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“Μην αφήσεις 
ποτέ τις 

αναμνήσεις να 
είναι καλύτερες 
από τα όνειρά 
σου” Doug 

Ivester

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Άλλη μία εβδομάδα που 

οδεύουμε πιο κοντά στον 

χειμώνα και τις εορτές. 

Αυτό το καιρό η ανθρωπότητα και τα δελτία 

ειδήσεων ασχολούνται με τον θάνατο της 

βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ, της μακροβιότερης 

βασίλισσας στην ιστορία της μοναρχίας.

Φυσικά, λόγω της δουλειάς μας 

παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τις 

αντιδράσεις παγκοσμίως και πραγματικά 

εντυπωσιάζεσαι με ό,τι ακούς από διάφορα 

κράτη και τις αντιδράσεις των ανθρώπων, που 

πάντα όταν φτάνουμε σε έναν τέτοιο τέλος 

παρακολουθείς ότι παράπονο είχε ο καθένας 

από μια παντοδύναμη μονάρχη ακόμα κι από 

τα μέλη της οικογένειας της.

Οπωσδήποτε εμείς εδώ στον Καναδά 

ανήκουμε στην Κοινοπολιτεία της Αγγλίας 

κι ακόμα και τα δολαριάκια που δουλεύουμε 

σκληρά να αποκτήσουμε για την καθημερινή 

μας διαβίωση έχουν την φωτογραφία της 

βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ και τα προσέχουμε 

σαν τα μάτια… μας και φυσικά δίνουμε 

και 50,000,000 τον χρόνο στον θεσμό της 

βασιλείας. Κι εγώ ο φουκαράς που σας ζητώ 

να καταχωρήσετε μια διαφήμιση περισσότερο 

ούτε που ιδρώνει το αυτί σας.

Τέλος πάντων, το ξεπερνάω. Έτσι κι αλλιώς 

δεν είναι στο χέρι μου. Όπως βλέπετε τα 

γράφω όλα μεταξύ σοβαρού κι αστείου γιατί 

είμαι ευλογημένος που έχουμε μια μεγάλη 

μερίδα του ελληνισμού που επιβραβεύει τις 

προσπάθειες μας που τους ενημερώνουμε με 

μια 80σελιδη εφημερίδα, που κοπιάζουμε κάθε 

εβδομάδα να την εκδώσουμε με ό,τι χρειάζεται 

για να συγκαταλέγεται στις καλύτερες 

ομογενειακές εφημερίδες παγκοσμίως.

Τώρα στα δικά μας, τα λεγόμενα παροικιακά. 

Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Δεν κουνιέται 

φύλλο. Ευτυχώς που σε μια εκκλησία η 

προεδρίνα έχει καλλιτεχνικές γνωριμίες και 

φέρνει καλλιτέχνες από Ελλάδα για να … 

μαζέψει χρήματα για την εκκλησία… 

Να είστε καλά Σεβασμιότατε με τις ευλογίες 

σας…

Ξέρετε, εάν θυμάστε κάνουμε κι εμείς 

αυτήν την δουλειά περίπου 50 χρόνια και 

πληρώνουμε ενοίκια, φόρους στον υπέροχο 

Καναδά, προσωπικό κλπ και δεν μας ψάχνουν 

οι αρχές του Καναδά. Πάντως, Σεβασμιότατε, 

ρίξτε μια ματιά σε αυτό και να έχουμε τις 

ευλογίες σας.

Κάπου εδώ σταματάω γιατί με πιάνει το 

καταγγελτικό δημόσιο γραφικό μου και…

Την άλλη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός, τα 

ξαναλέμε.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Πούτιν: Με 300 εκατ. σε κρυπτονομίσματα, μετρητά και δώρα χειραγωγούσε 
κόμματα στην Ευρώπη 

Ε
κτενή αναφορά στον ρόλο της Ρωσίας και του 
Βλαντιμίρ Πούτιν στην προσπάθεια αποσάθρω-
σης των δημοκρατικών πολιτευμάτων σε διά-
φορες χώρες της Ευρώπης με τη δαπάνη περισ-

σοτέρων από 300 εκατ. δολαρίων σε κόμματα, υποψη-
φίους και ΜΜΕ κάνει η δημοσιογράφος Missy Ryan για 
θέματα εθνικής ασφάλειας στη Washington Post.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ρωσία, το 2014, διοχέ-
τευσε μυστικά, τουλάχιστον 300 εκατ. δολάρια σε 
ξένα πολιτικά κόμματα και υποψηφίους, σε περισσό-
τερες από είκοσι χώρες ανά τον κόσμο, σε μια προ-
σπάθεια να διαμορφώσει πολιτικά γεγονότα πέρα 
από τα σύνορά της, όπως αναφέρει μια πρόσφατη 
έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. 
Η Μόσχα σχεδίασε να δαπανήσει εκατοντάδες εκατομ-
μύρια δολάρια, τα περισσότερα ως μέρος της κρυφής 
εκστρατείας της για την αποδυνάμωση των δημοκρα-
τικών συστημάτων και την προώθηση παγκόσμιων 
πολιτικών δυνάμεων οι οποίες θεωρούνται ευθυγραμ-
μισμένες με τα συμφέροντα του Κρεμλίνου, σύμφωνα 
με την έκθεση την οποία ζήτησε η Διοίκηση Biden το 
περασμένο καλοκαίρι.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης των μυστικών 
υπηρεσιών, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ο 
οποίος όπως και άλλοι αξιωματούχοι μίλησε σε δημο-
σιογράφους την Τρίτη υπό τον όρο της ανωνυμίας, 
είπε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να αποχαρακτηρίσει 
ορισμένα από τα ευρήματα της έκθεσης σε μια προ-
σπάθεια αντιμετώπισης της δυνατότητας της Ρωσίας 
να επηρεάζει τα πολιτικά συστήματα σε χώρες της 
Ευρώπης, της Αφρικής και αλλού. «Ρίχνοντας φως στη 
ρωσική πολιτική μυστικών χρηματοδοτήσεων και τις 
ρωσικές προσπάθειες να υπονομευθούν οι δημοκρα-
τικές διαδικασίες, προειδοποιούμε αυτά τα ξένα κόμ-
ματα και τους υποψηφίους ότι αν αποδεχτούν κρυφά, 
ρωσική χρηματοδότηση, μπορούμε και θα το αποκα-
λύψουμε», είπε ο αξιωματούχος.
Χώρες όπου εντοπίστηκαν τέτοιες δραστηριότητες 
είναι η Αλβανία, το Μαυροβούνιο, η Μαδαγασκάρη 
και, ενδεχομένως, ο Ισημερινός, σύμφωνα με κυβερ-
νητική πηγή που γνωρίζει το θέμα. Αξιωματούχοι έκα-
ναν λόγο για μια ασιατική χώρα, την οποία αρνήθηκαν 
να κατονομάσουν, όπου όπως είπαν, ο Ρώσος Πρέ-
σβης έδωσε εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά σε έναν 
υποψήφιο για την Προεδρία. Είπαν επίσης ότι δυνά-
μεις που συνδέονται με το Κρεμλίνο έχουν χρησιμο-
ποιήσει επίσης εταιρείες-βιτρίνες, δεξαμενές σκέψης 
και άλλα μέσα για να επηρεάσουν πολιτικά γεγονότα, 

μερικές φορές προς όφελος ακροδεξιών ομάδων. Ο 
ανώτερος αξιωματούχος είπε ότι η κυβέρνηση των 
ΗΠΑ εντόπισε μια άνοδο στη ρωσική πολιτική μυστι-
κών χρηματοδότησεων, το 2014. Η έκθεση δεν αφο-
ρούσε τις ρωσικές δραστηριότητες εντός των ΗΠΑ. 
Εκτιμήσεις τόσο από τις υπηρεσίες κατασκοπείας των 
ΗΠΑ όσο και από μια διακομματική έρευνα της Γερου-
σίας, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία υπό τον 
Πρόεδρο Putin ξεκίνησε εκστρατεία για να παρέμβει 
στις προεδρικές εκλογές του 2016 ώστε να βοηθήσει 
τον τότε υποψήφιο D. Trump, σημειώνεται στο δημο-
σίευμα.
Έγγραφο του State Department, την περασμένη Δευ-
τέρα, προς τις πρεσβείες των ΗΠΑ σε περισσότερες 
από 100 χώρες περιέγραψε τις φερόμενες ρωσικές 
δραστηριότητες και πρότεινε μέτρα που μπορούν να 
λάβουν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους για να τις αντιμε-
τωπίσουν, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων, ταξιδι-
ωτικών απαγορεύσεων ή απέλασης ύποπτων Ρώσων 
κατασκόπων που εμπλέκονται σε δραστηριότητες 
πολιτικής μυστικών χρηματοδοτήσεων. Το έγγραφο, 
το οποίο οι αξιωματούχοι έδωσαν στους δημοσιο-
γράφους, ανέφερε ότι η ρωσική πολιτική χρηματο-

δοτήσεων μερικές φορές εποπτευόταν από Ρώσους 
κυβερνητικούς αξιωματούχους και νομοθέτες, και 
υλοποιήθηκε από θεσμούς συμπεριλαμβανομένης της 
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας. 
Κατονομάζονται επίσης, Ρώσοι ολιγάρχες οι οποίοι 
συμμετείχαν σε «χρηματοδοτικά σχήματα», συμπερι-
λαμβανομένων των Yevgeniy Prigozhin και Aleksandr 
Babakov. Ο Prigozhin, γνωστός ως «σεφ του Putin», 
αφού κέρδισε τεράστια ποσά από συμβάσεις τροφο-
δοσίας της ρωσικής κυβέρνησης, κατηγορήθηκε από 
Αμερικανούς αξιωματούχους, το 2018, για απόπειρα 
παρέμβασης στις αμερικανικές εκλογές του 2016. Συν-
δέθηκε με την ιδιωτική εταιρεία μισθοφόρων Wagner 
και καταζητείται από το FBI. Ο Babakov είναι Ρώσος 
βουλευτής ο οποίος φέρεται να συμμετέχει σε χρημα-
τοδότηση ακροδεξιού κόμματος στη Γαλλία.
Η Μόσχα έχει χρησιμοποιήσει κρυπτονομίσματα, 
μετρητά και δώρα για να διαμορφώσει πολιτικά γεγο-
νότα σε άλλες χώρες, χρησιμοποιώντας συχνά λογα-
ριασμούς και πόρους ρωσικών Πρεσβειών για να το 
κάνει, αναφέρει το έγγραφο, σύμφωνα με το δημο-
σίευμα. «Κατά τους επόμενους μήνες, η Ρωσία μπο-
ρεί ολοένα και περισσότερο να βασίζεται στη μυστική 
εργαλειοθήκη επιρροής της, συμπεριλαμβανομέ-
νης της πολιτικής μυστικών χρηματοδοτήσεων, στην 
Κεντρική και Νότια Αμερική, την Αφρική, τη Μέση 
Ανατολή και την Ασία, σε μια προσπάθεια να υπονο-
μεύσει την αποτελεσματικότητα των διεθνών κυρώ-
σεων και να διατηρήσει την επιρροή της σε αυτές τις 
περιοχές, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην 
Ουκρανία» αναφέρεται στο έγγραφο.
Αμερικανοί διπλωμάτες ενημερώνουν τους ομολό-
γους τους σε άλλες χώρες για αυτές τις δραστηριότη-
τες, σημειώνεται. «Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μόνο η 
κορυφή του παγόβουνου», σχολίασε ανώτερος αξιω-
ματούχος. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ζητούν, επί-
σης, από τα κράτη- εταίρους να μοιραστούν τις δικές 
τους πληροφορίες σχετικά με τη ρωσική χρηματο-
δότηση για να βοηθήσουν την κυβέρνηση των ΗΠΑ 
να αποκτήσει μια πληρέστερη εικόνα του τι κάνει η 
Ρωσία. Αν και η έκθεση δεν αφορούσε τις προσπά-
θειες άσκησης ρωσικής επιρροής στις ΗΠΑ, ο αξιω-
ματούχος αναγνώρισε ότι το ζήτημα παραμένει μια 
σημαντική πρόκληση που απαιτεί συνεχή δουλειά για 
τη διαφύλαξη του πολιτικού συστήματος και των εκλο-
γών των ΗΠΑ. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε και 
αυτήν την τρωτότητα», δήλωσε ο αξιωματούχος σύμ-
φωνα με το δημοσίευμα.

Η μυστική δράση της Ρωσίας 
στην Ευρώπη και τον κόσμο 
σύμφωνα με έκθεση του State 
Department - «Πιστεύουμε 
ότι αυτή είναι μόνο η κορυφή 
του παγόβουνου» γράφει η 
Washington Post
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Η 
Άριελ Κωνσταντινίδη «λύγισε» 
στον αέρα τηλεοπτικής εκπο-
μπής, μιλώντας για τις τελευταί-
ες της στιγμές δίπλα στην Αλίκη 

Βουγιουκλάκη.
Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπο-
μπής «Πάμε Δανάη», με αφορμή το αφιέ-
ρωμα που έφτιαξαν για την παράσταση «Η 
μελωδία της ευτυχίας», όπου πρωταγωνί-
στησε η αείμνηστη σταρ.
Η εν λόγω παράσταση είχε διακοπεί και 
όπως είχε αναφερθεί στους ηθοποιούς, 
θα συνεχιζόταν μόλις η Αλίκη νιώσει καλύ-
τερα.

«Το βλέμμα της ήταν σχεδόν πανικόβλητο, 
όμως “έφυγε” σε αυτή την τεράστια επιτυ-
χία κι επί σκηνής, όρθια, ακμαία και δυνατή 
στην τελευταία της υπόκλιση», είπε η Άριελ 
Κωνσταντινίδη βουρκωμένη.
Στη συνέχεια και ο Θανάσης Τσαλταμπά-
σης, ο οποίος συμμετείχε στη συγκεκριμένη 
παράσταση, μίλησε για τη συνύπαρξή τους 
επί σκηνής.
«Η παραγωγή μας ενημέρωσε ότι πρέπει 
να παίξουμε όλοι. Δεν είχαμε καταλάβει τη 
σοβαρότητα της κατάστασης, κλαίγαμε και 
στεναχωριόμασταν που θα τελειώσει αυτό 
που ζούσαμε», δήλωσε ο ηθοποιός.

Άριελ Κωνσταντινίδη: Θυμάται τις 
τελευταίες στιγμές της Βουγιουκλάκη 
– «Το βλέμμα της ήταν πανικόβλητο»

 Μέτρα για τη στέγαση πολιτών μέχρι 
39 ετών, φοιτητών και ευάλωτων 
νοικοκυριών ως «ανάχωμα» στις 
υψηλές τιμές ενοικίων  παρουσίασε 
σήμερα η κυβέρνηση.
Ειδικότερα, ο υπουργός Κωστής Χατζηδά-
κης ανακοίνωσε την εφαρμογή έξι νέων 
δράσεων του υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων για τη διευκόλυνση 
απόκτησης στέγης, που περιλαμβάνουν στε-
γαστικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους, καθώς 
και αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών και 
ακινήτων ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ.
Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα 
μέτρα είναι τα εξής:

 ª Άτοκα ή χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια
Το μέτρο αφορά στη χορήγηση στεγαστι-
κών δανείων, που θα καλύπτουν έως και το 
90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, με 
ανώτατο όριο τις 150.000 ευρώ, για αγορά 
πρώτης κατοικίας. Το πρόγραμμα θα αφορά 
την αγορά διαμερισμάτων 
έως 120 τ.μ. και έτος κατα-
σκευής έως και το 2007.
Οι ωφελούμενοι των ευνο-
ϊκών στεγαστικών δανείων 
θα είναι 10.000 νέοι ή νέα 
ζευγάρια 25 έως 39 ετών 
(με σύμφωνο συμβίωσης 
ή θρησκευτικό/ πολιτικό 
γάμο), με ετήσιο καθαρό 
ε ισόδημα από 10.000 
ευρώ έως το όριο που προβλέπεται για την 
καταβολή του επιδόματος θέρμανσης.
Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 500 
εκατ. ευρώ (375 εκατ. ευρώ από το αποθε-
ματικό της ΔΥΠΑ και 125 εκατ. ευρώ από τις 
τράπεζες). Στην περίπτωση εξάντλησης των 
πόρων προβλέπεται ο διπλασιασμός του 
ποσού των χορηγούμενων δανείων. 

 ª Πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ»
Μίσθωση -σε πρώτη φάση- άνω των 1.000 
κενών ιδιωτικών κατοικιών του προγράμμα-
τος ΕΣΤΙΑ για παροχή κατοικιών με χαμηλό 
ενοίκιο σε νέους και νέα ζευγάρια.
Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων θα προσφέρει για ακόμα τρία 
έτη στους ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών 
το ίδιο ποσό ενοικίου που λάμβαναν από το 
πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ από το αποθεματικό της 
ΔΥΠΑ. Ωφελούμενοι είναι 2.500 νέοι 25-39 
ετών, δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί 
στους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους και τις 
μονογονεϊκές οικογένειες.

 ª Ευρωπαϊκά κονδύλια, ύψους 200 εκατ. 
ευρώ, για αξιοποίηση υφιστάμενων κενών 
ιδιωτικών κατοικιών
Η δράση αφορά τη χρηματοδότηση μαζι-
κής ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμι-
σης 4.000 ακινήτων που έχουν μείνει κενά 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε συνεργα-
σία με τους ιδιοκτήτες τους, για την άμεση 
διάθεσή τους ως προσιτές κατοικίες σε 
νέους και νέα ζευγάρια. Το μέτρο θα ωφελή-
σει τόσο τους νέους που θα στεγαστούν σε 
αυτές, όσο και τους ιδιοκτήτες των ακινήτων 
οι οποίοι θα εξασφαλίσουν εγγυημένο εισό-
δημα και αναβάθμιση των ακινήτων τους. 
Από τη δράση αναμένεται να ωφεληθούν 
10.000 νέοι και νέα ζευγάρια, ηλικίας 25-39 
ετών.

 ª Πιλοτική δράση κοινωνικής κατοικίας 
για ευάλωτες ομάδες
Το έργο έχει ήδη ενταχθεί στο Ταμείο Ανά-
καμψης, με προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ 
και βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής προ-

γραμματικών συμβά-
σεων με τους δήμους. 
Αφορά στην ανακαίνιση 
70 διαμερισμάτων στον 
δήμο Αθηναίων και 30 
στον δήμο Θεσσαλονί-
κης, στα οποία θα στεγα-
στούν τουλάχιστον 200 
νέοι και νέα ζευγάρια έως 
39 ετών, με κριτήρια που 
θα καθοριστούν έως το 

τέλος του έτους. Η δράση καλύπτει, μεταξύ 
άλλων, το κόστος της ανακαίνισης των σπι-
τιών και της αποκατάστασης τυχόν φθορών 
που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της 
διαμονής των ωφελουμένων. Η αξιολόγηση 
και η επιλογή των κατοικιών θα ολοκληρω-
θεί το 2023, η ανακαίνιση των σπιτιών και η 
επιλογή των ωφελουμένων προγραμματί-
ζεται το 2024.

 ª Αξιοποίηση ακινήτων της ΔΥΠΑ
Θεσμοθετείται η κοινωνική αντιπαροχή για 
την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 
του τέως ΟΕΚ. Θα παραχωρηθούν, κατόπιν 
διαγωνισμού, ακίνητα της ΔΥΠΑ, (που είναι 
διάδοχος του ΟΕΚ) και συνολικά του Δημο-
σίου, εντός και εκτός αστικών κέντρων, σε 
τεχνικές εταιρείες, οι οποίες αναλαμβάνουν 
να κατασκευάσουν με δικά τους έξοδα και 
με βάση τεχνικές προδιαγραφές της ΔΥΠΑ 
σύγχρονα κτίρια κατοικίας. Τα μισά από τα 
διαμερίσματα που θα κατασκευαστούν θα 
διατίθενται για λογαριασμό του Δημοσίου, 
με χαμηλά ενοίκια σε νέους έως 39 ετών.

«Σπίτι μου»: Χαμηλότοκα δάνεια έως 
150.000 ευρώ - Τι κερδίζουν οι νέοι, 
δικαιούχοι και προϋποθέσεις
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Για «αφωνία» ΣΥΡΙΖΑ μιλά η κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση και τις αποκαλύψεις πως δεν υπήρχε 
νεκρό παιδί - Η HumanRights360 «αδειάζει» τον δημοσιογράφο που είδε τους 38 ως μεταφραστής

Σ
αν «βόμβα» έσκασε στους γνω-
ρίζοντες το μεταναστευτικό 
η ανακοίνωση του ιδρυτή της 
Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης 

HumanRights360, Επαμεινώνδα Φαρ-
μάκη, στην οποία αναγνώριζε πως ε-
σφαλμένα υποστήριζε το προηγούμε-
νο διάστημα ότι η νησίδα στην οποία 
βρέθηκαν οι 38 μετανάστες του Έβρου 
τον περασμένο Αύγουστο.
Η ανακοίνωση προκάλεσε θύελλα αντι-
δράσεων από την πλευρά της κυβέρνη-
σης η οποία με ανακοινώσεις έσπευσε 
να τονίσει το γεγονός πως όλο το προη-
γούμενο διάστημα είχε στηθεί μία σπέ-
κουλα εις βάρος της Ελλάδας την ώρα 
που η Ελληνική Αστυνομία επικαλού-
μενη την αρμόδια υπηρεσία του Ελλη-
νικού Στρατού τόνιζε πως η εν λόγω 
νησίδα ήταν εκτός ελληνικής επικρά-
τειας.
«Η οργάνωσή μας δεν επιθυμεί, σε 
καμία περίπτωση, τη δημιουργία 
συνοριακού ζητήματος μεταξύ Ελλά-
δας – Τουρκίας, ούτε άλλωστε αμφι-
σβητεί τα σύνορα, μεταξύ των δύο 
χωρών. Σκοπός και μέλημά της είναι 
αποκλειστικά και μόνο η προστασία 
της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας 
πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του εθνικού 
και διεθνούς δικαίου, καθώς και των 
θεσμοθετημένων διαδικασιών», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά η εν λόγω ανα-
κοίνωση στην οποία στην συνέχεια 
γινόταν σαφές ότι «από τα δημόσια 
διαθέσιμα σε μας στοιχεία και λαμβα-
νομένου υπόψιν ότι η περιοχή παρου-
σιάζει ένα ιδιαίτερα σύνθετο εδαφικό 
καθεστώς καθώς, ανάλογα με τη ροή 
του ποταμού, αναδύονται κατά διαστή-
ματα τμήματα ξηράς κατά μήκος του, 
σχηματίσαμε την εσφαλμένη πεποί-
θηση ότι οι ανωτέρω βρίσκονταν επί 
ελληνικού εδάφους».
Η ανακοίνωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον αφού η HumanRights360 ήταν η 
οργάνωση η οποία είχε έρθει αρχικά 
σε επαφή με τους πρόσφυγες μετά την 
βίαιη προώθησή τους από την Τουρ-

κία καταρτίζοντας λίστα με τα ονό-
ματά τους την οποία και απέστειλε στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων προκειμένου να ασκηθεί 
πίεση στην Ελλάδα για να επέμβει.
Για το συγκεκριμένο θέμα είχε τοποθε-
τηθεί δις ο κ. Κατρούγκαλος ο οποίος 
με αναρτήσεις του στο Twitter υιοθε-
τούσε πλήρως τις κατηγορίες εις βάρος 
της Ελλάδας περί νεκρού παιδιού αλλά 
και πως βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος.
Στο ένα tweet ο κ. Κατρούγκα-
λος δημοσ ίευε τη λίσ τα της 

HumanRights360 που κατατέθηκε στο 
Στρασβούργο ενώ σε δεύτερο έδειχνε 
χάρτη με τη νησίδα στον Έβρο επιση-
μαίνοντας πως αυτή βρίσκεται εντός 
ελληνικής επικράτειας και μάλιστα 
είναι καταγεγραμμένη στο κτηματολό-
γιο.
Οι παραπάνω τοποθετήσεις και η αξιο-
ποίησή τους από την αξιωματική αντι-
πολίτευση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
την στιγμή μάλιστα που ο υπουργός 
Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης 
Μηταράκης πρόσφατα στη Βουλή ενη-
μερώνοντας την αρμόδια επιτροπή για 
τις εξελίξεις στο Μεταναστευτικό απο-
κάλυψε πως το παιδάκι το οποίο ανα-
φερόταν ως νεκρό υπήρχε όντως στη 
λίστα που δημοσίευσε ο κ. Κατρούγκα-
λος, αλλά διεσώθη και βρίσκεται σώο 
και αβλαβές στο ΚΥΤ Φυλακίου στον 
Έβρο όπου οδηγήθηκαν οι 38 μετά την 
περισυλλογή τους από τις ελληνικές 
αρχές μόλις αυτοί βρέθηκαν σε ελλη-
νικό έδαφος.
Οι αιτιάσεις περί νεκρού παιδιού 

ωστόσο είχαν καταγραφεί και σε ξένα 
media όπως το Spiegel και το Channel 
4 τα οποία είχαν έρθει σε απευθείας 
επαφή με τους 38 μετανάστες είτε μόνα 
τους είτε με την αρωγή της ΜΚΟ
Έτσι, μία αναφορά της ΜΚΟ στην ανα-
κοίνωση-αναδίπλωση απέκτησε ενδι-
αφέρον αφού επισημαίνει ότι «η είσο-
δος δημοσιογράφου στο ΚΥΤ Φυλα-
κίου Έβρου έγινε με αποκλειστική 
πρωτοβουλία του χωρίς προηγούμενη 
γνώση, ενημέρωση ή συμμετοχή της 
διοίκησης της οργάνωσής μας. Άλλω-
στε ο ανωτέρω ουδέποτε υπήρξε εργα-
ζόμενος ή συνεργάτης της οργάνωσής 
μας, όπως ανακριβώς δηλώθηκε στο 
διαβιβαστικό έγγραφο του αιτήματος 
εισόδου του».
Η HumanRights360 αναφέρεται στον 
δημοσιογράφο του γερμανικού περι-
οδικού Der Spiegel, Γιώργο Χρηστίδη, 
ο οποίος κατά δήλωσή του μπήκε 
στο ΚΥΤ Φυλακίου στον Έβρο, όπως 
έγραφε στις 27 Αυγούστου ως «μετα-
φραστής» μαζί με τη HumanRights360 
αλλά τελικά δημοσίευσε ρεπορτάζ στο 
Der Spiegel χωρίς να έχει προηγουμέ-
νως ζητήσει είτε λάβει άδεια από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες.
Κυ β ε ρ ν η τ ι κο ί  κ ύ κ λ ο ι  ε κ τ ι -
μούν ότι η ανακοίνωση αυτή της 
HumanRights360 έρχεται σε μία προ-
σπάθεια κατευνασμού, καθώς όπως 
είχε δηλώσει ο υπουργός Μετανά-
στευσης και Ασύλου, έχουν κινηθεί 
όλες οι νομικές διαδικασίες εναντίον 
της καθώς παραβίασε τους τους όρους 
της συνεργασίας της με το Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου, εκμεταλ-
λευόμενη το δικαίωμα που δίνεται στις 
ΜΚΟ να εργάζονται μαζί στις δομές.
Λίγες ώρες μετά, ο κ. Μηταράκης είχε 
βρεθεί στον Άρειο Πάγο προκειμέ-
νου να καταθέσει στοιχεία τα οποία 
να ενταχθούν στην έρευνα των αρχών 
σχετικά με την συγκεκριμένη υπόθεση, 
καθώς όπως τόνισε είχαν εντοπιστεί 
ανακολουθίες στις καταθέσεις των 
ίδιων των μεταναστών.

HumanRights360: Γιατί ομολόγησε η ΜΚΟ 
τα fake news για τους 38 μετανάστες στη 
νησίδα του Έβρου 

Ένας στους τρεις Έλληνες 
έχει καταθέσεις άνω των 
100.000 ευρώ

Σ
ε 189 δισ. ευρώ ανέρχονται οι καταθέσεις στις 4 
συστημικές τράπεζες στα τέλη του α’ εξαμήνου 
του 2022, με το 72% να αφορά σε χρήματα ιδιω-
τών και το 28% σε επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένας στους δύο καταθέτες έχει 
καταθέσεις άνω των 50.000 ευρώ, ενώ ένας στους τρεις 
έχει καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η αύξηση στα υπόλοιπα 
των καταθέσεων, σε συνδυασμό με τη συσσώρευση 
μετρητών που παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αντισταθ-
μίζουν τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυ-
ριών από την εκτίναξη του πληθωρισμού.
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ):
• Το 41% με 42% των φυσικών προσώπων διαθέτει 
καταθέσεις μεταξύ 5.000 ευρώ και 50.000 ευρώ.
• Το 23% με 24% από 100.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.
• Το 19% – 20% από 50.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ
• Το 6% διαθέτει ποσά άνω των 500.000 ευρώ.
Την ίδια ώρα, μεγάλη άνοδο σημειώνουν οι καταθέσεις 
μετρητών στα ΑΤΜ.
Η μέση κατάθεση μετρητών στα ΑΤΜ είναι υπερδι-
πλάσια της μέσης ανάληψης, ενώ από το 2017 μέχρι 
σήμερα.
Η συνολική αξία των καταθέσεων μετρητών μέσω ΑΤΜ 
έχει πενταπλασιαστεί, ενώ η αντίστοιχη των αναλήψεων 
παραμένει σχετικά σταθερή.
Την ίδια στιγμή, οι τραπεζικές καταθέσεις αυξάνονται, 
ενώ το μετρητό σε κυκλοφορία μειώνεται.
Οι νέες καταναλωτικές συνήθειες, η εξοικείωση με τα 
ΑΤΜ από τα capital controls και με τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές κατά την πανδημία, οι φουσκωμένοι λογα-
ριασμοί λόγω ανατιμήσεων και η κυριαρχία του μετρη-
τού στην ελληνική οικονομία είναι μερικές αιτίες που 
εξηγούν το φαινόμενο.
Σε αυτές προστίθεται ο αριθμός και η γεωγραφική κατα-
νομή των ΑΤΜ και των συναλλαγών που υποστηρίζουν 
καθώς περιορίζεται ο αριθμός των τραπεζικών κατα-
στημάτων, σε συνδυασμό με την άνοδο των ηλεκτρονι-
κών συναλλαγών.
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η αύξηση στα υπόλοιπα 
των καταθέσεων, σε συνδυασμό με τη συσσώρευση 
μετρητών που παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αντισταθ-
μίζουν τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυ-
ριών από την εκτίναξη του πληθωρισμού.
Μολονότι τα σχετικά στοιχεία αναμένεται να ανακοινω-
θούν τη Δευτέρα 8 Αυγούστου, εντούτοις διαφαίνεται 
πως ο πληθωρισμός στην χώρα μας θα παραμείνει στα 
ίδια υψηλά επίπεδα του 12% και τον Ιούλιο, γεγονός 
που θέτει τις διοικήσεις των τραπεζών σε επιφυλακή, 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αθετήσεις στις 
πληρωμές των δανείων.
Αυτό ήταν, άλλωστε, το μήνυμα που θέλησαν να εκπέμ-
ψουν, με αφορμή τη δημοσίευση των αποτελεσμά-
των 6μήνου, επιβεβαιώνοντας ότι δεν κατεβάζουν τον 
πήχη των συντηρητικών προβλέψεων για τα εκτιμώ-
μενα νέα «κόκκινα» δάνεια και το κόστος των προβλέ-
ψεων στο σύνολο του έτους. Παρόλα αυτά, τουλάχιστον 
προς ώρας, δεν βλέπουν ανησυχητικά σημάδια από τη 
συμπεριφορά των χαρτοφυλακίων.
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Μ
ία «βουτιά» στην πρόσφατη 
ιστορία. Η Ντόρα Μπακογιάν-
νη είναι Δήμαρχος Αθηναίων 
και ο Ερντογάν πρώην Δήμαρ-

χος της Κωνσταντινούπολης και πια πρω-
θυπουργός. Είναι Μάιος του 2004. Ο πολ-
λά υποσχόμενος Τούρκος πολιτικός βρί-
σκεται στην Αθήνα για επίσημη επίσκεψη. 
Είναι η περίοδος του «Σχεδίου Ανάν».
Η Ντόρα νέα, ο Κώστας Καραμανλής νέος, 
η Νατάσα επίσης νέα όπως και η Εμινέ, η 
σύζυγος του Ερντογάν. Η Ντόρα Μπακο-
γιάννη βραβεύει τον Ταγίπ και η Νατάσα 

χέρι- χέρι ξεναγεί την Εμινέ με την μαντήλα 
της στην Ακρόπολη.
Δύο μήνες αργότερα, τον Ιούλιο, ο Κώστας 
Καραμανλής, ήδη πρωθυπουργός της 
Ελλάδας από τις εκλογές του Μαρτίου, επε-
κτείνει τις φιλικές του σχέσεις με τον Ερντο-
γάν. Γίνονται κουμπάροι στον γάμο της 
κόρης του πρωθυπουργού της Τουρκίας. 
«Καρντάσι», αδερφέ δηλαδή, τον αποκα-
λεί ο Ερντογάν και «Ταγίπ Μπέη» τον προ-
σφωνεί ο Καραμανλής. Όλα μέλι γάλα. Δεν 
κράτησε και πολύ αυτό το βραχύ ταξίδι του 
μέλιτος.

επικαιρότητα

Όταν η Ντόρα βράβευε τον Ερντογάν 
και η Νατάσα Καραμανλή περπατούσε 
χέρι – χέρι με την Εμινέ

Πάτρα: Πώς παγίδευσε τον άντρα 
που παρενοχλούσε τη 12χρονη 
κόρη του - «Τον ήξερα φατσικά», 
λέει ο πατέρας 

«Τα μηνύματα που της έχει στείλει 
και πώς προσπάθησε να δελεάσει 
το κοριτσάκι δεν μπορείτε να 
φανταστείτε πόσο αισχρός είναι», 
δηλώνει ο πατέρας

Γ
ια το πώς κατάφερε να παγιδεύ-
σει τον άντρα που παρενοχλούσε 
την κόρη του και να τον παραδώ-
σει στα χέρια της Αστυνομίας στην 

Πάτρα, μίλησε  ο πατέρας της 12χρονης 
μαθήτριας.
«Βάζω το παιδί να κάθεται σε ένα 
παγκάκι, ήρθε αυτός με τη μηχανή 
όμορφα και ωραία και της κάνει ψηστήρι 
για να την πάρει, βγαίνω και καταλα-
βαίνετε τι έγινε», δήλωσε στην εκπο-
μπή «Live News» στο Mega, σημειώνο-
ντας πως πίσω από τη σεξουαλική παρε-
νόχληση της κόρης του, κρυβόταν ένας 
παλιός γείτονας ο οποίος, όπως επισημαί-
νεται στην εκπομπή, είναι παντρεμένος 
και έχει ένα παιδί 6 ετών.
«Τον ήξερα φατσικά, με τον κουμπάρο 
μου πηγαίναμε μαζί σχολείο, έχουμε 
30-40 κοινούς φίλους. Η απόσταση στα 
σπίτια μας πρέπει να είναι 400 μέτρα», 
πρόσθεσε.
Όλα ξεκίνησαν, πριν από λίγες μέρες, στο 
σπίτι της οικογένειας, όταν οι γονείς κατά-

λαβαν πως η 12χρονη κόρη τους ασχολεί-
ται παραπάνω από όσο θα έπρεπε με το 
Instagram. «Το παιδί είναι πολύ προσε-
κτικό, πολύ ντροπαλό, πολύτεκνη οικο-
γένεια είμαστε, έτυχε να έχει Instagram, 
με πολλή προσοχή από εμάς πάντα, δύο 
μέρες δεν κοιτάξαμε μόνο τα tablet και 
καταλάβαμε ότι κάθισε μια ώρα παρα-
πάνω απ’ ό,τι της έχουμε επιτρέψει το 
βράδυ».
Οι γονείς διάβασαν τα μηνύματα και απο-
φάσισαν να απαντήσουν. «Τα μηνύματα 
που της έχει στείλει και πώς προσπάθησε 
να δελεάσει το κοριτσάκι δεν μπορείτε να 
φανταστείτε πόσο αισχρός είναι. ‘’Θα σε 
πάω βόλτα με τη μηχανή, τι όμορφη που 
είσαι’’, και άλλα αισχρά», συμπλήρωσε ο 
πατέρας, κλείνοντας ραντεβού μαζί του.
Μετά τη σύλληψή του, δήλωσε μετα-
νιωμένος ενώ τα δύο κινητά του τηλέ-
φωνα κατασχέθηκαν και εστάλησαν στη 
Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. «Ανα-
γνωρίζω το σφάλμα μου, είμαι βλάκας», 
ήταν τα πρώτα λόγια του άνδρα που 
παρενοχλούσε τη 12χρονη. Σημειώνε-
ται ότι ζήτησε προθεσμία και θα απολο-
γηθεί αύριο, με τον πατέρα της ανήλικης 
να ζητάει την παραδειγματική του τιμω-
ρία, που θα είναι, όπως λέει, ένα ηχηρό 
μήνυμα σε όσους βάζουν στόχαστρο 
ανήλικα παιδιά.

Δ
εν έχουν τέλος οι εμπρηστι-
κές δηλώσεις εκπροσώπων 
της τουρκικής κυβέρνησης, οι 
οποίοι εξακολουθούν να συ-

ντηρούν τη ρητορική προκλήσεων της 
Τουρκίας κατά της Ελλάδας το τελευταίο 
διάστημα.
Μετά τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου 
χθες, τη σκυτάλη πήρε σήμερα ο αντι-
πρόεδρος της χώρας, Φουάτ Οκτάι, 
που βρήκε την ευκαιρία να «απαντή-
σει» στην τοποθέτηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη κατά τη συνάντησή του με 
τον Εμανουέλ Μακρόν, στη διάρκεια της 
οποίας είχε ζητήσει από τους Τούρκους 
«να έρθουν στη χώρα μας με το φως της 
ημέρας».
«Η Ελλάδα προσπαθεί καθημερινά να 
καταχραστεί τον εναέριο χώρο μας και 
τη Γαλάζια πατρίδα μας. Σε αντίθεση 
με τις διεθνείς συμφωνίες, εξοπλίζει 
τα νησιά που βρίσκονται σε μη στρα-
τιωτικό καθεστώς. Κάνει επαναπροω-
θήσεις στο Αιγαίο, προκαλώντας καθη-
μερινά τον θάνατο πολλών βρεφών και 
των οικογενειών τους. Όταν λέμε «βάλτε 
μυαλό» και «μην ξεχνάτε τη Σμύρνη» 
σε μια Ελλάδα που δρα απερίσκεπτα, 
είμαστε εμείς το κόμμα που ανεβάζει 
την ένταση;» είπε ο Οκτάι σε ομιλία του 
προς μέλη του κόμματός του.

Και συνέχισε στον ίδιο τόνο: «Ο αξιότι-
μος πρόεδρός μας προειδοποίησε ξεκά-
θαρα και απερίφραστα. Είπε: «Σταμα-
τήστε να εξοπλίζετε τα νησιά, αλλιώς 
μπορεί να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα». 
Βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης λέει μην 
έρχεστε νύχτα, ελάτε μέρα. Δεν ξέρει 
ότι όταν η Τουρκία δείξει την αντίδρασή 
της στο Αιγαίο, η μέρα της Ελλάδας θα 
γίνει ούτως ή άλλως νύχτα. Αν η Τουρ-
κία κάνει αυτό που πρέπει με βάση τις 
διεθνείς συμφωνίες... θα χιονίσει στα 
ελληνικά νησιά. Αυτοί που σέρνουν την 
Ελλάδα σε αυτές τις περιπέτειες, αυτοί 
που φαίνονται φιλικοί, εξαφανίζονται 
αμέσως. Γι’ αυτό λέμε μην ξεχνάτε τη 
Σμύρνη, λέμε μην ξεχνάτε την Κύπρο».

Εμπρηστικός Οκτάι: Όταν 
αντιδράσουμε στο Αιγαίο, η μέρα της 
Ελλάδας θα γίνει ούτως ή άλλως νύχτα 
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επικαιρότητα

Το μόνο που προβλέπουν είναι νέα 
αύξηση των τιμών

Ο
ι αμερικανοί παραγωγοί πετρε-
λαίου και LNG προειδοποιούν 
ότι δεν έχουν την δυνατότητα να 
«διασώσουν» ενεργειακά την 

Ευρώπη τον χειμώνα του 2023 αυξάνοντας 
και άλλο την άντληση ενεργειακών πόρων. 
Μάλιστα, προαναγγέλλουν ότι μία μεγάλη 
μείωση των ρωσικών εξαγωγών θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει το πετρέλαιο και πάλι 
πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.
Αυτό ανέφεραν οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς σε 
πρωτοσέλιδο άρθρο τους, σχετικά με την 
απόφαση της Ενωμένης Ευρώπης να ανα-
στείλει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου 
από τα τέλη του 2022.
«Η παραγωγή μας είναι αυτή που είναι» 
, «δεν υπάρχουν περιθώ-
ρια για αύξησή της, ούτε 
αναφορικά με το πετρέ-
λαιο, ούτε και με το φυσικό 
αέριο», είπαν στους FT  
εκπρόσωποι της ενεργεια-
κής βιομηχανίας των ΗΠΑ. 
«Δεν υπάρχει δυνατότητα 
για διάσωση της Ευρώπης, 
ούτε στον έναν τομέα, ούτε 
στον άλλον». 
Όπως είναι γνωστό, ο πρόεδρος Μπάι-
ντεν είχε δεσμευθεί ότι θα βοηθούσε την 
Ευρώπη στον ενεργειακό τομέα προκειμέ-
νου να μπορέσει να αντεπεξέλθει τις μει-
ώσεις στην παροχή τις οποίες έχει ξεκι-
νήσει η ρωσική πλευρά πριν και από την 
έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά 
και στη συνέχεια με τις κυρώσεις. Ωστόσο 
δεν μπόρεσε να πείσει ούτε τους Σαουδά-
ραβες,που αρνήθηκαν να αυξήσουν την 
παραγωγή τους, ούτε κάν τους Αμερικα-
νούς παραγωγούς, που θεωρούν ότι η 
τιμή του πετρελαίου πρέπει να πάει πάνω 
από τα 120 δολάρια αν βαρέλι προκειμέ-
νου να είναι συμφέρουσα για τους ίδιους η 
αύξηση της παραγωγής.
Σημειώνεται ότι η βιομηχανία του πετρε-
λαίου και του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ 
σημείωσε υπερκέρδη τον τελευταίο 
χρόνο, «σβήνοντας» τις ζημιές που είχε 
προκαλέσει στον κλάδο η πανδημία και τα 
lockdowns, ρίχνοντας την άνοιξη του 2020 
τις τιμές του πετρελαίου σε αρνητικά επί-

πεδα.
Ωστόσο, το επίπεδο της παραγωγής δεν 
έχει ακόμα ανακάμψει - πριν από την παν-
δημία, οι ΗΠΑ αντλούσαν 13 εκατομμύρια 
βαρέλια αργού κάθε ημέρα, ενώ σήμερα 
αντλούν μόλις 12 εκατομμύρια βαρέλια 
καθημερινά. Όπως σημειώνουν μάλιστα οι 
FT, τις τελευταίες εβδομάδες έχει μειωθεί 
ο συνολικός αριθμός των ενεργών πηγα-
διών άντλησης, όπως και η παραγωγικό-
τητά τους.

Έκτακτος φόρος 33% στα υπερ-
κέρδη των διυλιστηρίων – Στην 
τελική ευθεία οι προτάσεις της 
Κομισιόν
Στην τελική ευθεία βρίσκεται στο σχέδιο 
της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της εν 
εξελίξει ενεργειακής κρίσης, με τη βασική 
πρόταση των Βρυξελλών να προβλέπει 

την επιβολή έκτακτου 
φόρου της τάξης του-
λάχιστον του 33% στα 
υπερκέρδη των εται-
ρε ιών  πε τ ρε λα ίου, 
αερίου, άνθρακα, αλλά 
και διύλισης.
Αυ τ ή  η  π ρ ό τ α σ η , 
εύλογα, επηρεάζει και τα 
δύο ελληνικά διυλιστή-

ρια, δηλαδή τα Ελληνικά Πετρέλαια και τη 
Motor Oil, τα οποία πρόσφατα ανακοίνω-
σαν ρεκόρ – κερδοφορίας για το α΄ εξά-
μηνο χάρη στα υψηλά περιθώρια διύλισης. 
Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρ-
νηση σε πρώτη φάση, φαίνεται ότι συμ-
φωνεί με την πρωτοβουλία της Κομισιόν, 
αναμένοντας βέβαια και την τελική μορφή 
της πρότασης.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η 
έκτακτη φορολόγηση θα είναι προσωρινή 
και θα «βαραίνει» όσες εταιρείες των κλά-
δων πετρελαίου, αερίου, άνθρακα και διύ-
λισης εμφανίζουν προ-φόρων κέρδη, τα 
οποία είναι κατά 20% υψηλότερα σε σχέση 
με τον μέσο όρο της προηγούμενης τριε-
τίας (2019-2021).
Την ίδια ώρα, η Κομισιόν φέρεται να προ-
τείνει την επιβολή πλαφόν στα κέρδη των 
παραγωγών ηλεκτρικού ρεύματος από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και 
πυρηνικά εργοστάσια. Η ανώτατη τιμή 
αναμένεται να οριστεί στα 180 έως 200 
ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ποια διάσωση της Ευρώπης τον 
χειμώνα; Οι ΗΠΑ δεν μπορούν 
να αυξήσουν την παραγωγή 
πετρελαίου 

Χαϊδάρι: Εντολές από έγκλειστο 
στις φυλακές εκτελούσε ο 37χρονος 
βαρυποινίτης που συνελήφθη χθες 

Ε
ξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Ε-
γκλημάτων κατά Ζωής και Προ-
σωπικής Ελευθερίας της Διεύ-
θυνσης Ασφάλειας Αττικής, η 

υπόθεση ανθρωποκτονίας 39χρονου, 
που έγινε στις 31-7-2022 στην Αγία Βαρ-
βάρα και η απόπειρα ανθρωποκτονίας 
σε βάρος 36χρονου αλλοδαπού, που έ-
γινε στις 15-7-2022 στην περιοχή του Α-
γίου Παύλου, στην Αθήνα.
Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα 
της ΕΛΑΣ, ως δράστης των παραπάνω 
πράξεων ταυτοποιήθηκε ένας 37χρο-
νος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής, 
ενώ ως ηθικός αυτουργός της ανθρωπο-
κτονίας του 39χρονου, ταυτοποιήθηκε 
ένα άτομο που είναι έγκλειστος σε κατά-
στημα κράτησης.
Όσον αφορά την υπόθεση ανθρωπο-
κτονίας του 39χρονου, που έγινε το 
μεσημέρι της 31-7-2022 στην Αγία Βαρ-
βάρα, ο 37χρονος εισήλθε σε διαμέ-
ρισμα που βρισκόταν το θύμα και τον 
πυροβόλησε. Το θύμα προσπάθησε να 
διαφύγει με τον 39χρονο να τον καταδι-
ώκει, συνεχίζοντας να πυροβολεί ενα-
ντίον του.
Αναφορικά με την απόπειρα ανθρωπο-
κτονίας σε βάρος 36χρονου, που δια-
πράχθηκε στις 15-7-2022 στην περι-
οχή του Αγίου Παύλου στην Αθήνα, 
ο 37χρονος προσέγγισε πεζός τον 
36χρονο, αλβανικής καταγωγής, που 
βρισκόταν έξω από καφετέρια και 

πυροβόλησε εναντίον του. Ο 36χρονος 
προσπάθησε να απομακρυνθεί από το 
σημείο αρχικά πεζός και στη συνέχεια 
με μοτοσυκλέτα, με τον 37χρονο δρά-
στη να τον πυροβολεί, τραυματίζοντάς 
τον.
Ο 37χρονος Αλβανός συνελήφθη στο 
πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 
χθες στο Χαϊδάρι, μαζί με ένα 23χρονο 
ομοεθνή του, από αστυνομικούς της 
Διεύθυνσης ‘Αμεσης Δράσης, για παρά-
βαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Συγκεκριμένα, σε τυχαίο έλεγχο που 
διενεργήθηκε στο αυτοκίνητο που επέ-
βαιναν, βρέθηκε αρχικά μαχαίρι μήκους 
18,5 εκατοστών. Στην συνέχεια βρέθη-
καν κρυμμένα κάτω από τις ταπετσαρίες 
του πορτ-παγκάζ δύο πολεμικά τυφέκια 
τύπου καλάσνικοφ και σε κρύπτη στο 
ταμπλό δύο γεμιστήρες και σακούλα με 
94 φυσίγγια διαμετρήματος 7,62-mm.
Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποι-
ήθηκε στο σπίτι που διέμενε ο 37χρονος 
αλλοδαπός, βρέθηκε και κατασχέθηκε 
πιστόλι με γεμιστήρα 8 φυσιγγίων.
Οι δύο συλληφθέντες είναι παλιοί γνώ-
ριμοι των αρχών καθώς έχουν κατη-
γορηθεί κατά το παρελθόν για συμμε-
τοχή σε εγκληματική οργάνωση, για 
ληστείες, κλοπές, για παράβαση του 
νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και 
λοιπά αδικήματα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον 
εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
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καναδάς

19η Σεπτεμβρίου: Αργία για τους 
ομοσπονδιακούς δημόσιους 
υπαλλήλους - Το Όνταριο κι 
άλλες επαρχίες δεν την καθιστούν 
υποχρεωτική αργία

Ο 
πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ 
λέει ότι το Οντάριο θα σηματο-
δοτήσει τον θάνατο της Βασί-
λισσας Ελισάβετ Β’ ως επαρ-

χιακή ημέρα πένθους τη Δευτέρα 19 
Σεπτεμβρίου, αλλά η ημέρα αυτή δεν θα 
είναι υποχρεωτική αργία στην επαρχία.
Ο Φορντ είπε ότι οι κάτοικοι του Οντά-
ριο είναι ευπρόσδεκτοι να τηρήσουν ένα 
λεπτό σιγή στη 1 μ.μ. στις 19 Σεπτεμβρίου, 
όταν η κηδεία της βασίλισσας θα τελεστεί 
στο Λονδίνο.
«Αυτό θα δώσει σε όλους τους κατοίκους 
του Οντάριο την ευκαιρία να αναλογιστούν 
την αξιοσημείωτη ζωή της βασίλισσας Ελι-
σάβετ Β’ και την αμείλικτη δέσμευσή της 
στην υπηρεσία και το καθήκον», ανέφερε 
ο Ford σε μια δήλωση. «Επιτρέπει επίσης 
στους μαθητές να είναι στο σχολείο μαθαί-
νοντας για τις πολλές συνεισφορές που 
έκανε η Βασίλισσα στον λαό του Οντάριο 
του Καναδά και ολόκληρης της Κοινοπολι-
τείας, καθώς και για την έλευση του Βασι-
λιά Καρόλου Γ’».
Η δήλωσή του έγινε μετά από μια ανακοί-
νωση του πρωθυπουργού του Κανδά, Τζά-
στιν Τριντό, νωρίτερα την ίδια ημέραόπου 
ενεημέρωνε ότι η 19η Σεπτεμβρίου θα 

είναι αργία για τους υπαλλήλους της ομο-
σπονδιακής κυβέρνησης για να σηματοδο-
τήσουν το θάνατο της βασίλισσας.
Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εργασίας 
Seamus O’Regan διευκρίνισε σε ένα tweet 
ότι οι εργοδότες σε ομοσπονδιακά ρυθ-
μιζόμενους τομείς, όπως οι τράπεζες και 
τα αεροπορικά ταξίδια, δεν απαιτείται να 
τηρούν αργία, αλλά είναι ευπρόσδεκτοι να 
το κάνουν.
Ο Τριντό είπε ότι κάθε επαρχία θα μπο-
ρεί να καθορίσει πώς θα παρατηρήσει την 
ημέρα.
Η Καναδική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων 
Επιχειρήσεων (CFIB) προέτρεψε τις επαρ-
χίες να μην κηρύξουν νόμιμη αργία, λέγο-
ντας ότι κάτι τέτοιο σε τόσο σύντομο χρο-
νικό διάστημα θα έβλαπτε τις μικρές επι-
χειρήσεις.
Το νησί του Πρίγκηπα Εδουάρδου και το 
Νιου Μπράνσγουικ σχεδιάζουν να κάνουν 
την 19η Σεπτεμβρίου νόμιμη αργία για 
τους ομοσπονδιακούς και επαρχιακούς 
υπαλλήλους και τα σχολεία θα παρα-
μείνουν κλειστά. Ο πρωθυπουργός του 
Κεμπέκ Φρανσουά Λεγκώ δήλωσε ότι η 
επαρχία του θα έχει ημέρα μνήμης, αλλά 
όχι αργία.

Η Air Canada συμφώνησε στην 
αγορά 30 ηλεκτρικών-υβριδικών 
αεροσκαφών της Heart Aerospace

Η 
Air Canada υπέγραψε συμφωνία 
για την αγορά 30 ηλεκτρικών-υ-
βριδικών αεροσκαφών υπό α-
νάπτυξη από τη σουηδική εται-

ρεία Heart Aerospace.
Η τιμή αγοράς του περιφερειακού αερο-
σκάφους δεν αποκαλύφθηκε.
Η Air Canada απέκτησε επίσης μετοχικό 
μερίδιο 5 εκατομμυρίων δολαρίων στη 
Heart Aerospace στο πλαίσιο της συμφω-
νίας.
Το περιφερειακό αεροσκάφος ES-30, το 
οποίο θα μπορεί να μεταφέρει 30 επιβά-

τες, αναμένεται να τεθεί σε υπηρεσία το 
2028.
Η Air Canada λέει ότι το αεροσκάφος θα 
τροφοδοτείται από μπαταρίες ιόντων 
λιθίου και θα είναι εξοπλισμένο με εφε-
δρικές-υβριδικές γεννήτριες που μπο-
ρούν να χρησιμοποιούν βιώσιμα αερο-
πορικά καύσιμα.
Η αεροπορική εταιρεία λέει ότι το ES-30 
προβλέπεται να έχει ηλεκτρική αυτονομία 
200 χιλιομέτρων που εκτείνεται σε 400 
χιλιόμετρα με την ισχύ να συμπληρώνεται 
από τις γεννήτριες.

`
Οι ασθενείς του Οντάριο να 
πληρώνουν $400 την ημέρα για 
να παραμείνουν στο νοσοκομείο 
αν δεν μετακομίσουν σε κέντρο 
μακροχρόνιας φροντίδας

Η 
κυβέρνηση του Οντάριο λέει ότι 
οι ασθενείς που περιμένουν χώ-
ρο σε σπίτια μακροχρόνιας φρο-
ντίδας μπορούν να μεταφερθούν 

σε άλλες τοποθεσίες που δεν ήταν της επι-
λογής τους σε απόσταση έως και 150 χιλιο-
μέτρων ή να χρεωθούν 400 $ την ημέρα ε-
άν αρνηθούν.
Το νομοσχέδιο 7, γνωστό και ως «Περισ-
σότερα κρεβάτια, καλύτερη φροντίδα», 
επιτρέπει την προσωρινή μεταφορά ηλι-
κιωμένων ασθενών σε νοσοκομείο που 
περιμένουν χώρο σε ένα σπίτι μακροχρό-
νιας φροντίδας σε άλλο σπίτι που δενή-
ταν της επιλογής τους. Έλαβε βασιλική 
έγκριση στα τέλη Αυγούστου.
Ως μέρος των νέων κανόνων που κυκλο-
φόρησαν την Τετάρτη το απόγευμα, η 
κυβέρνηση έθεσε σταθερές κατευθυντή-
ριες γραμμές ως προς το πόσο μακριά μπο-
ρεί να μετακινηθεί ένας 
ασθενής.
Από τ ις 21 Σεπτεμ-
βρίου, εάν δεν υπάρ-
χει χώρος στο σπίτι επι-
λογής ενός ασθενούς 
που έχει λάβει εξιτήριο, 
μπορούν να μεταφερ-
θούν σε ένα σπίτι σε 
ακτίνα 70 χιλιομέτρων 
στο νότιο Οντάριο ή 
ακτίνα 150 χιλιομέτρων 
στο βόρειο Οντάριο.
Εάν δεν υπάρχει σπίτι μακροχρόνιας φρο-
ντίδας ή εάν υπάρχει περιορισμένη κενή 
θέση εντός αυτής της ακτίνας, οι συντονι-
στές τοποθέτησης μπορούν να επιλέξουν 
το επόμενο πλησιέστερο σπίτι στην προτι-
μώμενη τοποθεσία του ασθενούς.
Εάν οι ασθενείς αρνηθούν το σημείο, το 
νοσοκομείο επιτρέπεται να τους χρεώσει 
ημερησίως 400 $.
Οι χρεώσεις θα ξεκινούν 24 ώρες μετά την 
έξοδο από τις 20 Νοεμβρίου και θα ισχύ-
ουν για οποιονδήποτε ασθενή αρνείται να 
φύγει από το νοσοκομείο.
Πριν από αυτούς τους κανονισμούς, το 
μέγιστο ποσοστό για ασθενείς με εναλλα-
κτικό επίπεδο φροντίδας (ALC) που επέ-
λεγαν να παραμείνουν στο νοσοκομείο 
αντί να μετακομίσουν σε ένα από τα πέντε 

σπίτια της επιλογής τους ήταν 62,18 $ την 
ημέρα ή κοντά στα 1.900 $ το μήνα.
Η υπουργός Υγείας Σίλβια Τζόουνς είπε 
στους δημοσιογράφους ότι το ποσό των 
400 δολαρίων προορίζεται να δώσει 
ένα ισχυρό κίνητρο στις οικογένειες να 
«κάνουν αυτές τις προκλητικές συνομι-
λίες».
«Η ουσία είναι ότι τα νοσοκομειακά κρεβά-
τια εντατικής φροντίδας πρέπει να είναι για 
ασθενείς που χρειάζονται εντατική φρο-
ντίδα».
Η υπουργός είπε ότι οι αμοιβές δεν προο-
ρίζονται να θεωρηθούν ως εξαναγκασμός, 
αλλά απλώς ως ένδειξη ότι ο ασθενής δεν 
χρειάζεται νοσοκομειακή περίθαλψη.
Η κυβέρνηση είπε ότι αυτοί οι περιορισμοί 
βασίστηκαν σε στοιχεία από τον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης και της μακρο-
χρόνιας περίθαλψης, αν και δεν διευκρί-

νισε ποιοι ήταν αυτοί οι 
εταίροι.
Ο κριτικός της μακρο-
χρόνιας περίθαλψής για 
το NDP, Wayne Gates, 
υποστηρίζει ότι η πίεση 
για τη μετακίνηση σε 
οίκο μακροχρόν ιας 
φροντίδας που δεν θα 
επιλέξουν - ενδεχο-
μένως πιο μακριά από 
οικογένειες ή φροντι-

στές - θα επηρεάσει αρνητικά την υγεία και 
την ευημερία των ηλικιωμένων.
«Το να τους αναγκάσουμε να μετακινη-
θούν δεν θα μειώσει ούτε λίγο την κρίση 
του προσωπικού υγειονομικής περίθαλ-
ψης. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να 
αντιμετωπίσουμε την κρίση προσωπικού 
που βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης 
μας στην υγειονομική περίθαλψη, όχι να 
παίζουμε ένα σκληρό παιχνίδι με μουσικές 
καρέκλες που διώχνουν ηλικιωμένους και 
άτομα με αναπηρία από τα κρεβάτια του 
νοσοκομείου».
Η Jones υποστήριξε ότι αυτή η πολιτική θα 
μπορούσε να απελευθερώσει 400 κρεβά-
τια σε νοσοκομεία του Οντάριο και ότι οι 
ασθενείς που θα μεταφερθούν θα παρα-
μείνουν στη λίστα προτεραιότητας για έναν 
χώρο στις προτιμώμενες τοποθεσίες τους.
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Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης (Jim) Κρίγκος και είμαι συνέταιρος
στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Gyro Group.
Επικοινωνήστε μαζί μου για όλες τις ανάγκες σας σχετικά με την αγορά 
καινούριου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου Mazda ή Hyundai.

Jim Krigos
Sales Manager, Partner

(416) 422-6501
JKRIGOS@GYROGROUP.CA

139 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROMAZDA.CA
127 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROHYUNDAI.COM

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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καναδάς

Σ
ύμφωνα με την αστυνομία του Χάλτον, ένας διεθνής φοιτητής που τραυματίστηκε α-
πό τους πυροβολισμούς της Δευτέρας στο Μίλτον αναμένεται «να μην επιβιώσει».
Ο Αρχηγός της Περιφερειακής Αστυνομίας Peel, Nishan Duraiappah, ενημέρωσε το 
πρωί της Πέμπτης για το  περιστατικό των πυροβολισμών, μαζί με τον αρχηγό της 

περιφερειακής αστυνομίας του Halton, Steve Tanner και τη δήμαρχο Mississauga, Bonnie 
Crombie, στο περιφερειακό αρχηγείο της αστυνομίας του Peel. Η αστυνομία του Peel συντο-
νίζει την έρευνα για τα περιστατικά, τα οποία σημειώθηκαν σε τρεις διαφορετικές τοποθε-
σίες: Mississauga, Milton και Hamilton.
Ο αστυνομικός του Τορόντο Andrew Hong και ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης  στο Milton, 
Shakeel Ashraf, σκοτώθηκαν από τους πυροβολισμούς και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν.
Σήμερα, η αστυνομία είπε ότι ένα από αυτά τα θύματα που τραυματίστηκε στο Milton δεν 
αναμένεται να ζήσει και ένα θύμα στη Mississauga υπέστη τραύματα που άλλαξαν τη ζωή 
τους. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας 28χρονος φοιτητής που εργαζόταν με 
μερική απασχόληση στο κατάστημα και είναι αυτός που δεν αναμένεται να ζήσει.
«Δεν δημοσιεύουμε το όνομά του αυτή τη στιγμή από σεβασμό για την οικογένειά του, αλλά 
αναμένουμε να το κάνουμε σε μελλοντική ημερομηνία και ώρα», είπε ο επικεφαλής Tanner. 
«Το τρίτο θύμα, ένας άνδρας 43 ετών, ήταν επίσης υπάλληλος στην MK. Πυροβολήθηκε στο 
πόδι και έκτοτε βγήκε από το νοσοκομείο και συνεχίζει να αναρρώνει στο σπίτι».

Δεν αναμένεται να επιβιώσει 
το τρίτο θύμα από τους 
πυροβολισμούς στο Μίλτον

Ο Pierre Poilievre είναι ο νέος 
ηγέτης των Συντηρητικών του 
Καναδά - Η πρώτη αντίδραση 
από τον Τριντό

Το αντιπολιτευόμενο Συντηρητικό 
Κόμμα του Καναδά εξέλεξε το 
νέο αρχηγό του κόμματός του το 
Σάββατο

Ο 
Pierre Poilievre είναι ένας φλογε-
ρός λαϊκιστής που αντιτίθεται στις 
εντολές εμβολίων και κατηγορεί 
τον παγκόσμιο πληθωρισμό στον 

φιλελεύθερο πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό. 
Κέρδισε την ηγεσία του κόμματος στην πρώτη 
ψηφοφορία, νικώντας έναν πιο κεντρώο υπο-
ψήφιο με το 68% των ψήφων των μελών του 
κόμματος.
Ο 43χρονος Poilievre είναι πολιτικός καριέ-
ρας και ήταν υπουργός του υπουργικού 
συμβουλίου στην κυβέρνηση του τότε 
πρωθυπουργού Stephen Harper. Αγκά-
λιασε τους Καναδούς που ήταν ενάντια 
στις εντολές εμβολίων και υποστήριξε τη 
συνοδεία φορτηγών ελευθερίας που παρέ-
λυσε την πρωτεύουσα του Καναδά και απέ-
κλεισε τα σύνορα με τις 
Η.Π.Α.
Σε μια ομιλία πριν από την 
πρώτη πλήρη συνεδρίαση 
της κοινοβουλευτικής ομά-
δας της τριήμερης υποχώ-
ρησης των Φιλελεύθερων 
βουλευτών, ο Τριντό συνε-
χάρη αρχικά τον Πουαλιέβ 
για την κατάκτηση της ηγεσίας του κόμμα-
τός του το Σάββατο. 
Ο Καναδάς χρειάζεται υπεύθυνη ηγεσία, 
όχι επικίνδυνο λαϊκισμό και ανεύθυνη 
πολιτική, δήλωσε ο πρωθυπουργός Τζά-
στιν Τριντό τη Δευτέρα σε μια ευθεία επί-
θεση στον νέο ηγέτη των Συντηρητικών 
Πιερ Πουαλιέβ.
«Τώρα δεν είναι η ώρα για τους πολιτικούς 
να εκμεταλλεύονται τους φόβους και να 
φέρνουν διχάζουν τους ανθρώπους», είπε 
ο Τριντό, περιτριγυρισμένος από περισσό-
τερους από 150 Φιλελεύθερους βουλευ-
τές.
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας ηγε-
σίας, ο Poilievre καταδίωξε την Τράπεζα 
του Καναδά, κατηγορώντας την ότι απέ-
φυγε την ευθύνη της και ότι επέτρεψε στον 

εαυτό της να είναι «ΑΤΜ» για τη συνήθεια 
των δαπανών του Τριντό. Είπε επίσης ότι 
αν γινόταν πρωθυπουργός, θα απέλυε τον 
διοικητή της Τράπεζας του Καναδά, Τιφ 
Μάκλεμ.
Τον περασμένο χειμώνα, ο Poilievre 
δήλωνε ότι ήταν μαθητής κρυπτονομισμά-
των και συμβούλεψε τους Καναδούς ότι 
η επένδυση στο Bitcoin θα μπορούσε να 
τους επιτρέψει να «εξαιρούνται» από τον 
πληθωρισμό.
«Το να λέμε στους ανθρώπους ότι μπορούν 
να εξαιρεθούν από τον πληθωρισμό επεν-
δύοντας τις αποταμιεύσεις τους σε ασταθή 
κρυπτονομίσματα δεν είναι υπεύθυνη ηγε-
σία. Παρεμπιπτόντως, όποιος ακολούθησε 
αυτή τη συμβουλή θα είχε δει τις αποταμι-
εύσεις του να καταστρέφονται», είπε ο Τρι-
ντό στην ομιλία του.
Ο Poilievre κατηγορεί επίσης τον Trudeau 
για τον πληθωρισμό στον Καναδά, απο-
καλώντας τον ως άμεσο αποτέλεσμα του 

ότι ο Trudeau άνοιξε τις πόρ-
τες των τραπεζικών θυρίδων 
κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας.
Ο Τριντό είπε ότι δεν θα 
ζητήσει συγγνώμη που είναι 
εκεί για τις καναδικές οικο-
γένειες και τις επιχειρήσεις 
που βρίσκονταν σε απελ-

πιστική κατάσταση καθώς η οικονομία 
έκλεισε για να βοηθήσει στον περιορισμό 
της εξάπλωσης του COVID-19.
«Επιτρέψτε μου να είμαι πολύ σαφής, ότι(η 
κυβέρνηση) ήταν εκεί για τους εργαζόμε-
νους, για τις οικογένειες, για τους ηλικιω-
μένους, για τους νέους, για τις επιχειρή-
σεις, ήταν το σωστό», είπε.
«Ήταν το έξυπνο πράγμα που έκανε. Το 
να έχουμε την πλάτη των Καναδών είναι 
κάτι από το οποίο δεν θα υποχωρήσουμε 
ποτέ.»
Ο Τριντό προσπάθησε να επισημάνει πολι-
τικές που έχουν βοηθήσει, συμπεριλαμβα-
νομένης της υπογραφής συμφωνιών παι-
δικής μέριμνας με κάθε επαρχία που μει-
ώνουν σημαντικά το κόστος της παιδικής 
φροντίδας για πολλές οικογένειες.

Πρωτιά (!) για Καναδικά 
αεροδρόμια στη λίστα με τα 
χειρότερα στον κόσμο 

Σ
ύμφωνα με τα στοιχεία του CNN, τα αεροδρόμια του Καναδά ξεχωρίζουν για τις 
μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ στην Ευρώπη, τα χειρότερα αεροδρόμια ήταν σε 
Φρανκφούρτη, Λισαβόνα και Λονδίνο. Στην πρώτη δεκάδα των αεροδρομίων 
με τις περισσότερες καθυστερήσεις πτήσεων βρέθηκε και εκείνο της Αθήνας, με 

όσους γνωρίζουν, πάντως, να αποδίδουν την επίδοση αυτή σε πτήσεις που έφταναν με 
καθυστέρηση από το εξωτερικό και είχαν αντίκτυπο στις ανταποκρίσεις.

Τα αεροδρόμια με το μεγαλύτερο ποσοστό πτήσεων που έφυγαν με καθυστέρηση:
1. Toronto Pearson International Airport: 51,9%
2. Montreal-Trudeau International Airport: 47,8%
3. Frankfurt International Airport: 44,5%
4. Humberto Delgado Airport (Λισαβόνα): 43%
5. London Gatwick Airport: 42%
6. Paris Charles de Gaulle Airport: 41,6%
7. Munich International Airport: 40,1%
8. Manchester Airport: 39%
9. Διεθνές Αεροδρόμιο Αθήνας: 38,5%
10. Vancouver International Airport: 37,8%



18 16 Σεπτεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστα-
σιάδης έκανε αποδεκτή την Τετάρτη την 
παραίτηση του Προέδρου του ΟΑΥ Θωμά 
Αντωνίου, ο οποίος κλήθηκε εκτάκτως στο 

Προεδρικό μετά από την έκδοση του πορίσματος της 
Επιτροπής Ασυμβίβαστου.
Το πόρισμα της Επιτροπής, το οποίο παραδόθηκε στο 
Υπουργικό Συμβούλιο, εντόπισε ασυμβίβαστο για τον 
Θωμά Αντωνίου σε σχέση με την σύζυγό του, η οποία 
είναι συμβεβλημένη με τον ΟΑΥ από τον Δεκέμβριο 
2020.
Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό, μετά από τη συνά-
ντηση που είχε με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο κ. 
Αντωνίου ανακοίνωσε ότι ο Πρόεδρος έκανε δεκτή 
την παραίτησή του.
Σημειώνεται ότι ο Θωμάς Αντωνίου είχε υποβάλει την 
παραίτησή του στις 4 Αυγούστου το 2022, μετά από 
ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία έκανε 
λόγο για ενδεχόμενο ασυμβίβαστο.
Ο κ. Αντωνίου ανέφερε πως είχε μια φιλική συζήτηση 
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά την οποία 
έγινε ανασκόπηση των στόχων και των αποτελεσμά-
των του Οργανισμού κατά τα τελευταία δέκα χρόνια.
«Είχαμε πλήρη συναντίληψη σε σχέση με το τι έχει 
επιτευχθεί όλα αυτά τα χρόνια και ήταν κοινή διαπί-
στωση πως η πρόκληση του μεγαλύτερου κοινωνικού 

έργου του τόπου μας -του Γενικού Συστήματος Υγείας- 
ήταν τεράστια», είπε.
Ανέφερε πως και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι 
μέσα από τις δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν 
και από τις αντιστάσεις και αντιδράσεις, ειδικά σε 
σχέση με το θέμα διαχείρισης της πανδημίας, αυτό 
που επιτεύχθηκε «είναι πρωτόγνωρο και μοναδικό».
Σύμφωνα με τον Θωμά Αντωνίου «το σύστημα υγείας 
της χώρας μας τυγχάνει αποδοχής από το σύνολο 
του κυπριακού πληθυσμού και από τους παρόχους 
υγείας, άρα μπορούμε να πούμε ότι παραδίδουμε ένα 
σύστημα υγείας, για το οποίο δικαίως μπορούμε να 
νιώθουμε ικανοποιημένοι».
Σε σχέση με την παραίτηση του, είπε πως ήταν στην 
διάθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας πριν από 
ένα μήνα, για να προσθέσει πως ο Πρόεδρος ανέ-
μενε το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμ-
βίβαστου.
Ο κ. Αντωνίου ανέφερε πως η αρμόδια Επιτροπή 
αποφάνθηκε ότι υπάρχει θέμα ασυμβίβαστου, για 
να σημειώσει πως ήταν αυτόματη και η αποδοχή της 
παραίτησης του, την οποία σέβεται απόλυτα.
Στο μεταξύ, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε σήμερα 
τον Παναγιώτη Καϊσερλίδη, το Κυριάκο Δρουσιώτη 
και τον Νικόλα Θεοχαρίδη ως μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΟΑΥ.

Αποδεκτή η παραίτηση Θ. Αντωνίου από τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη

ΣΕΚ: «Επικίνδυνα ακέφαλος» παραμένει ο 
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Ν
α προβληματιστεί διπλά», καλεί η ΣΕΚ την 
κυβέρνηση και να δώσει την πρέπουσα 
λύση όσον αφορά τον Οργανισμό Χρημα-
τοδοτήσεως Στέγης (Ο.Χ.Σ.), ο οποίος, ό-

πως αναφέρει, παραμένει «επικίνδυνα ακέφαλος».
Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, η ΣΕΚ, σημειώ-
νει ότι ο συγκεκριμένος Οργανισμός, για μια σειρά 
από λόγους δεν έχει ούτε γενικό διευθυντή, αφού 
ο τελευταίος αφυπηρέτησε προ έτους σχεδόν, ούτε 
διοικητικό συμβούλιο, αφού, όπως αναφέρει, το 
τελευταίο δυσκολεύεται να συνέλθει λόγω προβλη-
ματικής σύνθεσης.
Τα πιο πάνω και άλλα πολλά, αναφέρει, λέχθηκαν 
τον περασμένο Ιούλιο στην Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Ελέγχου όμως, «η κατάσταση όπως παρου-
σιάστηκε προ διμήνου στο κοινοβούλιο εξακολου-
θεί να παραμένει ως έχει μέχρι σήμερα».
«Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. 
Ένας κρατικός οργανισμός δεν μπορεί να μην έχει 
ούτε διεύθυνση, ούτε διοίκηση. Αυτό είναι απαρά-
δεκτο, είναι και επικίνδυνο και δημιουργεί σοβαρά 
προβλήματα στην απρόσκοπτη χρηματοδότηση της 

απόκτησης στέγης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Η ΣΕΚ καλεί εκ νέου, όπως έκανε και στις 13 Ιου-
λίου 2022, αναφέρει, την κυβέρνηση και ιδιαίτερα 
τον Υπουργό Οικονομικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη, 
«που έχει εκ του χαρτοφυλακίου του την πολιτική 
ευθύνη για τη σωστή λειτουργία του Ο.Χ.Σ. να προ-
βληματιστεί διπλά και σε συνεργασία με τον διοι-
κητή της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνο Ηροδό-
του να δώσουν την πρέπουσα λύση».
Ο Ο.Χ.Σ., αναφέρεται, είναι ταγμένος από την 
ίδρυση του να εξυπηρετεί απρόσκοπτα τη χρημα-
τοδότηση της απόκτησης ιδιόκτητης στέγης, ιδιαί-
τερα από τους αδύναμους, «που δεν ήθελαν να βρε-
θούν στα πλοκάμια κάποιας εμπορικής τράπεζας».
«Δυστυχώς σήμερα με την ανοχή της κυβέρνησης 
και την ύποπτη σιωπή όλων των πολιτικών δυνά-
μεων άρχισε να χάνει την ανθρωποκεντρική του 
ταυτότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ευά-
λωτους και ιδιαίτερα τους νέους που βλέπουν το 
όνειρο τους για απόκτηση ιδιόκτητης στέγης να 
γίνεται απατηλό και να απομακρύνεται», προστί-
θεται.

Τ
η σημασία της επένδυσης στις ψηφιακές δεξιότητες του αν-
θρώπινου κεφαλαίου της δημόσιας υπηρεσίας εξήραν α-
ξιωματούχοι και αρμόδιοι λειτουργοί του κράτους κατά τη 
διάρκεια της Ημερίδας με τίτλο «Η επένδυση στις ψηφιακές 

δεξιότητες των δημοσίων λειτουργών: Κλειδί για τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Σεπτεμβρί-
ου στη Λευκωσία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η εκδήλωση που διοργάνωσε η Κυπριακή 
Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και το Υφυπουργείο Έρευνας, Και-
νοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου 
που υλοποιεί η ΚΑΔΔ με τίτλο «Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρ-
μογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσιας Διοίκηση», το οποίο και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
Κυπριακή Δημοκρατία.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτο-
μίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Κόκκινος, ο οποίο σε χαιρε-
τισμό τόνισε πως η γνώση, η κατάρτιση και η ανάπτυξη των ψηφια-
κών δεξιοτήτων των δημόσιων λειτουργών αποτελεί την κινητήρια 
δύναμη με την οποία συλλογικά θα επιτύχουμε τη μεγάλη αλλαγή 
που συντελείται σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης, και όχι μόνο. 
«Κτίζουμε μια αναβαθμισμένη δημόσια υπηρεσία», ανέφερε ο Υφυ-
πουργός, υπογραμμίζοντας πως η επιτυχία έγκειται στον συνδυα-
σμό σειράς μεταρρυθμίσεων που δεν αναφέρονται μόνο σε τεχνο-
λογικές αναβαθμίσεις, αλλά σε ανασχεδιασμό και απλοποίηση δια-
δικασιών, εκσυγχρονισμό οργανωτικών δομών και αλλαγή κουλ-
τούρας.
Όπως αναφέρεται, κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε 
το πρόγραμμα που σχεδιάστηκε από την ΚΑΔΔ και το Υφυπουργείο 
και η υλοποίηση του οποίου είναι σε εξέλιξη από τον περασμένο 
Μάρτιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2023, 
με στόχο του προγράμματος να αποτελεί η ενίσχυση των ψηφια-
κών δεξιοτήτων των δημόσιων υπαλλήλων στη χρήση των λογισμι-
κών MS Word, Excel,  Powerpoint, Oultook, Access και Project, σε 
βασικό και προχωρημένο επίπεδο και στη χρήση Μέσων Κοινωνι-
κής Δικτύωσης καθώς και των Εργαλείων Τηλεκπαίδευσης, Τηλερ-
γασίας και Ηλεκτρονικής Συνεργασίας.
Σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με συντονιστή τον Γενικό Διευ-
θυντή του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολι-
τικής Δρ. Στέλιο Χειμώνα και ομιλητές τους Ανδρέα Ζαχαριάδη, 
Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, Ελίζα  Λοΐζου, Προϊστάμενη ΚΑΔΔ, και Στράτη Ματθαίου, 
Γενικό Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ, επισημάνθηκε πως η κατάρτιση σε 
ψηφιακές δεξιότητες αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρ-
μογή τέτοιων μεθόδων στο δημόσιο, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες 
συμφώνησαν πως η ευελιξία στον τρόπο εργασίας και ο εκσυγχρο-
νισμός πρακτικών και διαδικασιών αποτελούν βασικό πυλώνα ενός 
σύγχρονου και αποδοτικού κράτους. Επιπλέον, στο πλαίσιο της 
συζήτησης δόθηκε το έναυσμα για ένα παραγωγικό διάλογο για να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο πρόνοιας για προσόντα ψηφιακής ικανότη-
τας στις διαδικασίες πρόσληψης και ανέλιξης στο δημόσιο.
Τέλος, σημειώνεται πως ιδιαίτερα διδακτική ήταν η παρουσί-
αση του Σταύρου Σταύρου, Ιδρυτή του Ερευνητικού Εργαστηρίου 
Κυβερνοασφάλειας και Τηλεπικοινωνιών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, στην οποία παρέθεσε παραδείγματα από κυβερνοεπιθέ-
σεις, που συγκλόνισαν την Κύπρο και το παγκόσμιο, προχωρώντας 
σε συστάσεις για προστασία από τακτικές κακόβουλων ομάδων και 
ατόμων, και τρόποι προστασία».

Ημερίδα Υφ. Καινοτομίας: Η 
σημασία ψηφιακών δεξιοτήτων 
στη δημόσια υπηρεσία
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Τη στήριξή της προς τη 
νεοσύστατη Ανεξάρτητη 
Αρχή κατά της Διαφθοράς, 
εξέφρασε την Τετάρτη η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως, δηλώνοντας 
έτοιμη να της συμπαρασταθεί 
σε ό,τι χρειαστεί.

Η 
Επιτροπή Θεσμών άρχισε 
συζήτηση για τη λειτουρ-
γία της Ανεξάρτητης Αρ-
χής κατά της Διαφθοράς, 

έπειτα από εισήγηση των βουλευτών 
Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Ανδρέα 
Πασιουρτίδη του ΑΚΕΛ και Αλεξάν-
δρας Ατταλίδου του Κινήματος Οι-
κολόγων-Συνεργασία Πολιτών, στην 
οποία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν 
ο Πρόεδρος και Μέλη της Ανεξάρτη-
της Αρχής κατά της Διαφθοράς και 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης και Δημοσίας Τάξεως.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, 
Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης 
Δημητρίου, είπε σε δηλώσεις του 
μετά τη συνεδρία ότι η Επιτροπή 
«είναι εδώ για να συμπαρασταθεί 
σε ό,τι χρειαστεί η ανεξάρτητη αυτή 
Αρχή κατά της Διαφθοράς για να λει-
τουργεί ομαλά και αποτελεσματικά».
Είπε ότι συζήτησαν στην Επιτροπή, 
τη λειτουργία της Ανεξάρτητης 
Αρχής κατά της Διαφθοράς και ότι 
ο Πρόεδρος της Αρχής και Επίτρο-
πος Διαφάνειας, Χάρης Πογιατζής, 
ενημέρωσε τα μέλη για τις διαδικα-
σίες που γίνονται στα πρώτα στά-
δια λειτουργίας της Αρχής, για τα 
ζητήματα που υπάρχουν, για τους 
Κανονισμούς που έχουν ήδη ετοι-
μαστεί, και που θα πρέπει να πάνε 
στη Βουλή για να ψηφιστούν «για να 
μπορέσει να μπει η Αρχή σε μια δια-
δικασία διεκπεραίωσης ομαλά και 
γρήγορα, των υποθέσεων που θα 
έχουν ενώπιον τους». Είπε ότι πρό-
κειται για σειρές Κανονισμών που 
αφορούν τη λειτουργία της Αρχής 

και τη διαδικασία πρόσληψης προ-
σωπικού,
Πρόσθεσε ότι το θέμα παραμένει 
εγγεγραμμένο από το σύνολο των 
μελών της Επιτροπής, «και θα παρα-
κολουθούμε συχνά, και πυκνά» τη 
λειτουργία της Αρχής.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κ. 
Πογιατζής και Μέλη της Αρχής απά-
ντησαν σε ερωτήσεις των Βουλευ-
τών για διαδικαστικά θέματα, για 
το έργο της Αρχής, το κονδύλι της, 
αλλά και άλλα θέματα που άπτο-
νται της διασφάλισης 
της ανεξάρτητης και 
χωρίς επεμβάσεις 
λειτουργίας της υπη-
ρεσίας.
Ο κ. Πογιατζής είπε 
στην Επιτροπή ότι 
έναρξη λειτουργίας 
της Αρχής έγινε στις 
8 Ιουλίου και έχουν στεγάσει τα γρα-
φεία τους σε κυβερνητικό κτίριο 
στην Παλλουριώτισσα. Ανέφερε στα 
μέλη της Επιτροπής ότι έχουν ετοι-
μάσει δύο σειρές Κανονισμών, η 
μία για τη λειτουργία της Αρχής, οι 
οποίοι έχουν σταλεί στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και έχει λάβει διαβε-
βαιώσεις από την αρμόδια Υπουργό 
ότι σύντομα θα το στείλει στο 
Υπουργικό Συμβούλιο, και η άλλη 
για τους όρους πρόσληψης του προ-
σωπικού της. Είπε ότι ζητούν όπως 
έχει η Αρχή λόγο στην πρόσληψη 
και όχι να γίνεται μέσω της Επιτροπή 
Δημόσιας Υπηρεσίας, αλλά «υπάρ-
χει μεγάλο πεδίο αντιπαράθεσης» 
για το θέμα αυτό. Εξήγησε ότι, για 
να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία 
της Αρχής, προνοούν στους σχετι-
κούς Κανονισμούς ότι η Αρχή θα 
κάνει τις προσλήψεις με δικές της 
διαδικασίες, με εξετάσεις, τις ίδιες 
που έχουν οι άλλοι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι, απλά η συνέντευξη θα γίνεται 
από την Αρχή. Είπε ότι η Αρχή είναι 
ανεξάρτητη και το είδος των υπο-
θέσεων που θα επιλαμβάνεται επι-
βάλλει την εχεμύθεια και γ’ αυτό τον 

λόγο θέλουν να βλέπουν οι ίδιοι τα 
άτομα και όχι να τους τα στέλνουν 
από κάποια υπηρεσία.
Είπε ακόμη ότι οι προτεραιότητες της 
Αρχής είναι η θέσπιση των Κανονι-
σμών λειτουργίας και πρόσληψης 
προσωπικού, η δημιουργία ιστο-
σελίδας στην οποία θα καταγράφε-
ται ο τρόπος υποβολής καταγγελίας, 
που θα μπορεί να γίνεται επώνυμα 
ή ανώνυμα, με επιστολή ή με ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο. Επόμενο 
βήμα, είπε, είναι να έχουν κάποια 

συνεννόηση με τα 
διεθνή φόρα για να 
μπορέσουν να αρχί-
σουν κάποια συνεχή 
επαφή μαζί τους, 
και να δουν πώς θα 
κάνουν ένα στρα-
τηγικό πλάνο για το 
θέμα της επιμόρ-

φωσης σε κάποια εξειδικευμένα 
θέματα.
Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη 
Χαραλαμπίδου, είπε σε δηλώσεις 
της μετά τη συνεδρία ότι ο θεσμός 
της Αρχής κατά της Διαφθοράς για 
την Κύπρο, είναι υψίστης σημασίας. 
«Με τα κρούσματα διαφθοράς που 
υπάρχουν στον τόπο μας, επιβάλλε-
ται να λειτουργήσει η Αρχή εντελώς 
ανεξάρτητη, με δικό της προσωπικό 
για να μπορεί να διερευνά αυτεπάγ-
γελτα αν χρειάζεται και αν απαιτείται, 
τα διάφορα ζητήματα, τα διάφορα 
σκάνδαλα διαφθοράς τα οποία κατά 
καιρούς αναφύονται», είπε.
Πρόσθεσε ότι ακόμα υπάρχουν 
κάποια λειτουργικά θέματα, όσον 
αφορά προσωπικό, το οποίο θα 
πρέπει να είναι εξειδικευμένο και 
όσον αφορά τη στελέχωση της υπη-
ρεσίας. «Είμαστε της άποψης ότι η 
ανεξαρτησία της Αρχής είναι υψί-
στης σημασίας και ως ετούτου θα 
πρέπει να έχουν οι ίδιοι δικαίωμα 
επιλογής των ατόμων, τα οποία θα 
στελεχώσουν την υπηρεσία και όχι 
να έχουν αποσπασμένο προσωπικό, 
διότι στις λεπτομέρειες κρύβεται ο 

διάβολος».
Είπε ότι η Επιτροπή θα δώσει κάθε 
στήριξη για να λειτουργήσει η Αρχή 
σωστά, «να επιτελέσει το έργο της, 
υπάρχει το ζήτημα των Κανονισμών 
τα οποία ελπίζουμε σύντομα να είναι 
στο κοινοβούλιο για να ψηφιστούν, 
από εκεί και πέρα, θα παρακολου-
θούμε και θα προσπαθούμε να διευ-
κολύνουμε το έργο της Αρχής».
Η Βουλευτής, Αλεξάνδρα Ατταλί-
δου, είπε ότι άποψή τους, ως Κίνημα 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, 
είναι ότι επιμένουν ότι αυτή η Αρχή 
κατά της Διαφθοράς θα έπρεπε να 
είχε ανακριτικές εξουσίες «και αυτό, 
όπως τόνισα και στην Επιτροπή, δια-
φαίνεται και από την εξέλιξη για την 
δίκη που αναφέρεται στο βίντεο του 
Αλ Τζαζίρα». Μια Αρχή κατά της Δια-
φθοράς με ανακριτικές εξουσίες, 
είπε, θα παρεμβαίνει σε υποθέσεις 
οι οποίες είναι κρίσιμες και μπορεί 
να υπάρχει πρόβλημα στη διεξα-
γωγή των ερευνών.
Τόνισε ότι υποστήριξαν «σθεναρά» 
τη δημιουργία της Αρχής, και ανα-
μένουν από αυτήν «πραγματικό 
έργο και όχι εκστρατείες ενημέρω-
σης». «Αναμένουμε τα χρήματα και 
ο προϋπολογισμός, που σήμερα 
μάθαμε μπήκε και στο Σχέδιο Ανά-
καμψης, €4.7 εκατομ, μέχρι το 2026, 
να χρησιμοποιηθούν για καταπο-
λέμηση της διαφθοράς, γιατί θεω-
ρούμε ότι η καλύτερη πρόληψη της 
διαφθοράς, είναι η καταπολέμηση 
της και η προσαγωγή ενώπιον δικα-
στηρίου και η καταδίκη εκείνων 
των επίορκων οι οποίοι καταστρα-
τηγούν τον Σύνταγμα, τους Νόμους 
και τους Κανονισμούς αυτού του 
τόπου, και δέχονται πραγματικά να 
ωφεληθούν οι ίδιοι από τα αξιώ-
ματα τους, εις βάρος του δημόσιου 
συμφέροντας», είπε η κ. Ατταλίδου. 
Πρόσθεσε ότι η καλύτερη καταπο-
λέμηση της διαφθοράς, είναι να 
προσαχθούν στα δικαστήριο μεγά-
λες υποθέσεις που υπάρχουν και τις 
ξέρουν όλοι.

Με στόχο την κατοχύ-
ρωση της κοινωνικής 
και επαγγελματικής 

υπόστασης των καλλιτεχνών 
και δημιουργών, το Υπουργικό 
Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την 
ανάθεση στην Επίτροπο Νομο-
θεσίας της σύνταξης αναθεω-
ρημένου νομοσχεδίου για τα 
θέματα του καθεστώτος του καλ-
λιτέχνη/δημιουργού, που θα 
περιλάβει όλες τις κατηγορίες 
καλλιτεχνών και παραγωγών 
καλλιτεχνικής δραστηριότητας
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού, 
Γιάννης Τουμαζής, δήλωσε μετά 
τη συνεδρία πως το νομοσχέ-
διο αφορά την κατοχύρωση της 
κοινωνικής και επαγγελματικής 
υπόστασης, το γνωστό καθε-
στώς του καλλιτέχνη, το οποίο 
αποτελεί πάγιο αίτημα των δημι-
ουργών εδώ και δεκαετίες.
Πρόσθεσε πως παράλληλα, το 
Υφυπουργείο Πολιτισμού σε 
συνεργασία με το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιο-
μηχανίας, θα προχωρήσει στην 
τροποποίηση του Περί Δικαιώ-
ματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
και Συγγενικών Δικαιωμάτων 
Νόμου του 1976, ώστε να παρέ-
χεται περισσότερη προστασία 
σε έργα τέχνης και τους δημι-
ουργούς τους.
Τέλος, ανέφερε, σε συνεργασία 
με την Επίτροπο Νομοθεσίας το 
Υφυπουργείο Πολιτισμού θα 
προχωρήσει στην επεξεργασία 
και στον εκσυγχρονισμό του 
Νόμου περί του Ελάχιστου Υπο-
χρεωτικού Ποσοστού Εμπλου-
τισμού των Δημόσιων Κτι-
ρίων με έργα τέχνης του 2009, 
που αφορά στον εμπλουτισμό 
των δημόσιων κτιρίων με έργα 
τέχνης σε ποσοστό τουλάχιστον 
ίσο προς το 1% του συνολικού 
κόστους, ώστε, μεταξύ άλλων, 
να περιλάβει, εκτός από τα υπό 
ανέγερση κτίρια και τα κτίρια 
που αγοράζονται για χρήση 
από το δημόσιο, ως επίσης και 
τη διαδικασία ασφάλισης των 
έργων τέχνης που εγκαθίστανται 
στα κτίρια.

Η Επίτροπος 
Νομοθεσίας θα 
συντάξει Ν/σ 
για καθεστώς 
καλλιτέχνη/
δημιουργού

Επιτροπή Θεσμών: Στήριξή προς την Ανεξάρτητη 
Αρχή κατά της Διαφθοράς
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
διεθνή νέα

Είναι νέα, είναι ωραία, είναι 
μορφωμένη, ισχυρή και επιτυχημένη. 
Είναι η πρωθυπουργός της Φινλανδίας 
. Πάνω απ΄ όλα είναι μια νεαρή 
γυναίκα.

Κ
άποιοι την θεωρούν αναλώσιμη και 
πολιτικό ειδικού και μόνον σκοπού. 
Ένα συγκεκριμένο πολιτικό καρτέλ 
στην χώρα της προφανώς εκτίμησε 

πώς αφού η Σάνα Μάριν «έκανε την βρώμι-
κη δουλειά», την οποία κανείς δεν θα ήθε-
λε να χρεωθεί πολιτικά, να εντάξει την Φιν-
λανδία στο ΝΑΤΟ δηλαδή, έφθασε η ώρα να 
«αδειάσει την γωνιά» και να επιστρέψει σαν 
καλό κορίτσι στο σπίτι της. Φαίνεται πώς η 
νεαρή γυναίκα είχε αντίθετη γνώμη και διεκ-
δικεί, ως μαχητική και μάχιμη πολιτικός που 
είναι, την θέση που της ανήκει στο πολιτικό 
προσκήνιο.
Το πολιτικό καρτέλ προφανώς αντέδρασε. Το 
πρώτο video αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο από 
κάποιον ή κάποια του στενού περιβάλλο-
ντος της. Έδειχνε την Σάνα Μάριν να χορεύει 
ξέφρενα. Κυρίως την έδειχνε να διασκεδάζει 
πραγματικά και να χαίρεται την ζωή της. Για 
το συγκεκριμένο πολιτικό καρτέλ αυτό είναι 
έγκλημα. Είναι έγκλημα να αισθάνεσαι καλά 
στη ζωή σου.
Το δεύτερο video και τα 
σχόλια που το ακολούθη-
σαν δεν αφήνει καμία αμφι-
βολία για τους στόχους εκεί-
νων που το ανάρτησαν. 
Πρόκειται για εσκεμμένη 
«κυπατζίδικη δουλειά» Δεν 
φθάνει που διασκέδαζε η 
νεαρή γυναίκα, τόλμησε να 
χορέψει σε απόσταση επα-
φής με τον τραγουδιστή σε 
κάποιο κέντρο διασκέδασης. Δεν είναι μόνον 
μία νεαρή αμαρτωλή αλλά ίσως και ανήθικη 
αφού, σύμφωνα με έναν από τους στημέ-
νους σχολιαστές, «δεν μπορούσαμε να κατα-
λάβουμε εάν εξακολουθεί να είναι παντρε-
μένη».
Δεν θα ασχοληθούμε με την αξιολόγηση των 
«Φινλανδών κυπατζίδων» που επιχειρούν 
να στήσουν μία πολιτική καρατόμηση από 
το τίποτε.
Μας απασχολεί πώς σε μία εξαιρετικά σύγ-
χρονη κοινωνία όπως αυτή της Φινλανδίας, 
σε δύσκολους καιρούς, οι μηχανισμοί του 
οποιουδήποτε παρακράτους βρίσκουν άνετα 
χώρο ελιγμών μέσω του Διαδικτύου εκμε-
ταλλευόμενοι τα πλέον ποταπά και οπισθο-

δρομικά ανακλαστικά των συντηρητικών 
τμημάτων των κοινωνιών μας.
Η Σάνα Μάριν απάντησε. Υποβλήθηκε και 
σε τεστ ναρκωτικών προκειμένου να δια-
λύσει  κάθε υποψία. Η γεύση ωστόσο που 
αφήνει πίσω της αυτή η ιστορία είναι πικρή. 
Ζούμε σε μία χρονική στιγμή που γοργού 
εκφασισμού των δυτικών κοινωνιών. Ηγέ-
τες τύπου Πούτιν, Ερντογάν και Σι Τζινπίνγκ 
κυριαρχούν ατιμώρητοι κάνοντας επίδειξη 
πυγμής και έχοντας στείλει στις φυλακές των 
χωρών τους το σύνολο  των αντιπολιτευόμε-
νων δυνάμεων που δρουν εντός των κοινω-
νιών τους .
Η Σάνα Μάριν είναι νέα, ωραία , έξυπνη μορ-
φωμένη και επιτυχημένη. Είναι η νεαρότερη 
πρωθυπουργός στην Ευρώπη και τον Κόσμο. 
Τόλμησε να είναι και γυναίκα. Απαράδεκτο.

Μαρίν: Έκκληση για ενότητα στην 
ΕΕ και νέες κυρώσεις στη Ρωσία 
για τον ενεργειακό «εκβιασμό»
Η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα 
Μαρίν έκανε σήμερα έκκληση για ενότητα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για νέες κυρώ-
σεις σε βάρος της Ρωσίας απέναντι στον 
ενεργειακό «εκβιασμό» της Μόσχας.
«Έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ την 
ενότητα, καθώς η Ρωσία χρησιμοποιεί την 
ενέργεια ως όπλο εναντίον της Ευρώπης. Το 

να κάνει εκβιασμό στις κοι-
νωνίες μας μέσω του ενερ-
γειακού εφοδιασμού είναι 
ένα μέσο για τη Ρωσία να 
εξασθενίσει και να κατα-
στρέψει την υποστήριξη των 
Ευρωπαίων στην Ουκρανία 
και να καταστρέψει την ενό-
τητά μας», δήλωσε η Φιν-
λανδή πρωθυπουργός στο 
ημικύκλιο του Ευρωκοινο-

βουλίου στο Στρασβούργο.
«Θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτό τον 
εκβιασμό της Ρωσίας και από αυτό τον μακρύ 
χειμώνα, αλλά έχουμε ανάγκη την αποφασι-
στικότητα και το θάρρος της ενότητας για να 
το επιτύχουμε», πρόσθεσε η Σάνα Μαρίν, η 
χώρα της οποίας έχει τα πιο εκτενή σύνορα 
της ΕΕ με τη Ρωσία.
Την παραμονή μιας ομιλίας για τη γενική 
πολιτική της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο Στρα-
σβούργο, η Σάνα Μαρίν ζήτησε από την επι-
κεφαλής του εκτελεστικού βραχίονα της ΕΕ 
«νέες τολμηρές λύσεις» προκειμένου να μει-
ωθεί η τιμή του ηλεκτρισμού που πληρώ-
νουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια 
«επείγουσα εκκένωση» της 
Κριμαίας από Ρώσους πολιτικούς, 
αξιωματικούς των μυστικών 
υπηρεσιών και στρατιωτικούς 
διοικητές, όπως δήλωσε η Κύρια 
Διεύθυνση Πληροφοριών της 
Ουκρανίας.

Σ
τις κατεχόμενες από τη Ρωσία 
περιοχές της Κριμαίας και της νό-
τιας Ουκρανίας, Ρώσοι πολιτι-
κοί, αξιωματικοί των μυστικών 

υπηρεσιών και στρατιωτικοί διοικητές 
έχουν αρχίσει να απομακρύνονται και 
να «μετεγκαθιστούν επειγόντως τις οι-
κογένειές τους» πίσω στο ρωσικό έδα-
φος, δήλωσε η υπηρεσία πληροφοριών 
του στρατού της Ουκρανίας.
Οι αξιωματούχοι της υπηρεσίας πληρο-
φοριών σημείωσαν ότι Ρώσοι υπήκοοι 
«προσπαθούν κρυφά να πουλήσουν τα 
σπίτια τους και να απομακρύνουν επει-
γόντως τους συγγενείς τους από τη χερ-
σόνησο».
Πέρα από την Κριμαία, σε εξέλιξη φαί-
νεται πως βρίσκεται η απομάκρυνση 
ρωσόφιλων και από το Χάρκοβο, σε 
μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη μαζική 
ανακατάληψη περιοχών της περιφέ-
ρειας από τους Ουκρανούς. Συγκεκρι-
μένα, δημοσίευμα του Ria Novosti ανέ-
φερε πως ο Ρώσος υπουργός Παιδείας 
Σεργκέι Κράβτσοφ έδωσε τη δυνατό-
τητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς των 
σχολείων στο Χάρκοβο να εγκαταλεί-
ψουν την περιοχή κατά βούληση και να 
μεταβούν στη Ρωσία. Παράλληλα, χαρ-
τακτήρισε «πλαστές» τις πληροφορίες 
πως εκπαιδευτικοί με ρωσική καταγωγή 
εργάζονται στην περιφέρεια.

«Όλοι όσοι βρίσκονταν στο έδαφος της 
περιοχής του Χαρκόβου, διευθυντές 
σχολείων και εκπαιδευτικοί που εξέ-
φρασαν την επιθυμία να φύγουν από 
εκεί, είχαν μια τέτοια ευκαιρία, τους την 
δώσαμε», εξήγησε ο υπουργός.
Αυτοί οι εκπαιδευτικοί πήγαν σε Μπέλ-
γκοροντ και Ροστόφ καθώς και στο Κρα-
σνοντάρ, ενώ, όπως πρόσθεσε ο Κρά-
βτσοφ, έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζο-
νται.

Η ρωσική βουλή θέλει εξηγή-
σεις από τον Σοϊγκού!
Το Συμβούλιο της Κρατικής Δούμας 
(Κάτω Βουλή) θα εξετάσει το ενδεχό-
μενο να καλέσει τον υπουργό Άμυνας 
Σεργκέι Σοϊγκού για να του θέσει ερω-
τήσεις σε κλειστή συνεδρίαση, γράφει 
σήμερα η εφημερίδα Kommersant, επι-
καλούμενη τον γνωστό βουλευτή Σερ-
γκέι Μιρόνοφ.
Είναι σχεδόν άγνωστο για την Κρα-
τική Δούμα να καλεί έναν υπουργό 
Άμυνας να λογοδοτήσει για τον εαυτό 
του. Ωστόσο, οι ένοπλες δυνάμεις της 
Ρωσίας έχουν επικριθεί ανοιχτά από 
στρατιωτικούς σχολιαστές αυτή την 
εβδομάδα, αφού έχασαν τον έλεγχο 
μεγάλων τμημάτων της περιοχής του 
Χαρκόβου της Ουκρανίας έπειτα από 
την αστραπιαία προέλαση των ουκρα-
νικών δυνάμεων.
Ο Μιρόνοφ, ο οποίος είναι ένθερμος 
υποστηρικτής της ρωσικής εισβολής 
στην Ουκρανία και αρχηγός του μικρού 
φιλοκρεμλινικού κόμματος «Δίκαιη 
Ρωσία», φέρεται να είπε ότι το Συμβού-
λιο της Κρατικής Δούμας που διαχειρί-
ζεται τις επιχειρήσεις του επιμελητηρίου 
θα συζητήσει το θέμα την Δευτέρα.

Ουκρανία: Έχει ξεκινήσει «άμεση 
εκκένωση» της Κριμαίας από Ρώσους 
πολιτικούς και στρατιωτικούς, λέει το Κίεβο 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Είναι νέα, ωραία και η νεαρότερη 
πρωθυπουργός στον κόσμο. Τόλμησε 
να είναι και γυναίκα. Απαράδεκτο
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Δ
εν έχει προλάβει να κλείσει η πρώ-
τη εβδομάδα του Βασιλιά Καρό-
λου Γ΄ στον Βρετανικό θρόνο και 
ήδη οι πρώτες γκρίνιες και παρά-

πονα έχουν αρχίσει να βλέπουν το φως των 
σόσιαλ μίντια αλλά και των βρετανικών ε-
φημερίδων. Φυσικά, ο 73χρονος «νέος» η-
γέτης δεν ήταν άγνωστος στο Βρετανικό κοι-
νό και Τύπο.
Όλοι γνωρίζουν -μέχρι τελευταίας λεπτομέ-
ρειας- τις παραξενιές του και τις ιδιοτροπίες 
του. Από τις ερωτικές του φαντασιώσεις να 
ξαναγεννηθεί ως «ταμπόν μέσα στον κόλπο 
της Καμίλα» (όπως ο ίδιος διηγόταν στις 
περίφημες ηχογραφημένες συνομιλίες του 
από τα 80’ς) μέχρι τις απαιτήσεις να σιδερώ-
νονται τα κορδόνια του και να βρίσκει την 
οδοντοβουρτσά του έτοιμη με την οδοντό-
παστα πάνω, τόσο... όσο χρειάζεται, γιατί 
είναι και αρχιτσιγκούνης.

 Τα κόργκις στο πύρ το εξώτερον 
Το πρώτο φάουλ, λοιπόν που ενόχλησε 
τους Βρετανούς, είναι το γεγονός ότι μόλις 
ανέλαβε βασιλιάς και πριν ακόμα θάψει 
την μητέρα του, η πρώτη του κίνηση ήταν 
να ξεφορτωθεί από τα πόδια του, τα κόρ-
γκις της, τα δύο πολυαγαπημένα σκυλάκια 
της Βασίλισσας Ελισάβετ. «Αν είναι δυνα-
τόν, αυτά τα πλασματάκια τον πείραξαν;», 
«Μέσα σε ένα ολόκληρο Μπάκιγχαμ με 650 
δωμάτια, 490 παρατρεχάμενους και ατε-
λείωτους κήπους δεν μπορούσε να βρεθεί 
μια γωνιά για τα σκυλάκια της αγαπημέ-
νης μας βασίλισσας;» αναρωτιόντουσαν οι 
loyalists, οι πιστοί Βρετανοί βασιλόφρονες 
στα σόσιαλ μίντια.

To τέλος του Κλάρενς Χάους
To δεύτερο φάουλ του Καρόλου, είναι ότι 
μαζί με τα Κόργκις θέλει να ξεφορτωθεί 
και το προσωπικό του Κλάρενς Χάους, του 
οίκου του, τώρα που μετακομίζει στο Μπά-
κιγχαμ. Αναυδο το προσωπικό πληροφο-
ρήθηκε την Δευτέρα και εν μέσω πυρωτε-
δών προετοιμασιών λόγω του πένθους, ότι 
μόλις τελειώσουν οι παράτες και οι τελε-
τές από τα 102 άτομα που εργάζονται στο 
Κλάρενς Χάους θα απομείνουν ελάχιστοι. 
Ο νέος Βασιλιάς σκοπεύει να κρατήσει όλο 
το προσωπικό της μητέρας του(490 άτομα) 
σύν κάποιους απαραίτητους υψηλόβαθμους 
βοηθούς από το Κλάρενς Χάους και οι υπό-
λοιποι «γειά σας». Και είναι οι άνθρωποι οι 
οποίοι τον υπηρέτησαν για πολλές δεκαε-

τίες πιστά.
0 Κάρολος, ως πρίγκιπας της Ουαλίας, στο 
Κλάρενς Χάους απασχολούσε τέσσερις σεφ, 
δύο μπάτλερ, δύο οδηγούς, πέντε οικονό-
μους, τρεις προσωπικούς βοηθούς για να 
τον ντύνουν/γδύνουν (βαλέτ), 12 άτομα στις 
δημόσιες σχέσεις, 2 υπεύθυνους ταξιδιών, 
30 άτομα στο λογιστήριο και άλλα 31 άτομα 
ως γραμματείς και συνοδούς.
Με μια επιστολή που τους έστειλε ο Κάρο-
λος, μέσω του γραμματέα του σερ Κλάιβ 
Άντερτον, τους ενημέρωσε πως το Κλάρενς 
Χάους θα βάλει λουκέτο! 

Οι πένες της οργής
Και έτσι ερχόμαστε στο τρίτο του ατόπημα. 
Δύο φορές, σε δύο διαφορετικές περιπτώ-
σεις, ενώ υπέγραφε δημόσια έγγραφα ήρθε 
αντιμέτωπος... με τις πένες του και έχασε 
την παρομοιώδη ψυχραμία του. Αυτός, που 
όταν έγινε απόπειρα δολοφονίας του δεν 
κουνήθηκε από την θέση του, έγινε εκτός 
εαυτού μόλις η πένα του τον λέρωσε με 
μελάνι.

Ο Άντριου ξαναφορά την στολή 
του
Το πέμπτο φάουλ του Καρόλου είναι η προ-
σπάθεια αναβάθμισης του αδερφού του 
πρίγκιπα Άντριου. Ο Άντριου αποδείχθηκε 
μαύρο πρόβατο της οικογένειας, έπειτα την 
εμπλοκή του με τον παιδόφιλο Έπσταϊν. Η 
βασίλισσα Ελισάβετ τον είχε απομακρύνει 
από τα φώτα της δημοσιότητας: Από την μια 
τον προστάτεψε και από την άλλη ξήλωσε 
όλες τις στρατιωτικές του τιμές και τον έθεσε 
εκτός των ενεργών μελών της βασιλικής 
οικογένειας.
Όμως ο «ξεροκέφαλος» Κάρολος, έχει απο-
φασίσει να διορίσει τον μικρότερο αδερφό 
του, πρίγκιπα Άντριου, ως Σύμβουλο της 
Επικρατείας. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
«ο μονάρχης διορίζει πέντε κρατικούς συμ-
βούλους για να τον εκπροσωπούν όταν είναι 
αδιάθετος ή εκτός Ηνωμένου Βασιλείου». 
Είναι η σύζυγός του συν οι τέσσερις πρώ-
τοι διαδοχικά στο στέμμα που είναι 21 ετών 
και άνω.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Robert 
Peston ο Κάρολος σκοπεύει να διορίσει τον 
Άντριου και την πριγκίπισσα Βεατρίκη, αλλά 
όχι την αδερφή του, την πριγκίπισσα Άννα 
που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πρό-
σωπα της Βασιλικής Οικογένειας ανάμεσα 
στους βασιλόφρονες Βρετανούς.

Π
ληροφορίες, που δεν έχουν ω-
στόσο επιβεβαιωθεί, για επί-
θεση στη λιμουζίνα του Ρώσου 
προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, με-

τέδωσε η βρετανική εφημερίδα Daily Mail, 
επισημαίνοντας πως το περιστατικό είναι 
λήξαν, χωρίς να έχει σημειωθεί κάποιος 
τραυματισμός.
Το αυτοκίνητο, όμως, δεν υπέστη σοβα-
ρές ζημιές και ο Ρώσος πρόεδρος δεν 
τραυματίστηκε. Οι Αρχές προχώρησαν σε 
σειρά συλλήψεων, ενώ «ξηλώθηκαν» μέλη 
από την προσωπική φρουρά του Πούτιν, 
επειδή έγιναν γνωστές οι κινήσεις του.
«Ένας στενός κύκλος ανθρώπων γνώριζε 
για τις κινήσεις του προέδρου σε αυτή την 
πομπή, και όλοι ήταν από την προεδρική 
υπηρεσία ασφαλείας. Μετά το περιστα-
τικό, τρεις από αυτούς εξαφανίστηκαν. 
Ήταν οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο 
πρώτο αυτοκίνητο της αυτοκινητοπομπής. 

Η μοίρα τους προς το παρόν είναι άγνω-
στη. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 
βρέθηκε άδειο λίγα χιλιόμετρα μακριά από 
το περιστατικό» αναφέρεται χαρακτηρι-
στικά.
Πέντε οχήματα με ειδικούς φρουρούς βρί-
σκονταν στη σειρά, με του Πούτιν να είναι 
το τρίτο.  Λίγα χιλιόμετρα προτού φτάσει η 
αυτοκινητοπομπή στην επίσημη κατοικία 
του Ρώσου προέδρου, ένα ασθενοφόρο 
μπλόκαρε το πρώτο όχημα. 
Το δεύτερο όχημα συνέχισε χωρίς να στα-
ματήσει, λόγω ενός εμποδίου στον δρόμο. 
Ξαφνικά, από το τρίτο αυτοκίνητο, στο 
οποίο επέβαινε ο Πούτιν, ακούστηκε ένας 
δυνατός θόρυβος και άρχισε να βγαίνει 
μετά καπνός.
Το αυτοκίνητο του Ρώσου προέδρου, 
όμως, έφυγε γρήγορα από το σημείο 
και χωρίς να έχει δημιουργηθεί κάποιο 
σοβαρό πρόβλημα.

διεθνή νέα

Βασιλιάς Κάρολος: Κάθε μέρα και ένα... 
φάουλ 

Daily Mail: Πληροφορίες για 
«χτύπημα στη λιμουζίνα του Πούτιν» 
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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

Παιδί και μελέτη: Δημιουργώντας 
το ιδανικό περιβάλλον μάθησης

Α
ν και «όσο ζούμε μαθαίνουμε», 
η διαδικασία της μάθησης είναι 
συνυφασμένη κυρίως με την 
παιδική μας ηλικία. Είναι αλή-

θεια πως ένα παιδί δεν σταματά να ρωτά 
και να «διψά» για απαντήσεις. Ως εκ τού-
του, θα μπορούσαμε να πούμε πως δεν 
χρειάζεται να έχουμε ιδιαίτερη πειθώ για 
να καταλήξει το παιδί μας με ένα καλό βι-
βλίο στο χέρι. Για να το διευκολύνουμε ό-
μως να «αγκαλιάσει» την έμφυτη περιέρ-
γειά του, είναι αναγκαίο να καταφέρουμε 
να κάνουμε τη μάθηση ενδιαφέρουσα και 
ευχάριστη από μικρή ηλικία.

Τα σωστά πρώτα «βήματα» προς τη 
μελέτη και τη γνώση
Μολονότι το κεφάλαιο «μάθηση» εξαρτά-
ται από πολλούς παράγοντες, θα μπορού-
σατε να κάνετε την αρχή εφαρμόζοντας τις 
ακόλουθες απλές μεθόδους:
Φροντίστε οι στόχοι σας να είναι εφικτοί
Δεν είναι ασυνήθιστο κάποιες φορές οι 
γονείς να παρασύρονται από το «άγχος» 

της μάθησης. Είτε θέλετε να προετοιμά-
σετε το «πρωτάκι» σας, είτε να εξελί-
ξετε τις γνώσεις του μεγαλύτερου παι-
διού σας, είναι πιθανό να ζητήσετε από 
το παιδί να αναλάβει να φέρει εις πέρας 
έναν όγκο εργασιών που να μην είναι 
πρακτικά σε θέση να διαχειριστεί. Τα παι-
διά όμως είναι σημαντικό να αισθάνονται 
την ασφάλεια πως αυτό που αναμένετε 
από εκείνα είναι παράλληλα και υλοποιή-
σιμο. «Χτίζοντας» μια σχέση «εμπιστοσύ-
νης» μεταξύ απαιτήσεων και πραγματικό-
τητας, θα βοηθήσετε το παιδί να αξιοποι-
ήσει καλύτερα τις δεξιότητές του και να 
μην καταλήξει αγχωμένο και φοβισμένο 
ενώ μελετά.

Βεβαιωθείτε πως το μαθησιακό 
υλικό συμβαδίζει με το επίπεδό 
του
Ένα πλήθος νέων πληροφοριών που 
δεν αντιστοιχούν στο επίπεδο μάθη-
σης του παιδιού αποτελούν αποθαρρυ-
ντικό παράγοντα μάθησης. Όταν το παιδί 
σας έχει ανάγκη κατανόησης βασικών 
εννοιών σε κάποιο μάθημα, τότε θα ήταν 
καλύτερα να το βοηθήσετε να «κατακτή-
σει» πρώτα τα θεμελιώδη και στη συνέ-
χεια να προχωρήσετε στο να εμπλουτί-
σετε τις γνώσεις του. Σε κάθε περίπτωση, 

η κάθε του προσπάθεια θα πρέπει να 
«ενισχύεται» με επαίνους και όχι με αρνη-
τικές αντιδράσεις.

Μοιραστείτε το δικό σας αγαπη-
μένο τομέα μάθησης
Το να μοιράζεστε τις γνώσεις και τις εμπει-
ρίες σας σε σχέση με το δικό σας αγαπη-
μένο μάθημα, δημιουργεί αυτόματα στο 
παιδί σας ενθουσιασμό. Αν είστε λάτρεις 
της ιστορίας ή της λογοτεχνίας, γιατί να 
μην διαβάσετε μαζί του παιδικά βιβλία 
αντίστοιχου περιεχομένου;

«Ζωντανέψτε» τη γνώση μέσω της 
αφήγησης
Σε ποιο παιδί δεν αρέσει να ακούει ιστο-
ρίες; Ένας εποικοδομητικός λοιπόν τρό-
πος να αφομοιώσει ευχάριστα καινού-
ριες γνώσεις είναι να του αφηγηθείτε το 
μάθημα σαν ένα παραμύθι. Ένα ιστορικό 
γεγονός για παράδειγμα, μπορεί να γίνει 
με αυτόν τον τρόπο πολύ πιο ενδιαφέρον 
για το παιδί και είναι σχεδόν βέβαιο πως 

θα σας ζητήσει από μόνο του να μάθει 
ακόμη περισσότερα επί του θέματος.

Διατηρήστε την ώρα μελέτης στα-
θερή
Συνήθως το προβλέψιμο για τους ενήλικες 
χαρακτηρίζεται ως βαρετό μα τα παιδιά 
«ευδοκιμούν» στη.. ρουτίνα. Για να γίνει 
η μάθηση συνήθεια, ορίστε μια σταθερή 
ώρα της ημέρας για μελέτη και σχολικές 
εργασίες. Το ίδιο ισχύει και για την ώρα 
του ύπνου, του παιχνιδιού και της βόλτας.

Αντιδράστε στην «άρνηση» με 
ψυχραιμία
Στην περίπτωση που δοκιμάσατε όλους 
τους πιθανούς τρόπους να προσελκύσετε 
το παιδί ώστε να κάνει τις σχολικές του 
εργασίες αλλά το μόνο που αντιμετωπί-
σατε ήταν απόλυτη άρνηση, μην πανι-
κοβάλλεστε. Εστιάστε στη ρίζα του προ-
βλήματος και θα είναι πολύ πιο εύκολο 
να βρείτε τη λύση. Αφιερώστε λίγο χρόνο 
και σκεφτείτε: «Μήπως η ύλη είναι πολύ 
δύσκολη για το παιδί και νιώθει απογοη-
τευμένο; Μήπως έχει ανάγκη συχνά μικρά 
διαλείμματα ενώ διαβάζει; Μήπως δεν 
κοιμάται καλά και νιώθει κουρασμένο; 
Ή μήπως υπάρχουν πολλοί περισπασμοί 
γύρω του»;

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;

T
ις προάλλες πίνοντας καφέ στο 
μπαλκόνι κάποιος μου ζήτησε να 
του φτιάξω έναν φραπέ. Παραξε-
νεύτηκα και ταυτόχρονα βρέθηκα 

σε αμηχανία, μιας και στο σπίτι μπορεί 
να είχα όλους τους καφέδες του κόσμου, 
όχι όμως στιγμιαίο. «Μα είναι δυνατόν 
να μην έχεις τον “ελληνικότερο” καφέ;» 
μου είπε φανερά απογοητευμένος ο φί-
λος όταν τον ενημέρωσα ότι το «κατά-
στημα» δεν μπορεί να τον εξυπηρετή-
σει. Η συζήτηση αμέσως πήγε στα χρό-
νια που πίναμε φραπέ γλυκό με γάλα με 
τις ώρες. Που δίναμε ραντεβού στον Λέ-
ντζο, στο Παγκράτι, για να απολαύσου-
με τον «καλύτερο» κρεμώδη φραπέ της 
πόλης, που έφτιαχνε με μαεστρία ο κυρ 
Χρήστος. Εκεί όπου σύχναζαν πολιτικοί, 
καλλιτέχνες, επιχειρηματίες και μοιράζο-
νταν τα ίδια τραπέζια με τον απλό κόσμο. 
Στην κουβέντα επάνω έμαθα πως αυτό 
το ιστορικό ζαχαροπλαστείο-καφέ άνοι-
ξε και πάλι, με άλλη διεύθυνση, σε άλλο 
σημείο στο Παγκράτι, και σερβίρει πλέον 
και espresso και cappuccino.
Δημιουργήθηκε τυχαία το 1957 στη 
Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της 
22ης Διεθνούς Έκθεσης. Ένας υπάλλη-
λος που δούλευε σ’ αυτήν, ο Δημήτρης 
Βακόνδιος, λάτρης του ζεστού στιγ-
μιαίου, θέλησε να φτιάξει μια κούπα 
καφέ. Συνειδητοποίησε, όμως, ότι δεν 
είχε ζεστό νερό και αποφάσισε να αυτο-
σχεδιάσει. Έτσι, έβαλε μέσα σ’ ένα σέι-
κερ δύο κουταλιές από στιγμιαίο καφέ, 
λίγη ζάχαρη και κρύο νερό. Τα χτύπησε 
και έτσι γεννήθηκε ο φραπέ. Η ονομα-
σία αυτού του παγωμένου καφέ με τον 
πλούσιο αφρό προέρχεται από τη γαλ-
λική λέξη «frappé», που σημαίνει «χτυ-
πημένος». Γιατί όμως είναι απαραίτητη 
η διαδικασία του χτυπήματος; Η βάση 
για το εν λόγω ρόφημα είναι ο στιγμι-
αίος καφές, ένας αφυδατωμένος καφές 
φίλτρου που κατά την παρασκευή του 
φιλτράρεται διαδοχικά, περνάει από μια 
ειδική επεξεργασία από την οποία αφαι-

ρείται όλη η υγρασία του και στο τέλος 
ψύχεται για να πάρει τη μορφή των κόκ-
κων που όλοι γνωρίζουμε. Έτσι, «το χτύ-
πημα» με το νερό θεωρείται απαραίτητο 
για να μπορέσει να διαλυθεί και να γίνει 
και πάλι καφές.

Η συνταγή
Συγκεκριμένη συνταγή για τον φραπέ δεν 
υπάρχει. Ο καθένας μπορεί να ακολου-
θεί τη δική του, ανάλογα με τα γούστα 
και τις προτιμήσεις. Αν όμως θέλουμε 
να δώσουμε μια συνταγή ως βάση, θα 
λέγαμε ότι χρειάζονται 2 κουταλιές του 
γλυκού στιγμιαίο καφέ, 1 κουταλιά του 
γλυκού ζάχαρη, γάλα (εβαπορέ συνήθως) 
και λίγο νερό σε θερμοκρασία δωματίου 
για να μπορέσουν οι κόκκοι του καφέ να 
διαλυθούν εύκολα. Επίσης, η ποσότητα 
του νερού δεν θα πρέπει να είναι μεγάλη 
γιατί κατά την ανάδευση (χτύπημα) θα 
δημιουργηθεί πολύς αφρός. Αφού λοι-
πόν χτυπήσουμε όλα τα υλικά και δημι-
ουργηθεί μια όμορφη και αέρινη κρέμα, 
απογεμίζουμε το ποτήρι με κρύο νερό 
και προσθέτουμε πάγο.
Όπως είναι φυσικό και ο συγκεκριμένος 
καφές έχει γίνει βάση για πολλές ακόμα 
συνταγές. Η πιο γνωστή και η πιο καλο-
καιρινή εκδοχή του φραπέ είναι εκείνη 
με την μπάλα παγωτού μέσα στο ποτήρι. 
Συνήθως μιλάμε για μια μπάλα σοκολά-
τας ή κρέμας. Βέβαια υπάρχουν και οι 
πιο τολμηροί που τον συνδυάζουν και με 
άλλες γεύσεις όπως μπανάνα κ.λπ. Υπάρ-
χει και η εκδοχή με αλκοόλ, όπου συμμε-
τέχει το κρεμώδες Baileys, που χαρίζει 
μια πιο βελούδινη υφή και γλυκό χαρα-
κτήρα.
Στο ίδιο γλυκό μοτίβο είναι και η παραλ-
λαγή όπου το εβαπορέ γάλα αντικαθίστα-
ται από ζαχαρούχο. Όπως καταλαβαίνετε, 
σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για έναν 
αρκετά γλυκό καφέ. Τέλος, έχουμε συνα-
ντήσει και μια πιο εντυπωσιακή εκδοχή 
του, με κρέμα σαντιγί από πάνω και 
σιρόπι είτε καραμέλας είτε σοκολάτας.

Πώς γεννήθηκε ο φραπέ 
που αγαπήσαμε
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Α
ναπόφευκτο το στρες, ανα-
πόφευκτες και οι επιπτώ-
σεις του… Δύσκολα μπο-
ρεί κανείς να απαλείψει 

τον καθημερινό εχθρό της σωματι-
κής και ψυχικής ευεξίας, συμπτώμα-
τα του οποίου θα εκδηλωθούν στο 
δέρμα, τα μαλλιά ή και τα νύχια ακό-
μα. Σύμφωνα όμως με επιστήμονες 
της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερ-
ματολογίας, υπάρχουν τρόποι να το 
ελέγξουμε και να περιορίσουμε την 
αρνητική του επίδραση μέσα από τε-
χνικές διαχείρισης του άγχους που 
εστιάζουν στις σωματικές, διανοητι-
κές, συναισθηματικές και πνευματι-
κές ανάγκες του ατόμου.
Ως το μεγαλύτερο όργανο του σώμα-
τος, το δέρμα αντανακλά συχνά ό,τι 
συμβαίνει στο εσωτερικό του σώμα-
τός. Το άγχος μπορεί να επηρεάσει 
αρνητικά την κατάσταση της επι-
δερμίδας και έτσι:
1. να προκαλέσει αυξημένη 

φλεγμονή
2. να επιβραδύνει την επού-

λωση πληγών
3. να πιέσει του αδένες προς 

μεγαλύτερη παραγωγή 
σμήγματος και να επιδεινώ-
σει έτσι την ακμή σε άτομα 
με ευαίσθητο δέρμα

4. να πυροδοτήσει δερματι-
κές παθήσεις όπως η ψωρί-
αση και το έκζεμα και να προ-
καλέσει εξάρσεις τους

5. να επιταχύνει τις επιπτώ-
σεις του γήρατος στο δέρμα 
με τις ορμόνες του στρες, 
οι οποίες διασπούν το κολ-
λαγόνο και την ελαστίνη και 
παρεμβαίνουν στην αναζωο-
γόνηση προκαλώντες περισσό-
τερες γραμμές και ρυτίδες.

Επιπροσθέτως, το άγχος επηρεάζει 
την υγεία των μαλλιών κάνοντάς τα 
αδύναμα. Σε κάποιες περιπτώσεις 
προκαλεί τριχόπτωση που, μολονότι 
προσωρινή, μπορεί να έχει μη ανα-
στρέψιμες συνέπειες αν δεν εντοπι-
στεί εγκαίρως, προειδοποιεί η Δρ 
Keira Barr, δερματολόγος και συνερ-
γάτιδα της Ακαδημίας. «Ο εγκέφαλος 
και το δέρμα είναι συνδέονται στενά 
και επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό 
σημαίνει ότι σε περιπτώσεις χρόνιου 
άγχους από την εργασία, τις σχέσεις 
ή διάφορα γεγονότα, το δέρμα θα 
αποτελέσει στόχο αλλά και γεννή-
τρια ορμονών του στρες που το καθι-
στούν ευάλωτο σε κνησμό, φλεγ-

μονή, ερεθισμό και μόλυνση. Όταν 
μπορέσετε να κατανοήσετε πώς το 
στρες επηρεάζει το σώμα σας, θα 
μπορέσετε να εφαρμόσετε με μεγα-
λύτερη αποτελεσματικότητα πρακτι-
κές σώματος και νου που βοηθούν 
στη μείωση του και βελτιώνουν τη 
σωματική, ψυχική και συναισθη-
ματική ευημερία», αναφέρει η Δρ 
Barr, επισημαίνοντας πως μπορούν 
να αποδειχθούν ιδιαιτέρως χρήσι-
μες στη διαχείριση συμπωμάτων και 
παρενεργειών από τις χημειοθερα-
πείες.
Η δερματολόγος προτείνει έξι τεχνι-
κές που μπορούν να ανακουφίσουν 
από το άγχος σε συνάρτηση πάντα με 
το αποτύπωμα του στρες σε ατομικό 
επίπεδο. Για το λόγο αυτό, καθένας 

μπορεί να επιλέξει όποια από τις 
παρακάτω μεθόδους αποδει-
κνύεται αποτελεσματικότερη:
1. Διαλογισμός· μπορεί να 

βοηθήσει στη μείωση 
της αρτηριακής πίεσης 
και των συμπτωμάτων 
άγχους και κατάθλιψης.

2. Βελονισμός· η τεχνική 
μπορεί να βοηθήσει 
στην ανακούφιση από 

τον πόνο και το στρες, 
στη μείωση της συχνότη-
τας έντονων πονοκεφά-
λων και στην πρόληψη 
των ημικρανιών.

3. Δημιουργικός οραματι-
σμός/οπτικοποίηση· περι-

λαμβάνει την καθοδήγηση 
της αναπνοής και της νοε-
ρής αναπαράστασγς εικό-
νων, ιδεών και συμβόλων 

για τη διέγερση θετικών 
σκέψεων ώστε να επιτευχθεί 

ένα συναίσθημα, ένας τρό-
πος σκέψης ή μια αίσθηση του 
σώματος.

4. Τεχνικές αναπνοής· πρόκει-
ται για ασκήσεις αναπνοής με 
σκοπό τον έλεγχό της.

5. Tai chi ή qigong· μαχητικές 
τέχνες που βοηθούν επιπλέον 
στην ισορροπία και την ανα-
κούφιση από τον πόνο στην 
πλάτη.

6. Γιόγκα· μια τεχνική που συνδυ-
άζει σωματικές στάσεις, τεχνι-
κές αναπνοής και διαλογισμό ή 
χαλάρωση και επικεντρώνεται 
στη βελτίωση της ψυχικής και 
συναισθηματικής υγείας, του 
ύπνου και της ισορροπίας.

Άγχος: Τα σημάδια που 
αφήνει στο δέρμα 

Η 
πλειοφηφία των γυναικών ταλαιπωρείται 
από προεμμηνορυσιακές μεταβολές της δι-
άθεσης και ανησυχία καθιστώντας τα συ-
μπτώματα του προεμηνορρυσιακού συν-

δρόμου ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας 
σύμφωνα με νέα έρευνα.
«Η μελέτη μας κατέδειξε ότι τα προεμμηνορυσιακά 
συμπτώματα από την ψυχική σφαίρα είναι πολύ συνη-
θισμένα παγκοσμίως», δήλωσε η ανώτερη συγγρα-
φέας της μελέτης Δρ Jennifer Payne, διευθύντρια του 
Ερευνητικού Προγράμματος Αναπαραγωγικής Ψυχια-
τρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βιρ-
τζίνια. «Το πιο σημαντικό είναι ότι η πλειονότητα των 
γυναικών ανέφερε ότι τα προεμμηνορυσιακά συμπτώ-
ματά τους επηρέασαν την καθημερινότητά τους τουλά-
χιστον μερικές φορές».
Για τις ανάγκες της έρευνας οι επιστήμονες ανέλυσαν 
περισσότερες από 238.οοο απαντήσεις γυναικών 
18-55 ετών από 140 χώρες μέσω μιας εφαρμογής που 
λέγεται Flo και η οποία βοηθά τις γυναίκες να παρακο-
λουθούν τον μηνιαίο τους κύκλο και να καταγράφουν 
τυχόν αλλαγές της διάθεσης καθώς και σωματικά συμπτώματα.
Το 85% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι τις ημέρες πριν την έλευση της περι-
όδου τους είχαν λαχτάρα για συγκεκριμένα τρόφιμα, το 64% ανέφερε μεταβολές της διάθεσης ή άγχος 
και το 57%  κούραση. Σχεδόν το 29% των συμμετεχουσών είπε ότι τα συμπτώματα αυτά δημιουργούσαν 
προβλήματα στην καθημερινότητά τους κάθε φορά κατά τη διάρκεια κάθε μηνιαίου κύκλου, ενώ περίπου 
το 35% είπε ότι αυτά τα συμπτώματα τους ταλαιπωρούσαν μερικές φορές.
Η συχνότητα των αναφερόμενων προεμμηνορυσιακών μεταβολών της διάθεσης σημείωσε μεταβολές 
αναλόγως τη χώρα, από έαν χαμηλό ποσοστό 35,1% στο Κονγκό έως ένα υψηλό 68,6% στην Αίγυπτο 
σημείωσαν οι ερευνητές και αποδίδουν αυτές τις διαφορές τόσο σε βιολογικούς όσο και σε πολιτισμι-
κούς παράγοντες.
Οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες ήταν πιο πθανό να αναφέρουν συμπτώματα όπως αφηρημάδα, 
χαμηλή λίμπιντο, προβλήματα ύπνου, γαστρεντερικά συμπτώματα, πρόσληψη βάρους, εφιδρώσεις και 
εξάψεις, κούραση, αλλαγές στα μαλλιά, εξανθήματα και πρηξίματα. Πρόκειται για «λογικά» συμπτώ-
ματα που σύμφωνα με τους ερευνητές, σχετίζονται με την περιεμμηνόπαυση μια περίοδο της ζωής της 
γυναίκας όπου οι γυναίκες παρουσιάζουν διαταραχές του μηνιαίου κύκλου καθώς μεταβαίνουν προς την 
εμμηνόπαυση.
Η Δρ Jennifer Payne ελπίζει ότι τα ευρήματα της μελέτης που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα διαδικτυακά στο 
Archives of Women’s Mental Health, θα βοηθήσουν τις γυναίκες να λάβουν καλύτερη φροντίδα βοηθώ-
ντας τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να συνειδητοποιήσουν πόσο συχνά οι γυναίκες αντιμετω-
πίζουν αυτά τα συμπτώματα.
Η Δρ Payne επεσήμανε ότι υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές θεραπείας για την ανακούφιση των προεμμη-
νορυσιακών συμπτωμάτων και η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την συχνότητα αυτών των 
συμπτωμάτων θα βοηθήσει τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Προεμμηνορυσιακό σύνδρομο: Ποια 
συμπτώματα ταλαιπωρούν 6 στις 10 
γυναίκες κάθε μήνα

Έναν ανέξοδο τρόπο για να καθυστερήσουν ή και να αποτραπούν η εκδήλωση σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 2 (ΣΔ2) και οι επιπλοκές του αναδεικνύουν ερευνητές από το Ινστιτούτο Καρολίνσκα σε συνερ-
γασία με διεθνή επιστημονική ομάδα μέσα από μελέτη τους που δημοσιεύεται στο Science Advances. 

Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, ο προστατευτικός μηχανισμός κρύβεται στη τακτική άσκηση. 
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων και βιοψιών από τους σκελετικούς μυς μετά από μία μόνο 
προπόνηση σε ποδηλατικό εργόμετρο μιας ομάδας ατόμων με ΣΔ2 και μιας ομάδας χωρίς τη νόσο που δεν γυμνάζο-
νταν τακτικά, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η έντονη άσκηση πυροδότησε την φλεγμονώδη απόκριση στους σκελε-
τικούς μυς των ατόμων με ΣΔ2, όχι όμως και στα υγιή άτομα. Συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι κατά την άσκηση αυξή-
θηκε η παραγωγή κυτταροκινών, μορίων που παράγονται από το ανοσοποιητικό σύστημα ως απόκριση στο στρες.
Στα άτομα με ΣΔ2, η απορρυθμισμένη φλεγμονώδης απόκριση σε διάφορους ιστούς διαδραματίζει βασικό ρόλο 

στις επιπλοκές της νόσου όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη και οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Εν προκειμένω, οι 
ερευνητές αποκάλυψαν τον ρόλο ενός ειδικού τύπου κυτταροκινών που απελευθερώνονται με την 

άσκηση (exerkines) στην ανάπτυξη και την αύξηση των σκελετικών μυών σε άτομα με φυσιο-
λογική ανοχή στη γλυκόζη ή ΣΔ2.

«Διαπιστώσαμε ότι η έντονη και σύντομη άσκηση σε άτομα με ΣΔ2 ενεργοποιεί το 
ανοσοποιητικό σύστημα διαφορετικά και εντονότερα συγκριτικά με όσους δεν 

έχουν τη νόσο» ανέφερε η επικεφαλής της μελέτης Δρ Juleen R. Zierath από 
το Τμήμα Μοριακής Ιατρικής και Χειρουργικής και το Τμήμα Φυσιολογίας 

και Φαρμακολογίας του Ινστιτούτου Καρολίνσκα, η οποία πρόσθεσε ότι η 
συστηματική γυμναστική θα μειώσει ενδεχομένως τη φλεγμονώδη από-
κριση που προκαλεί στον οργανισμό το στρες από την ξαφνική και έντονη 
άσκηση με θετικές επιπτώσεις στον έλεγχο της γλυκόζης και για τον μετρι-
ασμό των επιπλοκών που σχετίζονται με τον ΣΔ2.

Διαβήτης: Η άσκηση που πρέπει να 
αποφεύγουν οι ασθενείς
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«Τσακιτζής», ο Προστάτης των Φτωχών»
Ποιος ήταν ο «Ρομπέν της Ανατολής» που έδρασε στη Μικρά Ασία

Το θέμα του σημερινού μας άρθρου ίσως ξενίσει αρκετές 
και αρκετούς, καθώς ο βασικός του ήρωας είναι μάλλον 
άγνωστος στο ευρύ κοινό. Είχαμε διαβάσει γι’ αυτόν στη 
«ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
(1914-2007)» του Στάθη Βαλούκου και στον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ», των Άγγελου Ρούβα και Χρήστου 
Σταθοκόπουλου, καθώς ήταν ο ήρωας της ταινίας «Τσακι-
τζής», ο Προστάτης των Φτωχών» του 1960 με πρωταγω-
νιστή τον αξέχαστο Ανδρέα Μπάρκουλη. Στα βιβλία αυτά 
υπάρχει μια μικρή περίληψη της υπόθεσης της ταινίας, 
σύμφωνα με την οποία ο Τσακιτζής ήταν θρυλικός Χρι-
στιανός ληστής, προστάτης των φτωχών Ελλή-
νων στη Μικρά Ασία. Βέβαια τα πράγματα 
δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως θα δούμε. 

Α
ς ξεκινήσουμε με τα 
πραγματικά γεγονότα 
της ζωής του Τσακι-
τζή, που ήταν όντως 

υπαρκτό πρόσωπο, και στο 
τέλος του άρθρου θα επανέλ-
θουμε στην ταινία του 1960.

Οι ζεϊμπέκοι (ή ζεϊμπέκη-
δες)
Όπως έχουμε γράψει σε σχε-
τικό άρθρο μας στις 21/6/2022, 
από τα τέλη ήδη του 16ου αιώνα 
η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε 
αρχίσει να παρουσιάζει σημάδια διά-
λυσης. Τον 17ο αιώνα αυτά τα σημάδια έγι-
ναν εντονότερα. Ανίκανοι σουλτάνοι, μηχανορ-
ράφοι αξιωματούχοι, λήψη αποφάσεων παρασκηνιακά 
από τις ευνοούμενες γυναίκες του χαρεμιού του σουλτά-
νου, του «Σουλτανάτου των Γυναικών» (1536-1651) και εξε-
γέρσεις στρατιωτικών τμημάτων, ιδιαίτερα των γενίτσα-
ρων, επέφεραν καίρια πλήγματα στην Αυτοκρατορία.
Η βαριά φορολογία των υπηκόων της αυτοκρατορίας, 
συνεχώς αυξανόταν και προκαλούσε σφοδρή δυσαρέ-
σκεια στον λαό. Έτσι το 1683 περίπου, δημιουργήθηκαν 
στη δυτική Ανατολία ένοπλες ομάδες που ξεκινώντας από 
τα βουνά λήστευαν φεουδάρχες, φοροεισπράκτορες, αλλά 
και ταξιδιώτες. Τα μέλη αυτών των ομάδων ονομάστηκαν 
ζεϊμπέκηδες ή ζεϊμπέκοι (Zeybeks) και ήταν κυρίως εξι-
σλαμισμένοι Οθωμανοί υπήκοοι ελληνικής καταγωγής. Η 
λέξη προέρχεται από την τουρκική Subek < Su= στρατιώ-
της + bek/bey= αφέντης. Σύμφωνα βέβαια με τους νόμους 
επρόκειτο για συμμορίες ληστών, όμως οι ζεϊμπέκηδες 
μοίραζαν τη λεία τους στους οικονομικά ασθενέστερους 
και υπεράσπιζαν τους απλούς πολίτες από την κρατική 
αυθαιρεσία. Ο αρχηγός μιας τέτοιας ομάδας ονομαζόταν 
Εφές (Efes). Η λέξη προέρχεται από το παλαιό τουρκικό Ege 
(μεγάλος αδελφός), ενώ τα πιο νεαρά μέλη ονομάζονταν 
κιζάν (kizan), δηλαδή αγόρι και κατ’ επέκταση νεοσύλλε-
κτος. Υπήρχαν διάφορες τελετής μύησης και ανόδου των 
ζεϊμπέκηδων και ένα κατάλοιπο αυτών των παραδόσεων 
ήταν ο ζεϊμπέκικος χορός, που κατά τον Λευτέρη Καντζίνο 
εμιμείτο το πέταγμα του γερακιού, ενώ το ελληνικό ζεϊμπέ-
κικο δεν σχετίζεται ούτε χορευτικά, ούτε μετρικά με τον 
χορό αυτό. Γίνονταν συνελεύσεις μεταξύ των ζεϊμπέκηδων 
για τη λήψη των αποφάσεων, όμως ο Εφές ήταν αυτός που 
αποφάσιζε τελικά.

Ο Τσακιτζής Αχμέτ
Στα τέλη του 19ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν 
φανερό ότι σύντομα θα κατέρρεε. Οι ζεϊμπέκηδες όχι μόνο 
δεν είχαν εκλείψει, αλλά είχαν εντείνει τη δράση τους.
Μόνο στο βιλαέτι της Σμύρνης δρούσαν στις αρχές του 
20ου αιώνα περίπου 40.000 ζεϊμπέκηδες. Για να αντιμε-
τωπίσει το πρόβλημα η Υψηλή Πύλη εξαγόρασε κάποιους 
Εφέδες για να εξοντώσουν τους άλλους. Ένας από αυτούς 
ήταν ο Τσακιτζής Αχμέτ, στον οποίο οι Αρχές είχαν υποσχε-

θεί αμνηστία για να εξοντώνει τους άλλους ζεϊμπέκηδες. 
Κάποια στιγμή όμως ο Τσακιτζής «ξέφυγε» και ο Σουλτά-
νος Αβδούλ Χαμίτ Β’ έδωσε εντολή για την εξόντωσή του. 
Ήταν το 1883. Ο βαλής της περιφέρειας της Σμύρνης οργά-
νωσε τους ζαπτιέδες (χωροφύλακες) και έστησε ενέδρα 
στο χωριό Αγιά Σουλούκ (Παλαιά Έφεσος), που ήταν έδρα 
του Τσακιτζή και των ζεϊμπέκων του. Στη μάχη που ακολού-
θησε σκοτώθηκε ο Τσακιτζής και η σύζυγός του βιάστηκε.
Τη συμπλοκή και όσα ακολούθησαν είδε ο 11χρονος τότε 
γιος του Τσακιτζή Μεχμέτ, που ορκίστηκε ότι κάποια μέρα 
θα πάρει εκδίκηση. Ήταν πολύ μικρός όμως ακόμα και 

βγήκε στην παρανομία ως κιζάν.

Η δράση του Τσακιτζή
Λίγα χρόνια αργότερα ο νεαρός Μεχ-

μέτ οργάνωσε τη δική του ομάδα 
ζ ε ϊμπέκηδων. Στοχοποίησε 
αρχικά τους κρατικούς αξιω-
ματούχους της περιοχής του, 
παρακινώντας τον αγροτικό 
πληθυσμό να μην πληρώνει 
φόρους, ενώ απαγόρευσε 
στους φοροεισπράκτορες να 
μπαίνουν στην περιοχή που 
έλεγχε ο ίδιος. Αρχικά κινή-

θηκε για λόγους εκδίκησης, 
σταδιακά όμως ανέλαβε να απο-

δώσει «προσωπική δικαιοσύνη» 
απέναντι στην κρατική αυθαιρεσία. 

Άρχισε να ληστεύει πλούσιους, τραπε-
ζίτες και τσιφλικάδες και να δίνει τα περισ-

σότερα από τα λάφυρά του στους φτωχούς και 
για τη δημιουργία έργων κοινής ωφελείας. Έτσι προικοδο-
τούσε φτωχά κορίτσια, έδινε χρήματα σε χωρικούς για την 
αγορά ζώων και ακόμα για να φτιαχτούν γεφύρια, κρήνες 
κλπ.
Ο Τσακιτζής λήστευε πλούσιους, ανεξάρτητα από τη φυλε-
τική τους καταγωγή, τη θρησκεία τους και το επάγγελμά 
τους. Τούρκοι, Έλληνες, Εβραίοι και Αρμένιοι με πολλά 
πλούτη έμπαιναν στο στόχαστρό του, καθώς θεωρούσε 
ότι οι περιουσίες τους προήλθαν από αθέμιτο πλουτισμό 
σε βάρος των φτωχών. Παράλληλα, βοηθούσε χωρίς εξαι-
ρέσεις όλους τους φτωχούς και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε 
Χριστιανούς και Μουσουλμάνους. Οι απλοί άνθρωποι τον 
προστάτευαν όταν τον καταδίωκαν οι Αρχές και το όνομά 
του έγινε θρύλος που πέρασε από τις περιοχές της Πρού-
σας και του Αϊδινίου και έφτασε στην Ανατολική Ρωμυλία 
και την Ελλάδα.
Η ιδιότυπη «δικαιοσύνη» του Τσακιτζή επεκτεινόταν και 
σε άλλους. Όταν έμαθε κάποτε ότι εννιά άνδρες της ομά-
δας του κακοποίησαν μια χωριατοπούλα, τους θανάτωσε 
καίγοντάς τους ζωντανούς. Άλλη φορά χάρισε τη ζωή σε 
αντίπαλο μετά από συμπλοκή μαζί του, αποκαλώντας τον 
«λεβέντη» και αφήνοντας τον ελεύθερο. Μάλιστα πυρο-
βόλησε το φέσι του ώστε ο «εχθρός» του να έχει «ενθύ-
μιο» το βόλι που προοριζόταν για εκείνον. Και όταν ο 
Σαΐντ Χαλίμ πασάς, εγγονός του Μεχμέτ Αλή της Αιγύπτου, 
πατέρα (;) του γνωστού μας από το 1821 Ιμπραήμ (ίσως 
ήταν θετός πατέρας του) τον κυνηγούσε στα βουνά της 
Ανατολίας, ο Τσακιτζής αν και μπορούσε δύο φορές να τον 
σκοτώσει του «χαρίστηκε», καθώς δεν πυροβολούσε ποτέ 
πισώπλατα τους αντιπάλους του. Για την ιστορία, ο Σαΐντ 
τον οποίο ο Τσακιτζής εκτιμούσε ιδιαίτερα, ως Μεγάλος 
Βεζίρης το 1913-1917 πρωταγωνίστησε στις διώξεις ενα-
ντίον των Αρμενίων…

Το τέλος του Τσακιτζή
Το 1911 η δράση του Τσακιτζή είχε ξεφύγει από κάθε 
έλεγχο.
Υπολογίζεται ότι ως τότε είχε σκοτώσει 800-1.200 ανθρώ-
πους. Έτσι μετά από σουλτανική διαταγή, ο Ριουστού 
Κομπάς μπέης ανέλαβε την εξόντωσή του.

Ο Ριουστού Κομπάς κινήθηκε πολύ έξυπνα, καθώς «κατα-
σκόπευσε» τις κινήσεις του Τσακιτζή και συγκέντρωσε 
πολύτιμες πληροφορίες γι’ αυτόν. Ανάμεσα σε όσα «ανα-
κάλυψε», ήταν ότι ο Εφές είχε επαφές με οικογένειες επι-
φανών Βρετανών στη Σμύρνη, απ’ όπου λάμβανε πληρο-
φορίες για τις κινήσεις των οθωμανικών Αρχών και κατά-
φερνε να τους ξεφεύγει. Έτσι ο Ριουστού Κομπάς έμαθε 
μετά από μερικούς μήνες, πού βρισκόταν το ορεινό κρη-
σφύγετο του Τσακιτζή. Οι οθωμανικές δυνάμεις το περι-
κύκλωσαν και το πολιόρκησαν για 48 ώρες. Την εξόντωση 
του Τσακιτζή ανέλαβε ο αδελφός του Ριουστού. Μπήκε σ’ 
ένα νερόλακκο και περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να 
δράσει. Όταν βρήκε την ευκαιρία, μπήκε στο αρχηγείο του 
Τσακιτζή και τον σκότωσε. Ήταν 17 Νοεμβρίου 1911. Ο 
Τσακιτζής ήταν τότε 39 χρονών.
Αν και οι σύντροφοί του, μετά από εντολή του ίδιου, απο-
κεφάλισαν και έγδαραν το πτώμα του, ο Τσακιτζής ανα-
γνωρίστηκε από την πρώτη σύζυγό του Ιράζ. Μετά την 
επιβεβαίωση της ταυτότητάς του, η σορός του κρεμάστηκε 
ανάποδα για παραδειγματισμό, στην κεντρική πλατεία της 
πόλης Ναζιλί που βρίσκεται 47 χιλιόμετρα ανατολικά του 
Αϊδινίου.

Οι ζεϊμπέκηδες εναντίον των Ελλήνων
Οι ζεϊμπέκηδες ήταν ουσιαστικά σώματα ατάκτων με αντι-
εξουσιαστική και ληστρική δράση. Όταν όμως το 1919 ο 
Ελληνικός Στρατός αποβιβάστηκε στη Σμύρνη, καθώς οι 
περισσότεροι από αυτούς ήταν Μουσουλμάνοι, συσπει-
ρώθηκαν γύρω από τον Κεμάλ και πολέμησαν στο πλευρό 
του. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που τερμάτισαν τη δράση τους 
ή τάχθηκαν με το μέρος των Ελλήνων. Μετά το 1922 και τη 
μικρασιατική καταστροφή, ο Κεμάλ αντάμειψε τους ζεϊ-
μπέκηδες με πλουσιοπάροχες αμοιβές και εγκατάστασή 
τους στα χωριά που είχαν εγκαταλείψει οι Έλληνες. Εξαί-
ρεση αποτέλεσε το χωριό Λιβίσι (Kayakoy), όπου μετά την 
εγκατάλειψή του από τους Έλληνες κατοίκους του (υπολο-
γίζεται ότι 4.000-6.500 σφαγιάστηκαν ή εξορίστηκαν από 
το 1914 ως το 1922), δεν κατοικήθηκε ποτέ από Τούρκους, 
οι οποίοι, σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, πίστευαν ότι 
είναι στοιχειωμένο από τα πνεύματα των σφαγιασθέντων 
Ελλήνων. Το χωριό διατηρείται ως μουσείο σήμερα, ενώ 
σε αυτό βρίσκεται, ανακαινισμένο, το σπίτι του Τσακιτζή.
Όσο για τους ζεϊμπέκηδες, ένας από αυτούς, ο Γιορούκ 
Αλή εφές τιμάται σήμερα από τους Τούρκους ως εθνικός 
ήρωας…

Ο θρύλος του Τσακιτζή στην Ελλάδα
Με τον ερχομό στην Ελλάδα των Μικρασιατικών προσφύ-
γων, ο μύθος του Τσακιτζή άρχισε να αναβιώνει. Παλαιά 
δημοτικά τραγούδια που τον αφορούσαν έγιναν πολύ 
δημοφιλή στις προσφυγικές συνοικίες. Ένα από αυτά: 
«Τσακιτζή, δεν εβαρέθης στα σμυρνάιικα χωριά;/Δεν περ-
νάς και στην Ελλάδα να παντρέψεις ορφανά»; Ο Τσακιτζής 
στην Ελλάδα έγινε ο «προστάτης» των αδύναμων και φτω-
χών από την ασυδοσία της κρατικής εξουσίας. Ο Μάρκος 
Βαμβακάρης τραγούδησε ένα από τα πρωτότυπα τουρκικά 
τραγούδια με θέμα τον Τσακιτζή, ενώ η Ρόζα Εσκενάζυ 
μία από τις πρώτες παραλλαγές των ασμάτων αυτών, με 
ελληνικό όμως στίχο (αρχές της δεκαετίας του 1930). Τέλος 
μεταπολεμικά, ο Στράτος Διονυσίου, ερμήνευσε το τρα-
γούδι «Ο Τσακιτζής», σε μουσική Μπάμπη Μπακάλη και 
στίχους Δημήτρη Γκούτη (δεκαετία του 1960).

Βασική πηγή μας ήταν το άρθρο του Λευτέρη 
Καντζίνου «ΤΣΑΚΙΤΖΗΣ: Ο «Ρομπέν της Ανατο-
λής», στο περιοδικό ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗ-
ΜΕΝΗ, ΤΕΥΧΟΣ 633, ΜΑΡΤΙΟΣ 2021.
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Ο 
θάνατος της βασίλισσας Ελι-
σάβετ Β’, της μακροβιότερης 
μονάρχης του Ηνωμένου 
Βασιλείου, εξακολουθεί να 

απασχολεί τα διεθνή Μέσα Μαζικής Ενη-
μέρωσης. 
Ο μεγαλύτερος γιος της Κάρολος, ο 
πρώην πρίγκιπας της Ουαλίας, ανακηρύ-
χτηκε και επίσημα βασιλιάς και αρχηγός 
κράτους για 14 βασίλεια από τα συνο-
λικά 56 κράτη που απαρτίζουν τη Βρετα-
νική Κοινοπολιτεία, μεταξύ των οποίων 
και ο Καναδάς. 
Η Κοινοπολιτεία είναι μία εθελοντική- 
ελεύθερη ένωση ανεξάρτητων κρατών, 
πρώην αποικίες της Βρετανικής Αυτο-
κρατορίας.15 από αυτά τα κράτη, συμπε-
ριλαμβανομένου του Καναδά, έχουν ως 
αρχηγό κράτους τον Βρετανό μονάρχη. 
Ωστόσο, ένα σημαντικό τμήμα του κανα-
δικού πληθυσμού, έχει αρνητική άποψη 
για την μοναρχία. Σύμφωνα με τη δημο-
σκόπηση της Research Co., σχεδόν οι 
μισοί Καναδοί θα προτιμούσαν να έχουν 
εκλεγμένο αρχηγό κράτους, ενώ μόνο 
ένας στους πέντε τάσσεται υπέρ της 
μοναρχίας. 
Στη διαδικτυακή πανκαναδική έρευνα 
ενός αντιπροσωπευτικού εθνικού δείγ-
ματος, μόνο το 21% των Καναδών λέει 
πως, λαμβάνοντας υπόψη το σύνταγμα 
του Καναδά, θα προτιμούσε η χώρα να 
παραμείνει μοναρχία. Ποσοστό 49%, 
των Καναδών προτιμούν   ένα κυρίαρχο 
και ανεξάρτητο κράτος με έναν εκλεγ-
μένο ηγέτη. Το ποσοστό στο Οντάριο 
ανέρχεται στο 53%. 

Οι Καναδοί που ψήφισαν το Φιλελεύ-
θερο και το Νέο Δημοκρατικό Κόμμα 
στις περσινές ομοσπονδιακές εκλογές, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πιθανότητα 
θα προτιμούσαν να έχουν εκλεγμένο 
αρχηγό κράτους (ο καθένας με ποσοστό 
51%) από εκείνους που ψήφισαν για το 
Συντηρητικό Κόμμα (45%).
Τον τελευταίο καιρό οι απόψεις των 
Καναδών για τα μέλη της βασιλικής οικο-
γένειας έχουν διαμορφωθεί σημαντικά. 
Συγκεκριμένα, η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ 
είχε την εύνοια του 64% των Καναδών, 
σημειώνοντας πτώση κατά τέσσερις 
μονάδες. Η βαθμολογία μειώθηκε δρα-
ματικά για τον Πρίγκιπα Χάρι (50%) και 
τη Μέγκαν, Δούκισσα του Σάσεξ (44%). 
Περίπου τρεις στους πέντε Καναδούς 
έχουν θετικές απόψεις για την Αικατε-
ρίνη, τη Δούκισσα του Κέιμπριτζ (60%) 
και τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ (58%).  Στη 
χαμηλότερη σειρά προτίμησης βρίσκο-
νται ο νέος βασιλιάς Κάρολος (35%) και 
η σύζυγός του Καμίλα, Δούκισσα της 
Κορνουάλης (27%). 
Το ένα τρίτο σχεδόν  των Καναδών (34%) 
θα ήθελε να έβλεπε τον πρίγκιπα Γουί-
λιαμ να έπαιρνε τη θέση του βασιλιά από 
τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’. Μεταξύ των 
Καναδών που εκφράζουν προτίμηση για 
τη συνέχιση της μοναρχίας, ο πρίγκιπας 
Γουίλιαμ θεωρείται ως ανώτερη επιλογή 
από τον νυν βασιλιά Κάρολο (50% έως 
36%).
Το 2021, η Μοναρχική Ένωση του 
Καναδά εξέδωσε την τριετή έρευνά της 
για το κόστος της μοναρχίας και κατά 
μία εκτίμηση το στέμμα στοιχίζει στον 
Καναδά πάνω από 58 εκατομμύρια 
δολάρια κάθε χρόνο. 
Συγκεκριμένα, οι Καναδοί φορολογού-
μενοι κατέβαλαν το 2020 για το στέμμα 
58.749.485,52 δολάρια. Στο ποσό αυτό 
συμπεριλαμβάνεται το γραφείο του γενι-
κού κυβερνήτη, τα έξοδα των υποδιοι-
κητών, οι μετακινήσεις και η ασφάλειά 
τους. 
Γεγονός πάντως είναι ότι το επίμαχο θέμα 
του μέλλοντος της μοναρχίας έχει απο-
κτήσει αυξημένη προσοχή, όχι μόνο στον 
Καναδά αλλά και αλλού σε ολόκληρη την 
πρώην Βρετανική Αυτοκρατορία...

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

ΜΟΝΑΡΧΙΑ
Ένας ξεπερασμένος θεσμός;

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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#CURESPG50: Με μεγάλη επιτυχία το τουρνουά 
γκολφ προς βοήθεια του Μιχαλάκη και όσα άλλα 

παιδιά έχουν την ίδια πάθηση

Μ
εγάλη ευλογία για το 3nd Φι-
λανθρωπικό Annual Golf 
Tournament TO CURESPG50 
Για την βοήθεια του Μιχαλάκη 

και όσα άλλα παιδιά Έχουν την ίδια πάθηση.
Τα έσοδα για αυτή την ημέρα ήταν $107000
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που 
βοήθησαν ώστε αυτή η μέρα να γίνει πραγ-
ματικότητα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΙΝΑΚΗΣ
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O
n Tuesday, September 6, the Hellenic 
Heritage Foundation (HHF) organized 
a trip for residents from the Hellenic 
Home for the Aged to the Royal Ontario 

Museum (ROM) to see the Kore 670 exhibit.
The Hellenic Heritage Foundation is the lead 
sponsor of the Kore 670 exhibit, which is available 
to view at the ROM until September 25, 2022. 
The Kore 670, created between 520-510 BCE, is 
considered one of the most important sculptures 
from the Acropolis in Athens because of its fine 
detail and preserved colour. 
Twenty seven residents from the Hellenic Home for 
the Aged attended the trip to the ROM and visited 
various exhibits from ancient Greece, Rome, Egypt, 
and Cyprus. A translator was also present to explain 
the exhibits in Greek. Everyone enjoyed the visit, 
some because it was their first time at the ROM and 
others because they were able to see one of Ancient 
Greece’s most famous sculptures up close.
“On behalf of the Ladies Auxiliary of the Hellenic 
Home, we would like to express our gratitude for 
the wonderful experience at the ROM and the 
opportunity to admire the Kore exhibit up close,” 
says Mrs. Irene Dotsikas. “Special thanks to George 
Keroglidis, Managing Director, HHF for his excellent 
hosting.”
“I’ve been to the museum many times, but this 
counts as my best experience because of the special 
exhibit of the Kore and the amazing treatment of 
our host. Thank you HHF!” says Mrs. Julie Mix.
After their visit to the ROM, the HHF took the 
residents out for lunch, coffee, and desserts.

HHF hosts museum visit for Hellenic Home for the Aged residents
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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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Δήλωσης της Ι. Αρχιεπισκοπής 
Καναδά για τον θάνατο της 

Βασίλισσας Ελισάβετ Β’

Η 
Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Καναδά, εκ μέρους του κλήρου και των 
πιστών της, εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στη Βρετανική Βασι-
λική Οικογένεια για το θάνατο της Αυτής Μεγαλειότητας Βασίλισσας Ελισά-
βετ Β’.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ, ένα μοναδικό και πραγματικά αξιόλογο άτομο, αφήνει πίσω 
της μια αιώνια κληρονομιά. Με ταπείνωση και αφοσίωση, αποτέλεσε παράδειγμα 
των λόγων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού: «ο δε μείζων υμών έσται υμών διάκονος» 
(Ματθαίος 23:11).
Ως η μακροβιότερη μονάρχης του Καναδά, η βασίλισσα Ελισάβετ αφήνει ανεξίτηλο το 
στίγμα της, όχι μόνο εδώ, αλλά σε ολόκληρη την Κοινοπολιτεία και σε όλο τον κόσμο.
Καθώς ο κόσμος θρηνεί το θάνατό της, ας εμπνευστούμε από την αίσθηση του καθή-
κοντος, την αγάπη της για την οικογένεια και τη θυσία της για την πατρίδα – ανθρώ-
πινες αξίες που έχουν αντέξει στο χρόνο και χρειάζονται στην κοινωνία μας σήμερα 
περισσότερο από ποτέ.
Η αναχώρηση της βασίλισσας Ελισάβετ από το επίγειο βασίλειο, μας υπενθυμίζει επί-
σης, ότι αυτό που τελικά αναζητούμε εδώ στη γη είναι η ουράνια βασιλεία που πρό-
κειται να έρθει (βλ. Εβραίους 13:14).
Προσευχόμαστε για την ανάπαυση της ψυχής της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας 
Ελισάβετ Β’. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή μας κατά την ετήσια Επιμνημόσυνη Δέηση για τους 
Ευεργέτες της Εκκλησίας του Καναδά, που φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμ-
βρίου 2022, θα την μνημονεύει και θα την τιμά εσαεί.
Αιωνία η μνήμη της!
Ο υιός της Κάρολος, ο οποίος είναι φιλέλληνας και αγαπά το Άγιο Όρος, ανέλαβε καθή-
κοντα βασιλέως με το όνομα Κάρολος ο Γ .́ Συγχαρητήρια θερμά!
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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.     

Ο Κ. CHRIS SPIROU, ΠΡΏΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ, ΠΟΥ 
ΒΟΗΘΗΣΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΛΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ. ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΟΣΥΝΗ, ΤΗΝ 
ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ.

ΣΤΗΝ ΦΏΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 
ΤΗΣ HELLAS NEWS, Κ. ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΚΟΛΏΝΑΚΙΟΥ. ΠΡΟΣΕΧΏΣ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΝΗΜΕΡΏΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ ΜΑΣ Κ. ΣΠΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ.

Κρις Σπύρου, Πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής 
Ένωσις, τέως γερουσιαστής του Νιού Χαμπσάϊρ
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«Άστα τα μαλάκια σου» 
Μουσική: Μιχάλης Σουγιούλ - Στίχοι: Αλέκος Σακελλάριος

Α! Ερμηνεία: Φώτης Πολυμέρης 1951

Το «Άστα τα μαλάκια σου»  είναι 
ένα από τα κλασικά, αγαπημένα και 
χίλιο-τραγουδισμένα,  σε στίχους 
του υπέροχου συγγραφέα και 
σκηνοθέτη  Αλέκου σακελάριου, 
ενώ η μουσική είναι του 
εξαιρετικού συνθέτη Μιχάλη 
Σουγιούλ, που μας χάρισε δεκάδες 
επιτυχίες!

Τ
ο τραγούδι είναι βγαλμένο από έ-
να πολύ όμορφο και χαριτωμένο 
περιστατικό που συνέβη στον Σα-
κελλάριο.  Η μικρή ιστορία του,  

που  μας έρχεται από τα νεανι-
κά του χρόνια , τέλη δεκαετίας 
του 1930,  έχει ως εξής: Εκεί-
νο τον καιρό είχε γνωριστεί και 
έβγαινε  με μια πολύ όμορφη 
κύπελλα. Σε ένα από τα ραντε-
βουδάκια τους,  έφτασαν μέχρι 
το  καβούρι, που τότε ήταν ερη-
μικό και γαλήνιο.
Όπως περπατούσαν σ την 
ακροθαλασσιά , ένα αεράκι 
που φυσούσε δυνατά, έκανε 
να σηκώνεται  το φουστάνι 
της κοπέλας,  ενώ συγχρό-
νως χαλούσε και τα καλοχτενι-
σμένα μαλλιά της! Εκείνη  αγω-
νιζότανε πραγματικά , με το ένα 
χέρι  να κατεβάσει το φουστάνι 
της,   ενώ με το άλλο να διορ-
θώσει τα μαλλιά της!
Αυτό γινότανε συνεχώς, όση 
ώρα περπατούσαν  στην παρά-
λια,  κάνον τας την κοπέλα 
κάποια στιγμή να δυσανασχε-

τήσει  και σχεδόν απελπισμένη είπε με 
παράπονο στον Σακελλάριο .. …Πω πω.. 
πως έγιναν τα μαλλιά μου ..!
Τότε εκείνος της απάντησε …Τι  έχουνε τα 
μαλλάκια σου; Μια χαρά είναι έτσι ανα-
κατεμένα….!
Αυτή η φράση που της είπε, του άρεσε και 
την συγκράτησε,  όπως συγκράτησε και  
την όλη εικόνα,  της  μικρής  περιπέτειας 
της , με το δυνατό αεράκι που της σήκωνε 
το φουστάνι και της ανακάτευε τα μαλ-
λιά!  Με αφορμή όλα αυτά, επιστρέφο-
ντας αργά  το βράδυ στο σπίτι, άρχισε να 
γράφει τα πρώτα στιχάκια….

 Άστα τα μαλλάκια σου, ανακατωμένα
άστα να ανεμίζουνε, στην τρελή νοτιά
Τώρα που τα νιάτα τα σου,  
ειν’  όλα ανθισμένα 
άστα τα μαλλάκια σου, ανακατω-
μένα
Τη γαλάζια θάλασσα , κοίτα την 
πλατιά
κι άστα τα μαλάκια σου ανακατω-
μένα
άστα να ανεμίζουνε στην τρελή 
νοτιά.

Τελειώνοντας  τους πρώτους στί-
χους ο Σακελλάριος, άρχισε να κάνει 
βαθύτερες σκέψεις, για το πόσο ανό-
ητο ήταν,  μια τόσο όμορφη κοπέλα, 
σαν  μπουμπουκάκι, να νοιάζεται για 
το χτένισμα της, αφού όπως και να 
ήταν τα μαλλιά της, έστω κι ανακα-
τεμένα,  πάντα όμορφα θα ήτανε! Το 

χτένισμα  χρειάζεται όταν πια τα χρόνια 
περνούν και φαίνεται η κούραση στο πρό-
σωπο. Πάνω σε αυτές τις σκέψεις ήρθαν 
και οι στίχοι της δεύτερης στροφής του 
τραγουδιού.

Θ’ αρθεί αλίμονο ο καιρός, 
άκουσε κι εμένα
που δε θα χεις κόκκινα χείλη σαν 
φωτιά, 
 θα’ χεις τότε τα μαλλιά καλοχτενι-
σμένα. 
Θα’ αρθεί αλίμονο ο καιρός, 
άκουσε και μένα
 που θα σβήσει η λάμψη, 
αυτή που’ χεις στη μάτια,
 και δεν θα’ χεις κόκκινα χείλη σαν 
φωτιά
 Άστα τα μαλλάκια σου, ανακατωμένα 
άστα να ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά..

Ο Σακελλάριος, δεν σταμάτησε όμως εδώ. 
Οι σκέψεις του πήραν μελαγχολικότερους 
δρόμους,  για το πώς περνούν τα χρόνια 
και για το  ποτέ, και χωρίς να το καταλα-
βαίνουμε,  το αύριο, γίνεται ένα μακρινό  
χθες!
Έτσι έφτασε σ τη τρίτη και τελευταία 
στροφή του τραγουδιού… 

Είσαι τώρα η άνοιξη, θα’ αρθεί καλο-
καίρι 
κι ύστερα φθινόπωρο,  
θα’ αρθεί σκυθρωπό.
 Στον τρελό το δρόμο σου, 
πάρε με απ το χέρι
 είσαι τώρα άνοιξη, θα’ ρθει καλοκαίρι.
Θα σου πουν χίλιες φορές,  
χίλια σ’ αγαπώ
κι ύστερα φθινόπωρο, 
θα’ ρθει σκυθρωπό

Άστα τα μαλλάκια σου, ανακατωμένα 
άστα να ανεμίζουνε, στη τρελή νοτιά…

Ο Αλέκος Σακελλάριος, αφού ολοκλή-
ρωσε  το τραγούδι, το έδωσε σε ορισμέ-
νους  συνθέτες,  αλλά δεν ενδιαφέρθηκε 
κανείς,  όλοι του το γύριζαν πίσω. Έτσι, οι 
στίχοι αυτοί έμειναν  για  αρκετό καιρό 
στο συρτάρι, μέχρι που  άρχισε η περί-
φημη  συνεργασία του με τον  Μιχάλη Σου-
γιούλ, ο οποίος  του είχε ζητήσει δυο- τρία 
τραγούδια, και  αν είχε ακόμη και κάποιο  
βαλσάκι. Τότε ο Σακελλάριος θυμήθηκε 
το «Άστα τα μαλλάκια σου» ..και του το 
έδωσε.
Ο Σουγιούλ όταν το διάβασε ενθουσιά-
στηκε. Αυτά είναι τραγούδια του είπε..! 
 Σε λίγες μέρες  ήταν έτυμο και το πήγαν 
στις εταιρίες. Δυστυχώς όμως  δεν το 

δέχτηκαν, γιατί δεν το θεώρησαν 
«πιασάρικο». Έτσι έμεινε και  πάλι στο 
συρτάρι αυτή τη φορά μετά μουσι-
κής...!
Πέρασαν τα χρόνια, και το 1950 πια, ο 
Σακελλάριος σκηνοθετούσε την ταινία 
της Φίνος Φιλμ «Εκείνες που δεν πρέ-
πει ν’ αγαπούν». Τότε για τις ανάγκες 
της ταινίας ξέθαψαν το «Άστα τα μαλ-
λάκια σου» και το χρησιμοποίησαν. 
Στην ταινία φαίνεται να το τραγου-
δάει  ο Αλέκος Αλεξανδράκης, όμως  
η φωνή είναι του  Φώτη Πολυμέρη. 
Από τις πρώτες μέρες της προβολής 
,   το τραγούδι γνώρισε  μεγάλη επιτυ-
χία, αγαπήθηκε  και τραγουδήθηκε σε 
ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ βεβαίως 
τραγουδιέται μέχρι τις μέρες μας  
από τις παρέες ..! 
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Ο
ι ευάλωτοι κάτοικοι του Οντάριο 
ηλικίας 18 ετών και άνω μπο-
ρούν πλέον να κάνουν κράτηση 
για ραντεβού για να λάνουν το 

εμβόλιο για τον COVID-19 με δυνατότητα 
επέκτασης σε όλους στις 26 Σεπτεμβρίου.
Το δισθενές ενισχυτικό είναι μια προσαρ-
μοσμένη έκδοση του αρχικού εμβολίου 
mRNA της Moderna και στοχεύει τόσο στο 
αρχικό στέλεχος του COVID-19 όσο και 
στην παραλλαγή Omicron. Τα άτομα μπο-
ρούν να λάβουν αυτό το αναμνηστικό του-
λάχιστον έξι μήνες μετά την πιο πρόσφατη 
δόση τους, ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των προηγούμενων ενισχυτών που είχαν 
λάβει.
Τώρα είναι  διαθέσιμο ραντεβού προτε-
ραιότητας για ευπαθείς πληθυσμούς, που 
περιλαμβάνουν: 
- άτομα ηλικίας 70 ε τών και άνω· 

- κάτοικοι οίκων μακροχρόνιας φρο-
ν τ ίδας ,  ο ίκο ι  ευγηρία ς ,  κα ι  γ ια 
άτομα που ζουν σε άλλα συγκροτή-
ματα που παρέχουν υπηρεσίες υπο-
βοηθούμενης διαβίωσης και υγείας· 
- Τα άτομα First Nation, Inuit και Métis 
και τα μη αυτόχθονα μέλη του νοικο-
κυριού τους ηλικίας 18 ετών και άνω· 
μέτρια έως σοβαρά ανοσοκατεσταλ-
μένα άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω. 
- έγκυες άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω· 
-  εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας ηλι-
κίας 18 ετών και άνω.
Οι κάτοικοι του Οντάριο που δεν εμπί-
πτουν σε αυτόν τον πληθυσμό προτεραι-
ότητας μπορούν επίσης να ξεκινήσουν να 
κάνουν κράτηση για δισθενή ραντεβού 
αναμνηστικών για τον COVID-19 τη Δευ-
τέρα. Ωστόσο, τα διαθέσιμα ραντεβού θα 
ξεκινήσουν μόνο στις 26 Σεπτεμβρίου.

Όλοι οι ενήλικες του Οντάριο είναι 
επιλέξιμοι για τον εμβολιασμό ειδικό κατά 
του Omicron από τις 26 Σεπτεμβρίου

Ο
ι κάτοικοι θα μπορούσαν σύ-
ντομα να «πετάξουν» από το 
κέντρο του Τορόντο στο St. 
Catharines σε μόλις τριάντα λε-

πτά μέσω ενός νέου hovercraft ταχείας δι-
έλευσης.
Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τετάρτη, 
η Ontario Hoverlink Ltd. ανέφερε ότι βρί-
σκεται στα τελικά στάδια έγκρισης για το 
έργο, το οποίο θα ξεκινήσει το καλοκαίρι 
του 2023.
Μόλις ολοκληρωθεί, το πλοίο θα αναχω-
ρήσει από το Ontario Place στην προκυ-
μαία του Τορόντο και θα φτάσει στο Port 
Weller, St. Catharines σε μόλις μισή ώρα 

– ένα ταξίδι που συνήθως διαρκεί δύο έως 
τρεις ώρες με το αυτοκίνητο.
Η εταιρεία σχεδιάζει να πραγματοποιεί 
έως και 48 διελεύσεις λιμνών την ημέρα 
χρησιμοποιώντας δύο πλοία -- τα μοντέλα 
Griffon BHT-130 και BHT-150. Θα επι-
τρέπονται έως και 180 επιβάτες σε κάθε 
ταξίδι. Δεν θα επιτρέπονται οχήματα στο 
σκάφος.
Τα πρώτα του είδους τους στη Βόρεια 
Αμερική, τα σκάφη hovercraft είναι αδι-
άβροχα, λέει η εταιρεία, και μπορούν να 
ταξιδέψουν πάνω από το νερό, τη γη και 
τον πάγο. Δεν θα υπάρχουν υπαίθριοι 
χώροι καθιστικού, λέει η εταιρεία.

Η εταιρεία hovercraft του Οντάριο θα 
ξεκινήσει διαδρομη 30 λεπτών από το 
κέντρο του Τορόντο στον Νιαγάρα

Λ
ίγο πάνω από δώδεκα εστια-
τόρια του Τορόντο έχουν απο-
νεμηθεί με διάσημα αστέρια 
Michelin, καθιστώντας τα τα 

πρώτα καναδικά εστιατόρια που έλαβαν 
την παγκόσμια αναγνώριση.
Σε μια ειδική παρουσίαση που πραγματο-
ποιήθηκε στο Evergreen Brick Works την 
Τρίτη το βράδυ, ο διεθνής διευθυντής της 
Michelin, Gwendal Poullenec, αποκάλυψε 
ότι 13 εστιατόρια θα εμφανίζονται στον 
οδηγό.
Οι επιθεωρητές έχουν επισκεφθεί ανώ-
νυμα γαστρονομικά καταστήματα σε όλη 
την πόλη από τον Μάιο, κρίνουν εστιατό-
ρια χρησιμοποιώντας μια μυστική μεθο-
δολογία που ο οργανισμός περιγράφει 
ως «μοναδική» και «απαιτητική» αξιολό-
γηση.
Στη συνέχεια, τα εστιατόρια απονέμονται 
με ένα, δύο ή τρία αστέρια με βάση την 
εξαιρετική κουζίνα τους.

Ακολουθεί μια λίστα με 
τα εστιατόρια που έλα-
βαν ένα αστέρι Michelin: 
Aburi Hana (102 Yorkville 
Ave)
Alo (163 Spadina Ave)
Alobar Yorkv ille  (162 
Cumberland St)
Don Alfonso 1890 (1 Harbor Square
Edulis (169 Niagara St)
Enigma Yorkville (23 St Thomas St)
Frilu (7713 Yonge St)
Kaiseki Yu-zen Hashimoto (6 Garamond 
Ct)
Osteria Giulia (134 Avenue Rd)
Quetzal (419 College St)
Shoushin (3328 Yonge St)
Yukashi (643a Mt Pleasant Rd)

Μόνο ένα εστιατόριο του Τορόντο έλαβε 
δύο αστέρια Michelin — το Sushi Masaki 
Saito στην Avenue Road.
Είναι σπάνιο να λάβεις μια τιμή τριών 
αστέρων. Από τα περισσότερα από 16.000 
εστιατόρια του οδηγού Michelin, μόλις 
137 έχουν λάβει αυτή την αναγνώριση.
Συνολικά, 74 εστιατόρια έλαβαν αναγνώ-
ριση την Τρίτη, που αντιπροσωπεύουν 27 
διαφορετικά στυλ κουζίνας. Αυτό περι-
λάμβανε 17 εστιατόρια που έλαβαν την 
ονομασία Bib Gourmand, η οποία ανα-
γνωρίζει την εγκατάσταση με ποιοτικό 
φαγητό όπου μπορείτε να πάρετε δύο 
πιάτα και ένα ποτήρι κρασί ή επιδόρπιο 
για λιγότερο από $60.
Μεταξύ αυτών που επισημάνθηκαν είναι 

τα Enoteca Sociale, Fat Pasha, Bar Raval 
και Chica’s Chicken.
Μιλώντας πριν από την απονομή των 
βραβείων, ο δήμαρχος του Τορόντο Τζον 
Τόρι φρόντισε να τονίσει ότι το να συμπε-
ριληφθεί στον οδηγό Michelin ήταν 
«μεγάλη υπόθεση».

«Είναι μεγάλη υπόθεση γιατί θα 
βάλει το Τορόντο για άλλη μια 
φορά, με έναν ακόμη τρόπο, στον 
χάρτη όπως ακριβώς το κάνει το 
TIFF», είπε στο πλήθος. «Και 

νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό 
για την ευημερία της βιομηχα-

νίας που υπέφερε τόσο πολύ κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας, αλλά νομίζω ότι είναι 
επίσης σημαντικό για την ευημερία και την 
ανάπτυξη και την επιτυχία και τη φήμη της 
πόλης».
Αυτά τα 13 εστιατόρια του Τορόντο είναι 
τα πρώτα στον Καναδά που περιλαμβάνο-
νται στον οδηγό Michelin, αλλά η εταιρεία 
σχεδιάζει να συμπεριλάβει το Βανκούβερ 
τους επόμενους μήνες.

Τα εστιατόρια του Τορόντο που έχουν 
πλέον αστέρι Michelin
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Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
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krinos.ca

Οι #1 πίτες σε όλο
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LIFE

Αλίσα Σμιντ: 
Με αποκαλυπτικό μπικίνι στις 
παραλίες του Μπαλί

Φορώντας ένα υπέροχο 
μαύρο μπικίνι, η Γερμανίδα 
δρομέας, Αλίσα Σμιντ, 
άφησε άφωνους τους 
θαυμαστές της, κόβοντας 
βόλτες στις υπέροχες 
παραλίες του Μπαλί.

Αν κρίνουμε από τις 
φωτογραφίες, η 23χρονη 
δικαίως θεωρείται «η πιο 
σέξι αθλήτρια στον κόσμο», 
ενώ για πολλούς διαθέτει 
τα πιο όμορφα πόδια του 
στίβου.

Ανεβάζοντας μία 
φωτογραφία από 
παλαιότερο ταξίδι της στο 
Μπαλί, όπου έκανε τις 
διακοπές της, η Γερμανίδα 
δρομέας απέδειξε ότι 
βρίσκεται σε τέλεια φόρμα. 
Η σχετική φωτογραφία 
με το μπικίνι ανέβηκε 
στο Instagram με την 
Γερμανίδα αθλήτρια 
να γράφει στη λεζάντα: 
«Ανυπομονώ να ξαναβρεθώ 
αύριο στον ήλιο».
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Ο
Γρηγόρης Α-
ναστασιάδης 
σήμερα μί-
λησε στην εκ-

πομπή «Mega Καλημέ-
ρα» και επιβεβαίωσε ότι 
η σχέση του με την Αγγε-
λική Ηλιάδη πλέον έχει…
λήξει.   «Η μόνη αλλαγή 
μετά την «Φάρμα» είναι 
ότι κατέβηκα στην Αθήνα. 
Με την Αγγελική Ηλιάδη 
δεν είμαστε πλέον μαζί, 
δεν προέκυψε κάτι, έχου-
με διαφορετικά ενδιαφέ-
ροντα», είπε αρχικά ο γυ-
μναστής και συμπλήρω-
σε: «Ήταν κοινή απόφα-
ση ο χωρισμός, με την Αγ-
γελική Ηλιάδη. Η οικογέ-
νεια που έχει η Αγγελική 
Ηλιάδη δεν λειτούργησε 
ως τροχοπέδη. Προτιμώ 
την δια ζώσης γνωριμία 
και στο παλιό φλερτ».

Η Μαρία Κορινθίου 
παραδίδει μαθήματα 
αυτοπεποίθησης

Η δημοφιλής ηθοποιός φόρεσε το 
bikini της και μοίρασε χαμόγελα 
στον φακό δείχνοντάς μας παράλ-
ληλα την νέα της σιλουέτα.
Αυτό είναι το bikini body που 
θέλουμε. 
Αφού εξομολογήθηκε πως όπως 
συνέβη σε όλες μας, πάχυνε στη 
διάρκεια της καραντίνας, η Μαρία 
Κορινθίου κατάφερε χωρίς στε-
ρήσεις και χωρίς πανικό να χάσει 
τα κιλά που ήθελε, τα κιλά που θα 
την έκαναν να νιώθει καλύτερα με 
το σώμα της.

«Χρυσός» στο Youtube 
για τους 1.000.000 
συνδρομητές

Στα καλύτερά του είναι ο Άκης 
Πετρετζίκης τόσο σε προσωπικό 
όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. 
Ο δημοφιλής σεφ που έχει δικό 
κανάλι στο Youtube για να παρου-
σιάζει τις συνταγές και τις συμβου-
λές μαγειρικής είχε μια ανακοίνωση 
να κάνει μέσα από τους λογαρια-
σμούς του στα social media.
Ο Άκης Πετρετζίκης πανευτυχής 
και χαρούμενος ανακοίνωσε πως 
έφτασε στο γραφείο του η χρυσή 
πλακέτα για τους 1.000.000 συν-
δρομητές. 

Τα πρώτα μπάνια στη θάλασσα 
ξεκίνησε η Τζούλια Νόβα και 
έκανε μια σχετική ανάρτηση.
Η παρουσιάστρια και μοντέλο 
δημοσίευσε στον προσωπικό 
της λογαριασμό στο Instagram 
ένα στιγμιότυπο, στο οποίο 
ποζάρει με το μαγιό της μπρο-
στά στην παραλία.
Αν και έφερε στον κόσμο την 
κορούλα της Δαείρα, πριν 
από έξι μόλις μήνες, η Τζού-
λια Νόβα διαθέτει ένα άκρως 
εντυπωσιακό κορμί και μάλι-
στα, ιδιαίτερα γυμνασμένο.

Γρηγόρης Αναστασιάδης: 
Επιβεβαίωσε τον χωρισμό 
του από την Α. Ηλίαδη

Η Σταρ Ελλάς που πέταξε το 
στέμμα και έγινε πορνοστάρ 

Ποζάρει με μαγιό, 
έξι μήνες μετά τη 
γέννηση

Μ
ε μια ανάρτηση στο Instagram η 
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ανα-
κοίνωσε, αυτό που όλοι γνώριζαν, 
ότι δηλαδή σε λίγους μήνες θα γί-

νει μαμά. 
Η παρουσιάστρια ανέβασε μια φωτογραφία 
με τη φουσκωμένη της κοιλίτσα και στη λεζά-
ντα έγραψε:
 «ΝΑΙ. Η απάντηση είναι Ναι. Αυτό το ναι 
που πολλές φορές παλεύουμε για μια ολό-

κληρη ζωή να ακούσουμε με κάθε θυσία. Και 
άλλοτε είναι τόσο εύκολο και απλό. Δεν έχει 
όμως σημασία, γιατί αυτό σου δίνει δύναμη. 
Και μόλις το ακούσεις και αισθανθείς ανα-
κούφιση τότε σε περιμένει κάτι άλλο. Φόβος, 
άγχος, αγωνία, δεύτερες σκέψεις και αυτό το 
Αν που είναι μονίμως καρφωμένο στο μυαλό 
σου. Από την άλλη, ευγνωμοσύνη και ένα 
απλόχερο Και τεράστιο ευχαριστώ για τη ζωή 
που έρχεται.

Η Σπυροπούλου ανακοίνωσε και 
επίσημα την εγκυμοσύνη της

Β
ίοι παράλληλοι για 
Ελληνίδα σταρ των 
καλ λισ τ ε ίων με 
την… πρώτη διδά-

ξασα του είδους Τζούλια Α-
λεξανδράτου, με την Κατε-
ρίνα Κουβουτσάκη όπως 
αποδείχτηκε να «ζηλεύει» 
τη δόξα τής άλλοτε σταρ 
του διαγωνισμού ομορφιάς 
Σταρ Ελλάς και να ακολουθεί 
τα βήματά της στις αισθησι-
ακές ταινίες. Η Κουβουτσά-
κη πέταξε το στέμμα της και 
από βασίλισσα της ομορ-
φιάς στον διαγωνισμό Star 
GS Hellas 2021 βάλθηκε, να 
γίνει βασίλισσα της τσόντας 
στη Sirina, την εταιρία πα-
ραγωγής πορνοταινιών που 
είχε κάνει πάταγο πριν από 
μερικά χρόνια με το περί-
φημο «Απαγορευμένο» της 
Τζούλιας! 

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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Ε
ίναι γνωστό ότι κά-
θε καλοκαίρι η Μύ-
κονος ε ίναι σ τ ις 
πρώτες επιλογές για 

τις αιθέριες υπάρξεις τό-
σο του εξωτερικού όσο και 
της Ελλάδας! Για τις φετινές 
της διακοπές, λοιπόν, το νη-
σί των ανέμων προτίμησε 
και η πανέμορφη Tik Toker, 
Valeriya Bearwolf. Η κάμερα 
του Mykonos Live TV την ε-
ντόπισε στο 180 Sunset Bar 
στην Χώρα. Η Ρωσίδα καλ-
λονή τράβηξε τα βλέμματα με 
την hot εμφάνισή της αλλά ε-
κείνη είχε μάτια μόνο για τον 
κούκλο σύντροφό της με τον 
οποίο απόλαυσαν μαζί το η-
λιοβασίλεμα.

Ο 
Τζάστιν Μπίμπερ 
και η σύζυγός του 
Χέιλι Μπίμπερ 
γιόρτασαν την τέ-

ταρτη επέτειο του γάμου τους. 
Ο 28χρονος τραγουδιστής σε 
μία τρυφερή ανάρτηση στο 
Instagram έστειλε τρυφερές 
ευχές στη συζυγό του, με την 
οποία παντρεύτηκε  με θρη-
σκευτικό γάμο στη Νέα Υόρ-
κη στις 30 Σεπτεμβρίου του 
2019 σε στενό κύκλο. Σε έ-
να ασπρόμαυρο στιγμιότυπο 
οι δυο τους πόζαραν με τον 
σκύλο τους στο κρεβάτι και 
ο Μπίμπερ έγραψε στη λεζά-
ντα της δημοσίευσης: «Χα-
ρούμενη επέτειο στην καλύ-
τερη μου φίλη και σύζυγο Χέ-
ιλι Μπίμπερ. Ευχαριστώ που 
με έκανες καλύτερο από κάθε 
άποψη».

Τζάστιν Μπίμπερ: Γιορτάζει την 
τέταρτη επέτειο του γάμου του

Α
νάβει φωτιές μέ-
σα στο καταχεί-
μωνο η Έστερ 
Εξπόζιτο. Η Ι-

σπανίδα ηθοποιός, που έ-
γινε γνωστή από τη δη-
μοφιλή σειρά του Netflix 
«Elite», ανέβασε τη θερμο-
κρασία με τις πόζες της σε 
πισίνα. Η 21χρονη, που πα-
λαιότερες φήμες την ήθελαν 
να έχει σχέση με τον Καρίμ 
Μπενζεμά (χωρίς ποτέ να ε-
πιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο) με-
τρά περίπου 29 εκατομμύρια 
followers στο Instagram.

Η «καυτή» Βαλέρια προκάλεσε χαμό 
στη Μύκονο

Κλόε Καρντάσιαν: Ποζάρει με Κλόε Καρντάσιαν: Ποζάρει με 
το μπικίνι της ξαπλωμένη σε το μπικίνι της ξαπλωμένη σε 

πολυτελές σκάφοςπολυτελές σκάφος

Τ
ο καλοκαίρι έχει μπει για τα κα-
λά και περισσότερος κόσμος ή-
δη απολαμβάνει τις διακοπές 
του.

Ανάμεσά τους και η Κλόε Καρντάσιαν, 
η οποία φροντίζει να μοιράζεται καθη-
μερινά στιγμιότυπα από τη ζωή της με 
τους διαδικτυακούς της φίλους.
Η δημοφιλής τηλεπερσόνα έκανε την 
εξόρμησή της στη θάλασσα με ένα 
πολυτελές σκάφος και φυσικά, δημο-

σίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό 
της λογαριασμό στο Instagram.
Στα εν λόγω στιγμιότυπα, η Κλόε ποζά-
ρει με ένα μαύρο μικροσκοπικό μπι-
κίνι ξαπλωμένη πάνω στο σκάφος, με 
τις καμπύλες της να αφήνουν άφωνους 
τους 261 εκατ. ακόλουθούς της.
Στη λεζάν τα της ανάρτησής της 
έγραψε: «Αστείο γεγονός: Αγαπώ τα 
McDonald. Αλλά προσπαθώ να μην το 
θυμάμαι».

«Φωτιά» στην πισίνα η Έστερ 
Εξπόζιτο
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com



LIFE 49ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

16 Σεπτεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com FUN

Ένας οδηγός τρέχει με 180 χιλιόμετρα 
και τον κυνηγάει η τροχαία. Στην αρχή 
ήταν πίσω του μόνο ένας τροχονόμος με 
μηχανή.
Επειδή όμως γκάζωνε κι άλλο για να 
ξεφύγει δεν τον έφτανε ο τροχονόμος, 
οπότε κάλεσε ενισχύσεις. Έτσι μαζεύτη-
καν αρκετά περιπολικά, μηχανές, και δύο 
ελικόπτερα να τον καταδιώκουν. Αφού 
πέρασε αρκετή ώρα, κατάφεραν να τον 
σταματήσουν. Τον κοιτάζει ο αρχηγός της 
αστυνομίας και πάει κοντά του για να τον 
ανακρίνει… 
«Είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά σου! 
Έχεις καταλάβει τη σοβαρότητα της κατά-
στασης; Αναστάτωσες μια ολόκληρη 
πόλη και όλη την αστυνομία.» Αγχωμέ-
νος ο οδηγός για τις συνέπειες, αρχίζει 
να σκέφτεται τι θα πει για να γλυτώσει… 
«Σας ζητάω ειλικρινά συγνώμη, δεν το 
έχω ξανακάνει κι ούτε πρόκειται να ξανα-
συμβεί αλλά υπήρχε σοβαρός λόγος που 
έτρεχα!» 
«Σε ακούω, αν έχεις μια πραγματικά 
σοβαρή δικαιολογία, ίσως να πέσεις στα 
πιο μαλακά.» του απαντάει ο αστυνόμος. 
«Θα σας πω: Πριν λίγες μέρες το έσκασε 
η γυναίκα μου με έναν τροχονόμο και 
νόμιζα ότι με κυνηγούσατε για να μου την 
επιστρέψετε!!!»

Σε ένα συνέδριο βρέθηκαν πολλοί γιατροί 
από διάφορες χώρες και έπιασαν την κου-
βέντα. Σαν θέμα συζήτησης είχαν τα κατορ-
θώματά τους στον τομέα της Ιατρικής.
Ξεκινάει λοιπόν ένας Άγγλος να λέει: «Η 
Ιατρική στην Αγγλία έχει προοδεύσει τόσο 
που κάνουμε μεταμόσχευση καρδιάς σε 
ένα άτομο και μέσα σε μια βδομάδα ψάχνει 
για δουλειά!» 
«Σιγά το πράγμα!» λέει ένας Σουηδός για-
τρός. «Εμείς στη Σουηδία είμαστε τόσο 
μπροστά που βγάζουμε από ένα άτομο τον 
εγκέφαλο, τον βάζουμε σε έναν άλλο και σε 
2-3 μέρες ψάχνει για δουλειά!» 
Μια στιγμή έρχεται η σειρά του Έλληνα και 
λέει: «Όλα αυτά είναι ασήμαντα! Εμείς στην 
Ελλάδα πήραμε 300 άτομα χωρίς καρδιά 
και χωρίς εγκέφαλο, τα βάλαμε στη βουλή 
και τώρα όλη η χώρα ψάχνει για δουλειά!»

Μια γυναίκα ετοιμοθάνατη ζητάει από τα 
εφτά παιδιά της να βγουν από το δωμάτιο 
για να μείνει λίγο μόνη με τον άντρα της. Με 
το που βγήκαν τα παιδιά ξεκίνησε την εξο-
μολόγηγη:«Θέλω να σου πω κάτι πριν σας 
αφήσω, ξέρεις…» 
«Τι συμβαίνει αγάπη μου;» «Να, ήμουν λίγο 
άπιστη! Ο μικρός μας γιος ο Αντωνάκης…» 
«Τι; Θες να μου πεις ότι δεν είναι δικός 
μου;» 
«Όχι άντρα μου, αυτός είναι ο δικός σου!»

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

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

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

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Όλα είναι θέμα αυτο-
πεποίθησης, για αυτό 
λοιπόν μέσα στις επό-
μενες μέρες, καλό θα 
ήταν να μην αναλάβετε 
καμία δουλειά, αν δεν είστε 
απόλυτα σίγουροι ότι μπορείτε 
να αντεπεξέλθετε. Μπορεί στην πρό-
ταση μιας νέας ιδέας να σας συνεπαίρνει ο 
ενθουσιασμός, αλλά μην τον αφήσετε να 
καθορίσει την τελική σας απόφαση.

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

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

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

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

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

τις «δημόσιες σχέσεις σας». Απο-
δεχθείτε προσκλήσεις γιατί 

θα σας προσφέρουν ώρες 
χαλάρωσης.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Την περίοδο αυτή ευνο-
ούνται συζητήσεις, συμ-
φωνίες και μετακινή-

σεις. Παρά τις δυσκολίες 
που ακόμα είναι φανερό 

ότι υπάρχουν, μπορούν όλα 
να προχωρήσουν αν δείξετε 

επιμονή και δεν είστε άκαμπτοι 
στις απαιτήσεις των άλλων. Στο στενό 

περιβάλλον η ατμόσφαιρα βελτιώνεται, οι 
δυσκολίες όμως στον επαγγελματικό τομέα 
παραμένουν. 

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

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

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

Σχολικό Ενθύμιο από Σχολείο της 
Δωδεκανήσου (Σχολικό Έτος 

1969-1970)

Κομοτηνή , από την οριστική 
ενσωμάτωσή της στην ελληνική 

επικράτεια, το 1920. Η υποδοχή του 
βασιλιά Αλέξανδρου στον σταθμό

Ράλλυ Ακρόπολις 
1966

Ελλάδα - Βέλγιο 
31/05/1957 

Ο ποιητής Σπύρος 
Ματσούκας με την 

έντυπη υπογραφή του,

Οι οπλαρχηγοί Γιάννης και Σκοτίδας 
στην περιφέρεια Ναούσης μετά των 

οπαδών των και του ανθυπολοχαγού 
Σεραφετίν

Από την γιορτή Αεροπορίας 
τον Νοέμβρη του 1983

Η επίσκεψη του Αϊζενχάουερ 
στη Θεσσαλονίκη 1952

Πολυθέα γύρω 
στο 1950
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Ο Άγιος Νικόλαος ή απλά Άγιος, όπως 
χαρακτηριστικά τον αποκαλούν 
οι ντόπιοι, δεσπόζει στον όμορφο 
κόλπο του Μεραμπέλλου, στη βόρειο-
ανατολική ακτή του Nομού Λασιθίου 
στην Ανατολική Κρήτη. Έχει πληθυσμό 
11.000 κατοίκους και, παρά το μικρό του 
μέγεθος, είναι μια από τις μεγαλύτερες 
πόλεις στο Νομό Λασιθίου, τον πιο 
ανατολικό νομό στην Κρήτη

Ο 
Άγιος Νικόλαος ήταν από τις πρώτες 
πόλεις στην Κρήτη απ’ όπου ξεκίνη-
σε η τουριστική ανάπτυξη του νησιού 
και η περίφημη λίμνη του Αγίου Νι-

κολάου, γύρω από την οποία είναι χτισμένο το 
κέντρο της πόλης, εξακολουθεί να εντυπωσιάζει 
τους επισκέπτες.
Η ιστορία του Αγίου Νικολάου έχει σημαδευ-
τεί από το λιμάνι του. Στην περιοχή Αμμούδι, 
ήταν και είναι το εμπορικό λιμάνι της πόλης. Επι-
λέχτηκε αυτή η τοποθεσία για να φτιαχτεί ένα 
σημαντικό λιμάνι για την Ανατολική Κρήτη, γιατί 
οι νησίδες των Αγίων Πάντων μπροστά από αυτό 
πρόσφεραν καλύτερη άμυνα απέναντι σε πιθα-
νούς εισβολείς και σημαντική προστασία από 
τους βορειοδυτικούς ανέμους, που μπορεί να 
είναι αρκετά ισχυροί.
Στην Ενετοκρατία το λιμάνι του χωρούσε 25 
γαλέρες, έναν αρκετά μεγάλο αριθμό για την 
εποχή, και ικανοποιούσε τις ανάγκες της Ανα-
τολικής Κρήτης, ενώ σήμερα από εδώ μπορείτε 
να ταξιδέψετε προς Πειραιά και διάφορα νησιά. 
Τα δύο νησάκια Άγιοι Πάντες, οι φυσικοί κυμα-
τοθραύστες του λιμανιού, σήμερα φιλοξενούν 
λιγοστούς Κρητικούς Αίγαγρους, που απειλού-
νται με εξαφάνιση.
Ο Άγιος Νικόλαος προσφέρεται για όλους, νέους 
και πιο μεγάλους, μόνους, ζευγάρια και οικογέ-
νειες, για εξερευνητές ή για όσους προτιμούν 
να περάσουν τις μέρες των διακοπών τους στις 
παραλίες σε άλλα μέρη κοντά σ’ αυτόν, όπως 
στην Ελούντα μερικά χλμ βόρεια ή στην Αμμου-
δάρα και στο Ίστρο στα νότια.
Αν απομακρυνθείτε από την ακτή και τις κεντρι-
κές περιοχές τις πόλης, η τουριστική ανάπτυξη 
είναι διακριτική ή και σχεδόν ανύπαρκτη με εξαί-
ρεση το χωριό Κριτσά, που δέχεται αρκετούς επι-
σκέπτες για το παραδοσιακό χρώμα του. Αυτό 
σημαίνει ότι όσοι βρεθούν για διακοπές στον 
Άγιο Νικόλαο και θέλουν να εξερευνήσουν περι-
οχές στην ανατολική Κρήτη χωρίς έντονη του-
ριστική ανάπτυξη, θα έχουν πολλές ευκαιρίες 
να γνωρίσουν την αυθεντική και παραδοσιακή 
Κρήτη, είτε με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, είτε 
παίρνοντας μέρος σε οργανωμένες ημερήσιες 
εκδρομές.

Η λίμνη του Αγίου Νικολάου
Η λίμνη του Αγίου Νικολάου στο κέντρο της 
πόλης είναι το πιο γνωστό αξιοθέατο στον Άγιο 
Νικόλαο για επισκέπτες και ντόπιους. Αναφέρε-
ται επίσης με το όνομα Βουλισμένη, όπως και με 
το καθόλου δελεαστικό όνομα Βρωμολίμνη, που 
προέρχεται από το μακρινό παρελθόν, όταν η 
λίμνη ανέδυε δυσάρεστη οσμή από τα στάσιμα 
νερά πριν ανοιχτεί το κανάλι επικοινωνίας με τη 
θάλασσα το 1867. Τότε κατασκευάστηκε και η 
μικρή γέφυρα από τον Πασά Κωστή Αδοσίδη.
Χαρακτηριστικό της λίμνης στον Άγιο Νικόλαο 

είναι ότι έχει κάθετα τοιχώματα που θυμίζουν 
κρατήρα ηφαιστείου, γι’ αυτό κάποιοι υποστη-
ρίζουν ότι δημιουργήθηκε από κάποια καθίζηση 
ηφαιστείου. Αυτή η θεωρία αν και ακούγεται πει-
στική χάνει σταδιακά έδαφος και σήμερα πιστεύ-
εται ότι η λίμνη είναι το στόμιο εξόδου υπόγειου 
ποταμού.
Σήμερα η κυκλική λίμνη του Αγίου Νικολάου, με 
διάμετρο 137μ., αποτελεί το σήμα κατατεθέν της 
πόλης που γύρω της συγκεντρώνονται πολλά 
καφέ και εστιατόρια. Η λίμνη με τα ακίνητα νερά 
της, τις πάπιες, τις ψαρόβαρκες και τις κατάφυτες 
πλαγιές που την περιβάλλουν είναι ένα σημείο 
που προσφέρει ηρεμία και όμορφες εικόνες.

Παραλίες
Τόσο στον Άγιο Νικόλαο, όσο και στον υπόλοιπο 
Νομό Λασιθίου, υπάρχουν άπειρες παραλίες, 
οργανωμένες ή ήσυχες, στο Λυβικό ή στο Κρη-
τικό Πέλαγος. Σε απόσταση λιγότερου του ενός 
χιλιομέτρου από το κέντρο του Αγίου Νικολάου, 
βρίσκεται η δημοτική πλαζ της πόλης, πολύ καλά 
οργανωμένη, σε έναν προστατευμένο από τους 
ανέμους κόλπο. Πολύ όμορφες παραλίες υπάρ-
χουν και στην Ελούντα, με οργανωμένες παρα-
λίες που βρίσκονται βόρεια και νότια του λιμα-
νιού της, μία βραχώδη παραλία για γυμνιστές 
που βρίσκεται κοντά στους ανεμόμυλους και 
δίπλα της μία ήσυχη αμμώδης παραλία. Η Πλάκα, 
λίγα χιλιόμετρα βορειότερα της Ελούντας, διαθέ-
τει επίσης 2 πανέμορφες βοτσαλωτές παραλίες 
με θέα το νησάκι της Σπιναλόγκα, η μία εκ των 
οποίων είναι οργανωμένη. Η παραλία Μπού-
φος στα 26 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αγίου 
Νικολάου είναι μία μικρή αμμουδερή και οργα-
νωμένη παραλία, σε έναν ανοιχτό κόλπο όπου 
συχνά δημιουργούνται γιγαντιαία κύματα, δημι-
ουργώντας ένα εκπληκτικό θέαμα. Στα ανατο-
λικά του Αγίου Νικολάου ξεχωρίζουν η παραλία 
Αμμουδάρα που είναι μία από τις δημοφιλέστε-
ρες της περιοχής, η παραλία Χρυσή Ακτή με τα 
γαλαζοπράσινα νερά της στα 13 χιλιόμετρα ανα-
τολικά της πόλης, και οι εξωτικές παραλίες του 
Βάι. Νότια η παραλία της Κάτω Ζάκρου με τα κρυ-
στάλλινα νερά της, η αμμουδερή παραλία Αχλιά, 
παραλία της Ιεράπετρας και ήσυχη παραλία της 
Μύρτου, είναι ενδεικτικά μερικές από τις ομορ-

φότερες παραλίες.

Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικο-
λάου
Ιδρύθηκε το 1970 έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό 
να στεγάζει ευρήματα από την Ανατολική Κρήτη, 
που μέχρι τότε μεταφέρονταν στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ηρακλείου. Περιλαμβάνει 8 αίθουσες 
με συλλογές που εμπλουτίζονται διαρκώς και 
που καλύπτουν τα νεολιθικά, τα μινωικά και τα 
ρωμαϊκά χρόνια, δίνοντας έτσι στον επισκέπτη τη 
δυνατότητα παρακολούθησης της πολιτιστικής 
εξέλιξης στην περιοχή κατά το πέρασμα των αιώ-
νων. Η σπουδαιότερη συλλογή φιλοξενείται στην 
πρώτη αίθουσα του μουσείου, που περιλαμβά-
νει περισσότερα από 1.600 ευρήματα από το 
νεκροταφείο της Αγίας Φωτιάς κοντά στη Σητεία, 
ένα προϊστορικό νεκροταφείο με 260 μινωι-
κούς τάφους, το μεγαλύτερο που έχει ανασκα-
φεί στην Κρήτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζει και η δεύτερη αίθουσα όπου εκτίθεται το 
διασημότερο αντικείμενο του Μουσείου, η “θεά 
της Μύρτου”, ένα σπονδικό αγγείο με τη μορφή 
θεάς. Άλλα σημαντικά εκθέματα είναι το κρανίο 
ενός νεαρού αθλητή που είναι στεφανωμένο με 
χρυσό διάδημα και στο στόμα του υπήρχε ένα 
ασημένιο ρωμαϊκό νόμισμα και τα ευρήματα από 
το μινωικό ανάκτορο των Μαλλίων.

Λαογραφικό Μουσείο Αγίου Νικολά-
ου
Το Λαογραφικό Μουσείο Αγίου Νικολάου βρί-
σκεται στον Άγιο Νικόλαο και είναι ιδιωτικό 
μουσείο που ιδρύθηκε το 1978. Στεγάζεται στο 
παλαιό Λιμεναρχείο, δίπλα στη Λίμνη Βουλι-
σμένη. Στους χώρους του εκτίθενται αντικείμενα 
κάθε είδους, δωρεά της Περιηγητικής Λέσχης 
Αγίου Νικολάου.
Το Μουσείο περιέχει συλλογή αποτελούμενη 
από αυθεντικά και σπάνια δείγματα της Κρητικής 
τέχνης, κυρίως υφαντά και κεντήματα, ορισμένα 
από τα οποία είναι μοναδικά (π.χ. το κιλίμι με τις 
αλλεπάλληλες σειρές πυκνών διακοσμητικών με 
βάση τον ρόμβο, προέρχεται από την Κριτσά και 
χρονολογείται στα τέλη του 18ου αιώνα).
Εκτίθενται αντικείμενα καθημερινής χρήσης ενός 
παραδοσιακού Κρητικού νοικοκυριού, μια συλ-

λογή από παλαιές ιερές εικόνες, πλούσια συλ-
λογή ξυλόγλυπτων μικροαντικειμένων, χειρό-
γραφα και άλλα ιερατικά βιβλία, παλαιά έγγραφα 
αναφερόμενα στην τοπική ιστορία, εργαλεία 
γεωργικής χρήσης, αργαλειός, παλιές κασέλες, 
παλιές φωτογραφίες, νομίσματα, παραδοσιακά 
μουσικά όργανα κ.α.
Εντυπωσιακή είναι η συλλογή όπλων του στρα-
τηγού Ιωάννη Αλεξάκη, με κομμάτια από την 
εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας στην Κρήτη 
αλλά και όπλα - μαρτυρίες από τους Βαλκανικούς 
Πολέμους όπου έλαβε μέρος ο ίδιος. Εξαιρετική 
είναι η συλλογή από τσεβρέδες, κρητικές πετσέ-
τες και άλλα κεντήματα της Χρυσούλας Ξανθου-
δίδου-Κουνδούρου.

Ναός Παναγίας Βρεφοτρόφου
Ο ναός της Παναγίας Bρεφοτρόφου βρίσκεται 
κοντά στο κέντρο της πόλης του Αγίου Νικο-
λάου, σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα και 
η κατασκευή του ανάγεται στον 12ο αιώνα. Ο 
ναός είναι ανακαινισμένος, μονόχωρος καμαρο-
σκέπαστος, με δίρριχτη στέγη και δυτική είσοδο, 
ενώ στην εξωτερική πλευρά των τοίχων πρό-
σκεινται πετρόκτιστες πεζούλες. Μέσα στο ναό 
βρίσκεται ο τάφος του ευγενή Βενετού Λαυρέ-
ντιου Μαλιπέτρο (Laurentius Malipetri), με λατι-
νική επιγραφή που φέρει τη χρονολογία 1602. 
Στον άξονα του ναού, δυτικά και σε απόσταση 
10μ υψώνεται ένας κίονας. Αρχικά ο ναός ήταν 
μικρότερος και επεκτάθηκε προς τα δυτικά με 
νάρθηκα.
Στο εσωτερικό του φέρει τοιχογραφίες δύο 
στρωμάτων, του πρώιμου 14ου αιώνα και του 
τέλους του 14ου αιώνα. Το πρώτο στρώμα βρί-
σκεται στο ανατολικό τμήμα και φέρει σκηνές 
από το βίο του Χριστού και της Παναγίας. Το 
δεύτερο στρώμα βρίσκεται στην καμάρα του 
δυτικού τμήματος του ναού, αφού μάλλον δεν 
κάλυψε το προϋπάρχον στρώμα. Χαρακτηρι-
στική ένδειξη της εκτέλεσηςδύο διαφορετικών 
στρωμάτων αποτελεί η διπλή αναπαράσταση της 
Βαϊφόρου στο βόρειο και στο νότιο τοίχο. Επειδή 
βλέπουμε κυρίως μοναχούς αγίους στο βόρειο 
τοίχο, συμπεραίνουμε ότι ο ναός υπήρξε καθο-
λικό μικρής μονής. Ο νάρθηκας που προστέθηκε 
στα δυτικά δε φέρει τοιχογραφίες.

Άγιος Νικόλαος: προσφέρεται για όλους
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Πέθανε ο Κώστας Καζάκος
σε ηλικία 87 ετών

Έ
φυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο 
σπουδαίος ηθοποιός Κώστας Καζά-
κος. Από τα τέλη Ιουλίου  νοσηλευό-
ταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός ό-

που είχε εισαχθεί με κορωνοϊό, εξαιτίας του 
οποίου επιβαρύνθηκαν σημαντικά τα χρόνια 
αναπνευστικά προβλήματα που αντιμετώ-
πιζε. Η κατάστασή του κρίθηκε εξαρχής σο-
βαρή και επιδεινωνόταν με το πέρασμα του 
χρόνου. 
Σημειώνεται ότι τον περασμένο Απρίλιο ο 
Κώστας Καζάκος αποχώρησε από την παρά-
σταση όπου επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει 
και αντικαταστάθηκε από άλλον ηθοποιό. Η 
παράσταση ήταν τα «Ματωμένα Χώματα» 
της Διδώς Σωτηρίου.
Ο Κώστας Καζάκος γεννήθηκε το 1935 στον 
Πύργο Ηλείας. Στα 18 του, εγκαταστάθηκε 
στην Αθήνα για να σπουδάσει παιδαγωγικά 
ωστόσο η αριστερή κληρονομιά του πατέρα 
του έγινε λόγος αρνητικής αντιμετώπισής του 
από το πανεπιστήμιο. Του ζητούσαν χαρτί 
κοινωνικών φρονημάτων και επειδή δεν το 
είχε, δεν του επέτρεψαν την εγγραφή του στη 
σχολή. Έτσι, άλλαξε αποφάσισε να αλλάξει 
σταδιοδρομία και φοίτησε στην Σχολή Κινη-
ματογράφου Λυκούργου Σταυράκου (1953-
1956) και στην Δραματική Σχολή Θεάτρου 
Τέχνης Καρόλου Κουν (1954-1957).
Υπήρξε αντιπρόεδρος του Ελληνικού 
Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, 

γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ένω-
σης Ελεύθερου Θεάτρου και Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Πολιτιστικής Κίνησης. Παράλ-
ληλα ήταν ιδρυτικό μέλος του Ελληνοαρα-
βικού Συνδέσμου και μέλος της Επιτροπής 
Αδείας Άσκησης του Επαγγέλματος του Ηθο-
ποιού.
Τιμήθηκε με τον «Χρυσό Απόλλωνα», βρα-
βείο ηθοποιού Ένωσης Κριτικών Κινηματο-
γράφου Αθηνών το 1967, και Α΄ Χρυσό Βρα-
βείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσα-
λονίκης το 1973 για την αρτιότερη θεατρική 
παραγωγή («Λυσιστράτη»). Ακόμη τιμήθηκε 
ακόμα με το Βραβείο της Ένωσης Θεατρικών 
Συγγραφέων και Κριτικών για το σύνολο της 
προσφοράς του. Στις εκλογές του Σεπτεμ-
βρίου 2007 και του Οκτωβρίου 2009 εκλέ-
χθηκε βουλευτής με το ΚΚΕ, ως επικεφαλής 
του ψηφοδελτίου Επικρατείας.
Από το 1968 μέχρι το 1992 υπήρξε παντρε-
μένος με την ηθοποιό Τζένη Καρέζη, με την 
οποία απέκτησε τον γιο τους, τον επίσης ηθο-
ποιό Κωνσταντίνο Καζάκο (γενν. 1969). Το 
1997 παντρεύτηκε με την ηθοποιό Τζένη 
Κόλλια. Μαζί απέκτησαν  τέσσερα παιδιά: τον 
Αλέξανδρο (γενν. 1997), την Άρτεμι-Γεωργία 
(γενν. 1998), την Ηλέκτρα (γενν. 2002) και τη 
Μάγια (γενν. 2008). Η Άρτεμις-Γεωργία έχασε 
τη ζωή της στις 25 Ιουνίου 1999, σε ηλικία 8 
μηνών και μία εβδομάδα μετά την βάπτισή 
της, πάσχοντας από μία σπάνια ασθένεια.

Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός 
Ειρήνη Παπά

Σ
ε ηλικία 96 ετών έφυγε από τη ζωή η 
σπουδαία ηθοποιός Ειρήνη Παπά.  Η 
κορυφαία Ελληνίδα ηθοποιός πέθανε  
ήσυχη, στο σπίτι της. 

Λιτή, αρχαϊκή, δωρική μορφή, σύμβολο της 
ελληνικής ομορφιάς, διάσημη εκπρόσωπος 
του μεσογειακού πολιτισμού στο εξωτερικό, 
χαρισματική και δυναμική γυναίκα, η Ειρήνη 
Παπά έγινε διεθνώς γνωστή για τις υποκριτι-
κές της ικανότητές και το πνεύμα της.
Στη σταδιοδρομία της, αναμετρήθηκε με 
σημαντικούς γυναικείους ρόλους του θεά-
τρου και του κινηματογράφου, ενσαρκώνο-
ντας πλήρως τη δύναμη τής αρχαίας τραγω-
δίας.
Γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1926 στο 
Χιλιομόδι Κορινθίας ως Ειρήνη Λελέκου. 
Η Ειρήνη Παπά ξεκίνησε από την ηλικία των 
15 ετών ως ραδιοφωνική παραγωγός, τρα-
γουδίστρια και χορεύτρια σε διάφορες εκδη-
λώσεις. Στο μεταξύ, παρακολούσε μαθήματα 
υποκριτικής στη Δραματική Σχολή του Εθνι-
κού Θεάτρου, που τότε ονομαζόταν Εθνική 
Σχολή Κλασικού Θεάτρου με σπουδαίους 
δασκάλους όπως τους Γιώργο Γληνό, Νικό-
λαο Παρασκευά, Πέλο Κατσέλη και Δημήτρη 
Ροντήρη.
Στο θέατρο πρωτοεμφανίστηκε το 1948, 
στην επιθεώρηση των Σακελλάριου-Γιαννα-
κόπουλου «Άνθρωποι… Άνθρωποι», στη 
Λυρική Σκηνή, με τους σημαντικότερους 

ηθοποιούς της εποχής. Στην αυτοβιογραφία 
του ο Αλέκος Σακελλάριος, γράφει ότι την 
πρωτοείδε στο Σύνταγμα. Λόγω της εμφά-
νισής της, της ένδυσης και του περπατήμα-
τος της, έμοιαζε σαν «ζωντανή Καρυάτιδα». 
Την παρουσίασε στον Φίνο και έπαιξε στην 
πρώτη της ταινία το 1948, που ήταν οι Χαμέ-
νοι άγγελοι του Νίκου Τσιφόρου.
Το 1951 έγινε γνωστή διεθνώς με την κοινω-
νική δραματική ταινία Νεκρή Πολιτεία της 
Φίνος Φιλμ, που προβλήθηκε, αντιπροσω-
πεύοντας την Ελλάδα, στο Φεστιβάλ των 
Καννών, του σκηνοθέτη Φρίξου Ηλιάδη και 
συμπρωταγωνιστή τον Γιώργο Φούντα (ο 
οποίος εμφανίζεται για πρώτη φορά στον 
κινηματογράφο) και διαδραματίζεται στον 
Μυστρά.
Τρεις από τις ταινίες στις οποίες η Ειρήνη 
Παπά πρωταγωνίστησε προτάθηκαν για 
Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας, με την γαλλό-
φωνη Ζ του Κώστα Γαβρά να το κατακτά, ενώ 
υποψήφιες υπήρξαν επίσης και δύο ελληνι-
κές ταινίες, μεταφορές στην μεγάλη οθόνη 
αρχαίων τραγωδιών, η Ηλέκτρα και η Ιφιγέ-
νεια.
Η Ειρήνη Παπά συμμετείχε σε πολλές χολι-
γουντιανές παραγωγές, ενώ πρωταγωνί-
στησε και στο θέατρο Μπρόντγουεϊ το 1967.
Η μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός ζούσε τα τελευ-
ταία της χρόνια στο Χιλιομόδι Κορινθίας (το 
χωριό που μεγάλωσε).

Πέθανε η «ψυχή» του Μουσείου της Ακρόπολης, Δημήτρης Παντερμαλής

Τον θάνατο σε ηλικία 82 ετών του Δημή-
τρη Παντερμαλή, του προέδρου του 
διοικητικού συμβουλίου του Μου-

σείου της Ακρόπολης ανακοίνωσε το πρωί 
της Τετάρτης (14/09) το υπουργείο Πολιτι-
σμού. Σύμφωνα με πληροφορίες ο καθηγη-
τής Αρχαιολογίας στο ΑΠΘ άφησε την τελευ-
ταία του πνοή στο σπίτι του.
Όπως αναφέρει στη δήλωσή της η υπουργός 
Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, για τον Δημή-
τρη Παντερμαλή «το μεγάλο του έργο όμως, 
το όραμα ζωής του, υπήρξε το Μουσείο της 
Ακρόπολης, το οποίο υπηρέτησε από την 
πρώτη στιγμή, με όλες του τις δυνάμεις».
Το υπουργείο Πολιτισμού και το Μουσείο της 
Ακρόπολης ανακοίνωσαν την απώλεια του 
προέδρου του Δ.Σ., Δημήτρη Παντερμαλή.
Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Αποχαιρετούμε με συντριβή έναν σπάνιο 

επιστήμονα, έναν εμπνευσμένο δάσκαλο, 
έναν πολύτιμο συνεργάτη, έναν καλό φίλο. 
Η πορεία του Δημήτρη Παντερμαλή είναι 
γεμάτη από κορυφαία επιτεύγματα στην επι-
στήμη της Αρχαιολογίας. Υπήρξε πρωτοπό-

ρος, διευθύνοντας τις ανασκαφές στο Δίον, 
όπου ανέπτυξε ένα καινοτόμο αρχαιολογικό 
και φυσικό πάρκο. Εφερε νέες, σύγχρονες 
ιδέες, ως Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας και Κοσμήτορας της Φιλο-

σοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης. Το μεγάλο του έργο 
όμως, το όραμα ζωής του, υπήρξε το Μου-
σείο της Ακρόπολης, το οποίο υπηρέτησε από 
την πρώτη στιγμή, με όλες του τις δυνάμεις.
Ήταν η ψυχή του Μουσείου, όταν αυτό ήταν 
ακόμη μόνο στα χαρτιά. Βρισκόταν εκεί, σε 
κάθε στάδιο της δημιουργίας του και μέχρι 
την τελευταία του στιγμή. Του οφείλουμε ότι 
η Ελλάδα έχει ένα από τα σπουδαιότερα και 
πιο αγαπημένα στους επισκέπτες μουσεία 
του κόσμου, ένα μουσείο πρότυπο πολιτιστι-
κής διαχείρισης, που τιμά τον Πολιτισμό μας 
και την πατρίδα μας. Ένα μουσείο που στα 
13 χρόνια λειτουργίας του, καθημερινά, στα 
εκατομμύρια επισκεπτών που έρχονται από 
κάθε άκρη του κόσμου, μεταδίδει με τον πιο 
ουσιαστικό τρόπο το μήνυμα της επανένω-
σης των Γλυπτών του Παρθενώνα στη γενέ-
θλια γη.»
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Η 
Φράιμπουργκ κατάφερε να περάσει άνετα 
από το Καραϊσκάκης. Η γερμανική ομάδα 
επικράτησε 3-0 του Ολυμπιακού, του οποί-
ου η εικόνα ήταν κακή, στην 2η αγωνιστική 

των ομίλων του Europa League. Με γκολ των Χέφλερ 
(5’) και Γκρέγκοριτς (25’) οι παίκτες των Στράιχ πήραν 
ασφαλές προβάδισμα, ενώ ο Αυστριακός επιθετικός 
«κλείδωσε» το τρίποντο στο 52’.
Χωρίς βαθμό οι Πειραιώτες, το 2/2 έκανε η γερμα-
νική ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή. Στην επό-
μενη αγωνιστική στις 6 Οκτωβρίου οι Πειραιώτες 
φιλοξενούν την Κάραμπαγκ, ενώ η Φράιμπουγκ υπο-
δέχεται τη Ναντ. Αμφότερα τα παιχνίδια θα γίνουν 
στις 22:00.
Οι φιλοξενούμενοι από νωρίς έδειξαν 
τα... δόντιά τους και φρόντισαν 
να πάρουν κεφάλι στο σκορ 
μόλις στο 5ο λεπτό. Ο Γκρέ-
γκοριτς εκτέλεσε φάουλ 
από τα δεξιά, ο Χέφλερ 
πετάχτηκε στο πρώτο 
δοκάρι ολομόναχος 
και σκόραρε. Η Φρά-
ιμπουργκ συνέχιζε να 
έχει τον πρώτο λόγο.
Οι Γερμανοί πατούσαν 
εύκολα στην περιοχή του 
Ολυμπιακού, με τους ερυ-
θρόλευκους να μην βρίσκουν 
τον τρόπο να αντιδράσουν. Στο 
25ο λεπτό έγινε το 2-0 για την Φράι-
μπουργκ. Ο Κέρεχ από τα αριστερά τροφοδό-
τησε τον Γκρέγκοριτς ανάμεσα στον Μπα και τον Σισέ 
και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 39’ χάθηκε 
η πρώτη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους με τον 
Ουί-Τζο Χουάνγκ.
Η Φράιμπουργκ μπήκε καλά και στο δεύτερο μέρος 
και απείλησε πρώτα στο 47ο λεπτό με τον Έγκεσταϊν. 
Στο 52’ οι Γερμανοί πέτυχαν το 3-0. Έπειτα από γέμι-
σμα στην περιοχή, ο Γκίντερ από τα αριστερά γύρισε 
την μπάλα με το κεφάλι. 
Στην άλλη πλευρά της περιοχής περίμενε ο Γκρέγκο-
ριτς, ο οποίος σκόραρε.
Μετά και το 3-0 ο ρυθμός του αγώνα έπεσε. Οι ερυ-
θρόλευκοι είχαν μία κεφαλιά με τον Αραμπί στο 72ο 
λεπτό, με την μπάλα να φεύγει ψηλά άουτ. Το παιχνίδι 
ήταν πλέον διαδικαστικού χαρακτήρα, με το σκορ να 
μην αλλάζει έως το τελευταίο σφύριγμα.

Ο Galactico Χάμες Ροντρίγκες ανακοινώ-
θηκε από τους ερυθρόλευκους
Άλλη μια τεράστιου βεληνεκούς μεταγραφή ολοκλή-
ρωσε ο Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν 
το βράδυ της Τετάρτης (14/9) πριν από τον αγώνα 
με την Φράιμπουργκ την απόκτηση του 31χρονου 
Κολομβιανού μεσοεπιθετικού Χάμες Ροντρίγκες.
Περίπου στις 19:30 πριν από την αναμέτρηση προ-
βλήθηκαν από τα μάτριξ του γηπέδου στιγμές του 
Κολομβιανού σούπερ σταρ, ενώ στη συνέχεια ανα-
κοινώθηκε από τα μεγάφωνα η απόκτησή του, με τον 
κόσμο να ενθουσιάζεται.
Έτσι οι ερυθρόλευκοι έδωσαν συνέχεια σε όσα προ-
ηγήθηκαν με τον Βραζιλιάνο Μαρσέλο. Μάλιστα οι 

δυο ποδοσφαιριστές συνυπήρξαν στη Ρεάλ 
Μαδρίτης, έχοντας αναπτύξει εξαιρε-

τικές σχέσεις.
Ο Ροντρίγκες έρχεται στον Πει-

ραιά από την Αλ Ραγιάν του 
Κατάρ. Η αξία του Χάμες 
Ρον τρίγκες εκ τοξεύτηκε 
το 2014 μετά το γκολ που 
σόκαρε τον ποδοσφαιρικό 
κόσμο στο ματς της Κολομ-
βίας με την Ουρουγουάη για 

τη φάση των «16» στο Μου-
ντιάλ εκείνης της χρονιάς.

Σε εκείνο το Παγκόσμιο Κύπελλο, 
ο 31χρονος πλέον Χάμες αναδεί-

χθηκε κορυφαίος σκόρερ με έξι γκολ 
στο τουρνουά. Για το γκολ με την Ουρου-

γουάη τιμήθηκε με το βραβείο Πούσκας για το καλύ-
τερο τέρμα της σεζόν 2013-14, ενώ εκείνη η υπέροχη 
έμπνευσή του επιλέχτηκε ως το καλύτερο γκολ της 
διοργάνωσης.
Κάπως έτσι, έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα στην 
καριέρα του, υπογράφοντας στη Ρεάλ για έξι χρό-
νια αντί 75 εκατ. ευρώ, πόσο που τότε τον έκανε την 
τέταρτη πιο ακριβή μεταγραφή στον κόσμο και τρίτη 
πιο ακριβή στην ιστορία των «μερένγκες».
Αυτόματα το ποσό αυτό τον έκανε και τον πιο ακρι-
βοπληρωμένο Κολομβιανό, αφού ξεπέρασε τη μετα-
γραφή των 60 εκατομμυρίων ευρώ του Ρανταμέλ 
Φαλκάο το 2013 (από Ατλέτικο σε Μονακό).
Όσον αφορά στην τελευταία ποδοσφαιρική εμπειρία 
του πριν το ταξίδι στην Ελλάδα, ο Κολομβιανός εντά-
χτηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 στην Αλ Ραγιάν, με 
τη φανέλα της οποίας μέτρησε τον τελευταίο χρόνο 
15 συμμετοχές και 5 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Κακή βραδιά για τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, καθώς οι ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν 3-0 από τη 
Φράιμπουργκ στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Europa League

Ολυμπιακός - Φράιμπουργκ 0-3: Ολυμπιακός - Φράιμπουργκ 0-3: 
Περίπατος των Γερμανών στο Περίπατος των Γερμανών στο 
ΚαραϊσκάκηςΚαραϊσκάκης

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-1
Μόνος πρώτος και αήττητος, 
έβαψε πράσινο το ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός έκανε το τέσσερα στα τέσσερα στη Super League, 
παίρνοντας το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς κόντρα στην ΑΕΚ με 2-1. 
Ο Πινέδα άνοιξε το σκορ για την Ένωση στο 35’, ο Αϊτόρ ισοφάρισε 
στο 43’ με πέναλτι και ο Σπόραρ ξανά από την άσπρη βούλα έκανε 
την ανατροπή για το τριφύλλι. Ο Παναθηναϊκός ήταν σε γενικές 

γραμμές καλύτερος από την Ένωση και δικαίως έβαψε πράσινο το ντέρμπι.
Η Ένωση πήρε το προβάδισμα στο 35ο λεπτό. Έπειτα από κλέψιμο της 
μπάλας ψηλά, ο Αραούχο μπήκε στην περιοχή και έκανε το γύρισμα στον 
Πινέδα και ο Μεξικανός, αφού άδειασε τον Πούγγουρα έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα με τσίμπημα της μπάλας.
Οι πράσινοι έφεραν το παιχνίδι στα ίσια στο 43ο λεπτό. Ο Χατζισαφί 
έκανε χέρι, όντας όμως με πλάτη στη φάση, έπειτα από κεφαλιά του Σπό-
ραρ και ο Καμπάκοφ έδειξε την εσχάτη των ποινών. Την εκτέλεση ανέλαβε 
ο Αϊτόρ, ο οποίος νίκησε τον Στάνκοβιτς.
Το τριφύλλι πέτυχε την ολική ανατροπή στο φινάλε του ημιχρόνου. Ο Γκά-
νεα κέρδισε πέναλτι στο μαρκάρισμα του Λιβάι Γκαρσία στα όρια της περι-
οχής, με τους ανθρώπους της Ένωσης να φωνάζουν ότι η παράβαση έγινε 
εκτός περιοχής. Αυτή τη φορά εκτελεστής ήταν ο Σπόραρ, ο οποίος νίκησε 
και πάλι τον Στάνκοβιτς, στέλνοντας την μπάλα περίπου στο ίδιο σημείο 
με τον Αϊτόρ.

Το ματς
Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και έφτασε κοντά στο να 
προηγηθεί στο 5ο λεπτό. Ο Σπόραρ βγήκε σε θέση τετ-α-τετ, αφού απέ-
φυγε τον Τζαβέλλα, αλλά ο Στάνκοβιτς με ωραία επέμβαση τον σταμά-
τησε.
Οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς είχαν κατά κύριο λόγο την μπάλα στα πόδια 
τους, όμως η Ένωση πίεζε ψηλά και τους εμπόδισε σε μεγάλο βαθμό από 
το να εκδηλώσουν επιθέσεις. Η ΑΕΚ έφτασε κοντά στο να προηγηθεί στο 
15’, όταν ο Μπρινιόλι λίγο έλειψε να στείλει την μπάλα στην εστία του, 
μετά την εκτέλεση φάουλ του Χατζισαφί.
Ο Παναθηναϊκός απειλούσε κυρίως με γυρίσματα από τις πτέρυγες, η 
άμυνα της Ένωσης δεν απέφυγε τα λάθη, αλλά ο Τζαβέλλας είχε δυο-τρεις 
έγκαιρες επεμβάσεις μέσα στην περιοχή, γλιτώνοντας τα χειρότερα.
Μετά το 35’ και το γκολ του Πινέδα, ο ρυθμός άναψε στο πρώτο μέρος 
ακόμα περισσότερο με ένταση, αλλά και με δυνατά μαρκαρίσματα και 
από τις δύο ομάδες.
 Το τριφύλλι εκμεταλλεύτηκε το μομέντουμ υπέρ του μετά το πρώτο 
πέναλτι που κέρδισε και κατάφερε να φέρει τούμπα το ματς.
Στο δεύτερο μέρος η Ένωση μπήκε με διάθεση να απειλήσει και να πάρει 
τα ηνία του αγώνα. 
Σε κάποιες στιγμές του αγώνα το κατάφερε, όμως ο Παναθηναϊκός έφτασε 
κοντά στο να βρει δίχτυα με το δοκάρι του Αϊτόρ στο 61’. Η Ένωση απεί-
λησε με τον Αραούχο στο 72’, έπειτα από υπέροχη κίνηση και γύρισμα 
του Άμραμπατ από τα αριστερά. Το σουτ του Αργεντινού κατέληξε ψηλά.
Στο 85’ η προσπάθεια του Παλάσιος σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του 
Στάνκοβιτς, ενώ στις καθυστερήσεις ο Λιβάι Γκαρσία έχασε ευκαιρία για 
να κάνει το 2-2 στα χασομέρια του αγώνα, πηδώντας πολύ ψηλά, όμως η 
κεφαλιά του κατέληξε ελάχιστα άουτ.
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Ο 
ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες στη 
Super League, επικρατώντας της 
Λαμίας 1-0 στην Τούμπα στο τε-
λευταίο χρονικά παιχνίδι της τέ-

ταρτης αγωνιστικής. Τη λύση για την ομάδα 
του Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε ο Γιασμίν 
Κούρτιτς με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση 
κόρνερ του Νάρεϊ. Ο Σλοβένος μέσος νί-
κησε τον Σλίβκα στο προσωπικό μαρκάρι-
σμα και με το κεφάλι εκτέλεσε τον Σαράνοφ 
στην αριστερή του γωνία στο 43ο λεπτό.
Ο ΠΑΟΚ δεν έθελξε με την εμφάνισή του, 
καθώς η πολυπρόσωπη άμυνα της Λαμίας 
του έβαλε δύσκολα. Ο Κούρτιτς του έδωσε 
τη λύση και στο δεύτερο μέρος ο Δικέφα-
λος έπαιζε απελευεθερωμένος από πίεση. 
Οι φιλοξενούμενοι πήραν ρίσκα και προ-
σπάθησαν να πάρουν κάτι από το παιχνίδι 
στο δεύτερο μέρος, δίχως όμως αποτέλε-
σμα, ενώ ο ΠΑΟΚ με ελάχιστες εξαιρέσεις 
δεν απείλησε τον Σαράνοφ.
Στο τέλος του αγώνα υπήρχε ένταση 
ανάμεσα στους πάγκους των 
δύο ομάδων, με αφορμή 
μια αψιμαχία του Σιμόν 
με τον Κριστιάνο Μπά-
τσι. Ωστόσο ο αγώ-
νας σ τιγματίσ τηκε 
από τον τραυματι-
σμό του Κοτάρσκι. Ο 
Κροάτης κίπερ χτύ-
πησε στο κεφάλι από 
το γόνατο του Μποάκι, 
όταν ο Γκανέζος προσπά-
θησε να βρει την μπάλα. 
Μάλιστα ο παίκτης της Λαμίας 
αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη, 
ενώ ο κίπερ του ΠΑΟΚ μεταφέρθηκε εκτός 
αγωνιστικού χώρου με φορείο και υπάρ-
χουν φόβοι για διάσειση.
Το ματς
Το παιχνίδι είχε αργό ρυθμό στο πρώτο 
μέρος, με τον ΠΑΟΚ να έχει το μεγαλύτερο 
μερίδιο κατοχής της μπάλας και τη Λαμία 
να προσπαθεί να απειλήσει κυρίως μέσω 
αντεπιθέσεων από τα δεξιά, ποντάροντας 
στην ταχύτητα του Σωτήρη Τσιλούλη.
Μάλιστα ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε και 
την καλύτερη ευκαιρία των φιλοξενούμε-
νων στο πρώτο μέρος και συγκεκριμένα 
στο τρίτο λεπτό. 
Αφού έκανε μια επέλαση στην περιοχή από 
τα αριστερά έκανε το σουτ, όμως ο Κοτάρ-
σκι απομάκρυνε με τα πόδια.
Ο ΠΑΟΚ απείλησε με τον Βιεϊρίνια στο 
13’, ενώ ο Νάρεϊ βρέθηκε σε θέση βολής 

από πλάγια θέση, αλλά νικήθηκε από τον 
Σαράνοφ. Στο 32’ ο Ντάντας έκανε μια γλυ-
κιά σέντρα - σουτ και ο Σαράνοφ έδιωξε 
σε κόρνερ με τη συμβολή του δοκαριού. 
Οι γηπεδούχοι αύξησαν την πίεσή τους και 
κατάφεραν να βρουν το γκολ με στατική 
φάση.
Στο δεύτερο μέρος η Λαμία μπήκε με δια-
φορετική προσέγγιση στο παιχνίδι, θέλο-
ντας να πάρει την μπάλα στα πόδια της και 
να απειλήσει για να πάρει κάτι από το ματς.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν κάποιες φάσεις 
για να πετύχουν κάποιο γκολ, δίχως όμως 
αποτέλεσμα. 
Ο ρυθμός του αγώνα εξακολουθούσε να 
είναι αργός, κάτι που βόλεψε τον Δικέφαλο, 
ο οποίος σταδιακά επέβαλε τον ρυθμό του 
και καθάρισε το ματς. 
Μάλιστα η έλευση του Ζίβκοβιτς και του 
Τόμας του έδωσε νέα πνοή, δίχως όμως να 
πετύχει κάτι αξιόλογο. 

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώ-
σεις του στη NOVA στάθηκε 

στην κατοχή της ομάδας 
του που κούρασε τους 

αντιπάλους, ενώ τόνισε 
πως ο Δικέφαλος θα 
μπορούσε να έχε ι 
«τελειώσει» νωρί-
τερα το ματς στο δεύ-
τερο μέρος.

Αναλυτικά οι δηλώ-
σεις του Λουτσέσκου:

Για το ματς: «Ήταν μαχη-
τικό παιχνίδι, ξέραμε ότι θα 

είναι δύσκολο. Η Λαμία είναι 
η καλύτερη των τελευταίων πέντε χρό-

νων. Είχε τρεξίματα, μαχητικό πνεύμα. Στο 
πρώτο μέρος ήμασταν λίγο αργοί, είχαν 
άμεση ανάκτηση κατοχής. Καταφέραμε να 
σκοράρουμε. Το δεύτερο μέρος ήταν περί-
εργο, θα μπορούσαμε να σκοράρουμε 
άλλες τρεις φορές και να κλείσουμε πιο 
εύκολα το παιχνίδι».
Για το αν υπήρξε διαφορετικό στιλ στο 
πρώτο μέρος: «Το γεγονός ότι είχαμε την 
κατοχή της μπάλας, οδηγούσε τον αντίπαλο 
στο να καταναλώσει ενέργεια και να χάσει 
ενέργεια. Το εκμεταλλευτήκαμε με την 
ταχύτητα που είχαμε στο δεύτερο μέρος.
Στο φινάλε του αγώνα δεν παίχτηκε αρκετό 
ποδόσφαιρο, καθώς σημειώθηκε ένταση 
ανάμεσα στους δύο πάγκους, ενώ στο 
φινάλε ο Κοτάρσκι τραυματίστηκε στο 
κεφάλι και αποχώρησε με φορείο εκτός 
αγωνιστικού χώρου.

Ο 
Άρης επέστρεψε στις νίκες 
επικρατώντας 2-0 του επι-
κίνδυνου Αστέρα στο Θεό-
δωρος Κολοκοτρώνης για 

την 4η αγωνιστική της Super League. 
Ο Άντρε Γκρέι άνοιξε το σκορ στο 20ο 
λεπτό, με τον Σαλέμ Εμπακατά να δι-
πλασιάζει τα τέρματα των φιλοξενου-
μένων στο 60ο λεπτό. Έχασαν μεγάλες 
ευκαιρίες οι Αρκάδες που είχαν 2.1xG.
Οι Αρκάδες στα πρώτα λεπτά του πρώ-
του μέρους είχαν κάποιες σ τ ιγμές 
μέσα από την περιοχή με τον Καστά-
νιο. Σύντομα όμως οι κίτρινοι ανέβη-
καν στον αγωνιστικό χώρο και στο 20ο 
λεπτό προηγήθηκαν.
Ο Μαντσίνι μπήκε στην περιοχή από 
τα αριστερά και γύρισε στον Γκρέι, ο 
οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 
από το ύψος του πέναλτι. 
Στη συνέχεια οι παίκτες του Τερζή 
έλεγξαν, με τον Αστέρα να μην έχει 
κάποια απάντηση. Αντιθέτως οι κίτρι-
νοι είχαν νέα καλή στιγμή σε σουτ του 
σκόρερ του πρώτου τέρματος.
Πάνω που ο Αστέρας προσπάθησε να 
βγάλει αντίδραση με τον Εμπακατά να 
κόβει δύο φορές πάνω στην γραμμή 
προσπάθεια του Ατιένθα, ήρθε το 2-0 
για τους κίτρινους. 
Ο Μαντσίνι έκανε το υπέροχο σόλο 
και σούταρε με την μπάλα να σταμα-
τάει στο δοκάρι. Ο Εμπακατά πήρε το 
ριμπάουντ και σκόραρε.
Μέχρι και το φινάλε ο Αστέρας είχε 
μεγάλες στιγμές, ώστε να μειώσει και 
να ξαναμπεί στο παιχνίδι, με τον Κουέ-
στα να έχει απαντήσεις. 
Να σημειωθεί πως οι γηπεδούχοι 
τελείωσαν το ματς με 18 τελικές. Στο 
77ο λεπτό αποβλήθηκε ο Ματέο Γκαρ-
σία για τάκλιν του πάνω στον Καρ-
μόνα, με την απευθείας κόκκινη κάρτα 
να του δίνεται μετά από εξέταση στο 
VAR. 
Λίγο πριν από το φινάλε δεν μέτρησε 
γκολ του Μπενίτο ως οφσάιντ.
Ο Άρης επικράτησε 2-0 του Αστέρα 
στην Τρίπολη για την 4η αγωνιστική 
του πρωταθλήματος. Λίγη ώρα μετά το 
τέλος του αγώνα οι κίτρινοι εξέδωσαν 
ανακοίνωση κατά της διαιτησίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Άρη:

«Είναι προφανές ότι ο κ. Μπένετ δεν 
έχει καταλάβει ακόμη που βρίσκεται 
και εκτίθεται με τις επιλογές του.
Στην Τρίπολη σήμερα ο ΑΡΗΣ δεν κέρ-
δισε μόνο τον αντίπαλό του, αλλά και 
τον Τσέτσιλα, που ήταν πρόθυμος να 
κάνει ό,τι χρειαζόταν για να μας στερή-
σει τη νίκη.
Δεν μπόρεσε όμως γιατί ο ΑΡΗΣ ήταν 
τόσο καλός που κέρδισε και την διαι-
τησία του. 
Μοίραζε επιλεκτικά κάρτες στους παί-
κτες της ομάδας μας, δεν είδε (ή έκανε 
πως δεν είδε…) περίπτωση πέναλτι 
υπέρ μας και γενικώς η συμπεριφορά 
του μας δημιουργεί πολλές υποψίες.
Χωρίς η διαιτησία του Τσέτσιλα να 
είναι η μοναδική αφορμή μέχρι τώρα 
στο πρωτάθλημα κι ενώ βρισκόμαστε 
ακόμη στις αρχές.
Δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανε-
χτούμε άλλο διαιτησίες τύπου Τσέ-
τσιλα … 
Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του 
τώρα που είναι νωρίς και πρωτίστως ο 
κ. Μπένετ».

Συμφώνησε με τον Άλαν Πάρ-
ντιου που αναλαμβάνει για 
δύο χρόνια την τεχνική ηγε-
σία
Σε ένα προπονητή με μεγάλη εμπειρία 
και μάλιστα σε πάγκους της Premier 
League κατέληξε τε λικά ο Θοδω-
ρής Καρυπίδης για να αναλάβει τ ις 
τύχες του Άρη μετά το διαζύγιο με τον 
Μπούργος.
Συγκεκριμένα ο 61χρονος Άγγλος 
τε χν ικός, Άλαν Πάρν τ ιου, ε ίναι ο 
εκλεκτός του Άρη για να αναλάβει τη 
τεχνική ηγεσία της ομάδας της Θεσ-
σαλονίκης με τον έμπειρο προπονητή 
να βρίσκεται στη συμπρωτεύουσα την 
Τρίτη (13/9) για να πιάσει δουλειά.
Ο 61χρονος ξεκίνησε από την Ρέντινγκ 
και έχει πλούσια εμπειρία από τα Βρε-
τανικά γήπεδα, έχοντας εργαστεί σε 
Γουέστ Χαμ, Τσάρλτον, Σάουθαμπτον, 
Νιουκάστλ, Κρίσταλ Πάλλας, Γουέστ 
Μπρομ, στην Ντε Χααγκ της Ολλαν-
δίας και τελευταίος σταθμός η ΤΣΣΚΑ 
Σόφιας. Εκεί μάλιστα είχε ως παίκτη 
και τον Μπράντλεϊ Μαζικού.

ΠΑΟΚ - Λαμία 1-0

Ο Κούρτιτς έδωσε τη λύση 
για τον Δικέφαλο

Αστέρας - Άρης 0-2

Με Εμπακατά και Γκρέι πέρασε 
από το Κολοκοτρώνης και 
επέστρεψε στις νίκες
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

Πρεβολαράκη: Χάλκινο 
μετάλλιο στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα του Βελιγραδίου

Π
ιστή στο ραντεβού με τα μετάλλια 
σε μεγάλες διοργανώσεις η Μαρία 
Πρεβολαράκη κατέκτησε το χάλκι-
νο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρω-

τάθλημα πάλης του Βελιγραδίου.
Εντυπωσιακή σε ένα ακόμα μεγάλο ραντε-
βού η Μαρία Πρεβολαράκη, κατέκτησε το 
χάλκινο μετάλλιο στα 53κ. στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα πάλης το Βελιγραδίου, επικρα-
τώντας με τεχνική υπεροχή (14-4) επί της 
Λουσία Γιουπέζ Γκουζμάν, από το Εκουα-
δόρ.
Για την κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια 
της πάλης είναι το 3ο χάλκινο μετάλλιο σε 
παγκόσμια πρωταθλήματα, μετά αυτά στην 
Αλμπέρτα του Καναδά το 2012 (55κ.) και στο 
Παρίσι το 2017.

Παράλληλα η Μαρία Πρεβολαράκη φθάνει 
στα τρίοα μετάλλια μέσα στο 2022. Αρχικά 
η 30χρονη κατέκτησε στη Βουδαπέστη το 
4ο ασημένιο μετάλλιό της σε ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα. Τον Ιούνιο, στο Οράν της 
Αλγερίας, η Πρεβολαράκη ανακηρύχθηκε 
«χρυσή» μεσογειονίκης για τρίτη φορά στην 
καριέρα της.
Απέναντι στην 21χρονη Γιεπέζ Γκουζμάν η 
Πρεβολαράκη αιφνιδιάστηκε στα πρώτα 30 
δευτερόλεπτα και βρέθηκε πίσω στο σκορ 
με 4-0.
Όμως μέτρησε η εμπειρία της και σε 75 
περίπου δευτερόλεπτα τελείωσε τον αγώνα. 
Στην πρώτη ευκαιρία «κλείδωσε» την Γκουζ-
μάν και με συνεχόμενους πόντους έφθασε 
στο 14-4 και στο χάλκινο μετάλλιο.

«Θετικός» στο Μελδόνιο ο 
Αχμέντ Αμπντελβαχέντ

Ο 
Αχμέντ Αμπντελβαχέντ κατέκτη-
σε πριν από μερικές εβδομά-
δες το ασημένιο μετάλλιο στα 
3.000μ. στιπλ στο ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα του Μονάχου, όμως το απο-
τέλεσμα του τεστ αντι-ντόπινγκ που διενερ-
γήθηκε στη διάρκεια των αγώνων «καίει» 
τον Ιταλό δρομέα. Ο 26χρονος πρωταθλητής 
βρέθηκε να έχει κάνει χρήση της απαγορευ-
μένης ουσίας Μελδόνιο (Meldonium), όπως 
ενημερώθηκε σχετικά η ιταλική ομοσπον-
δία στίβου.
Ο Αμπντελβαχέντ, που κατάγεται από την 
Αίγυπτο αρνήθηκε πως έχει κάνει χρήση 
απαγορευμένης ουσίας. «Μερικά πράγματα 

φαίνονται ακατόρθωτα μέχρι να σου συμ-
βούν. Κινδυνεύω να τιμωρηθώ για την μία 
ουσία που δεν είχα ακούσει ποτέ. Ανακά-
λυψα για πρώτη φορά την ύπαρξη του Μελ-
δόνιου όταν μου είπαν ότι το βρήκαν στις 
εξετάσεις μου. Δεν έχω πάρει ποτέ οικειο-
θελώς αυτήν την ουσία, γι’ αυτό προσπαθώ 
να καταλάβω γιατί ήταν στα ούρα μου».
Ο Αμπντελβαχέντ στον τελικό των 3.000μ 
στιπλ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τερμά-
τισε στη 2η θέση σε 8:22.35, πίσω από τον 
Φινλανδό, Τόπι Ραϊτάνεν (8:21.80). Η Μαρία 
Σαράποβα είχε βρεθεί «θετική» στο Μελ-
δόνιο το 2016 και εξέτισε ποινή 15 μηνών.
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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! 

Ο 
Ηλίας Αρκούδης, μέλος της ΕΕΑ, 
μίλησε για την εικόνα των φακέ-
λων ομάδων της SL2 που εξετά-
ζει η επιτροπή που συμμετέχει.

Για την κατάσταση των φακέλων που κατα-
θέτουν οι ομάδες της Super League 2 στην 
ΕΕΑ μίλησε στον ΣΠΟΡ FM ο Ηλίας Αρκού-
δης, μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού 
Αθλητισμού. «Ο,τι λέω εκφράζω εμένα και 
όχι την Επιτροπή. Φέτος οι ομάδες παίζουν 
χωρίς εγγυητική, χωρίς ασφαλιστική και ας 
χρωστάει κάποιος τα μαλλιά της κεφαλής 
του. Ο νόμος λέει για αφαίρεση βαθμών. 
Δημιουργείται το ερώτημα για το αν υπε-
ρισχύει ο νόμος ή η ΕΠΟ. Εχουμε πάει στο 
άλλο άκρο. Να ξεκαθαρίσουμε αν ισχύουν 
οι νόμοι, αν θα εφαρμόζονται οι νόμοι. Πρέ-
πει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο», σχολί-
ασε μεταξύ άλλων.
Και μετά ρωτήθηκε πόσες ομάδες έχουν 
πάρει άδεια. «Από τους 20 που έχουμε δει 
και απορρίψαμε τους έξι. Εμείς κάναμε τη 
δουλειά μας. Αυτές οι έξι ομάδες δουλεύ-
ουν, κάνουν μεταγραφές και εμείς κάνουμε 
τον σταυρό μας. Ας μην λένε για φάκελο 
αδειοδότησης, ας τον ονομάσουν αλλιώς. 
Να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο». Μάλιστα 
αναφέρθηκε ειδικά στην Ξάνθη. «Δεν κατα-
λαβαίνω για παράδειγμα το πώς θα παίξει η 
Ξάνθη. Οταν υπάρχουν κατασχέσεις, πλει-
στηριασμοί μισού εκατομμυρίου, όπως και 
μπλοκαρισμένοι λογαριασμοί. Οπως δεν 
καταλαβαίνω και για άλλες ομάδες».

Απόλλων Σμύρνης: Παρέμεινε 
στην ομάδα ο Κότσαρης
Η «ελαφρά ταξιαρχία» επισημοποίησε την 
παραμονή του 26χρονου τερματοφύλακα 
στην ομάδα. Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης 
ανανέωσε την συνεργασία του με την «ελα-
φρά ταξιαρχία», στην οποία βρίσκεται εδώ 
και δύο χρόνια.
Την περσινή σεζόν πραγματοποίησε 17 
συμμετοχές κρατώντας τέσσερις φορές ανέ-
παφη την εστία του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Απόλλωνα 
Σμύρνης:
«Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης ανακοινώνει την 
υπογραφή νέου συμβολαίου με τον τερμα-
τοφύλακα Κωνσταντίνο Κότσαρη. Γεννημέ-
νος στις 25 Ιουλίου 1996, αγωνίστηκε στην 
ομάδα μας από το καλοκαίρι του 2020 έως 
το τέλος του περασμένου πρωταθλήμα-
τος οπότε και έληξε το συμβόλαιό του. Θα 
συνεχίσει να αγωνίζεται στον Απόλλωνα 
ενώ στο παρελθόν έχει παίξει σε Παναθη-
ναϊκό, Ομόνοια και Αήττητο Σπατών. Υπήρξε 
διεθνής με την Εθνική ομάδα των Ελπίδων 
και τις μικρότερες ηλικιακά Εθνικές ομά-
δες».

Η Βέροια πήρε τον Φασίδη
Ο 26χρονος επιθετικός που ήταν πέρσι στον 
ΠΑΟΚ Β’ θα συνεχίσει την επόμενη σεζόν 
στη Βέροια.
Στη Βέροια θα συνεχίσει ο Βασίλης Φασί-
σης, που πέρσι αγωνίζονταν στη Super 
League 2 με τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ 
(16 ματς/2 γκολ).
Ο 26χρονος φορ έχει στο παρελθόν παίξει 
ακόμη σε Ξάνθη, Αιγινιακό και Τρί-
καλα.

Ισόπαλη χωρίς τέρ-
ματα η ΑΕΚ Β’ σε 
φιλικό ματς με τον 
Ηρακλή Λάρισας
Η ΑΕΚ Β’ στα πλαίσια 
της προετοιμασίας της 
για τη νέα σεζόν ανα-
δείχθηκε ισόπαλη με 
0-0 κόντρα στον Ηρακλή 
Λάρισας στο AEL FC Arena.
Ο Ηρακλής Λάρισας ήταν πιο 
δραστήριος επιθετικά στο πρώτο 
μέρος και έχασε καλές ευκαιρίες (19’ 
απόκρουση Θεοχάρη σε σουτ του Μάντικα, 
21’ σουτ του Αλτάνη στο οριζόντιο δοκάρι, 
32’ σουτ του Καψάλη έφυγε άουτ).
Η ΑΕΚ Β’ εμφανίστηκε βελτιωμένη στο β’ 
μέρος και απείλησε με σουτ των Μουστακό-
πουλου (47’) και Χατζηκυριάκου (57’) που 
αντιμετώπισε αποτελεσματικά ο Κουτζαβα-
σίλης, ενώ και ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ 
Αγγελόπουλος που είχε αντικαταστήσει τον 
Θεοχάρη, χρειάστηκε να επέμβει σε σουτ 
του Μ. Καψάλη στο 70’.

Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε τον 
Κωνσταντίνο Θυμιάνη
Ο Πανσερραϊκός γνωστοποίησε την από-
κτηση του Κωνσταντίνου Θυμιάνη με τον 
οποίο υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 
για τα επόμενα δύο χρόνια.
Η ομάδα των Σερρών ολοκλήρωσε ακόμη 
μία κίνηση την φετινή σεζόν. Ο 21χρονος 
Έλληνας αμυντικός μέσος, που βγήκε από 
τις ακαδημίες της Ξάνθης, αγωνιζόταν στην 
ακριτική ομάδα την τελευταία τετραετία.
Την περσινή σεζόν ο Κωσταντίνος Θυμιά-
νης πραγματοποίησε 26 συμμετοχές με την 
Ξάνθη σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας 
μία ασίστ σε περισσότερα από 1.300 αγω-
νιστικά λεπτά.
Το συμβόλαιο που υπέγραψε με τον Παν-
σερραϊκό θα έχει διάρκεια δύο ετών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των Σερραίων:
«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας της με τον Kωνστα-
ντίνο Θυμιάνη. Ο 21χρονος, ταλαντούχος 
ποδοσφαιριστής, υπέγραψε διετές συμβό-
λαιο με την ομάδα μας.
Μίνι βιογραφικό:
Ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης γεννήθηκε στις 
28 Φεβρουαρίου 2001 στην Πτολεμαϊδα, 
έχει ύψος 1,86 και αγωνίζεται ως αμυντι-
κός μέσος, έχοντας τη δυνατότητα όμως να 
αγωνιστεί και ως κεντρικός αμυντικός και 
ως πλάγιος μπακ. Ξεκίνησε την αγωνιστική 
του πορεία από τον Ηρακλή Πτολεμαϊδας 
και σε ηλικία μόλις 14 ετών εντάχθηκε στα 
τμήματα υποδομής της Ξάνθης. Το 2018 
υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο κάνο-
ντας τις πρώτες του συμμετοχές στη Super 
League.
Στον Α.Ο Ξάνθης παρέμεινε μέχρι και τον 
Ιούνιο, καταγράφοντας συνολικά 74 συμμε-
τοχές και 3 γκολ και όντας ο πιο εξελίξιμος 
ποδοσφαιριστής που αναδείχθηκε από τις 
ακαδημίες της ομάδας.
Την αγωνιστική περίοδο 2021-21 αναδεί-
χθηκε καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής 
της Super League 2, ενώ είναι διεθνής και 
μεταξύ των αρχηγών της Εθνικής Ελπί-

δων, έχοντας καταγράψει 24 συμμε-
τοχές με το αντιπροσωπευτικό 

συγκρότημα».

ΑΕΛ: «Παίρνει τον 
Λούκα Αντράντα 
δανεικό από την 
Ρασίνγκ»
Σύμφωνα με τον Αργε-
ν τ ίνο δημοσιογράφο 

Σέζαρ Λουίς Μέρλο, η 
ΑΕΛ έκλεισε ως δανεικό 

τον Λούκα Αντράντα από 
την Ρασίνγκ.

Οι «βυσσινί» φαίνεται πως πέτυ-
χαν το deal για την μεταγραφή κι άλλου 

ξένου παίκτη, αφού σύμφωνα με τον 
Αργεντινό ρεπόρτερ θα αποκτήσουν τον 
21χρονο Αργεντινό μέσο.
Ο Λούκα Αντράντα ήταν δανεικός από την 
δεύτερη ομάδα της Ρασίνγκ στην Εστου-
ντιάντες μέχρι τα τέλη του φετινού Δεκέμ-
βρη, με την «σύμβαση» αυτή να διακόπτε-
ται, αφού προέκυψε η περίπτωση της ΑΕΛ.
Η ομάδα του θεσσαλικού κάμπου θα απο-
κτήσει ως δανεικό μέχρι το καλοκαίρι τον 
21χρονο μέσο, χωρίς να πληρώσει κάποιο 
ενοίκιο. Στην συμφωνία έχει συμπερι-

ληφθεί και οψιόν αγοράς ύψους 270.000 
ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του παί-
κτη.

Νίκη Βόλου – Βέροια 1-1: Φιλική ι-
σοπαλία στον Βόλο
Χωρίς νικητή έληξε το φιλικό της Νίκης 
Βόλου με την Βέροια με το 1-1 να είναι το 
τελικό αποτέλεσμα.
Πολλά τα φιλικά την Κυριακή και στη Νεά-
πολη Βόλου η Νίκη υποδέχθηκε την Βέροια. 
Οι δύο ομάδες πέτυχαν από ένα γκολ, με 
το 1-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Οι 
γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 13’ με τον 
Κάσσο για να ισοφαρίσουν οι φιλοξενούμε-
νοι με τον Ιωάννου στο 85’.

ΑΕΛ – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-
1: Οι «κιτρινόμαυροι» νικητές στο 
ντέρμπι της Θεσσαλίας
Η Αναγέννηση Καρδίτσας ήταν η νικήτρια 
στο φιλικό ντέρμπι της Θεσσαλίας, επικρα-
τώντας της ΑΕΛ με 1-0.
Ένα από τα πολλά φιλικά ομάδων της Super 
League 2 σήμερα Κυριακή, ήταν και το ντέρ-
μπι της Θεσσαλίας με την ΑΕΛ να φιλοξενεί 
στο Αλκαζάρ την Αναγέννηση Καρδίτσας. Οι 
«κιτρινόμαυροι» ήταν αυτοί που πήραν τη 
νίκη επικρατώντας με 1-0. Το μοναδικό γκολ 
της συνάντησης που είχε πολλές φάσεις και 
για τις δύο ομάδες, πέτυχε ο Ξύδας στο 8’.

Απόλλων Λάρισας – Ηρακλής 1-
2: Ο «γηραιός» ο νικητής του φι-
λικού
Σε ένα φιλικό παιχνίδι με 3 γκολ, δοκάρι και 
άλλες πολύ καλές στιγμές, ο Ηρακλής επι-
κράτησε εκτός έδρας του Απόλλωνα Λάρι-
σας με 2-1.
Με το πρωτάθλημα της Super League 2 να 
είναι προγραμματισμένο να αρχίσει στις 15 
Οκτωβρίου, οι ομάδες εκτός από την μετα-
γραφική τους ενίσχυση, συνεχίζουν και 
τα φιλικά παιχνίδια. Σε ένα από αυτά στην 
Λάρισα ο Απόλλωνας υποδέχθηκε τον Ηρα-
κλή, με τον «γηραιό» να επικρατεί με 2-1.
Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με τον 
Τζουπιτάνα στο 10’, ενώ πριν συμπληρω-
θεί το πρώτο εικοσάλεπτο και συγκεκριμένα 
στο 18’ κατάφεραν να κάνουν το 0-2 με τον 
Άλεξιτς. Το 0-2 ήταν και το σκορ ημιχρό-
νου, με τους γηπεδούχους να μειώνουν με 
τον Βελλίδη στο 64’ και το 1-2 να μένει ως 
το τέλος.

Αναγέννηση Καρδίτσας: Πάει για 
το «μπαμ» με τον Ταϊντέρ
Η μεταγραφή του Σίτο Ριέρα από την Ανα-
γέννηση Καρδίτσας προκάλεσε άισθηση 
στην ελληνική αγορά αλλά ο σύλλογος της 
Superleague 2 ετοιμάζεται για ένα ακόμα 
μεγαλύτερο «μπαμ».
Συγκεκριμένα, η ομάδα της Καρδίτσας βρί-
σκεται κοντά στην απόκτηση του Σαφίρ Ταϊ-
ντέρ ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την 
Αλ Αϊν πριν λίγους μήνες.
Ο 30χρονος χαφ έχει ένα πολύ βαρύ βιο-
γραφικό, καθώς έχει αγωνιστεί με τα χρώ-
ματα των Μπολόνια, Ίντερ, Σαουθάμπτον, 
Σασουόλο και Μόντρεαλ Ίμπακτ. Συνολικά, 
έχει κοστίσει 12,5 εκατ. ευρώ στις ομά-
δες που τον απέκτησαν ενώ μετράει και 46 
συμμετοχές με το εθνόσχημο της Αλγερίας 
(πέντε γκολ στο ενεργητικό του).
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Ο
ι δύο νικήτριες της 1ης αγω-
νιστικής του 4ου ομίλου του 
Champions League τέθηκαν α-
ντιμέτωπες στο «Ζοζέ Αλβαλά-

δε» με τη Σπόρτινγκ να αφήνει το καλό για 
το τέλος απέναντι στην Τότεναμ, αφού με 
δύο γκολ στις καθυστερήσεις πήρε τη νίκη 
2-0 , σε ένα παιχνίδι όπου ο Σωτήρης Αλε-
ξανδρόπουλος έκανε ντεμπούτο στην κορυ-
φαία διασυλλογική διοργάνωση.
Ο αγώνας ήταν αρκετά δυνατός, με τις δύο 
ομάδες να αλληλοεξουδετερώνονται πλην 
τριών περιπτώσεων στο 1ο ημίχρονο. Δύο 
εξ αυτών ανήκαν στα «λιοντάρια», με τον 
Ουγκό Λορίς να σταματάει τον Πέντρο Γκον-
σάλβες αρχικά και τον Μάρκους Έντου-
αρντς στη συνέχεια, σε ένα απίθανο σόλο 
του Άγγλου επιθετικού. Οι Λονδρέζοι έστει-
λαν την μπάλα στα δίχτυα με τον Ρισάρλιζον, 

όμως το οφσάιντ τους στέρησε το 1-0.
Στο 2ο μέρος, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν 
πιο αποφασισμένοι και στο 1ο τέταρτο 
δοκίμασαν πέντε φορές τα αντανακλαστικά 
του Αντόνιο Αδάν. Ο Ισπανός τερματοφύλα-
κας αντεπεξήλθε και κράτησε το μηδέν, με 
τον Ρούμπεν Αμορίμ να ρίχνει στον αγώνα 
τον Αλεξανδρόπουλο για να βελτιώσει τη 
λειτουργία σε άμυνα και σε κέντρο.
Τα τελευταία λεπτά ανήκαν στους γηπεδού-
χους, που έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ 
της νίκης με ένα φαλτσαριστό σουτ του 
Πέδρο Πόρτο στο 89’. Ο Λορίς απέκρουσε 
σε κόρνερ και από την εκτέλεση ο Παου-
λίνιο με εκπληκτική κεφαλιά έκανε το 1-0. 
Τρία λεπτά αργότερα, μία αλλαγή ακόμα του 
Αμορίμ, ο Αντρέ Γκόμες, έκανε ένα υπέροχο 
σλάλομ για το 2-0 και τους τρεις βαθμούς 
της νίκης.

Σπόρτινγκ - Τότεναμ 2-0: Δύο γκολ 
στις καθυστερήσεις - Ντεμπούτο του 
Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου

Α
κόμα και με τον Ρόμπερτ Λεβα-
ντόβσκι στην αντίπαλη ομάδα, 
η Μπάγερν πήρε τη νίκη επί της 
(αρκετά καλής) Μπαρτσελόνα 

στην «Άλιαντς Αρένα» για τον 3ο όμιλο 
του Champions League. Ο Ρόμπερτ Λεβα-
ντόβσκι έπαιζε στην Μπαρτσελόνα, οι 
Καταλανοί δεν σταματούσαν τις τελικές, 
οι Βαυαροί έμοιαζαν ακίνδυνοι κι όμως 
τελικά η ιστορία επαναλήφθηκε. Η Μπά-
γερν επιβλήθηκε 2-0 των «μπλαουγκράνα» 
στην «Άλιαντς Αρένα» χάρη στα γκολ των 
Λικά Ερναντέζ και Λιρόι Σανέ στην έναρξη 
του 2ου μέρους και πήραν κεφάλι στον 3ο 
όμιλο του Champions League.
Ο Πολωνός επιθετικός ήταν ο πρωταγω-
νιστής στο 1ο ημίχρονο, αφού αρχικά χει-
ροκροτήθηκε και χειροκρότησε (αλλά και 
αποδοκιμάστηκε από λίγους φιλάθλους) 
κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο 
και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε μία 
σειρά ευκαιριών των «μπλαουγκράνα».
Σε μία εξ αυτών έστειλε την μπάλα ψηλά από 
τη μικρή περιοχή, σε άλλη του είπε «όχι» 
ο Μάνουελ Νόιερ καισε μία τρίτη τον πρό-
λαβε ο Νουσαΐρ Μαζραουί πριν σουτά-

ρει. Ο Γερμανός τερματοφύλακας σταμά-
τησε και τον Πέδρι σε μία καλή στιγμή, με 
τους παίκτες του Τσάβι να έχουν τον από-
λυτο έλεγχο και με 10 τελικές να γίνονται η 
πρώτη ομάδα από τη Φιορεντίνα το 2008 
που έχουν διψήφιο αριθμό στο 1ο ημί-
χρονο μέσα στην «Άλιαντς Αρένα».
Οι γηπεδούχοι δεν έφταναν σε τελικές, 
αφού οι Τόμας Μίλερ και Σαντιό Μανέ 
«συγκρούονταν» στους ίδιους χώρους και 
ο Σανέ είχε κακό ημίχρονο. 
Με την έναρξη του 2ου μέρους όμως όλα 
άλλαξαν. Στο 50’ ο Λικά Ερναντέζ με κεφα-
λιά σε κόρνερ έκανε το 1-0 και τέσσερα 
λεπτά αργότερα ο συνδυασμός του Τζα-
μάλ Μουσιάλα με τον Σανέ (μαζί με τα κενά 
στην άμυνα της Μπαρτσελόνα) οδήγησαν 
στο 2-0.
Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να επιτεθεί 
με Ντεμπελέ, Πέδρι και Φεράν Τόρες που 
πέρασε ως αλλαγή, όμως δεν είχε ουσία και 
τελικές όπως στο 1ο ημίχρονο, ούσα απο-
σβολωμένη από αυτήν την «επίθεση» γκολ 
των γηπεδούχων. 
Το 2-0 παρέμεινε μέχρι τέλους και έδωσε 
στην Μπάγερν την κεφαλή του ομίλου.

Μπάγερν - Μπαρτσελόνα 2-0: Η 
ιστορία επαναλήφθηκε και χωρίς 
Λεβαντόβσκι

Λίβερπουλ - Άγιαξ 2-1: Ήρωας ο 
Μάτιπ στο 89’ από ασίστ του Τσιμίκα

Η 
Λίβερπουλ εμφανίστηκε ψυχω-
μένη και αισθητά βελτιωμένη 
σε σύγκριση με το εφιάλτη της 
πρεμιέρας με την Νάπολι και με 

γκολ του Μάτιπ στο 89’ από ασίστ του Τσι-
μίκα, υπέταξε με 2-1 τον Άγιαξ στο Άνφιλντ 
για την 2η αγωνιστική του Champions 
League.
Λίβερπουλ η... επιστροφή! Η αποκαρδιω-
τική εικόνα στο «Σαν Πάολο» με το δια-
συρμό με 1-4 από την Νάπολι έδωσε τη 
θέση της σε μία εμφάνιση μπολιασμένη 
με πάθος, ζήλο και αυταπάρνηση απένα-
ντι στον Άγιαξ το βράδυ της Τρίτης (13/9), 
με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ να υπο-
τάσσει με 2-1 τον άκρως ανταγωνιστικό 
Άγιαξ στο «Άνφιλντ» και να πανηγυρίζει 
τους πρώτους της βαθμούς στο Champions 
League.
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έδωσε προβάδισμα 
στους κόκκινους στο 17’ και ο Μοχάμεντ 
Κουντούς απάντησε δέκα λεπτά αργό-
τερα, με το 1-1 να παραμένει καρφωμένο 
ως το 89’ αλλά κάπου εκεί να αναλαμβάνει 
δράση ένα «δικό μας παιδί», ο Κώστας Τσι-
μίκας, αφού από δική του εκτέλεση κόρ-
νερ ο Μάτιπ πετάχτηκε εντυπωσιακά και 
με κεφαλιά έκανε το 2-1 και υπέγραψε το 
τρίποντο της ομάδας του.
Αυτή ήταν μάλιστα η έβδομη νίκη για την 
ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ στα οκτώ τελευ-
ταία εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της 
απέναντι σε ολλανδικές ομάδες, με τον 
Άγιαξ να γνωρίζει μόλις τη δεύτερη ήττα 
του στα 17 τελευταία εκτός έδρας ματς του 
στο Champions League, και αυτή από τους 
κόκκινους.
Το ματς
Η Λίβερπουλ πάτησε με ορμή και απο-
φασιστικότητα στο χορτάρι του Άνφιλντ 
θέλοντας να κλειδώσει στο ντουλάπι την 
αποκαρδιωτική εμφάνιση κόντρα στην 
Νάπολι στην πρεμιέρα και άσκησε πίεση 
από νωρίς, με το γκολ να δείχνει να είναι 
θέμα χρόνου και να έρχεται στο 17ο λεπτό 
με πανέμορφο τρόπο.
Ο Άλισον έκανε το βολέ, ο Ντίας έπιασε 
την κεφαλιά και ο Ζότα έβγαλε την πάσα-
κλειδί, με τον Σαλάχ να βρίσκεται τετ 
α τετ με τον Πάσφιρ και να τον εκτελεί, 
γράφοντας το 1-0 με το 15ο γκολ του με 
την Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» για το 
Champions League (πρώτος σκόρερ, 14 ο 
Τζέραρντ) και με το πρώτο του μετά από 
επτά σερί ευρωπαϊκά ματς που είχε μείνει 
άσφαιρος.
Με την ψυχολογία στο ζενίθ οι κόκκινοι 
ανέβασαν στροφές και είχαν πολύ μεγάλη 
ευκαιρία στο 22’ με τον Ντίας όμως ο Άγιαξ 

απάντησε με κυνισμό αφού στην πρώτη 
του μεγάλη φάση στην αντίπαλη περι-
οχή βρήκε δίχτυα. Ο Μπέργκχαουζ βγήκε 
στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων 
από τα αριστερά και έκανε το γύρισμα, με 
τον Κουντούς να εκτελεί με ασύλληπτη 
βολίδα τον Άλισον και να γράφει το 1-1 με 
το πέμπτο γκολ του στα τέσσερα τελευταία 
παιχνίδια του με τον Αίαντα.
Παρά την ψυχρολουσία που δέχτηκε η 
Λίβερπουλ δεν άργησε να ξαναπάρει τα 
ηνία και από το 30’ μέχρι το 45’ δημιούρ-
γησε και άλλες ευκαιρίες έχοντας για πρω-
ταγωνιστές τους Αλεξάντερ-Άρνολντ και 
Φαν Ντάικ, όμως αμφότεροι έπεσαν πάνω 
στον Πάσφιρ που κατέβασε τα ρολά και το 
1-1 έμεινε μέχρι να πάνε στα αποδυτήρια 
για την ανάπαυλα οι δύο ομάδες (10-2 οι 
τελικές, 5-1 εντός εστίας).

Οι κόκκινοι μπήκαν καλύτερα και στο δεύ-
τερο μέρος έναντι των αντιπάλων τους 
και ήταν εκείνοι που έφτιαχναν τις φάσεις 
απέναντι σε έναν Άγιαξ που επεδίωκε να 
κλείνει χώρους και να απειλεί με αντεπιθέ-
σεις, ωστόσο τους έλειπαν οι πολύ μεγά-
λες φάσεις.
Το 70ο λεπτό βρήκε την ομάδα του Γιούρ-
γκεν Κλοπ να μετράει 8 τελικές από το 46’ 
και μετά έναντι καμίας του αντιπάλου της, 
με τους Φιρμίνο και Νούνιες να είναι τα νέα 
πρόσωπα στην κόκκινη ενδεκάδα από το 
66’ για να την κάνουν πιο επιθετική αλλά 
τον Άγιαξ να αγγίζει την ανατροπή στο 75’, 
με την κεφαλιά του Μπλιντ από πλεονε-
κτική θέση να περνάει δίπλα από αριστερό 
δοκάρι.
Οι γηπεδούχοι απάντησαν με το πλασέ 
του Νούνιες εντός περιοχής στο 83’ που 
έφυγε άουτ ενώ από την προσπάθεια του 
Ουρουγουανού δύο λεπτά μετά δεν μπό-
ρεσε ο Ντίας να βρει τη μπάλα στο ύψος 
της μικρής περιοχής και να την προωθήσει 
στα δίχτυα.
Ωστόσο, η Λίβερπουλ δεν το έβαλε κάτω, 
συνέχισε να πιέζει και δικαιώθηκε στο... 
παρά ένα. Ο Κώστας Τσιμίκας εκτέλεσε 
κόρνερ από τα αριστερά και ο Μάτιπ 
έπιασε την καρφωτή κεφαλιά, με τη 
μπάλα να περνάει την τελική γραμμή της 
εστίας παρά την προσπάθεια των παικτών 
του Άγιαξ (κατακυρώθηκε το γκολ μέσω 
goal line technology) και το 2-1 να είναι 
γεγονός. Αποτέλεσμα που έμεινε μέχρι 
το φινάλε, με την Λίβερπουλ να παίρνει 
το χρυσό τρίποντο με αίμα και ιδρώτα 
και μαζί μία βαθιά ανάσα, αφού έμεινε 
ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στα 
νοκ-άουτ ματς του Champions League.
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Εντός έδρας ήττα για τον Απόλλωνα με 1-3 από την Ντνίπρο, 
για τη 2η αγωνιστική του Γιουρόπα Λιγκ. 
Η ουκρανική ομάδα έστησε πάρτι στο πρώτο ημίχρονο και 
προηγήθηκε με 3-0, με τους κυανόλευκους σωστά να δια-
μαρτύρονται για το δεύτερο γκολ, αφού ο σκόρερ (Ντόβμπικ) 
φάνηκε από την επαναληπτική προβολή να είναι οφσάιντ. 

Ο βοηθός δεν σήκωσε τη σημαία του και στην απουσία του VAR το 
γκολ μέτρησε κανονικά.
Η ομάδα της Λεμεσού προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στο δεύ-
τερο μέρος, ήταν καλύτερη, κράτησε μπάλα και δημιούργησε 
ευκαιρίες. Βρήκε μάλιστα γκολ με τον Πίττα (58′), όμως, δεν υπήρξε 
περαιτέρω αντίδραση. Στο 90+2′ ο Χ. Κυριάκου με εκτέλεση φάουλ 
«σημάδεψε» το δοκάρι.
Αγωνία στις τάξεις των λεμεσιανών, αφού Φιλιώτης και Καμπράλ 
αποχώρησαν τραυματίες στο 10ο και 20ο λεπτό αντίστοιχα.

Το ματς
Εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο για τον Απόλλωνα. Η Ντνίπρο πήρε 
τον έλεγχο από το ξεκίνημα, είχε την υπεροχή και την εξαργύρωσε 
σκοράροντας τρία γκολ, με τους γηπεδούχους πάντως να φωνά-
ζουν και δίκαια για το δεύτερο γκολ.
 Αρχικά στο 11’ με τον Ρουμπτσίνσκι, μετά από κάθετη πάσα του 
Ντόβμπικ άνοιξε το σκορ. 
Οι δύο τους άλλαξαν ρόλους στο 26’, όταν ο Ρουμπτσίνσκι ήταν 
αυτός που πάσαρε και ο Ντόβμπικ ο σκόρερ, πλασάροντας σε κενή 
εστία. 
Η επαναληπτική προβολή δικαιώνει τις φωνές των κυανολεύκων, 
αφού ο Ουκρανός επιθετικός φαίνεται να είναι πιο μπροστά. 
Ο βοηθός δεν σήκωσε τη σημαία του, ενώ θυμίζουμε, δεν υπάρχει 
VAR στη διοργάνωση.
Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Ντόβμπικ στο 45’ με το δεύτερο του 
προσωπικό γκολ, ξανά σε κενή εστία, μετά από γύρισμα του Μπου-
σανέλο και διαμόρφωσε το 3-0. 
Οι παίκτες του Νταβίδ Καταλά σε καμία περίπτωση, στο πρώτο ημί-
χρονο, δεν μπόρεσαν να απειλήσουν την εστία των Ουκρανών, ενώ 
στη μεγαλύτερη διάρκεια του ήταν σε θέση άμυνας.
Στην επανάληψη ο Απόλλων πήρε μέτρα στο γήπεδο, ανέβασε 
ποδοσφαιριστές στην αντίπαλη περιοχή και έψαξε το γκολ, το 
οποίο βρήκε στην πρώτη του τελική προσπάθεια στο δεύτερο 
45λεπτο. Στο 58′ συγκεκριμένα, μετά από σέντρα του Χ. Κυριά-
κου, ο Πίττας με προβολή στο πίσω δοκάρι έστειλε την μπάλα στα 
δίκτυα και μείωσε σε 1-3. 
Πήρε ρίσκα στη συνέχεια ο Νταβίδ Καταλά, προσπάθησαν οι κυα-
νόλευκοι να φτάσουν στην επίτευξη και δεύτερου γκολ που θα τους 
έβαζε ξανά στο ματς, χωρίς όμως επιτυχία, αν και έφτασαν κοντά 
σε αυτό στο 90+2′, με την εκτέλεση φάουλ του Χ. Κυριάκου να 
πηγαίνει στο δοκάρι. Νωρίτερα, στο 86ο λεπτό ο Γιοβάνοβιτς είπε 
«όχι» στον Ναζαρένκο, μη επιτρέποντας στην Ντνίπρο να φτάσει 
σε τέταρτο τέρμα.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
Απόλλων – Ντνίπρο 1-3
Αλκμάαρ – Βαντούζ 4-1
Η επόμενη αγωνιστική (3η) – 6 Οκτωβρίου
Ντνίπρο – Βαντούζ (19:45)
Αλκμάαρ – Απόλλων (22:00)

Τη δεύτερη ήττα της γνώρισε η Ομόνοια 
σε ισάριθμα παιχνίδια της φάσης των 
ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ.

Μ
ε τη διαφορά ότι σε αντίθεση με 
το παιχνίδι κόντρα στη Σέριφ (0-
3), απόψε πάλεψε στο Ρεάλε Αρέ-
να και ηττήθηκε δύσκολα 1-2 από 

τη Σοσιεδάδ. Πέραν της ήττας, πλήγμα για τους 
πράσινους οι αναγκαστικές αλλαγές των Κασά-
με και Γιούστε.
Η αποστολή ήταν εξ αρχής δύσκολη, ωστόσο με 
τις αλλαγές που επιχείρησε ο Νιλ Λένον λιγό-
στεψαν ακόμη περισσότερο οι πιθανότητες των 
πρασίνων για κάτι καλό στο Ρεάλε Αρένα. Μια 
ενδεκάδα που θα πρέπει να συμβούν πολλά για 
να τη δούμε σε ντέρμπι του κυπριακού πρωτα-
θλήματος. Και όμως η ομάδα του Ιρλανδού το 
πάλεψε και κατάφερε να αγχώσει τους γηπε-
δούχους, ειδικά μεταξύ 72’ και 80’, 
διάστημα που είχε ισοφαρίσει 
προσωρινά με τον Μπρούνο.
Η ομάδα της Λευκωσίας 
παρα τάχθηκε  με  ανα -
σταλτικούς προσανατο-
λισμούς στο γήπεδο και 
δέχτηκε την πολιορκία 
των Βάσκων, οι οποίοι 
έλυσαν τον γρίφο στο 
30’. 
Από κόν τρα η μπάλα 
στρώθηκε μερικά μέτρα 
εκτός περιοχής στον Γκε-
βάρα, ο οποίος με ασύλ-
ληπτο σουτ την έστειλε στα 
δίχτυα. Τέρμα που έστειλε τους 
γηπεδούχους με προβάδισμα ενός 
τέρματος στα αποδυτήρια για το ημί-
χρονο.
Αφού η Σοσ ιεδάδ δε ν  σκόραρε ,  με  τον 
Φαμπιάνο να στερεί στο 62’ το γκολ στον Σέρ-
λοθ, οι πράσινοι ήταν στο παιχνίδι και χρειά-
ζονταν μια φάση για να φτάσουν στην ισοφά-
ριση. Έτσι, στο 72’ ο Μπρούνο την τιμώρησε με 
κοντινό σουτ, αφού επωφελήθηκε από μπλέ-
ξιμο των Ελουστόντο και Ρεμίρο.
Όπως ήταν φυσικό, οι γηπεδούχοι αύξησαν την 
πίεσή τους και κυνήγησαν νέο προβάδισμα. 
Κάτι που δεν άργησε να έρθει, αφού στο 80’ η 
άμυνα της Ομόνοιας πιάστηκε σε ανισορροπία 
και ο Κούμπο σέρβιρε στον Σέρλοθ, ο οποίος με 
πλασάρε νίκησε τον Βραζιλιάνο κίπερ.
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ νίκησε 2-0 τη Σέριφ στη Μολδαβία. 

Για την 3η αγωνιστική, η Ομόνοια θα φιλοξενη-
θεί από την αγγλική ομάδα.

Λένον: «Ο Κίτσος ήταν καλός, θα υ-
πάρχει συναγωνισμός με τον Λέτσγι-
ακς»
Απογοητευμένος για την εμφάνιση των ποδο-
σφαιριστών του στο πρώτο ημίχρονο παρου-
σιάστηκε ο Νιλ Λένον, μετά την ήττα με 1-2 από 
τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Επίσης, εκθείασε τον Κίτσο 
που έκανε ντεμπούτο και είπε πως θα υπάρχει 
συναγωνισμός με τον Λέτσγιακς.Αρχικά: «Είμαι 
απογοητευμένος. Στο πρώτο ημίχρονο δεν 
πιστέψαμε στις δυνατότητες μας. Στο β’ μέρος 
μπήκαμε καλύτερα. Χρειάστηκε και ο Φαμπιάνο 
να κάνει κάποιες αποκρούσεις. Ξαναμπήκαμε 
σ το ματς, βρήκαμε την ισοφάριση αλλά δεν 
κρατήσαμε το σκορ. Οι Μίλετιτς, Κίτσος, Πανα-
γιώτου, Χαραλάμπους, έκαναν πολύ καλό ματς. 

Η Ρεάλ Σοσ ιεδάδ ε ίδαμε πως ε ίναι 
καλή ομάδα αλλά όχι ακτύπητη».

Τι άλλαξε στην επανά-
ληψη και τι ισχύει με 
τους τραυματίες: 
«Αυτό που ε ίπα σ τους 
πα ίκ τ ε ς  μου  ή τα ν  να 
π ισ τ έψ ουμε  πε ρισσό -
τερο. Η Σοσιεδάδ είχε την 
κατοχή αλλά δεν κινδυνέ-
ψαμε ιδιαίτερα. Κάποια 

μικρά πράγματα μπορού-
σαμε να τα κάνουμε καλύ-

τερα. Είμαι προβληματισμέ-
νος με τους τραυματίες. Ειδικά 

με τον Γιούστε. Ο τραυματισμός 
του Κασάμα είναι μυϊκός».

Αν πιστεύει πως αν έμπαινε καλύτε-
ρα η Ομόνοια θα έπαιρνε κάτι περισ-
σότερο από το ματς: 
«Ναι, το πιστεύω. Αν πιστεύαμε περισσότερο 
μπορούσαμε να πάρουμε κάτι από το ματ ς. 
Στο β’ μέρος είχαμε πολύ καλή εικόνα. Είδαμε 
ότι στην Ευρώπη είναι λεπτές οι ισορροπίες. 
Είμαι απογοητευμένος που δεν καταφέραμε να 
πάρουμε βαθμούς».

Για τον Κίτσο: 
«Ναι θα υπάρχει συναγωνισμός με τον Λέτσγι-
ακς. Ήταν πολύ καλός, έκανε ένα πολύ καλό 
αγώνα. Δεν είναι θέμα του να διαλέξουμε ποιος 
θα παίζει, αλλά το ότι θα υπάρχει συναγωνι-
σμός».

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ομόνοια 2-1: Αν μη τι 
άλλο έπεσε μαχόμενη

Απόλλων – Ντνίπρο 1-3: Τον 
VARεσε και όταν συνήλθε ήταν 
αργά
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αθλητικά

Οι Γερμανοί τα έβαλαν όλα. Η ευστοχία τους στο πρώτο 
δεκάλεπτο (8/12 τρίποντα) ήταν εξωπραγματική, με την 
Ελλάδα να αντέχει, να απαντάει, να βάζει 61 πόντους 
στο εικοσάλεπτο και να δείχνει τεράστιο χαρακτήρα. 
Κι εκεί που όλα έδειχναν εναντίον των γηπεδούχων, η 
δική τους αντίδραση στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν κυριο-
λεκτικά μυθική. 
Με τον Βάγκνερ, με τον Σρούντερ, με τον Ομπστ, με 
τον Τάις και με τον Φόγκτμαν έκαναν συγκλονιστική 
προσπάθεια, άξια συγχαρητηρίων, για να πάρουν 
δίκαια και την νίκη και την πρόκριση στην τετράδα του 
EuroBasket 2022.
Η πεντάδα και η απιθανη ατμόσφαιρα
Καλάθης, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, 
Γιάννης και Παπαγιάννης ήταν 
ξανά η πεντάδα που επέ-
λεξε ο Ιτούδης για να ανοί-
ξει το ματς, την ώρα που 
η εξέδρα ήταν μοιρα-
σμένη και σε απίστευτη 
κατάσταση! Οι Γερμα-
νοί έβαλαν 14 πόντους 
στο πρώτο δίλεπτο, χτί-
ζοντας προβάδισμα εννέα 
πόντων, έγραψαν το 19-9 
στο τέταρτο (!) λεπτό έχοντας 
5/6 τρίποντα, πήγε στο 25-14 
στο πέμπτο (!) λεπτό φτάνοντας στα 
7/8 σουτ από την περιφέρεια και έκανε 
απλώς το τέλειο παιχνίδι. Και όμως, η Ελλάδα 
δεν τρόμαξε. Είχε υπομονή και πείσμα, δεν άφησε το 
σκορ να εκτοξευθεί σε εξωφρενικά επίπεδα και επιβί-
ωσε σε ένα εφιαλτικό σενάριο.
Με τον Γιάννη ασταμάτητο, σε σκοράρισμα και ριμπά-
ουντ και με τον Θανάση να δίνει ενέργεια, η Εθνική 
μείωσε στον πόντο (28-27 στο 8’), την ώρα που οι 
γηπεδούχοι «πάγωναν» και έμεναν μόλις στους πέντε 
πόντους στο δεύτερο μισό της περιόδου (31-27). Η 
εικόνα του ματς άλλαξε στο ξεκίνημα της δεύτερης, 
με τη Γερμανία να αντιμετωπίζει μια πολύ πιο σκληρή 
ελληνική άμυνα, αλλά και την Εθνική να μη βρίσκει τη 
φάση της ισοφάρισης. Στο 14’ ο Γιάννης έκανε αντιαθλη-
τικό, με τον Τίμαν να έχει 2/2 βολές για το 38-33, όμως 
αυτός που ενθουσίαζε ήταν ο Λαρεντζάκης με τέσσερα 
ασύλληπτα λεπτά σε άμυνα κι επίθεση για το 42-40.
Την ισοφάριση την έφερε η άμυνα του Ντόρσεϊ, ο αιφ-
νιδιασμός του Γιάννη και το λέι-απ του Παπανικολάου 

(44-44 στο 16’), πριν ο Greek Freak δώσει το πρώτο 
προβάδισμα από τη γραμμή των βολών (46-44). 
Το σκορ πήγε ΠΟΛΥ ψηλά (53-51 στο 18’), όμως και 
οι δύο ομάδες έπαιζαν σπουδαίο μπάσκετ, με λάθη 
στην άμυνα, αλλά με ασύλληπτη ψυχραιμία στην επί-
θεση που κρατούσε το κοινό στις μύτες των ποδιών του. 
Κι όταν ο Σλούκας έβαλε το ασύλληπτο τρίποντο στο 
φινάλε του πρώτου μέρους για το 57-61, η Mercedes-
Benz Arena εξερράγη! 65% στο τρίποντο οι Γερμανοι; 
71% στο δίποντο η Ελλάδα, με 15 ασίστ για επτά λάθη.
Γερμανικά τανκ πήραν παραμάζωμα την Εθνική

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με ένα γρήγορο 7-0 
στο β’ μέρος για να ανακτήσουν το 

προβάδισμα, την ώρα που η 
Ελλάδα έμενε χωρίς σκορ για 

τρία λεπτά και έπεφτε στο 
-7 (69-62 στο 24’) έχοντας 
βάλει μόλις έναν πόντο 
από βολή του Αντετο-
κούνμπο. 
Ο Βάγκνερ με τρίποντο 
έδωσε διψήφιο προ-
βάδισμα (72-62) στην 

ομάδα του, ο Φόγκτμαν 
έβαλε το 15ο μακρινό 

σουτ σε 23 εκτελεσμένα 
για το +13 και ο Τάις σκόραρε 

με διπλή προσπάθεια από κοντά 
για το 77-62 στο 26’.

Αυτό το 20-1 της Γερμανίας σε διάστημα επτά 
λεπτών ήταν εξωφρενικό, με την Ελλάδα να βρίσκει 
σίδερο ξανά και ξανά και ξανά. 
Στο 27’ ο Λαρεντζάκης κέρδισε αντιαθλητικό, έβαλε τις 
βολές και μαζί φωτιά στον πάγκο της Ελλάδας, για να 
πάρει ο Αντετοκούνμπο τη σκυτάλη και να βάλει πέντε 
σερί πόντους για το 79-69 προς το τέλος της τρίτης περι-
όδου (83-71).
Ο Ιτούδης άνοιξε την τέταρτη με Σλούκα, Λούντζη, 
Λαρεντζάκη, Αγραβάνη, Παπαγιάννη, έβαλε γρήγορα 
τον Γιάννη στο ματς και εκείνος σκόραρε για το 87-78 με 
7:50 για το φινάλε, όμως Βάγκνερ και Τάις απάντησαν 
με ένα 5-0 για το 92-78 ακριβώς στο 33’. 
Ακολούθησε το δεύτερο αντιαθλητικό φάουλ του 
Γιάννη Αντετοκούνμπο που αποβλήθηκε και καλάθι του 
Σρούντερ για το 103-82 στο 35’, με τους Γερμανούς να 
κλειδώνουν την νίκη και να παίρνουν δίκαια την πρό-
κριση στα ημιτελικά του EuroBasket 2022.

Γερμανία - Ελλάδα 107-96: 
Μυθικός βομβαρδισμός έσβησε το 
γαλανόλευκο όνειρο στο Βερολίνο

Η Γερμανία έκανε το ματς της ιστορίας της, σφυροκόπησε την Ελλάδα από την περιφέρεια (17/31 τρίποντα) 
και την νίκησε με 107-96 για να προκριθεί στα ημιτελικά του EuroBasket 2022 όπου περιμένει η Ισπανία. 
Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης οι δύο που ξεχώρισαν, σε μία βραδιά με μπάσκετ 
επικού επιπέδου.

ΕΟΚ: «Αυτή η ομάδα 
θα συνεχίσει να μας 
κάνει υπερήφανους» - 
Μητσοτάκης: «Ψηλά το 
κεφάλι, θα έρθουν κι 
άλλες ωραίες στιγμές»

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλα-
θοσφαίρισης εξέδωσε ανακοί-
νωση, μέσω της οποίας ευχα-
ριστεί τον κόσμο που στήριξε 
την προσπάθεια της Εθνικής 
Ανδρών στο EuroBasket 2022, 
τον ίζον τας παράλληλα πως 
«προχωράμε όλοι μαζί, ενω-
μένοι».
Η Εθνική Ανδρών δεν τα κατά-
φερε σ το EuroBasket 2022, 
γνωρίζοντας την ήττα - απο-
κλεισμό στα προημιτελικά της 
διοργάνωσης από τη Γερμα-
νία. Μπορεί η πικρία για τη 
χαμένη ευκαιρία επιστροφής 
στα μετάλλια να είναι μεγάλη, 
αλλά -από την άλλη- αυτό που 
παρουσίασε το αντιπροσωπευ-
τικό συγκρότημα εντός κι εκτός 
παρκέ αφήνει περιθώρια αισι-
οδοξίας για το μέλλον.
Σε αυτό στάθηκε κι η ΕΟΚ, η 
οποία εξέδωσε ανακοίνωση 
την επομένη του αποκλεισμού 
της Εθνικής Ανδρών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η διοίκηση της ΕΟΚ εκφρά-
ζει τις θερμές της ευχαριστίες 
σ τους παίκτες, το προπονη-
τικό επιτελείο και όλα τα άλλα 
μέλη της Εθνικής Ανδρών για 
τη μεγάλη προσπάθεια που 
έκαναν από την πρώτη μέρα 
της προετοιμασίας μέχρι και 
τη χθεσινή ολοκλήρωση της 
πορείας στο Ευρωμπάσκετ.
Εκφράζει επίσης τον αμέρι-
στο σεβασμό προς όλους τους 
Έλληνες που συμπαραστάθη-
καν από κοντά στην προσπά-
θεια σε Μιλάνο και Βερολίνο, 
όπως επίσης και στο σύνολο 
του φί λαθλου κοινού που 
έστειλε τη θετική του ενέργεια 

και αγκάλιασε την ομάδα.
Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό 
που περίμεναν πρώτοι από 
όλους οι ίδιοι οι πρωταγωνι-
στές που μόχθησαν για αυτό. 
Η εικόνα όμως της ομάδας και 
η υγεία που εξέπεμψε, πείθει 
τους πάντες ότι δεν πρέπει να 
σταθούμε σε ένα αποτέλεσμα. 
Το μέλλον είναι μπροστά, οι 
προκλήσεις επίσης και αυτή 
η ομάδα θα συνεχίσει να μας 
κάνει περήφανους.
Προχωράμε ενωμένοι όλοι 
μαζί, με το βλέμμα στο μέλλον 
και σας ευχαριστούμε όλους 
από καρδιάς».
Το μήνυμα του Πρωθυπουρ-
γού, Κυριάκου Μητσοτάκη, 
μετά τον αποκλεισμό της Εθνι-
κής από το Eurobasket 2022.
Οδυνηρός ήταν ο αποκλεισμός 
της Εθνικής από την ημιτελική 
φάση του Eurobasket 2022, 
αφού ηττήθηκε από τη Γερμα-
νία με 107-96. Η ομάδα του 
Δημήτρη Ιτούδη τα έδωσε όλα 
στο παρκέ, όμως ο ρυθμός και 
η ευστοχία των γηπεδούχων 
στο Βερολίνο ήταν ασυναγώ-
νιστη. Όλα δείχνουν ωστόσο 
πως η «επίσημη αγαπημένη» 
είναι σε καλό δρόμο.
Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, έκανε μια ανάρ-
τηση στον επίσημο λογαρια-
σμό του στο Twitter γράφοντας 
μεταξύ άλλων ότι «θα έρθουν 
κι άλλες ωραίες στιγμές».
Η ανάρτηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη:
«Σας ευχαρισ τούμε γ ια τ ις 
ωραίες στιγμές. Θα έρθουν κι 
άλλες. Πάντα μαζί σας παιδιά. 
Ψηλά το κεφάλι»!
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