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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Και τελικά φτου κι απ’ την αρχή όλα ανοικτά…
Σας παρακαλούμε πάρτε τις προφυλάξεις,
να μην ξανακλείσουν οι επιχειρήσεις
και… ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ε

υγενικοί μου αναγνώστες κι

παραφιλολογίας από τους «ειδικούς» του

Γεια σας κι εύχομαι να σας

ή τις κιλότες τους στις τρεις το πρωί μπροστά σε

αναγνώστριες,

βρίσκω άλλη μία εβδομάδα
αισιόδοξους ότι σιγά-σιγά
και με την… βοήθεια του

μυαλού που μας έχει δώσει ο Παντοδύναμος, να

Η ζωή
γίνεται
ευκολότερη,
όταν
διαγράφεις
αυτούς
που στην
δυσκολεύουν

σοβαρευτούμε και να κάνουμε τα αυτονόητα

που μας συμβουλεύει το επίσημο κράτος που μας

φιλοξενεί και μας προσέχει. Να είμαστε φρόνιμοι,
να μην κάνουμε αταξίες κι ενέργειες που κάνουν
κακό στον εαυτό μας και κατ’ επέκταση στην

οικογένεια μας και στους συνανθρώπους μας, με
του οποίους «νταραβεριζόμαστε» καθημερινά.
Δεν είμαι ούτε σοφός, ούτε παντογνώστης.

Είναι φυσικό επακόλουθο και δεν θέλω ούτε

μπορώ να σας πω «Ακούστε μάγκες, αυτό είναι
σωστό να κάνετε, γιατί αυτά που σας λένε οι
επιστήμονες είναι μακακίες.» Ο κάθε ένας,

λοιπόν, αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεων
του. Είναι όμως ο βασικός υπεύθυνος εάν κάτι

αρνητικό (απεύχομαι) συμβεί στον ίδιο ή στην
οικογένεια του.

Facebook. Αυτοί κάθονται με τα σώβρακα τους

έναν υπολογιστή και μας δείχνουν τον Αϊνστάιν
που κρύβουν μέσα τους και μας συμβουλεύουν
για το … καλό μας! Δεν ξέρουν που τους παν τα

τέσσερα, όπως έλεγε και η Κατίγκω στην γειτονιά
μας προ αμνημόνευτων ετών.

Τέλος πάντων, εμείς εδώ στην οικογένεια

της αγαπημένης σας HELLAS NEWS και την

λέω αγαπημένη σας γιατί παρότι η πανδημία

ανέτρεψε τα πάντα, οι Έλληνες επιχειρηματίες

μας κράτησαν ζωντανούς βλέποντας τους αγώνες
που κάνουμε για την ενημέρωση σας και χωρίς
να λείψουμε ούτε μια ημέρα. Κατά αυτόν τον

τρόπο μας δώσατε την ευκαιρία να εκδίδουμε
την μεγαλύτερη έκδοση ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, την
αγαπημένη μας HELLAS NEWS.

Να είστε καλά, καλό ταξίδι για όσους φεύγουν
διακοπές, να προσέχετε όπου κι αν πάτε γιατί

τα αγαπημένα σας πρόσωπα σας περιμένουν αν

γυρίσετε. Μέχρι την επόμενη φορά… ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

Βλέπουμε ότι όλη αυτή η ιστορία του κορωνοϊού

Ο φίλος σας,

που σκεπτόμαστε, στην δουλειά που κάνουμε

Θανάσης Κουρτέσης

έφερε μεγάλες αλλαγές στην ζωή μας, στον τρόπο
για να επιβιώσουμε, στις συναναστροφές μας.
Υπάρχει ένα σύννεφο παραπληροφόρησης,

Εκδότης/Παραγωγός
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Ταμείο Ανάκαμψης - Μητσοτάκης: Η Ελλάδα μετατρέπει τις
υποδομές του Δημοσίου σε εφαλτήριο ανάπτυξης

Τ

ο μήνυμα ότι η Ελλάδα μετατρέπει τις υποδομές του
Δημοσίου σε εφαλτήριο ανάπτυξης εξέπεμψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την έγκριση
των πρώτων 12 έργων του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους
1,42 δισ. ευρώ.
«Στο επίκεντρο των 12 πρώτων έργων του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘’Ελλάδα 2.0’’ είναι ο εκσυγχρονισμός υποδομών του Δημοσίου που θα βελτιώσουν
τις υπηρεσίες του κράτους προς πολίτες και επιχειρήσεις. Η
Ελλάδα μετατρέπει τις υποδομές σε εφαλτήριο ανάπτυξης»,
έγραψε στο Twitter o πρωθυπουργός.
Εγκρίθηκαν τα τεχνικά δελτία και ξεκινούν τα 12 πρώτα έργα
του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» συνολικού προϋπολογισμού 1,42
δισ. ευρώ. Η έγκριση δόθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών, Θόδωρο Σκυλακάκη, αρμόδιο για το Ταμείο
Ανάκαμψης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου.
Τα έργα συγκεντρωτικά αφορούν σε υποδομές εκσυγχρονισμού του Δημοσίου και ψηφιοποίηση αρχείων, στην ενίσχυση συστημάτων για την ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών, την βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω του
χωροταξικού σχεδιασμού, στο πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 και στην
αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης
Αθηνών.
Αναλυτικά:
Στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του δημόσιου τομέα
θα συμβάλλουν τα εξής έργα:
ª Βελτίωση του εξοπλισμού της ΑΑΔΕ με σκοπό την
παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους.
ª Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην
Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση GOV-ERP.
Το έργο αφορά στην αναμόρφωση του συστήματος χρηματοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου
με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Πρόκειται για την προετοιμασία, υποστήριξη και ανάπτυξη ενός
πληροφοριακού συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού
(Enterprise Resource Planning, ERP) για την Γενική Κυβέρνηση
και την Κρατική Διοίκηση.
ª Επέκταση και υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών – Σύζευξις ΙΙ, το οποίο είναι το δίκτυο τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών των φορέων του
Δημόσιου Τομέα με παρουσία σε 4500 σημεία σε όλη τη
χώρα.

ª Δικτυακή αναβάθμιση με οπτικές ίνες για το δίκτυο
GRNET και τα συνδεδεμένα δίκτυα δηλαδή το σύνολο των
Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων της χώρας, το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, ένας σημαντικός αριθμός δημόσιων
νοσοκομείων και άλλοι φορείς έρευνας και εκπαίδευσης.
Στη βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις προβλέπεται να συμβάλλουν τα εξής
έργα:
ª Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών
και Επιχειρήσεων για τη δημιουργία των τεχνολογικών και
πληροφοριακών μηχανισμών που θα επιτρέψουν την επέκταση της ψηφιακής εξυπηρέτησης και συναλλαγών μεταξύ
δημοσίου, επιχειρήσεων και πολιτών.
ª Υπηρεσίες Διαδικτύου για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της
Δημόσιας Διοίκησης που αφορά στην παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών G2G Web services ώστε να διευκολύνεται η
συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους G2G, μεταξύ κράτους -πολιτών G2C αλλά και κράτους –επιχειρήσεων (G2B),
αυξάνοντας τελικά τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από την
πλατφόρμα gov.gr

Ξεκινούν τα 12 πρώτα έργα του
Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» συνολικού
προϋπολογισμού 1,42 δισ. ευρώ

ª Αναβάθμιση της παροχής ανοιχτών δεδομένων, της
πλατφόρμας data.gov.gr και παροχή σχετικών υπηρεσιών σε
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το έργο αφορά στην επέκταση
της παροχής ανοιχτών δεδομένων προς του πολίτες, τις επιχειρήσεις , την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα με
στόχο τη διαφάνεια, την ανοιχτή διακυβέρνηση, την έρευνα
και την επιχειρηματική αξιοποίηση.
Επιπλέον εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση τα έργα:
ª Κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα – Εγνατία του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65. Πρόκειται για το
βόρειο τμήμα του Ε65 μήκους 70,5 χλμ που ολοκληρώνει
τον αυτοκινητόδρομο ώστε να αναβαθμιστεί η σύνδεση της
Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου με την Κεντρική Ελλάδα
αλλά και το εξωτερικό μέσω της Εγνατίας Οδού. Αποτελεί
ίσως την πιο ουσιαστική δράση για τη στήριξη της Δυτικής
Μακεδονίας στην κρίσιμη περίοδο της απολιγνιτοποίησης.
ª Ψηφιοποίηση Αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το
Εθνικό Κτηματολόγιο που αφορά στην ψηφιοποίηση των
αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών από
όλα τα 390 υποθηκοφυλάκεια της χώρας (ο ογκος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600 εκ. σελίδες) και την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος μέσω του οποίου τα αρχεία θα είναι
προσβάσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους και σε άλλα
συναφή πληροφοριακά συστήματα.
ª Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και Ειδικά Πολεοδομικά
Σχέδια που αποσαφηνίζουν και κατοχυρώνουν θεσμικά το
πολεοδομικό πλαίσιο (χρήσεις γης, όροι δόμησης κλπ) στο
οποίο βασίζεται η χωροθέτηση πάσης φύσεων έργων και
επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών.
ª Αποκατάσταση – Συντήρηση – Ανάδειξη μνημείων
Ακρόπολης Αθηνών που αφορά εργασίες αναστήλωσης στον
Παρθενώνα και τα τείχη, συντήρηση μνημείων, διαμόρφωση
της δυτικής πρόσβασης, φωτογραμμετρίες και 3D αποτυπώσεις κ.α.. Το έργο καθιστά δυνατή την διαρκή συντήρηση και
ανάδειξη του μνημείου που αποτελεί ορόσημο για τη χώρα
και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και αξιοθέατο
υψηλού συμβολισμού με καταλυτικό ρόλο στην προσέλκυση
τουρισμού στην Αθήνα.
ª Τέλος, προς ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης προχωράει
το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα, το οποίο ήδη τρέχει και
παρέχει – με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια- επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για μαθητές, σπουδαστές και
φοιτητές, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet,
laptop, desktop), στηρίζοντας έμπρακτα 325.000 οικογένειες
με 560.000 παιδιά και νέους ηλικίας από 4 έως 24 ετών.
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Ζωή Κωνσταντοπούλου σε Τσίπρα
για την παραπομπή Παππά: «Αλέξη
και στα δικά σου»

Η αιχμηρή ανάρτηση της πρώην
Προέδρου της Βουλής

Μ

ε αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Ζωή
Κωνσταντοπούλου την παραπομπή του πρώην υπουργού της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά στο Ειδικό Δικαστήριο για το αδίκημα της
παράβασης καθήκοντος για τους χειρισμούς
του στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών.
Σε ανάρτησή της στο Facebook η πρώην Πρόεδρος της Βουλής ανέβασε φωτογραφία του
Νίκου Παππά με τον Αλέξη Τσίπρα προσθέτοντας: «Αλέξη και στα δικά σου».

Με 178 ψήφους ο Νίκος Παππάς παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο

Την παραπομπή του πρώην υπουργού της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά στο Ειδικό
Δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης
καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή αποφάσισε η Ολομέλεια
της Βουλής με ευρύτερη πλειοψηφία 178 βουλευτών.
Υπέρ της παραπομπής ψήφισαν οι κοινοβουλευτικές
ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής, καταψήφισαν οι βουλευτες του ΣΥΡΙΖΑοι βουλευτές
του ΚΚΕ δήλωσαν «παρών»
ενώ Ελληνική Λυση και
ΜεΡΑ25 απείχαν από την διαδικασία.
Απο το αποτέλεσμα φαίνεται πως ένα ψηφοδέλτιο πιθανότατα απο ΝΔ ή ΚΙΝΑΛ κρίθηκε
άκυρο ενω μια ακόμα ψήφος κατευθύνθηκε
υπερ της μη παραπομπής του κ Παππά. Να
σημειωθεί ότι πηγές της ΝΔ μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος τόνιζαν πως «αναζητήστε άλλου διαρροές», δείχνοντας προς το
Κίνημα Αλλαγής.
Από την πλευρά τους πηγές του ΚΙΝΑΛ υποστηρίζουν ότι οι διαρροές προέρχονται απο
το στρατόπεδο της ΝΔ. «Για διαρροές κοιτάξτε
προς την Καραμανλική πτέρυγα» αναφέρουν
χαρακτηριστικά και προσθέτουν ότι «ο κ. Τσίπρας άλλωστε έπλεξε σήμερα το εγκώμιο του
κ Καραμανλή».
Κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε οι βουλευτές της πλειοψηφίας υπογράμμισαν τα
ευρήματα της έρευνας που αποδεικνύουν την
προσπάθεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να χειραγωγήσει τον διαγωνισμό τηλεοπτικών αδειών,
να ποδηγετήσει τα ΜΜΕ και να ελέγξει τους
αρμούς της εξουσίας.

Παράλληλα κάλεσαν τον πρώην υπουργό Νίκο
Παππά να δώσει πειστικές απαντήσεις για το
περιεχόμενο των sms που αντάλλασε με τον
κ. Χρήστο Καλογρίτσα σε μια περίοδο που ο
ίδιος ήταν αρμόδιος για την θεσμική θωράκιση του διαγωνισμού και ο γνωστός εργολάβος υποψήφιος καναλάρχης.
Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης
αλλά και ο κ. Νίκος Παππάς επιχείρησαν να
υποβαθμίσουν την βαρύτητα του αδικήματος
της παράβασης καθήκοντος και εστίασαν στο
γεγονός ότι το τελικό πόρισμα δεν συμπεριέλαβε το κακούργημα της δωροληψίας καθώς
δεν προέκυψαν επαρκείς αποδείξεις.
Στη συζήτηση παρενέβη και ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας καλύπτοντας πλήρως
τον πρώην υπουργό του καθώς υποστήριξε
ότι οι Νίκος Παππας και Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, τα δύο πρόσωπα που ήδη έχουν
παραπεμφθεί σε Ειδικό Δικαστήριο, αποτελούν παράσημο για την παράταξή του.
Πέραν αυτών ο κ. Τσίπρας τοποθετήθηκε υπέρ
των εμβολίων ως ελεύθερη επιλογή των πολιτών
και όχι ως υποχρεωτική
συνθήκη για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
«Εμείς με την ίδια στεντόρεια φωνή θα λέμε ότι
είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός αλλά πρέπει να
είναι και επιλογή ελεύθερης βούλησης. Οι απειλές
είναι πρακτικές που ανήκουν σε άλλο πλαίσιο
σκέψης και όχι σε Δημοκρατική και ελεύθερη
κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά εκφράζοντας την διαφωνία του για τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση και αφορούν τους αρνητές
των εμβολίων.
Επιχειρώντας δε να ανακατέψει περισσότερο
το θολό τοπίο που επικρατεί στις τάξεις των
αντιεμβολιαστων επισήμανε προς την κυβέρνηση πως στις εκλογές δεν θα αντιμετωπίσει
μόνο την μεσαία τάξη, τους εργαζόμενους και
τους νέους αλλά και «τις κυνηγημένες από το
καθεστώς σας μειοψηφίες».
Παράλληλα είπε πως «αισθάνομαι ότι είναι
ημέρα κατάντιας για το κοινοβούλιο και την
Δημοκρατία. Ημέρα ντροπής για την κυβέρνηση που απουσιάζει, για την πλειοψηφία και
τον ίδιο τον πρωθυπουργό που απουσιάζει.
Για έναν πρωθυπουργό που έχει χτίσει την
πολιτική του σταδιοδρομία πάνω στον διχασμό, τις προσωπικές επιθέσεις και την δολοφονία χαρακτήρα των πολιτικών του αντιπάλων».
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Χώρισαν Βανδή - Νικολαΐδης: Η
ανακοίνωση για το διαζύγιό τους

Μ

ετά από 18 χρόνια κοινής πορείας και την απόκτηση δύο
παιδιών, της Μελίνας και του
Γιώργου, η Δέσποινα Βανδή κι
ο Ντέμης Νικολαΐδης γνωστοποίησαν μέσω
του μάνατζερ της τραγουδίστριας, Γιώργου
Αρσενάκου, τη λύση του γάμου τους.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση:
«Ύστερα από 18 χρόνια, πήραμε την απόφαση να προχωρήσουμε στη λύση του
γάμου μας. Απόλυτη προτεραιότητά μας
είναι η φροντίδα και η προστασία των παιδιών μας και παρακαλούμε για το σεβασμό
της απόφασής μας και της προτεραιότητάς
μας.
Δ. Βανδή - Ν. Νικολαΐδης».
Σύμφωνα με αποκλειστκές πληροφορίες
του Star.gr, το ζευγάρι ζει σε χωριστά σπίτια

εδώ και καιρό, με την τραγουδίστρια να έχει
μαζί της τα παιδιά τους, τη 17χρονη σήμερα
Μελίνα και τον 13χρονο Γιώργο Νικολαΐδη.
Η δημοφιλής τραγουδίστρια κι ο ποδοσφαιριστής παντρεύτηκαν στις 17 Ιουνίου του
2003 μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης. Ο
γάμος τους ήταν κλειστός με καλεσμένους
ελάχιστους συγγενείς, φίλους και συνεργάτες σε γνωστό κλαμπ της Παραλιακής.
Η είσοδος απαγορεύτηκε ρητά στους φωτογράφους και τα τηλεοπτικά συνεργεία που
δεν κατάφεραν να τραβήξουν ούτε μια
φωτογραφία, ούτε ένα πλάνο από την τελετή
ή τη δεξίωση.
Για πρώτη φορά είδαμε φωτογραφίες του
πολυσυζητημένου γάμου τον Απρίλιο του
2020, στην τηλεοπτική συνέντευξη της τραγουδίστριας στον Νίκο Χατζηνικολάου.
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Κορονοϊός: Εφιαλτικό σενάριο Σύψα για
20.000 κρούσματα τέλη Αυγούστου

9

Συγκέντρωση αρνητών
του εμβολίου σε Σύνταγμα
και Ομόνοια

«Όχι στον εμβολιασμό» ήταν το σύνθημα
των συγκεντρωμένων - Ρασοφόρος «την
έπεσε» στο δελτίο ειδήσεων του Σκάι
Στην τρομακτική πρόβλεψη για 20.000 κρούσματα ημερησίως προχώρησε ο Νίκος Σύψας - Φόβοι και
ανησυχία για τη μετάλλαξη Δέλτα που εξαπλώνεται και μολύνει πολύ γρηγορότερα από το στέλεχος
της Γουχάν

Τ

ρομάζουν τα κρούσματα κορονοϊού που αυξάνονται εν
μέσω καλοκαιριού. Μόνο
την Τρίτη, 13 Ιουλίου, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.109 κρούσματα
με τα σενάρια – αν δεν τηρηθούν
τα νέα μέτρα και αν δεν προχωρήσουν στον εμβολιασμό όσοι δηλώνουν αρνητές του κορονοϊού – να είναι εφιαλτικά.
Χαρακτηρισ τική της τρομακτικής
έκρηξης των κρουσμάτων του κορονοϊού είναι η τελευταία πρόβλεψη
που έκανε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ, Νίκος Σύψας: Ο
καθηγητής και μέ λος της Επιτροπής γ ια τον κορονοϊό, μιλών τας
στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι περί τα τέλη
Αυγούστου τα κρούσματα κορονοϊού μπορεί να φτάσουν ημερησίως
τα 15.000 με 20.000.
Δυσοίωνα, όμως, είναι και τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα ο
καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, για τη μετάλλαξη Δέλτα,
τονίζοντας ότι ένας φορέας μπορεί
να κολλήσει 9 άτομα σε μισό λεπτό.
Και όλα αυτά τη σ τ ιγμή που τα
λύμα τα σ ημε ιώνουν διαρκώς
αύξηση. Ενδεικτικό είναι ότι σ το
Ηράκλειο αυξήθηκαν κατά 530%
(από τις 5 έως τις 11 Ιουλίου σε
σχέση με το διάστημα 28 Ιουνίου
έως 4 Ιουλίου). Στην Αττική, μάλιστα, για το ίδιο διάστημα τα λύματα
αυξήθηκαν κατά 106%. Και αυτό
προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς
ενώ κάνει την κυβέρνηση να παίρνει νέα μέτρα, προκειμένου να μπει
«φρένο» στη διασπορά του κορονοϊού.

Σύψας: 15.000 έως 20.000
κρούσματα στα τέλη Αυγούστου

Τον κώδωνα του κινδύνου για την
επικίνδυνη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού έκρουσε ο καθηγ η τ ή ς Λοιμ ω ξ ιο λ ο γ ία ς, Ν ίκο ς

Σύψας, κάνοντας λόγο για 15.000
με 20.000 κρούσματα ημερησίως
περί τα τέλη Αυγούστου. «Η επιδημία θα κ λιμακωθεί γρήγορα
και απότομα. Στα μέσα προς τέλη
Αυγούσ του με πολ λέ ς χιλιάδε ς
κρούσματα κάθε μέρα. Αν συνεχιστεί αυτή η εκθετική τάση μπορεί να φτάσουμε σ τα 15.000 και
20.000 κρούσματα. Και αυτό συμβαίνε ι επε ιδή έ χουμε πολ λούς
ανεμβολίαστους και θα πρέπει να
αντιμετωπίσουμε το τέταρτο κύμα
της πανδημίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σύψας στον ΣΚΑΪ
για την πορεία του κορονοϊού στη
χώρα μας.
Ο κα θ ηγ η τ ή ς λ οιμ ω ξ ιο λ ο γ ία ς

νης, σε δηλώσεις του στον Real Fm
Θεσσαλονίκης. «Με το σ τέλεχος
της Γουχάν, αν τίθετα, θέλαμε 15
λεπτά σε κοντινή απόσταση και να
μιλάμε, προκειμένου να υπάρξει
μετάδοση», υποστήριξε.
«Καταλαβαίνουμε όλοι», λοιπόν,
«ότι είναι δύσκολο να το αποφύγεις αν δε τηρείς κάποια μέτρα»,
όπως οι αποστάσεις, η μάσκα κλπ.,
συνέχισε ο κ. Σαρηγιάννης.
Σε ερώτηση σχετικά με τη μετάλλαξη Εψιλον, ο κ. Σαρηγ ιάν νης
σημείωσε πως δεν έχει καταγραφεί κρούσμα με αυτή την παραλλαγή στην Ελλάδα ενώ επεσήμανε
πως οι αλλαγές σ την πρωτεϊνική
ακίδα αυτού του στελέχους δημιουργούν ανησυχία για μειωμένη
αποτελεσματικότητα των εμβολίων
σε περίπτωση νόσησης, γεγονός
που «αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού». Ο κ. Σαρηγιάννης ανέφερε ότι ο εμβολιασμός όπως και
η τήρηση των μέτρων είναι η μόνη
λύση, συμπληρώνοντας πώς ο καιρός δεν μπορεί να μειώσει τη δραστικότητα ενός τέτοιου ιού.

του ΕΚΠΑ σημείωσε πως από τη
στιγμή που οι νέοι λόγω του καλοκαιριού θα πάνε στα χωριά τους,
θα υπάρξει διασπορά του ιού με
απ οτ έ λ εσ μα «τ ους ε π ό μ ε νους
μήνες άπαντες οι ανεμβολιάσ τοι
να μολυνθούν και δεν θα υπάρξει
καμία εξαίρεση».

Κορονοϊός: Ρεκόρ διμήνου
στα κρούσματα

Σαρηγ ιάν νης γ ια μετάλλαξη Δέλτα: Ενας φορέας
μπορεί να κολλήσει 9 άτομα σε μισό λεπτό

Εν α ς φ ο ρ έ α ς τ η ς μ ε τ ά λ λ α ξ η ς
Δέλτα σε περιβάλλον δίχως ανοσ ία μπορεί να με ταδώσει σε 8
με 9 αν θρώπους τον ιό, πολύ
εύκολα, σε διάσ τημα - το πολύ μισού λεπτού, τόνισε ο καθηγητής Περιβαλλον τικής Μηχανικής
του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάν-

Την ώρα που οι νέοι αδιαφορούν
γ ια το εμβόλιο και «ψηφίζουν»
κορονοπάρτι χωρίς μέτρα προστασίας, τα κρούσματα καταγράφουν
ανοδική πορεία. Είναι χαρακτηρισ τικό ότι τα 3.109 κρούσματα
που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ σ τις 13
Ιουλίου αποτε λούν ρεκόρ διμήνου στα κρούσματα. Την τελευταία
φορά που η χώρα μας μας είχε
πάνω από 3.000 κρούσματα ήταν
σ τ ις 11 Μαΐου (κα ταγράφηκαν
3.172 κρούσματα). Στις 11 Ιουνίου
καταγράφηκαν 784 κρούσματα
και σ τις 11 Ιουλίου ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1.464 νέα κρούσματα.
Δηλαδή, μέσα σε δύο ημέρες, τα
κρούσματα στη χώρα μας αυξήθηκαν δραματικά.

Α

ν τιεμβολιασ τές πραγματοποίησαν συγκέν τρωση σ το Σύν ταγμα. Οι αρνητές
του εμβολίου διαμαρτυρήθηκαν για τα
μέτρα που ελήφθησαν και που προβλέπουν μεταξύ άλλων τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
συγκεκριμένων ομάδων που εργάζονται σε δομές
που σχετίζονται με την Υγεία ή τις ευπαθείς ομάδες.
Οι διαδηλωτές κρατούσαν ε λ ληνικές σημαίες,
στην πλατεία Συντάγματος και πανό, με τα οποία
εκδήλωσαν την αντίδρασή τους στον εμβολιασμό,
ενώ υπήρχε διακριτική ασ τυνομική παρουσία.
Όπως φαίνεται και στις εικόνες, ελάχιστοι συγκεντρωμένοι φορούσαν μάσκες, ενώ δεν τηρούσαν
τις απαιτούμενες αποστάσεις.
Παράλ ληλα, συγκέν τ ρωση κατά των εμβολιασμών πραγματοποιήθηκε και στην πλατεία Ομονοίας, με τους γύρω δρόμους να μένουν κλειστοί. Η συγκέντρωση οργανώθηκε από το σχήμα
«Κίνημα Ελεύθεροι Ξανά» του Φαίδωνα Βοβόλη,
που όπως αναφέρεται στην αφίσα, είναι «ο μαχητικός καθηγητής Ιατρικής» και «ο μοναδικός Έλληνας με πολιτικές αξιώσεις, που καλεί τους Έλληνες να βγουν στους δρόμους απέναντι σε αυτή την
υγειονομική χούντα που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη». Οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν και σε πορεία προς το Σύνταγμα.
Στην πλατεία Συντάγματος βρέθηκε ρεπόρτερ του
ΣΚΑΪ, ο οποίος και προσπάθησε να μεταδώσει την
είδηση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.
Οι αν τ ιεμβολιασ τ έ ς, όμως, έκαναν διαρκώς
«ντου» στο πλάνο με αποτέλεσμα να μην μπορεί
να προχωρήσει το ρεπορτάζ, ενώ ακούστηκαν και
διάφορα «γαλλικά» όπως «προδότες» και άλλα.
Το… κερασάκι σ την τούρτα ήταν η σ τιγμή που
στον φακό εμφανίστηκε και ρασοφόρος κρατώντας σταυρό και φωνάζοντας συνθήματα κατά του
εμβολιασμού.
Ο Φαίδωνας Βοβόλης είναι επεμβατικός καρδιολόγος, επικεφαλής της κίνησης επικεφαλής «Ελεύθεροι Ξανά». Σκοπός του, όπως έ χει δηλώσει,
είναι να «ελευθερώσει» τους Έλληνες από εξαναγκασμούς, πρόστιμα, επιβαλλόμενες μάσκες και
υποχρεωτικά εμβόλια. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν
είναι κατά των εμβολίων, αμφισβητεί όμως την
ασφάλειά τους, η οποία, όπως λέει, για να αποδειχθεί «χρειάζεται μελέτες χρόνων».
Μετά την πορεία από την Ομόνοια στο Σύνταγμα
ο Φ. Βόβολης μίλησε στους συγκεντρωμένους και
κατόπιν επέδωσε ψήφισμα στη Βουλή και αποχώρησε.
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Ηλιούπολη: Ο αστυνομικός
Συγκλόνισε με την γυμνή της
ανάρτηση η Κλέλια Ρένεση: «Όχι κακοποιούσε και την πρώην
ανόητε, το σώμα μας δεν είναι το συζυγό του
πεδίο βολής σου»

Τ

ο δικό της μήνυμα για την καταπολέμηση της βίας των γυναικών έστειλε η Κλέλια Ρένεση με έναν ξεχωριστό τρόπο.
Η ηθοποιός δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο instagram μια ολόγυμνη φωτογραφία αγκαλιά με την κόρη
της, όταν μικρή ήταν δύο μηνών.
Τη φωτογραφία συνοδεύει και ένα
μακροσκελές μήνυμα, με το οποίο η
Κλέλια Ρένεση αναφέρεται στο γυναικείο κορμί και το πώς αντιμετωπίζεται μέσα σε μια πατριαρχική κοινωνία.
Συγκεκριμένα έγραψε: «Πριν 2 χρόνια ακριβώς, κρατούσα την 2 μηνών
κόρη μου γυμνούλα, ακριβώς όπως
την γέννησα και όπως γεννήθηκα και
εγώ. Την προετοίμαζα να μπει πρώτη
φορά στην αγκαλιά της θάλασσας και
να μάθει να θεραπεύεται απ’ αυτήν.
Γυμνέ ς και οι δυο σε χορό με τα
κύματα. Όπως στην κοιλιά της μάνας
μας. Όσα αίσχη κ να γίνουν, όσο κ αν
η πατριαρχική κοινωνία αρρωσ ταίνει τις κόρες μας, τόση και περισσότερη κόντρα θα υψώνουμε εμείς. Για
τις αδελφές μας, τις κόρες μας, για τα
θηλυκά όλου του κόσμου.
Όχι ανόητε. Το σώμα μας δεν είναι το

πεδίο βολής σου, ούτε τόπος εκτόνωσης σου, ούτε καν σ τη διάθεση
σου. Είμασ τε αρχέγονα πανίσχυρα
όντα μαγικά, με εντολές πανάρχαιες
κ γνώσεις μυστικές. Γεννάμε τη ζωή κ
την θεριεύουμε, κρατάμε το συμπάν
στη θέση του, γεμίζουμε την πλάση
με αγάπη και φρον τίδα. Αν σε ένα
γυναίκειο κορμί, εσύ βλέπεις μόνο το
σκεύος ηδονής σου κ όχι το μεγαλείο
του, είσαι ανάπηρος σε όλα τα τερεν
και τζάμπα σου δόθηκε το δώρο της
ηδονής.
Δεν θα φοβίσετε τις γυναίκες να πλάσουν τον κόσμο που ονειρευθήκαν.
Δεν θα μειώσετε ούτε πόντο το μεγαλείο μας κ την αποστολή μας. Είμαστε
γυναίκες, είμαστε ελεύθερες, είμαστε
οι μανάδες οι γιαγιάδες κ οι προγιαγιάδες σας κ οποίο τσογλάνι ασελγεί
πάνω μας θα το φάει το μαύρο σκότος. Καμία μονή, καμία μονή, ΚΑΜΙΑ
ΜΟΝΗ».
Αρκετές κυρίες της εγχώριας σόουμπιζ διάβασαν με απόλυτη προσοχή
το κείμενο της Κλέ λιας Ρένεση και
έδειξαν έμπρακτα την υποσ τήριξή
τους, κοινοποιώντας με τη σειρά τους
την ανάρτηση στα δικά τους μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο έρωτας που κατέληξε σε εφιάλτη
- Με απειλές και εκβιασμούς της
πήρε την επιμέλεια της κόρης τους
- Η 9χρονη κόρη τους ζούσε στο
κολαστήριο της Ηλιούπολης

Μ

ια καθημερινή φρίκη και αηδία ζούσε η πρώην σύζυγός
του 39χρονου ειδικού φρουρού με όσα μάθαινε και έβλεπε
από τον τότε σύντροφό της.
Όπως η ίδια ανέφερε στους ανακριτές ο εφιάλτης της κράτησε 9 χρόνια ενώ προσπάθησε να αποδράσει και εκείνη από τα βίαια
χέρια του 39χρονου αστυνομικού.
Η 32χρονη πρώην σύζυγος του αστυνομικού αποκάλυψε πως προσπαθεί να διεκδικήσει την επιμέλεια της μικρής της κόρης,
που μεγαλώνει πλέον με τους γονείς του
«Ντίμη», του άνδρα ο οποίος συνελήφθη
καθώς εξέδιδε τη σύντροφό του και τη χτυπούσε, απειλώντας την ακόμη και με όπλο,
μέσα στο σπίτι του στην Ηλιούπολη.
Όταν γνωρίστηκαν δεν περίμενε κανείς πως είχε ερωτευτεί ένα «τέρας», που έμελλε
να γίνει ο πατέρας του παιδιού της. Ένας άνδρας που
όταν άρχισε να τον γνωρίζει
είδε -αργά και σταδιακά- το
πραγματικό του πρόσωπο.
Απειλές και ξυλοδαρμοί,
σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει αλλά και
βίντεο που την έκαναν να τρομοκρατηθεί
και να αποφασίσει να αλλάξει διαδρομή.
Διαπίστωσε πως πλέον έπρεπε να δράσει,
βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία και έφυγε
από το σπίτι για να σωθεί το 2019. Εκείνος δήλωσε την εξαφάνισή της στο τμήμα
Ασφαλείας Ηλιούπολης ενώ την έψαξε
παντού κερδίζοντας μάλιστα και την επιμέλεια της ανήλικης κόρη τους.

Ο έρωτας που κατέληξε σε εφιάλτη

Όλα ξεκίνησαν το 2010 όταν το ζευγάρι γνωρίστηκε. Ένα χρόνο αργότερα ήρθε στον
κόσμο η μικρή τους κόρη και παντρεύτηκαν.
Το 2019, επειδή δεν άντεχε άλλο την καθημερινή «φρίκη», αποφάσισε να φύγει από
το σπίτι. Όπως αποκαλύπτει το protothema.
gr εκείνος δήλωσε την εξαφάνισή της στο
τμήμα Ασφαλείας Ηλιούπολης αναρτώντας

μάλιστα και… φωτογραφίες για όποιον
είχε πληροφορίες. «Εξαφανίστηκε από την
Ηλιούπολη 4/4/2019 και βρίσκεται σε κίνδυνο. Όποιος γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με το τμήμα Ασφαλείας Ηλιούπολης.
Κάντε κοινοποίηση παντου!», ήταν η ανάρτηση του αστυνομικού στο facebook.
«Ήταν παντρεμένοι τρία χρόνια περίπου.
Αίτηση διαζυγίου καταθέσαμε πριν από
ένα χρόνο. Η κοπέλα είχε τραπεί σε φυγή.
Μόλις υπέπεσε στην αντίληψή της τι έκανε
ο αστυνομικός έφυγε. Δραπέτευσε. Προσπάθησε να σωθεί. Την απειλούσε και βιαιοπραγούσε. Ήταν πολύ επιθετικός. Είχαν
πέσει στην αντίληψή της αρκετά πράγματα.
Για αυτό τον λόγο ήθελε να τελειώσει τη
σχέση τους. Έμεινε έγκυος και ζούσανε μαζί
στο διαμέρισμα της Ηλιούπολη», μας είπε η
δικηγόρος Ελισάβετ Τσέρτου.
«Γνωρίστηκαν μέσω τρίτων τυχαία. Δεν την
εξέδιδε. Δεν έχει σχέση με πορνεία. Όταν
υπέπεσαν αυτά στην αντίληψή της άρχισε
να αντιδρά και είπε πως «θέλω το παιδί μου
και να σηκωθώ να φύγω», άρχισαν οι επιθετικές συμπεριφορές. Την
είχε χτυπήσει και την είχε
απειλήσει. Δεν γνωρίζω αν
είχε χτυπήσει και το παιδί»,
συνέχισε η δικηγόρος που
εκπροσωπεί την πρώην
σύζυγο του αστυνομικού.
Σύμφωνα με πληροφορίες
η γυναίκα αναμένεται να
καταθέσει συμπληρωματικά για τα όσα
συνέβησαν το διάστημα που συζούσε με
τον αστυνομικό, ο οποίος αντιμετωπίζει
βαρύτατες κατηγορίες, για τα όσα έκανε
μέσα στο σπίτι «κολαστήριο» της Ηλιούπολης.
Όσον αφορά το μικρό παιδί η δικηγόρος
ανέφερε ότι: «Θα κάνουμε αίτημα στον
Εισαγγελέα ανηλίκων για να γίνει εξέταση
του παιδιού από παιδοψυχολόγο». Η άτυχη
γυναίκα διεκδικεί πλέον την επιμέλεια του
μικρού παιδιού από τους γονείς του πρώην
αστυνομικού που διαμένουν στο κέντρο
της Αθήνας. Την Τρίτη στις 12 σύμφωνα με
πληροφορίες αναμένεται να εξεταστεί το
αίτημα ασφαλιστών μέτρων που έχει καταθέσει η κ. Τσέρτου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για να μεταρρυθμιστεί
η αρχική απόφαση για την επιμέλεια του
παιδιού που είχε κερδίσει ο πατέρας του
παιδιού πριν από περίπου ένα χρόνο.
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Αλλάζουν όλα στην εστίαση - Πού
μπορείτε να πάτε, τι πρέπει να ξέρετε

Μ

ε νέα μέτρα και διαχωρισμό
εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων ξεκινά από την Παρασκευή 16 Ιουλίου η επαναλειτουργία των κλειστών χώρων εστίασης και
διασκέδασης. Σε πρώτη φάση και έως τις 31
Αυγούστου, οι κλειστοί χώροι ψυχαγωγίας,
τα εστιατόρια, οι κινηματογράφοι και τα θέατρα θα μπορούν να λειτουργούν ως χώροι
αμιγώς για εμβολιασμένους και έως το 85%
της χωρητικότητάς τους.
Στους κλειστούς χώρους αμιγώς για εμβολιασμένους, μπορούν να εισέρχονται και ανήλικοι, εφόσον βρίσκονται κάτω από το όριο
ηλικίας που προβλέπεται για τους εμβολιασμούς, με self test και δήλωση γονέα ότι
έχουν κάνει το αυτοδιαγνωστικό τεστ. Οι
ανήλικοι με δικαίωμα εμβολιασμού, υπάγονται στους γενικούς κανόνες.
Σημαντικό ρόλο για την τήρηση των κανόνων διαδραματίζει η εφαρμογή «Covid Free
GR» που είναι διαθέσιμη για εγκατάσταση
σε όλες τις συσκευές με λογισμικό iOS ή
Android και μέσω της οποίας θα γίνεται η
επαλήθευση τόσο των Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Πιστοποιητικών Covid, όσο και των
ελληνικών βεβαιώσεων του gov.gr.
Ήδη, τα μέτρα παρουσιάστηκαν κατά τη
διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου την
τελευταία εβδομάδα, με τη συμμετοχή των
υπουργών Υγείας, Βασίλη Κικίλια, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη.
Έως τις 31 Αυγούστου θα επιτρέπονται μόνο
καθήμενοι πελάτες σε όλα τα νυχτερινά
κέντρα. Το μέτρο θεωρείται επιβεβλημένο,
λόγω της εκ νέου έξαρσης της πανδημίας και
της υψηλής μεταδοτικότητας της μετάλλαξης
Δέλτα, κυρίως στις νεότερες ηλικίες.
Πέραν των κλειστών χώρων, που θα λειτουργούν αμιγώς για εμβολισμένους, ο
Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων σε υπαίθρια
ψυχαγωγία μπορούν να επιλέξουν είτε
αμιγή είτε μεικτή λειτουργία. Η απόφαση
θα αφορά το εάν εξυπηρετούν μόνον εμβολιασμένους ή αν δεν θέλουν να προβαίνουν
σε διαχωρισμό και να λειτουργούν με όλα
τα μέτρα προφύλαξης.
Αναλυτικά:
Έως 31 Αυγούστου σε όλους τους χώρους
ψυχαγωγίας επιτρέπεται η παρουσία μόνο
καθήμενων πελατών.
Από 16 Ιουλίου και έως 31 Αυγούστου
κλειστοί χώροι ψυχαγωγίας (εστιατόρια,
κινηματογράφοι, θέατρα) μπορούν να λει-

τουργούν μόνο ως αμιγείς στο 85% της
χωρητικότητάς τους.
Ειδικά για τα κλειστά κέντρα διασκέδασης επιτρέπονται μόνο αμιγείς χώροι με
κάλυψη του 85% της ωφέλιμης επιφάνειας,
με τους προβλεπόμενους όρους για την
τήρηση των αποστάσεων και τα μέτρα προφύλαξης.
Όλα τα κέντρα διασκέδασης, υπαίθρια και
κλειστά, λειτουργούν επιπλέον με τους
κανόνες αποστάσεων που ισχύουν γενικά
για την εστίαση.
Για τα πανηγύρια καταργείται ο όρος
συμπλήρωσης κατά τόπον εμβολιαστικής
κάλυψης. Στο εξής επιτρέπονται με τους
γενικούς όρους που αφορούν τα προστατευτικά μέτρα κατά του ιού, ιδίως σε σχέση
με την λειτουργία υπαίθριων αγορών και
την καθήμενη μόνο διασκέδαση.
Αθλητικοί αγώνες θα διεξάγονται με θεατές
μόνο σε αμιγείς χώρους, κλειστούς ή ανοιχτούς. Η χωρητικότητα θα ανέρχεται στα
80% του συνόλου (5% εξ αυτών μπορεί να
είναι ανήλικοι οι οποίοι θα έχουν υποβληθεί σε τεστ), με ανώτατο όριο προσέλευσης: 25.000 θεατές για υπαίθρια γήπεδα
και 8.000 για κλειστά γήπεδα.

Πλαίσιο Κυρώσεων

ª 1η παράβαση:
Για τα καταστήματα εμβαδού < 200 τ.μ.
διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000)
ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο
και αναστολή λειτουργίας από την επόμενη
ημέρα της παράβασης και για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.
Για τα καταστήματα εμβαδού > 200 τ.μ. διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο
και αναστολή λειτουργίας από την επόμενη
ημέρα της παράβασης και για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.
ª 2η παράβαση:
Για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως επιφάνειας διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας
από την επόμενη ημέρα της παράβασης και
για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.
ª 3η παράβαση:
Για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως επιφάνειας προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.
Η επιβολή κυρώσεων είναι δυνατή ακόμη
και μετά την πραγματοποίηση της παράβασης, εφόσον υπάρχει αποδεικτικό υλικό
από την οποία να προκύπτει

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η
παράσταση «Οι Αθάνατες» στην
Κηφισιά

Μ

ε μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η παράσταση «Οι Αθάνατες», την Παρασκευή
9 Ιουλίου στο Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς. Το βραβευμένο έργο της Τάνιας Χαροκόπου σε σκηνοθεσία Λεωνίδα Λοϊζίδη παρακολούθησε
με ενθουσιασμό το κοινό της Κηφισιάς.
Η πορεία των δύο γυναικών που έγραψαν τη δική τους ιστορία κατά την Ελληνική Επανάσταση, της Λασκαρίνας
Μπουμπουλίνας και της Μαντούς Μαυρογένους, ζωντάνεψε από τις ηθοποιούς Μαίρη Βιδάλη και Σύνθια Μπατσή.
«Με την έναρξη της Επανάστασης αρχίζει να λάμπει το αστέρι της Λασκαρίνας
της «Μπουρλοτιέρισσας» των Ελλήνων,
της «μεγάλης κυράς», του «θηλυκού
Κολοκοτρώνη». Η ηρωική καπετάνισσα
που γλίτωσε από Τούρκους, πειρατές
και ολοκαυτώματα, «έφυγε» από χέρι

ελληνικό, το 1825, στο σπίτι της στις
Σπέτσες.
Μέσα από την ηθική έξαρση, τον ηρωισμό, την αυταπάρνηση για την πατρίδα
αναδύεται η υπέροχη αγνή μορφή της
ηρωίδας Μαντούς Μαυρογένους, η
οποία θυσίασε στον αγώνα την τεράστια περιουσία της, πολεμώντας παθιασμένα σε στεριά και θάλασσα. Ο Ιωάννης Καποδίστριας της απέδωσε τη μεγαλύτερη στρατηγική τιμή του αντιστράτηγου της Ελλάδος. Πέθανε στην Πάρο
μόνη και πάμπτωχη
Συντελεστές: Κείμενο Τάνια Χαροκόπου,
σκηνοθεσία Λεωνίδας Λοϊζίδης, σκηνικά – κοστούμια Άννα Μαχαιριανάκη,
μουσική επένδυση Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, φωτισμοί Γιώργος Δανεσής.
Πρωταγωνιστούν: Μαίρη Βιδάλη, Σύνθια Μπατσή, Κωνσταντίνος Ζαμπάρας,
Βασίλης Μπατσακούτσας.

Ουραγός η Ελλάδα στην «Ψηφιακή
Ευρώπη»: Έχει το πιο αργό μέσο
dowloading μεταξύ των «27»

Τ

η μεγάλη αξία της ψηφιακής συνδεσιμότητας, κατέδειξε (και συνεχίζει να καταδεικνύει) η πανδημία,
σε μια περίοδο που η τηλεργασία
και η τηλεκπαίδευση - υπηρεσίες που βασίζουν τη λειτουργία τους σε αυτή - «άνθισαν».
Με το 20% του συνολικού μπάτζετ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι αφιερωμένο στον ψηφιακό τομέα την περίοδο
2021 - 2027, τα κράτη μέλη (ανάμεσά τους
και η Ελλάδα) έχουν φροντίσει να βελτιώσουν σημαντικά τις υποδομές τους για την
παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.
Ακόμα κι έτσι όμως, η Ελλάδα απέχει
αρκετά από τις ανεπτυγμένες, σε αυτό το
κομμάτι, χώρες της ΕΕ, καθώς σύμφωνα
με στοιχεία που επεξεργάστηκε η Ookla,
παραμένει ουραγός στον μέσο όρο του
downloading μεταξύ των 27 μελών.
Συγκεκριμένα, το μέσο downloading
στην Ελλάδα γίνεται με 29 Mbps, ενώ
η Κύπρος, που βρίσκεται στην προτελευταία θέση, καταγράφει μέσο όρο

downloading 35 Mbps. Μάλιστα, η διαφορά της χώρας μας από τους κορυφαίους της λίστας, μοιάζει... χαώδης με
τα σημερινά δεοδμένα, καθώς οι online
χρήστες στην πρώτη Δανία κάνουν μέσο
downloading με 140 Mbps. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Γαλλία με μέσο
downloading στα 131 Mbps, ενώ οι σημαντικές επενδύσεις που έχουν κάνει οι
χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, φαίνεται
πως έχουν αποδώσει καρπούς, καθώς η
Ισπανία είναι στην τρίτη θέση (126 Mbps)
και η... ανάλογή μας, Πορτογαλία είναι
10η (109 Mbps).
Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως και
οι 27 χώρες της Ένωσης, δεν έμειναν με
σταυρωμένα τα χέρια μπροστά στις αυξημένες απαιτήσεις για ψηφιακή «κατανάλωση» που δημιούργησε το 2020 η
πανδημία. Έτσι, φρόντισαν να βελτιώσουν τις υποδομές τους και να παρουσιάσουν ψηλότερο μέσο downloading το
τέταρτο τρίμηνο της περσινής χρονιάς σε
σύγκριση με το πρώτο.
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Πλήρως εμβολιασμένο προσωπικό Καίγονται καθολικές εκκλησίες σε
και επισκέπτες σε γηροκομεία δεν όλη τη χώρα
θα κάνουν τεστ για COVID-19

Α

πό την Παρασκευή, το πλήρως
εμβολιασμένο και ασυμπτωματικό προσωπικό, οι φροντιστές
και οι επισκέπτες δεν θα χρειαστεί να δοκιμαστούν για το COVID-19
προτού εισέλθουν σε ένα σπίτι μακροχρόνιας περίθαλψης στο Οντάριο.
Το Υπουργείο Μακροχρόνιας Φροντίδας
έκανε την ανακοίνωση την Τετάρτη, πριν
από το Βήμα 3 του σχεδίου επανέναρξης
της επαρχίας, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ την
Παρασκευή.
«Με βάση τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία και τις καλύτερες ιατρικές συμβουλές,
καταργούμε την απαίτηση επαναλαμβανόμενων ελέγχων παρακολούθησης από
ασυμπτωματικούς φροντιστές, επισκέπτες
και προσωπικό που είναι πλήρως ανοσοποιημένοι», δήλωσε σε ανακοίνωση ο
υπουργός Μακροχρόνιας Φροντίδας Rod

Phillips.
Ανέφερε επίσης ότι άτομα που δεν έχουν
εμβολιαστεί ή έχουν μερικώς εμβολιαστεί θα πρέπει ακόμη να υποβληθούν σε
δοκιμή για τον ιό, προκειμένου να προστατεύσουν τους κατοίκους και το προσωπικό.Η επαρχία δήλωσε ότι θα συστήσει
επίσης σε οίκους ευγηρίας που θα έχουν
πλήρως εμβολιασμένους ανθρώπους
να εξαιρούνται από τις συνήθεις δοκιμές. Ωστόσο, το υπουργείο σημείωσε ότι
συνεχίζει να παρακολουθεί τις παραλλαγές COVID-19 στην περιοχή, «ιδιαίτερα σε
αυτόν τον ευάλωτο τομέα».
«Η υγεία και η ασφάλεια των κατοίκων,
του προσωπικού και όλων των άλλων που
πηγαίνουν στα σπίτια, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής και συναισθηματικής
τους ευεξίας, παραμένει κορυφαία προτεραιότητα», ανέφερε.

Νέο μακάβριο εύρημα στον Καναδά:
Μαζικός τάφος βρέθηκε κοντά σε
πρώην σχολείο αυτοχθόνων παιδιών

Π

άνω από 160 τάφοι χωρίς σήμανση που φέρεται να περιέχουν λείψανα αυτόχθονων παιδιών ανακαλύφθηκαν κοντά σε πρώην καναδικό σχολείο, γνωστό και ως το «το Alcatraz του
Καναδά».
Το σχολείο βρισκόταν στο νησί Πενέλακουτ
και κατεδαφίστηκε τη δεκαετία του 1980
έχοντας τη μακάβρια φήμη ότι πολλοί από
τους μαθητές που φοιτούσαν εκεί πέθαιναν
προσπαθώντας να ξεφύγουν κολυμπώντας
μακριά από το νησί.

Η νέα ανακάλυψη, ωστόσο, προκάλεσε εικασίες ότι οι πνιγμένοι μαθητές δεν ήταν τα μόνα
θύματα στο σχολείο. Ενώ τα αρχεία δείχνουν
ότι υπήρξαν τουλάχιστον 120 τεκμηριωμένοι θάνατοι μαθητών στο νησί, ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι υψηλότερος λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει τουλάχιστον 160 τάφους. Το σοκαριστικό
εύρημα έρχεται μετά τον εντοπισμό περίπου
πλέον 1.000 παρόμοιων τάφων που περιείχαν
λείψανα μαθητών κοντά σε πρώην καθολικά
σχολεία σε ολόκληρο τον Καναδά.

Τ

ουλάχιστον 14 Καθολικές εκκλησίες
έχουν γίνει στάχτη ή στόχος βανδαλισμού με μπογιά στον Καναδά τις
τελευταίες εβδομάδες και από πίσω
κρύβεται μια μακάβρια αλήθεια: Γιατί σε
καθολικά οικοτροφεία της British Columbia
του Καναδά έχουν βρεθεί περισσότεροι
από χίλιοι τάφοι μικρών παιδιών χωρίς
όνομα.
Η οργή ξεχείλιζε τον τελευταίο καιρό στις
π ε ριοχ έ ς τ ω ν ιθ α γ ενών Καναδών -επισήμως
φέρουν την ονομασία των
“Πρώτων Εθνών“- και
ένα μπαράζ εμπρησμών
σημειώθηκε το βράδυ και
τα ξημερώματα της 1ης
Ιουλίου, την “Ημέρα του
Καναδά” (πρώην Επέτειος
Συνομοσπονδίας, που μετονομάστηκε σε Ημέρα Κυριαρχίας πριν η αργία πάρει το σημερινό της
όνομα), όπου κάηκαν 5 καθολικές εκκλησίες
και συνολικά βανδαλίστηκαν περισσότερες
από 10.
Αυτό μόνο την 1η Ιουλίου, γιατί συνολικά
έχουν καεί 10 εκκλησίες, με τις 8 να βρίσκονται σε περιοχές των “Πρώτων Εθνών”.
Ακόμη εκβαραθρώθηκαν δύο αγάλματα, των
Βασιλισσών Βικτώρια και Ελισσάβετ της ΙΙ. Το
τρίτο, το άγαλμα του θαλασσοπόρου James
Cook που αποίκησε/κατέκτησε τον Καναδά
για λογαριασμό της Βρετανίας, λύθηκε και
πετάχτηκε στο λιμάνι και την θέση τους πήρε
ένα ξύλινο ομοίωμα κόκκινου φορέματος,
όπου στο πίσω μέρος έχει δακτυλικά αποτυπώματα με αίμα, ως φόρος τιμής για τις ιθαγενείς γυναίκες που δολοφονήθηκαν ή εξαφανίστηκαν από τους άποικους.
Εδώ και περίπου δύο μήνες ξετυλίγεται και
αποκαλύπτεται μια αιματηρή συνωμοσία
σιωπής 100 ετών, με επίκεντρο την δολοφονία, την κακοποίηση, τις αυτοκτονίες ή τον
θάνατο εξ αμέλειας περισσότερων από 1.000
παιδιών αυτοχθόνων, που είχαν σταλεί για
«αναμόρφωση και αφομοίωση» σε οικοτροφεία του Καναδά.
Αυτό μεταφράζεται ως ξυλοδαρμοί και βιασμοί παιδιών, υποσιτισμός, απαγόρευση της
χρήσης των διαλέκτων των ιθαγενών, πολιτιστικός πόλεμος και παιδιά που αφήνονταν
«στα χέρια του Θεού» όταν αρρώσταιναν.
Το 60% των 130 ιδρυμάτων «αφομοίωσης»
ή Κοινοτικών Σχολείων όπως ονομάστηκαν
λειτουργούσαν υπό τον έλεγχο της Καθολικής
Εκκλησίας και η πολιτεία έπαιρνε τα παιδιά
από την ηλικία των 6 ετών για να τα αφομοιώ-

σει με τον πολιτισμό των τότε Καναδών. Ενίοτε
και για να τα δώσει βορρά στους καθολικούς
παπάδες για κακοποίηση κάθε μορφής.
Ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό, καθολικός ο ίδιος, προσπαθεί να κρατήσει
ίσες αποστάσεις, καθώς από την μία αναφέρει τα τωρινά γεγονότα ως κατανοητά
«Understandable», αλλά ταυτόχρονα καταδικάζει τις πράξεις εμπρησμού καθώς στερούν
από τους πολίτες μέρη να πενθήσουν και να
γιατρευτούν από τις ψυχικές
πληγές τους. Παρόλα αυτά εκ
μέρους όλης της Κυβέρνησης
ζήτησε δημόσια συγνώμη και
κάλεσε τον Πάπα Φραγκίσκο
να πράξει το ίδιο.
Μοιάζει λίγο με “thoughts
and prayers”, αλλά σημαντικότερη είναι η στάση των Ιθαγενών Καναδών.
Οι ηγέτες τους κλήθηκαν να
καταδικάσουν τα γεγονότα, χωρίς όμως να
μπορούν να παραβλέψουν πως μιλάμε για μια
εκατονταετή ηγεμονία φόβου και κακοποίησης πάνω σε μικρά παιδιά.
Μιλάμε συνεπώς για καταδίκη με πλήρη κατανόηση της οργής και χωρίς την χρήση σκληρής γλώσσας.
Το ζήτημα έγκειται στο ότι για όλο αυτό το
διάστημα, ο χριστιανισμός ήταν η μόνη διέξοδος για τους λαούς τους (λαούς με έντονη
πνευματικότητα) να πιστέψουν σε μια ανώτερη δύναμη, ενίοτε μέσα από τον μερικό
μετασχηματισμό της πίστης τους στην μετάβαση από τον ανιμισμό προς τον χριστιανισμό.
Τις δε καθολικές εκκλησίες στα εδάφη αυτά,
τις περισσότερες φορές τις έχτισαν οι ίδιοι οι
Ιθαγενείς Καναδοί, οπότε σε ένα βαθμό το
κάψιμο των εκκλησιών, έκανε κάποιους να
θεωρήσουν πως μαζί κάηκε ο κόπος των προγόνων τους.
Αυτή την στιγμή στον Καναδά είναι το νούμερο 1 θέμα πλην κορωνοϊού και φυσικά
έχουν βγει όλες οι «ψύχραιμες» φωνές ακροδεξιών και Συντηρητικών και ζητούν «συλλήψεις» και «επαναφορά της τάξης και της
ασφάλειας».
Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν βρεθεί 182
ανώνυμοι τάφοι στην British Columbia στο
Κοινοτικό Σχολείο St Eugene’s Mission από
την Lower Kootenay Band (φυλή), 751 ανώνυμοι τάφοι βρέθηκαν από το Cowessess
First Nation του Saskatchewan και 215 ανώνυμοι τάφοι από την φυλή Tk’emlups te
Secwepemc.
Όλα αυτά μόλις τις τελευταίες 40 ημέρες.
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Οι πωλήσεις κατοικιών
Η παραλλαγή Lambda
μειώθηκαν κατά 8,4 τοις εκατό τον εξαπλώνεται τώρα στον
Ιούνιο
Καναδά

Ο

ι πωλήσεις κατοικιών στον Καναδά μειώθηκαν για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Ιούνιο καθώς η αγορά συνέχισε να μειώνεται από τα υψηλά ποσοστά του Μαρτίου, αλλά ο μήνας εξακολουθεί να σημειώνει ρεκόρ, ανέφερε την Πέμπτη η
Canadian Real Estate Association.
Η ένωση δήλωσε ότι οι πωλήσεις έπεσαν στο 80% των τοπικών αγορών της χώρας, καθώς
50.810 σπίτια άλλαξαν χέρια τον περασμένο μήνα, μειώνοντας το 8,4% από 55.497 τον
Μάιο. Ωστόσο, σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο, οι πωλήσεις τον Ιούνιο αυξήθηκαν 13,6
τοις εκατό για να δημιουργήσουν ένα νέο ρεκόρ για το μήνα.
Ενώ ο φρενήρης ρυθμός πωλήσεων που ξεκίνησε το 2021 και πυροδότησε ρεκόρ όλων των
εποχών τον Μάρτιο εξαφανίζεται, τα στοιχεία της CREA δείχνουν ότι πολλές αγορές εξακολουθούν να παραμένουν «καυτές».
Η CREA είπε ότι 73.402 σπίτια καταγράφηκαν τον Ιούνιο, που σημαίνει πως υπάρχει μείωση
κατά 0,7% από 73.912 που καταγράφηκαν τον Μάιο.
Η μεγαλύτερη αύξηση των νέων λιστών μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην
περιοχή Χάλιφαξ Ντάρτμουθ, η οποία είδε 53,9 τοις εκατό περισσότερα ακίνητανα μπαίνουν την αγορά.
Σε όλη τη χώρα, η CREA δήλωσε ότι η πραγματική εθνική μέση τιμή ενός σπιτιού που πωλήθηκε τον Ιούνιο ήταν λίγο πάνω από 679.000 $, αύξηση 25,9% από 539.182 δολάρια πριν
από ένα χρόνο.

22 άτομα συνελήφθησαν και
κατηγορούνται για εισαγωγή
κοκαΐνης στον Καναδά

Η

επαρχιακή αστυνομία του Οντάριο συνέλαβε 22 άτομα και κατέσχεσε εκατομμύρια δολάρια σε ναρκωτικά μετά από έρευνα διάρκειας ενός μηνός για δύο ομάδες
με βάση το GTA που φέρεται να εισήγαγαν κοκαΐνη στον Καναδά.
Ο επιθεωρητής ντετέκτιβ Jim Walker είπε σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη τύπου την Πέμπτη το πρωί ότι το OPP άρχισε να εξετάζει τις ομάδες τον Μάρτιο
του 2020 και γρήγορα συνεργάστηκε με την Περιφερειακή Αστυνομία της Υόρκης αφού
ανακάλυψε ότι υπήρχε αλληλεπικάλυψη με μια ενεργή έρευνα που έχει ήδη αρχίσει σε
αυτήν τη δικαιοδοσία. Είπε ότι οι ομάδες λειτουργούσαν χωριστά και η σύνδεσή τους
για τους σκοπούς της έρευνας «βασίστηκε αποκλειστικά σε κοινά μέλη» μεταξύ τους.
Ο Γουόκερ είπε ότι μια από τις ομάδες ήταν υπεύθυνη για την εισαγωγή και διακίνηση κοκαΐνης από την Κολομβία. Η άλλη ομάδα, είπε, συνωμότησε για να εισαγάγει κοκαΐνη από την
Καραϊβική και συμμετείχε επίσης στην εξαγωγή παράνομης κάνναβης από τον Καναδά στις
Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανησυχία αυξάνεται για πιθανώς
πιο επικίνδυνες παραλλαγές του
κορωνoϊού.

Μ

ε πολλές παραλλαγές του
κορωνοϊού που κυκλοφορούν ήδη στον Καναδά δεν
προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι έχει εντοπιστεί μια νέα. Η παραλλαγή είναι υπεύθυνη για 11 κρούσματα στη χώρα μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Health Canada.
Ο Πα γκό σ μιος Οργα ν ισ μός Υγε ίας
(ΠΟΥ) όρισε την παραλ λαγή Λάμδα
ως «παραλλαγή ενδιαφέροντος» σ τις
14 Ιουν ίου. Αυτός
ο χα ρ α κ τ η ρισ μ ό ς
σημαίνει ότι οι προκύπτουσ ε ς με ταλλάξ ε ις πισ τ εύ ε τ αι
ότι επηρεάζουν τη
μεταδοτικότητα και
τη σοβαρότητα του
ιού και προκαλούν
«σ ημα ν τ ική με τά δοσ η σ τ ην κοινό τ ητα ή πολ λαπλέ ς
ομάδες COVID-19»
σε πολλές χώρες.
Η
παραλλαγή
Lambda, που ονομάζεται επίσης C.37, εντοπίσ τηκε για
πρώτη φορά σ το Περού τον Αύγουστο του 2020, σύμφωνα με την Global
News.
Από τότε εξαπλώθηκε σε 29 χώρε ς,
συμπεριλαμβανομένου του Καναδά και
των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο ΠΟΥ αναφέ ρε ι ότ ι η παραλ λαγή
Λάμδα ευθύνεται τώρα για ένα αυξανόμενο μερίδιο κρουσμάτων σε ορισμένες χώρες της Νότιας Αμερικής όπως η
Αργεντινή και η Χιλή.
Λάβετε υπόψη ότι η Λάμδα εξακολουθεί
να είναι μόνο μια «παραλλαγή ενδιαφέροντος».
Για να γίνει μια «παραλ λαγή ανησυ-

χίας», ο ιός θα πρέπει να αποδειχθεί
πιο μεταδοτικός, να προκαλέσει σοβαρότερη ασθένεια ή να είναι σε θέση να
μεταφέρει τα υπάρχοντα εμβόλια και
θεραπείες. Η CBC Canada αναφέρει ότι
ο Δρ. Lucas Castellani, ειδικός για τις
μολυσματικές ασθένειες στο Νοσοκομείο Sault Area στο Sault Ste στο Οντάριο λέει: «Υπάρχουν μεταλλάξεις σ το
τμήμα της πρωτεΐνης του ιού, που όπως
γνωρίζουμε είναι ένα από τα σημαντικά
κομμάτια του ιού και οι μεταλ λάξεις
είναι ελαφρώς διαφορετικές από μερικές από τις προηγούμενες μεταλλάξεις
που έχουμε δει».
“Ωστόσο, αυτό που δεν
ξέρουμε είναι αυτό που
σ ημ α ίν ε ι όλα α υ τ ά.”
Ο Δρ Anthony Chow,
ο μ ό τ ιμ ο ς κα θ η γ η τ ή ς
σ το τ μήμα των μολυσ μ α τ ικώ ν α σ θ ε ν ε ιώ ν
του Πανεπιστημίου της
Βρετανικής Κολομβίας,
προειδοποίησε επίσης
ότι το σ τέλεχος έχει τη
δυνατότητα να μετατραπεί σε μια ποικιλία ανησυχίας.
«Είναι εξαιρετικά μεταδ ο τ ικό κα ι έ χ ε ι έ ν α
χαρακτηριστικό γνώρισμα παραλλαγών
ανησυχίας – τον τρόπο με τον οποίο διαδίδεται», δήλωσε ο Chow.
Η καλύτερη άμυνα ενάντια σε οποιαδήποτε από τις παραλλαγές μέχρι σήμερα
είναι ο εμβολιασμός.
Μια πρόσφατη εργασ τηριακή μελέτη
που έγινε στις Η.Π.Α. έχει δημοσιευτεί
στο διαδίκτυο, αλλά δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από ομοτίμους.
Προτείνει ότι τα «εμβόλια που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα χρήση θα
παραμείνουν προστατευτικά έναντι της
παραλλαγής Λάμδα και ότι η θεραπεία
με μονοκλωνικά αντισώματα θα παραμείνει αποτελεσματική».
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Πρόεδρος: Επαγρυπνούμε για την
Αμμόχωστο και είμαστε έτοιμοι να
αντιδράσουμε αναλόγως

Αναστασιάδης: Μέρα μνήμης
που δεν πρέπει ποτέ να
διαγραφεί

Σ

ήμερα είναι μέρα μνήμης που δεν πρέπει ποτέ να διαγραφεί, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης μετά το
μνημόσυνο των πεσόντων κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος
προς προάσπιση της νομιμότητας και της δημοκρατίας, στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και το τρισάγιο που ακολούθησε.
«Σήμερα είναι μέρα μνήμης που δεν πρέπει ποτέ να διαγραφεί διότι η
προδοσία της Χούντας και των εδώ συνεργατών της έφεραν μια ανείπωτη καταστροφή στην Κύπρο. Συνεπώς, ο καθένας θα πρέπει να διδάσκεται από το τι προηγήθηκε, τι ακολούθησε του πόσο κάποιοι Ελληνόφωνοι εκτελούσαν εντολές ξένων δυνάμεων προς όφελος συγκεκριμένης χώρας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Τον επιμνημόσυνο λόγο είπε ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης
Ομήρου, ο οποίος ανέφερε ότι «είναι βαριά η ευθύνη και δυσβάστακτο
το χρέος να απευθύνει κάποιος το λόγο σήμερα 15 του Ιούλη 2021. Πολύ
περισσότερο στο μνημόσυνο ηρώων και μαρτύρων της αντίστασης 47
χρόνια μετά».
Όπως ανέφερε, σαράντα επτά χρόνια μετά «η αναγκαία εθνική λαϊκή
ενότητα δεν οικοδομείται με τη διαγραφή των εθνικών εγκλημάτων
όπως το προδοτικό πραξικόπημα, αλλά με τη συντήρηση αυθεντικής
και αληθινής της ιστορικής μνήμης για να φωτίζει διδακτικά το παρόν
και το μέλλον».
Αναφερόμενος στους πεσόντες, ο κ. Ομήρου είπε ότι « δίνουμε αναφορά και μήνυμα σε τούτο τον ετήσιο απολογισμό πως ποτέ δεν θα
συμφιλιωθούμε με τη στρέβλωση του νοήματος της υπέροχης θυσίας
τους. Και τους βεβαιώνουμε ότι με γνώση της ιστορικής αλήθειας και με
επίγνωση του χρέους θα αγωνιστούμε για την άρση των συνεπειών της
προδοσίας. Μιας προδοσίας που οργάνωσαν ξένα συνωμοτικά κέντρα
σε συνεργασία με εσωτερικά προγεφυρώματα και της οποίας τραγικό
θύμα υπήρξε ο λαός μας».
Χρέος μας ανέφερε απέναντι στη δική τους θυσία είναι να συνεχίσουμε
και σήμερα την αντίσταση, να συνεχίσουμε τον αγώνα, για λύση που
δεν θα νομιμοποιεί τα κατοχικά δεδομένα αλλά θα τα καταργεί, που δεν
θα στηρίζεται σε καταστρατήγηση, αλλά σε διασφάλιση των δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών, που θα διασφαλίζει την ενότητα του
κράτους, του λαού, του χώρου, των θεσμών και της οικονομίας, που θα
στηρίζεται στην αρχή της δημοκρατίας. Μια αρχή, όπως είπε, που είναι
απολύτως συμβατή και πουθενά δεν αντιμάχεται τη λειτουργία της Ομοσπονδίας.
«Λύση χωρίς συρματοπλέγματα, διαχωριστικά τείχη, ξένους στρατούς,
εποίκους και φυλετικούς διαχωρισμούς. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με
μισή πατρίδα. Θέλουμε και θα αγωνιστούμε για ελεύθερη πατρίδα για
όλους. Όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου, Ελληνοκύπριους
και Τουρκοκύπριους», συμπλήρωσε.
Παράλληλα ανέφερε ότι «το καθήκον μας σήμερα απέναντι στην ιστορία και τον πολιτισμό μας είναι η με κάθε κόπο και κάθε θυσία αποτροπή
της παγίωσης των τετελεσμένων της εισβολής και η εμμονή σε λύση που
θα είναι λειτουργική και βιώσιμη και θα αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου. Η λύση του Κυπριακού αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα και
το μέγιστο χρέος μας προς το λαό και την πατρίδα».
Η Κύπρος, πρόσθεσε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραμείνει η μόνη
μοιρασμένη χώρα στην Ευρώπη. Δεν μπορεί η Ευρώπη να ανέχεται στο
κατώφλι της την παρουσία ενός στρατού κατοχής, σε μια χώρα μέλος της
Ε.Ε. Ούτε μπορεί η Ε.Ε., είπε, με επαναλαμβανόμενα ευχολόγια τα οποία
η Τουρκία περιφρονεί σκαιότατα, να εκφράσει την επιβαλλόμενη αλληλεγγύη της σε ένα κράτος – μέλος.

Π

ράττουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν
μέσα στα πλαίσια της ορθόδοξης διπλωματίας και θα είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε αναλόγως, ανέφερε ο Πρόεδρος Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, απαντώντας σε ερωτήσεις για το θέμα της Αμμοχώστου,
μετά το μνημόσυνο των πεσόντων κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος, στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης και το τρισάγιο που ακολούθησε.
Ερωτηθείς τι θα συμβούλευε τους Αμμοχωστιανούς ενόψει και της καθόδου του Τούρκου Προέδρου στα κατεχόμενα και των ενδεχόμενων εξαγγελιών του για την Αμμόχωστο, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας είπε: «να κάνουν υπομονή. Επαγρυπνούμε, παρακολουθούμε και θα αντιδράσουμε
ανάλογα με το τι θα είναι τα όσα δια της παρουσίας του θα εξαγγείλει».
Ερωτηθείς γιατί να αντιδράσεις τώρα η διεθνής
κοινότητα, εφόσον δεν εντάθηκαν οι πιέσεις προς
την Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πριν από
το οποίο γινόταν λόγος ακόμα και για βέτο, ο
Πρόεδρος είπε ότι «η θετική ατζέντα δεν εγκρίθηκε γιατί μεταξύ των πρώτων που είπαν ‘δεν θα
εγκριθεί’ ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία δια στό-

ματος του Προέδρου».
«Εάν δείτε τα Συμπεράσματα της 24ης και 25ης
(Ιουνίου) όπου επένδυε ο κ. Ερντογάν να πάρει
θετική ατζέντα, δεν την πήρε», πρόσθεσε.
Παρέπεμψε σε δηλώσεις του Προέδρου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισιέλ, της Προέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για Εξωτερικές Υποθέσεις Ζοζέπ Μπορέλ και του ΓΓ των ΗΕ
Αντόνιο Γκουτέρες, αναφέροντας ότι όλοι μα όλοι
προειδοποιούν την Τουρκία, πέραν, όπως είπε,
των ηγετών των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.
«Συνεπώς, πράτ τουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως
δυνατόν μέσα στα πλαίσια της ορθόδοξης διπλωματίας και θα είμαστε έτοιμοι, ανάλογα με το πώς
θα συμπεριφερθεί κατά την εδώ παρουσία του, να
αντιδράσουμε», είπε ο Πρόεδρος.
Παράλληλα εξέφρασε τις ευχαριστίες του διότι
κατά τη χθεσινή σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου
υπήρξε, όπως ανέφερε, ένας δημιουργικός διάλογος, μια παραγωγική παρουσία όλων, μια παραγωγική συμμετοχή και μια από κοινού αποφασιστική αντιμετώπιση των όσων ενδεχόμενα καταγραφούν.

Σε αυστηροποίηση μέτρων σε νυκτερινά
κέντρα διασκέδασης και αναψυχής,
προσανατολίζεται η Κυβέρνηση

Σ

ε αυστηροποίηση των μέτρων και πρωτοκόλλων σε νυκτερινά κέντρα διασκέδασης και αναψυχής, προσανατολίζεται
η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια αναχαίτισης της περαιτέρω εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Καθώς ολοένα και αυξάνεται ο αριθμός κρουσμάτων από μέρα σε μέρα καταγράφον τας
τετραψήφιους αριθμούς, οι αρμόδιοι αναζητούν
την φόρμουλα που θα καταλαγιάσει τους αριθμούς και θα βοηθήσει στην μείωση των κρουσμάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κυβέρνηση μελετά
τα στοιχεία που έχει ενώπιον της και εντοπίζει
τους χώρους, στους οποίους παρουσιάζεται το
πρόβλημα με σ τόχο την αυσ τηροποίηση των
μέτρων και πρωτοκόλλων σ τους συγκεκριμένους χώρους.
Οι χώροι αυτοί, δεν είναι άλλοι από τα νυκτερινά

κέντρα διασκέδασης και αναψυχής, με τους ειδικούς να προτείνουν αυστηρότερα μέτρα, όπως
αυστηρότερη εφαρμογή του safe pass με ελέγχους που θα διενεργούνται, απαγόρευση χορού,
μείωση του αριθμού των ατόμων ανά τραπέζι
και οι παρευρισκόμενοι να είναι καθήμενοι.
Μια άλ λη πρόταση, που φαίνεται να επιθυμεί να υιοθετήσει η Κυβέρνηση είναι η παρουσίαση safe pass σε όλους τους χώρους, όπως
supermarket, περίπτερα, φαρμακεία, φούρνους
και άλλα, γεγονός όμως δύσκολο ως προς την
πρακτικότητα της.
Τα βλέμματα των πολιτών είναι στραμμένα στις
αποφάσεις που θα ληφθούν αύριο, κατά την
συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου θα
επαναξιολογηθεί η επιδημιολογική κατάσταση
και θα τεθούν μέτρα για αναχαίτιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.
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Προετοιμασίες στα
κατεχόμενα για
τον Ερντογάν

«Η αλήθεια έλαμψε» δηλώνει η Ελεγκτική
Υπηρεσία σε σχέση με το πόρισμα για Cypra
Δεν μπορεί να αποδοθεί
οποιουδήποτε είδους ευθύνη
στη Γενική Λογίστρια,
Ρέα Γεωργίου, και δεν
αποδεικνύεται αθέμιτη
ανάμειξή της στην υπόθεση
CYPRA, αναφέρεται στην
έκθεση της Ερευνητικής
Επιτροπής σε σχέση με
τη διερεύνηση θεμάτων
που αφορούν τις εταιρείες
CYPRA LTD και/ή CYPRA
BIOENERGY LTD και/ή
άλλων συνδεδεμένων και/ή
σχετιζόμενων εταιρειών
και/ή προσώπων που δόθηκε
σήμερα στη δημοσιότητα.
Το κείμενο της Έκθεσης
επισυνάπτεται εδώ.

Π

αράλληλα καταγράφεται
ότι λάθη και/ή παραλείψεις αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων επέτρεπαν στη CYPRA να συνεχίσει να
παρανομεί, κυρίως στην περιοχή
που καλύπτει το Σφαγείο και πως
«θα μπορούσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, με δεδομένο και το μεγάλο
εύρος της επιχείρησης, να διεξάγουν πιο τακτικούς ελέγχους και να
λαμβάνουν μέτρα σε σύντομο χρονικό διάστημα, πάντοτε εντός των
αρμοδιοτήτων τους».
Σε όλο το εύρος της έρευνας, δεν
διαπιστώθηκε οποιαδήποτε προσωπική παρέμβαση της Ρέας Γεωργίου. Οι μαρτυρίες έκλιναν μόνο
σε υπόνοιες και/ή υποψίες χωρίς
να έχουν κατατεθεί οποιαδήποτε
στοιχεία, αναφέρεται στα τελικά
συμπεράσματα/εισηγήσεις της
έκθεσης.
Επισημαίνεται, παράλληλα, πως
«έχοντας καταγράψει σε κάθε
Κεφάλαιο τις ενέργειες και/ή πιθανές ευθύνες της CYPRA ως γενική
διαπίστωση μπορεί να καταγράφει
ότι η CYPRA, διαχρονικά, επεδεί-

κνυε κάποια αυθαίρετη συμπεριφορά και μη συμμόρφωση προς
τις νομοθετικές τις υποχρεώσεις».
Η Επιτροπή αναφέρεται, όπως
σημειώνει, «στην ανέγερση οικοδομών χωρίς άδεια, στη μη συμμόρφωση με διαδικαστικά διατάγματα κατεδάφισης και στην προσπάθεια διαιώνισης των παρανομιών της, χρησιμοποιώντας χρονοβόρες διαδικασίες, διοικητικής
φύσεως».
«Σε όλα τα στάδια, από το 2006
μέχρι σήμερα, διεκδίκησε έντονα
τα δικαιώματά της, γεγονός,
βέβαια, που αποτελεί δικαίωμά
της. Από την άλλη, χρησιμοποιούσε, όποτε την βόλευε 2 μέτρα
και 2 σταθμά. Ενώ, από δικές της
ενέργειες, εκδίδετο
Διάταγμα μη πώλησης και/ή εκποίησης ακόμη και
μη ενοικίασης του
Κε ν τ ρικο ύ Σφ α γε ίου Κο φίνου
(ΚΣΚ), ακολούθως
επιζητούσε να εκμεταλλευθεί η ίδια τις
εγκαταστάσεις του ΚΣΚ», προστίθεται.
Επίσης καταγράφεται η τοποθέτηση του Γενικού Ελεγκτή ότι οι
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες πάντοτε
επεδείκνυαν εύνοια προς τη
SIGAN και αυτό αποτελεί «τεράστιο σκάνδαλο» για το οποίο θα
έπρεπε να διεξαχθεί έρευνα.
Στην έκθεση γίνεται εισήγηση
όπως προωθηθεί τροποποίηση
του Περί Κτηνιατρικών Τελών
Νόμου, 239(Ι)/2002, ούτως ώστε,
στα καθυστερημένα τέλη, να επιβάλλεται τόκος για να αποφευχθεί
στο μέλλον, εκμετάλλευση παρόμοιας κατάστασης.
Ακόμη γίνεται εισήγηση για τακτικούς ελέγχους από ορισμένα
κυβερνητικά τμήματα. «Θεωρούμε
ότι εάν η πιο πάνω εισήγηση πραγ-

ματοποιηθεί, θα αποφευχθούν
παρόμοια προβλήματα στο μέλλον», αναφέρεται
Η Επιτροπή σημειώνει πως στο
πλαίσιο των όρων εντολής της,
εστίαζε συνεχώς την προσοχή
της και ήταν σε εγρήγορση για τα
ακόλουθα θέματα:(α) κατά πόσον
υπήρχαν αθέμιτες παρεμβάσεις
από τις ερευνώμενες εταιρείες
και εάν υπήρξαν τέτοιες, τί αποτέλεσμα είχαν, (β) κατά πόσον
οι ερευνώμενες εταιρείες είχαν
πρόσβαση με αθέμιτο τρόπο σε
έγγραφα και/ή πληροφορίες των
κυβερνητικών τμημάτων, (γ) κατά
πόσον κυβερνητικά τμήματα υποβοήθησαν καθ’οιονδήποτε τρόπο,
είτε εσκεμμένα, είτε λόγω λαθών
και/ή παραλείψεων
τ ις ε ρευνώμε νε ς
εταιρείες,(δ) κατά
πόσον η σύζυγος
του Διευθύνοντος
Συ μ β ο ύλ ο υ τ ω ν
ερευνώμενων εταιρειών, Ρέα Γεωργίου, Γενική Λογίσ τρια της Δημοκρατίας είχε οποιουδήποτε είδους
ανάμειξη στα πιο πάνω.

«Η αλήθεια έλαμψε» δηλώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία

Για αλήθεια η οποία έλαμψε, κάνει
λόγο σε ανακοίνωση της η Ελεγκτική Υπηρεσία σε σχέση με τη
διερεύνηση των ζητημάτων που
αφορούν τις εταιρείες Cypra Ltd,
μετά την δημοσιοποίηση της έκθεσης της Ερευνητικής Επιτροπής για
το θέμα.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, έξι
σχεδόν χρόνια μετά που για πρώτη
φορά ο τότε Υπουργός Εσωτερικών αείμνηστος Σωκράτης Χάσικος
«ξεκίνησε να κατηγορεί άδικα την
Ελεγκτική Υπηρεσία και τον Γενικό
Ελεγκτή, συνεπικουρούμενος από
τα ΜΜΕ τα οποία έλεγχε, και άλλα

που συστηματικά λασπολογούν
κατά του Γενικού Ελεγκτή, με αποκορύφωμα τα όσα αναφέρθηκαν
στις 26.11.2020 ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου,
που ήταν το έναυσμα για το διορισμό της Ερευνητικής Επιτροπής, η
αλήθεια έλαμψε».
Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, η Ερευνητική Επιτροπή κατέληξε, μεταξύ άλλων, αυτολεξεί, στα
εξής συμπεράσματα: Πρώτον «θα
ήταν αντιφατικό από τη μία να προωθείται εκκαθάριση και διάλυση
του ΚΣΚ και από την άλλη να γίνονται συμφωνίες για μακρόχρονη
ενοικίαση και λειτουργία του. Στο
σημείο αυτό δικαιώθηκε η θέση
του Γενικού Ελεγκτή ο οποίος είχε
εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για
τη διαδικασία που τηρείτο. Θέση
του η οποία εν τέλει επιβεβαιώθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά συνέπεια, δεν γίνεται δεκτή ούτε η θέση του Σ. Χάσικου, ότι ο Γενικός Ελεγκτής παρενέβαλλε εμπόδια στην εκμετάλλευση
του ΚΣΚ.»
Δεύτερο, «οι προσπάθειες της ΕΥ
ήταν για να σπάσει το μονοπώλιο της SIGAN και να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνισμού.
Και η προσφορά της BIOENERGY
ήταν πολύ χαμηλότερη από αυτή
της SIGAN. Οι λόγοι που ο Γενικός Ελεγκτής και Α. Χασαπόπουλος ευνοούσαν την προσφορά
της BIOENERGY ήταν η διασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού και
η εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος». Στο πόρισμα αναφέρει η
Επιτροπή ότι από όλα τα τεθέντα
ενώπιόν της στοιχεία, θεωρεί ότι
στις διαχρονικές παρεμβάσεις των
2 πιο πάνω αξιωματούχων υπέρ
της BIOENERGY, τα μοναδικά τους
κίνητρα ήταν, τόσο η διασφάλιση
συνθηκών ανταγωνισμού, αλλά
πολύ περισσότερο η εξοικονόμηση
δημοσίου χρήματος.

Με αφίσες που έχουν τοποθετηθεί σε δρόμους και σε εισόδους στις κατεχόμενες πόλεις,
ετοιμάζονται να υποδεχθούν
τον Τούρκο Πρόεδρο στα κατεχόμενα.
Η ιστοσελίδα Κίπρις ποστασί
γράφει ότι στις «επαρχίες» Λευκωσίας, Κερύνειας και Αμμοχώστου έχουν ήδη αναρτηθεί αφίσες με το πρόσωπο του Ταγίπ
Ερντογάν ή του Τούρκου Προέδρου και του Τ/κ ηγέτη και γράφουν «47η επέτειος. Ο Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας κύριος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην τδβκ», όπως αναφέρεται το ψευδοκράτος. Στις αφίσες
καταγράφεται η ημερομηνία 19
Ιουλίου 2021 και το στάδιο Ατατούρκ στην κατεχόμενη Λευκωσία, όπου θα διεξαχθεί ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ διάσημων.
Στις 20 Ιουλίου, προστίθεται, ο
Τούρκος Πρόεδρος θα προβεί
σε διάφορες επισκέψεις σε Λευκωσία, Κερύνεια και Αμμόχωστο και αναμένεται να προβεί
σημαντικές δηλώσεις.
Ο πρόεδρος του ΡΤΚ, Τουφάν
Ερχιουρμάν ανακοίνωσε ότι το
κόμμα του «αξιολογεί το κατά
πόσο θα παραστεί» στην έκτακτη συνεδρία της «βουλής»
όπου θα μιλήσει ο Τούρκος
Πρόεδρος.
Ο κ. Ερχιουρμάν σημείωσε ότι
μετά την άτυπη συνάντηση στην
Γενεύη για το Κυπριακό, πολλοί
Τούρκοι αξιωματούχοι «ήρθαν
κι έφυγαν. Κανείς τους δεν
συναντήθηκε με την αντιπολίτευση. Το να συμμετάσχουμε σε
αυτή τη συνεδρία είναι σωστό;
Το εξετάζουμε. Την απόφαση θα
πάρουν τα αρμόδια όργανα του
κόμματος».
Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο κ. Ερχιουρμάν είπε ότι
η υφιστάμενη «κυβέρνηση»
παραβιάζει το «σύνταγμα» και
τους «νόμους» και λειτουργεί με
την φιλοσοφία ‘είμαι πλειοψηφία, δεν κάνω εκλογές’, εννοώντας τις «βουλευτικές εκλογές».
«Δεν μπορείτε να γίνετε κράτος
φορώντας στο στήθος το σήμα
της τδβκ», είπε αναφερόμενος
στο ψευδοκράτος.
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Ρεκόρ εξαμήνου στα κρούσματα
στο Τόκιο εννέα μέρες πριν την
έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων

Κάρολος - Πρίγκιπας Χάρι: Μυστήριο
με «δείπνο τετ α τετ» με στόχο την
αποκατάσταση της σχέσης τους

Ο

πρίγκιπας Χάρι είχε την ευκαιρία
πρόσφατα να ξαναδεί παλιούς του
φίλους από τη Βρετανία, απολαμβάνοντας μαζί τους ένα χαλαρό
γεύμα για να πουν τα νέα τους, όμως μυστήριο περιβάλλει ένα «μυστικό τετ α τετ» που
υποτίθεται ότι έδινε την ευκαιρία στον ίδιο
και τον πατέρα του να «επιδιορθώσουν» τη
σχέση τους.
Μια πηγή από το στενό περιβάλλον του πρίγκιπα της Ουαλίας είπε στην αρθρογράφο
της Daily Mail Σάρλοτ Γκρίφιθς ότι ο Κάρολος «σχεδίαζε ένα δείπνο τετ α τετ με τον Χάρι
κατά την επιστροφή του στη Βρετανία νωρίτερα αυτόν τον μήνα» για να παρευρεθεί στα
αποκαλυπτήρια του αγάλματος της μητέρας
του, της πριγκίπισσας Νταϊάνα.
«Μου είπαν ότι ο Κάρολος - που σύμφωνα με
πληροφορίας ήταν στην Σκωτία όταν έλαβε
χώρα η τελετή στο Παλάτι του Κένσινγκτον
- σκόπευε να ταξιδέψει πίσω στο Λονδίνο
για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα με τον Χάρι,

έπειτα από την ένταση που δημιουργήθηκε
ανάμεσά τους μετά τη εκρηκτική συνέντευξη
του Δούκα και της συζύγου του, Μέγκαν, στην
Όπρα Γουίνφρεϊ», αναφέρει χαρακτηριστικά
η αρθρογράφος της βρετανικής εφημερίδας.
Ο Κάρολος φέρεται να ήταν ιδιαίτερα νευρικός ενόψει του δείπνου, φοβούμενος πιθανώς ότι μπορεί κάποια από τα λεγόμενά του
θα παρερμηνεύονταν και θα μεταφέρονταν
με λάθος τρόπο στη Δούκισσα του Σάσεξ στην
Καλιφόρνια.
Σύμφωνα με την Γκρίφιθς «παραμένει ασαφές εάν το δείπνο τελικά πραγματοποιήθηκε
όπως είχε προγραμματιστεί» και οι πηγές της
αρνήθηκαν να αποκαλύψουν περισσότερα.
Το γεγονός πάντως ότι υπήρχε η σκέψη και ο
αρχικός προγραμματισμός μιας συνάντησης
μπορεί να δείχνει ότι έχει ξεκινήσει να «λιώνει ο πάγος» που χαρακτηρίζει τους τελευταίους μήνες τις σχέσεις των Σάσεξ με την υπόλοιπη Βασιλική Οικογένεια του Ηνωμένου
Βασιλείου.

Μπιλ Γκέιτς: «Εγώ φταίω για το
διαζύγιο, τα έκανα θάλασσα» είπε με
δάκρυα στα μάτια για τον χωρισμό

Σ

ε μία σπάνια εξομολόγηση για το
διαζύγιό του, ο γκουρού της Πληροφορικής, Μπιλ Γκέιτς, παραδέχτηκε ότι «τα έκανε θάλασσα κι ότι
αυτός ευθύνεται για τον χωρισμό του» με
την επί 27 χρόνια σύζυγό του Μελίντα.
Ο πάμπλουτος Αμερικανός εμφανίστηκε συγκινημένος και απόμακρος κατά
τη διάρκεια μιας συνάντησης «off the
record» με ερωταπαντήσεις στο συνέδριο
της Allen & Co στο Σαν Βάλεϊ του Αϊντάχο,
την περασμένη εβδομάδα στο camp των
δισεκατομμυριούχων, όπως ανέφερε πηγή
στην εφημερίδα «New York Post».
«Παραδέχτηκε ότι τα έκανε θάλασσα»,
υποστήριξε ένας εκ των παρευρισκόμενων στην αμερικανική εφημερίδα.
«Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το διαζύγιο ήταν δικό του λάθος» ανέφερε η πηγή,
υπό καθεστώς ανωνυμίας και πρόσθεσε:
«Έδειχνε συναισθηματικά φορτισμένος με
όλο αυτό. Είχαν βουρκώσει τα μάτια του».
Ο Μπιλ Γκέιτς δεν χρησιμοποίησε ούτε
μία φορά τη λέξη «εξωσυζυγική σχέση»

συζητώντας τους λόγους που οδήγησαν
στο χωρισμό του.
Πάντως, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε
η πηγή στη New york Post, η εμφάνιση του
Γκέιτς δεν έκανε αίσθηση στο camp των
δισεκατομμυριούχων... Έδειχνε «νευρικός» και ήθελε να απομονώνεται αποφεύγοντας όσους ήθελαν να του πουν μία κουβέντα.
«Ο Μπιλ Γκέιτς, θα μπορούσε να πει
κανείς, ήταν μαλ@@@@» είπε ο καλεσμένος στο camp των δισεκατομμυριούχων.
Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος
δέχθηκε έντονη κριτική, όταν μετά την
ανακοίνωση του διαζυγίου του τον Μάιο,
κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα για τις υποτιθέμενες εξωσυζυγικές του σχέσεις και
ανησυχίες σχετικά με τη φύση της σχέσης
του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν.
Έγγραφα του διαζυγίου που κατέθεσε
η σύζυγός του, Μελίντα Γκέιτς, ανέφερε
πως ο γάμος τους είχε «πληγεί ανεπανόρθωτα».

Το Τόκιο αναμένει ότι τα κρούσματα
θα αυξηθούν τις επόμενες ημέρες - Η
μετάλλαξη Δέλτα εντοπίζεται σε πάνω
από το 30% των νέων κρουσμάτων

Τ

ο Τόκιο κατέγραψε σήμερα 1.149 νέα
κρούσματα κορωνοϊού, τον μεγαλύτερο ημερήσιο αριθμό μετά τις 22 Ιανουαρίου, καθώς η πρωτεύουσα ετοιμάζεται
πυρετωδώς για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών
Αγώνων που αναμένεται να ξεκινήσουν στις 23
Ιουλίου, μια ακόμη απόδειξη ότι ένα νέο κύμα
κρουσμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη εξαιτίας των
πιο μεταδοτικών παραλλαγών του ιού και του
αργού εμβολιαστικού ρυθμού.
Το Τόκιο ανέφερε σήμερα τον υψηλότερο
αριθμό νέων κρουσμάτων του τελευταίου εξαμήνου μόλις εννέα ημέρες πριν από την μεγάλη
αθλητική διοργάνωση.
Εν μέσω των αυξανόμενων κρουσμάτων η
κυβέρνηση έχει κηρύξει εκ νέου κατάσταση
έκτακτης ανάγκης για το Τόκιο και τις γειτονικές
νομαρχίες και οι διοργανωτές των Ολυμπιακών
ανακοίνωσαν ότι στις περιοχές αυτές θα απαγορεύεται η
παρουσία θεατών στους αγώνες.
«Από τη στιγμή που η τάση
είναι ανοδική , είναι πολύ
αργά», λέει ο Χαρούκα Σακαμότο, ένας γιατρός και ερευνητής στο πανεπιστήμιο Keio
του Τόκιο.
«Πιθανόν ο αριθμός των νέων
κρουσμάτων να συνεχίσει να αυξάνεται για
λίγες ακόμη ημέρες», προσθέτει ο ίδιος.

Αναμένεται αύξηση των κρουσμάτων

Ειδικοί του τομέα υγείας έχουν προειδοποιήσει ότι εποχικοί παράγοντες, η αυξημένη κινητικότητα και η εξάπλωση των παραλλαγών θα
οδηγήσουν σε μια αύξηση κρουσμάτων αυτό
το καλοκαίρι.
Η καθηγήτρια του πανεπιστημίου του Κιότο
Γιούκι Φουρούσε προέβλεψε νωρίτερα ότι τα
νέα ημερήσια κρούσματα στο Τόκιο πιθανόν
να αυξηθούν σε 1.000 τον Ιούλιο και 2.000 τον
Αύγουστο, ενδεχομένως μειώνοντας τις νοσοκομειακές κλίνες στην περιοχή της πρωτεύουσας.
Η αναζωπύρωση είναι «απολύτως αναμενόμενη» δεδομένης της εξάπλωσης της μεταδοτικής παραλλαγής Δέλτα και της κυβερνητικής
απόφασης να άρει μια προηγούμενη κατάσταση
έκτακτης ανάγκης στις 20 Ιουνίου, δήλωσε ο

Κένζι Σιμπούγια, ο οποίος ηγείται της εμβολιαστικής εκστρατείας στη νομαρχία της Φουκουσίμα.

Η Ιαπωνία έχει χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού

Μόλις το 31% των πολιτών στην Ιαπωνία έχει
εμβολιαστεί τουλάχιστον με μια δόση-ανάμεσα
στα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού μεταξύ
των πλούσιων χωρών, σύμφωνα με απολογισμό του Ρόιτερς.
Η διαδικασία εμβολιασμού επιταχύνθηκε τον
περασμένο μήνα όμως έκτοτε επιβραδύνθηκε
και πάλι λόγω προβλημάτων στις προμήθειες
και στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Η παραλλαγή Δέλτα αφορά πλέον περισσότερα
από το 30% των νέων κρουσμάτων στο Τόκιο
και τα ποσοστά αυξάνονται.
Παρότι η Ιαπωνία διαχειρίστηκε την πανδημία
καλύτερα από πολλές άλλες χώρες, ο αριθμός
των νεκρών σε εθνικό επίπεδο έφθασε σήμερα
τους 15.000, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Jiji.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε περίπου 820.000, με
βάση επίσημα στοιχεία.
Μια εστία κορωνοϊού σε ένα
ιαπωνικό ξενοδοχείο όπου
διαμένουν δεκάδες μέλη της
ολυμπιακής ομάδας της Βραζιλίας προκάλεσε ανησυχία
ως προς τα κρούσματα στους
«ιστορικούς Αγώνες», όπως
δεσμεύτηκε χθες ότι θα είναι
η διοργάνωση του Τόκιο ανώτερος αξιωματούχος.

«Στοπ» τις απονομές μεταλλίων

Ξεχάστε τις κλασσικές απονομές μεταλλίων
με τους επίσημους να δίνουν στους νικητές τα
μετάλλια τους και να τους συγχαίρουν δια χειραψίας ή και μ’ ένα φιλί.
Ο φόβος του covid-19 οδήγησε την ΔΟΕ στην
απόφαση να απαγορεύσει τις απονομές!
Φυσικά οι αθλητές και οι αθλήτριες θα παραλαμβάνουν τα μετάλλια τους αλλά μόνοι τους
απο τον δίσκο.
«Τα μετάλλια δεν θα φορά κάποιος στον λαιμό
των αθλητών. Θα παρουσιάζονται στον αθλητή
πάνω σε δίσκο και εκείνος θα το παίρνει μόνος
του. Θα διασφαλίζεται ότι το άτομο που θα
βάζει τα μετάλλια στο δίσκο θα φορά γάντια
που έχουν απολυμανθεί. Οι παρουσιαστές
και οι αθλητές θα φορούν μάσκα. Δεν θα γίνονται αγκαλιές ή χειραψίες στις τελετές απονομής»,είπε σχετικά ο πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας
Μπαχ.
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Ολλανδία: Πέθανε ο ήρωας
αστυνομικός ρεπόρτερ που
πυροβόλησαν στο κεφάλι

Ο

κορυφαίος Ολλανδός δημοσιογράφος, Πέτερ Ρ. ντε Φρις, άφησε σήμερα την τελευταία του
πνοή σε νοσοκομείο του Άμστερνταμ. Ύστερα από την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο άτυχος Ολλανδός δημοσιογράφος, πατέρας δύο παιδιών, είχε δεχθεί πυρά από
άγνωστο άνδρα ενώ περπατούσε σε δρόμο
του Αμστερνταμ αφού είχε βγει ένα τηλεοπτικό στούντιο που ήταν καλεσμένος. Μία
σφαίρα τον είχε τραυματίσει στο κεφάλι.
Νοσηλευόταν στο «Ιατρικό Κέντρο VU» . Ο
64χρονος Πέτερ είχε δεχθεί επανειλημμένως απειλές κατά της ζωής του.
Ο Πέτερ Φρις νοσηλευόταν από τις 6 Ιου-

λίου με τους γιατρούς να επισημαίνουν ότι
δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
Έξω από το νοσοκομείο όπου έχει διακομιστεί, έκαναν περιπολίες βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί φορώντας αλεξίσφαιρα
γιλέκα.
Από τους δύο υπόπτους που έχουν συλλάβει οι ολλανδικές αρχές , ο ένας είναι 35
ετών με πολωνική υπηκοότητα , κάτοικος
του Μαουρίκ της επαρχίας Γκέλντερλαντ
και ο άλλος ένας 21χρονος, κάτοικος στο
Ρότερνταμ.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Σαρλ Μισέλ είχε καταδικάσει την επίθεση
σε βάρος του Ολλανδού δημοσιογράφου
την οποία χαρακτήρισε «επίθεση ενάντια
στα θεμέλια των Ευρωπαϊκών αξιών».

Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον πέταξε... στο
Διάστημα

Ο

λοκληρώθηκε το ιστορικό ταξίδι
στο διάστημα διάρκειας περίπου
μιας ώρας. Για πρώτη φορά απλοί
επιβάτες κατόρθωσαν να φτάσουν
στο διάστημα. Για τον Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον, ήταν ένα παιδικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ολόκληρος ο πλανήτης ανέμενε
με αγωνία το συγκεκριμένο ταξίδι. Μαζί με
τον δισεκατομμυριούχο ήταν δύο πιλότοι και
δύο επιβάτες.
Λίγο μετά τις 17:30 (ώρα Ελλάδος) ξεκίνησε
το live του πρώτου επιβατηγού ταξιδιού στο
διάστημα το σκάφος της Virgin Galactic.
Μεταδόθηκε ζωντανά, ενώ παρουσιαστής
της «εκτόξευσης» ήταν ο Στέφεν Κόλμπερτ.
Συμπαρουσίαζε η μηχανικός Βερόνικα ΜακΓκάουαν, αλλά και άλλοι εκπαιδευόμενοι
αστροναύτες.
Όλα πήγαν βάση σχεδίου. Το διαστημικό
αεροσκάφος, μετέφεραν άλλα δύο μέχρι να
φτάσουν σε συγκεκριμένα χιλιάδες πόδια
ώστε να είναι δυνατή η εκτόξευση του στο
διάστημα. Το διαστημικό αεροπλάνο εκτόξευσε τους πυραυλοκινητήρες του, έκλινε σχεδόν απευθείας προς τα πάνω και επιτάχυνε
περίπου τρεις φορές την ταχύτητα του ήχου
για να φτάσει στην άκρη του διαστήματος.
Για το ταξίδι επιστροφής, το VSS Unity έχει
σχεδιαστεί για να περιστρέφει τα φτερά του
και τα πτερύγια της ουράς προς τα πάνω. Αυτό
βοηθά το αεροπλάνο να φρενάρει στην ατμόσφαιρα καθώς βυθίζεται πίσω στη Γη. Περίπου 10 μίλια πάνω από το έδαφος ο όχημα

πρέπει να περιστρέψει τα φτερά του στη θέση
του, ώστε να μπορεί να γλιστρήσει προς την
προσγείωση του διαδρόμου.
Ο Μπράνσον, είχε αυτό το όνειρο από μικρός.
Η προσπάθεια και η έρευνα για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος ξεκίνησε από το 2004.
Στο live, ο ίδιος εξιστόρησε πως γεννήθηκε
αυτή η ιδέα, αποκαλύπτωντας ότι η πρώτη
φορά που το σκέφτηκε, ήταν ένα μικρό αγοράκι. «Είναι ένα όνειρο που πραγματοποιείται» τονίζει ο ίδιος.
Είναι μια κομβική στιγμή, για τα επιβατικά
ταξίδια στο... διάστημα. Ο Μπράνσον, είχε
ξεκαθαρίσει ότι θέλει πρώτα να δοκιμάσει
ο ίδιος τη ριψοκίνδυνη αυτή πτήση στο διάστημα, πριν ξεκινήσουν τα επιβατικά ταξίδια
του χρόνου.
Για τον σχεδιασμό του ταξιδιού, χρειάστηκε
η βοήθεια ειδικών επιστημόνων εξειδικευμένων στην αεροναυπηγεία με ειδικότητα σε
διαστημικά σκάφη. Σε παλιότερη συνέντευξη
του πριν από πολλά χρόνια, μια τηλεθεάτρια
τον είχε ρωτήσει «έχεις σκεφτεί να ταξιδέψεις
στο διάστημα;», ο Μπράνσον τότε απάντησε
«θα το ήθελα πολύ!».
Πάντως, σε 9 ημέρες, ο Τζεφ Μπέζος θα ετοιμάσει τη δική του εκτόξευση στο διάστημα με
το διαστημικό σκάφος, Νιου Σέπερντ. Σημειώνεται ότι έχει πάρει το όνομα του από τον
πρώτο αμερικανό αστροναύτη Αλαν Σέπαρντ
που ήταν ο πρώτος αστροναύτης που ταξίδεψε στο διάστημα με την εταιρία του Μπέζος.
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To παιδί μου και εγώ
Βοηθήστε το μωρό σας να μάθει

Τ

α μωρά και τα νήπια έχουν έμφυτη την τάση για μάθηση. Δική
μας ευθύνη ως γονείς είναι να
δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει αυτήν την έμφυτη
τάση των μικρών μας.

*Παίξτε μαζί του
Το παιχνίδι παίζει σημαν τικό ρόλο
στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων του μικρού σας και μπορεί να
συμβεί οπουδήποτε. Όταν παίζετε (για
παράδειγμα βάζοντας ένα παιχνίδι στο
κεφάλι σας) όχι μόνο θα κάνετε το παιδί
σας να γελάσει, αλλά θα δημιουργήσετε δέσιμο μαζί του. Άλλες ιδέες για
παιχνίδι είναι το κλασικό «κούκου τσα»
και το να βγάζετε έναν αστείο ήχο κάθε
φορά που πιέζετε ελαφρώς τη μυτούλα
του μωρού σας

*Κουνήστε τα χέρια σας
Κουνήστε τα χέρια σας ρυθμικά ενώ
τραγουδάτε ένα παιδικό τραγούδι,
ώστε να βοηθήσετε το μωρό σας να
αναπτύξει τις πρώιμες γλωσσικές του

δια. Δώστε, λοιπόν, στο μικρό σας να
κρατήσει παιδικά μαγειρικά σκεύη (π.χ.
ένα κουταλάκι ή ένα πιρούνι) ώστε να
εξασκήσει τη δύναμη των χεριών του.

*Μιλήστε του όσο το πλένετε
Μία από τις καλύτερες ευκαιρίες να
μιλήσετε σ το μωρό σας είναι όταν
είσ τε απολύτως συγκεντρωμένοι σε
αυτό. Μελέτες δείχνουν ότι όσο περισσότερο μιλάτε στο παιδί σας και όσο
περισσότερες λέξεις χρησιμοποιείτε,
τόσο μεγαλύτερο θα είναι το λεξιλόγιό του στη συνέχεια. Αν κοιτάζει το
παπάκι μπάνιου, μιλήστε του για το
πόσο κίτρινο είναι και πώς οι πάπιες
στην πραγματική ζωή είναι συχνά καφέ
και πράσινες και, ουάου, πόσο ωραία
επιπλέουν! Εάν το μωρό ανταποκρίνεται βγάζοντας ήχους, σταματήστε να το
ακούσετε και μετά απαντήστε του.

*Μιλήστε για αριθμούς
Η εκμάθηση της διαφοράς μεταξύ του
«ένα» και του «δύο» είναι ένα θεμέλιο
για την κατανόηση των αριθμών. Είναι

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την Ελληνική οικογένεια
με πρακτικές συμβουλές για το γάμο, τις οικογενειακές
σχέσεις, και την ανατροφή των παιδιών

Έχετε μαζί με τον άντρα σου ή με τη
γυναίκα σου κάποιο όνειρο;

Έ

να παλιό ρητό λέει, «Όπου δεν υπάρχει όραση, ο λαός διαφθείρεται.» Φυσικά δεν αναφέρεται στην
όραση ως αίσθηση. Μιλάει αν έχεις οραματισμό, αν έχεις κάποιο όνειρο, κάποιο στόχο. Αν θέλεις λοιπόν να
νιώσεις πιο κοντά στον άντρα σου ή στη
γυναίκα σου, μίλησε για τα όνειρα που έχεις για την οικογένειά σου. Ίσως να ονειρεύεσαι να αποκτήσεις δικό σου σπίτι, ίσως να θέλεις να ξοφλήσεις τα χρέη σου,
ή να κάνεις διακοπές σε κάποιο εξωτικό
μέρος. Συζητήστε μαζί το όνειρο που έχετε και στη συνέχεια κοιτάξτε πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί. Βάλτε το σχέδιο
σε εφαρμογή και ακολουθήστε το όνειρό
σας -- μαζί.

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές στιγμές για ένα γονιό;

δεξιότητες, όπως είναι ο ρυθμός. Συνδυάζοντας τις κινήσεις σας με το νόημα
των λέξεων (για παράδειγμα κουνώντας
τα χέρια σας προς τα πάνω, όταν το τραγούδι λέει «πάνω), βοηθάτε το μικρό
σας να αρχίσει να αντιλαμβάνεται το
νόημα των λέξεων.

*Βγείτε έξω
Η αίσθηση του δροσερού αέρα σ τα
μάγουλα και η αίσθηση του γρασιδιού
είναι μερικές από τις εμπειρίες που
δεν μπορεί το μικρό σας να έχει όταν
είναι μέσα στο σπίτι. Καθώς βγαίνετε
βόλτα, το μωρό θα έχει τη δυνατότητα
να παρατηρήσει το περιβάλλον γύρω
του και να μάθει την προσωπική του
αίσθηση του χώρου.

*Δώστε του παιδικά μαγειρικά
σκεύη
Πολλά σύγχρονα παιδιά νηπιακής ηλικίας δυσκολεύονται να κρατήσουν τον
μαρκαδόρο ή το ψαλίδι επειδή έχουν
περάσει περισσότερο χρόνο μπροστά
στο tablet και λιγότερο με άλλα παιχνί-

χρήσιμο να τα μαθαίνετε ταυτόχρονα
στο παιδί, γιατί το καθένα χρησιμεύει
ως παράδειγμα αυτού που δεν είναι το
άλλο.
Επισημάνετε το «ένα» πράγμα – ας
πούμε, 1 φλιτζάνι – και σ τη συνέχεια δείξτε του 2 φλιτζάνια. Αρχικά,
το μικρό σας μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λέξη «δύο» για οποιονδήποτε
αριθμό αντικειμένων που είναι περισσότερα από ένα, και αυτό είναι φυσιολογικό. Σημαίνει ότι καταλαβαίνει ότι
τα 2 είναι διαφορετικά από 1, καθώς
και ότι είναι έτοιμο να μάθει το «τρία»!

*Διαβάστε του
Μην υποτιμάτε τη σημασία που έχουν
τα εικονογραφημένα βιβλία που δεν
λένε μια ιστορία. Οι ερευνητές του κρατικού πανεπιστημίου της Γιούτα διαπίστωσαν ότι οι γονείς χρησιμοποίησαν
πιο σύνθετες λέξεις και προτάσεις όταν
«διάβαζαν» βιβλία χωρίς λέξεις σ το
μωρό τους συγκριτικά με όταν τους διάβαζαν βιβλία με λέξεις..

Ποιες είναι οι πιο όμορφες και σημαντικές στιγμές για ένα γονιό; Σύμφωνα με
μία καινούργια μελέτη , αυτές οι σημαντικές στιγμές είναι όταν το παιδί φεύγει
για το σχολείο, όταν γυρνάει από το σχολείο, και όταν πάει για ύπνο. Πράγματι, τα
αγόρια που στην ηλικία 13 έως 18 ετών
ο μπαμπάς τους ήταν παρών σ’ αυτές τις
στιγμές είχαν λιγότερες πιθανότητες να
παρασυρθούν από το σεξ. Το ίδιο ισχύει
και για τα κορίτσια που οι μητέρες τους
τις ξεπροβόδιζαν για το σχολείο, τις υποδέχονταν όταν γυρνούσαν σπίτι και τις
έβαζαν στο κρεβάτι για ύπνο το βράδυ.
Γενικά τα παιδιά είναι πιο ισορροπημένα όταν ξέρουν ότι κάποιος είναι πάντα
κοντά τους.

Μήπως υποχώρησες στις πιέσεις
του εφήβου σου και τον/την άφησες να καπνίσει;
Μερικούς γονείς ανέχονται όταν το παιδί
τους που είναι στην εφηβική ηλικία θελήσει κάποια σ τιγμή να ανάψει ένα τσιγάρο. Το τσιγάρο όμως είναι η αρχή για
τη μαριχουάνα. Ογδόντα τοις εκατό των
παιδιών που καπνίζουν θα δοκιμάσουν
τη μαριχουάνα, ενώ μόνο ένα εικοσιένα
τοις εκατό καταφεύγουν στη μαριχουάνα

από άτομα που δεν καπνίζουν. Τι μπορείς
λοιπόν να κάνεις; Να πεις στα παιδιά σου
ότι το κάπνισμα απαγορεύεται. Τελεία και
παύλα. Αν ήδη καπνίζουν, πάτα πόδι και
πες αποφασιστικά ότι οι κανόνες άλλαξαν
και θέλεις το καλό τους επειδή τα αγαπάς.

Θέλεις να δώσεις καινούργια πνοή
στο γάμο σου;
Θυμήσου κάποια πε ρίοδο ιδιαίτ ε ρα
ρομαν τική με τον άν τρα σου ή με τη
γυναίκα σου. Ίσως να ήταν ο μήνας του
μέλιτος, ή μια εκδρομή κάποιο Σαββατοκύριακο, ή ίσως κάποια βραδιά που
βγήκατε έξω. Δοκίμασε τώρα να ξαναζήσεις εκείνη την εμπειρία σ το σπίτι
σου. Μετάτρεψε ένα δωμάτιο σε δωμάτιο αναμνήσεων. Βάλε πάνω στην πόρτα
κάποιο σημάδι που να αναφέρεται στην
ωραία εκείνη ανάμνηση. Βάλε την ίδια
μουσική ή ετοίμασε το ίδιο μενού που
είχατε εκείνο το αξέχαστο βράδυ. Ντύσου
κατάλληλα για την περίπτωση. Αν μπορείς, στείλε τα παιδιά σε κάποιο συγγενικό ή φιλικό σπίτι εκείνη τη βραδιά. Αν
όχι, τότε περίμενε ν’ αρχίσει η ειδυλλιακή
βραδιά όταν τα παιδιά θα πάνε για ύπνο.

Νάσαι ειλικρινής. Μήπως πάντα
τρέχεις γιατί άργησες;
Απάντησε με ειλικρίνεια. Μήπως πάντα
τρέχεις γιατί έχεις αργήσει; Αν είσαι ο
τελευταίος ή η τελευταία που θα πάει στη
συνεδρίαση ή στο ραντεβού είναι άλλη
υπόθεση.
Αν όμως είσαι η αιτία τα παιδιά σου να
μην είναι στην ώρα τους, τότε δεν κάνεις
καλά. Ξέρεις πώς είναι όταν μπαίνεις σε
κάποιο χώρο καθυστερημένα. Όλων τα
μάτια είναι επάνω σου. Φαν τάσου αν
ήσουν κάποιο υπεύθυνο παιδί που αναγκαζόταν να πηγαίνει τελευταίος ύστερα
απ’ όλους για το ποδόσφαιρο, ή για την
εκδρομή του σχολείου ή για το μάθημα
στην τάξη. Θα του δημιουργούσε αισθήματα αμηχανίας.
Γι αυτό προσπάθησε να είσαι στην ώρα
σου για να είναι και τα παιδιά σου στην
ώρα τους.

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

υγεία
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Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Η έλλειψη
Ήλιος: Έτσι θα τον κάνετε φίλο
βιταμίνης που αυξάνει τον κίνδυνο μετά τα 45 και όχι εχθρό του ευαίσθητου
παιδικού δέρματος

Η

ανεπαρκής έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία UVB του ήλιου σχετίζεται πιθανότατα με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου, ιδίως στους ανθρώπους άνω των 45 ετών,
σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο BMC Public Health.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Τίμοθι Μακέϊ από το Πανεπιστήμιο της California, διερεύνησαν πιθανούς συσχετισμούς ανάμεσα στα παγκόσμια επίπεδα UVB ακτινοβολίας το 2018 και τα ποσοστά καρκίνου του παχέος εντέρου σε διάφορες χώρες και ηλικιακές ομάδες την ίδια χρονιά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από 186 χώρες, διαπιστώθηκε ότι η μικρότερη έκθεση σε UVB ακτινοβολία
σχετίζεται σημαντικά με περισσότερες διαγνωσμένες περιπτώσεις αυτού του καρκίνου σε όλες τις ηλικίες, από 0 έως 75 ετών. Ο κίνδυνος, μάλιστα, είναι μεγαλύτερος για τα άτομα άνω των 45 ετών, ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως το χρώμα του δέρματος, το προσδόκιμο ζωής και το
κάπνισμα.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η μικρότερη έκθεση σε UVB ακτινοβολία μειώνει τα επίπεδα της βιταμίνης D,
η έλλειψη της οποίας έχει ήδη συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου. Μελλοντικές μελέτες θα εξετάσουν κατά πόσο η λήψη συμπληρωμάτων για την αποκατάσταση της ανεπάρκειςα της βιταμίνης D μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά στην πρόληψη του εν λόγω συχνού καρκίνου.
«Οι διαφορές στην ακτινοβολία UVB αντιστοιχούσαν στις μεγάλες διακυμάνσεις που παρατηρήσαμε
στα ποσοστά καρκίνου του παχέος εντέρου, ειδικά σε άτομα άνω των 45 ετών. Παρόλο που είναι ακόμη
προκαταρκτικό στοιχείο, μπορεί να ισχύει ότι τα γηραιότερα άτομα ειδικότερα, μπορούν να μειώσουν
τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου που διατρέχουν αποκαθιστώντας τις ανεπάρκειες της βιταμίνης D», αναφέρει σε σχετικό σχόλιο ο ένας εκ των συγγραφέων της μελέτης, Δρ. Raphael Cuomo.

Το μυστικό για καλύτερη οξυγόνωση,
περισσότερη ενέργεια και καλό ύπνο

Μ

ήπως παρατηρείτε κάποια αλ λαγή σ τα επίπεδα της ενέργειάς σας μετά από την
εκ τέ λεση του καθιερωμένου προγράμματος γυμνασ τικής; Όσο περίεργο κι αν
ακούγεται, η συνεχής κίνηση του σώματος και η άσκηση μπορεί να αυξήσουν τα
επίπεδα της ενεργητικότητάς σας. Υπάρχει όμως εξήγηση σύμφωνα με τους ερευνητές του
Πανεπισ τημίου Χάρβαρντ, ειδικότερα εάν κοιτάξουμε ενδότερα σ το σώμα μας και σε κυτταρικό επίπεδο.
Όπως τα κύτταρα μας δε σ ταματούν ποτέ τις διεργασίες τους, το ίδιο εξακολουθούν να
«δουλεύουν» αδιάκοπα ακόμα και όταν γυμναζόμασ τε. Μέσω της άσκησης, παράγον ται
πιο πολλά μιτοχόνδρια μέσα σ τα μυϊκά κύτταρα – τα εργοσ τάσια δηλαδή παραγωγής ενέργειας των κυττάρων. Πιο συγκεκριμένα, παράγουν γλυκόζη από την τροφή που τρώμε και
οξυγόνο από τον αέρα που αναπνέουμε. Όταν λοιπόν εμείς τα εξοπλίζουμε με περισσότερες
πρώτες ύλες, όπως το οξυγόνο, αυτά παράγουν περισσότερη ενέργεια.
Τι σημαίνει αυτό; Μέσω της άσκησης, ενισχύεται η κυκλοφορία του οξυγόνου μέσα σ το σώμα σας.
Με αυτόν τον τρόπο, το σώμα μας χρησιμοποιεί αποτελεσματικότερα την ενέργειά που παράγει μέσα σ τα κύτταρα. Επιπλέον, η κατακόρυφη αύξηση των ορμονών της ευχαρίσ τησης μέσω της άσκησης αυτομάτως μας οδηγεί
να έ χουμε καλύτερη ψυχολογία και περισσότερη
ενέργεια.
Στα οφέλη της συσ τηματικής άσκησης, οι επισ τήμονες συμπληρώνουν ακόμα και την βελτίωση της ποιότητας του ύπνου.
Ό τ α ν κοιμό μα σ τ ε βα θ ιά, ε ν ισ χ ύ ουμ ε τ η
συνολική μας υγεία και αισθανόμασ τε πιο
ξεκούρασ τοι και ενεργητικοί όταν ξυπνάμε
το πρωί, έτοιμοι να αδράξουμε τη μέρα.

Ο

κ. Κίμων Παπαλουκάς, Επιμε λη τ ή ς τ η ς Π α ιδια τ ρι κής Κ λιν ικής του
Metropolitan Hospital, εξηγεί
τα οφέ λη και τους κινδύνους
της έκθεσης στον ήλιο, και πώς
μπορούμε να προφυλάξουμε τα
παιδιά από ενδεχόμενο ηλιακό
έγκαυμα

Ήλιος: Και ευεργετικός και
επιβλαβής
Ο ήλιος έχει ευεργετικά και επιβλαβή αποτε λέσματα, εκπέμπ ε ι φ ω ς π ου ε ίνα ι κ ρίσ ιμο γ ια τη σωματ ική και
ψ υχολογ ική ευεξ ία τ ου
ανθρώπου, θερμότητα
α λ λ ά κα ι υ π ε ρ ι ώ δ η
ακτινοβολία (UV).
Τα επίπεδα τ ης υπε ριώδους ακ τ ινοβολίας ε ίναι
ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία και μπορεί να
είναι υψηλά ακόμα και
με νεφελώδη καιρό.
Εξαρτών ται από ποικίλους
παράγοντες όπως:
Ώρα της ημέρας – το
μεσημέρι που είναι ψηλότερα ο ήλιος σ τον ουρανό
είναι και υψηλότερο το επίπεδο ακτινοβολίας UV.
Εποχή του έ τους − τα επίπεδα
ακ τ ινοβολίας UV είναι γε ν ικά
υψηλότερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Γε ωγρα φική θ έσ η − ό σ ο πιο
κον τ ά σ τ ον ισ ημ ε ρινό, τ ό σ ο
υψηλότερα τα επίπεδα ακτινοβολίας UV.
Υψ ό μ ε τ ρ ο – η α κ τ ι ν ο β ο λ ί α
αυξάνεται σε υψηλό υψόμετρο
λόγω της αραιότερης σύστασης
της ατμόσφαιρας ικανής να την
απορροφήσει.
Σύννεφα – μειώνουν την υπεριώδη ακτινοβολία
Π ε ριβά λ λον − οι α κ τ ίν ε ς U V
ανακλών ται σε επιφάνειε ς
όπως το χ ιόν ι, το νε ρό και η
άμμος, γε γονός που σ υμβάλ-

λει αθροιστικά στην έκθεση του
ατόμου.

Τρ ό π ο ι π ρ ο σ τ α σ ί α ς α π ό
τον ήλιο
Περιορίσ τε τον χρόνο έκθεσης
στον μεσημεριανό ήλιο: Η ακτινοβολία UV είναι ισ χυρότ ερη
με τ αξύ 10:0 0 π.μ. και 16:0 0
μ.μ.
Πα ρακολου θήσ τ ε τ ον δ ε ίκ τ η
UV μέσω μιας εφαρμογής που
μπορείτε να εγκαταστήσετε στο
κ ιν ητό σας α ν δε ν ε ίναι ήδη
ε γκατ εσ τημέ νη σε αυτό. Ο
έ λε γ χος αυτός σας βοηθά
να σχεδιάσετε τις δικές σας
υπαίθ ριε ς δ ρασ τ η ριό τ ητ ε ς με τ ρόπους που
αποτρέπουν υπερβολική
έκθεση σ τις ακτίνες του
ήλιου.
Χρησ ιμοποιήσ τε τη
σ κ ιά μ ε σ ύ ν εσ η λα μ βά νον τ ας υπ ό ψ η ότ ι οι
σκιώδεις δομέ ς όπως
δέντρα, ομπρέλες ή κουβούκ λια δε ν προσφέρουν πλήρη προσ τασ ία
από τον ήλιο.
Φ ο ρ ά τ ε π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κά
ρ ο ύ χ α. Έ ν α κα π έ λ ο μ ε
φαρδύ χε ί λος προσφέ ρε ι
καλή προστασία για τα μάτια,
τα αυτιά, το πρόσωπο και την
πλάτ η σας. Γυαλιά ηλίου που
παρέχουν 99% και 100% προστασία σε UVA και UVB. Ρούχα
με πυκνή ύφανση, άνετα φορεμένα παρέχουν πρόσθετη προστασία από τον ήλιο.
Χρησιμοποιήσ τε αν τηλιακό σε
μέρη που παραμένουν εκτεθειμένα (χέρια, πρόσωπο). Εφαρμόσ τε αρκετή ποσότητα αν τηλιακού ευρέος φάσ μα τος και
εφαρμόστε ξανά κάθε δύο ώρες
ή μετά το κολύμπι, το παιχνίδι
ή τ ην ά σ κη σ η σ ε ε ξ ω τ ε ρικό
χώρο. Το αν τ ηλιακό δε ν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για
να παρατείνει τη διάρκεια της
έκθεσης στον ήλιο.
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Βιτάλικ Μπουτέριν

Ο πιο νέος σε ηλικία δισεκατομμυριούχος των κρυπτονομισμάτων
Η π ο ρ ε ί α τ ο υ 27χ ρ ο ν ο υ Β ι τ άλι κ Μ π ο υ τ έ ρ ι ν
α π ό τ η Ρ ω σ ί α σ τ ον Κα να δά κα ι σ τ η δ η μ ι ο υ ργ ί α
τ ο υ e t h e r - Το τ αλ έ ν τ ο τ ο υ σ τ α μ α θ η μ α τ ι κά κα ι
η υποτροφία που του άνοιξε τον δρόμο της
επιτυχίας.

E

ν α ς 27 χ ρ ο ν ο ς Ρ ω σ ο κα ν α δ ό ς έ γ ι ν ε ο π ι ο
νέος σ ε ηλικία δισ εκατομμυριούχος
σ τ η ν α γ ο ρ ά τ ω ν κ ρ υ π τ ο ν ο μ ι σ μ ά τ ω ν. Εί ναι ο άνθρωπος που δημιούργησε το

Με τ ις τ ιμ έ ς τ ου ether να έ χου ν αυξ ηθ ε ί κα τ ά
375% α π ό τ ι ς α ρ χ έ ς τ ο υ τ ρ έ χ ο ν τ ο ς έ τ ο υ ς , τ ο ε ν
λόγω κρυπτονόμισμα έρχε ται σ τη δεύτ ερη θέση
ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ η ν α ξ ί α τ ο υ.
Η συνολική αξία όλων των ether που κυκ λοφο ρ ο ύ ν σ τ η ν α γ ο ρ ά ε ί ν α ι π ε ρ ί π ο υ 4 0 3 δ ι σ. δ ο λ ά ρια, δηλαδή λίγο λιγότερο από τη μισή αξία
που έ χε ι το bitcoin.
Παρότ ι οι επε νδυ τ έ ς α γο ράζ ουν και πουλά νε
χ ι λ ι ά δ ε ς δ ι α φ ο ρ ε τ ι κά κ ρ υ π τ ο ν ο μ ί σ μ α τ α - ό π ω ς

Τι ε ίναι τα κρυπτονομίσματα;
Κ ά θ ε κ ρ υ π τ ο ν ό μ ι σ μ α α π ο τ ε λ ε ί έ ν α « ν ό μ ι σ μ α».
Είναι δη λαδή έ να μέσ ο σ υ να λ λα γ ής π ου μπ ο ρείς να χρησ ιμοποιήσεις για να αγοράσεις
α γα θ ά κα ι υπη ρεσ ίε ς, α ρκε ί τ ο ά λ λο μ έ ρ ο ς να
τ α δ έ χ ε τ α ι.
Δε ν μπορείς δηλαδή να πας αύριο σ το σούπερ
μ ά ρ κ ε τ τ η ς γ ε ι τ ο ν ι ά ς σ ο υ κα ι ν α π λ η ρ ώ σ ε ι ς μ ε
κ ρ υ π τ ο ν ό μ ι σ μ α Π , R i p p l e, B i t c o i n ή Et h e r e u m .
Τα β α σ ι κά τ ο υ ς χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κά ε ί ν α ι ό τ ι υ π ά ρ χουν μόνο σ ε ψηφιακή μορφή και ότ ι δε ν
τα εκδίδε ι κάποια κε ν τ ρική αρχή, όπω ς π.χ.
η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Κ ε ν τ ρ ι κ ή Τρ ά π ε ζ α τ υ π ώ ν ε ι κ α ι
ε γ γ υ ά τ α ι τ ο ε υ ρ ώ κα ι η Ο μ ο σ π ο ν δ ι α κ ή Τρ ά π ε ζ α
τ ω ν Η Π Α τ ο δ ο λ ά ρ ι ο.

Γιατί λέγον ται κρυπτονομίσματα;
Κάθε κρυπτονόμισμα είναι έ να κρυπτογραφημένο νόμισμα που υπάρχει μόνο σε ψηφιακή μο ρφή και όχ ι σ ε χα ρτ ονό μισ μα ή κέ ρμα.
Η λ έξ η «κ ρυπ τ ονόμισ μα» π ρο έ ρχε τ αι απ ό τ ις
τ ε χ ν ικέ ς κρυπτογράφησης που χρησ ιμοποιούν τ α ι γ ι α ν α α σ φ α λ ι σ τ ε ί τ ο δ ί κ τ υ ο.

Πώς λε ιτουργε ί το κρυπτονόμισ μα;

e t h e r e u m τ ο 2 013 , ό τ α ν ή τ α ν 19 ε τ ώ ν. Το κ ρ υ π τ ο ν ό μ ι σ μ α βγ ή κ ε σ τ η ν α γ ο ρ ά τ ο 2015 κα ι τ ώ ρ α
ο Β ι τ ά λ ι κ Μ π ο υ τ έ ρ ι ν έ χ ε ι σ τ η ν κα τ ο χ ή τ ο υ π ε ρ ί π ο υ 3 3 3 .5 0 0 e t h e r. Α ν τ α π ο λ λ α π λ α σ ι ά σ ε τ ε μ ε
τ η ν τ ι μ ή - ρ ε κό ρ τ ω ν 3.5 0 0 δ ο λ α ρ ί ω ν π ο υ έ π ι α σ ε
τ ο e t h e r τ η ν Τρ ί τ η , τ ο σ ύ ν ο λ ο ε ί ν α ι π ά ν ω α π ό
1,1 δ ι σ. δ ο λ ά ρ ι α.
Oπως αναφέ ρε ι το CNN, ο Μπουτ έ ριν σ υν ίδ ρυσ ε τ ο Bitcoin Magaz ine, μια έ κδ ο σ η π ο υ
κα λ ύ π τ ε ι τ ο ν χ ώ ρ ο τ ο υ b i t c o i n κα ι ά λ λ ω ν κ ρ υ π τ ο ν ο μ ι σ μ ά τ ω ν, τ ο 2 012.
Το 2 014 , ε π ι λ έ χ θ η κ ε ν α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ε ι σ τ ο
T hiel F ellow ship, έ ν α διε τ έ ς π ρ ό γρ α μμ α π ο υ
δημιουργήθηκε από τον δισ εκα τομμυριούχο
P e t e r T h i e l κ α ι τ ο ο π ο ί ο « δ ί ν ε ι 10 0 . 0 0 δ ο λ ά ρια σε νέους ανθρώπους που θέ λουν να δημιου ργ ήσ ου ν π ρά γ μα τ α α ν τ ί να κάθ ον τ α ι σ ε μια
α ί θ ο υ σ α δ ι δ α σ κα λ ί α ς ».

Οι γονείς του μετανάστευσαν στον
Καναδά
Ο Μπουτέριν δεν είναι ιδιαίτερα ενεργός
σ τ α soc ial media - κά τ ι π ου απ οτ ε λ ε ί έ κπ λ ηξ η
μ ε κά π ο ι ο ν π ο υ έ χ ε ι 1, 4 ε κα τ . fo llo w er s σ τ ο
Tw i t t e r. Γε ν ν ή θ η κ ε λ ί γ ο έ ξ ω α π ό τ η Μ ό σ χ α κα ι
όταν ήταν 6 ε τών οι γονείς του με τανάσ τευσαν
σ τ ο ν Κ α ν α δ ά.
Το τ α λ έ ν τ ο τ ο υ σ τ α μ α θ η μ α τ ι κ ά φ ά ν η κ ε α π ό
νω ρίς και έ τ σ ι, ότ α ν πήγαιν ε σ τ ην τ ρίτ η τ άξ η
ε ν τ ά χ θ ηκε σ ε έ να ε ιδικό π ρ όγραμμα γ ια χα ρισ μ α τ ι κά π α ι δ ι ά.
Μπορούσε να προσ θέ τ ει τ ριψήφιους αριθμούς
σ το μυαλό του με ταχύτητα διπλάσ ια του μέσου
α ν θ ρώ π ου, ε νδιαφ έ ρθ ηκε απ ό νω ρίς γ ια τ α
ο ι κο ν ο μ ι κά κα ι έ δ ε ι χ ν ε μ ι α φ υ σ ι κ ή κ λ ί σ η π ρ ο ς
τ ο ν π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό.
Ό μ ω ς ο ι κο ι ν ω ν ι κ έ ς σ χ έ σ ε ι ς δ ε ν τ ο υ έ β γ α ι ν α ν
ε ξ ί σ ο υ φ υ σ ι κά. Τη ν ε π ο χ ή ε κ ε ί ν η , θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ν
μάλ λον παράξε νος.

το dogecoin, που έ χε ι υποσ τ ηριχθε ί ανοιχ τά
α π ό τ ο ν Ε λ ο ν Μ α σ κ- τ ο e t h e r κα ι τ ο b i t co in α ξ ί ζ ο υ ν π ε ρ ί π ο υ τ α 2 / 3 τ ω ν 2, 3 τ ρ ι σ. δ ο λ α ρ ί ω ν τ η ς
κ ε φ α λ α ι ο π ο ί η σ η ς τ η ς π α γ κό σ μ ι α ς α γ ο ρ ά ς κ ρ υ π τ ο ν ο μ ι σ μ ά τ ω ν.
Το e t h e r, π ά ν τ ω ς , θ ε ω ρ ε ί τ α ι α υ τ ή τ η σ τ ι γ μ ή τ ο
π ι ο «h o t » κ ρ υ π τ ο ν ό μ ι σ μ α , μ α ζ ί μ ε τ ο d o g e c o i n
π ο υ ε π ί σ η ς π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι ρ α γ δ α ί α α ύ ξ η σ η.

Τα κ ρ υ π τ ο ν ο μ ί σ μ α τ α α π ο τ ε λ ο ύ ν μ ί α μ ο ρ φ ή
ψηφιακού asset, το οποίο βασ ίζ ε ται σ ε έ να
δίκ τυο που διανέμε ται σε με γάλο αριθμό υπο λ ο γ ι σ τ ώ ν.
Αυτή η αποκεν τρωμένη δομή επιτρέπει σ το
δίκ τυο να λε ιτουργε ί εκ τός ε λέ γ χου των κε ν τ ρικώ ν α ρ χ ώ ν, α ξ ι ο π ο ι ώ ν τ α ς τ η ν τ ε χ ν ο λ ο γ ί α
b l o c kc h a i n (δ ε ς π α ρ α κά τ ω τ ι σ η μ α ί ν ε ι α υ τ ό).
Σύμφωνα με τους υποσ τ ηρικ τ έ ς των κρυπτονο μ ι σ μ ά τ ω ν, κα ν έ ν α μ ε μ ο ν ω μ έ ν ο μ έ ρ ο ς δ ε ν μ π ο ρ ε ί ν α ε λ έ γ ξ ε ι τ ο δ ί κ τ υ ο, π ο υ σ η μ α ί ν ε ι ό τ ι δ ε ν
μ π ο ρ ε ί ν α τ α χ ε ι ρ α γ ω γ ή σ ε ι κα μ ί α κ υ β έ ρ ν η σ η ή
κε ν τ ρική Α ρχή, ά ρα ε ίναι πιο «ε λ εύθ ε ρα» ω ς
μ έ σ α σ υ ν α λ λ α γ ώ ν ή δ ι α τ ή ρ η σ η ς π λ ο ύ τ ο υ.
Και κάπ ω ς έ τ σ ι λ ε ιτ ου ργ ε ί τ ο κ ρυπ τ ονό μισ μα,
χω ρίς έ λ ε γ χο από κυβε ρν ήσ ε ις και κε ν τ ρικέ ς
Αρχέ ς.
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Toronto • Montreal • Vancouver

Δροσερή
Απόλαυση!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα
και συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας στο krinos.ca

25

26

TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ

16 Ιουλίου 2021
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

16 Ιουλίου 2021
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ

27

28

TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ

16 Ιουλίου 2021
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

29

OMOΓΕΝΕΙΑ
16 Ιουλίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Καναδάς: Ιδανικός προορισμός για διακοπές…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

Β

ρισκόμαστε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού.
Οι περισσότεροι ίσως διστάζ ε τ ε ν α π ρ ο γρ α μμ α τ ίσ ε τ ε
τ ις σ υ ν η θ ισ μ έ ν ε ς δια κο π έ ς σ α ς,
αφού όπως δείχνουν τα πράγματα, η
Ελλάδα και οι ΗΠΑ δεν φαίνεται να
αποτελούν κορυφαίους τουριστικούς
προορισμούς, λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας της COVIT-19. Λαμ-

βάνον τας λοιπόν υπόψη τους εκτός
συνόρων αυσ τηρούς περιορισμούς,
εφέτος είναι μία καλή ευκαιρία ν’ ανακαλύψουμε και να γνωρίσουμε λίγο
καλύτερα τον Καναδά. Η απέραν τη
πατρίδα μας δεν θα μπορούσε παρά
να διαθέτει εύρος επιλογών.
Ο Καναδάς υπόσχεται μια αξέχασ τη
ταξιδιωτική εμπειρία προσφέροντας
απλόχερα αχανή τοπία, ανατολικέ ς
και δυτικές ακτές και ζωντανές μεγαλουπόλεις.
Η πιο κοντινή μας πόλη είναι η πρωτεύουσα Οτάβα. Οι κάτοικοί της σου
δίνουν την εντύπωση ότι η πόλη δεν
είναι μόνο έ νας θαυμάσ ιος τόπος
αλλά και ένα εξαίρετο μέρος για μερικέ ς ευχάρισ τ ε ς ημέ ρε ς. Έ χε ι ήρεμε ς γειτον ιέ ς, ασφαλείς δρόμους,
πολυσύχ νασ το κέ ν τ ρο και πρωτό τυπα φεστιβάλ. Η Οτάβα προσφέρεται ακόμη για τους λάτρεις των μουσείων. Απέναντι βρίσκεται η Κεμπεκιώτικη πόλη Hull, η οποία πάν τως
είναι μέρος της περιοχής της πρωτεύουσας.
Πιο νότια, η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη του Καναδά το Τορόντο, χτι-

σμένη σ την βόρεια όχθη της λίμνης
Ον τάριο, ισορροπε ί ανάμεσα σ τ η
δική της ταυτότητα και σ τον αμερικανικό τρόπο ζωής. Εάν την επισκεφτείτε μην παραλείψετε με τίποτα να
πάτε στους καταρράκτες του Νιαγάρα.
Εάν πάλι προτιμάτε να μείνε τε σ το
Κεμπέκ, πηγαίνετε στην ιστορική του
πρωτεύουσα.
Η παλαιά πόλη Vieux Quebec είναι η
μόνη πόλη της Βορείου Αμερικής της
οποίας τα τείχη διατηρούνται σε άριστη κατάσταση.
Η πόλη ισορροπεί πάνω στον βράχο
Cap Diamant, δίπλα σ το ποτάμι του
Αγίου Λαυρεντίου προς τις εκβολές
του, απέναντι από το γοητευτικό νησί
d’ Orleans. Βρίσκεται σε στρατηγική
θέση με πλήρη θέα της γύρω περιοχής. Πανέμορφη, με έντονο τον Γαλλικό της χαρακτήρα, με ιστορία πάνω
από 400 χρόνια και με καταπληκτική
αρχιτεκτονική. Η Unesco το 1989 την
ανακήρυξε «Μνημείο της Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
Τέ λος, εάν δεν διαθέτετε χρόνο για
πολυήμερες διακοπές, το Μόντρεαλ
με τα πανέμορφα περίχωρά του, τα

έχει όλα στον υπερθετικό. Ομολογουμένως, ζούμε σε μία καταπληκτική
πόλη. Το κοσμοπολίτικο Μόν τρεαλ,
η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη του
Καναδά μετά το Τορόντο και η μεγαλύτερη γαλλόφωνη πόλη του κόσμου
μετά το Παρίσι, είναι μια πόλη που θα
μπορούσε κανείς να πει ότι έρχεται
δεύτερη μετά τη Νέα Υόρκη. Η Παλιά
πόλη ξαφνιάζει τον επισκέπτη. Μοιάζει να είναι μια ξένη πόλη και γι’ αυτό
πολ λά έ ργα του Χόλυγουν τ έ χουν
γυριστεί εδώ.
Το Μόν τρεαλ δεν έ χει σε τίποτα να
ζηλέψει τις άλλες μεγαλουπόλεις του
κόσμου.
Ά λ λη ε ναλ λακ τ ική λύση διακοπών
είναι η «Balconville», όπου μπορείτε
να περάσετε ένα ξεκούρασ το καλοκαίρι με τους δικούς σας σ την αυλή
του σπιτιού σας...
Ότι κι’ αν έχετε προγραμματίσει, να
θυμάσ τε: Εμβολιαζόμασ τε, κρατάμε
αποστάσεις, κάνουμε χρήση μάσκας
και τηρούμε ευλαβικά την υγιεινή των
χεριών.
Όμορφο και ασφαλές καλοκαίρι σε
όλους…

30

ποντίκι

TOΡΟΝΤΟ

16 Ιουλίου 2021
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

16 Ιουλίου 2021
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

TOΡΟΝΤΟ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

31

Γιατί Να Είμαστε Πρώτοι Στο Ξεπούλημα Της Γλώσσας Μας;

Κ

άποιες αθώες και οχαδερφικές
τοποθετήσεις αναγνωστών όσον
αφορά το περασμένο μου χρονογράφημα για την γλώσσα μας, με
ώθησε να πραγματοποιήσω μια μικρή έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο και τα αποτελέσματα του, δυστυχώς για την υπουργό
της παρά- Παιδείας μας και της παρά- ΝΔ
μας και ευτυχώς για την μητρική μας γλώσσα και την Ελλάδα μας είναι συγκλονιστικά.
Το πολυδιαφημιζόμενο και όπως προεξαγγέλθηκε καλά μελετημένο μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό
της Παιδείας μας αποδεικνύεται σύμφωνα
με την έρευνα ότι έγινε πολύ πρόχειρα και
πολύ βιαστικά. Δεν ακολουθήθηκε η διεθνής μέση οδός, δηλαδή τί κάνουν οι άλλοι
να κάνουμε και εμείς περίπου το ίδιο, αλλά
και σε αυτό το θέμα είμαστε πρώτοι στο
ξεπούλημα της Γλώσσας μας και στην
παραμόρφωση των νηπίων μας. Ο Εξευτελισμός και ο μιμητισμός στην κορυφή του
καταλόγου των υπό υποδούλωση κρατών.
Η καταστροφή που επιτελείται είναι χωρίς
υπερβολή, μεγαλύτερη και επικινδυνότερη και από αυτήν της Οθωμανοκρατίας.
Τότε ναι μεν υπόδουλοι διατηρήσαμε και
την γλώσσα μας και το γένος. Σήμερα υπόδουλοι του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μας επιβάλουν και την κατάργηση της

γλώσσας αφού μας θέλουν από τα νήπια να
μαθαίνουμε την βαρβαρική τους γλώσσα
και να μας αλλοτριώσουν και το γένος με
την αθρόα λαθρομετανάστευση.
Δεν είναι τίποτε άλλο, πάρα μόνον η παράδοση της Ελληνικής μας γλώσσας στους
διεθνιστές που σκοπό έχουν την περιθωριοποίησή της, τον μαρασμό της και
σιγά-σιγά και την πλήρη εξαφάνιση της.
Η κυρία υπουργός και το κόμμα της ΝΔ
συνεχίζει την ίδια φιλοσοφία μιας άλλης
υπουργού του κόμματος του ΠΑΣΟΚ που
ήθελε να επιβάλει τα Αγγλικά ως επίσημης
γλώσσας της Ελλάδος. Δεν είναι τυχαίο,
φίλοι μου που τα δύο μεγαλύτερα κόμματα
της πατρίδας μας στο απόγειο της παντοδυναμίας τους ακολουθούν ίδια πολιτική.
Μόνον αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει και να μας αντρειώνει. Ευτυχώς που
τότε υπήρξε μια καθολική αντίδραση και ο
κίνδυνος αποσοβήθηκε. Σήμερα όμως και
μετά από την δεκαετή οικονομική κρίση
και το ολοκληρωτικό ξεπούλημα του
έθνους μας στους παγκοσμιοποιητές και
την πλήρη υποθήκευση της πατρίδας μας
στους καρχαρίες της Γουόλ Στρήτ, τα σθεναρά των συμπατριωτών έχουν αποδυναμωθεί σε πάρα πολύ επικίνδυνο βαθμό. Γι’
αυτό και κρούομε τον σχολικό κώδωνα της
εγρήγορσης και της αφύπνισης.
Ναι να ακούμε τα κελεύσματα των καιρών

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ TIMH
ΗΜΙΤΕΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΕ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ
2όροφο, 120 τ.μ.
Υπάρχουν όλες οι
άδειες οικοδομής.
Σε οικόπεδο
3 στρέμματα
μαζί με πηγάδι,
10 λεπτά
από την θάλασσα,
17 μέτρα πρόσοψη
στον κεντρικό δρόμο.
Η συμφωνία μπορεί να
πραγματοποηθεί και
εδώ στο Τορόντο
Τηλέφωνο (μόνο σοβαρές προτάσεις) εδώ στο Τορόντο

416-303-9208

και ζητήστε την κα Χαρούλα ή την κα Ευαγγελία

και να συγχρονιζόμαστε με αυτά, αλλά να
γινόμαστε και βασιλικότεροι του βασιλέως, πάει πολύ. Νισάφι πιά!
Η Ελλάδα σαν κράτος τους ενοχλεί. Η
μητέρα όλων των γλωσσών τους κάθεται στον σβέρκο και δεν τους επιτρέπει με
άνεση να πραγματοποιήσουν τα σκοτεινά
τους σχέδια.
Θέλουν να μας πείσουν και να μας επιβάλουν στο όνομα του εκσυγχρονισμού και
της προόδου, ότι είναι για το καλό μας.
Αλλά δεν είναι. Είναι ολοφάνερο που το
πάνε. Πρέπει να βγάλουμε τις κομματικές
μας παρωπίδες και να υπερασπιστούμε
την γλώσσα μας και το έθνος μας.
Θέλουν με το έτσι θέλω να μας το επιβάλουν ότι ο άνθρωπος ορθοπόδησε έχοντας
προγόνους του τα τετράποδα της Αφρικής,
και ότι η γλώσσα μας προέρχεται από τους
ανύπαρκτους Ινδοευρωπαίους. Και πως
τα γράμματα τα πήραμε από τους Σημιτοφοίνικες.
Μια μικρή παρένθεση είναι απαραίτητη.
Η Φοινίκη ιδρύθηκε από τον Φοίνικα γιό
του Αγήνορα και εγγονού της Αργείας Ιού.
Ο βασιλιάς της Τύρου Αγήνορας είχε πέντε
παιδιά τον Φοίνικα, τον Κύλικα, τον Κάδμο,
τον Θάσο και την Ευρώπη. Η Ευρώπη νυμφεύθηκε τον Αστέριο τον πρώτο βασιλιά
της Κρήτης. Παιδιά τους ο Μίνωας, ο Ροδάμανθυς και ο Σαρπηδών. Ο Αστέριος εγγονός του Δώρου, γιου του Δευκαλίωνα και
της Πύρας. Ίδρυση της Μινωικής Αυτοκρατορίας και επέκταση αυτής και στην Ασία.
Ο πρωτότοκος γιός του Αγήνορα ιδρύει το
βασίλειο της Φοινίκης, περιοχές που κληρονόμησε από τον Πατέρα του.
Ο Κάδμος επιστρέφει στην Ελλάδα και κτίζει την Θήβα και φέρνει μαζί του τα πελασγικά γράμματα που είχε πάει στα βασίλεια της Λιβύης και της Ασίας η γιαγιά του
η Ιώ. Ιόνιον πέλαγος, Βόσπορος.
Ακόμη και ο Αιγύπτιος Μανέθων στην
Ιστορία της Αιγύπτου αναφέρει πως οι
πρώτοι βασιλείς της Αιγύπτου είναι Έλληνες, ο Πρωτέας, ο Ήφαιστος και τόσοι
άλλοι.
Για να καταλάβουμε για τι χρονολογίες
μιλάμε σας αναφέρω ότι ο Κάδμος πήρε
για σύζυγό του την Αρμονία κόρη του θεού
Ποσειδώνα.
Την εποχή αυτή στην περιοχή της Παλαιστίνης όλα τα βασίλεια είναι Ελληνικά. Οι
σημιτιφοίνικες εμφανίζονται στην περιοχή
της Παλαιστίνης γύρω στο 1000 π.χ. και ο
πρώτος βασιλιάς τους ο Σολομώντας κυριεύει την Φοινίκη και νυμφεύεται την πριγκίπισσα του τελευταίου Έλληνα βασιλιά.
Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν

είμαστε ενάντιοι της διδασκαλίας ξένων
γλωσσών στα παιδιά μας. Είναι απαίτηση
των καιρών και πρέπει και είθισται να
συμπορευόμαστε με τις ανάγκες και τις
υπαγορεύσεις της εποχής μας.
Οι σημερινοί λιλιπούτιοι ηγέτες μας και
τα κόμματα που μας κυβερνούν είναι και
ανίκανα και ανεπαρκή και πολύ κατώτερα
των περιστάσεων που καλούνται να διαχειριστούν και έχουν γίνει και άκρως επικίνδυνα.
Η πιο οφθαλμοφανή τους αδυναμία είναι
το ότι δεν αγαπούν την πατρίδα τους και
σε κάθε αφορμή που παρουσιάζεται δείχνουν το μίσος τους για την χώρα που
κυβερνούν. Θα ενθυμείστε εκείνο το περίφημο κάποιου κάτω του μετρίου πρωθυπουργού που είπε “ οι Έλληνες είναι διεφθαρμένοι” και απεδείχθη και δικαστικά
αργότερα ότι ολόκληρος ο κομματικός
μηχανισμός που ηγείτο ήταν διεφθαρμένος. Ή ο σημερινός πρωθυπουργός που
αποκάλεσε τους Έλληνες “τζαμπατζήδες”
ενώ ο ίδιος και όλο του το σόι ζει εις βάρος
του Ελληνικού δημοσίου, αφού κανένας
τους δεν έχει δουλέψει ποτέ στην ζωή του.
Και το κόμμα του χρωστάει στις τράπεζες
κόκκινα δάνεια που ξεπερνούν τα 350 εκατομμύρια, χωρίς να κινδυνεύει να μπει το
κόμμα του στον πλειστηριασμό, όπως συμβαίνει με χιλιάδες ανήμπορους δανειολήπτες συμπατριώτες μας. Ή ο αφισοκολλητής της ΚΝΕ που θα έσκιζε τα μνημόνια
ξεπούλησε την Μακεδονία μας και διαμένει τώρα σε κάποια ενοικιαζόμενη βίλα και
αποκαλεί τους Έλληνες φασίστες και ψεκασμένους και τα παιδιά φοιτούν σε ιδιωτικά
σχολεία.
Δυστυχώς, αργήσαμε πολύ να το διαπιστώσουμε. Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα
νέους ηγέτες που να βάζουν πάνω από όλα
την πατρίδα τους και την Ελλάδα μας και
μετά τους προστάτες της ΕΕ και τους δανειστές. Τί είναι καλό για την Ελλάδα θα πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος και η
καθοριστική γραμμή. Η πλάστιγγα υπέρ
της Ελλάδος να υπερτερεί σε όλες τους τις
αποφάσεις.
Δεν θα σας αναφέρω τα ευρήματα της
έρευνας μου, αγαπητοί συμπατριώτες,
αλλά το μόνο που θα σας εκμυστηρευτώ
είναι ότι δεν υπάρχει ούτε μία χώρα στον
κόσμο που να διδάσκει ξένη γλώσσα στα
νήπια της. Κάποια αρχίζουν από τη πέμπτη
τάξη και τα περισσότερα από την πρώτη
γυμνασίου.
Προς γνώσιν και συμμόρφωση.
Είναι πολύ επικίνδυνοι, πρέπει να φύγουν .
Σίμος Λεπτοκαρίδης

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

32 ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

TOΡΟΝΤΟ

16 Ιουλίου 2021
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

16 Ιουλίου 2021
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

TOΡΟΝΤΟ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

33

$135.000 ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
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The Summer of Audi Uptown Sales Event is on now.
Get Finance and lease rates from 1.48%.

Plus Receive up to $10,000 in Audi Uptown Credit.

2021 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic
Lease from

Lease from

$198 3.98%
†

bi-weekly

†

for 48 months with
$4,088 down payment

2021 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort
Lease from

Includes

Lease from

$498 2.98% $1,000
†

per month

†

Audi Uptown
Exclusive Credit

for 48 months with
$4,478 down payment

2021 Audi Q7 55 TFSI quattro Komfort
Lease from

Lease from

Includes

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

$748 2.98% $1,500
†

per month

†

for 48 months with
$6,738 down payment

Audi Uptown
Exclusive Credit

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

Existing Audi customers may qualify
for an additional 1% rate reduction.

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

©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.

Division of DFC Auto Group

© 2021 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2021 Q3/Q5/Q7/A4 models. *Lease a 2021 Audi A4 Sedan TFSI quattro komfort/2021 Q3 45 TFSI quattro/2021 Q5 45 TFSI quattro Komfort/2021 Q7 55 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$70,245/Q5=$48,845/A4=$45,395/Q3=$41,545 (including $2,550freight
and PDI) at Q7=2.98%/Q5=2.98%/Q3=3.98%/A4=2.98% for 48 months, with monthly payments of Q7=$748/Q5=$498/month/A4=$428/mo./Q3=$198 Bi-weekly. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), Q7=$6,738/Q5=$4,478/A4=$6,238/Q3=$4,088 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=$42,678/Q5=$28,374/Q3=$24,707/A4=$26,830 (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. An additional 1% loyalty-rate reduction
is available to eligible current Audi Finance customers. Loyalty offer available on approved credit only to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the last 90 days. 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 Colessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable and not redeemable for cash. Certain other conditions may apply. ‡Audi Care Service and Maintenance Package isavailable on select 2021 Audi Q7 modelsais not a limited-time offer. Dealer participation
is required. Audi Care is a comprehensive service and maintenance plan covering scheduled maintenance at 25,000 km, 40,000 km, 55,000 km, and 70,000km, available on all new and unregistered 2021 Audi Q7 models.Offer expires on August 3rd, 2021, and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details or questions.
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Ontario enters Step 3
Dear Friends,
I hope you and your family are doing well and keeping safe.
With key public health and health care indicators continuing to improve and the
province-wide vaccination rate surpassing the targets outlined in the province’s
Roadmap to Reopen, in consultation with the Chief Medical Officer of Health the
Ontario government is moving the province into Step Three of the Roadmap to
Reopen at 12:01 a.m. on Friday, July 16, 2021.
Step Three of the Roadmap focuses on the resumption of additional indoor services
with larger numbers of people and restrictions in place.
Step Three of the Roadmap to Reopen includes but is not limited to:
ª
Indoor religious services, rites or ceremonies, including wedding services and
funeral services permitted with physical distancing;
ª
Indoor dining permitted with no limits on the number of patrons per table
with physical distancing and other restrictions still in effect;
ª
Indoor sports and recreational fitness facilities to open subject to a maximum
50 per cent capacity of the indoor space. The capacity for indoor spectators is 50
per cent of the usual seating capacity or 1,000 people, whichever is less. Capacity
for outdoor spectators is 75 per cent of the usual seating capacity or 15,000 people,
whichever is less;
ª
Indoor meeting and event spaces permitted to operate with physical
distancing and other restrictions still in effect and capacity limited to not exceed 50
per cent capacity or 1,000 people, (whichever is less);
ª
Essential and non-essential retail with capacity limited to the number of
people that can maintain a physical distance of two metres;
ª
Personal care services, including services requiring the removal of a face
covering, with capacity limited to the number of people that can maintain a
physical distance of two metres;
ª
Museums, galleries, historic sites, aquariums, zoos, landmarks, botanical
gardens, science centres, casinos/bingo halls, amusement parks, fairs and rural
exhibitions, festivals, with capacity limited to not exceed 50 per cent capacity
indoors and 75 per cent capacity outdoors;
ª
Concert venues, cinemas, and theatres permitted to operate at:
		
up to 50 per cent capacity indoors or a maximum limit of 1,000 people for
seated events (whichever is less)
		
up to 75 per cent capacity outdoors or a maximum limit of 5,000 people
for unseated events (whichever is less); and up to 75 per cent capacity outdoors or a
maximum of 15,000 people for events with fixed seating (whichever is less).
ª
Real estate open houses with capacity limited to the number of people that
can maintain a physical distance of two metres; and
ª
Indoor food or drink establishments where dance facilities are provided,
including nightclubs and restobars, permitted up to 25 per cent capacity or up to a
maximum limit of 250 people (whichever is less).
ª
outdoor social gatherings and organized public events with up to 100 people
with limited exceptions;
ª
Indoor social gatherings and organized public events with up to 25 people;
Face coverings in indoor public settings and physical distancing requirements
remain in place throughout Step Three.
Find the full list of activities permitted under Step Three here: Ontario.ca/reopen
If you have questions or concerns please contact my office:
Suite 207, 4002 Sheppard Ave. E
Scarborough, ON M1S 1S6
Aris.babikianco@pc.ola.org
Tel 416-297-6568 Fax 416-297-4962
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΙΤΙ
ΣΤΗΝ ΣΥΚΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
60 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
1 ΜΕΓΑΛΟ
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΛΟΝΙ
ΚΟΥΖΙΝΑ
ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟ
ΜΕ ΙΔΙΩΚΤΗΤΟ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΣΤΟ ΠΕΛΩΡΙΟ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

416-895-9372

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ κ. ΜΑΪΚ
Ή ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ κα ΑΝΝΑ

01130 6947300677

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΙΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ

Η

πίστις μας είναι Θεοδίδακτος. Έχει θεμέλιο; Ιδρυτή και
Κεφαλή τον θεάνθρωπο Κύριο
ημών Ιησούν Χριστό. Περιστοιχίζεται από τα ευαγγελικά δόγματα, τους
αποστολικούς και πατερικούς κανόνες
και τις ευσεβείς παραδόσεις. Η Ορθοδοξία
προστατεύεται από τον παντοδύναμο Τριαδικό Θεό, τις Αγγελικές δυνάμεις και τους
Αγίους Πάντας της της θριαμβεύουσας
Εκκλησίας του Ουρανού. Γι’αυτό καλούμεθα να μείνουμε πιστοί στην πατερική
παράδοση καί γραμμή, στην Ορθοδοξία
των Αγίων Πατέρων μας. Τους δέ εχθρούς
και αμετανόητους αιρετικούς, οφείλουμε
να κρατούμε μακριά από την μάνδρα της
Εκκλησίας για την προστασία των πιστών.
Η αδιαφορία για τα δόγματα των Πατέρων και την γραμμή της Ορθοδοξίας είναι
λανθασμένη τακτική με δυσάρεστες επιπτώσεις στην πνευματική ασφάλεια των
πιστών και την σωτηρία τους.
Για να μείνει καθαρή και αμόλυντη η
πίστη του Χριστού η αγία στους ορθοδόξους, αγωνίστηκαν και μαρτύρησαν εκατομμύρια εκλευτές και αγιασμένες ψυχές.
Οι Άγιοι Πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας εθριάμγευσαν, με την χάρη του Θεού,
αυτήν στην ασάλευτη πέτρα της πίστεως
και της Παραδόσεως, που είναι Ο Χριστός.
Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας Ευαγγέλιο
και Παράδοση είναι ενωμένα, οι δέ Άγιοι
Πατέρες είναι η πράξη του Ευαγγελίου. Η
πράξη αυτή μας δείχνει πώς η ορθή διδασκαλία είναι καρπός αγίας ζωής. Η Αγία
Γραφή περιφρουμήθηκε μέσα στην Ιερή
ζωής. Η Αγία Γραφή περιφρουρήθηκε μέσα
στήν Ιερή Παράδοση, γι’ αυτό η Ορθόδοξος Εκκλησία την Αγία Γραφή και την Ιερά
Παράδοση της δέχεται και τις δύο Ισότιμες και Ισοδύναμες. Οι δύο θεόπνευστες
και ισόκυρες αυστές πηγές, όταν ερμηνεύονται σωστά, και βιώνονται με πατερικό τρόπο, αποτελούν τον οδηγό πορείας
για τον σωστό προσανατολισμό μας και
την ευαρέστηση του Θεού. Με τα δόγματα
η Εκκλησία διατύπωσε την Αλήθεια της
Ορθοδόξου πίστεως και περιφρούρησε
τους πιστούς από τους αιρετικούς. Η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής κατανοείται
σωστά μόνο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας,
μέσα στην συνεχή ζωντανή Παράδοσή της.
Οι πλάνες των αιρετικών προήλθαν ακριβώς γιατί απέρριψαν την Παράδοση της
Εκκλησίας. Έβγαλαν την Αγία Γραφή έξω
από το φρούριό της, την Εκκλησίαν την
Παράδοση έξω από την ζωή των Αγίων.
Στις χαλεπές ημέρες μας δοκιμάζεται
σκληρά η Ορθόδοζος του Χριστού Εκκλησία όχι μόνον από τις αντίχριστες σκοτεινές δυνάμεις, αλλά και από κακούς ποιμένες της Εκκλησίας, που δέν βαδίζουν στην

ευαγγελική, αποστολική, πατερική και
εκκλησιαστική διδασκαλία, παράδοση και
γραμμή. Εμείς οι Ορθόδοξοι καλούμεθα
να σταθούμε σταθερά και αμετακίνητοι
στην Θεόσθτη πατροπαράδοτη πίστη μας.
Καλούμεθα να διαφυλάξουμε την ομολογία της Ορθοδόξου πίστεώς μας μιμούμενοι τους ομολογητάς, τους μαρτυρες και
τους αγίους της Εκκλησίας του Χριστού.
Δεν επιτρέπεται σε κανένα να παρουσιάζη
άλλη πίστη, από την πίστη που ώρισαν οι
Άγιοι Πατέρες.
Ο εχθρός της αλήθειας (διάβολος), με
τα πειθήνια όργανά του, τους άπιστους,
αθέου, ασεβείς, αιρετικούς και τις αντίχριστες σκοτεινές δυνάμεις, επιδιώκουν την
καταστροφή των ανθρώπων και την σατανοκρατία, πολεμεί φανερά και ύπουλα,
μέρα και νύκτα, την Ορθόδοξη Εκκλησία
του Χριστού και ιδιαίτερα τους γνήσιους
εκφραστές της Πατερικής παραδόσεως,
τους φωτισμένους και αγίους ομολογητάς
ποιμένας και ενάρετους πιστούς. Στόχος
όλων των εχθρών της Ορθοδοξίας είναι
να νοθευθή η πίστις και η άρνηση της Θεότητος του Σωτήρος μας Χριστού. Οι αντίχριστες δυνάμεις μας καταστρέφουν σταδιακά με πολύ καλά μελετιμένα απατηλά
σχέδια. Με τα μέσα που διαθέτουν ελέγχουν, τύπο, τηλεόραση, χημεικές ουσίες,
φάρμακα κ.λ.π. Αποπροσανατολίζουν,
διαφθείρουν και καταστρέφουν το ουράνιο δώρο της πίστεως στον Σωτήρα του
κόσμου Κύριον Ιησούν Χριστόν. Η δυνατότητα να ξεφύγουμε από τα θανάσιμα σχέδια των σκοτεινών δυνάμεων που στοχεύουν την υποδούλωση μας σε πάθη ατιμίας
και την απώλειά μας, είναι η σταθερή και
αφοσιωμένη ακολούθηση του αγίου θεληματος του Θεανθρώπου μας Χριστού, με
ταπείνωση, προσευχή, μελέτη των γραφών και πρό πάντων μυστηριακή ζωή.
Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι το
στερέωμά μας, η καταφυγή μας, ο Ρύστης
μας, η προστασία μας, η ελπίδα μας και η
σωτηρία μας. Αμετακίνητοι λοιπόν, στην
Αγία πίστη του Χριστού, των Αποστόλων
και των αγίων Πατέρων της Ορθοδοξίας,
για το πρόσκαιρο και αιώνιο συμφέρον
μας.
Την παρακαταθήκη της θεόδοτης Ευαγγελικής αληθείας της πίστεως οφείλουμε να
διαφυλάξουμε με πιστότητα, όπως ακριβώς μας παραδόθηκε από τον Θεάνθρωπο,
Ιησού Χριστό, τους Αγίου Αποστόλους και
τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας.
Η Ορθόδοξος πίστις είναι συνέχεια της
διδασκαλίας του Χριστού, δεν παζαρεύεται με οποιαδήποτε ανταλλάγματα. Για
μας τους Ορθοδόξους είναι πλούτος, είναι
δόξα, είναι το καύχημά μας, είναι Αδιαπραγμάτευτη!
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
1ος Όροφος, ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ,
2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΣΑΛΟΝΙ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ, ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑ ΣΤΗΝ
ΘΑΛΑΣΣΑ, 70 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
416-895-9372 (ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ κ. ΜΑΪΚ)
Ή ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΗΝ κα ΑΝΝΑ

01130 6947300677

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ
ΣΤΟ PAPE & MORTIMER
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
ΑΜΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Γνωστό Ζαχαροπλαστείο
της παροικίας μας ζητά

ΠΟΛΥ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
Σίγουρη δουλειά με πολύ καλή αμοιβή
για τον κατάλληλο. Άμεση πρόσληψη
Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739

House & Condo Painters

ΤΗΛ. ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΒΙΚΥ

416.778.7437

ΑΦΗΣΤΕ ΜΥΝΗΜΑ ΜΕ ΤΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ

ZHTOYNTAI ΕΡΓΑΤΕΣ

με δικό τους αυτοκίνητο και εργαλεία.
Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία.
Πάρα πολύ καλός μισθός - Άμεση πρόσληψη
Τηλέφωνο στον κ. Δημήτρη

674.669.0977
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To ELITE BAKERY
ζητά

PASTRY CHEF

με εμπειρία και ικανότητες
ειδικά σε cakes και Ελληνικά γλυκά.
Πολύ καλή αμοιβή για τον/την κατάλληλο/η
Τηλεφωνήστε στο

416.754.7857
To ELITE BAKERY
ζητά

ΠΩΛΗΤΡΙΑ

για part-time απασχόληση
και διαθεσιμότητα τα Σαββατοκύριακα
Πολύ καλός μισθός
Τηλεφωνήστε στο

416.754.7857
Αποκλειστικη ζητάει εργασία για
φροντίδα ηλικιωμένων για live-out
Με περισσότερα από 15 χρονια εμπειρία στην Ελλάδα
Πρωί ή βράδυ, οποιαδήποτε ήμερα της εβδομάδας,
προτίμηση πληρωμής μόνο Cash
Για περισσότερες πληροφορίες

416-457-6576
ζητήστε την Αννα

ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟ ΔΕΣΜΟ
ΚΙ ΟΤΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΤΑ ΦΡΑΓΚΕΪΚΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Πωλείται οικόπεδο 4.120τμ

άρτιο και οικοδομήσιμο, με φανταστική
πανοραμική θέα στον Κορινθιακό κόλπο
και στην γέφυρα Ρίου-Αντιρίου
Η τιμή είναι απίστευτη
Τηλ. στην Ελλάδα

011-30-2634301648
ή 011-30-6987817476

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΛΛΑ
& ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΙΛΑ ΑΠΤΑΙΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ
ΤΗΝ κα ΘΕΟΔΩΡΑ

647-785-6528

ΠΟΛΥ ΜΕ ΓΑ ΛΗ
Ε ΥΚ ΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑ Σ
ΔΙΑΜΕ ΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΜΑΓΕ Υ ΤΙΚΟ
ΛΟΥ ΤΡΑΚΙ
ΜΟΛΙΣ 50 ΒΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, 45τμ
Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ
ΧΑΜΗΛΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΔΩ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΑΛΕΞΗ

ΤΗΛ. KΩΣΤΑΣ ή ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΘΕΝΟΣ

416.710.6419

011-30-697-731-7495
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Το όνομα Dundas θα αφαιρεθεί από τους Βετράνος στρατιωτικός κέρδισε 65
εκατ. δολαρία στο Lotto Max
δρόμους του Τορόντο

Η

οδός Dundas καθώς και άλλες δημόσιες παροχές με το
όνομα θα μετονομασ τούν αφού το δημοτικό συμβούλιο
του Τορόντο ψήφισε 17-7 για να προχωρήσει με δημόσια διαβούλευση για ένα
νέο όνομα.
Ο δρόμος πήρε το όνομά του από τον
Σκωτσέζο υπουργό Χένρι Νταν τάς, ο
οποίος δεν ήρθε ποτέ στο Τορόντο και
είναι διαβόητος για τον βασικό ρόλο
που έπαιξ ε σ τ ην καθυσ τ έ ρηση τ ης
κατάργησης του διατ λαν τικού εμπορίου σκλάβων της βρετανικής αυτοκρατορίας.
Η απόφαση ε λήφθη με τά από αναφορά που υπέβαλε ένας άνδρας του
Τορόν το τον Ιούνιο του 2020, μετά
από παγκόσμιες συζητήσεις για τον
ρατσισμό μετά τον θάνατο του Τζορτζ
Φλόιντ στη Μινεάπολη. 14.000 άτομα
υπέ γραψαν μια αίτηση γ ια αλ λαγή
ονόματος.
Πριν από την ψηφοφορία, ο δήμαρχος John Tory, ο οποίος υποσ τηρίζ ε ι τ η με τονομασ ία,
είπε σ το συμβούλιο
ότ ι η απομάκρυνσ η
του ονόματος Dundas
από τ ις ιδιοκ τ ησ ίε ς
της πόλης θα επιβεβαιώσει τις αξίες του
Τορόντο.
«Είν α ι μ ια σ τ ιγ μ ή
στην ιστορία όπου μπορούμε να το
πούμε απλά - το μόνο που λέμε είναι ότι
δεν πρόκειται να συνεχίσουμε να αναγνωρίζουμε και να τιμάμε κάποιον που
έκανε τις ενέργειες που έκανε τη στιγμή
που το έκανε τόσο ασυνεπέ ς. με τ ις
αξίες που προσπαθούμε να χτίσουμε

και να γιορτάσουμε σήμερα. Αυτό λέμε
με αυτή μας την κίνηση», είπε ο Δήμαρχος.
«Πρέπει να αναρωτηθείτε. Εάν καθόμασταν εδώ σήμερα, κοιτάζοντας φιγούρε ς σ την ισ τορία αυτής της πόλης ή
σε αυτήν τη χώρα, θα υπήρχε οποιαδήποτε πιθανότητα που θα σκεφτόσασταν ακόμη και για ένα λεπτό να ονομάσουμε έναν από τους σημαντικότερους
δρόμους μας προς τιμήν αυτού του
άντρα; Και νομίζω ότι η απάντηση σε
αυτό ήταν ένα ηχηρό όχι»,είπε ο Τόρι.
Η υποβολή για επιλογή νέων ονομάτων
στην εκτελεστική επιτροπή θα γίνει το
επόμενο έτος.
Η πόλη είπε ότι υπάρχουν περίπου
4.000 επιχειρήσεις κατά μήκος της
οδού Dundas και πε ρίπου 60 από
αυτές έχουν το «Dundas» σ το όνομά
τους.
Μια ο μάδ α π ου ξ ε κ ίν ησ ε απ ό τ ον
Andrew Lochhead, ο οποίος δημιούργησε την αναφορά για μετονομασία της
οδού Dundas, δήλωσε μέσα από τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης ότι η ψηφοφορία είναι έ να «σημαν τ ικό βήμα»
για τον τερματισμό των «εορτασμών της λευκής υπεροχής και
της αποικιακής βίας» στην πόλη.
«Το Let’s Rename Dundas Street
δεσμεύεται να κρατήσει τους
αρχηγούς και το προσωπικό
των πόλεων σ τ ις υποσ χέσεις τους να δώσουν προτεραιότητα σε μαύρες, ιθαγενείς, φυλετικές και περιθωριοποιημένες φωνές στη
διαδικασία μετονομασίας, την Αναγνώριση Αναθεώρησης και την ανάπτυξη
ε νός νέου αναμνησ τ ικού πλαισ ίου»,
ανέφερε η δήλωση.

Κ

άτοικος της περιοχής της Υόρκης
και 14χρονος βετεράνος των Καναδικών Ένοπλων Δυνάμεων είναι αυτός που κέρδισε το τζακπότ στο Lotto Max ύψους 65 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Jansen Ng από το East Gwillimbury
έλαβε το βραβείο που άλλαξε τη ζωή του
έξω από το Steam Whistle Brewery, αποκαλύπτοντας ότι ήταν σχεδόν άστεγος
μετά από τραυματικό εγκεφαλικό τραυματισμό που τον ανάγκασε να αποσυρθεί
από το στρατό.

Στις 6 Ιουλίου, ο 41χρονος έπαιζε στο
Pokemon Go όταν παρατήρησε ένα βενζινάδικο κοντά. Στις 10:30 μ.μ., αποφάσισε
να αγοράσει ένα εισιτήριο.
Λίγες μέρες αργότερα, πήγε στο σταθμό
και σάρωσε τα εισιτήριά του, αλλά είχε
πρόβλημα με ένα ζευγάρι, οπότε περπάτησε στον έμπορο λιανικής που αστειεύτηκε ότι πρέπει να έχει σπάσει το μηχάνημα επειδή κέρδισε το τζάκποτ.
Περιγράφοντας τον εαυτό του ως «πνευματικό», ο Ng είπε ότι είδε τη νίκη του ως
δώρο Θεού.

143 κρούσματα στο Οντάριο την
Πέμπτη, 10 νέοι θάνατοι

Τ

ην Τε τάρτη σημειώθηκαν σ το
Οντάριο 143 νέα κρούσματα.
Αυτή ήταν και η έβδομη κατά
σ ε ιρά ημέ ρα που η επαρχ ία
κατέγραψε κάτω από 200 κρούσματα.
Στην περιοχή του Τορόντο σημειώθηκαν 20 κρούσματα, ενώ στο Γουότερλου σημειώθηκαν 25, σ την περιοχή
του Πιλ επτά και στην περιοχή της Υόρ-

κης μόλις πέντε κρούσματα.
Ο αριθμός της Πέμπτης ήταν ε λαφρά
μ ε ιω μ έ νο ς απ ό τ α κ ρ ούσ μα τ α τ ης
Τετάρτης (153) και της Τρίτης (146).
Στα αρνητ ικά, επιπλέον δέκα άτομα
απεβίωσαν λόγω του κορωνοϊού.
Στην επαρχία 9,275 έ χουν χάσει την
ζωή τους από την έναρξη της πανδημίας.
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LIFE

LIFE
Την γνωρίσαμε το
2019 και οφείλουμε
να πούμε πως
εντυπωσιαστήκαμε,
καθώς πρόκειται
για μια πανέμορφη
γυναίκα που γνωρίζει
πολύ καλά πως να
εξάπτει τις ανδρικές
φαντασιώσεις.
Ο λόγος για την
Hannah Palmer, το
πανέμορφο μοντέλο
από την Αριζόνα που
βρέθηκε στην 34η
θέση στον διαγωνισμό
του Cover-girl του
Maxim, χάρη στο
πολύ εντυπωσιακό
πρόσωπο που
διαθέτει, αλλά
και στις υπέροχες
καμπύλες που
αποκαλύπτει αρκετά
συχνά στους 2 εκατ.
οπαδούς της στο
Instagram.

Hannah Palmer :
“εγκεφαλικά” στο Instagram!

Αν και η Hannah
δεν κέρδισε στον
διαγωνισμό ώστε να
κάνει το όνειρο της
πραγματικότητα και
να ανοίξει – όπως έχει
δηλώσει – την δική
της επιχείρηση στη
βιομηχανία ομορφιάς
που θα βοηθά άπορες
γυναίκες να νιώσουν
ξανά όμορφες,
έχει κερδίσει το
ανδρικό κοινό με τις
αναρτήσεις της, στις
οποίες αποκαλύπτει
το “δολοφονικό” της
κορμί.
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Ιωάννα Μπέλλα: Η μελαχρινή καλλονή που Ο Χρήστος Ζώτος επιστρέφει
δισκογραφικά και… «Όλα Καλά»
αρρώστησε τη Μύκονο

Ο
Η

πρώην Σταρ Ελλάς, Ιωάννα Μπέλλα βρίσκεται τον τελευταίο καιρό στην Μύκονο,
όπου πραγματοποιεί μία από τις καλοκαιρινές της αποδράσεις.
Η Ελληνίδα καλλονή έχει υπέροχο σώμα που το απόλαυσαν με τα μάτια τους όσοι έτυχε να απολαμβάνουν την ίδια παραλία.
Ο πρώτος λόγος είναι γιατί χαλαρώνουν σε ένα από

τα πιο όμορφα νησιά του κόσμου και ο δεύτερος επειδή τα γυναικεία κορμιά που παρελαύνουν μπροστά στα μάτια τους τα συναντάς μόνο στα εξώφυλλα
περιοδικών. Το καλλίγραμμο μοντέλο πήρε τον σύντροφό του και πήγε για μπάνιο στην Ψαρρού.
Οι δυο τους επιδόθηκαν σε ερωτικά παιχνίδια στην
κοσμική πλαζ και αναστέναξαν οι λουόμενοι με την
συγκλονιστική πίσω όψη της Ιωάννας.

τ α λα ν τ ούχο ς
τραγουδιστής,
που έχει ξεχωρίσει με τη φωνή και τη σκηνική του παρουσία, χαρίζοντάς μας επιτυχημένα hit singles, μας
ξεσηκώνει με ένα δυναμικό και σύγχρονο λαϊκό τραγούδι, σε μουσική Χρήστου Σαντικάη και στίχους
Γρηγόρη Βαξαβανέλη. Το
«Όλα Καλά», που θα περιλαμβάνεται στο album του
Χρήστου Ζώτου που θα
κυκλοφορήσει την Τετάρτη 14 Ιουλίου, συνοδεύεται από ένα ανατρεπτικό
music video – υπερπαραγωγή, που σκηνοθέτησε ο
Alex Κωνσταντινίδης, με
τον Χρήστο Ζώτο να μας
εκπλήσσει για ακόμα μία
φορά. Αυτή την περίοδο,
ο Χρήστος Ζώτος κλέβει
για ακόμα μία φορά τις εντυπώσεις και με τις on
stage εμφανίσεις του, κάθε
Σάββατο και Κυριακή, στο
YTON, με τον Νίκο Βέρτη.

Η Τζένη Λάττου είναι ο ορισμός
της εξωτικής ομορφιάς

Α
Ιωάννα Μαλέσκου:
Κόνι Μεταξά: ΕμφάνισηΦόρεσε άσπρο μαγιό
έκπληξη του συντρόφου
και μας έβγαλε τα μάτια της στο νέο της video clip

Η Κέισι Μίζιου τοπλες
μέσα στη φύση και πιο
αποκαλυπτική από ποτέ

Η Ιωάννα Μαλέσκου είναι
λάτρης των social media, ενώ
οι δημοσιεύσεις της στο Instagram ανεβάζουν συχνά
τη θερμοκρασία στα ύψη. H
εντυπωσιακή παρουσιάστρια
είναι μία από τις πιο σέξι
παρουσίες της ελληνικής
showbiz.Η ίδια γυμνάζεται
καθημερινά και προσέχει τη
διατροφή της στο έπακρό,
γεγονός που δικαιολογεί και τις
τέλειες αναλογίες της.Στην πιο
πρόσφατη ανάρτησή της στον
προσωπικό της λογαριασμό
στο Instagram πόζαρε με ένα
λευκό μαγιό και αναστάτωσε.

Το μοντέλο πόζαρε topless και
έκλεψε τις εντυπώσεις με το
καλλίγραμμο κορμί της.
Η Κέισι Μίζιου συνεχίζει να
μονοπωλεί το ενδιαφέρον του
κοινού και μετά το GNTM ενώ
είναι αρκετά ενεργή στα social
media. Πρόσφατα το μοντέλο
θέλησε να μοιραστεί με τους
followers της, μία αποκαλυπτική
φωτογραφία. Η ίδια πόζαρε topless και έκλεψε τις εντυπώσεις με
το καλλίγραμμο κορμί της. Όπως
είναι λογικό η ανάρτηση της
Κέισι Μίζιου απέσπασε χιλιάδες
likes και σχόλια, με την ίδια να
γράφει: «Μέσα στη φύση».

Ο διεθνής πολίστας, Μάριος
Καπότσης, εμφανίζεται στο νέο
video clip της Κόνι Μεταξά.
Νέο τραγούδι κυκλοφόρησε
η Κόνι Μεταξά από την Panik
Records και όλα δείχνουν ότι
θα γίνει το απόλυτο hit του
καλοκαιριού. Στο videoclip
του τραγουδιού που φέρει τον
τίτλο «Αμάν», η αγαπημένη
influencer μας δείχνει τις
τραγουδιστικές, υποκριτικές
αλλά και χορευτικές της
ικανότητες, αποδεικνύοντας
πως διαθέτει όλο το πακέτο για
να βάλει φωτιά στα νυχτερινά
μαγαζιά της χώρας μας.

ρχικά την γνωρίσαμε ως μία από
τις πιο εντυπωσιακές χορεύτριες
στις πίστες της νυχτερινής
Αθήνας. Έπειτα μάθαμε πως
ασχολείται επαγγελματικά
με τον χώρο της μόδας και εν
συνεχεία μας αποκάλυψε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Η
Τζένη Λάττου είναι μοντέλο,
fashion blogger, χορεύτρια
και fitness girl. Όλα αυτά μέσα σε ένα μοναδικό πακέτο.
Με ρίζες από την Σιγκαπούρη (εκεί γεννήθηκε η μαμά
της) και μεσογειακό ταμπεραμέντο (ο πατέρας της είναι
Έλληνας) μαγνητίζει τα βλέμματα σε κάθε της εμφάνιση
και όπως θα δεις παρακάτω
δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τον λόγο που το πετυχαίνει. Εξωτική ομορφιά, εντυπωσιακές αναλογίες και
ταυτόχρονα ένα προφίλ στο
Instagram που ακολουθείται
από 50.000 followers. Όχι άσχημα, αλλά μεταξύ μας αξίζει να έχει τους τριπλάσιους.
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Η «καυτή» Βανέσα που έβαλε σε…
καλούπια τον Λάφερτι της Ανόρθωσης

Η

Charlie Rose σε
ηλικία 18 ετών
μπήκε στο σώμα της Αστυνομίας. Δύο χρόνια αργότερα αποφάσισε να παραιτηθεί διότι δεν μπορούσε να αντέξει μέσα σ’ ένα
τοξικό ανδροκρατούμενο
περιβάλλον, σύμφωνα με
τα όσα δήλωσε η ίδια στο
news.com.au. Η 27χρονη Βρετανίδα πήρε την απόφαση να γίνει αφεντικό
του εαυτού της, άνοιξε έναν
λογαριασμό στο Only Fans
και το αποτέλεσμα τη δικαιώνει. Η Rose έγινε μία από
τους 100 πρώτους δημιουργούς περιεχομένου στη διάσημη πλατφόρμα και σήμερα βγάζει ένα ποσό κοντά
στα 100.000 δολάρια το μήνα. Πρόκειται για μία από τις
δημοφιλέστερες παρουσίες
στο Only Fans και όπως εξομολογείται δεν είναι μία εύκολη δουλειά.

Εντυπωσιακό μοντέλο έβαλε τον Μέσι
σε μπελάδες

Ο

Λιονέλ Μέσι είναι
από τους ποδοσφαιρισ τές που
πάνω απ’ όλα βάζουν την οικογένεια τους και
φροντίζουν να μην δίνουν
ποτέ δικαιώματα για αρνητικά σχόλια. Όλα αυτά τα χρόνια που διαγράφει λαμπρή
καριέρα στο χώρο του ποδοσφαίρου δεν έχει γραφτεί
ποτέ κάτι για την εξωαγωνιστική ζωή του που να αφορά
κυρίως ερωτικά σκάνδαλα,
όπως συμβαίνει με πολλούς
συναδέλφους του. Τις τελευταίες μέρες όμως, έχει δημιουργηθεί ένας ντόρος γύρω
από το όνομα του χωρίς να
φταίει. Ο Αργεντινός άσος κάθε φορά που ανεβάζει φωτογραφίες στα social media, δέχεται σχόλια από το «καυτό»
μοντέλο, Εριάνα Μπλάνκο. Οι
followers του Μέσι της γράφουν να μην ασχολείται μαζί του καθώς είναι παντρεμένος, ενώ άλλοι να τον αφήσει
ήσυχο γιατί είναι πειρασμός
και θέλουν να έχει το μυαλό
του στο ποδόσφαιρο. Ο Μέσι
βέβαια δεν ασχολείται γιατί έχει μάτια μόνο για την μητέρα
των τριών γιο του, Αντονέλα
Ροκούτσο.

Ε

ίναι σοβαρός μέσα σ το γήπ εδ ο κα ι χα βα λ έ ς έξ ω απ’
αυτό. Μυρίζ ε ται τ ην ωραία
γ υ ν α ί κα π ε ρι σ σ ό τ ε ρ ο κα ι
α π ό τ ο γ κο λ . Εί ν α ι γ υ ν α ικά ς κα ι
γλ ε ν τ ζ έ ς. Μ α, ό π ω ς λ έ ε ι κα ι ο ίδιος. «Υπε ρβολέ ς. Στ ην πραγμα τ ικότ ητα ε ίμαι έ νας ωραίος τύπος».
Ένα ε ίναι όμως σ ίγουρο, το γε γο νό ς π ω ς ε ίναι γ υ ναικάς. Πολύ
γυναικάς. Πάρα πολύ γυναικάς.
Κι όμως, ο Λάφερτι όχι μόνο

πα ν τ ρεύ τ ηκε τ ο κα λο καίρι τ ου
2 016 , ό χ ι μ ό ν ο δ η λ ώ ν ε ι τ ρ ε λ ά
ε ρωτ ευμέ νος, αλ λά έ χε ι κάνε ι και
ολόκ ληρο τατουάζ σ το χέ ρι του με
τ η ν α γ α π η μ έ ν η τ ο υ. Τη ν Β α ν έ σ α
Τσαν γκ, τη Μις Σκωτ ία πριν μερικά
χ ρόν ια. Μια πα νέμο ρφη Σκω τσ έζ α, που έ βαλε σ ε καλούπια τον
Κάιλ.
Δε θα μπορούσε άλλωστε ο
33χ ρονος με μια τ έ τοια παρουσ ία
σ το πλάι του να κάνε ι κ ι αλ λιώς…

Έρχεται ο Βάτσλικ, έρχεται και η Μαρτίνα

Η

σύζυγος του Τόμας Βά τσλικ,
Μαρτίνα, φέρνει… καύσωνα.
Παίρνει Βάτσλικ ο Ολυμπιακός και έρχεται και η Μαρτίνα. Οι Πειραιώτες φαίνεται ότι είναι κοντά στον Τσέχο
τερματοφύλακα, που είχε πολύ καλή παρουσία στο Euro
2020, ενώ εφόσον σημειωθεί happy end για τους «ερυθρόλευκους» στην υπόθεση η
χαρά θα είναι διπλή. Διότι μαζί
του θα έρθει και η «καυτή» σύζυγός του με καταγωγή από τη
Σερβία.

52

FUN

LIFE

SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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ΚΡΙΟΣ

Ξαναβρίσκετε τη φόρμα και τη ζωτικότητά
σας. Οι μέρες αυτές ίσως φέρουν καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση των
στόχων σας. Προσέξτε κάποιες παρεξηγήσεις με φίλους. Οι ισορροπίες είναι ευαίσθητες. Δυστυχώς είστε αναγκασμένοι να
ζείτε κάτω από σκληρές συνθήκες!! Μην
εμπλακείτε ποτέ σε καταστάσεις που θα
σας στεναχωρήσουν.

ΤΑΥΡΟΣ

Ο κοινωνικός σας περίγυρος θα σας αποδέχεται περισσότερο τώρα και θα εκδηλώνει το θαυμασμό του για εσάς. Η περίοδος
είναι καλή για να προβάλετε τα προσόντα
σας ή να διαφημιστείτε. Ταξίδια, επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις, επαγγέλματα
λόγου ή εκπαίδευσης ευνοούνται ιδιαίτερα και θα αποφέρουν φήμη και χρήμα.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ως προς τα οικονομικά σας θα πρέπει να
είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί υπάρχει
μία τάση από τη μια μεριά σπατάλης και
από την άλλη «απρόοπτα έξοδα». Χρειάζεται ιδιαίτερα προσοχή στο να αποφύγετε τσακωμούς, ακόμα και ρήξεις που
αφορούν χρήματα και εργασία. Ο
εσωτερικός σας όμως κόσμος
και γενικότερα η διάθεσή
σας βελτιώνεται αισθητά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Αυτ ή τ ην πε ρίοδο
είναι απαραίτητο να
μάθετε να ελέγχετε
όλες τις ηθικές σας
αδυναμίες. Τώρα, αντί
να βασίζεστε στην εξωτερική σας εμφάνιση για
να προσελκύσετε τους γύρω
σας, χρησιμοποιήσετε περισσότερο τη σοφία σας. Μάθατε πλέον να
μπαίνετε στη θέση του άλλου και η εξαιρετική γενναιόδωρη διάθεσή σας σας
κάνει ιδιαίτερα αγαπητούς. Τώρα σας
δίνονται πολλές ευκαιρίες για να ανοιχθείτε οικονομικά.

ΛΕΩΝ

Αρκετά σημαντική περίοδος αυτή καθώς
ξεκαθαρίζουν πολλά πράγματα στον
χώρο εργασίας σας. Οι συνθήκες ευνοούν
την ανασυγκρότηση των συμφερόντων
σας και η εποχή σας εξυπηρετεί για να
εφαρμόσετε μία νέα τακτική από εδώ και
πέρα. Προσέξτε τη διάθεση και ενδεχομένως την υγεία σας. Δυστυχώς το διάστημα
αυτό ευνοεί την υπερένταση, η οποία σας
εμποδίζει να προοδεύσετε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Ενώ είστε ειλικρινείς με τους γύρω σας,
λέγοντας πάντα την αλήθεια όσο σκληρή
κι αν είναι, κάποιες φορές όταν πρόκειται
να αντιστραφούν οι ρόλοι και να γίνετε
εσείς αποδέκτης της αλήθειας, σας πονάει
και σας κακοφαίνεται. Και δυστυχώς τις
επόμενες μέρες ένα ς φίλος θα φροντίσει να σας πει όλη την αλήθεια για κάποιο
θέμα σας που σας απασχολεί.

LIFE

ΖΥΓΟΣ

Προσπαθήστε να είστε πιο συγκροτημένοι πάνω στα εργασιακά σας θέματα.
Μόνο έτσι θα πετύχετε αυτό που θέλετε.
Τακτοποιήστε τα οικογενειακά σας θέματα
και μην αναβάλλετε συνέχεια για αύριο.
Εάν δεν νιώθετε καλά μη διανοηθείτε να
προβείτε σε επαγγελματικές συζητήσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Μια μετάθεση σε άλλο τόπο, μια αλλαγή
πόστου και γενικά μια σημαντική μετακίνηση θα σας συναρπάσει. Δεν αποκλείεται να μετακομίσετε για επαγγελματικούς λόγους ακόμα και στο εξωτερικό. Τα
έσοδά σας θα αυξηθούν ειδικά εάν ταξιδεύετε ή μετακινείστε συχνά για επαγγελματικούς λόγους.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Βρίσκεστε σε εκείνη την κατά γενική ομολογία άβολη και περίεργη κατάσταση,
όπου ενώ είστε γεμάτοι από ενέργεια, δεν
έχετε που να την εκτονώσετε. Οι επιλογές
σας δυστυχώς περιορίζονται ανάμεσα στο
να βρείτε μία νέα ασχολία ή στο να έρθετε
σε επαφή με φίλους που αντιμετωπίζουν
κάποιο πρόβλημα για να τους βοηθήσετε.
Οικονομικά μικρά προβλήματα θα
παρουσιαστούν αλλά με λίγη
προσοχή όλα θα φτιάξουν
γρήγορα!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Αυτή την περίοδο το
μεγαλύτερο ενδιαφέρον σας θα είναι
σ τραμμένο σ τον
οικονομικό τ ομέα.
Όμως, λίγο αργότερα
θα μπείτε σε μία διαφορε τική φάση αν τίληψης τόσο για τα καθημερινά
σας ζητήματα, όσο και για τη θέση που
παίρνετε απέναντι στα οικονομικά σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Εάν νιώθετε την ανάγκη αυτή την εποχή
να κάνετε την επανάστασή σας, πρώτα
κάντε την εσωτερικά και μετά εκδηλωθείτε
προς τα έξω. Φανταστείτε πως θα θέλατε
το μέλλον σας, προσχεδιάστε τις κινήσεις
σας και κάντε τις σωστές επιλογές, για να
κάνετε ένα βήμα μπροστά κι όχι πισωγυρίσματα στο παρελθόν. Φροντίστε να ανακαλύψετε τη διαφορά ανάμεσα στην επιθετικότητα και την υποχωρητικότητα, γιατί
όσο κι αν πιστεύετε το αντίθετο η καθημερινότητα θα σας διαψεύσει.

ΙΧΘΕΙΣ

Οι αλλαγές στον εργασιακό σας χώρο
είναι αισθητές και αυτό θα καλυτερεύσει
κατά πολύ τη διάθεσή σας. Την περίοδο
αυτή η εκκαθάριση των οικονομικών σας
προβλημάτων θα προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς. Ξεγλιστρήστε με διπλωματία, από μία συζήτηση που δεν θα σας
βγάλει πουθενά. Βρείτε φίλους που θα
σας κάνουν να ξεχαστείτε και σταματήστε να αγχώνεστε ακόμη και για ανούσια
πράγματα.

FUN

Ήταν ο λύκος και ήθελε να φάει τα 7 κατσικάκια. Πάει μια μέρα και χτυπάει την πόρτα
των 7 κατσικιών.
Ένα κατσικάκι του λέει:
- Σύνθημα;
Ο λύκος αναρωτιέται για το σύνθημα και
φεύγει, γιατί δεν το ξέρει. Καθώς έφευγε
είδε τη μητέρα των κατσικιών να γυρνάει
σπίτι.Λέει από μέσα του: «Θα κρυφτώ στο
θάμνο για να ακούσω το σύνθημα και να
μπω όταν φύγει η μάνα.» Όντως η μάνα
χτυπάει την πόρτα και λέει το σύνθημα:
«Τραβάω τα βυζιά μου». Μετά από λίγη
ώρα ξαναφεύγει η μάνα και ο λύκος πάει
πολύ χαρούμενος στην πόρτα των κατσικιών. Την χτυπάει και το κατσικάκι του λέει:
- Σύνθημα;
Απαντάει ο λύκος:
- Τραβάω τα βυζιά μου!
Και λέει το κατσικάκι:
- Δεν πας να τραβάς και τα @@ σου ρε μ@@
σε βλέπω από το ματάκι!!!
Ανδρόγυνο 110 χρόνων ο άνδρας, 105
η γυναίκα βρίσκεται στο δικαστήριο για
διαζύγιο.
«Γιατί θέλετε να χωρίσετε» ρωτάει ο δικαστής τη γυναίκα.
«Γιατί μου έχει φάει τη ζωή μου. Πίνει,
καπνίζει, γυρίζει έξω με Ρωσίδες. Τόσα
χρόνια κάνω υπομονή αλλά τώρα πάει και
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τελείωσε.»
«Μα πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι;»
ρωτά και πάλι ο δικαστής έκπληκτος.
«85» του λέει η γυναικα.
«Τόσα χρόνια κάνετε υπομονή όπως μας
είπατε. Γιατί τώρα αποφασίσατε να χωρίσετε;»
«Ε… περίμενα πρώτα να πεθάνουν τα παιδιά!»
Πάει ένας νταλικέρης σε έναν oίκο *νοxής,
βγαίνει μια ψηλή ξανθιά γκομενάρα.
Τη ρωτάει:
– Για 50 ευρώ τι κάνεις;
– Για 50 ευρώ κάνω ότι θέλεις μωρό μου!
– Ωραία, ντύσου κι έλα έξω να ξεφορτώσεις το φορτηγό…
Γιατί μια ξανθιά δεν θέλει να κάνει τέταρτο
παιδί;» Γιατί κάπου άκουσε ότι ένα στα
τέσσερα παιδιά που γεννιέται είναι Κινεζάκι!!
Μιλάνε δύο ξανθιές πόρνες:
«τι θα ζητήσεις φέτος απ’ τον Άγιο
Βασίλη;»
«50 ευρώ, ότι σε όλους»
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

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...
Δρόμος της Μυκόνου

Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης

Ταξί στο
Μαρούσι τη
δεκαετία
του ‘60

Oδός Αχαρνών
δεκαετία 1950

Ιωάννινα 1936 ημέρα παζαριού
γράφει στην πίσω πλευρά. Στην οδό
Αβέρωφ στον πλάτανο

Σκιάθος , η παραλία
Λαλάρια . Η πασίγνωστη
«Τρύπια Πέτρα» στέκει
φρουρός στην άκρη της
παραλίας.

Φωτογραφία Μαρία Χρουσάκη , περ.1950
Κέρκυρα στην Παναγία των Βλαχερνών

Ύδρα 1974

1941 Έργο Ελλήνων στρατιωτών ο Μουσολίνι
χιονάνθρωπος.
Η εθελόντρια νοσοκόμα του Ερυθρού Σταυρού
και ερασιτέχνης φωτογράφος Μαρία Χρουσάκη
(1899-1972) απαθανάτισε τον «γάιδαρο της
Ιταλίας».....Ο Μουσολίνι χιονάθρωπος
ατενίζοντας το ελληνικό τσαρούχι
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Σαμοθράκη: Ταξίδι στο όνειρο
Η Σαμοθράκη είναι ένα πανέμορφο
νησί του Βορείου Αιγαίου. Είναι
γνωστή για την άγρια φυσική
ομορφιά, τα παραδεισένια
καταπράσινα τοπία, τις βάθρες και
τη μυστηριακή της ατμόσφαιρα.
Εδώ θα βρεις όλες τις πληροφορίες
για τις διακοπές στη Σαμοθράκη, τις
παραλίες, το φαγητό, τα αξιοθέατα
και τα δρομολόγια πλοίων για το
νησί

Η

Σαμοθράκη είναι ένα αρκετά
μεγάλο νησί του Θρακικού Πέλαγους. Ξεχωρίζει για το άγριο
παρθένο φυσικό τοπίο και την
πυκνή της βλάστηση, που σπάνια συναντάται σε ελληνικά νησιά. Διακοπές στη
Σαμοθράκη σημαίνει βόλτες στη φύση,
επαφή με έναν πιο απλό τρόπο ζωής και
απόλυτη χαλάρωση. Το νησί συνδυάζει
μοναδικά βουνό και θάλασσα, με τις υπέροχες παραλίες του και το όρος Σάος που
στέκει στο κέντρο του και φτάνει τα 1.600
μέτρα. Η ορεινή Σαμοθράκη θα σε μαγέψει με τα εντυπωσιακά της τοπία, γεμάτα
καταρράκτες, ποτάμια, πηγές, φαράγγια,
βάθρες, μονοπάτια για πεζοπορία και περιοχές για ορειβασία.
Η Χώρα του νησιού είναι χτισμένη αμφιθεατρικά μέσα στα δέντρα στην πλαγιά
του όρους Σάος. Μια βόλτα στα γραφικά
σοκάκια αυτού του παραδοσιακού οικισμού θα σε γοητεύσει. Τα Θέρμα (ή Λουτρά) είναι, επίσης, must για τις διακοπές
σου στο νησί. Εκεί μπορείς να κάνεις ιαματικά λουτρά, αλλά και βουτιές στη διάσημη Γριά Βάθρα. Από τα Θέρμα ξεκινούν
και οι διαδρομές για το όρος Σάος.

Η χώρα της Σαμοθράκης

Η χώρα είναι ο κατεξοχήν παραδοσιακός
οικισμος του νησιου και είναι χτισμένη
στο βουνό Σάος σε υψόμετρο περίπου
300 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Αξίζει να περπατήσετε στα όμορφα
σοκάκια της, να χαζέψετε στα μικρά μαγαζάκια με τα κεραμικά και τα τουριστικά
είδη και να απολαύσετε τον καφέ σας στην
πλατεία της χώρας με πολύ ωραία θέα
προς το Αιγαίο Πέλαγος. Επίσης στην περιοχή θα βρείτε όμορφες παραδοσιακές
ταβέρνες για φαγητό και για πιο αργά για
ποτό. Ακόμη αξίζει να επισκεφθείτε μέρος
του οχυρού των “Γκατιλούζι” το οπόιο
σώζεται εως και σήμερα, την παμπάλαια
και πολύ όμορφη εκκλησία της “Κοίμησης της Θεοτόκου” που χρονολογείται το
γύρω στο 1875, και το Λαογραφικό Μουσείο. Εάν βρίσκεσται στην Χώρα το πρωί,
μπορείτε να περάσετε από τον παραδοσιακό φούρνο που ψήνει τα αρτοπαρασκευάσματα του σε φούρνο με ξύλα και να
προμηθευτείτε ότι σας κάνει όρεξη.

Θέρμα

Πρόκειται για ένα καταπράσινο οικισμό,
περίπου 8 χιλιόμετρα από την Καμαριώτισσα. Βρίσκεται σε ένα όμορφο τοπίο με
πολλά πλατάνια, με βασικό χαρακτηρι-

στικό της περιοχής οι φυσικές της πηγές
οι οποίες προσφέρονται για ιαματικά
λουτρά. Το χωρίο είναι η αφετηρία για το
μονοπάτι που καταλήγει στου πολύ γνωστούς καταρράκτες της Γριάς Βάθρας. Στην
πλατεία του χωριού, θα βρείτε ταβέρνες,
εστιατόρια και καταστήματα mini market
για τα καθημερινά σας ψώνια.

Καμαριώτισσα

Το χωριό της Καμαριώτισσας, βρίσκεται στο δυτικότερο άκρο του νησιού,
είναι το κεντρικό λιμάνι του νησιού και
εξ’αιτίας αυτού το χωριό με την περισσότερη κίνηση στο νησί της Σαμοθράκης. Η
Καμαριώτισσα οφείλει το όνομά της στην
εκκλησία της «Παναγίας της Καμάρας» και
στο ομώνυμο εικόνισμα που φυλάσσεται εκεί. Στο χωριό αυτό θα βρείτε πολλές
παραδοσιακές ταβέρνες, εστιατόρια και
καφετέριες, πρακτορεία για να αγοράσετε
εφημερίδες και περιοδικά, τράπεζες, πρακτορεία ταξιδίων και άλλα καταστήματα
που δύσκολα θα βρείτε σε άλλο σημείο
του νησιού.

Παραλίες

Παρόλο που οι παραλίες της Σαμοθράκης δεν είναι τόσο γνωστές όσο οι βάθρες
της, δεν στερούνται φυσικής ομορφιάς.
Σε αρκετές καταλήγουν καταρράκτες ή χείμαρροι και όλες έχουν πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά! Κάποιες από τις ωραιότερες παραλίες της Σαμοθράκης είναι:
Βάτος: Μία από τις πιο εντυπωσιακές
παραλίες του νησιού. Περιβάλλεται από
ψηλούς βράχους και είναι μεγάλη, με
λευκή ψιλή άμμο, σμαραγδένια νερά και
δέντρα. Προσεγγίζεται μόνο με καραβάκι.
Παχιά Άμμος: Η πιο πολυσύχναστη παραλία της Σαμοθράκης. Η χρυσή άμμος, τα
τιρκουάζ νερά και η πυκνή βλάστηση
θυμίζουν μέρη εξωτικά. Η παραλία διαθέτει ομπρέλες, ξαπλώστρες, εστιατόριο και
beach bar και είναι προσβάσιμη οδικώς.
Κήποι: Ήσυχη, ερημική παραλία με
σκούρα γκρίζα βότσαλα, γαλάζια νερά

και υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Είναι η μεγαλύτερη του νησιού και πλαισιώνεται από
βράχια.
Πύργος του Φονιά: Χαρακτηριστικό της
παραλίας είναι τα ερείπια ενός μεσαιωνικού πύργου. Έχει γκρίζα βότσαλα και
καταγάλανα νερά, ενώ εκεί εκβάλλουν τα
νερά του Φονιά, του πιο γνωστού χειμάρρου της Σαμοθράκης.
Θέρμα: Η παραλία του ομώνυμου οικισμού. Είναι οργανωμένη και έχει βότσαλα
και πεντακάθαρα δροσερά νερά.
Γυαλί: Πήρε το όνομά της από τα διαυγή,
κρυστάλλινα νερά της. Έχει λευκά βότσαλα
και είναι προσβάσιμη με καραβάκι.

Βάθρες του Φονιά

Για τις βάθρες του «Φονιά», θα πρέπει να
συνεχίσετε περίπου 1 χιλιόμετρο ανατολικά μετά τον οικισμό Θέρμα και στο
σημείο που ο δρόμος τέμνει το ρέμα του
Φονιά, υπάρχει χώρος στάθμευσης οχημάτων. Στη συνέχεια πρέπει να ακολουθήσετε το μονοπάτι, παράλληλα με το ρέμα
του «Φονιά», μία πολύ ωραία διαδρομή
μέσα σε ένα δάσος από πλατάνια. Η διαδρομή μέχρι την πρώτη βάθρα είναι η πιο
προσβάσιμη, διαρκεί περίπου 30 με 45
λεπτά και στο τέλος θα συναντήσετε τον
ομώνυμο καταρράκτη που φτάνει σε ύψος
τα 15 μέτρα. Εκεί μπορείτε να απολαύσετε κρύο έως πολύ κρύο μπάνιο, αλλά
και φυσικό ντους – μασάζ από το ορμητικό νερό του καταρράκτη που πέφτει στο
σώμα σας. Σαμοθράκη Βάθρες Του Φονιά
fonias defteri Samothraki greektrips.
grΜπορείτε επίσης από αυτό το σημείο
να συνεχίσετε την ανάβαση προς τον επόμενο καταρράκτη και τις επόμενες βάθρες
όπου τα νερά γίνονται όλο και πιό κρύα.
Η διαδρομή έχει ευδιάκριτη σήμανση και
αν και είναι λίγο κουραστική θα αποζημιωθείτε καθως θα συναντήσετε ένα πανέμορφο τοπίο και το μπάνιο στις βάθρες
είναι πολύ απολαυστικό. Βέβαια, χρειάζεται να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και
συγκεντρωμένοι στη δρόμο σας, καθώς

είναι αρκετά κακοτράχαλος. Γι’ αυτό τον
λόγο θα σας συνηστουσαμε να φορέστε
παπούτσια που προστατεύουν τα δάχτυλα
σας και είναι αναπαυτικά.

Παλιόπολη

Στην Παλιόπολη στεγάζεται το Αρχαιολογικό μουσείο της Σαμοθράκης.Το Αρχαιολογικό μουσείο, φιλοξενούνται αρχαιολογικά ευρήματα που ήρθαν στο φως
κατά τις αρχαιολογικές ανασκαφές που
ξεκίνησε η Αμερικανική Αρχαιολογική
Σχολή το 1938, όπως αυτά από το Ιερό
των Μεγάλων Θεών. Στο μουσείο φυλάσσονται πλήθος από χρηστικά αντικείμενα,
κοσμήματα, αγάλματα, μετώπες από κτίσματα. Επίσης, υπάρχει κι ένα αντίγραφο
του ακέφαλου αγάλματος της Νίκης της
Σαμοθράκης εξίσου εντυπωσιακό με το
πρωτότυπο, καθώς το πρωτότυπο στεγάζεται στο μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία.Επίσης μπορείτε να δείτε και το Ιερό
των Μεγάλων Θεών, έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της
Ελλάδας,που ιδρύθηκε από τους Αιολείς αποίκους του νησιού και ήταν αφιερωμένο στην λατρεία και την τέλεση
των Μυστηρίων των Μεγάλων Θεών.
Στο χώρο του Ιερού βρέθηκε το 1863,
το άγαλμα της πολύ διάσημης φτερωτής
Νίκης της Σαμοθράκης, που σήμερα είναι
ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα στο
μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Καταρράκτης Κρεμαστού

Ο εντυπωσιακός καταρράκτης του Κρεμαστού που καταλήγει στη θάλασσα, βρίσκεται κοντά στην πανέμορφη παραλία
του Βάτου. Είναι ο μεγαλύτερος καταρράκτης της Μεσογείου και πέφτει από ύψος
83 μέτρων μέσα στη θάλασσα. Ο μοναδικός τρόπος προσέγγισης του εντυπωσιακού αυτού καταρράκτη είναι με το εκδρομικό πλοιάριο, που κάνουν το γύρω του
νησιού. Ακόμη, το φαράγγι του Κρεμαστού αποτελεί ένα απ’ τα πιο συναρπαστικά σημεία του νησιού για canyoning.
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Θεσσαλονίκη: «Κύτταρο» ιστορικής μνήμης τα
σπάνια κειμήλια του Πολεμικού Μουσείου
Πολεμικά και ναυτικά όπλα,
βιβλία και έργα τέχνης
συνιστούν μια ευρεία
συλλογή, που «φέρνει» το
ένδοξο παρελθόν στο σήμερα

Η

προεπαναστική περίοδος, τα χρόνια της Επανάστασης του 1821 και
τα γεγονότα που ακολούθησαν μέχρι και την έλευση
του Όθωνα, αναβιώνουν μέσα από
μόνιμη συλλογή σπάνιων κειμηλίων που φιλοξενούνται εδώ και 15
χρόνια σε πτέρυγα του Πολεμικού
Μουσείου στη Θεσσαλονίκη.
Βιβλία, εφημερίδες, επιστολές των
αγωνιστών, όπλα, μετάλλια και
έργα τέχνης, μέρος της συλλογής
Βασιλείου Νικόλτσιου, αφηγούνται τα κομβικά γεγονότα της νεοελληνικής ιστορίας, αλλά αναδεικνύουν και πτυχές της καθημερινότητας των πρωταγωνιστών τους.
«Υπάρχουν «κύτταρα» ιστορικής μνήμης, ενταγμένα στον ιστό
της Θεσσαλονίκης, που δεν γνωρίζουμε», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
ο Βασίλειος Νικόλτσιος, διευθυντής του Ελληνικού Φαρμακευτικού Μουσείου και σύμβουλος
του διοικητικού συμβουλίου του
Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, ο
οποίος για περισσότερα από 40
χρόνια ασχολείται με την ιστορική

Κάρυστος:
Ήρθαν στο
φως σημαντικά
αρχαιολογικά
ευρήματα

Ε
έρευνα, απόκτηση, καταγραφή,
φύλαξη, τεκμηρίωση, έρευνα,
ερμηνεία, έκθεση και προβολή
ιστορικού υλικού.
Ο επισκέπτης του Πολεμικού Μουσείου που περιηγείται στον χώρο,
όπου φιλοξενούνται τα κειμήλια της Ελληνικής Επανάστασης,
«γνωρίζει καλύτερα την αφετηρία
σύστασης του νεοελληνικού κράτους, μαθαίνει ποιοι άνθρωποι και
με ποιους αγώνες έχτισαν τη νέα
Ελλάδα», υπογραμμίζει ο κ. Νικόλ-

τσιος.
Με την είσοδό του στο τμήμα του
Πολεμικού Μουσείου που παρουσιάζει την Ελληνική Επανάσταση,
ο επισκέπτης αντικρίζει μια μεγάλη
συλλογή από βιβλία δασκάλων του
Γένους, του Αδαμάντιου Κοραή,
του Νεόφυτου Βάμβα, του Νεόφυτου Δούκα. Μια από τις πρώτες
εκδόσεις των ποιημάτων του Διονυσίου Σολωμού, που θυμίζει τον
Ύμνο στην Ελευθερία και τα έργα
του Λόρδου Βύρωνα, εκτίθενται

στην ίδια προθήκη.
Στον χώρο της έκθεσης υπάρχουν
τρία πανό με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και κείμενα στα ελληνικά και αγγλικά μας εξιστορούν
τα ιστορικά γεγονότα και έχουν
πληροφορίες για τα κειμήλια που
φυλάσσονται σε προθήκες.
Καριοφίλια, τα κύρια τυφέκια των
Ελλήνων, σισανέδες, τυφέκια περσικού τύπου, διακοσμημένα όπως
όλα τα όπλα της συγκεκριμένης
εποχής.

Αισχύλεια 2021: Αγαπημένοι καλλιτέχνες και μεγάλες
παραστάσεις στο φετινό φεστιβάλ της Ελευσίνας

Έ

να από τα μακροβιότερα και πλέον δημιουργικά ελληνικά φεστιβάλ, τα «Αισχύλεια», επιστρέφουν δυναμικά στην
ενεργό καλλιτεχνική δράση. Από τις 22
Αυγούστου η καρδιά των τεχνών θα χτυπά και
πάλι στην Ελευσίνα, την πόλη που φιλοξενεί την
πολιτιστική αυτή διοργάνωση επί 47 ολόκληρα
χρόνια.
Τα «Αισχύλεια 2021» περιλαμβάνουν αυστηρά
επιλεγμένες εκδηλώσεις υψηλής αισθητικής και
ποιότητας, παραστάσεις, συναυλίες, εικαστική
εγκατάσταση και κινηματογραφικές προβολές.
Ειδικότερα η εικαστική εγκατάσταση «Πίσω από
το θέατρο» του Ανδρέα Λόλη, πραγματοποιείται
σε συνδιοργάνωση με την Ελευσίνα 2023, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, όπως και η
χορευτική παράσταση «ΟΜΜΑ» του Josef Nadj.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο
Παλαιό Ελαιουργείο, έναν χώρο, που έχει άρρηκτα συνδεθεί με τα Αισχύλεια και έχει αγαπήσει
το φιλότεχνο κοινό, που φέτος διαμορφώνεται
με τα απαραίτητα κενά, ώστε να πληρούνται οι
αποστάσεις ασφαλείας ανάμεσα στους θεατές.
Μάλιστα μειώνεται το εισιτήριο από τα 12 στα
10 ευρώ, κατ’ άτομο, καθώς γίνεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, ώστε το κοινό, να επανασυνδεθεί με τον πολιτισμό, μετά από ένα μεγάλο

διάστημα αποχής.
Στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ φιγουράρουν
σημαντικοί συνθέτες, τραγουδιστές, άνθρωποι
του τραγουδιού: όπως οι Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Σωκράτης Μάλαμας, Νατάσσα
Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Φωτεινή Δάρρα, Δημήτρης
Ζερβουδάκης, Γεωργία Νταγάκη κ. ά.
Θα φιλοξενηθούν επίσης θεατρικές παραστάσεις που αναμένεται να συζητηθούν το φετινό

καλοκαίρι, αρκετές από τις οποίες προέρχονται
από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, όπως:
«Ορέστης», «Φοίνισσες» (Εθνικό Θέατρο),
«Όρνιθες» (ΚΘΒΕ), «Ιππεις» (Εθνικό Θέατρο),
«Αντιγόνη» (Ομάδα Σημείο Μηδέν), «Βάκχες»
(ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων/Ars Aeterna), «Φιλική Εταιρεία-Η αδελφότητα πίσω από την Επανάσταση»
(σκηνοθεσία Ιόλη Ανδρεάδη), «Το όνειρο του
σκιάχτρου» (παιδική σκηνή Γιάννη Παπαθανασίου).

υρήματα, τα οποία
α ξ ι ολ ο γ ο ύ ν τ α ι ω ς
εξ όχω ς σ η μ α ν τ ικά
έφερε σ το φως η
αρχαιολογική σκαπάνη στην
Κά ρυ σ τ ο. Π ρ ό κε ιτ αι γ ι α
αρχαιολογικά κατάλοιπα που
βρέθηκαν σ το Γκουριμάδι
Καρύσ του τα οποία πιθανότατα συνδέονται με τον
αρχαιότερο αρχαιολογικό
οικισμό της ευρύτερης περιοχής ο οποίος χρονολογείται
στην Ύστερη Τελική Νεολιθική Εποχή.
Π ι ο σ υ γ κε κ ρι μ έ ν α σ τ η ν
συγκεκριμένη περιοχής της
Καρυστίας, όπου πραγματοποιείται ανασκαφική έρευνα
από το Νορβηγικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας, και σε προέκταση ήδη
γνωστού οικισμού προς τη
δυτ ική πλευρά, βρέθηαν
τρεις αβαθείς κυκλικές οπές
σε σειρά, οι οποίες εικάζεται
πως χρησιμοποιούνταν για
την τοποθέτηση πασσάλων.
Η επιβεβαίωση, ωστόσο, της
παραπάνω εικασίας, θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας
του επόμενου ανασκαφικού
κύκλου που θα διεξαχθεί
μέσα στο 2022.
Ανάμεσα στα ευρήματα είναι
επίσης διάφορα λίθινα εργαλεία, όπως τριπτήρες, αιχμές βελών αλλά και κατεργασμένες λεπίδες οψιανού
που οδηγούν στο συμπέρασμα πως ο οψιανός ήταν το
υλικό που χρησιμοποιούνταν κατά κόρον την συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στις εμπορικές ανταλλαγές και επαφές
του οικισμού με τα κοντινά
νησιά του Αιγαίου.
Μετά τις σημαν τικά αυτά
αποτελέσματα των ανασκαφών έ χουν ήδη ξεκινήσει
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας οι απαραίτητες
διαδικασίες για την κήρυξη
της περιοχής ως αρχαιολογικού χώρου.
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλατασαράι: Τα τουρκικά
ΜΜΕ γράφουν για
«πρωτόγονη και αγενή»
στάση της Ελλάδος

Ολυμπιακός - Άρης 3-0: Τριάρα και
έτοιμος για τη Νέφτσι Μπακού
Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με σκορ 3-0 απέναντι στον Άρη σε φιλικό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και
είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τη Νέφτσι Μπακού στο β’ προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο

Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 του Άρη σε
φιλικό παιχνίδι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και δήλωσε έτοιμος να αντιμετωπίσει
τη Νέφτσι Μπακού στον β’ προκριματικό
γύρο του Champions League. Πολλές αλλαγές απ’ τον
Μαρτίνς στο δεύτερο μέρος, που ήθελε να δοκιμάσει
πολλούς απ’ τους ποδοσφαιριστές του. Καλή εικόνα
για τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο, έπεσε η απόδοσή
του μετά την ανάπαυλα.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι με σύστημα
4-3-3, με Αραμπί κορυφή και Μασούρα Ραντζέλοβιτς στα άκρα. Με 4-2-3-1
παρέταξε την ομάδα του ο Άκης
Μάντζιος. Στο πρώτο ημίχρονο ο
Άρης ήταν εκείνος που μπήκε
καλύτερα στον αγωνιστικό
χώρο. Οι κίτρινοι θέλησαν
να πιέσουν δυνατά τους ερυθρόλευκους και να είναι εκείνοι που κρατούν την κατοχή.
Η πρώτη καλή στιγμή κατεγράφη στο 16’ με κεφαλιά του
Μπεναλούαν, που έφυγε άουτ.
Στη συνέχεια οι κίτρινοι είχαν δύο
δοκάρια, με τον Ολυμπιακό να μην
μπορεί να κρατήσει μπάλα. Στο 18’
ο Σάσα σούταρε στα όρια της περιοχής,
με την μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι
και να φεύγει άουτ. Στο 30ο λεπτό οι κίτρινοι είχαν
επίσης καλή στιγμή. Ο Μαντσίνι έστρωσε την μπάλα
στον Μπρούνο Γκάμα στη μεγάλη περιοχή, αλλά ξανά
η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.
Ο Ολυμπιακός σκόραρε στην πρώτη του ουσιαστικά
επίσκεψη στα καρέ του Ντένις. Ο Ραντζέλοβιτς έβγαλε
μία σέντρα απ’ τα δεξιά, ο Καμαρά στο ύψος του
πέναλτι πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα
δίχτυα.
Οι ερυθρόλευκοι πριν απ’ το τέλος του πρώτου μέρους
έγραψαν το 2-0. Ο Εμβιλά σούταρε στα όρια της περιοχής και με ένα πολύ όμορφο σουτ στην κίνηση έστειλε

την μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ προήλθε μάλιστα από
εξαιρετική πάσα του Αραμπί.
Στο β΄μέρος ο Ολυμπιακός πέρασε σε αρκετές αλλαγές. Αρχικά γύρισε το σύστημα σε 4-2-2 περνώντας
τους Αγκιμπού Καμαρά, Κένι Λαλά και Χασάν, ενώ
στη συνέχεια μπήκαν και οι Κουντέ, Βρουσάι και
Ουσεϊνού Μπα, ο οποίος επέστρεψε έπειτα απ’ την
επέμβασή του. Οι ερυθρόλευκοι πατούσαν καλύτερα, αν και η πρώτη καλή στιγμή σημειώθηκε στο
57’ με πλασέ του Μήτρογλου που απέκρουσε ο
Τζολάκης.
Ο Άρης προχώρησε επίσης σε αρκετές, με τον ρυθμό του παιχνιδιού
ως εκ τούτου να πέφτει. Οι ερυθρόλευκοι είχαν τον έλεγχο του
αγώνα και δοκίμαζαν κάποια
μακρινά σουτ. Ωστόσο, μία
ενέργεια του Κούντε έκανε τη
διαφορά. Με πολύ όμορφο
τρόπο πάτησε στην περιοχή,
μοίρασε στον Ραντζέλοβιτς, ο
οποίος σούταρε για το 3-0.
Μέχρι και στο τέλος του παιχνιδιού δεν υπήρξε κάποια αλλαγή
στο σκορ.
Στις καθυστερήσεις ο Άρης φρόντισε
να απειλήσει με ένα σουτ του Μήτρογλου
μέσα απ’ την περιοχή, το οποίο έδιωξε ο Τζολάκης με το πόδι.
Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ανδρούτσος (46’ Λαλά),
Σεμέδο (65’ Ουσεϊνού Μπα), Παπασταθόπουλος (79’
Αβραάμ Παπαδόπουλος), Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά (79’
Σουρλής), Μπουχαλάκης (65’ Κούντε), Καμαρά (46’
Χασάν), Ελ Αραμπί (65’ Βρουσάι), Ραντζέλοβιτς (79’
Τσούμιτς), Μασούρας(46’ Αγκιμπού Καμαρά)
Άρης: Ντένις (46’ Κουέστα), Δεληζήσης, Μαντσίνι
(69’ Μάνος), Ματέο Γκαρσία (69’ Γκάνεα), Μπρούνο
Γκάμα (55’ Μήτρογλου), Μπερτόγλιο (55’ Μπρούνο),
Σούντγκρεν, Ματίγια (55’ Τζέγκο), Μπεναλουάν (82’
Ασλανίδης), Σάκιτς, Σάσα.

Το μπλόκο των ελληνικών
αρχών στην αποστολή της Γαλατασαράι που προσγειώθηκε το
βράδυ της Δευτέρας 12/7 στο
‘Ελ. Βενιζέλος’, προκειμένου
να αγωνιστεί την Τρίτη 13/7 σε
φιλικό προετοιμασίας εναντίον
του Ολυμπιακού, έγινε άρθρο
στα μεγαλύτερα ΜΜΕ της Τουρκίας
H Sabah είχε για τίτλο το “‘Αγενείς’ Έλληνες αξιωματούχοι
απέρριψαν τα τεστ PRC της ομάδας της Γαλατασαράι”. Όπου
‘αγενείς’ ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε το αθλητικό club στην
ανακοίνωση Τύπου που εξέδωσε. Σε αυτήν αναφερόταν πως η τουρκική αποστολή είχε στη διάθεση της PCR τεστ που είχαν γίνει τις τελευταίες 72 ώρες,
κατ’ απαίτηση των Ελλήνων και πιστοποιητικά εμβολιασμού, παρ’ όλα αυτά
δεν πέρασαν από τον έλεγχο όλα τα μέλη, αλλά κάποια.
“Αργότερα ένας εκ των Ελλήνων αξιωματούχων μας είπε πως δεν δέχονται
τα PCR τεστ και ότι πρέπει να κάνουμε νέα, με αγενή τρόπο, μολονότι υπάρχει
πρωτόκολλο αμοιβαίας αναγνώρισης για τα PCR τεστ, μεταξύ της Τουρκίας
και της Ελλάδας. Αφότου απέτυχαν όλες οι προσπάθειες μας, η ομάδα κίνησε
τις διαδικασίες επιστροφής στην Κωνσταντινούπολη”. Ακολούθως επισημάνθηκε πως η Γαλατασαράι είναι club που φέρει με υπερηφάνεια την τουρκική
σημαία στη φανέλα της και έχει εκπροσωπήσει πολλάκις την Τουρκία στην
Ευρώπη. “Αυτή ήταν η πρώτη φορά που μας προσέβαλαν με αυτόν τον τρόπο.
Εκ μέρους της χώρας μας, αναμένουμε μια συγγνώμη των Ελλήνων αξιωματούχων για τον τρόπο που μας συμπεριφέρθηκαν και ήταν κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων”. Επισημαίνεται πως οι Έλληνες αξιωματούχοι αρνήθηκαν
να επιτρέψουν στα μέλη της ομάδας να χρησιμοποιήσουν τους χώρους του
lounge, ενώ πρόσφεραν νερό έπειτα από δυο ώρες και αφότου μεσολάβησε
η παρέμβαση του Πρέσβη της Τουρκίας. Η Sabah έγραψε και ότι ο Υπουργός
Νεολαίας και Αθλητισμού, Μεμέτ Κασάπογλου, αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών, Μελβούτ Τσαβούσογλου καταδίκασαν τον τρόπο που φέρθηκαν οι
ελληνικές αρχές στη Γαλατασαράι. Η τουρκική ομοσπονδία ποδοσφαίρου
άσκησε δριμεία κριτική στις ελληνικές αρχές, επισημαίνοντας πως πλήγωσε
το πνεύμα του αθλητισμού.

“Πρωτόγονη η στάση των Ελλήνων”

H Hurriyet κάλυψε ενδελεχώς όσα συνέβησαν, με διαδοχικά δημοσιεύματα.
Σε ένα από τα τελευταία, αναφέρεται πως ο Υπουργός Εξωτερικών, Μελβούτ
Τσαβούσογλου κάλεσε στο τηλέφωνο τον ομόλογο του στην Ελλάδα, Νίκο
Δένδια για να του επισημάνει πως η συμπεριφορά της οποίας έτυχε η αποστολή της Γαλατασαράι ήταν αυθαίρετη και πρωτόγονη. Μετά πήρε τηλέφωνο
τους προέδρους του αθλητικού οργανισμού, για να τους ενημερώσει πως
καταδικάζει όσα έζησαν και ότι η κυβέρνηση είναι 100% μαζί τους”.
H Milliyet είχε και σήμερα στο ‘πρωτοσέλιδο’ της τις δήλωσεις του Φατίχ
Τερίμ, προπονητή της Γαλατά, όταν επέστρεψε στην Τουρκία, σύμφωνα με τις
οποίες “οι Έλληνες ήθελαν να μας απελάσουν. Ζήτησαν τα διαβατήρια μας και
όταν τους ρωτήσαμε ποιος ήταν ο λόγος, μας είπαν πως θα μας απελάσουν.
Τους ενημερώσαμε ότι δεν επρόκειτο να τους τα δώσουμε”. Σε ό,τι αφορά την
άρνηση των μελών της αποστολής να υποβληθούν σε νέα rapid τεστ, ο Τερίμ
είπε “όταν μου έγινε το σχετικό αίτημα, δεν είχα την παραμικρή αντίρρηση
και το έκανα. Πολλά μέλη μας το έκαναν. Αλλά αυτό που έγινε ήταν η απόλυτη
κωμωδία. Υπήρχαν μέλη μας που είχαν περάσει τον έλεγχο και είχαν σφραγιστεί τα διαβατήρια τους, παρ’ όλα αυτά τους κάλεσαν να γυρίσουν πίσω. Όλοι
ξέρουν πως αυτό που έγινε είναι ντροπή. Η συμπεριφορά τους, οι τρόποι και
οι χειρονομίες τους μόνο ευχάριστες δεν ήταν”.
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ΠΑΟΚ:

Τσιτσιπάς: Πρόκριση στα
προημιτελικά του Hamburg
Open, 2-0 σετ τον Κέπφερ

Κλείνει με Κούρτιτς ο πρώτος
κύκλος των μεταγραφών

Ο

Ο

Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με 2-0 σετ (7-6, 6-3) τον
Ντόμινικ Κέπφερ και προκρίθηκε σ τα προημιτελικά
του Hamburg Open. Επόμενος αν τίπαλος ο Φιλίπ Κραΐνοβιτ ς.Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέσ τρεψε σ την αγωνισ τική δράση μετά την απογοητευτική
παρουσία του σ το Wimbledon, κερδίζον τας τον Ντόμιν ικ Κέπφερ, σ το
ν τ ε μπ ού τ ο τ ου σ τ ο 50 0 α ρι τ ου ρνουά τ ου Α μ βούργου. Ο Έ λ λ η νας πρωταθλητής δυσκολεύτ ηκε να κάμψει την αντίσ ταση του
Ν ο 59 τ η ς
παγκόσμιας κατάταξης, όμως
παίζον τας
ψύχραιμο
τέ ν ις σ τις
κρίσιμες
σ τιγμές, έφυγε νικητής από
το court με τά από μια ώρα και 46
λεπτά αγώνα.
Μ ε σ κο ρ 7- 6 ( 2) , 6 -3 , ο
22 χ ρ ο ν ο ς Έ λ λ ηνα ς α π έ κ λ ε ισ ε τ ο ν
«γηπεδούχο» Γερμανό και πήρε την
πρόκρισ η γ ια τα προημιτ ε λικά τ ης
διοργάνωσης, όπου θα αν τιμετωπίσει τον Σέρβο, Φίλιπ Κραΐνοβιτ ς.
Ο Στέφανος «πληγώθηκε» πολύ από
τα 3/14 break points και αναγκάστηκε
να βγάλει το καλύτερό του παιχν ίδι
σ τις δύσκολες σ τιγμές, ώσ τε να αφήσει εκτός συνέχειας τον Κέπφερ.
Θα μπ ο ρούσ ε να ε πικ ρα τ ήσ ε ι πιο
εύκολα, όμως δεν είχε την επιτυχία
που ήθε λε σ τ ις break point ευκαιρίε ς και μοιραία κράτ ησε γ ια πολύ

τον Γερμανό στην διεκδίκηση του παιχνιδιού. Τελικά, πάτησε γκάζι κερδίζον τας τα τέσσερα τε λευταία games
του ματ ς και κατέκ τησε ε λεγ χόμενα
τη σημαντική νίκη.
Στο ε ναρκ τ ήριο set ο Κέπφε ρ προ ηγ ήθ ηκε μ ε break (0 -1), τ ο ο π οίο
πήρε γρήγορα πίσω ο Τσιτσιπάς (1-1)
και ανέ βασ ε τ ην απόδοσή του, γ ια
να πιέσ ε ι πολύ σ το 12ο game του
αγώνα, ώσ τε να κάνει το 1-0
χωρίς να χρε ιασ τ ε ί το
tie-break.
Ο Γερμανός σ τάθηκε ικανός
και έσωσε
τ έσσερα set
point s τ ου
Σ τ έ φ α νου, γ ια
να σ τείλει
το set σ το
tie-break.
Εκεί,
ο
καλύτερος τενίσ τας
από
τους
δυο σ το court,
φάνηκε.
Πα ρά τ α… ν εύ ρα
τ ο υ, ο Τσ ι τ σ ι π ά ς
“έ χ τ ισ ε” σ τ ο παιχ ν ίδι τ ου
από τη βασ ική γραμμή και έκανε το
1- 0 με 7-2, εκμε τα λ λ ευόμε νος και
μερικά αβίασ τα λάθη του αν τιπάλου
του.
Στο 2ο set ο Στέφανος βρέθηκε πίσω
μ ε 2-3, ό μ ω ς π ά τ η σ ε γ κάζ ι, κέ ρ δισε τα επόμενα τέσσερα games και
“καθάρισε” την υπόθεση νίκη με 6-3.
Μ ε 43 / 61 κε ρ δισ μ έ ν ο υ ς π ό ν τ ο υ ς
πίσω από το σερβίς του ολοκλήρωσε
τον αγώνα ο Έλ ληνας τε ν ίσ τας, που
κέρδισε 30/35 πίσω από το 1ο σερβίς του.

ΠΑΟΚ ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Γιασμίν Κούρτιτς
από την Πάρμα και προχωρά, χωρίς πίεση χρόνου πλέον, στις υπόλοιπες κινήσεις ενίσχυσης,
με σκοπό να ανεβάσει την ποιότητα του
ρόστερ.
Ο ΠΑΟΚ κλείνει τον Γιασμίν Κούρτιτς
καθώς μόνο λεπτομέρειες απομένουν για
την ολοκλήρωση της απόκτησής του με
διετή δανεισμό. Με τον Σλοβένο κλείνει
και ο πρώτος κύκλος των μεταγραφών
που είχε ζητήσει ο Ραζβάν Λουτσέσκου.
Ο Ρουμάνος τεχνικός είχε εισηγηθεί την
απόκτηση ενός δεξιοπόδαρου ακραίου
αμυντικού, ενός φορ κρούσης και ενός
χαφ και ήθελε να τους έχει στην ομάδα
του από την πρώτη ημέρα του βασικού
σταδίου προετοιμασίας στην Ολλανδία.
Τελικά φαίνεται ότι οι απαιτήσεις του
προπονητή του ΠΑΟΚ θα ικανοποιηθούν στο 100% με μερικές ημέρες καθυστέρησης,
με την ολοκλήρωση της
απόκτηση του 32χρονου μέσου.
Τι ψάχ νε ι από εδώ
και πέρα ο ΠΑΟΚ; Ο
ίδιος ο Λουτσέσκου,
σ τ ις δ η λ ώ σ ε ις π ο υ
έκανε με τά το φιλικό
με το Βόλο, είχε κάνει
λόγο για 3-4 ποδοσφαιριστές με εμπειρία και ποιότητα
που χρειάζεται η ομάδα του για
να κάνει πρωταθλητισμό. Ο Δικέφαλος
συνεχίζει τις μεταγραφικές αναζητήσεις,
έχοντας σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιήσει το ρόστερ που θα προετοιμαστεί για
να διεκδικήσει την είσοδο της ομάδας
στους ομίλους του Europa Conference
League. Σε προτεραιότητα πλέον μπαίνει
η ενίσχυση στις θέσεις των εξτρέμ, ενός
πλάγιου μπακ για το αριστερό άκρο της
άμυνας και το «δεκάρι».
Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες κινήσεις που λογικά θα προκύψουν, θα εξαρτηθούν και από τις αποχωρήσεις ή τις
παραχωρήσεις παικτών που ανήκουν
στο ρόστερ και ενδεχόμενα θα βρουν τον
επόμενο σταθμό της καριέρας τους.

«Ο ΠΑΟΚ απέρριψε πρόταση από την Κίνα για Σβιντέρσκι»
Ο ατζέντης του Κάρολ Σβιντέρσκι, Μάρι-

ους Πιεκάρσκι, σε δηλώσεις που έκανε
στην Πολωνία παραδέχθηκε ότι ο ΠΑΟΚ
προσφέρει στον πελάτη του ένα πολύ
καλό νέο συμβόλαιο και πως η ομάδα της
Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να απορρίπτει τις προτάσεις που φτάνουν στα γραφεία της, απαιτώντας τουλάχιστον 7,5
εκατομμύρια για την παραχώρηση του.
«Υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται
για τον Σβιντέρσκι. Ωστόσο παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ
τελειώνει σε έναν χρόνο, οι Έλληνες δεν
θέλουν να τον παραχωρήσουν.
Αν μια ομάδα τον θέλει θα πρέπει να
πληρώσει τουλάχιστον 7,5 εκατομμύρια
ευρώ και όσες προτάσεις έχουν φτάσει
έχουν απορριφθεί», τόνισε ο Πιεκάρσκι
και συνέχισε:
«Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, που επέστρεψε
στον ΠΑΟΚ τον είχε πάρει στην
ομάδα 2,5 χρόνια πριν και
τον εμπιστεύεται. Ο προπ ο ν ητ ή ς τ ο υ Π ΑΟΚ
ελπίζει ότι θα μπορεί
να υπολογίζει στον
Κάρολ.
Δεν είναι σίγουρο
ότι θα μείνει αλλά ο
ΠΑΟΚ του έχει ετοιμάσει ένα πολύ καλό
νέο συμβόλαιο. Γιατί
να μην επεκτείνει το
συμβόλαιο του αν πάρει
καλά χρήματα; Δεν λέω ότι
ο Σβιντέρσκι θα αγωνίζεται στη
Θεσσαλονίκη για όλη του τη ζωή, αλλά
μπορεί να ανανεώσει το συμβόλαιο του
να εξασφαλιστεί και να βάλει όρους που
θα του κρατούν την πόρτα ανοικτή.
Ο Κάρολ είναι καλά στην Ελλάδα και δεν
τρελαίνεται για να πάρει μεταγραφή.
Όταν επιστρέψουν και οι φίλαθλοι στα
γήπεδα θα είναι απόλαυση να παίζει στον
ΠΑΟΚ. Σίγουρα το ελληνικό πρωτάθλημα
δεν είναι τόσο προηγμένο όσα αυτά της
Δυτικής Ευρώπης σε ένταση και δημοφιλία άλλα ήταν μια καλή κίνηση για αυτόν.
Σκοράρει αρκετά και υπήρξε ενδιαφέρον για αυτόν από μια ομάδα της Κίνας
αλλά η πρόταση της απορρίφθηκε. Έχει
παντρευτεί, έγινε πατέρας, η οικογένεια
του περνάει καλά στην Θεσσαλονίκη και
δεν είναι αναγκαίο να πιέσει για μια μεταγραφή», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του
Κάρολ Σβιντέρσκι.
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Σπορ Καναδά

Εβδομαδιαία Ενημέρωση
ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Το Τορόντο FC παίρνει πράσινο φως για να
παίξει στο γήπεδο της με κόσμο

Τ

ο Τορόντο FC και CF Μόντρεαλ έχουν λάβει το πράσινο φως για να παίξουν
εντός έδρας αυτό το Σαββατοκύριακο, με περιορισμένο αριθμό οπαδών στις
εξέδρες.
Η ενημέρωση της Τετάρτης από το Major League Soccer σχετικά με τα παιχνίδια της εσωτερικής αγοράς του Καναδά καλύπτει μόνο τις επόμενες εβδομάδες,
με δύο αγώνες του TFC και έναν του Μόντρεαλ.
«Κατά τη διάρκεια αυτού του προσωρινού παραθύρου, η Βανκούβερ Whitecaps FC
θα φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες στις 17 Ιουλίου και 20 Ιουλίου στο Στάδιο
Ρίο Τίντο (στο Σάντι της Γιούτα) καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες με την καναδική
κυβέρνηση σχετικά με τους τρεις μελλοντικούς αγώνες εντός έδρας στον Καναδά»,
MLS είπε σε μια δήλωση.
Το Τορόντο θα φιλοξενήσει το Ορλάντο Σίτι το Σάββατο και τη Νέα Υόρκη Red Bulls
την επόμενη Τετάρτη στο BMO Field, ενώ το Μόντρεαλ θα φιλοξενήσει την FC Σινσινάτι το Σάββατο στο στάδιο Saputo.
«Η σημασία αυτής της επιστροφής για την ομάδα μας δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί», δήλωσε ο πρόεδρος της TFC Μπιλ Μάνινγκ σε δήλωση. «Ήταν πολύ καιρό στο
δρόμο λόγω πανδημικών πρωτοκόλλων και μας κόστισε πολύ την ενέργεια και την
υποστήριξη των θαυμαστών μας στο BMO Field.
«Η επιστροφή μας στον Καναδά έδωσε στην ομάδα μια απίστευτη ώθηση αυτήν
την εβδομάδα και ανυπομονούμε για μια συναισθηματική βραδιά στο BMO Field με
τους θαυμαστές μας το Σάββατο.»
Το πρωτάθλημα είπε ότι οι σύλλογοι του Τορόντο και του Μόντρεαλ θα ακολουθήσουν τις τοπικές και περιφερειακές οδηγίες σχετικά με τη συμμετοχή.
Ένας εκπρόσωπος της TFC δήλωσε ότι 7.000 θαυμαστές θα επιτρέπονται το Σάββατο και 15.000 την επόμενη εβδομάδα, με το πλήθος του Σαββάτου να αποτελείται
από εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης πρώτης γραμμής, πρώτους ανταποκριτές και μέλη της σεζόν. Το Μόντρεαλ θα επιτρέψει 5.000 θαυμαστές.

Οι Ράπτορς θέλουν τιν Σίμονς από τους
Φιλαδέλφια

Σ

την… ουρά περιμένουν για τον
Μπεν Σίμονς.
Νωρίτερα, έγινε γ νωσ τό πως
οι Σίξερς είναι διατεθειμένοι
να π α ρα χω ρήσ ο υ ν μ ε α ν τ α λ λα γ ή
τον Αυσ τ ραλό γκαρν τ και πως ήδη
οι υποψήφιοι έ χουν αρχίσει να χτυπούν την… πόρτα τους.
Σύμφ ωνα με τ ον Marc Stein, λοιπ ό ν, π έ ν τ ε ε ί ν α ι ο ι ο μ ά δ ε ς π ο υ
έ χ ο υ ν ε κφ ρ ά σ ε ι τ ο ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν
τ ο υ ς γ ι α τ ο ν π α ν ύ ψ η λ ο γ κα ρ ν τ .
Όπως αναφέρει ο γ νωσ τός ρεπόρτερ, σ τη διεκδίκηση του 24χρονου
βρίσκον ται οι Καβαλίερς, Πέισερς,
Τίμπεργουλβς, Ράπτορς και Κιν γκς.
Βέβαια, η περίπτωση του Σίμονς δεν είναι τόσο απλή και αυτό έ χει να κάνει
με το οικονομικό σκέ λος. Ο Αυσ τραλός γκαρν τ έ χει ακόμη τέσσερα χρόνια
συμβόλαιο και προβλέπεται να πάρει κον τά σ τα 150 εκατ. δολάρια.
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Το πανόραµα των µικρών κατηγοριών

∆ιαβάστε όσα συµβαίνουν στη Super League 2, Football League και Γ’ !
σήµερα την Αθήνα µε διπλή αποστολή.
Άνθρωπος της ΠΑΕ Παναχαϊκή θα βρεθεί
σήµερα την Αθήνα µε διπλή αποστολή.
Αρχικά θα επισκεφτεί την Σούπερ Λίγκ 2
για να δηλώσει την συµµετοχή της οµάδας στο νέο πρωτάθληµα µε την καταβολή
παραβόλου 7.500 ευρώ.
Και ακολούθως θα επισκεφτεί την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού για να
καταθέσει τον φάκελο, ώστε η οµάδα να
πάρει πιστοποιητικό συµµετοχής στο νέο
πρωτάθληµα.

Γ’ Εθνική: Πρόταση-επιστολή από
τις οµάδες προς την ΕΠΟ

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!

∆

ίδεται παράταση έως τις 31 Αυγούστου, αποκλειστικά και µόνο
για την πιστοποίηση της ολοσχερούς καταβολής του ποσού των
350.000 ευρώ ως ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο της κάθε ΠΑΕ που αιτείται άδειας
συµµετοχής στη νέα SL2.
Κατόπιν επισήµων αιτηµάτων των Super
League 1 και Super League 2, εισήχθη τροπολογία στο υπό συζήτηση σήµερα (15/7)
στη Βουλή σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών, µε την οποία:
-∆ίδεται παράταση έως τις 31 Αυγούστου,
αποκλειστικά και µόνο για την πιστοποίηση
της ολοσχερούς καταβολής του ποσού των
350.000€ ως ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο
της κάθε ΠΑΕ που αιτείται άδειας συµµετοχής στη νέα SL2. Κατά τα λοιπά, παραµένει
η σηµερινή, 15η Ιουλίου, ως καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των φακέλων των
αιτούντων ΠΑΕ στην ΕΕΑ.
-Μόνο για τη σεζόν 2021-2022 εξαιρούνται της υποχρέωσης προσκοµιδής και 2ης
εγγυητικής επιστολής οι ΠΑΕ της SL1 που
δηµιουργούν Β’ οµάδες, καθώς δεν έχει
ακόµα καθοριστεί από την ΕΠΟ το ακριβές
πλαίσιο λειτουργίας τους και υπάρχει αντικειµενική αδυναµία σύνταξης του ειδικού
– αυτοτελούς προϋπολογισµού τους. Έτσι,
οι Β’ οµάδες θα καλυφθούν από το σύνολο
της εγγυητικής επιστολής, η οποία θα κατατεθεί για τη συµµετοχή των ΠΑΕ τους στην
SL1.

Λεβαδειακός: ∆ιπλή ανανέωση ενόψει SL2 – Έµειναν Τζηµόπουλος
και Μεχία

Η ΠΑΕ ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την
ανανέωση της συνεργασίας της µε τους
ποδοσφαιριστές Θέµη Τζηµόπουλο και
Alfredo Mej a.
Οι δύο έµπειροι ποδοσφαιριστές συµφώνησαν σήµερα µε τη ∆ιοίκηση της οµάδας
και θα ηγηθούν της προσπάθειας στη νέα
αγωνιστική περίοδο.

ΑΟΞ: Μεταγραφικός «οργασµός»!

Η παράταση των τεσσάρων ηµερών που
πήρε η πρώτη προπόνηση του ΑΟΞ, είχε
αρκετό “ζουµί” αφού τις ηµέρες αυτές, το
ρόστερ της οµάδας “γεµίζει” κι επίσηµα!
Η παράταση των τεσσάρων ηµερών που
πήρε η πρώτη προπόνηση του ΑΟΞ, είχε
αρκετό “ζουµί” αφού τις ηµέρες αυτές, το
ρόστερ της οµάδας “γεµίζει” κι επίσηµα,
την ίδια στιγµή που έχουν λυθεί συνεργασίες µε αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές
από την εκείνη την οµάδα, που είχε κληθεί
να αγωνιστεί στα µπαράζ µε τον Απόλλωνα
Σµύρνης.
Το δυναµικό της οµάδας είχε µεγάλο
αριθµό παικτών κι αυτός κάποια στιγµή,
ήταν λογικό να µειωθεί. Παράλληλα όµως
ο Ιεροκλής Στολτίδης σε συνεργασία µε
την ∆ιοίκηση και τον προπονητή, µετά τις
πρώτες µεταγραφικές κινήσεις της οµάδας
µε τους Χρήστο Μπάτζιο, Τάσο Κρητικό,
Αστέρη Γιακουµή, Αλέξη Μιχαήλ, ∆ηµήτρη
Ουνγιαλίδη και Ηλία Τσέλιο, συνέχισε την
Πέµπτη (15/7) να ενισχύει το ρόστερ µε την
απόκτηση 6 ποδοσφαιριστών!
Μανώλης Τζανακάκης (δεξί µπακ),
∆ηµήτ ρης ∆ιαµαν τόπουλος
(σέντερ φορ), Αλεξανδρος
∆όρης (µέσος) είναι οι
τρεις ελληνικές κινήσεις
και ακολούθησε η επένδυση σε νέο “αίµα”
από την Αυσ τ ραλία.
Τρεις ταλαντούχοι παίκτες της Σίδνεϊ κάνουν
το µεγάλο ταξίδι για την
Ευρώπη διά µέσου της
Ξάνθης. Ο 21χρονος µέσος
διεθνής µε την Ελπίδων της
Αυστραλίας Φαµπιάν Μόνχε, ο
20χρονος Μοχάµεντ Άνταµ – τον οποίο
συνοδεύουν πολύ καλές συστάσεις – και
αγωνίζεται δεξιά και στην κορυφή της επίθεσης αλλά και ο 17χρονος µέσος Μάθιου
Σκαρτσέλα είναι τα νέα µέλη της οµάδας.
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν
κι άλλες ανακοινώσεις µέχρι την ∆ευτέρα
και στην πρώτη προπόνηση θα υπάρχουν
αρκετά νέα πρόσωπα.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΠαναχαϊκή: ∆ηλώνει
συµµετοχή στη Super League 2
Άνθρωπος της ΠΑΕ Παναχαϊκή θα βρεθεί

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ
ΕΠΟ
15/07/2021
Προς: Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ
Αξιότιµοι Κύριοι,
Την ∆ευτέρα 12/7/2021 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση νοµίµων εκπροσώπων
οµάδων της Γ’ Εθνικής στην Αλεξάνδρεια
Ηµαθίας. Κατά την πρώτη αυτή συνάντηση
παρευρέθηκαν 15 σωµατεία της Γ’ Εθνικής
ενώ και άλλα 25 σωµατεία δήλωσαν ότι
τάσσονται µε τις αποφάσεις που θα λάβουν
τα παριστάµενα σωµατεία.
Με την ολοκλήρωση της συνάντησης δηµιουργήθηκε µια αρχική 4µελής συντονιστική επιτροπή, η οποία θα διευρυνθεί σε
7µελή στην επόµενη συνάντησή µας, ώστε
να εκπροσωπούνται όλοι οι όµιλοι της Γ’
Εθνικής. Η συντονιστική επιτροπή ανέλαβε
µε οµοφωνία όλων των σωµατείων:
Να συντάξει και να καταθέσει στην Eκτελεστική Eπιτροπή της ΕΠΟ τα αιτήµατα έτσι
όπως αυτά δηλώθηκαν από το σύνολο των
οµάδων στην συνάντηση.
Να πραγµατοποιηθεί άµεσα συνάντηση
µε τον αντιπρόεδρο της Eκτελεστικής Eπιτροπής της ΕΠΟ Κο Αντωνίου και να του
δοθούν τα αιτήµατά µας, για να προωθηθούν στην επόµενη συνεδρίαση της ΕΠΟ.
Να αιτηθούµε ώστε αντιπροσωπεία 2-3
µελών της συντονιστικής επιτροπής να συµµετάσχουν στην επόµενη συνεδρίαση της Eκτελεστικής Eπιτροπής
προκειµένου να εκθέσουν δια
ζώσης τα θέµατα που µας
απασχολούν.
Να αιτηθούµε και να
πραγµατοποιηθεί άµεσα
συνάντηση µε τον Υφυπουργό Αθλητισµού Κο
Αυγενάκη για την οικονοµική εν ίσ χυση των
οµάδων της Γ’ Εθνικής
αλλά και για την πορεία του
Μητρώου της Γ.Γ.Α.
Ορίστηκε η επόµενη συνάντηση
των σωµατείων της Γ’ Εθνικής στην
Λάρισα την Τρίτη 31 Αυγούστου και ώρα
7.00µ.µ. Το αµέσως προσεχές διάστηµα
θα ενηµερωθούν όλα τα σωµατεία για τον
ακριβή τόπο, τα θέµατα της συνάντησης και
µέχρι τότε η συντονιστική επιτροπή θα αναλάβει την σύνταξη ενός αρχικού καταστατικού ένωσης των σωµατείων της Γ’ Εθνικής,
ώστε να αποκτήσουν και τα σωµατεία της
Γ Εθνικής ‘’φωνή’’ στα κέντρα των αποφάσεων.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΟ
Σταθερή Κατηγορία µε 80 οµάδες σε 5 οµί-

λους των 16 οµάδων. Ανεβαίνει 1 οµάδα
από κάθε όµιλο στη Super League 2 και
υποβιβάζονται 28 οµάδες – Ανεβαίνουν οι
ανάλογες από τα τοπικά πρωταθλήµατα –
δηλαδή το 50% των οµάδων.
Να αγωνίζονται σταθερά για 90 λεπτά ένας
(1) ή δύο (2) παίκτες κάτω των 20 ετών, ώστε
το πρωτάθληµα να διατηρήσει τον χαρακτήρα του αναπτυξιακού πρωταθλήµατος.
∆ε συνάδει να λέµε να έχουν υποχρεωτικά
οµάδες Κ14 και Κ16 και να µην τους χρησιµοποιούµε – τότε ποια η σηµασία που τους
προετοιµάζουµε. Και ο προπονητής αλλά
και ο παράγοντας θα δώσει εµπιστοσύνη
στον έµπειρο παίχτη.
Να µην λογίζονται σαν αλλοδαποί αυτοί
που γεννήθηκαν στην Ελλάδα.
Το παράβολο συµµετοχής πρωταθλήµατος
να γίνει για τη φετινή περίοδο 250€ ή να
µην υπάρξει καθόλου παράβολο.
Μετά την ανακοίνωση περί ύπαρξης µόνο
δελτίων ορισµένου χρόνου το ποσό των
εκατόν πενήντα ευρώ για δελτίο ενός έτους
είναι υπέρογκο και θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Τα ∆ελτία πρέπει συνολικά να µειωθούν και όχι να αυξηθούν, είτε τα παλιά
είτε τα νέα.
Το πάγιο αίτηµα για την µείωση του Εξοδολογίου των ∆ιαιτητών – Παρατηρητών ∆ιαιτησίας – Παρατηρητών Αγώνων, το οποίο
δεν έχει ποτέ µπει καν σε διαβούλευση.
Να παρίσταται εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν συζητούνται θέµατα
της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, ο οποίος να έχει
δυνατότητα λόγου χωρίς βέβαια δυνατότητα ψήφου.
Να σταµατήσει η επιβολή ποινής 300,00
ευρώ στις οµάδες που δέχονται 6 κίτρινες κάρτες σε ένα παιχνίδι, το οποίο εφαρµόζουν οι διαιτητές ως εισπρακτικό µέσο
υπέρ της ΕΠΟ. Να συζητηθεί το ενδεχόµενο κεντρικά η ΕΠΟ να βρει χορηγό για
το πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής και το ποσό
της χορηγίας να διανεµηθεί στα σωµατεία
της Γ Εθνικής.
Να συζητηθεί το ενδεχόµενο κεντρικής
προκήρυξης για τις µετακινήσεις της Γ Εθνικής µέσω ΕΠΟ για την εξασφάλιση καλύτερης τιµής για την µείωση των εξόδων
µετακίνησης των οµάδων.

Ηρακλής: Προχωράει η επόµενη
µέρα – Στη Μίκρα ο υποψήφιος επενδυτής!

Ο υποψήφιος επενδυτής από την Γερµανία
µε τουρκική υπηκοότητα που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί µε τα κοινά του Ηρακλή
βρίσκεται από το πρωί της Πέµπτης (15/7)
στη Θεσσαλονίκη και το απόγευµα στις
19.30 συναντήθηκε µε τους ανθρώπους του
Γηραιού στη Μίκρα. Οι δύο πλευρές έθεσαν επί τάπητος όλα τα ζητήµατα που αφορούν την επόµενη µέρα του συλλόγου και
πώς θα µπορέσει ο 38χρόνος επιχειρηµατίας (που σύµφωνα µε πληροφορίες του
metrosport.gr ασχολείται κυρίως µε κατασκευαστικές εταιρίες) να αγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο των µετοχών του Ηµίθεου.
Παρόντες στη συνάντηση πέρα του ξένου
επενδυτή ήταν ο πρόεδρος του ΓΣ Ηρακλής,
Φώτης Θέος, ο εξωγηπεδικός παράγοντας
και φίλος του Στράτου Ευγενίου, Κώστας
Ιωακειµιδης και ο ίδιος ο κ. Ευγενίου.
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Παρί: Στα γραφεία ο Ντοναρούμα,
υπέγραψε ως το 2026

Μ

ό ν ο η α ν α κο ί ν ω σ η μ έ νε ι γ ια τ ην επισ ημοποίηση της με ταγραφής του
Τζίτζι Ντοναρούμα σ τ ην
Π α ρί, κα θ ώ ς ε π ισ κέ φ θ η κε τ α γ ρ α φε ία τ ης ομάδας γ ια να βάλε ι τ ην υπογραφή σ το σ υμβόλαιό του.
Ο Τζίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος ήταν
ο ήρωας τ ης Ιταλίας σ τον τ ε λικό του
Euro 2020, θα φοράε ι τ η φανέ λα τ ης
Παρί Σε ν Ζε ρμέ ν τ ην επόμε νη σ εζ όν.
Ήδη αποχαιρέ τ ησ ε τ ην Τρίτ η (13/ 7)
τ η Μί λαν με έ να γράμμα σ τους οπα δούς.
Ο Ιτ α λό ς τ ε ρμα τ ο φύλακα ς βρέ θ ηκε
σ τ α γρ α φ ε ία τ η ς Π α ρί Σ ε ν Ζ ε ρμ έ ν,
προκε ιμέ νου να ορισ τ ικοποιήσ ε ι τ η

σ υμφ ων ία. Συγκεκριμέ να, ο Ντονα ρούμα έ βα λ ε τ ην υπ ογραφή τ ου σ ε
σ υμβόλαιο με τ η γαλ λική ομάδα έως
το καλοκαίρι του 2026.
Πλ έον, μέ νε ι μονάχα η ανακοίνω σ η
α π ’ τ η ν π λ ε υ ρ ά τ ω ν Π α ρ ι ζ ι ά ν ω ν,
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α ο ρ ι σ τ ι κο π ο ι η θ ε ί
το deal. Ο Ντοναρούμα απ’ αυτ ή τ η
σ υμφ ων ία θα βάζ ε ι σ τα ταμε ία του
το ποσό των 12 εκα τομμυρίων ευρώ
ε τ ησ ίως.
Έτ σ ι, μ ε τ ά α π ό ο κ τ ώ χ ρ ό ν ι α σ τ η ν
Μ ί λ α ν, δ ύ ο σ τ α τ μ ή μ α τ α υ π ο δ ο μής και έξ ι σ τ ην π ρώτ η ο μάδ α τ ων
ρ ο σ ον έ ρι, ο Τζ α νλουίτζ ι Ν τ ονα ρούμα ανοίγει έ να νέο με γάλο κεφάλαιο σ τ ην καριέ ρα του.

Sport: «Συμφωνία Μπαρτσελόνα Μέσι, δέχθηκε μείωση 50%»
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Euro 2020: Η αγγλική Ομοσπονδία
περιμένει «καμπάνα» απ’ την UEFA
για τα γεγονότα του τελικού

Η

Αγ γλία έ χασε απ’ την Ιταλία
στον τελικό του Euro 2020, όμως όπως όλα δείχνουν δεν
θα αφήσει πίσω της αυτό το
παιχνίδι. Η UEFA ανακοίνωσε ότι ξεκινάει έρευνα απέναν τι σ την FA για την
συμπεριφορά των οπαδών των τριών
λιον ταριών μέσα και έξω απ’ το Γουέμπλεϊ, με την αγγλική Ομοσπονδία να
περιμένει την τιμωρία που θα δεχθεί.
Συ γ κε κ ριμ έ να ε ρ ε υ ν ώ ν τ α ι τ έσ σ ε ρ α
περιστατικά, ενώ προσελήφθη ειδικός
επιθεωρητής, προκειμένου να εξετάσει
αναλυτικά τα γεγονότα.
Αρχικά, η FA κινδυνεύει για την παρουσ ία σ το Γουέμπλ ε ϊ 5.0 0 0 χούλιγκα ν
χωρίς εισ ιτήρια. Θυμίζουμε πως πριν
α π’ τ ην έ ν α ρ ξ η τ ο υ τ ε λικο ύ, ο π α -

δοί προσπάθησαν να εισβάλ λουν σ το
γήπεδο και όπως φαίνεται τα κατάφεραν.
Επιπλέον, η FA κινδυνεύει με τιμωρία
γ ια τ ην ε ισ βολή οπαδ ού μέσα σ τον
αγων ισ τ ικό χώρο, γε γονός που προ κάλεσε και την ολιγόλεπτη διακοπή του
αγώνα.
Ακόμη υπήρξαν και περιστατικά, όπου
Άγ γλ οι π ε τ ο ύ σ α ν α ν τ ικε ίμ ε να σ τ ο ν
αγωνιστικό χώρο.
Η λίσ τ α τ ης UEFA γ ια τ α πα ρά νομα
γεγονότα στο Γουέμπλεϊ συνεχίζεται, με
τη διατάραξη της ανάκρουσης του ιταλικού εθνικού ύμνου απ’ τους Άγγλους
οπαδούς, ε νώ υπάρχει και αναφορά
γ ια χρήση πυροτε χ νήματος σ τις κερκίδες.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τα βρήκε με τη
Ρεάλ για Βαράν

Η

υπόθεση της επέκτασης του
συμβολαίου του Μέσι με την
Μπαρτσελόνα φαίνεται πως
θα έχει θετική έκβαση. Σύμφωνα με την καταλανική εφημερίδα
Sport, υπάρχει αρχική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η συμφωνία
αυτή περιλαμβάνει πενταετή επέκταση
συμβολαίου. Το δημοσίευμα αναφέρει πως υπήξαν συζητήσεις τις προηγούμενες εβδομάδες για διετή επέκταση, ώστε ο Μέσι να έχει τη δυνατότητα στη συνέχεια να συνεχίσει την
καριέρα του στο MLS. Ωστόσο, τελικά οι
δύο πλευρές συμφώνησαν για περισσότερα χρόνια. Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και δημοσιεύματα ανέφεραν πως

έπρεπε να κάνει χώρο στο ρόστερ της,
προκειμένου να παραμείνει ο Αργεντίνος σταρ. Πάντως, όπως υποστηρίζει η
Sport, ο Μέσι δέχθηκε μείωση των αποδοχών του στη τάξη του 50%. Καταλαβαίνει πως οι Καταλανοί βρίσκονται σε
δύσκολη οικονομική κατάσταση και έτσι
δεν αρνήθηκε την πρόταση. Μάλιστα, το
πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις δεν
είναι το οικονομικό κομμάτι. Σύμφωνα
με την Sport, η συμφωνία αυτή δεν είναι
οριστική, όμως όλα δείχνουν ότι βαίνουν καλώς. Πλέον, είναι η σειρά των
δικηγόρων να διευθετήσουν τις λεπτοπέρειες, ενώ η ανακοίνωση αναμένεται
στο τέλος του Ιουλίου. Στη συμφωνία
υπάρχει και ρήτρα διακοπής συμβολαίου ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ.

Η

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να κάνει δικό της τον
Ραφαέλ Βαράν δίνοντας 40
εκατ. ευρώ στη Ρεάλ ενώ τυπικές λεπτομέρειες απομένουν για τη
συμφωνία με τον Γάλλο αμυντικό.
Τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
προβάρει ο Ραφαέλ Βαράν καθώς όπως
ανέφερε η εφημερίδα «Manchester
Evening News» η Γιουνάιτεντ και η Ρεάλ
έφτασαν σε συμφωνία για την παραχώρηση του Γάλλου στόπερ με ένα ποσό
κοντά στα 40 εκατ. ευρώ.

Λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με
το συμβόλαιο του Βαράν στους «κόκκινους διαβόλους» απομένουν ώστε να
οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Ο Βαράν
αρχικά ήθελε αποδοχές 200.000 λίρες
την εβδομάδα, κάτι που δεν έγινε αποδεκτό και πλέον έριξε τις απαιτήσεις
τους στις 180.000 λίρες.
Η Γιουνάιτεντ από την στιγμή που τα έχει
βρει με την Ρεάλ, δεν σκοπεύει να χάσει
τον παίκτη και έτσι προχωρά σε ακόμη
μια σημαντική κίνηση μετά την απόκτηση του Σάντσο.
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Ανόρθωση: «Ο Αραγιούρι είναι εδώ»

Τη φανέλα με τον φοίνικα στο στήθος φόρεσε
ο Πάουλους Αραγιούρι.
Ο Φινλανδός κεντρικός αμυντικός ήρθε στην Κύπρο
αρχές της βδομάδας και από την Πέμπτη (15/7) αρχίζει προπονήσεις με την Ανόρθωση. Η ομάδα της
Αμμοχώστου ενημέρωσε για την ολοκλήρωση της
εγγραφής του έμπειρου στόπερ
Η σχετική ανακοίνωση: «Ο Πάουλους Αραγιούρι
είναι εδώ! Ο Φινλανδός διεθνής είναι στην Κύπρο,
η εγγραφή του ολοκληρώθηκε και ενσωματώνεται άμεσα στις προπονήσεις. Στη φωτογραφία με
τον αναπληρωτή πρόεδρο της ομάδας μας Ανδρέα
Πουλλαΐδη».

«Το πακέτο της Ανόρθωσης ήταν ελκυστικό»

Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στην Ανόρθωση
και ανυπόμονος για τη νέα σεζόν και τις προκλήσεις
της είναι ο Πάουλους Αραγιούρι. Στις πρώτες του
δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Κυρίας ο Φινλανδός κεντρικός αμυντικός αχαρακτήρισε ελκυστικό το
πακέτο της Ανόρθωσης.
Αναλυτικά οι δηλώσεις
H αρχική τοποθέτηση: «Είμαι χαρούμενος που είμαι
εδώ και πραγματικά πολύ ενθουσιασμένος.
Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν και τις
προκλήσεις που έχουμε μπροστά
μας».
Για τη συμμετοχή του σ το
Euro, είπε: «Ήταν μια φαντασ τική εμπειρία. Ήταν ένα
όνειρο για τη Φινλανδία
να λάβει μέρος στα τελικά
μιας διοργάνωσης. Νομίζω
τα πήγαμε καλά αλλά η αλήθεια είναι πως θέ λαμε να
περάσουμε από τον όμιλο και
φτάσαμε πολύ κοντά κάτι που μας
απογοήτευσε άλλα συνολικά ήταν μια
εκπληκτική εμπειρία και ελπίζω να το ξαναζήσω».
Το καλό είναι πως ο Λουκάκου δεν είναι αντίπαλος
εδώ (γέλια): «Ναι είναι ένας πολύ δυνατός τύπος».
Στην εθνική σου κυανόλευκα, στην Πάφος FC το
ίδιο, στην Ανόρθωση ξανά. Σου πάνε τα χρώματα;
«Νομίζω το κυανόλευκο είναι το χρώμα μου».
Ήταν η προοπτική της Ευρώπης ένα κίνητρο για
εσένα να αποδεχθείς την πρόταση της Ανόρθωσης;
«Ναι όλο το πρότζεκτ της ομάδας. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος, με πολλούς οπαδούς και καλές εγκαταστάσεις. Άκουσα πολλά καλά πράγματα για την

οργάνωση και την ομάδα γενικότερα με την τόσο
μεγάλη ιστορία. Ήμουν χαρούμενος στην Κύπρο και
όλο το πακέτο ήταν ελκυστικό και θεωρώ πως έκανα
το σωστό».
Για το αν έχει πίεση και τι μπορεί να υποσχεθεί
στους οπαδούς: «Πρώτα από όλα είμαι χαρούμενος που ενθουσιάστηκε ο κόσμος. Κάτι που έμαθα
στη ζωή είναι πως δεν πρέπει να υπόσχεσαι πολλά
και να μιλάς πολύ αλλά να το δείχνεις. Το ένα πράγμα
που μπορώ να υποσχεθώ είναι πως πάντα θα δίνω
τον καλύτερο εαυτό μου και σ το ποδόσφαιρο
πιστεύω αυτό είναι το καλύτερο που μπορείς να
υποσχεθείς. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο με πράξεις και
όχι με λόγια. Ελπίζω να είναι μια καλή χρονιά και θα
δώσω τον καλύτερο εαυτό μου».
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ΑΠΟΕΛ: Ιδού ο εκλεκτός για το
δεξί άκρο της άμυνας

Κα ι τ ο όνο μα α υ τ ο ύ: Ισ ά μ Τσ ε μπ α κέ. Ο 31χ ρ ονο ς
Μαροκινός είναι ο εκλεκ τός του Σάββα Πουρσαϊτίδη
γ ια το δεξί άκρο της άμυνας του ΑΠΟΕΛ. Με τά από
αρκετό κοσκίνισμα βιογραφικών ο Ελ λαδίτης προπονητής κατέ ληξε σ την επιλογή του ύψους 1.75μ. ποδοσφαιρισ τή.
Οι επαφέ ς ανάμεσα σ τον ΑΠΟΕΛ και τον Τσεμπακέ είναι
σε προχωρημέ νο σ τάδιο και δε ν αποκ λείε ται να ταξιδέψει σ τη Βουλγαρία και να ε νσωματωθεί με την υπόλοιπη
αποσ τολή της ομάδας γ ια το βασ ικό σ τάδιο της προε τοιμασ ίας.Την τ ε λευταία τ ε τ ραε τ ία ήταν σ την Μαλάτ ιασπορ
Του ρκ ίας μ ε τ η φ α ν έ λα τ ης ο π οίας ε ίχε γ ε μά τ ε ς σ εζ όν.
Κατέ γραψε συνολικά 134 συμμε τοχέ ς σε όλε ς τις διοργανώσεις. Από το 2014 έως το 2017 ήταν σ τη Χάβρη, όπου
και πάλι ήταν βασ ικός με πέραν των 30 συμμε τοχών ανά
σεζόν. Eίναι οκ τώ φορέ ς διεθνής με το Μαρόκο, ενώ είναι
κάτοχος γαλ λικού διαβατηρίου.

Ζήτησε να φύγει ο Κλωναρίδης, ανάβει πράΖήτησε αναβολή της κλήρωσης η Ανόρ- σ ινο ο ΑΠΟΕΛ
θωση με αφορμή το Δασάκι
Παρε λθόν από τον ΑΠΟΕ Λ α ναμέ νε ται να αποτ ε λ έσ ε ι ο
Αίτημα στην ΚΟΠ για αναβολή της κλήρωσης του
πρωταθλήματος έστειλε αρχές της εβδομάδας η
διοίκηση της Ανόρθωσης.
Η ομάδα της Αμμοχώστου είχε εκφράσει ένσταση
για την αξιοπιστία της κλήρωσης από την στιγμή που
δεν υπήρχε έγκριση από την Αστυνομία των Βάσεων
για τη χρησιμοποίηση του γηπέδου στο Δασάκι από
την Ομόνοια.
Το αίτημα της Ανόρθωσης απορρίφθηκε, με την αιτιολογία πως
υπήρχε δήλωση έδρας από
την Ομόνοια και έγκριση της
γηπεδούχου ομάδας (σ.σ.
Εθνικού).

Βίκ τωρας Κ λωναρίδης. Ο Ελ λαδίτης εξ τ ρέμ ζ ήτησε από τη
διοίκηση των γαλαζοκιτ ρίνων να μείνει ε λεύθερος ώσ τ ε
να συνε χίσει την καριέρα του σε ομάδα της Σούπερ Λιγκ.
Η επιθυμία του 28χρονου δεξιοπόδαρου ποδοσφαιρισ τή
θα γ ίνε ι κατά τα φαινόμε να δεκ τ ή και ο Κ λωναρίδης θα
αποχωρήσει από την Κύπρο, με τη σύμφωνη γ νώμη του
Σάββα Πουρσαϊτίδη. Με την αποχώρηση του Κ λωναρίδη
θα αδειάσει μια θέση κοινοτικού σ το ρόσ τερ κι έ τσ ι δε ν
θα χρειασ τ εί η αποδέσμευση άλ λου ποδοσφαιρισ τή γ ια
τις προσ θήκε ς των Σόουζα και δεξιού μπακ.

Στον έ να χρόνο θητ ε ίας του σ τον ΑΠΟΕΛ ο
Κλωναρίδης κατέγραψε 35 συμμετοχές, πέτυχε έξι τέρματα και πισ τώθηκε 7 ασ ίσ τ.

Θε τικό κ λίμα γ ια Σόουζα, δε ν ξε χ ν ιούν ται οι Α λ-Τάαμαρι

Νέος συναγερμός, και Ζαχίν τ
θετικός βασικός παί- Θε τικό είναι το κ λίμα γ ια την ενδε χόμε νη επισ τ ροφή του
κτης στο Σούπερ Καπ Λούκας Σόουζα σ τον ΑΠΟΕΛ. Από την πλευρά του Βραζι-

Η αλυσίδα εξάπλωσης του
κορωνοϊού στην Ανόρθωση
δεν λέει να σταματήσει. Βασικός
ποδοσφαιριστής της «Κυρίας» που
αγωνίστηκε στο Σούπερ Καπ με την Ομόνοια
διαγνώστηκε θετικός στον ιό σε διαγνωστικό έλεγχο
που υποβλήθηκαν το πρωί τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος.
ην Παρασκευή θα περάσουν εκ νέου όλοι σε νέο
έλεγχο για τον COVID-19 που συνεχίζει να ταλαιπωρεί την Ανόρθωση και να βάζει εμπόδια στην προετοιμασία της ομάδας. Είναι το έβδομο κρούσμα που
προκύπτει στην ομάδα της Αμμοχώστου από την
ημέρα που άρχισε προετοιμασία.Στην ομάδα της
Αμμοχώστου τήρησαν το πρωτόκολλο ενημερώνοντας την ΚΟΠ αλλά και την Ομόνοια.

λιάνου πηγάζ ει αισ ιοδοξία ότ ι θα μείνει ε λεύθερος από
την Τσαν γκτσούν Γιατάι και από τη διοίκηση του συλ λόγου
της Λευκωσ ίας ότι θα επιτευχθεί η απόκ τησή του.
Από εκεί και πέρα, οι γαλαζοκίτ ρινοι δεν ξε χ νούν και δύο
άλ λους πολύ καλούς γ νώσ τε ς του προπονητικού κέ ν τ ρου
«Αρχάγ γε λος». Ο λόγος γ ια τους Μούσα Α λ-Τάαμαρι και
Γκάγ ιας Ζαχίν τ, οι οποίοι παρά τις δυσκολίε ς δεν θεωρούν ται χαμέ να χαρτιά. Είναι υποθέσεις του σ τυλ «όσο αναπνέω ε λπίζω» και σε τέ τοιε ς περιπτώσεις όλα μπορούν να
συμβούν.
Ο τ ιδήποτ ε άλ λο που αφορά σ τον με τ ε γ γραφικό σ χεδια σμό του ΑΠΟΕΛ θα αποφασ ισ τ ε ί σ τ ην πορε ία. Ο Πουρ σαϊ τ ίδης θα αξ ιολογ ήσ ε ι τους πο δ ο σ φ αιρισ τ έ ς κα τά τ η
διάρκεια τ ης προε τοιμασ ίας, κυρίως μέσω των φιλικών,
παίρνον τας αποφάσεις γ ια την τε λική μορφή του έμψυχου
δυναμικού.
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Ο Ολυμπιακός επιστρέφει
στη Stoiximan Basket
League, δήλωσε
συμμετοχή για τη σεζόν
2021/22

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην
Α1 μετά από δύο χρόνια, καθώς
δήλωσε συμμετοχή στην Stoiximan
Basket League για την σεζόν
2021/22.
Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προθεσμία μέχρι και σήμερα (15/7) προκειμένου να αποφασίσουν αν θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα
της νέας σεζόν, δικαίωμα που είχαν
κερδίσει επειδή ο σύλλογος είχε κερδίσει την άνοδο από το πρωτάθλημα
της Α2 της σεζόν 2020/21, όπου
κατέκτησε την δεύτερη θέση με τον
Ολυμπιακό Β’. Ακολουθώντας έτσι
όλες τις απαραίτητες διαδικασίες,
δήλωσαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα.Οι ερυθρόλευκοι είχαν αποφασίσει να αποχωρήσουν από την
Α1 και το τελευταίο τους ματς ήταν
στις 8 Μαϊου του 2019 με τον Προμηθέα στο ΣΕΦ, για την τελευταία
αγωνιστική της κανονικής περιόδου.
Εν συνεχεία δεν κατέβηκαν να αγωνιστούν στα πλέι οφ σε μια κίνηση
κατά της Ομοσπονδίας μπάσκετ,
κάνοντας πράξη το «μέχρι τέλους»
που είχαν προαναγγείλει.

Ο Γιώργος Πρίντεζης ανανέωσε με τον Ολυμπιακό για
ακόμη ένα χρόνο

Ο Γιώργος Πρίντεζης θα συνεχίσει
να φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού
για ακόμη ένα χρόνο, με τους ερυθρόλευκους να επισημοποιούν τη
συμφωνία με τον πολύπειρο φόργουορντ.
Ο Γιώργος Πρίντεζης συνεχίζει στο
Λιμάνι για (τουλάχιστον) ακόμη ένα
χρόνο. Το απόγευμα της Πέμπτης 15
Ιουλίου, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη συμφωνία των δύο πλευρών για μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας, με τον ίδιο να επισημαίνει
-σε δηλώσεις που έκανε- πως δεν
υπήρξε καν διαπραγμάτευση, αλλά
μια φιλική κουβέντα.
Η πρώτη του επαφή με τα χρώματα
του Ολυμπιακού έγινε το 2001, για

να ξεκινήσει έκτοτε ένα ταξίδι που
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με
την ομάδα του Πειραιά. Ως βασικό
στέλεχος της ομάδας πανηγύρισε
-μεταξύ άλλων- την κατάκτηση του
τίτλου στην EuroLeague το 2012
(Κωνσταντινούπολη) και το 2013
(Λονδίνο), εκτελώντας πλέον -μετά
την απόσυρση του Βασίλη Σπανούλη- αυτός τα χρέη του αρχηγού
στα ερυθρόλευκα αποδυτήρια. Από
το 2002/03, που έκανε ντεμπούτο
στη διοργάνωση, ο 36χρονος φόργουορντ μετράει 340 συμμετοχές στην EuroLeague, έχοντας 10.2
πόντους (με 54.3% στα δίποντα,
33.9% στα τρίποντα και 67.9% στις
βολές), 4.1 ριμπάουντ και 1 ασίστ
κατά μέσο όρο.
«Οι Πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός,
Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, συναντήθηκαν σήμερα (15/7) με
τον Γιώργο Πρίντεζη και συμφώνησαν την ανανέωση της συνεργασίας
τους για ακόμα μια σεζόν».
Μετά την επισημοποίηση της παραμονής του, ο Γιώργος Πρίντεζης
δήλωσε: «Δεν υπήρξε καν διαπραγμάτευση με τους Προέδρους. Στην
ουσία ήταν άλλη μια φιλική κουβέντα. Θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο που συνεχίζω στον Ολυμπιακό. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και
να μπορέσει τη νέα σεζόν να επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα και να
δει ξανά την ομάδα του από κοντά.
Εύχομαι η ομάδα μας να βγάζει υγεία
και μαχητικότητα. Να έχουμε δίψα
και να πετύχουμε τους στόχους μας,
κάτι που δυστυχώς δεν καταφέραμε
τα προηγούμενα χρόνια. Να είμαστε μια ομάδα που θα την αγαπήσει και θα την στηρίξει ο κόσμος και
στις νίκες και στις ήττες. Εύχομαι να
έχουμε υγεία και σύντομα να βρεθεί μια λύσει σε όλο αυτό που ζούμε
λόγω πανδημίας, ώστε να γεμίσουν
ξανά τα γήπεδα, έχοντας διασφαλίσει πάνω από όλα πως δεν θα τεθεί
σε κίνδυνο κανενός η υγεία».
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Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την
απόκτηση του Οκάρο Γουάιτ

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι πλέον ο Οκάρο Γουάιτ (29 χρονών, 2.06 μέτρα), με
την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του με συμβόλαιο 1+1 χρόνων.
Σε μία σημαντική κίνηση προχώρησε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση
του Οκάρο Γουάιτ (29 χρονών, 2.06 μέτρα) με
συμβόλαιο 1+1 χρόνων.
Η συγκεκριμένη κίνηση είναι ξεκάθαρο βέβαια
ότι φέρει την υπογραφή του Δημήτρη Πρίφτη,
ο οποίος συνεργάστηκε την περσινή σεζόν με
τον Γουάιτ στην Ούνικς Καζάν (αλλά και παλαιότερα σ τον Άρη) και είναι ένας παίκτης που
ταιριάζει απόλυτα στην φιλοσοφία του.
Την σεζόν 2020/21 ο Γουάιτ είχε 9.9 πόντους
και 5 ριμπάουν τ μέσ ο όρο σ ε 22
λεπτά συμμετοχής με την φανέλα
της Ούν ικς Καζάν σ την V TB
League.
Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει ανακοινώσει ακόμα την απόκτηση
των Ντάριλ Μέικον και
Κέ ν τ ρικ Πέρι, καθώς
και την παραμονή των
Ιω ά ν ν η Παπαπέ τ ρου
και Νεμάνια Νέντοβιτς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Κ Α Ε Π α ν α θ η ν α ϊ κό ς
ΟΠΑΠ ανακοινώνει την απόκτηση του Οκάρο Γουάιτ για 1+1
χρόνια!
Ο Οκάρο Γουάιτ γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου του 1992 στο Brooklyn των ΗΠΑ, έχει ύψος
2.06μ και αγωνίζεται στη θέση «4».
Φοίτησε στο λύκειο Clearwater High School και
κατά το τελευταίο του έτος, αναδείχθηκε κορυφαίος καλαθοσφαιριστής της τοπικής κομητείας.
Το 2010 ξεκίνησε τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο Florida State, όπου στα τέσσερα χρόνια που
αγωνίστηκε στο αμερικάνικο κολεγιακό πρωτάθλημα, είχε μέσο όρο 10.1 πόντων και 5.1 ριμπάουντ. Καλύτερη του χρονιά με το πανεπιστήμιο
ήταν το 2014, όταν είχε μέσο όρο 13.6 πόντων
και 6.8 ριμπάουντ με 51.4% στα δίποντα και 80%
στις βολές.
Το καλοκαίρι του 2014, συμμετείχε στο Summer
League του NBA με την φανέλα των Memphis

Grizzlies, όπου σε πέντε αγώνες είχε μέσο όρο 8.2
πόντων και 2.6 ριμπάουντ.
Στα τέλη Ιουλίου του 2014, υπέγραψε συμβόλαιο
με την ιταλική Virtus Bologna με την οποία είχε
μέσο όρο 12.1 πόντους και 6.8 ριμπάουντ σε 33
αγώνες.
Στις αρχές Αυγούστου του 2015, η ομάδα του Άρη
Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την απόκτηση του Γουάιτ. Με την φανέλα των «κίτρινων» και υπό την
καθοδήγηση του Δημήτρη Πρίφτη κατέκτησε την
τρίτη θέση στην κανονική περίοδο του ελληνικού
πρωταθλήματος, όπου αναδείχθηκε πιο θεαματικό παίκτης και μπήκε σ την καλύτερη πεν τάδα της Basket League.
Με τον Άρη μέτρησε συνολικά
στην Ελλάδα 36 αγώνες με 13.9
πόντους, 7.31 ριμπάουντ, 1.5
ασίστ και 1.5 κλεψίματα κατά
μέσο όρο, ενώ στο Eurocup
ε ίχε 11 πόν τους και 6.4
ριμπάουντ κατά μέσο όρο
σε 16 αγώνες.
Μετά από δύο NBA Summer
League με την ομάδα των
Miami Heat, υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα τον Ιούλιο του 2016. Τον πρώτο χρόνο
του εκεί αγωνίσ τηκε σ την αναπτυξιακή λίγκα NBDL, με τους Sioux
Falls Skyforce, έχοντας σε 23 αγώνες 18.4
πόντους και 8.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.
Στις 17 Ιανουαρίου 2017, αγωνίστηκε για πρώτη
φορά στους Heat. Συνολικά, έπαιξε και στα 35
παιχνίδια της σεζόν έ χον τας 2.8 πόν τους και
2.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Στις 18 Μαρτίου
2018, υπέγραψε στους Cleveland Cavaliers και τον
Δεκέμβριο του 2018, επέστρεψε με τη θυγατρική
ομάδα των Wizzards στην G League. Τον Γενάρη
του 2019 μετακόμισε στους Long Island Nets έχοντας κατά μέσο όρο 13.9 πόντους και 7.3 ριμπάουντ ενώ στις 31 Αυγούστου 2020, συμφώνησε
με την ρώσικη Unics Kazan του Δημήτρη Πρίφτη.
Στο Eurocup της σεζόν μέτρησε 10.1 πόντους και
5.4 ριμπάουντ, φτάνοντας ως τον τελικό της διοργάνωσης και βοηθώντας την Unics να επιστρέψει
στην Ευρωλίγκα της σεζόν 2021-22.»
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Ολυμπιακός - Άρης 3-0:
Τριάρα και έτοιμος για τη
Νέφτσι Μπακού
Εκατομμύρια άνθρωποι
σε όλο το Oντάριο
έχουν κάνει το
εμβόλιο COVID-19.

Βοηθήστε κι
εσείς.
Εμβολιαστείτε.
Με έξοδα της
κυβέρνησης του Οντάριο.

Τσιτσιπάς: Πρόκριση στα
προημιτελικά του
Hamburg Open
σελ. 62

COVERED PATIO NOW OPEN!
σελ. 61

σελ. 27

Υπάρχουν εμβόλια, που έχουν
εγκριθεί από το Υπουργείο
Υγείας του Καναδά, σε
νοσοκομεία, ιατρεία,
φαρμακεία και χώρους
μαζικού εμβολιασμού.
Και κάθε δόση μάς φέρνει
πιο κοντά στα πράγματα
που έχουμε χάσει.
Κλείστε σήμερα ραντεβού
στο ontario.ca/bookvaccine ή
τηλεφωνήστε στο 1-888-999-6488
για βοήθεια σε 300 γλώσσες.

