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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Η ευτυχία 

δεν είναι κάτι 

ετοιμοπαράδοτο. 

Επέρχεται με τις 

πράξεις μας.

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Εύχομαι να σας βρίσκω καλά 
και σήμερα γεμάτους υγεία, 
το κυριότερο, σωματική και 

ψυχολογική.
Κάθε ημέρα, αδέλφια, ακούω, διαβάζω 
και βλέπω πράγματα και καταστάσεις 
που πραγματικά με θλίβουν και με 
προβληματίζουν. Είχα την τύχη και την 
ευλογία να ζήσω σε Αμερική και Καναδά 
και να μάθω να ακούω, να κρίνω και να 
συνεννοούμαι με τους ανθρώπους (όχι πάντα) 
κι ειδικά όταν είχε να κάνει με τα «κοινά», 
οργανισμούς, συλλόγους, προσωπικές 
διαφορές διοικούντων κλπ.
Τελικά, έχουμε φτάσει σε εποχές που ελάχιστοι 
πλέον ενδιαφέρονται για τα «κοινά» και 
δεν τους παρεξηγώ για διάφορους λόγους. 
Τα παιδιά τους τα «ελληνάκια» που έχουν 
μεικτούς γάμους κατά το 80% δεν θέλουν ούτε 
να ακούσουν (μιλάμε η πλειοψηφία) για τα 
κοινά, για διοικητικές θέσεις και «μπλέξιμο» 
με προβλήματα που δεν έχουν ενδιαφέρον για 
αυτά.
Στα ελληνικά σπίτια ακούς «κάτσε στα αυγά 
σου, δεν έχω σκοπό για προβλήματα, θέλουμε 
την ησυχία μας». Οπότε; Σιγά – σιγά όλοι αυτοί 
που είχαν θέση και γνώμη για τα παροικιακά 
τεκτενόμενα αποσύρονται, διάδοχοι δεν 
υπάρχουν… κι αυτό βολεύει μερικούς, μερικές 
που χωρίς κανένα έλεγχο και βάρος στο 
κεφάλι τους κάνουν ό,τι θέλουν, παίρνουν ό,τι 
απόφαση κατεβάσει η κούτρα τους γιατί δεν 
θα τους ρωτήσει κανείς κι αν ρωτήσει τους 
λένε με τον τρόπο τους «άντε…» και ο καιρός 
περνάει μέχρι που ακούς μια ωραία πρωία 

ότι αυτό έκλεισε… ότι λεφτά δεν υπάρχουν… 
χωρίς να εξηγήσουν ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ τι έγινε με 
τα λεφτά που υπήρχαν ή εισπράχθηκαν που 
ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ.
Ευγενικά μου αδέλφια κι ειδικά εσείς που 
δίνετε χρήματα για να βοηθήσετε την παροικία 
κι όχι τους ανοιχτομάτηδες κάντε κάτι. Έχετε 
κάθε δικαίωμα να ρωτήσετε που πάνε τα 
λεφτά σας, γιατί εσείς με την καλή σας την 
καρδιά το κάνετε και προσφέρετε πιστεύοντας 
ότι πιάνουν τόπο… τόπο πιάνουν, αλλά σε 
ποιανού τη τσέπη;
Είμαι πολύ θορυβημένος με πολλά που ακούω 
και που μου καταγγέλλουν αξιοπρεπέστατοι 
Έλληνες κι Ελληνίδες. Εγώ δεν είμαι δικαστής 
κι ούτε σκοπεύω να γίνω τώρα λόγω ηλικίας. 
Εσείς, οι ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ζητήστε να 
δοθούν λογαριασμοί με επίσημες αποδείξεις 
δημοσίως. Τσιφλίκια υπήρχαν πολλά χρόνια 
πριν, όχι τώρα…
Τσάμπα μάγκες και μαγκίσσες υπάρχουν 
αρκετοί δεν μπορεί 10, 20, 30 άνθρωποι να 
καπηλεύονται ιστορίες και αγώνες μιας 
ιστορικής παροικίας. ΜΙΛΗΣΤΕ, ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ 
ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ… θα τους αφήσουμε; Ε όχι! 
Το μόνο που ζητάμε δημοσιογραφικά είναι 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ…
Ξέρω ότι δεν γίνομαι αρεστός με τέτοια 
γραφόμενα… αλλά κερνάω ξυδάκι. Προς το 
παρόν κι εάν δεν δω αλλαγές… θα κεράσω 
δημόσια γραφικό δηλητήριο κι έχω υπέροχες 
συνταγές…

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

«Ο κόσμος άλλαξε, αλλάξαν οι καιροί…
είναι όλα ψεύτικα κι ας φαίνονται αλήθεια…» 

που λέει και το παλιό τραγουδάκι
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Στρατηγική απόφαση των 
ΗΠΑ για την Κύπρο Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς 

Άρης - Ολυμπιακός 2-1:
Κιτρινόμαυρος σίφουνας 
έκανε την ανατροπή

ΟΗΕ - «Χαστούκι» στην 
Τουρκία από την ΕΕ: «Η 
ελληνική μειονότητα στα 
πρόθυρα εξαφάνισης» 
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επικαιρότητα

Μήνυμα Μητσοτάκη σε Ερντογάν: Δεν θ’ ανεχθούμε «μπούλινγκ» από 
κανέναν 

Ν
έο μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη.
Μιλώντας σε γεύμα ομογενών, ο κ. Μητσοτά-
κης ότι η Ελλάδα δεν ανέχεται εκφοβισμούς.

«Θα μιλήσω για την Τουρκία την Παρασκευή (στην ομι-
λία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ), εδώ θα πω μόνο 
ένα πράγμα: Η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί μπούλινγκ από 
κανέναν» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Εμείς κινούμαστε 
πάντα με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο» συμπλήρωσε ο κ. 
Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός είπε ακόμη πως η Ελλάδα θα κάνει ό,τι 
μπορεί για να ενδυναμώσει τις συμμαχίες της, ιδιαίτερα 
με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας τις άριστες 
ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής 
οικονομίας, τονίζοντας: «Θα κάνουμε τα πάντα, για να 
μην υπάρξει οικονομική ύφεση».
Με αντιπροσωπεία πέντε αμερικανοεβραϊκών οργανώ-
σεων συναντήθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, ενώ στη 
συνέχεια είχε ξεχωριστή συνάντηση με την πρόεδρο και 
ανώτερα στελέχη της αμερικανοεβραϊκής oργάνωσης 
AIPAC, στο πλαίσιο των επαφών του κατά την Εβδομάδα 
Υψηλού Επιπέδου της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, 
στη Νέα Υόρκη.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τους 
συνομιλητές του για την κλιμακούμενη ρητορική της 
τουρκικής ηγεσίας και την εργαλειοποίηση του μετανα-
στευτικού από την Άγκυρα, δίνοντας έμφαση στην ευθεία 
αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και σε περιστα-
τικά παραπληροφόρησης της διεθνούς κοινότητας σε 
βάρος της χώρας μας.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο 
της Ελλάδας ως κόμβου για την εισροή ενέργειας στην 
Ευρώπη, ενώ επισήμανε πως η χώρα μας πάγια στηρίζει 
τη διεύρυνση και εμβάθυνση της συνεργασίας ανάμεσα 
στο Ισραήλ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εστιάζοντας στα ενεργειακά, επίσης, σε συνέντευξή του 
στο Bloomberg, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Αθήνα 
θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει το πλαφόν στις τιμές 
του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μετά την άρνηση που 
προέβαλε η Κομισιόν -κατά την έκτακτη Σύνοδο- ως προς 
την επιβολή του ανώτατου ορίου.

Δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα Μητσοτάκης 
- Ερντογάν στη δεξίωση του Μπάιντεν στη 
Νέα Υόρκη
Ούτε… βλέμμα δεν αντάλλαξαν ο Έλληνας πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος Πρόεδρος 

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που παραβρέθηκαν το βράδυ της 
Τετάρτης στη δεξίωση που παρέθεσε ο Αμερικανός Πρό-
εδρος Τζο Μπάιντεν προς τιμήν των ξένων ηγετών που 
βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχουν στις 
εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνω-
μένων Εθνών.
Αν και ήταν για αρκετή ώρα στον ίδιο χώρο, τυχαία, ή 
ίσως όχι και τόσο τυχαία, αφού η μεταξύ τους σχέση, η 
οποία είχε ξεκινήσει με καλούς οιωνούς πριν από ακρι-
βώς τρία χρόνια, όταν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών 
είχαν το 2019 την πρώτο τετ α τετ, βρίσκεται σε φάση 
μεγάλης έντασης, οι δύο ηγέτες δεν βρέθηκαν σε κοντινή 
απόσταση και οι εκάστοτε συνομιλητές τους ήταν δια-
φορετικοί.
«Όταν ο ένας πήγαινε κάπου, ο άλλος έφευγε…», όπως 
το περιέγραφε ελληνική διπλωματική πηγή, επιβεβαιώ-
νοντας εμμέσως ότι ο ένας απέφευγε τον άλλον, στάση 
που επισφραγίζει τη βαριά ατμόσφαιρα που επικρα-
τεί ανάμεσα στην Αθήνα και στην Άγκυρα, ιδίως μετά 
την παραληρηματικού τύπου δυσφημιστική παράσταση 
κατά της Ελλάδας που έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος όταν 
την περασμένη Τρίτη έδειξε από το βήμα της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ «fake» φωτογραφίες με πνιγμένα 

παιδιά μεταναστών που δήθεν έπνιξαν οι ελληνικές 
αρχές στο Αιγαίο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ετοιμάζει τη δική 
του απάντηση την οποία θα δώσει από το ίδιο βήμα το 
βράδυ της Παρασκευής ώρα Ελλάδας όταν θα απευθύ-
νει ομιλία προς τη Γενική Συνέλευση, δεν έχει ανοίξει 
πλήρως τα χαρτιά του για τα όσα σχεδιάζει να πει και 
να καταγγείλει για τη συμπεριφορά της γειτονικής μας 
χώρας, αλλά στις ποικίλες συναντήσεις και επαφές που 
έχει στη Νέα Υόρκη αναφέρεται στις απειλές και τις προ-
κλήσεις της τουρκικής ηγεσίας κατά της Ελλάδας, όπως 
και τον αναθεωρητισμό της Άγκυρας που τον παραλληλί-
ζει με τη συμπεριφορά του Βλαντιμίρ Πούτιν έναντι των 
γειτόνων του.
Το έκανε στις επαφές που είχε με εκπροσώπους των αμε-
ρικανοεβραϊκών οργανώσεων, στη συνάντηση με τον 
βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα, καθώς και σε συνεντεύ-
ξεις του σε μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα (Bloomberg 
κ.ά.), ενώ θα το επαναλάβει και σήμερα στη συνάντηση 
με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Τετ α τετ Μητσοτάκη με τον βασιλιά της Ι-
ορδανίας Abdullah II - Δείτε φωτογραφίες
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε 
την Τετάρτη με τον βασιλιά της Ιορδανίας Abdullah II. 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό 
κλίμα, που αντικατοπτρίζει τις πολύ καλές σχέσεις των 
δύο χωρών.
Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν ικανοποίηση για την εξαι-
ρετική μεταξύ τους συνεργασία, αλλά και τη συνολική 
πορεία των σχέσεων των δυο χωρών και επανέλαβαν 
την αμοιβαία βούλησή τους για την περαιτέρω ανάπτυξή 
τους, τόσο σε διμερές όσο και σε τριμερές επίπεδο, με 
την Κύπρο.
Ειδικότερα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τη συνεργα-
σία στο οικονομικό πεδίο, με έμφαση στον τομέα της 
ενέργειας, καθώς και για το τριμερές σχήμα Ελλάδας 
- Κύπρου - Ιορδανίας. Επισημάνθηκαν οι δυνατότητες 
ανάπτυξης συνεργειών, ενώ ο Πρωθυπουργός υπογράμ-
μισε τον ρόλο της Ελλάδας ως σημείο εισόδου στα εγχει-
ρήματα ηλεκτρικής διασύνδεσης στην περιοχή.
Οι δύο ηγέτες είχαν, επίσης, την ευκαιρία να ανταλλά-
ξουν απόψεις για τις περιφερειακές και διεθνείς εξε-
λίξεις, ιδίως σε ότι αφορά στην Ανατολική Μεσόγειο, 
τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός 
ενημέρωσε τον Ιορδανό μονάρχη για την κλιμάκωση της 
τουρκικής προκλητικότητας και τους τους κινδύνους για 
τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή.

«Εμείς κινούμαστε πάντα με 
γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο» 
υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, 
μιλώντας σε ομογενείς στη Νέα 
Υόρκη
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Ο 86χρονος δημοφιλής 
τραγουδιστής ένιωσε αδιαθεσία 

Σ
το Ασκληπιείο Βούλας μεταφέρ-
θηκε πριν δύο μέρες ο δημοφι-
λής τραγουδιστής Σταμάτης Κό-
κοτας. Ο 86χρονος τραγουδι-

σ τής έν ιωσε αδιαθεσία και μεταφέρ-
θηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου. 
Πλέον ο κ. Κόκοτας υποβάλλεται σε ε-
ξετάσεις.
Ο Σταμάτης Κόκοτας γεννήθηκε το 1937 
ενώ στα 60’s και τα 70’s είχε σημαντική 

παρουσία στην ελληνική δισκογραφία 
καθώς συνεργάστηκε με σπουδαίους 
δημιουργούς όπως  ο Σταύρος Ξαρχά-
κος, ο Δήμος Μούτσης, ο Απόστολος 
Καλδάρας, ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ο 
Γιάννης Σπανός, ο Γιώργος Ζαμπέτας, 
ο Αντώνης Κατινάρης, ο Χάρης Λυμπε-
ρόπουλος, ο Βαγγέλης Πιτσ ιλαδής, ο 
Λυκούργος Μαρκέας, ο Ανδρέας Καρα-
γιαννόπουλος κ.ά.
Χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι οι 
μακριές φαβορίτες του.
Ο γιος του, Δημήτρης, είναι επίσης τρα-
γουδιστής

Σταμάτης Κόκοτας: Ο δημοφιλής 
τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο 
Ασκληπιείο Βούλας 

Έκκληση από το βήμα του ΟΗΕ 
προς την Τουρκία να προστατεύει 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες και το 
κράτος δικαίου - Στο θέμα είχε 
αναφερθεί από τη Νέα Υόρκη και ο 
Νίκος Δένδιας

Κ
ριτική για τις πολιτικές διακρίσεων 
που εφάρμοσε η Τουρκία, με επι-
πτώσεις στην ελληνική μειονότητα 
και τον σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων έκανε στη Γενική Συνέλευση 
του ΟΗΕ ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ Ί-
μον Γκίλμορ.
Ο Γκίλμορ μάλιστα, που κάλεσε την Τουρ-
κία να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το 
κράτος δικαίου, σημείωσε ότι οι πολιτικές 
της Τουρκίας είχαν ως αποτέλεσμα «η ελλη-
νική μειονότητα να βρίσκεται σήμερα στα 
πρόθυρα της εξαφάνισης».
Οι αναφορές έγιναν στην 
30ή επέτειο από την υιο-
θέτηση της Διακήρυξης για 
τα δικαιώματα των ατόμων 
που ανήκουν σε εθνικές ή 
εθνοτικές, θρησκευτικές 
και γλωσσικές μειονότη-
τες (η επέτειος είναι στις 18 
Δεκεμβρίου).
Ο Ίμον Γκίλμορ, αναφορικά 
με την ελληνική μειονότητα είπε:
«Η ΕΕ εκφράζει τη βαθιά λύπη της για τις 
παλαιότερες πολιτικές διακρίσεων που εφάρ-
μοσε η Τουρκία, οι οποίες είχαν ως αποτέ-
λεσμα η ελληνική μειονότητα να βρίσκεται 
σήμερα στα πρόθυρα της εξαφάνισης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ επαναλαμβάνει την 
έκκλησή της προς την Τουρκία να προστα-
τεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμε-
λιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών 
δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν 
σε μειονότητες και των νομικών προσώπων 
των μειονοτήτων».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός Εξωτε-
ρικών, Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του από 
τη Νέα Υόρκη μετά το παραλήρημα Ερντο-
γάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ, είχε αναφερθεί με συγκεκριμένα 
στοιχεία στο ζήτημα της ελληνικής μειο-
νότητας στην Κωνσταντινούπολη, συγκρι-
τικά με τη μουσουλμανική μειονότητα στην 
Ελλάδα. 

«Κατ’ αρχήν, η Ελλάδα είναι μια ευρωπα-
ϊκή χώρα, η οποία σέβεται απολύτως τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και βεβαίως τα 
δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονό-
τητας. Άλλωστε, αυτό το αποδεικνύουν 
οι αριθμοί. Η μουσουλμανική μειονότητα 
στην Ελλάδα μεγαλώνει, διευρύνεται και 
ευημερεί. Θα ήταν καλό η Τουρκία να απα-
ντήσει τι συνέβη στην ελληνική μειονότητα 
στην Κωνσταντινούπολη και πώς η ακμά-
ζουσα άνω των 100.000 κάποτε μειονό-
τητα, σήμερα έχει περιοριστεί σε λιγότερο 
από 5.000 ανθρώπους. Ή, όπως κάποτε 
λεγόταν, η Τουρκία δεν δικαιούται διά να 
ομιλεί» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο 
Έλληνας ΥΠΕΞ.

Ερντογάν - Αμετανόητος για τη 
συρρίκνωση
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αμετανόητος, 
επιχείρησε να απαντήσει στα στοιχεία της 
Αθήνας για συρρίκνωση της ελληνικής μει-

ονότητας στην Τουρκία, 
λίγη ώρα αφότου έγινε 
γνωστό το «χαστούκι» 
στην Άγκυρα για τη θέση 
των Ελλήνων στην Τουρ-
κία.
«Για τον Έλληνα υπουργό 
Εξωτερικών δεν μπορώ 
να πω πολλά, δεν είναι 
ομόλογος μου… Αν πρό-
κειται να μιλήσει, ας δει 

τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου και ας μιλήσει 
μαζί του. Όμως ο πρωθυπουργός, δυστυ-
χώς, δεν γνωρίζει τη δική του κατάσταση 
με την Τουρκία. Δεν υπήρξαμε η κυβέρ-
νηση που να θέλει τη μείωση του ελληνι-
κού πληθυσμού στην Τουρκία. Αντίθετα, 
όταν είχα ταξιδέψει στην Τένεδο και Ίμβρο, 
για παράδειγμα, πάντα ρωτούσα τους ελά-
χιστους Έλληνες που ζούσαν εκεί. ‘’Πού 
είναι τα παιδιά σου;’’. ‘’Στην Αμερική’’, μου 
είπαν. Τους είπα, ‘’Φέρτε τους να ζήσουν 
εδώ’’. ‘’Δεν μπορώ να φέρω το παιδί μου 
από την Αμερική’’, μου είπαν. Τι δείχνει 
αυτό; Σημαίνει ότι δεν έχει καμία επιθυ-
μία ή κόπο να ζήσει στην Τουρκία. Αν μη τι 
άλλο, η πόρτα μας είναι ανοιχτή. Θα δίναμε 
υπηκοότητα σε αυτό το παιδί, αν δεν είχε 
υπηκοότητα. Αλλά φυσικά ο Έλληνας 
υπουργός Εξωτερικών δεν γνωρίζει τίποτα 
από όλα αυτά. Ζουν στον κόσμο τους», 
είπε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους 
στο προεδρικό αεροσκάφος κατά την επι-
στροφή του από τη Νέα Υόρκη. 

ΟΗΕ - «Χαστούκι» στην Τουρκία από 
την ΕΕ: «Η ελληνική μειονότητα στα 
πρόθυρα εξαφάνισης» 
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Από την 1η Οκτωβρίου η Κύπρος θα έχει κάθε δικαίωμα να αγοράσει πολεμικό υλικό από τις ΗΠΑ - 
Αιφνιδιασμένη η Άγκυρα, προειδοποιεί με μέτρα αν απειληθεί η ασφάλεια των Τουρκοκύπριων

Ν
έα δεδομένα στα επίπεδα 
ασφάλειας στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου 
δείχνει να φέρνει η  ιστορι-

κή απόφαση της κυβέρνησης του Τζο 
Μπάιντεν για την πλήρη άρση του ε-
μπάργκο της πώλησης όπλων που εί-
χε επιβληθεί εναντίον της Κυπριακής 
Δημοκρατίας το 1987. Από την 1η Ο-
κτωβρίου η Κύπρος θα έχει κάθε δι-
καίωμα να αγοράσει πολεμικό υλικό 
από τις ΗΠΑ προκειμένου να ενισχύ-
σει την άμυνά της.
Η μεγάλη σημασία της απόφασης 
αυτής φαίνεται και από την άμεση 
αν τ ίδραση της αιφν ιδιασμένης 
Άγκυρας, η οποία έκανε λόγο για 
επικείμενο «ράλι εξοπλισμών» στην 
Κύπρο, προειδοποίησε για λήψη 
μέτρων για την ασφάλεια των Τουρ-
κοκύπριων και πρόσθεσε πως οι 
προσπάθειες για τη λύση του Κυπρι-
ακού θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολες. 
Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο μεγάλο 
βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση είχε 
γίνει τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν 
ο τότε Αμερικανός υπουργός Εξωτε-
ρικών, Μάικ Πομπέο, είχε τηλεφωνή-
σει στον Νίκο Χριστοδουλίδη για να 
του ανακοινώσει τη μερική άρση του 
εμπάργκο. Το συγκεκριμένο γεγο-
νός είχε ανοίξει τον δρόμο για την 
πώληση αμερικανικών μη φονικών 
όπλων στην Κύπρο, προβλέποντας 
ότι η μερική άρση του εμπάργκο θα 
πρέπει να ανανεώνεται με σχετική 
εντολή σε ετήσια βάση.
Με τη σημερινή απόφαση η κυβέρ-
νηση των ΗΠΑ προχωρά στην ομα-
λοποίηση των αμυντικών της σχέ-
σεων με τη Κυπριακή Δημοκρα-
τία, καθώς πλέον δεν θα υπάρχουν 
περιορισμοί στην πώληση όπλων. 
Παρόλα αυτά όμως, η άρση του 
εμπάργκο θα συνεχίσει να ανανε-
ώνεται σε ετήσια βάση, καθώς ο 
νόμος «East Med Act» του 2019 και 
ο Νόμος για το Αμυντικό Προϋπο-
λογισμό (NDAA) για το έτος 2020 
προβλέπουν ότι ο Αμερικανός πρό-
εδρος πρέπει να πιστοποιεί στις 

αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου 
ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συνε-
χίζει να συνεργάζεται με τη κυβέρ-
νηση των ΗΠΑ σε μια σειρά από κρί-
σιμους τομείς. Ειδικότερα, προβλέ-
πεται ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρέπει 
να ελέγχει κάθε χρόνο ότι η κυπρι-
ακή κυβέρνηση:
· Συνεργάζεται για την εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων πάνω στους κανο-
νισμούς για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παρά-
νομες δραστηριότητες και τη χρημα-
τοοικονομική ρυθμιστική εποπτεία.

· Συνεχίζει να λαμβάνει τα απαραί-
τητα μέτρα για την απαγόρευση πρό-
σβασης στα λιμάνια ρωσικών πολε-
μικών πλοίων για ανεφοδιασμό και 
εξυπηρέτηση.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, η σημε-
ρινή απόφαση για την πλήρη άρση 
του εμπάργκο εκτιμάται ότι πρόκειται 
για ένα επιπλέον βήμα που αντανα-
κλά την συνεχώς αυξανόμενη σημα-
σία που αποδίδει η αμερικανική εξω-
τερική πολιτική στις σχέσεις με την 
Κύπρο αλλά και τη στενότερη αμυ-
ντική συνεργασία που έχει οικοδο-
μηθεί τα τελευταία χρόνια στη βάση 
του νομοσχεδίου «East Med Act».
Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
για τη άρση των περιορισμών στο 
αμυντικό εμπόριο με την Κυπριακή 
Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 
2023:
«Ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι 
Μπλίνκεν αποφάσισε και πιστοποί-
ησε στο Κογκρέσο ότι η Κυπριακή 
Δημοκρατία έχει εκπληρώσει τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις βάσει 
της σχετικής νομοθεσίας προκει-
μένου να επιτραπεί η έγκριση εξα-
γωγών, επανεξαγωγών και μεταφο-
ρών αμυντικού υλικού στην Κυπρι-
ακή Δημοκρατία για το οικονομικό 
έτος 2023. Η συμμόρφωση με τους 
όρους αξιολογείται σε ετήσια βάση. 
Ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης 
και πιστοποίησης, ο υπουργός (Εξω-
τερικών) άρει τους αμυντικούς εμπο-
ρικούς περιορισμούς για την Κυπρι-
ακή Δημοκρατία για το οικονομικό 
έτος 2023. Οι Κανονισμοί Διεθνούς 
Εμπορίας Όπλων (ITAR) θα τροπο-
ποιηθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν 
τη νέα πολιτική, με ισχύ από την 1η 
Οκτωβρίου 2022.
Ο Νόμος για την Ασφάλεια και την 
Ενεργειακή Συνεργασία στην Ανατο-
λική Μεσόγειο (East Med Act) του 
2019 και ο Νόμος για το Αμυντικό 
Προϋπολογισμό (NDAA) για το οικο-
νομικό έτος 2020 απαιτούν να παρα-
μείνει η πολιτική άρνησης για εξα-
γωγές, επανεξαγωγές ή μεταφορές 
αμυντικών υλικού στην Κυπριακή 
Δημοκρατία από την λίστα εφοδίων 
πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, 
εκτός και εάν ο πρόεδρος αποφασί-
σει και πιστοποιήσει στις αρμόδιες 
επιτροπές του Κογκρέσου, τουλάχι-
στον ετησίως, ότι η κυβέρνηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζει 
να συνεργάζεται με την κυβέρνηση 
των Ηνωμένων Πολιτειών στις προ-
σπάθειες εφαρμογής μεταρρυθμί-
σεων σχετικά με τους κανονισμούς 
για την καταπολέμηση της νομιμο-
ποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοοικο-
νομική ρυθμιστική εποπτεία, και ότι 
η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας έχει λάβει και συνεχίζει να 
λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για 
την απαγόρευση πρόσβασης στα 
λιμάνια ρωσικών πολεμικών πλοίων 
για ανεφοδιασμό και εξυπηρέτηση. 
Σύμφωνα με τους δύο νόμους, το 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ ελέγχει τη συμ-
μόρφωση με τους νόμους ετησίως».

Στρατηγική απόφαση των ΗΠΑ για την 
Κύπρο

Ένας στους τρεις Έλληνες 
έχει καταθέσεις άνω των 
100.000 ευρώ

Το γκάλοπ προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων του ΣΚΑΪ - Μετά την παρουσία 
Μητσοτάκη και Τσίπρα στη ΔΕΘ, το κυβερνών 
κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 34,5%, έναντι 
26,5% του ΣΥΡΙΖΑ

Π
ροβάδισμα οκτώ μονάδων στην πρόθεση ψή-
φου διατηρεί η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, σύμ-
φωνα με το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης 
της εταιρείας Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, 

που προβλήθηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων 
του σταθμού.
Πιο συγκεκριμένα, μετά την παρουσία του Αλέξη Τσί-
πρα στη Θεσσαλονίκη, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώ-
νει ποσοστό 34,5%, έναντι 26,5% που συγκεντρώνει ο 
ΣΥΡΙΖΑ (σ.σ. με αναγωγή επί των εγκύρων). Ακολουθεί το 
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ με 12%, το ΚΚΕ με 5%, η Ελληνική Λύση 
με 4% και το ΜέΡΑ 25 με 3,5%.
Πριν από την εμφάνιση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η διαφορά 
ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ ήταν στις 7,5 ποσοστιαίες μονάδες, μετά 
την ομιλία Μητσοτάκη η «ψαλίδα» άνοιξε στις 8,5 μονά-
δες, ενώ μετά την ομιλία Τσίπρα, μία εβδομάδα έπειτα 
από εκείνη του πρωθυπουργού, «κλείδωσε» στις οκτώ 
μονάδες.
Αντίστοιχα, η δημοσκοπική δύναμη των κομμάτων 
στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων μετά την ομι-
λία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ είχε αποτυπωθεί ως εξής: ΝΔ: 
34,5%, ΣΥΡΙΖΑ: 26%, ΠΑΣΟΚ: 11,5%, ΚΚΕ: 5,5%, ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 4%, ΜέΡΑ25: 2,5%.
Πριν από τη ΔΕΘ, η δύναμη των κομμάτων στην πρό-
θεση ψήφου επί των εγκύρων είχε ως εξής: ΝΔ: 33%, 
ΣΥΡΙΖΑ: 25,5%, ΠΑΣΟΚ: 12%, ΚΚΕ: 5,5%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΥΣΗ: 3,5%, ΜέΡΑ25: 2,5%.
Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, στα-
θερό είναι το προβάδισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη 
τόσο πριν όσο και μετά τη ΔΕΘ. Πριν από τη ΔΕΘ, ο κ. 
Μητσοτάκης συγκέντρωνε 38% έναντι 27% του Αλέξη 
Τσίπρα, ενώ το 30% απάντησε «κανέναν από τους δύο».
Μετά την ομιλία του στη ΔΕΘ, στο ερώτημα για τον 
καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
ανέβασε το ποσοστό του στο 39%, έναντι 28% του Αλέξη 
Τσίπρα. «Κανένας από τους δύο» απάντησε το 29%.
Ακριβώς ίδια διατηρήθηκαν τα ποσοστά μετά την ομι-
λία Τσίπρα: Κυριάκος Μητσοτάκης 39%, Αλέξης Τσίπρας 
28%, Κανένας από τους δύο 29%.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από 27% (προ ΔΕΘ) ανεβαίνει 
στο 28% στο ερώτημα «ποιος εκφράζει καλύτερα τον 
μεσαίο χώρο». Ο Αλέξης Τσίπρας από 23% (προ ΔΕΘ) 
πέφτει στο 22%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης από 16% 
ανέβηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα, στο 17%.
Σταθερό είναι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και 
στην παράσταση νίκης πριν και μετά τη φετινή ΔΕΘ. Πριν 
από τις ομιλίες, η ΝΔ προηγείτο με 56% έναντι 24% του 
ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την ομιλία Μητσοτάκη, η διαφορά στην 
παράσταση νίκης διαμορφώθηκε στο 56% υπέρ της ΝΔ 
έναντι 25% του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την ομιλία Τσίπρα, η δια-
φορά στην παράσταση νίκης διαμορφώθηκε τελικά ως 
εξής: ΝΔ 56% - ΣΥΡΙΖΑ 26%.
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Ο δράστης συνελήφθη - Το ανήλικο 
κορίτσι περιέγραψε το σκηνικό του 
τρόμου, ενώ εξετάστηκε και από 
ιατροδικαστη

Μ
ία 14χρονη έπεσε θύμα άγρι-
ου βιασμού σε παραλία της 
Χαλκιδικής. Το κοριτσάκι, έ-
πεσε στα νύχια ενός 24χρο-

νου, συντοπίτη της, ο οποίος την ακινητο-
ποίησε κάτω απο αδιευκρίνιστες συνθή-
κες, εκτόνωσε στο παιδικό κορμί της τα αρ-
ρωστημένα του ένστικτα και στη συνέχεια 
την εγκατέλειψε.
Το κοριτσάκι, σε κατάσταση σοκ, κατήγ-
γειλε το συμβάν στην Αστυνομία και 
σήμερα το μεσημέρι ο βιαστής εντοπίστηκε 
και συνελήφθη.
Το εφιαλτικό σκηνικό για τη μικρή μαθή-

τρια σημειώθηκε στις 21:00 της περα-
σμένης Παρασκευής, 16 Σεπτεμβρίου. Η 
14χρονη, κάτω από συνθήκες που δεν 
εχουν διευκρινιστεί, βρέθηκε στην παρα-
λία της Νέας Σκιώνης με τον 24χρονο, ο 
οποίος είναι κάτοικος της περιοχής. Είχε 
πέσει το σκοτάδι όταν, όπως είπε η μικρή 
στους αστυνομικούς του Τμήματος Κασ-
σάνδρας, ο δράστης της χίμηξε και, κρατώ-
ντας τη χειροπόδαρα, τη βίασε.
Η μικρή, στην κατάθεση που έδωσε στην 
Αστυνομία και παρουσία ψυχολόγου, περι-
έγραψε το σκηνικό του τρόμου, ενώ εξε-
τάστηκε και από ιατροδικαστή, με αποτέ-
λεσμα να εκδοθεί σε βάρος του 24χρονου 
ένταλμα σύλληψης.
Ο νεαρός εντοπίστηκε σήμερα στις 13:15 
στην περιοχή της Νέας Σκιώνης, οδηγή-
θηκε στο Τμήμα Κασσάνδρας και αύριο 
αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

επικαιρότητα

Φρίκη στη Χαλκιδική: 24χρονος 
επιτέθηκε σε 14χρονη και την βίασεΟικονόμου: Ο κ. Τσίπρας σήμερα 

μέτρησε τον αέρα και τον μοίρασε 
για χωράφια 

Ο 
κ. Τσίπρας είχε στη ΔΕΘ μια τε-
λευταία ευκαιρία, πριν από τις ε-
πόμενες εκλογές: να δείξει ότι κά-
τι έμαθε από τα τραγικά λάθη της 

πολιτικής του διαδρομής και ότι αντιλαμβά-
νεται, έστω στοιχειωδώς, τη σύνθετη και δύ-
σκολη πραγματικότητα στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη. Απέδειξε ότι σε τίποτα δεν άλλαξε 
και τίποτα δεν έμαθε», δήλωσε ο Γιάννης Οι-
κονόμου για την ομιλία του αρχηγού της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ.
«Απόψε κατάφερε το αλήστου μνήμης 
«Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης», που είχε 
άλλοτε παρουσιάσει, να φαντάζει έως και 
μίζερο. Όπως λέει ο Αριστοφάνης, ο κ. Τσί-
πρας σήμερα μέτρησε τον αέρα και τον μοί-
ρασε για χωράφια», συνέχισε ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος.
Και πρόσθεσε: «Εξήγγειλε μέτρα που κοστί-
ζουν πάνω από 20 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό 
που θα εκτόξευε κατά 10% το πρωτογενές 
έλλειμμα της χώρας, κάτι που θα οδηγούσε 
κατευθείαν σε νέα μνημόνια. Καμιά σοβα-
ρότητα, καμιά υπευθυνότητα. Ενώ παρου-
σίαζε την εικόνα μιας περίπου κατεστραμμέ-
νης χώρας, την ίδια στιγμή μοίραζε δεκάδες 
δισεκατομμύρια. Λεφτά σε όλους και προ-
σλήψεις παντού. Θα…θα…θα…
Υποσχέσεις που οι πολίτες ξέρουν ότι δεν 
έχουν καμία αξία. Αντίθετα, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης κάνει περισσότερα από όσα με 
σύνεση υπόσχεται. Για αυτό, στη δεδομένη 
συγκυρία, η αυτοδύναμη, συνετή, σταθερή 
και αποτελεσματική Ελλάδα είναι η μόνη 

σοβαρή και ρεαλιστική προοπτική για την 
Πατρίδα και τους πολίτες».
Δήλωση του Γιάννη Οικονόμου: 
Ο κ. Τσίπρας είχε στη ΔΕΘ μια τελευταία 
ευκαιρία, πριν από τις επόμενες εκλογές: να 
δείξει ότι κάτι έμαθε από τα τραγικά λάθη 
της πολιτικής του διαδρομής και ότι αντι-
λαμβάνεται, έστω στοιχειωδώς, τη σύνθετη 
και δύσκολη πραγματικότητα στην Ελλάδα 
και την Ευρώπη. Απέδειξε ότι σε τίποτα δεν 
άλλαξε και τίποτα δεν έμαθε.
Απόψε κατάφερε το αλήστου μνήμης «Πρό-
γραμμα Θεσσαλονίκης», που είχε άλλοτε 
παρουσιάσει, να φαντάζει έως και μίζερο. 
Όπως λέει ο Αριστοφάνης, ο κ. Τσίπρας 
σήμερα μέτρησε τον αέρα και τον μοίρασε 
για χωράφια. Εξήγγειλε μέτρα που κοστί-
ζουν πάνω από 20 δις ευρώ ετησίως, ποσό 
που θα εκτόξευε κατά 10% το πρωτογενές 
έλλειμμα της χώρας, κάτι που θα οδηγούσε 
κατευθείαν σε νέα μνημόνια. Καμιά σοβα-
ρότητα, καμιά υπευθυνότητα. Ενώ παρου-
σίαζε την εικόνα μιας περίπου κατεστραμε-
νης χώρας, την ίδια στιγμή μοίραζε δεκάδες 
δισεκατομμύρια. Λεφτά σε όλους και προ-
σλήψεις παντού. Θα…θα…θα…
Υποσχέσεις που οι πολίτες ξέρουν ότι δεν 
έχουν καμία αξία. Αντίθετα, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης κάνει περισσότερα από όσα με 
σύνεση υπόσχεται. Για αυτό, στη δεδομένη 
συγκυρία, η αυτοδύναμη, συνετή, σταθερή 
και αποτελεσματική Ελλάδα είναι η μόνη 
σοβαρή και ρεαλιστική προοπτική για την 
Πατρίδα και τους πολίτες.

Έ
φυγε από την ζωή ο παπα - 
Τριαντάφυλλος Ξηρός, ο πα-
τέρας του Χριστόδουλου και 
Σάββα Ξηρού οι οποίοι εκτί-

ουν τις ποινές τους στην φυλακή για 
την συμμετοχή τους στην «17 Νοέμ-
βρη».
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζού-
γκλας» τα δύο αδέλφια ζήτησαν να 
παραστούν στην κηδεία του πατέρα 
τους. Με βάση τα δεδομένα για να 
πραγματοποιηθεί η επιθυμία τους, 
τα αδέλφια θα πρέπει να συνο-
δεύονται από ισχυρή αστυνομική 

δύναμη.
Τα δύο αδέλφια αρνήθηκαν να παρα-
στούν στην κηδεία με συνοδεία από 
τα ΕΚΑΜ διότι δεν επιθυμούσαν 
να υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην 
παραπάνω διαδικασία.
Ο παπά-Τριαντάφυλλος Ξηρός, είχε 
καταγωγή από την Ικαρία, υπηρέ-
τησε πιστά την Εκκλησία, όχι μόνο 
στον τόπο της καταγωγής του, αλλά 
και στην Φλώρινα, τη Λάρισα και τη 
Θεσσαλονίκη. Ήταν πατέρας δέκα 
παιδιών, έξι αγoριών και τεσσάρων 
κοριτσιών.

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο παπα - 
Τριαντάφυλλος Ξηρός
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επικαιρότητα

Η σπουδαία ηθοποιός απεβίωσε σε 
ηλικία 82 ετών στο σπίτι της - Πριν 
λίγες ημέρες έφυγαν από τη ζωή η 
Ειρήνη Παπά και ο Κώστας Καζάκος

Η 
σπουδαία ηθοποιός άφησε την 
τελευταία της πνοή, σε ηλικία 82 
ετών, το μεσημέρι της Κυριακής 
στις 12:50.

Στο πλευρό της μέχρι το τελευταίο λεπτό 
ήταν ο ψυχίατρος, Δημήτρης Σούρας, με 
τον οποίο την συνέδεε μια φιλία χρόνων. 
Εκείνος στάθηκε δίπλα της ακόμα και όταν 
η ηθοποιός χρειάστηκε να υποβληθεί σε 
επέμβαση αφαίρεσης της χολής, το  φθι-
νόπωρο του 2020. Τότε ξεκίνησαν τα προ-
βλήματα για την υγεία της.  Η ηθοποιός 
έχασε πολλά κιλά και ο οργανισμός της 
είχε πλέον εξασθενήσει.
Όπως αναφέρει στο protothema.gr, ως 
γιατρός ο Δημήτρης Σούρας κλήθηκε να 
υπογράψει το πιστοποιη-
τικό θανάτου της.
«Έφυγε σ το σπίτ ι της, 
όπως ήθελε. Εδώ είμαι 
α κό μ α  ε ίμ α σ τ ε  ό λ ο ι 
συγκλονισμένοι. Η αλή-
θεια είναι πως τα τελευ-
ταία τρία χρόνια ταλαι-
πωρούνταν αρκετά εξαι-
τίας του εγκεφαλικού που 
είχε πάθει και δεν ήθελε να βγαίνει έξω 
να κάνει τίποτα. Ήταν καταβεβλημένη μεν 
αλλά σε καλή κατάσταση. Δεν ήταν ξαφ-
νικό όσοι ήμασταν κοντά της το περιμέ-
ναμε. Έφυγε η τελευταία σταρ του Ελλη-
νικού κινηματογράφου. Είναι τραγικό για 
μένα να πρέπει να υπογράψω ως γιατρός 
το χαρτί του θανάτου της καλύτερης σου 
φίλης. Με την Μάρθα ήμασταν κολλη-
τοί φίλοι δεν θυμάμαι πόσα χρόνια. Την 
αγαπώ και θα την αγαπώ πάντα» ανέφερε 
χαρακτηριστικά.
Η Μάρθα Καραγιάννη ήταν μια από τις 
πιο σπουδαίες ηθοποιούς του ελληνικού 
κινηματογράφου και θεάτρου. 
Το 1957, έναν μόλις χρόνο μετά την πρώτη 
κινηματογραφική της εμφάνιση θα ανέ-
βει για πρώτη φορά στην θεατρική σκηνή 
στο έργο «Ελέφαντες και ψύλλοι» με τον 
θίασο του Κώστα Χατζηχρήστου. Η παρά-
σταση αυτή ήταν η αρχή μιας μακρόχρο-
νης και επιτυχημένης θεατρικής διαδρο-
μής σε κλασικές ελληνικές κωμωδίες, 
έργα ξένων συγγραφέων, μιούζικαλ και 

επιθεωρήσεις.
Θεατρικοί «σταθμοί» και αγαπημένοι 
της ρόλοι, με τους οποίους ξεχώρισε, 
ήταν στις παραστάσεις: «Όμορφη πόλη» 
(1962), «Καμπαρέ» (1972), «Παγωτό μες 
το χειμώνα» (1984), «Χαμάμ γυναικών» 
(1996) και «Αρσενικό και παλιά δαντέλα» 
(2000).
Στη συνέχεια θα ξεχωρίσει σε μερικές από 
τις πιο γνωστές ελληνικές ταινίες, όπως 
«Μερικοί το προτιμούν κρύο», «Κορίτσια 
για φίλημα», «Μια κυρία στα μπουζού-
κια», «Γοργόνες και Μάγκες».

Χάρης Ρώμας για Μάρθα Καρα-
γιάννη: «Έβγαλε την περούκα 
και μου είπε «αυτή είμαι πραγ-
ματικά»»
Φίλοι και γνωστοί της σπουδαίας ηθο-
ποιού δεν μπορούν να πιστέψουν ότι δεν 
θα βρίσκεται πια κοντά τους. Ανάμεσα σε 
αυτούς, ο Χάρης Ρώμας, ο οποίος μίλησε 

για εκείνη στον ΑΝΤ1.
Υπενθυμίζεται πως οι 
δυο τους είχαν συνερ-
γαστεί στην παράσταση 
«Αρσενικό και παλιά 
δαντέλα».
«Θα μείνει αξέχαστη 
η Μάρθα Καραγιάννη. 
Θέλει μεγάλη τέχνη για 
να κάνεις αυτούς τους 

ρόλους, που μοιάζουν χαριτωμένοι κι 
εύκολοι, αλλά έχουν δυσκολία, να μεί-
νουν ανεξίτηλοι, όπως έκανε η Μάρθα», 
δήλωσε αρχικά ο Χάρης Ρώμας.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις αναμνή-
σεις του από την ηθοποιό, την περίοδο 
που συνεργάζονταν. «Έβλεπα τη Μάρθα 
να συνεχίζει τις πρόβες μαζί μου, φορώ-
ντας πάντα περούκα με πυκνό, μαύρο 
μαλλί. Κάποια στιγμή, προχώρησαν οι 
πρόβες κι αναγκάστηκα να της πω ότι 
για τον ρόλο, μιας και θα έκανε την ηλι-
κιωμένη θεία, θα έπρεπε να βγάλει αυτή 
την περούκα και να βάλει κάποια άλλη με 
άσπρα μαλλιά», θυμάται.
«Μου είπε τότε «αγόρι μου, δεν έχω 
ανάγκη να βάλω μια άσπρη περούκα» 
και βγάζει την περούκα και μένει με τα 
άσπρα της μαλλιά. Μου λέει τότε «αυτή 
είμαι πραγματικά και με αυτό το πρό-
σωπο θα παίξω»», συμπλήρωσε ο Χάρης 
Ρώμας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 
ΑΝΤ1.

Μάρθα Καραγιάννη: Έφυγε από 
τη ζωή η γυναίκα σύμβολο του 
ελληνικού κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκη: Νόμιζε ότι η μητέρα του 
ήταν γραμματέας, αλλά δούλευε σε οίκο 
ανοχής - Το έμαθε λόγω... κορωνοϊού

Α
θώες κρίθηκαν από το Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονί-
κης δύο γυναίκες που κατηγο-
ρούνταν ότι λειτουργούσαν οίκο 

ανοχής παρά την απαγόρευση που ίσχυε 
λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό.
Όπως αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια 
της ακροαματικής διαδικασίας, οι δύο 
εργαζόμενες που συνελήφθησαν την  1η 
Νοεμβρίου του 2020, για παράνομη λει-
τουργία του οίκου ανοχής επί της οδού 
Νικηφόρου Ουρανού, στη δυτική Θεσσα-
λονίκη, δεν είχαν σκοπό να υποδεχθούν 
και να εξυπηρετήσουν πελάτες, αλλά 
είχαν πάει στον χώρο για να μαζέψουν 
προσωπικά τους αντικείμενα, καθώς μία 
ημέρα νωρίτερα είχε ανακοινωθεί η από-
φαση για αναστολή λειτουργίας των κατα-
στημάτων.
Ο αστυνομικός του Τμήματος Ασφαλείας 
Λευκού Πύργου, κατέθεσε ότι μετέβη-
σαν βραδινές ώρες στον οίκο ανοχής, 
ύστερα από καταγγελία και διαπιστώθηκε 
ότι μέσα βρίσκονταν μόνο οι δύο γυναί-
κες, φορώντας καθημερινή ενδυμασία 
και τίποτα δεν μαρτυρούσε πως ανέμε-
ναν πελάτες. Επιπλέον, το χαρακτηριστικό 
κόκκινο φως που βρίσκεται στην είσοδο 
ήταν σβηστό και οι δύο γυναίκες τούς 
άνοιξαν αμέσως όταν χτύπησαν το κου-
δούνι, αναφέροντας ότι ήταν εκεί για να 
τακτοποιήσουν τον χώρο και να πάρουν 
μερικά ρούχα τους.
«Νόμιζα ότι η μητέρα μου εργάζεται ως 

γραμματέας, μέχρι να μάθω ότι ήταν στο 
αυτόφωρο»
Ως μάρτυρας υπεράσπισης κατέθεσε ο 
γιος της γυναίκας που εμφανίστηκε ως 
υπεύθυνη του οίκου ανοχής το βράδυ της 
1ης Νοεμβρίου του 2020.
Ο 29χρονος ανέφερε στο δικαστήριο ότι 
πίστευε πως η μητέρα του εργάζονταν ως 
γραμματέας σε Υπηρεσία της Θεσσαλο-
νίκης και δεν φανταζόταν πως δούλευε 
σε οίκο ανοχής. Ο ίδιος περιέγραψε τις 
δύσκολες στιγμές που πέρασαν από την 
ημέρα που η μητέρα του χώρισε με τον 
πατέρα του και από όταν έχασε τη δου-
λειά της κατά τη διάρκεια της οικονομικής 
κρίσης.
«Ο πατέρας μου μας άφησε όταν ήμουν 
μικρός. Η μητέρα μου εργάζονταν ως 
φιλόλογος σε φροντιστήριο και έκανε ιδι-
αίτερα μαθήματα για να καταφέρουμε 
να τα βγάλουμε πέρα οικονομικά. Όταν 
ξέσπασε η οικονομική κρίση απολύ-
θηκε από το φροντιστήριο. Όταν έπιασε 
ξανά δουλειά νόμιζα ότι ήταν γραμμα-
τέας. Έμαθα για την πραγματική της δου-
λειά όταν ένα απόγευμα ο δικηγόρος με 
κάλεσε για να μου πει ότι η μητέρα μου 
ήταν στο αυτόφωρο μετά από καταγγε-
λία ότι πιάστηκε να εργάζεται στον οίκο 
ανοχής», κατέθεσε ο 29χρονος, τονίζο-
ντας ότι η μητέρα του δεν ήθελε να του 
πει τι δουλειά είχε αναγκαστεί να κάνει, 
καθώς θα χρειαζόταν να δουλέψει και ο 
ίδιος παράλληλα με τις σπουδές του.
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καναδάς

Πέντε χρόνια από την εμπορική 
συμφωνία Καναδά-Ευρώπης, 
δεν είναι εγγυημένη η πλήρης 
επικύρωση της 

Η 
εμπορική συμφωνία του 
Καναδά με την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση λειτουργεί σε 
πρόχειρο τρόπο για πέντε 

χρόνια από την Τετάρτη, εγείροντας 
αμφιβολίες ότι θα εφαρμοστεί ποτέ 
επίσημα.
Μια διαφωνία για το πώς οι εταιρείες μπο-
ρούν να μηνύσουν τις κυβερνήσεις παρα-
μένει άλυτη. Ωστόσο, οι Καναδοί εμπειρο-
γνώμονες στο εμπόριο λένε ότι η συμφω-
νία παραμένει μια σημαντική νίκη σε μια 
εποχή σοκ στην εφοδιαστική αλυσίδα και 
ώθηση κατά της παγκοσμιοποίησης.
Η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμ-
φωνία, γνωστή ως CETA, τέθηκε σε ισχύ 
προσωρινά στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, με 
τις υπογραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της καναδικής κυβέρνησης.
Έκτοτε, οι εμπορικές συναλλαγές Κανα-
δά-ΕΕ αυξήθηκαν κατά 33%, φτάνοντας 
τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγαθά 
και υπηρεσίες πέρυσι.
Σημαίνει περισσότερες εξαγωγές όλων, 
από θαλασσινά μέχρι ανταλλακτικά αυτο-
κινήτων στην Ευρώπη, γεγονός που έχει 
ενισχύσει τις εξαγωγές φαρμακευτικών 
προϊόντων και κρέατος στον Καναδά.
Ωστόσο, η συμφωνία δεν είναι νομικά σε 
ισχύ έως ότου και τα 27 μέλη του μπλοκ 

επικυρώσουν μεμονωμένα τη συμφωνία.
Το πιο επίμαχο ζήτημα αφορά τους μηχανι-
σμούς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
οι χώρες για να ζητήσουν αποζημίωση 
και να διορθώσουν διαφωνίες με εθνικές, 
πολιτειακές και επαρχιακές κυβερνήσεις, 
γνωστές ως διευθετήσεις διαφορών επεν-
δυτή-κράτους.
Η ιδέα είναι για έναν ουδέτερο μηχανισμό 
για την εκδίκαση καταγγελιών πέρα από 
τα δικαστήρια, τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεαστούν από τις εθνικές κυβερνήσεις.
Εργατικοί και περιβαλλοντικοί ακτιβιστές 
υποστήριξαν ότι αυτό παραιτείται από την 
κυριαρχία των πάντων, από την προστασία 
των καταναλωτών μέχρι την ασφάλεια των 
εργαζομένων.
Ένα γερμανικό ανώτερο δικαστήριο τον 
Φεβρουάριο απέρριψε τα επιχειρήματα ότι 
αυτή η διάταξη υπονομεύει το σύνταγμα 
της χώρας, αλλά η ρήτρα παραμένει αμφι-
λεγόμενη στη Γερμανία, η οποία είναι 
μεταξύ των 12 χωρών που δεν έχουν επι-
κυρώσει τη CETA.
Η CETA βρίσκεται στα σκαριά από το 2004, 
με την κυβέρνηση Harper να υπογράφει 
την αρχική συμφωνία το 2014. Το 2016, οι 
συνομιλίες για την επικύρωση κατέρρευ-
σαν κατά τη διάρκεια μιας περιφερειακής 
διαμάχης στο Βέλγιο.

Ο Καναδάς «καταδικάζει» τις 
απειλές του Πούτιν και τη μερική 
επιστράτευση

Η 
κυβέρνηση του Καναδά καταδι-
κάζει τη διαταγή του προέδρου 
της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν 
να γίνει μερική επιστράτευση 

καθώς και τις απειλές του περί χρήσης 
πυρηνικών όπλων, δήλωσε τη Τετάρτη ο 
πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, διαβεβαι-
ώνοντας πως η Οτάβα θα συνεχίσει ακλό-
νητη την υποστήριξη της Ουκρανίας.
«Ο Καναδάς καταδικάζει την ανεύθυνη 
κλιμάκωση του πολέμου από τον Πού-
τιν, την διαταγή του για μερική επιστρά-
τευση, τ ις απειλές του για τη χρήση 

πυρηνικών όπλων, καθώς και τα βια-
στικά δημοψηφίσματα της Ρωσίας για να 
προσπαθήσει να προσαρτήσει τμήματα 
της Ουκρανίας, (τα οποία) είναι απαρά-
δεκτα», τόνισε ο κ. Τριντό μιλώντας σε 
δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη όπου 
συμμετέχει στην 77η Γενική Συνέλευση 
του ΟΗΕ.
Διαβεβαίωσε ακόμη ότι η καναδική 
κυβέρνηση θα συνεχίζει να υποστη-
ρίζει το Κίεβο, επιβάλλοντας πιο ισχυ-
ρές κυρώσεις στη Ρωσία και στέλνοντας 
στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.

`
Πέντε πράγματα που πρέπει να 
γνωρίζετε σχετικά με το σχέδιο 
της κυβέρνησης για το θέμα των 
προσιτών τιμών στον Καναδά

Ο
ι Φιλελεύθεροι ξεκίνησαν την 
φθινοπωρινή συνεδρίαση του 
κοινοβουλίου την Τρίτη καταθέ-
τοντας δύο νέα νομοσχέδια με 

δαπάνες άνω των 4,5 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων που ελπίζουν ότι θα μειώσουν 
το αυξανόμενο κόστος ζωής για τους Κανα-
δούς με μέτριο εισόδημα.
Ακολουθούν πέντε πράγματα που πρέπει 
να γνωρίζετε για το νέο σχέδιο οικονομικής 
προσιτότητας της κυβέρνησης:

1. Οι Φιλελεύθεροι ελπίζουν να 
διπλασιάσουν τo GST credit. 
Περίπου 11 εκατομμύρια άνθρωποι που 
πληρούν ήδη τις προϋποθέσεις για GST 
credit θα λάβουν διπλάσια ελάφρυνση για 
περίπου έξι μήνες βάσει του προτεινόμε-
νου νομοσχεδίου. Εάν περάσει, οι άγαμοι 
χωρίς παιδιά θα λάβουν έως και 234 $ επι-
πλέον και τα ζευγάρια με 
δύο παιδιά θα λάβουν έως 
και 467 $ επιπλέον φέτος. 
Οι ηλικιωμένοι θα έπαιρ-
ναν επιπλέον 225 $ κατά 
μέσο όρο, εκτιμά η κυβέρ-
νηση.

2. Μερικά παιδιά πλη-
ρούν τα κριτήρια για 
οδοντιατρική περί-
θαλψη
Παιδιά κάτω των 12 ετών των οποίων οι 
οικογένειες έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω 
των 90.000 $ πληρούν τις προϋποθέσεις 
για ένα νέο επίδομα οδοντιατρικής περί-
θαλψης εάν δεν έχουν ήδη οδοντιατρική 
ασφάλιση. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
λέει ότι οι οικογένειες που πληρούν τις 
προϋποθέσεις θα λαμβάνουν έως και 650 
$ ανά παιδί ετησίως, ανάλογα με το εισό-
δημά τους.
Ενώ η Υπηρεσία Εσόδων του Καναδά θα 
ζητήσει λεπτομέρειες σχετικά με τα οδο-
ντιατρικά ραντεβού και θα περιμένει από 
τους γονείς να κρατήσουν αποδείξεις για 
να δείξουν πώς ξοδεύτηκαν τα χρήματα, 
η κυβέρνηση λέει ότι δεν θα τηλεφωνήσει 
εάν οι οικογένειες δεν ξοδέψουν κάθε σεντ 
με τον τρόπο που προορίζονταν.

3. Έρχεται μια μικρή βοήθεια για 
ανθρώπους που το ενοίκιο τους 
είναι σχεδόν ολόκληρος ο μισθός 
τους
Ένας από τους προτεινόμενους λογαρια-
σμούς θα δημιουργήσει επίσης μια εφάπαξ 
συμπλήρωση 500 $ στο επίδομα στέγα-
σης του Καναδά. Η επιταγή θα είναι διαθέ-
σιμη σε οικογένειες με εισόδημα κάτω των 
35.000 $ ή σε άγαμους που κερδίζουν λιγό-
τερα από 20.000 $, οι οποίοι επίσης ξοδεύ-
ουν τουλάχιστον το 30 τοις εκατό του εισο-
δήματός τους στο ενοίκιο.

4. Το χρονοδιάγραμμα των πληρω-
μών θα εξαρτηθεί από το πόσο γρή-
γορα οι νομοσχέδια γίνονται νόμοι
Τα νοσμοσχέδια περιέχουν περίπου 4,5 
δισεκατομμύρια δολάρια σε δαπάνες, 3,1 
δισεκατομμύρια δολάρια εκ των οποίων 

δεν είχαν ήδη δεσμευτεί στον 
προϋπολογισμό του 2022.
Οι υπουργοί της κυβέρνη-
σης επιθυμούν να περάσουν 
γρήγορα τα νομοσχέδια από 
τη Βουλή των Κοινοτήτων, 
έτσι ώστε οι επιταγές να μπο-
ρούν να παραδοθούν έως τον 
Δεκέμβριο - ένας ιδιαίτερα 
δύσκολος μήνας για πολλές 
οικογένειες που δεν έχουν 

χρήματα.

5. Οι πολιτικοί διαφωνούν για το 
εάν οι δαπάνες θα επιδεινώσουν τον 
πληθωρισμό
Ο νεοσύστατος ηγέτης των Συντηρητι-
κών Pierre Poilievre τάχθηκε εναντίον των 
Φιλελευθέρων, ισχυριζόμενος ότι το σχέ-
διό τους «τυπώνει περισσότερα μετρητά, 
δανείζεται περισσότερα χρήματα και ρίχνει 
βενζίνη στην πληθωριστική φωτιά που έχει 
δημιουργήσει ο πρωθυπουργός».
Σε συνέντευξη Τύπου, ο αναπληρω-
τής υπουργός Οικονομικών Randy 
Boissonnault αντέδρασε λέγοντας ότι οι 
δαπάνες «δεν είναι μια πληθωριστική 
κίνηση» επειδή απευθύνονται σε ανθρώ-
πους που αγωνίζονται και δεν έχουν απο-
ταμιεύσεις για να βουτήξουν.
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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.



15ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ23 Σεπτεμβρίου 2022

www.hellasnews-radio.com

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ  ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
DELIVERY  ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ.

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

Ο 
υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λαμέτι προέτρεψε τους γερουσιαστές να εγκρί-
νουν την προτεινόμενη νομοθεσία της φιλελεύθερης κυβέρνησης για τις υποχρε-
ωτικές ελάχιστες κυρώσεις.
Είπε στους γερουσιαστές κατά τη διάρκεια ακρόασης της επιτροπής ότι γνωρίζει 

τις επικρίσεις ότι ο νόμος είναι «μαλακός για το έγκλημα», αλλά είπε ότι τα σοβαρά εγκλή-
ματα θα συνεχίσουν να έχουν σοβαρές συνέπειες.
Το νομοσχέδιο C-5, το οποίο πέρασε από τρίτη ανάγνωση στη Βουλή των Κοινοτήτων τον 
Ιούνιο, θα τροποποιήσει τον Ποινικό Κώδικα για να αφαιρέσει τις υποχρεωτικές ελάχιστες 
ποινές φυλάκισης για όλες τις καταδίκες για ναρκωτικά και για ορισμένα αδικήματα που 
σχετίζονται με τα πυροβόλα όπλα και τον καπνό.
Οι εισαγγελείς θα πρέπει επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο παραπομπής των κατηγορου-
μένων σε προγράμματα θεραπείας ή άλλες υπηρεσίες υποστήριξης αντί να τους κατηγορή-
σουν για απλά αδικήματα κατοχής ναρκωτικών.
Ο Λαμέτι υποστήριξε ότι οι αλλαγές, οι οποίες αντιστρέφουν τα «σκληρά για το έγκλημα» 
μέτρα που ψηφίστηκαν από τον πρώην συντηρητικό πρωθυπουργό Στίβεν Χάρπερ, θα στο-
χεύουν στην υπερεκπροσώπηση των Μαύρων και των Ιθαγενών στο σύστημα ποινικής 
δικαιοσύνης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης 
προτρέπει τους γερουσιαστές να 
εγκρίνουν το νομοσχέδιο για τις 
ελάχιστες ποινές φυλάκισης

Οι νέοι φόροι σε τράπεζες και 
ασφαλιστικές εταιρείες ζωής θα 
αποφέρουν 5,3 δισεκατομμύρια 
δολάρια σε πέντε χρόνια

Ο κοινοβουλευτικός υπάλληλος 
προϋπολογισμού (PBO)εκτιμά 
ότι οι προτεινόμενοι νέοι 
ομοσπονδιακοί φόροι σε ορισμένα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα 
μπορούσαν να αποφέρουν 5,3 
δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 
πέντε χρόνια.

Δ
ύο νέες εκθέσεις του PBO υπο-
λογίζουν τα αναμενόμενα έσο-
δα από το μέρισμα ανάκτησης 
του Καναδά και μια προτεινό-

μενη μόνιμη αύξηση των εταιρικών φό-
ρων σε τράπεζες και ομίλους ασφάλισης 
ζωής.
Το μέρισμα είναι ένας εφάπαξ απροσδό-
κητος φόρος 15 τοις εκατό στα κέρδη των 

τραπεζών και των ασφαλιστών ζωής που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας και ο PBO λέει ότι θα απο-
φέρει 3 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η υπουργός Οικονομικών Chrystia 
Freeland προτείνει επίσης την αύξηση 
του εταιρικού φορολογικού συντελεστή 
για τα τραπεζικά και ασφαλιστικά κέρδη 
άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.
Το PBO λέει ότι η αύξηση αυτού του 
ποσοστού από 15 τοις εκατό σε 16,5 τοις 
εκατό θα αποφέρει 2,3 δισεκατομμύρια 
δολάρια τα επόμενα πέντε χρόνια.
Ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός που 
δημοσιεύτηκε τον περασμένο Απρίλιο 
προέβλεψε ότι τα δύο μέτρα θα συγκε-
ντρώσουν περισσότερα από 6 δισεκα-
τομμύρια δολάρια.

Η κατηγορία της ανταρσίας αποσύρθηκε 
καθώς στρατιωτικός δικάζεται για σχόλια 
κατά του εμβολίου

Έ
νας Καναδός αξιωματικός των Ενόπλων 
Δυνάμεων που προέτρεψε άλλα μέλη του 
στρατού να μην βοηθήσουν στη διανομή 
των εμβολίων για τον COVID-19, ομολό-

γησε την ενοχή του για συμπεριφορά σε βάρος 
της καλής τάξης και της πειθαρχίας. Ο αξιωμα-
τικός δόκιμος Λάζλο Κεντερέζι δήλωσε ένο-
χος κατά την έναρξη του στρατοδικείου του στη 
βάση του Μπόρντεν του Καναδά σήμερα, αλλά 
δήλωσε αθώος ότι συμπεριφέρθηκε με σκαν-
δαλώδη τρόπο ακατάλληλο για αξιωματικό. Οι 
στρατιωτικοί εισαγγελείς απέσυραν μια τρίτη 
κατηγορία για απόπειρα να πείσουν ένα άλλο 
άτομο να συμμετάσχει σε ανταρσία, για την οποία ο 60χρονος θα μπορούσε να αντιμετωπι-
στεί με ισόβια κάθειρξη.
Το στρατοδικείο βασίσρηκε σε μια ομιλία σε μια συγκέντρωση κατά του αποκλεισμού τον 
Δεκέμβριο του 2020 στο Τορόντο, στην οποία ο Κεντερέζι εμφανίστηκε με πλήρη στρατιωτική 
στολή και μίλησε ενάντια στα εμβόλια που αποκάλεσε «δολοφονικά». Σε ένα βίντεο της ομιλίας 
που δημοσιεύτηκε στο YouTube, ο Kenderesi φαινόταν να καλεί τα άλλα μέλη του στρατού να 
μην υπακούσουν στις εντολές τους και να μην διανείμουν το εμβόλιο COVID-19 στους Κανα-
δούς. Σε μια απολογία που διαβάστηκε στο δικαστήριο σήμερα, ο Κεντερέσι λέει ότι μετανιώ-
νει για τις ενέργειές του, οι οποίες, όπως λέει, προκάλεσαν δυσφήμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις 
και ότι δεν ήταν στη θέση του να αμφισβητήσει τις εντολές της  διοίκησης του.

Η απαγόρευση στους Ρώσους 
να επισκέπτονται τον Καναδά θα 
παγιδεύσει τους αντιφρονούντες, 
λένε οι Φιλελεύθεροι

Η 
υπουργός Εξωτερικών Mélanie Joly λέει ότι δεν υποστηρίζει αυτό που ακολου-
θούν ευρωπαϊκές χώρες να απαγορεύουν στους Ρώσους να λαμβάνουν βίζα, 
καθώς πολλοί είναι πιθανό να θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους.
Η Joly λέει ότι η κίνηση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να στρατολογή-

σει περισσότερα στρατεύματα για τον πόλεμό του στην Ουκρανία δείχνει την απόγνωση 
του καθεστώτος, η οποία, όπως λέει, θέτει σε κίνδυνο τους Ρώσους.
Είπε επίσης ότι ο Καναδάς συνεργάζεται με συμμάχους για να δει εάν τα διεθνή δικαστή-
ρια μπορούν να διώξουν τη Ρωσία για παράνομη εισβολή στην Ουκρανία. Λέει ότι αυτή 
τη στιγμή το κύριο μέλημά της είναι το σχέδιο της Ρωσίας να διεξαγάγει ψηφοφορίες σε 
περιοχές της Ουκρανίας που έχει καταλάβει, πιθανότατα σε μια προσπάθεια να ενταχθούν 
στη Ρωσία. Η Τζόλι είπε ότι πρόκειται για «πλαστικά δημοψηφίσματα», τα οποία η Ρωσία 
θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως προϋπόθεση για να ισχυριστεί ότι η Ουκρανία ήταν 
ο επιτιθέμενος. Λέει επίσης ότι ο Καναδάς θα εντείνει σύντομα τις κυρώσεις του κατά της 
Ρωσίας και ότι θα πραγματοποιήσει εθνική ομιλία τη Δευτέρα σχετικά με την υποστήριξη 
του Καναδά στην Ουκρανία.
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Α
πάντηση σε ανακοίνωση της Ανεξάρτητης 
Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παρα-
πόνων κατά της Αστυνομίας έδωσε την Τε-
τάρτη ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος Ι-

ΣΟΤΗΤΑ, θέτοντας ερωτήματα για αμοιβές μέχρι σύ-
γκρουση συμφέροντος, όπως και άλλα ζητήματα που 
αφορούν μέλη της ΑΔΙΠΑ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κλάδου, από την 
ημέρα ίδρυσης της ΑΔΙΠΑ το 2006 δεν καταγγέλθηκε 
στον Γενικό Εισαγγελέα από την ίδια την Αρχή ούτε 
και ένας πολίτης «από τις χιλιάδες που αποδείχθηκε 
ότι έδωσαν ψευδείς πληροφορίες» για συγκεκριμένο 
ποινικό αδίκημα, δηλαδή ψευδή καταγγελία εναντίον 
Αστυνομικών.
Καλεί επίσης την ΑΔΙΠΑ να δώσει στη δημοσιότητα τις 
ώρες που πληρώθηκαν από την ημέρα ίδρυσής τους το 
2006, για να γίνει ταυτοποίηση από τον Γενικό Ελεγκτή 
και τους ανακρινόμενους «εάν τις δούλεψαν πραγμα-
τικά», υποστηρίζοντας πως «καταθέσεις 30 λεπτών 
μετατρέπονταν σε 6 και 7 ώρες. Μάλλον η πρόσληψη 
12 νέων ποινικών ανακριτών αυτά τα κενά θέλει να 
καλύψει».
Καλεί ακολούθως την ΑΔΙΠΑ να δώσει στη δημοσι-
ότητα τα ποσά που λαμβάνουν ως σύνταξη οι ποινι-
κοί ανακριτές πρώην Αξιωματικοί της Αστυνομίας 
και πρώην Δικαστές και πόσα εισπράττουν την ώρα 

για μια κατάθεση από το Κράτος, καθώς και τα ποσά 
που δαπανήθηκαν από τον φορολογούμενο πολίτη 
σε έρευνες εναντίον Αστυνομικών από το 2006 μέχρι 
σήμερα.
Διερωτάται επιπλέον αν υπάρχει ποινικός ανακρι-
τής εντός της ΑΔΙΠΑ που «συγκεκριμένος συγγενής 
του, Α’ Βαθμού, είχε συλληφθεί πριν περίπου ένα 
χρόνο με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και ακόμη 
δεν ενημέρωσε γραπτώς τον Γενικό Εισαγγελέα για τη 
σύγκρουση συμφερόντων που έχει να ανακρίνει αστυ-
νομικούς», θέτοντας το ερώτημα «πώς μπορεί να είναι 
αμερόληπτος;».
Θέτει εν συνεχεία το ερώτημα κατά πόσο η ΑΔΙΠΑ 
«έστειλε επιστολή στον Αρχηγό Αστυνομίας και παρε-
νέβη στον τρόπο πειθαρχικής διαδικασίας για την υπό-
θεση Μεταξά», ενώ δεν είχε βάσει νόμου τέτοιο δικαί-
ωμα, καθώς και αν «συνεννοήθηκε με πολιτικό πρό-
σωπο να περάσει την πόρτα της και να καταγγείλει 
αστυνομικούς για την υπόθεση Μεταξά, ώστε να απαλ-
λαγεί ηθικά και νομικά από τις ευθύνες του ως επικε-
φαλής τμήματος που δεν είχε δημιουργήσει πρωτό-
κολλα για ελλείποντα πρόσωπα».
Αναφέρει ακόμα πως οι οδηγίες της Ε.Ε. το 2018 ήταν 
η ΑΔΙΠΑ να μην έχει πρώην Αξιωματικούς της Αστυνο-
μίας στις τάξεις της, παρόλα αυτά αυτοί δεν έχουν μετα-
κινηθεί μέχρι και την ημερομηνία της ανακοίνωσης.

Ισότητα: Απαντά στην ΑΔΙΠΑ - Ερωτήματα για 
αμοιβές και σύγκρουση συμφέροντος

Καταδικάστηκε σε φυλάκιση ο κτηνοβάτης στο 
Δάλι – Η ποινή που του επιβλήθηκε

Τ
ο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας επέ-
βαλε ποινή άμεσης φυλάκισης εννέα (9) 
μηνών, σε άνδρα ηλικίας 65 ετών από χω-
ριό της επαρχίας Λευκωσίας, αφού τον 

βρήκε ένοχο μετά από ακροαματική διαδικασία, 
σε 57 κατηγορίες που αφορούν κτηνοβασία, πα-
ράβαση του Νόμου που αφορά την προστασία 
και ευημερία των ζώων, δηλαδή ο κατηγορούμε-
νος είχε προκαλέσει σε διαφορετικές ημερομη-
νίες ταλαιπωρία, τραυματισμό και φόβο σε ζώο 
και είσοδο σε ξένη περιουσία με σκοπό την διά-
πραξη ποινικού αδικήματος, αδικήματα που δια-
πράχθηκαν τους πρώτους μήνες του 2018.
Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Χάρης Χατζηγιασεμή, 
εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυν-
σης Λάρνακας «σύμφωνα με τα γεγονότα της 
υπόθεσης στις 3 Φεβρουαρίου του 2018 καταγ-
γέλθηκε από ιδιοκτήτη μικρής κτηνοτροφικής 
μονάδας σε περιοχή χωριού της επαρχίας Λάρ-
νακας, ότι τον τελευταίο μήνα, άγνωστο πρό-
σωπο εισερχόταν εντός της μονάδας και κακο-
ποιούσε τα ζώα του. Η μονάδα τέθηκε υπό 

μερική παρακολούθηση από τον τοπικό Αστυ-
νομικό Σταθμό, ωστόσο τα αδικήματα εξακολου-
θούσαν να διαπράττονται».
Πρόσθεσε ότι «τα ζώα εξετάστηκαν από λει-
τουργό του Κτηνιατρείου και διαπιστώθηκε ότι 
τουλάχιστον τα δύο από αυτά που εξετάστηκαν, 
είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά. Η συγκεκριμένη 
πράξη είχε επαναληφθεί μέχρι και τις 10 Μαρ-
τίου οπόταν ύστερα από εξετάσεις και μαρτυ-
ρία που εξασφαλίστηκε, ηγέρθηκαν υποψίες 
εναντίον άνδρα ηλικίας 65 ετών από χωριό της 
επαρχίας Λευκωσίας».
Σύμφωνα με τον κ. Χατζηγιασεμή «ο άνδρας 
συνελήφθη από την Αστυνομία και σε θελημα-
τική του κατάθεση παραδέχθηκε ότι από τον 
Ιανουάριο μέχρι τις 10 Μαρτίου του 2018, προ-
έβη σε κακοποίηση ζώων στην κτηνοτροφική 
μονάδα του παραπονούμενου. Η υπόθεση κατα-
χωρήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστη-
ρίου Λάρνακας και ύστερα από ακροαματική 
διαδικασία, επιβλήθηκε σήμερα Τετάρτη στον 
65χρονο, ποινή άμεσης φυλάκισης 9 μηνών».

Α
πό την 1η Οκτωβρίου θα τεθεί και στην Κύπρο σε εφαρ-
μογή την οδηγία 2019/904 της ΕΕ για τα πλαστικά μιας 
χρήσης και θα απαγορευθεί πλέον η διάθεση στην αγο-
ρά σχετικών προϊόντων, υπενθυμίζει με γραπτή του δή-

λωση ο Πρόεδρος του κινήματος Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεο-
πέμπτου.
Όπως αναφέρει, θα απαγορεύεται η πώληση των προϊόντων: 
μπατονέτες, εκτός εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2017/745,  μαχαιροπίρουνα [πιρούνια, μαχαίρια, 
κουτάλια, «ξυλάκια» (chopsticks) φαγητού], πιάτα, καλαμάκια, 
εκτός εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 
2017/745, αναδευτήρες ποτών.
Επίσης, ράβδοι (sticks) που προσαρτώνται και στηρίζουν μπαλό-
νια, εξαιρουμένων των ράβδων (sticks) που στηρίζουν μπαλόνια 
για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές 
που δεν διανέμονται στους καταναλωτές, περιλαμβανομένων των 
μηχανισμών για τέτοιες ράβδους (sticks).
Θα απαγορευθούν ακόμη, αναφέρεται, περιέκτες τροφίμων κατα-
σκευασμένοι από διογκωμένο πολυστυρένιο, δηλαδή δοχεία 
όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετού-
νται τρόφιμα τα οποία (α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση 
είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος, (β) συνήθως κατα-
ναλώνονται από το δοχείο· και (γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση 
χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, όπως μαγείρεμα, βράσιμο ή 
ζέσταμα περιλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιού-
νται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση 
κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα και πακέτα και 
περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα.
Αναφέρονται επίσης οι περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυ-
στυρένιο και τα καπάκια και καλύμματά τους και τα κυπελάκια 
από διογκωμένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύμματά 
τους.
Η πραγματικότητα είναι ότι επειδή η εφαρμογή της Οδηγίας, 
δηλώνει ο κ. Θεοπέμπτου, μπήκε από πέρυσι στις υπόλοιπες 
χώρες της ΕΕ, όσοι στην Κύπρο προμηθεύονταν αυτά τα υλικά 
από ευρωπαϊκές χώρες έφερναν τα σωστά προϊόντα. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα, προσθέτει, είναι οι μπατονέτες που πλέον 
είναι κατασκευασμένες από ξύλο ή συμπιεσμένο χαρτί.
Σημειώνει ότι το πρόβλημα παραμένει με όσους κάνουν απευ-
θείας εισαγωγές όπου το τελωνείο θα πρέπει τώρα να τα εντοπί-
ζει, αλλά δυστυχώς και τις παράνομες προμήθειες από τα κατε-
χόμενα.
«Ο πόλεμος εναντίον των πλαστικών έχει διάφορα στάδια τα 
οποία μπαίνουν σε εφαρμογή σε προκαθορισμένες ημερομη-
νίες».
Πριν είχαμε τον περιορισμό της πλαστικής τσάντας, τώρα έχουμε 
τον περιορισμό των 9 αυτών προϊόντων με τις επόμενες δράσεις, 
σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Θεοπέμπτου να εστιάζονται στην 
μείωση της κατανάλωσης, την χ  Χωριστή συλλογή και απαιτήσεις 
σχεδιασμού για τις πλαστικές φιάλες μίας χρήσης, την υποχρεω-
τική σήμανση, την διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού και την 
ευαισθητοποίηση.
Ο Πρόεδρος των Οικολόγων υπενθυμίζει ότι με βάση τον Κανονι-
σμό Κ.Δ.Π. 68/2022 του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος από τις 18/02/2023 και μετά, θα απαγορεύεται 
εντελώς η διάθεση των πλαστικών τσαντών μεταφοράς στα ταμεία 
των καταστημάτων.

Τέλος εννέα πλαστικά 
προϊόντα από την Κύπρο- 
Για ποια πρόκειται
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 Σε δέκα διαδικασίες επί 
παραβάσει κατά αρκετών 
κρατών μελών, μεταξύ 
των οποίων πέντε που 
περιλαμβάνουν και 
την Κύπρο, προχωρά η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μη 
κοινοποίηση ποιες ενέργειες 
έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη 
για μεταφορά οδηγιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εθνικό 
τους δίκαιο.

Ο
ι διαδικασίες επί παραβά-
σει που περιλαμβάνουν 
την Κύπρο αφορούν:
- οδηγία για την ασφά-

λεια των παιχνιδιών και για την 
παρουσία αλλεργιογόνων αρωμα-
τικών ουσιών στα παιχνίδια (για την 
οποία η Κύπρος είναι η μόνη χώρα 
που λαμβάνει προειδοποιητική επι-
στολή),
- οδηγία για τα δικαιώματα των εργα-
ζομένων και διαφανείς και προβλέψι-
μους όρους εργασίας,
- οδηγία για το εταιρικό δίκαιο και τον 
εξορθολογισμό των εταιρικών κανό-
νων για τα ψηφιακά εργαλεία και τις 
διαδικασίες,
- οδηγία για πρόληψη της πτώχευσης 
επιχειρήσεων και για διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε χρηματοδότηση 
και
- οδηγία για την προώθηση της ισό-
τητας στην αγορά εργασίας μέσω 
της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματι-
κής και ιδιωτικής ζωής για γονείς και 
φροντιστές.
Όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, οι παραβάσεις λόγω μη 
κοινοποίησης αφορούν κράτη μέλη 
που δεν έχουν κοινοποιήσει στην 
Κομισιόν ποια μέτρα έχουν λάβει για 
μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ στο 
εθνικό τους δίκαιο.
Η Κομισιόν έχει στείλει προειδοποι-
ητική επιστολή στα 24 κράτη μέλη 
που περιλαμβάνονται στη δέσμη που 
εκδόθηκε την Τετάρτη, και αφορά 10 
οδηγίες της ΕΕ των οποίων η προθε-

σμία μεταφοράς έληξε μεταξύ της 
1ης Ιουλίου και της 31ης Αυγούστου 
2022. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν 
πλέον προθεσμία δύο μηνών για να 
απαντήσουν.

Ασφάλεια των παιχνιδιών
Το 2020 η Επιτροπή εξέδωσε την 
οδηγία (ΕΕ) 2020/2088 για τη βελ-
τίωση της επισήμανσης των παιχνι-
διών που περιέχουν δυνητικά αλλερ-
γιογόνους αρωματικές ουσίες και την 
οδηγία (ΕΕ) 2020/2089 για την απα-
γόρευση ορισμένων 
αλλεργιογόνων αρω-
ματικών ουσιών που 
χρησιμοποιούνται σε 
παιχνίδια.
Προκειμένου να 
αυξηθεί η προστα-
σία των παιδιών από 
πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία τους εξαιτίας 
αρωματικών ουσιών που θα μπο-
ρούσαν να προκαλέσουν αλλεργίες, 
οι οποίες ενδέχεται να διαρκέσουν 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους, η 
Επιτροπή τροποποίησε την οδηγία 
2009/48/ΕΚ για την ασφάλεια των 
παιχνιδιών και επέκτεινε τον κατά-
λογο των 55 απαγορευμένων αρω-
ματικών ουσιών σε παιχνίδια και 
υλικά παιχνιδιών, προσθέτοντας την 
ατρανόλη, τη χλωροατρανόλη και τον 
μεθυλεπτινεστέρα.
Επιπλέον, σύμφωνα με τους νέους 
κανόνες, 61 επιπλέον αλλεργιογόνοι 
αρωματικές ουσίες σε παιχνίδια πρέ-
πει να επισημαίνονται στο εκάστοτε 
παιχνίδι, εάν υπάρχουν πάνω από 
ένα ορισμένο όριο. Από τις 5 Ιουλίου 
2022, όταν άρχισαν να εφαρμόζονται 
οι δύο οδηγίες, οι επιχειρήσεις που 
πωλούν παιχνίδια πρέπει να διασφα-
λίζουν ότι συμμορφώνονται με τις εν 
λόγω νέες απαιτήσεις επισήμανσης 
και τις απαγορεύσεις.
Η Κύπρος δεν έχει μεταφέρει στο 
εθνικό της δίκαιο τις δύο οδηγίες 
για τις αλλεργιογόνους αρωματικές 
ουσίες στα παιχνίδια έως την προθε-

σμία της 4ης Ιουλίου 2022 και λαμ-
βάνει σήμερα προειδοποιητική επι-
στολή.

Δικαιώματα των εργαζομέ-
νων
Η οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 για διαφα-
νείς και προβλέψιμους όρους εργα-
σίας παρέχει στους εργαζομένους 
το δικαίωμα σε μεγαλύτερη προ-
βλεψιμότητα, για παράδειγμα όσον 
αφορά τις αναθέσεις καθηκόντων 
και τον χρόνο εργασίας, καθώς και 

το δικαίωμα να λαμ-
βάνουν έγκαιρες και 
πληρέστερες πληρο-
φορίες σχετικά με τις 
βασικές πτυχές της 
εργασίας τους, όπως 
ο τόπος εργασίας και 
η αμοιβή.

Εταιρικό δίκαιο
Η οδηγία (ΕΕ) 2019/1151 περιλαμ-
βάνει διατάξεις σχετικά με τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και διαδικα-
σιών στο εταιρικό δίκαιο. Απαιτεί 
από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
πλήρως ηλεκτρονικές διαδικασίες 
για τη σύσταση ορισμένων τύπων 
εταιρειών και την καταχώριση δια-
συνοριακών υποκαταστημάτων, 
καθώς επίσης να καθιερώσουν την 
εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική υποβολή 
εγγράφων σε μητρώα επιχειρήσεων.
Επίσης, κατέστησε διαθέσιμα, χωρίς 
χρέωση, περισσότερα δεδομένα για 
τις επιχειρήσεις από τα μητρώα επι-
χειρήσεων μέσω του συστήματος 
διασύνδεσης των μητρώων επιχει-
ρήσεων.

Πρόληψη της πτώχευσης και 
διευκόλυνση της πρόσβα-
σης σε χρηματοδότηση
Η οδηγία (ΕΕ) 2019/1023 θεσπίζει 
ένα σύνολο κανόνων με στόχο την 
έγκαιρη πρόληψη της πτώχευσης και 
τη δημιουργία υγιούς περιβάλλοντος 
για τους αφερέγγυους επιχειρημα-
τίες ώστε να ορθοποδήσουν. Οι νέοι 

κανόνες προβλέπουν τους όρους για 
την έγκαιρη αναδιάρθρωση βιώσι-
μων επιχειρήσεων που αντιμετωπί-
ζουν οικονομικές δυσκολίες, ώστε να 
αποφευχθεί η πτώχευση.
Οι έντιμοι αφερέγγυοι επιχειρημα-
τίες θα έχουν καλύτερη πρόσβαση 
σε χρηματοδότηση και θα μπορούν 
να απαλλαγούν πλήρως από τα χρέη 
τους μετά από τρία έτη. Επιπλέον, οι 
νέοι κανόνες θα αυξήσουν την απο-
τελεσματικότητα των διαδικασιών 
αφερεγγυότητας μέσω της εναρμόνι-
σης ορισμένων κανόνων για τα δικα-
στήρια και τους διαχειριστές διαδι-
κασιών αφερεγγυότητας, καθώς και 
για τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας.

Προώθηση της ισότητας 
στην αγορά εργασίας
Η οδηγία για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
[οδηγία (ΕΕ) 2019/1158] στόχο έχει να 
διασφαλίσει την ισότητα όσον αφορά 
τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, 
ενθαρρύνοντας την ίση κατανομή 
των ευθυνών φροντίδας μεταξύ των 
γονέων.
Θέσπισε άδεια πατρότητας, δια-
σφαλίζοντας ότι οι πατέρες / δεύτε-
ροι γονείς έχουν το δικαίωμα να λαμ-
βάνουν τουλάχιστον δέκα εργάσι-
μες ημέρες άδειας πατρότητας κατά 
τον χρόνο γέννησης του παιδιού. Η 
οδηγία θεσπίζει επίσης τουλάχιστον 
τέσσερις μήνες γονικής άδειας, ενώ 
τουλάχιστον δύο από τους τέσσερις 
μήνες δεν μπορούν να μεταβιβα-
στούν από τον έναν γονέα στον άλλο.
Θεσπίζει πέντε εργάσιμες ημέρες 
άδειας φροντίδας ανά έτος για κάθε 
εργαζόμενο που προσφέρει προ-
σωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε 
συγγενή ή άτομο που ζει στο ίδιο 
νοικοκυριό, ενώ παρέχει σε όλους 
τους εργαζόμενους γονείς παιδιών 
ηλικίας έως οκτώ ετών και σε όλους 
τους φροντιστές το δικαίωμα να 
ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργα-
σίας.

Σε καταγγελία στο Μεσημέρι 
και Κάτι προχώρησε μητέρα 
9χρονου με διπληγία καθώς 
αφαίρεσαν τη σχολική συνοδό 
που είχε το παιδί της εδώ και 5 
χρόνια.
Όπως ανέφερε η κ. Έλενα Θεο-
δούλου, τους πήραν τηλέφωνο 
μία μέρα πριν ανοίξουν τα σχο-
λεία για να τους ενημερώσουν 
ότι η σχολική συνοδός του παι-
διού απολύθηκε και ότι παρέ-
μειναν στο σχολείο άλλες δύο 
συνοδοί. «Εμείς προετοιμάσαμε 
το παιδί ότι θα πάει σχολείο και 
ρωτούσε συνεχώς αν θα είναι 
μαζί του η κ. Γεωργία», είπε.
Συμπλήρωσε ότι το παιδί της 
έχει ανασφάλειες και κατάφερε 
με τη συγκεκριμένη συνοδό 
να έχει μία άριστη σχέση. «Τον 
ενέταξε στο σχολικό περιβάλ-
λον κάνοντας τον αποδεκτό». 
Σημείωσε ότι το παιδί τώρα 
κλαίει και δεν θέλει να πάει 
σχολείο. «Η κοπέλα δεν μπορεί 
να πει κάτι γιατί είναι απόφαση 
της σχολικής εφορείας».
Επεσήμανε ότι ως δικαιολογία 
της απομάκρυνσης της συγκε-
κριμένης συνοδού ήταν επειδή 
άλλες συνοδοί είχαν περισσό-
τερη εμπειρία.
Συνεχίζοντας ανέφερε ότι προ-
σπαθούν να πείσουν το παιδί 
τους. «Τον πιάνει το άγχος και 
κάνει εμετούς. Συμπεριφέρο-
νται σε αυτά τα παιδιά απάν-
θρωπα».
Διευκρίνισε ότι έχουν κάνει 
τις συστάσεις τους και ευελ-
πιστούν ότι θα επιστρέψει το 
παιδί τους στο σχολείο μαζί με 
τη συνοδό του.
Στο Μεσημέρι και Κάτι φιλοξε-
νήθηκε και η σχολική ψυχολό-
γος, Διαλεχτή Χατζούδη, τονί-
ζοντας ότι είναι συνηθισμένος 
ο δεσμός ανάμεσα σε σχολικές 
συνοδούς με παιδιά με ειδικές 
ανάγκες. «Τα παιδιά που συνο-
δεύονται από ένα πρόσωπο 
στο σχολείο, αναπτύσσουν 
μια σχέση που είναι δύσκολο 
μετά από μία πιθανή απομά-
κρυνση».
Σημείωσε ότι υπάρχουν περιο-
ρισμοί για τον αριθμό των σχο-
λικών συνοδών και αυστηρά 
κριτήρια.

Αφαίρεσαν σχολική 
συνοδό από 9χρονο 
με διπληγία

Κομισιόν: Εντόπισε 5 παραβιάσεις της Κύπρου-
Ανάμεσα τους εργασία και ισότητα
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Έκκληση από τη ρωσική 
αντιπολίτευση στους Ρώσους να 
βγουν στους δρόμους - Εισιτήρια άνευ 
επιστροφής μετά την επιστράτευση

Η 
‘’ιστορική μέρα’’ του διαγγέλμα-
τος του Πούτιν, όπως τη χαρακτή-
ρισέ η προπαγάνδα, πέρασε στην 
Ουκρανία πολύ πιο ήρεμα απ’ ότι 

στη Ρωσία. Οι Ρώσοι έψαχναν στο διαδίκτυο 
πληροφορίες για το πώς μπορούν να φύγουν 
από τη χώρα ή έστω πώς μπορούν να πά-
ρουν αναβολή από τον στρατό, κάτι που το 
επιβεβαιώνουν τα στατιστικά στοιχεία των ε-
ρωτημάτων στο Google. Οι Ουκρανοί στις 20 
Σεπτεμβρίου και το επόμενο πρωί απέκρου-
σαν ως συνήθως τη ρωσική επιθετικότητα: η 
ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ου-
κρανίας αναφέρονταν στον αριθμό των επι-
θέσεων με πυροβολικό και ρουκέτες και τον 
αριθμό των κατεστραμμένων οχημάτων».
Με τη διαπίστωση αυτή ξεκινάει το άρθρο 
της η ρωσική αντιπολιτευόμενη εφημερίδα 
Novaya Gazeta.Europe, (που εκδίδεται στο 
εξωτερικό και είναι μπλοκαρισμένη στη 
Ρωσία) με αφορμή το σημερινό διάγγελμα 
του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με 
το οποίο ανακοίνωσε τη «μερική» επιστρά-
τευση.
«Ο πανικός που δημιουρ-
γήθηκε στη Ρωσική Ομο-
σπονδία και η αδιαφορία 
της Ουκρανίας δεν είναι 
τυχαία», γράφει η ρωσική 
εφημερίδα, επισημαίνοντας 
ότι «η ανακοίνωση από τον 
Πούτιν της τάχα μερικής, 
περιορισμένης επιστράτευ-
σης, είναι πιο επικίνδυνη για 
τους ίδιους τους Ρώσους». 
«Μέχρι πρόσφατα το κύριο πρόβλημα για 
τους Ρώσους πολίτες ήταν ότι δεν μπορού-
σαν να αγοράσουν συνάλλαγμα, είτε το ότι 
έφυγαν από την Ρωσία οι δυτικές μάρκες 
(προϊόντων), ενώ τώρα το εθνικό σπορ των 
ανδρών θα είναι το πώς θα γλυτώσουν απ’ το 
μέτωπο, πώς θα μείνουν ζωντανοί και υγιείς 
και κατά το δυνατόν ελεύθεροι. Ο Βλαντίμιρ 
Πούτιν θέλει πολύ να εμπλακεί σε οποιαδή-
ποτε ιστορία και να συμπαρασύρει μαζί του 
τον λαό που ακόμη ήλπιζε ότι θα επιβιώσει»
«Η δεκαπεντάλεπτη πρωινή ομιλία του 
Ρώσου προέδρου, η οποία ηχογραφήθηκε 
την προηγούμενη ημέρα και μεταδόθηκε 
στις 9 το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου, ακο-
λούθησε τον κλασικό κανόνα των ομιλιών 

του προς το έθνος. Το μέρος της ομιλίας του 
για τη διεθνή πολιτική ήταν το κυριότερο και 
εδώ ο Πούτιν επαίνεσε τον εαυτό του για 
τη σοφία του (η απόφαση να ξεκινήσει μια 
ειδική στρατιωτική επιχείρηση ήταν σωστή), 
μάλωσε τους εχθρούς του (η Δύση δεν μας 
άφησε άλλη επιλογή και η Ουκρανία έχει το 
θράσος να αντιστέκεται, ενώ ο ίδιος της είχε 
προτείνει να το υπομείνει) και δήλωσε επίσης 
ότι διακυβεύεται η ίδια η ύπαρξη και η κυρι-
αρχία της Ρωσίας (γιατί το έθεσε;)» γράφει η 
Novaya Gazeta.Europe.
Παράλληλα επισημαίνει ότι «η λύση στις 
δυσκολίες που προέκυπταν συχνά κατά τη 
διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρη-
σης ονομάστηκε κινητοποίηση, δηλαδή για 
να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους, η 
αναγκαστική αποστολή αμάχων για σφαγή». 
Η ρωσική εφημερίδα, αναφερόμενη στο 
άρθρο της στην καμπάνια για την κοινω-
νική υποστήριξη των στρατιωτών, γράφει 
ότι «ήταν σύντομη και αποτελεσματική» και 
μάλιστα ο πρόεδρος Πούτιν είχε δηλώσει ότι 
«όλοι όσοι συμμετέχουν εθελοντικά στην 
επιστράτευση θα λαμβάνουν την ίδια αμοιβή 
με τους συμβασιούχους στρατιωτικούς» και 
πως σε καιρό ειρήνης, μια «εφάπαξ κατα-
βολή δέκα χιλιάδων ρουβλίων» εμφανιζό-
ταν ως λύση σε όλα τα ζητήματα, αλλά στον 
πόλεμο οι αμοιβές είναι ελαφρώς υψηλότε-

ρες».
«Τέλος, ένα σημαντικό 
μέρος της πολιτικής κληρο-
νομιάς του Πούτιν, αυτό για 
το οποίο μιλάει με απροκά-
λυπτη ευχαρίστηση» είναι 
η προθυμία του να χρη-
σιμοποιήσει τα πυρηνικά 
όπλα ως απάντηση στον 
«πυρηνικό εκβιασμό από 
τη Δύση», επισημαίνει η 

NovayaGazeta.Europe.
«Δεν υπάρχει φρένο, ούτε δρόμος επιστρο-
φής: το στρατιωτικό-στρατηγικό παιχνίδι στο 
οποίο ο Πούτιν έχει μετατρέψει τις ζωές των 
Ρώσων και των Ουκρανών μπορεί να κατα-
λήξει είτε σε πλήρη κατάρρευση του στρατη-
γού, είτε σε κάποιου είδους «νέα παγκόσμια 
τάξη», επισημαίνει η εφημερίδα, τονίζοντας 
ότι «οι πολιτικοί αναλυτές εξακολουθούν να 
αναζητούν στις ενέργειες του Πούτιν ίχνη 
κάποιου λεπτού πολιτικού υπολογισμού, 
αλλά στην πραγματικότητα οι ενέργειές του 
μετά την 24η Φεβρουαρίου είναι τόσο προ-
βλέψιμες» όπως και ότι «η απόσταση μεταξύ 
της προπαγάνδας και της ρωσικής πολιτικής 
ηγεσίας δεν υφίσταται πλέον».

Κ
αταδικάζει τ ις κινήσεις του 
Κρεμλίνου ο Αμερικανός πρόε-
δρος Τζο Μπάιντεν, από το βήμα 
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, 

χαρακτηρίζοντας «βάναυσο και άσκοπο 
τον πόλεμο στην Ουκρανία που απορρέει 
από την επιθυμία ενός άνδρα». 
«Ο πόλεμος αυτός γίνεται για να εξαλει-
φθεί το δικαίωμα της Ουκρανίας να υπάρ-
χει ως αυτόνομο έθνος. Αυτό θα πρέπει 
να κάνει το αίμα μας να παγώνει» τόνισε ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ εστιάζοντας στις δρα-
ματικές διαστάσεις της σύρραξης.
Μετά το διάγγελμα του Ρώσου προέδρου 
και στην πρώτη του ομιλία στον ΟΗΕ από 
τότε που η Μόσχα εισέβαλε στα ουκρα-
νικά εδάφη, ο Μπάιντεν τόνισε ότι ο Πού-
τιν «παραβίασε ξεδιάντροπα» τους βασι-
κούς κανόνες του ΟΗΕ διατάζοντας τα 
στρατεύματά του να εισβάλουν στη γει-
τονική χώρα.
Κατά την ομιλία του, ο Αμερικανός πρό-
εδρος εστίασε στις νέες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα, 
συμπεριλαμβανόμένων των προβλη-
μάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα.  «Ο 
πόλεμος που έχει κηρύξει η Ρωσία δεί-
χνει ότι δεν υφίσταται ο σεβασμός στο 
δικαίωμα των Ουκρανών να υπάρχουν ως 
αυτόνομο έθνος», υπογράμμισε ο Μπάι-
ντεν ενώ εστίασε και στις θηριωδίες της 
Μόσχας, τις βομβιστικές επιθέσεις σε 
σχολεία, νοσοκομεία, συγκοινωνίες.
Δεν παρέλειψε, ακόμη, να αναφερθεί 
στους ομαδικούς τάφους που βρέθη-
καν στην πόλη Ιζιούμ, κάνοντας λόγο για 
απτές αποδείξεις βασανισμού.  Τόνισε, 
δε, ότι λόγω του «άσκοπου», όπως τον 
χαρακτήρισε, πολέμου, ο πλανήτης βίωσε 
μια πρωτοφανή κατάσταση βαρβαρότη-
τας.

«Ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί 
να κερδηθεί, δεν πρέπει καν να διεξα-
χθεί» τόνισε ο Μπάιντεν μετά τις απελές 
του Κρεμλίνου για τη χρήση πυρηνικών 
όπλων. Προέτρεψε, δε, όλα τα έθνη να 
δεσμευτούν εκ νέου ώστε να μην χρησι-
μοποιηθούν τα πυρηνικά όπλα. 
«Ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στον 
κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοι-
μες να χαράξουν αυστηρά μέτρα ελέγχου 
όπλων», δήλωσε ειδικότερα ο Μπάιντεν. 
Επανέλαβε, ακόμη, ότι η Ρωσία εξαπολύει 
ανεύθυνες απειλές για χρήση πυρηνικών 
όπλων.
«Δεν θα παρακολουθήσουμε παθητικά 
την ιστορία, θα γράψουμε ιστορία. Οφεί-
λουμε να το κάνουμε αυτό, για εμάς, για 
το μέλλον, για την ανθρωπότητα» κατέ-
ληξε ο Αμρικανός πρόεδρος.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε «να 
αυξηθεί ο αριθμός των μελών, μονίμων 
και μη» του Συμβουλίου Ασφαλείας, ώστε 
να μπορούν να εκπροσωπούνται χώρες 
από την Αφρική, τη Λατινική Αμερική 
και την Καραϊβική. Αυτός ο σημαντικός 
οργανισμός έχει επί του παρόντος πέντε 
μόνιμα μέλη: τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, τη Γαλ-
λία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κίνα.
Ο Μπάιντεν, αφού επανέλαβε την πεποί-
θησή του ότι η δημοκρατία είναι το καλύ-
τερο πολίτευμα, επικέντρωσε τις επιθέ-
σεις του στη Ρωσία, αλλά υιοθέτησε έναν 
πιο συμφιλιωτικό τόνο με τον μεγάλο 
αντίπαλο, την Κίνα.  «Επιτρέψτε μου να 
μιλήσω ευθέως», είπε. «Οι ΗΠΑ δεν ανα-
ζητούν σύγκρουση. Οι ΗΠΑ δεν αναζη-
τούν ψυχρό πόλεμο» με την Κίνα, είπε 
ξανά ο Τζο Μπάιντεν, επιβεβαιώνοντας 
για άλλη μια φορά ότι η αμερικανική θέση 
για την Ταϊβάν, ένα εξαιρετικά αμφιλεγό-
μενο θέμα, δεν έχει αλλάξει.

Μπάιντεν από τη Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ: Ο Πούτιν θέλει να εξαφανίσει την 
Ουκρανία, πρέπει να παγώσει το αίμα σας 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Ρωσία: «Κήρυξε τον πόλεμο στην 
ίδια του τη χώρα» - Πανικός με την 
επιστράτευση του Πούτιν
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Μ
ετά την εντολή που έδωσε ο Βλα-
ντιμίρ Πούτιν, μέσω διαγγέλ-
ματος, για επιστράτευση, η α-
ναστάτωση στη χώρα του είναι 

εμφανής με τις πτήσεις χωρίς επιστροφή να 
γίνονται ανάρπαστες. Ωστόσο, λόγω της δια-
ταγής για επιστράτευση, οι ρωσικές αεροπο-
ρικές εταιρείες έχουν σταματήσει να πωλούν 
εισιτήρια σε άνδρες από 18 εώς 65 ετών. Ει-
σιτήρια θα μπορούν να πωληθούν μόνο κα-
τόπιν έγκρισης από το υπουργείο Άμυνας της 
Μόσχας.
Οι πτήσεις από τη Μοσχα στις πρωτευουσες 
της Γεωργίας, της Τουρκίας και της Αρμενίας, 
που δεν απαιτούν την κατοχή βίζας για τους 
Ρώσους, κατέστησαν αδύνατες λίγα λεπτά 
μετά το διάγγελμα του Πούτιν.
Περί τις 12 οι απευθείας πτήσεις από Μόσχα 
σε Αρμπαϊτζάν, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν και 
Κιργιστάν δεν εμφανίζονταν καν στη σχετική 
ιστοσελίδα.
Σε τροχιά κλιμάκωσης των κινήσεων εχθρό-
τητας η Μόσχα μετά το διάγγελμα του Ρώσου 
προέδρου, ο οποίος κήρυξε μερική επιστρά-
τευση επτά μήνες μετά την εισβολή στην 
Ουκρανία και ενώ η χώρα του εχει υποστεί 
σημαντικές ήττες.
Παρότι ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι 

Σοϊγκού ανέφερε ότι η επιστράτευση θα περι-
οριστεί μόνο σε όσους έχουν εμπειρία ως 
επαγγελματίες στρατιώτες, οι αναζητήσεις στο 
διαδίκτυο για την αγορά εισιτηρίων για πτή-
σεις «φυγής» παρουσιάζει τρομακτική άνοδο.
Συνολικά, όπως εξήγησε ο Σοϊγκού, περίπου 
300.000 έφεδροι καλούνται στα όπλα. 
Το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο δεδο-
μένα των Google Trends, αναφέρει ότι κατα-
γράφεται κατακόρυφη άνοδος των αναζητή-
σεων στην Aviasales, την πιο δημοφιλή ιστο-
σελίδα στη Ρωσία για αναζήτηση και αγορά 
αεροπορικών εισιτηρίων.
Μάλιστα, όπως μεταδίδεται, οι θέσεις σε 
απευθείας πτήσεις προς Κωνσταντινούπουλη 
και Γερεβάν (σε Τουρκία και Αρμενία, δηλαδή 
προορισμούς στους οποίους δεν απαιτείται 
visa), έχουν εξαντληθεί, σύμφωνα με τα δεδο-
μένα της Aviasales.
Παράλληλα, ορισμένες διαδρομές με ενδι-
άμεσους σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων από τη Μόσχα προς την Τιφλίδα της 
Γεωργίας, επίσης δεν ήταν διαθέσιμες, ενώ οι 
φθηνότερες πτήσεις από τη ρωσική πρωτεύ-
ουσα προς το Ντουμπάι κόστιζαν περισσό-
τερα από 300.000 ρούβλια (5.000 δολάρια) 
, δηλαδή ποσό περίπου πέντε φορές πολλα-
πλάσιο του μέσου μηνιαίου μισθού.

Στο στόχαστρο ο τέως πρόεδρος 
των ΗΠΑ και τα τρία του παιδιά, 
Ντόναλντ Τζούνιορ, Ιβάνκα και Έρικ 
– Κατηγορούνται ότι διόγκωσαν 
ψευδώς την αξία της περιουσίας 
τους για να παίρνουν δάνεια από τις 
τράπεζες

Μ
ήνυση κατά του Ντόναλντ 
Τραμπ και των τριών παιδιών 
του, Ντόναλντ Τζούνιορ, Ιβάν-
κα και Έρικ κατέθεσε η γενική 

εισαγγελέας της Νέας Υόρκης.
Η Γενική Εισαγγελέας για περισσότερα από 
τρία χρόνια διεξάγει πολιτική έρευνα για τις 

επιχειρηματικές πρακτικές του Τραμπ, σύμ-
φωνα με δικαστικά αρχεία.
Σε ανακοίνωσή της, η Λετίσια Τζέιμς ανα-
κοίνωσε ότι η μήνυση υπεβλήθη «κατά του 
Ντόναλντ Τραμπ, του Οργανισμού Τραμπ, 
ανώτερων διευθυντικών στελεχών και 
εμπλεκόμενων οντοτήτων για συμμετοχή 
σε χρόνια οικονομική απάντη, για την από-
κτηση μεγάλου οικονομικού οφέλους».
Σύμφωνα με τη μήνυση, ο Ντόναλντ Τραμπ, 
με τη βοήθεια των τριών εκ των παιδιών 
του και ανώτερων στελεχών του οργανι-
σμού, διόγκωσε ψευδώς το ύψος της καθα-
ρής περιουσίας του κατά δισεκατομμύρια 
δολάρια, για να παρακινήσει τις τράπεζες να 
δανείσουν τον Τραμπ.

διεθνή νέα

Οι ρωσικές αεροπορικές έλαβαν οδηγία 
να μην πωλούν εισιτήρια σε άνδρες από 
18 έως 65 ετών 

Ντόναλντ Τραμπ: H γενική 
εισαγγελέας της Νέας Υόρκης 
κατέθεσε μήνυση εις βάρος του

Χίλαρι Κλίντον: Δηλώνει θαυμάστρια της 
Κιμ Καρντάσιαν 

Η 
πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Χί-
λαρι Κλίντον δήλωσε εντυπωσια-
σμένη για το πόσο ασταμάτητα έ-
χει δουλέψει η Κιμ Καρντάσιαν ώ-

στε να γίνει δικηγόρος και να μπορέσει να α-
γωνιστεί για τη μεταρρύθμιση των φυλακών.
«Πραγματικά θαυμάζω την αποφασιστι-
κότητά της να πάρει το πτυχίο της νομικής 
ώστε να μπορεί να κάνει περισσότερα για 
να βοηθήσει ανθρώπους που υφίστανται 
άδικη μεταχείριση στο σύστημα της ποινικής 

δικαιοσύνης», είπε η Κλίντον, στο Extra ενώ 
προωθούσε τη σειρά «Gutsy» της Apple TV+ 
της ίδιας και της κόρης της Τσέλσι.
Αν και η Κιμ Καρντάσιαν απέτυχε τρεις φορές 
στις εξετάσεις «baby bar» της Καλιφόρνια, η 
Κλίντον σημείωσε ότι δεν τα παράτησε ποτέ 
και συνέχισε να εργάζεται μέχρι που τελικά 
πέρασε με την τέταρτη προσπάθειά της τον 
Δεκέμβριο του 2021.
«Μπορεί να είχε αποτύχει μερικές φορές στο 
παρελθόν, αλλά δεν τα παράτησε».
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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

Σχολική σάκα: Πόσο βάρος 
πρέπει να έχει και ποιος είναι ο 

σωστός τρόπος να φορεθεί

Η 
σάκα είναι αναπόσπαστο μέ-
ρος της σχολικής ζωής όσο το 
διάβασμα, τα μολύβια και το 
διάλειμμα. Τα σχολικά σακίδια 

για να μεταφέρουν όλα όσα χρειάζονται 
κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και 
για να κάνουν ένα fashion statement. 
Δυστυχώς, το υπερβολικό βάρος όσων 
τοποθετούνται σε μια σχολική σάκα – 
ειδικά αν είναι ακατάλληλα φορεμένη – 
μπορεί να προκαλέσει πόνο στις αρθρώ-
σεις και τους μύες.
Καθώς ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, 
ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές για 
να βοηθήσετε τα παιδιά να απαλλαγούν 
από τα περιττά βάρη για να διατηρή-
σουν την πλάτη τους υγιή:

Περιορίστε το βάρος της σάκας
Οι μαθητές όλων των ηλικιών φαίνεται 
να μεταφέρουν βαρύτερα φορτία από 
τα αναμενόμενα στη σάκα τους. Βιβλία, 

τετράδια, αλλαξιές ρούχων για τις αθλη-
τικές δραστηριότητες μετά το σχολείο, 
σνακ, κινητό, ακουστικά… Ως αποτέ-
λεσμα, πολλά παιδιά σχολικής ηλικίας 
παραπονιούνται για πόνους στην πλάτη.
Συνολικά, οι ενήλικες και τα παιδιά δεν 
πρέπει να μεταφέρουν περισσότερο από 
το 15% του σωματικού τους βάρους σε 
ένα σχολικό σακίδιο. Για παράδειγμα, η 
σάκα για ένα παιδί 60 κιλών θα πρέπει 
να ζυγίζει λιγότερο από 9 κιλά.
Μάλισ τα, ακόμη κι όταν φοριέ ται 
σωστά, το παιδί σας μπορεί να χρεια-
στεί να γέρνει προς τα εμπρός για να 
αντισταθμίσει το επιπλέον βάρος της 
σάκας του. Αυτό μπορεί να επηρεάσει 
τη φυσική καμπύλη στο κάτω μέρος της 
πλάτης. Το επιπλέον βάρος μπορεί επί-
σης να προκαλέσει στρογγυλοποίηση 
των ώμων και αυξημένη καμπύλη στο 
πάνω μέρος της πλάτης. Ως αποτέλε-
σμα, τα παιδιά μπορεί να εμφανίσουν 
πόνο στην πλάτη, στους ώμους και στον 
αυχένα.

Ρυθμίστε σωστά την σάκα

Όταν φοριούνται σωστά, οι σάκες είναι 
ο καλύτερος τρόπος για να μεταφέρετε 
πράγματα, ειδικά για μεγάλες χρονικές 
περιόδους.
Τα σακίδια πλάτης πρέπει να φοριούνται 
χρησιμοποιώντας και τους δύο ιμάντες. 
Η τοποθέτηση στον έναν ώμο μπορεί 
να αναγκάσει ένα άτομο να γέρνει προς 
τη μία πλευρά για να αντισταθμίσει το 
ανομοιόμορφο βάρος. Αυτό μπορεί να 
καμπυλώσει τη σπονδυλική στήλη. Με 
την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί 
να προκαλέσει πόνο στο κάτω και στο 
πάνω μέρος της πλάτης, ένταση στους 
ώμους και τον αυχένα, ακόμη και λει-
τουργική σκολίωση (κυρτότητα της 
σπονδυλικής στήλης). Τα έφηβα κορί-
τσια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη σκο-
λίωση.
Σφίξτε τους ιμάντες έτσι ώστε η σάκα να 
κάθεται ψηλά στην πλάτη του παιδιού 
σας με το πάνω μέρος της να βρίσκεται 

περίπου στο ίδιο ύψος με τις ωμοπλάτες. 
Θα πρέπει επίσης να είναι άνετη, ώστε 
να μην κουνιέται από τη μία πλευρά 
στην άλλη ενώ περπατάτε.
Όταν το σακίδιο φοριέται σωστά, οι 
μύες της πλάτης και της κοιλιάς μπορούν 
να υποστηρίξουν το πρόσθετο βάρος, 
σταθεροποιώντας τον κορμό και ευθυ-
γραμμίζοντας τη στάση του σώματος. Η 
ακατάλληλη χρήση του σακιδίου παρου-
σιάζει κάποιους κινδύνους για τις νεα-
ρές αρθρώσεις και τους μύες που ακόμη 
αναπτύσσονται.
Εάν τα παιδιά σας πηγαίνουν στο σχο-
λείο με τα πόδια ή το ποδήλατο, ανα-
ζητήστε ένα σακίδιο με ανακλαστικές 
λωρίδες που το κάνει πιο αισθητό στους 
οδηγούς. Ζητήστε από το παιδί σας να 
χρησιμοποιεί και τους δύο ιμάντες, να 
κάνει συχνές στάσεις για να ξεκουράζε-
ται και να αφήνει ότι δεν είναι απαραί-
τητο για το σχολείο, στο σπίτι.
Εάν το παιδί σας πονά ή έχει ενόχληση 
από την σχολική σάκα, μιλήστε με τον 
γ ιατρό του πριν το πρόβλημα γίνει 
σοβαρό.

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;

Αθήνα: Η διασκέδαση και η 
νυχτερινή ζωή σε μια... άλλη εποχή, 

των αρχών του 20ου αιώνα 

Τ
α θερινά θέατρα, η νυχτερινή ζωή 
της πόλης και πρόσωπα της εποχής 
ήταν το αντικείμενο της συζήτησης 
μιας παρέας συνταξιούχων στο κα-

φενεδάκι της Δεξαμενής. Όχι για τα δικά 
τους χρόνια αλλά ακόμη παλιότερα, στις 
αρχές του περασμένου αιώνα, όπως τα εί-
χαν ακούσει από τους γονείς τους ή τα εί-
χαν διαβάσει σε βιβλία της εποχής.
Μιας Αθήνας όπου ο πληθυσμός μόλις 
ξεπερνούσε τους 140.000 κατοίκους, 
αλλά η ζωντάνια της και το κέφι της έχει 
μείνει στην ιστορία, μέσω διηγήσεων από 
ανθρώπους που την έζησαν.
Ένας από αυτούς ήταν ο Μίλτος Γ. Λιδω-
ρίκης, θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέ-
της θεάτρου, δημοσιογράφος και πολι-
τικός της γενιάς του 1890, οι αναμνήσεις 
του οποίου καταγράφηκαν στην εφημε-
ρίδα Ασύρματος και αποτέλεσαν τη βάση 
για την έκδοση του βιβλίου "Μίλτος Λιδω-
ρίκης - Έζησα την Αθήνα της Μπελ Επόκ" 
(Εκδόσεις Polaris).
Γράφει μεταξύ άλλων ο Μίλτος Γ. Λιδωρί-
κης για τις θερινές νύχτες της Αθήνας: "H 
νυχτερινή ζωηρότης και κίνησις ηύξανε το 
καλοκαίρι στην Αθήνα. Σε αυτήν προσετί-
θετο το νέον Φάληρον, η Κολοκυνθού, τα 
Πατήσια και, προπάντων, τα παριλίσσια 
θέατρα και κέντρα, καθώς και οι διάφορες 
πλατείες, τα καφενεία των οποίων άλλα 
μεν είχαν άριστες μπάντες, άλλα, δε, πρό-
χειρα παλκοσένικα με νούμερα ασμάτων 
«ευρωπαϊκών και ανατολίτικων». Μόλις 
βράδιαζε, η Αθήνα μετεβάλλετο εις ένα 
είδος τόπου πανηγυριών. Μεγάλη η ζωη-
ρότης και το σύρε κι έλα στους δρόμους. 
Πολύς ο κόσμος που κυριολεκτικώς κρε-
μόταν στα βαγόνια του ιπποσιδηρόδρο-
μου, που εξυπηρετούσε τη συγκοινωνία 
από την Ομόνοια στο Σύνταγμα και από 
αυτό έξω στα «Ιλύσια», μέχρι της γέφυρας 
του Σταδίου.
Φοβερός ο συνωστισμός του κόσμου 
μέσα στον κολοσούρτη, όπως όλοι ονόμα-
ζαν τον περίφημο σιδηρόδρομο τραμ, που 
ασθμαίνων κατέβαζε όλη μέρα τον κόσμο 

στα δύο Φάληρα για θαλάσσια λουτρά και 
όλη νύχτα για γλέντι και θεάματα, προπά-
ντων στο νέο Φάληρο".

Τα θερινά Θέατρα
Ο Μίλτος Λιδωρίκης, που υπηρέτησε το 
Εθνικό Θέατρο για περισσότερα από 20 
χρόνια, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας 
του το 1932 ως προσωπάρχης, κατέγραψε 
και στιγμές της θεατρικής ζωής της πόλης 
στις αρχές του περασμένου αιώνα:
«Έις τον περί το σημερινόν Ζάππειον 
χώρον εβρίσκοντο θέατρα, κήποι, εστι-
ατόρια, καφενεδάκια, όλα φίσκα κάθε 
βράδυ. Θέατρα: ο «Απολλων» πάνω στον 
δρόμο πλάι πλάι με το τότε νεκροταφείο 
των Καθολικών, που σήμερα δεν υπάρχει, 
και που τώρα εξαπλώνεται το 'Αλσος Ζαπ-
πείου μετά την «Όαση» και που αρχίζει το 
Δημόσιον Γυμναστήριον. Απέναντι, πέρα 
από τον Ιλισό, το «'Αντρον των Νυμφών», 
και προ αυτού ο «Παράδεισος».
Ξύλινα γεφύρια χρησίμευαν για να περ-
νούν οι θεαταί πάνω από τον ξεροπό-
ταμο και να φθάνουν στις πευκοφυτευ-
μένες γύρω γύρω πλατείες των θεάτρων. 
Έκεί που σήμερα είναι στημένο το άγαλμα 
του Βύρωνος πάνω σε βραχώδες ύψωμα, 
τα περίφημα «Ολύμπια» του αειμνήστου 
Αναστασίου Τσόχα, αρχηγού της παλαιάς 
Αθηναϊκής οικογενείας.
Το «'Αντρον των Νυμφών», που για χρό-
νια υπήρξε το πολυσύχναστον και αγα-
πητόν θέατρον της αθηναϊκής κοινωνίας, 
δεν ήταν δραματική ή λυρική σκηνή, αλλά 
ένα είδος περιέργου και ποικίλου βαριετέ, 
πραγματικό κέντρο διασκεδάσεως και γλε-
ντιού. Το περιλαμβάνω λοιπόν στα κέντρα 
διασκεδάσεως, γιατί σε αυτά, εκτός του 
αθανάτου Κωστάκη Καλίτση, του ιδιορ-
ρύθμου κωμικού, παρουσιάστηκαν κατα 
καιρούς Γαλλίδες, Ιταλίδες, Ρωσίδες και 
πάσης άλλης εθνικότητος αρτίστες, μεταξύ 
των οποίων η αθάνατη Ζαν Νταράς, που 
έκαψε κόσμο και νουνιά.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
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υγεία

Ο
ι παλιότεροι σίγουρα 
θυμούνται τη διαφήμι-
ση γνωστής σοκολάτας 
που μας προέτρεπε να 

κάνουμε ένα διάλειμμα για να την 
απολαύσουμε. Και μπορεί να ή-
ταν ένα σλόγκαν με στόχο να αυ-
ξηθούν οι πωλήσεις, ένα μικρό 
διάλειμμα όμως 10 λεπτών ή και 
μικρότερης διάρκειας αναδεικνύ-
εται το ίδιο πολύτιμο όσο και τα 
κέρδη της εταιρείας στην καθη-
μερινή μας ζωή, καθώς αυξάνει 
την ενεργητικότητα και μειώνει 
την κόπωση.
Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε 
μια μετα-ανάλυση μελετών που 
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 
PLOS ONE. Οι ερευνητές εξέτα-
σαν 22 μελέτες των τελευταίων 
30 ετών και διαπίστωσαν ότι τα 
μικρά διαλείμματα βελτίω-
σαν την ευημερία των εργα-
ζομένων με τέτοιο τρόπο, 
που είχαν ενέργεια για να 
ολοκληρώσουν τις εργασίες 
τους χωρίς να νιώθουν εξα-
ντλημένοι στο τέλος της ημέ-
ρας.

Πώς βοηθούν τα δια-
λείμματα;
Οι μελέτες που εξέτασαν οι επι-
στήμονες διερευνούσαν τον 
τρόπο που τα διαλείμματα 
διάρκειας 10 λεπτών ή και 
λιγότερο επηρέαζαν φοιτητές 
σε περιβάλλον εργαστηρίου 
και εργαζόμενους σε εργασι-
ακό περιβάλλον από διαφορε-
τικά μέρη του κόσμου: από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, την Ολλαν-
δία, την Κίνα, την Αυστρία, τη Γερ-
μανία, την Αυστραλία, τη Βραζι-
λία και την Ιαπωνία.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα 
διαλείμματα προσέφεραν μεγα-
λύτερο όφελος στους συμμετέ-
χοντες που έκαναν πιο αυτομα-
τοποιημένες εργασίες αλλά και 
δημιουργικές εργασίες. Όσον 
αφορά τις εργασίες ρουτίνας, 
χρειάζεται περισσότερη συγκέ-
ντρωση από τους εργαζόμενους 
για την αποφυγή λάθους, όταν το 
μυαλό μας είναι εύκολο να αφαι-
ρεθεί.
Από την άλλη, όταν θέλουμε να 
είμαστε δημιουργικοί, χρειάζεται 

να εστιάσουμε στις σημαντικές 
πληροφορίες του εγκεφάλου και 
τα σύντομα διαλείμματα κάνουν 
το μυαλό να «ξεφεύγει» από τη 
βασική δραστηριότητα, αυξάνο-
ντας την ευελιξία και τη δημιουρ-
γική απόδοση.
Ωστόσο, η απόδοση στις εργα-
σίες που σχετίζονται με την 
έντονη εγκεφαλική δραστηριό-
τητα δεν βελτιώθηκε μετά τα δια-
λείμματα. Αυτό συνέβη διότι το 
διάλειμμα αποτυγχάνει να ανα-
πληρώσει τη φαιά ουσία που 
χρησιμοποιήθηκε.
Οι δραστηριότητες που βοηθούν 
περισσότερο

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι 
δραστηριότητες ανάπαυλας 
που δεν σχετίζονται με την 
εργασία, όπως το περπά-

τημα, βελτίωσαν καλύτερα 
τη συναισθηματική ευημε-
ρία σε σύγκριση με τα δια-
λείμματα που σχετίζονταν 
με την εργασία.
Ειδικότερα, η σωμα-
τική δραστηριότητα σχε-

τ ίσ τηκε με με ιωμένο 
αίσθημα της κόπωσης και 
την αύξηση των θετικών 
συναισθημάτων. Η παρα-
κολούθηση ενός σύντομου 
βίντεο συνδέθηκε επίσης 

με την καλύτερη απόδοση.
Αντίθετα, τα διαλείμματα που 
σχετίζονται με τη φύση της 
δουλειάς, όπως η παροχή 
βοήθειας σε ένα συνάδελφο 

και ο έλεγχος του ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου συνδέθηκαν 

με χειρότερη ποιότητα ύπνου και 
ευεξίας καθώς και με αυξημένη 
αρνητική διάθεση.

Η συχνότητα κάνει τη δια-
φορά; 
Αν και η μελέτη δεν εξέτασε την 
ιδανική συχνότητα των διαλειμ-
μάτων, η συγγραφέας της μελέτης 
Irina Macsinga, αναπληρώτρια 
καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχο-
λογίας του Δυτικού Πανεπιστη-
μίου της Τιμισοάρα στη Ρουμανία 
συνιστά να γίνονται όσο συχνά 
χρειάζεται. Άλλωστε κάθε τύπος 
εργασίας έχει και διαφορετικές 
απαιτήσεις από το σώμα και το 
πνεύμα μας.

Τα 10’ που ξεκουράζουν 
το μυαλό και φτιάχνουν τη 
διάθεση

Κ
αθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν και μπαίνουν στη μέση ηλικία, είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν κρί-
σεις οσφυαλγίας. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση Υγείας του Πανεπιστημίου 
Χάρβαρντ που εστιάζει στους μεσήλικες – άνω των 50 ετών –  ο πόνος στη μέση επηρεάζει περίπου 
τέσσερις στους πέντε ενήλικες στις ΗΠΑ  κάποια στιγμή στη ζωή τους και πλήττει εξίσου άνδρες και 

γυναίκες. Η ηλικία είναι συχνά ο ένοχος. Με την πάροδο του χρόνου, τα οστά και οι αρθρώσεις στο κάτω 
μέρος της σπονδυλικής στήλης αλλάζουν. Οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι τείνουν να φθείρονται και μερικές 
φορές να μετατοπίζονται συμπιέζοντας τα νεύρα και προκαλώντας κήλη. Αυτές οι δομικές αλλοιώσεις 
συχνά είναι επώδυνες. Η κακή στάση του σώματος και η έλλειψη καλής φυσικής κατάστασης συχνά επι-
τείνουν το πρόβλημα. Εάν παρουσιάσετε οσφυαλγία (δηλαδή πόνο στη μέση) στις περισσότερες περι-
πτώσεις η καλύτερη κίνηση είναι να περιμένετε και να δείτε εάν ο πόνος υποχωρεί από μόνος του. Εάν η 
κατάσταση δεν βελτιωθεί μετά από τρεις έως τέσσερις ημέρες, τότε καλό είναι να επισκεφτείτε έναν για-
τρό. Στο μεταξύ, ανάλογα με την πηγή του πόνου και τη σοβαρότητά του, μπορείτε να δοκιμάσετε μερικές 
θεραπείες χωρίς φάρμακα για να ανακουφιστείτε. Ακολουθούν διάφορες επιλογές.
Θερμά ή κρύα επιθέματα. Αρχικά, αμέσως μετά από τυχόν τραυματισμό στη μέση είναι καλύτερο να 
χρησιμοποιείτε κρύες κομπρέσες ή παγοκύστη, ώστε να μειωθεί το πρήξιμο. Περίπου 48 ώρες μετά 
την έναρξη του πόνου ωστόσο, η εφαρμογή θερμαντικών επιθεμάτων μπορεί να είναι χρήσιμη. Η ζέστη 
καταπραΰνει και χαλαρώνει τους μύες που πονούν και αυξάνει τη ροή του αίματος, η οποία βοηθά στη 
διαδικασία επούλωσης.
Περιορισμένη ανάπαυση. Εάν ο πόνος είναι οξύς τότε επιλέξτε την ανάπαυση στο κρεβάτι για λίγες ώρες 
τη φορά και όχι περισσότερο από μια δυο μέρες. Γενικότερα οι γιατροί πλέον γνωρίζουν ότι είναι καλύ-
τερο να συνεχίσετε να κινείστε έστω και ήπια, ώστε οι μύες σας να μην γίνουν άκαμπτοι.
Σωματική δραστηριότητα. Η άσκηση βοηθά στη δημιουργία δυνατών, εύκαμπτων μυών που θα είναι 
λιγότερο επιρρεπείς σε τραυματισμούς. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη διαδικασία επούλωσης για μια 
πονεμένη μέση, αρκεί να συνεργαστείτε με το γιατρό σας για το κατάλληλο πρόγραμμα άσκησης όταν 
έχετε οσφυαλγία. Ένα καλό πρόγραμμα περιλαμβάνει συνήθως αερόβια δραστηριότητα, ασκήσεις ενδυ-
νάμωσης και ευκαμψίας.
Συμπληρωματικές θεραπείες. Διάφοροι τύποι εναλλακτικών θεραπειών μπορεί να είναι χρήσιμοι για την 
ανακούφιση από τον πόνο στη μέση. Αυτοί περιλαμβάνουν το βελονισμό, το θεραπευτικό μασάζ, θερα-
πευτικού τύπου ασκήσεις όπως η γιόγκα και το τάι τσι, αλλά και χειρισμούς στη σπονδυλική στήλη από 
πιστοποιημένους οστεοπαθητικούς.

Πόνος στη μέση: 4 λύσεις που 
ανακουφίζουν χωρίς φάρμακα

Η συχνή κατανάλωση μαύρου ή πράσινου τσαγιού – τουλάχιστον τέσσερα φλιτζάνια τη μέρα – 
συνδέεται με 17% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 μέσα στην επόμενη δεκα-
ετία, δείχνει μια νέα μεγάλη κινεζική επιστημονική έρευνα. 

Η μελέτη – συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 19 ερευνών από οκτώ χώρες (Κίνα, ΗΠΑ, 
Ιαπωνία, Βρετανία, Ολλανδία, Γαλλία, Φινλανδία, Σιγκαπούρη) με στοιχεία συνολικά για περίπου 
ένα εκατομμύριο ανθρώπους – με επικεφαλής την Σιαγίνγκ Λιο του Πανεπιστημίου Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Γουχάν, παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μελέτης 
του Διαβήτη (EASD) στη Στοκχόλμη (19-23 Σεπτεμβρίου).
Η νέα μελέτη βρήκε ότι κάθε έξτρα φλιτζάνι τη μέρα μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά περίπου 
1%. Σε σχέση με όσους δεν έπιναν καθόλου τσάι, εκείνοι που έπιναν ένα έως τρία φλιτζάνια καθη-

μερινά, είχαν 4% μικρότερο κίνδυνο διαβήτη, ενώ η μείωση του κινδύνου έφτανε το 17% για 
όσους έπιναν περισσότερα από τέσσερα φλιτζάνια τη μέρα κατά μέσο όρο.

Είναι γνωστό ότι το τσάι ωφελεί την υγεία, επειδή έχει διάφορες αντιοξειδωτι-
κές, αντιφλεγμονώδεις και αντικαρκινικές ουσίες. Η μείωση του κινδύνου 

αφορά εξίσου άνδρες και γυναίκες, καθώς επίσης τόσο το πράσινο τσάι 
(που κατά την επεξεργασία του δεν αφήνεται να οξειδωθεί πολύ) όσο 

και το μαύρο τσάι (που οξειδώνεται εωσότου μαυρίσει).
«Τα ευρήματα μας είναι πολύ ενθαρρυντικά, επειδή δείχνουν 

ότι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν κάτι τόσο απλό όσο το 
να πίνουν τέσσερα φλιτζάνια τσαγιού τη μέρα, προκειμένου 
να μειώσουν τον κίνδυνο για εμφάνιση διαβήτη τύπου 2», 
δήλωσε η Λι.

Έρευνα: Το πολύ τσάι μπορεί να μειώσει τον 
κίνδυνο διαβήτη



24 23 Σεπτεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ιστορίες

Για ποιους λόγους φορολογήθηκαν οι 
σκύλοι από το 1899 μέχρι το 1902 - Οι 
συνεχείς τροποποιήσεις του νόμου 
και οι αντιδράσεις - Η κατάργηση του 
νόμου το 1902 

Έ
να από τα θέματα που βρίσκονται σχε-
δόν καθημερινά στην επικαιρότητα εί-
ναι αυτό της απαράδεκτης ως εγκλημα-
τικής συμπεριφοράς ορισμένων απέ-

ναντι στα ζώα. Υπάρχει βέβαια και η άλλη όψη 
του νομίσματος: αδέσποτα ή και δεσποζόμενα 
σκυλιά επιτίθενται σε ανυποψίαστους πολίτες 
προκαλώντας τους, σοβαρά και επώδυνα πολ-
λές φορές, τραύματα. Τα σχόλια στα σχετικά 
άρθρα του protothema.gr είναι εκατοντάδες. 
Σκεφτήκαμε λοιπόν να ασχοληθούμε με την 
εποχή που οι σκύλοι (κύνες) φορολογούνταν 
στη χώρα μας! Επρόκειτο για μια τριετία περί-
που, από το 1899 ως το 1902. Θα δούμε ποιοι 
λόγοι οδήγησαν στο μέτρο της φορολόγησης 
των σκύλων, ποιες ήταν οι αντιδράσεις και για-
τί τρία χρόνια αργότερα ο σχετικός νόμος κα-
ταργήθηκε.

Η φορολογία των κυνών!
Τον Ιούνιο του 1899 στη χώρα μας, πρωθυ-
πουργός ήταν ο Γεώργιος Θεοτόκης και Υπουρ-
γός Οικονομικών στην κυβέρνησή του ο Ανάρ-
γυρος Σιμόπουλος, βουλευτής Παρνασσίδας 
(του σημερινού νομού Φωκίδας). Ο τελευ-
ταίος, στον οποίο θα αναφερθούμε εκτενέ-
στερα στο τέλος του άρθρου έφερε στις 4 Ιου-
νίου 1899 στη Βουλή για ψήφιση νομοσχέδιο 
που προέβλεπε μεταξύ άλλων, τη «φορολογία 
των μεγάλων ζώων και των κυνών».
Για όσες και όσους δεν γνωρίζουν, η λέξη κύων 
(γεν. κυνός, ο σκύλος, αλλά και η σκύλα) είναι 
αρχαία. Όσον αφορά τους σκύλους, ο σκο-
πός του νομοσχεδίου ήταν διπλός. Την εποχή 
εκείνη υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με τη λύσσα.
Πρόκειται για ιογενές νόσημα του κεντρικού 
νευρικού συστήματος που προκαλείται από 
διηθητό ιό. Μεταδίδεται στον άνθρωπο από 
δάγκωμα λυσσασμένων ζώων, από το σάλιο 
τους ή και από την επαφή με κάποιο σημείο 
του δέρματος που υπάρχει ανοιχτή πληγή. Ο 
ιός μεταναστεύει στον εγκέφαλο του θύματος 
και από τη στιγμή που αυτό παρουσιάσει κλι-
νικά συμπτώματα, ο θάνατος είναι αναπόφευ-
κτος. Έτσι με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης 
Θεοτόκη γινόταν προσπάθεια περιορισμού 
του αριθμού των σκύλων, καθώς πολλοί είχαν 
προσβληθεί από λύσσα εξαιτίας δαγκωμά-
των των τετράποδων. Όσοι είχαν στην κατοχή 
τους μεγάλα ζώα (άλογα, καμήλες, μουλά-
ρια και γαϊδούρια) ή σκύλους υποχρεώνο-
νταν τον Δεκέμβριο κάθε έτους να δηλώνουν 
το είδος και τον αριθμό των ζώων που είχαν 
στην κατοχή τους και να καταθέτουν το ποσό 
που τους αναλογούσε, στον αρμόδιο ταμία ή 
εισπράκτορα. Λάμβαναν τότε σχετικό διπλό-
τυπο είσπραξης το οποίο παρέδιδαν στον 
Δήμαρχο, τον Ειρηνοδίκη, τον οικονομικό 
έφορο ή την Αστυνομία της περιοχής όπου 
κατοικούσαν αυτοί ή διέμεναν τα ζώα.
Ο δεύτερος σκοπός του φορολογικού νομο-
σχεδίου ήταν, βέβαια, η είσπραξη χρημάτων 
για τα άδεια, ειδικά εκείνη την εποχή μετά τον 
πόλεμο του 1897, Δημόσια Ταμεία.
Όσοι είχαν στην κατοχή τους άλογα, μουλά-
ρια και καμήλες έπρεπε να πληρώσουν 2,25 

δραχμές για το καθένα. Οι ιδιοκτήτες γαϊδου-
ριών 1,20 δραχμές, οι κάτοχοι σκύλων «πολυ-
τελείας και κυνηγεσίας» 10 δραχμές και όσοι 
ήταν ιδιοκτήτες «λοιπών κυνών» 3 δραχμές. 
Οι εφημερίδες εκείνη την εποχή κόστιζαν 5 
λεπτά, της δραχμής. Συνεπώς όσοι είχαν σκύ-
λους πλήρωναν 60 ως 200 φορές περισσό-
τερο.
Από τη φορολογία των σκύλων εξαιρούνταν: 
οι ποιμενικοί, οι σκύλοι των χωριών που είχαν 
λιγότερους από 1.500 κατοίκους σύμφωνα με 
την τελευταία, ως τότε απογραφή και όσες σκύ-
λες θήλαζαν…
Θυμίζουμε μόνο ότι στην Ελλάδα το 1899 δεν 

είχαν ενσωματωθεί η Θράκη, η Μακεδονία, 
η Ήπειρος (Βόρεια της Άρτας), η περιοχή της 
Ελασσόνας, η Κρήτη, τα νησιά του Ανατολι-
κού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα δε 
με την απογραφή του 1896 ο συνολικός πλη-
θυσμός της χώρας μας ήταν 2.433.806 κάτοι-
κοι, από τους οποίους στην, τότε, Επαρχία Αττι-
κής, τμήμα του νομού Αττικοβοιωτίας, ζούσαν 
224.123 άτομα, λιγότερα δηλαδή από το ένα 
δέκατο του συνολικού πληθυσμού της χώρας.

Οι αντιδράσεις – Οι τροπολογίες
Η εισαγωγή του νομοσχεδίου στη Βουλή προ-
κάλεσε αντιδράσεις. Ο βουλευτής Τριχωνίδος 
(της Αιτωλοακαρνανίας) Δ. Κατσάνος και οι 
συνάδελφοί του Νέγρης, Τσιτσάρας, Δεληγε-
ώργης, Ευταξίας, Μπακόπουλος και Καραπά-
νος πρότειναν τροποποιήσεις, ενώ ο αρχηγός 
του «Εθνικού Κόμματος» Θεόδωρος Δηλιγιάν-
νης πρότεινε να αυξηθεί ο φόρος «των κυνών 
της πολυτελείας και να καταργηθεί καθ’ ολο-
κληρίαν ο φόρος των άλλων κυνών». Ζήτησε 
επίσης ο φόρος να γίνει έμμεσος και τόνισε 
ότι «η φορολογία των κυνών θα είναι καταθλι-
πτικότατη δια τους αγροτικούς πληθυσμούς 
οι οποίοι πολλά υφίστανται…» Ο Υπουργός 
Οικονομικών Ανάργυρος Σιμόπουλος απο-
δέχτηκε τροποποιήσεις «όσον αφορά τους 
κύνας της πολυτέλειας και του κυνηγίου». Το 
νομοσχέδιο τελικά ψηφίστηκε και με τον νόμο 
ΒΦΘΟ’ «περί φορολογίας των ζώων» θεσπί-
στηκε και επίσημα η φορολογία (και) των σκύ-
λων (τα στοιχεία προέρχονται από την εφημε-
ρίδα «ΕΜΠΡΟΣ» της 5/6/1899).
Όπως ήταν αναμενόμενο σύντομα άρχισαν τα 
προβλήματα.
Έτσι, την 1η Φεβρουαρίου 1900 ο βουλευ-
τής Αχαϊοήλιδας – Πατρών Αχιλλεύς Χοϊδάς 
(ο γνωστός Ρόκκος Χοϊδάς είχε φύγει από τη 
ζωή το 1890), μίλησε «κατά της τελευταίας 
εγκυκλίου του Υπουργείου των Οικονομι-

κών της φορολογούσης και τους κυνηγετι-
κούς κύνας των χωρίων, και θεωρεί ταύτην 
ουχί ερμηνευτικήν αλλ’ αναιρούσαν εντελώς 
τον νόμον, όστις απαλλάσσει πάσης φορολο-
γίας τους κύνας των χωρίων των εχόντων κάτω 
των 1.500 ψυχών». Απαντώντας ο Υπουργός 
Οικονομικών Σιμόπουλος είπε ότι αυτό έγινε 
γιατί πολλοί κυνηγοί έστελναν τους σκύλους 
τους από τις πόλεις στα χωριά για να απαλλα-
γούν από τον φόρο. Ανταπαντώντας ο Α. Χοϊ-
δάς αναρωτήθηκε: «Πώς είναι δυνατόν να πλη-
ρώνουν αυτοί οι άνθρωποι έστω και 10 και 
5 δραχμάς κατά μήνα προς συντήρησιν των 
κυνών των αλλαχού (σε άλλο μέρος), δια να 

απαλλαχθούν του φόρου; Άλλωστε η εγκύ-
κλιος, όπως είπον, αποτελεί παραβίασιν πλήρη 
τον νόμου» (Εφημερίδα ΣΚΡΙΠ, 2/2/1900).

Η «τύχη» των αδέσποτων και ο μπό-
γιας
Το σύνολο των σκύλων της Αθήνας κατατά-
χθηκε στους «σκύλους πολυτελείας» που είχαν 
και τη μεγαλύτερη φορολογία. Οι αρμόδιες 
υπηρεσίες έφτιαξαν ειδικές μικρές, μεταλλι-
κές, αριθμημένες κονκάρδες. Τα σκυλιά χωρίς 
την κονκάρδα αυτή θεωρούνταν αδέσποτα και 
«παράνομα» και διώκονταν από τη Δημοτική 
Αστυνομία και τον μπόγια.
Σύμφωνα με τον Ελευθέριο Γ. Σκιαδά, υπήρχαν 
3-4 μπόγιες που αναλάμβαναν εργολαβικά την 
περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων. Κάποια 
τετράποδα γλίτωσαν την τελευταία στιγμή γιατί 
τα αναζητούσαν και τα έβρισκαν οι ιδιοκτήτες 
τους, παίρνοντάς τα πίσω, αφού πλήρωναν 15 
δραχμές ή τα «εξαγόραζαν» κάποιοι φιλόζωοι 
για το σπίτι τους. Οι υπόλοιποι σκύλοι αφού 
φυλακίζονταν για 2-3 μέρες σε «κλουβιά - 
αποθήκες» οδηγούνταν σε έναν φούρνο όπου 
έβρισκαν τραγικό θάνατο, καθώς ο «αρμό-
διος», ο μπαρμπα-Μήτρος, «ένας βλοσυρός 
Ανατολίτης» άνοιγε τη στρόφιγγα με το γκάζι.
Ο φούρνος αυτός βρισκόταν στην περιοχή του 
Βοτανικού. Το «κυνηγητό» των σκύλων είχε 
ξεκινήσει από τα χρόνια του Όθωνα, όταν οι 
δημοτικοί αστυνόμοι τους εξόντωναν χτυπώ-
ντας τους με ρόπαλα. Τη δεκαετία του 1880 «οι 
κυνοκτόνοι δηλητηρίαζαν επισήμως τα σκυλιά 
με φόλες» (Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς, «Τα Αθηνα-
ϊκά»).

Η φορολόγηση των «κυναρίων των 
αιθουσών» και η κατάργηση του 
φόρου των κυνών
Φαίνεται όμως ότι η εφαρμογή του μέτρου 
της φορολόγησης των σκυλιών δεν απέδωσε 

τα αναμενόμενα έσοδα. Έτσι τον Φεβρουάριο 
του 1901 το Υπουργείο Οικονομικών έστειλε 
στους οικονομικούς εφόρους του κράτους 
εγκύκλιο με την οποία «όριζε ότι και οι κύνες 
των οικιών ή μάλλον των αιθουσών δέον να 
θεωρηθώσι κύνες πολυτελείας, είτε είναι εκ 
γενέας αλλοδαπής είτε εξ εγχωρίου. Κατ’ ακο-
λουθίαν και οι κύνες των πρωτευουσών των 
Νομών, οι μη έχοντες αποκλειστικώς σκο-
πόν φυλακτικόν, πρέπει να υπαχθώσιν εις 
την αυτήν τάξιν και φορολογηθώσι δια της 
αυτής φορολογίας» (Εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ», 
5/2/1901).
Και πάλι όμως τα έσοδα ήταν πενιχρά. Έτσι 
στη συνεδρίαση της Βουλής στις 13/2/1902 
ο Ανάργυρος Σιμόπουλος που ως Υπουρ-
γός Οικονομικών είχε επιβάλλει φορολογία 
στους σκύλους εισηγήθηκε νομοσχέδιο για 
την κατάργησή της. Αν και είπε ότι σκύλοι 
φορολογούνταν σε όλα τα πολιτισμένα κράτη, 
η εφαρμογή του μέτρου στην Ελλάδα συνά-
ντησε αντιδράσεις, καθώς υπήρχαν διαμαρτυ-
ρίες για τη διάκριση των σκύλων σε διάφορες 
κατηγορίες (πολυτελείας, ποιμενικοί, συνή-
θεις κλπ). Επίσης αρχικά τα κρατικά έσοδα 
ήταν αρχικά 60.000 δραχμές τον χρόνο. Λόγω 
των πολλών εξαιρέσεων τα έσοδα αυτά «έπε-
σαν» στις 40.075 δραχμές. «Απέναντιν τόσον 
εντελούς ποσού η περαιτέρω διατήρησις του 
τοιούτον φόρου αποβαίνει αδικαιολόγητος», 
είπε στη συνέχεια ο Α. Σιμόπουλος και ζήτησε 
την κατάργηση του φόρου, κάτι που τελικά 
έγινε (Εφημερίδα «ΣΚΡΙΠ», 18/2/1902).

Ο Ανάργυρος Σιμόπουλος
Ποιος ήταν όμως ο Ανάργυρος Σιμόπουλος, 
ο πολιτικός που θέσπισε τη φορολογία των 
σκύλων στην Ελλάδα για τρία χρόνια (1899-
1902); Γεννήθηκε στη Σεγδίτσα Παρνασσί-
δας το 1833. Μπήκε στο Δημόσιο αρχικά ως 
οικονομικός υπάλληλος και σταδιακά έφτασε 
να γίνει Υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας. 
Εκλέχθηκε 12 φορές βουλευτής Παρνασσί-
δας – Φθιωτιδοφωκίδος (από το 1874 ως και 
το 1906), ενώ διετέλεσε πέντε φορές Υπουρ-
γός Οικονομικών, σε κυβερνήσεις των Γ. Θεο-
τόκη και Δ. Ράλλη, μια φορά Υπουργός Εκκλη-
σιαστικών-Δημοσίας Εκπαιδεύσεως στην 
κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη (18-28.6.1904) και 
Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Χ. Τρικούπη 
(10.6.1892-3.5.1893). Πέθανε το 1908 (Πηγή: 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΩ-
ΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 1830-2016, Εκδόσεις 
HISTORIA).

sΤο τέλος… του μπόγια
Ο μπόγιας (<ιταλ. boia, αρχική σημασία 
δήμιος), είχε ως αποστολή την περισυλλογή 
των αδέσποτων σκύλων και ήταν ο φόβος και 
ο τρόμος όχι μόνο για τα τετράποδα, αλλά 
και για τους ζωόφιλους. Το 1916 ιδρύθηκε η 
«Εταιρεία Προστασίας των Ζώων» που αξί-
ωνε την προστασία και την αξιοπρεπή αντιμε-
τώπιση των ζώων. Το 1928 η Πολιτεία της ανέ-
θεσε επίσημα την περισυλλογή των αδέσπο-
των. Τότε οργανώθηκε συστηματικά το «Κυνο-
κομείον» στην Ιερά Οδό και η απάνθρωπη 
διαδικασία με τον φούρνο έλαβε τέλος.
Ως και τη δεκαετία του 1970 περίπου, μπό-
γιας ονομαζόταν αυτός που με μία απόχη, 
συνήθως, παλαιότερα με δύο τσιμπίδες, 
μάζευε τα αδέσποτα σκυλιά σε ένα αυτοκί-
νητο-κλούβα.

Η φορολόγηση των σκύλων (και άλλων ζώων…) 
στην Ελλάδα 
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Σ
ύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, 
ο Αδάμ και η Εύα αφού έφαγαν 
στον παράδεισο τον απαγορευ-
μένο καρπό, αντιλήφθηκαν ότι 

ήταν γυμνοί και έραψαν φύλλα συκής για 
να καλύψουν τα ιδιωτικά τους μέρη. 
Το φύλλο συκής από τότε αναφέρεται 
μεταφορικά όταν θέλουμε να περιγρά-
ψουμε καταστάσεις ντροπής, που πρέ-
πει να αποκρύψουμε. Σύμφωνα με τη βιο-
λογική επιστήμη, τα βιολογικά φύλα της 
ανθρώπινης φυλής είναι δύο, ανδρικό και  
γυναικείο.
Τα τελευταία χρόνια, οι αυτοθεωρού-
μενες προηγμένες κοινωνίες, αγνοώ-
ντας τους απαραβίαστους νόμους της 
φύσης αποδέχτηκαν και νομοθέτησαν την 
ύπαρξη ενός τρίτου ή ουδέτερου φύλου, 
για να ικανοποιήσουν προφανώς το ελα-
χιστότατο ποσοστό  εκείνων όσων αυτο-
βούλως επέλεξαν να απορρίψουν το βιο-
λογικό φύλο τους.
Πως όμως εννοείται το λεγόμενο ουδέ-
τερο γένος ή τρίτο φύλο; Όπως αναφέ-
ρουν εξειδικευμένοι επιστήμονες, πρό-
κειται για μία κοινή ερώτηση η οποία 
εκφράζει τη διάθεση για αναγνώριση και 
συμπερίληψη όλων εκείνων που δεν αντι-
προσωπεύονται από το δυαδικό άνδρας/
γυναίκα. 
Ο όρος μη δυαδικός εμφανίστηκε στο 
διαδίκτυο το 2014 από χρήστες που 
ρωτούσαν τι σημαίνει, ενώ το «εκείνο», 
ως ουδέτερο γένος, συμπεριλήφθηκε στο 
λεξικό Merriam-Webster το 2017 όπως 
και στις νεότερες εγκυκλοπαίδειες. 

Η συζήτηση περί ταυτότητας φύλου έχει 
ήδη φουντώσει ανάμεσα στους εφήβους. 
Εμπειρογνώμονες τη θεωρούν αντίδραση 
στη τάση που επικρατούσε στις αρχές του 
21ου αιώνα και πού «επέβαλε» προκλη-
τικό ντύσιμο από την προεφηβεία και ροζ 
κοριτσίστικο στυλ σε μικρότερη ηλικία.
Η επόμενη γενιά εφήβων, η οποία συνέ-
πεσε με την περίοδο όπου ένα υπολο-
γίσιμο κομμάτι της δυτικής κοινωνίας 
αρνείται να αυτοπροσδιορίζεται ως 
άνδρας/γυναίκα και αναζητεί όρους που 
να αποδίδουν καλύτερα την ταυτότητα 
του φύλου. 
Σήμερα σε αρκετές χώρες, όπως και 
στον Καναδά, προσφέρεται μια μη δυα-
δική επιλογή για το φύλο στα δημόσια 
έγγραφα, ενώ μεγάλες εταιρείες ενθαρ-
ρύνουν τους υπαλλήλους τους να προ-
σθέτουν τις αντωνυμίες δίπλα στο όνομά 
τους, τόσο στα μέιλ όσο και όταν συστή-
νονται προφορικά, στις συνδιασκέψεις 
και τηλεδιασκέψεις, στις επαγγελματι-
κές τους κάρτες, σε παρένθεση δίπλα στο 
όνομά τους.
Στις 21 Οκτωβρίου 2020, το αμερικανικό 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ τίμησε την Παγκόσμια  
Ημέρα Αντωνυμιών, κυκλοφορώντας μια 
επικαιροποιημένη λίστα με τις αντωνυ-
μίες που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στις 
μέρες μας. 
Το ζήτημα ωστόσο, εκτός από κοινω-
νικό είναι και γλωσσολογικό. Νέες λέξεις 
έχουν πλαστεί για να εκφραστεί η ουδε-
τερότητα του φύλου και να μη μπερδεύε-
ται με το εκείνος/εκείνη ή εκείνοι/εκείνες. 
Γλωσσολόγοι, όπως ο Τζον Μακ Γουόδερ 
από το πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα 
Υόρκη, τονίζουν ότι η γλώσσα εξελίσσε-
ται και είναι λογικό να πλάθεται ανάλογα 
με τις απαιτήσεις της κοινωνίας, όπως π.χ. 
καταργήθηκε το δεσποινίς και έμεινε μόνο 
το κυρία επειδή δεν χρειάζεται να προσ-
διορίζουμε αν μια γυναίκα είναι παντρε-
μένη όταν την προσφωνούμε. 
Τονίζουν επίσης ότι η γλώσσα εξειδικεύ-
εται και εξευγενίζεται για να εκφράζει 
περισσότερες αποχρώσεις νοημάτων ή να 
μην προσβάλλει τμήματα του πληθυσμού.
Ως επίλογο, παραπέμπω στην προς 
Ρωμαίους Επιστολή του Απόστολου Παύ-
λου  «παρά φύσιν» εδάφιο 1:24-27… 
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Σ
τα τέλη της δεκαετίας του ‘60, δύο άτο-
μα περπατούσαν στο κέντρο του Μο-
νάχου, όταν είδαν μια πινακίδα που έ-
γραφε ότι το 1972, το Μόναχο θα υπο-

δεχθεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες. «Εμείς λες 
να είμαστε εδώ ακόμη τότε;», ρώτησε ο ένας εξ 
αυτών στον άλλον. Οι δύο Έλληνες μετανάστες 
στο Μόναχο όχι μόνο έμειναν ώς το 1972, αλλά 
πέρασαν πολλά χρόνια ώσπου να επιστρέψουν 
και πάλι μόνιμα στην Ελλάδα (ο ένας το 2004 
και ο άλλος το 2006). Στο μεσοδιάστημα, και οι 
δύο εργάστηκαν στην BMW, ένα από τα εργο-
στάσια στη Γερμανία που συνδέθηκαν με την 
ιστορία των Ελλήνων μεταναστών στη χώρα.
«Το χρονικό των Ελλήνων μεταναστών στην 
BMW, 1960-2018» τιτλοφορείται έκδοση 
- αφιέρωμα του ενημερωτικού ομογενεια-
κού οργανισμού του Μονάχου «ΔΟΡΥΦΟ-
ΡΟΣ», που μ’ αυτόν τον τρόπο θέλησε πριν από 
μερικά χρόνια να τιμήσει τους Έλληνες μετανά-
στες και τις Ελληνίδες μετανάστριες που μέσα 
από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες ήρθαν να 
εργαστούν στη Γερμανία, αλλά και να καταγρά-
ψει, μέσα από τις προσωπικές τους μαρτυρίες, 
αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα.
Παιδί γονέων που εργάστηκαν στην BMW, ο 
ιδρυτής του «ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ» Κώστας Τάτσης 
αποφάσισε να καταγράψει την ιστορία των 
Ελλήνων μεταναστών που εργάστηκαν εκεί για 
μια σειρά λόγων που έχουν να κάνουν -μεταξύ 
άλλων- με το γεγονός ότι πρόκειται για ένα 
εργοστάσιο άμεσα συνδεδεμένο διαχρονικά 
με τον Έλληνα μετανάστη στο Μόναχο, την ανα-
γκαιότητα να καταγραφούν αυθεντικές μαρ-
τυρίες και μνήμες των ίδιων των «πρωταγωνι-
στών» αλλά και με το ότι «με την πάροδο του 
χρόνου φαίνεται να απομειώνεται η πραγμα-
τική σημασία και διάσταση των αρχικών κατα-
στάσεων, όπως για παράδειγμα ο αποχωρι-
σμός των μεταναστών από τους οικείους τους 
στην Ελλάδα, οι δυσκολίες της ζωής σε μια 
ξένη και άγνωστη χώρα, οι δύσκολες συνθήκες 
εργασίας, το ανεκπλήρωτο όνειρο της επιστρο-
φής στην πατρίδα».
Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία δια-
θέσιμα από την πλευρά της εταιρείας για τον 
ακριβή αριθμό των Ελλήνων που εργάστηκαν 
σ' αυτήν, αφιέρωμα της βαυαρικής ραδιοφω-
νίας που επικαλείται στοιχεία του τότε προέ-
δρου του συνδικάτου, αναφέρει πως το 1981 
υπήρχαν 1.500 εργαζόμενοι στην BMW Μονά-
χου.

Η υποδοχή στον σιδηροδρομικό 
σταθμό «...με μισό ψητό κοτόπουλο 
κι ένα ψωμάκι semmel»
Όπως αναφέρεται στην έκδοση - αφιέρωμα 
του «ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ», μετά την κρίση της BMW 
στα τέλη της δεκαετίας του '50 άρχισε μια κατα-
πληκτική άνοδος, με αποτέλεσμα η ανάγκη 
για εργατικά χέρια να μην μπορεί να καλυφθεί 
από την εγχώρια αγορά εργατικού δυναμικού 
και η επιχείρηση να αναγκαστεί να απευθυν-
θεί στην Ιταλία και την Ελλάδα. Η πρώτη απο-
στολή Ελλήνων με ετήσιο συμβόλαιο εργασίας 
φτάνει στη Γερμανία τον Ιανουάριο του 1962. 
Οι περισσότεροι από αυτούς παρέμειναν στο 
εργοστάσιο μέχρι και τη συνταξιοδότησή τους. 
Το Τείχος που ανεγέρθηκε το 1961 μείωσε την 
εισροή εργατών από την ανατολική Ευρώπη, 
με αποτέλεσμα οι μετακινήσεις από τη βόρεια 
Γερμανία να μην αρκούν. Έτσι, αναπόφευκτα, η 

μόνη διέξοδος για να λυθεί το πρόβλημα ήταν 
οι μετανάστες από άλλες χώρες, σύμφωνα με 
τον Τρύφωνα Ζουρελίδη ή «Ζούρι», όπως τον 
αποκαλούσαν, ο οποίος βρέθηκε στη Γερμα-
νία για πρώτη φορά το 1957 και ξεκίνησε να 

εργάζεται στο εργοστάσιο το 1965, για να ανέ-
βει στα «ψηλά» γραφεία, ενώ θεωρείται από τα 
πρόσωπα αναφοράς για τους Έλληνες μετανά-
στες που εργάστηκαν στην BMW.
Η υποδοχή των μεταναστών γινόταν οργανω-
μένα ήδη από τον σταθμό. «Πηγαίναμε στον 
σταθμό για να παραλάβουμε τους εργαζόμε-
νους που προορίζονταν για την BMW. Με λεω-
φορεία ή με ταξί, ανάλογα με τον αριθμό των 
εργαζομένων, τους πηγαίναμε μετά στις εργα-
τικές κατοικίες στη Shleissheimer Str. και στη 
συνέχεια στη Zwillingstr. Εκεί υπήρχε φαγητό. 
Την επόμενη μέρα, μια αντιπροσωπεία έπαιρνε 
τους εργαζόμενους από τις κατοικίες τους και 
τους πήγαινε με τα πόδια στο εργοστάσιο προ-
κειμένου να μάθουν και τη διαδρομή- η από-
σταση ήταν κοντινή. Στην καντίνα τούς προσφε-
ρόταν πρωινό και ακολουθούσε η διαλογή για 
την τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένη εργα-
σία. Το εργοστάσιο αναλάμβανε τη διεκπεραί-
ωση των αιτήσεων σε ό,τι αφορούσε την παρα-

μονή και εργασία τους.
Η Σοφία Πουρναρά θυμάται τον σύζυγό της 
Δημήτρη (Τάκη), που εργάστηκε ως διερμη-
νέας στην BMW να της εξιστορεί πώς πήγαινε 
στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό και 
περίμενε τους εργάτες που προορίζονταν για 
το εργοστάσιο με μισό ψητό κοτόπουλο και ένα 
ψωμάκι (semmel) και στη συνέχεια πήγαιναν 
όλοι μαζί στις εργατικές κατοικίες του εργο-
στασίου, ενώ τα βράδια γυρνούσε σπίτι και της 

μιλούσε για ιστορίες που είχαν συμβεί στους 
εργαζόμενους.
Πολλοί από τους Έλληνες εργαζόμενους στην 
BMW κατάφεραν να ολοκληρώσουν με επιτυ-
χία έναν ολόκληρο εργασιακό κύκλο στο εργο-

στάσιο, «κουβαλώντας» έως σήμερα πολλές 
μνήμες από την περίοδο εκείνη. Στο μυαλό της 
Αλεξάνδρας Τάτση είναι ακόμα χαραγμένη η 
μέρα της συμπλήρωσης 25 χρόνων στο εργο-
στάσιο, με την τιμητική εκδήλωση να είναι μια 
από τις «όμορφες ημέρες», όπως λέει. Θυμά-
ται χαρακτηριστικά πως ένα μεγάλο μοντέλο 
της BMW έφτασε μπροστά στο σπίτι της και 
μέσα ήταν δύο υπεύθυνοι διοργάνωσης των 
επετειακών εκδηλώσεων του εργοστασίου, οι 
οποίοι την οδήγησαν στον χώρο της εκδήλω-
σης, όπου μαζί με άλλους εργαζόμενους που 
συμπλήρωναν 25 χρόνια δουλειάς, απόλαυσαν 
έναν πλούσιο μπουφέ και δέχονταν συγχαρη-
τήρια και δώρα από διάφορους υπεύθυνους 
του εργοστασίου.
Ανάλογα ήταν και τα συναισθήματα της Μαρίας 
και του Νίκου Θεοδοσιάδη, που περιγράφουν 
τη δική τους γιορτή για τα 25χρονα ως μια από 
τις καλύτερες στιγμές τους στο εργοστάσιο, 
ενώ αναπολούν με νοσταλγία τις πρώτες δεκα-

ετίες στη δουλειά, που «....ήταν πολύ όμορφα- 
και η αντιμετώπισή μας και οι σχέσεις μεταξύ 
των ανθρώπων» και «μας βοήθησε η BMW 
και οικονομικά αλλά και με διάφορα προνό-
μια που έδινε στους εργαζόμενους και με τον 
τρόπο αυτό τους βοηθούσε να μεγαλώσουν τα 
παιδιά τους».
«Είχα τύχη στη ζωή μου που βρέθηκα στην 
BMW», λέει ο Γιώργος Τσέτσος, ενώ ο Ηλίας 
Καρακασίδης, από τη θέση του συνταξιού-

χου πλέον, τονίζει πως «αν μπορούσα θα ξεκι-
νούσα πάλι δουλειά στην BMW», ενώ άλλοι, 
όπως ο Χρήστος Κάλλιας, υπογραμμίζουν τη 
σημασία της γλώσσας στην αναζήτηση εργα-
σίας στη Γερμανία.

«Έλληνες, Έλληνες!»
Ενδεικτικό του μεγάλου αριθμού εργαζομένων 
από την Ελλάδα στο εργοστάσιο του Μονά-
χου ήταν το γεγονός ότι κάθε βράδυ, την ώρα 
που τελείωνε η απογευματινή βάρδια, στην 
κεντρική πύλη υπήρχε ένας Έλληνας εφημερι-
δοπώλης που πουλούσε εφημερίδες από την 
πατρίδα, ενώ δεν είναι επίσης τυχαίο ότι κατά 
τη διάρκεια της δικτατορίας στην Ελλάδα, οι 
αντιστασιακές οργανώσεις επέλεγαν τις πύλες 
του εργοστασίου για να διανείμουν τις ανακοι-
νώσεις τους.
Η «Ελληνογερμανική Συμφωνία», η «Σύμ-
βαση Περί Επιλογής και Τοποθετήσεως Ελλή-
νων εργατών...» στα γερμανικά εργοστάσια το 
1960 οδήγησε στο πρώτο μαζικό κύμα Ελλή-
νων εργατών στη Γερμανία, συμπίπτοντας με 
τα Ιουλιανά και κατόπιν με τη δικτατορία στην 
πατρίδα. Ως εκ τούτου, η πολιτική κατάσταση 
απασχολούσε πολύ τους Έλληνες μετανά-
στες και όλοι οι χώροι -εργασιακοί, κοινωνι-
κοί, πολιτιστικοί-  μετατρέπονταν σε χώρους 
πολιτικής ζύμωσης, αναφέρει το αφιέρωμα του 
«ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ». Έτσι, και το εργοστάσιο της 
BMW αποτέλεσε κομβικό σημείο αναφοράς 
και επικοινωνίας.
Στις πύλες του, οι αντιστασιακές οργανώσεις 
διένεμαν προκηρύξεις, μεταφέροντας τα μηνύ-
ματά τους. «Έλληνες, Έλληνες!» φώναζαν σε 
κάθε αλλαγή βάρδιας οι διανομείς των προκη-
ρύξεων έξω από το εργοστάσιο προκειμένου 
να εντοπίσουν τους ομοεθνείς τους ανάμεσα 
στη λαοθάλασσα των εργατών, που έβγαινε 
από το εργοστάσιο. Η εικόνα αυτή έπαψε 
να υπάρχει με την ομαλοποίηση της πολιτι-
κής κατάστασης στην Ελλάδα και παράλληλα 
τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου. Στις πύλες της 
BMW δεν μοίραζαν πια προκηρύξεις, οι πολι-
τικές συζητήσεις στα καφενεία εξασθένισαν 
και περιορίστηκαν στο ελάχιστο, οι κομματικές 
και πολιτικές οργανώσεις αποδυναμώθηκαν, 
ενώ στις μέρες μας, όπως αναφέρεται στις σελί-
δες της έκδοσης, η «απολιτίκ» κουλτούρα αργά 
αλλά σταθερά κυριαρχεί.
Από αυτή την έκδοση - αφιέρωμα στους Έλλη-
νες μετανάστες δεν θα μπορούσαν να λείψουν 
και οι μνήμες των παιδιών τους από εκείνα τα 
χρόνια. «Οι γονείς μου δουλεύανε βάρδια. 
Μέναμε με τον μικρότερο αδελφό μου μιάμιση 
ώρα περίπου μόνοι μας στο σπίτι, ένα οχτά-
χρονο κι ένα τρίχρονο παιδί... Περιμέναμε 
κολλημένα στο τζάμι του παραθύρου πότε θα 
έρθει το αυτοκίνητο με τη μαμά ή τον μπαμπά... 
Αυτή η μιάμιση ώρα μας έμοιαζε αιώνας! Ήταν 
πολύ δύσκολο... Ήταν πολύ βαρύ... Είχα να αντι-
μετωπίσω τους φόβους και τις προκαταλήψεις 
των γονιών μου που είχαν μεταφερθεί και σ' 
εμένα: "να μην ανοίξεις την πόρτα", "να μη βγεις 
στο μπαλκόνι", να μην, να μην, να μην...», αφη-
γείται ένα από τα παιδιά αυτά, πολλά από τα 
οποία εγκαταστάθηκαν στη Γερμανία κάποια 
χρόνια μετά τους γονείς τους, μένοντας για 
κάποιο διάστημα στην Ελλάδα μαζί με τον παπ-
πού και τη γιαγιά ώσπου να πάνε τελικά στη 
χώρα, όπου οι γονείς τους αναζήτησαν μια 
καλύτερη εργασιακή τύχη.

Το χρονικό των Ελλήνων μεταναστών στην BMW
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 31TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

23 Σεπτεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

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

της Hellas News

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ 
ΚΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΣ

O ταν κάνουμε λόγο για τον 
σταυρό του Κυρίου, δεν εννο-
ούμε μόνο το τιμιώτατο για 
τη χριστιανοσύνη ιερό αυτό 

σύμβολο, αλλά κυρίως τον σταυρωθέ-
ντα Χριστό. Τον άμνο του Πατρόπος, που 
σφαγιάσθηκε στο ξύλο της οδύνης και 
άτιμίας. 
Το πάντιμο αίμα, που χύθηκε σταγόνα 
σταγόνα να, για να αποπλανη τον βόρ-
βορο της ανθρώπινης αμαρτωλότητος. 
Και έχει δίκιο ο θεόπνευστος ‘Aπό στο-
λος, γεμάτος βαθιά χαρά και ευγνωμο-
σύνη, να διαλαλή σε όλους: «Το αίμα του 
Χριστού, oς διά Πνεύματος αιωνίου εαυ-
τόν προσήνεγκεν άμωμον τω Θεώ, καθα-
ριεί την συνείδησιν ημών από νεκρών 
έργων εις το λατρεύειν Θεώ ζωντι» (Εβρ. 
θ’ 14). 
Ο Χριστός, λέει, ενωμένος με το «Αγιον 
Πνεύμα που κατοικούσε μέσα Του, πρό-
σφερε προς τον Πατέρα τον άμωμο εαυτό 
Του θυσία πάνω στον φρικτό σταυρό για 
τη σωτηρία των ανθρώπων. Και όπως 
παρατηρεί ερμηνευτής: «Πρόσφερε τον 
εαυτό του, την άμεμπτη ανθρώπινη 
φύση, πάνω στο θυσιαστηριο της θείας 
του φύσεως και έτσι έγινε συγχρόνως 
θύτης, θύμα και θυσιαστήριο». 
Το λυτρωτικό Του αίμα με την άπειρη 
αξία που του δίνει ή θεϊκή του φύση 
καθαρίζει την ένοχη συνείδηση των 
ανθρώπων από τα έργα της αμαρτίας, 
που οδηγούν στον αιώνιο θάνατο και μας 
δίνει τη δυνατότητα να λατρεύουμε τον 
ζώντα Θεό με λατρεία ευάρεστη σ’ Αυτόν. 
Το χρεωστικό γραμμάτιο των αμαρτιών 
μας, τη συναλλαγματική του τεράστιου 
χρέους μας, το κάρφωσε ο Κύριος και το 
έσκασε πάνω στον σταυρό, ώστε τύποτα 
απολύτως να μη μείνη από αυτό. Και έτσι 
μας λύτρωσε από την ενοχή του θανάτου, 
τη δουλεία της αμαρτίας και την εξουσία 
του Πονηρού και μας χάρισε τη ζωή, την 
ειρήνη και τη χαρά, μάς δώρησε την υιο-
θεσία, ώστε να γίνουμε πάλι και να μεί-
νουμε στον άιωνα τέκνα του Θεού. 
Τόση αξία δίνει σε κάθε ανθρώπινη 
ψυχή, ώστε θά πρόσφερε τη σταυρική 
Του θυσία, έστω και αν επρόκειτο να 
σωθή ένας και μόνον άνθρωπος. 
Βαθύτατα συγκινημένος από την ύψι-
στη αυτή τιμή και δωρεά ο απόστολος 
Παύλος λέει με απέραντη ευγνωμο-
συνη: «Έμοι δέ μή γένοιτο καυχάσθαι εί 

μη έν τώ σταυρο του Κυρίου ημών Ιησού 
Χριστού, δι’ ού εμοί κόσμος έσταύρωται 
κάγώ τω κόσμω» (Γαλ. στ’ 14). 
Σ’ αυτό το χωρίο μιλάει ο μέγας αγω-
νιστής με καύχημα για τον λυτρωτικό 
σταυρό του Κυρίου, σαν να ήταν ή προ-
σφερθείσα θυσία προσωπικά γι’αυ-
τόν. Καυχώμαι γιατί ο Χριστός με αγά-
πησε τόσο πολύ και πήρε δούλου μορφή 
και θυσιάσθηκε για μένα. Μιλάει όμως 
και για τον δικό του σταυρό, που ο ίδιος 
άνέλα6ε πρός δόξαν του Κυρίου. Με 
τη δύναμη και την πίστη στόν σταυ-
ρός του Χριστού, λέει, έχω σταυρωθή 
κι εγώ ο ίδιος για τον κόσμο, όπως και 
ο κόσμος έχει πιά σταυρωθή για μένα. 
Δηλαδή για μένα νεκρώθηκε ό κόσμος 
της αμαρτίας και πέθανε. Τα κοσμικά 
πράγματα, τα υλικά και βιοτικά, ο πλού-
τος, τα αξιώματα, ή δόξα, και τα μεγα-
λεία του κόσμου είναι νεκρά πλέον για 
τον Παύλο. Τα έχει απαρνηθη και θυσι-
άσει για τον Χριστό. Αλλά και ο ίδιος 
είναι νεκρός για τον κόσμο, για τις επι-
θυμίες του κόσμου και τις ηδονές του. 
Διπλή νέκρωση αυτή για τον Απόστολο, 
λέει ο ιερός Χρυσόστομος. Ό αμαρτωλός 
κόσμος έχει νεκρωθή γι’ αυτόν και αυτον 
για τον κόσμο. Νέκρωση ισοδύναμη με 
την ανασταση και τη ζωή. 
Αυτά τα υψηλά νοήματα δίδαξε ο Κύριος 
και με την προτροπή, που απηύθυνε 
στους μαθητές του: «εί τις θέλει οπίσω 
μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και 
αράτω τον σταυρόν αυτού» (Ματθ. ιστ’ 
24). Αύταπάρνηση και σταυρός, θυσία 
των αμαρτωλών επιθυμιωα μας και 
νέκρωση του παλαιού εαυτού μας, είναι 
τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 
πιστού, που θέλει να ζή για τον Χριστό 
και με τον Χριστό τη ζωή της πνευματι-
κής ελευθερίας.
Πόσο ωραίο θα ήταν εαν, λουσμένοι στο 
αίμα της σταυρικής θυσίας του Κυρίου 
και με την χάρη Έκείνου, παίρναμε πάνω 
μας αυτόν τον ζωηφόρος σταυρό και 
λέγαμε μαζί με τον Παύλο: «Χριστώ συν 
εσταύρωμαι, ζω δε ουκέτι εγώ, ζή δε εν 
εμοί Χρι στός» (Γαλ. 6, 20 ) ; Αύτή ή έν 
Χριστός σταύρωση είναι ζωή της χάρι-
τος και της λυτρώσεως, της νίκης και του 
θριάμβου, της χαράς και της μακαριό-
τητος, της υιοθεσίας και της θεώσεώς. 
Σ’ αυτή τηv ασύγκριτη ζωή μας καλεί ο 
πάντιμος σταυρός του Κυρίου μας.
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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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Ο 
Αργύρης ξύπνησε  από τις φωνές της 
μητέρας του. Ειχε γίνει συνήθειο πια. 
Το ρολόι χτυπούσε ασταμάτητα:
- Σήκω παιδί μου, η ώρα 

πήγε εφτά . Δεν ακούς το ξυπνητήρι σου, θα 
αργήσεις πάλι στο σχολείο.
Το πρωινό ξύπνημα δεν ήταν ότι καλύτερο για 
το μικρό Αργύρη. Είχε γίνει συνήθεια να αργεί 
πλέον όλες τιs πρώτες ώρες. Πράγμα που δε 
χαροποιούσε ιδιαίτερα ούτε τους γονείς του , 
ούτε τη δασκάλα του. 
Σηκώθηκε αμέσως από το κρεβάτι του , πλύ-
θηκε , ντύθηκε και μπήκε σα σίφουνας στη κου-
ζίνα , πήρε τη τσάντα του , άνοιξε την εξώπορτα , 
καβάλησε το ποδήλατο του και βουρρρρρρ   για 
το σχολείο. 
- Αργύρηηη , το κολατσιο σου , μάταια 
φώναζε η μητέρα του,  ήταν ηδη μακριά για να 
την ακούσει.

Η κυρία Κατερίνα , η δασκάλα του Αργύρη , δεν 
ήταν και τόσο χαρούμενη, όταν τον είδε να μπαί-
νει στη τάξη λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι για 
διάλειμμα.
- Αργύρη , είναι η ένατη φορά που αργείς 
στο μάθημα μου . Θα μείνεις μετά στο σχολείο 
για μια ώρα παραπάνω, να γράψεις τιμωρία.
Το στομάχι του μικρού γουργούριζε υπερβο-
λικά, δεν είχε προλάβει να φάει το πρωινό του 
και το σώμα του τώρα παραπονιόταν , επιπλέον 
είχε και την τιμωρία και έπρεπε να πάει νωρίς 
στο σπίτι . Πότε θα τα προλάβαινε όλα ; Είχε 
κανονίσει με τη παρέα , να βρεθούν για ποδό-
σφαιρο . Ηταν και ο τερματοφύλακας….
- Αργύρη, έρχεσαι αργά, και μπαίνεις και με 
το ποδήλατο στη τάξη . Παιδί μου εσύ , δεν είσαι 
καλά. Θα ήθελα να μιλήσω στους γονείς σου 
αύριο, είπε πάλι η δασκάλα. 
Αυτή η κουκουβάγια είναι ικανή να με κρατήσει 
στο σχολείο μέχρι να γεράσω, σκέφτηκε ο Αργύ-
ρης. Βγαίνοντας στο προαύλιο, για να αφήσει το 
ποδήλατο του. Είχε ήδη χτυπήσει το κουδούνι, 
κι όλα τα παιδιά έβγαιναν από τις τάξεις του, για 
διάλειμμα, αυτός έμπαινε στη τάξη και ξεκίνησε  
να γράφει τη τιμωρία. Έπρεπε να γράψει καμιά 
διακοσαριά φορές , «δεν θα αργήσω ξανά , να 
έρθω στο σχολείο».
Η Φιλιώ μπήκε στη τάξη, παρέα με το Πέτρο . 
Είδαν τον Αργύρη στο θρανίο του να γράφει και 
κατάλαβαν ότι πάλι εχει πάρει τιμωρία. 
Μήπως πρέπει να πεις στους γονείς σου , να σου 
αγοράσουν κι άλλο ξυπνητήρι , είπε η Φιλώ ή 

έστω ένα σκυλί , πρόσθεσε ο Πέτρος .Ο Ηρακλής 
, το σκυλί μου  με ξυπνάει , πρωι πρωι , γλύφο-
ντας τις πατούσες μου , στην αρχή με γαργαλάει , 
αλλα τουλάχιστον σηκώνομαι ….
Εεε Πέτρο , ξέχασες ότι είναι αλλεργικός ο Αργύ-
ρης στα ζώα; 
Σωστά , το είχα ξεχάσει, παρόλα αυτά  επιμένω 
ότι χρειάζεται ένα δεύτερο ξυπνητήρι…
Παιδιά , παιδιά μη τσακώνεστε, λογαριάζετε 
μήπως χωρίς το ξενοδόχο ; Μπορώ να έχω 
άποψη μια και εγω έχω το πρόβλημα ; είπε ο 
Αργύρης.
Θα προσπαθήσω να ξυπνάω πιο νωρίς, και δε 
θα διαβάζω μέχρι αργά τις περιπέτειες του σού-
περ Ήρωα, αλλά είναι τόσο συναρπαστικά όλα 
αυτά τα πράγματα που κάνει. 
Δε μπορώ να κοιμηθώ μετά , θα ήθελα τόσο 
πολύ να του μοιάσω. Με φαντάζομαι με τα σού-
περ πέδιλα όταν τα φορώ, και σκέφτομαι το 
μέρος που θέλω να πάω, ευθύς βρίσκομαι εκεί 
και μετά ακούω κάποιον να φωνάζει βοήθεια 
και…. 
- Κουραφέξαλα. Παιδί μου εσύ έχεις σοβαρό 
πρόβλημα και δε σου χρειάζεται ξυπνητήρι 
αλλά γιατρός. Να του μοιάσεις, αυτός παιδάκι 
μου , είναι ένα κινούμενο σχέδιο . Ένας χάρτι-
νος ήρωας. Σε τι να του μοιάσεις . Όλα  αυτά που 
διαβάζεις είναι ψέματα. …τον διέκοψε η Φιλιώ.
- Δεν καταλαβαίνεις , τι περιμένει κανείς  , 
από εσένα που νομίζει ότι τα αγόρια ενδιαφέρο-
νται μόνο για το ποδόσφαιρο , επειδή κλωτσάμε 
τη μπάλα..
- Γιατί, για αυτό δεν παίζετε συνέχεια, σας 
αρέσει να κυνηγάτε ένα στρόγγυλο πράγμα , 
που ποτέ δε κατάλαβα, τι του βρίσκετε ..
- Είσαι χαζή, το ποδόσφαιρο είναι ένα ομα-
δικό παιχνίδι. Ο καθένας έχει μια θέση , και βοη-
θάει το συμπαίκτη του , για ενα σκοπό , να βάλει 
αυτό το στρογγυλό πράγμα, όπως λές στα δίχτυα 
της αντίθετης ομάδας, αυτό εγώ το λέω στρατη-
γική.
- Ελατέ τώρα  , παμε , τους διεκοψε ο Πέτρος, 
χτύπησε το κουδούνι και πρέπει να μπούμε στις 
τάξεις μας . Δε πρέπει να πάρει κι άλλη τιμωρία ο 
Αργύρης.
Τα παιδιά έφυγαν κι έμεινε ο Αργύρης μόνος 
στη τάξη να ζωγραφίζει τον σούπερ ήρωα του, 
ξεχνώντας την τιμωρία του και τη δασκάλα …
έξαφνα το ανθρωπάκι με τα φτερωτά πέδιλα που 
είχε κάνει στο χαρτί, άρχισε να του χαμογελάει .
Ο Αργύρης έτριψε τα μάτια του, νομίζοντας ότι 
κάτι έχουν , κι όμως όχι ..πράγματι το ανθρω-
πάκι του χαμογελούσε και του μιλούσε κιόλας.
- Ελα, μαζί μου Αργύρη, είπε το ανθρωπάκι 
της ζωγραφιάς και τον τράβηξε από το χέρι.
Ο Αργύρης βρέθηκε ανάμεσα σε χαρτιά και χρώ-
ματα και σ ένα τόπο παράξενο, με το ανθρωπάκι 
με τα φτερωτά πέδιλα να του κρατά το χέρι. 
- Μη φοβάσαι , Αργύρη . Ακουσα την επι-
θυμία σου και αποφάσισα να την πραγματοποι-
ήσω!
- Μα ποιος είσαι; Δε μπορεί να συμβαίνει 
αυτό;  Νομίζω ότι πετάμε …
Όχι δε μπορεί να είναι αλήθεια , τώρα θα ανοίξω 
τα μάτια μου και θα είμαι πάλι στην τάξη μου, 
με τους συμμαθητές μου και τη Κουκουβάγια 
στην έδρα.
Οσο όμως κι αν ανοιγόκλεινε τα μάτια του, 
τίποτα δεν άλλαζε. Η Ζωγραφιά του με τα φτε-
ρωτά πέδιλα , τον κρατούσε από το χέρι και τον 
οδηγούσε σε άγνωστα μέρη, που είχαν μια όψη 

εξωτική, από ψηλά έβλεπε τη θάλασσα  που είχε 
ένα χρώμα βιολετί και τα βουνά  είχαν ροζ κορυ-
φές κι όχι άσπρες. Ολόγυρα πετούσαν κι άλλοι  
που έμοιαζαν με τη ζωγραφιά του κι όλοι είχαν 
πράσινα φτερωτά πέδιλα.
- Μα που βρίσκομαι επιτέλους; αναρωτή-
θηκε πάλι ο Αργύρης.
- Είμαι ο Γοργο-Φτερος , ο αρχηγός της 
φυλής των ηρώων με τα γρήγορα πράσινα φτε-
ρωτά πέδιλα .
- Είστε σούπερ – ήρωες λοιπόν;
- Μπορείς να το πεις κι έτσι. Είμαστε οι εκλε-
κτοί.
- Τι σημαινει εκλεκτοί ; ρώτησε ο Αργυρης. 
- Θα πηγαίνουμε όπου μας έχουν ανάγκη. 
Θα πρέπει να ορκιστούμε σε κάτι πολυ σημα-
ντικό και να εχουμε και μια στολή. 
- Μα σε τι θα ορκιστούμε; Μπορούμε και 
στις μπίλιες και στα παιχνίδια μας ;
- Μα ναι φυσικά. Τότε ακου καλή μου ζωγρα-
φιά.
Ορκιζόμαι στις μπίλιες που ειναι οι καλυτεροι 
φίλοι μου και στα στρατιωτάκια μου,  οτι απο 
δω και στο εξής θα τρέχω σε όποιον με χρεαι-
στει στο σχολείο, κανένα παιδι δε θα πληγωθεί 
, ούτε θα νιώσει άσχημα στην ώρα του διαλλει-
ματος η την ώρα του μαθηματος. Ακόμα κανενας 
ηλικιωμένος δε θα κινδυνεύει από τους τρελ-
λούς «ραλιστες» που τρεχουν καθημερινά στους 
δρόμους. 
Ορκίζομαι , ορκίζομαι κι εγω στα ζωηρά χρώ-
ματα και σε ολα τα μπλοκ ζωγραφικής.
Ειδάλλως εαν καποιος ή καποιοι τολμήσουν να 
πειράξουν τους αδύναμους μαθητές , θα πέσει η 
αόρατη καρπαζια. 
Ναι , ναι ορκιζομαι , θα πεσει η αόρατη καρ-
παζια.
Ο Αργύρης ζωγράφισε ενα χέρι ακριβώς δίπλα 
από τη ζωγραφιά του κι αφού έγινε η απαραί-
τητη χειραψία , για να σφραγιστεί η συμφωνία 
τους.
Η Ζωγραφιά πήδηξε και πάλι εξω από το χαρτί 
και πήρε και τον Αργυρη μαζι της . Ο αργύρης 
πλέον φορούσε μια ολοσωμη  γκρι και ασημι 
στολή, μεμια μάσκα .Πεταξαν μαζι προς αγνω-
στη κατευθυνση . 
Πολλοί όμως λένε ότι από την εξαφάνιση του 
Αργύρη κι επειτα, στα σχολεια όλης της χώρας , 
επικρατει ειρηνη και σεβασμός. Τα παιδιά ζουν 
αρμονικά. Καποιες στιγμές εχουν ακουστεί για 
καποια παράξενα συμβάντα, όπως αόρατες καρ-
παζιές πεφτουν σε καποιους απροσάρμοστους  
στην τάξη και στους νταήδες της ζωή  αλλά για 
την ώρα δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Ακόμη 
και οι επιθεωρητές της Αστυνομίας δήλωσαν 
άγνοια. 
Μερικές φορές όταν εχει καλό καιρό και κανένα 
σύννεφο στον ουρανό , αρκετες μαρτυριές 
μιλούν για ενα παιδί που πετάει με μια τερα-
στια ζωγραφιά πιασμένοι χέρι – χέρι  κανόντας 
στριφογυριστες τούμπες στον αερα, αλλά εγω 
δεν ημουν παρούσα οπότε δε μπορώ να πω εαν 
είναι  αλήθεια η ψεμματα !!!!
Και η παρέα του Αργύρη καθώς και ο ίδιος 
τηρούν σιγή ιχθύος για αυτά τα περιστατικά και 
ξεκίνησαν και τις καλοκαιρινές διακοπές τους 
, οπότε όλα αυτά θα παραμέινουν ενα άλυτο 
μυστήριο ή μήπως οχι;;;
Κι εζησαν αυτοί καλά κι εμείς ακομη καλύτερα 

Τελος

O Γοργορό-φτερος 
Της Εύας Πετροπουλου Λιανού - Συγγραφέας παιδικής λογοτεχνιας 
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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

O 
5χρονος Αλέξανδρος Χουρδά-
κης με καταγωγή από την Κρή-
τη, μόνιμος κάτοικος του Κανα-
δά μαζί με την οικογένεια του, 

βρίσκεται σε τελικό στάδιο, όπως έχουν 
κρίνει οι γιατροί,  καρκίνου στον εγκέ-
φαλο.
Ο μικρός Αλέξανδρος προσδοκούσε να 
επισκεφτεί τους καταρράκτες του Νια-
γάρα κι ένα στοιχειωμένο σπίτι προκειμέ-
νου να δει τέρατα, όμως ο γιατρός απαγό-
ρευσε την απομάκρυνσή του από το σπίτι.
Έτσι, μια ολόκληρη κοινότητα, “έφερε” 
το Haloween 1,5 μήνα νωρίτερα προκει-
μένου να πραγματοποιηθεί η ευχή του 
μικρού. Εκατοντάδες άνθρωποι ντύ-
θηκαν με κουστούμια τεράτων, όπως 
αρμόζει άλλωστε και στην γιορτή του 
Halloween, και εμφανίστηκαν στην γει-
τονιά του μικρού προκειμένου να πραγ-
ματοποιηθεί η ευχή του όπως αναφέρει 
το Cretalive.gr.
Όταν έδυσε ο Ήλιος την περασμένη 
Τετάρτη, οι γειτονιές και οι δρόμοι της 
πόλης Χάμιλτον, γέμισαν τέρατα για τα 
μάτια του μικρού Αλέξανδρου.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς οι γονείς 
του Αλέξανδρου, Νίκος και Κίρα, περπά-
τησαν τους δρόμους μαζί με τον μικρό, 
και τον σύστησαν σε… μάγισσες, ζόμπι, 

χαρακτήρες από ταινίες και παιδικά 
κινούμενα σχέδια, όπως και σε πυροσβέ-
στες αλλά και ανθρώπους της κοινότητας 
που εμφανίστηκαν προκειμένου να δεί-
ξουν την αγάπη τους.
Η οικογένεια Χουρδάκη, έμαθε την προη-
γούμενη εβδομάδα πως δυστυχώς η πει-
ραματική θεραπεία που θα βοηθούσε 
τον Άλεξ να αντιμετωπίσει τον καρκίνο 
τα τελευταία 4,5 έτη είχε σταματήσει να 
ανταποκρίνεται και πως ο καρκίνος του 
μικρού βρισκόταν σε τελικό στάδιο, σύμ-
φωνα με τους γιατρούς, λέει η οικογενει-
ακή φίλη Paula Tzouanakis Anderson σε 

δημοσίευσή της στα κοινωνικά δίκτυα. 
Η οικογένεια όμως επιβεβαίωσε τα λεγό-
μενά της στο τηλεοπτικό κανάλι CBC.
Η Paula, συνεχίζει λέγοντας πως η οικογέ-
νεια του μικρού, συμπεριλαμβανομένου 
του αδερφού του Αλέξανδρου, Κώστα, 
ετών 9, και της αδερφής του Ειρήνης, 
ετών 2, θέλουν να κάνουν ό,τι περνάει 
από το χέρι τους για να πραγματοποιή-
σουν κάθε μια ευχή του.
Ένα βράδυ, ενώ η Paula είχε επισκεφτεί 
την οικογένεια άκουσε πως ο μικρός Άλεξ 
είχε όνειρο να δει τέρατα από κοντά, 
ήθελε για την ακρίβεια να επισκεφθεί ένα 

από τα στοιχειωμένα σπίτια στους Καταρ-
ράκτες του Νιαγάρα, όμως οι γιατροί του 
συνέστησαν να μείνει κοντά στο σπίτι.
Στην αρχή η Paula άρχισε να ψάχνει για 
διακοσμητικά σχετικά με το Halloween 
για τον μικρό, προκειμένου να φτιάξει 
ενα στοιχειωμένο σπίτι στην αυλή της 
οικογένειας. Μια φίλη όμως της πρό-
τεινε να επικοινωνήσει το εγχείρημα στην 
σελίδα της κοινότητας στο Facebook. 
“Η άμεση αντίδραση του κόσμου ήταν 
συγκλονιστική” λέει η ίδια.
Σε λιγότερο από 48 ώρες ήταν σε θέση 
να κλείσουν την κεντρική λεωφόρο της 
πόλης και να καλέσει για βοήθεια την 
τοπική Αστυνομία και Πυροσβεστική, 
κάποιος εθελοντές που θα έβαφαν τα 
πρόσωπα του κόσμου, πωλητές ποπκορν 
και μαλλιού της γριάς, και δεκάδες αγωνι-
στικά αυτοκίνητα προκειμένου να διακο-
σμήσουν τους δρόμους!
“Ο Αλέξανδρος” λέει, “χαιρετούσε τους 
πάντες στον δρόμο! Ήξερε πως ήταν για 
εκείνον.. μπορούσες να δεις την αγάπη 
και την ευγνωμοσύνη στα μάτια του”
Η κοινότητα κατάφερε μέσω δωρεών να 
μαζέψει χρήματα που προσφέρθηκαν 
στην οικογένεια, τα οποία, σύμφωνα με 
τον πατέρα, Νίκο, θα φανούν πολύ χρή-
σιμα για τα όσα θα ακολουθήσουν.

Όλη η γειτονιά ενώθηκε για να χαρίσει χαμόγελα στον 
5χρονο Αλέξανδρο που έχει καρκίνο σε τελικό στάδιο

ΠΗΓΗ: INFOKIDS.GR
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«Δραπετσώνα»
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης - Στίχοι: Τάσος Λειβαδίτης 

Α! Ερμηνεία: Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1960

Η 
Δραπετσώνα του Μίκη Θεοδω-
ράκη και του Τάσου Λειβαδίτη 
είναι το τραγούδι  που οι κάτοι-
κοι της ομώνυμης περιοχής το 

θεωρούν    εθνικό τους ύμνο, και όχι άδι-
κα όπως θα δούμε στην συνέχεια.
 Η Δραπετσώνα βρίσκεται στο δυτικό 
τμήμα του λιμανιού του Πειραιά και είναι 
επίσημα αναγνωρισμένος  δήμος από το 
1951.
Η Δραπετσώνα πήρε την ονομασία της  
από μια ρεματιά, μια χαράδρα της περιο-
χής και μάλλον δόθηκε από ναυτικούς της 
Σαλαμίνας που μιλούσαν αρβανίτικα.
 Το «ντράπε» σημαίνει ρέμα και «Τσώνα» 
ήταν το όνομα του ιδιοκτήτη ολόκληρης 
της περιοχής. Έτσι έγινε ντραπε- τσωνα 
.και τελικά Δραπετσώνα! 
Στην περιοχή, από το 1909 και έως το 
1993 λειτουργούσε το εργοστάσιο λιπα-
σμάτων. Ακόμα, από το 1911 και μέχρι 
πριν από λίγα χρόνια λειτουργούσε  και 
το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου που 
σήμερα είναι ανενεργό.
Η περιοχή της Δραπετσώνας είναι κατ εξο-

χήν προσφυγικός δήμος,  αφού  δέχτηκε 
αμέσως  με την μικρασιατική καταστροφή 
του 1922 ένα μεγάλο κύμα  προσφύγων 
που γλίτωσε από τα χέρια των τούρκων. 
Άνθρωποι ξεριζωμένοι, με οικογένειες 
διαλυμένες που μετρούσαν τους νεκρούς 
τους, οικογένειες  που έψαχναν, η μανά το 
παιδί και το παιδί τη μάνα, τον πατέρα , 

ένα χέρι ν’ ακουμπήσει.
Αυτοί οι άνθρωποι  αγωνίστηκαν κάτω 
από αν τ ίξοες συνθήκες, όπως  όλοι 
βεβαίως  οι πρόσφυγες.  Στάθηκαν στα 
πόδια τους, με πολύ κόπο και θυσίες, γνω-
ρίζοντας την ταπείνωση και πολλές φορές 
τον εξευτελισμό,  όχι μόνο από το επίσημο 
κράτος, αλλά και από τους ντόπιους.
Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του μικρα-
σιάτη λαϊκού μας δημιουργού  Γιάννη 

Παπαϊωάννου, ο οποίος  
βίωσε εκείνες τις τραγι-
κές στιγμές της προσφυ-
γιάς. ( Γιάννης Παπαιω-
άννου –αυτοβιογραφία- 
ντόμπρα και σταράτα –
εκδόσεις κάκτος )
Μας έφεραν στον Πει-
ραιά…, μας έβαλαν σε 
κάτι αποθήκες γεμάτες 
σκουλήκια . μας έκα-
ναν καραντίνα και μας 
έβαλαν τα ρούχα στον 
κ λίβανο,  οι  ν τόπιοι 
μας έκλεβαν τα ρούχα, 
ότι είχαμε, ακόμη και 
τα παπούτσια. Πείνα, 
δυστυχία και προπα-
ντός περιφρόνια  πώς 
να σου φύγουνε απ το 
μυαλό…..
Οι πρόσφυγε ς  σ τη 
συνέχεια βρήκαν ξύλα 
και καρφιά  και έφτιαξαν  
παράγκες.
κάθε καρφί του πίκρα 
και λυγμός ,

το’ παίρνε αέρας κι η βροχή  …..γράφει ο 
Τάσος Λειβαδίτης. 
Κατόπιν  στα μέσα της δεκαετίας του 1930 
έγιναν οι προσφυγικές πολυκατοικίες και 
μοιράστηκαν  στους κάτοικους μικρά δια-
μερίσματα, όχι βέβαια πως τους κάνανε  
χάρη, είχε μεσολαβήσει η συνθήκη της 
Λοζάννης, η οποία μεταξύ άλλων ανα-

φέρει  ότι,  οι περιουσίες των ελλήνων 
της μικράς Ασίας, πρέπει να ανταλλαγούν 
με τις περιούσιες που άφησαν οι τούρ-
κοι στην Ελλάδα, όπως  επίσης πρέπει να 
δοθεί στους πρόσφυγες ως αποζημίωση 
ένα χρηματικό ποσό.  Όμως,  το μεγαλύ-
τερο μέρος των κτημάτων που άφησαν 
οι τούρκοι   καταπατήθηκε και ιδιοποιή-
θηκε από διάφορους επιτήδειους. Όσο 
για το χρηματικό πόσον που έπρεπε να 
καταβάλει η Τουρκία στην Ελλάδα για 
τους πρόσφυγες,  ούτε λόγος να γίνεται! 
Η ανταλλάξιμη περιουσία των Ελλήνων 
προσφύγων του 1922 βάσει της συνθήκης 
της Λωζάννης και των μεταγενέστερων 
πρωτοκόλλων είχε αξία 101,5 εκ. χρυ-
σές λίρες Αγγλίας, έναντι 12,5 εκ. χρυσών 
λιρών Αγγλίας, της περιουσίας που άφη-
σαν εδώ οι Τούρκοι πρόσφυγες, οι οποίοι 
ανταλλάχτηκαν με τους Έλληνες. Η τούρ-
κικη κυβέρνηση είχε υποχρέωση να κατα-
βάλλει το επιπλέον χρηματικό ποσό, την 
διαφορά δηλαδή, περίπου 90 εκ. χρίσης 
λίρες,  στους Έλληνες. Το ποσό όμως  δεν 
καταβλήθηκε ποτέ, διότι κρατήθηκε ως 
πολεμική αποζημίωση της Ελλάδας προς 
την Τουρκία. 
Οι πρόσφυγες τελικά, ήταν οι μόνοι  που 
πλήρωσαν το αντίτιμο της μικρασιατικής 
καταστροφής ! Το τραγούδι της Δραπε-
τσώνας καθρεφτίζει απόλυτα, τόσο την 
ιστορία της πόλης,  όσο και τον αγώνα των 
κατοίκων της! 
Ο Μίκης Θεοδωράκης, είχε αναφέρει σε 
συνέντευξη του, σχετικά με το τραγούδι:
«Ο Tάσος Λειβαδίτης, θυμάμαι, είχε έλθει 
στο σπίτι μου στη Nέα Σμύρνη και είχε 
ακούσει ένα μέρος από ένα κοντσέρτο για 
πιάνο που είχα αρχίσει να γράφω. Tου 
άρεσε πολύ, έβαλε λόγια στη μουσική και 
έτσι γράψαμε το «Mάνα μου και Πανα-
γιά». Για να βγει σε δίσκο όμως, έπρεπε να 
γράψουμε άλλο ένα τραγούδι, να το «ζευ-
γαρώσουμε» - τότε βγαίνανε οι δίσκοι 
μικροί, με δύο τραγούδια ο καθένας.

Tην εποχή εκείνη, η κυβέρνηση ήθελε 
να διώξει τους πρόσφυγες απ’ τις παρά-
γκες τους, στη Δραπετσώνα, χωρίς να τους 
δώσει αποζημίωση. Για κείνους ήταν ένας 
αγώνας επιβίωσης, ένας αγώνας ζωής ή 
θανάτου, καθώς πήγαιναν οι μπουλντό-
ζες και τους ξήλωναν τα σπίτια. Mια μέρα, 
πηγαίνοντας με το αυτοκίνητο προς την 
«Kολούμπια» για φωνοληψία, μου ήρθε 
ξαφνικά η έμπνευση, μπροστά στο θέατρο 
Kαλουτά. Σταμάτησα απότομα και έγραψα 
τη μελωδία. Tο βράδυ τηλεφώνησα στον 
Λειβαδίτη, του τραγούδησα απ’ το τηλέ-
φωνο τη μελωδία, κι εκείνος έγραψε τους 
στίχους για τη «Δραπετσώνα».

Μ’ αίμα χτισμένο κάθε πέτρα και καη-
μός, 
κάθε καρφί του πίκρα και λυγμός. 
Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ’ την 
δουλειά
εγώ και κείνη όνειρα φιλιά.

Το’ παίρνε αγέρας κι η βροχή, 
μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και γλυκ’ 
απαντοχή,
αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή.

Παρ’ το στεφάνι μας , παρ’ το γεράνι 
μας 
στη Δραπετσώνα πια δεν έχουμε ζωή, 
κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου,
εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί

Ενα κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά,
στην τρύπια στέγη του άστρα και που-
λιά.
Κάθε του πόρτα ιδρώτας κι αναστεναγ-
μός, 
κάθε παράθυρο του κι ουρανός. 

Κι όταν ερχόταν η βράδια, 
μες το στενό σοκάκι ξεφαντώναν τα 
παιδιά, 
αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε καρδιά. 

Δραπετσωνα 1930

Τάσος Λειβαδίτης
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Η 
αστυνομία του Τορόντο προχώρη-
σε σε σύλληψη και συνεχίζει να α-
ναζητά έναν δεύτερο ύποπτο που 
σχετίζεται με μια σειρά βίαιων έ-

νοπλων ληστειών που πραγματοποιήθηκαν 
στην πόλη και στην περιοχή Peel που χρονο-
λογούνται από τον Μάρτιο.
Οι αρχές ανταποκρίθηκαν αρχικά σε μια 
κλήση αναμονής σε ένα κοσμηματοπωλείο 
στην περιοχή Danforth Road και Birchmount 
Road στο Scarborough. Υποτίθεται ότι δύο 
μασκοφόροι εισέβαλαν στο κατάστημα οπλι-
σμένοι με ένα κυνηγετικό όπλο και ένα τσε-
κούρι.
Αφού έκλεψαν κοσμήματα, οι άνδρες έπε-
σαν σε καυγά με έναν από τους υπαλλήλους. 
Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν ελαφρά. 
Στη συνέχεια οι δύο ύποπτοι διέφυγαν από 
το κατάστημα.

Μήνες αργότερα, στις 5 Σεπτεμβρίου, η 
αστυνομία ενημερώθηκε για μια ληστεία 
στην περιοχή Lakeshore Boulevard West 
and Strachan Avenue, κοντά στην Έκθεση. 
Οι αρχές λένε ότι ένας άνδρας οπλισμένος 
με ένα περίστροφο παρευρέθηκε σε έναν 
θάλαμο εισιτηρίων όπου δύο υπάλληλοι 
μετρούσαν τα χρήματα στο τέλος μιας εργά-
σιμης ημέρας.
Ο ύποπτος ζήτησε μετρητά και τελικά τρά-
πηκε σε φυγή. Ο δράστης εντοπίστηκε και 
συνελήφθη και μέσω αστυνομικής έρευ-
νας, διαπιστώθηκε ότι συνδέθηκε με άλλες 
έξι ληστείες λιανικής, συμπεριλαμβανομέ-
νου του αρχικού περιστατικού τον Μάρτιο. 
Ο άνδρας ταυτοποιήθηκε ως ο 25χρονος 
Carlton Matsinde από το Τορόντο. Αντιμετω-
πίζει πολλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 
ληστεία και ληστεία με πυροβόλο όπλο. 

Άνδρας συνελήφθη για περισσότερες από 
5 ένοπλες ληστείες στο Τορόντο και στην 
περιοχή του Peel

Η 
Daily Bread Food Bank λέει ότι οι 
τοποθεσίες της παρουσίασαν αύ-
ξηση 170% στις επισκέψεις τον 
περασμένο μήνα σε σύγκριση 

με την ίδια περίοδο πριν από την πανδημία 
COVID-19, καθώς το Τορόντο συνεχίζει να 
αντιμετωπίζει μια κρίση επισιτιστικής ανα-
σφάλειας. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
ξεκίνησε την εκστρατεία του για την Ημέρα 
των Ευχαριστιών την Πέμπτη, σε μια προ-
σπάθεια να συγκεντρώσει κεφάλαια και δω-
ρεές για τις τράπεζες τροφίμων που έχουν 
κατακλυστεί αυτή τη σεζόν. Η Daily Bread 
στοχεύει να συγκεντρώσει 3 εκατομμύρια 
δολάρια και 336.000 λίβρες τροφίμων φέ-
τος για να καλύψει τη ζήτηση σε όλη την πό-

λη. «Αν όλοι έφερναν ένα κουτάκι φαγητό, αν 
έφερναν όλοι 5 $, ξέρετε, αν όλοι στην πόλη 
κινητοποιούνταν για να το κάνουν, αυτή η 
εκστρατεία θα ξεχείλιζε από επιτυχία», είπε 
ο δήμαρχος Τζον Τόρι κατά την έναρξη της 
εκστρατείας.
«Η χρήση της τράπεζας τροφίμων έχει τρι-
πλασιαστεί από την έναρξη της πανδημίας. 
Το Daily Bread ήταν εκεί και ανταποκρίθηκε 
θετικά. Ανταποκριθήκαμε αυξάνοντας την 
ποσότητα του φαγητού, η ποιότητα του 
φαγητού έχει επίσης βελτιωθεί πραγμα-
τικά», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Daily Bread Food Bank, Neil Hetherington, 
σε συνέντευξη Τύπου στο Τορόντο το πρωί 
της Πέμπτης.

Η Toronto Daily Bread Food Bank βλέπει 
170% αύξηση στις επισκέψεις σε σύγκριση 
με τα επίπεδα πριν από την πανδημία

Η 
πόλη του Τορόντο απέσυρε μια 
ανακοίνωση δημόσιας υπηρε-
σίας σχετικά με τους εμβολια-
σμούς των παιδιών μετά από 

αντιδράσεις.
Το βίντεο, που ανέβηκε αρχικά στο 
κανάλι της πόλης στο YouTube την 
Παρασκευή, δείχνει ένα παιδί να κάθε-
ται σε κλειστό χώρο, να βλέπει άλλα 
παιδιά να παίζουν σε εξωτερικούς 
χώρους.
«Γεια σου μαμά, μπορώ να βγω έξω 
και να παίξω με τους φίλους μου;» 
ρωτά το παιδί στο βίντεο, στην οποία 
η μητέρα απαντά: «Όχι αγάπη μου, 
κάτι τρέχει ακόμα εκεί έξω».
Πολλοί έσπευσαν να επικρίνουν το 
βίντεο, με κάποιους να το αποκαλούν 
«χειριστικό» και να ισχυρίζονται ότι 
το βίντεο υπονοεί ότι τα μη εμβολι-
ασμένα παιδιά πρέπει να μένουν σε 
εσωτερικούς χώρους και 
μακριά από τους φίλους 
τους.
Η πόλη απέσυρε τη δια-
φήμιση από το κανάλι 
της στο YouTube λίγο 
αργότερα και δημοσί-
ευσε ένα tweet λέγο-
ντας ότι «θα εργαστεί 
γ ια να εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη σαφήνεια στο μέλλον».
Όταν κλήθηκε να σχολιάσει, ο εκπρόσω-
πος της πόλης του Τορόντο Μπραντ Ρος 
είπε στο CTV News Toronto ότι η πανδη-
μία έχει επηρεάσει αρνητικά τα παιδιά με 
διάφορους τρόπους.

«Το βίν τεο που δημιουργήθηκε είχε 
σκοπό να τονίσει τον αντίκτυπο που είχε 
στα παιδιά και να ενημερώσει τους γονείς 
και τους φροντιστές ότι τα εμβόλια για 
παιδιά είναι πλέον διαθέσιμα», είπε ο 
Ρος.
Η πόλη λέει ότι το βίντεο είναι ένα από 
μια σειρά πέντε μερών που απευθύνεται 
σε γονείς και φροντιστές σχετικά με τα 
εμβόλια των παιδιών. Η σειρά έχει πλέον 
διακοπεί, είπαν.
Σύμφωνα με την πόλη, κάθε βίν τεο 
κόστισε 4.000 $ για την παραγωγή - 
συνολικά 20.000 $ για τη σειρά.
«Οποιαδήποτε μελλοντικά βίντεο αυτού 
του είδους θα υποβληθούν σε μια πιο 
αυστηρή διαδικασία έγκρισης για να 
διασφαλιστεί η σαφήνεια του μηνύμα-
τος που θα μεταδοθεί πριν δημοσιοποιη-
θούν», είπε ο Ρος.
Τον Ιούλιο, το Οντάριο άνοιξε κρατή-
σεις εμβολιασμού κατά του COVID-19 
για παιδιά ηλικίας έξι μηνών έως πέντε 

ετών. Αυτή τη στιγμή, ανακοινώθηκε 
επίσης ότι τα ανοσοκατεσταλμένα 
παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών θα 
μπορούσαν να λάβουν το αναμνη-
στικό COVID-19, εάν είχαν περάσει 
έξι μήνες από την τελευταία τους 
δόση.

Οι γονείς και οι φροντισ τές 
με ερωτήσεις σχετικά με τους 

εμβολιασμούς των παιδιών ενθαρρύνο-
νται να μιλήσουν με τον πάροχο υγειονο-
μικής περίθαλψης ή να καλέσουν το Επαρ-
χιακό Κέντρο Επικοινωνίας Εμβολίων στο 
1-833-943-3900.

Η πόλη του Τορόντο αποσύρει το βίντεο 
εμβολιασμού των παιδιών κατά του 
COVID-19 μετά από αντιδράσεις στο 
διαδίκτυο



41ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ23 Σεπτεμβρίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ42 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

23 Σεπτεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com



43ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ23 Σεπτεμβρίου 2022

www.hellasnews-radio.com

PRIME STREET LEVEL RETAIL SPACE 
7 KING STREET EAST, UNIT 5D, TORONTO, ON

Not intended to solicit those under contract with another brokerage

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

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

www.7KingStEast.ca

FOR LEASE

www.7KingStEast.ca

THE PROPERTY FEATURES INCLUDE:

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

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

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

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

••  CCoonnddoo  ffeeeess  aarree  $$440033  ppeerr  mmoonntthh

••  NNeett  rreenntt;;  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  lliissttiinngg  aaggeenntt

••  PPrriioorr  wwaass  VVaarriieettyy  SSttoorree  ffoorr  1177  yyeeaarrss

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

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

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

Taso Jouras 
Real Estate Broker

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

Νικόλ Σέρζινγκερ: 
Οι σέξι διακοπές της  στην 
Πορτογαλία

Tι πάει να πει ότι φτάσαμε 
στις 19 Σεπτεμβρίου; Η 
Νικόλ Σέρζινγκερ συνεχίζει 
τις διακοπές της, αυτή τη 
φορά στην Πορτογαλία.

Η 44χρονη ποπ σταρ και 
κριτής σε talent show δεν 
έχασε την ευκαιρία να… 
φλεξάρει το καλλίγραμμο 
κορμί της με αποκαλυπτικό 
μπικίνι στο Instagram.
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Έ
νας νέος ήρωας 
πρόκειται να «ει-
σβάλλει» στη σει-
ρά του MEGA «Η 

Γη της Ελιάς» και θα φέ-
ρει μεγάλες ανατροπές. 
Όπως ανακοινώθηκε μέ-
σα από την εκπομπή «Ε-
λένη» ο νέος χαρακτή-
ρας θα λέγεται, Σωκρά-
της Δρακόπουλος, και θα 
τον υποδυθεί ο Αποστό-
λης Τότσικας. Πέντε χρό-
νια μετά τη συνεργασία 
τους στο «Μπρούσκο» 
το 2017, ο ηθοποιός συ-
ναντά και πάλι τηλεοπτι-
κά τον Αντρέα Γεωργίου 
και τη Βάνα Δημητρίου. 
Στη «Γη της Ελιάς», ο Απο-
στόλης Τότσικας θα ερμη-
νεύσει έναν γοητευτικό ά-
ντρα, μπον βιβέρ, που ζει 
στη Σουηδία και έρχεται 
στη Μάνη για να κάνει ε-
μπόριο ελαιόλαδου.

Μαλέσκου: Το 
καλλίγραμμο κορμί 
της κόβει την ανάσα

Η παρουσιάστρια, μετά από μια 
δύσκολη τηλεοπτική χρονιά, 
χαλαρώνει και γεμίζει τις μπατα-
ρίες της ενόψει του χειμώνα και 
του νέου της επαγγελματικού 
βήματος. Η ίδια όντας ιδιαίτερα 
ενεργή στα social media μοιράζε-
ται συνεχώς στιγμές από τις δια-
κοπές της με τους διαδικτυακούς 
της φίλους.
Άλλοτε ανεβάζει φωτογραφίες με 
τα αγαπημένα της σκυλάκια και 
άλλοτε με τα μπικίνι της από την 
παραλία, ανεβάζοντας τη θερμο-
κρασία στα ύψη.

Χρήστος Βασιλόπουλος 
ζητά από αγγελία για 
τζάμπα εργασία

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθο-
ποιός δημοσίευσε στον προ-
σωπικό του λογαριασμό στο 
Instagram μια αγγελία, στην 
οποία ζητά από σπουδαστές 
ηθοποιούς να στείλουν τα 
βιογραφικά τους.
Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως 
όσοι επιλεγούν, δεν θα πλη-
ρωθούν. Ωστόσο, υπόσχεται 
πως... «η παραγωγή θα κρα-
τήσει όλα τα βιογραφικά των 
συμμετεχόντων για μελλο-
ντική συνεργασία».

Η Σοφία Χατζηπαντελή βρέ-
θηκε στα φώτα της δημοσιό-
τητας, όταν το 2017 βρέθηκε 
στην Εβδομάδα Μόδας του 
Λονδίνου και το 2020 περ-
πάτησε στα ντεφιλέ της διορ-
γάνωσης. Οι καλογυμνασμέ-
νες καμπύλες, η μεσογειακή 
ομορφιά, αλλά κυρίως η αντι-
συμβατική της επιλογή να μην 
βγάλει ούτε μία τρίχα από τα 
πυκνά, μαύρα, ενωμένα φρύ-
δια της την έκαναν αμέσως να 
ξεχωρίσει.

Η Γη της Ελιάς: Ο Αποστόλης 
Τότσικας «εισβάλλει» στη 
σειρά

The Bachelor: Η Σία Βοσκανίδου 
ποζάρει topless! 

Η Σοφία 
Χατζηπαντελή 
αποκαλύπτεται γυμνή

Τ
ο τηλεοπτικό κοινό την έχει αγαπήσει ιδι-
αίτερα μέσα από τον χαρακτήρα της στη 
σειρά, μιας και δείχνει να είναι ακέραιη 
και γεμάτη καλοσύνη.

Η Αντιγόνη Νεοφύτου ή αλλιώς η τηλεοπτική 
Μαρίνα είναι απίθανη και η αλήθεια είναι ότι 
φροντίζει να μας το αποδεικνύει συνεχώς. Πέρα 
από την ενασχόλησή της με την υποκριτική και 
παρά τα συνεχή γυρίσματα για τη «Γη της Ελιάς» 
η πανέμορφη ηθοποιός πάντοτε προσπαθεί να 
βρει χρόνο για τον εαυτό της και να κάνει πράγ-
ματα που την κάνουν να αισθάνεται πολύ καλά. 
Ένα από αυτά μάλιστα είναι και τα ταξίδια, όπου 

φέτος το καλοκαίρι ταξίδεψε σε μερικά από τα 
πιο αγαπημένα της μέρη όχι μόνο στην Ελλάδα, 
αλλά και στο εξωτερικό.
Η Αντιγόνη Νεοφύτου είναι ιδιαίτερα ενεργή 
στους προσωπικούς της λογαριασμούς στο 
Instagram και η αλήθεια είναι ότι πολύ συχνά 
θαυμάζουμε την εμφάνισή της. Η πανέμορφη 
μελαχρινή ηθοποιός δημοσιεύει πολύ συχνά 
φωτογραφίες από τις εξόδους που πραγματο-
ποιεί με την ίδια να μας συστήνει το υπέροχο 
στυλ που, που είναι ανεπιτήδευτα σικ. Είτε πρω-
ινό, είτε πιο βραδινό. Η ίδια έχει βρει τον από-
λυτο τρόπο για να φαίνεται κομψή και όμορφη!

Αντιγόνη Νεοφύτου: Η Μαρίνα από 
τη «Γη της Ελιάς» είναι πειρασμός 

Η 
28χρονη Σία Βο-
σκαν ίδου ε ίχε 
δηλώσει πριν α-
πό τέσσερα χρό-

νια συμμετοχή στο Greece’s 
Next Top Model, όμως οι 
τέσσερις κριτές, παρά τις ε-
ντυπωσιακές αναλογίες της, 
δεν της έδωσαν το πολυπό-
θητο εισιτήριο για τη φά-
ση του bootcamp λόγω των 
αισθητικών παρεμβάσεων 
που είχε κάνει στο πρόσω-
πό της. Πριν απο τρία χρό-
νια την είδαμε να είναι μία 
από τις κοπέλες που είχαν 
ως σκοπό την κατάκτηση της 
καρδιάς του Παναγιώτη Βα-
σιλάκου, με αποτέλεσμα να 
την απολαμβάνουμε μέσα 
στη βίλα του The Bachelor. 
Η μελαχρινή καλλονή που 
πλέον είναι τραγουδίστρια, 
έχει εκατοντάδες χιλιάδες 
θαυμαστές στο Instagram, 
περισσότερους απο 299K 
ακόλουθους κάτι απολύτως 
λογικό, αφού οι αναρτήσεις 
της κάνουν…χαμό!

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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Α
ποκαλυπτική η Έ-
μιλι Ραταϊκόφσκι 
στο Instagram. Το 
μοντέλο και ηθο-

ποιός ανέβασε στα social 
media σειρά από τόπλες 
φωτογραφίες της καλύπτο-
ντας με τα χέρια της τα επί-
μαχα σημεία. Η 31χρονη, 
που είναι μητέρα και πρό-
σφατα χώρισε, έχει συζητη-
θεί για τις θέσεις της σχετικά 
με την έκφραση της σεξουα-
λικότητας κάθε γυναίκας. Το 
2021 κυκλοφόρησε το βιβλίο 
της «My Body» (Το Σώμα μου) 
στο οποίο έκανε και αποκα-
λύψεις σχετικά με ανήθικες 
προτάσεις που είχε δεχτεί στο 
χώρο της μόδας και του θεά-
ματος γενικότερα.

Μ
ία ακόμα γυναί-
κα, η πέμπτη 
στον αριθμό, 
εμφανίστηκε ι-

σχυριζόμενη ότι ο Άνταμ Λε-
βίν μοιράζονταν και με εκεί-
νη μηνύματα ερωτικού περι-
εχομένου. Μετά τη δημόσια 
καταγγελία του μοντέλου του 
Instagram με το όνομα Σά-
μνερ Στροχ, η οποία ισχυρί-
στηκε πως διατηρούσε σχέ-
ση με τον Λεβίν, λίγο πριν ε-
κείνος ανακοινώσει τη δεύτε-
ρη εγκυμοσύνη της συζύγου 
του, Μπεχάτι Πρίνσλοου, ό-
λο και περισσότερες κοπέλες 
δημοσιεύουν στιγμιότυπα α-
πό τις συνομιλίες τους με τον 
τραγουδιστή.  Η Άσλεϊ Ράσελ, 
η οποία είναι γυμνάστρια, α-
ποκάλυψε ότι ο frontman των 
Maroon 5, παρακολουθούσε 
τα Instagram stories της, έκα-
νε like στις αναρτήσεις της και 
μάλιστα της έστελνε απευθεί-
ας μηνύματα.

Πέμπτη κοπέλα φέρνει στο φως τα 
«ένοχα» μηνύματα του τραγουδιστή

Δ
ιάσημη καλ-
λονή του ε-
ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ 
βρίσκεται για 

διακοπές στην Μύκονο 
και ανεβάζει την θερ-
μοκρασία στα ύψη ό-
ταν εμφανίζεται με μα-
γιώ. Η Lucia Lachkovic 
Javorcekova διαθέτει κα-
μπύλες που μαγνητίζουν 
τα βλέμματα και όταν τις 
βγάζει σε δημόσια θέα 
αναστατώνει τον ανδρι-
κό πληθυσμό. Το 31χρο-
νο μοντέλο και σταρ του 
Instagram όπου μετράει 
2,3 εκατομμύρια followers 
φόρεσε σέξυ μπικίνι και 
φωτογραφήθηκε για την 
προώθηση brand που συ-
νεργάζεται. Η Σλοβάκα καλ-
λονή, η οποία διατηρεί λο-
γαριασμό και στην πλατφόρ-
μα OnlyFans, με κάθε της α-
νάρτηση προσφέρει υπερ-
θέαμα σε όσους την ακολου-
θούν στα social media φρο-
ντίζοντας να αναδεικνύει τις 
χυμώδεις αναλογίες της.

Οι τόπλες φωτογραφίες της Έμιλι 
Ραταϊκόφσκι στο Instagram

Έσπασε τη σιωπή για τον Έσπασε τη σιωπή για τον 
χωρισμό με Πικέ η Σακίραχωρισμό με Πικέ η Σακίρα

Γ
ια πρώτη φορά από τη στιγμή 
που χώρισε από τον Ζεράρ Πι-
κέ η Σακίρα αποφάσισε να μι-
λήσει γ ια το τέλος αυτής της 

σχέσης. Η Κολομβιανή ποπ σταρ μι-
λώντας σ το περιοδικό «Elle» ανα-
φέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που 
πέρασε και την προσαρμογή στη νέα 
αυτή ζωή.
«Παρέμεινα σ ιωπηλή τόσο καιρό 
και προσπαθούσα να το διαχειρι-
στώ. Είναι δύσκολο να μιλάς γι’ αυτό, 
ειδικά όσο ακόμη περνάς έναν χωρι-
σμό. Ήταν η πιο σκοτε ινή σ τ ιγμή 

της ζωής μου. Ακόμη πιο δύσκολο 
επειδή είμαστε σ το επίκεν τρο της 
προσοχής και ο χωρισμός μας δεν 
ήταν ένας κανονικός χωρισμός. Γι’ 
αυτό ήταν δύσκολο, όχι μόνο γ ια 
μένα, αλλά και γ ια τα παιδιά μου. 
Προσπαθώ να τα προστατεύσω, γιατί 
είναι η νούμερο ένα αποστολή μου 
σε αυτή τη ζωή. Όμως ακούνε πράγ-
ματα στο σχολείο από τους φίλους 
τους ή διαβάζουν κάποια πράγματα 
στα ΜΜΕ, που μπορούν να τους επη-
ρεάσουν», τόνισε η 45χρονη.

Η Λουσία με τις χυμώδεις 
αναλογίες στη Μύκονο
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Ένας Κρητικός μπαίνει σε ένα φαρμα-
κείο στην Αθήνα και ζητάει κάποια 
πράγματα από τον φαρμακοποιό: 
«Θα ήθελα να μου δώσετε έναν ορό 
για το μάτι.»
Ανοίγει ο φαρμακοποιός το ντουλάπι 
και του δίνει έναν ορό σε μπουκάλι 
του κιλού. 
Το βλέπει ο Κρητικός και λέει: 
«Τόσο μεγάλο; Εμείς στην Κρήτη τον 
ορό τον έχουμε και σε αμπούλες. 
Δεν πειράζει. Να μου δώσετε και ένα 
κουτάκι με γάζες;» 
Του δίνει ο φαρμακοποιός μια τερά-
στια κούτα με γάζες. 
Γουρλώνει τα μάτια ο Κρητικός και 
λέει: «Μα σοβαρά τώρα, τόσο μεγάλη 
κούτα; Εμείς στην Κρήτη τις έχουμε σε 
μικρά κουτάκια.» 
«Χρειάζεσ τε κάτ ι άλλο;» ρωτάει ο 
φαρμακοποιός. 
Και απαντάει ο Κρητικός: «Ήθελα κι 
ένα υπόθετο, αλλά αφήστε το καλύ-
τερα. Θα το πάρω από την Κρήτη.»

Δύο σύζυγοι, ο Μάκης και η Φωφώ 
είναι ξαπλωμένοι σ το κρεβάτ ι και 
πριν σηκωθούν, την παρατηρεί εκεί-
νος για αρκετή ώρα και της λέει: 

«Μωρό μου θα σου πω κάτι αλλά μη 
νευριάσεις. Έχεις παχύνει πολύ! Ο 
πισινός σου έχει γ ίνει μεγάλος σαν 
ψησταριά!»
Εκείνη θυμώνει αλλά δεν μιλάει. 
Το απόγευμα πήγαν στο σπίτι των γει-
τόνων τους, που τους είχαν καλέσει 
για μπάρμπεκιου. 
Ανάβουν οι άντρες τα κάρβουνα στην 
ψησ ταριά και μια σ τ ιγμή ζητάει ο 
Μάκης μια μεζούρα… 
Με τ ράε ι  την ψησ ταριά και  με τά 
μετράει τον πισινό της γυναίκας του 
και της λέει: 
«Είδες που στα ‘λεγα; Ο πισινός σου 
είναι σαν ψησταριά!» 
Εκείνη κρατάει την ψυχραιμία της και 
δεν μιλάει πάλι γ ιατ ί ήταν κόσμος 
μπροστά, του τη φυλούσε όμως για 
αργότερα. 
Τη νύχ τα επισ τρέφουν σ το σπίτ ι, 
ξαπλώνουν κι ο Μάκης αρχίζει να 
της τρίβετε… Της κάνει χάδια, και της 
ζητάει να κάνουν τρελίτσες! 
Η Φωφώ όμως που τα είχε πάρει στο 
κρανίο του λέει: 
«Σιγά μην ανάψω ολόκληρη ψησταριά 
για ένα μικρό λουκανικάκι!!!»

ΚΡΙΟΣ
Συγκρουσιακή είναι η νέα εβδομάδα 
για το ζώδιο σου φίλε μου Κριέ, αφού ο 
Ερμής από το ζώδιο του Ζυγού, σχηματί-
ζει δύσκολες όψεις με τον Άρη, τον Κρόνο 
και τον Πλούτωνα. Δεν θα λείψουν οι αντι-
θέσεις και οι καβγάδες με το περιβάλλον 
σου, ενώ σκόπιμο είναι να διαφυλάξεις τα 
μυστικά σου! Η Αφροδίτη από το Λέοντα 
προσφέρει κάποιες ευκαιρίες ανανέωσης 
στην αισθηματική σου ζωή! 

ΤΑΥΡΟΣ
Αρκετά απαιτητική είναι η νέα εβδομάδα 
για το ζώδιο σου, αφού η καθημερινότητά 
σου φαντάζει ως ένα βαρύ φορτίο με πολ-
λές υποχρεώσεις που σε κάνουν να αγχώνε-
σαι σημαντικά! Δυσάρεστες ειδήσεις από 
το περιβάλλον σου φορτίζουν ακόμα περισ-
σότερο το κλίμα των ημερών. Στα οικονο-
μικά νιώθεις πιεσμένος.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Οι μέρες που ακολουθούν σε βρίσκουν 
με προβληματισμό για ζητήματα του χτες, 
αλλά και για υποθέσεις που συνδέονται με 
τα οικονομικά σου! Αρκετές σκέψεις περ-
νούν τώρα από το μυαλό σου και προβλη-
ματίζεσαι για το πώς θα χειριστείς κάποιες 
καταστάσεις! Η Αφροδίτη από το 
ζώδιο του Λέοντα σε βοηθά 
ωστόσο να βρεις διεξό-
δους χαράς και ανεμε-
λιάς.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Ζητήματα που αφο-
ρούν το σπίτ ι, την 
οικογένεια, την προ-
σωπική ζωή και τις σχέ-
σεις βρίσκονται τώρα 
στον πυρήνα του προβλη-
ματισμού σου! Μην αφήσεις 
την παρορμητικότητα να σε παρασύ-
ρει σε καβγάδες που αργά ή γρήγορα θα 
μετανιώσεις. Στα οικονομικά σου παίρνεις 
μία σημαντική ανάσα! 

ΛΕΩΝ
 Δυσάρεστες ειδήσεις από το περιβάλλον σου 
σε κάνουν προσωρινά να χάνεις το χαμόγελο, 
όμως αυτές τις μέρες μπορείς να κάνεις ένα πιο 
αυστηρό πλάνο δράσης, ή και να πειθαρχή-
σεις πολύ περισσότερο σε αποφάσεις που θα 
πάρεις. Πιέσεις αναμένονται στα επαγγελμα-
τικά σου αυτή την εβδομάδα, ενώ θα αγχω-
θείς σχετικά με την έκβαση επαφών, συμφω-
νητικών. Στα οικονομικά σου βρίσκεσαι σε μία 
περίοδο ανάπτυξης και εξέλιξης!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Προβληματίζεσαι για τα οικονομικά σου 
αυτή την εβδομάδα φίλε μου Παρθένε, αφού 
ο Ερμής από το Ζυγό σχηματίζει δύσκολες 
όψεις αυτή την εβδομάδα που εντείνουν την 
ανασφάλειά σου σε αυτό τον τομέα. Υπάρ-
χουν συζητήσεις, αποφάσεις, λόγια τα οποία 
και σε κάνουν να αγχώνεσαι! Καταπολέμησε 
τον φόβο γιατί είναι βέβαιο ότι θα μπορέσεις 
να διαχειριστείς κάθε εμπόδιο! Στα αισθημα-
τικά σου υπάρχει προσωρινή στασιμότητα.

ΖΥΓΟΣ
Αρκετές συζητήσεις πραγματοποιούνται 
αυτή την εβδομάδα, μερικές από αυτές 
σου προκαλούν μεγάλο εκνευρισμό και 
δεν λείπουν και οι καβγάδες, άλλες πάλι 
σε γεμίζουν με θλίψη γιατί συνειδητοποι-
είς ότι κάποιες καταστάσεις έχουν φτάσει σε 
τέλμα. Η Αφροδίτη από το Λέοντα τονώνει 
ωστόσο την κοινωνική σου ζωή και μπορείς 
να περάσεις καλά! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αυτή την εβδομάδα αποστασιοποιείσαι, 
απομακρύνεσαι από καταστάσεις ή και 
ανθρώπους που σε φθείρουν ή σε προκα-
λούν και προσπαθείς να βάλεις σε μία τάξη 
και σειρά κάποια πράγματα στη ζωή σου! 
Δεν σου κρύβω ότι μπορεί να νιώθεις λίγη 
μοναξιά, ή και απογοήτευση από τα δεδο-
μένα που υπάρχουν γύρω σου! Το θετικό 
είναι ωστόσο ότι μπορείς να επικεντρωθείς 
πολύ παραπάνω στην καριέρα και στους 
στόχους σου! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Κάποια σχέδιά σου μπλοκάρουν εξαιτίας 
της οικονομικής πίεσης που υπάρχει τώρα, 
ενώ κάποια νέα από το φιλικό σου περιβάλ-
λον δεν θα είναι και τόσο ευχάριστα. Έχεις 

όμως διεξόδους και ευκαιρίες για 
να κάνεις μία μετακίνηση ή 

ακόμα και μία νέα γνωρι-
μία.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η νέα εβδομάδα ξεκινά 
με έντονη ανησυχία για 
θέματα που αφορούν 

την καριέρα, τους στό-
χους και τα σχέδιά σου! 

Εσύ φίλε μου Αιγόκερε ανα-
ζητάς αυτό τον καιρό την ιδέα, 

την λύση που θα σε βοηθήσει να 
πας παρακάτω ανεμπόδιστα. Δεν λεί-

πουν όμως οι κόντρες με το περιβάλλον σου 
αλλά και το μπλοκάρισμα κάποιων επαγγελ-
ματικών σχεδίων, γεγονός που σου προκαλεί 
εκνευρισμό! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αρκετά κλειστός στο καβούκι σου, απογο-
ητεύεσαι μέσα από σκέψεις που κάνεις ή 
και ειδήσεις που σου έρχονται ενώ νιώθεις 
ότι γύρω σου υπάρχει πολύ παρασκήνιο 
ή κάποιοι άνθρωποι δεν σε τιμούν με τον 
τρόπο που θα θελες. Ευχάριστη νότα ανα-
νέωσης αποτελεί η Αφροδίτη από το ζώδιο 
του Λέοντα η οποία και δημιουργεί ένα 
όμορφο κλίμα στην συντροφική σου ζωή! 

ΙΧΘΕΙΣ
Αρκετοί φόβοι για το αύριο αναβλύζουν 
αυτή την εβδομάδα στην καθημερινότητά 
σου φίλε μου Ιχθύ, με μεγαλύτερη έννοια 
σου την πορεία των οικονομικών αλλά 
και όλων των υποχρεώσεων που τρέχουν 
τώρα στη ζωή σου! Ωστόσο σου δίνεται 
και η δυνατότητα να κάνεις σημαντικές βελ-
τιώσεις στην εργασία αλλά και στην ποι-
ότητα της ζωής σου και εκεί είναι που θα 
πρέπει να επικεντρωθείς. Προσπάθησε να 
μην εξωθήσεις στα άκρα τις καταστάσεις.
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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

1958 Δυο μικρά κορίτσια στην 
Κάσο

1967 στο κέντρο της 
Αθήνας

Καστελόριζο 1930. Ενδιάμεσος σταθμός τότε γαλλικών 
υδροπλάνων της AIR FRANCE που εκτελούσαν δρομολόγια 

Μασσαλία, Βηρυτός του Λιβάνου. Στην φωτογραφία το 
τοπικό γραφείο της Εταιρίας.

Το φορτηγό πλοίο «Αρμάθια», τύπου 
λίμπερυ, εφοπλιστικών 

συμφερόντων της κασιακής 
οικογένειας Γιανναγά στο λιμάνι του 

Κιέλου Δυτ. Γερμανίας. 1964

1948 στα Γιάννενα . 
Προσφυγόπουλα του 
εμφυλίου ποζάρουν 

στον φακό

Μαρούσι 1960

Πειραιάς , Τρούμπα
 ψαράδες της Κάσου

Χαλκιάς Γεώργιος στην 
Σύρο, με Ταξί CHEVROLET 

Bel Air του 1950
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Όσα πρέπει να ξέρεις για να βάλεις 
το συντομότερο την «άγρια» και 
low profile Κάλυμνο στην λίστα των 
εναλλακτικών διακοπών σου.

Ν
ησί μεγάλο, με απόκοσμη γοη-
τεία, εναλλακτικό, άκρως οικο-
νομικό, γοητευτικά «παλιακό» 
και ελαχίστως τουριστικό, η Κά-

λυμνος είναι ένα βουνό άγριο μέσα στη 
θάλασσα, που αξίζει να ανακαλύψεις.
Από τις βόλτες στην πρωτεύουσα και τα 
χωριουδάκια του, μέχρι τα τσιμπολογή-
ματα στις ντόπιες ταβέρνες και τις βου-
τιές σε παρθένες παραλίες, ιδού όσα πρέ-
πει να γνωρίσεις για να προγραμματίσεις 
τις εξορμήσεις σου στο υπέροχο αυτό 
νησάκι. 

Από τα σοκάκια της Πόθιας σε 
πανέμορφα χωριουδάκια
Χτισμένη αμφιθεατρικά γύρω από το 
Λιμάνι η πρωτεύουσα και λιμάνι του 
νησιού Πόθια προσφέρει εξαιρετική θέα 
από τις βεράντες των σπιτιών που βρί-
σκονται στα δρομάκια της. Εδώ θα βολ-
τάρεις στα σοκάκια της για να φτάσεις στο 
Χωριό, την παλιά πρωτεύουσα, και θα 
ανέβεις στο Κάστρο της ή στον Πύργο της 
Χρυσοχεριάς, για να απολαύσεις το απέ-
ραντο γαλάζιο από ψηλά.
Χωμένο σε μια εύφορη κοιλάδα στη μέση 
μιας άγονης περιοχής, το χωριό Βαθύς 
προσφέρει μια πραγματική όαση για τα 
μάτια σου, δεδομένης της αγριάδας του 
υπόλοιπου νησιού. Είναι η μοναδική επί-
πεδη περιοχή, με περιβόλια με κηπευτικά 
και μανταρινιές, αλλά και παλιά αρχο-
ντικά. Διάσπαρτα σπιτάκια καταλήγουν σε 
έναν κλειστό όρμο, ο οποίος στο τελευ-
ταίο κομμάτι του, στο επίνειο του χωριού, 
τη Ρίνα, θυμίζει κάτι από φιόρδ. Εδώ μπο-
ρείς να κάτσεις να φας, να πιεις, να βολτά-
ρεις και να βουτήξεις με φόντο τα ιστιο-
πλοϊκά.
Στα παραθαλάσσια Λινάρια, λίγο έξω από 
την Πόθια (περί τα 20 λεπτά), θα κατα-
λήξεις μαζί με – σχεδόν – όλους του επι-
σκέπτες του νησιού το βραδάκι λίγο πριν 
το ηλιοβασίλεμα για φαγητό και χαλαρό 
ποτάκι σε κάποιο από τα δύο «κλαμπ» 
που υπάρχουν εδώ.

Βουτιές σε πανέμορφες παραλίες
Η Παλιόνησος είναι η πιο μακρινή (περί 
τα 40 λεπτά από την Πόθια), αλλά και 
από τις πιο ωραίες του νησιού. Μικρή, 
αρκετά πολυσύχναστη τα τελευταία χρό-
νια, με μπητς μπαρ και ταβερνάκια, και 
ψιλό βοτσαλάκι μέσα κι έξω. Η παραλία 
στο Μασούρι είναι μεγάλη-, η πιο του-
ριστική του νησιού,- πολυσύχναστη και 
αμμουδερή μέσα κι έξω, με μπητσόμπαρο 
και αρκετά ξενοδοχεία τριγύρω της, ενώ 
ο Πλατύς Γυαλός είναι μια μεγάλη και 
φαρδιά αμμουδιά, με μαύρη άμμο και 
βότσαλα, ανοιχτή στο πέλαγος. Διαθέτει 
λίγες ξαπλώστρες στην άκρη της και ένα 
αναψυκτήριο.
Πιο μικρούλα παραλία είναι τα Βλυχάδια, 

η οποία επίσης αρχίζει και αποκτά φανα-
τικό κοινό όσο περνούν τα χρόνια. Πρό-
κειται για δύο μικρούς κολπίσκους, με 
αμμουδιά και κρυστάλλινα νερά, ταβερ-
νάκια και καφέ. Στο Καντούνι θα βρεις 
ρηχή άμμο, συνήθως με κύματα, χωρίς 
ξαπλώστρες, αλλά με ωραίο all day café 
restaurant, το Domus. Από την Πόθια με 
σκάφος, τέλος, μπορείς αν θες να επισκε-
φτείς τις ερημικές παραλίες Κεφάλα, Βαθύ 
και Νερά για πιο πριβέ βουτιές.

Δυο νησάκια για μίνι αποδρά-
σεις
Τα κοντινά νησάκια Τέλενδος και Ψέριμος 
είναι σούπερ για μια αυθημερόν εξόρ-
μηση, αλλά μπορείς να μείνεις κιόλας.
Η Τέλενδος, απέχει πέντε λεπτά από το 
χωριό Μυρτιές με καραβάκι και δρομο-
λόγια ανά μισή ώρα όλο το 24ωρο. Είναι 
ένα κουκλίστικο νησάκι, με μίνι δάσος 
όπου μπορείς να στήσεις σκηνή, και μια 
αμμώδη παραλία δεξιά από τον οικισμό, 
και μια βοτσαλωτή, τον Χοχλακά, με ψιλό 
βοτσαλάκι και διάφανα νερά. Έχει δωμά-
τια για να μείνεις, καφέ και ωραία ταβερ-
νάκια όπως το Καψούλι, με φρέσκα ψάρια, 
και πάσης φύσεως όστρακα και θαλασ-
σινά. Μην περιμένεις να δεις οχήματα εδώ 
– λάμπουν δια της απουσίας τους.
Η Ψέριμος επίσης δεν δέχεται οχήματα 
και την προσεγγίζεις με τοπικό καραβάκι 
που κάνει ημερήσια δρομολόγια. Έχει μια 
πανέμορφη αμμουδερή παραλία με ξανθή 
άμμο και γαλαζοπράζινα νερά, αλλά και 
άλλες κρυμμένες γύρω γύρω που οφείλεις 
να ανακαλύψεις. Επίσης μπορείς να μείνεις 
σε δωμάτια εδώ αν θες.

Σαν την κοιτάς από ψηλά
Η Κάλυμνος έχει επάξια καθιερωθεί ως 
ένας από τους σημαντικότερους αναρρι-
χητικούς προορισμούς διεθνώς. Όλο το 
νησί σχεδόν, αλλά και η Τέλενδος είναι 
ένα απέραντο αναρριχητικό πεδίο. Αν 
είσαι φαν ή αν θες να γίνεις τελοσπάντων, 
σημείωσε πως από το Μασούρι μέχρι τον 

Εμπορειό, τα αναρριχητικά πεδία είναι 
παντού. Οι βαθμοί δυσκολίας ξεκινούν 
από 4c για τις εκπαιδευτικές διαδρομές 
και φτάνουν έως και 9c για τους έμπειρους 
αναρριχητές. Περισσότερα για την αναρρί-
χηση στο νησί θα βρεις εδώ. 

Το νησί των σφουγγαράδων
Η Κάλυμνος έγινε διάσημη σε όλον τον 
κόσμο λόγω της σπογγαλιείας. Παρά 
την επέλαση των πλαστικών σφουγγα-
ριων, ακόμη υπάρχουν δύτες που βγά-
ζουν σφουγγαρια από τη Μεσόγειο και 
βιοτεχνίες που τα επεξεργαζονται, όπως 
αυτή του Πάνου Χαραμή στη συνοικία του 
Αγίου Στεφάνου στο λιμάνι, μετα την Ιχθυ-
όσκαλα. Εκεί μπορείς όχι μόνο να αγορά-
σεις σφουγγάρια, αλλά και να δεις live την 
επεξεργασία τους, καθώς και πώς μοιάζει 
ένα αυθεντικό σκάφανδρο.

Φάτε μάτια ψάρια!
Στην Κάλυμνο θα φας ψάρι. Πολύ ψάρι. Και 
πίστεψέ μας δεν θα το πληρώσεις πολύ 
ακριβά. Για την ακρίβεια, στην πλειοψηφία 
των ταβερνών, ο λογαριασμός δε θα ξεφύ-
γει από τα 20€ κατ’ άτομο με κρασάκι, και 
αυτά με τιμιότατες μερίδες θαλασσινών, 
σχεδόν διπλάσιες από αυτές που χρυσο-
πληρώνεις στην πόλη. Εξίσου νόστιμα 
είναι και τα ντόπια κατσικάκια.
Φύλλα, ήτοι ν τολμαδάκια με αμπελό-
φυλλο γεμισμένα με κιμά, χταποδοκε-
φτέδες, μούρι, (γεμιστό αρνί ή κατσίκι, το 
οποίο ψήνεται για 12 ώρες κλεισμένο ολό-
κληρος σε μεγάλο πήλινο σκεύος που το 
κάνει σκέτο λουκούμι), και σαλάτα μιρμι-
ζέλι με ντομάτες, αγγούρι, κρεμμύδι, κρι-
θαροκουλούρα, κρίταμο, θρούμπι, καλύ-
μνικο τυρί τρουλί και λίγες παστές σαρδέ-
λες που τιης πάνε υπέροχα, είναι μερικά 
μόνο από τα καλούδια που θα δοκιμάσεις 
στα ταβερνάκια.

Κεράσει ποτάκι;
Αμέ. Το νησί έχει ενδιαφέρουσα νυχτε-
ρινή ζωή. Σημείωσε το Albus, ένα μοδάτο 

υπαίθριο μπαρ με ωραία κοκτέιλ πάνω 
στη θάλασσα στα Λινάρια, το Azul wine 
bar στο Μασούρι, με κάποια ωραία πιάτα 
και τέλεια θέα στην Τέλενδο και το ηλιο-
βασίλεμα.
Στην Πόθια θα βρεις πολλές καφετέριες 
στην πλατεία, αλλά και μπαράκια στα 
πίσω στενά, για να πιειςπιείς το ποτάκι 
σου, ενώ στο Μασούρι συγκεντρώνονται 
τα πιο τουριστικά μπαράκια, κατά κύριο 
λόγο, με υπέροχη θέα στην Τέλενδο.
Κι αν είσαι ροκ μην σε πειράζει καθό-
λου, μόνο βάλε πλώρη προς στο Ναδίρ 
στις Μυρτιές για να ακούσεις μουσικές 
που θα σου αρέσουν και στην επίσης ροκ 
«Καντίνα» στο Καντούνι.

Στάσου μη φεύγεις!
Έχουμε κι άλλα ωραία να δοκιμάσεις 
από εδώ. Στην Ιχθυόσκαλα, θα βρεις το 
πρατήριο του γυναικείου συνεταιρι-
σμού «η Υπαπαντή» που φτιάχνουν διά-
φορα παρασκευάσματα με θαλασσινά, 
τα συσκευάζουν και τα στέλνουν σε όλη 
την Ελλάδα: σαρδέλες, τόνο καπνιστό και 
παστό, ξιφία, λακέρδα, σπινιάλο, αυγά 
ξιφία και άλλα τέτοια ωραία και αλμυρά.
Επίσης, βότανα, αιθέρια έλαια από την 
άγρια φύση της Καλύμνου (τα βράχια 
που λέγαμε), θα βρεις  στο κατάστημα 
Naturally Kalymnos, κοντά στον σταθμό 
των ΤΑΧΙ, ενώ νοστιμότατα ντόπια τυριά, 
θα πάρεις από το Τυροκομείο Κουκουβά 
στο Άργος.
Και ένα τελευταίο τιπ για ψαγμένους: Αξί-
ζει να έρθεις στην Κάλυμνο το Πάσχα. 
Μπορείς εύκολα να κολυμπήσεις, να φας 
τα παραδοσιακά πασχαλινά και να ζήσεις 
το show με τους δυναμίτες. Την Μεγάλη 
εβδομάδα, αλλά κυρίως την Κυριακή του 
Πάσχα το απόγευμα, οι κάτοικοι ρίχνουν 
δυναμίτες στα βουνά πάνω από την Πόθια 
και δύο αντίπαλες ομάδες συναγωνίζο-
νται για το ποια θα κάνει τον μεγαλύτερο 
σαματά, ενώ όλοι οι κάτοικοι παρακολου-
θούν από την πλατεία και τα μπαλκόνια 
τους.

Κάλυμνος: Άσε την να σε μαγέψει
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Το μνημείο της βυζαντινής 
πολιτιστικής κληρονομιάς, 
αποτέλεσε κινηματογραφικό 
σκηνικό στην ταινία «Τοπίο 
στην ομίχλη» του Θόδωρου 
Αγγελόπουλου – Είναι πλέον 
μία από τις 35 εμβληματικές 
κινηματογραφικές 
τοποθεσίες

Σ
τον κατάλογο των Θησαυ-
ρών της Ευρωπαϊκής Κινη-
ματογραφικής Κληρονο-
μιάς, Treasures of European 

Film Culture ενέταξε τον Λευκό 
Πύργο η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κι-
νηματογράφου (EFA).
Ο Λευκός Πύργος, μνημείο της 
βυζαντινής πολιτιστικής κληρονο-
μιάς αποτέλεσε φυσικό κινηματο-
γραφικό σκηνικό της ταινίας «Τοπίο 
στην ομίχλη» του Θόδωρου Αγγε-
λόπουλου το 1988. Η προβολή του 
έκανε γνωστή τη Θεσσαλονίκη στο 
διεθνές κινηματογραφικό.
Ο κατάλογος των Θησαυρών της 
Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής 
Κληρονομιάς αποτελεί μία δράση 
της EFA, ενταγμένη στο πλέγμα των 
πρωτοβουλιών της για τη δημιουρ-
γία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου 
κινηματογραφικής κληρονομιάς. 
Σε αυτό το δίκτυο συνδέονται ται-
νιοθήκες, κινηματογραφικά αρχεία 

και κινηματογραφικοί οργανισμοί, 
με σκοπό τη διανομή και χρήση 
πληροφοριών γύρω από επετείους 
και εκδηλώσεις που αναδεικνύ-
ουν και προβάλλουν το ευρωπα-
ϊκό σινεμά και τους δημιουργούς 
του, αλλά και τη δράση θεσμικών 
οργανισμών οι οποίοι χαράζουν τη 
στρατηγική της κινηματογραφικής 
βιομηχανίας στις χώρες της Ευρώ-
πης.
Η συστηματική και πολύχρονη 
συνεργασ ία του Ελ λην ικού 
Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) 
αλλά και της διεύθυνσής του για τις 
Διεθνείς Οπτικοακουστικές Παρα-

γωγές - Ηellenic Film Commission 
(HFC) με την EFA επιδιώκει να συμ-
βάλει στην ανάδειξη του κινημα-
τογραφικού και εν γένει πολιτιστι-
κού αποθέματος της Ελλάδας, ενώ 
επιδιώκει να τραβήξει τα βλέμματα 
της ευρωπαϊκής κινηματογραφίας 
προς τη χώρα μας.
Η απόφαση της EFA για τον Λευκό 
Πύργο ήταν αποτέλεσμα της 
συνεργασίας της με το ΕΚΚ και το 
HFC, τα οποία για αυτόν τον σκοπό 
συντόνισαν σχετικές ενέργειες με 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης 
Θεσσαλονίκης και την οικογένεια 
του Θόδωρου Αγγελόπουλου. 

Στον κατάλογο των Θησαυρών 
της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφι-
κής Κληρονομιάς είναι ενταγμένες 
τοποθεσίες που απέκτησαν συμ-
βολικό χαρακτήρα για τον ευρω-
παϊκό κινηματογράφο. Τοποθεσίες 
και τοπόσημα με ιστορική αξία που 
χρήζουν προστασίας τώρα και στο 
μέλλον.
Ο Λευκός Πύργος, που από το 
1988 κοσμεί τον κατάλογο Μνη-
μείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της UNESCO, αποτελεί, πλέον, μία 
από τις 35 εμβληματικές κινημα-
τογραφικές τοποθεσίες και τοπό-
σημα.

 Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι 
παραγωγός ενός νέου ντοκιμαντέρ με 
κοινωνικό πρόσημο

Α
υτό το καλοκαίρι, αυτή η ομάδα, αυ-
τή η φανέλα, αυτή η σημαία με έκα-
ναν να ξαναερωτευτώ το μπάσκετ», 
έγραψε πρόσφατα στα σόσιαλ μίντια 

ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, συνοψίζοντας με 
τον τρόπο του τη φετινή προσπάθειά του στην 
Εθνική μπάσκετ. Τις προηγούμενες εβδομάδες 
είδαμε εκείνον και τα αδέλφια του να τραγου-
δούν περήφανα τον εθνικό ύμνο με το βλέμμα 
καρφωμένο στην ελληνική σημαία. Ολο τον 
υπόλοιπο χρόνο, πριν από κάθε παιχνίδι του 
NBA –δηλαδή τέσσερις φορές την εβδομάδα–, 
ο Γιάννης βλέπει τους Αμερικανούς να αποδί-
δουν τιμές στο δικό τους εθνόσημο. Ισως και 
να ζηλεύει λίγο…
Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε το τρέ-
ιλερ του ντοκιμαντέρ «The Flagmakers», 
το οποίο φέρει την υπογραφή του National 
Geographic αλλά και του Ελληνα αστέρα 
ως εκτελεστικού παραγωγού (executive 
producer). Το μικρού μήκους φιλμ –η διάρκειά 
του θα είναι γύρω στη μισή ώρα– μας στέλνει 
στο Οουκ Κρικ του Ουισκόνσιν, της Πολιτείας 
δηλαδή την οποία οι Αντετοκούνμπο έχουν 

κάνει σπίτι τους την τελευταία δεκαετία. Εκεί 
το εργοστάσιο Eder Flag ράβει και αποστέλλει 
σε όλη τη χώρα περισσότερες από πέντε εκα-
τομμύρια αμερικανικές σημαίες τον χρόνο. Το 
πραγματικά ενδιαφέρον; Οι εργαζόμενοί του 
είναι στη μεγάλη πλειονότητά τους μετανά-
στες ή και πρόσφυγες, από όλες τις γωνιές της 
υφηλίου.
Παρακολουθώντας το τρέιλερ του ντοκιμα-
ντέρ, το οποίο έχει σκηνοθετήσει η βραβευ-
μένη με Οσκαρ Σίνθια Γουέιντ, βλέπουμε 
αρχικά τη Ραντίτσα, μια μεσήλικη εργά-
τρια από τη Σερβία, η οποία πιστεύει πως η 
σημαία, κάθε σημαία, έχει «ψυχή». Ο Αλί από 
την πλευρά του, ο οποίος μεγάλωσε ανάμεσα 

σε βόμβες στο Ιράκ, έχει φθάσει πρόσφατα 
στην Αμερική και ακόμα παλεύει να συνηθί-
σει τον χειρισμό της ραπτομηχανής. Υπάρχει 
βέβαια και η άλλη πλευρά. Ο Αφροαμερικανός 
Σούγκαρ-Ρέι, γέννημα θρέμμα του συντηρητι-
κού Ουισκόνσιν, μιλάει για τη δική του περί-
πλοκη σχέση με την πατρίδα του, φορώντας το 
φούτερ με το έμβλημα των Μιλγουόκι Μπακς. 
Για όλους αυτούς η σημαία, που αποτελεί ταυ-
τόχρονα και τη δουλειά τους, εμπεριέχει δια-
φορετικές σημασίες και νοήματα.
«Ως μετανάστης και ο ίδιος, θεωρώ το συγκε-
κριμένο φιλμ μια απίστευτα προσωπική και 
βαθιά συγκινητική κατάθεση όλων εκείνων 
που αποκαλούν αυτή τη χώρα “σπίτι”.»

Μίκης Θεοδωράκης: 
Συναυλίες με 
σπουδαία έργα του 
στην Εθνική Λυρική 
Σκηνή 

Με δύο συναυλίες συνεχίζει, 
για δεύτερη χρονιά, η Εθνική 
Λυρική Σκηνή τον κύκλο Μίκης 
Θεοδωράκης. Στις 2 και 5 
Οκτωβρίου, το κοινό θα έχει 
την ευκαιρία να απολαύσει 
δύο σημαντικά έργα του διε-
θνώς αναγνωρισμένου Έλληνα 
συνθέτη με τη συμμετοχή της 
Ορχήστρας, της Χορωδίας, της 
Παιδικής Χορωδίας της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής και διακεκριμέ-
νων ερμηνευτών.
Στην πρώτη συναυλία, που θα 
πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτω-
βρίου 2022 στην Αίθουσα 
Σταύρος Νιάρχος, η Ορχήστρα 
και η Παιδική Χορωδία της 
ΕΛΣ, σε μουσική διεύθυνση 
Ηλία Βουδούρη, με σολίστ στο 
πιάνο τον Τίτο Γουβέλη, θα 
ερμηνεύσουν τη Δεύτερη Συμ-
φωνία: Το τραγούδι της γης, 
έργο που σηματοδότησε την 
επιστροφή του Μίκη Θεοδω-
ράκη στη λόγια μουσική, το 
1980. Για τη δημιουργία της εν 
λόγω συμφωνίας, ο Θεοδωρά-
κης επέλεξε πρωτογενές υλικό 
από δύο έργα της περιόδου 
1954-1960: την Πρώτη Σου-
ίτα (1957) και το μπαλέτο Αντι-
γόνη (1957-58). Στο τρίτο μέρος 
του έργου, η Παιδική Χορωδία 
ερμηνεύει Το τραγούδι της γης 
(σε ποιητικό κείμενο Μίκη Θεο-
δωράκη), μια σύντομη ποιη-
τική σύνθεση που ενσωματώ-
νει αποσπάσματα από τις τραυ-
ματικές εμπειρίες του συνθέτη 
από πολέμους, εξορίες, διώ-
ξεις.
O διακεκριμένος αρχιμουσι-
κός της ΕΛΣ Ηλίας Βουδού-
ρης διεύθυνε το συγκεκριμένο 
έργο για πρώτη φορά το 2006 
με την ΚΟΑ. Μάλιστα, το 2005 
ο Μίκης Θεοδωράκης σε επι-
στολή του προς τον αρχιμου-
σικό Βουδούρη ανέφερε: «Θα 
ήταν εκτός τόπου και χρόνου 
εάν σου ζητούσα να σκύψεις 
επάνω στη Δεύτερη Συμφωνία 
μου, που αποτελεί την κορύ-
φωση της καθαρά συμφωνι-
κής μου σκέψης; Νομίζω ότι θα 
ήταν μια αληθινή δικαίωση για 
ένα έργο ουσιαστικά άγνωστο 
στο ελληνικό κοινό».

Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των Θησαυρών της 
Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς 

«The Flagmakers»: Φιλμ από τον… Greek Freak

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ



53ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ23 Σεπτεμβρίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ54 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

23 Σεπτεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com



55ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ23 Σεπτεμβρίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ56 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

23 Σεπτεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com



5723 Σεπτεμβρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μ
ία μεγάλη νίκη πανηγύρισε ο Άρης στην 5η 
αγωνιστική της Super League. Οι κίτρινοι 
έκαναν την ανατροπή απέναντι στον Ολυ-
μπιακό μέσα σε τέσσερα λεπτά και πήραν 

το τρίποντο με σκορ 2-1. Ο Μασούρας άνοιξε το σκορ 
στο 15’, όμως ο Μαντσίνι (76’) και ο Πάλμα (80’) έφεραν 
τα πάνω κάτω.
Κάπως έτσι, η ομάδα του Άλαν Πάρντιου έφτασε τους 
10 πόντους, ενώ στους οκτώ έμειναν οι ερυθρόλευκοι, 
οι οποίοι αγνοούν τη νίκη σε τέταρτο σερί παιχνίδι σε 
Ελλάδα και Ευρώπη.
Ο Άρης ανέβασε την πίεσή του στο δεύτερο μέρος και 
κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή. Πρώτα, στο 76ο 
λεπτό έγινε το 1-1. Έπειτα από βαθιά μπαλιά του Νταμπό, 
ο Μαντσίνι έφυγε στην πλάτη της άμυνας, ο Βατσλίκ 
βγήκε έξω από την περιοχή του, δεν έκανε κάτι, ο παί-
κτης των κιτρίνων πήρε την μπάλα με το κεφάλι, τον 
πέρασε και πλάσαρε σε κενή εστία.
Τέσσερα λεπτά αργότερα οι παίκτες του Πάρντιου 
έφεραν το ματς «τούμπα». Ο Ντιοπ τροφοδότησε τον 
Μάνου Γκαρθία εντός περιοχής στα δεξιά, εκείνος 
γύρισε προς τον Πάλμα, ο οποίος από κοντά πλάσαρε 
για το 2-1.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Οι ερυθρόλευ-
κοι ήταν πιο δραστήριοι στα πρώτα λεπτά και προσπα-
θούσαν να γίνουν απειλητικοί προς την εστία του Κου-
έστα. Οι παίκτες του Κάρλος Κορμπεράν βρήκαν τον 
δρόμο προς τα δίχτυα στο 15ο λεπτό του αγώνα, έπειτα 
από εξαιρετική συνεργασία του Ίνμπομ Χουάνγκ με τον 
Γιώργο Μασούρα.
Ο Μπιέλ από τα δεξιά είδε τον Κορεάτη στα όρια της 
περιοχής, ο οποίος χωρίς να κοιτάξει τροφοδότησε τον 
Μασούρα, που πλάσαρε αμέσως τον Κουέστα για το 
1-0. Μάλιστα, η επίθεση των ερυθρόλευκων είχε ξεκι-
νήσει από ξεδίπλωμα του Ίνπμπομ.
Από εκεί και πέρα οι φάσεις ήταν λίγες, με τις μάχες στη 
μεσαία γραμμή να κυριαρχούν. Ο Άρης κυκλοφόρησε 
την μπάλα, χωρίς όμως να γίνεται ουσιαστικός μπροστά 
από την εστία του Βατσλίκ. Έτσι οι ερυθρόλευκοι πήγαν 
στο ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα.
Από τις αρχές του δευτέρου μέρους, ο Άρης ήταν εκείνος 
που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, με τον Ολυ-
μπιακό να έχει οπισθοχωρήσει. Αυτή η πίεση οδήγησε 
στη δημιουργία των προϋποθέσεων, ώστε οι κίτρινοι να 
επιστρέψουν στο παιχνίδι, πράγμα που έγινε με εμφα-
τικό τρόπο.

Τέλος ο Κορμπεράν από τον πάγκο των ε-

ρυθρόλευκων - Μεγάλη επιστροφή Μίτσελ
Ο Ολυμπιακός βρήκε γρήγορα τον αντικαταστάτη του 
Κάρλος Κορμπεράν. Οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την 
Τετάρτη (21/09) την πρόσληψη του Μίτσελ στον πάγκο 
των Πειραιωτών με τον 59χρονο Ισπανό προπονητή να 
επιστρέφει στο λιμάνι έπειτα από επτά χρόνια.
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επιστροφή του 
Ισπανού προπονητή Μίτσελ. Ο 59χρονος, γεννημένος 
στις 23 Μαρτίου 1963, επιστρέφει στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
με τον οποίο έγραψε σελίδες δόξας σε Ελλάδα και 
Ευρώπη.
Ο άλλοτε θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής 
Ισπανίας καθοδήγησε τον Ολυμπιακό για μια χρυσή 
διετία (4/2/15 – 6/1/15), κατά την οποία σε 91 παιχνίδια 
είχε απολογισμό 65 νίκες, έντεκα ισοπαλίες και 15 ήττες.
Κατέκτησε δύο πρωταθλήματα (2012-2013, 2013-
2014) και ένα κύπελλο (2012-2013), ενώ οδήγησε την 
ομάδα σε ορισμένες από τις σπουδαιότερες νίκες της 
στην Ευρώπη απέναντι σε αντιπάλους όπως η Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Γιουβέντους, η 
Μπενφίκα και η Άντερλεχτ.
Με τον Μίτσελ στα ηνία οι πρωταθλητές έφτασαν στους 
«16» του Champions League, την αγωνιστική περίοδο 
2013-2014. Το όνομά του έχει γραφτεί με χρυσά γράμ-
ματα στην ένδοξη ιστορία του Θρύλου μας.
Ο Μίτσελ ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τη 
Ράγιο Βαγιεκάνο και ακολούθησαν τα τμήματα υποδο-
μής της Ρεάλ Μαδρίτης, στα οποία εργάστηκε τόσο ως 
διευθυντής όσο και ως προπονητής της Castilla.
Το 2009 ανέλαβε τη Χετάφε, εν συνεχεία τη Σεβίλλη και 
μετά τον Ολυμπιακό. Μετά την αποχώρησή του από την 
Ελλάδα δούλεψε στη Μαρσέιγ, στη Μάλαγα, στην Πού-
μας (Μεξικό) και ξανά στη Χετάφε», αναφέρει η ανα-
κοίνωση που εξέδωσαν την Τετάρτη οι πρωταθλητές 
Ελλάδας.
Ο Μίτσελ βρίσκεται στην Αθήνα από την Τρίτη (20/9) 
όπου το βράδυ είχε συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρι-
νάκη, έπεσαν οι υπογραφές και υπήρξε μία διεξοδικό-
τερη ανάλυση του αγωνιστικού πλάνου.
Στην πρώτη του θητεία έμεινε στον πάγκο του Ολυ-
μπιακού για 90 παιχνίδια, από τον Φλεβάρη του 2013 
μέχρι τον Ιανουάριο του 2015. Με τους ερυθρόλευκους 
πανηγύρισε την κατάκτηση ενός νταμπλ (2012/13) και 
ενός πρωταθλήματος τη σεζόν 2013/14. πέτυχε σπου-
δαίες νίκες στο Champions League, ενώ προκρίθηκε για 
τελευταία φορά στους «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής 
διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου αποκλείστηκε από 
τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Άρης πήρε μία σημαντική νίκη επικρατώντας 2-1 του Ολυμπιακού για την 5η αγωνιστική της 
Super League, με τους κίτρινους να κάνουν την ανατροπή.

Άρης - Ολυμπιακός 2-1: Άρης - Ολυμπιακός 2-1: 
Κιτρινόμαυρος σίφουνας έκανε Κιτρινόμαυρος σίφουνας έκανε 
την ανατροπή - Ξανά στον την ανατροπή - Ξανά στον 
πάγκο ο Μίτσελπάγκο ο Μίτσελ

Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα 3-0:
Λάτιν πάρτι στη Λεωφόρο με 
χατ-τρικ του Αϊτόρ

Ο Παναθηναϊκός με τον Αϊτόρ να πετυχαίνει το πρώτο χατ-τρικ στην 
καριέρα του και μάλιστα με δύο εκτελέσεις φάουλ (σ.σ. σκόραρε για 
πρώτη φορά με απευθείας φάουλ), και τον Πέρεθ να κάνει ένα αλάν-
θαστο παιχνίδι καθώς τα λάθη του Ισπανού μέσου ήταν ελάχιστα στη 
διάρκεια της αναμέτρησης έφτασε στη νίκη επί του ΠΑΣ Γιάννινα με 

3-0.
Οι πράσινοι έκαναν έτσι το πέντε στα πέντε και είναι μόνοι πρώτοι στην 
κορυφή του βαθμολογικού πίνακα ενώ θα πάνε στο ντέρμπι της 6ης αγωνι-
στικής με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος με 
άλλο αέρα και φυσικά την ψυχολογία στα ύψη.

Μόνο ο Παναθηναϊκός απειλούσε
Η πρώτη καλή στιγμή του Παναθηναϊκού ήρθε στο 10’ μετά από σέντρα-
σουτ του Γκάνεα από τα αριστερά με τη μπάλα να βρίσκει στη συμβολή των 
δύο δοκαριών του ΠΑΣ Γιάννινα. Πέντε λεπτά αργότερα οι Αϊτόρ και Σπό-
ραρ συνεργάστηκαν υπέροχα με τον Σλοβένο να κάνει και την ντρίπλα, να 
αποφεύγει τον αντίπαλο του και επιχείρησε το σουτ με τον Σούλη να μπλο-
κάρει εντυπωσιακά.
Πριν τη συμπλήρωση είκοσι λεπτών αγώνα το τριφύλλι απείλησε ξανά όταν 
ο Κουρμπέλης βρέθηκε μέσα στην περιοχή με κεφαλιά πάσα έδωσε στον 
Αϊτόρ που έκανε το διαγώνιο σουτ με τη μπάλα να περνάει εκτός εστίας.
Στο 22’ ο Σούλης βγήκε για να ανακόψει μια μπαλιά προς τον Σπόραρ με τους 
δύο παίκτες να τραυματίζονται και υπήρξε αναγκαστική αλλαγή του γκολκί-
περ του ΠΑΣ Γιάννινα μετά από πεντάλεπτη διακοπή και αλλαγή του Σλοβέ-
νου φορ μετά από δέκα λεπτά καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει.
Ο τραυματισμός αυτός έριξε το ρυθμό του αγώνα με τον Παναθηναϊκό να 
έχει την υπεροχή αλλά να μην μπορεί να απειλήσει. Στο 44’ όμως κατάφερε 
να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα όταν κέρδισε φάουλ σε καλό σημείο εκτός 
περιοχής και ο Αϊτόρ με απευθείας εκτέλεση φάουλ με το αριστερό νίκησε 
τον Αθανασίου για να δώσει προβάδισμα στο τριφύλλι.
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Γιοβάνοβιτς έριξε στο ματς τον 
Μπερνάρ αντί του Κουρμπέλη με τον Τσέριν να γυρνάει στα χαφ ενώ ο Στά-
ικος συνέχισε με την ίδια ενδεκάδα. Οι δύο προπονητές είχαν διαφορετικό 
στόχο στο παιχνίδι. Ο μεν Σέρβος ήθελε ένα ακόμη γκολ για να «κλειδώ-
σει» τη νίκη και ο δε Έλληνας να μην δεχτεί η ομάδα του δεύτερο γκολ για 
να ρισκάρει μετά το 60’.
Εννιά λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου όμως ο Παναθη-
ναϊκός βρήκε και δεύτερο γκολ με τον ίδιο τρόπο και μετά από λάθος του 
νεαρού Αθανασίου. Οι πράσινοι κέρδισαν φάουλ εκτός περιοχής, ο Αϊτόρ 
έστησε ξανά τη μπάλα, εκτέλεσε με το αριστερό ο νεαρός γκολκίπερ έδειξε 
να ελέγχει την πορεία της μπάλας αλλά αυτή έφυγε μέσα από τα χέρια του 
για το 2-0 του Παναθηναϊκού.
Οι γηπεδούχοι από τη στιγμή που πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων στο 
γήπεδο έκαναν ότι ήθελαν ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα έδειχνε να μην μπορεί να 
αντιδράσει και να γίνει απειλητικός προς την εστία του Μπρινιόλι.
Αντίθετα ο Παναθηναϊκός βρήκε και τρίτο γκολ και πάλι με τον Αϊτόρ ο 
οποίος αυτή τη φορά έκανε ωραία ατομική ενέργεια, έκανε κάθετη κίνηση 
από το κέντρο, πέρασε τον Εραμούσπε και πλάσαρε τον Αθανασίου για να 
πετύχει το 3-0 για το τριφύλλι.
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Α
πίστευτες σκηνές άγριας ομορ-
φιάς και αποθέωσης του ποδο-
σφαίρου στην Κρήτη για την 5η 
αγωνιστική της Super League! Ο 

ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 8’ με εξαιρετικη 
προσπάθεια και γκολ του Νάρεϊ και είχε 
τον έλεγχο της κατάστασης στο μεγαλύτε-
ρο διάστημα του αγώνα όμως το φινάλε 
βρήκε τον ΟΦΗ να μην εγκαταλείπει την 
προσπάθεια για την ισοφάριση και να δι-
καιώνεται με έναν απίστευτο τρόπο.
Αυτή ήρθε στο δωδέκατο λεπτό των καθυ-
στερήσεων, με τους Κρητικούς να κερδί-
ζουν κόρνερ στην τελευταία τους ευκαιρία 
για να πάρουν κάτι από το ματς, τον Θορά-
ρινσον να αναλαμβάνει την εκτέλεση από 
τα αριστερά και τον Διαμαντή να κερδίζει 
την κεφαλιά μέσα από τη μεγάλη περιοχή, 
για να νικήσει τον Κοτάρσκι και να δώσει 
έναν τεράστιο πόντο στην ομάδα του, τόσο 
από βαθμολογική όσο και από ψυχολογική 
άποψη.
Αυτός ήταν ο πρώτος φετι-
νός κερδισμένος βαθ-
μός για την ομάδα του 
Νίκου Νιόπλια εντός 
έδρας μετά από τις 
δύο αποτυχίες απέ-
ναντι σε Παναθηνα-
ϊκό και Παναιτωλικό 
ενώ στον αντίποδα 
ο ΠΑΟΚ απέτυχε να 
πάρει το τρίποντο και 
σ τη δεύτερη φε τ ινή 
εξόρμησή του, μετά το 0-0 
με τον συμπολίτη του Άρη στο 
«Κλεάνθης Βικελίδης».
Το ματς
Ο ΟΦΗ μπήκε με ορμή και ενθουσιασμό 
στον αγωνιστικο χώρο και στα πρώτα επτά 
μετρούσε ήδη δύο σουτ (από Γκερέρο και 
Ντίκο) που κατέληξαν στην αγκαλιά του 
Κοτάρσκι, με τον ΠΑΟΚ να απαντάει όμως 
δυναμικά, σκοράροντας στο 8’.
Ο Βιεϊρίνια έβγαλε μπαλιά πίσω από τη 
σέντρα και ο Νάρεϊ κινήθηκε στην πλάτη 
της άμυνας του ΟΦΗ, για να κάνει κοντρόλ 
με το στήθος και να βρει δίχτυα με σουτ 
στην κίνηση με το αριστερό. Αρχικά το 
γκολ δεν μέτρησε αφού σηκώθηκε το 
σημαιάκι του βοηθού, όμως υπήρχε 
παρέμβαση από το VAR και έτσι έγινε το 
0-1 (ο Βούρος κάλυπτε τον σκόρερ).
Παρά την ψυχρολουσία που δέχτηκε, ο 
ΟΦΗ συνέχισε να είναι ανταγωνιστικός 
στο χορτάρι και στο 22’ είχε εξαιρετική 

στιγμή για να ισοφαρίσει με τον Γκερέρο 
να αγγίζει το γκολ στο ντεμπούτο του με τα 
ασπρόμαυρα αλλά να μη βρίσκει τη μπάλα 
με προβολή από το ύψος της μικρής περι-
οχής.
Το πρώτο ημίωρο βρήκε τον ΠΑΟΚ να έχει 
το γκολ και τον ΟΦΗ τις πιο επικίνδυνες 
στιγμές, ωστόσο στο 31’ οι γηπεδούχοι 
βρέθηκαν σε δύσκολη θέση αφού χρειά-
στηκε να κάνει μία εξαιρετική απόκρουση 
με τα πόδια ο Στίβενς στο κοντινό συρτό 
σουτ του Αουγκούστο.
Ο καλός ρυθμός διατηρήθηκε μέχρι το 
φινάλε του πρώτου μέρους, με τις δύο 
ομάδες να έχουν από μία ακόμα καλή 
στιγμή για να βρουν δίχτυα. Οι παίκτες του 
Νίκου Νιόπλια απείλησαν στο 36’ όμως ο 
Ντιουσέ ήταν άστοχος ενώ ένα λεπτό αργό-
τερα ο Ολιβέιρα έχασε τεράστια ευκαιρία, 
αστοχώντας με κεφαλιά μέσα από τη μικρή 
περιοχή μετά από εξαιρετική σέντρα του 

Νάρεϊ.
Το δεύτερο μέρος βρήκε τον 

ΠΑΟΚ να απειλεί από την 
αρχή (σουτ του Νάρεϊ 

στο 47’ και κεφαλιά του 
Κουλιεράκη στο 48’) 
και μέχρι το 55’ είχε 
τον απόλυτο έλεγχο, 
με τον ΟΦΗ να ισορ-
ροπεί κατόπιν και 

το ματς να διακόπτε-
ται από το 59’ μέχρι 

το 65 λόγω θολής ατμό-
σφαιρας από καπνογόνα 

που άναψαν στην κερκίδα των 
φίλων του ΟΦΗ.

Αυτή η διακοπή επηρέασε το ματς ρίχνο-
ντας αισθητά το ρυθμό και χρειάστηκε να 
φτάσουμε στο 75’ για μία καλή στιγμή, με 
το σουτ του Ζίβκοβιτς (άουτ) να ζεσταίνει 
ωστόσο τον ΠΑΟΚ που απείλησε εκ νέου 
στο 80’ (κόρνερ το σουτ του Νάρεϊ) και στο 
83’ (απέκρουσε το σουτ του Μπράντον ο 
Στίβενς).
Η συνέχεια ήταν ανάλογη, με τον ΟΦΗ να 
αφήνει πολλούς χώρους στα μετώπισθεν 
βγαίνοντας μπροστά και τον Δικέφαλο να 
προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί, όντας 
όμως άστοχος στην τελική προσπάθεια. 
Στα έντεκα λεπτά των καθυστερήσεων ο 
ΠΑΟΚ δεν είχε απειληθεί και έμοιαζε έτοι-
μος να κλειδώσει τη νίκη όμως στο φινάλε 
ήρθε η ψυχρολουσία, με τον ΟΦΗ να μην 
τα παρατάει και να δικαιώνεται με ήρωα 
από το πουθενά τον Διαμαντή.

Η 
ΑΕΚ πέρασε από την έδρα του 
Παναιτωλικού, επικρατώντας 
με 2-0 για την πέμπτη αγωνιστι-
κή της Super League και τώρα 

ετοιμάζεται για την επιστροφή της στην 
OPAP Arena την επόμενη αγωνιστική. Ο 
Λιβάι Γκαρσία άνοιξε το σκορ στο 48ο λε-
πτό και ο Μουκουντί με τη συνδρομή του 
Μλάντεν στο 75’ έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα.
Η Ένωση ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο 
κομμάτι του ματς και πήρε δικαίως το τρί-
ποντο, ίσως στην πιο μεστή εμφάνιση 
που έχει κάνει αυτή τη σεζόν, κόντρα σε 
έναν Παναιτωλικό που προσπάθησε να 
κάνει πράγματα στο ματς, δίχως όμως 
αποτέλεσμα.
Ο Λιβάι Γκαρσία έδωσε το προβάδισμα 
για την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα στο 
48ο λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός είχε 
αρκετό κενό χώρο από μακρινή από-
σταση και δοκίμασε ένα δυνατό σουτ, 
με την μπάλα να καταλήγει στο βάθος της 
εστίας του Ανέστη.
Στο 75’ η Ένωση διπλασίασε τα τέρ-
ματά της. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ 
του Άμραμπατ από τα δεξιά, ο Μουκου-
ντί έπιασε μια κεφαλιά και με τη συμ-
βολή του Μλάντεν έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα.Ο Καμερουνέζος στόπερ συνδύ-
ασε με τον καλύτερο τρόπο το ντεμπούτο 
του, ενώ στη δράση μετά από ένα χρόνο 
επέστρεψε ο Κώστας Γαλανόπουλος. Να 
σημειωθεί ότι ο Τζαβέλλας αντικαταστά-
θηκε στο ημίχρονο, γιατί χτύπησε το χέρι 
του στο τζάμι και μεταφέρθηκε στο νοσο-
κομείο.

Το ματς
Η ΑΕΚ έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημί-
χρονο, κόντρα στον Παναιτωλικό, έχοντας 
αρκετές καλές ευκαιρίες και την ευχέρεια 
να πατάει εύκολα στην περιοχή του Ανέ-
στη, όμως δεν κατάφερε να το αξιοποίη-
σει στα πρώτα 45 λεπτά. Οι παίκτες του 
Αλμέιδα ήταν καταιγιστικοί στο δεκά-
λεπτο (10-20’), έχοντας κάποιες τελικές 
(με Γκατσίνοβιτς και Αραούχο) προς την 
εστία.
Μετά το εικοσάλεπτο οι παίκτες του 
Γιάννη Αναστασίου διάβασαν καλύτερα 
το παιχνίδι της ΑΕΚ και εμπόδιζαν τις επι-
θέσεις τους, με αποτέλεσμα οι φιλοξε-
νούμενοι να απειλούν κατά κύριο λόγο με 
σουτ εκτός περιοχής και να δυσκολεύο-

νται να βγάζουν φάσεις.
Στο 36’ ο Σιμάνσκι δεν μπόρεσε να σπρώ-
ξει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά, 
έπειτα από κεφαλιά του Τζαβέλλα, ενώ 
δύο λεπτά μετά ο Αραούχο νικήθηκε σε 
θέση τετ-α-τετ από τον Ανέστη. Ο Παναι-
τωλικός από την άλλη στο πρώτο μέρος 
δεν κατάφερε να απειλήσει αρκετά την 
εστία του Στάνκοβιτς.
Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ βρήκε γρή-
γορα το γκολ που έψαχνε με τον Γκαρσία 
και ο Παναιτωλικός έψαξε το γκολ της ισο-
φάρισης. Το σουτ του Μλάντεν στο 53’ 
πέρασε άουτ και τέσσερα λεπτά μετά ο 
Καρέλης έπειτα από γλυκιά σέντρα του 
Ντίας, έστειλε την μπάλα λίγο άουτ από 
καλή θέση.
Μετά το 60ο λεπτό η Ένωση πήρε τα ηνία 
του αγώνα (2-0), βάζοντας δύσκολα στον 
Παναιτωλικό με την πίεση ψηλά, ενώ ο 
Αραούχο ήταν αυτός που απείλησε με 
δύο τελικές προσπάθειες (66’ και 68’), 
αλλά πέρασαν άουτ. Μετά το δεύτερο 
γκολ κατάφερε να καθαρίσει το παιχνίδι 
και μετέτρεψε το υπόλοιπο του αγώνα σε 
ματς τυπικής διαδικασίας και το 2-0 να 
είναι το τελικό σκορ. Μάλιστα η Ένωση 
ήταν αυτή που απειλούσε κατά κύριο 
λόγο, έχοντας τελικές προσπάθειες με τον 
Μάνταλο στο 79’ και τον Άμραμπατ στο 
84’. Τελευταία τελική ήταν η προσπάθεια 
του Κολοβού στο 90+1’, ο οποίος δοκί-
μασε να εκτελέσει με τη μια αλλά η μπάλα 
πέρασε άουτ.
Ο Ματ ίας Α λμέ ιδα δήλωσε σ την 
COSMOTE TV αμέσως μετά τη νίκη επί 
του Παναιτωλικού ότι η ΑΕΚ συνεχίζει τη 
δουλειά και βλέπει βελτιώση στην ομάδα, 
ενώ επεσήμανε ξανά ότι δεν είναι κανένας 
μάγος, αλλά χρειάζεται λίγος χρόνος για 
να μπορέσει η ομάδα να παρουσιαστεί 
όπως ο ίδιος θα ήθελε.
Αναλυτ ικά όσα δήλωσε ο Ματ ίας 
Αλμέιδα: «Θεωρώ πολύ σημαντικό να 
επιστρέψουμε στις νίκες μετά από μια 
ήττα. Πολλές φορές μπορεί να μένουμε σε 
ένα αποτέλεσμα αλλά βλέπω ότι η ομάδα 
βελτιώνεται. Κάθε φορά οι ιδέες μας στον 
αγωνιστικό χώρο είναι πιο ξεκάθαρες.
Όλοι είναι σημαντικοί. Αξίζαμε να κερδί-
σουμε, ήμασταν πρωταγωνιστές, ο αντί-
παλος κλείστηκε και περίμενε αλλά μπο-
ρούσαμε να σπάσουμε την άμυνα. Ξέραμε 
σε κάθε περίπτωση να σταματήσουμε τις 
αντεπιθέσεις του Παναιτωλικού».

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 1-1

 Ήρωας για τους Κρητικούς ο 
Διαμαντής στο 102’

Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-2

Καθάρισε τη νίκη στο δεύτερο 
μέρος και τώρα OPAP Arena
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα
Η 

ΕΟΕ αποφάσισε όπως ανταμεί-
ψει τους αθλητές και τις αθλήτρι-
ες σε ατομικό και ομαδικό επίπε-
δο, που κατάκτησαν μετάλλιο σε 

ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο πρωτάθλημα μέ-
σα στο 2022.
Η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής 
Επιτροπής αποφάσισε στην τελευταία 
συνεδρίασή της να κάνει αποδεκτή την 
πρόταση της Επιτροπής Ολυμπιακής Προ-
ετοιμασίας και να ανταμείψει τους αθλη-
τές και τις αθλήτριες που κατέκτησαν ή θα 
κατακτήσουν μετάλλια εντός του 2022, σε 
ευρωπαϊκά και παγκόσμια Πρωταθλήματα 
σε επίπεδο ανδρών και γυναικών.
Όσον αφορά στα Παγκόσμια Πρωτα-
θλήματα, όσοι ανέβηκαν στο βάθρο θα 
πάρουν ως υποτροφία για το χρυσό 8.000 
ευρώ, για το ασημένιο 4.000 ευρώ και για 
το χάλκινο 2.000 ευρώ, αντίστοιχα.
Για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα θα 
δοθούν από την ΕΟΕ 4.000 ευρώ για το 
χρυσό μετάλλιο, 2.000 ευρώ για το ασημέ-
νιο και 1.000 για το χάλκινο.
Στα ομαδικά αθλήματα, μέχρι 5 αθλητές θα 
δοθεί δύο φορές το αντίστοιχο ποσό του 
ατομικού, διά του αριθμού των αθλητών, 
μέχρι 8 αθλητές θα δοθεί το αντίστοιχο 
πόσο του ατομικού επί τρεις φορές, διά του 

αριθμού των αθλητών και σε περιπτώσεις 
9 αθλητών και πάνω, το ποσό του ατομι-
κού θα πολλαπλασιαστεί επί πέντε, διά του 
αριθμού των αθλητών.
Για την απόφαση της Ελληνικής Ολυμπια-
κής Επιτροπής, ο πρόεδρος Σπύρος Καπρά-
λος είπε: «Διανύουμε μία χρονιά με πολλές 
και σημαντικές επιτυχίες για τον ελληνικό 
αθλητισμό και αξίζουν συγχαρητήρια σε 
όλα αυτά τα παιδιά, τα κρατάνε ψηλά την 
ελληνική σημαία σε δύσκολες συνθήκες.
Η ΕΟΕ αποφάσισε να τα επιβραβεύσει για 
όσα πέτυχαν και μας έκαναν υπερήφανους 
και για πρώτη φορά στην ιστορία θα χορη-
γήσει υποτροφίες για όσους ανέβηκαν 
στο βάθρο σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια 
πρωταθλήματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
σε λιγότερο από δύο χρόνια το Παρίσι θα 
φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
και πρέπει να στηρίζουμε με κάθε δυνατό 
τρόπο την προσπάθεια των αθλητών για 
πρόκριση».
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η 
ΕΟΕ παρέχει υποτροφίες σε αθλητές-τριες 
που διακρίθηκαν στα ευρωπαϊκά και 
παγκόσμια πρωταθλήτρια, κάτι που έγινε 
και πριν από λίγο καιρό και με τους μεταλ-
λιούχους στους Μεσογειακούς Αγώνες του 
Οράν.

ΕΟΕ: Ανταμείβει τους 
αθλητές και τις αθλήτριες με 

μετάλλια σε ευρωπαϊκό ή 
παγκόσμιο πρωτάθλημα
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Α
ν και έχουν δικαίωμα συμμετο-
χής, οι Ρώσοι αποφάσισαν να 
μην συμμετάσχουν στο Παγκό-
σμιο πρωτάθλημα τζούντο, υπό 

τις απειλές για μποϋκοτάζ.
Στις 6 Οκτωβρίου ξεκινά στο Ουζμπεκι-
στάν το Παγκόσμιο πρωτάθλημα τζούντο, 
στο οποίο οι Ρώσοι αποφάσισαν να μην 
κατεβάσουν ομάδα.
Αν και το άθλημα επιτρέπει την συμμε-
τοχή τους σε διεθνείς διοργανώσεις 
(μόνο αυτό και το τένις την παρούσα 
στιγμή), η Ρωσική ομοσπονδία πήρε την 
απόφαση να μην στείλει αθλητές.

Οι αθλητές της, όπως και οι Λευκορώ-
σοι, θα μπορούσαν να αγωνιστούν ως 
ανεξάρτητοι, αλλά ο πρόεδρος της ομο-
σπονδίας τους, Βασίλι Ανισίμοφ, δήλωσε 
στο Ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ότι δεν 
σκοπεύουν να αφήσουν τους αθλητές 
τους να πάνε χωρίς να έχουν το δικαίωμα 
να εκπροσωπήσουν την πατρίδα τους.
Αυτά, την ώρα που η Ουκρανική ομο-
σπονδία, με την στήριξη κι άλλων χωρών, 
δήλωνε πως αν τους επιτραπεί η συμμε-
τοχή έστω και ως ανεξάρτητοι, θα προ-
χωρούσαν σε μποϋκοτάζ της διοργάνω-
σης.

Τζούντο: Οι Ρώσοι αποσύρονται 
από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα
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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! 

Ν
έα δεδομένα υπάρχουν σ τη 
Super League 2, μετά την α-
ποχώρηση της Ξάνθης από το 
πρωτάθλημα και τη διαφαινό-

μενη του Εργοτέλη, ύστερα από τη σχε-
τική ανακοίνωση του ερασιτέχνη. Την ί-
δια στιγμή έχει ήδη γίνει η κλήρωση για 
το νέο πρωτάθλημα και με τα υπάρχοντα 
δεδομένα η Ηλιούπολη θα πάρει τη θέ-
ση της πρώτης και ο ΠΑΟ Ρουφ ή ο Ηρα-
κλής Λάρισας εκείνη των Κρητικών, ως 
οι πρώτοι επιλαχόντες από τη Γ’ Εθνική.
Λόγω αυτών όμως ενδέχεται να μη 
συνάγουν τα γεωγραφικά κριτήρια 
στους ομίλους που θα τοποθετηθούν 
οι ομάδες, ωστόσο ο Λεωνίδας Λεου-
τσάκος, πρόεδρος της διοργανώτριας 
αρχής, ανέφερε πως δεν υπάρχει πρό-
βλεψη να ξαναγίνει κλήρωση. «Δεν 
υπάρχει καμία περίπτωση επανάλη-
ψης της διαδικασίας. Περιμένουμε ότι 
την προσεχή εβδομάδα θα ξεκαθαρί-
σει το τοπίο σχετικά με την κάλυψη των 
κενών», ανέφερε σχετικά στη Live Sport.

Η Ξάνθη δεν δήλωσε συμμετο-
χή στην SL2 ακριβώς 20 χρόνια 
μετά το πρώτο της ευρωπαϊκό 
ματς
Η Ξάνθη έπαιξε με τη Λάτσιο στις 19 
Σεπτεμβρίου του 2002 και 20 χρόνια 
μετά ενημέρωσε πως αδυνατεί να κατέ-
βει στη Super Leageue 2.
Αβέβαιο είναι το μέλλον της Ξάνθης, 
μετά τη σημερινή απόφαση της ομά-
δας να μην κατέβει στο πρωτάθλημα της 
Super League 2. Επί της ουσίας το club 
«γονάτισε» από τα τεράστια οικονομικά 
προβλήματα που το μαστίζουν και ενη-
μέρωσε σχετικά τις αρμόδιες αρχές.
Μάλιστα, κατά ένα παιχνίδι της τύχης, 
το «κακό» που βρήκε τον σύλλογο συνέ-
πεσε από την επέτειο της πρώτης του 
συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις! Ηταν λοιπόν 19 Σεπτεμβρίου του 

2002 όταν η Ξάνθη με τον Νίκο Καρα-
γεωργίου στον πάγκο της έπαιξε στο 
Ολίμπικο της Ρώμης με τη Λάτσιο του 
Ρομπέρτο Μαντσίνι για τον πρώτο γύρο 
του τότε Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ και πήρε το 
«βάπτισμα του πυρός», σε μία αναμέ-
τρηση που ηττήθηκε 4-0 (Σέζαρ, Μαν-
φρεντίνι, Σιμεόνε Ιντσάγκι, Λόπες τα 
γκολ της)

Κίνδυνος για «καμπάνα» για 
τον Ηρόδοτο
Η μη συμμετοχή της ομάδας του Ηρο-
δότου στο Κύπελλο ενδέχεται να έχει 
επιπτώσεις για εκείνη στο πρωτάθλημα.
Χωρίς τον Ηρόδοτο έγινε σήμερα (20/9) 
η κλήρωση της επόμενης φάσης του 
Κυπέλλου Ελλάδος. Οι λόγοι της μη 
συμμετοχής του δεν έχουν διευκρινι-
στεί, όμως στο club βρίσκονται αντιμέ-
τωποι με κυρώσεις που θα αφορούν και 
το πρωτάθλημα της Super League 2.
Ετσι κινδυνεύουν πλέον να χάσουν 3-0 
τον αγώνα της πρεμιέρας του νέου πρω-
ταθλήματος (κόντρα στην Καλαμάτα), 
όπως και να τους επιβληθεί πρό-
στιμο ύψους 15.000 ευρώ..

Ευγενίου: «Δεν υ-
πάρχει θέμα πώ-
λησης του Ηρα-
κ λή,  τα  σενά -
ρια κάνουν κακό 
στην ομάδα»
Δε ν υπάρχε ι  θέμα 
πώλησης του Ηρακλή 
ξεκαθάρισε ο πρόεδρος 
του «γηραιού», Στράτος 
Ευγενίου επισημαίνοντας 
πως τα συγκεκριμένα σενάρια 
κάνουν κακό στην ομάδα.
Το τελευταίο διάστημα σενάρια που 
θέλουν τον Ηρακλή να πωλείται έχουν 
κάνουν την εμφάνισή τους, με τον πρό-
εδρο του «γηραιού», Στράτο Ευγενίου 
να βάζει τέλος σε αυτά με δηλώσεις του. 
Ο ισχυρός άνδρας των «κυανόλευκων» 
μιλώντας στο Libero 107,4 ανέφερε τα 
εξής:
Για τις φήμες περί πώλησης της ΠΑΕ: 
«Δεν υπάρχει κάτι, αν υπήρχε θα το 
γνώριζε και το ΔΣ. Θεωρώ ότι αυτά 
τα σενάρια κάνουν κακό στην ομάδα. 

Έχουν υπάρξει από πέρσι πάνω από 
10 περιπτώσεις για να αγοράσουν τον 
Ηρακλή. Η τελευταία ήταν από τον Τομ 
Παπαδόπουλο. Η ομάδα ακόμα και 
σήμερα διοικείται από εμένα. Ο Τομ 
έχει βοηθήσει πάρα πολύ και έχει κάνει 
πολλά πράγματα για τον Ηρακλή. Δεν 
είναι μέτοχος, μόνο βοηθάει. Δεν είναι 
εύκολο να πάρει την ομάδα ο Τομ. Η 
φημολογία περί πώλησης της ομάδας 
δεν ισχύει. Η συμφωνία που είχαμε 
κάνει με τον ΓΣ ήταν να μην είμαι καθό-
λου στην ομάδα γιατί ήθελα να φύγω 
από το χώρο του ποδοσφαίρου. Ανα-
γκαστικά έμεινα για να βοηθήσω την 
ομάδα».
Για την προσπάθεια και την αδειοδό-
τηση: «Ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Τώρα 
στήνουμε μία ομάδα με πολλούς περιο-
ρισμούς. Υπάρχουν άλλες ομάδες που 
έχουν την αδειοδότηση και μπορούν 
χτίσουν την ομάδα όπως θέλουν. Όμως 
θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολύ καλές 
προσθήκες. Έχουμε δώσει την εγγύηση. 
Έπρεπε να ξανά πληρώσουμε την εγγυ-
ητική από την τράπεζα και να δώσουμε 
άλλα 150.000 ευρώ. Πλέον δεν υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα και περιμένουμε να 
πάρουμε την άδεια. Έχουμε καταθέσει 
τα χρήματα εδώ και τρεις εβδομάδες και 
περιμένουμε απάντηση. Υπήρχαν και 
άλλες ομάδες που δεν έχουν πάρει την 
αδειοδότηση αλλά για τον Ηρακλή βιά-
ζονται να πουν ότι δεν πήρε άδεια».
Για την Ξάνθη και το ελληνικό ποδό-
σφαιρο: «Είναι λυπηρό για την Ξάνθη. 
Είναι μία πολύ ιστορική ομάδα. Αυτό 
να το κοιτάξουν αυτοί που ασχολούνται 
με το ποδόσφαιρο. Όλοι είναι λαμό-
για ασχολούνται με διαιτητές, στοιχή-
ματα και λεφτά. Δεν ειδοποίησαν τον 
Αγροτικό Αστέρα ότι θα ανέβουν αυτοί. 
Κανένας δεν ασχολείται με αυτά και ότι 
θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο και αν. 
Αυτή είναι η αλητεία. Οι μεγάλοι του 
ποδοσφαίρου ευθύνονται για όλα. Κου-

ραστήκαμε να τους παρακαλάμε 
όλους. Να τα χαίρον ται τα 

πρωταθλήματά τους έτσι. 
Για να είμαι ξεκάθαρος, 
από πέρσι ήταν να πάρει 
κάποιος  τ ην  ομάδα 
και να την τρέξει στη 
Super League 1. Αυτό 
το ενδεχόμενο πάντα 
εξετάζετε, όμως δεν 

είναι μόνο στο χέρι μου 
αυτό, δεν είμαι ο μονα-

δικός που μιλάει».

ΑΕΚ: Απέκτησε τον Γιάν-
νη Χριστοφιλόπουλο

Παίκτης της ΑΕΚ έγινε ο Γιάννης Χριστο-
φιλόπουλος, ο οποίος προορίζεται για 
την δεύτερη ομάδα της «Ένωσης».
Οι «κ ιτ ρινόμαυροι» ανακοίνωσαν 
την μεταγραφή του 19χρονου Έλληνα 
κεντρικού αμυντικού για να ενισχύ-
σουν την δεύτερη ομάδα τους. Ο Γιάν-
νης Χριστοφιλόπουλος έμεινε ελεύθε-
ρος το καλοκαίρι από την Β’ ομάδα του 
Ολυμπιακού, στην οποία ανέβηκε μόλις 
πέρυσι και πρόλαβε να κάνει μόλις δύο 
συμμετοχές. Είχε παίξει ακόμη 14 παι-

χνίδια με την Κ19, όπου είχε σκοράρει 
κι ένα γκολ.
Είναι μάλιστα διεθνής και με την εθνική 
ομάδα Κ19, με την φανέλα της οποίας 
έχει αγωνιστεί δύο φορές.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:
«O κεντρικός αμυντικός Γιάννης Χριστο-
φιλόπουλος υπέγραψε διετές συμβό-
λαιο με την ΠΑΕ ΑΕΚ και εντάχθηκε στην 
ΑΕΚ Β. Είναι γεννημένος στις 17/7/2003 
και έχει ύψος 1,85. Εχει αγωνιστεί σε 
Πανιώνιο και Ολυμπιακό και τη σεζόν 
2021-22 αγωνίστηκε με την ομάδα Κ19 
της ομάδας του Πειραιά, αλλά συμμε-
τείχε και σε αγώνες του Ολυμπιακού Β 
στη Super League 2. Είναι διεθνής με την 
Εθνική Ελλάδας U19».

Ολυμπιακός: Τριπλή μεταγρα-
φική ενίσχυση για την Β’ ομά-
δα
Σε τρεις μεταγραφές προχώρησε ο Ολυ-
μπιακός για την Β’ ομάδα, καθώς ανα-
κοίνωσε τους Κωνσ ταν τ ίνο Χρυσό-
πουλο, Ανέστη Βλαχομήτρο και Χρήστο 
Καρανάτσιο.
Η ενίσχυση του Ολυμπιακού για την Β’ 
ομάδα συνεχίζεται με γρήγορους ρυθ-
μούς, με τους «ερυθρολεύκους» να ανα-
κοινώνουν την απόκτηση των Κωνστα-
ντίνο Χρυσόπουλο, Ανέστη Βλαχομήτρο 
και Χρήστο Καρανάτσιο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τ ις 
μεταγραφές τριών ποδοσφαιριστών, για 
το τμήμα Κ23.
Στην «ερυθρόλευκη» οικογένεια ανή-
κουν οι Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, 
Ανέσ της Βλαχομήτρος και Χρήσ τος 
Καρανάτσιος.»

Η Καλαμάτα ανακοίνωσε την ε-
πιστροφή Αναστόπουλου
Ο Νίκος Αναστόπουλος είναι πλέον και 
πάλι ο νέος τεχνικός της Καλαμάτας, από 
όπου αποχώρησε τον περασμένο Φλε-
βάρη.
Επίσημη είναι πλέον η επιστροφή του 
Νίκου Αναστόπουλου στην Καλαμάτα, 
που θα διαδεχθεί τον Σάκη Τσ ιώλη 
στον πάγκο της «Μαύρης Θύελλας». 
Ο 64χρονος κόουτς ήταν και τη διετία 
2020-2022 στην ομάδα (Φλεβάρης-Φλε-
βάρης αντίστοιχα) και το 2021 την οδή-
γησε στην κατάκτηση του πρωταθλήμα-
τος της τότε Γ’ Εθνικής.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνε ι την 
συνεργασία της με τον κύριο Νίκο Ανα-
στόπουλο, στην θέση του προπονητή 
τής ομάδας μας.
Ο κύριος Αναστόπουλος έχοντας υπο-
γράψει διετές συμβόλαιο, αναλαμβάνει 
πλήρως τα καθήκοντά του από αύριο, 
ξεκινώντας δυναμικά με την πρώτη επί-
σημη προπόνηση της ομάδας υπό το 
βλέμμα του, στις 17:00, στο Προπονη-
τικό μας Κέντρο. Θα ακολουθήσει και 
συνέντευξη τύπου.
Τις προσεχείς ημέρες, θα ανακοινωθεί 
και το προπονητικό team που θα τον 
πλαισιώσει.
Νίκο, καλωσήρθες και πάλι στην οικογέ-
νεια της Μαύρης Θύελλας!
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Ο 
αντιπρόεδρος της Ατλέτικο Μα-
δρίτης, Ζιλ Μαρίν, δήλωσε ό-
τι για το ζήτημα της ρατσιστι-
κής επίθεσης στον Βινίσιους, οι 

ροχιμπλάνκος είναι επίσης θύματα αυτού 
του περιστατικού.
Ο αντιπρόεδρος της Ατλέτικο, Ζιλ Μαρίν, 
μίλησε στην Mundo Deportivo και ανα-
φέρθηκε στο ζήτημα της ρατσιστικής επί-
θεσης στον Βινίσιους στο ντέρμπι με τη 
Ρεάλ.
Ο Μαρίν υποστήριξε ότι αυτή η ενέργεια 
έγινε από μια μειοψηφία που ντροπιά-
ζει την ομάδα, ενώ για την κατηγορία και 
το αίτημα του πρωθυπουργού της Ισπα-
νίας, Πέδρο Σάντσεθ, να ληφθούν άμεσα 
μέτρα, τόνισε ότι και ο ίδιος ο σύλλογος 

είναι θύμα λόγω της ενέργειας.
«Ξέρω ότι και οι οπαδοί μας γνωρίζουν 
ότι δεν είναι αποδεκτό ότι κάποιος μπορεί 
ακόμα και να σκέφτεται ρατσιστικά. Αυτές 
οι κραυγές από μια μειονότητα ντροπιά-
ζουν την Ατλέτικο και δεν μπορούν να 
είναι ένας λεκές στον σύλλογο, ούτε στη 
συμπεριφορά και το αίσθημα της μεγάλης 
πλειοψηφίας».
Για τα μέτρα που ζήτησε ο Πέδρο Σάντσεθ: 
«Το εκτιμώ ότι μας υπενθυμίζει την υπο-
χρέωσή μας και είμαι 100% σύμφωνος με 
αυτά τα σχόλια. Θα έπρεπε να δείχνουμε 
ότι αυτό είναι δουλειά όλων, όχι μόνο των 
ιθυνόντων της ομάδας. Μας κατηγορούν 
ενώ στην πραγματικότητα είμαστε και 
εμείς θύματα».

Αντιπρόεδρος Ατλέτικο: «Μας 
κατηγορούν για τη ρατσιστική 
επίθεση, ενώ είμαστε και εμείς 
θύματά της»

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε την UEFA για 
τη στήριξή της

Ο 
πρόεδρος της Ουκρανίας, Βο-
λοντίμιρ Ζελένσκι, απέστειλε ευ-
χαριστήρια επιστολή στην UEFA 
για τη στήριξη στο ποδόσφαιρο 

της χώρας.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι, ευχαρίστησε την UEFA μέσω επι-
στολής του για τη στήριξη της ευρωπαϊ-
κής συνομοσπονδίας στο ποδόσφαιρο της 
χώρας σε αυτήν την εμπόλεμη περίοδο.
Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε μεταξύ 
άλλων ότι «χάρη στην UEFA, η Ουκρα-

νική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και το 
εθνικό πρωτάθλημα της χώρας κατάφε-
ραν να συνεχίσουν να λειτουργούν, παρά 
τον πόλεμο». Ο Ζελένσκι εξέφρασε επί-
σης την ικανοποίησή του για το γεγονός 
ότι δόθηκε τέλος στις προθέσεις συλλό-
γων για τη δημιουργία της European Super 
League, επειδή «η ουσία του ποδοσφαί-
ρου είναι η ελπίδα, η αλληλεγγύη και η 
χαρά, δηλαδή κάτι πολύ παραπάνω από 
χρήματα -και σίγουρα πάνω από τα προ-
νόμια μεμονωμένων πλευρών». Η 

εφημερίδα El Mundo στο πλαί-
σιο των «Barcaleaks» έβγαλε στη 
δημοσιότητα λεπτομέρειες του 
συμβολαίου του Ζεράρ Πικέ, 

ο οποίος ζήτησε να γίνει ο πιο ακριβο-
πληρωμένος κεντρικός αμυντικός στον 
κόσμο για να ανανεώσει με την 
Μπαρτσελόνα τον Δεκέμβρη 
του 2017.
Η εφημερίδα El Mundo, μια 
ημέρα μετά τη δημοσιοποί-
ηση των αξιώσεων του Μέσι 
για να ανανεώσει το συμβό-
λαιό του με την Μπαρτσελόνα 
στο πλαίσιο των «Barca Leaks», 
δημοσίευσε λεπτομερώς το συμβό-
λαιο που υπέγραψε ο Ζεράρ Πικέ με τους 
μπλαουγκράνα το 2018.
Μάλιστα σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
πηγή, ο διεθνής στόπερ ζήτησε από τον 
Τζουζέπ Μαρία Μπαρτομέου να γίνει ο πιο 
ακριβοπληρωμένος στόπερ και συγκεκρι-
μένα πάνω από τον Σέρχιο Ράμος.
Ο Πικέ εξασφάλισε ένα ποσό 12 εκατ. ευρώ 
εγγυημένων αποδοχών, το οποίο θα έφτανε 
τα 15 εκατ. ευρώ καθαρά με συγκεκριμένα 

μπόνους επίτευξης στόχων. 
Οι μεικτές εγγυημένες αποδοχές του φτά-
νουν τα 142 εκατ. ευρώ (28.4 εκατ. ευρώ).
Όταν ξέσπασε η πανδημία, ο Πικέ συμφώ-
νησε να βάλει προσωρινό μαχαίρι στις απο-
λαβές του τον Νοέμβριο του 2020, παίρνο-

ντας μέρος των στερηθέντων συμ-
βολαίων του τα επόμενα χρόνια 

(με βάση τα δεδομένα εκείνης 
της συμφωνίας). 
Συγκεκριμέ να θα λάμ -
βανε 18 εκατομμύρια μει-
κτά τη σεζόν 2020/21, 27,7 

εκατ. το 2021/22, 29,50 εκατ. 
το 2022/23 και 40,80 εκατ. το 

2023/24.
Να σημειωθεί ότι με την εκλογή Λαπόρτα 
στην προεδρία της Μπαρτσελόνα, αρκετοί 
ποδοσφαιριστές ήρθαν σε επαναδιαπραγ-
μάτευση λόγω της δεινής οικονομικής κατά-
στασης του συλλόγου, επομένως αυτά τα 
νούμερα ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί. 
Ο ίδιος ο Πικέ δημοσίευσε τις απολαβές του 
σε Tweet τον περασμένο Ιανουάριο, λέγο-
ντας ότι ο μισθός του είναι δύο εκατ. ευρώ.

Μπαρτσελόνα: Ο Πικέ ζήτησε να γίνει 
ο πιο ακριβοπληρωμένος στόπερ στον 
κόσμο για να ανανεώσει το 2018

Λιονέλ Μέσι: Αυτές ήταν οι απαιτήσεις 
του για να ανανεώσει με την 
Μπαρτσελόνα το 2020

Ο 
Λιονέλ Μέσι είναι μέλος της 
Παρί από το καλοκαίρι του 
2021 όμως έχει ένα τεράστιο 
παρελθόν με τη φανέλα της 

Μπαρτσελόνα που δεν μπορεί να παρα-
γραφεί.
Μία βουτιά στο πρόσφατο παρελθόν και 
συγκεκριμένα στο φινάλε της σχέσης του 
με τους μπλαουγκράνα θέλησε να κάνει 
η «El Mundo», με την ισπανική εφημε-
ρίδα να δίνει στη δημοσιότητα -επικαλού-
μενη mails που ανταλλάχτηκαν μεταξύ του 
πατέρα του και εκπροσώπου του Χόρχε, 
των δικηγόρων του και της τότε διοίκη-

σης του συλλόγου- λεπτομέρειες από τις 
ισχυρές αξιώσεις της πλευράς Μέσι ώστε 
να ανανέωνε τη συνεργασία του με την 
«Μπάρτσα» το 2020.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, η πλευρά 
Μέσι ζητούσε συμβόλαιο για άλλα τρία 
χρόνια και με δυνατότητα μονομερούς 
επέκτασης από πλευράς του παίκτη. Δεχό-
ταν τη μείωση 20% του μισθού του για τη 
σεζόν 2020/21 αλλά ζητούσε να γίνει ανά-
κτηση των απωλειών, μέσω μίας αύξησης 
της τάξης του 10% για τη σεζόν 2021-22 
και άλλη μία αύξηση κατά 10% τη σεζόν 
2022-23, με 3% τόκο ετησίως.

Ρονάλντο: «Θέλω να πάρω μέρος στο 
Euro 2024»

Η 
φετινή σεζόν δεν άρχισε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο για 
τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού 
αφενός η Μάντσεστερ Γιουνά-

ιτεντ δεν ικανοποίησε το αίτημά του για 
να πάρει μεταγραφή σε ομάδα που παί-
ζει στο Champions League και αφετέρου 
ο Έρικ Τεν Χαχ έχει επιλέξει να μην τον 
θεωρεί επιλογή για το λεγόμενο «βασικό 
σχήμα» των κόκκινων διαβόλων.
Παρόλα αυτά, ο 37χρονος Πορτογάλος 
σούπερ σταρ όχι μόνο δεν πτοτείται αλλά 
στρέφει το βλέμμα του στα μεγάλα τουρ-
νουά που υπάρχουν μπροστά του και στα 
οποία μπορεί να δηλώσει «παρών», με 
τον «CR7» να δηλώνει την Τετάρτη (21/09) 
πως μετά από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 
Κατάρ θέλει να συνεχίσει και να βρεθεί στα 
γήπεδα της Γερμανίας όπου θα διεξαχθεί 

το Euro 2024.
«Το ταξίδι μου δεν έχει ακόμα τελειώ-
σει. Θέλω να είμαι παρών στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο του 2022 και στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα του 2024. Νιώθω ότι είμαι 
γεμάτος κίνητρα.
Η φιλοδοξία μου είναι μεγάλη», τόνισε 
χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο εκδήλωσης 
που έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης, με 
τον ίδιο να λαμβάνει το βραβείο «Quinas 
de Ouro» από την πορτογαλική ομοσπον-
δία ποδοσφαίρου.
Υπενθυμίζεται πως ο «CR7» έχει πάρει 
μέρος μέχρι στιγμής σε 5 τελικές φάσεις 
Euro και σε 4 τελικές φάσεις Μουντιάλ, με 
κορυφαία στιγμή του να είναι αναντίλεκτα 
το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016 στην 
Γαλλία που πανηγύρισε τον τίτλο με τους 
Ίβηρες του Φερνάντο Σάντος.
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Άνετη νίκη με 2-0 πανηγύρισε ο ΑΠΟΕΛ κόντρα στον Ολυμπι-
ακό, ως τυπικά φιλοξενούμενους στο ΓΣΠ για την 4η αγωνι-
στική. Με το… μαχαίρι στα δόντια μπήκαν οι γαλαζοκίτρινοι, 
σκόραραν δις στο πρώτο μισάωρο (10’ Σατσιάς, 28’ Κοστα-
ντίνοφ) και έχασαν ένα «τσουβάλι» ευκαιρίες (9 τελικές στο 
πρώτο ημίχρονο).

Ο ΑΠΟΕΛ άνοιξε το σκορ στο 10’, μετά από ωραία ενέργεια του Μορέ-
ιρα, που μπήκε στην περιοχή και γύρισε, στέλνοντας την μπάλα στον 
Σατσιά που σούταρε στην κίνηση και νίκησε τον Μολ, πετυχαίνοντας 
το πρώτο του γκολ στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Στο 28ο λεπτό 
ο Κοσταντίνοφ διπλασίασε με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση φάουλ του 
Βιγιαφάνες, τα τέρματα των γαλαζοκιτρίνων. Ήταν το πρώτο γκολ για τον 
32χρονο ποδοσφαιριστή μετά τον Οκτώβρη του 2019, όταν σκόραρε 
στο ισόπαλο 2-2 της Άρσεναλ Τούλα με την Ουράλ.
Στην επανάληψη και ιδιαίτερα μετά την αποβολή του Γουίλερ (51’) οι παί-
κτες του Σωφρόνη Αυγουστή έκαναν διαχείριση του υπέρ τους σκορ. 
Οπισθοχώρησαν, έδωσαν χώρο στους μαυροπράσινους, κλείνοντας 
τους διαδρόμους προς την εστία του Μπέλετς, χωρίς να απειληθούν 
πέραν ελάχιστων περιπτώσεων. Ο ΑΠΟΕΛ επέστρεψε έτσι στις νίκες, 
μετά την ήττα (0-1) από τον Άρη στην προηγούμενη αγωνιστική και με 7 
βαθμούς ισοβαθμεί στην 3η θέση με Πάφος FC, Ανόρθωση και Δόξα. Η 
παφιακή ομάδα έχει ματς λιγότερο.
Αγωνία εν τω μεταξύ στο στρατόπεδο των γαλαζοκιτρίνων, με τον Μορέ-
ιρα να αποχωρεί τραυματίας λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θλάση. Τις επόμενες ημέρες θα 
περάσει από ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να διαφανεί το μέγεθος του 
προβλήματος. Παράλληλα, ντεμπούτο με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ πραγ-
ματοποίησε ο Δώνης, που πέρασε στο ματς ως αλλαγή στο 78′ στη θέση 
του Μαρκίνιος, και λίγο έλειψε να σκοράρει μετά από πολύ όμορφη 
ενέργεια (86′).
Από την άλλη, την τρίτη του ήττα στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές του 
πρωταθλήματος γνώρισε ο Ολυμπιακός, που δεν μπόρεσε να δώσει 
συνέχεια στα καλά αποτελέσματα μετά την ισοπαλία (0-0) κόντρα στην 
ΑΕΛ. Με ένα βαθμό η ομάδα του Τακτακαλά παραμένει τελευταία στον 
βαθμολογικό πίνακα.
Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, για την 5η αγωνιστική, ο 
ΑΠΟΕΛ θα υποδεχτεί την ΑΕΛ, ενώ ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από 
την Καρμιώτισσα. Δεν έχουν καθοριστεί ακόμη οι ημερομηνίες των αγώ-
νων.
Όσα δήλωσε ο Σωφρόνης Αυγουστή:
 «Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές για τη δίκαιη και καθαρή νίκη. 
Ξέραμε πολύ καλά ότι έπρεπε να αντιδράσουμε μετά το αρνητικό αποτέ-
λεσμα με τον Άρη. Στο 1ο μέρος μπορούσαμε να σημειώσουμε και άλλα 
γκολ, κάναμε εξαιρετικό παιχνίδι, αρκετή κίνηση χωρίς μπάλα, κερδί-
σαμε όλες τις μονομαχίες και παίξαμε γρήγορα και κάθετα.
Για το 2ο μέρος. είναι κρίμα, ξεκάθαρα ο Χρίστος (σ.σ. Γουίλερ) μου είπε 
ότι βρήκε μπάλα. Θέλω να ξαναδώ τη φάση γιατί άλλαξε όλο το παιχνίδι 
της ομάδας εκεί και οι ισορροπίες. Αν δεν υπήρχε κάτι, να είμαστε λίγο 
πιο προσεκτικοί γιατί πριν μια βδομάδα που μπορούσαμε να… δούμε 
τη φάση στο VAR δεν την είδαμε. Αλλά δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε 
γιατί η ομάδα δεν έπαιξε καλά και επικεντρωθήκαμε σε αυτό. Αλλά ήταν 
1-0, μπορούσε ο αντίπαλος να μείνει με 10 παίκτες και να είναι διαφο-
ρετικά τα πράγματα.
Βλέπουμε τη συνέχεια. Συγχαρητήρια ακόμα μια φορά στους ποδοσφαι-
ριστές και τον κόσμο. Είναι μόνο τρεις βαθμοί».

Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Με 
τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ και 
σχετική άνεση η Ομόνοια επικράτησε 
με 4-0 της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου 
στο ΓΣΠ, για την 4η αγωνιστική του 
πρωταθλήματος.

Η 
ομάδα του Νιλ Λένον κυριάρχησε πλή-
ρως στον αγωνιστικό χώρο, επιβλήθη-
κε των βυσσινί και επιβεβαίωσε την α-
νωτερότητά της.

Μίλετιτς (31′), Μπρούνο (45+2′), Ανσαριφάρντ 
(57′) και Zαχαρίου 78′ ήταν οι σκόρερ για το 
«τριφύλλι» που πανηγύρισε τη δεύτερη ν ίκη 
του στο πρωτάθλημα και έφθασε τους έξι βαθ-
μούς. Παρά το κοπιαστικό ταξίδι και την προ-
σπάθεια στο Σαν Σεμπαστιάν, στο παιχνίδι με τη 
Ρεάλ Σοσιεδάδ, η Ομόνοια είχε ενέργεια, ρυθμό 
και αποφασιστικότητα στο παιχνίδι της. Με εφτά 
αλλαγές σ την ενδεκάδα και αλλαγή 
σχηματισμού (4-2-3-1 αντί 3-5-
2) παρέταξε την Ομόνοια ο Νιλ 
Λένον. Στους τρεις έμεινε το 
Παραλίμνι, με την ομάδα 
του Μαρίνου Σατσιά να 
χάνει με κατεβασμένα 
τα χέρια στη Λευκωσία.

Το ματς
Καθορισ τ ικές σ τ ιγμές 
στην έκβαση του αποτε-
λέσματος τα δύο πρώτα 
γκολ. Οι πράσινοι έλυσαν 
τον γόρδιο δεσμό στο 31’ 
με τον Μίλετ ιτ ς να σκορά-
ρει με κοντινή προβολή, έπειτα 
από συστημένη εκτέλεση φάουλ 
του Μπρούνο. Ο Βραζιλιάνος ήταν αστα-
μάτητος στο πρώτο ημίχρονο και από δημιουρ-
γός έγινε εκτελεστής στο 45+2’. Έκανε το ένα – 
δύο με τον Ανσαριφάρντ, κοντρόλαρε την μπάλα 
με το στήθος και πλάσαρε ιδανικά για το 2-0.
Ο «αέρας» δύο τερμάτων στην ανάπαυλα, έκανε 
πιο απλά τα πράγματα για την Ομόνοια, αφού 
χωρίς άγχος συνέχισε να κυριαρχεί και να ψάχνει 
περισσότερα τέρματα. Με το πρώτο γκολ του 
Καρίμ Ανσαριφάρν τ με τη φανέλα της Ομό-
νοιας οι πράσινοι σκόραραν για τρίτη φορά. Ο 
Παπουλής μετέφερε ταχύτατα την μπάλα από 
τη μεσαία γραμμή στην περιοχή του αντιπάλου, 
πάσαρε στον Ιρανό, ο οποίος έκανε χώρο στον 
εαυτό του και με ωραίο πλασέ πέτυχε το 3-0. 
Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Ζαχαρίου στο 
78’. Ο Λέτσγιακς έκανε σέντρα από αριστερά, 

ο  Κύπριος εξτρέμ έκανε το πλασέ και η μπάλα 
κατέληξε στα δίχτυα παρά την προσπάθεια του 
Κόστιτς.
Ήρεμος, χαρούμενος και ευδιάθετος ήταν ο Νιλ 
Λένον μετά την άνετη νίκη της Ομόνοιας με 4-0 
επί της Ένωσης, για την 4η αγωνιστική. Ο Ιρλαν-
δός προπονητής χαρακτήρισε την εμφάνιση ως 
την καλύτερη φετινή και σημείωσε πως ο σχη-
ματισμός με τετράδα στην άμυνα ταιριάζει στο 
DNA της Ομόνοιας.
Αναλυτικά οι δηλώσεις
«Ήταν μία φανταστική εμφάνιση από την ομάδα 
μου. Μπράβο στους ποδοσφαιριστές μας, ήταν 
η καλύτερη μας εμφάνιση. Είναι σημαντική η 
νίκη. Θα εκμεταλλευτούμε την διακοπή για να 
είμαστε πιο έτοιμοι. Είχαμε μία δύσκολη σειρά 
αγώνων και είναι σημαντικό που κλείσαμε αυτή 
την σειρά αγώνων με ένα εμφατικό τρόπο.
Είναι δύσκολο να ξέρω ποτέ θα σταθεροποι-

ήσουμε την απόδοση μας λόγω των 
συνεχόμενων αγώνων. Δεν μπο-

ρούμε να παίζουμε με την ίδια 
εν τεκάδα, πρέπει να βρω τη 

λύση. Θα δουλέψουμε σ τη 
διακοπή γ ια την φυσ ική 
μας κατάσ ταση. Παίξαμε 
σ υ ν α ρ π α σ τ ι κό  π ο δ ό -
σφαιρο σήμερα. Πρέπει 
να βρούμε τις λύσεις στα 
εκ τός έδρας παιχν ίδια. 
Είμαι χαρούμενος για τον 

Καρίμ (σ.σ. Ανσαριφάρντ), 
θα μπορούσε να βρει γκολ 

και στο πρώτο μέρος. Ο Χού-
περ πρέπει να δουλέψει σ τη 

φυσ ική του κατάσ ταση. Είναι 
πολύ καλός παίκτης και θα φέρει 

γκολ στην ομάδα».
Για την κατάσταση των τραυματιών: «Ο Κασάμα 
δεν έχει σοβαρό μυϊκό θέμα. Είναι κοντά στο να 
είναι έτοιμος μετά τη διακοπή. Ο Γιούστε μάλ-
λον δεν θα κάνει επέμβαση. Αν δεν κάνει θα μεί-
νει 1-2 βδομάδες. Αν κάνει επέμβαση θα μείνει 
περισσότερο εκτός».
Για το δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί μετά 
την διακοπή: «Στα παιχνίδια με την Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεν τ μπορούμε να πάρουμε κάτι. Μας 
έδωσε πίστη η εμφάνιση με την Σοσιεδάδ. Είναι 
ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα το φετινό. Με 
3-4 νίκες μπορείς να βρεθείς στα ψηλά. Θέλουμε 
να κάνουμε νίκες σ την Κύπρο και να είμαστε 
ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη. Είμαι απογοητευ-
μένος που δεν μπορέσαμε να πάρουμε κάτι με 
την Σοσιεδάδ».

Ομόνοια – ΕΝΠ 4-0: Τετράστερη και με 
πολυφωνία 

Ολυμπιακός – ΑΠΟΕΛ 0-2: 
Καθάρισε στο πρώτο, το… 
έσβησε στο δεύτερο
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Το EuroBasket 2022 οδεύει προς το φινάλε του 
και πριν από την διεξαγωγή του ματς για το χάλ-
κινο μετάλλιο αλλά και του μεγάλου τελικού, τόσο 
ο Πρόεδρος της FIBA Europe, Τουργκάι Ντεμιρέλ 
όσο και Executive Director της FIBA, Καμίλ Νόβακ 
μίλησαν στους δημοσιογράφους για όσα έγιναν 
στο τουρνουά, θίγοντας τα θέματα της διαιτησίας 
αλλά και την συνεργασία με την EuroLeague.
Ο Ντεμιρέλ δεν παρέλειψε να συγχαρεί τον νέο 
πρόεδρο της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα 
αφήνοντας ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ 
των δύο πλευρών προκειμένου να επιλυθούν τα 
όποια ζητήματα. Παράλληλα και οι δύο 
πλευρές μίλησαν για ορισμένα λάθη 
που έγιναν στην διαιτησία ανα-
φέροντας πως είναι ανθρώ-
πινα και συγκρίνον τάς 
τη με την διαιτησία του 
τουρνουά του 2015.
Αναλυτικά οι δηλώ-
σεις του προέδρου 
τ η ς  F IBA Europe, 
Τουργκάι Ντεμιρέλ:
«Θέλουμε τους κορυ-
φαίους παίκτες τόσο 
στην τελική φάση όσο 
και στα παράθυρα και γι 
αυτό δεν αποκλείεται ότι 
μέσα στους επόμενους μήνες 
θα υπάρξουν κάποιες συζητήσεις 
περί αυτού, προκειμένου να λυθεί».
Για το επίπεδο των διαιτητών αν υπάρχει συζή-
τηση με την Ευρωλίγκα: «Υπάρχουν και άλλα 
θέματα όχι μόνο το διαιτητικό. Δεν είναι το μονα-
δικό πράγμα που πρέπει να συζητήσουμε με την 
Ευρωλίγκα».
Για τα πιο δυνατά και ανταγωνιστικά παράθυρα: 
«Όλοι ξέρουμε την κατάσταση στο ποδόσφαιρο 
και την δύναμή του. Παίζουν ματς εθνικών ομά-
δων συνέχεια και όλα τα αστέρια των ομάδων 
είναι διαθέσιμα. Στο μπάσκετ είναι διαφορετικό 
όχι μόνο λόγω του ΝΒΑ αλλά και λόγω της Ευρω-
λίγκας. Συνήθως συμπίπτουν τα παιχνίδια. Όλοι 
θέλουν τους κορυφαίους τους παίκτες να παίξουν. 
Ίσως με τη νέα διοίκηση υπάρξουν νέες συζητή-
σεις και ελπίζουμε να υπάρχει κάποια λύση».
Για τον Μποντιρόγκα: «Είναι ο νέος πρόεδρος της 
Ευρωλίγκα και του έδωσα συγχαρητήρια. Είναι 

ένας θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ και ξέρει 
αναλυτικά τα προβλήματα. Σίγουρα θα συναντη-
θούμε και θα επικοινωνήσουμε σύντομα αλλά 
φυσικά έχει προτεραιότητες με την Ευρωλίγκα και 
τις ομάδες-μετόχους. Θα μιλήσουμε για το πως 
μπορούμε να λύσουμε κάποια θέματα και είμαστε 
αισιόδοξοι ότι μπορούν να βελτιωθούν τα πράγ-
ματα»
Από την πλευρά του ο Executive Director της FIBA, 
Καμίλ Νόβακ, δήλωσε:
Για το επίπεδο των διαιτητών: «Έχει δύο πτυχές. 
Οι διαιτητές εξετάζονται πριν και κατά τη διάρ-

κεια του τουρνουά. Υπάρχουν λάθη προ-
φανώς και αυτό που έγινε στο 

ματ ς Λιθουαν ία-Γερμαν ία 
ήταν άδικο ναι και δεν θα 

έπρεπε να είχε γίνει. Ήταν 
αρνητ ικό αλλά αυτό 
θεωρώ πως έκανε πιο 
γρήγορη τη συζή-
τηση περί αυτού.
Και το 2015 υπήρ-
χαν διαμαρτυρίε ς 
γ ια την διαιτησ ία 

και σας διαβεβαιώνω 
πως φέτος δεν είναι 

περισσότ ερε ς.  Είνα ι 
μέρους του τουρνουά και 

αυτό. Εδώ στην τελική φάση 
δεν είχαμε τόσο μεγάλες διαμαρ-

τυρίες. Είχαμε δύο μεγάλες κακές στιγμές 
στο τουρνουά. Επιπλέον αυτό που έγινε στο ματς 
Γεωργία - Τουρκία είναι κάτι κακό και κάτι το οποί 
συζητήθηκε. Βέβαια έχω να πω πως σε αυτό έχουν 
παίξει ρόλο και τα social media τα οποία παίζουν 
μεγάλο ρόλο. Λάβαμε τα μέτρα μας, κάναμε συζη-
τήσεις. Έγιναν αλλαγές και στην τελική φάση τα 
πράγματα έγιναν πιο σκληρά γι αυτό το λόγο».
Για το αν υπάρχει συζήτηση με την Ευρωλίγκα για 
τους διαιτητές: «Θέλουμε να έχουμε τους κορυ-
φαίους, είναι γεγονός. Είχα ένα προαίσθημα πως 
οι διαιτητές δεν είχαν μεγάλες εμπειρίες αλλά 
διεύθυναν μεγάλα ματς σε άλλες διοργανώσεις 
πλην της Ευρωλίγκας και άλλα μεγάλα πρωταθλή-
ματα. Δεν γίνεται να έχουμε ματς χωρίς διαιτητικά 
λάθη όπως δεν γίνεται να έχουμε ματς χωρίς λάθη 
προπονητών και παικτών. Προφανώς θέλουμε να 
τα μειώσουμε».

EuroBasket 2022, Πρόεδρος FIBA 
Europe: «Θα μιλήσουμε με τον 
Μποντιρόγκα για το πώς θα λύσουμε 
κάποια θέματα»

Αισιοδοξία για την επίλυση των θεμάτων ανάμεσα στην FIBA και την EuroLeague έδειξε ο Πρόεδρος 
της FIBA Europe, Τουργκάι Ντεμιρέλ σε συνέντευξη Τύπου πριν από τον τελικό του EuroBasket 2022, με 
τον Executive Director της FIBA, Καμίλ Νόβακ να αναφέρεται και στην διαιτησία κατά τη διάρκεια του 
τουρνουά.

EuroBasket 2022, Γιάννης 
Αντετοκούνμπο: «Αυτή η 
φανέλα, αυτή η σημαία με 
έκαναν να ερωτευτώ ξανά 
το μπάσκετ»

Μετά από την ολοκλήρωση 
του EuroBasket  2022 κα ι 
την ανάδειξή του ως μέλος 
τ η ς  κορυφα ία ς  π ε ν τάδας 
της διοργάνωσης, ο Γιάννης 
Αν τε τοκούνμπο έδε ιξε γ ια 
άλ λη μία φορά την αγάπη 
του γ ια την Εθν ική και την 
ομάδα που έφτασε μέ χρι 
τους οκ τώ καλύτερους της 
Ευρώπης.
Το μετάλλιο δεν ήρθε όμως 
οι Έλληνες διεθνείς πάλεψαν 
μέχρι το φινάλε. 
«Αυ τ ή  η  ομάδα,  αυ τ ή  η 
φανέλα, αυτή η σημαία με 
έκανε να ξανά ερωτευτώ το 
μπάσκετ. Κρατήσαμε με την 
υπόσ χεση μας τα δώσαμε 
όλα..’, ήταν η ανάρτηση του 
Γιάννη Αν τε τοκούνμπο σ το 
Instagram δε ίχ νον τας γ ια 
άλλη μια φορά την αφοσ ί-
ωσή του στην «επίσημη αγα-
πημένη».
Το Eurobasket 2022 ολοκλη-
ρώθηκε με τον Γιάννη Αντε-
τ ο κο ύ ν μ π ο  ν α  σ υ μ π ε ρ ι -
λαμβάνεται σ την κορυφαία 
πεν τάδα της διοργάνωσης, 
όντας από τους καλύτερους.
Ο Greek Freak ήταν εκ των 
κορυφαίων όχι μόνο για την 
Ελλάδα αλλά του τουρνουά, 
με τους Μπακς να περιμέ-
νουν την εξέλιξη αυτή και να 
αναρτούν ένα όμορφο εικα-
σ τ ικό σ τους λογαριασμούς 
τους στα social media.
Το Top10 του EuroBasket 
2022 περιέ χε ι δύο φάσε ις 
γ α λ α ν ό λ ε υ κ η ς  α π ό χ ρ ω -
σης. Στο Νο3 και σ το Νο10 
αν τ ίσ τοιχα τοποθετήθηκαν 
από τους διοργανωτέ ς  το 
εξωπραγμα τ ικό κάρφωμα 
του Γιάννη Αν τε τοκούνμπο 

κόντρα στους Εσθονούς και 
το  απίθανο τ ρίπον το του 
Κώστα Σλούκα στην εκπνοή 
του ημιχρόνου με αντίπαλο 
τη Γερμανία.
Η κορυφή, από την άλ λη, 
ανήκε στον Λούκα Ντόντσιτς, 
ο οποίος είχε άλλη μια προ-
σωπική φάση στις δέκα πιο 
εντυπωσιακές του τουρνουά. 
Κι ας μην έφτασε, εν τέλει, 
μακριά.

Παπαγιάννης: «Ύψιστη 
τιμή να αγωνίζομαι για 
την πατρίδα μας, αυτό 
ήταν μόνο η αρχή»
Μ ε  α ν ά ρ τ η σ ή  τ ο υ  σ τ ο 
Instagram ο Γιώργος Παπα-
γ ιά ν ν η ς  δ ε ν  έ κ ρυ ψ ε  τ ην 
περηφάνε ια του που αγω-
ν ίζε ται σ την Εθν ική ομάδα 
τονίζοντας πως η οκτάδα στο 
EuroBasket ήταν μονάχα η 
αρχή.
Ο  Γιώ ργο ς  Π α π α γ ιά ν ν η ς 
δεν έκρυψε την περηφάνεια 
του που αγωνίστηκε για την 
Εθνική ομάδα, με τον σέντερ 
της Ελ λάδας να το εκφρά-
ζει μέσω ανάρτησής του στο 
Instagram.
Π α ρ ά λ λ η λ α  ο  Έ λ λ η ν α ς 
ψηλός αφού ευχαρίσ τησε 
τον κόσμο γ ια την σ τήριξή 
του άφησε υποσχέσεις γ ια 
το μέλλον λέγον τας πως το 
EuroBasket ήταν μονάχα η 
αρχή.
«Ύψιστη τιμή να αγωνίζομαι 
για την πατρίδα μας 🇬🇬🇬🇬
Μία ομάδα που έγ ινε οικο-
γένεια!
Αυτό ήταν μόνο η αρχή…
Σας ευχαριστούμε»
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Άρης - Ολυμπιακός 2-1:Άρης - Ολυμπιακός 2-1:
Κιτρινόμαυρος σίφουνας έκανεΚιτρινόμαυρος σίφουνας έκανε
την ανατροπήτην ανατροπή σελ. 57σελ. 57 σελ. 64σελ. 64

Παναιτωλικός - ΑΕΚ Παναιτωλικός - ΑΕΚ 
0-2: Καθάρισε τη νίκη 0-2: Καθάρισε τη νίκη 
στο δεύτερο μέροςστο δεύτερο μέρος

Πρόεδρος FIBA Europe: Πρόεδρος FIBA Europe: 
«Θα μιλήσουμε με τον«Θα μιλήσουμε με τον
Μποντιρόγκα»Μποντιρόγκα»

σελ. 58σελ. 58
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