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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Οι περιορισμοί 

ζουν στο 

μυαλό μας. Εάν 

δοκιμάσουμε 

τη φαντασία, οι 

πιθανότητες δεν 

έχουν όρια” 

Jamie Paolinetti

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες, ο καιρός κυλά 

γοργά. Το καλοκαιράκι μας 

αποχαιρέτησε και το φθινόπωρο 

άρχισε με καλοκαιρία.

Τα σχολεία ξανανοίγουν και κάθε 

κατεργάρης στον πάγκο του μετά τις 

ξένοιαστες καλοκαιρινές διακοπές. Φυσικά, 

για όσους είχαν την τύχη, την ευκαιρία 

ή την δυνατότητα να κάνουν και να τις 

απολαύσουν.

Τα τελευταία χρόνια χάθηκαν χιλιάδες 

συνάνθρωποί μας συγγενείς, φίλοι, 

συνεργάτες, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο 

κενό σε συγγενείς και φίλους.

Ας ευχηθούμε ο παντοδύναμος να μας δίνει 

υγεία ώστε καθημερινά ν’ αγωνιζόμαστε 

όλοι για ένα καλύτερο αύριο, ανεξαρτήτως 

ηλικίας, γιατί η ηλικία είναι ένας αριθμός που 

μεγαλώνοντας, αυτός ο αριθμός περιορίζει τα 

όνειρα του καθενός από εμάς και όμως μέχρι 

τελευταία στιγμή ο άνθρωπος έχει δικαίωμα 

να ονειρεύεται.

Μου φαίνεται την παραβάρυνα την 

ατμόσφαιρα, γιατί πάντα υπάρχει η 

χαρούμενη κι εποικοδομητική πλευρά της 

ζωής μας, που βλέπουμε τα παιδιά μας και τα 

εγγόνια μας να μεγαλώνουν, να σπουδάζουν, 

να παντρεύονται, να κάνουν όμορφες 

οικογένειες και με αγάπη και λατρεία να 

τα καμαρώνουμε. Κι αυτό είναι το όμορφο 

όνειρο που εύχομαι να ζει ο κάθε ένας από 

εμάς.

Παροικιακά δεν υπάρχουν ακόμα, μια… 

ενοχλητική ησυχία γενικά, που δεν υπήρχε 

πριν χρόνια.

Δεν υπάρχουν, γιατί;

Δεν έγιναν, γιατί;

Ούτε εκδηλώσεις, ούτε δραστηριότητες 

συλλόγων, οργανισμών, κοινοτήτων. Τι 

φταίει; Αδιαφορία. Πλέον δεν υπάρχουν 

άνθρωποι να ασχοληθούν εθελοντικά με τους 

ντόπιους οργανισμούς του Τορόντο; Με λυπεί 

και με προβληματίζει αυτή η κατάσταση, 

αλλά σε 2-3 βδομάδες που θα μαζευτεί ο 

Ελληνισμός από τις διακοπές του κι ανοίξουν 

σχολεία και αρχίσει η καθημερινότητά μας, 

ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΜΕ ΑΥΤΗΝ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.

Χωρίς να με νοιάζει σε ποιους θ’ αρέσει και σε 

ποιους δεν θ’ αρέσει.

Καλές οι διακοπές και οι φωτογραφίες στο 

«ΦΕΪΣΜΠΟΥΚΙ», να δείχνουμε πρόσωπα 

και κορμάρες ααπό 10 μέχρι 110 ετών, αλλά 

υπάρχει και μια παροικία 150.000 Ελλήνων… 

ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ.

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
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επικαιρότητα

Πέθανε ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο τελευταίος ηγέτης της 
Σοβιετικής Ένωσης

Ο 
Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο τελευταίος ηγέτης της Σο-
βιετικής Ένωσης και ο άνθρωπος που συνέδεσε το 
όνομά του με την πολιτική της περεστρόικα έφυγε 
από τη ζωή την Τρίτη σε ηλικία 91 ετών.

«Ο Μιχαήλ Σεργκέγιεβιτς Γκορμπατσόφ πέθανε ύστερα από 
μακρά, σοβαρή ασθένεια», ανέφερε η λιτή ανακοίνωση που 
εξέδωσε το νοσοκομείο της Μόσχας στο οποίο νοσηλευόταν. 
Είχε αναλάβει γενικός γραμματέας του ΚΚΣΕ το 1985, παρα-
λαμβάνοντας μία χώρα που είχε στο παρασκήνιο βαθιά προ-
βλήματα. Προσπάθησε να αναστρέψει μια πορεία διάλυσης, 
προτάσσοντας τη διαφάνεια και το άνοιγμα της οικονομίας και 
του κράτους, αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο Γκορμπατσόφ θα ταφεί δίπλα στη σύζυγό του 
Ράισα στη Μόσχα
Ο Γκορμπατσόφ θα ταφεί στο νεκροταφείο Novodevichy της 
Μόσχας δίπλα στη σύζυγό του Ράισα, η οποία πέθανε το 1999, 
μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tass, επικαλούμενο πηγή 
που γνωρίζει τις επιθυμίες της οικογένειας.
Λίγοι ηγέτες στον 20ο αιώνα είχαν τόσο βαθιά επίδραση στην 
εποχή τους. Σε λίγο περισσότερο από έξι ταραχώδη χρόνια, ο 
κ. Γκορμπατσόφ σήκωσε το Σιδηρούν Παραπέτασμα, αλλάζο-
ντας αποφασιστικά το πολιτικό κλίμα του κόσμου.
Στο εσωτερικό του υποσχέθηκε και έδωσε μεγαλύτερη διαφά-
νεια καθώς έβαζε στόχο να αναδιαρθρώσει την κοινωνία της 
χώρας του και την παραπαίουσα οικονομία. Δεν ήταν πρόθεσή 
του να εκκαθαρίσει τη σοβιετική αυτοκρατορία, αλλά μέσα σε 
πέντε χρόνια από την άνοδό του στην εξουσία είχε προεδρεύ-
σει της διάλυσης της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημο-
κρατιών. Τερμάτισε τη σοβιετική κατάρρευση στο Αφγανιστάν 
και, σε ένα εξαιρετικό πεντάμηνο το 1989, στάθηκε στο πλευρό 
του καθώς το κομμουνιστικό σύστημα κατέρρευσε από τη Βαλ-
τική μέχρι τα Βαλκάνια σε χώρες που είχαν ήδη αποδυναμω-
θεί από την εκτεταμένη διαφθορά και τις ετοιμοθάνατες οικο-
νομίες.

Συλλυπητήρια από Πούτιν
Ο γραμματέας Τύπου του Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ είπε το πρωί 
ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα στείλει ένα τηλεγράφημα με συλλυ-
πητήρια στους συγγενείς και τους φίλους του πολιτικού.
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, απέτισε φόρο τιμής στο Twitter.
Ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, 
Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε ότι είναι «λυπημένος» που ακούει 
ότι ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ πέθανε, σε μια «εποχή της επιθετι-
κότητας του Πούτιν στην Ουκρανία».
Ο Micheál Martin, ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, απέτισε 

φόρο τιμής.
Η Κοντολίζα Ράις, πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, 
δημοσίευσε ένα αφιέρωμα στο Twitter.
Είχε γεννηθεί το 1931 στο Πρίβολγε της Σταυρούπολης, γόνος 
αγροτικής οικογένειας που είχε πατροπαράδοτους δεσμούς 
με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έγινε μέλος της Κομμουνιστικής 
Νεολαίας (Κομσομόλ) σε ηλικία μόλις 15 ετών και έγινε δεκτός 
έξι χρόνια αργότερα στο ΚΚΣΕ, ενώ σπούδαζε νομικά στο 
Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας.
Πήρε στη συνέχεια την ειδικότητα του γεωπόνου-οικονομο-
λόγου από το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας της Σταυρού-
πολης. Αργότερα διορίστηκε Γραμματέας της Περιφερειακής 
Επιτροπής της Σταυρούπολης το 1970 και το 1974 μεταφέρ-
θηκε στη Μόσχα όπου έγινε ο Πρώτος Γραμματέας του Ανω-
τάτου Σοβιέτ.
Μια σειρά γηραιών βραχύβιων γραμματέων του ΚΚΣΕ μετά 
τον θάνατο του Λεονίντ Μπρέζνιεφ (ο Γιούρι Αντρόποφ και ο 
Κονσταντίν Τσερνιένκο), έδειξαν ότι η χώρα έχει βαθύ πρό-
βλημα που έκρυβε επιμελώς. Στο πλαίσιο μιας ανανέωσης το 
πολιτικό γραφείο εξέλεξε τον Γκορμπατσόφ ως Γενικό Γραμμα-
τέα, το 1985.
Η θητεία, παρά τις υποσχέσεις για μεταρρυθμίσεις, δεν ήταν 

εύκολη. Το δυστύχημα του Τσερνομπίλ τον Απρίλιο του 1986 
ήταν ένα σημείο καμπής. Ο πόλεμος στο Αφγανιστλάν σπα-
ταλούσε πόρους χωρίς αποτέλεσμα. Οι ελλείψεις στο εσωτε-
ρικό τεράστιες. Οι ΗΠΑ είχαν εντείνει τον ανταγωνισμό τους με 
συμβατικά και πυρηνικά όπλα, αλλά και στο Διάστημα.
Όταν οι διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας σάρωσαν το 1989 
την κομμουνιστική Ανατολική Ευρώπη, ο Γκορμπατσόφ απέ-
φυγε να καταφύγει στη βία, σε αντίθεση με προκατόχους του 
που είχαν στείλει τανκς για να καταστείλουν εξεγέρσεις στην 
Ουγγαρία το 1956 και στην Τσεχοσλοβακία το 1968. Η κραυγή 
«Γκόρμπι! Γκόρμπι!» από Ανατολικογερμανούς όταν επισκέ-
φτηκε τη χώρα λίγο πριν την πτώση του Τείχους του Βερολίνου 
ήταν ένα μήνυμα που ακούστηκε δυνατά: το ανατολικό μπλοκ 
θα κατέρρεε πολύ πιο γρήγορα από όσο φανταζόταν κανένας.
Η πολιτική της «γκλάσνοστ», για τον ανοικτό διάλογο με σκοπό 
την επίλυση προβλημάτων, επέτρεψε την μέχρι τότε αδιανόητη 
κριτική στο κόμμα και στο κράτος, ενώ ενθάρρυνε τους εθνικι-
στές που άρχισαν να πιέζουν για ανεξαρτησία στις δημοκρα-
τίες της Βαλτικής (Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία) και αλλού.
Η ιστορία έγραφε το έτος 1985 όταν ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ 
αναδείχθηκε γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμ-
ματος στη Σοβιετική Ένωση και ανέλαβε πρωτοβουλίες για τον 
πυρηνικό αφοπλισμό, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ του Ρόναλντ 
Ρέιγκαν. Ακολούθησαν πολλά και ιστορικά γεγονότα, τα οποία 
σε μεγάλο βαθμό φέρουν την υπογραφή του Γκορμπατσόφ: Η 
Επανένωση της Γερμανίας, την οποία ο ίδιος διαπραγματεύ-
θηκε με τον Χέλμουτ Κολ, ενταφιάζοντας οριστικά τον Ψυχρό 
Πόλεμο.
Η πολιτική της Περεστρόϊκα («Ανασυγκρότηση») και της Γκλα-
σνόστ («Διαφάνεια»), με την οποία τερματιζόταν η απολυταρ-
χία του κομμουνιστικού καθεστώτος. Ο Γκορμπατσόφ έμεινε 
στην ιστορία ως ο ηγέτης του Κρεμλίνου που επέτρεψε όχι 
μόνο την κατάρρευση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμα-
νίας (ΛΔΓ) και τελικά την Επανένωση της Γερμανίας, αλλά και 
την αυτοδιάθεση όλων των χωρών του ανατολικού μπλοκ, το 
δικαίωμά τους να απαλλαγούν από την κηδεμονία της Μόσχας.
Μέσα σε λίγα χρόνια βίωσε ο ίδιος τη διάλυση της Σοβιετικής 
Ένωσης και την αποσύνθεση μίας αυτοκρατορίας που μόνο η 
βία θα μπορούσε να αποτρέψει. Ενώ οι Γερμανοί τον υποδέχο-
νται και σήμερα με την προσφώνηση «Γκόρμπι, Γκόρμπι», ενώ 
γινόταν όλο και πιο δημοφιλής στο εξωτερικό, ο Γκορμπατσόφ 
γρήγορα έχασε το κύρος και την αξιοπιστία του στην ίδια του 
την πατρίδα. Έγινε «έρμαιο που χάνει την πρωτοβουλία των 
κινήσεων» όπως σημειώνει ο συγγραφέας Ίγκνατς Λότσο στη 
βιογραφία «Γκορμπατσόφ, ο αναμορφωτής», για να προσθέ-
σει ότι «το λάθος του ήταν πως εξακολουθούσε να εμπιστεύε-
ται το κομμουνιστικό κόμμα».

Έφυγε από τη ζωή στα 91 του - Οι 
προσπάθειες για μεταρρύθμιση 
βοήθησαν να έρθει το τέλος 
του Ψυχρού Πολέμου - 
Συλλυπητήρια από ηγέτες - Θα 
ταφεί δίπλα στη γυναίκα του
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Γ
ια 8η φορά καταδικάστηκε ένας άν-
δρας στη Θεσσαλονίκη, επειδή κακο-
ποιούσε τη γυναίκα του, όμως συνεχί-
ζει να είναι ελεύθερος. Στην υπόθεση 

ενδοοικογενειακής βίας στη Θεσσαλονίκη, 
σήμερα Πέμπτη (1/9) το Αυτόφωρο Μονο-
μελές Πλημμελειοδικείο καταδίκασε τον άν-
δρα με ποινή φυλάκισης ενός έτους. Το Δι-
καστήριο είπε να εκτιθεί η ποινή του, όμως 
και αυτή, όπως και οι προηγούμενες επτά 
ποινές, έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα, λό-
γω της έφεσης που άσκησε η πλευρά του κα-
τηγορούμενου, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.
Η 29χρονη εν διαστάσει σύζυγός του απηύ-

θυνε κραυγή αγωνίας στο Αυτόφωρο 
Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονί-
κης, καθώς όπως κατήγγειλε την ξυλοκό-
πησε στις 19 Αυγούστου σε πάρκο, παρά 
το γεγονός πως έγιναν ασφαλιστικά μέτρα 
ώστε να μην πλησιάζει κοντά της. «Σας 
παρακαλώ, κάντε κάτι για να με προστατέ-
ψετε, μπορεί να είμαι το επόμενο θύμα», 
είπε η 29χρονη.
Μετά και το τελευταίο επεισόδιο η 29χρονη 
κατέθεσε μήνυση σε βάρος του και ο δρά-
στης αναζητήθηκε από τις αστυνομικές 
Αρχές, αλλά δεν εντοπίστηκε για να συλ-
ληφθεί.

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε για 8η 
φορά επειδή κακοποίησε τη γυναίκα 
του και είναι ακόμη ελεύθερος 

Τι είπαν οι πρώην διοικητές της ΕΥΠ 
στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας 
- Διέψευσε ο Δραβίλλας ότι η ΕΥΠ 
παρακολουθούσε από το 2014  τους 
Σαγιά - Πιτσιόρλα - Ολοκληρώθηκε η 
συνεδρίαση

Υ
πό αυστηρά μέτρα ασφαλείας συ-
νεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και 
Διαφάνειας για την ακρόαση πρώην 
και νυν διοικητών της ΕΥΠ αλλά και 

προσώπων που φέρονται να συνδέονται με 
την επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του Νί-
κου Ανδρουλάκη. Η συνεδρίαση ολοκληρώ-
θηκε λίγι πριν τις 21:00.
Λίγο μετά τις 16:30 ολοκληρώθηκε η ακρό-
αση των πρώην διοικητών της ΕΥΠ Θεόδω-
ρου Δραβίλλα (2012-15), Ιωάννη Ρουμπάτη 
(2015-19) και Παναγιώτη Κοντολέοντα (2019-
22) καθώς και του τέως γγ του πρωθυπουρ-
γού Γρηγόρη Δημητριάδη.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο τέως διοικητής 
της ΕΥΠ Παναγιώτης Κοντο-
λέων φέρεται να είπε ότι 
ουδέποτε ο πρωθυπουρ-
γός ή το γραφείο του ενη-
μερώνονταν για αποφάσεις 
άρσης του απορρήτου των 
επικοινωνιών για να προ-
σθέσει πως ενημερώσεις 
γίνονταν με υπηρεσιακά 
σημειώματα για τα αποτε-
λέσματα ερευνών μόνο αν 
αυτό κρινόταν απαραίτητο.
Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι αρνήθηκε 
να αναφερθεί στην υπόθεση Ανδρουλάκη 
ακόμα και για το αν έχει καταστραφεί ο 
συγκεκριμένος φάκελος όπως υποστηρίζουν 
δημοσιεύματα επικαλούμενος την ρήτρα 
απορρήτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες το απόρρητο που 
διέπει υποθέσεις εθνικής ασφάλειας και ΕΥΠ 
επικαλέστηκε και ο πρώην γγ του πρωθυ-
πουργού Γρηγόρης Δημητριάδης.

Ρουμπάτης: Η επισύνδεση δεν έγι-
νε απευθείας
Νωρίτερα, ο κ. Ιωάννης Ρουμπάτης (διοικη-
τής ΕΥΠ 2015-19) παραδέχθηκε ότι η ΕΥΠ 
επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ «άκουγε» 
τον κ. Στέργιο Πιτσιόρλα, τότε πρόεδρο του 
ΤΑΙΠΕΔ και τον κ. Σπύρο Σαγιά πρώην γγ της 
κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και δικηγόρο 
την περίοδο παρακολουθήσεων. Διευκρίνισε 
ωστόσο ότι η επισύνδεση δεν έγινε απευ-
θείας στα τηλέφωνά τους αλλά στα τηλέφωνα 

προσώπων που ελέγχονταν για σύσταση 
εγκληματικής οργάνωσης.
Ωστόσο, ο πρώην επικεφαλής των μυστικών 
υπηρεσιών επι Τσίπρα – Καμμένου φέρεται 
΄- σύμφωνα με στελέχη της επιτροπής - να 
υπέπεσε σε ορισμένες αντιφάσεις αναφο-
ρικά με το αν η ΕΥΠ παρακολουθούσε απευ-
θείας τα τηλέφωνα των δύο προσώπων ή όχι. 
Συγκεκριμένα ο κ. Ρουμπάτης φέρεται να επι-
καλέστηκε διάλογο των Πιτσιόρλα – Σαγιά 
που είχε στην διάθεσή της η ΕΥΠ με αποτέ-
λεσμα να υπάρξει παρέμβαση από βουλευτή 
που σχολίασε πως για να υπάρχει διάλογος η 
υπηρεσία παρακολουθούσε είτε τον κ. Σαγιά, 
είτε τον κ. Πιτσιόρλα ή και τους δύο.
Πέραν αυτού, ο κ. Ρουμπάτης φέρεται να 
είπε ότι επί δικής του θητείας ουδέποτε έγινε 
παρακολούθηση πολιτικών προσώπων πολύ 
περισσότερο του τότε αρχηγού της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης Κυριάκου Μητσοτάκη ή 
μελών της οικογένειάς του.
Παράλληλα, φέρεται να είπε ότι επισύνδεση 
που γίνεται μετά από εισήγηση της ΕΥΠ δεν 

μπορεί να είναι παρά-
νομη καλύπτοντας με τον 
τρόπο αυτό τον διάδοχό 
του Παναγιώτη Κοντολέ-
οντα.

Δραβίλλας: Δεν υ-
πήρξε παρακολού-
θηση Σαγιά Πιτσι-
όρλα το 2012-14
Στην επιτροπή τοποθετή-

θηκε και ο κ. Θεόδωρος Δραβίλλας επικε-
φαλής της ΕΥΠ επι κυβερνήσεως Σαμαρά – 
Βενιζέλου ο οποίος φέρεται να είπε ότι δεν 
υπήρξε επι ημερών του επισύνδεση Πιτσι-
όρλα – Σαγιά. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι 
ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρε-
σιών σημείωσε ότι το 2014 ο τότε πρόεδρος 
της Αρχής για το «ξέπλυμα» μαύρου χρήμα-
τος Παναγιώτης Νικολούδης και μετέπειτα 
υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 
ζήτησε από την ΕΥΠ να υπάρξει έρευνα για 
την υπόθεση αγοραπωλησίας της νησίδας 
Οξειάς.
Ο ίδιος φέρεται να είπε πως η ΕΥΠ συνέ-
δραμε στις έρευνες με μια επισύνδεση για 
λιγότερο από δύο μήνες η οποία διεκόπη 
καθώς δεν υπήρξαν αποτελέσματα. Ο κ. Δρα-
βίλλας φέρεται να τόνισε πως η επισύνδεση 
δεν αφορά τα μετέπειτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ 
κ.κ. Πιτσιόρλα και Σαγιά και πρόσθεσε ότι η 
υπόθεση της Οξείας δεν πρέπει να συγχέεται 
με την υπόθεση του Ναυαγείου Ζακύνθου 
των ημερών Τσίπρα – Καμμένου.

Κοντολέων: Δεν ενημερωνόταν το 
Μαξίμου για επισυνδέσεις - Ρουμπάτης: 
Ακούγαμε «εμμέσως» Σαγιά
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Τι ειπώθηκε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου -  Ο πρωθυπουργός 
μίλησε για μεγάλες χώρες που «κινδυνεύουν με κατάρρευση»

Ό
σο η Μόσχα θα χρησιμοποι-
εί το φυσικό αέριο ως όπλο, 
τόσο η κρίση θα βαθαίνει, α-
νέφερε, σύμφωνα με πληρο-

φορίες, ο πρωθυπουργός κατά τη διάρ-
κεια της συνεδρίασης του υπουργικού 
συμβουλίου. Προειδοποίησε δε, ότι αν 
δεν γίνει κάτι δραστικό σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, τότε «κινδυνεύουν με κατάρ-
ρευση μεγάλες χώρες».
Όπως είναι γνωστό, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης  είχε καταθέσει προτάσεις 
εδώ και πολλούς μήνες για την θέσπιση 
πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσι-
κού αερίου και αποσύνδεσης της τιμής 
ηλεκτρικής ενέργειας από την τιμή του 
φυσικού αερίου. «Αυτό που συζητά 
σήμερα η Ευρώπη η Ελλάδα το έχει 
εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο από τον 
Ιούλιο με τον Μηχανισμό που ανακτά 
τα κέρδη από τις εταιρείες στην πηγή 
για να τα επιστρέψει ως στήριξη στην 
κοινωνία», τονίστηκε κατά τη διάρκεια 
του υπουργικού. Παρτάλληλα, τονί-
στηκε ηανάγκη εξοικονόμησης ενέρ-
γειας και περιορισμού της κατανά-
λωσης, καταρχάς στο Δημόσιο - ενώ 
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέ-
κλεισε τις προγραμματισμένες διακο-
πές ηλκτροδότησης ώστε να περιορι-
στεί η ζήτηση
Η Ελλάδα έχει κάνει πολλά στο πεδίο 
της στήριξης νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων, ανέφερε επίσης ο πρωθυπουρ-
γός.  «Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να 
κάνει ό,τι μπορεί», πρόσθεσε, για να 
ξεκαθαρίσει στη συνέχεια ότι  «δεν θα 
ενδώσουμε σε πιέσεις πέραν των ανώ-
τατων ορίων που μας δίνει το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους και το Υπουρ-
γείο Οικονομικών».
Η κρίση αυτή τόνισε, ο πρωθυπουργός, 
έχει κοινά χαρακτηριστικά με την παν-
δημία ως προς τις εν δυνάμει συνέπειές 
της για την οικονομία. 

Δύσκολος ο χειμώνας, αλλά με 
αυξημένα έσοδα
Στη συνεδρίαση έγινε μια επισκόπηση 

της πορείας της ελληνικής οικονομίας 
(εξαγωγές, καταθέσεις, τουριστικές 
εισπράξεις) και των γραμμών άμυνας 
που έχει κρατήσει η κυβέρνηση (από 
Σταϊκούρα) και ευρωπαϊκής επισκό-
πησης της ενεργειακής κρίσης (από 
Κώστα Σκρέκα)- το ενεργειακό τοπίο 
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες προοι-
ωνίζεται έναν δύσκολο χειμώνα αλλά 
και των επιδόσεων του Τουρισμού 
(από τον κ Κικίλια) όπου οι εκτιμήσεις 
είναι ότι τα έσοδα θα είναι αυξημένα 
σε σχέση με το 2019.

Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε επίσης το 
πολιτικό πλαίσιο ως τις κάλπες λέγο-
ντας ότι τους επόμενους 9 μήνες μέχρι 
τις εκλογές εκτός από τη συζήτηση και 
την έγκριση των ν/σ που αφορούν την 
υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, 
το υπουργικό συμβούλιο να λειτουρ-
γεί και περισσότερο πολιτικά. Να απο-
τελέσει δηλαδή ένα πολιτικό κέντρο με 
ανταλλαγή απόψεων για τα ζητήματα 
της επικαιρότητας και τον συντονισμό 
του κυβερνητικού έργου με τον εκλο-
γικό ορίζοντα του 2023.

Ανοικτός εκβιασμός από τη 
Ρωσία: Τέλος το πετρέλαιο 
στις χώρες που θα επιβάλουν 
πλαφόν στην τιμή
Ανεβάζει τους τόνους η Μόσχα, με την 
αγωνία της Δύσης να κορυφώνεται 
και τους περισσότερους αξιωματού-
χους να μιλούν για έναν δύσκολο χει-
μώνα. Τη στιγμή που επικρατεί αγω-
νία για την επανελειτουργία του αγω-
γού Nord Stream 1, ο Ρώσος αναπλη-

ρωτής πρωθυπουργός, Αλεξάντερ 
Νόβακ, διατρανώνει ότι η χώρα του θα 
σταματήσει να προμηθεύει πετρέλαιο 
τις χώρες που θα επιβάλουν περιορι-
σμούς στην τιμή του.
Να σημειωθεί ότι την πρόταση της 
αμερικανικής κυβέρνησης για επι-
βολή πλαφόν στην τιμή του ρωσικού 
πετρελαίου θα συζητήσουν οι υπουρ-
γοί Οικονομικών της Ομάδας των Επτά 
(G7), των πιο ανεπτυγμένων βιομηχα-
νικά χωρών.
Η συζήτηση θα γίνει στη συνάντηση 
που θα έχουν την Παρασκευή 2 
Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε νωρίτερα ο 
Λευκός Οίκος.
Πάντως, ο Νόβακ δήλωσε πως η 
Ρωσία σκοπεύει να σταματήσει την 
προμήθεια πετρελαίου και προϊόντων 
πετρελαίου σε χώρες που αποφασί-
σουν να περιορίσουν το κόστος του 
πετρελαίου από τη Ρωσική Ομοσπον-
δία.
«Όσον αφορά τα όρια τιμών: εάν επι-
βάλουν πλαφόν, τότε είμαστε σαφείς 
ότι σε αυτές τις εταιρείες ή τις χώρες 
δεν θα προμηθεύσουμε πετρέλαιο και 
προϊόντα πετρελαίου, αφού δεν θα 
εργαστούμε με συνθήκες εκτός αγο-
ράς», τόνισε ο Νόβακ.
Ταυτόχρονα, ο Νόβακ χαρακτήρισε 
«απόλυτο παραλογισμό» τις προτά-
σεις για επιβολή περιορισμών στην 
τιμή του ρωσικού πετρελαίου.
«Πρόκειται για παρέμβαση στους 
μηχανισμούς της αγοράς μιας τόσο 
σημαντικής βιομηχανίας όπως η 
πετρελαϊκή, η οποία είναι η πιο σημα-
ντική από την άποψη της διασφάλισης 
της ενεργειακής ασφάλειας όλου του 
κόσμου. Τέτοιες προσπάθειες θα οδη-
γήσουν μόνο σε αποσταθεροποίηση 
της πετρελαϊκής βιομηχανίας και αγο-
ράς», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το 
τίμημα αυτού του μέτρου θα κληθούν 
να πληρώσουν πρώτοι οι Ευρωπαίοι 
και Αμερικανοί καταναλωτές που βρί-
σκονται ήδη αντιμέτωποι με τις υψηλές 
τιμές ενέργειας.

Μητσοτάκης: Αν δεν γίνει κάτι δραστικό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενέργεια, 
κινδυνεύουν με κατάρρευση μεγάλες χώρες

Συνάντηση Θεοδωρικάκου 
- Τσούνη για συνεργασία 
στον τομέα της ασφάλειας

Σ
υνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα 
Τζορτζ Τσούνη είχε σήμερα,  Πέμπτη 1η Σεπτεμβρί-
ου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θε-
οδωρικάκος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν θέματα της περαι-
τέρω ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας 
στον κρίσιμο τομέα της ασφάλειας.

Θεοδωρικάκος - Σκοπευτήριο ΕΛΑΣ: «Καθο-
ριστική για την αναβάθμιση η προσφορά του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος»
Στο Κέντρο Εκπαίδευσης και το Σκοπευτήριο της Ελληνικής 
Αστυνομίας στο Μαρκόπουλο Αττικής βρέθηκε σήμερα το 
πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρι-
κάκος, μαζί με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρ-
χος», Ανδρέα Δρακόπουλο.
Παρουσία του Υφυπουργού Ελευθέριου Οικονόμου, του 
Γενικού Γραμματέα Κωνσταντίνου Τσουβάλα και του Αρχη-
γού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Κωνσταντί-
νου Σκούμα, ο Υπουργός ενημερώθηκε για την πρόοδο των 
εργασιών αναβάθμισης των εγκαταστάσεων που πραγμα-
τοποιούνται με δωρεά άνω του 1,5 εκ. ευρώ του Ιδρύματος.
«Ο εκσυγχρονισμός του Σκοπευτηρίου ενίσχυσε σημα-
ντικά το επίπεδο αποτελεσματικότητας των προσφερόμε-
νων υπηρεσιών αστυνόμευσης και ασφάλειας της Ελλη-
νικής Αστυνομίας», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και πρό-
σθεσε: «Πρόκειται για μία δωρεά που επιτρέπει σε όλους 
μας να αισθανόμαστε περισσότερη ασφάλεια. Πρώτα απ’ 
όλα στους ίδιους τους αστυνομικούς μας, που απέκτησαν 
ένα σύγχρονο σκοπευτήριο, έναν σύγχρονο χώρο ασκή-
σεων και εκπαίδευσης. Για να είναι πάντα έτοιμοι να αντι-
μετωπίσουν το έγκλημα, να σταθούν δίπλα στον πολίτη, 
προσφέροντας εν τέλει, περισσότερη ασφάλεια στην κοι-
νωνία μας».
Ο Υπουργός ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος, Ανδρέα Δρακόπουλο, για την προσφορά 
του στην Αστυνομία: «Πιστεύω ότι το Ίδρυμα «Σταύρος 
Νιάρχος» έχει μοναδική συμβολή στη διαμόρφωση μιας 
σύγχρονης και δυναμικής ταυτότητας της Ελλάδας του 
21ου αιώνα. Είναι ένα πρότυπο κοινωνικής προσφοράς, 
αγάπης για την Ελλάδα, σύμβολο ενός υγιούς, αυθεντι-
κού πατριωτισμού, τον οποίο έχουμε ανάγκη στις ημέρες 
της παγκοσμιοποίησης για να σταθούμε όρθιοι ως χώρα» 
υπογράμμισε και συμπλήρωσε: «Χαίρομαι πάρα πολύ που 
έχετε ενσωματώσει στο δικό σας όραμα τη μέγιστη κατά τη 
γνώμη μου αξία της ασφάλειας, η οποία είναι προϋπόθεση 
της ελευθερίας. Κανένας άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος, 
αν δεν αισθάνεται ασφαλής και κανένα κράτος δεν είναι 
ισχυρό και σταθερό αν δεν παρέχει ασφάλεια στα σύνορα 
του και στο εσωτερικό του».
«Η συμβολή σας στην Ελληνική Αστυνομία, είναι καθορι-
στική. Αυτό εδώ το κέντρο είναι λειτουργικό χάρη στη δική 
σας προσφορά. Ένα διεθνές κέντρο αστυνομικής εκπαίδευ-
σης, ένα σύμβολο που δείχνει ότι η Ελλάδα έχει στρατηγικό 
ρόλο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ότι είναι ένα κράτος 
σταθερότητας για ολόκληρη την περιοχή με τις καλύτερες 
δυνατές προοπτικές για τους Έλληνες και για όλους τους 
πολίτες που επισκέπτονται την πατρίδα μας», κατέληξε ο 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
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Έ
να ολοκληρωμένο σχέδιο με περισ-
σότερα από 30 έργα για τη Θεσσα-
λονίκη του 2030, ύψους αρκετών δι-
σεκατομμυρίων ευρώ, θα παρουσι-

άσει την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση, 
όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, μετά την ολοκλήρωση των συ-
σκέψεων που είχε με εκπροσώπους παρα-
γωγικών και επιστημονικών φορέων και ε-
κλεγμένους της αυτοδιοίκησης, ενόψει της 
86ης ΔΕΘ.
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε σαφή « την αποφα-
σιστικότητα της κυβέρνησης να υλοποιήσει 
ένα σχέδιο έργων που όμοιό του δεν έχει 
ποτέ γνωρίσει η Θεσσαλονίκη στο παρελ-
θόν, ώστε το 2030 η Θεσσαλονίκη πραγμα-
τικά να είναι η πόλη που αξίζει στους κατοί-
κους της, στους φοιτητές της, στους επενδυ-
τές που θα έρθουν να επενδύσουν».
Το σχέδιο αυτό σημείωσε ότι περιλαμβάνει 
παρεμβάσεις σε τέσσερις βασικούς άξονες. 
Στις υποδομές, στην υγεία και την πρόνοια, 
την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, 

αλλά και αναπλάσεις και επεμβάσεις που 
αναβαθμίζουν συνολικά την Θεσσαλονίκη 
πολιτιστικά, αθλητικά και δίνουν πρόσβαση 
σε χώρους πρασίνου και αναψυχής.
Το σχέδιο έχει τυπωθεί σε ένα τεύχος που 
φέρει στο εξώφυλλο τον αριθμό «30» και 
θα παρουσιαστεί αναλυτικά από τον υφυ-
πουργό Μακεδονίας και Θράκης Σταύρο 
Καλαφάτη την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ 
στη συνέχεια θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του υφυπουργείου και θα μπορεί να το δει 
ο κάθε πολίτης.
«Ο στόχος του σχεδίου είναι διπλός. Πρώ-
τον, βγάζει την πόλη προς τα έξω, στη νέα 
εποχή και της δίνει μία δυναμική πρωτό-
γνωρη, μέσα από μία, για πρώτη φορά, ολι-
στική πολεοδομική, χωροταξική προσέγ-
γιση. Και το δεύτερο, κάνει τις κινήσεις εκεί-
νες προς τη δυτική Θεσσαλονίκη, αν σκε-
φθεί κανείς έργα όπως το ογκολογικό νοσο-
κομείο, το παιδιατρικό και η ανάπλαση του 
πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά», είπε 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ΥΜΑΘ Σταύρος Καλαφάτης.

επικαιρότητα

Μητσοτάκης: Σχέδιο με πάνω από 30 
έργα για τη Θεσσαλονίκη του 2030 θα 
παρουσιάσει η κυβέρνηση

Metron Analysis: Στις 9,2 μονάδες 
η διαφορά ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ στην 
εκτίμηση ψήφου 

Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε 
στο κεντρικό δελτίο του Mega 
- Απώλειες 1,3 μονάδων για τη 
ΝΔ, οριακά κέρδη για ΣΥΡΙΖΑ και 
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ - Πρώτο θέμα η 
οικονομία και η ακρίβεια

Σ
τις 7,4  μονάδες διαμορφώνεται η 
διαφορά ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ στην πρό-
θεση ψήφου - και ανεβαίνει στις 
9,2 μονάδες στην εκτίμηση ψή-

φου-  σύμφωνα με την δημοσκόπηση της 
Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο 
κεντρικό δελτίο του Mega. Το 35% έχει 
θετική εικόνα για την κυβέρνηση και το 
38% θετική εικόνα για τον πρωθυπουρ-
γό, παρότι το 60% δηλώνει ότι η χώρα 
πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση. 
Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ καταγρά-
φει 34,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 24,9%, το ΠΑΣΟΚ/
ΚΙΝΑΛ  15,7% , το ΚΚΕ 7,5% , η Ελληνική 
Λύση 4,2% και το κόμμα Βαρουφάκη 
4,9%. 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει  
απώλειες στο κεντρώο και στο κεντροδε-
ξιό ακροατήριο, μετά από την υπόθεση 
της παρακολούθησης του κινητού του 
Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά η δημοτικότητά 
του παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει  

απώλειες στο κεντρώο και στο κεντροδε-
ξιό ακροατήριο, μετά από την υπόθεση 
της παρακολούθησης του κινητού του 
Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά η δημοτικότητά 
του παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Μητσοτά-
κης εμφανίζει λιγότερες αρνητικές γνώ-
μες σε σχέση με τον Μάρτιο και τον Απρί-
λιο, όταν στην επικαιρότητα κυριαρχούσε 
το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία.  Κι 
αυτό παρά το γεγονός ότι σημαντικά κομ-
μάτια της κοινής γνώμης - πάνω από 60% 
στις νεότερες ηλικίες και από 41% ως 
63% στις μεγαλύτερες ηλικίες δηλώνουν 
ότι η παρακολούθηση Ανδρουλάκη ήταν 
μία επιλογή την οποία εγνώριζε. 
Παράλληλα, οι ψηφοφόροι που αυτοχα-
ρακτηρίζονται ως κεντρώοι, κεντροδε-
ξιοί ή δεξιοί, δηλώνουν σε μεγάλο ποσο-
στό πάνω από 60% ότι επιθυμούν την 
εξάντληση της τετραετίας από την κυβέρ-
νηση, με εκείνους που δηλώνουν κεντρο-
αριστεροί ή αριστεροί να επιθυμούν σε 
αντίστοιχα ποσοστά πρόωρες κάλπες. 
Για άλλη μία φορά, το εκλογικό σώμα επι-
κεντρώνεται στην οικονομία , την ακρί-
βεια και την ενεργειακή κρίση, χωρίς να 
εστιάζει το ενδιαφέρον του σε ζητήματα 
όπως αυτό που προέκυψε με την παρα-
κολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη από 
την ΕΥΠ. 

Υ
περχρεώσεις καταγγέλουν του-
ρίστες που πλήρωσαν σε… 
χρυσό τον στιγμιαίο -ελληνι-
κής επινόησης- καφέ στα Φη-

ρά, δηλαδή τον φραπέ.
Έλληνας γιατρός που βρίσκεται αυτές τις 
ημέρες στο νησί του ηφαιστείου για ολι-
γοήμερες διακοπές, όπως ανέφερε στο 
protothema.gr χρεώθηκε 12 ευρώ για 
έναν φραπέ και επιπλέον 6,5 ευρώ για 

ένα φρέντο εσπρέσο.
«Πιθανόν να έπαιξε ρόλο ότι αντί για 
ζάχαρη έβαλαν μέσα στον φραπέ μια 
μπάλα παγωτού, αλλα και πάλι θεωρώ 
την χρέωση  υπερβολική» ανέφερε.
Ο τουρίστας πλήρωσε ακόμη 12 ευρώ 
για ένα μπολ με γιαούρτι και μέλι 
(συσκευασμένο του εμπορίου) και αλλα 
12 ευρώ για ένα τοστ τυρί -γαλοπούλα, 
σύνολο 42,50ευρω.

Τουρίστες πλήρωσαν €12 τον 
φραπέ στη Σαντορίνη 
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επικαιρότητα

«Αξιόπιστος σύμμαχος και 
πυλώνας σταθερότητας η 
Ελλάδα» είπε ο  πρόεδρος 
της Επιτροπής Εξωτερικών 
Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ 
στον πρωθυπουργό που τον  
υποδέχτηκε στο Μαξίμου 

Τ
ον Αμερικανό γερουσιαστή και 
πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερι-
κών Σχέσεων της Γερουσίας των 
ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ, υποδέ-

χτηκε σήμερα το απόγευμα στο Μέγα-
ρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης.
Κατά τον διάλογο που είχαν μπρο-
στά στις κάμερες, ο κ. Μενέντεζ τόνισε 
μεταξύ άλλων την πρόοδο που έχει γίνει 
στην Αλεξανδρούπολη και εξέφρασε 
την πεποίθησή του ότι 
θα γίνει «γεωστρατηγικό 
κέντρο για την Ελλάδα, 
την περιοχή και τους συμ-
μάχους μας».
«Χαρά μου να σε καλω-
σ ο ρ ί ζ ω  π ά λ ι  σ τ η ν 
Ελλάδα. Συγχαρητήρια 
γ ια την βράβευσή σου 
από το ΕΚΠΑ. Είναι σημα-
ντική στιγμή για το πανεπιστήμιο, αλλά 
επίσης για εσένα» δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός, προσθέτοντας ότι υπάρχουν 
«πολλά ακόμα να κάνουμε μαζί: όχι μόνο 
γεωπολιτικά, αλλά οικονομικά, εκπαι-
δευτικά».
Ο κ. Μητσοτάκης επαίνεσε τον παριστά-
μενο Αμερικανό πρέσβη Τζορτζ Τσούνη 
και συμπλήρωσε: «Ανυπομονούμε να 
συνεχίσουμε την καταπληκτική μας 
συνεργασία».
Από την πλευρά του κ. Μενέντεζ χαρι-
τολογώντας είπε ότι «προσπαθούσα να 
μην γίνω πολύ αντιληπτός όσο ήμουν 
σ την Ελλάδα, αλλά αυτό δεν ε ίναι 
εύκολο εδώ».
«Πήγα στην Αλεξανδρούπολη. Φοβερή 
πρόοδος. Θα γ ίνε ι γεωστρατηγ ικό 
κέντρο για την Ελλάδα, την περιοχή 
και τους συμμάχους μας. Απεριόριστες 
δυνατότητες» πρόσθεσε.
Ο Πρωθυπουργός εξήρε την προσφορά 
του κ. Menendez στην ενίσχυση των 
ελληνοαμερικανικών σχέσεων, της ειρή-

νης και της συνεργασίας στην Ανατολική 
Μεσόγειο, για την οποία, άλλωστε, ο 
Γερουσιαστής τιμήθηκε τον περασμένο 
Αύγουστο με τον Μεγαλόσταυρο του 
Τάγματος της Τιμής.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νομο-
θετική πρωτοβουλία του κ. Menendez 
«Νόμος περί Άμυνας και Διακοινοβου-
λευτικής Εταιρικής Σχέσης ΗΠΑ-Ελλά-
δας», η οποία κατέστη νόμος των ΗΠΑ 
τον Δεκέμβριο του 2021 και αναβαθμίζει 
ακόμα περισσότερο τη διμερή συνεργα-
σία και δη την αμυντική.
Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανα-
σκόπηση των ελληνοαμερικανικών σχέ-
σεων που βρίσκονται στο καλύτερο επί-
πεδο από ποτέ και στις προοπτικές στε-
νότερης συνεργασίας ενόψει και του Δ’ 
Γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας 

- ΗΠΑ, που θα πραγμα-
τοποιηθεί στην Αθήνα 
τον Οκτώβριο.
Συζητήθηκαν ακόμη 
οι διεθνείς εξελίξεις 
με αιχμή τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρα-
ν ία. Ο κ. Menendez 
εξέφρασε την εκτίμησή 
του για την ξεκάθαρη 

στάση της κυβέρνησης, που στήριξε από 
την πρώτη στιγμή την Ουκρανία προ-
σφέροντας ανθρωπιστικό και αμυντικό 
υλικό. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι 
μία σταθερή δημοκρατία, ένας αξιόπι-
στος εταίρος και σύμμαχος των ΗΠΑ στη 
νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αλλά 
και πυλώνας σταθερότητας στην περι-
οχή.
Αντηλλάγησαν ακόμη απόψεις για την 
αμυντική συνεργασία και τις νέες δυνα-
τότητες που παρουσιάζονται, με αφορμή 
και την πρόσφατη επίσκεψη του Προέ-
δρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων 
της Γερουσίας στην Αλεξανδρούπολη.
Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη 
έμφαση στην οικονομική και ενεργει-
ακή συνεργασία των δύο χωρών, ενώ 
ανέλυσε τη σημασία των υποδομών που 
αναπτύσσει η Ελλάδα για την ενεργει-
ακή της ασφάλεια, την διαφοροποίηση 
των πηγών ενέργειας και τον ενεργειακό 
εφοδιασμό της Ευρώπης, λόγω της στρα-
τηγικής της θέσης.

Συνάντηση Μητσοτάκη – Μενέντεζ: 
«Η Αλεξανδρούπολη θα γίνει 
γεωστρατηγικό κέντρο» 

Κώστας Καραμανλής από Σέρρες: 
Είμαστε μία γροθιά για να 
ξεπεράσουμε με ομοψυχία τα μεγάλα 
προβλήματα του τόπου 

Η ιστορία που εξιστόρησε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με 
τον Κωνσταντίνο Καραμανλή από 
όταν ήταν ακόμη οκτώ εκτών

Κ
ύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε 
στην πόλη των Σερρών, καλώς 
ήρθατε στη γενέτειρα του Κων-
σταντίνου Καραμανλή και θέ-

λω να γνωρίζετε ότι όλοι οι νεοδημο-
κράτες είμαστε μία γροθιά μαζί σας, για 
να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε, με ο-
μοψυχία κυρίως και με ενότητα, τα με-
γάλα προβλήματα του τόπου, αλλά και 
όλοι οι Έλληνες».
Με αυτά τα λόγια υποδέχτηκε τον 
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο 
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, 
Κώστας Αχιλλέας Καραμανλής στον 
κεντρικό πεζόδρομο των Σερρών, όπου 
εξελίχθηκε μια μίνι συγκέντρωση.
«Σήμερα είχαμε τη χαρά με τον Πρόε-
δρο και τους αγαπητούς συναδέλφους 
να επισκεφθούμε τρία σημαντικά έργα 
που έχουν γίνει στον τόπο μας. Μαζί 
με όλα τα άλλα έργα που γίνονται και 
στις Σέρρες και στη Βόρεια Ελλάδα, η 
Ελλάδα και η Βόρεια Ελλάδα αφήνει το 
χθες πίσω της και γι’ αυτό έχουμε να 
πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Διότι ο 
Πρόεδρος ήταν πάντα δίπλα σε όλους 
μας για να κάνουμε αυτό το έργο πραγ-
ματικότητα. Για άλλη μία φορά κύριε 

Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την επί-
σκεψή σας, σας ευχαριστούμε όλοι οι 
συνάδελφοι, όλοι βουλευτές, ο Δήμαρ-
χος, ο οποίος είναι συνεργάτης πολύ-
τιμος, και σας ευχόμαστε καλό κουρά-
γιο για το υπόλοιπο των πολλών χρόνων 
που θα έχετε μπροστά σας», συμπλή-
ρωσε
Στον Κωνσταντίνο Καραμανλή αναφέρ-
θηκε, αμέσως μετά ο κ. Μητσοτάκης, 
ο οποίος παίρνοντας τον λόγο ευχαρί-
στησε για τη θερμή υποδοχή που του 
επιφύλαξαν και σημείωσε: «Καθώς 
ερχόμουν με τα πόδια από τον δρόμο 
που φέρνει το όνομα του Εθνάρχη και 
ιδρυτή της παράταξής μας, του Κων-
σταντίνου Καραμανλή, με υποδέχθηκε 
ο δήμαρχος (Αλέξανδρος Χρυσάφης), 
ο οποίος είχε την καλοσύνη να μου 
χαρίσει μία φωτογραφία από τα μέσα 
της δεκαετίας του 1970 όπου ένα μικρό 
αγόρι με μία ωραία φορεσιά χαιρετάει 
τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
Ήμουν 8 χρονών και η φωτογραφία 
αυτή θα βρει τη θέση της στο γραφείο 
μου, για να τιμήσουμε με αυτόν τον 
τρόπο έναν σπουδαίο, έναν μεγάλο 
πολιτικό, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το 
αποτύπωμά του στην ιστορία της πατρί-
δας μας. Του οποίου οι μεγάλες εθνικές 
επιλογές, με σημαντικότερη την ένταξη 
της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή οικογέ-
νεια, σήμερα δικαιώνονται περισσότερο 
παρά ποτέ».
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καναδάς

Φραστική επίθεση κατά της 
αντιπροέδρου της κυβέρνησης - 
Καταδικάζει ο Τριντό

Ο 
πρωθυπουργός του Καναδά 
Τζάστιν Τριντό καταδίκασε την 
Κυριακή τη φραστική, υβριστική 
επίθεση που δέχτηκε η αντιπρό-

εδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικο-
νομικών Κρίστια Φρίλαντ, την οποία χαρα-
κτήρισε «εξαιρετικά ανησυχητική παρενό-
χληση», σημειώνοντας ότι δεν επρόκειτο για 
μεμονωμένο περιστατικό.
«Βλέπουμε ολοένα και περισσότερους 
ανθρώπους του δημόσιου βίου, ανθρώπους 
σε θέσεις ευθύνης, ιδιαίτερα γυναίκες και 
Καναδούς που προέρχονται από μειονότη-
τες ή από διαφορετικές κοινοτικές ομάδες, να 
στοχοποιούνται σχεδόν επειδή ισχυροποιεί-
ται η φωνή τους», είπε ο Τριντό στο διάγγελμά 
του σήμερα. «Παρατηρούμε μια αντίδραση 
(…) Πρέπει να αναρωτηθούμε τι είδους 
χώρα είμαστε και τι είδους χώρα θέλουμε να 
γίνουμε», συνέχισε. Στο βίντεο του περιστα-
τικού, που αναρτήθηκε στο Twitter αργά το 
βράδυ της Παρασκευής, η Φρίλαντ πλησιάζει 
στον ανελκυστήρα σε ένα κτίριο του δημαρ-
χείου της πόλης Γκραντ Πρέρι, στην Αλμπέρα, 

όταν ένας άνδρας αρχίζει να της φωνάζει. «Τι 
στο διάολο κάνεις στην Αλμπέρα;» ακούγε-
ται να λέει ενώ εκείνη έμπαινε στο ασανσέρ. 
Την αποκάλεσε «προδότρια» και την εξύβρισε 
χυδαία. Το βίντεο έχει εκατοντάδες χιλιάδες 
θεάσεις.
Η Φρίλαντ γεννήθηκε στην Αλμπέρτα και 
έκανε περιοδεία στην επαρχία αυτή, για να 
συναντηθεί με αξιωματούχους, επιχειρημα-
τίες και εργαζόμενους. «Αυτό που συνέβη 
χθες ήταν λάθος. Κανείς, πουθενά, δεν πρέ-
πει να είναι αναγκασμένος να ανέχεται απει-
λές και εκφοβισμούς» έγραψε το Σάββατο στο 
Twitter. Καναδοί πολιτικοί απ’ όλα τα πολιτικά 
κόμματα καταδίκασαν τη φραστική επίθεση. 
Το περιστατικό αυτό είναι το τελευταίο μιας 
σειράς λεκτικών επιθέσεων εναντίον γυναι-
κών στον Καναδά – μεταξύ των θυμάτων ήταν 
ακτιβίστριες και δημοσιογράφοι. Μια ομάδα 
ρεπόρτερ δημοσιοποιεί εδώ και εβδομάδες 
ιδιωτικά και ανώνυμα μηνύματα που λαμ-
βάνουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα 
οποία περιέχουν απειλές βίας, σεξουαλικών 
επιθέσεων και μισογυνιστική φρασεολογία.

Τρένο-τζετ θα διασχίζει τον Καναδά 

Η 
καναδική νεοφυής ε ταιρεία 
TransPod βασιζόμενη στην τεχνο-
λογία των αποκαλούμενων υπε-
ρηχητικών τρένων (hyperloop) 

ανακοίνωσε ότι σχεδίασε ένα νέου τύπου 
τρένο που αξιοποιεί διάφορες επαναστα-
τικές τεχνολογίες για τη δημιουργία ενός 
υβρίδιου τρένου και αεροσκάφους τύπου 
τζετ. Οι δημιουργοί του τρένου το έχουν ο-
νομάσει FluxJet και υποστηρίζουν ότι πρό-
κειται για ένα αεροσκάφος χωρίς… φτερά. 
Το τρένο αυτό θα ενσωματώνει τεχνολογίες 
που αξιοποιούν ένα νέο πεδίο της φυσικής 
(veillance flux) στον τομέα του μαγνητισμού. 
Το FluxJet θα είναι ένα ηλεκτρικό τρένο μα-

γνητικής αιώρησης που θα κινείται με ταχύ-
τητες άνω των χιλίων χλμ./ώρα. Το FluxJet θα 
μπορεί να μεταφέρει 56 επιβάτες με πρόβλεψη 
και για άτομα που βρίσκονται σε αναπηρικό α-
μαξίδιο. Θα διαθέτει επίσης βαγόνια μεταφο-
ράς φορτίων με δυνατότητα μεταφοράς φορ-
τίων βάρους δέκα τόνων. Στόχος είναι να δημι-
ουργηθούν σταθμοί σε όλες τις μεγάλες πόλεις 
και σημαντικές για διαφόρους λόγους περιοχές 
του Καναδά και τα δρομολόγια θα πραγματο-
ποιούνται αν τελικά υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο 
κάθε δύο λεπτά.Το ταξίδι με αυτό το τρένο θα 
κοστίζει σύμφωνα με την κατασκευάστρια 
εταιρεία περίπου 45% φτηνότερα από ότι 
το αντίστοιχο δρομολόγιο με αεροσκάφος.

`
Το Οντάριο καταργεί την οδηγία 
απομόνωσης 5 ημερών λόγω τον 
COVID-19

Ο
ι κάτοικοι του Οντάριο που βρέ-
θηκαν θετικοί στον COVID-19 δεν 
χρειάζεται πλέον να απομονώνο-
νται για πέντε ημέρες, αλλά θα πρέ-

πει να παραμείνουν σπίτι μέχρι να εξαφανιστεί 
ο πυρετός τους και να βελτιωθούν τα συμπτώ-
ματά τους για τουλάχιστον 24 ώρες.
Ο επικεφαλής ιατρικός υπεύθυνος υγείας 
της επαρχίας, Δρ. Κίραν Μουρ, δήλωσε την 
Τετάρτη ότι οι άνθρωποι μπορούν να επιστρέ-
ψουν στην εργασία ή στο σχολείο ενώ εξακο-
λουθούν να είναι θετικοί στον COVID, αλλά όχι 
εάν είναι συμπτωματικοί. Ωστόσο, σημείωσε 
ότι οι χώροι εργασίας μπορούν να έχουν τις 
δικές τους απαιτήσεις.
Είπε επίσης ότι οι άνθρω-
ποι πρέπει να φορούν 
μάσκα «σε οποιοδήποτε 
περιβάλλον» για 10 ολό-
κληρες ημέρες από την 
έναρξη των συμπτωμά-
των τους, ακόμα κι αν 
αισθάνονται καλύτερα.
Ο Δρ Μουρ ανακοίνωσε 
επίσης ότι τα παιδιά ηλι-
κίας πέντε έως 11 ετών 
στο Οντάριο θα μπορούν 
να κλείσουν ένα ραντε-
βού για ένα ενισχυτικό εμβόλιο COVID από 
την Πέμπτη.
Ως μέρος μιας ευρύτερης ενημέρωσης για 
την απάντηση της επαρχίας στην πανδημία, 
ο κορυφαίος γιατρός είπε ότι οι κάτοικοι του 
Οντάριο μπορούν να αναμένουν νέα αύξηση 
των κρουσμάτων COVID-19 αυτό το φθινό-
πωρο και ζητά από όλους να παραμείνουν ενη-
μερωμένοι με τα εμβόλια τους για τον COVID 
και τη γρίπη.Ωστόσο, είπε ότι βελτιώσεις όπως 
ο καλύτερος αερισμός και ο καθαρισμός του 
περιβάλλοντος στα σχολεία, σε συνδυασμό με 
το επίπεδο ανοσοποίησης σε όλο το Οντάριο, 
σημαίνουν ότι «μπορούμε τώρα να έχουμε μια 
πιο ανεκτική προσέγγιση για την επιστροφή».
Ο Δρ Μουρ είπε ότι η επαρχία απομακρύνεται 
από τις ειδικές οδηγίες για τον COVID-19 υπέρ 
μιας «προσέγγισης όλων των ιών», που σημαί-
νει ότι οι οδηγίες ισχύουν για άλλες ασθένειες 
όπως η γρίπη.
«Αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να μειώσει τον 
κίνδυνο όλων των αναπνευστικών ιών στις κοι-
νότητές μας», είπε.
«Η προειδοποίηση είναι ότι θέλουμε επίσης 
να διατηρήσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας 
μέσω… της ενημέρωσης για όλους τους εμβο-
λιασμούς μας, αλλά ιδιαίτερα της ενημέρωσης 

για τον εμβολιασμό κατά του COVID-19».
Τα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν από τον Επι-
στημονικό Συμβουλευτικό Πίνακα του Οντά-
ριο COVID-19 δείχνουν ότι τα σήματα των 
λυμάτων, ένας πρώιμος δείκτης τάσης για τον 
COVID-19, έχουν αυξηθεί από τα μέσα Αυγού-
στου μετά από πτώση για τρεις εβδομάδες.
Ο Δρ Μουρ είπε την Τετάρτη ότι ενώ το 
έβδομο κύμα του COVID, που οδηγείται από 
την παραλλαγή Omicron, έχει κορυφωθεί, ο 
ιός συνεχίζει να εξελίσσεται.
«Υπογραμμίζει επίσης την πραγματικότητα 
ότι ο COVID-19 παραμένει στην κοινότητα 
και πρέπει να συνεχίσουμε να ανταποκρινό-
μαστε και να προσαρμοζόμαστε στη διαρκή 

παρουσία του στη ζωή μας. 
Καθώς αρχίζουμε να περ-
νάμε περισσότερο χρόνο σε 
εσωτερικούς χώρους αυτό 
το φθινόπωρο, μπορούμε να 
περιμένουμε να δούμε άλλη 
μια αύξηση στη μετάδοση 
του COVID-19», είπε.
Ο Δρ. Μουρ συμβούλεψε 
επίσης τους κατοίκους του 
Οντάριο να συνεχίσουν να 
φορούν μια καλή μάσκα 
όταν τους ταιριάζει και είπε 

ότι τα άτομα υψηλού κινδύνου θα πρέπει να 
φορούν μια μάσκα σε εσωτερικούς χώρους, 
προσθέτοντας ότι είναι ένα «αποδεδειγμένο 
εργαλείο για τον περιορισμό της εξάπλωσης 
των αναπνευστικών ασθενειών στην κοινό-
τητα .»
Ο ιατρός υπεύθυνος υγείας παρείχε επίσης 
πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δια-
χείρισης του COVID και άλλων αναπνευστικών 
ασθενειών καθώς πλησιάζει το φθινόπωρο:
Όποιος βρίσκεται σε επαφή με κάποιον 
που έχει βρεθεί θετικός στον ιό θα πρέ-
πει να παρακολουθεί μόνος του τα συμπτώ-
ματα. Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη απομόνω-
σης, αλλά θα πρέπει να φοράτε μάσκα για 10 
ημέρες όταν βρίσκεστε σε δημόσιο χώρο. 
Οποιοσδήποτε εμφανίζει συμπτώματα του 
COVID, όπως πυρετό, βήχα ή καταρροή, θα 
πρέπει να μείνει σπίτι από το σχολείο, την 
εργασία και τις κοινωνικές εκδηλώσεις μέχρι 
να φύγει ο πυρετός και να βελτιωθούν τα 
συμπτώματα, να υποβληθεί σε γρήγορη εξέ-
ταση αντιγόνου ή, εάν είναι επιλέξιμο, σε εξέ-
ταση PCR. Θα πρέπει επίσης να φορούν μάσκα 
για 10 ημέρες μετά και να αποφεύγουν τις μη 
απαραίτητες επισκέψεις σε άτομα και περιβάλ-
λοντα υψηλού κινδύνου.
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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

[  JOB INFO  ] [  MECHANICAL SPECS  ] [  APPROVALS  ]

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Copy Deck #

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

None
10.5" x 20.79"
None

1069
Hyundai
Shift Into Drive
Newspaper
Master

None

None

Russell Grant

Linda White

Ravi Ramnarace

Jennifer Cheng

Hyundai Sans Text (Bold, Regular, Medium), Hyundai Sans Head 
(Medium), Arial (Regular)

Master - CZ None

JULSID_CZMASTER_EN.indd

JULSID_CZMASTER_EN

Revision date: 6-30-2022 1:34 PM INNOCEAN WORLDWIDE CANADA, INC  720 King St West. Suite 505. Toronto ON M5V 2T3     T: (647) 925.1300

1

Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

Central English 
 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

1.0

Additional information:
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yours today.
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$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

Τ
ο Γραφείο του Πρωθυπουργού αναφέρει ότι δύο υπουργοί του υπουργικού συμ-
βουλίου από το Οντάριο — η Filomena Tassi και η Helena Jaczek — ανταλλάσσουν 
ρόλους σε μένα μικρό ανασχηματισμό στο Rideau Hall.
Η Tassi μετακινείται από το Τμήμα Προμηθειών για να γίνει υπουργός αρμόδια για 

την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οικονομικής Ανάπτυξης για το Νότιο Οντάριο, ενώ η Jaczek 
μετακινείται στο χαρτοφυλάκιο προμηθειών.
Οι αλλαγές έρχονται αφού η Τάσι ζήτησε από τον πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό αλλαγή στα 
καθήκοντά της, ώστε να μπορεί να περνά περισσότερο χρόνο στο νότιο Οντάριο για λόγους 
οικογενειακής υγείας.
Η Jaczek εξελέγη για πρώτη φορά σε μια ευρύτερη περιοχή του Τορόντο το 2019 και διορί-
στηκε στο υπουργικό συμβούλιο το 2021.
Η Tassi εκπροσωπεί μια περιοχή του Hamilton από το 2015 και διορίστηκε για πρώτη φορά 
στο υπουργικό συμβούλιο του Trudeau το 2018 ως υπουργός για τους ηλικιωμένους και στη 
συνέχεια έγινε υπουργός Εργασίας το 2019.
Ο ανασχηματισμός έρχεται μία εβδομάδα πριν από την υποχώρηση του υπουργικού συμ-
βουλίου στο Βανκούβερ και τρεις εβδομάδες πριν η Βουλή των Κοινοτήτων θα συνεχίσει να 
συνεδριάζει μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Η Filomena Tassi και η Helena 
Jaczek ανταλλάσσουν ρόλους στο 
υπουργικό συμβούλιο του Καναδά

Ο πληθωρισμός κάνει τις αγορές για 
το σχολείο ακόμη πιο ακριβές για 
τους Καναδούς γονείς

Οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία 
την επόμενη εβδομάδα

Λ
ίγες μέρες απομένουν πριν από 
την επανέναρξη των μαθημά-
των για άλλη μια σχολική χρο-
νιά, οι γονείς που κάνουν αγο-

ρές από το σχολείο μπορεί να αισθάνο-
νται την οικονομική πίεση, καθώς όλα 
είναι πιο ακριβά λόγω, εν μέρει, του πλη-
θωρισμού.
Η Deloitte Canada παρακολουθεί τις 
τάσεις των αγορών. Ο εθνικός ηγέτης λια-
νικής της εταιρείας, Marty Weintraub, 
λέει ότι βλέπουν αυξημένα επίπεδα 
άγχους όσον αφορά τις αγορές προμη-
θειών για το σχολείο.
Πιστεύει ότι οι γονείς θα ξοδεύουν, κατά 
μέσο όρο, 500-600 δολάρια, και αυτό 
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  τ α 
πάντα, από προμή-
θειες, ρούχα και ηλε-
κτρονικά είδη. Αυτά 
τα σ τοιχε ία ε ίνα ι 
υψηλότερα από τα 
προηγούμενα χρό-
νια, με την πανδη-
μία του COVID-19 να 
παίζει επίσης ρόλο.
«Επειδή οι τιμές είναι 
απλώς υψηλότερες, 
αλλά και επειδή το 
σχολείο ήταν κλειστό, μετά τα μαθήματα 
ήταν πότε στη τάξη και πότε από το δια-
δίκτυο για δύο χρόνια. Δεν υπήρξε ποτέ 
μεγάλη σταθερότητα τα τελευταία δύο 
χρόνια. Λοιπόν, τώρα πιστεύω ότι με τα 
μαθήματα να επιστρέφουν, ελπίζω, πιο 
προσωπικά, τα ρούχα πρέπει να ανέ-
βουν, τα ηλεκτρονικά μπορεί να είναι στο 
ίδιο επίπεδο και τα σχολικά είδη θα πρέ-
πει οπωσδήποτε να ανέβουν γιατί τώρα 
επιστρέψαμε στην τάξη»,  ο Weintraub 
εξήγησε για την αύξηση των τιμών.
Καθώς πολλοί άνθρωποι αυξάνουν τις 
δαπάνες τους, δεν παίρνουν κατ ‘ανάγκη 
όλοι περισσότερα χρήματα.
«Μερικά από αυτές τις αυξημένες δαπά-
νες προέρχονται καθαρά από τον πληθω-
ρισμό. Επειδή αγοράζουν περισσότερα 

πράγματα, αλλά νομίζω στον Καναδά, 
νομίζω ότι θα δούμε λίγο και από τα 
δύο — περισσότερες δαπάνες επειδή 
τα πράγματα είναι πιο ακριβά αλλά 
και περισσότερες δαπάνες, σε κάποιο 
βαθμό, επειδή πρέπει να αγοράσουμε 
μερικά περισσότερα πράγματα γιατί δεν 
τα έχουμε αγοράσει τα τελευταία δύο 
χρόνια. Ή τα παιδιά δεν πήγαιναν σχο-
λείο, οπότε [οι γονείς] δεν χρειαζόταν 
να αγοράσουν τόσα ρούχα, για παρά-
δειγμα», πρόσθεσε ο Weintraub.
Πιστεύει ότι οι γονείς μπορεί να είναι σε 
θέση να εξοικονομήσουν χρήματα αυτή 
τη στιγμή, μη αγοράζοντας ηλεκτρονικά 
είδη, πιθανότατα επειδή πολλοί το έκα-
ναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας για 
πράγματα όπως η διαδικτυακή μάθηση 
ή για να κρατήσουν τα παιδιά τους απα-
σχολημένα.

Εν τω με ταξύ, οι αγο-
ρές από το σχολείο είναι 
μόνο ένα μέρος του τρέ-
χοντος τοπίου λιανικής — 
η περίοδος των εορταστι-
κών αγορών είναι προ των 
πυλών.
«Προβλέπω ότι η εορτα-
στική περίοδος αγορών θα 
είναι αξιοπρεπής. Ανάλογα 
με το τι συμβαίνει με τα 
επιτόκια, τα χρηματιστή-
ρια και τις αγορές εργασίας 

— αυτά θα είναι τα τρία πράγματα τις 
επόμενες 60 ημέρες που νομίζω ότι θα 
καθορίσουν τι είδους περίοδος διακο-
πών θα έχουμε. Αυτή τη στιγμή, το προ-
σεγγίζω αυτό με συγκρατημένη αισιοδο-
ξία», είπε ο Weintraub.
Με τη χώρα να βρίσκεται στο κατώφλι 
μιας άλλης πιθανής οικονομικής ύφεσης, 
δεν διαγράφει την πιθανότητα μιας ισχυ-
ρής εορταστικής περιόδου αγορών.
«Σε ορισμένα μέρη της χώρας, ή ανάλογα 
με την προσωπική σας κατάσταση, θα 
ξοδέψετε λιγότερα και θα προσεγγίσετε 
τις διακοπές πιο προσεκτικά… αλλά δεν 
ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα μπούμε 
στην πραγματικότητα σε ύφεση και το 
πιο σημαντικό, αν θα μπούμε στην περί-
οδο των διακοπών».

Ο Καναδάς εγκαινιάζει τη γραμμή 
κρίσης αυτοκτονίας «988» το 
φθινόπωρο του 2023

Η 
CRTC λέει ότι θα ξεκινήσει έναν νέο αριθμό έκτακτης ανάγκης για άτομα που 
χρειάζονται άμεση υποστήριξη ψυχικής υγείας ή πρόληψης αυτοκτονιών.
Λέει ότι από τα τέλη Νοεμβρίου 2023, οι Καναδοί θα μπορούν να καλούν το 988 
για να συνδεθούν με μια ανταπόκριση για τη κρίση ψυχικής υγείας ή υπηρεσία 

πρόληψης αυτοκτονιών, χωρίς χρέωση.
Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά θα αποφασίσει ποια ομάδα θα παρέχει την υπη-
ρεσία, μαζί με το εύρος της περίθαλψης που θα προσφέρει.
Η κίνηση θα ευθυγραμμίσει τον Καναδά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ξεκίνησαν τις  
υπηρεσίες του 988 τον περασμένο μήνα.
Ως έχει, η επταψήφια τοπική κλήση εξακολουθεί να είναι ο κανόνας στη Νέα Γη και το 
Λαμπραντόρ, το βόρειο Οντάριο και την περιοχή Yellowknife.
Η Βουλή των Κοινοτήτων του Καναδά ψήφισε ομόφωνα υπέρ της θέσπισης ενός τριψήφιου 
αριθμού πρόληψης αυτοκτονιών το 2020. Ο CRTC έχει δώσει προθεσμία έως τις 31 Μαΐου 
2023, στους παρόχους υπηρεσιών να εφαρμόσουν 10ψήφια κλήση σε όλη τη χώρα.
Στο μεταξύ, το CRTC σημειώνει ότι τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής 
υγείας μπορούν να καλέσουν την Talk Suicide Canada στο 1-833-456-4566.
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Σ
υνολικά,τα τελευταία 3 χρόνια, 5.016 ε-
θε λον τ έ ς  συμμε τ ε ίχαν  σ τη δράση 
του#potavristou από όλη την Κύπρο και από 
134 σημεία παγκόσμια, συλλέγοντας 30,5 τό-

νους σκουπιδιών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέ-
ντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ.
Αναφέρεται ότι στις 21 Σεπτεμβρίου του 2019, 
Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού των 
Ακτών, οι διοργανωτές κάλεσαν το κοινό, όπου 
και αν βρισκόταν, να βοηθήσει να καθαριστούν οι 
θάλασσες και οι ακτές μας.
«Ως εκ τούτου, περισσότερα από 500 άτομα, την 
συγκεκριμένη μέρα, ποταβρίστικαν και μάζεψαν τα 
σκουπίδια που βρήκαν γύρω τους, όπως πλαστικά 
και γυάλινα ποτήρια, μπουκάλια, σακούλες, συσκευ-
ασίες τροφίμων, αναψυκτικών, δίχτυα κ.λ.π.», προ-
στίθεται.
«Συνολικά μαζεύτηκαν 5,5 τόνοι σκουπιδιών, που 
περίμεναν τις πρώτες νεροποντές για να ξεκινήσουν 
τον φαύλο κύκλο τους, να φτάσουν στη θάλασσα και 
να επιστρέψουν στη ζωή μας εκδικητικά, ως μικρο-
πλαστικά», σημειώνεται.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δράση μετά την 
μεγάλη ανταπόκριση που είχε το 2019, είχε επανα-
ληφθεί καθ’ όλη την διάρκεια του Σεπτεμβρίου του 
2020.

Τα  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ η ς  ε κ σ τ ρ α τ ε ί α ς 
#potavristou_2020 ήταν εντυπωσιακά, αφού κατά 
το 2020, 2.016 εθελοντές συμμετείχαν και έστειλαν 
τα δεδομένα τους, από 187 τοποθεσίες στην Κύπρο 
και 20 τοποθεσίες στο εξωτερικό.
Συλλέχθηκαν 12 τόνοι απορριμμάτων, εκ των 
οποίων το 70% ήταν πλαστικά. Επίσης έγιναν 12 εκα-
τομμύρια προβολές σχετικά με τη δράση, μέσα από 
τα κοινωνικά δίκτυα της ΑΚΤΗΣ και τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης.
Με την ίδια επιτυχία συνέχισαν, προστίθεται, και την 
χρονιά του 2021. Συγκεκριμένα, 2.590 εθελοντές 
κατάφεραν να συλλέξουν 13.5 τόνους σκουπιδιών 
από 114 σημεία σε όλη την Κύπρο αλλά και από 63 
σημεία στο εξωτερικό.
Ωστόσο, όπως σημειώνεται, «ανησυχία προκαλεί το 
γεγονός ότι το 87% αυτών των 13,5 τόνων απορριμ-
μάτων ήταν πλαστικό, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο 
από το προηγούμενο έτος, προσθέτοντας πως κάτι 
τέτοιο δείχνει την αυξανόμενη σημασία της δρά-
σης #potavristou και την ανάγκη να συνεχίσουν την 
ευαισθητοποίηση και τον καθαρισμό των παραλιών 
μας».
Όπως αναφέρεται η  δράση #potavristou επιστρέφει 
και φέτος μετά την τεράστια επιτυχία που είχε και τις 
3 χρονιές υλοποίησής της.

Συγκέντρωση 30,5 τόνων σκουπιδιών από 
εθελοντές της δράσης #potavristou

Εντός χρονοδιαγραμμάτων η εφαρμογή του 
ηλεκτρονικού συστήματος e-justice

Γ
ια την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστή-
ματος καταχώρησης και διαχείρισης δι-
καστικών υποθέσεων e-justice, πραγμα-
τοποιήθηκε την Τετάρτη, σύσκεψη στο Υ-

πουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με-
ταξύ της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως Στέφης Δράκου, του Υφυπουργού Έρευ-
νας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριά-
κου Κόκκινου, του Προέδρου του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου Δρ. Χρίστου Κληρίδη και 
όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών, στο πλαίσιο 
ενεργειών για υλοποίηση της δικαστικής μεταρ-
ρύθμισης.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ικανοποίηση 
για τη σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση του 
e-justice εντός των χρονοδιαγραμμάτων εκφρά-
στηκε από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγο-
ρικού Συλλόγου και τους εκπροσώπους του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου.
Σημειώθηκε ότι ο στόχος που τέθηκε για πλήρη 
εφαρμογή του συστήματος την 1η Ιανουαρίου 
του 2023 είναι εφικτός, αφού στις 12 Σεπτεμ-

βρίου μπαίνουμε στο τελευταίο στάδιο της πιλο-
τικής δοκιμαστικής εφαρμογής κατά το οποίο θα 
διεξαχθούν οι τελικοί έλεγχοι και διορθώσεις.
Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει ήδη τροχοδρομήσει 
διαδικασία εκπαίδευσης των Λειτουργών Δικαι-
οσύνης από εκπαιδευτές για χρήση του συστή-
ματος.
Παράλληλα, εντός Σεπτεμβρίου, για πλήρη εξοι-
κείωση με το τελικό σύστημα, αποφασίστηκε η 
εκπαίδευση των εκπαιδευτών που έχει ορίσει ο 
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ανά επαρχία.
Τέλος, δόθηκαν οδηγίες για καταρτισμό του τελι-
κού χρονοδιαγράμματος ενεργειών βάση του 
οποίου θα υλοποιηθούν και οι εισηγήσεις των 
εμπλεκόμενων μερών για περαιτέρω βελτιώσεις 
στο σύστημα.
Όπως αναφέρεται, «βρισκόμαστε αισίως στην 
τελική ευθεία για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη 
με την Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υφυπουργό 
Έρευνας να στέλνουν ενθαρρυντικά μηνύματα για 
την εφαρμογή του συστήματος εντός χρονοδια-
γραμμάτων».

Τ
ην έναρξη της συζήτησης στην Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξεως, της μεταρρύθμισης του Οικογενειακού Δι-
καίου προανήγγειλε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος 
Τορναρίτης.

Μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου στη Βουλή για τον απολογισμό του έργου 
της Επιτροπής Νομικών κατά τον ένα χρόνο λειτουργίας της υπό την 
παρούσα σύνθεση, ο κ. Τορναρίτης είπε πως η συζήτηση θα ξεκινήσει 
με τη συζήτηση των τεσσάρων πρώτων νομοσχεδίων και θα ακολουθή-
σουν σε μεταγενέστερο στάδιο τα άλλα τέσσερα. Στόχος, όπως είπε, είναι 
να ολοκληρωθεί η συζήτηση και να ψηφιστούν οι Νόμοι μέχρι τις Προε-
δρικές Εκλογές.
Αναφερόμενος στον απολογισμό της Επιτροπής, ο κ. Τορναρίτης είπε πως 
κατά τον προηγούμενο χρόνο της λειτουργίας της, ο οποίος ήταν και χρό-
νος κορωνοϊού, η Επιτροπή Νομικών εργάστηκε συστηματικά και είχε 
πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, ανέφερε, στον ένα χρόνο 
η Επιτροπή Νομικών συνεδρίασε 52 φορές, οδήγησε στην Ολομέλεια και 
ψηφίστηκαν 39 σχέδια νόμου και εγκρίθηκαν 40 κανονισμοί. Επίσης, προ-
έβη σε έξι επίσημες συναντήσεις με ξένες αντιπροσωπείες και δύο επι-
σκέψεις.
Ο κ. Τορναρίτης αναφερόμενος στα σημαντικότερα νομοθετήματα που 
προώθησε η Επιτροπή, σημείωσε την πλήρη αναθεώρηση της Ανώτατης 
Βαθμίδας της Δικαιοσύνης, την εισαγωγή του Εμπορικού Δικαστηρίου 
και του Ναυτοδικείου, τα νομοσχέδια και τους Νόμους για την πάταξη της 
διαφθοράς και της Αρχής κατά της Διαφθοράς, τα νομοθετήματα για τους 
μάρτυρες υπέρ του Δημοσίου συμφέροντος, τη νομοθεσία που εκκρε-
μούσε για χρόνια για τους εθελοντές πυροσβέστες, το νομοθέτημα για 
τους ειδικούς αστυνομικούς για την εκτέλεση υποστηρικτικών καθηκό-
ντων για αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, καθώς και πληθώρα άλλων 
νομοθετημάτων.
Ο κ. Τορναρίτης είπε πως την ερχόμενη Τετάρτη θα αρχίσει η μεγάλη συζή-
τηση της ολοκληρωτικής μεταρρύθμισης του οικογενειακού Δικαίου με 
την Επιτροπή να έχει ενώπιον της τα πρώτα τέσσερα νομοσχέδια. «Εύχομαι 
και ελπίζω πολύ σύντομα η Κυβέρνηση να προχωρήσει και στην κατάθεση 
και των υπόλοιπων νομοσχεδίων», είπε και εξέφρασε την ελπίδα πως όλοι 
στην Επιτροπή θα λειτουργήσουν με τον ίδιο ζήλο και αποφασιστικότητα, 
και μακριά από οποιοδήποτε μικροκομματικό συμφέρον, για να φέρουν 
αποτελέσματα υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και υπέρ των πολιτών.
Προσωπικός του στόχος, όπως είπε, είναι να πετύχουν την μεταρρύθμιση 
του οικογενειακού δικαίου πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τις επερ-
χόμενες Προεδρικές Εκλογές. Παράλληλα, πρόσθεσε, η Επιτροπή έχει να 
διαχειριστεί μια σειρά από άλλα σημαντικά νομοθετήματα όπως είναι το 
ενοικιοστάσιο, ο πλήρης εκσυγχρονισμός του Νόμου για τις Φυλακές αλλά 
και πολλά άλλα.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Οικογενειακού 
Δικαίου, ο κ. Τορναρίτης είπε πως στόχος είναι να υπάρξει ένα παιδοκε-
ντρικό οικογενειακό Δίκαιο, το οποίο θα καλύπτουν όλες οι διεθνείς Συν-
θήκες και ειδικότερα αυτές των Ηνωμένων Εθνών.
«Θέλουμε να κάνουμε πιο άμεση, πιο ποιοτική και πιο ευέλικτη τη δικαι-
οσύνη γιατί μιλούμε για τα παιδιά μας και για παιδιά που προφανέστατα 
έχουν προβλήματα από τη στιγμή που προέρχονται από έναν γάμο που 
έχει διαλυθεί», είπε. Πρόσθεσε πως για να υπάρξει επίσπευση των δια-
δικασιών, η πρώτη πράξη θα είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος ώστε 
ένας Δικαστής να εκδικάζει τις υποθέσεις που αφορούν οικογενειακές δια-
φορές και όχι τρεις όπως γίνεται σήμερα.
Απ΄ εκεί και πέρα, είπε, θα εξεταστεί το ζήτημα της γονικής προστασίας, 
της γονικής μέριμνας, των σχέσεων των παιδιών με τους γονείς καθώς και 
πάρα πολλά άλλα ζητήματα.

Αρχίζει η συζήτηση της 
μεταρρύθμισης Οικογενειακού 
Δικαίου στην Επ. Νομικών
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Τη θεσμοθέτηση του 
Εθνικού Κατώτατου Μισθού 
ανακοίνωσε ο Υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Κυριάκος 
Κούσιος, μετά τη συνεδρίαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου, 
κάνοντας λόγο για ιστορική 
μέρα για το κοινωνικό 
κράτος.

Ο 
Εθνικός Κατώτατος Μι-
σθός καθορίζεται στα 
940 ευρώ. Για τους 
πρώτους έξι μήνες α-

πασχόλησης θα είναι 885 ευρώ. 
Η εφαρμογή του Εθνικού Κατώτα-
του Μισθού αρχίζει την 1.1.2023, 
με μια μεταβατική περίοδο για να 
μπορέσει η οικονομία και οι εργο-
δότες να αντιμετωπίσουν αυτή την 
αλλαγή, όπως είπε ο κ. Κούσιος.
Στις δηλώσεις του ο κ. Κούσιος 
ανέφερε πως από τη θεσμοθέτηση 
του Εθνικού Κατώτατου Μισθού 
επωφελούνται ουσιαστικά 40 
χιλιάδες χαμηλόμισθοι συμπο-
λίτες μας με ένα πολύ σημαντικό 
ποσό. «Η αύξηση σε κάποιες περι-
πτώσεις μπορεί να είναι της τάξης 
του 30%, ενώ ταυτόχρονα επηρε-
άζεται θετικά σε μικρότερο βαθμό 
ένα άλλο μέρος των εργαζομένων 
συμπολιτών μας που ανέρχονται 
σε πέραν των 60 χιλιάδων», πρό-
σθεσε.
Ο κ. Κούσιος σημείωσε πως αυτή 
είναι μια ιστορική μέρα για το 
Υπουργείο Εργασίας, για τις εργα-
σιακές σχέσεις, για το κράτος πρό-
νοιας, το κοινωνικό κράτος που 
οραματίστηκε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιά-
δης.
Όπως ήταν και οι προγραμματι-
κές δηλώσεις και η πολιτική βού-
ληση και απόφαση του Προέδρου 
Αναστασιάδη «έχουμε σήμερα τη 
θεσμοθέτηση του Εθνικού Κατώ-
τατου Μισθού», ανέφερε.
Είπε πως έγινε προσπάθεια να 

συγκεραστούν οι εκ διαμέτρου 
αντίθετες απόψεις των πλευρών 
και να καταλήξουν σε ένα σημείο 
ώστε το αποτέλεσμα να είναι όσο 
το δυνατό πιο αποδεκτό από τις 
πλευρές και κυρίως να υλοποιεί-
ται ο σκοπός για τον οποίο εκδί-
δεται το Διάταγμα, δηλαδή ο κάθε 
συμπολίτης μας να αμείβεται με 
ένα ελάχιστο μισθό.
«Πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό 
μπορέσαμε να συγκεράσουμε 
τις απόψεις και μπορέσαμε μέσα 
από αυτό τον παρα-
γωγικό διάλογο να 
καταλήξουμε σε ένα 
Διάταγμα, με βάση 
το οποίο ο Κατώτα-
τος Εθνικός Μισθός 
καθορίζεται σ τα 
940 ευρώ», ανέ-
φερε ο Υπουργός 
Εργασίας.
Διευκρίνισε πως για τους έξι πρώ-
τους μήνες απασχόλησης ο μισθός 
αυτός θα είναι 885 ευρώ. «Εάν 
όμως υπάρχει συνεχής εργοδό-
τηση στον ίδιο εργοδότη για έξι 
μήνες, είτε πριν την εφαρμογή του 
Διατάγματος για τον Εθνικό Κατώ-
τατο Μισθό, είτε συμπληρώνο-
νται έξι μήνες με την εφαρμογή του 
τότε ο εργοδοτούμενος ανεβαίνει 
στο δεύτερο σκαλοπάτι των 940 
ευρώ», πρόσθεσε.
Είπε πως η εφαρμογή ξεκινά την 
1.1.2023, σημειώνοντας πως 
υπάρχει μια μεταβατική περίοδος 
για να μπορέσει η οικονομία και 
οι εργοδότες να αντιμετωπίσουν 
αυτή την αλλαγή.
Σε αυτό το Διάταγμα εξαιρούνται 
κάποιες κατηγορίες εργοδοτου-
μένων. Αυτές οι κατηγορίες είναι 
όσοι εργάζονται στη γεωργοκτη-
νοτροφία, οι οικιακοί βοηθοί και 
όσοι εργάζονται στη ναυτιλία.
Εξαιρούνται επίσης από το Διά-
ταγμα όσοι τυγχάνουν ευνοϊκότε-
ρης μεταχείρισης μέσα από σύμ-
βαση, έθιμο, πρακτική ή άλλο Διά-

ταγμα, πρόσθεσε ο κ. Κούσιος. Αν 
ένας εργοδοτούμενος έχει καλύ-
τερα οφέλη από αυτά που προβλέ-
πει το Διάταγμα με κανένα τρόπο 
τα καλύτερα οφέλη δεν επηρεάζο-
νται, εξήγησε.
Ακόμη, είπε, εξαιρούνται άτομα 
τα οποία λαμβάνουν κατάρτιση ή 
εκπαίδευση για απόκτηση πτυχίου 
ή επαγγελματικού προσόντος.
Εξάλλου, όταν ο εργοδότης προ-
σφέρει σίτιση και στέγαση θα 
μπορεί με συμφωνία μεταξύ των 

μερών να αφαιρεί-
ται από το ποσό 
σε χρήμα 15% για 
τη σίτιση και 10% 
γ ια τη σ τέγαση. 
Αυτό είναι επιτρε-
πτό μόνο στην περί-
πτωση συμφωνίας 
μεταξύ εργοδότη 

και εργοδοτουμένου. Ο τελευταίος 
μπορεί με προειδοποίηση 45 ημε-
ρών προς τον εργοδότη να απαλ-
λαγεί από αυτό το μέρος της συμ-
φωνίας, είπε ο Υπουργός Εργασίας.
Για εποχιακούς εργάτες ηλι-
κίας μέχρι 18 ετών, με την εποχι-
ακή εργασία να καθορίζεται στο 
ανώτατο όριο των δύο μηνών, ο 
Υπουργός Εργασίας είπε πως μπο-
ρεί να αποκόπτεται ποσοστό 25% 
από τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό.
Ο κ. Κούσιος εξήγησε ακόμη πως 
αν αποκόπτονται ποσά για τη 
σίτιση και τη στέγαση, δεν μπορεί 
να αποκόπτεται και το 25%.
Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο 
Υπουργός Εργασίας είπε πως η 
πρώτη αναπροσαρμογή του Εθνι-
κού Κατώτατου Μισθού θα γίνει 
την 1.1.2024 και από εκεί και πέρα 
κάθε δυο χρόνια.
Πρόσθεσε πως συγκροτείται 
μια εννεαμελής επιτροπή που 
θα απαρτίζεται από 3 εκπροσώ-
πους του συνδικαλιστικού κινή-
ματος, 3 εκπροσώπους των εργο-
δοτών και 3 πανεπιστημιακούς ή 
εμπειρογνώμονες για εργασιακά 

θέματα, οι οποίοι συμβουλεύουν 
το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, 
το οποίο με τη σειρά του συμβου-
λεύει τον Υπουργό Εργασίας, ο 
οποίος υποβάλλει αιτιολογημένη 
έκθεση προς το Υπουργικό Συμ-
βούλιο για την αναπροσαρμογή 
του Εθνικού Κατώτατου Μισθού.
Ο κ. Κούσιος διευκρίνισε πως τα 
κριτήρια για την αναπροσαρμογή 
είναι αυτά τα οποία περιλαμβά-
νονται στο προσχέδιο της οδη-
γίας που αναμένεται να εφαρμο-
στεί τον ερχόμενο Οκτώβριο και 
λαμβάνουν υπόψη την αγορα-
στική δύναμη του Εθνικού Κατώ-
τατου Μισθού, τις τάσεις στα επί-
πεδα απασχόλησης και τα ποσο-
στά ανεργίας, τη διαφοροποίηση 
στην οικονομική ανάπτυξη και στα 
επίπεδα παραγωγικότητας, τη δια-
φοροποίηση και τις τάσεις στα επί-
πεδα απολαβών και την κατανομή 
τους, τις επιπτώσεις που οποια-
δήποτε μεταβολή του κατώτατου 
μισθού θα έχει στα επίπεδα απα-
σχόλησης, τους δείκτες σχετικής 
και απόλυτης φτώχειας, το κόστος 
διαβίωσης και την ανταγωνιστικό-
τητα της οικονομίας.
Ο Υπουργός Εργασίας σημείωσε 
ακόμη πως το Τμήμα Εργασιακών 
Σχέσεων είναι επιφορτισμένο με 
τον έλεγχο και την πιστή εφαρμογή 
του Διατάγματος. Τόνισε πως με 
κανένα τρόπο το Υπουργείο Εργα-
σίας και ο νυν Υπουργός δεν θα 
επιτρέψουν εκτροπή από τις πρό-
νοιες του συγκεκριμένου διατάγ-
ματος. «Δεν θα επιτραπεί σε κανέ-
ναν να εκμεταλλευτεί είτε ατέλειες 
λεκτικές, ή νομικές ή άλλως πως», 
υπογράμμισε.
Ερωτηθείς αν τα 940 ευρώ αντι-
στοιχούν σε συγκεκριμένες ώρες 
εργασίας, ο κ. Κούσιος είπε πως 
έχει δεσμευτεί ότι εντός Σεπτεμ-
βρίου θα καλέσει το Εργατικό Συμ-
βουλευτικό Σώμα για να συζητή-
σουν θέματα ωραρίου και θέματα 
αργιών».

Κατά 27,3% αυξήθηκε η αξία των 
εξαγωγών χαρουπιού το 2021 
από το 2017, σύμφωνα με στοι-
χεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 
ενώ τα τελευταία χρόνια αυξή-
θηκαν οι χώρες στις οποίες γίνο-
νται εξαγωγές του κυπριακού 
προϊόντος με την συμπερίληψη 
Βουλγαρίας, Ιορδανίας, Λίβανου 
και Μαρόκου. Την ίδια περίοδο, 
πρώτη αγορά για το κυπριακό 
χαρούπι είναι η Αίγυπτος ακο-
λουθούμενη από το Ισραήλ.
Το καλύτερο σε ποιότητα είναι το 
κυπριακό χαρούπι λέει στο ΚΥΠΕ 
ντόπιος παραγωγός που απευ-
θύνει έκκληση για κίνητρα από 
την Κυβέρνηση. Από την πλευρά 
του ο Δήμαρχος Πέγειας κάνει 
λόγο για μια ζωντανή κληρονο-
μιά που συνδέεται με κάθε πτυχή 
της ζωής μας.
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο 
Διευθυντής του ΕΒΕ Πάφου 
Μαρίνος Στυλιανού ανέφερε πως 
με βάση στοιχεία της Στατιστι-
κής Υπηρεσίας από το 2017 μέχρι 
και το 2021 έγιναν εξαγωγές στο 
εξωτερικό, 13.938.338 κιλών 
χαρουπιού, δηλαδή σχεδόν 14 
χιλιάδων τόνων ενώ η αξία τους 
ανήλθε σε 7.793.289 ευρώ. Το 
χαρούπι πλέον εξάγεται από την 
Κύπρο σε Αίγυπτο, Ισραήλ, ΗΠΑ, 
Μαρόκο, Λίβανο, Ιορδανία και 
Βουλγαρία.
Ο κ. Στυλιανού είπε πως οι εξα-
γωγές στην Βουλγαρία άρχισαν 
το 2019, προσθέτοντας ότι από το 
2020 άρχισαν να γίνονται εξαγω-
γές χαρουπιού σε Ιορδανία και 
ακολούθησαν το 2021 Λίβανος 
και Μαρόκο.
Σύμφωνα με τον κ. Στυλιανού οι 
εξαγωγές το 2021 του χαρου-
πιού ανέρχονται συνολικά  σε 
3.268.475 κιλά (περίπου 3.000 
τόνοι) και η αξία των εξαγωγών 
ανέρχεται στα 1.796.726 ευρώ. 
Συγκεκριμένα, το 2021 έγι-
ναν εξαγωγές χαρουπιού στην 
Αίγυπτο 2.658.850 κιλά αξίας 
1.435.520 ευρώ. Στο Ισραήλ 
στάλθηκαν το 2021 381.000 κιλά 
και η αξία των εξαγωγών ανέρ-
χεται σε 149.428 ευρώ. Στις ΗΠΑ 
εξάχθηκαν 144.100 κιλά αξίας 
59.550 ευρώ. 

Αύξηση 27,3% στην 
αξία εξαγωγών 
χαρουπιού από το 
2017 ως το 2021

Κούσιος: 940 ευρώ από 01/01/2023 ο Εθνικός 
Κατώτατος Μισθός
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
διεθνή νέα

Όπως αναφέρεται στο  «The 
Secret History of the Five Eyes» η 
Μπεγκούμ και δύο έφηβες φίλες 
της μεταφέρθηκαν στο συριακό 
έδαφος από έναν άνθρωπο ο οποίος 
εργαζόταν ταυτόχρονα για τον 
ISIS και τις καναδικές υπηρεσίες 
πληροφοριών 

Έ
να νέο βιβλίο έρχεται να δώσει μία 
νέα διάσταση στον τρόπο που η Σα-
μίμα Μπεγκούμ, αποκαλούμενη και 
ως «νύφη του ISIS» κατάφερε να 

φτάσει στη Συρία. Σύμφωνα λοιπόν με το 
«The Secret History of the Five Eyes» που έ-
γραψε ο δημοσιογράφος Richard Kerbaj η 
Μπεγκούμ και δύο έφηβες φίλες της μετα-
φέρθηκαν στο συριακό έδαφος από έναν 
Καναδό κατάσκοπο ο οποίος εργαζόταν για 
τις καναδικές υπηρεσίες πληροφοριών. 
Το 2019 αφαιρέθηκε από την Μπεγκούμ η 
βρετανική υπηκοότητα ενώ σύμφωνα με 
τις νέες πληροφορίες ο άνθρωπος που βρί-
σκεται πίσω από τη φυγάδευσή της εργα-
ζόταν ως διπλός πράκτορας προσφέροντας 
τις υπηρεσίες του τόσο στο 
Ισλαμικό Κράτος όσο και 
των καναδικών υπηρεσιών 
πληροφοριών.
Σύμφωνα με όσα γράφο-
νται στο βιβλίο λέγεται πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι 
οι καναδικές αρχές ασφα-
λείας σιώπησαν ακόμα 
και όταν η Σκότλαντ Γιαρντ 
πραγματοποιήσε μία τερά-
στια έρευνα για την Μπέγκουμ και τις φίλες 
της. Παράλληλα μέσα από τις σελίδες του 
βιβλίου ο δημοσιογράφος ισχυρίζεται ότι 
ο Καναδάς παραδέχθηκε τη συμμετοχή 
του ενώ κατάφερε να πείσει τις βρετανικές 
μυστικές υπηρεσίες να «κουκουλώσουν» 
τον ρόλο τους. Την ίδια ώρα έχουν γίνει κλή-
σεις για έρευνα αναφορικά με το τι γνώρι-
ζαν τόσο οι μυστικές υπηρεσίες όσο και η 
αστυνομία για το ρόλο του Καναδά στην 
υπόθεση.
Ο δικηγόρος της οικογένειας Μπεγκούμ, 
Tasnime Akunjee δήλωσε στους Times ότι 
«η Βρετανία επαίνεσε τις προσπάθειές της 
να σταματήσει το ISIS ξοδεύοντας εκατομ-
μύρια λίρες στο πρόγραμμα Prevent και την 

ηλεκτρονική παρακολούθηση. Ωστόσο, την 
ίδια στιγμή συνεργαζόμαστε με έναν δυτικό 
σύμμαχο, ανταλλάσσοντας ευαίσθητες πλη-
ροφορίες μαζί τους, ενώ ουσιαστικά γίνο-
νται συλλήψεις παιδιών με βρετανική υπη-
κοότητα και στη συνέχεια παραδίδονται στο 
Ισλαμικό Κράτος σε μία προσπάθεια συλλο-
γής πληροφοριών».
Σύμφωνα πάντα με το βιβλίο ένα άτομο 
που ασχολείται με την εμπορία ανθρώ-
πων στρατολογήθηκε από τον Καναδά όταν 
ζήτησε άσυλο από την πρεσβεία του στην 
Ιορδανία.  Και όλα αυτά τη στιγμή που στην 
Οττάβα υπάρχει ανησυχία για καλέσματα 
προς νέους ανθρώπους προκειμένου να 
ενταχθούν στον ISIS. 
Όπως αναφέρουν οι Times το βιβλίο ισχυ-
ρίζεται ότι η Καναδική Υπηρεσία Πληροφο-
ριών Ασφαλείας (CSIS) παρέμεινε σιωπηλή 
σχετικά με τις εκρηκτικές καταγγελίες, κατα-
φεύγοντας στην οδό της μυστικότητας. Από 
την πλευρά του άνθρωπος των βρετανικών 
μυστικών υπηρεσιών όταν κλήθηκε από 
τους Times να σχολιάσει τις συγκεκριμένες 
αποκαλύψεις αρνήθηκε να κάνει οποιοδή-
ποτε σχόλιο. 

«Δεν είμαι η ίδια ανόητη 
15χρονη μαθητριούλα που 
το΄σκασε από το Μπέθναλ 
Γκριν πριν από τέσσερα 
χρόνια», είχε δηλώσει σε 
αποκλειστική της συνέ-
ντευξη στην εφημερίδα 
Times, τον Φεβρουάριο του 
2019, η Σαμίμα Μπέγκουμ. 
«Και δεν μετανιώνω που 
ήρθα εδώ», είχε προσθέ-

σει.
Τον Φεβρουάριο του 2015 η Μπέγκουμ 
ταξίδεψε στη Συρία με τις συμμαθήτριές 
της στο σχολείο του ανατολικού Λονδίνου 
Bethnal Green Academy Καντίζα Σουλτάνα 
και Αμίρα Αμπάς.
Οι τρεις φίλες συνάντησαν την άλλη συμ-
μαθήτριά τους Σαρμίνα Μπέγκουμ, η οποία 
έφυγε από το Λονδίνο τον Δεκέμβριο του 
2014. Η καθεμιά τους παντρεύτηκε έναν 
ξένο μαχητή του Ισλαμικού Κράτους λίγο 
μετά την άφιξή τους στην Ράκα, όπως είπε 
η Σαμίμα στην εφημερίδα. Είπε επίσης ότι 
τα τρία κορίτσια υποχρεώθηκαν να κατα-
λύσουν σε ένα «σπίτι για γυναίκες» όταν 
έφθασαν για πρώτη φορά στη Συρία.

Ν
έο σκάνδαλο πυροδοτούν οι 
πληροφορίες ότι ο Ντόναλντ 
Τραμπ για χρόνια καυχιόταν σε 
συνεργάτες του ότι γνώριζε «πι-

περάτες» πληροφορίες για την ερωτική 
ζωή του Εμανουέλ Μακρόν.
Δύο πηγές με γνώση του ζητήματος ανέ-
φεραν στο αμερικανικό περιοδικό Rolling 
Stone ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε κουτσο-
μπολιό για τα «άπλυτα» του Μακρόν, κατά 
τη διάρκεια της θητείας του αλλά και μετά 
την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. 
Οι πηγές ανέφεραν μάλιστα ότι είχε ενη-
μερωθεί για την ερωτική ζωή του Μακρόν 
από «πληροφορίες» που είτε είχε δει είτε 
του είπαν.
Μία από τις δύο πηγές ανέφερε ότι ο Ντό-
ναλντ Τραμπ δεν έδωσε λεπτομέρειες 
για όσα γνώριζε για τον Γάλλο πρόεδρο. 
Ωστόσο, έχοντας τη φήμη του ανθρώπου 
που επιδίδεται σε κουτσομπολιά, «είναι 
δύσκολο να πει κανείς αν έλεγε βλακείες».
Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν ο Ντό-
ναλντ Τραμπ διέθετε πληροφορίες που 
εξέθεταν τον Μακρόν. Ωστόσο, στην πρό-
σφατη έφοδο του FBI στο θέρετρο του 
Τραμπ στη Φλόριντα, το Mar-a-Lago κατα-
σχέθηκε μεταξύ άλλων και ένας φάκελος 
που έφερε την ονομασία «info re: President 
of France». Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί 
εάν το περιεχόμενο του φακέλου διαθέτει 
πληροφορίες από αμερικανικές μυστικές 
υπηρεσίες ή αν όσα αναγράφονται είναι 
απόρρητα.
Η Τζένιφερ Παλμιέρι, πρώην συνεργά-
τιδα της Χίλαρι Κλίντον, δεν απέκλεισε 
το ενδεχόμενο ο φάκελος να περιέχει 
«kompromat», κάνοντας χρήση του ρωσι-
κού όρου για πληροφορίες που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για εκβιασμό.
Δύο άλλες πηγές δήλωσαν στο Rolling 

Stone ότι η αποκάλυψη της ύπαρξης του 
φακέλου και οι κομπασμοί του Τραμπ για 
τον Μακρόν και για «άπλυτα» που «δεν 
γνωρίζουν πολλοί» πυροδότησαν ένταση 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Γάλλοι 
και Αμερικανοί αξιωματούχοι προσπα-
θούσαν να βρουν τι υλικό διέθετε ο τέως 
Αμερικανός πρόεδρος για τον Γάλλο ομό-
λογό του και εάν οι πληροφορίες ήταν 
ευαίσθητες.
Πάντως, εκπρόσωπος της γαλλικής προε-
δρίας διευκρίνισε στο αμερικανικό περιο-
δικό ότι δεν υπήρξε ερώτημα στην κυβέρ-
νηση Μπάιντεν για πληροφορίες σχετικά 
με τα έγγραφα που κατασχέθηκαν στο 
θέρετρο του Τραμπ στη Φλόριντα.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Ντό-
ναλντ Τραμπ είχε μια μάλλον θυελλώδη 
σχέση με τον Εμανουέλ Μακρόν.
Αρχικά είχε δείξει ότι στηρίζει την Μαρίν 
Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2017. 
Μάλιστα την κάλεσε στον Πύργο Τραμπ 
στη Νέα Υόρκη και μιλούσε γι’ αυτήν ιδιαί-
τερα θετικά σε συνεντεύξεις του.
Ο Μακρόν τον προσκάλεσε όταν εξελέγη 
στους εορτασμούς της 14ης Ιουλίου στο 
Παρίσι. Ο Τραμπ ανταποκρίθηκε στην πρό-
σκληση και εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ 
από τον παρέλαση που είχε ζητήσει ανά-
λογη διοργάνωση στην Ουάσινγκτον.
Η συνέχεια ήταν εκρηκτική. Ο Μακρόν 
απείλησε ότι θα αποκλείσει τον Τραμπ από 
κοινή διακήρυξη ενότητας της G7. Αν και 
το 2019 θέλησε να αποκαταστήσει τις σχέ-
σεις τους, στέλνοντας στον Τραμπ «δέντρο 
φιλίας» για να το φυτέψει στον Λευκό Οίκο, 
η κατάσταση δεν βελτιώθηκε.
Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, ο Τραμπ 
κατηγόρησε τον Μακρόν για «πολύ, πολύ 
άσχημες» δηλώσεις στο περιθώριο μιας 
συνόδου του ΝΑΤΟ. 

Ο Τραμπ καυχιόταν σε συνεργάτες 
του ότι γνώριζε τα «άπλυτα» της 
ερωτικής ζωής του Μακρόν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Σαμίμα Μπεγκούμ: Η βρετανίδα 
«νύφη του ISIS» μεταφέρθηκε 
«κρυφά» στη Συρία από Καναδό 
κατάσκοπο, σύμφωνα με νέο βιβλίο 
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Έ
ξι ασημένια και δύο χάλκινα μετάλ-
λια κατέκτησε η Ιταλίδα αθλήτρια 
Linda Cerutti στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα Υγρού Στίβου που διεξήχθη 

στη Ρώμη από τις 11 έως τις 21 Αυγούστου.
Η 28χρονη αθλήτρια για να γιορτάσει τις 
νίκες της έκανε μία ανάρτηση στο Instagram 
στην οποία τη βλέπουμε να ποζάρει με τα 
μετάλλιά της κρεμασμένα στα πόδια της και 
φορώντας λεοπάρ μαγιό. Η Linda Cerutti 
κάνει ένα ανάποδο σπαγγγάτο και μοιράζε-
ται με τους ακολούθους της τη χαρά για την 
επιτυχία της.
Η φωτογραφία έφτασε τις 100.000 likes, 
ενώ έχει δεχθεί πάνω από 5.000 σχόλια, 
μέσα σε μία εβδομάδα που βρίσκεται στον 
αέρα.
Σε ορισμένα από αυτά τα σχόλια απάντησε 
η αθλήτρια με νέα της ανάρτηση, σημειώνο-
ντας πως έχει λάβει χιλιάδες προσβλητικά 
και σεξιστικά σχόλια για την πόζα της με τα 
μετάλλια.
«Όπως κάθε χρόνο, έπειτα από μήνες και 
μήνες θυσιών, έφτασε η εβδομάδα που 
σηκώνω το κεφάλι μου από το νερό και ανα-
πνέω. Δεν παραπονιέμαι, αλλά αναφέρω 
απλώς την πραγματικότητά μου, που έχει 
ανταμειφθεί από μια καριέρα γεμάτη ικα-

νοποιήσεις», ανέφερε αρχικά στη δεύτερη 
ανάρτησή της και συνέχισε:
«Πριν από δύο ημέρες μοιράστηκα μια 
φωτογραφία που τραβήχτηκε στην παρα-
λία όπου πηγαίνω πάντα, όπου ανέπτυξα 
τα πρώτα μου όνειρα, ένα μέρος που έχει 
μεγάλη συμβολική αξία για μένα. Η φωτο-
γραφία με δείχνει σε μια καλλιτεχνική πόζα, 
χαρακτηριστική του αθλήματός μου, ανά-
ποδα και κάνοντας σπαγγάτο μαζί με τα 
οκτώ μετάλλια που κέρδισα κατά τη διάρ-
κεια του καλύτερου Ευρωπαϊκού Πρωτα-
θλήματος της καριέρας μου. Έπειτα από 
πάνω από 20 χρόνια προπόνησης και 
θυσιών, το βρίσκω τουλάχιστον ντροπή και 
είναι σπαρακτικό να διαβάζω τις ορδές των 
ανθρώπων που κάνουν αστεία που σεξουα-
λικοποιούν το σώμα μου.
Είναι όντως ένας πισινός και δύο πόδια το 
μόνο πράγμα που υπάρχει και το κύριο 
θέμα συζήτησης; Το ελάχιστο, και το μόνο 
που μπορώ να κάνω, είναι να εκθέσω την 
ακαταλληλότητα αυτών των σχολίων, αντι-
κατοπτρίζοντας μια κοινωνία που εξακο-
λουθεί να είναι πολύ αρρενωπή και διαφο-
ρετική από εκείνη στην οποία θα ήθελα να 
γεννήσω και να μεγαλώσω τα παιδιά μου 
μια μέρα».

Ο 
Καμίλο Γκεβάρα Μαρτς, γιος 
του αργεντίνικης καταγωγής ε-
παναστάτη-αντάρτη Ερνέστο 
Τσε Γκεβάρα πέθανε τη Δευτέρα 

στο Καράκας σε ηλικία 60 ετών από καρ-
διακή προσβολή, ανακοίνωσε σήμερα ο 
Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.
«Με βαθύτατη λύπη, λέμε αντίο στον 
Καμίλο, γιο του Τσε και άνθρωπο που 
προωθούσε τις ιδέες του» (Τσε), ανακοί-
νωσε ο πρόεδρος στο λογαριασμό του 
στο Twitter.
Σύμφωνα με το κουβανικό πρακτορείο 
ειδήσεων Prensa latina, ο Καμίλο Γκε-
βάρα Μαρτς πραγματοποιούσε επίσκεψη 
στο Καράκας όταν υπέστη «πνευμονική 
εμβολή η οποία προκάλεσε έμφραγμα».
Γεννημένος το 1962, ο Καμίλο ήταν ο 

μεγαλύτερος από τα τέσσερα παιδιά του 
Κουβανο-αργεντινού αντάρτη Ερνέστο 
Τσε Γκεβάρα, που σκοτώθηκε από τον 
βολιβιανό στρατό το 1967, και την Κου-
βανή σύζυγό του Αλέιντα Μαρτς, επίσης 
αντάρτισσα.
Τρία άλλα παιδιά γεννήθηκαν από τον 
γάμο αυτό: η Αλέιντα, η Σέλια και ο Ερνέ-
στο. Ο «Τσε» είχε μια άλλη κόρη (την 
‘Ιλντα που πέθανε το 1995) από έναν προ-
ηγούμενο γάμο με την Περουβιανή ‘Ιλντα 
Γκαντέα.
Με πτυχίο στο Εργατικό Δίκαιο, ο Καμίλο 
Γκεβάρα Μαρτς ήταν διευθυντής του 
Κέντρου Μελετών Τσε Γκεβάρα στην 
Αβάνα, ιδρύματος αφιερωμένου στη 
διαιώνιση του έργου και της σκέψης του 
πατέρα του.

διεθνή νέα

Η Λίντα Τσερούτι απαντάει στον σεξισμό 
με τον πιο υπέροχο τρόπο: «Αλήθεια, 
είναι μόνο έναν πισινός και δύο πόδια;»

Πέθανε ο Καμίλο Γκεβάρα Μαρτς, 
γιος του Τσε Γκεβάρα 

Η Χίλαρι Κλίντον στηρίζει τη Σάνα Μαρίν 
«συνέχισε να χορεύεις», «σε ευχαριστώ» 
απαντά η Φινλανδή πρωθυπουργός 

Σ
υνέχισε να χορεύεις»: η πρώην 
υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ 
και ατυχήσασα υποψήφια για την 
προεδρία Χίλαρι Κλίντον, εξέφρα-

σε σήμερα τη στήριξή της στην πρωθυ-
πουργό της Φινλανδίας Σάνα Μαρίν, η πα-
ρουσία της οποίας σε ένα πάρτι επικρί-
νεται έντονα από την αντιπολίτευση στη 
χώρα της.
Σον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter 
η Κλίντον ανάρτησε μια φωτογραφία της 
ίδιας τη στιγμή που χορεύει, με τα χέρια 
σηκωμένα, το 2012, στο Café Havana, 
στην Καρταχένα της Κολομβίας.
«Ιδού εγώ στην Καρταχένα, όπου βρέ-
θηκα για μια σύνοδο, με την ιδιότητα 
της υπουργού Εξωτερικών», ανέφερε η 

Χίλαρι Κλίντον, προσθέτοντας: «Συνέχισε 
να χορεύεις, @marinsanna». Η Φινλανδή 
πρωθυπουργός, απάντησε στην Χίλαρι 
Κλίντον λέγοντας «σε ευχαριστώ».
Στα 36 της χρόνια, η νεότερη πρωθυ-
πουργός του κόσμου βρέθηκε στο επί-
κεντρο μιας αντιπαράθεσης όταν κυκλο-
φόρησαν βίντεο που την δείχνουν να δια-
σκεδάζει και να χορεύει μια φίλους της 
και διάφορους διάσημους Φινλανδούς.
Η Χίλαρι Κλίντον, 74 ετών, ήταν υπουργός 
Εξωτερικών από το 2009 μέχρι το 2013, 
επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα. Διεκ-
δίκησε την προεδρία αλλά ηττήθηκε το 
2016 από τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχει επί-
σης υπάρξει πρώτη κυρία των ΗΠΑ και 
εκλεγμένη γερουσιάστρια.
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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

Ανεξαρτησία και εφηβεία: Πώς 
θα βοηθήσουμε το παιδί μας να 

«ανοίξει τα δικά του φτερά»

H 
ανεξαρτησία για τους εφήβους 
αφορά τη διαδικασία του να δο-
κιμάζουν νέα πράγματα, να α-
ναλαμβάνουν ευθύνες, να παίρ-

νουν αποφάσεις μόνοι τους και να προσδι-
ορίσουν σταδιακά το «ποιοι είναι» και «τι 
θέλουν» πραγματικά.
Είναι φανερό λοιπόν πως η κατάκτηση 
αυτής της ικανότητας είναι ένα βασικό 
μέρος του «ταξιδιού» του παιδιού προς 
την ενηλικίωση. Επειδή όμως το τμήμα 
λήψης αποφάσεων του εγκεφάλου των 
παιδιών είναι υπό ανάπτυξη, κατά την 
εφηβεία προκύπτει μια μορφή «εξαρτημέ-
νης ανεξαρτησίας». Το παιδί δηλαδή απο-
ζητά την αυτονομία του, η οποία όμως, 
μόνο με τη σωστή καθοδήγηση και επί-
βλεψη του γονιού μπορεί να επιτευχθεί.

Πώς βοηθάμε τους εφήβους να 
γίνουν ανεξάρτητοι
Το να ενθαρρύνετε το παιδί σας να γίνε-

ται μεγαλώνοντας πιο ανεξάρτητο, είναι 
ωφέλιμο και για τους δυο σας. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι έφηβοι 
χρειάζονται κυρίως αγάπη και σεβασμό.

Υποστήριξη και αγάπη
Πολλές φορές, η αγάπη που νιώθουμε για 
το παιδί μας οδηγεί σε υπέρμετρη ανησυ-
χία και σαν αποτέλεσμα την εκφράζουμε 
με «λάθος» τρόπο.
Προσπαθείστε να δείξτε την αγάπη σας 
«σωστά»:
Εκφράστε τακτικό ενδιαφέρον για το σχο-
λείο, τα χόμπι και τους φίλους του παιδιού 
σας.
Αφιερώστε χρόνο για να ακούσετε το 
παιδί σας όταν έχει την ανάγκη να σας 
μιλήσει.
Δώστε του «χώρο» και σεβαστείτε την ιδι-
ωτικότητά του.
Πείτε του συχνά «σ’ αγαπώ».

 Σεβασμός
Καθώς τα παιδιά περνούν από τις σωματι-
κές και συναισθηματικές αλλαγές της εφη-
βείας, συχνά βιώνουν έντονα και κυρίως 
αρνητικά συναισθήματα. Βοηθήστε το 
παιδί σας να μάθει να κατανοεί και να δια-

χειρίζεται αυτά τα συναισθήματα μόνο 
του. Σεβαστείτε εκτός από το πώς αισθά-
νεται και το πώς «τοποθετείται» για διά-
φορα θέματα. Είναι γνωστό πως οι ιδέες 
και οι απόψεις μας καθορίζουν την προ-
σωπικότητά μας. Οι απόψεις του παιδιού 
σας μπορεί να είναι εντελώς διαφορετι-
κές από τις δικές σας, αλλά το να τις παίρ-
νετε στα σοβαρά στέλνει το «μήνυμα» στο 
παιδί ότι το εκτιμάτε.Με τον τρόπο αυτό, 
ο έφηβος νιώθει ασφάλεια και κατ’ επέ-
κταση μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να 
δοκιμάσει νέα πράγματα και να ανακαλύ-
ψει τα θέλω του.

Οικογενειακοί κανόνες
 Οι σαφείς οικογενειακοί κανόνες συμπε-
ριφοράς και επικοινωνίας βοηθούν στην 
κοινωνικοποίηση του παιδιού και στο να 
συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν «όρια». 
Οι κανόνες συνεισφέρουν επίσης στο να 
παραμείνει το παιδί σας ασφαλές καθώς 

δοκιμάζει νέα πράγματα. Αυτόματα, μέσω 
των κανόνων, διαμορφώνονται και τα 
«όρια» της ανεξαρτησίας του εφήβου και 
αναπτύσσεται ένας συγκεκριμένος κώδι-
κας επικοινωνίας μεταξύ σας. Οι κανόνες 
φυσικά αναπροσαρμόζονται με τα χρό-
νια και καθώς το παιδί μεγαλώνει, χρειά-
ζεται να «διαπραγματευτούμε» κάποιους 
από αυτούς.

«Κεφάλαιο τσακωμός»
Δεν είναι απίθανο το έφηβο παιδί σας να 
θέλει να «κάνει τη διαφορά» σε πολλά επί-
πεδα. Μία extreme εμφάνιση, άρνηση να 
ακολουθήσει αυτό που του λέτε να κάνει, 
απότομες συμπεριφορές με «κοφτό» 
λόγο, είναι όλα φυσιολογικό μέρος της 
διαδικασίας της ενιλικίωσης. Το παιδί 
σας μπορεί να δοκιμάζει τα όρια όλων 
και να αμφισβητεί άτομα που θεωρεί πως 
έχουν την «εξουσία» και ειδικά.. εσάς. 
Μια θετική προσέγγιση στη διαχείριση 
των συγκρούσεων με τους εφήβους ενι-
σχύει τη σχέση μας με εκείνους. Μιλή-
στε στο παιδί με ηρεμία ώστε να λήξει η 
σύγκρουση και γίνετε το «ζωντανό παρά-
δειγμα» ψυχραιμίας, σεβασμού και αλλη-
λοκατανόησης για εκείνο.

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;

Π
ώς αποχαιρετάς έναν δικό σου 
άνθρωπο μετά από 60 τόσα 
χρόνια κοινής ζωής και πο-
ρείας; Πώς απαλύνεις τον πό-

νο του βασανισμού και της αποχώρησής 
του;
Πώς αυτό το άμεσο μήνυμα και τεκμή-
ριο της φθαρτότητάς μας να χωρέσει 
στον ανεκπαίδευτο νου μας που χάνει το 
«όλον» και στέκεται στα ασήμαντα και 
στα φοβικά;
Δεν υπάρχουν ούτε εύκολες, ούτε καί-
ριες απαντήσεις στα παραπάνω...
Μόνο μια διάχυτη θλίψη για την απώ-
λεια και την απουσία ενός αγαπημένου 

ανθρώπου, φίλου και συνεργάτη και ένα 
μήνυμα ανάγκης ανακατασκευής της σκέ-
ψης και του χαρακτήρα μας, που χρειά-
ζεται να αποδεσμευθεί από τα ένστικτα 
και να κατανοήσει το απίστευτο δώρο 
της επίγειας ζωής μας και της κατανόη-
σης της.
Όλοι μας, με μια περιορισμένη αντίληψη 
της ζωής και του κόσμου μας, στεκόμα-
στε αποσπασματικά στα μικρά και στα 
προσωπικά ερεθίσματα τέτοιων δραμα-
τικών στιγμών.
Αυτό δεν ήταν ο Ρόμπερτ ...δεν ήταν για 
τα λίγα και τα αποσπασματικά.
Ήταν για όλα και για όλους αδιάκοπα.
Με βαθιά κατανόηση για τους ανθρώ-
πους, τη ζωή, και με μια απίστευτη ευαι-
σθησία για ό,τι άδικο, άσχημο ή απαν-
θρωπο. Ποτέ εξοργισμένος, ποτέ αγενής, 
ποτέ «δύσκολος».
Πάντα ετοιμος να βοηθήσει, να διορ-
θώσει, να προσφέρει αδιάκριτα όπου 
υπηρχε ανάγκη.
Αυτός ο άνθρωπος είναι που θα μας λει-

ψει ολονών και όχι μόνο όσων τον γνωρί-
σαμε και τον ζήσαμε.
Τέτοιοι άνθρωποι λείπουν και θα λεί-
πουν έντονα από τις κοινές μας ζωές.
Πάν τα και  σπάν ια θα γε ν ν ιούν ται 
«Ρόμπερτ» στον κόσμο μας, αλλά κάθε 
απώλεια γίνεται αβάσταχτη και εξαιρε-
τικά σοβαρή.
Δεν τον αποχαιρετώ με αυτό το μικρό 
σημείωμα, μόνο επιχειρώ να καταγράψω 
αυτό που δεν κάνουμε σχεδόν ποτέ εν 
ζωή και δεν το επιχειρούμε, μένοντας 
στη στενή εγωιστική ματιά και αίσθηση, 
με μια ζυγαριά στο χέρι, απονέμοντας 
ευθύνες, ποινές και κυρώσεις σε όποιο-

ν/α μας δημιούργησε δυσαρέσκειες στον 
εξαιρετικά ευαίσθητο εγωισμό μας, στην 
αυταρέσκειά μας, στα συμφέροντά μας.
Δυστυχώς, χωρίς να απαξιώνω συνο-
λικά τους ανθρώπους, προσπάθησα να 
τονίσω τι στ' αληθεια ήταν ο αγαπημέ-
νος μου φίλος και αδελφός, ο Ρόμπερτ, 
στα χρόνια που υπήρξα τυχερός να είμαι 
φίλος και αδελφός του.
Ο Οικογενε ιάρχης, Πατέρας, Σύζυ-
γος, Δημιουργός, Καλλιτέχνης, συνερ-
γάτης, και δώρο για τους πολλούς μας, 
Ρόμπερτ, έφυγε χωρίς έναν στεναγμό ή 
ένα παράπονο, άφοβος, με απίστευτη 
στωικότητα και με μια δύναμη ψυχής που 
μας άφησε άφωνους, όπως έζησε τα 73 
του χρονια.
Θα μας λείψει πολύ και όχι μόνο σε εμάς 
...θα λείψει η υπαρξή του, σαν αντίβαρο 
στον ταλαίπωρο, συγχυσμένο και στο 
τέλος εποχής του κόσμου μας.
Ρόμπερτ, όσο κι' αν είσαι βαθιά στην 
καρδιά μου όσο χτυπάει, μου λείπεις… 
ήδη… πολύ.

Πώς αποχαιρετάς έναν 
φίλο και αδελφό;

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΟΥΡΝΑ
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υγεία

Π
ριν καλά-καλά τελειώσει 
η μία πανδημία, έρχεται η 
επόμενη, προειδοποιούν 
οι επιστήμονες, που θεω-

ρούν ότι αυτή τη φορά «δράστης» 
θα είναι ένας ιός γρίπης των πτηνών 
που αργά η γρήγορα θα κάνει το πέ-
ρασμα και στον άνθρωπο.
Τα πρώτα ανησυχητικά δείγματα 
εντοπίζονται στη Βρετανία όπου 
πέρυσι, όπως σημειώνει η Daily 
Mail, καταγράφηκε αριθμός-ρεκόρ 
κρουσμάτων γρίπης σε άγρια πτηνά 
και πουλερικά.
Πάνω από 22 εκατ. πτηνά και 
πουλερικά έχουν βρεθεί 
θετικά από τον Σεπτέμβριο 
του 2021, ενώ σε πρωτοφανή 
επίπεδα είναι και ο αριθ-
μός των θανάτων πτη-
νών, συνήθως άγριων 
πτηνών.
Τα άγρια πουλιά συνήθως 
δεν έχουν σοβαρά προβλήματα 
με τη γρίπη, οι μαζικοί θάνα-
τοί τους οφείλονται όταν 
περνούν την ασθένεια στα 
πουλερικά, τα οικόσιτα και 
όσα ζουν σε τεράστιες φάρ-
μες. Είναι όμως ερώτημα γιατί 
το ξέσπασμα των τελευταίων 
μηνών προκαλεί τόσους 
θανάτους σε άγρια ζώα.
Σε κάθε περίπτωση, οι 
παραλίες της Αγγλίας και της 
Σκωτίας, στα ανατολικά, είναι 
γεμάτες από νεκρά πτηνά, 
συνήθως θαλασσοπούλια και 
αποδημητικά, ενώ πλέον έχουν 
αρχίσει να ξεβράζονται και στην 
Κορνουάλη, στα νοτιοδυτικά. Το 
κοινό καλείται να μείνει σε από-
σταση από τα νεκρά πτηνά και να 
μην τα αγγίζει για κανένα λόγο.
Αυτό ακριβώς ανησυχεί περισσό-
τερο τους επιστήμονες.
Ο ιός της γρίπης δεν είναι καθό-
λου απίθανο να κάνει το πέρασμα 
και στον άνθρωπο και αυτό δεν 
είναι κάτι που θα δούμε για πρώτη 
φορά. Είχε συμβεί πριν από μερι-
κές δεκαετίες με τον H5N1 και σε 

πολύ μεγαλύτερη κλίμακα πριν από 
έναν αιώνα όταν η ισπανική γρίπη 
«θέρισε» περίπου 50 εκατομμύ-
ρια ανθρώπους, σχεδόν το 3% του 
παγκόσμιου πληθυσμού της επο-
χής.
Λίγο ως πολύ όλες οι μορφές γρί-
πης ξεκινούν από πουλιά και περ-
νούν σε άλλα ζώα, όπως οι χοίροι 
πριν μεταλλαχθούν και περάσουν 
στους ανθρώπους, κάτι που συνή-
θως γίνεται στην Ασία πριν περά-
σουν σε Αμερική και Ευρώπη.
Θα μπορούσε όμως να προκαλέσει 

ο ιός των πτηνών μια κρίση χει-
ρότερη από αυτή του κορωνο-
ϊού; Ούτε αυτό το αποκλείουν 

οι επιστήμονες. Όπως λένε 
είναι ζήτημα το «πότε» όχι 
το «αν» θα συμβεί αυτό, αν 

και δεν μπορούμε να κάνουμε 
ασφαλείς προβλέψεις.
Το «χειρότερη» μπορεί 
να σημαίνει ένα πράγμα: 
περισσότερο φονική, οι 

πιο αισιόδοξοι πάντως 
εκτιμούν ότι δεν θα δούμε τις 
εικόνες του κορωνοϊού με 
τις γεμάτες εντατικές και 
τα συστήματα υγείας υπό 
πίεση.

Όσο για τον χειμώνα που μας 
έρχεται, οι ειδικοί που μίλη-

σαν στην Daily Mail τονίζουν 
ότι ο κίνδυνος ίσως προέρ-
χεται από την εποχική γρίπη. 

Έπειτα από δύο και πλέον έτη 
lockdown και μειωμένων επαφών, 
το ανοσοποιητικό μας σύστημα έχει 
αποδυναμωθεί, οπότε ακόμη και ιοί 
που είναι σχετικά «ήπιοι» μπορεί 
να «επιστρέψουν με τάσεις εκδίκη-
σης».
Η συνύπαρξη της έξαρσης της επο-
χικής γρίπης και της γρίπης των πτη-
νών είναι επικίνδυνο μείγμα. Δύο 
διαφορετικά είδη γρίπης την ίδια 
περίοδο και ενδεχομένως μέσα 
στον ίδιο οργανισμό ίσως αρχίσουν 
να ανταλλάσσουν γενετικό υλικό 
και να μεταλλάσσονται, ανοίγοντας 
έναν νέο κύκλο πανδημίας.

Γρίπη των πτηνών: 
Καμπανάκι από τους 
επιστήμονες για ξέσπασμα 
και στους ανθρώπους

Δ
υσάρεστη εμπειρία μπορεί να αποδειχθεί για κάποιους το καλοκαίρι, σύμφωνα με έρευνα από το Πα-
νεπιστήμιο του Όλμπανι της Νέας Υόρκης που έδειξε αυξημένες εισαγωγές στα Επείγοντα λόγω έντο-
νων συμπτωμάτων από την ψυχική σφαίρα τις ημέρες με υψηλή θερμοκρασία, υγρασία και ηλιοφά-
νεια. Τα ευρήματα δημοσιεύονται στο Environment International.

«Γνωρίζουμε ότι ο καιρός επηρεάζει τη διάθεση. Ενώ όμως μια ζεστή, φωτεινή μέρα δίνει ώθηση σε κάποιους, 
για άλλους γίνεται αναστάτωσης και εύκολου θυμού. Για τα άτομα με ψυχικές διαταραχές, οι εναλλαγές του και-
ρού μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία» σχολίασε ο επι-
κεφαλής ερευνητής Δρ Xinlei Deng και επεσήμανε πως το αντίκτυπο ήταν εντονότερο σε άτομα με συμπτώματα 
από χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, διαταραχές της διάθεσης, αγχώδεις διαταραχές και διαταραχές συμπερι-
φοράς του ενηλίκου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μορφές βίας όπως η πυρομανία.
Το ερευνητικό εγχείρημα διακρίθηκε σε δύο περιόδους μελέτης, με έμφαση στους θερμότερους μήνες (Μάι-
ος-Οκτώβριος, το 2017 και το 2018). Η ομάδα αξιοποίησε μετεωρολογικά δεδομένα από το δίκτυο NYS 
Mesonet, ένα δίκτυο 126 μετεωρολογικών σταθμών υπό το Πανεπιστήμιο του Όλμπανι, σχετικά με τη θερμο-
κρασία, την ηλιακή ακτινοβολία, τη μέση υγρασία, τον δείκτη θερμότητας και τη βροχόπτωση.
Οι επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) λόγω ψυχικών διαταραχών προσδιορίστηκαν με τη 
χρήση της Διεθνούς Ταξινόμησης των Ασθενειών (ICD-10). Οι διαταραχές κωδικοποιούνται ανά υποτύπο και 
περιλαμβάνουν κατηγορίες όπως διαταραχές που σχετίζονται με το άγχος, οι διανοητικές αναπηρίες και ο εκού-
σιος αυτοτραυματισμός.
Συνολικά καταγράφηκαν 547.540 επισκέψεις σε ΤΕΠ λόγω ψυχικής διαταραχής. Μετά την αντιστοίχιση της διεύ-
θυνσης των περιστατικών με τις τοπικές καιρικές συνθήκες, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:
ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας, ηλιακής ακτινοβολίας και σχετικής υγρασίας συνδέθηκε με τον μεγαλύ-
τερο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών συμπτωμάτων από την ψυχική σφαίρα,
οι επιπτώσεις ήταν ισχυρότερες κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο,
επηρεάστηκαν πιο έντονα τα άτομα ηλικίας 46-65 ετών,
αρκετές κατηγορίες ψυχικών διαταραχών σχετίστηκαν με συγκεκριμένους συνδυασμούς καιρικών συνθηκών, 
όπως π.χ. αυξημένες αφίξεις στα ΤΕΠ λόγω χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών (π.χ. αλκοόλ ή οπιοειδή) όταν η 
ηλιακή ακτινοβολία, η θερμοκρασία, ο δείκτης θερμότητας και η υγρασία ήταν υψηλές, αλλά λόγω σοβαρών 
συμπτωμάτων διαταραχών της διάθεσης (π.χ. κατάθλιψη, διπολική διαταραχή) όταν υπήρχε λιγότερη ηλιοφά-
νεια και υψηλή θερμοκρασία.

Γιατί το καλοκαίρι επιδεινώνονται οι 
ψυχικές παθήσεις;

Η ανεπάρκεια σιδήρου ή αλλιώς σιδηροπενία είναι μία πολύ κοινή κατάσταση, που προκαλείται 
εξαιτίας χαμηλών επιπέδων σιδήρου στο αίμα, συνήθως λόγω απώλειας αίματος π.χ. κατά την 
αναπαραγωγική ηλικία της γυναίκας λόγω της εμμήνου ρύσεως ή λόγω των αυξημένων αναγκών 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η ασυνήθιστη κόπωση είναι το πιο συχνό σύμπτωμα της ανεπάρ-
κειας σιδήρου. Οφείλεται στη μειωμένη οξυγόνωση των ιστών οι οποίοι αποστερούνται ενέργειας.
Η ωχρότητα του δέρματος αποτελεί ακόμη ένα κλασικό σύμπτωμα ότι σας λείπει σίδηρος. Η επιδερμίδα 
είναι πιο χλωμή από το σύνηθες στο πρόσωπο, το εσωτερικό των κάτων βλεφάρων και τα νύχια. Η χλω-
μάδα οφείλεται στις χαμηλές τιμές αιμοσφαιρίνης.
Εάν λαχανιάζετε εύκολα την ώρα που περπατάτε, γυμνάζεστε ή ανεβαίνετε μια σκάλα, η ανεπάρκεια 
σιδήρου μπορεί να είναι η αιτία. Καθώς τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης – του μεταφορέα οξυγόνου σε ιστούς 
και μύες – είναι χαμηλά, μπορεί να προκληθεί δύσπνοια λόγω μειωμένης οξυγόνωσης των ιστών.
Οι πονοκέφαλοι αποτελούν ένα ακόμη σύμπτωμα χαμηλών επιπέδων σιδήρου κυρίως σε γυναίκες ανα-
παραγωγικής ηλικίας. Δεν είναι ωστόσο το κυριότερο σύμπτωμα.
Οι αρρυθμίες ενδέχεται να κρύβουν πρόβλημα σιδηροπενίας. Αποδίδονται στο γεγονός ότι η καρδιά 

αναγκάζεται να εργαστεί πιο εντατικά για να μεταφέρει οξυγόνο στους ιστούς.
Τα ξηρά και εύθραυστα μαλλιά μπορεί να αποτελούν σημάδια έλλειψης σιδήρου. Σε ορι-

σμένες περιπτώσεις τα μαλλιά γίνονται πολύ αδύναμα και σπάνε ή πέφτουν κατά το 
βούρτσισμα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στα νύχια, γίνονται αδύναμα και σπάνε 

εύκολα
Τα κρύα άκρα, η κακή διάθεση, αλλά και ορισμένες περίεργες λιγούρες όπως 

π.χ., η λαχτάρα για παγάκια θεωρούνται πιθανά συμπτώματα σιδηροπενι-
κής αναιμίας. Επιπλέον μπορεί να ματώνουν οι άκρες των χειλιών (γωνιακή 
χειλίτιδα) καθώς και η γλώσσα. Πέραν της ωχρότητας του δέρματος μπορεί 
να παρουσιάζεται έντονη υπνηλία και αδυναμία συγκέντρωσης.

Επτά σημάδια ότι σας λείπει σίδηρος 
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ιστορίες

Η δύναμη της αγάπης
H άγνωστη ιστορία του Νίκου Καζαντζάκη και της Ελένης

Η θετή εγγονή της συζύγου του Νίκου Καζαντζάκη, Νίκη 
Σταύρου διηγείται την υπέροχη ιστορία αγάπης τους...

Ο 
Νίκος Καζαντζάκης παντρεύτηκε δύο φορές. Την 
πρώτη φορά τη Γαλάτεια Αλεξίου και τη δεύτε-
ρη την Ελένη Σαμίου. Μετά τις μεταπτυχιακές του 
σπουδές στο Παρίσι, επέστρεψε στην Αθήνα το 

1909 και έναν χρόνο μετά αποφάσισε να εγκατασταθεί μό-
νιμα στην ελληνική πρωτεύουσα.  Γνώριζε από παλιότερα τη 
Γαλάτεια, η οποία ήταν Κρητικιά, κόρη του εκδότη Στυλια-
νού Αλεξίου. Εκείνη πήγε να τον βρει στην Αθήνα και το 1911 

παντρεύτηκαν στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, στο 
νεκροταφείο Ηρακλείου. Επέλεξαν εκείνο το μέρος γιατί ο 
Καζαντζάκης φοβόταν τον πατέρα του, που δεν ήθελε για 
νύφη τη Γαλάτεια.
Ο μεγάλος έρωτας ωστόσο ήρθε στο πρόσωπο της Ελένης 
Σαμίου. Τη γνώρισε το 1924 (το διαζύγιο με την Γαλάτεια 
εκδόθηκε το 1926), και έζησε μαζί της 21 χρόνια χωρίς γάμο. 
Παντρεύτηκαν το 1945 κι αυτό γιατί με τον καλό του φίλο, 
τον Άγγελο Σικελιανό και τη δεύτερη γυναίκα του, θα πήγαι-
ναν στις ΗΠΑ. 
Την ιστορία αγάπης, σεβασμού, συντροφικότητας και αφο-
σίωσης, που δοκιμάστηκε επί 32 χρόνια και πέρασε στην 
αιωνιότητα με την Ελένη Σαμίου είχε περιγράψει πριν λίγα 
χρόνια στο περιοδικό People η θετή εγγονή της συζύγου του 
Νίκου Καζαντζάκη, Νίκη Σταύρου.
«Στην Ελένη χρωστώ όλη την καθημερινή ευτυχία της ζωής 
μου», γράφει ο Νϊκος Καζαντζάκης για την πολυαγαπημένη 
σύντροφο της ζωής του. «Χωρίς αυτή θα ’χα πεθάνει τώρα 
και πολλά χρόνια. Συντρόφισσα γενναία, αφοσιωμένη, 
περήφανη, έτοιμη για κάθε πράξη που θέλει αγάπη».
Η Ελένη Σαμίου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 Απριλίου 
1903, με ρίζες από τη Μικρά Ασία και την Κρήτη. Σε ένα 
πολύ σύντομο αυτοβιογραφικό σημείωμα γράφει: «Πήρα 
μόνο δίπλωμα Γυμνασίου το 1919. 15 χρονών έμεινα 
ορφανή από μάνα και πατέρα. Οι κηδεμόνες, αν και Καθη-
γητές Πανεπιστημίου, φρονούσαν πως τα “ορφανά” δεν 
σπουδάζουν. Γίνονται ράφτρες ή καπελούδες. Κι ας έχουν 
όση περιουσία χρειάζεται (και παραπάνω!) για να κάνουν 
καλές σπουδές. Το 1924 γνώρισα τον Νίκο».
Και από εκεί αρχίζει μια γλυκιά ιστορία αγάπης και απόλυτης 
αφοσίωσης. Ήταν 18 Μαΐου 1924, όταν η Ελένη ήταν είκοσι 
ενός ετών, και ο Νίκος σαράντα ενός. Η Ελένη περιγράφει τη 
συνάντησή τους στις πρώτες σελίδες του Ασυμβίβαστου τη 
βιογραφία του Νίκου Καζαντζάκη, που εκείνος της ζήτησε 
να γράψει:
Η Ελένη είχε γνωρίσει πρώτα την πρώτη του γυναίκα, τη 
Γαλάτεια, όταν ήδη εκείνη είχε χωρίσει με τον Νίκο και είχε 
ήδη αρχίσει να ζει με τον Μάρκο Αυγέρη. Η Γαλάτεια, είχε 
επηρεάσει αρνητικά την Ελένη, τόσο που η νεαρή κοπέλα 
δεν ήθελε καν να τον γνωρίσει: «Επηρεασμένη,» γράφει 
«ως φαίνεται, από το μυθοπλαστικό μπρίο της γυναίκας 

του, αρνήθηκα την πρόσκλησή της να πάω με την παρέα 
της στο σταθμό Λαρίσης να υποδεχτούμε το «τέρας», πού 
θα ερχόταν από τη Γερμανία στις 5 του Μάη το 1924.» Και 
όμως, μερικές ημέρες μετά, οι φίλες της Ελένης, η Καίτη και 
η Μαρίκα Παπαϊωάννου, την πίεζαν αφόρητα να τον γνω-
ρίσει. «Είναι ψηλός σαν κυπαρίσσι, όμορφος, αφάνταστα 
διαβασμένος και χαριτολόγος… Κανείς δεν του παραβγαί-
νει στις ιστορίες… Ανεπανάληπτος…» Και το χειρότερο, δεν 
τον χωρούσε ο τόπος. «Πολύ γρήγορα θ’ ανοίξει την πόρτα 
να φύγει… θα πετάξει το πουλί, πάει, θα χαθεί η μοναδική 
ευκαιρία να γνωρίσεις κι εσύ μια μεγάλη προσωπικότητα». 

Και δέχτηκε η Ελένη, και να τους τώρα, γράφει, στη Δεξα-
μενή, τη νύχτα της 17ης Μαΐου, με αντιφατικές φήμες να 
αντηχούν στα αυτιά της: «Το γέλιο του ακούγεται ένα μίλι 
μακριά…» ή «Του αρέσουν οι γυναίκες…» ή «Τρώει και πίνει 
σα δράκος…» ή «Δεν τρώει τίποτα… σωστός ασκητής…».
«Σχεδόν εχθρική στην αρχή», λέει η Ελένη, «χωρίς να το 
καλοξέρω, άρχισα σιγά – σιγά να παραδίνω τα όπλα. Τη 
νύχτα εκείνη θα σκαρφαλώναμε στην Πεντέλη, για να βρε-
θούμε τα ξημερώματα από την άλλη πλευρά, στην παραλία 
της Ραφήνας, ο Οδοιπορικός Σύλλογος, μια εικοσαριά νέοι 
και νέες, φυσιολάτρες. Για να φτάσουμε στους πρόποδες του 
βουνού, θα παίρναμε το «θεριό», το θρυλικό εκείνο τραι-
νάκι, που κούτσα-κούτσα έκανε τη διαδρομή Αθήνα-Μα-
ρούσι-Κηφισιά. Το φεγγάρι πήγαινε να μεσουρανήσει, όταν 
τον πήρε το μάτι μου. Με βήματα λίγο-λίγο πηδηχτά, στη-
τός σαν κυπαρίσσι, τεράστιο μέτωπο, βαθουλά μάτια πού 
έμοιαζαν μαύρα κάτω από τα πυκνά φρύδια, αυτιά λεπτο-
σκαλισμένα. Φορούσε ένα πλατύγυρο καπέλο ψάθινο και 
στο χέρι κρατούσε ένα ροζ γυάλινο βάζο, όπου έπλεαν μέσα 
σε λαδόξιδο σαρδέλες του βαρελιού. Δε θυμούμαι τα πρώτα 
του λόγια, μα τα δυο βαθιά αυλάκια, που έσκαβαν το πρό-
σωπο του, μου έκαναν μεγάλη εντύπωση. Γιατί απ’ όλες τις 
κοπέλες, που ήμασταν εκεί, διάλεξε εμένα; Το ήξερε τάχα 
ο ίδιος; Στο μισοσκόταδο του βαγονιού άρχισε αμέσως τα 
ερωτήματα, που τ’ άκουσα τόσες φορές κατοπινά στη ζωή 
μας.
Όταν το πρωί έφτασαν πια στη Ραφήνα, ο Νίκος έμεινε δίπλα 
στην Ελένη όλη μέρα, προφυλάσσοντάς την με το κορμί του 
για να μην την κάψει ο ήλιος. Και δεν άλλαζε θέση, παρά 
μόνο όπως προχωρούσε και ο ήλιος.
Από τότε δεν χωρίσανε ποτέ. Η οριστική τους συμβίωση 
σαν ζευγάρι, όμως, άρχισε από τη Ρωσία τον Αύγουστο 
του 1928, όταν την κάλεσε να τον συναντήσει στη Μόσχα. 
Κάποιος ακόμη και σήμερα μπορεί να φαντασθεί πόση 
τόλμη χρειαζόταν η Ελένη για μια τέτοια παρέκκλιση από 
τα ήθη της εποχής. Αν δεχόταν την πρόσκλησή του, της 
είπε, δεν θα υπήρχε πλέον υπαναχώρηση και γυρισμός. Θα 
έπρεπε να μείνει για πάντα μαζί του. Θα γνώριζε δυσκολίες, 
φτώχεια, μέχρι και πείνα. Για ένα μόνο πράγμα έπρεπε να 
είναι σίγουρη: μαζί του δεν θα έπληττε ποτέ. Αλλά, της είπε, 
μπορεί και να μην τον ήξερε καλά, προκειμένου να πάρει μια 

τελεσίδικη απόφαση, καθοριστική για τη ζωή της. Γι’αυτό 
τη συμβούλευσε να πάει στο Ντύσσελντορφ της Γερμανίας 
και να ζητήσει τη γνώμη της Έλσας Λάνγκε, φίλης και πρώην 
ερωμένης του. Τα λίγα λόγια της Έλσας «βάραιναν στη ζυγα-
ριά της Μοίρας μου», θα γράψει αργότερα η Ελένη: «Μπο-
ρείτε να τον εμπιστευτείτε. Μια φλόγα τον καίει κι όμως δε 
χάνει μήτε λεφτό την αίσθηση της ζωής. Ισορροπημένος, 
τέλεια φυσιολογικός… Κι ό,τι κι αν συμβεί, μη μετανιώσετε 
ποτέ που ακούσατε το κάλεσμά του. Είναι γυμνός σαν τον 
Άγιο Σεβαστιανό. Προφυλάξτε τον από τα βέλη». Έτσι έφυγε 
για τη Μόσχα η Ελένη και έμεινε από τότε για πάντα μαζί του. 
Έγινε τελικά η «λεπτεπίλεπτη» Αθηναία «το εφταγύναικο, το 
εφταπέτσινο σκουτάρι της ζωής του που καμιά σαγίτα δεν 
το περνάει».
Η Ελένη, τον καιρό της κατοχής, και της μεγάλης πείνας, στην 
Αίγινα, πήγαινε στις Φυλακές και έπαιρνε λίγο φαγητό από 
το συσσίτιο των φυλακισμένων για να μην πεθάνει από την 
πείνα ο Νίκος της. Και στην Antibes, στη Γαλλία, πήγαινε στην 
πλατεία της πόλης και μάζευε τα χαρούπια και τα έκανε κολιέ 
και τα πουλούσε στους τουρίστες για το πιάτο του Νίκου.
Η Ελένη ήταν και αυτή συγγραφέας, και μάλιστα πολύ καλή, 
αλλά επέλεξε την αφιέρωσή της στην προαγωγή του έργου 
του συζύγου της. Το μέγεθος της προσφοράς της, ακόμη και 
σε τεχνικό επίπεδο, μπορεί να εκτιμηθεί και μόνον από το 
γεγονός ότι δακτυλογράφησε επτά φορές την Οδύσεια με 
τους 33.333 στίχους. Εκείνη τον προέτρεψε να ασχοληθεί 
με το μυθιστόρημα, από τις ιστορίες που της έλεγε τη νύχτα 
πριν κοιμηθούν.
Ο Νίκος και η Ελένη Καζαντζάκη συνέζησαν περίπου είκοσι 
χρόνια και στις 11 Νοεμβρίου 1945 τέλεσαν τον γάμο τους 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρύτση στην Αθήνα. 
Με κουμπάρους τον Άγγελο Σικελιανό και τη γυναίκα του 
Άννα. Μάλιστα, τη διάρκεια της τελετής, συνειδητοποίησαν 
ότι είχαν ξεχάσει τις βέρες, οπότε και αμέσως ο Άγγελος και 
η Άννα έβγαλαν από τα δάχτυλά τους τις δικές τους και τις 
πέρασαν στα δάχτυλα του Νίκου και της Ελένης. Γι’αυτό και η 
βέρα της Ελένης γράφει «Άγγελος».
Ο Νίκος και η Ελένη ζούσαν τότε στην Αίγινα, με συχνά ταξί-
δια στο εξωτερικό, και από το 1946 τελικά εγκαταστάθηκαν 
στην Antibes, της νότιας Γαλλίας. Τους χώρισε ο θάνατος το 
1957.
«Είμαι μια ηλεχτρική εγκατάσταση κι είστε το ηλεχτρικό 
ρέμα. Αν κοπεί, χάθηκα», της έγραψε πριν χρόνια πολλά ο 
Νίκος της. Αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα κόπηκε την ημέρα των 
γενεθλίων του Νίκου Καζαντζάκη, στις 18 Φεβρουαρίου του 
2003, στη 1:31 το μεσημέρι, όταν η Ελένη πήγε να βρει τον 
καλό της.
«Η ζωή μου δίπλα στον Νίκο»: Η Ελένη γράφει για την κοινή 
ζωή της με τον μεγάλο Νίκο Καζαντζάκη:
Κάθε επέτειο του θανάτου τού Νίκου, και όσο η δική μου 
ζωή φτάνει στο τέλος της, κάνω τον απολογισμό μου, τι 
έδωσα και τι πήρα από εκείνον, ύστερα από 32 ολόκληρα 
χρόνια κοινής ζωής. Η «κόκκινη γραμμή», που σημάδεψε 
την πορεία του και που εγώ θα την ονομάσω «ευθεία 
γραμμή», χαρακτήριζε και την απλή καθημερινή του ζωή. 
Δεν θυμάμαι ούτε μία πράξη του για την οποία θα έπρεπε να 
ντραπώ, ή και να προβληματιστώ ακόμα. Ήταν τόσο έντιμος, 
τόσο ακέραιος και τόσο ασυμβίβαστος που, όποιος είχε την 
τύχη να ζήσει μαζί του, στεκόταν στις άκρες των δαχτύλων 
του για να τον φτάσει. Έτσι ένιωθα εγώ όλα αυτά τα χρόνια 
μαζί του. Κάθε χρόνο που φεύγει, συμπαρασύροντας και 
μένα μαζί του, μεγαλώνοντας έτσι το χρονικό διάστημα από 
τότε που έφυγε ο Νίκος, τόσο βρίσκω να είμαι και πιο κοντά 
του, κάθε φορά και πιο πολύ, γιατί ξαναζώ τα χρόνια που 
ζήσαμε μαζί με μεγαλύτερη ένταση και ανείπωτη νοσταλ-
γία. Όσο «το μεροκάματο τελεύει», σκέφτομαι πόσο τυχερή 
γυναίκα υπήρξα στη ζωή μου, γιατί ήταν όλα τόσο σωστά 
και ακέραια μαζί του όσο ένα κρυστάλλινο ποτήρι νερό, 
όπως ακριβώς έβλεπε εκείνος τη ζωή, που όσο κι αν πίνεις 
δεν ξεδιψάς. Έτσι ήταν και η ζωή μου μαζί του, ένα καθαρό, 
πεντακάθαρο ποτήρι νερό.
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Η 
«χαρμόσυνη» είδηση μας ήρθε 
από την Βρετανική Κολομβία.
Στην τρυφερή ηλικία των τεσ-
σάρων ετών, κοριτσάκι που 

συμμετείχε στην καθιερωμένη παρέ-
λαση «υπερηφάνειας» ανακοίνωσε ότι το 
πραγματικό της φύλο είναι αυτό των αγο-
ριών, με τη οικογένειά της να πανηγυρί-
ζει γεμάτη ενθουσιασμό… Η μητέρα μάλι-
στα αποκάλυψε ότι το παιδί ήθελε να γίνει 
αγόρι από την πολύ «ώριμη» ηλικία των… 
δύο ετών!
Η περιχαρής οικογένεια της Charlie Danger 
Llyod διοργάνωσε μάλιστα πάρτι για την 
αποκάλυψη του «πραγματικού» φύλου 
της τετράχρονης, όπως ακριβώς οι μελ-
λοντικοί γονείς ανακοινώνουν το φύλο του 
μωρού που κυοφορούν… 
Η Charlie χοροπηδούσε από τη χαρά της 
και ο κόσμος που συμμετείχε στην παρέ-
λαση την επευφημούσε, δήλωσε η μαμά 
της μη πιστεύοντας την απεριόριστη 
αγάπη και   στήριξη που έδιναν οι περα-
στικοί.
Είναι όμως αυτή η πραγματική επιθυμία 
της αθώας Charlie; Μήπως οι γονείς της 
μικρής και οι υποστηρικτές της αλλαγής 
φύλλου έσπευσαν να βγάλουν τα δικά τους 
συμπεράσματα για λόγους καθαρά υπο-
κειμενικής αντίληψης; 
Είναι δυνατόν ένα παιδάκι σε τόσο μικρή 
ηλικία να μεταβάλλει το φύλο και την ταυ-
τότητά του; Οι γονείς δεν αναρωτήθηκαν 
μήπως κάτι άλλο ώθησε την κορούλα τους 
να θέλει να γίνει αγόρι; 
Τέτοιου είδους σοβαρά και ευαίσθητα 
θέματα θα πρέπει πιστεύω να τα προσεγ-

γίζουμε με μεγαλύτερη ρεαλιστική λογική. 
Τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να περι-
μένουμε από ένα μικρό παιδί όταν η τηλε-
όραση και το διαδίκτυο το βομβαρδίζουν 
με διαφημίσεις και μηνύματα που προω-
θούν τον τρανσεξουαλισμό και την ομο-
φυλοφιλία; 
Δεν είναι άλλωστε ολίγα τα εικονογραφη-
μένα παιδικά βιβλία που κυκλοφορούν 
με ομοφυλοφιλικό περιεχόμενο και σύγ-
χρονα καρτούν που προβάλλουν τέτοιου 
είδους πρότυπα.
Η στήλη έχει ασχοληθεί παλαιότερα με το 
θέμα, αναδημοσιεύοντας εμπεριστατωμέ-
νες μελέτες εξειδικευμένων ψυχολόγων, 
σύμφωνα με τις οποίες οι άνθρωποι σε 
καμία περίπτωση δεν γεννιούνται «δια-
φορετικοί». Συνεπώς, οι διάφοροι μύθοι 
που προωθούνται ενεργά στον πολιτισμό 
μας δεν ευσταθούν. Οι τάσεις για διαφο-
ρετικότητα αποδεδειγμένα δεν είναι βιο-
λογικές.
Ωστόσο, στο βωμό του κέρδους και των 
ψήφων, επιχειρηματίες και πολιτικοί δεν 
διστάζουν να διαμορφώνουν ανάλογα τον 
ψυχικό κόσμο των παιδιών.  
Όπως έχει διαφοροποιηθεί σήμερα η κοι-
νωνία, το να είσαι «διαφορετικός» είναι 
μόδα. 
Μία συστηματική πλύση εγκεφάλου των 
νέων βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω της προ-
βολής κακών προτύπων, με αποτέλεσμα οι 
ρόλοι των φύλων να μπερδεύονται. Νέοι και 
νέες γίνονται γκέι για να θεωρούνται in… 
Δυστυχώς, ζούμε σε μία εποχή όπου το 
φυσιολογικό μοιάζει πλέον αφύσικο. 
Στον δυτικό κόσμο, όταν κάποιος τολμή-
σει να ασκήσει κριτική στα παρά φύση 
θεωρείται ομοφοβικός. Η διάκριση είναι 
παράνομη και τιμωρείται ως ποινικό αδί-
κημα και συχνά ως έγκλημα.
Αντιθέτως, αποδεδειγμένοι παιδεραστές 
και έκφυλοι, έχουν το ελεύθερο να προκα-
λούν και να ασελγούν σε βάρος των ανη-
λίκων, διαφεύγοντας της δικαιοσύνης και 
της τιμωρίας, όπως στην κλασική περί-
πτωση του ηθοποιού Δημήτρη Λιγνιάδη, 
ευνοούμενου της κυβερνώσας ελίτ… 
Δυστυχώς, προβλήματα που προκύπτουν 
από παρόμοιες ανώμαλες συμπεριφορές 
έχουν λάβει τραγικές και ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις… 

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μύθοι και αλήθειες…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ

Και τώρα τι κάνουμε;;

Υ
πάρχουν ηγέτες και «ηγέτες». Κά-
ποιοι εξ αυτών πιστεύουν ότι με υ-
ποκλοπές, με εξαγορά των ΜΜΕ, 
δίνοντας δισεκατομμύρια σε χορη-

γούς και κυρίως εξαπατώντας τους πολίτες με 
ελεημοσύνες και επιδόματα, η καρέκλα τους 
θα είναι ακλόνητη. Όμως, ο Μένανδρος είχε 
γράψει: «áστι Δίκης áφθαλμός, áς τá πάνθ' áρá» 
και τώρα, εδώ στην Ελλάδα, που το καθε-
στώς βαράει διάλυση, η ευθύνη πέφτει βαριά 
στους ώμους κάθε νεοδημοκράτη. Πρέπει με 
σύνεση και νηφαλιότητα, χωρίς κραυγές και 
εμπάθεια, να σκεφθούν και να αποφασίσουν 
ποιος θα αντιμετωπίσει τους πολιτικούς αντι-
πάλους, στις επερχόμενες εκλογές. Οι βου-
λευτές της Νέας Δημοκρατίας, επιβάλλεται 

να επιδείξουν φρόνηση και φρόνημα, παρα-
μερίζοντας προσωρινά τις προσωπικές-κομ-
ματικές φιλοδοξίες, επειδή το έλασσον -κατά 
τις δημοσκοπήσεις- ζήτημα των υποκλοπών 
και παρακολουθήσεων, πλήν μείζον για την 
αξιοπρέπεια των Ελλήνων, θα παρασύρει και 
τους ίδιους στην αφάνεια μαζί με τους υπευ-
θύνους. Δεν ενδιαφέρει εν προκειμένω αν 
στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι ο 
Κώστας, η Όλγα á κάποιος άλλος. Το σίγουρο 
όμως είναι ότι με ψόφιους κοριούς á έστω και 
με κουτσό άλογο, σε μια χώρα που έχει κατα-
στεί διεθνώς περίγελως, εκλογές δεν κερδί-
ζονται. Βεβαίως υπάρχει και ο αντίλογος ότι 
δηλαδή κανείς δεν θα θελήσει να αναλάβει 
την ευθύνη της διαφαινομένης ήττας. Δυστυ-
χώς, το υψηλό έλλειμμα και το υψηλό χρέος 
του κράτους –που είναι το 189% του ΑΕΠ– η 
εξωφρενική αύξηση των τιμών της ενέργει-
ας και των επιτοκίων, ο πληθωρισμός και η 
δυσθεώρητη αύξηση των τιμών στα προϊό-
ντα διατροφής, οι αναμενόμενες νέες απο-
καλύψεις στις υποκλοπές, το δυστοπικό διε-
θνές περιβάλλον και βεβαίως η αναμενόμενη 
απαίτηση της Τουρκίας στην εκμετάλλευση 
του ορυκτού πλούτου Ελλάδος και Κύπρου, 
καθιστούν επιβεβλημένη και αναγκαία την 
παρουσία ικανών πολιτικών στο τιμόνι της 
Πατρίδας μας. 
Υπάρχει μια φράση που αποδίδεται στον 
Αδόλφο Χίτλερ: «Είναι μεγάλη τύχη για τους 
ηγέτες που οι λαοί τους δεν σκέπτονται» και 
δεν πρέπει να επαληθευτεί, για μια ακόμη 
φορά, στην Ελλάδα.

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.     

Τι Φταίει; 

Γιατί τα παράπονα, οι θυμοί οι εξά-
ψεις; Η κοινωνία συνήθως εἶναι 
κατ’ εἰκόνα τῶν ἀνθρώπων, ποὺ 
τὴν ἀποτελοῦν. Καλή, ὅταν καὶ 

οἱ ἄνθρωποι, ποὺ τὴν διευθύνουν εἶναι 
καλοί. Δικαία, ἂν ἐμεῖς ὅλοι, ἀγαποῦμε 
τὴ δικαιοσύνη καὶ ζοῦμε δίκαια. Ηθική, 
φιλάνθρωπη, μὲ ἀνώτερα καὶ ὑψηλὰ ἰδα-
νικά, ἐφ᾽ ὅσον τὰ μέλη της ἐμφοροῦνται 
ἀπὸ τὰ ἰδεώδη τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς. 
Συνήθως ὅμως τί γίνεται; Οἱ πολλοὶ τὰ 
βάζουν μὲ τὴν ἀνώνυμη, τὴν ἀπρόσωπη 
κοινωνία. «Τί παληο κοινωνία εἶναι 
αὐτή...», λένε καὶ ξαναλένε. «Τί περιμέ-
νεις ἀπὸ μιὰ τέτοια κοινωνία!...» προσθέ-
τουν ἄλλοι. Κι ἀρχίζουμε τὸ κατηγορητή-
ριο, αὐστηρό, ἀμείλικτο. 
Σκεφθήκαμε ὅμως ποτὲ ὅτι κατηγορῶ-
ντας τὴν κοινωνία, κατηγοροῦμε, χωρὶς 
νὰ τὸ καταλαβαίνουμε καὶ τὸν ἑαυτό μας; 
Διότι ὅσα κακὰ καὶ ἐλεεινὰ καὶ ἄθλια 
παρουσιάζει ἡ κοινωνία, δὲν τὰ γέννησε 
μόνη της, δὲν ἀνεπήδησαν ἔτσι ἀπρόοπτα 
μονάχα τους. Οἱ ἄνθρωποι, ποὺ τὴν ἀπο-
τελοῦν, τὰ ἔφεραν, αὐτοὶ τὰ διέπραξαν ἢ 
τὰ ἀνέχθηκαν.
θὰ πῆτε, ὅτι δὲν φταῖνε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, 
οὔτε εἶναι ὑπεύθυνοι ὅλοι γιὰ τὶς τόσες 
ἀθλιότητες, ποὺ παρατηροῦμε καθημε-
ρινά. Τὸ περίεργο βέβαια εἶναι ὅτι καταγ-
γέλλουν τὴν κακὴ κοινωνία καὶ ἐκεῖνοι 
ποὺ μὲ τὴ συμπεριφορά τους, τὰ ἔργα τους, 
τὰ λόγια τους, συντελοῦν στὴν κατάπτωσί 
της. Καὶ θεωροῦν τὸν ἑαυτό τους ἀθῶο..
«Ας μιλήσουμε πιὸ συγκεκριμένα. Ὑπάρ-
χουν ἐργαζόμενοι, ποὺ παίρνουν ἡμερομί-
σθια ἢ μισθοὺς πείνας. Προσφέρουν ἐργα-
σία, ἀλλὰ δὲν ἀμείβονται δίκαια. Φταῖ-
χτες γιὰ τὴν ἀδικία αὐτὴ εἶναι οἱ ἐργοδό-
τες εἴτε κράτος εἴτε ἄτομα εἶναι αὐτοί.
Γίνεται ἐκμετάλλευσις ὑλική, ἠθικὴ τοῦ 
ὀρφανοῦ, τῆς χήρας, τῆς φτωχῆς κόρης, 
ποὺ ἔχει ἀνάγκη ἐργασίας, γιὰ νὰ βοη-
θήση τὸν ἄρρωστο πατέρα καὶ τὴν ἀνή-
μπορη μητέρα. ̓́ Ενοχοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ 
δὲν νοιώθουν μέσα τους συμπάθεια, ἔλεος 
καὶ μάλιστα ἁγνὴ ἀγάπη πρὸς τὸν δυστυ-
χοῦντα συνάνθρωπο.
Σὲ συκοφαντοῦν, σὲ παραμερίζουν καὶ 
σοῦ παίρνουν τὴ θέσι, σὲ ρίχνουν ἀπὸ τὸ 
ἀξίωμα, ποὺ ἀπέκτησες μὲ τὴν ἀξία σου, 
σὲ ὁδηγοῦν ἄδικα στὰ δικαστήρια. ̓ Αλλὰ 
πῶς γίνεται αὐτὸ τὸ ἀπάνθρωπο; Διότι 
ὑπάρχουν γύρω μας ἄνθρωποι, μέλη 
αὐτῆς τῆς κοινωνίας στὴν ὁποία ζοῦμε, 
χωρὶς συνείδησι, χωρὶς αἴσθημα τιμιότη-
τος, κακοί, μοχθηροί, ποὺ ζητοῦν μὲ τὴν 

ἀτιμία νὰ ἀνέλθουν, νὰ εὐδοκιμήσουν. Τὸ 
ἴδιο συμβαίνει μὲ τὶς ἠθικὲς παρεκτροπές, 
μὲ τὰ ἐγκλήματα, μὲ τὶς πράξεις βίας, καὶ 
μὲ τὰ τόσα ἄλλα ἔκτροπα, ποὺ κατακλύ-
ζουν τὴ σημερινὴ κοινωνία.
«Παληοκοινωνία»! ̓Ασφαλῶς. ̓Αλλὰ φταῖ-
χτες εἶναι τα μέλη της, που στερούνται 
ἠθικῶν θεμελίων, ποὺ ἔχουν μορφώσει 
στρεβλό, πονηρὸ χαρακτῆρα, ποὺ ζοῦν 
«ὡς ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ».
θὰ πῆτε ἴσως: Γιατί ἡ κοινωνία τὰ ἀνέ-
χεται αὐτά; Γιατί τὰ ἐπιτρέπει; Γιατὶ δὲν 
λαμβάνει μέτρα, γιὰ τὸν περιορισμό τους 
καὶ γιὰ τὴν ἐξάλειψί τους; 
Πάλι ξαναρχόμαστε στὰ ἴδια. Διότι αὐτοὶ 
ποὺ νομοθετοῦν, οἱ ἄλλοι ποὺ εἶναι ἐντε-
ταλμένοι γιὰ τὴν τήρησι τῶν νόμων, γιὰ 
τὴν ἐπιβολὴ ποινῶν, ἄνθρωποι εἶναι. Καὶ 
ὅταν κάνουν τὸ καθῆκον τους μπορεῖ νὰ 
καταδικάσουν, νὰ φυλακίσουν, νὰ τιμω-
ρήσουν. Τὸν ἄνθρωπο ὅμως δὲν μποροῦν 
νὰ τὸν ἀλλάξουν. Τὸν ἄδικο, τὸν ἀνήθικο, 
τὸν ἐκμεταλλευτή, τὸν ἐγκλη ματία, ὅταν 
ἔλθη στὴ δικαιοσύνη, θὰ τὸν τιμωρήσουν, 
δὲν θὰ μεταβάλουν ὅμως τὸν χαρακτῆρα 
του, τὶς κακὲς συνήθειές του, τὰ ἐγκλημα-
τικά του ἔνστικτα.
Κοινωνία δικαία, ἠθική, φιλάνθρωπη, 
εὐνομουμένη ὑπάρχει, ὅταν ἀξιωματοῦ-
χοι, πολῖτες, ἐργαζόμενοι, ἐργοδότες, οἱ 
πάντες, ἐμπνέωνται ἀπὸ πνεῦμα ἀγά-
πης, ἀλληλοβοηθείας, τιμιότητος, ἠθι-
κῆς ἀκεραιότητος. Καὶ αὐτὸ τὸ πνεῦμα, 
τὸ ὑψηλό, τὸ ἀνώτερο, τὸ ἀληθινὰ θεῖο, 
δὲν τὸ ἐμπνέουν οἱ ἄψυχοι νόμοι. Τοὺς 
νόμους ἔχουν μυρίους τρόπους οἱ στρε-
βλοὶ ἄνθρωποι νὰ τοὺς καταπατήσουν καὶ 
νὰ τοὺς ἀχρηστεύσουν ἀκόμα. Τὸ καινούρ-
γιο αὐτὸ πνεῦμα, τὸ ἐμφυσᾶ στὰ ἄτομα, 
στὶς οἰκογένειες, στὶς κοινωνίες, ἡ πηγή 
του: Ὁ Σωτὴρ Χριστός. Ἐνθυμεῖσθε τί εἶπε 
στοὺς μαθητάς του, ὅταν ζητοῦσε ὁ καθέ-
νας τους τὴν πρωτοκαθε δρία, τὴν πρώτη 
θέσι, τὸ πιὸ μεγάλο ἀξίωμα καὶ νὰ παρα-
γκωνίση τοὺς ἄλλους; «Οὐκ οἴδατε ποίου 
πνεύματος ἐστέ». Καὶ προσέθεσε τὰ αἰω-
νίου ἀξίας, τὰ τόσο συντελεστικά, γιὰ μιὰ 
ἰδανικὴ κοινωνία, λόγια: «“Ος ἐὰν θέλῃ 
γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διά-
κονος καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι 
πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος» (Μάρκ. 
L’43-44).
῞Οσο ενωρίτερα νοιώσουμε βαθειὰ τὴ 
μεγάλη αὐτὴ ἀλήθεια, τόσο πιὸ γρήγορα 
θὰ γνωρίση ἡ ἀνθρωπότης καὶ θὰ ζήση 
στὸ βασίλειο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δικαιο-
σύνης.

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του 
υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις 

της Hellas News
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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

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

+ Lock in up to 2% Loyalty-rate 
    reduction on select 2023 models.

H. Ching Kircher Inc.
DFC Auto Group

Step Up to Audi Uptown for the finest cars and superior service.

Fall for Audi Uptown.

Offer Ends September 30th!

2023 Audi Q3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$3,750 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$228† 6.98%†

all-wheel-drive

2023 Audi Q7 45 TFSI Komfort 8-spd Tiptronic

for 48 months with
$9,380 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$848† 6.98%†

all-wheel-drive

2023 Audi Q5 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$4,950 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$588† 6.98%†

all-wheel-drive

© 2022 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2023 Q3/ A3/Q5/Q7 models. *Lease a 2023 Audi A3 Sedan 40 TFSI quattro komfort/2023 Q3 40 TFSI quattro/2023 Q5 40 TFSI quattro Komfort/2023 Q7 45 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$73,100/Q5=$51,310/A3=$42,400/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=6.98% 48mos/Q5+ 6.98% 48mos/Q3=6.98% 48 mos/A3=6.98% for 48 months with monthly payments of Q7=$848/Q5=$588/month/A3=$228 Bi-weekly./Q3=$228 Bi-weekly. Q7=$9,380/Q5=$4,950/A3=$4,700/Q3=$3,750 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=$50,081/Q5=$33,516/Q3=$27,490/A3=$28,395 (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. ** Up to 2% 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. Offer expires on September 
30th, 2022 and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details.
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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

Ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρ-
θολομαίος, ο επονομαζόμενος και 
«πράσινος» Πατριάρχης για τις πρω-
τοβουλίες που έχει αναλάβει σε πα-

γκόσμιο επίπεδο με στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος, στο μήνυμά του για την 1η Σε-
πτεμβρίου, πρώτη ημέρα της Ινδίκτου, του εκ-
κλησιαστικού έτους, κάνει εκτενή αναφορά 
στην «Ημέρα Προστασίας του φυσικού περι-
βάλλοντος» που έχει θεσπίσει η Αγία του Χρι-
στού Μεγάλη Εκκλησία.
Στέλνει όμως και ηχηρό μήνυμα για την κατά-
παυση του πολέμου στην Ουκρανία μεταφέ-
ροντας την κραυγή των θυμάτων της πολεμικής 
βίας, τους βομβαρδισμούς των πόλεων και τη 
φυγή των προσφύγων. «Κάθε πόλεμος είναι 
ανθρωπιστική και οικολογική καταστροφή», 
αναφέρει μεταξύ άλλων.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολο-
μαίος στο μήνυμά του για την αρχή της Ινδί-
κτου, αναφέρεται εκτενώς στην σπουδαία 
πρωτοβουλία της Πρωτόθρονης Εκκλησίας 
για την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία 
από το 1989 οπότε και ξεκίνησε με τη θ΄σπιση 
σχετική ημέρας,  έλαβε οικουμενικό χαρα-
κτήρα, κινητοποίησε πρόσωπα και θεσμούς, 
ενέπνευσε το Χριστιανικό κόσμο και έδειξε την 
οδό για την επίλυσή του προβλήματος. Ο Προ-
καθήμενος της Ορθοδοξίας αναφέρθηκε στην 
οικολογική θεολογία, τόνισε την ανάγκη αφε-

νός να αλλάξει προσέγγιση ο άνθρωπος στη 
διαχείριση του περιβάλλοντος και αφετέρου 
να υπάρχουν παγκόσμιες πρωτοβουλίες για 
τις τραγικές επιπτώσεις που έχει ο οικολογικός 
όλεθρος.
Χαρακτήρισε μονόδρομο την αειφόρο ανά-
πτυξη, η οποία όπως λέει χαρακτηριστικά δεν 
εξασφαλίζει μόνο την οικολογική ισορροπία 
του παρόντος αλλά αποτελεί την εγγύηση για το 
μέλλον.  Ψευδαίσθηση, χαρακτηρίζει, μεταξύ 
άλλων  και τη θεωρία που εκφράζεται περί ικα-
νότητας της φύσης να αυτοπροτατεύεται και να 
επουλώνει τα ανθρωπογενή τραύματα.

Μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
δήλωσε: «Η αειφόρος ανάπτυξις είναι μονό-
δρομος. Αυτή, η οποία διασφαλίζει την οικο-
λογικήν ισορροπίαν εις το παρόν και αποτελεί 
εγγύησιν δια το μέλλον, έχει τους όρους της: την 
οικολογικήν οικονομίαν, την αλλαγήν εις την 
γεωργικήν και την βιομηχανικήν παραγωγήν, 
εις την παραγωγήν και την χρήσιν της ενεργείας, 
εις τας μετακινήσεις και τας μεταφοράς αγα-
θών, νέα καταναλωτικά πρότυπα κ. α. Δυστυ-
χώς, συχνά αι καλαί προθέσεις, αι συμφωνίαι 
και αι διακηρύξεις, παραμένουν απλή θεωρία, 
«μεγάλα λόγια», χωρίς αντίκρυσμα εις την πρά-

ξιν, «ακάλυπτες επιταγές», όπως έχει γραφή.
Η ανθρωπότης δεν συνετίζεται από την κλιμα-
τικήν αλλαγήν, τας καταστροφικάς πυρκαϊάς, 
τους καύσωνας, τα πλημμυρικά φαινόμενα, 
την ραγδαίαν μείωσιν της βιοποικιλότητος, 
την μόλυνσιν της ατμοσφαίρας και των θαλασ-
σών, την αποψίλωσιν των δασών και τας κοι-
νωνικάς επιπτώσεις της περιβαλλοντικής κρί-
σεως, με πρώτην την μαζικήν μετανάστευσιν 
δια περιβαλλοντικούς λόγους. Εξακολουθεί να 
τρέφη ψευδαισθήσεις περί της εγγενούς ικανό-
τητος της φύσεως να αυτοπροστατεύεται και να 
υπερβαίνη τα ανθρωπογενή τραύματα.
Γνωρίζομεν, αλλά συνεχίζομεν να δρώμεν ως 
απληροφόρητοι, να απωθώμεν την αλήθειαν 
ότι, αναφορικώς προς την σχέσιν με το φυσικόν 
περιβάλλον, ο σύγχρονος τεχνοκρατικός και 
οικονομοκεντρικός πολιτισμός μας δεν απο-
τελεί πρόοδον, εφ’ όσον η μεγαλυτέρα κατα-
στροφή του φυσικού περιβάλλοντος συνετε-
λέσθη εις την εποχήν μας, εποχήν κυριαρχίας 
της επιστήμης και της οικονομίας. Η κλιματική 
αλλαγή είναι μία μεγάλη καταστροφή, η οποία 
προεκλήθη από την ανθρωπίνην ανευθυνότητα 
και το αδιέξοδον πρότυπον οργανώσεως της 
οικονομικής ζωής. Έχομεν μέλλον, μόνον εάν 
κατανοήσωμεν ότι η προστασία της ακεραιό-
τητος της δημιουργίας όχι μόνον δεν αποτελεί 
εμπόδιον εις την οικονομικήν ανάπτυξιν, αλλά 
είναι το όχημα δια πραγματικήν πρόοδον.»

Βαρθολομαίος για Ίνδικτο: «Κάθε πόλεμος είναι 
ανθρωπιστική και οικολογική καταστροφή»
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«Θα σε ξανά’ βρω στους μπαξέδες» 
Μουσική: Ηλίας Ανδριόπουλος - Στίχοι: Μάνος Ελευθερίου 

Α! Ερμηνεία: Αντώνης Καλογιάννης- Άλκηστης Πρωτοψάλτη 1979

Τ
ο τραγούδι «Θα σε ξανά’ βρω 
στους μπαξέδες», αρκετοί το έ-
χουν ταυτίσει με την διακηρύξει 
του ΠΑΣΟΚ που έγινε στις 3 Σε-

πτέμβρη του 1974. Ο Ανδρέας Παπανδρέ-
ου πολύ εύστοχα διάλεξε την συγκεκριμέ-
νη ημερομηνία, αφού η 3η του Σεπτέμβρη 
είναι μια από τις σημαντικότερες ημερο-
μηνίες στην νεώτερη ιστορία μας. Την η-
μέρα αυτή του 1843 συνέβη  ένα από τα 
μεγαλύτερα γεγονότα  που καθόρισε  και  
αποτέλεσε την βάση,  για την μετέπειτα δι-
ακυβέρνηση της χώρας. Λαός και  στρα-
τός εξεγέρθηκαν κατά της αυλής του βα-
σιλιά Όθωνα και απαίτησαν  «Σύνταγμα».
Στους στίχους του  Μάνου Ελευθέριου , 
γίνεται αναφορά τόσο στην  συγκεκρι-
μένη ημερομηνία, όσο βεβαίως και  στον 
κύριο υποκινητή της επανάστασης, στρα-
τηγό Ιωάννη Μακρυγιάννη!
 Τα μετά-επαναστατικά χρόνια, επί κυβερ-
νήσεως του  βασιλιά Όθωνα,  υπήρξε 
μεγάλη διαφθορά στα οικονομικά της 
χώρας, ενώ η  αδικία ήταν διάσπαρτη 
παντού και βασάνιζε  τους έλληνες πολί-
τες, που έπειτα από τον μεγαλειώδη  
αγώνα του 1821  για την απελευθέρωση, 
δεν έβλεπαν καλύτερες μέρες. Τα δυσβά-

σταχτα δάνεια, οι σκανδαλώδης συνομω-
σίες της αυλής, η απαίσια συμπεριφορά 
των βαυαρών  και οι μικροπολιτικές σκο-
πιμότητες, είχαν δημιουργήσει ένα εκρη-
κτικό κλίμα που βάραινε τη συνείδηση 
των ελλήνων και κυρίως  των παλαιών 
αγωνιστών της επανάστασης του 1821, 

οι οποίοι όχι μόνο είχαν τεθεί  στο περι-
θώριο, αλλά προσπαθούσαν με δυσκολία 
να επιβιώσουν! Έτσι πολλοί αναγκάστη-
καν να ξαναγίνουν  «κλέφτες» στα βουνά, 
με στόχο αυτή τη φορά όχι τους τούρ-
κους , αλλά εκείνους που λυμαίνονταν το  
δημόσιο χρήμα  και τους πλούσιους τσι-
φλικάδες που βρέθηκαν μετά την επανά-
σταση και την αποχώρηση των τούρκων, 
με τεράστιες περιούσιες.
Η κατάσταση στην Ελλάδα, πριν την υπο-
γραφή  του συντάγματος, ήταν «ξέφραγο 
αμπέλι». Κυριαρχούσαν αποκλειστικά 
οι μεγάλες δυνάμεις, για  δικό τους όφε-
λος  και ο περίγυρος του βασιλιά Όθωνα 
Η χώρα στην ουσία ήταν ακυβέρνητη. Τα 
δάνεια που έστελναν οι ξένες χώρες για 
να στηρίξουν την  υποτυπώδη ελληνική 
οικονομία  τα καρπωνόντουσαν οι βαυ-
αροί, που  ή τα έτρωγαν  ζώντας πλου-
σιοπάροχα,  ή τα έκλεβαν και τα πήγαι-
ναν πίσω,  αυτή την φορά γραμμένα στο 
όνομα  τους!  Παράδειγμα ο αντιβασιλιάς 
Αρμασμπεργκ ..που έφυγε με ένα μιλιούνι 
τάλαρα κι αγόρασε στην πατρίδα του έναν 
τόπο και τον έβγαλε Ελλάς  για να θυμάται 
τα κορόιδα τους έλληνες…όπως αναφέρει 
ο στρατηγός Μακρυγιάννης.

 Ο λαός από την άλλη πεινούσε, μα ποιος 
να βρει το δίκιο του. 
Το καζάνι έβραζε από καιρό. Έτσι τελικά 
ξέσπασε  η επανάσταση στις 3  Σεπτέμ-
βρη  1843, με πρωτοστάτες τον στρατηγό 
Μακρυγιάννη, τον Ανδρέα Λόντο, τον  
Ανδρέα Μεταξά  και τον αξιωματικό του 

ιππικού Δημήτριο Καλλέργη. Η Ελλάδα 
έπρεπε πλέον να έχει ένα «Σύνταγμα» που 
να καθορίζει όχι μόνο τις δικαιοδοσίες  
του βασιλιά, αλλά και του λαού.
Με κρυφές συναντήσεις στο σπίτι του 
Μακρυγιάννη,  που θεωρείται ο κύριος 
οργανωτής, είχαν  αποφασισθεί όλα,  από 
καιρό.
Στις 1 τη νύχτα, 3 Σεπτεμβρίου 1843, ο 
Καλλέργης  αφού ενημέρωσε  όλους τους 
αξιωματικούς για την κρισιμότητα της 
εξεγέρσεως και την ανάγκη δημιουργίας 
συντάγματος, ξεκίνησε με το ιππικό για τα 
ανάκτορα, τη σημερινή βουλή.
Το ιππικό προχώρησε με συνοδεία μουσι-
κής, από τύμπανα και σάλπιγγες. Σε λίγο 
πλήθος κόσμου ακολουθούσε φωνάζο-
ντας το  σύνθημα «Ζήτω το σύνταγμα και 
η εθνική συνέλευση». Λαός και στρατός 
βρέθηκαν μπροστά στο παράθυρο του 
Όθωνα. Εκείνος μετά από λίγο εμφανί-
στηκε και μην κατανοώντας την σοβα-
ρότητα της κατάστασης,  ζήτησε από τον 
Καλλέργη να διαλυθούν και θα  μεριμνή-
σει για τα αιτήματα τους . Ο Καλλέργης 
τότε, του έδωσε να καταλάβει, ότι δεν 
θα αποχωρήσει κανείς, εάν δεν συγκλη-
θεί τούτη τη στιγμή  το συμβούλιο της 
επικρατείας και δεν υπογράφει την ίδια 
νύχτα,  η προκήρυξη με την παραχώ-
ρηση του συντάγματος. Ακόμα, ο Καλλέρ-
γης είπε προς τον Όθωνα πως  .. λαός και 
στρατός  είναι ενωμένοι και αποφασισμέ-
νοι για όλα..! 

 Ο Όθωνας τότε άρχισε να αντιλαμβάνε-
ται το τι πραγματικά συμβαίνει και οργι-
σμένος ζήτησε την επέμβαση του πυρο-
βολικού.   
Πράγματι το πυροβολικό  σε πολύ λίγο 
κατέφθασε. Παρατάχθηκε όμως  με την 
πλευρά των εξεγερθέντων, αφήνοντας 
εμβρόντητο των Όθωνα, που ανήμπορος 
να αντιδράσει πια, υποχώρησε.
Έτσι στις 3 το πρωί συγκλήθηκε το συμ-
βούλιο της  επικράτειας για να επικυρώ-
σει και να νομιμοποίηση τις επαναστατι-
κές πράξεις!
Μερικούς μήνες αργότερα,  τον Μάρτιο 
του 1844, πραγματοποιήθηκε  εθνική 
συνέλευση με αντιπρόσωπους από όλα 
τα μέρη της μέχρι τότε ελεύθερης Ελλάδος 
και υπογράφηκε επισήμως  το πρώτο της 
Σύνταγμα!

Μόνο να γράφεις τ’ όνομα σου
κι εκείνο το’ μαθες μισό 
να συλλαβίζεις τα όνειρα σου
στο Άργος και στον Ιλισσό

Θα σε ξαναβρω στους μπαξέδες 
τρεις του Σεπτέμβρη να περνάς
και τσικουδιά στους καφενέδες
τα παλληκάρια να κερνάς

Του κόσμου το στερνό γεφύρι
θα το περάσουμε μαζί
θα ’ναι η καρδιά σου παραθύρι
τα λόγια σου παλιό κρασί 

Ο Δημήτριος Καλλέργης με το άλογο του 
μπροστά στο παλάτι
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Μ
ια καναδική περιβαλλοντική 
οργάνωση ζητά περισσότε-
ρη διαφάνεια και καλύτερη 
επιβολή των εθνικών κανο-

νισμών για τοξικές χημικές ουσίες, αφού 
πάνω από το ένα τέταρτο των ειδών που 
αγοράζονται σε δημοφιλή καταστήματα 
δολαρίων βρέθηκαν θετικά σε ουσίες ό-
πως ο μόλυβδος.
Η έκθεση Environmental Defense βασί-
ζεται σε ανάλυση δεκάδων προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών 
ειδών, παιχνιδιών, κονσερβοποιημένων 
τροφίμων και ποπ κορν μικροκυμάτων.
Μεταξύ των βασικών ανησυχιών είναι 
ότι ο Καναδικός Νόμος για την Προστα-
σία του Περιβάλλοντος περιορίζει επί του 
παρόντος μόνο το επίπεδο των τοξικών 
ουσιών σε αυτό που θεωρείται το εξω-
τερικά «προσβάσιμο» μέρος ενός προϊ-
όντος.
Η συγκόλληση μέσα σε ορισμένα ακου-
στικά και παιχνίδια βρέθηκε θετική σε 
επίπεδα μολύβδου 8.000 φορές πάνω 

από τη μέγιστη ποσότητα που επιτρέπε-
ται στο εξωτερικό των αντικειμένων.
Ο υπουργός Περιβάλλον τος Steven 
Guilbeault λέει ότ ι θα διαβάσει την 
έκθεση και είναι ανοιχτός να κάνει αλλα-
γές στον νόμο, ο οποίος βρίσκεται ήδη 
στη μέση μιας νομοθετικής ενημέρωσης 
που θα συζητηθεί στη Βουλή των Κοινο-
τήτων αυτό το φθινόπωρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τοξικές χημεικές ουσίες 
βρέθηκαν σε προϊόντα dollar stores

Η 
υπηρεσία μεταφορών λέει ότι α-
ναμένει να δει μια μικρή αύξηση 
στην επιβατική κίνηση τις επόμε-
νες εβδομάδες και ενισχύει τις υ-

πηρεσίες για να καλύψει τη ζήτηση.
Το TTC λέει ότι η επιβατική κίνηση ήταν 
στο εύρος 55 έως 60 τοις εκατό όλο το 
καλοκαίρι, αλλά τα τρέχοντα μοντέλα προ-
βλέπουν περαιτέρω άλμα 10 έως 15 τοις 
εκατό τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, 
με εξαίρεση τυχόν περιορισμούς πανδη-
μίας.
Προετοιμάζοντας την αυξημένη ζήτηση 
αυτό το φθινόπωρο, το TTC λέει ότι έχει 
επικεντρωθεί στην αύξηση των υπηρε-
σιών σε πολλές διαδρομές, στην πρό-
σληψη περισσότερων υπαλλήλων πρώτης 
γραμμής, στην ενίσχυση της καθαριότη-
τας και στην ανανέωση της εστίασής τους 
στην ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της 
προσθήκης περισσότερων Ειδικών Αστυ-
φυλάκων.
Οι αλλαγές στις υπηρεσίες που τίθενται σε 
ισχύ από την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου περι-
λαμβάνουν:
Αποκατάσταση τρίλεπτης σιδηροδρο-

μικής υπηρεσίας στις Γραμμές 1 και 2 
Αυξημένη εξυπηρέτηση σε 29 δρομολό-
για λεωφορείων και δύο δρομολόγια τραμ 
Αποκατάσταση εποχικών μεταδευτερο-
βάθμιων υπηρεσιών σε όλο το δίκτυο 
Σε όλες τις λειτουργίες, επιπλέον, μη προ-
γραμματισμένα οχήματα θα είναι διαθέ-
σιμα για να καλύψουν τα κενά που δημι-
ουργούνται λόγω απρογραμμάτιστων 
καθυστερήσεων ή διακοπών

Το TTC αυξάνει τις υπηρεσίες του από την 
Κυριακή καθώς οι μαθητές επιστρέφουν 
στο σχολείο

Η 
Προοδευτική Συντηρητική Κυβέρ-
νηση του Οντάριο ενέκρινε νομο-
θεσία την Τετάρτη που θα αναγκά-
σει τους ασθενείς των νοσοκομεί-

ων που περιμένουν μακροχρόνια περίθαλ-
ψη σε οίκους ευγηρίας όχι της επιλογής τους 
σε προσωρινή βάση, αλλά πολλές λεπτομέ-
ρειες του νέου νόμου παραμένουν άγνω-
στες.
Οι ασθενείς που αρνούνται να μετακομί-
σουν σε μακροχρόνια φροντίδα αναμένε-
ται να επιβαρυνθούν με ένα τέλος, αν και 
δεν είναι σαφές πόσο. Ωστόσο, ο πρωθυ-
πουργός Νταγκ Φορντ είπε ότι δεν θα τους 
χρεωθεί ανασφάλιστο επιτόκιο 1.800 $ την 
ημέρα.
Ο Ford είπε ότι η νομοθεσία στοχεύει στην 
παροχή κατάλληλης φροντίδας σε αυτούς 
τους ασθενείς.
«Δεν έχει να κάνει με το κόστος, έχει να 
κάνει με την παροχή κατάλληλης υγειονομι-
κής περίθαλψης σε άτομα που θα πρέπει να 
βρίσκονται σε μακροχρόνια 
φροντίδα», είπε στο νομο-
θετικό σώμα.
Ο αρχηγός του NDP Πίτερ 
Ταμπούνς είπε ότι ο νέος 
νόμος θα βλάψει τους ηλι-
κιωμένους και θα προκαλέ-
σει περιττό πόνο.
«Είναι πολύ ξεκάθαρο: οι 
άνθρωποι θα δεχτούν bullying, θα λάβουν 
τεράστιους λογαριασμούς, θα τους πετά-
ξουν έξω από την πόρτα», είπε.
Ούτε ο υπουργός Μακροχρόνιας Περίθαλ-
ψης Paul Calandra ούτε η υπουργός Υγείας 
Sylvia Jones μίλησαν σε δημοσιογράφους 

μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.
Το γραφείο του Καλάνδρα δεν απάντησε 
αμέσως σε πολλές ερωτήσεις που ζητούσαν 
σαφήνεια σχετικά με το νέο νόμο. Η επαρχία 
αρνήθηκε επίσης να απαντήσει σε ερωτήσεις 

σχετικά με το πόσο μακριά θα μπορούσαν 
να μετακινηθούν οι ασθενείς από τις οικο-
γένειές τους.
Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο Καλάντρα χλεύ-
ασε την ιδέα ότι τα νοσοκομεία θα χρε-
ώνουν υπέρογκα ποσά σε ασθενείς που 
αρνούνται να μετακομίσουν σε οίκο ευγη-
ρίας που δεν της επιλογής τους.
«(Η Αντιπολίτευση) μιλάει για τεράστιες 
αμοιβές - δεν ισχύει», είπε στην περίοδο 
των ερωτήσεων.

Η επαρχία προώθησε γρήγορα το νομο-
σχέδιο 7 ως μέρος των προσπαθειών της 
για την αντιμετώπιση μιας συνεχιζόμενης 
κρίσης στον τομέα της υγειονομικής περί-
θαλψης, προχωρώντας σε αυτό νωρίτερα 
αυτή την εβδομάδα για να παρακάμψει τις 
δημόσιες ακροάσεις για τη νομοθεσία.
Τα τμήματα επειγόντων περιστατικών των 

νοσοκομείων παρέμειναν κλειστά 
για ώρες ή μέρες κάθε φορά τους 
τελευταίους μήνες, σε μεγάλο 
βαθμό λόγω έλλειψης νοσηλευ-
τών.
Η επαρχία λέει ότι υπάρχουν 

περίπου 6.000 ασθενείς στο 
νοσοκομείο που χρειάζο-

νται «εναλλακτικό επίπεδο περίθαλψης» και 
πρέπει να πάρουν εξιτήριο. Μεταξύ αυτών 
των ασθενών, περίπου 1.800 βρίσκονται 
σε λίστα αναμονής για σπίτια μακροχρόνιας 
φροντίδας, είπε η επαρχία.

Η κυβέρνηση του Ford ψηφίζει 
νομοσχέδιο που επιτρέπει στα 
νοσοκομεία να μεταφέρουν ορισμένους 
ασθενείς σε οίκους ευγηρίας
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PRIME STREET LEVEL RETAIL SPACE 
7 KING STREET EAST, UNIT 5D, TORONTO, ON

Not intended to solicit those under contract with another brokerage

This unit is ideal for retail businesses like: Tim Hortons, Pizza Pizza, Country Style Donuts, Starbucks, This unit is ideal for retail businesses like: Tim Hortons, Pizza Pizza, Country Style Donuts, Starbucks, 
7-Eleven, Circle K, Cobb’s Bakery, International News, Jimmy’s Coffee, Krispy Kreme Donuts, Shoe Store, 7-Eleven, Circle K, Cobb’s Bakery, International News, Jimmy’s Coffee, Krispy Kreme Donuts, Shoe Store, 
and high-end office use like Dentist or Doctor’s Office. POP-UP and short-term use will be considered.and high-end office use like Dentist or Doctor’s Office. POP-UP and short-term use will be considered.

FOR MORE INFORMATION OR TO BOOK A TOUR CONTACT TASO AND GO TO 

www.7KingStEast.ca

FOR LEASE

www.7KingStEast.ca

THE PROPERTY FEATURES INCLUDE:

••  AApppprrooxx..  11,,551133  ssqq..  fftt..

••  AApppprrooxx..  2233  fftt..  wwiiddee  wwiitthh  nnoo  ccoolluummnnss

••  AApppprrooxx..  1166  fftt..  cceeiilliinngg  &&  rreeaarr  ddoooorr

••  PPrroopp  TTaaxxeess  $$1199,,557733  ppeerr  yyeeaarr  ((22002222))  
        (($$11,,666655  ppeerr  mmoonntthh))

••  CCoonnddoo  ffeeeess  aarree  $$440033  ppeerr  mmoonntthh

••  NNeett  rreenntt;;  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  lliissttiinngg  aaggeenntt

••  PPrriioorr  wwaass  VVaarriieettyy  SSttoorree  ffoorr  1177  yyeeaarrss

••  AAvveerraaggee  HHoouusseehhoolldd  IInnccoommee::  $$116688,,443399,,  
        TTrraannssiitt  SSccoorree::  110000,,  WWaallkkiinngg  SSccoorree::  9988,,  
        RRiiddeerrss  SSccoorree::  9922

••  SSttrreeeett--LLeevveell  bbeessiiddee  tthhee  YYoonnggee  &&  KKiinngg  SSuubbwwaayy    
        SSttaattiioonn  &&  tthhee  2244  hhoouurr  KKiinngg  SSttrreeeettccaarr  ssttooppss  iinn      
        ffrroonntt  ooff  SSttoorree

••  SShhoorrtt  bblloocckk  aawwaayy  ffrroomm  GGooooggllee’’ss  bbrraanndd  nneeww  
        440000,,000000  ssqq  fftt..  HHeeaadd  OOffffiiccee  aatt  6655  KKiinngg  EEaasstt

Taso Jouras 
Real Estate Broker

d: 416 837 2700
o: 416 443 0300
e: tasois@rogers.com
w: www.idealrealestate.ca
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LIFE

Kindly Myers :
Το πρώην μοντέλο του Playboy

Η Kindly Myers, η 
οποία είναι μοντέλο 
του Playboy και 
πρώην στρατιώτης, 
ξέρει πως να τραβάει 
τα βλέμματα πάνω 
της, αναρτώντας 
προκλητικές 
φωτογραφίες στο 
Instagram, που 
αναδεικνύουν τις 
πολύ πλούσιες 
καμπύλες της.

Η ξανθιά καλλονή, η 
οποία έχει φιγουράρει 
στα εξώφυλλα 
αρκετών ανδρικών 
περιοδικών, 
κατάγεται από το 
Νάσβιλ του Τενεσί 
και έχει γίνει μια 
από τις “βασίλισσες 
του μπικίνι” στο 
Instagram, καθώς 
οι αποκαλυπτικές 
φωτογραφίες της είναι 
πολύ καυτές για να 
μπορέσουμε να τις 
διαχειριστούμε.

Η 34χρονη σταρ, 
πρόσφατα ανέβασε 
μια σειρά από σέξι 
φωτογραφίες στο 
Instagram, οι οποίες 
έλαβαν χιλιάδες likes 
και σχόλια από τους 
2,9 εκατ. οπαδούς 
της.
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Κωνσταντίνα 
Σπυροπούλου: 
Ποζάρει με το μπικίνι 
της 

Ολοένα και πληθαίνουν οι πλη-
ροφορίες ότι η Κωνσταντίνα 
Σπυροπούλου περιμένει το 
πρώτο της παιδί. Η παρουσιά-
στρια πάντως δεν έχει βγει επι-
σήμως να διαψεύσει ή να επι-
βεβαιώσει αν είναι έγκυος.
Πάντως η παρουσιάστρια που 
φέτος θα απέχει από την τηλε-
όραση έχει επιλέξει να κρατάει 
την προσωπική της ζωή μακριά 
από τη δημοσιότητα.
Αυτή την περίοδο απολαμβάνει 
τις καλοκαιρινές της διακοπές 
με τον σύντροφό της Βασίλη 
Σταθοκωστόπουλο.

Βίκυ Καγιά: Ποζάρει με τα 
μαγιό της

Η 
Ιωάννα Τούνη δεν χάνει το χιούμορ 
της παρόλο που έχει δύσκολες μέρες 
στην εγκυμοσύνη της. Το τελευταίο δι-
άστημα που παραμένει περισσότερο 

στο σπίτι της ανεβάζει συχνά βιντεάκια στο Tik 
Tok.

Η influencer δημοσίευσε ένα βίντεο στη δημο-
φιλή πλατφόρμα όπου τρολάρει τον εαυτό της για 
το γεγονός ότι έχει κάνει πλαστική επέμβαση στη 

μύτη της.
Η Ιωάννα Τούνη έχει αποκαλύψει ότι στο παρελ-
θόν έκανε πλαστική επέμβαση για να αλλάξει κάτι 
που δεν της άρεσε πάνω της.

«Όταν κάποιος μου λέει ότι βρήκε μια ωραία 
φωτογραφία μου πριν κάνω πλαστική στη μύτη. 
Η ζωή μου όλη! Και το χειρότερο, θέλω να την 
ξανακάνω πλαστική κάποια στιγμή», έγραψε η 
Ιωάννα Τούνη.

Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε ποια 
πλαστική επέμβαση θέλει να ξανακάνει 

Τ
ις τελευταίες μέ-
ρες των καλοκαι-
ρινών της δια-
κοπών απολαμ-

βάνει η Βίκυ Καγιά λίγο 
πριν επιστρέψει στην Α-
θήνα, για να συνεχίσει 
τα γυρίσματα για τον νέο 
κύκλο του GNTM, η πρε-
μιέρα του οποίου είναι 
προγραμματισμένη για 
τα μέσα Σεπτέμβρη.
Η fashion expert μετά 
από έναν χρόνο αποχής 
επιστρέφει στο «τιμόνι» 
του ριάλιτι μοντέλων, με 
τα γυρίσματα να έχουν 
ξεκινήσει ήδη από τις 
αρχές του καλοκαιριού. 
Η Βίκυ Καγιά έκανε ένα 
διάλειμμα για να απο-
λαύσει ξέγνοιαστες στιγ-
μές με την οικογένειά της 
στα ελληνικά νησιά.
Χθες δημοσίευσε στον 
λογαριασμό της σ το 
In s t ag ram μ ε ρ ικέ ς 
ακόμη φωτογραφίες από 
τις διακοπές της, όπου 
ποζάρει με ένα μαύρο 
ολόσωμο μαγιό.

Το καλοκαίρι οδεύει προς το 
τέλος του και λίγο πριν επι-
στρέψει στις καθημερινές της 
υποχρεώσεις, η Ζέτα Δούκα 
αναπολεί τις διακοπές της.
Η ηθοποιός φαίνεται πως 
απόλαυσε ιδιαίτ ερα τ ις 
ημέρες που πέρασε στους 
Παξούς και ήδη της λείπουν. 
Μάλιστα, φρόντισε να μοιρα-
στεί μερικά νέα στιγμιότυπα 
με τους διαδικτυακούς της 
φίλους στο Instagram.

Ζέτα Δούκα: 
Σκαρφαλώνει στα 
βράχια

Γιώργος Πρίντεζης - 
Στέλλα Κωστοπούλου: 
Διακοπές στη Μύκονο 

Σ
ε λίγες μέρες ο Ηλίας 
Βρεττός και η εκλεκτή 
της καρδιάς του Ανα-
στασία Δεληγιάννη θα 

ανέβουν τα σκαλιά της εκκλη-
σίας.

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ 
και τέσσερα χρόνια και απο-
φάσισε να κάνει το επόμενο 
βήμα στη σχέση του και να 
παντρευτεί σε στενό κύκλο 
μακριά από τα φώτα της 
δημοσιότητας. Ο γάμος θα 
γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα 
του Ηλία Βρεττού, την Εύβοια 
αλλά η ακριβής ημερομηνία 
δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

Πάντως ο τραγουδιστής δεί-
χνει να ανυπομονεί για τη 
μεγάλη μέρα. Χαρακτηρι-
στικό είναι πως λίγο πριν 
παντρευτεί έκανε μία ανάρ-
τηση σ το Instagram και 
έγραψε: «Λίγες μέρες μείνανε 
μάτια μου γλυκά…», με τους 
followers του να του εύχονται: 
«Η ώρα η καλή».

Ο Ηλίας Βρεττός μετρά 
αντίστροφα για την ημέρα 
του γάμου του 

Η Κύπρια του Bachelor 
αναστατώνει τη Μύκονο 
με το κορδόνι της

Η Ραφαέλα Γεωργίου ήταν 
μια από τις  παίκτριες 
του «The Bachelor» που 
αποχώρησε πριν από 
τον ημιτελικό. Τώρα 
όμως είναι στα καλύτερά 
της! Η 21χρονη, έξι 
μήνες μετά το τέλος του 
ριάλιτ ι ,  ποζάρει στην 
ξαπλώστρα ξενοδοχείου 
με μικροσκοπικό κόκκινο 
μπικίνι  και βάζει  «φωτιά» 
στην Μύκονο.
Τα δείχνει  όλα. Και το 
σημάδι στα επίμαχα, 
που βγάζει  μάτι .  Άτσα το 
μικρό!

Λάουρα Νάργες με… 
αόρατο μαγιό-μπικίνι. Και 
όποιος αντέξει

Είναι δεδομένα ένα από τα 
πιο όμορφα και δροσερά 
κορίτσια της ελληνικής 
τηλεόρασης. Και το 
καλοκαίρι είναι η εποχή 
της.  Πολλώ δε μάλλον 
σε μέρες σαν αυτές:  Του 
μεγάλου καύσωνα. 
Η εποχή που η Λάουρα 
Νάργες με το αψεγάδιαστο 
και ζουμερό κορμί κάνει  τα 
social  media καμίνι .Αυτό 
το καταλαβαίνει  άλλωστε 
κανείς από μια απλή 
επίσκεψη στον προσωπικό 
της λογαριασμό και δει  τα 
αμέτρητα λάικς.

Βόμβα από τον Παναγιώτη 
Βασιλάκο για την πρώην 
του, την Νικολέτα

O Παναγιώτης Βασιλάκος, ο 
πρώτος εργένης του ριάλιτι, 
The Bachelor, μίλησε στην 
κάμερα της εκπομπής, Στη 
φωλιά των Κου Κου και 
«πέταξε και την βόμβα» 
του! Όταν ρωτήθηκε για τις 
σχέσεις του με τα κορίτσια του 
ριάλιτι, τότε τόνισε: «Μιλάω 
σχεδόν με όλα τα κορίτσια 
από το Bachelor» αποκάλυψε, 
επίσης, ο παρουσιαστής. «Με 
την Νικολέτα όχι και τόσο 
το τελευταίο διάστημα γιατί 
νομίζω πως είναι και σε σχέση 
οπότε δεν υπάρχει λόγος να 
έρχεται σε δύσκολη θέση».
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Η 
Dua Lipa ήταν ε-
ντυπωσιακή ό-
ταν έδωσε το πα-
ρών στον πολυ-

τελή γάμο του Simon Porte 
Jacquemus και του Marco 
Maestri στη Γαλλία το Σαβ-
βατοκύριακο.
Η 27χρονη τραγουδίστρια 
μοιράστηκε μια σειρά από 
εικόνες από το γάμο με τους 
followers της τη Δευτέρα.
Η τραγουδίστρια έδειχνε 
αιθέρια μέσα σε ένα διά-
φανο λευκό φόρεμα που 
αναδείκνυε τη σιλουέτα της.
«Simon + Marco. Η αγάπη 
του καλοκαιριού», έγραψε 
σ τη λεζάν τα που συνό-
δεψε τις φωτογραφίες στο 
Instagram.
«Γιορτάζοντας την αγάπη 
αυτών των δύο ξεχωριστών 
ανθρώπων στη ζωή μου. Η 
πιο όμορφη μέρα, η τελετή 
και προφανώς το πιο κεφάτο 
πάρτι (απλά ξέρουν πώς να το 
κάνουν)».

Ο 
Κόνορ ΜακΓκρέ-
γκορ δημοσίευσε 
μια φωτογραφία 
και ένα βίντεο ό-

που ο ίδιος βρίσκεται σε πο-
λύ προσωπικές στιγμές με τη 
σύζυγό του.

Ο διάσημος Ιρλανδός 
πρώην πρωταθλητής των 
μεικτών πολεμικών τεχνών, 
κατέβασε σχεδόν αμέσως το 
βίντεο από τα Instastories 
του, αφήνοντας μόνο την 
φράση: «Αν είναι να το 
πάρεις, παρ’ το στον πάνω 
όροφο ενός τριπλού κατα-
στρώματος», κάτι το οποίο 
διέγραψε λίγο αργότερα.

Οι θαυμαστές του δεν φάνη-
καν να συμμερίζονται τον 
ενθουσιασμό του και θεώ-
ρησαν πως ΜακΓκέγκορ μοι-
ράστηκε πολύ προσωπικές 
του στιγμές του δημοσίως 
και πως εξέθεσε την γυναίκα 
του και μητέρα των παιδιών 
του.

Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ ανέβασε 
βίντεο από... πολύ προσωπικές στιγμές 

Ακόμα ένα επώνυμο 
πρόσωπο βρέθηκε 
στο νησί της Μυκό-
νου το φετινό καλο-
καίρι.
Ο λόγος  γ ια  τ η 
Μπέλα Θορν, την 
24 χ ρ ο ν η  π ρ ώ η ν 
ηθοποιό της Disney, 
η οποία έχει πλέον 
χτ ίσει τη δική της 
«αυτοκρατορία» στο 
OnlyFans.
H Μπέλα Θορν επέ-
λεξε την Ελλάδα και 
πιο συγκεκριμένα, το 
νησί των Ανέμων για τις 
καλοκαιρινές της διακο-
πές και βρίσκεται στη 
χώρα μας τις τελευταίες 
δύο ημέρες.
Μάλισ τα, το βράδυ 
της Κυριακής δημοσί-
ευσε στον προσωπικό 
της λογαριασμό σ το 
Instagram ένα στιγμιό-
τυπο από γνωστό bar του 
νησιού.

Dua Lipa: Με διάφανο φόρεμα 
σε γάμο γκέι φίλων της 

Μπέλα Θορν: Βρίσκεται στη 
Μύκονο 

Καμίλα Μορόνε: Η πρώην του Καμίλα Μορόνε: Η πρώην του 
Ντι Κάπριο ψάχνει σπίτι Ντι Κάπριο ψάχνει σπίτι 

Η 
πρώην φίλη του Λεονάρντο Ντι Κά-
πριο, Καμίλα Μορόνε, εθεάθη την 
Τετάρτη για πρώτη φορά μετά τον 
χωρισμό της.

Το μοντέλο, που γιόρτασε τα 25α γενέθλιά 
της στις 16 Ιουνίου, εθεάθη στο Μπέβερλι 
Χιλς καθώς επισκέφθηκε ένα διαμέρισμα, 
πριν κατευθυνθεί στο παραθαλάσσιο Μαλι-
μπού.
Η ανερχόμενη ηθοποιός, η οποία είχε κάνει 
το μεγάλο βήμα να μετακομίσει με τον 
47χρονο πρώην της, εθεάθη να συναντάται 
με μεσίτη.

Ο εντοπισμός της έρχεται μετά το δημοσί-
ευμα της DailyMail.com που ανέφερε ότι ο 
πρώην της είχε εντοπιστεί με ένα 22χρονο 
μοντέλο από την Ουκρανία στο Saint-Tropez 
τον Ιούλιο.
Η είδηση του χωρισμού του Χολιγουντια-
νού ηθοποιού και του διάσημου μοντέλου 
απασχολεί το τελευταίο 24ωρο ολόκληρη 
την κοινή γνώμη.
Είναι γνωστή η «αδυναμία» που τρέφει ο Ντι 
Κάπριο στις γυναίκες κάτω των 25, καθώς και 
η «συνήθειά» του να χωρίζει με όποια προ-
χωράει προς το 26ο έτος της ηλικίας της.
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
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Ένας σύζυγος βλέπει τη γυναίκα του να 
ζυγίζεται, βάζει τα γέλια και της λέει: «Με 
το να ρουφάς την κοιλιά σου την ώρα που 
ζυγίζεσαι, δε θα δείξει λιγότερα κιλά η 
ζυγαριά!» 
«Το ξέρω έξυπνε και σταμάτα να γελάς!» 
του απάντησε εκείνη. 
«Τότε γιατί τη ρουφάς;» τη ρώτησε ο 
σύζυγος. «Για να μπορέσω να δω τι γρά-
φει η ζυγαριά!»

Ένα ζευγάρι πάει σε ένα ορεινό χωριό με 
ηρεμία για να μείνει το Σαββατοκύριακο. 
Φτάνοντας συνειδητοποίησαν ότι παρα-
ήταν ήρεμο το χωριό και στον δρόμο 
δεν έβλεπαν κανέναν. Μετά από ώρα 
συνάντησαν έναν νεαρό και τον ρώτη-
σαν για πληροφορίες. Εκείνος τους είπε 
να φύγουν γρήγορα γιατί το χωριό είναι 
στοιχειωμένο. Το ζευγάρι αρχικά ξαφνιά-
στηκε, αλλά μετά είπαν πως ο νεαρός τους 
κάνει πλάκα. Λίγα μέτρα πιο πέρα βλέ-
πουν μια γριά να κάθεται στην αυλή ενός 
σπιτιού. Την πλησιάζουν και την ρωτάνε: 
«Είναι αλήθεια ότι στο χωριό κυκλοφο-
ρούν φαντάσματα;» Και απαντάει η γριά: 
«Όχι βέβαια. Ποιος τα λέει αυτά; Πεντα-
κόσια χρόνια ζω εδώ και δεν έχω δει 
κανένα.»

Πάει ένας νεαρός στον ψυχολόγο και του 
λέει: «Γιατρέ μου, το τελευταίο διάστημα 
βλέπω κάθε βράδυ τον ίδιο εφιάλτη, αλλά 
είναι πολύ τρομακτικός και μου χαλάει τη 
διάθεση γιατί δεν ξέρω τι να κάνω.» 
«Για πείτε μου τι βλέπετε.» του λέει ο ψυχο-
λόγος.
 «Με κυνηγάει κάποιος με ένα μαχαίρι 
και θέλει να με σκοτώσει. Εγώ τρέχω για 
να ξεφύγω αλλά κάθε φορά πέφτω πάνω 
σε μια πόρτα με μια γιγάντια κόκκινη επι-
γραφή… Σπρώχνω για να την ανοίξω αλλά 
δεν ανοίγει ποτέ κι ο δολοφόνος με φτάνει. 
Ξανασπρώχνω αλλά τίποτα κι έτσι ξυπνάω 
κάθε φορά ταραγμένος και αγχωμένος από 
το όνειρο.» 
«Μάλιστα! Μπορείτε να μου πείτε τι γρά-
φει η επιγραφή στην πόρτα;» 
«Ναι θα σας πω, γράφει “ΕΛΞΑΤΕ”…»

Ένας ιατροδικαστής καθώς εξέταζε το 
σώμα του κυρίου Τάσου συνειδητοποίησε 
ότι είχε μπροστά του το μεγαλύτερο πέ@ς 
που είχε δει ποτέ!!! Εφόσον επρόκειτο να 
αποτεφρωθεί, ο ιατροδικαστής το έκοψε 
και το πήρε στο σπίτι του γιατί πίστευε ότι 
ήταν κρίμα να χαθεί κι αυτό. Το πήγε στη 
γυναίκα του και της είπε: «Θα σου δείξω 
κάτι που θα σου κάνει μεγάλη εντύπωση!» 
Το έβγαλε από το κουτί και η γυναίκα του 
φώναξε: «Χριστέ μου! Πέθανε ο Τάσος!!!»

ΚΡΙΟΣ
Συνεχίζεται η ταλαιπωρία της καθημερινό-
τητας εξαιτίας της αντίθεσης του χαρακτήρα 
σας με το κλίμα των ημερών. Μετατρέψτε 
το άγχος σας σε δημιουργικότητα, δεχθείτε 
κάτι που δεν αλλάζει, ελέγξτε τους πανι-
κούς που σας προκαλούν «τρίτοι» και καλ-
λιεργήστε την αισιοδοξία για το οικονομικό 
σας μέλλον.. 

ΤΑΥΡΟΣ
Θέλετε τόσο πολύ να πετύχετε τους στό-
χους σας, με αποτέλεσμα να δίνετε πολύ 
από τον εαυτό σας σε αρκετά θέματα και 
στο τέλος να μην γίνεται απολύτως τίποτα 
ή να μην γίνεται σωστά. Στην πραγματικό-
τητα υπάρχει χρόνος για όλα, απλώς πρέπει 
επειγόντως να βάλετε προτεραιότητες. Με 
αυτό τον τρόπο όλα θα μπουν σε μία τάξη 
και εσείς δεν θα είστε συνεχώς ψυχικά και 
σωματικά κουρασμένοι.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Οικονομικά, τα πράγματα δεν δείχνουν 
να πηγαίνουν άσχημα σε γενικές γραμμές, 
κάποιοι όμως θα ξοδέψετε αρκετά χρήματα 
προκειμένου να εντυπωσιάσετε περισσό-
τερο. Αν κινηθείτε μεθοδικά θα μπορέ-
σετε να έχετε σημαντικά αποκτήματα. 
Ο χώρος εργασίας δεν είναι ο 
πλέον ενδεδειγμένος αυτές 
τις μέρες καθώς εσείς έχετε 
ανάγκη είτε από αλλαγή 
είτε από ξεκούραση. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Όλα είναι θέμα αυτοπε-
ποίθησης, για αυτό λοι-
πόν μέσα στις επόμενες 
μέρες, καλό θα ήταν να 
μην αναλάβετε καμία δου-
λειά, αν δεν είστε απόλυτα 
σίγουροι ότι μπορείτε να αντεπε-
ξέλθετε. Μπορεί στην πρόταση μιας νέας 
ιδέας να σας συνεπαίρνει ο ενθουσιασμός, 
αλλά μην τον αφήσετε να καθορίσει την 
τελική σας απόφαση.

ΛΕΩΝ
Αυτή η εποχή σας βοηθά να ανακτήσετε γρή-
γορα χαμένο έδαφος στον επαγγελματικό 
χώρο και να έχετε καλές αποδόσεις. Οι καθυ-
στερήσεις και οι αναβολές θα μπορούσαν λίγο 
να μπλοκάρουν την ορμή σας, αλλά μην ανησυ-
χείτε γιατί είναι περαστικό. Οι εντάσεις πάντως 
δεν θα λείψουν. Όπως και στο παρελθόν, έτσι 
και τώρα έχετε να αντιμετωπίσετε παρόμοιες 
εντάσεις, που είναι ικανές να σας βλάψουν 
σοβαρά, μόνο αν προσπαθήσετε να διατηρή-
σετε φθαρμένες καταστάσεις και να εμποδίσετε 
αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Πολλή κίνηση και δραστηριότητα αυτή 
την εποχή είναι μέσα στο πρόγραμμα. 
Άνθρωποι και γεγονότα θα σας απασχο-
λήσουν και θα σας απογοητεύσουν (ξενε-
ρώσουν) αρκετές φορές. Τις τυχόν οικονο-
μικές δυσκολίες θα τις αναπληρώσετε με 
τη δημιουργική σας φαντασία. Οι σωστές 
κινήσεις που θα κάνετε θα σας βοηθήσουν 
να πραγματοποιήσετε τα σχέδια που έχετε.

ΖΥΓΟΣ
Το πείσμα και ο εγωισμός σας, μπορεί να 
δυσχεράνουν μία επαγγελματική ή κοινω-
νική σχέση σας. Με μια πιο διπλωματική 
συμπεριφορά θα βγείτε περισσότερο κερ-
δισμένοι. Υπάρχει η πιθανότητα, απροσδό-
κητων εξελίξεων, που όπως κι αν εμφανι-
στούν δεν θα καταλήξουν ικανοποιητικά. 
Είναι σημαντικό να είστε ξεκαθαρισμένοι, 
πράγμα όμως που απαιτεί κάποιο χρόνο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αυτή η περίοδος είναι πολύ ευνοϊκή για 
εσάς. Οι περισσότεροι του ζωδίου σας προ-
βλέπεται να ζήσετε ενδιαφέρουσες στιγμές 
σχετικά με την προσωπική σας ζωή και τις 
γενικότερες διαπροσωπικές σας σχέσεις. 
Έτσι λοιπόν, προετοιμάστε τον εαυτό σας, 
καθώς μπορεί να είστε από αυτούς που θα 
βιώσουν την ολοκλήρωση ενός κύκλου 
ακόμα και διαπραγματεύσεων θετικά ή 
αρνητικά.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Βασικό στοιχείο για να πετύχετε πιο εύκολα 
τους στόχους σας θα είναι η μεγάλη κοινω-
νικότητά σας, για αυτό θα πρέπει οπωσδή-
ποτε να εδραιωθείτε στο χώρο σας, ανα-

πτύσσοντας όσο περισσότερο μπο-
ρείτε τις «δημόσιες σχέσεις 

σας». Αποδεχθείτε προ-
σκλήσεις γιατί θα σας 

π ρο σ φ έ ρουν  ώ ρε ς 
χαλάρωσης.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Την περίοδο αυτή 
ευνοούνται συζητή-

σεις, συμφωνίες και 
μετακινήσεις. Παρά τις 

δυσκολίε ς που ακόμα 
είναι φανερό ότι υπάρχουν, 

μπορούν όλα να προχωρήσουν 
αν δείξετε επιμονή και δεν είστε άκα-

μπτοι στις απαιτήσεις των άλλων. Στο στενό 
περιβάλλον η ατμόσφαιρα βελτιώνεται, οι 
δυσκολίες όμως στον επαγγελματικό τομέα 
παραμένουν. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Στον επαγγελματικό χώρο έχετε δώσει 
αρκετές, ίσως και πολλές υποσχέσεις, που 
κατά πάσα πιθανότητα δε θα μπορέσετε να 
τις πραγματοποιήσετε. Επειδή όμως έχετε 
δεσμευτεί απέναντι σε πολλούς ανθρώ-
πους, καλό θα είναι να βρείτε έναν τρόπο να 
ξεμπλέξετε όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Δεν 
υπάρχει περίπτωση να σας παρεξηγήσουν. 
Μόνο να είστε έντιμοι… Είναι ανθρώπινο να 
μην τα καταφέρνετε σε όλα.

ΙΧΘΕΙΣ
Θα διχαστείτε ανάμεσα σε υποχρεώ-
σεις και προβλήματα με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθεί μία κατάσταση όχι και 
τόσο ενθαρρυντική. Η υπευθυνότητα και 
οι έξυπνες ιδέες σας θα τακτοποιήσουν 
τις εκκρεμότητές σας και θα ηρεμήσετε. 
Η εποχή ευνοεί τη σύναψη συμφωνιών, 
επαγγελματικών και μη, αλλά απαιτεί προ-
σεχτικές κινήσεις και πολλή ψυχραιμία. 
Μην είστε υπερευαίσθητοι.
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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

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ. Ο 
σιδηροδρομικός

σταθμός

ΤΡΙΠΟΛΗ. Ο Άγιος Γεώργιος

Η Φιλαρμονική
της Κορίνθου με τον αρχιμουσικό 

Ιω. Κωτσόππουλο

Ο Βασιλεύς Παύλος 
έφιππος

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Το λείψανο του
Αγίου Γερασίμου

ΛΗΜΝΟΣ. Τοπική 
ενδυμασία

Κεχαγιάδων

ΦΛΩΡΙΝΑ. Το κτίριο 
της Εθνικής
Τραπέζης

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ. Κεντρική οδός

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών, του 1937

Πειραιάς / 
Τουρκολίμανο
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Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος 
να την ευχαριστηθείς από το να 
ανακαλύψεις τις γοητευτικές 
διαφορές της.

Σ
την πλατεία του Χριστού στη Μάρ-
πησσα, τα σοκάκια αντηχούν από το 
τουμπάκι και την τσαμπούνα της Σο-
φίας Κεφάλα και του Άρη Βιτζιλαί-

ου. Η Κωνσταντίνα Αλιπράντη και η Ρούσσα 
Τριβυζά-Αγούρου χορεύουν μπάλο και οι 
περαστικοί κρατούν τον ρυθμό με παλαμά-
κια. Ο Αποστόλης Παντελαίος με τον Γιάν-
νη Κονταράτο παίζουν ξύλινες μπάλες στις 
Λεύκες, ένα αρχαιοελληνικό παιχνίδι που 
μοιάζει με το πετάνγκ και επιβιώνει πια σε 
ελάχιστα μέρη. Η Αγγέλικα ζωγραφίζει μέ-
σα στο ατελιέ της και ο παπα-Γιάννης στον 
Πρόδρομο παίζει ποδόσφαιρο με τα παι-
διά, όπως είναι, με τα ράσα. Και να σ’ το λέ-
νε, αν δεν το δεις με τα μάτια σου, δεν το πι-
στεύεις ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκο-
νται στην κοσμική Πάρο.
Ο κεντρικός δρόμος που ανηφορίζει από 
την Παροικιά και τη Νάουσα προς τις ανα-
τολικές παραλίες περνάει από τις παρυφές 
των χωριών. Το γεγονός ότι το εσωτερικό 
των μεσαιωνικών αυτών οικισμών δεν είναι 
ορατό από τον δρόμο τούς έσωσε από τον 
τουρισμό, που σάρωσε την Πάρο, και δια-
φύλαξε την αυθεντικότητα και την εικόνα 
που διατηρούν από τον 15ο αιώνα, οπότε 
χτίστηκαν σε αμυντικό σχεδιασμό, για τον 
φόβο των πειρατών. Οι Λεύκες, ο Πρόδρο-
μος και η Μάρπησσα είναι από τα ομορφό-
τερα χωριά του Αιγαίου, κι ακόμη και τον 
Αύγουστο ο χρόνος μοιάζει να υπολογίζε-
ται εδώ με άλλη μονάδα μέτρησης.

Δραστήρια Μάρπησσα
«Η Μάρπησσα και ο Πρόδρομος είναι χτι-
σμένα σαν καστροπολιτείες και τα σπίτια 
επικοινωνούν μεταξύ τους από εσωτερι-
κές πόρτες, έτσι ώστε να υπάρχει έξοδος 
διαφυγής σε περίπτωση πειρατικής εισβο-
λής», μας λέει η Μαρπησσιώτισσα Μαρία 
Τριβυζά καθώς περπατάμε στο χωριό της. 
Η Μάρπησσα, άλλωστε, είναι το κοντινό-
τερο στη θάλασσα χωριό. Το Πίσω Λιβάδι, 
η Χρυσή Ακτή και ο Δρυός είναι οι κοντινές 
παραλίες όπου σήμερα μπορείτε να απο-
λαύσετε τις βουτιές σας.  
Γύρω μας η ομορφιά και η πάστρα δεν 
έχουν τελειωμό: κατάλευκα σοκάκια, 
ασπρισμένα χαμηλά σπίτια και δίπατα καπε-
τανόσπιτα, εντυπωσιακά βόλτα (τόξα) και 
διαβατικά (στοές), ρείθρα για να φεύγουν 
τα νερά, δεκαεννέα εκκλησίες, οι περισσό-
τερες δισυπόστατες, εννέα πλατείες. Οι ντό-
πιοι φροντίζουν το χωριό τους με... μανία, 
είναι δραστήριοι και το προβάλλουν με 
πολλή αγάπη.  
Στο σπίτι της Μαριγούλας Ανουσάκη μάς 
υποδέχεται η ίδια και η μητέρα της, Φλώρα. 
Παρότι ανακαινισμένο, διατηρεί το παλιό 
άνοιγμα που ήταν κρυμμένο μέσα στον 
φούρνο. «Το σπίτι μας ήταν ακριανό, οπότε 
εδώ κατέληγαν όλοι κι έβγαιναν από την 
κρυφή έξοδο προς τα βουνά», μας λένε. Η 
Μαριγούλα κάθεται στον αργαλειό του 1858 

και πλέκει κουρελούδες και μοντέρνες τσά-
ντες προς πώληση (τηλ. 22840-41582), 
ενόσω η μητέρα της αρχίζει να τραγουδά 
τοπικούς σκοπούς και να μας εξιστορεί τα 
πειρατικά παραμύθια με τα οποία μεγάλωσε.
Γι’ αυτό που όλοι θα σας μιλήσουν με περη-
φάνια στη Μάρπησσα είναι ο σπουδαίος 
γλύπτης Περαντινός. Στο Μουσείο Γλυ-
πτικής (τηλ. 22840-41443), που φέρει 
το όνομά του, θα δείτε έργα του καλλιτέ-
χνη, ο οποίος πέρασε στην ιστορία χάρη 
στις προτομές σε χαλκό, στα αγάλματα που 
στολίζουν πλατείες σε όλη την Ελλάδα, στα 
μετάλλια και στα νομίσματα των δραχ-
μών. Ωστόσο αυτό που θα σας μείνει αξέ-
χαστο είναι η ξενάγηση της Κατερίνας. Θα 
σας μιλήσει για τα έργα, αλλά και το παρα-
σκήνιο που συνοδεύει τη δημιουργία τους, 
καθώς επίσης για προσωπικές στιγμές του 
καλλιτέχνη, όπως την ενδιαφέρουσα συνά-
ντησή του με τη Μαρία Κάλλας.
Ο κυριότερος λόγος που θα έρθετε στη 
Μάρπησσα, πάντως, είναι το εθελοντικό 
τριήμερο φεστιβάλ της, που γίνεται κάθε 
Αύγουστο εδώ και δέκα χρόνια. Λέγεται 
«Διαδρομές στη Μάρπησσα» και φέτος θα 
γίνει από τις 25 έως τις 27 Αυγούστου (ανα-
λυτικό πρόγραμμα: stimarpissa.gr). Η ιδέα 
ήταν της νεαρής δικηγόρου Κωνσταντίνας 
Αλιπράντη, η οποία με πείσμα και όρεξη 
έπεισε για το όραμά της τόσο τους ντό-
πιους όσο και νέους από όλη την Ελλάδα, 
οι οποίοι φροντίζουν για τη διεξαγωγή του, 
πάρα τις δυσκολίες που συνεπάγεται ο εθε-
λοντισμός. Το φεστιβάλ είναι βιωματικό και 
οι επισκέπτες γνωρίζουν το χωριό μέσα από 
θεματικές διαδρομές και διαδραστικά παι-
χνίδια, ενώ παράλληλα ακούν διαλέξεις, 
βλέπουν εκθέσεις και αρχοντικά σπίτια που 
ανοίγουν για το κοινό αυτές τις μέρες και 
γλεντούν με μουσικές εκδηλώσεις. Και οι 
ντόπιοι, που στην αρχή παραξενεύτηκαν με 
το όλο εγχείρημα, περιμένουν πλέον τους 
επισκέπτες με χαρά, ανοίγουν τα σπίτια τους 
και φορούν και τα καλά τους.
Tip: Λίγο έξω από τη Μάρπησσα αναζητή-
στε το καινούργιο τυροκομείο Πάριον (τηλ. 

6973-525591, pariontyrokomeio.gr), όπου 
η νεαρή Κατερίνα Μόσχου παράγει για-
ούρτι, φρέσκια μυζήθρα και ξινομυζήθρα, 
λαδοτύρι και κεφαλοτύρι, όλα πιστοποιη-
μένα και φτιαγμένα από αγελαδινό ντόπιο 
γάλα με παραδοσιακό τρόπο, χωρίς καθό-
λου πρόσθετα.

Ανεμελιά στον Πρόδρομο
Στον Πρόδρομο μπαίνεις από μια πύλη. 
Χάνεσαι κάτω από τα βόλτα, γεμίζει το 
βλέμμα χρώμα από τις φροντισμένες αυλές 
με τα γεράνια, τις μπουκαμβίλιες και τους 
βασιλικούς, συναντάς αμέτρητες γάτες που 
μπουρδουκλώνονται στα πόδια σου νιαου-
ρίζοντας, ακούς τιτιβίσματα πουλιών, ζάρια 
που πέφτουν στο τάβλι και φωνές παιδιών 
που παίζουν ελεύθερα στους δρόμους, 
καθώς δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Απο-
ρείς με τα αμέτρητα εκκλησάκια και κοντο-
στέκεσαι στον Άγιο του χωριού, τον Άγιο 
Ιωάννη τον Πρόδρομο του 16ου αιώνα. Αν 
εκεί συναντήσετε τον παπα-Γιάννη Νικηφο-
ράκη, θα σας ξεναγήσει και θα σας μιλήσει 
για τις αναπαραστάσεις των Παθών του Χρι-
στού το Πάσχα, οι οποίες γίνονται με ευλα-
βικότητα και εδώ, παρότι ξεκίνησαν από 
τη γειτονική Μάρπησσα. Ειδάλλως θα τον 
συναντήσετε στον δρόμο να παίζει με τα 
παιδιά ή στο Καλλιτεχνικό Καφενείο (τηλ. 
22840-42033) να καλαμπουρίζει με ντό-
πιους και επισκέπτες. Το καφενείο βρίσκεται 
σε ένα απίθανο σημείο, δίπλα στο ωραιό-
τερο βόλτο. Εδώ, εν μέσω μεζέδων και σού-
μας, θα μάθετε τα πάντα για το χωριό: για 
τους κατοίκους του, που τον χειμώνα δεν 
φτάνουν ούτε τους 500, για τους λίγους 
νέους που επιστρέφουν, για την τοπική 
ρεβιθάδα, που παραδοσιακά τρώγεται κάθε 
Κυριακή, αφού μείνει όλη νύχτα στον ξυλό-
φουρνο, και που, παρότι ο ξυλόφουρνος 
του Πετάρα που έψηνε για όλους έκλεισε, 
κανείς δεν εγκαταλείπει τη συνήθεια.   
Εδώ θα μάθετε και για το βυζαντινό μονο-
πάτι, καθώς νωρίς το μεσημέρι θα δείτε 
ξαφνικά το χωριό να κατακλύζεται από 
ξένους επισκέπτες. Πρόκειται για μια δια-

δρομή περίπου μιάμισης ώρας, που ξεκι-
νάει από τις Λεύκες και πατάει στο παλιό 
καλντερίμι που ένωνε τα δύο χωριά.

Στις κοσμικές Λεύκες
Δεν είναι ακριβώς κοσμικές οι Λεύκες, αν 
τις συγκρίνουμε με τη Νάουσα, ας πούμε. 
Είναι όμως γνωστές στους Έλληνες και 
στους ξένους επισκέπτες της Πάρου. Και 
είναι και το μοναδικό ορεινό χωριό, μια 
και είναι χτισμένες μέσα σε πλούσια βλά-
στηση, κάτω από την ψηλότερη κορυφή του 
νησιού, τους Αγίους Πάντες.
Γι’ αυτό κι εδώ θα βρείτε αρκετές ταβέρ-
νες, καφετέριες και μερικά καταστήματα. 
Ανάμεσά τους θα εντοπίσετε το ατελιέ 
της ζωγράφου Αγγέλικας Βαξεβανίδου 
(angelikavaxevanidou.com). Θεωρητικά δεν 
είναι επισκέψιμο, αφού η ίδια, που εγκατα-
στάθηκε στην Πάρο τα τελευταία χρόνια, 
δεν εμπορεύεται εδώ τα έργα της. Θα σας 
υποδεχτεί όμως στον χώρο της και θα σας 
μιλήσει για τις δυναμικές δημιουργίες της, 
που αντλούν τη θεματική τους από την εσω-
τερική ταυτότητα ή επιθυμία. Βρίσκεται στο 
κεντρικό καλντερίμι, που ενώνει την Επάνω 
με την Κάτω Πλατεία. Η πρώτη, ευρύχωρη 
και πολύβουη, με πιτσιρίκια που δεν στα-
ματούν να παίζουν, η δεύτερη περίκλει-
στη και σκιασμένη από δέντρα, σε κάνει 
να ξεχνάς πού βρίσκεσαι. Αξίζει να χαθείτε 
στα στενά του χωριού, να παρατηρήσετε 
τα παλιά σπίτια, κάποια από τα οποία ερει-
πώνουν, να πάρετε ανάσες δροσιάς στα 
διαβατικά και να καταλήξετε στο καφενείο 
της Μαριγώς, απέναντι από την τεράστια 
εκκλησία της Αγίας Τριάδας, με τα μαρμά-
ρινα ελικοειδή καμπαναριά. Μαρμάρινα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία θα παρατηρήσετε 
σε αρκετά οικήματα έτσι κι αλλιώς ή ακόμη 
και στα καλντερίμια, αφού οι Λεύκες είναι 
χωριό μαρμαράδων, οι οποίοι μάλιστα έφυ-
γαν μαζικά τη δεκαετία του 1950 για να δου-
λέψουν στα νταμάρια της Ελλάδας. Σήμερα 
έχουν επιστρέψει μαζί τους και αρκετοί 
νέοι, που στήνουν στο κατάλευκο σκηνικό 
μια καινούργια ζωή.

Πάρος: Χωριά - έκπληξη
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Πρόεδρος της φετινής κριτικής 
επιτροπής του Διεθνούς 
Διαγωνιστικού Προγράμματος 
θα είναι ο πολυβραβευμένος 
σκηνοθέτης Βασίλης Κεκάτος

Ν
ωρίτερα από κάθε άλ-
λη χρονιά, στις 5 Σεπτεμ-
βρίου, θα ανοίξει τις πύ-
λες του το 45ο Διεθνές 

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
Δράμας (DISFF). Στη φετινή διοργά-
νωση, που θα διεξαχθεί στον κινη-
ματογράφο Ολύμπια, το Δημοτικό 
Ωδείο Δράμας (Αίθουσα Αντώνης 
Παπαδόπουλος), στο θερινό κινη-
ματογράφο Αλέξανδρος, στον κήπο 
του πολιτιστικού χώρου ΚΥΚΛΩΨ, 
στο καφέ-πολυχώρο Ελευθερία κα-
θώς και διαδικτυακά, μέχρι τις 11 
Σεπτεμβρίου, θα παρουσιαστούν 
148 ταινίες από περισσότερες από 
33 χώρες.
Πρόεδρος της φετινής κριτικής επι-
τροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού 
Προγράμματος θα είναι ο πολυβρα-
βευμένος Βασίλης Κεκάτος, ο πρώ-
τος Έλληνας σκηνοθέτης που κέρ-
δισε τον Χρυσό Φοίνικα Μικρού 
Μήκους στο Φεστιβάλ των Καν-
νών («Η απόσταση ανάμεσα στον 
ουρανό και εμάς»), ενώ το πλού-
σιο πρόγραμμα περιλαμβάνει από 

μάστερκλας του Γιάννη Οικονο-
μίδη, μέχρι συζήτηση με τον Πάβελ 
Παβλικόφσκι και αφιέρωμα στα ντο-
κιμαντέρ του. Θα πραγματοποιηθεί 
ακόμα πάνελ με έλληνες παραγω-
γούς και εκπροσώπους του Φεστι-
βάλ των Καννών και του ΕΚΟΜΕ, 
αφιέρωμα στον διεθνούς φήμης 
visual artist Basim Magdy και μια 
ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα 
αναμεταδοθεί από το ΤikTok, digital 
sponsor του Φεστιβάλ, στην οποία 
θα συμμετάσχει και ο υφυπουργός 
σύγχρονου πολιτισμού Νικόλας Για-

τρομανωλάκης.
Η βράβευση της νέας οπτικής του 
ταυτότητας, την οποία επιμελή-
θηκε ο Δημήτρης Παπάζογλου, με 
το Χρυσό Βραβείο Γραφιστικής για 
το 2022 στα Ελληνικά Βραβεία Σχε-
διασμού και Οπτικής Επικοινωνίας, 
δικαιώνει τις προσπάθειες για μια 
ριζική ανανέωση του προφίλ του 
Φεστιβάλ Δράμας.
Ταυτόχρονα, το Φεστιβάλ ξεκινά την 
45η του διοργάνωση, με το βλέμμα 
στραμμένο στη λειτουργία της πολυ-
αναμενόμενης Κινηματογραφικής 

Σχολής στη Δράμα από το Ελλη-
νικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, έχο-
ντας πάρει πλέον το πράσινο φως 
του Υπουργείου Παιδείας. Η σχολή 
(προπτυχιακό πρόγραμμα σπου-
δών), που θα διασυνδέεται με το 
Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους Δράμας, αναμένεται να λει-
τουργήσει από το εαρινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. 
Τα μαθήματα θα πραγματοποιού-
νται εξ’ αποστάσεως, όμως θα γίνο-
νται και δια ζώσης εργαστήρια στην 
πόλη της Δράμας.

Μ
ουσική, όπερα αλλά και ένα ξεχω-
ριστό αφιέρωμα στη Μαρία Κάλ-
λας  περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
το πρόγραμμα του φετινού 15ου 

Διεθνούς Φεστιβάλ Ρόδου που θα διεξαχθεί α-
πό τις 7 έως τις 15 Σεπτεμβρίου στο εντυπωσια-
κό Παλάτι των Ιπποτών.
Εκεί, στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, η οποία 
έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως Μνη-
μείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 
και στο Αρχαίο Ωδείο του νησιού θα φιλοξενη-
θούν οι εκδηλώσεις της φετινής διοργάνωσης οι 
οποίες θα έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου ιδρύθηκε το 2007, 
με στόχο την αναβάθμιση της πολιτιστικής ταυ-
τότητας του πανέμορφου αυτού τόπου, την προ-
ώθηση του Πολιτιστικού Τουρισμού, καθώς και 
την ανάδειξη των ιστορικών μνημείων και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Το φεστι-
βάλ συνδιοργανώνεται με τον Οργανισμό Πολι-
τισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου-ΔΟ-
ΠΑΡ και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπό 
την Καλλιτεχνική και Γεν. διεύθυνση της ειδικής 
συμβούλου διαχείρισης πολιτισμού, Πηνελό-
πης Σερδάρη, ιδρύτριας του φεστιβάλ. Έχει ανα-
γνωριστεί ως ένας από τους πιο επιτυχημένους 

θεσμούς της ελληνικής περιφέρειας, έχει απο-
σπάσει εξαιρετικές κριτικές από τα Ελληνικά και 
διεθνή ΜΜΕ, και προσελκύει κάθε χρόνο φιλό-
μουσο κοινό από όλη την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό.
Από το 2007 έως σήμερα, σημαντικές ορχή-
στρες, μουσικά σχήματα και διακεκριμένοι καλ-
λιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν 
παρουσιασθεί στο φεστιβάλ, το οποίο επικε-
ντρώνεται στην κλασική μουσική και την όπερα, 
καθώς και την παρουσίαση ελλήνων και ξένων 
καταξιωμένων δημιουργών, σε ένα συνδυασμό 

με πρωτοποριακά cross over μουσικά σχήματα 
και show που εντυπωσιάζουν.
Όπως είναι γνωστό το Φεστιβάλ επικεντρώνε-
ται στην όπερα και την κλασική μουσική, όμως 
έχει καθιερωθεί να αφιερώνει κάθε χρόνο μια 
συναυλία, με την οποία συνήθως κλείνει το 
Φεστιβάλ, σε Έλληνες και ξένους δημιουργούς 
που έχουν διακριθεί.
Η συναυλία είναι αφιερωμένη στα 35 χρόνια 
σπουδαίας μουσικής πορείας του διακεκριμέ-
νου Έλληνα συνθέτη και πιανίστα Στέφανου Κορ-
κολή.

Χίος: Ένα νέο 
φεστιβάλ ανοίγει τις 
πύλες του 

Έ
νας νέος πολιτιστικός 
θεσμός εγκαιν ιάζ ε-
ται στη Χίο. Ο λόγος 
γ ια το Μεσαιων ικό 

Φεστιβάλ Χίου που διοργα-
νώνει η Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου υπό την Αιγίδα των 
Υπ ου ργ ε ίου  Πολ ι τ ισ μού 
και ΕΟΤ, από τις 3 έως τις 5 
Σεπτεμβρίου και συνδυάζει 
τις τέχνες με τις ομορφιές και 
την πλούσια παράδοση του 
νησιού.
Χίος. Τόπος ευλογημένος. 
Τόπος αγέρωχος. Ανέπαφος 
σ το πέρασμα του χρόνου. 
Μεσαιωνικά κάστρα, πέτρι-
νοι  ανεμόμυλοι,  όμορφα 
χωριά με υποδε ιγματ ική 
αρχιτεκτονική γεμάτα τρια-
ντάφυλλα, αρχοντόσπιτα με 
περιβόλια που μοσχοβολάνε, 
καπε τανόσπιτα και μονα-
δικές άγριες παραλίες. Γη, 
που μοιράζει απλόχερα τους 
θησαυρούς της: την πολύ-
τιμη μαστίχα αλλά και τους 
μυ ρ ω δ ά τ ους  ζ ουμ ε ρ ούς 
καρπούς των οπωροφόρων 
δέν τρων της. Γη πολυμορ-
φική και απρόβλεπτη, ποτι-
σμένη από το μόχθο των γνή-
σιων ανθρώπων της αλλά και 
την αναλλοίωτη αγάπη των 
ξακουσ τών ναυτ ικών της. 
Άνθρωποι φιλόξενοι, χαμο-
γελαστοί, περήφανοι για το 
νησί τους, την μοναδική Χίο, 
την αρχόντισσα του Βορείου 
Αιγαίου.
Με οδηγό την Τέχνη, σ το 
πρώτο Μεσαιωνικό Φεστι-
βάλ, θα γίνει μια αναδρομή 
στην ιστορία και στον Πολι-
τισμό της Χίου από τα χρόνια 
του Μεσαίωνα και της Ανα-
γέννησης μέχρι σήμερα. Στό-
χος τού Φεστιβάλ είναι να 
αναδειχθούν και να προβλη-
θούν οι ομορφιές του νησιού 
και τα μοναδικά, στον κόσμο, 
αρχιτεκτονικά της μνημεία.
Το πρόγραμμα Φεσ τ ιβάλ, 
περιλαμβάνει μια σειρά πρω-
τότυπων καλλιτεχνικών εκδη-
λώσεων που σκοπό έχουν να 
εμπνεύσουν ,να διασκεδά-
σουν και- καθ’ υπέρβαση- 
να ενώσουν εποχές, τοπία, 
μνήμες με τρόπο που μόνο η 
τέχνη γνωρίζει και μπορεί

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Έρχεται 
ανανεωμένο σε εικόνα και περιεχόμενο 

Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου: Ανοίγει τις πύλες του τον 
Σεπτέμβριο με πολύ και καλή μουσική 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μ
ε δύο γκολ σε διάστημα 16’ λεπτών και 
με ένα πρώτο ημίχρονο εξαιρετικό ο Πα-
ναθηναϊκός «καθάρισε» το τρίποντο στο 
Ηράκλειο κόντρα στον ΟΦΗ (0-2) και έ-

δειξε στο πρώτο του φετινό εκτός έδρας παιχνίδι ένα 
εντελώς διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με πέρυσι 
το οποίο το έχει ανάγκη το τριφύλλι αν θέλει να κάνει 
το κάτι παραπάνω.
Από την άλλη ο ΟΦΗ ο οποίος ενισχύθηκε ουσια-
στικά τις τελευταίες μέρες και θέλει λίγο χρόνο για 
να «δέσει» ως ομάδα πλήρωσε και τον τραυματισμό 
του Νέιρα, μόλις στο 11’, και δεν μπόρεσε σε κανένα 
σημείο του αγώνα να γίνει απειλητικός για την εστία 
του Μπρινιόλι.
Το ματς κρίθηκε από δύο πανέμορφα 
γκολ των Παλάσιος και Σπόραρ σε 
διάστημα 16 λεπτών στο πρώτο ημί-
χρονο. Αρχικά στο 17’ ο Πέρεθ με μια 
εξαιρετική μπαλιά βρήκε τον Αργε-
ντινό που μπήκε από τα δεξιά στην 
περιοχή, έκανε ένα διαγώνιο σουτ και 
νίκησε τον Στίβενς για να σκοράρει για 
δεύτερη σερί χρονιά στο «Γεντί Κουλέ».
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει την υπε-
ροχή, να κρατάει τη μπάλα, να μην απειλείται και στο 
33’ ο Σπόραρ έδειξε την τεράστια κλάση του. Ο Σλο-
βένος φορ έκανε την κίνηση μέσα στην περιοχή και 
έβαλε το «μυτάκι» του για να «τσιμπήσει» τη μπάλα 
και να τη στείλει στα δίχτυα για το 2-0.
Ο Σπόραρ μάλιστα ήταν ο παίκτης με τις περισσότε-
ρες τελικές στο πρώτο μέρος καθώς λίγο αργότερα 
είχε μια κεφαλιά η οποία έφυγε έξω καθώς μάλλον 
δεν περίμενε να περάσει η μπάλα από τον Μαρινάκη.
Με το σκορ στο 2-0 από το πρώτο 45λεπτο το δεύτερο 
μέρος περισσότερο ήταν για τον Παναθηναϊκό μια δια-
χείριση του υπέρ του αποτελέσματος και του να φύγει 
με τους τρεις βαθμούς της νίκης.
Κάτι που κατάφερε με σχετική ευκολία αν εξαιρέσει 
κανείς το τελευταίο δεκάλεπτο όταν οι δύο προπονη-
τές είχαν κάνει και αρκετές αλλαγές με τον ΟΦΗ να βρί-
σκει δύο τελικές προς την εστία του Μπρινιόλι.
Βέβαια και πάλι την καλύτερη τελική την είχε ο Πανα-
θηναϊκός, στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, και 
ήταν διπλή όταν οι Βέρμπιτς και Βαγιαννίδης μέσα από 

την περιοχή δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Στίβενς.

Επίσημα στη Σπόρτινγκ ο Αλεξανδρόπου-
λος
Η Σπόρτινγκ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (29/8) την από-
κτηση του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου από τον Πανα-
θηναϊκό. Ο Έλληνας μέσος που έφτασε στη Λισαβόνα 
το βράδυ του Σαββάτου (27/8) πέρασε με επιτυχία τα 
απαραίτητα ιατρικά τεστ και εν συνεχεία έβαλε την 
υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.
Τα λιοντάρια ετοίμασαν ένα υπέροχο βίντεο με τον 
Έλληνα διεθνή να παίζει μπάλα στους δρόμους, να 
περνάει μέσα από μια κουζίνα και εν συνεχεία να φτά-

νει στα γραφεία του συλλόγου.
Την ίδια ώρα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαι-

ρέτησε και αυτή τον Αλεξανδρόπουλο με 
μια ανακοίνωση στην οποία σημείωσε 
πως δεν λέει αντίο στον 21χρονο μέσο 
αλλά εις το επανιδείν:
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την 

πώληση του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου 
στην πορτογαλική ομάδα της Σπόρτινγκ 

Λισαβόνας.
Ο Σωτήρης αποτελεί μία ξεχωριστή περίπτωση. 

Συμπλήρωσε 10 χρόνια παρουσίας στον Παναθηνα-
ϊκό, ξεκινώντας από τα πιο μικρά ηλικιακά στρώματα 
της ακαδημίας. Το ταλέντο του έγινε φανερό πολύ πριν 
φτάσει στον προθάλαμο της πρώτης ομάδας και προ-
τού καν συμπληρώσει τα 18 του χρόνια έκανε ντε-
μπούτο στη Super League με το Τριφύλλι. Ο Σωτήρης 
κατέγραψε 77 συμμετοχές και δύο γκολ με τον Πανα-
θηναϊκό σε όλες τις διοργανώσεις, πανηγυρίζοντας 
τον περασμένο Μάιο την κατάκτηση του Κυπέλλου 
Ελλάδας.
Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, ο Σωτήρης ξεχώρισε 
για το ήθος, την ευγένεια και τη θετική του ενέργεια, 
στοιχεία που τον έκαναν αγαπητό στις τάξεις του συλ-
λόγου στη δεκαετία που φόρεσε τη φανέλα με το Τρι-
φύλλι.
Ο Σωτήρης ουδέποτε έκρυψε τη μεγάλη αγάπη του 
για τον Παναθηναϊκό και αυτός ο δεσμός δεν «σπάει», 
ακόμα και τώρα που θα συνεχίσει σε άλλο σύλλογο! 
Δεν λέμε «αντίο» αλλά «εις το επανιδείν»! Σωτήρη, 
καλή συνέχεια στην καριέρα σου!

Ένας εξαιρετικός Παναθηναϊκός στο πρώτο 45λεπτο του αγώνα με τον ΟΦΗ σκόραρε δύο 
φορές με τους Παλάσιος-Σπόραρ και κράτησε το υπέρ του σκορ μέχρι το τέλος και έφυγε με 
ένα σημαντικό διπλό από το «Γεντί Κουλέ».

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 0-2: Άνετα ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 0-2: Άνετα 
το τριφύλλι, αποχαιρέτησε ο το τριφύλλι, αποχαιρέτησε ο 
ΑλεξανδρόπουλοςΑλεξανδρόπουλος

Αστέρας - Ολυμπιακός 0-0
Άσφαιροι οι ερυθρόλευκοι 
στην Τρίπολη

Σε ένα παιχνίδι με αρκετά καλό ρυθμό, ο Αστέρας και ο 
Ολυμπιακός έμειναν ισόπαλοι 0-0 στο Θεόδωρος Κολοκο-
τρώνης για την 2η αγωνιστική της Super League. Οι ερυ-
θρόλευκοι είχαν την υπεροχή, άντεξαν οι Αρκάδες.
Δεν είχε νικητή το παιχνίδι που έκλεισε το πρόγραμμα της 2ης 

αγωνιστικής της Super League ανάμεσα στον Αστέρα και τον Ολυμπιακό 
στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ένα δυνατό παιχνίδι έληξε ισόπαλο 0-0, 
με τους ερυθρόλευκους να έχουν την υπεροχή, όμως τους Αρκάδες να 
αντέχουν στην πίεση της ομάδας του Κορμπεράν.
Ο Ολυμπιακός από την αρχή του παιχνιδιού φρόντισε να έχει την κατοχή 
της μπάλας. Στα πρώτα λεπτά έπαιζε κυρίως από τον άξονα με τον Ίνμπομ 
Χουάνγκ και τον Εμβιλά να οργανώνουν το παιχνίδι των ερυθρόλευκων. 
Από την άλλη, οι Αρκάδες ήταν καλά τοποθετημένοι στα μετόπισθεν. 
Είχαν κοντά τις γραμμές τους και δεν άφηναν τους Πειραιώτες να απει-
λήσουν.
Οι παίκτες του Κάρλος Κορμπεράν είχαν τελικές με μακρινά σουτ, τα 
οποία δεν ήταν ικανά να απειλήσουν τον Παπαδόπουλο. Στο 43’ ο Εμβιλά 
βρήκε τον Μασούρα στην καρδιά της περιοχής, όμως η κεφαλιά του δεν 
νίκησε τον κίπερ του Αστέρα.
Στο 45+3’ ο Ολυμπιακός είχε πολύ καλή στιγμή. Ο Ραντζέλοβιτς έκανε 
το γέμισμα στην περιοχή από τα δεξιά. Ο Αραμπί κοντρόλαρε, γύρισε το 
σώμα του, σούταρε, με τον Ατιένθα να βάζει το πόδι του και να διώχνει 
σε κόρνερ.
Οι ερυθρόλευκοι μπήκαν δυνατά και στο δεύτερο μέρος. Οι Αρκάδες 
επιχειρούσαν να πιέσουν λίγο ψηλότερα, όμως ο Ολυμπιακός ξανά κυρι-
αρχούσε. Κέρδιζε κάποιες στατικές ευκαιρίες, αλλά δεν μπορούσε να τις 
αξιοποιήσει. Στο 58’ ο Ίνμπομ Χουάνγκ απείλησε από μακριά, αλλά το 
σουτ του κατέληξε κόρνερ.
Στο 64ο λεπτό οι Αρκάδες μπόρεσαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. 
Όμως το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο διαιτητής έδωσε επιθετικό φάουλ 
του Μπενίτο στον Άβιλα. Οι ερυθρόλευκοι αναζητούσαν τρόπο να δια-
σπάσουν την άμυνα του Αστέρα, ενώ ντεμπούτο έκανε και ο Ουί-Τζο 
Χουάνγκ.
Οι ερυθρόλευκοι αύξησαν την πίεσή τους προς το φινάλε και γέμισαν την 
περιοχή των γηπεδούχων. 
Στο 84’ ο Βαλμπουενά πάτησε στην περιοχή, έκανε το γέμισμα, ο Αρα-
μπί πήρε την κεφαλιά, αλλά αστόχησε οριακά. Αμέσως μετά ο Ινμπόμ με 
τακουνάκι γύρισε στον Ουί-Τζο, ο οποίος έκανε περιστροφή, σούταρε, 
όμως έστειλε άουτ την μπάλα. 
Μέχρι και στο τελευταίο σφύριγμα οι Αρκάδες άντεξαν την πίεση του 
Ολυμπιακού και το 0-0 δεν άλλαξε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κάρλος Κορμπεράν στην κάμερα 
της NOVA:
«Παρόλο που δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, δεν καταφέραμε να 
σκοράρουμε. Έπρεπε να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα στις 
ευκαιρίες που δημιουργήσαμε. Είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση 
της ομάδας μου, αλλά όχι από το αποτέλεσμα».
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Η 
πρώτη απώλεια βαθμών για 
την ΑΕΚ στη Super League ήρ-
θε στη δεύτερη αγωνιστική, 
καθώς η Ένωση ηττήθηκε από 

τον Βόλο με 1-0 στη Ριζούπολη, παρου-
σία αρκετών χιλιάδων φιλάθλων της. Ο 
δήμιος της ΑΕΚ ήταν ένας πρώην κιτρι-
νόμαυρος, ο Μίλος Ντέλετιτς, με ένα αρ-
κετά δύσκολο και δυνατό σουτ στο 19’.
Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ από τα 
δεξιά και κακή απομάκρυνση του Τζα-
βέλλα, ο Ντέλετιτς χωρίς να βλέπει 
την εστία έκανε ένα σουτ, γυρίζοντας 
όμορφα το κορμί του και έστειλε την 
μπάλα στο βάθος της εστίας του Στάν-
κοβιτς, ο οποίος ακούμπησε την μπάλα 
αλλά δεν κατάφερε να την απομακρύνει.
Η ΑΕΚ στη συνέχεια πήρε τον έλεγχο του 
αγώνα και προσπάθησε να πάρει κάτι 
από το παιχνίδι, κυρίως στο δεύτερο 
ημίχρονο, δίχως όμως αποτέλεσμα, 
καθώς σε κάθε επιθετική προσπάθεια 
των παικτών του Αλμέιδα, είτε ο Κλέι-
μαν είτε οι αμυντικοί του Βόλου είχαν 
απάντηση.
Για την Ένωση επίσημο ντεμπούτο με τα 
κιτρινόμαυρα έκανε ο Μιγιάτ Γκατσίνο-
βιτς, σε αντίθεση με τον Αρόλντ Μου-
κουντί, ο οποίος έμεινε στον πάγκο καθ’ 
όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Το ματς
Στο πρώτο μέρος η ΑΕΚ είχε την πρωτο-
βουλία των κινήσεων σε σχέση με τον 
Βόλο, όμως η ομάδα της Μαγνησίας της 
δημιούργησε ρήγματα στην άμυνα, ειδι-
κότερα στο πρώτο κομμάτι του πρώτου 
μέρους.
Αρχικά προειδοποίησε με τον Βίκτορ 
Φερνάντεθ στο τέταρτο λεπτό, με τον 
Ντέλετιτς να σημειώνει το γκολ που 
έπιασε όλη την άμυνα της ΑΕΚ στον 
ύπνο. Η Ένωση άρχισε να πιέζεται κάτι 
που εκδήλωσε και σε διαμαρτυρίες 
προς τον διαιτητή. Γρήγορα όμως περιό-
ρισε τον Βόλο στα καρέ του και προσπά-
θησε να παραβιάσει την εστία του Κλέ-
ιμαν με κάποιες τελικές προσπάθειες, 
δίχως αποτέλεσμα.
Καλύτερη στιγμή στο πρώτο μέρος για 
την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα ήταν 
στο 32ο λεπτό. Γιόνσον και Τσούμπερ 
συνδυάστηκαν ταχύτατα και ο Ελβετός 
μεσοεπιθετικός μέσα από την περιοχή 

έστειλε την μπάλα προς την εστία, όμως 
ο Κλέιμαν απομάκρυνε σε κόρνερ με 
εκπληκτική επέμβαση. Οι περισσότερες 
τελικές προσπάθειες των γηπεδούχων 
σταματούσαν σε πόδια αμυνόμεμων 
του Βόλου στο πρώτο μέρος.
Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ προσπάθησε 
να πάρει κάτι το παιχνίδι, αυτή τη φορά 
δημιουργώντας περισσότερες τελικές 
προς την εστία του Κλέιμαν. Ο Αλμέιδα 
πέρασε από την αρχή του ημιχρόνου 
τους Λιβάι Γκαρσία και Γκατσίνοβιτς, με 
τον δεύτερο να είναι ο πρώτος που απει-
λεί από πλευράς ΑΕΚ στο πρώτο μέρος. 
Ο Σέρβος μέσος με ωραία κίνηση από 
πλάγια θέση από τα δεξιά έκανε το σουτ, 
με τον Κλέιμαν να πέφτει στη γωνιά του 
και να μπλοκάρει την μπάλα.
Η Ένωση απείλησε σε δύο περιπτώ-
σεις στο 67- 68’. Αρχικά ο Τσούμπερ 
με ένα δυνατό σουτ μέσα από την περι-
οχή έστειλε την μπάλα άουτ, ενώ λίγα 
δευτερόλεπτα μετά ο Ρότα έκανε επέ-
λαση στην περιοχή από τα δεξιά, όμως 
το σουτ που εξαπέλυσε κόπηκε από την 
άμυνα του Βόλου.
Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν γ ια 
πρώτη φορά μετά το 20’ στο 78ο λεπτό. 
Ο Φαν Βερτ έφυγε στην πλάτη της άμυ-
νας της ΑΕΚ, μπήκε στην περιοχή, αλλά 
το συρτό σουτ που επιχείρησε πέρασε 
άουτ, δίχως να ανησυχήσει τον Στάν-
κοβιτς. Στο τελευταίο δεκάλεπτο η ΑΕΚ 
πρσοπάθησε να απειλήσει κυρίως με 
κεφαλιές (των Λιβάι Γκαρσία στο 87’, 
Αλμπάνη στο 89’ και Γκατσίνοβιτς στο 
90’), όμως καμία εξ αυτών δεν νίκησε 
τον Κλέιμαν. Ο Βόλος σκόραρε στις 
καθυστερήσεις του δεύτερο μέρους με 
τον Τσοκάνη, όμως το γκολ ακυρώθηκε 
για οφσάιντ. Ο Πάολο Φερνάντεθ τρο-
φοδότησε τον Ματίγια, με τον Ισπανό να 
φεύγει από αντικανονική θέση. Εκείνος 
έστρωσε στον αρχηγό των φιλοξενού-
μενων, ο οποίος από κοντά έστειλε την 
μπάλα προς την εστία.
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει 
λύση της συνεργασίας της με τον Έλληνα 
διεθνή ακραίο αμυντικό, Μιχάλη Μπα-
κάκη. Ο Καρίμ Ανσαριφάρντ αποτελεί 
παρελθόν από την ΑΕΚ, με την Ένωση να 
ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση 
της συνεργασίας της με τον Ιρανό επι-
θετικό.

ΑΕΚ - Βόλος 0-1

Ο πρώην κιτρινόμαυρος 
Ντέλετιτς πλήγωσε την Ένωση

Ο ΠΑΟΚ πήρε το παιχνίδι με τον 
Ατρόμητο, το οποίο εξελίχθηκε σε 
θρίλερ στις καθυστερήσεις. 
 

Ο 
ΠΑΟΚ έκανε το δύο στα δύο 
στη Super League, επικρατώ-
ντας του Ατρομήτου με 2-1 
στην Τούμπα σε ένα παιχνίδι 

με συναρπαστική εξέλιξη στις καθυστε-
ρήσεις του δευτέρου μέρους. Ο Κούρτιτς 
άνοιξε το σκορ στο 12’ για τον Δικέφα-
λο με εύστοχο χτύπημα πέναλτι, ο Τζο-
βάρας ισοφάρισε προσωρινά στο 92’, με 
τον Νάρεϊ να λυτρώνει τον ΠΑΟΚ στο 96’.

Το ματς
Οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου μπή-
καν στο γήπεδο με διάθεση να απειλή-
σουν και να πιέσουν ψηλά, στην προσπά-
θειά τους να πάρουν γρήγορα προβάδι-
σμα στο σκορ. Κατάφεραν να το πετύ-
χουν έστω και μέσω της άσπρης βούλας. 
Μετά το γκολ ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει 
την πρωτοβουλία των κινήσεων και 
να προσπαθεί να πιέσει τα καρέ 
του Γιαννιώτη, κυρίως από τα 
δεξιά με το δίδυμο Βιεϊρίνια 
- Νάρεϊ, το οποίο είχε πολύ 
καλή εικόνα σ το πρώτο 
μέρος.
Παρ’ όλη την κυριαρχία 
τους οι γηπεδούχοι δυσκο-
λευόντουσαν στο να δημιουρ-
γήσουν ευκαιρίες, με ελάχιστες 
εξαιρέσεις. Στο 23’ ο Ντάντας με υπέροχη 
κάθετη μπαλιά τροφοδότησε τον Τόμας, 
όμως εκείνος δεν κατάφερε να αποφύγει 
τον Γιαννιώτη για να σκοράρει.
Οι γηπεδούχοι είχαν και άλλες στιγμές 
στο ματς, όμως δεν κατάφεραν να απει-
λήσουν τον Γιαννιώτη. Στην αντίπερα 
όχθη, η πρώτη τελική του Ατρομήτου 
έγινε στο 42’ με ένα πλασέ του Ρομπάιγ, 
το οποίο δεν είχε πρόβλημα να μπλοκά-
ρει ο Κοτάρσκι. Η τελευταία καλή στιγμή 
ήταν στο πρώτο μέρος ήταν για τους 
Περιστεριώτες, όμως το σουτ του Γκονζά-
λεθ εκτός περιοχής, κατέληξε άουτ.
Στο δεύτερο μέρος ο Ατρόμητος προ-
σπάθησε να πάρει τα ηνία του αγώνα και 
να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Οι παί-
κτες του Κόλμαν περιόρισαν σε παθη-
τικό ρόλο για δεκαπέντε λεπτά τον ΠΑΟΚ 
(45- 60’), όμως απείλησαν ελάχιστα τον 

Κοτάρσκι, με εξαίρεση το γκολ που πέτυ-
χαν.
Στον αντίποδα ο Δικέφαλος στάθηκε 
απειλητικός για πρώτη φορά στο 60’. Οι 
παίκτες του Λουτσέσκου έφυγαν ωραία 
στην αντεπίθεση, ο Ζίβκοβιτς έδωσε την 
κάθετη μπαλιά στον Τόμας και αυτός 
έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, 
όμως κόπηκε με παρέμβαση του Χατζη-
σαΐα. Έπειτα από δύο λεπτά εκτέλεση 
κόρνερ του Νάρεϊ, ο Κουλιεράκης έπιασε 
μια κεφαλιά με τον Γιαννιώτη, όμως η 
μπάλα πέρασε άουτ. Στο 65’ ο Ζίβκοβιτς 
έφτασε κοντά στο να πετύχει ένα γκολ, 
έπειτα από γλυκιά σέντρα του Βιεϊρίνια, 
όμως ο Γιαννιώτης τον σταμάτησε εντυ-
πωσιακά.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο έγιναν και οι 
πιο σημαντικές στιγμές του παιχνιδιού. 
Αρχικά ο Ατρόμητος έμεινε με δέκα παί-
κτες της αποβολής του Κιβρακίδη στο 83’. 
Βρήκε το γκολ με τον Ολιβέιρα στο 85’, 
όμως ακυρώθηκε για οφσάιντ μέσω VAR. 

Στον αντίποδα ο Ατρόμητος, πήρε το 
ρίσκο να απειλήσει την αντίπαλη 

εστία και δικαιώθηκε προσω-
ρινά στις καθυστερήσεις με 
τον Τζοβάρα, όμως ο Νάρεϊ 
γλίτωσε το έμφραγμα για 
τους Θεσσαλονικείς.

Έκλεισε το deal με 
Τουλούζ για Τσιγγάρα

Σε συμφωνία για την παραχώ-
ρηση του Χάρη Τσιγγάρα στην Τουλούζ 
ήρθε το βράδυ της Δευτέρας ο ΠΑΟΚ.
Η γαλλική ομάδα εξέφρασε το ενδιαφέ-
ρον της για τον 22χρονο κεντρικό μέσο 
και ο Δικέφαλος μπήκε στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης από τη στιγμή που δεν 
ήταν στα βασικά πλάνα του Ραζβάν Λου-
τσέσκου για την τρέχουσα σεζόν.
Σύμφωνα με πληροφορίες του SPORT24, 
ο Τσιγγάρας θα μετακινηθεί με τη μορφή 
δανεισμού στους βιολέ και θ’ αμειφθεί 
ως το τέλος της χρονιάς με 400.000 
ευρώ. Παράλληλα ο ΠΑΟΚ θα λάβει ένα 
ενοίκιο 300.000 ευρώ και σε περίπτωση 
που οι Γάλλοι αποφασίσουν να ενεργο-
ποιήσουν την οψιόν αγοράς που προβλέ-
πει το deal αφενός θα κερδίσει άλλα 2.5 
εκατομμύρια ευρώ (ως ρήτρα αγοράς) 
αφετέρου θα εξασφαλίσει ποσοστό μετα-
πώλησης της τάξεως του 25%.

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 2-1

Συγκλονιστικό φινάλε στην 
Τούμπα, ο Δικέφαλος γλίτωσε 
το έμφραγμα στο 96’
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

Ελλάδα - Μάλτα 25-6

«Έβρεξε» γκολ στο Σπλιτ από 
την εθνική ομάδα ανδρών

 Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης 
ανδρών ήθελε νίκη και μεγάλη 
διαφορά απέναντι στη Μάλτα και το 
πέτυχε, επικρατώντας με 25-6 στο 
δεύτερο αγώνα της στο ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα του Σπλιτ.

Μ
ετά την ισοπαλία με τη Γαλλία 
(12-12) στην πρεμιέρα, το αντι-
προσωπευτικό συγκρότημα 
αναζήτησε τα πολλά γκολ απέ-

ναντι στην ανίσχυρη Μάλτα, καθώς σε πε-
ρίπτωση ισοβαθμίας ή ισοβαθμιών μετά τα 
μεταξύ παιχνίδια των ομάδων, μετρά η συ-
νολική διαφορά τερμάτων. Να θυμίσουμε 
πως στην πρεμιέρα οι γηπεδούχοι Κροάτες 
είχαν νικήσει τη Μάλτα με 19-5.
Τώρα η εθνική ομάδα θα περιμένει αρχικά 
τον βραδινό αγώνα της Κροτίας με τη Γαλλία 
(31/8, 21:30), πριν από το μεγάλο ντέρμπι 
με την Κροατία (2/9, 21:30), οπότε θα ολο-
κληρωθεί η φάση των τεσσάρων ομίλων 
και μάθουμε αν η εθνική ομάδα πάει ως 1η 
απευθείας στα προημιτελικά ή θα χρειαστεί 
να δώσει αγώνα χιαστί την Κυριακή (4/9).
Το χειρότερο σενάριο για την εθνική ομάδα 
είναι να τερματίσει στην 3η θέση και να 
διασταυρωθεί με τον 2ο του 4ου ομίλου, 
δηλαδή την Ουγγαρία ή τη Σερβία. Οι Σέρ-
βοι και οι Ούγγροι θα παίξουν το βράδυ 
(31/8, 20:00) για την πρωτιά στον όμιλό 
τους.

Με το πόδι στο γκάζι
Ο αγώνας με τη Μάλτα εξελίχθηκε όπως 
λίγο πολύ αναμενόταν. Οι διεθνείς μπήκαν 
φουριόζοι από τα πρώτα δευρόλεπτα και 
χάνοντας μόλις ένα σουτ προηγήθηκαν 8-1 
στο πρώτο οκτάλεπτο.
Χωρίς να ρίξουν το ρυθμό τους, έφθασαν 
στο +10 (12-2) στα μισά της 2ης περιόδου 
και έκλεισαν το ημίχρονο με διαφορά 11 
γκολ (14-3).
Ανάλογη ήταν και η συνέχεια, με την 
Ελλάδα να φθάνει στο 18-3 κι όταν οι Μαλ-
τέζοι έριξαν τη διαφορά στα 13 γκολ (18-5), 
στα τελευταία έξι λεπτά με ένα νέο ξέσπα-
σμα και ένα επιμέρους 7-1, διαμορφώθηκε 
το τελικό 25-6.
Τα οκτάλεπτα: 8-1, 6-2, 4-1, 7-2.

Ελλάδα (Βλάχος): Τζωρτζάτος (4/7 απο-
κρούσεις, 57,1%), Γενηδουνιάς 5, Σκουμπά-
κης 2, Γκίλλας 2, Αργυρόπουλος 7, Παπανα-
στασίου 2, Δερβίσης, Αλαφραγκής 1, Κοπε-
λιάδης 1, Κάκαρης 1, Σολανάκης 1, Βλαχό-
πουλος 3, Λιμαράκης (5/8 αποκρούσεις, 
62,5%).
Μάλτα (Ίτσο): Τάντι, Γκιαλάντζε, Γκάμπιν 1, 
Ντάρεν Ζάμιτ, Μάθιου Ζάμιτ 3, Πλούμπτον 
1, Μπουτζέλι, Αμπελά 1, Νικολάι Ζάμιτ, 
Κάτσια, Ντίνο Ζάμιτ, Γκρόξτι.

Ελλάδα - Ολλανδία 8-13: Πρώτη 
ήττα η εθνική γυναικών στο ευ-
ρωπαϊκό του Σπλιτ
Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών 
δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά, βρήκε μια 
ανώτερη Ολλανδία και γνώρισε την πρώτη 
της ήττα με 13-8 στο ευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα του Σπλιτ.
Η Ολλανδία, που προπονεί ο Ευάγγελος 
Δουδέσης, καπάρωσε την 1η θέση στον Α’ 
όμιλο και προημιτελικό με τη Γαλλία, κατά 
99%.
Η εθνική ομάδα θα είναι στη 2η θέση του 
Α’ ομίλου, που σημαίνει πως στο δικό της 
προημιτελικό τη Δευτέρα (5/9) θα είναι το 
Ισραήλ, του Δημήτρη Μαυρωτά και στον 
ημιτελικό θα υπάρχει συνάντηση με την Ιτα-
λία.
Ο τρίτος αγώνας της εθνικής ομάδας στο 
Σπλιτ ήταν περισσότερο ένα τεστ δυνάμεων 
για την εθνική ομάδα. Για τρία οκτάλεπτα 
οι διεθνείς παίκτριες ήταν στη διεκδίκηση 
της νίκης. Η Ολλανδία προηγήθηκε 6-5 στο 
πρώτο ημίχρονο, ξέφυγε με δύο γκολ στο 
3ο (10-8) και στο 4ο με τρία αναπάντητα 
γκολ έφθασε με άνεση στη νίκη.
Τα οκτάλεπτα: 2-1, 3-5, 3-4, 0-3.
Ελλάδα (Καμμένου): Σταματοπούλου (4/17 
αποκρούσεις, 23,5%) Ελευθερία Πλευρί-
του, Χυδηριώτη, Σάντα, Μαργαρίτα Πλευ-
ρίτου 2,, Ξενάκη 2, Νίνου 2, Πάτρα, Σιούτη, 
Βασιλική Πλευρίτου 2, Γιαννοπούλου, 
Μυριοκεφαλιτάκη, Σωτηρέλη
Ολλανδία (Δουδέσης): Αρτς (9/15 αποκρού-
σεις, 44.8%), Γουλφς, Σλίκινγκ 3, Φαν ντερ 
Σλοτ, Κένινγκ 1, Φαν ντε Κρατς 2, Ρόγκε 1, 
Σέβενιτς 1, Χούστρα 1, Κούλχας 1, Μουλ-
χούιζεν 3, Τεν Μπρόεκ, Φαν ντε Ντόμπελ-
στιν.
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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! 

Χ
ωρίς νικητή έληξε το φιλικό της Κα-
λαμάτας με την Παναχαϊκή, με τις 
δύο ομάδες να πετυχαίνουν από έ-
να γκολ.

Τα φιλικά για τις ομάδες της Super League 2 
συνεχίζονται και στο Δημοτικό Στάδιο Παρα-
λίας, η Καλαμάτα υποδέχθηκε την Παναχαϊκή. 
Οι δύο ομάδες πέτυχαν από ένα γκολ (1-1), με 
τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με τον 
Καρακλάιτς στο 14, ενώ ο ίδιος παίκτης είχε 
δοκάρι στο 7’ για τους Πατρινού. Οι γηπεδού-
χοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν πριν το τέλος 
του ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 34’ με 
φάουλ του Κόκκορη.

Καλαμάτα-Ολυμπιακός Β’ 3-0: Πήρε 
λεπτά συμμετοχής ο Λάιντνερ για 
τους «ερυθρολεύκους»
Την ήττα με 3-0 γνώρισε ο Ολυμπιακός Β’ σε 
φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Καλαμάτα, η 
οποία έπαιξε για πρώτη φορά μπροστά στον 
κόσμο της.
Το πρώτο της φιλικό μπροστά στο κοινό της 
έδωσε η Καλαμάτα, φιλοξενώντας τον Ολυ-
μπιακό Β’ και φεύγοντας με τη νίκη με 3-0.
Η ομάδα του Σάκη Τσιώλη ήταν καλύτερη στον 
αγωνιστικό χώρο και έφτασε εύκολα στην επι-
κράτηση, ανοίγοντας το σκορ με τον Αρνα-
ρέλη στο 20’ ενώ ο Πασάς διπλασίασε τα τέρ-
ματα των γηπεδούχων, δέκα λεπτά αργότερα.
Ο Ολυμπιακός Β’ είχε τις ευκαιρίες να βρει 
το γκολ, όπως και ένα χαμένο πέναλτι, όμως 
ο Ρόβας σημείωσε το τελικό σκορ στο 60ο 
λεπτό. Οι δύο προπονητές δοκίμασαν αρκετά 
πρόσωπα και συστήματα, μένοντας ικανοποι-
ημένοι με την απόδοση των παικτών του.
Φυσικά, φάνηκαν και οι αδυναμίες των δύο 
συλλόγων, κάτι που έκανε καλό στους Τσιώλη 
και Ιμπαγάσα ενόψει της συνέχειας. Στο ματς 
αυτό έπαιξε και ο Λάιντνερ. Ο Ισραηλινός 
ακραίος μπακ έπαιξε για 2η φορά με τον Ολυ-
μπιακό Β’ σε φιλικό.

Γαλανόπουλος: Έπαιξε για ένα ημί-
χρονο στη φιλική νίκη της ΑΕΚ Β’ 
επί της Αγίας Παρασκευής
Χρόνο συμμετοχής πήρε ο Κώστας Γαλανό-

πουλος στο φιλικό της ΑΕΚ Β’, η οποία επικρά-
τησε με 1-0 της Αγίας Παρασκευής με γκολ του 
Γιάννη Κορομηλά.
Η ΑΕΚ Β’ συνεχίζει την προετοιμασία της ενό-
ψει της νέας σεζόν στη Super League 2 και το 
απόγευμα της Τετάρτης (31/8) αντιμετώπισε σε 
φιλικό εκτός έδρας την Αγία Παρασκευή.
Στο φιλικό αυτό ματς χρόνο συμμετοχής πήρε 
ο Κώστας Γαλανόπουλος, ο οποίος μετράει 
αντίστροφα για την επιστροφή του έπειτα από 
ένα χρόνο στην πρώτη ομάδα. Ο Γαλανόπου-
λος αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο. Αυτός ήταν 
ο λόγος μάλιστα που είχε ακολουθήσει ατο-
μικό πρόγραμμα στην πρωινή προπόνηση της 
ΑΕΚ στα Σπάτ
Η ΑΕΚ Β’ επικράτησε με 1-0 χάρη στο γκολ 
του Γιάννη Κορομηλά στο 74’ όταν με άψογο 
πλασέ μετά από γύρισμα του Γεωργέα άνοιξε 
το σκορ που διαμόρφωσε και το τελικό αποτέ-
λεσμα. Οι παίκτες του Σωκράτη Οφρυδόπου-
λου είχαν αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος 
με τους Χριστόπουλο, Γαλανόπουλο και Γερο-
λέμου και η υπεροχή της στο δεύτερο μέρος 
την οδήγησε με το τέρμα του Κορομηλά στη 
φιλική νίκη.
Εκτός από τον Γαλανόπουλο, χρόνο συμμετο-
χής πήραν και άλλοι παίκτες που προπονού-
νται με την πρώτη ομάδα της Ένωσης, όπως οι 
Χατζηεμμανουήλ, Θεοχάρης, Μουστακόπου-
λος, Ραντόνια και Κοσίδης. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι τη φιλική αναμέτρηση παρακολούθησε 
και ο τεχνικός διευθυντής της Ένωσης, Ράντεκ 
Κουχάρσκι.

Διαγόρας: Ο Ανδράλας νέος προπο-
νητής των «κυανέρυθρων»
Ο Πάρης Ανδράλας θα είναι ο νέος προπονη-
τής του Διαγόρα, με τους Ροδίτες να ανακοι-
νώνουν την συμφωνία με τον 44χρονο προ-
πονητή.
Μετά την αλλαγή ιδιοκτησιακού, στον Δια-
γόρα συνεχίζονται οι κινήσεις, με τον προπο-
νητή να παίρνει σειρά. Συγκεκριμένα οι Ροδί-
τες ανακοίνωσαν την συμφωνία με τον Πάρη 
Ανδράλα ο οποίος θα είναι ο νέος τεχνικός της 
ομάδας.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: 
«ΞΑΝΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ 
ΔΙΑΓΟΡΑ! Ο Πάρης Ανδράλας ανακοινώνε-
ται από την ΠΑΕ Γ.Σ. Διαγόρας 1905 ως ο νέος 
προπονητής της ομάδας για την αγωνιστική 
χρονιά 2022-2023. Το 2014 από τη θέση του 
έμπειρου ποδοσφαιριστή ο κ. Ανδράλας είχε 
φορέσει την φανέλα του “Γηραιού”.

Νίκη Βόλου: Ανακοίνωσε πέντε παί-
κτες σε μία μέρα
Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε πέντε παίκτες μέσα 
σε μία μέρα.
Λουτσιάνο Ολαϊζόλα, Στράτος Μισυρλής, 
Παύλος Λογαράς, Σάββας Τοπαλίδης και Γιώρ-
γος Κριμιτζάς ανήκουν και επίσημα πλέον στη 
Νίκη Βόλου.
Κι οι πέντε παίκτες ακολούθησαν όλο το πρό-
γραμμα προετοιμασίας αλλά ανακοινώθηκαν 
πριν το πρώτο επίσημο φιλικό της ομάδας της 
Μαγνησίας.
Η ανακοίνωση για Λουτσιάνο Ολαϊζόλα:
Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει την έναρξη 
της συνεργασίας με τον Λουτσιάνο Ολαϊζόλα 
για τα επόμενα δύο χρόνια.
Ο 21χρονος αριστεροπόδαρος μέσος γεννή-
θηκε στη Ριβέρα της Ουρουγουάης στις 22/8 
του 2001.
Πέρυσι κατέγραψε 17 συμμετοχές με ένα 
γκολ φορώντας τη φανέλα της Club Atlético 
Progreso, με την οποία έχει αγωνιστεί συνο-
λικά 26 φορές (1 γκολ/1 ασίστ). Επίσης, έχει 
αγωνιστεί στην CA Boston River όπου αγωνί-
στηκε 20 φορές.
Λουτσιάνο καλώς όρισες στην οικογένεια της 
Νίκης!
Η ανακοίνωση για Μισυρλή:
Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει την από-
κτηση του Στράτου Μισυρλή για τα επόμενα 
δύο χρόνια.
Ο 21χρονος (12/11/2000) τερματοφύλακας 
ξεκίνησε την καριέρα του από την ΑΕΛ και έχει 
καταγράψει 15 συμμετοχές στο πρωτάθλημα 
της Super League Κ19.
Στράτο, καλώς ήρθες στην οικογένεια της 
Νίκης.
Η ανακοίνωση για Κριμιτζά:
Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει την απόκτηση 
του Γιώργου Κριμιτζά για τα επόμενα δύο χρό-
νια.
Ο 20χρονος (30/6/2002) αμυντικός χαφ 
μετράει στην επαγγελματική του καριέρα 61 
ματς (33 στη Super League K19 και 28 στη 
Super League 2) με 1 ασίστ μέχρι στιγμής.
Πέρυσι, με τη φανέλα του Πιερικού είχε 28 
ματς με 1 ασίστ, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του 
στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Από εκεί μεταπή-
δησε στον Άρη με την Κ19 της εν λόγω ομάδας 
έπαιξε σε 33 αγώνες.
Γιώργο, καλώς ήρθες στην οικογένεια της 
Νίκης!
Η ανακοίνωση του δανεισμού του Λογαρά:
Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει την απόκτηση 
του Παύλου Λογαρά από τον ΠΑΟΚ Β’ με τη 
μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν 2022-
2023.
Ο 20χρονος (18/6/2002) κεντρικός αμυντικός 
μετράει στην καριέρα του 44 ματς και 3 γκολ. 
Πέρυσι, με τον ΝΠΣ Βόλο είχε 4 συμμετοχές 
στην κανονική διάρκεια και στα Play Out της 
Super League.
Η καριέρα του σε αριθμούς:
ΝΠΣ Βόλος Κ19: 38 ματς, 3 γκολ
ΝΠΣ Βόλος: 6 ματς
Παύλο, καλώς ήρθες στην οικογένεια της 
Νίκης!
Η ανακοίνωση για τον Τοπαλίδη:
Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει την απόκτηση 
του Σάββα Τοπαλίδη για τα επόμενα δύο χρό-
νια.
Ο 24χρονος (18/10/1997) μπακ μετράει στην 
καριέρα του 163 ματς με 4 γκολ και 6 ασίστ.
Πέρυσι με τον Πιερικό αγωνίστηκε σε 22 ματς, 

έχοντας 1 ασίστ.
Η καριέρα του σε αριθμούς:
ΠΑΟΚ Κ19: 56 ματς, 3 γκολ
ΠΑΟΚ: 1 ματς
Αιγινιακός: 67 ματς, 1 γκολ, 3 ασίστ
Πιερικός: 39 ματς, 3 ασίστ
Σάββα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της 
Νίκης!

Δικαίωση για Απόλλων Πόντου α-
πό την Επιτροπή Εφέσεων
Ο Απόλλωνας Πόντου ήταν η ομάδα που 
δικαιώθηκε, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της 
ΕΠΟ απέρριψε την έφεση του Πιερικό.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΠΟ έχε 
ως εξής: «Κατά την τελευταία της συνεδρίαση 
η Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδο-
σφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε την ακόλουθη 
απόφαση.
Δέχεται τυπικώς και απορρίπτει κατ’ 
ουσίαν την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 
17643/19.7.2022, έφεση της Π.Α.Ε. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 
1961, κατά της υπ’ αριθμ. 279/15.7.2022 απο-
φάσης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πει-
θαρχικού Οργάνου της SUPER LEAGUE 2 και 
της ΠΑΕ Απόλλων Πόντου».

ΠΣΑΠΠ: «Ανησυχία αναφορικά με 
το μέλλον της Super League 2»
Ο ΠΣΑΠΠ εκφράζει τον έντονο προβλημα-
τισμό του για την κατάσταση που επικρατεί 
στη Super League 2 που ναι μεν σύμφωνα 
με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό 
της Συμβούλιο στις 18 Ιουλίου η 11η Σεπτεμ-
βρίου ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξής της, 
ωστόσο περίπου δύο εβδομάδες πριν τη 
σέντρα υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που 
δεν έχουν διευθετηθεί.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως εκκρεμεί η 
συμφωνία με τηλεοπτικό πάροχο, ενώ την 
ίδια στιγμή ίσως το πιο σημαντικό είναι πως 
δεν γνωρίζουμε πόσες αλλά και ποιες ομά-
δες θα συμμετάσχουν στην κατηγορία την 
αγωνιστική περίοδο 2022/23, αφού αρκετές 
δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
από τις αρμόδιες αρχές. Αυτόματα δημιουρ-
γούνται ερωτηματικά όχι μόνο για το πότε θα 
αρχίσει το πρωτάθλημα αλλά και για το αν θα 
διεξαχθεί.
Ολα τα παραπάνω προκαλούν ανησυχία 
αναφορικά με το μέλλον της κατηγορίας κάτι 
που επηρεάζει εκατοντάδες ποδοσφαιρι-
στές, αφού όσοι βρίσκονται ήδη σε ομάδες 
και προετοιμάζονται για αρκετό χρονικό διά-
στημα δεν γνωρίζουν πότε θα αρχίσουν τις 
επίσημες υποχρεώσεις τους, αλλά και εκεί-
νοι που αναζητούν τον επόμενο σταθμό της 
καριέρας τους δεν είναι σε θέση να το πρά-
ξουν αφού όπως προαναφέραμε ακόμη δεν 
έχει αποσαφηνιστεί ποιες ομάδες θα συμμε-
τάσχουν στη Super League 2 της νέας σεζόν.
Ο ΠΣΑΠΠ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 
προς όλους τους αρμοδίους πως οι συνθήκες 
που επικρατούν ενδέχεται να οδηγήσουν σε 
πλήρη απαξίωση της Super League 2.
Να υπενθυμίσουμε απλά ότι η δεύτερη κατη-
γορία του Μαυροβουνίου που βρίσκεται στην 
53η θέση της βαθμολογίας της UEFA πάνω 
μόνο από την Ανδόρα και το Σαν Μαρίνο βρί-
σκεται ήδη στην 3η της αγωνιστική ημέρα, 
ενώ και στις περισσότερες χώρες η συντρι-
πτική πλειοψηφία των αντίστοιχων πρωτα-
θλημάτων έχει ήδη ξεκινήσει.
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Ο 
Έρλινγκ Χάλαντ σημείωσε χατ 
τρικ σε δεύτερο σερί παιχνίδι κι 
η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε 
6-0 της Νότιγχαμ για την 5η α-

γωνιστική της Premier League. 
Η Άρσεναλ παραμένει πρωτοπόρος έπειτα 
από τη νίκη επί της Άστον Βίλα.
Ο Έρλινγκ Χάλαντ αποδεικνύει κάθε αγωνι-
στική πως δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα 
να διαλύσει τις αντίπαλες εστίες ούτε στην 
Premier League. 
Ο Νορβηγός επιθετικός σημείωσε χατ τρικ 
για τη Μάντσεστερ Σίτι στη νίκη 6-0 επί της 
Νότιγχαμ για την 5η αγωνιστική κι έφτασε 
τα δύο σερί και συνολικά τα 9 γκολ στο 
πρωτάθλημα.
Ο Χάλαντ αγωνίστηκε με συμπαραστάτη 
τον Χουλιάν Άλβαρες στο βασικό σχήμα 
και πήγαινε πάντα στην κατάλληλη θέση 
είτε για να υποδεχθεί πάσα είτε για να σου-
τάρει. 
Σε μία τέτοια περίπτωση στο 12ο λεπτό 

άνοιξε το σκορ από ασίστ του Φιλ Φόντεν, 
ενώ στο 23’ πήρε το ριμπάουντ από 
κόψιμο των αμυντικών της Φόρεστ για να 
κάνει το 2-0 σε κενή εστία. 
Στο 38ο λεπτό, με κοντινή κεφαλιά έπειτα 
από ενάεριο συνδυασμό συμπαικτών του 
έκανε το 3-0 κι έγινε ο παίκτης που σημει-
ώνει τα περισσότερα γκολ (9) στα πρώτα 
πέντε παιχνίδια του στην Premier League 
και ο παίκτης που φτάνει πιο γρήγορα τα 
δύο χατ τρικ.
Ο υπόλοιπος αγώνας είχε διαδικαστικό 
χαρακτήρα, με τη Φόρεστ να μην μπορεί 
να αντιδράσει. 
Ο Στιβ Κούπερ κράτησε τον Τζέσε Λίν-
γκαρντ στον πάγκο, έδωσε ντεμπούτο στον 
Ρενάν Λόντι, όμως τίποτε δεν βγήκε στους 
φιλοξενούμενους. 
Αντιθέτως, οι γηπεδούχοι βρήκαν ακόμα 
δύο γκολ στο 2ο μέρος με τους Ζοάο Καν-
σέλο και Άλβαρες (δύο φορές), φτάνοντας 
στο τελικό 6-0.

Μάντσεστερ Σίτι - Νότιγχαμ 6-0: 
Ασταμάτητος ο Χάλαντ με νέο χατ 
τρικ

Λίβερπουλ - Νιούκαστλ 2-1: Ο 
Καρβάλιο στο 90+8’ τη λύτρωσε

Η 
Λίβερπουλ ολοκλήρωσε την α-
νατροπή απέναντι στη Νιούκα-
στλ χάρη στον Φάμπιο Καρβάλιο 
στο 8ο λεπτό των καθυστερήσε-

ων και έσωσε τους βαθμούς της νίκης 2-1 
στην 5η αγωνιστική της Premier League.
Ο Γιούργκεν Κλοπ φώναζε για τις καθυστε-
ρήσεις των καθυστερήσεων, αφού η Νιού-
καστλ προσπαθούσε διαρκώς να ροκανίσει 
χρόνο. Το κόρνερ από δεξιά ήταν έτοιμο 
να εκτελεστεί, αλλά οι αμυντικοί των φιλο-
ξενουμένων δεν ήταν έτοιμοι. Αντιθέ-
τως, ο Μοχάμεντ Σαλάχ ήταν επίμονος, ο 
Φάμπιο Καρβάλιος έξυπνος για να επιλέ-
ξει ένα γυριστό αντί για να κοντρολάρει και 
η Λίβερπουλ έκανε την ανατροπή στο 8ο 
λεπτό των καθυστερήσεων, παίρνοντας τη 
νίκη 2-1 στο «Άνφιλντ».
Τίποτα δεν προμήνυσε αυτό το φινάλε. 
Οι γηπεδούχοι δεν είχαν την ίδια ορμή σε 
σχέση με την εννιάρα προ ημερών απέ-

ναντι στην Μπόρνμουθ, ενώ η Νιούκα-
στλ έπαιξε καλύτερη άμυνα. Μάλιστα, στο 
ντεμπούτο του, ο Αλεξάντερ Ίσακ έκανε το 
1-0 στο 38ο λεπτό και πάγωσε την κόκκινη 
πλευρά του Μέρσεϊσαϊντ.
Ο προσανατολισμός των φιλοξενουμέ-
νων ήταν σαφής και το μόνο που απέ-
μενε για τον Κλοπ ήταν να βρει τρόπο να 
ξεκλειδώσει την αμυντική λειτουργία 
τους. Το κατάφερε αρχικά σε μία κόντρα με 
τον Ρομπέρτο Φιρμίνο στο 60’, όμως δεν 
αρκούσε.
Η τριπλή αλλαγή του 71ου λεπτού περιε-
λάμβανε τον Κώστα Τσιμίκα, αλλά κυρίως 
τον Καρβάλιο, τον μοναδικό επιθετικο-
γενή ποδοσφαιριστή στον πάγκο. Η δράση 
μεταφέρθηκε στο γήπεδο της Νιούκαστλ 
και στις καθυστερήσεων των καθυστερή-
σεων ο 20χρονος Πορτογάλος έγραψε κι 
αυτός το όνομά του στο βιβλίο των ηρώων 
της Λίβερπουλ.

Ο 
Γιώργος Γιακουμάκης επέ-
στρεψε στην αποστολή της 
Σέλτικ με γκολ στη νίκη 4-1 
επί της Ρος Κάουντι για το 2ο 

γύρο του League Cup Σκωτίας.
Ο Γιώργος Γιακουμάκης απουσίαζε 
από την εννιάρα της Σέλτικ στο προη-
γούμενο παιχνίδι απέναντι στην Ντα-
ν τί Γιουνάιτεν τ, όμως επέστρεψε με 

γκολ για τη νίκη 4-1 του 2ου γύρου του 
League Cup με αντίπαλο τη Ρος Κάου-
ντι.
Ο Έλληνας επιθετικός έκανε υπέροχη 
ατομική ενέργεια στο 25ο λεπτό και 
έγραψε το 2-0. Παρότι οι γηπεδούχοι 
μείωσαν στο 68’, δύο γκολ της Σέλτικ 
στο τέλος έδωσαν διαστάσεις θριάμ-
βου στη νίκη των φιλοξενουμένων.

Ρος Κάουντι - Σέλτικ 1-4: Με 
Γιακουμάκη σκόρερ στην επόμενη 
φάση του League Cup

Άγιαξ μεταγραφές: Αποσύρθηκε 
από τις συνομιλίες για 
Βλαχοδήμο, που παραμένει στην 
Μπενφίκα

Έ
να θρίλερ εκτυλίχθηκε την τελευ-
ταία μέρα των μεταγραφών 
στην Ολλανδία. Ο Άγιαξ 
έφτασε μία ανάσα α-

πό τον Οδυσσέα Βλαχοδή-
μο, ωστόσο έστω και την 
ύστατη στιγμή το deal 
δεν επετεύχθη.
Συγκεκριμένα, όπως 
αναφέρουν τα πορτο-
γαλικά ΜΜΕ, ο Αία-
ν τας αποσύρθηκε από 
τις συνομιλίες, καθώς οι 
απαιτήσεις της Μπενφίκα 
δεν εγκρίθηκαν από το διοι-
κητικό συμβούλιο της ολλανδικής 
ομάδας.
Σύμφωνα με τα ολλανδικά Μέσα, αρχικά 
ο Άγ ιαξ πρόσφερε εννέα εκατομμύ-

ρια ευρώ, ενώ φέρεται να τα βρήκε με 
τον ποδοσφαιριστή για συμβό-

λαιο έως το 2026. Ωστόσο, 
οι αε τοί της Λισαβόνας 

ζήτησαν παραπάνω και 
το deal αναμενόταν να 
κλειδώσει γύρω σ τα 
15 εκατομμύρια ευρώ 
συμπεριλαμβανομέ-
νων των μπόνους.
Ωστόσο, το διοικητικό 

συμβούλιο του Άγιαξ 
απέρριψε το ε νδε χό -

μενο να δοθεί έναν τέτοιο 
ποσό. 

Έτσι, ο Βλαχοδήμος αναμένεται 
να παραμείνει στην Μπενφίκα αν δεν 
υπάρξει κάποια εξέλιξη της τελευταίας 
στιγμής, όπως αναφέρει η Ojogo.

Τβέντε - Εξέλσιορ 4-0: Ο Τζόλης έκανε 
σεφτέ στα γκολ στην Eredivisie

Μ
ε τον Χρήστο Τζόλη να βρί-
σκει το δρόμο προς τα 
δίχτυα, η Τβέντε διέλυσε με 
4-0 την Εξέλσιορ για την 4η 

αγωνιστική της Eredivisie.
Ύστερα από τα δύο ευρωπαϊκά, ήταν η 
σειρά ο Χρήστος Τζόλης να σκοράρει και 
στην Eredivisie, στη νίκη της Τβέντε με 4-0 
επί της Εξέλσιορ για την 4η αγωνιστική.
Ο Έλληνας διεθνής άρχισε μία υπέροχη 
ομαδική ενέργεια και πήρε ξανά την μπάλα 
στο ύψος του πέναλτι για να κάνει το 2-0 
μόλις στο 8’.
Είχε προηγηθεί το γκολ του Ντενίλιο Κλεο-
νάιζ στο 1’ και στο 2ο ημίχρονο ο Βάτσλαβ 
Τσέρνι σημείωσε δύο γκολ στο θρίαμβο 
των γηπεδούχων.

Ο Μαρτίνς πάει στη Μπόρνμουθ

Ο 
Π έ δ ρ ο  Μ α ρ τ ί ν ς ,  π ρ ώ -
ην προπονητής του Ολυ-
μπιακού, βρίσκε ται ανά-
μεσα στους εκλεκτούς της 

Μπόρνμουθ γ ια να διαδε χθε ί τον 
Σκοτ Πάρκερ με τά την αποχώρηση 
του τελευταίου μετά το 9-0 από τη Λί-

βερπουλ.
Αυτό αναφέρει το BBC και το ρεπορ-
τάζ της Μπόρνμουθ στο οποίο σημει-
ώνεται πως εκτός από τον Πορτογάλο 
σ τη λίσ τα των Άγγλων είναι επίσης 
οι Τζον Τέρι, Χάρι Ρέν τκναπ, Μάικλ 
Κάρικ, Τιερί Ανρί και Ονίλ.
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Η Πάφος FC για ακόμα μία φορά έκανε τη ζημιά στον ΑΠΟΕΛ, 
παίρνοντας βαθμό στο ΓΣΠ, ενώ είχε το προβάδισμα έως το 
79’ και θα μπορούσε ακόμα και για το διπλό. Το 1-1 κρίνε-
ται δίκαιο ωστόσο, βάσει του ότι η κάθε ομάδα είχε από ένα 
ημίχρονο υπεροχής. Οι γαλαζοκίτρινοι έμειναν δίχως νίκη 

σε πρεμιέρα για τρίτη σερί σεζόν, χάνοντας τους πρώτους δύο 
πόντους στο πρωτάθλημα.

Το ματς
Δύσκολα θα βρεθεί κάποιος που είδε το πρώτο ημίχρονο και δεν 
είχε την αίσθηση πως η Πάφος FC πήγε δίκαια με προβάδισμα στα 
αποδυτήρια. Μπορεί μάλιστα να ειπωθεί ότι άργησε να προηγη-
θεί βάσει όσων εκτυλίχθησαν προηγουμένως. Έστω και έτσι, μετά 
από αντεπίθεση που άρχισε από τον ίδιο, ο Ζάιρο έδωσε προβάδι-
σμα στους φιλοξενούμενους με πλασέ από κοντά στο 35’ μετά από 
ασίστ του Βαλακάρι.
Οι γαλάζιοι κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο, κερδίζοντας τη 
μάχη του κέντρου και βγαίνοντας διαρκώς στην επίθεση έως το 25’ 
του παιχνιδιού. Σε αυτό το διάστημα έχασαν δύο σπουδαίες ευκαι-
ρίες με τον Χέσταντ (9’, 20’).
Εκεί που άρχισαν να ισοζυγίζουν το ματς οι γαλαζοκίτρινοι, χάνο-
ντας μάλιστα τη μοναδική ευκαιρία τους στο πρώτο 45λεπτο με τον 
Μάγκλιτσα (28’), δέχτηκαν τη μαχαιριά από τον Βραζιλιάνο επιθε-
τικό. Μετά το τέρμα δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν και το σκορ δεν 
άλλαξε έως το σφύριγμα για τη 15λεπτη διακοπή.
Όσο για το δεύτερο ημίχρονο; Ο Αυγουστή ανακάτεψε την τρά-
πουλα, κάνοντας είτε από την αρχή είτε κατά τη διάρκεια αλλαγές 
σε πρόσωπα και σχήμα, που συνέβαλαν ώστε να αλλάξει η εικόνα. 
Ο ΑΠΟΕΛ κράτησε περισσότερο την μπάλα και πίεσε την Πάφος FC, 
που υποχρεώθηκε να οπισθοχωρήσει.
Ωστόσο, δυσκολευόταν να φτιάξει τη μεγάλη φάση, χαλώντας 
τις προσπάθειές του όταν έφτανε στην αντίπαλη περιοχή. Τελικά, 
όμως, βρήκε τη λύση από εκτέλεση κόρνερ, με τον Σούσιτς να σκο-
ράρει στο 79’ με κοντινή προβολή.
Οι γαλαζοκίτρινοι παραλίγο να φέρουν τα πάνω κάτω στο έβδομο 
λεπτό της καθυστέρησης, χάνοντας διπλή ευκαιρία με τους Σατσιά 
και Μορέιρα.

Δικός του ο Δώνης για έναν χρόνο
Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάσου Δώνη με τη μορφή 
δανεισμού από τη Σταντ ντε Ρενς. Ο Ελλαδίτης επιθετικός αναμέ-
νεται αύριο στην Κύπρο για να πιάσει δουλειά με τους γαλαζοκί-
τρινους:
«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει 
τη συμφωνία δανεισμού με την Stade de Reims, για μονοετή δανει-
σμό του ποδοσφαιριστή Αναστάσιου Δώνη.
Είναι γεννημένος στις 29/08/96 (26 ετών) και αγωνίζεται σε όλες τις 
θέσεις, της επιθετικής γραμμής.
Ο Δώνης ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού πριν 
μετεγγραφεί στις ακαδημίες της Juventus. Αγωνίστηκε ως επαγγελ-
ματίας πέραν από την Ιταλία, στην Ελβετία, τη Γαλλία, την Ολλανδία 
και τη Γερμανία.
Καλωσορίζουμε τον Τάσο, στη γαλαζοκίτρινη οικογένεια και του 
ευχόμαστε να πανηγυρίσει τίτλους με την περήφανη ασπίδα στο 
στήθος».

Προφανώς οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας 
δεν έλαβαν σοβαρά τη δήλωση του Νιλ 
Λένον την προηγούμενη του ματς, που είπε 
ότι πρέπει να κατέβουν από τα σύννεφα της 
πρόκρισης εις βάρος της Γάνδης. 
 

Η 
ομάδα του παρουσιάστηκε πολύ κακή στο 
«Στέλιος Κυριακίδης» και ο Ακρίτας την προ-
σγείωσε στην πραγματικότητα του κυπρια-
κού πρωταθλήματος, που λέει ότι θα υποφέ-

ρει όποιος δεν είναι… όπως πρέπει απέναντι σε κάθε 
αντίπαλο.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 6’ μετά από εκτέ-
λεση κόρνερ του Αμπντουραχίμι, διώξιμο του Λανγκ 
με κεφαλιά, σουτ του Άμπραχαμ και κόντρα 
στον Δημοσθένους. Η μπάλα άλλαξε 
πορεία, κατέληξε στα δίχτυα 
και το τέρμα πιστώθηκε στον 
Κύπριο μέσο.
Το γκολ δεν «ξύπνησε» 
τους ποδοσφαιριστές του 
(τιμωρημένου σήμερα) 
Νιλ Λένον, λίγο αργότερα 
(16’) ήρθε η αναγκαστική 
αλλαγή του Κακουλλή (στη 
θέση του ο Ζαχαρίου), ενώ οι 
αντίστοιχοι του Μπαντία ήταν 
καλύτεροι και έψαχναν το δεύτερο 
γκολ. Ήταν αυτοί που έχασαν τις ευκαι-
ρίες πριν από το τέλος του ημιχρόνου με τους Σέχιτς 
(σουτ28’) Πική (κεφαλιά 29’, σουτ 36’) και Αμπντουρα-
χίμι (43’).
Προσπάθησε να πιέσει στο δεύτερο ημίχρονο το «τρι-
φύλλι», έκανε μάλιστα ντεμπούτο ο Κασάμα για να 
βοηθήσει οργανωτικά και ήταν κάπως βελτιωμένη η 
εικόνα του. Έφτιαξε φάσεις για την ισοφάριση (Ζαχα-
ρίου 51’, Μπάρκερ 53’, Παπουλής 56’, Μάταβζ 56’), 
αλλά ήρθε στο 77’ η δεύτερη κίτρινη του μέσου από τη 
Γουινέα Μπισάου για χτύπημα με το χέρι στον Σέχιτς να 
χαλάσει τα σχέδιά της.
Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να επισκέπτονται πάλι 
συχνά την περιοχή της Ομόνοιας και ο Ουζόχο έπιασε 
δουλειά και ακόμη περισσότερο όταν αποβλήθηκε και 
ο Παναγιώτου στο 90’+1 με παρέμβαση του VAR και on 
field review (φάουλ στον Βαράντα, που ήταν τελευταίος 
παίκτης). Ο Νιγηριανός κίπερ είπε «όχι» σε Αραχούχου 
(81’) και Βαράντα (81’, 82’, 90’+3).
Πάντως, ο Ζαχαρίου παραλίγο να σώσει τον βαθμό στο 
90’+3 με διαγώνιο σουτ.

Ανσαριφάρντ: «Όλοι γνωρίζουν, η Ομό-
νοια είναι η πιο ιστορική ομάδα της Κύ-

πρου»
Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Ομό-
νοιας, παραχώρησε στην ιστοσελίδα της ομάδας ο 
Καρίμ Ανσαριφάρντ, ο οποίος μίλησε για τους λόγους 
που αποδέχθηκε την πρόταση των πρασίνων.
Όλοι γνωρίζουν, είπε, πως η Ομόνοια είναι η πιο ιστο-
ρική ομάδα της Κύπρου και μια από τις μεγαλύτερες 
της χώρας…
Όσα δήλωσε ο Καρίμ Ανσαριφάρντ:
Καρίμ καλωσόρισες στην ομάδα. Ποιες είναι οι πρώτες 
σου σκέψεις μετά τη μεταγραφή σου στην ΟΜΟΝΟΙΑ;
«Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθου-
σιασμένος που θα είμαι μέρος αυτού του ιστορικού 
Συλλόγου της Κύπρου. Ανυπομονώ να ξεκινήσω προ-
πονήσεις και αγώνες με τους συμπαίκτες μου και να 

προσπαθήσω όσο το δυνατό καλύτερα να βοη-
θήσω την ομάδα».

Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι που σε 
έκαναν να αποδεχθείς την πρό-

ταση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ;
«Βασικά, νομίζω όλοι γνω-
ρίζουν πως η ΟΜΟΝΟΙΑ 
είναι μία από τις μεγαλύτερες 
Κυπριακές ομάδες και η πιο 
ιστορική ομάδα στην Κύπρο. 

Όλοι γνωρίζουν γι’ αυτή την 
ομάδα, είναι απλό και εύκολο να 

το καταλάβεις αυτό. Επίσης, ξέρω 
ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ έχει φανταστικούς 

οπαδούς, είναι φανατικοί και στηρίζουν την 
ομάδα μέσα από την καρδιά τους. Πέρα από αυτά γνω-
ρίζω ότι έχει πολύ καλούς προπονητές, καλούς παί-
κτες, φυσικά είναι στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις και 
όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και ήταν εύκολο να επι-
λέξω την ΟΜΟΝΟΙΑ».
Η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι μεγάλος Σύλλογος, έχει ψηλούς στό-
χους όπως να πάρει τον τίτλο και ο κόσμος της έχει 
ψηλές απαιτήσεις. Πώς νιώθεις σχετικά με αυτό το 
γεγονός;
«Αυτό είναι πολύ εύκολο διότι σε κάθε χώρα όταν παί-
ζεις σε έναν μεγάλο Σύλλογο, δεν υπάρχει άλλος στό-
χος. Θέλουν να κερδίσεις τον τίτλο, να κερδίζεις κάθε 
παιχνίδι και αυτό είναι πολύ απλό για να το καταλάβεις 
και να προσαρμοστείς σε τέτοιου είδους κατάσταση. 
Έχω παίξει σε μεγάλους Συλλόγους και ξέρω πώς δου-
λεύει αυτό. Τους οπαδούς δεν τους νοιάζει πώς παίζεις 
και απέναντι σε ποια ομάδα, περιμένουν από εσένα να 
προσπαθήσεις για ό,τι καλύτερο και να κερδίσεις κάθε 
παιχνίδι. Δεν υπάρχει άλλος στόχος από το να κερδί-
σεις όσο το δυνατό περισσότερους τίτλους, το πρω-
τάθλημα και να κερδίσεις όσο το δυνατό περισσότερα 
παιχνίδια στην Ευρωπαϊκές διοργανώσεις για να κάνεις 
τον κόσμο χαρούμενο».

Ακρίτας – Ομόνοια 1-0: Με φόρα ο 
νεοφώτιστος, σόκαρε το «τριφύλλι»

ΑΠΟΕΛ – Πάφος FC 1-1: 
Έμαθε τον τρόπο και του 
κάνει τη ζημιά
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αθλητικά

Ελλάδα - Βέλγιο 85-68: Παράσταση 
για Εθνική και Αντετοκούνμπο στο 
κατάμεστο ΟΑΚΑ

Με όπλο την ατσάλινη άμυνά της και με αρκετές λύσεις στην επίθεση η Εθνική ομάδα δεν πτοήθηκε 
από τις απουσίες της και κέρδισε το Βέλγιο στο «καυτό» και κατάμεστο ΟΑΚΑ (85-68) για τα 
προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, στο τελευταίο τεστ πριν από το EuroBasket 2022.

Εθνική Μπάσκετ: Κόπηκαν 
Καλαϊτζάκης, Κουζέλογλου 
και Κακλαμανάκης, 
τελευταία στιγμή η 12αδα 
του Eurobasket

Ο Δημήτρης Ιτούδης θα εξα-
ντλήσει όλα τα χρονικά περι-
θώρια που έχει μέχρι να ανα-
κοινώσει την 12αδα της Εθνι-
κής Ανδρών. Αυτό έγινε σαφές 
μετά την τελευταία προπόνηση 
επί ελληνικού εδάφους, μετά 
το τέλος της οποίας ανακοινώ-
θηκε ότι κόπηκαν οι Καλαϊτζά-
κης, Κουζέλογλου και Κακλαμα-
νάκης.
Ο Έλληνας τεχνικός έχει πλέον 
14 παίκτες στην διάθεσή του, με 
την αποστολή να αναμένεται να 
ανακοινωθεί τελευταία στιγμή, 
ανάλογα με την πορεία της απο-
θεραπείας των Παπαγιάννη, 
Σλούκα και Κώστα Αντετοκούν-
μπο. Όπου «τελευταία στιγμή», 
βάσει κανονισμών αυτό σημαί-
νει μέχρι 24 ώρες πριν από την 
πρεμιέρα της στο Eurobasket, 
δηλαδή μέχρι μεθαύριο (1/9) 
μεσημέρι.

Αναλυτικά ο Δημήτρης 
Ιτούδης έχει αυτή την 
στιγμή στην διάθεσή του 
τους εξής παίκτες:

Γκαρντ: 
Νικ Καλάθης, Κώστας Σλού-
κας, Τάιλερ Ντόρεϊ, Γιαννούλης 
Λαρεντζάκης, Μιχάλης Λού-
ντζης, Λευτέρης Μποχωρίδης

Φόργουορντ: 
Γι ά ν ν η ς  Αν τ ε τ ο κο ύ ν μ π ο, 
Κώστας Παπανικολάου, Ιωάν-
νης Παπαπέτρου, Θανάσης 
Αν τ ε τοκούνμπο, Δημήτρης 
Αγραβάνης, Λεωνίδας Κασελά-
κης

Σέντερ:
Γιώργος Παπαγιάννης, Κώστας 
Αντετοκούνμπο

Αναλυτικά η ενημέρωση της 
ΕΟΚ αναφέρει:
«Με την ολοκλήρωση της σημε-
ρινής (30/8) προονησης της 
Εθνικής Ανδρών, τελευταίας επί 
ελληνικού εδάφους, ο Δημή-
τρης Ιτούδης ευχαρίστησε τους 
Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Γιάννη 
Κουζε λογλου και Δημήτρη 
Κακλαμανάκη για την ουσια-
στική συμβολή τους στην προ-
ετοιμασία, με τους τρεις να μη 
συμπεριλαμβάνονται στην απο-
στολή για το Ευρωμπάσεκτ. Ο 
Κουζελογλου μάλιστα, είχε επι-
στρέψει μετά την πρώτη του 
αποχώρηση και ο Κακλαμανά-
κης ενσωματώθηκε εκτάκτως 
μόλις το περασμένο Σάββατο 
λόγω των προβλημάτων τραυ-
ματισμών.
Λόγω αυτών των προβλη-
μάτων που υφίστανται, των 
θεραπειών που συνεχίζουν να 
κάνουν οι παίκτες που τα αντι-
μετωπίζουν και των ιατρικών 
δεδομένων που διαρκώς δίνο-
νται, για την τελική σύνθεση της 
αποστολής που θα αναχωρήσει 
αύριο (31/8) για το Μιλάνο και 
κατ’ επέκταση και για την 12αδα 
του Ευρωμπάσκετ θα υπάρξουν 
νεότερες ενημερώσεις.»
Η πρώτη προπόνηση επί ιταλικού 
εδάφους περιελάμβανε μία ανα-
μενόμενη απουσία, εκείνη του 
Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος 
βρίσκεται πιο πίσω σε σχέση με 
τους διεθνείς που είχαν τραυ-
ματιστεί στο προηγούμενο διά-
στημα.
Οι υπόλοιποι 13 παίκτες που 
ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα 
της Λομβαρδίας προπονήθηκαν 
την Τετάρτη υπό τις οδηγίες του 
Δημήτρη Ιτούδη και του επιτε-
λείου του.

Στο κατάμεστο και «καυτό» κλειστό των Ολυμπια-
κών Εγκαταστάσεων η Εθνική πέρασε με άριστα το 
τελευταίο τεστ πριν από το EuroBasket 2022. Το αντι-
προσωπευτικό μας συγκρότημα κέρδισε με άνεση το 
Βέλγιο (85-68) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου 2023, κάλυψε και τις τελευταίες απουσίες 
της και πλέον στρέφει την προσοχή της στο μεγάλο 
στοίχημα, τον όμιλο στο Μιλάνο και το Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ακούραστος, έκανε 
για ακόμα μία φορά εξαιρετικό ματς και γέμισε την 
στατιστική του βοηθώντας την ομάδα και στις δύο 
πλευρές του γηπέδου. Η όρεξη στην άμυνα ήταν 
κλειδί για την ομάδα του Ιτούδη που περιόρισε τα 
ατού των Βέλγων, υποχρεώνοντάς τους σε 
συνολικά 23 λάθη.
Οι αλλαγές στην πεντάδα δεν έριξαν 
τον ρυθμό της Ελλάδας που πήρε 
ώθηση και από τον κόσμο που 
έγραψε νέο ρεκόρ προσέλευ-
σης σε προκριματικά παγκο-
σμίου στην Ευρώπη, για να 
καθαρίσει το ματς από το 
πρώτο μισό (το έκλεισε στο 
+16).
Οι διεθνείς μας έκαναν τα 
πάντα σωστά, ήταν σχεδόν 
αλάνθαστοι (είχαν συνολικά στο 
ματς 10 λάθη), την ώρα που όποιον 
έμπαινε στον αγώνα βοηθούσε με τον 
δικό του τρόπο. Πλέον η Εθνική βρίσκεται 
στο 4-2 βάζοντας γερές βάσεις για την πρόκριση στο 
παγκόσμιο, την ώρα που το Βέλγιο έπεσε στο 3-3.
Κορυφαίος σκόρερ και σε αυτό το ματς ήταν ο Γιάν-
νης Αντετοκούνμπο που έκλεισε το παιχνίδι στους 26 
πόντους (10/14 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/9 βολές, 7 
ριμπάουτ, 1 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα σε 24’:40’’), 
την ώρα που εξαιρετικός ήταν και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ 
με 22 πόντους (5/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4 ριμπά-
ουντ, 3 ασίστ). Για τους Βέλγους διασώθηκαν ο Ρετίν 
Ομπασοχάν με 14 πόντους και ο Ίσμαελ Μπακό με 12 
πόντους.
Με όρεξη και ατσάλινη άμυνα
Με τους Ντόρσεϊ, Καλάθη, Παπανικολάου, Γιάννη και 
Θανάση Αντετοκούνμπο ξεκίνησε το ματς ο Δημή-
τρης Ιτούδης με την διάθεση της Εθνικής στην άμυνα 

να είναι εμφανής από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Η 
Ελλάδα ξεκίνησε το ματς έχοντας τρία κλεψίματα και 
με σερί 7-0 στα πρώτα τρία λεπτά (9-2). Με ατομικές 
ενέργειες του Μπάκο οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν 
στους έξι πόντους, όμως ένα τρίποντο του Θανάση 
και ένα δίποντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο έφεραν τη 
διαφορά στους 11 πόντους (17-6).
Η άμυνα της Εθνικής ήταν εκείνη που έδινε ρυθμό και 
στην επίθεση, με την διαφορά να ανοίγει στα τέλη της 
πρώτης περιόδου (30-15) και το Βέλγιο να αδυνατεί 
να βρει λύσεις προκειμένου να σταματήσει το επιθε-
τικό κρεσέντο της Εθνικής ή να συνδεθεί με το αντί-
παλο καλάθι, πληρώνοντας τα 7 λάθη που έκανε στην 
πρώτη περίοδο.

Οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη κράτησαν τον 
ρυθμό της πρώτης περιόδου και στο 

ξεκίνημα της δεύτερης. Οι αλλαγές 
που έγιναν στην πεντάδα δεν χάλα-

σαν τον ρυθμό της ομάδας, ανα-
γκάζοντας τους φιλοξενούμε-
νους σε πολύ χαμηλά ποσοστά 
στην επίθεση. Με μόλις τρία 
λάθη σε 16 αγωνιστικά λεπτά 
και έξι κλεψίματα η Εθνική 
πήρε άριστα στο πρώτο μισό 
και αν και έριξε λίγο τον επι-

θετικό της ρυθμό στο τέλος της, 
την έκλεισε στο +16.

Κράτησε τα ηνία και καθάρισε το 
ματς στο β’ μέρος

Το Βέλγιο μπήκε καλύτερα στο β’ μέρος του 
αγώνα, ωστόσο η Ελλάδα παρέμεινε σε ρόλο οδη-
γού παίζοντας όσο χρειαζόταν για να μην απειληθεί. 
Η Εθνική έχασε ορισμένες ευκαιρίες να μεγαλώσει κι 
άλλο τη διαφορά της όμως δεν το πλήρωσε. Το Βέλγιο 
μπόρεσε να μειώσει μέχρι τους 13 πόντους, όμως η 
διαφορά δυναμικότητας ήταν εμφανής. Η άμυνα λει-
τούργησε και η Ελλάδα έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο για 
να πάει το ματς στο +19 (59-40 στο 26’).
Με την διαφορά να βρίσκεται σταθερά στους 20 
πόντους υπέρ της Ελλάδας και τα νεύρα των Βέλ-
γων να χαλάνε για λίγο την ατμόσφαιρα του αγώνα, 
η Εθνική διαχειρίστηκε τα συναισθήματά της μαζί και 
τη διαφορά. Το Βέλγιο θέλησε να ρίξει τον ρυθμό με 
φάουλ και νεύρα όμως η Ελλάδα έκανε το χρέος της 
και πανηγύρισε μπροστά στον κόσμο της το 85-68.
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ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 0-2: ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 0-2: 
καθάρισε με Παλάσιος και καθάρισε με Παλάσιος και 
ΣπόραρΣπόραρ σελ. 57σελ. 57 σελ. 64σελ. 64

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 
2-1: γλίτωσε το 2-1: γλίτωσε το 
έμφραγμα στο 96’έμφραγμα στο 96’

Ελλάδα - Βέλγιο 85-68: Ελλάδα - Βέλγιο 85-68: 
Παράσταση για Εθνική και Παράσταση για Εθνική και 
ΑντετοκούνμποΑντετοκούνμπο

σελ. 58σελ. 58
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