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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Δεν έχει σημασία το 

πόσο αργά πηγαίνεις 

σημασία έχει να 

μην σταματάς” 

Κομφούκιος

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΛΕΝΕΣΑΙ ΜΕ 
ΤΑ ΤΕΡΤΙΠΙΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ 

ΜΑΣ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ… ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ!

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Εύχομαι να σας βρίσκω και σήμερα 

καλά στις COVID εποχές. Να 

προσέχουμε, να λειτουργούμε με μυαλό (όσο 

έχει απομείνει) μέχρι να ξεπεράσουμε κι αυτή 

τη λαχτάρα που δέρνει την ανθρώποτητα 

με 17.000.000 νεκρούς βάσει την τελευταία 

στατιστική.

Στην όμορφη παροικία μας φαίνεται η κλεισούρα 

που είχαμε έχει χτυπήσει κατακούτελα μερικούς 

ανεγκέφαλους και σκέπονται βλακώδεις και 

ηλίθιες καταστάσεις δημιουργώντας προβλήματα 

σε επιχειρήσεις και εργαζομένους που αγωνίζονται 

να επιβιώσουν στην καθημερινότητα τους 

δουλεύοντας σκληρά.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΑΙ 

ΚΑΠΟΙΕΣ …. ΜΑΚΑΚΕΣ.

Τηλεφωνούν σε ένα εστιατόριο και λένε «… σας 

παρακαλώ έχω ένα πάρτι 20 ατόμων για την 

Παρασκευή και θέλω να κλείσω τραπέζια». Ο 

επιχειρηματίας από ευγένεια παίρνει όνομα 

τηλέφωνο, αλλά δεν ζητάει πιστωτική κάρτα 

και φυσικό επακόλουθο ετοιμάζεται και φέρνει 

περισσότερο προσωπικό ώστε να εξυπηρετήσει 

καλύτερα τον πελάτη. Κι ακούστε τι κάνουν 

μερικοί, παίρνουν παραμονή βράδυ ή ανήμερα και 

το ακυρώνουν το «πάρτι»…. Οπότε οι προμήθειες 

και το επιπλέον προσωπικό πάνε όλα περίπατο.

Έχω στην εφημερίδα τα στοιχεία δυο ηλίθιων 

που το έκαναν σε 2-3 εστιατόρια την ίδια 

εβδομάδα, αλλά δεν θα δημοσιεύσω ονόματα 

και φωτογραφίες κατόπιν παρακλήσεων των 

επιχειρηματιών. 

Αγαπητοί μου αναγνώστες, είναι φυσιολογικό σε 

περίπτωση ανωτέρας βίας που λέμε να ακυρωθεί 

κάτι, αλλά επειδή είσαι κοπρόσκυλο να κάθεσαι 

σπίτι σου και να τηλεφωνείς σε μαγαζιά να 

δημιουργείς τέτοια προβλήματα για να γελάσεις, 

τότε είσαι ελεεινός και τρισάθλιος. Έλεος πια 

με μερικούς ανεγκέφαλους, που ευτυχώς είναι 

λίγοι και λίγες. Όλοι σε όλα τα επαγγέλματα 

προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Αφήστε ήσυχο τον 

κόσμο και πηγαίνετε σε κάποιο ψυχίατρο.  Αυτήν 

την καταγγελία την είχα από δυο εστιατόρια 

αυτήν την εβδομάδα και ήταν τα ίδια ονόματα, τα 

ίδια. 

Κατά τα άλλα, ετοιμαζόμαστε και για το 

κοσμοϊστορικό γεγονός των εκλογών της 

Ελληνική Κοινότητας του Τορόντο. Πολλά 

ακούγονται, πολλά λέγονται, αρκετά 

σχεδιάζονται και όλα αυτά εν αγνοία των 

Ελλήνων της περιοχής που πάντα με το χέρι 

στην τσέπη βοηθούν χωρίς να ξέρουν καμία 

λεπτομέρεια για το τι μέλλει γενέσθαι εδώ και 

χρόνια. 

Φυσικά, υπάρχουν (ευτυχώς) άνθρωποι που 

ψάχνουν να βρουν άκρη για να γίνει η Γενική 

Συνέλευση και οι εκλογές. Εμείς εδώ στην Hellas 

News μαζεύουμε στοιχεία και θα μάθετε τα πάντα 

(υπόσχεση) εν ευθέτω χρόνω.

Να είστε καλά και να ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Διάγγελμα Μητσοτάκη: Εκτός όλων των κλειστών χώρων από τη 
Δευτέρα οι ανεμβολίαστοι

Σ
υναγερμό για τους εμβολιασμούς, είτε για την πρώ-
τη είτε για την τρίτη δόση,  πρόκειται να «χτυπήσει»  
ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε τηλε-
οπτικό μήνυμά του προς τον ελληνικό λαό, σε μία 

στιγμή που στη χώρα μας, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώ-
πη, τα κρούσματα αυξάνονται και το σύστημα Υγείας πιέζε-
ται πολύ έντονα. 
Το νέο δημόσιο μήνυμα του πρωθυπουργού τοποθετείται 
έρχεται έναν μήνα περίπου πριν τις γιορτές των Χριστουγέν-
νων, τις οποίες περιμένει  με αγωνία ο εμπορικός κόσμος 
της χώρας, προκειμένου να αυξηθεί σημαντικά ο τζίρος στο 
λιανεμπόριο. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζονται  οι τοποθε-
τήσεις κυβερνητικών στελεχών τις τελευταίες ημέρες, με τις 
οποίες απορρίπτουν το ενδεχόμενο λήψης νέων, οριζόντιων 
περιοριστικών μέτρων.
Σημειώνεται  ότι ο αριθμός των  κρουσμάτων ανήλθε χθες 
στα 6.682, με 561 ασθενείς να παραμένουν διασωληνωμέ-
νοι, τη στιγμή που ο αριθμός θανάτων από τον κορονοϊό 
έφτασε το περασμένο εικοσιτετράωρο τους 87.

Σε προσωπικό τόνο
Υπό αυτές τις συνθήκες, κοινωνικές και υγειονομικές, ο 
στόχος του μηνύματος του πρωθυπουργού καθίσταται τρι-
πλός, καθώς αποβλέπει -μέσω και του προσωπικού τόνου 
στη δημόσια παρέμβαση- στην ενδυνάμωση του συλλογι-
κού «αναχώματος» μπροστά στο τέταρτο -και σφοδρότερο- 
κύμα της πανδημίας, χωρίς όμως να ληφθούν πρόσθετα, 
περιοριστικά μέτρα.
Το βασικό μήνυμα του κ. Μητσοτάκη είναι η δημόσια προ-
τροπή σε εμβολιασμό, η οποία θα αφορά τόσο στην πρώτη 
δόση, όσο και στην τρίτη, «αναμνηστική» δόση (για όσους 
έχουν ήδη ολοκληρώσει τις δύο δόσεις).
Στην απόφαση του πρωθυπουργού να τοποθετηθεί ανοι-
χτά απέναντι στους πολίτες για την αναγκαιότητα του εμβο-
λιασμού στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο φαίνεται πως 
έχει βαρύνει ιδιαίτερα η αυξημένη προσέλευση που κατα-
γράφεται τις τελευταίες ημέρες (μετά και την εφαρμογή του 
νέου πλαισίου περιορισμών) στα κατά τόπους εμβολιαστικά 
κέντρα, καθώς μόνο τις 11 πρώτες ημέρες καταγράφηκαν 
πάνω από 245.000 νέα ραντεβού, ποσοτικοποιώντας τη 
δυναμική που εξελίσσεται στην ελληνική κοινωνία απέναντι 
στον μαζικό εμβολιασμό.
«Αυτό που έχουμε δει τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι 
μία σημαντική αύξηση στα ποσοστά εμβολιασμού» επισή-
μανε, άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή 
του στο βρετανικό τηλεοπτικό πρόγραμμα «Good Morning 
Britain». Παράλληλα, η κοινωνική κινητοποίηση που έχει 

προκαλέσει η «εκστρατεία πειθούς» το τελευταίο διάστημα 
εκτιμάται πως σε καμία περίπτωση δεν έχει εξαντληθεί, ενώ 
ένα πρώτο, ψυχολογικό όριο που έχει τεθεί από μέρους 
υπουργών της κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα του 
Υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, είναι η υπέρβαση 
του «φράγματος» των 7 εκατομμυρίων πολιτών.
Ειδικότερα, όπως είπε: «Πρώτον, από την επόμενη Δευτέρα 
όλοι οι ενήλικες ανεμβολίαστοι πολίτες, πέραν της εστίασης, 
δεν θα εισέρχονται σε άλλες κλειστές αίθουσες. Ούτε και με 
την επίδειξη τεστ. Σε σινεμά, θέατρα, μουσεία ή γυμναστή-
ρια, για παράδειγμα. Είναι μία άμεση ενέργεια προστασίας 
και, ασφαλώς, μία έμμεση προτροπή να εμβολιαστούν.
Όσον αφορά τις λειτουργίες στις εκκλησίες, επαναλαμ-
βάνω ότι οι πιστοί που δεν θα έχουν εμβολιαστεί θα πρέ-
πει να προσκομίζουν αρνητικό εργαστηριακό τεστ. Αυτό, 
άλλωστε, προβλέπει και η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου την 
οποία καλούνται τώρα να επιτηρούν οι φορείς της αλλά και, 
δειγματοληπτικά, η Πολιτεία.
Δεύτερον, το πιστοποιητικό εισόδου σε κλειστούς χώρους 
για εμβολιασμένους άνω των 60 ετών παύει να ισχύει επτά 
μήνες -επαναλαμβάνω, επτά μήνες- από την έκδοσή του. Θα 
δοθεί, δηλαδή, ένας μήνας περιθώριο για τον εμβολιασμό 
τους με την 3η δόση μετά την πάροδο του εξαμήνου. Και 

αυτό γιατί τα ιατρικά δεδομένα δείχνουν ότι, με τον καιρό, 
μειώνεται η άμυνα του εμβολίου.
Τρίτον, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα επεκτείνεται το 
κυλιόμενο ωράριο. Ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, 
ιδίως τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, αλλά και ο 
πρόσθετος φόρτος σε συγκεκριμένες ώρες στα μέσα μαζι-
κής μεταφοράς. Βεβαίως, με ειδικές πρόνοιες για εργαζόμε-
νους με παιδιά στο σχολείο.
Τέταρτον, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, ακόμα πιο εντατικά. 
Δεν υπάρχουν «κορόιδα» και «έξυπνοι» σε μία εθνική 
μάχη. Και σε αυτήν πρέπει να μπουν πιο αποφασιστικά 
όλοι, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους: το κράτος, η αυτο-
διοίκηση, οι επιστημονικοί φορείς αλλά και οι επιμέρους 
επαγγελματικές ενώσεις.
Και πέμπτον, αλλά πρώτης σημασίας, ενισχύεται κι άλλο 
το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αξιοποιούνται, ήδη, ιδιωτικές 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Και στις περιοχές μεγάλης 
πίεσης επιτάσσονται και οι υπηρεσίες ιδιωτών γιατρών. 
Σήμερα, μάλιστα, υπέγραψα και τη σχετική διάταξη. Ενώ 
γίνονται προσλήψεις στη θέση ανεμβολίαστων υγειονομι-
κών που παραμένουν σε αναστολή».

Στην «απομόνωση» βάζει η Ευρώπη τους α-
νεμβολίαστους
Ενισχύει τα μέτρα για τους ανεμβολίαστους η Αυστρία 
καθώς από τη Δευτέρα οι διασυνοριακές μετακινήσεις 
όσων δεν έχουν κάνει το ενέσιμο σκεύασμα κατά της νόσου 
Covid, θα γίνονται μόνο επιδεικνύοντας τεστ PCR. Mέχρι 
τώρα, οι ανεμβολίαστοι μπορούσαν να μετακινηθούν επι-
δεικνύοντας rapid test.
Tην ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει 
ότι τα περιοριστικά μέτρα για τους ανεμβολίαστους είναι η 
τελευταία επιλογή, όλο και περισσότερες χώρες της γηραιάς 
ηπείρου σφίγγουν τα λουριά σε όσους αρνούνται να εμβολι-
αστούν. Στη Γερμανία όλο και περισσότερα κρατίδια υιοθε-
τούν το αυστριακό μοντέλο επιβάλλοντας lockdown στους 
ανεμβολίαστους. Βόρεια Ρηνανία- Βεστφαλία, Σαξονία, 
Βάδη- Βυρτεμβέργη, Θουριγγία και Βαυαρία εφαρμόζουν 
περιοριστικά μέτρα για τους ανεμβολίαστους όπως ακρι-
βώς κάνει και η κυβέρνηση της Βιέννης, όπως αναφέρει το 
γερμανικό δίκτυο n-tv.
Στη Σαξονία και το Αμβούργο, τα νέα περιοριστικά μέτρα για 
τους ανεμβολίαστους θα ισχύσουν από το Σάββατο. Όσοι 
δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της νόσου Covid, θα μπορούν 
να βγαίνουν από το σπίτι τους μόνο για ανάγκη: για να μετα-
βούν στην εργασία τους, να πάνε στο φαρμακείο να ψωνί-
σουν τα άκρως απαραίτητα.

Θα μπορούν να μπαίνουν σε 
καταστήματα τροφίμων και 
φαρμακεία - Μόνο με αρνητικό 
εργαστηριακό τεστ στις 
εκκλησίες - Παύει να ισχύει το 
πιστοποιητικό εμβολιασμού  για 
τους άνω των 60 μετά τους επτά 
μήνες 
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H ανήλικη μεταφέρθηκε την 
Παρασκευή με συμπτώματα οξείας 
μέθης στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο 

Σ
ε κατάσταση οξείας μέθης διακομί-
στηκε στο νοσκομείο η μαθήτρια Γυ-
μνασίου. Όπως αποκαλύπτεται, η α-
νήλικη είχε περάσει μια δύσκολη νύ-

χτα στο σπίτι με τους γονείς της.
Προβληματισμό προκαλούν τα περιστατικά 
μέθης ανηλίκων στην Κρήτη καθώς μετά τον 
15χρονο στις Μοίρες καταγράφηκε και η 
περίπτωση της ανήλικης του Γαζίου.
Νεότερα στοιχεία για την ανήλικη που μετα-
φέρθηκε την Παρασκευή με συμπτώματα 

οξείας μέθης στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο 
αναφέρουν ότι το κορίτσι, κατανάλωσε 
μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ενώ βρισκό-
ταν σε χοροεσπερίδα Λυκείου.
Μάλιστα από την αστυνομία, αναζητείται 
ο ιδιοκτήτης του κέντρου διασκέδασης σε 
περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου που φιλοξέ-
νησε την εκδήλωση, στο πλαίσιο του αυτο-
φώρου που λήγει απόψε.
Πάντως μια άλλη τραγική πτυχή της υπόθε-
σης, είναι ότι δυο – τρεις μέρες νωρίτερα, ο 
πατέρας του κοριτσιού είχε απασχολήσει 
τις αρχές για ενδοιοικογενειακό επεισόδιο, 
καθώς σύμφωνα με το cretalive.gr, φέρεται 
να προκάλεσε καβγά στο σπίτι ενώ βρισκό-
ταν σε κατάσταση μέθης.

Κατέρρευσε από το αλκοόλ 14χρονη 
μαθήτρια ύστερα από επεισόδιο 
ενδοοικογενειακής βίας 

Λίγο πριν την κρίσιμη ετυμηγορία 
του για το ελληνικό αξιόχρεο, ο 
οίκος εκτιμά ότι το ελληνικό χρέος 
θα μειωθεί κατά 10,1 ποσοστιαίες 
μονάδες στο 191% του ΑΕΠ, με τη 
μείωση να είναι η μεγαλύτερη από 
όλες τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης

Λ
ίγες ώρες πριν από το κρίσιμο 
review της πιστοληπτικής αξι-
ολόγησης της Ελλάδας, ο οίκος 
Moody’s, σε νέα έκθεσή του, ανα-

λύει τις πιστωτικές προοπτικές των χωρών 
της ευρωζώνης το 2022.
Υπενθυμίζεται ότι η αυριανή ετυμηγο-
ρία για το ελληνικό αξιόχρεο προβλέπεται 
θετική, με την Morgan Stanley να εκτιμά ότι 
η Moody’s θα αναβαθμίσει την αξιολόγηση 
της Ελλάδας κατά μία βαθ-
μίδα, από το Ba3 στο Ba2.
Ο οίκος εκτιμά ότι αν και 
η Ελλάδα θα συνεχίσει 
να έχει πολύ υψηλό επί-
πεδο χρέους προς το ΑΕΠ, 
ωστόσο θα σημειώσει τη 
μεγαλύτερη μείωση το 
2022, λαμβάνοντας σημα-
ντική ώθηση από τους 
πόρους του Ταμείου Ανά-
καμψης.
Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις της Moody’s, θα εμφανίσει ανά-
πτυξη 4,3% το 2022, ενώ το ελληνικό χρέος 
θα μειωθεί κατά 10,1 ποσοστιαίες μονάδες 
για να διαμορφωθεί στο 191% του ΑΕΠ, με 
τη μείωση να είναι η μεγαλύτερη από όλες 
τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Ενδεικτικά, 
ακολουθούν στη μείωση χρέους η Κύπρος 
(-6,8%) και η Πορτογαλία (-5,9%).
Όπως επισημαίνει ο οίκος, αναφερόμενος 
στις χώρες της ευρωζώνης, τα υψηλά επί-
πεδα χρέους που προκάλεσε η πανδημία, θα 
αποτελέσουν το σημαντικότερο πρόβλημα 
για τις οικονομίες και τις κυβερνήσεις και 
τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τα κόστη δανει-
σμού τους, καθώς απόσυρση των μέτρων 
στήριξης και ο πληθωρισμός αυξάνουν τους 
κινδύνους γύρω από την ανάπτυξη και υπο-
νομεύουντις προσπάθειες μείωσης του 
βάρους του χρέους.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της 
Moody’s, η οικονομία της Ευρωζώνης συνο-

λικά θα είναι το 2022 κατά 2,7% μεγαλύτερη 
από τα προ-πανδημίας επίπεδα, με τις πιο 
οριακές επιδόσεις της Ελλάδας να αποδίδο-
νται στη μεγάλη εξάρτηση της χώρας από 
τον τουρισμό (παρόμοια είναι η εικόνα της 
Ιταλίας και της Ισπανίας).
Γενικότερα, η Moody’s αναμένει πως οι 
χώρες της ευρωζώνης θα συνεχίσουν να 
επωφελούνται από τις ευνοϊκές οικονομι-
κές συνθήκες και το 2022, ο μεγάλος κίν-
δυνος ωστόσο θα είναι τα υψηλά επίπεδα 
του χρέους. Ο οίκος εκτιμά πως οι προοπτι-
κές της πιστοληπτικής ικανότητας των οικο-
νομιών για τους επόμενους 12 με 18 μήνες 
είναι σταθερές, με ώθσηση από τις θετικές 
οικονομικές και νομισματικές συνθήκες.
Μια δεύτερη πρόκληση αποτελούν τα επί-
πεδα ανεργίας, κυρίως σε χώρες που βρέ-
θηκαν πιο βαθιά στη δίνη της κρίσης χρέ-

ους, όπως η Ελλάδα, η 
Ισπανία, η Ιταλία και η 
Γαλλία. Η ανεργία εκτι-
μάται ότι θα συνεχίσει να 
αποτελεί  παράγοντα που 
θα περιορίζει τις επιλο-
γές πολιτικής στην Ευρω-
ζώνη τα επόμενα χρόνια, 
ακόμα και σε ένα περι-
βάλλον ισχυρλης ανά-
καμψης από την πανδη-

μία.

Στα 6,97 δισ. ευρώ το πρωτογενές 
ταμειακό έλλειμμα στο 10μηνο
Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος - Τα 
έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού δια-
μορφώθηκαν σε 37.524 εκατ. ευρώ, από 
34.604 εκατ. ευρώ πέρυσ
Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021, 
το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοί-
κησης παρουσίασε έλλειμμα 12.528 εκατ. 
ευρώ, έναντι ελλείμματος 14.911 εκατ. ευρώ 
την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σύμφωνα 
με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα 
η Τράπεζα της Ελλάδος.
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτι-
κού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 
37.524 εκατ. ευρώ, από 34.604 εκατ. ευρώ 
πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτι-
κού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθη-
καν σε 50.711 εκατ. ευρώ, από 47.646 εκατ. 
ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 
2020.

Moody’s: Πρωταθλήτρια στη 
μείωση χρέους η Ελλάδα το 2022 
– Στο 4,3% η ανάπτυξη
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Τα λόγια του μετανιωμένου οδηγού, του καταραμένου τανκ, δεν φωτίζουν μόνο εκείνη την ιστορική 
στιγμή, αλλά και το τι επικρατούσε μέσα στο στράτευμα, στους επίλεκτους της χούντας και πως οι 
πρωτεργάτες της επταετίας και τα τσιράκια τους μεταμόρφωναν τα απλά φανταράκια σε τέρατα

Α
κούς Πολυτεχνείο και η πρώτη 
εικόνα ενδεχομένως που έρχε-
ται στο μυαλό σου είναι το τανκ 
να μπουκάρει μέσα. Να ρίχνει την 

πόρτα και τους δεκάδες φοιτητές που «κρέ-
μονταν» πάνω σε αυτήν. Ο οδηγός. Αυτός 
που οδήγησε το βαρύ όχημα μέσα στο Πο-
λυτεχνείο. Η «προσωποποίηση» του ε-
γκλήματος. Αυτός που κατέρριψε και όλα 
τα «παραμύθια» περί μη ύπαρξης νεκρών 
κτλ. Γιατί κάποια στιγμή έσπασε τη σιωπή 
του. Ντρέπεται, γι αυτό που ήταν, που τον 
έκαναν, γι αυτά που έκανε ο ίδιος, που πί-
στευε.
Ο στρατιώτης A. Σκευοφύλαξ είχε σκο-
τωθεί σε τροχαίο. Ο οδηγός του τανκ είχε 
πεθάνει, δεν ήταν εν ζωή. Αυτό έλεγε γιατί 
ντρεπόταν. Μέχρι που ο ίδιος αποφάσισε, 
20 χρόνια μετά, ότι έπρεπε να μιλήσει. Με 
πολύ ζόρι και κόπο το είχε πει στη σύζυγό 
του, δεν τολμούσε στα παιδιά του. Μέχρι 
που μίλησε στο «Βήμα» για να μάθει ο 
κόσμος…
«Την ημέρα εκείνη ήμουν υπηρεσία. Στον 
στρατό είχα δέκα μήνες. Ήμουν εκπαι-
δευτής στο Κέντρο Τεθωρακισμένων, στο 
Γουδί. Τότε οι «μαυροσκούφηδες» ήταν 
σώμα επιλέκτων. Πήγα εθελοντικά. Μόλις 
άρχισαν τα επεισόδια, μπήκαμε επιφυλακή. 
«Οι κομμουνιστές καίνε την Αθήνα» μας 
έλεγαν και εμείς τους πιστεύαμε. Θυμάμαι 
στο στρατόπεδο κάποιοι είχαν ραδιοφω-
νάκια και ακούγαμε στα κρυφά τον σταθμό 
του Πολυτεχνείου. «Παλιοκουμμούνια» θα 
καλοπεράσετε!» λέγαμε».
«Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της 16ης 
Νοεμβρίου, η ίλη μου πήρε εντολή να 
ετοιμαστεί για έξοδο. Αποφασίστηκε να 
βγουν πέντε δικά μας άρματα, κάτι γαλλικά 
AMX30. Εγώ ήμουν οδηγός στο πρώτο 
άρμα που βγήκε στον δρόμο». Στο ίδιο 
άρμα βρίσκονταν ο αξιωματικός Μιχάλης 
Γουνελάς, ως επικεφαλής, ο ανθυπασπι-
στής Λάμπρος Κωνσταντέλλος, ως οδηγός 
εδάφους, ο λοχίας Στέλιος Εμβαλωμένος 
και ο Γιάννης Τίρπας.
Στη 1.15 το πρωί της 17ης Νοεμβρίου φτά-
σαμε στη διασταύρωση των λεωφόρων 
Αλεξάνδρας και Κηφισίας. Λίγο αργό-
τερα διασχίζαμε την Αλεξάνδρας, όταν στο 
ύψος του IKA, στη στάση Σόνια, σταματή-

σαμε γιατί ο δρόμος ήταν κλειστός. Υπήρ-
χαν οδοφράγματα, φωτιές και ακινητοποι-
ημένα λεωφορεία. Με διάφορες μανού-
βρες αριστερά – δεξιά, μπρος πίσω, άνοιξα 
τον δρόμο και προχωρήσαμε. Οταν φτά-
σαμε στη διασταύρωση της λεωφ. Αλεξάν-
δρας και της οδού Πατησίων, μας έδωσαν 
εντολή να σταματήσουμε. Εκεί, στην πλα-
τεία Αιγύπτου, μείναμε περίπου μία ώρα. Ο 
κόσμος θυμάμαι ότι μας φώναζε «είμαστε 
αδέλφια, είμαστε αδέλφια». Εγώ ήθελα να 
τους φάω.
Από το ραδιόφωνο του Πολυτεχνείου 
μεταφέρθηκε η είδηση ότι είχαν βγει τα 
τανκς στους δρόμους: «Δεν θα χτυπήσουν 
τα παιδιά, τα αδέλφια μας οι φαντάροι, το 
φρούριο της ελευθερίας, το μόνο μέρος της 
Ελλάδας που είναι ελεύθερο. Δεν έχουμε 
όπλα. Προτάσσουμε τα γυμνά μας στήθη».

Ο Α. Σκευοφύλαξ ανέφερε: «Μας είπαν 
να πάμε κοντά στο Πολυτεχνείο, αλλά όχι 
μπροστά στην πόρτα. Αυτό κάναμε. Στα-
ματήσαμε λίγα μέτρα πιο πέρα. Φτάνο-
ντας μπροστά στην πόρτα (σ.σ. Η ώρα είχε 
πάει δύο το πρωί), έστριψα το άρμα προς το 
Πολυτεχνείο, με γυρισμένο το πυροβόλο 
προς τα πίσω. Θυμάμαι ότι σηκώθηκα 
από τη θέση μου και εγώ και το άλλο πλή-
ρωμα. Δεκάδες φοιτητές κρέμονταν από 
τα κάγκελα, ενώ εκατοντάδες βρίσκονταν 
στον προαύλιο χώρο. Εδειχναν πανικόβλη-
τοι. Και εγώ, να σκεφτείς ότι τους έβλεπα 
σαν μαμούνια που ήθελα να τα φάω»!
Ένα τέταρτο πριν από τις 3 το πρωί και ενώ 
οι φοιτητές ψάλλουν τον Εθνικό ύμνο, οι 
στρατιωτικοί δίνουν προθεσμία λίγων 
λεπτών στους φοιτητές για να αποχωρή-
σουν από το Πολυτεχνείο και να παραδο-
θούν. Πίσω από την πύλη είναι σταθμευ-
μένο ένα αυτοκίνητο Μερσεντές που μπλο-

κάρει το άνοιγμά της. Ο επικεφαλής των 
τεθωρακισμένων αρμάτων εκνευρίζεται 
και οργισμένος φωνάζει: «Τσογλάνια, ρεζι-
λεύετε το στράτευμα» δίνοντας το σήμα...
«Τότε ήρθε ο οδηγός εδάφους του άρμα-
τος και μου λέει: «Θα μπούμε μέσα, θα 
ρίξουμε την πύλη. Ετοιμάσου! Πήρα θέση 
και ξεκίνησα. Δεν έβλεπα πολλά πράγματα, 
δεν είχα καλό οπτικό πεδίο, γιατί κοιτούσα 
πλέον από τη θυρίδα του άρματος. Δέκα 
εκατοστά πριν από την πόρτα, σταμάτησα. 
Σταμάτησα σκόπιμα. Αυτό φαίνεται στο 
βίντεο της εποχής. Στο φρενάρισμα, οι φοι-
τητές τρομαγμένοι έφυγαν προς τα πίσω. Αν 
έμπαινα με ταχύτητα, θα σκότωνα δεκάδες 
άτομα που εκείνη τη στιγμή ήταν κρεμα-
σμένα στα κάγκελα».
Λίγα λεπτά αργότερα ο A. Σκευοφύλαξ θα 
μαρσάρει δυνατά. Ο δυνατός προβολέας 
του τανκ σκοπεύει την πύλη: «H καγκελό-
πορτα έπεσε αμέσως. Πίσω από τη σιδερέ-
νια πύλη ήταν σταθμευμένο το Μερσεντές 
το οποίο είχαν βάλει εκεί οι φοιτητές για να 
φράξουν την είσοδο. Το έκανα αλοιφή. H 
αριστερή ερπύστρια το έλιωσε. Με το που 
έπεσε η πύλη του Πολυτεχνείου εισέβαλαν 
οι αστυνομικοί για να συλλάβουν τους φοι-
τητές. Λίγο αργότερα κατέβηκα και εγώ από 
το άρμα και μπήκα στον χώρο του Πολυτε-
χνείου. Δεν υπήρχε νεκρός. Θα μπορούσε 
όμως και να υπάρχουν νεκροί».
Όπως αναφέρει ο κ. Σκευοφύλαξ, «αστυ-
νομικοί κυνηγούσαν και χτυπούσαν τους 
φοιτητές όπου τους έβρισκαν. Αν δεν ήταν 
οι ΛΟΚατζήδες να τους σταματήσουν – 
θυμάμαι ότι πολλές φορές πιάστηκαν στα 
χέρια μαζί τους – δεν ξέρω και γω τι θα γινό-
ταν. Στο προαύλιο του Πολυτεχνείου ήταν 
πολύ χτυπημένοι, θυμάμαι ότι είδα πολ-
λούς τραυματίες, ενώ τρεις-τέσσερις ήταν 
σωριασμένοι κάτω, ακίνητοι. Δεν ξέρω αν 
ήταν νεκροί. Δεν κοίταξα να δω. Κάποια 
στιγμή ένας φοιτητής όρμησε κατά πάνω 
μου και μου είπε: «Τι κατάλαβες τώρα που 
μπήκες;». Αφήνιασα. Εβγαλα το πιστόλι και 
προτάσσοντάς το γύρισα και του είπα ουρ-
λιάζοντας: «Σκάσε, ρε κωλόπαιδο, μη σε 
καθαρίσω». Αυτός ο φοιτητής δεν ξέρει 
πόσο τυχερός στάθηκε εκείνη τη στιγμή… 
Αν έλεγε μια κουβέντα παραπάνω, θα τον 
σκότωνα! Τέτοιος ήμουν. Ενας φασίστας».

Ο οδηγός του τανκ που μπήκε στο 
πολυτεχνείο ψήφισε ΚΚΕ

Στην Αθήνα η έκθεση 
«She’s gone» με ρούχα 
δολοφονημένων 
γυναικών, μεταξύ αυτών 
και της Τοπαλούδη

Η έκθεση ξεκινά στις 25 Νοεμβρίου στο 
Ίδρυμα Κακογιάννης  - Σε κάθε ρούχο υπάρχει 
μια ετικέτα με το όνομα του θύματος, την 
ημερομηνία, τον τρόπο και το όργανο της 
δολοφονίας και την ποινή του δικαστηρίου, εάν 
υπάρχει

Ρ
ούχα που φορούσαν γυναίκες που δολοφονήθη-
καν. Ένα πράσινο μπλουζάκι, ένα τζιν παντελόνι, 
ένα παλτό από ψεύτικη γούνα, ένα φούτερ που 
κάποτε θεωρούταν τυχερό, ένα τοπ κι ένα σακάκι 

που αγοράστηκε για ένα γάμο.
Αυτά τα ρούχα περιλαμβάνονται στην έκθεση «She’s 
gone» («Για ένα αδειανό πουκάμισο») που διοργανώνουν 
δύο Ισραηλινοί και ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο. Στόχος 
τους η έκθεση να αποτελέσει διαμαρτυρία για το φαινό-
μενο των γυναικοκτονιών, όπως επισημαίνουν.
Η έκθεση φτάνει στην Ελλάδα και εγκαινιάζεται στις 25 
Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Κακογιάννη, σε συνδιοργάνωση 
με την πρεσβεία του Ισραήλ. Τελεί υπό την αιγίδα της 
Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπού-
λου.
Οι Ισραηλινοί δημιουργοί είναι η Keren Goldstein, σκη-
νοθέτρια ντοκιμαντέρ και ακτιβίστρια κατά της έμφυλης 
βίας και ο Adi Levy, συνδιευθυντής της έκθεσης και σχε-
διαστής.
Ανάμεσα στα εκθέματα και ένα ρούχο της Ελένης Τοπα-
λούδη
Τα ρούχα λειτουργούν ως σιωπηλές μαρτυρίες από ζωές 
γυναικών, που είχαν νόημα, ελπίδα και όνειρα και που 
αφαιρέθηκαν απότομα και βίαια. Μέσα τους κρατούν 
ιστορίες απουσίας, θλίψης και ορφάνιας.
Σε κάθε ρούχο τοποθετείται μία μικρή ετικέτα με το 
όνομα του θύματος, την ημερομηνία, τον τρόπο και το 
όργανο της δολοφονίας, καθώς και την ποινή του δικα-
στηρίου, εφόσον υπάρχει, καθώς ορισμένες υποθέσεις 
ακόμη δεν έχουν διαλευκανθεί.
Για την Ελλάδα, ένα ρούχο της Ελένης Τοπαλούδη, η 
δολοφονία της οποίας συγκλόνισε την κοινή γνώμη 
το 2018, περιλαμβάνεται στην έκθεση, ευγενική προ-
σφορά της οικογένειάς της, με τη συνεργασία της Γενι-
κής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας 
των Φύλων.
Στο ηχητικό μέρος της έκθεσης ακούγονται νανουρί-
σματα, τραγουδισμένα από γυναίκες σε διάφορες γλώσ-
σες, εβραϊκά, αραβικά, αμχαρικά, ρωσικά, περσικά, 
ρουμανικά, μαροκινά, αραβικά, γερμανικά και ελληνικά, 
ένας ύστατος φόρος τιμής σε όλες τις γυναίκες θύματα 
βίας.
Στόχος της δράσης είναι το τέλος του ταξιδιού του She’s 
gone να πραγματοποιηθεί στο κτίριο του ΟΗΕ στη Νέα 
Υόρκη.
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Τι αναφέρουν ελληνικές διπλωματικές 
πηγές για την προσέγγιση του 
Σάντσεθ με τον Ερντογάν

Η 
προσέγγιση Ισπανίας και Τουρκί-
ας και η σύναψη στενών διπλωμα-
τικών σχέσεων, με το βλέμμα στην 
αμυντική συνεργασία των δύο χω-

ρών, ως «αντίβαρο» στην ελληνογαλλική 
συμφωνία, απασχολεί την Αθήνα, η οποία 
έχει εγείρει επανειλημμένα το ζήτημα της ε-
ξαγωγής οπλικών συστημάτων ευρωπαϊκών 
κρατών προς την Τουρκία.
Την ώρα που η Μαδρίτη θέλει να πουλήσει 
στην Άγκυρα φρεγάτες και υποβρύχια, ελλη-
νικές διπλωματικές πηγές υπενθυμίζουν ότι 
το ζήτημα είχε τεθεί μετ’ επιτάσεως από τον 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά 
την σχετική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο, τον Οκτώβριο του 2020.
Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερι-
κών Νίκος Δένδιας είχε αποστείλει επι-
στολή στην Ισπανίδα ομό-
λογό του, εκείνη την περί-
οδο, Arancha González 
Laya, στην οποία υπενθύ-
μιζε την υποχρέωση των 
κρατών-μελών της ΕΕ να 
σέβονται την Κοινή Θέση 
2008/944, η οποία υπο-
γραμμίζει: «Τα κράτη-μέλη 
είναι αποφασισμένα να 
αποτρέψουν την εξαγωγή 
στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτε-
ρική καταστολή ή διεθνείς επιθετικές ενέρ-
γειες, ή να συμβάλει σε περιφερειακή απο-
σταθεροποίηση».
Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι το Συμβού-
λιο Εξωτερικών Υποθέσεων υιοθέτησε 
συμπεράσματα, στις 14 Οκτωβρίου 2019, 
όπου επανέλαβε την ανωτέρω κοινή θέση, 
με αφορμή την τουρκική στρατιωτική επιχεί-
ρηση στη Βόρεια Συρία.
Το ζήτημα αυτό, καθώς και ο εν γένει απο-
σταθεροποιητικός ρόλος της Τουρκίας στην 
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, τέθηκε 
και κατά τη συνάντηση του υπουργού Εξω-
τερικών με τον νέο Ισπανό ομόλογό του, José 
Manuel Albares,τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Προκαλεί και πάλι ο Ακάρ: Απα-
ντάμε στις παράνομες και άδικες 
ενέργειες της Ελλάδας
Για «παράνομες και άδικες ενέργειες» που 
κάνει η Ελλάδα παρά τις «καλοπροαίρετες 
εκκλήσεις» της Τουρκίας, έκανε σήμερα προ-
κλητικά λόγο ο Τούρκος υπουργός Άμυνας 
Χουλουσί Ακάρ, μιλώντας στην Επιτροπή 
Σχεδιασμού και Προϋπολογισμού της τουρ-
κικής βουλής για τον προϋπολογισμό του 
2022.
Παρουσιάζοντας για μία ακόμη φορά το 
«άσπρο» ως «μαύρο», και ερμηνεύοντας το 
Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας 
σύμφωνα με τα συμφέροντα της Άγκυρας, 
ο Ακάρ έστρεψε τα πυρά του κατά Ελλάδας 
και Κύπρου, παρουσιάζοντας ως … «θύμα» 
την Τουρκία.
Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας επανέλαβε 
πως η χώρα του θα υπερασπιστεί τα συμ-
φέροντά της στο Αιγαίο Πέλαγος και στην 
Ανατολική Μεσόγειο, ισχυρίστηκε πως οι 
συμμαχίες και οι εξοπλισμοί της Ελλάδας 

βλάπτουν την αλληλεγ-
γύη στο ΝΑΤΟ και πως η 
χώρα μας κακομεταχει-
ρίζεται τους μετανάστες 
που επιχειρούν να εισέλ-
θουν στα εθνικά θαλάσ-
σια χωρικά ύδατα. Μετά 
τις απειλές και τις προ-
ειδοποιήσεις ωστόσο, 
έτεινε χέρι φιλίας προς 
την Ελλάδα ζητώντας 

δίκαιη «μοιρασιά» στο θαλάσσιο πλούτο της 
περιοχής.
«Η Ελλάδα διαστρεβλώνοντας κάθε είδους 
αλήθεια και υποδυόμενη την αθώα προσπα-
θεί να δώσει την εικόνα ενός θύματος. Προ-
σφεύγοντας στην ιδιότητα μέλους της ΕΕ, επι-
χειρεί να κρύψει τις παράνομες και επιθετι-
κές της ενέργειες και διαμορφώνοντας μία 
ψεύτικη αντίληψη περί απειλής, προσπαθεί 
να στήσει συμμαχία με κάποιες χώρες.
Αυτές οι απόπειρες για συμμαχία εντός της 
Συμμαχίας, βλάπτουν τόσο την αλληλεγγύη 
του ΝΑΤΟ όσο και τις διμερείς σχέσεις.
Όλα αυτά δεν συμβάλλουν στην περιφερει-
ακή ασφάλεια και σταθερότητα, αλλά είναι 
ενέργειες που κλιμακώνουν την ένταση και 
είναι αντίθετες στο συμμαχικό πνεύμα.

επικαιρότητα

Δυσαρέσκεια της Αθήνας για τις 
εξαγωγές οπλικών συστημάτων 
από τη Μαδρίτη στην Άγκυρα 

Επίθεση με βιτριόλι: Η Ιωάννα 
Παλιοσπύρου ξεκινάει podcast 
με θέματα για τη γυναίκα και τη 
δύναμη της ζωής

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η 
γυναίκα που δέχθηκε επίθεση 
με βιτριόλι ξεκινάει podcast με 
θέμα τη γυναίκα και άτομα που 
έγιναν σύμβολα δύναμης

Ξ
εκινώ να κάνω πράγματα 
που με κάνουν ευτυχισμέ-
νη. Και ελπίζω ότι θα κάνουν 
ευτυχισμένους και άλλους 

ανθρώπους. Παίρνω πολλή αγάπη 
σ’ αυτήν την ατέλειωτη περιπέτεια 
που ζω και θέλω να την επιστρέ-
ψω, όση μπορώ, στους ανθρώπους 
που την έχουν ανάγκη». Αυτό δήλω-
σε η Ιωάννα Παλιοσπύρου ανακοι-
νώνοντας την απόφαση της να κά-
νει podcast με καλεσμένους ανθρώ-
πους που η ζωή τους ανατράπηκε 
αλλά βρήκαν την δύναμη να συνε-
χίσουν και γιατί όχι να γίνουν ξανά 
ευτυχισμένοι.
«Άλλωστε ζωή θα πει επτά φορές 
να πέφτεις και να σηκώνεσαι οκτώ» 
λέει λοιπόν η Ιωάννα επαναλαμ-
βάνοντας την παλιά γ ιαπωνέζικη 
σοφία.
Ο Σταύρος Θεοδωράκης, υποδε-
χόμενος την Ιωάννα Παλιοσπύρου 
στο pod.gr είπε: «Λένε ότι η μεγα-

λύτερη ευτυχία στη ζωή είναι να σε 
αγαπούν γι’ αυτό που είσαι. Και η 
Ιωάννα αυτό το έχει καταφέρει. Δεν 
ήταν κάτι αυτονόητο. Θα μπορούσε 
να παρασυρθεί σε ακραίες εγωιστι-
κές συμπεριφορές. Οι εμφανίσεις 
της να εκπέμπουν θυμό ακόμη και 
μίσος. Αλλά αυτή επέλεξε το μέτρο. 
Πού την βρήκε τόση δύναμη; Αξίζει 
να την ακούσουμε λοιπόν. Μάλλον 
έχει να διδάξει πολλά σε όλους μας».
Πρώτος καλεσμένος στο podcast θα 
είναι ο ψυχίατρος της Ιωάννας Κων-
σταντίνος Κοντοάγγελος, ο οποίος 
θα συζητήσει μαζί της δημόσια 
-για πρώτη φορά– τα όσα έζησαν 
όλο αυτόν τον καιρό. Από το ψυχικό 
τραύμα της επίθεσης και το σκο-
τάδι του φόβου και της παραίτησης 
μέχρι την έξοδο ξανά στο φως και 
την διεκδίκηση της ζωής.
Το podcast της Ιωάννας Παλιοσπύ-
ρου θα είναι σε εβδομαδιαία βάση, 
με παραγωγό τη δημοσιογράφο 
Γιούλα Ράπτη, και θα φιλοξενήσει 
πρόσωπα που η ζωή τους -μετά 
από ένα σοβαρό τραυματικό γεγο-
νός- χωρίστηκε σε ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ, 
αλλά κατάφεραν να γίνουν σύμβολα 
αγώνα, δύναμης και παραδειγματι-
σμού.
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επικαιρότητα

Δώδεκα χρόνια μετά τη στυγερή 
δολοφονία της 69χρονης Νίκης 
Μηλίνη, διαπιστώθηκε ότι 
δολοφόνος της είναι ο 39χρονος 
άνδρας που ομολόγησε το φόνο της 
75χρονης νονάς του στη Ν. Ιωνία 
Βόλου - Πώς ένα «ορφανό» δείγμα 
DNA από το 2009 οδήγησε στην 
εξιχνίαση της υπόθεσης

Α
νακουφισμένος που σήμερα έ-
στω και μετά από 12 χρόνια εξι-
χνιάστηκε επιτέλους η στυγερή 
δολοφονία της μητέρας του Νί-

κης Μηλίνη είναι ο γιος της άτυχης γυναί-
κας Γιάννης Μηλίνης, ο ο-
ποίος είχε την τραγική τύχη 
να υπερασπιστεί τον δολο-
φόνο της μητέρα του μετά 
την εξιχνίαση του εγκλήμα-
τος στην περιοχή Καζανάκι 
με θύμα την 75χρονη Ευθα-
λία Αβραμίδου Αλεξούλη.
Ο δικηγόρος, ο οποίος 
ενημερώθηκε σήμερα τα πρωί από τις 
αστυνομικές αρχές για την εξέλιξη των 
ερευνών και τη διασταύρωση του DNA 
του 39χρονου με δείγμα DNA που είχε 
ληφθεί από τα νύχια της μητέρας του μετά 
τη δολοφονία, είναι επιτέλους ήσυχος ότι 
ο μακελάρης θα λογοδοτήσει για τις πρά-
ξεις του.
Ο ίδιος όλο αυτά τα χρόνια ουδέποτε 
έπαψε να εισφέρει στοιχεία στις αστυ-
νομικές αρχές για την πρόοδο των αστυ-
νομικών ερευνών και την εξιχνίαση του 
εγκλήματος, που είχε τυλίξει το σπίτι του 
στο πένθος στερώντας από την οικογέ-
νειά του το πολύτιμο στήριγμά της.
Συγκεκριμένα, σε αποκλειστικές του 
δηλώσεις στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ανέφερε τα 
εξής: «Ευχαριστώ τις αστυνομικές αρχές 
για την εξιχνίαση της δολοφονίας της 
μητέρας μου Νίκης Μηλίνη τον Αύγουστο 
του 2009. Είμαι ανακουφισμένος με την 
εξέλιξη αυτή. Ουδέποτε έπαυσα όλα αυτά 
τα χρόνια μέχρι τώρα να ενδιαφέρομαι 
και να εισφέρω στοιχεία στις αστυνομικές 
αρχές για την εξιχνίαση αυτού του απο-
τρόπαιου εγκλήματος».

Έτσι σκότωσε τη γειτόνισσά του και 
μητέρα του δικηγόρου του
Ένα δείγμα γενετικού υλικού που είχε 
εντοπιστεί στα νύχια της 69χρονης Νίκης 
Μηλίνη- Τσιρογιάννη όταν βρέθηκε δολο-
φονημένη με 20 μαχαιριές μέσα στο σπίτι 
της στη Νέα Ιωνία Βόλου, στις 12 Αυγού-
στου 2009, ήταν αυτό που αποκάλυψε ότι 
δολοφόνος ήταν ο σφαγέας της νονάς του, 
Θανάσης Μυλωνάς. Σαν από ένα τραγικό 
παιχνίδι της μοίρας, μάλιστα, έτυχε να τον 
υπερασπίζεται νομικά ο γιος του πρώ-
του του θύματος Γιάννης Μηλίνης, χωρίς 
φυσικά να γνωρίζει ότι είχε σκοτώσει και 
τη μητέρα του!
Η 69χρονη Νίκη Μηλίνη κατοικούσε στο 

ισόγειο της πολυκατοικίας 
όπου διέμεναν ο παππούς 
και η γιαγιά του 39χρο-
νου -σήμερα- δολοφό-
νος. Γι’ αυτό δεν βρέθηκαν 
ίχνη παραβίασης στο σπίτι 
της, καθώς φέρεται να του 
άνοιξε η ίδια την πόρτα της, 
καθώς τον γνώριζε. Μάλι-

στα, του πρόσφερε και παγωτό, όπως 
συμπέραναν οι αστυνομικοί από τα μπολ 
που είχαν βρει. Σε ένα από αυτά, είχε ανι-
χνευτεί το DNA άγνωστου νεαρού άνδρα, 
που δεν ήταν σεσημασμένος για να ταυ-
τοποιηθεί.
Η άτυχη γυναίκα είχε βρεθεί πεσμένη στο 
δάπεδο ανάμεσα στο σαλόνι και την κου-
ζίνα του διαμερίσματός της, με 20 τραύ-
ματα από μαχαίρι στην αριστερή πλευρά 
του σώματος τους. Τα χτυπήματα είχαν 
την ίδια φορά με τις 42 μαχαιριές που 
βρέθηκαν στο κορμί της 75χρονης Ευθα-
λίας Αβραμίδου- Αλεξούλη κι έτσι οι 
αστυνομικοί της Ασφάλειας άνοιξαν και 
πάλι τον φάκελο της υπόθεσης, από τον 
οποίο προέκυψε ότι το γενετικό υλικό που 
βρέθηκε στις δυο δολοφονίες ταυτιζόταν!
Η αποκάλυψη έπεσε σαν κεραυνός στο 
κεφάλι του δικηγόρου Γιάννη Μηλίνη, 
καθώς διαπίστωσε ότι υπερασπιζόταν 
τον άνθρωπο που είχε σφαγιάσει με αδι-
καιολόγητη αγριότητα και τη μητέρα του! 
Μάλιστα, την είχε βρει ο ίδιος νεκρή στο 
σπίτι της και είχε ειδοποιήσει την Αστυ-
νομία.

Βόλος: Είμαι ανακουφισμένος 
έστω και τώρα, λέει ο δικηγόρος 
που υπερασπίστηκε τον φονιά της 
μάνας του 

Ο Γιώργος Καπουτζίδης 
ξεκαθαρίζει με μία ανάρτηση τι 
ακριβώς εννοούσε με τις δηλώσεις 
του για τον Νίκο Μουτσινά 

Τ
οποθετήθηκε εκ νέου ο Γιώργος 
Καπουτζίδης σχετικά με τις προη-
γούμενες δηλώσεις που έκανε ανα-
φορικά με τον τρόπο που συμπερι-

φέρεται γνωστός παρουσιαστής στην εκ-
πομπή του.
Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός μίλησε στο 
«Popaganda» και μεταξύ άλλων αναφέρ-
θηκε σε κάτι που τον ενοχλεί και δεν είναι 
άλλο από την συμπεριφορά γνωστού 
παρουσιαστή απέναντι σε ανθρώπους της 
επαρχείας.
«Υπάρχει άνθρωπος που έχει κάνει 
καριέρα στην τηλεόραση με το να δείχνει 
παρουσιαστές από τοπικά κανάλια για να 
τους κοροϊδέψει για το πώς έχουν ντυθεί 
και ξεκαρδίζεται παρέα με το κοινό του. 
Αυτή η εικόνα για μένα είναι άγρια, απο-
τρόπαια και σχεδόν κανιβαλιστική. Αυτή 
είναι η κουλτούρα του “κοροϊδεύω τον 
άλλον για να γελάσουμε, δείχνω αυτόν με 
το δάχτυλο, για να γελάσουμε”.Από εκεί 
και πέρα όμως, είναι δική σου αποκλει-
στικά και μόνο επιλογή το να μπεις στο 
Instagram κάποιου και να του ευχηθείς 
θάνατο, δεν σε βάζει κανένας άλλος. Γιατί 
επιλέγεις να το κάνεις είναι δικό σου θέμα 
και από τη στιγμή που το έκανες, νομίζω 
ότι πρέπει να πας να δεις έναν γιατρό», 
δήλωσε χαρακτηριστικά.
Μετά τα εκατοντάδες σχόλια που δέχτηκε 
για τις δηλώσεις του, καθώς προέκυψε ότι 

αναφερόταν στον Νίκο Μουτσινά, ο ηθο-
ποιός έκανε μία ανάρτηση για να εξηγήσει 
τι ακριβώς εννοούσε με τα λεγόμενά του 
και να ξεκαθαρίσει πως σκοπός του δεν 
ήταν να προσβάλλει κανέναν.
«Δεν είναι δυσνόητο αυτό που προσπά-
θησα να πω και δεν πρέπει να μείνει στα 
όρια του προσωπικού. Ας αποφασίσουμε 
απλώς το εξής. Να βγάλουμε την εξωτερική 
εμφάνιση κάποιου από τη λίστα των θεμά-
των με τα οποία γελάμε. Ας δώσουμε την 
ελευθερία ο ένας στον άλλο να φορέσει οτι 
θέλει, να χτενιστεί όπως θέλει και να περ-
πατήσει ελεύθερος στο δρόμο όπως θέλει. 
Ας αποφασίσουμε να το κάνουμε όλοι μαζί 
αυτό. Και οι δρόμοι θα γεμίσουν με πιο 
ελεύθερους και πιο χαρούμενους ανθρώ-
πους. Όπως δεν επιτρέπεται στον Ξιαρχο 
να κάνει πλάκα με το ρούχο του αλλου, να 
μην επιτρέπεται ούτε στον Καπουτζιδη, 
ούτε στο Μουτσινά ούτε σε κανέναν μας. 
Αυτό λέω. Ας αναγνωρίσει ο καθένας μας 
τα λάθη του παρελθόντος του, ας τα διορ-
θώσει, και ας αναγνωρίσουμε όλοι μαζί, 
ποιο είναι το επίπεδο του χιούμορ μας και 
ας το καλυτερεύσουμε. Όσο για τη σάτιρα, 
ας θυμηθούμε ξανά αυτό που μας μάθανε 
στο σχολείο. Η σάτιρα γινόταν από τους 
σατιρικούς ποιητές απέναντι στους έχο-
ντες εξουσία και μόνο. Μπορεί ο κόσμος 
μας να γίνει πιο όμορφος», έγραψε στην 
ανάρτησή του.



12 19 Νοεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Την άρση της απαίτησης για τεστ 
PCR για σύντομα ταξίδια εξέτασε η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση

Η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
θα άρει την απαίτηση του τεστ 
PCR για πλήρως εμβολιασμέ-
νους ταξιδιώτες που επιστρέ-

φουν στον Καναδά μετά από σύντομα 
ταξίδια, επιβεβαίωσε το CTV News.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει 
δημοσιεύσει λεπτομέρειες μέχρι στιγμής, 
αλλά έχει υποσχεθεί σύντομα μια ανακοί-
νωση σχετικά με αλλαγές στα συνοριακά 
μέτρα COVID-19.
Στις 21 Νοεμβρίου είναι η ώρα κατά την 
οποία αυτές οι εντολές στο συμβούλιο 
πρέπει να ανανεωθούν και με την ανανέ-
ωση θα υπάρξουν ανακοινώσεις», δήλωσε 
την Τρίτη ο υπουργός Υγείας Ζαν-Ιβ Ντού-
κλος.
Όλοι οι ταξιδιώτες στον Καναδά – ακόμη 
και αυτοί που είναι πλήρως εμβολιασμένοι 
– πρέπει επί του παρόντος να υποβάλουν 
αρνητικό μοριακό τεστ COVID-19 για να 

εισέλθουν στη χώρα.Οι δοκιμές κοστίζουν 
οπουδήποτε από $150 έως $300. Οι εξε-
τάσεις αντιγόνου είναι φθηνότερες, αλλά 
επί του παρόντος δεν γίνονται δεκτές για 
είσοδο στον Καναδά.
To test θα εξακολουθεί να απαιτείται για 
ταξίδια άνω των 72 ωρών. Δεν είναι ακόμη 
σαφές πότε θα τεθεί σε ισχύ η αλλαγή.
Οι δήμαρχοι πολλών παραμεθόριων 
πόλεων ζητούν εδώ και καιρό αλλαγές 
που θα διευκολύνουν τους εμβολιασμέ-
νους ταξιδιώτες να έρχονται και να φεύ-
γουν πέρα από τα σύνορα.  Ένας κανόνας 
που επιτρέπει στους Καναδούς να κάνουν 
μια εξέταση PCR στον Καναδά πριν καν 
φύγουν για ένα αυθημερόν ταξίδι έχει 
μπερδέψει περαιτέρω ορισμένους παρα-
τηρητές. Η επικεφαλής δημόσιας υγείας 
του Καναδά, Δρ Theresa Tam, δήλωσε την 
περασμένη εβδομάδα ότι η απαίτηση του 
τεστ «εξεταζόταν ενεργά».

Το Κεμπέκ υποχωρεί στον 
υποχρεωτικό εμβολιασμό των 
υγειονομικών υπαλλήλων

Τ
ο Κεμπέκ, αναστέλλει τους υ-
ποχρεωτικούς εμβολιασμούς 
κατά του κορωνοϊού για τους 
εργαζόμενους στον τομέα της 

υγείας.
Σύμφωνα με το montrealgazette.com, 
όσοι υγειονομικοί δεν έχουν εμβολια-
στεί κατά του Covid-19, δεν υποχρεώ-

νονται πλέον σε εμβολιασμό, ωστόσο, 
θα υποβάλ λον ται σε διαγ νωσ τ ικό 
έλεγχο τουλάχισ τον τρεις φορές την 
εβδομάδα με κρατικά έξοδα.
Όσοι από τους υγειονομικούς αρνη-
θούν τη διεξαγωγή διαγ νωσ τ ικού 
ελέγχου, θα τίθενται σε αναστολή με 
στέρηση μισθού.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
κηρύχθηκε στη Βρετανική Κολομβία 
λόγω των πλημμυρών

Η 
επαρχία της Βρετανικής Κολομ-
βίας στον Καναδά κήρυξε χθες 
Τετάρτη κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης μετά τις πλημμύρες 

που έπληξαν πολλές πόλεις και ανάγκα-
σαν χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν 
τις εστίες τους, με την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση της χώρας να ανακοινώνει 
την αποστολή του στρατού για να συν-
δράμει τις τοπικές δυνάμεις.
Ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομ-
βίας Τζον Χόργκαν κήρυξε την κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης μετά τις καταρρακτώδεις 
βροχές που σημειώθηκαν την Κυριακή και 
τη Δευτέρα και οι οποίες προκάλεσαν κατο-
λισθήσεις και πλημμύρες, ενώ κόστισαν τη 
ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους.
Τέσσερις άλλοι αγνοούνται μετά τις κατο-
λισθήσεις, ανακοίνωσε η αστυνομία στη 
διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
«Δυστυχώς αναμένουμε ότι θα επιβεβαι-
ώσουμε και άλλους θανάτους τις επόμενες 
ημέρες», δήλωσε ο Χόργκαν.
Μετά τον φονικό καύσωνα του καλοκαι-
ριού στην ίδια περιοχή, ο Χόργκαν προει-
δοποίησε ότι «αυτά τα 
γεγονότα αυξάνονται 
σε συχνότητα λόγω της 
κλιματικής αλλαγής 
που προκλήθηκε από 
τον άνθρωπο».
Η κήρυξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης έχει 
στόχο την πιο γρήγορη 
αποκατάσταση των 
αυτοκινητόδρομων 
που έχουν κλείσει εδώ και αρκετές ημέρες, 
γεγονός που προκαλεί προβλήματα στην 
αλυσίδα εφοδιασμού. Λόγω των πλημμυ-
ρών διακόπηκε και η κυκλοφορία των τραί-
νων από και προς το λιμάνι του Βανκούβερ. 
Εξάλλου οι αρχές συνιστούν στους πολίτες 
να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προκει-
μένου να διευκολυνθεί η μεταφορά βασι-
κών προϊόντων και να μπορούν να κινού-
νται ελεύθερα τα ασθενοφόρα. Το μέτρο 
αυτό θα ισχύει για 14 ημέρες και μπορεί να 
παραταθεί.
Νωρίτερα χθες Τετάρτη η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσε την 
ανάπτυξη «αεροπορικής στήριξης των 
Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων προκειμέ-
νου να συνδράμουν τις επιχειρήσεις εκκέ-
νωσης, να βοηθήσουν στον ανεφοδιασμό 
και να προστατεύσουν τους πολίτες από τις 

πλημμύρες και τις κατολισθήσεις».
«Εκατοντάδες μέλη των καναδικών ενό-
πλων δυνάμεων βρίσκονται καθ’ οδόν για 
να βοηθήσουν», δήλωσε ο πρωθυπουργός 
Τζάστιν Τριντό, διευκρινίζοντας ότι ενδέ-
χεται να σταλούν στη Βρετανική Κολομβία 
χιλιάδες στρατιωτικοί.

Παράλληλα ο Τριντό δεσμεύθηκε ότι η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση «θα είναι εκεί 
για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση” 
μετά “τα ακραία αυτά μετεωρολογικά φαι-
νόμενα».
Ολόκληροι δρόμοι βρίσκονται κάτω από 
το νερό σε πολλές πόλεις κοντά στην κοι-
λάδα Φρέιζερ, ανατολικά του Βανκούβερ, 
όπου τη Δευτέρα έπεσαν έως και 250 χιλι-
οστά βροχής.
Σε κάποιες περιοχές σημειώθηκε μέσα σε 
24 ώρες περίπου το 95% των βροχοπτώ-
σεων που συνήθως καταγράφονται μέσα 
σε ένα μήνα.
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης είχε κηρυ-
χθεί πρόσφατα και για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας covid-19, αλλά και το καλο-

καίρι όταν ξέσπασαν 
στην περιοχή κατα-
σ τροφικέ ς πυρκα-
γιές στη διάρκεια ενός 
πρωτοφανούς κύμα-
τος καύσωνα.
Το 90% του χωριού 
Λάιτον, 250 χιλιόμε-
τρα βορε ιοανατο -
λικά του Βανκούβερ, 
κατασ τράφηκε σ τα 

τέλη Ιουνίου από μια πυρκαγιά η οποία 
ξέσπασε εν μέσω καύσωνα, με τη θερμο-
κρασία να φτάνει τους 49,6 βαθμούς Κελ-
σίου.
Χθες Τετάρτη οι μετεωρολογικές συνθήκες 
στη Βρετανική Κολομβία ήταν καλύτερες, 
χωρίς βροχή. Όμως οι πλημμύρες έχουν 
επηρεάσει κυρίως εκατοντάδες γεωργούς 
και κτηνοτρόφους της περιοχής.
«Κάποιοι εξακολουθούν να είναι κάτω από 
το νερό, άλλοι έχουν μείνει άστεγοι και 
χιλιάδες ζώα έχουν πνιγεί», κατήγγειλε η 
Λάνα Πόφαμ υπουργός Γεωργίας της επαρ-
χίας. Βίντεο που έχουν αναρτηθεί δείχνουν 
μεταξύ άλλων έναν άνδρα με ένα τζετ σκι 
να τραβά μια αγελάδα με ένα σκοινί προ-
κειμένου να τη σώσει ή έναν άλλο που απο-
μάκρυνε μια κατσίκα από ένα πλημμυρι-
σμένο γκαράζ.

καναδάς
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Ο
ι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Κα-
ναδά συνέστησαν στους πολίτες 
τους οι οποίοι ζουν στην Αϊτή να 
προγραμματίσουν την αποχώρησή 

τους από τη χώρα της Καραϊβικής, όπου ένο-
πλες συμμορίες επεκτείνουν τον έλεγχό τους και 
έχουν προκαλέσει το τελευταίο διάστημα φοβε-
ρή έλλειψη καυσίμων.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παροτρύνει «τους Αμερι-
κανούς πολίτες να σχεδιάσουν την αναχώρησή 
τους από την Αϊτή άμεσα με εμπορικά μέσα», 
ανέφερε μήνυμα της αμερικανικής πρεσβείας 
στο Πορτ-ο-Πρενς που αναρτήθηκε στον ιστό-
τοπό της τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, προειδοποιώντας πως θα ήταν μάλλον «απίθανο» να 
μπορέσει να τους προσφέρει βοήθεια εάν εξέλιπαν τα εμπορικά μέσα μεταφοράς.
«Η κατάσταση επιδεινώνεται και εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Εάν βρίσκεστε στην Αϊτή και η 
παρουσία σας δεν είναι απόλυτα απαραίτητη, εξετάστε το ενδεχόμενο να φύγετε εάν μπορείτε να το 
κάνετε με ασφάλεια», υπογράμμισε από τη δική της πλευρά η καναδική πρεσβεία σε μήνυμα ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη στους πολίτες της χώρας στην αϊτινή επικράτεια.
Συμμορίες που ελέγχουν μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς έχουν αποκλείσει οδικούς 
άξονες που οδηγούν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις καίριας σημασίας, προκαλώντας τεράστια προ-
βλήματα εδώ και αρκετούς μήνες στον εφοδιασμό με καύσιμα.
«Οι γενικευμένες ελλείψεις καυσίμων μπορεί να περιορίσουν απαραίτητες υπηρεσίες σε περί-
πτωση έκτακτης ανάγκης, ειδικά την πρόσβαση σε τράπεζες, στις υπηρεσίες μεταφοράς χρημά-
των, στα τμήματα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείων, στο διαδίκτυο και στις τηλεπικοινωνίες, 
καθώς και σε μέσα μεταφοράς δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης», σημειώνεται στην ανακοίνωση 
της πρεσβείας των ΗΠΑ.
Τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και τα μέσα ενημέρωσης έχουν τελευταία μειώσει δραστικά τη λειτουρ-
γία τους σε όλη την Αϊτή, καθώς αδυνατούν να βρουν καύσιμα για τις γεννήτριες που τροφοδοτούν 
με ηλεκτρισμό τις κεραίες τους και τις εγκαταστάσεις τους. Οι τράπεζες δεν ανοίγουν πλέον παρά 
τρεις ημέρες την εβδομάδα, κάτι που συνεπάγεται ατελείωτες ουρές αναμονής μπροστά στα υπο-
καταστήματά τους. Η ενεργειακή κρίση προκαλεί επίσης δυσχέρειες στη λειτουργία των λιγοστών 
νοσοκομείων στην πάμφτωχη χώρα.
Για καιρό κυρίαρχες σε φτωχές συνοικίες της αϊτινής πρωτεύουσας, οι βαριά οπλισμένες συμμορίες 
επεκτείνονται τους τελευταίους μήνες και έχουν πολλαπλασιάσει τις απαγωγές. Μια από τις ισχυρό-
τερες απειλεί να σκοτώσει ομάδα ιεραποστόλων και μελών των οικογενειών τους –16 πολίτες των 
ΗΠΑ και έναν πολίτη του Καναδά–, που απήγαγε τη 16η Οκτωβρίου ανατολικά του Πορτ-ο-Πρενς, 
εάν δεν λάβει τα 17 εκατομμύρια δολάρια που απαιτεί για λύτρα.

ΗΠΑ και Καναδάς απευθύνουν 
σύσταση στους πολίτες τους να 
φύγουν από την Αϊτή

Τα φαρμακεία είναι πλέον σε θέση να 
προσφέρουν test PCR

Η κυβέρνηση τoυ Οντάριο ξεκινά 
μια βελτιωμένη στρατηγική 
εξετάσεων με την ελπίδα να 
μετριάσει τον κίνδυνο και την 
εξάπλωση του COVID-19 κατά τους 
χειμερινούς μήνες.

Ο
ι υγειονομικοί αξιωματούχοι 
λένε ότι καθώς περισσότεροι 
κάτοικοι του Οντάριο περνούν 
περισσότερο χρόνο σε εσωτε-

ρικούς χώρους, αναμένεται αύξηση των 
νέων κρουσμάτων COVID λόγω της αυ-
ξημένης στενής επαφής. Το σχέδιο που 
ανακοινώθηκε την Πέμπτη, λένε, θα πα-
ρέχει γρήγορη, άνετη πρόσβαση στις ε-
ξετάσεις και τα αποτελέσματα.
Η επαρχία σχεδιάζει να προσθέσει 600 
φαρμακεία στη λίστα εκείνων που προ-
σφέρουν εξετάσεις PCR σε άτομα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις, συμπερι-
λαμβανομένων εκεί-
νων με συμπτώματα, 
από αυτήν την εβδο-
μάδα. Οι επαρχιακοί 
αξιωματούχοι λένε 
ότι πάνω από 1.300 
φαρμακεία θα μπο-
ρούσαν να συμμε-
τάσχουν σ το πρό-
γραμμα τις επόμενες 
εβδομάδες.
Π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς , 
όποιος αναζητούσε 
τεσ τ COVID-19 σε 
φ α ρμ α κε ίο  σ τ ην 
επαρχία έπρεπε να 
είναι ασυμπτωματικός. Η ανακοίνωση 
της Πέμπτης κάνει το Οντάριο την πρώτη 
επαρχία στον Καναδά που επιτρέπει τη 
συμπτωματική εξέταση σε τοπικά φαρ-
μακεία.
Εκτός από τις δοκιμές PCR σε εργαστή-
ριο, τα άτομα θα έχουν επίσης πρόσβαση 
σε ένα πρόγραμμα παράδοσης για δοκι-
μές στο σπίτι - παρόμοιο με το σύστημα 
που εφαρμόζεται επί του παρόντος σε 
δημόσια σχολεία σε όλη την επαρχία.
Θα υπάρχει επίσης γρήγορη μοριακή 
δοκιμή στο κατάστημα μόνο κατόπιν 
ραντεβού, η οποία θα δει τα αποτελέ-
σματα να υποβάλλονται σε επεξεργα-
σία επί τόπου εντός 15 έως 30 λεπτών. 

Αυτή η επιλογή είναι αρχικά διαθέσιμη 
στο Βόρειο Οντάριο πριν επεκταθεί στην 
υπόλοιπη επαρχία.
Οι υγειονομικοί υπάλληλοι αντιμετώπι-
σαν μια σειρά από ερωτήματα σχετικά 
με τους χώρους στα φαρμακεία για τη 
διεξαγωγή αυτών των εξετάσεων. Το 
μόνο που θα έλεγαν είναι ότι θα απαιτη-
θεί «επαρκής αποκλειστικός χώρος για 
δοκιμή/συλλογή δειγμάτων» και πρέπει 
να συμμορφώνεται με τα αυστηρά μέτρα 
πρόληψης μόλυνσης και ελέγχου IPAC.
Πληροφορίες σχετικά με τα φαρμακεία 
και τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα 
είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση Ontario.
ca/covidtestinglocations.
«Μέσω αυτής της επέκτασης, τα φαρμα-
κεία που συμμετέχουν θα προσφέρουν 
δοκιμές σε όλα τα άτομα που είναι επι-
λέξιμα σύμφωνα με τις επαρχιακές οδη-
γίες», δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωμα-

τούχοι. «Αυτό περιλαμ-
βάνει στοχευμένες ομά-
δε ς ασυμπτωματ ικών 
ατόμων και ατόμων που 
έ χουν ε ν τοπισ τ ε ί  ως 
επαφή υψηλού κινδύ-
νου από ένα κρούσμα 
COVID-19».
Εκτός από την κλιμά-
κωση της ανάπτυξης 
κιτ αυτοσυλλογής PCR 
σε μαθητές που είναι 
συμπτωματικοί ή έχουν 
ασυμπτωματικές στενές 
επαφές ενός επιβεβαι-
ωμένου κρούσματος, η 

επαρχία θα παρέχει 11 εκατομμύρια γρή-
γορες εξετάσεις αντιγόνου στους μαθη-
τές καθώς φεύγουν για το χειμερινό διά-
λειμμα από τις 23 Δεκεμβρίου. Κάθε Ο 
μαθητής θα λάβει ένα κουτί με πέντε τεστ 
για χρήση κάθε τρεις έως πέντε ημέρες, 
σε εθελοντική βάση, επιτρέποντας τον 
ασυμπτωματικό έλεγχο πριν επιστρέψει 
τον Ιανουάριο.
Εκπαιδευτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν 
επίσης ότι ελπίζουν να επιτρέψουν στα 
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης να επιστρέψουν στο κανονικό 
μοντέλο ωραρίου τεσσάρων μαθημάτων 
την ημέρα ξεκινώντας τον Φεβρουάριο 
του 2022.

Το Οντάριο επενδύει $75,1εκατ. για 
την καταπολέμηση της βίας με όπλα 
και συμμοριών

Η 
κυβέρνηση του Οντάριο επενδύει 75,1 
εκατομμύρια δολάρια τα επόμενα τρία 
χρόνια για την καταπολέμηση της βίας 
από όπλα και συμμορίες στην επαρχία. 

Ο πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ έκανε την ανακοί-
νωση στο Etobicoke το απόγευμα της Τρίτης.
«Αυτό έχει να κάνει με το να κρατάμε την κοινότητά 
μας ασφαλή. Πρόκειται για την προστασία των 
παιδιών μας», είπε ο Φορντ στους δημοσιογρά-
φους. «Αυτές οι πρωτοβουλίες θα διαταράξουν τις 
δραστηριότητες των συμμοριών και τη διακίνηση 
ναρκωτικών και ανθρώπων που χρηματοδοτούν 
αυτά τα εγκληματικά στοιχεία».
Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση Γραφείου Πληροφοριών Παράνο-
μων Ναρκωτικών για την πρόληψη της διασυνοριακής εμπορίας ανθρώπων και της δια-
κίνησης ναρκωτικών και όπλων, καθώς και μιας νέας κινητής μονάδας δίωξης όπλων και 
συμμοριών που θα «διώκει μεγάλες υποθέσεις όπλων και συμμοριών από τη στιγμή επι-
βάλλονται χρεώσεις σε περιοχές προτεραιότητας σε όλη την επαρχία».
Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την ενίσχυση της υποστήριξης για εξει-
δικευμένες έρευνες για όπλα και συμμορίες, τη δημιουργία μιας κοινής ομάδας εργασίας 
ανάλυσης σε όλη την επαρχία, την αύξηση της παρουσίας Ομάδων Ασφάλειας Συνόρων 
στο Οντάριο, την υποστήριξη κοινών επιχειρήσεων σε όλες τις δικαιοδοσίες και τη δημι-
ουργία μιας επαρχιακής βάσης δεδομένων για δραστηριότητες όπλων και συμμοριών .
Ο πρωθυπουργός προέβαλε τη χρηματοδότηση την Τρίτη, λέγοντας ότι θα κάνει μια «τερά-
στια διαφορά» στην επιβολή.

καναδάς
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Π
έραν των 421 αναφορών για παιδιά θύματα 
σεξουαλικής κακοποίησης δέχτηκε κατά τη 
διάρκεια του 2021 μέχρι σήμερα το Σπίτι του 
Παιδιού στην Κύπρο, σύμφωνα με νεότερα 

στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, με αφορμή 
την Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών 
ενάντια στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλι-
κή Κακοποίηση.
Σε ανακοίνωσή του, το «Hope For Children» CRC Policy 
Center τονίζει πως η συντριπτική πλειοψηφία των περι-
πτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης συμβαίνει μέσα 
στον κύκλο εμπιστοσύνης του παιδιού, σημειώνοντας 
ότι «όταν η βία ασκείται από άτομο, που τα παιδιά γνω-
ρίζουν, θαυμάζουν, εμπιστεύονται, ακόμα και αγαπούν, 
είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τα παιδιά να το αποκαλύ-
ψουν και να ξεπεράσουν τη κακοποίηση».
Όπως αναφέρει «η σεξουαλική εκμετάλλευση και 
σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών μπορεί να συμβεί 
στο σπίτι, στο σχολείο, κατά τη διάρκεια εξω-σχολικών 
δραστηριοτήτων, στους δρόμους, μέσω τηλεφώνου, 
διαδικτυακής κάμερας, αλλά και στο διαδίκτυο γενικό-
τερα», συμπληρώνοντας ότι «σύμφωνα με το Συμβού-
λιο της Ευρώπης, στις πλείστες περιπτώσεις (70 με 85 %) 
ασκείται από κάποιον που το παιδί γνωρίζει, βρίσκεται 
στον κύκλο εμπιστοσύνης του, και προκαλεί μακροχρό-

νια ζημιά στη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού».
Σύμφωνα με το «Hope For Children» στο 90% των περι-
πτώσεων, οι πράξεις σεξουαλικής βίας δεν καταγγέλλο-
νται στην αστυνομία, ενώ σημειώνει πως τα συγκεκρι-
μένα επιβεβαιώνουν και τα δεδομένα που αφορούν την 
Κύπρο, μέσα από τα στατιστικά που διατηρεί το Σπίτι 
του Παιδιού.
Η Διευθύντρια του Ανθρωπιστικού Τομέα του οργανι-
σμού, Άντρια Νεοκλέους, αναφέρει πως «κατά το 2020, 
το Σπίτι του Παιδιού παγκύπρια έλαβε παραπομπές για 
να εξυπηρετήσει 324 παιδιά», για να προσθέσει πως 
«από αυτά σε 113 περιπτώσεις η σχέση του παιδιού με 
τον ύποπτο ήταν ενδοοικογενειακή (δηλαδή, μητέρα, 
πατέρας, πατριός, συμβίος/α, μητριά, αδελφή/ος, παπ-
πούς, γιαγιά κ.α.) και σε 135 περιπτώσεις παιδιών ο ύπο-
πτος ήταν οικείο ή γνωστό τους άτομο».
Ως εκ τούτου, πρόσθεσε «πέραν του 70% των περιπτώ-
σεων, που καταγγέλθηκαν στη Κύπρο, τα παιδιά γνώρι-
ζαν τον θύτη».
Σημειώνεται ότι η διαχείριση της λειτουργίας του Σπι-
τιού του Παιδιού (ΣτΠ) ανατέθηκε το 2017 στο Hope For 
Children από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, και την εποπτεία και επιδότηση 
του έχουν αναλάβει οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημε-
ρίας (ΥΚΕ).

Σπίτι του Παιδιού: Πέραν των 
421 αναφορών για σεξουαλική 
κακοποίηση το 2021

Εντός χρονοδιαγραμμάτων η ολοκλήρωση 
νομοσχεδίων για μεταρρύθμιση ΤΑ

Σ
ε πολύ θετικό πνεύμα συνεργασίας, συνε-
χίστηκε σήμερα η συζήτηση στην Επιτρο-
πή Εσωτερικών της Βουλής για τα νομοσχέ-
δια Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην παρουσία 

του Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Νουρή. Σύμφω-
να με δηλώσεις του ίδιου αλλά και του Προέδρου 
της Επιτροπής Άριστου Δαμιανού, έχουν επιλυθεί 
σημαντικά ζητήματα και η συζήτηση είναι εντός 
των χρονοδιαγραμμάτων, δηλαδή για ψήφιση των 
νομοσχεδίων πριν από το τέλος του έτους.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο κ. Νουρής 
είπε πως κινούμαστε με το ίδιο ακριβώς πνεύμα, με 
το οποίο κινηθήκαμε και στις προηγούμενες συνα-
ντήσεις, δηλαδή μέσα σε ένα πνεύμα συναίνεσης, 
σημειώνοντας στα «αυστηρά χρονοδιαγράμματα 
που έχουμε θέσει στους εαυτούς μας για να υπάρ-
ξει κατάληξη στα νομοσχέδια της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης». 
Έκανε λόγο για «ακόμα μια παραγωγική συνε-
δρία», λέγοντας πως έγινε κατορθωτό να υπάρξουν 
συγκλίσεις σε μια σειρά από θέματα, ενώ εκτίμησε 

ότι θα υπάρξει κατάληξη και σε κάποια θέματα που 
χρήζουν διευκρινίσεων, που όπως είπε «πλέον 
περιορίζονται σε ελάχιστους αριθμούς».
 Ο κ. Νουρής, ανέφερε ότι κατά την συνεδρία της 
Επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα θα ασχολη-
θούν με αυτές τις τελευταίες εκκρεμότητες, ενώ 
είπε ότι συμφωνήθηκε και ορίστηκε μια πρόσθετη 
συνεδρία στις 29 Νοεμβρίου «για να διαμορφώ-
σουμε τις τελικές μας θέσεις στον Περί Κοινοτήτων 
Νόμο».
 «Πλέον είναι η ώρα των κοινοβουλευτικών κομμά-
των. Η Κυβέρνηση έχει δείξει ότι και την βούληση 
έχει και την επιθυμία να προχωρήσουμε στη βάση 
των συμφωνημένων αρχών στον εξορθολογισμό 
και στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης», σημείωσε. 
Τα όποια επιμέρους θέματα, συνέχισε, αφορούν 
κατά κύριο λόγο τα κοινοβουλευτικά κόμματα, 
τα οποία θα κληθούν να τοποθετηθούν είτε δια 
τροπολογιών, είτε με διαφοροποίηση κάποιων 
θέσεων τους.

Σ
τις 24 χιλιάδες ανέρχονται στην Κύπρο οι ψυχικά ασθενείς που 
πάσχουν από σχιζοφρένεια ή μανιοκατάθλιψη, ενώ υπολογίζε-
ται πως μια στις επτά γυναίκες και ένας στους πέντε άνδρες θα 
νοσήσουν στη ζωή τους από κατάθλιψη. Αυτά τα στοιχεία αποκα-

λύφθηκαν στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής κατά τη σημερινή συνεδρία 
της και τη συνάντηση με τους ειδικούς του ζητήματος.
Παράλληλα, η Επιτροπή συζήτησε για πρώτη φορά το κυβερνητικό 
νομοσχέδιο για την ίδρυση της Εθνικής Φαρμακευτικής Αρχής.
Σε δηλώσεις της μετά την Επιτροπή, η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφα-
νίδου είπε πως ως Επιτροπή Υγείας είχαν σήμερα συνάντηση με την Επι-
τροπή Εποπτείας των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών, κατά την οποία 
έχουν σημειωθεί διάφορα θέματα για τα δικαιώματα τους, για την ανά-
γκη ενός συντονιστικού οργάνου για να συντονίζει αυτά τα θέματα και 
να εποπτεύει καλύτερα αυτά τα δικαιώματα αλλά και τα πάγια αιτήματα 
τους όσον αφορά το Νοσοκομείο Αθαλάσσας.
Η κ. Ορφανίδου ανέφερε πως προωθείται και έχουν ήδη εξαγγελθεί 
διαγωνισμοί για το νέο νοσοκομείο της Αθαλάσσας το οποίο θα ολο-
κληρωθεί σε χρονική περίοδο δύο με δυόμιση ετών, όπως επίσης και 
η αναβάθμιση κάποιων θαλάμων στο υφιστάμενο νοσοκομείο της Αθα-
λάσσας. Επίσης, πρόσθεσε, η Επιτροπή ανέφερε ότι ασκεί πιέσεις για 
επίσπευση της νομοθεσίας για την ποιοτική φροντίδα για τους ψυχικά 
ασθενείς. Έχουμε ενημερωθεί, είπε, από τον ίδιο τον Υπουργό ότι προ-
χωρεί η αγορά υπηρεσιών για ένα νομικό σύμβουλο ακριβώς για να επι-
σπεύσει τις διαδικασίες ολοκλήρωσης αυτού του νομοσχεδίου ώστε να 
οδηγηθεί το συντομότερο δυνατόν ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας και 
ύστερα να υποβληθεί στη Βουλή.
Η κ. Ορφανίδου είπε πως αυτό το νομοσχέδιο θα λύσει σε πολύ μεγάλο 
βαθμό έναν αριθμό από προβλήματα των ψυχικά ασθενών και «ως Επι-
τροπή Υγείας έχουμε και την πρόθεση και τη βούληση να στηρίξουμε και 
να συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία που διευκολύνει και τις 
νομοθετικές ρυθμίσεις που χρειάζονται αλλά και με οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο να πιέσουμε τις διαδικασίες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων 
των ψυχικά ασθενών».
Όπως είπε, αυτή τη στιγμή στην Κύπρο υπάρχουν γύρω στις 24.000 
ασθενείς είτε με σχιζοφρένεια, είτε με μανιοκατάθλιψη είτε συνδυασμός 
και των δύο.
Η κ. Ορφανίδου ανέφερε στη συνέχεια πως σήμερα ήταν μια ιστορική 
μέρα για την Επιτροπή Υγείας γιατί συζητήθηκε επί της αρχής για πρώτη 
φορά το κυβερνητικό νομοσχέδιο για την ίδρυση της Εθνικής Φαρμα-
κευτικής Αρχής. «Θα υπάρξει με πολιτική βούληση πλέον η δημιουργία 
αυτής της Εθνικής Φαρμακευτικής Αρχής με τη δική της διοικητική και 
οργανωτική δομή, με το δικό της προϋπολογισμό και αυτονομία. Ο σκο-
πός αυτής της Επιτροπής θα είναι να διασφαλίζει την ποιότητα και την 
ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων για την ανθρώπινη χρήση, 
των καλλυντικών προϊόντων και την ασφάλεια των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων», είπε.
Κατά τη συζήτηση έχουν λεχθεί κάποια θέματα, είπε, όσον αφορά τα 
εργασιακά, έχουν δοθεί κάποιες εξηγήσεις και πλέον αναμένεται να 
αρχίσει η συζήτηση του νομοσχεδίου το οποίο, σημείωσε, θα δημι-
ουργήσει επιτέλους αυτή την Εθνική Φαρμακευτική Αρχή που χρειάζε-
ται αυτός ο τόπος για να εκσυγχρονίσουμε και να αναβαθμίσουμε τον 
συγκεκριμένο τομέα.
Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος είπε πως το θέμα με τους ψυχικά 
ασθενείς είναι τόσο σοβαρό που μια στις πέντε γυναίκες, και ένας στους 
επτά άνδρες θα νοσήσουν στη διάρκεια της ζωής τους από κατάθλιψη.
Είπε πως πέραν του γεγονότος ότι η κοινωνία έχει αρχίσει να ευαισθητο-
ποιείται για τα συγκεκριμένα ζητήματα, θα πρέπει το ίδιο να πράξει και 
η Πολιτεία καθώς αυτοί οι άνθρωποι μπλέκουν σε διαδικασίες γραφει-
οκρατίας που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, επιδεινώνοντας πολλές 
φορές την κατάσταση τους.

Στις 24 χιλιάδες οι ψυχικά 
ασθενείς στην Κύπρο
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Η Τουρκία μπορεί 
να συμμετέχει στις 
συνεργασίες στην 
Ανατολική Μεσόγειο 
αν σεβαστεί το Διεθνές 
Δίκαιο, είπε ο Κύπριος 
υπουργός Εξωτερικών 
– Εξέφρασε αισιοδοξία 
για την κουλτούρα 
συνεργασίας που 
αναπτύσσεται

Ο 
Κύπριος υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος 
Χριστοδουλίδης ε-
ξέφρασε αισιοδοξία 

ότι η κουλτούρα συνεργασίας, 
που αναπτύσσεται ανάμεσα 
στα κράτη της Ανατολικής Με-
σογείου, είναι σε θέση να συμ-
βάλει καθοριστικά σε ένα πιο 
προβλέψιμο και σταθερό περι-
βάλλον ασφάλειας, μιλώντας 
στο πλαίσιο του 17ου Συνεδρί-
ου του Economist, που πραγ-
ματοποιήθηκε στη Λευκωσία.
Παράλληλα σημείωσε ότ ι η 
Κύπρος επιθυμεί τη συμμε-
τοχή της Τουρκίας σε αυτό το 
πλαίσ ιο συνεργασ ίας, κάτ ι 
ωστόσο που εξαρτάται από 
την ίδια την Τουρκία και την 
εκπλήρωση από μέρους της 
Άγκυρας της βασικής προϋ-
πόθεσης που θα επιτρέψει την 
έναρξη σχετικών συζητήσεων, 
που είναι ο σεβασμός του Διε-
θνούς Δικαίου με απτή από-
δειξη την επίλυση του Κυπρια-
κού στην βάση του συμφωνη-
μένου πλαισίου.

Πλάνο δράσης Αθήνας 
και Λευκωσίας στην ευ-
ρύτερη περιοχή
Ο κ. Χριστοδουλίδης έκανε ιδι-
αίτερη αναφορά στο σχεδια-
σμό και το πλάνο δράσης που 
Κύπρος και Ελλάδα προωθούν 

τα τελευταία χρόνια στην περι-
οχή της Ανατολικής Μεσογείου 
και της ευρύτερης Μέσης Ανα-
τολής.
Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε 
εξελίξεις που έχουν σημειω-
θεί την τελευταία διετία στην 
ευρύτερη περιοχή, όπως η 
σ ταθερή εν ίσχυση και επέ-
κ ταση του δικ τύου Τριμε-
ρών Συνεργασ ιών, η υπο-
γραφή του Κα τασ τα τ ικού 
που ιδρύε ι το Ενεργε ιακό 
Φόρουμ σ το Κάιρο, η από-
φαση για σύσταση Μόνιμης 
Γραμματε ίας των Τριμερών 
Συνεργασιών στη Λευκωσία, 
η υπογραφή της Διακρατ ι-
κής Συμφωνίας για τον αγωγό 
EastMed, η συμ-
φωνία της Κυπρι-
ακής Δημοκρα-
τ ίας με τ ις ΗΠΑ 
γ ι α  σ ύ σ τ α σ η 
σ την Κύπρο του 
Πε ριφε ρε ιακού 
Κέν τρου Εκπαί-
δευσης CYCLOPS, 
η ομαλοποίηση 
των σχέσεων του Ισραήλ με 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
και το Μπαχρέιν, η πρωτοβου-
λία για έναρξη διαπραγματεύ-
σεων ανάμεσα στο Ισραήλ και 
τον Λίβανο γ ια τον καθορι-
σμό των θαλάσσιων συνόρων 
τους, η πρόσφατη αμυντική 
συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και 
Γαλλίας, μια σειρά από πολυε-
θνικές αεροναυτικές ασκήσεις 
και η μερική οριοθέτηση των 
θαλασσίων συνόρων της Ελλά-
δας με την Αίγυπτο.
Αναφέρθηκε επίσης σε μια 
πολύ ουσ ιασ τ ική και απο-
τελεσματική πρόσφατη τρι-
μερή συνάντηση που είχαν με 
τον Έλληνα ομόλογό του με τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
ενώ πραγματοποιήθηκε και 

η πρώτη κοινή συνάντηση με 
τους Υπουργούς Εξωτερικών 
της Αιγύπτου και της Ιορδα-
νίας. Πρόσθεσε ότι την Παρα-
σκευή στην Αθήνα θα συνα-
ντηθούν μαζί με τους ομολό-
γους τους της Γαλλίας και της 
Αιγύπτου, ενώ εξέφρασε την 
πεποίθηση ότ ι σύν τομα θα 
προκύψουν και άλλα πολυ-
μερή σχήματα προς την κατεύ-
θυνση εν ίσχυσης της περι-
φερειακής συνεργασίας, με 
ενδεχόμενη, για παράδειγμα, 
συμμετοχή και της Ινδίας σε 
κάποιο εξ αυτών.

Ο σεβασμός του διε-
θνούς δικαίου προϋπό-

θεση για την 
όποια συνερ-
γασία
Π α ρ ά λ λ η λ α  ο 
Κύπριος υπουρ-
γός Εξωτερικών 
ανέφε ρε  ό τ ι  ο 
αμοιβαίος, απα-
ρέγκλιτος σεβα-
σμός στις βασικές 

αρχές και νόρμες του διεθνούς 
δικαίου είναι απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για έναρξη συζητή-
σεων, στο πλαίσιο της όποιας 
ενδεχόμενης συνεργασίας.
Ανέφερε ωσ τόσο ότ ι  σ το 
σημερινό, άναρχο διεθνέ ς 
σύστημα, πολλοί άλλοι παρά-
γοντες διαδραματίζουν καθο-
ριστικό ρόλο στην συμπερι-
φορά των κρατών και αναμ-
φίβολα αυτό ισχύει και για τα 
κράτη της ευρύτερης περιοχής. 
Σημείωσε ότι οι περιφερεια-
κές συνεργασίες που αναπτύσ-
σονται είναι απότοκο, πέραν 
της προσήλωσης στο διεθνές 
δίκαιο - συμπεριλαμβανομέ-
νων του σεβασμού της ανεξαρ-
τησίας και της εδαφικής ακε-
ραιότητας κάθε χώρας - και 

άλλων παραγόντων όπως το 
κοινό όραμα για την περιοχή, 
η ίδια ανάγνωση γεγονότων, 
χαρακτηριστικά αξιοπιστίας, 
δείγματα γραφής συμπεριφο-
ρών, συμφέρον τα, απειλές, 
σχέσεις καλής γειτονίας, οικο-
νομικοί και εμπορικοί δεσμοί 
και προοπτικές, θετική ατζέ-
ν τα, η απόρριψη προσεγγ ί-
σεων μηδενικού αθροίσμα-
τος, ακόμα και θρησκευτικές 
πεποιθήσεις ή και παραστά-
σεις που πηγάζουν μέσα από 
την ιστορία.

Ενσυνείδητη προσπά-
θεια αμφισβήτησης του 
Διεθνούς Δικαίου από 
την Άγκυρα
Όσον αφορά τη συμμετοχή 
της Τουρκίας στις συνεργασίες 
που αναπτύσσονται στην περι-
οχή, είπε ότι η ενσυνείδητη 
προσπάθεια αμφισβήτησης 
του Διεθνούς Δικαίου, η a-la-
carte επίκληση του, οι πολιτι-
κές που ακολουθεί οι οποίες 
έχουν ως βάση μια αναχρο-
νιστική, αναθεωρητική προ-
σέγγιση με νεοαποικιακά/νεο-
οθωμανικά χαρακτηρισ τ ικά 
και με τη στρατιωτικοποίηση 
της εξωτερικής πολιτικής της 
χώρας να είναι το κυρίαρχο 
δεδομένο, έχουν οδηγήσει την 
Τουρκία εκτός των περιφερει-
ακών συνεργασιών.
Δεν υπάρχει αμφιβολία, πρό-
σθεσε, ότ ι η Τουρκία με τη 
συμπεριφορά της, επιθυμεί 
την άσκηση ηγεμονίας σ την 
περιοχή και όλες οι ενέργειες 
της αποτελούν μέρος της στρα-
τηγικής της να κυριαρχήσει, εις 
βάρος των γειτονικών κρατών, 
θέτοντας έτσι την ειρήνη, την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα 
της περιοχής σε υψηλό κίν-
δυνο.

Σ
το μικροσκόπιο του 
Οργανισμού Ασφάλι-
σης Υγείας βρίσκονται 
γύρω στους 20 ειδι-

κούς ιατρούς που είναι συμβε-
βλημένοι με το Γενικό Σύστημα 
Υγείας. 
 Οι εν λόγω γιατροί, έχουν εξα-
σφαλίσει μέσα σε ένα χρόνο 
πάνω από μισό εκατομμύριο ο 
κάθε ένας, για ιατρικές πράξεις 
και επισκέψεις ασθενών. 
 Τα ποσά αυτά θορύβησαν τον 
Οργανισμό, ο οποίος ερευνά 
τους εν λόγω γιατρούς για να 
διαπιστώσει κατά πόσο έχουν 
καταχραστεί το Σύστημα.  
Ο Οργανισμός έχει ζητήσει 
τα απαραίτητα στοιχεία για τα 
οποία γίνεται ανάλυση, ώστε να 
διαπιστωθεί εάν δικαιολογού-
νται τα ποσά αυτά.  
Η είσπραξη τέτοιων ποσών από 
μικρό αριθμό ιατρών προκαλεί 
προβλήματα και στους υπόλοι-
πους, καθώς υπάρχει συγκεκρι-
μένο κονδύλι για κάθε ειδικό-
τητα, με αποτέλεσμα να πέφτει 
η τιμή μονάδας με βάση την 
οποία πληρώνονται.  
Ο ΟΑΥ είναι αποφασισμένος να 
βάλει τέλος στις όποιες κατα-
χρήσεις του συστήματος που 
ελλοχεύουν κινδύνους για τη 
βιωσιμότητα του Συστήματος, 
εξετάζοντας διάφορα μέτρα. 
 Όπως αναφέρουν οι πληρο-
φορίες, ένα από τα μέτρα που 
έχουν τεθεί στο τραπέζι, είναι 
να μπει όριο στον αριθμό επι-
σκέψεων και όταν αυτό ξεπερα-
στεί, ο κάθε ιατρός να λαμβά-
νει το μισό ή ένα ποσοστό του 
ποσού με το οποίο αμείβεται 
για κάθε πράξη. 
 Άλλο μέτρο, είναι και η εντατι-
κοποίηση των ελέγχων. 
 Ο ΟΑΥ είναι σε επαφή με τις 
επιστημονικές εταιρείες για τα 
ζητήματα αυτά. 
 Τα μέτρα θα πρέπει πρώτα να 
εγκριθούν από το ΔΣ του Οργα-
νισμού και ενδεχομένως από 
τον Ιανουάριο να εφαρμοστούν 
πιλοτικά σε κάποιες ειδικότη-
τες. 

Στο μικροσκόπιο 
γύρω στους 
20 γιατρούς με 
αμοιβές πάνω από 
μισό εκατομμύριο

Χριστοδουλίδης: Η Τουρκία με τη συμπεριφορά της 
επιδιώκει την ηγεμονία στην Ανατολική Μεσόγειο 
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διεθνή νέα

Το ένα μετά το άλλο «σπάει» τα ρεκόρ 
νέων περιστατικών κορωνοϊού η 
Γερμανία, με τελευταίο παράδειγμα 
τις 65.371 καινούργια θετικά άτομα 
που επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 
24ωρο. Αυτή είναι, μάλιστα, η 
πρώτη φορά από την εκδήλωση 
της πανδημίας που ο αριθμός των 
περιστατικών ξεπερνά το επίπεδο των 
60.000 μέσα σε μία μέρα.

Σ
ύμφωνα με τα στοιχεία που έδω-
σε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο 
Robert Koch, τα συνολικά περιστα-
τικά στη γερμανική επικράτεια έφτα-

σαν τα 5.195.321 και οι θάνατοι 264 ασθε-
νών αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων 
της πανδημίας στους 98.538 νεκρούς μέχρι 
σήμερα.
Η ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai μετέ-
δωσε την Τετάρτη ότι μεταφέρθηκε με 
ειδική πτήση ο πρώτος Γερμανός ασθενής 
με κορωνοϊό σε Μονάδα Εντατικής Θερα-
πείας της Περιφέρειας Άνω Αδίγη της Βορει-
οανατολικής Ιταλίας και συγκεκριμένα, στην 
ιταλική πόλη Μεράνο, κοντά στα σύνορα με 
την Αυστρία.
Υπενθυμίζεται ότι κατά την έλευση του 
κορωνοϊού, όπως είχε καταγραφεί και 
από Μέσα Μαζικής Ενη-
μέρωσης παγκοσμίως, το 
Σύστημα Υγείας της Ιταλίας 
είχε καταρρεύσει λόγω της 
μεγάλης πίεσης που δεχό-
ταν, με αποτέλεσμα τότε 
να μεταφέρονται σε νοσο-
κομεία της Γερμανίας κατά 
δεκάδες οι ασθενείς. 

Ζητήθηκε «χείρα βο-
ηθείας» και από τη Σλοβενία
Εκτός από τη γερμανική υπερδύναμη που 
αναζητά βοήθεια και μεταφέρει ασθενείς 
για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην 
Ιταλία και η Σλοβενία φέρεται να βρίσκεται 
στη δύσκολη θέση να διαχειριστεί την πίεση 
που δέχεται το δικό της Σύστημα Υγείας. Η 
πληρότητα των ΜΕΘ στη Σλοβενία αγγίζει 
το 90%.
Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, Σλοβένοι 
ανταποκριτές στην Ιταλία ζητούν από το 
ιταλικό κράτος να επιτρέψει τη μεταφορά 
ασθενών με κορωνοϊό από τα νοσοκομεία 
της Λιουμπλιάνα και άλλες περιοχές της 
Σλοβενίας στα ιταλικά  νοσηλευτικά ιδρύ-
ματα.

Κριτική Μέρκελ στα κόμματα της 
νέας κυβέρνησης - «Νωρίς να αρ-
θεί η κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης»
Η Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ ζήτησε από 
τα κόμματα που διαπραγματεύονται για τον 
σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού να 
αποφύγουν «καταστροφικές αποφάσεις» 
σε ό,τι αφορά τα μέτρα για τον περιορισμό 
της πανδημίας και τόνισε ότι «ακόμη και 
αν δεν υπάρχει νομικά πλειοψηφία για την 
παράταση της «κατάστασης επιδημίας» και 
μετά τις 25 Νοεμβρίου, δεν έχω καμία αμφι-
βολία ότι βρισκόμαστε στο μέσον μιας κατά-
στασης έκτακτης ανάγκης».
Στην ίδια γραμμή, τα κρατίδια με κυβερνή-
σεις από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα 
(CDU) απειλούν να μπλοκάρουν την άρση 
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στο Ομο-
σπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat).
Ενόψει της αυριανής διάσκεψης με τους 
πρωθυπουργούς των κρατιδίων, η κυρία 
Μέρκελ, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση 
του Συνδέσμου Γερμανικών Πόλεων, τόνισε 
ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι δραματική, 
«με το τέταρτο κύμα της πανδημίας να χτυπά 
τη χώρα μας με μεγάλη ορμή». Σημείωσε 
μάλιστα ότι η αυριανή διαβούλευση «έρχε-
ται με υπερβολική καθυστέρηση».
Αναφερόμενη στα μέτρα που πρέπει να 

ληφθούν, η Καγκελάριος 
ζήτησε να αποσαφηνι-
στούν «επειγόντως» οι νέοι 
κανόνες και να τεθεί όριο 
για την εφαρμογή επιπλέον 
μέτρων περιορισμού. «Θα 
ήταν καταστροφή να δρά-
σουμε μόνο όταν θα έχουν 
γεμίσει οι Μονάδες Εντατι-
κής Θεραπείας», είπε χαρα-
κτηριστικά και κάλεσε τους 

πολίτες να σπεύσουν για τον ενισχυτικό 
εμβολιασμό, ενώ υπογράμμισε ότι «δεν 
είναι αργά και για τον βασικό εμβολιασμό». 
Παρέπεμψε δε στο παράδειγμα του Ισραήλ, 
το οποίο, όπως είπε, δείχνει ότι το νέο κύμα 
μπορεί να ανακοπεί με τον ενισχυτικό εμβο-
λιασμό.
Η - υπηρεσιακή πλέον - Καγκελάριος ανέ-
φερε ακόμη ότι η κατάσταση σε πολλά από 
τα κρατίδια είναι ιδιαίτερα δύσκολη και ανέ-
δειξε ως βασικό στόχο την αποτροπή υπερ-
φόρτωσης του συστήματος υγείας. Αυτό 
περιλαμβάνει ότι οι ασθενείς με κορωνοϊό, 
αλλά και οι άλλοι ασθενείς, θα μπορούν να 
λάβουν την καλύτερη δυνατή περίθαλψη, 
δήλωσε.

Ο 
πρώην επικεφαλής στρα-
τηγ ικής και σύμβουλος 
του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ 
Μπάνον, παραδόθηκε σή-

μερα στο FBI μετά τις πρώτες ποινι-
κές κατηγορίες που απήγγειλε εξετα-
στική επιτροπή του Κογκρέσου που 
ερευνά την πολύνεκρη επίθεση στις 6 
Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο.
Την περασμένη εβδομάδα το υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την 
άσκηση διώξεων ε ις βάρος του 
ακροδεξιού συμβούλου με κατηγο-
ρίες για περιφρόνηση του Κογκρέ-
σου, για την μη συνεργασία του με 
την επιτροπή της Βουλής των Αντι-
προσώπων και την άρνησή του να 
προσκομίσει αρχεία και έγγραφα. 
Μιλώντας σε υποστηρικτές του, ο 
67χρονος συνιδρυτής πρώην επι-
κεφαλής του ακροδεξιού ειδησεο-
γραφικού ιστότοπου Breitbart κοί-
ταξε προς την κάμερα σε μια ζωντανή 
μετάδοση σ τον ισ τότοπο GETTR, 
και τους προέτρεψε να παραμείνουν 
συγκεντρωμένοι.
«Γκρεμίζουμε το καθεστώς Μπάι-
ντεν», είπε. «Θέλω να παραμείνετε 
συγκεντρωμένοι… Όλο αυτό είναι 
θόρυβος». Η κατηγορία περί περι-
φρόνησης του Κογκρέσου αποτε-
λεί πλημμέλημα που τιμωρείται με 
φυλάκιση έως και ενός έτους και 
μέγιστο πρόστιμο 1.000 δολάρια, 
ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Ο ακροδεξιός πρώην σύμβουλος του 
Τραμπ, αναμένεται να εμφανιστεί στο 
ομοσπονδιακό δικαστήριο αργότερα 
σήμερα.
Ο Μπάνον είναι ένας από τους περισ-
σότερους από 30 ανθρώπους που 
ήταν κον τά σ τον Ρεπουμπλικάνο 
πρώην πρόεδρο, οι οποίοι έλαβαν 
εντολή από αυτή την επιτροπή της 
Βουλής να καταθέσουν για τα γεγο-
νότα που συνέβησαν και οδήγη-
σαν στην επίθεση της 6ης Ιανουα-
ρίου, όταν χιλιάδες υποστηρικτές του 
Τραμπ εισέβαλαν στο κτίριο του Καπι-
τωλίου σε μια προσπάθεια να αποτρέ-
ψουν την κύρωση από το Κογκρέσο 
της εκλογικής νίκης του προέδρου Τζο 
Μπάιντεν έναντι του μεγιστάνα.
Οι ερευνητές της Βουλής ελπίζουν ότι 
η νομική κίνηση εναντίον του Μπά-
νον θα παρακινήσει άλλους μάρτυ-
ρες, όπως ο πρώην προσωπάρχης 
του Λευκού Οίκου επί Τραμπ, Μαρκ 
Μίντοουζ, να καταθέσουν. Ο Μπά-
νον είχε αρνηθεί να συνεργαστεί με 
τα μέλη της εξεταστικής κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής, επικαλούμενος 
την επίκληση Τραμπ - που έχει ήδη 
απορριφθεί από έναν δικαστή - ότι 
έχει το δικαίωμα να διατηρήσει το 
ζητούμενο υλικό εμπιστευτικό σύμ-
φωνα με το λεγόμενο εκτελεστικό 
προνόμιο που επιτρέπει σε έναν πρό-
εδρο να κρατήσει μυστικά ορισμένα 
έγγραφα.

Παραδόθηκε στο FBI ο Στιβ 
Μπάνον μετά τις ποινικές 
κατηγορίες σε βάρος του για την 
υπόθεση του Καπιτωλίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Στο «κόκκινο» η Γερμανία με την 
πανδημία
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Ο 
οικιακός βοηθός του Ισραηλινού 
υπουργού Άμυνας Μπένι Γκαντς 
κατηγορήθηκε σήμερα για κατα-
σκοπεία υπέρ μιας ομάδας χάκερ 

που συνδέονται με το Ιράν, που αποτελεί υπ’ 
αριθμόν ένα εχθρό του Ισραήλ και από το ο-
ποίο προέρχονται οι πρόσφατες κυβερνοεπι-
θέσεις εναντίον του.
Σε σύντομη ανακοίνωση, η Σιν Μπετ, η 
ισχυρή υπηρεσία πληροφοριών και εσω-
τερικής ασφάλειας του Ισραήλ, ανέφερε 
ότι συνέλαβε και ανέκρινε τον Όμρι Γκόρεν 
Γκοροτσόφσκι, 37 ετών, οικιακό βοηθό του 
Μπένι Γκαντς, πρώην αρχηγού του επιτε-
λείου στρατού και σήμερα επικεφαλής του 
υπουργείου Άμυνας, για επαφές στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης με “οντότητα η οποία 
συνδέεται με το Ιράν” και στην οποία πρό-

τεινε τη “βοήθειά” του με δεδομένη την πρό-
σβασή του στην κατοικία του υπουργού.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που κατατέ-
θηκε στο δικαστήριο της Λοντ, μια πόλη του 
κεντρικού Ισραήλ όπου ζει ο Γκοροτσόφσκι, 
ο τελευταίος είχε χρησιμοποιήσει πλαστό 
όνομα και είχε έρθει σε επαφή με χάκερ της 
ομάδας Black Shadow μέσω της υπηρεσίας 
μηνυμάτων Telegram στις 31 Οκτωβρίου ή 
γύρω από αυτή την ημερομηνία, προκειμέ-
νου να τους προτείνει πληροφορίες για την 
κατοικία του Μπένι Γκαντς.
Πιο συγκεκριμένα, ο οικιακός βοηθός, που 
συνελήφθη στις 4 Νοεμβρίου, είχε προτεί-
νει να περάσει κακόβουλο λογισμικό – μέσω 
ενός USB – στον υπολογιστή του υπουργού, 
με αντάλλαγμα ένα “χρηματικό ποσό”, υπο-
γραμμίζεται στο κατηγορητήριο.

διεθνή νέα

Ρ
εκόρ με πάνω από 100.000 θα-
νάτους από υπερβολική δόση 
ναρκωτικών ουσιών σε διά-
στημα ενός έτους κατά τη διάρ-

κεια της πανδημίας της Covid-19 κατα-
γράφηκε στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν σή-
μερα οι υγειονομικές αρχές.
Μεταξύ Απριλίου 2020 και Απριλίου 
2021, η χώρα καταμέτρησε 100.306 
θανάτους από υπερβολική δόση ναρ-
κωτικών ουσιών, μια αύξηση 28,5% 
σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 
προηγούμενου έτους (78.056 θάνα-
τοι), σύμφωνα με τα προσωρινά δεδο-
μένα των αμερικανικών Κέντρων Ελέγ-
χου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).
Αυτή είναι η πρώτη φορά που ξεπερ-
νιέται το φράγμα των 100.000 θανά-
των μέσα σε διάστημα ενός έτους.
«Αυτές οι υπερβολικές δόσεις γίνο-
ν ται σε μεγάλο βαθμό από συνθε-
τικά οπιούχα, κυρίως φαιντανύλη που 
παρασκευάζεται παράνομα», είπε η 
Ντέμπρα Χόουρι, αξιωματούχος των 
CDC μια σε συνέντευξη Τύπου.

«Η κυβέρνησή μου έχει δεσμευτεί να 
κάνει ό,τι είναι εφικτό για να αντιμε-
τωπίσει τον εθισμό και να βάλει τέλος 
σε αυτή την επιδημία υπερβολικής 
δόσης ναρκωτικών», δήλωσε ο Τζο 
Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του.
«Καθώς συνεχίζουμε να σημειώνουμε 
πρόοδο στην καταπολέμηση της παν-
δημίας Covid-19, δεν μπορούμε να 
αγνοήσουμε αυτήν την επιδημία απω-
λειών, η οποία έχει επηρεάσει οικογέ-
νειες και κοινότητες σε ολόκληρη τη 
χώρα», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρό-
εδρος.
Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοί-
νωσε σχέδια για βελτίωση της πρό-
σβασης στη ναλοξόνη, ένα φάρμακο 
αντίδοτο ικανό να αντιμετωπίσει την 
υπερβολική δόση ναρκωτικών.
«Είναι καιρός να αναγνωρίσουμε ότι 
αυτή η κρίση φαίνεται να επιδεινώνε-
ται, χρειαζόμαστε όλους στο πλευρό 
μας», πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας 
Χαβιέρ Μπεσέρα σε δημοσιογρά-
φους.

ΗΠΑ: Ρεκόρ με πάνω από 100.000 
θανάτους από υπερβολική δόση 
ναρκωτικών σε ένα έτος της πανδημίας 

Ισραήλ: Οικιακός βοηθός του 
υπουργού Άμυνας κατηγορείται 
για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Η Κιμ Καρντάσιαν και η Λιντς βοήθησαν 
την ποδοσφαιρική ομάδα νέων γυναικών 
του Αφγανιστάν να ταξιδέψει στην Αγγλία

Ν
ωρίς την Πέμπτη (18/11) έφτα-
σε στην Αγγλία πτήση από το 
Πακιστάν, στην οποία επέβαι-
ναν μέλη της ποδοσφαιρικής 

ομάδας νέων γυναικών του Αφγανιστάν. 
Η πτήση αυτή πραγματοποιήθηκε με τη 
βοήθεια της celebrity, Κιμ Καρντάσιαν, 
αλλά και της Λιντς.
Με επιτυχία σε αεροδρόμιο κοντά στο 
Λονδίνο προσγειώθηκαν 30 έφηβα 
κορίτσια και οι οικογένειές τους (περί-
που 130 άτομα). Οι παίκτριες θα μπουν 
σε καραντίνα δέκα ημερών πριν να ξεκι-
νήσουν τη νέα τους ζωή, μακριά από 
τους Ταλιμπάν, οι οποίοι φυσικά δεν 
επιτρέπουν την άθληση, αλλά και την 
σωστή εκπαίδευση στις γυναίκες.
«Όταν έλαβα τηλεφώνημα για να 
σώσουμε μία ομάδα νέων κοριτσιών 
από το Αφγανιστάν δεν ήξερα από 

πού να αρχίσω. Σήμερα πέταξαν για 
τη Μεγάλη Βρετανία. Είμαι περήφα-
νος που είμαι μέρος της ομάδας που 
το έκανε πραγματικότητα. Ας ονειρευ-
τούμε ότι μία μέρα θα παίξουν για τη 
Λιντς» δήλωσε στο Twitter, ο ιδιοκτήτης 
της ομάδας της Premier League, Αντρέα 
Ραντριζάνι.
Από την πλευρά της η πρώην αρχη-
γός της ομάδας γυναικών του Αφγανι-
στάν, Καλίντα Πόπαλ, περιέγραψε στο 
Associated Press την κατάσταση: «Είμαι 
τόσο χαρούμενη που είναι εκτός κιν-
δύνου. Πολλές από αυτές τις οικογέ-
νειες έχασαν τα σπίτια τους όταν οι Ταλι-
μπάν πήραν την εξουσία. Τα σπίτια τους 
κάηκα. Κάποια μέλη των οικογενειών 
εκτελέστηκαν. Επομένως το άγχος ήταν 
μεγάλο και ήταν σημαντικό να φύγουν 
γρήγορα από το Αφγανιστάν».
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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

7 τρόποι να μεγαλώσετε 
οριοθετημένα παιδιά

Ο 
καθορισμός ορίων στα παιδιά 
έχει να κάνει με τον καθορισμό 
μιας κατευθυντήριας γραμμής 
για το πώς να συμπεριφέρονται, 

ακόμη και όταν δεν υπάρχει κάποιος σχετι-
κός οικογενειακός κανόνας. Και δεδομένου 
ότι δεν μπορείτε να ορίσετε έναν κανόνα για 
τα πάντα, τα όρια είναι απαραίτητα προκει-
μένου τα παιδιά να συμπεριφέρονται σω-
στά.
Ο καθορισμός ορίων μπορεί να είναι 
δύσκολος για διάφορους λόγους. Μερι-
κές φορές, οι γονείς αισθάνονται ενοχές 
να πουν «όχι» ή θέλουν να αποφύγουν την 
αγανάκτηση και το ξέσπασμα του παιδιού. 
Ωστόσο, τα όρια είναι σημαντικά για τα παι-
διά. Τα διδάσκουν πώς να συμπεριφέρο-
νται σωστά και τους δίνουν την ευκαιρία να 
ακονίσουν μερικές από τις δεξιότητές τους. 
Τα όρια διδάσκουν στα παιδιά την αυτο-
πειθαρχία, τα κρατούν ασφαλή, τα μαθαί-

νουν να διαχειρίζονται τα άβολα συναισθή-
ματα και τους δείχνουν ότι εσείς ως γονείς 
τους ενδιαφέρεστε για αυτά.Ορίστε λοιπόν 
7 απλοί τρόποι να μεγαλώσετε οριοθετη-
μένα παιδιά.

1. Θέστε ξεκάθαρα, απλά όρια
Σκεφτείτε το ως εξής: Εάν δεν αφήνετε περι-
θώρια για μια διαφορετική ερμηνεία, γλι-
τώνετε ευκαιρίες για τσακωμούς με το παιδί 
στη συνέχεια. Ακούστε τη διαφορά μεταξύ 
του «Οκ, εντάξει, μπορείς να έχεις ένα μπι-
σκότο…» (άφθονο περιθώριο ελπίδας ότι 
ένα δεύτερο μπορεί να είναι εντάξει) και του 
«Μπορείς να έχεις ένα μπισκότο, αλλά μη 
μου ζητήσεις δεύτερο. Αυτό είναι όλο.»

2. Μείνετε συνεπείς σε αυτά τα όρια
Ένα σημαίνει πραγματικά ένα. Έχει συμ-
βεί σε όλους μας: Λέμε όχι σε περισσότερα 
από ένα μπισκότα και μετά αρχίζουμε να 
κάνουμε δεύτερες σκέψεις. Το κόλπο εδώ 
είναι να σκέφτεστε μακροπρόθεσμα. Ίσως 
ένα δεύτερο μπισκότο να ήταν εντάξει αυτή 
τη φορά, αλλά θέλετε πραγματικά τα παιδιά 

σας να θεωρούν ότι μπορούν να σας πεί-
σουν κάθε φορά; Αυτό θα συμβεί αν αλλά-
ξετε την αρχική γνώμη σας.
3. Μην ενδίδετε ποτέ στην γκρίνια
Αυτό είναι απλό – μόλις το κάνετε, έχετε 
διδάξει στο παιδί σας ότι η γκρίνια λειτουρ-
γεί, σωστά;

4. Κάντε το παιδί σας να σας πείσει
Εάν θέλει κάτι για το οποίο δεν είστε σίγου-
ροι, ζητήστε του να το υποστηρίξει. Θέλει 
να παρακολουθήσει μια τηλεοπτική εκπο-
μπή; Αν σας εξηγήσει ότι έχει τακτοποιήσει 
όλα τα παιχνίδια του ή ότι έχει ολοκληρώ-
σει τα μαθήματά του, μπορείτε να νιώσετε 
άνετα να πείτε «ναι».

5. Απαιτήστε οι δουλειές να γίνονται 
πριν από τη διασκέδαση
Όταν τα παιδιά συμμετέχουν στις δουλειές 
του σπιτιού, έχουν την ευκαιρία να αναπτύ-

ξουν την ανεξαρτησία τους και να τονώσουν 
την αυτοεκτίμησή τους. Ακόμη και το μικρό 
παιδί σας μπορεί να κάνει απλές δουλειές 
στο σπίτι, όπως να αφήνει το πιάτο του στο 
νεροχύτη.

6. Μη φοβάστε ότι θα το απογοητεύ-
σετε
Μισούμε να βλέπουμε τα παιδιά μας λυπη-
μένα, αλλά στη ζωή δεν μπορούμε να παίρ-
νουμε πάντα αυτό που θέλουμε και ως 
γονείς οφείλουμε να τα προετοιμάσουμε γι’ 
αυτή τη σκληρή αλήθεια.

7. Αφήστε το να δουλέψει για αυτό 
που θέλει
Πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι τα παιδιά 
«κακομαθαίνουν» όταν παίρνουν κάθε 
φορά αυτό που θέλουν με μεγάλη ευκολία 
και κάπως έτσι καταλήγουν να θεωρούν τα 
πάντα δεδομένα. 
Εάν το παιδί σας θέλει ένα νέο παιχνίδι, 
δημιουργήστε ένα σύστημα επιβράβευσης 
της καλής συμπεριφοράς και αφήστε το να 
το κερδίσει λίγο-λίγο.

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;Έ

χει ύψος 2,11 και τον λένε Γιάννη. Τον 
λένε Γιάννη και όχι Γιάνναρο, ούτε 
Γιαννάρα, ούτε τεράστιο, ούτε Θεό. 
Αυτές τις προσφωνήσεις τις προσθέ-

τουμε εμείς , άλλοι γιατί ικανοποιούμαστε 
να μεγεθύνουμε, σε ένδειξη κάποιας υπερ-
χειλίζουσας τεστοστερόνης και άλλοι για-
τί νιώθουμε υπερήφανοι που δηλώνει ότι 
νιώθει και Έλληνας εκτός από Νιγηριανός. 
Τον λένε Γιάννη και αυτό τα περικλείει όλα, 
δε χρειάζεται υπερθετικός βαθμός. Δεν το 
λέω εγώ αλλά ο τρόπος με τον οποίο πανη-
γύρισε τη στιγμή που άγγιξε το όνειρό του. 
Ένας τρόπος βουβός, ταπεινός χωρίς φαν-

φάρες. Σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν Γιάν-
ναρος, από αυτούς που κάνουν θόρυβο και 
μέσα έρημος Σαχάρα. Πώς τους ξέφυγες ρε 
μπαγάσα Γιάννη; Πώς τους ξέφυγαν ο πατέ-
ρας με τη μάνα σου στα σύνορα και ήρθαν 
και σε γέννησαν στη Ελλάδα; Πώς και δεν έ-
πεσαν πάνω σε καμία σαν αυτή με το κολάν 
το μαύρο ( τη θυμάστε φαντάζομαι) που είχε 
μπαστακωθεί στην προβλήτα του λιμανιού 
και δεν άφηνε τη βάρκα με τα μωρά να δέ-
σει. Πώς και δεν είχε φουρτούνα η θάλασσα 
ρε Γιάννη να πας και συ στον πάτο όπως άλ-
λοι. Πώς άντεξες ρε κερατά να ζεις στο υπό-
γειο στα Σεπόλια; Να δουλεύεις από τα 10 
μαζί με το σχολείο, να πουλάς cd και γυαλιά 
στις αγορές; Πώς τους ξεγλίστρησες ρε αλά-
νι Γιάννη και στέκεσαι τώρα στην κορυφή 
και τους κοιτάς γεμάτος με καλοσύνη. Πού 
την βρίσκεις τόση καλοσύνη, τόση αθωότη-
τα, τόση σύνεση και μέτρο στα λόγια. Και γι’ 
αυτούς που κάναν πλάκα στην τηλεόραση 
με το όνομά σου δεν έχεις να πεις τίποτα. Γι΄ 
αυτό είσαι Έλληνας Γιάννη μου και όχι Ελλη-
νάρας Γιάνναρος. Γι αυτό πιστεύεις στο Θεό 
και το λες, γιατί είμαι σίγουρος πως τον γνώ-
ρισες στα σοκάκια που περιφερόσουν ενώ 

κάτι «χριστιανοί» σε λέγαν Ακενοτούμπο και 
δε σου δίναν υπηκοότητα ενώ είχες γεννη-
θεί στην Ελλάδα . Είναι από αυτούς που ενώ 
εσύ δεν ήξερες τι σου ξημερώνει το αύριο, 
αυτοί κοινωνούσαν στην εκκλησία με κάμε-
ρα. Ούτε γι’ αυτά λες τίποτα. Σε ζηλεύω, ε-
γώ δε θα χα τέτοια ανωτερότητα μέσα μου. 
Φαίνεται τελικά πως ο γνήσιος χριστιανός ό-
ντως είναι αυτός που δεν έχει πατρίδα, είναι 
αυτός που η μέλλουσα πατρίδα την οποία α-
ποζητά λάμπει στο πρόσωπό του. Και σε σέ-
να Γιάννη λάμπει όλη σου η ύπαρξη. Λάμπει 
γιατί ο Θεός σε δοκίμασε «ως χρυσόν εν 
χωνευτηρίω ». Όπως ο χρυσοχόος καθαρί-

ζει το χρυσάφι στη φωτιά. Και έλαμψες γιατί 
γι’ αυτό τον κόσμο μέχρι τα 18 σου ήταν σαν 
να μην υπάρχεις, ήσουν ένα υπαρκτό φά-
ντασμα, ένας λαθραίος, ένα πρόβλημα, μια 
απειλή για το DNA μας. Πώς τους ξέφυγες 
ρε πολυμήχανε άλλε Οδυσσέα και βρήκες 
την Ιθάκη σου ; Έζησες ως «ο Κανένας » για 
να ξεφύγεις τις απειλές των μονόφθαλμων 
Πολύφημων και τώρα σε κάθε σου επιτυ-
χία δεν μοιράζεις χολή αλλά ευχαριστείς το 
Θεό. Μεγάλη εντύπωση μου κάνει . Γι’ αυτό 
σε λένε Γιάννη και σπίτι χωρίς Γιάννη προκο-
πή δεν κάνει. Ξέρεις πια , δε χρειάζεται να 
στο πω εγώ, πως σπίτι σου δεν είναι μόνο η 
Ελλάδα αλλά ο κόσμος, γιατί έχεις ψυχή που 
φιλοξενεί την αγάπη του Θεού. Δε σου δίναν 
ιθαγένεια γιατί φοβόντουσαν αυτό που τε-
λικά συνέβη. Έγινες ο ίδιος « ιθαγένεια « και 
όλοι μας θέλουμε να κάνουμε πατρίδα τις δι-
κές σου ψυχικές ομορφιές.
Υ.Γ Αναφέρομαι στην πίστη του στο Θεό 
γιατί το αναφέρει ο ίδιος. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση ο καθένας είναι ελεύθερος να 
πιστεύει όπου θέλει.

Ζαχαρίας Καρούνης

Έγινες Ιθαγένεια 
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Α
π’ ότι φαίνεται, σύμφωνα 
με τους ερευνητές νέας με-
λέτης, υπάρχει αυτή η ιδα-
νική ώρα που θα πρέπει 

να πέσουμε για ύπνο, εάν θέλουμε 
να μειώσουμε τον κίνδυνο και είναι 
μεταξύ 10 και 11 το βράδυ.
Τι γίνεται όμως στην περίπτωση 
που ανήκετε στους ελάχιστους που 
πέφτουν για ύπνο ακόμα νωρίτερα, 
πριν από τις 10 το βράδυ; Απρό-
σμενα ίσως, και αυτοί διατρέχουν 
σημαντικό κίνδυνο σχετικά με την 
εμφάνιση καρδιακής νόσου κατά 
περίπου 25%, μαζί με εκείνους 
που κοιμούνται αργότερα, μετά τα 
μεσάνυχτα.Η εξήγηση που δίνουν 
οι ερευνητές για τον αυξημένο αυτό 
κίνδυνο θα μπορούσε να εντοπι-
στεί στην αλλαγή του κιρκαδικού 
μας ρυθμού, του βιολογικού μας 
δηλαδή ρολογιού: «Το κιρ-
κάδιο σύστημα ελέγχει τους 
καθημερινούς συμπεριφο-
ρικούς και σωματικούς 
ρυθμούς. Η διαταραχή 
του κιρκαδικού ρυθμού 
δημιουργεί σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις, με απο-
τέλεσμα χαμηλότερη γνω-
στική απόδοση και αυξη-
μένο κίνδυνο για διάφο-
ρες καταστάσεις σωματι-
κής και ψυχικής υγείας, συμπε-
ριλαμβανομένων των καρ-
διαγγειακών παθήσεων», 
δήλωσε ο επικεφαλής ερευ-
νητής David Plans, ανώτερος 
λέκτορας νευροεπιστημών στο 
Πανεπιστήμιο του Έξετερ, στην 
Αγγλία. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι 
η συγκεκριμένη μελέτη δεν μπορεί 
να αποδείξει ότι η ώρα που κοιμά-
ται κάποιος μπορεί να προκαλέσει 
κάποια καρδιαγγειακή νόσο, αλλά 
θα μπορούσε, εάν επιβεβαιωθεί, να 
αποτελεί έναν πιθανό παράγοντα 
κινδύνου.

Η μελέτη 
Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για 
τη συγκεκριμένη μελέτη ήταν σχε-
τικά μεγάλο, καθώς ο δρ. Plans και 
οι συνεργάτες του συνέλεξαν δεδο-
μένα περισσότερων από 88 χιλιά-
δων αντρών και γυναικών, με μέση 
ηλικία τα 61 έτη, την περίοδο μεταξύ 
2006 και 2010.Οι πληροφορίες 
σχετικά με τις ώρες του ύπνου όσο 

και τις ώρες αφύπνισης για περισ-
σότερο από μια βδομάδα προέκυ-
ψαν από μετρητές που φορούσαν 
οι συμμετέχοντες στους καρπούς 
τους και από ερωτηματολόγια που 
συμπλήρωσαν σχετικά με την υγεία 
τους και τον τρόπο ζωής τους.Στην 
επανεξέταση των ερευνητών περί-
που 6 χρόνια μετά την πρώτη εκτί-
μηση της κατάστασης των συμμετε-
χόντων, το 3.6% αυτών εμφάνισαν 
κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα. Οι 
περισσότεροι από αυτούς κοιμό-
ντουσαν στις 12 το βράδυ ή ακόμα 
και αργότερα. Από την άλλη, όσοι 
είχαν λιγότερες πιθανότητες να 
εμφανίσουν κάποιο καρδιαγγει-
ακό νόσημα, έπεφταν στην αγκαλιά 
του Μορφέα μεταξύ 10 και 10.59 
το βράδυ.Ο κίνδυνος παρόλα αυτά 

διέφερε ανάλογα με την ώρα του 
ύπνου, καθώς όσοι έπεφταν για 
ύπνο μεταξύ 11 και 11:59 είχαν 

12% υψηλότερο κίνδυνο 
και όσοι κοιμόντουσαν 
πριν από τις 10 το βράδυ 
είχαν 24% υψηλότερο κίν-
δυνο. Όσον αφορά τη δια-
φοροποίηση στα φύλα, ο 
κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος 

για τις γυναίκες, ενώ για τους 
άντρες ο κίνδυνος ελλόχευε 
όταν πήγαιναν για ύπνο πριν 
τις 10 το βράδυ.
 «Γενικότερα, ωστόσο, υπάρ-

χουν καλές ενδείξεις ότι το πρω-
ινό φως επαναπρογραμματίζει 
τον κιρκάδικο ρυθμό και, επο-

μένως, μπορεί να είναι ωφέ-
λιμο στον υγιή ύπνο» καταλήγει.

Πώς θα κοιμηθούμε καλύ-
τερα;
 Χρήσιμες είναι και οι συμβου-
λές που δίνει ο ίδιος, βασισμέ-
νες σε συνολικά ερευνητικά ευρή-
ματα: «Κοιμηθείτε μια λογική ώρα 
και ξυπνήστε αρκετά νωρίς για να 
περάσετε λίγο χρόνο το πρωί έξω 
στο φως του ήλιου, αποφύγετε την 
έκθεση στο μπλε φως, το φως που 
εκπέμπουν δηλαδή οι ηλεκτρονι-
κές συσκευές, την καφεϊνη αλλά και 
τον μεσημεριανό ύπνο μετά τις 4 το 
μεσημέρι. Χρησιμοποιήστε την κρε-
βατοκάμαρα μόνο για να κοιμηθείτε 
και ξαπλώστε μόνο σε περίπτωση 
που έχετε νυστάξει και όντως θέλετε 
να κοιμηθείτε». 

Ποια είναι η καλύτερη ώρα 
για να κοιμηθούμε;

Ό
ταν τα εμβόλια για τον κορωνοϊό ξεκί-
νησαν να διανέμονται στις ΗΠΑ, τα Κέ-
ντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 
(CDC) της χώρας συνέστησαν προληπτικά 

τη χρονική απόσταση 14 ημερών μεταξύ της χορή-
γησης των εν λόγω εμβολίων και άλλων μέσων ανο-
σοποίησης. Ο οργανισμός, ωστόσο, επανεξέτασε 
τις οδηγίες του, υποστηρίζοντας ότι αυτή η αναμονή 
είναι περιττή.
Τόσο το CDC όσο και άλλες υγειονομικές αρχές ανά 
τον κόσμο αναφέρονται στις εμπειρίες του παρελθό-
ντος, δείχνοντας ότι τα εμβόλια λειτουργούν όπως 
πρέπει και ότι οι τυχόν παρενέργειες είναι παρό-
μοιες είτε τα εμβόλια χορηγούνται ξεχωριστά είτε 
κατά την ίδια επίσκεψη στον γιατρό.
«Υπάρχει εκτενές ιστορικό εμβολιασμού των παι-
διών με πολλαπλά σκευάσματα ταυτόχρονα», επιση-
μαίνει ο ειδικός στον ιό της γρίπης, Richard Webby 
από το Ερευνητικό Παιδιατρικό Νοσοκομείο St. 
Jude.
Τις ίδιες οδηγίες, άλλωστε, έδωσε και η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, κυρία Μαρία Θεο-
δωρίδου όταν αναφέρθηκε στον εμβολιασμό κατά της γρίπης, η συνταγογράφηση για τον οποίο έχει ξεκι-
νήσει από την 1η Οκτωβρίου. Όπως τόνισε, «το αντιγριπικό εμβόλιο είναι επιβεβλημένο για τις ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού, που κάθε χρόνο εμβολιάζονται για τη γρίπη». Η κυρία Θεοδωρίδου ξεκαθάρισε 
ότι δεν απαιτείται χρονική απόσταση μεταξύ του εμβολίου του κορωνοϊού, της γρίπης ή οποιοδήποτε 
άλλου εμβολίου όπως αυτό του πνευμονιόκοκκου, καθώς «δεν υπάρχει βιολογικός μηχανισμός αλληλεπί-
δρασης που να απαγορεύει την παράλληλη χορήγηση αυτών των εμβολίων».
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η διενέργεια όλων των απαραίτητων εμβολιασμών θα είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική φέτος, καθώς η περσινή περίοδος της γρίπης ήταν εξαιρετικά ήπια λόγω της χρήσης μάσκας και της 
παραμονής των ανθρώπων στο σπίτι. Φέτος, όμως, είναι ασαφές το πόσο έντονη θα είναι η εποχική γρίπη, 
τη στιγμή που οι περισσότερες δραστηριότητες επανέρχονται σταδιακά στην κανονική τους λειτουργία.
«Η ανησυχία έγκειται στο γεγονός ότι αν κυκλοφορούν και οι δύο ιοί ταυτόχρονα, θα έχουμε ένα είδος 
διπλής επιδημίας, που θα επιφέρει ακόμα περισσότερη πίεση στα ήδη καταπονημένα συστήματα υγείας», 
τονίζει η Δρ. Webby.
Το CDC συστήνει τον εμβολιασμό κατά της γρίπης για όλους τους ανθρώπους και τα βρέφη άνω των έξι 
μηνών και υποστηρίζει ότι ιδανικό θα είναι να εμβολιαστούν όλοι έως το τέλος Οκτωβρίου, καθώς το σκεύ-
ασμα χρειάζεται 10-14 ημέρες για να προσφέρει το μέγιστο των επιδράσεων. Επομένως, αν κάποιος περι-
μένει μέχρι την έναρξη της περιόδου κυκλοφορίας της εποχικής γρίπης, ο οργανισμός του ενδεχομένως να 
μην έχει τον χρόνο που χρειάζεται για να «χτίσει» την ανοσία.
Σημειώνεται, τέλος, ότι το κοινό κρυολόγημα, η γρίπη και η COVID-19 έχουν παρόμοια συμπτώματα, 
γι’αυτό και αν κάποιος αισθανθεί άρρωστος, καλό θα είναι να αναβάλει το ραντεβού για τον εμβολιασμό 
του μέχρι να αναρρώσει, προκειμένου να αποφύγει τη μετάδοση του ιού στους άλλους.

Εμβόλια κορωνοϊού και γρίπης: Μπορούν να 
γίνουν μαζί;

Μια εις βάθος βρετανική ανάλυση δεδομένων προηγούμενης μελέτης, που δημοσιεύτηκε στο Arthritis and 
Rheumatology, δεν ανέδειξε καμία συσχέτιση μεταξύ της ποσότητας άσκησης ενός ατόμου και του κινδύ-
νου εμφάνισης οστεοαρθρίτιδας στα γόνατα. Συνολικά, συνδυάστηκαν στοιχεία από έξι κλινικές μελέτες 

που πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, διερευνώντας περισσότερους από 5 χιλιάδες συμμε-
τέχοντες με επανεξετάσεις έπειτα από πέντε και δώδεκα χρόνια για να καθοριστούν τυχόν ενδείξεις σχετικά με την 
οστεοαρθρίτιδα γόνατος.
Σε κάθε κλινική μελέτη, οι ερευνητές παρακολουθούσαν τις καθημερινές δραστηριότητες των συμμετεχόντων και 
υπολόγιζαν την ενέργεια που δαπανούσαν κατά τη σωματική άσκηση. Αυτό που διαπίστωσαν είναι πως ούτε η 
δαπανηθείσα ενέργεια, αλλά ούτε και η ποσότητα της άσκησης έπαιξαν κάποιο ρόλο στον πόνο στα γόνατα ή στα 
συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας.
Πώς όμως έχει προκύψει αυτή η παραπλανητική διαπίστωση; Σύμφωνα με τον δρ. Kim Huffman, αναπληρωτή 
καθηγητή στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Duke, στο τμήμα ρευματολογίας, η σύγχυση προκύπτει διότι 
συχνά οι άνθρωποι μπερδεύουν τους τραυματισμούς που σχετίζονται με την άσκηση με την επίδραση που ασκεί 

η ίδια η άσκηση στις αρθρώσεις, ενώ ξεκαθαρίζει τους πραγματικούς λόγους: «Αυτή τη στιγμή, οι πραγμα-
τικοί παράγοντες κινδύνου σχετικά με την εμφάνιση οστεοαρθρίτιδας γόνατος είναι τα γονίδια, οι 

τραυματισμοί και το φύλο, καθώς οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες. Όσοι ασκούνται περισσό-
τερο, έχουν και μεγαλύτερες πιθανότητες να τραυματιστούν στην περιοχή των γονάτων. 

Πιθανότατα από εκεί πηγάζει αυτός ο μύθος».
Ωστόσο, ο ίδιος σημειώνει ότι η άσκηση μόνο θετικά μπορεί να συμβάλλει στην 

υγεία των γονάτων καθώς:
Η κάμψη και η επέκταση του γόνατος κατά τη διάρκεια της άσκησης προάγει τη 
διάχυση του υγρού στην άρθρωση, βελτιώνοντας τη λίπανση της περιοχής. 
Μέσω της άσκησης, αυξάνεται ο μεταβολισμός  με αποτέλεσμα να τίθεται 
υπό έλεγχο η φλεγμονή στην άρθρωση του γονάτου. Η απώλεια βάρους μει-
ώνει την πίεση που ασκείται στο γόνατο.

Γόνατα: Πόσο κινδυνεύουν από το 
τρέξιμο;

υγεία
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Τελικά η απόδραση από το Αλκατράζ ήταν επιτυχημένη;
Έζησαν οι δραπέτες;

Η απόδραση από τις φυλακές του Αλκατράζ έγινε τον 
Ιούνιο του 1962 και το ερώτημα που πλανάται ακόμα 
είναι «τι απέγιναν οι δραπέτες;».

Η 
απόδραση από τις φυλακές του Αλκατράζ, μια ε-
γκατάσταση υψίστης ασφάλειας που βρίσκεται 
στο νησί του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, πραγ-
ματοποιήθηκε από τους κρατούμενους Φρανκ 

Μόρις και τους αδελφούς Τζον και Κλάρενς Άγκλιν, τον Ιού-
νιο του 1962. Οι τρεις άντρες κατάφεραν να βγουν από τα 
κελιά τους και να φύγουν από το νησί με αυτοσχέδια σχεδία. 
Μετά από την απόδραση τους από τη φυλακή η ζωή τους και 

η τοποθεσία τους παραμένει άγνωστη.
Ένας τέταρτος φυλακισμένος ο Άλεν Γουέστ, δεν κατά-
φερε να ξεφύγει από το κελί του εγκαίρως για να απο-
δράσει και αποφάσισε να ματαιώσει την απόπειρα δια-
φυγής του. Η απόδραση χαρακτηρίστηκε από περί-
πλοκο σχεδιασμό και εκτέλεση. Χρησιμοποίησαν ακο-
νισμένα κουτάλια για να ξύσουν τους τοίχους, έφτιαξαν 
ψεύτικα ανθρώπινα κεφάλια για να ξεγελάσουν τους 
φρουρούς και κατασκεύασαν σχεδία από 50 αδιάβροχα 
για να φύγουν από το νησί.
Το 1979, το FBI έκλεισε επίσημα την έρευνά του, κατα-
λήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι άντρες πνίγηκαν στον 
κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, ενώ προσπαθούσαν να φτά-
σουν στην ακτή. Θεώρησαν απίθανο να κατάφεραν να 
κολυμπήσουν πάνω από ένα μίλι σε τόσο παγωμένα 
νερά και με τέτοια ρεύματα. Ωστόσο, η αμερικανική 
υπηρεσία στρατού συνέχισε να διατηρεί τους δραπέτες 
στη λίστα των καταζητούμενων. Νέα περιστασιακά και 
ουσιαστικά στοιχεία συνεχίζουν να εμφανίζονται, προ-
καλώντας περαιτέρω έρευνα και συζητήσεις σχετικά με 
το κατά πόσον οι δραπέτες κατάφεραν να επιβιώσουν.
Όπως γράφει το history.com, τον Ιανουάριο του 2018 
το CBS San Francisco δημοσίευσε ένα απόσπασμα επι-
στολής που απευθυνόταν στο FBI και έλεγε μια εντε-
λώς διαφορετική ιστορία. Σύμφωνα με αυτή, οι δρα-
πέτες ήταν ελεύθεροι από τη δεκαετία του 1960. «Το 
όνομά μου είναι Τζον Άνγκλιν», έγραφε. «Δραπέτευσα 
από το Αλκατράζ τον Ιούνιο του 1962 με τον αδερφό 
μου Κλάρενς και τον Φρανκ Μόρις. Είμαι 83 ετών και 
σε κακή κατάσταση. Έχω καρκίνο. Ναι, όλοι τα καταφέ-
ραμε εκείνο το βράδυ, έστω και δύσκολα».
Η επιστολή που στάλθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Σαν 
Φρανσίσκο το 2013 και είχε κρατηθεί κρυφή προκειμένου 
να γίνουν περαιτέρω έρευνες, ανέφερε επίσης, ότι ο Μόρις 

πέθανε το 2008 και ο Κλάρενς το 2011.
«Αν ανακοινώσετε στην τηλεόραση ότι μου υπόσχεστε 
να μπω φυλακή, για όχι περισσότερο από ένα χρόνο, και 
να λάβω ιατρική βοήθεια, θα σας γράψω ξανά για να σας 
ενημερώσω ακριβώς πού βρίσκομαι. Δεν αστειεύομαι», 
συμπλήρωνε στην επιστολή του ο Τζον.
Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας Marshals των ΗΠΑ 
δήλωσε στη Washington Post ότι ο οργανισμός πιστεύει ότι 
η επιστολή δεν έχει αξία. Σύμφωνα με αυτούς, η επιστολή 
δόθηκε σε εργαστήριο του FBI για ανάλυση χειρογράφου, 
και συγκρίνοντάς το με δείγματα και από τους τρεις δραπέ-
τες, τα αποτελέσματα κρίθηκαν ασαφή.

Αξιωματικός της αστυνομίας του Σαν Φρανσίσκο, έκανε 
λόγο μια λευκή βάρκα που είχαν δει στον κόλπο εκείνο 
το βράδυ της απόδρασης, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν 
τον ιδιοκτήτη της. Σε ένα αφιέρωμα του HISTORY το 2015, 
υπήρχε μια φωτογραφία στην οποία υποτίθεται ότι απεικο-
νίζονταν τα δύο αδέλφια στη Βραζιλία, 13 χρόνια μετά την 
απόδραση. Επίσης, τα μέλη της οικογένειάς του είχαν διηγη-
θεί διάφορες ιστορίες όλα αυτά τα χρόνια που υποδήλωναν 
ότι βρίσκονταν στη ζωή.
Παρόλα αυτά οι ομοσπονδιακές αρχές επιθυμούσαν να εξα-
φανίσουν κάθε φήμη που έκανε λόγο για επιτυχημένη από-
δραση. Θεωρούσαν ότι όλες αυτές οι φήμες ήταν φάρσες 
και πως οι τρεις δραπέτες πνίγηκαν στον κόλπο του Αλκα-
τράζ, με τα πτώματά τους να παρασύρονται στον Ειρηνικό 
Ωκεανό...

Οι μέρες του Αλ Καπόνε στο Αλκατράζ
Σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου “Get Capone: 
The Secret Plot That Captured America’s Most Wanted 
Gangster”, ο διάσημος γκάνγκστερ έπεσε θύμα των επι-
κοινωνιακών παιχνιδιών της τότε κυβέρνησης. Η επιλογή 
να κλειστεί στο Αλκατράζ έγινε με τέτοιους όρους, ώστε οι 
κυβερνούντες “να κάνουν επίδειξη της νέας τους φυλακής 
και να δικαιολογήσουν το κόστος της. Τι καλύτερο από το να 
στείλεις τον πιο διαβόητο γκάνγκστερ της χώρας;”.
Ούτε ιδιωτικό κελί ούτε σπιτικό φαγητό ούτε τηλεφωνήματα 
σε φίλους ή “κατ’ οίκον” επισκέψεις από άλλους μαφιόζους 
σαν τον Λάκι Λουτσιάνο, τίποτα από όλα όσα του είχε προ-
σφέρει η φυλακή Cook County του Σικάγο, υπήρχαν εδώ. 
Ούτε μεταξωτά εσώρουχα ούτε καλοραμμένα κοστούμια 
ούτε ραδιόφωνο, τιίποτα από όλα όσα είχε ισχυριστεί ένας 
πρώην συγκρατούμενος του ότι απολάμβανε όσο ήταν στην 
ομοσπονδιακή φυλακή της Ατλάντα. Στις φυλακές δηλαδή 
που βρισκόταν από τις 4 Μαΐου του 1932 έως ότου μετα-

φερθεί στο Αλκατράζ στις 22 Αυγούστου του 1934, σχεδόν 
δυο χρόνια μετά.
Και παρά το γεγονός ότι εκείνα τα χρόνια ήταν αδιαμφι-
σβήτητα ένας celebrity, που θα ήθελες οπωσδήποτε να τα 
έχεις καλά μαζί του -και όχι από φόβο μη σε κράξει σε κανά 
tweet- ο Καπόνε έκανε τις ίδιες δουλειές που έκαναν και 
όλοι οι υπόλοιποι κρατούμενοι. Σφουγγάριζε τους διαδρό-
μους, σκούπιζε τα πατώματα, έκανε τις βάρδιες του στα πλυ-
ντήρια της φυλακής, ακριβώς όπως όλοι. Η μόνη διαφορά 
που είχε από τους υπόλοιπους ήταν ότι δεν τον ξυλοκοπού-
σαν οι φύλακες.
Όπως είχε πει ένα πρώην συγκρατούμενος του σε εφημε-
ρίδα της εποχής “δεν έχει περισσότερα προνόμια από τους 
υπόλοιπους, εκτός από το ότι δεν τον ξυλοκοπούν ούτε τον 
ρίχνουν στο μπουντρούμι. Έχει υπερβολικά μεγάλη πολιτική 
επιρροή για να του συμβεί κάτι τέτοιο”.

ΔΙΑΒΑΣΜΑ, ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ
Η εκπαίδευση του Καπόνε είχε σταματήσει όταν αποβλή-
θηκε στην -αντίστοιχα δική μας- 1η Γυμνασίου. Μια καθη-
γήτρια τον χαστούκισε, εκείνος ανταπέδωσε το χτύπημα 
οπότε χαιρέτισε μία και καλή το σχολείο. Η φυλακή, λοιπόν, 
του έδωσε ξανά την ευκαιρία να βρει χρόνο για διάβασμα.
Ένας απ’ τους πολλούς βιογράφους του, είχε επισημάνει 
ότι οι επιλογές του Καπόνε από τη βιβλιοθήκη της φυλα-
κής υποδήλωναν έναν άνδρα με ενδιαφέρον στην αυτοβελ-
τίωση, συμπεριλαμβανομένων και βιβλίων για τη σωστή 
χρήση της γλώσσας, αλλά και βιβλίων για τη μουσική και την 
κηπουρική. Έγινε επίσης συνδρομητής σε 87 εφημερίδες και 
περιοδικά. Καθόλου άσχημα.
Υπάρχει όμως ένα βιβλίο απ’ τη λίστα του που ξεχωρίζει. 
Πρόκειται για το “Η ζωή ξεκινά στα 40”, ένα μπεστ σέλερ 
του 1932, γραμμένο από τον Ουόλτερ Πίτκιν.
“Κάθε νέα ημέρα φέρνει στο προσκήνιο κάποιο νέο πράγμα 
που προσθέτει χαρά στη ζωή μας μετά τα σαράντα”, έγραφε 
το βιβλίο. “Η εργασία γίνεται πιο εύκολη και σύντομη. Το 
παιχνίδι γίνεται πιο πλούσιο. Ο ελεύθερος χρόνος παρατεί-
νεται. Το απόγευμα της ζωής είναι πιο φωτεινό, πιο ζεστό, 
γεμάτο τραγούδι…”. Αν σκεφτούμε ότι ο Καπόνε ήταν 36 
χρονών όταν μπήκε στη φυλακή και επρόκειτο να εκτίσει 
ποινή 11 ετών, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι το “Η 
ζωή ξεκινά στα 40”, του έδινε κάτι να έχει να περιμένει, μια 
ελπίδα, μια προοπτική. Λογικό να το προτιμήσει.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΜΙΑ ΤΙΜΗ
Απ’ την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στον “Βράχο” 
-”Rock” αποκαλούσαν το Αλκατράζ- εννοείται ότι επιχεί-
ρησε να δωροδοκήσει τον αρχιφύλακα, αλλά ο Τζόνσον δεν 
του έκανε το χατίρι.
Στα απομνημονεύματά του, θα γράψει αργότερα ότι θυμάται 
τον Καπόνε να περιμένει στη σειρά μαζί με τους άλλους κρα-
τούμενους και να δυσκολεύεται να τον αναγνωρίσει αρχικά. 
Αν και μιλούσε συνεχώς, κι έλεγε εξυπνάδες στους υπόλοι-
πους κρατούμενους, δεν έκανε καμία εντύπωση στον Τζόν-
σον. Όταν έφτασε μπροστά του και προσπάθησε να δείξει 
την αρχηγική θέση που είχε ανάμεσα στους άλλους φυλα-
κισμένους, ο αρχιφύλακας τον προσγείωσε απότομα, δίνο-
ντας του τον αριθμό του, το ”ΑΖ”, και στέλνοντάς τον πίσω 
στη σειρά. Όσες φορές και αν προσπάθησε από εκεί και 
πέρα να διεκδικήσει περισσότερα προνόμια λόγω του ονό-
ματός του, απέτυχε.

Η ΣΥΦΙΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΩΡΟ ΤΕΛΟΣ
Ο Καπόνε όσο βρισκόταν στη φυλακή, άρχισε να παρουσιά-
ζει συμπτώματα σύφιλης, μια ασθένεια που προφανώς κου-
βαλούσε για χρόνια πριν μπει πίσω απ’ τα σίδερα.
Το 1938 θα φύγει απ’ το Αλκατράζ και θα μεταφέρθηκε σε 
φυλακή της Νότιας Καλιφόρνιας προκειμένου να εκτίσει το 
υπόλοιπο της ποινής του. Τον Νοέμβριο του 1939 θα αφε-
θεί ελεύθερος και θα πεθάνει στις 25 Ιανουαρίου 1947, στο 
σπίτι του από επιπλοκές της σύφιλης, σε ηλικία 48 ετών.

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

τις θέσεις της Hellas News

Η σύγχυση των 
φύλων…

Η 
Π α γ κό σ μ ια  Ημ έ ρ α  τ ο υ 
Άνδρα γιορτάζεται στις 19 
Νοεμβρίου κάθε χρόνο σε 
περισσότερες από ογδόντα 

χώρες.
Η γιορτή έχει δημιουργηθεί με στόχο 
την υπενθύμιση της συνεισφοράς του 
άνδρα στον ανθρώπινο πολιτισμό και 
ειδικότερα στην οικογένεια, το γάμο 
και την φροντίδα των παιδιών.
Παράλληλα, η ημέρα αυτή τιμά όλους 
όσοι έχουν συμβάλλει σε θετικές αλλα-
γές ενώ στοχεύει στην ευαισθητοποί-
ηση με ζητήματα που αντιμετωπίζουν 
συνήθως οι άνδρες σε παγκόσμια κλί-
μακα. 
Σύμφωνα με την UNESCO, τη συγκεκρι-
μένη ημέρα τιμώνται τα θετικά ανδρικά 
πρότυπα. Μια ημέρα όπου επικροτού-
νται τα επιτεύγματα και η συνεισφορά 
των αγοριών και των ανδρών, ενώ ο 
απώτερος στόχος του εορτασμού είναι 
η προώθηση των βασικών ανθρωπι-
στικών αξιών. 
Η Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα υπο-
σ τηρίζ ε ται από διάφορους οργα-
ν ισμούς με πυλώνα κορυφής την 
UNESCO, ενώ πολλές χώρες αναγνω-
ρίζουν τον μήνα Νοέμβριο ως «Μήνα 
Ανδρών».
Η ιδέα για την Ημέρα του Άνδρα ανήκε 
στον Thomas Oaster που το 1992 πρό-
τεινε την καθιέρωση του εορτασμού 
της Ημέρας, η επίτευξη της οποίας  
έγινε αρκετά χρόνια αργότερα το 1999 
στα νησιά Τρινιντάντ και Τομπάγκο της 
Καραϊβικής. 

Ο Jerome Teelucksingh, ο οποίος ανα-
βίωσε την εκδήλωση, επέλεξε την 19η 
Νοεμβρίου για να τιμήσει τα γενέθλια 
του πατέρα του αλλά και για να γιορτά-
σει την πρόκριση της ποδοσφαιρικής 
ομάδας του Τρινιδάδ και Τομπάγκο για 
το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ο Teelucksingh προώθησε την Ημέρα 
Ανδρών, όχι μόνο ως μια ημέρα που 
διαχωρίζεται από το φύλο, αλλά ως μια 
ημέρα όπου όλα τα ζητήματα που αφο-
ρούν τους άνδρες και τα αγόρια μπο-
ρούν να αντιμετωπιστούν. Η ιδέα και τα 
θέματα της Παγκόσμιας Ημέρα Ανδρών 
έχουν σχεδιαστεί για να δώσουν ελπίδα 
στην κατάθλιψη, πίστη στους μοναχι-
κούς, ανακούφιση στους πληγωμένους 
και ξεπερνώντας τα εμπόδια να εξαλεί-
ψουν τα στερεότυπα.
Ο ρόλος ωστόσο του άνδρα στη σύγ-
χρονη κοινωνία έχει διαφοροποιηθεί. 
Κάποτε ο ανδρισμός ήταν κάτι το ξεκά-
θαρο. Άνδρας σήμαινε να είσαι δυνατό-
τερος από τη γυναίκα και να μπορείς να 
τη συντηρήσεις. Σήμαινε να είσαι κυνη-
γός, στρατιωτικός, εργάτης, χτίστης. 
Από την άλλη, οι γυναίκες ήταν κτή-
ματα του άνδρα, αδύναμες και ανίκα-
νες να συντηρήσουν μόνες τους εαυ-
τούς τους. Μόλις μερικές δεκαετίες 
πριν οι γυναίκες μεγάλωναν τα παι-
διά τους, κρατούσαν καθαρό το σπίτι 
και τα όποια δικαιώματά που απολάμ-
βαναν ήταν περιορισμένα. Οι καιροί 
όμως έχουν αλλάξει. Οι γυναίκες έχουν 
πλέον ίσες υποχρεώσεις και ίσα δικαι-
ώματα. 
Ας μη ξεχνάμε πάντως ότι ζούμε στον 
αιώνα των ανατροπών. Η κατάργηση 
των φύλων έχει ήδη δρομολογηθεί. 
Στη Γαλλία τα άτομα του λεγόμενου 
«ουδέτερου» φύλου  έχουν ήδη επί-
σημα αναγνωρισθεί. Στην Ολλανδία 
έχει προ πολλού καταργηθεί το φύλο 
στις ταυτότητες, ενώ στις ΗΠΑ οι πολί-
τες μπορούν να επιλέγουν το φύλο που 
θέλουν να αναγράφεται στο διαβατή-
ριό τους. 
Στη Γερμανία τέλος, η νόμιμη πλέον 
κτηνοβασία δεν αποκλείεται να δημι-
ουργήσει ένα νέο είδος ανθρωπο-
ειδούς τετράποδου την Παγκόσμια 
Ημέρα του οποίου δεν θα αργήσουμε 
να γιορτάζουμε... 

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

Συγχαρητήρια επιστολή του Πρωθυπουργού του Καναδά Εξοχ. Justin Trudeau 
για την 30η επέτειο ενθρόνισης του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη 
κ.κ. Βαρθολομαίου.

 

Σεβασμιώτατε και φίλοι,
 Είμαι στην ευχάριστη θέση να εκφράσω τους θερμότερους χαιρετισμούς και τα συγ-
χαρητήριά μου με την ευκαιρία της 30ης επετείου από την εκλογή και ενθρόνιση του 
Οικουμενικού Πατριάρχη.
 Επί τριάντα χρόνια ο Παναγιώτατος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως-Νέας 
Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, υπηρέτησε ως ο πρώ-
τος πνευματικός ηγέτης των 300 εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών σε όλο τον 
κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής 
Καναδά.
 Σε αυτό το διάστημα, εργάστηκε για να προωθήσει το μήνυμα της αγάπης και της 
ειρήνης και για να προάγει σημαντικές αξίες και θρησκευτικές παραδόσεις.
 Αυτό το ορόσημο προσφέρει στους Ορθόδοξους Χριστιανούς την ευκαιρία να επα-
ναβεβαιώσουν τη βαθιά τους θρησκευτική πίστη και να συλλογιστούν τα γεγονότα 
που έχουν διαμορφώσει την ιστορία και την κληρονομιά της Εκκλησίας τους.
 Είμαι βέβαιος ότι οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί στον Καναδά θα χαρούν με τις 
πολλές εορταστικές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για να σηματοδοτή-
σουν αυτή την ειδική περίσταση.
Παρακαλώ δεχθείτε τις καλύτερες ευχές μου για μια αξέχαστη γιορτή.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά 
τιμά την 30η επέτειο ενθρόνισης 

του Οικουμενικού Πατριάρχη
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Η 
λαϊκή ρήση “Κοντός ψαλμός 
αλληλούια”  επιβεβαιώνεται 
για άλλη μια φορά, μετά και 
τις πρόσφατες σεισμικές πο-

λιτικές δονήσεις στο προτεκτοράτο που 
βρίσκεται στα βόρεια σύνορα μας. Η θέ-
ση η δική μας από την αρχή ήταν ξεκά-
θαρη. Δεν είχε κανέναν μα κανέναν λό-
γο ύπαρξης του, γιατί απλά δεν ήταν και 
δεν είναι ένας λαός ομοειδής και με ε-
θνολογικό πρόσημο, όπως είναι οι σέρ-
βοι, οι Κροάτες, οι Σλοβένοι. Ένα συνον-
θύλευμα λογής λογής ανθρώπων που 
συνέπεσε να κατοικεί σε μια   περιοχή 
με πολλαπλά παρδαλά μπαλώματα. Ά-
ρα λοιπόν δεν θα μπορούσε να εκπρο-
σωπεί έναν συγκεκριμένο λαό, αλλά την 
περιεκτικότητα του. Αυτό το αμάλγαμα 
από το οποίο συνετέθη.
Αν κάποιος μπει στον κόπο και ανοί-
ξει ένα λεξικό και ψάξει το λήμμα Έθνος 
θα διαβάσει», σύνολο ανθρώπων που 
τους συνδέει κοινή ισ τορία, κοινός 
πολιτισμός κι έχουν συνήθως την ίδια 
γλώσσα». Και ερωτώ. Τί από όλα τα 

παραπάνω έχει αυτή η ομάδα ανθρώ-
πων που έτυχε να κατοικούν σε έναν 
άλφα χώρο και να απαιτούν να γίνουν 
ένα νόμιμο κράτος στην κοινωνία των 
εθνών και να θέλουν και να αυτοαποκα-
λούνται «Μακεδόνες»; 
Η Μακεδονία ήταν ένα από τα πολλά, 
Πόλις-Κράτος του Ελληνισμού, όπως 
ήταν η πόλις κράτος των Αθηνών, η 
πόλις κράτος της Σπάρτης, Της Θήβας, 
της Κορίνθου και τα λοιπά και τα λοιπά. 
Το Παλάτι του βασιλιά των Μακεδόνων 
ήταν στις αρχαίες Αιγές σημερινή Βερ-
γίνα στον νομό Ημαθίας, κάπου δέκα 
χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Βέροιας, 
που ήταν και η πρωτεύουσα  του Μακε-
δονικού κράτους. 
Ο αξιότιμος κύριος πρώην πρόεδρος 
της Ελληνικής δημοκρατίας θα μπο-
ρούσε τότε το 2018 με ένα απλό  όχι, να 
είχε κλείσει το θέμα, με το να μην δεχθεί 
να υπογράψει. Αλλά δυστυχώς δεν το 
έπραξε. Το να βγαίνει λοιπόν σήμερα 
και να διατείνεται ότι με τις νομικές του 
γνώσεις και παρεμβάσεις καλυτέρεψε 

την προδοτική αυτή συμφωνία όσον 
αφορά την εθνότητα των τσιαγγανοσερ-
βοαλβανοβουλγαροφόνων, για να μην 
πούμε κάτι ανάρμοστο, είναι πάρα πολύ 
απογοητευτικό και αποθαρρυντικό.
Το ότι, οι σκοπιανοί είναι ένας αχταρ-
μάς, δεν χρειάζεται να είσαι καθηγη-
τής πανεπιστημίου για να το καταλά-
βεις. Και η γιαγιά μου η Σουμέλα με 
τις όποιες ανεπικύρωτες γνώσεις της 
το κατανοεί απόλυτα. Τώρα γιατί όλοι 
αυτοί οι παραμορφωμένοι εκπρόσωποι 
της διεθνούς κοινότητας δεν το καταλα-
βαίνουν, μας οδηγούν σε υπόγεια μονο-
πάτια και άλλου είδους σκέψεις και σε 
πολύ ύποπτα συμπεράσματα.
Κύριε, πρώην πρόεδρε, αγνοήσατε 
την καθολική βούληση του Ελλην ι-
κού λαού, ασφαλώς και θα ενθυμεί-
στε και θα είδατε στην τηλεόραση  τις 
παλλαϊκές συγκεντρώσεις, διαδηλώ-
σεις της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας 
και δυστυχώς και σεις, υπηρετώντας το 
πολιτικό σύστημα που σας τοποθέτησε 
στην ανώτατη αυτή πολιτειακή καρέ-
κλα, αρνηθήκατε με την υπογραφή σας 
να υπηρετήσετε τον λαό που εκπροσω-
πούσατε εκείνη την καίρια στιγμή και 
να έρθετε σε ρήξη με το σαθρό πολι-
τικό σύστημα και να γίνεται σύμβολο 
και ανώτατος εκφραστής  της λαϊκής ετυ-
μηγορίας.
Ο Ελληνισμός αναμένει μια εξήγηση 
από εσάς. Γιατί ακούσατε την εισήγηση 
μιας μειοψηφικής κυβέρνησης  και προ-
κλητ ικότατα βάλατε βουλοκέρι σ τα 
αυτιά σας και δεν ακούσατε την στεντό-
ρεια παλλαϊκή φωνή των εκατομμυρίων 
Ελλήνων που ένωσαν τις φωνές τους και 
διαμαρτυρήθηκαν με τον πιο ξεκάθαρο 
και δημοκρατικό τρόπο την εναντίωση 
τους στην επαίσχυντη αυτή συμφωνία;
 Ή αν προτιμάτε γιατί, για να μην έρθετε 
σε σύγκρουση με τα ψευτοαφεντικά 
σας, δεν προτείνατε στην κυβέρνηση, 
μια και δεν ήσασταν προετοιμασμένος 
να συγκρουστείτε μαζί του, να γίνει ένα 
δημοψήφισμα και να αφήνατε τον «λαό 
να βγάλει τα κάστανα από την φωτιά»;
Επιτρέψατε ένα υψίστης σημασίας για 
την πατρίδα μας εθνικό θέμα  να το δια-
χειριστεί μια ανίκανη και προπάντων 
μειοψηφική κυβέρνηση να το περάσει 
στην βουλή με απλή πλειοψηφία.  Θα 
μπορούσατε να είχατε απαιτήσει από 
την βουλή την ψήφο των τριών τετάρτων 
από τον αριθμό των βουλευτών και όχι 

να γίνεται εσείς ο θιασώτης μιας εξευ-
τελιστικής ψηφοφορίας με όλα τα γνω-
στά μαγειρέματα και διαπραγματεύσεις, 
( πόσα δίνεις; τόσα δίνω, και αν ναι και 
υπουργική καρέκλα), που πρόσβαλαν 
και το Ελληνικό κοινοβούλιο και εσάς 
τον ίδιο. Αφού υποτίθεται ήσασταν ο 
ανώτατος τοποτηρητής και ο άγγελος 
φύλακας της νομιμότητας και εκφραστής 
του Συντάγματος. Το Σύνταγμα καταπα-
τήθηκε και κατακερματίστηκε, κύριε 
πρώην πρόεδρε, κάτω από την δική σας 
επίβλεψη και αρμοδιότητα και δεν απο-
λογηθήκατε ακόμη για αυτήν σας την 
λιγοψυχία και ολιγωρία ούτε στον Ελλη-
νικό λαό, ούτε στην βουλή των Ελλή-
νων που υποτίθεται υπηρετεί και πράτ-
τει σύμφωνα με το Σύνταγμα.     
Δεν πληρούν ούτε καν τον βασικό λόγο 
της δημιουργίας ενός κράτους- έθνους, 
σύμφωνα πάντα με την σημασία της 
έννοιας κράτους- έθνους, αλλά να σφε-
τερίζονται, αλλότρια προς αυτούς σύμ-
βολα, ιστορική κληρονομιά και όνομα 
είναι και πρωτάκουστο και ποταπό αλλά 
πάνω από όλα ανεπίτρεπτο για την διε-
θνή κοινότητα.
Έτσι λοιπόν το να βγαίνει κατόπιν εορτής 
ο βασικός υπαίτιος της ύπαρξης αυτής 
καθαυτής της επαίσχυντης μειοδοτικής 
συμφωνίας και να δηλώνει ότι δεν μπο-
ρούσαν να κάνουν αλλιώς, λόγω της διε-
θνούς πιέσεως που δεχόταν η κυβέρ-
νηση από τον μεσολαβητή του ΟΗΕ και 
υπήρχε κίνδυνος να θεωρηθεί η Ελλάδα 
υπεύθυνη για την αποτυχία των δια-
πραγματεύσεων και ο Νίμιτς να προτεί-
νει στον ΟΗΕ να δεχτούν τους Σκοπια-
νούς σαν Μακεδόνες.
Εμένα σ τον χωριουδάκ ι  μου μου 
μάθανε οι γονείς μου και οι δάσκαλοι 
και οι συντοπίτες μου “κάνε το καλό και 
ρίξτο στο γιαλό”.
Τι είναι προτιμότερο κύριε πρόεδρε, να 
είσαι ήρωας του λαού ή ο δακτυλοδει-
κτούμενος του.
Οι πράξεις σου να εμπνέουν και να 
καθοδηγούν έναν λαό  ή να σε θεωρούν 
αναξιόπιστο και άτολμο; 
Όπως και να την κόψεις την πίτα δυστυ-
χώς μας πτωχεύσατε και Εθνικά. 
Η καταγγελία της Συμφωνίας πρέπει 
να γίνει πάραυτα και να πάψουμε όλοι 
μας να την θεωρούμε αμετάκλητη. Διότι 
είναι και μετακλητή και άκυρη από ολό-
κληρόν τον Ελληνισμό.

Σίμος Λεπτοκαρίδης

Μειοδοτικός Συμβιβασμός 

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
της υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News
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«Ραδιομαραθώνιος 
Αγάπης 2021»

Ο στόχος ξεπεράστηκε… 

Μ
ε απόλυτη επιτυχία στέφτηκε ο 
52ος «Ραδιομαραθώνιος Αγά-
πης», που από κοινού πραγμα-
τοποίησαν ο Φιλανθρωπικός 

Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών και ο Ραδιο-
φωνικός σταθμός CFMB 1280 ΑΜ, το περα-
σμένο Σάββατο 13 Νοεμβρίου, 2021. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο στόχος των $ 
50.000 ξεπεράστηκε κατά πολύ ενώ οι προ-
σφορές συνεχίζονται.
Για την ιστορία, o Φιλανθρωπικός Οργανι-
σμός Ελληνίδων Κυριών (Hellenic Ladies 
Benevolent Society) ιδρύθηκε το 1922 και 
θεωρείται πρωτοπόρος στη Βόρεια Αμερική.
Αρχικός σκοπός του Οργανισμού ήταν να 
βοηθήσει τις ελληνικές οικογένειες  που 
είχαν ανάγκη οικονομικής και ηθικής συμπα-
ράστασης. Τα χρόνια που ακολούθησαν εξε-
λίχτηκε και προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις 
κάθε εποχής και στις ανάγκες κάθε γενιάς. 
Σήμερα προσφέρει κάθε είδους βοήθεια σε 
ώρα έκτακτης ανάγκης όπως: βοηθήματα 
για τρόφιμα, ενοίκιο, ηλεκτρικό, φάρμακα, 
έξοδα ταφής απόρων κ.α.   
Διαθέτει ακόμη πρόγραμμα καλοκαιρινών 

κατασκηνώσεων για παιδιά, ανάπηρους και 
ηλικιωμένους, παρέχει ενημέρωση για τις 
υπάρχουσες κυβερνητικές υπηρεσίες, μετα-
φράσεις και έκτακτη οικονομική βοήθεια 
κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και 
του Πάσχα.  
Θερμές ευχαριστίες αξίζουν στη διεύθυνση 
και το προσωπικό του Palace Convention 
Centre και ιδιαίτερα στον ιδιοκτήτη κ. Νικό-
λαοΤσατά , ο οποίος ευγενικά παρεχώρησε 
την αίθουσα, τα γραφεία και τις τηλεφωνικές 
γραμμές του Κέντρου, καθώς και στον Επί-
τιμο πρόεδρο Δρ ΓεώργιοΤσούκα . 
Στην επιτυχία του «Ραδιομαραθωνίου Αγά-
πης» συνετέλεσε ουσιαστικά και η πρόθυμη 
-   άνευ αμοιβής - συμμετοχή των τοπικών 
ενημερωτικών μέσων: «Ελληνοκαναδικά 
Νέα», «Ελληνοκαναδικό Βήμα», «Ελληνικά 
Χρονικά», «Radio Centreville» και «Καλη-
μέρα Πατρίδα».   
Για τις προσφορές σας, μπορείτε να επικοι-
νωνήσετε με τον Οργανισμό Hellenic Ladies 
Benevolent Society: Help Line (514) 344-
1666
Email: hellenicladies@bellnet.ca 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Το Αλάνθαστο Κριτήριo

Ο
Ι ψευδιπροφήται, οι λαοπλάνοι, 
οι δημεγέρται, οι υποκριταί, που 
χρησιμοποιούν την Παραπλάνησι 
και το σόφισμα, έχουν πολλαπλα-

σιασθή επικίνδυνα στην εποχή μας. Δεινοί 
συχνά όμιληται, με τη ρητορική τους δεινό-
τητα, κατορθώνουν να παραπλανούν και να 
Παρασύρουν το λαό. Με ωραιοποιημένα 
λεκτικά σχήματα, με τη χρήσι των μέσων 
μαζικής ενημερώσεως (ραδι όφωνο, τηλεό-
ραση, τύπος) στήνουν ένέδρες και Παγιδεύ-
ουν ίδεολογικά το λαό. «‘Εν υποκρίσει ψευ-
δολόγοι, κεκαυτηριασμένοι την ιδίαν συνεί 
δησιν» (Α΄ Τιμ. δ 2) , Παρουσιάζονταις ρυκες 
της αλήθειας και της αγάπης. Πολεμοκά πηλοι 
στήν ψυχή, ειρηνισταί στά λόγια. Έργάται 
της αδικίας, στραγγαλισταί των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων εμφανίζονται ως διαπρύ-
σιοι κήρυκες της δικαιοσύνης. Και η υποκρι-
σία δεν έχει τα όριά της. Επεκτείνεται και στο 
θρησκευτικό χώρο. Με πόσο πόνο έγραφε 
ο απόστολος Παύλος για τους συνεσκιασμέ-
νους υποκριτάς της εποχής του: «Οι τοιούτοι 
ψευδαπόστολοι, εργά ται δόλιοι, μετασχημα-
τιζόμενοι είς άποστόλους Χριστου (Β΄ Κορ. 
ια΄ 13).
Τους συναντάει κανείς παντού. «Οχι μόνο σε 
δημόσια βήματα, με κορύφωμα την πολιτική 
κονίστρα, ούτε απλώς σε διεθνείς όργανι-
σμούς. Τους βρίσκει σαν μεγάλους δασκά-
λους, που γνωρίζουν τα μυστικά της ζωής, 
σαν χαρισμα τούχους, σάν προφήτας, σαν 
σύγχρονους μεσσίας, κατόχους κατ’ αποκλει-
στικότητα της σωτηρίας. Και ο καθένας από 
αυτούς έχει τή δική του συνταγή. Υπόσχεται 
σήμερα το άλφα, για να το αναιρέση αύριο με 
το ωμέγα. Οι υπο σχέσεις ατέλειωτες. Το ίδιο 
και οί άλληλοαναιρούμενες προφητείες. Ιδι-
αίτερα η πολιτική και θρησκευτική ζωή υπο-
φέρουν από την υποκρισία.
Ο Κύριος, που γνώριζε καλά την έλευσι 
τέτοιων ανθρώπων, είχε προειδοποιήσει 
τους μαθητάς Του Και η προειδοποίησί Του 
ισχύει για κάθε εποχή, για κάθε πιστό που 
αναζητεί την αλήθεια: «Προσέχετε από των 
ψευδοπροφη των, οίτινες έρχονται Πρός 
ύμας έν ένδύμασι προβάτων, έσωθεν δέ είσι 
λύκοι άρπαγες» (Ματθ. ζ΄ 15).
Προσέχετε, λέει. Προσέχετε τους ψευδοπρο 
φήτας τους λαοπλάνους, αυτούς που υποκρί-
νονται, που φορούν προσωπεία, που έρχο-
νται με το εξωτερικό ένδυμα της αθωότη-
τος, σαν άκακα πρόβατα. «Ετσι φαίνονται, 
έτσι παρουσιάζονται. Από μέσα όμως είναι 
άγρια, άρπακτικά όρ νια, άδίστακτοι λύκοι. 
Μή σας ξεγελάη το προσωπείο της καλω-
σύνης, της άρετής, του ενδια φέροντος, της 
ψευδευλαβείας. Ο βίος τους είναι διεφθαρ-
μένος , ό σκοπός τους ύπουλος , τα σχέδιά 

τους καταστρεπτικά. Είναι λύκοι. Αυτό τα λέει 
όλα. Είναι, δηλαδή, αδίστακτοι και άπληστοι. 
Ο λύκος πνίγει τα πρόβατα, όχι μόνο για να 
φάη, αλλά και για να κορέση την αιμοβόρο 
και άρπακτική του διάθεσι.
Πώς θα προφυλαχθήτε και πώς θα τους 
ξεχωρίσετε Υπάρχει τρόπος. Η διάγνωση 
είναι απλή, ακριβώς γιατί «μέχρι της δοράς 
το πρό βατον». Η αποκάλυψί τους δέν είναι 
δύσκολη. Το κριτήριο αλάνθαστο: «Από των 
καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς. Μήτι 
συλλέγουσιν από άκανθν σταφυλήν ή από 
τριβόλων σύκα; » (Ματθ. ζ’ 16).
Δέν θά τους κρίνετε από τα λόγια τους, αλλά 
από τη ζωή τους. Από τα έργα τους. Υπάρχει 
συμφωνία λόγων και έργων Υπάρχει ταύτισι 
θεωρίας και πράξεως; Αγωνίζονται με ειλικρί 
νεια, με ανιδιοτέλεια, με τιμιότητα να έφαρ-
μόσουν αυτά που άφειδώς υπόσχονται και 
διακηρύττουν; Το πρόβλημα δέν βρίσκεται 
στην ανθρώπινη αδυναμία. «Αν δηλαδή και 
αυτοί σαν άνθρωποι αδύνατοι πέφτουν. Το 
πρόβλημα βρίσκεται στην υποκρισία, στην 
κρυψίνοια, στην εξαπάτησι, στην ιδιοτέλεια, 
στη σκοπιμότητα, που αγιάζει τα μέσα.
«Από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυ 
τους . Ποιοί είναι οι καρποί; Ο ειλικρινής άν 
θρωπος ό,τι εξάγει από την καρδιά Του, ό,τι 
προφέρουν τα χείλη του, ό,τι παρουσιάζει με 
την αναστροφή του, πηγάζει και εκχέεται από 
την έσωτερική του ύπαρξι, από τον έσωτε-
ρικό του πλούτο, από την καλή του διάθεση. 
Είναι ειλικρι νής και ανιδιοτελής. Δεν κολα-
κεύει τα πάθη ού τε υποθάλπει αδυναμίες. 
Διακηρύττει την αλή θεια. Καλεί σε θυσίες, 
στις οποίες αυτός πρώ τος υποβάλλεται.
«Ενα καλό δένδρο δεν μπορεί παρά να δση-
καλούς καρπούς. Μια καλή ιδέα είναι επό-
μενο να παράν αγαθά αποτελέσματα, να 
οδηγή σεσωστούς δρόμους. «Ενας ανιδιοτε-
λής εργάτης της αλήθειας δεν μπορεί παρά να 
βοηθάη τους ανθρώπους, να τους καλλιεργή 
στην αρετή, στην αγάπη, στη δικαιοσύνη, να 
αναπτύσση μέσα τους την είλικρίνεια, την 
τιμιότητα. Πώς είναι δυνα τόν να παρουσιά-
ζεται ώς ειρηνοποιός, όταν, ευ καίρως άκαί-
ρως , Προκαλεί μέ τά λόγια και τα έργα του 
και εξάπτει τα πάθη και φουντώνει το μίσος, 
την έχθρα, την αντιπάθεια;
Νά, λοιπόν, το μυστικό Νά Το άσφαλές κριτή-
ριο της γνησιότητος: Οι καλοί, οι ώριμοι, οι 
πλούσιοι καρποί. Υπάρχουν; Υπάρχει εγγύ-
ηση. Είναι απόδειξι. Δεν υπάρχουν καρποί 
και υπάρχουν μόνον λόγια; «Προσέχετε» μας 
λέει ο Κύριος, Φυλαχτητε. Φυλακή και επι-
φυλακή να μή πιασθήτε στονύπνο. Να μήν 
απατηθήτε και εξαπατηθήτε. Μη το ξεχνάτε: 
«Από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε 
αυτούς». Τίποτα πιο απλό και άσφαλές.

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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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

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

© 2021 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2022 Q3/ A4/Q5/Q7 models. *Lease a 2022 Audi A4 Sedan TFSI quattro komfort/2022 Q3 TFSI quattro/2022 Q5 TFSI quattro Komfort/2022 Q7 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$71,750/Q5=$50,050/A4=$45,850/Q3=$40,950 (including $2,550 freight and PDI) 
at Q7=3.98%/Q5=4.48%/Q3=4.48%/A4=4.48% for 48 months (Q7=1.98%/A4,Q3,Q5=2.48% with Loyalty Offer), with monthly payments of Q7=$778/Q5=$548/month/A4=$508/mo./Q3=$198 Bi-weekly (W/Loyalty=$695,$488,$456/mo & $178BWeekly, models respectively. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), 
Q7=$7,088/Q5=$4,888/A4=$4,988/Q3=$4,288 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=$51,543/Q5=$36,592/Q3=$29,650/A4=$34,593 {Loyalty=$47,023/$33,408/$31,743}(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. ** 1% rate reduction plus 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 current 
calendar year. 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 Co-lessee/Co-borrower on the new contract. Offer is 
non-exchangeable and not redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Contact your Audi dealer for complete details. ‡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.

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

2022 Audi Q7 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$7,088 down payment

Lease from

per month

Lease from

$778† 3.98%†

With Audi Uptown’s
Loyalty Bonus

$695/mo

Lease at 1.98% from

2022 Audi Q3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$4,288 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$198† 4.48%†

With Audi Uptown’s
Loyalty Bonus

$178          

Lease at 2.48% from 

2022 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$4,888 down payment

Lease from

per month

Lease from

$548† 4.48%†

With Audi Uptown’s
Loyalty Bonus

$488/mo

Lease at 2.48% from
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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 τη Νόσος του 
Lyme ή Βορρελίωση. 
Η Νόσος του Lyme ή Βορρελίωση είναι μια 
ασθένεια που προκαλείται από το βακτή-

ριο Borrelia burgdorferi. Το βακτήριο αυτό μεταδί-
δεται μέσω τσιμπήματος από το τσιμπούρι Ixodes 
ricinus.
Η παρουσίαση της νόσου ποικίλει και μπορεί να 
περιλαμβάνει συμπτώματα γρίπης στα αρχικά 
στάδια και έπειτα εκδηλώνεται με μυοσκελετικά, 
αρθριτικά, νευρολογικά, ψυχιατρικά και καρδιακά 
συμπτώματα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
η νόσος θεραπεύεται με αντιβιοτικά, ειδικά εάν η 
θεραπεία ξεκινήσει στα αρχικά στάδια της ασθέ-
νειας. Καθυστερημένη θεραπεία συχνά οδη-
γεί σε προχωρημένη βορρελίωση η οποία είναι 
δύσκολο να θεραπευτεί.

Συμπτώματα
Το πιο χαρακτηριστικό σημάδι της Βορρελί-
ωσης είναι το κόκκινο σημείο το οποίο σταδι-
ακά μεγαλώνει ενώ στο κέντρο του σημείου το 
χρώμα του δέρματος είναι πιο ανοιχτό, αυτό το 
κόκκινο σημείο ονομάζεται μεταναστευτικό ερύ-
θημα. Συνήθως αυτό το κόκκινο σημείο εμφανί-
ζεται μέσα σε τρεις εβδομάδες μετά το τσίμπημα 
από τσιμπούρι. Οι μισοί από τους ασθενείς που 
έχουν το κόκκινο σημείο δεν το γνωρίζουν ή δεν 
ξέρουν ότι προέρχεται από κάποιο τσίμπημα από 
τσιμπούρι, σύμπτωμα το οποίο εμφανίζεται στο 
80% περίπου των ασθενών με βορρελίωση.
Κάποιο διάστημα μετά από το τσίμπημα από το 
Ixodes ricinus (τσιμπούρι) το βακτήριο μπορεί να 
μπει στην κυκλοφορία του αίματος και με αυτό τον 
τρόπο η ασθένεια να εξαπλωθεί σε ολόκληρο το 
σώμα. Επειδή κάποιος μπορεί να μην παρουσιά-
σει μεταναστευτικό ερύθημα είναι δυνατό ο για-
τρός να μην μπορέσει να αντιληφθεί ότι ο ασθενής 
πάσχει από Βορρελίωση.
Τα συμπτώματα της εμφανίζονται κυρίως στις 
αρθρώσεις, στην καρδιά και στο νευρικό σύστημα 
(κεντρικό ή περιφερικό). Στις περισσότερες περι-
πτώσεις το βακτήριο επιτίθεται στις μήνιγγες του 
εγκεφάλου προκαλώντας ένα είδος μηνιγγίτιδας, 
το οποίο μπορεί να συνοδεύεται από μόλυνση στο 
νωτιαίο μυελό ή στα νεύρα του εγκεφάλου. Όταν 
η Βορρελίωση επηρεάσει τις μήνιγγες και προ-
καλέσει μηνιγγίτιδα τα συμπτώματα είναι ελάχι-
στα (συνήθως δεν παρουσιάζονται πονοκέφαλοι, 

πυρετός ή ακαμψία στον αυχένα)  ενώ όταν υπάρ-
ξει μόλυνση και κατά συνέπεια φλεγμονή των νεύ-
ρων του εγκεφάλου παρουσιάζεται κυρίως παρά-
λυση από τη μία μεριά του προσώπου. Πιο σπά-
νια παρουσιάζεται διπλωπία, που σημαίνει ότι ο 
ασθενής βλέπει τα αντικείμενα διπλά. Μόλυνση 
του νωτιαίου μυελού προκαλεί πόνους στα άκρα 
και στο σώμα καθώς και εξάντληση. Πιο σπάνια 
προκαλείται και ακράτεια ούρων. Τα προηγού-
μενα συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν αρκετό 
καιρό καθώς για μπορέσουμε να μιλήσουμε για 
προχωρημένη Βορρελίωση χρειάζεται να περά-
σει τουλάχιστον ένας χρόνος. Ένα σύμπτωμα που 
συνοδεύει την προχωρημένη Βορρελίωση είναι η 
χρόνια ατροφική ακροδερματίτιδα. Στην αρχή δε 
της μόλυνσης συνήθως εμφανίζονται και συμπτώ-
ματα γρίπης.
Ακόμα μερικά από τα συμπτώματα της νόσου του 
Lyme είναι τα εξής:

 ª Ζαλάδα
 ª Πονοκέφαλος
 ª Πυρετός
 ª Έντονος πόνος στα άκρα
 ª Μία ή περισσότερες πρησμένες με πόνο 

αρθρώσεις
 ª Σύγχυση και δυσκολίες συγκέντρωσης
 ª Ωτορινολαρυγγολογικά συμπτώματα
 ª Σπασμοί μυών
 ª Εξάντληση

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα συμπτώματα που 
μπορεί να προκαλέσει η νόσο Lyme. 

Διάγνωση
Η βορρελίωση μπορεί να διαγνωσθεί με διάφο-
ρες εξετάσεις αίματος (αντισώματα). Η εξέταση 
που γίνεται συνήθως πρώτη ονομάζεται ανοσοεν-
ζυμική ανάλυση.  Η διάγνωση της ασθένειας είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη και ίσως στην αρχή ο γιατρός 
να μην σκεφτεί ότι ο ασθενής πάσχει από βορ-
ρελίωση. Ακόμα και αν η εξέταση δείξει αντισώ-
ματα έναντι της Borrelia burgdorferi στον οργανι-
σμό αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο ασθενής 
πάσχει από βορρελίωση (με ακρίβεια 50%). Λόγω 
της έλλειψης ακρίβειας του τεστ (παλιό τεστ), ορι-
σμένα άτομα με τη νόσο του Lyme θα πάνε αδιά-
γνωστα. 

Θεραπεία
Η θεραπεία γίνεται με αντιβιοτικά (συνήθως δοξυ-
κικλίνη) είναι η συνηθισμένη θεραπεία για την 
βορρελίωση στα αρχικά στάδια. Αυτά τα φάρμακα 
συνήθως καθαρίζουν τον οργανισμό από τη λοί-
μωξη και αποτρέπουν τις περαιτέρω επιπλοκές. 
Η θεραπεία συνήθως γίνεται για 14 με 21 μέρες.
Ο οργανισμός υγείας του Καναδά επιβάλλει ως 
μέγιστη επιτρεπόμενη παροχή φαρμακευτικής 
αγωγής για την βορρελίωση τον ένα μήνα.
Ωστόσο στις περιπτώσεις που καθυστερεί να 
γίνει έγκαιρα η διάγνωση της νόσου, απαιτούνται 
μήνες ή έτη θεραπείας για να παρατηρηθεί οποιο-
δήποτε σημάδι ανάκαμψης. Tο σαράντα τοις εκατό 
των πασχόντων θα καταλήξουν με χρόνια προ-
βλήματα υγείας. Δυστυχώς στην προχωρημένη 
βορρελίωση, μία δόση των αντιβιοτικών για ένα 
μήνα δεν είναι αρκετή. Ο μόνος τρόπος για έναν 

ασθενή να ακολουθήσει την κατάλληλη θεραπεία 
είναι να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ασθενής 
χρειάζεται περισσότερες δόσεις αντιβιοτικών μαζί 
με πολλούς διαφορετικούς τύπους βιταμινών και 
ιχνοστοιχείων (συνήθως πάνω από 60 χάπια την 
ημέρα με κόστος πάνω από $4000 μηνιαίως). 

Πρόληψη
Ένας τρόπος προφύλαξης των παιδιών αλλά και 
των ενηλίκων από τα τσιμπούρια είναι τα ανοιχτό-
χρωμα μακρυμάνικα ρούχα όταν επισκέπτονται 
περιοχές όπου συνήθως υπάρχουν τσιμπούρια 
(δασώδεις περιοχές με υγρασία), ώστε να γίνε-
ται εύκολα αντιληπτή μια ενδεχόμενη προσβολή 
από τα ζωύφια. Καλό θα είναι να φοράνε μακριά 
παντελόνια και να χώνουν τα μπατζάκια μέσα στις 
κάλτσες.
Επιπλέον προστασία παρέχουν ένας σκούφος ή 
ένα πλατύγυρο καπέλο. Καλό είναι επίσης να απο-
φεύγονται οι πυκνοί θάμνοι και τα χαμόκλαδα 
και να εξετάζεται επιμελώς το σώμα μετά την επι-
στροφή στο σπίτι από μια περιοχή με τσιμπούρια.
Να εξετάζετε ενδελεχώς κάθε δάγκωμα τσιμπου-
ριού (ή καλύτερα το σημείο του τσιμπήματος) 
ακόμη και μετά την απομάκρυνση του τσιμπου-
ριού. Εάν παρατηρηθεί μια κόκκινη φλεγμονώ-
δης εστία θα πρέπει να απευθυνθείτε αμέσως σε 
κάποιον γιατρό.

Αφαίρεση τσιμπουριού
Για να αφαιρέσετε ένα τσιμπούρι από το δέρμα, 
χρησιμοποιήστε τσιμπιδάκια για να κρατήσει το 
τσιμπούρι από το κεφάλι όσο πιο κοντά στο δέρμα 
γίνεται και τραβήξτε αργά αλλά σταθερά. Απο-
φύγετε συστροφή ή σύνθλιψη του τσιμπουριού 
όταν το αφαιρείτε. Μην πιέζετε το σώμα του τσι-
μπουριού, καθώς αυτό μπορεί να επιταχύνει τη 
μόλυνση.
Μην χρησιμοποιήσετε βαζελίνη, οινόπνευμα, 
βερνίκι νυχιών ή άλλα προϊόντα και θεραπείες για 
να αφαιρέσετε ένα τσιμπούρι. 
Αφού αφαιρεθεί προσεκτικά το τσιμπούρι, καθα-
ρίστε την περιοχή με ένα αντισηπτικό (π.χ οινό-
πνευμα) ή ήπιο σαπούνι και νερό. Πλύνετε καλά τα 
χέρια σας με σαπούνι και νερό. Θα πρέπει επίσης 
να εξεταστεί από γιατρό το τσιμπήμα, ειδικά αν 
έχετε αναπτύξει ένα εξάνθημα ή συμπτώματα που 
μοιάζουν με γρίπη.

To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από τους ασθε-
νείς μας, κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκο-
λης 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 επικοινωνή-
σετε μαζί μου στο φαρμακείο (416.463.1195) ή 
να μου στείλετε e-mail στο ApollonPharmacy@
yahoo.com
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Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και συνταγές 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο krinos.ca/attiki

Ελλάδα, ό,τι αξίζει αληθινά ! 
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2021 Scotiabank 
Marathon 

On Sunday, October 24, 2021, Mr. John C. Fanaras, President & Chair of the 
Hellenic Home Board of Directors and Mr. Peter Tsihlias, President of Dion 
Neckwear ran the 2021 Scotiabank Marathon to raise funds for our Seniors.
Hellenic Home would like to extend its gratitude and appreciation to everyone 
who donated and sponsored our two runners. With the support of the 
community, this year, we raised over $47,000.

For the past 10 years, Mr. John C. Fanaras & Mr. Peter Tsihlias have raised over 
$240,000 through the Scotiabank Marathon.
We congratulate both our runners and commend their passion and dedication 
to the Home.
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ 65 ΕΤΩΝ
ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ

ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΣΧΕΣΗ

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

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
ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ

Ενδιαφέρομαι για γραμματόσημα
 Ελληνικά σφραγισμένα ή ασφράγιστα. 

Πληρώνω τις καλύτερες τιμές. 
Τheodoros Zoumis 1.347.681.1200 
email tedolympiakos@gmail.com

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ/Η

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ

ΜΕ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
1 ΑΝΔΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1 ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ:

416-265-2273
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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

Τα Xριστούγεννα
του Μάριου
ΕΥΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΝΟΥ 

Ο 
Μάριος ξύπνησε και κατέβηκε 
γρήγορα γρήγορα στο σαλόνι. 
Χιόνιζε κι έκανε κρύο εκείνο το 
πρωινό λίγες μέρες πριν τα Χρι-

στούγεννα. Η μαμα του είχε φύγει από νω-
ρίς για τη δουλειά, η γιαγια του Ελένη καθό-
ταν στην κουνιστή πολυθρόνα και έπλεκε 
ένα ζεστό κασκόλ δίπλα στο τζάκι .
-Ξύπνησες Μάριε μου Ελά κοντά μου θα 
σου φτιάξω τηγανήτες να φάς με μαρμε-
λάδα και μέλι που τόσο σου αρέσουν, φόρα 
το πουλόβερ σου πρωτα μην κρυώσεις κι 
έλα να με βοηθήσεις, είπε η γιαγιά βλέπο-
ντας το αγοροξυπνημένο προσωπάκι  του 
εγγονού της, και πήγε στην κουζίνα. Εκει 
σαν άλλος μαέστρος  άρχισε να ανακατεύει 
αυγά και αλέυρι και γάλα και νερό μέσα σ 
ενα μεγάλο  μπόλ και σιγά σιγά άρχισε  να 
φουσκώνει το μίγμα. Η γιαγιά έβαλε και 
το τηγάνι με το λάδι στη φωτιά να κάψει 
και πήρε το μίγμα στα χέρια της, παρόλο 
την ηλικία της επιανε το μίγμα σαν τον πιο 
πεπειραμένο σεφ και άρχισε να φτιάχνει 
σχέδια καμπανουλες, ελαφακια κι ενα αη 
βασίλη κι άρχισε να τα ρίχνει στο λάδι που 
είχε κάψει .
-Γιαγιά μου , άραγε τι άρωμα να έχουν τα 
Χριστούγεννα, ρώτησε ο Μαριος κι έγλυψε 
λίγο από την ξυλινη  κουτάλα.
-Δεν ξέρω χρυσό μου , αλλά εγω εβαλα και 
λίγη βανίλια και θα φας υπέροχες τηγανήτες  
που θα γλειφεις τα δάχτυλα σου και μπο-
ρεις να βάλεις και μαρμελάδα πορτοκάλι, 
φραουλα  και μέλι και ζάχαρη η να τις φάς 
απλά σκέτες.  Η γιαγια συνέχισε να πλάθει 
κι αλλες τηγανήτες και με άρχισε να θυμάται 
το σπίτι της στο χωριό και τα χριστούγεννα 
, που μαζεύονταν όλη η οικογένεια το σπίτι 
της  και μοσχοβολούσε η κουζινα ζάχαρη 
και κεικ μυρωδατα και κουραμπιεδες και 
μελομακάρονα....
Γιαγιά , θα φτιαξω το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο, κι έτρεξε στο πατάρι , πήρε τη 
σκάλα και κατέβασε προσεχτικά δυο κου-
τιά με χριστουγεννιάτικα στολίδια  και το 
κουτί με τα πολυχρωμα φωτάκια. Η μαμα 
του δεν πρόλαβε ούτε το δέντρο να στολί-
σει φέτος, δουλευε από το πρωι μέχρι το 

βράδυ, για να μη του λειψει τίποτα , έλεγε η 
γιαγια, όμως του έλειπε τι κυριότερο, η ιδια 
του η μαμά.
- Γιαγιά, ελα να με βοηθήσεις, να βάλω τη 
βάση για το δέντρο.
- Ερχομαι τζέρι μου , έρχομαι, ορίστε 
τελειωσα και την τελευταια τηγανίτα, θα τις 
βάλω στο φούρνο να είναι ζεστές, έτσι όταν 
τελέιωσουμε θα τις χαρούμε..
Γιαγια κι εγγονός βάλθηκαν να βγάζουν 
προσεχτικά όλα τα χριστουγεννιάτικα στο-
λίδια στο τραπέζι,κάποια ήταν πολύ παλιά 
υπήρχαν μπάλες  ξύλινες, μπάλες μικρές 
και μεγάλες με όλα τα χρώματα και ΄μικροι 
αγιοβασίλιδες  και ελαφάκια και μερικά 
αγγελάκια, στην μαμά άρεσαν πολύ τα 
αγγελάκια-  Ελα να βάλω τη βάση, δώσε 
μου το μικρό χαλάκι που βρίσκετε στη θήκη  
με το δέντρο πρώτα, είπε η γιαγιά και ο 
μάριος υπάλουσε χωρίς πολλες αντιρήσεις. 
Εβγαλε την καφετή βάση που έμοιαζε με 
κορμό ενός αληθινού δέντρου και το ́δωσε 
στη γιαγιά που με γρήγορες κινήσεις το 
βίδωσε και το στερέωσε στο πάτωμα, αρχι-
σαν και οι δυο τους στη συνέχεια να βιδώ-
νουν και να καρφώνουν τους εξωτερικούς 
πράσινους σωλήνες που μεταμορφώθηκαν  
σε κλαδιά δέντρου και έβαλαν και χρυσαφί 
και κόκκινες γιρλάντες και εβαλαν σε κάθε 
κλαδί από μια μπάλα και όλα τα αλλα στολί-
δια και το δέντρο πηρε μια άλλη μορφή και 
αποπνεε ζεστασιά και μια αίσθηση γιορτής 
σε εκείνο το μικρό σαλονι
Γιαγια Ελένη να βάλω και το αστέρι το 
φωτεινό, θα ήθελα να το ανάψουμε να 
δούμε τα λαμπάκια που χορεύουν και εδί-
νουν τόσα διαφορετικά χρώματα . Ο μαριος 
έβαλε τα λαμπρακια στην πριζα, το δέντρο 
έλαμψε καθως τα πολυχρωμα φωτακια ελα-
μπαν με τη σειρα τους..μια το κοκκινο και 
μετα το πρασινο και στο τελος τομπλε φως 
και το αστέρι άλλαζε κι αυτο χρώματα, ανά-
λογα με τα φωτακια που αναβόσβηναν ακο-
λουθώντας ενα δικό τους πρωτόγονο χωρό.
Χρονια πολλα γιαγια!!!!
Και του χρόνου τζέρι μου , απάντησε γλυκα 
η γιαγια του
Γιαγια, πιστευεις θα με μαλώσει η μαμά  
που έκανα το χριστουγεννιάτικο δέντρο ένα 
μηνα νωρίτερα;
Μη στεναχωριέσε , χρυσό μου θα της 
πούμε οτι εγω ανυπομονούσα να δω το χρι-
στουγεννιατικο δέντρο και τα λαμπιόνια να 
αναβοσβήνουν.
Θα σου πω ενα μεγάλο νεο, ξέρω πως μυρί-
ζουν τα Χριστούγεννα , ειπε ο μαριος, εχουν 
άρωμα από γιαγιαδιστικές τηγανίτες με 
πασπαλισμένη ζαχαρη άχνη....
Γιαγια κι εγγονος ξεκαρδίστηκαν στα γέλια 
και αρχισαν να τραγουδούν τα κάλαντα .. 
Τριγωντα κάλαντα μες στη χειμωνια . ηρθαν 
τα χριστουγεννα και η πρωτοχρονια ...
Και εζησαν αυτοι χρονια καλα κι εμεις 
ακομη πιο γλυκα παραμυθενια..

ΤΕΛΟΣ
ΕΥΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΝΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 
ΥΠΟΚΛΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

Τ
ο απόγευμα της Δευτέρας 15 Νοεμβρίου και στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών 
ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι εργασίες – υβριδικής - Ημερίδας με τίτλο 
«Απόδημος Ελληνισμός – Η Ιστορία, το Έργο και η Προσφορά του στην Ελλάδα», α-
φιερωμένης στην Ελληνική Διασπορά, με διοργανωτές την Ακαδημία Αθηνών και 

τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών.  
Στο πλαίσιο της καταληκτικής ομιλίας του και συνοψίζοντας τα συμπεράσματα των επιστη-
μονικών εισηγήσεων, ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλω-
ματίας, Γιάννης Χρυσουλάκης, τόνισε ότι «Μας δόθηκε μία πραγματικά μοναδική ευκαιρία, 
εδώ στους χώρους του εμβληματικού αυτού κτιρίου να τιμήσουμε τον Απόδημο Ελληνισμό 
για την ιστορία, το έργο του και την προσφορά του στην Ελλάδα, αλλά και προς ολόκληρο 
τον κόσμο». 
Μέσω των επιστημονικών εισηγήσεων φωτίστηκε η πολύπλευρη και, συχνά άγνωστη, 
συνεισφορά πληθώρας ομογενών στους τομείς των Επιστημών (Ηθικών & Πολιτικών, 
καθώς και Θετικών), καθώς και των Τεχνών και των Γραμμάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν 
οι εισηγήσεις των επιφανών ομιλητών για θεσμικές αλλαγές που θα διευκόλυναν την επι-
κοινωνία και τον επαναπατρισμό Ελλήνων μεταναστών, ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν στο 
τελευταίο κύμα μετανάστευσης.
Συνοψίζοντας με ομιλία του τα συμπεράσματα της Ημερίδας, ο κ. Χρυσουλάκης προλόγισε 
την προγραμματισμένη από τους διοργανωτές επίσημη πρώτη παρουσίαση του τραγουδιού 
‘ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ’, σε μουσική της διεθνώς αναγνωρισμένης συνθέτριας, Ευανθίας Ρεμπού-
τσικα και στίχους της εξαιρετικά δημοφιλούς στιχουργού, Λίνας Νικολακοπούλου, το οποίο 
προβλήθηκε αμέσως μετά σε οπτικοποιημένη μορφή και χορωδιακή απόδοση. Το video 
είναι πλέον διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://youtu.be/51ZKWB-peF0
Το τραγούδι αποτελεί μια ελάχιστη προσφορά προς τους Έλληνες απόδημους και φιλοδο-
ξεί να αποδώσει μουσικά και στιχουργικά την ακατάλυτη σχέση μεταξύ της Ελληνικής Δια-
σποράς και του εθνικού κέντρου, ενώ όπως υπογράμμισε ο κ. Χρυσουλάκης, «Τα αδέλφια 
μας στον κόσμο, σε κάθε μέρος του κόσμου, όπου γης, να έχουν ένα κοινό σημείο αναφο-
ράς, ένα σύμβολο δικό τους, δώρο και ευχή απ’ την Ελλάδα, που θα γλυκαίνει τη νοσταλγία, 
που θα ζεσταίνει την καρδιά, που θα κρατά ολοζώντανη τη Μνήμη, που θα ημερεύει τον 
καημό. Που θα βεβαιώνει ότι ο δεσμός με τη Μάνα Ελλάδα, η κληρονομιά που πήραν μαζί 
τους φεύγοντας απ’ την Πατρίδα, είναι ο φάρος τους, το παντοτινό φωτεινό μονοπάτι τους, 
ο μίτος που θα τους δείχνει το δρόμο».  
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Ο
ι επαρχιακοί υγειονομικοί υπάλλη-
λοι κατέγραψαν 711 νέα κρούσμα-
τα COVID-19 σήμερα, από 512 την 
Τετάρτη και 642 πριν από μία εβδο-

μάδα.
Είναι ο υψηλότερος απολογισμός μιας ημέρας 
που έχει αναφερθεί από τις 24 Σεπτεμβρίου, 
όταν επιβεβαιώθηκαν 727 νέες μολύνσεις.
Πέντε ακόμη θάνατοι που σχετίζονται με τον 
ιό επιβεβαιώθηκαν σήμερα, ανεβάζοντας τον 
αριθμό των θανάτων από τον COVID-19 στο 
Οντάριο σε 9.955.

Από τα νέα κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν 
σήμερα, 322 αφορούν άτομα που δεν έχουν 
εμβολιαστεί, 314 αφορούν άτομα με πλήρη 
ανοσοποίηση, 47 αφορούν άτομα με άγνω-
στη κατάσταση εμβολιασμού και 28 αφορούν 
άτομα που έχουν μόλις μερικώς εμβολιαστεί.
Οι μονάδες δημόσιας υγείας με τον μεγαλύ-
τερο αριθμό νέων κρουσμάτων σήμερα περι-
λαμβάνουν Toronto (74), Windsor (71), Simcoe-
Muskoka (67), Ottawa (42), Peel Region (40), 
York Region (39), Waterloo Region (37), 
Kingston, Frontenac, Lennox  Addington (37)..

711κρούσματα και 5 νέοι θάνατοι στο 
Οντάριο την Πέμπτη

Ο
ι έντυπες ειδοποιήσεις ανα-
νέωσης για άδειες οδήγη-
σης, αυτοκόλλητα πινακί-
δων κυκλοφορίας και κάρ-

τες υγείας στο Οντάριο θα αποτελέ-
σουν σύντομα παρελθόν.
Το Υπουργείο Κυβέρνησης και Εξυπη-
ρέτησης Καταναλωτών επιβεβαίωσε 
ότι οι κάτοικοι με τα προαναφερθέ-
ντα έγγραφα που πρόκειται να λήξουν 
την ή μετά την 1η Μαρτίου 2022 δεν 
θα αποστέλλονται πλέον ταχυδρομικά 
ειδοποιήσεις ανανέωσης σε χαρτί και 
θα λαμβάνουν ψηφιακές υπενθυμίσεις.
Η κίνηση θα εξοικονομήσει έως και 
29 εκατομμύρια δολάρια σε πέν τε 
χρόνια σε έξοδα αποστολής και απο-
στολής, χρήματα που η κυβέρνηση 
ε ίπε ότ ι θα χρησ ιμοποιηθούν γ ια 
την επανεπένδυση στην εκπαίδευση. 
Περίπου 80 εκατομμύρια κομμά-
τια χαρτιού θα εξοικονομηθούν επί-
σης στη διαδικασία, σύμφωνα με το 
υπουργείο.
Υπάρχουν εξαιρέσεις στη νέα πρωτο-

βουλία και ορισμένοι κάτοικοι παρα-
δείγματος χάρην άνω των 70 ετών 
αλλά κι άλλοι,μπορούν να αναμένουν 
ότι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν 
ειδοποιήσεις ανανέωσης ταχυδρομι-
κώς εάν τα προϊόντα που έχουν εκδο-
θεί από την κυβέρνηση λήγουν την ή 
μετά την 1η Μαρτίου 2022. 

Το Οντάριο καταργεί τις έντυπες 
ειδοποιήσεις ανανέωσης άδειες οδήγησης, 
αυτοκόλλητα κυκλοφορίας και κάρτες 
υγείας

Α
υτόν τον χειμώνα στους κατοί-
κους του Τορόντο δεν θα απαι-
τείται πλέον να κάνουν κράτηση 
για να χρησιμοποιήσουν πολλές 

εγκαταστάσεις αναψυχής που διευθύνο-
νται από την πόλη, όπως γυμναστήρια, πι-
σίνες και υπαίθρια παγοδρόμια.
Σε δελτίο τύπου που εκδόθηκε την 
Πέμπτη, η πόλη είπε ότι από τις 29 Νοεμ-
βρίου, οι διαδικτυακές κρατήσεις δεν θα 
προσφέρονται πλέον σε γυμναστήρια της 
πόλης, αίθουσες βαρών, εσωτερικές παι-
δικές χαρές ή για κολύμπι αναψυχής σε 
εσωτερικές πισίνες.
Θα συνεχίσουν να προσφέρονται κρατή-
σεις για κολύμβηση λωρίδας και Aquafit, 
αλλά θα προστεθούν επιπλέον χώροι για 
περπάτημα.
Η πόλη εισήγαγε για πρώτη φορά online 
κρατήσεις για ανέσεις το 2020 μετά από 
περιορισμούς δημόσιας υγείας που 
ίσχυαν για την πρόληψη της μετάδοσης 
του COVID-19 μείωσαν σημαντικά τη 
χωρητικότητα στις εγκατα-
στάσεις αναψυχής.
Τον περασμένο μήνα, η 
κυβέρνηση του Οντάριο 
ανακοίνωσε ότι οι περιο-
ρισμοί χωρητικότητας θα 
αρθούν στους περισσότε-
ρους χώρους όπου απαι-
τείται απόδειξη εμβολιασμού.
«Από τότε που εφαρμόστηκαν οι κρατή-
σεις, έγιναν περισσότερες από 2,1 εκα-
τομμύρια κρατήσεις για skate, κολύ-
μπι και γυμναστική. Περισσότεροι από 
46.000 λογαριασμοί δημιουργήθηκαν 
στο διαδίκτυο από τότε που η λειτουρ-

γία έγινε διαθέσιμη τον Ιούνιο του 2021», 
ανέφερε η πόλη.
«Ενώ η ανάγκη για κρατήσεις έχει αρθεί 
και οι χωρητικότητες αυξάνονται, ο νόμος 
του Οντάριο απαιτεί απόδειξη εμβολια-
σμού για την είσοδο σε εσωτερικές αθλη-

τικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις 
αναψυχής, όπως γυμναστήρια και πισί-
νες. Όταν επισκέπτονται εγκαταστάσεις 
που απαιτούν απόδειξη εμβολιασμού, 
τα άτομα μπορούν να επιδεικνύουν είτε 
την ηλεκτρονική έκδοση του πιστοποι-
ητικού με κωδικό QR είτε αντίγραφο σε 
χαρτί.»
Επίσης, δεν απαιτούνται πλέον κρα-
τήσεις φέτος για τη χρήση υπαίθριων 
παγοδρομίων, τα οποία θα ανοί-

ξουν από τις 27 Νοεμβρίου. Αν και ο 
εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός 
για υπαίθρια παγοδρόμια, οι επισκέ-
πτες πρέπει να συμπληρώσουν εκ των 
προτέρων μια φόρμα ελέγχου για τον 
COVID-19.
Ο Δρ. Isaac Bogoch, ειδικός στις λοι-
μώξεις, είπε ότι η αύξηση της χωρη-

τικότητας στα παγοδρόμια θα 
«κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη» 
αυτόν τον χειμώνα.
«Γνωρίζουμε ότι η συντρι-
πτική πλειοψηφία των επιλέ-

ξιμων ατόμων στην πόλη 
έχουν εμβολιαστεί για τον 

COVID-19. Αυτό είναι πολύ λογικό να 
γίνει. Νομίζω ότι θα κάνει τη ζωή πολύ 
πιο εύκολη για πολλούς ανθρώπους στην 
πόλη να απολαμβάνουν τους εξωτερικούς 
χώρους αυτό το χειμώνα και να το κάνουν 
ακόμα σε ένα πολύ ασφαλές περιβάλλον».

Το Τορόντο δεν απαιτεί πλέον κρατήσεις 
στις πισίνες, τα γυμναστήρια και τα 
υπαίθρια παγοδρόμια
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LIFE

Abby Dowse :
Οι καμπύλες της  προκαλούν

Κατάγεται από την 
Αυστραλία, είναι 
μοντέλο και έχει μια 
από τις καλύτερες ροές 
που έχουμε δει στο 
Instagram, κάτι που 
φυσικά αποδεικνύουν και 
οι 3,2 εκατ. ακόλουθοι 
της, οι οποίοι μένουν με το 
στόμα ανοιχτό σε κάθε της 
ανάρτηση.

Ο λόγος για την Abby 
Dowse, η οποία ανέβασε 
ακόμα μια φορά τις 
θερμοκρασίες στο 
Instagram, καθώς 
πόσταρε μια σειρά 
από φωτογραφίες με 
μικροσκοπικά εσώρουχα 
τα οποία μετά βίας 
συγκρατούσαν τις 
χυμώδεις καμπύλες 
της. Η ξανθιά καλλονή 
γεννήθηκε στις 17 
Σεπτεμβρίου του 1989 
στο Σίδνεϊ και θυμίζει 
αρκετά μια κούκλα Barbie 
(ψευδώνυμο που της 
έχει δοθεί), με την μόνη 
διαφορά ότι φοράει πολύ 
λιγότερα ρούχα.

Σίγουρα είναι μια γυναίκα 
που ξέρει να προκαλεί, 
καθώς δεν χάνει ποτέ την 
ευκαιρία να τρελαίνει τους 
οπαδούς της με τις σέξι 
αναρτήσεις της. 
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Ο 
coach του 
ριάλιτι μο-
ν τ έ λων α-
ν έ β η κ ε 

σ το άλογό του κα ι 
περίμε νε τους παί-
κ τ ε ς γ ια μια φωτο -
γράφιση που θα κά-
νει αίσθηση. Ένα α-
κόμη επεισόδιο του 
Greece’s  Nex t  Top 
Model  θα παρακο -
λουθήσουμε απόψε 
σ τους  δ έκ τ ε ς  μας , 
με τους 11 φιναλίσ τ 
να παλεύουν γ ια να 
π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν  σ τ ο 
ριάλιτ ι. Εμείς ωστό-
σο επιλέξαμε να ε-
σ τ ιάσουμε σ το πό -
σο τα ιριάζουν  αυ -
τά τα concept σ τον 
Γιώργο Καράβα, ο ο-
ποίος είχε αναπαρα-
στήσει επιτυχώς τον 
cowboy σε προηγού-
μενη φωτογράφιση 
του GNTM, «βάζο -
ντας φωτιά» τότε στο 
Ελληνικό Twitter.

Η Αλεξάνδρα 
Παναγιώταρου 
γυμνή στο μασάζ

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου 
μετά την αναστάτωση που είχε 
προκαλέσει την περσινή σεζόν, με 
τα αποκαλυπτικά της πλάνα στην 
«Φάρμα», «βάζει» φωτιά στην 
σκηνή του J2US. o ξανθό μοντέλο 
(Αλεξάνδρα Παναγιώταρου) και 
Influencer σε ένα διάλειμμα με τις 
υποχρεώσεις της χαλαρώνει με 
μασάζ και ποζάρει πάνω στο κρε-
βάτι μόνο με την πετσέτα της και 
μας «τυφλώνει» με τα πλαστικά 
της.

Ο Μ. Γαβράς μίλησε 
για την συνεργασία 
του με τη JLO

Για την καριέρα του στο εξωτερικό, 
την συνεργασία του με την Τζένιφερ 
Λόπεζ και την αλλαγή στο επίθετό του 
μίλησε ο Μάνος Γαβράς. Ο ηθοποιός 
βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή 
Mega Καλημέρα και μίλησε για όλα..«-
Ξεχωρίζω την συνεργασία μου με τη 
Τζένιφερ Λόπεζ, ήταν πολύ καλή. Στο 
Glee ήταν επίσης, πολύ ωραία συνερ-
γασία. Η Τζένιφερ Λόπεζ ήταν υπερβο-
λικά φιλική, προσιτή και απλή. Ο σταρ 
που σε κάνει να νιώθεις άβολα είναι ο 
Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Είχα γνωρίσει και 
τον Αλ Πατσίνο, και ήταν πολύ εξω-
στρεφής και φιλικός», δήλωσε.

Το μεσημέρι της Τρίτης (16/11) η 
Λάουρα Νάργες βρέθηκε στην 
εκπομπή « Ελένη » και αναφέρ-
θηκε, μεταξύ άλλων, στη μεγάλη 
αλλαγή που έκανε στην εμφά-
νιση της και τον εκλεκτό της καρ-
διάς της. Σχετικά με την απόφασή 
της να συμμετάσχει στο «Just The 
Two Of Us», εξήγησε: «Επειδή 
δεν είμαι τραγουδίστρια και 
ζήλευα τη σκηνή του The Voice, 
πήγα στο J2US. Δεν με δυσκο-
λεύει κάτι, να σου πω την αλή-
θεια. Πιο πολύ αγχώνομαι για 
το ελληνικό τραγούδι, γιατί δεν 
είναι τα ακούσματά μου».

Ο Γιώργος Καράβας έγινε 
cowboy για χάρη του 
GNTM

Αποκαλυπτική Δανάη Παππά: 
Η Θεοδώρα από τον Σασμό 

«Η τηλεόραση δεν 
αποτελεί βασική μου 
προτεραιότητα» 

Γ
ια την καριέρα της και τις χρυσές εποχές 
του μόντελινγκ μίλησε η Νάταλι Θάνου.
Το γνωστό μοντέλο και τραγουδίστρια 
παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή 

Mega Καλημέρα και μεταξύ άλλων δε δίστασε 
να αποκαλύψει το μεγαλύτερο ποσό που έχει 
δεχτεί για ένα εξώφυλλο.
«Έχω ζήσει στις χρυσές εποχές του μόντε-
λινγκ. Ήταν εντελώς διαφορετικά, εφόσον 
υπήρχαν τα περιοδικά και κάναμε πολλά εξώ-
φυλλα. Παίρναμε καλά χρήματα. Το μεγαλύ-
τερο ποσό που έχω πάρει για εξώφυλλο ήταν 

10.000 ευρώ», ανέφερε.
Στην συνέχεια, μίλησε για τον ρόλο της ως 
μητέρα. Όπως είπε: «Σταμάτησα το τραγούδι, 
μόλις γέννησα τον γιο μου. Δεν μπορούσα να 
έχω το ίδιο lifestyle, δεν μπορούσα να εμφα-
νίζομαι βράδυ και το πρωί να έχω το μωρό. Ο 
γιος μου είναι 8 ετών, είναι ο απόλυτος έρω-
τας, είναι ο λόγος της ύπαρξής μου». Τέλος, για 
τις φήμες που την θέλουν να έχει χωρίσει με τον 
σύζυγό της, η Νάταλι Θάνου απάντησε: «Αυτό 
είναι λάθος, δεν έχουμε χωρίσει, είμαστε ακόμα 
μαζί».

«Το μεγαλύτερο ποσό που έχω δεχτεί 
για εξώφυλλο ήταν 10.000 ευρώ»

Τ
ην έχουμε αγα-
πήσει για τον αυ-
θορμητισμό της, 
το μόνιμο χαμό-

γελό της και την αισιο-
δοξία της, έχουμε λα-
τρέψει το... ταξιδιάρικο 
Instagram account της 
(@dannouz), αλλά φέ-
τος μας νευριάζει λίγο με 
το ρόλο της ως Θοδώρα 
στο Σασμό που ταλαιπω-
ρεί οποιοδήποτε αρσε-
νικό βρει στο δρόμο της 
και τη χειραγώγηση που 
κάνει στο μικρότερο α-
δελφό της Μανόλη. Στην 
πρώτη της όμως ταινία 
στον κινηματογράφο στο 
ρόλο της ως Αλίκη, θα 
βρεθεί κάποιος που αυ-
τή τη φορά θα ταλαιπω-
ρήσει εκείνη. Η Δανάη 
Παππά πρωταγωνιστεί 
στη νέα ταινία του Στρά-
του Μαρκίδη, «Karditsa 
Forever», η οποία κάνει 
πρεμιέρα αυτές τις ημέ-
ρες, δέκα χρόνια μετά 
την ταινία I love Καρδί-
τσα που είχε σημειώσει 
πολύ μεγάλη επιτυχία.
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Ά
ξιο τέκνο της 
γ ε ν ι ά ς  Z ,  η 
Desiree Schlotz 
γνωρίζει πως να 

αυξήσει τους ακόλουθούς 
της σ το Instagram και 
ταυτόχρονα τον τραπε-
ζικό της λογαριασμό. Με 
καταγωγή από τις Φιλιπ-
πίνες και το Μέριλαντ των 
ΗΠΑ, η 24χρονη δηλώνει 
μοντέλο, influencer, πρω-
ταγωνίστρια ταινιών για ε-
νήλικες και μόνιμη κάτοι-
κος Λος Άντζελες.  Στο παλ-
μαρέ της μετράει συνεργα-
σίες με περιοδικά όπως το 
Maxim, το Volo Magazine 
και το Sixty6 Magazine, αλ-
λά όλα αυτά δεν είναι τίπο-
τα μπροστά στο brand που 
πάει να δημιουργήσει για 
τον ίδιο της τον εαυτό. Η 
Desiree κατάφερε μέσα σε 
λίγο χρονικό διάστημα να 
ξεπεράσει τον μαγικό αριθ-
μό των 1.000.000 followers 
στο Instagram και πλέον μας 
καλεί στο Only Fans.

O 
Tom El l i s  σ ε 
έ ν α  μ ο ν α δ ι -
κό throwback 
κα ι  π ρ α γ μ α -

τ ικά ο τύπος αυτός που 
λ ά τ ρ ε ψ ε ς  σ τ ο  Luc i f e r 
δεν είναι ένας άλλος! Ο 
πρωταγωνισ τής και μή-
λον της έριδος γύρισε το 
χρόνο πίσω και μοιρά-
σ τηκε με τους followers 
τ ο υ  μ ι α  φ ω τ ο γ ρ α φ ί α 
δε ίχ νον τας μας πώς ή-
ταν έν τεκα χρόν ια πριν. 
Θα τον δε ις  με μακριά 
μαλ λ ιά  όλο μπούκ λε ς , 
κάποια κιλάκια παραπά-
νω και το γνωστό του α-
ξύρισ το σ τ ιλάκ ι που έ-
χ ε ι  τ ρε λά ν ε ι  γ υ να ίκε ς 
σε κάθε γων ιά της γης. 
Πρόκε ιτα ι  γ ια έ να φω-
τογραφικό σ τ ιγμιότυπο 
από  ό τα ν  πρωτα γων ι -
σ τούσε το 2010 σ τη σει-
ρά Merlin του BBC, σε 
ρόλο μιας άλλης εποχής.

O Tom Ellis δεν έχει αλλάξει καθόλου 
μετά από 11 χρόνια!

Τ
ι είναι αυτό 
που μας έχει 
λε ίψε ι  πε-
ρισσότ ερο 

στην εποχή της παν-
δημίας; Πολλά μπο-
ρούν να περάσουν α-
πό το μυαλό αλλά όλα 
έχουν ως επίκεντρο 
μία έννοια: Την ελευ-
θερία. Στην ελευθερία 
βρίσκει την απόλυτη 
ευτυχία και η Riquelle 
Pals. «Ελευθερία, αλά-
τι και άμμος στα μαλ-
λιά και όσο είναι δυνα-
τόν λιγότερα ρούχα». 
Το μοντέλο με καταγω-
γή από την Ολλανδία εί-
ναι η Μούσα που κάθε 
φωτογράφος έχει ονει-
ρευτεί. Γεννήθηκε στις 24 
Φεβρουαρίου του 1994 
και έχει συμμετάσχει στο 
Hollands Next Top Model 
το 2011. Εκεί κατέκτησε 
την 3η θέση στο διαγωνι-
σμό αλλά την 1η στις καρ-
διές του ανδρικού κοινού.

Η Desiree Schlotz κερδίζει το 
like σου στο Instagram

Χαμένοι στην έρημο με την Χαμένοι στην έρημο με την 
Junipr KeikoJunipr Keiko

Α
ν δεν έχεις βρεθεί ποτέ στην 
περιοχή Joshua Tree της 
California, τότε υπάρχει μία 
καλή αφορμή για να γνωρί-

σεις την άγνωστη τοποθεσία. Μία το-
ποθεσία στην έρημο της California 
που το Playboy μετέτρεψε σ’ ένα μέ-
ρος γεμάτο πάθος. Βέβαια τα brands 
τα δημιουργούν οι άνθρωποι και σε 
αυτό το ταξίδι είχαμε τους καλύτε-
ρους. Η φωτογράφος Tina Louise ε-

πιμελήθηκε το shooting της Junipr 
Keiko, της newcomer του Playboy.
“Είμ α ι  ή π ια  κα ι  εσ ω σ τ ρ εφ ή ς . 
Πιστεύω ότι η απλότητα είναι δύναμη 
και σε οτιδήποτε κι αν κάνω, το κάνω 
με αγάπη”, αναφέρει κατά τη διάρ-
κε ια της φωτογράφισης η Junipr 
Keiko. Μοντέλο και καλλιτέχνιδα, η 
Junipr δίνει την ψυχή της σε οτιδή-
ποτε αφορά την τέχνη και τη δημι-
ουργία.

Η Riquelle Pals είναι sexy, απρόβλεπτη 
και ταυτίζεται με τον Albert Einstein
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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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Ήταν ένας οδηγός που έτρεχε πολύ γρήγορα. 
Τον είδε ένας αστυνομικός και του έκανε νόημα 
να σταματήσει. Σταματάει αυτός και ακολουθεί ο 
εξής διάλογος με τον αστυνομικό.
– “Παρακαλώ το δίπλωμα σας.”
– “Δεν έχω δίπλωμα. Μου το είχε κρατήσει ο 
αστυνομικός που με είχε σταματήσει επειδή οδη-
γούσα μεθυσμένος.”
– “Μου δίνετε την άδεια από το ντουλαπάκι;”
– “Δεν μπορώ να ανοίξω το ντουλαπάκι γιατί έχω 
το όπλο μου μέσα.”
– “Όπλο;”
– “Ναι, αυτό που σκότωσα την ιδιοκτήτρια του 
αυτοκινήτου.”
– “Τι κάνατε; Και που είναι το πτώμα;”
– “Το έχω βάλει μέσα στο πορτ- μπαγκαζ του 
αυτοκινήτου.”
Τα έχασε ο αστυνομικός και πήρε κατευθείαν τηλέ-
φωνο το διοικητή του και του είπε ότι του είχε πει ο 
οδηγός. Μετά από δέκα λεπτά φτάνουν στην περι-
οχή ο διοικητής με ενισχύσεις για να συλλάβουν 
τον οδηγό και ακολουθεί ο εξής διάλογος μεταξύ 
του διοικητή και του οδηγού:
– “Δώστε μου το δίπλωμα σας.”
– “Ορίστε.”
Του το δίνει κανονικά. Παραξενεύτηκε ο διοικητής.
– “Μπορείτε να ανοίξετε το ντουλαπάκι;”
– “Ανοίγει ο οδηγός το ντουλαπάκι. Τίποτα δεν 
ήταν μέσα.”
– “Μου δίνετε την άδεια σας;”
– “Του τη δίνει και πάλι. Όλα είναι κανονικά.”
– “Ανοίγετε το πορτ- μπαγκάζ παρακαλώ;”

– “Ανοίγει ο οδηγός το πορτ- μπαγκάζ, τίποτα 
μέσα.”
Τα είχε χάσει ο διοικητής.
– “Καλά, πριν μας είπε ο αστυνομικός ότι του 
είπατε ότι δεν έχετε άδεια και δίπλωμα, ότι έχετε 
ένα όπλο στο ντουλαπάκι και ένα πτώμα στο πορτ- 
μπαγκάζ.”
– “Μήπως σας είπε ο αστυνομικός ότι έτρεχα κιό-
λας;”

Κωστάκη κάνεις το σταυρό σου πριν φας?
-Όχι κυρία..η μαμά μου είναι καλή μαγείρισσα...

Ο μικρός τηλεφωνά στην αστυνομία:
-Αστυνομία, ελάτε γρήγορα, ο πατέρας μου πλα-
κώνεται με τον γείτονα, δύο ώρες τώρα
-Δύο ώρες; Μα καλά, γιατί δεν μας τηλεφώνησες 
νωρίτερα;
-Νωρίτερα νικούσε...!

- Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός άντρα και του 
καφέ;
Και οι δύο σου κάνουν τα νεύρα κουρέλια.
- Γιατί οι όντρες είναι σαν τα σαλιγκάρια; Γιατί έχουν 
κέρατα, τους τρέχουν τα σάλια και  νομίζουν ότι το 
σπίτι είναι δικό τους.
- Γιατί  ένας  άντρας  δεν  μπορεί  να  είναι  όμορφος 
& έξυπνος  ταυτόχρονα;
Γιατί  τότε  θα  ήταν  γυναίκα.

ΚΡΙΟΣ
Ζητήματα γραφειοκρατικά, φορολογικά, 
τραπεζικά, ή και οικονομικές υποθέσεις 
που αφορούν έγγραφα ή και διακανονι-
σμούς έχουν μία πολύ καλή προοπτική. 
Ανακουφίζεσαι ψυχολογικά από την ροή 
κάποιων επαγγελματικών υποθέσεων και 
είσαι σε ετοιμότητα να διεκδικήσεις και να 
κατακτήσεις αυτό που θες! 

ΤΑΥΡΟΣ
Οι μέρες που ακολουθούν ευνοοούν την 
επαφή και την συμφωνία με άτομα που 
συνεργάζεσαι! Από την άλλη πλευρά τα 
οικονομικά σου είναι ευάλωτα και χρειά-
ζονται προσοχή, αλλά και υπομονή από την 
πλευρά σου γιατί οι εξελίξεις δεν θα είναι 
ακριβώς αυτές που υπολόγιζες.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Oι μέρες που ακολουθούν σε βοηθούν να 
βάλεις σε μία τάξη και σειρά ζητήματα ρου-
τίνας, να βελτιώσεις τις συνθήκες διαβίωσης, 
την διατροφή σου, αλλά και να κάνεις και 
κάποιες εποικοδομητικές επαφές που θα σε 
στηρίξουν στα επαγγελματικά σου! Οι συν-
θήκες στην εργασία μπορούν να βελτιωθούν 
αρκεί αυτό το διάστημα να αφήσεις το μυαλό 
σου ανοιχτό σε νέα δεδομένα, αλλά και 
να οργανώσεις πολύ καλύτερα τις 
μετέπειτα κινήσεις σου!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Οι μέρες που ακολου-
θούν έχουν περισσό-
τερη ανησυχία και άγχος 
για σένα που έχεις γεν-
νηθεί κοντά στις 29 Ιου-
νίου. Οι υπόλοιποι Καρ-
κίνοι, έχετε την δυνατό-
τητα σταθεροποίησης σχέ-
σεων και ικανοποίησης μέσω 
αυτών! Στα επαγγελματικά σου 
είσαι σε έναν αγώνα δρόμου και υπάρχει 
εκνευρισμός, γιατί κάποια πράγματα πηγαί-
νουν ενάντια σε αυτά που μπορεί να ήθελες. 
Στα οικονομικά σου δείξε εγκράτεια.

ΛΕΩΝ
Νέα Εβδομάδα και με τις επιθυμίες να 
κάνουν “πάρτι” και να σε παρασύρουν σε 
ένα μεγάλο συναισθηματικό κρεσέντο όπου 
η υπερβολή σου θα είναι έντονη, το ίδιο 
και οι απολαύσεις σου φίλε μου Λέοντα. Αν 
έχεις γεννηθεί στο τέλος του Ιουλίου απέ-
φυγε εντάσεις οικογενειακές και επαγγελ-
ματικές, οι οποίες θα αφορούν τα οικονο-
μικά, οι πλανήτες σου δίνουν το μήνυμα 
ότι έχει έρθει η ώρα να σταθείς μόνος στα 
πόδια σου! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου σε 
βρίσκει με την διάθεση να θέλεις να δημι-
ουργήσεις ένα πιο σταθερό πλαίσιο στο 
σπίτι και στην οικογένεια, είσαι ωστόσο 
αρκετά προβληματισμένος για την προο-
πτική των επαγγελματικών σου, δεν λεί-
πουν όμως και οι επικερδείς ειδήσεις, οι 
συζητήσεις και οι επαφές που τονώνουν 
το ηθικό σου και σε βοηθούν να περάσεις 
καλά.

ΖΥΓΟΣ
Η νέα εβδομάδα είναι ενθαρρυντική και 
αισιόδοξη για τα οικονομικά σου στα οποία 
και δίνονται λύσεις ιδιαίτερα αν έχεις γεν-
νηθεί στο 2ο και στο 3ο δεκαήμερο όπου οι 
θετικές όψεις του Ερμή, με τον Ποσειδώνα, 
τον Δία και τον Πλούτωνα θα στηρίξουν τα 
προσωπικά σου σχέδια. Επιπλέον υπάρχει 
μία πιο χαλαρή ατμόσφαιρα στο σπίτι και 
στην προσωπική σου ζωή και κάποια προ-
βλήματα που πέρασες, αρχίζουν και μπαί-
νουν στην τελική ευθεία για την αποκατά-
σταση τους! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Εβδομάδα που είσαι ο πρωταγωνιστής 
και μονολογείς πως ο επιμένων νικά, γιατί 
πράγματι φίλε μου Σκορπιέ αυτή την εβδο-
μάδα μπορείς πραγματικά να βρεις τις 
λύσεις και να πάρεις τις αποφάσεις εκείνες 
που θα σε ενδυναμώσουν σημαντικά. Εσύ 
που έχεις γεννηθεί τέλη Οκτώβρη με αρχές 
Νοέμβρη συνεχίζεις να δέχεσαι αινφιδια-
σμούς από σχέσεις και συνεργασίες σου!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αρκετά κλειστός στο καβούκι σου είσαι 
αυτή την εβδομάδα ενώ καθώς ετοιμαζό-

μαστε για την Πανσέληνο – Έκλειψη 
Σελήνης στους Διδύμους, υπάρ-

χει αναβρασμός στον τομέα 
των σχέσεων και των 

συνεργασιών σου! Η 
πορεία των ημερών 
φέρνει μία ικανοποί-
ηση και ανακούφιση 
σε θέματα εργασιακά 
και οικονομικά. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Σχέσεις και φιλίες ενδυνα-

μώνονται, κάνεις σχέδια για 
το μέλλον και πλέον μπορείς να 

είσαι πιο σίγουρος για την εκπλήρωσή τους! 
Το αρνητικό αν θες, είναι ότι ο Άρης από το 
ζώδιο του Κριού προκαλεί νευρική ένταση σε 
θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια 
και την εργασία και εσύ είσαι πιο παρορμητι-
κός από ότι συνήθως. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Τα επαγγελματικά σου είναι πιο ζόρικα αυτή 
την εβδομάδα αν ανήκεις στο 1ο δεκαήμερο 
του ζωδίου σου! Εσύ που είσαι γεννημένος 
στο 2ο και στο 3ο δεκάημερο, έχεις σημαντι-
κές ευκαιρίες να κλείσεις επαγγελματικές και 
οικονομικές εκκρεμότητες.  Μην αντιδράς σε 
κάθε τι που ακους και μην βιάζεσαι να κρί-
νεις καταστάσεις ιδιαίτερα σε θέματα προ-
σωπικά!

ΙΧΘΕΙΣ
Στα επαγγελματικά σου πρέπει να κάνεις 
κάποια ξεκαθαρίσματα, το ξέρεις, το γνωρί-
ζεις, το τρενάρεις, όμως τα δεδομένα γύρω 
σου, σου δίνουν το μήνυμα ότι πρέπει να 
πατήσεις “γκάζια” και να εφαρμόσεις ανα-
κατατάξεις έστω και αν αυτές ζορίζουν! Στα 
οικονομικά υπάρχουν απαιτήσεις και έξοδα 
που σε αγχώνουν! Κάποια χαρούμενα νέα 
τα οποία θα λάβεις αυτή την εβδομάδα θα 
σε βοηθήσουν να βρεις τις ισορροπίες σου.
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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

Καστελόριζο, 1938. Αποχαιρετισμός σε 
συγγενείς που ξενιτεύονται

Η Κραναή στο Γύθειο 
όπου κρύφτηκε η Ωραία 

Ελένη... όχι η Μενεγάκη η 
άλλη της Τροίας...

Άντρας στην Πύλο, 1912

Από το μακρινό 1935

Τάξη σε σχολείο της 
Κωνσταντινούπολης την 

δεκαετία του 1950

Αθήνα, 1952, πωλητής 
σφουγγαριών

Απελευθέρωση της Μυτιλήνης 8 
Νοεμβρίου του 1912

Καβάλα 1970 

Καβάλα , το λιμάνι . 
1913

Καβάλα 1912/13
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Λιχαδονήσια: Oι μικρές Σεϋχέλες της Εύβοιας

 Ένας καλά κρυμμένος παράδεισος 
με τιρκουάζ νερά, ξανθιά άμμο και 
κάρβουνα που ψήνουν τα πάντα

Σ
ύμφωνα με τη μυθολογία η σύζυγος 
του Ηρακλή η Διηάνειρα, νομίζο-
ντας ότι είναι απατημένη, του έστει-
λε με τον Λίχα έναν δηλητηριασμέ-

νο χιτώνα. Τη στιγμή που ο Ηρακλής φόρε-
σε το χιτώνα και άρχισε να υποφέρει από 
τους πόνους άρπαξε τον υπηρέτη και τον 
εκσφενδόνισε προς την θάλασσα. Τα μέλη 
του έπεσαν γύρω από το ακρωτήρι Κήναιο, 
όπου ο Ποσειδώνας τα μεταμόρφωσε σε 
μικρά νησάκια, γνωστά σήμερα ως Λιχα-
δονήσια.
Στην πραγματικότητα οι νησίδες είναι απο-
τέλεσμα ηφαιστειακής δραστηριότητας και 
ένα μεγάλο τμήμα τους βυθίστηκε από σει-
σμό που έγινε το 426 π.Χ.
Οι Λιχάδες ή Λιχαδονήσια είναι συστάδα 
7 μικρών νησίδων στα βορειοδυτικά της 
Εύβοιας μεταξύ του Μαλιακού και του 
Βόρειου Ευβοϊκού κόλπου. Βρίσκονται 
μεταξύ του οικισμού της Λιχάδας από την 
πλευρά της Εύβοιας, και των Καμένων 
Βούρλων από την πλευρά της Φθιώτιδας. 
Σήμερα αυτά τα νησάκια αποτελούν ιδα-
νικό προορισμό για μονοήμερες θαλάσσιες 
εκδρομές και εξερευνήσεις και είναι σχε-
δόν πάντα γεμάτα με κόσμο που απολαμ-
βάνει τα πεντακάθαρα νερά και το απίστευ-
της ομορφιάς τοπίο.
Τα νησιά κατοικούνταν στο παρελθόν. 
Στο νότιο τμήμα της Μανόλιας διασώζο-
νται ακόμα κτίσματα από τον οικισμό του 
νησιού. Ο πληθυσμός των νησιών έφτανε 
τους 70 κατοίκους το 1928 ενώ από την 
δεκαετία του 1960 και μετά ο οικισμός σχε-
δόν εγκαταλείφθηκε
Το νησάκι Μονολιά είναι μακρόστενο και 
έχει ένα μικρό όρμο που χρησιμεύει ως 
φυσικό λιμάνι. Η πρόσβαση γίνεται με τα 
καραβάκια "Λιχαδονήσια Ι" και "Λιχαδο-
νήσια ΙΙ"που καθημερινά πραγματοποι-
ούν δρομολόγια από τα Καμένα Βούρλα. 
Όσοι έχουν δικό τους σκάφος μπορούν να 
προσεγγίσουν το νησί και από την απένα-
ντι πλευρά του Μαλιακού όπου βρίσκονται 
τα παραθαλάσσια χωριά Ράχες, Αχλάδι και 
Καραβόμυλος ή ακόμη και από την Εύβοια.
Η παραλία και τα νερά στα Λιχαδονήσια 
είναι ίσως από τα ομορφότερα στην περι-
οχή. Χρυσή άμμος και γαλαζοπράσινες 
αποχρώσεις συνθέτουν το τοπίο του πανέ-
μορφου σημείου που θα απολαύσετε το 
μπάνιο σας. Τα νερά είναι σχετικά ζεστά και 
ρηχά για αρκετά μέτρα από την ακτή. Υπάρ-
χουν ξαπλώστρες και ομπρέλες, αλλά θα 
πρέπει να είστε εκεί σχετικά νωρίς ώστε να 
πιάσετε μια καλή θέση μιας και η παραλία 
είναι μικρή και οι επισκέπτες, ειδικά το Σαβ-
βατοκύριακο, είναι πολλοί. Πάντως η παρα-
λία ενδείκνυται και για πετσέτα κάτω, ενώ 
αρκετοί που προσεγγίζουν το σημείο με 
δικό τους σκάφος ξοδεύουν το χρόνο τους 
πάνω σε αυτό, κάνοντας πιο πριβέ βουτιές.
Για τα απαραίτητα, υπάρχει εδώ και χρόνια 
η καντίνα του νησιού την οποία διαχειρίζε-
ται η οικογένεια Λυμπέρη. Εκτός από καφέ 

(εδώ μη ζητήσετε φρέντο γιατί ο φραπέ 
είναι ο μόνος κρύος καφές που σερβίρεται), 
νερό, παγωμένες μπύρες και αναψυκτικά, 
πίσω από την καντίνα υπάρχουν μονίμως 
αναμμένα κάρβουνα. Το must είναι τα σου-
βλάκια και το ψητό καλαμάρι το οποίο είναι 
τραγανό και συνοδεύεται με όσα ούζα 
αντέχετε. Σαγανάκι, χταπόδι και ενίοτε 
σαρδέλες βρίσκονται επίσης στο μενού και 
οι δίσκοι πηγαινοέρχονται από την παραλία 
στο μπαρ όλη μέρα.
Τα δρομολόγια προς τα Λιχαδονήσια 
συνεχίζονται έως και τον Σεπτέμβριο από 
το Λιμάνι των Καμένων Βούρλων. Η δια-
δρομή με τα καραβάκια είναι μοναδική 
μιας και περιλαμβάνει ξενάγηση σε όλο 
το σύμπλεγμα και υπάρχει πιθανότητα 
να συναντήσετε από δελφίνια έως και 
φώκιες. Η περιοχή προσφέρεται για υπο-
βρύχιο ψάρεμα, θαλάσσια σπορ και κατα-
δύσεις. Στη Μονολιά σώζονται ερείπια τει-
χών θεμέλια σπιτιών και ερείπια χριστιανι-
κής εκκλησίας στο βυθό της θάλασσας ενώ 
στη Μεγάλη Στρογγυλή σώζονται λείψανα 
ρωμαϊκού υδραγωγείου.

Πως θα φτάσετε στα Λιχαδονή-
σια.
Την καλοκαιρινή περίοδο εκτελούνται 
καθημερινά και Σαββατοκύριακο δρομο-
λόγια από το λιμάνι των Καμένων Βούρλων 
Φθιώτιδας. Μπορείς να επιλέξεις καράβι 
με glass bottom και συνήθως υπάρχει 
και μία μίνι ξενάγηση από τον καπετάνιο! 
Επίσης ρωτήστε για τις παραλίες που σας 
αφήνει κάθε καράβι γιατί η πρώτη ειδικά 
είναι πάντα τόσο γεμάτη από κόσμο που 
δύσκολα απολαμβάνει κανείς το τοπίο!
Από Καμένα Βούρλα:
Η έναρξη των δρομολογίων από και προς 

τα Λιχαδονήσια ξεκίνησε στις 9 Ιουνίου 
2018 από το Λιμάνι των Καμένων Βούρλων.
Αναχώρηση 12:00 επιστροφή 18:00 Τιμές 
εισιτήριου 12.00 ευρώ ενήλικες & 6.00 
ευρώ τα παιδιά.
Δρομολόγια εκτελούνται και από την παρα-
λία Κάβος Λιχάδας της Βόρειας Εύβοιας, 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας Τιμές 
εισιτήριου 6.00 ευρώ ενήλικες & δωρεάν 
για τα παιδιά..
Η επίσκεψη στην παραλία των Λιχαδο-
νησίων μπορεί να γίνει οδικώς μέχρι τα 
Καμένα Βούρλα, και από εκεί με τα καρα-
βάκια “Λιχαδονήσια Ι” & “Λιχαδονήσια ΙΙ” 
ή απο τον Κάβο (Εύβοια) με τα καραβάκια 
“Τα είδα όλα” & “Τα είδα όλα ΙΙ”, η χρήση 
ομπρελών και ξαπλωστρών στην παραλία 
είναι δωρεάν, κατόπιν διαθεσιμότητας για 
όλη τη διάρκεια της παραμονής σας, εφό-
σον επισκέπτεστε τα Λιχαδονήσια με τα 
συγκεκριμένα καραβάκια.
Tip 1 : Γνωρίστε τους μόνιμους κατοίκους 
των Λιχαδονήσων που δεν είναι άλλοι από 
τις υπέροχες φώκες μονάχους – μονάχους 
που κατοικούν μόνιμα στα νερά τους!
Tip 2 : Επειδή σε κάποιους μπορεί οι τιμές 
να φανούν κάπως υπερβολικές… μπορείτε 
να πάρετε μαζί σας ομπρελίτσα, ψυγείο και 
ψάθες με τον απαραίτητο σεβασμό και δια-
κριτικότητα πάντα!
Tip 3: Μην χάσετε το Ναυάγιο…

Τι θα δεις στα Λιχαδονήσια:
Κατά τη ξενάγηση του πληρώματος στην 
περιοχή, θα μπορέσεις να δεις από πολύ 
κοντά το ναυάγιο του 1943, που υπάρ-
χει στην περιοχή. Ακόμα, μια οικογένεια 
φώκιες μονάχους – μοναχούς, οι οποίες 
έχουν ξεφύγει από το θαλάσσιο πάρκο της 
Αλοννήσου, θα σε υποδεχτούν λίγο πριν 

δέσει το καράβι στα Λιχαδονήσια και θα 
μπορέσεις να τις φωτογραφίσεις. Κατά τη 
διαδρομή, θα έχεις την ευκαιρία να δεις 
το υποθαλάσσιο ηφαίστειο – τη Μεγάλη 
Στρογγυλή- η οποία είναι ένα κατάφυτο 
νησάκι με φάρο και εγκαταλελειμμένα σπί-
τια, που δυστυχώς όμως δεν επιτρέπεται 
η επίσκεψη. Δε θα σταματήσεις να βγά-
ζεις φωτογραφίες μέχρι να φτάσεις στην 
επίσημη παραλία του συμπλέγματος, τη 
Μανολιά.
Η παραλία Μανολιά θυμίζει εξωτικό νησί 
και όχι άδικα. Για να φτάσεις στην χρυσή 
αμμουδιά της πρέπει να διασχίσεις ένα 
δίλεπτο ξύλινο μονοπάτι μέσα στη φύση. 
Μετά θα απολαύσεις γαλαζοπράσινα διά-
φανα νερά. Καλό θα ήταν να ξέρεις πως η 
ζέστη είναι ανυπόφορη έξω –σε ηφαιστει-
ογενές σύμπλεγμα βρίσκεσαι- και τα νερά 
αρκετά παγωμένα για την εποχή, όμως αξί-
ζει η βουτιά! Η παραλία είναι οργανωμένη 
στο μεγαλύτερο μέρος της με ξαπλώστρες 
και ομπρέλες, που διατίθενται δωρεάν, 
ενώ θα βρεις και ένα πλήρως εξοπλισμένο 
beach bar για φαγητό και ποτό.
Για εσένα, που θέλεις να ζήσεις σαν ναυ-
αγός μακριά από οργανωμένες παραλίες, 
στο αριστερό άκρο της Μανολιάς θα βρεις 
άπλετη άμμο και μαύρα ηφαιστειογενή 
βράχια για να ζήσεις το όνειρο. Το εκκλη-
σάκι του Αγ. Γεωργίου σε περιμένει για μια 
επίσκεψη.
Όπως θα σου πει και ο καπετάνιος, χρειά-
ζεται ιδιαίτερη προσοχή στο κολύμπι. Τα 
ρεύματα είναι ιδιαίτερα δυνατά, γι΄αυτό 
θα πρέπει να κολυμπάς αυστηρά στα όρια, 
που θα σου πουν, για να μη βρεθείς απένα-
ντι στη Χαλκίδα χωρίς να το καταλάβεις. Για 
τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ, υπάρχει 
η δυνατότητα ενοικίασης jet ski.
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«Είναι μια «Νίκη» για την 
Ελλάδα», δηλώνει ο ίδιος

Ο 
συγγραφέας Χρήστος 
Χωμενίδης απέσπασε 
το Βραβείο Ευρωπαϊ-
κου Μυθιστορήματος 

για το βιβλίο του «Νίκη» (Πατά-
κης). Πρόκειται για μια πολύ ση-
μαντική διάκριση στον χώρο του 
βιβλίου και μια μεγάλη προσωπική 
επιτυχία του συγγραφέα ο οποίος 
στάθηκε αφορμή να ακουστεί το 
όνομα της Ελλάδας για έναν λόγο 
σημαντικό, όπως είναι η λογοτε-
χνία.
 Δικαίως λοιπόν ο ίδιος νιώθει 
ευτυχής: «Η απονομή του Ευρω-
παϊκού Βραβείου Μυθιστορήμα-
τος στη «Νίκη» είναι μια Νίκη για 
την Ελλάδα. Μέσα από την τέχνη, 
η πατρίδα μας μπορεί να συστη-
θεί ξανά στον κόσμο. Την ώρα 
της μεγάλης αυτής δικαίωσης και 
χαράς, σκέφτομαι τη μάνα μου 
και τον πατέρα μου που αποτέλε-
σαν την πρώτη έμπνευση για τη 
«Νίκη». Σκέφτομαι τους δασκά-
λους που μού έδωσαν τα φώτα. 
Σκέφτομαι τους αναγνώστες που 
με στηρίζουν σχεδόν τριάντα χρό-
νια τώρα. Ευχαριστώ την εκδότριά 
μου Άννα Πατάκη, που με εμψυχώ-
νει με αδελφική αγάπη. Αγκαλιάζω 
τα πιο δικά μου πρόσωπα. Στέλνω 

ένα μεγάλο φιλί στους συνομή-
λικους της κόρης μου νέους ανα-
γνώστες, μέσα από τους οποίους 
θα βγουν οι νέοι μας συγγραφείς. 
»Ευχαριστώ πολύ!» έγραψε ο ίδιος 
στην προσωπική του σελίδα στο 
Facebook.
Τα συγχαρητήριά του στον Χρήστο 
Χωμενίδη για την βράβευσή του 
με το βραβείο Ευρωπαϊκού Μυθι-
στορήματος έστειλε ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, 
μέσω ανάρτησής του στην προσω-
πική του σελίδα στο Facebook.
«Με το Βραβε ίο Ευρωπαϊ -

κού Μυθιστορήματος ο Χρή-
στος Χωμενίδης γράφει, ήδη, 
μία χρυσή σελίδα και στη δική 
του, προσωπική Ιστορία ως συγ-
γραφέας. Τιμά διπλά την Ελλάδα, 
καθώς ο ίδιος ανήκει στην πρό-
σφατη γενιά των δημιουργών της. 
Αλλά και γιατί η «Νίκη» του είναι 
εμπνευσμένη από τις περιπέτειές 
της. Και προσφέρει μεγάλη χαρά 
σε όλους όσοι παρακολουθούν τα 
βιβλία του, τον καθημερινό δημό-
σιο λόγο και την κοινωνική του 
παρουσία.
Στέλνω στον Χρήστο τα πιο θερμά 

μου συγχαρητήρια. Ως Πρωθυ-
πουργός, ως πιστός αναγνώστης 
του και ως καλός φίλος με τον 
οποίο μοιραζόμαστε, συχνά, σκέ-
ψεις και προβληματισμούς. Εύχο-
μαι να συναντήσει στον δρόμο του 
και άλλες διακρίσεις. Να ακονί-
ζει πάντα την φαντασία του στην 
πραγματικότητα, κρατώντας το 
ίδιο τολμηρή την πέννα του. Και να 
παραμείνει ένας δυναμικός συγ-
γραφέας και, ταυτόχρονα, ένας 
ζωντανός παρατηρητής της ζωής 
και ενεργός πολίτης της πατρίδας 
μας».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έ
να ολοκαίνουργιο, πανέμορφο ανοι-
χτό θέατρο διαθέτει πλέον η πόλη της 
Τήνου. Ο «Ελαιώνας», όπως ονομάζε-
ται, μιας το περιβάλλει μια φυσική γιρ-

λάντα από ελιές, βρίσκεται κοντά στην περιο-
χή Άγιος Φωκάς, στο συγκρότημα του Μονα-
στηριού της Αγίας Τριάδας, και η κατασκευή 
του οφείλεται στο μεράκι και το πείσμα ενός 
κατοίκου του νησιού.
Ο Παράσχος Μαλλιάρης, γέννημα – θρέμμα 
Τηνιακός, που δραστηριοποιείται στον κλάδο 
του τουρισμού, παράλληλα όμως αγαπά βαθιά 
τις τέχνες και είναι Πρόεδρος του Ιδρύματος 
που έχει δημιουργήσει η Ιερά Μονή Αγίας 
Τριάδας, οραματίστηκε, πριν λίγους μήνες 
την δημιουργία ενός χώρου μέσα στην άγρια 
κυκλαδίτικη φύση που θα μπορεί να φιλοξενεί 
διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το όραμά 
του αυτό χαρακτηρίστηκε φιλόδοξο μεν 
δύσκολο δε αλλά εκείνος δεν το έβαλε κάτω.
Με την βοήθεια και την στήριξη του Δήμου 
και πολλές και επενδύοντας πολύ προσωπικό 
χρόνο κατάφερε, μέσα σε πολύ σύντομο χρο-
νικό διάστημα, να ολοκληρώσει το κατάλευκο 
ανοιχτό θεατράκι, χωρητικότητας περίπου 
300 ατόμων, προσφέροντας έναν σημαντικό 
πολιτιστικό πόλο στο νησί του και αποδεικνύ-
οντας παράλληλα πως, όταν υπάρχει θέληση, 

όλα είναι δυνατά.
Ο ίδιος εξάλλου λατρεύει τις τέχνες και δρα-
στηριοποιείται μάλιστα ερασιτεχνικά στον 
χώρο αυτό, φιλοτεχνώντας, στο μικρό προ-
σωπικό του εργαστήριο, αντικείμενα  από 
σίδερο και ξύλο με τα οποία διακοσμεί τους 
χώρους του ή τα χαρίζει συχνά στους φίλους 
του.
Το θεατράκι είναι το νέο απόκτημα του 
συγκροτήματος της Αγίας Τριάδας, που έχει 

ανακηρυχθεί διατηρητέο μνημείο από το 
Υπουργείο Πολιτισμού, και αποτελεί ένα από 
τα σημαντικότερα ορθόδοξα προσκυνήματα 
της Τήνου. Ο ναός της Αγίας Τριάδας είναι τρί-
κλιτος, με μοναδικό ξυλόγλυπτο τέμπλο και 
εικόνες του 18ου αιώνα.
Το νέο ανοιχτό θεατράκι της Τήνου, η οποία 
στερείται ανοιχτών χώρων εκδηλώσεων, 
αναμένεται να λειτουργήσει από το ερχόμενο 
καλοκαίρι.

Η Επανάσταση του 
‘21 έγινε επιτραπέζιο 
παιχνίδι 

Η Ελληνική Επανάσταση του 
1821  συνεχίζει να εμπνέει. Με 
αφορμή τον εορτασμό της επε-
τείου των 200 χρόνων της το 
πρόγραμμα πολιτιστικού του-
ρισμού ΜΟΡΙΑΣ ’21, δημιούρ-
γησε ένα πρωτότυπο επιτρα-
πέζιο παιχνίδι, το «Ταξίδι προς 
την Ελευθερία», που  ανέπτυξε 
με πολύ σεβασμό και αγάπη η 
εταιρεία My Greek Games, με 
την επιστημονική τεκμηρίωση 
του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου. Πρόκειται για ένα γρή-
γορο παιχνίδι, στο οποίο οι 
συμμετέχοντες γίνονται συνο-
δοιπόροι του Θεόδωρου Κολο-
κοτρώνη, σε ένα συναρπαστικό 
ταξίδι στον χρόνο, ξεκινώντας 
από την δημιουργία της Φιλι-
κής εταιρείας και καταλήγοντας 
στη γέννηση του νέου Ελληνι-
κού Έθνους.
Το παιχνίδι εκτυλίσσεται στην 
εποχή της Επανάστασης και με 
οδηγό τα απομνημονεύματα 
του Γέρου του Μοριά, όλοι οι 
παίκτες περνούν μέσα από 
πόλεις και χωριά, συμμετέχο-
ντας στα σημαντικά ιστορικά 
γεγονότα που έπαιξαν βασικό 
ρόλο, στην πορεία μας προς την 
Ελευθερία.
Η δράση λαμβάνει χώρα στην 
Πελοπόννησο, το επίκεντρο της 
Επανάστασης, και οι συμμετέ-
χοντες επιλέγουν έναν από τους 
τέσσερις χαρακτήρες της επο-
χής, που αποτυπώνουν όλες τις 
εκφάνσεις της Επανάστασης: το 
Μέλος της Φιλικής Εταιρείας, 
τον Φιλέλληνα, τη Γυναίκα της 
Επανάστασης και τον Αγωνιστή 
του 1821. Η επιλογή του χαρα-
κτήρα καθορίζει και τον τρόπο 
που αυτός/ή κινείται μέσα στο 
παιχνίδι. Κατά το επικό αυτό 
ταξίδι ο/η κάθε παίκτης/ρια 
συναντά εμπόδια ή βοήθειες 
που τον/την κάνουν να μετακι-
νείται προς τα εμπρός ή προς τα 
πίσω. Μάλιστα, τα τυχαία τοπο-
θετημένα πλακίδια κάνουν το 
παιχνίδι κάθε φορά διαφορε-
τικό! Το παιχνίδι τελειώνει όταν 
κάποιος/α από τους παίκτες 
φτάνει στον σκοπό του ταξιδιού 
(τερματισμός), που δεν είναι 
άλλος από τη δημιουργία του 
νέου Ελληνικού Έθνους.

Ο Χρήστος Χωμενίδης φέρνει στην Ελλάδα το 
Ευρωπαϊκό Βραβείο Μυθιστορήματος

Η Τήνος απέκτησε ένα νέο ανοιχτό θέατρο
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Η 
Ελλάδα απείλησε πρώτη και μάλιστα εί-
χε δοκάρι στο 10’ με τον κεραυνό του 
Μπουχαλάκη εκτός περιοχής μετά από 
πάσα του Ανδρούτσου να σταματάει στο 

οριζόντιο δοκάρι του Μούριτς και το 0-0 να παρα-
μένει.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρέθηκε κοντά 
στο γκολ και στο 30’ όταν σε φάουλ που κέρδισε 
εκτός περιοχής η Ελλάδα ο Τσιμίκας ανέλαβε την 
εκτέλεση του με το αριστερό. Ο μπακ της Λίβερ-
πουλ έστειλε τη μπάλα στο δεξί γάμα του Μούριτς 
ο οποίος αντέδρασε σωστά και έδιωξε σε κόρνερ.
Στο 33’ η Ελλάδα βρέθηκε εκ νέου κοντά στο γκολ 
όταν ο Τσιμίκας έγινε κάτοχος της μπάλας στα αρι-
στερά έβγαλε τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι 
με τον Δουβίκα να πιάνει την κεφαλιά και να στέλ-
νει τη μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. 
Ο Έλληνας επιθετικός θα μπορούσε να αφήσει τη 
μπάλα να περάσει καθώς πίσω του ήταν ανενόχλη-
τος ο Ανδρούτσος.
Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν στο 34’ με τον Μουρίκι 
να παίρνει τη μπάλα εκτός περιοχής, γύρισε, έκανε 
και το σουτ με τη μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από 
την εστία του Βλαχοδήμου.
Στο 37’ ο Πέλκας ήταν αυτός που μπήκε στην περι-
οχή, έπιασε το πλασέ με το γκολκίπερ των φιλοξε-
νούμενων να αποκρούει σταθερά.

Γκολάρα από Μασούρα και 1-0 η Ελλά-
δα
Η Ελλάδα αξιοποίησε την πίεση της στο 44’ και 
πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ. Ο Μάνταλος άνοιξε 
δεξιά στον Πέλκα ο οποίος είδε την κίνηση του 
Μασούρα μέσα στην περιοχή, έβγαλε μια ωραία 
σέντρα και ο Έλληνας επιθετικός με τρομερή γυρι-
στή κεφαλιά νίκησε τον Μούριτς για το 1-0.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με μια αλλαγή για το 
Κόσοβο με τον Ζέγκροβα να περνάει στο ματς αντί 
του Λοσάι την ώρα που η Ελλάδα συνέχισε με την 
ίδια ενδεκάδα.
Οι παίκτες του Φαν Σιπ απείλησαν πρώτοι στο 53’ 
όταν ο Μασούρας εκ νέου βρέθηκε σε θέση βολής 
μετά από σέντρα του Τσιμίκα αλλά η μπάλα έφυγε 

λίγο έξω. Ενώ και στο 60’ ο Πέλκας ήταν αυτός που 
έκανε το σουτ με τη μπάλα να φεύγει λίγο έξω από 
το δεξί δοκάρι του Μούριτς. Την ίδια κατάληξη είχε 
και το σουτ που επιχείρησε ο Μάνταλος στο 65’ 
από τα αριστερά της περιοχής.

Τα έχαναν οι διεθνείς, σκόραρε το Κό-
σοβο
Η Ελλάδα βρέθηκε κοντά σε δεύτερο γκολ στο 70’ 
όταν ο Τσιμίκας έκανε όμορφη ενέργεια από τα αρι-
στερά και την παράλληλη μπαλιά αλλά ο Τζόλης 
από κοντά δεν μπόρεσε να πλασάρει για το 2-0 με 
τη μπάλα να περνάει από μπροστά του.
Οι Έλληνες διεθνείς είχαν μια εξαιρετική ευκαιρία 
στο 75’ όταν ο Τζόλης μπήκε από τα δεξιά γύρισε 
προς τον Πέλκα που τσίμπησε ωραία τη μπάλα, 
έκανε και το σουτ μέσα από την περιοχή με τον 
Μούριτς να διώχνει σωτήρια.
Στο επόμενο λεπτό όμως ήρθε η ισοφάριση για 
τους φιλοξενούμενους. Ο Ζεγκρόβα από τα δεξιά 
έβγαλε τη σέντρα με τον Ραχμάνι να εκμεταλλεύ-
εται την αδυναμία της άμυνας της Ελλάδας και με 
πλασέ από κοντά να ισοφαρίζει σε 1-1.

Το γύρισε σε 4-3-3 ο Φαν Σιπ αλλά δεν...
Μετά το γκολ της ισοφάρισης ο Φαν Σιπ έκανε 
δύο γρήγορες αλλαγές, γύρισε και το σύστημα 
της Ελλάδας σε 4-3-3 αλλά το αντιπροσωπευτικό 
συγκρότημα δεν μπόρεσε να βρει ένα ακόμη γκολ 
για τη νίκη. Αντίθετα κινδύνεψε περισσότερο να 
δεχτεί και ένα δεύτερο. Στο 85’ η Ελλάδα απείλησε 
με μια εκτέλεση φάουλ του Μάνταλο αλλά ο Μού-
ριτς μπλόκαρε σταθερά.
Στο 89’ όμως το Κόσοβο ήταν αυτό που βγήκε στην 
αντεπίθεση με τον Βοϊβόντα από τα δεξιά να μπαί-
νει στην περιοχή, να ξαπλώνει τρεις Έλληνες αμυ-
ντικούς στο έδαφος με συνεχείς προσποιήσεις, 
έκανε και το σουτ με τη μπάλα όμως να φεύγει λίγο 
έξω από την εστία του Βλαχοδήμου.
Η τελευταία καλή στιγμή για την Ελλάδα χάθηκε 
στο 90+3’ όταν ο Βρουσάι βρέθηκε σε θέση βολής, 
έκανε το σουτ αλλά ο Μούριτς με σπουδαία επέμ-
βαση με το ένα χέρι έδιωξε σε κόρνερ.

Η Ελλάδα αναδείχτηκε ισόπαλη με το Κόσοβο (1-1) στο τελευταίο ματς των προκριματικών 
του Μουντιάλ και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση προβληματίζοντας. Το αντιπροσωπευτικό 
συγκρότημα προηγήθηκε στο σκορ με το υπέροχο γκολ του Μασούρα αλλά σπατάλησε πολλές 
ευκαιρίες και έδωσε στη συνέχεια στους φιλοξενούμενους την ευκαιρία να απειλήσουν.

Ελλάδα - Κόσοβο 1-1: Ένας Ελλάδα - Κόσοβο 1-1: Ένας 
Μασούρας δεν φέρνει την άνοιξηΜασούρας δεν φέρνει την άνοιξη

Εθνική Ελλάδας
Όλα ανοικτά για το 
μέλλον του Φαν  Σιπ 

Το μέλλον του Τζον Φαν Σιπ στην Εθνική ομάδα παραμένει 
μετέωρο. Οι όποιες εξελίξεις δρομολογούνται πλέον για 
την επόμενη εβδομαδα, όταν και θα τεθούν όλα στο τρα-
πέζι και θα παρθεί μια απόφαση για το αν η Ομοσπονδία 
θα συνεχίσει να πορεύεται με τον Ολλανδό προπονητή ή θα 
κινηθεί για τον διάδοχό του.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής έχασε πόντους και ερείσματα 
μετά τον αγώνα με το Κόσοβο στο ΟΑΚΑ.
Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολλανδός φεύγει, όπως έχουμε επιση-
μάνει, απλά δεν είναι δεδομένη η παραμονή του. Θα γίνει συζή-
τηση μαζί του, ο Κώστας Κωνσταντινίδης είναι εκείνος που έχει 
αναλάβει το ζήτημα. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι εκείνη βέβαια 
που έχει τον τελευταίο λόγο, αλλά προφανώς θα υπάρξει η σχε-
τική εισήγηση προς τα μέλη της.
Η σύμβαση της ΕΠΟ με τον Φαν Σιπ λήγει στις 31/12/2021 και 
υπάρχει χρόνος για να καταλήξει η Ομοσπονδία, δεν βιάζεται να 
πάρει πολύ άμεσα μια απόφαση, διότι δεν υπάρχουν και αγω-
νιστικές υποχρεώσεις το επόμενο διάστημα. Σε εξέλιξη βρίσκο-
νται εσωτερικές διεργασίες στην ΕΠΟ για τον προπονητή, αλλά 
ο στοιχειώδης σεβασμός επιβάλει να μιλήσει και να καταλήξει 
πρώτα με τον Φαν Σιπ και μετά να κοιτάξει για διάδοχο. Το αν θα 
είναι Έλληνας ή ξένος, κανείς δεν το γνωρίζει.

Δεύτερες σκέψεις για Φαν Σιπ στην ΕΠΟ
Η Εθνική έκλεισε με ισοπαλία τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του 
Μουντιάλ, μένοντας στο 1-1 με το Κόσοβο στο ΟΑΚΑ. Η εμφάνιση - με 
εξαίρεση κάποια διαστήματα του αγώνα - δεν ήταν καλή και λογικό είναι 
να επικρατεί προβληματισμός στις τάξεις της διοίκησης της ΕΠΟ. Αυτοί 
μάλιστα εκφράστηκαν και δια στόματος του προέδρου της Ομοσπον-
δίας, Παναγιώτη Δημητρίου, μετά το τέλος της χθεσινής αναμέτρησης.
Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα 24ωρα υπήρχε μια αίσθηση ότι ο 
Ολλανδός προπονητής θα ανανέωνε το συμβόλαιό του και θα έμενε στην 
γαλανόλευκη με φόντο το Euro 2024. Η σιγουριά που υπήρχε, δεν υφί-
σταται πλέον, αφού στην ΕΠΟ φαίνεται πως κάνουν δεύτερες σκέψεις 
για το αν θα πρέπει να κρατήσουν τον Φαν Σιπ στην τεχνική ηγεσία ή θα 
πρέπει να κοιτάξουν μια άλλη λύση.
Προσοχή, δεν λέμε ότι ο Ολλανδός φεύγει, απλά δεν είναι τόσο δεδο-
μένη η παραμονή του. Θα γίνει συζήτηση μαζί του, ο Κώστας Κωνστα-
ντινίδης είναι εκείνος που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο ζήτημα, θα 
τεθούν όλα επί τάπητος και θα παρθεί μια απόφαση. Η Εκτελεστική Επι-
τροπή είναι εκείνη βέβαια που έχει τον τελευταίο λόγο, αλλά προφανώς 
θα υπάρξει η σχετική εισήγηση προς τα μέλη της.
Δεν έχει γίνει κρούση ή συνάντηση με άλλο προπονητή, εντούτοις η 
εικόνα με το Κόσοβο δημιούργησε έναν προβληματισμό και αυτός κατα-
γράφεται. Η... μπάλα είναι στα πόδια των ανθρώπων της Ομοσπονδίας, 
που καλούνται να πάρουν μια σημαντική απόφαση. Η ΕΠΟ πρέπει να 
είναι απολύτως σίγουρη για την επιλογή της.
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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! 

Μ
ε γκολ του Κοσίδη στο 70᾽και 
του Γιούση στο 96᾽ από ι-
σάριθμες ασίστ του Μιχάλη 
Μπακάκη η πολύ καλή ΑΕΚ Β’ 

νίκησε τον κάκιστο Παναθηναϊκό Β’ στην 
Λεωφόρο στο πλαίσιο της δεύτερης αγω-
νιστικής της SL2.

Καλύτερη αλλά ακίνδυνη η ΑΕΚ
Σε ένα κάκιστο ποιοτικά πρώτο ημίχρονο, 
η ΑΕΚ ήταν εκείνη που έφτανε με καλύτε-
ρες αξιώσεις και προϋποθέσεις έξω από 
την περιοχή του Παναθηναϊκού αλλά δεν 
μπορούσε να μετουσιώσει την υπεροχή 
της και τα καλά της διαστήματα σε ευκαι-
ρίες. Οι γηπεδούχοι είχαν κακό αγωνιστικό 
πρόσωπο αλλά παρόλα αυτά δεν απειλή-
θηκαν ουσιαστικά, με εξαίρεση ένα τρο-
μερό σουτ του Γέβτιτς στο 38᾽ που έβγαλε 
εκπληκτικά σε κόρνερ ο Ξενόπουλος. Αυτή 
ήταν και η μοναδική δυνατή στιγμή του 
πρώτου μέρους.
Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ πήρε τα ηνία 
του παιχνιδιού, έβαλε την μπάλα κάτω, 
κυκλοφόρησε σωστά και έδειξε πως είναι 
μια ομάδα με αρετές και δουλεμένη σε 
αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που ήταν 
κακός και περίμενε τα πάντα από τα δεξιά 
με τις συνεργασίες του Βαγιαννίδη με τον 
Νγκμπακοτό.
Η Ένωση είχε απειλητικές επισκέψεις στην 
εστία του Ξενόπουλου και η ανωτερότητά 
της καρποφόρησε στο 70᾽ όταν ο Μπα-
κάκης από δεξιά γύρισε την μπάλα και ο 
Κοσίδης με άμεση εκτέλεση την έστειλε 
στο πλεκτό για το 1-0 των φιλοξενούμε-
νων. Στα... καπάκια, μάλιστα, ο Μουστα-
κόπουλος έχασε μεγάλη ευκαιρία για να 
διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας και 
νικήθηκε από τον πορτιέρε του Παναθηνα-
ϊκού στο τετ α τετ.
Στο τελευταίο εικοσάλεπτο ο Παναθηνα-
ϊκός προσπάθησε να πιέσει, η ΑΕΚ είχε 
λύσεις ανασταλτικά. Μάλιστα ήταν εκείνη 
που έχασε μεγάλη ευκαιρία για γκολ με τον 

Ιατρούδη στο 90᾽. Η μόνη αντίδραση του 
συνόλου του Βονόρτα ήταν στο 93᾽ με μια 
άστοχη κεφαλιά του Ματσαδέ. Οι φιλοξε-
νούμενοι... κλείδωσαν την νίκη με γκολ του 
Γιούση στην τελευταία φάση του ματς, όταν 
με σουτ πάλι από ασίστ του αρχηγού Μπα-
κάκη, ο νεαρός εξτρέμ της ΑΕΚ διαμόρ-
φωσε το τελικό 2-0.

Αλμωπός Αριδαίας-Απόλλων Πό-
ντου 2-0
Με τέρματα των Ρόβα και Καράμπελα 
ο Αλμωπός κατάφερε να... καθαρίσει το 
παιχνίδι με τον Απόλλωνα Πόντου. Ήταν 
μπροστά στο σκορ από το α’ μέρος και 
έβαλε και 2ο τέρμα στην επανάληψη για 
το τελικό 2-0 υπέρ του. Στο 50ό λεπτό ο 
Απόλλων Πόντου έμεινε και με δέκα παί-
κτες λόγω αποβολής του Δαλιανόπουλου.

ΑΕΛ - Απόλλων Λάρισας 2-0
Η ομάδα του Φυντάνη έβαλε από ένα γκολ 
σε κάθε ημίχρονο και πήρε το παιχνίδι με 
τον... γειτονικό Απόλλωνα Λάρισας. Στο 
πρώτο μέρος βρήκε δίχτυα ο Όκγμποε και 
στο β’ 45λεπτο ο Γλυνός. Συνολικά η 
ΑΕΛ δεν έδειξε να έχει διάθεση 
να ρισκάρει στο ματς και 
ήταν μία νίκη που ήθελε 
να πάρει πάση θυσία. Να 
θυμίσουμε πως ο Απόλ-
λων Λάρισας ήταν... 
αποδεκατισμένος από 
τα κρούσματα κορονο-
ϊού και είχε αποστολή 
με μόλις 16 παίκτες.

Θεσπρωτός-Πιερι-
κός 1-0
Το ματς κρίθηκε από το εύστοχο 
πέναλτι του Σαραντίδη στο 17ο λεπτό 
ενώ άργησε να αρχίσει. Είχε καθυστέρηση 
15 λεπτών. Οι δύο ομάδες βγήκαν στον 
αγωνιστικό χώρο για τη σέντρα, όμως, όχι 
και η τριάδα των διαιτητών και για λόγο 
που δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα βγήκαν 
αρκετά λεπτά μετά. Ο Θεσπρωτός προηγή-
θηκε από το α’ μέρος και κράτησε το προ-
βάδισμα έως το τέλος.

Ολυμπιακός Βόλου-Ηρακλής 1-1
Χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι του Βόλου, 
όπου ο τοπικός Ολυμπιακός και ο Ηρα-

κλής έμειναν στο 1-1. Οι γηπεδούχοι αιφ-
νιδίασαν τους φιλοξενούμενους με μόλις 
στο 2’ άνοιξαν το σκορ με ψηλοκρεμαστό 
σουτ του Κουντουριώτη από τα 40 μέτρα. 
Οι Κωστούλας, Κάκος απώλεσαν στη 
συνέχεια από μία καλή ευκαιρία για τον 
«Γηραιό», ενώ οι «ερυθρόλευκοι» στο 21’ 
έφτασαν κοντά σε ακόμη ένα γκολ.
Στις αρχές του δεύτερου μισού δεν είχαμε 
τόσες πολλές εκατέρωθεν φάσεις, όμως 
οι Θεσσαλονικείς έφτασαν στην ισοφά-
ριση στο 51’ με σουτ του Παπαστεριανού. 
Μετά το 80’ ο Ηρακλής «έψαξε» ακόμη ένα 
τέρμα, όμως δεν πήρε κάτι από τις ευκαι-
ρίες των Καρτσαμπά, Βιτίνιο, Μασούρα.

Εργοτέλης - Επισκοπή 1-0
Την πρώτη του νίκη στη Super League 2 
κατέκτησε ο Εργοτέλης, ο οποίος επι-
κράτησε 1-0 της Επισκοπής. Το γκολ που 
χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Ηρακλείου 
σημείωσε στο 34’ με πέναλτι ο Κουα-
τένγκ. Την εσχάτη των ποινών είχε κερδί-
σει στο 32’ ο Μπουτσάκης. Οι γηπεδούχοι 
δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα 
μέχρι τέλους και απέσπασαν το τρίποντο 
στο Παγκρήτιο.

Αστέρας Βλαχιώτη - Ρόδος 0-0
Η αναμέτρηση στη Σπάρτη ανάμεσα σε 
Αστέρα Βλαχιώτη και Ρόδο ολοκληρώ-
θηκε χωρίς γκολ. Οι φιλοξενούμενοι έφτα-
σαν με αξιώσεις έξω από την μεγάλη περι-
οχή του αντιπάλου στο πρώτο ημίχρονο, 
αλλά δεν έπαιρναν τη σωστή απόφαση 
στην τελική πάσα,. Στο 51’ ο Σοκολάροφ 
εκτέλεσε φάουλ και ο Θεοδωράκης έδιωξε 
δύσκολα. Αυτή ήταν και η τελευταία άξια 
αναφοράς ευκαιρία του αγώνα.

Διαγόρας - Λεβαδειακός 1-1
Ο Λεβαδειακός έμεινε ισόπαλος (1-1) εκτός 
έδρας με τον Διαγόρα. Οι Βοιωτοί απείλη-
σαν στο 12’ με σουτ του Πολέτο, στο 15’ 
με τον Λινάρδο και στο 18’ με τον Βήχο. 
Στο 30’ ο Δούμτσις έκανε γυριστή κεφαλιά, 

αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Το επι-
θετικό κρεσέντο των φιλοξενού-

μενων συνεχίστηκε στο 34’, 
όταν το σουτ του Πολέτο 
πέρασε άουτ. Ο Διαγόρας 
απείλησε στο 38’ με την 
κεφαλιά του Μπαστιά-
νου που κατέληξε άουτ. 
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν 
το σκορ στο 47’. Εκτέ-

λεση φάουλ του Πίσπα, 
κεφαλιά του Κουϊρου-

κίδη στο δεύτερο δοκάρι, 
η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα 

του Στογιάνοβιτς. Τρία λεπτά μετά 
ο Λεβαδειακός κατάφερε να ισοφαρί-

σει, όταν από εκτέλεση κόρνερ του Νίλι, ο 
Νίκας με προβολή έγραψε το 1-1.

Χανιά - Ηρόδοτος 0-0
Ισόπαλο χωρίς σκορ (0-0) ολοκληρώ-
θηκε το ματς ανάμεσα σε Χανιά και Ηρό-
δοτο που έλαβε χώρα στο ΔΑΚ Γάλλου. 
Στο 22’ ο Κόρτσαμ έπιασε κεφαλιά εντός 
περιοχής, η μπάλα κατέληξε στην αγκα-
λιά του Κουτζαβασίλη. Στο 24’ ο Σουρνά-
κης έφυγε από αριστερά, έπιασε ένα δια-
γώνιο σουτ το οποίο πέρασε λίγο άουτ. 

Στο 45’ ο Παναγιωτούδης έπιασε ένα σουτ 
λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα 
πέρασε πάνω από το οριζόντιο. Στο 64’ ο 
Μπαΐροβιτς από αριστερά μπήκε περιοχή, 
σούταρε, ο Ρουσσάκης πρόλαβε να βάλει 
το πόδι του τελευταία στιγμή και να ανα-
κόψει την πορεία της μπάλας. Στο 92’ μετά 
τη σέντρα του Κόλα, ο Βάρκας έστειλε τη 
μπάλα λίγο άουτ.

Η Βέροια «απέδρασε» στις καθυ-
στερήσεις από το Πανθεσσαλικό 
(2-2)
Αγώνας που... έσπασε καρδίες έγ ινε 
σήμερα (13/11) στο Πανθεσσαλικό όπου 
η Νίκη Βόλου και η Βέροια, σε ένα εκ των 
ντέρμπι του Βορείου Ομίλου της Super 
League 2, αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2. Η 
«βασίλισσα» άνοιξε το σκορ στο 29’, όταν 
μετά από κόρνερ που εκτέλεσε ο Μούρ-
γου και σύγχυση στα «καρέ» των γηπε-
δούχων, ο Ράμος έσπρωξε την μπάλα στα 
δίχτυα. Ομως οι «μπλε»... απάντησαν σχε-
τικά γρήγορα και πιο συγκεκριμένα στο 36’ 
όταν ο Τζοβάρας βρήκε δίχτυα με κεφαλιά 
ύστερα από σέντρα του Πάνου. Στο δεύ-
τερο μισό έγινε «μάχη» και οι 2 ομάδες 
έβγαλαν ευκαιρίες, με κυριότερη το δοκάρι 
του Οικονόμου στο 55’. Οι «μπλε» πήραν 
το προβάδισμα στο 80’ με τον Τσουκαλά, 
αλλά οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν ακόμη 
πει την «τελευταία τους λέξη». Στο 90’+5’ 
καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ τους σε μαρ-
κάρισμα στον Πασά, ο ίδιος το εκτέλεσε 
και από την άσπρη βούλα διαμόρφωσε το 
τελικό αποτέλεσμα.

Καραϊσκάκης - Κηφισιά 0-2
Η Κηφισιά έκανε το δύο στα δύο στο πρω-
τάθλημα, μετά την επικράτηση (2-0) στην 
πρεμιέρα σε βάρος του Παναθηναϊκού Β’. 
Η ομάδα των βορείων προαστίων επιβλή-
θηκε 0-2 του Καραϊσκάκη. Άνοιξε το σκορ 
στο 23’ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του 
Ντοριβάλ, ενώ προτού ολοκληρωθεί το 
πρώτο ημίχρονο, στο 39’, ο Καραγκούνης 
διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Σκό-
ρερ: 23’ φάουλ Ντοριβάλ, 39’ σουτ Καρα-
γκούνης

Ζάκυνθος - Αιγάλεω 0-1
Μετά το 1-1 με τα Χανιά στην πρεμιέρα, 
το Αιγάλεω κατέκτησε το πρώτο του τρί-
ποντο στο πρωτάθλημα. Επικράτησε 0-1 
της Ζακύνθου, χάρη σε γκολ που σημεί-
ωσε στο 15’ ο Αλέξανδρος Αρναρέλλης με 
κεφαλιά, ύστερα από σέντρα του Αναστα-
σίου. Το «Σίτι» έχασε κι άλλες ευκαιρίες για 
γκολ, ενώ η επτανησιακή ομάδα έχασε τον 
ματέους στο 83’, ο οποίος διεκομίσθη στο 
νοσοκομείο λόγω του τραυματισμού του.

ΟΦ Ιεράπετρας - Καλλιθέα 1-2
Στον πρώτο της αγώνα για εφέτος, καθώς 
η πρεμιέρα με τη Ζάκυνθο είχε αναβλη-
θεί, η Καλλιθέα επικράτησε εκτός έδρας 
με 2-1 του ΟΦΙ. Η αθηναϊκή ομάδα άνοιξε 
το σκορ στο 29’ με κεφαλιά του Δούμτση, 
ενώ στο 68’ ο Μουνιέ με φοβερό σουτ έξω 
από την περιοχή έγραψε το 0-2. Το μόνο 
που κατάφερε η Ιεράπετρα ήταν να μειώ-
σει με πέναλτι του Μεσιδόρο στο 70’ (το 
είχε κερδίσει στο 69’ ο Χιμένεθ από τον 
Ευαγγέλου).
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Ο 
1ος γύρος των προκριματικών του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 στην 
ευρωπαϊκή ζώνη ολοκληρώθηκε και 
ήδη δέκα χώρες πήραν «εισιτήριο» 

για την τελική φάση του κορυφαίου ποδοσφαι-
ρικού ραντεβού. Οι υπόλοιπες τρεις θέσεις που 
αντιστοιχούν στην Ευρώπη θα συμπληρωθούν 
από τον 2ο γύρο των προκριματικών, δηλαδή τα 
playoffs του Μαρτίου.
Το Κατάρ που θα διοργανώσει το Μουντιάλ δια-
θέτει εξ αρχής θέση μεταξύ των 32 χωρών που 
θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, ενώ από τις 
υπόλοιπες ηπείρους η Βραζιλία και η Αργεντινή 
είναι οι μοναδικές εθνικές ομάδες που έχουν 
προκριθεί ήδη.
Οι 13 από τις 32 ομάδες του τουρνουά είναι ήδη 
γνωστές, όμως η σημαντική συνθήκη είναι πως 
αυτές οι ομάδες είναι κατά βάση και αυτές που 
καταλαμβάνουν τις κορυφαίες θέσεις του FIFA 
ranking. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί να 
αποτυπωθεί μια πρώτη εικόνα σχετικά με τα 
γκρουπ δυναμικότητας της φάσης των ομίλων 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα χρησιμο-
ποιηθούν στην κλήρωση της Πρωταπριλιάς του 
2022.

Πώς θα διεξαχθεί η κλήρωση
Η FIFA δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής τον 
τρόπο διεξαγωγής της κλήρωσης που θα πραγ-
ματοποιηθεί στην Ντόχα του Κατάρ, ωστόσο 
από τη στιγμή που ο αριθμός των ομάδων παρέ-
μεινε 32 (υπήρξε μια τάση να αυξηθούν σε 48 
από τώρα, όμως τελικά αποφασίστηκε αυτό να 
συμβεί από το 2026), όλα δείχνουν ότι θα υιοθε-
τηθεί ο τρόπος του 2018.
Ο καταρτισμός των οκτώ ομίλων τεσσάρων ομά-
δων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 θα προ-
κύψει από τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας οκτώ 
ομάδων. Αντίστοιχα, ο καταρτισμός των τεσσά-
ρων γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση θα 
προκύψει από το FIFA ranking.
Η παγκόσμια ομοσπονδία χρησιμοποίησε το 
FIFA ranking και για τα τέσσερα γκρουπ δυνα-
μικότητας για πρώτη φορά στη διοργάνωση της 
Ρωσίας, αφού μέχρι και το 2014 μόνο οι ομάδες 
που τοποθετούνταν στο 1ο γκρουπ δυναμικό-
τητας έπρεπε να είναι αυτές που βρίσκονταν πιο 
ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη (συν τη διοργα-
νώτρια).
Η αρχική εικόνα των γκρουπ δυναμικότητας
Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η FIFA θα χρη-
σιμοποιήσει για το 2022 την ίδια μεθοδολογία 
με το 2018, είναι γνωστές ήδη οι δέκα από τις 
16 ομάδες των δύο κορυφαίων γκρουπ δυνα-
μικότητας.
Στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας, αυτό των ομά-
δων που θα τεθούν επικεφαλής των οκτώ ομί-
λων, υπάρχει το Κατάρ που θα τοποθετηθεί και 
στον 1ο όμιλο, καθώς και τέσσερις χώρες ακόμη. 
Το Βέλγιο, η Βραζιλία, η Γαλλία, η Αγγλία, η Αργε-
ντινή και η Ισπανία έχουν εξασφαλίσει την πρό-
κρισή τους και θα βρίσκονται κι αυτές στο 1ο 
γκρουπ δυναμικότητας.
Σε αυτό το γκρουπ υπάρχει ένας αστερίσκος. Η 
Ιταλία θα αγωνιστεί στα playoffs του Μαρτίου 
στην ευρωπαϊκή ζώνη. Αν προκριθεί, θα τοπο-
θετηθεί κι αυτή επικεφαλής ομίλου του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου.
Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η εκκρεμό-

τητα, ομάδες που έπονται στο FIFA ranking μπο-
ρούν να συμπληρώσουν τα κενά, σε περίπτωση 
αποκλεισμού της Ιταλίας. Η Πορτογαλία είναι η 
πρώτη επιλαχούσα αυτήν τη στιγμή, όμως ούτε 
η ίδια έχει εξασφαλίσει την πρόκριση. Ακολου-
θεί το Μεξικό υπό τις ίδιες συνθήκες (αν και οι 
πιθανότητες είναι με το μέρος του). Η Δανία είναι 
μία από τις επόμενες ευρωπαϊκές ομάδες που 
έχουν προκριθεί και ακολουθεί η Ολλανδία. Αν 
δεν προκύψουν αρκετοί αποκλεισμοί, είναι δύο 
ομάδες που θα βρεθούν στο 2ο γκρουπ δυνα-
μικότητας. Στο ίδιο γκρουπ θα βρεθούν και οι 
ΗΠΑ αν προκριθούν, μαζί με Γερμανία, Ελβε-
τία και Κροατία που έχουν θέση ήδη στο Κατάρ 
και έπονται στην παγκόσμια κατάταξη. Αυτές οι 
16 χώρες θα απαρτίζουν τα πρώτα δύο γκρουπ 
δυναμικότητας, σε περίπτωση που δεν προκύ-
ψει κάποια έκπληξη για όσες δεν έχουν εξασφα-
λίσει ήδη την παρουσία τους στην τελική φάση 
της διοργάνωσης. Αν προκύψουν αποκλεισμοί 
όμως, Κολομβία, Ουρουγουάη, Σουηδία και 
Ουαλία είναι τέσσερις ομάδες που περιμένουν 
για να επωφεληθούν και να βρουν χώρο στο 2ο 
γκρουπ δυναμικότητας.Η τελευταία χώρα που 
έχει «εισιτήριο» για τη διοργάνωση αυτήν τη 
στιγμή είναι η Σερβία, η οποία βρίσκεται στην 
23η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και όλα δεί-
χνουν ότι θα βρεθεί στο 3ο γκρουπ δυναμικό-
τητας.

Πολλά είναι ρευστά για τα γκρουπ 
δυναμικότητας
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο, 
όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τα προκριματικά 
σε όλες τις ζώνες του πλανήτη. Η FIFA θα γνω-
ρίζει τις 32 ομάδες που θα πρέπει να βάλει στην 
κληρωτίδα και επίσης θα γνωρίζει και τη θέση 
τους στην έκδοση του FIFA ranking που θα χρη-
σιμοποιήσει για την κλήρωση. Αυτό σημαίνει ότι 
στη θεωρία πολλές ομάδες μπορούν να αλλά-
ξουν γκρουπ δυναμικότητας, αφού η βαθμολο-
γία τους θα μεταβάλλεται μέχρι την κλήρωση του 
Απριλίου. Οι ομάδες που θα δώσουν φιλικά τον 
Μάρτιο, διότι έχουν προκριθεί ήδη, δύσκολα 
θα παρουσιάσουν μεγάλες μεταβολές, αφού τα 
φιλικά παιχνίδια δεν δίνουν (ή δεν αφαιρούν σε 
περίπτωση κακού αποτελέσματος) πολλούς βαθ-
μούς. Ωστόσο, χώρες όπως Δανία, Ολλανδία, 
Γερμανία, ΗΠΑ και Ελβετία που κυνηγούν την 
εναπομείνασα θέση στο 1ο γκρουπ δυναμικό-
τητας (αν αποκλειστεί η Ιταλία) βρίσκονται πολύ 
κοντά στη βαθμολογία και ενδέχεται να υπάρ-
ξουν ανακατατάξεις.

Μουντιάλ: Η πρώτη εικόνα των 
γκρουπ δυναμικότητας και οι 
επικεφαλής ομίλων στο Κατάρ

Αργεντινή - Βραζιλία 0-0: Ισοπαλία 
πρόκρισης στο Κατάρ για την 
«αλμπισελέστε»

Η 
Αργεντινή αναδείχθηκε ισόπαλη 
0-0 με τη Βραζιλία στο Σαν Χουάν 
για τα προκριματικά του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου 2022 και πλέ-

ον δεν ανησυχεί για το αν θα ταξιδέψει στο 
Κατάρ.
Η Βραζιλία ήταν καλύτερη, είχε περισσό-
τερες ευκαιρίες, όμως η Αργεντινή ήταν η 
πραγματικά κερδισμένη από το 0-0 στη 
14η αγωνιστική του προκριματικού ομί-
λου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 στη 
ζώνη της Νότιας Αμερικής.
Με το βαθμό της ισοπαλίας στο Σαν Χουάν, 
η πρωταθλήτρια της ηπείρου δεν φοβάται 
πλέον για το αν θα ταξιδέψει στο Κατάρ για 

την τελική φάση, ύστερα από τις απώλειες 
της Κολομβίας, της Χιλής και της Ουρου-
γουάης που της έδωσαν και τυπικά το 
«εισιτήριο» της πρόκρισης.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο 
(53’ Πεζέλα), Οταμέντι, Ακούνια, Ντι 
Μαρία (75’ Άλβαρες), Ντε Πολ, Παρέδες 
(46’ Λι. Μαρτίνες), Λο Σέλσο (86’ Ντομίν-
γκες), Μέσι, Λα. Μαρτίνες (46’ Χ. Κορέα)

ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Άλισον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, 
Μιλιτάο, Σάντρο, Φρεντ, Φαμπίνιο, Πακετά 
(79’ Ζέρσον), Ραφίνια (69’ Άντονι), Κούνια 
(86’ Ζεζούς), Βινίσιους

Μπάγερν: Προχωράει σε ανανέωση 
του Νόιερ μέχρι το 2025

Η 
Μπάγερν Μονάχου έχει ξε-
κινήσει συζητήσεις με τον 
Μάνουελ Νόιερ για την ε-
πέκταση του συμβολαίου 

του, όπως αναφέρει η γερμανική ι-
στοσελίδα «Sport1».
Το συμβόλαιο του 35χρονου Γερμα-
νού κίπερ εκπνέει το καλοκαίρι του 
2023, ωστόσο ο ίδιος θέλει να παρα-
μείνει κάτοικος Μονάχου τουλάχι-

στον μέχρι το 2025.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι δύο 
πλευρές θα έχουν δώσει τα χέρια 
μέχρι το τέλος της χρονιάς. Βέβαια 
η συγκεκριμένη απόφαση επηρεάζει 
την περίπτωση του Αλεξάντερ Νού-
μπελ. 
Ο 25χρονος κίπερ θα αγωνιστεί στη 
Μονακό με τη μορφή δανε ισμού 
μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

Νιούκαστλ: Ο Κοουτίνιο την απορρίπτει 
και θέλει παραμονή στην Μπαρτσελόνα

Π
ολλά είναι τα ονόματα που 
έχουν ακουστεί για τη Νιού-
καστλ από τότε που αγορά-
στηκε από τους Σαουδάραβες. 

Η αλήθεια είναι πως η 19η θέση με πέντε 
βαθμούς δεν αφήνει περιθώρια και η ενί-
σχυση τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο 
είναι αναγκαία, προκειμένου ο Χάουι να 
αντιστρέψει το εις βάρος κλίμα.
Ακούγονται ονόματα μεγάλων ποδο-
σφαιρισ τών, όμως δύσκολα η Νιού-
καστλ θα τους πείσει να φορέσουν τα 
ασπρόμαυρα. Τουλάχιστον αυτό δεί-
χνουν τα μέχρι τώρα δεδομένα. Ένας 
παίκτης που συνδέθηκε με τις καρακά-
ξες είναι ο Φελίπε Κοουτίνιο. Ωστόσο, 
ο 29χρονος μέσος αναμένεται να απορ-

ρίψει τη Νιούκαστλ, όπως αναφέρει 
η καταλανική Sport και αναπαράγουν 
άλλα αγγλικά ΜΜΕ.
Ο Κοουτίνιο έχει εκφράσει την επιθυμία 
του να παραμείνει στην Μπαρτσελόνα, 
καθώς ε ίναι ευχαρισ τημένος σ τους 
Καταλανούς. Ο Βραζιλιάνος έχει συμ-
βόλαιο με τους μπλαουγκράνα έως το 
καλοκαίρι του 2023.
Τη φετινή σεζόν ο Κοουτίνιο έχει 11 
συμμε τοχέ ς σε όλε ς τ ις διοργανώ-
σεις (οι οκτώ στη La Liga) με ένα γκολ 
και μία ασίστ. Όσο πλησιάζουμε στη 
μεταγραφική περίοδο το μόνο σίγουρο 
είναι πως οι φήμες και τα σενάρια για 
τη Νιούκαστλ θα αυξάνονται. Μένει να 
δούμε πώς θα ενισχυθεί τελικά.
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Όταν (δημόσιες) τοποθετήσεις του τύπου «έχουμε πατώ-
σει» και «φτάσαμε στην ώρα μηδέν», προέρχονται από αξι-
ωματούχο της ίδιας της ΚΟΠ, στην προκειμένη περίπτωση 
του βοηθού γενικού γραμματέα, το πρόβλημα στην Εθνική 
ομάδα εκτός από οξύ, φαντάζει ιδιαιτέρως πολύ πιο βαθύ 
και περίπλοκο σε σχέση με το πώς ενδεχομένως να το αντι-

λαμβάνεται κάποιος.
Ο Γιώργος Φαντάρος, εξέφρασε προσωπικές απόψεις σε ραδιοφωνικές 
δηλώσεις, ωστόσο αυτές εν πολλοίς αντικατοπτρίζουν την κατάσταση 
στην ομάδα μας, η οποία σε καμία των περιπτώσεων δεν ανταποκρίθηκε 
στις απαιτήσεις ούτε των προκριματικών του Μουντιάλ 2022. Με μέσο 
όρο ούτε μισό γκολ υπέρ ανά ματς και κάτι περισσότερο από δύο τέρ-
ματα εναντίον ανά παιχνίδι, με επτά ήττες σε δέκα αγώνες και μόλις μία 
νίκη, εύκολα μπορεί να αντιληφθεί ο οποιοσδήποτε την τραγική εικόνα 
και το ζοφερό μέλλον, καταλήγοντας αβίαστα στο συμπέρασμα πως ο 
κόμπος έφτασε στο χτένι. Η υπομονή, η ανοχή και η αντοχή πολλών εξα-
ντλείται.
«Αυτά που βλέπουμε σήμερα, μπορεί να είναι λάθη ή παραλείψεις προ-
ηγούμενων χρόνων», σχολίασε ο Φαντάρος, θέτοντας αυτομάτως στην 
όλη… εξίσωση, τη σειρά αποφάσεων που λήφθηκαν προς τη βελτίωση 
της κατάστασης και ασφαλώς, δεν απέδωσαν τα προσδοκώμενα αποτε-
λέσματα με βάση τα πεπραγμένα στον αγωνιστικό χώρο.
«Τι πρόσφεραν οι πρωτοκλασάτοι ποδοσφαιριστές; Είναι ευχαριστη-
μένοι από τον εαυτό τους; Παίζουν για τη φανέλα ή πίσω στο μυαλό 
τους είναι κι άλλα πράγματα;», διερωτήθηκε ο αξιωματούχος της ΚΟΠ 
και εκπρόσωπος της Νέας Σαλαμίνας στην ομοσπονδία, διαπιστώνο-
ντας γενικώς ότι «κάποιοι δεν προσφέρουν όσα μπορούν» και κυρίως, 
«δεν υπάρχει η αγάπη για το σήμα που φορούν». Του δημιουργήθηκε 
η απορία κατά πόσον οι προπονητές των ομάδων είναι ευχαριστημέ-
νοι από τους παίκτες που τροφοδοτούν την Εθνική και διερωτήθηκε σε 
άλλο σημείο, εάν έφτασε η ώρα να σκεφτόμαστε τις λύσεις και άλλων 
χωρών, όπως η Μάλτα. Και έγινε πιο συγκεκριμένος: «Να Κυπροποιή-
σουμε ξένους; Και να μην ακούσω να λένε ότι είμαι ενάντια στον Κύπριο 
ποδοσφαιριστή. Απλά δεν αντέχω να βλέπω την Εθνική μου να διασύρε-
ται στο γήπεδο», ανοίγοντας αυτομάτως ένα τεράστιο και «ευαίσθητο» 
για πολλούς κεφάλαιο.Το μόνο σίγουρο είναι πως στην ΚΟΠ, βρίσκονται 
ενώπιον σημαντικών αποφάσεων που θα καθορίσουν εν πολλοίς το 
άμεσο μέλλον της Εθνική μας ομάδας. Θα αναζητηθούν αρχικώς τα αίτια 
που μετέτρεψαν τις ελπίδες για θετική πορεία που γεννήθηκαν τον περα-
σμένο Μάρτιο σε «εφιάλτη», προχωρώντας στο κυρίως… μενού. Είναι 
κάτι περισσότερο από σίγουρο πως θα συζητηθεί εκτενώς και το κεφά-
λαιο ομοσπονδιακός προπονητής, με την υποσημείωση πως θα γίνει στο 
γενικότερο πλαίσιο αλλαγών στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. 
Ο Νίκος Κωστένογλου, δεν πείθει ότι μπορεί να οδηγήσει την Εθνική σε 
καλύτερες μέρες και ασφαλώς βρίσκεται σε δύσκολη θέση.
Το επόμενο διάστημα, στην ΚΟΠ θα λάβουν αποφάσεις που θα αφορούν 
το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας των Εθνικών ομάδων και εννοείται 
ότι θα εξεταστεί το θέμα παραμονής ή όχι του Ελλαδίτη προπονητή. Το 
τρέχον συμβόλαιο εκπνέει το 2023, με την υποσημείωση πως υπάρχει η 
δυνατότητα διακοπής του έναντι τριών μηνιάτικων.

Η επιθυμία του Πάμπου και η Εθνική
O Πάμπος Χριστοδούλου θέλει να επιστρέψει στην Εθνική ομαδα. Είναι 
δεδομένο πως και πριν την πρόσληψη του Νίκου Κωστένογλου το όνομα 
του Πάμπου Χριστοδούλου είχε «παίξει» για τον πάγκο της Εθνικής ομά-
δας. Τότε αποφάσισαν στην ΚΟΠ την επιλογή του Ελλαδίτη. Τι λέτε τώρα 
μπορεί να είναι διαφορετική η κατάληξη της ιστορίας; Πάντως ο Κωστέ-
νογλου έχει συμβόλαιο έως το 2023 και ακόμα δεν έχει αποφασισθεί 
εάν η ηγεσία της ΚΟΠ θα προχωρήσει σε αντικατάστασή του.

Το κλείσιμο των υποχρεώσεων της 
Εθνικής Κύπρου στα προκριματικά 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν 
αντιπροσωπευτικό της πορείας της:

Ή
ττα 1-2 στη Λουμπλιάνα από τη ανώτερη 
Σλοβενία και το μόνο που κρατάμε είναι η 
γκολάρα του Κακουλλή στο 89ο λεπτό.
Αν μη τι άλλο, αποφύγαμε την τελευ-

ταία θέση του ομίλου, καθώς ισοβαθμώντας με 
τη Μάλτα υπερέχουμε στη διαφορά τερμάτων 
(δεν ισχύουν τα αποτελέσματα στα μεταξύ μας 
παιχνίδια).

Το ματς
Ο Ελλαδίτης προπονητής προχώρησε στην αντι-
κατάσ ταση τεσσάρων παικτών, σε σχέση με 
το παιχνίδι κόντρα στη Ρωσία, που διε-
ξήχθη την περασμένη Πέμπτη σ την 
Άγ ια Πετρούπολη. Συγκεκριμένα, 
οι Μιχαήλ, Ανδρέου, Αντωνιάδης, 
Δημητρίου και Αβραάμ, πήραν τη 
θέση των Δ. Δημητρίου, Ψάλτη, 
Καρώ, Κ. Σωτηρίου και Ιωάννου.
Η κυριαρχία των γηπεδούχων ήταν 
σχεδόν ολοκληρωτική στο πρώτο 
ημίχρονο. Πριν από την ανάπαυλα, 
μέ τρησαν έξ ι καλέ ς ευκαιρίε ς και 
ένα ακυρωθέν γκολ για οφσάιντ έναντι 
καμίας της ομάδας μας.
Ο Ζάιτ ς αστόχησε με δύο καλές προσπάθειες, 
πρώτα με πλασέ στο 5’ και ύστερα με κεφαλιά 
στο 23’. Ο Βέρμπιτ ς έκανε τρεις απόπειρες με 
κεφαλιές σε διάστημα δευτερολέπτων στο 16’, 
αγγίζοντας το γκολ (η μία στο δοκάρι, η δεύτερη 
σταμάτησε με δύσκολη απόκρουση του Μιχαήλ 
και η Τρίτη κόντραρε σε αμυντικό). Ακολούθως, ο 
Τσέλαρ σκόραρε στο 25’ αλλά ήταν οφσάιντ, ενώ 
στο 45’ είδε τον Μιχαήλ να μπλοκάρει μετά από 
σουτ του εντός περιοχής.
Σε αυτό το διάστημα, η Κύπρος είχε μια καλή 
αντεπίθεση στο 20’ με τους Τζιωνή και Παπουλή, 
με τον Μπιγιόλ να διώχνει και ένα κακό σουτ 
του Κάστανου στο 28’. Νωρίς, όμως, στο δεύ-
τερο ημίχρονο ήρθε το γκολ για τους Σλοβένους. 
Ο Ζάιτς επωφελήθηκε από κόντρες στο 48’ και 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κοντινό σουτ. Οι 
γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν τα ηνία μετά το 
προβάδισμα που πήρα, όχι όμως τόσο πιεστικά 
όπως προηγουμένως.
Η Κύπρος προσπάθησε μετά το 70 να γίνει πιο 
επικίνδυνη, είχε δύο σουτ με τον Αντωνιάδη στο 

ίδιο λεπτό (76’), αλλά στο 84’ δέχτηκε και δεύ-
τερο γκολ από τον Τσέριν. Ήρθε στο 89’ όμως η 
γκολάρα του Κακουλλή με σουτ εκτός περιοχής, 
γ ια να αναπτερώσει τ ις ελπίδες μας για «κλέ-
ψιμο» του βαθμού στη Λουμπλιάνα. Ωστόσο, στα 
τέσσερα λεπτά καθυστέρησης δεν μπορέσαμε 
καν να κάνουμε ευκαιρία και μοιραία, κλείσαμε 
με ήττα την προσπάθειά μας στην προκριματική 
φάση του Μουντιάλ 2022.

Κωστένογλου: «Ποτέ ευχαριστημένος 
μετά από ήττα, ευχαριστημένος από 
την προσπάθεια»
Μετά το τέλος του αγώνα με τη Σλοβενία, ο προ-
πονητής της Εθνικής μας Νίκος Κωστένογλου 
δήλωσε στη συνέντευξη τύπου:
“Ήταν ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι από το οποίο 

προσπαθήσαμε να έχουμε βαθμολογικό 
όφελος αλλα δυστυχώς δεν τα κατα-

φέραμε. Στο πρώτο ημίχρονο η Σλο-
βενία ήταν καλύτερη και δημιούρ-
γησε κάποιες ευκαιρίες, κυρίως 
από τα άκρα αλλά αμυνθήκαμε 
σωστά και καταφέραμε να κλεί-
σουμε το ημίχρονο χωρίς  να 

δεχτούμε γκολ. Δυστυχώς, πολύ 
νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο ο αντί-

παλος σκόραρε και δυσκόλεψε την 
προσπάθεια μας. Προσπαθήσαμε να 

αντιδράσουμε, δημιουργήσαμε κάποιες φάσεις 
αλλά ήρθε και το δεύτερο γκολ από μια μακρινή 
μπαλιά. Δεν τα παρατήσαμε, μειώσαμε με ένα 
πολύ όμορφο τέρμα του Κακουλλή αλλά δεν 
καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Ποτέ δεν μπορώ 
να είμαι ευχαρισ τημένος μετά από μια ήτ τα, 
όμως είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια 
των ποδοσφαιριστών μου”.

Εφραίμ: «Να σκύψουμε το κεφάλι»
Δεν κρύφτηκε πίσω από το δάκτυλό του ο Γιώρ-
γος Εφραίμ. Μιλώντας σ την κάμερα του ΡΙΚ 
μετά την ήττα της Εθνικής Κύπρου με 1-2 από 
τη Σλοβενία στη Λουμπλιάνα ο μεσοεπιθετικός 
του ΑΠΟΕΛ τόνισε ότι η σκληρή πραγματικότητα 
είναι πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα 
δεν ανταποκρίθηκε στα τελευταία παιχνίδια. Η 
σχετική τοποθέτηση: «Πρέπει να σκύψουμε το 
κεφάλι και να δουλέψουμε πιο σκληρά. Είναι 
αυτή η σκληρή πραγματικότητα, τα τελευταία 
3-4 παιχνίδια ήμασταν κατώτεροι των προσδο-
κιών. Πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Σήμερα όμως 
παλέψαμε το παιχνίδι»

Σλοβενία-Κύπρος 2-1: Ούτε η γκολάρα 
του Κακουλλή… χρυσώνει το χάπι

Εθνική Κύπρου: Ο κόμπος 
έφτασε στο χτένι
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αθλητικά

Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός 
81-78: Δεν τον θέλει...

Το πάλεψε ο Παναθηναϊκός στο Μόναχο, έκανε αξιόλογη προσπάθεια, στο τέλος όμως ηττήθηκε 
από την Μπάγερν (81-78) και έπεσε στο 2-9, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να βρεθεί το βράδυ 
της Πέμπτης στην 18η και τελευταία θέση της EuroLeague.

Σε μια συνολικά κακή σεζόν, σε μια σεζόν με δύο νίκες 
και οκτώ ήττες, η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπά-
γερν, αμέσως μετά από το ταξίδι στο Κάουνας, ήταν μια 
κακή συγκυρία. Ο Παναθηναϊκός ήταν απεγνωσμένος 
για μια καλή εμφάνιση και την έκανε στο Audi Dome, 
κατάφερε το πρώτο, όχι όμως και το δεύτερο.
Λύγισε με 81-78, έπεσε στο 2-9 μετά από την 11η αγω-
νιστική της EuroLeague και κινδυνεύει να βρεθεί και 
τελευταίος το βράδυ της Παρασκευής αν η Ζάλγκιρις 
νικήσει την Φενέρμπαχτσε στο Κάουνας. Όλα αυτά, 
λίγες ημέρες πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο 
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Στο 5-6 η Μπάγερν που είχε τον Νταρούν Χίλιαρντ (20 
πόντοι) σε μεγάλη βραδιά και τους Τόμας - Ρούμπιτ 
καθοριστικούς στο φινάλε, μαζί με τον Βλάντιμιρ Λού-
τσιτς που έβαλε μόνο έξι πόντους, αλλά με δύο τερά-
στιας σημασίας τρίποντα για την ομάδα του Αντρέα 
Τρινκιέρι. Παπαπέτρου με 17 πόντους και Μέικον 
με 12 πόντους και 6 ασίστ ήταν οι κορυφαίοι 
του Παναθηναϊκού.
Ο mvp
Μεγάλο παιχνίδι από τον Νταρούν Χίλι-
αρντ, που σκόραρε 20 πόντους (3/3 
δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/2 βολές), 
αν και τόσο ο Όγκουστιν Ρούμπιτ (12 
πόντοι, 4/8 δίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπά-
ουντ), όσο και ο κάκιστος στη μεγαλύ-
τερη διάρκεια της αναμέτρησης Βλάντι-
μιρ Λούτσιτς ήταν καθοριστικοί στο φινάλε με 
βολές και με τρίποντα αντίστοιχα.
Ο αδύναμος κρίκος
Δεν υπήρχε κάποιος που να θεωρείται πραγματικά 
κακός, αρνητικός για την ομάδα του, όμως ο Γιώργος 
Παπαγιάννης δεν έκανε το βράδυ της Πέμπτης (18/11) 
την διαφορά στις δύο ρακέτες. Είχε 7 πόντους από 3/6 
δίποντα και 1/2 βολές, είχε πέντε ριμπάουντ, είχε όμως 
ένα κρίσιμο goaltending και στη συνέχεια δεν ακού-
μπησε την μπάλα στο καλάθι ενώ τον μάρκαρε στο 
χαμηλό post ο Νταρούν Χίλιαρντ. Μπορεί να δώσει 
περισσότερα στον Παναθηναϊκό και πρέπει να το κάνει.
Τα στατιστικά που ξεχώρισαν
Στους 12 σταμάτησε ο Χίλιαρντ στην πρώτη περίοδο, 
στους 10 ο Παπαπέτρου που είχε 3/3 δίποντα, 1/1 τρί-
ποντο και 1/1 βολή. Στο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε 
71% στο δίποντο, στο τέλος της βραδιάς είχε όμως 7/18 
τρίποντα και επτά άστοχες βολές. Κράτησε τα λάθη του 
χαμηλά, στα οκτώ, είχε διπλάσιες τελικές πάσες, αν δεν 
είχε επιτρέψει 12 επιθετικά ριμπάουντ στους γηπεδού-
χους, από τα οποία πήραν 13 πόντους, πιθανότατα θα 
είχε φύγει νικητής από το Audi Dome.

Ο αγώνας
Με τους Πέρι, Μέικον, Παπαπέτρου, Γουάιτ, Παπα-
γιάννη άνοιξε το ματς ο Παναθηναϊκός, που πήγε σε 
μεγάλες επιθέσεις για να ρίξει το τέμπο, άντεξε με τον 
Οκάρο (8-8 στο 4’), όχι όμως για πολύ. Ένα σουτ του 
Ντεσόν Τόμας έγραψε το 16-10 για το πρώτο timeout, 
από το οποίο προέκυψε ένα γρήγορο 0-4 που ισορρό-
πησε τον αγώνα. Οι 5/7 βολές βοήθησαν τους πράσι-
νους να μείνουν κοντά στο σκορ, ο Χίλιαρντ ήταν ένα 
τεράστιο πρόβλημα (3/4 τρίποντα για το 22-17), όμως ο 
Παπαπέτρου ακολούθησε και έγραψε με μακρινό σουτ 
το 22-22 της πρώτης περιόδου.
Με Μποχωρίδη και Κασελάκη στο παρκέ ο Παναθηναϊ-
κός πήρε και το προβάδισμα στο ξεκίνημα του δεύτερου 
δεκαλέπτου, πήγε και στο +5 (33-28 στο 13’) και έδειξε 
ικανός και ταυτόχρονα αποφασισμένος να συνδυάσει 
μια καλή εμφάνιση με την νίκη. Η Μπάγερν έμοιαζε 

εγκλωβισμένη, είχε μεγάλο πρόβλημα στο αμυ-
ντικό ριμπάουντ, είδε τον Σαντ-Ρος να γρά-

φει το 34-42 στο 28’ και τον Παναθηναϊκό 
να πηγαίνει στα αποδυτήρια με προβά-
δισμα επτά πόντων χάρη στην αποτε-
λεσματικότητά του στο δίποντο (71%) 
και στις δέκα ασίστ που μοίρασαν έξι 
παίκτες του.
Με τρίποντο του Παπαπέτρου στο 22’ 

ο Παναθηναϊκός πήγε για πρώτη φορά 
στο +10 (39-49) και έπαιξε ακόμη καλύ-

τερο μπάσκετ, με τον Όμπστ να βάζει μεγάλο 
τρίποντο για το 54-59 στο 28’ που κράτησε τους 

Βαυαρούς όρθιους. Ακολούθησε τεχνική ποινή στον 
Τρινκιέρι, αλλά και ένα έρμπολ του Παπαπέτρου με τον 
Ομπστ να βάζει μεγάλα σουτ για το 59-60 της τρίτης 
περιόδου.
Στο ξεκίνημα της τέταρτης ο Τόμας έδωσε το προβάδι-
σμα στην Μπάγερν, για να ακολουθήσει ένα 0-7 του 
Παναθηναϊκού που με τρίποντο του Μέικον πήγε στο 
+6 στα 6:33 πριν από το φινάλε. Ο Τρινκιέρι κάλεσε 
timeout, ο Νέντοβιτς έβαλε νέο τρίποντο για το 61-70 
ο Γουάιτ και ο Μέικον έβαλαν τις βολές για το 69-74 που 
κράτησε την Μπάγερν σε απόσταση άνω της μίας κατο-
χής, όχι όμως για πολύ.
Το θρίλερ που περιμέναμε ξεδιπλώθηκε μπροστά στα 
μάτια μας, ο Οκάρο Γουάιτ είχε 0/2 βολές στο 74-76, ο 
Λούτσιτς απάντησε με τρίποντο για το 77-76 στα 29», 
ο Μέικον βρήκε σίδερο στην δική του προσπάθεια, ο 
Ρούμπιτ έβαλε βολές για το 79-76, Νέντοβιτς και Ρού-
μπιτ έκαναν το ίδιο (81-78), με τον Νέντοβιτς να παίρνει 
ένα τρελό σουτ στο φινάλε που δεν έστειλε το ματς στην 
παράταση.

Αναντολού Εφές - 
Ολυμπιακός 88-69: 
Κατέρρευσε στην τέταρτη

Ο mvp
Απίθανο ματς από τον Ροντρίγκ 
Μπομπουά, που έβαλε 20 
πόντους στο πρώτο και 29 συνο-
λικά (3/4 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 
2/3 βολές), σε μια σπουδαία εμφά-
νιση που δεν κάνει συχνά, απλώς 
επειδή έχει μπροστά του τον Σέιν 
Λάρκιν και τον Βασίλιε Μίτσιτς. 
Εκ των κορυφαίων γκαρντ της 
EuroLeague, ο Γάλλος από την Γου-
αδελούπη διέλυσε κάθε πλάνο του 
Ολυμπιακού στον αγώνα.
Ο αδύναμος κρίκος
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Εκτός ρυθ-
μού, εκτός κλίματος ο ομογενής 
γκαρντ, έπαιξε 19:55, σκόραρε 
δύο πόντους (1/4 δίποντα, 0/2 τρί-
ποντα), είχε μία ασίστ και τέσσερα 
λάθη για -3 στο σύστημα αξιολό-
γησης.
Τα στατιστικά που ξεχώρισαν
Με 7/7 βολές έκλεισε την πρώτη 
περίοδο η Αναντολού Εφές, την 
ώρα που ο Βεζένκοβ μετρούσε 10 
πόντους από 3/3 δίποντα, 1/1 τρί-
ποντο και 1/1 βολή. Στο ημίχρονο ο 
Μπομπουά είχε 20 πόντους (!) και 
η ομάδα του εννέα στον αιφνιδια-
σμό, απέναντι στον Ντόρσεϊ των 
δύο πόντων, της μία ασίστ και των 
τριών λαθών σε 14:12. Στο τέλος 
της βραδιάς οι Πειραιώτες είχαν 
6/23 τρίποντα, με τους πόντους 
στον αιφνιδιασμό να είναι 13-6, 
τους πόντους από λάθη 23-10 και 
τους πόντους από δεύτερες ευκαι-
ρίες 12-5.
Ο αγώνας
Με την κλασική πεντάδα (Γου-
όκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, 
Βεζένκοβ, Φαλ) άνοιξε το ματς ο 
Ολυμπιακός, που ακούμπησε την 
μπάλα στον ψηλό του, βρήκε επτά 
πόντους από εκείνον πριν συμπλη-
ρωθεί το τρίτο λεπτό και αναζη-
τούσε ισορροπία και στην άμυνα. 
Την βρήκε σχετικά γρήγορα, έχτισε 
προβάδισμα επτά πόντων (17-10) 
στα μέσα της περιόδου, είχε 6/7 
δίποντα και έξι ασίστ, είχε όμως 
και τρία λάθη και τον Ντόρσεϊ σε 
κακή βραδιά. Οι Τούρκοι ισορρό-
πησαν το παιχνίδι σχετικά εύκολα, 
έφθειραν τους Πειραιώτες, έβα-
λαν 7/7 βολές μέχρι το τέλος του 

δεκαλέπτου και δεν άφησαν 
τον Ολυμπιακό να κρατήσει το 
momentum.
Με την δεύτερη πεντάδα (Σλού-
κας, Λαρεντζάκης, ΜακΚίσικ, Πρί-
ντεζης, Μάρτιν) οι ερυθρόλευ-
κοι πήγαν στο +5 (32-27) καθώς 
οι Λάρκιν - Μίτσιτς «χτυπούσαν» 
σε καταστάσεις απομόνωσης και 
ο Μπομπουά από την περιφέ-
ρεια. Ο Γάλλος από τη Γουαδε-
λούπη έφτασε τους 15 πόντους 
στα μέσα της δεύτερης, την ώρα 
που ο Ντόρσεϊ τα έκανε όλα λάθος, 
όμως ακόμη κι έτσι ο Ολυμπια-
κός ήταν αποτελεσματικός κοντά 
στο καλάθι, γύριζε την μπάλα με 
υπομονή, είχε τον έλεγχο των 
ριμπάουντ και ήταν πιο ορθολο-
γικός από τους γηπεδούχους που 
στηρίζονταν στον απίθανο Μπο-
μπουά και στον αιφνιδιασμό έως 
το 44-44 του ημιχρόνου.
Η άμυνα της Εφές ήταν πολύ πιο 
δυναμική στο ξεκίνημα του β’ 
μέρους, όμως ο Ολυμπιακός συνέ-
χισε με συγκέντρωση και χωρίς 
βιασύνη. Ο Γουόκαπ ισοφάρισε 
με τρίποντο από την γωνία στο 23’ 
(49-49), εκεί όμως ήρθε το ξέσπα-
σμα των Τούρκων με τον Μόρ-
μαν να ηγείται ενός σερί 7-0 για το 
56-49 που πάντως δεν τρόμαξε 
τους Πειραιώτες. Ο ΜακΚίσικ και 
ο Φαλ απάντησαν με αιφνιδιασμό 
που ολοκλήρωσε 0-7 του Ολυμπι-
ακού για την ισοφάριση (63-63 
στο 29’) και στο 30’ το ματς ήταν 
ορθάνοιχτο σε κάθε αποτέλεσμα 
καθώς οι φιλοξενούμενοι είχαν 
επιβιώσει από τα ξεσπάσματα των 
γηπεδούχων.
Με τον Λάρκιν να παίζει απίστευ-
τες άμυνες στον Σλούκα και με τον 
Μπομπουά να βάζει το έκτο τρί-
ποντό του, η Αναντολού Εφές πήγε 
στο +8 (74-66) και έγινε το ξεκά-
θαρο φαβορί της αναμέτρησης, 
αν και ο Γάλλος έκανε το τέταρτο 
φάουλ του με αποτέλεσμα να πάει 
στον πάγκο. Ο Ολυμπιακός έμεινε 
χωρίς σκορ για έξι λεπτά και, ανα-
μενόμενα, το πλήρωσε με απο-
τέλεσμα να γνωρίσει την τέταρτη 
ήττα του σε ισάριθμους εκτός 
έδρας αγώνες στη διοργάνωση.
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