλησίες, γιατί όχι και 
στην Ουκρανία. Γιατί τα 40- 50 εκατομμύ-
ρια των ουκρανών πιστών να μην καταυ-
ναστεύονται από τη Μόσχα; Εκοψαν την 
επικοινωνία, με έβγαλαν από τα δίπτυχα 
και δεν με μνημονεύουν. Σκασίλα μου 
που δεν με μνημονεύουν», είπε και συνέ-
χισε: «Εμείς μνημονεύουμε τον Κύριλλο 
και είπα στον Επιφάνιο (επικεφαλής της 
Ουκρανικής εκκλησίας) να κάνει το ίδιο».
Αυτό αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο 
του Πατριαρχείου και έχει δοθεί αυτοκε-
φαλία σε πολλές εκκλησίες, γιατί όχι και 
στην Ουκρανία. Γιατί τα 40- 50 εκατομμύ-
ρια των ουκρανών πιστών να μην καταυ-
ναστεύονται από τη Μόσχα; Εκοψαν την 
επικοινωνία, με έβγαλαν από τα δίπτυχα 
και δεν με μνημονεύουν. Σκασίλα μου 
που δεν με μνημονεύουν», είπε και συνέ-
χισε: «Εμείς μνημονεύουμε τον Κύριλλο 
και είπα στον Επιφάνιο (επικεφαλής της 
Ουκρανικής εκκλησίας) να κάνει το ίδιο».
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Το Οντάριο επεκτείνει την 
καταλληλότητα δόσης 3ου εμβολίου 
σε όλους τους 70 ετών και άνω

Τ
ο Οντάριο θα αρχίσει να χορη-
γεί τρίτες δόσεις εμβολίου για τον 
COVID-19 σε επιπλέον 2,8 εκατομ-
μύρια ανθρώπους αυτόν τον μήνα, 

συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων 
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 
και όλων άνω των 70 ετών, με σκοπό να 
προσφέρει στο ευρύ κοινό εμβόλια ενί-
σχυσης κάποια στιγμή μέσα στο 2022.
Από το πρωί της 6ης Νοεμβρίου, άτομα 
ηλικίας 70 ετών και άνω, εργαζόμενοι 
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 
πρώτης γραμμής, άτομα που έλαβαν δύο 
δόσεις του εμβολίου Astra Zeneca COVID-
19 ή άλλα εμβόλια ιικού φορέα/αδενοϊού 
και όλοι οι αυτόχθονες κάτοικοι του Οντά-
ριο θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού για 
τις  τρίτες δόσεις τους.
Οι τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές του 
Οντάριο επιτρέπουν σε όλους τους κατοί-

κους μακροχρόνιας περίθαλψης, κατοι-
κιών φροντίδας ηλικιωμένων First Nations 
και οίκους ευγηρίας να λάβουν μια τρίτη 
δόση.
Επιτρέπουν επίσης τρίτες δόσεις  για 
μεγάλο αριθμό ανοσοκατεσταλμένων ατό-
μων και άλλων που λαμβάνουν φάρμακα 
καταστολής του ανοσοποιητικού συστή-
ματος.
Από αυτές τις επιλέξιμες ομάδες, 161.000 
άτομα ή το 65 τοις εκατό είχαν λάβει μια 
τρίτη δόση μέχρι την Τετάρτη. Η διευρυ-
μένη επιλεξιμότητα αυτό το Σάββατο θα 
περιλαμβάνει πλέον περίπου 1,7 εκατομ-
μύρια άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών, σχε-
δόν 750.000 άτομα που εργάζονται στην 
υγειονομική περίθαλψη, τη μακροχρόνια 
περίθαλψη και άλλες συναθροίσεις και 
σχεδόν 200.000 αυτόχθονες κατοίκους 
του Οντάριο.

Το Οντάριο επιδιώκει να διπλασιάσει 
τους ειδικευμένους μετανάστες λόγω 
της έλλειψης εργατικού δυναμικού

Τ
ο Οντάριο καλεί την ομοσπονδια-
κή κυβέρνηση να διπλασιάσει τον 
αριθμό των μεταναστών που επι-
τρέπονται στην επαρχία στο πλαί-

σιο ενός προγράμματος που στοχεύει στην 
ενίσχυση του ειδικευμένου εργατικού δυ-
ναμικού.
Ο υπουργός Εργασίας Monte McNaughton 
λέει ότι η επαρχία αντιμετωπίζει σημα-
ντική έλλειψη εργατικού δυναμικού που 
έχει ενταθεί από τις επιπτώσεις της πανδη-
μίας COVID-19.

Λέει ότι ο διπλασιασμός του αριθμού των 
μεταναστών που επιτρέπονται στο πλαί-
σιο του Προγράμματος Υποψηφίων Μετα-
ναστών του Οντάριο από 9.000 σε 18.000 
ετησίως θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση 
αυτής της έλλειψης.
Ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας 
στο Οντάριο αυξήθηκε από 234.000 τον 
Οκτώβριο του περασμένου έτους σε σχε-
δόν 316.000 κενές θέσεις εργασίας τον 
περασμένο μήνα, σύμφωνα με τη Στατι-
στική Υπηρεσία του Καναδά.

Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε υπέρ 
ενός κωμικού που σατίρισε έφηβο 
τραγουδιστή με ειδικές ανάγκες

Τ
ο Ανώτατο Δικαστήριο του 
Καναδά έκρινε σήμερα ότι 
ένας κωμικός είχε το δικαί-
ωμα να σατιρίσει έναν 

έφηβο τραγουδιστή με ειδικές ανά-
γκες, λέγοντας ότι, αν και επαίσχυ-
ντες, οι παρατηρήσεις του δεν θα 
ωθήσουν τους ανθρώπους σε δια-
κρίσεις, όπως ισχυρίστηκε ο τρα-
γουδιστής.
Η απόφαση του Δικασ τηρίου με 
ψήφους 5 υπέρ και 4 κατά, έβαλε 
τ έ λ ο ς  σ ε  έ ν α 
11ε τ έ ς  σ ί ρ ι α λ 
στην επαρχία του 
Κεμπέκ. Η πλειο-
ψηφία των δικα-
σ τών τόν ισε ότ ι 
η προσφυγή του 
τ ρ α γ ο υ δ ι σ τ ή 
δ ε ν  π λ η ρ ο ύ σ ε 
τ ο  υ ψ η λ ό  ε π ί -
π εδ ο  π ου  ο ρί -
ζ ε ι ο νόμος του 
Κεμπέκ γ ια την 
απόδειξη ύπαρ-
ξης διακρίσεων.
Ο κωμικός Μάικ 
Ο υ ό ρ ν τ  ε ί χ ε 
σ α τ ι ρ ί σ ε ι  τ ο ν 
έφηβο Τζέρεμι Γκάμπριελ, ο οποίος 
γεννήθηκε με μια εκ γενετής διατα-
ραχή με παραμορφώσεις στο κρανίο 
και το πρόσωπο και κώφωση.
Μετά από εγχείρηση για την τοπο-
θέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος, ο 
Γκάμπριελ άρχισε να τραγουδά και 
έδωσε παραστάσεις μαζί με τη Σελίν 
Ντ ιόν και γ ια τον πάπα Βενέδικτο 
XVI.
Σε μια σε ιρά τηλεοπτ ικών σόου 
με ταξύ 2010 και 2013, ο Ουόρν τ 
ε ίπε  ό τ ι  ο ι  ά ν θρωποι  έδε ιχ ναν 
καλοσύνη στον έφηβο μόνο επειδή 
πίστευαν ότι σύντομα θα πέθαινε. Ο 
Ουόρντ αστειεύτηκε ότι όταν συνει-
δητοποίησε ότι αυτό δεν επρόκειτο 
να συμβεί, είχε προσπαθήσει να πνί-

ξει τον Γκάμπριελ.
Η απόφαση ανέφερε ότ ι  λογ ικοί 
άνθρωποι δε ν θεωρούν τα σ χό -
λια ως μια υποκίνηση σε άλλους να 
διασύρουν τον Γκάμπριελ με βάση 
λόγους διακριτ ικής με ταχε ίρισης 
που είναι παράνομοι σύμφωνα με 
την νομοθεσία του Κεμπέκ.
Η απόφαση του Δικαστηρίου σημει-
ώνει ότ ι ο Γκάμπριελ και οι γονείς 
του είχαν υποβάλει καταγγελία στο 
δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμά-

των του Κεμπέκ 
ι σ χ υ ρ ι ζ ό μ ε ν ο ι 
ό τ ι  « τα  σ χόλ ια 
τ ου  κ .  Ου ό ρν τ 
ή τ α ν  μ ια  π ρ ο -
κ α τ ε ι λ η μ μ έ ν η 
παρέμβαση σ το 
δ ικα ίω μ ά  τ ο υ ς 
σ τ η ν  α ξ ι ο π ρ έ -
πεια, την τιμή και 
τη φήμη τους».
Στην ε τυμηγορία 
τους, οι δικαστές 
α ν έφ ε ρα ν :  «Αν 
και ο κ. Ουόρν τ 
είπε κάποια απε-
χθή και επαίσχυ-
ντα πράγματα για 

την αναπηρία του κ. Γκάμπριελ, τα 
σχόλιά του δεν υποκίνησαν το κοινό 
να αν τ ιμετωπίσει τον κ. Γκάμπριελ 
ως υπάνθρωπο».
Το 2016, το δικαστήριο ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων του Κεμπέκ διέταξε τον 
Ουόρντ να πληρώσει 35.000 κανα-
δικά δολάρια σε αποζημίωση στον 
Γκάμπριελ. Η απόφαση επικυρώθηκε 
από το εφετείο του Κεμπέκ, το οποίο 
είπε ότι τα χλευαστικά σχόλια έθε-
σαν σε κίνδυνο τα δικαιώματα του 
Γκάμπριελ.
Οι δικηγόροι των Ουόρντ και Γκά-
μπριελ δεν απάν τησαν αμέσως σε 
αιτήματα γ ια να σ χολιάσουν την 
απόφαση του Ανώτατου Δικασ τη-
ρίου.

καναδάς



13ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ5 Νοεμβρίου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ14 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

5 Νοεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com



15ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ5 Νοεμβρίου 2021

www.hellasnews-radio.com

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ  ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
DELIVERY  ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ & ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

5 Νοεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com



175 Νοεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com
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Η 
κυβέρνηση του Καναδά δεσμεύ-
θηκε χθες Σάββατο, κατά τη διάρ-
κεια συνόδου κορυφής των είκο-
σι πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά 

κρατών του κόσμου, να προσφέρει εκατομ-
μύρια δόσεις εμβολίων επιπλέον σε φτωχές 
χώρες για να βοηθήσει να καταπολεμηθεί 
η πανδημία του νέου κορωνοϊού σε παγκό-
σμια κλίμακα.
«ΟΚαναδάς θα διαθέσει συνολικά (...) του-
λάχιστον 200 εκατομμύρια δόσεις στον 
μηχανισμό COVAX ως το τέλος του 2022», 
σημείωσε ο καναδός πρωθυπουργός Τζά-
στιν Τριντό σε ανακοίνωση Τύπου που δημο-
σιοποίησε. Εξ αυτών, 10 εκατ. δόσεις του 
σκευάσματος της αμερικανικής Moderna θα 
προσφερθούν «γρήγορα» σε αναπτυσσόμενες χώρες, «άμεση» δέσμευση της καναδικής 
κυβέρνησης.
Ο μηχανισμός COVAX, τον οποίο συντονίζουν κυρίως η Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβό-
λια και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, στη θεωρία θα επιτρέψει σε 92 κράτη και περι-
οχές που έχουν ανάγκη να λάβουν δωρεάν εμβόλια με χρηματοδότηση από τις πιο ευημε-
ρούσες χώρες. Ακόμη, ο Καναδάς δεσμεύεται να διαθέσει «15 εκατομμύρια δολάρια για να 
βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγής εμβολίων στη Νότια Αφρική», τόνισε κατά τη διάρ-
κεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Ρώμη η αντιπρόεδρος της καναδικής κυβέρ-
νησης και υπουργός Οικονομικών, η Κρίστια Φρίλαντ.
Το ποσό αυτό αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία «κέντρου μεταφοράς τεχνολογιών» 
ώστε να μπορέσουν να παραχθούν στην περιοχή εμβόλια με αγγελιοφόρο RNA κατά της 
COVID-19, διευκρίνισε η κυρία Φρίλαντ.
«Δεν ελέγχουμε την παραγωγή, όμως ως το 2022, είμαστε σίγουροι ότι θα είναι εφικτό να 
συμβάλλουμε στο επίπεδο αυτό», διαβεβαίωσε η υπουργός, χαρακτηρίζοντας τη δέσμευση 
του Καναδά «ειλικρινή» και «πολύ σημαντική».
Τον Αύγουστο, η αμερικανική φαρμακευτική βιομηχανία Moderna ανακοίνωσε ότι θέλει να 
κατασκευάσει στον Καναδά εργοστάσιο για την παραγωγή εμβολίων, το πρώτο εκτός των 
ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της καναδικής κυβέρνησης, λιγότερες από τρία εκατομμύρια 
δόσεις από το σύνολο των 40 εκατ. που έχει υποσχεθεί η χώρα να διαθέσει στον μηχανισμό 
COVAX είχαν παραληφθεί μέχρι χθες Σάββατο, ωστόσο επιπλέον παραδόσεις προβλέπεται 
να γίνουν «τις επόμενες ημέρες».

 Ο Καναδάς δεσμεύεται να δωρίσει 
σε αναπτυσσόμενες χώρες 200 
εκατ. δόσεις εντός 2022

Η κυβέρνηση τoυ Ford επαναφέρει 
την αύξηση του κατώτατου μισθού 
στα 15 δολάρια

Ο πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ 
ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η 
κυβέρνησή του σχεδιάζει να 
επαναφέρει την αύξηση του 
κατώτατου μισθού που ακύρωσε 
πριν από τρία χρόνια.

Σ
ε συνέντευξη Τύπου στο Milton το 
πρωί της Τρίτης, η Ford είπε ότι η 
επαρχία σχεδιάζει να αυξήσει τον 
κατώτατο μισθό στο Οντάριο από 

14,35 δολάρια σε 15 δολάρια μέχρι το ε-
πόμενο έτος.
«Αυτή η αλλαγή θα σήμαινε ότι ένας εργα-
ζόμενος με τον κατώτατο μισθό πλήρους 
απασχόλησης θα μπορούσε να δει αύξηση 
1.350 $ ετησίως. Αυτή η αλλαγή θα έβλεπε 
επίσης τους διακομιστές ποτών και τον 
τομέα της φιλοξενίας να αντιμετωπίζονται 
πιο δίκαια αυξάνοντας τον κατώτατο μισθό 
τους από 12,55 $ σε 
15 $ την ώρα», είπε 
ο Ford στους ρεπόρ-
τερς.
«Ω ς  αποτ έ λ εσ μα 
αυτών των αλλαγών, 
περισσότεροι από 
760.000 εργαζόμε-
νοι στο Οντάριο θα 
λάβουν αύξηση. Δεν 
μπορώ να σκεφτώ 
καλύτερο τρόπο για 
την κυβέρνησή μας 
να εργάζεται για τους 
εργαζόμενους.»
Έ ν α ς  κα τ ώ τ α τ ο ς 
μισθός 15 δολαρίων επρόκειτο να τεθεί σε 
ισχύ έως το 2019 σε ένα σχέδιο που ανα-
πτύχθηκε από την προηγούμενη κυβέρ-
νηση των Φιλελευθέρων, αλλά ο Φορντ το 
ανέστειλε όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του 
και αντ’ αυτού συνέδεσε αυξήσεις μισθών 
πέραν των 14 δολαρίων με τον ετήσιο πλη-
θωρισμό.
Πέρασε επίσης μια πίστωση φόρου χαμη-
λού εισοδήματος που είπε ότι θα μπο-
ρούσε ουσιαστικά να απαλλάξει τους 
κατώτατους μισθούς πλήρους απασχόλη-
σης από την πληρωμή επαρχιακού φόρου 
εισοδήματος.
Αλλά μια ανεξάρτητη ανάλυση έδειξε ότι η 
έκπτωση φόρου άφησε όλους τους κατώ-

τατους μισθούς σε χειρότερη θέση από ό,τι 
θα ήταν με έναν κατώτατο μισθό 15 $.
Όταν ρωτήθηκε γιατί η επαρχία σταμά-
τησε την προγραμματισμένη αύξηση των 
μισθών όταν ανέλαβε η κυβέρνησή του, 
ο Ford υποστήριξε την εισαγωγή από την 
κυβέρνησή του της φορολογικής πίστω-
σης χαμηλού εισοδήματος για οικογένειες 
και άτομα (LIFT).
«Όταν αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, 
δώσαμε πίστωση φόρου LIFT. Οποιοσδή-
ποτε κάτω των 28.000 $ πληρώνει μηδε-
νικό φόρο. Έχουμε έναν από τους χαμη-
λότερους φόρους εισοδήματος φυσικών 
προσώπων σε ολόκληρη τη χώρα που δεν 
έχουν άλλες επαρχίες», είπε.
«Ξαναφέραμε την οικονομία, θέλω να 
υπενθυμίσω στους ανθρώπους ότι αυτή η 
επαρχία ήταν σε οικονομική καταστροφή».
Το ανεξάρτητο Γραφείο Οικονομικής Λογο-

δοσίας διαπίστωσε επί-
σης το 2019 ότι η πίστωση 
φόρου LIFT δεν ωφέλησε 
το 68 τοις εκατό των ατό-
μων που κερδίζουν κατώ-
τατο μισθό.
Ο ετήσιος ρυθμός πλη-
θωρισμού του Καναδά 
έχει φτάσει σε υψηλά 
γενεών μεταξύ 4 και 5 τοις 
εκατό τους τελευταίους 
μήνες, καθιστώντας τους 
μισθούς και την αγορα-
στική δύναμη κύρια ανη-
συχία για πολλούς Κανα-
δούς.

Η Ντίνα Λαντ, Εκτελεστική Διευθύντρια 
του Εργατικού Κέντρου Δράσης, είπε στο 
CP24 την Τρίτη ότι ο Φορντ της είναι ξεκά-
θαρο ότι έχει κάνει λάθη στον τρόπο με τον 
οποίο η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει τους 
εργαζόμενους.
«Αυτό θα έπρεπε να είχε τεθεί σε ισχύ πριν 
από τρία χρόνια το 2019, αφαίρεσε επίσης 
τις αμειβόμενες ημέρες ασθενείας και πολ-
λές άλλες προστασίες που θα έκαναν τους 
εργαζόμενους πιο ασφαλείς σε μια παν-
δημία». 
«Αυτό είναι ένα πλήρες εκλογικό κόλπο, 
είμαστε οκτώ μήνες μακριά. Νομίζω ότι ο 
πρωθυπουργός ξέρει ότι έκανε λάθος και 
πρέπει να επανορθώσει».

Το έλλειμμα του Οντάριο αυξάνεται 
κατά 5 δισεκατομμύρια δολάρια

Η 
κυβέρνηση του Ford αυξάνει τις 
δαπάνες ενόψει των γενικών εκλο-
γών του Ιουνίου 2022, με το έλλειμμα 
να προβλέπεται να αυξηθεί κατά 5 

δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, με δαπάνες 
για υγειονομική περίθαλψη, δύο νέους αυτο-
κινητόδρομους στο GTA και πίστωση φόρου 
για τους ανθρώπους που κάνουν διακοπές στο 
Οντάριο.
Αλλά αν ελπίζατε σε οποιαδήποτε μείωση 
του υψηλού κόστους της βενζίνης στην επαρ-
χία, κάτι που ο Πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ 
πρότεινε να κάνει όταν του ζητήθηκε νωρίτερα 
αυτή την εβδομάδα, θα πρέπει να συνεχίσετε να 
περιμένετε.
Η φθινοπωρινή οικονομική δήλωση που κατατέθηκε την Τετάρτη περιλαμβάνει 
έλλειμμα 2021-2022 21,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένο κατά 5,1 δισεκατομ-
μύρια δολάρια από το τέλος του οικονομικού έτους 2020-2021.
Το έλλειμμα 2021-2022 είναι περισσότερο από 11 δισεκατομμύρια δολάρια κάτω από 
αυτό που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του 2021.
Η δήλωση της Τετάρτης προβλέπει επίσης ελλείμματα 19,6 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων το 2022-23 και 12,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023-2024.
Συνολικά, οι δαπάνες αυξάνονται κατά περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια περισσό-
τερο από ό,τι ήταν στον προϋπολογισμό του 2021-22, εν μέρει λόγω των δαπανών 
για μια σειρά νέων μέτρων στην υγειονομική περίθαλψη, τη φροντίδα στο σπίτι, τους 
οίκους ευγηρίας και τις αρχικές εργασίες για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου 
413 και την παράκαμψη του Μπράντφορντ.

καναδάς
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Σ
υνεχίζεται ο «πόλεμος» με φόντο το ΓεΣΥ, με 
τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο, να 
κάνει λόγο για συμφέροντα που θέλουν κά-
ποιοι να εξυπηρετήσουν. 

Όπως είπε ο κ.Σιζόπουλος, για να φτάσουμε στο επι-
καιροποιημένο νομοσχέδιο για το ΓεΣΥ το 2017, ασκή-
θηκαν πιέσεις μέσω επιστολών του ιδίου προς τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
 Σημείωσε πως με τον τρόπο που επιχειρήθηκε να 
εφαρμοστεί το ΓεΣΥ, παραβιάζονται και οι τέσσερις 
αρχές του, που είναι η ελεύθερη επιλογή γιατρού και 
νοσηλευτηρίου από τον ασθενή, το μονοασφαλιστικό 
σύστημα, ο ενισχυμένος δημόσιος τομέας και ο σφαι-
ρικός προϋπολογισμός προς αποφυγή καταχρήσεων. 
 Πρόσθεσε πως σήμερα δεν υπάρχει ελεύθερη επιλογή 
ιατρού και νοσηλευτηρίου, ενώ ένας ασθενής αναμένει 
μέχρι και πέντε μήνες για να εξυπηρετηθεί. 
 Στόχος, είπε, είναι η βελτίωση του ΓεΣΥ στα πλαίσια 
της φιλοσοφίας του. 
 Το σύστημα, τόνισε, έχει μπλοκαριστεί από τους προ-
σωπικούς ιατρούς, σημειώνοντας πως λειτουργεί το 
πολυασφαλιστικό σύστημα από την πίσω πόρτα, είπε.
 Η ΕΔΕΚ και εγώ ο ίδιος είχαμε υποδείξει από την αρχή 
τα προβλήματα, με έλεγαν «Ιούδα», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά. 

Σημείωσε πως στόχος κάποιων είναι η αποδυνάμωση 
των δημόσιων νοσηλευτηρίων, για να πωληθούν και 
να ενοικιαστούν σε ιδιωτικά συμφέροντα.  
«Γι΄ αυτό όταν ο Γιώργος Παμπορίδης διόρισε το 
πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ, έφερε τρεις 
Άγγλους. Για να κάνει τη γέφυρα με βρετανικά κεφά-
λαια, σε αυτή την περίπτωση να μπορούν να ενοικια-
στούν σε βρετανικά κεφάλαια», είπε. 
 Ο κ. Σιζόπουλος σημείωσε πως έχει μετατραπεί η 
ιατρική από λειτούργημα σε τηλεφωνικό κέντρο, ανα-
φέροντα πως κάποιοι επιχειρούν να διασφαλίσουν 
προσωπικά συμφέροντα.  
Όσον αφορά τον πρόεδρο της ΟΣΑΚ Μάριο Κουλούμα, 
ο κ. Σιζόπουλος είπε χαρακτηριστικά «δεν νομίζω να 
έχει το επιστημονικό και ιατρικό επίπεδο που έχουμε 
εμείς για να μπορέσει να κρίνει όλα αυτά τα ζητήματα».  
Στη δική του τοποθέτηση ο κ. Κουλούμας σημείωσε 
πως ο κ. Σιζόπουλος με τις προτάσεις του, προσπαθεί 
να εκτροχιάσει το ΓεΣΥ από τη φιλοσοφία του. 
Υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα και είναι φυσικό 
να υπάρχουν, πρόσθεσε.  
Σημείωσε πως τελικός στόχος κάποιων είναι η μετα-
τροπή του συστήματος σε πολυασφαλιστικό, προσθέ-
τοντας πως ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ διαχρονικά πολεμάει 
το ΓεΣΥ. 

Σιζόπουλος κατά Παμπορίδη για 
ΓεΣΥ:Τα ξένα κεφάλαια,ο «Ιούδας»   
& τα συμφέροντα

ΕΚΥΣΥ: Μέτρα για έλεγχο τιμών και 
αντισταθμιστικές παροχές στους συνταξιούχους

Η 
ΕΚΥΣΥ ζητά από την Κυβέρνηση να λάβει 
μέτρα για έλεγχο των τιμών και παραχώ-
ρηση αντισταθμιστικών παροχών στους 
συνταξιούχους για την αντιμετώπιση των 

σοβαρών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί.
Σε ανακοίνωση της, η ΕΚΥΣΥ αναφέρει ότι οι εξαι-
ρετικά μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων 
και του ηλεκτρισμού (40% περίπου) το τελευταίο 
διάστημα έχουν προκαλέσει δυσβάσταχτο οικο-
νομικό κόστος σε χιλιάδες νοικοκυριά τόσο των 
συνταξιούχων όσο και των υπόλοιπων πολιτών.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι και άλλα βασικά είδη 
πρώτης ανάγκης όπως είναι το ψωμί, το γάλα κ.τ.λ. 
είναι πολύ πιο ακριβά από τον μέσο όρο της Ε.Ε., η  
ΕΚΥΣΥ με αποφάσεις  των τελευταίων συνεδρίων 
της ζητά από την Κυβέρνηση να λάβει μέτρα για 
έλεγχο των τιμών και την παραχώρηση αντισταθ-
μιστικών παροχών προς τους συνταξιούχους για 
την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που 
έχουν δημιουργηθεί.
Οι συνταξιούχοι, σημειώνεται, δεν αντέχουν να 

πληρώσουν και πάλι το λογαριασμό της νέας κρί-
σης που προκύπτει και να αντιμετωπίσουν τις 
αυξήσεις σε πάρα πολλά είδη πρώτης ανάγκης, τα 
οποία είναι αναγκαία για την καθημερινότητα τους.
Η ΕΚΥΣΥ αναφέρεται στην αύξηση της τιμής της 
βενζίνης καθώς και στο γκάζι σημειώνοντας ότι 
αποτέλεσμα αυτών είναι τα νοικοκυριά ιδιαίτερα 
των χαμηλοσυνταξιούχων και άλλων ευάλωτων 
ομάδων του πληθυσμού να κινδυνεύουν να μην 
έχουν θέρμανση το χειμώνα.
Προστίθεται ότι «παρατηρείται το φαινόμενο οι 
πολίτες και  οι συνταξιούχοι να πληρώνουν τις 
αυξημένες τιμές από τα χαμηλά τους εισοδήματα 
και η Κυβέρνηση να εισπράττει από φόρους πολύ 
περισσότερα και να αυξάνει τα εισοδήματα της».
Η ΕΚΥΣΥ αναφέρει ότι θα συμμετάσχει στην κινη-
τοποίηση κατά της ακρίβειας και της αισχροκέρ-
δειας που διοργανώνει η ΠΕΟ σε όλες τις πόλεις το 
Σάββατο 13 Νοεμβρίου και καλεί τους συνταξιού-
χους να παρευρεθούν και να στείλουν το μήνυμα 
τους.

Ε
νώπιον της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής τέθηκε την Πέμπτη για 
συζήτηση η ειδική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, 
Οδυσσέα Μιχαηλίδη, σε σχέση με την αγορά κτηρίου από την κυ-
βέρνηση, για στέγαση υπηρεσιών του κράτους.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή η Κυβέρ-
νηση αποφάσισε να αγοράσει κτήριο αξίας €20 εκ. στην τιμή των 
€22.650.000 εκ., όπου θα στεγαστούν τα Εξωτερικά Ιατρεία Λευκωσίας, 
το Τμήμα Οδοντιατρικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και 
Επίσημου Παραλήπτη και η Διοίκηση του Υφυπουργείου Έρευνας, Και-
νοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
Πρόκειται για το κτήριο Nicosia City Center (NCC), το οποίο προτάθηκε 
προς πώληση στο κράτος από την εταιρεία PCMK Holdings Ltd, στο πλαί-
σιο της Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος προς τον ιδιωτικό τομέα 
που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στις 13.9.2019, σύμ-
φωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 87.871 και 
ημερομηνία 25.7.2019, για πώληση κατάλληλων ακινήτων προς το κρά-
τος για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών υπουργείων/Υπηρεσιών.
Εξάλλου, η εταιρεία που κατασκευάζει το κτήριο σύναψε συμφωνία 
μίσθωσης της γης με το Ίδρυμα «Επαγγελματική Σχολή Ευγενίας Θεοδό-
του» στο οποίο και ανήκει η γη, ενώ σημειώνεται ότι το Ίδρυμα εκπρο-
σωπείται από τον πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύμα-
τος, δηλαδή τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, για συνολική διάρκεια 99 έτη 
(1.7.2019 - 31.6.2118).
Σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας η απόφαση για αγορά 
του κτηρίου λήφθηκε κατά παράβαση του περί της Δημοσιονομικής 
Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου και χωρίς να υπάρ-
χουν διαθέσιμες πιστώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό και σχετική 
πρόνοια για αγορά ενός τέτοιου κτηρίου.
Σημειώνεται, ότι το συγκεκριμένο κτήριο βρίσκεται απέναντι από το 
πρώην ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία προοριζόταν να στεγάσει κατα-
στήματα και γραφεία αλλά για κάποιο λόγο η προσπάθεια ναυάγησε και 
τελικά πωλείται στο κράτος.
Το κτίριο Nicosia City Center τελεί υπό ανέγερση, βρίσκεται στη συμβολή 
των οδών Καλλιπόλεως και Εθνικής Φρουράς.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος 
Κουλλά, είπε πως «η τεχνοκρατική ομάδα αξιολόγησης αυτού του κτι-
ρίου, που αποτελείται από τρεις Γενικούς Διευθυντές, καθώς και τον 
Διευθυντή του Κτηματολογίου, λένε ότι είναι μια συμφέρουσα για το 
κράτος αγορά».
Αυτό προκύπτει, συμπλήρωσε, «μέσα από εξειδικευμένες οικονομικές 
αναλύσεις και δεν φαίνεται ή δεν μπορεί να φανεί απλά διαβάζοντας δύο 
ή τρεις αριθμούς. Ειδικότερα, σε σύγκριση με το να κτίσουμε αντίστοιχο 
κτίριο εκτιμάται ότι το κράτος θα έχει ένα οικονομικό όφελος της τάξης 
των 7 εκατομμυρίων».
Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, έκανε λόγο για την 
«Κύπρο τη χώρα των θαυμάτων επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη», 
σημειώνοντας ότι «για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια ύπαρξης της 
Δημοκρατίας αποφασίζεται η αγορά κτηρίου, που έχει ανεγερθεί σε γη 
την οποία εκμίσθωσε ο ιδιοκτήτης της».
Όπως είπε «η γη ανήκει  σε ίδρυμα του οποίου προεδρεύει ο Αρχιεπί-
σκοπος», για να συμπληρώσει πως «το κτήριο κοστολογήθηκε πάνω από 
την αγοραία αξία του σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή».
«Όχι μόνο θα καταβληθούν €22,5 εκ. για την αγορά του κτηρίου, αλλά 
επιπρόσθετα θα καταβάλλει η Δημοκρατία και €140 χιλιάδες το χρόνο 
ενοίκιο στο ίδρυμα για την ενοικίαση της γης. Και όλα αυτά τη στιγμή που 
υπάρχει διαθέσιμη κρατική γη για ανέγερση κυβερνητικών γραφείων», 
είπε.

Στην επ. Ελέγχου η έκθεση του 
ΓΕ για αγορά κτηρίου από την 
Κυβέρνηση
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 Η Ολομέλεια της Βουλής 
ψήφισε ομόφωνα τους 
νόμους για επέκταση της 
άδειας μητρότητας από το 
δεύτερό παιδί, οι οποίοι 
θα ισχύουν από την στιγμή 
της δημοσίευσής τους 
και για τις μητέρες που 
βρίσκονται ήδη σε άδεια 
μητρότητας. Υπέρ ψήφισαν 
46 Βουλευτές.

Σ
υγκεκριμένα, με τους 
νόμους που ψηφίστη-
καν η άδεια μητρότητας 
αυξάνεται από 18 σε 22 

εβδομάδες για το δεύτερο παι-
δί και σε 26 εβδομάδες από το 
τρίτο παιδί και για όλα τα παι-
διά που θα ακολουθήσουν. Η 
αύξηση της άδειας μητρότητας 
αφορά όλες τις περιπτώσεις α-
πόκτησης παιδιού με τοκετό, 
υιοθεσία ή μέσω παρένθετης 
μητέρας.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Εργασίας, Βουλευτής του ΑΚΕΛ 
Ανδρέας Καυκαλιάς, είπε ότι 
το νομοσχέδιο είναι ένα βήμα 
προς την σωστή κατεύθυνση, 
ωστόσο όπως σημειώθηκε από 
όλα τα κόμματα και τις ενδια-
φερόμενες οργανώσεις έχει μια 
αδυναμία αφού δεν περιλαμ-
βάνει το πρώτο παιδί. Κάλεσε 
την εκτελεσ τ ική εξουσία να 
επανέ λθε ι  σ το θέμα αυτό. 
Παράλληλα, είπε ότι το μέτρο 
αυτό δεν είναι ικανό γ ια να 
ανατρέψει τα δεδομένα όσον 
αφορά την συμφιλίωση οικο-
γενειακής και επαγγελματικής 
ζωής και ότι η Κύπρος σε αυτό 
τον τομέα είναι δεύτερη από το 
τέλος, σύμφωνα με έρευνα της 
UNICEF.  Πρόσθεσε ότι πρέπει 
ακόμα να γίνουν πολλά όσον 
αφορά την θέσπιση γονικής 
άδειας, επιδόματα τέκνου και 

μονογον ιού, επιδότηση του 
κόστους φροντίδας και επέ-
κταση και ενίσχυση των κρατι-
κών δομών.
Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονού-
φριος Κουλλά είπε ότι το νομο-
σχέδιο είναι προς τη σωστή 
κατεύθυνση, αλλά δεν είναι το 
μόνο που έχει γίνει και έχουν 
γίνει αρκετά τα τελευταία χρό-
νια. Πρόσθεσε ότι κανένας δεν 
είπε ότι αυτό το νομοσχέδιο θα 
λύσει όλα μας τα προβλήματα. 
Ο κυριότερος στόχος του νομο-
σχεδίου, είπε, είναι να διευκο-
λυνθεί η εργαζόμενη μητέρα, 
ενώ όπως είπε για το δημογρα-
φικό είναι και πολλά άλλα που 
πρέπει να γ ίνουν εκτός από 
αυτό.
Σημείωσε παράλ-
ληλα ότ ι γ ια την 
λήψη του μέτρου 
α υ τ ο ύ  έ γ ι ν α ν 
α ν α λ ο γ ι σ τ ι κ έ ς 
μελέτες και είναι 
σημαντικό ότι το 
μέτρο λαμβάνεται 
χωρίς να αυξηθεί 
το κόστος σε εργαζόμενους και 
επιχειρήσεις.
Σε τοποθέτησή του στην Ολο-
μέλεια, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ 
Ζαχαρίας Κουλίας τόνισε ότι 
σ τηρίζουν την συγκεκριμένη 
επέκταση, ωστόσο η υπογεν-
νητικότητα ως θέμα εθνικής 
ασφάλειας δεν αντιμετωπίζε-
ται με τις άδειες. Πρόσθεσε ότι 
δεν μπορεί το κράτος να αφαι-
ρεί όλα τα ωφελήματα από τις 
πολύτεκνες οικογένειες και με 
«ένα τέχνασμα», όπως ανέ-
φερε, να παρατείνει την άδεια 
μητρότητας. Ζήτησε να επανέλ-
θουν τα επιδόματα που αφαι-
ρέθηκαν και να επιδοτείται η 
γέννηση κάθε παιδιού με ένα 
σεβαστό ποσό. Κάλεσε το κρά-
τος να εγκύψει με σοβαρότητα 

στο εθνικό αυτό πρόβλημα.
Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανί-
κος Λεωνίδου ανέφερε ότι με 
την τροποποίηση αυτή ενισχύ-
εται η μητρότητα και η δημο-
γραφία του τόπου ωστόσο τα 
μέτρα που πρέπει να γ ίνουν 
πρέπει να είναι συνολικά και 
στοχευμένα, για να βοηθηθούν 
τα νεαρά ζευγάρια. Είπε επίσης 
ότι θα πρέπει να δουν ειδικό-
τερα θέματα που αφορούν τα 
ζευγάρια της υπαίθρου.
Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύ-
σανθος Σαββίδης είπε ότι αν 
πραγματικά θέλουμε να βοη-
θήσουμε τον δείκτη γεννητικό-
τητας, αυτό δεν γίνεται με την 
συγκεκριμένη απόφαση, ενώ 

σημείωσε ότι πριν 
από χρόνια αφαι-
ρέθηκε η επιπρό-
σθετη φοιτητ ική 
χορηγ ία από τα 
τέταρτα παιδιά.
Ο  Β ο υ λ ε υ τ ή ς 
του ΕΛΑΜ Λίνος 
Παπαγιάννης ανέ-
φερε ότι παρόλο 

που το νομοσχέδιο είναι προς 
την θετική κατεύθυνση, κανένα 
ζευγάρι δεν πρόκειται να προ-
χωρήσει σε γέννηση παιδιού 
επειδή θα αυξηθεί η άδεια. 
Τόνισε την ανάγκη για οικονο-
μικά κίνητρα, αφού όπως είπε, 
όταν το 1990 προσφέρθηκαν 
οδήγησαν μέχρι και σε διπλα-
σιασμό του δείκτη γεννήσεων. 
Πρόσθεσε ότι είναι απαραίτη-
τες και οι κρατικές δομές και οι 
επιχορηγήσεις. Ανέφερε ακόμα 
ότ ι θα πρέπε ι να ληφθούν 
μέτρα χθες, αφού με τους ρυθ-
μούς που πάμε και δεδομένης 
της αύξησης της μετανάστευ-
σης σε λίγο «δεν θα είμαστε η 
πλειοψηφία στην Κύπρο».
Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ανδρέας 
Αποστόλου είπε ότι το νομο-

σχέδιο είναι προς την σωστή 
κατεύθυνση και ότι η Υπουρ-
γός έκανε πολύ περισσότερα 
από τους προκατόχους της στο 
συγκεκριμένο θέμα.  Πρόσθεσε 
ότι η αρμόδια Επιτροπή Εργα-
σίας έκανε το καλύτερο δυνατό 
για να οδηγηθεί άμεσα στην 
Ολομέλεια το νομοσχέδιο και 
να επωφεληθούν και οι μητέ-
ρες που βρίσκον ται ήδη σε 
άδεια και κάλεσε την Κυβέρ-
νηση να δημοσιεύσει άμεσα 
τον νόμο μετά την ψήφισή του. 
Παράλληλα, είπε ότι το μέτρο 
δεν είναι αρκετό για να στηρί-
ξει αυτή η πολιτεία τους νέους 
γονείς και μητέρες, αφού χρει-
άζεται  αναβάθμιση και εκσυγ-
χρονισμός των δομών όπως το 
Ολοήμερο σχολείο, η δημιουρ-
γία και επιδότηση βρεφοκομι-
κών σταθμών, η διασφάλιση 
του κατώτατου μισθού στους 
νέους και νέες και η πρόσβαση 
σε προσιτή κατοικία και ενοί-
κιο.
Η Βουλευτής του Κινήματος 
Οικολόγων - Συνεργασία Πολι-
τών Α λεξάνδρα Ατ ταλίδου 
ανέφερε ότι η άδεια μητρότη-
τας αποτελεί ένα ζωτικό στοι-
χείο για εξασφάλιση ισορρο-
πίας οικογενειακής και επαγ-
γε λματ ικής ζωής, αλλά δεν 
είναι αρκετή και γι’ αυτό υπάρ-
χει τεράστιο χάσμα στις αμοι-
βέ ς  ανδρών και  γυναικών 
αλλά και στις συντάξεις, αφού 
οι γυναίκες δεν συμμετέχουν 
επί ίσοις όροις στην οικονο-
μική ζωή. Μίλησε για ανάγκη 
δομών, ευέλικτων ωραρίων, 
κατανόησης από τους εργοδό-
τες, μέτρα, όπως είπε, που θα 
λύσουν τα χέρια των γονιών 
και να μπορούν οι γυναίκες να 
ενταχθούν επί ίσοις όροις στην 
αγορά εργασίας και να μην 
μένουν σε δεύτερη μοίρα.

Σ
τη Λακατάμεια δεν 
υπάρχουν μόνο σκου-
πίδια σπαρμένα σε 
διάφορες περιοχές 

αλλά και συντρίμμια αερο-
πλάνου. Αυτό δημοσιεύουν 
οι Οικολόγου, αφού όπως 
λένε έγιναν δέκτες καταγγε-
λιών για το συγκεκριμένο 
ζήτημα.
«Μετά από επιτόπια επίσκεψη 
του Δημοτικού Συμβούλου 
Λακατάμειας του Κινήματος 
κ. Λοϊζού Δημητριου αυτό 
που διαπιστώθηκε πέραν από 
τον απέραντο σκουπιδότοπο, 
είναι συντρίμμια αεροπλάνου 
τα οποία παραμένουν εκεί 
εδώ και 54 χρόνια περίπου.
Το περιστατικό συντριβής 
αεροπλάνου είχε συμβεί στη 
Λακατάμια στις 20 Απριλίου 
το 1967 και πρόκειται για μια 
τραγωδία που άφησε πίσω τις 
126 νεκρούς, ενώ επέζησαν 
από το δυστύχημα μόλις τέσ-
σερα άτομα», αναφέρουν οι 
Οικολόγοι.
Σε δηλώσεις του ο Δημοτι-
κός Σύμβουλος Λακατάμειας 
Λοϊζος Δημητρίου αναφέρει 
πως: «Ως Κίνημα Οικολόγων 
– Συνεργασία Πολιτών θεω-
ρούμε απαράδεκτο εδώ και 
τόσα χρόνια να παραμένουν 
στην περιοχή συντρίμμια από 
τη συντριβή αεροπλάνου και 
οι αρμόδιοι φορείς εδώ και 
τόσο καιρό να μην καθαρί-
ζουν την περιοχή που έχει 
μετατραπεί σε ένα «βουνό» 
με σκουπίδια.
«Ολόκληρος ο πλανήτης 
συζητά για την κρίση της κλι-
ματικής αλλαγής και η Κύπρος 
ούτε τα αυτονόητα για την 
προστασία του περιβάλλο-
ντος δεν πράττει.
Καλούμε άμεσα τόσο το Δήμο 
Λακατάμιας, όσο και άλλους 
φορείς να προβούν άμεσα 
στις απαραίτητες ενέργειες 
για αποκατάσταση της περι-
οχής», καταλήγει η ανακοί-
νωσή τους.

Όχι μόνο 
σκουπιδότοπος 
στη Λακατάμεια 
αλλά και 
συντρίμμια… 
αεροπλάνου

Εγκρίθηκε από την Βουλή η επέκταση της άδειας 
μητρότητας
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Πριν από μερικές ώρες ασκήθηκε 
δίωξη εις βάρος του 36χρονου Τέρι 
Κέλι - Στο φως πληροφορίες για τα 
προφίλ που διατηρούσε στα social 
media με αναφορές σε μέλη της 
φανταστικής του οικογένειας

Γ
ια απαγωγή ανηλίκου κατηγορείται 
από τις αυστραλιανές Αρχές ο 36χρο-
νος άνδρας που συνελήφθη σε σχέ-
ση με την υπόθεση της τετράχρονης 

Κλίο Σμιθ, του κοριτσιού που χάθηκε από 
ένα κάμπινγκ όπου βρισκόταν με τους δι-
κούς της και τελικά βρέθηκε σώα και αβλα-
βής μέσα σε ένα κλειδωμένο σπίτι έπειτα 
από 18 ημέρες. Σύμφωνα με το BBC, σήμε-
ρα ασκήθηκε δίωξη εις βάρος του, μια δια-
δικασία που είχε καθυστερήσει εξαιτίας της 
μεταφοράς του Τέρενς Ντάρελ Κέλι ή «Τέρι» 
Κέλι (όπως ονομάζεται ο συλληφθείς) στο 
νοσοκομείο.
Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Κέλι φέρεται 
να δέχτηκε επίθεση μερικές ώρες μετά τη 
σύλληψή του από έναν συγκρατούμενό του, 
o οποίος εξοργίστηκε όταν έμαθε ποιος 
ήταν. Όπως εξηγεί η βρε-
τανική εφημερίδα (η οποία 
μάλιστα δημοσιεύει βίντεο 
του υπόπτου μέσα από το 
ασθενοφόρο) ο Κέλι μετα-
φέρθηκε στο νοσοκομείο 
με τραύματα στο κεφάλι 
και μερικές ώρες μετά 
πήρε εξιτήριο. Ωστόσο η 
τοπική αστυνομία αποκά-
λυψε σήμερα ότι ο 36χρο-
νος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκο-
μείο για δεύτερη φορά, εξαιτίας νέων τραυ-
μάτων που προκλήθηκαν ενώ ήταν μόνος 
του στο κελί του.
Όπως μεταδίδει το BBC, ο Κέλι εμφανίστηκε 
σήμερα ενώπιον δικαστηρίου στο Καρνάρ-
βον και εις βάρος του απαγγέλθηκαν κατη-
γορίες για πολλαπλά αδικήματα, μεταξύ των 
οποίων εκείνο της αρπαγής παιδιού κάτω 
των 16 ετών με χρήση βίας ή εξαπάτησης.

H εμμονή με τις κούκλες
Την ώρα που το κοινό στην Αυστραλία - και 
όχι μόνο - παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις 
εξελίξεις στην υπόθεση, η Daily Mail βγάζει 
στο φως στοιχεία για τον φερόμενο απαγω-

γέα της μικρής Κλίο. Σύμφωνα με το ρεπορ-
τάζ της εφημερίδας, ο 36χρονος πιστεύεται 
ότι είχε εμμονή με τις κούκλες και ότι είχε 
δημιουργήσει πλήθος ψεύτικων προφίλ, 
με αναφορές σε μέλη της φανταστικής του 
οικογένειας.
Μετά τη σύλληψή του, έχουν εντοπιστεί 
αρκετά προφίλ που είχε στα social media, 
όπου καυχιέται για την αγάπη του στις κού-
κλες Bratz. Ένας από τους λογαριασμούς 
του είναι πλήρως αφιερωμένος στην 
εμμονή του με τις κούκλες, και περιλαμβά-
νει φωτογραφίες από ένα δωμάτιο γεμάτο 
με παιχνίδια. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν 
αυτό το δωμάτιο βρισκόταν στο σπίτι που 
κρατούνταν η τετράχρονη Κλίο, πριν την 
διασώσουν οι Αρχές.
Άλλα προφίλ που έχουν συνδεθεί με τον 
Κέλι αναφέρουν την ύπαρξη παιδιών και 
συγγενών, όμως οι γείτονες του 36χρο-
νου και άτομα που τον γνωρίζουν καιρό 
διαψεύδουν ότι είχε δικά του παιδιά. Ένα 
από τα προφίλ ακολουθούσε τη μητέρα 
της Κλίο, Έλι Σμιθ, η οποα το τελευταίο διά-
στημα απηύθυνε συνεχώς εκκλήσεις μέσω 
social media, εκλιπαρώντας όποιον γνώριζε 

κάτι για την εξαφάνιση της 
κόρης της να βγει να μιλή-
σει.
Η Κλίο Σμιθ εθεάθη τελευ-
ταία φορά μέσα στη σκηνή 
της οικογένειάς της κατά 
τις πρώτες πρωινές ώρες 
της 16ης Οκτωβρίου, στο 
απομακρυσμένο κάμπινγκ 
Μπλόουχοουλς Σακς στο 
Μακλίοντ με αποτέλεσμα 

να γίνουν εκτεταμένες έρευνες από θαλάσ-
σης και από ξηράς, με μπλόκα της αστυνο-
μίας σε δρόμους και με την εξέταση οπτι-
κού υλικού από κάμερες ασφαλείας.
Η μητέρα της είχε ξυπνήσει στις 6 το πρωί 
εκείνης της ημέρας και είχε βρει το φερ-
μουάρ της σκηνής κατεβασμένο και την 
Κλίο εξαφανισμένη. Τελικά η μικρή βρέ-
θηκε ασφαλής νωρίς χθες το πρωί όταν η 
αστυνομία εισέβαλε σε ένα σπίτι στο Κάρ-
ναρβον, μια πόλη που βρίσκεται 100 χιλιό-
μετρα νότια από το κάμπινγκ στη βορειο-
δυτική ακτή της πολιτείας.
Το σπίτι απέχει μόλις τρία χιλιόμετρα από το 
σπίτι της οικογένειας της Κλίο, μετέδωσαν 
τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.

Η συγκλονιστική εξομολόγηση 
του αθλητικού διευθυντή του 
Ολυμπιακού - Παγκόσμιος 
σάλος έχει προκληθεί μετά τις 
αποκαλύψεις του γερμανικού 
δικτύου NDR για τις θηριωδίες 
που έλαβαν χώρα τη δεκαετία 
του ‘30 στον ζωολογικό κήπο 
Χάγκενμπεκ

Π
ρώτο θέμα στα διεθνή Μέ-
σα έχουν γίνει τις τελευταίες 
ώρες, οι αποκαλύψεις που 
έκανε το τηλεοπτικο δίκτυο 

NDR. Συγκεκριμένα, το γερμανικό κα-
νάλι έφερε στο φως τα απάνθρωπα 
βασανιστήρια που έλαβαν χώρα στον 
φημισμένο ζωολογικό κήπο του Αμ-
βούργου, Χάγκενμπεκ, στον οποίο α-
ντί για ζώα, κρατούνταν αιχμάλωτοι 
άνθρωποι.
Μάλιστα στο εν λόγω ντοκιμαντέρ,  
φιλοξενείται και ο αθλητικός διευθυ-
ντής του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρε-
μπέ, ο οποίος και εξομολογήθηκε 
πως ανάμεσα στους φυλακισμένους 
ανθρώπους, βρισκόταν κι ο προπάπ-
πους του, Γουίλι, τον οποίο και παρου-
σίαζαν ως κανίβαλο.
Ειδικότερα, ο παγκόσμιος πρωτα-
θλητής του 1998 αναφερόμενος στην 
ιστορία των προγόνων του δήλωσε 
πως ο προπάππους του μαζί με 

κάποιους συμπατριώτες του, μετα-
φέρθηκαν από την Νέα Καληδονία 
(νησιά τα οποία βρίσκονται στον Ειρη-
νικό Ωκεανό και ανήκουν στην Γαλλία), 
στο Παρίσι το 1931 με με πρόσχημα 
ότι θα εκπροσωπήσουν τη χώρα τους: 
«Νόμιζαν ότι θα συναντήσουν επίση-
μους της κυβέρνησης», ανέφερε.
Ωστόσο, όταν έφτασαν σ την Γαλ-
λία αγοράστηκαν από τον ζωολογικό 
κήπο της πρωτεύουσας της χώρας 
και στη συνέχεια στον φημισμένο 
του Αμβούργου, εκεί όπου παρου-
σιάστηκαν ως «οι τελευταίοι κανί-
βαλοι των νοτίων θαλασσών». Μάλι-
στα, στο Χάγκενμπεκ εξαναγκάστη-
καν να συμμετάσχουν σε παραστάσεις 
σαν ζώα με στόχο τη διασκέδαση των 
Γερμανών, ενώ είχαν προσκληθεί και 
στη μεγάλη γιορτή του Μονάχου, το 
Oktoberfest. «Ενιωθαν σαν σκλάβοι, 
ήταν δύσκολο γι’ αυτούς»  τονίζει ο 
Γάλλος παλαίμαχος για τις επαίσχυντες 
πράξεις που έλαβαν χώρα στον ζωο-
λογικό κήπο  τη δεκαετία του ’30.
Αξίζει να σημειωθεί, πως ο τηλεο-
πτικός σταθμός NDR στα πλαίσια του 
ρεπορτάζ προσπάθησε να προγραμ-
ματίσει κι ένα ραντεβού ανάμεσα στον 
Κριστιάν Καρεμπέ και τους ανθρώ-
πους του Χάγκενμπεκ, οι οποίοι 
ωστόσο καθυστέρησαν πολύ να απα-
ντήσουν  το εν λόγω αίτημα, με αποτέ-
λεσμα αυτή η συνάντηση να μη γίνει 
ποτέ.

Θηριωδίες σε ζωολογικό κήπο της 
Γερμανίας - Είχαν σε κλουβί τον 
προπάππου του Κριστιάν Καρεμπέ! 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Κλίο Σμιθ: Ο φερόμενος απαγωγέας 
της «Μαντλίν» της Αυστραλίας 
είχε... εμμονή με τις κούκλες και 
πολλά ψεύτικα προφίλ 
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Δ
εύτερος γύρος «χαστουκιών» από τις 
ΗΠΑ  Ερντογάν, στον απόηχο  της συ-
νάντησής Μπάιντεν με τον πρόεδρο 
της Τουρκίας που έγινε στη Ρώμη, στο 

περιθώριο της Συνόδου G20.
«Η συνάντηση κάλυψε ένα πλήρες φάσμα περι-
φερειακών και παγκόσμιων θεμάτων. Και ναι, 
κάλυψε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», 
δήλωσε  ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του 
Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, επισημαίνοντας  
ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν είπε ότι «θα συνεχί-
σουμε να θέτουμε  αυτά τα ζητήματα, διότι αυτό 
είμαστε ως χώρα, αυτό είμαι εγώ ως πρόεδρος, 
θα συνεχίσουμε να τα θέτουμε δημόσια, όποια 
τριβή και αν προκαλέσουν».
Μάλιστα,  ο Σάλιβαν  ξεκαθάρισε ότι «το ΝΑΤΟ, 
ως συμμαχία, θα πρέπει σε μεγάλο βαθμό να 
σχεδιαστεί και να ενθαρρυνθεί προς μια βαθιά 

δέσμευση στις δημοκρατικές παραδόσεις και 
αξίες που το στηρίζουν από την αρχή».
Ωστόσο,  χαρακτήρισε «ως εποικοδομητική και 
άμεση» τη συνάντηση Μπάιντεν-Ερντογάν - και 
πρόσθεσε: «Uα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε 
προς αυτή την κατεύθυνση. Θα εργαστούμε σε 
αυτό με την Τουρκία. Θα εργαστούμε σε αυτό 
με άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ που αντιμε-
τωπίζουν προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη δημο-
κρατική οπισθοδρόμηση στο εσωτερικό τους», 
τόνισε.
Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση  του Λευκού 
Οίκου , μετά από το τέλος της συνάντησης στη 
Ρώμη που διήρκεσε μία ώρα και δέκα λεπτά,  
διέψευδε τον τούρκο πρόεδρο, καθώς ξεκαθά-
ριζε ότι ο Μπάιντεν έθεσε στη Ρώμη  το θέμα 
της ανατολικής  Μεσογείου - με τις πληροφο-
ρίες να θέλουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τονίζει 
την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

διεθνή νέα

Αυστηρή κριτική από γερμανικά 
ΜΜΕ - Δεν πήρε το τρένο για 
να διανύσει τα μόλις 50 χλμ της 
απόστασης Βιέννη - Μπρατισλάβα, 
αλλά  στη Σύνοδο για το κλίμα στη 
Γλασκόβη έκανε εκκλήσεις για τη 
σωτηρία του πλανήτη 

Τ
ο κακό παράδειγμα για την προ-
στασία του πλανήτη δίνει η επικε-
φαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν, που δεν δίστασε 

να μεταβεί με ιδιωτικό αεροπλάνο στον 
προορισμό της για μία απόσταση... 50 χι-
λιομέτρων.
Η frau Ούρσουλα, που δήλωνε στη Σύνοδο 
Κορυφής για το Κλίμα COP26 στη Γκα-
σκόβη, ότι θα πρέπει να τιμολογηθεί ο 
άνθρακας καθώς η φύση δεν μπορεί να 
πληρώσει πλέον αυτό το τίμημα, προτί-
μησε να ταξιδέψει αεροπορικώς για μία 
απόσταση που θα μπορούσε κάλλιστα να 
την καλύψει με το τρένο.
Διατυμπανίζοντας δεξιά κι αριστερά ότι η 
διεθνής κοινότητα και κυρίως οι μεγαλύ-
τεροι ρυπαντές του πλανήτη θα πρέπει να 

κινητοποιηθούν άμεσα για να προστατεύ-
σουν το κλίμα, θα περίμενε κανείς από την 
63χρονη Γερμανίδα να δίνει πρώτη το καλό 
παράδειγμα.
Όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα 
«Bild», η πρόεδρος της Ευρωπαικής Επι-
τροπής μιλάει συνεχώς για την προστασία 
του κλίματος, η ίδια όμως δεν φαίνεται να 
παίρνει το θέμα πολύ στα σοβαρά.
Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από τα ταξί-
δια που έκανε φέτος το καλοκαίρι: Προ-
τίμησε να ναυλώσει ιδιωτικό αεροπλάνο 
αντί να χρησιμοποιήσει τρένο.
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν επέλεξε 
τα μέσα μεταφοράς που είναι πιο φιλικά 
προς το περιβάλλον αλλά το αεροπλάνο.
Τα 18 από τα 34 επίσημα ταξίδια της, από 
τότε που ανέλαβε την ηγεσία στην Κομι-
σιόν τον Δεκέμβριο του 2019, τα έκανε 
με αεροπλάνο, παρά τη δέσμευσή της να 
καταστήσει το μπλοκ ουδέτερο από εκπο-
μπές άνθρακα έως το 2050.
Από τη Βιέννη μέχρι τη Μπρατισλάβα, 
μία απόσταση 50 χιλιομέτρων, η Γερμα-
νίδα πρόεδρος της Κομισιόν δεν δίστασε 
να ναυλώσει ιδιωτικό αεροσκάφος αντί να 
χρησιμοποιήσει το τρένο...

Η «πράσινη» Ούρσουλα ναύλωσε 
αεροπλάνο για να κάνει 50 χιλιόμετρα! 

ΗΠΑ: Νέα προεδρικά «χαστούκια» 
στον Ερντογάν για F-16

Μπλάτερ και Πλατινί παραπέμπονται σε 
δίκη για απάτη και υπεξαίρεση

Μ
ετά από έξι χρόνια έρευ-
νας, εισαγγελικές αρχές της 
Ελβετίας απήγγειλαν κατη-
γορίες στον πρώην πρόε-

δρο της FIFA Σεπ Μπλάτερ και τον πρώ-
ην πρόεδρο της UEFA Μισέλ Πλατινί, για 
παράνομη πληρωμή 2 εκατ. ελβετικών 
φράγκων (2,19 εκατ. δολαρίων).
Συγκεκριμένα, οι Αρχές της χώρας απο-
φάνθηκαν ότι η πληρωμή αυτή προκά-
λεσε ζημία στα οικονομικά της FIFA και 
αύξησε παρανόμως τον προσωπικό 
πλούτο του Πλατινί. Μάλιστα, όπως 
μεταδίδει το CBC, μετά το πόρισμα του 
γενικού εισαγγελέα, εναπόκειται πλέον 
στο Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο 
της Μπελινζόνα να επικυρώσει αυτό το 
κατηγορητήριο και να αποφασίσει αν 
θα προχωρήσει σε δίκη κατά των πρώην 
επικεφαλής της διεθνούς και της ευρω-
παϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπον-

δίας.
Αξίζει να σημειωθεί, πως οι αλλοτε σύμ-
μαχοι -που έχουν πλέον γίνει αντίπα-
λοι- και πρώην ηγέτες του παγκόσμιου 
ποδοσφαίρου επιμένουν ότι το ποσό 
αυτό αφορά πληρωμή για συμβουλευ-
τικό έργο.
Τον Δεκέμβριο του 2015, η Παγκόσμια 
Ομοσπονδία απέβαλε τον Πλατινί μετά 
από έρευνα για παράνομη συναλλαγή, 
λίγο καιρό μετά την ανάλογη τιμωρία που 
είχε επιβληθεί στον Μπλάτερ.
Σε συνέντευξη του στην πολωνική 
«Sport» τον περασμένο χρόνο, ο Πλατινί 
έκανε λόγο για λειτουργία μαφίας στην 
FIFA αλλά και στην δομή των UEFA και 
CAS, αφήνοντας αιχμές για τον Μπλά-
τερ και το πώς τον οδήγησε μαζί του στην 
καταδίκη, ενώ εμφανίστηκε ειρωνικός 
προς την βοήθεια που έλαβε από τους 
ανθρώπους του ποδοσφαίρου.
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Κορωνοϊός: Τα παιδιά εξίσου 
ευάλωτα στη μόλυνση με τους 

ενηλίκους

Μ
ια νέα αμερικανική μελέτη έρ-
χεται να καταρρίψει τον «μύ-
θο» ότι τα παιδιά είναι λιγότερο 
ευάλωτα στη μόλυνση με τον 

νέο κορωνοϊό. Σύμφωνα με τη μελέτη που 
ανήκει σε ειδικούς του University of Utah 
Health και η οποία δημοσιεύθηκε στην επι-
θεώρηση «JAMA Pediatrics», παιδιά και ενή-
λικοι αντιμετωπίζουν παρόμοιο κίνδυνο μό-
λυνσης με τον SARS-CoV-2. Ωστόσο ένα πο-
λύ μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών που έχουν 
μολυνθεί δεν εμφανίζουν συμπτώματα της 
COVID-19 σε σύγκριση με τους ενηλίκους. 
Από τη μελέτη προέκυψε επίσης ότι όταν έ-
να άτομο μολυνθεί με τον ιό, υπάρχει 52% 
κίνδυνος να τον μεταδώσει σε τουλάχιστον 
άλλο ένα άτομο που κατοικεί στο ίδιο σπίτι.
Τα ευρήματα αυτά βασίστηκαν στη μελέτη 
Coronavirus Household Evaluation and 
Respiratory Testing (C-HEaRT) της οποίας 
ηγήθηκαν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) σε συνεργασία 
με ερευνητές του University of Utah Health, 
του Πανεπιστημίου Columbia, του Εργαστη-

ρίου Ιολογίας Marshfield και της εταιρείας 
Abt Associates.

Ασυμπτωματικά αλλά μεταδοτικά
«Οπως είδαμε, συχνά φαινόταν ότι τα παι-
διά δεν νοσούσαν επειδή δεν είχαν κανένα 
σύμπτωμα» ανέφερε η Κριστίνα Πορού-
τσνικ, καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας στο 
University of Utah Health η οποία ήταν επι-
κεφαλής ανάλυσης σε 189 οικογένειες στη 
Γιούτα. «Ωστόσο μερικά παιδιά είχαν μολυν-
θεί με τον ιό και μπορούσαν να τον μεταδώ-
σουν» προσέθεσε.

Τα δύο σενάρια
Στην αρχή της πανδημίας, κάποια στοιχεία 
μαρτυρούσαν ότι τα παιδιά αποτελούσαν 
τη μειονότητα των κρουσμάτων COVID-19. 
Ωστόσο οι παρατηρήσεις αυτές δεν επέτρε-
παν να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ δύο δια-
φορετικών σεναρίων. Το ένα σενάριο ανέ-
φερε ότι τα παιδιά είναι λιγότερο ευάλωτα 
στη μόλυνση με τον νέο κορωνοϊό. Σύμφωνα 
με το δεύτερο, τα αναφερόμενα κρούσματα 
σε παιδιά παρουσιάζονταν λανθασμένα 
χαμηλά εξαιτίας του ότι τα παιδιά συχνά δεν 
εμφανίζουν συμπτώματα και έτσι δεν ελέγ-

χονται για πιθανή ύπαρξη της COVID-19.

Η μελέτη
Ετσι με στόχο να γίνει κατανοητή η δυναμική 
της μόλυνσης με τον SARS-CoV-2, οι ερευνη-
τές στο πλαίσιο της μελέτης C-HEaRT παρα-
κολούθησαν 310 νοικοκυριά στη Γιούτα και 
στη Νέα Υόρκη στα οποία υπήρχαν ένα ή 
περισσότερα παιδιά ηλικίας 0 ως 17 ετών. 
Περισσότεροι από 1.236 συμμετέχοντες 
υποβάλλονταν εβδομαδιαίως σε μοριακό 
τεστ για τον SARS-CoV-2 και συμπλήρωναν 
ερωτηματολόγια σχετικά με την εμφάνιση 
συμπτωμάτων της COVID-19. Οι εθελοντές 
παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο επί 17 
εβδομάδες – από τον Σεπτέμβριο του 2020 
ως τον Απρίλιο του 2021, προτού δηλαδή το 
στέλεχος Δέλτα καταστεί κυρίαρχο στις ΗΠΑ 
(και όχι μόνο).
Τα ευρήματα
Συγκεκριμένα η μελέτη έδειξε ότι:
Παιδιά και οι ενήλικοι είχαν παρόμοια ποσο-
στά μολύνσεων.
Τα παιδιά διαφορετικών ηλικιακών ομάδων 

(από τη γέννηση ως 4 ετών, 5-11 ετών, 12-17 
ετών) εμφάνιζαν επίσης παρόμοια ποσο-
στά μολύνσεων. Η αναλογία ήταν 4,4 ως 6,3 
κρούσματα ανά 1.000 άτομα.
Περίπου μισά από τα κρούσματα COVID-19 
στα παιδιά ήταν συμπτωματικά σε σύγκριση 
με ποσοστό 88% στους ενηλίκους.
Σε σπίτια όπου υπήρχαν ένα ή περισσότερα 
μολυσμένα άτομα, ο συνολικός μέσος κίνδυ-
νος μόλυνσης και των υπολοίπων κατοίκων 
του σπιτιού ήταν 52%.

Συνεχή τεστ στα παιδιά και τήρηση 
μέτρων προστασίας
Σε κάθε περίπτωση τα νέα αποτελέσματα δεί-
χνουν ότι πολλές μολύνσεις παιδιών με τον 
SARS-CoV-2 δεν ανιχνεύονται υπογραμμίζο-
ντας τη συνεχή ανάγκη διεξαγωγής τεστ στα 
παιδιά αλλά και τήρησης από εκείνα όλων 
των μέτρων υγιεινής ώστε να προστατεύε-
ται ο περίγυρός τους, σημείωσε η δρ Πορού-
τσνικ. «Εως ότου να μπορούν να εμβολι-
αστούν όλα τα παιδιά, είναι σημαντικό να 
φορούν μάσκες όταν βρίσκονται με άλλους. 
Και το κυριότερο, αν το παιδί σας έχει αρρω-
στήσει, κρατήστε το στο σπίτι» κατέληξε η 
ερευνήτρια.

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
ούζαν. Δολοφημένη. Απλά βγήκε να 
περπατήσει/ Ελένη. Δολοφονημένη. 
Απλά πήγε μια βόλτα μαζί τους/ Κων-
σταντίνα. Δολοφονημένη. Απλά τον 

χώρισε/ Caroline. Δολοφονημένη. Απλά κοι-
μόταν/ Γαρυφαλλιά, Δολοφονημένη. Απλά 
πήγε διακοπές μαζί του.
Η Σούζαν, η Ελένη, η Κωνσταντίνα, η 
Caroline και η Γαρυφαλλιά έγιναν τα σύμ-
βολα του όρου που πολλοί δυσκολεύονται 
να αποδεχτούν, κυρίως στη χώρα μας. Η 
γυναικοκτονία είναι μία άβολη πραγματικό-
τητα που τελείται από άνδρες και πρέπει να 
τιμωρείται όπως της αναλογεί. 
Εάν δεν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από 
το δάχτυλό μας, πρέπει να αναγνωρίσουμε 
ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη έννοια που 
περιγράφει εξαιρετικά τα αίτια και τις συν-
θήκες των γυναικοκτονιών, μπροστά στις 
οποίες πολλοί κλείνουμε τα μάτια. Η έννοια 
αυτή λέγεται «πατριαρχία»  και σίγουρα 
ξέρουν όλοι τι σημαίνει στην Ελλάδα, ακόμη 
κι εκείνοι που δυσκολεύονται να αποδε-
χτούν τον όρο της γυναικοκτονίας. Συνε-
πώς, η εγκληματική πράξη που αφαιρεί τη 
ζωή μιας γυναίκας χτίζεται μέσα σε ένα εξ 
ολοκλήρου πατριαρχικό περιβάλλον, που 
γίνεται επαναλαμβανόμενο μοτίβο για τις 
μελλοντικές γενιές και διαιωνίζεται εάν δεν 
φροντίσουμε κάποια στιγμή να κοπεί από 
τη ρίζα του. 
Οι δικαιολογίες των δραστών μετά τη δολο-
φονία της καθεμίας από τις παραπάνω 
γυναίκες, ακατάληπτες όπως και η ίδια η 
πράξη τους. Ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς 
έριξε τα βάρη «στην κακιά την ώρα». Μόνο 
που «την κακιά την ώρα κάποιοι άνθρωποι 
την έχουν μέσα τους», όπως έλεγε ο Κώστας 
Καρυωτάκης. Κανείς άνθρωπος δεν έχει 
το δικαίωμα να αφαιρέσει τη ζωή κάποιου 
άλλου, ανεξαρτήτως φύλου επειδή του αντι-

μίλησε, επειδή τον ειρωνεύτηκε όπως ισχυ-
ρίστηκε ο ίδιος, επειδή στην τελική τον προ-
σέβαλε με δύο κουβέντες ή επειδή το έφερε 
«η κακιά η ώρα»!
Η κακιά η ώρα δεν σε ωθεί να αφήσεις αβο-
ήθητη μία κοπέλα ενώ έχει χάσει τις αισθή-
σεις της όσο βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. 
Η ώρα γενικά, ναι, έχει μία επιδραστική 
δύναμη, σε προειδοποιεί, σε πάει κοντά 
της για να τη σώσεις και όχι να την αφήσεις 
εκεί μέχρι να αφήσει την τελευταία της πνοή. 
Ευτυχώς όμως, σχεδόν, όπως στις περισσό-
τερες περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, έρχεται 
εκείνη η λυτρωτική στιγμή του χρόνου μετά 
από «την κακιά την ώρα» που επικαλέστη-
κες τόσες φορές αδιάντροπα κατά την κατά-
θεσή σου, που σε κάνει να πληρώσεις για τη 
ζωή που αφαίρεσες. 
Και σε αυτό το σημείο, στην επιφάνεια βγαί-
νουν διάφορες θεωρίες για την ανθρώπινη 
συμπεριφορά. Από πού πηγάζει; Υπάρχει 
κάτι που τη δικαιολογεί όταν γίνεται απάν-
θρωπη; Μπορεί άραγε να γεννηθεί κάποιος, 
έχοντας μία εγκληματική φύση και προδιά-
θεση; Ή μήπως ο λανθασμένος τρόπος ανα-
τροφής εξηγεί γιατί κάποιος, μεγαλώνοντας 
εξουσιάζει επάνω στις ζωές των άλλων, 
όντας χειριστικός και καταλήγοντας στο 
τέλος να αφαιρεί ζωές;
Ίσως, η εξήγηση κρύβεται πίσω από έναν 
επικίνδυνο συνδυασμό βιολογίας και ανα-
τροφής. Οι άνδρες που διαπράττουν γυναι-
κοκτονίες, πέρα από την ιδιόρρυθμη φύση 
τους, είναι παράλληλα «άνανδροι», όπως 
κατέληξε η μητέρα της Γαρυφαλλιάς. Και 
μαζί της, ευχόμαστε, «το παιδί της να είναι 
το τελευταίο που πέφτει στα χέρια ενός 
άνανδρου άντρα»... Ή, μάλλον, περισσότερο 
ευχόμαστε το παιδί της να μην είχε προλάβει 
να πέσει στα χέρια ενός τέτοιου άνδρα και η 
ευθύνη είναι και δική μας.

«Την κακή ώρα κάποιοι 
άνθρωποι την έχουν μέσα 

τους» και οι δολοφόνοι πίσω 
από τις γυναικοκτονίες είναι 

ανάμεσα σε αυτούς

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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Α
ξίζει τελικά να το… πα-
ρακάνουμε με το βούρ-
τσισμα των δοντιών ή 
βλάπτουμε την υγιεινή 

των δοντιών μας; Σύμφωνα με την 
Josefine Hirschfeld, Κλινική Λέκτο-
ρα Αποκαταστατικής Οδοντιατρι-
κής του Πανεπιστημίου του Μπέρ-
μιγχαμ, υπάρχουν στοιχεία που υ-
ποστηρίζουν ότι δύο λεπτά ίσως 
και να μην είναι τελικά αρκετά για 
την απομάκρυνση της πλάκας. Αντί-
θετα, θα παρατηρήσουμε καλύτε-
ρα αποτελέσματα εάν βουρτσίζου-
με τα δόντια μας τρία με τέσσερα 
λεπτά.
Κάνοντας μια αναδρομή στο 
παρελθόν θα διαπιστώσουμε ότι οι 
οδοντίατροι ξεκίνησαν να συστή-
νουν τα δύο λεπτά του ιδανικού 
βουρτσίσματος τη δεκαετία του 
’70. Οι σημερινές συστάσεις όμως 
βασίζονται σε έρευνες που έγι-
ναν περίπου είκοσι χρόνια 
αργότερα, τη δεκαετία του 
’90, που εμβάθυναν περισ-
σότερο στο χρόνο, την 
τεχνική και τον τύπο της 
οδοντόβουρτσας.
Στην πραγματικότητα, και 
με τα δύο λεπτά θα πετύχουμε 
την καλή αλλά όχι τη βέλ-
τιστη μείωση της πλά-
κας. Αν και το βούρτσι-
σμα για περισσότερα από 
δύο λεπτά μπορεί να αφαι-
ρέσει περισσότερη οδο-
ντική πλάκα, δεν υπάρχει 
αρκετό διαθέσιμο ερευνη-
τικό υλικό για να υποστηρίξει 
ότι η υπέρβαση αυτή προσφέ-
ρει καλύτερη στοματική υγιεινή 
σε σύγκριση με τα δύο λεπτά. Αυτό 
συμβαίνει διότι οι μακροχρόνιες 
μελέτες μπορεί να είναι δύσκολο 
να διεξαχθούν πάνω σε αυτό το 
ζήτημα.
Παρόλα αυτά, σύμφωνα και με την 
εμπειρία της συγγραφέως σχετικά 
με τις βλαβερές συνέπειες της συσ-
σώρευσης της πλάκας, είναι πιθανό 
πως όσο περισσότερη αφαιρούμε 
την πλάκα, τόσο καλύτερη στομα-
τική υγιεινή θα έχουμε.
Γιατί είναι επικίνδυνη η συσ-
σώρευση της πλάκας; 
Όταν βουρτσίζουμε τα δόντια μας, 
ο στόχος μας είναι να απομακρύ-
νουμε όσο το δυνατόν περισσό-
τερα μικρόβια (δηλαδή την οδο-
ντική πλάκα) από την επιφάνεια των 

δοντιών. Η πλάκα είναι η συσσώ-
ρευση των βακτηρίων, μυκητών 
και ιών που διαβιούν στο στόμα 
μας και η απομάκρυνσή τους επι-
τυγχάνεται μόνο με το βούρτσισμα.
Οι μικροοργανισμοί αυτοί βέβαια 
θα κάνουν τα αδύνατα- δυνατά 
για να επιβιώσουν, επομένως εάν 
δεν είμαστε σχολαστικοί με το 
βούρτσισμα ή δεν προσέξουμε 
στα δύσκολα σημεία, όπως εκείνα 
ανάμεσα στα δόντια ή τα σφραγί-
σματα ή ακόμα και τα σιδεράκια, 
θα βρουν τρόπο να ξετρυπώσουν 
εκεί. Ούτως ή άλλως, οι «κοινότη-
τες» αυτές θα αναπτυχθούν ξανά 
στα δόντια μας και γι’ αυτό θα πρέ-
πει να πλένουμε τα δόντια μας δύο 
φορές τη μέρα.
Αντίστοιχα, εάν δεν πλένουμε 
σωστά τα δόντια μας για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, θα συσσωρευ-

θεί ακόμα περισσότερη πλάκα, 
γεγονός που πρόκειται να 
ενεργοποιήσει την ανοσολο-

γική απόκριση του οργα-
νισμού μας, οδηγώντας 
τελικά στη φλεγμονή και 
την εμφάνιση ουλίτιδας ή 
τερηδόνας. Η φλεγμονή 
συνήθως δεν είναι επώ-
δυνη, αλλά συχνά προκα-

λεί προβλήματα όπως την 
αιμορραγία των ούλων κατά 
το βούρτσισμα και μερικές 
φορές την κακή αναπνοή.
Ποια είναι η ιδανική 

τεχνική βουρτσίσματος; 
Εφόσον λοιπόν με το βούρτσι-
σμα θέλουμε να επιτύχουμε 

όσο το δυνατόν λιγότερη συσ-
σώρευση της πλάκας, θα πρέ-

πει να βουρτσίζουμε τα δόντια μας 
για περισσότερη ώρα, φτάνοντας 
εώς και τα τέσσερα λεπτά, με στόχο 
ακόμα καθαρότερα δόντια. Περισ-
σότερος χρόνος σημαίνει μεγαλύ-
τερη φροντίδα σε σημεία που είναι 
δυσπρόσιτα με την οδοντόβουρ-
τσα.
Όμως δε θα πρέπει να βουρτσίζετε 
τα δόντια σας περισσότερες από 
δύο φορές τη μέρα, ενώ αντίστοιχα 
θα πρέπει να αποφύγετε το έντονο 
βούρτσισμα ή τη χρήση μιας οδο-
ντόκρεμας με λειαντικούς παρά-
γοντες ή τη χρήση μιας σκληρής 
οδοντόβουρτσας, καθώς αυτή η 
τακτική θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε περαιτέρω βλάβες στα δόντια 
και στα ούλα.

Βούρτσισμα δοντιών: Πόσα 
λεπτά είναι αρκετά;

Μ
ελέτη από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστη-
μίου MedUni και του Γενικού Νοσοκομείου της 
Βιέννης με επικεφαλής τον Florian Kiefer δείχνει 
ότι οι παχύσαρκοι που έχουν, επίσης, ενεργό 

καφέ λίπος έχουν πιο υγιή μεταβολισμό και καταναλώνουν 
περισσότερη ενέργεια από όσους είναι παχύσαρκοι αλλά 
χωρίς καφέ λίπος. Τα νέα ευρήματα, που δημοσιεύθηκε στο 
Diabetes, υποδεικνύουν ότι η ύπαρξη καφέ λίπους μπορεί να 
προστατεύει από δευτερεύουσες ασθένειες που σχετίζονται 
με την παχυσαρκία.
Εδώ και μερικά χρόνια, οι ερευνητές προσπαθούν να κατα-
νοήσουν τους λόγους που κάποιοι παχύσαρκοι άνθρωποι 
έχουν λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν προβλήματα 
υγείας όπως ο διαβήτης ή η αρτηριακή υπέρταση συγκριτικά 
με άλλους του ίδιου βάρους. Φαίνεται, λοιπόν, τώρα ότι ένας 
σημαντικός παράγοντας για αυτό που αποκαλείται «μεταβο-
λικά υγιείς παχυσαρκία» έχει εντοπιστεί υπό τη μορφή του 
καφέ λίπους.
«Εδώ και αρκετό διάστημα οι επιστήμονες πιστεύουν ότι το καφέ λίπος ωφελεί τον μεταβολισμό επειδή, αντί-
θετα με τα πολύ πιο συνηθισμένα αποθέματα λευκού λίπους, αυτό μπορεί να καταναλώσει ενέργεια με τη 
μορφή της θερμότητας. Τα παιδιά και τα νήπια συγκεκριμένα χρησιμοποιούν τον καφέ λιπώδη ιστό για να δια-
τηρήσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους, αλλά η αναλογία του καφέ λίπους στο σώμα μειώνεται με την 
ηλικία και το πλεονάζον βάρος», εξηγεί ο Δρ. Kiefer.
Ωστόσο, σε αυτή τη μελέτη η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε ότι πάνω από το 1/3 των σοβαρά υπέρβαρων ενη-
λίκων (με Δείκτη Μάζας Σώματος άνω των 35kg/m2) εξακολουθούν να έχουν ενεργό καφέ λίπος. Στη μελέτη, 
οι εθελοντές εκτέθηκαν πρώτα σε μέτριο κρύο με στόχο την ενεργοποίηση του καφέ λίπους, το οποίο στη 
συνέχεια ανιχνεύθηκε από ακτινογραφίες PET-CT.
«Στους ενηλίκους, το καφέ λίπος εντοπίζεται κυρίως στη βάση του λαιμού και στον θώρακα. Μια σύντομη 
περίοδος διέγερσης μέσω του κρύο διάρκειας περίπου μίας ώρας αρκεί για να το ενεργοποιήσει», αναφέρει 
ο ειδικός. Οι υπέρβαροι συμμετέχοντες με καφέ λίπος παρουσίασαν υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας, λιγό-
τερο επιβλαβές κοιλιακό λίπος, πιο υγιή μεταβολισμό του σακχάρου και λιγότερα σημάδια λιπώδους νόσου 
του ήπατος συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου παρόμοιου βάρους αλλά χωρίς ανιχνεύσιμο κοιλιακό λίπος.
«Είναι εντυπωσιακό ότι οι συμμετέχοντες με καφέ λίπος βρίσκονταν σε καλύτερη κατάσταση σε σχεδόν όλες 
τις μεταβολικές παραμέτρους, παρόλο που είχαν ελαφρώς υψηλότερο ΔΜΣ. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν και 
πάλι ότι δεν έχει σημασία μόνο η ποσότητα του λιπώδους ιστού, αλλά κυρίως η ποιότητά του», σχολιάζει ο 
Δρ. Kiefer.
Πράγματι, οι διαφορές στην κατανομή του λίπους μπορεί να έχουν συμβάλει στο καλύτερο μεταβολικό προ-
φίλ. Συγκεκριμένα, το ποσοστό του σπλαχνικού λίπους που αντιπροσωπεύει έναν μεγάλο κίνδυνο για διαβήτη 
και καρδιακές παθήσεις ήταν σημαντικά χαμηλότερο στην ομάδα του καφέ λίπους. «Είναι σαφές ότι η αυξη-
μένη μεταβολική δραστηριότητα του καφέ λίπους διασπάσει και θα κάψει πρώτα τα αποθέματα του επιβλα-
βούς σπλαχνικού λίπους. Γι’αυτό, άλλωστε, εργαζόμαστε πάνω στην ανάπτυξη φαρμάκων για την ενεργοποί-
ηση του καφέ λίπους», καταλήγει ο ειδικός.

Μεταβολισμός: Το «καλό» λίπος που τον 
ενεργοποιεί και στους παχουλούς

Μια μεγάλη διεθνής μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε μεσήλικες και ηλικιωμένους ανθρώπους και δημο-
σιεύθηκε στο JAMA Network Open υποδεικνύει ότι οι άνθρωποι που πέφτουν για ύπνο πολύ αργά τη 
νύχτα έχουν περισσότερες πιθανότητες ανάπτυξης παχυσαρκίας και πλεονάζοντος κοιλιακού λίπους.

Η μελέτη περιελάμβανε σχεδόν 137.000 ανθρώπους διαφόρων κατηγοριών εισοδήματος από 26 χώρες. Οι συμ-
μετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά ύπνου, με περίπου το 14% αυτών να αναφέρει 
ότι πήγαιναν για ύπνο μετά τα μεσάνυχτα.
Συγκριτικά με όσους κοιμούνταν μεταξύ 8-10 το βράδυ, εκείνοι που έπεφταν για πιο αργά τη νύχτα διέτρεχαν κατά 
20% μεγαλύτερο κίνδυνο να είναι παχύσαρκοι (με Δείκτη Μάζας Σώματος – ΔΜΣ άνω του 30) ή να έχουν μεγάλη 
περίμετρο μέσης (πάνω από 89 εκατοστά για τις γυναίκες και πάνω από 101 εκατοστά για τους άνδρες).

Ο κίνδυνος ήταν ακόμα υψηλότερος (35-38%) για τους ανθρώπους που έπεφταν για ύπνο μεταξύ 2-6 τα 
ξημερώματα. 

Ο μεγάλος σε διάρκεια ύπνος κατά τη διάρκεια της ημέρας επίσης συνδέθηκε με αυξη-
μένο κίνδυνο κοιλιακού λίπους, ιδιαίτερα για τις γυναίκες.  Τέλος, η ώρα του 

ύπνου πριν τις 8 το απόγευμα δεν σχετίστηκε με παχυσαρκία.Σημειώνεται ότι 
η μελέτη ήταν παρατηρητική και ως εκ τούτου δεν αποδεικνύει ότι ο πιο 

αργοπορημένος ύπνος θα προκαλέσει αύξηση του βάρους. 
Οι επιστήμονες, πάντως, θεωρούν λογική μια τέτοια εξέλιξη, με τους 

ερευνητές της συγκεκριμένης μελέτης να υποστηρίζουν ότι η καθυ-
στέρηση του ύπνου μπορεί να απορρυθμίσει τον κιρκαδιανό 
ρυθμό (τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης), πράγμα το οποίο αυξάνει 
τα επίπεδα της ορμόνης του στρες κορτιζόλης και μπορεί να παί-
ζει κάποιο ρόλο στην κοιλιακή παχυσαρκία.

Αυτός είναι ο κίνδυνος που 
αντιμετωπίζουν όσοι πέφτουν για ύπνο 
μετά τις 2 τα ξημερώματα

υγεία
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Ο «θηλυκός Ωνάσης» των 7,8 δισ.: 
Ένα όνομα άγνωστο στο ευρύ κοινό

 Η  πλουσιότερη Ελληνίδα στον  κόσ μο με 
τα βιβλία σε αρχαία γλώσσα που ελάχιστοι 
γνωρίζουν

Λ
ίγο -πολύ ε ίνα ι  γ νωσ τ έ ς  οι  οικογέ-
νειες των Ελλήνων που φιγουράρουν 
σ τ ις περίφημες λίσ τε ς του Forbes με 
τους πλουσ ιότερους ανθρώπους του 

κόσμου. Άλλωστε πρόκειται γ ια ονόματα που 
έ χουν δρασ τηριοποιηθε ί και ε ν τός Ελ λάδας 
ή –σε αρκε τέ ς περιπτώσεις- διατηρούν ακό-
μη «εν τός έδρας» ένα κομμάτ ι της επιχε ιρη-

ματ ικής δράσης τους. Ωσ τόσο από την φετ ινή 
χρον ιά υπάρχε ι και μια Ελλην ίδα της οποίας 
η προσωπική περιουσία υπολογ ίζε ται σ τα 7,8 
δισεκατομμύρια δολάρια!
Πρόκειται γ ια την Βίκυ Σάφρα, την οποία ελά-
χ ισ τοι  γ νώριζαν  πριν  σ υμπε ριληφθε ί  σ τ ην 
λ ίσ τα  του περιοδικού,  όπου βρέθηκε  με τά 
τον θάνατο του συζύγου της, Τζόζεφ Σάφρα, 
ο οποίος επί σε ιρά ε τών ήταν (με διαφορά) ο 
πλουσ ιότερος Βραζιλιάνος κ ι  έ νας από τους 
πλέον ισ χυρούς ανθρώπους του κόσμου, με 
περιουσ ία της οποίας η αξ ία εκ τ ιμάται σ χε-
δόν  σ τα  25  δ ισ εκα τομμύρια  δολάρια.  Ένα 
νούμερο ασ τρονομικό που έφερνε τον λιβα-
νέζ ικης κα ταγωγής επιχε ιρηματ ία σ την 52η 
θέση του κόσμου.
Με τά τον  θάνα τό του κα ι  τ ην  διαθήκη που 
άφησε πίσω του τόσο η σύζυγός του όσο και 
τα 4 παιδιά που απέκτησαν από τον γάμο τους 
το  1969 μοιράσ τ ηκε  κα ι  κάπως  έ τσ ι  ήρθε 
σ την επιφάνεια και το όνομα της Βίκυς Σάφρα 
που εδώ κα ι  δεκαε τ ίε ς  ζ ε ι  μακριά από την 
Ελ λάδα,  ακολουθών τας τον άνδρα της σ την 
Λα τ ι ν ική  Αμε ρική  κα ι  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ια  σ τ ην 
Ελβε τ ία όπου παραμένε ι ακόμη και σήμερα.
Οι  δυο τους  ε ίχαν  συναν τηθε ί  ό ταν  εκε ίνη 
ήταν μόλις 17 ε τών και όπως συμφωνούν τα 
άτομα του κύκλου τους ήταν αυτό που απο-
καλούμε «έρωτας με την πρώτη ματ ιά», με το 
ε ιδύλ λιο πολύ γρήγορα να με τα τ ρέπε ται  σε 
γάμο. 
Εκε ίνος  ήταν  ο  άνθρωπος που προερχόταν 
από μια παραδοσ ιακή οικογέ νε ια εμπόρων 
και επιχε ιρηματ ιών σ την Μέση Ανατολή που 

ξεκίνησε πριν 5 γεν ιέ ς σ το εμπόριο καραβα-
ν ιών σ το Χαλέπ ι  τ ης  Συρίας ,  σ τ ην  Α λεξάν -
δρε ια της Αιγύπτου και σ την Κωνσ ταν τ ινού-
πολη, πριν τ ε λικά δρασ τηριοποιηθούν σ τον 
τραπεζικό τομέα.
Ο εβραϊκής καταγωγής Τζόζεφ και οι αδελφοί 
του Έν τμουν τ και Μωυσής ε ίχαν ακολουθήσει 
τον πατέρα τους, Τζέ ικομπ, σ την Βραζιλία και 
εκε ί  ίδρυσαν μια επενδυτ ική τράπεζα μέσω 
της οποίας ήρθε η ραγδαία ανέλιξή τους, σε 
σημε ίο που τ ε λικά ο Σαφρά με τατράπηκε σε 
μία από τ ις σημαν τ ικότερες προσωπικότητε ς 

του χρηματοπισ τωτ ικού χώρου, με δρασ τη-
ριοποίηση σε πολλές χώρες, σχεδόν σε κάθε 
ήπειρο. 
Δρασ τηριοποιήθηκε σ τον τομέα του pr ivate 
banking και της διαχείρισης κεφαλαίων εύπο-
ρων πελατών σε όλο τον κόσμο και σ τη συνέ-
χε ια ακολούθησε το real estate, οι τηλεπικοι-
νων ίε ς,  η βιομηχαν ία χαρτ ιού,  ακόμη και  η 
κ τηνοτροφία.

Το ζευγάρι έκανε ε λάχισ τες δημόσιες εμφαν ί-
σε ις αλλά ακόμη και αυτέ ς σχε τ ίζον ταν απο-
κλε ισ τ ικά με την φιλανθρωπική δράση τους 
και τ ίποτα άλλο. 
Άλλωσ τε ε ίχαν ιδρύσε ι και ίδρυμα το οποίο 
φέρει τα ονόματά τους, μέσω του οποίου χρη-
ματοδότησαν μια σε ιρά από δομέ ς,  κυρίως 
υγε ίας και εκπαίδευσης, την ίδια ώρα που ο 
κύκλος τους μιλούσε διαρκώς γ ια την αγάπη 
του ζ εύγους γ ια τ ις Τέ χνε ς, τα γράμματα, τ ις 
επισ τήμες αλλά –φυσ ικά- και τα σπάν ια αλλά 
αξ ιομνημόνευτα δε ίπνα που παρέθε ταν σ την 
130 δ ωμα τ ίων  έπαυλή  τους  σ το  Μοραμπ ί 
όπου ζούσαν.
Η Βίκυ Σάφρα ε ίχε γεννηθεί σ την Ελλάδα και 
ως παιδί  βρέθηκε σ την Βραζ ιλ ία όπου ε ίχε 
βρεθε ί  η  ο ικογέ ν ε ιά  τ ης ,  επ ίσ ης  ε βρα ϊκής 
καταγωγής, μέχρι να γ νωρίζε ι τον Τζόζεφ με 
τον  οποίο εκ τός  από τ ις  ζ ωέ ς  τους,  μοιρά -
ζον ταν και κοινέ ς ανησυχ ίε ς.  Υπήρξαν πολύ 
ενεργά μέλη της εβραϊκής κοινότητας, ενώ γ ια 
τον Τζόζ εφ οι φήμε ς έ λεγαν ότ ι  διατηρούσε 
ακόμη σ τενέ ς σχέσεις με το Ισραήλ. 
Δεν ε ίναι καθόλου τυχαίο, λοιπόν, ότ ι  μέσα 
σε αυτό το πλαίσ ιο, ε ίχε δωρίσε ι το πρωτο -
τύπο χε ιρογράφο της Θεωρίας της Σ χε τ ικό -
τητας του Άλμπερτ Αϊνσ τάιν σ το Ισραηλητ ικό 
Μουσε ίο της Ιερουσαλήμ. Ο ασ τ ικός μύθος 
ήθελε όλη την ελίτ της φρουράς του ίδιου, της 
συζύγου του, των τεσσάρων παιδιών τους και 
των δεκατ εσσάρων ε γ γον ιών τους να έ χουν 
εκπαιδευτεί από την Μοσάντ ή να αποτελείται 
από πρώην μέλη της.
Εκείνο, πάν τως, που φαν τάζει ακόμη εν τυπω-
σ ιακότερο ε ίναι  έ νας άλ λος θρύλος σ χε τ ικά 
με την οικογένε ια που κ ινε ίται σ τα όρια του 
μύθου. 
Σύμφωνα με αυτόν,  λοιπόν,  όλα τα προσω-
π ικά  σ τ ο ι χ ε ία  τ η ς  ο ικογ έ ν ε ια ς  τ η ρ ού ν τ α ι 
ακόμη σε βιβλία τα οποία έ χουν γραφτε ί σε 
κάποια αρχαία και ξε χασμένη σήμερα παραλ-
λαγή μιας γλώσσας αραβικής προέλευσης, την 
οποία γ νωρίζουν ε λάχ ισ τοι…

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

τις θέσεις της Hellas News

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

ΑΝΙΣΤΟΡΗΣΙΑ
Ένα φαινόμενο με ανησυχητικές 

διαστάσεις…

Π
ριν λίγες μέρες σερφάροντας 
στο διαδίκτυο έπεσα πάνω σ’ 
ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ της 
δημοσιογράφου Ειρήνης Κα-

τσούλα, με αφορμή την επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου.
Η συνάδελφος ρωτούσε μαθητές της 
Άρτας τι γνωρίζουν για την εθνική επέ-
τειο του ΟΧΙ. Οι απαντήσεις των μαθη-
τών, οφείλω να ομολογήσω, με άφησαν 
κυριολεκτικά άφωνο…
Δεν είναι υπερβολή το γεγονός ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών 
στην Ελλάδα δε γνωρίζει ίχνος ιστο-
ρίας. Ούτε καν τα βασικά κοσμοϊστο-
ρικά γεγονότα που μετέβαλαν τον ρουν 
της ιστορίας και σχετίζονται άμεσα με 
το κράτος στο οποίο ζουν. 
Και μπορεί εύκολα κανείς να το διαπι-
στώσει τόσο από τις απαντήσεις των 
μαθητών για τις γνώσεις που κατέχουν 
όσον αφορά εθνικές και άλλες επετεί-
ους, όσο και από τη στάση τους απένα-
ντι στο συγκεκριμένο μάθημα και γενι-
κότερα στην κοινωνία.
Παραθέτω μερικές από τ ις απαντή-
σεις (σε παρένθεση) των ερωτηθέντων 
μαθητών. 
Τι γιορτάζουμε αύριο; (Την 25η Μαρ-
τίου...) Ποιά ήτανε η γνωστή ερμηνεύ-
τρια και ηθοποιός που χαρακτηρίστηκε 
ως η τραγουδίστρια της Νίκης; (Αν και 
το κάναμε στο σχολείο σήμερα, δεν 
θυμάμαι...) Ο Ιωάννης Μεταξάς ποιός 
ήταν; (Κάηκα...) Τι κάνατε στο σχολείο 

σήμερα; (Κάτι ποιήματα, δεν τα πολυ-
κατάλαβα...)Τι γιορτάζουμε αύριο; (Το 
ΟΧΙ που είπαμε σ τους Τούρκους...) 
28η Οκτωβρίου, ποιο έτος; (Το 1821...) 
Ποιός είπε το ΟΧΙ; (Νομίζω ο Βενιζέ-
λος...) Ποιός ήταν τότε πρωθυπουργός; 
(Ο Ιωάννης Καποδίστριας...) Τι συνέβη 
την 28η Οκτωβρίου, 1940; (Πολλά 
ζητάτε...) Πότε τελείωσε επίσημα ο 
ελληνοιταλικός πόλεμος; (Μία πολύ 
καλή ημέρα...) Ποιά ήταν η τραγουδί-
στρια της Νίκης; (Η Foureira...) Σε ποιόν 
λαό είπαμε το ΟΧΙ; (Στους Πέρσες...) Τι 
έγινε μετά που είπαμε το ΟΧΙ; (Ωραίος 
καιρός...) 
Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι οι απα-
ντήσεις των μαθητών προκαλούν ιδιαί-
τερο προβληματισμό και θα πρέπει να 
αποτελέσουν τροφή για σκέψη τόσο για 
τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους 
γονείς. 
Οι εποχές αλλάζουν, η εκπαίδευση 
νοσεί και πάντως το απόλυτο μερίδιο 
ευθύνης δε συνάδει απαραίτητα στους 
μαθητές. Κάποιες άλλες, όχι και τόσο 
μακρινές εποχές, οι μαθητές ήταν ειδή-
μονες της ιστορίας μας. Οι γονείς και οι 
παππούδες μας, αν και δεν είχαν όλοι τη 
δυνατότητα να πάνε σχολείο, γνώριζαν 
από ιστορία πολύ καλύτερα από τους 
σημερινούς μαθητές. Ζούσαν όμως και 
μεγάλωναν μαζί με την ιστορία.
Οι πληγές ήταν ακόμα νωπές από τις 
εθνικές τραγωδίες αφού ο όλεθρος είχε 
κτυπήσει την πόρτα σχεδόν κάθε σπι-
τιού, διαπερνούσε κάθε κατώφλι. Τα 
σχολεία ήταν μυημένα σε εθνιστικές 
ιδεολογίες που πολλές φορές γίνονταν 
εθνικιστικές μπροστά στο φόβο αφανι-
σμού του έθνους ή του λαού. 
Αντίθετα, στις μέρες μας ο μαθητόκο-
σμος έχει εφησυχαστεί μπροστά στο 
νεοπλουτισμό και τον υλικό ευδαιμο-
νισμό. Υπό αυτές τις συνθήκες ζωής ο 
κόσμος αποκολλήθηκε από τις πνευμα-
τικές αξίες και ιδεώδη και τυφλώθηκε 
από το φως της κατανάλωσης και της 
πολυτέλειας. 
Γιατί ο μαθητής ν’ ασχοληθεί με την 
ιστορία αφού βρίσκεται προσκολλημέ-
νος σε «ανούσια» υλικά που του προ-
σφέρουν πρόσκαιρη συγκίνηση;

Κατάθεση στεφάνων για 
την επέτειο του «ΟΧΙ» 
στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της περιοχής του Σκάρμπορο, κ. Νίκος Μαντάς, έδωσε το 
«παρών» την Κυριακή στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου για την τελετή και την 
κατάθεση στεφάνων με αφορμή την επέτειο του «ΟΧΙ» για την 28η Οκτωβρίου 
1940.
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Η 
παραίτηση του πρωθυπουρ-
γού των Σκοπίων άνοιξε τον α-
σκό του Αιόλου στο κρατίδιο 
των Τσιγγανοσερβοαλβανο-

βουλγαροφώνων και ο τυφώνας που θα 
επακολουθήσει ίσως συμπαρασύρει στο 
διάβα του και τον νυν πρωθυπουργό της 
Ελλάδος που επικύρωσε την συμφωνία, 
και τον προηγούμενο που ήταν και ο κύ-
ριος νεροκουβαλητής της επαίσχυντης και 
προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών.
Έως τώρα λέγαμε, χρειάζονται δύο για να 
χορέψεις ταγκό. Από τώρα και μπρος θα 
λέμε δύο για ταγκό, αλλά τρεις για να τους 
χορέψεις στο κόσκινο. Και όντως αυτός ο 
Μακεδονικός χορός  της συμφωνίας των 
τριών καβαλιέρων, είναι αυτός που μας 
χορεύουν στο κόσκινο. 
Η κυβέρνηση της Ελλάδος μόλις ενημερώ-
θηκε για την παραίτηση του ψευτομακε-
δόνα πρωθυπουργού αντέδρασε άμεσα 
και αντί να πανηγυρίζει και να καταγγέλνει 

την διάτρητη συμφωνία από τις δεκάδες 
εκατοντάδες παραβιάσεις της από τους 
βόρειους γείτονες μας, έτρεξε να δηλώσει 
ότι οι συμφωνία πρέπει να τηρηθεί. 
Βασιλικότεροι του Βασιλέως αυτοί που 
μας κυβερνούν. Και συ λαέ περίμενε να 
δεις άσπρη μέρα από δαύτους που επέ-
λεξες να σε εκπροσωπούν. Δυστυχώς δεν 
χάνουν την ευκαιρία να διαδηλώνουν με 
τις πράξεις τους πόσο ολοφάνερα αντίθε-
τοι είναι με την βούληση σου. 
 Μία συμφωνία, κύριοι της κυβέρνησης 
και κύριοι της αντιπολίτευσης, που και οι 
μεν (Σκοπιανοί) και οι δε (Έλληνες), την 
θεωρούν προδοτική, ο καθείς για τους 
δικούς του λόγους, είναι καταδικασμένη 
εις θάνατον και ήδη βρίσκεται στον προ-
θάλαμο του θανάτου από την ημέρα της 
υπογραφής της. 
Ούτε τα προδοτικά αργύρια, ούτε οι 
παράτυπες συμφωνίες πίσω από τ ις 
ερμητικά κλεισμένες Κερκόπορτες, ούτε 

τα υψηλά λαδώματα( λέγεται κάθε καίρια 
βουλευτική ψήφος ανήλθε σε κάποια εκα-
τομμύρια για να μπορέσετε να εξασφα-
λίσετε την οριακή πλειοψηφία). Εξαγο-
ράσατε ευκολόπιστες συνειδήσεις με το 
αζημίωτο, ξεφτιλίσατε κάθε δημοκρατική 
έννοια. Διασύρατε την δική μας βουλή 
και την δική τους και τις μετατρέψατε σε 
πορνεία ψυχών και άντρα συμμοριών.  
Αν υπήρχε ανεξάρτητη δικαιοσύνη και 
στα δύο μπακαλομάγαζα ο εισαγγελέας 
θα επενέβαινε και θα σας έστελνε όλους 
φυλακή.
Και άντε οι άλλοι, οι από πάνω, προσπα-
θούν να βρουν τα πατήματα τους. Ένα 
νέο κρατίδιο που δημιουργήθηκε από το 
μηδέν και μπουσουλώντας προσπαθεί να 
ορθοποδήσει και να σταθεί με τις πατε-
ρίτσες των προστατών της στα πόδια του. 
Είναι φυσικό να πελαγοδρομεί και να ανε-
μοδέρνεται σαν την καλαμιά τον κάμπο. 
Εμείς όμως, ποιά είναι η δικαιολογία μας; 
Διασυρόμαστε και ξεφτιλιζόμαστε από 
ένα νέο ιδρυθέν  κρατιδιάκι  για τριά-
ντα και βάλε χρόνια, γιατί δεν είχαμε και 
δεν έχουμε μία ξεκάθαρη εθνική στρα-
τηγική πολιτική. Αν ενθυμείστε και τότε 
ο Μητσοτάκης ο Α’, σε αντίθεση με τους 
άλλους πολιτικούς αρχηγούς άλλα τύρ-
βαζε. Με συνέπεια να  επιτρέψουμε ένα 
συνονθύλευμα, ένα τσούρμο να μας 
διαιρεί και να μας ξεφωνίζει και να μας 
ξεμπροστιάζει.
Είναι εντροπή μεγάλη, που η βουλή των 
Ελλήνων αρνήθηκε να ορίσει εξεταστική 
επιτροπή και να βγουν στο φως της δημο-
σιότητος όλα τα παρατράγουδα και οι 
παρανομίες που διενεργήθηκαν κατά την 
διάρκεια των κρίσιμων ψηφοφοριών για 
την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών. 
Όπως βλέπεται, δυστυχώς για εσάς που 
από την κρίση των Ιμίων και μετά ακολου-
θείται την  μειοδοτική Σημιτική πολιτική 
και ξεφτίζεται κάθε τόσο και λιγάκι από 
τον υφάδι της αιματοβαμμένης σημαίας 
μας και ξεθωριάζετε τις συνοριακές μας 
γραμμές και αφελληνίζετε την εθνική μας 
επικράτεια και ιστορική μας κληρονομιά, 
αλλά ευτυχώς για εμάς και την Ελλάδα 

μας, ο θεός των Ελλήνων δεν σας αφήνει 
να επιτελέσετε το καταστροφικό σας έργο.
Ποιός περίμενε τέτοιες εξελίξεις; 
Ο Μέρκελ  τέλειωσε κα μαζί με αυτήν και 
η ηγεμονική της πολιτική που ήταν και ο 
κύριος εμπνευστής και ακραιφνής υπο-
στηριχτής της συμφωνίας του βούρκου. 
Η Βουλγαρία για τους δικούς της λόγους 
μπλόκαρε τις ενταξιακές διαπραγματεύ-
σεις των Σκοπιανών, αιφνιδιάζοντας τους 
πάντες. 
Ο Μακρόν αρνήθηκε να πάρει μέρος στο 
σικέ παιχνίδι της καγκελαρίας.
Όλα τα παραπάνω και η ισχνή πλειοψηφία 
του Ζάεφ στην βουλή των Σκοπίων, ένα 
χρόνο μετά την επανεκλογή του, γνώρισε 
συντριπτική ήττα στις δημοτικές εκλογές 
και διαβλέποντας το ζοφερό πολιτικό του 
μέλλον, παραιτήθηκε.
Η πολιτική ανεμοθύελλα ξέσπασε στην 
Τσιγγανοσερβοαλβανοβουλγαρόφωνία. 
Ξεθηκάρωσαν τα ξίφη τους. Ας τους αφή-
σουμε να αλληλοσφαχτούν. 
Όταν καταλαγιάσει ο κουρνιαχτός και 
κάνουν απολογισμό, εμείς θα πρέπει να 
έχουμε μάθει καλά το μάθημα μας για να 
μην την πατήσουμε και πάλι.
Επαναδιαπραγμάτευση της Συμφωνίας 
από μηδενική βάση. 
Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε τα κόμματα 
που μας οδήγησαν σε αυτά τα αδιέξοδα 
να επαναδιαπραγματευθούν την νέα συμ-
φωνία. Την επόμενη φορά με την ψήφο 
μας θα πρέπει να τιμωρήσουμε ΝΔ και 
Σύριζα και να έχουμε καινούργια πρό-
σωπα να μας εκπροσωπήσουν. 
Η επιτροπή της  Ελληνικής πλευράς θα 
αποτελείται από διπλωμάτες καριέρας 
που δεν ασπάζονται την Σημιτική μειοδο-
τική πολιτική 
Ξεκάθαρες προτάσεις. Για το καλό και την 
ευημερία και των δύο κρατών.
1) Δημοκρατία των Σκοπίων, ή Δημοκρα-
τία της Βαρντάσκα.
2) Γλώσσα: Σλαβική  
3) Υπηκοότητα: Σκοπιανή
Για να ζήσουμε όλοι καλά και αυτοί καλύ-
τερα.

Σίμος Λεπτοκαρίδης 

Ο Ασκός Του Αιόλου
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Άλλη μία ιστορικής σημασίας αναγνώριση

Γ
ια άλλη μία φορά είχα την τιμή να κληθώ 
για να καλύψω με την κάμερα μου για την 
Hellas News μία εκδήλωση, όμως αυτή τη 
φορά είχε μεγάλη ιστορική σημασία για 

τους Έλληνες του Τορόντο και του Καναδά. Το 
Hellenic Heritage Foundation κατάφερε να ανα-
γνωριστεί το πρώτο κτίριο που Έλληνες το 1912 
μπορούσαν να αποκαλούν «σπίτι τους», αφού το 
κτίριο στο 170 Jarvis Street αποτελούσε για χρό-
νια Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και Κοινοτικό 
Κέντρο.
Το περασμένο Σάββατο, λοιπόν, παρουσία του 
Δήμαρχου του Τορόντο, κ. Τζον Τόρι, του Γενι-
κού Προξένου, κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη, της Βου-
λευτή, κα Έφη Τριανταφυλλοπούλου, του Δημοτι-
κού Συμβούλου, κ. Νίκου Μαντά έγινε η παρου-
σίαση της ιστορικής πλάκας που θα τοποθετηθεί 
στο κτίριο για να αναγνωριστεί και να υπενθυμί-
ζει στους διερχόμενους πως περνούν μπροστά 
από ένα «ελληνικό» κτίριο. Το «παρών» έδωσαν 
επίσης και η Βουλευτής,κα Τζούλι Ντάμπρουσιν, 
ο κ. Πήτερ Τάμπουνς, επίσης Βουλευτής, η Δημο-
τική Σύμβουλος, κα Πόλα Φλέτσερ, καθώς και 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του HHF όπως 
οι κυρίες Πάττυ Κερογλίδου και Σάντρα Γκιόνας.
Δείτε παρακάτω το φωτογραφικό ρεπορτάζ κι 
αξίζει να διαβάσετε την ιστορία του κτιρίου όπως 
την αναφέρει ο κ. Chris Grafos, Συνιδρυτής και 
Διευθυντής για το HHF Greek Canadian Archives 
(Ιστορικό Αρχείο των Ελλήνων στον Καναδά) στο 
Πανεπιστήμιο του Γιορκ.

Ο Δήμαρχος του Τορόντο, κ. Τζον Τόρι, με τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Νίκο 
Μαντά και η Βουλευτής, κα Έφη Τριανταφυλλόπουλος

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης και ο Δήμαρχος του Τορόντο, 

κ. Τζον Τόρι
Η κα Σάντρα Γκιόνας και ο κ. Γιώργος 

Κερογλίδης

Από τα δεξία ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, κ. Αντώνης Αρτεμάκης, ο 
Δήμαρχος του Τορόντο, κ. Τζον Τόρι, η κα Σάντρα Γκιόνας, η κα Liza Chalaidopoulos, ο 

Γενικός Πρόξενος του Τορόντο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης και ο κ. Σάκης Γκέκας

Από τα αριστερά ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Νίκος Μαντάς, ο κ. Γιώργος 
Κερογλίδης, η κα Σάντρα Γκιόνας και η Βουλευτής, κα Έφη Τριανταφυλλοπούλου

Photo by // Photagonist.ca

Στο 170 Jarvis Street το 1912, Έλληνες μετανάστες 
στο Οντάριο συγκέντρωσαν κεφάλαια για να 
μπορέσει η κοινότητα να αγοράσει το κτίριο. 

Λειτουργούσε ως η πρώτη τους εκκλησία, το πρώτο 
τους Ελληνικό Σχολείο, το πρώτο τους κοινοτικό 

κέντρο

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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170 Jarvis Street acted as the first Greek 
Orthodox Church and Greek language 
day school in Toronto. While the site 
is of ostensible significance to the 
Greek community in Toronto, it is also 
emblematic of the city’s social and 
cultural landscape in the early 1900s. 
Like many other ethnic groups, early 
Greek immigrants negotiated their 
belongingness and relationship with 
mainstream Toronto in unique ways.
While inserting themselves into Toronto’s 
commercial landscape, many Greeks 
in Toronto organized themselves into 
an official community. The purpose 
was to construct an organization 

that offered a sense of familiarity and 
tradition. The building at 170 Jarvis Street 
signifies two spaces where Toronto’s 
Greeks resisted integration; religion and 
language. The allure of Toronto as a place 
for economic betterment compelled many 
Greeks to settle in the city, but as many 
married and had children, connections to 
a known rootedness grew in importance.
The site’s history is well over a century old. 
In 1909, approximately two hundred Greek 
immigrants in Toronto met at a Y.M.C.A. 
to officially form the St. George Greek 
Orthodox Community of Ontario. In 1912, 
the organization bought Kay’s House, here 
at 170 Jarvis Street. The down payment 
was collected from Greeks all across 
Ontario by a sub-committee consisting of 
George Letros, Bill Karry, and Constantine 
Kanas. In 1917, $14,000 was collected from 
donations and the mortgage was paid in 
full. Prior to the building’s transformation 
into a church, the Greek Orthodox 
community in Toronto’s religious services 
were performed by itinerant priests. The 
first priest assigned to the community was 
Reverend Amvrossios Parashakes, who 
left the parish in 1912 to fight for Greece 
during the Balkan War.

In 1921, the upper level of the building 
was turned into a day school called 
Athena, which taught both English and 
Greek. Eventually, the programme was 
turned into an afternoon Greek language 
school where approximately one hundred 
students attended.
The site was also home to the St. George’s 
Ladies’ Auxillary. The organization 
was formed in 1921 following a visit to 
Toronto by the Bishop of Boston, Rt. Rev. 
Joachim Alexopoulos. Its purpose was 
community charity, primarily caring for 
the sick and needy. The first president of 

the organization was Maria Harakas. 
Despite an all-male clergy, the ladies 

auxillary unit was organized and run by 
Greek women and offered one of the few 
spaces where women could take on public 
leadership positions.
The church also represents the propensity 
of early Greek immigrants to remain 
endogamous. In Toronto, where many 
Greeks resided, 170 Jarvis allowed 
for Greeks to marry other Greeks. 
This is not necessarily true in the rest 
of Canadafigures do not support a 
monolithic construction of Greek identity 
or community. In 1921, 29.3 percent of 
the Greek born population had become 
naturalized British subjects (Canadians). 
This number grew to 62.7 percent in 
1931. Of the 9,444 Greeks in Canada in 
1931, 69.4 percent were Greek Orthodox, 
10.9 percent were Anglican, 7.2 percent 
were Roman Catholics, 3.1 percent were 
followers of the United Church, and 13.9 
percent professed to be adherents of other 
denominations. In Toronto, this site was a 
bastion of Greek Orthodox identity.
In short, 170 Jarvis Street is an important 
piece of Toronto and Canadian history. It 
is not strictly a Greek-Canadian tale, it is 
an immigrant narrative during one of the 
earliest expansions of this city's diversity.

για τους Έλληνες στον Καναδά χάρη στο HHF
170 Jarvis, A History

By Chris Grafos, Co-Founder and Co-Director 
of the HHF Greek-Canadian Archives at York University

Η Βουλευτής του Όκβιλ, κα Έφη 
Τριανταφυλλόπουλος

Ο κ. Σάκης Γκέκας Η κα Σάντρα Γκιόνας

Ο Δήμαρχος του Τορόντο, κ. Τζον Τόρι

Η κα Liza Chalaidopoulos

Η Δημοτική Σύμβουλος, κα Πόλα Φλέτσερ

Ο Βουλευτής κ. Πήτερ Τάμπουνς

Η Βουλευτής κα Τζούλι Ντάμπρουσιν με την κα 
Ειρήνη Κερογλίδου

Από τα δεξιά η κα Σάντρα Γκιόνας, η Βουλευτής κα Έφη Τριανταφυλλοπούλου, η κα Ειρήνη 
Κερογλίδου, ο κ. Μιχάλης Μουρατίδης, η κα Παρθένα (Πάττυ) Κερογλίδου και ο κ. Σάκης Γκέκας
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του 
υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις 

της Hellas News

ΟΧΙ ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΥΣ

A
Ν ΑΓΑΠΑΜΕ την αλήθεια, αν 
είμαστε άνθρωποι της αλήθειας, 
αυτό οφείλουμε να κάνουμε. 
Να έπιδοκιμάζουμε το σωστό, 
να επαινουμε το αληθινό. Αλλά 

και να αποδοκιμάζουμε και να ελέγχουμε το 
εσφαλμένο, το ψεύτικο, την πλάνη.
Στην πάλη, που γίνεται στις ημέρες μας 
μεταξύ ψεύδους και αληθείας, απιστίας και 
πίστεως, αιρέσεων και ορθοδοξίας, ουδέτε-
ρος δεν μπορεί να μένη ο Χριστιανός.
Το διεκήρυξε ο Κύριος σχετικά με τον πλούτο 
και ισχύει και σε κάθε ανάλογη περίσταση. 
«Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν , ή 
γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, 
ή ενός ανθέξεται και του ετέρου καταφρονή-
σει» (Ματθ. στ’ 24).
Είσαι άνθρωπος της χριστιανικής πίστεως 
και αληθείας; Θα αγαπάς και θα υπηρετής 
το καλό, το δίκαιο, το σωστό και θα μισή-
σης και θα αποφεύγης την ψευτιά, την αδι-
κία, την πλάνη. Διαφορετικά κιν δυνεύεις να 
καταφρονήσης το αληθινό και να ασπα. σθης 
το ψεύτικο και την πλάνη . Μέσος όρος δεν 
χωρεί.
Εδώ, δυστυχώς, σκοντάφτουμε οι πολλοί. 
Κυττάζουμε να συμβιβάσουμε τα ασυμβίβα-
στα. Ζητούμε να άρέσουμε και στον κόσμον 
τον αδιάφορο, τον άθρησκο, στης αμαρτίας 
τον κόσμο, και συγχρόνως να τα έχουμε καλά 
με την πίστι και την Εκκλησία. 
Λησμονούμε την θεία παραγγελία του Απο-
στόλου: «Μή συσχηματίζεσθε» (Ρωμ. ιβ’ 2), 
καθώς και «Τίς κοινωνία φωτι πρός σκότος ; 
ν (Β’ Κορ. στ’ 14) .
Αυτή η στάσις, πράγματι δεν αρμόζει στο 
Χριστιανό. Αυτός, σαν μαθητής του Σωτή-
ρος, του Θεού της αληθείας, χαράσσει στα-
θερή γραμμή. Μένει ακλόνητος στο δρόμο 
της αρετής. Είναι γενναίος. Τον διακρίνει 

ευψυχία. Δέν μετεωρίζεται πότε προς τα εδώ 
και πότε προς τα εκεί.
Γιατί τον μετεωριζόμενον άνθρωπον , δέν 
τον αναγνωρίζει ο Σωτήρ ς μαθητήν Του.
Δεν ακούτε τί διακηρύσσει στην Αποκά-
λυψη: «Οιδά σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός 
εί ούτε ζεστός όφελον ψυχρός ής ή ζεστός. 
Ούτως ότι χλιαρός εί, και ούτε ζεστός ούτε 
ψυχρός, μέλλω σε εμέσαι εκ του στόματός 
μου» (Αποκ. γ’ 15, 16).
«Ας κυττάζουμε, λοιπόν, ως Χριστιανοί, 
πάντα ψηλά. «Ας βλέπουμε καθαρά. Τον 
θησαυρόν αυτόν που λέγεται χριστιανική 
πίστις, αλήθεια και αρετή, έχουμε υποχρέ-
ωση να τον κρατούμε αλώβητο, ολοκάθαρο, 
ανόθευτο. Χωρίς να φοβούμαστε τις ειρω-
νείες και τους σαρκασμούς του πλανεμένου 
κόσμου. “Η χριστιανική πίστις, αλήθεια και 
αρετή αποτε λουν τα πιο βασικά στοιχεία 
της χριστιανικής μας ιδιότητος. Μόνον έτσι 
θα κατακτήσουμε τον άλλον ανεκτίμητον 
θησαυρόν, την σωτηρίαν της ψυχής μας και 
την αιώνια ευτυχία και μακαριότητα .
«Οχι, λοιπόν, μετεωρισμούς ανάμεσα στη 
χριστιανική ζωή και στην αμαρτωλή πορεία. 
«Οχι να αιωρούμεθα πότε εδώ και πότε εκεί. 
«Οχι να κυττάζουμε να ευχαριστήσουμε και 
τον κόσμο της ψευτιάς, της απάτης, ή τους 
ψευτοπροοδευτικούς της εποχής μας και 
συγχρόνως να κάνουμε τους ευσεβείς. 
Δεν το ξέρουμε; Τους διπροσώπους, κανέ-
νας δεν τους εκτιμά. Πιο πολύ ο άγιος Θεός, 
ο Θεός της αληθείας, που ζητεί να είμαστε 
πέρα ως πέρα αληθινοί, τίμιοι και με τον 
εαυτόν μας και με την ανεκτίμητη πίστι, που 
κατέχουμε. 
«Αλλωστε είναι ρητή η παραγγελία του 
μεγάλου ‘Αποστόλου: «Αληθεύοντες δε εν 
αγάπη αυξήσωμεν εις αυτόν τα πάντα (Εφεσ. 
δ’ 15).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

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

Επίσκεψη στελέχους 
του Γενικού Προξενείου 
Τορόντο στο Winnipeg
(25-26 Νοεμβρίου 2021)

To Γενικό Προξενείο Τορόντο προγραμματίζει επίσκεψη κλι-
μακίου στο Winnipeg της πολιτείας Manitoba το διάστημα 
από 25 έως 26 Νοεμβρίου 2021, για να παράσχει προξενικές 
υπηρεσίες στους Έλληνες πολίτες που διαβιούν στην περι-
οχή.

Για την έγκαιρη προετοιμασία των προξενικών πράξεων, πα-
ρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν, το αργότε-
ρο έως τις 19 Νοεμβρίου, μήνυμα στο toronto@mfa.gr , ανα-
φέροντας στον τίτλο του μηνύματος τη λέξη «MANITOBA» 
και στο κυρίως σώμα του μηνύματος ακριβή στοιχεία επικοι-
νωνίας τους καθώς και το θέμα, για το οποίο επιθυμούν να 
εξυπηρετηθούν. 

Οι προξενικές υπηρεσίες θα παρασχεθούν, τις ημέρες και ώ-
ρες που θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους, στους 
χώρους της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου Winnipeg:

St Demetrios Greek Orthodox Church & MHCC
2255 Grant Avenue
Winnipeg, MB  R3P 0S2  Canada
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Φέτα Ελληνική 
Μοναδική!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca
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Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε θυρανοίξια 
στον υπό ανέγεραση ναό του Αγίου Νικολάου

 στο Σημείο Μηδέν

Σ
ε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πραγ-
ματοποιήθηκε η τελετή των θυρα-
νοιξίων του ιερού ναού του Αγίου 
Νικολάου στο Σημείο Μηδέν στο 

Μανχάταν από τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
Βαρθολομαίο. Ο ελληνορθόδοξος ναός του 
Αγίου Νικολάου ήταν ο μόνος οίκος λατρεί-
ας που είχε καταστραφεί κατά τη διάρκεια 
του τρομοκρατικού χτυπήματος της 11ης Σε-
πτεμβρίου μαζί με τους Δίδυμους Πύργους 
και το μοναδικό έργο, του συγκροτήματος 
το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί.
Ο κ. Βαρθολομαίος κατέφθασε στον ναό 
συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο 
Αμερικής Ελπιδοφόρο και τον Μητροπολίτη 
Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, όπου τους υπο-
δέχθηκε τιμητική φρουρά Ελληνοαμερικα-
νών που υπηρετούν στο αστυνομικό και στο 
λιμενικό σώμα της Νέας Υόρκης. Το παρών 
στην τελετή έδωσαν επιφανή στελέχη της 
ελληνοαμερικανικής κοινότητας, παράγο-
ντες της αμερικανικής πολιτικής ζωής, συγ-
γενείς των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου 
και πλήθος απλών πολίτων.
Στο μήνυμα του ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
έκανε λόγο για μια ιστορική μέρα για την 
εκκλησία αλλά και την ομογένεια των ΗΠΑ. 
Όπως σημείωσε, «ζούμε σήμερα μια ιστο-
ρική μέρα ως εκκλησία και ως ομογένεια 
των ΗΠΑ, τελώντας τα θυρανοίξια του ιερού 
ναού και του εθνικού προσκυνήματος του 
Αγίου Νικολάου. Συγχαίρουμε και ευχα-
ριστούμε όλους εκείνους, οι οποίοι συνέ-
βαλαν και κοπίασαν για να γίνει το όνειρο 
πραγματικότητα. Για να μετατραπούν τα 
έργα του σκότους και του φανατισμού σε 
έργα φωτός, αγάπης, ελπίδος, προοπτικής. 
Πιστεύουμε στον Κύριο, ο οποίος ποιεί τα 
πάντα κενά, καινούργια, ελπιδοφόρα. Επι-
καλούμαι τη χάρη και την ευλογία του σε 
όλους εμάς που συγκεντρωθήκαμε εορτα-
στικά και επί τους μελλοντικούς προσκυνη-
τές. Δόξα τω θεώ»
Η λαμπρή τελετή ξεκίνησε με την ανύψωση 
του σταυρού. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
ευλόγησε τον σταυρό, ο οποίος ανυψώθηκε 
και τοποθετήθηκε στον εμβληματικό μαρ-
μάρινο τρούλου της εκκλησίας. Στη συνέ-
χεια, κατευθύνθηκε στη δυτική πλευρά του 
Πάρκου Ελευθερίας, την θέση δηλαδή όπου 
βρισκόταν η παλιά εκκλησία. Εκεί ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης ευλόγησε τα ιερά κει-
μήλια που είχαν ανακτηθεί από τα ερείπια 
στο σημείο της τραγωδίας. Στη συνέχεια, 
άναψε το καντήλι και νεαρά κορίτσια ντυμέ-
νες μυροφόρες μετέφεραν το ιερό φως μαζί 
με τα διασωθέντα κειμήλια στον νέο ναό, 
συμβολίζοντας έτσι την έναρξη της τελετής. 
Η πατριαρχική αποστολή μετέφερε τεμά-
χιο λειψάνου του Αγίου Νικολάου από το 
Άγιο Όρος, το οποίο τοποθετήθηκε από τον 
Πατριάρχη στο κέντρο της Αγίας Τράπεζας 
εντός του ναού κατά τη διάρκεια της τελε-
τής των θυρανοιξίων. Επιπλέον, ο Πατριάρ-
χης έβγαλε τα άμφια που φορούσε για να τα 
υπογράψει και να τα δωρίσει στον ναό.

Ανδρέας Κατσανιώτης: Φάρος ελ-
πίδας και ενότητας ο νέος Άγιος 
Νικόλαος
Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο 
υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσα-
νιώτης, ο οποίος σημείωσε ότι πρόκειται 
για «μια μεγάλη μέρα για τον Ελληνισμό. 
Τα θυρανοίξια του Αγίου Νικολάου είναι 
πλέον γεγονός. Ο Ελληνισμός αποδει-
κνύει ότι όταν βάζει στόχους τους πετυχαί-
νει. Όταν γκρεμίστηκε η εκκλησία μετά την 
καταστροφή της 11ης Σεπτεμβρίου, ο Ελλη-
νισμός είπε ότι θα ξαναχτίσει την εκκλησία. 
Το ξαναέκανε. Και έχουμε αυτό τον μονα-

δικό χώρο πίστης στο Σημείο Μηδέν που 
αυτή τη στιγμή ενώνει τον Ελληνισμό και 
δείχνει ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα 
πάντα».
«Στο σημείο όπου διαδραματίστηκε ένα 
από τα μεγαλύτερα δράματα της αρχής του 
21ου αιώνα, ξεπήδησε από τις στάχτες του 
ιστορικού Ιερού Ναού του Άγιου Νικο-
λάου, ο νέος Άγιος Νικόλαος ως φάρος ελπί-
δας και ενότητας. Ενότητας λαών και θρη-
σκειών», ανέφερε επίσης σε ανάρτησή 
του στον προσωπικό του λογαριασμό στο 
Twitter ο Ανδρέας Κατσανιώτης.
Ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου έχει σχε-

διαστεί από τον Ισπανό αρχιτέκτονα Καλα-
τράβα και βρίσκεται στην κορυφή του Πάρ-
κου Ελευθερίας με θέα το μνημείο και το 
μουσείο της 11ης Σεπτεμβρίου. Η αρχιτε-
κτονική του ναού δίνει ιδιαίτερη βάση στο 
λευκό μάρμαρο, το οποίο επιτρέπει στο 
φως να αναβλύζει από μέσα και έτσι να 
φωταγωγεί την εκκλησία από τον εσωτε-
ρικό της χώρο. Το φως που εκπέμπεται είναι 
λευκό, συμβολίζοντας τη νίκη της αγάπης 
ενάντια στο σκότος της μισαλλοδοξίας και 
του μίσους. Η ανοικοδόμηση του ναού χρει-
άστηκε να υπερβεί μεγάλα οικονομικά και 
γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία οδήγη-
σαν σε καθυστερήσεις πολλών ετών. Για την 
ανέγερση του χρειάστηκε να δαπανηθούν 
85 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία συγκε-
ντρώθηκαν μέσω δωρεών. Πλέον, ο ναός 
έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και υπολογίζεται 
ότι θα είναι έτοιμος να υποδεχθεί τους προ-
σκυνητές για τις λειτουργίες της ερχόμενης 
Μεγάλης Εβδομάδας. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και οι ιεράρχες 
σε μια αναμνηστική φωτογραφία με τους 
ιερόπαιδες και τις μυροφόρες.

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδο-
φόρος: Ιστορική στιγμή η εμβλη-
ματική τελετή των θυρανοιξίων
Η εμβληματική τελετή των θυρανοιξίων του 
Ι. Ν. του Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν 
από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθο-
λομαίο σήμερα, στην 30η επέτειο από την 
ενθρόνισή του, σηματοδοτεί μια ιστορική 
στιγμή ανανέωσης της πίστης μας όχι μόνο 
στις ΗΠΑ, αλλά σε ολόκληρη την οικουμένη, 
αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο 
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Τόπος εθνικού προσκυνήματος 
για τις ΗΠΑ
Ο Άγιος Νικόλαος δεν θα είναι απλώς ένας 
ελληνορθόδοξος ναός, καθώς, λόγω της 
σημασίας που έχει η τοποθεσία στο Σημείο 
Μηδέν, ο ναός θα λειτουργεί και ως τόπος 
εθνικού προσκυνήματος για τον αμερικα-
νικό λαό. Ως το μοναδικό σύμβολο πίστης 
στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, ο ναός 
θα καλωσορίζει ανθρώπους όλων των θρη-
σκειών και των δογμάτων για διαλογισμό 
και περισυλλογή. Αναπόφευκτα η ιστορία 
της ανέγερσης του Αγίου Νικολάου είναι 
και θα παραμείνει άρρηκτα συνδεδεμένη 
με την ιστορία και την τραγωδία που σημά-
δεψε το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Η 
ανέγερση του με αυτά τα χαρακτηριστικά 
τον καθιστά τη δεύτερη εκκλησία μετά τον 
Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσιγκτον που 
θα λειτουργεί ως εθνικός ναός των ΗΠΑ. 
Ως εκ τούτου, η μη κερδοσκοπική οργά-
νωση «Φίλοι του Αγίου Νικολάου» εκτιμά 
ότι ο νέος ναός θα είναι ίσως η εκκλησία 
που θα έχει τους πιο πολλούς μη ορθόδο-
ξους επισκέπτες στον κόσμο και εμφανί-
ζεται σίγουρη ότι θα είναι ο ναός με τους 
περισσότερους επισκέπτες στην Νέα Υόρκη.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κ. Βαρθολομαίος ενώ τελεί τον αγιασμό του Ιεού ναού του Αγίου Νικολάου 
στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Νέας Υόρκης. Φωτογραφία: Αναμνήσεις / Δημήτρης Τσάκας. 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ενώ ευλογεί τα ιερά κειμήλια που διασώθηκαν από τον ιστορικό ναό του 
Αγίου ΝΙκολάου. Φωτογραφία: Αναμνήσεις / Δημήτρης Τσάκας.

ΠΗΓΗ: ANAMNISEIS.NET
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e-tron GT

©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

Hurry, offer ends November 30th!

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

Rule Winter with Audi Uptown

© 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 30th, 2021, and is 
subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details.

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
Rule Winter 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
Rule Winter Credit

$1,000
Includes

Lock in up to 2% Loyalty-rate reduction on select models.

2022 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$3,988 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$198† 4.48%†
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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος 
(B.Sc.Phm) και είμαι ο 
φαρμακοποιός στο φαρμακείο 
“Apollon” (698 Danforth Avenue). 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 
εσάς που έχετε στείλει e-mail ή με 
έχετε τηλεφώνησει.  
Πολλοί από τους ανθρώπους που 
με καλούν για συμβουλές δεν είναι 
ασθενείς του Apollon και θα ήθελα 
να με στηρίξετε. Είναι πολύ εύκολο 
να αλλάξετε φαρμακείο. Το μόνο 
που πρέπει να κάνετε εσείς είναι να 
με καλέσετε στο 416.463.1195 και 
εγω θα  κανονίσω τα υπόλοιπα.

Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για την πνευ-
μονία. Η πνευμονία είναι μια ανα-
πνευστική πάθηση, στην οποία υ-
πάρχει λοίμωξη των πνευμόνων. 

Συνήθως προκαλείται από ιογενείς μο-
λύνσεις ή βακτήρια και λιγότερο συχνά 
από άλλους μικροοργανισμούς και άλλες 
παθήσεις γνωστές ως αυτοάνοσα νοσή-
ματα. Xαρακτηρίζεται από εποχική κα-
τανομή γιατί τα περισσότερα κρούσματα 

παρουσιάζονται τους χειμερινούς μήνες, 
ενώ οι άνδρες προσβάλλονται συχνότερα 
από τις γυναίκες. 

Πως μεταδίδεται
Ο συνηθέστερος τρόπος νόσησης από 
πνευμονία είναι η μόλυνση του ατόμου 
με μολυσματικό υλικό που εισπνέεται 
κατ΄ευθείαν στους πνεύμονες μέσω της 
αναπνοής. 
Βακτήρια και ιοί που ζουν σ τη μύτη, 
σ τους παραρρίν ιους κόλπους ή σ το 
στόμα, μπορεί επίσης να εξαπλωθούν 
στους πνεύμονες και να προκαλέσουν 
πνευμονία.
Η εισρόφηση τροφής, υγρών, εμέτου ή 
εκκρίσεων του στόματος στους πνεύμο-
νες είναι ένας άλλος τρόπος απόκτησης 
πνευμονίας.
Σπανιότερος τρόπος νόσησης από πνευ-
μονία είναι η αιματογενής μεταφορά 
μικροβίων (μικροβιαιμία/σηψαιμία) από 
άλλα σημεία του σώματος.

Συμπτώματα
 ª Βήχας 

 ª Πυρετός
 ª Ρίγη
 ª Δύσπνοια 
 ª Σύγχυση, ιδιαίτερα στους ηλικιωμέ-

νους
 ª Πονοκέφαλος
 ª Απώλεια της όρεξης, χαμηλή ενέρ-

γεια και κόπωση

Παράγοντες κινδύνου
 ª Εγκεφαλική παράλυση
 ª Χρόνια πνευμονοπάθεια 
 ª Κάπνισμα
 ª Δυσκολία κατάποσης (που οφείλεται 

σε εγκεφαλικό, άνοια, νόσο Parkinson ή 
άλλες νευρολογικές παθήσεις)

 ª Ανοσολογικό πρόβλημα 
 ª Διαταραγμένη συνείδηση (απώλεια 

εγκεφαλικής λειτουργίας λόγο άνοιας, 
εγκεφαλικού ή άλλων νευρολογ ικών 
παθήσεων)

 ª Διαβίωση σε εγκατάσταση νοσηλείας
 ª Άλλες σοβαρές νόσους, όπως καρδι-

οπάθεια, κίρρωση ήπατος ή σακχαρώδη 
διαβήτη

 ª Πρόσφατο χειρουργείο ή τραύμα

Εξετάσεις 
Εάν έχετε πνευμονία, μπορεί να κοπιά-
ζετε να αναπνεύσετε ή να έχετε ταχύ-
πνοια.
Κατά την ακρόαση του θώρακα με στηθο-
σκόπιο, ακούγονται τρίζοντες. Μπορούν 
να ακουστούν και άλλοι παθολογικοί 
ήχοι μέσω στηθοσκοπίου ή επίκρουσης.
Ο γιατρός πιθανότατα θα παραγγείλει μια 
ακτινογραφία θώρακος εάν υπάρχει υπο-
ψία πνευμονίας.
Κάποιοι ασθενείς μπορεί να απαιτούν 
επιπλέον δοκιμασίες όπως:
Αέρια αρτηριακού αίματος για να διαπι-
στωθεί εάν φτάνει αρκετό οξυγόνο στο 
αίμα από τους πνεύμονες
Γενική αίματος για να ελεγχθεί ο αριθμός 
των λευκών
Καλλιέργεια πλευριτ ικού υγρού, εάν 
υπάρχει υγρό στο χώρο που περιβάλλει 
τους πνεύμονες

Θεραπεία και αντιμετώπιση
Η αντιμετώπιση της πνευμονίας ανάλογα 
με τη βαρύτητά της αλλά και την πιθανό-
τητα εμφάνισης κάποιας επιπλοκής μπο-
ρεί να γίνει στο σπίτι ή στο νοσοκομείο.
Είναι περισσότερο πιθανό ο ασθενής να 
εισαχθεί στο νοσοκομείο εάν υπάρχει 
και κάποιο άλλο σοβαρό ιατρικό πρό-
βλημα, εάν η γενική κατάσταση του  είναι 
από την αρχή βαρειά, εάν είναι ηλικιωμέ-
νος  ή πολύ μικρό παιδί και αν παρά την 
αρχική αντιμετώπιση στο σπίτι η κατά-
στασή  δεν βελτιώθηκε.
Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας αρκετά 
και αποτελεσματικά αντιβιοτικά (Φθορι-

οκινολόνη (λεβοφλοξακίνη ή μοξιφλο-
ξακίνη), αμοξικιλλίνης ή αμοξυκιλλί-
νης-κλαβουλανικού, μακρολιδικά (αζι-
θρομυκίνη ή κλαριθρομυκίνη) και   κεφα-
λοσπορίνης (κεφουροξίμη ή κεφποδο-
ξίμη)),που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο 
των μικροβίων που ενέχονται στην πρό-
κληση της πνευμονίας. 
΄Αλλα βοηθητικά φάρμακα για την αντι-
μετώπιση των συμπτωμάτων όπως αντι-
πυρετικά και παυσίπονα (ασπιρίνη, ιβου-
προφαίνη (Advil) ή ακε ταμινοφαίνη 
(Tylenol). Ποτέ ΜΗΝ δίνεται ασπιρίνη στα 
παιδιά.
Η ανάπαυση, η καλή διατροφή και η 
άφθονη λήψη υγρών βοηθούν στην ταχύ-
τερη ανάρωση του ασθενούς

Πρόληψη 
Πέρα από τα κλασικά ατομικά μέτρα υγι-
εινής (συχνό πλύσιμο των χεριών, καλός 
αερισμός των δωματίων του σπιτιού και 
των χώρων εργασίας) της αποφυγής του 
καπνίσματος, της διατήρησης του οργα-
νισμού μας σε καλή φόρμα με την κατάλ-
ληλη διατροφή, τον καλό ύπνο, την ευερ-
γετική σωματική άσκηση σήμερα έχουμε 
στη διάθεσή μας μια σειρά δραστικών 
εμβολίων που μπορούν ενεργά να μας 
προστατεύσουν έναντι του κινδύνου από 
συγκεκριμένα μικρόβια.
Τέτοια εμβόλια είναι: Το εμβόλιο της γρί-
πης προλαμβάνει την πνευμονία αλλά και 
τις άλλες επιπλοκές που μπορεί να προ-
καλέσει ο ιός της γρίπης. Το εμβόλιο της 
γρίπης πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο.
Το εμβόλιο κατά του πνευμον ιοκόκ-
κου (Prevnar) μειώνει τ ις πιθανότητες 
να πάθετε πνευμονία από τον πνευμο-
νιόκοκκο που αποτελεί και το πιο συχνό 
αίτιο της πνευμονίας της κοινότητας. 

To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από 
τους ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια 
αυτής της δύσκολης περιόδου, 
να μας τηλεφωνήσετε στο 
416.463.1195 για να παραγγείλετε 
τις συνταγές σας λίγες μέρες 
νωρίτερα, ώστε να είναι έτοιμές για 
παραλαβή ή να τις κάνουμε delivery 
σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική 
μας ασφάλειά, σας ζητάμε να μην 
έρχεστε στο φαρμακείο, εκτός 
εάν είναι για να παραλαβετε τις 
συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την 
κατανόησή σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε 
να προτείνετε κάποιο θέμα, θα 
παρακαλούσα να επικοινωνήσετε 
μαζί μου στο φαρμακείο 
(416.463.1195) ή να μου στείλετε e-
mail στο ApollonPharmacy@yahoo.
com.
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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 
                                     Αθήνα, 01 Νοεμβρίου 2021

ΗΜΕΡΙΔΑ
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021

09.00 π.μ. – 18.00 μ.μ.

Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών, Ανατολική Αίθουσα

Πανεπιστημίου 28, Αθήνα

Η Ακαδημία Αθηνών και η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημό-
σιας Διπλωματίας «υμνούν» την Ελληνική Διασπορά
 
Η Ακαδημία Αθηνών και η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας 
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών διοργανώνουν Ημερίδα αφιερωμένη 
στην Ελληνική Διασπορά, με τίτλο «Απόδημος Ελληνισμός – Η Ιστορία, το Έργο 
και η Προσφορά του στην Ελλάδα». 

Με στόχο τη σφαιρική και αντικειμενική ενημέρωση γύρω από την αμφίδρομη 
σύνδεση των Ελλήνων του Εξωτερικού με την Πατρίδα, επιχειρείται μία κατά το 
δυνατόν ολοκληρωμένη προσέγγιση του σύνθετου αυτού κεφαλαίου της εθνικής 
μας ιστορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα φιλοξενηθούν παρουσιάσεις από εξέχουσες 
προσωπικότητες με επίκεντρο τους τομείς των Επιστημών (Ηθικών & Πολιτικών, 
καθώς και Θετικών), των Τεχνών και των Γραμμάτων.

Η Ημερίδα έχει υβριδικό χαρακτήρα, καθώς θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία 
των ομιλητών (με τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων) και ταυτόχρονη 
διαδικτυακή μετάδοση και δυνατότητα παρακολούθησης μέσω του ακόλουθου 
συνδέσμου: http://www.academyofathens.gr/el/conferences/diaspora2021
 
Tο αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες της Ακαδημίας Αθηνών 
(http://www.academyofathens.gr/el) και του Υπουργείου Εξωτερικών (https://
www.mfa.gr/index.html).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 210-
6597667, 210-3664733, 210-3664771 ή να απευθυνθείτε στο e-mail imerida.
apodimos@academyofathens.gr

Λιτή, σεμνή και ουσιαστική 
η εκδήλωση για την 28η 
Οκτωβρίου στο Γενικό 

Προξενείο της Νέας Υόρκης

Ο 
γενικός Πρόξενος της Ελλάδας 
στη Νέα Υόρκη, Δρ. Κωνσταντί-
νος Κούτρας την Πέμπτη, 28ή Ο-
κτωβρίου 2021 άνοιξε διάπλατα 

της πόρτες του Γενικού Προξενείου για να υ-
ποδεχτεί τους ομογενείς που ανταποκρίθη-
καν στην έκκληση της προέδρου της Atlantic 
Bank Νάνσυς Παπαϊωάννου να συνεορτά-
σουν την 81η επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Aν και αργία, ήταν η δεύτερη φορά που ανή-
μερα της εθνικής εορτής το Γενικό Προξε-
νείο άνοιξε διάπλατα τις πύλες του. Τόσο 
στις 28 Οκτωβρίου 2020 όσο και χθες ο 
αριθμός των ατόμων ήταν περιορισμένος 
λόγω των περιορισμών για την προστασία 
από τον κορωνοϊό.
Ο γενικός Πρόξενος, Δρ. Κωνσταντίνος Κού-
τρας καλωσόρισε τους ομογενείς και μεταξύ 
άλλων επισήμανε: «Σας ευχαριστώ όλους 
που ήρθατε σήμερα εδώ και ιδιαίτερα την κ. 
Παπαϊωάννου που πήρε την πρωτοβουλία 
για να γιορτάσουμε σεμνά και σε περιορι-
σμένο αριθμό ατόμων στο Γενικό Προξενείο 
την μεγάλη επέτειο. Η 28η Οκτωβρίου είναι 
μια μεγάλη ημέρα για την Ελλάδα και τον 
απανταχού ελληνισμό.
Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη για την 
κ. Νάνσυ Παπαϊωάννου, διότι με την πρωτο-
βουλία της η δική μας εκδήλωση είναι μέρος 
της μεγαλειώδους εκδήλωσης που διοργα-
νώνεται την ίδια περίπου στιγμή στην  Ουά-
σιγνκτον από το ίδρυμα «The Washington 
OXI Day Foundation». Χρόνια πολλά σε 
όλους».
Η κ. Νάνσυ Παπαϊωάννου επεσήμανε: «Η 
Ατλάντικ Μπανκ είναι η αρχαιότερη τράπεζα 
της ομογένειας και αισθάνομαι ιδιαίτερα 
υπερήφανη, διότι για μια ακόμη φορά κατα-
φέραμε να συγκεντρωθούμε εδώ, στο Σπίτι 
της Ελλάδας για να γιορτάσουμε την 28η 
Οκτωβρίου και να εκπέμψουμε ένα μήνυμα 
ενότητας και ομοψυχίας. Οι Έλληνες όπου κι 
αν βρεθούν τιμούν τις παραδόσεις και εορ-
τάζουν τις εθνικές γιορτές και σήμερα συνε-
ορτάζουμε με την Ουάσινγκτον την 81η επέ-
τειο της 28ης Οκτωβρίου».
Η κ. Παπαϊωάννου εξέφρασε την ευγνωμο-
σύνη για το «Gyro World» και τον Δημήτρη 
Πετρίδη που προσέφερε τα κεράσματα και 
για τον κ. Μιχάλη Γκατζώνη, ιδρυτή και πρό-

εδρο του ΔΣ (chairman) του ομίλου «NYATH 
Group» ως χορηγού της εκδήλωσης.  
Στην εκδήλωση παρέστη και ο νέος Πρό-
ξενος, Δημήτρης Παπαγεωργίου, ο οποίος 
εορτάζει για πρώτη φορά την 28η Οκτω-
βρίου στη Νέα Υόρκη.
Τόσο ο γενικός Πρόξενος, όσο και ο Πρό-
ξενος εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη για την 
αγάπη των ομογενών για την Ελλάδα και 
μάλιστα τόνισαν ότι η περίοδος της πανδη-
μίας – πέραν των οποιωνδήποτε αρνητικών 
– είχε θετικές επιπτώσεις στις σχέσεις της 
ομογένειας με την γενέτειρα.
Η απαγόρευση των ταξιδιών για πολίτες τρί-
των χωρών προς την Ελλάδα και κατ΄ επέ-
κταση στην Ευρώπη έδωσε το έναυσμα 
στους ομογενείς να ανανεώσουν τα δια-
βατήρια, είτε και για να τακτοποιήσουν τις 
ληξιαρχιακές τους υποχρεώσεις για την 
απόκτηση του διαβατηρίου.
Το Γενικό Προξενείο, όπως επεσήμανε ο Δρ. 
Κούτρας, εν μέσω πανδημίας δεν έκλεισε 
ούτε μια μέρα και με το ίδιο ή και με λιγό-
τερο προσωπικό κατάφερε να εκδώσει τρι-
πλάσιο αριθμό διαβατηρίων εν συγκρίσει 
με την προκορωνοϊού εποχή και συνάμα να 
ολοκληρώσει πολλαπλάσιο αριθμό ληξιαρ-
χικών πράξεων και άλλων υπηρεσιών.
Ο Δρ. Κούτρας αναφέρθηκε στην θεαματική 
πρόοδο ψηφιοποίησης των υπηρεσιών και 
τόνισε ότι η υπηρεσία «My Consul Live» η 
οποία ξεκίνησε πιλοτικά από τη Νέα Υόρκη 
έχει αλλάξει τα δεδομένα στην επικοινω-
νία των πολιτών με το Προξενείο και τώρα 
πλέον οι ομογενείς δεν χρειάζεται να επικοι-
νωνήσουν με το Προξενείο για τις διάφορες 
ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τις 
συναλλαγές τους με το δημόσιο.
Αναφερόμενος στις καινοτομίες ο Δρ. Κού-
τρας επεσήμανε ότι με την βοήθεια και την 
έμπρακτη συμπαράσταση της Atlantic Bank 
και της προέδρου της Νάνσυ Παπαϊωάν-
νου οι πληρωμές των υπηρεσιών γίνονται 
με πιστωτικές κάρτες και αυτό αν μη τι άλλο 
αποτελεί μια επί πλέον  πρωτιά του Γενικού 
Προξενείου στον τομέα της εξυπηρέτησης 
τόσο των ομογενών, όσο και των Αμερικα-
νών συμπολιτών τους, είτε και πολίτων τρί-
των χωρών που απευθύνονται στο Προξε-
νείο για την χορήγηση βίζας.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΚΑ/ΠΗΓΗ: ANAMNISEIS.NET
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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

Δευτέρα 1η Νοεμβρίου, 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εφορευτικής Επιτροπής

Αγαπητά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο,
Σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο 
θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2021 στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο 
(30 Thorncliffe Park Drive), στις 2:30μ.μ.
Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης εκτός των άλλων θεμάτων θα παρουσιαστεί ο οικο-
νομικός απολογισμός από τους ορκωτούς λογιστές του Οργανισμού.
Βάσει του καταστατικού της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, και υπό κανονικές συνθή-
κες, οι Γενικές Εκλογές διεξάγονται την 4η Κυριακή του Νοεμβρίου, κάθε εκλογικού 
έτους. Λόγω κορονοϊού και λοιπών εξελίξεων, κι έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον 
του Οργανισμού και των μελών αυτού, αποφασίσαμε όπως:

- οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότη-
τας Τορόντο θα διεξαχθούν την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, 2021 στο Πολυμενάκειο 
Πολιτιστικό Κέντρο
- οι κάλπες θα ανοίξουν στις 12:00μ.μ. και θα κλείσουν στις 7:00μ.μ.
- όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως μέλη του διοι-
κητικού συμβουλίου μπορούν να προμηθευτούν την ειδική φόρμα από τα γραφεία 
της Κοινότητας ή από την ιστοσελίδα www.greekcommunity.org
- ο εκλογικός κατάλογος είναι στη διάθεση των μελών, στα γραφεία της Κοινότητας
- δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν μόνο τα μέλη, των οποίων τα ονόματα είναι 
καταγεγραμμένα στον κατάλογο των ψηφοφόρων
- δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν:

(α) όσοι έχουν συμπληρώσει το δεκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους, και
(β) όσοι έχουν ενεργή συνδρομή τουλάχιστον (3) μήνες πριν την ημέρα των 
εκλογών

- τα μέλη έχουν την υποχρέωση να ελέγξουν τον εκλογικό κατάλογο προκειμένου να 
βεβαιωθούν ότι το όνομα και η διεύθυνσή τους είναι ορθά
- μέλη τα οποία είναι εγγεγραμμένα στον γενικό κατάλογο, αλλά δεν έχουν τακτο-
ποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, μπορούν να ανανεώσουν τη συνδρομή 
τους μέχρι τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου, από τις 9:00π.μ. έως τις 6:00μ.μ.- τα γραφεία 
της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο είναι ανοιχτά από Δευτέρα ως Παρασκευή από 
τις
9:00π.μ. έως τις 5:00μ.μ. Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου, τα γραφεία θα παραμείνουν 
ανοιχτά για το κοινό μέχρι τις 6:00μ.μ.
- σε περίπτωση που η συνδρομή μέλους λήγει, φεριπείν στις 11 Δεκεμβρίου 2021 
και οι εκλογές είναι στις 12 Δεκεμβρίου 2021, το μέλη που επιθυμούν να ασκήσουν 
το εκλογικό τους δικαίωμα, θα πρέπει να ανανεώσουν τη συνδρομή τους μέχρι τις 
6 Δεκεμβρίου 2021.
- οι ψηφοφόροι πρέπει να αποδείξουν την ταυτότητά τους. Ως αποδεικτικά στοιχεία 
μπορούν να παρουσιάσουν επίσημο κυβερνητικό έγγραφο (άδεια οδήγησης, δια-
βατήριο, κάρτα υπηκοότητας, OHIP, κ.λ.π.)
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ψηφοφορία με εξουσιοδότηση

Ευχόμαστε οι καινούργιες ιδέες των νέων και οι γνώσεις των πεπειραμένων, να μας 
οδηγήσουν σε μια ΔΥΝΑΤΗ και ΜΟΝΙΑΣΜΕΝΗ Κοινότητα, η οποία ανήκει σε όλους 
εμάς, στα παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας.

Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής

Ειρήνη Κερογλίδου    Γιάννης Φαναράς
Πρόεδρος     Αντιπρόεδρος
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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

Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος 
έλαβε μέρος στην ανακοίνωση της κυβέρνησης του Οντάριο, την οποία έκανε 
στο Ελληνικό Σπίτι, ο Εντιμ. Rod Phillips, Υπουργός Μακροχρόνιας Φροντί-
δας. Τον κ. Υπουργό συνόδευαν η Εντιμ. Jill Dunlop, Υπουργός Κολλεγίων και 
Πανεπιστημίων και η Βουλευτής Έφη Τριανταφυλλοπούλου. Παρόντες ήσαν 
ο κ. Γιάννης Φαναράς, Πρόεδρος του Ελληνικού Σπιτιού και προεδρεύων του 
Διοικητικού Συμβουλίου και ο κ. Κώστας Κωστούρος, Διευθύνων Σύμβουλος 
του Ελληνικού Σπιτιού.

Η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν κι άλλοι, πραγματοποιήθηκε στο Ελλη-
νικό Σπίτι στο Winona Drive στο Τορόντο. Η κυβέρνηση του Οντάριο ανακοί-
νωσε επένδυση έως και 100 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να προ-
σθέσει επιπλέον 2.000 νοσηλευτές στον χώρο μακροχρόνιας φροντίδας.

Ο Σεβασμιώτατος μίλησε στους συμμετέχοντες, τονίζοντας την ανάγκη να 
τιμούμε, να βοηθάμε και να θυσιαζόμαστε για τους ηλικιωμένους, όπως και 
οι ίδιοι θυσιάστηκαν για εμάς όταν μεγαλώναμε. Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρί-
στησε και συνεχάρη τον κ. Φαναρά, πρόεδρο του Ελληνικού Σπιτιού και τον κ. 
Κωστούρο για το υποδειγματικό τους έργο. Ευχαρίστησε τον υπουργό κ. Rod 
Phillips, τον πρωθυπουργό του Οντάριο κ. Doug Ford και όλη την κυβέρνηση 
για τη συνεχή υποστήριξή τους στο Ελληνικό Σπίτι και το έργο που γίνεται για 
τη βελτίωση στον τομέα της μακροχρόνιας περίθαλψης στην επαρχία Οντά-
ριο, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Μετά την επίσημη ανακοίνωση, ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε τους χώρους 
του γηροκομείου με τους Υπουργούς και την κα. Τριανταφυλλοπούλου, χαι-
ρετώντας πολλούς από τους ενοίκους, οι οποίοι τον γνωρίζουν εδώ και χρό-
νια. Ο Αρχιεπίσκοπος έψαλλε με τους ενοίκους τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας, 
καθώς και το απολυτίκιο των Αγίων Αναργύρων. Στο τέλος της ξενάγησης ο 
Σεβασμιώτατος και οι επίσημοι επισκέφτηκαν το εκκλησάκι των Αγ. Αναργύ-
ρων που βρίσκεται στο Ελληνικό Σπίτι. Οι κυβερνητικοί επίσημοι θαύμασαν 
το ωραίο εκκλησάκι.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος 
συμμετείχε στην ανακοίνωση 

της Κυβέρνησης Οντάριο
 για τα Ιδρύματα 

Μακροχρόνιας Φροντίδας
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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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΖΗΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟ

Για λίγες ώρες, 2-3 φορές την εβδομάδα
και τις ώρες που θα μπορεί

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΕΠΑΦΗ ΜΟΝΟΝ ΜΕ E-MAIL

dimitripap2009@hotmail.com
ΘΕΛΕΤΕ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ;

ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΕΓΓΡΑΦΟ/ΓΡΑΜΜΑ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ

κα. ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

ΤΗΛ. 647.296.6541
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ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑ
(ένα παραμύθι για τη λαιμαργία)

ΕΥΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΝΟΥ 

Η 
Άννα και η Ζωή έπαιζαν στο κήπο με 
τις κούκλες τους  με τα  όμορφα φο-
ρέματα που είχε φέρει η μαμά και η 
θεία Σοφία από την Αθήνα . Ήταν τό-

σο χαρούμενη που οι δυο ανιψιές τους θα έμε-
ναν όλο το καλοκαίρι μαζί τους. Για πρώτη φο-
ρά  οι μικρές επισκέφτηκαν την θεία τους στο 
νησί και φαίνονταν εκστασιασμένες. Από τη 
στιγμή που έφτασαν στο νησί και πάτησαν το 
πόδι τους στο λιμάνι, άνοιξαν και οι δυο, τα με-
γάλα αμυγδαλωτά μάτια τους και τα άφησαν να 
κοιτάξουν περίεργα, δεξιά κι αριστερά, να πε-
ριεργάζονται και να ανακαλύπτουν αυτό το το-
πίο που απλωνόταν μπροστά τους. Δρόμοι δα-
χτυλίδια και σοκάκια γεμάτα αζαλέες, και ψηλά 
πολύ ψηλά, στο δρόμο που είχαν ακολουθήσει 
για το σπίτι της Θείας Σοφίας, ξεχώριζε ένα με-
γάλο καμπαναριό. Από το πουθενά. Εκεί ψη-
λά, δίπλα στο καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής 
είναι το σπίτι, θα το δείτε να ξεχωρίζει από τα 
φούξια παράθυρα και τις  δυο μεγάλες ροδιές 
στην είσοδο του κήπου. 
- Αλήθεια; Αλήθεια…έχεις κήπο , θεία ;
-…έχεις κήπο θεία; Επανέλαβε η Ζωή αμέσως 
μετά την τελευταία κουβέντα της Άννας.
-Ναι , έχω ένα πολύ όμορφο κήπο και μια 
τεράστια κούνια που θα χρησιμοποιήσετε αμέ-
σως μόλις φτάσουμε. Ζήτησα από τον κύριο 
Μανώλη , το γείτονα να δέσει δυο μεγάλα σχοι-
νιά στα δυο πλατάνια και θα έχετε τη δική σας 
προσωπική κούνια,  για όσο καιρό μείνετε μαζί 
μου. Δεν είναι υπέροχα ;
- Υπέροχα , αναφώνησαν και οι δυο μαζί. Ευχα-
ριστούμε πολύυυυυυυυυυυ. Κι όρμησαν  τα 
δυο κορίτσια στην αγκαλιά της  θείας Σοφίας 
και την έπνιξαν με φιλιά.
Το ταξί ήρθε και όλες οι βαλίτσες φορτώθηκαν, 
παιχνίδια και κούκλες μπήκαν το πίσω κάθισμα 
μαζί με τις μικρές. Η θεία Σοφία τους φόρεσε 
και τις ζώνες ασφαλείας. 
- Μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι θέλουμε 
κανα τεταρτάκι, έχετε υπομονή, μικρές πριγκί-
πισσες.
Η διαδρομή ήταν ακόμη πιο όμορφη και 
καθώς το ταξί ανέβαινε εκείνο το μακρινό 
χωματόδρομο, αγκομαχούσε έτσι φορτω-
μένο που ήταν αλλά τα κορίτσια χάζευαν από 
τα παράθυρα, και έκαναν ένα σχόλιο ή ρωτού-
σαν κάθε φορά που περνούσαν από ένα σπίτι ή 

μια αυλή ή ένα απότομο μέρος.
- Γιατί τα σπίτια είναι τετράγωνα και άσπρα; 
Ρωτούσε η Άννα
-Γιατί οι εκκλησιές έχουν όλες μπλε τρούλο; Τι 
ωραίες παραλίες, θα πάμε αμέσως για μπάνιο; 
Άραγε υπάρχουν ψάρια εδώ; Έλεγε η Ζωή
-Μα είσαι χαζή, παιδί μου, της απαντούσε η 
Άννα . Γιατί να μην υπάρχουν, αφού τα ψάρια 
ζουν στη θάλασσα κι εδώ μπροστά σου ,όπως 
βλέπεις υπάρχει μια όμορφη καταγάλανη 
θάλασσα.
- Σωστά, Άννα μου. Υπάρχει θάλασσα και 
ψάρια και βουνά και άλλα πολλά που θα σας 
αρέσουν εδώ στο νησί. Είμαι σίγουρη ότι θα το 
αγαπήσετε και θα κάνετε και φίλες. Α να….φτά-
σαμε στο σπίτι.
- Ωωω. Κοίτα  το σπίτι της θειας Σοφίας είναι 
ένα λουλουδόσπιτο ! αναφώνησε η Ζωή. 
- Μην είσαι χαζή, απλά η θεία έχει φυτέψει μια 
υπέροχη αγριοτριανταφυλλιά κι αυτή βρήκε 
στήριγμα κι πιάστηκε στο τοίχο και μεγάλωσε.. 
μεγάλωσε …
-Σωστά γλυκιά μου, είναι μια αγριοτριανταφυλ-
λιά με κίτρινα τριαντάφυλλα που σε λίγο θα 
ανθίσουν και θα ξετρελαθείτε. Ελάτε να σας 
δείξω τα δωμάτια σας, στο πάνω όροφο βλέ-
πετε τα όμορφα βιολετί παραθυρόφυλλα. Εκεί 
θα μείνετε…
-Γιουππιιιιιιιιιιιιιιι, γιουπιιιιιιιιιιι φώναζαν τα 
δυο κοριτσάκια και σαν σίφουνες όρμησαν 
στην σκάλα και ανέβηκαν τα σκαλιά δυο – δυο 
για να δουν τα δωμάτια τους και να τακτοποιή-
σουν τα πράγματα τους.
-Καλημέρα κυρία Σόφια, ήρθαν οι ανιψιές σας; 
Ένα μικρό μελαχρινό προσωπάκι λίγο στρου-
μπουλουτσικό και με μακριές κοτσίδες έκανε 
την εμφάνιση της στο κατώφλι της πόρτας. 
Αυτή ήταν η περίεργη εισβολέας που εμφανί-
στηκε από το πουθενά. 
-Ναι , ναι έλα μέσα καλή μου Μαρίνα. Ηρθαν 
οι ανιψιές μου. Είναι επάνω και τακτοποιούν 
τα πράγματα τους, έλα μαζί μου.. Θα σου τις 
γνωρίσω . 
- Η μικρή δεν περίμενε άλλα παρακάλια. 
Ακολούθησε τη θεία Σοφία προς τον επάνω 
όροφο. 
-Κορίτσια , ελάτε να σας γνωρίσω τη γλυκιά 
μου γειτόνισσα.. Η Μαρίνα πρόβαλε το κεφα-
λάκι της δισταχτικά πίσω.. έλα Μαρίνα μου. 
Αυτή είναι η Άννα και η Ζωή. Είναι οι ανιψιές 
μου. Είναι οχτώ χρονών όπως κι εσύ και είμαι 
σίγουρη ότι θα γίνετε πολύ καλές φίλες.
- Μα είναι ίδιες!! Είναι διπλές, είπε η Μαρίνα 
κοιτάζοντας μια την μία και μία την άλλη 
κοπέλα. 
- Μα όχι βέβαια , δεν είμαστε διπλές . Είμα-
στε δίδυμες, είπε η Άννα . Γεια σου Μαρίνα, 
και πλησίασε την επισκέπτρια, την πήρε από 
το χέρι και την οδήγησε στο μεγάλο διπλάνο 
δωμάτιο , όπου βρίσκονταν και η Ζωή. 
-Ορίστε η αδελφή μου η Ζωή, εγώ είμαι η 
Άννα, χαρήκαμε πολύ. Έλα να παίξεις μαζί μας. 
Από εκείνο το κυριακάτικο απόγευμα , τα τρία 
κοριτσάκια έγιναν αχώριστα. Όπου έβλεπες τη 
μια , σίγουρα η Μαρίνα και η Ζωή θα ακολου-
θούσαν. Γέλια και χαρές στο κήπο , στην παρα-
λία και στην αυλή του σπιτιού της Μαρίνας. 
-Είναι πολύ ευγενικό, κυρία Σταματίνα να μας 
καλέσετε για φαΐ. Τα κορίτσια κάνουν πολύ 

καλή παρέα και σας ευχαριστώ πολύ , που τις 
αφήνετε να έρχονται και τα απογεύματα στην 
αυλή σας, είπε η θεία σοφία στην μητέρα της 
Μαρίνας. 
- Μα τι λέτε , αγαπητή Σοφία, όλη η χαρά είναι 
δική μου. Η Μαρίνα πέρασε τόσα καλοκαίρια 
μόνη της εδώ στο νησί κι εμείς με τις δουλειές 
στο χωράφι, την είχαμε λίγο παραγκωνίσει. Με 
τις ανιψιές σας η Μαρίνα μου γελάει και πάλι, 
κάνει πάλι ένα σωρό σκανταλιές αλλά είναι ένα 
αξιαγάπητο κοριτσάκι..
Οι δυο γυναίκες καθισμένες στο σαλόνι, συνέ-
χιζαν να κουβεντιάζουν και να κουτσομπολεύ-
ουν τα νέα του νησιού, πίνοντας ένα δροσι-
στικό χυμό καρπούζι, ενώ τα κορίτσια είχαν 
κατέβει στην αυλή για να παίξουν. 
- Εε κορίτσια , θέλετε να πάμε στο γειτονικό 
κήπο να μαζέψουμε κεράσια; Είπε η Μαρίνα. 
- Κεράσια; Μα πως θα πάμε στο γειτονικό 
κήπο; Να το πούμε καλύτερα στη θεία Σοφία 
πρώτα… είπε η Άννα.
- Μα όλα τα λες στη θεια Σοφία;  Την ειρω-
νεύτηκε η Μαρίνα. Ελάτε καημένες, δε θα πάμε 
μακριά, να πάρουμε κι αυτό το καλάθι και για 
να βάλουμε τα  κεράσια και μετά  επιστρέ-
φουμε . Ούτε γάτα ούτε ζημιά…
Με την επιμονή της η Μαρίνα έπεισε και τις 
δίδυμες και χραπ και χρούπ με μια δρασκελιά 
και οι τρεις πήδηξαν το φράχτη, που χώριζε 
την αυλή , από το γειτονικό κήπο  με τα δέντρα, 
γεμάτα από τους ζουμερούς καρπούς.
-Τελειααα.. τι ωραία φρούτα !! να και τα κερά-
σια . Ελάτε κορίτσια , ελάτε, είπε η Μαρίνα
Έτρεξαν και οι τρεις προς τις κερασιές που ήταν 
γεμάτες από τα κόκκινα ζουμερά κεράσια.Η 
Μαρίνα άρχιζε να κόβει κεράσια και να κατα-
βροχθίζει με βουλιμία.
Τι νόστιμα. Τι νόστιμα.
Η Ζωή έμενε να την κοιτάει αποσβωλομένη, 
δεν είχε ξαναδεί ποτέ κάποιον να τρώει τόσο 
λαιμαργία. Η μαρίνα καταβρόχθιζε τα κεράσια 
το ένα μετά το άλλο. 
Στο τέλος αφού είχε χορτάσει, σκούπισε το 
στόμα της τα φύλλα από την κερασιά. – Μα 
γιατί το κάνεις αυτό ; την ρώτησε η Άννα. 
- Εσείς δε ξέρετε τίποτα , που είστε πρωτευ-
ουσιανες.Σκουπίζομαι με τα φύλλα, γιατί δε 
μπορώ να χρησιμοποιήσω το μαντήλι μου. Η 
μαμά θα καταλάβει αμέσως ότι έφαγα κεράσια. 
Και η μαμά δε θέλει να τρωω πολύ.
- Εμείς πάντως δεν πρόκειται  να φάμε, η μαμά 
και η θεία Σοφία λένε ότι η λαιμαργία είναι 
πολύ μεγάλο μειονέκτημα. 
 Η Μαρίνα κοκκίνισε από ντροπή και θέλησε 
να δικαιολογηθεί: «Εμένα μου αρέσουν πολύ 
τα φρούτα, δεν είμαι λαίμαργη. Απλά η μαμά 
δεν θέλει να τρωω πολύ. Ελάτε τώρα να μαζέ-
ψουμε κεράσια και να τα πάμε στο σπίτι.»
Τα τρία κορίτσια άρχισαν να μαζεύουν γρήγορα 
γρήγορα κεράσια και γέμισαν το καλάθι τους. 
- Είναι ώρα να επιστρέψουμε, είπε η Άννα
Ξαφνικά ακουστηκαν γαυγίσματα.
- Μα τι συμβαίνει ; είπε η Ζωή τρομαγμένη. 
- Γρήγορα , γρήγορα κορίτσια. Τα σκυ-
λιά του γείτονα, μας πήραν χαμπάρι. Γρήγορα 
τρέξτε προς το φράχτη…Να ξεφύγουμε.
- Σκυλιά , μα γιατί δε μας είπες την αλήθεια; 
Δεν τον ξέρετε το γείτονα; Είπε νευριασμένα η 
Άννα..

- Τρέξτε τώρα κορίτσια. Τρέξτεεεε!!!! Και 
όταν φτάσουμε στο σπίτι τα συζητάμε .
Τα κορίτσια έτρεχα ν όσο πιο γρήγορα μπο-
ρούσαν. Και τα γαυγίσματα τώρα ακούγονταν 
πιο κοντά τους. Δε τολμούσαν να κοιτάξουν 
πίσω. Είχαν λαχανιάσει τόσο πολύ και ευτυχώς 
, νάτος ο φράχτης . Να και η αυλή της Μαρίνας . 
Τα κορίτσια πήραν φόρα και χράπ , χρουπ , 
πήδηξαν το φράχτη μονομιάς και τη τελευ-
ταία στιγμή άρπαξαν και το καλάθι με τα κερά-
σια , που είχε σκαλώσει ανάμεσα σε δυο κορ-
μούς.  Δυο γιγάντια λυκόσκυλα ξεπετάχτηκαν 
κι άρχισαν να γαυγίζουν τα τρια κορίτσια. Με 
τη φασαρία, βγήκαν και οι δυο γυναίκες από 
το σπίτι .
- Μα τι γίνετε εδώ;  Τι κάνατε ; Μαρίνα , εσύ 
πείραξες τα σκυλιά του κυρ Χαράλαμπου;
- Όχι, όχι. Εμείς παίζαμε μαμά. 
-Μαρίνα είσαι χλωμή κορίτσι μου , τι σου 
συμβαίνει ; Άννα , Ζωή , τι έχει η Μαρίνα; Κι 
εσείς είσαστε ιδρωμένες,κι αυτό το καλάθι με 
τα κεράσια; Επιτέλους ποια από εσάς θα μου 
δώσει μια καλή εξήγηση; Είπε η θεία Σοφία με 
ύφος αυστηρό κοιτάζοντας μια την Άννα μια  
τη Ζωή.
Πριν προλάβουν όμως να ανοίξουν το στόμα 
τους, η Μαρίνα άρχισε τα ωχ ωχ και τα αχ βαχ.
- Το στομάχι μου , ωχ ωχ… Η κοιλίτσα μου 
ωχ , ωχ. 
- Η Μαρίνα έφαγε όλα τα κεράσια από τις 
κερασιές του γείτονα. Πηδήξαμε το φράχτη κι 
είχαμε πάει στο γειτονικό κτήμα, συνέχισε η 
Άννα.
- Στο κτήμα του κυρ- Χαράλαμπου; Αχ θα 
σε σκοτώσω κακομοίρα μου. Κλέψατε τα κερά-
σια…
- Ωχ μανούλα , όχι τώρα . Πονάει το στο-
μαχάκι μου , ωχ!! Φώναζε με αναφιλητά η 
Μαρίνα
- Είδες Μαρίνα μου. Τι κάνει η λαιμαργία; 
Άντε να φωνάζουμε το κυρ – Παντελή το για-
τρό, να σου δώσει κάτι για το πόνο. Στο σπίτι 
γρήγορα.. είπε η κυρά Σταματίνα και πήρε τη 
Μαρίνα από το χέρι , για να μπουν ευθύς στο 
σπίτι.
-  Κι εσείς μικρές μου μαζί μου τώρα, είπε η 
θεία Σοφία με ένα ψυχρό ύφος. Είστε τιμωρία 
και δεν έχει θάλασσα ούτε σήμερα , ούτε αύριο 
το απόγευμα.
Η Μαρίνα έμεινε για τις υπόλοιπες  δυο μέρες 
ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Τα κεράσια της είχαν 
προκαλέσει μια φοβερή βαρυστομαχιά. Ο για-
τρός σύνεστησε ξεκούραση και να τρώει μόνο 
ρύζι λαπά και φρυγανιά. 
Οι δίδυμες έμειναν τιμωρία κλεισμένε  στο 
σπίτι ,για τις δυο υπόλοιπες μέρες,  χωρίς 
θάλασσα και επισκέψεις. 
Έτσι πήραν και οι τρεις το μάθημα τους, ότι 
δεν πρέπει να κλέβουμε φρούτα  από τα ξένα 
αγροκτήματα αλλά και δεν πρέπει να τρώμε  
μέχρι σκασμού ότι βρούμε μπροστά μας. Η 
Μαρίνα πλήρωσε ακριβά τα κεράσια που 
έφαγε, με δυο μέρες στο κρεβάτι , να τρώει 
ρύζι λαπά επί καθημερινής βάσης. Και οι δίδυ-
μες, έβλεπαν τη θάλασσα μόνο από το μπαλ-
κόνι τους. Σίγουρα την επόμενη φορά που θα 
προσπαθήσουν να κάνουν καποια  αταξία, θα 
το σκεφτούν και οι τρεις πολύ σοβαρά.

Τέλος 
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Ο
ι επαρχιακοί υγειονομικοί α-
ξιωματούχοι κατέγραψαν 438 
νέα κρούσματα κορωνοϊού 
σήμερα, από 378 την Τετάρ-

τη και από 409 πριν από μια εβδομάδα.
Από τα τελευταία κρούσματα, 227 από 
τα άτομα είναι μη εμβολιασμένα κατά 
του ιού, 15 είναι μερικώς εμβολιασμένα, 
159 είναι πλήρως εμβολιασμένα και 
37 έχουν άγνωστη εμβολιαστική κατά-
σταση.
Όλοι οι θάνατοι που αναφέρθηκαν 

σήμερα σημειώθηκαν τον τελευταίο 
μήνα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας.
Οι μονάδες δημόσιας υγείας που ανέφε-
ραν τα υψηλότερα κρούσματα σήμερα 
περιλαμβάνουν το Τορόντο (72), το Νια-
γάρα (40), την Περιφέρεια της Υόρκης 
(37) και τον Σίμκο Μουσκόκα (34).
Την Τετάρτη, η κυβέρνηση ενημέρωσε το 
σχέδιο αναμνηστικού εμβολιασμού κατά 
του COVID-19, το οποίο επεκτείνει την 
καταλληλότητα σε επιλεγμένες ομάδες 
από αυτό το Σαββατοκύριακο.

438 κρούσματα και 5 νέοι θάνατοι στο 
Οντάριο την Πέμπτη

Μ
ια 87χρονη γιαγιά από τη Σ-
ρι Λάνκα έγινε η μεγαλύτε-
ρη φοιτήτρια που πήρε με-
ταπτυχιακό από το Πανεπι-

στήμιο του Γιορκ.
Η  κ ά τ ο ι κ ο ς  τ ο υ  V a u g h a n , 
Varathaledchumy Shanmuganathan, ήταν 
μεταξύ των 4.000 φοιτητών που αποφοί-
τησαν την Τρίτη με μεταπτυχιακό στις 
πολιτικές επιστήμες.
«Ήταν μια δια βίου φιλοδοξία να κάνω 
κάτι στην πολιτική επιστήμη. Με ενδι-
έφερε η πολιτική και η πολιτική επι-
στήμη σε όλη μου τη ζωή», δήλωσε η 
Shanmuganathan στο CP24 την Τετάρτη.
Όχι μόνο είναι η γηραιότερη απόφοιτος 
του York, αλλά είναι επίσης μια από τις 
γηραιότερες γυναίκες που έλαβαν πτυ-
χίο στον Καναδά, σύμφωνα με ένα δελτίο 
τύπου από το πανεπιστήμιο.
Το πρόσφατα αποκτημένο πτυχίο της 
είναι επίσης το δεύτερο μεταπτυχιακό 
της πτυχίο μετά το πρώτο της στο Birbeck 
College του Πανεπιστημίου του Λονδί-
νου, όταν ήταν στα 50 της.
Ενώ βρισκόταν στο York, επέλεξε να επι-
κεντρώσει τις σπουδές της στη Σρι Λάνκα, 

όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.
Ερεύνησε συγκεκριμένα τη μη βία για 
την οικοδόμηση της εθνικής ειρήνης και 
τη συμφιλίωση στη Σρι Λάνκα, εν μέρει 
λόγω της επιρροής και του εντυπωσια-
σμού της από τον ηγέτη των πολιτικών 
δικαιωμάτων Μαχάτμα Γκάντι κατά τα 
εφηβικά της χρόνια.
Πριν μεταναστεύσει στον Καναδά, η 
Shanmuganathan ζούσε στο Ηνωμένο 
Βασίλειο όπου σπούδασε και στη συνέ-
χεια δίδαξε αγγλικά, οικονομικά και 
αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (ESL) στο 
γυμνάσιο

87χρονη από το Βον πήρε το 
μεταπτυχιακό της από το Πανεπιστήμιο 
του Γιορκ 

Σ
χεδόν το δύο τοις εκατό όλων 
των μελών του προσωπικού 
πλήρους και περισ τασ ιακού 
προσωπικού στο Σχολικό Συμ-

βούλιο της Περιφέρειας του Τορόντο 
(TDSB) έχουν τεθεί σε άδεια απουσίας 
χωρίς αποδοχές αφού αρνήθηκαν να 
αποκαλύψουν την κατάσταση εμβολια-
σμού τους για τον COVID-19.
Από τις 5 μ.μ., στις 2 Νοεμβρίου, 100  
άτομα μόνιμου προσωπικού και 643 
έκτακτοι υπάλληλοι δεν υπέβαλαν την 
υποχρεωτική τους βεβαίωση εμβο-
λίου και, ως εκ τούτου, τέθηκαν σε μη 
πειθαρχική διοικητική άδεια απουσίας 
χωρίς αποδοχές, ανέφερε το TDSB.
Το TDSB σημείωσε ότι η συντριπτική 
πλειονότητα του περιστασιακού προ-
σωπικού που δεν υπέβαλε την ιδιό-
τητά του δεν εργάστηκε στο TDSB κατά 
το σχολικό έτος 2021-22.
Η πολιτική υποχρεωτικού εμβολια-
σμού ισχύει για όλους τους υπαλλή-
λους και τους εθελοντές σχολικών 
συμβουλίων, συμπεριλαμβανομένων 
περιστασιακών δασκάλων και εργαζο-
μένων σε περιστασιακή 
εκπαίδευση, διαχειρι-
στών σχολικών συμβου-
λίων και οδηγών μετα-
φοράς μαθητών.
Από το μόνιμο προσω-
πικό που αρνήθηκε να υποβά-
λει το καθεστώς του εμβολιασμού, 13 
είναι δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης και τρεις είναι δάσκαλοι δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα 
με tweet από την TDSB Trustee Shelley 
Laskin.
Μόνο 77 από τους 195 περιστασια-

κούς και περιστασιακούς δασκάλους 
δημοτικού που δεν ολοκλήρωσαν τη 
βεβαίωσή τους εργάστηκαν φέτος.
Εν τω μεταξύ, 28 από τους 121 περι-
στασιακούς καθηγητές δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης που δεν υπέβαλαν 
την ιδιότητά τους εργάστηκαν φέτος 
και από το 327 βοηθητικό προσωπικό 
που δεν ολοκλήρωσαν τη βεβαίωση, 
μόνο 154 εργάστηκαν φέτος.
Μέχρι στιγμής, περισσότερο από το 86 
τοις εκατό του ενεργού προσωπικού 
του TDSB είναι πλήρως εμβολιασμένο 
κατά της νόσου, το 1,64 τοις εκατό 

είναι μερικώς εμβολιασμένο και το 
2,56 τοις εκατό είναι ανεμβολίαστο.
Το TDSB έχει συνολικά 41.485 μέλη 
προσωπικού, συμπεριλαμβανο-
μένων των εργαζομένων που είναι 
μόνιμοι, περισταστικοί και σε 
άδεια.
Πάνω από το δύο τοις εκατό των 

εργαζομένων της TDSB έχουν ζητή-
σει θρησκευτική ή ιατρική εξαί-
ρεση.
Την περασμένη εβδομάδα, το TDSB 
δήλωσε ότι επεκτείνει την προ-

θεσμία εμβολιασμού στις 2 
Νοεμβρίου κατά σχεδόν τρεις 
εβδομάδες για ορισμένους 
εργαζομένους, λόγω μεγα-

λύτερου από τον ανα-
μενόμενο χρόνο για την 

επανεξέταση σημαντικού αριθμού 
εξαιρέσεων.
Το προσωπικό έχει μέχρι τις 19 Νοεμ-
βρίου για να πάρει την πρώτη του 
δόση και μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου για 
να λάβει τη δεύτερη και να θεωρηθεί 
πλήρως εμβολιασμένο.

100 μόνιμοι δάσκαλοι, προσωπικό στο 
TDSB τέθηκαν σε άδεια άνευ αποδοχών 
αφού δεν αποκάλυψαν την κατάσταση 
εμβολιασμού για τον COVID-19
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LIFE

Kayci  Darko:
Δε  συμβιβάστηκε  ποτέ

Πώς είναι να ζεις 
μέσα σ’ ένα van και να 
απολαμβάνεις μία ζωή 
διαφορετική και πιο 
εναλλακτική από το 
μέσο όρο των πολιτών του 
πλανήτη; Έναν τρόπο ζωής 
μη συμβατικό και εντελώς 
απελευθερωμένο. Υπέροχο 
και ζόρικο ταυτόχρονα. 
Η Kayci Darko το 
έζησε για λίγο χάρη στο 
Playboy. Η newcomer του 
μεγαλύτερου ανδρικού 
brand του πλανήτη 
πόζαρε στον φακό της 
Tina Louise με το concept 
να περιλαμβάνει ένα 
τροχόσπιτο. “Δε μου αρέσει 
να συμβιβάζομαι. Λατρεύω 
να εξερευνώ και να 
απολαμβάνω τη ζωή μέχρι 
το μεδούλι. Οτιδήποτε 
μπορεί να μου προσφέρει 
μία νέα εμπειρία, με 
εξιτάρει”, αναφέρει κατά 
τη διάρκεια του shooting. 
“Για μένα το να ζήσω μέσα 
σ’ ένα van έστω και για τις 
λίγες ώρες που χρειάστηκε 
για τη φωτογράφιση ήταν 
κάτι που με ενθουσίασε. 
Πόσο μάλλον όταν έμεινα 
εντελώς γυμνή και έγινα 
ένα με τη φύση”, πρόσθεσε 
το μοντέλο από το Miami.
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Ο 
Α γ γ α ί -
ος βρέθη-
κ ε  ε κ τ ό ς 
G N T M 

αλλά δεν έ χε ι αν τ ι-
δράσ ε ι  ακόμα σ το 
Instagram. Με ακρο-
βατ ικά έπρεπε να ε-
πιτύχουν την καλύ-
τερη δυνατή λήψη οι 
παίκτες του GNTM 4 
που παραμένουν στο 
παιχν ίδι. Πάν τως το 
Twitter δεν καλοδέ-
χτησε την αποχώρη-
ση του Αγγαίου και 
όλοι πισ τεύουν πως 
η αποχή του από τα 
social media και με-
τά την αποχώρηση, 
σημαίνε ι πως ο Πο-
θητός  θα επ ισ τ ρέ-
ψε ι σ το GNTM 4 με 
τη δεύτερη ευκαιρία. 
Δες τα σχόλια παρα-
κάτω.

Η πρώτη δήλωση της 
παρουσιάστριας μετά 
τις φήμες χωρισμού

Τα τελευταία 24ωρα οι φήμες που 
θέλουν την Κατερίνα Καινούργιου 
να έχει χωρίσει από τον αγαπημένο 
της, Φίλιππο Τσαγκρίδη ενισχύο-
νται συνεχώς. Ωστόσο, η αγαπη-
μένη παρουσιάστρια είχε αποφύγει 
μέχρι στιγμής να κάνει την οποιαδή-
ποτε δήλωση σχετικά με την σχέση 
της. Με αφορμή όμως, τη διάρρηξη 
που έγινε χθες το βράδυ στο καμα-
ρίνι του φίλου της, Νίκου Κοκλώνη, 
στο J2US και έναν καθρέφτη που 
έσπασε, η παρουσιάστρια δεν 
δίστασε να σχολιάσει πως ίσως είναι 
μια καλή ευκαιρία να φύγει η γρου-
σουζιά από τα προσωπικά τους.

Η περιπέτεια που 
πέρασε ο Θοδωρής 
Θεοδωρόπουλος

Ο Θοδωρής Θεοδωρόπουλος μίλησε 
στο «Ηappy Day» για την ταλαιπω-
ρία που είχε με την υγεία του, αφού 
τον τσίμπησε ένα κουνούπι. «Γύρισα 
1η Οκτωβρίου από την Ινδία. Μάλ-
λον με τσίμπησε ένα μολυσμένο κου-
νούπι και αυτό εμφανίστηκε μετά από 
2 εβδομάδες, όπου είχα πυρετό συνέ-
χεια, κάθε μέρα. Μίλησα με κάποιους 
γιατρούς στην Ινδία και καταλήξαμε 
ότι είχα Δάγκειο Πυρετό. Ευτυχώς το 
αντιμετώπισα, αλλά σχεδόν με διέ-
λυσε. Κράτησε δύο εβδομάδες».Επί-
σης, όπως υποστήριξε, βρέθηκε θετι-
κός στην covid-19. 

Η Ρία Αντωνίου είναι μια από 
τις πιο «καυτές» γυναίκες που 
έχουν καταφέρει να κατακτή-
σουν το Instagram αλλά και να 
κάνουν καριέρα στο εξωτερικό.
Κάθε της διαδικτυακή εμφά-
νιση ξετρελαίνει τον ανδρικό 
πληθυσμό και δικαίως αφού 
το ξανθό μοντέλο είναι από 
τις πιο καυτές παρουσίες στο 
Instagram.

Ο Αγγαίος Ποθητός αποχώρησε 
από το GNTM 4 αλλά το Twitter 
είναι έξαλλο

H Σολωμού με το… κορδόνι της 
άναψε φωτιές

Η Ρία Αντωνίου 
ποζάρει με «καυτά» 
κόκκινα εσώρουχα

Γ
εννήθηκε σ την Ρόδο, πήγε σ την 
Αθήνα κα ι  ως  κορί τσ ι  που λα -
τρεύει το νερό θα την δεις να κυ-
κλοφορήσει σ τα Νότια Προάστια. 

Μας  σ υσ τ ήθηκε  ως  «Μις  Τουρισμός 
2014» και πέν τε χρόνια αργότερα συνε-
χίζει να «σ τοιχειώνει» τα όνειρα και τα 
πάθη μας.

Το σώμα της αγγ ίζει την τελειότητα, το 
χαμόγε λο της, πλατύ και έ ν τονο και η 
ομορφιά της είναι εξωτική.
Στην Αθήνα δούλεψε γ ια λίγο κάνον τας 
promotion και μετά έκλεισε συμβόλαιο 
με πρακτορείο κάνον τας την πρώτη της 
διαφήμιση ε τα ιρίας  κ ινητής τηλεφω-
νίας.

Την λένε Υπαπαντή κι είναι ό,τι 
καλύτερο έχουμε δει... «Βόμβα» κάθε 
ανάρτηση της!

Μ
ια από τις 
ο μ ο ρ φ ό -
τ ε ρ ε ς  υ -
πάρξεις της 

show biz. Και σίγουρα 
μια από εκείνες που τρε-
λαίνουν τον φωτογραφι-
κό φακό. Η Μαρία Σο-
λωμού έχει αξία κλασι-
κή. Και στα social media 
κάθε φωτογραφία της γί-
νεται… γιορτή. ην συγκε-
κριμένη φωτό την είδαν 
στο λογαριασμό της πε-
ρισσότεροι από 42.000 
άνθρωποι. Αν είσαι ένας 
από αυτούς; Δεν χρειά-
ζονται περισσότερα λό-
για. Αν όχι; Ιδού η ευκαι-
ρία σου. Η Μαρία Σολω-
μού διαθέτει ένα ιδιαίτε-
ρο μοναδικό στιλ και εί-
ναι μια άκρως γοητευτι-
κή και εντυπωσιακή γυ-
ναίκα που σίγουρα σε 
συναρπάζει. Σε προκαλεί 
να την δεις και να την ξα-
ναδείς, να την ακούς και 
κυρίως να τη θαυμάζεις.
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Μ
πορεί να έ-
χ ε ι  κ α ι ρ ό 
να βγάλε ι… 
hit ,  αλ λά η 

Rihanna παραμένει πολύ 
δρασ τήρια σ τον κόσμο 
της μόδας. Η φίρμα της, 
Savage X Fenty, πηγαίνει 
εξαιρε τ ικά σε πωλήσεις 
και η σταρ από τα Μπαρ-
μπέιντος ανέλαβε να δια-
φημίσει τη νέα της κολεξι-
όν με σέξι εσώρουχα.

Ο 
Ζ ε ρ ά ρ  Π ι κ έ 
κα ι  η  Σακ ίρα 
τ ί μ η σ α ν  τ η ν 
ξ ε ν ό φ ε ρ τ η 

γ ιορτή του Halloween. 
Ο αρχηγός  τ ης  Μπαρ -
τσ ε λόνα,  που τ ραυμα-
τ ίσ τηκε σ το ματ ς με την 
Αλαβές και θα λείψει α-
πό το κρίσ ιμο παιχ ν ίδι 
με τη Ντ ιναμό σ το Κίε-
βο,  κα ι  η  Κολομβιανή 
ποπ σ ταρ, μεταμφιέσ τη-
καν σε έ να αιμοσ ταγέ ς 
ζ ευγάρι και σ χεδόν φι-
λήθηκαν γ ια τ ις ανάγκες 
της φωτογραφίας που α-
νέβασε η τραγουδίσ τρια 
σ το Instagram.

Πικέ και Σακίρα τρομακτικά… 
ερωτευμένοι

Η 
Ν τ ι λ έ τ α 
Λεότα εί-
ναι μία α-
πό τις πιο 

εντυπωσιακές γυναί-
κες στην Ιταλία. Ξέρει 
πως να μανγηντίζει 
τα βλέμματα του αν-
δρικού κοινού και δεν 
σταματά να προκα-
λεί τους 8 εκατομμύ-
ρια ακόλουθους της 
στο Instagram. Ούτε 
και κατά την διάρκεια 
του Halloween. Μετά 
την Γουάντα Νάρα, η Ι-
ταλίδα καλλονή αθλη-
τικόγραφος φόρεσε και 
αυτή την στολή της και 
έριξε με την σειρά της 
το Instagram. Η γνωστή 
δημοσιογράφος φορώ-
ντας ένα μαύρο φόρεμα, 
που αναδεικνύει τα προ-
σόντα της τρέλανε όλους 
τους διαδυκτιακούς φί-
λους της. Απόδειξη; Τα χι-
λιάδες likes και σχόλια κά-
τω από την δημοσίευση.

H Rihanna διαφημίζει τη νέα 
της σειρά σέξι εσωρούχων 

Η «καυτή» λογίστρια που Η «καυτή» λογίστρια που 
έκανε… στροφή στην καριέρα έκανε… στροφή στην καριέρα 

τηςτης

Η 
Hayley Maxfield είναι η πιο 
καυτή λογ ίσ τρια που θα 
δεις εκεί έξω…
Με καταγωγή από τη Νέα 

Υόρκη,  γ νωρίζ ε ι  τον  δρόμο της 
επαγ γε λματ ικής επιτυχ ίας και δε 
φοβάται να ρισκάρει. Όπως ακριβώς 

έπραξε όταν αποφάσ ισε να πε τά-
ξει από πάνω της το κοσ τούμι της 
λογίστριας και να φορέσει το μπικίνι 
της. Συγκεκριμένα να γίνει ένα bikini 
model και inf luencer με 463.000 
followers να την ακολουθούν πιστά 
στο Instagram.

Η Ντιλέτα είναι ότι πιο σέξι θα δεις
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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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Πάει ο υπάλληλος στον διευθυντή του. 
«Κύριε διευθυντά, μπορώ να σας μιλήσω;».
-Διευθυντής: «Βεβαίως, έλα στο γραφείο μου».
-Υπάλληλος: «Όπως γνωρίζετε είμαι στην εται-
ρεία εδώ και δέκα χρόνια και, παρότι κατανοώ 
τις συνέπειες της ύφεσης, σας ζητώ αύξηση του 
μισθού μου».
-Διευθυντής: «Κοίταξε, θα ήθελα να σου δώσω 
αύξηση αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή».
-Υπάλληλος: «Τέσσερις εταιρείες με κυνηγούν, 
αλλά εγώ ήθελα να μιλήσω πρώτα σε εσάς».
-Διευθυντής: «Εντάξει. Θα σου δώσω αύξηση 
15% και 5 μέρες επιπλέον άδεια το χρόνο. Είσαι 
ικανοποιημένος;».
-Υπάλληλος: «Ναι, σας ευχαριστώ πολύ».
-Διευθυντής: «Πες μου όμως πριν φύγεις. Ποιες 
είναι οι εταιρείες που τρέχουν από πίσω σου;».
-Υπάλληλος: «Η ΔΕΥ, η ΕΥΔΑΠ, ο ΟΤΕ και η τρά-
πεζα για το δάνειό μου».

Πάει ένας σε ένα σουβλατζή:
- «Θέλω να μου κάνεις 4 πίτες, αλλά τις θέλω 
ειδική παραγγελία. Θέλω 2 πίτες σουβλάκια 
και 2 σεφταλιές. Στο πρώτο σουβλάκι θέλω το 
κρέας να είναι καμένο από την μία, ωμό από 
την άλλη, και την πίτα ωμή. Στο δεύτερο σου-
βλάκι θέλω να είναι πολύ ξερό το κρέας και η 
πίτα μαύρη. Στην μία σεφταλιά τα θέλω όλα 
ωμά, με το αίμα τους, και μόνο με αγγούρι. 
Στην άλλη θέλω το κρέας κάρβουνο, την πίτα 
μαυρισμένη από την μία, ωμή από την άλλη 

και μόνο με κρεμμύδι».
- «Μα είναι πολύ δύσκολη η παραγγελία σου», 
του λέει ο σουβλατζής.Και ο τύπος απαντά:
- «Προχτές που μου τα έφτιαξες έτσι ακριβώς, 
χωρίς να στο ζητήσω, δεν ήταν δύσκολα;;;»

Πάει ένας Κρητικός να προσληφθεί σε ένα 
ξενοδοχείο:
- Πώς θα πεις στα αγγλικά σε έναν τουρίστα 
«έλα εδώ»; τον ρωτάει ο διευθυντής.
- Come here!=
- Κι άμα θες να του πεις «πήγαινε εκεί»;
- Θα πάω σε εκείνο το σημείο και θα του πω: 
«Come here!»

Ο σύλλογος φορτηγατζήδων γυρνούσε στις 
γειτονιές κι έλεγε τα κάλαντα. Φτάνουν στο 
σπίτι μιας ξανθιάς κι αφού της τα είπαν, πήρε 
έναν-έναν τους φορτηγατζήδες στην κρεβατο-
κάμαρα… αλλά όταν έφτασε η ώρα του προέ-
δρου του έδωσε ένα δεκάευρω. Ο πρόεδρος 
απογοητεύτηκε και της είπε: «Μα καλά, τους 
άλλους τους περιποιήθηκες τόσο… κι εμένα 
μόνο ένα δεκάευρω;» Και απαντάει η ξανθιά: 
«Αχ, έτσι μου ‘πε ο σύζυγός μου να κάνω!» 
«Δηλαδή, τι ακριβώς σου είπε να κάνεις;» 
ρώτησε ο πρόεδρος ξαφνιασμένος. «Να μου 
είπε: “αν έρθει ο σύλλογος για τα κάλαντα 
δώσε στον πρόεδρο 10 ευρώ και τους άλλους 
γ@μησέ τους”!»

ΚΡΙΟΣ
Οικονομικές συμφωνίες ή επαγγελματικές 
προτάσεις που σας είχαν γίνει, χρειάζονται 
επανεξέταση. Μία σύνθετη εβδομάδα, που 
θα σας απασχολήσουν πολλά θέματα και 
διάφοροι άνθρωποι. Βάζετε τη ζωή σας σε 
νέες βάσεις, ενώ αποφασίζετε να πολεμή-
σετε και να υπερασπιστείτε ανοιχτά, όλα 
αυτά που από χρόνια πιστεύατε και θέλατε.

ΤΑΥΡΟΣ
Πρέπει να καταλάβετε πως η καλή φυσική 
σας κατάσταση εξαρτάται και από την 
ψυχική σας διάθεση. Αν και το κλίμα είναι 
ευμετάβλητο και οι διαθέσεις των ανθρώ-
πων ασταθείς, εσείς θα διατηρήσετε μια 
δυναμική ισορροπία και θα εκφράζεστε 
εντονότερα, ειδικά αν ανήκετε στους καλ-
λιτεχνικούς τύπους του ζωδίου σας. Οι επι-
χειρηματίες θα έχετε νέες ιδέες που θα πάνε 
πολύ καλά στην πρακτική τους εφαρμογή.

ΔΙΔΥΜΟΙ
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 πραγμάτων. 
Είναι μία ευχάριστη εποχή για να διευθετή-
σετε τις υποθέσεις σας. Ίσως προκύψει 
κάποιο πρόβλημα στο φιλικό σας 
περιβάλλον που θα σας στε-
ναχωρήσει. Από τη μία θα 
έχετε την ανάγκη επαφής 
και κοινωνικότητας και 
από την άλλη θα νιώ-
θετε κούραση ή / και 
υπερκόπωση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Κάποιες φιλοδοξίες σας 
θα ικανοποιηθούν, καθώς 
θα προκύψουν ευκαιρίες για 
αξιόλογες συνεργασίες. Επειδή οι 
αποφάσεις που θα πάρετε τώρα μπορεί να 
επηρεάσουν τα συμφέροντά σας για μεγάλο 
διάστημα, να είστε συγκροτημένοι και να μην 
παρασύρεστε.

ΛΕΩΝ
Όλα δείχνουν ότι περνάτε μια μεταβατική 
κατάσταση, μετά την οποία πολλά στην 
προσωπική και την οικογενειακή σας ζωή 
θ’ αλλάξουν. Αυτό το διάστημα θα πάρετε 
αποφάσεις για οικονομικά και οικογενειακά 
θέματα. Είναι σκόπιμο να μην κάνετε τίποτα 
βιαστικό. Είστε δυναμικοί, γεμάτοι ζωτικό-
τητα και αισιοδοξία. Όμως, κάπως καταπι-
έζετε τους άλλους με τις επίμονες ιδέες και 
επιθυμίες σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ορισμένοι, μπορεί να πιεστείτε για κάποια 
πληρωμή ή για κάτι που θέλετε να αποκτή-
σετε. Κάποιοι άλλοι, μπορεί να απογοητευ-
θείτε από την συμπεριφορά ενός αγαπη-
μένου σας ανθρώπου. Οι συνθήκες ίσως 
φέρουν μια ξαφνική αλλαγή στην εργασία 
σας, που παρά τις πρώτες ενδείξεις, θα είναι 
μάλλον για το καλό σας. Μη σταματήσετε τις 
προσπάθειές σας για τους επαγγελματικούς 
σας στόχους και προσπαθήστε να διερευ-
νήσετε την κοινωνική σας δραστηριότητα. 

ΖΥΓΟΣ
Αν ασχολείστε με τα κοινά, φροντίστε να 
πιάσετε το σφυγμό του πλήθους και να απο-
δειχθείτε χρήσιμοι. Αν κάποιοι ευνοούνται 
να ζήσουν συγκλονιστικές στιγμές, αυτοί 
είστε εσείς. Είναι μια ειδική εβδομάδα σε 
όλους τους τομείς: τον αισθηματικό, τον 
επαγγελματικό, τον κοινωνικό. Προσπαθή-
στε να βρίσκετε χρόνο και να τον διαθέτετε 
στον εαυτό σας, μόνο καλό θα σας κάνει. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η αισθηματική σας ζωή προχωράει σε ένα 
επίπεδο, έχετε τακτοποιήσει πια τα προβλή-
ματά σας και είστε πιο ήρεμοι και σίγουροι 
για ότι κάνετε τώρα. Αρκετοί μάλιστα συζη-
τούν, για την ήρεμη ζωή σας. Αν θέλετε λοι-
πόν να επιχειρήσετε κάποιες αλλαγές στη 
σχέση σας, θετικές πάντα, επιχειρήστε το 
πολύ γρήγορα… τώρα. Στον επαγγελμα-
τικό τομέα μην ριψοκινδυνέψετε να κάνετε 
κάποιες επενδύσεις. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτή την περίοδο απομακρύνετε κάθε 
δυσάρεστη σκέψη που μόνο αρνητικά απο-
τελέσματα μπορεί να έχει στη ζωή και στη 
σκέψη σας. Πάρτε αποφάσεις σε σημαντικά 

θέματα που σας απασχολούν και ιδι-
αίτερα σε θέματα που αφο-

ρούν την καριέρα σας. Ήρθε 
η ώρα να δράσετε επιτέ-

λους και θα δείτε πως 
σε λίγο καιρό θα έχετε 
αποτελέσματα. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Κάτι που βλέπατε ότι 

είναι δύσκολο να πραγ-
ματοποιηθεί, οφείλεται 

στο ότι κάποιος σας προ-
βάλλει διάφορα προσχήματα 

και σας στεναχωρεί. Παρά τη διά-
θεσή σας για κοινωνικότητα και πρόοδο, οι 

δυσκολίες θα εξακολουθήσουν. Μην αποθαρ-
ρύνεστε από καθυστερήσεις ή διαδικασίες, 
που απαιτούν κόπο και συζητήσεις. Προσπα-
θήστε να δείτε με ρεαλισμό τη σχέση σας, με 
το άμεσο περιβάλλον σας, οικογενειακό και 
επαγγελματικό.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Τα νεύρα σας είναι τεντωμένα και καλό είναι 
να ηρεμήσετε ασχολούμενοι με χρήσιμες 
δραστηριότητες – αλλά με σύνεση. Οι προ-
σπάθειές σας για οικονομική βελτίωση ίσως 
καρποφορήσουν, αν δεν είστε ριψοκίνδυ-
νοι ή άπληστοι και δε δημιουργείτε περιττά 
έξοδα. Πιθανή ξαφνική αλλαγή στο σπίτι. 
Ίσως δε χρειάζεται να ασχολείστε τόσο με 
τη δουλειά σας, στο σπίτι ή στο γραφείο. 

ΙΧΘΕΙΣ
Οι μέρες της στεναχώριας, της μελαγχολίας 
και της μιζέριας φτάνουν στο τέλος τους. Τις 
επόμενες θα αισθανθείτε ξανά αισιόδοξα 
και ενέργεια και θα νιώσετε την ανάγκη να 
εκτονωθείτε. Με τέτοια διάθεση μην μένετε 
μέσα στο σπίτι. Ντυθείτε, στολιστείτε και 
βγείτε έξω να γνωρίσετε κόσμο! Είναι βέβαιο 
ότι η καλή σας διάθεση δεν θα σας αφήσει 
και φυσικά δεν θα περάσετε απαρατήρητοι.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα 
 θα ταξιδεύουμε τον χρόνο πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα 
  που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη και χιούμορ...ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

1917 η Εβραϊκη συνοικία Μπαρμπούτα 
στη Βέροια

Άντρες από το Κέντρο 
Εκπαίδευσης Πόρου

Ένα παιδί στην κατοχή

Ναύπλιο , καρτ ποστάλ 
δεκαετίας 1960

Φθινώπορο 1944. 
Συγκεντρωμένοι Αθηναίοι 

παρακολουθουν την μπάντα του 
5ου Βρετανικού Τάγματος 

αλεξιπτωτιστών με τύμπανα και 
γκάιντες στην πλατεία 

Συντάγματος

Αμαξοστοιχία ντίζελ 
και αυτοκινητάμαξα
σε σιδηροδρομικό 

σταθμό. 1972

Βέροια , η πλατεία Ωρολογίου και το 
τότε δικαστικό μέγαρο της πόλης

Επταχώρι Καστοριάς 

Γυναίκες της Πίνδου 1941

Πλατεία Αγίου Πέτρου , 
Άργος. Πάσχα 26/04/1957
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Παιδικές αναμνήσεις ζωντανεύουν μαζί 
με τις ιστορίες από το παρελθόν, αλλά και 
το μέλλον της πόλης, το οποίο φτιάχνουν 
ενδιαφέροντες άνθρωποι.

Γ
αλαζοπράσινη και βαθιά, δίπλα στη μικρή 
πόλη, απλώνεται η λίμνη». Έτσι ξεκινούσε 
το 1953 ο Γιαννιώτης συγγραφέας Δημή-
τρης Χατζής το διάσημο βιβλίο διηγημάτων 

του «Το τέλος της μικρής μας πόλης», κάνοντας σα-
φή την άρρηκτη σχέση μεταξύ λίμνης και Ιωαννί-
νων. Πράγματι, τα Γιάννενα δεν θα ήταν αυτά που 
είναι χωρίς τη γοητευτική Παμβώτιδα, της οποίας 
ωστόσο τα νερά έχουν πάψει προ πολλού να είναι 
γαλαζοπράσινα – ή βαθιά. Για χρόνια υπήρξε χω-
ματερή για επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα τεράστιες 
ποσότητες μπάζων να έχουν κατακαθίσει στον βυ-
θό της. Πλέον ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προ-
στατευόμενων Περιοχών Natura 2000, αλλά έχει 
δρόμο ακόμα να διανύσει μέχρι να αποκαταστα-
θεί το φυσικό της περιβάλλον. Τη μέρα που φτάνω 
στην πόλη, στα νερά της επιπλέουν σκουπίδια μαζί 
με καλάμια, σπασμένα σε χίλια κομμάτια από τον 
αέρα των προηγούμενων ημερών. Βλέπω όμως 
και κύκνους, και σκουφοβουτηχτάρια, και το όρος 
Μιτσικέλι, κατακόκκινο από τον απογευματινό ή-
λιο, να καθρεφτίζεται σε αυτά. Έχει μια ιδιαίτερη 
μαγεία η Παμβώτιδα, και θα το διαπιστώσετε περ-
πατώντας στον ατμοσφαιρικό και γαλήνιο παρα-
λίμνιο πεζόδρομο. Αν σας αρέσει το ποδήλατο, υ-
πάρχει ειδικός ποδηλατόδρομος, ενώ μπορείτε να 
κλείσετε και ποδηλατάδα με την εταιρεία Bikewise 
Travel (bikewisetravel.gr) του Λευτέρη και της Χα-
ράς, οι οποίοι διοργανώνουν εκδρομές με ποδή-
λατα στη λίμνη και στα γύρω χωριά. Σε κάποιο ση-
μείο της διαδρομής, η Χαρά μάλιστα θα σας περι-
μένει για πικνίκ με τοπικές νοστιμιές και προϊόντα. 
Αν πάλι σας ενδιαφέρει να μάθετε τα πάντα γύρω 
από τον ευαίσθητο αυτό υγρότοπο και τις προκλή-
σεις που αντιμετωπίζει, αξίζει να επισκεφθείτε το 
Κέντρο Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης 
Λίμνης Παμβώτιδας (lakepamvotis.gr), που βρί-
σκεται στο Νησί.

Αργυροτεχνίας εγκώμιον
Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν το Κάστρο με 
τα λιθόστρωτα σοκάκια του γραφικό. Εγώ πάλι 
δυσκολεύομαι να βρω γοητεία σε σπίτια ετοι-
μόρροπα ή ανακαινισμένα, με κακόγουστα κου-
φώματα, και στα αυτοκίνητα των ντόπιων, παρ-
καρισμένα ατάκτως δεξιά και αριστερά. Για μένα 
στο Κάστρο δίνουν χρώμα μονάχα οι δύο ακρο-
πόλεις του με τα υπέροχα τζαμιά τους και ιδιαί-
τερα η νοτιοανατολική ή Ιτς Καλέ (σ.σ. Εσωτερικό 
Φρούριο), όπου ο Αλή Πασάς είχε το ανάκτορό 
του (καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1870). Εκεί 
βρίσκεται και ένα από τα σύγχρονα κοσμήματα 
της πόλης, το Μουσείο Αργυροτεχνίας του Πολιτι-
στικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (piop.gr), που 
πραγματεύεται την τέχνη της αργυροχοΐας κατά 
την προβιομηχανική περίοδο και την ιστορία της 
στην περιοχή της Ηπείρου από τον 15ο αιώνα και 
έπειτα. Η μόνιμη έκθεσή του στεγάζεται στον υπο-
δειγματικά ανακαινισμένο δυτικό προμαχώνα, ο 
οποίος σε υποδέχεται με τον ήχο του σφυριού 
κάποιου τεχνίτη που φιλοτεχνεί ένα αργυρό αντι-
κείμενο στο εργαστήριό του. Κατά την περιήγησή 
σας στους χώρους της έκθεσης, ποικίλα εποπτικά 
μέσα θα σας βοηθήσουν να γνωρίσετε τις βασικές 
παραδοσιακές τεχνικές μορφοποίησης και διακό-

σμησης αργυρών αντικειμένων, ενώ στο δεύτερο 
επίπεδο θα έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά 
χαρακτηριστικά δείγματα της δουλειάς Ηπειρω-
τών τεχνιτών. Αυτά εκτίθενται σε ειδικά μελετη-
μένες προθήκες, που κρέμονται από την οροφή 
και φωτίζονται από κάτω με τρόπο που κάνει τα 
εκθέματα να μοιάζουν ότι ίπτανται στο κενό. Φεύ-
γοντας, κάντε μια στάση στο πωλητήριο του μου-
σείου και στο συμπαθητικό του καφέ.

Στις εβραϊκές συνοικίες
Οι Εβραίοι κατοίκησαν κυρίως εντός του 
Κάστρου, γύρω από την (παλιά) συναγωγή, που 
σώζεται μέχρι σήμερα και λειτουργεί κατά βάση 
ως μουσείο. Αποτελεί τη μεγαλύτερη και αρχαιό-
τερη ρωμανιώτικη συναγωγή σε όλα τα Βαλκάνια 
και σίγουρα αξίζει μια επίσκεψη (κατόπιν συνεν-
νόησης, στα τηλ. 6932-767788, 6977-405744). 
Αξίζει όμως να βγείτε και εκτός Κάστρου, για να 
περιπλανηθείτε στην παλιά συνοικία Κουρμανιό 
(απέναντι από την Κεντρική Πύλη), όπου κατοι-
κούσαν οι πιο εύποροι Εβραίοι, και να θαυμάσετε 
μερικά χαρακτηριστικά δείγματα κατοικιών τους. 
Στην όμορφη οδό Σούτσου θα συναντήσετε και 
το αξιόλογο Ίδρυμα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή (τηλ. 
26510-36517), που εκτός από περιοδικές εκθέ-
σεις φιλοξενεί και μια πλούσια βιβλιοθήκη, για 
όσους θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους 
πάνω στην ιστορία της πόλης και την εβραϊκή κοι-
νότητα.

Ιστορίες από την παλιά αγορά
Το 1869, η αγορά των Ιωαννίνων πυρπολήθηκε 
από τον διοικητή της πόλης Ρασήμ Πασά, προ-
κειμένου η περιοχή να ρυμοτομηθεί. Έναν χρόνο 
αργότερα, στη θέση της ανεγέρθηκε η νέα αγορά 
στη μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα, με τις 
στοές της επί της κεντρικής (σημερινής) οδού Ανε-
ξαρτησίας, όπου είχαν τα μαγαζάκια τους πολλοί 
Εβραίοι, και τα δίπατα κτίριά της, που στον όροφο 
φιλοξενούσαν την κατοικία και στο ισόγειο το 
μαγαζί. Μετά από περίπου έναν αιώνα ακμής, η 
αγορά σήμερα παρουσιάζει εικόνα εγκατάλει-
ψης, απαξιωμένη από την πλειονότητα των ντό-
πιων, που πλέον ψωνίζουν δυτικότερα, γύρω από 
την οδό Τρικούπη. Τα περισσότερα μαγαζιά έχουν 
κλείσει και ιδίως το μεσημέρι, οπότε η ανάπαυλα 

τηρείται ευλαβικά και τα ελάχιστα εναπομείνα-
ντα μαγαζάκια της περιοχής κλείνουν και αυτά, σε 
πιάνει θλίψη. Η περιοχή ξαναζωντανεύει αργά το 
απόγευμα προς το βράδυ, όταν τα δεκάδες καφέ, 
μπαρ και μεζεδοπωλεία που στεγάζονται στα στε-
νάκια και στις στοές «πιάνουν δουλειά» και πλημ-
μυρίζουν από ντόπιους. Αξίζει, πάντως, μια βόλτα 
στην περιοχή και το πρωί, για μια γεύση τού πώς 
ήταν κάποτε η πόλη και –γιατί όχι– για να πιάσετε 
κουβέντα με τους παλιούς και τους νέους μαγαζά-
τορες, που αγαπούν την περιοχή και πολύ θα ήθε-
λαν να τη δουν να ακμάζει εκ νέου. Μεταξύ αυτών 
και η Ράνια Πιτένη με τον σύζυγό της Βαγγέλη 
Γκόγκο, που αναβιώνουν την τέχνη του παππού 
της Αριστοτέλη, τη μαχαιροποιία, κατασκευάζο-
ντας εκτός από μαχαίρια (τόσο άριστα φτιαγμένα, 
που μπορούν να σταθούν μέχρι και σε εστιατό-
ριο πεντάστερου ξενοδοχείου) και άλλα χειροποί-
ητα κοπτικά εργαλεία, όπως ψαλίδια αιγοπροβά-
των. Στο υπέροχα ανακαινισμένο κατάστημά τους 
Τέλης (Ζάππα 1, telisgiannena.gr) θα βρείτε δεκά-
δες αντικείμενα για σας και για δώρο.

Η Μονή Φιλανθρωπινών
Στο Νησί (nisi-ioanninon.gr), που κατοικείται εδώ 
και αιώνες και διατηρεί ακόμα τον παραδοσι-
ακό του χαρακτήρα, βρίσκεται η τρίτη μεγαλύ-
τερη μοναστική κοινότητα στην Ελλάδα (μετά το 
Άγιον Όρος και τα Μετέωρα), με επτά μονές. Μην 
παραλείψετε να επισκεφθείτε τη σημαντικότερη εξ 
αυτών, τη Μονή Αγίου Νικολάου των Φιλανθρω-
πινών, που ιδρύθηκε το 1292 από την ομώνυμη 
βυζαντινή οικογένεια. Οι τοιχογραφίες της, που 
φιλοτεχνήθηκαν στο καθολικό της τον 16ο αιώνα, 
σώζονται μέχρι σήμερα και αποτελούν το πιο αξι-
όλογο σύνολο μεταβυζαντινών τοιχογραφιών της 
Ηπείρου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, 
λόγω θεματολογίας, η τοιχογραφία αριστερά της 
εισόδου με τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλά-
δας.

Μια συλλογή για τον Αλή Πασά
Άλλη μία επισκέψιμη μονή του Νησιού είναι 
αυτή του Αγίου Παντελεήμονος, την οποία ο Αλή 
Πασάς είχε μετατρέψει σε εξοχική κατοικία και 
όπου τελικά δολοφονήθηκε το 1822 από τους 
στρατιώτες του Χουρσίτ Πασά, που του είχαν στή-

σει παγίδα. Εκεί λειτουργεί από το 2012 το Μου-
σείο Αλή Πασά και Επαναστατικής Περιόδου 
(museumalipasha.gr), ένα από τα ωραιότερα μου-
σεία της πόλης των Ιωαννίνων, το οποίο έφτιαξε 
και συνεχίζει να επιμελείται με πολλή αγάπη 
και μεράκι ο συλλέκτης Φώτης Ραπακούσης. Τα 
εκθέματα του μουσείου είναι ως επί το πλείστον 
ηπειρώτικα κειμήλια που σχετίζονται με τον Αλή 
Πασά, αλλά και τη δράση των Ελλήνων για την 
αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού, τα οποία ο 
Ραπακούσης είχε θέσει ως στόχο ζωής ήδη από το 
1980 να περισυλλέξει, να διασώσει και να «επα-
ναπατρίσει», όπως λέει χαρακτηριστικά, προκει-
μένου να μπορέσει κάποια στιγμή να τα εκθέσει 
σε ένα μουσείο.

Σύγχρονη τέχνη στο Ελληνικό
Μισή ώρα από τα Γιάννενα, με κατεύθυνση προς 
Τζουμέρκα, βρίσκεται το Ελληνικό Ιωαννίνων, 
πατρίδα του γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη, ο 
οποίος θέλησε να φέρει ξανά ζωή σε έναν τόπο 
που ένιωθε ότι αργοπέθαινε. Το κατάφερε δημι-
ουργώντας εντός του Δημοτικού Σχολείου όπου 
έμαθε τα πρώτα του γράμματα (και που τώρα 
έχει μόνο έξι μαθητές) το Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης» (theodoros-
papagiannis.gr). Σε αυτό δώρισε γλυπτά του με 
θέμα την  Ήπειρο και την ιστορία της. Συγκεκρι-
μένα, τους ευεργέτες και τους ξενιτεμένους της, 
τους μάστορες και τους βοσκούς της, τους ανθρώ-
πους του μόχθου, αλλά και του πνεύματος, τις 
μάνες και τους δασκάλους της. Ιδιαίτερα συγκινη-
τική η κατάλευκη, ονειρική τάξη με τον δάσκαλο, 
αλλά και τα τοτεμικά «Φαντάσματα», που φιλο-
τέχνησε από τα αποκαΐδια του καμένου Πολυτε-
χνείου στην Αθήνα (μετά τα γεγονότα του 1994), 
αποτίνοντας φόρο τιμής στους Ηπειρώτες ευεργέ-
τες που το έχτισαν. Εξίσου συγκινητικά τα συμπό-
σια γλυπτικής που ο Παπαγιάννης διοργανώνει 
κάθε καλοκαίρι, προσκαλώντας γλύπτες να δου-
λέψουν τα έργα τους στο προαύλιο του σχολείου, 
παρουσία των περαστικών, βάζοντας έτσι την 
τέχνη στη ζωή των πολιτών. Όλα τα έργα κατό-
πιν εκτίθενται κατά μήκος του κεντρικού δρόμου 
που διασχίζει το χωριό, την «Ιερά Οδό» όπως την 
αποκαλεί, και ο οποίος καταλήγει στην Ιερά Μονή 
Τσούκας.

Ιωάννινα: Βόλτες σε δρόμους παλιούς
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Το πρόγραμμα «Agon, an 
Olympic Legacy» αποτελεί 
μια ομπρέλα δράσεων που θα 
απευθύνονται σε πολλαπλά 
κοινά και ηλικιακές ομάδες

Δ
ύο σημαντικοί φορείς, 
το Ολυμπιακό Μουσείο 
της Αθήνας και το Ίδρυ-
μα Σταύρος Νιάρχος,  ε-

νώνουν τις δυνάμεις τους υπηρε-
τώντας από κοινού έναν πολύτιμο 
σκοπό, την προώθηση και ανάδει-
ξη του Ολυμπισμού. Το νέο πρό-
γραμμα εκπαιδευτικών και κοινω-
νικών δράσεων με τίτλο «Agon, 
an Olympic Legacy», που θα υλο-
ποιηθεί με αποκλειστική δωρεά 
του Ιδρύματος Νιάρχος, στοχεύ-
ει στην ενδυνάμωση του Ολυμπι-
ακού Πνεύματος και την ανάδει-
ξη της άρρηκτης σύνδεσης μεταξύ 
Αθλητισμού, Πολιτισμού και Εκ-
παίδευσης μέσα από την ανάπτυ-
ξη διαδραστικών εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεων και δραστηριοτή-
των στο πλαίσιο της μόνιμης έκ-
θεσης του Μουσείου και τη δημι-
ουργία δράσεων εντός του μου-
σειακού χώρου, αλλά και μέσω 
του προγραμματισμού εξωστρε-
φών πρωτοβουλιών του.
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο 
πλαίσιο της διεθνούς κοινωφε-
λούς του δράσης που έχει ως επί-

κεντρο τον άνθρωπο και τις αξίες 
της παιδείας και του πολιτισμού 
ως αγαθών για όλους, στηρίζει 
το έργο του Ολυμπιακού Μου-
σείου Αθήνας και τα βήματά του 
προς τη διεύρυνση της προσβα-
σιμότητας στην ιστορία και τη 
φιλοσοφία του Ολυμπισμού. Ο 
Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύ-
ρος Νιάρχος, κ. Ανδρέας Δρακό-
πουλος, δήλωσε σχετικά: «Χαι-
ρόμαστε που έχουμε τη δυνατό-
τητα να στηρίξουμε το Ολυμπιακό 
Μουσείο Αθήνας, συμβάλλοντας 
ώστε να φέρουμε κοντά σε όλο 

τον κόσμο, εντός και εκτός του 
χώρου του Μουσείου, εκπαιδευ-
τικά και κοινωνικά προγράμματα 
που προβάλλουν και ενισχύουν 
αξίες όπως είναι η κοινή παγκό-
σμια ολυμπιακή κληρονομιά μας 
και το ευ αγωνίζεσθαι, τόσο στον 
αθλητικό όσο και σε κάθε άλλο 
στίβο της ζωής».
Η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος περιλαμβάνει τον σχε-
διασμό και εξοπλισμό εκπαιδευ-
τικών εγκαταστάσεων, την ανά-
πτυξη διαδραστικών εκθεμάτων 
προσομοίωσης αθλημάτων, την 

παραγωγή υλικών δραστηριοτή-
των και προγραμμάτων συμπερί-
ληψης και προσβασιμότητας εντός 
του χώρου του Μουσείου, αλλά 
και τον σχεδιασμό εργαλείων 
για την πραγματοποίηση δρά-
σεων εκτός αυτού. Οι συμμετέχο-
ντες στις δράσεις του Προγράμ-
ματος Agon θα έχουν την ευκαι-
ρία να ανακαλύψουν την ιστορία 
και τις αξίες του Ολυμπισμού και 
του Αγώνα, των δύο πυλώνων του 
προγράμματος, μέσα από βιω-
ματική μάθηση, εξερεύνηση και 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έ
νας ηθοποιός με μακρά πορεία στο 
θέατρο, τον κινηματογράφο και την 
τηλεόραση, ο Κώστας Λάσκος, έφυ-
γε από τη ζωή, Άφησε την τελευταί-

ου του πνοή στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας 
όπου νοσηλευόταν το τελευταίο χρονικό δι-
άστημα δίνοντας σκληρή μάχη με σοβαρή 
ασθένεια.
Η τελευταία τηλεοπτική του εμφάνιση του 
ήταν πέρσι στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1 
«Παρουσιάστε», με πρωταγωνιστή τον 
Γιάννη Μπέζο. Νωρίτερα, το 2019, είχε συμ-
μετάσχει και στην δημοφιλή δραματική 
σειρά «Άγριες Μέλισσες», όπου υποδύθηκε 
έναν μικρό αλλά σημαντικό για την εξέλιξη 
της ιστορίας ρόλο, αυτόν του καλόγερου 
Πατέρα Νικόδημου που βοήθησε τον Θωμά 
Κυπραίο να κρυφτεί στο Μοναστήρι, όταν 
εκείνος είχε εγκαταλείψει το Διαφάνι προκει-
μένου ο Νέστορας να μην μάθει την αλήθεια 
για τον γιο του.
Κατά την διάρκεια της διαδρομής του εξάλ-
λου είχε πολλές ακόμη τηλεοπτικές συνεργα-
σίες. Ανάμεσά τους και σε αυτές στις σειρές 
«Ένας μήνας και κάτι», «Τμήμα ηθών», «Ταύ-
ρος με Τοξότη», «Τα φιλαράκια», «Η γυναίκα 

της πρώτης σελίδας»κ.α.
Έντονη ήταν και η κινηματογραφική του 
παρουσία σε δεκάδες ταινίες μεταξύ των 
οποίων τα πολυβραβευμένα «Μήλα» αλλά 
και «Η δεξιά τσέπη του Ράσου», «Άλυτη», 
«Αυτή η νύχτα μένει», «17 σφαίρες για έναν 
άγγελο»κ.α.

 Ο Κώστας Λάσκος υπήρξε μεγάλος ερα-
στής του θεάτρου το οποίο και υπηρέτησε 
επί δεκαετίες με αγάπη και σεβασμό. Έπαιξε, 
μεταξύ άλλων, στις παραστάσεις «Βάκχες», 
«Ο αμπιγιέρ», «Τελέσιλα», «Οι Λαντζέρη-
δες», «Καλιγούλας», «Από τη Γεωργία με 
αγάπη...», «Ανδρομάχη» κ.α.

Η Ελλάδα στο 
Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου 
στον Καναδά 2021

Το Καναδικό Ινσ τ ι τού το 
Κινηματογράφου, το Φεστι-
βάλ Ευρωπαϊκού Κινηματο-
γράφου του Τορόντο και το 
Ινσ τ ιτούτο Cinematheque 
στο Βανκούβερ, σε συνερ-
γασία με την Αντιπροσωπεία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 
Καναδά, καθώς και με τις εδώ 
Πρεσβείες και τις Προξενικές 
Αρχές των κρατών - μελών 
της Ε.Ε., παρουσιάζουν το 
δεύτερο διαδικτυακό Φεστι-
βάλ Ευρωπαϊκού Κινηματο-
γράφου στον Καναδά (EUFF), 
από 12 έως 28 Νοεμβρίου 
2021.
Η φετινή ελληνική συμμε-
τοχή στο φεστιβάλ είναι η ται-
νία «Ράφτης», σε σκηνοθεσία 
της Σόνιας Λίζα Κέντερμαν. 
Πρωταγωνιστούν οι Δημή-
τρης Ήμελλος, Ταμίλλα Κου-
λίεβα, Θανάσης Παπαγεωρ-
γίου, Στάθης Σταμουλακά-
τος και Δάφνη Μιχοπούλου 
Η ταινία θα είναι διαθέσιμη 
online από τις 19 ως τις 20 
Νοεμβρίου 2021 (Διαθέσιμοι 
αγγλικοί και γαλλικοί  υπότιτ-
λοι).
Σύνοψη:  Ο 50χρονος Νίκος 
(Δημήτρης Ήμελλος), ένας 
ε κ λ ε π τ υ σ μ έ ν ο ς  ρ ά φ τ η ς 
παλαιάς κοπής, πασχίζει να 
κρατήσει ζωντανό το φάντα-
σμα της περασμένης και 
καλοντυμένης αριστοκρατίας 
του ’60. Όμως, όταν η τρά-
πεζα απειλεί να κατάσχει το 
οικογενειακό ραφτάδικο και 
ο ηλικιωμένος πατέρας του 
νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, 
ο Νίκος παίρνει για πρώτη 
φορά τη ζωή στα χέρια του 
και βρίσκει έναν ανορθόδοξο 
τρόπο να φέρει την τέχνη του 
κοντά στους ανθρώπους του 
σήμερα. Μπορεί μια νύφη 
στα Καμίνια να γίνει η μούσα 
του αλαφροΐσκιωτου Ράφτη;
Μετά την ταινία θα προβλη-
θεί συνέντευξη της σκηνοθέ-
τιδας και σεναριογράφου της 
ταινίας κυρίας Σόνιας Λίζας 
Κέντερμαν με τον εκτελεστικό 
διευθυν τής του Canadian 
Film Institute κύριο Tom 
McScorley. 

Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας: Πρόγραμμα 
εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων

«Ελληνική Επανάσταση 200 Χρόνια Μετά»: Επετειακή έκθεση 
στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο 
ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της 
Κοπεγχάγης στην Τούμπα με τους Δανούς να 
επικρατούν της ομάδας του Λουτσέσκου με 
2-1 και μάλιστα μετά από ανατροπή και να 

σκαρφαλώνουν στην πρώτη θέση του ομίλου. Η ήττα 
αυτή στην Τούμπα μάλιστα έριξε τον ΠΑΟΚ στην τρίτη 
θέση, ισόβαθμο με τη Σλόβαν Μπραιτσλάβας και το ματς 
των δύο ομάδων στις 25 Νοεμβρίου θα κρίνει κατά πολύ 
την ευρωπαϊκή συνέχεια ή μη της ομάδας του Λουτσέ-
σκου στο Europa Conference League.

Η συντηρητική ενδεκάδα και το σούπερ ξε-
κίνημα
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέταξε την ομάδα του με ένα 
πιο συντηρητικό σχήμα και με αλλαγές σε σχέση με την 
αναμέτρηση πρωταθλήματος με τον Απόλλωνα Σμύρνης. 
Ο Ρουμάνος επανέφερε τον Κρέσπο στο αρχικό σχήμα, 
ως δεξί μπακ αντί του Τέιλορ και έβαλε και τον Μιχάι αντί 
του Βαρέλα ενώ επανήλθε στην ενδεκάδα και ο Κούρτιτς.
Οι γηπεδούχοι και με τον κόσμο, περισσότεροι από 
17.000 βρέθηκαν στην Τούμπα, να τους παρασέρνει ξεκί-
νησαν να πιέζουν από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης 
και να ψάχνουν ένα γρήγορο γκολ.
Το βρήκε μάλιστα με τον Ζίβκοβιτς στο 8’ όταν ο Μπίσε-
σβαρ βγήκε ωραία από τα αριστερά, έκανε τη σέντρα 
προς τον Σβιντέρσκι, αυτός δεν μπόρεσε να πάρει την 
κεφαλιά με τη μπάλα να φτάνει στον Σέρβο εξτρέμ όμως 
ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ για τον 
ΠΑΟΚ.

Ο Ντικς έφερε το ματς Τούμπα με δύο ασίστ
Το γκολ των γηπεδούχων ήταν σαν να επηρέασε τους 
παίκτες του Λουτσέσκου που οπισθοχώρησαν, έδωσαν 
χώρο στην Κοπεγχάγη η οποία πήρε τη μπάλα στα πόδια 
της και άρχισε να απειλεί την εστία του ΠΑΟΚ με στόχο 
το γκολ της ισοφάρισης. Στο 14’ η άμυνα των γηπεδού-
χων έκανε διπλό λάθος με τον Λέραγκερ να κλέβει τη 
μπάλα, την έδωσε στον Μπιέλ ο οποίος ανενόχλητος από 
το ύψος του πέναλτι σούταρε λίγο έξω.
Έπρεπε να περάσει ένα τέταρτο για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ 
να κρατήσει ξανά τη μπάλα στα πόδια του, να ισορροπή-
σει το ματς και να προσπαθήσει να φέρει πίεση μπροστά 
από την εστία των Δανών.
Η Κοπεγχάγη όμως που έπαιζε και αυτή με τη μπάλα 
κάτω έβγαλε μια πανέμορφη επίθεση, γύρισε τη μπάλα 

από τα αριστερά στα δεξιά με τον Ντικς να περιμένει την 
κίνηση του Άνκερσεν, του έδωσε τη μπάλα και με σουτ 
νίκησε τον Πασχαλάκη για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Δοκάρι με Μπίσεσβαρ στο φινάλε του ημι-
χρόνου
Το πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να είχε κλείσει με τον 
«Δικέφαλο» μπροστά στο σκορ, όμως το δοκάρι σταμά-
τησε την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα της Κοπεγχά-
γης, μετά την έξυπνη εκτέλεση φάουλ του Μπίσεσβαρ. 
Πάντως το 1-1 στο τέλος του ημιχρόνου έμοιαζε να αντα-
ποκρίνεται πλήρως στην εικόνα του αγώνα. Με τις δύο 
ομάδες να εκμεταλλεύονται το καλό διάστημά τους, με 
ισορροπία στις τελικές προσπάθειες (7-6), τις κερδισμέ-
νες μπάλες (18-18), μόνο στα κόρνερ (7-1) ήταν ξεκάθαρη 
η υπεροχή της ελληνικής ομάδας.

Το γύρισε με Μπιέλ η Κοπεγχάγη
Οι Δανοί μπήκαν μπροστά στο σκορ από μια μπαλιά του 
τερματοφύλακα Γιόνσον, την… καραμπόλα στην πλάτη 
του Βιεϊρίνια, αλλά και το εξαιρετικό τελείωμα του Μπιέλ, 
που έβαλε την Κοπεγχάγη στο 50ο λεπτό σε θέση οδη-
γού (1-2). Ήταν ένα διάστημα που ο ΠΑΟΚ χώλαινε στο 
ανασταλτικό κομμάτι, οι φιλοξενούμενοι πήραν τα πάνω 
τους πλησιάζοντας και σε τρίτο γκολ με τον Βιντ, όμως 
ο Πασχαλάκης με εντυπωσιακή απόκρουση είπε «όχι» 
στο 55’.

Εψαξε το γκολ ο ΠΑΟΚ, αλλά…
Το ματς είχε δρόμο και ο ΠΑΟΚ είχε χρόνο. Τρία λεπτά 
αργότερα ήταν η στιγμή του να αγγίξει το γκολ, όμως η 
προβολή του Μποϊλεσεν σταμάτησε την πορεία της μπά-
λας προς τα δίχτυα από το πλασέ του Σφιντέρσκι. Στο 68’ 
ο Μπίσεσβαρ ξόδεψε μια ακόμη ευκαιρία, ο Λουτσέσκου 
μετά τον Τέιλορ έριξε στο ματς και τον Άκπομ σε μια προ-
σπάθεια να βρει το γκολ. Το… κεφάλι του τερματοφύ-
λακα, Γιόνσον, έσωσε στο 72’ την Κοπεγχάγη στη μεγάλη 
διπλή χαμένη ευκαιρία από Άκπομ και Καντουρί, ενώ έξι 
λεπτά αργότερα ο Κοτσολάβα ανέτρεψε τον Άγγλο φορ 
του «Δικεφάλου», με τον Ρατσκόβσκι να μη βλέπει την 
παράβαση του Γεωργιανού στόπερ. Το παιχνίδι ολοκλη-
ρώθηκε με συντριπτική ανωτερότητα του ΠΑΟΚ σε όλες 
τις στατιστικές κατηγορίες (16-10 τελικές, 9-2 κόρνερ), 
αλλά το ταμπλό έδειχνε 1-2 και τους Δανούς να πανηγυρί-
ζουν για το σπουδαίο διπλό μέσα στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα από την Κοπεγχάγη στην Τούμπα με 2-1, με αποτέλεσμα να βρεθεί 
στην τρίτη θέση του ομίλου του, και πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος να μείνει εκτός συνέχειας του 
Europa Conference League.

Τον πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα, Τον πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα, 
κίνδυνος για το δικέφαλο να μείνει κίνδυνος για το δικέφαλο να μείνει 
εκτός Ευρώπηςεκτός Ευρώπης

Ολυμπιακός - Άιντραχτ 1-2
«Μαχαιριά» στο 90+2’ για την 
πρωτιά, ανοιχτή η υπόθεση 

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους ερυθρόλευκους. Αφού κύλησαν 
τα πρώτα δέκα λεπτά η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς πήρε το προβάδι-
σμα.Στο 12ο λεπτό ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στην Άιντραχτ. 
Έπειτα από προωθημένη στον Ονιεκούρου που από αριστερά έκανε 
μια ταχύτατη κούρσα και την κατάλληλη στιγμή, έκοψε έξω από τη μικρή 
περιοχή στον Αραμπί. Αυτός σκόραρε και έγινε ο αρχισκόρερ του Ολυ-

μπιακού στις διεθνείς διοργανώσεις με τα 16 γκολ σε 33 παιχνίδια. Η απά-
ντηση, όμως της Άιντραχτ ήταν άμεση. Οι Γερμανοί αντέδρασαν και άμεσα 
έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα για να κάνουν το 1-1. Ο Μπορέ έβγαλε υπέ-
ροχη κάθετη στον Κάμαντα, με τον Ιάπωνα να φεύγει στην πλάτη του Μπα και 
ευστοχεί σε τετ α τετ στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός πλησίασε στο δεύτερο γκολ πριν από τη λήξη 
του πρώτου μέρους
Τα επόμενα λεπτά μετά το 1-1 της Άιντραχτ, ο Ολυμπιακός ψαχνόταν και ήταν 
νωθρός. Ο Πέδρο Μαρτίνς ζητούσε συνεχή πίεση από τους παίκτες του. Έτσι, 
σταδιακά οι ερυθρόλευκοι πήραν την κατοχή της μπάλας και σιγά σιγά δημι-
ουργούσαν τις προϋποθέσεις για κάποιο δεύτερο τους τέρμα.
Στο 35ο λεπτό ο Ολυμπιακός απείλησε. Μετά από κούρσα του Ρέαμπτσιουκ 
από αριστερά, έβγαλε καλή σέντρα, ο Μαντί Καμαρά έπιασε την κεφαλιά αλλά 
με γυρισμένο σώμα, με την μπάλα να καταλήγει άουτ. Ένα λεπτό αργότερα, οι 
ερυθρόλευκοι έφτασαν πολύ κοντά στο 2-1.
Στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ρέαμπτσιουκ δέχτηκε ένα πολύ σκληρό 
μαρκάρισμα από τον Μπάρκοκ ο οποίος είδε την κίτρινη κάρτα από τον διαι-
τητή της αναμέτρησης. Η φάση δεν ελέγχθηκε στο VAR για κάτι παραπάνω, 
καθώς όπως ενημέρωσαν οι ερυθρόλευκοι δεν λειτούργησε για ένα 20λεπτο.
Σε μία αντεπίθεση ο Ονιεκούρου έδωσε δεξιά στον Αραμπί κι αυτός με τη μία 
προώθησε στον Μασούρα στην περιοχή. Ο Έλληνας επιθετικός πλάσαρε με 
τη μία, αλλά ο Τραπ έδιωξε με το πόδι σε κόρνερ στο 36ο λεπτό. Η τελευταία 
καλή ευκαιρία πριν από το τέλος του πρώτου μέρους σημειώθηκε στο 39ο 
λεπτό. Ο Ρέαμπτσιουκ πρόλαβε μια μπαλιά του Ονιεκούρου αριστερά, ο Λευ-
κορώσος μπήκε στην περιοχή και έκοψε κεντρικά, ο Μαντί Καμαρά κοντρό-
λαρε με το δεξί και σούταρε από διαγώνια θέση, με τον γκολκίπερ των αετών 
να διώχνει δύσκολα.

Ο Χάουγκε πάγωσε το Καραϊσκάκης στο 90+2’
Τα πρώτα λεπτά στο δεύτερο μέρος δεν είχαν καλό ρυθμό. Ο Ολυμπιακός είχε 
μεν την κατοχή, αλλά δεν απειλούσε ουσιαστικά. Η Άιντραχτ προσπαθούσε 
να χτυπήσει στην κόντρα με την ταχύτητά της, χωρίς ωστόσο να γίνουν ουσια-
στικοί. Η πρώτη καλή στιγμή καταγράφηκε για τους ερυθρόλευκους στο 57ο 
λεπτό. Ο Αραμπί έβγαλε στον Ονιεκούρου μέσα στην περιοχή, αυτός έκανε 
ένα δυνατό σουτ από καλή θέση, αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ.
Η Άιντραχτ έγινε απειλητική στο 69ο λεπτό. Ο Λίντστρεμ έπιασε το σουτ εκτός 
περιοχής, με τον Βατσλίκ να διώχνει με γροθιές. Ο Μαρτίνς θέλησε να αλλά-
ξει κάποια πράγματα και στο 71ο λεπτό πέρασε τον Βαλμπουενά στη θέση του 
Ονιεκούρου. Στο 74ο λεπτό ο Αραμπί πήρε κεφαλιά πάνω στον Τραπ. Ο Πέδρο 
Μαρτίνς θέλησε φρεσκάρει την επίθεσή του με τον Ρόνι Λόπες και τον Τικίνιο 
να πΕρνούν στις θέσεις των Αραμπί και Μασούρα στο 82ο λεπτό.
Τελικά, το γκολ κατάφερε να το βρει στο 90+2’ η Άιντραχτ με τον Χάουγκε. 
Αντεπίθεση από αριστερά ύστερα από κλέψιμο στον Λαλά, ο Λίντστρεμ κάνει 
την κούρσα, την κατάλληλη στιγμή δίνει την παράλληλη με την εστία μπαλιά, ο 
Μπα δεν μπορεί να κόψει και ο Χάουγκε από κοντά κάνει το 2-1
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Η 
ΑΕΚ υποδέ χθηκε τον Άρη 
στο ΟΑΚΑ για την όγδοη α-
γωνιστική της Super League 
Interwetten, με την Ένωση να 

επικρατεί με 2-1. 

Το ματς
Το παιχνίδι ξεκίνησε με πολύ καλό ρυθμό 
και τις δύο ομάδες να έχουν διάθεση να 
μπουν δυνατά στο παιχνίδι για να απειλή-
σουν. Πρώτη καλή στιγμή έγινε από πλευ-
ράς γηπεδούχων. Ο Ρότα αναπτύχθηκε 
ταχύτατα από τα δεξιά και έκανε τη σέντρα 
με τον Πέτρο Μάνταλο να πιάνει την κεφα-
λιά και τον Κουέστα να αποκρούει. Οι παί-
κτες της ΑΕΚ ζήτησαν χέρι από τον διαιτητή, 
με τον Διαμαντόπουλο να δείχνει να συνεχί-
στει το παιχνίδι.
Οι φιλοενούμενοι απάντησαν με δύο τελι-
κές προσπάθειες, ωστόσο ο Στάνκοβιτς 
έδειξε τα αντανακλαστικά του. 
Αρχικά στο 7’ απομάκρυνε 
το σουτ που επιχείρησε ο 
Μπερτόγλιο έξω από την 
περιοχή, ενώ τρία λεπτά 
μετά το σουτ του Ματέο 
Γκαρσία έξω από την 
περιοχή πέρασε λίγο 
άουτ.
Μετά το γκολ του Μήτο-
γλου η ΑΕΚ προσπάθησε 
να ελέγξει το παιχνίδι, 
ωστόσο ο Άρης άρχισε 
δειλά δειλά να γίνεται απει-
λητικός για την Ένωση. Στο 23’ 
οι κίτρινοι έφτασαν κοντά στο γκολ 
της ισοφάρισης, ωστόσο η κεφαλιά του 
Μπράμπετς κατέληξε στο αριστερό κάθετο 
δοκάρι του Στάνκοβιτς.
Μετά το γκολ του Μάνταλου ο ρυθμός του 
παιχνιδιού έπεσε, με τους παίκτες της Ένω-
σης να αφήνουν στους κίτρινους την μπάλα 
στα πόδια, καταφέρνοντας να τους απανερ-
γοποιήσει πλήρως. Μόνη τελική που δημι-
ούργησαν στο ματς ήταν ένα σουτ του Γκά-
νεα εκτός περιοχής, το οποίο πέρασε άουτ.
Μετά τη λήξη του δευτέρου μέρους, η ΠΑΕ 
Άρης έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, με 
την οποία διαμαρτυρήθηκε για τις αποφά-
σεις του Αριστοτέλη Διαμαντόπουλου.
Έπεσε ο ρυθμός στο δεύτερο μέρος μέχρι 
την αποβολή του Μήτογλου
Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός του παιχνι-

διού ήταν αργός με τους παίκτες του Άρη να 
έχουν στην κατοχή τους την μπάλα και την 
Ένωση να περιμένει να απειλήσει μέσω των 
αντεπιθέσεων.
Πρώτη τελική στο πρώτο μέρος ένα σουτ 
του Μπερτόγλιο στο 51ο λεπτό, η οποία 
πέρασε άουτ, ενώ την ίδια κατάληξη είχε 
και η κεφαλιά του Καμαρά στο 65ο λεπτό, 
έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Μαντσίνι.
Στο 69ο λεπτό ο Μήτογλου τράβηξε από 
τη φανέλα τον Άρη και δεν τον άφησε να 
αναπτυχθεί. Ο Διαμαντόπουλος αρχικά του 
έδειξε κίτρινη κάρτα, ωστόσο είδε τη φάση 
στο VAR και τελικά του υπέδειξε την κόκ-
κινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με 
δέκα παίκτες.
Μετά την αποβολή του Μήτογλου, οι παί-
κτες του Άρη επιτέθηκαν με αναπτερωμένο 
το ηθικό τους και βρήκαν γρήγορα το γκολ 

της μείωσης με τον Ματέο Γκαρσία. Ο 
Γιαννίκης αναγκάστηκε να στερη-

θεί τον Σιμάνσκι για να περά-
σει στη θέση του τον Τζα-

βέλλα, ο οποίος μπήκε για 
να καλύψει το κενό του 
Μήτογλου.
Στο 76’ οι παίκτες του 
Άρη βρέθηκαν μια 
ανάσα από το γκολ της 
ισοφάρισης. Έπειτα από 
σέντρα του Μαντσίνι, 

Σάσα και Καμαρά δεν 
μπόρεσαν να εκμεταλλευ-

τούν την άστοχη έξοδο του 
Στάνκοβιτς και να σπρώξουν την 

μπάλα στην εστία με τον Μισλέν να 
απομακρύνει πάνω στη γραμμή.
Οι παίκτες των κίτρινων συνέχισαν να απει-
λούν μέχρι να βρουν το γκολ της ισοφάρι-
σης, με το σουτ του Μαντσίνι στο 89’ από 
μακρινή απόσταση να καταλήγει στην αγκα-
λιά του Στάνκοβιτς. Στο 90+3’ ο Ιτούρμπε 
βρέθηκε σε θέση βολής έξω από την περι-
οχή, με την μπάλα καταλήγει άουτ. Έκανε 
κακή εκτέλεση ο Παραγουανός μεσοεπιθε-
τικός.
Στο 90+4’ προκλήθηκε μια ένταση ανάμεσα 
στους παίκτες των δύο ομάδων μετά από 
μαρκάρισμα του Καμαρά, πάνω στον Βρά-
νιες. Την κίτρινη κάρτα είδαν οι δύο ποδο-
σφαιριστές μαζί φυσικά με τον Γιώργο Τζα-
βέλλα, ο οποίος ενεπλάκη στη φάση μαζί με 
τον Ματέο Γκαρσία.s

Ο 
ΟΦΗ πίεσε τον Παναθηναϊκό 
και κατάφερε να τον εγκλωβί-
σει με αποτέλεσμα οι πράσινοι 
να μην σκοράρουν για πρώτη 

φορά στη Λεωφόρο και έφυγε από το Α-
πόστολος Νικολαϊδης με τον βαθμό της 
ισοπαλίας μετά το ισόπαλο 0-0 των δύο 
ομάδων.
Ισόπαλο δίχως τέρματα έληξε το παιχνίδι 
ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΟΦΗ 
στη Λεωφόρο με τους πράσινους για 
πρώτη φορά να μένουν χωρίς γκολ στο 
«Απόστολος Νικολαϊδης».
Ο ΟΦΗ εγκλώβισε το τριφύλλι στο πρώτο 
μέρος και τον ανάγκασε να κάνει το χειρό-
τερο πρώτο ημίχρονο τη φετινή σεζόν με 
αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να μην σκο-
ράρει και οι δύο ομάδες να πάνε με το 0-0 
στα αποδυτήρια.
Στο δεύτερο 45λεπτο οι πράσινοι ανέ-
βασαν την απόδοση τους, ο Γιοβάνοβιτς 
έριξε στο ματς ότι είχε από τον πάγκο του 
για να κάνει καλύτερο επιθετικά τον Πανα-
θηναϊκό και τα κατάφερε αλλά το τριφύλλι 
δεν είχε τις τελικές με τις οποίες θα μπο-
ρούσε να πετύχει ένα γκολ. Από την άλλη 
ο ΟΦΗ στο δεύτερο μέρος δεν άντεξε να 
πιέζει όσο στο πρώτο 45λεπτο με αποτέ-
λεσμα να κλειστεί στην περιοχή του για 
να κρατήσει το 0-0 έως το τέλος της ανα-
μέτρησης.
Οι δύο προπονητές ξεκίνησαν με αλλα-
γές στις ενδεκάδες του σε σχέση με τα 
προηγούμενα ματς. Από τη μια ο Γιοβά-
νοβιτς έβαλε τον Βιτάλ αντί του Παλά-
σιος σε σχέση με τους έντεκα που ξεκίνη-
σαν κόντρα στον Ατρόμητο. Ενώ ο ΟΦΗ 
σε σχέση με το ματς της 7ης αγωνιστικής 
με αντίπαλο τη Λαμία έκανε δύο αλλα-
γές. Καθώς χρησιμοποίησε τους Διαμα-
ντή - Ντουρμισάι αντί των Πασαλίδη και 
Καστάνιος.

Η πίεση του ΟΦΗ «εγκλώβισε» 
τον Παναθηναϊκό
Στο πρώτο 45λεπτο ο ΟΦΗ κατάφερε να 
«εγκλωβίσει» τον Παναθηναϊκό πιέζο-
ντας τον στη δεύτερη πάσα και μην αφή-
νοντας τους πράσινους να κάνουν το παι-
χνίδι που είχαν συνηθίσει έως τώρα. Οι 
γραμμές του τριφυλλιού ήταν ασύνδετες 
και η τετράδα των Χατζηγιοβάνη, Βιτάλ, 
Καρλίτος και Ιωαννίδη δεν πήραν πάσες 
από την άμυνα και τη μεσαία γραμμή του 
Παναθηναϊκού.

Από την άλλη πλευρά ο ΟΦΗ με την πίεση 
που έβγαζε προσπαθούσε να κερδί-
σει μπάλες και να χτυπήσει γρήγορα στο 
τρανζίσιον. Σε μια τέτοια φάση οι φιλο-
ξενούμενοι είχαν δοκάρι με τον Γκαγιέ-
γκος όταν στον 12’ ο μέσος των Κρητι-
κών έκλεψε τη μπάλα από τον Αλεξανδρό-
πουλο, έκανε το σουτ με τη μπάλα να βρί-
σκει στο δεξί δοκάρι του Μπρινιόλι.
Ενώ λίγο έξω πέρασε και ένα φάουλ που 
κέρδισε ο ΟΦΗ από τα αριστερά και εκτέ-
λεσε ο Λάμπρου απευθείας προς την εστία 
του Ιταλού γκολκίπερ.
Από την άλλη ο Παναθηναϊκός δεν μπό-
ρεσε να απειλήσει ουσιαστικά καθόλου 
στο πρώτο ημίχρονο. Η πρώτη και καλή 
τελική του ήρθε στο 39’ όταν σε διώξιμο 
από τα αριστερά της άμυνας του ΟΦΗ η 
μπάλα έφτασε στον Πέρεθ ο οποίος έκανε 
το σουτ με τον Βούρο να διώχνει πριν η 
μπάλα περάσει τη γραμμή.
Μάλιστα το ημίχρονο έληξε ισόπαλο 
χωρίς τέρματα με τον Παναθηναϊκό να 
μένει για πρώτη φορά στο μηδέν εντός 
έδρας στα πρώτα 45λεπτα της αναμέτρη-
σης.
Ανέβηκε μετά το 65’ το τριφύλλι
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε ακριβώς όπως 
το πρώτο με τις δύο ομάδες να μην απει-
λούν, τον ΟΦΗ όσο έχει δυνάμεις να προ-
σπαθεί να πιέσει και τον Παναθηναϊκό να 
ψάχνει λύσεις για το πως θα ανεβάσει τις 
γραμμές του και θα γίνει απειλητικός προς 
την εστία του Επασί.
Οι Κρητικοί ήταν αυτοί που απείλησαν 
πρώτοι με δύο σουτ από τους Μπαλο-
γιάνη και Γκαγιέγκος στο 58’ και το 66’ 
αντίστοιχα αλλά εν συνεχεία ο Παναθηνα-
ϊκός με τις αλλαγές που έκανε ο Γιοβάνο-
βιτς άλλαξε πρόσωπο προς το καλύτερο 
και άρχισε να έχει τη μπάλα στα πόδια 
του.
Το τριφύλλι πήρε μέτρα προς την περιοχή 
του ΟΦΗ, απείλησε αρχικά με μια ωραία 
κεφαλιά του Καρλίτος στο 73’, στην καλύ-
τερη στιγμή του Παναθηναϊκού στο ματς 
ενώ εν συνεχεία οι Μαουρίσιο και Βιγι-
αφάνιες βρέθηκαν σε καλή θέση αλλά 
τα σουτ που επιχείρησαν ήταν αρκετά 
άστοχα.Οι πράσινοι κατάφεραν να στεί-
λουν τη μπάλα στα δίχτυα στο 90+4’ αλλά 
σωστά το γκολ του Καρλίτος ακυρώθηκε 
ως οφσάιντ με τη χρήση του VAR καθώς 
ο Ισπανός φορ ήταν ένα κλικ πιο μπροστά 
στην κάθετη πάσα του Βιγιαφάνιες.

ΑΕΚ - Άρης 2-1

Άντεξε με δέκα η Ένωση, ξανά 
στο -1 από τον Ολυμπιακό

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 0-0

Τον εγκλώβισε και τον κράτησε 
«άσφαιρο» στη Λεωφόρο
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

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

Α
ΕΚ Β’: Ενίσχυση με… Μπακάκη – Το 
ζήτησε ο παίκτης!
Ο Μιχάλης Μπακάκης θα ενισχύει 
την ΑΕΚ Β’ στην Super League 2 

προκειμένου να μπορέσει να βρει ρυθμό
Ο Μιχάλης Μπακάκης θα ενισχύει την ΑΕΚ Β’ 
στην Super League 2 προκειμένου να μπορέ-
σει να βρει ρυθμό
Ο διεθνής μπακ δεν υπολογίζεται αυτή την 
περίοδο στην πρώτη ομάδα και τέθηκε αυτο-
βούλως στη διάθεση του Σωκράτη Οφρυ-
δόπουλου για τα εντός έδρας παιχνίδια της 
ΑΕΚ Β, τώρα που ξεκινάει το πρωτάθλημα της 
Super League 2.
Αυτή η προσωπική επιθυμία του Μπακάκη 
έχει να κάνει και για τον ίδιο να βρει αγω-
νιστικό ρυθμό, αλλά και να βοηθήσει τους 
μικρούς της δεύτερης ομάδας από τη στιγμή 
που είναι εκτός 20άδας. Ο παίκτης θα συνε-
χίσει να προπονείται με την πρώτη ομάδα 
φυσικά, ωστόσο θα αγωνίζεται εντός έδρας 
παιχνίδια της ΑΕΚ Β, όσο καιρό δεν υπολογί-
ζεται στην πρώτη ομάδα.
Φυσικά εκτός του Μπακάκη και του Λάτσι 
μπορεί να υπάρξουν κι άλλοι παίκτες της 
πρώτης ομάδας, οι οποίοι μένοντας εκτός 
αποστολής από ένα ματς της πρώτης ομάδας 
να αγωνιστούν στην ΑΕΚ Β. Όπως για παρά-
δειγμα ο Μιτάι.

Super League 2: Επίσημη η αλλαγή 
στο Ηρακλής-Νίκη Βόλου
Άλλαξε επίσημα η ημέρα του αγώνα Ηρα-
κλής-Νίκη Βόλου όπως ενημέρωσε και η 
διοργανώτρια.
Την Κυριακή θα διεξαχθεί το Ηρακλής-Νίκη 
Βόλου για τον Βόρειο όμιλο της Super League 
2 όπως ενημέρωσε επίσημα η διοργανώτρια.
Για την εξέλιξη αυτή είχε προχωρήσει νωρί-
τερα και σε σχετική ανακοίνωση και η κυανό-
λευκη ΠΑΕ.
Η ενημέρωση της διοργανώτριας: 
Σας ενημερώνουμε ότι ο αγώνας ανάμεσα 
στις ΠΑΕ Π.Ο Τρίγλια – ΠΑΕ Νίκη Βόλου, της 
1ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήμα-

τος Betsson Super League 2, θα διεξαχθεί την 
Κυριακή 7.11.2021 (15:00) στο Καυτανζόγλειο 
Εθνικό Στάδιο, αντί για Σάββατο 6.11.2021 
όπως αρχικά είχε ορισθεί.

Το νέο πρόγραμμα του Βόρειου Ο-
μίλου
Σάββατο 6 Νοεμβρίου
15:00 Ολυμπιακός Β-ΠΑΟΚ Β στο Δημοτικό 
Στάδιο Καλλιθέας
15:00 Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός Βόλου στο 
Δημοτικό Γήπεδο Σερρών
Κυριακή 7 Νοεμβρίου
15:00 Ηρακλής-Νίκη Βόλου στο Καυτανζό-
γλειο Στάδιο
15:00 Απόλλων Λάρισας-Τρίκαλα στο Γήπεδο 
Φιλιππούπολης
15:00 Βέροια-Αλμωπός Αριδαίας στο Δημο-
τικό Στάδιο Βέροιας
15:00 Απόλλων Πόντου-Καβάλα στο Γήπεδο 
ΑΣ Μακεδονικού
15:00 Αναγέννηση Καρδίτσας-Θεσπρωτός 
στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας
15:00 Πιερικός-Ξάνθη στο Α ΔΑΚ Κατερίνης
Ρεπό: ΑΕΛ

Ολυμπιακός Βόλου: Όλα 
καλά με Μαρκοπου-
λιώτη
Ο Ολυμπιακός Βόλου υπο-
λογίζει στον Μαρκοπου-
λιώτη εν όψει Πανσερ-
ραϊκού.
Με προπόνηση στο 
προπονητικό κέντρο της 
ομάδας στον Άγιο Γεώρ-
γιο Φερών συνεχίστηκε 
την Τετάρτη η προετοιμα-
σία των παικτών του Ολυμπι-
ακού Βόλου για το παιχνίδι με τον 
Πανσερραϊκό, το οποίο θα διεξαχθεί στο 
προσεχές Σάββατο 6 Νοεμβρίου στις Σέρρες, 
για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος 
της Σούπερ Λιγκ 2.
Ο Γιώργος Βαζάκας θα πρέπει να διαφορο-
ποιήσει τα πλάνα του, για το παιχνίδι της πρε-
μιέρας, καθώς δεν μπορεί να υπολογίζει στις 
υπηρεσίες των τραυματιών Δημήτρη Στάμου 
και Γιώργου Ξύδα, τους οποίους υπολόγιζε 
για τη βασική ενδεκάδα. Θα πρέπει να τονί-
σουμε, πως ο Οκάν Σουλεϊμάν δεν είναι τιμω-
ρημένος, καθώς δεν είχε αποβληθεί στον 
αγώνα Κυπέλλου με τον Αχέροντα Καναλα-

κίου με απευθείας κόκκινη κάρτα, αλλά με 
δύο κίτρινες.
Έτσι, θα τεθεί κανονικά στη διάθεση της τεχνι-
κής ηγεσίας. Κανονικά στην αποστολή θα 
είναι ο Άρης Μαρκοπουλιώτης, ο τραυματι-
σμός του οποίου στο φιλικό με την Αναγέν-
νηση στην Καρδίτσα δεν αποδείχθηκε σοβα-
ρός.

Κηφισιά: Μεγάλη κίνηση για την 
πρεμιέρα με ΠΑΟ Β’ – Πούλμαν για 
τα παιδιά της Ακαδημίας και τους 
γονείς!
ε μια εξαιρετική κίνηση προχώρησε η Κηφι-
σιά για την πρεμιέρα της Super League 2 
κόντρα στον Παναθηναϊκό Β’
Συγκεκριμένα ναύλωσε πούλμαν για τη μετα-
κίνηση από και προς το γήπεδο της ομάδας 
μας για τους αθλητές των εξής τμημάτων της 
Ακαδημίας: Κ11, Κ12, Κ13, Κ14, Κ15, Κ16, 
Κ18 και Κ19.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Με σκοπό να φέρει τους μικρούς αθλητές του 
συλλόγου ακόμη πιο κοντά στην προσπά-
θεια της πρώτης ομάδας στο πρωτάθλημα 
της Super League 2, η διοίκηση της ΠΑΕ Κηφι-
σιά αποφάσισε να ναυλώσει πούλμαν για τη 
μετακίνηση από και προς το γήπεδο της ομά-
δας μας για τους αθλητές των εξής τμημάτων 
της Ακαδημίας: Κ11, Κ12, Κ13, Κ14, Κ15, Κ16, 
Κ18 και Κ19.
Δηλώσεις συμμετοχής για αθλητές και τους 
συνοδούς τους στη Γραμματεία του συλλό-
γου ΕΩΣ την Παρασκευή (05/11) στις 16:00 
για τον αγώνα με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό 
Β’ ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την 
Κυριακή 07/11 και ώρα 15:00 στο Δημοτικό 
Σταδιο Καισαριανής “Μιχάλης Κρητικόπου-
λος”.
Αναχώρηση την Κυριακή 07/11 από το 
Γήπεδο του Ελπιδοφόρου (Κηφισού & Ερυ-
μάνθου, Νέα Κηφισιά) στη 13:30.
Δηλώσεις στη Γραμματεία του συλλόγου και 
στα τηλέφωνα: 6936363607 – 6977743768
Στόχος είναι να γεμίσουμε το “Μιχάλης Κρη-
τικόπουλος” με τα χρώματα της Κηφισιάς και 

να δείξουμε σε όλους ότι τα Βόρεια 
Προάστια εκπροσωπούνται επά-

ξια στις επαγγελματικές κατη-
γορίες.

Super League 2: 
«Μοίρασε» συγ-
χαρητήρια για τις 
προκρίσεις στο Κύ-
πελλο

Συγχαρητήρια ανακοί-
νωση για τις ομάδες της 

Super League 2 που συνεχί-
ζουν στην επόμενη φάση του 

Κυπέλλου Ελλάδας εξέδωσε η 
διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος.

Ειδική μνεία γίνεται φυσικά μετά τους Λεβα-
δειακό και ΑΕΛ και στην Κηφισιά, καθώς 
«πέταξε» εκτός διοργάνωσης ομάδα από την 
παραπάνω κατηγορία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λίγκας:
Ο πρόεδρος Λεωνίδας Λεουτσάκος και το 
Δ.Σ. της Super League 2, εκφράζουν τα θερμά 
τους συγχαρητήρια στις ΠΑΕ ΑΕΛ, ΠΑΕ Λεβα-
δειακός, ΠΑΕ Κηφισιά, ΠΑΕ Αναγέννηση 
Καρδίτσας, ΠΑΕ Νίκη Βόλου για την πρό-
κρισή τους στους “16” του Κυπέλλου Ελλά-
δος.

Η ΠΑΕ Κηφισιά έγινε σήμερα η τρίτη ομάδα 
της κατηγορίας, μετά τον Λεβαδειακό και την 
ΑΕΛ, που απέδειξε ότι μπορεί να αντιμετω-
πίσει επάξια αντιπάλους της SL1 και να έχει 
λαμπρή συνέχεια.

Κύπελλο Ελλάδας: Έγραψε ιστορία 
η Κηφισιά – Στους «16» με «κανο-
νιά» στο 89′
Κύπελλο Ελλάδας: Ιστορική πρόκριση για την 
Κηφισιά που με γκολ του Καλλέργη στο 89′ 
έβγαλε νοκ άουτ τον Απόλλωνα Σμύρνης και 
πέρασε στους «16».
Κύπελλο Ελλάδας: Ιστορική πρόκριση για την 
Κηφισιά που με γκολ του Καλλέργη στο 89′ 
έβγαλε νοκ άουτ τον Απόλλωνα Σμύρνης και 
πέρασε στους «16».
Με γκολ του Καλλέργη στο 89′ η Κηφισιά 
νίκησε 1-0 τον Απόλλωνα Σμύρνης και έγραψε 
ιστορία καθώς προκρίθηκε στους «16» του 
Κυπέλλου Ελλάδας!
Ο Απόλλωνας Σμύρνης νόμιζε πως θα έχει 
εύκολο έργο και τελικά το πλήρωσε. Με φλύ-
αρη υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο και μόλις 
μια ουσιαστική ευκαιρία στο 13′, η Κηφισιά 
πήγε στα αποδυτήρια με το 0-0.
Στο δεύτερο μέρος, η Κηφισιά ανέβηκε και 
έψαξε το «μπαμ» καθώς ο αντίπαλος δεν μπο-
ρούσε να κάνει φάση! 
Στο 80′ έδειξε τις προθέσεις της όταν ο Βέρ-
χουλστ έκανε τρομερή επέμβαση σε σουτ του 
Καλλέργη και στο 89′ ο ίδιος παίκτης σημά-
δεψε σωστά και χάρισε τεράστια πρόκριση 
στην ομάδα από τα Βόρεια Προάστια.
Με τον αγώνα αυτό συμπληρώθηκε το 
«παζλ» της φάσης των «16». Εκεί θα πάρουν 
μέρος  δέκα ομάδες της Super League μεταξύ 
αυτών οι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρης 
-που θα μπουν στη διοργάνωση στον επό-
μενο γύρο- , πέντε ομάδες της SL2, καθώς και 
ο Αγιος Νικόλαος από τη Γ΄ Εθνική.

Super League 2: Χωρίς κόσμο η 
πρεμιέρα της ΑΕΚ Β
Κεκλεισμένων των θυρών θα γίνει η πρε-
μιέρα της ΑΕΚ Β στην Super League 2 με την 
Καλαμάτα στα Σπάτα.Κεκλεισμένων των 
θυρών θα γίνει η πρεμιέρα της ΑΕΚ Β στην 
Super League 2 με την Καλαμάτα στα Σπάτα.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:
«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι ο αγώνας της 
ΑΕΚ Β με την Καλαμάτα για την 1η αγωνι-
στική του πρωταθλήματος Super League 2, 
την ερχόμενη Κυριακή 7 Νοεμβρίου, στο 
Δημοτικό Στάδιο Σπάτων «Δημήτρης Δημη-
τρίου» (15.00), θα διεξαχθεί κεκλεισμένων 
των θυρών»

Αποχώρησε ομάδα από την Γ’ Εθνι-
κή
Ομάδα αποχώρησε από την Γ’ Εθνική μετά 
από σχετικό αίτημα στην ΕΠΟ Την απόφαση 
να αποχωρήσει από την Γ’ Εθνική πήρε ο 
Αμβρακικός Λουτρού, ο οποίος έστειλε σχε-
τικό αίτημα στην ΕΠΟ και κάλυψε την μια από 
τις έξι θέσεις του υποβιβασμού στον 4ο όμιλο 
της διοργάνωσης.
Συγκεκριμένα ο Αμβρακικός σε τρεις αγώνες 
ως τώρα μέτρησε μια ισοπαλία (0-0 με τον 
ΠΑΟ Βάρδας) και δυο ήττες έχοντας ως ρεκόρ 
στα γκολ 2-12. Πλέον όποια ομάδα αγωνί-
ζεται απέναντι της, αρχή γενομένης από τον 
Αία Γαστούνης θα παίρνει τους βαθμούς ανέυ 
αγώνα.



70 5 Νοεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Ο 
δεύτερος όμιλος ήταν δύσκολος βάσει 
ονομάτων, όμως η Λίβερπουλ φρόντι-
σε να «καθαρίσει» από νωρίς. Οι Reds 
επικράτησαν 2-0 της Ατλέτικο με τον 

Ζότα να σκοράρει στο 13’ και τον Μανέ στο 21’. 
Έτσι, η ομάδα του Κλοπ έφτασε τους 12 πόντους 
κάνοντας το 4 στα 4 και προκρίθηκε στη φάση των 
16 του Champions League ως πρώτη. Βασικός σε 
όλο το 90ο λεπτό αγωνίστηκε ο Κώστας Τσιμίκας.
Από τα πρώτα λεπτά η Λίβερπουλ έκανε ξεκάθαρο 
πως θέλει να έχει το πάνω χέρι στην αναμέτρηση. 
Μάλιστα δεν άργησε η στιγμή που σκόραρε και το 
πρώτο της γκολ. Στο 13ο λεπτό ο Αλεξάντερ-Άρ-
νολντ έβγαλε εκπληκτική σέντρα από τα δεξιά, ο 
Ζότα κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας της Ατλέ-
τικο και με το κεφάλι έστειλε από κοντά την μπάλα 
στα δίχτυα.
Οι Λίβερπουλ συνέχιζε να έχει την κατοχή της 
μπάλας, δίχως να αφήνει περιθώρια αντίδρασης 
στην Ατλέτικο. Στο 21ο λεπτό έφτασε στο δεύτερο 
της γκολ. Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ έβγαλε ακόμη 
μία υπέροχη ασίστ στον Μανέ, ο οποίος κινή-
θηκε ανάμεσα σε Κόκε και Φελίπε για να στείλει 
με ωραίο πλασέ την μπάλα στα δίχτυα.
Τα επόμενα λεπτά οι φιλοξενούμενοι προσπάθη-
σαν να κρατήσουν, χωρίς βέβαια να γίνουν απει-
λητικοί. Στο 36ο λεπτό έγιναν ακόμη πιο δύσκολα 
τα πράγματα γι’ αυτούς. Ο Φελίπε ανέτρεψε από 
πίσω τον Μανέ που έφευγε στην κόντρα και είδε 
την απευθείας κόκκινη κάρτα.
Μέχρι και το τέλος του πρώτου μέρους, οι Reds 
είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και έφτα-
σαν κοντά και σε ένα τρίτο γκολ. Στο 42’ ο Όμπλακ 
απέκρουσε σουτ του Σαλάχ, ενώ στο ίδιο λεπτό ο 
Ζότα δεν μπόρεσε να νικήσει με κεφαλιά τον τερ-
ματοφύλακα της Ατλέτικο, έπειτα από εξαιρετική 

σέντρα του Τσιμίκα.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Λίβερπουλ κατά-
φερε να βρει δίχτυα. Ο Μάτιπ έβγαλε εξαιρε-
τική πάσα στον Ζότα, ο οποίος βρέθηκε απένα-
ντι στον Όμπλακ, τον οποίο νίκησε. Αφού ελέγ-
χθηκε στο VAR, το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. 
Οι Reds συνέχιζαν να πιέζουν με τον Μάτιπ να 
χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 53’, ενώ στο 54’ ο Ζότα 
έστειλε την μπάλα άουτ, έπειτα από σέντρα του 
Τσιμίκα.
Στο 58ο λεπτό η Ατλέτικο βρήκε επίσης δίχτυα, 
όμως το γκολ δεν μέτρησε. Ο Σουάρες έκανε το 
σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα βρήκε στον Μάτιπ, 
πήρε περίεργη τροχιά και μπήκε μέσα. Ακυρώ-
θηκε ως οφσάιντ στην αρχή της φάσης.
Η Λίβερπουλ συνέχιζε να έχει τον πλήρη έλεγχο 
του παιχνιδιού. Κυκλοφορούσε την μπάλα και 
έψαχνε τους κενούς χώρους στην άμυνα της Ατλέ-
τικο, ώστε να φτιάξει ευκαιρίες. Μία Ατλέτικο που 
μετά το γκολ του Σουάρες που ακυρώθηκε απεί-
λησε με ένα άστοχο σουτ του Ερέρα μέσα στην 
περιοχή. Μέχρι και το τέλος του ματς δεν άλλαξε 
κάτι με τους Reds να πανηγυρίζουν την πρόκρισή 
τους στη φάση των 16 του Champions League.

Λίβερπουλ - Ατλέτικο 2-0:  Καθάρισε 
με Τσιμίκα στο βασικό σχήμα

Μπάγερν - Μπενφίκα 5-2: Έκανε το 
«4 στα 4» με πάρτι Λεβαντόβσκι

Ό
ταν η Μπάγερν έχει κέφια, δεν 
έχει αντίπαλο, ούτε στην Γερμα-
νία ούτε στην Ευρώπη. Η Μπεν-
φίκα το είχε διαπιστώσει από το 

πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στην Λισσα-
βώνα πριν από δύο εβδομάδες όταν δέ-
χτηκε τέσσερα γκολ στο τελευταίο 20λε-
πτο και το βράδυ της Τρίτης (02/11) έπεσε 
θύμα της αμείλικτης γερμανικής μηχανής 
και στο Μόναχο, στο ματς των δύο ομάδων 
για την 4η αγωνιστική του 5ου ομίλου του 
Champions League.
Οι παίκτες του Νάγκελσμαν έπαιξαν ποδό-
σφαιρο υψηλού επιπέδου σε μεγάλα δια-
στήματα της αναμέτρησης και το φινάλε τους 
βρήκε να θριαμβεύουν με το ευρύ 5-2, με 
τον Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι να βλέπει μεν τον 
Οδυσσέα Βλαχοδήμο να αποκρούει πέναλτί 
του αλλά να πανηγυρίζει χατ-τρικ και να φτά-
νει τα 81 γκολ στην κορυφαία ευρωπαϊκή 
διασυλλογική διοργάνωση.
Με το «4 στα 4» η πρωταθλήτρια Γερμανίας 
των εννέα τελευταίων ετών κλείδωσε μάλι-
στα την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομά-
δες της διοργάνωσης και χρειάζεται πλέον 
έναν μόνο βαθμό στις δύο τελευταίες αγω-
νιστικές για να πάρει το εισιτήριο για τα 
νοκ-άουτ ματς και ως πρώτη από τον 5ο 
όμιλο.
Το ματς
Η Μπενφίκα αντιστάθηκε στο πρώτο 
20λεπτο όμως όταν η Μπάγερν αποφάσισε 
να ανεβάσει στροφές... εξαφανίστηκε από 
τα μάτια της αντιπάλου της, βάζοντας δύο 
γκολ μέσα σε έξι λεπτά. Στο 26’ ο Λεβαντό-

βσκι αξιοποίησε γλυκιά σέντρα του Κομάν 
για να γράψει το 1-0 και στο 32΄ τροφοδό-
τησε τον Γκνάμπρι που έγραψε το 2-0 με 
αριστουργηματικό τακουνάκι, για να μπο-
ρέσουν οι αετοί να ξαναμπούν στη διεκδί-
κηση του ματς στο 38’ με ασύλλητη κεφα-
λιά του Μοράτο.
Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρό-
νου, ο «Λέβα» είχε χρυσή ευκαιρία να 
κάνει δύο τα τέρματά του όταν κέρδισε 
πέναλτι η Μπάγερν σε χέρι του Βερίσιμο 
μετά απο σουτ του Γκορέτσκα, όμως ο 
Οδυσσέας Βλαχοδήμος μπλόκαρε την εκτέ-
λεση πέναλτι του Πολωνού, για να γίνει ο 
πρώτος γκολκίπερ που πιάνει πέναλτι του 
Λεβαντόβσκι στο Champions League.
Η συγκεκριμένη απόκρουση μάλλον... 
εκνεύρισε τους Βαυαρούς και αυτό αποτυ-
πώθηκε ανάγλυφα στην εικόνα του δευτέ-
ρου ημιχρόνου, με την Μπάγερν να πατάει 
γκάζι και να πετυχαίνει άλλα τρία τέρματα, 
το ένα ομορφότερο από το άλλο.
Ο Σανέ με ασύλληπτο διαγώνιο αριστερό 
σουτ στο 49’ έκανε το 3-1 και στη συνέ-
χεια πήρε τη σκυτάλη ο Λεβαντόβσκι, που 
με υπέροχο τσίμπημα της μπάλας στο 61’ 
έγραψε το 4-1 και με ψύχραιμο πλασέ στο 
84’ διαμόρφωσε το τελικό 5-2 (ενδιάμεσα 
είχε μειώσει σε 4-2 ο Ντάργουιν στο 74ο 
λεπτό), πανηγυρίζοντας χατ-τρικ και φτά-
νοντας τα 81 γκολ στην κορυφαία διοργά-
νωση. Η 

Λειψία υποδέχθηκε την Παρί 
Σεν Ζερμέν στη Ρεντ Μπουλ 
Αρένα για την τέταρτη αγωνι-
στική της φάσης των ομίλων 

του Champions League, με τις δύο ομάδες 
να αναδεικνύονται ισόπαλες 2-2. Ο Βαϊ-
νάλντουμ πέτυχε δύο γκολ για τους Παρι-
ζιάνους, ο Ενκουνκού έδωσε το προβάδι-
σμα στους ταύρους στο 8’, με τον Σομπο-
σλάι να ευστοχεί από την άσπρη βουλά, 
κάνοντας το 2-2 στο 90+3’.
Η Λειψία μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και 
κατάφερε να βρει νωρίς το γκολ της νίκης. Σε 
φάση διαρκείας στα καρέ του Ντοναρούμα 
και έπειτα από ασταθή απομάκρυνση, ο Αντρέ 
Σίλβα έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο 
Ενκουνκού με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα, 
ενώ δεν πανηγύρισε το γκολ που πέτυχε.
Δύο λεπτά μετά, οι παίκτες του Τζέσε Μαρς 
έφτασαν πολύ κοντά στο να πάρουν το προ-
βάδισμα στο σκορ. Ο Αντρέ Σίλβα κέρδισε 
πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ντανίλο Περέιρα 
μέσα στην περιοχή. Την εκτέλεση ανέλαβε ο 
Πορτογάλος φορ, ο οποίος νικήθηκε από τον 
Ντοναρούμα.
Οι Παριζιάνοι δεν άργησαν να αντιδράσουν 
και κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Τζίνι 
Βαινάλντουμ, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του 
γκολ με τους Παριζιάνους. Ο Νεϊμάρ έβγαλε 

μια καταπληκτική κάθετη μπαλιά στον Εμπαπέ, 
αυτός έφυγε στο όριο του οφσάιντ στην πλάτη 
της άμυνας των ταύρων και έκανε την παράλ-
ληλη μπαλιά στον Ολλανδό μέσο, ο οποίος από 
κοντά έκανε το 1-1.
Οι παίκτες του Μαουρίσιο Ποτσετίνο έφεραν 
τούμπα το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο και 
συγκεκριμένα στο 39ο λεπτό. Έπειτα από εκτέ-
λεση κόρνερ από τα αριστερά, ο Μαρκίνιος 
έπιασε την κεφαλιά πάσα και ο Βαϊνάλντουμ με 
κοντινή κεφαλιά έκανε το 2-1. Αρχικά ο βοηθός 
ακύρωσε το γκολ για οφσάιντ, ωστόσο ο VAR 
το μέτρησε κανονικά.
Στο δεύτερο μέρος έπεσε πλήρως ο ρυθμός 
της αναμέτρησης. Οι Γερμανοί είχαν διαρκώς 
στην κατοχή τους την μπάλα στα πόδια, ενώ 
οι Παριζιάνοι προσπάθησαν να πιέσουν στις 
αντεπιθέσεις και έγιναν επικίνδυνοι σε κάποιες 
από αυτές. Ωστόσο η Λειψία κατάφερε να βρει 
το γκολ της ισοφάρισης από την άσπρη βούλα.
Ο Ασράφ Χακίμι έκανε ένα άτσαλο μαρκάρι-
σμα πάνω σε αντίπαλό του, έπειτα από εκτέ-
λεση φάουλ από τα δεξιά προς το δεύτερο 
δοκάρι. Ο Μαροκινός μπακ καβάλησε τον 
αντίπαλό του και τον πάτησε στην πλάτη, με τον 
διαιτητή να σφυρίζει πέναλτι, αφού κλήθηκε 
από τον VAR να δει τη φάση. Την εκτέλεση ανέ-
λαβε ο Σομποσλάι, ο οποίος ευστόχησε από την 
άσπρη βούλα.

Λειψία - Παρί Σεν Ζερμέν 2-2: Ο 
Σομποσλάι έσωσε τους ταύρους από 
την άσπρη βούλα στο 90+2’

Ρεάλ - Σαχτάρ 2-1: Σόου Μπενζεμά και 
βάσεις πρόκρισης

Η 
Ρεάλ διέλυσε τη Σαχτάρ στην 
Ουκρανία και τελικά δυσκολεύτηκε 
περισσότερο στη Μαδρίτη, μέχρι 
να φτάσει στη νίκη με 2-1 για την 4η 

αγωνιστική του 4ου ομίλου του Champions 
League.
Το «τρίποντο» των «μερένγκες» ήταν το τρίτο 
στον όμιλο, που τους φέρνει ακόμα πιο κοντά 
στην πρόκριση στα νοκ άουτ, την ώρα που 
οι Ουκρανοί μένουν πίσω ακόμα και για το 
Europa League. Ο αγώνας ήταν θεαματικός 
από τα πρώτα λεπτά, με τους φιλοξενούμε-
νους να ταξιδεύουν στην Καστίλλη χωρίς διά-
θεση να αμυνθούν. Μόλις στο 10ο λεπτό είχαν 
δοκάρι με τον Άλαν Πάτρικ, όμως στην επό-
μενη φάση γράφτηκε ιστορία. Ο Βινίσιους 
έβγαλε έτοιμο γκολ για τον Καρίμ Μπενζεμά, 

ο οποίος σημείωσε το 1.000ό γκολ του συλ-
λόγου στο τουρνουά (η επόμενη ομάδα είναι η 
Μπάγερν με 768). Ο Ανατόλι Τρούμπιν χρειά-
στηκε να κάνει κι άλλες επεμβάσεις για να κρα-
τήσει σε χαμηλά επίπεδα το σκορ και τελικά 
δικαιώθηκε για τις προσπάθειές του. Μία ολι-
γωρία των Ντάβιντ Αλάμπα και Καζεμίρο στην 
εκπνοή του 1ου μέρους έδωσε τη δυνατότητα 
στον Πάτρικ να βγάλει ασίστ με το στήθος και 
στον Φερνάντο να ισοφαρίσει σε 1-1.
Οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο του αγώνα 
όταν ο Καζεμίρο ανέβηκε μέτρα και με μία 
υπέροχη συνεργασία του Βραζιλιάνου αμυντι-
κού μέσου με τον Λούκα Μόντριτς και τον Βινί-
σιους, έφεραν τον Μπενζεμά σε θέση βολής 
για το 75ο τέρμα του σε 134 αγώνες στη διορ-
γάνωση. 
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Παρά την πολύ καλή της προσπάθεια, και παρά το γεγονός 
ότι η Ομόνοια προηγήθηκε ξανά, δεν μπόρεσε να πετύχει την 
«παρθενική» της νίκη στη φάση των ομίλων του Κόνφερενς 
Λιγκ, και έμεινε στο… χειροκρότημα.
Στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της διοργάνωσης, στο 
ΓΣΠ, έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 κόντρα στη Βασιλεία. Ο 

Κακουλλής στο 16’ άνοιξε το σκορ για τους πράσινους, ο Μιλάρ στο 
57’ έφερε το ματς στα ίσα για τους Ελβετούς.
«Γλυκόπικρη» γεύση αφήνει το αποτέλεσμα, αφού ομάδα της Λευ-
κωσίας μπορούσε τη νίκη, αλλά έβαλε στο τέλος ένα βαθμό στο… 
σακούλι και ξεκόλλησε από την τελευταία θέση. Με δύο πλέον βαθ-
μούς ανέβηκε στην τρίτη θέση του ομίλου. Η συνολική εμφάνιση της 
παράλληλα, γεμίζει αισιοδοξία τους φίλους της ομάδας, ενώ.. τσέ-
πωσε και €166.000. 

Το ματς
Με διάθεση να επιτεθούν μπήκαν Ομόνοια και Βασιλεία στο ξεκί-
νημα, οι πολλές διακοπές όμως δεν τους επέτρεψαν να ανεβάσουν 
ρυθμό. Στην πρώτη ευκαιρία της αναμέτρησης οι πράσινοι κατάφε-
ραν να πάρουν «κεφάλι» στο σκορ. Στο 16ο λεπτό συγκεκριμένα, 
μετά από εξαιρετική κάθετη πάσα του Γκόμεθ, ο Κακουλλής μπήκε 
στην περιοχή, «έσπασε» τη μέση του Τσούμερτ, ελευθερώθηκε και 
με κοντινό πλασέ νίκησε τον Λίντνερ, γράφοντας το 1-0.
Οι Ελβετοί ανέβηκαν σταδιακά και πήραν μέτρα στο γήπεδο, από 
εκείνο το σημείο και έπειτα. Οι ποδοσφαιριστές του Χένινγκ Μπεργκ 
αμύνθηκαν όμως σωστά και δεν τους άφησαν να δημιουργήσουν 
ουσιαστική απειλή, πέραν από κάποια σουτ που εξουδετέρωσε ο 
Φαμπιάνο. Η πίεση των φιλοξενουμένων δεν απέδωσε «καρπούς», 
με την ομάδα της Λευκωσία να διατηρεί με σχετική ευκολία το υπέρ 
της αποτέλεσμα μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Τον έλεγχο της αναμέτρησης πήρε στο δεύτερο μέρος η Βασιλεία. Οι 
φιλοξενούμενοι ρίσκαραν, έριξαν πρόσωπα στην επίθεση και έψαξαν 
το γκολ της ισοφάρισης, δημιουργώντας ωστόσο ελάχιστες ευκαι-
ρίες.
Στο 57’ και ενώ οι πράσινοι «φώναζαν» για πέναλτι σε μαρκάρισμα 
στον Κακουλλή, οι Ελβετοί ξεδίπλωσαν τη γρήγορη αντεπίθεση, ο 
Μιλάρ βρέθηκε στην περιοχή και με δυνατό σουτ νίκησε τον Ουζόχο 
διαμορφώνοντας το 1-1.
Στη συνέχεια αυτοί ήταν που προσπάθησαν περισσότερο για το γκολ 
της νίκης, η Ομόνοια επιχείρησε να «χτυπήσει» κυρίως στις αντεπι-
θέσεις, ωστόσο αμφότερες απείλησαν ελάχιστα τους δύο τερματο-
φύλακες. Ως αποτέλεσμα το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους…
Έντονες οι «φωνές» των πρασίνων για τη διαιτησία της αναμέτρησης. 
Τα παράπονα εστιάζονται κυρίως στη φάση που ζήτησαν πέναλτι στο 
57’, σε μαρκάρισμα πάνω στον Κακουλλή.

«Είχαμε πεντακάθαρο πέναλτι»
Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους ήταν στο βασικό σχήμα της Ομόνοιας 
απόψε κόντρα στη Βασιλεία (1-1) και μετά το παιχνίδι μίλησε στην 
κάμερα της Cytavision:
«Κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Δώσαμε τα πάντα στον αγωνι-
στικό χώρο. Ο αντίπαλος είναι ένας μεγάλος σύλλογος από την Ελβε-
τία, αλλά εμείς κοιτάμε κάθε αντίπαλο στα μάτια. Ήταν δύσκολο. 
Είχαμε κατά την άποψη μου ένα πεντακάθαρο πέναλτι που δεν 
δόθηκε και μετά φάγαμε το γκολ».
Στη συνέχεια κλήθηκε να σχολιάσει την παρουσία του: «Με εμπι-
στεύτηκε ο Χένινγκ Μπεργκ και εγώ θα δίνω τον πάντοτε καλύτερό 
μου εαυτό ώστε να γίνω βασικότατο στέλεχος της Ομόνοιας».

Η Ανόρθωση πήρε προβάδισμα δύο γκολ στο 
Ταλίν με τους Χριστοφή και Πόποβιτς όμως 
στο δεύτερη ημίχρονο ισοφαρίστηκε από την 
Φλόρα και έμεινε στο 2-2, γεγονός που την 
αφήνει με το ενάμιση πόδι εκτός της νοκ-άουτ 
φάσης του Conference League.

Δ
ύο εβδομάδες μετά το ισόπαλο 2-2 εντός 
έδρας με την Φλόρα, η Ανόρθωση αναδεί-
χτηκε ισόπαλη με το ίδιο σκορ και στο Τα-
λίν, με τους δύο βαθμούς που άφησε στην 

Εσθονία να εξανεμίζουν τις όποιες ελπίδες της για 
πρόκριση στη νοκ-άουτ φάση του Europa Conference 
League, έχοντας τον φτωχό απολογισμό των 2 βαθ-
μών στις πρώτες 4 αγωνιστικές του 2ου ομίλου.
Η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια έκανε ένα πολύ καλό 
πρώτο ημίχρονο και χάρη σε ένα εκρηκτικό πεντάλεπτο 
που είχε, βρήκε δύο γκολ μέσα από πολύ ωραίες 
ομαδικές ενέργειες.
Στο 29ο λεπτό ο Χριστοφή έφυγε στην 
πλάτη της άμυνας της Φλόρα από ασίστ 
του Ουάρντα και με πλασέ πάνω από 
τον τερματοφύλακα έκανε το 0-1, ενώ 
το δεύτερο γκολ για την κυπριακή 
ομάδα ήρθε στο 33’. Ο Κατσιαράβας 
έκανε το γύρισμα στην περιοχή και ο 
Πόποβιτς βρέθηκε στην κατάλληλη θέση 
για να γράψει το 0-2 με πλασέ.
Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο η κατάσταση 
άλλαξε άρδην, με την Φλόρα να παίρνει τα ηνία και να 
φτάνει στην ισοφάριση μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, πριν 
καν συμπληρωθεί μία αγωνιστική ώρα.
Στο 55ο λεπτό ο Σάπινεν νίκησε τον Τζουρ με δυνατό 
σουτ εντός περιοχής ενώ στο 58’ ο κίπερ της Ανόρ-
θωσης απέκρουσε ασταθώς σουτ του Σάπινεν, με τον 
Ζένιοφ να γράφει το 2-2 για τους γηπεδούχους με κεφα-
λιά.
Στο τελευταίο ημίωρο μάλιστα θα μπορούσε να γίνει 
και ολική ανατροπή από πλευράς Εσθονών, με τους 
γηπεδούχους να δημιουργούν 3 μεγάλες ευκαιρίες για 
να πάρουν το τρίποντο αλλά τον Τζουρ να κρατάει τον 
βαθμό για την «κυρία» του κυπριακού ποδοσφαίρου 
χάρη στις σωτήριες επεμβάσεις του.

Κετσπάγια: «Είναι δυστυχώς πάλι αυτή η 
αρρώστια…»
Δηλώσεις στην κάμερα της Cytavision παραχώρησε 
αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης κόντρα στη 
Φλόρα και τη νέα ισοπαλία (2-2) για την τέταρτη αγω-
νιστική των ομίλων του Κόνφερενς Λιγκ, ο προπονη-
τής της Ανόρθωσης Τιμούρ Κετσπάγια.
Ο Γεωργιανός τεχνικός έδειξε ξανά τα πολλά ατο-

μικά λάθη των παικτών του ως την κύρια αιτία, που 
ξανά παρά το ότι πήρε η ομάδα του προβάδισμα δύο 
γκολ δεν μπόρεσε να κρατήσει το υπέρ της αποτέ-
λεσμα. «Είναι δυστυχώς πάλι αυτή η αρρώστια…», 
είπε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια μιλώντας στη 
συνέντευξη Τύπου υπογράμμισε πως το πρόβλημα 
δεν έχει Όσα δήλωσε ο Τιμούρ Κετσπάγια:
Τι έφταιξε στο δεύτερο ημίχρονο: «Δεν ήμασταν 
καλoί. Όταν δίνουμε τόσο ευκολά την ευκαιρία να 
μας βάλουν τα γκολ μετά είναι δύσκολο. Εγώ είμαι 
πολύ απογοητευμένος, γιατί εκεί που δύο παιχνίδια 
που μπορούσαμε να καθαρίσουμε, ξανά μας στοίχη-
σαν τα ατομικά λάθη και θα μπορούσαμε ακόμη και 
να χάσουμε. Είναι δυστυχώς πάλι αυτή η αρρώστια. 
Άνθρωποι που τόσα χρονιά παίζουν ποδόσφαιρο 
δεν μπορούν να κάνουν τέτοια λάθη. Αυτό δεν είναι η 
αμυντική λειτουργία της ομάδας. Σε αυτό το επίπεδο 

δεν μπορείς να κάνεις τέτοια λάθη. Στο τέλος 
μπορώ να πω ότι ήμασταν και τυχεροί 

που πήραμε και τον βαθμό. Δεν είναι 
σημερινό το πρόβλημα, αλλά εδώ και 
καιρό μας προβληματίζει».
Για τα πολλά λάθη: «Τώρα δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε κάτι. Αλλάξαμε 
πολλά, κάναμε διάφορα, αλλά τα 

ατομικά λάθη συνεχίζονται. Μέχρι 
να έχεις την εύκαιρα να δυναμώσεις 

την ομάδα δεν μπορείς να κάνεις κάτι. 
Είμαι πολύ απογοητευμένος σήμερα, περισ-

σότερο παρά στο παιχνίδι στην έδρα μας. Δεν η 
τακτική που φταίει αλλά τα ατομικά λάθη».
Για το κατά πόσον τα ατομικά λάθη οφείλονται στην 
καταπόνηση ή στον εφησυχασμό μετά το προβάδι-
σμα της Ανόρθωσης: «Δεν είναι δικαιολογία. Δεχτή-
καμε γκολ από την αρχή, εκεί που έπρεπε να είμαστε 
συγκεντρωμένοι, πιο σοβαροί και έτοιμοι. Σήμερα 
τρέχαμε όλοι μπροστά και πίσω δεν έτρεχε κανένας. 
Δεν είναι δικαιολογία η κούραση. Δεν δεχτήκαμε 
γκολ στα τελευταία λεπτά, δεχτήκαμε γκολ από την 
αρχή. Θεωρήσαμε ότι μετά το 2-0 τελείωσε το παι-
χνίδι. Πρέπει να περιορίσουμε τα λάθη μας. Αν αμυ-
νόμαστε με αυτό το πρώτο και παίζουμε έτσι, αυτό 
θα γίνεται. Όταν δεν μπαίνεις σοβαρός, μετά είναι 
δύσκολο να επανέλθεις όσο και να προσπαθήσεις».
Πόσο ανησυχητικό είναι το γεγονός πως δεν κέρδισε 
φέτος σε δεύτερο σερί ματς η Ανόρθωση: «Πρέπει να 
περιορίσουμε μόνοι μας τα λάθη, να μη δεχόμαστε 
εύκολα γκολ».
Για το τι πήγε λάθος στο διάστημα που δέχθηκε τα 
δύο τέρματα η ομάδα του: «Δεν βρήκαμε παίκτες να 
βγουν μπροστά. Σε αυτές τις καταστάσεις πρέπει οι 
παίκτες να αναλαμβάνουν την ευθύνη».

Φλόρα Ταλίν - Ανόρθωση 2-2: Οδυνηρή 
ισοπαλία για την κυρία

Ομόνοια – Βασιλεία 1-1: Φάνηκε 
στο «Χ»ειροκρότημα…
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Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός 
81-48: Σκέτη απογοήτευση και 
διασυρμός στο Βελιγράδι

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ήταν απογοητευτικός στο Βελιγράδι, αδυνατώντας να κάνει τα βασικά 
απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την πιο βαριά ήττα της ιστορία του 
στην EuroLeague (81-48).

Η εικόνα του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ στο Βελιγράδι 
ήταν επιεικώς απαράδεκτη. Οι πράσινοι απογοήτευ-
σαν με την απόδοσή τους, δεν έδωσαν σε κανένα 
σημείο του αγώνα την αίσθηση πως μπορούν να είναι 
ανταγωνιστικοί και μοιραία γνώρισαν βαριά ήττα από 
τον Ερυθρό Αστέρα (81-48) για την 8η αγωνιστική της 
EuroLeague, με αποτέλεσμα να φτάσουν τις έξι ήττες 
σε οκτώ αγώνες.
Το βράδυ της 4ης Νοεμβρίου 2021 θα θέλουν να το 
ξεχάσουν στο τριφύλλι, η ουσία όμως είναι πως σε 
αυτό καταγράφηκε η πιο βαριά ήττα του τριφυλλιού 
στην EuroLeague. Κι αυτό τα λέει όλα.

Ο MVP
Ο Νέιτ Γουόλτερς απέδειξε για πολλοστή φορά 
φέτος πόσο σημαντικός είναι για τον Ερυ-
θρό Αστέρα. Ήταν ο παίκτης που ξεκί-
νησε τη σερβική καταιγίδα, δεδομέ-
νου ότι πέτυχε τους δέκα πρώτους 
πόντους της ομάδας του. Στα 24’03’’ 
που βρέθηκε στο παρκέ, είχε 18 
πόντους (με 6/10 δίποντα, 2/2 τρίπο-
ντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψί-
ματα και 1 λάθος).

Ο αδύναμος κρίκος
Σε μια τέτοια βραδιά, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις 
μόνο έναν. Συνολικά οι πράσινοι ήταν κάκιστοι, αδυ-
νατώντας να κάνουν τα βασικά σε πολλές περιπτώ-
σεις, σε άμυνα και επίθεση.
Το στατιστικό που ξεχώρισε
Το πρόβλημα στο περιφερειακό σουτ επανεμφανί-
στηκε για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, οι παίκτες του 
οποίου σημάδευαν ξανά και ξανά τη στεφάνη. Ο 
Κέντρικ Πέρι και ο Ντάριλ Μέικον ήταν οι μοναδικοί 
που έστειλαν την μπάλα στον στόχο από τα 6μ75, σε 
μια βραδιά που οι πράσινοι τελείωσαν με 3/22 τρί-
ποντα (13.6%).

Ο αγώνας
Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ είχε μικρό προβάδισμα (2-6 
στο 3’) στην εκκίνηση του αγώνα, μέχρι το τέλος της 
πρώτης περιόδου όμως, έβαλε όλο κι όλο ένα καλάθι. 
Οι επιλογές των πρασίνων ήταν απογοητευτικές, 
κάτι που αποτυπωνόταν στην στατιστική: 4/15 σουτ 
εντός παιδιάς, 4 λάθη. Την ίδια ώρα, ο Νέιτ Γουόλ-
τερς έκανε σπουδαία εμφάνιση (είχε τους δέκα πρώ-

τους πόντους του Ερυθρού Αστέρα), όντας αυτός που 
έβαλε το σερβικό τρένο στις ράγες για το +13 (21-8) 
του δεκαλέπτου.
Παρά τις πολλές αλλαγές του Δημήτρη Πρίφτη σε 
πρόσωπα και σχήματα, η ουσία δεν διαφοροποιή-
θηκε. Ο Ντάριλ Μέικον πήρε μπάλες, βοήθησε προ-
κειμένου η διαφορά να πέσει στο -9 (27-18 στο 14’), 
αλλά... όλα αποδείχθηκαν παρωδικά. Το small ball 
του Ντέγιαν Ράντονιτς απέδιδε καρπούς, ο Νίκολα 
Κάλινιτς έδινε πολλά από το «4» και κάπως έτσι η δια-
φορά άνοιξε απότομα (39-20 στο 18’), με τον κόσμο 
στην Aleksandar Nikolic Hall να είναι στο πόδι.
Τα δύο μαζεμένα κλεψίματα του Χάουαρντ Σαντ Ρος 
συνετέλεσαν στο -13 (39-26) της ανάπαυλας, δεδο-

μένου όμως ότι ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ είχε 
1/10 τρίποντα και 13 λάθη στο ημίχρονο, 

οι οιωνοί δεν ήταν υπέρ του.
Η ουσία δεν άλλαξε ούτε μετά την 
ανάπαυλα. Ο Δημήτρης Πρίφτης 
συνέχισε να δοκιμάζει πρόσωπα 
και σχήματα, με την ελπίδα πως κάτι 
θα λειτουργήσει. Τίποτα όμως δεν 
απέδωσε, ούτε στο ελάχιστο. Ο Ερυ-

θρός Αστέρας διατήρησε το προβά-
δισμα με χαρακτηριστική άνεση, έχο-

ντας τον Νέιτ Γουόλτερς σε θέση οδηγού, 
με το -21 (57-36) του 30ού λεπτού να λέει όλη 

την αλήθεια.
Η διαφορά δεν σταμάτησε να παίρνει την ανιούσα, 
φτάνοντας πάνω από το -30 για τον Παναθηναϊκό 
ΟΠΑΠ, με τον Δημήτρη Πρίφτη και τους παίκτες του 
να περιμένουν απλά το φινάλε σε μια εφιαλτική βρα-
διά.
Ομαδικά στατιστικά - Ερυθρός Αστέρας: 20/36 δίπο-
ντα, 8/22 τρίποντα, 17/20 βολές, 38 ριμπάουντ (26 
αμυντικά + 12 επιθετικά), 18 ασίστ, 9 κλεψίματα, 14 
λάθη.
Ομαδικά στατιστικά - Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ: 17/30 
δίποντα, 3/22 τρίποντα, 5/7 βολές, 21 ριμπάουντ (15 
αμυντικά + 6 επιθετικά), 8 ασίστ, 7 κλεψίματα, 19 
λάθη, 2 μπλοκ.
Οι επόμενες υποχρεώσεις των δύο ομάδων: Την επό-
μενη βδομάδα, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ επιστρέφει 
στο ΟΑΚΑ για να υποδεχθεί την Ούνικς Καζάν (11/11, 
21:00), ενώ ο Ερυθρός Αστέρας δίνει δεύτερο σερί 
εντός έδρας αγώνα, αυτή τη φορά με αντίπαλο τη 
Βιλερμπάν (11/11, 20:00).

Ρίγα - ΑΕΚ 92-76: 
Αποκαρδιωτική εικόνα στη 
Λετονία, 0-3 στο BCL

Στο 0 -3 έπεσε η ΑΕΚ, που 
έχασε και σ τη Λετονία από 
την Ρ ίγα (92-76) σε αγώνα 
για την τρίτη αγωνιστική του 
Basketball Champions League.
Κακή εμφάνιση, βαριά ήτ τα 
και τελευταία θέση γ ια την 
ΑΕΚ που λύγ ισε σ τη Λετο-
ν ία από την Ρίγα (92-76) σε 
αναμέ τρηση γ ια την τρίτη 
αγων ισ τ ική του Basketball 
Champions League και έπεσε 
στο 0-3 με αποτέλεσμα η πρό-
κριση στην επόμενη φάση της 
διοργάνωσης να γίνεται πλέον 
δύσκολη.
Με 14/28 τρίποντα έκλεισαν 
το ματς οι γηπεδούχοι, που 
μοίρασαν 26 ασίστ για τα 33 
καλάθια τους και μέτρησαν 12 
περισσότερα ριμπάουντ. Είχαν 
και 56% στο δίποντο, την ώρα 
που η ΑΕΚ έμενε στο 38.5% 
στα συνολικά σουτ και πλην 
των Παππά (22 πόντοι) - Χάμερ 
(13 πόντοι - 8 ριμπάουντ) δεν 
είχε άλλον σε έστω υποφερτή 
κατάσταση.

O αγώνας
Άσφαιρη από την περιφέρεια 
σ το ξεκίνημα του αγώνα, η 
ΑΕΚ βρέθηκε να κυνηγάει στο 
σκορ, έπεσε στο -14 (27-13) και 
έκλεισε την πρώτη περίοδο με 
1/7 τρίποντα απέναντι στα 5/8 
των γηπεδούχων που δεν είχαν 
εκτελέσει βολή την ώρα που 
οι κιτρινόμαυροι μετρούσαν 
οκτώ! Το 39-22 στο 13’ ήταν 
βαρύ, η εικόνα της ΑΕΚ ήταν 
ακόμη χειρότερη και ο Δέδας 
ήταν μάλλον τυχερός από το 
σκορ του ημιχρόνου καθώς 
οι παίκτες του έπαιρναν σουτ 
υπό κακές προϋποθέσεις, δεν 
είχαν δημιουργία και δεν πίε-
ζαν τους γηπεδούχους.
Καλύτερη σ το ξεκίνημα του 
β’ μέρους, η ΑΕΚ πίεσε γ ια 
να μαζέψει τη διαφορά και να 
απειλήσει για πρώτη φορά τη 
Ρίγα. Το 57-49 στο 26’ έβαλε 
πίεση σ τους γηπεδούχους, 
που ανάσαναν με ένα τρίπο-
ν το του Άτε (60-49), πήγαν 

ξανά στο 65-51 και στο 68-54 
και εξόργισαν τον Δέδα που 
έβλεπε ξανά κακές αντιδρά-
σεις στην άμυνα της ομάδας 
του. Δεν άλλαξε κάτι μέχρι το 
φινάλε. Η Ρίγα πήρε με άνεση 
τον αγώνα, είχε 50% στο τρί-
ποντο (14/28), είχε 26 ασίστ (!) 
για τα μισά λάθη και την ίδια 
ώρα η αν τ ίπαλός της έμενε 
σ το 38.5% στο δίποντο και 
έχανε κατά κράτος τη μάχη του 
ριμπάουντ.
Τα ομαδικά σ τατ ισ τ ικά της 
Ρίγα: 19/34 δίποντα, 14/28 τρί-
ποντα, 12/15 βολές, 44 ριμπά-
ουντ (34 αμυντικά - 10 επιθε-
τικά), 26 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 
μπλοκ, 14 λάθη
Τα ομαδικά σ τατ ισ τ ικά της 
ΑΕΚ: 11/28 δίποντα, 14/37 τρί-
ποντα, 12/17 βολές, 32 ριμπά-
ουντ (23 αμυντικά - 9 επιθε-
τικά), 15 ασίστ, 7 κλεψίματα, 2 
μπλοκ, 8 λάθη

Δύο νέα ban από τη FIBA, 
εννιά στο σύνολο
Τα ban συνεχίζουν να έχουν 
ανοδική πορεία για την ΑΕΚ, 
με την FIBA να προσθέτει δύο 
νέα στο μητρώο της, φτάνο-
ντας έτσι συνολικά τα εννιά.
Μετά τα δύο νέα ban που είχε 
το πρωί της Τετάρτης (3/11) η 
ΑΕΚ, η FIBA πρόσθεσε δύο 
ακόμα στο μητρώο της λίγες 
ώρες αργότερα, φτάνον τας 
έ τσ ι συνολικά τα ενν ιά και 
δημιουργώντας έξτρα πονο-
κέφαλο σ τους «κιτρινόμαυ-
ρους». Υπενθυμίζεται ότι με 
βάση τους κανονισμούς της 
FIBA, μία ομάδα δεν μπορεί να 
ολοκληρώσει μεταγραφή παί-
κτη που αγωνιζόταν στο εξω-
τερικό αν έχει έστω ένα κατα-
γεγραμμένο ban. Κοινώς, σε 
περίπτωση που η ΑΕΚ θελήσει 
να ενισχυθεί, θα πρέπει πρώτα 
να τακτοποιήσει τις εννιά περι-
πτώσεις όπου χρωστάει χρή-
ματα σε προηγούμενα μέλη 
της ομάδας (παίκτες, τεχνικό 
επιτελείο) πριν προχωρήσει σε 
οποιαδήποτε άλλη κίνηση.
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SPORTS
5 Νοεμβρίου 2021

Ολυμπιακός - Άιντραχτ 1-2: Ολυμπιακός - Άιντραχτ 1-2: 
«Μαχαιριά» στο 90+2’«Μαχαιριά» στο 90+2’

www.hellasnews-radio.com

σελ. 65σελ. 65

Σκέτη απογοήτευση Σκέτη απογοήτευση 
και διασυρμός στο και διασυρμός στο 
ΒελιγράδιΒελιγράδι σελ. 72σελ. 72

«Αυτόχειρας» στην «Αυτόχειρας» στην 
ΤούμπαΤούμπα σελ. 65σελ. 65


