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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Μην ανησυχείς 
για τις αποτυχίες 
σου. Ανησύχησε 
για τις ευκαιρίες 

που έχασες 
χωρίς να 

προσπαθήσεις 
καν

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Γεια σας! Εύχομαι να σας 

βρίσκω όσο το δυνατόν καλά 

και λέω όσο το δυνατόν γιατί 

εκτός από τις δεκάδες ασθένειες και μικρόβια 

που είμαστε περικυκλωμένοι, δεν υπάρχουν 

σε αυτήν την παροικία πράγματα που να μας 

δίνουν ενδιαφέρον να τα παρακολουθήσουμε, 

να τα υποστηρίξουμε, να συμμετέχουμε βρε 

αδελφέ. 

Εντάξει, ήταν ο COVID και υπήρχε και κάποια 

δικαιολογία. Το COVID σχεδόν τελείωσε, δεν 

θα έπρεπε τόσοι οργανισμοί να ξεσηκώσουν 

λίγο κόσμο με κάποια εκδήλωση ή οτιδήποτε 

μπορεί να προσελκύσει την προσοχή του 

ελληνισμού;

Που είναι οι… παράγοντες της ομογένειας… 

τους πάτησε το τρένο; Κρίμα! Οι παλαιοί 

οι περισσότεροι εγκατέλειψαν το καράβι.  

Κάποιοι εναπομείναντες βαρέθηκαν κι 

άμα τύχει κάτι ιδιαίτερο παίρνουν μερικά 

τηλέφωνα. Κάποιοι που δεν υπήρξαν ποτέ 

ενεργοί παράγοντες γίνονται βασιλικότεροι 

του βασιλέως, παίρνουν αποφάσεις χωρίς 

να ρωτούν κανέναν και το κάνουν… για το 

καλό της ομογένειας. Πραγματικά τώρα που 

γράφω πατάω τόσο πολύ το στυλό μου που 

φοβάμαι μην σκίσω το χαρτί και χρειαστεί να 

ξαναγράψω.

Πως γίνεται σε κάποιες ομάδες που έχουν 

θέση κάποιοι/ες συμπατριώτες/τισσες μας 

ακόμα και στην ίδια ομάδα οι μισοί… θάβουν 

τους άλλους μισούς. Φυσικά, εγώ είμαι ένας 

απλός παρατηρητής δημοσιογράφος που 

προσπαθώ με δικά μου λόγια να μην φέρω 

αναστάτωση. Ίσως προειδοποίηση, γιατί θα 

πρέπει να ξέρουν αυτοί που έχουν κάποια… 

ξεχωριστή θέση σε οποιοδήποτε οργανισμό… 

Δεν τους ανήκει ο οργανισμός, προσφέρθηκαν 

να βοηθήσουν αφιλοκερδώς, δίνοντας 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ και το τονίζω 

αυτό.

Πάντως, επειδή 55 χρόνια στα κοινά μου 

αρέσει να μαζεύω πληροφορίες που κάποτε 

θα πρέπει να ανακοινώσω με ονόματα κι 

αποδείξεις. ΟΥΔΕΙΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΥΠΟΨΙΑΣ. 

Όταν θέλεις να ασχολείσαι με τα κοινά… 

ΚΑΙ ΜΕ ΛΕΦΤΑ….. ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΑ…. ΚΙ ΟΧΙ 

ΔΙΚΑ ΣΟΥ….. ΕΔΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΔΕΛΦΙΑ θα τα 

ξαναπούμε σύντομα… και να προσέχετε στην 

καθημερινότητα σας.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

Η… ΑΦΑΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ 
ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ
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επικαιρότητα

Βασίλισσα Ελισάβετ: Πέθανε στα 96 της χρόνια 

Ο 
θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ συγκλονίζει τη 
Βρετανία και προκαλεί ρίγη συγκίνησης σε όλο 
τον κόσμο, για την απώλεια της μακροβιότερης 
αρχηγού κράτους. Αλλά το ίδιο το Παλάτι έμοια-

ζε προετοιμασμένο εδώ και καιρό για την δύσκολη επόμενη 
μέρα της πιο ισχυρής και πολυσυζητημένης μοναρχίας στις 
μέρες μας.
Ήδη, εδώ και έναν χρόνο περίπου, η 96χρονη Ελισάβετ, 
αντιλαμβανόμενη το επερχόμενο τέλος και τις λιγοστές αντο-
χές της, είχε περιορίσει τις δραστηριότητες που προέβλεπε ο 
ρόλος της και τα καθήκοντά της ασκούνταν ουσιαστικά από 
επτά μέλη της βασιλικής οικογένειας.
Οι συστάσεις των γιατρών για την επιβάρυνση της υγείας 
της και την ανάγκη ξεκούρασης δεν άφηναν άλλωστε πολλά 
περιθώρια. Όμως δεν ήθελε, ούτε θεωρούσε ότι υπήρχε 
νόημα να παραιτηθεί και να αποσυρθεί με αυτό τον τρόπο. 
Επιθυμούσε να μείνει μέχρι το τέλος στο τιμόνι και να φύγει 
όπως ακριβώς την γνώρισαν γενιές και γενιές: Στο θρόνο 
της, με τον οποίο ταυτίστηκε και στον οποίο έβαλε τη σφρα-
γίδα της στο κρίσιμο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και στην 
αρχή της νέας χιλιετίας!
Η φετινή χρονιά ήταν για την Ελισάβετ πολύ σημαντική, 
καθώς γιόρτασε το πλατινένιο ιωβηλαίο, έχοντας συμπλη-
ρώσει 70 χρόνια στο θρόνο, από το 1952 που διαδέχθηκε 
τον πατέρα της, βασιλιά Γεώργιο Στ’. Συνέτριψε έτσι κάθε 
ρεκόρ Γκίνες, αφού πρόλαβε να γίνει η γηραιότερη, πλουσι-
ότερη, πιο πολυταξιδεμένη και πλέον αναγνωρίσιμη μονάρ-
χης στον κόσμο
Η ουσιαστική απόσυρση της Ελισάβετ άρχισε πέρσι το φθι-
νόπωρο, εν μέσω πανδημίας και με την ίδια να επιδεικνύει, 
μέχρι τότε αξιοζήλευτη προσήλωση στις υποχρεώσεις της 
Βασίλισσας, εκτελώντας ένα εξαιρετικά επιβαρυμένο καθη-
μερινό πρόγραμμα. Ήταν όμως φανερό πια ότι δεν μπο-
ρούσε να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς. Όσο κι αν τη στε-
ναχωρούσε αυτό. Όλοι αντιλαμβάνονταν ότι η αδάμαστη και 
«βιονική» γυναίκα που είχε γνωρίσει όλος ο κόσμος άρχιζε 
να αγκομαχά από την ταλαιπωρία των συνεχών επίπονων 
δημόσιων δεσμεύσεων, που προϋποθέτουν τη γαλαζοαί-
ματη παρουσία της. Όσο κι αν είχε ήταν για δεκαετίες πιστή 
στο καθήκον, ανθεκτική και απροσπέλαστη σαν βράχος στις 
ακτές του Ντόβερ, το βάρος του χρόνου την επηρέαζε.
Το 2019 και ενώ είχε πατήσει τα 93, παρακολούθησε αυτο-
προσώπως 295 δημόσιες εκδηλώσεις! Αν εξαιρεθούν οι 
γιορτές και οι θερινές διακοπές της, κατά μέσο όρο βρισκό-
ταν «στο πόδι» από πέντε έως έξι φορές κάθε εβδομάδα!
Από τις αρχές του 2020, με την επέλαση του κορωνοϊού, 
είχε ξεκινήσει να απομονώνεται στο Κάστρο του Ουίνδ-
σορ, δυτικά του Λονδίνου, με ελάχιστο υπηρετικό προσω-
πικό, φροντίζοντας οι επικοινωνίες της να γίνονται μόνο 

μέσω βιντεοκλήσεων. Καθ’ όλη τη περίοδο της καραντί-
νας, τη συγκεκριμένη βασιλική κατοικία τα ντόπια ταμπλό-
ιντ την αποκαλούσαν περιπαικτικά «θωρακισμένη φυσα-
λίδα» της Αυτής Μεγαλειότητος. Εκεί έφυγε από τη ζωή, 
τον Απρίλιο του 2021, ο επί 73 χρόνια αγαπημένος σύζυγός 
της, ο 99χρονος Δούκας του Εδιμβούργου Φίλιππος. Εκεί 
παρέμεινε η ίδια κατά τη διάρκεια του πένθους της και από 
εκεί, ως όφειλε, επανήλθε στις επίσημες, αλλά συνταγματικά 
άγραφες, υποχρεώσεις της.
Ως αρχηγός του κράτους, υποδέχτηκε διάφορους πρεσβευ-
τές που υπέβαλαν τα διαπιστευτήριά τους και προήδρευσε 
στην τελετή εγκαινίων του Κοινοβουλίου, όπου εκφώνησε 
τον λόγο της βασίλισσας από τον εμβληματικό θρόνο της στη 
Βουλή των Λόρδων. Χωρίς, αυτή τη φορά, να φέρει βαρέως 
επί κεφαλής της την πολύτιμη κορώνα του στέμματος, που 
ζυγίζει 1 και κάτι κιλό, αλλά ένα ανάλαφρο καπέλο στην 
απόχρωση της λεβάντας. Και προφανώς δεν μεταφέρθηκε 
από το ανάκτορο του Ουίνδσορ στο παλάτι του Ουέστμιν-
στερ με την περίτεχνη χρυσή άμαξα που σέρνουν λευκά 
άλογα, παρά μόνο με ένα συνηθισμένο Range Rover. Η ίδια 
άμαξα, άλλωστε, έχει να χρησιμοποιηθεί από το 2002, όταν 
εορτάστηκε το χρυσό ιωβηλαίο των 50χρονων της βασιλείας 
της -και το 2012 βίωσε πανηγυρικά τις εκδηλώσεις για το 
διαμαντένιο ιωβηλαίο της.

Στα 70 χρόνια που παρέμεινε στο θρόνο της, συσκέφτηκε τετ 
α τετ με δεκατέσσερις εγχώριους πρωθυπουργούς, παρα-
κολούθησε δεκαοχτώ εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις και 
βίωσε αλλεπάλληλες κυβερνητικές αλλαγές. Συνάντησε 
αναρίθμητους ξένους ηγέτες - που στην πλειονότητά τους 
έχουν περάσει στη σφαίρα της λήθης. Και, φυσικά, από τον 
Σεπτέμβριο του 2015 είχε ξεπεράσει τα 63 χρόνια συνεχούς 
βασιλείας της προ-προγιαγιάς της, βασίλισσας Βικτωρίας. 
Πρακτικά, μάλλον κανείς δεν θα υπερβεί τις ιστορικά αξιο-
μνημόνευτες και μοναδικές επιδόσεις της 96χρονης βασί-
λισσας.
Το περσινό καλοκαίρι, ήταν δύσκολο και πολύ διαφορετικό 
για την Ελισάβετ. Κάτι σαν απαρχή του τέλους. Αναχώρησε 
για τις εθιμικές θερινές διακοπές της, για πρώτη φορά χωρίς 
τον Φίλιππο, στο Κάστρο Μπαλμόραλ στο Αμπερντίν Σάιρ 
της βορειοανατολικής Σκωτίας -εκεί που άφησε την τελευ-
ταία της πνοή, σε ένα περίεργο παιχνίδι της μοίρας.
Σε αυτό το αρχοντικό «εξοχικό» της, στην ειδυλλιακή έκταση 
των αχανών 50.000 στρεμμάτων, η ιδιωτικότητά της ήταν 
απαραβίαστη. Δεν εθεάθη τότε να ιππεύει, ως συνήθως, 
ανεβασμένη στη σέλα ενός υπερήλικου πόνι, ούτε να κάνει 
περιπάτους με τα αγαπημένα της σκυλιά. Απλώς οι ανακτο-
ρικοί παρατηρητές συμπέραναν πως σεμνά και νωχελικά 
παραθέριζε. Εκανε το καθιερωμένο ιερό διάλειμμα μιας 
ώρας ύπνου το μεσημέρι, απολάμβανε το απογευματινό της 
τσάι Darjeeling με αρωματικά βότανα και ξεφύλλιζε τα προ-
γράμματα των ιπποδρομιών του Ασκοτ, του Τσέλτεναμ, του 
Γιορκσάιρ κ.λπ. Δειπνούσε λιτά και έπινε ένα νερωμένο απε-
ριτίφ Dubonnet, μια και οι γιατροί της απαγόρευσαν, χάριν 
της υγείας της, το αγαπημένο βραδινό ντράι μαρτίνι που 
συνήθιζε να καταναλώνει η μάνα της, βασιλομήτωρ Ελίζα-
μπεθ Μπόουζ-Λάιον, ως τα βαθιά της γεράματα πριν αποβι-
ώσει το 2002 στα 101 της χρόνια.
Για μια τέτοια ασυγχώρητη γευστική απώλεια ενός κοκτέιλ με 
τζιν, βερμούτ, μια φλούδα λεμονιού και δύο παγάκια ο Τζέ-
ιμς Μποντ θα προτιμούσε, με την άδειά της, να αυτοκτονή-
σει παρά να το αποχωριστεί. Η Ελισάβετ Β’ απλώς σφράγισε 
αποφασιστικά το σέικερ. Ο καλλιεργημένος αυτοέλεγχός της, 
που την εξοπλίζει με μια ψυχολογική πανοπλία, αποτρέπει 
συναισθηματικές πιέσεις και εξαρτήσεις. Οπως είχε παρατη-
ρήσει σε ανύποπτο χρόνο η ίδια, «το πρόβλημα με τη θλίψη 
είναι ότι τρέφεται από τον εαυτό της». Και έτσι συνέχισε, 
χωρίς καμία ανάμειξη αλκοόλ, απτόητη, την αδρανή καθη-
μερινότητά της. Κάθε Κυριακή επισκεπτόταν το μικρό γοτ-
θικό εκκλησάκι Crathie Kirk με τα βιτρό στα παράθυρα και 
την ξύλινη στέγη στην παρακείμενη του κάστρου ομώνυμη 
ενορία, για να παρακολουθήσει τη θεία λειτουργία. Ενδεχο-
μένως συνειδητοποιούσε ότι τα γεράματα φτάνουν όταν οι 
μετάνοιες πληθαίνουν και τα όνειρα λιγοστεύουν.

Επίσημη ανακοίνωση από το 
Μπάκιγχαμ, μεσίστιες οι σημαίες 
- Παγκόσμια συγκίνηση για την 
απώλεια της μακροβιότερης 
αρχηγού κράτους - Η επιβάρυνση 
της υγείας της, οι πρώτες φήμες 
και το τέλος
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Σ
υλλυπητήρια μηνύματα για τον 
θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ 
ανήρτησαν στους επίσημους λο-
γαριασμούς τους στο Twitter τό-

σο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατε-
ρίνα Σακελλαροπούλου, όσο και ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγα 
λεπτά μετά την ανακοίνωση του Μπά-
κιγχαμ ότι η αρχηγός του βρετανικού 
κράτους πέρασε στην ιστορία.
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέ-
ρει:
«Η βασιλεία της βασίλισσας Ελισάβετ 
άφησε το στίγμα της στη σύγχρονη 

ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Απο-
τελούσε πραγματικό στυλοβάτη της 
χώρας της και ανταμείφθηκε με αγάπη 
και σεβασμό. Τα ολόθερμά μου συλλυ-
πητήρια στην οικογένειά της και στον 
βρετανικό λαό. Θα λείψει σε όλους».
Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε:
«Είμαι βαθιά λυπημένος για τον θάνατο 
της Αυτής Μεγαλειότητας Βασίλισσας 
Ελισάβετ Β’. Το καθήκον, η υπηρεσία 
και η αφοσίωση που επέδειξε καθ’ όλη 
τη διάρκεια της βασιλείας της δεν ήταν 
απλώς υποδειγματικά αλλά εξαιρετικά».

Πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ: 
Τα συλλυπητήρια μηνύματα 
Σακελλαροπούλου και Μητσοτάκη 

Η Ελπιδα Νίνου είπε ότι δεν έχει 
οικονομικά κίνητρα, αλλά στέκεται 
πλάι στον άντρα της «από αγάπη 
και συγχώρεση» - Έκανε λόγο για 
οργανωμένο σχέδιο σε βάρος του

Σ
ίγουρη ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν 
έχει διαπράξει τα εγκλήματα σεξου-
αλικής βίας που οι τρεις γυναίκες 
συνάδελφοί του προσάπτουν, δή-

λωσε σήμερα στη δίκη του γνωστού ηθο-
ποιού η σύζυγός του, Ελπίδα Νίνου.
Μάλιστα, ανέφερε ότι συνεχίζει να στέ-
κεται στο πλευρό του, όπως έκανε πάντα 
χωρίς να έχει οικονομικά κίνητρα ή άλλους 
λόγους, αλλά από «αγάπη και συγχώρεση». 
Όσο για την εμπλοκή του άντρα της στις 
καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίη-
σης που έγιναν στο πλαίσιο του #metoo, 
την απέδωσε σε «οργανωμένο σχέδιο» 
που στόχο είχε, όπως είπε, να ξαναμοιρα-
στεί η πίτα στο θέατρο και 
την τηλεόραση.
Συγκεκριμένα, απαντώ-
ντας σε σχετικές ερωτή-
σεις συνηγόρων πολιτι-
κής αγωγής, η κυρία Νίνου 
ανέφερε μεταξύ άλλων: 
«Οι καταγγελίες οργανώ-
θηκαν ένα χρόνο πριν από 
συγκεκριμένα κέντρα στο 
πλαίσιο του metoo. Με 
συνεντεύξεις τους οι ίδιες το έχουν πει. 
Κάτω από αυτήν την ομπρέλα μαζεύτη-
καν άνθρωποι. Από πού οργανώθηκε το 
metoo; Τι είναι το metoo;».
Πολιτική αγωγή: Γιατί δεν έχει κάνει 
μήνυση ο σύζυγός σας;
Μάρτυρας: Την υπόθεση έχουν αναλάβει 
ικανότατοι δικηγόροι και αυτοί μας συμ-
βουλεύουν τι θα κάνουμε.
Πολιτική αγωγή: Από ποιον οργανώθηκαν;
Μάρτυρας: Θα αποδειχθεί. Η εκδίκηση στο 
θέατρο μπορεί να προκληθεί και από μια 
ατάκα, μια λέξη. Η πίτα στο θέατρο έχει 
ξαναμοιραστεί. Δείτε τι γίνεται στις σει-
ρές αυτή τη στιγμή. Είναι προσωπική μου 
γνώμη αυτή. Ήταν περιττός πολύ ο Πέτρος. 
Οι καταγγελίες άρχισαν από τρεις γυναίκες 
που πήγαιναν σε εκπομπές και ήθελαν να 
καταγγείλουν κάποιους ανθρώπους. Και 
το νομικό τμήμα των καναλιών έψαχνε αν 
μπορούσαν να το κάνουν. Έγιναν συναντή-
σεις πολλές, παρθήκαν πολλά τηλέφωνα. 
Θα αποκαλυφθούν στη δίκη.

«Έχουμε ταπεινωθεί»
Κατά τη σημερινή διαδικασία, η κυρία 
Νίνου ρωτήθηκε ακόμη και για τη σχέση 
της με τον Πέτρο Φιλιππίδη και ειδικό-
τερα για το παρελθόν όταν είχαν εμφανι-
στεί προβλήματα στο γάμο της αλλά και 
για τους λόγους που τώρα τον στηρίζει.
Απαν τών τας, η μάρτυρας ανέφερε: 
«Έχουμε ταπεινωθεί, έχουμε φτάσει στον 
πάτο και θεωρώ ότι πλέον ο Πέτρος δεν 
μπορεί να μου πει ψέματα. Η φυλακή 
ταπεινώνει τον άνθρωπο. Έχει τιμωρηθεί 
πολύ αυστηρά. Τι θέλετε; Να πεθάνουμε; 
Ο Πέτρος φυλακίστηκε ένα χρόνο. Κατα-
στράφηκε η ζωή μας. Ξεκινήσαμε από το 
μηδέν και είμαστε ξανά στο μηδέν. Φυλα-
κίστηκε ένα χρόνο, εξαφανίστηκε από τη 
δουλειά του, κάποιοι θέλουν να τον εξα-
φανίσουν και από τη μνήμη των ανθρώ-
πων. Είμαι άνθρωπος που όταν κάποιος 
άλλος βρίσκεται κάτω του δίνω το χέρι να 
σηκωθεί, αν βρέχει και είναι μούσκεμα του 

ανοίγω την ομπρέλα…. 
Δεν με ενδιαφέρουν τα 
σπίτια, τα αυτοκίνητα, 
τα λεφτά... Με τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο στεκό-
μουν, έτσι στέκομαι και 
τώρα. Είμαι από πάρα 
πολύ φτωχή οικογέ-
νεια. Έμαθα να ζω με τα 
πολλά, ξέρω και στα λίγα 
και ξεκινάω πάλι από το 

μηδέν. Δεν έμεινα μαζί του από συμφέρον 
και από κανένα οικονομικό κίνητρο. Έχω 
πολύ βαθιά συναισθήματα για αυτούς που 
αγαπώ, έτσι έμαθα από τη μητέρα μου και 
τη γιαγιά μου από τον Πειραιά και την Κέρ-
κυρα. Αυτό που ακολουθώ στη ζωή μου 
είναι η αγάπη και η συγχώρεση. Έχω ενσυ-
ναίσθηση».
Τέλος, αναφερόμενη στο μεγάλο χρονικό 
διάστημα που χρειάστηκαν οι τρεις καταγ-
γέλλουσες να απευθυνθούν στη Δικαιο-
σύνη και να μηνύσουν το σύζυγό της, η κ. 
Νίνου υποστήριξε: «Η άποψή μου είναι 
ότι εάν έχεις υποστεί βιασμό δεν σε κρα-
τάει τίποτα να το καταγγείλεις… Γυναί-
κες της καθημερινότητας, ακόμα και παι-
διά 8-10-12 ετών πηγαίνουν και το καταγ-
γέλλουν. Είμαι υπέρ των κακοποιημένων 
ανθρώπων, έχω βοηθήσει πάρα πολλές 
γυναίκες που έχουν χτυπηθεί. Πιστεύω 
ότι ο άνθρωπος που έχει υποστεί βίαιη 
πράξη πηγαίνει και το καταγγέλλει εκείνη 
τη στιγμή».

Δίκη Φιλιππίδη: Δεν μένω στο πλευρό 
του για τα λεφτά, είπε στο δικαστήριο η 
σύζυγος του ηθοποιού 
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«Ακούμε καθημερινά εξωφρενικές δηλώσεις, έχουμε αντιμετωπίσει πολύ πιο σοβαρές απειλές στην 
ιστορία μας»

«Ακούμε καθημερινά 
εξωφρενικές δηλώσεις, έχουμε 
αντιμετωπίσει πολύ πιο σοβαρές 
απειλές στην ιστορία μας»

Ξ
εκάθαρο μήνυμα προς την 
Τουρκία έστειλε ο υπουργός Ε-
ξωτερικών, Νίκος Δένδιας κα-
τά τη διάρκεια των κοινών δη-

λώσεων με την Γαλλίδα ομόλογό του 
Catherine Colonna, απαντώντας στα 
παραληρήματα του Ερντογάν και των 
Τούρκων αξιωματούχων τις τελευταί-
ες ημέρες.
Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των 
δηλώσεων ο Έλληνας υπουργός Εξω-
τερικών επεσήμανε πως καθημερινά η 
Ελλάδα αντιμετωπίζει σειρά απειλών 
και δηλώσεων οι οποίες είναι «εξωφρε-
νικές», ενώ κατά διαστήματα δημοσι-
εύονται χάρτες οι οποίοι απεικονίζουν 
ελληνικά νησιά ως τουρκικό έδαφος.
Ο κ. Δένδιας συνέχισε δε υπενθυμίζο-
ντας τις δηλώσεις του Τούρκου προ-
έδρου ο οποίος είπε πως «μπορεί να 
έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ», υπονοώ-
ντας εισβολή σε ελληνικό έδαφος.
«Να θυμίσω πως απέναντί μας υπάρχει 
ο μεγαλύτερος αποβατικός στόλος της 
Ευρώπης καθώς και μία πλήρη στρα-
τιά», είπε ο Έλληνας ΥΠΕΞ και συνέχισε 
λέγοντας πως μας η Τουρκία απειλεί 
την Ελλάδα με casus belli εάν η χώρα 
μας εξασκήσει τα δικαιώματά της όπως 
αυτά απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο.
Στην συνέχεια ωστόσο ο κ. Δένδιας 
έστειλε σαφές μήνυμα προς την τουρ-
κική πλευρά τονίζοντας πως η Ελλάδα 
έχει αντιμετωπίσει πολύ πιο σοβαρές 
απειλές στην ιστορία της τονίζοντας πως 
«απορρίπτουμε πλήρως τα νεοοθωμα-
νικά νταηλίκια».
Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνα-
ντήθηκε, στο Μέγαρο Μαξίμου, με 
την Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, 
Catherine Colonna, η οποία πραγματο-
ποιεί επίσκεψη εργασίας στην Ελλάδα, 

την πρώτη μετά την ανάληψη των καθη-
κόντων της.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 
ανταλλάγησαν απόψεις για διεθνή, 
περιφερειακά και ευρωπαϊκά ζητήματα, 
με αιχμή την ενεργειακή κρίση.
Ο Πρωθυπουργός ανέφερε στην κα 
Colonna τα μέτρα που έχει λάβει η 
κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής κρίσης και επανέλαβε 
την ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτή η 
μεγάλη πρόκληση με συντονισμένη 
ευρωπαϊκή απάντηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης στις σημαντικές δυνα-
τότητες που προσφέρει η Ελλάδα για 
την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και 
την απεξάρτηση από τις ρωσικές πηγές 
ενέργειας, ως στρατηγικός ενεργειακός 
κόμβος.
Συζητήθηκαν, επίσης, οι τελευταίες εξε-
λίξεις στην Ουκρανία.
Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε την κα 
Colonna για την κλιμάκωση της τουρ-
κικής επιθετικότητας και προκλητικό-
τητας και τις απειλές από επίσημα χείλη 
έναντι της ελληνικής κυριαρχίας, τονί-
ζοντας ότι η γειτονική χώρα προκαλεί 
ένταση, υπονομεύοντας την ασφάλεια 
και τη σταθερότητα στην περιοχή.
Τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα 
σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή 
και επανέλαβε την ανάγκη διαλόγου 
βάσει των αρχών του Διεθνούς Δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της 
Θάλασσας, και της καλής γειτονίας.
Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκ μέρους 
της ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός 

Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερι-
κών, Πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος, ο 
Γενικός Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υπο-
θέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, 
Πρέσβης Λεωνίδας Ροκανάς, η Διευθύ-
ντρια του Διπλωματικού Γραφείου του 
Πρωθυπουργού, Πρέσβης Άννα-Μα-
ρία Μπούρα και η Αναπληρώτρια 
Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτε-
λία Πελώνη.
Νωρίτερα, σαφές μήνυμα προς την 
Τουρκία έστειλε ο πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος λίγες 
ώρες μετά το παραλήρημα του προέ-
δρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρ-
θηκε στην τουρκική προκλητικότητα 
επισημαίνοντας πως είναι απαράδεκτο 
να αμφισβητείται η κυριαρχία μας από 
μία χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης συνα-
ντήθηκε σήμερα με την πρόεδρο της 
Σλοβακίας, Zuzana ČaputovČ, η οποία 
πραγματοποιεί την πρώτη της επίσημη 
επίσκεψη στην Ελλάδα. Κατά την συνά-
ντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου 
ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε αρχικά 
στην ενεργειακή κρίση, που απαιτεί, 
όπως είπε, κοινή αντιμετώπιση και τολ-
μηρές ευρωπαϊκές αποφάσεις για τη 
στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, κατά 
τη συνάντηση, επιβεβαιώθηκε το εξαι-
ρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων, 
οι οποίες έχουν ενισχυθεί τα τελευταία 
χρόνια, ενώ συζητήθηκαν θέματα διε-
θνούς, περιφερειακού και ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, με έμφαση στον τομέα 
της ενέργειας και της πράσινης μετάβα-
σης.
Με αφορμή τη συνεδρίαση των υπουρ-
γών Ενέργειας της ΕΕ στις 9 Σεπτεμ-
βρίου, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε 
την ανάγκη κοινής αντιμετώπισης της 
ενεργειακής κρίσης. Όπως τόνισε, οι 
μεγάλες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή 
ενότητα απαιτούν τολμηρές ευρωπαϊ-
κές αποφάσεις για την στήριξη νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων.

Απάντηση Δένδια σε Ερντογάν: 
Απορρίπτουμε πλήρως τα νεοοθωμανικά 
νταηλίκια 

Ο γιος της γυναίκας που 
την χτύπησαν για ένα καφέ: 
«Έχει ξεφύγει η κατάσταση, 
δεν χτυπάς 60χρονη»

 Ο γιος της γυναίκας που δέχθηκε επίθεση 
από έναν άνδρα, επειδή καθυστέρησε ένας 
καφές, μίλησε για το περιστατικό.

Τ
ο πως έγινε το περιστατικό στην Καβάλα με 
την επίθεση σε 60χρονη ιδιοκτήτρια επιχεί-
ρησης εστίασης, εξιστόρησε ο γιος του θύ-
ματος.

Μιλώντας στο Center TV είπε την δική του εκδοχή, 
λέγοντας πως όλα ξεκίνησαν επειδή ο γιος της οικο-
γένειας μετέφερε ψέματα προς τους δικούς του πως 
τον έβρισαν, με αποτέλεσμα να υπάρξει επίθεση από 
την μητέρα αρχικά και στη συνέχεια από τον πατέρα 
που την χτύπησε.
«Tο Σάββατο το πρωί, με το παζάρι, εδώ έχει πάρα 
πολύ κόσμο. Κάποιος ήρθε να ζητήσει τα ρέστα γιατί 
άργησε ο καφές του, κάποιος που δεν ήταν θαμώ-
νας του μαγαζιού. Έδωσε τηλεφωνικά την παραγγε-
λία του, για την παρέα που καθόταν απέναντι στην 
παραλία.
Ήρθε μετά από δέκα λεπτά, είχε μία άσχημη συμπε-
ριφορά προς την κοπέλα που σέρβιρε τους καφέδες, 
που είναι η μάνα μου και ιδιοκτήτρια του μαγαζιού. 
Την προσέβαλε για την δουλειά της, τον χώρο της και 
απλά εκείνη του είπε να αποχωρήσει και να πάει να 
κάτσει και να περιμένει τον καφέ με την παρέα του. 
Πήγε στην παρέα του και είπε ψέματα ότι εμείς τον 
προσβάλαμε και τον βρίσαμε. Φυσικά η μητέρα πήρε 
το μέρος του και μπήκε μέσα στο μαγαζί όπου άρχισε 
να φωνάζει και να τσιρίζει, ενώ ζήτησε να δει βίντεο 
του μαγαζιού για να δει αν βρίσαμε τον γιό της. Της 
το δείξαμε το βίντεο, είδε πως δεν συνέβη κάτι τέτοιο 
και για να βγει από πάνω, αντί να ζητήσει συγγνώμη, 
άρχισε να μας βρίζει και να φωνάζει, με αποτέλεσμα 
να της πω να αποχωρήσει από το κατάστημα.
Πήρε τηλέφωνο τον άντρα της, που ήρθε μετά από 
δέκα λεπτά και ενώ είχε παρατήσει το ταξί του με 
πελάτες μέσα, ήρθε στο μαγαζί και είχε πολύ άσχημο 
λεξιλόγιο κατά της μητέρας μου. Την αποκαλούσε 
με άσχημες φράσεις. Η μάνα μου του ζήτησε τα... 
ρέστα για ποιον λόγο της μιλάει έτσι, εκείνος της είπε 
«γιατί, τι θα μου κάνεις;» και πάνω εκεί στην λογομα-
χία, τη χτύπησε δύο φορές», είπε αρχικά.
Όσον αφορά την υγεία της 60χρονης, τόνισε: «Λιπο-
θύμησε και πονούσε το κεφάλι της και εδώ και μέρες 
έχει θέμα. Ο αυχένας της πονάει από το μπουκέτο 
που έφαγε. Είμαστε σοκαρισμένοι. Είναι μια γυναίκα 
60 χρονών που βρισκόταν στη δουλειά της. Δεν μπο-
ρείς να χτυπάς έναν άνθρωπο επειδή άργησε ο καφές 
σου δέκα λεπτά, είναι απαράδεκτο αυτό που ζούμε. 
Είμαι σίγουρος ότι πολλοί σερβιτόροι έχουν δεχθεί 
επιθέσεις και λεκτικά και σωματικά. Κατά βάθος τον 
κατανοώ τον κόσμο, γιατί μετά τον εγκλεισμό έχει 
ξεφύγει η κατάσταση, αλλά ότι και να’ ναι δεν σηκώ-
νεις χέρι».
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O 
επιχειρηματίας με ανάρτηση του 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και απευθυνόμενους προς τους 
φίλους και ακόλουθους του ευ-

χαρίστησε την Πυροσβεστική και την Ελ-
ληνική Αστυνομία που τον απεγκλώβισαν 
από την τέντα του cafe Peros, πάνω στην 
οποία προσγειώθηκε μετά την πτώση του 
από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στην 
οποία διαμένει στο Κολωνάκι.
Η ανθεκτικότητα της τέντας ήταν αυτή που 
τον κράτησε και έτσι απέφυγε τα χειρό-
τερα.
Στην ανάρτηση του ο επιχειρηματίας κάνει 
ειδική μνεία στο Α.Τ Συντάγματος για την 
άμεση επέμβαση των ανδρών του και 
καθησυχάζει όσους ανησύχησαν απο το 
ατύχημα του, λέγοντας χαρακτηριστικά, 
«μικρή η ζημιά του Ταρζάν, η τσίτα είναι 
100% σώα και αβλαβής».
Στη συνέχεια, κατηγορεί τους δημοσιογρά-
φους ότι παραφουσκώνουν τα γεγονότα, 
αναφέροντας πως «μιλώντας για δράκους, 

όπως μόνο εσείς ξέρετε, πτήσεις και πτώ-
σεις, φούντες, φουνταρίσματα και τέτοια, 
έχω να προσθέσω @vlepo_drakous. Μην 
κάνετε βλακείες, μη λέτε βλακείες και μην 
γράφετε βλακείες. Καλή πρόοδο και καλή 
σχολική χρονιά».
Νωρίτερα, είχε δηλώσει στο protothema.
gr ότι η πτώση του από το μπαλκόνι του 
τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας στην 
οποία διαμένει, οφείλεται σε ατύχημα 
αποκλείοντας το ενδεχόμενο εγκληματι-
κής ενέργειας.
Άγνωστο παραμένει το χρηματικό ποσό 
που φέρεται να είχε πάνω του κατά την 
πτώση του σε δεσμίδες. Στην ανάρτηση του 
δεν κάνει καμία αναφορά για το θέμα των 
χρημάτων.
Αρχικά, έγινε γνωστό ότι ο επιχειρημα-
τίας είχε μαζί του 100.000 ευρώ, μετά 
ειπώθηκε ότι το ποσό ήταν 50.000 ευρώ, 
ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι πριν πέσει 
μετρούσε στα χέρια του δεσμίδες με 
72.000 ευρώ.

επικαιρότητα

Κολωνάκι: «Η τσίτα είναι 100% σώα 
και αβλαβής» λέει ο επιχειρηματίας 
που έπεσε από τον τρίτο όροφο

Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Τουρκία: Η 
κυριαρχία των ελληνικών νησιών 
δεν αμφισβητείται 

Η κυριαρχία και η εδαφική 
ακεραιότητα όλων των χωρών 
πρέπει να γίνονται σεβαστές 
και να προστατεύονται, δήλωσε 
εκπρόσωπος του αμερικανικού 
ΥΠΕΞ

Τ
ην παρέμβαση του Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ προκάλεσε η αμφισβήτηση 
της κυριαρχίας των ελληνικών νη-
σιών και οι καθημερινές προκλή-

σεις της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας. 
Ειδικότερα, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ απαντώντας σε ερώτημα των 
Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσιγκτον 
ανέφερε πως «σε μια συγκυρία όπου η 
Ρωσία έχει εισβάλει ξανά σε ένα κυρίαρ-
χο ευρωπαϊκό κράτος, οι δηλώσεις που 
θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις 
μεταξύ των Συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι ιδι-
αιτέρως αντιπαραγωγικές».
Και πρόσθεσε σύμφωνα με την ΕΡΤ: 
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να 
ενθαρρύνουν τους Συμμάχους στο ΝΑΤΟ 
να συνεργαστούν για τη διατήρηση της 
ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή 
και για την επίλυση των διαφορών μέσω 
της διπλωματίας. Η κυριαρχία και η εδα-
φική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέ-
πει να γίνονται σεβαστές και να προστα-
τεύονται».
Τέλος, ξεκαθάρισε πως: Η κυριαρχία της 

Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβη-
τείται. Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύ-
γουν τη ρητορική και τις ενέργειες που 
θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω 
την ένταση».
Νωρίτερα, ξεκάθαρο μήνυμα προς την 
Τουρκία έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών, 
Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια των κοι-
νών δηλώσεων με την Γαλλίδα ομόλογό 
του Catherine Colonna, απαντώντας στα 
παραληρήματα του Ερντογάν και των 
Τούρκων αξιωματούχων τις τελευταίες 
ημέρες.
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επε-
σήμανε πως καθημερινά η Ελλάδα αντι-
μετωπίζει σειρά απειλών και δηλώσεων 
οι οποίες είναι «εξωφρενικές», ενώ κατά 
διαστήματα δημοσιεύονται χάρτες οι 
οποίοι απεικονίζουν ελληνικά νησιά ως 
τουρκικό έδαφος.
Ο κ. Δένδιας συνέχισε δε υπενθυμίζο-
ντας τις δηλώσεις του Τούρκου προ-
έδρου ο οποίος είπε πως «μπορεί να 
έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ», υπονοώ-
ντας εισβολή σε ελληνικό έδαφος.
«Να θυμίσω πως απέναντί μας υπάρχει 
ο μεγαλύτερος αποβατικός στόλος της 
Ευρώπης καθώς και μία πλήρη στρα-
τιά», είπε ο Έλληνας ΥΠΕΞ και συνέχισε 
λέγοντας πως μας η Τουρκία απειλεί την 
Ελλάδα με casus belli εάν η χώρα μας 
εξασκήσει τα δικαιώματά της όπως αυτά 
απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο. Ή

ταν 31η Ιουλίου 2022, όταν η 
56χρονη Γεωργία δολοφονή-
θηκε από τον σύζυγό της μέσα 
στο σπίτι τους στο Ρέθυμνο.

Η αδερφή της 56χρονης, η οποία 
μίλησε στον Alpha, ακόμα δεν μπο-
ρεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμ-
βεί. Όπως τόνισε, η αδερφή της γνωρί-
στηκε με τον γαμπρό της σε έναν γάμο: 
«Σε πολύ μικρή ηλικία, πήγαινε σε ένα 
γάμο με τους γονείς μου. Την είδε αυτός 
ο άνθρωπος, την ερωτεύτηκε… Ήταν 15 
– 16 χρονών. Την ήθελε, την αγάπησε, 
την πήρε μαζί του. Παντρεύτηκαν. Έκα-
ναν μία πολύ όμορφη οικογένεια και 
είχαμε αυτή την κακή κατάληξη».
«Ήταν ένα παιδί με πολλά χαρίσματα. 
Απ’ όλα τα παιδιά αυτή ξεχώριζε. Ήταν 
γεννημένη μέσα - έξω όμορφη», πρό-
σθεσε.
Παράλληλα, συντετριμμένη περιέγραψε 
τη στιγμή που έμαθε για την οικογενει-

ακή τραγωδία: «Πήρα τη μικρότερη 
αδερφή μας τηλέφωνο και της είπα 
«μίλησες με τη Γωγούλα;». Μου είπε 
«μίλησα και είναι στεναχωρημένη, αλλά 
δεν μου είπε λεπτομέρειες». Αφού κλεί-
σαμε, με πήρε μετά από πέντε λεπτά 
τηλέφωνο και φώναζε... Εγώ τρελάθηκα. 
Δεν ήξερα τι να πω. Μου είπαν στην 
αρχή ότι είχε χτυπήσει μόνο. Το από-
γευμα έμαθα το τραγικό συμβάν».
Σχετικά με το τι μπορεί να όπλισε το χέρι 
του δράστη ανέφερε πως: «Την ζήλευε 
πάρα πολύ την αδερφή μου. Όλα έγινα 
από τη ζήλεια του πιστεύω».
«Δεν θέλω το κακό κανενός. Υπάρχει η 
Δικαιοσύνη και ο Θεός. Αυτή τη στιγμή, 
αυτό που με νοιάζει είναι τα παιδιά της, 
που έχουν μείνει μόνα τους», κατέληξε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν 
από τη νεκροψία - νεκροτομή, ο θάνατος 
της 56χρονης γυναίκας επήλθε από τρεις 
μαχαιριές που δέχθηκε στο λαιμό.

Συζυγοκτονία στο Ρέθυμνο: «Η 
ζήλεια όπλισε το χέρι του», λέει η 
αδερφή της 56χρονης Γεωργίας 
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Η 
ιδιαίτερη σχέση της Ελισάβετ με 
την Ελλάδα ήταν πάντα ένα από τα 
πιο ενδιαφέροντα, ίσως και με μία 
δόση «μυστηρίου», θέματα συζή-

τησης επί δεκαετίες. Και τώρα, μετά το θά-
νατό της, ως μέρος ενός απολογισμού, αυ-
τή η σχέση αποτελεί από τα κεφάλαια που 
χρωματίζονται ιδιαίτερα, αφού πρόκειται 
για μία από κείνες τις παλιές ιστορίες, που 
ακούγονται σαν παραμύθι.
Το αξιοπερίεργο ήταν ότι ως Βασίλισσα 
η Ελισάβετ Β’ δεν επισκέφτηκε ποτέ την 
Ελλάδα, παρότι είχε καταφέρει να περά-
σει από 200 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το 
ακριβές είναι ότι δεν ταξίδεψε επίσημα ποτέ 
της στη χώρα μας αφότου ανέλασβε βασι-
λικά καθήκοντα, ωστόσο ως πριγκίπισσα 
και διάδοχος του Βρετανικού θρόνου κατέ-
φθασε στην Ελλάδα στις αρχές Δεκεμβρίου 
του 1950.
Ήταν μόλις 24 χρονών, νιόπαντρη από τρι-
ετίας και ήδη δυο φορές μητέρα. Δεν σκο-
τωνόταν κιόλας στη δουλειά η νεαρή πρι-
γκίπισσα στο Μπάκιγχαμ, όποτε αποδέ-
χθηκε την πρόσκληση του 
ελληνικού βασιλικού ζεύ-
γους Παύλου και Φρειδε-
ρίκης για μια ιδιωτική επί-
σκεψη στην αθάνατη χώρα 
της φαιδράς πορτοκαλέας.
Περιμάζεψε από τη βρετα-
νική, τότε, κτήση της Μάλ-
τας τον σύζυγό της Φίλιππο, 
δούκα του Εδιμβούργου, 
ο οποίος υπηρετούσε εκεί ως αξιωματι-
κός του Βρετανικού πολεμικού ναυτικού, 
μαζί σάλπαραν με πολεμικό σκάφος από 
τη Βαλέτα και αριβάρισαν στο Φάληρο. Στη 
προκυμαία του το εγχώριο βασιλικό ζεύ-
γος υποδέχτηκε με τιμές το πριγκιπικό ζευ-
γάρι της Αγγλίας. Μια ηλιόλουστη Τετάρτη, 
λοιπόν, της 6ης Δεκεμβρίου του 1950, ανή-
μερα του Αγίου Νικολάου, εκατοντάδες 
πολίτες, προφανώς ελεγμένοι για τα φιλο-
μοναρχικά φρονήματα τους, είχαν στηθεί 
από νωρίς για να αντικρύσουν από κοντά 
και να επευφημήσουν την γαλαζοαίματη 
διάδοχο της άλλοτε κραταιάς αυτοκρατο-
ρίας των πέντε ηπείρων και των επτά θαλασ-
σών.
Στην Ελλάδα είχε μόλις λήξει ο εμφύλιος, και 
οι ηττημένοι κομμουνιστές είχαν πάρει ανα-
γκαστικά το δρόμο της εξορίας, των εκτο-
πισμών και των διώξεων, όποτε η τάξη δεν 
διασαλεύτηκε από αποδοκιμασίες κατά την 
άφιξή της. Σε ήρεμο περιβάλλον με πινε-
λιές συγκρατημένου ενθουσιασμού η πρι-
γκίπισσα και ο σύζυγος της επιβιβάστη-

καν σε ανοιχτή λιμουζίνα και οδηγήθηκαν 
στα θερινά ανάκτορα στο Τατόι. Ούτε λίγο 
ούτε πολύ θα διέμεναν στην Αθήνα επί μία 
εβδομάδα, με ένα τσούρμο Άγγλων δημο-
σιογράφων και ένα μεγαλύτερο μπουλούκι 
ανδρών της Σκότλαντ Γιαρντ, ολημερίς στο 
κατόπι τους.
Η πρώτη τους βόλτα στην Αθήνα έγινε συνο-
δεία έφιππων αξιωματικών. Στο δρόμο οι 
ευγενικοί Αθηναίοι του καλωσόρισαν, ενώ 
ο Φίλιππος ανέλαβε χρέη μεταφραστή 
προς τη σύζυγο του. Δεδομένου ότι ο ίδιος 
ήταν ελληνικής καταγωγής, γεννημένος 
στο Μον Ρεπό της Κέρκυρας, γιός του πρί-
γκιπα Ανδρέα της Ελλάδας ο οποίος αφό-
του κρίθηκε ότι ως στρατηγός διοικητής 
του Β΄ Σώματος Στρατού τα έκανε μπάχαλο 
στη Μικρασιατική εκστρατεία, συνελήφθη 
και καταδικάστηκε σε θάνατο. Με παρέμ-
βαση, όμως, λυτών και δεμένων γαλαζο-
αίματων και κυρίως εξαιτίας της επιρροής 
στη χώρα του Αγγλικού βασιλικού Οίκου 
των Γουίντσορ, τελικά, απλώς εξορίστηκε 
από τη χώρα. Τον ακολούθησε η οικογέ-

νεια του, ενώ ο μικρότε-
ρος γιος του Φίλιππος, 
βρέφος τότε, μεταφέρ-
θηκε στο καράβι που την 
φυγάδευε μέσα σε μια 
αυτοσχέδια κούνια από 
χαρτόνι.
Ωσ τόσο οι συγγεν ι-
κοί δεσμοί του Φίλιπ-
που-που δεν του κακό-

πεσε η απόδραση από τη πατρώα γη- με 
τους συγγενείς του γαλαζοαίματους εκπρο-
σώπους της βασιλευόμενης δημοκρα-
τίας της Ελλάδας έμειναν άρρηκτοι. Εξάλ-
λου ήταν πρώτος ξάδελφος του τότε βασι-
λιά των Ελλήνων Παύλου. Και φυσικά μέλος 
της δυναστείας Σλέσβιχ - Χολστάιν - Σόντερ-
μπουργκ – Γλίξμπουργκ.
Στη συνέχεια το πριγκηπικό ζεύγος, με ή 
χωρίς διερμηνείς, και δίχως επίσημο πρό-
γραμμα, επισκέφτηκε τη Βουλή των Ελλή-
νων και το μνημείο του Άγνωστου Στρατι-
ώτη, όπου και κατέθεσε στεφάνι. Ανέβηκε 
πρόθυμο στην Ακρόπολη και συγκινημένο 
επισκέφθηκαν το εκκλησάκι του Αγίου 
Φιλίππου στον λόφο της Δεξαμενής στην 
Νίκαια, το οποίο είχε ανεγερθεί προς τιμήν 
τους μετά τον αρραβώνα τους. Εκεί τον υπο-
δέχτηκε ο δήμαρχος της Νίκαιας Κ. Πανα-
γιωτόπουλος ο οποίος τους χάρισε με πρω-
τοφανή γαλαντομία, λες και προέρχονταν 
από το τσιφλίκι του δυο αρχαία σκεύη τα 
οποία είχαν βρεθεί κατά τις ανασκαφές του 
χώρου, πριν οικοδομηθεί ο ναός.

Το άγνωστο ταξίδι της Ελισάβετ 
στην Ελλάδα σε ηλικία 24 ετών 

Τουρκική προβοκάτσια οι μετανάστες 
στον Έβρο: Δεν εντοπίστηκε ούτε ένας 
σε ελληνική νησίδα 

Τ
έλος στο σίριαλ με την παρου-
σία περίπου 300 μεταναστών 
σε νησίδα του Έβρου έβαλε α-
νακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για τις έ-

ρευνες που πραγματοποίηθηκαν νω-
ρίτερα σήμερα στην περιοχή του Έ-
βρου.
«Έπειτα από ειδοποίηση της Τουρκίας 
σ το Καπετάν Αν τρέεβο η Ελλην ική 
Ασ τυνομία πραγματοποίησε απο-
γευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 8 
Σεπτεμβρίου 2022, επιχείρηση έρευ-
νας και εντοπισμού παράτυπων μετα-
ναστών, που φέρονταν να βρίσκονται 
σε νησίδα εν τός της ελληνικής επι-
κράτειας.
Την επιχε ίρηση πραγματοποίησε 
ομάδα 9 στελεχών, εκ των οποίων 2 
του Ερυθρού Σταυρού και ένας από 
τον Frontex, ενώ σ το πλαίσ ιο των 
ερευνών δεν εντοπίστηκαν παράτυ-
ποι μετανάστες στην εν λόγω νησίδα» 
αναφέρει συγκεκριμένα  η ανακοί-
νωση της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Δήλωση για την εξέλιξη της αστυνο-
μικής επιχείρησης έρευνας και διά-
σωσης έκανε και ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, 
από την Κατερίνη, όπου πραγματο-
ποιεί επίσκεψη, ο οποίος είπε:
«Υπήρξε τουρκική νόταμ στο Καπετάν 
Αντρέεβο πριν από ελάχισ τες ώρες 
με την οποία οι γείτονές μας εμφά-
νιζαν ότι σε νησίδα με συντεταγμέ-

νες που ανήκουν στην ελληνική επι-
κράτεια υπάρχουν παράτυποι μετα-
νάστες, ζητώντας να προχωρήσουμε 
σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. 
Η Αστυνομία προέβη σε επιχείρηση 
έρευνας και διάσωσης και διαπί-
στωσε ότι δεν υπάρχει κανένας μετα-
νάστης εκεί».
Κύκλοι του υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη δεν έκρυβαν τον προβλη-
ματισμό τους για τις τελευταίες εξε-
λίξεις και τ ις ψευδείς πληροφορίες 
που μεταφέρθηκαν από τις τουρκικές 
αρχές. 
Συγκεκριμένα, ανέφεραν  ότι πιθανώς 
να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τους 
γνωστούς τακτικισμούς της Τουρκίας, 
οι οποίοι, ως συνήθως, εδράζονται 
πάνω στην απελπισία δυστυχισμένων 
ανθρώπων.
«Από την πρώτη στιγμή βρίσκεται σε 
εξέλιξη άμεση και εκτεταμένη επιχεί-
ρηση της Αστυνομίας, διενεργούμενη 
στο πλαίσιο του σχεδίου «Ακρίτας»:
Στις ασύμμετρες απειλές απαντάμε με 
την προστασία των κυριαρχικών μας 
δικαιωμάτων. 
Στην προκλητικότητα απαντάμε με την 
εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου.
Στην εργαλειοποίηση του ανθρώπι-
νου πόνου απαντάμε με τον σεβασμό 
στην ανθρώπινη ζωή» ανέφεραν οι 
ίδιες πηγές από το υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη.



12 9 Σεπτεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
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Το Οντάριο αφήνει το κολέγιο 
νοσηλευτικής να επισπεύσει την 
εγγραφή νοσοκόμων με σπουδές 
σε άλλη χώρα

Ο 
υπουργός Υγείας του 
Οντάριο είπε στο νοσηλευ-
τικό κολέγιο της επαρχίας 
να προχωρήσει σε ρυθμι-

στικές αλλαγές που θα μπορούσαν να 
κάνουν πιο γρήγορα χιλιάδες περισ-
σότερους διεθνώς εκπαιδευμένους 
νοσηλευτές στην πράξη.
Η Sylvia Jones ζήτησε από το Κολλέγιο 
Νοσηλευτών του Οντάριο τον περασμένο 
μήνα να αναπτύξει σχέδια για την ταχύτερη 
εγγραφή διεθνώς εκπαιδευμένων επαγ-
γελματιών καθώς οι ελλείψεις προσωπι-
κού οδήγησαν σε προσωρινό κλείσιμο 
των τμημάτων έκτακτης ανάγκης σε όλη 
την επαρχία.
Μεταξύ των προτάσεων του κολεγίου ήταν 
να επιτραπεί σε διεθνώς εκπαιδευμένους 
νοσηλευτές να εγγραφούν προσωρινά 
ενώ περνούν από τη διαδικασία πλήρους 
εγγραφής, όπως η ολοκλήρωση της εκπαί-
δευσης και οι εξετάσεις.
Πρότεινε επίσης να διευκολυνθεί για περί-
που 5.300 μη ασκούμενους νοσηλευτές 
που ζουν στο Οντάριο να επιστρέψουν στο 
εργατικό δυναμικό, εάν το επιθυμούν. Οι 
ισχύοντες κανόνες λένε ότι μια νοσοκόμα 
πρέπει να έχει εξασκηθεί τα τελευταία τρία 
χρόνια για να αποκατασταθεί, αλλά αυτό 
θα μπορούσε να αφαιρεθεί.

Η Τζόουνς κάλεσε τώρα στο κολέγιο να 
συντάξει αυτές τις τροποποιήσεις στους 
κανονισμούς αμέσως.
«Αναμένω ότι εάν αυτές οι τροποποιή-
σεις εγκριθούν από την κυβέρνηση, ότι 
το κολέγιο θα αρχίσει αμέσως να εγγρά-
φει τόσο (διεθνώς μορφωμένους νοση-
λευτές) όσο και άλλους αιτούντες που θα 
επωφεληθούν από αυτές τις αλλαγές», 
τους έγραψε σε επιστολή που έλαβε το The 
Canadian Press.
Το κολέγιο είπε ότι οι αλλαγές θα μπο-
ρούσαν ενδεχομένως να βοηθήσουν τους 
5.970 ενεργούς διεθνείς αιτούντες που 
ζουν επί του παρόντος στο Οντάριο, αλλά 
η Jones ρώτησε τη ρυθμιστική αρχή συγκε-
κριμένα πόσοι νοσηλευτές αναμένει ότι θα 
ωφεληθούν.
Το νοσηλευτικό κολέγιο είχε επίσης πει ότι 
με τις προσωρινές εγγραφές, θα μπορούσε 
να αλλάξει τους κανόνες για να ανακαλέσει 
ένα προσωρινό πιστοποιητικό μόνο μετά 
από δύο αποτυχημένες προσπάθειες εξέ-
τασης, αντί για μια προσπάθεια που επι-
τρέπονται επί του παρόντος οι νοσηλευτές. 
Σχετικά με αυτό το μέτρο, το υπουργείο 
είπε ότι θα βασιστεί στην εμπειρογνωμο-
σύνη του κολεγίου σχετικά με το τι ακρι-
βώς πρέπει να συμπεριληφθεί στις κανο-
νιστικές τροποποιήσεις που εκπονεί τώρα.

Αυτόματη μετάβαση στον βασιλιά 
Κάρολο ως αρχηγό του κράτους 
του Καναδά μετά το θάνατο της 

Ό
σο βαρυσήμαντος κι αν είναι ο 
θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ 
Β’ μετά από 70 χρόνια στον θρό-
νο, δεν θα αλλάξει τίποτα όσον 

αφορά τη διακυβέρνηση του Καναδά.
Ο μονάρχης παραμένει ο συνταγματικός 
αρχηγός κράτους σε αυτή τη χώρα, ανεξάρ-
τητα από το ποιος αναλαμβάνει τον ρόλο 
ανά πάσα στιγμή, λέει ο Philippe Lagassé, 
αναπληρωτής καθηγητής διεθνών υποθέ-
σεων στο Πανεπιστήμιο Carleton και ειδι-
κός στον ρόλο του Στέμματος στο σύστημα 
του Westminster της κυβέρνησης.
Ως εκ τούτου, η διαδοχή από τη βασίλισσα 

στον πρωτότοκο γιο της Κάρολο είναι αυτό-
ματη, χωρίς καμία διακοπή στα κυβερνη-
τικά όργανα που συνεδριάζουν στο όνομά 
της ή στη νομοθεσία, τους όρκους και άλλα 
νομικά έγγραφα που εκδίδονται στο όνομά 
της.
Ο νόμος του Κοινοβουλίου του Καναδά 
δηλώνει ρητά ότι «Το Κοινοβούλιο δεν θα 
αποφασίσει ούτε θα διαλυθεί με τον θάνατο 
του Στέμματος και, παρά τη λήξη του, θα 
συνεχίσει, και μπορεί να συνεδριάζει να 
προχωρήσει και να ενεργήσει, με τον ίδιο 
τρόπο που αν δεν είχε συμβεί αυτός ο θάνα-
τος».

`
Η οικονομία και η οικονομική 
προσιτότητα στο τραπέζι καθώς 
το υπουργικό συμβούλιο των 
Φιλελευθέρων συνεδριάζει στο 
Βανκούβερ

Ο
ι υπουργοί του ομοσπονδια-
κού υπουργικού συμβουλίου 
σκέφτονται πώς να βοηθήσουν 
τους Καναδούς να επωμιστούν 

το βάρος του πληθωρισμού, αλλά η υ-
πουργός Οικονομικών Chrystia Freeland 
προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε βοήθεια 
από την κυβέρνηση θα στοχεύει τους πιο 
ευάλωτους και πρέπει να είναι δημοσιο-
νομικά υπεύθυνος.
Το υπουργικό συμβούλιο των Φιλελευθέ-
ρων βρίσκεται στη μέση μιας τριήμερης 
επίσκεψης στο Βανκούβερ αυτή την εβδο-
μάδα, καθώς οι υπουργοί προετοιμάζο-
νται για την φθινοπωρινή συνεδρίαση της 
Βουλής των Κοινοτήτων. Κάτω από κάθε 
συζήτηση αυτή τη στιγμή βρίσκεται η 
δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι Καναδοί 
να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.
Η Freeland είπε ότι πέρασε το καλοκαίρι 
ταξιδεύοντας για να 
συναντηθεί με Κανα-
δούς για πρώτη φορά 
μετά το χτύπημα του 
COVID-19 και τα σχό-
λια που άκουσε είναι 
ότ ι ενώ οι άνθρω-
ποι είναι σίγουροι για 
τη μακροπρόθεσμη 
εικόνα, η τρέχουσα 
αναταραχή στο κόστος 
ζωής είναι πραγματική 
πρόκληση.
«Ήταν πραγματικά σημαντικό για μένα να 
έχω αυτή την άμεση αίσθηση του τι συμ-
βαίνει στην καναδική οικονομία και τι 
νιώθουν οι Καναδοί», είπε πριν ξεκινή-
σει τη δεύτερη ημέρα της αποχώρησης 
την Τετάρτη.
Οι συνεδριάσεις της Τετάρτης περιελάμ-
βαναν ενημέρωση από οικονομολόγους 
σχετικά με το αίνιγμα του κόστους ζωής, 
λίγες ώρες αφότου η Τράπεζα του Καναδά 
αύξησε το βασικό της επιτόκιο για πέμπτη 
φορά μέσα σε επτά μήνες στη συνεχιζό-
μενη προσπάθειά της να θέσει υπό έλεγχο 
τον πληθωρισμό.
Ο πληθωρισμός αρχίζει να μειώνεται - 
ο ρυθμός μειώθηκε στο 7,6% τον Ιούλιο 
αφού έφτασε στο υψηλό 39 ετών του 8,1% 
τον Ιούνιο - κυρίως επειδή η τιμή των καυ-

σίμων άρχισε να πέφτει. Αλλά αυτό ελάχι-
στα μείωσε το κόστος των βασικών ανα-
γκών, όπως τα είδη παντοπωλείου, το 
οποίο ήταν σχεδόν 10 τοις εκατό περισ-
σότερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Οι 
τιμές του φυσικού αερίου εξακολουθούν 
να είναι κατά μέσο όρο 12 τοις εκατό υψη-
λότερες από ό,τι ήταν τον Σεπτέμβριο του 
2021.
Σε μεγάλο μέρος του Οντάριο, οι τιμές 
φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 20 τοις 
εκατό ή περισσότερο τον Ιούλιο.
Μια έκθεση αυτή την εβδομάδα από την 
Equifax Canada ανέφερε ότι οι Καναδοί 
αρχίζουν να συγκεντρώνουν χρέη για να 
παραμείνουν στην κορυφή των λογαρια-
σμών τους, με αύξηση 6,4 τοις εκατό στα 
υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών μεταξύ 
του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου 
του τρέχοντος έτους.

Σε διεθνές επίπεδο, 
πολλές κυβερνήσεις 
έχουν κινηθεί για να 
απαλύνουν τον πόνο 
του πληθωρισμού. Η 
Γερμαν ία παρήγαγε 
αυτήν την εβδομάδα 
το τρίτο πακέτο βοή-
θε ιας της χρον ιάς, 
αξίας άλλα 72 δισε-
κατομμύρια δολάρια 
Καναδά, συμπεριλαμ-

βανομένων άμεσων πληρωμών σε ηλικι-
ωμένους και φοιτητές για να βοηθήσουν 
στην αύξηση των λογαριασμών ενέργειας 
και σε μειωμένο συντελεστή ηλεκτρικής 
ενέργειας που χρησιμοποιούν τα περισ-
σότερα νοικοκυριά.
Τον Αύγουστο η Γαλλία πέρασε ένα πακέτο 
βοήθειας 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
που αύξησε τις συντάξεις και τις πληρω-
μές πρόνοιας και αύξησε την έκπτωση της 
βενζίνης που εφαρμόστηκε την άνοιξη 
από περίπου 24 σεντς σε σχεδόν 40 σεντς.
Στον Καναδά, οι Φιλελεύθεροι ήταν απρό-
θυμοι να εισαγάγουν παρόμοια μέτρα, 
φοβούμενοι ότι η πλημμύρα της οικονο-
μίας με χρήματα θα μπορούσε να αυξήσει 
τη ζήτηση σε μια εποχή που τα ζητήματα 
της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελούν 
βασικό μοχλό του πληθωρισμού.



13ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ9 Σεπτεμβρίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ14 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

9 Σεπτεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

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

2022 WORLD CAR AWARDS
WORLD CAR OF THE YEAR

WORLD CAR DESIGN OF THE YEAR
WORLD ELECTRIC VEHICLE OF THE YEAR

2022 
ELANTRA

2022 
VENUE

2022 
KONA

2022 
TUCSON

2022 SANTA 
CRUZ

2022 
IONIQ 5

2022 
SANTA FE

IIHS TOP 
SAFETY PICK  

with LED 
headlights1

IIHS TOP SAFETY 
PICK with Forward 

Collision-
Avoidance and LED 

headlights1

Best Residual 
Value among 
Micro Utility 

Vehicles2

IIHS TOP SAFETY 
PICK+ built after 

July 20214

2022 Canadian 
Utility Vehicle  

of the Year3

Best Small 
Pick-Up Truck  

in Canada  
for 20223

  World Car  
of the Year

Always go with a winner.Always go with a winner.

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

2022 TUCSON
Finance† from: 

3.49%
on all 2022 TUCSON  
on select terms

Scan the QR code 
to learn more 
about the 2022 
TUCSON and order 
yours today.

*Hyundai will honour the retail incentive program rate applicable to the customer’s vehicle, which is ordered by way of a sold order, at the time the sold order is completed. A bill of sale, a credit 
application (if applicable for lease or loan) and a program protection record must be completed at the time that the sold order is completed for the applicable program rate to be protected. 
◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2023 KONA Essential FWD/2023 ELANTRA Essential IVT models with an annual lease rate of 6.49/6.49%. Total 
lease obligation is $15,761/$15,054. Weekly lease payment of $70/$65 for a 48/48-month walk-away lease. Down payment of $1,195/$1,495 and first monthly payment required. Trade-in value 
may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding HST). Lease offer excludes 
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional 
charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 VENUE Essential manual models 
with an annual finance rate of 3.49%/3.49%. Cost of borrowing is $1,097/$744. Selling price is $30,946/$20,993. Weekly payments are $298/$202 for 24/24 months. $0/$0 down payment 
required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, 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 
Shimmering Silver/2023 KONA N Line AWD Ignite Flame with Ultimate package/2022 VENUE Ultimate Fiery Red/2023 ELANTRA N Line Ultimate Intense Blue is $44,550/$36,754/$27,257/$32
,354. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,825/$1,725, 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 or see dealer for 
complete details. 1To qualify for 2022 TOP SAFETY PICK, a vehicle must earn good ratings in the driver-side and passenger-side small overlap front, moderate overlap front, side, roof strength 
and head restraint tests. It also must earn an advanced or superior rating for vehicle-to-vehicle and vehicle-to-pedestrian front crash prevention and an acceptable or good headlight rating. 
For details visit www.iihs.org. 22022 awards based on J.D. Power ALG Residual Value Forecast for the 2022 model year. For J.D. Power 2022 award information, visit jdpower.com/awards. 3For 
more information on the AJAC Awards, visit http://www.ajac.ca. 4To qualify for 2022 TOP SAFETY PICK+, a vehicle must earn good ratings in the driver-side small overlap front, passenger-side 
small overlap front, moderate overlap front, side, roof strength and head restraint tests. It also must earn an advanced or superior rating for vehicle-to-vehicle and vehicle-to-pedestrian front 
crash prevention and come with standard acceptable- or good-rated headlights. For details visit www.iihs.org. ™/®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.

hyundaicanada.com

Ultimate model shown ♦

2022 VENUE 
Finance† from: 

3.49%
on all 2022 VENUE  
on select terms

Scan the QR code 
to learn more 
about the 2022 
VENUE and order 
yours today.

N Line AWD model with Ultimate package shown ♦

2023 KONA
Lease the Essential FWD for: 

weekly $ 70
at 6.49%
for 48 months with $1,195 down◊

Scan the QR code 
to learn more 
about the 2023 
KONA and order 
yours today.

N Line Ultimate model shown ♦

2023 ELANTRA
Lease the Essential IVT for: 

weekly $ 65
at 6.49%
for 48 months with $1,495 down◊

Scan the QR code 
to learn more 
about the 2023 
ELANTRA and 
order yours today.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ  ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
DELIVERY  ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ & ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Ο ηγέτης του Συνασπισμού Avenir Québec, François Legault, κατηγορείται ότι αποκάλυψε 
τα αληθινά του συναισθήματα για τους νέους μετανάστες της χώρας συνδέοντας τη μετανά-
στευση με τη βία και τον εξτρεμισμό.
Την 12η ημέρα της προεκλογικής εκστρατείας, ο Legault είπε στους δημοσιογράφους ότι 
ποτέ δεν σκόπευε να υποτιμήσει τους μετανάστες όταν είπε μια μέρα νωρίτερα ότι δεν θα 
αυξήσει τη μετανάστευση επειδή στους κατοίκους του Κεμπέκ δεν αρέσουν οι συγκρούσεις, 
ο εξτρεμισμός ή η βία.
Μιλώντας σήμερα στο Roberval ο Legault είπε ότι η μετανάστευση είναι μια πηγή πλούτου 
για το Κεμπέκ, αλλά ότι όλες οι χώρες έχουν μια πρόκληση να ενσωματώσουν τους νεοφερ-
μένους σε ένα σύνολο αξιών.
Αλλά η διευκρίνιση του δεν ήταν αρκετά καλή για τον ηγέτη των Φιλελευθέρων Dominique 
Anglade, η οποία είπε στους δημοσιογράφους σήμερα ότι ο Legault αποκάλυψε τι κρύβεται 
στο βάθος της καρδιάς του σχετικά με τους μετανάστες.
Η Anglade, πρώην μέλος του CAQ, λέει ότι έφυγε από το κόμμα πριν από χρόνια λόγω της 
στάσης του για τη μετανάστευση, προσθέτοντας ότι ο Legault δεν έχει εξελιχθεί στο θέμα.
Ο εκπρόσωπος του Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois λέει ότι ο Legault υποτιμά τον 
αντίκτυπο αυτού του είδους των σχολίων στην καθημερινή ζωή των τακτικών ανθρώπων.

Τα σχόλια συσχετισμού της 
μετανάστευσης με τη βία 
στοιχειώνουν τον Legault

Αυτοκτόνησε μετά τη σύλληψή 
του ο δεύτερος ύποπτος για 
τις επιθέσεις με μαχαίρι με 10 
νεκρούς

Ο Μάιλς Σάντερσον, ο δεύτερος 
ύποπτος για τις επιθέσεις κατά συρροή 
με μαχαίρια οι οποίες στοίχισαν τη ζωή 
σε δέκα ανθρώπους και τραυμάτισαν 
άλλους δεκαοκτώ στο κεντρικό τμήμα 
του Καναδά, συνελήφθη χθες Τετάρτη, 
ανακοίνωσε η αστυνομία, εξέλιξη 
που έβαλε τέλος σε τρεις ημέρες 
ανθρωποκυνηγητού.

«
Ο Μάιλς Σάντερσον εντοπίστηκε και 
τέθηκε υπό κράτηση κοντά στο Ρό-
στερν, στη Σασκάτσουαν, περί τις 
15:30» (τοπική ώρα· 00:30 ώρα Ελ-

λάδας), ανέφερε η αστυνομία της επαρχίας μέ-
σω Facebook.
«Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τη δημό-
σια ασφάλεια» στο πλαίσιο της υπόθεσης 
αυτής, πρόσθεσε και ευχαρίστησε τους κατοί-
κους που της έδωσαν πληροφορίες χάρη στις 
οποίες μπόρεσε να συλληφθεί ο ύποπτος.
Λίγο μετά τη σύλληψή του τα καναδικά μέσα 
ενημέρωσης μετέδωσαν 
πως ο 32χρονος ύποπτος 
για τις πολύνεκρες επιθέσεις 
πέθανε, δίνοντας μόνο την 
πληροφορία πως υπέκυψε 
σε τραύματα που προκάλεσε 
ο ίδιος στον εαυτό του.
Αρκετά τηλεοπτικά δίκτυα 
ανέφεραν πως ο Μάιλς 
Σάντερσον είναι νεκρός. Η αστυνομία είχε 
εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντο-
πισμό και τη σύλληψή του που κράτησε τρεις 
ημέρες.
Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης αναζητούσαν 
από την Κυριακή στο κεντροδυτικό τμήμα 
της χώρας τον Μάιλς Σάντερσον, 32 ετών, τον 
οποίο βαραίνουν υποψίες πως διέπραξε, μαζί 
με τον αδελφό του Ντέιμιεν, μια από τις πιο 
πολύνεκρες επιθέσεις των τελευταίων ετών 
στη χώρα.
Γνωστός στην αστυνομία και στη δικαιοσύνη 
για την εμπλοκή του σε βία επεισόδια και κλο-
πές, ο Μάιλς Σάντερσον καταζητείτο ήδη από 
τον Μάιο, διότι δεν είχε τηρήσει τους όρους 
της απελευθέρωσής του από τη δικαιοσύνη.
Τη Δευτέρα βρέθηκε το πτώμα του αδελφού 
του Ντέιμιεν Σάντερσον, που φέρεται να ήταν 

συνεργός του. Έφερε πολλαπλά τραύματα 
από μαχαίρι και εντοπίστηκε κοντά στον τόπο 
των εγκλημάτων. Οι συνθήκες υπό τις οποίες 
βρήκε τον θάνατο μένουν να εξιχνιαστούν, 
όμως ενδέχεται να δολοφονήθηκε από τον 
αδελφό του, σύμφωνα με την αστυνομία.
«Καθώς δεν γνωρίζουμε πού βρίσκεται, 
ζητάμε από τον πληθυσμό να λαμβάνει τις 
αναγκαίες προφυλάξεις», επαναλάμβανε 
ακατάπαυστα η αστυνομία, η οποία είχε επε-
κτείνει την έρευνα σε ολόκληρη την επαρχία 
Σασκάτσουαν, αχανή αγροτική περιοχή.
Χθες Τετάρτη οι αρχές έδωσαν στη δημοσι-
ότητα τα ονόματα όλων των θυμάτων. Εννέα 
στα δέκα ήταν από την κοινότητα Τζέιμς Σμιθ 
Κρι Νέισον, το δέκατο από το γειτονικό χωριό 
Γουέλντον.
Πρόκειται για άνδρες και γυναίκες από 23 ως 
78 ετών. Οι τραυματίες είναι ένας «έφηβος» 
και δεκαεπτά ενήλικοι, σύμφωνα με την ομο-
σπονδιακή αστυνομία.
Προτού η αστυνομία ανακοινώσει τη σύλ-

ληψη του υπόπτου, για πρώτη 
φορά από την Κυριακή, ορι-
σμένες οικογένειες πήραν τον 
λόγο δημόσια για να περιγρά-
ψουν τον «εφιάλτη» που ζουν.
«Είναι δύσκολη στιγμή για 
τις οικογένειές μας», είπε ο 
Μαρκ Άρκαντ στον Τύπο, ανα-
φερόμενος σε «φρικιαστικές 

και παράλογες ενέργειες». Η αδελφή του, η 
Μπόνι Μπερνς, 48 ετών, και ο ανιψιός του, 
ο Γκρέγκορι Μπερνς, 28 ετών, ήταν ανάμεσα 
στα θύματα.
«Η Μπόνι πάντα έβαζε τους άλλους πάνω από 
εκείνη», αφηγήθηκε με ραγισμένη τη φωνή. 
«Έκανε ό,τι μπορούσε για να καλύψει τις ανά-
γκες τις οικογένειας. Το σπίτι της ήταν γεμάτο 
αγάπη και στοργή».
Ο κ. Άρκαντ διερωτήθηκε γιατί έγιναν οι επι-
θέσεις. «Πώς έγινε αυτό; Γιατί έγινε αυτό; Δεν 
ξέρουμε στ’ αλήθεια τι έγινε. Δεν έχουμε απα-
ντήσεις».
Ως αυτό το στάδιο, οι συγγενείς είχαν επιλέξει 
να εκφραστούν σχεδόν αποκλειστικά μέσω 
των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, ζητώ-
ντας από τα μέσα ενημέρωσης να μην παρενο-
χλούν την κοινότητα των 3.400 κατοίκων.

Νέοι κανόνες για την επιστροφή 
χρημάτων των επιβατών 
αεροπορικών μεταφορών

Η 
ενημέρωση έρχεται καθώς η Καναδική Υπηρεσία Μεταφορών προσπαθεί 
να κλείσει ένα κενό που άφησε ορισμένους επιβάτες να μην μπορούν να 
εξασφαλίσουν επιστροφές μετρητών μετά από ακυρώσεις πτήσεων που 
σχετίζονται με την πανδημία.

Από την Πέμπτη, οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να εκδίδουν πλήρη επι-
στροφή χρημάτων για ακυρώσεις και καθυστερήσεις, εάν οι επιβάτες δεν τοποθετη-
θούν σε νέα πτήση εντός 48 ωρών, μεταξύ άλλων για λόγους εκτός του ελέγχου της 
αεροπορικής εταιρείας.
Προηγουμένως, το καθεστώς δικαιωμάτων των επιβατών απαιτούσε επιστροφές 
μόνο για διακοπές πτήσεων που ήταν υπό τον έλεγχο της αεροπορικής εταιρείας, οι 
οποίες απέκλειαν καταστάσεις που κυμαίνονταν από καιρικές συνθήκες έως πόλεμο 
έως μη προγραμματισμένα μηχανικά προβλήματα. Εκτός από την επιστροφή χρημά-
των σε μετρητά, η τιμή του εισιτηρίου μπορεί επίσης να επιστραφεί μέσω πίστωσης 
ή κουπονιών και πρέπει να πληρωθεί πλήρως από την αεροπορική εταιρεία εντός 30 
ημερών.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Σ
άλο προκάλεσε η διεξαγωγή συναυλίας στο 
Τσίρειο Στάδιο με κατάμεστη την δυτική κερ-
κίδα, παρά τις απαγορεύσεις των Αρχών για 
θέματα στατικότητας του σταδίου.   Για το θέ-

μα πνέουν μένεα τα ποδοσφαιρικά σωματεία, τα ο-
ποία κάνουν λόγο για διαφορετική αντιμετώπιση.
Έντονες αντιδράσεις, κυρίως από φίλους του ποδο-
σφαίρου, επέφερε  η υπερπληρότητα της δυτικής 
κερκίδας του Τσιρείου Σταδίου κατά την χθεσινή 
συναυλία των καλλιτεχνών Κωνσταντίνου Αργυρού 
και Σάκη Ρουβά.
Η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων εξέδωσε στις 29 Ιου-
λίου πιστοποιητικό ασφαλείας για το Τσίρειο, με δυο 
περιορισμούς, αυτούς δηλαδή που ισχύουν για τη 
διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων. Δηλαδή, στα 
άνω διαζώματα να γίνεται χρήση μόνο του 50% της 
χωρητικότητας και λήξη του πιστοποιητικού ασφά-
λειας στις 30 Σεπτεμβρίου.    
Σε επικοινωνία του Σίγμα με τον Πρόεδρο του ΓΣΟ 
κύριο Κυριάκο Τσολάκη επεσήμανε ότι φαίνεται από 
τις φωτογραφίες και τα βίντεο που είδαν το φως, να 
έγινε παρατυπία, όχι όμως από πλευράς του ΓΣΟ.
Σύμφωνα με τον κύριο Τσολάκη, μέσω νομικών συμ-
βούλων, ο ΓΣΟ προέβη σε συμφωνία με την εταιρεία 
που διοργάνωσε τη συναυλία.
Στη συμφωνία τονίστηκε ως ειδικός όρος η τήρηση 

των προδιαγραφών της Αρχής Αδειοδότησης Στα-
δίων ημερομηνίας 29/7/22 και συμπεριλήφθηκε στο 
συμβόλαιο ως παράρτημα Α.
Με τη συμφωνία, η διοργανώτρια εταιρεία ανέ-
λαβε ουσιαστικά την ευθύνη για τις εισόδους και τον 
κόσμο, όπως διεμήνυσε ο πρόεδρος του ΓΣΟ.
Η θέση πάντως του ΓΣΟ είναι πως δεν τίθεται κανένα 
θέμα ασφαλείας με τις κερκίδες του Σταδίου.
Το Σίγμα μίλησε με τον πρόεδρο της Αρχής Αδειοδό-
τησης Σταδίων, Γιώργο Καρά, για διευκρίνιση.
Η θέση της Αρχής είναι ότι βάση εκθέσεων από πολι-
τικούς μηχανικούς, μετά από αίτημα του ΓΣΟ για 
έλεγχο της Ασφάλειας του Τσιρείου, τίθενται θέματα 
ασφαλείας, γι’ αυτό και στο πιστοποιητικό ασφαλείας 
απαιτήθηκε η πληρότητα του 50% της χωρητικότητας 
των άνω διαζωμάτων.
Σημαντικό να αναφερθεί ότι η Αρχή Αδειοδότησης 
Σταδίων έχει λόγο και αρμοδιότητες μόνο για την 
διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων πρώτης κατη-
γορίας.
Αντιδράσεις υπήρξαν και από τα επηρεαζόμενα 
ποδοσφαιρικά σωματεία της Λεμεσού.
Από πλευράς της, η ΑΕΛ κάνει λόγο για ένα τεράστιο 
φιάσκο και κοροϊδία προς τα σωματεία και τον κόσμο 
της Λεμεσού και θα προβεί σε διαβήματα προς όλους 
τους Αρμοδίους με επιστολές.

Σάλος για τη συναυλία στο Τσίρειο – Έντονες 
αντιδράσεις από σωματεία 

Βίζα με μίζα: Κύκλωμα ατζέντηδων 
μοσχοπουλάει ραντεβού έναντι χιλιάδων ευρώ

Ά
λλα κόλπα για να ξεγελάσουν αλλοδα-
πούς, λαμβάνοντας και τις σχετικές μί-
ζες, εφεύραν επιτήδειοι.
Αετονύχηδες κλείνουν ραντεβού μέσω 

διαδικτύου για επίσκεψη στο Τμήμα Μετανά-
στευσης με σκοπό την έκδοση άδειας διαμονής, 
καθιστώντας την ευκαιρία για διευθέτηση ραντε-
βού, εξαιρετικά δύσκολη.
Το Σίγμα επικοινώνησε με θύμα αυτής της πλε-
κτάνης, δίνοντάς μας εξήγηση για τον τρόπο που 
ενεργούν και για την ταρίφα που παίρνουν τα 
μέλη του κυκλώματος.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, «πρέπει να επι-
σκεφθείς την σελίδα για να κλείσεις ραντεβού. 
Είναι αδύνατον γιατί δεν υπάρχει διαθεσιμότητα 
για να κλείσεις ραντεβού. Αυτό που μπορείς να 
κάνεις είναι να ζητήσεις βοήθεια από έναν ατζέ-
ντη... και αυτοί ζητάνε μεγάλα ποσά, περίπου 
2.500 ευρώ.
Για του λόγου το αληθές, το Σίγμα επισκέφτηκε τη 
σελίδα του Τμήματος Μετανάστευσης στο δια-
δίκτυο, με σκοπό να διευθετήσει ραντεβού για 

έκδοση άδειας διαμονής. Επέλεξε την κατηγορία 
«υπήκοοι τρίτης χώρας» και ακολούθως την επι-
λογή «Γενική Απασχόληση» Όπως μπορείτε να 
δείτε για αυτή την εβδομάδα δεν υπάρχει διαθέ-
σιμο ραντεβού. Ραντεβού δεν υπάρχει ούτε και 
την επόμενη, αλλά ούτε και την μεθεπόμενη.
Το σύστημα μας παρέπεμψε στον μήνα Οκτώβριο 
όπου και για εκεί, δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντε-
βού...ούτε για δείγμα. Το επόμενο διαθέσιμο 
ραντεβού είναι στις 16 Νοεμβρίου, δηλαδή, σε 
δυο μήνες και κάτι από σήμερα. Αφού εξασφαλί-
σουν το πολυπόθητο ραντεβού, οι επιτήδειοι το 
πωλούν ακριβά με πολύ υψηλό αντίτιμο.
Τελικά, τα θύματα αναγκάζονται να βρουν άλλες 
λύσεις για να κλείσουν ραντεβού, με το πρό-
βλημα ωστόσο να εξακολουθεί να υπάρχει. 
«Βρήκα έναν τρόπο μέσω ενός προγράμματος 
που σε ενημερώνει πότε υπάρχει διαθεσιμότητα 
για να κλείσεις ραντεβού. Το μεγαλύτερο πρό-
βλημα είναι ότι μπορείς να κλείσεις ένα σωρό 
ραντεβού γιατί το σύστημα δεν σου ζητά να 
παρουσιάσεις διαβατήριο».

Σ
την εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» μίλησε ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ο-
ρεινής Ησαΐας, ο οποίος κλήθηκε μεταξύ άλλων να σχολιάσει την δήλωση 
του Μητροπολίτη Δωδώνη Χρυσόστομου, ο οποίος δε δίστασε να πει ότι 
«δεν υπάρχει βιασμός χωρίς συναίνεση» και ότι «δεν κάθεται μία γυναίκα 

να βιαστεί χωρίς να το θέλει», προκαλώντας αντιδράσεις.
Ο Μητροπολίτης Ταμασού ανέφερε ότι το λιγότερο που μπορεί να πει είναι πως οι 
δηλώσεις αυτές ήταν άστοχες. «Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του ο αδερφός εκείνη 
την στιγμή που εκφραζόταν, ίσως να είχε στο μυαλό του κάτι άλλο, πάντως δεν 
του βγήκε».
«Ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού και οτιδήποτε τον βιάζει, τον εκβιάζει, εξα-
θλιώνει αυτή την ίδια την εικόνα του Θεού είναι βλασφημία και ύβρις. Δεν υπάρ-
χει άλλοθι σε αυτό το έγκλημα, δεν υπάρχει συμμετοχή του θύματος», σημείωσε.
Υπογράμμισε επίσης πως, πιστεύει ότι θα υπήρξε κάποια σύγχυση του λόγου και 
της σκέψης για να βγει από εκκλησιαστικά χείλη αυτού του είδους η τοποθέτηση.
Είναι απαράδεκτος, δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ευαγγέλιο ούτε η απλή 
κοσμική αντίληψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το θύμα δυστυχώς είναι απρο-
στάτευτο ενώπιον τέτοιων θεωριών και οφείλουμε να το προστατεύσουμε. Από 
μικρή ηλικία θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Δεν γίνεται όταν μία γυναίκα βρί-
σκεται σε ευάλωτη κατάσταση να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης γιατί δεν 
ήταν καλά ντυμένη ή επειδή έχει πιεί λίγο παραπάνω. Αυτά τα πράγματα πρέπει 
να τα ξεκαθαρίσουμε, από την στιγμή που κάποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρώπι-
νης αξιοπρέπειας είναι απαράδεκτο και πρέπει να κανονίζεται από του νόμους της 
Πολιτείας, διαφορετικά που θα φτάσουμε σε αυτή την κοινωνία»;
Κλείνοντας ο Μητροπολίτης Ταμασού ανέφερε ότι, χαίρεται που κινήματα σαν το 
MeToo αναδύονται και ξεκινά μία ενημέρωση για αυτά τα θέματα, χωρίς φυσικά 
να περάσουμε στο άλλο άκρο και να φοβόμαστε να αγκαλιάσουμε ένα παιδί, ή να 
μην μπορούμε να βγάλουμε μία φωτογραφία με ένα συγγενή και να πρέπει να του 
σβήνουμε τα μάτια του παιδιού κτλ.
«Πολύ σωστά η Πολιτεία και κοινωνία αντιδρούν γιατί τέτοια φαινόμενα απα-
ξιωτικά προς τις γυναίκες αλλά και προς τους άνδρες, οι οποίοι δέχονται πολλές 
φορές σε βιασμούς, η οποιαδήποτε βία σε οποιαδήποτε μορφή είναι βλασφημία 
προς την εικόνα του Θεού και χωρίς άλλοθι έγκλημα κατά της ανθρώπινης αξιο-
πρέπειας» κατέληξε.

Η Ιερά Σύνοδος «αδειάζει» τον Μητροπολίτη Δωδώνης για δη-
λώσεις για βιασμούς
Μετά τα πυρά της πολιτικής ηγεσίας της χώρας μας και η ηγεσία της Εκκλησίας, 
πήρε θέση σχετικά με τις αδιανόητες δηλώσεις του Μητροπολίτη Δωδώνης κ. 
Χρυσοστόμου σε πρωινή εκπομπή, ο οποίος είπε, ότι δεν υπάρχει βιασμός χωρίς 
συναίνεση και δεν υπάρχει σύλληψη από βιασμό.
Η Ιερά Σύνοδος χαρακτήρισε απαράδεκτες τις δηλώσεις του, διαχώρισε την θέση 
της και τόνισε ότι «αμαυρώνουν και αδικούν κατάφωρα τις ουσιαστικές πρωτο-
βουλίες και το αθόρυβο έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος τόσο σε συνοδικό επί-
πεδο».
«Οι σημερινές δηλώσεις στην τηλεοπτική εκπομπή «Σήμερα» (ΣΚΑΪ) του εφησυ-
χάζοντος Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου για την ψυχική και σωματική 
συμμετοχή των θυμάτων στο έγκλημα του βιασμού τους είναι απαράδεκτες, πολύ 
περισσότερο για ορθόδοξο κληρικό, και συλλήβδην προσβλητικές για το ανθρώ-
πινο πρόσωπο και ειδικά τις γυναίκες και τα θύματα βιασμών» αναφέρει η ανα-
κοίνωση.
Στην συνέχεια τονίζεται ότι ο Σεβασμιώτατος «παρέστη στην εκπομπή εκπροσω-
πώντας τον εαυτό του και όχι τις θέσεις της Ιεράς Συνόδου. Οι δηλώσεις του για το 
συγκεκριμένο ζήτημα του βιασμού, πέραν των άλλων, αμαυρώνουν και αδικούν 
κατάφωρα τις ουσιαστικές πρωτοβουλίες και το αθόρυβο έργο της Εκκλησίας 
της Ελλάδος τόσο σε συνοδικό επίπεδο, όσο και μέσω των Ιερών Μητροπόλεων 
Αυτής και των φιλανθρωπικών φορέων τους, που στέκονται καθημερινώς και 
εμπράκτως στο πλευρό των κακοποιημένων γυναικών».

Η θέση Μητροπολίτη Ταμασού 
για δηλώσεις του Μητροπολίτη 
Δωδώνης για βιασμούς
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

 Το Υπουργείο Παιδείας, 
Αθλητισμού και Νεολαίας 
και η Εταιρεία NewCytech 
Business Solutions 
υπέγραψαν την Τρίτη 
σύμβαση ύψους €20 
εκατομμυρίων για το σύστημα 
υπηρεσιών υποστήριξης, 
ανοίγοντας το δρόμο για τη 
δημιουργία του ψηφιακού 
δημόσιου σχολείου.

Η 
σύμβαση υπογράφηκε σε 
ειδική τελετή στο Προε-
δρικό Μέγαρο, παρου-
σία του Υπουργού Παι-

δείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 
(ΥΠΑΝ) και του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, ο 
οποίος χαρακτήρισε το έργο αυτό 
«ως ένα από τα μεγαλύτερα και ση-
μαντικότερα έργα μηχανογράφη-
σης».
Με την ολοκλήρωση του έργου, 
μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς 
θα έχουν πρόσβαση σε μια σειρά 
από ψηφιακές υπηρεσίες που αφο-
ρούν το σχολείο μέσα από ένα ηλε-
κτρονικό υπολογιστή, ένα έξυπνο 
κινητό ή μια ταμπλέτα.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από 
εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Γενικός 
Διευθυντής του ΥΠΑΝ Νεόφυτος 
Παπαδόπουλος και ο Ανδρέας Δερ-
μονοσιάδης, Διευθύνοντας Σύμ-
βουλος της NewCytech Business 
Solutions, ανάδοχος του έργου.
«Στόχος μας η δημιουργία ενός 
σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους, 
που θα παρέχει ποιοτικές υπη-
ρεσίες και το οποίο θα μπορεί να 
ανταποκρίνεται άμεσα και ευέλικτα 
στις αυξημένες ανάγκες των πολι-
τών», ανέφερε στον χαιρετισμό του 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, προ-
σθέτοντας ότι δεν είναι τυχαία η 
μεταρρύθμιση του τομέα της διοι-
κητικής διάρθρωσης του κράτους 

με τη δημιουργία του Υφυπουρ-
γείου Έρευνας, Καινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής.
Όπως είπε, η ένταξη της Παιδείας 
στη νέα εποχή των προηγμένων 
τεχνολογιών με την εισαγωγή και-
νοτόμων ψηφιακών εργαλείων 
διοικητικής υποστήριξης, βελτιώ-
νει τη λειτουργία, τη διαχείριση και 
την αποτελεσματικότητα των σχολι-
κών μονάδων.
«Συγκεκριμένα», εξήγησε, «μέσω 
οποιασδήποτε μορφής έξυπνης 
συσκευής, θα παρέ-
χεται πλέον η δυνα-
τότητα στη διεύ-
θυνση, το προσω-
πικό και τους μαθη-
τές των σχολικών 
μονάδων, ως επίσης 
τους γονείς, να διεκ-
περαιώνουν τάχι-
στα τις όποιες διοικητικές δραστη-
ριότητές τους, σχετίζονται με την 
εκπαίδευση, ενώ ενισχύονται οι 
μαθησιακές δεξιότητες και μέθο-
δοι διδασκαλίας».
Από πλευράς του, ο ΥΠΑΝ τόνισε 
πως πρόκειται για πολύ σημαντική 
μέρα για τη δημόσια εκπαίδευση. 
«Προχωράμε ένα έργο που μέσα 
στο επόμενο διάστημα θα μετα-
μορφώσει και θα ενισχύσει σε 
πολύ μεγάλο βαθμό την λειτουργία 
του δημόσιου σχολείου. Μέσα από 
αυτό το έργο περνούν τα σχολεία 
στην ηλικία της πλήρους ψηφιακής 
οργάνωσης» είπε.
«Πρόκειται», πρόσθεσε, «για την 
μεγαλύτερη τεχνολογική αναβάθ-
μιση και μια από τις μεγαλύτερες 
μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, 
που θα βελτιώσει ριζικά τη σχολική 
καθημερινότητα, θα αλλάξει ριζικά 
την σχέση όλων μας με το σχολείο, 
ακριβώς σύμφωνα με τον οργανι-
σμό και την στρατηγική ψηφιακού 
μετασχηματισμού και εκσυγχρο-
νισμού της διακυβέρνησης Νίκου 
Αναστασιάδη.
Όπως είπε, το έργο που ξεκινά 

τώρα θα μας δώσει τα πρώτα πρα-
κτικά αποτελέσματά του στο τέλος 
αυτής της σχολικής χρονιάς, αφού 
τα πρώτα παραδοτέα προγραμματί-
ζονται για τον Ιούλιο 2023, ενώ θα 
ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2025.
«Με αυτή την επένδυση στην ηλε-
κτρονική τεχνολογία δημιουρ-
γούμε το σχολείο του αύριο, δημι-
ουργούμε ένα σύγχρονο και τεχνο-
λογικά προηγμένο σχολείο, ένα 
σχολείο που θα είναι ανά πάσα 
στιγμή προσιτό και φιλικό προς 

τους χρήστες του, 
πιο ανοικτό στην 
κοινότητα», σημεί-
ωσε ο κ. Προδρό-
μου.

Πρόσβαση για 
όλους
Σύμφωνα με τον κ. 

Προδρόμου, το έργο μεταξύ άλλων 
θα επιτρέψει σε μαθητές και μαθή-
τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς να 
ενημερώνονται για το ωρολόγιο 
πρόγραμμα, αξιολογήσεις μαθητών 
και μαθητριών, το πρόγραμμα σχο-
λικών δραστηριοτήτων, επιδόσεις, 
απουσίες, θα υπάρχει πρόσβαση 
στον ατομικό φάκελο των μαθητών, 
ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα 
αλληλεπίδρασης γονέων με εκπαι-
δευτικούς, τη σχολική κοινότητα και 
τη διοίκηση των σχολείων μέσω της 
υποβολής αιτημάτων. Το έργο θα 
μειώσει το διοικητικό κόστος και θα 
βοηθήσει νοικοκυριά που βρίσκο-
νται απομακρυσμένα από τις σχολι-
κές τους μονάδες.
«Προβάλλεται μια ριζικά καινούρ-
για πραγματικότητα και καθημερι-
νότητα του σχολείου που θα χαρα-
κτηρίζεται από εύκολη και άμεση 
πρόσβαση και ζωτικής σημασίας 
πληροφορίες, όπως και επικοινω-
νία μέσα από μια απλή ηλεκτρονική 
συσκευή για όλους τους μαθητές και 
μαθήτριες, γονείς και εκπαιδευτι-
κούς, από ένα ηλεκτρονικό υπολογι-
στική ή απλώς από ένα έξυπνο τηλέ-

φωνο», είπε ο Υπουργός Παιδείας.

Προς ψηφιακές αίθουσες 
διδασκαλίας
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανα-
φέρθηκε εξάλλου και στους μελλο-
ντικούς σχεδιασμούς για την περαι-
τέρω προώθηση της τεχνολογίας 
και αναβάθμιση του σχολείου, με 
στόχους και επενδύσεις σχεδόν 
€100 εκατ. στον πυλώνα της παι-
δείας μέσω του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(Κύπρος το Αύριο).
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, είπε ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης το δεύ-
τερο μεγάλο έργο του Υπουργείου 
Παιδείας, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας που θα ολοκληρωθεί μέσα 
στην επόμενη σχολική χρονιά είναι 
η μετάβαση στις ψηφιακές αίθου-
σες διδασκαλίας.
Όπως είπε, σύμφωνα με τον διαγω-
νισμό που έχει προκηρυχθεί, μέχρι 
το επόμενο σχολικό έτος, 2023-
2024, σε συνεργασία με το Υφυ-
πουργείο Έρευνας, Καινοτομίας 
και Ψηφιακής Πολιτικής, θα λει-
τουργούν περίπου 6.600 ψηφιακές 
αίθουσες διδασκαλίας, κατάλληλα 
εξοπλισμένες, σε όλα τα σχολεία. Η 
σχετική διαδικασία βρίσκεται στο 
στάδιο της αξιολόγησης των προ-
σφορών.
Αναφέρθηκε επίσης στην προώ-
θηση της λειτουργίας προγράμ-
ματος Ολοήμερου Γυμνασίου με 
περιεχόμενο θετικών επιστημών 
και τεχνολογικών εφαρμογών. 
«Πρόκειται για το πιλοτικό Πρό-
γραμμα Γυμνασίου Πολυθεματι-
κής Προσέγγισης, με πρόγραμμα 
S.T.E.A.M. και Ελληνικής Γλώσσας, 
που λειτούργησε από πέρσι στο 
Παγκύπριο Γυμνάσιο στη Λευκω-
σία και φέτος θα λειτουργήσει και 
στο Λανίτειο Γυμνάσιο στη Λεμεσό, 
με προοπτική να επεκταθεί και σε 
άλλα σχολεία για να λειτουργήσει 
ένα δίκτυο Ολοήμερου Γυμνασίου 
παγκύπρια», είπε.

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο 
Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 
για την πρώτη μέρα λειτουργίας των 
σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης 
Τεχνικής Εκπαίδευσης.
Στην ανακοίνωση αναφέρει ότι 
«σήμερα, ημέρα έναρξης των 
μαθημάτων για τη σχολική χρονιά 
2022-23, οι μαθητές και οι μαθή-
τριες παρουσιάστηκαν στα 113 σχο-
λεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 
και στις Τεχνικές Σχολές.
Η πρώτη ημέρα κύλησε ομαλά και 
με δεδομένη τη στελέχωση και όλες 
τις άλλες προετοιμασίες που έγιναν 
έγκαιρα, τα σχολεία έχουν ξεκινήσει 
αμέσως τη λειτουργία τους και μπο-
ρούν να αφιερωθούν απερίσπα-
στα στο έργο τους. Με δεδομένες 
τις βελτιωμένες υγειονομικές συν-
θήκες και χωρίς την ανάγκη δραστι-
κών μέτρων προστασίας, το σχο-
λείο μπορεί να επικεντρωθεί απερί-
σπαστα στην κύρια αποστολή του, 
που είναι η διδασκαλία, η μάθηση, 
η καλλιέργεια δεξιοτήτων και η ανά-
πτυξη της προσωπικότητας των 
μαθητών και μαθητριών.
Όσον αφορά ορισμένα δημοσιεύ-
ματα και αναφορές σε μέσα ενημέ-
ρωσης για αποβολές μαθητών σε 
γυμνάσιο της επαρχίας Λάρνακας, 
το Υπουργείο σημειώνει ότι αυτό 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγμα-
τικότητα, αφού δεν υπήρξε απο-
βολή μαθητών/τριών στο συγκε-
κριμένο σχολείο και πρόκειται για 
εσφαλμένη είδηση. Οι παραπλα-
νητικές εντυπώσεις που μπορεί 
να δημιουργούνται δεν αλλάζουν 
την εικόνα της ομαλής λειτουργίας 
σήμερα πέραν των 120 σχολείων 
παγκυπρίως. Γι’ αυτό τον λόγο δεν 
υπάρχει περιθώριο σχολιασμού.
Ταυτόχρονα, δεν έχει παρουσι-
αστεί οποιαδήποτε αναφορά ή 
παράπονο από γονείς του συγκε-
κριμένου σχολείου προς τις Υπη-
ρεσίες του Υπουργείου. Γενικότερα, 
το ΥΠΑΝ υπενθυμίζει ότι, εφόσον 
οι γονείς ή κηδεμόνες αντιμετωπί-
ζουν κάποιο θέμα ή έχουν να υπο-
βάλουν παράπονο, απευθύνονται 
στα Επαρχιακά Γραφεία ή στην αντί-
στοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου και τότε αυτό εξετάζε-
ται». 

ΥΠΑΝ: «Fake 
news» οι αποβολές 
μαθητών σε 
γυμνάσιο στη 
Λάρνακα

Ανοίγει ο δρόμος για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό του δημόσιου σχολείου
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
διεθνή νέα

Α
ντιμέτωπη με το να βγάλει την οι-
κονομία από την χειρότερη κρίση 
του κόστους διαβίωσης εδώ και 
δεκαετίες βρίσκεται η υπουργός Ε-

ξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας, η οποία 
εξελέγη σήμερα, Δευτέρα, επικεφαλής του 
κυβερνώντος Συντηρητικού κόμματος και 
νέα πρωθυπουργός της χώρας.
Ακολουθούν οι βασικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει:

Κρίση κόστους διαβίωσης
Μακράν η μεγαλύτερη πρόκληση που θα 
αντιμετωπίσει θα είναι να βοηθήσει τους 
πολίτες να διαχειριστούν τον υψηλότερο 
πληθωρισμό εδώ και τέσσερις δεκαετίες, το 
άλμα των τιμών ενέργειας και τις προειδο-
ποιήσεις για παρατεταμένη ύφεση.
Ο μέσος ετήσιος ενεργειακός λογαριασμός 
των βρετανικών νοικοκυριών θα αυξηθεί 
από τις 1.277 λίρες που ήταν πέρυσι στις 
3.549 λίρες από τον Οκτώβριο και οι τιμές 
αναμένεται να κινηθούν υψηλότερα την επό-
μενη χρονιά.
Η Τρας δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι τάσ-
σεται υπέρ φορολογικών μειώσεων αντί 
«παροχών» για να βοη-
θήσει τους πολίτες με την 
κρίση του κόστους διαβίω-
σης. Ωστόσο η ίδια αναμέ-
νεται να προσφέρει ευρύ-
τερη στήριξη στα νοικοκυ-
ριά.
Η Τρας έχει επίσης υποσχε-
θεί έκτακτο προϋπολογι-
σμό λίγο μετά την ανάληψη 
των καθηκόντων της, με 
φορολογικές μειώσεις. Αυτό θα περιλαμ-
βάνει την ανάκληση της αύξησης των ασφα-
λιστικών εισφορών κατά 1,25 ποσοστιαίες 
μονάδες.

Απεργίες
Η νέα πρωθυπουργός θα βρεθεί άμεσα αντι-
μέτωπη με την οργή των επικεφαλής των 
εργατικών συνδικάτων. Εργαζόμενοι στους 
σιδηροδρόμους, δικηγόροι, προσωπικό 
υγειονομικών υπηρεσιών και πανεπιστημι-
ακοί απεργούν ή σχεδιάζουν κινητοποιήσεις 
καθώς ο πληθωρισμός τροφοδοτεί αιτήματα 
για υψηλότερο μισθό.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η ανα-
ταραχή, η Τρας έχει δηλώσει ότι θα προχω-

ρήσει σε «σκληρές και αποφασιστικές ενέρ-
γειες» για να περιορίσει τις απεργιακές κινη-
τοποιήσεις των συνδικάτων.

Brexit
Η Τρας θα πρέπει να διαχειριστεί τα πρα-
κτικά ζητήματα της αποχώρησης από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπληρώνοντας τη 
δέσμευση να ξαναγραφτεί η συμφωνία που 
επετεύχθη από τον προκάτοχό της.
Ως υπουργός Εξωτερικών, προώθησε τα 
σχέδια να θεσπιστεί το νομοσχέδιο του πρω-
τοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας, που θα 
ακυρώσει τμήμα της συμφωνίας του Brexit 
του Τζόνσον.
Η Βρετανία εδώ και καιρό ισχυρίζεται ότι οι 
διαπραγματεύσεις με την ΕΕ δεν έχουν απο-
δώσει καρπούς και ότι η νομοθεσία θεωρεί-
ται πολιτική ασφάλειας.
Ωστόσο, εκτός κι αν η νέα πρωθυπουργός 
αποφύγει μονομερείς ενέργειες, η ΕΕ μπορεί 
να ανταπαντήσει αποκλείοντας Βρετανούς 
επιστήμονες από το Horizon, το μεγαλύτερο 
παγκοσμίως ερευνητικό πρόγραμμα. Η δια-
μάχη μπορεί εν τέλει να οδηγήσει σε εμπο-
ρικό πόλεμο.

Η Τρας έχει επίσης δεσμευ-
θεί να ακυρώσει όλους τους 
εναπομείναντες νόμους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
συνεχίζουν να ισχύουν στη 
Βρετανία έως το 2023.

Αιτούντες άσυλο
Η βρετανική κυβέρνηση 
εδώ και χρόνια προσπαθεί 
να μειώσει τον αριθμό των 

μεταναστών που διασχίζουν με μικρές βάρ-
κες τη Μάγχη προκειμένου να φθάσουν στη 
Βρετανία.
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν πει ότι 
έως 60.000 άνθρωποι μπορούν να φθάσουν 
με μικρά πλεούμενα φέτος, αριθμός διπλά-
σιος συγκριτικά με το περυσινό ρεκόρ.
Προκειμένου να αποτραπεί η ροή μετανα-
στών, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τον Απρίλιο 
σχέδια να αποσταλούν άνθρωποι που φθά-
νουν στις ακτές της στη Ρουάντα όπου θα 
διεκπεραιωθούν οι αιτήσεις τους για άσυλο. 
Η πρώτη σχεδιαζόμενη πτήση απέλασης τον 
Ιούνιο μπλοκαρίστηκε από απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου.

Η απαγόρευση αφορά πρόσωπα 
που ταξιδεύουν με τουριστική 
βίζα και δεν αφορά εκείνους που 
επισκέπτονται χώρες της ΕΕ για 
οικογενειακούς λόγους ή έχουν 
άδεια παραμονής

Η 
Πολωνία συντάχθηκε σήμερα 
με τις χώρες της Βαλτικής στην 
κοινή τους στάση να περιορί-
σουν την είσοδο Ρώσων υπηκό-

ων στην επικράτειά τους, ανακοίνωσε με 
δήλωση της η πολωνική κυβέρνηση.
Οι τρεις χώρες της Βαλτικής (Εσθονία, 
Λετονία, Λιθουανία) συμφώνησαν νωρί-
τερα αυτή την εβδομάδα να περιορίσουν 
την είσοδο στην επικράτειά τους Ρώσων 
υπηκόων.
Η κοινή ανακοίνωση Λετονίας, Λιθουα-
νίας, Εσθονίας και Πολωνίας δημοσιεύ-
θηκε στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης της 
Λετονίας.
Η απαγόρευση αφορά πρόσωπα που 
ταξιδεύουν με τουριστική βίζα και δεν 
αφορά εκείνους που επισκέπτονται χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οικογενεια-
κούς και ανθρωπιστικούς λόγους. Επίσης 
δεν θα αφορά όσους έχουν άδεια παρα-
μονής, τους διπλωμάτες και τους οδηγούς 
διεθνών μεταφορών. Η απαγόρευση επί-
σης δεν αφορά τους Ρώσους πολίτες που 
μεταβαίνουν στον ρωσικό θύλακο του 
Καλίνιγκραντ.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι 
χώρες θεωρούν τα τουριστικά ταξίδια 
στην Ευρώπη, όχι δικαίωμα, αλλά προνό-
μιο. «Μην έρχεσθε στην Εσθονία με βίζες 
Σένγκεν, δεν θα σας υποδεχθούν εδώ!», 
δήλωσε σήμερα κατά την διάρκεια συνέ-
ντευξης τύπου στο Ταλίν ο υπουργός Εξω-

τερικών της χώρας Ούρμας Ρεϊνσάλου.
«Η Εσθονία έχει την πολιτική βούληση, 
την οποία υλοποιούμε στο πεδίο του 
δικαίου. Την νύχτα της 18ης προς την 19η 
Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε ισχύ η απαγό-
ρευση εισόδου στην Εσθονία μέσω των 
εξωτερικών συνόρων Σένγκεν για τους 
πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ανε-
ξάρτητα από το ποια χώρα εξέδωσε βίζα 
Σένγκεν», μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο 
ERR, επικαλούμενο δήλωση του υπουρ-
γού Εξωτερικών της Εσθονίας.

«Βράζει» η Μόσχα για τους πε-
ριορισμούς στις βίζες
Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προ-
βεί σε αντίποινα κατά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με τους περιορισμούς 
που έχει αποφασίσει να επιβάλει στις 
βίζες για τους Ρώσους πολίτες, αλλά δεν 
θα απομονωθεί από την ΕΕ.
«Τα δικά μας συμφέροντα, τα συμφέροντα 
των δικών μας ανθρώπων, θα ληφθούν 
πρωτίστως υπ’ όψιν όταν θα καθορίσουμε 
τα μέτρα αντιποίνων», δήλωσε στους 
δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του 
ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία 
Ζαχάροβα. «Η απάντηση της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας δεν θα είναι η απομόνωση 
της από την ΕΕ».
Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συμφώ-
νησαν την περασμένη εβδομάδα ως προς 
τα μέτρα που θα κάνουν πιο δύσκολη και 
πιο κοστοβόρα για τους Ρώσους πολί-
τες την είσοδο τους στην ΕΕ. Το Κρεμλίνο 
χαρακτήρισε τους περιορισμούς αυτούς 
«γελοίους».
Η Λιθουανία, η Λετονία, η Εσθονία και 
η Πολωνία ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα 
περιορίσουν την είσοδο Ρώσων πολιτών 
στην επικράτεια τους.

Πολωνία, Λετονία, Λιθουανία και 
Εσθονία κλείνουν τα σύνορα στους 
Ρώσους από τις 19 Σεπτεμβρίου 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Βρετανία: Οι βασικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η νέα πρωθυπουργός 
Λιζ Τρας
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Λ
ίγο μετά την έρευνα του FBI στην 
κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ στο 
Μαρ-α-Λάγκο ο πρώην πρόεδρος 
δημοσιοποίησε στα μέσα κοινω-

νικής δικτύωσης τον θυμό του σχετικά με 
το γεγονός ότι οι πράκτορες έψαξαν ακόμη 
τα ρούχα και τα προσωπικά αντικείμενα της 
συζύγου του.
«Μόλις έμαθα ότι οι πράκτορες ερεύνη-
σαν τις ντουλάπες της Πρώτης Κυρίας και 
έψαξαν τα ρούχα και τα προσωπικά της 
αντικείμενα αφήνοντας ένα σχετικό χάος. 
Ουάου!» δημοσίευσε ο Τραμπ στο Truth 
Social.
Ήταν πολύ πιο θυμωμένος από τη Μελά-
νια Τραμπ, σύμφωνα με πέντε μαρτυρίες 
στο CNN. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε κάθε 

χώρο που χρησιμοποιεί ο πρώην πρόε-
δρος. Το CNN αναφέρει ότι το ζευγάρι έχει 
ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες στα 3.500 
τετραγωνικά μέτρα της έπαυλής του. Η 
κρεβατοκάμαρα και η γκαρνταρόμπα της 
Μελάνια βρίσκονται κοντά στο υπνοδωμά-
τιο και το γραφείο του Τράμπ.
Αν και ενοχλήθηκε που άγνωστοι έψαξαν 
την επιμελημένη και ακριβή συλλογή της 
από ρούχα, παπούτσια και τσάντες, λένε 
όσοι την ξέρουν, ήταν -και παραμένει- 
χαρακτηριστικά ήσυχη.
Η ψυχραιμία της επίσης πηγάζει από τη 
βεβαιότητα ότι δεν θα βρεθεί τίποτα στην 
κρεβατοκάμαρα ή στην ντουλάπα της. «Δεν 
θα του επέτρεπε ποτέ να έχει κάτι δικό του 
στο δωμάτιό της », λέει πηγή στο CNN.

 Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 
Βλαντιμίρ Πούτιν κοιμάται σε 
δημόσια θέα.

Ο 
Βλαντιμίρ Πούτιν τις τελευταί-
ες μέρες ακολουθεί ένα βαρύ 
πρόγραμμα καθώς περιοδεύ-
ει στην ρωσική Άπω Ανατολή, 

με αποτέλεσμα η κόπωσή του να είναι 
εμφανής.
Στην τελευταία δημόσια εμφάνισή του, 
σε κρατική συνεδρίαση στο νησί Ρού-
σκι κοντά στην πόλη Βλαδιβοστόκ με 
θέμα τον τουρισμό στη Ρωσία, ο Βλαντι-
μίρ Πούτιν έκλεισε τα μάτια του και πήρε 
έναν… υπνάκο.

Πλάνα από τη συνεδρίαση του κρατικού 
συμβουλίου δείχνουν επίσης τους εξου-
θενωμένους αξιωματούχους του Πούτιν 
να προσπαθούν απεγνωσμένα να κρα-
τήσουν τα μάτια τους ανοιχτά. Ωστόσο, 
ο ένας μετά τον άλλο κλείνουν τα μάτια 
τους έστω και για λίγα λεπτά.
Η υγεία του 69χρονου ηγέτη έχει γίνει 
κεντρικό θέμα τους τελευταίους μήνες 
ενώ το τελευταίο περιστατικό έρχεται 
μετά τις πληροφορίες ότι ο Ρώσος πρό-
εδρος είχε «παραπονεθεί σ τους γ ια-
τρούς για κόπωση και δύσπνοια» κατά 
την διάρκεια του ταξιδιού του. Πάντως, 
δεν είναι η πρώτη φορά που το παίρνει ο 
ύπνος, καθώς κάτι τέτοιο είχε συμβεί και 
στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 
τον περασμένο Φεβρουάριο.

διεθνή νέα

Ψύχραιμη αλλά ενοχλημένη η Μελάνια 
Τραμπ για την έρευνα του FBI 

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποκοιμήθηκε σε 
συνεδρίαση και οι φήμες φούντωσαν

G7: Σκέψεις για πλαφόν στην τιμή του 
ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με τον 
αναπληρωτή Αμερικανό ΥΠΟΙΚ 

Η ομάδα της G7 θα ανακοινώσει 
σχετικές οδηγίες τις προσεχείς 
μέρες

Ο
ρισμένες χώρες που εισά-
γουν πετρέλαιο εξετάζουν 
το ενδεχόμενο να συμμετά-
σχουν στο σχέδιο της ομά-

δας της G7 να επιβάλει πλαφόν στην 
τιμή του ρωσικού πετρελαίου, δήλωσε 
σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Οι-
κονομικών των ΗΠΑ Γουάλι Αντεγιέμο, 
προσθέτοντας ότι η ομάδα της G7 θα 
ανακοινώσει σχετικές οδηγίες τις προ-

σεχείς μέρες.
Ο Αντεγιέμο σε συνέντευξή του στο 
Yahoo! News, δήλωσε επίσης ότι η 
Ινδία συμφώνησε να συνεχίσει τ ις 
συνομιλίες σχετικά με το αν θα συμμε-
τάσχει στην πρωτοβουλία για το ανώ-
τατο όριο τιμών και ότι η Ουάσινγκτον 
ελπίζει ότι και η Κίνα θα το εξετάσει.
Οι οδηγίες, προσέθεσε ο Αντεγιέμο, 
θα κατευθύνουν τους εισαγωγείς για 
το πώς θα χρησιμοποιούν χρηματοπι-
στωτικά προϊόντα και να μεταφέρουν 
ρωσικό πετρέλαιο, εφόσον η τιμή θα 
είναι κάτω από το συμφωνηθέν ανώ-
τατο όριο.
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Back to school: Κοινές σχολικές 
ασθένειες και πώς να τις 

αντιμετωπίσετε

Ο
ι περισσότερες σχολικές ασθένει-
ες συνήθως δεν αποτελούν σημα-
ντική αιτία ανησυχίας. Ωστόσο, σε 
κανένα γονιό δεν αρέσει να βλέπει 

το παιδί του να υποφέρει, ακόμη κι αν αυτό 
που έχει είναι κάτι περαστικό. Επιπλέον, αν το 
παιδί έχει μια μεταδοτική ασθένεια θα πρέπει 
να μείνει σπίτι για κάποιες μέρες, γεγονός που 
σημαίνει ότι ίσως χρειαστεί να χάσετε τη δου-
λειά σας για να τα φροντίσετε. Στο διάστημα 
αυτό, στο μεταξύ, υπάρχει ο κίνδυνος να εξα-
πλωθεί η ασθένεια και στην υπόλοιπη οικογέ-
νεια, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.
Ορισμένες από τις πιο κοινές παιδικές ασθέ-
νειες μπορούν να προληφθούν με εμβόλια, 
ενώ το μόνο που μπορείτε να κάνετε για τις άλ-
λες είναι να λάβετε μέτρα για να μειώσετε τον 
κίνδυνο μόλυνσης του παιδιού σας.
Ακολουθούν μερικές χρήσιμες πληροφορίες 
σχετικά με 8 πιο κοινές ασθένειες και λοιμώ-
ξεις της σχολικής ηλικίας, ώστε να μπορείτε 
να νιώσετε λίγο πιο προετοιμασμένοι για τα 

συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε και 
πώς να ανταποκριθείτε:

Κοινό κρυολόγημα
Συμπτώματα: Φτέρνισμα, καταρροή, συμφό-
ρηση, βήχας, υγρά μάτια.
Αιτία: Ένας ιός που μεταδίδεται εύκολα στους 
ανθρώπους, ιδιαίτερα στα παιδιά.
Θεραπεία: Τα κρυολογήματα θα κάνουν την 
πορεία τους. Δεν υπάρχουν πολλά που μπο-
ρείτε να κάνετε. Μη δίνετε σε παιδιά κάτω των 
6 ετών φάρμακα για τον βήχα και το κρυολό-
γημα χωρίς συνταγή γιατρού. Κατόπιν συνεν-
νόησης με τον παιδίατρο, μπορείτε να δώσετε 
στο παιδί σας μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη 
φάρμακα για να απαλύνετε τα συμπτώματά 
του. Αυτά τα φάρμακα μπορούν να βοη-
θήσουν με τον πονοκέφαλο, τους μυϊκούς 
πόνους και τον πυρετό. Μην δίνετε ποτέ ασπι-
ρίνη σε παιδιά ή εφήβους. Έχει συνδεθεί με 
το σύνδρομο Reye, μια σπάνια αλλά σοβαρή 
ασθένεια.

Εποχική γρίπη
Συμπτώματα: Πυρετός, ρίγη, πόνοι στο σώμα, 
πονόλαιμος, απώλεια όρεξης, κόπωση.
Αιτία: Ένας ιός που μπορεί να μεταδοθεί 
εύκολα, ειδικά με το βήχα ή το φτέρνισμα στον 

αέρα. Το εμβόλιο της γρίπης (εμβόλιο γρίπης) 
μπορεί να σας βοηθήσει να προστατέψετε 
εσάς και την οικογένειά σας από τη γρίπη.
Θεραπεία: Τυπικές περιπτώσεις δεν απαιτούν 
θεραπεία. Τα συμπτώματα μπορούν να αντι-
μετωπιστούν στο σπίτι με φάρμακα, ύπνο 
και άφθονα υγρά. Εάν το παιδί σας είναι κάτω 
των 2 ετών, συμβουλεύεστε πάντα τον παιδί-
ατρο. Κάντε το ίδιο εάν το παιδί σας έχει άλλες 
παθήσεις – όπως άσθμα, καρδιακές παθή-
σεις, ανοσοκαταστολή, κ.ά. –  που το κατατάσ-
σουν σε «υψηλού κινδύνου».

Στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα ή αμυ-
γδαλίτιδα
Συμπτώματα: Πυρετός, πόνος στο στομάχι, 
κόκκινες και πρησμένες αμυγδαλές, πόνος 
στο λαιμό.
Αιτία: Βακτήρια που ζουν στη μύτη και το 
λαιμό. Διαδίδονται εύκολα όταν βήχετε ή 
φταρνίζεστε.
Θεραπεία: Ένα τεστ στρεπτόκοκκου θα επι-

βεβαιώσει το στρεπτόκοκκο στο ιατρείο. Ένα 
αντιβιοτικό είναι η τυπική θεραπεία.

Ιογενής γαστρεντερίτιδα
Συμπτώματα: Διάρροια, ναυτία, έμετος.
Αιτία: Ένας ιός που εξαπλώνεται γρήγορα στα 
σπίτια και τα σχολεία.
Θεραπεία: Συνήθως περνάει σε λίγες μέρες. 
Η θεραπεία στο σπίτι πρέπει να περιλαμβάνει 
άφθονη ανάπαυση, υγρά και προσεκτικό πλύ-
σιμο των χεριών.

Ωτίτιδα
Συμπτώματα: Πόνος στο αυτί, πυρετός, 
δυσκολία στην κατάποση ή στον ύπνο, τρά-
βηγμα του αυτιού σε μικρότερα παιδιά.
Αιτία: Όταν ένας ιός ή ένα βακτήριο εισχωρή-
σει στο χώρο πίσω από το τύμπανο. Προκα-
λεί συσσώρευση πύου. Η πίεση στο τύμπανο 
προκαλεί πόνο.
Θεραπεία: Πολλοί γιατροί ακολουθούν μια 
προσέγγιση «περιμένετε και δείτε» πριν 
συστήσουν αντιβιοτικά. Τα αντιβιοτικά δεν 
μπορούν να βοηθήσουν μια μόλυνση του 
αυτιού που προκαλείται από έναν ιό. Συχνά 
δεν βοηθούν πολύ πριν η λοίμωξη υποχωρή-
σει από μόνη της. Μπορεί να χορηγηθεί φάρ-
μακο για τον πόνο στο σπίτι.

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

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

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

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

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

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

Μήπως το σκυλάκι σου έγινε γάτα;

Ο συγγραφέας Adair Lara λέει ότι τα 
μικρά παιδιά συμπεριφέρονται σαν 
τα σκυλιά – δείχνουν την αγάπη τους 
και θέλουν να είναι πάντα κοντά 
σου. Όταν όμως πλησιάζουν την 
εφηβεία αρχίζουν να συμπεριφέ-
ρονται σαν τις γάτες --  τους αρέσει 
η απομόνωση και δε σε πλησιάζουν 
όπως άλλοτε. Σε κάνουν να νιώθεις 
ότι δεν είσαι απαραίτητος/η. Αλλά να 
ξέρεις ότι το παιδί σου σ’ αυτήν την 
ηλικία εξακολουθεί να σε χρειάζεται 
και εσένα και την αγάπη σου. Απλά 
πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο προ-
σέγγισης. Να είσαι πάντα διαθέσι-
μος/η και να του δίνεις την ευκαιρία 
να έρχεται κοντά σου. Κι όταν έρχε-
ται, μην το σφίγγεις και το φιλάς για 
να του δείξεις την αγάπη σου. Άφησέ 
το να έχει τη δική του συμπεριφορά 
και διάθεση και δείξτου αγάπη άνευ 
όρων και προπαντός κατανόηση.

Κάνεις κάθε χρόνο ένα check up; 
Αναφέρομαι στο check up του γάμου σου. Κι ο 
γάμος μας , όπως ακριβώς το σώμα μας, χρειά-
ζεται μια γενική  εξέταση τουλάχιστο μια φορά 
το χρόνο. Με πόσο θα τον αξιολογούσες με κλί-
μακα από το ένα ως το δέκα; 
Ποιο είναι το αδύνατο σημείο του γάμου σου; 
Η επικοινωνία, η φυσική σας σχέση, τα οικο-
νομικά ή κάτι άλλο; Ποιος είναι ο πιο δυναμι-

Είσαι ευχάριστος τύπος για να ζει 
κανείς μαζί σου;

Σ
ε έναν αερολιμένα, είδα έναν η-
λικιωμένο πατέρα να αποχαιρετά 
την κόρη του που έφευγε με το α-
εροπλάνο. Λίγο πριν η κοπέλα α-

πομακρυνθεί από κοντά του, στάθηκε για 
λίγο σιωπηλός, την κοίταξε και της είπε με 
συγκινημένη φωνή: «Σ αγαπώ! ..Σου εύ-
χομαι αρκετά!»
Εκείνη τον αγκάλιασε σφιχτά και του απά-
ντησε: «Μπαμπά, η ζωή μου μαζί σου 
ήταν κάτι πολύ περισσότερο από αρκετό. 
Η αγάπη σου είναι όλα όσα χρειάστηκα 
ποτέ. Σου εύχομαι αρκετά και εγώ μπα-
μπά μου».
Τον φίλησε, τον αποχαιρέτησε δακρυ-

σμένη και έφυγε για να επιβιβασθεί στο 
αεροπλάνο.
Εκείνος περπάτησε μέχρι το παράθυρο, 
κοντά στο σημείο όπου καθόμουν. Στά-
θηκε, για λίγο, όρθιος, κοιτάζοντας έξω. 
Δεν ήταν δύσκολο να καταλάβω, ότι προ-
σπαθούσε πάρα πολύ, για να μην κλάψει.
Στη συνέχεια, ήρθε και κάθισε στην καρέ-
κλα δίπλα μου.
Δεν ήθελα να εισβάλω στην ιδιωτική 
του ζωή πιάνοντας του κουβέντα και, γι’ 
αυτό, έβγαλα το κινητό μου και έκανα 
πως γράφω ένα μήνυμα. Μέχρι που 
άκουσα τη φωνή του να μου λέει:
«Έχετε πει, ποτέ, “αντίο”, σε κάποιον, 
γνωρίζοντας ότι δεν θα τον ξαναδείτε 
ποτέ; Ότι τον αποχαιρετάτε για πάντα;»
«Ναι», του απάντησα.
Εκείνη τη στιγμή, ήρθαν στο μυαλό μου 
όλες εκείνες οι αναμνήσεις από τον δικό 
μου πατέρα. Όλη η αγάπη και η εκτίμηση 
που έτρεφα για αυτόν, για όλα όσα είχε 
κάνει για μένα. Θυμήθηκα, πως, όταν 
έμαθα ότι οι μέρες του ήταν περιορισμέ-
νες, τον επισκέφτηκα και του είπα, πρό-
σωπο με πρόσωπο, πόσο σημαντικός 
ήταν για μένα. Έτσι, ήξερα, πραγματικά, 
τι βίωνε αυτός ο άνθρωπος.
«Συγχωρέστε με για την ερώτηση, αλλά 
γιατί είναι αυτό το τελευταίο αντίο; Δεν 

θα έρθει πάλι η κόρη σας να σας δει;» τον 
ρώτησα.
«Έχω μεγαλώσει πολύ πια και η κόρη μου 
ζει πάρα πολύ μακριά. Έχω συνειδητο-
ποιήσει, πλέον, ότι το επόμενο ταξίδι της 
κόρης μου, εδώ, θα είναι για την κηδεία 
μου», μου είπε.
«Όταν την αποχαιρετήσατε, σας άκουσα, 
χωρίς να το θέλω, να της λέτε: “σου εύχο-
μαι αρκετά”. Αυτό γιατί το είπατε; Τι 
σημαίνει; τον ρώτησα, όλο περιέργεια.
Άρχισε να χαμογελάει. «Αυτός είναι ένας 
χαιρετισμός, που χρησιμοποιούμε στην 
οικογένεια μας, από πολύ παλιά. Εγώ τον 
άκουσα από τους γονείς μου και εκείνοι 

από τους δικούς τους γονείς».
Σταμάτησε, για μια στιγμή και κοιτώ-
ντας ψηλά, σαν να προσπαθούσε κάτι να 
θυμηθεί, χαμογέλασε ακόμα περισσό-
τερο.
«Όταν λέμε, σε κάποιον, σου εύχομαι 
αρκετά, του ευχόμαστε να έχει μια ζωή 
γεμάτη, με πολλά, καλά πράγματα». Στη 
συνέχεια, γύρισε προς το μέρος μου, με 
κοίταξε και σαν να απάγγελε κάποιο ποί-
ημα, μου είπε:
«Σου εύχομαι αρκετόν ήλιο, για να κρα-
τήσει την συμπεριφορά σου, πάντα, 
φωτεινή. Σου εύχομαι αρκετή βροχή, για 
να εκτιμήσεις τον ήλιο περισσότερο. Σου 
εύχομαι αρκετή ευτυχία, για να κρατή-
σει το πνεύμα σου ζωντανό. Σου εύχο-
μαι αρκετόν πόνο, έτσι ώστε οι μικρό-
τερες χαρές, στη ζωή σου, να μοιάζουν 
μεγαλύτερες. Σου εύχομαι αρκετά κέρδη, 
για να ικανοποιήσεις τα θέλω σου. Σου 
εύχομαι αρκετές απώλειες, για να εκτι-
μήσεις όλα αυτά που έχεις στην κατοχή 
σου. Σου εύχομαι αρκετούς αποχαιρετι-
σμούς, για να ξεπεράσεις τον τελευταίο 
πιο ανώδυνα».
Στη συνέχεια, σηκώθηκε, με αποχαιρέ-
τησε και μην μπορώντας να συγκρατήσει 
άλλο τα δάκρυα του, προχώρησε προς 
την έξοδο».
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υγεία

Ο
λοκληρώστε το μεση-
μεριανό σας και ξαφνι-
κά σας πλημμυρίζει η α-
νάγκη για έναν υπνάκο... 

Διαβάστε γιατί συμβαίνει αυτό και 
ποιες τροφές ευθύνονται περισσό-
τερο γι’ αυτό το γνωστό σε όλους 
φαινόμενο
Η μεταγευματική υπνηλία σίγουρα 
δεν είναι άγνωστη κατάσταση, 
ιδίως τις καλοκαιρινούς μήνες οπότε 
μετά το μεσημεριανό φαγητό ακο-
λουθεί μια αδάμαστη ανάγκη για 
ύπνο και ραστώνη. Γιατί συμβαίνει 
αυτό; Υπάρχουν τροφές που 
ενοχοποιούνται περισσότερο 
από άλλες για τα παραπάνω;
Σύμφωνα με τη Claire Shortt, 
Διδάκτωρ Βιολογίας 
των Λοιμώξεων από 
το Πανεπιστήμιο του 
Δουβλίνου, ο ανθρώπι-
νος οργανισμός είναι μια 
πολύπλοκη μηχανή που υπό-
κειται σε μια σειρά αντι-
δράσεων μετά από κάθε 
γεύμα. «Όταν καταναλώ-
νουμε τρόφιμα με υψηλή 
περιεκτικότητα σε σάκ-
χαρα το σάκχαρο του αίματος 
ανεβαίνει απότομα και ακο-
λούθως πέφτει ραγδαίως», 
αναφέρει και εξηγεί πως 
έτσι επέρχεται το ξαφνικό 
αίσθημα κόπωσης.
Φαίνεται όμως ότι και οι 
ορμόνες διαδραματίζουν τον 
ρόλο τους, καθώς πολλές τρο-
φές εκτοξεύουν την παραγωγή 
σεροτονίνης, της «ορμόνης της 
ευτυχίας» όπως είναι γνωστή και 
η οποία κρύβεται πίσω από αυτές 
τις μεταγευματικές εκρήξεις υπνη-
λίας. «H σεροτονίνη έχει κρίσιμο 
ρόλο στη διάθεση και τους κύκλους 
του ύπνου μας και όταν τα επίπεδα 
αυξάνονται μετά από ένα γεύμα 
μπορεί να σας προκαλέσει υπνηλία. 
Έχει συνδεθεί με την κόπωση λόγω 
των γνωστών υπναγωγών ιδιοτή-
των της» σημειώνει η Δρ Shortt.
Ορισμένα τρόφιμα με υψηλή περιε-

κτικότητα σε πρωτεΐνη σχετίζονται 
με εντονότερο αίσθημα υπνηλία 
λόγω της τρυπτοφάνης που περι-
έχουν, ενός αμινοξέος που εμπλέ-
κεται στην παραγωγή σεροτονίνης. 
Τέτοια είναι το τυρί, τα αυγά, η γαλο-
πούλα και το τόφου. Άλλα τρόφιμα 
όπως τα κεράσια -και οκτώ ακόμα 
που μπορείτε να διαβάσετε εδώ– 
προάγουν την υπνηλία χάρη στη 
μελατονίνη τους, μιας ορμόνης που 
παράγεται από την επίφυση, στον 
εγκέφαλο και βοηθά τον οργανι-
σμό να γνωρίζει πότε είναι ώρα για 

ύπνο και πότε είναι η ώρα για 
να ξυπνήσουμε.Ωστόσο, διευ-
κρινίζει η Δρ Shortt, τρόφιμα 

όπως τα παραπάνω δεν προ-
καλούν την ίδια αντίδραση 
σε κάθε οργανισμό και γι’ 

αυτό δεν μπορεί να διαμορ-
φωθεί μια λίστα με όσα 
πρέπει να συμπεριλαμ-
βάνει ή αποκλείει κανείς 
από τη διατροφή του για 

να αποφύγει την ενοχλητική 
υπνηλία. Έτσι, πέρα από δυσα-
νεξίες ή αλλεργίες, υπάρ-
χουν και παθολογικές κατα-
στάσεις που σχετίζονται με 
αυτή την «ομίχλη» του εγκε-

φάλου και την κόπωση όπως 
το σύνδρομο βακτηριακής υπε-

ρανάπτυξης του λεπτού εντέ-
ρου (small intestinal bacterial 
overgrowth / SIBO).

Δύο σωτήριες κινήσεις
Σύμφωνα με την ειδικό, αν αναζη-
τάτε τρόπους να καταπολεμήσετε τα 
μάτια που κλείνουν μετά το μεσημε-
ριανό, δοκιμάστε να:
αυξήσετε τις φυτικές ίνες στα γεύ-
ματα ώστε να σταθεροποιούνται τα 
επίπεδα σακχάρου στο αίμα και να 
αποφεύγονται οι απότομες αυξο-
μειώσεις
υιοθετήσετε τα τακτικά και μικρά 
γεύματα ώστε να αποφύγετε την 
«υπερφότωση» του πεπτικού 
συστήματος και τα συνακόλουθα 
αισθήματα κόπωσης και υποτονι-
κότητας.

Υπνηλία: Γιατί νυστάζουμε 
μετά το φαγητό; – 2 
κινήσεις SOS για να μην 
συμβαίνει

Μ
ια μη ισορροπημένη διατροφή, η καθιστική ζωή και το μεγαλύτερο νούμερο στη ζυγαριά είναι πα-
ράγοντες του τρόπου ζωής που συμβάλλουν στην εμφάνιση του σακχαρώδους διαβήτη. Η σχέση 
όμως μπορεί και να είναι αμφίδρομη σύμφωνα με νεότερη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδι-
κό Nature Communications. Ειδικότερα, εάν η παραγωγή ινσουλίνης είναι χαμηλότερη, όπως συμ-

βαίνει στα αρχικά στάδια του διαβήτη τύπου 2, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην υπερβολική αύξηση του βάρους.
Η έρευνα της επιστημονικής ομάδας με επικεφαλής τον Δρ. Daniel Zeman-Meier από το Τμήμα Βιοϊατρικής του 
Πανεπιστημίου της Βασιλείας και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της ελβετικής πόλης επικεντρώθηκε στο 
ένζυμο PC1/3, που παίζει βασικό ρόλο στη μετατροπή διαφόρων ορμονών. Αν όμως υπολειτουργεί, μπορεί να 
οδηγήσει σε σοβαρές ενδοκρινικές διαταραχές, όπως το αίσθημα της ανεξέλεγκτης πείνας και την πρόσληψη 
υπερβολικού βάρους.
«Μέχρι τώρα υποθέταμε ότι αυτή η δυσλειτουργία προκαλείται από την έλλειψη ενεργοποίησης των ορμονών 
του κορεσμού. Όταν όμως απενεργοποιήσαμε το ένζυμο PC1/3 στους εγκεφάλους των ποντικών, το σωματικό 
βάρος των ζώων δεν μεταβλήθηκε σημαντικά» εξηγεί ο δρ. Daniel Zeman-Meier. Έτσι, οι επιστήμονες συμπέρα-
ναν πως υπήρχε ένας άλλος παράγοντας που επηρέαζε το βάρος.
Στο επόμενο στάδιο της μελέτης τους, εξέτασαν αν το περιττό βάρος θα μπορούσε να συσσωρευτεί από λανθα-
σμένη ενεργοποίηση άλλων ορμονών. Το ένζυμο PC1/3 ενεργοποιεί, μεταξύ άλλων, την ινσουλίνη, ορμόνη η 
οποία παίζει βασικό ρόλο στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και του μεταβολισμού του λίπους. «Η συσχέτιση 
του ρόλου της παραγωγής ινσουλίνης ως παράγοντα που επηρεάζει το βάρος ήταν προφανής» επισημαίνει ο 
Δρ. Zeman-Meier.
Οι ερευνητές απενεργοποίησαν το ένζυμο PC1/3 ειδικά στα β-κύτταρα του παγκρέατος των ποντικιών που παρά-
γουν την ινσουλίνη. Τα πειραματόζωα κατανάλωναν περισσότερες θερμίδες και και σύντομα έγιναν υπέρβαρα 
και διαβητικά.
«Τα αποτελέσματά μας είναι ενδιαφέροντα, διότι το ένζυμο PC1/3 παρουσιάζει χαμηλές τιμές στο πάγκρεας των 
ασθενών με προδιαβήτη» αναφέρει σχετικά ο καθηγητής Marc Donath, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας 
και τελικός συγγραφέας της μελέτης. Αυτό αποδεικνύει ότι η λανθασμένη ενεργοποίηση της ινσουλίνης θα μπο-
ρούσε να είναι όχι μόνο συνέπεια, αλλά και αιτία του υπέρμετρου βάρους.
Οι ερευνητές όμως κατάφεραν να αποδείξουν ότι η γονιδιακή έκφραση του PC1/3 στο πάγκρεας συσχετίζεται 
αρνητικά με το σωματικό βάρος στο γενικό πληθυσμό – πράγμα που σημαίνει ότι η επαρκής ποσότητα του PC1/3 
συντελεί σε ένα υγιές σωματικό βάρος.

Περιττά κιλά: Δεν φταίει μόνο η 
διατροφή – Η ορμόνη που παχαίνει

Σε άμεσο κίνδυνο μπορούν να θέσουν οι ημικρανίες τη νόηση σύμφωνα με νεότερη μελέτη. Ειδικότερα, 
η γνωστική λειτουργία και η χρήση της γλώσσας πλήττονται από τις κεφαλαλγίες, όπως αναδεικνύει 
μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Headache and 

Pain.
Με επικεφαλής την δρ. Lihua Gu, από την Ιατρική Σχολή του Νοτιοανατολικού Πανεπιστημίου στο 
Nanjing της Κίνας, η ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση 
με στόχο να εντοπιστούν οι μελέτες που συνέκριναν τη γνωστική λειτουργία μεταξύ ατόμων που υπέφε-
ραν από ημικρανία και ατόμων χωρίς ημικρανία.
Οι ερευνητές εστίασαν σε 22 μελέτες που αφορούσαν σε 3.295 ασθενείς με ημικρανία και συμπέρα-
ναν ότι τα συγκεκριμένα άτομα παρουσίαζαν χαμηλότερη γενική γνωστική λειτουργία και γλωσσική 
λειτουργία, σε σύγκριση με τα υγιή άτομα. Ωστόσο δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές που επηρέαζαν την 
αίσθηση του χώρου, την προσοχή, την εκτελεστική λειτουργία ή τη μνήμη.
Υπήρξε όμως σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ημικρανίας και του κινδύνου για την εμφάνιση της 
άνοιας.

«Λόγω της συσχέτισης μεταξύ ημικρανίας και γνωστικής εξασθένησης, οι νευρολόγοι θα πρέπει να 
βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά στην κατάσταση των 

ασθενών με παράγοντες υψηλού κινδύνου γνωστικής εξασθένησης για την πρόληψή 
της» επισημαίνουν οι ερευνητές.

Οι διαστάσεις της κεφαλαλγίας είναι μάλλον ανησυχητικές, με παλιότερη ανα-
σκόπηση που δημοσιεύτηκε στο ίδιο περιοδικό να υπογραμμίζει ότι το 52% 

του παγκόσμιου πληθυσμού επηρεάζεται από κάποια διαταραχή πονοκεφά-
λου ετησίως, με το 14% να υποφέρει από ημικρανίες.
Τέλος, μια άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι για τις ημικρανίες ενδεχομένως να 
οφείλονται και οι διακυμάνσεις στο βάρος, κάθως οι λιποβαρείς και οι 
παχύσαρκοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο.

Ημικρανία: Δύο ανησυχητικές αλλαγές που 
εμφανίζονται σιωπηλά
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ιστορίες

Οι απίστευτες δυσκολίες που συνάντησαν οι Ελληνίδες τον 19ο 
αιώνα για να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο

Οι σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σήμερα αποτε-
λούν αυτονόητο δικαίωμα για όλες και όλους που αποφοι-
τούν από τα Λύκεια και συγκεντρώνουν την απαραίτητη 
βαθμολογία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για να εισαχθούν 
σε κάποιο από τα Α.Ε.Ι.

Δ
εν ήταν όμως τα πράγματα πάντοτε έτσι. Το Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) 
λειτουργεί αδιάλειπτα από τις 3 Μαΐου 1837, (όταν 
είχε την ονομασία «Οθώνειον Πανεπιστήμιον») ως 

τις μέρες μας. Είναι το αρχαιότερο πανεπιστημιακό ίδρυμα, ό-

χι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ανατολική 
Μεσόγειο. Σε όλη τη διάρκεια του 19ου και στο πρώτο μισό 
του 20ου αιώνα ήταν το μοναδικό πανεπιστημιακό ίδρυμα 
στην Ελλάδα. Ακολούθησε το 1925 το Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και αργότερα τα υπόλοιπα. 
Για να είμαστε δίκαιοι όμως, πρώτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ί-
δρυμα στον σημερινό ελλαδικό χώρο ήταν η Ιόνιος Ακαδημία 
που λειτούργησε στην, αγγλοκρατούμενη τότε, όπως και τα υ-
πόλοιπα Επτάνησα Κέρκυρα, από το 1824 ως το 1864.
Δυστυχώς η Μικρασιατική καταστροφή δεν επέτρεψε τη λει-
τουργία του Ιωνικού Πανεπιστημίου της Σμύρνης που ορα-
ματίστηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και είχε «επικεφαλής» τον 
μεγάλο Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή…

Η κοινωνική κατάσταση των Ελληνίδων στα τέλη 
του 19ου αιώνα
Η μαζική συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική ζωή της 
χώρας μας άρχισε μετά το 1870. Σύμφωνα με στοιχεία της 
χρονιάς εκείνης, περίπου 30.000 γυναίκες απασχολούνταν 
σε διάφορες εργασίες ή φοιτούσαν σε σχολεία. Αναλυτικά 
υπήρχαν 5.735 εργάτριες (σύνολο εργατών 28.400), 10.808 
υπηρέτριες, 769 μαίες, 460 δασκάλες και 11.695 μαθήτριες. 
Ο συνολικός πληθυσμός της Ελλάδας ήταν τότε 1.460.000.
Σημαντική συμβολή στην πρόοδο των γυναικών είχαν η 
Καλλιόπη Κεχαγιά, που το 1872 δημιούργησε τον «Σύλλογο 
Κυριών υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως» και η Καλλιρρόη 
Σιγανού – Παρρέν η οποία μέσα από τις στήλες της «Εφημε-
ρίδας των Κυριών» που εξέδιδε ανέδειξε τα προβλήματα των 
γυναικών και προσπάθησε να ξυπνήσει συνειδήσεις για τα 
κοινωνικά και επαγγελματικά τους δικαιώματα.
Οι διεκδικήσεις των Ελληνίδων για ανώτατες σπουδές, έλα-
βαν μεγάλη ώθηση από τη δυναμική που είχε αναπτυχθεί 
στη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική. Και εκεί όμως μόλις στις 
αρχές της δεκαετίας του 1870 άρχισαν οι γυναίκες να κερδί-
ζουν το δικαίωμα της πανεπιστημιακής μόρφωσης. Οι αντι-
δράσεις, και στο εξωτερικό, ήταν πολλές. Όταν το 1867 ο τότε 
Υπουργός Παιδείας της Γαλλίας Victor Duruy επιχείρησε να 
ρυθμίσει νομοθετικά το ζήτημα της ανώτερης μόρφωσης των 
γυναικών αναγκάστηκε να υποχωρήσει λόγω των εμποδίων 
που έθεσε η Καθολική Εκκλησία.

Ελένη Παντελίδου: έδωσε τέλος στη ζωή της γιατί 
δεν της επιτράπηκε να φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο.
Σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση που έλαβαν οι Ελληνίδες 
μετά την ανεξαρτησία της χώρας μας είχαν οι Αμερικανοί προ-
τεστάντες ιεραπόστολοι, χάρη στους οποίους αναδείχθηκαν 
νηπιαγωγοί και δασκάλες. Οι πρώτες προσπάθειες εγγραφής 
Ελληνίδων στο Πανεπιστήμιο έγιναν το 1879, χωρίς όμως 
αποτέλεσμα. Αυτό οφειλόταν στο ότι δεν αναγνωρίζονταν 
επίσημα τα δευτεροβάθμια σχολεία θηλέων, γιατί αντιστοι-
χούσαν στον κατώτερο κύκλο της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης.

Το 1884 η Σεβαστή Καλλισπέρη υπέβαλε αίτηση για να δώσει 
εξετάσεις στη Φιλοσοφική Σχολή. Της δόθηκε η άδεια και 
παρά το γεγονός ότι πέτυχε στις εξετάσεις, το Υπουργείο Παι-
δείας δεν της επέτρεψε τη φοίτηση, γιατί ήταν γυναίκα. Έτσι, 
η Σεβαστή έγινε μεν φοιτήτρια, αλλά όχι στην Ελλάδα, αλλά 
στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, όπου επέλεξε να φοιτήσει 
τελικά.
Το 1887 συνέβηκε ένα τραγικό περιστατικό. Η Ελένη Παντε-
λίδου, απόφοιτη του Αρσάκειου Παρθεναγωγείου έκανε 
αίτηση εγγραφής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
που απορρίφθηκε όπως και οι προηγούμενες περιπτώσεις. Η 
νεαρή όταν έμαθε ότι η αίτησή της απορρίφθηκε έδωσε τέλος 
στη ζωή της… Δεν ήταν μόνο μια πράξη απόγνωσης, αλλά 
και αποδοκιμασίας προς τους καθηγητές του Πανεπιστημίου. 
Λίγο πριν αυτοκτονήσει έγραψε το εξής σημείωμα:
«Αυτοκτονώ διαμαρτυρόμενη δια την αδικίαν. Ο θάνατός 
μου ας ακουστεί ως κραυγή εις εκείνους άτινας θεωρούν τη 
γυναίκα ως μεσαιωνική δούλη».Τρία χρόνια αργότερα όμως, 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών δέχτηκε την πρώτη φοιτήτρια…

1890: Ιωάννα Στεφανόπολι, η πρώτη Ελληνίδα φοι-
τήτρια!
Το φθινόπωρο του 1890 υπέβαλαν αίτηση εγγραφής στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Ιωάννα Στεφανόπολι, απόφοιτη από 
το «Ελληνικό Παρθεναγωγείο» της Αικατερίνης Λασκαρίδου, 
η Φλωρεντία Φουντουκλή, απόφοιτη από το «Αρσάκειο Παρ-
θεναγωγείο» και η Ελένη Ρούσσου, απόφοιτη από το «Αρσά-
κειο Παρθεναγωγείο» επίσης. Η Σύγκλητος του Πανεπιστη-
μίου παρέπεμψε το αίτημα της Στεφανόπολι στην Κυβέρνηση 
και απέρριψε τα αιτήματα των άλλων δύο. Τελικά η Στεφανό-
πολι έγινε δεκτή και είναι η πρώτη Ελληνίδα φοιτήτρια. Γρά-
φτηκε στο Φιλολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής.
Η Ιωάννα Στεφανόπολι (1875-1961) ήταν μια ξεχωριστή προ-
σωπικότητα και θ’ αναφερθούμε σ’ αυτήν εκτενέστερα. Γεν-
νήθηκε στην Αθήνα. Πατέρας της ήταν ο δημοσιογράφος 
και λαογράφος Αντώνιος Στεφανόπολι, που είχε γεννηθεί 
στην Κορσική αλλά καταγόταν από την οικογένεια των Στε-
φανόπουλων της Μάνης. Περισσότερα για τη μετανάστευση 
των Μανιατών (και) στην Κορσική, μπορείτε να βρείτε στο 
άρθρο μας «Είχε ο Μέγας Ναπολέων ‘’ελληνικές ρίζες’’;», της 
10/8/2019.

Ο Αντώνιος Στεφανόπολι εξέδιδε στην Αθήνα τη γαλλόφωνη 
εφημερίδα «Messager d’ Athenes» («Αγγελιοφόρος της Αθή-
νας»), στην οποία παρέθετε τις εθνικιστές ιδέες από τις οποίες 
διαπνεόταν. Τις ιδέες αυτές είχε μεταδώσει και στην κόρη του. 
Η Ιωάννα, τον Ιούνιο του 1889 συμμετείχε σε απολυτήριες 
εξετάσεις του Γυμνασίου και πρώτευσε ανάμεσα σε 60 μαθη-
τές. Όταν το επόμενο έτος έκανε αίτηση εγγραφής στο Πανε-
πιστήμιο, σε ηλικία 15 ετών, η Νομική Σχολή αποφάνθηκε ότι 
δεν υπάρχει νομικό κώλυμα. Οι αντιδράσεις προήλθαν από 
τη Θεολογική Σχολή οι καθηγητές της οποίας θεωρούσαν ότι 
το να περάσει μία γυναίκα στο Πανεπιστήμιο είναι ανάλογο 
ανοσιούργημα με το να περάσει το κατώφλι του ιερού μιας 
εκκλησίας! Τελικά η κυβέρνηση, συγκεκριμένα το Υπουργείο 
Παιδείας, όπως αναφέραμε, ίσως και λόγω της δράσης του 
πατέρα της, επέτρεψε στην Ιωάννα Στεφανόπολι να εγγραφεί 
στη Φιλοσοφική Σχολή.
Σ’ αυτή φοίτησε ως Επισκέπτρια για μερικούς μήνες και συνέ-
χισε τις σπουδές της στο Παρίσι. Η Στεφανόπολι ήδη από 
τα χρόνια των σπουδών της εργαζόταν στην εφημερίδα του 
πατέρα της και ήταν από τις πρώτες που ανέδειξαν διεθνώς 
το θέμα της ιταλικής κατοχής των Δωδεκανήσων. Μετά τον 
θάνατο του πατέρα της το 1913, της ανατέθηκε από τους Ελευ-
θέριο Βενιζέλο και Λάμπρο Κορομηλά η διεύθυνση του Αθη-
ναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μέσα από την «Messager d’ 
Athenes» που την μετέτρεψε σε ημερήσια από το 1915 και 
το ΑΠΕ υποστήριξε τις θέσεις του Ελευθέριου Βενιζέλου για 
προσέγγιση με την Αντάντ, αρνούμενη τις προτάσεις του Γερ-
μανού βαρόνου Σεγκ, επικεφαλής της γερμανικής προπαγάν-
δας στην Ελλάδα να δημοσιεύει τις θέσεις της χώρας του στην 
εφημερίδα επί πληρωμή.
Ήταν δίπλα στον Βενιζέλο στην Κυβέρνηση Εθνικής Αμύ-
νης και ανέλαβε στη συνέχεια σημαντικές αποστολές κατά 
τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη Συνθήκη των 
Σεβρών.
Μετά την ήττα Βενιζέλου το 1920 διέκοψε την έκδοση της 
εφημερίδας της την οποία επανεξέδωσε το 1923. Η έκδοσή 
της διακόπηκε και πάλι το 1941 από τους Γερμανούς αλλά η 
«Messager d’ Athenes» κυκλοφόρησε και πάλι το 1945 με 
άλλη ιδιοκτησία. Η Στεφανόπολι όμως συνέχισε να αρθρο-
γραφεί σ’ αυτή. (Πηγή: Βικιπαίδεια)

Αδελφές Φουντουκλή: οι πρώτες φοιτήτριες στο 
Μαθηματικό και το Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστη-
μίου
Η Φλωρεντία Φουντουκλή (1869-1915) που όπως αναφέραμε 
είχε κάνει αίτηση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 
1890, έγινε τελικά δεκτή στο Τμήμα Μαθηματικών το 1892 
και είναι η πρώτη Ελληνίδα που σπούδασε μαθηματικά στη 
νεότερη Ελλάδα. Αν και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο το 
1898 δεν ασχολήθηκε με τα μαθηματικά αλλά με την ποίηση. 
Έτσι είναι περισσότερο γνωστή σήμερα ως λογοτέχνιδα.
Αδελφή της Φλωρεντίας ήταν η Μαριάννα Φουντουκλή η 
οποία ήταν η πρώτη φοιτήτρια που έγινε δεκτή στο Τμήμα 
Φυσικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Να σημειώσουμε ότι θεία των δύο κοριτσιών ήταν η 
Πολυτίμη Κουσκούρη (1820-1854) η πρώτη Ελληνίδα 
δασκάλα.

Επίλογος
Τα τέλη του 19ου και οι αρχές του 20ου αιώνα ήταν καθορι-
στικής σημασίας για την είσοδο των γυναικών στον χώρο της 
εκπαίδευσης και της εργασίας. Το 1895 διορίστηκαν οι πρώ-
τες Επιθεωρήτριες Δημοτικών Σχολείων και το 1908 προσλή-
φθηκαν για πρώτη φορά γυναίκες στο Δημόσιο (στα Τηλε-
γραφεία και στα Τηλέφωνα). Ακόμα και σήμερα, εκατό και 
πλέον χρόνια μετά, υπάρχουν επαγγελματικοί τομείς με μικρή 
παρουσία γυναικών. Και βέβαια η κακοποιητική συμπερι-
φορά, πολύ δε περισσότερο οι δολοφονίες γυναικών από 
συζύγους, συντρόφους, φίλους κλπ. αποτελούν στίγμα για 
την ελληνική κοινωνία, είναι απαράδεκτες και καταδικαστέες 
και πρέπει να εκλείψουν…
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Ε
ίναι πράγματ ι οδυνηρό το 
συναίσθημα της ντροπής και της 
απογοήτευσης όταν μετά από 
δεκαετίες βασανιστικής ζωής 

στην ξενιτιά, επιστρέφεις στην πάτρια 
γη για μόνιμη εγκατάσταση. 
Με τις οικονομίες μιας ζωής, γεμά-
τος κουράγιο κι ελπίδες φροντίζεις να 
τακτοποιήσεις τη σύνταξη, την ιατρική 
σου περίθαλψη και το εισόδημα που 
κατάφερες να αποκτήσεις. Όλα τ’ αφή-
νεις πίσω σου στον Καναδά. Αγώνες, 
αποτυχίες, φαρμάκια και όνειρα…
Γνωστός, μου έλεγε πρόσφατα πως 
αφού τον «έπνιξε» η νοσταλγία, αποφά-
σισε να επαναπατριστεί . 
«Γύρισα στον τόπο μου, στις ρίζες μου, 
ν’ ακούσω ελληνικά, να χορτάσω τη 
γλώσσα μου … Βγήκα λοιπόν βόλτα στην 
Ομόνοια και τι να δω. Συνωστισμένοι 
μελαμψοί πρόσφυγες φώναζαν δυνατά 
και χειρονομούσαν, αδιαφορώντας για 
τη δυσαρέσκεια και τη δυσφορία των 
περαστικών. Κάποιοι μάλιστα ενοχλού-
σαν με απεχθή και χυδαίο τρόπο τις 
περαστικές κοπέλες... 
Στάθηκα έξω από ένα Λύκειο και περί-
μενα να σχολάσουν οι μαθητές του. Κι’ 
όταν πια το μελίσσι ξεχύθηκε και κατη-
φόρισε για το δρόμο, μαζί τους κι’ εγώ 
ευτυχής και περίεργος άρχισα να αφου-
γκράζομαι τις φωνές και τις συνομιλίες 
τους όταν ξαφνικά… 
-Από δω ρε μαλ@κα, μη το ρισκάρεις, 
απ’ εκεί έχει γκαντέμηδες μηχανάκηδες 
και θα σε κάνουν άγγελο!
-Οκέί μωρή μαλ@κω, μη μου κόβεις το 

απετάιτ για χάψες! Και άλλα παρόμοια…
Όταν έφτασα σπίτι, σοκαρισμένος από 
τα «νεοελληνικά» της νεολαίας μας, 
άνοιξα την τηλεόραση για να ενημε-
ρωθώ και βέβαια να ξεχάσω… Γνωστή 
τηλεπαρουσιάστρια έπαιρνε συνέντευξη 
από μία διαγωνιζόμενη αηδόνα, πολλά 
«υποσχόμενη» του λαϊκού  πενταγράμ-
μου....
-Εεεε… το «Ελλάδα έχεις ταλέν το» 
σε έκανε άσσο κούπα σταρ! Πως θα 
συγκρινόσουν με τις διαγωνιζόμενες του 
«The Voice of Greece»;
-Εεεε…(μασώντας τσίχλα) τ ι να σου 
πω Αννίτα μου, εμείς στο «Ταλέντο» 
έχουμε κλάς! Οι άλλες, να δηλαδή πολύ 
κυρελέ… Εεεε… τόπιασες;
-Εεεε… ας πούμε…
Εεεε, έξι και ξερός και στις δυο σας. 
Μάθατε βρε πέντε σπασμένα εγγλέζικα 
και ξεχάσατε τα ελληνικά; Βάλατε προ-
φορά στη γλώσσα μας που ήταν αγνή 
και γλυκομίλητη;  Η αγανάκτησή μου δεν 
είχε πλέον όρια…
-Γυναίκα, ετοίμασε τις βαλίτσες, φεύ-
γουμε.
-Για πού πάλι;
-Για την Ελλάδα
-Μα στην Ελλάδα είμαστε, χριστιανέ 
μου.
-Για την άλλη Ελλάδα, του Μόντρεαλ και 
του Τορόντο, εκεί που μιλάνε ελληνικά 
χωρίς Εεεε και χωρίς… λ@κα και λ@κω… 
τ’ ακούς; 
-Τι γίνεται εδώ; κατέληξε, πού πάμε; Τι 
κάνουν οι υπεύθυνοι; Εδώ ξεκληρίζο-
νται τα ελληνικά και δεν ενδιαφέρεται 
κανείς; Γιατί δε διώχνουν με τις κλωτσιές 
από τα κανάλια όλους αυτούς τους Εεεε-
δες και …λ@κες; Γιατί δεν διαμαρτύρεται 
ο λαός μας; Ωχαδελφισμός παντού; Να 
πάνε όλοι τους στον αγύριστο... Νομίζω 
πως χρειάζεται πολύ σκέψη, κι ακόμα 
περισσότερο λίγη ντροπή…»
Αυτά μου έλεγε ο αγανακτ ισμένος 
συμπάροικος που επέστρεψε άρον άρον 
από την πατρίδα.
Κι’ αμέσως ήρθαν στη σκέψη μου, οι 
διακρινόμενοι για το ήθος και ευπρέπεια      
ομογενείς μας, τα υπέροχα σχολεία μας 
και η επιτακτική ανάγκη να τα διατηρή-
σουμε…

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

«Χαρά στον Έλληνα που 
ελληνοξεχνά…»

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

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

της Hellas News

Σταυρός καί ἐπανάσταση

Τό μῆνα τοῦτον γιορτάΖουμε 
τήν γιορτή τῆς Ὑψώσεως 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Πρόκει-
ται γιά ἕνα ἁπλό γεγονός. 

Στά Ἱεροσόλυμα κατά τή διάρκεια τῆς 
γιορτῆς τῶν Ἐγκαινίων τοῦ μεγάλου 
Ναοῦ τῆς ̓ Αναστάσεως, πού ἔκτισε ὁ Μ. 
Κωνσταντῖνος, ὑψωνόταν καί ὁ Σταυ-
ρός, πάνω στόν ὁποῖο σταυρώθηκε ὁ 
Κύριος Ἰησοῦς, γιά νά τόν προσκυνοῦν 
οἱ πιστοί. Ἡ προσκύνηση τοῦ Σταυροῦ 
ἐκτόπισε τήν κύρια γιορτή τῶν ἐγκαι-
νίων τοῦ Ναοῦ καί ἔμεινε σάν κύρια 
γιορτή. Από τότε γιορτάκεται σ᾽ ὁλό-
κληρη τήν ὀρθόδοξη Οἰκουμένη.
Πέρα ὅμως ἀπό τό ἱστορικό καί λειτουρ-
γικό αὐτό πλαίσιο βρίσκεται ἕνα οὐσι-
αστικό γεγονός γιά μᾶς τούς χριστια-
νούς καί γιά ὅλο τόν κόσμο. Ο Σταυρός 
τοῦ Χριστοῦ δείχνει τό βασικό χαρα-
κτηριστικό γνώρισμα τῶν Χριστιανῶν. 
Τό ἀγωνιστικό καί ἐπαναστατικό φρό-
νημα πού κυριαρχεῖ ἀπ᾽ ἄκρη σ̓  ἄκρη 
στόν ὀρθόδοξο χῶρο.
Ὁ Χριστός δέν συμβιβάστηκε μέ τίς 
δυνάμεις τοῦ κόσμου τούτου καί τίς 
ἐξουσίες του. Δέν φοβήθηκε οὔτε τήν 
πανίσχυρη ρωμαϊκή ἐξουσία οὔτε τό 
θρησκευτικό κατεστημένο τοῦ Ἰουδα-
ϊσμοῦ. Ἄφησε τήν κακία συνταιρια-
σμένη μέ τήν κοσμική δύναμη νά ξεχυ-
θεῖ ἐπάνω του καί τελικά νά καταρ-
γηθεῖ, ἀφοῦ ὁ Χριστός μέ τόν Σταυρό 
του ἐνίκησε καί τήν ἁμαρτία καί τόν 
θάνατο. Στή συνέχεια οἱ ᾽Απόστολοι, 
οἱ μάρτυρες κι ὅλοι οἱ ἅγιοι εἶχαν σάν 
κύριο γνώρισμά τους τόν ἡρωισμό καί 
τή μαχητικότητα, πού τούς ἔκανε νά μή 
φοβοῦνται καί νά μή συμβιβάκονται 
μέ τή δύναμη τοῦ κακοῦ. Μποροῦμε 
νά ποῦμε, χωρίς κανένα δισταγμό, ὅτι 
ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τήν 
ἀφετηρία μιᾶς παγκόσμιας καί μοναδι-
κῆς ἐπαναστάσεως, πού κρατάει μέχρι 
σήμερα καί χαρακτηρίzει τή Ζωή ὅλων 
τῶν πραγματικά πιστῶν. Μιά ἐπανά-
σταση πού ξεκινάει ἀπό τήν καρδιά 
τοῦ κάθε πιστοῦ, γιά νά μή συμβιβα-

στεῖ μέ τίς ἐπιθυμίες τῆς καλοπέρασης, 
τοῦ βολέματος καί τοῦ ὁποιουδήποτε 
πάθους. 
Πού τόν κρατάει ἄγρυπνο καί τόν ὁδη-
γεῖ στήν πραγματική ἐλευθερία ἀπό 
κάθε ἀνάγκη. Κι ὅταν κάποιος εἶναι 
ἐ λ ε ύθερος ἀπό κάθε ἀ νά γ κη δέ ν 
φοβᾶται μήπως γίνει φτωχός. Ὅποιος 
Ζε ῖ  ἑ νωμ έ νος μ έ τόν Χρισ τό δέ ν 
φοβᾶται κανένα θάνατο. Κι ὅποιος εἶναι 
πραγματικά ἐλεύθερος δέ φοβᾶται καμ-
μιά φυλακή. Κι ὅταν ἀγαπάει μ᾽ ὅλη του 
τή καρδιά, δέν φοβᾶται τό μῖσος.
Δέν συμβιβάκεται μέ καμμιά ἐξουσία 
τοῦ κόσμου τούτου, ὅσο καλή ἤ κακή 
κι ἄν εἶναι. Πολεμάει κι ἀγωνίzεται 
γιά τήν ἐλευθερία καί τήν κατάργηση 
κάθε δουλείας καί τυραννίας. Βλέπει 
τόν καταπιεχόμενο σάν ἀδελφό του, 
σάν τόν ἴδιο τόν Θεό του καί δέν μπο-
ρεῖ νά τόν βλέπει νά τυραννιέται, γιατί 
δέν τόν θεωρεῖ σάν κάποιον ἄλλο, ἀλλά 
σάν τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του, σάν τήν ἴδια 
τή σάρκα του.
Αὐτή ἡ αἴσθηση κι αὐτό τό φρόνημα 
κάνουν τόν ἀληθινά ὀρθόδοξο ἕναν 
ἀσυμβίβαστο ἐπαναστάτη, πού δέν σκο-
τώνει, μά πού ἀγαπάει. Πού δέν κομ-
ματιάΖει τούς ἄλλους, δέν τούς διαι-
ρεῖ, ἀλλά τούς ἑνώνει ὅλους καί ἐργά-
χεται ἀσταμάτητα γιά νά γίνουμε ὅλοι 
οἱ ἄνθρωποι ἕνα.
Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός ἀπεχθάνεται 
τήν ἀτομική σωτηρία (μόνος του οὔτε 
στόν παράδεισο δέν θέλει νά βρεθεῖ) 
καί φτάνει στό σημεῖο νά προιμάει τόν 
δικό του αἰώνιο χωρισμό ἀπό τόν Χρι-
στό, προκειμένου νά σωθοῦν οἱ ἄλλοι 
(᾿Απ. Παῦλος).
Αὐτό τό φρόνημα κι αὐτή τήν ἐπανα-
στατικότητα ποῦ ἀλλοῦ μπορεῖ νά τά 
βρεῖ κανείς;
Αὐτό τό μήνυμα μᾶς στέλνει ὁ Σταυρός 
τοῦ Χριστοῦ. Καί εἶναι ἀνάγκη νά τό 
προσέξουμε ὅλοι· ἰδιαίτερα οἱ χριστια-
νοί. Γιατί κινδυνεύουμε νά συμβιβα-
στοῦμε μέ τό πνεῦμα τοῦ κόσμου τού-
του καί τοῦ εὐδαιμονισμοῦ.
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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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ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΕΙΡΑ
ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Ή ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ 

ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙ. ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ
ΣΤΗΝ κα ΤΖΕΝΝΥ

437-288-3077

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

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.     
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«Πάρε το δαχτυλίδι μου»
Γιώργου Μητσάκη - Α ερμηνεία: Πόλυ Πάνου – Χρήστος Βαμβακάς  1958

Τ
ο τραγούδι «Πάρε το δαχτυλί-
δι μου», ο Γιώργος Μητσάκης 
το έγραψε το 1958 όταν την είχε 
«ψωνίσει» με μια γκομενίτσα ό-

πως έλεγε ο ίδιος, ενώ  το θεωρούσε ένα 
από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια!
Εκείνη την εποχή του 58’εμφανιζότανε 
στο κέντρο Ροσινιόλ στις τρεις γέφυρες 
 Στο μαγαζί αυτό  γνωρίστηκε και ξετρε-
λάθηκε με μια από τις πελάτισσες,  την 
Σούλα.  Έτσι έλεγαν την κοπέλα, που 
έφυγε αργότερα για μόνιμη εγκατά-
σταση στο Λονδίνο.
Ο Μητσάκης εκείνη την εποχή είχε ένα 
αυτοκίνητο μάρκας  Όπελ και με αυτό 
παγαίνανε βόλτες με την Σούλα, πότε στο 
βουνό και ποτε στη  θάλασσα για φρέ-
σκο ψάρι.
Έπειτα από κάμποσο χρονικό διάστημα  
που έβγαιναν, εκείνη,  μέσα στο αυτοκί-
νητο κάποια στιγμή  του είπε παραπο-
νιάρικα …. Γιώργο ξέρω ότι δεν μ’ αγα-
πάς…

Τότε ο Μητσάκης για να τις αποδείξει το 
αντίθετο, έβγαλε το δαχτυλίδι του,  που 
ήταν χαραγμένο επάνω το όνομα του 

και της το χάρισε, λέγοντας της συγχρό-
νως …Πάρε το δαχτυλίδι μου που γρά-
φει τ’ όνομα μου και πίστεψε με πως σ’ 
αγαπώ..! 
Αυτή η φράση που της είπε, του έμεινε 
στο μυαλό. Αργότερα στο σπίτι του, 
το ίδιο βράδυ το έκανε τραγούδι, που 
έμελλε να γίνει από τις μεγαλύτερες  επι-
τυχίες  του και να γνωρίσει αρκετές  επα-
νεκτελέσεις. Το θεωρούσε δε ένα από τα 
πιο αγαπημένα του …!

Πάρε το δαχτυλίδι μου,
που γράφει τα’ όνομα μου
και πίστεψε πως σ’ αγαπώ 
με όλη τη καρδιά μου.

Πάρε το δαχτυλίδι μου,
που γράφει τα’ όνομα μου,
για να μην με ξεχνάς ποτέ,
μακριά μου όταν θα’σαι ,
να το φοράς στο χέρι σου ,
και μένα να θυμάσαι.

Μοίρα καλή μας ένωσε,
μες τη ζωή για πάντα.
Τον ερωτά μας δεν μπορεί 
κανείς να εμποδίσει ,
εμάς μονάχα ο θάνατος ,
μπορεί να μας χωρίσει 

«Στης Λαρίσης το ποτάμι» 
Γιώργου Μητσάκη - Α! Ερμηνεία: Θόδωρος Κανακάρης 1963

Τ
ο τραγούδι  του Γιώργου Μητσά-
κη «Στης Λαρίσης το ποτάμι» είναι 
ένα από τα μεγαλύτερα σουξέ της 
δεκαετίας του 1960 ( και όχι μόνο 

) και έχει την δική του μικρή αστεία   ιστο-
ρία, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
γράφτηκε!
 Οι στίχοι του τραγουδιού λοιπόν, γράφτη-
καν ένα βράδυ στην  τουαλέτα  του αερο-
δρομίου Αθηνών  ( Ελληνικό) πάνω σε 
χαρτί τουαλέτας..!
Εκείνο τον καιρό ο Μητσάκης, αρχές δεκα-
ετίας του 1960 συνήθιζε  μετά την δουλειά, 
να πηγαίνει  στην καφετέρια του αεροδρο-
μίου του Ελληνικού στην γλυφάδα και  να 
βρίσκεται   με διάφορους φίλους, που το 
είχαν σαν στέκι.. 
*Ο Μητσάκης ένα  από εκείνα τα βράδια, 
πήγε έχοντας μαζί του και την σύντροφο 
του Αθηνά. Κάποια στιγμή, αφού προ-
φανώς είχε προηγηθεί συζήτηση και 
είχαν ειπωθεί διάφορες ιστορίες για την 
Λάρισα και τον Πηνειό,  σηκώθηκε, ζήτησε 
συγνώμη από την παρέα, και  πήγε στην 
τουαλέτα. 
Εκεί του ήρθε η έμπνευση! Άλλο χάρτη 
δεν υπήρχε στον χώρο αυτό,  παρά μόνο 
της τουαλέτας ! Παίρνει λοιπόν χαρτί από 
το ρολό, βγάζει και το στυλό του και γρά-
φει στίχους επηρεασμένος από την συζή-

τηση που προηγουμένως είχε γίνει για την 
Λάρισα και τον Πηνειό.
Τελειώνοντας, επέστρεψε στην παρέα κρα-
τώντας το χαρτί τουαλέτας, που επάνω του 
ήταν γραμμένο το τραγούδι της Λαρίσης το 
ποτάμι ..!
Το έδωσε να το διαβάσει η Αθηνά και 
εκείνη χαμογέλασε. Εκεί που ήσουνα τι θα 
μπορούσες να γράψεις,  φαίνεται να του 
είπε.
Ο Μητσάκης όμως επέμενε ότι το τραγούδι 

αυτό θα γίνει σουξέ. Πράγματι σε λίγο καιρό 
δικαιώθηκε. Το ερμήνευσε στην πρώτη του 
εκτέλεση το 1963 ο Θόδωρος κανακάρης, 
και  έγινε τεραστία επιτυχία,  ενώ ακούγεται 
βεβαίως  μέχρι της μέρες μας..

Στης Λαρίσης το ποτάμι ( τρις)
που το λένε Πηνειό,
αν τυχόν και δεν με θέλεις, ( τρις)
κει θα πέσω να πνίγω.
Ο καημός μου είναι μεγάλος 

το ποτάμι είναι ρηχό,
αν τυχόν και δεν με πνίξει, 
μονάχα που θα βραχώ.
Στης Λαρίσης το ποτάμι ,
που το λένε Πηνειό.
Κίνησα από την Αθήνα ,( τρις)
για την Λάρισα ν’ αρθώ,
Πιάνει λάστιχο στο δρόμο, ( τρις)
κι άραξα να κοιμηθώ ,
Το πρωί με τη δροσούλα ,
για τη Λάρισα κινώ ,
αν τυχόν και δεν με θέλεις ,
κει θα πέσω να πνίγω.
Στης Λαρίσης το ποτάμι,
που το λένε Πηνειό.
Φέρτε ούζο του Τιρνάβου,( τρις)
να καθίσω και να πιω ,
κι όλη Λάρισα να μάθει, ( τρις)
πως εγώ σε αγαπώ .
Στης Λαρίσης το ποτάμι ,
που το λένε Πηνειό,
αν τυχόν και δεν με θέλεις ,
κει θα πέσω να πνιγώ  .
στης Λαρίσης το ποτάμι ( τρις)
που το λένε Πηνειό

*ο Γιώργος Μητσάκης αρέσκονταν να 
ακούει ιστορίες και μέσα από αυτές που 
άκουγε, έπλαθε  κατόπιν τον δικό του μύθο 
…!
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Η 
αστυνομία του Τορόντο ψάχνει να 
εντοπίσει μια γυναίκα που βρέθηκε 
νεκρή πριν από σχεδόν δύο μήνες 
στο ανατολικό άκρο της προκυμαί-

ας της πόλης.
Η σορός της γυναίκας βρέθηκε γύρω στις 6:30 
μ.μ. στις 23 Ιουλίου στην περιοχή Lakeshore 
Boulevard East and Cherry Street.
Η γυναίκα περιγράφεται ότι έχει ανοιχτό-
χρωμη επιδερμίδα, λεπτή κατασκευή με κοντά 
καστανά μαλλιά και ανοιχτόχρωμα μάτια. Δεν 
είχε τατουάζ ή εμφανείς ουλές.

Όταν βρέθηκε φορούσε πολλές στρώσεις 
ρούχων που περιελάμβαναν σκούρο τζιν 
παντελόνι, ένα μπλε τζιν μπουφάν, ένα μπλε 
πουλόβερ με φερμουάρ με κουκούλα, ένα 
μακρυμάνικο πουκάμισο σε σκούρο λαδί και 
γκρι και μαύρα παπούτσια για τρέξιμο.
Η αστυνομία, με τη συνδρομή της Ιατροδικα-
στικής Παθολογικής Υπηρεσίας του Οντάριο 
και του Γραφείου του Επικεφαλής Ιατροδικα-
στή, έβγαλαν μια καλλιτεχνική απόδοση της 
γυναίκας με την ελπίδα ότι κάποιος θα την ανα-
γνωρίσει.

Η αστυνομία αναζητά τη ταυτοποίηση της 
γυναίκας που βρέθηκε τον Ιούλιο 

Τ
ο νομοθετικό σώμα του Οντά-
ριο ενέκρινε νομοσχέδιο για να 
δώσει στους ηγέτες του Τορό-
ντο και της Οτάβα τις λεγόμενες 

ισχυρές εξουσίες δημάρχων, τις οποίες 
η Προοδευτική Συντηρητική κυβέρνηση 
έχει προτείνει ως τρόπο για να χτιστούν 
κατοικίες πιο γρήγορα.
Δίνει στους δημάρχους των δύο μεγα-
λύτερων πόλεων του Οντάριο εξουσίες 
βέτο επί των κανονισμών που έρχονται 
σε αντίθεση με τις επαρχιακές προτε-
ραιότητες, όπως η κατασκευή κατοι-
κιών.
Ένα συμβούλιο θα μπορούσε να παρα-

κάμψει το βέτο του δημάρχου με πλειο-
ψηφία δύο τρίτων.
Ο δήμαρχος του Τορόντο Τζον Τόρι έχει 
εκφράσει την υποστήριξή του για το 
σχέδιο, ενώ ο απερχόμενος δήμαρχος 
της Οτάβα και δύο από τους κορυφαί-
ους διεκδικητές για την αντικατάστασή 
του δήλωσαν ότι δεν είναι υπέρ.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι 
η νομοθεσία ισοδυναμεί με παρέμβαση 
του πρωθυπουργού Νταγκ Φορντ στη 
δημοτική πολιτική ακριβώς πριν από τις 
δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου.
Ο Ford είπε ότι σχεδιάζει να επεκτείνει 
τις εξουσίες σε περισσότερους δήμους.

Το Queen’s Park πέρασε νομοσχέδιο 
που δίνει στο Τορόντο και την Οτάβα 
εξουσίες «ισχυρού δημάρχου»

Το διοικητικό συμβούλιο της Metrolinx 
θα εξετάσει το ενδεχόμενο υιοθέτησης 
μιας νέας κλιμακωτής δομής τελών κατά 
τη διάρκεια μιας συνεδρίασης, η οποία θα 
αντικαταστήσει το τρέχον σύστημα στο 
οποίοόσοι δεν έχουν πληρώσει εισιτήριο 
αντιμετωπίζουν ένα σταθερό πρόστιμο 
100 $.
Σύμφωνα με το προτεινόμενο σύστημα, 
το προσωπικό συνιστά στους παραβάτες 
για πρώτη φορά να επιβάλλεται πρόστιμο 
μόνο 35 $.
Ωστόσο, το πρόστιμο θα εκτιναχθεί στα 
50 $ για τις δεύτερες παραβάσεις και στα 
100 $ για τις τρίτες παραβάσεις.
Οι αναβάτες με τέσσερις ή περισσότερες 
παραβάσεις θα λάβουν αυτόματα μια ειδο-
ποίηση επαρχιακής παράβασης, με ελάχι-
στο πρόστιμο 200 $.
Αυτή η κλήση, ωστόσο, θα τους ανάγκαζε 
να εμφανιστούν στο δικα-
στήριο, όπου θα μπορού-
σαν να αντιμετωπίσουν πρό-
στιμο έως και 5.000 $.
«Αυτή η κλιμακωτή προ-
σέγγιση δεν προορίζεται 
να είναι τιμωρητική, αλλά 
μάλλον θα χρησιμεύσει ως 
γενικός και κλιμακούμενος αποτρεπτικός 
παράγοντας για την αλλαγή ή την αλλαγή 
της συμπεριφοράς των πελατών, καθώς 
σχετίζεται με την ευθύνη πληρωμής ναύ-
λου», αναφέρει η έκθεση. 
«Το πρώτο επίπεδο της κλιμακωτής προ-
σέγγισης είναι μια ονομαστική τιμή που 
ευθυγραμμίζεται περισσότερο με την ανά-
κτηση ναύλου σε αντίθεση με τα άλλα δύο 
επίπεδα όπου το ποσό της χρέωσης είναι 

υψηλότερο, λειτουργώντας ως μεγαλύτε-
ρος αποτρεπτικός παράγοντας για εκείνους 
τους πελάτες που συνεχίζουν να διαπράτ-
τουν παραβάσεις που σχετίζονται με εισι-
τήρια. Αυτό παρέχει αυξημένες ευκαιρίες 
στους αξιωματικούς να εκπαιδεύουν τους 
επιβάτες σχετικά με τους κανόνες σχετικά 
με την πληρωμή των ναύλων και τις μεθό-
δους αγοράς του ναύλου τους, ενώ παράλ-
ληλα ανακτούν έσοδα».
Οι αξιωματικοί επιβολής των ναύλων της 
Metrolinx δεν είναι επί του παρόντος σε 
θέση να «πουλήσουν εισιτήρια σε πελά-
τες ή να εκδώσουν πρόστιμο», σύμφωνα 

με το προσωπικό.
Μπορούν να εκδίδουν εκπαιδευτικές 
ειδοποιήσεις για τους παραβάτες για 
πρώτη φορά, αλλά το προσωπικό λέει ότι 
αυτή η προσέγγιση «δεν επιτρέπει την 
ανάκτηση των χαμένων εσόδων».
Η νέα δομή, λένε, «θα επιτρέψει στη 

Metrolinx να ανακτήσει τα χαμένα 
έσοδα, διασφαλίζοντας παράλληλα 
μια δίκαιη, συνεπή προσέγγιση για 
όσους αποφεύγουν να πληρώσουν 
εισιτήριο».
«Καθώς καλωσορίζουμε τους 

πελάτες πίσω στις υπηρεσίες 
μας, αυτή η νέα προσέγγιση θα 

παρέχει επίσης στους αξιωματικούς περισ-
σότερες ευκαιρίες να εκπαιδεύσουν τους 
επιβάτες σχετικά με τους διάφορους τρό-
πους αγοράς ενός ναύλου καθώς και τις 
συνέπειες που θα έχει η αποτυχία να το 
κάνουν», αναφέρει η έκθεση.
Εάν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, 
η νέα διαβαθμισμένη δομή προστίμου θα 
τεθεί σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου

Η GO Transit εξετάζει το ενδεχόμενο  
νέων σκληρών κυρώσεων για 
επαναλαμβανόμενες παραβάσεις
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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

Άλμπα Κασίγιας: 
H εντυπωσιακή ξαδέρφη του 
Ίκερ Κασίγιας είναι διάσημη 

Η Άλμπα Κασίγιας δεν 
είναι απλά η ξαδέρφη του 
Ίκερ. Είναι δημοφιλής 
influencer στην Ισπανία 
και πολύ εντυπωσιακή.

Ο Ίκερ Κασίγιας έγραψε 
τη δική του ιστορία ως 
ένας από τους κορυφαίους 
τερματοφύλακες της 
Ευρώπης, με τεράστια 
συμβολή στις μεγάλες 
επιτυχίες της Ρεάλ 
Μαδρίτης και της εθνικής 
Ισπανίας.

Η ξαδέρφη του, Άλμπα, 
έχει επιλέξει ένα εντελώς 
διαφορετικό πεδίο δράσης, 
καθώς είναι διάσημη 
influencer. Η νεαρή 
μελαχρινή έχει πάνω από 
360.000 followers στο 
Instagram, ενώ πρόσφατα 
είχε λάβει μέρος και σε 
reality show της ισπανικής 
τηλεόρασης.

Οι κακές γλώσσες στα 
σκανδαλοθηρικά ΜΜΕ 
της χώρας αναφέρουν 
πως η εμφάνισή της είναι 
αποτέλεσμα πολλών 
αισθητικών επεμβάσεων, 
ωστόσο αυτό ουδόλως έχει 
σταματήσει την ανοδική 
πορεία της φήμης της.
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O 
Σταύρος Κων-
σταντίνου σε 
μία συνέντευ-
ξή του ανα-

φέρθηκε στην προσωπι-
κή και επαγγελματική του 
ζωή. Στην κάμερα της εκ-
πομπής «Super Κατερί-
να», ο τραγουδιστής έκα-
νε λόγο για το παιδί που 
περιμένει, αλλά και για 
τον Παντελή Παντελίδη. 
«Ο Παντελής Παντελίδης 
ήταν στην περίοδο που 
κάποιοι απλά τον βρή-
καν στο Youtube. Δεν υ-
πήρχε, ούτε ήξεραν ποιος 
είναι, ούτε τίποτα. Τον έ-
ψαξα από τότε εγώ, όπως 
και πολλοί άλλι άνθρω-
ποι βέβαια γιατί για αυτό 
έγινε και ο Παντελής και 
πραγματικά μου άρεσαν 
τα τραγούδια του. Δεν ή-
ξερα ότι είχε σκοπό να τα 
κυκλοφορήσει και να κά-
νει όλη αυτή την τεράστια 
καριέρα που έκανε» πρό-
σθεσε αποκαλύπτωνας 
ουσιαστικά την άγνωστη 
σχέση του με τον εκλιπό-
ντα καλλιτέχνη.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: 
Έβαλε «φωτιά» με 
λευκό μπικίνι! 

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη το τελευ-
ταίο διάστημα περνά αρκετό 
χρόνο στο γυμναστήριο και τα 
αποτελέσματα στο σώμα της είναι 
ορατά.
Η τελευταία της φωτογραφία με 
λευκό μπικίνι ανέβασε το θερμό-
μετρο στο Instagram αφού ανα-
δεικνύονται οι άψογες αναλογίες 
της.
Το λευκό μπικίνι της χυμώδους 
πρώην παίκτριας του Survivor 
απέσπασε χιλιάδες likes, με τη 
λεζάντα να αναγράφει «θα με 
βρεις κάτω από έναν φοίνικα 
δίπλα στη θάλασσα».

Γιώργος Αμούτζας: Ο 
ρόλος που έχασε από 
τις «Άγριες Μέλισσες»

Ο Γιώργος Αμούτζας με αφορμή 
τη μεγάλη του επιτυχία στην τηλε-
όραση με τη σειρά του Alpha 
«Σασμός» έδωσε συνέντευξη στο 
περιοδικό ΟΚ!. Ο ηθοποιός μάλι-
στα αποκάλυψε, πως ήταν να ανα-
λάβει έναν ρόλο στις «Άγριες 
Μέλισσες» τον οποίο τελικά δεν 
πήρε.  Είχα χάσει ένα ρόλο στις 
Άγριες μέλισσες.. Ήταν για τον ρόλο 
του γιου του κλαριτζή του Βαμ-
βακά, τον Μπάμπη που τα είχε με 
την Ασημίνα λίγο στη αρχή. Τον 
πήρε τελικά ο Γιάννης Βασιλώττος».

Την γνωρίσαμε μέσα από τη 
συμμετοχή της στον δεύτερο 
κύκλο του My Style Rocks, αν 
και υπήρξε παρουσιάστρια σε 
μικρότερης εμβέλειας κανά-
λια. 
Αλλά ευρέως γνωστή έγινε 
μέσα από το ριάλιτι μόδας, 
όπου για πολλούς ήταν κι ένα 
από τα φαβορί. Ο λόγια την 
Εύα Μπάση, την εκρηκτική 
μελαχρινή, που προκαλούσε 
αναστάτωση τόσο με τον 
χαρακτήρα της, όσο και με την 
εντυπωσιακή της εμφάνιση. 

«Ζήτησα τραγούδι από τον 
Παντελή Παντελίδη όταν δεν 
ήξεραν ούτε ποιος είναι»

Εύη Ιωαννίδου: Το σέξι κορμί 
του «Next Top Model» κολάζει!

Η Εύα Μπάση 
με μπικίνι… 
αναστατώνει

Ά
ν ω  κ ά τ ω  έ χ ε ι  κ ά ν ε ι  τ ο 
Instagram η Ειρήνη Στεριανού. 
H νεαρή που γ νωρίσαμε μέ-
σα από τη συμμετοχή της σ το 

GNTM έχει τον τρόπο να αναστατώνει 
τους followers της και να ανεβάζει τη 
θερμοκρασία στα ύψη με τις αναρτήσεις 
της.
H μελαχρινή καλλονή, που εκτός από το 

μόντελινγκ ασχολείται και με την υπο-
κριτική, μοιράστηκε κάποια στιγμιότυπα 
και άναψε «φωτιές» με τ ις σέξ ι πόζες 
της.
Λίγα μόλις λεπτά ήταν υπεραρκετά για να 
πέσουν τα likes βροχή και ο λογαριασμός 
της να γεμίσει με καρδούλες και σχόλια. 
Και όχι άδικα…

Φωτιά και λάβρα η Ειρήνη 
Στεριανού

Τ
ην γνωρίσαμε αρ-
χικά μέσα από τη 
συμμετοχή της στο 
Nomads, αλλά η πα-

ρουσία της ήταν σχεδόν α-
διάφορη, ενώ έφυγε νωρίς 
και δεν πρόλαβε να ξεδι-
πλώσει τον χαρακτήρα της 
μέσα στο ριάλιτι του ΑΝΤ1. 
Το έκανε, όμως, λίγους μή-
νες μετά μέσα από το ριάλι-
τι μόδας του Star, «Greece’s 
Next Top Model». Και μάλ-
λον ξεδίπλωσε τον χαρακτή-
ρα της με άκομψο τρόπο, 
μιας και αποτέλεσε αναπό-
σπαστο μέλος της «τριάδας 
της φωτιάς», δημιουργώ-
ντας πολλές αντιπάθειες ε-
ντός κι εκτός παιχνιδιού. Ο 
λόγος για την Εύη Ιωαννί-
δου, η οποία διαθέτει εκρη-
κτικό χαρακτήρα, αλλά και 
εμφάνιση. Χωρίς αμφιβολία 
ήταν το «κορμί» του GNTM 
και μπορεί κανείς να το δι-
απιστώσει -και να συμφω-
νήσει- με τις φωτογραφίες 
της, είτε επαγγελματικές είτε 
όχι. Κι επειδή οι φυσικές εί-
ναι αυτές που κάνουν τη δι-
αφορά, το νεαρό μοντέλο τα 

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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Σ
τα 54 της χρόνια, η 
Donna D’ Errico πα-
ραμένει εν τυπω-
σιακή και πλέον θα 

δημοσιεύει περιεχόμενο 
και στο OnlyFans. Πάντως, 
η Donna του Baywatch, που 
στο παρελθόν είχε ποζάρει 
και για το PlayBoy, εξήγησε 
πως δεν πρόκειται να ανε-
βάζει πολύ… πικάντικο υλι-
κό, αναφέροντας πως «όλοι 
νομίζουν πως στο OnlyFans 
όλοι ανεβάζουν υπερβολικά 
πράγματα. Μπορεί μερικοί να 
απογοητευτούν, αλλά δεν με 
νοιάζει».

Μ
ετά τις φήμες 
που τους ήθε-
λαν να χωρί-
ζουν, η Κένταλ 

Τζένερ και ο Ντέβιν Μπού-
κερ εθεάθησαν μαζί σε νυ-
χτερινή τους έξοδο. Δημοσι-
εύματα ήθελαν τη σταρ των 
Kardashians και τον μπασκε-
τμπολίστας των Φοίνιξ Σανς 
να χωρίζουν μετά από δύο 
χρόνια σχέσης. Πηγή από το 
περιβάλλον της Κένταλ είχε 
δηλώσει στο «E! News»: «Η 
Κένταλ και ο Ντέβιν βρέθηκαν 
σε δύσκολη θέση πρόσφατα 
και έχουν χωρίσει εδώ και πε-
ρίπου μιάμιση εβδομάδα. Το 
ζευγάρι πέρασε πολύ ωραία 
μαζί στην Ιταλία κατά τη δι-
άρκεια των γαμήλιων εκδη-
λώσεων της Κόρτνεϊ Καρντά-
σιαν, αλλά μόλις επέστρεψαν, 
άρχισαν να νιώθουν ότι έχουν 
πολύ διαφορετικό τρόπο ζω-
ής και σκέψης».

Κένταλ Τζένερ: Ξανά μαζί το μοντέλο 
και ο Ντέβιν Μπούκερ

Ε
ίναι ερωτευμέ-
νη και… φαίνε-
ται η Τζορτζίνα 
Ροντρίγκες. Η 

σύντροφος του Κριστι-
άνο Ρονάλντο έδειξε την 
αγάπη της για τον Πορ-
τογάλο σούπερ σταρ α-
ποκαλύπτοντας ένα τα-
τουάζ που έκανε στο α-
ριστερό της χέρι. Σε αυ-
τό υπάρχουν τα αρχικά 
του ζεύγους, C (Cristiano) 
και G (Georgina), και ανά-
μεσά τους μια καρδιά. Η 
influencer συνόδευσε τη 
φωτογραφία που ανέβασε 
στο Instagram με τα λόγια 
«στο δέρμα, την ψυχή και 
την καρδιά». H 28χρονη από 
το Μπουένος Άιρες βρίσκε-
ται στο πλευρό του 37χρο-
νου άσου από το 2016 και 
μαζί έχουν αποκτήσει δύο 
παιδιά, την Αλάνα Μαρτίνα 
το 2017 και την Μπέλα Εσμε-
ράλντα το 2022.

Η Donna του Baywatch άνοιξε 
λογαριασμό στο OnlyFans στα 54 της

Η σέξι σύζυγος του Σέρχιο Η σέξι σύζυγος του Σέρχιο 
Ράμος παρακαλά το καλοκαίρι Ράμος παρακαλά το καλοκαίρι 

να μην τελειώσεινα μην τελειώσει

«
Καλοκαίρι, σε παρακαλώ, 
μη φύγεις ακόμη!». Με 
αυτά τα λόγια και μια φω-
τογραφία της με σέξι μπι-

κίνι, η Πιλάρ Ρούμπιο δείχνει τις 
προτιμήσεις της στις εποχές.
Η εντυπωσιακή σύζυγος του αμυ-
ντικού της Παρί, Σέρχιο Ράμος, με 
τον οποίο έχουν αποκτήσει τέσ-

σερα παιδιά, φαίνεται πως απο-
λαμβάνει μέχρι τελευταίας σταγό-
νας την καλοκαιρινή περίοδο και 
τις διακοπές ανεβάζοντας τακτικά 
στιγμιότυπα από αυτές στα social 
media.

Η Τζορτζίνα αποκάλυψε το τατουάζ 
που έκανε για τον Ρονάλντο
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ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
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www.hellasnews-radio.com



LIFE 49ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

9 Σεπτεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com FUN

Δύο γειτόνισσες, η Φρόσω και η Ασπασία, 
δεν είχαν καθόλου καλές σχέσεις και καθη-
μερινά ακούγονταν οι τσακωμοί τους σε 
όλη τη γειτονιά. Μια μέρα, μετά από πολ-
λούς καβγάδες, τους έβαλαν οι άλλοι γείτο-
νες να κάνουν ανακωχή για να ηρεμήσουν 
λίγο από τις φωνές τους. Εκείνες δέχτη-
καν και αποφάσισαν να το παίξουν φίλες, 
οπότε την επόμενη μέρα λέει η Φρόσω 
στην Ασπασία: «Πλησιάζουν τα Χριστού-
γεννα, να μου πεις το αγαπημένο σου 
χρώμα να σου πάρω δώρο κουρτίνες.» 
«Και γιατί κουρτίνες;» τη ρωτάει η Ασπα-
σία. 
«Να τις κρεμάσεις, γιατί δε μπορώ να 
βλέπω συνέχεια τον κώλo του άντρα σου 
από το παράθυρο.» «\
Ε τότε να σου κάνω κι εγώ δώρο γυαλιά…» 
«Γιατί γυαλιά;» 
«Γιατί ο κώλoς που βλέπεις δεν είναι του 
άντρα μου, αλλά του δικού σου!!!»

Ταξιδεύει με το τρένο ένας τύπος και 
είναι στην ίδια καμπίνα με μια κου-
κλάρα. Εκείνη γυμνασμένη, με καμπύ-
λες με μίνι κτλ. εκείνος έχει πάθει πλάκα. 
Ίδρωνε, κρατ ιόταν, ξεροκατάπινε, 
ώσπου δεν κρατήθηκε και της λέει: «Ρε 
κοπελιά, συγνώμη που θα σου το προ-
τείνω άλλα μου αρέσεις πολύ, θες να 
βγάλεις την μπλούζα σου και εγώ να σου 

δώσω 50€;» 
«50€ για να βγάλω την μπλούζα μου;» 
του λέει αυτή με έκπληξη. 
«Ναι και αν δεν με πιστεύεις πάρε τα 
50€» και ανοίγει το πορτοφόλι και της 
τα δίνει. Κάνει αυτή μία τακ, πετάει τη 
μπλούζα. Αυτός παθαίνει την πλάκα του 
ακόμα περισσότερο. 
«Ρε κοπελιά,» της λέει ξανά σε λίγη ώρα 
«συγνώμη που θα σου το προτείνω 
άλλα, θες να βγάλεις και το σουτιέν και 
εγώ να σου δώσω 100€;» Παίρνει αυτή 
το κατοστάρικο βγάζει και το σουτιέν, 
αυτός να είναι έτοιμος να λιποθυμήσει. 
Μετά από λίγο της λέει ξανά: 
«Καλή μου κοπέλα είσαι πολύ όμορφη, 
θα σου δώσω 200€ για να βγάλεις και το 
μίνι σου». Βγάζει αυτή το μίνι και παίρ-
νει τα 200€. Αυτός έχει αρχίζει να κοκ-
κινίζει τόσο που δεν αντέχει και της λέει 
πάλι: 
«Θες να σου δώσω 500€ να βγάλεις 
και το Στρινγκάκι σου;» Παίρνει αυτή τα 
500€ κάνει τακ βγάζει και το στρινγκάκι 
και έχει μείνει χωρίς τίποτα… Αυτός 
μένει κάγκελο έτοιμος για εγκεφαλικό: 
«Πες μου πόσο θες» της λέει «να 
κάνουμε έρωτα μαζί αυτή τη στιγμή» και 
αυτή του απαντάει: 
«50€ κύριε τόσα παίρνω πάντα!»

ΚΡΙΟΣ
Σημαντική είναι η νέα εβδομάδα για το 
ζώδιο σου αγαπητέ μου Κριέ, στην πορεία 
της μπορείς μέσω των επαφών και των 
γνωριμιών σου να δεχθείς σημαντικές 
ευκαιρίες που θα προάγουν την επαγγελ-
ματική σου εξέλιξη, ενώ σου δίνεται και η 
δυνατότητα επιτυχίας των στόχων σου! Ο 
Άρης ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στο 
ζώδιο σου και μπαίνεις σε μία εποχή που 
είναι σημαντικό να επαναπροσδιορίσεις 
την δράση σου και τα μετέπειτα βήματά 
σου!

ΤΑΥΡΟΣ
Η εβδομάδα που ξεκινά είναι αισιόδοξη, 
χαρούμενη αλλά έχει και ευκαιρίες για να 
μπορέσεις να πας την ζωή σου ένα βήμα 
παρακάτω φίλε μου Ταύρε. Το τρίγωνο 
Ήλιου – Δία, προσφέρει τις ευκαιρίες για 
μία νέα αισθηματική γνωριμία ή για ένα νέο 
δημιουργικό σχέδιο. Κάποιες ειδήσεις που 
λαμβάνεις μέσα στις επόμενες μέρες κρίνο-
νται άκρως ικανοποιητικές.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Μία νέα εβδομάδα ανοίγεται μπροστά 
σου και όλα κυλούν ανεμπόδιστα αυτή τη 
φορά ... Το τρίγωνο Ήλιου – Δία, σε βοηθά 
να βρίσκεσαι σε μία πολύ καλή 
ψυχολογική κατάσταση, να 
αφήνεις πίσω σου ιστο-
ρίες που σε πίκραναν, 
ενώ θα υπάρχουν και 
κάποια χαρμόσυνα 
νέα που θα αφορούν 
τα οικονομικά σου! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Έχεις περάσει πολλές 
δυσκολίες το τελευταίο 
διάστημα όμως η εβδο-
μάδα που ανοίγεται μπροστά 
σου είναι θετική, ελπιδοφόρα και έχει 
την ανανέωσή της αγαπημένε μου Καρκίνε! 
Το τρίγωνο Ήλιου – Δία, σε ευνοεί ιδιαίτερα 
για νέες γνωριμίες, για ευκαιρίες μέσω των 
επαφών σου και των ανθρώπων που συνα-
ναστρέφεσαι, ενώ δεν λείπουν οι ειδήσεις 
και οι προτάσεις που σε κάνουν να νιώθεις 
λίγο πιο τυχερός!

ΛΕΩΝ
Εβδομάδα λάμψης, γοητείας αλλά και επαγ-
γελματικής επιτυχίας αναμένεται για σένα φίλε 
μου Λέοντα. Η Αφροδίτη έχει περάσει στο 
ζώδιο σου και έλκεις σαν μαγνήτης ότι έχει 
βάλει στο μάτι. Συνάμα το τρίγωνο Ήλιου – Δία, 
ανοίγει σπουδαίες ευκαιρίες που θα σε βοηθή-
σουν στην βελτίωση την επαγγελματική και την 
οικονομική!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Μία τυχερή εβδομάδα για τα αισθηματικά 
σου ξεκινά με το τρίγωνο Ήλιου – Δία να 
βάζει το χεράκι του για να ανοίξει επιτέ-
λους τον ερωτικό σου τομέα προσφέρο-
ντας χαρά, ικανοποίηση και στιγμές που 
θα σου μείνουν αλησμόνητες. Συγκράτησε 
μόνο τα πάθη, τη ζήλεια και την απόλυτη 
συμπεριφορά. Η δημιουργικότητά σου 
είναι το κλειδί της επιτυχίας σου!

ΖΥΓΟΣ
Ξεκινά μία εβδομάδα που ο Ερμής κινείται 
στο δικό σου ζώδιο έτσι λοιπόν και είσαι σε 
επικοινωνιακή διάθεση με την επιθυμία να 
μοιραστείς τις σκέψεις, τις ιδέες σου και να 
έρθεις σε επαφή με τον κόσμο γύρω σου! 
Το τρίγωνο Ήλιου – Δία βοηθά την ενίσχυση 
της ψυχολογικής σου διάθεσης δεν λείπουν 
όμως και τα ευχάριστα γεγονότα μέσα στο 
σπίτι και στην οικογένεια. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Εβδομάδα δικτύωσης, νέων επαφών και 
νέων δραστηριοτήτων ξεκινά για σένα 
αγαπητέ μου Σκορπιέ! Το τρίγωνο Ήλιου 
– Δία φέρνει την τυχερή εξέλιξη μέσα από 
μία γνωριμία, επαφή, φιλία, ή δέχεσαι μία 
σημαντική πρόταση που σου εκπληρώνει 
ένα σχέδιο σου! Με τον Άρη ανάδρομο από 
τον Κριό η καθημερινότητά σου είναι ένα 
βαρύ φορτίο με πολλές πιέσεις και ευθύνες 
που δεν σου επιτρέπουν να ηρεμήσεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μία εβδομάδα ικανοποίησης ανοίγεται 
μπροστά σου τώρα αγαπημένε μου Τοξότη, 
αφού ο κυβερνήτης του ζωδίου σου ο Δίας 
βρίσκεται σε τρίγωνο με τον Ήλιο και σου 
προσφέρει σημαντικές νέες προοπτικές για 

να κατακτήσεις στόχους προσω-
πικούς, επαγγελματικούς και 

οικονομικούς. Η Αφροδίτη 
από το ζώδιο του Λέοντα 
προσφέρει τις ανάσες 
ανανέωσης για να νιώ-
θεις ακόμα καλοκαίρι! 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η εβδομάδα ξεκινά με το 

τρίγωνο του Ήλιου από την 
Παρθένο με τον Δία από το 

ζώδιο σου, έτσι μπορώ να πω 
ότι οι μέρες που ανοίγονται μπρο-

στά σου , σου προσφέρουν τις ευκαιρίες 
για να κάνεις νέα ξεκινήματα, για να ανοί-
ξεις τους ορίζοντές σου και να κάνεις μεγάλα 
βήματα μπροστά! Η διάθεση σου βελτιώ-
νεται και οι εμπειρίες που αποκομίζεις σου 
δίνουν ικανοποίηση. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η διάθεση σου βελτιώνεται σημαντικά αυτή 
την εβδομάδα φίλε μου Υδροχόε και σε 
αυτό σημαντικό ρόλο θα παίξει η βελτίωση 
των οικονομικών σου! Το τρίγωνο Ήλιου – 
Δία προσφέρει την ψυχική ανακούφιση και 
την απεμπλοκή σου από βάρη που είχες την 
περασμένη περίοδο! Συνάμα, πρέπει να είσαι 
αρκετά πιο προσεχτικός στον τρόπο έκφρα-
σης και επικοινωνίες, γιατί ο Άρης ανάδρομος 
από τον Κριό σε κάνει αρκετά πιο καβγατζή!

ΙΧΘΕΙΣ
Νέοι άνθρωποι μπαίνουν από αυτή την 
εβδομάδα στη ζωή σου ενώ η κοινωνική 
σου ζωή βελτιώνεται σημαντικά και κατα-
νοείς φίλε μου Ιχθύ ότι έχεις επιστήθιους 
φίλους! Ο Άρης ανάδρομος από το ζώδιο 
του Κριού σε προβληματίζει με τα οικονο-
μικά σου ενώ κάποιες κινήσεις που ήθελες 
να κάνεις φαίνεται ότι τώρα είναι μπλοκα-
ρισμένες.
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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

Χριστουγεννιάτικα δώρα 
μαζί με τα υπόλοιπα 

δώρα για τους 
τροχονόμους των 
διασταυρώσεων

Άφιξη του Πρωθυπουργού 
Γεωργίου Παπανδρέου στη 

Θεσσαλονίκη, καλωσόρισμα 
από Κρήτες βρακοφόρους

ΑΜΦΙΣΣΑ. Μαθητές με τα πηλήκιά τους και οι 
διδάσκοντες μπροστά στο σχολείο τους, που φέρει 

επιγραφή «Εγεννήθη εν Αμφίσση τον Σεπτέμβριον έτους 
1796»

Βοήθεια της UNRRA στην 
Ελλάδα, από το αρχείο της 

Βούλας Παπαϊωάνου: Διανομή 
υποδημάτων σε παιδιά

ΑΘΗΝΑ. 1958

Υπαίθριο μάθημα σε 
Παιδόπολη

H Συνθήκη των Σεβρών 10 
Αυγούστου 1920. Η Ελληνική 

Επιτροπή

ΑΘΗΝΑ 1942. Κατοχική 
διαδήλωση απεργών 

ταχυδρομικών υπαλλήλων

Επίσκεψη του Ελευθερίου 
Βενιζέλου στην Τουρκία

Τελετή επί του νέου ατμοπλοίου 
«Αθήναι» του Ευγενίδη, που θα 

εξυπηρετήσει την γραμμή 
Ελλάδος - Νοτίου Αμερικής, 

πάρουσία του Στρατάρχη 
Παπάγου, φωτο Ηνωμένων 
Φωτορεπόρτερς της 12ης 

Νοεμβρίου 1953
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Καρφωμένη ανάμεσα στις 
τουριστικές συμπληγάδες της Ίου και 
της Φολεγάνδρου, η μικρούλα Σίκινος 
των ούτε 300 κατοίκων συμπυκνώνει 
στα λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα που 
της αναλογούν γοητεία άγονη και 
ισχυρή.

Τ
ην αισθάνεσαι με το που κατεβαί-
νεις από το καράβι στο λιμάνι της Α-
λοπρόνοιας και λίγα μέτρα πιο πέ-
ρα ο κόσμος συνεχίζει να κολυμπά 

ανενόχλητος. Την συνειδητοποιείς όταν έ-
χεις διατρέξει και τα ούτε 15 χιλιόμετρα ο-
δικού δικτύου του νησιού. Αρκεί να θέλεις 
βέβαια. Γιατί αυτή η τόσο παρθένα όσο και 
αυθεντική κυκλαδίτικη λιτότητα, ασφαλώς 
και δεν είναι για όλους. Ξέρω κόσμο που έ-
φυγε στη… μισή μέρα όπως και κόσμο που 
ήρθε για μία και κάθισε δεκαπέντε. Αν το 
ζητούμενο των διακοπών για εσάς είναι η 
πληθώρα επιλογών, οι εναλλαγές και η κο-
σμικότητα θα πρέπει μάλλον να κοιτάξετε 
αλλού. Αν πάλι «κάνω διακοπές» σημαίνει 
για εσάς τα αφήνω όλα πίσω, κάθομαι με τις 
ώρες σε ανοργάνωτες παραλίες, διαβάζω το 
βιβλίο μου, εξερευνώ παμπάλαια μονοπά-
τια, συνεχίζω, ει δυνατόν με το μαγιό, στα 
λιγοστά ταβερνάκια της Χώρας και κλείνω 
με παρεϊστικα ξενύχτια, ρακές και ρακόμε-
λα τότε στη Σίκινο θα βρείτε το λιμάνι σας.

Μια Χώρα σαν καρτ ποστάλ
Εκτός της Αλοπρόνοιας, μοναδικός οργα-
νωμένος οικισμός του νησιού είναι η Χώρα. 
Αποτελείται από δύο επιμέρους συνοι-
κίες, το Κάστρο και το Χωριό, που απλώ-
νονται σε δύο αντικριστές βουνοπλαγιές. 
Από την αριστερή μεριά, το Χωριό είναι ένα 
όμορφο παζλ από όμορφα σπίτια σε λαβυ-
ρινθώδη δρομάκια. Με τη φαντασία μου 
μπήκα μέσα στο πανέμορφο νεοκλασικό 
κτίριο του παλιού σχολείου που δεσπόζει 
στην είσοδό του και συνειδητοποίησα πως 
με τέτοια γαλάζια θέα μάλλον θα ήταν πολύ 
δύσκολο να παρακολουθήσω οποιοδήποτε 
μάθημα. Αυτό ωστόσο που κλέβει τις εντυ-
πώσεις είναι το Κάστρο, ο οχυρωμένος οικι-
σμός του 15ου αιώνα που βρίσκεται ακρι-
βώς απέναντι.
Μπαίνοντας στο εσωτερικό του από το 
αυθεντικό παραπόρτι , χαμηλά ασβεστω-
μένα σπιτάκια (με τα ημιυπόγεια για τη 
φύλαξη των τροφίμων), χτισμένα το ένα 
πλάι στο άλλο δίνουν την εντύπωση πως 
βρίσκεσαι στο σκηνικό κάποιας ταινίας επο-
χής. Ένα σκηνικό όχι καλλωπισμένο, αλλά 
τραχύ και αυθεντικό. Όπου ακόμα και η 
θέα ενός μισογκρεμισμένου σπιτιού δίπλα 
στην Παναγιά την Παντάνασσα τελικά δεν 
μοιάζει παράταιρη, πιάνεις αντιθέτως τον 
εαυτό σου να παρατηρεί ευδιάκριτες ακόμα 
λεπτομέρειες, όπως το παλιό κρεβάτι και 
τον εξωτερικό ξυλόφουρνο.
Περπατώντας τώρα ανάμεσα σε σπίτια 
με παρτέρια γεμάτα φλογερά γεράνια και 
πυκνές φραγκοσυκιές φτάνετε σταδιακά 
στο τέρμα του οικισμού, όπου ξεκινάνε 
σκαλοπάτια προς το μοναστήρι της Χρυσο-
πηγής (ή Ζωοδόχου Πηγής) στην κορυφή 

του βράχου. Ανεβείτε απογευματινές ώρες 
που είναι επισκέψιμο, έστω και μόνο για να 
απολαύσετε τη θέα της θάλασσας να ενώνε-
ται με τη γραμμή του ορίζοντα (πηγαίνει και 
το αυτοκίνητο). Το μικρό εκκλησάκι που θα 
συναντήσετε ανηφορίζοντας πεζοί είναι το 
λεγόμενο εκκλησάκι του Ελύτη, επιθυμία 
στη διαθήκη του μεγάλου μας ποιητή την 
οποία εκπλήρωσε η σύντροφός του Ιουλίτα 
Ηλιοπούλου.

Ξεχάστε το αυτοκίνητο
Γεμάτο μονοπάτια είναι το νησί, τα οποία 
μοσχοβολούν θυμάρι και σας φέρνουν 
σε φαράγγια, βυζαντινά ξωκλήσια, ίχνη 
αρχαίων οικισμών και δυσπρόσιτες παρα-
λίες. Από εύκολα, όπως αυτό που συνδέει 
τη Χώρα με την Αλοπρόνοια, μέχρι απαι-
τητικά όπως το κυκλικό Κάστρο-Πηγάδι 
Μάναλη-Άγιος Παντελεήμονας-Αλοπρό-
νοια-Κάστρο. Ένας πολύ καλός και λεπτο-
μερής πεζοπορικός χάρτης για τη Σίκινο 
είναι αυτός που κυκλοφορεί από τις εκδό-
σεις Ανάβαση, ενώ 7 από τα μονοπάτια του 
νησιού βρίσκονται σε φάση σηματοδότη-
σης.
Προσβάσιμος, τόσο μέσω μονοπατιού όσο 
και με το αυτοκίνητο (μέχρι ενός ορισμένου 
σημείου), ο Ναός της Επισκοπής είναι από 
εκείνες της εκπλήξεις της ενδοχώρας που 
δεν πρέπει να χάσετε.  Αινιγματικός και αγέ-
ρωχος, συνενώνει εποχές και θρησκείες, 
αφού χτίστηκε αρχικά ως ρωμαϊκό μαυσω-
λείο κατά τον 3ο αιώνα μ.Χ., ενώ τον 17ο 
αιώνα μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό με 
τρούλο και ιερό. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται 
σε εξέλιξη αρχαιολογικές εργασίες, οπότε 
δεν θα μπορέσετε να πλησιάσετε πάρα 
πολύ, ωστόσο και μόνο η θέα υποβάλλει.

Η Σίκινος παλιά λεγόταν και Οινόη
Ο λόγος; Τα ξακουστά από τους αρχαίους 
χρόνους αμπέλια της Σικίνου. Την παρά-
δοση αναβιώνει τα τελευταία χρόνια το 
οινοποιείο Μάναλη, «κρεμασμένο» σε 
μια πανέμορφη τοποθεσία στην απόκρη-
μνη βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Λει-

τουργεί αποκλειστικά με φωτοβολταϊκά 
και ανεμογεννήτριες, ενώ στον βιολογικό 
αμπελώνα καλλιεργούνται κυκλαδίτικες 
ποικιλίες που δίνουν 3 εξαιρετικά κρασιά. 
Το «Εν Λευκώ», ένα ξηρό και φρουτώδες 
λευκό από Ασύρτικο, Αηδάνι και Μονεμβα-
σιά, το «Εν Θερμώ», ένα μεστό κόκκινο από 
Μαντηλαριά και Ασύρτικο, και το ξεχωρι-
στό «Λιοσάτο», έναν επιδόρπιο οίνο από 
σταφύλια που «ψήνονται» αρχικά στον ήλιο 
για 15 ημέρες. Το οινοποιείο είναι επισκέ-
ψιμο τους καλοκαιρινούς μήνες κάθε από-
γευμα μετά τις 6, ενώ την ξενάγηση στις 
εγκαταστάσεις ακολουθεί δοκιμή των κρα-
σιών συνοδεία μεζέδων στην πανέμορφη 
βεράντα με την συγκλονιστική θέα (www.
manaliswinery.gr).

Επισκοπή
Το εντυπωσιακό αυτό μνημείο, όπου καθί-
σταται εμφανής με μοναδικό τρόπο η μετά-
βαση από την όψιμη αρχαιότητα στους 
Βυζαντινούς/Μεσαιωνικούς Χρόνους, βρί-
σκεται σε απόσταση 4 χλμ ΝΔ από την πρω-
τεύουσα του νησιού, τη Χώρα.
Το μοναστηριακό συγκρότημα της Επισκο-
πής αποτελείται από τρουλαίο χριστιανικό 
ναό αφιερωμένο στην Kοίμηση της Θεο-
τόκου (αποτέλεσμα μετασκευής ναόμορ-
φου ρωμαϊκού μαυσωλείου του 3ου αιώνα 
μ.Χ.), το βυζαντινό παρεκκλήσι της Αγίας 
Άννας (με τοιχογραφίες), καθώς και κτιρι-
ακά κατάλοιπα των κελιών και των βοηθη-
τικών χώρων.
Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τη διάρκεια 
εργασιών αποκατάστασης του μετασκευ-
ασθέντος ναόσχημου ταφικού μνημείου 
με τις υπόγειες θολωτές κρύπτες ήλθε στο 
φως ασύλητη ταφή γυναίκας, η οποία απο-
τελούσε επιφανές μέλος της τοπικής κοι-
νωνίας, όπως φανερώνει ο πλούτος των 
κοσμημάτων που αυτή έφερε.
Μάλιστα, ο ανακαλυφθείς κιβωτιόσχημος 
τάφος είχε τοποθετηθεί σε τυφλό σημείο 
των υπογείων του μαυσωλείου προς απο-
φυγήν ενδεχόμενης σύλησής του από τυμ-
βωρύχους. 

Ώρα για βουτιά
Μαζί με την πεντακάθαρη αμμουδιά της 
Αλοπρόνοιας, δύο ακόμα παραλίες είναι 
προσβάσιμες οδικώς: το Διαλισκάρι και 
ο Άγιος Γεώργιος. Και στις 3 υπάρχουν 
δωρεάν δημοτικές ομπρέλες, ενώ στον Άγιο 
Γεώργιο λειτουργεί το ταβερνάκι «Αλμύρα» 
με φρέσκο ψαράκι. Στις υπόλοιπες παραλίες 
(Άγιος Παντελεήμονας, Σαντοριναίικα, Μάλ-
τας και Αη Γιάννης) οδηγούν μονοπάτια ή το 
καΐκι που αναχωρεί από την Αλοπρόνοια. 
Απαραίτητα εφόδια η ομπρέλα θαλάσσης, 
νερό και κάτι για να τσιμπήσετε.

Φαγητό και διασκέδαση
Κάποιες επιλογές για φαγητό («Μελ-
τέμι», «Lucas») θα βρείτε στην Αλοπρό-
νοια, ωστόσο το ενδιαφέρον σας θα μονο-
πωλήσει το Κάστρο. Στις παρυφές του, η 
«Κάπαρη», μέλος του δικτύου Aegean 
Cuisine, σερβίρει μεζέδες κάθε είδους 
και πιάτα με κύριο συστατικό την κάπαρη, 
όπως χταπόδι στιφάδο με κάπαρη, σαρ-
δελίτσες στο φούρνο με μουστάρδα και 
κάπαρη αλλά και χοιρινά φιλετάκια με σάλ-
τσα μυρωδικών και κάπαρη. Η «Ηλιαχτίδα» 
είναι το απόλυτο σποτ για ελαφριά σνακ με 
άπαιχτη θέα.
Εντός Κάστρου, εκείνο που θα σεργιανίσετε 
πολλές φορές είναι το κεντρικό σοκάκι. Θα 
κάτσετε στην «Κληματαριά» για μαγειρευτά 
και στο «Στέκι του Γαρμπή» για κρέας και 
ψάρι στη σχάρα. Θα αράξετε με τις ώρες 
κάτω από τη φυσική σκιά που εξασφαλί-
ζουν στο «Ανέμελο» οι πιο θηριώδεις περι-
κοκλάδες που έχετε δει ποτέ, τρώγοντας 
ποικιλίες, πίνοντας παγωμένες μπύρες και 
ρακές. Ουψ! Πότε νύχτωσε κιόλας; Μην 
μαζευτείτε ακόμα. Αράξτε λίγο παραδί-
πλα στην πεζούλα έξω από το λιλιπούτειο 
μπαρ «Κάστρο». Και εκεί, γύρω στις 12 που 
οι μουσικές χαμηλώνουν ή και ακόμα πιο 
μετά κατηφορίστε προς τις «Themonies», το 
after-άδικο του νησιού, κομπλέ με ντισκο-
μπάλες και όλα τα τρέχοντα hits, για εκείνα 
τα θρυλικά ξενύχτια των διακοπών που θα 
νοσταλγείτε το χειμώνα.

Σίκινος: Για όσους ξέρουν να περνάνε καλά
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Σε εξέλιξη είναι η 
πλήρης ανακαίνιση του 
Αρχαιολογικού Μουσείου 
Θήρας, το οποίο στεγάζει 
τα σπουδαία εκθέματα του 
νησιού από τους ιστορικούς 
χρόνους

Η 
Κόρη της Θήρας, ένα 
σπάνιο αριστούργημα 
της ελληνικής γλυπτικής 
του 7ου αιώνα π.Χ., θα ε-

κτεθεί στο υπό ανακαίνιση Αρχαι-
ολογικό Μουσείο Θήρας. Όπως 
πληροφορεί με ανακοίνωσή του 
το ΥΠΠΟΑ, το μαρμάρινο άγαλ-
μα της Κόρης βγαίνει από τις αρ-
χαιολογικές αποθήκες και εκτίθε-
ται για πρώτη φορά στο κοινό από 
την Εφορεία Κυκλάδων σε περιοδι-
κή έκθεση, η οποία εγκαινιάζεται 
στις 4 Σεπτεμβρίου 2022, από την 
υπουργό Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού Λίνα Μενδώνη.
Τον Αύγουστο του 2021, η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων συμπλή-
ρωσε το εκθεσιακό πρόγραμμα του 
Μουσείου Προϊστορικής Θήρας με 
την έκθεση «Θηραϊκές Τοιχογρα-
φίες. Ο θησαυρός του Προϊστορι-
κού Αιγαίου», με την οποία αποδό-
θηκε στο κοινό, για πρώτη φόρα, 
ολόκληρο το μοναδικής σημασίας 
σύνολο των συντηρημένων προ-

ϊστορικών τοιχογραφιών από το 
Ακρωτήρι. Σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση του ΥΠΠΟΑ, είναι ήδη 
σε εξέλιξη, από τις υπηρεσίες του 
υπουργείου Πολιτισμού, η πλή-
ρης ανακαίνιση του Αρχαιολογι-
κού Μουσείου Θήρας, το οποίο 
στεγάζει τα σπουδαία εκθέματα 
του νησιού από τους ιστορικούς 
χρόνους. Κεντρικό έκθεμα του, 
υπό ανακαίνιση, μουσείου προ-
βλέπεται να αποτελέσει η Κόρη της 
Θήρας, ένα σπάνιο αριστούργημα 
της ελληνικής γλυπτικής του 7ου 
αιώνα π.Χ., η οποία ήρθε ανέλπι-
στα στο φως, τον Νοέμβριο 2000, 

κατά τη διάρκεια σωστικής ανα-
σκαφικής έρευνας στο νεκροτα-
φείο της αρχαίας πόλης της Θήρας, 
στη νοτιοανατολική Σελλάδα, από 
τον Θηραίο αρχαιολόγο Χαράλα-
μπο Σιγάλα.
Η υπερφυσικού μεγέθους αρχα-
ϊκή κόρη από λευκό ναξιώτικο μάρ-
μαρο, ύψους 2,48 μ. με τον σύμ-
φυτο γόμφο ένθεσης στη βάση 
του, είναι σχεδόν ακέραιη. Το γλυ-
πτό, από το οποίο λείπει μόνο η 
άκρη της μύτης και ο βραχίονας 
του λυγισμένου δεξιού χεριού που 
ακουμπά στο στήθος, αποτελεί ένα 
από τα λιγοστά έργα της μεγάλης, 

σε λίθο, περίοπτης πρώιμης ελλη-
νικής πλαστικής που διασώθηκαν 
μέχρι τις μέρες μας, η οποία εκφρά-
ζεται με τους αγαλματικούς τύπους 
του κούρου και της κόρης, τις αρχε-
τυπικές αυτές εκφράσεις του κάλ-
λους της εποχής. Το άθικτο, σχε-
δόν, άγαλμα της ενδεδυμένης με 
μακρύ δωρικό πέπλο γυναικείας 
μορφής συμπληρώνει με μοναδικό 
τρόπο τις γνώσεις μας για τον τύπο 
της κόρης στο β΄ μισό του 7ου αι. 
π.Χ., καθώς η άρτια διατήρησή του 
αναδεικνύει τα τεχνοτροπικά του 
χαρακτηριστικά και την μοναδική 
καλλιτεχνική του αξία.

Ο 
Δήμος Παλαιού Φαλήρου και ο Δή-
μαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος, στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας Δημάρ-
χων και Αυτοδιοικητικών από τις δύο 

χώρες, για την ίδρυση του «Δικτύου Πόλεων 
Ελλάδας – Ισραήλ, για τον Πολιτισμό και την Υ-
γεία», ανέλαβε την πρωτοβουλία της οργάνωσης 
και της φιλοξενίας των εργασιών της Ιδρυτικής 
Συνάντησης αλλά και της Τελετής Υπογραφής του 
επίσημου πρωτοκόλλου ίδρυσης του Δικτύου.
Ο σκοπός της πρωτοβουλίας που εντάσσεται 
στα πλαίσια της Διπλωματίας των Πόλεων, είναι 
η δημιουργία ενός θεματικού δικτύου Δήμων 
από τις δύο χώρες, που σκοπεύουν να συνεργα-
στούν δίνοντας έμφαση στο θέμα ” Πολιτισμός 
και Υγεία”, επιδιώκοντας να δρομολογήσουν 
έργα που θα απευθύνονται στους πολίτες τους 
σε οργανισμούς, οργανώσεις και ομάδες από τις 
δύο χώρες καθώς και την διαβούλευση με δημό-
σιους φορείς.
Το υπό σύσταση Δίκτυο των 17 πόλεων της 
Ελλάδας και του Ισραήλ, που απαρτίζεται από 
9 Δήμους από την Ελλάδα και 8 από το Ισραήλ 
αποσκοπεί στην περαιτέρω σύσφιξη των ήδη 
ενισχυμένων δεσμών μεταξύ των δύο χωρών 
και λαών μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

της διπλωματίας των πόλεων.
Οι φορείς υλοποίησης είναι Δήμοι με σημαντική 
εμπειρία και τεχνογνωσία στα συγκεκριμένα 
θέματα και στόχος είναι να δημιουργηθεί μια 
δυναμική κοινότητα.
Το επίσημο Πρωτόκολλο ίδρυσης του «Δικτύου 
Πόλεων Ελλάδας – Ισραήλ, για τον Πολιτισμό 
και την Υγεία» θα υπογραφεί από τους Δημάρ-
χους και τους εκπροσώπους των συμμετεχό-
ντων 17 Δήμων, την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 
2022, στις 20.30, στο Roof Garden του ξενοδο-
χείου «Coral Hotel Athens», Λεωφ. Ποσειδώνος 

35, στο Παλαιό Φάληρο, σε μία λαμπρή τελετή 
παρουσία αρμοδίων Υπουργών, του Πρέσβη 
του Ισραήλ στην Ελλάδα, εκπρόσωπων της εν 
Ελλάδι Ισραηλινής Κοινότητας και άλλων επί-
σημων.
Παράλληλα, στο διήμερο 8 και 9 Σεπτεμβρίου 
2022, οι αντιπροσωπείες των Δημάρχων και 
των Αυτοδιοκητικών των δύο χωρών που συμ-
μετέχουν στο Δίκτυο αλλά και επιστήμονες και 
τεχνοκράτες από τις δύο χώρες θα συμμετέχουν 
στις εργασίες διαβούλευσης και διαμόρφωσης 
των δράσεων του Δικτύου.

Σίκινος: Βραβείο 
Europa Nostra 
2022 στο έργο 
αποκατάστασης 
του μνημείου της 
Επισκοπής

Π
αρουσία της Προ-
έδρου της Δημο-
κρατ ίας Κατερί-
νας Σακελλαρο-

πούλου, αποδόθηκε από το 
υπουργείο Πολιτισμού το 
αποκατεστημένο μνημείο 
της Επισκοπής, στη Σίκινο.
Στην εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε και η τελετή βρά-
βευσης του έργου αποκα-
τάσ τασης του μνημείου, 
με το Βραβείο Ευρωπαϊ-
κής Πολιτισμικής Κληρονο-
μιάς Europa Nostra 2022, 
το οποίο απένειμε η γενική 
γραμματέας της Europa 
Nostra Snezka Quaedvlieg-
Mihailovic.
Στον χαιρε τ ισμό της,  η 
υπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητ ισμού Λίνα Με ν-
δώνη, εξέφρασε ευχαρι-
στίες στην Europa Nostra 
και το κλιμάκιο της και την 
γενική γραμματέα «για την 
αναγνώριση του πόνου και 
του μόχθου των εργαζο-
μένων στην Αρχαιολογική 
Υπηρεσία, επειδή αποδί-
δουν και αυτό το μνημείο 
με υποδειγματ ικό τρόπο 
στην πατρίδα μας και στην 
τοπική κοινωνία». Επεσή-
μανε ακόμα ότι «στην απο-
κατάσταση των μνημείων, 
εκτός από το να αποκαθι-
στούμε τη μορφή, την ύλη, 
τ ις αξίες αυτών των μνη-
μείων, συχνά βρισκόμα-
σ τε σε νέα επισ τημονικά 
δεδομένα, τα οποία, όπως 
στην περίπτωση του τάφου 
της Νεικούς, αλλάζουν, σε 
μεγάλο βαθμό, τις γνώσεις 
μας για τον αρχαίο κόσμο».
Τέλος, η κ. Μενδώνη ανέ-
φερε ότ ι  «από το 2019 
μέχρι σήμερα, στα 50 έργα 
του 2019, προσθέσαμε 550 
ακόμη. Διότι, έτσι, αποδί-
δονται πόροι στις τοπικές 
κοινων ίε ς και δημιουρ-
γούνται νέες θέσεις εργα-
σίας, την περίοδο της κατα-
σκευής των έργων, αλλά και 
την περίοδο της λειτουρ-
γίας τους».

Η Κόρη της Θήρας εκτίθεται για πρώτη φορά στο κοινό στο 
Μουσείο Σαντορίνης

Στο Παλαιό Φάληρο ιδρύεται Δίκτυο Πόλεων 
Ελλάδας και Ισραήλ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Ο 
Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τη Ναντ 
για την 1η αγωνιστική των ομίλων του 
Europa League. Οι ερυθρόλευκοι δεν 
κατάφεραν να πάρουν κάτι στο παιχνίδι, 

καθώς ηττήθηκαν 2-1 στο καυτό Μπουζουάρ από 
τη γαλλική ομάδα.
Ο Μοχάμεντ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους 
στο 32’, με τον Μουτουσαμί να στέλνει την μπάλα 
στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1. 
Στο 90+3’ επικράτησε παγωμάρα για τους Πειραι-
ώτες, με τον Γκεσάν να σκοράρει με το κεφάλι και 
να δίνει τη νίκη στους Γάλλους.
Στην επόμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα 
αναμετρηθεί με τη Φράιμπουργκ στο 
Καραϊσκάκης (15/9, 19:45), ενώ 
την ίδια ώρα η Καραμπάγκ 
θα υποδεχθεί στο Αζερ-
μπαϊτζάν τη Ναντ.

Το ματς
Ο Ολυμπιακός έδειχνε 
να αντέχει στο Μπου-
ζουάρ και να παίρνει 
την ισοπαλία. 
Όμω ς  η  Να ν τ  σ το 
φινάλε κατάφερε να κερ-
δίσει το τρίποντο. 
Ο Μπλας από τα δεξ ιά 
έβγαλε την σέντρα, ο Γκεσάν 
πετάχτηκε μέσα στην περιοχή, έκανε 
την κεφαλιά και νίκησε τον Βατλσίκ για το 
τελικό 2-1. 
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Οι ερυθρόλευκοι παρατάχθηκαν με 3-4-3, με τον 
Ρέτσο να παίρνει μία θέση στα στόπερ, τον Ουί-
Τζο Χουάνγκ να αγωνίζεται στην κορυφή και τον 
Ίνμπομ Χουάνγκ να μένει στον πάγκο εξαιτίας ενο-
χλήσεων. 
Οι Γάλλοι ήταν εκείνοι που μπήκαν καλά στο 
παιχνίδι και έβαλαν από την αρχή σε πίεση τον 
Βατσλίκ.
Η Ναντ είχε την κατοχή και εκμεταλλευόταν κάποια 
λάθη στην άμυνα και τη μεσαία γραμμή των ερυ-
θρόλευκων. 
Οι παίκτες το Κομπουαρέ πήραν το προβάδισμα 
στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης. 
Ο πάντα κινητικός Μπλας έβγαλε τον Μοχάμεντ 
απέναντι στον Βατσλίκ αριστερά την περιοχής, 

εκείνος πλάσαρε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 
για το 1-0.
Οι γηπεδούχοι συνέχιζαν να είναι ψηλά στον αγω-
νιστικό χώρο, με τους ερυθρόλευκους να χάνουν 
την καλύτερή τους στιγμή στο πρώτο μέρος στο 
39’. 
Ο Μπιέλ ντρίμπλαρε ωραία, μοίρασε στην περιοχή 
στον Άβιλα, ο οποίος σούταρε από τα δεξιά, όμως 
αστόχησε.
Στο δεύτερο μέρος οι ερυθρόλευκοι μπήκαν με 
διάθεση να κρατήσουν λίγο περισσότερο την 
μπάλα στα πόδια τους. 
Στο 50ο λεπτό ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 1-1. 

Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μπιέλ 
από τα δεξιά, η μπάλα χτύπησε πάνω 

στον Μουτουσαμί και κατέληξε 
στα δίχτυα.Ο Ολυμπιακός πήρε 

αυτοπεποίθηση από το αυτο-
γκόλ αυτό, αλλά τα λάθη 
παρέμεναν. 
Η Ναντ προσπαθούσε να 
φέρει την μπάλα στην περι-
οχή και η άμυνα των ερυ-
θρόλευκων έδινε μάχες. Στο 

74’ χρειάστηκε η επέμβαση 
του Βατσλίκ, ο οποίος απέ-

κρουσε μία κεφαλιά του Σισοκό.
Στο 83ο λεπτό ο Γκεσάν βρήκε 

δίχτυα, ωστόσο στην αρχή της φάσης 
ο Μοχάμεντ ήταν εκτεθειμένος και το γκολ 

ακυρώθηκε.  Αυτό που δεν πέτυχε στο 83’ το κατά-
φερε στο 90+3’ και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.
Ένταση είχαμε στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού 
με την Ναντ για την πρώτη αγωνιστική της φάσης 
των ομίλων του Europa League. Συγκεκριμένα στο 
85ο λεπτό η μπάλα βγήκε εκτός με τον Κορμπεράν 
να την κρατά. 
Ο Παλουά έσπρωξε τον προπονητή του Ολυμπια-
κού με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο να σπεύδει να 
του ζητήσει το λόγο με τον διαιτητή να τον αποβά-
λει, ενώ ο Γάλλος τη γλίτωσε με κίτρινη κάρτα.
ΝΑΝΤ: Λαφόντ, Άπια, Γκριρότο, Παλουά, Γκεσάντ, 
Μπλας, Μουτουσαμί (69’ Σισοκό), Κιριβέλα, Μερ-
λάν, Μοσταφά Μοχάμεντ, Γκαναγκό (69’ Σιμόν)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Βατσλίκ, Σισέ, Ρέτσος, Μανω-
λάς, Άβιλα, Κούντε, Μπουχαλάκης, Ρέαμπτσιουκ, 
Μπιέλ (86’ Αραμπί), Μασούρας (60’ Μπόουλερ), 
Ουί-Τζο (77’ Αμπουμπακάρ Καμαρά)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 2-1 από τη Ναντ στην πρεμιέρα του Europa League, με τον Γκεσάν 
να πετυχαίνει το νικητήριο στο 90+3’. Ο Μοχαμαντί άνοιξε το σκορ στο 32’, ισοφάρισε ο 
Μουτουσαμί με αυτογκόλ στο 50’.

Ναντ - Ολυμπιακός 2-1: Κεφαλιά Ναντ - Ολυμπιακός 2-1: Κεφαλιά 
μαχαιριά στο 93’ και ήττα για τους μαχαιριά στο 93’ και ήττα για τους 
ερυθρόλευκους  στο Europa Leagueερυθρόλευκους  στο Europa League

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 1-0:
Τρία στα τρία και απόλυτο 
σε επίθεση και άμυνα με το 
μυαλό στην... ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε ένα γρήγορο τέρμα με τον Βέρμπιτς, 
μόλις στο 3’, κόντρα στον Λεβαδειακό στην πρώτη παρουσία 
του Σλοβένου στο αρχικό σχήμα, ο οποίος σημείωσε το παρθε-
νικό του γκολ με την πράσινη φανέλα, και το οποίο όπως απο-
δείχτηκε έφτανε για να δώσει τη νίκη με 1-0 επί των Βοιωτών.

Το τριφύλλι μάλιστα που έκανε το τρία στα τρία είναι η μόνη ομάδα 
της Super League με το απόλυτο στην επίθεση, έχει σκοράρει σε όλα 
τα ματς που έχει δώσει, ενώ επίσης διατηρεί απόρθητη την εστία της 
καθώς ακόμα μετά από 270 λεπτά δεν έχει δεχτεί γκολ.
Οι πράσινοι αν και έχασαν ευκαιρίες για να πετύχουν και άλλα τέρ-
ματα κυρίως με τον Αϊτόρ στο πρώτο 45λεπτο και με τους Παλάσιος 
- Σπόραρ στο δεύτερο περισσότερο έδειξαν να κάνουν διαχείριση 
της αναμέτρησης ενώ έδειξαν τόσο πριν το ματς (με τους Πέρεθ, 
Μάγκνουσον να μένουν στον πάγκο και το Χουάνκαρ εκτός αποστο-
λής) όσο και στη διάρκεια του πως είχαν το μυαλό τους και στο ντέρ-
μπι που ακολουθεί με την ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική στη Λεωφόρο.
Από την άλλη ο Λεβαδειακός είχε ελάχιστες καλές στιγμές στη διάρ-
κεια των 90 λεπτών αγώνα στο Απόστολος Νικολαϊδης και δεν μπό-
ρεσε ουσιαστικά να απειλήσει την εστία του Μπρινιόλι.
Ο Παναθηναϊκός σε κανένα σημείο του αγώνα δεν έπιασε την από-
δοση που μπορεί και επιθυμεί ο Ιβάν Γιοβάνοβίτς ενώ δεν έκανε 
ούτε καν το παιχνίδι που έκανε στο «Γεντί Κουλέ» και του έδωσε το 
διπλό.
Έπαιξε όσο χρειαζόταν όμως για να φτάσει σε μια «επαγγελματική» 
νίκη, να πάρει τρεις πόντους ακόμα και να πάει στο ντέρμπι που ακο-
λουθεί με την ΑΕΚ με την ψυχολογία στα ύψη απ’ αυτό το τρία στα 
τρία και το μηδέν στην άμυνα.
Ο Παναθηναϊκός ήταν λογικό να μην μπορεί να λειτουργήσει σωστά 
από τα αριστερά καθώς οι Γκάνεα-Βέρμπιτς δεν είχαν παίξει ξανά 
μαζί την πλευρά ενώ έλειπε από το κέντρο και ο νευραλιγκός Πέρεθ. 
Με αποτέλεσμα το τριφύλλι να χάσει σε τοποθετήσεις, ακρίβεια στις 
πάσες και έλεγχο του παιχνιδιού.
Ο Λεβαδειακός από την πλευρά του αν και μπόρεσε να κρατήσει 
τους πράσινους μόλις στο 1-0 μέχρι το τέλος του αγώνα και να μην 
δεχτεί άλλο γκολ βάζοντας «δύσκολα» στους πράσινους δεν μπό-
ρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα, πλην μιας φάσης, στο πρώτο 
μέρος να γίνει απειλητικός για την εστία του Μπρινιόλι.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε δηλώσεις του μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού 
επί του Λεβαδειακού, ανέφερε ότι η ομάδα του δεν έκανε το παιχνίδι 
που θα ήθελε και ότι οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν καλά, αλλά σημασία 
έχει το αποτέλεσμα και το «τρία στα τρία».
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιοβάνοβιτς στην COSMOTE TV: Για το 
ματς: «Έχω πει και το πιστεύω ότι κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο, ιδι-
αίτερα όταν είσαι το φαβορί και όλα εξαρτώνται από σένα. Σε αυτό 
το παιχνίδι ξεκινήσαμε ιδανικά με γρήγορο γκολ, αλλά δεν κατα-
φέραμε να ήμασταν επιβλητικοί στο γήπεδο. Ο Λεβαδειακός ήταν 
πιο φρέσκος από εμάς, με την πίεση και την μπάλα στα πόδια. Δεν 
δεχθήκαμε φάσεις, αλλά δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε κάτι 
περισσότερο. Έτσι κύλησαν και τα δύο ημίχρονα».
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Ι
σόπαλο δίχως τέρματα έληξε το ντέρ-
μπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Ά-
ρη και τον ΠΑΟΚ με τους γηπεδούχους 
να είναι καλύτεροι στη μεγαλύτερη δι-

άρκεια του αγώνα, να έχουν περισσότερες 
φάσεις έως το 55’ που ουσιαστικά είχαμε 
ένα καλό ματς, χαμένο πέναλτι με τον Γκρέι 
αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη.
Αυτό καθώς ο δικέφαλος είχε κάτω από 
την εστία του τον Κοτάρσκι ο οποίος εκτός 
το πέναλτι του Τζαμαϊκανού φορ που απέ-
κρουσε είχε αρκετές σωτήριες επεμβά-
σεις στη διάρκεια του ντέρμπι σε σουτ του 
Μαντσίνι και εν γένει έκανε την καλύτερη 
εμφάνιση του με τον δικέφαλο.
Το ματς ολοκληρώθηκε με ένταση ανάμεσα 
στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων και 
στους πάγκους μετά τη σύγκρουση των Ντα-
μπό και Ελ Καντουρί στο 90+3’. Μάλιστα και 
οι δύο αποβλήθηκαν δευτερόλεπτα πριν το 
φινάλε με κόκκινη κάρτα.
Ο Άρης ήταν αυτός που επιχειρούσε να «χτί-
σει» επιθέσεις με σωστή ανάπτυξη, από τα 
πλάγια και εν γένει να παίξει ορθολογικό 
ποδόσφαιρο. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ ήθελε 
να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις με τους γρή-
γορους Νάρεϊ και Ζίβκοβιτς και τα κατάφερε 
στο πρώτο 15’ της αναμέτρησης με δύο 
φάσεις από τους Νάρεϊ και Αουγκούστο.
Οι γηπεδούχοι που ανέβασαν την απόδοση 
τους μετά το πρώτο τέταρτο κατάφεραν 
να φτιάξουν μέχρι το τέλος του αγώνα 14 
τελικές, οι τρεις στην εστία αλλά ο Κοτάρ-
σκι ήταν εκεί. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το ματς 
με επτά τελικές εκ των οποίων οι δύο στην 
εστία με τον Κουέστα με μια σωτήρια επέμ-
βαση να διώχνει το πλασέ του Μπράντον 
Τόμας δευτερόλεπτα πριν το χαμένο πέναλτι 
του Γκρέι.
Τόσο ο προπονητής του Άρη, Τόλης Τερζής 
όσο και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, επιχείρησαν 
με τις αλλαγές τους να δώσουν πνοή στις 
ομάδες τους και να αλλάξουν την εικόνα της 
αναμέτρησης αλλά μετά το 60’ έγιναν λίγα 
πράγματα στον αγωνιστικό χώρο ενώ και η 
δυνατή βροχή από το 70’ και μετά δεν βοή-
θησε ώστε φτιάξουν φάσεις οι δύο ομάδες 
μπροστά από τις δύο εστίες.
Ισόπαλο 0-0 έληξε το παιχνίδι ανάμεσα 
στον Άρη και τον ΠΑΟΚ στο Κλεάνθης Βικε-
λίδης στην 3η αγωνιστική της Super League. 
Ο Λουτσέσκου τόνισε πως η ομάδα του είχε 
πιο καθαρές φάσεις, αναφέρθηκε στο γεγο-
νός ότι ο Δικέφαλος δεν ηττήθηκε, αλλά και 
στην ένταση στο φινάλε.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λουτσέσκου:

Για το ματς: «Ήταν ένα ματς μάχης και για 
τους δύο. Υπήρχε μεγάλη θέληση, μας οδή-
γησε σε διαδικασία σύγχυσης και μπερδέ-
ματος. Η ομάδα που θα σκόραρε πρώτη 
θα κέρδιζε το παιχνίδι. Είχαμε στο πρώτο 
μέρος δύο καλές επιθέσεις, ο Άρης πιθα-
νότητες. Στο δεύτερο μέρος ξεκινήσαμε με 
την προσπάθεια του Τόμας και ο Άρης έχασε 
πέναλτι. Είχαμε τρεις πιο χαρακτηριστικές 
ευκαιρίες, ο Άρης είχε προϋποθέσεις.
Αυτό που κρατάμε είναι το πνεύμα, είναι 
σημαντικό να πάρουμε αυτές τις μάχες. Να 
δείξουμε νοοτροπία φτιάχνοντας στη διαδι-
κασία χτισίματος της ομάδας».
Ο Ντομινίκ Κοτάρσκι ήταν ο πρωταγωνι-
στής του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Άρη. Ο 
Κροάτης μπλόκαρε την μπάλα στο πέναλτι 
του Γκρέι, ενώ ανέφερε πως «περισσότερες 
πιθανότητες έχει πάντα ένας ποδοσφαιρι-
στής που χτυπάει το πέναλτι να σκοράρει, 
παρά ένας τερματοφύλακας να το πιάσει».
Ο Κοτάρσκι σε δηλώσεις που έκανε στη 
NOVA τόνισε πως ο ΠΑΟΚ έχοντας μια δια-
δικασία ανανέωσης θα πρέπει να αντιμετω-
πίζει κάθε παιχνίδι ως τελικό.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κοτάρσκι:
«Μεγαλώνουμε ως ομάδα, αυτή είναι η 
αλήθεια. Χρειαζόμαστε αυτή την ωριμό-
τητα, για να μεγαλώσουμε, να εξελιχθούμε. 
Έχουμε πολλούς νέους ποδοσφαιριστές κι 
ηλικιακά. Είμαι ένας από αυτούς. Μαθαί-
νουμε από τέτοιου είδους παιχνίδια κι είναι 
σημαντικό να παίρνουμε τα μαθήματα του 
κάθε παιχνιδιού όλοι μαζί ως ομάδα.
Να μεγαλώνουμε όλοι μαζί ως ομάδα. Κάθε 
παιχνίδι για εμάς είναι τελικός, είναι τρεις 
βαθμοί. Έχουμε αποφασίσει ότι κοιτάζουμε 
κάθε επόμενο παιχνίδι σαν τελικό και κάθε 
εβδομάδα μπαίνουμε να πάρουμε τους 
επόμενους τρεις βαθμούς» είπε ο Κροάτης 
τερματοφύλακας που έπαιξε το πρώτο του 
ντέρμπι με τον Δικέφαλο.
Ήταν το πρώτο μου τοπικό ντέρμπι και 
ήξερα τι να περιμένω. Είναι ένα παιχνίδι 
που έχει υψηλή αδρεναλίνη, αλλά δε μου 
αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Ήταν μία 
καλή μάχη για εμάς. Μπήκαμε με μαχητική 
νοοτροπία, είχαμε και κάποιες ευκαιρίες να 
σκοράρουμε.
Θέλαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι προ-
φανώς. Όλα τα παιχνίδια δίνουν τρεις βαθ-
μούς, όμως αυτά τα παιχνίδια δίνουν κάτι 
παραπάνω. Θέλαμε να το κερδίσουμε και 
για εμάς και για τον κόσμο μας, αλλά κρα-
τάμε το μαχητικό μας πνεύμα κι όλα αυτά 
που κάναμε σαν ομάδα».

Η 
ΑΕΚ έδωσε το τελευταίο της 
παιχνίδι μακριά από την OPAP 
Arena, επικρατώντας του ΠΑΣ 
Γιάννινα με 2-0 στη Ριζούπο-

λη και επέστρεψε στις νίκες στη Super 
League. Οι πρωταγωνιστές για την ομά-
δα του Ματίας Αλμέιδα ήταν ο Ορμπελίν 
Πινέδα στο 39’ και ο Νορντίν Άμραμπατ 
στο 87’.
Ο Μεξικανός μέσος άνοιξε το σκορ με 
έναν κεραυνό. Η μπάλα του στρώθηκε 
στο ύψος της περιοχής και με ένα υπέροχο 
μονοκόμματο σουτ νίκησε τον Σούλη.
Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΣ πήρε τα ρίσκα 
του και προσπάθησε να πάρει κάτι από το 
παιχνίδι, όμως μετά το 70ο λεπτό η Ένωση 
ανέβασε στροφές και πέτυχε και δεύ-
τερο γκολ με τον Άμραμπατ. Ο Μοχαμάντι 
έκανε το γύρισμα στον Μαροκινό μεσο-
επιθετικό και αυτός με ένα δυνατό σουτ 
μέσα από την περιοχή εκτέλεσε τον Σούλη.
Από πλευράς ΑΕΚ ντεμπούτο έκανε ο 
Νίκλας Ελίασον, ο οποίος στα λίγα λεπτά 
που έμεινε στον αγωνιστικό χώρο έδειξε 
κάποια πολύ καλά στοιχεία, ειδικότερα 
στο ένας εναντίον ενός.

Το ματς
Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Ένωση να έχει 
την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως 
δεν μπορούσε να γίνει ιδιαίτερη απει-
λητική στο πρώτο κομμάτι του πρώτου 
45λεπτου. Στον αντίποδα ο ΠΑΣ ήταν 
αυτός που απείλησε με τον ιδιαίτερα δρα-
στήριο Κέβιν Ροσέρο, ο οποίος αφού απέ-
φυγε τον Χατζισαφί και έκανε ένα σουτ 
από τα αριστερά, έστειλε την μπάλα άουτ 
στο 7’.
Ο Πινέδα απείλησε για πρώτη φορά στα 
25», όμως ο Σούλης ήλεγχε την πορεία 
της μπάλας. Την ίδια κατάληξη είχε και 
η τελική του Τσούμπερ στο 17’, ενώ ο 
Ρομέρο εξακολουθούσε να ταλαιπωρεί 
διαρκώς την άμυνα της ΑΕΚ.
Μετά το 30’ η Ένωση ανέβασε στροφές 
και η πίεση ψηλά απέδωσε καρπούς. 
Αρχικά βρέθηκε πολύ κοντά στο να ανοί-
ξει το σκορ με τον Πινέδα στο 35’. Ο Μεξι-
κανός έκανε ένα δυνατό σουτ μέσα από 
την περιοχή, ο Σούλης δεν κατάφερε να 
μπλοκάρει και ο Παντελάκης πρόλαβε 
την προβολή του Αραούχο, σώζοντας τον 
ΠΑΣ.

Ένα λεπτό πριν από το γκολ του Πινέδα, ο 
ΠΑΣ έφτασε κοντά στο να δώσει το προ-
βάδισμα στο σκορ. Ο Ροσέρο έφυγε στην 
κόντρα και μπήκε μέσα στην περιοχή, 
όμως ο Γιόνσον με ένα υπέροχο τάκλιν 
τον σταμάτησε. Η Ένωση κράτησε χωρίς 
πρόβλημα το προβάδισμά της και το 1-0 
παρέμεινε μέχρι το τέλος του πρώτου 
μέρους.
Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΣ πήρε περισ-
σότερα ρίσκα και προσπάθησε να πάρει 
κάτι από το παιχνίδι και στο 52’. Ο Σόρια 
απέφυγε τον Χατζισαφί και μπήκε από 
τα δεξιά στην περιοχή. Έκανε το γύρισμα 
στον Κολομβιανό, όμως το σουτ του πήγε 
ψηλά.Ο ΠΑΣ προσπαθούσε να απειλήσει 
τα καρέ του Στάνκοβιτς και μέχρι το 70’ 
προσπάθησε να δημιουργήσει κάποιες 
φάσεις. Όμως ο Αλμέιδα έκανε τις πρώ-
τες του κινήσεις από τον πάγκο και έφερε 
νέα πνοή στην ομάδα, ιδιαίτερα με τον 
Ελίασον που έκανε ντεμπούτο και έδειξε 
κάποια πράγματα.
Η νέα πνοή που είχε η ΑΕΚ μετά το 70’ 
είχε και αντίκρυσμα, καθώς κατάφερε να 
σημειώσει ένα ακόμα γκολ, αυτή τη φορά 
με το δυνατό σουτ του Άμραμπατ στο 87’. 
Θα μπορούσε να το πετύχει τρία λεπτά 
νωρίτερα, όμως το γύρισμα του Αλμέιδα 
που έφυγε σαν άνεμος στην πλάτη της 
άμυνας του ΠΑΣ, όμως το γύρισμά του 
κόπηκε από το εξαιρετικό τάκλιν του Ερα-
μούσπε.

Επίσημα στους κιτρινόμαυρους 
ο Φαν Βερτ
Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μια ακόμα μετα-
γραφή, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση 
του Ολλανδού επιθετικού Τομ Φαν Βερτ, ο 
οποίος μέχρι πρότινος ανήκε στον Βόλο. 
Ο έμπειρος στράικερ υπέγραψε μέχρι το 
καλοκαίρι του 2024 στην Ένωση. Υπενθυ-
μίζεται ότι η ομάδα της Μαγνησίας ανα-
κοίνωσε την Τρίτη (6/9) την παραχώρησή 
του στην Ένωση. Ο Φαν Βερτ πέρασε επι-
τυχώς τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέ-
χεια έβαλε την υπογραφή στο συμβόλαιό 
του. Την περσινή σεζόν ήταν ο πρώτος 
σκόρερ της Super League, σημειώνοντας 
17 γκολ σε 32 συμμετοχές. Πριν από την 
ομάδα της Μαγνησίας είχε αγωνιστεί σε 
Ντεν Μπος, Άαλμποργκ, Χρόνινχεν και 
Άαλμποργκ.

Άρης - ΠΑΟΚ 0-0:

Οι γηπεδούχοι τα έχαναν, ο 
Κοτάρσκι τα έπιανε

ΑΕΚ - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0:

 Επιστροφή στις νίκες με 
κανονιές των Πινέδα και 
Άμραμπατ
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

Ισπανία - Ελλάδα 9-5

Το όνειρο του πρώτου μεταλλίου 
σε ευρωπαϊκό χάθηκε και στο Σπλιτ

Η πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία 
αποδείχθηκε πολύ υψηλό εμπόδιο για 
την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης 
ανδρών, που ηττήθηκε με 9-5 και 
έμεινε εκτός των ημιτελικών στο 
ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Σπλιτ.

Τ
ο πρώτο μετάλλιο για την εθνική ομά-
δα υδατοσφαίρισης ανδρών σε ευ-
ρωπαϊκό πρωτάθλημα δεν θα έρθει 
ούτε στο Σπλιτ. Η ανώτερη Ισπανία 

νίκησε την Ελλάδα με 9-5 και πέρασε στα η-
μιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμε-
τωπίσει την Ουγγαρία. Η εθνική ομάδα θα 
συνεχίσει τους αγώνες της για τις θέσεις 5-8, 
με πρώτη αντίπαλο την ομάδα του Μαυρο-
βούνιου.
Η προσπάθεια από τους παίκτες της εθνι-
κής ομάδας έγινε, αλλά από τη στιγμή που 
περιορίστηκε στα πέντε γκολ στην επίθεση, 
δεν θα ήταν δυνατό να νικήσει την Ισπανία, 
που πήγε στο Σπλιτ με την ώθηση από την 
κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και δεί-
χνει έτοιμη και για το χρυσό στο ευρωπαϊκό.
Η εθνική ομάδα παρότι απάντησε στο 
αρχικό προβάδισμα της Ισπανίας, ισοφα-
ρίζοντας σε 2-2, δέχθηκε δύο γκολ σε ένα 
λεπτό (4-2), με τον 20χρονο τερματοφύλακα 
Ουνάι Αγκίρε να πιάνει εκτέλεση πέναλτι 
από τον Αργυρόπουλο στην εκπνοή της α’ 
περιόδου.
Ο Αγκίρε, μεγάλη αποκάλυψη για τους Ισπα-
νούς στο παγκόσμιο, συνέχισε στους ίδιους 
ρυθμούς, τελειώνοντας το ημίχρονο με 7/10 
αποκρούσεις, ενώ σπουδαία δουλειά έκανε 
στην απέναντι εστία και ο Κωνσταντίνος 

Λιμαράκης (8/13). Επιθετικά η Ελλάδα συνέ-
χισε να έχει πολλά προβλήματα, με την Ισπα-
νία να ξεφεύγει με 7-3 (4:24, γ’ περιόδου) και 
να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό του αγώνα.
Ο Ταχούλ με γκολ από τα 2μ. έκανε το 8-4, 
στην πρώτη επίθεση του 4ου οκταλέπτου, 
η γρήγορη απάντηση από τον Βλαχόπουλο 
για το 8-5 (6:45), δεν είχε ανάλογη συνέχεια 
και όσο οι Ισπανοί κρατούσαν στην άμυνα, η 
νίκη τους ήρθε απόλυτα φυσιολογικά.
Tα οκτάλεπτα: 4-2, 1-1, 2-1, 2-1.
Ισπανία (Μαρτίν): Αγκίρε (11/16 αποκρού-
σεις, 68,8%), Μουνάριθ 2/9, Γρανάδος 2/5, 
Σαναχούια 0/2, Ντε Τόρο 0/2, Λαρούμπε 
0/2, Φαμέρα 2/3, Καμπάνας 1/1, Ταχούλ 
1/4, Περόνε 1/3, Μπαρόσο 0/1, Μπούστος, 
Λόριο.
Ελλάδα (Βλάχος): Τζωρτζάτος, Γενηδου-
νιάς 1/8, Σκουμπάκης 0/1, Γκιουβέτσης 0/1, 
Αργυρόπουλος 0/5, Παπαναστασίου 0/2, 
Δερβίσης 1/4, Αλαφραγκής, Κοπελιάδης 0/1, 
Κάκαρης 1/5, Νικολαϊδης, Βλαχόπουλος 2/2, 
Λιμαράκης.

Η Κροατία με την Ιταλία στα ημι-
τελικά
H Κροατία είχε εύκολο έργο απέναντι στη 
Γεωργία (15-5) και στα ημιτελικά του ευρω-
παϊκού πρωταθλήματος θα υποδεχθεί την 
Ιταλία.
Η Κροατία αφού πήρε το διαιτητικό δώρο 
στο ισόπαλο 5-5 με την Ελλάδα, στον προ-
ημιτελικό είχε εύκολο έργο απέναντι στη 
Γεωργία (15-5) και πέρασε στα ημιτελικά 
του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Σπλιτ. 
Στον ημιτελικό οι διοργανωτές θα αντιμετω-
πίσουν τη δευτεραθλήτρια κόσμου Ιταλία.
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

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

Σ
την Super League 2 δείχνουν αποφα-
σισμένοι να φτάσουν στα άκρα όσον 
αφορά την ΕΡΤ, από την στιγμή που 
ακόμα δεν έχουν πάρει τα περσινά 

χρήματα, ενώ και φέτος δεν έχει υπάρξει 
μια επίσημη προσφορά. Η ΑΕΛ είναι ξεκά-
θαρα εναντίον νέας σύμβασης με την Δημό-
σια Τηλεόραση.
Μπορεί να έχει ήδη αποφασιστεί το πότε θα 
ξεκινήσει η νέα Super League 2 και συγκε-
κριμένα στις 15 Οκτωβρίου, ωστόσο τα 
προβλήματα φυσικά και δεν λένε να στα-
ματήσουν. Μεγαλύτερο όλων το τηλεοπτικό 
συμβόλαιο, για το οποίο υπήρξε συζήτηση 
στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ της 
Λίγκας.
Πολλές ήταν οι ομάδες που όχι απλά έχουν 
δυσανασχετήσει με την συμπεριφορά της 
ΕΡΤ και των ανθρώπων της, αλλά σκοπεύ-
ουν αν υπάρξει νέα πρόταση, να μην συμ-
φωνήσουν. Και λέμε νέα πρόταση γιατί 
ουσιαστικά ακόμα δεν υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη πρόταση για το νέο πρωτά-
θλημα.
Το μόνο που υπάρχει και σε αυτό αντιδρούν 
πολλές ομάδες, είναι το «κούρεμα» στο 
περσινό 1.000.000. Η συγκεκριμένη πρό-
ταση από πλευράς Δημόσιας Τηλεόρασης 
εκνεύρισε πολλούς στο ΔΣ, με τον Αχιλλέα 
Νταβέλη να προτείνει να τελειώσουν μια και 
καλή με την ΕΡΤ, τονίζοντας πως θα θα πρέ-
πει πλέον οι ομάδες να πάρουν αποφάσεις 
και για το πως θα διαχειριστούν και πολι-
τικά το θέμα της Super League 2, καθώς μην 
ξεχνάμε πως η χρονιά αυτή, είναι και χρονιά 
εκλογών, μια πρόταση που βρήκε πολλές 
θετικές αντιδράσεις.
Η αλήθεια πάντως είναι πως ειδικά οι ομά-
δες που έχουν ως στόχο τον πρωταθλητι-
σμό, δεν μπορούν να είναι βιώσιμες και να 
βγάλουν την χρονιά με 35.000 ευρώ τον 
χρόνο, όταν για να παλέψουν για τους στό-
χους αυτούς ο προϋπολογισμός ξεπερνά το 
1.5 εκατομμύριο. Η αλήθεια είναι πως θα 
έχει μεγάλο ενδιαφέρον πως θα κινηθεί η 

Λίγκα στο θέμα με την ΕΡΤ, από την στιγμή 
μάλιστα που ακόμα δεν έχει πάρει τα περ-
σινά χρήματα, με την ΑΕΛ πάντως να είναι 
ξεκάθαρα εναντίον νέας σύμβασης αν αυτή 
βέβαια υπάρξει και αν φυσικά είναι με αυτά 
τα χρήματα.

ΠΑΟΚ Β’: Φιλική πεντάρα με Κου-
αλιάτα, Ρικάρντο και Κούτσια επί 
της Βέροιας
Ο Πάμπλο Γκαρσία είχε στη διάθεσή του την 
πλειονότητα του ρόστερ του ΠΑΟΚ Β’, συν 
τους Κουαλιάτα, Ρικάρντο, Μπαλωμένο και 
Κούτσια από την πρώτη ομάδα, που αγω-
νίστηκαν στο πρώτο προπονητικό φιλικό 
του «Δικεφάλου» στις εγκαταστάσεις της 
Σουρωτής το απόγευμα της Πέμπτης (1/9) 
απέναντι στη Βέροια, την οποία κέρδισε 
5-1.
Ο Ρικάρντο ήταν αυτός που άνοιξε το 
σκορ για τον ΠΑΟΚ. Η Βέροια ισοφάρισε, 
ωστόσο ο Δικέφαλος βρήκε τον τρόπο να 
πάρει κεφάλι στο σκορ στην εκπνοή του 
ημιχρόνου, με τον Ζίλο.
Ωραίο παιχνίδι, δυναμικό και με αρκετές 
φάσεις και στις δύο εστίες στο δεύ-
τερο ημίχρονο. Πλουραλιστι-
κός και αποδοτικός ο ΠΑΟΚ 
πέτυχε και τρίτο γκολ με 
τον Γκορν τεζιάν ι και 
τέταρτο με τον Πανίδη 
και πέμπτο με τον 
Γκορντεζιάνι ξανά

Απόλλων Σμύρ-
νης: Ενίσχυση με 
Λούι για «Ελαφρά 
Ταξιαρχία»
Την απόκτηση του 33χρονου 
αμυντικού, Μπράιαν Λούι ανα-
κοίνωσε ο Απόλλωνας Σμύρνης με τους 
«κυανόλευκους» να ενισχύονται εν’ όψει 
της νέας χρονιά.
Οι μεταγραφές των ελληνικών ομάδων 
συνεχίζονται, μεταγραφές που δεν κάνουν 
μόνο όσοι αγωνίζονται στην Super League, 
αλλά και αυτές που θα παίζουν στην Super 
League 2. Ο Απόλλωνας Σμύρνης είναι μία 
από αυτές που συνεχίζουν την ενίσχυσή 
τους, με τους «κυανόλευκους» να ανακοι-
νώνουν την απόκτηση του 33χρονου Αργε-
ντιμνού αμυντικού, Μπράιαν Λούι.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Απόλ-

λωνα έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρ-
νης ανακοινώνει την απόκτηση του ποδο-
σφαιριστή Μπράιαν Λούι. Γεννημένος στις 
25 Απριλίου 1989 στην Αργεντινή αγωνί-
ζεται ως πλάγιος μπακ. Στη χώρα μας ήρθε 
πρώτη φρά το 2013 για λογαριασμό του 
Αστέρα Τρίπολης, στον οποίο έπαιξε για μια 
τριετία και είχε 107 συμμετοχές -οι 14 στο 
Europα League-, δύο γκολ και πέντε ασίστ. 
Πέρυσι, αγωνίστηκε στον Παναιτωλικό με 
τον οποίο συμπλήρωσε 32 συμμετοχές σε 
πρωτάθλημα και Kύπελλο. Έχει επίσης αγω-
νιστεί σε Ρασίνγκ Κλουμπ, Κίλμες, Πλα-
τένσε και Μπόκα Ουνίδος»..

Αιγάλεω: Ανακοίνωσε την από-
κτηση του Θέμη Πατρινού
Το Αιγάλεω ανακοίνωσε την απόκτηση 
του Θέμη Πατρινού, ο οποίος αγωνιζόταν 
πέρυσι με την φανέλα του Εργοτέλη.
Το «Σίτι» ενίσχυσε την επιθετικού γραμμή 
με την απόκτηση του 21χρονου Έλληνα 
επιθετικού. Την τελευταία διετία ο Θέμης 
Πατρινός αγωνιζόταν στον Εργοτέλη και 
στην Super League 2, όπου είχε συνολικά 
48 συμμετοχές και τρία γκολ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αιγάλεω:
«ΣΤΟ CITΥ Ο ΠΑΤΡΙΝΟΣ
Η ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 είναι στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνερ-
γασίας της με τον ποδοσφαιριστή Θεμιστο-
κλή Πατρινό.
Ο Πατρινός αγωνίζεται ως επιθετικός και 
από το 2020 αγωνιζόταν στον Εργοτέλη με 
τον οποίο είχε 48 συμμετοχές και 3 γκολ στη 
Super League 2.
Ο 21χρονος σέντερ φορ είναι γεννημένος 
στην Αθήνα στις 18 Ιανουαρίου 2001 και τα 
πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε 
στις ακαδημίες της ΑΕΚ αγωνιζόμενος μέχρι 
και την ομάδα Κ19 των «κιτρινόμαυρων».
Ο Πατρινός την περίοδο 2019-20 αγωνί-
στηκε 6 μήνες στην Γερμανία για λογαρια-
σμό της FC Homburg, «μετρώντας» 11 συμ-
μετοχές στο πρωτάθλημα και 6 γκολ. Επό-
μενος σταθμός της καριέρας του νεαρού 

στραϊκερ αποτέλεσε η Κρήτη και ο 
Εργοτέλης.

Εκεί αρχικά εντάχθηκε στην 
Κ19 των «κιτρινόμαυρων», 
ωστόσο γρήγορα το ταλέ-
ντο και η αγωνιστικότητα 
του τον οδήγησε στην 
ανδρική ομάδα. Έτσι τον 
Σεπτέμβριο του 2020 
υπέγραψε επαγγελμα-

τικό συμβόλαιο, συμμετέ-
χοντας με τους Κρητικούς 

στην Super League 2.
Παράλληλα, ο 21χρονος επι-

θετικός είναι διεθνής, καθώς έχει 
κληθεί στις αναπτυξιακές εθνικές μας 

ομάδας φορώντας το εθνόσημο της Κ17.
Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του 
Αιγάλεω, ο Θέμης Πατρινός, υπογράμμισε : 
«Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω πλέον 
σε μια ιστορική ομάδα όπως αύτη του Αιγά-
λεω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι 
συνέβαλαν σε αυτό για την εμπιστοσύνη και 
την στήριξη τους σε μένα. Εύχομαι να δικαι-
ώσω την ομάδα για την επιλογή της και να 
έχουμε πολλές επιτυχίες μαζί στο μέλλον».
Καλωσορίζουμε τον Θέμη στην οικογέ-
νεια του Αιγάλεω και του ευχόμαστε να έχει 

υγεία και πολλές επιτυχίες στο νέο πρωτά-
θλημα».

Χανιά: Και επίσημα στο... τιμόνι ο 
Μπαξεβάνος
Στον πάγκο των Χανίων θα κάθεται τη νέα 
σεζόν ο Σπύρος Μπαξεβάνος, με τον ελλη-
νικό σύλλογο να ανακοινώνει την πρόσληψή 
του.
Στα Χανιά επέστρεψε μετά το 2017, ο Σπύ-
ρος Μπαξεβάνος, με τον σύλλογο να κάνει 
επίσημη την πρόσληψη του έμπειρου προ-
πονητή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την έναρξη 
συνεργασίας με τον προπονητή Σπύρο 
Μπαξεβάνο, ο οποίος επιστρέφει στον τόπο 
μας έπειτα από το επιτυχημένο πέρασμά του 
(2013-2017). Ως προπονητής του Κισσαμι-
κού οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση 
του τίτλου στη Γ’ Εθνική και στην ιστορική 
άνοδο στη Football League τη σεζόν 2014-
15. Εχει εργαστεί ακόμη σε Ομόνοια Αρα-
δίππου, Ηρακλή, Παναχαϊκή, Αγία Νάπα, 
Παναιγιάλειο, Αναγέννηση Επανομής, 
Απόλλωνα Καλαμαριάς, Αναγέννηση Γιαννι-
τσών, Ζάκυνθο, Θερμαϊκό και Μακεδονικό.
Αμεσος συνεργάτης του θα είναι ο Χανιώ-
της προπονητής Νίκος Μαναρώλης, που 
είχε τον ίδιο ρόλο και σε Ολυμπιακό Βόλου, 
Τρίκαλα και ΟΦ Ιεράπετρας. Εχει εργαστεί 
ακόμη σε Αρη Σούδας, Πλατανιά, Κ20 και 
Κ17 Πλατανιά και σε τοπικό επίπεδο σε Κισ-
σαμικό (2008-2010), Ροδωπού και Ασπίδα 
Ναυστάθμου Κρήτης.
Νέος προπονητής τερματοφυλάκων θα είναι 
ο Γιάννης Μπακόπουλος, με θητεία σε εθνι-
κές κατηγορίες σε Επισκοπή, ΑΟ Χανιά, 
ΟΦΗ, ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ, Εργοτέλη, Ρεθυμνιακό 
και σε τοπικό επίπεδο σε Αστέρα Ρεθύμνου, 
ΟΦ Αρμένων και Μικτές ομάδες της ΕΠΣ 
Ρεθύμνου.»

Φιλική ισοπαλία για ΑΕΛ και Κη-
φισιά (1-1)
Η ΑΕΛ και η Κηφισιά έδωσαν στο Αλκαζάρ 
φιλικό αγώνα προετοιμασίας που δεν ανέ-
δειξε νικητή.
Εν αναμονή της έναρξης του πρωταθλήμα-
τος της Super League 2 είναι οι ομάδες της 
κατηγορίας που συνεχίζουν την προετοιμα-
σία τους. Στο πλαίσιο αυτό ΑΕΛ και Κηφισιά 
αναμετρήθηκαν χθες (3/9) σε φιλικό παι-
χνίδι στο Αλκαζάρ που δεν ανέδειξε νικητή 
(1-1). Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ 
στο 36’ με τον Σέις και οι «βυσσινί» ισοφά-
ρισαν στο 56’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι 
του Κούστα.

Ηρακλής: Ανακοίνωσε τον Πανα-
γιώτη Σενγκιέργκη
Ο Παναγιώτης Σενγκιέργκης, που έμεινε 
ελεύθερος από τον Άρη, θα συνεχίσει την 
καριέρα του στον Ηρακλή και την Super 
League 2.
Ο 21χρονος Έλληνας αριστερός μπακ μετά 
από αρκετά χρόνια στον Άρη κι έναν ενδι-
άμεσα δανεισμό στο ΠΟ Τρίγκλιας έμεινε 
ελεύθερος και ο «γηραιός» δεν έχασε την 
ευκαιρία να κάνει δικό του τον ποδοσφαι-
ριστή.
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Η 
Βιγιαρεάλ αναδείχθηκε ν ι-
κήτρια σ το πάρτι των επτά 
γκολ με αντίπαλο τη Λεχ για 
την πρεμιέρα των ομίλων του 

Europa Conference League. Η Φιορεντί-
να δεν κατάφερε να υποτάξει τη Ρίγκας 
στην Τοσκάνη. Βιγιαρεάλ και Λεχ προ-
σέφεραν γκολ και θέαμα στο «Θεράμι-
κα», με τελική νικήτρια με 4-3 την ισπα-
νική ομάδα για την πρεμιέρα του 3ου 
ομίλου του Europa Conference League.
Δύο γκολ του Άλεξ Μπαένα στο 1ο ημί-
χρονο εκτόξευσαν το «κίτρινο υπο-
βρύχιο» στο 3-1, όμως άλλα δύο του 

Μίκαελ Ίσακ στο 2ο μέρος επανέφε-
ραν στον αγώνα τους Πολωνούς. Τη 
λύση έδωσε για τη Βιγιαρεάλ ο Φρανσίς 
Κοκλέν στο 89’, δίνοντας της τη νίκη.
Η Φιορεντίνα ολοκλήρωσε την αναμέ-
τρηση κόντρα στη Ρίγκας με 32 τελικές 
προσπάθειες, όμως μόλις μία κατάφερε 
να μετατραπεί σε γκολ. Το τελικό 1-1 
στερεί δύο βαθμούς από τους «βιόλα» 
μέσα στην Τοσκάνη, με το γκολ του 
Αντονίν Μπάρακ στο 56’ να εξουδετε-
ρώνεται από εκείνο του Αντρέι Ίλιτς στο 
74’.

Europa Conference League: 
Καταιγισμός γκολ και νίκη για 
Βιγιαρεάλ, γκέλα για Φιορεντίνα

Μ
ία ημέρα έμεινε δίχως προπο-
νητή η Τσέλσι, η οποία ανα-
κοίνωσε την πρόσληψη του 
Γκράχαμ Πότερ το απόγευμα 

της Πέμπτης. Ο διάδοχος του Τόμας Τούχελ 
βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Κόμπαμ 
και υπέγραψε το συμβόλαιό του, που τον 
δεσμεύει με το σύλλογο μέχρι τις 30 Ιουνίου 
του 2027.
Ο 47χρονος τεχνικός της Μπράιτον είχε ταξι-
δέψει στο Λονδίνο την Τετάρτη για συζη-
τήσεις με τους διοικούντες τους 
«μπλε», μεταξύ των οποίων και 
τον επικεφαλής Τοντ Μπόλι. Οι 
δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια 
και την Πέμπτη οριστικοποιή-
θηκε η συμφωνία.
«Είμαι απίστευτα υπερήφανος 
και ενθουσιασμένος που εκπρο-
σωπώ την Τσέλσι, έναν φανταστικό 
ποδοσφαιρικό σύλλογο. Είμαι πολύ 
χαρούμενος που συνεργάζομαι με τη νέα ιδι-
οκτησιακή ομάδα της Τσέλσι και ανυπομονώ 
να συναντήσω και να δουλέψω με τη συναρ-
παστική ομάδα παικτών και να αναπτύξουμε 
μία ομάδα και μία κουλτούρα για τις οποίες οι 
θαυμάσιοι φίλαθλοί μας θα είναι υπερήφα-
νοι. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ειλικρι-
νείς ευχαριστίες μου στην Μπράιτον που μου 
επέτρεψε αυτήν την ευκαιρία και ιδιαίτερα 
στον Τόνι Μπλουμ και όλους τους παίκτες, 
το επιτελείο, τους φιλάθλους για τη συνεχι-
ζόμενη υποστήριξη κατά τη θητεία μου στο 

σύλλογο», ήταν τα πρώτα λόγια του Πότερ ως 
τεχνικός της Τσέλσι.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέραμε 
τον Γκράχαμ στην Τσέλσι. Είναι καταξιωμέ-
νος προπονητής με καινοτόμες ιδέες για την 
Premier League, ο οποίος ταιριάζει με το 
όραμά μας για το σύλλογο. Όχι μόνο είναι 
εξαιρετικά ταλαντούχος στον αγωνιστικό 
χώρο, έχει και τις ικανότητες και τις δυνατό-
τητες που φεύγουν εκτός γηπέδου, οι οποίες 

θα κάνουν την Τσέλσι ακόμα πιο πετυ-
χημένη ομάδα. Είχε μεγάλο αντί-

κτυπο στους προηγούμενους 
συλλόγους του και ανυπομο-
νούμε για το θετικό αντίκτυπό 
του στην Τσέλσι. Ανυπομο-
νούμε να τον στηρίξουμε, μαζί 

με το προπονητικό επιτελείο 
του και η ομάδα να αγωνιστεί με 

βάση τις δυνατότητές της τους επό-
μενους μήνες και χρόνια», υπερθεμάτισε 

ο Μπόλι.
Ο Άγγλος θα πάρει την ευκαιρία του στην 
ελίτ του ποδοσφαίρου μόλις με την τέταρτη 
ομάδα του, έχοντας αρχίσει την πορεία του 
ως προπονητής στην Έστερσουντ το 2011, 
με τη Σουόνσι να ακολουθεί το 2018 και την 
Μπράιτον το 2019.
Η Μπράιτον αναμένεται να εισπράξει απο-
ζημίωση ύψους 18.500.000 ευρώ, με την 
Τσέλσι να δίνει ακόμη 17.000.000 ευρώ για 
την απόλυση του μέχρι πρότινος προπονητι-
κού επιτελείου της.

Τσέλσι: Ανακοινώθηκε ο Πότερ ως 
διάδοχος του Τούχελ

Νάπολι - Λίβερπουλ 4-1: Τρελό πάρτι 
για τους παρτενοπέι

Η 
Νάπολι μπήκε πολύ δυναμικά 
στο ματς έχοντας σουτ του Όσι-
μεν στο αριστερό δοκάρι από 
πλάγια θέση, μόλις στα 42 δευ-

τερόλεπτα, με τη φάση αυτή να αποτελεί 
πρελούδιο για αυτά που θα έβλεπαν με εν-
θουσιασμό σε όλο το πρώτο μέρος οι φίλοι 
των παρτενοπέι. Και αυτό γιατί το πρώτο 
γκολ δεν άργησε να έρθει, με τους αφιονι-
σμένους παρτενοπέι να κερδίζουν πέναλτι 
μετά από χέρι του Μίλνερ μέσα στη μεγά-
λη περιοχή και τον Ζιελίνσκι να τους βάζει 
μπροστά στο σκορ στο 5’.
Στο 18ο λεπτό θα μπορούσαν να διπλασιά-
σουν τα τέρματά τους ξανά από την άσπρη 
βούλα (σε πέναλτι που έδωσε ο διαιτη-
τής μετά από χρήση του VAR για αντικα-
νονικό μαρκάρισμα του Φαν Ντάικς στον 
Όσιμεν) όμως ο Άλισον έπιασε την εκτέ-
λεση του Όσιμεν ενώ λίγο αργότερα έγινε ο 
Φαν Ντάικ φύλακας-άγγελος της κόκκινης 
εστίας κόβοντας στη γραμμή το πλασέ του 
Κβαρατσχέλια.
Όσο και να προσπαθούσαν όμως οι παί-
κτες του Κλοπ να αποφύγουν το μοιραίο, 
αυτό ήταν αδύνατο, με τους γηπεδούχους 
να είναι κυριαρχικοί στο παιχνίδι και να 

κάνουν φύλλο και φτερό την εύθραστη 
αμυντική γραμμή των αντιπάλων τους, με 
χαρακτηριστική τη φάση του 31’, όπου οι 
Κβαρατσχέλια, Ζιελίνσκι και Ανγκισά συν-
δυάστηκαν και ο τελευταίος έκανε το 2-0 
με πλασέ.
Στο 44ο λεπτό το γαλάζιο πάρτι στο πρώτο 
μέρος ολοκληρώθηκε, με τον Χιοβάνι Σιμε-
όνε να αξιοποιεί ασίστ του Κβαρατσχέλια 
και να κάνει το 3-0 λίγα λεπτά μετά την 
είσοδό του στο χορτάρι, στο ντεμπούτο του 
στο Champions League.
Η έναρξη του δευτέρου μέρους βρήκε την 
Νάπολι να μπαίνει εξίσου δυνατά και να 
πετυχαίνει το 4-0 με τον Ζιελίνσκι στο 47’, 
με τον Λουίς Ντίας να απαντάει στο 49’ με 
εξαιρετικό σουτ μειώνοντας σε 4-1 αλλά 
την αντίδραση της Λίβερπουλ να μην έρχε-
ται ποτέ.
Οι παίκτες του Σπαλέτι φρόντισαν στο 
τελευταίο ημίωρο να «σβήσουν» το ματς 
κλείνοντας τους χώρους στην περυσινή 
φιναλίστ του τελικού του Champions 
League και το φινάλε τους βρήκε να πανη-
γυρίζουν με 4-1, αρχίζοντας εντυπωσιακά 
τη φετινή περιπέτειά τους στην κορυφαία 
ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Times: «Η Σαουδική Αραβία θα 
ζητήσει την ανάληψη του Μουντιάλ 
2030 μαζί με Αίγυπτο και Ελλάδα»

Έ
να μήνα μετά από το δημοσίευμα 
του cairo24.com πως η Ελλάδα 
θέλει να αναλάβει τη διοργάνωση 
του Μουντιάλ του 2030 μαζί με τη 

Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, έρχε-
ται ένα ακόμα δημοσίευμα να ενισχύσει 
το παραπάνω σενάριο.
Και αυτό γιατί προέρχεται από τους Times, 
με το αγγλικό μέσο να υποστηρίζει πως η 
Σαουδική Αραβία είναι έτοιμη να ανακοι-
νώσει μια κοινή προσφορά με την Αίγυ-
πτο και την Ελλάδα για τη διοργάνωση του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030.
«Όπως και με το Παγκόσμιο Κύπελλο στο 
Κατάρ φέτος, εάν η προσφορά είναι επι-
τυχής, το τουρνουά θα πρέπει να διεξα-
χθεί το χειμώνα για να αποφευχθούν οι 
ακραίες θερμοκρασίες του Ιουνίου/Ιου-
λίου.
Γίνεται κατανοητό ότι η Σαουδική Αραβία 
θα είναι ο κύριος έταιρος και θα πληρώνει 
ή τουλάχιστον θα συνεισφέρει στο κόστος 
υποδομής των άλλων δύο χωρών. Από 
το 2017, η Σαουδική Αραβία έχει ξεκινή-

σει ένα τεράστιο πρόγραμμα για να φέρει 
αθλητικές εκδηλώσεις στο πλούσιο σε 
πετρέλαιο κράτος του Κόλπου.
Η υποψηφιότητα αναμένεται να ανακοι-
νωθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα 
ήταν μια σοβαρή πρόκληση για την κοινή 
προσφορά της Ισπανίας και της Πορτο-
γαλίας που υποστηρίζεται από την UEFA, 
καθώς περιλαμβάνει τρεις συνομοσπον-
δίες και ως εκ τούτου θα μπορούσε να 
αντλήσει υποστήριξη από την Ασία και 
την Αφρική και πιθανώς ορισμένες ευρω-
παϊκές χώρες», αναφέρει μεταξύ άλλων το 
σχετικό δημοσίευμα.
Επιπλέον, στο ίδιο ρεπορτάζ γίνεται ανα-
φορά στο ραντεβού που είχε πριν από 
λίγες ημέρες ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι 
Ινφαντίνο, με τον Έλληνα πρωθυπουργό, 
Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και με τον πρό-
εδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομο-
σπονδίας, Παναγιώτη Μπαλτάκο, θέλο-
ντας να καταδείξει το αγγλικό μέσο τη διά-
θεση της Ελλάδας να έχει ρόλο στη διορ-
γάνωση.
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Κακά, στραβά κι ανάποδα άρχισε η Ομόνοια το ταξίδι της 
στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ. Όχι μόνο ηττήθηκε 0-3 
από τη Σέριφ στο ΓΣΠ, είδε τον Φαμπιάνο να φεύγει τραυμα-
τίας στο ημίχρονο, σε ένα παιχνίδι που κινδύνεψε να τιναχθεί 
στον αέρα με πέτρα του σκανδάλου του πρώην παίκτη της, 
Ατιέμγουεν

Μετά από προκλητικό πανηγυρισμό του έπεσε αντικείμενο στον 
βοηθό διαιτητή Γιούρε Πραπροτνικ και ακολούθησε διακοπή εννιά 
λεπτών. Κάτι που αναμένεται να επιφέρει και τιμωρία από την UEFA. 
Όλα άρχισαν από το πέναλτι που δόθηκε στο 54’ για χέρι του Λάνγκ 
κατόπιν παρέμβασης VAR, με τον διαιτητή Ράντε Ομπρένοβιτς να 
πηγαίνει στο on field review και να δείχνει την άσπρη βούλα. Ήρθε 
μετά και η πρόκληση από τον σκόρερ, για να ξεφύγει η κατάσταση. 
Πάλι καλά που η διακοπή ήταν προσωρινή και εν τέλει ολοκληρώ-
θηκε το ματς, ειδάλλως θα ήταν ακόμα πιο δύσκολη η θέση των 
κυπελλούχων μας.
Όσο για το παιχνίδι; Οι πράσινοι πλήρωσαν τα λάθη στην άμυνά τους 
σε παιχνίδι που άρχισε στραβά και συνεχίστηκε έτσι έως το τέλος 
του, με αποτέλεσμα τη βαριά ήττα.

Το ματς
Η Σέριφ έπιασε στον ύπνο την άμυνα της Ομόνοιας, παίρνοντας προ-
βάδισμα στο 2’ με τον Ρασίντ. Ο σκόρερ πήρε την μπάλα από ελεύ-
θερο-ασίστ του τερματοφύλακα των Μολδαβών, Κόβαλ, μπήκε στην 
περιοχή και νίκησε με πλασέ τον Φαμπιάνο.
Οι φιλοξενούμενοι πήραν την ψυχολογία και έφεραν το παιχνίδι στα 
μέτρα τους στη συνέχεια, ενώ οι ποδοσφαιριστές του Νιλ Λένον 
δυσκολεύτηκαν έκαναν πολλά αβίαστα λάθη. Οι παίκτες της Σέριφ 
είχαν τη δυνατότητα με κλεψίματα να κάνουν αντεπιθέσεις και σουτ, 
με τον Φαμπιάνο να κάνει και δύο δύσκολες αποκρούσεις σε σουτ 
των Μαντολό (26’) και Ατιέμγουεν (41’).
Το «τριφύλλι» ανέβηκε στα τελευταία λεπτά και πίεσε, φτάνοντας 
μάλιστα κοντά στην ισοφάριση στο δεύτερο λεπτό της καθυστέρησης 
του πρώτου 45λέπτου, αλλά ο Μπρούνο δεν βρήκε την μπάλα καλά 
και χάθηκε η ευκαιρία.
Οι πράσινοι επέστρεψαν χωρίς τον Φαμπιάνο, ο οποίος τραυματί-
στηκε στη φάση του γκολ και έσφιξε τα δόντια για ένα ημίχρονο. 
Παρά το ότι μπήκε με καλύτερη διάθεση η Ομόνοια στο ματς, δέχτηκε 
δεύτερο γκολ από πέναλτι μέσω on field review. Σε μια φάση που 
κανείς δεν κατάλαβε τίποτα, το VAR ενημέρωσε τον διαιτητή για χέρι 
του Λανγκ στην περιοχή και ο Ατιέμγουεν νίκησε τον Ουζόχο στο 55ο 
λεπτό.
Ο πρώην πράσινος πανηγύρισε προκλητικά, η κερκίδα εξαγριώθηκε 
και ένα ποτήρι γεμάτο νερό έπεσε στο κεφάλι του βοηθού διαιτητή 
Γιούρε Πραπροτνικ. Το παιχνίδι διακόπηκε στο 57’, οι διαιτητές έφυ-
γαν στα αποδυτήρια, στο 63’ έγινε προειδοποίηση από τα μεγάφωνα 
ότι στο επόμενο αντικείμενο θα διακοπεί το ματς και στο 66 άρχισε 
ξανά.
Πάλι μπήκε δυνατά η Ομόνοια, έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Χαρα-
λάμπους στο 69’, αλλά πάλι πλήρωσε αδράνεια στην άμυνά της. Ο 
Ρασίντ επωφελήθηκε από την ολιγωρία του Μίλετιτς, τροφοδότησε 
τον Ντιόπ και αυτός σκόραρε με σουτ στο 76’ κάνοντας το 3-0.
Στο 82’ ο Μπαντόλο πέτυχε αυτογκόλ, αλλά ακυρώθηκε για οφσάιντ 
του Ανσαριφάρντ μετά από τον έλεγχο του VAR. Ο Μπαντόλο είχε και 
δοκάρι στο ένατο λεπτό της καθυστέρησης.

Στη λευκή ισοπαλία έμειναν Βαντούζ και 
Απόλλωνας, για την πρεμιέρα του 5ου ομίλου 
του Γιουρόπα Λιγκ στο Λίχτενσταϊν. 

Ο
ι κυανόλευκοι της Λεμεσού επιστρέφουν 
στην Κύπρο την Παρασκευή, με τον έναν 
βαθμό της ισοπαλίας, αλλά και €166.000 
στις αποσκευές τους. 

Τόσα είναι τα χρήματα που μοιράζει η ΟΥΕΦΑ ως 
μπόνους σε περίπτωση ισοπαλίας στην τρίτη τη 
τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Οι παίκτες του Νταβίδ Καταλά ήταν ανώτεροι των 
αντιπάλων τους σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρη-
σης. Στο πρώτο ημίχρονο είχαν τον έλεγχο μα δεν 
μπορούσαν να απειλήσουν. Στην επανάληψη ήταν 
πιο απαιτητικοί και δημιουργικοί, ψάχνοντας για 
το γκολ της νίκης. Έφτασαν κοντά σε αυτό με τους 
Ονγκνεντά (65’) και Μπα (75’), όμως τελικά δεν τα 
κατάφεραν.
Το ισόπαλο αποτέλεσμα δεν ήταν το ιδα-
νικό και αυτό που οι άνθρωποι του 
Απόλλωνα θα ήθελαν, όμως σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να χαρακτηριστεί αρνητικό. 
Επόμενος ευρωπαϊκός 
αντίπαλος, η Ντνίπρο την 
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 
στο ΓΣΠ.

Το ματς
Από πολύ νωρίς ο Απόλ-
λων πήρε τον έλεγχο της 
αναμέτρησης. Κράτησε και 
κυκλοφόρησε την μπάλα, 
ψάχνοντας για τους διαδρό-
μους προς την αντίπαλη περι-
οχή, είχε όμως πρόβλημα στη δημι-
ουργία. Υπήρξαν κάποιες καλές προϋποθέ-
σεις για τους κυανόλευκους, τα «χαλούσαν» ωστόσο 
στην τελική πάσα. Ως αποτέλεσμα, ελάχιστες ήταν 
οι καλές στιγμές που δημιουργήθηκαν, με κορυ-
φαία αυτή του Χέντι (21’). Η Βαντούζ από την άλλη, 
ήταν σε θέση άμυνας στη μεγαλύτερη διάρκεια του 
πρώτου μέρους και εντελώς ακίνδυνη, αφού προ-
σπάθησε να χτυπήσει χωρίς επιτυχία μέσω αντεπι-
θέσεων.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Απόλλων ανέβασε ρυθμό, 
έγινε πιο δημιουργικός αλλά και πιο απαιτητικός στο 
γήπεδο. Από το ξεκίνημα της επανάληψης, έψαξε το 
γρήγορο γκολ χωρίς όμως επιτυχία. Οι κυανόλευ-
κοι βρήκαν την πρώτη τους καλή στιγμή στο δεύ-
τερο 45λεπτο με τον Χέντι (63’), ενώ στο 65ο λεπτό 
ο Μπουσέλ απομάκρυνε με δυσκολία το σουτ του 
Ονγκεντά. Η μεγαλύτερη ευκαιρία των κυανολεύ-

κων στο ματς ήρθε στο 75’, όταν ο Ονγκεντά βρήκε 
ωραία τον αμαρκάριστο στη μικρή περιοχή, Μπα, 
που ήταν όμως άστοχος. Στη συνέχεια οι φιλοξενού-
μενοι συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο, αλλά δεν μπό-
ρεσαν να βρουν νέα καλή ευκαιρία, και έτσι, το ισό-
παλο αποτέλεσμα έμεινε μέχρι τέλους.
Τραυματίας αποχώρησε ο Εζεκίλ Χέντι, στο 86ο 
λεπτό της αναμέτρησης του Απόλλωνα με αντίπαλο 
τη Βαντούζ, για την πρεμιέρα του 5ου ομίλου του 
Κόνφερενς Λιγκ.
Ο Νιγηριανός επιθετικός, μετά από ατομική προ-
σπάθεια που έκανε, ένιωσε ενοχλήσεις και έπεσε 
στο έδαφος, ζητώντας αλλαγή. Εκ πρώτης, φαίνεται 
ο τραυματισμός του να είναι μυϊκός.
Στη θέση του πέρασε ο Μπασέλ Ζράντι, ο οποίος 
επέστρεψε στη δράση μετά τις 25 Αυγούστου 
κόντρα στον Ολυμπιακό.

Απόλλων: «Έδεσε» τον Γιοβάνοβιτς στο 
Κολόσσι

Άγκυρα στη Λεμεσό μέχρι το 2026 
έριξε ο Αλεξάνταρ Γιοβάνοβιτς. Ο 

Απόλλων ανακοίνωσε την επέ-
κταση της συνεργασίας του με 

τον Σέρβο τερματοφύλακα 
μέχρι το Μάη του 2026!
O 29χρονος πορτιέρε μετα-
κόμισε στους πρωταθλητές 
Κύπρου το 2020 και ήταν 
εκ των κορυφαίων στην 
πορεία της ομάδας για κατά-

κτηση του πρωταθλήματος 
την περσινή σεζόν. Το συμβό-

λαιό του με τον Απόλλωνα είχε 
διάρκεια μέχρι το Καλοκαίρι του 

2024, όμως η διοίκηση της λεμεσια-
νής ομάδας φρόντισε από νωρίς να τον 

«δέσει» στο Κολόσσι.
Η ανακοίνωση του Απόλλωνα:
«Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ 
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την 
επέκταση της συνεργασίας της με τον τερματοφύ-
λακα της ομάδας μας Αλεξάντερ Γιοβάνοβιτς μέχρι 
τον Μάιο του 2026.
Ο Σέρβος τερματοφύλακας ήρθε στον Απόλλωνα τον 
Σεπτέμβριο του 2020 και την αγωνιστική περίοδο 
2021-22 αναδείχθηκε ως ο MVP της ομάδας μας με 
την παρουσία του να ήταν καταλυτική για την κατά-
κτηση του πρωταθλήματος.
Συνολικά στην ομάδα μας μετρά 49 συμμετοχές 
καταφέρνοντας να διατηρήσει ανέπαφη την εστία 
του 16 φορές.
Αυτή είναι η δεύτερη πρόωρη επέκταση που υπο-
γράφει με την ομάδα μας».

Βαντούζ – Απόλλων 0-0: Πρεμιέρα με 
βαθμό και €166.000!

Ομόνοια – Σέριφ 0-3: Η κακή 
μέρα φάνηκε από το πρωί
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Το δεκαήμερο στο Μιλάνο ήταν υπέροχο για την 
Εθνική, που έκλεισε το βράδυ της Πέμπτης (8/9) τις 
υποχρεώσεις της στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2022 
με νίκη επί της ενθουσιώδους Εσθονίας (90-69) για 
να κάνει το 5/5 πριν από τα νοκ άουτ παιχνίδια.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε τον 
Γιάννη Αντετοκούνμπο σε οργιώδη κατάσταση στο 
πρώτο δεκάλεπτο (15 πόντοι από 6/7 δίποντα και 
3/4 βολές), στο πρώτο ματς που ο Δημήτρης Ιτού-
δης είδε όλο το ρόστερ του διαθέσιμο. 
Στο 24’ ο Greek Freak λαβώθηκε, σε μία από τις 
τυπικές επελάσεις του προς το αντίπαλο 
καλάθι, ωστόσο φαίνεται πως δεν 
αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό αν 
και αυτό θα φανεί τις αμέσως 
επόμενες ώρες όταν θα 
υπάρξει και η διάγνωση, 
η εκτίμηση του προβλή-
ματός του. 
Στα  θε τ ικά  η  επ ι -
σ τροφή του Κώσ τα 
Αν τετοκούνμπο που 
έκανε το ν τεμπούτο 
του σ τη διοργάνωση 
και γενικώς η ισορροπη-
μένη εμφάνιση της Εθνικής 
που δεν είχε κάτι να κυνηγή-
σει σε αυτό το ματς, πέρα από 
το να μοιράσει ο Δημήτρης Ιτούδης 
τα λεπτά σε όλους τους παίκτες του εν όψει 
του πρώτου νοκ άουτ που θα γίνει την Κυριακή 11 
Σεπτεμβρίου στη Mercedes Benz Arena στο Βερο-
λίνο.
Με Καλάθη, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γιάννη, 
Παπαγιάννη άνοιξε το ματς ο Ιτούδης, που χρη-
σιμοποίησε για πρώτη φορά αυτή την αρχική 
πεντάδα. Οι δύο ψηλοί πέτυχαν τους πρώτους 
πόντους του αγώνα, με τον Greek Freak να κάνει τα 
πάντα σε άμυνα κι επίθεση για το 9-2 στο τέταρτο 
λεπτό και να φτάνει τους 11 για το 18-9 στο έβδομο.
Υπήρχε, ως συνήθως, γκρίνια και από τις δύο ομά-
δες για τον τρόπο με τον οποίο (δεν) σφύριζαν οι 
διαιτητές, με τον Γιάννη να παίζει 9:59 και να έχει 
15 πόντους από 6/7 δίποντα και 3/4 βολές για το 
27-21 της πρώτης περιόδου που ήταν ολοκληρω-
τικά δική του απέναντι στους ενθουσιώδεις Εσθο-
νούς.

Ο Ιτούδης άνοιξε το δεύτερο δεκάλεπτο με Σλούκα, 
Λούντζη, Παπαπέτρου, Αγραβάνη, Παπαγιάννη, την 
ώρα που οι Εσθονοί οπαδοί (μαζί τους και οι Εσθο-
νοί δημοσιογράφοι), φώναζαν «refs go home». 
Η αλήθεια είναι πως τα σφυρίγματα ήταν έως και 
ενοχλητικά, ειδικά για ένα ματς χωρίς βαθμολο-
γικό ενδιαφέρον, με τον Γιάννη να γυρίζει 6:46 πριν 
από το ημίχρονο, τον Σλούκα να δίνει σκορ από την 
περιφέρεια για να κρατήσει την Ελλάδα σε από-
σταση (28-35 στο 14’) και τον Greek Freak να δίνει 
στην επόμενη φάση το πρώτο διψήφιο προβάδισμα 

με τρίποντο από την κορυφή.
Συνολικά σε 15:30 σ το πρώτο 

μέρος ο Γιάν νης ε ίχε  25 
πόν τους από 8 /9 δίπο-

ντα, 1/1 τρίποντο και 6/7 
βολές, οπότε όλα πήγαι-
ναν καλά, όλα λειτουρ-
γούσαν σωστά και η 
Εθν ική δεν έν ιωθε 
πίεση.

Τραυματισμός 
Γιάννη και 

περίπατος μέχρι το 
φινάλε

Ο Ιτούδης άλλαξε το σέντερ 
του στο ξεκίνημα του δεύτερου 

μέρους, βάζοντας τον Θανάση στη 
θέση του Παπαγιάννη. 

Ο Ντόρσεϊ σκόραρε γκολ-φάουλ, ο Παπανικολάου 
τρίποντο από τη δεξιά γωνία και το 39-58 στο 22’ 
δεν άφηνε στους Εσθονούς περιθώρια να ελπίζουν 
σε... ντέρμπι.
Ο Γιάννης άφησε το σκοράρισμα και μοίραζε τη 
μία ασίστ πίσω από την άλλη, μέχρι να κάνει το 
τρίτο του φάουλ και να πάει στον πάγκο στο 24’. 
Σε αυτή τη φάση, σε μια επέλαση προς το καλάθι 
τραυμάτισε το πόδι του, με αποτέλεσμα να επικρα-
τήσει ανησυχία, όχι όμως για το παιχνίδι μιας και 
το 49-77 της τρίτης περιόδου είχε κρίνει τα πάντα.
Η τέταρτη περίοδος είχε καθαρά διαδικαστικό 
χαρακτήρα. 
Και για τις δύο ομάδες. Όλοι περίμεναν να αδειάσει 
το χρονόμετρο, η Ελλάδα για να προχωρήσει χωρίς 
άλλα προβλήματα, η Εσθονία για να ξεμπερδέψει με 
αυτό το ταξίδι και όλοι να συνεχίζουν τη ζωή τους.

Εσθονία - Ελλάδα 69-90: 
Λήξη συναγερμού για Γιάννη 
Αντετοκούνμπο μετά από το 5/5 της 
Εθνικής στον όμιλο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σφυροκόπησε και την Εσθονία, πριν τραυματίσει τον αστράγαλό του στο 24’ 
και μείνει εκτός για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Αντίπαλος στους 16 η 
Τσεχία των Σατοράνσκι - 
Βέσελι

Ώρα για... εκδίκηση; Μακριά από μας. 
Γι’ αυτό ας αφήσουμε το παρελθόν κι 
ας επικεντρωθούμε το παρόν. Που 
θέλει την Εθνική ν’ αντιμετωπίζει την 
Τσεχία στο (πρώτο από τα επόμενα 
ευχόμαστε) νοκ άουτ παιχνίδι του 
EuroBasket 2022, το οποίο θα συνε-
χιστεί πλέον στο Βερολίνο. Η παρέα 
των Τόμας Σατοράνσκι και Τόμας 
Βέσελι έχει πληγώσει δις τη γαλα-
νόλευκη την προηγούμενη τριετία. 
Πρώτα στο Παγκόσμιο Κύπελλο της 
Κίνας το 2019, όταν κατάφερε να προ-
φυλάξει τη διαφορά των 11 πόντων 
που την ευνοούσε και χάνοντας από 
την Ελλάδα με 84-77 να πάρει την 
πρόκριση από τον όμιλο β’ φάση. Και 
ακολούθως στο Προολυμπιακό τουρ-
νουά του Καναδά, όταν επιβλήθηκε 
97-72 και δεν επέτρεψε στην Εθνική 
του Ρικ Πιτίνο να κερδίσει το εισιτή-
ριο για το Τόκιο. Βέβαια, τα δεδομένα 
πλέον είναι εντελώς διαφορετικά. Η 
Τσεχία ήταν οικοδέσποινα του ομίλου 
στην Πράγα, αλλά προκρίθηκε οριακά 
και με αρνητικό ρεκόρ (2-3). Πήρε μεν 
τη νίκη στον δίχως επιστροφή αγώνα 
της Πέμπτης με το Ισραήλ, αλλά την 
ίδια ώρα εμφάνισε ένα όχι τόσο φρέ-
σκο πρόσωπο, έχοντας ταλαιπωρηθεί 
πολύ από την απουσία του Σατοράν-
σκι στα πρώτα παιχνίδια.
Τέλειωσε την πρώτη φάση με 83.2 
πόντους ανά ματς από 50% στην επί-
θεση (43% στο τρίποντο), και 35.2 
ριμπάουντ (τα 9.2 επιθετικά) και 23.8 
ασίστ για 14.4 λάθη. Από το υπόλοιπο 
ρόστερ στο σύνολο του Ισραηλινού 
Ρόνεν Γκίντζμπουργκ ξεχωρίζουν ο 
έμπειρος, πανέξυπνος και πάντα επι-
κίνδυνος Χρούμπαν (αρχισκόρερ της 
με 15.2 πόντους), όπως ο θηριώδης 
Μπάλβιν (πρώτος ριμπάουνερ με 
5.8). Κυρίως όμως πρόκειται για ένα 
σύνολο που παίζει σταθερά μαζί, με 
ελάχιστες προσθαφαιρέσεις, και έχει 
αξιοσημείωτη χημεία.
Έτοιμος ο Αντετοκούμπο
Ανακούφιση πρόσφερε, απλόχερα 
μάλιστα, ο Δημήτρης Ιτούδης στη 
συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την 
Εσθονία, μετά από το 5/5 της Εθνικής 
στη φάση των ομίλων του EuroBasket 
2022. Ο προπονητής της Ελλάδας εξή-
γησε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα 
είναι έτοιμος για το μεγάλο πρώτο νοκ 
άουτ παιχνίδι με την Τσεχία και έδωσε 

ξανά συγχαρητήρια στους παίκτες του 
για το 5/5 στη φάση των ομίλων της 
διοργάνωσης.
«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για 
την νίκη. Διαχειριστήκαμε τον χρόνο 
όλων, είναι σημαντικό ότι ο Κώστας 
Αντετοκούνμπο γύρισε και πήρε ποι-
οτικά λεπτά. Είχαμε τον έλεγχο, ήμα-
σταν σοβαροί όπως σε όλο το τουρ-
νουά. Σεβαστήκαμε το άθλημα. Το 
προσεγγίσαμε το παιχνίδι με σοβα-
ρότητα απέναντι στον κόσμο, στους 
χορηγούς και στους εαυτούς μας. 
Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες 
που συνεχίζουν, αλλά και σε όσες 
δεν τα Ο Γιάννης έγινε αλλαγή και δεν 
θα γύριζε στο παιχνίδι. Έβαλε πάγο 
για να κάνει την αποθεραπεία του 
όπως κάνει πίσω από κλειστές πόρ-
τες. Απλά τώρα αυτό έγινε μπροστά 
στον κόσμο. Όλα καλά. Από εκεί και 
πέρα, σέβομαι την Τσεχία, δεν έχουν 
σημασία όσα έγιναν στο παρελ-
θόν. Αυτά είναι για τα media, για να 
κάνουν συγκρίσεις. Σεβόμαστε αυτή 
την ομάδα, έχει ποιοτικούς παίκτες 
που έχουν παίξει στο NBA και στη 
EuroLeague. Θα προσεγγίσουμε 
αυτόν τον αγώνα σαν τελικό. Προε-
τοιμαστήκαμε σε αυτά τα πέντε ματς, 
χτίσαμε κάτι και πιστεύω ότι θα συμ-
φωνήσετε ότι κάναμε ακριβώς αυτό. 
Πάμε στους τελικούς. Απόψε μπο-
ρούσαμε να σκοράρουμε περισσό-
τερο, όμως είδατε ότι ο Λαρεντζά-
κης έδωσε τέσσερις έξτρα πάσες. Δεν 
σκοράραμε, αστοχήσαμε, όμως το 
γεγονός ότι ο Λαρεντζάκης πάσαρε 
και δεν είχε πίεση για να σκοράρει, 
κάτι λέει. Όλοι θέλουν να σκορά-
ρουν, ο Λάρι πάσαρε. Είχε τη θέληση 
να πασάρει. Είχαμε καλά σουτ, απλώς 
δεν τα βάλαμε.
Πήρα ένα πολύ καλό δώρο για τα 
γενέθλιά μου από την ομάδα. Οι 
αθλητές μου δίνουν τον καλύτερό 
τους εαυτό, το έχουν ήδη υποσχε-
θεί και το κάνουν πράξη. Η δική μου 
η ευχή είναι να είναι οι παίκτες μου 
υγιείς για να μπορούμε να επιλέγουμε 
την καλύτερη ομάδα. Ο καθένας έχει 
τον ρόλο του, τον γνωρίζει, σε ένα 
τουρνουά με πεντε παιχνίδια σε επτά 
ημέρες, χρειάζεται και ένα άνοιγμα 
στο ροτέισον. Και οι 12 έχουν δώσει 
τον καλύτερο εαυτό τους, το βλέπετε 
όλοι».
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