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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
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“Δεν έχει 

σημασία το πόσο 

αργά πηγαίνεις 

σημασία έχει να 

μην σταματάς” 

Κομφούκιος

Ευγενικοί μου αναγνώστες 

κι αναγνώστριες, πάντα 

στις αρχές του φθινοπώρου 

λέω «Καλό Χειμώνα» γιατί 

ξεκινώντας ο χειμώνας είναι 

σαν να ξεκινάει δημοσιογραφικά η καινούρια 

χρονιά.

Ανοίγει η βουλή, αρχίζει το πρωτάθλημα, 

ξεκινούν όλες οι τηλεοπτικές εκπομπές. 

Στην κυριολεξία είναι ένας οργασμός 

δημοσιογραφικός «ποιος θα τα πει και θα 

τα γράψει πιο ωραία», «ποιος θα φέρει τα 

σημαντικά νέα πρώτος», και τόσα άλλα που ο 

κόσμος, οι αναγνώστες, οι τηλεθεατές είναι 

ο τελικός κριτής, ποιους επιβραβεύουν και 

ποιους απορρίπτουν.

Πραγματικά πολύ δύσκολο το «λειτούργημα» 

που έχουμε την τιμή να υπηρετούμε και που τα 

τελευταία χρόνια παγκοσμίως έχει «φθαρεί» 

από «συμφέροντα» που όπως λένε «εμείς 

πληρώνουμε, εσείς γράφετε».

Καλοί μου φίλοι, στη δύση της 

δημοσιογραφικής και εκδοτικής μου 

καριέρας αισθάνομαι ευλογημένος που 

«έβγαλα νέα» στις δύο μεγάλες πόλεις του 

παγκόσμιου Ελληνισμού, τη Νέα Υόρκη και 

το Τορόντο. Είχα την ευλογία, και λόγω του 

χαρακτήρα μου, να γνωρίσω και να φέρω 

νέα στο αναγνωστικό μου κοινό, παίρνοντας 

συνεντεύξεις από μέσα στον Λευκό Οίκο, όπως 

γερουσιαστές και πολιτικούς παγκόσμιας 

ακτινοβολίας, προσωπικά και όχι με 

«τεχνολογικά σημερινά μέσα».

Θα προσπαθήσω και φέτος τον χειμώνα με 

τους αξιόλογους επαγγελματίες συνεργάτες 

μου να σας φέρουμε την ενημέρωση που 

θέλετε, αγαπήσατε και κάνατε την Hellas 

News την αγαπημένη σας εφημερίδα.

Ευχαριστώ τις Ελληνικές επιχειρήσεις που 

χωρίς την υποστήριξή τους δεν θα μπορούσαμε 

ούτε να διανοηθούμε να εκδίδουμε 

εβδομαδιαία 80σέλιδη εφημερίδα.

Θέλω να είστε όλοι καλά με τις οικογένειές 

σας και να περάσουμε άλλη μια χρονιά με το 

κυριότερο «ΥΓΕΙΑ» αλλά και γενικά τα τοπικά 

και παγκόσμια νέα να είναι εποικοδομητικά 

και ειρηνικά.

Και πάλι σας ευχαριστούμε για την αγάπη και 

την συνεχόμενη υποστήριξή σας.

Καλό Χειμώνα.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ… ΜΕ ΚΑΛΑ ΝΕΑ… 
ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…
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επικαιρότητα

Ιερά Σύνοδος: Κήρυγμα σε όλους τους ναούς της χώρας κατά των 
αμβλώσεων 

Ν
α αποστείλει εγκυκλίους στο χριστεπώνυμο πλή-
ρωμα σχετικά με την προστασία της ανθρώπινης 
ζωής και αποφυγής των αμβλώσεων, προκειμέ-
νου να αναγνωσθεί στους ναούς κατά την εορτή 

του Γενεθλίου της Θεοτόκου (8-9-2022), καθώς και για τα 
100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, αποφάσισε 
η Διαρκής Ιερά Σύνοδος η οποία συνήλθε επί διήμερο, 24 
και 25 Αυγούστου, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.
Επίσης, σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εξεδόθη, ανα-
νέωσε τη θητεία του μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρε-
ωτικής Νικολάου ως προέδρου της Συνοδικής Επιτροπής 
Βιοηθικής και ενέκρινε την πρότασή του για διορισμό και 
των υπολοίπων μελών της. Τέλος, μίλησε για το ζήτημα των 
υποτιθέμενων εξορκισμών, εφιστώντας την προσοχή των 
μελών της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ώστε να αποφεύγουν τη 
συμμετοχή στις τελετές της «Εκκλησίας όλων των Εθνών» 
στη Θεσσαλονίκη.
Όταν ολοκληρώθηκε η σημερινή τελευταία συνεδρία της 
165ης Συνοδικής Περιόδου, ο πρόεδρος, Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, «ευχαρίστησε τα 
συνοδικά μέλη για την πρόθυμη συμβολή τους στο κλίμα 
αρραγούς ενότητος κατά τον χρόνο που πέρασε, οπότε επε-
τεύχθησαν πολλά και σημαντικά που αφορούν στον ιερό 
κλήρο και τον πιστό λαό της Εκκλησίας».
Αναλυτικά, η ανακοίνωση των πρόσφατων αποφάσεων της 
Ιεράς Συνόδου:
Συνήλθε επί διήμερο, την Τετάρτη 24 και την Πέμπτη 25 
Αυγούστου, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 
Ελλάδος της 165ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την Προε-
δρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Κατά τις δύο Συνεδρίες η Δ.Ι.Σ. επικύρωσε τα Πρακτικά της 
Εξουσιοδοτήσεως και ακολούθως:
- Ενημερώθηκε περί του Γράμματος της Α.Θ. Παναγιότητος 
του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, σχετικά 
με την προσεχή επίσκεψή του στις Ι. Μητροπόλεις Φιλίπ-
πων, Νεαπόλεως και Θάσου και Μαρωνείας και Κομοτηνής.
- Απεφάσισε την αποστολή των εξής Εγκυκλίων προς το Χρι-
στεπώνυμο Πλήρωμα της Εκκλησίας της Ελλάδος:
α) Περί της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και αποφυ-
γής των αμβλώσεων, προκειμένου να αναγνωσθεί στους 
Ιερούς Ναούς κατά την εορτή του Γενεθλίου της Θεοτόκου 
(8-9-2022) και
β) Περί της συμπληρώσεως εκατό ετών από την Μικρα-
σιατική Καταστροφή, προκειμένου να αναγνωσθεί στους 
Ιερούς Ναούς την Κυριακή 11η Σεπτεμβρίου 2022, οπότε 

και τιμάται η μνήμη των Αγίων Νεομαρτύρων της Μικράς 
Ασίας (Χρυσοστόμου Σμύρνης κλπ.)
- Ενέκρινε τον τελικό Κατάλογο των Κληρικών των προς 
Αρχιερατείαν εκλογίμων.
- Ανανέωσε την θητεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου, ως Προέδρου της 
Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής και ενέκρινε την πρότασή 
του περί διορισμού και των υπολοίπων μελών Αυτής.
- Μελέτησε τις κατόπιν σχετικής Εγκυκλίου αυτής υποβλη-
θείσες προτάσεις Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων περί των προ-
σφάτων νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στην τακτο-
ποίηση των οργανικών θέσεων των υπηρετούντων 8.311 
Εφημερίων και όλα τα σχετικά ζητήματα.
- Τέλος, ενέκρινε αποσπάσεις Κληρικών, ασχολήθηκε με 
θέματα Συνοδικών Επιτροπών, της Εκκλησιαστικής Κεντρι-
κής Υπηρεσίας Οικονομικών, Ιερών Μητροπόλεων, και με 
τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.
Η Ιερά Σύνοδος, με αφορμή την δράση της λεγομένης 
«Εκκλησίας όλων των Εθνών» στην Θεσσαλονίκη, η οποία 
προβλήθηκε από τα Μ.Μ.Ε., και των υποτιθεμένων «εξορκι-
σμών» πληροφορεί και πάλι τους πιστούς, όπως έχει πράξει 
και κατά το παρελθόν, ότι πρόκειται περί αυτονόμου νεοπε-

ντηκοστιανής οργανώσεως, η οποία πραγματοποιεί τελετές 
σε κεντρικά σημεία μεγάλων πόλεων προς εντυπωσιασμό 
και προσέλκυση ανθρώπων. Εφιστά δε την προσοχή των 
μελών της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ώστε να αποφεύγουν την 
οποιαδήποτε συμμετοχή στις τελετές της.
Περατωθείσης της σημερινής τελευταίας Συνεδρίας της 
165ης Συνοδικής Περιόδου, ο Μακαριώτατος Πρόεδρος, 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος 
ευχαρίστησε τα Συνοδικά Μέλη για την πρόθυμη συμβολή 
τους στο κλίμα αρραγούς ενότητος κατά τον χρόνο που 
πέρασε, οπότε επετεύχθησαν πολλά και σημαντικά που 
αφορούν στον ιερό Κλήρο και τον πιστό Λαό της Εκκλη-
σίας. Τον Μακαριώτατο Πρόεδρο αντιφώνησε ο Σεβασμι-
ώτατος Αντιπρόεδρος, Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας κ. 
Ευσέβιος, ο οποίος υπενθύμισε τα κορυφαία πεπραγμένα 
της περιόδου αυτής και ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο εκ 
μέρους και των υπολοίπων Συνοδικών Μελών για την θεά-
ρεστη και ευλογημένη συνεργασία.
Εκ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ιερά Σύνοδος: Νεοπεντηκοστιανή οργάνωση 
με στόχο τον προσηλυτισμό έκανε τους εξορ-
κισμούς
Θέση για τη δράση της αυτοαποκαλούμενης «Εκκλησίας 
των Εθνών», που πραγματοποίησε τελετές στην πλατεία 
Δικαστηρίων, στη Θεσσαλονίκη, πήρε η Διαρκής Ιερά Σύνο-
δος, η οποία συνεδρίασε την Τετάρτη 24 και την Πέμπτη 25 
Αυγούστου, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπι-
σκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Συγκεκριμένα, η Ιερά Σύνοδος σημειώνει ότι «με αφορμή 
την δράση της λεγομένης «Εκκλησίας όλων των Εθνών» 
στην Θεσσαλονίκη, η οποία προβλήθηκε από τα Μ.Μ.Ε., 
και των υποτιθεμένων «εξορκισμών» πληροφορεί και πάλι 
τους πιστούς, όπως έχει πράξει και κατά το παρελθόν, ότι 
πρόκειται περί αυτονόμου νεοπεντηκοστιανής οργανώ-
σεως, η οποία πραγματοποιεί τελετές σε κεντρικά σημεία 
μεγάλων πόλεων προς εντυπωσιασμό και προσέλκυση 
ανθρώπων».
Η Ιερά Σύνοδος «εφιστά δε την προσοχή των μελών της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, ώστε να αποφεύγουν την οποιαδή-
ποτε συμμετοχή στις τελετές της»
Σημειώνεται ότι η εισαγγελέας Πρωτοδικών Κυριακή Κλι-
άμπα παρήγγειλε στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης τη διενέρ-
γεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί 
αν τελέστηκαν τα αδικήματα του προσηλυτισμού, της παρά-
νομης κατάληψης δημοσίου χώρου και της διατάραξης κοι-
νής ησυχίας.

Έως τον Οκτώβριο κάνει 
γεωτρήσεις το γιγαντιαίο 
γεωτρύπανο - Σε τουρκική 
υφαλοκρηπίδα οι έρευνες - 
Οι Τούρκοι εξέδωσαν Navtex 
- Ξεκίνησε το πλοίο μετά από 
τελετή «φιέστα» παρουσία του 
Τούρκου προέδρου
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Τ
η γιορτή αλλά και τα γενέθλιά 
της είχε την Τρίτη η κόρη της Ά-
ντζελας Γκερέκου και του Τόλη 
Βοσκόπουλου, Μαρία.

Η ηθοποιός θέλησε να ευχηθεί δημόσια 
στη Μαρία Βοσκοπούλου, μέσα από τα 
social media της. 
Γι αυτό και ανάρτησε στο Instgaram 
μία σειρά από φωτογραφίες των δυο 
τους μαζί με τον αείμνηστο τραγουδι-
στή, Τόλη Βοσκόπουλο. Στη λεζάντα της 
δημοσίευσής της, η Άντζελα Γκερέκου 

έγραψε:
«21 χρόνια πριν ανήμερα της Πανα-
γίας ήρθες στην ζωή μας κ μας γεμί-
σες με την μεγαλύτερη χαρά. Το παιδι 
της Παναγιάς ελεγε ο μπαμπας σου... 
Σημερα σε καμαρώνουμε γιατί είσαι 
ένα υπεροχο πλάσμα γεμάτο καλοσύνη 
κ αγάπη. Απο τα βάθη της ψυχής μας, 
Χιλιοχρονη κ Ευλογημένη καρδιά μας. 
Σαγαπαμε πολύ. Εγω από εδώ. Ο μπα-
μπάς από Εκει...».

Άντζελα Γκερέκου: Η τρυφερή 
ανάρτηση για τη γιορτή της κόρης 
της -  «Το παιδί της Παναγιάς έλεγε ο 
μπαμπάς σου» 

Η μητέρα θήλασε κανονικά το μωρό, 
έβγαλε και φωτογραφίες, ωστόσο 
την επόμενη μέρα... της έφεραν άλλο 
μωρό - Ζήτησαν εξέταση DNA οι γονείς 
- Απάντηση την επόμενη εβδομάδα 
προανήγγειλε το ιδιωτικό μαιευτήριο

Μ
εγάλη περιπέτεια έζησε ένα ζευ-
γάρι στη Λάρισα, καθώς στην 
πιο ευτυχισμένη τους στιγμή, α-
ποδείχτηκε πως οι γονείς κρα-

τούσαν στα χέρια τους ένα κοριτσάκι... που α-
ποδείχτηκε ότι δεν ήταν δικό τους!
«Μέσα στην κούνια, εκεί που σου φέρνουν, 
που κουβαλάνε το μωρό, είχε το δικό μας το 
καρτελάκι, δε δώσαμε πολλή σημασία εκείνη 
την στιγμή και οκ έγραφε το όνομά της», είπε 
ο πατέρας, μιλώντας στο Mega. «Στείλαμε 
φωτογραφίες στους συγγε-
νείς μας, το θήλασε κιόλας η 
γυναίκα μου, το πρώτο γάλα 
έδωσε στο μωράκι κανο-
νικά».
Η 30χρονη γέννησε στις 18 
Αυγούστου σε ιδιωτική μαι-
ευτική κλινική στη Λάρισα. 
Κράτησε στην αγκαλιά της 
το μωρό της και το θήλασε, 
το ζευγάρι έβγαλε φωτογρα-
φίες, τις έστειλε στους συγγενείς, ωστόσο την 
επόμενη ημέρα... έγινε η πλήρης ανατροπή: 
το μωρό που επί μία ολόκληρη ημέρα νόμι-
ζαν ότι ήταν το δικό τους, τελικά ήταν η κόρη 
κάποιας άλλης γυναίκας που γέννησε την ίδια 
ημέρα, στο ίδιο μαιευτήριο.
«Την άλλη μέρα το πρωί, μας φέρνουν ένα 
άλλο μωρό. Το βλέπουμε καλά - καλά και λέμε: 
‘τι γίνεται; Κάτι δεν πάει καλά’. Βγαίνω έξω 
στον διάδρομο και βλέπω το υποτιθέμενο 
δικό μας μωρό ας πούμε, να κατευθύνεται 
αλλού και εγώ έχω πάθει σοκ... και μας λέει η 
μαία: ‘το χθεσινό, ήταν άλλο μωρό’. Δηλαδή το 
δικό μας μωρό πήγε αλλού», ανέφερε ο πατέ-
ρας.

Παραμένουν σε σοκ και ζητούν εξέ-
ταση DNA
Οι γονείς παραμένουν αναστατωμένοι από 
την άνευ προηγουμένου περιπέτεια που 
πέρασαν. «Εγώ έχω και μια απώλεια μνήμης 
από το σοκ. Κάποια πράγματα δεν τα θυμά-
μαι. Με το που γέννησα, το είδα μετά που 

μου το έφεραν έτσι καθαρό και ντυμένο, δεν 
μου πήγε το μυαλό ότι μπορεί να συμβαίνει 
κάτι τέτοιο. Αλλά έρχεται την επόμενη ημέρα 
και βλέπω ένα μωρό και λέω: ‘ξεπρήστηκε;’, 
λέω: ‘κάτι έπαθε το παιδί’. Από την μια κάτι… 
δεν βλέπω τα ίδια, λέω «εντάξει, μπορεί και 
να είναι επειδή γέννησα τώρα, να είμαι κου-
ρασμένη, να μην το έχω συνειδητοποιήσει 
ακόμα’», λέει η μητέρα.
Στην περίπτωση της 30χρονης, αποδείχθηκε 
ότι το μητρικό ένστικτο είναι αλάνθαστο. Με 
το δικό της μωρό να καταλήγει στα χέρια μιας 
άλλης γυναίκας που μόλις είχε και αυτή γεν-
νήσει, η οποία όμως, δεν κατάλαβε ποτέ το 
μπέρδεμα.
«Είχαμε μικρή κοιλίτσα, δεν είχαμε μεγάλη 
και λέγαμε: ‘πώς χώρεσε αυτό το μωράκι 
μέσα στην κοιλίτσα’. Είχε τρεισήμισι κιλά ήταν 
εκείνο, το δικό μας ήταν 2.660 και φαινόταν 

η διαφορά όταν τα έβαζες 
δίπλα, δίπλα ξεκάθαρα. 
Τα έχουμε φωτογραφία, 
18 του μηνός θα δεις ένα 
άλλο μωρό και 19 του 
μηνός θα δεις ένα άλλο 
μωρό. Σαν να γυρνούσαμε 
έργο. Η άλλη (μητέρα) από 
ότι μας είπε η μαία, μας 
είπε ότι δεν έχει καταλάβει 
κάτι, γιατί ήταν από και-

σαρική και ήταν λίγο αναίσθητη, έτσι ναρκω-
μένη. Αυτό που έχει γίνει δηλαδή είναι τρα-
γικό».
Το ζευγάρι από τη Λάρισα, με όσα συνέβησαν, 
διατηρεί επιφυλάξεις και ζητά να γίνει εξέταση 
DNA στο μωρό για να βεβαιωθούν ότι αυτό 
που τους έφεραν τελικά στο μαιευτήριο, είναι 
πράγματι το δικό τους.
«Μίλησα με τον διευθυντή εκείνη την ώρα, 
η μαία πριν πάμε στον διευθυντή ήρθε πάνω 
στο δωμάτιο να μας πει ότι: ‘εγώ ήμουν αυτή 
που έκανα το λάθος, δεν το τσέκαρα’. Εντωμε-
ταξύ το κατάλαβε αυτή, 19.30 η ώρα που μας 
το πήρε πίσω, το κατάλαβε, αλλά δεν ήρθε να 
μας πει τίποτα εκείνη την ώρα. Δηλαδή όταν 
έχεις τέτοιες ευθύνες δεν τσεκάρεις. Είναι 
δυνατόν αυτό το πράγμα τώρα; Θέλουμε 
τεστ DNA και θέλουμε να το κάνουμε αυτό, 
δεν υπάρχει περίπτωση εγώ, έστω και μία στο 
εκατομμύριο να έχει η γυναίκα μου μια αμφι-
βολία, την έβλεπα βασανιζόταν το βράδυ. Έχει 
αμφιβολίες, μου λέει: ‘Τώρα είναι αυτό; Δεν 
είναι αυτό ή έχει γίνει κάποιο λάθος πάλι;’».

Λάρισα: Μεγάλη περιπέτεια για ένα 
ζευγάρι - Τους πήγαν... λάθος μωρό 
στο μαιευτήριο 



926 Αυγούστου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Ραγδαία η επιδείνωση της υγείας της, παρουσίασε αιμορραγικό εξάνθημα και σηψαιμία, σύμφωνα 
με πληροφορίες - Η άτυχη 19χρονη ναυτική δόκιμος εισήχθη στη ΜΕΘ και κατέληξε νωρίς σήμερα το 
πρωί - Εμπύρετοι δύο ακόμα Δόκιμοι

Σ
το πένθος έχει βυθιστεί η Λά-
ρισα μετά τον ξαφνικό θάνα-
το της 19χρονης ναυτικής δο-
κίμου Θάλειας Κορδαμπά-

λου. Η είδηση του θανάτου της έπεσε 
σαν «κεραυνός» στην γειτονιά της ά-
τυχης κοπέλας ενώ μόλις πέρυσι εί-
χε πετύχει την είσοδό της στη Σχολή 
Ναυτικών Δοκίμων.
Ο αδελφός της 19χρονης αναφέρ-
θηκε σε όσα γνώριζε η οικογένειά 
της για την εξέλιξη της υγείας της. 
«Το πρώτο τηλεφώνημα που είχαμε 
ήταν από το γιατρό. Ότι δεν είναι 
καλά, από την ίδια δεν είχαμε κάτι. 
Ο γιατρός μας είχε πει ότι έχει βγά-
λει ένα εξάνθημα στο πόδι, έχει λίγο 
πυρετό αλλά ελεγχόμενο και νιώθει 
κόπωση στα γόνατα» είπε στο Mega.
«Μας πήραν εχθές να μας πουν ότι 
διασωληνώθηκε και πήγανε εκεί οι 
γονείς μας για να την στηρίξουν» 
τόνισε για την εξέλιξη της υγείας της 
19χρονης. «Κάθε φορά που κάνανε 
στάση μιλούσαμε, για 40 μέρες είχε 
πάει. Τελευταία εβδομάδα ήταν. Την 
περιμέναμε πως και πως» συμπλή-
ρωσε.
«Ήταν χαμογελαστή πάντα, αισιό-
δοξη, με θάρρος, δεν παραπονιό-
ταν ποτέ. Έδωσε και δεύτερη φορά 
πανελλήνιες για να περάσει στο ναυ-
τικό. Ήταν το όνειρό της από μικρή» 
κατέληξε, μιλώντας για την αδικοχα-
μένη 19χρονη κοπέλα.

Ραγδαία η επιδείνωση της υ-
γείας της
Νωρίτερα σήμερα, το Γενικό Επι-
τελείο Ναυτικού ανακοίνωσε τον 
θάνατό της κατά τη διάρκεια του 
Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου της 
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, η επιδεί-
νωση της υγείας της ήταν ραγδαία 
από τη στιγμή που ενημέρωσε πως 
δεν είναι καλά.
Μετά την εμφάνιση του πυρετού, 

παρουσίασε αιμορραγικό εξάνθημα 
και σηψαιμία. Ελέγχονται, την ίδια 
στιγμή, οι πληροφορίες πως η νεαρή 
είχε νοσήσει με κορωνοϊό πρό-
σφατα.
Στον εκπαιδευτικό πλου συμμετείχαν 
158 δόκιμοι σε δύο πλοία, τη φρε-
γάτα «Κανάρης» και το πλοίο γενι-
κής υποστήριξης «Προμηθεύς» (το 
μεγαλύτερο πλοίο του στόλου). Η 
19χρονη δόκιμος, η οποία μόλις είχε 
τελειώσει το πρώτο έτος της σχολής, 

επέβαινε στο «Προμηθεύς».
Την Τρίτη  εμφάνισε πυρετό και αμέ-
σως της χορηγήθηκαν αντιπυρετικά 
και αντιβίωση, ωστόσο τα συμπτώ-
ματα επέμεναν. Τα δύο πλοία κατευ-
θύνονταν προς Νάπολη, ωστόσο 
λόγω της ασθένειας της νεαρής 
επέσπευσαν τον κατάπλου. Με την 
άφιξή τους στην πόλη της Ιταλίας, η 
δόκιμος μεταφέρθηκε σε νοσοκο-
μείο όπου εμφάνισε αιμορραγικό 
εξάνθημα και έπειτα σηψαιμία.
Χθες η κλινική εικόνα  της κοπέλας 
παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση 
και εισήχθη στη ΜΕΘ. Στην Ιτα-
λία μετέβησαν και γιατροί από την 
Ελλάδα, ωστόσο η κοπέλα έχασε 
τη μάχη για τη ζωή και κατέληξε τις 
πρωινές ώρες σήμερα. Αμέσως ενη-
μερώθηκε η οικογένειά της, ενώ η 
σορός της θα έρθει στην Ελλάδα με 
C-130.

Εμπύρετοι δύο ακόμα Δόκι-
μοι

Δύο από τους φοιτητές της Σχο-
λής Ναυτικών Δοκίμων που συμ-
μετέχουν στον θερινό εκπαιδευ-
τικό πλου έχουν χαμηλό πυρετό και 
στομαχόπονο. Προληπτικά έχουν 
μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσο-
κομείο της Νάπολης που βρισκό-
ταν και η 19χρονη. Τα συμπτώματά 
τους παραπέμουν σε δηλητηρίαση. 
Εχουν ενημερωθεί και οι οικογέ-
νειές τους.
Πηγές του Πολεμικού Ναυτικού 
αναφέρουν ότι έπειτα από τον τρα-
γικό θάνατο της 19χρονης είναι 
πάρα πολύ προσεκτικοί ακριβώς 
διότι δεν γνωρίζουν την αιτία θανά-
του της φοιτήτριας της Σχολής Ναυ-
τικών Δοκίμων.
Η κατάσταση της άτυχης 19χρονης 
επιδεινώθηκε ταχέως. Μπήκε στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 
ιταλικού νοσοκομείου Del Mare 
στη Νάπολη το πρωί της Τετάρτης, 
όμως η εξέλιξη της υγείας της ήταν 
ραγδαία και το πρωί της Πέμπτης 
κατέληξε.
Συγκεκριμένα το Γενικό Επιτελείο 
Ναυτικού, σε ανακοίνωσή του, ανα-
φέρει: «Την Τρίτη 23 Αυγούστου 
2022 η Πρωτοετής Ναυτική Δόκι-
μος Κ.Ε. η οποία επέβαινε στο ΠΓΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, στο πλαίσιο Θερι-
νού Εκπαιδευτικού Πλου της Σχολής 
Ναυτικών Δοκίμων, διακομίσθηκε 
σε νοσοκομείο της Νάπολης Ιταλίας 
καθόσον παρουσίασε εμπύρετο 
αγνώστου αιτ ιολογίας. Πρωινές 
ώρες της 24ης Αυγούστου η κλινική 
της εικόνα παρουσίασε ραγδαία 
επιδείνωση και εισήχθη στη ΜΕΘ 
όπου κατέληξε πρωινές ώρες της 
25ης Αυγούστου.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου διε-
ρευνώνται. Το Γενικό Επιτελείο Ναυ-
τικού εκφράζει τη λύπη του για την 
απώλεια της Ναυτικού Δοκίμου και 
τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην 
οικογένεια και στους οικείους της».

Πολεμικό Ναυτικό: «Στην αρχή μας είπαν 
πως είχε εξάνθημα στο πόδι και λίγο 
πυρετό» λέει ο αδερφός της 19χρονης 

Έρευνα: Από τότε ο 
άνθρωπος άρχισε να 
περπατά στα δύο πόδια 

Ο Σαχελάνθρωπος και το συμπέρασμα των 
επιστημόνων που έκαναν μια ανάλυση των 
απολιθωμάτων των άνω και κάτω άκρων

Έ
νας από τους αρχαιότερους γνωστούς προ-
γόνους του ανθρώπου, ο Σαχελάνθρωπος 
(Sahelanthropus tchadensis), απολιθώματα του 
οποίου είχαν ανακαλυφτεί στο Τσαντ της περιο-

χής Σαχέλ της Αφρικής, νότια της Σαχάρας, περπατούσε 
συνήθως στα δύο πόδια του όταν βρισκόταν στο έδα-
φος, ήδη πριν περίπου επτά εκατομμύρια χρόνια. Αυτό 
είναι το συμπέρασμα των επιστημόνων που έκαναν μια 
νέα προσεκτική ανατομική ανάλυση των απολιθωμά-
των των άνω και κάτω άκρων του.
Η απόκτηση της ικανότητας διποδισμού θεωρείται 
αποφασιστικό βήμα στην ανθρώπινη εξέλιξη. Μέχρι 
σήμερα, λόγω της έλλειψης επαρκών απολιθωμάτων, 
οι επιστήμονες δεν έχουν συμφωνήσει για το πώς ακρι-
βώς και πότε ξεκίνησε το περπάτημα στα δύο πόδια και 
όχι στα τέσσερα, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι πρόγο-
νοι μας όσο ζούσαν στα δέντρα. Η νέα έρευνα ενισχύει 
την πεποίθηση ότι το πέρασμα στον διποδισμό συνέβη 
αρκετά νωρίς στην ιστορία.
Οι ερευνητές από τη Γαλλία, το Τσαντ και την Αιθιοπία, 
με επικεφαλής τον Φρανκ Γκι του γαλλικού Πανεπιστη-
μίου του Πουατιέ και του Εθνικού Κέντρου Επιστημών 
της Γαλλίας (CNRS), οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημο-
σίευση στο περιοδικό «Nature», ανέλυσαν ένα μηριαίο 
οστό και δύο οστά αντιβραχίου που είχαν βρεθεί στην 
περιοχή Τόρος-Μενάλα στην έρημο Ντζουράμπ του 
Τσαντ, όπου είχε γίνει η ανακάλυψη του Σαχελάνθρω-
που το 2001.
Η αρχική ανάλυση ενός σχεδόν πλήρους κρανίου (το 
οποίο «βαφτίστηκε» Τουμάι που σημαίνει «η ελπίδα 
της ζωής» στην τοπική γλώσσα) είχε δώσει ενδείξεις 
διποδισμού. Η νέα μελέτη σε απολιθώματα άκρων που 
είχαν βρεθεί στην ίδια περιοχή (αλλά είναι αδύνατο να 
επιβεβαιωθεί ότι ανήκουν στον Τουμάι) οδήγησε στο 
οριστικό συμπέρασμα του διποδισμού. Παράλληλα, η 
ανατομία των οστών του δείχνει ότι ο εν λόγω αρχαίος 
πρόγονος μας είχε κρατήσει τη δυνατότητα τετραπο-
δισμού και μπορούσε να σκαρφαλώνει γρήγορα στα 
δέντρα σαν πίθηκος.
Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 
πρώιμοι πρόγονοί μας εξέλιξαν νωρίς την ικανότητα 
βαδίσματος στα δύο πόδια, λίγο μετά τον διαχωρισμό 
ανθρώπων και χιμπατζήδων που τράβηξαν διαφορετι-
κούς εξελικτικούς δρόμους (κάτι που συνέβη πριν 7 έως 
10 εκατομμύρια χρόνια), διατηρώντας όμως την ανατο-
μική δυνατότητα να αναρριχώνται γρήγορα στα δέντρα.
Λίγα εκατομμύρια χρόνια μετά τον Σαχελάνθρωπο, ένας 
άλλος πρόγονός μας, ο Αυστραλοπίθηκος, είχε τελειο-
ποιήσει πια τον διποδισμό, διατηρώντας πάντα την ικα-
νότητα τετραποδισμού στα δέντρα. Μόνο με την εμφά-
νιση του γένους Homo, οι πρόγονοι μας έπαψαν μόνιμα 
να χρησιμοποιούν τα χέρια τους σαν πόδια και στάθη-
καν οριστικά και αποκλειστικά στα δύο πόδια τους.
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Τραυματίστηκε o αστυνομικός 
της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., Γρηγοριάδης 
Γεώργιος, στην προσπάθειά του να 
αποτρέψει άτομο που επιχείρησε να 
αυτοκτονήσει το βράδυ της Τετάρτης.

Η 
αστυνομία κλήθηκε για ένα περι-
στατικό ενδοοικογενειακής βίας 
στην οδό Άργους στη Νέα Κηφι-
σιά, για να προ-

στατέψει γυναίκα που ξυλο-
κοπήθηκε από τον σεσημα-
σμένο και για άλλα ποινικά 
αδικήματα γιο της.
Αιτ ία του περιστατικού 
ήταν ο γιος της που την 
απειλούσε, καθώς ήθελε 
να πάρει το αυτοκίνητο 
και να το οδηγήσει χωρίς 
δίπλωμα. Οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον 
δράστη ο οποίος επιχείρησε να χτυπήσει τη 

μητέρα του με μια βαλίτσα και στη συνέχεια 
σκαρφάλωσε σε μια σκεπή σπιτιού, δηλώ-
νοντας ότι θα αυτοκτονήσει.
Στην συνέχεια αστυνομικός Γρηγοριάδης 
Γεώργιος σκαρφάλωσε στο σημείο και τον 
απέτρεψε από τη μοιραία πτώση, εμποδί-
ζοντας επίσης τη διαφυγή του. Στη ριψοκίν-
δυνη ενέργεια, ο αστυνομικός παραπάτησε 
και τραυματίστηκε στη μέση. Τελικά ο δρά-
στης συνελήφθη και παραπέμφθηκε στον 

Εισαγγελέα.
Αξίζει να σημειωθεί 
ότι τον εν λόγω συνδι-
καλιστή σύμφωνα με 
βίντεο που είχε αναρ-
τήσει ο ίδιος, προσπα-
θούν να τον διώξουν 
από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ.. 
Δε μας κάνει καθόλου 
εντύπωση. Σ’ αυτήν την 

χώρα οι πραγματικά αξιόλογοι ωθούνται 
στο περιθώριο.

επικαιρότητα

Κηφισιά: Αποτροπή αυτοκτονίας 
από την ΔΙ.ΑΣ. - Τραυματισμός 
αστυνομικού

Νταής αστυνομικός χαστουκίζει 
γυναίκα για μία θέση πάρκινγκ

Πρωτοφανές και ανησυχητικό 
συμβάν διαδραματίστηκε το 
πρωί της Πέμπτης ανάμεσα 
σε μία γυναίκα και έναν 
αστυνομικό κοντά στην οδό 
Ευριπίδου στην περιοχή της 
Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Σ
ύμφωνα με πληροφορίε ς 
της «Ζούγκλας» λίγο πριν τις 
11:30 μία οδηγός διαπληκτί-
στηκε με ένα αστυνομικό για 

μία θέση πάρκινγκ. Ο αστυνομικός 
την έβρισε, βγήκε από το όχημά του 
και την χαστούκισε τρεις φορές. Η 
γυναίκα στη συνέχεια τον έφτυσε 
και του πέταξε το κινητό της.
Αμέσως αυτόπτες μάρτυρες που 
βρίσκονταν στο σημείο επενέβη-
σαν για να τους σταματήσουν. Στη 
συνέχεια κλήθηκε η άμεση δράση 
και οδηγήθηκαν και οι δύο στο Α.Τ 
Καλαμαριάς.
Σύμφωνα με νεότερες μαρτυρίες, 
έως αυτή την ώρα που γράφονται 
αυτές οι γραμμές η υπόθεση βρί-
σκεται σ το σ τάδιο της προανά-
κρισης στο Α.Τ Καλαμαριάς, όπου 
παρατηρείται μία προσπάθεια να 
καθυστερήσει η δικογραφία προκει-
μένου να επιτευχθεί η συναινετική 
συμπεριφορά του θύματος, δηλαδή 
της γυναίκας επί της οποίας χειροδί-

κησε ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.
Κατά τ ις ίδιες πληροφορίες που 
προέρχονται από καλά πληροφο-
ρημένους κύκλους της Αστυνομίας 
της Θεσσαλονίκης, η  κωλυσιεργία  
αυτή αποσκοπεί στο να μην κατα-
θέσει και να μην υποβάλλει μήνυση 
το θύμα, έτσι ώστε να μη υποστεί 
συνέπειες ο Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. 
    Είναι πρωτοφανές, αξιωματικός 
της Αστυνομίας και μάλιστα ο υπο-
διοικητής του ΑΤ Καλαμαριάς να 
συμπεριφέρεται εν μέση οδώ και 
μέρα μεσημέρι με αυτόν τον βίαιο 
τρόπο.
Επισημαίνε ται δε ότ ι  με τά την 
έκρηξη βίας εκ μέρους του αστυ-
νομικού, θύτης και θύμα οδηγή-
θηκαν σ το ΑΤ Καλαμαριάς, εκεί 
δηλαδή που διοικεί ο αξιωματικός 
της ΕΛ.ΑΣ. Θα μπορούσε κανείς δια-
κωμωδώντας την ιστορία να σκε-
φτεί πως πρόκειται για ένα επεισό-
διο των «Monty Python’s».
Όμως το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό 
και καταδεικνύει πως μέρα με τη 
μέρα αναδεικνύονται συμπεριφο-
ρές από εκπροσώπους θεσμών οι 
οποίες δεν συνάδουν με την αξιο-
πρεπή και δημοκρατική διαγωγή 
που πρέπει να επιδεικνύει κάθε 
δημόσιος λε ιτουργός. Ιδιαίτερα 
όσον αφορά τον αξιωματικό της 
ΕΛΑΣ.

Μια 70χρονη γυναίκα έγινε 
επιθετική και χτύπησε τον 
υπάλληλο της αεροπορικής 
εταιρείας

Σ
οκαριστική είναι η στιγμή που 
μια ηλικιωμένη γυναίκα χα-
στουκίζει έναν αεροσυνοδό 
σε πτήση από το Μάντσεστερ 

στη Ρόδο, αφού φέρεται να της πήρε 
το τζι τόνικ από το χέρι της.
Η γυναίκα, η οποία φαίνεται να είναι 
γύρω στα 70, έγινε επιθετική και χτύ-
πησε τον υπάλληλο. Η πτήση προ-
σγειώθηκε σ το Μόναχο, όπου η 
70χρονη ακολούθησε τους αστυνο-
μικούς.
Όπως αναφέρει η Daily Mali, η 
γυναίκα φέρεται να είχε εξοργιστεί 
κατά τη διάρκεια της πτήσης, αφού 
απορρίφθηκε το αίτημά της γ ια 
δωρεάν σαμπάνια. Τότε παρήγγειλε 

ένα τζιν τόνικ, αλλά ένα μέλος του 
πληρώματος καμπίνας φέρεται να της 
πήρε το ποτό αφού έγινε όλο και πιο 
επιθετική.
Το βίντεο δείχνει έναν άνδρα μέλος 
του προσωπικού να σκύβει σε μια 
σειρά καθισμάτων κοντά στο μπρο-
στινό μέρος του αεροπλάνου και να 
προσπαθεί να ηρεμήσει τη γυναίκα.
Ο αεροσυνοδός φαίνεται να προ-
σπαθεί να συγκρατήσει τα χέρια της 
γυναίκας που κινούνται βίαια πριν 
καθίσει στο κάθισμα δίπλα της. Όμως 
ο άνδρας πηδά από το κάθισμα για 
να αποφύγει τον χτύπημα της ηλικι-
ωμένης.
Διαβάστε Επίσης
Χάος επικράτησε όταν η γυναίκα 
σηκώθηκε από τη θέση της και 
χαστούκισε τον υπάλληλο δύο φορές 
στο πρόσωπο. Ένα άλλο μέλος του 
προσωπικού φαίνεται επεμβαίνει για 
να συγκρατηθεί η γυναίκα.

Ηλικιωμένη χαστούκισε 
αεροσυνοδό σε πτήση Μάντσεστερ-
Ρόδος, επειδή της πήρε το τζιν τόνικ
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T
ο όνομα της Αντιγόνης Ντρι-
σμπιώτη, η οποία δόξασε τον 
ελληνικό αθλητισμό στο Μόνα-
χο, κατακτώντας χρυσά μετάλ-

λια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στί-
βου, τόσο στα 20 όσο και στα 35 χλμ 
βάδην, θα πάρει σύντομα το Δημοτικό 
Στάδιο Καρδίτσας.
Σύμφωνα με το Kardit saLive.Net, 
ο δήμαρχος Βασίλης Τσιάκος, κατά 
τη συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου την Πέμπτη 25 Αυγούστου, 
ζήτησε από το Σώμα να αποφασίσει 
και να προτείνει στον ΔΟΠΑΚ, να ονο-
μαστεί το ΔΑΚ σε «Δημοτικό Στάδιο 
Αντιγόνη Ντρισμπιώτη».
Η μετονομασία πρέπει να θεωρείται 
δεδομένη και απομένουν θέματα δια-
δικαστικού χαρακτήρα, καθώς στην 
επόμενη συνεδρίαση θα 
συζητηθεί στο δημοτικό 
συμβούλιο και κατό -
πιν θα πρέπει να συνε-
δριάσει το διοικητ ικό 
συμβούλιο του ΔΟΠΑΚ, 
που έχει και την τυπική 
αρμοδιότητα να λάβει 
την οριστική απόφαση.
Παράλληλα στην συνε-
δρίαση ανακοινώθηκε η πραγματο-
ποίηση της τελετής υποδοχής το πρωί 
(11.00) του Σαββάτου, 27 Αυγούστου, 
σ την οποία κλήθηκαν να συμμετά-
σχουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι 
αλλά και όλοι οι Καρδιτσιώτες για να 
την τιμήσουν για το επίτευγμά της.
Αναφορά στον άθλο της Καρδιτσιώ-
τισας πρωταθλήτριας έγινε από πολ-
λούς δημοτικούς συμβούλους με τον 
δήμαρχο να επισημαίνει ότι το όνομά 
της πρέπει να μείνει στη μνήμη όλων.
Παράλληλα εκδόθηκε ομόφωνο ψήφι-
σμα για την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. 
Το αρχικό που κατατέθηκε εμπλουτί-
σθηκε από τον κ. Κρανιά που ζήτησε 
βελτιώσεις για να υπάρξει ομοφωνία, 
όπως και έγινε.
Τέλος να πούμε πως κ. Ξυλομένος 
υποστήριξε πως δεν διαφωνεί με την 
ονοματοδοσία, αλλά θα έπρεπε πριν 
να έχει ερωτηθεί η Αντιγόνη Ντρι-
σμπιώτη και η οικογένεια της, ενώ διέ-
κρινε και “παράσυρση” της δημοτι-

κής αρχής από συζητήσεις στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, με τον κ. Τσι-
άκο να διευκρινίζει ότι έχει ερωτηθεί 
η πρωταθλήτρια.

Επισήμως «Κλειστό Γυμνα-
στήριο Καρδίτσας Γιάννης 
Μπουρούσης» το νέο κλειστό 
Κύριο
Το όνομα του Γιάννη Μπουρούση θα 
φέρει πλέον το νέο κλειστό γυμναστή-
ριο της Καρδίτσας, με ομόφωνη από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρ-
δίτσας.
Tο θέμα ήρθε εκτός ημερήσιας διάτα-
ξης με τον δήμαρχο Βασίλη Τσιάκο να 
τονίζει την προσφορά του προέδρου 
πλέον του ΑΣΚ στο άθλημα, αλλά και 
στον αθλητισμό της Καρδίτσας.

Για μία τιμή που αξί-
ζει στον Γιάννη Μπου-
ρούση μίλησε και ο 
επικεφαλής της μεί-
ζ ο νο ς  μ ε ιο ψ ηφία ς 
κ. Γιάννης Σβάρνας, 
συμφωνώντας με την 
εισηγητική πρόταση.
Για λάθος σύγκριση, 
απ ό  τ ον  δήμα ρχο 

Καρδίτσας, μεταξύ Ντρισμπιώτη και 
Μπουρούση μίλησε ο κ. Κρανιάς, 
τονίζοντας ότι η μεν πρώτη πάλευε 
για το μεροκάματο και δεν είχε καμία 
στήριξη από την πολιτεία, ο δε δεύτε-
ρος ήταν επαγγελματίας αθλητής και 
λογικά εισέπραξε αρκετά χρήματα από 
την ενασχόληση του με το μπάσκετ.
Επί της κριτικής για την σύγκριση ο 
κ. Τσιάκος απάντησε πως συνέκρινε 
τα αθλητικά επιτεύγματα και τίποτα 
περισσότερο. 
Ακόμα ο κ. Κρανιάς εξέφρασε επιφυ-
λάξεις για το αν είναι δόκιμο να δίνεται 
το όνομα ανθρώπων όταν είναι ακόμα 
σε δραστηριότητα. Και ανακοίνωσε 
ότι η Λαϊκή Συσπείρωση θα ψηφίσει 
λευκό.
Με την εισήγηση συμφώνησαν και οι 
κ.κ. Ξυλομένος, Γκαβογιάννης και Σχο-
ρετσανίτης
Η πρόταση ουσ ιασ τ ικά εγκρίθηκε 
ομόφωνα καθώς το λευκό δεν προσμε-
τράτε ως αρνητική ψήφος.

Παίρνει το όνομα της Αντιγόνης 
Ντρισμπιώτη το Δημοτικό Στάδιο 
Καρδίτσας!

Επίθεση σε Γερμανούς: Ελεύθερος 
χωρίς όρους ο ένας από τους δύο 
Κρητικούς

Ε
λεύθερος, χωρίς κανένα περιοριστικό 
όρο, αφέθηκε μετά την απολογία του 
ο ένας από τους δύο Κρητικούς που 
κατηγορούνται για την καταδίωξη της 

οικογένεια των Γερμανών στο Μυλοπόταμο 
Ρεθύμνου.
Πρόκειται για τον 36χρονο συνεπιβάτη του 
4Χ4, σύμφωνα με το cretalive.gr, ο οποίος 
αντιμετωπίζει κατηγορία πλημμεληματικού 
χαρακτήρα, ωστόσο παραπέμφθηκε στον 
ανακριτή λόγω συνάφειας.
Υπενθυμίζεται ότι ο 38χρονος οδηγός του 
αγροτικού, που έχει πάρει προθεσμία για να 
απολογηθεί αύριο Παρασκευή 26 Αυγού-
στου, διώκεται για απόπειρα βαριάς σκο-
πούμενης σωματικής βλάβης με ρατσιστικά 
χαρακτηριστικά, σε βαθμό κακουργήματος.
Η επίθεση είχε γίνει το πρωί της περασμέ-
νης Παρασκευής στην περιοχή του Περάμα-
τος Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο της Κρήτης 
όπως είχε αποκαλύψει το protothema.gr, με 
μια οικογένεια Γερμανών τουριστών να βιώ-
νει τον απόλυτο τρόμο.
Βίντεο-ντοκουμέντο από την επιθεση των 
Κρητικών στο αυτοκίνητο των Γερμανών δεί-
χνει καρέ-καρέ, πώς εμβόλισαν με το ημι-
φορτηγό τους το λευκό αυτοκίνητο των του-
ριστών.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, αρχικά το φορτη-
γάκι των Κρητικών κλείνει από δεξιά το αυτο-
κίνητο των τουριστών και πέφτει πάνω τους 
και στη συνέχεια όταν αυτοί προσπαθούν 
να το αποφύγουν και να απομακρυνθούν, το 
ημιφορτηγό κάνει όπισθεν και στην κυριο-
λεξία καβαλάει πάνω στο καπό του λευκού 

αυτοκινήτου των Γερμνανών. Στη συνέχεια 
ακολουθεί ο διαπληκτισμός, με τους περαστι-
κούς να τρέχουν, άλλοι να τους χωρίσουν και 
άλλοι φοβισμένοι να απομακρυνθούν από 
την περιοχή.
Νωρίτερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο δικηγόρος 
ενός από τους δύο Κρητικούς, ο Διονύσης 
Βέρρας δήλωσε: «Αυτά τα περιστατικά συμ-
βαίνουν... όχι μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνουν 
και στη Βρετανία, συμβαίνουν και στη Γερμα-
νία», προσθέτοντας πως «ο διασυρμός μιας 
χώρας γίνεται εξ άλλων λόγων όχι εξ αυτών. 
Ας προσέχουμε την οικονομία μας και τις 
πολιτικές μας έξω, τα υπόλοιπα περιστατικά 
συμβαίνουν σε οποιαδήποτε χώρα».
«Ας βγαίνανε οι γερμανικές εφημερίδες (για 
το θέμα) και τι έγινε; Να κάνουμε κινδυνο-
λογία; Κάνουμε κηρύγματα; Νουθεσίες; Δεν 
υπάρχει ρατσιστικό κίνητρο» δήλωσε σχο-
λιάζοντας τη δικογραφία ενώ συμπλήρωσε: 
«Πρόκειται για συμπεριφορά μεταξύ δύο 
νέων ανθρώπων ανοήτων, στη συμπεριφορά 
τους την οδηγική που οδήγησε έτσι τα πράγ-
ματα κυνηγώντας ο ένας τον άλλο».
«Αφήστε το κατηγορητήριο», συνέχισε ο κ. 
Βέρρας, «ο μαξιμαλισμός μιας ποινικής δίω-
ξης δεν νομιμοποιεί παρεκτροπή της συζήτη-
σης και να συζητάμε επί ανυπάρκτων πραγ-
μάτων».
«Ο Γερμανός κυνήγησε πρώτος τον Έλληνα 
και τον γρονθοκόπησε, στραπατσαρισμένος 
και ματωμένος μέσα στον θυμό του αυτός 
άρχισε να κυνηγά τον Γερμανό. Αυτή είναι η 
πραγματικότητα. Κάθε μέρα γίνονται τέτοια 
περιστατικά», κατέληξε ο Διονύσης Βέρρας.
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καναδάς

Διεκόπη χρηματοδότηση για 
αντιρατσιστικό έργο λόγω 
«κατακριτέων και ποταπών» tweets

Ο 
υπουργός Διαφορετικότητας 
Αχμέντ Χουσέν διέταξε την ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση να περι-
κόψει τη χρηματοδότηση μιας 

αντιρατσιστικής πρωτοβουλίας λόγω «κατα-
κριτέων και ποταπών» tweets από ανώτερο 
σύμβουλο για το έργο.
Ο Hussen ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η πρω-
τοβουλία του Community Media Advocacy 
Center — το οποίο έλαβε περισσότερα 
από 133.000 δολάρια από το Heritage 
Department — έχει ανασταλεί.
Η κίνηση ακολουθεί μια αναφορά του 
Canadian Press σχετικά με tweets που 
δημοσιεύτηκαν στον λογαριασμό του Laith 
Marouf, ανώτερου συμβούλου στο έργο για 
την οικοδόμηση μιας αντιρατσιστικής στρα-
τηγικής για τις καναδικές ραδιοτηλεοπτικές 
εκπομπές.
Ένα tweet έγραφε: «Ξέρετε όλες αυτές τις 
θορυβώδεις σακούλες με ανθρώπινα περιτ-
τώματα, γνωστούς και ως τους Εβραίους 
Λευκούς Ανωτεριστές· όταν απελευθερώ-
σουμε την Παλαιστίνη και πρέπει να πάνε 

πίσω από όπου προέρχονται, θα επιστρέ-
ψουν στο να είναι χαμηλοφωνικές σκύλες 
(sic ) Χριστιανοί/Κοσμικοί Δάσκαλοι των 
Λευκών Ανωτάτων.» Ο Χούσεν είπε σε μια 
δήλωση ότι «ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση 
σε αυτή τη χώρα». Τον Απρίλιο, ο Hussen 
αναφέρθηκε στο πλευρό του Marouf σε ένα 
δελτίο τύπου που ανακοινώνει το έργο, με 
τίτλο «Χτίζοντας μια στρατηγική κατά του 
ρατσισμού για την καναδική ραδιοτηλε-
οπτική μετάδοση: Συνομιλία & Σύγκλιση». 
Το έργο περιλάμβανε συμβουλευτι-
κές εκδηλώσεις σε όλο τον Καναδά, 
μερικές από τις οποίες επρόκειτο να 
πραγματοποιηθούν αργότερα φέτος, 
συμπεριλαμβανομένης της Οττάβα. 
Ο Μαρούφ αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο δικη-
γόρος του Στίβεν Έλις έκανε μια διάκριση 
μεταξύ των tweets του πελάτη του για τους 
ανθρώπους που αποκαλεί «Εβραίους λευ-
κούς υπερασπιστές» και τους Εβραίους 
γενικά, λέγοντας ότι ο Μαρούφ δεν τρέφει 
εχθρότητα προς την εβραϊκή πίστη ως συλ-
λογική ομάδα.

24χρονη πνίγηκε στην πισίνα 
μοτέλ στο Οντάριο ενώ έκανε live 
μετάδοση στο Facebook

Τ
ραγικό θάνατο βρήκε την προηγούμε-
νη Πέμπτη μία 24χρονη κοπέλα από την 
Κένυα ενώ απολάμβανε το μπάνιο της 
σε πισίνα μοτέλ στο Οντάριο του Κανα-

δά. Το συμβάν σημειώθηκε όταν η Έλεν  Γουέ-
ντι Νιαμπούτο όταν έκανε live στο Facebook. 
Σύμφωνα με την εφημερίδα Toronto Star η 
24χρονη φαινόταν χαμογελαστή ενώ την ώρα 
που μιλούσε στους διαδικτυακούς της φίλους 
βρισκόταν από την ρηχή πλευρά της πισίνας.
Δέκα λεπτά αργότερα αποφάσισε να βουτήξει 
στα βαθιά. Δευτερόλεπτα αργότερα η κοπέλα 
φαίνεται να παλεύει να αναπνεύσει και ακούγε-
ται να βγάζει δυνατές κραυγές ενώ κλωτσούσε 
και κουνούσε τα χέρια της.

Μετά από δύο λεπτά δεν υπήρχε πλέον καμία 
δραστηριότητα στο νερό της πισίνας με την 
ίδια να παραμένει ακίνητη. Τρεις ώρες μετά, 
βρέθηκε νεκρή μέσα στο νερό, ενώ το βίντεο 
στο τηλέφωνό της συνέχιζε να καταγρά-
φει. Το livestreaming βίντεο κατέβηκε από το 
Facebook.
Όπως επισημαίνει η Toronto Star, κοπέλα εργα-
ζόταν στο Country Lane, έναν οίκο ευγηρίας 
που παρέχει μακροχρόνια φροντίδα. «Δού-
λευε με ηλικιωμένους μέχρι το τέλος» δήλωσε 
ο Αλφόνς Νιαμγιάγια, ένας στενός φίλος της 
24χρονης. Πλέον, οι γονείς της προσπαθούν να 
συγκεντρώσουν χρήματα, ώστε να κηδέψουν 
την κόρη τους, πίσω στην Κένυα.

`
«Πυρά» Καναδά σε Πεκίνο για την 
επίσκεψη μελών του κοινοβουλίου του 
στην Ταϊπέι

Μια ομάδα για τα συνταγματικά 
δικαιώματα  την εφαρμογή 
ArriveCan στο Ομοσπονδιακό 
Δικαστήριο

Η 
αγωγή κατατέθηκε στο Ομο-
σπονδιακό Δικαστήριο από 
το Κέντρο Δικαιοσύνης για 
τις Συνταγματικές Ελευθερίες 

για λογαριασμό 11 Καναδών, συμπερι-
λαμβανομένων ορισμένων που φέρο-
νται ότι επιβλήθηκαν πρόστιμο έως και 
8.500 $.
Η νομική πρόκληση, με επικεφαλής έναν 
οργανισμό που έχει αντιταχθεί σε μέτρα 
δημόσιας υγείας, όπως lockdown και 

εντολές εμβολίων, επιδιώκει να καταργή-
σει την υποχρεωτική χρήση της εφαρμο-
γής και να κηρύξει τους κανόνες καραντί-
νας για τους Καναδούς που αρνούνται να 
χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή ως αντι-
συνταγματικοί.
Η ειδοποίηση της αίτησης ισχυρίζεται ότι 
ο ομοσπονδιακός υπουργός Υγείας απέ-
τυχε ή αρνήθηκε να παράσχει αποδεικτικά 
στοιχεία ότι η συλλογή δεδομένων της 
ArriveCan είναι νόμιμη ή ασφαλής.

Η
Κίνα δεν πρέπει να χρησιμοποι-
εί μία προγραμματισμένη επί-
σκεψη στην Ταϊβάν από μέλη 
του κοινοβουλίου του Καναδά 

ως πρόσχημα για την εκδήλωση είτε μιας 
στρατιωτικής, είτε μιας οικονομικής επι-
θετικότητας, δήλωσε χθες, ένας εκπρό-
σωπος της υπουργού των Εξωτερικών του 
Καναδά Μέλανι Ζολί.
Η Κίνα προειδοποίησε την Τρίτη ότι θα 
προχωρήσει σ τη λήψη “δραστικών 
μέτρων” αν ο Καναδάς αναμειχθεί στην 
Ταϊβάν, μετά την είδηση ότι μία αντιπρο-
σωπεία μελών του κοινοβουλίου του 
Καναδά σχεδιάζει μία επίσκεψη στο νησί, 
αργότερα αυτή τη χρονιά, προκειμένου 
να διερευνήσει ευκαιρίες ανάπτυξης των 
διμερών εμπορικών σχέσεων.
Η Κίνα, διεκδικεί την Ταϊβάν θεωρώντας 
την ως ένα τμήμα της δικής της επικρά-
τειας υπό την αρχή της “μιας Κίνας,” ενώ 
είναι αντίθετη στις επισκέψεις ξένων πολι-
τικών στο νησί.
Από την άλλη μεριά, η Ταϊβάν που έχει 
δημοκρατική διακυβέρνηση απορρίπτει 
τους ισχυρισμούς της Κίνας.
Ο Καναδάς, όπως και οι περισσότερες 
χώρες της Δύσης ακολουθεί την πολιτική 
της μιας Κίνας που αναγνωρίζει διπλωμα-
τικά το Πεκίνο και όχι την Ταϊπέι, ενώ ανε-
πίσημα υποστηρίζει την Ταϊβάν.
Ο εκπρόσωπος της Ζολί, Αντριέν Μπλάν-
χαρντ δήλωσε ότι κοινοβουλευτικές ενώ-
σεις και ομάδες φίλων λαμβάνουν ανε-

ξάρτητα τις αποφάσεις, για τις επισκέψεις 
τους και ότι η καναδική κυβέρνηση το 
σέβεται αυτό.
“Όπως έχουμε δηλώσει προηγούμενα η 
επίσκεψη μελών του κοινοβουλίου δεν 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ένα πρό-
σχημα για την κλιμάκωση της έντασης ή 
για επιθετικές στρατιωτικές και οικονο-
μικές ενέργειες,” δήλωσε ο ίδιος εκπρό-
σωπος.
Την προηγούμενη εβδομάδα, η Τζού-
ντι Σγκρο, που είναι μέλος του καναδι-
κού κοινοβουλίου δήλωσε ότι μέλη μιας 
κοινοβουλευτικής “ομάδας φιλίας” του 
Καναδά και της Ταϊβάν, η οποία δεν λαμ-
βάνει διοικητική ή οικονομική βοήθεια 
από το καναδικό κοινοβούλιο, προγραμ-
ματίζει να επισκεφτεί το αυτοδιοικούμενο 
νησί τον Οκτώβριο.
“Η Κίνα θα λάβει αποφασιστικά και 
δυναμικά μέτρα κατά της οποιασδήποτε 
χώρας, που προσπαθεί να εμπλακεί ή να 
παραβιάσει την κυριαρχία της Κίνας και 
την εδαφική ακεραιότητά της,” ανέφερε 
σε μία ανακοίνωσή της, η κινεζική πρε-
σβεία στον Καναδά αργά το βράδυ της 
Τρίτης.
Αγνοώντας προειδοποιήσεις του Πεκί-
νου, η πρόεδρος της Βουλής των Αντι-
προσώπων στις ΗΠΑ Νάνσι Πελόσι επι-
σκέφτηκε την Ταϊπέι νωρίτερα μέσα στον 
Αύγουστο, πραγματοποιώντας την πρώτη 
επίσκεψη υψηλόβαθμου Αμερικανού αξι-
ωματούχου σε 25 χρόνια.
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Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης (Jim) Κρίγκος και είμαι συνέταιρος
στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Gyro Group.
Επικοινωνήστε μαζί μου για όλες τις ανάγκες σας σχετικά με την αγορά 
καινούριου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου Mazda ή Hyundai.

Jim Krigos
Sales Manager, Partner

(416) 422-6501
JKRIGOS@GYROGROUP.CA

139 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROMAZDA.CA
127 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROHYUNDAI.COM
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Additional information:

•  Dealers may charge additional fees for administration of up to $599.  
Charges may vary by dealer.

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military

hyundaicanada.com

on select 2022 models

Finance† from

1.99 %

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

N Line AWD model with Ultimate package shown ♦

Ultimate Calligraphy model shown ♦

Scan the QR code to 
compare the 2022 
TUCSON and order 
yours today.

Scan the QR code  
to compare the 2022 
KONA and order  
yours today.

Scan the QR code  
to compare the 2022 
SANTA FE and order 
yours today.

2022 TUCSON
Finance† from: 

3.49%

2022 KONA

2022 SANTA FE

2022 Canadian Utility 
Vehicle of the Year≠

†Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 SANTA FE 2.5L 
Essential AWD models with an annual finance rate of 1.99%/3.49%/3.49%/3.49%. Cost of borrowing is $416/$1,097/$884/$1,314. Selling price is $20,365/$30,946/$24,933/$37,063. Weekly payments are 
$196/$298/$240/$356 for 24/24/24/24 months. $0/$0/$0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of 
$1,725/$1,825/$1,825/$1,925, levies and all applicable charges (excluding HST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may vary by dealer. 
♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Magnetic Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with Ultimate package/2022 SANTA FE Ultimate Calligraphy Flame Red is $43,857/$35,957/$50,657. 
Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,925, levies and all applicable charges (excluding HST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees 
of up to $599. Fees may vary by dealer. †♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge 
includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit 
www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and 
maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to 
change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks 
owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. ≠For more information on the AJAC Awards, visit http://www.ajac.ca.
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καναδάς

Ο
ι κάτοικοι του Οντά-
ριο που χρειάζονται 
μια προσβάσιμη ά-
δεια στάθμευσης μπο-

ρούν τώρα εύκολα να υποβά-
λουν αίτηση ηλεκτρονικά χωρίς 
να χρειάζεται να μεταβούν αυτο-
προσώπως σε μια τοποθεσία του 
ServiceOntario.
Η επαρχία ανακοίνωσε την 
Τετάρτη ότι όσοι απαιτούν την 
άδεια θα μπορούσαν να υποβά-
λουν αίτηση, να ανανεώσουν και 
να αντικαταστήσουν το έγγραφο 
εάν χαθεί ή κλαπεί μέσω της ηλε-
κτρονικής διεύθυνσης Ontario.
ca.
Οργανισμοί και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που βοηθούν άτομα με ανάγκες προσβασι-
μότητας μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική υπηρεσία.
«Το να έχετε την επιλογή να υποβάλετε αίτηση και να ανανεώσετε τις άδειες στάθμευσης με 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο θα εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο στους ανθρώπους και θα τους 
επιτρέψει να επικεντρωθούν σε ό,τι είναι πιο σημαντικό στη ζωή τους αντί να συμπληρώ-
νουν περιττές γραφειοκρατικές εργασίες», δήλωσε ο υπουργός Δημόσιας και Επιχειρημα-
τικής Υπηρεσίας Kaleed Rasheed.
Στο παρελθόν, τα άτομα που έκαναν αίτηση για την άδεια έπρεπε να το κάνουν αυτοπροσώ-
πως ή μέσω ταχυδρομείου, κάτι που συχνά χρειαζόταν εβδομάδες.
Η πιο πρόσφατη ενημέρωση βασίζεται σε άλλα έγγραφα του Οντάριο για τα οποία μπορούν 
να υποβληθούν αίτηση ή να ανανεωθούν ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων των αδειών 
οδήγησης, των καρτών υγείας και της ταυτότητας του Οντάριο.
Για όσους θα ήθελαν ακόμα να πάνε αυτοπροσώπως, μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω 
του ServiceOntario.
Επί του παρόντος, η επαρχία είπε ότι υπάρχουν περίπου 770.000 προσβάσιμες άδειες 
στάθμευσης σε χρήση. Πέρυσι, το ServiceOntario εξέδωσε σχεδόν 255.000 άδειες.
Η επαρχία θα στείλει ταχυδρομική υπενθύμιση για όσους πρέπει να ανανεώσουν τις άδειές 
τους.

Οι κάτοικοι του Οντάριο μπορούν 
πλέον να υποβάλουν αίτηση, να 
ανανεώσουν άδειες αναπηρικής 
στάθμευσης μέσω Διαδικτύου

«Ιστορική» συμφωνία Καναδά και 
Γερμανίας για ανανεώσιμο υδρογόνο

Το υδρογόνο θα παράγεται στη 
νήσο Νέα Γη του Καναδά - «Βήμα 
προς το κοινό μας μέλλον» 
τονίζει ο Τριντό

Ο
ι κυβερνήσεις του Καναδά και 
της Γερμανίας υπέγραψαν την 
Τρίτη συμφωνία συνεργασίας 
για την παραγωγή και τη μετα-

φορά ανανεώσιμου (ή πράσινου) υδρογό-
νου, κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψης 
του γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σολτς 
στον Καναδά.
Ο γερμανός υπουργός Οικονομίας 
Ρόμπερτ Χάμπεκ και ο καναδός υπουργός 
Ενέργειας Τζόναθαν Γουίλκινσον υπέγρα-
ψαν τη συμφωνία σε τελετή που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Στέφενσβιλ της Νέας Γης, 
παρουσία του καγκελάριου της Γερμανίας 
Όλαφ Σολτς και του πρωθυπουργού του 
Καναδά Τζάστιν Τρι-
ντό.
Για «ιστορικό βήμα 
προς το κοινό μας 
μέλλον» έκανε λόγο 
στην ομιλία του ο Τρι-
ντό. «Ο στόχος μας 
είναι σαφής: Να εργα-
στούμε για τις πρώ-
τες εξαγωγές καναδι-
κού υδρογόνου στη 
Γερμαν ία μέχρι το 
2025», είπε ο κανα-
δός πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Τα 
οφέλη είναι επίσης ξεκάθαρα: δημιουργία 
θέσεων εργασίας για τη μεσαία τάξη και 
τοπική ανάπτυξη, παρέχοντας παράλληλα 
καθαρή ενέργεια που θα συμβάλλει στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής».
Από την πλευρά του, ο γερμανός καγκε-
λάριος δήλωσε ότι η συμφωνία θα ανα-
βαθμίσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο 
χωρών σε πιο «στρατηγικό επίπεδο». Ο 
Όλαφ Σολτς, ο οποίος συνοδεύεται από 
τον αντικαγκελάριο Χάμπεκ και πολυμελή 
αντιπροσωπεία γερμανικών επιχειρή-
σεων και βιομηχανιών, χαρακτήρισε τη 
συμφωνία «ένα σημαντικό βήμα όχι μόνο 
για την ενίσχυση των διμερών οικονομι-
κών σχέσεων, αλλά και για έναν βιώσιμο 
ενεργειακό εφοδιασμό στο μέλλον».

Η Νέα Γη στον Καναδά θεωρείται τοπο-
θεσία που ευνοεί την παραγωγή ανανε-
ώσιμου υδρογόνου, καθώς επικρατούν 
συχνά θυελλώδεις άνεμοι και είναι αραι-
οκατοικημένη.
Το καθαρό υδρογόνο (ανανεώσιμο υδρο-
γόνο ή πράσινο υδρογόνο) παράγεται 
μέσα από την ηλεκτρόλυση του νερού και 
τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανα-
νεώσιμες πηγές και δεν εκπέμπει αέρια 
του θερμοκηπίου κατά την παραγωγή του.
Επί του παρόντος, το κόστος παραγω-
γής ανανεώσιμου υδρογόνου είναι υψη-
λότερο σε σύγκριση με την αγορά φυσι-
κού αερίου, αλλά οι ειδικοί πιστεύουν ότι 
το πράσινο υδρογόνο μπορεί να μειώσει 
τους λογαριασμούς ενέργειας μεσοπρό-
θεσμα.
Οι γερμανικές εταιρείες ενέργειας Eon και 
Uniper ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι υπέ-

γραψαν μνημόνιο κατα-
νόησης με την καναδική 
Everwind σ το περιθώ-
ριο των γερμανο-καναδι-
κών συνομιλιών με στόχο 
την εισαγωγή ανανεώσι-
μου υδρογόνου από τον 
Καναδά, σε μεγάλη κλί-
μακα, από το 2025.
Παράλληλα, οι εταιρείες 
επιδιώκουν την επίτευξη 
συμφωνίας για την αγορά 
ετησίως έως και 500.000 

τόνων αμμωνίας – της χημικής ουσίας που 
χρησιμοποιείται στη μεταφορά υδρογό-
νου.
Μια μονάδα παραγωγής πράσινου υδρο-
γόνου και αμμωνίας πρόκειται να κατα-
σκευαστεί στο χωριό Πόιντ Τάπερ, στην 
καναδική επαρχία της Νέας Σκωτίας. «Βρί-
σκεται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυ-
ξης και η εμπορική λειτουργία της αναμέ-
νεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2025», 
σύμφωνα με την Eon.
Επίσης την Τρίτη, η γερμανική αυτοκινη-
τοβιομηχανία Mercedes-Benz υπέγραψε 
μνημόνιο κατανόησης με την καναδική 
κυβέρνηση για την προώθηση της συνερ-
γασίας και των οικονομικών ευκαιριών 
στην εφοδιαστική αλυσίδα για τα ηλε-
κτρικά οχήματα στον Καναδά.

Περισσότερες από 1,3εκατ. 
αιτήσεις μεταναστών 
εξακολουθούν να βρίσκονται σε 
εκκρεμότητα

Ο 
υπουργός Μετανάστευσης Σον 
Φρέιζερ λέει ότι το τμήμα του προ-
χωρά σε ένα μεγάλο κύκλο  προ-
σλήψεων για να φέρει 1.250 νέους 

υπαλλήλους μέχρι το τέλος του φθινοπώρου 
για να αντιμετωπίσει τις τεράστιες καθυστε-
ρήσεις στη διεκπεραίωση των αιτήσεων.
Από τα τέλη Ιουλίου, λίγο περισσότερες από 
τις μισές από τις 2,4 εκατομμύρια εκκρε-
μείς αιτήσεις μετανάστευσης χρειάστηκαν 
περισσότερο χρόνο για να διεκπεραιωθούν 
από ό,τι ορίζουν τα πρότυπα υπηρεσιών της 
κυβέρνησης.
Τον Ιανουάριο, ο Fraser υποσχέθηκε να εξα-
λείψει τις καθυστερήσεις μετανάστευσης που 
προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 
μέχρι το τέλος του έτους, αλλά αυτό ήταν πριν 

ο Καναδάς ξεκινήσει μια σημαντική απάντηση στην προσφυγική κρίση που πυροδότησε 
η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Ο Φρέιζερ λέει ότι οι πιο πρόσφατες καθυστερήσεις προκλήθηκαν από την απάντηση της 
κυβέρνησης στις ανθρωπιστικές κρίσεις στο Αφγανιστάν και την Ουκρανία και τις τεχνο-
λογικές ενημερώσεις για τα παλιά συστήματα της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη 
αναμονή για άτομα που θέλουν να έρθουν στον Καναδά.
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Τ
α απαγορευτικά ενοίκια στη Λεμεσό έχουν 
φέρει σε απόγνωση δεκάδες νέους και νέες, 
που είτε αρχίζουν, είτε συνεχίζουν τις σπου-
δές τους στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου, το οποίο υιοθετεί το πρόγραμμα οικογενειακής 
φιλοξενίας για να δώσει λύση στο πρόβλημα.
Αυτή τη στιγμή ήταν το μόνο ρεαλιστικό που μπο-
ρούσε να γίνει, ένα δοκιμασμένο και διαδεδομένο 
πρόγραμμα στο εξωτερικό, μια εναλλακτική στέγη 
για πάρα πολλούς φοιτητές και φοιτήτριες, δηλώνει 
στο ΚΥΠΕ ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών 
και Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΠΑΚ Βασίλης Πρω-
τοπαπάς.
Για τη νέα ακαδημαϊκή χρονικά το ΤΕΠΑΚ διαθέτει 
μόλις 80 δωμάτια στο κέντρο της πόλης και άλλα 205 
στις φοιτητικές εστίες της Αρχιεπισκοπής, την ώρα 
που υπάρχει ανάγκη για συνολικά 1200 δωμάτια, 
είπε ο κ. Πρωτοπαπάς, υποδεικνύοντας ότι, ιδιο-
κτήτες ζητούν μέχρι και 800 ευρώ για την ενοικίαση 
ενός στούντιο και από 1200 μέχρι και 1800 ευρώ για 
ένα διαμέρισμα δυο υπνοδωματίων, ανάλογα με την 
κατάσταση του.
Η έλλειψη προσφοράς διαμερισμάτων για ενοικίαση 
και η μεγάλη αύξηση στις τιμές ενοικίασης, ιδιαίτερα 
για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, σε συνδυασμό με τον 
περιορισμένο χρόνο και την υπομονή που διαθέτουν 
οι φοιτητές και φοιτήτριες για να βρουν στέγη, οδηγεί 

πολλές φορές σε εκμετάλλευση τους από ιδιοκτήτες, 
υπέδειξε ο κ. Πρωτοπαπάς.
Ως ΤΕΠΑΚ, πρόσθεσε, κρίναμε ότι κάτι έπρεπε να 
κάνουμε, «αφού διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν παιδιά, 
εκτός Λεμεσού, που δεν έχουν άλλη επιλογή από το 
να μην ξεκινήσουν καν ή να ζητήσουν αναστολή φοί-
τησης και έχουμε περιπτώσεις τέτοιων παιδιών και 
οικογενειών που βρίσκονται σε απόγνωση».
Από την περασμένη εβδομάδα που ανακοινώθηκε 
το πρόγραμμα, ήδη περίπου 15 άτομα και οικογέ-
νειες ανταποκρίθηκαν, οι οποίοι διαθέτουν ένα επι-
πρόσθετο δωμάτιο στο σπίτι τους, όπου μπορούν να 
φιλοξενήσουν ένα φοιτητή ή μια φοιτήτρια, έναντι 
200 ευρώ των μήνα.
«Εμείς θα θέλαμε ιδεατά να είναι οικοδεσπότες που 
δεν το κάνουν για τα χρήματα, αν και είναι κατανοητό 
πως είναι ένα κίνητρο», ανέφερε ο προϊστάμενος της 
Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του 
ΤΕΠΑΚ, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα περιλαμβά-
νει «πολιτικές, κώδικα συμπεριφοράς και διαδικασίες 
ώστε να νιώθουν όλες οι πλευρές ασφαλείς».
«Θα ελέγξουμε τα καταλύματα πριν συστήσουμε 
φοιτητές, οι φοιτητές θα γνωριστούν με τους οικο-
δεσπότες, ώστε όλοι να είναι σίγουροι γι αυτή τη 
συγκατοίκηση και πιστεύουμε σε αυτό το θεσμό, 
ο οποίος λειτουργεί επιτυχημένα στο εξωτερικό», 
συμπλήρωσε.

ΤΕΠΑΚ: Λύση στα ψηλά ενοίκια με το 
πρόγραμμα οικογενειακής φιλοξενίας φοιτητών

Σε απεργία κατήλθαν οι εργαζόμενοι στην 
εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ στη Λάρνακα

Σ
ε απεργία κατήλθαν το πρωί οι εργαζόμενοι 
στην εμφιάλωση και διανομή της εταιρείας 
ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ στη Λάρνακα, ζητώντας μεταφο-
ρά τους στο νέο χώρο λειτουργίας της εται-

ρείας στο Βασιλικό και διασφάλιση των δικαιωμάτων 
τους που προκύπτουν από τη Συλλογική Σύμβαση.
Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ η Νάτια Κυρίτση, Επαρχι-
ακή Γραμματέας της ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ Λάρνακας, 
«οι εργαζόμενοι στην εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ σε Γενική 
Συνέλευση που πραγματοποίησαν το πρωί της Δευ-
τέρας 22 Αυγούστου,  αποφάσισαν να κατέλθουν σε 
απεργιακά μέτρα με αίτημα τη μεταφορά τους στο 
νέο χώρο λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποθή-
κευσης, εμφιάλωσης και διανομής στο Βασιλικό, με 
διασφαλισμένο το συνεχές της υπηρεσίας τους και τα 
δικαιώματα που προκύπτουν από τη Συλλογική Σύμ-
βαση και το σχετικό νόμο».
Πρόσθεσε ότι «υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία για τη 
συγχώνευσή και εξαγορά, η οποία προστατεύει τους 
εργαζόμενους ανεξαρτήτως τύπου εργοδότησης. Το 
ίδιο πράγμα έγινε και όταν οι συγκεκριμένες εται-
ρείες μετέφεραν τα πετρελαιοειδή τους στο Βασι-

λικό, αφού δεν έθεσαν οποιοδήποτε θέμα για νέες 
προσλήψεις, ούτε για άλλους όρους εργασίας» και 
διερωτήθηκε «γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση 
υπάρχει διαφορά».
Οι εταιρείες, συνέχισε η κα. Κυρίτση, «θα πρέπει να 
απαντήσουν στο συγκεκριμένο ερώτημα, αφού οι 
εργαζόμενοι θέλουν απλά να συνεχίσουν την εργα-
σία τους με τις συμβάσεις και τους όρους εργασίας 
που ήδη υπάρχουν με στόχο να συνεχίσουν να πλη-
ρώνονται το μισθό τους».
Εν τω μεταξύ «συνεχίζεται από την Παρασκευή 20 
Αυγούστου, η απεργία των εργαζομένων στην εμφι-
άλωση και διανομή υγραερίου της εταιρείας Ελλη-
νικά Πετρέλαια ως ύστατο μέτρο για να προστατεύ-
σουν τις θέσεις εργασίας τους και τους όρους εργο-
δότησης που προβλέπει η συλλογική τους σύμ-
βαση».
Οι εργαζόμενοι «απαιτούν από την Κυβέρνηση και 
το Υπουργείο Εργασίας να παρέμβουν ώστε να μην 
γίνουν τα θύματα της μετακίνησης αυτών των εγκα-
ταστάσεων από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας 
στο Βασιλικό.»

Μ
εταξύ των χωρών της ΕΕ με τα υψηλότερα ποσοστά πολι-
τών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την ενημέρωσή 
τους από ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, εφημερίδες και 
περιοδικά βρίσκεται η Κύπρος, σύμφωνα με δεδομένα της 

Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα, το 2021, 89% των κατοίκων της ΕΕ ηλικίας 16 - 74 ετών 
δήλωναν πως χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο τουλάχιστον μια φορά, τους 
τρεις μήνες πριν την έρευνα.
Το 72% αυτής της κατηγορίας στην ΕΕ (των χρηστών του διαδικτύου 
μεταξύ 16 - 74 ετών) δήλωσαν πως χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο για 
σκοπούς ενημέρωσης μέσω ειδησεογραφικών ιστοσελίδων.
Ενδεικτικά, μερικές από τις πολλές άλλες χρήσεις που είχαν δοθεί ως επι-
λογές στους ερωτηθέντες ήταν αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου, τηλεφωνικές κλήσεις ή βιντεοκλήσεις, χρήση κοινωνικών 
δικτύων, εκπαίδευση, πρόσβαση σε wiki, παρακολούθηση τηλεόρασης 
ή ακρόαση ραδιοφώνου, κατέβασμα ή συμμετοχή σε παιχνίδια και κατέ-
βασμα ή αναπαραγωγή (streaming) βίντεο.
Στην Κύπρο, το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που το αξιοποίη-
σαν συγκεκριμένα για να διαβάσουν ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, εφη-
μερίδες και περιοδικά κινήθηκε στο 89% το 2021.
Το εν λόγω ποσοστό σημείωσε αύξηση 16 ποσοστιαίων μονάδων (πμ) 
στην Κύπρο το 2021, καθώς το 2016 βρισκόταν στο 73%.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το συγκεκριμένο ποσοστό αυξήθηκε κατά 2 πμ 
κατά την ίδια περίοδο.
Τα υψηλότερα ποσοστά χρηστών του διαδικτύου που δήλωσαν πως ενη-
μερώνονται online καταγράφηκαν στη Φινλανδία (93%), την Λιθουανία 
και την Τσεχία (92% και στις δύο χώρες) και την Κροατία και την Ελλάδα 
(90% και στις δύο).
Τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης του διαδικτύου για ενημέρωση κατα-
γράφηκαν στη Ρουμανία (59%), τη Γερμανία (62%), τη Γαλλία (63%) και 
το Βέλγιο (67%).
Η χρήση του διαδικτύου για ενημέρωση σημείωσε μεγαλύτερη αύξηση 
μεταξύ των γυναικών (αύξηση 3 πμ) από ό,τι μεταξύ των ανδρών 
(αύξηση 2 πμ). Γενικότερα, όμως, περισσότεροι άντρες από ότι γυναί-
κες στην ΕΕ απάντησαν πως ενημερώνονται από το διαδίκτυο (74% ένα-
ντι 71%).
Στην Κύπρο, το ποσοστό μεταξύ των ανδρών βρισκόταν στο 89% 
(σε σύγκριση με 76% το 2016) και μεταξύ των γυναικών στο 88% (σε 
σύγκριση με 70% το 2016).
Η διαδικτυακή ενημέρωση ήταν πιο δημοφιλής στην ηλικιακή ομάδα 
των 25 με 54 ετών (75%), ενώ ακολουθούσαν οι 55 με 74 ετών (68%). 
Και οι δύο ηλικιακές ομάδες κατέγραψαν αύξηση 3 πμ και 2 πμ αντί-
στοιχα σε σχέση με το 2016. Η ομάδα των 16 με 24 ετών βρισκόταν στο 
68%, χωρίς μεταβολή σε σχέση με το 2016.
Στην Κύπρο, το διαδίκτυο για την ενημέρωση χρησιμοποιούσε το 91% 
των ατόμων 25 - 54 (αύξηση 15 πμ σε σχέση με το 2016), το 89% των 
ατόμων 16 με 24 ετών (αύξηση 16 πμ) και το 82% των ατόμων 55 με 74 
ετών (αύξηση 5 πμ).
Η μεγαλύτερη αύξηση των χρηστών διαδικτύου στην ΕΕ που ενημερώ-
νονται μέσω διαδικτύου σε σχέση με την περιοχή όπου κατοικούν κατα-
γράφηκε στις αγροτικές πειοχές (από 65% το 2016 σε 69% το 2021).
Ακολουθούν τα άτομα που ζουν σε πόλεις (από 74% σε 76%). Το ποσο-
στό παρέμεινε σταθερό στο 70% για τους κατοίκους μικρών πόλεων και 
προαστίων.
Στην περίπτωση της Κύπρου, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις 
πόλεις (από 75% σε 95%), ακολουθούσαν οι αγροτικές περιοχές (από 
71% σε 83%) και οι μικρές πόλεις και προάστια (από 72% σε 80%).

Eurostat: Σημαντική αύξηση 
Κυπρίων που διαβάζουν 
ειδησεογραφικές ιστοσελίδες
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Μ
ε συνθήματα, όπως 
«Λέμε όχι στις απο-
λύσεις» και «Ντρο-
πή», εκπαιδευτικοί, 

μαθητές, γονείς και αλληλέγγυοι 
ζήτησαν την ανάκληση της από-
φασης για «την άδικη και παράνο-
μη απόλυση των τριών συνδικαλι-
στριών» από την Αγγλική Σχολή, σε 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας που 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 
έξω από τη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων. Την ίδια ώρα η Επιτροπής 
Παιδείας, σε έκτακτη συνεδρίασή 
της, συζητούσε το ζήτημα της α-
πόλυσης των συνδικαλιστριών της 
Οργάνωσης Προσωπικού της Αγ-
γλικής Σχολής (ESSA) καθώς και το 
νομικό καθεστώς της Αγγλικής Σχο-
λής.
«Είμαστε εδώ γιατί είμαστε ενάντια 
στην ποινικοποίηση του συνδικα-
λισμού. Είμαστε εδώ για να απαι-
τήσουμε την ανάκληση της απόλυ-
σης των τριών συναδέλφων μας, 
οι οποίες είναι μέλη του Συμβου-
λίου της Συντεχνίας, γιατί ακριβώς 
αυτή η απόλυση έγινε για λόγους 
ενάντια στον συνδικαλισμό», είπε 
στο ΚΥΠΕ η Μαριλένα Νεοκλέους, 
καθηγήτρια στην Αγγλική Σχολή. 
«Ελπίζουμε για μια παρέμβαση 
απέναντι στο Διοικητικό Συμβού-
λιο και τη Διεύθυνση του Σχολείου, 
έτσι ώστε να αναθεωρήσουν την 
απόφασή τους για απόλυση», είπε, 
προσθέτοντας ότι «εμείς ζητούμε 
να είμαστε σε ένα σχολείο με υγιείς 
εργασιακές συνθήκες, όπου ο συν-
δικαλισμός και η διεκδίκηση των 
δικαιωμάτων μας να είναι σεβα-
στοί. Γι’ αυτό θα προχωρήσουμε με 
επιπρόσθετα μέτρα αν δεν λυθεί το 
ζήτημα άμεσα».
Κρατώντας πλακάτ με συνθήματα 
στα αγγλικά που έλεγαν «Στεκό-
μαστε στο πλευρό των καθηγητών 
μας», «Γιατί φεύγουν οι δασκάλοι 
μας;» και «Χαρούμενοι δάσκαλοι 
= χαρούμενοι μαθητές», μαθητές 
και απόφοιτοι της Αγγλικής Σχολής 

παρευρέθηκαν στη διαμαρτυρία.
Η Δήμητρα, που αποφοίτησε 
φέτος από την Αγγλική Σχολή, 
είπε στο ΚΥΠΕ ότι κατά τη διάρ-
κεια της χρονιάς «το κλίμα ήταν 
βαρετό, ήταν ένα κλίμα φόβου, 
όπου οι καθηγητές δεν μπορού-
σαν να εκφραστούν άνετα, υπήρ-
χαν οδηγίες από τη διεύθυνση να 
μη συζητούν τα θέματα των δια-
δηλώσεων με τους μαθητές τους». 
Πρόσθεσε ότι «εμείς οι μαθητές 
στεκόμαστε μαζί με τους καθηγη-
τές μας», γιατί «δεν 
γίνεται να βλέπουμε 
γονείς και Διοικη-
τικά Συμβούλια να 
έχουν απόψεις υπε-
ράνω των καθηγη-
τών και των μαθη-
τών, από τη στιγμή 
που εμείς είμαστε 
στο σχολείο και είμαστε η πλειο-
ψηφία». Η Δήμητρα ανέφερε επί-
σης ότι «υπάρχουν μαθητές που 
θέλουν να είναι εδώ αλλά φοβού-
νται ότι θα υπάρξουν συνέπειες 
στα references που θα τους γρά-
ψουν».
Η Έλενα Χατζηπέτρου, μητέρα 
δύο αποφοίτων της Αγγλικής Σχο-
λής και εκπαιδευτικός στο δημό-
σιο, συμμετείχε ως αλληλέγγυα 
στη διαμαρτυρία, γιατί, όπως είπε, 
«πήραμε από αυτούς τους ανθρώ-
πους, που διώχνουν σήμερα και 
ήταν καθηγητές των παιδιών μου». 
«Είναι πρωτοφανές αυτό που βιώ-
νουν» οι καθηγητές στο σχολείο, 
είπε, ενώ μίλησε για «αποικιοκρα-
τικές συμπεριφορές» και «πρωτό-
γνωρο αυταρχισμό».
Οι παρευρισκόμενοι είπαν στην 
Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα 
Δημητρίου, που βγήκε από το κτί-
ριο για να τους συναντήσει, ότι 
θέλουν να δουν επιτέλους κάποιο 
αποτέλεσμα για την ανάκληση των 
απολύσεων. Μίλησαν για «σιγή 
του Προέδρου της Δημοκρατίας», 
ο οποίος δεν απάντησε, όπως 

είπαν, σε καμία από τις επιστολές 
τους και τις επιστολές των συντε-
χνιών, ελληνοκυπριακών και τουρ-
κοκυπριακών, που ζητούσαν συνά-
ντηση μαζί του για το θέμα, ενώ 
είπαν ότι και ο Υπουργός Εργασίας 
«δεν φάνηκε πρόθυμος να βοη-
θήσει», μετά από συνάντηση μαζί 
του. Επιπλέον έθιξαν το ζήτημα της 
αλλαγής του καθεστώτος της Αγγλι-
κής Σχολής, που, όπως είπαν, από 
τη νομοθεσία το Διοικητικό Συμ-
βούλιο δεν είναι υπόλογο σε κανέ-

ναν. Συνδικαλιστές 
που παρευρίσκο-
νταν στη διαμαρ-
τυρία «μίλησαν για 
χτύπημα και ποινι-
κοποίηση του συν-
δικαλισμού».
Η κ. Δημητρίου 
απάντησε ότι η Επι-

τροπή Παιδείας, η οποία συζήτησε 
επανειλημμένα το θέμα, δεν μπο-
ρεί να επιβάλει την άποψή της, αλλά 
μπορεί να ασκήσει πίεση και να 
επηρεάσει το όποιο αποτέλεσμα. 
«Πέραν τούτου, είναι το καθεστώς 
του συγκεκριμένου σχολείου, αυτό 
είναι το μεγάλο ζήτημα που βλέπει 
και εξετάζει η Επιτροπή», είπε.
Ο Πιερής Πιερή, μέλος του Εκτελε-
στικού Συμβουλίου της ΠΕΟ, είπε 
στο ΚΥΠΕ ότι «θεωρούμε ότι η 
απόφαση του ΔΣ και της Διεύθυν-
σης να απολύσουν τις τρεις εκπαι-
δευτικούς είναι θέμα απαράδε-
κτο για εμάς, παραβιάζει τα όρια 
της δημοκρατίας, με την έννοια ότι 
παραβιάζει συνδικαλιστικά δικαι-
ώματα που προβλέπονται μέσα 
από διεθνείς συμβάσεις, από το 
ίδιο το Σύνταγμα της Κύπρου», 
προσθέτοντας ότι «στο πρόσωπο 
των τριών εκπαιδευτικών στοχο-
ποιείται η ίδια η συνδικαλιστική 
οργάνωση του σχολείου και το 
δικαίωμα της συνδικαλιστικής δρά-
σης γενικότερα. Είναι πρωτοφανές 
για τα δεδομένα της Κύπρου και γι’ 
αυτό είμαστε παρά τω πλευρώ των 

εργαζομένων».
«Βρισκόμαστε για ακόμα μια φορά 
εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για 
αυτή την απαράδεκτη απόφαση 
που καταπατά δημοκρατικούς 
θεσμούς, το δικαίωμα του συνδι-
καλίζεσθαι, και θα συνεχίσουμε 
αυτό τον αγώνα που ξεκίνησε εδώ 
και έναν χρόνο από την Οργάνωση 
Προσωπικού της Αγγλικής Σχολής, 
μέχρι να δικαιωθούν και να ανα-
κληθούν αυτές οι αποφάσεις που 
παραβιάζουν συνταγματικά καθι-
ερωμένα δικαιώματα», ανέφερε 
με τη σειρά του στο ΚΥΠΕ ο Πρό-
εδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος 
Κωνσταντινόπουλος. «Ως ΟΕΛΜΕΚ 
είμαστε δίπλα στην Οργάνωση 
Προσωπικού της Αγγλικής Σχολής 
και θα είμαστε, μέχρι τη δικαίωσή 
τους», κατέληξε.

ΠΟΑΣΟ: Η απόφαση για 
την Αγγλική Σχολή πλήτ-
τει συνδικαλιστικές ελευ-
θερίες
Η απόφαση της Αγγλικής Σχολής 
για απόλυση των τριών συνδικαλι-
στριών πλήττει εδραιωμένες συνδι-
καλιστικές ελευθερίες, αναφέρει σε 
ανακοίνωσή της η ΠΟΑΣΟ, η οποία 
παρευρέθηκε με αντιπροσωπεία 
της στην εκδήλωση διαμαρτυρίας 
έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώ-
πων την Τετάρτη, συμπαραστεκό-
μενη στον αγώνα της συνδικαλιστι-
κής οργάνωσης του προσωπικού 
της Αγγλικής Σχολής.
«Η απόφαση αυτή της Σχολής 
πλήττει εδραιωμένες συνδικαλι-
στικές ελευθερίες οι οποίες δια-
σφαλίζονται από την Εργατική 
Νομοθεσία και τον Κώδικα Βιο-
μηχανικών Σχέσεων, που προνο-
ούν ελεύθερη άσκηση του συνδι-
καλιστικού δικαιώματος της οργά-
νωσης, επιχειρώντας με αυτό τον 
τρόπο τη διάλυση της Οργάνωσης 
του Προσωπικού της Αγγλικής Σχο-
λής», ανέφερε η ΠΟΑΣΟ στην ανα-
κοίνωσή της.

Ο 
Επίτ ροπος Προ -
ε δ ρ ί α ς  Φ ώ τ η ς 
Φωτίου πραγμα-
τοποίησε σήμερα 

συνάντηση στο γραφείο του με 
τον Πρέσβη της Σερβίας στην 
Κύπρο Μarko Βlagojevic.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Προεδρίας, κατά τη συνά-
ντηση, συζητήθηκαν θέματα 
που αφορούν τη συνεργασία 
των δύο χωρών σε θέματα Δια-
σποράς, καθώς και περαιτέρω 
τρόπους συνεργασίας της Δια-
σποράς Κύπρου-Σερβίας.
Στα πλαίσια του Μνημονίου 
Συνεργασίας σε θέματα Δια-
σποράς και σε απόφαση που 
λήφθηκε κατά την επίσκεψη του 
Σέρβου Υφυπουργού Εξωτερι-
κών της Σερβίας στην Κύπρο 
τον Φεβρουάριο του 2022, 
προγραμματ ίσ τηκε σε ιρά 
συναντήσεων εντός Αυγού-
στου και Σεπτεμβρίου για 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 
εμπειριών σε θέματα οργάνω-
σης της Διασποράς από το Γρα-
φείο του Επιτρόπου Προεδρίας 
προς το Υπουργείο Εξωτερικών 
της Σερβίας.
Επίσης, κατά τη συνάντηση ο 
Επίτροπος Προεδρίας ενημέ-
ρωσε τον κ. Βlagojevic για τα 
προβλήματα και τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν οι προ-
σπάθειες επίλυσης του θέμα-
τος των αγνοουμένων, ενός 
καθόλα ανθρωπιστικού θέμα-
τος. Είναι απαράδεκτο, τόνισε ο 
κ. Φωτίου, σχεδόν μισό αιώνα 
μετά, οικογένειες να αναμένουν 
απαντήσεις για την τύχη των 
αγαπημένων τους προσώπων.
Ο κ. Βlagojevic εξέφρασε τη 
συμπαράσταση του, αφού 
και η χώρα του αντιμετωπίζει 
παρόμοιο πρόβλημα, το οποίο 
προκαλεί πόνο και δυστυχία 
στις δοκιμαζόμενες οικογέ-
νειες.
Ο κ. Φωτίου αναμένεται να επι-
σκεφθεί τη Σερβία τον προ-
σεχή Οκτώβριο, όπου θα έχει 
επαφές τόσο για τα θέματα 
των Αγνοουμένων, όσο και για 
θέματα Διασποράς.

Φωτίου-Πρέσβης 
Σερβίας:Συζήτησαν 
συνεργασία Κύπρου-
Σερβίας σε θέματα 
διασποράς

Ανάκληση απολύσεων στην Αγγλική Σχολή 
ζήτησαν οι διαδηλωτές έξω από τη Βουλή
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
διεθνή νέα

Ο πληθωρισμός εμφανίζει σημάδια 
χαλάρωσης και η τιμή της βενζίνης 
υποχώρησε αφού κατέγραψε ρεκόρ 
όλων των εποχών

Η 
δημοτικότητα του Αμερικανού 
προέδρου, Τζο Μπάιντεν, αυξή-
θηκε αυτήν την εβδομάδα στο υ-
ψηλότερο ποσοστό της από τις αρ-

χές Ιουνίου, έπειτα από μια σειρά νομοθετι-
κών νικών για το Δημοκρατικό Κόμμα, σύμ-
φωνα με μια δημοσκόπηση του πρακτορεί-
ου Reuters και της εταιρείας Ipsos.
Στη δημοσκόπηση αυτή το 41% των Αμε-
ρικανών εγκρίνουν το έργο του προέδρου. 
Είναι η πρώτη φορά που ξεπερνά το 40% 
από τις αρχές Ιουνίου. Σε τέσσερις εβδομα-
διαίες δημοσκοπήσεις τον Μάιο, τον Ιού-
νιο και τον Ιούλιο το ποσοστό δημοτικότη-
τας του Μπάιντεν έπεσε μέχρι και το 36%. 
Ο προκάτοχός του, ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε 
σημειώσει ακόμη χαμηλότερο ποσοστό, 
33%, τον Δεκέμβριο του 2017.
Κατά τις τέσσερις από τις πέντε τελευταίες 
εβδομάδες τα ποσοστά του Μπάιντεν ανέ-
βαιναν, καθώς το Κογκρέσο ενέκρινε νομο-
σχέδια για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, για τη μείωση της τιμής των φαρ-
μάκων και για την ανταγωνιστικότητα των 
ΗΠΑ στον επιστημονικό και 
τεχνολογικό τομέα απένα-
ντι στην Κίνα.
Οι Δημοκρατικοί αναμέ-
νεται ότι θα χάσουν τον 
έλεγχο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων στις ενδι-
άμεσες εκλογές της 8ης 
Νοεμβρίου, όμως έχουν 
πιθανότητες να διατηρή-
σουν τον έλεγχο της Γερου-
σίας. Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μιτς 
Μακόνελ είπε αυτήν την εβδομάδα ότι οι 
Ρεπουμπλικάνοι έχουν μόνο 50% πιθανό-
τητες να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερου-
σίας. Ακόμη και αν ελέγχουν μόνο τη Βουλή, 
οι Ρεπουμπλικάνοι θα μπορούν να μπλοκά-
ρουν νομοσχέδια και να ξεκινήσουν ενδε-
χομένως πολιτικά επιζήμιες για τους Δημο-
κρατικούς έρευνες.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 78% των 
Δημοκρατικών εγκρίνει το έργο του Μπάι-
ντεν (από 69% στις αρχές Ιουλίου). Μόνο 
το 12% των Ρεπουμπλικάνων εκφράζει την 
ίδια άποψη, ένα ποσοστό που παραμένει 
σχεδόν σταθερό τις τελευταίες εβδομάδες.
Η δημοτικότητα του Μπάιντεν έπεσε 

κάτω από 50% από τον περσινό Αύγου-
στο, καθώς οι Αμερικανοί πολίτες βρίσκο-
νται αντιμέτωποι με τον πληθωρισμό και 
μια οικονομία που ανακάμπτει αργά από 
την πανδημία. Ο πληθωρισμός εμφανί-
ζει πάντως σημάδια χαλάρωσης και η τιμή 
της βενζίνης υποχώρησε αφού κατέγραψε 
ρεκόρ όλων των εποχών.

Διαγραφή 10.000 δολαρίων ανά 
δάνειο για σπουδές, ανακοίνωσε 
ο Μπάιντεν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοί-
νωσε σήμερα την εν μέρει διαγραφή φοι-
τητικών δανείων, ένα θέμα που βρίσκεται 
στο επίκεντρο μιας έντονης δημόσιας συζή-
τησης στη χώρα, καθώς ένα έτος φοίτησης 
σε πανεπιστήμιο μπορεί να κοστίζει πολλές 
δεκάδες χιλιάδες δολάρια.
«Τηρώντας την προεκλογική μου υπόσχεση, 
η κυβέρνησή μου ανακοινώνει ένα σχέδιο 
με στόχο να ανακουφιστούν οι οικογένειες 
της εργατικής και της μεσαίας τάξης, καθώς 
ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν την αποπλη-
ρωμή των ομοσπονδιακών φοιτητικών 
δανείων, τον Ιανουάριο του 2023», έγραψε 
στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.
Αυτή η διαγραφή ύψους τουλάχιστον 
10.000 δολαρίων ανά δάνειο, αφορά μόνο 
εκείνους το εισόδημα των οποίων δεν 

ξεπερνά τα 125.000 δολά-
ρια σε ετήσια βάση.
Η απόφαση αυτή του Μπάι-
ντεν εκτιμάται ότι θα ενι-
σχύσει τους Δημοκρατι-
κούς ενόψει των ενδιάμε-
σων εκλογών του Νοεμ-
βρίου, καθώς θα κερδίσει 
τις ψήφους των νέων φοι-
τητών. Η κυβέρνηση απορ-
ρίπτει τους φόβους που 

εκφράζονται ότι η απόφαση θα εντείνει επί-
σης τις πληθωριστικές πιέσεις, υποστηρί-
ζοντας ότι θα αποδεσμευτούν εκατοντάδες 
δισεκατομμύρια δολάρια για κατανάλωση.
Οι Αμερικανοί καταναλωτές βαρύνονται με 
ένα ογκώδες χρέος ύψους 1,75 τρισεκατομ-
μυρίων δολαρίων σε φοιτητικά δάνεια, ως 
αποτέλεσμα των ακριβών διδάκτρων που 
είναι κατά πολύ υψηλότερα από εκείνα των 
περισσότερων πλούσιων χωρών.
Σύμφωνα με μια μελέτη της Ομοσπονδιακής 
Τράπεζας της Νέας Υόρκης, αν περικόπτο-
νταν όλα τα φοιτητικά δάνεια κατά 10.000 
δολάρια, το συνολικό ποσό θα ανερχόταν 
σε 321 δισεκ. ενώ θα εξαλειφόταν το χρέος 
για 11,8 εκατομμύρια δανειολήπτες.

Ν
έο κύμα της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού αναμένει το φθινό-
πωρο η κυβέρνηση, με τον υ-
πουργό Υγείας να κάνει λόγο 

για «δυσκολίες από τον Οκτώβριο» και 
να ανακοινώνει αυστηροποίηση των μέ-
τρων προστασίας. Ο Καρλ Λάουτερμπαχ 
απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο επιβο-
λής γενικού λοκντάουν και αναστολής της 
λειτουργίας των σχολείων.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις του σημερι-
νού υπουργικού συμβουλίου, από την 
1η Οκτωβρίου έως και τις 23 Απριλίου 
2023 επιβάλλεται η χρήση μάσκας τύπου 
FFP-2 στα τρένα και στα αεροπλάνα. Για 
τις ηλικίες από 6 έως 14 ετών επιτρέ-
πεται και η χρήση απλής χειρουργικής 
μάσκας. Για την είσοδο σε νοσοκομεία, 
οίκους ευγηρίας και κέντρα αποκατάστα-
σης είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας 
FFP-2 και η διενέργεια τεστ. Το ίδιο ισχύει 
και για τους εργαζόμενους σε αυτούς τους 
χώρους.
«Με την εργαλειοθήκη που δημιουργή-
σαμε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το 
αναμενόμενο κύμα της πανδημίας το φθι-
νόπωρο», δήλωσε ο κ. Λάουτερμπαχ μετά 
τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβου-
λίου, επισημαίνοντας ότι τα κρατίδια θα 
έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν 
τους κανονισμούς στις ειδικές συνθήκες 
κάθε περιοχής. Σε πρώτη φάση, οι κρα-
τιδιακές κυβερνήσεις μπορούν να επιβά-
λουν τη χρήση μάσκας στα τοπικά μαζικά 
μέσα μεταφοράς, αλλά και σε εσωτερι-
κούς χώρους, με την εξαίρεση όσων δια-
θέτουν αρνητικό τεστ ή έχουν εμβολιαστεί 
ή αναρρώσει πρόσφατα από κορονοϊό.
Υποχρεωτικά τεστ είναι δυνατό να ζητη-
θούν σε σχολεία, νηπιαγωγεία, φυλακές 
και κέντρα αιτούντων άσυλο. Σε δεύτερη 

φάση, είναι δυνατό να επιβληθεί η χρήση 
μάσκας και σε εξωτερικούς χώρους με 
συνωστισμό, αλλά και στα σχολεία, προ-
κειμένου να συνεχιστεί η διά ζώσης διδα-
σκαλία.
«Στόχος μας παραμένει η αποτροπή μεγά-
λου αριθμού θανάτων, απώλειας ωρών 
εργασίας και σοβαρών συνεπειών», 
τόνισε ο υπουργός και διευκρίνισε ότι για 
αυστηρότερους ενιαίους κανονισμούς 
εθνικής εμβέλειας απαιτείται σχετική 
απόφαση του Ομοσπονδιακού Κοινοβου-
λίου. «Δεν θα κλείσουν σχολεία», ξεκα-
θάρισε πάντως ο κ. Λάουτερμπαχ. «Οι 
μαθητές υπέφεραν αρκετά, είναι λοιπόν 
σωστό να μην υπάρχουν πλέον κλειστά 
σχολεία», πρόσθεσε ο υπουργός Δικαιο-
σύνης Μάρκο Μπούσμαν.
Τις τελευταίες ημέρες ωστόσο προκά-
λεσαν σοβαρές αντιδράσεις οι εικόνες 
από το κυβερνητικό αεροσκάφος με το 
οποίο ταξίδεψαν στον Καναδά ο καγκε-
λάριος Όλαφ Σολτς και ο αντικαγκελάριος 
Ρόμπερτ Χάμπεκ, όπου κανείς δεν φορά 
προστατευτική μάσκα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής 
Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία έχει την 
ευθύνη για τις κυβερνητικές αεροπορι-
κές μετακινήσεις, δεν ισχύει στα κυβερ-
νητικά αεροσκάφη ο γενικός κανονισμός 
που θέλει τη χρήση μάσκας υποχρεωτική 
στα αεροπλάνα που εκτελούν εσωτερικές 
πτήσεις και σε όσα απογειώνονται ή προ-
σγειώνονται σε γερμανικό αεροδρόμιο. 
Οι επιβαίνοντες υποβάλλονται σε μορι-
ακό τεστ για κορονοϊό λίγο πριν από την 
επιβίβασή τους και έτσι «διασφαλίζεται 
υψηλό επίπεδο προστασίας», αναφέρε-
ται στην ανακοίνωση και επισημαίνεται 
ότι η χρήση μάσκας συνιστάται, αλλά δεν 
επιβάλλεται.

Νέο κύμα της πανδημίας τον 
Οκτώβριο περιμένει η γερμανική 
κυβέρνηση - Ποια μέτρα έλαβε 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Σημαντική άνοδος για τη 
δημοτικότητα του Μπάιντεν 
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Π
λαφόν στους θερμοστάτες στην 
δημόσια διοίκηση και κατάργη-
ση της παροχής ζεστού νερού 
στα δημόσια κτίρια: η Γερμανία, 

που ανησυχεί για τις ελλείψεις φυσικού α-
ερίου, ανακοίνωσε σήμερα σειρά μέτρων 
για την εξοικονόμηση ενέργειας που συ-
νοδεύονται από έκκληση προς τους ιδιώ-
τες και τις επιχειρήσεις για να τα ακολου-
θήσουν.
«Δεν θέλουμε να μετράμε την θερμοκρα-
σία στα υπνοδωμάτια και η ατομική ελευ-
θερία έχει αξία», αλλά με τα μέτρα «απευ-
θύνεται έκκληση στην υπευθυνότητα των 
νοικοκυριών για να συμβάλουν» στην μεί-
ωση της κατανάλωσης ενέργειας, εξήγησε 
ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ.
Η δημόσια διοίκηση θέλει να δώσει το 
παράδειγμα: η θέρμανση των γραφείων 
και των δημοσίων κτιρίων θα περιο-
ριστεί στους 19°C από την 1η Σεπτεμ-
βρίου, σύμφωνα με διάταγμα που υπο-
γράφηκε σήμερα. Η θέρμανση θα περιο-

ριστεί στους 12°C στους χώρους όπου οι 
εργαζόμενοι ασκούν έντονη χειρωνακτική 
εργασία.
Η θέρμανση θα είναι σβηστή στους κοινό-
χρηστους χώρους, όπως οι διάδρομοι, και 
δεν θα υπάρχει ζεστό νερό για το πλύσιμο 
των χεριών.
Στις επιχειρήσεις, οι ελάχιστες θερμοκρα-
σίες θα μειωθούν - σε μία προσπάθεια να 
παρακινηθεί ο ιδιωτικός τομέας να συμμε-
τάσχει στην προσπάθεια.
Τα νοσοκομεία και τα κοινωνικά ιδρύματα 
εξαιρούνται των μέτρων.
Στον τομέα της ιδιωτικής ενοικιαζόμενης 
στέγης, οι ιδιώτες ιδιοκτήτες μπορούν να 
αποφασίσουν την μείωση της θέρμανσης 
κάτω από τις ελάχιστες θερμοκρασίες που 
προβλέπονται από τα συμβόλαια για την 
εξοικονόμηση ενέργειας.
Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν θα επιτρέ-
ψουν την εξοικονόμηση κατά το 2% της 
κατανάλωσης φυσικού αερίου στην Γερ-
μανία.

Ο 
πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν 
προειδοποίησε σήμερα τους 
Γάλλους για «τη μεγάλη ανατρο-
πή» που σηματοδοτεί τη φετι-

νή επιστροφή από τις θερινές διακοπές, με 
«το τέλος της αφθονίας», «των βεβαιοτή-
των» και «της ανεμελιάς».
«Βιώνουμε μια μεγάλη ανατροπή», υπο-
γράμμισε ο αρχηγός του κράτους ως προ-
οίμιο στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο 
μετά τις θερινές διακοπές που πραγματο-
ποιείται σήμερα στο προεδρικό μέγαρο, 
επικαλούμενος την πρόσφατη «σειρά 
σοβαρών κρίσεων», από την Ουκρανία 
μέχρι την ξηρασία.
«Η στιγμή που ζούμε μπορεί να μοιάζει 
διαρθρωμένη από μια σειρά σοβαρών 
κρίσεων (...) και θα μπορούσαν μερικοί να 
θεωρήσουν ότι η μοίρα μας είναι να δια-

χειριζόμαστε αιωνίως κρίσεις ή καταστά-
σεις έκτακτης ανάγκης. Πιστεύω από την 
πλευρά μου πως αυτό που ζούμε είναι μάλ-
λον της τάξης μιας μεγάλης ανατροπής ή 
μιας μεγάλης αναστάτωσης», δήλωσε ο 
Εμανουέλ Μακρόν στη διάρκεια της ομι-
λίας του ενώπιον των υπουργών, η οποία 
κατ’ εξαίρεση αναμεταδόθηκε από τα μέσα 
ενημέρωσης.
Την στιγμή που, αντιμέτωποι μ’ αυτή την 
κατάσταση, «οι συμπατριώτες μας μπο-
ρεί να αντιδρούν με πολλή ανησυχία», 
ο Μακρόν κάλεσε τα μέλη της κυβέρνη-
σης «να λένε τα πράγματα», να τα «κατο-
νομάζουν με πολλή σαφήνεια και χωρίς 
καταστροφολογίες». «Περιμένω από την 
κυβέρνηση να σεβαστεί το λόγο που έχει 
δοθεί και τις δεσμεύσεις που έχουμε ανα-
λάβει έναντι του έθνους», πρόσθεσε.

διεθνή νέα

Γερμανία: Πλαφόν στη θέρμανση στη 
δημόσια διοίκηση, τέλος το ζεστό νερό 
στα δημόσια κτίρια 

Ο Μακρόν προειδοποιεί τους 
Γάλλους για «το τέλος της αφθονίας» 

Αποζημίωση 16 εκατ. δολαρίων στη χήρα 
του Κόμπι Μπράιαντ για τις φωτογραφίες 
από το δυστύχημα 

Η 
χήρα του θρύλου του NBA 
Κόμπι Μπράιαντ, Βανέσα, δι-
καιώθηκε από ομοσπονδιακό 
δικαστήριο για το παράνομο 

μοίρασμα φωτογραφιών από το δυστύ-
χημα που κόστισε τη ζωή στον σύζυγο 
και την κόρη της.
Οι ένορκοι αποφάσισαν την καταβολή 
αποζημίωσης 16 εκατ. δολαρίων. Ανά-
λογο ποσό, 15 εκατ. δολάρια, θα κατα-
βληθεί στον Κρίστοφερ Τσέστερ που 
έχασε σύζυγο και κόρη στο δυστύχημα.
Η Βανέσα Μπράιαντ είχε καταθέσει 
μήνυση κατά της κομητείας του Λος 
Αντζελες, για τις μακάβριες φωτογρα-
φίες των θυμάτων από τον τόπο του 
δυστυχήματος.
Όπως υποστήριζε, πυροσβέστες και 
ασ τυνομικοί της κομητείας πήραν 
«αχρείαστες κοντινές φωτογραφίες» 
των θυμάτων, μεταξύ των οποίων ο 
Κόμπι και η κόρη του Τζιάνα. Στη συνέ-
χεια τις μοιράστηκαν μεταξύ τους.
Στις 26 Ιανουαρίου 2020, ο 41χρονος 

Μπράιαντ, η κόρη του Τζιάνα, 13 ετών, 
έξι οικογενειακοί φίλοι και ο πιλότος 
σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερό τους 
κατέπεσε σε προάστιο του Λος Άντζε-
λές. Την πράξη των εργαζομένων στην 
κομητεία είχαν αποκαλύψει οι Los 
Angeles Times εξοργίζοντας την Μπρά-
ιαντ, που, όπως είπε, βίωσε κρίσεις 
πανικού.
Τον περασμένο Νοέμβριο η κομη-
τεία είχε δεχτεί να καταβάλει 2,5 εκατ. 
δολάρια για ψυχική οδύνη στις δύο 
οικογένειες, αλλά η Μπράιαντ αρνή-
θηκε τον συμβιβασμό.
Στο δικασ τήριο, ο δικηγόρος της 
Μπράιαντ περιέγραψε την πράξη των 
κατηγορουμένων ως «αλάτι σε ανοιχτή 
πληγή – που μάλιστα το έτριψαν πάνω 
της». Αντιθέτως η υπεράσπιση είπε ότι 
οι μακάβριες φωτογραφίες ήταν απα-
ραίτητες για την έρευνα για το δυστύ-
χημα και ότι δεν δημοσιεύτηκαν που-
θενά, χωρίς πάντως να πείσει το δικα-
στήριο.
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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

Back to school: Τα SOS για τη νέα 
σχολική χρονιά

Τ
α μολύβια ξυσμένα και τα καινού-
ρια τετράδια τακτοποιημένα στην 
τσάντα. Η προετοιμασία έγινε και 
το παιδί σας είναι έτοιμο για την 

επιστροφή στο σχολείο. Είναι όμως σω-
ματικά και ψυχικά «έτοιμο» για τη νέα 
σχολική χρονιά; Η «υγιεινή» προετοι-
μασία είναι το ίδιο απαραίτητη με την 
«πρακτική».

Εβδομάδα 1

Ενυδάτωση και σωστή διατροφή
Την πρώτη εβδομάδα του σχολείου, 
εστιάστε στις υγιεινές διατροφικές συνή-
θειες και την ενυδάτωση.
Τα παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών έχουν 
ανάγκη περίπου 7 με 9 ποτήρια νερό 
την ημέρα. Είναι γνωστό πως τα παιδιά 
κυρίως άνω των 9 ετών δεν έχουν πάντα 
την πολυτέλεια των μεγάλων διαλλειμά-
των για φαγητό, επομένως ένα γεύμα 
που τρώγεται γρήγορα και εύκολα είναι 
σημαντικό. Προετοιμάστε τα σνακ της 

επόμενης μέρας και εκτός από το συνη-
θισμένο τοστ ή σάντουιτς, δοκιμάστε 
να προσθέσετε λαχανικά και χούμους, 
φρούτα, τυρί και κράκερ στα γεύματα 
των παιδιών.

Εβδομάδα 2

Πρόσληψη βιταμινών
Τα συμπληρώματα διατροφής αποτε-
λούν ένα σημαντικό κομμάτι διατήρη-
σης της υγείας και της ευεξίας μας. Με 
το ξεκίνημα του σχολείου, είναι σημα-
ντικό ο οργανισμός μας να λαμβάνει τις 
απαραίτητες βιταμίνες για να μπορεί να 
ανταπεξέλθει σε ένα απαιτητικό πρό-
γραμμα μετά τις διακοπές του καλοκαι-
ριού.
Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη τόσο για 
τα παιδιά, όσο και για τους ενήλικες. 
Πλούσιες πηγές βιταμίνης D είναι μεταξύ 
άλλων ο σολομός, ο τόνος και τα αυγά.

Εβδομάδα 3

Πρόληψη και «συντήρηση»
Κατά την διάρκεια της τρίτης εβδομάδας 
του σχολείου, μπορούμε να πούμε πως 

έχουμε ήδη προσαρμοστεί στους έντο-
νους ρυθμούς. Συνεχίστε με τα υγιεινά 
σνακ και γεύματα καθώς και με την πρό-
σληψη νερού για συνολική ενέργεια και 
τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου των 
παιδιών.
Οι δάσκαλοι και οι γονείς είναι ωφέλιμο 
να έχουν το νου τους στην πρόληψη της 
εξάπλωσης ιών στα παιδιά. Συνίστα-
ται λοιπόν τακτικό πλύσιμο των χεριών 
και σχολαστικός καθαρισμός των επι-
φανειών. Παροτρύνετε τα παιδιά να 
μην αγγίζουν το στόμα και τη μύτη τους 
καθώς αποτελούν εύκολα σημεία εισό-
δου ιών και βακτηρίων στο σώμα και 
να μην μοιράζονται τα προσωπικά τους 
αντικείμενα.

Διαχείριση του άγχους
Το άγχος επηρεάζει τον καθένα μας δια-
φορετικά σε κάθε στάδιο της ζωής μας. 
Το κλειδί είναι να εντοπίσετε τι προκαλεί 
άγχος στο παιδί σας, να είστε σε θέση να 
αναγνωρίζετε πότε είναι αγχωμένο και 

ποια «εργαλεία διαχείρισης του στρες» 
θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καλύ-
τερα για εκείνο.
Συνήθως τα παιδιά «κατακλύζονται» από 
άγχος που σχετίζεται με το σχολείο, την 
«κοινωνική πίεση» και τις εξωσχολικές 
δραστηριότητες. Ακούστε τα παιδιά όταν 
θέλουν να μιλήσουν και δείξτε τους ότι 
είστε πρόθυμοι να τα βοηθήσετε για να 
περιορίσετε καταστάσεις που αυξάνουν 
τα επίπεδα άγχους τους. Συμβουλεύστε 
τα να διαχειριστούν αγχωτικές καταστά-
σεις με τρόπους που έχουν λειτουργήσει 
αποτελεσματικά και για εσάς στο παρελ-
θόν.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είμα-
στε παρόντες για τα παιδιά και να μην 
τους ασκούμε κριτική. Έτσι, οι αντιδρά-
σεις τους σε στρεσογόνα γεγονότα είναι 
συναισθηματικά πιο «ήπιες». Εάν τα 
παιδιά σας συμμετέχουν σε πάρα πολ-
λές δραστηριότητες, ίσως χρειαστεί να 
επικεντρωθούν σε λιγότερες. Εάν πάλι 
παρατηρείτε πως δεν έχουν ιδιαίτερη 
όρεξη να μιλήσουν, να είστε «εκεί» για 
εκείνα ώστε να κάνετε μια χαλαρή δρα-
στηριότητα μαζί, όπως μια βόλτα στη 
φύση.

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 παιδιά συμπεριφέρονται σαν 
τα σκυλιά – δείχνουν την αγάπη τους 
και θέλουν να είναι πάντα κοντά 
σου. Όταν όμως πλησιάζουν την 
εφηβεία αρχίζουν να συμπεριφέ-
ρονται 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 χρειάζεται 
και εσένα και την αγάπη σου. Απλά 
πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο προ-
σέγγισης. Να είσαι πάντα διαθέσι-
μος/η και να του δίνεις την ευκαιρία 
να έρχεται κοντά σου. Κι όταν έρχε-
ται, 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 οικο-
νομικά ή κάτι άλλο; Ποιος είναι ο πιο δυναμι-

Είσαι ευχάριστος τύπος για να ζει 
κανείς μαζί σου;

Σ
τη μήτρα μιας μητέρας βρίσκο-
νται δύο μωρά. Το ένα ρωτά το 
άλλο: «Πιστεύεις στη ζωή μετά 
τον τοκετό;» κι εκείνο απάντησε, 

«Γιατί ρωτάς; Φυσικά. Κάτι θα υπάρχει 
μετά τον τοκετό. Μπορεί να είμαστε εδώ 
για να προετοιμαστούμε, για αυτό τι θα 
ακολουθήσει αργότερα.»
«Ανοησίες», είπε το πρώτο. «Δεν υπάρ-

χει ζωή μετά τον τοκετό. Τι είδους ζωή 
θα ήταν αυτή»;
Το δεύτερο είπε, «Δεν ξέρω, αλλά θα 
υπάρχει περισσότερο φως από ό, τι 
εδώ. Ίσως να περπατάμε με τα πόδια 
μας και να τρώμε με το στόμα. Ίσως να 
έχουμε περισσότερες αισθήσεις που δεν 
μπορούμε καν να φανταστούμε τώρα».
Το πρώτο απάντησε: «Αυτό είναι παρά-
λογο! Το περπάτημα είναι αδύνατο. Και 
να τρώμε με το στόμα; Γελοίο! Ο ομφά-
λιος λώρος μας δίνει την τροφή και όλα 
όσα χρειαζόμαστε. Αλλά ο ομφάλιος 
λώρος είναι πολύ κοντός. Οπότε, η ζωή 
μετά τον τοκετό, λογικά, αποκλείεται».
Το δεύτερο όμως επέμενε, «Λοιπόν, 
νομίζω ότι υπάρχει κάτι και ίσως είναι 
διαφορετικό από ό,τι είναι εδώ. Ίσως 
να μη μας χρειάζεται αυτό το φυσικό 
‘καλώδιο’ πια».
Και το πρώτο απάντησε, «Ανοησίες. Και 

επιπλέον, αν υπάρχει ζωή, τότε γιατί 
ποτέ κανείς δεν έχει γυρίσει πίσω από 
εκεί; Ο τοκετός είναι το τέλος της ζωής, 
και μετά από τον τοκετό & δεν υπάρχει 
τίποτα, παρά μόνο σκοτάδι, σιωπή και 
λήθη. Δεν οδηγεί πουθενά».
«Λοιπόν, δεν ξέρω», λέει το δεύτερο, 
«αλλά σίγουρα θα συναντήσουμε τη 
μητέρα και αυτή θα μας φροντίσει».

Τότε το πρώτο μωρό απάν τησε, 
«Μητέρα; Πιστεύεις στη μητέρα; Αυτό 
είναι γελοίο. Αν η μητέρα υπάρχει, τότε 
πού είναι τώρα»;
Το δεύτερο είπε: «Είναι παντού γύρω 
μας. Είμαστε περικυκλωμένοι από 
αυτήν. Είμαστε μέρος της. Είναι μέσα 
της που ζούμε. Χωρίς αυτήν, αυτός ο 
κόσμος μας δεν θα μπορούσε καν να 
υπάρχει».
Τότε είπε το πρώτο, «Λοιπόν, εγώ δεν 
την βλέπω, έτσι είναι λογικό ότι δεν 
υπάρχει».
Και τότε το δεύτερο μωρό απάντησε, 
«Μερικές φορές, όταν κάνεις ησυχία και 
επικεντρωθείς και ακούσεις πραγματικά, 
μπορείς να αντιληφθείς την παρουσία 
της, και μπορείς να ακούσεις την αγαπη-
μένη της φωνή, να σε καλεί από ψηλά».
(Του συγγραφέα Pablo J. Luis Molinero, 
«Morphogeny»)

«Αν η μητέρα υπάρχει, 
τότε πού είναι τώρα»
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υγεία

Τ
ην επόμενη φορά που θα 
χρειαστεί να πάρετε ένα 
χάπι, προτιμήστε να είστε 
ξαπλωμένοι στη δεξιά σας 

πλευρά, έτσι ώστε να είναι πιο α-
ποτελεσματική και γρήγορη η 
δράση του. Αυτό το φαινομενι-
κά… παράδοξο είναι το συμπέ-
ρασμα νεότερης μελέτης, που δη-
μοσιεύτηκε στο Physics of Fluids. 
Ωστόσο, υπάρχει επιστημονική 
εξήγηση.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, η 
στάση του σώματος μπορεί να 
επηρεάσει την απορρόφηση 
των σκευασμάτων. Όταν 
είμαστε ξαπλωμένοι στη 
δεξιά πλευρά, το χάπι φτά-
νει γρηγορότερα στο 
βαθύτερο σημείο του 
στομάχου και διαλύε-
ται έως και 2,3 φορές 
ταχύτερα, σε σύγκριση 
με την όρθια στάση του 
σώματος.
«Μας εξέπληξε το γεγο-
νός ότ ι η θέση του 
σώματος ε ίχε τόσο 
μεγάλη επίδραση στον 
ρυθμό διάλυσης ε νός 
χαπιού», δήλωσε ο επικε-
φαλής συγγραφέας Rajat 
Mittal, καθηγητής στη 
Σχολή Μηχανικής Whiting 
του Johns Hopkins και ειδι-
κός στη δυναμική των ρευ-
στών. «Ποτέ δεν είχα σκεφτεί 
αν το έκανα σωστά ή λάθος, 
αλλά τώρα σίγουρα θα το σκέ-
φτομαι κάθε φορά που παίρνω 
ένα χάπι».
Για τη μελέτη η ερευνητική ομάδα 
χρησιμοποίησε ένα μοντέλο 
που ονομάζεται StomachSim, το 
οποίο βασίζεται στη φυσική, τη 
βιομηχανική και τη ρευστομη-
χανική, για να προσομοιώσει τις 
διεργασίες του εντέρου, όσο ένα 
άτομο χωνεύει την τροφή ή ένα 
φάρμακο.
Οι ερευνητές βέβαια γνώριζαν 
ότι η δράση των περισσότερων 

χαπιών βρίσκεται σε αδράνεια, 
μέχρι το στομάχι να απορρίψει 
το περιεχόμενό του στο έντερο. 
Αυτό σημαίνει ότι ένα χάπι που 
καταλήγει στο τελευταίο τμήμα 
του στομάχου, θα ξεκινούσε να 
διασπάται γρηγορότερα. Παράλ-
ληλα, το περιεχόμενο του θα 
άδειαζε το ίδιο γρήγορα μέσω 
του πυλωρού σ το δωδεκα-
δάκτυλο, το πρώτο μέρος του 
λεπτού εντέρου.
Για να βρεθεί όμως εκεί το χάπι, 
αυτό που θα βοηθήσει είναι η 

σωστή στάση του σώματος 
που θα χρησιμοποιούσε 
τόσο τη βαρύτητα όσο και τη 

φυσική ασυμμετρία του 
στομάχου.
Εκ τός από τη δεξ ιά 

πλευρά, η επιστημονική 
ομάδα δοκίμασε τη λήψη 
χαπιών στην αριστερή 
πλευρά, σε όρθια στάση 
και σε ύπτια θέση με ίσια 

την πλάτη.

Παραδόξως, διαπίστω-
σαν ότι:
1. όταν ξαπλώνουμε στα 
δεξιά, το χάπι διαλύεται 

μέσα σε 10 λεπτά
2. σε όρθια στάση και σε 

ύπτια θέση χρειάζεται 23 
λεπτά
3. σε περισσότερα από 
100 λεπτά στην αριστερή 
πλευρά

«Για τους ηλικιωμένους, τους 
ανθρώπους με κινητικά προ-
βλήματα ή τους κατάκοιτους, το 
αν γυρίζουν προς τα αριστερά ή 
προς τα δεξιά μπορεί να κάνει τη 
διαφορά», συμπλήρωσε ο δρ. 
Mittal.
Στα ερευνητικά πλάνα των επι-
στημόνων περιλαμβάνεται η πρό-
βλεψη του τρόπου με τον οποίο 
οι αλλαγές στη βιομηχανική του 
στομάχου επηρεάζουν τον τρόπο 
με τον οποίο το σώμα απορροφά 
τα φάρμακα.

Θέλετε να σας «πιάσει» 
γρήγορα το χάπι; Τότε 
ξαπλώστε με αυτόν τον 
τρόπο

Ο
ι αρθρώσεις σας στέλνουν σήμα ότι υπάρχει πρόβλημα όταν πρόκειται να βρέξει ή βρίσκεστε σε περι-
βάλλον με αυξημένη υγρασία; Είναι άπειρα τα παραδείγματα ανθρώπων που «προειδοποιούν» ότι ο 
καιρός χαλάει επειδή π.χ. τους έπιασε η μέση τους ή αναμένουν βροχή επειδή το γόνατό τους αρχίζει να 
πονάει. Υπάρχει πράγματι μια σύνδεση ανάμεσα στον καιρό και τις αρθρώσεις; Η λαική σοφία ότι ο και-

ρός επιδεινώνει τον πόνο της αρθρίτιδας ευσταθεί επιστημονικά;
Το ζήτημα έχει διερευνηθεί τα τελευταία χρόνια με αντικρουόμενα συμπεράσματα. Ωστόσο τρεις πρόσφατες έρευ-
νες διαπίστωσαν ότι ο καιρός έχει όντως μια επίδραση στην κατάσταση των αρθρώσεων όπως επισημαίνει ο Δρ 
Robert Shmerling ρευματολόγος στο Ιατρικό Κέντρο Beth Israel Deaconess (BIDMC) σε άρθρο του στο Harvard 
Health Blog. Σε μια μελέτη με 222 συμμετέχοντες με αρθρίτιδα του ισχίου, ερευνητές από την Ολλανδία διαπίστω-
σαν ότι οι ασθενείς ανέφεραν ελαφριά επιδείνωση καθώς και δυσκαμψία καθώς η βαρομετρική πίεση και η υγρα-
σία αυξάτονταν, αλλά η γενικότερη επίδραση του καιρού ήταν μικρή. Μια άλλη μελέτη εξέτασε συμπτώματα που 
σχετίζονται με τον καιρό σε 800 ενήλικες Ευρωπαίους με αρθρίτιδα του ισχίου, του γόνατος ή των χεριών. Ανέφε-
ραν αυξανόμενο πόνο και δυσκαμψία με αυξανόμενη υγρασία, ειδικά όταν έκανε κρύο. Γενικά, όμως, οι αλλαγές 
του καιρού δεν φάνηκε να επηρεάζουν σημαντικά τα συμπτώματα των ασθενών.Οι συμμετέχοντες σε μια τρίτη 
μελέτη ανέφεραν συμπτώματα χρόνιου πόνου. Τα περισσότερα από τα 2.600 άτομα είχαν κάποια μορφή αρθρί-
τιδας. Αυτή η μελέτη βρήκε μέτριο συσχετισμό μεταξύ του πόνου και της υψηλότερης υγρασίας, της χαμηλότερης 
ατμοσφαιρικής πίεσης και της μεγάλης ταχύτητας των ανέμων. Προηγούμενες έρευνες έχουν αξιολογήσει την επί-
δραση της βροχής, της υγρασίας και της χαμηλής βαρομετρικής πίεσης. Η υγρασία, η θερμοκρασία, oι βροχοπτώ-
σεις και η βαρομετρική πίεση μπορεί να εμπλέκονται στην επιδείνωση του πόνου των αρθρώσεων εξηγεί ο Δρ 
Shmerling. Σε ερωτήσεις των ασθενών του για τη σχέση του καιρού και του πόνου των αρθρώσεων ο ίδιος ο Δρ 
Shmerling απαντά ότι «καταρχάς πιστεύω ότι υπάρχει ένας συσχετισμός ανάμεσα στον καιρό και τα συμπτώματα 
των αρθρώσεων και κατά δεύτερον οι ερευνητές δεν έχουν καταφέρει να αποκρυσταλώσουν το στοιχείο του και-
ρού που βαρύνει περισσότερο στα συμπτώματα της αρθρίτιδας ή το λόγο που θα έπρεπε να υπάρχει μια σύνδεση».
Η κατανόηση του συσχετισμού ανάμεσα στις αλλαγές του καιρού και την αρθρίτιδα μπορεί να βοηθήσει στην κατα-
νόηση των αιτίων και των μηχανισμών αυτών των συμπτωμάτων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερες 
θεραπείες και στρατηγικές πρόληψης επισημαίνει ο Δρ Shmerling και συμπληρώνει ότι η διαφορετική απόκριση 
των ασθενών σε παρόμοιες καιρικές μεταβολές θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατανόηση διαφορετικών τύπων 
αρθρίτιδας και τις μεταξύ τους λεπτές διαφορές.

Γιατί πονούν οι αρθρώσεις όταν 
αλλάζει ο καιρός – Τι αποκαλύπτουν 
οι έρευνες

Στο άμεσο μέλλον, τα… μαλλιά μας ίσως είναι αυτά που θα μπορούν να μαρτυρήσουν πολλά για την 
ψυχική μας υγεία, υποστηρίζει μια ομάδα ερευνητών, που εντόπισε έναν πιθανό συσχετισμό μεταξύ 
των μαλλιών και του στρες που νιώθουμε.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας, το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Μέξικο Σίτι και το Τεχνικό 
Πανεπιστήμιο της Δρέσδης ανακάλυψαν ότι τα  μαλλιά ίσως είναι σε θέση να αποκαλύψουν τα επίπεδα του στρες που 
βιώνει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Τα νέα ερευνητικά συμπεράσματα δημοσιεύθηκαν στο PLOS Global Public Health.
Η ομάδα μελέτης ανέλυσε δεδομένα από δείγματα μαλλιών 881 γυναικών από διάφορες περιοχές του Μεξικό, καθώς 
και 398 γυναικών από την Ισλανδία. Κανένα δείγμα δεν κόπηκε στο αρχικό στάδιο, καθώς οι ερευνητές ήθελαν να μελε-
τήσουν και τη ρίζα, ενώ στη συνέχεια κάθε τρίχα κόπηκε σε μήκος 3 εκατοστών. Σημειώνεται ότι τα μαλλιά μακραίνουν 
κατά μέσο όρο 1 εκατοστό κάθε μήνα, επομένως τα τρία εκατοστά που κράτησαν οι μελετητές αποκάλυπταν στοιχεία 
για το τελευταίο τρίμηνο. Κάθε εθελόντρια συμπλήρωσε, επιπλέον, ένα ερωτηματολόγιο, δίνοντας πληροφορίες σχε-
τικά με το στρες που ένιωσε ότι βίωσε τους τελευταίους τρεις μήνες.

Οι ερευνητές ήθελαν να διαπιστώσουν κατά πόσο η κορτιζόλη, γνωστή και ως «ορμόνη του στρες», που εκκρί-
νεται στα επινεφρίδια, ανιχνεύεται και στα μαλλιά. Αφού επιβεβαίωσαν την παρουσία κορτιζόλης στις 

τρίχες των μαλλιών, οι ερευνητές θέλησαν, σε δεύτερο στάδιο, να ανακαλύψουν κατά πόσο αυτές 
οι ποσότητες σχετίζονταν με τα επίπεδα στρες που ένιωθαν οι άνθρωποι.

Αφότου εξέτασαν τα δείγματα μαλλιών και ανέλυσαν τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, 
οι μελετητές χώρισαν τα αποτελέσματα σε 5 ομάδες, που αντικατόπτριζαν τα επίπεδα 

άγχους των συμμετεχουσών, διαχωρίζοντας τις ομάδες με αριθμητικές βαθμολογίες.
Οι ερευνητές ανακάλυψαν, τελικά, έναν συσχετισμό ανάμεσα στα επίπεδα άγχους που 
ανέφεραν οι εθελόντριες και τις ποσότητες κορτιζόλης που βρέθηκαν στα δείγματα 
των μαλλιών τους – όσο πιο πολύ στρες βίωναν, τόση πιο πολλή κορτιζόλη εντοπιζό-
ταν στα μαλλιά τους.

Στρες: Πόσα αποκαλύπτουν τα μαλλιά για την 
ψυχική διάθεση;



24 26 Αυγούστου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ιστορίες

Τέσσερις ένδοξοι άνδρες με άδοξο τέλος...
Μιλτιάδης, Θεμιστοκλής, Παυσανίας, Φειδίας

Μπορεί σήμερα να τους θεωρούμε ήρωες και σπουδαίους, 
να υποκλινόμαστε στα κατορθώματά τους και το μεγαλείο 
τους, μπορεί κάποιοι απ’ αυτούς (Μιλτιάδης, Θεμιστοκλής, 
Παυσανίας), να ηγήθηκαν των Ελλήνων στους (ελληνο)περ-
σικούς πολέμους και να έχουν τεράστια συμβολή στις νίκες 
στον Μαραθώνα, τη Σαλαμίνα και τις Πλαταιές, μπορεί ο Θου-
κυδίδης να θεωρείται ο μεγαλύτερος ιστορικός και ο Φειδίας, 
ο μεγαλύτερος γλύπτης της αρχαιότητας. Μπορεί ο Πύρρος 
να είχε περάσει όλη σχεδόν τη ζωή του πολεμώντας, συχνά 
στη πρώτη γραμμή. Μετά τον θρίαμβο και την αποθέωση 
όμως, ήρθαν η αμφισβήτηση, ο φθόνος, οι αποτυχίες, η εξο-
ρία και το άδοξο τέλος

Ο 
μόνος απ’ όλους που δεν αντιμετώπισε κάποια κα-
τηγορία, αλλά σκοτώθηκε σε μάχη στο Άργος, όχι 
όμως από εχθρικό χτύπημα αλλά από κεραμίδι που 
του πέταξε μια γυναίκα, ήταν ο Πύρρος… Με το ά-

δοξο και, τραγικό σε κάποιες περιπτώσεις, τέλος έξι μεγάλων 
ανδρών της αρχαιότητας, θα ασχοληθούμε σήμερα.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΡΙΑΜΒΟ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑ-
ΘΩΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΟ – Η ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ
Ο Μιλτιάδης γεννήθηκε το 554 π. Χ. περίπου, ήταν Αθηναίος 
στρατηγός και πολιτικός και, όπως ξέρουμε, ο βασικός συντε-
λεστής της νίκης των Ελλήνων στον Μαραθώνα, το 490 π. Χ. 
Μετά τη μεγάλη αυτή επιτυχία, τιμήθηκε ιδιαίτερα από τους 
συμπολίτες του και, έχοντας τη συναίνεση του Δήμου, ανέλαβε 
την άνοιξη του 489 π. Χ. επικεφαλής μιας εκστρατείας για εκκα-
θάριση των νησιών των Κυκλάδων από τις περσικές φρουρές 
που είχαν απομείνει και να τιμωρήσει όσα νησιά είχαν συμμα-
χήσει με τους Πέρσες. Οι πληροφορίες για την εκστρατεία αυτή, 
είναι συγκεχυμένες.
Τόσο οι αρχαίοι συγγραφείς (Ηρόδοτος, Έφορος, Διόδωρος, 
Κορνήλιος, Νέπως, Πλούταρχος), όσο και οι νεότεροι ιστορικοί 
(Λεγκράν, Γκλοτς, Μπέλοχ, Μπέρβε), δεν συμφωνούν μεταξύ 
τους. Υπάρχει μάλιστα μια άποψη, ότι ζήτησε από τους Αθηναί-
ους 70 πλοία και στρατό, χωρίς να τους πει εναντίον ποιων θα 
εκστρατεύσει. Τους υποσχέθηκε απλά ότι αν τον ακολουθού-
σαν, θα τους γέμιζε με πλούτη. Ενθουσιασμένοι οι Αθηναίοι και 
έχοντάς του τυφλή εμπιστοσύνη μετά τον θρίαμβο στον Μαρα-
θώνα, τον ακολούθησαν. Φαίνεται ότι αφού οι Αθηναίοι απο-
βιβάστηκαν σε πολλά κυκλαδονήσια και έδιωξαν τις περσικές 
φρουρές έπλευσαν προς την Πάρο, με πρόσχημα ότι με μία τρι-
ήρη είχε βοηθήσει τους Πέρσες στον Μαραθώνα. Πολιόρκη-
σαν το νησί και ο Μιλτιάδης ζήτησε από τους Παριανούς 100 
τάλαντα για να λύσει την πολιορκία. Οι νησιώτες δεν δέχτηκαν, 
κλείστηκαν στην ακρόπολή τους και αντιστάθηκαν γενναία για 
26 μέρες. Τότε ο Μιλτιάδης πληγώθηκε στο γόνατο και αναγκά-
στηκε να λύσει την πολιορκία. Επέστρεψε άπραγος στην Αθήνα, 
χωρίς να φέρει τα πλούτη που είχε υποσχεθεί. Αυτό δυσαρέ-
στησε τους συμπολίτες του. Βρήκαν μάλιστα ευκαιρία οι Αλκμε-
ωνίδες, αντίπαλοι του Μιλτιάδη, με επικεφαλής τον Ξάνθιππο, 
πατέρα του Περικλή, να τον κατηγορήσουν ότι έλυσε την πολι-
ορκία της Πάρου γιατί δωροδοκήθηκε από τους Πέρσες.  
Στη δίκη που ακολούθησε, ο Μιλτιάδης δεν μπόρεσε να υπερα-
σπιστεί τον εαυτό του καθώς το τραύμα στον μηρό είχε εξελι-
χθεί σε γάγγραινα και ήταν κατάκοιτος. Οι φίλοι του που ανέλα-
βαν να τον υπερασπιστούν, ανέφεραν τόσο τη μάχη του Μαρα-
θώνα όσο και την κατάληψη της Λήμνου από αθηναϊκά στρα-
τεύματα, με επικεφαλής τον Μιλτιάδη. Ο μεγάλος στρατηγός, 
απέφυγε τη θανατική καταδίκη, αλλά τιμωρήθηκε με πρόστιμο 
50 ταλάντων. Τόσα φαίνεται ότι ήταν τα έξοδα της εκστρατείας.
Ο Μιλτιάδης, πέθανε σύντομα από γάγγραινα (489 π. Χ.). Το 
πρόστιμο, πληρώθηκε από τον γιο του Κίμωνα (Ηρόδοτος), 
ενώ άλλες πηγές, αναφέρουν ότι πληρώθηκε από τον Καλλία, 
πλούσιο Αθηναίο που παντρεύτηκε την κόρη του Μιλτιάδη και 
αδελφή του Κίμωνα Ελπινίκη. Παρά την καταδίκη του, ο Μιλτιά-
δης τιμήθηκε από τους Αθηναίους. Τάφηκε στο πεδίο της μάχης 
του Μαραθώνα σε ξεχωριστό τάφο, του έστησαν πολλά αγάλ-
ματα, ενώ και στην απεικόνιση της μάχης του Μαραθώνα στην 
Ποικίλη Στοά, η μορφή του κατείχε περίοπτη θέση.

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΡΙΑΜΒΟ ΣΤΗ ΣΑΛΑ-
ΜΙΝΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΑΡΤΑΞΕΡΞΗ – Η ΑΥΤΟΚΤΟ-
ΝΙΑ (;) ΤΟΥ
Ο Θεμιστοκλής, γεννήθηκε το 526 π. Χ. περίπου. Είναι γνωστές 
η συμβολή του στην ανάδειξη της Αθήνας σε κυρίαρχη δύναμη 
στην Ελλάδα και, φυσικά, η ευφυής στρατηγική του κατά τη 
ναυμαχία της Σαλαμίνας, που οδήγησε στον ελληνικό θρίαμβο.
Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι, ότι τιμήθηκε λιγότερο από τους 
ίδιους τους συμπολίτες του, απ’ ότι από τους υπόλοιπους Έλλη-
νες! Στη Σπάρτη του επιφυλάχθηκε θριαμβευτική υποδοχή ενώ 
διακόπηκε η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων (μοναδικό 
γεγονός στα χρονικά), για να τον αποθεώσει το πλήθος, καθώς 
θεωρήθηκε ότι σ’ αυτόν, ουσιαστικά, οφείλεται η νίκη στη 
Σαλαμίνα. Αντίθετα, οι Αθηναίοι δεν τον τίμησαν ούτε με τα 
«πρωτεία» ούτε με τα «δευτερεία» και κατά την εκλογή του 479 
π. Χ. οι αντίπαλοί του Ξάνθιππος και Αριστείδης κατάφεραν να 
τον νικήσουν
Το 478 π. Χ. επέστρεψε στην ενεργό πολιτική και ασχολήθηκε με 
την οχύρωση της Αθήνας και του Πειραιά, γεγονός που θορύ-
βησε τους Αιγινήτες, τους Κορίνθιους και τους Σπαρτιάτες που 
έσπευσαν να διαμαρτυρηθούν.
Σιγά σιγά, η δημοτικότητα του Θεμιστοκλή, άρχισε να πέφτει. 
Κατηγορήθηκε για αυταρχισμό, περιφρόνηση των δημοκρατι-
κών θεσμών, φιλοχρηματία και υπερφίαλη εγωπάθεια. Υπήρχε 
κάποια βάση σε αυτά, ωστόσο μεθοδεύονταν κυρίως από την 
αριστοκρατική μερίδα που δεν του συγχώρεσε τις πολιτικές και 
κοινωνικές μεταρρυθμίσεις εναντίον της. Το 471 π. Χ. παρά την 
κατάρρευση των κατηγοριών για συνεργασία με τους Πέρσες 
εξοστρακίστηκε. Ενώ έμενε στο Άργος, οι Σπαρτιάτες επιχεί-
ρησαν να τον συλλάβουν. Κατόρθωσε όμως να διαφύγει στην 
Κέρκυρα, από εκεί στο βασίλειο των Μολοσσών (Ήπειρος) και 
στη συνέχεια στη Θεσσαλία. Στη συνέχεια, βρέθηκε στην Κύμη 
της Μικράς Ασίας, τις Αιγές, την Έφεσο και τα Σούσα όπου με 
επιστολή του, ζητούσε την προστασία του βασιλιά Αρταξέρξη 
Α’ (γιου του Ξέρξη).
Ο Αρταξέρξης, τον δέχτηκε με προθυμία και του παραχώ-
ρησε την ηγεμονία μιας μεγάλης περιοχής στη Μικρά Ασία. Ο 
Θεμιστοκλής έζησε σαν Πέρσης σατράπης, δείχνοντας ιδιαί-
τερες διοικητικές ικανότητες κυρίως στον χειρισμό οικονομι-
κών θεμάτων. Για τον θάνατό του υπάρχουν δύο εκδοχές. Είτε 
ότι πέθανε από φυσικά αίτια (Θουκυδίδης), είτε ότι αυτοκτό-
νησε με δηλητήριο («ταύρειον αίμα»), για να μην αναγκαστεί 
να πάρει μέρος σε εκστρατεία εναντίον της Ελλάδας. Πάντως, 
πέθανε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας το 461 π. Χ. Τα οστά 
του, μεταφέρθηκαν αργότερα κρυφά στην Αθήνα...

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ: Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΠΟΥ 
ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΑΣΙΤΙΑ ΣΕ ΝΑΟ
Άδοξο ήταν το τέλος και του νικητή της μάχης των Πλαταιών 
(479 π. Χ.), Παυσανία.
Είναι άγνωστο πότε ακριβώς γεννήθηκε, πιθανότατα όμως, 
μεταξύ 515 π. Χ. και 510 π. Χ. Μετά τη νίκη στις Πλαταιές, οδή-
γησε τον ελληνικό στόλο πρώτα στην Κύπρο, της οποίας κατέ-
λαβε ένα μεγάλο μέρος και στη συνέχεια στο Βυζάντιο, οχυ-
ρότατη και πλούσια σε εφόδια περσική βάση. Η επιτυχία που 
σημείωσε εκεί ήταν εύκολη. Παράλληλα, αποκόμισε πολλούς 
θησαυρούς και αιχμαλώτισε επιφανείς Πέρσες. Έτσι όμως, 
έγινε αλαζόνας και υπερβολικά φιλόδοξος. Θέλησε να ζει ως 
Πέρσης μεγιστάνας, εγκατέστησε γύρω του σωματοφυλακή 
από Αιγύπτιους και Πέρσες, φορούσε βαρύτιμα περσικά ρούχα 
και ζούσε μέσα στη χλιδή. Έστειλε επιστολή στον Ξέρξη, την 
οποία διασώζει ο Θουκυδίδης, και του ζητούσε να τον παντρέ-
ψει με την κόρη του. Του έδινε παράλληλα την υπόσχεση ότι θα 
μετέβαλε τη Σπάρτη και την υπόλοιπη Ελλάδα σε περσική επαρ-
χία. Ο Ξέρξης δέχτηκε ασμένως τις προτάσεις του Παυσανία, ο 
οποίος μεταμορφώθηκε σε τύραννο. Αυτό ενόχλησε πολύ τους 
Έλληνες συμμάχους και οι Σπαρτιάτες έφοροι ανακάλεσαν τον 
Παυσανία. Παράλληλα, οι Ίωνες της Μικράς Ασίας εγκατέλει-
ψαν τη Σπάρτη και πρόσφεραν την ηγεσία των ενωμένων δυνά-
μεών τους στην Αθήνα, κάτι που αποτέλεσε την απαρχή της 
κατοπινής ναυτικής αθηναϊκής ηγεμονίας.
Στην πατρίδα του, ο Παυσανίας κατηγορήθηκε ως προδότης. 

Βρέθηκε ένοχος για ορισμένα μικρά παραπτώματα, ωστόσο 
απαλλάχτηκε από την κατηγορία της προδοσίας, είτε γιατί 
δωροδόκησε τους δικαστές με χρυσάφι, είτε γιατί έγιναν 
πιστευτά τα επιχειρήματά του, ότι οι επαφές του με τον Ξέρξη 
ήταν ένα πολεμικό τέχνασμα, παρόμοιο μ’ εκείνο του Θεμιστο-
κλή στη Σαλαμίνα.
Αργότερα, ο Παυσανίας πήγε πάλι στο Βυζάντιο, ως ιδιώτης 
αυτή τη φορά και συνέχισε τις συνεννοήσεις του με τον Ξέρξη. 
Οι Αθηναίοι τον υποχρέωσαν να καταφύγει στις Κολωνές της 
Τροίας. Από εκεί, ανακλήθηκε πάλι στη Σπάρτη, καθώς οι 
συμπολίτες του είχαν πληροφορηθεί τις ενέργειές του. Οι έφο-
ροι είχαν ισχυρές ενδείξεις εναντίον του αλλά καμία απόδειξη. 
Τον κατηγόρησαν επίσης ότι προσπάθησε να υποκινήσει επα-
νάσταση των ειλώτων, στους οποίους υποσχέθηκε την ελευθε-
ρία τους και πολιτικά δικαιώματα. Η μαρτυρία ενός είλωτα, ήταν 
δύσκολο να γίνει αποδεκτή, σε βάρος μάλιστα ενός διακεκριμέ-
νου Σπαρτιάτη. Ο Παυσανίας θα αθωωνόταν ξανά, αν ένας δού-
λος του, που εκτελούσε χρέη αγγελιοφόρου στις επαφές του με 
τον Αρτάβαζο, δεν παρουσίαζε μία επιστολή του Παυσανία που 
θα παρέδιδε στον Πέρση σατράπη. Και πάλι, οι έφοροι διατή-
ρησαν τις επιφυλάξεις τους, μέχρι που άκουσαν τη συνομιλία 
του Παυσανία με τον αγγελιοφόρο του, κρυμμένοι στο ιερό του 
Ποσειδώνα στο Ταίναρο.
Από αυτή, προέκυπτε η σαφής ενοχή του στρατηγού. Αποφάσι-
σαν να τον συλλάβουν. Όμως εκείνος ξέφυγε και ζήτησε άσυλο 
στο ναό της Χαλκιοίκου Αθηνάς. Οι πόρτες του ιερού χτίστηκαν 
για να πεθάνει ο Παυσανίας από ασιτία. Για να μην βεβηλωθεί ο 
ναός από τον θάνατό του, γκρέμισαν τη στέγη του και έβγαλαν 
από αυτή τον νικητή των Πλαταιών λίγο πριν ξεψυχήσει. Ο Ηρό-
δοτος που αναφέρει τα γεγονότα, αμφιβάλλει για την ενοχή του 
Παυσανία ενώ αντίθετα ο Θουκυδίδης την θεωρεί δεδομένη. 
Νεότερες έρευνες, έδειξαν ότι όντως ο Παυσανίας είχε παρε-
κτραπεί αλλά πλήρωσε ουσιαστικά την απώλεια της ηγεμονίας 
της Σπάρτης στον ελλαδικό χώρο.

ΦΕΙΔΙΑΣ: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΛΥΠΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΘΛΙΒΕΡΟ 
ΤΕΛΟΣ
Ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της αρχαιότητας, 
ήταν αναμφίβολα ο Φειδίας. Γεννήθηκε στα τέλη του 6ου π. 
Χ. αιώνα ή στις αρχές του 5ου π. Χ. αιώνα. Το όνομά του είναι 
στενά συνδεδεμένο με εκείνο του Περικλή. Ο Περικλής του ανέ-
θεσε τη γενική επιστασία της καλλιτεχνικής διακόσμησης των 
κτισμάτων της Ακρόπολης και κυρίως του Παρθενώνα. «Πάντα 
διείπε και πάντων επίσκοπος ήταν αυτώ» [τω Περικλεί].
Ο Φειδίας φιλοτέχνησε και το περίφημο χρυσελεφάντινο 
άγαλμα της Παρθένου Αθηνάς (438 π. Χ.). Όμως, πολιτικοί αντί-
παλοι του Περικλή κατηγόρησαν τον Φειδία ότι είχε υπεξαιρέ-
σει μέρος του ελεφαντοστού και του χρυσού του αγάλματος. Ο 
Φειδίας όμως, αποσπώντας χωρίς να προκαλέσει καμία ζημιά, 
τον χρυσό χιτώνα του αγάλματος και ζυγίζοντάς τον, απέδειξε τη 
συκοφαντία. Οι εχθροί του όμως, τον μήνυσαν και για ασέβεια, 
θεωρώντας πως απεικόνισε τον Περικλή και τον εαυτό του, ως 
«πρεσβύτη θαλερό» μάλιστα, στην ασπίδα της Θεάς. Σύμφωνα 
με τον Πλούταρχο, φυλακίστηκε και πέθανε στη φυλακή από 
ασθένεια ή από δηλητήριο που του έδωσαν ύπουλα οι εχθροί 
του Περικλή.
Σύμφωνα όμως με άλλη εκδοχή, δεν φυλακίστηκε αλλά φυγα-
δεύτηκε και πήγε στην Ηλεία, όπου κατασκεύασε το περίφημο 
χρυσελεφάντινο άγαλμα του Ολυμπίου Διός και σκοτώθηκε 
από τους Ηλείους αφού καταδικάστηκε σε θάνατο για δεύτερη 
φορά για παρόμοια αιτία.
Και πάλι δημιουργούνται προβλήματα σχετικά με το ποιο από 
τα δύο αγάλματα (του Δία ή της Αθηνάς) φιλοτεχνήθηκε νωρί-
τερα. Ο ναός του Ολυμπίου Δία, ολοκληρώθηκε το 456 π. Χ. 
Πιθανότατα ο Φειδίας εργάστηκε στην Ηλεία, επέστρεψε στην 
Αθήνα μετά από πρόσκληση του Περικλή και τα τελευταία χρό-
νια της ζωής του τα πέρασε στην Ηλεία. Ο Παυσανίας αναφέρει 
ότι το άγαλμα του Ολυμπίου Διός έφερε την υπογραφή του Φει-
δία και οι Ηλείοι τίμησαν τους απογόνους του με το αξίωμα των 
Φαιδρυντών, των καθαριστών του αγάλματος του Δία.
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Ο
ι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής είναι πλέον αισθη-
τές σε ολόκληρο τον κόσμο 
και σύμφωνα με τους εμπει-

ρογνώμονες προβλέπεται να γίνουν συ-
χνότερες και εντονότερες τις επόμενες 
δεκαετίες. 
Πολλές είναι οι χώρες που αντιμετωπί-
ζουν θέμα ύδρευσης με τα ποτάμια να 
στερεύουν. 
Ακόμα και οι χώρες που είναι άμεσα 
συνδεδεμένες με το κρύο, όπως ο Κανα-
δάς, παρουσιάζουν συνεχώς αυξανό-
μενη θερμοκρασία. 
Πρόσφατη έκθεση του Καναδικού Ινστι-
τούτου για τις Κλιματικές Επιλογές, δια-
πιστώνει ότι η κλιματική αλλαγή θα έχει 
μεγάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
τα τοπία της χώρας.
Ο αριθμός των γεγονότων που σχετίζο-
νται με την κλιματική αλλαγή, όπως οι 
πλημμύρες στην Αλμπέρτα του 2013 και 
ο αυξανόμενος αριθμός δασικών πυρ-
καγιών στην Βρετανική Κολομβία, έχει 
γίνει έντονη ανησυχία με την πάροδο 
του χρόνου.
Η ετήσια μέση θερμοκρασία του Καναδά 
στην ξηρά έχει αυξηθεί κατά 1,7 βαθ-
μούς Κελσίου από το 1948. Ο ρυθμός 
θέρμανσης είναι ακόμη υψηλότερος στο 
βόρειο τμήμα του Καναδά, στα λιβάδια 
και στη βόρεια Βρετανική Κολομβία. 
Η κλιματική αλλαγή λιώνει ακόμη τους 
πάγους με ταχύτερους ρυθμούς. Οι 
ζημιές σε περιουσίες και υποδομές 
είναι ανυπολόγιστες. Τα κύματα καύ-
σωνα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

του καλοκαιριού του 2009, του 2012 και 
του 2021, σχετίζονται με αυξήσεις στη 
θερμοπληξία και σ τις αναπνευστικές 
ασθένειες. 
Ο Καναδάς είναι επί του παρόντος ο 7ος 
μεγαλύτερος εκπομπός αερίων θερμο-
κηπίου στον κόσμο και έχει μακρά ιστο-
ρία παραγωγής βιομηχανικών εκπο-
μπών από τα τέλη του 19ου αιώνα. Το 
2019 οι μεταφορές και η εξόρυξη πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου, εξέπεμψαν 
μαζί πάνω από το ήμισυ του συνόλου. 
Η βιομηχανία εξόρυξης ορυκτών καυ-
σίμων του Καναδά αύξησε τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 21,6% 
από το 1990.
Ως γνωστόν, ο Καναδάς έχει δεσμευτεί 
να μειώσει τις εκπομπές αερίων και θερ-
μοκηπίου κατά 30% σε σχέση με τα επί-
πεδα του 2005 έως το 2030, στο πλαί-
σιο της Συμφωνίας του Παρισιού. Γεγο-
νός είναι ότι σε ολόκληρη τη χώρα έχουν 
εφαρμοστεί αρκετές πολιτικές για τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, όπως 
η τιμολόγηση του άνθρακα, η εμπορία 
εκπομπών και τα προγράμματα χρηματο-
δότησης της κλιματικής αλλαγής.
 Αν και ο Καναδάς δεσμεύτηκε να μειώ-
σει κατά 6% τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, η χώρα δεν 
εφάρμοσε το ανάλογο σχέδιο. Οι περι-
βαλλοντικές ομάδες του Καναδά και της 
Βόρειας Αμερικής πιστεύουν ότι ο Κανα-
δάς στερείται αξιοπιστίας στην περιβαλ-
λοντική πολιτική και επικρίνουν τακτικά 
τη χώρα σε διεθνούς χώρους. Σύμ-
φωνα με έρευνα της Canadian Nuclear 
Association, η κλιματική αλλαγή απα-
σχολεί τους Καναδούς περισσότερο από 
οποιοδήποτε άλλο θέμα.
Οι Καναδοί πιστεύουν ότι η απειλή που 
δημιουργεί η κλιματική αλλαγή είναι 
υψηλότερη από τους ομολόγους τους 
στις ΗΠΑ. Πολλές πολιτικές προσαρμο-
γής στην κλιματική αλλαγή εμπίπτουν 
στη δικαιοδοσία της επαρχιακής κυβέρ-
νησης. Ωστόσο, η προσαρμογή βρίσκε-
ται επί του παρόντος σε χαμηλά επίπεδα 
στον κατάλογο των περιβαλλοντικών 
προτεραιοτήτων τους και οι περισσότε-
ρες επαρχίες δεν έχουν κανένα σχέδιο 
προσαρμογής για το κλίμα… 

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

ΚΑΝΑΔΑΣ
Περιβάλλον ώρα μηδέν…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΠΑΡΑ ΠΟΛΥΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥ NATIONAL ETHNIC PRESS & MEDIA COUNCIL OF 

CANADA ΣΤΟ CNE. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΕΚΔΟΤΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ ΕΔΩΣΑΝ ΒΡΟΝΤΕΡΟ ΠΑΡΩΝ.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΚΟΥΡΑΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ κ. ΘΩΜΑ 
ΣΑΡΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ. ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΤΟ ΤΙΜΗΣΟΥΝ.
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος και δεν 
αντιπροσωπεύει  τις θέσεις της Hellas News

 Είμαστε Ευνεργοί του Θεού 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ τῆς σωτηρίας μας, 
τονίζει ξεκάθαρα ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος, συνεργαζόμαστε μὲ τὸν 
Θεό. Εἴμαστε, ἐμεῖς οἱ ̓ Απόστο-

λοι «Θεοῦ συνεργοί». ̓ Απὸ τὴν ἀρχὴ τῆς 
θείας Του σταδιοδρομίας ὁ Κύριός μας 
διάλεξε τοὺς μαθητάς Του. Ἦταν οἱ στε-
νοὶ συνεργάτες Του, ποὺ τοὺς καλλιέρ-
γησε τρία χρόνια. Καὶ τελικὰ στοὺς ̓Απο-
στόλους Του ἐμπιστεύθηκε τὴν συνέχεια 
τοῦ θείου ἔργου Του.
᾿Αλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι ̓ Απόστολοι εἶχαν 
συνεργάτες. Ἔτσι ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
μὲ τὴν τεράστια ἱεραποστολική του 
δράση, εἶχε ἔνὰ ἐπιτελεῖο ἐκλεκτῶν 
συνεργα τῶν. Ὁ Σίλας, ὁ Τιμόθεος καὶ ὁ 
Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ἦταν μεταξὺ τῶν πρώ-
των συνεργῶν Του, καθὼς καὶ ἄλλοι 
πολλοί, γιὰ τοὺς ὁποίους κάνει λόγο στὶς 
ἐπιστολές του.
Σ᾿ ὅλες τὶς ἐποχὲς ἀπὸ τότε καὶ σ̓  ὅλους 
τοὺς αἰῶνες, ὁ Πανάγαθος Κύριος εὐδό-
κησε νὰ παίρνουμε κι ἐμεῖς μέρος, στὸ 
μεγάλο ἔργο τῆς σωτηρίας, τόσο τῆς δια-
κῆς μας, ὅσο καὶ ἐκείνης τῶν ἀδελφῶν 
μας.
Γιὰ νὰ γίνουμε ὅμως ἀληθινοὶ «συνερ-
γοὶ Θεοῦ» χρειάζονται προϋποθέσεις: Νὰ 
νοιώθουμε βαθιὰ ὅτι δὲν εἴμαστε ἄξιοι 
μιᾶς τόσο μεγάλης καὶ ἱερῆς διακονίας. 
Νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι Ἐκεῖνος ποὺ 
ἀρχίζει καὶ αὐξάνει καὶ τελειώνει τὸ 
ἔργο τῆς σωτηρίας μας εἶναι ὁ Τριαδικὸς 
Θεός. Ἐμεῖς δὲν εἴμαστε παρὰ ταπεινὰ 
ὄργανά Του, ποὺ κατὰ χάριν καὶ συγκα-
τάβαση γινόμαστε «συνερ γοὶ Θεοῦ». Ἡ 
ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς ἁγιάζει μὲ τὰ 
Μυστήρια. Μᾶς τρέφει μὲ τὸ μάννα τοῦ 
Εὐαγγελίου καὶ τῆς διδασκαλίας τῶν 
Πατέρων. Μᾶς ξεδιψάει μὲ τὸ κρυστάλ-
λινο νερὸ τῆς Ὀρθοδο ξίας.
Ἐμεῖς μεταδίδουμε καθαρὰ καὶ ἀνόθευτα 
τὰ θεϊκὰ μηνύματα στοὺς ἀδελφούς μας; 
Τόσες καὶ τόσες ψυχὲς διψοῦν τὴν ἀλή-
θεια. Τόσες ψυχὲς λιμοκτονοῦν πνευμα-
τικά. Καὶ ζητοῦν παρηγοριά, φῶς, χαρὰ 
κι ἀλήθεια. Θέλουν νὰβροῦν τὸ δρόμο 
τῆς σωτηρίας. Τοὺς δίνουμε χέρι βοη-
θείας; ̓́ Ας μὴποῦ με αὐτὸ εἶναι ἔργο καὶ 
καθῆκον τῶν Θεολόγων, τῶν Ἱερέων, 
τῶν Ἐπισκόπων. Ασφαλῶς, τὸ πρῶτο καὶ 
κύριο βάρος πέφτει στοὺς ποιμένες τῆς 
Ἐκκλησίας μας.
Μὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας 
εἶναι, ὅτι θέλει τὸν κάθε πιστό, ὅλους 
ἐμᾶς «συνεργοὺς τοῦ Θεοῦ» μέσα στὴν 
κοινωνία. Ο πως κοντὰ στοὺς ̓ Αποστό-
λους καὶ κληρικούς, ἀπὸ τὰ πρῶτα χρό-
νια τῆς διαδόσεως τοῦ Εὐαγγελίου, στά-

θηκαν πολύτιμοι βοήθοὶ καὶ συνεργάτες 
ἄνδρες καὶ γυναῖκες μὲ ἱεραποστολικὸ 
ζῆλο.
Ἔτσι ὁ ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν εἶχε βοη-
θούς του καὶ συνεργάτες του στὴν 
Κόρινθο τὸν ̓ Ακύλα καὶ τὴν Πρίσκιλλα 
καὶ σ̓  ἄλλες πόλεις τὸν Τυχικό, τὸν Ἐπα-
φρᾶ, τὸν ̓Αρίσταρχο, τὸν Τίτο, τὴν Φοίβη, 
τὴν Χλόη, τὸν Ὀνίσημο καὶ πολλοὺς 
ἄλλους.
῞Αμα Χριστιανός, ἅμα Ιερα πόστολος, 
ἀποτελεῖ ἀξίωμα γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας. 
Καὶ ἰδιαίτερα αὐτὸ ἰσχύει γιὰ μᾶς τοὺς 
Ὀρθοδόξους Ἕλληνες Χριστιανούς. 
Γιατὶ μᾶς ἀξίωσε ὁ Κύριος νὰ Τὸν γνω-
ρίσουμε πρῶτοι ἀπ̓  ὅλους τοὺς Εὐρω-
παίους, μὲ τὸ πύρινο κήρυγ μα τοῦ ἀπο-
στόλου Παύλου. Γιατὶ ἀκόμη γράφτηκε 
στὴ δική μας γλῶσσα τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο 
καὶ κρατήσαμε τὸν ἀτίμητο θησαυρὸ τῆς 
Ὀρθοδοξίας «ὡς κόρην ὀ φθαλμοῦ».
᾿Αλλὰ γιὰ νὰ εἴμαστε εὐάρε στοι «συνερ-
γοὶ Θεοῦ» στὸν Κύριό μας, θὰ πρέπει νὰ 
εἴμαστε καλοὶ συνεργάτες καὶ μεταξύ 
μας. Γιὰ νὰ τὸ πετύχουμε αὐτὸ χρειάζεται 
νὰ προσέξουμε μερικὲς βασικὲς ἀρχές.
Καὶ πρῶτα-πρῶτα ὀφείλουμε ἀγάπη 
καὶ σεβασμὸ στὸν «συνεργὸ τοῦ Θεοῦ». 
᾿Αλλὰ καὶ σὲ κάθε ἄνθρωπο ποὺ εἶναι 
πλασμένος «κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ». Ἡ ἀξία 
τοῦ ἀνθρώπου είναι μεγάλη, μάλιστα 
δὲ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ συνεργοῦ στὸ ἔργο 
τῆς Ἱεραποστολῆς. Ακόμη θὰ προσπαθή-
σουμε

νὰ ἀναπτύξουμε τὴ συνεργασία μας στὸ 
ἔργο τοῦ Θεοῦ, μὲ ταπείνωση, μὲ πραό-
τητα, μὲ ἀδελφω σύνη καὶ εὐρύτητα 
ἀντιλήψεων. Μόνον ὅταν δίνουμε τὰ 
χέρια καὶ συντονίζουμε τὶς προσπάθειές 
μας καὶ ἑνώνουμε τὶς καρδιές μας, για 
νόμαστε «συνεργοὶ τοῦ Θεοῦ». Δὲν εἶναι 
νοητὸ νὰ ἀπομονώνουμε τὸν ἑαυτό μας 
καὶ τὸ ἔργο μας ἀπὸ τοὺς ἄλλους συνερ-
γάτες στὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀπομόνωση 
εἶναι ἀρνητικὸ στοιχεῖο γιὰ τὴν ἀδελφῶ 
σύνη μας. Νὰ βάζουμε λοιπὸν ἀ πὸ κοι-
νοῦ καὶ τὴ σκέψη μας καὶ τὸν κόπο μας, 
γιὰ νὰ γίνεται καρ περὴ ἡ προσπάθειά 
μας καὶ νὰ δοξάζεται ὁ Θεός. Ακόμη εἶναι 
ἀπνάγκη νὰ μάθουμε νὰ ὑποχωροῦ με 
καὶ νὰ μὴ θέλουμε νὰ ἐπιβάλ λουμε τὶς 
δικές μας ἀντιλήψεις. Ὁ ταπεινὸς συνερ-
γάτης, μὲ πραότητα καὶ μακροθυμία ὑπο-
χωρεῖ. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς παρα-
καλεῖ: «᾿Αξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως 
ἧς ἐκλήθητε, μετὰ πάσης ταπεινοφροσύ-
νης καὶ πρα ότητος,μετὰ μακροθυμίας» 
(E φεσ.δ 1-2 ).

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ

Τρείς ερωτήσεις 
γυρεύουν τον «ένοχο»

Σ
χετικά με την παρακολούθηση του 
τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη, εμ-
φανίζονται στα κανάλια οι εκπρό-
σωποι των κομμάτων και προσπα-

θούν όλοι τους με τσιρίδες, σε έναν ιδιότυ-
πο διαγωνισμό ανοησίας, να μας πείσουν 
ότι «όλα θα βγούν στο φως», «κι’ εσείς τα 
ίδια κάνατε», «ίσως καταστράφηκαν τα αρ-
χεία με την παρακολούθηση Ανδρουλάκη», 
«η Δικαιοσύνη έχει τον λόγο», «είναι κόλπο 
του Ανδρουλάκη για να μαζέψει ψηφαλά-
κια» και διάφορες άλλες τέτοιες παπαριές 
που ευδοκιμούν στο γόνιμο έδαφος του τη-

λεοπτικού τοπίου.  Τα γεγονότα όμως είναι 
εδώ, είναι μπροστά μας και είναι αδιαμφι-
σβήτητα. Παρακολουθείται από τις μυστι-
κές υπηρεσίες ο κ. Ανδρουλάκης, από την 
στιγμή που δήλωσε την υποψηφιότητά του 
για Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μόλις εκλέγεται 
παύει η «νόμιμη» παρακολούθηση  και ε-
πιχειρείται νέα, αυτή την φορά παράνομη, 
αλλά τους πιάσανε στα πράσα καθώς, όπως 
λέει ο λαός: ο χαζός κοριός από την επισύν-
δεση πιάνεται. Τώρα λοιπόν προκύπτουν 
τρία ερωτήματα που γυρεύουν ισάριθμες 
απαντήσεις.  
Α) ποιος ο λόγος που κατασκόπευαν τον κ. 

Ανδρουλάκη, 
Β) ποιος έδωσε την εντολή, 
Γ) τι προέκυψε από την παρακολούθηση 
του τηλεφώνου. 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ερωτήσεις, υπάρ-
χουν τουλάχιστον τέσσερα πρόσωπα που 
σίγουρα γνωρίζουν τις απαντήσεις. Ο κ. 
Μητσοτάκης (που αν τον πιστέψουμε ότι δεν 
γνώριζε, τώρα έμαθε), ο πρώην Διοικητής 
της ΕΥΠ και τουλάχιστον άλλοι δύο. Συνε-
πώς, ο αυτοαποκαλούμενος ως «θεσμικός», 
τον κ. Μητσοτάκη εννοώ, εάν έχουν προ-
κύψει στοιχεία εις βάρος του κ. Ανδρου-
λάκη, οφείλει να τα παραδώσει στην Δικαι-
οσύνη και αν μεν πρόκειται για θέμα Εθνι-
κής Ασφαλείας, να ενημερώσει την Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας και την Επιτροπή 
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, αν πάλι 
πρόκειται για εγκλήματα του κοινού ποινι-
κού Δικαίου, να ενημερώσει και τους Έλλη-
νες πολίτες. Αυτό επιτάσσουν οι Θεσμοί. 
Τώρα, σε ό,τι αφορά στον κ. Ανδρουλάκη, 
αν δεν είναι πράκτορας του Λουξεμβούρ-
γου ή της Κίνας και αν δεν είναι έμπορος 
όπλων και ναρκωτικών, αν δεν είναι προ-
αγωγός γυναικών ή «φίλος» του Λιγνάδη, 
είμαι βέβαιος ότι θα χορέψει στο ταψί όλους 
όσοι προσπάθησαν παράνομα να βρούν 
στοιχεία, για να τον έχουν του χεριού τους. 

Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό: εφ’ όσον 
ο κ. Μητσοτάκης, αν και πολιτικός προ-
ϊστάμενος της ΕΥΠ, ισχυρίζεται ότι δεν 
γνώριζε την «νόμιμη αλλά λάθος» παρα-
κολούθηση του κ. Ανδρουλάκη, οφείλει 
να σύρει στην Δικαιοσύνη τον υφιστάμενό 
του πρώην Διοικητή της ΕΥΠ, για κατά-
χρηση εξουσίας και παράβαση καθήκο-
ντος. Αν δεν το πράξει, θα είναι μια άμε-
σος παραδοχή του ότι εγνώριζε και εψεύ-
δετο ανερυθρίαστα ενώπιον του Ελληνι-
κού λαού οπότε μπορεί να πράξει αναλό-
γως με το τι επιτάσσουν οι Θεσμοί, η ηθική 
αλλά και η συνείδησή του.
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©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

 
 

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

Hurry, offers end August 31st!

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

+ Lock in up to 1% Loyalty-rate 
    reduction on select models.

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

Step Up with Audi Uptown & Drive with Distinction.

2022 Audi Q3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$3,698 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$228† 5.48%†

all-wheel-drive

2022 Audi Q7 45 TFSI Komfort 8-spd Tiptronic

for 48 months with
$9,818 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$898† 4.98%†

all-wheel-drive

2022 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$5,998 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$588† 5.48%†

all-wheel-drive

H. Ching Kircher Inc.
DFC Auto Group

© 2022 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2022 Q3/ A3/Q5/Q7 models. *Lease a 2022 Audi A3 Sedan 40 TFSI quattro komfort/2022 Q3 40 TFSI quattro/2022 Q5 45 TFSI quattro Komfort/2022 Q7 45 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$73,100/Q5=$51,310/A3=$42,210/Q3=$42,219 (including $2,700 
freight and PDI, Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($380) Wheel locks ($100)) at Q7=4.98% 48mos/Q5.48% 48mos/Q3=5.48% 48 mos/A3=4.98% for 48 months with monthly payments of Q7=$898/Q5=$588/month/A3=$228 Bi-weekly./Q3=$228 Bi-weekly. Q7=$9,818/Q5=$5,998/A3=$3,968/Q3=$3,698 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=$52,925/Q5=$34,230/Q3=$27,431/A3=$27,682 (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% 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 2022 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 2022 Audi Q7 models.Offer expires on August 31st, 2022 and is subject to change or cancellation without notice. See 
Audi Uptown for further details.



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ36 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

26 Αυγούστου 2022
www.hellasnews-radio.com



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 37TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

26 Αυγούστου 2022
www.hellasnews-radio.com



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ38 TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

26 Αυγούστου 2022
www.hellasnews-radio.com

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

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΩΗΝ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ
ΓΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ

ΟΜΙΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ & ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ
ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΕ ΚΑΤΙ ΑΠΡΟΟΠΤΟ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΤΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟΝ κ. ΘΑΝΑΣΗ

416-953-0234
ΚΑΝΤΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΦΙΛΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΡΟΟΠΤΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες. Μετά παρέλευση δύο και πλέον χρόνων, 

λόγω του κορονοΪού, το κατηχητικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου Τορόντο 
επανέρχεται στις αίθουσες της  εκκλησίας μας για να διδάξει 

και πάλι τα παιδιά μας την Ορθόδοξη πίστη. 
Το πρόγραμμα για τη σχολική χρονιά 2022-2023 έχει ως εξής:

Εγγραφές στο διάδρομο,  πίσω από την εκκλησία, 
τις  Κυριακές  11 και 18 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία.  

Αγιασμός και έναρξη μαθημάτων, την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Καναδάς δεν αναγνωρίζει επίσημη θρησκεία και ως 
εκ τούτου τα παιδιά δεν διδάσκονται στα Καναδικά σχολεία καμιά θρησκεία. 
Ζούμε σε μια χώρα που ο καθένας έχει τα δικά του πιστεύω και τη δική του 
θρησκεία. Ο μόνος τρόπος να μάθουν τα παιδιά μας σωστά την Ορθόδοξη  

πίστη είναι το κατηχητικό σχολείο. Στον Άγιο Δημήτριο έχουμε  τάξεις για όλες 
τις ηλικίες με πεπειραμένους κατηχητές και κατηχήτριες.

Εκτός από τα μαθήματα για τα παιδιά, δίνονται και  μαθήματα για ενηλίκους 
με θέμα «Πίστης και Λατρεία». Τα μαθήματα, υπό τη διεύθυνση του κυρίου 

Βασιλείου Πολυδούλη, θα γίνονται τη πρώτη Κυριακή κάθε  μήνα  στο 
γραφείο του κατηχητικού σχολείου. Θα αρχίζουν μετά τη μεγάλη είσοδο και 

θα τελειώνουν λίγο πριν τη Θεία Κοινωνία. 
Επίσης, όπως γίνεται  τα τελευταία 18 χρόνια, συνεχίζεται η μελέτη 
Αγίας Γραφής στα ελληνικά κάθε Πέμπτη 7:30- 8:30 μ.μ. μέσα στην 

εκκλησία.  Η έναρξης της μελέτης θα αρχίσει την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου.

Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους.     

Ο 
Σαμ Πανόπουλος ήταν Έλληνας με-
τανάστης στον Καναδά, ο οποίος δι-
ατηρούσε εστιατόριο με τα αδέλφια 
του στην πόλη Chatham του Οντά-

ριο. Ο Πανόπουλος είχε επισκεφθεί πρόσφα-
τα τη Νάπολη – τη γενέτειρα της πίτσας – και 
εμπνεύστηκε να αρχίσει να προσθέτει το ιταλι-
κό βασικό πιάτο στο μενού του εστιατορίου με 
τα μπιφτέκια και τις τηγανίτες. Τι να βάλει όμως 
πάνω της;
Ο Πανόπουλος ξεπέρασε τα συνηθισμένα τότε 
υλικά όπως μανιτάρια και πεπερόνι και στρά-
φηκε σε μια έμπνευση από τα νότια σύνορα 
– στην προκειμένη περίπτωση, τις γλυκόξι-
νες γεύσεις που χαρακτήριζαν την αμερικα-
νική εκδοχή του κινέζικου φαγητού. Πάνω σε 

μια βάση πίτσας με τυρί και σάλτσα ντομάτας, 
άπλωσε κονσερβοποιημένο ανανά και φέτες 
ζαμπόν, ίσως επηρεασμένος από τη γλυκό-αλ-
μυρή γεύση των κινεζικών πιάτων που συνδυά-
ζουν χοιρινό με ανανά.
Έτσι γεννήθηκε ένα κλασικό πιάτο ή ένα γαστρο-
νομικό έγκλημα –ανάλογα τα γευστικά γούστα.
Λίγα φαγητά διχάζουν τόσο δραματικά τον πλα-
νήτη όσο η πίτσα με ζαμπόν και ανανά. Σε πολλά 
μέρη των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και 
της Αυστραλίας και της Ασίας, ελάχιστα μενού 
πίτσας φαίνονται πλήρη χωρίς αυτήν. Στην Ιτα-
λία, ωστόσο, ο συνδυασμός αυτός θεωρείται 
ευρέως βδέλυγμα. Έχει οδηγήσει ακόμη και σε 
διεθνείς διαμάχες μεταξύ παγκόσμιων ηγετών 
και διπλωματικές παρεμβάσεις. 

Η πίτσα που έχει διχάσει 
τον πλανήτη ανακαλύφθηκε 

από έναν Έλληνα στα 60s



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 39TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

26 Αυγούστου 2022
www.hellasnews-radio.com

«Ο Σαλταδόρος»
Μιχάλη Γενίτσαρη - Α! Ερμηνεία: (Αμερική 1945) Γιώργος Κατσαρός (Ρεμπέτης)

Β! Ερμηνεία: Γιώργος Νταλάρας 1975

Έ
να από τα τραγούδια που έγρα-
ψε ο Μιχάλης Γενίτσαρης το 1942 
στα χρόνια της  κατοχής είναι και 
“Ο Σαλταδόρος” που τραγουδή-

θηκε σε κείνα τα χρόνια, όσο κανένα άλ-
λο και δικαιολογημένα αναφέρεται ως « 
ο ύμνος της κατοχής»
Το θέμα του τραγουδιού βέβαια για τους 
περισσότερους είναι γνωστό.. 
Τον καιρό της κατοχής υπήρχε σχεδόν 
παντελής έλλειψη τροφίμων και  η πείνα 
θέριζε κυρίως την Αθήνα και τον Πει-
ραιά. Έτσι οι άνθρωποι  προσπαθού-
σαν με κάθε τρόπο να βρουν  οτιδήποτε 
φαγώσιμο  ώστε να επιβιώσουν. Αρκε-
τές χιλιάδες δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.
Κάτω από αυτές τ ις συνθήκες δημι-
ουργήθηκαν «οι σαλταδόροι» ,κυρίως 
άντρες αλλά και ορισμένες γυναίκες,  
που με κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή , 
σκαρφάλωναν στα γερμανικά η στα ιτα-
λικά καμιόνια,  για να αρπάξουν  καμιά 
ζεστή κουραμάνα  ή  οτιδήποτε άλλο 
φαγώσιμο  και όχι μόνο… Έπαιρναν ότι 
εύρισκαν στις καρότσες των φορτηγών  
προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν ή 
να το πουλήσουν. Μπενζίνες, πετρέλαια 
και ρεζέρβες, αναφέρει ο Γενίτσαρης στο 
τραγούδι του. Από τα λάστιχα των αυτο-
κίνητων έφτιαχναν παπούτσια εκείνα τα 
δύσκολα χρόνια
θα σας αναφέρω  ενδεικτικά μια αγγελία 
εφημερίδας του 1943 ..

«Δίδεται αμοιβή 3.000.000 δρχ εις 
όποιον υποδείξει θετικώς, το σημείον 
που βρίσκονται 4 ελαστικά μεταχειρι-
σμένα, μετά των τροχών και αεροθαλά-

μων, κλαπέντα την Τετάρτη προς πέμπτη 
Ιανουαρίου εκ της οδού Βουλιαγμένης 
59 παρά γερμανικού αυτοκινήτου …»
Οι σαλταδόροι συνήθως την έστηναν στις  
ανηφοριές, εκεί που αγκομαχούσαν τα 
φορτηγά και κόβανε την ταχύτητα τους, 
ώστε να προλάβουν να ανέβουν στην 
καρότσα. Οι σαλταδόροι λειτουργούσαν 
αυτόνομα, αλλά και σαν ομάδα. Ένας οι 
δυο ανεβαίνανε με σβελτάδα  στο φορ-
τηγό αρπάζανε τα τρόφιμα ή ότι εύρισκαν 
και τα πετούσαν κάτω στο έδαφος, όπου 
οι υπόλοιποι  της ομάδας στη συνέχεια 

τα μαζεύανε και   όπου φύγει – φύγει. 
Πολλές φορές όμως δεν τα κατάφερναν  
και γίνονταν αντιληπτοί από τους γερ-
μανούς, οι οποίοι  πυροβολούσαν στο 

ψαχνό..
Το τραγούδι του Μιχάλη Γενίτσαρη   γεν-
νήθηκε από έναν φίλο του πειραιώτη 
σαλταδόρο. Ο Πειραιάς είχε πολλούς 
και μάλιστα είχαν γίνει «επαγγελματίες» 
κατά μια έννοια...
Το είχαν σύστημα καθημερινό να σαλτά-
ρουν στα φορτηγά των γερμανών και όχι 
μόνο εξασφάλιζαν τα προς το ζην , αλλά  
οικονομούσαν κιόλας πολλά χρήματα! 
Ο Γενίτσαρης αναφέρει πως αρκετοί 
σαλταδόροι ήτανε καλοντυμένοι χορ-
τάτοι και φτιαγμένη στην πένα! Αρκε-
τοί σύχναζαν σε κεντράκια με μουσική 
τα οποία είχαν παραμείνει ανοιχτά στην 
κατοχή.  Στην αυτοβιογραφία του ο Γενί-
τσαρης αναφέρει  ( ρεμπέτικη ιστορία 1 
εκδόσεις Νεφελη σελ 244) «ένας σαλτα-
δόρος φίλος μου, ένα βράδυ μου έκανε 
παράπονα γιατί τον ζηλεύανε οι άλλοι 
επειδή ήτανε καλοντυμένος πάντα  και 
τον κατηγοράγανε…Μου είπε ο άνθρω-
πος ότι,  αυτή τη δουλειά δεν μπορεί 
να την κάνει όποιος- όποιος  γιατί θέλει 
ψυχή ..επειδή οι γερμανοί δεν χαρίζουν 
…Αφού δεν μπορούν να την κάνουν 
έλεγε, γιατί ζηλεύουνε;
Τότε ο Γενίτσαρης, με αφορμή τον φίλο 
του τον σαλταδόρο που τον ζηλεύανε οι 
άλλοι έγραψε το ίδιο βράδυ…

Ζηλεύουνε δεν θέλουνε 
ντυμένο να με δούνε 
μπατίρη θέλουν να με δουν
 για να φχαριστηθούνε 

Στη συνέχεια έγραψε και τα υπόλοιπα  για 
τους σαλταδόρους και έτσι έγινε το θρυ-
λικό τραγούδι, που ο Γενίτσαρης το λαν-
σάρισε αμέσως τις επόμενες μέρες στο 

κεντράκι που δούλευε .
Όταν  πρώτο-ακούστηκε ξετρελαθήκανε  
όλοι και σε λίγες μέρες το είχε μάθει ολό-
κληρη Αθήνα και ο Πειραιάς, ενώ μετά 
από μερικές εβδομάδες, ολόκληρη η 
Ελλάδα. Όλες οι κομπανίες που δουλεύ-
ανε στα μαγαζιά είχαν στο ρεπερτόριο 
τους υποχρεωτικά τον «σαλταδόρο»,  
γιατί το παράγγελνε  ο κόσμος και το 
πλήρωνε να το ακούει. Έπεφτε πολύ χαρ-
τούρα με τον «σαλταδόρο» και τόσο οι 
μαγαζάτορες  όσο και οι μουσικοί οικο-
νομούσανε.  Φαντασθείτε ότι ακόμα και 
οι γερμανοί το τραγουδάγανε ήταν ο 
ύμνος της κατοχής!
Ωστόσο «ο σαλταδόρος» , για διάφο-
ρους λόγους,  δεν έγινε δίσκος σε κείνα 
τα χρόνια αλλά ούτε και στα επόμενα, 
μέχρι το 1975, που το τραγούδησε  ο 
Γιώργος Νταλάρας στα ρεμπέτικα της 
κατοχής, κάνοντας  το έτσι γνωστό  στους 
νεώτερους! Στην Αμερική πρέπει να 
πούμε ότι  γραμμοφωνήθηκε από τον 
Γιώργο Κατσαρό( τον ρεμπέτη) το 1945,  
αλλά στην Ελλάδα αυτή η ηχογράφηση 
ακούστηκε ελάχιστα.

Ζηλεύουνε δεν θέλουνε 
Ντυμένο να με δούνε 
Μπατίρη θέλουν να με δουν 
Για να ευχαριστηθούνε

Μα γω πάντα βολεύομαι 
γιατί τηνέ σαλτάρω
Σε καν’ αμάξι γερμανού
Και πάντα τη ρεφάρω

Μπενζίνες και πετρέλαια 
εμείς τα κυνηγάμε 
Γιατ’ έχουμε πολλά λεφτά 
Και μόρτικα γλεντάμε

Οι γερμανοί μας κυνηγούν 
Μα μεις δεν τους ακούμε 
Εμείς θα την σαλτάρουμε
Ώσπου να σκοτωθούμε

Θα σαλτάρω θα σαλτάρω 
Τη ρεζέρβα να τους πάρω 
Σάλτα ρίξε τη ρεζέρβα 
Κάνε  ντου και σήκω φευγα 

*Δεν με τρομάζει η φυλακή 
   Το ξύλο κι η κουμπούρα
Εκείνο που με φόβισε 
Είν’ η κομαντατουρα 

*Το τελευταίο τετράστιχο δε ηχογρα-
φήθηκε , είναι ανέκδοτο και το τραγου-
δούσε ο Γενίτσαρης στο πάλκο…

1942 -Καθιστοί: Μιχάλης Γενιτσαρης, Γιάννης ο Μπιρ-Αλαχ και ο Λευτέρης Τσαγκαρης. -Ορθιοι: Νίκος 
Κατσουλιέρης (τον σκότωσαν οι ναζί το 1943), ο Παναγιώτης, ο Κώστας Διακάτος (είχε μανάβικο 

μεγάλο στον Πειραιά - άνθρωπος της νύχτας), ο ερασιτέχνης μπουζουξης Δημήτρης Κρητικός και ο 
Νόνης δημοφιλής ταξιτζής της τρούμπας

Μιχάλης Γενιτσαρης
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Ό
σον αφορά τον πληθυσμό του Ο-
ντάριο, οι επόμενες δύο δεκαετί-
ες θα μπορούσαν να φέρουν μια 
σημαντική αύξηση, σύμφωνα με 

μια νέα έκθεση από τη Στατιστική Υπηρεσία 
του Καναδά.
Η ομοσπονδιακή υπηρεσία δημοσίευσε τις 
προβλέψεις τη Δευτέρα. Με βάση τα στοι-
χεία της Απογραφής του 2021, υπολογίζε-
ται ότι υπήρχαν 14.826.000 άνθρωποι στο 
Οντάριο.
«Ρωτάμε πολλούς εμπειρογνώμονες σχε-
τικά με το ποια πιστεύουμε ότι θα είναι η 
μελλοντική πορεία για τη θνησιμότητα, τη 
γονιμότητα, τη μετανάστευση και συνδυ-
άσαμε κατά κάποιο τρόπο τις απαντήσεις 
τους, έτσι η μέση ανάπτυξη αντικατοπτρί-
ζει την περισσότερη [συναίνεση]», είπε ο 
Patrice Dion, δημογράφος της Στατιστικής 
Υπηρεσίας του Καναδά
Αξιωματούχοι είπαν ότι οι προβλέψεις για 
το χαμηλό τέλος της ανάπτυξης έδειξαν ότι 
θα υπάρχουν περίπου 2,1 εκατομμύρια νέοι 
κάτοικοι, ενώ ένα σενάριο υψηλής ανάπτυ-

ξης (που τροφοδοτείται από αντιστροφή 
των ποσοστών γονιμότητας, αύξηση του 
προσδόκιμου ζωής και χαμηλότερη θνη-
σιμότητα) θα μπορούσε να οδηγήσει σε 6,3 
εκατομμύρια νέα άτομα.
Οι αξιωματούχοι της Στατιστικής Υπηρε-
σίας του Καναδά επανέλαβαν τον σημα-
ντικό ρόλο που θα παίξει η μετανάστευση 
στο μέλλον.

Το Οντάριο θα μπορούσε να έχει 4,2 εκατ. 
περισσότερους κατοίκους μέχρι το 2043

Φ
αίνεται ότι η πλειονότητα 
των millennials στο Τορόντο 
δεν έχουν εγκαταλείψει το ό-
νειρο να γίνουν μια μέρα ι-

διοκτήτης σπιτιού, αλλά πολλοί πιστεύ-
ουν ότι θα χρειαστεί να μετακομίσουν 
για να κάνουν το όνειρό τους πραγμα-
τικότητα.
Σύμφωνα με μια νέα έρευνα της Royal 
LePage που διεξήχθη από τη Leger, 
το 60 τοις εκατό των millennials στην 
ευρύτερη περιοχή του Τορόντο που δεν 
έχουν αυτήν τη στιγμή σπίτι πιστεύ-
ουν ότι θα το κάνουν μια μέρα. Μεταξύ 
αυτών, το 63 τοις εκατό λέει ότι θα πρέ-
πει να απομακρυνθούν από την τωρινή 
τους πόλη για να το επιτύχουν.Περισσό-
τεροι από τους μισούς millennials του 
GTA έχουν ήδη σπίτια, σύμφωνα με τη 
δημοσκόπηση, και το 58 τοις εκατό σχε-
διάζει να αγοράσει ένα μέσα στα επό-
μενα πέντε χρόνια. Μεταξύ αυτής της 
ομάδας, σχεδόν το μισό - ή το 45 τοις 
εκατό - σχεδιάζει να μετεγκατασταθεί 
για να πραγματοποιήσει την αγορά του.
Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες 

στο GTA δεν πιστεύουν ότι οι μισθοί 
τους θα αυξηθούν με επαρκή ρυθμό 
που θα τους επιτρέψει να κατέχουν ακί-
νητα εκεί που ζουν αυτήν τη στιγμή. 
Ωστόσο, το 80 τοις εκατό των ερωτη-
θέντων στην πόλη λένε ότι επιλέγουν 
να συνεχίσουν να ζουν στο GTA εάν 
το κόστος ζωής δεν παρουσίαζε πρό-
βλημα.

Δημοσκόπηση: Όσοι millenials 
ονειρεύονται να αγοράσουν σπίτι ίσως 
πρέπει να φύγουν από το GTA

Ο 
υποψήφιος δήμαρχος του Τορό-
ντο, Τζον Τόρι, δημοσίευσε ένα 
σχέδιο πέντε σημείων για τη δημι-
ουργία περισσότερων κατοικιών 

και την αντιμετώπιση των προκλήσεων προ-
σιτής τιμής στην πόλη.
Ο Τόρι, ο οποίος επιδιώκει τρίτη θητεία, ανα-
κοίνωσε την πρώτη του προεκλογική πολι-
τική σχετικά με τη στέγαση το πρωί της Τρίτης, 
ενόψει των δημοτικών εκλογών τον Οκτώ-
βριο.
«Πιστεύω ότι πρέπει να χτίσουμε περισσότε-
ρες κατοικίες, πρέπει να χτίσουμε πιο προσι-
τές και υποστηρικτικές κατοικίες και πρέπει 
να έχουμε στέγαση που να μπορεί να απο-
κτηθεί για τους κατοίκους της μεσαίας τάξης 
του Τορόντο», είπε ο Τόρι στους δημοσιο-
γράφους ενώ βρισκόταν σε εργοτάξιο κατα-
σκευής κατοικιών στο Distillery District του 
Τορόντο.
Το σχέδιο του Τόρι αποτελείται από 
πέντε πυλώνες:
- Επέκταση των επιλογών στέ-
γασης επιτρέποντας τη «λει-
πόμενη μεσαία» στέγαση 
- Μείωση της γραφει-
οκρα τ ία ς  κα ι  επ ι τά -
χυνση των χρόνων έγκρι-
σης με τη δημιουργία 
Τμήματος Ανάπτυξης  
- Ζητώντας από την επαρ-
χία να επιτρέψει στην πόλη να θεσπίσει 
μια πολιτική «χρησιμοποιήστε το ή χάστε 
το» για προγραμματιστές που κάθονται 
σε εγκεκριμένη, αλλά μη ανεπτυγμένη, γη 
- Παραχώρηση τμήματος γης που ανή-
κει στην πόλη προς ανάπτυξη από 

μη κερδοσκοπικούς οργαν ισμούς 
- Παροχή κινήτρων για την κατασκευή ενοι-
κιαζόμενων κατοικιών για το σκοπό αυτό με 
μείωση τελών και χρεώσεων
Ο Tory λέει ότι η επέκταση των κατοικιών που 

λείπουν θα περιλαμβάνει τη νομιμοποί-
ηση των laneway σουιτών και των σουιτών 
κήπου και την απαλλαγή των αναπτύξεων 
τεσσάρων μονάδων ή λιγότερων από τις 
χρεώσεις ανάπτυξης.
«Πρέπει επίσης να συμπεριλάβουμε την 
επιλογή δημιουργίας διπλών κατοικιών, 
τριπλών, καθώς και το είδος των περιπα-
τημένων πολυκατοικιών που συναντώ-
νται σε πολλές προπολεμικές γειτονιές», 
είπε ο Τόρι.

Για να επιταχυνθούν οι χρόνοι έγκρισης 
κτιρίων, η προτεινόμενη Διεύθυνση Ανά-
πτυξης  του Tory θα λειτουργούσε ως «ενι-
αία στάση» για να χειριστεί όλες τις πτυχές 
της αναθεώρησης ανάπτυξης και να εξορ-
θολογίσει τη διαδικασία έγκρισης.
Ο Tory είπε ότι το τμήμα θα δώσει επί-
σης προτεραιότητα και θα επισπεύσει την 

έγκριση των ενοικιάσεων που έχουν 
κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό.
Για να αποφύγει τους προγραμ-
ματιστές να κάθονται σε εγκεκρι-
μένη γη, ο Tory είπε ότι θέλει να 
θεσπίσει μια πολιτική «χρησιμο-

ποιήστε το ή χάστε το» που 
υποχρεώνει τους προγραμ-

ματιστές να αρχίσουν να χτίζουν σε αχρησι-
μοποίητη γη εντός συγκεκριμένου χρονικού 
πλαισίου ή να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες 
υψηλότερων φόρων και ληγμένων εγκρίσεων 
ζωνών.

Σχέδιο 5 σημείων για την γρηγορότερη 
κατασκευή κατοικιών, την αντιμετώπιση 
της οικονομικής προσιτότητας στη πόλη
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LIFE

Jennifer Auada:
Η Βραζιλιάνα καλλονή 

Πριν μερικούς μήνες 
ανακαλύψαμε την 
Jennifer Auada 
και μας “έπεσε” το 
σαγόνι στο πάτωμα, 
καθώς είναι μια 
πολύ όμορφη και 
σέξι γυναίκα, η 
οποία ανεβάζει 
τις θερμοκρασίες 
στο Instagram, 
στέλνοντας τους 
οπαδούς της για κρύο 
ντους κάθε φορά που 
κάνει μια ανάρτηση.

Η 23χρονη καλλονή 
κατάγεται από 
την Βραζιλία, και 
όπως θα δείτε και 
παρακάτω, διαθέτει 
ένα θανατηφόρο 
κορμί και βλέμμα που 
μαγνητίζει. Μπορεί να 
διαθέτει λιγότερους 
από 1 εκατ. 
ακόλουθους, ωστόσο, 
κάθε φορά που κάνει 
μια ανάρτηση, τα 
σχόλια και τα likes 
πέφτουν “βροχή”!

Η Jennifer έγινε 
γνωστή το 2012, 
καθώς ανέβασε μια 
φωτογραφία στο 
Instagram στην 
οποία αναπαριστούσε 
την Μέριλιν Μονρόε. 
Από τότε άρχισε να 
κερδίζει πολλούς 
οπαδούς.
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Τζούλια Νόβα: Κάνει... 
αργιλοθεραπεία στην 
Πάρο 

H Τζούλια Νόβα έχει επιλέ-
ξει την Πάρο για να περά-
σει το μεγαλύτερο μέρος των 
καλοκαιρινών της διακοπών. 
Το μοντέλο απολαμβάνει τη 
μητρότητα ενώ παράλληλα 
ξεκλέβει και λίγο χρόνο για να 
κρατάει επικοινωνία μέσα από 
τα social media με τους διαδι-
κτυακούς της φίλους.
Η Τζούλια Νόβα ανέβασε στον 
λογαριασμό της στο Instagram 
φωτογραφίες στις οποίες ποζά-
ρει με το μπικίνι της και είναι 
πασαλειμμένη με άργιλο.

Γαία Μερκούρη: απολαμβάνει 
τις βουτιές της σε παραλία της 
Άνδρου

Θ
ύμα χάκερ φαίνεται πως έπεσε η Ιωάννα 
Μαλέσκου η οποία μέσα από ένα δημό-
σιο μήνυμα στον λογαριασμό της 
στο Facebook έκανε γνωστό πως δεν 

έχει πλέον πρόσβαση στον λογαριασμό της στο 
Ιnstagram.
Η παρουσιάστρια προειδοποίησε τους διαδικτυα-
κούς της φίλους να αγνοήσουν τυχόν μήνυμα που 
θα λάβουν από εκείνη καθώς δεν θα προέρχεται 
από την ίδια.
«Aπό χθες, δεν έχω πρόσβαση στον προσωπικό 

μου λογαριασμό στο Instagram. Παρακαλώ μη 
δώσετε σημασία σε ό,τι κι αν σας σταλεί εκ μέρους 
μου. Σίγουρα δεν είμαι εγώ! Δεν πίστευα ότι θα 
βιώσω κάτι τέτοιο, όπως επίσης δεν πίστευα πόσοι 
άνθρωποι πέφτουν θύματα εξαπάτησης, υποκλο-
πής και λοιπών διαδικτυακών σκοτεινών ενερ-
γειών. Έχω στο πλευρό μου από την πρώτη στιγμή 
την ομάδα του CSI Institute και τον Μανώλη Σφα-
κιανάκη, σοβαρούς και έμπειρους επαγγελματίες, 
αρμόδιους σε τόσο ευαίσθητα θέματα. Με εκτί-
μηση», έγραψε στο μήνυμά της.

Η Ιωάννα Μαλέσκου έχασε τον 
λογαριασμό της στο Instagram 

Το καλοκαίρι της στην 
Άνδρο περνάει η Γαία 
Μερκούρη.
Η κόρη της Δωροθέας 
Μερκούρη βρίσκεται στο 
νησί από τις αρχές του 
καλοκαιριού και φροντί-
ζει να ξεφύγει από τους 
έντονους ρυθμούς της 
καθημερινότητας, απο-
λαμβάνοντας σ τιγμές 
χαλάρωσης.
Μάλιστα, το πρωί της 
Τετάρτης η Γαία Μερ-
κούρη εθεάθη στη Χώρα 
της Άνδρου, όπου βρέ-
θηκε για μπάνιο, αυτή 
τη φορά μόνη της και όχι 
συνοδευόμενη από τον 
αγαπημένο της, Άγγελο 
Λάτσιο.
Στο βίν τεο, το νεαρό 
μοντέλο εμφανίζεται να 
φοράει ένα κίτρινο μπι-
κίνι και να βουτάει από 
τον βράχο του Αφανή 
Ναύτη.

Η εντυπωσιακή πρώην παί-
κτρια του reality επιβίωσης 
διαθέτει ένα καλογυμνα-
σμένο και καλλίγραμμο κορμί 
και μας κόβει την ανάσα με 
κάθε την εμφάνιση.
Η νεαρή φυσιοθεραπεύ-
τρια είναι γνήσια λάτρης των 
social media και πολύ συχνά 
μοιράζεται φωτογραφίες 
με τους διαδικτυακούς της 
φίλους.

Η Σοφιάνα 
Αβραμάκη μοιράζει 
εγκεφαλικά με τις 
sexy πόζες της

Γιώργος Πρίντεζης - 
Στέλλα Κωστοπούλου: 
Διακοπές στη Μύκονο 

Ο Γιώργος Πρίντεζης και η 
σύντροφός του Στέλλα Κωστο-
πούλου βρέθηκαν στη Μύκονο 
για να κάνουν καλοκαιρινές 
διακοπές. Το ζευγάρι το καλο-
καίρι του 2017 απέκτησε την 
κόρη του, τη Ζόζεφιν πήγαν στο 
νησί των ανέμων και έκανε τις 
βόλτες του με σκάφος.
Ο διεθνής μπασκετομπολίστας 
φαίνεται πως ετοιμάζει τα επό-
μενα βήματά του καθώς όπως 
ανακοίνωσε και επίσημα απο-
χωρεί από την ενεργό δράση.

Π
ολύ ξεχωριστή ήταν 
η χθεσινή μέρα για 
την Ειρήνη Παπα-
δοπούλου η οποία 

είχε τα γενέθλιά της και έγινε 
37 ετών. Από το πλάι της δεν 
θα μπορούσε να λείπει ο σύ-
ντροφός της Αλέξανδρος Πα-
σχαλάκης, με τον οποίο είναι 
μαζί εδώ και 3 περίπου χρό-
νια.

Ο διεθνής τερματοφύλακας 
θέλησε να ευχηθεί στην αγα-
πημένη του και δημοσίως 
ανεβάζοντας μια κοινή τους 
φωτογραφία.

Στο κοινό τους στιγμιότυπο 
ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης 
φαίνεται να την κοιτάει στα 
μάτια ενώ στη λεζάντα της 
ανάρτησής του ο ποδοσφαι-
ριστής του ΠΑΟΚ γράφει: 
«Λιουμπλιου μνόγκα ειρηνα 
μ μείνε όπως είσαι……σπα-
νίζει!».

Αλέξανδρος Πασχαλάκης: 
Ευχήθηκε «χρόνια πολλά» 
στην Ειρήνη Παπαδοπούλου 
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Αφού της «έκλεψε» τον 
Πικέ μέσα από τα χέρια 
της, η Κλάρα Κία δεν δεί-
χνει διατεθειμένη να αφή-
σει πίσω της την κόντρα με 
τη Σακίρα.
Η 23χρονη σύν τροφος 
που αποτέλεσε την αιτία 
να χωρίσει ο ποδοσφαιρι-
στής με την τραγουδίστρια, 
προχώρησε σε μία «προ-
κλητική» κίνηση στα social 
media.
Αφού κατάφερε να κάνει 
«έξαλλη» τη Σακίρα με 
τη δημόσια εμφάνισή της 
δίπλα στον Ζεράρ Πικέ, η 
νέα της ανάρτηση στον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram φαίνεται πως είναι 
το «κερασάκι στην τούρτα».
Πιο συγκεκριμένα, η Κλάρα 
Κία δημοσίευσε ένα βίντεο, 
που τη δείχνει να χορεύει 
μπροστά στον καθρέφτη της 
φορώντας ένα μαύρο μπικίνι, 
υπό τους ήχους της... Σακίρα. 

H επιτυχημένη σειρά του 
Apple TV+ «See», με πρωτα-
γωνιστή τον Τζέισον Μομόα 
οδεύει προς το τέλος της και 
τις προάλλες πραγματοποι-
ήθηκε η πρεμιέρα στο Λος 
Άντζελες.

Η τρίτη και τελευταία σεζόν 
που θα αποτελείται από 
οκτώ επεισόδια, θα κάνει το 
ντεμπούτο της με το πρώτο 
επεισόδιο την Παρασκευή 
26 Αυγούστου 2022 στη 
streaming υπηρεσία και θα 
ακολουθήσει ένα νέο επει-
σόδιο κάθε Παρασκευή.

Οι φωτογραφίες και τα 
βίντεο που κυκλοφόρησαν 
δείχνουν αρκετά ευδιάθετο 
τον ηθοποιό κατά την άφιξή 
του στο κόκκινο χαλί, ενώ 
και οι υπόλοιποι πρωταγω-
νιστές, ήταν χαμογελαστοί 
και όπως δήλωσαν, ικανο-
ποιημένοι από το φινάλε της 
σειράς

O Τζέισον Μομόα στην πρεμιέρα 
του τελευταίου κύκλου του «See» 

H 
Α λ ε σ ά -
ν τ ρα  Α -
μ π ρ ό -
σ ιο ανέ-

βασε χθες στον λο-
γαριασμό της σ το 
Instagram φωτογρα-
φίες από τις διακοπές 
της στο Μαυροβού-
νιο.
Ο πρώην άγγελος της 
Victoria’s Secret, 41 
ετών σήμερα, φόρεσε 
ένα μπικίνι στο χρώμα 
της λεβάντας καθώς 
κολυμπούσε στη Μεσό-
γειο Θάλασσα.
Μαζί με τις φωτογρα-
φίες έγραψε στη λεζά-
ντα: «Γαλάζιος παράδει-
σος».
Η Βραζιλιάνα καλλονή 
έδειξε το αξιοζήλευτο 
γυμνασμένο και λεπτό 
σώμα της, ενώ σε ένα 
άλλο στιγμιότυπο πόζαρε 
πάνω σε ένα γιοτ.

Ζεράρ Πικέ: Προκαλεί η νέα 
του σύντροφος 

Αλεσάντρα Αμπρόσιο: Ποζάρει με 
το μοβ μπικίνι της 

Κιάρα Φεράνι: Η προκλητική Κιάρα Φεράνι: Η προκλητική 
πόζα με τον σύζυγό της, Φέντεζ πόζα με τον σύζυγό της, Φέντεζ 

Ο 
έρωτας της Κιάρα Φεράνι και 
του Φέντεζ είναι ολοφάνερος, 
ακόμα και μέσα από τα στιγμι-
ότυπα που δημοσιεύουν στα 

social media.
Το ζευγάρι μετρά έξι χρόνια κοινής 
πορείας, όμως δεν δείχνει να πλήττει 
λεπτό. Αντιθέτως, το πάθος τους συνε-
χώς φουντώνει και οι δυο τους φροντί-
ζουν να απολαμβάνουν κάθε λεπτό της 
καθημερινότητάς τους.
Στο τελευταίο στιγμιότυπο που δημοσί-
ευσε η Ιταλίδα influencer στον προσω-

πικό της λογαριασμό στο Instagram, ο 
φακός τους έχει απαθανατίσει σε μία 
μάλλον... προκλητική πόζα.
Ειδικότερα, στη φωτογραφία και οι δύο 
φοράνε τα μαγιό τους, με τον Ιταλό ράπερ 
να είναι ξαπλωμένος και την αγαπημένη 
του να κάθεται πάνω του. Ο Φέντεζ την 
κοιτάει με τρυφερότητα και αγκαλιάζει 
το πρόσωπό της, ενώ εκείνη του χαρίζει 
ένα πλατύ χαμόγελο. Ο έρωτας της Κιάρα 
Φεράνι και του Φέντεζ είναι ολοφάνερος, 
ακόμα και μέσα από τα στιγμιότυπα που 
δημοσιεύουν στα social media.
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Ένας νεαρός ήθελε να πάει σε μια δουλειά, 
αλλά του είχαν κλέψει το μηχανάκι και 
αναγκάστηκε να πάει με τα πόδια. Περ-
πατούσε αρκετή ώρα αλλά του φάνηκε 
ατελείωτη η διαδρομή κι έτσι σκέφτηκε 
να κόψει δρόμο. Δεν ήταν σίγουρος για το 
που θα τον οδηγήσει, με αποτέλεσμα να 
χαθεί και τον βρήκε η νύχτα. Είχε παγω-
νιά γιατί ήταν χειμώνας κι έκανε ωτοστόπ 
αλλά κανένας δεν σταματούσε. Η ώρα 
ήταν περασμένη, είχε πάει 3:00 τα μεσά-
νυχτα και ήταν μόνος του σε έναν ερημικό 
δρόμο. Είχε κοκαλώσει από το κρύο και τα 
χέρια του είχαν μπλαβίσει. Πίστευε πως 
αν δεν σταματούσε κάποιος, θα πέθαινε. 
Μετά από λίγο του ήρθε η ιδέα να ξαπλώ-
σει στη μέση του δρόμου, έτσι, σίγουρα 
κάποιος θα σταματούσε. Μια στιγμή βλέ-
πει να έρχεται από μακριά ένα αυτοκί-
νητο με μικρή ταχύτητα. Σηκώνεται τρέ-
χει, ανοίγει την πόρτα και μπαίνει μέσα. 
«Μμμ, τέλεια είναι εδώ και ζεστά! Ευχαρι-
στώ που με πήρατε…» 
Κοιτάζει στη μεριά του οδηγού και βλέπει 
το κάθισμα άδειο. Το αυτοκίνητο συνέ-
χιζε να προχωράει και τον έπιασε πανι-
κός. «Αμάν το αμάξι είναι στοιχειωμένο!» 
Πάει να ανοίξει την πόρτα να κατέβει αλλά 
ο παγωμένος αέρας του άλλαξε γνώμη. 
«Σιγά μην κατέβω! Ας είναι και στοι-
χειωμένο, θα κάτσω εδώ.» σκέφτηκε. Το 
αυτοκίνητο συνέχιζε κανονικά μέχρι που 

μπήκε στη εθνική και κάποια στιγμή αργό-
τερα έστριψε σ` ένα βενζινάδικο για βεν-
ζίνη. Ανοίγει η πόρτα του οδηγού, και πάει 
ένας να μπει μέσα. «Όπα, μη μπαίνετε εδώ 
μέσα, είναι στοιχειωμένο το αμάξι!» 
«Τι στοιχειωμένο βρε ηλίθιε! Έμεινε από 
βενζίνη και το σπρώχνω τόση ώρα!»

Ένα ζευγάρι, χρόνια παντρεμένο, αντι-
μετωπίζει μεγάλο πρόβλημα επικοινω-
νίας και αποφασίζει να πάει σε σύμβουλο 
γάμου. 
Έμαθαν για έναν πολύ καλό που βρίσκε-
ται κοντά τους και πάντα λύνει τα προβλή-
ματα των ζευγαριών, οπότε τον επέλεξαν. 
Ξεκινάει η συνεδρία και τους ρωτάει: «Τι 
πρόβλημα υπάρχει;» 
Ο άντρας σκύβει το κεφάλι και δεν 
μιλάει… Αντίθετα, η γυναίκα του αρχίζει 
να μιλάει ασταμάτητα για όλα τα προβλή-
ματα τους χωρίς να βάλει γλώσσα μέσα. 
Μετά από κανένα μισάωρο, ο σύμβου-
λος γάμου την αρπάζει και της δίνει ένα 
παθιασμένο φιλί στο στόμα. Η γυναίκα 
μένει άφωνη για αρκετή ώρα και λέει ο 
σύμβουλος στον σύζυγο: 
«Τα βλέπετε; Αυτό θέλει η γυναίκα σας 2-3 
φορές τη βδομάδα κι όλα θα στρώσουν!» 
«Ωραία!» λέει ο σύζυγος. 
«Μπορώ να σας την φέρνω κάθε Δευτέρα, 
Τετάρτη και Παρασκευή;»

ΚΡΙΟΣ
Η διευθέτηση κρίσιμων θεμάτων του εργα-
σιακού σας χώρου θα επηρεάσει άμεσα 
τη δουλειά σας, όμως μην ανησυχείτε όλα 
θα πάνε καλά. Μπορεί να μην είναι όλα 
εύκολα, όμως με καλή θέληση θα βρείτε 
διεξόδους για να βελτιώσετε τη σχέση σας 
με το κοινωνικό σας περιβάλλον. Δεν υπάρ-
χει λόγος να τρομάζετε επειδή νιώθετε πως 
κάποια από τα πιστεύω σας έχουν αλλάξει. 

ΤΑΥΡΟΣ
Ήρθε ο καιρός να εκτιμήσετε τα αποτελέ-
σματα των αποφάσεων ή των ενεργειών 
σας. Πρέπει να στραφείτε στα δικά σας προ-
βλήματα και να αφήσετε την κριτική στους 
άλλους. Ο εγωισμός ήταν είναι και θα είναι 
κακός σύμβουλος και αυτό σας έχει γίνει 
μάθημα. Οι επαγγελματικές σας εκκρεμό-
τητες χρειάζονται άμεση λύση. Μην προ-
σπαθείτε με οποιονδήποτε τρόπο να εδραι-
ωθείτε στην εργασία σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Η κατάσταση αρχίζει να γίνεται αβέβαιη και 
ρευστή στον επαγγελματικό σας χώρο και 
αυτό επηρεάζει άμεσα τον εσωτερικό σας 
κόσμο. Παλινδρομείτε ανάμεσα σε σκέψεις 
και δισταγμούς και δυσκολεύεστε να 
πάρετε μία οριστική απόφαση. 
Οι διακυμάνσεις στη συμπε-
ριφορά σας, εμποδίζουν 
τη συνεννόηση και τη 
συνεργασία με το στενό 
σας περιβάλλον. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στη δουλειά σας θα 
υπάρξουν ανακατατά-
ξεις και νέες αποφάσεις 
από τους ανωτέρους σας 
που θα πρέπει να ακολου-
θήσετε. Θα σας ανακοινώσουν 
κάποια απόφαση που θα αφορά το μέλ-
λον σας. Μην εμπιστεύεστε αυτή την εποχή 
τυχερά παιχνίδια. Διαθέτετε μια οξυμένη 
αίσθηση διαχείρισης του προϋπολογισμού 
σας και πολύ καλή διαίσθηση. Εμπιστευ-
τείτε την.

ΛΕΩΝ
Βρίσκεστε σε μία πολύ δημιουργική περί-
οδο η οποία θα σας οδηγήσει στην επιτυχία. 
Παρόλα αυτά να προσέξετε την υγεία σας…. 
Επίσης εύνοια την περίοδο αυτή και στις οικο-
νομικές ανταλλαγές… Δημιουργήστε από 
τώρα σωστές βάσεις και μην κάνετε τίποτα 
ριψοκίνδυνο που μπορεί να αποδειχτεί ότι 
ήταν λανθασμένο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Μην φορτίζετε την ατμόσφαιρα με κρίσεις 
και επικρίσεις γιατί πολλοί είναι αυτοί οι 
«φίλοι» που σας περιμένουν στη γωνία, 
να υποπέσετε σε σφάλματα. Πρέπει να 
πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας. Πολ-
λές οι προσφορές ευκαιριών στην εργασία 
σας. Το θέμα είναι ότι είστε μπερδεμένοι 
και προβληματισμένοι και με την τάση να 
ξανακάνετε τα ίδια λάθη συνεταιριζόμε-
νοι με πρόσωπα που δεν σας έχουν δώσει 
σωστά διαπιστευτήρια.

ΖΥΓΟΣ
Εγκαταλείψτε κάθε τάση ισχυρογνωμοσύ-
νης, γιατί δε θα πετύχετε τίποτα. Μετά από 
μερικές «νευρικές μέρες» ο υπόλοιπος και-
ρός κυλάει σχετικά ομαλά. Εσείς αυτή την 
εποχή ακτινοβολείτε από ζωντάνια έτσι κι 
αλλιώς. Από κοινωνικές γνωριμίες δημι-
ουργούνται ενδιαφέρουσες φιλίες!! Καλύ-
τερες όμως οι οικονομικές και οι επαγγελ-
ματικές προοπτικές.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Δείξτε φιλική συμπεριφορά απέναντι στους 
υφισταμένους σας και σε όσα άτομα σας 
προσφέρουν τη βοήθειά σας. Πιθανόν να 
χρειαστεί να αναλάβετε κάποιες επιπλέον 
επαγγελματικές υποχρεώσεις και να εργα-
στείτε σκληρά. Οι φίλοι σας θα είναι διατε-
θειμένοι, εάν βέβαια τους το ζητήσετε, να 
σας βοηθήσουν σε κάποια καθημερινά σας 
προβλήματα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μην απομονωθείτε από τους συναδέλφους 
σας γιατί σας έχουν και τους έχετε ανάγκη. 
Αργότερα θα το μετανιώσετε. Βρεθείτε 
σε μέρη που σας εκπέμπουν θετική ενέρ-
γεια. Αποφασίστε να χαλαρώσετε και μη 

σας πιάνει μανία να βάζετε τα πάντα 
σε τάξη. Οι καταστάσεις που θα 

περάσετε θα σας δείξουν ότι 
πρέπει να αντιδράτε, για 

αυτό μη μένετε μόνο στη 
θεωρία.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Με την αυτοπεποί-
θησή σας να εκτινάσ-

σεται σ τα ύψη, είναι 
βέβαιο πως μέσα στις 

επόμενες μέρες θα δείτε 
τους κόπους σας να ανταμεί-

βονται. Η περίοδος που κάνατε 
υπομονή πέρασε και από εδώ και μπρος 

μόνο θετικές εξελίξεις έχετε να περιμένετε. 
Οι γρήγορες εξελίξεις όμως απαιτούν εγρή-
γορση και ενεργητικότητα. Για αυτό πρέπει 
να χειριστείτε κάθε κατάσταση με ιδιαίτερη 
προσοχή και μην αφήσετε τον ενθουσιασμό 
να σας παρασύρει. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αρκετές ευκαιρίες παρουσιάζονται τώρα 
σε όλα τα επίπεδα. Καλό θα είναι να απο-
φύγετε κάθε παρασκηνιακή ενέργεια και να 
διώξετε όλες τις δυσάρεστες σκέψεις που 
συνεχώς κάνετε. Ορισμένοι από εσάς φαί-
νεται πως θα έχουν αυξημένα έξοδα. Θα 
έχετε όμως και βοήθεια από τους δικούς 
σας ανθρώπους στις καθημερινές σας υπο-
χρεώσεις.

ΙΧΘΕΙΣ
Μετά τις δύσκολες στιγμές θα έχετε τη 
διάθεση να ονειρευτείτε και να ξεφύγετε 
από ότι σας καταπιέζει. Έτσι βρίσκετε ξανά 
τον εαυτό σας και τη χαμένη σας διάθεση. 
Η περίοδος φέρνει ευχάριστες μετακινή-
σεις και επαγγελματικές ευκαιρίες. Από 
σήμερα παύουν οι δυσκολίες για τους 
πολλούς και τα άστρα σας δίνουν μικρές ή 
μεγάλες αιτίες για να αναγεννηθείτε.
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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

1918 στο λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης . Το 

πολεμικό πλοίο είναι η 
κανονιοφόρος ΑΚΤΙΟΝ

Εγκαίνια της Εταιρίας Καπνών
ΣΕΚΕ Ξάνθης - 9 Αυγούστου 

1948

Στρατιωτική μπάντα 
μουσικής στο
Σιδηρόκαστρο

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 1963. Παρκαρισμένα
εκατοντάδες ταξί λόγω της τριημέρου 

απεργίας
των ιδιοκτητών ταξί, φωτο Βαρναλίδη

ΣΑΛΑΜΙΝΑ. Τα ευρεθέντα
αγάλματα την 15η Οκτωβρίου 
1915 στην οικία Αθ. Παντάπη

ΜΥΚΟΝΟΣ. Γενική 
άποψη του

1934

ΔΡΑΜΑ. 
Καπνοπαραγωγός
απλώνει τα καπνά 
του για στέγνωμα

0ο Πανελλαδικό Συνέδριο της
ΓΣΕΕ του 1950 και Συνέδριο της Διεθνούς

Συνομοσπονδίας Εργατικών Ενώσεων

To πλοίο «Brittany» ιδιοκτ. Χανδρή
στον Σκαραμαγκά, λίγο πριν την 

ολική του
καταστροφή από πυρκαϊά, 8 

Μαρτίου 1963

Σχολή Αρχηγών Προσκοπικών
Συστημάτων - Μάϊος 1963 

παρουσία του
Διαδόχου Κωνσταντίνου

ΜΥΚΟΝΟΣ. Γενική άποψη 
του
1934
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Άνω Κουφονήσι, Σχοινούσα, Ηρακλειά. 
Τρία «αδέλφια» που συγκατοικούν στα 
νερά του Αιγαίου, μεταξύ Αμοργού και 
Νάξου. Τρεις διαφορετικοί «χαρακτήρες»

Τ
ο μεγαλύτερο (σε δημοφιλία, όχι σε έ-
κταση) είναι το Κουφονήσι, που, όπως 
όλα τα πρωτότοκα, τραβάει την περισ-
σότερη προσοχή – και μάλλον δικαιολο-

γημένα, αφού πλησιάζει στην κυκλαδίτικη εκ-
δοχή του παραδείσου. Δεύτερη είναι η Σχοινού-
σα, η ήρεμη δύναμη με τη βαριά γήινη ενέργεια, 
που νιώθεις ότι σε τραβά στο έδαφος και σε 
καθηλώνει. Η Ηρακλειά είναι το στερνοπούλι, 
το πιο εύκολο και προσιτό νησί – σε θαμπώνει 
με την ικανότητά της να σε κάνει να νιώθεις ανέ-
μελος. Έξι μέρες φιλοξενηθήκαμε σε αυτή την ι-
διαίτερη «οικογένεια» των Μικρών Κυκλάδων, 
δύο σε κάθε νησί. Αποδείχθηκε λίγο, όχι γιατί 
είναι τόσο πολλά τα αξιοθέατα που τρέχεις και 
δεν φτάνεις, αλλά γιατί το Κουφονήσι, η Σχοι-
νούσα και η Ηρακλειά απαιτούν ένα χρονικό 
περιθώριο από τον επισκέπτη για να τον βάλουν 
στο πνεύμα. Η δύναμή τους δεν βρίσκεται στην 
έκπληξη, αλλά στην επαναληψιμότητα.
Τι κάνει λοιπόν ένας νιόφερτος τουρίστας που 
μόλις έχει αποβιβαστεί στο λιμάνι ενός από 
αυτά τα νησιά; Τσεκάρει τα βασικά στέκια, βρί-
σκει αυτό που του ταιριάζει περισσότερο και 
ξεκινάει να πηγαίνει ανελλιπώς: για πρωινό, 
για μεσημεριανό, για τσίπουρο. Συζητάει με 
τους σερβιτόρους, ακούει την ιστορία τους και 
αφηγείται τη δική του. Τη μέρα που θα μπει στο 
μαγαζί που διάλεξε για στέκι του και ο ψηλός 
με τον φορτωμένο δίσκο δεν θα είναι πια «το 
παιδί», αλλά «ο Κώστας, μαθηματικός, έχει ένα 
ξανθό πιτσιρίκι που πάει προνήπιο», τότε θα 
έχει πια ενταχθεί στην κοινωνία του νησιού. Δεν 
θα είναι ένας ξένος. Εκεί κρύβεται και η ουσία 
αυτών των νησιών: στην επαφή με τον ντόπιο 
πληθυσμό, που ξέρει πώς να αφομοιώνει τους 
επισκέπτες και να τους κάνει δικούς του. 
Τη σημερινή φυσιογνωμία του Κουφονησίου 
συνθέτουν νέα εστιατόρια, νέες μπουτίκ, νέα 
ξενοδοχεία και αρκετός νέος κόσμος (μαζί, 
φυσικά, με τους φανατικούς του παρελθόντος), 
που αναζητά την εκλεπτυσμένη πολυτέλεια ενός 
μικρού νησιού. Το θετικό είναι ότι, παρότι το 
Κουφονήσι άλλαξε απότομα, δεν ξέπεσε. Παρα-
μένει –τουλάχιστον στα τέλη Ιουνίου που το επι-
σκεφθήκαμε εμείς– ένα παραδεισένιο μέρος, 
με έναν βασικό οικισμό (το Χωριό), μελί βράχια, 
χρυσή άμμο, λαμπερά, γαλάζια νερά και φαντα-
στικές παραλίες (Άμμος, Φανός, Πλατιά Πούντα 
ή Ιταλίδα και φυσικά το Πορί είναι κάποιες από 
τις γνωστές). Μερικές μπορεί να περιλαμβάνουν 
και παραθαλάσσια μαγαζιά, που όμως δεν σου 
δίνουν την εντύπωση ότι επιβάλλουν την κουλ-
τούρα του beachbar, της δυνατής μουσικής και 
της εξαλλοσύνης. Το Κουφονήσι διατηρεί την 
ησυχία και την προσεγμένη εικόνα του. Υπάρ-
χουν ακόμα και υπαίθριες «κάλπες» που προ-
σκαλούν τους επισκέπτες να «ψηφίσουν με τη 
γόπα τους», δηλαδή να τη ρίξουν σε μία από τις 
δύο θυρίδες απαντώντας στο ερώτημα: «Ήξε-
ρες ότι τα αποτσίγαρα περιέχουν πλαστικό και 
έχουν διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από δέκα 
έτη;». Και η θυρίδα του «όχι» και η θυρίδα του 
«τώρα ξέρεις!» είναι μισογεμάτες, με τους του-
ρίστες να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα να 

παραμείνει ο τόπος καθαρός.
Σε αυτή τη νέα φάση ζωής του Κουφονησίου 
εντάσσονται και δύο ακόμα χώροι που αξί-
ζει να βάλει κανείς στο πρόγραμμα. Ο πρώτος 
είναι ο Mylos, ένας παλιός ανεμόμυλος σιτα-
ριού των αρχών του 19ου αιώνα (γνωστός και 
ως «Ξετροχάρης» ή «Παντός Καιρού») που έχει 
μετατραπεί σε «πολιτιστικό conceptstore», 
όπως το ονομάζουν οι ιδιοκτήτες του. Εκτός 
του ότι θα σας κάνουν μια πολύ περιεκτική 
ξενάγηση σε σχέση με την «ανατομία» και την 
ιστορία του ίδιου του κτιρίου, στον μύλο θα 
βρείτε ιδιαίτερα ρούχα και καλλυντικά με την 
υπογραφή Ελλήνων σχεδιαστών και παραγω-
γών. Ο δεύτερος είναι το KoufonisiVillas, ένα 
σύμπλεγμα καταλυμάτων που σχεδίασε η αρχι-
τέκτονας Μαρία Παπαδάκη, που εκτός από δια-
μονή στις βίλες προσφέρεται και για διαφό-
ρων ειδών σεμινάρια, retreats και θεραπείες 
(yogaretreat, καποέιρα, ηχοθεραπεία, μασάζ, 
βελονισμό κ.λπ.). 

Σχοινούσα: Φάβα και χώμα
Από το Κουφονήσι, που βρίσκεται σχεδόν στο 
απόγειο της ανόδου του και προσπαθεί συνε-
χώς να επανεφευρίσκει τον εαυτό του, στη Σχοι-
νούσα, ένα προσγειωμένο νησί, που επίσης τα 
τελευταία χρόνια αλλάζει, αλλά με πιο αργούς 
ρυθμούς. Πολύ πιο αθόρυβα. Κι εδώ υπάρ-
χουν νέα ξενοδοχεία ή άνθρωποι που θέλουν 
να επενδύσουν στον τόπο, αλλά αυτό είναι κάτι 
που πρέπει να το ψάξεις. Ως απλός τουρίστας, 
αυτό που βλέπεις είναι ένα μικρό και όμορφο 
κυκλαδονήσι με δύο βασικούς οικισμούς –τη 
Χώρα και τη Μεσαριά–, απάνεμα αγκυροβό-
λια (γνωστά στα σκάφη αναψυχής), εκκλησίες 
με ασυνήθιστα ονόματα (όπως η Παναγιά η 
Ακαθή) ή περίεργες προσόψεις (όπως ο Άγιος 
Φιλάρετος). Έναν τόπο με χαμηλή βλάστηση, 
πέτρινες μάντρες, γεμάτο ζώα (γαϊδούρια που 
θηλάζουν τα μωρά τους, κότες, μαύρους κόκο-
ρες, γαλοπούλες, χήνες) και πολλούς χωματό-
δρομους, τους οποίους νιώθεις ότι διασχίζεις 
εκατομμύρια φορές, αφού, για να πας από τον 
βορρά στον νότο κι από την ανατολή στη δύση, 
περνάς πάντα από το κέντρο του νησιού. Παρα-
λίες η Σχοινούσα έχει αρκετές και καλές. Στην 

Ψιλή Άμμο ο κόσμος συγκεντρώνεται κάτω από 
πέντε-έξι αλμυρίκια που προσφέρουν σκιά, στο 
αμμουδερό Τσιγκούρι με το ωραίο beachbar η 
θέα των γειτονικών νησιών προσφέρεται κλιμα-
κωτά (πρώτα βλέπεις το νησάκι Πλάκα, πιο πίσω 
το Βενέτικο, την Ηρακλειά και στο βάθος, αχνά, 
την Ίο). Αλυγαριά, Λιόλιου, Αλμυρός και Γερολι-
μνιώνας (που θέλει λίγο περπάτημα για να φτά-
σεις) είναι κάποιες ακόμα ακρογιαλιές όπου αξί-
ζει να αράξει κανείς για ώρες.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές 
δραστηριότητες στο νησί. Παραλία, βιβλίο, 
περπάτημα –αν δεν έχει πολλή ζέστη–, γλυ-
κάκι, καφές και φαγητό. Τι φαγητό; Φάβα. Να 
ένα σημείο όπου η Σχοινούσα διαφοροποιεί-
ται και επενδύει, έχοντας καταφέρει να δομήσει 
τη δική της γαστρονομική ταυτότητα. Το φάβα 
της Σχοινούσας έχει ξεπεράσει τα σύνορα του 
νησιού, σερβίρεται σε γνωστά εστιατόρια της 
Αθήνας, της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης και 
θεωρείται αναγνωρίσιμο προϊόν των Κυκλά-
δων. Από τους περίπου δώδεκα φαβοπαραγω-
γούς, λίγοι είναι αυτοί που το κάνουν επαγγελ-
ματικά, με πιο γνωστό και ενεργό τον Μανώλη 
Κωβαίο. Ο οποίος, κατ’ αρχάς, διορθώνει ένα 
λάθος που κάνουμε οι περισσότεροι. «Φάβα 
είναι τρόπος παρασκευής. Όσπρια που μαγει-
ρεύονται, λιώνουν και γίνονται αλοιφή τα ονο-
μάζουμε φάβα. Μπορεί να είναι από κουκί, από 
ρεβίθι, από μπιζέλι». Στη Σχοινούσα το φάβα 
γίνεται από κατσούνι, έναν σπόρο που, όπως 
λέει ο Μανώλης, έφεραν τον 9ο αιώνα Αμορ-
γιανοί αγρότες. 

Ηρακλειά: Άνθρωποι και γάτες
Φτάσαμε στο τρίτο νησί – και τελευταία πράξη 
του οδοιπορικού μας. Ηρακλειά! Εύκολη και 
προσιτή, σε κάνει να νιώθεις ανέμελος, όχι 
μόνο γιατί το τοπίο της είναι μαλακό, χωρίς 
τη χρωματική ένταση του Κουφονησίου και 
τη δυνατή ενέργεια της Σχοινούσας, αλλά και 
γιατί οι άνθρωποί της είναι τόσο καλόκαρδοι 
και φιλόξενοι, που, περισσότερο απ’ οτιδή-
ποτε άλλο, θυμάσαι αυτούς. Με δύο βασικούς 
οικισμούς, τον Άγιο Γεώργιο και την Παναγία, 
ένα παλιό ερειπωμένο κάστρο, το σπήλαιο του 
Αγίου Ιωάννη (που δυστυχώς στο πέρασμα του 

χρόνου βανδαλίστηκε βάναυσα), η Ηρακλειά 
σε υποδέχεται εγκάρδια ήδη από το λιμάνι, με 
την παραλία με τα παγκάκια και τα πιτσιρίκια 
λίγες δεκάδες μέτρα από το σημείο όπου αράζει 
το πλοίο. Νοτιοανατολικά βρίσκεται η φαντα-
στική παραλία Λιβάδι, νοτιότερα είναι το Τουρ-
κοπήγαδο που μοιάζει με φιόρδ και πιο δυτικά 
ο Καρβουνόλακος και η Αλιμιά με το ναυάγιο 
του γερμανικού υδροπλάνου, το οποίο μπο-
ρείτε να δείτε βουτώντας (σημειωτέον, σε πολ-
λές από τις νότιες παραλίες η πρόσβαση γίνεται 
με σκάφος).
Τι άλλο έχει η Ηρακλειά; Ανθρώπους, πολ-
λούς και ζωντανούς, που σε πιάνουν από το 
χέρι και ξεκλέβουν από τον χρόνο που δεν δια-
θέτουν για να σου γνωρίσουν τον τόπο τους. 
Τον Αντώνη Κουίκλ, που μπορεί να τον ξέρεις 
μόλις λίγες ώρες, αλλά είναι διατεθειμένος να 
σου ανοίξει το σπίτι του για να κάνεις μπάνιο 
μετά τη θάλασσα. Τη Μάρω, Αρακλειανή από 
επιλογή, που έχει φτιάξει έναν λογαριασμό 
στο Instagram αφιερωμένο στους ανθρώπους 
της Ηρακλειάς και σε προσκαλεί να της πας μια 
μπλούζα και με την τεχνική της μεταξοτυπίας 
να σου τυπώσει το λογότυπο People of Iraklia, 
για να πάρεις το νησί μαζί σου φεύγοντας. Την 
Κία, που έχει χρίσει τον εαυτό της προστάτιδα 
όλων των αδέσποτων γατιών του νησιού και, με 
τη βοήθεια ντόπιων και ξένων, τα φροντίζει με 
εξαιρετικό τρόπο.
Την καλύτερη περιγραφή την έκανε ο Δημήτρης 
Μαρκατάτος του Araklia, ίσως του πιο γνωστού 
εστιατορίου της Ηρακλειάς, που σερβίρει πει-
ραγμένα κυκλαδίτικα πιάτα με πρώτες ύλες από 
15 κυκλαδονήσια. Πέρα από τα ποιοτικά ντο-
ματίνια, τη φάβα, τα κολοκύθια, τα κρέατα και 
τα ξερά σύκα που χρησιμοποιούν στο Araklia, 
ο Δημήτρης θεωρεί ότι, αν έπρεπε να μαγειρέ-
ψουν κάτι, «αυτό θα ήταν οι ίδιοι οι Αρακλει-
ανοί». Κι έχει δίκιο. Αν βάλεις στο τσουκάλι 
τον Αντώνη, την Κία, τη Μάρω, τον Κυρ Βαγ-
γέλη του πρακτορείου-καφενείου Μέλισσα, 
τον Μαϊστράλη, την Ακαθή κι όλους τους υπό-
λοιπους Αρακλειανούς, τους τόσο ζεστούς και 
φιλόξενους, έχεις το καλύτερο καλοκαιρινό 
πιάτο απ’ όλα, τη γεύση του οποίου δεν θα 
ξεχάσεις ποτέ.

Μικρές Κυκλάδες: Το νόημα τoυ καλοκαιριού



LIFE52 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

26 Αυγούστου 2022
www.hellasnews-radio.com

Οι σημαντικότεροι σταθμοί 
της καριέρας του, οι γυναίκες 
της ζωής του και η άνιση μάχη 
με την ασθένειά του

Η 
φωνή που συνδέθηκε 
με την εποχή της αθω-
ότητας, ο μουσικός που 
συμμετείχε σε ένα ελλη-

νικό ροκ συγκρότημα -φαινόμενο, 
ο τραγουδιστής που κατέκτησε την 
Ευρώπη συμμετέχοντας σε ένα υ-
πέροχο «Μάθημα Σολφέζ». Αυτός 
ήταν ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, που έ-
φυγε από τη ζωή, σε ηλικία σε η-
λικία 73 ετών, μετά από ολιγόμηνη 
αλλά σκληρή και αξιοπρεπή μάχη 
με τον καρκίνο, σκορπίζοντας συ-
γκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο 
αλλά και σε όλους όσοι τον αγάπη-
σαν μέσα από τα τραγούδια του.
Το αγόρι που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, από Ελληνίδα μητέρα και 
Βρετανό πατέρα, έδειξε από νωρίς 
την κλίση του αλλά και την αγάπη 
του στη μουσική. Ήταν μόλις 15 
ετών όταν με τον αδελφικό του 
φίλο Κώστα Τουρνά θα δημιουρ-
γήσουν, το 1964, το πρώτο τους 
συγκρότημα, τους Teenagers, με 
τους οποίους θα κάνει και την παρ-
θενική δισκογραφική του από-
πειρα. Το δισκάκι 45 στροφών, με 
τίτλο «You don’t love me», περι-
ελάμβανε ποπ κομμάτια με σε 
αγγλικό στίχο.

Η επιτυχία με τους Poll
Η ερασιτεχνική παρείστικη αυτή 
μπάντα έμελλε να αποτελέσει τη 
βάση για τη γέννηση ενός από τα 
σημαντικότερα και πλέον επιτυχη-
μένα ελληνικά γκρουπ, τους Poll. 
O Ρόμπερτ Ουίλιαμς, μαζί με τον 
Κώστα Τουρνά, τον Σταύρο Λογα-
ρίδη και τον Κώστα Παπαϊωάννου 
στα ντραμς φτιάχνουν τη μπάντα 
περισσότερο για να κάνουν το κέφι 
τους, η δουλειά τους ωστόσο ήταν 

πολύ καλή για να μείνει κλεισμένη 
στους τέσσερις τοίχους του σπι-
τιού μιας γιαγιάς όπου έκαναν τις 
πρόβες τους. Μέσω του εγγονού 
της γιαγιάς, που εργαζόταν τότε 
στις δισκογραφικές πωλήσεις, ένα 
demo τους θα φθάσει στα χέρια 
του ηχολήπτη Κώστα Φασόλα και 
κάπως έτσι θα ανοίξει ο δρόμος 
για τη δισκογραφία.
Το πρώτο τους 45άρι κυκλοφορεί 
την άνοιξη του 1971, περιλαμβάνει 
τα διαχρονικά όπως αποδείχτηκε 
τραγούδια «Άνθρωπε αγάπα» και 
«Έλα ήλιε μου» και γίνεται αμέσως 
ανάρπαστο. Λίγους μήνες αργό-
τερα κυκλοφορεί και το πρώτο 
ολοκληρωμένο άλμπουμ τους με 
τίτλο «Άνθρωπε…» και πουλάει 
πάνω από 200.000 αντίτυπα, νού-
μερο ρεκόρ για ελληνικό συγκρό-
τημα. Τα τραγούδια του, μεταξύ 
των οποίων και τα «Και μιλώντας 
γι’ ανθρώπους», «Γιατί έχει μακριά 
μαλλιά», «2000 λόγοι», «Ο γέρος», 
«Παρασκευάς και Θωμάς», «POLL 
means love», «Στην πηγή μια 
κοπέλα», παίζοντας και τραγου-
διούνται παντού. Δεν είναι μόνον 

οι όμορφες, πρωτότυπες και 
πρωτοποριακές μελωδίες τους 
αλλά και οι ιδιαίτεροι στίχοι που 
δεν μιλούν αποκλειστικά για την 
αγάπη αλλά και για ευαίσθητα κοι-
νωνικά – πολιτικά θέματα.
Κι όμως αυτό το συγκρότημα – 
φαινόμενο είχε διάρκεια ζωής 
μόλις δύο χρόνια και κυκλοφό-
ρησε μόνον δύο άλμπουμ το μου-
σικό αποτύπωμα των οποίων, 
ωστόσο παραμένει ζωντανό μέχρι 
σήμερα. Την Πρωτοχρονιά του 
1973 οι Poll θα κάνουν την τελευ-
ταία τους εμφάνιση στην ΥΕΝΕΔ 
ενώ μια δεκαετία αργότερα, το 
Σεπτέμβριο του 1982, θα επανε-
νωθούν στο Θέατρο Λυκαβητ-
τού για μια μεγαλειώδη συναυλία 
πλημμυρισμένη από κόσμο αλλά 
και συγκίνηση.

Η σόλο καριέρα και η 
Eurovision
Μετά τη διάλυση των Poll o 
Ρόμπερτ Ουίλιαμς συνεχίζει πλέον 
τη διαδρομή τους ως σόλο καλλι-
τέχνης. Το 1973 κυκλοφορεί τον 
πρώτο του δίσκο 45 στροφών με 

τα τραγούδια 
«Αγάπη» και 
«Σαν τη δεις», 
ενώ το 1974 
έρχεται και ο 
πρώτος ολο-
κ λ η ρ ω μ έ νο ς 
δίσκος του με 
τίτλο το όνομά 
του.
Σημαντική θα 
αποδε χ τ ε ί  η 
γνωριμία του 
και η συνεργα-
σία του με τη 
Μπέσσυ Αργυ-
ράκη, μαζί  με 
την οποία θα 
α π ο σ π ά σ ε ι , 
το 1975,  το Α΄ 

βραβείο στο 14ο Φεστιβάλ Θεσ-
σαλονίκης ερμηνεύοντας το τρα-
γούδι του «Σαν ένα όνειρο». Θα 
συνεχίσουν μαζί ως μουσικό 
δίδυμο στη δισκογραφία για τα 
επόμενα χρόνια ερμηνεύοντας, 
μεταξύ άλλων και το διαχρομικό 
ερωτικό ντουέτο  «Μίλα μου» που 
ηχογραφήθηκε αρχικά με τη Λία 
Βίσση κι αργότερα με τις φωνές 
του Δάκη και της Χριστιάνας.
Μαζί, εξάλλου θα βιώσουν οι δυο 
τους και την μεγάλη επιτυχία στην 
Eurovision, το 1977, εκπροσωπώ-
ντας την Ελλάδα με το πασίγνωστο 
«Μάθημα Σολφέζ» του Γιώργου 
Χατζηνάσιου και κατακτώντας την 
πέμπτη θέση, με τον Πασχάλη και 
την Μαριάννα Τόλη να συμπράτ-
τουν επίσης στην εθνική μουσική 
dream team.

Οι δύο γάμοι και τα παιδιά 
του
Ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς υπήρξε ένα 
από τους πλέον αγαπημένους καλ-
λιτέχνες των γυναικών. Οι θαυμά-
στριές του ήταν αμέτρητες και οι 
εκδηλώσεις λατρείας στο πρό-
σωπό του άγγιζαν, ενίοτε, τα όρια 
της υπερβολής, Τότε όμως εκεί-
νος ζούσε έναν μεγάλο έρωτα με 
την Μπέσσυ Αργυράκη ο οποίος 
εξελίχθηκε σε μια βαθιά φιλία 
που διήρκεσε στο χρόνο, Μπο-
ρεί με την Μπέσσυ Αργυράκη να 
μην επισημοποίησε τη σχέση του, 
ανέβηκε, ωστόσο τα σκαλιά της 
εκκλησίας και μάλιστα δύο φορές. 
Ο πρώτος του γάμος έγινε το 1976 
και ο δεύτερος το 1986 με τη Αμα-
λία Δημητριάδη με την οποία απέ-
κτησε τρία παιδιά, τον Αλέξαν-
δρο, τη Μάρθα και την τραγουδί-
στρια Ιλένια Ουίλιαμς. Όλοι μαζί 
αποτελούσαν τα μέλη μιας δεμέ-
νης οικογένειας που τώρα καλεί-
ται να αντιμετωπίσει μια μεγάλη 
απώλεια…

Η συγκινητική 
ανάρτησή της 
κόρης του Ρόμπερτ 
Ουίλιαμς, Ιλένια 

Μ
ε τον δικό της 
τρόπο θέλησε 
να αποχαιρετή-
σει η κόρη του, 

Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Ιλένια τον 
πατέρα της που «έφυγε» από 
τη ζωή  την Κυριακή.
Ακολουθώντας τα βήματα 
του στη μουσική, δημοσί-
ευσε στον λογαριασμό της 
στο instagram ένα βίντεο στο 
οποίο φαίνεται εκείνη μέσα 
στο σαλόνι του σπιτιού τους 
να τραγουδά ενώ δίπλα της 
ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς παίζει 
κιθάρα.
«Δεν φοβάμαι. Ξέρω ότ ι 
είσαι ακόμα εδώ. Ότι στέκε-
σαι δίπλα μου. Μπαμπά μου, 
μπαμπά μας», γράφει χαρα-
κτηριστικά.
Την ίδια ώρα, η είδηση του 
θανάτου του Ρόμπερτ Ουί-
λιαμς, σκόρπισε στη θλίψη 
τον καλ λιτ ε χν ικό κόσμο. 
Δεκάδες είναι τα μηνύματα 
αποχαιρετισμού, ακόμη και 
από πολιτικούς.
Ο ίδιος, έδινε για μήνες μάχη 
για την υγεία του. Κατέληξε 
την Κυριακή, αφήνον τας 
πίσω του μια πλούσια κληρο-
νομιά στη μουσική.

Σαμαράς για Ρ. Ουίλιαμς: 
«Έφυγε» ο εμπνευστής της 
«γαλάζιας γενιάς»
Την θλίψη του για την απώ-
λεια του μουσικού Ρόμπερτ 
Ο υ ί λ ια μ ς  ε κφ ρ ά ζ ε ι  μ ε 
δηλωση του ο πρώην πρω-
θυπουργός Αντωνης Σαμα-
ράς.
«Σήμερα έφυγε από κοντά 
μας ο μουσικός των εφηβι-
κών χρόνων μιας ολόκληρης 
εποχη» αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ο κ. Σαμαράς και προ-
σθέτει: «Έφυγε ο αγωνιστής, 
ο εμπνευστής της «γαλάζιας 
γενιάς», ο καλλιτέχνης που 
με τον οίστρο του ξεσήκωσε 
και ενέπνευσε τους αγώ-
νες της Παράταξής μας για 
μια Ελλαδα Μεγάλη. Έφυγε, 
πάνω από όλα, ένας ευαίσθη-
τος άνθρωπος, ένας φιλος, 
ενας συναγωνιστης. Θερμά 
συλληπητηρια στους οικεί-
ους του».

Ρόμπερτ Ουίλιαμς: Από τους θρυλικούς Poll μέχρι το 
«Μάθημα Σολφέζ», μια διαδρομή γεμάτη μουσική 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς με την αγαπημένη 
του σύζυγο Αμαλία Δημητριάδη 
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο 
Ολυμπιακός επικράτησε 3-1 του Απόλλω-
να Λεμεσού στα πέναλτι (1-1 κ.δ και πα-
ράταση) και προκρίθηκε στους ομίλους 
του Europa League για δεύτερη συνεχό-

μενη χρονιά. Ήρωας για τους ερυθρόλευκους ήταν 
ο Τόμας Βατσλίκ. Ο Τσέχος τερματοφύλακας, είχε 
«κρύο» αίμα, έπιασε τρία πέναλτι των φιλοξενουμέ-
νων και χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του.
Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με τον Μασούρα στο 
2ο λεπτό, ωστόσο ο Πίττας έστειλε το ματς στην 
παράταση σκοράροντας στο 90ο λεπτό. Ο Ολυμπι-
ακός έμεινε με δέκα παίκτες στο 100’ εξαιτίας της 
αποβολής του Μπα, αλλά ο Βατσλίκ βγήκε μπροστά 
και η βραδιά ολοκληρώθηκε με τον καλύ-
τερο τρόπο για τους παίκτες του Κορ-
μπεράν.

Γκολ από νωρίς με τον Μα-
σούρα
Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε στο 
Καραϊσκάκης με μία αλλαγή σε σχέση 
με το παιχνίδι της Κύπρο. Ο Γιώργος 
Μασούρας αντικατέστησε τον Ραντζέ-
λοβιτς, ενώ όπως αναμενόταν βασικός ξεκί-
νησε και ο Χουάνγκ. Οι ερυθρόλευκοι πέτυχαν αυτό 
που ήθελαν δηλαδή το γρήγορο γκολ. Έπειτα από 
γέμισμα η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Μαυ-
ρία, ο Ρέαμπτσιουκ ακολούθησε τη φάση, μπήκε 
στην περιοχή από τα αριστερά, έκανε το γύρισμα 
προς τον Μασούρα, ο οποίος σκόραρε. Ο 28χρο-
νος εξτρέμ βρήκε δίχτυα έπειτα από καιρό και το 
πανηγύρισε δεόντως. Στη συνέχεια, ο Απόλλωνας 
πήρε την μπάλα στα πόδια του και προσπαθούσε 
να απειλήσει, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να φτιά-
ξει τη μεγάλη ευκαιρία. Οι ερυθρόλευκοι, από την 
άλλη, πότε ήταν πιο πιεστικοί, πότε άφηναν μέτρα 
στους φιλοξενούμενους. Οι παίκτες του Κορμπε-
ράν προσπάθησαν να φέρουν την μπάλα στην περι-
οχή, είτε με γεμίσματα, ενώ είχαν και κάποιες τελικές 
εκτός περιοχής. Στο 37ο λεπτό ο Μαυρίας έκανε τη 
σέντρα από τα αριστερά, ο Ρέαμπτσιουκ δεν κατά-
φερε να διώξει. Κανένας όμως μετά δεν βρέθηκε 
στην πορεία της μπάλας που έφυγε έξω. Έτσι, το 1-0 
έμεινε μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους.

Δοκάρι ο Κούντε και ευκαιρίες ο Ολυ-
μπιακός, ισοφάριση ο Απόλλωνας στο 
90’
Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός μπήκε με πρό-
θεση να κρατήσει λίγο περισσότερο την μπάλα, 
αλλά και να πιέσει ψηλότερα τον Απόλλωνα. Στο 61ο 
λεπτό είχε και μία καλή στιγμή με κεφαλιά του Αρα-
μπί, έπειτα από γύρισμα του νεοεισελθόντα Λάζαρ 
Ραντζέλοβιτς. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την κατοχή, 
χωρίς ωστόσο να καταφέρνουν να απειλήσουν 
ουσιαστικά την εστία του Βατσλίκ. Απεναντίας στο 
71ο λεπτό ο Κούντε εξαπέλυσε βολίδα εκτός περιο-
χής, με την μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι 

και να φεύγει άουτ.
Ο Ολυμπιακός είχε ακόμη μία μεγάλη 

ευκαιρία. Στο 77’ ο Αραμπί τράβηξε 
πάνω του την άμυνα του Απόλλωνα, 
έδωσε στον Μασούρα στα δεξιά, έκανε 
το σουτ, όμως ήταν άστοχος. Οι παί-
κτες του Κορμπεράν έχασαν τεράστια 

ευκαιρία στο 89’ με Εμβιλά και τον Σισέ 
να μην μπορούν να σκοράρουν και τον 

Τζάνγκα να διώχνει πάνω στην γραμμή. Ο 
Απόλλωνας στο 90ο λεπτό κατάφερε να στείλει 

το ματς στην παράταση. Έπειτα από σέντρα από τα 
αριστερά, ο Ρομπέρζ πήρε την κεφαλιά και ο Πίττας 
αφύλακτος έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα.

Προκρίθηκε ο Ολυμπιακός στα πέναλτι 
με Βατσλίκ
Ο Ολυμπιακός μπήκε με ευκαιρία στην παράταση. Ο 
Ντε Λα Φουέντε γύρισε στην περιοχή. Εκεί ο Αραμπί 
στόπαρε την μπάλα με το στήθος. 
Έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα βρήκε σε πόδι αμυ-
ντικού και έφυγε ελάχιστα κόρνερ. Το παιχνίδι είχε 
ανοίξει με διαδοχικά λάθη, με τους ερυθρόλευκους 
να μένουν και με δέκα παίκτες. Ο Μπα ανέτρεψε τον 
Τζάνγκα και είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 100’. 
Oι δύο ομάδες πάλεψαν με όσες δυνάμεις του απέ-
μεναν, αλλά το 1-1 δεν άλλαξε και τα πέναλτι ήταν 
αναπόφευκτα. 
Στην ψυχοφθόρα διαδικασία είχε ήρωα τον Βάτσλικ, 
ο οποίος έπιασε τρία πέναλτι του Απόλλωνα και οι 
ερυθρόλευκοι προκρίθηκαν.

Με ήρωα τον Βατσλίκ που έπιασε τρία πέναλτι, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στους ομίλους του 
Europa League, καθώς επικράτησε 3-1 του Απόλλωνα στη διαδικασία των πέναλτι (1-1 κ.δ. και 
παράταση).

Ολυμπιακός - Απόλλων Ολυμπιακός - Απόλλων 
Λεμεσού 1-1 (3-1 πεν.): Στο Λεμεσού 1-1 (3-1 πεν.): Στο 
Europa League με ήρωα ΒατσλίκEuropa League με ήρωα Βατσλίκ

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 1-0
Άρεσε ο νέος δικέφαλος με το 
πρώτο τρίποντο

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με το δεξί σ τη νέα σεζόν καθώς αν και 
έπαιξε με πολλές απουσίες επικράτησε του Παναιτωλικού 
με 1-0 με τον Μπράντον Τόμας να ανοίγει λογαριασμό στη 
Super League και να δίνει το τρίποντο στους γηπεδούχους.
Ο ΠΑΟΚ μπήκε με το δεξί στη φετινή Super League καθώς επικρά-

τησε του Παναιτωλικού με 1-0 στην Τούμπα με το ματς ουσιαστικά να 
κρίνεται στο πρώτο δεκάλεπτο αφού ο δικέφαλος σκόραρε μόλις στο 7’ 
του αγώνα με τον Μπράντον Τόμας και κράτησε το υπέρ του τέρμα έχρι 
τη λήξη του αγώνα.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης άρεσε στο μεγαλύτερο διάστημα, ήταν καλύ-
τερη και έδειξε πως παιχνίδι με παιχνίδι θα γίνεται όλο και καλύτερος. 
Ο Παναιτωλικός από την πλευρά του συνέχισε όπως και πέρυσι καθώς 
έπαιξε ποδόσφαιρο στην Τούμπα, δεν κλείστηκε πίσω και είχε τις στιγ-
μές τις κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε πολλές αλλαγές στην αρχική της ενδε-
κάδα, με τον Κουλιεράκη να παίζει στόπερ, τον Τσαούση ως αριστερό 
μπακ και τον Μπράντον Τόμας στην κορυφή ενώ εκτός αποστολής ήταν 
για διαφορετικούς λόγους οι Βιεϊρίνια, Ζίβκοβιτς, Νάσμπεργκ, Μιχαηλί-
δης, Τσιγγάρας. Και η ομάδα του Αγρινίου όμως είχε αρκετά νέα πρό-
σωπα στη σύνθεση της αλλά έδειξε καλύτερο πρόσωπο απ’ ότι στα έως 
τώρα φιλικά.
Ο ΠΑΟΚ έπαιζε συνέχεια από τα δεξιά στο πρώτο εικοσάλεπτο του 
αγώνα και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 7’ με τον Μπράντον Τόμας 
μετά από ασίστ του Νάρεϊ και συνέχισε να απειλεί τόσο με τον Ισπανό 
φορ όσο και με τον Αουγκούστο που βρέθηκε αρκετές φορές σε θέση 
βολής αλλά σπατάλησε τις ευκαιρίες που είχε.
Ο δικέφαλος είχε τους Κούρτιτς και Ντάντας σε μεγάλη μέρα καθώς ο 
Σλοβένος είχε 158 ενέργειες με τη μπάλα στα πόδια ενώ και ο δεύτερος 
μέχρι να αποχωρήσει από την αναμέτρηση ήταν μεταξύ των κορυφαίων 
του ΠΑΟΚ σε ένα ματς που ολοκληρώθηκε με την ομάδα της Θεσσαλο-
νίκης να φτάνει στη νίκη με το παρθενικό γκολ του Μπράντον Τόμας στο 
πρωτάθλημα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λουτσέσκου:
Για το ματς και τι θα άλλαζε: «Όταν έχεις μία ομάδα όπως τη δικιά είναι 
μία διαδικασία, δεν αλλάζω κάτι, θέλω να κάνουμε βήματα προς τα 
μπροστά, είτε μικρά, είτε μεγαλύτερα. Είχε έξυπνο τρόπο παιχνιδιού η 
αντίπαλη ομάδα, περίμενε, είχε υπομονή. Περίμενε ένα λάθος, ώστε να 
το αξιοποιήσει.
Ήμασταν ψηλά και κυριαρχήσαμε. Σε αυτές τις συνθήκες δεν φτιάχνεις 
πολλά, αλλά πάλι είχαμε πέντε μεγάλες ευκαιρίες. Πρέπει να εκμεταλλευ-
τείς αυτές τις καταστάσεις για να κλείσεις αυτό το παιχνίδι. Είναι φυσιο-
λογικό να θέλεις να πάρεις με οποιοδήποτε τρόπο το αποτέλεσμα που 
κρατούσαμε».
Για το αν είναι θέμα το γκολ: «Δεν είναι θέμα. Δεν θέλω την αρνητικό-
τητα. Πέρσι γράψαμε ιστορία, πήγαμε τελικό Κυπέλλο, που χάσαμε 
μέσω VAR. Υπήρχε γκρίνια ότι δεν είναι κάτι σημαντικό. Αλλάζουμε τα 
πάντα, θα έρθουμε εκεί που θέλουμε. Έχουμε παίκτες που επιστρέφουν 
ή ήρθαν πιο αργά. Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι.
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Η 
ΑΕΚ έκανε ποδαρικό στο νέο 
πρωτάθλημα με τριάρα κό-
ντρα στη Λαμία στο Αθανά-
σιος Διάκος (3-0). Ο Αραού-

χο με δύο γκολ και ο Πινέδα διαμόρ-
φωσαν το τελικό αποτέλεσμα υπέρ της 
Ένωσης. Χαμένο πέναλτι και δοκάρι 
είχαν οι γηπεδούχοι.
Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί στη Super 
League, επικρατώντας της Λαμίας με 
3-0 στο «Αθανάσιος Διάκος» χάρη 
στα γκολ που σημείωσαν ο Αραούχο 
(δις) και ο Πινέδα. Η Ένωση ήταν καλύ-
τερη σχεδόν σε όλο το κομμάτι του 
αγώνα, έχοντας κάποιες καλές στιγ-
μές για να πετύχει και άλλα γκολ, ενώ 
και η Λαμία είχε δύο δοκάρια, ένα από 
άστοχο χτύπημα πέναλτι του Ντε Βιν-
σέντι στο 32’ και ένα με δυνατό σουτ 
του Τσούκαλου στο 84’.
Η Ένωση άνοιξε το σκορ με τον Αρα-
ούχο στο 35ο λεπτό. Οι παίκτες του 
Αλμέιδα πίεσαν ψηλά και εκμεταλ-
λεύτηκαν το λάθος στην άμυνα της 
Λαμίας.  Ο Πινέδα συνδυάσ τηκε 
όμορφα με τον Αραούχο στην περι-
οχή του Γκαραβέλη και ο Αργεντινός 
φορ με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα.
Ο ίδιος ποδοσφαιριστής διπλασίασε 
τα τέρματα της Ένωσης στο 65’. Έπειτα 
από πίεση ψηλά, τσίμπησε την μπάλα 
από τον Τζανετόπουλο, μπήκε στην 
περιοχή και με ωραίο πλασέ, νίκησε 
τον Γκαραβέλη.
Λίγα λεπτά μετά η ΑΕΚ πέτυχε και 
τρίτο γκολ με τον Πινέδα στο 73’. Ο 
Βίντα μέσα από την περιοχή έκανε το 
γύρισμα προς το ημικύκλιο της περι-
οχής και ο Μεξικανός μέσος με ένα 
υπέροχο πλασέ έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα του Γκαραβέλη.

Επίσημο ντεμπούτο για Βίντα, 
Πινέδα και Γιόνσον
Ο Αλμέιδα στην πρώτη του ενδεκάδα 
στη Super League παρέταξε την Ένωση 
με τρίαδα στην άμυνα και τους Βίντα, 
Πινέδα και Γιόνσον να κάνουν επί-
σημο ντεμπούτο με τα κιτρινόμαυρα, 
ενώ στο δεξί άκρο χρησιμοποίησε 
τον Νορντίν Άμραμπατ. Από την άλλη 
πλευρά η Λαμία έπαιξε με πέντε στην 
άμυνα, αντιμετωπίζοντας πολλά προ-

βλήματα λόγω κορονοϊού.

Ανώτερη η ΑΕΚ στο πρώτο μέ-
ρος, έχασε πέναλτι η Λαμία
Η Λαμία απείλησε πρώτη στο παιχνίδι 
στο 5’. Ο Τζαβέλλας δεν μπόρεσε να 
απομακρύνει την μπάλα με τον Ντε 
Βινσέντι να καθυστερεί να εκτελέσει 
από κοντά και τον Έλληνα στόπερ να 
διορθώνει το λάθος του.
Η Ένωση είχε διαρκώς την μπάλα στα 
πόδια της και προσπαθούσε να δια-
σπάσει την αντίπαλη άμυνα, που ήταν 
στημένη στο δικό της μισό και περί-
μενε τους παίκτες της ΑΕΚ. Τα πρώτα 
30 λεπτά πέρασαν αναίμακτα, ωστόσο 
στο τελευταίο 15λεπτο οι δύο ομάδες 
είχαν τις στιγμές τους. Αρχικά η Λαμία 
έχασε μοναδική ευκαιρία να σκοράρει 
στο 32’ με τον Ντε Βινσέντι.
Ο Σλίβκα κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρι-
σμα του Σιμάνσκι, με τον Κουτσιαύτη 
να υποδεικνύει την παράβαση με 
παρέμβαση του VAR. Ο Αργεντινός 
επιθετικός εκτέλεσε το πέναλτι και η 
μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.
Η Ένωση απείλησε στο τελευταίο κομ-
μάτι του αγώνα σε αρκετές περιπτώ-
σεις, όμως οι δύο τελικές προσπά-
θειες του Τσούμπερ (43’, 45+3’) και 
του Μάνταλου στο 45+1’, κατέληξαν 
λίγο άουτ.

Καθάρισε το ματς στο δεύτε-
ρο μέρος
Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες 
μπήκαν με διάθεση να πάρουν τα ηνία 
του παιχνιδιού, με τη Λαμία να ανα-
γκάζεται να βγει από το καβούκι της, 
ούσα πίσω στο σκορ.
Στην πρώτη τελική στο δεύτερο μέρος, 
η Ένωση βρήκε και το γκολ ξανά με τον 
Σέρχιο Αραούχο με υπέροχη κίνηση. 
Στα εναπομείναντα λεπτά η ΑΕΚ έχο-
ν τας και το προβάδισμα σ το σκορ 
έπαιζε πιο άνετα σ τον αγωνισ τ ικό 
χώρο και κατάφερε να βρει και τρίτο 
γκολ, αυτή τη φορά με τον Πινέδα.
Η Λαμία έφτασε κοντά στο να μειώ-
σει στο σκορ στο 85ο λεπτό, όμως το 
δυνατό σουτ του Τσούκαλου κατέληξε 
σ το οριζόν τ ιο δοκάρι του Στάνκο-
βιτς. Αυτή ήταν η τελευταία αξιόλογη 
στιγμή στο παιχνίδι.

Λαμία - ΑΕΚ 0-3

Υπερηχητική πρεμιέρα με 
Αραούχο και Πινέδα

Ο Παναθηναϊκός μπήκε ιδανικά 
στο φετινό πρωτάθλημα καθώς 
επικράτησε του Ιωνικού 1-0 με γκολ 
του Αϊτορ με εκτέλεση πέναλτι σε 
ένα ματς όπου οι Κώτσιρας-Τσέριν 
και Σπόραρ πήραν από το χέρι τους 
πράσινους στη Λεωφόρο, σε ένα 
ματς γιορτή από την αρχή με την 
ανακοίνωση του Μπερνάρντ έως το 
τέλος με την κατάκτηση των τριών 
βαθμών.
 

Ο 
Παναθηναϊκός έστω και δύσκο-
λα μπήκε ιδανικά στο φετινό 
πρωτάθλημα καθώς επικράτησε 
του Ιωνικού 1-0 με γκολ του Αϊ-

τορ με εκτέλεση πέναλτι σε ένα ματς όπου 
οι Κώτσιρας-Τσέριν και Σπόραρ πήραν από 
το χέρι τους πράσινους στη Λεωφόρο και 
τους οδήγησαν στο πρώτο τρίποντο.
Ένα ματς που ήταν γιορτή για το τριφύλλι 
πριν καν την έναρξη της αναμέτρησης με 
την ανακοίνωση του Μπερνάρντ από τα 
μεγάφωνα της Λεωφόρου έως το τέλος 
με την κατάκτηση των τριών βαθ-
μών από το τριφύλλι.
Ο Παναθηναϊκός είχε την υπε-
ροχή και στα 90 λεπτά του 
αγώνα, απείλησε κυρίως 
με τον Σπόραρ που βρέ-
θηκε μέσα σε πολλές φάσεις 
αλλά δεν κατάφερε να πετύ-
χει το πρώτο του γκολ στο πρω-
τάθλημα. Από την άλλη ο Ιωνικός 
είχε τις στιγμές του και δη τη φάση με τον 
Μάντζη στο 22’ με τον Μπρινιόλι να κάνει 
μια εντυπωσιακή επέμβαση και να κρατάει 
το μηδέν.
Το γκολ του Παναθηναϊκού ήρθε μετά από 
πέναλτι που κέρδισε ο Σπόραρ με ωραία 
ενέργεια μέσα στην περιοχή καθώς πέρασε 
στο σπριντ τον Μύγα και πρόλαβε τον Χου-
τεσιώτη στο 45’.  Ο Αϊτόρ δύο λεπτά αργό-
τερα ανέλαβε την εκτέλεση και ήταν εύστο-
χος και η φετινή σεζόν στην Ελλάδα άνοιξε 
για το τριφύλλι όπως έκλεισε η περσινή, με 
εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αϊτόρ. 
Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός κρά-
τησε με μεγαλύτερη ευκολία απ’ ότι δείχνει 
το τελικό σκορ το 1-0 και θα μπορούσε να 
βρει και ένα δεύτερο τέρμα είτε με τον Τσέ-
ριν, είτε με τον Σπόραρ με τους δύο Σλοβέ-
νους να έχουν τρεις από τις έξι τελικές που 
έφτιαξε το τριφύλλι στο δεύτερο μέρος.

Γιοβάνοβιτς: «Δίκαιη νίκη, προ-
σπαθούμε για νέες προσθήκες»
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον δέοντα 
τρόπο τη Super League 2022/23, επικρα-
τώντας εντός έδρας του Ιωνικού σε μια 
βραδιά, που ο ενθουσιασμός στις εξέ-
δρες υπήρχε ήδη πριν από την έναρξη του 
αγώνα λόγω της ανακοίνωσης της από-
κτησης του Μπερνάρντ. Η κατάκτηση των 
τριών βαθμών της νίκης άφησε ικανοποι-
ημένο τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος -λίγα 
λεπτά μετά από το φινάλε- δήλωσε στην 
κάμερα της Cosmote TV:
«Περιμέναμε ότι θα είναι δύσκολο το παι-
χνίδι, όπως ήταν. Νομίζω ότι τόσο ο Ιωνι-
κός ήταν καλός, από την άλλη εμείς δεν 
ήμασταν τόσο καλοί. 
Ουσιαστικά ήταν ένα παιχνίδι στην κόψη 
του ξυραφιού σε όλη τη διάρκεια. Δεν 
είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, δεν 
ήμασταν τόσο γρήγοροι που μπορού-
σαμε να εκτελέσουμε. Από την άλλη, όταν 
έχεις εύθραυστο σκορ, ο Ιωνικός είναι 

μια ομάδα που μπορεί να το αλλά-
ξει. Είμαι ευχαριστημένος από 

την προσπάθεια των παικτών. 
Θέλαμε να ξεκινήσουμε με 
νίκη. Κερδίσαμε δίκαια, αλλά 
σίγουρα έχουμε πολλή δου-
λειά ακόμη».

Για το πρόβλημα με τον 
Μάγκνουσον:

«Ξέραμε ότι ο Μπαρτ είχε ένα πρό-
βλημα που δεν μπορούμε να τον υπολογί-
ζουμε για 2-3 εβδομάδες. Το Μάγκνουσον 
τον κάναμε αλλαγή για να τον προφυλά-
ξουμε. Θα δούμε τις επόμενες μέρες αν έχει 
κάτι σοβαρό. 
Ο Πούγγουρας με τον Σάρλια δεν αντιμε-
τώπισαν προβλήματα και ανταποκρίθη-
καν. Θα πω και για τον Πούγγουρα, που 
ήταν καλός και στα φιλικά, ήταν θετική η 
εμφάνιση του και σήμερα και αυτό με ικα-
νοποιεί».

Για τον Μπερνάρντ:
«Ο Μπερνάρντ θα μας δώσει ποιότητα 
μεσοεπιθετικά. Μπορεί να παίξει σε όλες 
τις θέσεις από το κέντρο και μπροστά. 
Πιστεύουμε ότι επειδή έχει πολλές παρα-
στάσεις σε υψηλό επίπεδο, θα μας βοηθή-
σει τόσο λόγω της εμπειρίας του όσο και 
λόγω της ποιότητας του».

Παναθηναϊκός - Ιωνικός 1-0

Γιορτή από την αρχή έως 
το τέλος στη Λεωφόρο με... 
Μπερνάρντ και Αϊτόρ
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

Η 
Ελίνα Τζένγκο δεν είναι μια συνηθι-
σμένη περίπτωση πρωταθλήτριας. Η 
πρωταθλήτρια της bwin δεν έχασε πο-
τέ τη φιλοδοξία της, δεν έχασε ποτέ 

την πίστη στον εαυτό της και παρά τις αντίξοες 
συνθήκες μας έστειλε όλους ακόμα πιο ψηλά! 
Και είναι μόνο στην αρχή.
Η νεαρότερη πρωταθλήτρια Ευρώπης πάλεψε 
ξανά και ξανά. Στεναχωρήθηκε, πικράθηκε, 

εκνευρίστηκε, αλλά ποτέ δεν σταμάτησε να 
προσπαθεί. Τα εμπόδια έγιναν μέσο σωτηρίας, 
παρηγοριάς και δύναμης. Η Ελίνα Τζένγκο μπήκε 
στην ψυχή του αγωνίσματος γιατί τη μάγεψε, 
την έκανε να σιωπά και να ξεσπά την κατάλληλη 
στιγμή. Μια βολή, ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο 
προς τον προπονητής της, μια καλά φυλαγμένη 
σιγουριά την κάνει να πετά, να δακρύζει και να 
ονειρεύεται ένα καλύτερο μέλλον γι αυτή, για 
τους γονείς της.
Είναι βέβαιο πως ό,τι κάνουμε «μένει πίσω» 
και περνά στην επόμενη γενιά. Έτσι και η νέα 
πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό, πήρε 
πολλά εφόδια από την οικογένειά της και μπήκε 
στον στίβο «οπλισμένη», ώστε στα 20 της χρό-
νια να σταθεί στο πιο ψηλό σκαλί, να βάλει το 
χέρι στο εθνόσημο και να δακρύσει ευτυχι-
σμένη.
Και ποιο είναι το παράδειγμα της; Μα, η προ-
σπάθεια που έχει μία κορυφή και πολλούς λάκ-
κους. Η Ελίνα Τζένγκο εκεί που έπεφτε, σηκωνό-
ταν και έπεφτε ξανά και μετά από λίγο ήταν πάλι 
όρθια. Δίπλα της ο Γιώργος Μποτσκαρίωβ, ο 
άνθρωπος, του οποίου το βλέμμα ψάχνει μέσα 
στις εξέδρες, έπειτα από κάθε προσπάθεια.
«Η προσαρμογή τους στην Ελλάδα δεν ήταν 
εύκολη. Είχαν εγκαταλείψει τις δουλειές τους, 
δεν γνώριζαν κανέναν, δεν μιλούσαν τη γλώσσα, 
κι όταν γεννήθηκε η αδερφή μου, έμεναν σ’ ένα 
δωμάτιο στο οποίο υπήρχαν μόνο τα απαραί-
τητα. Ένα στρώμα, ένα τραπέζι, μερικά σερβί-
τσια… Ποτέ δεν γκρίνιαξαν…» θυμάται η αθλή-
τρια της Team Future της bwin, που κομπιάζει 
και χαμογελά για τα όσα πέτυχε.
Από τη στιγμή που πήρε το ακόντιο στα χέρια, ο 
κύκλος της ζωής της έγινε: φιλοδοξία - αγώνας 
- εξέλιξη - φιλοδοξία - όνειρα. Η Ελίνα έσπρω-
χνε την Τζένγκο προς τα πάνω και η Τζένγκο την 
Ελίνα.

Ήξερε πως δεν είχε το περιθώριο να τα παρα-
τήσει, έστω και αν πλησίασε πολλές φορές στο 
σημείο μηδέν. «Το 2018, έφτασα κι εγώ στα όρια 
μου! Δυο χρόνια πριν είχα κάνει πανελλήνιο 
ρεκόρ, όμως, στη συνέχεια έμεινα “κολλημένη” 
στην ίδια κατάσταση. Δεν μπορούσα να αγωνι-
στώ σε καμία διοργάνωση εκτός Ελλάδας γιατί 
δεν είχα την υπηκοότητα. Κάθε μέρα έκλαιγα και 
στεναχωριόμουν.

Ξεσπούσα στους γονείς μου και εκείνοι με άκου-
γαν υπομονετικά. Ήταν δύσκολο γι’ αυτούς να 
το αντιμετωπίσουν. Σήμερα που το σκέφτομαι, 
μετανιώνω που τους δυσκόλεψα τόσο τη ζωή. 
Τους ευχαριστώ πολύ για την υπομονή και την 
στήριξή τους εκείνη την περίοδο».

Εμπόδια, κατεστραμμένα ταρτάν, αλ-
λά και πείσμα για την κορυφή!
Ο προπονητής της, Γιώργος Μποτσκαρίωβ ήταν 
αυτός που της έδωσε το ακόντιο, την κράτησε 
στο αγώνισμα, της πρόσφερε όραμα, κίνητρα 
και μαζί εκτοξεύθηκαν στην κορυφή της Ευρώ-
πης, καθώς στην παρθενική της παρουσία σε 
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η Τζένγκο έκανε βολή 
που καθήλωσε, έστειλε το ακόντιο στα 65.81, 
ενθουσιάζοντας την Ελλάδα, που βλέπει στο 
πρόσωπό της μια ακόμα σπουδαία ακοντίστρια.
Στο αγώνισμα των «δυνατών», η χώρα μας έχει 
παράδοση και η αθλήτρια του Κενταύρου ακο-
λουθεί πιστά τα χνάρια της Βερούλη (πρωταθλή-
τρια Ευρώπης το 1982), της Μανιάνι (πρωτα-
θλήτρια Ευρώπης το 2002), μόνο που σε αυτή 
την ηλικία μπορεί να ονειρεύεται περισσότερα.
Ο δρόμος για την κορυφή όμως είχε -κυριολε-
κτικά- λακκούβες και οι εικόνες από τον χώρο 
της προπόνησης αποτυπώνουν ξεκάθαρα τις 
καθημερινές δυσκολίες. Προπονήσεις σε χωρά-
φια, ταρτάν ακατάλληλο για τρέξιμο και βάρη 
στοιβαγμένα κάπου σε μια αποθήκη ή στις του-
αλέτες.
«Ζοριζόμαστε, γιατί δεν έχουμε εγκαταστάσεις. 
Εδώ, στον Άγιο Παύλο που προπονούμαστε 
είναι δύσκολα. Δεν έχουμε ταρτάν, ούτε χώρο 
να ρίξουμε και είναι επικίνδυνο να τραυματιστεί 
κάποιος. Ρίχνουμε σε ένα σημείο που από τα 
αριστερά έχει γκρεμό και στα δεξιά ένα κτίριο. 
Αν φύγουν οι βολές, είναι επικίνδυνα», είχε τονί-
σει η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Ελίνα Τζένγκο: To 
ωραιότερο «success story» 

του ελληνικού στίβου!
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Διαβάστε όσα συμβαίνουν στη Super League 2, Football League!

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

Η 
ΑΕΚ Β’ γνώρισε την ήττα με 
4-0 από την Κηφισιά σε φιλι-
κό ματς κεκλεισμένων των θυ-
ρών στο «Σεραφείδειο», στο 

οποίο αγωνίστηκε για ένα μισάωρο και 
ο Κώστας Γαλανόπουλος.
Ο Κώστας Γαλανόπουλος έχει επανέλθει 
σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων 
και απλά είναι θέμα πλέον ρυθμού για 
να καλείται και στις αποστολές της ΑΕΚ.
Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και η συμμε-
τοχή του στο φιλικό της ΑΕΚ Β’ με την 
Κηφισιά στο «Σεραφείδειο», στο οποίο 
ο Γαλανόπουλος πήρε χρόνο συμμε-
τοχής αγωνιζόμενος για ένα μισάωρο. 
Συγκεκριμένα ο Έλληνας μέσος της ΑΕΚ, 
ο οποίος έχει να αγωνιστεί σε επίσημο 
ματς εδώ και ένα χρόνο, πέρασε αλλαγή 
στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης.
Η ΑΕΚ Β’ γνώρισε την ήττα στο φιλικό 
από την Κηφισιά με 0-4. Η Κηφισιά 
προηγήθηκε 0-2 στο πρώτο ημίχρονο 
με τέρματα των Γκίνι (21’) και Καλλέργη 
(37’) ενώ στο δεύτερο μέρος σκόραρε ο 
Ταλάλ στο 58’ και στο 82’.

Ηρακλής: Ανακοίνωσε την α-
πόκτηση του Μελούνοβιτς
Ο Ηρακλής έκανε δικό του με κάθε επι-
σημότητα τον Άλεν Μελούνοβιτ ς, ο 
οποίος θα ενισχύσει την προσπάθεια 
του «γηραιού» στον βόρειο όμιλο της 
Super League 2
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης απέκτησε 
ως ελεύθερο τον 32χρονο Σέρβο επι-
θετικός, αφού το συμβόλαιό του με την 
σερβική Νάπρεντακ ολοκληρώθηκε το 
φετινό καλοκαίρι. Πέρυσι πραγματο-
ποίησε 13 συμμετοχές σημειώνοντας 
μόλις ένα τέρμα σε περίπου 1.000 αγω-
νιστικά λεπτά.

Αιγάλεω: Τέλος από την ομάδα 
και οι Χαραλαμπίδης και Αλε-
ξόπουλος
ο Αιγάλεω ανακοίνωσε την λύση της 
συνεργασίας του με τον προπονητή κ. 

Χαραλαμπίδη και τον βοηθό του κ. Αλε-
ξόπουλο δέκα μέρες μετά την ανανέ-
ωσή της.
Δεν κράτησε πολύ το νέο συμβόλαιο 
που υπέγραψαν πριν λίγες μέρες ο προ-
πονητής της ομάδας, Απόστολος Χαρα-
λαμπίδης και ο βοηθός του, Γιώργος 
Αλεξόπουλος, αφού το «σίτι» ανακοί-
νωσε σήμερα την λύση της συνεργασίας 
τους, ευχαριστώντας τους για την συνει-
σφορά τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αιγαλέω:
«ΛΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΙΔΗ - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
Η ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 ανακοινώνει την 
λύση της συνεργασίας της με τον προ-
πονητή Απόστολο Χαραλαμπίδη.
Ευχαρισ τούμε τον έμπειρο τε χν ικό 
για όσα πρόσφερε μέχρι σήμερα στον 
Σύλλογο μας, καθώς και για τις όμορ-
φες στιγμές τις οποίες ζήσαμε στο διά-
στημα της παρουσίας του στην ομάδα. 
Το ήθος, η ευσυνειδησία και ο επαγ-
γελματισμός που επέδειξε καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της συνεργασίας μας, τον έκα-
ναν ιδιαίτερα αγαπητό στην οικογένεια 
του Αιγάλεω.
Παράλληλα λύνεται η συνεργασία της 
ομάδας μας και με τον άμεσο συνεργάτη 
του κ. Χαραλαμπίδη, Γιώργο Αλεξό-
πουλο, τον οποίο επίσης ευχαριστούμε 
για την προσφορά του στην ομάδα μας.
Ο Αλεξόπουλος με την πολυετή παρου-
σία του στην ομάδα ως παίκτης, αλλά 
και ως προπονητής, αποτελεί αναπό-
σπαστο κομμάτι της «κυανόλευκης» 
ιστορίας, πιστός «στρατιώτης» του City 
και ευελπιστούμε στο μέλλον οι δρόμοι 
μας να ξανασυναντηθούν.
Ευχόμαστε και στους δύο κάθε επιτυ-
χία στη συνέχεια της προπονητικής τους 
καριέρας».

Απόλλων Σμύρνης: Σημαντική 
κίνηση με Χαλίμι η «Ελαφρά 
Ταξιαρχία»
Οι μεταγραφές στον Απόλλωνα Σμύρνης 
συνεχίζονται, με την «Ελαφρά Ταξιαρ-
χία» να ανακοινώνει την απόκτηση του 
28χρονου Κοσοβάρου μεσοεπιθετικού, 
Μπεσάρ Χαλίμι.
Η ενίσχυση για τον Απόλλωνα Σμύρνης 
συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με τους 
«κυανόλευκους» ν ανακοινώνουν την 
απόκτηση του 28χρονου μεσοεπιθετι-

κού, Μπεσάρ Χαλίμι. Αναλυτικά η σχε-
τική ανακοίνωση της «Ελαφράς Ταξιαρ-
χίας» αναφέρει τα εξής: «Η ΠΑΕ Απόλ-
λων Σμύρνης ανακοινώνει την από-
κτηση του ποδοσφαιριστή, Μπεσάρ 
Χαλίμι. Γεννημένος στη Φρανκφούρτη, 
στις 12/12/1994 με καταγωγή από το 
Κόσοβο, αγωνίζεται ως μεσοεπιθετι-
κός.
Τελευταία ομάδα του ήταν η Λετονική 
Ρίγα ενώ προερχόμενος από τα τμήματα 
υποδομής της Άιντραχτ Φρανκφούρ-
της έγινε επαγγελματίας στη δεύτερη 
ομάδα της Στουτγκάρδης. Τον απέκτησε 
η Μάιντς και συνέχισε δανεικός στη FSV 
Φρανκφούρτη. Επόμενοι σταθμοί στην 
καριέρα του ήταν η Μπρόντμπι σ τη 
Δανία και στη Β’ Γερμανίας η Σαντχά-
ουζεν.
Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα του 
Κοσόβου με 33 συμμετοχές και 4 γκολ. 
Υπήρξε επίσης ποδοσφαιριστής των 
«μικρών» εθνικών ομάδων της Γερμα-
νίας».

ΕΕΑ: Δεν πήρε άδεια ο Διαγό-
ρας, «ναι» σε Αιγάλεω και Νί-
κη Βόλου
Η ΕΕΑ δεν χορήγησε πισ τοποιητικό 
συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Super 
League 2 στον Διαγόρα Ρόδου σε αντί-
θεση με το Αιγάλεω και την Νίκη Βόλου, 
που πήραν το τελικό «οκ»
Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητι-
σμού δεν χορήγησε άδεια στον Δια-
γορά της Ρόδου, μετά από πέντε αιτή-
σεις πρώην αθλητών του περί κατάπτω-
σης της εγγυητικής του, δηλαδή τους 
Κωνσταντίνο Λαμπίρη, Κωνσταντίνο 
Ρουγκαλά, Ιωάννη Μπίντση, Χουσεΐν 
Μουμίν και Βασίλη Τσιαντούλα.
Αντίθετα με την ομάδα της Ρόδου, η 
ΕΕΑ χορήγησε κανονικά πιστοποιητικό 
συμμετοχής στο Αιγάλεω και την Νίκη 
Βόλου.
Αναλυτικά η απόφαση της ΕΕΑ:
«1. Έλεγχος δικαιολογητικών γ ια τη 
χορήγηση ή μη του πισ τοποιητικού 
του άρθρου 77Α του ν. 2725/99, όπως 
ισχύει, στις KΑΕ και ΠΑΕ Super League 
2.
SUPER LEAGUE 2
Α) ΠΑΕ ́ ΄Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1905
ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙ
Β) ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΧΟΡΗΓΕΙ
Γ) ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΧΟΡΗΓΕΙ
2. Αίτηση του αθλητή Κωνσταντίνου 
Λαμπίρη περί κατάπτωσης της εγγυητι-
κής της ΠΑΕ Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1905
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
3. Αίτηση του αθλητή Κωνσταντίνου 
Ρουγκάλα περί κατάπτωσης της εγγυη-
τικής της ΠΑΕ Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1905
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
4. Αίτηση του αθλητή Ιωάννη Μπίντση 
περί κατάπτωσης της εγγυητικής της 
ΠΑΕ Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1905
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
5. Αίτηση του αθλητή Χουσεΐν Μουμίν 
περί κατάπτωσης της εγγυητικής της 
ΠΑΕ Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1905
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

6. Αίτηση του αθλητή Βασιλείου Τσια-
ντούλα περί κατάπτωσης της εγγυητικής 
της ΠΑΕ Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1905
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ»

Ολυμπιακός Β’ - Κηφισιά 2-2: 
Φιλική ισοπαλία με χορταστι-
κό θέαμα
Σε ένα χορταστικό φιλικό παιχνίδι με 4 
γκολ και πολλές φάσεις ο Ολυμπιακός 
Β’ και η Κηφισιά αναδείχθηκαν ισόπα-
λοι με 2-2.
Τα φιλικά των ομάδων που θα αγωνι-
στούν στην Super League 2 συνεχίζο-
νται και στο Ρέντη είχαμε ένα από αυτά. 
Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός Β’ υποδέ-
χθηκε την Κηφισιά με τις δύο ομάδες 
να πετυχαίνουν από 2 γκολ σε ένα χορ-
ταστικό παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι 
ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ με τον 
Μπαρμπόσα μετά το κόρνερ του Ταλάλ 
να ευστοχεί με κεφαλιά στο 16’. Σκορ με 
το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημί-
χρονο.
Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου 
οι «κυανόλευκοι» έκαναν στο 47’ το 
0-2 με τον Γκίνη, με τους Πειραιώτες να 
αντιδρούν και να μειώνουν αρχικά με 
τον Βοΐλη στο 63’ και να ισοφαρίζουν 
και πάλι με τον Βοΐλη στο 86’.

Φιλική νίκη της Βέροιας επί 
της Εθνικής Νέων (3-2)
Η Βέροια ήταν η νικήτρια στο φιλικό με 
την Εθνική Νέων, με την «βασίλισσα του 
βορρά» να επικρατεί με 3-2 στο Δημο-
τικό Στάδιο Βέροιας παρότι βρέθηκε 
πίσω με 0-2.
Φιλικών συνέχεια για τις ομάδες της 
Super League 2, με την Βέροια να υπο-
δέχεται την Εθνική Νέων και να επι-
κρατεί με 3-2 παρότι βρέθηκε πίσω 
στο σκορ με 0-2. Η Εθνική Νέων κατά-
φερε να προηγηθεί μόλις στο 3’ με τον 
Φίλων, για να κάνει στο 31’ το 0-2 με 
τον Σπυράκου, σκορ με το οποίο ολο-
κληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.
Στο δεύτερο οι γηπεδούχοι ανέβασαν 
κατακόρυφα την απόδοσή τους και στο 
57’ με τον Κατσούκη μείωσα σε 1-2. Η 
πίεση της Βέροιας συνεχίστηκε και στο 
79’ απέδωσε και πάλι καρπούς, καθώς 
ο Δεμηρτζόγλου ισοφάρισε. Ωστόσο 
οι γηπεδούχοι δεν έμειναν εκεί και στο 
90’ με τον Ορφανίδη έκαναν το 3-2 
παίρνοντας την φιλική νίκη.

Στο Μακεδονικό ο Χρήστος Λι-
σγάρας
Ο Χρήστος Λισγάρας θα συνεχίσει στη 
Super League 2 καθώς ο έμπειρος αμυ-
ντικός θα συνεχίσει στην ομάδα της 
Θεσσαλονίκης.
Συνέχεια στη μεγάλη του καριέρα θα 
δώσει ο Χρήστος Λισγάρας, καθώς 
συμφώνησε με τον Μακεδονικό και 
την επόμενη σεζόν θα παίζει στη Super 
League 2.
Ο 36χρονος κεντρικός αμυντικός που 
ήταν την τελευταία διετία στον Απόλ-
λωνα Σμύρνης και μετρά 221 συμμετο-
χές στη μεγάλη κατηγορία, συμφώνησε 
με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και θα 
παίζει εκεί τη νέα αγωνιστική περίοδο.
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Μ
ε τις ρεβάνς των playoffs της 
Τετάρτης οριστικοποιήθη-
καν τα τρία τελευταία εισι-
τήρια για τους ομίλους του 

Champions League. Η Κοπεγχάγη έμεινε 
όρθια στην Τραπεζούντα, κράτησε το 0-
0 κόντρα στην Τράμπζονσπορ και έτσι ο 
Κάρλος Ζέκα είναι αυτός που περνάει στην 
κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση αντί της 
ομάδας των Μπακασέτα και Σιώπη που συ-
νεχίζει στους ομίλους του Europa League.
Στο πρώτο μέρος, η Τραμπζονσπόρ ήταν 
εκείνη που είχε την πρωτοβουλία των κινή-
σεων, όπως και τις καλύτερες στιγμές, 
όμως δεν μπορούσε να βρει το γκολ που 
έψαχνε.
Η ομάδα του Σιώπη αύξησε στο δεύτερο 
45λεπτο ακόμη περισσότερο την πίεσή της, 
με τους φιλοξενουμένους να είναι βέβαια 
καλά οργανωμένοι στα μετόπισθεν. Μάλι-
στα, ο προπονητής των γηπεδούχων επι-
στράτευσε τον τραυματία Τάσο Μπακα-

σέτα για τα τελευταία δέκα λεπτά. Ωστόσο, 
το 0-0 έμεινε έως το φινάλε, παρά τα δύο 
δυνατά σουτ του 29χρονου Έλληνα μέσου.
Πέρασε με Τσόλακ η Ρέιντζερς
Στους ομίλους του Champions League προ-
κρίθηκε και η Ρέιντζερς, η οποία πήρε το 
διπλό στην έδρα της Αϊντχόφεν με 1-0, ενώ 
το πρώτο ματς είχε λήξει 2-2.
Η Ρέιντζερς κράτησε το μηδέν στο πρώτο 
μέρος και μπόρεσε στο 60 λεπτό να πάρει 
το προβάδισμα. Σκόρερ του 1-0 των Σκο-
τσέζων ήταν ο συνήθης ύποπτος. Ο Τίλ-
μαν πίεσε ψηλά και έκλεψε, από τα δεξιά 
γύρισε προς τον Αντόνιο Τσόλακ, ο οποίος 
με εξουδετερωμένο τον τερματοφύλακα 
έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα.
Οι Ολλανδοί πίεσαν προσπαθώντας 
να φέρουν το παιχνίδι στην παράταση, 
ωστόσο αυτό δεν συνέβη ποτέ και οι Σκο-
τσέζοι πήραν το εισιτήριο για τους ομίλους 
της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής 
διοργάνωσης.

Champions League: Ο Τσόλακ έστειλε 
τη Ρέιντζερς στους ομίλους, πρόκριση 
και για την Κοπεγχάγη του Ζέκα

FA: «Ο Τούχελ υποκίνησε την 
σύγκρουση με τον Κόντε»

Η 
αρμόδια επιτροπή της FA, η ο-
ποία τιμώρησε τον Τόμας Τούχελ 
και τον Αντόνιο Κόντε για το πε-
ριστατικό με την χειραψία τους, 

εξέδωσε το σκεπτικό των αποφάσεων.
Ο Τόμας Τούχελ τιμωρήθηκε με μία αγω-
νιστική μακριά από τον πάγκο της Τσέλσι, 
ύστερα από τον σοβαρό καυγά που είχε με 
τον Αντόνιο Κόντε στο λονδρέζικο ντέρμπι 
μεταξύ Τσέλσι και Τότεναμ. Από την άλλη 
ο Ιταλός προπονητής τιμωρήθηκε μονάχα 
με πρόστιμο
Η αρμόδια επιτροπή της FA μελέτησε τις 
επιστολές των δύο κορυφαίων προπονη-
τών, προκειμένου να πάρει την τελική της 
απόφαση. Ο προπονητής των μπλε έγραψε 
μεταξύ άλλων: «Θέλω να ζητήσω συγ-
γνώμη από την επιτροπή για το περιστα-
τικό.
Όταν ο διαιτητής σφύριξε, πήγα να συγ-
χαρώ τους παίκτες μου και να αναγνωρίσω 
τους φιλοξενούμενους οπαδούς, όπως και 
τους γηπεδούχους για τους οποίους τρέφω 
σεβασμό. Έτσι, για να μην δημιουργήσω 
πρόβλημα, γρήγορα ήθελα να κάνω την 
χειραψία και να συνεχίσω.
Έδωσα το χέρι μου με σκοπό μία γρήγορη 
χειραψία. Ωστόσο, μου άρπαξε το χέρι και 
δεν το άφηνε. Δεν αντέδρασα υπερβο-
λικά σε αυτήν πρόκληση και δεδομένων 

των συνθηκών είμαι περήφανος πώς χειρί-
στηκα τον εαυτό μου».
Από την πλευρά του ο Τούχελ ανέφερε στην 
επιστολή του προς την FA: «Στο τέλος του 
ματς πλησίασα τον κ. Κόντε, ώστε να του 
δώσω το χέρι μου. Ο κ. Κόντε πήρε το χέρι 
μου, δεν με κοίταξε, δείχνοντας πως δεν 
με σέβεται. Έτσι κράτησα το χέρι του και 
του είπα να με κοιτάξει στα μάτια. Ο Κόντε 
μου μίλησε στα ιταλικά σε επιθετικό ύφος. 
Δεν απάντησα στην προκλητικότητά του 
και δεν το προσέβαλα. Αναγνωρίζω πως 
θα έπρεπε να το χειριστώ με πιο αρμοστό 
τρόπο (για παράδειγμα να του μιλήσω προ-
σωπικά). Ζητώ συγγνώμη από την FA».
Το αρμόδιο όργανο της αγγλικής ομο-
σπονδίας θεώρησε πως ο Τούχελ είχε την 
ευθύνη και γι’ αυτόν τον λόγο τον τιμώρησε 
πιο βαριά: «Είναι ξεκάθαρο πως ο Τού-
χελ ξεκίνησε την σύγκρουση, κρατώντας 
παρατεταμένα το χέρι του Κόντε και τρα-
βώντας τον. Εάν δεν είχε κρατήσει το χέρι 
του Κάντε, η σύγκρουση δεν θα είχε προ-
κύψει.
Ενώ κάποια στοιχεία της συμπεριφοράς 
του Κόντε δεν ήταν τα κατάλληλα, όπως 
παραδέχθηκε, η επιτροπή θεωρεί πως ο 
Τούχελ ήταν ο κύριος υπεύθυνος για το 
περιστατικό και αποφασίστηκε αυτό να 
φανεί ξεκάθαρα στην ποινή».

Ό
λα δείχνουν πως ο Δημήτρης 
Νικολάου είναι έτοιμος για τον 
επόμενο σταθμό της καριέρας 
του. Ο Ιταλός δημοσιογράφος 

Νικολό Σκίρα αναφέρει πως ο 24χρονος 
κεντρικός αμυντικός βρίσκεται κοντά στη 
Μαγιόρκα.
Το ιταλικό ρεπορτάζ γράφει πως θα παρα-
χωρηθεί δανεικός στην ομάδα της La Liga 
με τη ρήτρα αγοράς του να ανέρχεται στα 
πέντε εκατομμύρια ευρώ. Οι συζητήσεις 
πράγματι είναι προχωρημένες, όμως 

τίποτα ακόμη δεν είναι τελειωμένο, καθώς 
κι άλλη ομάδα είναι στο «παιχνίδι».
Οι Ιταλοί μάλιστα τις προηγούμενες ώρες 
ανέφεραν πως και η Φιορεντίνα είναι από 
τις ομάδες, οι οποίες κοιτάζουν τον Δημή-
τρη Νικολάου.
Ο 24χρονος στόπερ αγωνίζεται στην Σπέ-
τσια από το καλοκαίρι του 2021 όταν τον 
αγόρασε από την Έμπολι για το ποσό των 
τριών εκατομμυρίων ευρώ. Φέτος έχει 
αγωνιστεί ήδη βασικός στα τρία πρώτα 
επίσημα ματς της σεζόν.

Προχωρημένες οι συζητήσεις για 
τη μετακίνηση του Νικολάου στη 
Μαγιόρκα

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Προχωράει 
για Ντεπάι μετά το «πισωγύρισμα» 
της Γιουβέντους

Ο 
Μέμφις Ντεπάι εξακολουθεί να 
είναι περιζήτητος στη μεταγρα-
φική αγορά, καθώς μετά την α-
πόφαση της Γιουβέντους να μην 

προχωρήσει στη μεταγραφή του, η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εμφα-
νίζεται ως επίδοξος μνηστή-
ρας. 
Η Γιουβέντους δεν θα 
προχωρήσει τελικά στην 
απόκτηση του Μέμφις 
Ντεπάι, καθώς οι μπιαν-
κονέρι θα αναζητήσουν 
άλλες λύσεις για την ενί-
σχυση της αιχμής.
Η MARCA σε σημερινό δημο-
σίευμά της αναφέρει ότι η Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ ενδιαφέρεται για τον Ολλανδό 
διεθνή επιθετικό, προσφέροντας μάλιστα 

10 εκατομμύρια ευρώ στους μπλαου-
γκράνα, οι οποίοι καίγονται για την παρα-
χώρησή του είτε του Πιέρ - Εμερίκ Ομπα-
μεγιάνγκ, προκειμένου να καταφέρουν να 

δηλώσουν στη La Liga και τον Ζιλ 
Κουντέ.

Ο Ντεπάι είχε έρθει σε συμ-
φωνία με την Μπαρτσε-
λόνα για τον τερματισμό 
του συμβολαίου του, 
έχοντας έναν χρόνο συμ-
βόλαιο με την ομάδα. Με 

τους Καταλανούς αγωνί-
στηκε μόλις μια σεζόν, έχο-

ντας 13 γκολ σε 37 συμμετο-
χές. Στο παρελθόν είχε αγωνιστεί 

στους «κόκκινους διαβόλους» για μια διε-
τία, έχοντας απολογισμό επτά γκολ σε 53 
συμμετοχές.

Η Νιούκαστλ τινάζει την μπάνκα στον 
αέρα και παίρνει Ίσακ με 70 εκατ. ευρώ

Ο 
Αλεξάντερ Ίσακ βρίσκεται στο 
στόχαστρο της Νιούκαστλ εδώ 
και καιρό και όπως όλα δεί-
χνουν σύντομα θα μετακομίσει 

στο Νησί.
Η αγγλική ομάδα κατέθεσε πρόταση στη 
Ρεάλ Σοσιεδάδ ύψους 70 εκατ. ευρώ, συν 5 
εκατ. ευρώ που θα δοθούν υπό όρους. Ένα 
ποσό που αναμένεται να δεχθούν οι Ισπανοί 
και το οποίο θα κάνει τον Σουηδό επιθετικό 
την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της 
Νιούκαστλ. Θυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής η 
πιο ακριβή μεταγραφή είναι ο Ζοέλιντον με 
44 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα, στη συμφωνία που κατέληξαν οι 
δύο ομάδες, η Σοσιεδάδ διατηρεί το 10% 
μίας μελλοντικής μεταπώλησης του 22χρο-
νου.
Ο Ίσακ βρίσκεται στην ισπανική ομάδα 

από τον Ιούλιο του 2019 και σε αυτή την 
τριετία έχει καταγράψει 132 συμμετοχές, 
πετυχαίνοντας 44 γκολ και μοιράζοντας 
οκτώ ασίστ.
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Πράσινος θρίαμβος μπροστά σε κάτι παραπάνω από 17.000 παρα-
ληρούντες οπαδούς της! Μετά τη νίκη της (με 2-0) στο Βέλγιο, η 
Ομόνοια επικράτησε της Γάνδης και απόψε με το ίδιο σκορ στο 
ΓΣΠ, παίρνοντας την πρόκριση στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ. 
Πρωταγωνιστές της οι Κύπριοι σκόρερ Κακουλλής και Χαραλά-

μπους, καθώς και ο Μπρούνο, ο οποίος πιστώθηκε δύο ασίστ.
Έτσι έγινε η δεύτερη ομάδα που προκρίνεται τρεις συνεχόμενες σεζόν σε 
φάση γκρουπ διοργανώσεων της UEFA και υπολείπεται άλλης μίας για να 
ισοφαρίσει το ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ (2014-15 έως 2017-18).
Το «τριφύλλι» γράφει χρυσές σελίδες στην ευρωπαϊκή ιστορία της σε 
μια δεκαετία πολύ διαφορετική από την προηγούμενη. Με τρεις τίτ-
λους (πρωτάθλημα, σούπερ καπ, κύπελλο) και άλλες τόσες παρουσίες 
σε φάση ομίλων. Πλέον, ελπίζει σε καλή κλήρωση την Παρασκευή, για 
να αποκτήσει πιθανότητες για περαιτέρω διάκριση στη δεύτερη τη τάξει 
διοργάνωση της ΟΥΕΦΑ.
Το πλάνο του Νιλ Λένον που ήθελε την Ομόνοια να ασκεί πίεση για να 
χαλά το παιχνίδι της Γάνδης και να φεύγει στη Γάνδη λειτούργησε πλή-
ρως στο πρώτο 25λεπτο. Όχι μόνο δεν κινδύνεψε η ομάδα του, προειδο-
ποίησε δύο φορές (Κακουλλής 5’, Μπρούνο 12’) και τελικά προηγήθηκε 
με πλασέ του Κακουλλή στο 18’ μετά από πάσα του Μπρούνο.
Οι Βέλγοι απείλησαν πρώτη φορά με εντός περιοχής σουτ Κουμς στο 
27’, για να έρθει η πρώτη σπουδαία επέμβαση του Φαμπιάνο, ενώ δύο 
λεπτά αργότερα ο Οκούμου έχασε ευκαιρία με άστοχη κοντινή κεφαλιά.
Έως εκεί, όμως, αφού οι πράσινοι σκόραραν ξανά με άλλον έναν Κύπριο 
ποδοσφαιριστή στο 36’. Ο Χαραλάμπους έκανε το «ένα-δύο» με τον 
Μπρούνο (δεύτερη ασίστ) και με πλασέ εντός περιοχής διπλασίασε τα 
γκολ του «τριφυλλιού».
Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν λιγότερες οι φάσεις. Η Ομόνοια έκανε δια-
χείριση και η Γάνδη κρατούσε περισσότερο την μπάλα χωρίς να γίνεται 
απειλητική. Έτσι, οι πράσινοι διαφύλαξαν άνετα το προβάδισμά της έως 
στο τέλος του παιχνιδιού.
Για την ιστορική πρόκριση επί της Γάνδης, τη μετεγγραφική ενίσχυση, το 
θέμα Λοΐζου και τη συγκλονιστική παρουσία του κόσμου τοποθετήθηκε 
ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομόνοιας, Ανδρέας Δημητρίου.
Αναλυτικά οι δηλώσεις
«Είναι μια ιστορική και σπουδαία πρόκριση και για την Ομόνοια και για 
το κυπριακό ποδόσφαιρο. Αυτό που έχουμε πετύχει σήμερα, έχω την 
εντύπωση ότι θα αντιληφθούμε το μέγεθος του μετά από κάποια χρό-
νια. Η ομάδα απέκτησε μέταλλο, χαρακτήρα και εμπειρίες. Με τη δου-
λειά που έγινε φέτος, κατορθώσαμε σήμερα να ολοκληρώσουμε αυτό 
το μεγάλο θρίαμβο».
Για τη μετεγγραφική ενίσχυση: «Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα 
ρόστερ ποιοτικό που να μας δίνει την ευχέρεια να παίξουμε με διάφο-
ρους τρόπους. Έχουμε ακόμη λίγες, υπάρχουν οι στόχοι τους οποίους 
κυνηγάμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά».
Για τον Λοΐζου: «Θέλουμε το θέμα να το χειριστούμε μακριά από δημό-
σιες συζητήσεις. Ο στόχος της Ομόνοιας είναι να βοηθήσει τον Λοΐζο και 
ελπίζουμε στο τέλος της ημέρας να βγει ότι καλύτερο μπορώ».
Για την παρουσία του κόσμου: «Θέλουμε να πούμε ένα τεράστιο ευχαρι-
στώ στον κόσμο μας, ήταν συγκλονιστικός».
Ο Ανδρόνικος Κακουλλής άνοιξε τον δρόμο για την αποψινή νίκη της 
Ομόνοιας απέναντι στη Γάνδη. Μετά το τέλος του ματς μίλησε στην 
Primetel.
«Θέλω να ευχαριστήσω αυτό τον υπέροχο κόσμο. Θέλαμε να τελειώ-
σουμε τη δουλειά. Θέλω να βοηθώ την ομάδα και αν τα καταφέρνω να 
σκοράρω θα είναι ότι καλύτερο», δήλωσε αρχικά για να καταλήξει λέγο-
ντας: «Βάλαμε τον πήχη ψηλά. Πάμε για να έχουμε και άλλες επιτυχίες 
στην ιστορία της ομάδας».

Ιστορική πρόκριση στους ομίλους του 
Γιουρόπα Λιγκ για τρίτη φορά στην ιστορία της 
πανηγυρίζει η ΑΕΚ.
 

Ο
ι Λαρνακείς έστησαν πάρτι στην «Αρέ-
να» με καλεσμένους 5000 οπαδούς της. 
Επικράτησαν με 3-0 της Ντνίπρο στη ρε-
βάνς των πλέι οφ και με συνολικό σκορ 5-1 

σφράγισε με εμφαντικό τρόπο το εισιτήριο της πρό-
κρισης για τους ομίλους της δεύτερης τη τάξει διοργά-
νωσης της ΟΥΕΦΑ.
Ο Γκιούρσκο στο 20′ με σουτ εκτός περιοχής 
έδωσε προβάδισμα στους κιτρινοπράσινους, ο 
Λόπες στο 45′ με λόμπα έδωσε προβάδισμα δύο 
τερμάτων στην ομάδα του Χοσέ Λουίς 
Όλτρα και ο Εγγλέζου στο 78’ με 
εντυπωσιακό μονοκόμματο 
σουτ έβαλε το κερασάκι 
σ την εύγεσ τη τούρτα 
πρόκρισης της ΑΕΚ.
Στην πρώτη γραμμή 
τ ω ν  δ ι α κ ρ ι θ έ ν τ ω ν 
πέρασε ο Κέναν Πίριτς. 
Ο Βόσνιος τερματοφύ-
λακας της ΑΕΚ πραγμα-
τοποίησε σωτήριες απο-
κρούσεις με το σκορ στο 0-0 
και στο 1-0, και συνέλαβε τα 
μέγιστα στην έκβαση του αποτελέ-
σματος. Οι δευτεραθλητές Κύπρου χωρίς να 
φτάσουν σε ψηλά στάνταρ απόδοσης κατάφεραν 
να πετύχουν δεύτερη νίκη επί των Ουκρανών και 
μάλιστα με ευρύ σκορ.
Στον λογαριασμό της ΑΕΚ θα πιστωθεί το ποσό 
των €3.630.000, που είναι το μπόνους συμμετο-
χής στους ομίλους της διοργάνωσης. Επιπλέον, θα 
εισπράξουν €300.000 που πληρώνει η ΟΥΕΦΑ 
για τη συμμετοχή σε κάθε προκριματικό γύρο. 
Σύνολο δηλαδή €3.930.000. Από εκεί και πέρα, 
κάθε νίκη στους ομίλους δίνει €630.000, ενώ 
κάθε ισοπαλία €210.000. Σε όλα αυτά θα προ-
στεθεί και το ποσό των εισιτηρίων, των χορηγών, 
αλλά και τα χρήματα από το market pool.
Πανευτυχής ήταν ο Άντρος Καραπατάκης μετά την 
σπουδαία νίκη με 3-0 επί της Ντνίπρο που «κλεί-
δωσε» με πανηγυρικό τρόπο τη συμμετοχή της ΑΕΚ 
στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ για τρίτη φορά στην 
ιστορία της και πρώτη μετά από τρία χρόνια.
Οι δηλώσεις του Άντρου Καραπάτακη
«Οι στιγμές που ζούμε είναι μοναδικές. Στα εννέα 
χρόνια που είμαι στην ΑΕΚ, είναι η πρώτη φορά που 
βλέπουμε τον κόσμο με τόση μαζική παρουσία και να 

είναι τόσο ενθουσιώδεις.
Η ΑΕΚ έχει μεγαλώσει πολύ τα τελευταία χρόνια και 
θα μεγαλώσει κι άλλο. Αυτά τα αποτελέσματα είναι η 
απαρχή νέων επιτυχιών. Θα δυναμώσουμε κι άλλο 
την ΑΕΚ. Να είναι ήσυχος ο κόσμος, όσο είμαστε εμείς 
εδώ θα προσπαθούμε για να έχουμε μια πολύ πρωτα-
γωνιστική ομάδα.
Ο μετεγγραφικός σχεδιασμός μας έχει ολοκληρω-
θεί. Αν υπάρξει κάτι τις τελευταίες ημέρες θα το δει ο 
τεχνικός διευθυντής».
Aπόλυτα ευχαριστημένος με τη νίκη πρόκριση της 
ΑΕΚ με 3-0 επί της Ντνίπρο δήλωσε ο Χοσέ Λουίς 
Όλτρα. Ο Ισπανός προπονητής οδήγησε τους Λαρνα-
κείς στην επιστροφή τους στους ομίλους ευρωπαϊκής 
διοργάνωσης και απένειμε τα εύσημα σε παίκτες και 

κόσμο.
Αναλυτικά οι δηλώσεις

«Δεν έχω πολλά λόγια, μόνο μια 
λέξη. Ευχαριστώ. Πρώτα απ’ όλα 

στους παίκτες που έδειξαν ότι 
είναι μια γενναία ομάδα. Ήθε-
λαν να γράψουν ιστορία και 
το πέτυχαν. Ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ και στους οπαδούς γι’ 
αυτή την εξαιρετική παρου-

σία. Το απόλαυσαν, όπως το 
απολαύσαμε και εμείς. Απολαμ-

βάνουμε το αποψινό, ξεκουραζό-
μαστε και αμέσως μετά θα σκεφτούμε 

το επόμενο παιχνίδι».
Αν πίστευε στην αρχή της διαδρομής ότι η ομάδα του 
θα έφτανε αήττητη στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ: 
«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είναι πολύ σημαντικό 
για την ομάδα. Το ιδανικό θα ήταν να αγωνιστούμε 
στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά και το Γιου-
ρόπα είναι μια μεγάλη διοργάνωση και θα έχουμε 
την ευκαιρία να αγωνιστούμε με μεγάλους αντιπά-
λους. Από τώρα πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Να σκε-
φτούμε το παιχνίδι πρωταθλήματος».
Για το πρώτο μηδέν παθητικό: «Είμαι πολύ χαρού-
μενος, είναι πολύ σημαντικό που τα καταφέραμε για 
πρώτη φορά και κρατήσαμε το μηδέν. Ήμασταν και 
λίγο τυχεροί στο πρώτο ημίχρονο, είχε ευκαιρίες ο 
αντίπαλος».
Για την εμφάνιση στο β’ ημίχρονο: «Είμαι χαρούμε-
νος για όλους, για την συμπεριφορά των παικτών. Στο 
ημίχρονο τους είπα ότι δεν είμαι ικανοποιημένος από 
την αμυντική συμπεριφορά και μου άρεσε που στο 
δεύτερο ημίχρονο επέστρεψαν και ήταν βελτιωμένοι»
Για την υποστήριξη του κόσμου: «Χρειαζόμαστε αυτή 
την στήριξη, αυτή την ατμόσφαιρα, αυτό τον κόσμο, 
που είναι κοντά μας και φεύγει από το γήπεδο χαρού-
μενος».

ΑΕΚ – Ντνίπρο 3-0: Πάρτι επιστροφής 
στους ομίλους στην «Αρένα»

Ομόνοια – Γάνδη 2-0: 
Βραζιλιάνος σέρβιρε, 
Κύπριοι ήπιαν την 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
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αθλητικά

Σερβία - Ελλάδα 100-94: Θρυλική 
ματσάρα στο Βελιγράδι , ο Γιόκιτς 
νίκησε τον ονειρικό Αντετοκούνμπο

Δεν είχε τον Παπαγιάννη, έχασε τον Κώστα, ξέμεινε από ψηλούς και λύγισε στο Βελιγράδι η Εθνική 
(100-94), που ηττήθηκε στην παράταση από τη Σερβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου 2023. Ρεκόρ με την Εθνική ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (40 πόντοι).

Ολυμπιακός: Προετοιμασία 
και μεταγραφές

Με ενδιάμεσο σταθμό το Μπιλ-
μπάο, το νέο μεταγραφικό από-
κτημα του Ολυμπιακού, Άλεκ 
Πίτερς έφτασε το μεσημέρι 
της Παρασκευής (19/08) στην 
Ελλάδα και στο αεροδρόμιο 
«Ελ. Βενιζέλος».
Ο 27χρονος Αμερικάνος φόρ-
γουορντ (2.06), που έχει υπο-
γράψει στον Ολυμπιακό για να 
πλαισιώσει τον Σάσα Βεζένκοβ 
στο «4», αποτελεί τον πρώτο 
νέο παίκτη της ομάδας που 
φτάνει στην Ελλάδα προκειμέ-
νου να εγκατασταθεί στη νέα 
του πόλη και να ενταχθεί στην 
ομάδα του Γιώργου Μπαρτζ-
ώκα.
Θυμίζουμε πως η προετοιμασία 
του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει 
στις 22 Αυγούστου ενώ το πρό-
γραμμα των φιλικών περιλαμ-
βάνει παιχνίδια με την Φενέρ-
μπαχτσε, τη Μακάμπι και τον 
Ερυθρό Αστέρα.

Στην Αθήνα ο Μπολομπόι
Στην Αθήνα και το αεροδρό-
μιο «Ελ. Βενιζέλος» έφτασε το 
πρωί του Σαββάτου λίγο μετά 
τις 08:00 από το Σικάγο το νέο 
μεταγραφικό απόκτημα του 
Ολυμπιακού, ο Αμερικανός 
ψηλός, Τζόελ Μπολομπόι.
Μετά από τον Άλεκ Πίτερς που 
έφτασε στην χώρα μας μία μέρα 
νωρίτερα, οι αφίξεις στον Ολυ-
μπιακό συνεχίστηκαν ενόψει 
της έναρξης της προετοιμα-
σίας που είναι προγραμματι-
σμένη για τις 22 Αυγούστου. 
Ο Μπολομπόι πλέον θα εγκα-
τασταθεί με την οικογένειά του 
στην Αθήνα και θα ενταχθεί στο 
ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζ-
ώκα.
«Γεια σας! Επιτέλους τα καταφέ-
ραμε! Δεκαέξι ώρες ταξιδιού, 
αλλά τα καταφέραμε. Είμαστε 
εδώ στην Ελλάδα. Είμαι ενθου-
σιασμένος που βρίσκομαι εδώ. 
Έχει μια όμορφη μέρα έξω. 
Ανυπομονώ να γνωρίσω τους 

πάντες. Και ανυπομονώ να ξεκι-
νήσουμε!», είπε ο Μπολομπόι 
στο video της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Στην Ελλάδα ο Ταρίκ Μπλακ
Μαζί με τη σύζυγο και τα δύο 
παιδιά του έφτασε στην Ελλάδα 
ο Ταρίκ Μπλακ. Ο νεοαποκτη-
θείς σέντερ του Ολυμπιακού 
προσγειώθηκε στο «Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος» το βράδυ της 
Κυριακής 21 Αυγούστου, εν 
όψει της έναρξης προετοιμα-
σίας του Ολυμπιακού.
Θυμίζουμε ότι ο Ταρίκ Μπλακ 
αποτελεί τον έβδομο ξένο του 
Ολυμπιακού για τη νέα αγωνι-
στική περίοδο.
«Επιτέλους είμαι στην Αθήνα! 
Είναι απίστευτο που βρίσκο-
μαι εδώ. Είμαι ενθουσιασμένος 
που ξεκινάμε!» δήλωσε ο ίδιος 
κατά την άφιξή του.

Ξεκίνησε η προετοιμασία 
των ερυθρολεύκων 
απουσία των διεθνών
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την 
προετοιμασία του ενόψει της 
νέας αγωνιστικής σεζόν στο 
ελληνικό πρωτάθλημα και την 
EuroLeague.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι 
συνεργάτες του υποδέχτηκαν 
και καλωσόρισαν τόσο τους 
παλιούς όσο και τους νέους παί-
κτες της ομάδας ενώ από την 
πρώτη προπόνηση απουσίαζαν 
οι διεθνείς λόγω υποχρεώσεων 
με τις Εθνικές ομάδες.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε 
«ξεμούδιασμα» στο παρκέ αλλά 
και ασκήσεις στο γυμναστήριο, 
με το κλίμα να είναι καλό και 
τους παλιούς παίκτες να ανα-
λαμβάνουν να μυήσουν τους 
νέους στη νοοτροπία της ομά-
δας.
Αϊζάια Κάνααν, Τζόελ Μπολο-
μπόι, Άλεκ Πίτερς, Ταρίκ Μπλακ 
και Τζορτζ Πάπας τέθηκαν για 
πρώτη φορά υπό τις οδηγίες 
του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Με τους Καλάθη, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γιάννη και 
Κώστα Αντετοκούνμπο άνοιξε το ματς ο Ιτούδης, που 
έστειλε από την πρώτη κιόλας φάση παγίδα στον Γιό-
κιτς! Και τι έγινε; Ο Γιάννης και ο Κώστας έκαναν ένα 
show απίθανων καρφωμάτων, για να κρατήσουν την 
Ελλάδα κοντά στο σκορ πριν ο Ντόρσεϊ βάλει τρίπο-
ντο για το 15-15 στο πέμπτο λεπτό ενός συγκλονιστι-
κού αγώνα.
Ο Παπανικολάου σκόραρε από τη γωνία για το 17-18, 
όσοι έβλεπαν το ματς παρακολουθούσαν ένα πραγμα-
τικά σπουδαίο ντέρμπι, με τον Αγραβάνη να σκορά-
ρει σημαντικό τρίποντο για το 26-25 στο 9’, 
αλλά τον Σλούκα να βιάζεται στο φινάλε 
της περιόδου και να δίνει στον Γιά-
ραμαζ την ευκαιρία να σκοράρει 
μακρινό σουτ για το 31-25.
Η επίθεση των Σέρβων πετούσε 
φωτιές, οι συνεργασίες τους 
ήταν αυτοματοποιημένες, γι’ 
αυτό κι ο Ιτούδης έριξε αμέ-
σως τον Γιάννη στο ματς στην 
έναρξη του δεύτερου δεκαλέ-
πτου. Στο 37-28, με 8:13 για το 
ημίχρονο, η Έλληνας προπονη-
τής κάλεσε timeout και λίγο μετά 
είδε τον Κώστα Αντετοκούνμπο 
να τραυματίζεται και να αποχωρεί 
στον πάγκο μετά από ένα εντυπωσι-
ακό hustle play.
Ο Θανάσης είχε... δοκάρι από τη γωνία 
στο 15’, με την μπαλα να μένει στην Ελλάδα και τον 
Elevator να βάζει το δεύτερο σουτ για το 40-38, τον 
Γιάννη να κερδίζει στη συνέχεια αντιαθλητικό, να 
βάζει δύο βολές για το 40-40 και να βλέπει τον Σλούκα 
να γράφει το 40-43 με σουτ από την κορυφή. Τι ματς 
γινόταν στο Βελιγράδι, τι απίθανη παράσταση από 
δύο σπουδαίες ομάδες που εύχονταν απλώς να μεί-
νουν υγιείς.
Με τον Γιόκιτς να παίρνει φάσεις απέναντι στον Γιάννη 
και τον Θανάση και με τον Λούτσιτς να σκοράρει τρί-
ποντο από τη δεξιά γωνία, η Σερβία έχτισε ένα καλό 
προβάδισμα (51-42) τρέχοντας σερί 11-0, για να γρά-
ψει ο Θανάσης με κάρφωμα το 51-44 του ημιχρόνου 
στο οποίο οι γηπεδούχοι είχαν 16/27 δίποντα, 5/6 τρί-
ποντα, 4/5 βολές και 17 ασίστ για επτά λάθη.
Χωρίς Κώστα στο β’ μέρος

Με τον Κώστα Αντετοκούνμπο εκτός αγώνα εξαι-
τίας ενός ερεθισμού στον επιγονατιδικό τένοντα του 
δεξιού ποδιού, ο Ιτούδης ξέμεινε από σέντερ. Αναγκά-
στηκε να παίξει με τον Θανάση στο πέντε και είδε την 
ομάδα του να κυνηγάει συνεχώς. Λάθη του Ντόρσεϊ 
έδωσαν έξτρα επιθέσεις στους γηπεδούχους, Γκού-
ντουριτς και Ντόμπριτς πρόσφεραν σημαντικές λύσεις 
για το 67-60 στο 28’ και ο Θανάσης δέχθηκε τεχνική 
ποινή για φλόπινγκ στα 92» πριν από το τέλος της τρί-
της περιόδου, με αποτέλεσμα να φτάσει τα τέσσερα 

φάουλ.
Με τον Σλούκα να μη βοηθάει, το 

δεκάλεπτο έκλεισε στο 70-63 
χάρη σε καλάθι του Μιλουτί-

νοβ στην εκπνοή. Και όμως, 
τίποτα δεν είχε κριθεί. Ο 
Γιάννης μπήκε με πέντε 
σερί για το 72-68, όμως 
η επίθεση δεν λειτουρ-
γούσε καλά. Αγραβά-
νης και Σλούκας δεν 
έβρισκαν σ τόχο σε 
ελεύθερα σουτ από τις 
γωνίες, ο Λούτσιτς σκό-

ραρε για το 79-70 στο 35’ 
και εκεί όλα έδειχναν ανά-

ποδα για την Ελλάδα.Θανά-
σης και Γιάννης μείωσαν όμως 

στους τρεις (79-76), ο Ντόρσεϊ σπα-
τάλησε την ευκαιρία για την ισοφάριση 

στο 37’, ο Γιόκιτς έβαλε βολές για το +5, ο Greek Freak 
αστόχησε σε καλό σουτ για τρεις και ο ΑΠΙΘΑΝΟΣ 
Γιάραμαζ έγραψε το 84-76 που έμοιαζε να κρίνει τον 
αγώνα στα 2:09. Ακολούθησαν τρελά σουτ από Γιό-
κιτς και Θανάση, απίστευτο τρίποντο του Ντόρσεϊ για 
το 87-87 στα 11.5» και το πρώτο άστοχο σουτ του Γιά-
ραμαζ για να πάει αυτό το επικό ματς στην παράταση.
Λούτσιτς και Γιόκιτς έκαναν το 93-89 με μεγάλα καλά-
θια, ο Λαρεντζάκης βρήκε σίδερο σε ελεύθερο τρί-
ποντο από τη δεξιά γωνία και ο Γιόκιτς έδωσε αέρα 
έξι πόντων στους Σέρβους, 2:54 πριν από το φινάλε. 
Ο Γιάννης έφτασε τους 40 για το 95-92 στο 43’, όμως 
η απουσία ενός κορμιού για τον Γιόκιτς έπαιξε κατα-
λυτικό ρόλο για να πάρουν οι Σέρβοι το ματς μέσα σε 
μία κολασμένη, αλλά άκρως μπασκετική ατμόσφαιρα.
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