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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Όσο γλυκό νερό και 
να ρίξεις 

στη θάλασσα 
αυτή πάλι αλμυρή 
θα παραμείνει...

όσα καλά 
και να κάνεις 

στον αχάριστο 
αυτός πάλι 

αχάριστος θα 
παραμείνει...

FACEBOOK: Η ΛΑΙΛΑΠΑ… 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΟΥ ΛΥΝΟΥΝ… 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ… ΕΛΕΟΣ!

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Με το καλό (εύχομαι) μπήκαμε  
και στον τελευταίο μήνα του… 
περίεργου αυτού καλοκαιριού. 
Εύχομαι και θέλω να είστε 

όλοι καλά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και 
πηγαίνοντας μέρα με τη μέρα να παρακαλάμε 
το Θεό να βοηθήσει να επιστρέψουμε στην 
καθημερινότητα μας.
Στις δύσκολες αυτές εποχές που περνάμε και 
λόγω της κλεισούρας που έχουμε (είχαμε) 
υπάρχει μια χιουμοριστική (εύχομαι έτσι να 
το βλέπετε) διέξοδος που λέγεται FACEBOOΚ. 
Σε αυτή τη μόδα που φύτεψαν στο κεφάλι μας 
ο κάθε ένας μπορεί να δει και να διαβάσει ότι 
παπαριά κατεβάσει η γκλάβα του καθενός. 
Καινούριοι επιστήμονες… δημοσιογράφοι… 
ειδικοί στα πάντα σε συμβουλεύουν με έναν 
ιδιαίτερο γλαφυρό τρόπο για το πως να 
γλιτώσετε τα… χειρότερα, αλλά και εκφράσεις 
που φέρνουν χαμόγελο στα χείλη μου, ακόμα 
και σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις.
Στη Νέα Υόρκη είχα μια ξεχωριστή 
συνεργάτιδα στην εφημερίδα και το ράδιο που 
είχε το δικό της όμορφο τρόπο επικοινωνίας 
με τους ακροατές κι αναγνώστες μας. Η 
κα Χαρούλα Σπίλιου, λοιπόν, με έκανε και 
γέλασα με την υπέροχη στιχομυθία της για το 
Facebook. Διαβάστε λίγο από τα ευτράπελα 
που έγραψε.
«Δεν μπορώ άλλο με αυτά που διαβάζω στο 
F/B όπως το ‘‘Γλυκιά Καλημέρα’’. Γιατί βρε 
παιδιά υπάρχει κι αλμυρή, όπως λέμε γλυκιά 
κολοκυθόπιτα;
‘’Καλό Παράδεισο’’ (λες κι υπάρχει και κακός 
κι έχει επιλογή ο μακαρίτης.

‘’Να ‘σαι καλά εκεί πάνω που είσαι’’ (εύχονται 
στον πεθαμένο να είναι καλά λες και 
πρόκειται να αρρωστήσει, τι άλλο να πάθει; 
Πέθανε.)
‘’Σε ευχαριστώ από καρδιάς’’ (λες κι υπάρχει 
σε ευχαριστώ από την σπλήνα)
‘’Σε ευχαριστώ θερμά’’ (λες κι υπάρχει σε 
ευχαριστώ κρύα ή χλιαρά.)»
Είναι αμέτρητα αυτά τα ευτράπελα. Όπως 
προ ημερών πήγε το ασθενοφόρο να πάρει 
κάποιον από το σπίτι του και ρωτάει ο 
φουκαράς σε ποιο νοσοκομείο θα τον πάνε 
κι οι τραυματιοφορείς του είπαν πως θα τον 
πάνε στο Νοσοκομείο του Facebook για να του 
πουν οι ειδικοί τι έχει. Μη χειρότερα Θεέ μου.
Μετά από 50 και βάλε συναπτά έτη σε αυτή 
τη δουλίτσα που έμαθα και γράφω σε μια 
κόλλα χαρτί ότι βλέπω κι ακούω κοντεύω να 
κουφαθώ με ό,τι παπαριά θέλει να πει ο κάθε 
πικραμένος.
Λέει ο άλλος «εσείς τι δουλειά κάνετε;» 
κι απαντάει ο/η ερωτώμενος «εγώ 
αντιπροσωπεύω όλο τον Καναδά και 
την κουλτούρα του…» Θεέ μου δώσε μου 
δύναμη και κουράγιο να ανέχομαι τον κάθε 
δυστυχισμένο/η που ψάχνει πέντε λεπτά 
δημοσιότητας και να γράφει ό,τι παπαριά 
του/της έρχεται στο κεφάλι πιστεύοντας ότι 
εντυπωσιάζει και γίνεται πιστευτός/η.
Πεθαμένοι όλης της γης ενωθείτε, η 
ενημέρωση είναι δική σας.
Περαστικά μας.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Τζορτζ Τσούνης: Ο γιος των μεταναστών που επιστρέφει στην 
Ελλάδα πρεσβευτής των ΗΠΑ

Ο 
ήλιος, ο ηλιάτορας, όπως τον είχε περιγράψει και 
αποτυπώσει στο έργο του ο Οδυσσέας Ελύτης, 
είναι αυτός που αποπλάνησε τον Αμερικανό πρε-
σβευτή Τζέφρι Πάιατ. Ερωτώμενος τι ξεχωρίζει 

από την παραμονή του στην Ελλάδα, εκείνος απάντησε: το 
φως. Με αυτό, άλλωστε, είναι ντυμένα η Ιστορία, οι τόποι, 
το Αιγαίο, οι παραδόσεις, ολάκερη η χώρα... Και με αυτό το 
φως είναι ήδη εξοικειωμένος ο εμφανιζόμενος -από τα α-
μερικανικά media- ως αντικαταστάτης του Πάιατ. Ο Τζορτζ 
Τσούνης γεννήθηκε το 1967. Ανατράφηκε και ενηλικιώθηκε 
με τον ήλιο αυτόν να λάμπει μέσα του, ακόμα και στη μακρι-
νή και διόλου ηλιόλουστη Νέα Υόρκη. Του τον εμφύσησαν 
οι γονείς του Τζέιμς και Ελένη, μετανάστες πρώτης γενιάς. 
Εγκατέλειψαν τη Ναύπακτο, και συγκεκριμένα τον Πλάτανο, 
ένα όμορφο ορεινό κεφαλοχώρι που διατηρεί αναλλοίω-
το ακόμα και σήμερα τον παραδοσιακό χαρακτήρα του και 
πήρε το όνομά του από το μεγάλο πλατάνι που υπάρχει στην 
κεντρική πλατεία.
Ο Τζορτζ πέρασε την παιδική του ηλικία στο Λονγκ Αϊλαντ, 
μαζί με τις δύο αδελφές του, Αναστασία και Βίκυ. Μεγαλώ-
νοντας οι αδελφές του έγιναν δασκάλες σε δημόσια σχολεία. 
Οπως και να ’χει, το σπίτι τους μύριζε Ελλάδα, καθώς αυτή 
ήταν πανταχού παρούσα. Οι γονείς τους διατηρούσαν με 
νύχια και με δόντια τους δεσμούς με την πατρίδα που άφη-
σαν πίσω, την ελληνική κληρονομιά και τη γλώσσα. Ο Τζορτζ 
παρακολουθούσε ευλαβικά το ελληνικό σχολείο, συμμε-
τείχε στην ελληνική παρέλαση ως μαθητής στην κοινότητα 
της Αγίας Παρασκευής. Δεν έχανε ποτέ τη λειτουργία, στην 
οποία συμμετείχε και ως παπαδοπαίδι. Παιδάκι ακόμα πήγε 
με τον πατέρα του να γνωρίσουν και να καλωσορίσουν τον 
Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο. Εκείνος, αγχωμένος και κρατώντας το 
χέρι του πατέρα του, τον ρώτησε: «Μπαμπά, πώς πρέπει να 
τον προσφωνήσω;».
Η σχέση του με την Εκκλησία ξεκίνησε όταν ήταν παπαδο-
παίδι στο Λονγκ Αϊλαντ και κορυφώθηκε όταν ως διαχρονι-
κός υποστηρικτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου τιμήθηκε 
με τον τίτλο «Αρχοντας του Πατριαρχείου»
Και ο πατέρας του τού απάντησε: «Αρκεί να του πεις: εύχο-
μαι ο Θεός να κόβει χρόνια από εμάς και να τα δίνει σε εσάς». 
Ολη η παιδική ηλικία του ήταν μια ισορροπία μεταξύ δύο 
κόσμων. Από τη μία, οι ευκαιρίες και η καλύτερη ζωή που 
επιζητούσαν οι γονείς του γι’ αυτόν και τις αδελφές του, που 
τις πρόσφερε απλόχερα η Αμερική. Από την άλλη, η διαρκής 

σύνδεση με τη μαμά-πατρίδα και η νοσταλγία γι’ αυτήν. Δεν 
υπήρχε, όμως, χρόνος για χάσιμο! Η πενταμελής οικογένεια 
ακολούθησε τα βήματα τόσων και τόσων Ελλήνων πέφτοντας 
με τα μούτρα στη δουλειά.
Η επιμονή και η υπομονή είναι που του ανοίγει τις πόρτες 
για τις σπουδές του. Πρώτη του στάση το φημισμένο Πανε-
πιστήμιο της Νέας Υόρκης. Συνεχίζει στο St. John’s University 
School of Law, απ’ όπου παίρνει πτυχίο Νομικής το 1992. 
Αμέσως μετά κάνει την πρακτική του στη νομική εταιρεία 
Rivkin Radler LLP, στο Λονγκ Αϊλαντ. Οι τότε συνάδελφοί του 
τον περιγράφουν ως ευχάριστο συνεργάτη, αποτελεσματικό 
στη δουλειά του, με ελληνικό ταμπεραμέντο, δουλευταρά, 
φιλόδοξο και ομαδικό παίκτη.
Εντέλει και παρά το νεαρό της ηλικίας του ανέβηκε την κλί-
μακα της ιεραρχίας και χρίστηκε συνέταιρος. Πρόκειται για 
τη νομική εταιρεία που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες εται-
ρείες ανάπτυξης ακινήτων. Παράλληλα, αναλαμβάνει και την 
οικογενειακή επιχείρηση. Η δράση του στον ιδιωτικό τομέα 
συνοδεύτηκε από έντονη παρουσία και στον δημόσιο τομέα. 

Υπηρέτησε ως ειδικός σύμβουλος στην πόλη του Χάντιν-
γκτον και ως διορισμένος γερουσιαστής Alfonse D’ Amato 
στην Επιτροπή Τραπεζών, Στέγασης και Αστικών Υποθέσεων 
της Γερουσίας των ΗΠΑ, καθώς και ανώτερο μέλος του προ-
σωπικού της προεκλογικής εκστρατείας του 1994 του κυβερ-
νήτη Τζορτζ Πατάκη. Εχει επίσης υπηρετήσει ως δικηγόρος 
στο Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Υόρκης.
Την ίδια εποχή γνωρίζει, ερωτεύεται και εντέλει παντρεύε-
ται το 2004 τη γυναίκα της ζωής του, Ολγα Αντζούλις. Τόσο 
η ίδια όσο και η οικογένειά της ήταν ενεργά μέλη της Ομο-
γένειας. Εχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τον Τζέιμς, την Ελένη 
και τη Γιάννα. Η οικογένεια έχει επιλέξει να παραμείνει στο 
Λονγκ Αϊλαντ. Ο Γιώργος αφοσιώθηκε στην οικογενειακή 
επιχείρηση ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Το χαρ-
τοφυλάκιο της οικογενειακής περιουσίας περιλαμβάνει εστι-
ατόρια, εμπορικά κέντρα, κτίρια γραφείων και εγκαταστά-
σεις αποθήκευσης στη Νέα Υόρκη και στο Νιου Χάμσαϊρ. Η 
εμπειρία του αυτή τον ώθησε να ακολουθήσει και τον δικό 
του δρόμο μετρώντας τις δυνάμεις του. Το 2006 επιλέγει 
ως συνεργάτη του τον Ρομπ ΜακKάρθι και μαζί ιδρύουν τα 
ξενοδοχεία «Chartwell LLC». Στόχος του νέου αυτού επιχει-
ρηματικού εγχειρήματος ήταν να συνδυαστεί η φιλοξενία 
με μια φιλοσοφία «live well», η οποία επικεντρώνεται στην 
υγιεινή διατροφή και τη γενικότερη περιβαλλοντολογική 
ευαισθησία των ξενοδοχείων. Είναι η εποχή που το όνομά 
του φιγουράρει στους πλουσιότερους Ελληνοαμερικανούς 
στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Τότε ξεκινά και η φιλανθρω-
πική του δράση, για την οποία έχει βραβευτεί πολλάκις. Δια-
χρονικά στηρίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο κερδίζοντας 
τον τίτλο «Αρχοντας του Πατριαρχείου». Εχοντας και ο ίδιος 
παρακολουθήσει μαθήματα ελληνικών και ακολουθώντας 
τον ίδιο δρόμο για τα παιδιά του, ίδρυσε ένα τμήμα στο Stony 
Brook University της Νέας Υόρκης, το οποίο φέρει το όνομα 
της συζύγου του και το δικό του.
Συγχρόνως, χρηματοδοτεί διοργάνωση παρελάσεων, πρω-
τοβουλίες της Ομογένειας και πρόσωπα. Δεν είναι μυστικό 
ότι αποτελεί μία από τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από τη 
Μάντλιν Σίγκα, τη Βορειοηπειρώτισσα που κατόρθωσε να 
αναλάβει τα καθήκοντα του εφέτη δικαστή στην Πολιτείας 
της Νέας Υόρκης. Συγκαταλέγεται και στους παίκτες-κλειδιά 
που συνέβαλαν στην ανοικοδόμηση του ιστορικού ναού του 
Αγίου Νικολάου στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Νέας 
Υόρκης.

Ο διάδοχος του Τζέφρι Πάιατ 
στην πρεσβεία των Ηνωμένων 
Πολιτειών στην Αθήνα είναι η 
επιλογή του γνωστού φιλέλληνα 
γερουσιαστή Μενέντεζ, τον θέλει 
ο Μπάιντεν και περιμένει μόνο 
την έγκριση της Γερουσίας 
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Πατέρας και γιος όρμησαν το πρωί 
της Τρίτης εναντίον του άτυχου 
28χρονου και τον χτύπησαν με 
σιδερολοστούς στο κεφάλι, με 
αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν 
σοβαρά

Π
ρωτοφανούς βιαιότητας επίθεση 
εξαπέλυσαν ένας 45χρονος Αλβα-
νός και ο γιος του σε ένα νεαρό 
Πακιστανό ο οποίος εργάζεται ως 

βοσκός σε ποιμνιοστάσιο στη Μαγνησία, 
επειδή προσπάθησε να περάσει με το κο-
πάδι του από ένα μονοπάτι που βρίσκεται 
δίπλα στο σπίτι τους στην περιοχή Κανάλια!
Πατέρας και γιος όρμησαν το πρωί της Τρί-
της εναντίον του άτυχου 28χρονου και τον 

χτύπησαν με σιδερολοστούς στο κεφάλι, με 
αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν σοβαρά! 
Ο νεαρός βοσκός κατάφερε να συρθεί αιμό-
φυρτος ως το ποιμνιοστάσιο, όπου κατέρ-
ρευσε μπροστά στους συναδέλφους του 
κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο το οποίο τον 
μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου.
Για την άγρια επίθεση ενημερώθηκαν οι 
αστυνομικοί που αναζητούν τους δρά-
στες, οι οποίοι όμως έχουν εξαφανιστεί 
περιμένοντας να περάσουν τα χρονικά 
όρια του αυτοφώρου. Σύμφωνα με μαρ-
τυρίες, ο 45χρονος Αλβανός είχε προκαλέ-
σει στο παρελθόν έντονους καυγάδες για το 
συγκεκριμένο μονοπάτι, που υποστηρίζει 
ότι ανήκει στον χώρο της κατοικίας του, σε 
αντίθεση με όσους το χρησιμοποιούν που 
λένε ότι είναι δημόσιο.

Μαγνησία: Πατέρας και γιος 
ξυλοκόπησαν βοσκό με σιδερολοστούς 

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει 
την ανακοίνωση στην Κύπρο από 
τον Τούρκο και τον Τουρκοκύπριο 
ηγέτη στις 20 Ιουλίου 2021 σχετικά με 
το περαιτέρω άνοιγμα τμήματος της 
περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων 
και το ΣΑ εκφράζει τη βαθιά του λύπη 
για τις μονομερείς αυτές ενέργειες οι 
οποίες είναι αντίθετες με προηγούμενα 
ψηφίσματα και δηλώσεις του», δήλωσε 
ο πρόεδρος του Συμβουλίου.

Λ
ίγο νωρίτερα, το Γαλλικό Πρακτο-
ρείο, επικαλούμενο διπλωμάτες, α-
νέφερε ότι το ΣΑ με ομόφωνη δή-
λωσή του καταδίκασε ρητά τον 

Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και 
τις «μονομερείς ενέργειές του» που αντιτίθε-
νται στα ψηφίσματά του.
«Το Συμβούλιο Ασφαλείας επανεπιβεβαι-
ώνει το καθεστώς των Βαρωσίων, όπως 
αυτό ορίζεται σε προηγούμενα ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών, συμπεριλαμβανο-
μένου του ψηφίσματος 550 
(1984) και του ψηφίσματος 
789 (1992)», υπογραμμίζει 
σε ανακοίνωσή του ο πρόε-
δρος του ΣΑ.
«Το Συμβούλιο Ασφαλείας 
επαναλαμβάνει ότι οποιαδή-
ποτε απόπειρα διευθέτησης 
οποιουδήποτε μέρους των 
Βαρωσίων από ανθρώπους 
εκτός των κατοίκων του είναι απαράδεκτη και 
ότι δεν πρέπει να πραγματοποιούνται ενέρ-
γειες σε σχέση με τα Βαρώσια που δεν είναι 
σύμφωνες με τα ψηφίσματά του», προσθέτει.
Όπως αναφέρει, το Συμβούλιο «ζητά την 
άμεση αντιστροφή αυτής της πορείας δρά-
σης και την αντιστροφή όλων των μέτρων που 
ελήφθησαν για τα Βαρώσια από τον Οκτώ-
βριο του 2020. Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπο-
γραμμίζει την ανάγκη να αποφευχθούν περαι-
τέρω μονομερείς ενέργειες που δεν είναι σύμ-
φωνες με τα ψηφίσματά του και ότι αυτό θα 
μπορούσε να αυξήσει τις εντάσεις στο νησί 
και να βλάψει τις προοπτικές μιας επίλυσης».
«Το Συμβούλιο Ασφαλείας τονίζει τη σημα-
σία του πλήρους σεβασμού και της εφαρμο-
γής των ψηφισμάτων του, συμπεριλαμβανο-
μένης της μεταφοράς των Βαρωσίων υπό τη 
διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών και του σεβα-
σμού της ελεύθερης μετακίνησης μελών της 
UNFICYP», καταλήγει.
Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίηση της για 
τη δήλωση του προέδρου του Συμβουλίου 

Ασφαλείας για τα Βαρώσια, η οποία καταδι-
κάζει ρητά τις εξαγγελίες της τουρκικής ηγε-
σίας και της ηγεσίας της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας σχετικά με τον αποχαρακτηρι-
σμό τμήματος της περίκλειστης περιοχής των 
Βαρωσίων, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.
Συγκεκριμένα, σημειώνουν ότι με δήλωσή 
του ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας 
για τον τρέχοντα μήνα, Γάλλος Μόνιμος Αντι-
πρόσωπος στον ΟΗΕ, εξ ονόματος του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας, επιβεβαιώνει εκ νέου τις 
αποφάσεις 550 και 789 σχετικά με το καθε-
στώς των Βαρωσίων, λεκτικό που υπήρχε και 
στην προηγούμενη δήλωση που είχε κάνει ο 
τότε πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας 
τον περασμένο Οκτώβριο.
Οι σημαντικές διαφορές με την προηγούμενη 
δήλωση, όπως υπογραμμίζουν, είναι ότι για 
πρώτη φορά υπάρχει ρητή αναφορά σε κατα-
δίκη των εξαγγελιών αυτών, και όχι απλώς 
έκφραση «βαθιάς ανησυχίας».
Επίσης, επισημαίνουν ότι γίνεται για πρώτη 
φορά ρητή αναφορά στην τουρκική ηγεσία 
και στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινό-

τητας. Σημειώνουν ότι στη 
δήλωση του περασμέ-
νου Οκτωβρίου γινόταν 
γενική αναφορά σε «ανα-
κοίνωση που έγινε στην 
Άγκυρα».
Η δήλωση τονίζει ότι το 
Συμβούλιο Ασφαλείας 
καλεί για την ανατροπή 
όλων των ενεργειών που 
έγιναν στα Βαρώσια από 

τον περασμένο Οκτώβριο και υπογραμμίζει 
ότι πρέπει να αποφευχθούν μονομερείς ενέρ-
γειες, οι οποίες εναντιώνονται στις αποφάσεις 
του και μπορούν να αυξήσουν την ένταση, 
φωτογραφίζοντας ουσιαστικά εκ νέου την 
τουρκική πλευρά.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας υποδηλώνει, επί-
σης, την ανάγκη σεβασμού και εφαρμογής 
των αποφάσεων του, συμπεριλαμβανομέ-
νης της μετάβασης των Βαρωσίων υπό τη 
διοίκηση του ΟΗΕ. Η σημασία του σημείου 
αυτού έγκειται στο γεγονός ότι το Συμβούλιο 
Ασφαλείας θεωρεί ότι οι παράνομες τουρκι-
κές ενέργειες δεν βλάπτουν μόνο την Κύπρο, 
αλλά και τον ίδιο τον ΟΗΕ, αναδεικνύουν.
Τέλος, το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναλαμ-
βάνει εκ νέου ότι η επίλυση του Κυπριακού 
θα πρέπει να γίνει στη βάση μιας δικοινοτι-
κής διζωνικής ομοσπονδίας, όπως ορίζουν οι 
σχετικές αποφάσεις του, καταρρίπτοντας έτσι, 
για μια ακόμα φορά, οποιαδήποτε πρόταση 
λύσης που προωθεί η τουρκική πλευρά και 
βρίσκεται εκτός του πλαισίου αυτού.

Καταδίκη της Τουρκίας για Βαρώσια 
στον ΟΗΕ
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Ο ηθοποιός απολογήθηκε υπό άκρα μυστικότητα στην 15η τακτική ανακρίτρια κατηγορούμενος για  
έναν  βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού - Αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών

Π
ροφυλακιστέος κρίθηκε 
πριν λίγο ο ηθοποιός Πέ-
τρος Φιλιππίδης ο οποίος 
απολογήθηκε κάτω από ά-

κρα μυστικότητα στην ανακρίτρια 
για ένα βιασμό και δύο απόπειρες 
βιασμού μετά από ισάριθμες καταγ-
γελίες συναδέλφων του γυναικών 
σε βάρος του.
Ο ηθοποιός κλήθηκε σε απολογία 
από την 15η τακτική ανακρίτρια που 
διενεργεί την έρευνα, απολογήθηκε 
για το βαρύ κατηγορητήριο που 
αντιμετωπίζει σε βαθμό κακουρ-
γήματος, αρνήθηκε το σύνολο των 
κατηγοριών, αλλά οι υπερασπιστι-
κοί ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανα-
κρίτρια και εισαγγελέα οι οποίες με 
την απόφασή τους του έδειξαν το 
δρόμο για τη φυλακή.
Η «βόμβα» σε βάρος του ηθοποιού 
έσκασε τον περασμένο Φεβρουά-
ριο, όταν άρχισαν οι πρώτες αποκα-
λύψεις για φαινόμενα σεξουαλικής 
κακοποίησης στο πλαίσιο του ελλη-
νικού #metoo.
Η έρευνα της 15ης ανακρίτριας για 
την πολύκροτη υπόθεση των καταγ-
γελιών σε βάρος του Πέτρου Φιλιπ-
πίδη, εξελίχθηκε όλα αυτό το διά-
στημα αθόρυβα και μεθοδικά και 
σήμερα κλήθηκε σε απολογία.
Όλο αυτό το διάστημα έχει βρεθεί 
στο επίκεντρο της δημοσιότητας, και 
πάντα έδινε τις δικές του εξηγήσεις 
για όλα όσα του καταλογίζονται.
Είναι αυτονόητο, ότι λόγω ακριβώς 
των όσων διακυβεύονται, πως ο 
κατηγορούμενος έδωσε «μάχη» για 
να αντικρούσει το βαρύ κατηγορη-
τήριο και να πείσει ανακρίτρια και 
εισαγγελέα ότι δεν είναι ύποπτος 
τέλεσης νέων αδικημάτων, ούτε 
ύποπτος φυγής και ως εκ τούτου δεν 
συντρέχουν λόγοι προφυλάκισης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ανα-
κριτικής έρευνας που είχε ξεκινή-
σει από τον περασμένο Μάιο, μετά 
την άσκηση της δίωξης σε βάρος 
του ηθοποιού από τον εισαγγελέα 
Κώστα Σπυρόπουλο, έχουν καταθέ-

σει στην ανακρίτρια οι τρεις γυναί-
κες που έχουν καταγγείλει τον 
Πέτρο Φιλιππίδη για κακοποιητι-
κές σεξουαλικές συμπεριφορές σε 
βάρος τους.
Εκτός των καταθέσεων των τριών 
γυναικών, στο ανακριτικό γραφείο 
έχουν προσέλθει και μάρτυρες που 
έχουν προταθεί από την πλευρά 
τους, ενώ θεωρείται σχεδόν βέβαιο 
ότι στην ανακρίτρια θα προσκομι-
στούν και άλλα στοιχεία, ενδεχομέ-
νως και νέες μαρτυρικές καταθέσεις, 
που ενισχύουν τις κατηγορίες.

Οι κατηγορίες που τον βα-
ρύνουν 
Οι πράξεις που αποδίδονται στον 
Πέτρο Φιλιππίδη, έ χουν λάβει 

χώρα, σύμφωνα με τις παθούσες, 
το 2008, το 2010 και το 2014. Συγκε-
κριμένα, η γυναίκα με τη μαρτυ-
ρία της οποίας στοιχειοθετήθηκε 
το αδίκημα του βιασμού, έχει ανα-
φερθεί σύμφωνα με πληροφορίες 
σε γεγονότα του 2008 που έλα-
βαν χώρα μέσα στο θέατρο «Ήβη», 
όπου είχε πάει για να συναντήσει 
τον ηθοποιό και συνάδελφο της, 
στο πλαίσιο επαγγελματικού ραντε-
βού. Εκεί, ο κατηγορούμενος σύμ-
φωνα με την μαρτυρία της, της επι-
τέθηκε προχωρώντας σε πράξεις 
εναντίον της, οι οποίες σύμφωνα με 
το νέο Ποινικό Κώδικα συνιστούν 
το αδίκημα του βιασμού, ακόμη και 
αν δεν έλαβε χώρα συνουσία. Ειδι-
κότερα, η καταγγέλλουσα αν και 
φέρεται να περιέγραψε πράξεις που 
κατατείνουν περισσότερο σε από-

πειρα βιασμού, ο εισαγγελέας ανα-
βάθμισε την κατηγορία σε βιασμό 
σε βάρος του ηθοποιού, βάσει του 
άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα 
το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει 
τα εξής: «Όποιος με σωματική βία ή 
με απειλή σοβαρού και άμεσου κιν-
δύνου ζωής ή σωματικής ακεραιό-
τητας εξαναγκάζει άλλον σε επιχεί-
ρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης 
τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον 
δέκα ετών. Γενετήσια πράξη είναι η 
συνουσία και οι ίσης βαρύτητας με 
αυτήν πράξεις».
Το δεύτερο αδίκημα που αφορά 
σε απόπειρα βιασμού, προέρχεται 
από την κατάθεση άλλης ηθοποιού, 
η οποία τον Φεβρουάριο του 2010 
είχε επισκεφθεί το θέατρο «Μου-
σούρη» για να παρακολουθήσει τον 
Πέτρο Φιλιππίδη σε θεατρική παρά-
σταση. Είχε προηγηθεί επαγγελμα-
τικό ραντεβού μεταξύ των δυο ηθο-
ποιών και σύμφωνα με την καταγ-
γέλλουσα, είχε συμφωνηθεί η ίδια 
να αναλάβει ρόλο στο συγκεκριμένο 
θεατρικό έργο. Η καταγγελλόμενη 
απόπειρα βιασμού από τον Πέτρο 
Φιλιππίδη έγινε, σύμφωνα με τη 
συνάδελφό του, μέσα στο καμαρίνι. 
Η γυναίκα, κατάφερε, ωστόσο, να 
ξεφύγει και όταν μάλιστα προειδο-
ποίησε τον συνάδελφο της πως θα 
μιλήσει εκείνος την απείλησε πως 
θα την καταστρέψει επαγγελματικά.
Η τρίτη μαρτυρία που αφορά και 
πάλι το αδίκημα της απόπειρας βια-
σμού, προέρχεται επίσης από ηθο-
ποιό, η οποία κατέθεσε ότι συνα-
ν τήθηκε με τον κατηγορούμενο 
σήμερα συνάδελφό της, το 2014 
στο πλαίσιο των προσπαθειών που 
έκανε για να βρει εργασία. Εκεί-
νος προσφέρθηκε να την επιστρέ-
ψει στο σπίτι της μετά το ραντεβού 
τους αλλά την οδήγησε με το αμάξι 
σε δρομάκι στο Παλαιό Ψυχικό, 
όπου σύμφωνα με όσα περιέγραψε 
η καταγγέλλουσα επιχείρησε να την 
βιάσει, αφού πρώτα κλείδωσε τις 
πόρτες του οχήματος του.

Προφυλακιστέος ο Πέτρος Φιλιππίδης για 
έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού 

96 χρόνια Μίκης 
Θεοδωράκης

Ε
νενήντα έξι χρόνια πέρασαν από την ημέρα που 
ένας «Αρχάγγελος» έστειλε σ’ αυτή τη γη τον 
Μίκη Θεοδωράκη  ο οποίος έμελλε να σημα-
δέψει ανεξίτηλα την Ελλάδα προσφέροντας τα 

μέγιστα τόσο στον πολιτισμό της όσο και στους αγώνες 
για την ελευθερία της. Η ετήσια επέτειος των γενεθλί-
ων του δεν αποτελεί, σε καμία περίπτωση, υπενθύμι-
ση μιας προσωπικότητας ή ενός έργου που θυμόμαστε 
ευκαιριακά. Αποτελεί, ωστόσο, μια πολύ καλή αφορμή 
να ανατρέξουμε στα μεγάλα έργα της μουσικής και της 
ποίησης, που σφράγισαν τον εγχώριο πολιτισμό και 
κυρίως στα πολύτιμα μαθήματα που μάς έχουν προ-
σφέρει η πολυτάραχη ζωή του και ο ασυγκράτητος, ο 
παθιασμένος, ο πάντα επίκαιρος λόγος του.
Γιατί, επί δεκαετίες ολόκληρες, κάθε κείμενο του Μίκη 
Θεοδωράκη, κάθε ομιλία του, κάθε συνάντηση μαζί 
του αποτελεί ένα ανεκτίμητο μάθημα ιστορίας με 
πολλές προφητικές αναφορές για το μέλλον. Όπως 
τότε που δήλωνε με νόημα: «Πιστεύω πως ο μονα-
δικός δρόμος για να κερδίσουμε τη μάχη μπροστά 
στην ιστορία και στον πολιτισμό, είναι η ενότητα του 
έθνους. Όχι ενότητα συμβατική, σκόπιμη, τακτική, 
αλλά ενότητα ουσιαστική. Ενότητα όλων των Ελλή-
νων!» και παραδεχόταν με περισσή ανιδιοτέλεια: 
«Σήκωσα τα βάρη του διχασμού. Όμως είμαι έτοιμος 
να δώσω το χέρι και να ξεχάσω για πάντα τα απάν-
θρωπα μαρτύρια και τις εξορίες, της αναγέννησης της 
Πατρίδας»!
Ο λόγος του Μίκη Θεοδωράκη υπήρξε ανέκαθεν 
χειμαρρώδης ενίοτε και σκληρός, γεγονός που ενο-
χλούσε κάποιες φορές. Για εκείνον όμως το μέγιστο 
χρέος του απέναντι στους συμπατριώτες του είναι να 
τους λέει πάντα αυτό που πιστεύει ανά πάσα στιγμή, 
την αλήθεια του: «Για να πετύχω την εθνική αφύπνιση, 
χωρίς να πω ψέματα ούτε να ξεγελάσω κανένα, χρη-
σιμοποιώ τρόπους οξείς, αλήθειες πικρές και μεθό-
δους καυτερές που πολλές φορές σοκάρουν. Γιατί 
πιστεύω στη δύναμη της αλήθειας όσο πικρή κι αν 
είναι. Κι ακόμα πιστεύω πως η ζωή δίνει τη νίκη σ’ 
αυτούς που την υπηρετούν και την πιστεύουν. Είμαι 
απόλυτα πεπεισμένος πως δεν μπορεί να υπάρξει αλη-
θινή υπηρεσία προς το λαό αν δεν είσαι αγνός σαν την 
ιδέα, μεστός σαν την ανθρωπιά, δυνατός σαν την ορθή 
σκέψη» έχει εξηγήσει ο ίδιος.
Έτσι, με οδηγούς την αλήθεια αλλά και την πρόοδο 
και την ελευθερία πορεύτηκε σε ολόκληρη τη ζωή του 
χωρίς να κάνει πίσω στα πολλά και δύσκολα εμπόδια 
που βρέθηκαν στο δρόμο του: «Από πολύ νωρίς, μια 
από τις μείζονες προτεραιότητες και φιλοδοξίες της 
ζωής μου υπήρξε η υπερκάλυψη του χαμένου χρόνου 
-για την πατρίδα μας- με τη δημιουργία σε όλους τους 
τομείς μιας καινούργιας ελληνικής πραγματικότητας 
με τη σφραγίδα της γνησιότητας, της αυθεντικότη-
τας, με μια λέξη της ελληνικότητας στην ουσία και στη 
μορφή, στη θεωρία και στη πράξη. Έτσι διαφοροποιή-
θηκα ριζικά από την δεσπόζουσα αντίληψη εκείνης της 
εποχής που μας ήθελε παιδιά ενός κατώτερου θεού, 
υπανάπτυκτους και μίζερους, καταδικασμένους να 
ζούμε υπό την σκιάν των πολιτισμένων Ευρωπαίων, με 
τη σφραγίδα της ψωροκώσταινας στο κούτελό μας».
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Ο 18χρονος ζούσε έναν εφιάλτη για 
πάρα πολλά χρόνια με πρωταγωνιστές 
τον οικογενειακό φίλο και τον πατέρα 
του και τώρα αγνοείται

Σ
οκάρουν οι τραγικές λεπτομέρειες του 
εφιάλτη που βίωνε επί χρόνια ο 18χρο-
νος Χανιώτης με νοητική υστέρηση, 
τον οποίο φέρεται να κακοποιούσε σε-

ξουαλικά οικογενειακός φίλος εν γνώσει του ί-
διου του πατέρα του και να υφίσταται σωματι-
κή και ψυχολογική κακοποίηση από τον τελευ-
ταίο. Το reader.gr φέρνει στο φως τη συγκλονι-
στική ψυχιατρική γνωμάτευση του 18χρονου, 
ο οποίος για να αποφύγει τις αρρωστημένες 
ορέξεις του φερόμενου ως δράστη, ζούσε σαν 
αγρίμι στα χωράφια της περιοχής έχοντας για 
κρεβάτι του εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα α-
κόμα και δέντρα! Μία μέρα μετά την προφυ-
λάκιση των δύο φερόμενων ως εμπλεκόμενων 
προσώπων στην υπόθεση ο 18χρονος ήταν α-
γνοούμενος για αρκετές ώρες και κατά τη συ-
ζήτηση της προσωρινής επιμέλειάς του από 
συγγενικό του πρόσωπο, δεν εμφανίσθηκε 
στο δικαστήριο με τους αστυνομικούς να τον 
αναζητούν. Ο 18χρονος, σύμ-
φωνα με συγχωριανούς του, 
βρισκόταν μαζί με τον παππού 
του.
Το πρώτο σκέλος της δικα-
στικής διάστασης της πρωτο-
φανούς αυτής υπόθεσης της 
βάναυσης κακοποίησης ολο-
κληρώθηκε με την προφυλά-
κιση του πατέρα του 18χρονου και του 66χρο-
νου φίλου του. Οι κακουργηματικές κατηγο-
ρίες, που τους βαρύνουν, τις οποίες αρνήθη-
καν και οι δύο, συνθέτουν το παζλ φρίκης της 
σιωπηλής τραγωδίας, που εκτυλισσόταν σε 
βάρος ενός παιδιού ήδη από τα 14 χρόνια του 
σε χωριό του δήμου Πλατανιά, με τις τοπικές 
κοινωνικές υπηρεσίες να έχουν διαδραματί-
σει καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του 
δράματος.
Ειδικότερα, μετά την κατάθεση του φακέλου 
στην Εισαγγελία Χανίων από το Τμήμα Ανη-
λίκων της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων 
οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν την ψυχιατρική 
εξέταση του 18χρονου. Η γνωμάτευση από το 
Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου 
Χανίων αποκαλύπτει τα όσα ζούσε το παιδί 
αυτό τα τελευταία χρόνια.
Όπως διαπιστώθηκε, ο 18χρονος πάσχει από 
μέτρια νοητική υστέρηση χωρίς να εμφανίζει 
διαταραχές του συναισθήματος, ούτε ψυχωσι-

κές εκδηλώσεις. Κατά την εξέτασή του επιβε-
βαιώθηκαν πλήρως οι αναφορές των κοινω-
νικών υπηρεσιών σχετικά με την σεξουαλική 
κακοποίησή του «που άρχισε από 14 ετών». 
Οπως σημειώνεται στην ιατρική γνωμάτευση, 
ο 18χρονος ανέφερε ότι «ο πατέρας γνώριζε 
για το συμβάν, επέλεξε εντούτοις να διατηρεί 
φιλική σχέση με τον αναφερόμενο κακοποιη-
τή-βιαστή».
Σύμφωνα με την ψυχιατρική αξιολόγηση του 
νεαρού, «ο δείκτης νοημοσύνης του θύματος 
δεν τον βοηθά στην αυτοπροστασία του από 
παρόμοια συμβάντα». Το πιο συγκλονιστικό 
όμως στοιχείο είναι πως οι ειδικοί συμπεραί-
νουν ότι παρά το μαρτύριο, που περνούσε από 
παιδί ο 18χρονος, θέλοντας να διατηρήσει την 
όποια σχέση(!) ένιωθε ότι είχε με τον πατέρα 
του ίσως να προσπαθούσε να αποκρύψει την 
κακοποίησή του.
«Ενδεχομένως να αποκρύψει τα ανωτέρω 
συμβάντα, προκειμένου να διαφυλάξει την 
όποια σχέση έχει με τον πατέρα του». Μιλώ-
ντας στο reader.gr για τη φοβερή αυτή υπό-
θεση, ο δικηγόρος Γιάννης Ντερμανάκης, ο 
οποίος έχει αναλάβει τη δικαστική συμπα-
ράσταση του 18χρονου, αναφέρει ότι «πρό-

κειται για ένα βαρύτατο και 
απάνθρωπο κατηγορητήριο. 
Δεν έχω δει χειρότερο στα 50 
χρόνια, που ασκώ δικηγορία. 
Το παιδί βιαζόταν από τα 14 
χρόνια του. Ζούσε σε τραγι-
κές συνθήκες, που δεν έχουν 
προηγούμενο. Χειρότερες 
συνθήκες από την υπόθεση, 

στο Κωσταλέξι Λαμίας, που είχε συνταρά-
ξει το πανελλήνιο στο παρελθόν». Ο κ. Ντερ-
μανάκης σημειώνει ότι «το παιδί αυτό, για 
να αποφύγει τον βιασμό ζούσε στα χωράφια. 
Κυριολεκτικά πάνω στα δέντρα. Ένα τμήμα 
της τοπικής κοινωνίας είχε αντιληφθεί τι συνέ-
βαινε αλλά είχε επιβληθεί ο νόμος της σιω-
πής και του φόβου. Στον πατέρα του παιδιού, 
πέρα από την κατηγορία της σωματικής βίας, 
που του ασκήθηκε σε βαθμό κακουργήμα-
τος, κατηγορήθηκε και για συνέργεια στο βια-
σμό». Και ενώ ο δικηγόρος του 18χρονου είχε 
δρομολογήσει τη νομική διαδικασία για να 
αφαιρεθεί από τον πατέρα του κάθε μορφή 
κηδεμονίας ο νεαρός δεν παρουσιάστηκε 
ενώπιον του δικαστηρίου με τον κ. Ντερμα-
νάκη να εκφράζει την ανησυχία του. «Το παιδί 
εξαφανίστηκε και τώρα γίνεται μεγάλη έρευνα 
για να το εντοπίσουμε. Δυστυχώς το δράμα 
συνεχίζεται», έλεγε ο δικηγόρος του προτού 
οι αστυνομικοί τελικά τον εντοπίσουν.

επικαιρότητα

Χανιά: 18χρονος με νοητική 
υστέρηση κοιμόταν στα δέντρα 
για να μην τον βιάζουν

To Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
«καρφώνει» την Τουρκία 
για τη Χάλκη: Σεβαστείτε τη 
θρησκευτική ελευθερία

Μ
ήνυμα προς την Τουρκία 
να σεβαστεί το δικαίωμα 
στη θρησκευτική ελευθε-
ρία και την ελευθερία πε-

ποιθήσεων απευθύνει το Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ, σε σχέση με το ζήτημα της Θεο-
λογικής Σχολής της Χάλκης.
Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται 
τα εξής: «Σήμερα συμπληρώνονται 
50 χρόνια από τότε που το Τουρκικό 
Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάν-
θηκε πως όλα τα ιδρύματα τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης πρέπει είτε να εθνι-
κοποιηθούν είτε να κλείσουν, με απο-
τέλεσμα το κλείσιμο της Θεολογικής 
Σχολής της Χάλκης, σχολής του Οικου-
μενικού Πατριαρχείου της Ανατολικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Σχολή της 
Χάλκης λειτουργούσε για 127 χρόνια, 
και το κλείσιμό της στέρησε το Οικου-
μενικό Πατριαρχείου από μια σχολή 
εκπαίδευσης του Ορθόδοξου κλήρου 
στην Τουρκία…από τότε που έκλεισε 
η Χάλκη, αυτοί που επιθυμούν να 
γίνουν ορθόδοξοι κληρικοί αναγκα-
στικά πηγαίνουν στο εξωτερικό για την 
εκπαίδευσή τους».
Οι ΗΠΑ, συμπληρώνεται στην ανα-
κοίνωση, συνεχίζουν να καλούν την 
τουρκική κυβέρνηση να «σεβαστεί το 

δικαίωμα στην ελευθερία θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, όπως αποτυπώνεται 
στην Οικουμενική Διακήρυξη Δικαι-
ωμάτων του Ανθρώπου, και να επι-
τρέψει την επαναλειτουργία της Σχο-
λής της Χάλκης. Επιπρόσθετα, καλούμε 
την κυβέρνηση της Τουρκίας να επιτρέ-
ψει σε όλες τις θρησκευτικές ομάδες να 
εκπαιδεύουν τον κλήρο τους εντός της 
χώρας».
Την ανακοίνωση αυτή σχολίασε εκπρό-
σωπος του τουρκικού υπουργείου 
Εξωτερικών, σχολιάζοντας πως «πάνε 
50 χρόνια που το Ελληνορθόδοξο 
Πατριαρχείο αρνείται να ανοίξει τη 
Σχολή της Χάλκης υπό τη σκέπη θεο-
λογικής σχολής στην Κωνσταντινού-
πολη, σύμφωνα με την τουρκική νομο-
θεσία».
To μήνυμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν 
είναι η μόνη «βολή» που έχει δεχτεί 
τις τελευταίες ημέρες η Τουρκία σε διε-
θνές επίπεδο: Υπενθυμίζεται πως- σε 
ένα διαφορετικό «μέτωπο»- τον «βαθύ 
προβληματισμό» της για τις τουρκικές 
εξαγγελίες σχετικά με τα Βαρώσια εξέ-
φρασε η γενική γραμματέας του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης, χαρακτηρίζο-
ντας «λυπηρές» τις μονομερείς ενέρ-
γειες τέτοιου είδους.
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Πιο επιβαρυμένη η εικόνα σε Μύκονο 
και Ίο - Έντονη ανησυχία για την 
έκρηξη των κρουσμάτων σε Ζάκυνθο, 
Τήνο, Λευκάδα, Σαντορίνη, Πάρο και 
Ρόδο - Στο «πορτοκαλί» Θεσσαλονίκη 
και Χαλκιδική - Σύσταση για ιδιαίτερη 
προσοχή και τήρηση των μέτρων 
προστασίας στους νεαρούς που 
επιστρέφουν από διακοπές

Σ
ε εγρήγορση βρίσκονται οι υγειονο-
μικές αρχές για την εξέλιξη της παν-
δημίας στην επικράτεια και ειδικότε-
ρα στις τουριστικές περιοχές. Η ση-

μαντική διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα και 
η διαρκώς αυξανόμενη πίεση στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) αρχίζουν σταδιακά να 
δίνουν σκούρες αποχρώσεις στο φόντο των 
καλοκαιρινών διακοπών και να θολώνουν 
το τοπίο των επόμενων μηνών.
Ενδεικτικό της αγωνίας που επικρατεί αφε-
νός στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων 
και αφετέρου στους εκπροσώπους της 
Πολιτείας για τον περιορισμό του κορω-
νοϊού ήταν το ξέσπασμα του υφυπουργού 
Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Χαρδαλιά 
κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευ-
ξης Τύπου από το Υπουργείο Υγείας. Ανα-
φερόμενος στη μεγάλη έξαρση των κρου-
σμάτων σε Ζάκυνθο, Τήνο, Λευκάδα, Σαντο-
ρίνη, Πάρο και Ρόδο, αλλά και στην κατά-
σταση συναγερμού που επικρατεί ξανά στη 
Μύκονο αλλά και στην Ίο, ο κ. Χαρδαλιάς 
απηύθυνε έκκληση για τήρηση των υγειο-
νομικών μέτρων και πρωτοκόλλων προκει-
μένου να αποφευχθούν τα χειρότερα.
Πιο αναλυτικά, ο υφυπουργός Πολιτικής 
Προστασίας παρουσίασε τον επικαιροποιη-
μένο επιδημιολογικό χάρτη της χώρας, επι-
σημαίνοντας ορισμένες περιοχές που έχουν 
μπει στο μικροσκόπιο λόγω της σημαντι-
κής αύξησης του επιδημιολογικού φορτίου. 
Συγκεκριμένα, ανησυχητική είναι η εικόνα 
της Ζακύνθου με 19 κρούσματα σήμερα, 
της Τήνου με 6, της Λευκάδας με 14, της 
Σαντορίνης και της Πάρου με 11 και της 
Ρόδου με 94) όπου ειδικά κατά το τελευταίο 
10ήμερο καταγράφεται έντονη διασπορά 
με σταθερά ανοδικές τάσεις.
Επιπλέον, Μύκονος και Ίος βρίσκονται 
πλέον ένα βήμα πριν από το lockdown, με 
το «νησί των ανέμων» -όπου σήμερα εντο-
πίστηκαν 20 νέα κρούσματα- να κινδυνεύει 
για δεύτερη φορά με τοπικά μέτρα περιο-
ρισμού της μεταδοτικότητας. Στο πλαίσιο 

αυτό, ο κ. Χαρδαλιάς ζήτησε από τις τοπικές 
αρχές, τους επισκέπτες και τους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς να τηρούν με μεγάλη προσοχή 
τα μέτρα ατομικής προστασίας και τους 
κανόνες λειτουργίας ειδικά στους χώρους 
υψηλού συγχρωτισμού. Ακόμη, γνωστο-
ποίησε ότι οι έλεγχοι στις περιοχές αυτές 
θα συνεχιστούν με εντατικότατους ρυθμούς 
και με ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών.

Στο «πορτοκαλί» Θεσσαλονί-
κη-Χαλκιδική - Αυξάνονται λοι-
μώξεις και εισαγωγές
Τον «κώδωνα του κινδύνου» έκρουσαν οι 
ειδικοί κατά την καθιερωμένη συνέντευξη 
τύπου της Πέμπτης και για τη σημαντική 
διασπορά που καταγράφεται τις τελευταίες 
ημέρες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, 
όπου το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν 
303 και 33 νέες λοιμώξεις αντίστοιχα.
Όπως χαρακτηριστικά τόνισε η Καθηγήτρια 
Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπα-
ευαγγέλου, στις περιοχές αυτές παρατηρεί-
ται αφενός μια σημαντική αύξηση κρου-
σμάτων σε νέους με διάμεση ηλικία τα 20 
έτη, αφετέρου αρκετά κρούσματα στις ηλι-
κίες 10-19 ετών και ταυτόχρονα σημαντική 
αύξηση της διασποράς της μετάλλαξης 
Δέλτα. «Όλοι οι ενήλικες της Θεσσαλονίκης 
και της Χαλκιδικής και ειδικά οι ανεμβολία-
στοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 
και να κάνουν χρήση των γνωστών μέτρων 
ατομικής προστασίας όταν έρχονται σε 
επαφή με έφηβους και νεαρούς ενήλικες», 
τόνισε σχετικά η κυρία Παπαευαγγέλου.
Παράλληλα, οι διακυμάνσεις που παρατη-
ρούνται στο ιικό φορτίο των λυμάτων της 
Θεσσαλονίκης τις τελευταίες εβδομάδες 
από την Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΑΠΘ), 
αναδεικνύουν τον κίνδυνο διασποράς του 
SARS-CoV-2 σε παραθεριστικούς προορι-
σμούς κοντά στην πόλη, από φορείς του ιού 
που τα Σαββατοκύριακα κινούνται σε πιο 
μακρινές περιοχές.
Και μπορεί προς το παρόν η εικόνα αυτή 
να μην είναι συγκρίσιμη με την κλινική, 
ωστόσο οι 25 εισαγωγές που έγιναν στη 
χθεσινή εφημερία του Νοσοκομείου 
ΑΧΕΠΑ -σύμφωνα με στοιχεία της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημο-
σίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ)- δείχνουν 
την διαρκώς αυξανόμενη πίεση στα νοση-
λευτικά ιδρύματα της πόλης.

Κορωνοϊός: Ανεμβολίαστοι και 
20άρηδες «κοκκίνησαν» τη μισή 
Ελλάδα

ΙΣΑ: Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ο 
Βόβολης των αντιεμβολιαστών 

Σ
το Πειθαρχικό Συμβούλιο καλεί 
τον γιατρό των... αντιεμβολιαστών 
Φαίδωνα Βόβολη ο Ιατρικός Σύλ-
λογος Αθηνών προκειμένου να ει-

σηγηθεί στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
την προσωρινή αναστολή της άσκησης του 
ιατρικού του επαγγέλματος.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή από την 
συμπεριφορά, τις ενέργειές του και τις 
δηλώσεις του περί πειραματικών εμβο-
λίων «ενδεχόμενα υφίσταται κίνδυνος 
και ανάγκη προστασίας για τη δημόσια 
υγεία».
Το πειθαρχικό θα συνεδριάσει όπως επι-
σημαίνεται  την ερχόμενη Τετάρτη.

Ξέσπασαν Θεοδωρίδου - Θεμι-
στοκλέους: «Τσαρλατάνοι οι α-
ντιεμβολιαστές υγειονομικοί»
Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησαν  η 
Μαρία Θεοδωρίδου και ο Μάριος Θεμι-
στοκλέους για τις συγκεντρώσεις  του 
λεγόμενου  «αντιεμβολιαστικού κινήμα-
τος»,  με τον γενικό γραμματέα Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας να χαρακτη-
ρίζει  «τσαρλατάνους» όσους υγειονομι-

κούς συμμετέχουν. 
«Συχνά με ρωτούν τι θα έλεγα σε αυτά 
τα άτομα. Η αλήθεια είναι όμως πως δεν 
έχουν αυτιά να ακούσουν και προσπα-
θούν να πείσουν και εκείνους που θέλουν 
να εμβολιαστούν για το αντίθετο. Νομίζω 
πως τους έχουμε δώσει πολύ χώρο για 
να ακουστούν. Αν υπάρξουν συνέπειες 
από τις συναθροίσεις αυτές, κάποιοι θα 
κατανοήσουν πόσο λάθος ήταν, αν κατα-
λήξουν στα νοσοκομεία», είπε η κα Θεο-
δωρίδου. 
«Η συμμετοχή γιατρών και οι διαφορε-
τικές απόψεις γιατρών που συμμετέχουν 
στο αντιεμβολιαστικό κίνημα είναι κάτι 
πολύ σοβαρό. Δεν είναι θέμα δημοκρα-
τίας και ελεύθερης έκφρασης της άποψης 
ενός ατόμου», είπε από την πλευρά του ο 
Μάριος Θεμιστοκλέους - για να προσθέ-
σει: «Κάποιος υγειονομικός είναι υποχρε-
ωμένος να ακολουθεί συγκεκριμένους 
κανόνες. Είναι υποχρέωση του συντάγ-
ματος να τιμωρήσουν τους γιατρούς που 
αρνούνται αυτούς τους κανόνες. Οι για-
τροί που εκπέμπουν μήνυμα παραπληρο-
φόρησης πρέπει να τιμωρηθούν».
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COVID-19: Όλες οι νοσηλείες 
στην περιοχή του Πιλ είναι από 
ανεμβολίαστους

Α
ξιωματούχοι στο Μπράμπτον 
του Οντάριοκάνουν μια ακόμη 
έκκληση στους κατοίκους για 
να κάνουν τα εμβόλια τους, 

λέγοντας ότι όλοι οι άνθρωποι που 
νοσηλεύτηκαν λόγω του COVID-19 κατά 
τη διάρκεια του Ιουνίου ήταν είτε μερι-
κώς εμβολιασμένοι είτε δεν είχαν εμβο-
λιαστεί καθόλου.
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου την 
Τετάρτη το πρωί, ο δήμαρχος Πάτρικ 
Μπράουν δήλωσε ότι μεταξύ 1ης Ιουνίου 
και 9 Ιουλίου, το 100% των 81 ατόμων 
που νοσηλεύτηκαν ως αποτέλεσμα του 
COVID-19 δεν εμβολιάστηκαν πλήρως και 
με τις δύο δόσεις του εμβολίου.
Τα δύο τρίτα αυτών των ατόμων δεν είχαν 
εμβολιαστεί πλήρως, πρόσθεσε ο ιατρός 
της περιοχής, ενώ δύο ασθενείς εμφάνι-

σαν COVID-19 εντός της περιόδου των 
δύο εβδομάδων μετά τη δεύτερη δόση 
τους.
Την Τετάρτη, αξιωματούχοι της επαρχια-
κής υγείας ανέφεραν αύξηση των περι-
πτώσεων παραλλαγής του Δέλτα, κατα-
γράφοντας 123 νέες μολύνσεις από τεστ 
COVID-19 που επιβεβαιώθηκαν από 
εργαστήριο.
Ο Μπράουν επεσήμανε ότι ο αριθμός  
νοσηλείας στο Μπράμπτον αποδεικνύει 
ότι αξίζει κανείς  να κάνει  το εμβόλιο.
Προκειμένου να περάσει από το Βήμα 3 
του σχεδίου επανέναρξης του Οντάριο, 
τουλάχιστον το 80 τοις εκατό του επιλέξι-
μου πληθυσμού ηλικίας 12 ετών και άνω 
πρέπει να έχει λάβει μία δόση εμβολίου 
COVID-19 και το 75% πρέπει να έχουν 
εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις.

Καναδάς: Η εφαρμογή που «τσεκάρει» 
αν η γάτα σας είναι χαρούμενη ή αν 
πονάει

Ο
ι ιδιοκτήτες γάτων στους οποίους 
αρέσει να βγάζουν φωτογραφίες 
του κατοικίδιου τους με το κινη-
τό τους έχουν πλέον μια νέα δι-

καιολογία για να το κάνουν: μπορεί αυτό να 
βοηθάει και την ίδια τη γάτα. Μια τεχνολο-
γική εταιρεία για την υγεία των ζώων στο 
Κάλγκαρι της Αλμπέρτα, η Sylvester.ai, κατα-
σκεύασε μια εφαρμογή, την Tably, η οποία 
χρησιμοποιεί την κάμερα του κινητού για να 
ενημερώσει αν η γάτα πονάει.
Η εφαρμογή ελέγχει τη θέση των αυτιών και 
του κεφαλιού της γάτας, αν κλείνει τα μάτια 
της, αν έχει ένταση στη μύτη της και αν κου-

νάει τα μουστάκια της για να διαγνώσει αν 
το ζώο πονάει.
Μια έρευνα του 2019, η οποία δημοσιεύ-
τηκε στο επιστημονικό έντυπο Scientific 
Reports, διαπίστωσε ότι η αποκαλούμενη 
«κλίμακα με γκριμάτσες των αιλουροει-
δών» (ή αλλιώς FGS) αποτελεί ένα έγκυρο 
και αξιόπιστο εργαλείο για την αξιολόγηση 
του έντονου πόνου στις γάτες.
Η εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει τους 
νέους κτηνιάτρους, λέει η δρ. Λιζ Ρέλε την 
κλινικής Wild Rose Cat στο Κάλγκαρι, όπου 
οι κατασκευαστές δοκίμασαν τον αλγό-
ριθμο.

Το Οντάριο θα δαπανήσει 
$324εκατ. για να αντιμετωπίσει τις 
καθυστερήσεις στα χειρουργεία

Ο
ι επαρχιακοί αξιωματούχοι 
υγείας λένε ότι στοχεύουν 
στην αύξηση της χωρητικό-
τητας του νοσοκομειακού 

συστήματος σε κάπου μεταξύ 110 και 
115 τοις εκατό έως τα τέλη του φθι-
νοπώρου, προκειμένου να αντιμετω-
πίσουν την καθυστέρηση χειρουρ-
γικών επεμβάσεων και διαδικασιών 
που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρ-
κεια του lockdown λόγω του COVID-
19 στο Οντάριο.
Αξιωματούχοι δήλωσαν την Τετάρτη 
ότ ι θα ξοδέψουν 324 εκατομμύρια 
δολάρια γ ια να προσπαθήσουν να 
αν τ ιμετωπίσουν τ ις καθυστερήσεις 
επεμβάσεων προσθέτον τας 67.000 
επιπλέον χειρουργικές επεμβάσεις και 
διαδικασίες μεταξύ Οκτωβρίου και 
άνοιξης 2022.
Το σχέδιο περιλαμβάνει 35 εκατομ-
μ ύ ρ ι α  δ ο λ ά ρ ι α 
γ ια περισσότερες 
μαγνητ ικέ ς τομο-
γραφίες και αξονι-
κέ ς τομογραφίε ς, 
18  ε κα τομμύρια 
δολάρια γ ια έ να 
κεντρικό σύστημα 
χ ε ι ρ ο υ ρ γ ι κ ή ς 
λίσ τας αναμονής, 
1  ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι ο 
δολάρια γ ια χε ι -
ρουργική «εξομά-
λυνση» και καθο-
δήγηση και 24 εκα-
τομμύρια δολάρια για την αύξηση του 
όγκου χειρουργικών και διαγνωστι-
κών υπηρεσιών σε ανεξάρτητες εγκα-
ταστάσεις υγείας.
Για να βοηθήσει σ την αντιμετώπιση 
των καθυστερήσεων, θα πραγματο-
ποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις τη 
νύχτα και τα σαββατοκύριακα.
Για να υποστηρίξει τη χειρουργική 
επέκταση, η επαρχία προσφέρει επί-
σης σε έως 200 νοσοκόμες 10.000 $ 
ως κίνητρο με αν τάλλαγμα τη σύμ-
βαση ενός έτους και  θα προσφέρει 
εκπαιδευτ ικά προγράμματα «χε ι -
ρουργικής επέκτασης» σε έως και 500 
υπάρχουσες νοσοκόμες για τη βελτί-
ωση των δεξιοτήτων.
Η επαρχία είπε ότι το σχέδιό της βασί-
ζεται σε χρόνους αναμονής για «πραγ-

ματ ικούς» αριθμούς ασθενών που 
μετακινούνται μέσω του συστήματος.
Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι δήλωσαν 
ότι ορισμένοι χρόνοι αναμονής μειώ-
θηκαν πραγματικά κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, αλλά αναγνώρισαν ότι 
πολλοί άνθρωποι που κανονικά θα 
είχαν ζητήσει θεραπεία δεν το έκα-
ναν κατά τη διάρκεια του lockdown. 
Η επαρχία δεν παρέχει σ τοιχεία για 
τον αριθμό των ατόμων που πιστεύε-
ται ότι αποτελούν μέρος των καθυστε-
ρήσεων.
Ο διευθύνων σύμβουλος του Ontario 
Health, Matt Anderson, δήλωσε ότι 
υπάρχουν περίπου 200.000 άτομα 
αυτήν τη στιγμή σε καταλόγους ανα-
μονής που παρακολουθούν ται σε 
επαρχίες, αλλά ο αριθμός αυτός είναι 
παρόμοιος με αυτόν που κανονικά θα 
περίμενε κανείς. 

Είπε ότι αυτό συμ-
β α ί ν ε ι  ε π ε ι δ ή 
υ π ά ρ χ ο υ ν  π ο λ -
λ ο ί  ά ν θ ρ ω π ο ι 
π ο υ  δ ε ν  έ χ ο υ ν 
α κό μ η  ε ισ έ λθ ε ι 
στο σύστημα μέσω 
δ ι ά γ ν ω σ η ς  κ α ι 
παραπομπής κα ι 
είπε ότι η τοποθέ-
τηση ενός αριθμού 
στην ομάδα καθυ-
σ τερημένων είναι 
«πολύ δύσκολο να 
γίνει».

Αξιωματούχοι της υγείας ανέφεραν 
ότι ενώ πολλοί άνθρωποι δεν ζήτη-
σαν θεραπεία κατά τη διάρκεια του 
κλειδώματος, πολλοί από αυτούς που 
αποτελούν μέρος της καθυστέρησης 
ανήκουν σ την κατηγορία των προ-
γραμματισμένων χειρουργικών επεμ-
βάσεων μεγάλου όγκου και δήλωσαν 
ότι η ομάδα αυτή θα είναι το επίκε-
ντρο τους επόμενους μήνες.
Τον Μάιο, το Γραφείο Οικονομικής 
Ευθύνης του Οντάριο προέβλεπε ότι 
οι ακυρωμένες καθυστερήσεις χει-
ρουργικής επέμβασης θα έφταναν τις 
419.200 διαδικασίες μέχρι τα τέλη 
Σεπτεμβρίου και εκτιμούσαν ότι θα 
κοστίσει στην επαρχία 1,3 δισεκατομ-
μύρια δολάρια για τριάμισι χρόνια για 
την εκκαθάριση των καθυστερήσεων.

καναδάς
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Π
λήρως εμβολιασμένοι Καναδοί ταξιδιώτες έχουν μείνει εκτός σχεδίου για τη δι-
ευκόλυνση των περιορισμών καραντίνας για είσοδο στην Αγγλία και τη Σκωτία.
Η βρετανική κυβέρνηση είπε ότι άτομα που έχουν λάβει και τις δύο δόσεις εμβο-
λίου εγκεκριμένου από το FDA στις ΗΠΑ ή από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμά-

κων, ο οποίος ρυθμίζει τα φάρμακα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές άλλες χώρες, θα 
μπορούν να λαμβάνουν πριν και μετά την άφιξη δοκιμές coronavirus αντί να απομονωθούν 
για 10 ημέρες μετά την είσοδο στην Αγγλία.
Οι αλλαγές πρόκειται να εφαρμοστούν στις 4 Αυγούστου στις 2 Αυγούστου.
Οι κυβερνήσεις της Αγγλίας και της Σκωτίας δεν παρείχαν λόγο για τον οποίο ο Καναδάς δεν 
συμπεριλήφθηκε στις νέες εξαιρέσεις καραντίνας.
Στις χώρες που εμπλέκονται στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εκτός από τη Γαλλία, μέλη της ευρωπαϊκής συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου και οι 
χώρες των μικροστατικών χωρών της Ανδόρας, του Μονακό και του Βατικανού.
Αυτό σημαίνει ότι οι Καναδοί που προσγειώνονται στην Αγγλία ή τη Σκωτία πρέπει να 
μπουν σε καραντίνα στο σπίτι ή στον τόπο που μένουν για 10 ημέρες και να κάνουν ένα τεστ 
COVID-19 μετά την όγδοη ημέρα.
Οι άλλες δύο χώρες που απαρτίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο - την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλαν-
δία - δεν άλλαξαν τους κανόνες τους, πράγμα που σημαίνει ότι οι Καναδοί πρέπει ακόμη να 
απομονωθούν κατά την άφιξή τους σε αυτές τις πολιτείες.

Αγγλία και Σκωτία θα βάζουν 
του Καναδούς ταξιδιώτες σε 
καραντίνα

Το ποσοστό πληθωρισμού φτάνει το 
3,1% τον Ιούνιο, ελαφρά μειωμένος 
από το υψηλό του Μαΐου

Το βασικό βαρόμετρο 
πληθωρισμού της χώρας 
σημείωσε ετήσια αύξηση 3,1% 
τον προηγούμενο μήνα, καθώς 
ο ρυθμός αύξησης των τιμών 
επιβραδύνθηκε τον Ιούνιο σε 
σύγκριση με τον υψηλό ρυθμό 
δεκαετίας ενός μήνα πριν.

Η 
ανάγνωση του Ιουνίου για τον 
δείκτη τιμών καταναλωτή μει-
ώθηκε από τον ετήσιο ρυθμό 
πληθωρισμού 3,6% που κα-

ταγράφηκε τον Μάιο, ο οποίος ήταν η 
μεγαλύτερη ετήσια αύξηση σε μια δε-
καετία.
Η ετήσια αύξηση των τιμών τον Ιούνιο 
«ψύχθηκε» από το κόστος για τα αγαθά, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικείων 
ενδυμάτων και τροφίμων, και το κόστος 
των στεγαστικών δανείων για τους ιδι-
οκτήτες σπιτιού μει-
ώθηκε κατά 8,6 τοις 
εκατό από έτος σε 
έτος για τη μεγαλύ-
τερη ετήσια πτώση 
σε επτά δεκαετίες 
συγκρίσιμων δεδο-
μένων.
Οι τιμές των λαχανι-
κών μειώθηκαν 7,5 
τοις εκατό από έτος 
σε έτος, ενώ οι τιμές 
για το βοδινό κρέας 
μειώθηκαν 11,1 τοις 
εκατό σε σύγκριση 
με τον Ιούνιο του 
2020 όταν οι τιμές αυξήθηκαν απότομα 
καθώς τα κρούσματα COVID-19 ανάγκα-
σαν το κλείσιμο των φυτών και την ελα-
χιστοποιήθηκε η προμήθεια.
Η ετήσια πτώση για το βοδινό κρέας 
ήταν η μεγαλύτερη από τον Ιανουάριο 
του 1982.
Αύξηση του πρωταρχικού αριθμού 
ήταν η ζήτηση στην αγορά ακινήτων του 
Καναδά, καθώς το κόστος αντικατάστα-
σης του ιδιοκτήτου σπιτιού αυξήθηκε 
κατά 12,9 τοις εκατό από έτος σε έτος 
για τον ταχύτερο ρυθμό από το 1987.
Ο Benjamin Reitzes, διευθυντής των 
καναδικών τιμών και μακροοικονομι-
κός στρατηγικός της BMO, δήλωσε ότι 

οι μετρήσεις θα πρέπει να πάρουν λίγο 
από τον αέρα για ανησυχίες σχετικά με 
τον εκτός ελέγχου πληθωρισμό προς το 
παρόν. Πρόσθεσε ότι η χώρα πρέπει να 
δει την οικονομία να ανοίγει ξανά ευρύ-
τερα προτού να δει κάποια από τις πλη-
θωριστικές πιέσεις που θα μπορούσαν 
να εμφανιστούν.
Η Statistics Canada δήλωσε ότι μέρος 
της ανάγνωσης για τον Ιούνιο έχει να 
κάνει με τη σύγκριση των τιμών με τα 
χαμηλά που καταγράφηκαν τον ίδιο 
μήνα πέρυσι.
Οι τιμές της βενζίνης, για παράδειγμα, 
σημείωσαν ετήσια αύξηση 32% τον Ιού-
νιο σε σύγκριση με 43,4% τον Μάιο, 
επειδή οι τιμές της βενζίνης είχαν ανα-
κάμψει εν μέρει τον Ιούνιο του 2020 
μετά την πτώση στην αρχή της πανδη-
μίας.  Ο οργανισμός είπε ότι, εξαιρου-
μένων των τιμών της βενζίνης, ο ετήσιος 

ρυθμός πληθωρισμού 
θα ήταν 2,2 τοις εκατό.
Η Stat is t ic s  Canada 
δήλωσε ότ ι ο μέσος 
όρος των τριών μέτρων 
για τον πυρήνα του πλη-
θωρισμού, που θεω-
ρούνται καλύτεροι δεί-
κ τ ε ς  των υποκε ίμε-
νων πιέσεων στις τιμές 
κα ι  παρακολουθού -
νται στενά από την Τρά-
πεζα του Καναδά, ήταν 
2,23 τοις εκατό τον Ιού-
ν ιο, σύμφωνα με την 
ανάγνωση του Μαΐου. 

Ο ανώτερος οικονομολόγος της CIBC, 
Royce Mendes, δήλωσε ότι η επιβρά-
δυνση τον Ιούνιο φαίνεται να επιβε-
βαιώνει την άποψη της Τράπεζας του 
Καναδά ότι μεγάλο μέρος της πρόσφα-
της αύξησης του πληθωρισμού είναι 
προσωρινό αποτέλεσμα.
Ο κυβερνήτης της Τράπεζας του Καναδά, 
Tiff Macklem, δήλωσε ότι η κεντρική 
τράπεζα σκοπεύει να παρακολουθεί 
στενά τον τρόπο με τον οποίο παίζονται 
οι τιμές τους επόμενους μήνες και θα 
χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που διαθέ-
τει για να θέσει υπό έλεγχο τον πληθω-
ρισμό, εάν τα προσωρινά ζητήματα φαί-
νονται να αποτελούν μόνιμο πρόβλημα.

Τέλος η καραντίνα για όσους 
έχουν νοσήσει από κορωνοϊό στην 
Αλμπέρτα

Δ
εκάδες γιατροί απευθύνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράζονταw 
τις απόψεις τους σχετικά με την ανακοίνωση της Αλμπέρτα για χαλάρωση όλων 
των πρωτοκόλλων COVID-19.
Η επαρχία ανακοίνωσε ότι από την Πέμπτη, η καραντίνα για στενές επαφές με 

κάποιον που έχει νοσήσει θα αλλάξει από «υποχρεωτική» σε «συνιστώμενη».
Επίσης από τις 16 Αυγούστου, δεν θα απαιτείται πλέον απομόνωση μετά από θετικό τεστ 
COVID-19, αν και συνιστάται ανεπιφύλακτα και η οικονομική υποστήριξη καραντίνας δεν 
θα είναι πλέον διαθέσιμη.
Η εντολή για μάσκες σε δημόσιους χώρους που επιβάλλονται από την επαρχία θα αρθούν 
επίσης τον Αύγουστο.
Αρκετοί είναι οι γιατροί που δηλώνουν εναντίον της απόφασης. Το πιο εντυπωσιακό σχό-
λιο από μερικούς γιατρούς είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει πουθενά αλλού σε ολόκληρο 
τον κόσμο - εκτός από τώρα στην Αλμπέρτα - όπου δεν χρειάζεται να απομονώσετε μετά 
από θετικές δοκιμές για τον ιό.

καναδάς
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Τ
ο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε πριν 
λίγο ομόφωνα το ψήφισμα 2587 με το οποίο ανα-
νεώνεται η θητεία της UNFICYP (Ειρηνευτική Δύ-
ναμη στην Κύπρο) για ακόμη έξι μήνες, μέχρι τις 31 

Ιανουαρίου 2022.
Σε δήλωσή του, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στη 
Νέα Υόρκη, Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου, ευχαρίστησε το 
Συμβούλιο Ασφαλέιας, εκ μέρους της κυπριακής Κυβέρνη-
σης, για την ανανέωση της θητείας της δύναμης, για ακόμη 
έξι μήνες, αλλά και το έργο που επιτέλεσαν. Ευχαρίστησε 
επίσης τον ΓΓ και τη Γραμματεία του ΟΗΕ και όλες τις χώρες 
που συνεισφέρουν στη Δύναμη, για την ομαλή ανανέωση 
της εντολής.
«Η Κυβέρνησή μου θεωρεί ότι η παρουσία της UNFICYP 
είναι αναντικατάστατη για όσο παραμένει το στάτους κβο 
και το ένα τρίτο της χώρας παραμένει υπό κατοχή, μία κατά-
σταση που αποτελεί σοβαρή απειλεί στην ειρήνη και τη 
σταθερότητα», είπε ο πρέσβης Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου, 
ο οποίος λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας συναντήθηκε με τον προεδρεύοντας 
του Συμβουλίου και έδωσε τη συναίνεση της Κυβέρνησης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο Κύπριος μόνιμος αντιπρόσωπος είπε πως στα Βαρώσια 
«γίναμε μάρτυρες μιας παραβίασης των ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου» και οι εξελίξεις εκεί δείχνουν τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει επί τους εδάφους η UNFICYP.
Ο κ. Χατζηχρυσάνθου σημείωσε ότι το ψήφισμα επαναβε-
βαιώνει το σθεναρό μήνυμα της προεδρικής ανακοίνωσης 
της περασμένης εβδομάδας, για τα σοβαρότατα και επικίν-

δυνα τετελεσμένα που δημιούργησε η κατοχική δύναμη 
στην περιφραγμένη περιοχή των Βαρωσίων, στις 20 Ιου-
λίου και ζητά την αντιστροφή τους.
Σημείωσε ακόμη τη σημασία της επαναβεβαίωσης για μια 
ακόμη φορά από το Συμβούλιο Ασφαλείας της μορφής της 
διευθέτησης που επιδιώκουμε στην κυπριακή ειρηνευτική 
διαδικασία, που είναι διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με 
πολιτική ισότητα, όπως παρατίθεται από τα σχετικά ψηφί-
σματα.
«Παραμένουμε έτοιμοι να επαναρχίσουμε τις διαπραγμα-
τεύσεις σ’ αυτή τη βάση και παραμένουμε πεπεισμένοι ότι 
η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία μπορεί να απαντήσει 
στις ανησυχίες όλων των Κυπρίων σε μία επανενωμένη 
ανεξάρτητη Κύπρο χωρίς εξωτερική παρεμβολή», συμπλή-
ρωσε ο πρέσβης Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου.
Το Κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του 
εκφράζει ικανοποίηση για την ομόφωνη ανανέωση της 
θητείας της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο (UNFICYP) 
μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022 από το Συμβούλιο Ασφα-
λείας ΟΗΕ.
Σημειώνεται ότι, το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναβεβαιώνει 
την Προεδρική Δήλωση του της 23ης Ιουλίου 2021 για τις 
τουρκικές παράνομες ενέργειες στα Βαρώσια, καταδικάζει 
εκ νέου τις σχετικές ανακοινώσεις του Προέδρου της Τουρ-
κίας και του ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας στις 20 
Ιουλίου 2021, καλεί σε άμεση ανάκληση των παράνομων 
ενεργειών που έλαβαν χώρα από τον Οκτώβριο του 2020, 
και επαναβεβαιώνει τα σχετικά ψηφίσματα, με ειδική ανα-
φορά στα ψηφίσματα 550(1984) και στο 789 (1992).

Ομόφωνα το Συμβούλιο Ασφαλείας 
ενέκρινε την ανανέωση της θητείας της 
ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ 

Αυστηροποίησαν την ταξιδιωτική τους 
οδηγία και για Κύπρο τα CDC 

Τ
α αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόλη-
ψης Νοσημάτων (CDC) σε αναθεωρημένη 
τους οδηγία που εξέδωσαν τη Δευτέρα συ-
νέστησαν ενάντια στις ταξιδιωτικές μετακι-

νήσεις στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Κούβα, 
την Κύπρο και το Κιργιστάν, εξαιτίας του αυξανό-
μενου αριθμού κρουσμάτων της Covid-19 στις χώ-
ρες αυτές.
 Τα CDC αυστηροποίησαν την οδηγία τους στο 
“Επίπεδο 4: Πολύ υψηλό” για αυτές τις χώρες, οδη-
γία που υπογραμμίζει ότι οι Αμερικανοί πρέπει να 
αποφεύγουν τα ταξίδια στις χώρες που κατατάσσο-
νται σε αυτή την βαθμίδα. Η Ισπανία ξανάνοιξε τα 
σύνορα της για Αμερικανούς τουρίστες τον Ιούνιο.
 Παράλληλα η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρε-
σία επικαλούμενη ανησυχίες για την αύξηση του 
αριθμού των κρουσμάτων στο Ισραήλ, τη Δυτική 
Όχθη και τη Γάζα, αυστηροποίησε την ταξιδιω-

τική οδηγία κατά δύο βαθμίδες, κατατάσσοντας 
το Ισραήλ στο “Επίπεδο 3: Υψηλό”. Τον Ιούνιο, τα 
CDC είχαν χαλαρώσει την ταξιδιωτική τους οδηγία 
για το Ισραήλ στο “Επίπεδο 1: Χαμηλό”.
 Τα αμερικανικά Κέντρα ανέβασαν και για την Αρμε-
νία το επίπεδο συναγερμού λόγω της Covid-19 στο 
“Επίπεδο 3: Υψηλό”. Σύμφωνα με το “Επίπεδο 3” 
η σύσταση για τους μη εμβολιασμένους ταξιδιώ-
τες είναι να αποφεύγουν τα μη απαραίτητα ταξίδια.
 Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν 
Ψάκι ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν 
τους υφιστάμενους περιορισμούς στα διεθνή ταξί-
δια, παρά τα αιτήματα, ειδικότερα από την Ευρω-
παϊκή Ένωση, για αμοιβαιότητα. Η Αμερικανίδα 
αξιωματούχος δικαιολόγησε την απόφαση αυτή 
της αμερικανικής Κυβέρνησης κυρίως στην ταχεία 
εξάπλωση της παραλλαγής Δέλτα του νέου κορω-
νοϊού.

Ο 
Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, σε γραπτή δήλωση του 
αναφέρει ότι η πρωτοβουλία για τα Βαρώσια στόχο έχει την 
προστασία και καθιέρωση δικαιωμάτων, λέγοντας ότι τα Βα-
ρώσια είναι έδαφος της «τδβκ», και ότι από εγκλωβισμένα στο 

Κυπριακό πρόβλημα, τώρα θα γίνουν μέρος της ζωής.
Είπε ακόμη ότι  τα Βαρώσια υπό διαφορετική διοίκηση είναι εκτός συζή-
τησης.
Υπενθύμισε την απόφαση του «υπουργικού συμβουλίου», το 2019 λέγο-
ντας ότι ήταν η πρώτη πολιτική για το άνοιγμα των Βαρωσίων που απο-
φασίστηκε.
Βασική αρχή, είπε, είναι ότι τα δικαιώματα των δικαιούχων θα προστα-
τευθούν.
«Μετά το άνοιγμα των δημόσιων χώρων στο πλαίσιο της πολιτικής που 
καθορίστηκε, ένα μέρος των κλειστών Βαρωσίων, που βρίσκεται σε ένα 
από τα πιο όμορφα μέρη στην περιοχή της Αμμοχώστου, έλαβε το καθε-
στώς της αστικής ζώνης με την απόφαση του «υπουργικού συμβουλίου» 
και το πρώτο βήμα έγινε για να ζωντανέψει η περιοχή”, είπε.
Ο κ. Ταταρ, σημείωσε ότι υπάρχουν 36 αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 
τους πρώην κατοίκους της περιοχής που ανοίχθηκε στην Επιτροπή Ακίνη-
της Ιδιοκτησίας και το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό αυτών των αιτήσεων 
είναι ότι οι πρώην κάτοικοι έχουν ήδη δηλώσει τη βούλησή τους να εξα-
σφαλίσουν τα δικαιώματά τους σχετικά με τα ακίνητά τους.
Περαιτέρω, είπε, πως με αυτήν την απόφαση, η Επιτροπή Ακίνητης Ιδιο-
κτησίας, η οποία αναγνωρίζεται ως αποτελεσματικός μηχανισμός εσω-
τερικού δικαίου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των, θα είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις που καλύπτουν και τα τρία 
ένδικα μέσα, την επιστροφή, την αποζημίωση και την ανταλλαγή, για τους 
αιτούντες σχετικά με την περιοχή που άνοιξε πρόσφατα.
Πρόσθεσε ότι προτείνεται μια πολιτική για την παροχή των δικαιωμάτων 
στους σωστούς κατόχους που περιμένουν τόσα πολλά χρόνια.
«Όλα τα μέρη, ειδικά η ελληνοκυπριακή ηγεσία, που αντιτίθενται στην 
πρωτοβουλία μας για την καθιέρωση δικαιωμάτων μέσω ενός διεθνώς 
αναγνωρισμένου μηχανισμού, πρέπει να γνωρίζουν ότι το να ζητήσουμε 
την απόσυρση της πρωτοβουλίας μας ισοδυναμεί με την αντίθεση της 
πρόσβασης των πρώην κατοίκων στα δικαιώματά τους. Είναι επίσης 
σαφές, ότι αυτό σημαίνει απλώς τη διατήρηση του status quo», σημείωσε.
Ανέφερε ότι το τελευταίο παράδειγμα των δηλώσεων «που έγιναν με την 
πρόκληση και την πίεση της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι η δήλωση 
του Ύπατου Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωση Josep Borrell, με την 
οποία, ο Borrell αποκάλυψε για άλλη μια φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
έχει γίνει μέρος του κυπριακού προβλήματος, χωρίς να είναι εποικοδο-
μητική, ενώ δεν μπορούν καν να εξετάσουν αντικειμενικά τα κυπριακά 
θέματα»
Είπε ότι «μια δίκαιη και βιώσιμη συμφιλίωση στην Κύπρο μπορεί να βρε-
θεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων αφού οι δύο πλευρές συμφωνήσουν 
σε ένα κοινό έδαφος της δικής τους ελεύθερης θέλησης. Σε αυτό το πλαί-
σιο», συνέχισε, «η ισότητα των δύο πλευρών είναι ζωτικής σημασίας. 
Το κύριο στοιχείο για τη διασφάλισή της  είναι η αναγνώριση ότι τα μέρη 
έχουν κυρίαρχο ισότιμο και ισότιμο διεθνές καθεστώς».
Το γεγονός, συνέχισε ο κ. Τατάρ, ότι τα μέρη που ισχυρίζονται ότι υπο-
στηρίζουν μια λύση στην Κύπρο αγνοούν την απαραίτητη ισοτητα βλά-
πτει τη συνεχιζόμενη διαδικασία προσδιορισμού εάν υπάρχει κοινό 
έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών αυτή τη στιγμή, ενώ επηρεάζει επίσης 
αρνητικά την εμπιστοσύνη και την πιθανή συνεργασία μεταξύ των δύο 
πλευρών.

Τατάρ: Έδαφος του ψευδοκράτους 
τα Βαρώσια – εκτός συζήτησης 
θέμα για άλλη διοίκηση 
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«
Η οποιαδήποτε κίνηση α-
ποδοχής των αξιώσεων 
της Άγκυρας και του εκ-
προσώπου της στα κα-

τεχόμενα, θα είναι εκτροπή από 
τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Α-
σφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
και των όρων εντολής του ΓΓ του 
ΟΗΕ. Θα πρέπει να υπάρξει μια 
λύση που να στηρίζεται στα ψηφί-
σματα, να οδηγεί σε λειτουργικό, 
βιώσιμο και ομόσπονδο κράτος. 
Βιώσιμο και λειτουργικό και όχι 
θνησιγενές και να οδηγεί σε αυ-
τό που η Τουρκία έκανε ξεκάθαρο 
και με τις προτάσεις που κατέθε-
σε στην Ατυπη Διάσκεψη στη Γε-
νεύη», δηλώνει ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Α-
ναστασιάδης. Σημειώνει ότι η κυ-
βέρνησή του προσανατολίζεται 
στην αφαίρεση των ταξιδιωτικών 
εγγράφων της Κυπριακής Δημο-
κρατίας από τον κατοχικό ηγέτη 
Ερσίν Τατάρ και άλλα στελέχη της 
ψευδοκυβέρνησης ενώ αφήνει 
αιχμές και για την αντικειμενικό-
τητα του ΓΓ του ΟΗΕ.
Σε συνέντευξη του στην εφημε-
ρίδα «Φιλελεύθερος» της Κυρια-
κής, ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης αναφέρεται στις πρόσφα-
τες ενέργειες της Τουρκίας στην 
Αμμόχωστο και ιδίως στην περί-
κλειστη περιοχή των Βαρωσίων, 
στον ρόλο του ΓΓ του ΟΗΕ και τα 
ψηφίσματα του ΣΑ, ενώ στέλνει 
μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα 
για την στάση της ελληνοκυπρια-
κής πλευράς στις διαπραγματεύ-
σεις για το Κυπριακό:
«Το έχω καταστήσει σαφές ότι 
δεν τίθεται θέμα να δεχτώ προα-
παιτούμενα για να πάω σε συνο-
μιλίες. Από την ώρα που όπως 
ζητούν, θα γίνει αναγνώριση 
κυριαρχικής ισότητας, ή κυριαρ-
χία ενός παράνομου μορφώμα-
τος, οι συνομιλίες θα είναι κατα-
δικασμένες να αποτύχουν. Στόχος 

τους είναι τα δύο κράτη. Πού θα 
κάνουν υποχωρήσεις; Στα στρα-
τεύματα; Αφού θα είναι κυρίαρχο 
κράτος θα μπορούν να φιλοξε-
νούν όποιους θέλουν. Στο θέμα 
των εγγυήσεων; Θα πούν ότι οι 
εγγυήσεις είναι μόνο για το δικό 
τους κρατίδιο, αλλά την ίδια ώρα 
δεν θα παύουν να να αποτελούν 
απειλή για το άλλο κρατίδιο. ‘Η 
στα θέματα των εδαφικών ανα-
προσαρμογών για τα οποία βλέ-
πουμε πώς συμπεριφέρονται 
σήμερα στην Αμμόχωστο; Δεν 
θα αποδεχθούν την οποιαδήποτε 
εδαφική αναπροσαρμογή με απο-
τέλεσμα να οδηγήσουν σε αδιέ-
ξοδο. Θα είναι τέτοιες οι αξιώ-
σεις τους όσον αφορά τους τρό-
πους διακυβέρνη-
σης που θα οδηγή-
σουν σε μια λύση 
μη λειτουργική για 
να είναι καταδικα-
σμένη να καταρ-
ρεύσει».
Σε ό,τι αφορά την 
Αμμόχωστο ο Ν. 
Αναστασιάδης λέει 
χαρακτηριστικά:
«Από την πρώτη στιγμή είχαμε 
αντιδράσει και κρούσαμε τον 
κώδωνα του κινδύνου. Επισημαί-
ναμε παντού και από τα πρώτα 
βήματα πως οι ενέργειες και οι 
αποφάσεις τους προετοίμαζαν μια 
νέα πολιτική όσον αφορά και τις 
εδαφικές αναπροσαρμογές αλλά 
και την μορφή λύσης του κυπρι-
ακού προβλήματος. Δεν περιο-
ριστήκαμε σε καταγγελίες. Είναι 
σωρεία ενεργειών που έκτοτε έγι-
ναν, αλλά δυστυχώς εις ώτα μη 
ακουόντων, του ΓΓ μη εξαιρουμέ-
νου ή των εδώ αντιπροσώπων του 
που τον ενημέρωναν κατά τρόπο 
που δεν ήταν αντικειμενικός».
Ο Πρόεδρος Ανασ τασ ιάδης 
σημειώνει, επίσης, ότι δεν βλέ-
πει να αναφέρεται στην έκθεση 

του του ΓΓ του ΟΗΕ έστω ως πρό-
θεση να συγκαλέσει συνομιλίες. 
Και τονίζει ότι: «Εκεί όπου λείπει η 
αντικειμενικότητα από την έκθεση 
του ΓΓ και δεν διστάζω να το πώ 
είναι εκεί που καταγράφει ότι οι 
εγγυήτριες δυνάμεις ήταν θετι-
κές, κάτι που είναι εντελώς ξένο 
προς την πραγματικότητα, αφού 
η Τουρκία επέμενε στη διατή-
ρηση των εγγυήσεων με δικαίωμα 
αναθεώρησης και όχι με ημερο-
μηνία κατάληξης, ενώ η Ελλάδα 
ήθελε την κατάργηση των εγγυ-
ήσεων και την αποχώρηση των 
στρατευμάτων. Συνεπώς, έπρεπε 
να αποδεχθώ κάτι που θα μετέ-
τρεπε την Κύπρο ή τους Τουρκο-
κύπριους ως ελεγχόμενο μέρος 

της Τουρκίας; Ενδε-
χομένως να επέτρε-
παν να λειτουργή-
σει για κάποιο χρο-
νικό διάστημα το 
συστημα, αλλά ό,τι 
συνέβη με την ανά-
δειξη του Τατάρ, θα 
γινόταν εν συνε-
χεία για ανατροπή 

ή μη λειτουργία του κράτους και 
ως αποτέλεσμα θα ήταν η κατάρ-
ρευση».
Τέλος, επισημαίνει ότι υπάρ-
χουν όρια: «Πιστεύω ότι στα-
διακά και με τα διαβήματα που 
γίνονται αλλά και τις αυθαιρεσίες 
του Ερντογάν, εκτιμώ ότι κάποια 
στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος είτε 
θα υποχρεωθεί να αναθεωρή-
σει τις πολιτικές του, ή θα ευρεθεί 
χωρίς αμφιβολία εκτεθειμένος σε 
κυρώσεις. Είτε τούτες αφορούν το 
Κυπριακό, είτε αφορούν τις παρα-
σπονδίες όπως τις βλέπουν οι 
σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, είτε κάτι που 
αφορά τη Ρωσία».
Την ίδια ώρα, δηλώνει την απο-
φασιστικότητα της Κυβέρνησης 
να προχωρήσει σε μονομερή 
μέτρα ως απάντηση των τουρκι-

κών κινήσεων στην περίκλειστη 
περιοχή της κατεχόμενης Αμμο-
χώστου. Τα μέτρα θα αφορούν, 
μεταξύ άλλων, την αφαίρεση ταξι-
διωτικών εγγράφων των εκπρο-
σώπων του παράνομου κατοχικού 
καθεστώτος. Δεν μπορεί κάποιος 
ο οποίος παραβιάζει το Σύνταγμα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας με το 
να υποστηρίζει τη διχοτόμηση, 
υποδεικνύει, να κατέχει τα επί-
σημα έγγραφά της. Ο πρόεδρος 
Αναστασιάδης είπε μάλιστα ότι 
υπάρχει ήδη ολόκληρος κατάλο-
γος ονομάτων.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
αναφέρει κατηγορηματικά ότι δεν 
προτίθεται να δεχθεί προαπαιτού-
μενα για να πάει σε συνομιλίες για 
το Κυπριακό.
Απαντούσε για τις πιέσεις από 
κάποιους πολιτικούς ηγέτες στην 
Κύπρο για υποχωρήσεις στο θέμα 
της πολιτικής ισότητας και του 
φυσικού αερίου ώστε να επαναρ-
χίσουν οι διαπραγματεύσεις.
Ο πρόεδρος Αναστασιάδης είπε 
ότι για το φυσικό αέριο υπήρξε 
σύγκλιση και ως προς τη διαχεί-
ριση και για τον διαμοιρασμό των 
εσόδων και δημιουργήθηκε το 
Εθνικό Ταμείο Υδρογονανθράκων. 
Ο μόνος όρος ο οποίος τέθηκε, 
πρόσθεσε είναι η αναγνώριση της 
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας 
από την Τουρκία, κάτι που θα ήταν 
προς όφελος και των Τουρκοκυ-
πρίων.
Για την πολιτική ισότητα, ο πρόε-
δρος Αναστασιάδης αναφέρει ότι 
η μόνη γραπτή και ολοκληρωμένη 
πρόταση η οποία κατατέθηκε στο 
Κραν Μοντάνα ήταν η δική του 
και μάλιστα αναφέρει αναγνωρί-
στηκε από τον γενικό γραμματέα 
του ΑΚΕΛ.
Καθορίζει ως κόκκινη γραμμή του 
τις παραμέτρους των Ηνωμένων 
Εθνών, με ζητούμενο ένα λειτουρ-
γικό και βιώσιμο κράτος.

Με δύο υπερσύγχρονα μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη 
(drones) ενισχύθηκε η Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία Κύπρου 
για την πρόληψη περιστατικών, 
όπως η πρόσφατη καταστρο-
φική πυρκαγιά στην ορεινή 
Λεμεσό, και τη διαχείρισή τους 
με άρτιο τεχνολογικό εξοπλι-
σμό. Τον εξοπλισμό προσέφερε 
η Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου 
(ΕΚΟ).
Σύμφωνα με σημερινή ανακοί-
νωση της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας, η παράδοση του εξο-
πλισμού πραγματοποιήθηκε 
την Τρίτη, 27 Ιουλίου στο Αρχη-
γείο της Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας στη Λακατάμια, παρουσία 
του Διευθύνοντος Συμβούλου 
του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια 
στην Κύπρο, Γιώργου Γρηγορά 
και του αναπληρωτή Διευθυντή 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Η δωρεά, που ξεπερνά τα 40 
χιλιάδες ευρώ περιλαμβάνει 
όχι μόνο την παραχώρηση των 
drones αλλά και την εκπαίδευση 
των χειριστών τους, προστίθε-
ται.
Με την ολοκλήρωση της παρα-
λαβής πιστοποιημένοι χειρι-
στές θα εκπαιδεύσουν μέλη της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη 
λειτουργία τους, αξιοποιώντας 
πλήρως τις δυνατότητές τους 
στον εντοπισμό και την κατά-
σβεση των πυρκαγιών.
Τα drones αποτελούν απαραί-
τητα εφόδια κάθε σύγχρονης 
πυροσβεστικής υπηρεσίας, 
καθώς με τις δυνατότητες χαρ-
τογράφησης και παρακολούθη-
σης, από απόσταση, παρέχουν, 
σε πραγματικό χρόνο, αναγκαίες 
πληροφορίες προς τα μέλη του 
σώματος της Πυροσβεστικής 
που βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή, συμπληρώνεται.
Τα συγκεκριμένα drones αξιο-
ποιούν την πιο σύγχρονη ψηφι-
ακή τεχνολογία, καθώς διαθέ-
τουν μια σειρά από ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που τα καθι-
στούν ιδανικά για την αντιμετώ-
πιση και πρόληψη των πυρκα-
γιών.

Με δύο 
υπερσύγχρονα 
drones ενισχύεται 
η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία Κύπρου

Αναστασιάδης: Αφαιρεί το διαβατήριο Τατάρ – 
Αφήνει αιχμές για αντικειμενικότητα Γκουτέρες 
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Ειδάλλως θα πρέπει να υποβάλλονται 
σε συχνά τεστ - Η χρήση μάσκας θα 
είναι υποχρεωτική στο εσωτερικό των 
ομοσπονδιακών κτιρίων

Ο 
αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν 
αναμένεται να ανακοινώσει σήμε-
ρα ότι οι περίπου δύο εκατομμύρια 
εργαζόμενοι του ομοσπονδιακού 

κράτους θα χρειαστεί να εμβολιαστούν για την 
COVID-19, ή σε διαφορετική περίπτωση θα υ-
ποβάλλονται σε τακτικά τεστ, θα υποχρεούνται 
να τηρούν μέτρα κοινωνικής απόστασης, να φο-
ρούν μάσκες και θα αντιμετωπίζουν περιορι-
σμούς στα ταξίδια, δήλωσε στο πρακτορείο ει-
δήσεων Reuters πηγή ενημερωμένη σχετικά.
Πάντως ο κ. Μπάιντεν, ο οποίος θα εκφραστεί 
για την πορεία της πανδημίας του νέου κορο-
νοϊού στον Λευκό Οίκο σήμερα περί τις 16:00 
(τοπική ώρα· 23:00 ώρα Ελλάδας), δεν καταστή-
σει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό. Όσοι απο-
φασίσουν να μη λάβουν το εμβόλιο δεν θα δια-
τρέχουν κίνδυνο απόλυσης, σύμφωνα με την 
ίδια πηγή.
Το σχέδιο είναι παρόμοιο με αυτό που ανα-
κοίνωσαν οι κυβερνήτες αρκετών πολιτειών, 
συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης, εξή-
γησε η πηγή του Reuters. Ο κυβερνήτης πολι-
τείας αυτής, ο Άντριου Κουόμο, είπε χθες πως 
οι δημόσιοι λειτουργοί της θα 
χρειαστεί να εμβολιαστούν 
ή θα είναι υποχρεωμένοι να 
υποβάλλονται σε τεστ μια 
φορά την εβδομάδα.
Ήδη την Τρίτη ο κ. Μπάιντεν 
είπε πως η κυβέρνησή του 
εξετάζει το ενδεχόμενο να 
ορίσει τις ίδιες προϋποθέσεις 
για τους λειτουργούς του ομο-
σπονδιακού κρατικού μηχα-
νισμού.
Αρκετές ομοσπονδιακές υπηρεσίες έκαναν 
υποχρεωτική χθες Τετάρτη τη χρήση μάσκας 
στα ομοσπονδιακά κτίρια στις περιοχές όπου 
σημειώνονται εξάρσεις των μολύνσεων από 
τον SARS-CoV-2, κατ’ εντολή του γραφείου 
διαχείρισης και προϋπολογισμού (Office of 
Management and Budget, OMB) της προε-
δρίας. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του OMB προς τις υπηρεσίες αυτές περιήλθε σε 
γνώση του Ρόιτερς.
Ο Λευκός Οίκος ανέφερε επίσης ότι η χρήση 
μάσκας θα είναι υποχρεωτική στο εσωτερικό 
των ομοσπονδιακών κτιρίων για όλους τους 
εργαζόμενους και τους επισκέπτες, είτε έχουν 
εμβολιαστεί είτε όχι, στις περιοχές όπου σημει-

ώνεται ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων.
Χθες Τετάρτη τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης 
Ασθενειών (CDC) ανακοίνωσαν ότι στο 67% 
των κομητειών καταγράφονται αρκετά ως πολύ 
υψηλά επίπεδα μετάδοσης του ιού, από 63,4% 
την προηγουμένη.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεχίζει την προ-
σπάθεια στην οποία έχει αποδυθεί να περιορί-
σει την πανδημία με την ελπίδα ότι θα αποφύ-
γει τον κίνδυνο να χρειαστούν νέα lockdown, 
καθώς η πολύ πιο μολυσματική παραλλαγή 
Δέλτα γίνεται πλέον η κυρίαρχη, ειδικά σε τομείς 
της χώρας όπου ο εμβολιασμός δεν έχει προχω-
ρήσει τόσο.
Οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα που έχει υποστεί 
το βαρύτερο πλήγμα στον κόσμο από την παν-
δημία του νέου κορονοϊού σε απόλυτους αριθ-
μούς, με 611.708 νεκρούς εξαιτίας της COVID-
19 επί συνόλου 34,76 εκατομμυρίων καταγε-
γραμμένων μολύνσεων από τον SARS-CoV-2.

Εμβολιασμός και για τα παιδιά κά-
τω των 12 ετών από τα τέλη καλοκαι-
ριού
Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εκτί-
μησε χθες ότι τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα 
μπορούν να αρχίσουν να εμβολιάζονται για την 
COVID-19 περί τα τέλη του Αυγούστου ή τις 
αρχές του Σεπτεμβρίου.
Ο κ. Μπάιντεν έκανε την πρόβλεψη αυτή κατά 

τη διάρκεια εκδήλωσης στην 
πολιτεία Οχάιο που οργα-
νώθηκε από το τηλεοπτικό 
δίκτυο CNN.
Σύμφωνα με τα πιο πρό-
σφατα δεδομένα της Αμερι-
κανικής Ακαδημίας Παιδια-
τρικής (American Academy of 
Pediatrics, AAP) και της Ένω-
σης Παιδιατρικών Νοσοκο-
μείων της χώρας, σχεδόν 4,09 

εκατομμύρια παιδιά έχει διαγνωστεί ότι προ-
σβλήθηκαν από τον νέο κορωνοϊό στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες της Αμερικής αφότου εκδηλώθηκε 
η πανδημία.
Πάνω από 23.500 νέα κρούσματα διαγνώστη-
καν μεταξύ παιδιών την εβδομάδα ως την 15η 
Ιουλίου. Έπειτα από μείωση των κρουσμάτων 
το τελευταίο δίμηνο, στις ΗΠΑ καταγράφεται 
αύξησή μεταξύ των ανηλίκων αυτόν τον μήνα.
Παιδιά είναι το 14,2% του συνόλου των επιβε-
βαιωμένων κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στις 
ΗΠΑ. Ωστόσο, μόλις το 1,3% ως 3,6% του συνό-
λου των ασθενών με την COVID-19 που εισή-
χθησαν στα νοσοκομεία ήταν παιδιά. Ο αριθμός 
των θανάτων ανηλίκων εξαιτίας της νόσου δεν 
ξεπερνά το 0,26% των θυμάτων στις ΗΠΑ.

Ε
ικόνες αποκάλυψης στη Ριζούντα 
του Πόντου, με τον Ερντογάν να 
μοιράζει… τσάι στους πληγέντες 
από την έντονη κακοκαιρία που 

έπληξε την περιοχή.
Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευ-
ταίων ημερών, προκάλεσε κατολισθή-
σεις με τόνους λάσπης και νερού να 
καλύπτουν τα πάντα στο διάβα τους.
Εκτός από την Ριζούντα η κακοκαιρία 
έπληξε και την πόλη Αρτβίν, το βυζα-
ντινό Aρδάον, κοντά στα σύνορα με 
τη Γεωργία. Οι δρόμοι στις δυο πόλεις 
έκλεισαν λόγω των καταρρακτωδών 
βροχών που έπληξαν την Β.Α. Τουρκία 
από το απόγευμα της Πέμπτης. Υπολο-
γίζεται επίσης πως ζημιές υπέστησαν 
περισσότερα από 110 μικρά χωριά και 
οικισμοί γύρω από την Ριζούντα και το 
Αρτβiν.
Ένα άτομο αγνοείται στο Αρτβίν, σοβα-
ρές ζημιές υπέστησαν δημόσιες υπο-
δομές και ιδιωτικές περιουσίες, ενώ 
δεκάδες οχήματα θάφτηκαν στη λάσπη. 

Παράλληλα υπήρξαν διακοπές στο ηλε-
κτρικό δίκτυο.
Το μεσημέρι της Παρασκευής ο Τούρκος 
πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, βρέθηκε στις 
πληγείσες περιοχές όπου ενημερώθηκε 
για τις καταστροφές, μίλησε στους πλη-
γέντες και τους μοίρασε συσκευασίες 
με τσάι από διαμορφωμένο λεωφορείο, 
προκαλώντας ποικίλα σχόλια στα κοι-
νωνικά δίκτυα.
Ο Ερντογάν υποσχέθηκε πως η κυβέρ-
νηση θα στηρίξει άμεσα τους πληγέντες 
με διάθεση 18 εκ. Τουρκικών Λιρών 
και πως μέσα σ’ ένα χρόνο θα κτιστούν 
περισσότερα από 550 σπίτια προς απο-
κατάσταση όσων έχασαν τις περιουσίες 
τους από τις καταστροφικές πλημμύρες.
Ο Τούρκος πρόεδρος ταξίδεψε στη Β.Α. 
Τουρκία μ’ ένα από τα πολυτελή προε-
δρικά Jet, μαζί με τον υπουργό Μεταφο-
ρών και Υποδομών, Αντίλ Καραϊσμάο-
γλου όπου τον ενημέρωσε καθοδόν για 
την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί 
στις πληγείσες περιοχές.

Τουρκία: Εικόνες αποκάλυψης στον 
Πόντο με τον Ερντογάν να μοιράζει… 
τσάι στους πληγέντες 

Ο Μπάιντεν θα ζητήσει από τους 
υπαλλήλους του ομοσπονδιακού 
κράτους να εμβολιαστούν 

Τζέιμι Λι Κέρτις: «Το 25χρονο παιδί μου 
είναι τρανσέξουαλ και είμαι περήφανη»

Μ
ε ιδιαίτερη υπερηφάνεια η 
διάσημη Αμερικανίδα ηθο-
ποιός και συγγραφέας Τζέι-
μι Λι Κέρτις εξομολογήθηκε 

ότι το μικρότερο παιδί της είναι τρανσέ-
ξουαλ, αφού δεν παρουσιάζεται πια ως 
Τόμας, αλλά ως Ρούμπι.
Την αποκάλυψη έκανε η ίδια σε συνέ-
ντευξή της στο AARP Magazine: «Εγώ και 
ο σύζυγός μου είδαμε με ανησυχία μεν, 
αλλά και υπερηφάνεια, τον γιο μας να 
γίνεται η κόρη μας Ρούμπι».

Αυτή η «μεταμόρφωση» βοήθησε την 
ηθοποιό του «Knives Out», να συνειδο-
τοποιήσει ότι το φύλο δεν είναι εν τέλει 
κάτι σταθερό και αμετάβλητο, αλλά ότι 
η ζωή είναι από μόνη της μία διαρκής 
αλλαγή. Έκτοτε απέβαλε τις παρωχημένες 
αντιλήψεις σχετικά με την φυλετική και 
σεξουαλική διαφορετικότητα.
Σήμερα η Ρούμπι είναι 25 χρονών και 
μαζί με τον αρραβωνιαστικό της σχεδιά-
ζει τον γάμο τους, που έχει προγραμματι-
στεί για το επόμενο έτος.
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Α
πό αύριο, οι αρχές της Νέας Υόρ-
κης βάζουν το χέρι στην τσέπη για 
να παροτρύνουν τους ανεμβολία-
στους πολίτες να θωρακίσουν τον 

οργανισμό τους κατά της νόσου Covid προ-
σφέροντας το ποσό των 100 δολαρίων.
Κάθε πολίτης που θα κάνει την πρώτη δόση 
του εμβολίου κατά του κορωνοϊού, θα λαμ-
βάνει το χρηματικό αυτό ποσό, σύμφωνα με 
ανακοίνωση του δημάρχου της πόλης Μπιλ 
ντε Μπλάζιο.
Όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο 
«businessinsider», η σχετική ανακοίνωση 
έρχεται μετά την απόφαση ότι όλοι οι ομο-
σπονδιακοί υπάλληλοι στο «Μεγάλο Μήλο» 

θα πρέπει είτε να εμβολιαστούν, είτε να ακο-
λουθούν ένα αυστηρό πρωτόκολλο εβδο-
μαδιαίων ελέγχων, στο πλαίσιο των ανη-
συχητικά αυξανόμενων κρουσμάτων της 
μετάλλαξης «Δέλτα».
Με βάση τα στοιχεία των υγειονομικών 
αρχών της Νέας Υόρκης, οι κάτοικοι που 
είναι πλήρως εμβολιασμένοι κυμαίνονται 
από 45% έως 65%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η μάσκα επιστρέ-
φει για τους πλήρως εμβολιασμένους πολί-
τες σε εσωτερικούς χώρους, σε περιοχές 
υψηλού κινδύνου, όπως ανακοίνωσε το 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων 
(CDC).

διεθνή νέα

Ο 35χρονος άσος, που είναι 
παντρεμένος και έχει τέσσερα παιδιά, 
δήλωσε πως θέλει να αφήσει πίσω 
του το συμβάν και να προχωρήσει 
λίγες ώρες αφότου πλήρωσε για 
τα πνευματικά δικαιώματα των 
φωτογραφιών με το ποσό της μιας 
λίρας τα νεαρά μοντέλα, τα οποία 
κατηγόρησε για εκβιασμό

Ο 
Γουέιν Ρούνεϊ παραδέχτηκε ότι 
«έκανε ένα λάθος» και ζήτησε 
συγγνώμη από την οικογένειά 
του και την ομάδα του, μετά το 

σάλο που προκλήθηκε από τις φωτογραφί-
ες που ανέβασαν εν αγνοία του τρεις νεα-
ρές γυναίκες, με τις οποίες ο πρώην διεθνής 
ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής της 
Ντέρμπι Κάουντι φαίνεται να διασκέδασε 
μέχρι λιποθυμίας από το ποτό στο δωμάτιο 
ενός ξενοδοχείου.
Ο 35χρονος άσος, που είναι παντρεμένος 
και έχει τέσσερα παιδιά, δήλωσε πως θέλει 
να αφήσει πίσω του το συμβάν και να προ-
χωρήσει λίγες ώρες αφότου πλήρωσε για τα 
πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών 
με το ποσό της μιας λίρας τα νεαρά μοντέλα, 
τα οποία κατηγόρησε για εκβιασμό.
Μάλιστα οι Τέιλερ Ράιαν, Ελίζ Μέλβιν και 
Μπρουκ Μόργκαν ζήτησαν συγγνώμη για 

την διάρρευση των εικόνων του παλαίμαχου 
ποδοσφαιριστή στο διαδίκτυο.
«Με δική τους προτροπή μάλιστα ζήτησαν 
εγγράφως συγγνώμη από εκείνον για όσα 
συνέβησαν και την ντροπή που μπορεί να 
ένιωσε. Δεν υπήρξε ανταλλαγή χρημάτων, 
παρά μόλις η πληρωμή μίας λίρας, όπως 
απαιτεί ο νόμος για τα συμβόλαια δικαιωμά-
των», υπογράμμισε εκπρόσωπος του Ρούνεϊ.
Ο Ρούνεϊ μετά τη φιλική νίκη επι της Ρεάλ 
Μπέτις παραδέχθηκε χθες στο Sky Sports 
News: «Έκανα ένα λάθος».
«Πήγα σε ένα ιδιωτικό πάρτι με δύο φίλους 
μου θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την 
οικογένειά μου και την ομάδα μου για τις 
εικόνες που κυκλοφορούσαν».
«Είμαι ευγνώμων στην Ντέρμπι Κάου-
ντι που μου δίνει την ευκαιρία να την επι-
στρέψω στο σημείο που ανήκει και θα κάνω 
ό, τι μπορώ για να το πετύχω. Ανυπομονώ 
να προχωρήσω και να προετοιμαστώ για το 
επόμενο παιχνίδι».
Ο γάμος του με την Κολίν, σύντροφό του 
από τότε που ήταν στο σχολείο, έχει περά-
σει από πολλές κρίσεις και φαίνεται πως 
πέρασε ακόμα μια, καθώς μετά τον δια-
συρμό του συζύγου της η 35χρονη εθεάθη 
σε παραλία της βόρειας Ουαλίας και σύμ-
φωνα με πληροφορίες του «The Sun» δεί-
χνει πρόθυμη να σταθεί ξανά στο πλάι του 
συντρόφου της.

Γουέιν Ρούνεϊ: Ζήτησε συγγνώμη 
από την οικογένεια του για τις 
φωτογραφίες με νεαρές γυναίκες 

Νέα Υόρκη: Οι Αρχές θα δίνουν 
100 δολάρια σε όσους κάνουν 
την πρώτη δόση του εμβολίου 
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Όρια και παιδί: Πώς θα 
σταματήσει να είναι ανυπάκουο;

Ορίστε μερικοί τρόποι να βάλουμε όρια στο 
ανυπάκουο παιδί.

*Παίρνουμε τον έλεγχο της κατά-
στασης
Το παιδί πρέπει να έχει την αίσθηση ότι 
είμαστε υπεύθυνοι, γιατί αυτό το κάνει 
να νιώθει ασφαλές. Αυτό σημαίνει ότι 
πρέπει να λαμβάνουμε εμείς τις αποφά-
σεις σχετικά με πράγματα όπως το τι ώρα 
θα κοιμηθεί και πόσο χρόνο μπορεί να 
περνάει μπροστά στον υπολογιστή. Αυτό 
σημαίνει επίσης ότι πρέπει να είμαστε σε 
θέση να διατηρούμε τον έλεγχο της κατά-
στασης, χωρίς να έχουμε συναισθηματι-
κές εκρήξεις.

*Διαλέγουμε τις μάχες μας
Όταν το παιδί είναι ανυπάκουο, είναι 
σημαντικό να διαλέγουμε τις μάχες μας, 
διαφορετικά θα εξαντληθούμε σύντομα. 
Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να 
χωρίσουμε τα σημεία σύγκρουσης σε 
τρεις κατηγορίες: στα κόκκινα, τα πρά-

σινα και τα κίτρινα. Τα κόκκινα είναι τα μη 
διαπραγματεύσιμα, όπως το να φοράει 
πάντα ζώνη ασφαλείας στο αμάξι, να πλέ-
νει τα χέρια του μόλις επιστρέψει στο σπίτι 
και να κοιμάται μια συγκεκριμένη ώρα. 
Αυτές τις μάχες πρέπει να τις κερδίζουμε 
κάθε φορά. Τα κίτρινα είναι για πράγματα 
όπως η ώρα του μπάνιου και το βούρτσι-
σμα των δοντιών. Εκεί μπορούμε να αφι-
ερώσουμε μια στιγμή αν το παιδί διαφω-
νεί, προτού δώσουμε μια απάντηση. Δεν 
πρόκειται να έρθει το τέλος του κόσμου 
αν κάνει μπάνιο μία ώρα πιο μετά, επομέ-
νως μπορούμε να είμαστε λίγο ευέλικτοι. 
Και τέλος υπάρχουν τα πράσινα: δεν θα 
γίνει κάτι τρομερό αν τα ρούχα του για την 
παιδική χαρά δεν ταιριάζουν ή αν θέλει να 
πάρει μαζί του στο εστιατόριο δύο παιχνί-
δια αντί για ένα.

*Διατηρούμε την ψυχραιμία μας
Ενώ για εμάς οι εντάσεις μπορεί να είναι 
άβολες, για το μικρό μας μπορεί να 
είναι διασκέδαση. Γι’ αυτό όταν έχουμε 
πάρει μια απόφαση, μένουμε σταθεροί 
σε αυτήν χωρίς παράλληλα να χάνουμε 
την ψυχραιμία μας. Η λύση δεν είναι να 
βάλουμε τις φωνές ή τα κλάματα.

*Του δίνουμε προκαθορισμένες 
επιλογές
Είναι σημαντικό να δίνουμε στο παιδί 
επιλογές, ώστε να νιώθει ότι μετράει η 
γνώμη του. Ωστόσο, οι επιλογές πρέπει 
να είναι περιορισμένες. Αποφεύγουμε 
ανοιχτές ερωτήσεις όπως «τι θες να φορέ-
σεις σήμερα;» ή «τι να φάμε το βράδυ;» 
και του δίνουμε προκαθορισμένες επι-
λογές. Για παράδειγμα, «θα φορέσεις το 
πράσινο ή το μπλε μπλουζάκι» ή «θες να 
φάμε κοτόπουλο ή μπιφτέκια το βράδυ;». 
Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε το 
παιδί να παίρνει αποφάσεις, θα ενισχύ-
σουμε την αυτοπεποίθησή του, θα απο-
φύγουμε τους καυγάδες και θα είμαστε 
όλοι ευχαριστημένοι.

*Το ενημερώνουμε για το αποτέλε-
σμα των πράξεών του
Κάθε δράση έχει μια αντίδραση: αν συνε-
χίσεις να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον 
τρόπο, επιλέγεις αυτήν τη συνέπεια. Για 
παράδειγμα, «Πάμε στο εμπορικό κέντρο. 

Αυτή είναι η συμπεριφορά που θέλω από 
εσένα. Αυτή τη συμπεριφορά περιμένω. 
Πώς μπορώ να σε βοηθήσω να την πετύ-
χεις;». Εξηγούμε επίσης τις συνέπειες εκ 
των προτέρων και φροντίζουμε να είναι 
λογικές – σε αυτήν την περίπτωση, να επι-
στρέψουμε το παιδί στο σπίτι ή να το αφή-
σουμε να κάτσει στο αυτοκίνητο με τον 
άλλο γονιό.
Οι σκανταλιές δεν έχουν ηλικία και τα 
περισσότερα παιδάκια περνούν από 
αυτήν την φάση, η οποία θεωρείται συνή-
θως φυσιολογική και μπορεί να εκφρα-
στεί ποικιλοτρόπως, είτε αντιμιλώντας σε 
γονείς και δασκάλους είτε δείχνοντας την 
ανυπακοή του. 
Για να βοηθήσετε το παιδί να ξεφύγει από 
αυτήν την αρνητική συμπεριφορά μπο-
ρείτε να δοκιμάσετε να:

Συζητήστε με το παιδί
Συζητήστε μαζί του και ρωτήστε το ανοι-
χτά την αιτία της αντιδραστικής συμπερι-
φοράς του, καθώς ενδέχεται να θέλει να 
υλοποιήσει το αίτημα σας αλλά με διαφο-
ρετικό τρόπο. Παράλληλα μπορεί να αντι-
δρά γιατί θέλει να σας πει την άποψή του, 
όμως εσείς δεν το ακούτε.

Α
πομακρύνω… Αναλύω, Αποκα-
θιστώ. 
Αυτά τα βασικά βήματα μπορούν 
να βοηθήσουν ώστε να μπει το 

θεμέλιο για μια συστηματική  και απο-
τελεσματική πειθαρχία.  Απομακρύνω 
σημαίνει παίρνω το παιδί μου παράμερα, 
μακριά από το πρόβλημα, και περιμένω, 
τόσο εκείνο όσο κι εγώ, να ηρεμήσουμε. 
Αναλύω σημαίνει του μιλάω γι αυτό που 
έκανε, γιατί δεν ήταν σωστό, και πώς μπο-
ρεί να συμπεριφερθεί καλύτερα την επό-
μενη φορά. Τέλος, αποκαθιστώ σημαίνει 
επανασυνδέω τη σχέση ανάμεσα στο γονιό 
και το παιδί.

Με τα μικρά παιδιά, είναι εύκολο να 
λες όλην την ώρα «μη» σα να έχει 
κολλήσει η βελόνα του γραμμοφώ-
νου
Όταν τα παιδιά είναι μικρά, συνήθως το 
μόνο που λέμε είναι «μη, μη, μη,» ή «όχι, 
όχι, όχι!» σαν το δίσκο που έχει κολλήσει η 
βελόνα στο ίδιο σημείο. 
Όταν τα παιδιά μας είναι μικρά, πολλές 
φορές χρειάζεται να πούμε «όχι» για να τα 
προστατέψουμε. Αλλά μερικές φορές ολό-
κληρη η μέρα τους μπορεί να είναι ένα ατέ-
λειωτο «όχι ή μη». Θα μπορούσες, αντί-
θετα, να επινοείς κάτι θετικό όταν μπορείς. 
Για παράδειγμα, αν προσπαθούν να 
πάρουν το ποτήρι σου με το νερό, απομά-
κρυνέ το και πες, «Θα χυθεί το νερό και θα 
βραχείς.» Ή αν κάνουν κάποιο puzzle και 
βάζουν τα κομμάτια λάθος, δοκίμασε να 
πεις, «Πολύ ωραία προσπάθεια, αλλά για 
να δοκιμάσουμε αλλιώς.» 
Να λες όχι όταν χρειάζεται, αλλά προσπά-
θησε να βρεις μία πιο θετική προσέγγιση 
στην επικοινωνία.

Γιατί δεν είστε σαν εμένα;
Πολλές φορές έκανα αυτήν τη σκέψη και 
την ερώτηση για τους συνεργάτες μου, για 
τους φίλους μου, ακόμα και για τη γυναίκα 
μου και για τα παιδιά μου. Γιατί δεν είσαι 
πιο  ήρεμος, πιο ανεκτικός ή πιο πονετικός; 
Δυσκολεύομαι να το παραδεχτώ, γιατί 
όταν το σκέφτομαι, δε θα μου άρεσε πολύ 

αν όλοι είχαν το δικό μου χαρακτήρα ή η 
προσωπικότητά τους ήταν ίδια με τη δική 
μου. 
Τελικά, χαίρομαι που έμαθα να είμαι 
ευγνώμων για όλους εσάς που είστε λεπτο-
λόγοι αλλά και για σας που είστε δυναμικοί 
και ίσως επιθετικοί. Ευχαριστώ το Θεό που 
δεν είστε σαν εμένα!

Πώς συμπεριφέρεσαι στα ενήλικα 
παιδιά σου;
Πώς συμπεριφέρεσαι στα ενήλικα παι-
διά σου; Κάποια γνωστή μου είναι σχεδόν 
σαράντα χρονών και μέχρι σήμερα η μαμά 
της της λέει τι να κάνει. 
Όπως, «Αυτά τα λουλούδια δεν τα πότι-
σες. Θέλουν πότισμα.» «Η επιδερμίδα σου 
είναι ξερή—βάλε κρέμα.» ‘Η, «το σπίτι θα 
ήταν πιο ωραίο με κουρτίνες.» 
Καθώς τα παιδιά σου αλλάζουν και γίνο-
νται ενήλικα, πρέπει ν’ αλλάξει και ο δικός 
σου ρόλος. Εκτός αν είναι θέμα ζωής ή 
θανάτου, να δώσεις τη συμβουλή σου όταν 
σου τη ζητήσουν. 
Φρόντισε να είσαι καλός ακροατής και να 
ενθαρρύνεις αντί να κριτικάρεις. Δείξε την 
αγάπη σου και άφησέ τους να γίνουν οι 
άνθρωποι που τους δίδαξες ότι πρέπει να 
είναι.

Μήπως το παιδί σου έχει πρόβλημα 
με το βάρος του; 
Μήπως το παιδί σου είναι υπέρβαρο; Αν 
έχει παραπανίσια κιλά δεν είναι καλό για 
την υγεία του. Αλλά είναι επίσης κακό και 
για την αυτοπεποίθησή του. 
Με το να το κριτικάρουμε συνέχεια το 
κάνουμε να έχει πάντα το μυαλό του στο 
φαϊ και να θέλει να τρώει περισσότερο. 
Αντίθετα, μπορείς με τρόπο να το ενθαρ-
ρύνεις να κάνει κάποια φυσική δραστη-
ριότητα. Πηγαίνετε μαζί έναν περίπατο, ή 
γράψτο σε κάποιο πρόγραμμα γυμναστι-
κής, ίσως χορού ή σε πολεμικές τέχνες. 
Για φαγητό, φρόντισε να έχεις υγιεινές επι-
λογές. Μη χαρακτηρίζεις τα φαγητά ή τις 
διάφορες τροφές ως «κακές» ή  «απαγο-
ρευμένες» -- απλά να του τις δίνεις σε λογι-
κές ποσότητες και με μέτρο.

Ποια είναι τα τρία Α της 
πειθαρχίας;
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Σ
ε φύλακα του ήπατος ανα-
δεικνύεται η «καλή» χολη-
στερόλη σύμφωνα με τα 
πρόσφατα ευρήματα ερευ-

νητών της Ιατρικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου της Ουάσιγκτον που 
δημοσιεύονται στο Science. Η HDL 
χοληστερόλη, κατά την επίσημη ο-
ρολογία, παρεμποδίζει την πυρο-
δότηση της φλεγμονής που προ-
καλούν βακτήρια του εντερικού μι-
κροβιώματος.
Αφορμή για την πρόσφατη μελέτη 
στάθηκαν οι περιπτώσεις πρόωρων 
νεογνών που εμφάνισαν την απειλη-
τική για τη ζωή νεκρωτική εντε-
ροκολίτιδα (ΝΕΚ), μια νόσο που 
προκαλείται από φλεγμονή 
στον γαστρεντερικό σωλήνα 
και μπορεί να οδηγήσει 
στην αφαίρεση τμήματος 
του εντέρου χειρουργικά. 
Ωστόσο, ακόμη και μετά 
από επιτυχημένο χειρουργείο, 
πολλά βρέφη θα αναπτύ-
ξουν ηπατική νόσο.
Οι ερευνητές διαπίστω-
σαν ότι ένας τύπος της καλής 
χοληστερόλης, η HDL3, όταν 
παράγεται στον γαστρεντε-
ρικό σωλήνα, μπορεί να 
μπλοκάρει τους λιποπολυ-
σακχαρίτες, ενδοτοξίνες που 
βρίσκονται στην κυτταρική 
μεμβράνη των  Gram- αρνητι-
κών βακτηρίων, να φτάσουν από 
το έντερο μέσω της πυλαίας φλέ-
βας στο ήπαρ και να διεγείρουν τα 
μακροφάγα κύτταρα Kupffer προς 
έναρξη φλεγμονής. Η προστατευ-
τική της δράση οφείλεται στην ικα-
νότητά της να προσδένεται στην 
πρωτεΐνη δέσμευσης του λιποπο-
λυσακχαρίτη (LBP) πριν συνδεθεί 
με τον λιποπολυσακχαρίτη, απενερ-
γοποιώντας έτσι τις φλεγμονώδεις 
δράσεις της.
Αν και τα πειράματα πραγματοποι-
ήθηκαν σε ποντίκια, οι ερευνητές 
μελέτησαν τη διαδικασία σε δείγ-
ματα ανθρώπινου αίματος και εντό-
πισαν το παραπάνω προστατευτικό 
σχήμα από την ένωση της HDL3 με 
την LBP στο αίμα, υποδεικύοντας 

πως ο ανθρώπινος οργανισμός περι-
λαμβάνει έναν παρόμοιο μηχανισμό 
δράσης.

Έντερο και HDL χοληστερόλη
Όπως εξηγούν οι ερευνητές, τα πρό-
σφατα ευρήματα προσδίδουν νέο 
κύρος στα φάρμακα για την αύξηση 
της HDL χοληστερόλης τα οποία, 
μολονότι δεν έχουν αποδειχθεί απο-
τελεσματικά έναντι της καρδιαγγεια-
κής νόσου σύμφωνα με τις μελέτες 
των τελευταίων χρόνων, μπορούν να 
αποδειχθούν χρήσιμα στην προστα-
σία από την ηπατική νόσο, μια χρό-

νια επίσης πάθηση.
Ως προς αυτό, οι επιστήμονες 
χορήγησαν στα πειραματόζωα 

μια ουσία για την αύξηση 
παραγωγής της HDL3 από 
το έντερο, η οποία απο-
δείχθηκε «ασπίδα» για το 
ήπαρ έναντι διαφορετικών 
τύπων βλάβης. Αν και πρό-
κειται για φάρμακο που η 

χρήση του περιορίζεται σε 
ζωικά μοντέλα, τα αποτελέ-
σματα ανοίγουν το δρόμο 
για νέες πιθανές μεθόδους 
πρόληψης και θεραπείας της 

ηπατικής νόσου, είτε αυτή προ-
καλείται από τον τρόπο ζωής 
(διατροφή με υψηλή περιεκτι-

κότητα σε λιπαρά, υπερκατανά-
λωση αλκοόλ) είτε από κάποιον 

τραυματισμό όπως κατά τη χειρουρ-
γική επέμβαση.
Ιδίως η τελευταία, σύμφωνα με 
τους ερευνητές, ευθύνεται ενδεχο-
μένως και για την εμφάνιση ηπα-
τικής νόσου σε ασθενείς όπως τα 
προαναφερθέντα βρέφη καθώς, αν 
τα χαμηλότερα επίπεδα HDL3 στο 
έντερο οδηγούν σε χειρότερη ηπα-
τική βλάβη όπως απέδειξε η έρευνα, 
τότε μείωση του εντερικού σωλήνα 
σημαίνει και μικρότερη παραγωγή 
της σημαντικής χοληστερόλης. Επι-
πλέον, η χειρουργική πράξη αφ’ 
εαυτή αποτελεί μια πληγή για το 
έντερο που επιτρέπει περισσότε-
ρους λιποπολυσακχαρίτες να εισχω-
ρήσουν μέσω της ροής από την 
πυλαία φλέβα.

Ήπαρ: Ο τύπος χοληστερόλης 
που μπορεί να το 
προστατέψει

Πανδημία – Ύπνος: Τι όνειρα βλέπουμε μετά 
τα lockdown

Α
ν στα όνειρα σας βρίσκεστε συχνά χαμένοι 
στο πλήθος, σε μέρη πολυσύχναστα και 
περιτριγυρισμένοι από κόσμο, πράγματα 
δηλαδή που δεν συνέβαιναν τις ημέρες 

της καραντίνας, τότε έχετε μεταβεί με επιτυχία στη 
μετα-lockdown εποχή. Άλλωστε, όπως υποστήρι-
ζε ο Carl Jung, τα όνειρα δεν είναι καθρέφτης μόνο 
του υποσυνειδήτου αλλά και της ζωής που συνει-
δητά βιώνει ο άνθρωπος. Το παραπάνω συμπέρα-
σμα προκύπτει από τα στοιχεία μιας μελέτης από 
την Ιταλία που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sleep 
Research, με τη συμμετοχή 90 ενήλικων που κατέ-
γραφαν σε ένα ημερολόγιο όλα τα όνειρά τους κά-
θε πρωί.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τόσο το περιεχό-
μενο των ονείρων όσο και η ποιότητα των ονεί-

ρων άλλαξαν προς θετική κατεύθυνση μετά το 
τέλος των lockdown. Η πανδημία COVID-19 έφερε 
γερό πλήγμα τόσο στον ύπνο όσο και τα όνειρα των 
ανθρώπων. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, κατά τη 
διάρκεια των lockdown ο ύπνος των ανθρώπων 
ήταν περισσότερο διαταραγμένος, με συχνές αφυ-
πνίσεις, δύσκολος και τα όνειρα αποτυπώνονταν 
εντονότερα στη μνήμη τους, κάτι όχι ευχάριστο 
δεδομένου πως οι εφιάλτες γνώρισαν σημαντική 
αύξηση τις ημέρες του νέου κορωνοϊού.
Σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη του Πανεπιστη-
μίου Mississauga του Τορόντο, το άγχος, ο φόβος 
και η σύγχυση ήταν τα κορυφαία συναισθήματα που 
δήλωσαν ότι βίωσαν στα όνειρά τους οι συμμετέχο-
ντες. Οι ίδιοι ανέφεραν, επίσης, πως τα όνειρά ήταν 
πιο ζωντανά και ότι είχαν περισσότερους εφιάλτες.

Α
ν σας είναι κόπος να στρώσετε το κρεβάτι σας 
ή να πάτε μέχρι τον εκτυπωτή στο γραφείο ί-
σως πρέπει να ελέγξετε τα αποθέματα σιδή-
ρου του οργανισμού σας. Η εύκολη κόπωση 

είναι ένα καμπανάκι ότι μάλλον έχετε στερέψει από σί-
δηρο, αλλά δεν είναι το μόνο. Δείτε ποια άλλα συμπτώ-
ματα θα πρέπει να σας ανησυχήσουν.
Ο σίδηρος είναι ένα ιχνοστοιχείο απαραίτητο για την 
παραγωγή της αιμοσφαιρίνης, της ουσίας που μεταφέρει 
το οξυγόνο από τους πνεύμονες προς κάθε κύτταρο του 
οργανισμού και η οποία βρίσκεται μέσα στα ερυθρά κύτ-
ταρα του αίματος.
Οι ειδικοί εξηγούν ότι μια μικρή μείωση των αποθεμά-
των σιδήρου του οργανισμού, σπανίως γίνεται αντιληπτή 
και μπορεί να περάσει απαρατήρητη, εκτός εάν τύχει να 

κάνετε εξετάσεις αίματος.
Όταν όμως, οι αποθήκες του σιδήρου σχεδόν αδειάσουν, τότε παρουσιάζεται η σιδηροπενική αναιμία με χαρα-
κτηριστικά συμπτώματα όπως Εύκολη κόπωση και αδυναμία, Ωχρό δέρμα, Τάσεις λιποθυμίας, Ταχυκαρδία, 
Αδυναμία συγκέντρωσης και κακή διάθεση, Εύθραυστα νύχια και απώλεια μαλλιών

Έξι σημάδια που αποκαλύπτουν ότι σας λείπει 
σίδηρος

Η προπόνηση με βάρη δεν είναι μόνο για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αγώνες body-
building. Αυτή η λανθασμένη αντίληψη κρατά μακριά αρκετούς μακριά από τις ασκήσεις με αντι-
στάσεις, ιδίως γυναίκες που φοβούνται ότι θα αποκτήσουν «όγκο», στερώντας όχι μόνο την ευκαι-

ρία για καλοσχηματισμένους μύες αλλά τέσσερα ακόμη μοναδικά οφέλη.
Τρία προετοιμάζουν το σώμα για καλύτερη φυσική κατάσταση κατά το γήρας και ποιοτικότερη ζωή. Πρό-
κειται για τη μεγαλύτερη κινητικότητα, καλύτερη υποστήριξη των αρθρώσεων και την ικανότητα αυτοε-
ξυπηρέτησης. Όπως άλλωστε επισημαίνουν οι ειδικοί, ο μοναδικός ρόλος της προπόνησης δύναμης σε 
βάθος χρόνου αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι αποτελεί «μονόδρομο» για όσους γυμνάζονται μετά 
τα 50. Προτού, λοιπόν, φτάσετε να χρειάζεστε αφεψήματα για πιο εύκαμπτες αρθρώσεις ή να μετράτε τα 
δόντια σας για να υπολογίσετε αν θα μειωθεί η κινητικότητά σας, βάλτε στη ζωή σας τη μυική ενδυνάμωση 
που, συν τοις άλλοις, βοηθά και στην απώλεια σωματικού βάρους.
Το άμεσο όφελος αυτού του είδους ασκήσεων αφορά το σωματικό μας βάρος και τους στόχους που 
θέτουμε γι’ αυτό. Η μεγαλύτερη μυική μάζα αυξάνει τον μεταβολικό ρυθμό και την καύση θερμίδων. Επι-
πλέον, η πυκνότερη μυική μάζα δεν αφήνει «χώρο» για το λίπος, κάτι που εξηγεί πώς μπορεί να φαίνε-

ται πιο αδύνατος ένας που γυμνάζεται συγκριτικά με κάποιον που αποφεύγει την άσκηση, 
ακόμα και αν ζυγίζει περισσότερα κιλά.

Για να αποκομίσετε τα μέγιστα οφέλη, θα πρέπει να ιδρώσετε. Και όχι, επιση-
μαίνουν οι ειδικοί, δεν σημαίνει πως πρέπει να περάσετε όλη την ημέρα στο 

γυμναστήριο. Αρκούν 20’ με 30’ προπόνησης με ασκήσεις που να γυμνά-
ζουν όλες τις μυικές ομάδες, ιδίως τις μεγάλες, μέρα παρά μέρα.

Θα ιδρώσετε όμως για να υπερβείτε τις δυνάμεις σας. Όπως συστή-
νουν οι ειδικοί, σηκώστε μεγαλύτερο βάρος από αυτό που πιστεύ-
ετε ότι μπορείτε, θέστε μια πρόκληση στον εαυτό σας χωρίς όμως 
να ξεφύγετε από τα επίπεδα ασφαλείας.   Σε κάθε περίπτωση, αν 
η επαφή σας με τις ασκήσεις μυικής ενδυνάμωσης είναι πρό-
σφατη, μια καλή επιλογή είναι να συμβουλευτείτε κάποιον 
γυμναστή.

Ασκήσεις με βάρη: Δυνατοί μύες και άλλα 
τέσσερα οφέλη που δεν φαντάζεστε!

υγεία
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Μαντώ Μαυρογένους
‘Oσα μας δίδαξε από φεμινισμό η ηρωίδα του 1821

Η Μαυρογένους πέρα από γενναία αγωνίστρια ήταν 
και μια γυναίκα που ποτέ δεν έπαψε να διεκδικεί.

Α
ν απλώς το να σκανδαλίζει τους ηθικολόγους της 
εποχής της, μπορεί να μετατρέψει μια γυναίκα σε 
φεμινιστικό σύμβολο, τότε η Μαντώ Μαυρογέ-
νους έχει κερδίσει επάξια τη θέση της στη λίστα 

με τις γυναίκες που ήταν φεμινίστριες πριν καν η λέξη δια-
μορφωθεί και αποκτήσει αξία καλά καλά.
Προσπαθώντας να ανακαλέσω τους τρόπους με τους 
οποίους διδάχτηκα την ιστορία της Μαντούς Μαυρο-

γένους στο σχολείο, στο μυαλό μου έρχονται ιδιότητες 
όπως θαρραλέα, εύπορη, γενναιόδωρη. 
Πράγματι, η Μαυρογένους, ως κόρη ενός μεγαλέμπο-
ρου, γαλουχείται σε ένα περιβάλλον μεγαλοαστικό, 
μορφώνεται, σπουδάζει αρχαία ελληνική φιλοσοφία, 
μαθαίνει ξένες γλώσσες. 
Δεν είναι γνωστό πότε μεταφέρθηκε στην Ελλάδα, αλλά 
πράγματι ο αγώνας τη βρήκε στην Τήνο, όπου ζούσε με 
έναν θείο της και δεν το σκέφτηκε πολύ μέχρι να αποφα-
σίσει να αφιερωθεί σε αυτόν. «Δεν με νοιάζει τι θα γίνω 
αν είναι να ελευθερωθεί η πατρίδα μου. Όταν έχω χρη-
σιμοποιήσει όσα μπορώ να διαθέσω για τον ιερό σκοπό 
της ελευθερίας, θα πάω στο στρατόπεδο των Ελλήνων, 
για να τους ενθαρρύνω με το παράδειγμά μου και θα 
πεθάνω, εάν είναι απαραίτητο, γι’ αυτήν», ανέφερε ο 
Μαξίμ Ρεμπώ πως άκουσε από τα χείλη της.
Τα πειστήρια της γενναιότητας της Μαυρογένους δεν 
είναι απαραίτητο να αναφερθούν τώρα – βρίσκονται 
παντού στη ζωή της. 
Έδωσε μάχες στην Πελοπόννησο, την Κάρυστο, τη 
Φθιώτιδα, στήριξε οικονομικά νησιά όπως η Χίος, σε 
μια εποχή που το πιο γνωστό στοιχείο του ρόλου της 
γυναίκας στην ελληνική επανάσταση ήταν το να κατα-
φέρνουν να συντηρήσουν το σπίτι τους όσο έλειπε ο 
σύζυγος. Η Μαυρογένους δεν ήταν μια από αυτές τις 
γυναίκες, ήταν από τις άλλες, από αυτές που μέχρι και 
σήμερα αναζητούμε στο δυναμικό εταιρειών, στις επαγ-
γελματικές μας ομάδες, στη Βουλή, στα οικογενειακά 
μας τραπέζια: αυτές που δεν προσπαθούν καν να χωρέ-
σουν στο καλούπι-προ παραγγελία σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της εποχής, αλλά το πετάνε πριν τις χωρέσει 
κανείς σε αυτό με το ζόρι.
Η διαρκής τάση να απογυμνώνουμε τους ήρωες και τις 
ηρωίδες από τον ερωτισμό και τη σεξουαλικότητά τους 
ενδέχεται να ευθύνεται και για τον τρόπο με τον οποίο 
παρουσιάζεται η ερωτική ιστορία της Μαντούς Μαυρογέ-
νους με τον Υψηλάντη. 
Ένα σύμφωνο γάμου σε αόριστο χρόνο, η αποτυχία 

μιας σχέσης και το πένθος μιας γυναίκας για έναν άντρα 
που δεν κατέκτησε ποτέ είναι πάνω κάτω όσα λέγονται. 
Ωστόσο, αυτός ο έρωτας πήρε σάρκα και οστά, γιατί για 
ακόμα μια φορά η Μαυρογένους δεν βάδισε παράλληλα 
με την εποχή της.
Στο στρατόπεδο η Μαυρογένους μένει στη σκηνή του 
Υψηλάντη, συγκατοικούν στο Ναύπλιο, αδιαφορώντας 
για το αν αυτή η συμβίωση θα γίνει βούτυρο στο ψωμί 
όποιου ψάχνει την παραμικρή αφορμή να χρησιμοποιήσει 
το γεγονός ότι αυτή η συμβίωση συμβαίνει εκτός γάμου 
εναντίον της. Εκείνη δέχεται «επιθέσεις» για την τόλμη της 

να συζεί με τον άντρα που ερωτεύτηκε χωρίς να την ενώνει 
τίποτα επίσημο μαζί του, ενώ εκείνος δέχεται κριτική ότι 
«τρέχει πίσω από τα φουστάνια της». Ήρθε η ώρα να μιλή-
σουμε για την πρώτη πρόταση γάμου από γυναίκα στην 
ελληνική ιστορία; Ίσως.
Από τους δυο τους, εκείνη που προτείνει τον γάμο είναι η 
Μαυρογένους -ναι, τότε ο γάμος ήταν ένας εύκολος τρόπος 
να κλείσουν στόματα. Εκείνος δεν νιώθει πως τη στιγμή 

που η χώρα βρίσκεται στην πιο κρίσιμη στιγμή της, ένας 
γάμος ήταν ό,τι καλύτερο. Της υπόσχεται πως όταν οι συν-
θήκες το επιτρέψουν θα την παντρευτεί. 
Αυτό δεν συμβαίνει ποτέ, μεσολαβούν σκευωρίες που την 
απομακρύνουν από το Ναύπλιο, από εκείνον και από όσα 
τους δένουν και εκείνη αρχίζει σχεδόν να τον μισεί. Όχι 
με τρόπο αιθέριο, που μένει μέσα σε ψυχισμούς και δεν 
εκπνέεται ποτέ, αλλά με κάτι που σήμερα θα ονομάζαμε το 
μεγαλύτερο call out.
Στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση συντάσσει μια αναφορά με 
την οποία θέτει ανοιχτά σε όλους τους Έλληνες αξιωμα-
τούχους το ζήτημα της «ανέντιμης συμπεριφοράς» του 
Δημήτριου Υψηλάντη, ζητώντας να τον υποχρεώσουν να 
την παντρευτεί. 
Ακριβώς όπως είχε υποσχεθεί. Όσο και αν επέμεινε, η 
αναφορά της δεν διαβιβάστηκε ποτέ, η ιστορία βρήκε 
τη θέση της ανάμεσα στα σκάνδαλα της εποχής και η ίδια 
αντιμετωπίστηκε με ειρωνεία. Μέσα σε όλα, η Μαυρογέ-
νους έπρεπε να αποδείξει πως δεν υπήρξε παρθενοφορία 
για να γίνει το αίτημά της δεκτό, γεγονός που αρνήθηκε, 
κάποιοι λένε από συστολή, άλλοι επειδή το έβρισκε υποτι-
μητικό. Εμείς θα πάμε με τους δεύτερους.
Στο τέλος της μέρας η Μαυρογένους ήταν μια γυναίκα που 
έπρεπε να πολεμήσει ντυμένη άντρας, καλύτερα από τους 
άντρες, που δεν απολογήθηκε για έναν έρωτα εξαιρετικά 
σκανδαλώδη για την εποχή, που δεν «ανέχτηκε» με τα 
χέρια σταυρωμένα, που διεκδίκησε, οργίστηκε και στο 
τέλος πένθησε για τον άντρα που την πλήγωσε όχι μέσα 
σε τέσσερις τοίχους, αλλά σε σχεδόν δημόσια θέα, με τρί-
τους να έχουν λόγο και να μεσολαβούν για την προσωπική 
της ζωή.
Πριν λίγες μόλις μέρες ένα γούρι του Μουσείου Μπενάκη 
έγινε viral, με την πιο κακή έννοια, γιατί έκανε ένα mix 
δυναμισμού Μαντούς Μαυρογένους με τη γνωστή αμε-
ρικανική αφίσα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που μια 
γυναίκα προβάλλει το μπράτσο της, δηλώνοντας “we can 
do it”. Κερασάκι στην τούρτα της ιντερνετικής κατακραυ-
γής, τρεις λέξεις, που κρέμονταν στο γούρι: υγεία, καύλα 
και επανάσταση. 
Κάποιοι δεν ανέχονται να υπάρχει η απεικόνιση μιας ηρω-
ίδας του 1821 δίπλα σε αυτές τις λέξεις. Σοβαρά, όμως, 
διαβάζοντας την ιστορία της, δεν σκέφτεσαι ότι είναι δια-
βολικά ταιριαστές;

ιστορίες
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Έ
να κοριτσάκι, πήρε τον κουμπα-
ρά του κι άδειασε το περιεχόμε-
νο. Μέτρησε τρεις φορές τα κέρ-
ματα του για να μην κάνει κανέ-

να λάθος. Ήταν ένα ευρώ και 11 λεπτά. 
Πήρε τα κέρματα και πήγε στο φαρμα-
κείο της γειτονιάς. 
Ο φαρμακοποιός, εκείνη την στιγμή, 
μιλούσε με ένα καλοντυμένο κύριο και 
δεν πρόσεξε την μικρή. Το κοριτσάκι 

έκανε κάποιο θόρυβο με τα πόδια του, 
αλλά τίποτε. Τότε πήρε ένα από τα κέρ-
ματα της και το χτύπησε πάνω στο γρα-
φείο του. - “Τι θέλεις;” την ρωτά κάπως 
εκνευρισμένος εκείνος. “Δεν βλέπεις, ότι 
μιλώ με τον αδελφό μου, που έχω χρό-
νια να τον δω”. Τότε η μικρή του είπε: - 
“Θέλω να σου μιλήσω για τον αδελφό 
μου, που είναι πολύ άρρωστος, και 
θέλω να αγοράσω ένα ΘΑΥΜΑ!“ - “Συγ-
γνώμη”, της απάντησε αυτός,” αλλά δεν 
πουλάμε θαύματα”. - “Ξέρετε, είπε το 
κοριτσάκι, ο αδελφός μου έχει κάτι στο 
κεφάλι του, που μεγαλώνει, κι ο μπα-
μπάς μου λέει, ότι μόνο ένα θαύμα θα 
μας σώσει. Λοιπόν, ποσό κάνει ένα 
θαύμα για να το αγοράσω. Έχω χρή-
ματα…” . Ο αδελφός του φαρμακο-
ποιού, που παρακολουθούσε με ενδια-

φέρον την συζήτηση, ρώτησε την μικρή 
τι είδους θαύμα χρειαζόταν ο αδελφός 
της. - “Δεν ξέρω”, του απάντησε με μάτια 
βουρκωμένα. “Εκείνο που ξέρω είναι, 
ότι χρειάζεται εγχείρηση και ο μπα-
μπάς δεν έχει τα χρήματα. Γι’ αυτό, θέλω 
να πληρώσω εγώ, με τα δικά μου χρή-
ματα”. Στην ερώτηση του καλοντυμένου 
κυρίου, πόσα λεπτά έχει. Η μικρή του 
απάντησε: «Ένα ευρώ και 11 λεπτά, κι 

αν χρειασθούν και άλλα θα τα βρω». -” 
Τι σύμπτωση”, χαμογέλασε ο καλοντυ-
μένος κύριος. “Είναι το ακριβές αντίτιμο 
για ένα θαύμα, για ένα μικρό αδελφό. 
Ένα ευρώ και 11 λεπτά!“ Πήρε τα λεπτά, 
έπιασε την μικρή απ’ το χεράκι, και της 
είπε: «Πάμε μαζί στο σπίτι σου για να δω 
τον αδελφό σου και τους γονείς σου και 
να κάνουμε το θαύμα». 
Ο καλοντυμένος κύριος ήταν γνωστός 
νευροχειρουργός. Η εγχείρηση έγινε 
με επιτυχία και ο μικρός αδελφός επέ-
στρεψε στο σπίτι του υγιής. - “Η εγχεί-
ρηση ήταν ένα αληθινό θαύμα”, ψιθύ-
ρισε η μαμά. “Απορώ πόσο θα κόστισε”. 
Η μικρούλα χαμογέλασε. Ήξερε ακριβώς 
πόσο κοστίζει ένα θαύμα: «ένα ευρώ και 
11 λεπτά, συν την πίστη ενός μικρού παι-
διού…».

Πόσο κάνει ένα θαύμα;

Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
μπροστά στην κρίση  

Τ
α γιγαντιαία οικονομικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι τηλε-
οπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθ-
μοί στον Καναδά, κυρίως λόγω 

της ύφεσης που προκάλεσε ο κορωνοϊ-
ός, έχουν ως αποτέλεσμα να διαγράφεται 
έντονος ο κίνδυνος να βάλουν λουκέτο, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις εκπροσώπων του 
εν λόγω βιομηχανικού κλάδου.  
Με τα έξοδα να αυξάνονται συνεχώς, τα 
έσοδα να μειώνονται και το 
κοινό να συρρικνώνεται, καθώς στρέφε-
ται όλο και περισσότερο σε κανάλια και 
σταθμούς ειδικών ενδιαφερόντων, πολλοί 
τοπικοί σταθμοί αντιμετωπίζουν μεγάλες 
λειτουργικές δυσκολίες. 
Σταθμοί που ανήκουν σ τ ις κυρί-
αρχε ς  καναδικέ ς  ε τα ιρε ίε ς  Bel l 
Media,CBC,Group TVA Inc κ.α. μείωσαν 
ήδη το λειτουργικό τους κόστος απολύ-
οντας εκατοντάδες εργαζομένους ενώ 
κάποιοι άλλοι ιδιωτικής ιδιοκτησίας βρί-
σκονται στα πρόθυρα πτώχευσης. Τη 
στιγμή αυτή επιβιώνουν λόγω των κρατι-
κών διαφημίσεων και  κυβερνητικών επι-
δοτήσεων μισθών.
Το πρόβλημα τα τελευταία χρόνια έχει 
οξυνθεί ακόμη περισσότερο λόγω και του 
άνισου ανταγωνισμού.  
«Κανείς δεν γνωρίζει τι πρόκειται να συμ-
βεί με τα παραδοσιακά ραδιοτηλεοπτικά 
μέσα τώρα που τα συνδρομητικά κανάλια, 

δορυφορικά και ιντερνετικά, βρίσκονται 
στο παιχνίδι της αγοράς» υποστηρίζουν 
μέλη του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου 
του Καναδά», κρούοντας τον κώδωνα του 
κινδύνου.
Το πρόβλημα επεκτείνεται δραματικά και 
στον έντυπο τύπο, λόγω της  εύκολης στιγ-
μιαίας πρόσβασης στην ηλεκτρονική ενη-
μέρωση, ανεξάρτητα από την αμφισβητή-
σιμη εγκυρότητα και αξιοπιστία της.  
Από την πλευρά τους οι επικεφαλής των 
τοπικών σταθμών διαμαρτύρονται πως 
τα παραδοσιακά ραδιοτηλεοπτικά μέσα 
δεν πρέπει να χαθούν διότι προσφέρουν 
τοπική ενημέρωση, ψυχαγωγία και προ-
γράμματα εθνικού ενδιαφέροντος.
Ωστόσο, το CRTC δεν έχει ακόμη απο-
φασίσει αν θα ανανεώσει τις άδειες σε   
σταθμούς χαμηλής ποιότητας και σε σταθ-
μούς που δεν τηρούν τους κανονισμούς 
λειτουργίας. Οι ιδιοκτήτες ζητούν να επε-
κταθεί το Ταμείο Ενίσχυσης Τοπικών Προ-
γραμμάτων καθώς και να επιτραπεί συν-
δρομή ώστε να «κρατηθούν στη ζωή». 
Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο του 
Καναδά μελετά τη μακροπρόθεσμη στρα-
τηγική του εθνικού φορέα για την τύχη 
των μικρών και των μεσαίων  σταθμών.
Σύμφωνα με εμπεριστατωμένη έρευνα, οι 
Καναδοί στην πλειοψηφία τους προτιμούν 
να παρακολουθούν τα επιλεγμένα κανάλια 
από τα παραδοσιακά, γεγονός που τους 
«αποξενώνει» από τον ρυθμό της κανα-
δικής πραγματικότητας, με όλες τις οικο-
νομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
συνεπάγονται. 
Ένας από τους ρόλους του Καναδικού 
Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου είναι η 
προστασία των καναδικών ηλεκτρονικών 
μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Πιστεύω πως το CRTC, αντί να προβλημα-
τίζεται εάν πρέπει ή όχι να ανανεώσει τις 
άδειες των τοπικών τηλεοπτικών και ραδι-
οφωνικών σταθμών θα πρέπει να περιο-
ρίσει την είσοδο και λειτουργία των ξενό-
φερτων μέσων και να ασκήσει μεγαλύ-
τερο έλεγχο στα διαδικτυακά κοινωνικά 
δίκτυα τα οποία πέραν της όποιας οικονο-
μικής ζημιάς που προκαλούν εξακολου-
θούν να λειτουργούν ανεξέλεγκτα… 
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Η 
αχαλίνωτη υποκρισία, η φαυλότη-
τα, η κομπορρημοσύνη, ο ψεύτικος 
φιλανθρωπισμός, η κοροϊδία της φι-
λευσπλαχνίας, ο άκρατος ατομικι-

σμός και η δημαγωγία που ξεπουλά τον άν-
θρωπο και κατακρημνίζει και ευτελίζει τις ό-
ποιες αξίες κληρονομήσαμε από τους προγό-
νους μας είναι πλέον το νέο φυσιολογικό που 
ορίζει την σημερινή μας κοινωνία.
Πάμπολλα τα σημάδια που καταμαρτυρούν την 
ιλιγγιώδη  κατρακύλας της κοινωνίας μας, αλλά 
η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και ξεθεμε-
λίωσε το αφήγημα του και την έγνοια του για 
τις άπορες ομάδες, δηλαδή για τους μη έχο-
ντες, ήταν η ανακοίνωση του πρωθυπουργού 
για την αύξηση του κατώτατου μισθού και με 
την σύμφωνη γνώμη του υπουργικού του συμ-
βουλίου. Υπήρχε δηλαδή περίπτωση οι υπουρ-
γοί του να μην ομοφωνήσουν για την φιλευ-
σπλαχνία του, και το αποστολικό του μήνυμα “ 
Αγαπητοί μου χριστιανοί ελεήστε τον πτωχό”;
Επίσης στις δηλώσεις του μετά την μεγάλη αυτή 
απόφαση της αύξησης του κατώτατου μισθού 
με  δέκα ευρώ, λησμόνησε να μας πει εάν είχε 
ρωτήσει και εάν είχε πάρει την έγκριση των 
δανειστών μας. Γιατί κακά τα ψέματα όπως μας 
έχουν καταντήσει αυτοί που μας κυβερνούν, 
οικονομικές και πάσης άλλης φύσεως αποφά-
σεις δεν μπορούν να πάρουν οι ίδιοι και χρειά-
ζονται την σύμφωνη γνώμη της τριανδρίας που 
μας κυβερνά.
Άρα λοιπόν, πρέπει να αλλάξω το “αγαπητοί 

μου χριστιανοί” με το “αγαπητή μου Τριανδρία  
ελεήστε τον πτωχοποιημένο Έλληνα”. 
Η ξεδιαντροπιά σε όλο της το μεγαλείο. Φαντα-
στείτε τώρα να μας το παίξει και “Ρομπέν των 
Δασών” ή Μέγας Βασίλειος, ή Σπάρτακος και 
να ριχτεί στην μάχη και να υπερασπιστεί τον 
κάθε αδικημένο και κατατρεγμένο και πτωχο-
ποιημένο, θα γελάσει κάθε πονεμένη ψυχή,
Κύριε πρωθυπουργέ, διαπράττεται Ύβριν. 
Πρέπει κάποιος παρατρεχάμενος, ή σύμβου-
λος σας από τους τόσους αυλοκόλακες που 
σας περιστοιχίζουν και σας συμβουλεύουν και 
προσπαθούν να σας παρουσιάσουν και σοφό 
και διορατικό και Μωυσή και Περικλή, να σας 
προσγειώσουν στην σκληρή πραγματικότητα 
και να σας συστήσουν προσοχή, μην προκα-
λείται την μήνιν των θεών.   
Η Ύβρις για τους αρχαίους προγόνους μας, 
αγαπητοί μου φίλοι, ήταν η βασική αντίληψη 
της κοσμοθεωρίας τους. Ήταν ίσως η μεγαλύ-
τερη αμαρτία που κάποιος θα μπορούσε να 
διαπράξει. ( Η αρχαιοελληνική  Ύβρις δεν έχει 
καμία σχέση με την χριστιανικήν αμαρτίαν ή 
την νεοελληνική βρισιά.  Όταν η ανθρώπινη 
συμπεριφορά υπερέβαινε την θνητή του υπό-
σταση  και ήθελε να εξομοιωθεί με την θεϊκή 
φύση, διέπραττε Ύβριν. Δηλαδή την προσβολή 
όχι μόνον των νόμων της Πόλης αλλά και  των 
θεϊκών άγραφων νόμων  με αποτέλεσμα την 
οργή των θεών και την τελική  τιμωρία των 
υβριστών. Την θεία Δίκη. Την θεία Νέμεσιν.
Όταν κάποιος, υπερεκτιμώντας τις ικανότητες 

του, σωματική, πνευματική, πολιτική, στρατιω-
τική ή οικονομική και προσπαθούσε να ανατρέ-
ψει την κοινωνική ισορροπία και γενικότερα την 
τάξη του κόσμου, τότε διέπραττεν Ύβριν.   
Η Ύβρις, ήταν ο άγρυπνος  φρουρός, ο θεματο-
φύλακας της κοινωνικής ισορροπίας των προ-
γόνων μας. Αυτή κρατούσε τις ισορροπίες που 
καθόριζαν την κοσμική ευταξία.
Βέβαια η Ύβρις είναι δυσοίωνο φαινόμενο 
των καιρών μας. Οι περισσότεροι ηγέτες  και 
οι δυνατοί του κόσμου, επιτελούν καθημερινά 
ύβριν και δυστυχώς δεν αντιλαμβάνονται τις 
προειδοποιήσεις που τους στέλνουν οι θεοί 
μέσω της Άτης
Οι αρχαίοι πρόγονοι μας πίστευαν ότι μία 
ύβρις προκαλούσε την επέμβαση των θεών και 
ειδικότερα του Δία που έστελνε στον “υβρι-
στή” την “Άτη” που προκαλούσε θόλωμα 
και σύγχυση των φρενών, του νου. Αυτή η 
τύφλωση  οδηγούσε τον υβριστή σε νέες 
ύβρεις ακόμη μεγαλύτερες με συνέπεια να 
προκαλέσει την “Νέμεσιν” την οργή και εκδί-
κησιν των θεών που επέφερε την “Τίσιν” 
δηλαδή την τιμωρία, συντριβή και την κατα-
στροφή του.
Δεν χρειάζεται κανείς να φιλοσοφήσει για 
να μπορέσει να δει την Ύβριν που επιτελεί-

ται  καθημερινά και προκαλούν όχι μόνον την 
μήνιν των θεών, αλλά ακόμη και  των ανθρώ-
πων.
Η αλαζονεία και ο ατομικισμός ορίζουν δυστυ-
χώς τις κοινωνίες μας και προκαλούν και προ-
σκαλούν την θεία τιμωρία τους και δεν είναι 
θρησκευτική κατήχηση η προτροπή αυτή φίλοι 
μου. Το καλό με την “Θείαν Νέμεσιν” είναι ότι 
οι υβριστές εδώ πληρώνουν τις αμαρτίες τους 
και τις παρανομίες τους.  
Οι παραβάτες των νόμων του κράτους και 
την ηθικών και άγραφων νόμων που διέπουν 
τις κοινωνίες μας θα τιμωρηθούν όπως τους 
αρμόζει από την θεία Δίκη που ως Δαμόκλεια 
Σπάθη κρέμεται πάνω από τα κεφάλια όλων 
των “υβριστών” της κοινωνίας μας και αγρυ-
πνά. 
Η “Άτης” όχι μόνον θόλωσε και επέφερε σύγ-
χυση στο μυαλό του πρωθυπουργού μας, 
αφού από ότι λέγεται την έκανε από την Αθήνα 
για να γλυτώσει από την κάψα του καύσωνα, 
αλλά όπου και αν πάει οι Ερινύες  όπως τον 
Ορέστη θα τον κυνηγούν και δεν θα τον αφή-
νουν ήσυχο.
Και όπως μας νουθετεί ο τιτάνας της τραγωδίας 
Αισχύλος, “ο έχων ους ακουσάτω”.  

Σίμος Λεπτοκαρίδης

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕ HIGH-END
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΣΤΟ YORKDALE MALL

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΚΥΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ

ΓΙΑ PART-TIME ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. JAMES

416.452.9695

Οι Υβριστές Της Κοινωνίας Μας

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

της Hellas News

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
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ 
ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΑΝ

ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΗΣ 40ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
(40th ANNUAL VIRTUAL WALKATHON)

Την Κυριακή 6 Ιουνίου, 2021 πραγματοποιήθηκε η 
40η Ετήσια Εικονική Πορεία (40th Annual Virtual 
Walkathon) του Ελληνικού Σπιτιού.

Η πορεία διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία και αναμένε-
ται να ξεπεράσει τις $65,000 μεικτά.

Το Ελληνικό Σπίτι ευχαριστεί θερμά όσους συμμε-
τείχαν, συνέβαλλαν χρηματικά, οργανωτικά και με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην επιτυχία της.

Platinum Sponsors
Dr. George Christodoulou

GFS - Gordon Food Services
Hellenic Home Ladies Auxiliary

Lunch Sponsor
Achieva Health

Pledge Sponsors
Geriatrx Pharmacy
Dr. Nicholas Vozoris

T-shirt & Hat Sponsors
Action Interiors
Alex Karamitsos

Canada Wide Parking
Clear Images Photography

Highland Funeral Home
Kariba Foods Inc.

Malvern
Neo-Image Candlelight

Yummi Candles

Media Sponsors
Evdomada Greek Weekly News
Greek Press - Ελληνικός Τύπος

Hellas News

Most Money Raised
1st Place - The Voineskos Team

2nd Place - Patricia Ismail
3rd Place - St. Nektarios Greek Orthodox Church

We wish to thank the Hellenic Home staff and volunteers
for their support and dedication

towards the 40th Annual Virtual Walkathon.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΚΑΤΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ,
 ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΦΗΣΕΙ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, 
ΑΝΝΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Τ
ο περασμένο Σαββατοκύριακο γιόρταζε η Κοινότη-
τα του Μάρκχαμ Αγ. Παντελεήμονος, Άννης και Πα-
ρασκευής.
Είχα την τύχη και την ευλογία, με την συνεργάτιδά 

μου Χριστιάνα Κιέσκου να επισκεφτούμε και να θαυμά-
σουμε την εξέλιξη των έργων και την αγιογραφία στο μεγάλο 
αυτό έργο που δημιουργείτε στην Κοινότητα του Μάρκχαμ. 
Μαζί με τον φιλόξενο πρόεδρο κ. Ψύχο, ανεβήκαμε στις 
σκαλωσιές μέχρι τον τρούλο και φωτογραφίσαμε αυτό το 

υπέροχο δημιούργημα. Οι αγιογράφοι, που είναι καλόγριες, 
κάνουν μια φανταστική εργασία που θα σας αφήσει άφω-
νους. Γενικά, γίνεται ένας οργασμός έργων που μας κάνει 
υπερήφανους σαν Έλληνες χριστιανούς Ορθόδοξους. Δεν 
παίζει ρόλο εάν είστε ενορίτες αυτής της κοινότητας, αλλά 
προτρέπω σαν ομόθρησκος έστω ένα μικρό φιλανθρωπικό 
φιλοδώρημα για την αποπεράτωση αυτού του εκπληκτικού 
έργου. Θα είμαστε όλοι υπερήφανοι ότι συμμετείχαμε σε 
αυτήν την προσπάθεια.

Συγχαρητήρια σε όσους συμμετέχουν και δουλεύουν αφι-
λοκερδώς για την διαώνιση αυτής της κοινότητας που με 
τους θαυμάσιους ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα και κατη-
γορία συμμετέχει ο καθένας ή καθεμία. Σε λίγο καιρό θα μας 
παρουσιάσουν κάτι πολύ σημαντικό και δεν σταματούν εκεί 
γιατί, όπως μας είπε ο Πρόεδρος, συνεχίζουν και με άλλα 
έργα, ειδικά για να φέρουν κι άλλους νέους και νέες κοντά 
στην κοινότητά τους.
Καλή συνέχεια, ο Θεός μαζί σας.
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
 κ. ΙΩΑΝΝΗ ΨΥΧΟ, ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
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Toronto • Montreal • Vancouver

Φέτα Ελληνική,
Μοναδική!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca
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©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

 
  

 
 

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

Division of DFC Auto Group

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

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

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 Q7 55 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$6,738 down payment

Lease from

per month

Lease from

$748† 2.98%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$1,500
Includes

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

2021 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$4,478 down payment

Lease from

per month

Lease from

$498† 2.98%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$1,000
Includes

2021 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$4,088 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$198† 3.98%†

© 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.



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ38 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

30 Ιουλίου 2021
www.hellasnews-radio.com



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 39TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
30 Ιουλίου 2021

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Α
γαπητοί αναγνώστες της Hellas News, 
Εύχομαι να είστε καλά μαζί με τα αγαπημένα 
σας πρόσωπα κι αυτήν την εβδομάδα. Πρώτα 
από όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα 

μηνύματα που μου στείλατε με τα θετικά σας σχόλια για το 
πρώτο μου άρθρο. Πραγματικά σας ευχαριστώ.
Σε τούτο δω το άρθρο θέλω να μιλήσω για την ανάγκη 
του PRIDE, καθώς συνδέεται με το προηγούμενο και τα 
όσα έλεγα περί των αλλαγών που άρχισε η παλαιότερη και 
συνεχίζει η δική μου γενιά. Αναμφισβήτητα, μια ακόμη 
αλλαγή είναι η ανεκτικότητα, αν μπορώ να πω αυτή τη 
λέξη, στους ομοφυλόφιλους, τους συνανθρώπους μας 
που μάθαμε να ξεχωρίζουμε για την προτίμηση τους στα 
σεξουαλικά τους.
Εμένα προσωπικά δεν μου πέφτει λόγος για το τι κάνει ο 
καθένας στο κρεβάτι του κι είμαι της άποψης πως ούτε και 
σε εσάς. Μην κρίνεται για να μην κριθείτε, έτσι δεν είναι; 
Βλέπω όμως μια υπερβολικά αρνητική αντίδραση τριγύρω 
μου και θεωρώ πως πρέπει να ακούγονται και οι δυο πλευ-
ρές. Διάβασα, λοιπόν, πως το PRIDE, η παρέλαση που συμ-
βαίνει σε πολλές πόλεις του κόσμου όπως στην Αθήνα, στο 
Τορόντο, στη Νέα Υόρκη κι άλλου, από ομοφυλόφιλους και 
μη για να γιορτάσουν την ελευθερία στην αγάπη,  είναι λέει 

προσβολή της δημόσιας αιδούς, επειδή μια ομάδα από 
την κοινότητα των LGBTQI φιλιέται δημόσια. Μας ενοχλεί 
το φιλί δυο ανδρών, δυο γυναικών, αλλά δεν μας ενοχλεί ο 
τραμπουκισμός και ο ξυλοδαρμός τους;
Σε ένα παράλληλο σύμπαν, λοιπόν, φανταστείτε πως το 
«κανονικό» είναι δυο άνθρωποι του ιδίου φύλου και το 
«αφύσικο» είστε εσείς κι εγώ. Τώρα φανταστείτε πως με 
τον άνθρωπο που είστε ερωτευμένοι τόσα χρόνια δεν μπο-
ρείτε να πάτε για καφέ και να κρατάτε το χέρι του δημό-
σια, διότι είστε η ντροπή της οικογένειας και καλύτερα «να 
είχες σκοτώσει κάποιον παρά να είσαι ετεροφυλόφιλος». 
Φανταστείτε τώρα πως ο φίλος σας ή εσείς φυλακίζεστε για 
την ετεροφυλία σας και φανταστείτε πως επειδή τολμήσατε 
να του δώσετε ένα φιλί και σας είδαν οι «κανονικοί» να τρέ-
χετε να κρυφτείτε από αστυνομικούς και «προστάτες» της  
κανονικότητας για να μην φάτε ξύλο.
Σας φαίνονται περίεργα αυτά που γράφω ε; Πως θα σας 
δέρνανε ή θα σας φυλακίζανε για αυτό; Έλα όμως που αυτό 
συνέβαινε και συνεχίζει σε χώρες τριτοκοσμικές. 
Στην Ελλάδα η ομοφυλοφιλία έπαψε να αποτελεί ποι-
νικό αδίκημα το 1951. Η «ασέλγεια παρά φύση» (μεταξύ 
ανδρών) τιμωρούταν με βάση το άρθρο 347 του Ποινικού 
Κώδικα που προέβλεπε προϋποθέσεις για το αξιόποινο. 

Μπορεί μεν θεσμικά να καταργήθηκε η ποινή αλλά χρειά-
στηκαν τουλάχιστον άλλες δύο δεκαετίες για να σταματή-
σουν οι προκλητικές παρεμβάσεις απέναντι στα μέλη της 
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, όπως οι άνευ λόγου προσαγωγές και 
οι παράνομες κρατήσεις στο τμήμα.
Στην Κύπρο η ομοφυλοφιλία (μόνο για τους άνδρες) ήταν 
ποινικό αδίκημα από το 1889, όταν η Κύπρος ήταν βρετα-
νική αποικία. Ο νόμος διατηρήθηκε και μετά από την ανε-
ξαρτησία και συνέχισε να υφίσταται παρά τους αγώνες 
ακτιβιστών και καταδίκη από το ΕΔΑΔ. Το κυπριακό κοι-
νοβούλιο αναγκάστηκε το 1998, να αποποινικοποιήσει την 
ομοφυλοφιλία (μεταξύ συναινούντων ενηλίκων σε ιδιωτικό 
χώρο), όταν κατέστη ορατός ο κίνδυνος να χάσει η Κύπρος 
την υποψηφιότητα της για ένταξη στην Ε.Ε. Ο Κυπριακός 
στρατός εξακολουθεί να απαγορεύει την ομοφυλοφιλία 
με βάση ότι η ομοφυλοφιλία είναι ψυχική ασθένεια και η 
ομοφυλοφιλική επαφή μπορεί να τιμωρηθεί με οχτάμηνη 
φυλάκιση.
Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε να κρύβετε όλα αυτά τα 
συναισθήματα τόσα χρόνια; Είναι πραγματικό προνόμιο 
να μπορείς να εκφράζεσαι ελεύθερα και για αυτό χρειάζε-
ται να γιορτάζουμε μαζί τους, είτε είμαστε είτε δεν είμαστε 
«κανονικοί». 

PRIDE TO 2021
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Οἱ Οὐνῖτες

Εἶναι γεγονός, ὅτι πολλὲς 
φορὲς ἀκοῦμε τὴν λέξη 
«Οὐνῖτες» ἢ «Οὐνία» ἢ καί 
«Εκκλησία τῶν Οὐνιτῶν». 
Πρόκειται γιὰ τοὺς Χριστια-
νοὺς τῆς ᾿ Ανατολῆς, τοὺς 

Ὀρθοδόξους, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ διατηροῦν 
τὸν λειτουργικὸ ρυθμό τους, ἀναγνωρί-
ζουν τὴν ἐξουσία τοῦ Πάπα Ρώμης. Είναι, 
δηλαδή, μιὰ ὕπουλη καὶ παραπλανητικὴ 
μέθοδος γιὰ τὴν προσέλκυση καὶ τὸν προ-
σηλυτισμὸ τῶν Ὀρθοδόξων. Ὅσοι γίνονται 
Οὐνῖτες, οὐσιαστικὰ ἀρνοῦνται τὴν Ὀρθό-
δοξη Εκκλησία, γίνονται Δυτικοί, ἀναγνω-
ρίζουν τὸν Πάπα ὡς ἀρχηγὸ τῆς ̓ Εκκλησίας 
καὶ τὸ μόνο ποὺ κρατοῦν εἶναι ἐν μέρει τὸ 
ὀρθόδοξο τυπικό. Εκτὸς ἀπὸ τοὺς Χριστια-
νοὺς τῆς ̓ Ανατολῆς ἔχουμε Οὐνῖτες στὴν 
Κεντρικὴ καὶ ̓Ανατολικὴ Εὐρώπη, ποὺ κρα-
τοῦν τὶς παραδόσεις τους ὡς πρὸς τὸν ἐξω-
τερικὸ τύπο, ἀλλὰ εἶναι ἑνωμένοι δογμα-
τικὰ καὶ διοικητι κὰ μὲ τὴν ᾽Εκκλησία τῆς 
Ρώμης.
Οἱ ὅροι Οὐνίτης καὶ Οὐνία ἔχουν λατινικὴ 
προέλευση. Προέρχονται ἀπὸ τὴν λέξη 
unio δηλαδὴ ἕνωση. Οἱ Οὐνῖτες αὐτοαπο-
καλοῦν ται βυζαντινόρυθμοι, βυζαντινοῦ 
ρυθμοῦ, ἑλλη νοκαθολικοί, ἑλληνόρυθμοι 
ἢ ἀνάλογα μὲ τὴν κα ταγωγή τους ἢ τὴν 
Ἐκκλησία προελεύσεώς τους, ἀρμενοκαθο-
λικοί, κοπτοκαθολικοί, μελχῖτες, χαλδαῖοι 
κ.ἄ. Τελευταῖα ἔχει ἐπικρατήσει νὰ ὀνομά 
ζωνται Καθολικοὶ τῆς ̓ Ανατολῆς. Εἶναι ὁ 
πιὸ ἐπιτυχὴς ὅρος, ἀφοῦ οἱ ̓ Εκκλησίες τῶν 
Οὐνιτῶν, ἄλλες λιγότερο καὶ ἄλλες περισ-
σότερο, ἔχουν ἐκλατινισθῆ.
Ὁ λόγος ποὺ δημιουργήθηκε ἡ Οὐνία 
ἦταν ἡ ἐπιθυμία τῆς Δυτικῆς ᾽Εκκλησίας 
νὰ ὑποτάξη μὲ πλάγια μέσα τοὺς Χριστια-
νοὺς τῆς Ἀνατο λῆς στὸν Πάπα τῆς Ρώμης. 
Επειδή, δηλαδή, ἔβλεπαν οἱ Δυτικοί, ὅτι ὁ 
κατ᾽ εὐθεῖαν προσηλυτι σμὸς ἦταν δύσκο-
λος καὶ δημιουργοῦσε δυσφορία καὶ ἀγα-
νάκτηση. 
Διεπίστωσαν, ἀκόμα, πὼς δύσκολα ἕνας 
Ορθόδοξος, γεννημένος ᾽Ορθόδοξος καὶ 
μὲ ἀγάπη στὴν Ὀρθοδοξία, δέχεται νὰ 
ἀρνηθῆ τὴν ὀρθόδοξη πίστη του, νὰ δια-
γρά ψητὶς παραδόσεις του, τὰ ἔθιμά του, τὸ 
λειτουργικὸ τυπικὸ τῆς Ἐκκλησίας του, γι’ 
αὐτὸ ἐπινόη σαν τὴν Οὐνία. Σκέφθηκαν 
νὰ κάνουν μερικὲς ἐξωτερικὲς ὑποχωρή-
σεις, ὥστε οἱ προσηλυτιζό μενοι Ορθόδοξοι 
νὰ νομίζουν αὐταπατώμενοι, ὅτι, ἂν καὶ 
ἔγιναν Δυτικοί, δὲν ἀπομακρύνθηκαν καὶ 
πολὺ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ποὺ ἐγκατέλειψαν.
Ὁ πρῶτος ποὺ ἐπινόησε καὶ προσπάθησε 

νὰ ἐφαρμόση τὸ σύστημα αὐτὸ τῶν παρα-
χωρήσεων ἦταν ὁ πάπας Ιννοκέντιος ὁ Δ,́ 
ὁ ὁποῖος τὸ 1254 ἐξέδωσε ἐγκύκλιο, ποὺ 
ἐπέτρεψε στοὺς προσηλυτιζομένους Ορθο-
δόξους νὰ κρατοῦν με ρικὰ ἀπὸ τὰ ἤθη καὶ 
ἔθιμα τῆς ᾽Ορθοδόξου Εκκλησίας. Φυσικὰ 
μὲ τὴν προϋπόθεση οἱ «ἐπιστρέ φοντες» 
στοὺς κόλπους τῆς Δυτικῆς ̓ Εκκλησίας 
νὰ ἀσπάζωνται ὁρισμένες ἑκκλησιολογι-
κὲς καὶ δογματικὲς θέσεις της. Εκ πρώτης 
ὄψεως αὐτὸ δίνει τὴν ἐντύπωση, ὅτι πρό-
κειται γιὰ ὑποχώρη ση καλῆς θελήσεως 
ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν Δυτικῶν. Στὴν πραγ-
ματικότητα ὅμως πρόκειται γιὰ ἀπάτη καὶ 
δολιότητα, ποὺ μακροπρόθεσμα όδηγεῖ 
στὸν ἐκλατινισμό. ̓́ Αλλωστε αὐτὸς εἶναι 
καὶ ὁ ἀντικειμενικὸς σκοπός τους.
Ἡ ἐπισημοποίηση τῆς Οὐνίας ἔγινε στὴν 
Σύνοδο τῆς Φερράρας – Φλωρεντίας (1438 
– 1439), ποὺ ἐνῶ δὲν ἔθιξε τὶς λειτουργι-
κὲς παραδόσεις τῆς ̓Ανατολῆς ἀπαίτησε ἀπὸ 
τοὺς Βυζαντινοὺς νὰ δεχθοῦν: α) τὸ παπικὸ 
πρωτεῖο, β) τὴν διδα σκαλία γιὰ τὸ filioque 
(τὸ ̔́ Αγιο Πνεῦμα ἐκπο ρεύεται καὶ ἐκ τοῦ 
Υἱοῦ), γ) τὴν τέλεση τῆς θείας Εὐχαριστίας 
μὲ ἄζυμο ἢ ἔνζυμο ἄρτο καὶ δ) τὴν διδασκα-
λία περὶ τοῦ καθαρτηρίου πυρός.
Τὴν προσηλυτιστικὴ προπαγάνδα, ποὺ 
ἄσκησαν καὶ ἀσκοῦν οἱ Ρωμαιοκαθολι-
κοὶ εἰς βάρος τῶν ̓ Ορθοδόξων διὰ μέσου 
τῆς Οὐνίας, μὲ ἀπατηλὸ κάλυμμα, ἀπεδο-
κίμασαν καὶ διαπρεπεῖς δυτικοὶ θεολόγοι. 
Ὁ καθολικὸς ἱερεὺς Louis Bouyer γράφει: 
«Τίποτε δὲν ἀποδεικνύει καλύτερα τὴν 
ἀθεράπευτη ἀφέλεια τῆς πονηρίας ἐκεί-
νων, ποὺ θέλουν νὰ χρησιμοποιήσουν τὴν 
βυζαντινὴ λειτουργία χωριστὰ ἀπὸ τὸ ὅλο 
σῶμα της, γιὰ νὰ ἑλκύσουν τοὺς Ανατολι-
κοὺς στὸν λατινικὸ Χριστιανισμό. Τέτοιος 
χωρισμὸς εἶναι ἀδιανόητος. Δὲν μποροῦμε 
νὰ πάρουμε τὴν λειτουργία τοῦ Βυζαντίου, 
χωρὶς νὰ πάρουμε ὁλόκληρο τὸν βυζαντινὸ 
Χριστιανισμό. Διαφορετικὰ ἐκεῖνο ποὺ θὰ 
πάρουμε μοιάζει τόσο λίγο πρὸς τὴν λει-
τουρ γία τῆς Ἁγίας Σοφίας ἢ τῶν Ἁγίων 
Αποστό λων, ὅσον τὸ ἀνδρείκελο πρὸς τὸν 
ἄνθρωπο».
Καιρὸς νὰ σταματήση ή προκλητικὴ 
τακτικὴ τῆς Οὐνίας. Πρέπει κάποτε νὰ 
ἀντιληφθοῦν με ρικοί, πὼς τέτοια μέσα 
ψυχραίνουν καὶ ἀπομα κρύνουν τὶς ψυχές. 
Ἡ εὐθύνη τους μεγάλη. Ἡ ἑνότης εἶναι 
δῶρον Θεοῦ καὶ προσφέρεται στὶς καλο-
προαίρετες ψυχές, ποὺ τὴν ἐκζητοῦν 
ταπεινά. Σ’ αὐτοὺς ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ 
πρωτεῖα ἀντιτάσσεται ὁ Θεός. Μόνο στοὺς 
ταπεινοὺς καὶ εἰλικρινεῖς δίνει τὴ χάρη Του.

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

της Hellas News
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Δ
ύο βαθύπλουτοι «άνθρω-
ποι», ο Ρίτσαρντ Μπράνσον 
και ο Τζεφ Μπέζος, έκαναν ο 
καθένας ξεχωριστά, ένα τα-

ξίδι διάρκειας λίγων λεπτών σε ύψος 
100 χιλιομέτρων πάνω από την γη για 
να «απολαύσουν την εμπειρία» που 

τους κόστισε περίπου 3 δισεκατομ-
μύρια δολάρια. Την ίδια στιγμή πάνω 
στην γη υπάρχουν πολλές εκατοντά-
δες χιλιάδες παιδιά που δεν έχουν νε-
ρό να πιούν, δεν έχουν ψωμί να φά-
νε και πεθαίνουν κάθε μέρα. Είμαι σί-
γουρος πως με αυτήν την πλουτοκρα-
τική αντίληψη δεν αντιμετωπίζεται το 
πρόβλημα του υπερπληθυσμού στην 
γή.
Η Τουρκία, εδώ και πολλά χρόνια αδι-
αφορεί για τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για 
την Κύπρο, όμως απευθύνεται στον 
ΟΗΕ για να βρεί το «δίκιο» της απένα-
ντι στην Ελλάδα.
Αυτοί που είχαν την ευθύνη για την 
αντιμετώπιση της φονικής πυρκαγιάς 
στο Μάτι και απέτυχαν παταγωδώς, η 
σημερινή κυβέρνηση τους αντάμειψε 
με την τοποθέτησή τους σε υπεύθυνες 
κυβερνητικές θέσεις. 
Τρία περιστατικά, που αν κι άσχετα 
με ταξύ τους, οδηγούν σ το ίδιο 
συμπέρασμα: και ο γιαλός είναι στρα-
βός και εμείς στραβά αρμενίζουμε….

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

W
ith cars in tight supply, 
George Epitropou says 
inventory at all six of his 
dealerships in the Greater 

Toronto Area has started to run low. 
This month, close to a third of new 
vehicle orders aren’t filled, he said, with 
supply issues set to get “even worse in 
August.”
While many buyers are settling for 
their second or third choice, depending 
on what’s available on the sales lot, 
the waitlist at each of Epitropou’s 
dealerships, for Mazda, Hyundai and 
Kia, is averaging anywhere between ten 
to 20 people, he said.
“Everything is selling,” he noted. “As 
soon as a (higher priced) trim is gone, 
all of a sudden the demand goes to the 
next trim down.” While lower trims 
are usually slower to sell, they’re also 
currently in high demand, Epitropou 
added.
Discounts have reduced by as much as a 
half because customers aren’t asking for 
them, he said, adding that “It’s pretty 
much market-wide right now.” “They’re 
not negotiating, or can’t, like they used 
to.”
Dealers at this time may “not have to 
negotiate at all,” said Srini Rajagopalan, 
managing director of East Coast and 
Canada with J.D. Power. “People are 
able to afford these higher prices and 
there just aren’t enough vehicles.”
According to J.D. Power data, industry 
incentive spending dropped below 
$4,000 ($3,940) for the first time on 
record. By comparison, the average 
incentive spend per vehicle was $6,108 
last May and $5,270 in May 2019.
While sales are reportedly down about 
12 per cent from 2019, the number of 
days a vehicle stays on the market has 
also sharply declined, according to J.D. 
Power. Cars stayed on the lot for around 
56 days this May, a “drastic” reduction 
from 114 days in May 2020 and about 70 
back in May of 2019, it found.
A global shortage of microprocessors in 
recent months, combined with pent-up 
consumer demand, is forcing those 
looking to buy a car to search farther or 
dig deeper.
One of his best deals for a small used 
SUV, such as a year old Mazda CX-3 GS 
with 20,000 km on the clock, would 
cost about $20,000 today, compared to 
$17,000 in 2019, Epitropou said. Across 
the board, the price of used cars is up 
25 per cent compared to last year and 
15 per cent higher than in 2019, said 
James Hancock, director of business 
development for Canadian Black Book, 

a used car research company.
In the U.S., a study found at least 16 
high-demand used models are selling for 
more than new ones. The Toyota Rav4 
Hybrid, for example, is being sold used 
at US $36,352, or 3.9 per cent higher 
than new. A new Tacoma, the study 
found, sells for $37,902, while a used 
one costs $39,857, or 5.2 per cent more. 
Meanwhile, a used Kia Telluride cost 
$47,730, which is $3,564, or 8 per cent, 
above new.
Dealers and experts said fewer cars 
are being traded in due to lower 
depreciation and the lack of new cars 
available.
Used cars from Canada are also fetching 
higher prof it s in the U.S., fur ther 
contributing to the shortfall. As new 
car inventory in the U.S. has shrunk by 
50 per cent, used cars there are going 
for 35 to 45 per cent more this year, 
Hancock said.
According to Canadian Black Book 
data, the number of vehicles exported 
to the U.S. from Canada increased 4.3 
percent to 309,505, from 2019 to 2020. 
For comparison, 151,952 vehicles were 
exported to the United States from 
January to May of 2021 alone.
In the last two years, it’s been more 
beneficial for sellers to export cars to 
the U.S., estimated Nick Sgro, a Nissan 
dealer and Vice President of YNG 
Group, attributing it to “favourable” 
convers ion rates and supply level 
“cycles.” He speculated that at this time 
a single car from Canada goes for the 
same as “wholesale rates” in the U.S.
A J.D. Power study earlier this year found 
that a number of Canadian vehicles end 
up being shipped to the U.S., including 
25 percent of all mainstream pickups 
sold, 10 to 25 percent of popular small 
and mid-size cars and 15 percent of 
SUVs and crossovers.
As a result, Canadian inventory is down, 
prices are high and consumers are left 
with less appealing options.
Brian Murphy, managing director of Cox 
Automotive, a used vehicle information 
company, said he suggest s buyers 
arrange a purchase with a dealer now 
if they want the car by “October or 
November.”
In the current market, “consumers may 
have to spend more time researching 
to find the vehicle they want. And they 
may have to travel farther to get it,” he 
said.
It may take more than a year for supply 
to normalize and manufacturers to clear 
the backlog, he added.

ΠΗΓΗ: DRIVING.CA

Δυσκολίες στην αγορά 
αυτοκινήτων

Ο κ. Γιώργος Επιτρόπου, σε συζήτηση με το 
driving.ca, εξηγεί τις ελλείψεις νέων οχημάτων 

και τα προβλήματα που αυτή δημιουγεί

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ

Και όμως αυτά 
συμβαίνουν…

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ

ΣΤΟ PAPE & MORTIMER
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
ΑΜΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΗΛ. ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΒΙΚΥ

416.778.7437
ΑΦΗΣΤΕ ΜΥΝΗΜΑ ΜΕ ΤΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
ΚΥΡΙΟΣ 65 ΕΤΩΝ

ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ - ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟΣ
ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ

ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΣΧΕΣΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΜΑΚΗ
416-710-5768

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

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΛΛΑ

& ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΙΛΑ ΑΠΤΑΙΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ 

ΤΗΝ κα ΘΕΟΔΩΡΑ 
647-785-6528

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

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΥΚ ΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΜΟΛΙΣ 50 ΒΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, 45τμ
Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ
ΧΑΜΗΛΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΔΩ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

ΤΗΛ. KΩΣΤΑΣ ή ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΘΕΝΟΣ
011-30-697-731-7495

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
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Τ
ην Πέμπτη σημειώθηκαν στο 
Οντάριο 218  νέα κρούσματα.
O αριθμός ήταν αυξημένος 
από τα κρούσματα που σημει-

ώθηκα την Τετάρτη (158), ενώ μετά 
από τρεις συνεχόμενες εβδομάδες ο 
αριθμός ανέβηκε πάνω από200 κρού-
σματα. Ο μέσος όρος επίσης αυξή-
θηκε στα 169 κρούσματα την εβδο-

μάδα.
Στα αρνητικά προστίθονται οι τρεις 
επιπλέον θάνατοι συνανθρώπων μας 
στο Οντάριο.
Στο Τορόντο σημειώθηκαν 38 κρού-
σματα, όπως και στην περιοχή του Πιλ 
μόλις, ενώ από 25 κρούσματα σημει-
ώθηκαν στο Χάμιλτον και 19 στο Γου-
ότερλου.

218 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, 3 νέοι θάνατοι

Το Τορόντο εγκαθιστά speedbumps 
σε επιλεγμένες διασταυρώσεις για να 
μειώσει τα τρακαρίσματα

Τ
ο νέο πιλοτικό έργο αποτελεί μέρος του 
σχεδίου οδικής ασφάλειας Vision Zero 
της πόλης.
Η πόλη λέει ότι οι λαστιχένιες προ-

σκρούσεις ταχύτητας εγκαθίστανται σε οκτώ 
διασταυρώσεις με στόχο να ενθαρρύνουν τους 
οδηγούς «να πλησιάσουν τη διάβαση πεζών 
σε πιο έντονη γωνία αντί να κόβουν διασταυ-
ρώνοντας διασταυρώσεις», οδηγώντας έτσι με 
μειωμένες ταχύτητες.
Οι θέσεις επιλέχθηκαν με βάση το ιστορικό 
σύγκρουσης και την επικινδυνότητα.
Τα δύο εγκαταστάθηκαν τον Ιούλιο και τα υπό-
λοιπα θα εγκατασταθούν μέχρι τα τέλη Αυγού-
στου.
Εδώ είναι η πλήρης λίστα: 
Eglinton Avenue East και Brimley Road 

(Scarborough Center / Scarborough 
Southwest); 
Finch Avenue East και Sandhurst Circle, ανατο-
λική διασταύρωση (Scarborough North); 
Sheppard Avenue East και Kennedy Road 
(Scarborough-Agincourt); 
Avenue Park Avenue και Sheppard Avenue 
East (Scarborough-Agincourt / Don Valley 
North) 
Λεωφόρος Victoria Park και East Lawrence 
Avenue (Scarborough Center / Don Valley East) 
Lawrence Avenue East και Curlew Drive (Don 
Valley East). 
Don Mills Road και Steeles Ave East (Don 
Valley North). και 
Mount Pleasant Road και Merton Street (Don 
Valley West / Τορόντο-St. Paul’s)

Η 
αστυνομία του Τορόντο δη-
μοσίευσε εικόνες ενός άν-
δρα που κατηγορείται ότι α-
κολούθησε μια γυναίκα από 

ένα λεωφορείο TTC και την επιτέθηκε 
σεξουαλικά στο Σκάρμπορο.
Η αστυνομία κλήθηκε στη λεωφόρο 
Lebovic και στην περιοχή Eglinton 
Avenue East το Σάββατο, 24 Ιουλίου 
2021, περίπου στις 4 μ.μ. για αναφο-

ρές σεξουαλικής επίθεσης.
Η αστυνομία είπε ότι μια γυναίκα και 
ένας άντρας επιβιβάστηκαν σε λεωφο-
ρείο στο σταθμό του μετρό Kennedy.
Όταν η γυναίκα βγήκε από το λεωφο-
ρείο κοντά στη λεωφόρο Lebovic, ο 
άνδρας την ακολούθησε.
Η αστυνομία λέει ότι την πλησίασε 
από πίσω και την κακοποίησε σεξου-
αλικά.

Η αστυνομία δημοσιεύει εικόνες 
ύποπτου σεξουαλικής επίθεσης 
στο Σκάρμπορο

Η 
Πόλη του Τορόντο ανακοίνω-
σε ένα νέο πρόγραμμα που στο-
χεύει στην υποστήριξη τοπικών 
εστιατορίων που έχουν πληγεί 

από την πανδημία COVID-19.
Με την ονομασία «DineTOgether», το 
πρόγραμμα θα δει τα συμμετέχοντα εστι-
ατόρια να προετοιμάσουν ένα ξεχωριστό 
μενού που θα  διατίθεται μέσω παράδο-
σης, take-out ή για γεύμα στα εστιατόρια 
εντός ή στους υπαίθριους χώρους τους.  
Κάνοντας προσφορές η πόλη ελπίζει πως 
οι κάτοικοι θα ενθαρρυθούν να επισκε-
φθούν ένα τοπικό εστιατόριο.
Τα εστιατόρια πρέπει να προσφέρουν ένα 
μενού δύο πιάτων, που περιλαμβάνει ένα 
κυρίως πιάτο και είτε ένα ορεκτικό είτε 

ένα επιδόρπιο. Οι τιμές για το μενού λει-
τουργιών θα κυμαίνονται από $ 15 έως 
$ 50.
Το μενού μπορεί να προσφερθεί για 
μεσημεριανό γεύμα, δείπνο ή και τα δύο.
Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα θα ανοί-
ξουν στις 4 Αυγούστου και θα κλείσουν 
στις 31 Αυγούστου. Το πρόγραμμα θα 
ξεκινήσει από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 
3 Οκτωβρίου.
Τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό 
φαγητό σε εστιατόρια στο Τορόντο ήταν 
απαγορευμένα για μήνες καθώς η πόλη 
αντιμετώπιζε την πανδημία COVID-19.
Οι εξωτερικοί χώροι άνοιξαν στις 11 Ιου-
νίου, ενώ εσωτερικά τα εστιατόρια άνοι-
ξαν από τις 16 Ιουλίου.

Το Τορόντο παρουσιάζει το πρόγραμμα 
DineTOgether για την υποστήριξη 
τοπικών εστιατορίων
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Leanna Bartlett:
“Βροχή” πέφτουν τα likes

“Βροχή” πέφτουν τα 
likes και τα σχόλια 
κάθε φορά που η 
Leanna Bartlett 
κάνει μια ανάρτηση 
στο Instagram, 
καθώς αποτελεί, ούτε 
λίγο ούτε πολύ, την 
απόλυτη ανδρική 
φαντασίωση.

Η ξανθιά καλλονή, 
η οποία κατάγεται 
από την Ουκρανία, 
διαθέτει τέλειες 
αναλογίες και 
ένα μπούστο 
που πραγματικά 
“σκοτώνει”. Ξεκίνησε 
την καριέρα της στο 
μόντελινγκ το 2010 
και έγινε γνωστή στο 
ανδρικό κοινό όταν 
πόζαρε μπροστά 
σε αυτοκίνητα για 
λογαριασμό της 
εταιρείας ελαστικών 
Toyo.

Η Leanna έχει 
αδυναμία στις 
αποκαλυπτικές πόζες 
με σέξι μπικίνι και 
εσώρουχα, και αυτή 
την στιγμή μετρά 3,2 
εκατ. ακόλουθους. 
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Η 
Ε λ έ ν η Με ν ε γάκη  απολα βά -
νε ι τ ις καλοκαιρινέ ς της δια-
κοπέ ς,  λ ίγο πριν  επισ τ ρέψε ι 
σ την τηλεόραση μέσα από τη 

συχνότητα του Mega τη νέα τηλεοπτ ι-
κή σεζόν. 
Η παρουσ ιάσ τρια επέλεξε να ξεκουρα-
σ τ ε ί  και  να γεμίσε ι  τ ις  μπαταρίε ς της 
σ το αγαπημένο της νησ ί, την Άνδρο, ό -
που ο Μάκης Παν τζόπουλος διατηρε ί 
ξενοδοχειακή μονάδα.

Μάλισ τα, το μεσημέρι της Τρίτης η πα-
ρουσ ιάσ τρια θέ λησε να μοιρασ τε ί  με 
τους  ακολούθους  τ ης  σ το Ins tagram 
δύο άκρως καλοκαιρινές φωτογραφίες. 
Στη μία, λοιπόν, η Ελένη Μενεγάκη φο-
ράει το πάνω μέρος του λεοπάρ μαγ ιό 
της και ένα παρεό και ποζάρει ανέμε-
λη σ το φακό, ενώ σ την άλλη βρίσκε ται 
σ την πισ ίνα με το μαγ ιό της και γ ια α-
κόμα μια φορά εν τυπωσιάζε ι με τ ις α-
ναλογ ίε ς της.

Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει με μαγιό και 
αναστατώνει

Η Μαρία Λέκκα τοπλες… 
ζαλίζει το ανδρικό κοινό 
στο διαδίκτυο

Η Μαρία Λέκκα, έγινε γνωστή 
μέσα από τη συμμετοχή 
της στο ριάλιτι μόδας του 
ΣΚΑΪ, My Style Rocks και 
έχει καταφέρει να αποκτήσει 
φανατικό κοινό. Η όμορφη 
μελαχρινή συμμετείχε στο 
δεύτερο κύκλο, ενώ τελευταία 
μέσα από το λογαριασμό της 
στο Instagram ανεβάζει τη 
θερμοκρασία στον ανδρικό 
πληθυσμό. Κι αυτό διότι 
το μοντέλο δε σταματά να 
ανεβάζει στο λογαριασμό 
της φωτογραφίες της που 
αναδεικνύουν το καλλίγραμμο 
κορμί της.

GNTM: Το καλοκαίρι 
φτιάχτηκε για την Ειρήνη 
Καζαριάν

Η Ειρήνη Καζαριάν, νικήτρια του 
ριάλιτι μόδας, GNTM, δεν κέρδισε 
άδικα την πρώτη θέση στον 
διαγωνισμό. Δεν έχουμε ξεχάσει 
τους επαίνους που δεχόταν από 
τους κριτές για το πρόσωπο-ύμνο 
στο diversity και το καλλίγραμμο 
στήθος της.
Το νεαρό μοντέλο, που αυτή 
την περίοδο εργάζεται με έδρα 
της τη Λεμεσό της Κύπρου, 
ανεβάζει στον προσωπικό της 
λογαριασμό στο Instagram 
συχνά φωτογραφίες με μπικίνι 
που προφανώς δεν περνούν 
απαρατήρητες.

Μαραντίνης: Αυτές είναι 
οι σχέσεις του με τη 
Χρηστίδου

Μπορεί ο Θοδωρής 
Μαραντίνης και η Σίσσυ 
Χρηστίδου να επέλεξαν να 
τραβήξουν δρόμους χωριστούς, 
ωστόσο η απόλυτη και 
παντοτινή της προτεραιότητα 
και ο λόγος που θα τους 
«δένει» μια ζωή είναι τα δυο 
τους παιδιά. Ο Θοδωρής 
Μαραντίνης πρόσφατα βρέθηκε 
καλεσμένος στον Real Fm και 
τον Δημήτρη Μάρκο και μεταξύ 
άλλων μίλησε για τις σχέσεις 
που διατηρεί σήμερα με τη 
γνωστή παρουσιάστρια και 
πρώην σύζυγό του, οι οποίες 
είναι άριστες.

Ο 
Γιώργος Αρνια-
κός, ο μεγαλύτε-
ρος γιος του Τά-
σου Αρνιακού 

είναι σήμερα 28 χρόνων 
και είναι ένας κούκλος! Αν 
και ο Τάσος Αρνιακός τα τε-
λευταία χρόνια κάνει τους 
τηλεθεατές να κρέμονται 
από τα χείλη του, με εκεί-
νους να τον χαρακτηρίζουν 
ως τον αγαπημένο τους με-
τεωρολόγο, λίγα πράγμα-
τα έχουν γίνει γνωστά για 
την προσωπική του ζωή. Ε-
δώ και 26 περίπου χρόνια, 
ο μπριόζος μετεωρολόγος 
ζει την απόλυτη ευτυχία 
στο πλευρό της συζύγου 
του και τραπεζικής υπαλλή-
λου Μαρί, με την οποία έ-
χει αποκτήσει δυο γιους. Ο 
Σπύρος και ο Γιώργος Αρνι-
ακός, οι οποίοι είναι πρω-
ταθλητές κολύμβησης και 
έχουν σπουδάσει οικονο-
μικά, αποτελούν την από-
λυτη προτεραιότητα του.

Τάσος Αρνιακός: Έχετε δει τον 
κούκλο 28χρονο γιο του; 

Ι. Μαλέσκου: Το απόλυτο κορμί! κάνει 
ντουζ και… «σκορπά εγκεφαλικά»!

Η 
Ιωάννα Μαλέ-
σκου έχει ένα α-
πό τα πιο όμορ-
φα σώματα της 

ελληνικής τηλεόρασης και 
αυτό φαίνεται και στο βί-
ντεο που δημοσίευσε στον 
προσωπικό της λογαρια-
σμό στο Instagram! Η πα-
ρουσιάστρια της εκπομπής 
love it έχει θεϊκό κορμί και 
πάθαμε πλάκα όταν την εί-
δαμε με μαύρο μπικίνι! Η 
Ιωάννα Μαλέσκου ξέρει 
καλά ότι για ένα σφιχτό 
και καλλίγραμμο χρειάζε-
ται διατροφή και άσκηση, 
επομένως είναι ιδιαίτερα 
προσεκτική στις διατροφι-
κές της επιλογές και ασκεί-
ται τακτικά και…αυτό φαί-
νεται! Σε παλιότερη συνέ-
ντευξή της, είχε πει για τα 
μυστικά της διατροφής της: 
«Οι συνταγές που προτιμώ 
είναι οι γρήγορες και υγιει-
νές. Αγαπημένο μου μενού 
είναι τα σπιτικά μπιφτέκια 
με ρύζι μπασμάτι και πρά-
σινη σαλάτα με ξηρούς 
καρπούς, κράνμπερι, σύ-
κο και dressing balsamico».
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Τ
ο πιο πιθανό είναι 
να μην έχεις ξα-
νακούσει το όνο-
μα της Montana 

Cencarik. Μοντέλο με κα-
ταγωγή από το Las Vegas, 
το οποίο διαμένει μόνιμα 
στο Los Angeles και εστεμ-
μένη. Αποτελεί ένα από τα 
πιο ελπιδοφόρα πρόσωπα 
του modeling και δεν είναι 
λίγοι εκείνοι που της έχουν 
αποδώσει τον τίτλο της ε-
πόμενης Emily Ratajkowski. 
Τίτλοι που ξεκάθαρα αρέ-
σουν να χρησιμοποιούν τα 
Μέσα και να υιοθετεί ο κό-
σμος. Θα καταφέρει να φτά-
σει ή να ξεπεράσει το μύθο 
της Emrata η Montana; Η ί-
δια φαίνεται πως αδιαφορεί. 
Ακολουθεί το δικό της μονο-
πάτι, πέρα από συγκρίσεις, 
καθώς θεωρεί πως η βελτί-
ωση του εαυτού μας είναι ο 
σκοπός που έχουμε έρθει σε 
αυτή τη ζωή.

Η Montana Cencarik είναι η 
βελτιωμένη έκδοση της Ratajkowski

Η καλλονή από τον Καναδά που έχει Η καλλονή από τον Καναδά που έχει 
φέρει τα πάνω-κάτω στο Instagramφέρει τα πάνω-κάτω στο Instagram

Π
ριν λ ίγο  κα ιρό  α νακα -
λ ύ ψ α μ ε  τ η ν  D a n i e l l e 
Vaughan και οφε ί λουμε 
να πούμε πως μείναμε με 

το σ τόμα ανοιχ τό, καθώς πρόκει-
ται για μια γυναίκα με χυμώδεις κα-
μπύλες, τ ις οποίες επιδεικνύει με 
τον καλύτερο τρόπο στον λογαρια-
σμό της στο Instagram.
Η με λαχροινή καλ λονή,  η οποία 
γεννήθηκε πριν από 31 χρόνια στον 
Καναδά, δηλώνει f itness μον τέλο 

και έχει καταφέρει να συγκεντρώ-
σει σχεδόν 260.000 ακόλουθους, 
μέσα από καυτέ ς αναρτήσεις που 
αφήνουν ελάχιστα στην φαντασία.
Όπως θα διαπισ τώσατε και μόνοι 
σας από μια απλή επίσκεψη σ τους 
λογαριασμούς της σ τα κοινων ικά 
μέσα δικ τύωσης, η Danielle δια-
θέ τ ε ι  έ να κορμί που κολάζ ε ι και 
“τ ινάζ ε ι” τ ις  θερμοκρασ ίε ς  σ τα 
ύψη κάθε  φ ορά που κάνε ι  μ ια 
ανάρτηση.

Α
ναμφίβολα ένας ρόλος 
περίπλοκος και ιδιαί-
τερος, όπως αυτός του 
Jaime Lannister δεν 

μπορεί παρά να σου τραβήξει το 
ενδιαφέρον. Διότι δεν ήταν μό-
νο ότι επί τόσες σεζόν στο Game 
of Thrones ήταν εκεί ως πρω-
τοστάτης και αγαπημένος του 
κοινού, αλλά ο Nikolaj Coster-
Waldau πέρασε από χίλια κύμα-
τα για να κερδίσει την εκτίμησή 
μας. Ουσιαστικά από το φινάλε 
του «Game Thrones» και έπειτα 
ο Jaime Lannister ψάχνουμε και 
Jaime Lannister δεν βλέπουμε. 
Ακόμα και αν οι φήμες φούντω-
σαν ότι πρόκειται να παίξει κά-
ποιον από το MCU (πιθανότατα 
τον Dr. Doom) ακόμα το όνομά 
του δεν κυκλοφορεί πουθενά 
και η αλήθεια είναι ότι έχουμε 
αρχίσει να ανησυχούμε. Αυτή τη 
στιγμή τον περιμένουμε στη νέα 
μίνι σειρά «The Second Home» 
η οποία θα σηματοδοτήσει με 
τη μεγάλη του επιστροφή εκεί 
όπου μεγαλούργησε. Στην τηλε-
όραση. Ίσως και αυτό να είναι το 
ελιξίριο που χρειάζεται προκει-
μένου να επιστρέψει δριμύτερος 
στη δράση και τον κινηματογρά-
φο, όπως ο Jaime Lannister έγινε 
ο κρυφός αγαπημένος μας του 
Game of Thrones.

O ηθοποιός του Game of Thrones που 
χάθηκε εντελώς!

Η 
Olga Loera α-
π α σ χ ό λ η σ ε 
αρκετά ως ε-
ξώφυλλο του 

Playboy, χάρη ωστόσο στα 
social media οι άντρες δεν 
χρειάζεται πλέον να βασι-
στούν διάσημο περιοδικό 
για να απολαύσουν τις χυ-
μώδεις καμπύλες της ξαν-
θιάς καλλονής. Δεν είναι η 
πρώτη φορά που σας πα-
ρουσιάζουμε την Olga, κα-
θώς πρόκειται για μια γυναί-
κα η οποία μετρά πάνω από 
δύο δεκαετίες στο μόντε-
λινγκ, κατά τη διάρκεια των ο-
ποίων κόσμισε το εξώφυλλο 
του Playboy σε πολλές χώρες 
(Μεξικό και Βενεζουέλα) και 
βγήκε δύο φορές Cyber   Girl 
του μήνα. Άρα καταλαβαίνετε 
ότι οι άνδρες θέλουν να βλέ-
πουν συνεχώς σέξι φωτογρα-
φίες της, και η ίδια δεν τους α-
φήνει ποτέ παραπονεμένους.

Η 44χρονη πρώην Playmate που έχει 
τρελάνει όλο το Instagram!
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Πάει ο Τοτός στην Αμερική να συναντήσει 
το φίλο του Steve. Στο δρόμο καθώς περ-
πατούσαν γυρνάει ο Steve και λέει στον 
Τοτό:
- Φίλε μου, εδώ στην Αμερική είμαστε 
πολύ καλός λαός. Να φανταστείς είμαστε 
και δωρητές χρημάτων!!!
- Τι έννοείς; ρωτάει ο Τοτός που δεν είχε 
καταλάβει.
- Μισό λεπτό να δεις και θα καταλάβεις.
Γυρνάει ο Steve σε έναν περαστικό και του 
λέει:
- Can you give me my friend 10$ please?
- Of course, απαντάει ο περαστικός και 
του τα δίνει.
Μετά από κάποιους μήνες επισκέπτεται ο 
Steve τον Τοτό στην Ελλάδα. Εκεί που περ-
πατούσαν, θυμήθηκε ο Τοτός το περιστα-
τικό που έγινε στην Αμερική, και γυρνάει 
και λέει στο φίλο του:
- Steve και εμείς στην Ελλάδα είμαστε 
πολύ φιλικός λαός, όπως κι εσείς. Μη 
σου πω και λίγο καλύτεροι, αφού είμαστε 
δωρητές οργάνων.
- Τι εννοείς δωρητές οργάνων;!;!;! ρώτησε 
ο Steve εντυπωσιασμένος αλλά και γεμά-
τος απορία. - Δυο λεπτά και θα δεις.
Γυρνάει ο Τοτός σε έναν τύπο και το λέει:
- Μήτσο δώσε μου 10 ευρω ρε συ.
- Πάρε τα @ρχιδι@ μου!!!

ΚΟΛ Α  Γ Α  ΔΙΑΙΤΑ
1. Αν κανένας δεν σας βλέπει να τρώτε, 
τότε αυτό που τρώτε δεν έχει θερμίδες.
2. Αν πίνετε μια διαιτητική σόδα τρώ-
γοντας μια σοκολάτα, τότε αυτά τα δύο 
αλληλοακυρώνονται.
3. Οταν τρώτε με κάποιον άλλον, οι θερμί-
δες δεν λογαριάζονται αν και οι δύο τρώτε 
την ίδια ποσότητα.
4. Τροφές που τρώγονται για ιατρικούς 
λόγους δεν έχουν θερμίδες. Αυτές περι-
λαμβάνουν σοκολάτες που δίνουν ενέρ-
γεια, brandy, κέικς και παγωτά.
5. Οι πάστες σε κομάτια δεν περιέχουν 
θερμίδες επειδή το κομάτιασμα αφήνει τις 
θερμίδες να διαρρεύσουν.
6. Εαν τρώτε φαγητό από το πιάτο ενός 
άλλου, οι θερμίδες δεν λογαριάζονται.
7. Τα μεζεδάκια που σχετίζονται με τις ται-
νίες στην τηλεόραση ή το βίντεο έχουν 
πολύ χαμηλότερη θερμιδική αξία επειδή 
είναι τμήμα της διασκέδασης και όχι 
τμήμα της προσωπικής πλήρωσης σε 
τροφή.
8. Και βέβαια ΥΠΑΡΧΟΥΝ διαιτητικές 
σοκολάτες και γκοφρέτες εκεί έξω, παρ’ 
ότι οι εταιρίες επιμένουν να μην τις ανα-
φέρουν στις συσκευασίες. Εμπιστευθείτε 
το ένστικτό σας και διαλέξτε τις σωστές.

ΚΡΙΟΣ
Θα έχετε μία μεγάλη επιτυχία σε ένα πνευ-
ματικό ή εμπορικό έργο και θα σας ενθου-
σιάσει υπερβολικά, αλλά η συμπεριφορά 
σας δικαιολογείται. Κατακτάτε ένα σημα-
ντικό στόχο, που επιθυμείτε, αλλά και το 
αξίζετε. Μην μένετε όμως αδρανείς γιατί 
θα ζημιωθείτε και δείξτε ότι όλα τα απο-
κτάτε με την αξία σας. Το αποκορύφωμα 
της εποχής είναι ότι η τύχη θα σας ευνοήσει 
και στον οικονομικό τομέα. 

ΤΑΥΡΟΣ
Επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες που θα σας 
δοθούν για να ξεκουραστείτε. Σας χρειάζε-
ται ηρεμία για να μπορέσετε να συνεχίσετε 
στον ίδιο ρυθμό που ζείτε. Αποφύγετε δια-
φωνίες σχετικά με την εργασία σας ή ένα 
νομικό θέμα. Προσέξτε πολύ τους όρους 
μιας συνεργασίας ή συμφωνίας και μην 
είστε αφηρημένοι. Τα οικονομικά σας θα 
παρουσιάσουν μια μικρή άνοδο που θα 
είναι αρκετά ικανοποιητική.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Την περίοδο αυτή που διανύουμε θα αντι-
μετωπίσετε δυσκολίες στον να γίνετε κατα-
νοητοί. Προβλέπονται παρεξηγήσεις και 
κλίμα ασυνεννοησίας με τους συνα-
δέλφους και τους εργοδότες 
σας. Για αυτό καλό θα είναι 
να προτιμήσετε να διεκ-
περαιώσετε μόνοι σας 
τα καθήκοντά σας αντί 
να εργαστείτε ομαδικά. 
Θα υπάρξουν στιγμές 
που ίσως θεωρήσετε 
ότι αδυνατείτε να καλύ-
ψετε τις ανάγκες σας, 
όμως θυμηθείτε ότι όλα 
είναι παροδικά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Έχετε βαρεθεί τη ζωή σας!! Τα ίδια και τα 
ίδια. Κάπου μπερδευτήκατε, κάπου παρα-
συρθήκατε από τη ρουτίνα της καθημερινό-
τητας και τις ευθύνες! Χρειάζεστε επειγόντως 
νέα ερεθίσματα! Βγείτε έξω, διασκεδάστε, 
ανοίξτε τον κοινωνικό σας περίγυρο. Κάντε 
καλή εντύπωση σε ορισμένα άτομα, γιατί 
κάποια στιγμή στο μέλλον η γνώμη τους θα 
είναι καθοριστική για την εξέλιξή σας.

ΛΕΩΝ
Η ανάγκη σας για επαγγελματική και κοινω-
νική καταξίωση είναι μεγάλη. Όμως αυτός 
ο αγώνας όταν γίνεται με υπερβολή είναι 
πολύ πιθανό να δημιουργεί συγκρούσεις και 
μάλιστα με κοντινά σας άτομα. Ευτυχώς κάτι 
σώζετε την τελευταία στιγμή. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Οι έμμονες ιδέες σας θα σας βάλουν σε 
πειρασμό και θα ωθήσουν σε ακρότη-
τες. Ηρεμήστε και προσέξτε την κάθε σας 
κίνηση για να μη βγείτε ζημιωμένοι. Οι 
περιπέτειες δεν οδηγούν πουθενά και τα 
λάθη σας εκθέτουν. Υπολογίστε σε αυτά 
που σκοπεύετε να κάνετε σε όλους τους 
τομείς και μην εκνευρίζεστε εάν οι υποθέ-
σεις σας δεν κυλούν τόσο γρήγορα όπως 
θα επιθυμούσατε.

ΖΥΓΟΣ
Είναι πιθανό… μα πολύ πιθανό η προσω-
πική σας ζωή να αποκτήσει πολύ περισ-
σότερο σασπένς και όσο και αν δεν σας 
αρέσουν «τα ξαφνικά» μάλλον θα πρέπει 
να αρχίσετε να ζείτε με αυτή την ιδέα!!! 
Το καλό είναι ότι τώρα ξέρετε ακριβώς τι 
θέλετε γενικώς από τη ζωή σας και μάλιστα 
είστε διατεθειμένοι να το επιδιώξετε. Προ-
σοχή όμως… οι φίλοι πρέπει να παραμεί-
νουν φίλοι!! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Συνεχίστε τις προσπάθειες που κάνετε αυτή 
την περίοδο και θα δείτε ότι οι κόποι σας 
δεν θα πάνε χαμένοι, αφού θα καταφέρετε 
να βρείτε λύσεις που θα είναι ικανοποιητι-
κές για όλους. Κάποιες αλλαγές στη ζωή σας 
είναι απαραίτητες, όμως μην αφήσετε την 
πίεση που νιώθετε από όλους γύρω σας, να 
αποφασίσει για εσάς.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Οι καιροί είναι δύσκολοι. Δεν θα πρέπει να 
πανικοβληθείτε. Απλώς πρέπει να κάνετε 
υπομονή και να δείξετε αυτοσυγκρά-
τηση, έτσι ώστε οι συνέπειες να είναι όσο 
το δυνατόν πιο ανώδυνες. Έτσι κι αλλιώς 

έχετε όλες τις δυνατότητες να ανταπε-
ξέρχεστε στις κρίσεις. Αφήστε 

τα πράγματα να κυλήσουν 
ήρεμα απλώς προσφέ-

ροντας τις υπηρεσίες 
σας όπου και όταν σας 
ζητηθούν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Θα είστε αποτελεσμα-

τικοί και παραγωγικοί 
μόνο αν παραμείνετε 

σταθεροί στις απόψεις σας. 
Σκεφθείτε ξανά και ξανά τις 

υποχρεώσεις που έχετε και υπε-
ρασπιστείτε τα δικαιώματά σας με πάθος. 

Αλλάξτε περιβάλλον και βρεθείτε με καινού-
ριους ανθρώπους για να νιώσετε καλύτερα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Τα ζητήματα που θα σας απασχολήσουν 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κατά 
βάση είναι γνώριμα και έτσι δεν έχετε να 
εμπλακείτε σε καινούριες περιπέτειες. 
Ωστόσο το αποτέλεσμα των δραστηριο-
τήτων σας προβλέπεται αισιόδοξο, καθώς 
αυτό που θα σας βοηθήσει είναι η καλή 
προς τα έξω εικόνα σας. Πρέπει όμως να 
ξεχάσετε την αυστηρή κριτική που συνήθως 
κάνετε σε όλους, ώστε να αφήσετε να σας 
πλησιάσουν άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να 
σας βοηθήσουν να διευρύνετε τους κοινω-
νικούς και επαγγελματικούς ορίζοντές σας.

ΙΧΘΕΙΣ
Αυτή την εποχή ενδέχεται να ανήκετε σε 
αυτούς που ταλαιπωρούνται εξαιτίας 
κάποιων οικονομικών εκκρεμοτήτων. 
Όμως θα πρέπει να ξέρετε ότι ότι έγινε 
έγινε. Για αυτό καλό θα ήταν να μην χρη-
σιμοποιήσετε διαφορετικούς τρόπους, 
προκειμένου να διατηρήσετε τα πράγ-
ματα όπως εσείς θα επιθυμούσατε, καθώς 
έχουν πάρει το δρόμο τους. 

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
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

Αεροφωτογραφία από 
την Ρόδο το 1955Κάρπαθος 1960 

Η φωτογραφία απεικονίζει 
τη μεγάλη πυρκαγιά του 

Αυγούστου 1917 στη 
Θεσσαλονίκη, έτοιμη να 

καταπιεί έναν μιναρέ

Iωάννινα 60s. 
Γυναίκες πλένουν 

ρούχα στο 
Δώδεκα,από την 

μεριά προς Σιαράβα

Ρόδος σε 
παραδοσιακό 

μαγειρίο το 1963 

Καρτ ποστάλ με θέμα 
την παραλία 
Λουτρακίου , 

δεκαετία 1950

Λειτανεία Παναγίας 
Τίνου , 15/08/1967

Κοπέλα στο 
Μέτσοβο , αρχές 
δεκαετίας 1960

Τρίπολη 1965.
Πιάτσα Ταξί
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Το Καστελόριζο ή Μεγίστη είναι το 
ανατολικότερο νησί του Αιγαίου 
και της Ελλάδας. Κατοικείται από 
τα προϊστορικά χρόνια και έχει να 
επιδείξει μια σπουδαία ιστορική 
διαδρομή

Τ
ο νησί «ανακαλύφθηκε» τουριστικά 
και ολοένα και περισσότεροι φίλοι 
των ταξιδιών αγκυροβολούν στο ό-
μορφο αυτό Αιγαιοπελαγίτικο λιμάνι. 

Αφορμή στάθηκε η βραβευμένη με Όσκαρ 
Mediterraneo, σκηνές της οποίας γυρίστη-
καν στο νησί. Έτσι, το Καστελόριζο απέκτησε 
μεγάλη φήμη.
Το Καστελόριζο προσφέρετε για ήσυχες δια-
κοπές και ανταμείβει κάθε επισκέπτη του με 
τις μοναδικές ομορφιές του, τις εκπληκτικές 
παραλίες του και την μοναδική φιλοξενία 
των κατοίκων του, που σε κάνουν να νοιώ-
σεις σαν στο σπίτι σου.
Το Καστελόριζο είναι ένα αναπτυσσόμενο 
τουριστικό θέρετρο. Οι μέχρι τώρα υποδο-
μές του καλύπτουν τις ανάγκες των επισκε-
πτών του. Λειτουργούν ξενοδοχεία και ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια.
Με την πρώτη ματιά, κατά πάσα πιθανότητα 
θα νομίσετε ότι αυτό το μέρος ήταν πάντα 
όπως είναι σήμερα, αλλά θα σας προκαλέσει 
έκπληξη, όταν μάθετε ότι ήταν από τους πιο 
ένδοξους τόπους στο Αιγαίο. Διερευνώντας 
το νησί, θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα ερεί-
πια του παρελθόντος, μάρτυρες της παλιάς 
του δόξας.
Το Καστελόριζο κατοικείται από τη νεολι-
θική εποχή. Η ιστορία του αποτυπώνεται στα 
σημαντικά αξιοθέατά του. Τα αρχαία χρόνια 
ήταν γνωστό με το όνομα Μεγίστη, το οποίο 
χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα.
Στο νησί άνθησε ο Μυκηναϊκός πολιτισμός, 
όπως φαίνεται από τα ευρήματα των μυκη-
ναϊκών τάφων που έχουν φέρει στο φως οι 
ανασκαφές.
Ακολούθησαν οι Δωριείς οι οποίοι έκτισαν 
και την ακρόπολη στο Παλαιόκαστρο.
Το 530 π.Χ. η Μεγίστη περνάει στην κυριαρ-
χία των Ροδίων και ακολουθεί την ίδια ιστο-
ρική πορεία με την πρωτεύουσα των Δωδε-
κανήσων.
Γνωρίσε τη Ρωμαϊκή κυριαρχία, υποκύπτει 
στους Βυζαντινούς και το 1306 το νησί περ-
νάει στη κατοχή των Ιπποτών του Αγίου 
Ιωάννη. Τότε κτίστηκε και το κάστρο, το 
Καστέλο Ρόσο, από το οποίο το νησί πήρε 
και το όνομα Καστελόριζο.
Το 1440 το νησί κατακτήθηκε από τον Σουλ-
τάνο της Αιγύπτου. Το 1512 οι Τούρκοι κυρι-
αρχούν στο νησί. Η κατοχή τους διήρκεσε 
ως το 1912. Σημειώνεται ότι το 1913, σε 
έναν από τους αρχαίους τάφους στο ορο-
πέδιο του Αγίου Γεωργίου αποκαλύφθηκε 
μαρμάρινη σαρκοφάγος μέσα στην οποία 
υπήρχε μεταξύ άλλων και ένα χρυσό στε-
φάνι μυκηναϊκής εποχής, τον οποίο δώρησε 
η κοινότητα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-
σείο Αθηνών.
Από τα τέλη του 19ου έως και τα μέσα του 
20ου αιώνα το νησί ευημερούσε. Τότε είχε 
15.000 κατοίκους.
Κατά την διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέ-

μου, το Καστελόριζο βομβαρδίστηκε. Από 
τότε άρχισε και η μετανάστευση του πληθυ-
σμού και η σταδιακή ερήμωση του τόπου, 
η οποία συνεχίστηκε και μετά τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο, όπου το νησί βομβαρδίστηκε 
και πάλι και υπέστη μεγάλες καταστροφές.
Το Καστελόριζο ενώθηκε με την Ελλάδα το 
1948, όπως και όλα τα Δωδεκάνησα. Πέρα 
από το ένδοξο παρελθόν του, το νησί προ-
σφέρετε για οικολογικές διαδρομές, για 
περιπάτους, και έχει επίσης να επιδείξει 
αρκετά αξιοθέατα τα οποία ο επισκέπτης δεν 
θα πρέπει να παραλείψει να επισκεφθεί.

Η Κυρά της Ρώ
Η Κυρά της Ρώ, όπως είναι γνωστή σε πολ-
λούς, ήταν κάτοικος της Αρχαίας Ρώγης. Το 
πραγματικό της όνομα ήταν Δέσποινα Αχλα-
διώτη. Για σαράντα ολόκληρα χρόνια, κάθε 
πρωί ύψωνε περήφανα την Ελληνική σημαία. 
Αποτέλεσε πρόσωπο – σύμβολο για το νησί, 
καθώς το εθνοτικό στοιχείο που ήταν ολο-
φάνερο την κατέστησε ξεχωριστή προσω-
πικότητα σε τοπικό, περιφερειακό και στη 
συνέχεια εθνικό επίπεδο. Στις 13 Μαϊου 
1982 άφησε την τελευταία της πνοή, ενώ η 
επιθυμία της ήταν να θαφτεί με την Ελληνική 
σημαία. Ο τάφος της βρίσκεται ακριβώς στο 
σημείο όπου για όλη της τη ζωή η Κυρά της 
Ρώ ύψωνε τη σημαία της χώρας μας.

Αρχαιολογικό Μουσείο Καστελό-
ριζου
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Καστελόριζου 
εδρεύει στην περιοχή Κάβος. Αν βρεθείτε 
στο Καστελόριζο, η επίσκεψή σας στο μου-
σείο είναι κάτι που δεν θα πρέπει να παρα-
λείψετε. Θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε 
γλυπτά παλαιοχριστιανικής περιόδου, λίθι-
νες άγκυρες και αμφορείς που μάζεψαν οι 
κάτοικοι του νησιού από τη θάλασσα.

Αϊ-Γιώργης του βουνού
Θα πρέπει να ανεβείτε έναν λόφο, με σκαλο-
πάτια που χρονολογούνται αρκετά πίσω στο 
χρόνο. Καθώς τα ανεβαίνετε, αναμφίβολα θα 
εντυπωσιαστείτε από την πανοραμική θέα 

που θα έχετε. Ολόκληρο το Αιγαίο στα πόδια 
σας! Το μοναστήρι λειτουργούσε ως φρού-
ριο επί Τουρκοκρατίας. Η θέση που έχει δεν 
είναι τυχαία, καθώς από εκείνο το σημείο 
μπορούσαν να βλέπουν εάν έρχεται κάποιος 
αλλά και να κρύβονται με ασφάλεια.
Στη δυτική πλευρά του Καστελλόριζου βρί-
σκεται το σημαντικότερο και αρχαιότερο 
μνημείο του νησιού, το Παλαιόκαστρο. 
Πρόκειται για αρχαίο οικισμό με πολλά 
κτίσματα και δεξαμενές. Στο περίβολο του 
κάστρου θα δείτε τις εκκλησίες της Παναγιάς 
του κάστρου, της Αγίας Μαρίνας, της Αγίας 
Παρασκευής και του Αγίου Γεωργίου.

Ο Λυκιακός Τάφος
Πρόκειται για τάφο του 4ου αιώνα π.Χ., 
λαξευμένο στους πρόποδες του Κάστρου.

Αρχαιολογικό και Λαογραφικό 
Μουσείο
Το Αρχαιολογικό και Λαογραφικό Μουσείο 
στην εποχή της Φραγκοκρατίας, αποτελούσε 
τον εξωτερικό προμαχώνα του Καστέλο 
Ρόσο. Τα εκθέματά του περιλαμβάνουν 
αρχαιολογικά ευρήματα ανεκτίμητης αξίας 
από διάφορες περιόδους της αρχαιότητας, 
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, παραδοσι-
ακές στολές, καθώς και αντικείμενα λαϊκής 
τέχνης.

Γαλάζια Σπηλιά
Γνωστότερη με το όνομα «Σπηλιά του 
Παραστά» ή «Φώκιαλη», από τις φώκιες 
που κατοικούν μέσα, είναι το μεγαλύτερο 
από τα ενάλια σπήλαια της Ελλάδας και ένα 
από τα γνωστά παγκοσμίως για τον πλού-
σιο σταλακτιτικό στολισμό που διαθέτει. 
Στο Γαλάζιο Σπήλαιο μπορεί κανείς να πάει 
μόνο με βάρκα.
Στην πλέον περίοπτη θέση του νησιού, 
πάνω από το Μανδράκι, δεσπόζει ο μητρο-
πολιτικός Ναός των Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης, συνυφασμένος με την κοινω-
νική και πολιτιστική ζωή του Καστελλόρι-
ζου από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα.
Τέλος, στα νοτιοδυτικά του νησιού στέκει 

το μικρό νησάκι Ρω, που μπορεί κανείς να 
επισκεφτεί με ναυλωμένο καΐκι, γνωστό για 
την «Κυρά της Ρω», Δέσποινα Αχλαδιώτου 
(1898-1982), τη μοναδική του κάτοικο, που 
για δεκαετίες κάθε πρωί ύψωνε την ελλη-
νική σημαία. 

Εκδηλώσεις
Τα πανηγύρια και στο Καστελόριζο είναι 
πολλά και αξίζει να παρευρεθείτε σε 
κάποιο από αυτά. Τα θρησκευτικά και 
λαϊκά έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας είναι 
το τριήμερο γλέντι μετά την Ανάσταση με 
ζωντανή μουσική, χορούς και τραγού-
δια. Επίσης, την Κυριακή του Πάσχα γίνε-
ται ανάγνωση των Ευαγγελίων σε διάφορες 
γλώσσες, χορός από γυναίκες με βιολιά στο 
προαύλιο της Εκκλησίας των Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης με τοπικά τραγούδια 
του Πάσχα και προσφορά γλυκών και σου-
μάδας.
Άλλα σημαντικά πανηγύρια και δρώμενα 
είναι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
(21/5), την ημέρα της Κοίμησης της Θεοτό-
κου (15/8), της Αγίας Παρασκευής (26/7), 
την Παραμονή της Κοίμησης (14/8) τα παι-
διά ανάβουν φωτιές και πηδούν πάνω από 
αυτές. Την παραμονή της γιορτής του Προ-
φήτη Ηλία (19/7), οι κάτοικοι πέφτουν με τα 
ρούχα στη θάλασσα, ενώ την Καθαρά Δευ-
τέρα και την Πρωτομαγιά υπάρχει διασκέ-
δαση με φαγητό και ποτό στα βουνά.

Παραλίες
Το Καστελόριζο διαθέτει μερικές πολύ ιδιό-
μορφες παραλίες, περιμετρικά του νησιού. 
Όλες σχεδόν είναι βραχώδεις με διάφανα 
νερά και είναι ιδανικές για μακροβούτια. Ο 
κόλπος του λιμανιού προσφέρεται για βου-
τιές, ενώ μπορείτε να κολυμπήσετε και στις 
Πλάκες. Πολύ καλές παραλίες υπάρχουν και 
στις γειτονικές νησίδες Ρω, Στρογγυλή και 
Άγιος Γεώργιος, όπου η πρόσβαση μπο-
ρεί να γίνει με κάποιο καΐκι από το Καστε-
λόριζο. Ακόμη μπορείτε να απολαύσετε το 
κολύμπι σας στο Μανδράκι, στον Κάβο και 
στο Γαλάζιο Σπήλαιο.

Καστελόριζο: ανταμείβει κάθε επισκέπτη

ΤΑΞΙΔΙ
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Ένα σημαντικό έργο πλήρους 
αποκατάστασης, συντήρησης 
και αισθητικής αναβάθμισης 
ενός αρχοντικού του 19ου 
αιώνα -από τα σημαντικότερα 
του είδους του στον ελλαδικό 
χώρο- βρίσκεται σε τροχιά 
υλοποίησης τους τελευταίους 
μήνες στην πόλη της Δράμας

Σ
την ομορφότερη γωνιά της 
ακριτικής πόλης, στο πάρ-
κο της Αγίας Βαρβάρας, ε-
κεί όπου συναντώνται η α-

παράμιλλη ομορφιά της φύσης με 
την πλούσια αρχιτεκτονική κληρο-
νομιά της περιοχής, βρίσκεται το 
αρχοντικό του καπνέμπορου Ιω-
άννη Αναστασιάδη, το γνωστό ε-
δώ και χρόνια ως «μαρμάρινο σπί-
τι» στους Δραμινούς, που τα επό-
μενα χρόνια θα ...συστηθεί και σε 
όλους όσοι θα έχουν την ευκαιρία 
να το επισκεφθούν και να το θαυ-
μάσουν από κοντά.
Η ιδιαιτερότητα αυτού του κτίσμα-
τος δεν αφορά μόνο τη χρήση του, 
αφού συνδύαζε ιδανικά την ιδιω-
τική- οικογενειακή ζωή των ιδιο-
κτητών, με την επαγγελματική- επι-
χειρηματική (πρόκειται, δηλαδή, 
για μια αρχοντική διώροφη κατοι-
κία και μια καπναποθήκη). Αφορά 
και το γεγονός ότι για πάρα πολλές 
δεκαετίες το κτηριακό αυτό συγκρό-

τημα αποτελούσε σημείο αναφο-
ράς της κοινωνικής και οικονομικής 
ζωής της Δράμας σε μια εποχή με 
έντονο το οθωμανικό στοιχείο.
Μετά την πλήρη αποκατάστασή 
του, το αρχοντικό θα έχει επίσης 
μια διπλή ιδιότητα, αφού επί της 
ουσίας θα πρόκειται για ένα μου-
σείο μέσα σ’ ένα άλλο μουσείο! 
Το πρώτο μουσείο είναι το αρχο-
ντικό αυτό καθεαυτό με αποκα-
τεστημένα όλα εκείνα τα αυθε-
ντικά αισθητικά, δομικά και αρχι-

τεκτονικά στοιχεία που το κάνουν 
μοναδικό στο είδος του. Το δεύ-
τερο μουσείο αφορά τη νέα χρήση 
του καθώς θα στεγάσει μια μεγάλη 
συλλογή φωτογραφικών μηχανών 
από όλο τον κόσμο, με ταυτόχρονη 
φιλοξενία ποικίλων εκδηλώσεων 
και δράσεων.
Το αρχοντικό Αναστασιάδη επι-
σκέφθηκαν κατά την επίσημη επί-
σκεψή τους στη Δράμα για τους 
εορτασμούς της 108ης επετείου 
απελευθέρωσης της πόλης η Πρό-

εδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου και ο Πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Με το έργο αυτό, το αρχοντικό 
Αναστασιάδη βγαίνει από τη λήθη 
και την εγκατάλειψη του παρελθό-
ντος και περιβάλλεται πλέον από 
ένα σύγχρονο αέρα αναγέννη-
σης και επιμελημένης φροντίδας 
χάρη στο προσωπικό ενδιαφέ-
ρον του επιχειρηματία Άρη Θεο-
δωρίδη, με δωρεά μέσω της ΑμΚΕ 
«ΚΥΚΛΩΨ».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εδώ και 17 χρόνια το φεστιβάλ 
φέρνει κοντά παγκοσμίου φήμης 
σολίστες και σύνολα παρέχοντας 
ένα στέρεο έδαφος για τη 
δημιουργικότητα της μουσικής 
δωματίου διεθνούς επιπέδου

Τ
ο Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής 
Μουσικής Κυκλάδων επανέρχεται 
για 17η συνεχή χρονιά στην πρω-
τεύουσα των Κυκλάδων, τη μαγευ-

τική Σύρο, για να προσφέρει για μία ακόμα 
φορά ένα πρόγραμμα συναυλιών υψηλών 
προδιαγραφών με τη συμμετοχή κορυφαί-
ων Ελλήνων μουσικών αλλά και εξαίρετων 
σολίστ από το εξωτερικό.
Στις 12 και 14 Αυγούστου, το Αμφιθέα-
τρο Μέγα Γιαλού, μετά από την ευγενική 
παραχώρηση του ιδιοκτήτη του Μπάμπη 
Λαζάρογλου, θα υποδεχθεί δύο μοναδι-
κές συναυλίες με ελεύθερη είσοδο για το 
κοινό και τη συμμετοχή των σολίστ Lars 
Bjørnkjør από τη Δανία και Deniz Toygür 
από την Τουρκία, του Κουαρτέτου Εγχόρ-
δων Αθηνών, καθώς και δεκαμελούς ορχή-
στρας δωματίου με τη συμμετοχή μελών 

της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό τη 
διεύθυνση του μαέστρου Νίκου Χαλιάσα.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής 
Κυκλάδων, υπό την καλλιτεχνική καθοδή-
γηση του βιολονίστα Γιάννου Μαργαζιώτη, 
φέρνει κοντά παγκοσμίου φήμης σολί-
στες και σύνολα, παρέχοντας ένα στέρεο 
έδαφος για τη δημιουργικότητα της μου-
σικής δωματίου διεθνούς επιπέδου, ενώ 
παρουσιάζει masterclasses και συναυλίες 

σε ένα ευρύ κοινό από όλον τον κόσμο, 
υπηρετώντας μία σπουδαία αποστολή, 
την προώθηση της τέχνης της κλασικής 
μουσικής.  Το Φεστιβάλ εγκαινιάστηκε το 
2004 και διοργανώνεται έκτοτε από το 
Δίκτυο Κλασσικής Μουσικής ΑΜΚΕ, υπό 
την οργανωτική επιμέλεια των μελών του 
Φώτη Καραγιαννόπουλου, Κώστα Φωτό-
πουλου, Γιώργου Φουφόπουλου και Γιάν-
νου Μαργαζιώτη.

Πέθανε ο 
πολυβραβευμένος 
ποιητής Νίκος 
Φωκάς 

Έ
φυγε από τη ζωή, σε 
ηλικία 94 ετών, ο δια-
κεκριμένος ποιητής, 
δοκιμιογράφος και 
μεταφραστής Νίκος 

Φωκάς. Για το έργο του είχε 
αποστάσει σημαντικές διακρί-
σεις και  Κρατικά βραβεία ενώ 
είχε τιμηθεί και από την Ακαδη-
μία Αθηνών.

Ο Νίκος Φωκάς γεννήθηκε 
στην Κεφαλληνία το 1927. 
Έζησε τα παιδικά του χρόνια 
στην Αθήνα, όπου αργότερα 
σπούδασε φιλολογία και ιστο-
ρία-αρχαιολογία. Στο πέρα-
σμα του χρόνου άσκησε διά-
φορα επαγγέλματα. Από το 
1962 έως το 1972 υπηρέτησε 
στην Ελληνική Υπηρεσία του 
BBC, στο Λονδίνο, ενώ από το 
1972 έως το 1974 εργάστηκε 
στην αγγλική πρωτεύουσα ως 
ελεύθερος δημοσιογράφος. 
Επέστρεψε στην Ελλάδα το 
1974 και εργάστηκε στη Μέση 
Εκπαίδευση και το ραδιόφωνο 
έως το 1982.Στη συνέχεια, ταξί-
δεψε στις Η.Π.Α. ως προσκε-
κλημένος του Διεθνούς Προ-
γράμματος Συγγραφέων και 
όταν επέστρεψε, αφιερώθηκε 
στη συγγραφή και τη μετά-
φραση λογοτεχνίας καθώς και 
τη διδασκαλία δημιουργικής 
γραφής.

Στα γράμματα εμφανίστηκε το 
1954 με την ποιητική συλλογή 
«Κυνήγια από σύγχρονα γεγο-
νότα». Συμμετείχε σε διάφορα 
ελληνικά και διεθνή συμπό-
σια και σεμινάρια για τη λογο-
τεχνία. Πολυβραβευμένος, 
τιμήθηκε με το Κρατικό Βρα-
βείο Μετάφρασης (1994) για 
τα «Δεκαπέντε ποιήματα του 
Μπωντλαίρ», με το βραβείο 
ποίησης του περιοδικού «Δια-
βάζω» (1997) για την ποιητική 
του συλλογή «Στον ποταμό 
Κολύμα» ( Αθήνα, Ύψιλον, 
1997) και με το Αριστείον Γραμ-
μάτων και Τεχνών της Ακαδη-
μίας Αθηνών, το 2005, για τη 
συνολική του προσφορά στα 
γράμματα.

Δράμα: Το αρχοντικό Αναστασιάδη 
αποκαλύπτει τη χαμένη αίγλη

Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων: 
Ανοίγει τις πύλες του τον Αύγουστο
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ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο 
Ολυμπιακός διπλασίασε τις νίκες του 
απέναντι στη Νέφτσι και με το 1-0 στο 
Μπακού προχώρησε στον 3ο προκριμα-
τικό γύρο του Champions League.

Ο Γιώργος Μασούρας σημείωσε το γκολ της νίκης 
στο 15ο λεπτό, από εκπληκτική ασίστ του Ματιέ 
Βαλμπουενά, έπειτα από ασίστ του σπουδαίου... 
εξτρέμ Παπ Αμπού Σισέ. Οι «ερυθρόλευκοι» υπο-
δέχονται τη Λουντογκόρετς την Τρίτη 3 Αυγούστου 
στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και την Τρίτη 10 του 
μήνα θα διεξαχθεί η ρεβάνς στη Βουλγαρία.
Ο Πέδρο Μαρτίνς αναγκάστηκε να κάνει ορισμέ-
νες αλχημείες στην ενδεκάδα που παρέταξε, 
λόγω των 8 απουσιών που κλήθηκε να 
διαχειριστεί. Οι Έγκμουντουρ Κρίστιν-
σον, Ανδρέας Μπουχαλάκης, Σωκρά-
της Παπασταθόπουλος, Θανάσης 
Ανδρούτσος, Γιαν Εμβιλά, Μοχάμεντ 
Ντρέγκερ, Μαντί Καμαρά, Όλεγκ 
Ρέαμπτσιουκ και Αγκιμπού Καμαρά 
τέθηκαν νοκ άουτ, ο Γιουσούφ ελ 
Αραμπί μόλις ανάρρωσε από κορο-
νοϊό και δεν προτιμήθηκε για την ενδε-
κάδα, ενώ ο Τόμας Βατσλίκ δεν έχει φτά-
σει ακόμα στο επιθυμητό επίπεδο φυσικής 
κατάστασης, λόγω Euro. Αυτό σήμαινε πως ο 
Παπ Αμπού Σισέ αγωνίστηκε ως αριστερό μπακ 
και συχνά ανέβαινε ως εξτρέμ, με τον Ματιέ Βαλ-
μπουενά να του κάνει χώρο, συγκλίνοντας προς το 
κέντρο.
Ο Σισέ ήταν πρωταγωνιστής στη φάση του 15ο 
λεπτού, όταν έκλεψε έξω από την περιοχή των 
Αζέρων, βρέθηκε σε θέση τετ α τετ, νικήθηκε δύο 
φορές από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, όμως η 
μπάλα έφτασε στον Βαλμπουενά που με υπέροχη 
σκαφτή πάσα βρήκε τον Γιώργο Μασούρα για το 
1-0. Η πίεση ψηλά των «ερυθρολεύκων» καρπο-
φόρησε, απέναντι σε μία ομάδα που είχε δυσκο-
λίες στη συνεργασία. Ο πολύ ισχυρός άνεμος και 
ο κακός αγωνιστικός χώρος εμπόδιζαν και τις δύο 

ομάδες να παίξουν στρωτό ποδόσφαιρο με μετα-
βιβάσεις, ωστόσο έπειτα από το γκολ των Πειραι-
ωτών, αυτό προβλημάτιζε κυρίως τους γηπεδού-
χους.
Η Νέφτσι επιχείρησε να απειλήσει κυρίως με σουτ 
εκτός περιοχής. Οι κάθετες εντός δεν έβρισκαν 
στόχο κι έτσι η εστία του Κώστα Τζολάκη παρέ-
μεινε ανέπαφη σχετικά εύκολα. Στην επίθεση, 
οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να επιτεθούν 
κυρίως από τα άκρα, όμως δεν υπήρχε οργανω-
τής στο παιχνίδι κι έτσι δεν βγήκαν οι κατάλληλες 
πάσες στον Μασούρα.

Στο 2ο μέρος οι φιλοξενούμενοι έδωσαν 
μέτρα στη Νέφτσι, η οποία δεν τα αξιο-

ποίησε. Αντιθέτως, άφησε χώρο στα 
μετόπισθεν, όπως ήλπιζε ο Ολυμπι-
ακός για να τα εκμεταλλευτεί. Το 
πρόβλημα ήταν οι παίκτες που είχε 
στη διάθεσή του ο πρωταθλητής 
Ελλάδας, που δεν ήταν οι κατάλ-
ληλοι για κάτι τέτοιο. Ο Σισέ έκανε 
ορισμένες επελάσεις από αρι-

στερά, όμως δεν υπήρχε απειλή από 
οργανωμένη επίθεση.

Αυτή ήρθε από στημένες φάσεις, με την 
άμυνα των γηπεδούχων να πιάνεται διαρκώς 

απροετοίμαστη. Στο 59’ ο Χασάν είχε την καλύτερη 
στιγμή των φιλοξενουμένων, όταν με κοντινή προ-
βολή ανάγκασε τον Αγκίλ Μεμέντοφ να κάνει μία 
ενστικτώδη επέμβαση σε κόρνερ.
Όσο κυλούσε ο χρόνος, η Νέφτσι προσπάθησε να 
κλείσει τον Ολυμπιακό στα καρέ του, αλλά απέ-
τυχε. Οι αλλαγές έγιναν μαζεμένες στο τελευταίο 
τέταρτο του αγώνα και αυτό εμπόρισε τους γηπε-
δούχους να βρουν ρυθμό, με συνέπεια οι Πειραι-
ώτες να πάρουν ανάσες. Αν κάποια ομάδα θα έβρι-
σκε επόμενο γκολ, αυτή έμοιαζε να είναι η ελλη-
νική, που άλλαζε καλύτερα και με λιγότερο άγχος 
την μπάλα στο τέλος. Δεν τα κατάφερε, όμως κρα-
τώντας το 1-0, πήρε την πρόκριση.

Ο Ολυμπιακός νίκησε με σβηστές «μηχανές» και πολλές απουσίες στο Αζερμπαϊτζάν τη Νέφτσι με 1-0 
και συνεχίζει στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Νέφτσι - Ολυμπιακός 0-1: Πρόκριση Νέφτσι - Ολυμπιακός 0-1: Πρόκριση 
με υπογραφή Βαλμπουενά και με υπογραφή Βαλμπουενά και 
ΜασούραΜασούρα

ΑΕΚ - Βέλεζ Μόσταρ 1-0 (2-3 πεν.)
Oδυνηρός αποκλεισμός στα 
πέναλτι

Π
ρώτη καλή στιγμή στο παι-
χνίδι έγινε από πλευράς Α-
ΕΚ στο 10 λεπτό. Έπειτα από 
σέντρα του Μπακάκη από 

τα δεξιά, ο Αραούχο έκανε το κοντρόλ 
στην περιοχή και επιχείρησε το σουτ, 
ωστόσο έστειλε την μπάλα πάνω στον 
Μπογκντάνοβιτς.
Σε φάση καρμπόν με αυτή του 10ου 
λεπτού, ο Μπακάκης έκανε τη σέντρα 
από τα δεξιά και ο Αραούχο με κεφα-
λιά έστειλε την μπάλα πάνω στον Μπο-
γκντάνοβιτς, στο 25ο λεπτό.
Στα πρώτα 30 λεπτά ο ρυθμός του παιχνιδιού ήταν αργός, με την ΑΕΚ να 
έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου 
ημιώρου. Στα τελευταία 15 λεπτά, ο ρυθμός άναψε με τις δύο ομάδες να 
φτάνουν κοντά στο γκολ.
Στο 36’ η Βέλεζ έχασε την καλύτερη στιγμή της στο παιχνίδι με τον Ζαΐμο-
βιτς. Ο Αντζούσιτς έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Βόσνιος φορ με 
ωραία προβολή, δίχως να κάνει κοντρόλ, με τον Στάνκοβιτς να απομακρύ-
νει με εντυπωσιακή επέμβαση.
Μετά από την ευκαιρία του Αραούχο, δεν συνέβη τίποτα αξιοσημείωτο στο 
παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στα αποδυτήρια, δίχως σκορ.
Στην επανάληψη η ΑΕΚ ήταν αυτή που απείλησε ξανά για πρώτη φορά. Στο 
52ο λεπτό ο Λιβάι Γκαρσία μπήκε ωραία στην περιοχή, την έστρωσε στον 
Τάνκοβιτς, ωστόσο το σουτ του Σουηδού μεσοεπιθετικού από το ύψος της 
περιοχής πήγε ψηλά, πάνω από τα δοκάρια του Μπογκντάνοβιτς.
Η πρώτη καλή στιγμή για την Βέλεζ στο δεύτερο μέρος έγινε στο 70’. Οι 
παίκτες της Βέλεζ αναπτύχθηκαν πολύ ωραία, ο Αντζούσιτς έκανε την προ-
σποίηση στον Μπακάκη, τον οποίο απέφυγε, έστρωσε στον Τσόσιτς, με τον 
Λόπες (που πέρασε πριν από λίγο στο ματς) να σώζει την ΑΕΚ με καθορι-
στική επέμβαση. Έξι λεπτά μετά, η ΑΕΚ σκόραρε με τον προωθημένο Τζα-
βέλλα, ωστόσο ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός ήταν οριακά εκτεθειμένος 
και ορθώς δεν μέτρησε το γκολ. Ένα γκολ πριν από τη λήξη του αγώνα, σε 
φάση διαρκείας στα καρέ της Βέλεζ, ο Αλμπάνης έκανε το γέμισμα, ο Ανσα-
ριφάρντ έπιασε την πρώτη κεφαλιά και ο Μάνταλος από κοντά έκανε το 
κοντρόλ και εκτέλεσε τον Μπογκντάνοβιτς, γλιτώνοντας την Ένωση.
Τίποτα δεν άλλαξε την παράταση, παρία τις προσπάθειες της ΑΕΚ
Στην παράταση, η ΑΕΚ προσπάθησε να βάλει το γκολ με το «καλημέρα», 
με τον Ανσαριφάρντ. Ο Ιρανός φορ μπήκε στην περιοχή με ωραία ατομική 
προσπάθεια, ωστόσο δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσπάθειά.
Επόμενη καλή στιγμή για τους παίκτες του Μιλόγεβιτς, οι οποίοι μονοπω-
λούσαν τις επιθέσεις στο πρώτο μισό της παράτασης, ήταν στο 104’. Ο Αρα-
ούχο βρήκε ελεύθερο χώρο και επιχείρησε το σουτ, με τον Μπογκντάνο-
βιτς να πέφτει στη δεξιά του γωνιά.
Ωστόσο η απομάκρυνσή του δεν ήταν καλή, αλλά για καλή του τύχη ο 
Ανσαριφάρντ δεν μπόρεσε να την σπρώξει στα δίχτυα αν και ήταν εκτε-
θειμένος.
Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, η ΑΕΚ συνέχισε να έχει την πρωτο-
βουλία των κινήσεων, καθώς η Βέλεζ Μόσταρ ήθελε να στείλει το παιχνίδι 
στην παράταση.
Στο 108’ Ο Μάνταλος κοντρόλαρε ωραία την μπάλα στην περιοχή, γύρισε 
το κορμί του και με ωραίο σουτ, έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζό-
ντιο δοκάρι του Μπογκντάνοβιτς. Η προσπάθεια του Σάκχοφ στο 114’ δεν 
ανησύχησε τον Μπογκντάνοβιτς, ο οποίος μπλόκαρε με ευκολία.
Το γκολ που έψαχνε η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να το βρει, με αποτέλεσμα το παι-
χνίδι να οδηγείται στην διαδικασία της παράτασης.

Ηττήθηκε στα πέναλτι
Στα πέναλτι η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να πάρει την πρόκριση. Ο Στάνκοβιτς απέ-
κρουσε δύο πέναλτι, ωστόσο οι Λόπες, Ανσαριφάρντ και Αραούχο (έχασε 
το τελευταίο), δεν κατάφεραν να ευστοχήσουν, με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να 
γνωρίζει την ήττα και τον αποκλεισμό.



62 30 Ιουλίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Γ
ια μια διοργάνωση που σε καμία πε-
ρίπτωση δεν είναι επιπέδου Ολυμπι-
ακών Αγώνων κάνει λόγο ο γυμνα-
στής του Στέφανου Τσιτσιπά, Χρή-

στος Φιωτάκης!
Με αναρτήσεις του στο Instagram ο 
γυμναστής του Έλληνα τενίστα κάνει λόγο 
για συνθήκες χάους αλλά και κακή συμπε-
ριφορά από τους διοργανωτές που έκαναν 
διακρίσεις.
«Η διαμονή είναι άθλια και όχι δίκαιη 
για όλες τ ις χώρες. 
Μ έ ν α μ ε  τ ρ ί α 
άτομα σε 20 
τ .μ. σε κρε-
βάτια φτιαγ-
μ έ ν α  α π ό 
χαρτόνι. Δεν 
ε ί χ α μ ε  κα ν 
τηλεόραση για 
να δούμε τους Αγώ-
νες» τονίζει ο κ. Φιωτά-
κης και προσθέτει: «Την 
ίδια ώρα ΗΠΑ και Ηνω-
μένο Βασίλειο και κάνα δυο 
χώρες ακόμα είχαν PlayStation και μεγάλα 
διαμερίσματα με μεγάλα παράθυρα, με 
ιδιωτικά γυμναστήρια, με ηλεκτρικά ποδή-
λατα και χώρους για καφέ. Το 90% των 
υπαλλήλων της διοργάνωσης δεν μιλού-
σαν αγγλικα.
Τόσο χάος για να τακτοποιηθούν τα πράγ-
ματα. Το φαγητό δεν είναι για Ολυμπιο-
νίκες. Το πλυντήριο είναι άθλιο, χάνονται 
ρούχα, και ξοδεύουμε ώρες στην ουρά 
για να ξεχωρίσουμε τα ρούχα. Δεν έχουμε 
είδη πρώτης ανάγκης, όπως σαπούνι για 
τα χέρια, σαμπουάν, οδοντόκρεμα κτλ. 
και το κατάστημα στο Χωριό ήταν άχρη-
στο. Στο γυμναστήριο οι άνθρωποι περπα-
τάνε δίπλα σου και σου σπάνε τα νεύρα να 
κρατήσει τη μάσκα φορεμένη την ώρα που 
κάνεις την άσκηση».

Μάλιστα στην συνέχεια ο γυμναστής του 
Στέφανου Τσιτσιπά διηγείται και μια προ-
σωπική του ιστορία από τις μέρες που βρί-
σκεται στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας:
«Και τώρα θα σας δείξω τι συνέβη τη μέρα 
που θα παίζαμε στον τρίτο γύρο κόντρα 
στον Ουμπέρ. Στις 02:00 επικοινώνησαν 
μαζί μου πως ήμουν στενή επαφή στην 
πτήση μου από τη Φρανκφούρτη στις 19 
Ιουλίου.
Υ.Γ.: Στην ίδια πτήση υπήρχαν μέλη της Ιτα-

λίας και της Γερμα-
ν ίας συν πολύ 

π ε ρ ι σ σ ό τ ε -
ροι αθλητές. 
Οπότ ε  μου 
ζητήθηκε να 
απομονωθώ, 

αφού βρισκό-
μουν στην Ιαπω-

νία εννιά μέρες και 
είχα 9 αρνητικά τεστ. 

Εξαναγκάστηκα να κάνω 
PCR τεστ ώστε να μπορώ 

να πάω να δω το παιχνίδι του 
Στέφανου και μου είπαν να του κάνω προ-
θέρμανση μέσω βιντεοκλήσης. Οπότε το 
PCR μού πήρε πολύ χρόνο και ήταν αρνη-
τικό και τελικά στις 13:00 μου είπαν ότι 
είμαι εντάξει ώστε να πάω στο στάδιο, 
αλλά με αυτοκίνητο με συνοδεία και όχι με 
λεωφορείο. Οπότε δεν ήμουν να προπο-
νήσω τον Στέφανο και να ακολουθήσουμε 
τη ρουτίνα και να μιλήσω μαζί του πριν 
τον αγώνα. Έφτασα στις 14:00, μια ώρα 
μετά την έναρξη του αγώνα και συνοδεύ-
τηκα από έξι υγειονομικούς λες και ήμουν 
εγκληματίας καθόμουν μόνος κάτω από 
τον καυτό ήλιο. Επιπρόσθετα δεν είχα φάει 
γιατί ήμουν σε καραντίνα από τις 07:00. 
Οπότε δεν με άφησαν να έχω οποιαδήποτε 
επαφή με την υπόλοιπη ομάδα. Όταν τελεί-
ωσε το ματς έπρεπε να περιμένω το διπλό».

Η 
ολική διαγραφή του 2-0 από τον 
πρώτο αγώνα στο Καζακστάν 
δεν είχε ανάγκη μόνο από σω-
στή προετοιμασία και ένα καλο-

σχεδιασμένο πλάνο ανατροπής. Απαιτού-
σε αποφασιστικότητα, απαιτούσε τόλμη 
και ζωντάνια, απαιτούσε διάρκεια. Καθό-
λου εύκολη αποστολή στα τέλη Ιουλίου για 
οποιαδήποτε ομάδα.
Ο Άκης Μάντζιος δεν έβαλε χαλινάρι 
στον εαυτό του, πήγε φυσιολογικά με 
φορ περιοχής στο αρχικό σχήμα του 
(Μάνο) - όχι κατά συνθήκη, και είδε τον 
Άρη να καρπώνεται όσα δεν βρήκε το 
απόγευμα της προηγούμενης Πέμπτης, 
11.000 χλμ. μακριά από τη βάση του. 
Από τη στιγμή της σέντρας και τουλά-
χιστον ως το 2-0 από τον Λούκας Σάσα 
στο 78’, αν όχι την αποβολή του Ματέο 
Γκαρσία σ το 86’, η ελληνική ομάδα 
δημιουργούσε πάσα-πάσα τις απαραί-
τητες προϋποθέσεις για την ανατροπή 
μιας άβολης συνθήκης.
Το γεγονός πως η Αστάνα πήγε σ’ ένα 
παιχν ίδι διαχείρισης, δίχως κίνηση 
στον χώρο ή επιθετικότητα, επέτρεψε 
σ τους «κίτρινους» να κρατούν την 
μπάλα με ποσοστά που παρέπεμπαν 
Μπαρτσελόνα (πάνω από 75%) και να 
έχουν αυτό που ήθελαν: τη δυνατότητα 
να χτίζουν διαρκώς επιθέσεις, οι περισ-
σότερες εκ των οποίων από τα πλάγια, 
με αποτέλεσμα τα πολλά κόρνερ από τις 
αποκρούσεις ή επεμβάσεις των φιλοξε-
νούμενων. Όσο όμως η μπάλα έφτανε 
στην περιοχή τόσο πιο κοντά ερχόταν 
το γκολ. Η δεινότητα του Μάνου στην 
τελική προσπάθεια αμφισβητήθηκε 
ξανά όταν ξόδεψε την καθαρή ευκαιρία 
του 31’, αλλά πέντε λεπτά αργότερα ο 
ίδιος φρόντισε να στείλει την μπάλα σε 
σημείο που ο πεσμένος Νεπογκόντοβ 
θα ήταν αδύνατο ν’ απλώσει τα χέρια 
και να διώξει όπως είχε κάνει σ την 
κεφαλιά του Φαμπιάνο.
Το πρώτο από τα τουλάχιστον δύο γκολ 
που ζητούσε η ελληνική ομάδα δεν 
αφαίρεσε από την πίεση που συνέχισε 
ν’ ασκεί. Πιο μετρημένα σίγουρα, αλλά 
με τρόπο που κρατούσε την Αστάνα 
πίσω από την μπάλα. Οπωσδήποτε η 
επέμβαση του Ντένις στο 71’, όταν ο 

Εουζένιο βρέθηκε σε θέση βολής, ήταν 
επιδραστική, αλλά συνολικά ο Άρης 
των 15 κόρνερ τη στιγμή που ο Σάσα 
έσ τελνε με κεφαλιά την μπάλα σ τα 
δίχτυα για δεύτερη φορά ήταν το απο-
τέλεσμα μιας συνεχιζόμενης προσπά-
θειας, σχεδόν υπερβατικής για τη χρο-
νική στιγμή, να ανατρέψει ένα σκορ που 
φαινομενικά δεν άφηνε πολλές πιθανό-
τητες πρόκρισης.
Όσο νερό μάζευε στην καρδάρα η υπό-
λοιπη ομάδα, βρέθηκε στο 86’ το πόδι 
του Ματέο Γκαρσία να τη ρίξει. Ο Αργε-
ντινός, που είχε ήδη κάρτα για «θέα-
τρο» ελάχιστα μετά την είσοδό του στο 
γήπεδο, πήγε με άσχημο τρόπο στο 
μαρκάρισμα και ένας ούτως ή άλλως 
αυσ τηρός διαιτητής όπως ο Ιταλός 
Φάμπρι δεν τον συγχώρεσε όσες δικαι-
ολογίες κι αν έψαξε να προτάξει για να 
γλιτώσει.
Όλο το νερό δεν χύθηκε μεμιάς, αλλά 
με αριθμητικό μειονέκτημα ήταν ανέ-
φικτο να υπάρξει ισόποση απόδοση 
από τους δέκα. Ισάξιος κόπος ναι, αλλά 
από διαφορετικό πρίσμα. Η ελληνική 
ομάδα χρειάστηκε ν’ αμυνθεί, ν’ αλλά-
ξει τρόπο δράσης και κυνηγήσει διαφο-
ρετικά την πρόκριση στην παράταση. 
Η οπισθοχώρηση ήταν αναπόφευκτη, 
όπως και η πίεση των φιλοξενούμενων. 
Θα ‘χουν να λένε οι «κίτρινοι» αφενός 
για το χαμένο τετ α τετ του Μάνου και 
για τη διπλή ευκαιρία του 113’, όταν ο... 
αναπληρωματικός Ζαρούτσκι έβγαλε 
δις την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή, 
αλλά επί ματαίω, διότι εκ του αποτε-
λέσματος ο συνδυασμός της αποβο-
λής του Γκαρσία και φυσικά της κεφα-
λιάς-γκολ του Μπίτρι στο 120’ υπήρξε 
καθοριστικός.
Άρης: Ντένις, Σούντγκρεν, Φαμπιάνο, 
Μπεναλουάν, Σάκιτ ς, Σάσα, Ματίγια 
(83’ Τζέγκο), Μαντσίνι (66’ Γκαρσία), 
Μπερτόγλιο (115’ Χαΐροβιτς), Μπρούνο 
Γκάμα, Μάνος (102’ Μπρούνο)
Ασ τάνα: Νεπογκόν τοβ (91’ Ζαρού-
τσκι), Ρουκάβινα, Μπίτρι, Τομάσεβιτς, 
Μπεϊσεμπέκοβ, Εμπόνγκ, Κούατ (64’ 
Γκούρμαν), Τσουπέρκα, Μπετσιράι (46’ 
Καντέτε), Εουζένιο, Μπαρσεγκιάν (79’ 
Αϊμπέτοβ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Γυμναστής Τσιτσιπά: «Άθλια 
διαμονή, χάος, διακρίσεις 
και φαγητό όχι για 
Ολυμπιονίκες»!

Άρης - Αστάνα 2-1:

Ξαφνικός θάνατος στο 120’ και 
αποκλεισμός

αθλητικά
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αθλητικά

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο προσωρινός προπονητής Javier 
Perez αισθάνεται ήδη σαν στο σπίτι 
του στο Τορόντο

Αρνήθηκαν το trade για Simmons 
οι Raptors

Ι
διαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι Raptors για την περίπτωση του Ben Simmons. Ο Αυστρα-
λός guard της ομάδας από τη Philadelphia δύσκολα θα μείνει στην ομάδα. Το κλίμα γύρω 
από το πρόσωπο του ήταν αρνητικό μετά τις εμφανίσεις κόντρα στους Hawks στους ημι-
τελικούς της περιφέρειας. Και πηγές από την Αμερική άλλωστε ανέφεραν πως ούτε ο ίδιος 

ο παίκτης είχε ιδιαίτερη επιθυμία να παραμείνει στους 76ers. Ωστόσο όπως φαίνεται η ομάδα 
του Joel Embid, δεν πρόκειται να παραχωρήσει έτσι εύκολα τον παίκτη.
Η ομάδα από τη Philadelphia πρότεινε μεταγραφή υπό τη μορφή trade ζητώντας τους Lowry, 
VanVleet και Anunoby καθώς και το τέταρτο pick από τα draft της Πέμπτης για τα μάτια του 
Αυστραλού. Η απάντηση των Καναδών ήταν αρνητική. Ο λόγος φαίνεται πως ήταν η περί-
πτωση του VanVleet τον οποίο οι Raptors υπολογίζουν σε μεγάλο βαθμό και τον κοστολογούν 
πιο ακριβά.

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Διατηρούν τα δικαιώματα του De Colo οι 
Raptors

Μ
πορεί ο Nando De Colo να βρίσκε-
ται στο Τόκιο με την Ολυμπιακή ο-
μάδα της Γαλλίας, ωστόσο γύρω 
από το όνομα του γίνεται μεγάλη 

συζήτηση. Παρά τα 34 του χρόνια η εμφάνισή 
του θύμισε τις παλιές καλές εποχές του Γάλλου 
guard, τόσο στο NBA όσο και στην Euroleague. 
Από το 2014 που πέρασε στην Ευρώπη ο De 
Colo οι Raptors, που είχαν τα δικαιώματα του 
παίκτη δε σταμάτησαν να τον παρακολουθούν.
Η καριέρα του Γάλλου δεν ήταν μνημειώδης 
στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ωστόσο 
πάντα αποτελούσε ένα χρήσιμο εργαλείο στα 
χέρια των ομάδων που αγωνιζόταν. Ο De Colo 
έχει ακόμη έναν χρόνο συμβολαίου με την 

Φενέρμπαχτσε και ετοιμάζεται για την τρίτη του σερί σεζόν με τους Τούρκους. Οι Raptros 
έχουν σκοπό ν’ ασχοληθούν με την περίπτωση του παίκτη, που κατέχουν τα δικαιώματά 
του. Μάλιστα όπως φαίνεται θέλουν να τα διατηρήσουν για ακόμη έναν χρόνο και γι’ αυτό 
κατέθεσαν qualifying offer.

O 
Javier Perez, ο προπονητής 
που κλήθηκε να αντικαταστή-
σει τον Κρις Άρμας, θέλησε να 
ξεκαθαρίσει πως έχει έρθει 

για να μείνει. 
Θέλησε να το κάνει πιο ξεκάθαρο αυτό 
καθώς πλέον μένει σε δικό του σπίτι στο 
Τορόντο αντί το προσωρινό σπίτι που του 
είχει παραχωρήσει ο Ποδοσφαιρικός 
Σύλλογος του Τορόντο. 
«Σκέφτηκα ότι αν έκανα αυτή την κίνηση 
θα έδειχνα σε όλους ότι είμαι εδώ για να 
μείνω», δήλωσε ο Πέρεζ στους δημοσιο-
γράφους την Τετάρτη. «Αυτό είναι το σπίτι 
μου τώρα.»
Ανέφερε ένα μπλουζάκι που του είχε 
δώσει ο σύλλογος κατά την άφιξή του και 
έγραφε απλά «Το Τορόντο είναι το σπίτι 
μου».
Προσλήφθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου για να είναι μέλος του προπονητικού προσωπικού 
του Chris Armas, ο 44χρονος Ισπανός έφυγε από το Τορόντο στα τέλη Μαρτίου για εκπαι-
δευτικό στρατόπεδο στη Φλόριντα ως βοηθός προπονητή. Επέστρεψε νωρίτερα αυτό το 
μήνα ως υπεύθυνος, έστω και με μια προσωρινή ετικέτα, αφού ο Άρμας απολύθηκε στις 4 
Ιουλίου με τον σύλλογο να αποσύρεται στο κάτω μέρος της βαθμολογίας στο 1-8-2.
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

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

O 
ΑΟΞ προχώρησε σε δύο πολύ 
σπουδαίες προσθήκες για τα δε-
δομένα της κατηγορίας, με τον 
28χρονο αμυντικό μέσο, Ρασίντ, 

και τον 31χρονο κεντρικό επιθετικό, Ζοζέφ 
Μονρόζ.
«Ο ΑΟ ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας του με τον επαγ-
γελματία ποδοσφαιριστή SΤEEVEN JOSEPH-
MONROSE.
Ο 31χρονος Γάλλος ποδοσφαιριστής απο-
κτήθηκε για να ενισχύσει την μεσοεπιθε-
τική γραμμή της ομάδας μας, έχοντας την 
ικανότητα να αγωνίζεται και στ’ αριστερά 
αλλά και στην κορυφή της επίθεσης. Την 
προηγούμενη αγωνιστική χρονιά, στέ-
φθηκε πρωταθλητής στο Αζερμπαϊτζάν με 
τη Νέφτσι Μπακού και ήταν ο δεύτερος τίτ-
λος στην καριέρα του μετά την κατάκτηση 
του κυπέλλου Βελγίου με την Γκενκ το 2013. 
Ήταν διεθνής από την Κ-18 έως και την Ελπί-
δων της χώρας του, ενώ έχει αγωνιστεί στα 
Ευρωπαϊκά κύπελλα με την Γκενκ, την Γκα-
μπάλα και την Νέφτσι, ξεκινώντας την επαγ-
γελματική του καριέρα από τη Λανς.
Steeven, καλώς ήρθες στην ΞΑΝΘΗ!»
«Ο ΑΟ ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ ανακοινώνει την έναρξη 
της συνεργασίας του με τον επαγγελματία 
ποδοσφαιριστή RACHID AΪT – ATMANE.
Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής που γεννή-
θηκε στην Γαλλία έχοντας ρίζες από την 
Αλγερία, αποκτήθηκε για να ενισχύσει 
τον άξονα του κέντρου της ομάδας μας. Ο 
ύψους 1,90 αμυντικός μέσος είχε ξεκινή-
σει την επαγγελματική του καριέρα από την 
Σπόρτινγκ Χιχόν με την οποία ανέβηκε στην 
La Liga το 2015. Τενερίφη, Βάασλαντ Μπέ-
βερεν, Ντιναμό Βουκουρεστίου, Σφάξιεν και 
Αλ Φουγιαϊράχ οι επόμενες ομάδες του πριν 
τον ΑΟΞ.
RACHID, καλώς ήρθες στην ΞΑΝΘΗ!»

ΑΕΛ: Ανακοίνωσε την μετακίνηση 
του Χουσίνο – Προανήγγειλε με-
ταγραφή!

Τη μεταγραφή του Χουσίνο στην ομάδα The 
Strongest της Βολιβίας, γνωστοποίησε η 
ΑΕΛ. Επίσης, ανακοίνωσε ότι έχει έρθει σε 
συμφωνία με ποδοσφαιριστή από το εξωτε-
ρικό που αγωνίζεται σε άλλη θέση!
Αναλυτικά:
“Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει την μεταγραφή 
του Adrian Jusino στην Βολιβιανή ομάδα 
The Strongest.
Για την μεταγραφή αυτή για να παραχω-
ρήσει η ΑΕΛ τον ποδοσφαιριστή συμ-
φωνήθηκε να εισπράξει το επόμενο έτος 
100.000€ και κράτησε και το 40% των 
δικαιωμάτων του παίκτη σε περίπτωση 
μεταγραφής του.
Η μεταγραφή αυτή ήταν επιβεβλημένη γιατί 
ο Jusino εκτός του ότι θα έλειπε για σοβαρό 
χρονικό διάστημα λόγω των υποχρεώσεων 
του με την Εθνική Βολιβίας για τα προκριμα-
τικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου έπρεπε να 
ελευθερώσει μία θέση (εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) γιατί η ΑΕΛ έχει έρθει σε συμφω-
νία με σημαντικό ξένο ο οποίος αγωνίζεται 
σε άλλη θέση όπου η ΑΕΛ έχει πρόβλημα.
Στην θέση του Jusino η ΑΕΛ δεν θα απο-
κτήσει παίκτη γιατί εκεί υπάρχουν οι 
Maksymenko, Ηλιάδης, Θεολό-
γου, Γκοτζαμανίδης, Αγγε-
λούλης, αλλά εκεί μπο-
ρούν να αγωνισθούν και 
οι Μπέρτος, Παπαγεωρ-
γίου.
Η ΑΕΛ θέλει να απο-
χαιρετήσει τον Jusino 
με τα πιο θερμά λόγια, 
παρά το ότι ήταν διεθνής 
εν’ ενεργεία και εξαιρετι-
κός παίκτης ο προηγούμε-
νος προπονητής μας κ. Festa 
τον είχε χρησιμοποιήσει μόνο 
στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στην 
Λάρισα στο 1-1 όπου και τον αντικατέστησε 
στο ημίχρονο και ο προσωπικός του παί-
κτης ο Βέργος μετά την αντικατάσταση του 
πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης που ήταν 
μοιραίο για την παραμονή μας στην κατη-
γορία και του ευχόμαστε κάθε ευτυχία στην 
προσωπική του και ποδοσφαιρική του 
ζωή.”

Παναχαϊκή: Ψάχνει ένα… θαύμα 
αλλιώς Γ’ Εθνική!
Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά αυτό το 

λένε και όσοι γνωρίζουν ότι θα πεθάνουν 
όμως δεν μπορούν να το αποδεχθούν. Και 
πώς να αποδεχθούν οι φίλαθλοι της Πανα-
χαϊκής ότι η ομάδα τους αύριο το μεσημέρι 
θα υποβιβαστεί στη Γ’ Εθνική;
Πώς θα αποδεχθούν ότι η ομάδα βουλιάζει 
για τρίτη φορά στην ιστορία της και μάλιστα 
σε ένα διάστημα 15 χρόνων;
Όλοι θέλουν να ελπίζουν μέχρι το τελευ-
ταίο λεπτό, αλλά… Ειπώθηκαν πολλά όλο 
αυτό το διάστημα, κάποια ήταν αληθινα, 
κάποια όχι. Εμφανίστηκαν πολλοί σωτήρες, 
ακούστηκαν μεγάλα λόγια, όμως η ουσία 
είναι ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν φαίνεται 
ότι θα κάνει την κίνηση και θα βάλει αύριο 
150.000 ευρώ για να καλυφθεί η εγγυητική.
Και να ήταν μόνο αυτή… Η ομάδα χρειά-
ζεται άμεσα 500.000 ευρώ για να προχω-
ρήσει.
Άρα ψάχνουμε έναν από μηχανής θεό, έναν 
τρελό ή έναν άρρωστο με την Παναχαϊκή 
για να γίνει ήρωας και να σώσει (προς το 
παρόν) την κατάσταση.
Υπάρχει; Σαφώς οι πιθανότητες πλησιά-
ζουν προς το μηδέν. Στη δύσκολη στιγμή 
όλοι κρύφτηκαν πίσω από λόγια, υποσχέ-
σεις, ψέματα. Κάποιοι ελάχιστοι πουν βγή-
καν μπροστά, δεν είχαν τη δυνατότητα να 
προχωρήσουν.
Αύριο ξημερώνει μια δύσκολη ημέρα για 
την ιστορική ομάδα, από τις πιο δύσκολες 
και σίγουρα η πιο δύσκολη των τελευταίων 
ετών.
Αν υπάρχει μισή ελπίδα, υπάρχει λόγω του 
μεγέθους της Παναχαϊκής.
Αν μιλούσαμε για άλλη ομάδα, αυτή τη 
στιγμή θα πενθούσαμε…

Θεσπρωτός: Μεγαλώνει η αργε-
ντίνικη αποικία – Πήρε Βαλέντε
Ένας ακόμα Αργεντίνος συμφώνησε να 
αγωνιστεί στο Θεσπρωτό και ο λόγος, για 
τον Λούκας Βαλέντε. 
Αναλυτικά:
“Ο Θεσπρωτός μεγαλώνει την αργεντίνικη 
παροικία του, καθώς προχώρησε σε μια 

ακόμη εντυπωσιακή μεταγραφή!
Η ΠΑΕ Θεσπρωτός ανακοινώ-

νει επίσημα τη συμφωνία της 
με τον Αργεντίνο αστέρα, 
Lucas Valente.
O Valente είναι γεννημέ-
νος το 1998 και αγωνίζε-
ται σε θέση δεξιού μπακ, 
ενώ μπορεί να βοηθήσει 
και στη μεσαία γραμμή. 

Προέρχεται από τα σπλά-
χνα της Club Atlético 

Huracán, η οποία αγωνίζε-
ται στο κορυφαίο επίπεδο του 

αργεντίνικου ποδοσφαίρου και 
την οποία υπηρέτησε από τις μικρές ηλι-

κίες μέχρι την ανδρική ομάδα.
Lucas σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια 
του Θεσπρωτού και σου ευχόμαστε υγεία 
και καλή τύχη μέσα και έξω από τους αγωνι-
στικούς χώρους.”

Νίκη Βόλου: Ενίσχυση με Σιατρα-
βάνη!
Παίκτης της Νίκης Βόλου είναι με κάθε επι-
σημότητα ο Σάββας Σιατραβάνης
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει την έναρξη 

της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή 
Σάββα Σιατραβάνη.
Ο Σιατραβάνης κατάγεται από τη Λάρισα κι 
αγωνίζεται ως εξτρέμ.
Πρόκειται για έναν εκ των πιο έμπειρων 
ποδοσφαιριστών της κατηγορίας, έχοντας 
συνολικά 210 συμμετοχές, σε επίπεδο Β’ 
Εθνικής, με 39 τέρματα. Παράλληλα, έχει 
παίξει σε 19 παιχνίδια της πρώτης τη τάξει 
εθνικής κατηγορίας κι έχει αγωνιστεί σε 
δύο παιχνίδια προκριματικής φάσης του 
Europa League, σε ηλικία 16 χρονών και 
επτά μηνών, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του 
νεότερου Έλληνα ποδοσφαιριστή που έχει 
αγωνιστεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Πιο συγκεκριμένα, ξεκίνησε την ποδοσφαι-
ρική του σταδιοδρομία στην ΑΕΛ, ενώ στη 
συνέχεια αγωνίστηκε, επίσης, σε Ηρακλή, 
Παναχαϊκή, Λαμία, Απόλλωνα Αθηνών, 
Κέρκυρα και Παναχαϊκή. Την περασμένη 
αγωνιστική σεζόν, άνηκε στην Ξάνθη, με την 
οποία κατέγραψε 28 συμμετοχές, σκοράρο-
ντας μία φορά.Καλωσορίζουμε τον Σάββα 
στην κυανόλευκη οικογένειά μας και του 
ευχόμαστε υγεία κι επιτυχίες.

Επιτροπή Εφέσεων: «Άκυρο» σε 
Καλλιθέα!
«Κόκκινο» στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ 
στην Καλλιθέα και όχι μόνο
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδο-
σφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευ-
ταία της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες 
αποφάσεις.
Καταργεί την υπ’αριθ. πρωτ. 13710/22-6-
2021 έφεση της ΠΑΕ ΓΣ Καλλιθέα κατά της 
138/2021 αποφάσεως του Πρωτοβάθμιου 
Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της 
Super League 2/Football League και της ΠΑΕ 
Αστήρ Βλαχιώτη.
Απορρίπτει την από 28-5-2021 (υπ’ αριθμ. 
πρωτ.9437/28-4-2021) έφεση της ΠΑΕ 
Απόλλων Σμύρνης.
Καταργεί τη δίκη που ανοίχθηκε με την 
ένδικη έφεση που κατατέθηκε με αριθ. 
πρωτ. 13934/25.6.2021 από την ΠΑΕ Πανα-
χαϊκή ΓΣ 1891.

Ρόδος: Μηνύσεις στους «συκοφά-
ντες» – «Τα ψέματα τελείωσαν γι 
αυτούς»!
Με ανακοίνωση της η Ρόδος αναφέρθηκε 
στους «πρώην που θέλουν να δημιουργή-
σουν προβλήματα στην ομάδα». Μάλιστα 
όπως τόνισε ο δικηγόρος και μέλος της. 
διοίκησης της Ρόδου Μανώλης Βλάχος, θα 
καταθέσει μήνυση προς αυτούς.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Για τους άθλιους πρώην, που προσπα-
θούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην 
ομάδα μας, αύριο ο δικηγόρος και μέλος 
της. διοίκησης της Ρόδου Μανώλης Βλάχος, 
θα υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά στον κ. 
εισαγγελέα της Ρόδου για τις συκοφαντίες 
και τα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα που 
κάνουν με δυσφημιστικό περιεχόμενο.
Επιτέλους, αν θέλουν με αυτό τον τρόπο να 
φανερωθούν, είναι δικαίωμα τους αλλά και 
δικό μας να υπεραμυνθούμε της Ρόδου και 
της Ιστορίας της… Πραγματικά δεν θέλαμε 
να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο, αλλά έφτα-
σαν στα άκρα. Τα ψέματα τελείωσαν γι 
αυτούς!
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Η 
Οξάνα Σουσοβίτινα έγραψε ιστο-
ρία κι ας μην προκρίθηκε στον 
τελικό του άλματος - Στα 46 της 
χρόνια συμμετείχε για 8η φορά 

(!!!) σε Ολυμπιακούς Αγώνες, έχοντας εκ-
προσωπήσει τρεις διαφορετικές χώρες
Το 2016 στον τελικό του άλματος στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο από τις 8 
αθλήτριες που συμμετείχαν οι τρεις ήταν 
18 χρονών, άλλες τέσσερις μεταξύ 21 και 
27 και η 8η θα μπορούσε να είναι μητέρα 
τους!
Ο λόγος για την Οξάνα Σουσοβίτινα από το 
Ουζμπεκιστάν, η οποία στην 7η συμμετοχή 
της σε Ολυμπιακούς Αγώνες είχε καταφέρει 
να προκριθεί στον 
τελικό παρόλο 
που ήταν 41 
ε τών (ε ίναι 
γ ε ν ν η μ έ ν η 
στις 19 Ιου-
νίου 1975).
Με τη συμμε-
τοχή της έγινε η 
γηραιότερη γυμνά-
στρια που αγωνίστηκε 
σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 
επιβεβαιώνοντας παράλ-
ληλα το μύθο της (κατέχει το 
ρεκόρ των περισσότερων μεταλλίων, 9 τον 
αριθμό, σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα) και 
τότε πολλοί πίστεψαν ότι αυτή ήταν η τελευ-
ταία παράσταση μιας απίστευτης καριέρας.
Μιας καριέρας που την θέλει να έχει εκπρο-
σωπήσει τρεις διαφορετικές χώρες (ΕΣΣΔ, 
Ουζμπεκιστάν, Γερμανία) και η οποία ξεκί-
νησε το μακρινό 1989 την εποχή της περε-
στρόικα του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.
Η Σουσοβίτινα το 1992 κατέκτησε το χρυσό 
μετάλλιο στην Βαρκελώνη (με την ομάδα 
της Κοινοπολιτείας) και μετά την οριστική 
διάλυση της ΕΣΣΔ επέστρεψε στη γενέ-
τειρα της το Ουζμπεκιστάν με τη σημαία 
του οποίου αγωνίστηκε στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες 1996, 2000 και 2004.
Από το 2002 όμως είχε μετακομίσει στην 
Κολωνία της Γερμανίας, καθώς ο τρίχρονος 
γιος της αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα 
υγείας και στη γερμανική πόλη υπήρχε 
εξειδικευμένη κλινική.
Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθή-

νας πήρε τη γερμανική υπηκοότητα και 
τόσο στο Πεκίνο (2008), όσο και στο Λον-
δίνο (2012) εκπροσώπησε τη Γερμανία 
καταφέρνοντας μάλιστα στους αγώνες της 
Κίνας να πάρει το δεύτερο Ολυμπιακό της 
μετάλλιο (ασημένιο) σε ηλικία 33 ετών!
Μετά το Λονδίνο είχε δηλώσει την από-
συρση της, αλλά τελικά το 2016 βρέθηκε 
και πάλι στους Αγώνες εκπροσωπώντας 
όμως ξανά το Ουζμπεκιστάν και δημιουρ-
γώντας αυτό το μοναδικό ρεκόρ (αγωνί-
στηκε σε ηλικία 41 ετών και 2 μηνών για 7 
σερί φορά).
Ένα ρεκόρ που έσπασε σήμερα η ίδια, 
καθώς το 2019 συμμετείχε στο παγκόσμιο 

κύπελλο της Στου-
τγάρδης όπου 

ε ξ α σ φ ά λ ι σ ε 
την πρόκριση 
της για τους 
Αγώνε ς σ το 
Τόκιο και ταυ-

τόχρονα ανα-
κοίνωσε την από-

φαση να αγωνιστεί.
Κι όταν πέρσι τον Μάιο 

προέκυψε η αναβολή 
λόγω της πανδημίας όταν 

ρωτήθηκε για το τι θα κάνει 
απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: 
«Αναβλήθηκαν οι Αγώνες για την επόμενη 
χρονιά; Ε, αναβάλλεται και η δική μου από-
συρση για ένα χρόνο».
Και το έκανε πράξη καθώς σήμερα το πρωί 
(ώρα Ελλάδας) συμμετείχε στον προκριμα-
τικό του άλματος, όπου ναι μεν δεν κατά-
φερε να βρεθεί στον τελικό, αλλά στην 
τελευταία της προσπάθεια οι συναθλήτριες 
της, οι κριτές, οι εθελοντές, οι δημοσιογρά-
φοι σηκώθηκαν όρθιοι και την αποθέωσαν.
Ένα μοναδικό standing oviation σε μια 
μοναδική μορφή του πραγματικού Ολυμπι-
ακού πνεύματος, σ’ ένα θρύλο του παγκό-
σμιου αθλητισμού.
Πλέον το ρεκόρ της εκτοξεύτηκε στις 8 
συνεχόμενες συμμετοχές σε Ολυμπιακούς 
Αγώνες και στα 46 χρόνια και 2 μήνες, αλλά 
με τους επόμενους να είναι μόλις σε τρία 
χρόνια στο Παρίσι δεν θα βάζαμε το χέρι 
μας στη φωτιά ότι δεν θα τη δούμε και στη 
γαλλική πρωτεύουσα.

Ολυμπιακοί Αγώνες, γυμναστική: Η 
Σουσοβίτινα στα 46 της χρόνια έδωσε 
την τελευταία της παράσταση

Μπαπέ: Η δήλωση για το Champions 
League και η συνέντευξη που είχε 

Ο 
Κιλιάν Μπαπέ φέρεται παρου-
σιάστηκε από τα Media έτοιμος 
να... ρίξει πόρτα στη Ρεάλ με τη 
δήλωση για την κατάκτηση του 

Champions League με την Παρί, όμως, το 
timing της συνέντευξης ήταν τελείως δια-
φορετικό.
Ο σούπερ σ ταρ της Παρί Σεν Ζερ-
μέν συνεχίζει ν’ αρνείται την ανα-
νέωση του συμβολαίου του με το 
κλαμπ του Παρισ ιού, μένε ι ε λεύ-
θερος το επόμενο καλοκαίρι  και 
η Ρεάλ παραμένε ι σ το κατόπι γ ια 
να εκμεταλλευτεί τ ις εξελίξεις που 
ενδεχομένως θα σημειωθούν στην 
τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
Από το βράδυ της Τετάρτης κυκλο-

φορε ί η δήλωση του Μπαπέ πως 
«θέλω να κατακτήσω το Champions 
League με την Παρί, θα ε ίναι κάτ ι 
σπουδαίο...»,  με την πλε ιοψηφία 
των Media να μεταφράζει αυτά τα 
λόγια ως απόφαση παραμονής στην 
Παρί και «πόρτα» σ τους «μερέν-
γκες».
Όπως αναφέρε ται,  ωσ τόσο, από 
τον ισπαν ικό Τύπο,  η συγκεκρι -
μέ νη συνέν τ ευξη ε ίχε γ ίνε ι  πριν 
από τους ημιτ ε λικούς του περα-
σμένου Champions League με την 
Μάν τσεσ τερ Σίτ ι  και αναφερόταν 
στην ευκαιρία που είχε μπροστά της 
η ομάδα του Ποτσετ ίνο να φτάσει 
σ τον τελικό του Ντραγκάο.

Η Πόρτσμουθ έδιωξε τρεις παίκτες 
για τα ρατσιστικά μηνύματα για τους 
διεθνείς!

Η 
Πόρτσμουθ απομάκρυνε τρεις 
παίκτες που χρησιμοποιούσαν 
ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς 
για τους Άγγλους διεθνείς μετά 

τον τελικό του Euro!
Αφού βγήκε στη φόρα η συζήτηση σε 
εφαρμογή κινητού ανάμεσα στους παίκτες 
της ομάδας, οι «πομπέις» δεν θα μπορού-
σαν να κάνουν κάτι λιγότερο με όσα αντί-
κρισαν.
Τρεις ποδοσφαιριστές από τα τμήματα 
υποδομής του συλλόγου χρησιμοποί-
ησαν ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς για 

τους Ράσφορντ, Σάντσο και Σάκα μετά τα 
χαμένα τους πέναλτι στον μεγάλο τελικό 
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος απένα-
ντι στην Ιταλία, το βράδυ της 11ης Ιουλίου 
στο «Γουέμπλεϊ».
Με τον σάλο που ξέσπασε λόγω των τρο-
μερών ρατσιστικών επιθέσεων που δέχθη-
καν οι τρεις διεθνείς, η Πόρτσμουθ απο-
φάσισε να διώξει από τις τάξεις της τα τρία 
παιδιά που δεν κατάλαβαν τι ακριβώς έλε-
γαν και πόσο σημαντικό αντίκτυπο θα είχε 
αυτό το πράγμα για την παρουσία τους 
στην ομάδα...
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Δια ποδός Τσέποβιτ ς και σ τον επαναληπτικό αγώνα, 
όπως και σ τον πρώτο, η ΑΕΛ πήρε τη νίκη με 1-0 στην 
Αλβανία, επί της Βλάζν ια γ ια τον δεύτερο προκριμα-
τ ικό γύρου του Κόνφερενς Λιγκ. 
Ο Σέρβος επιθετ ικός με δύο γκολ σ τα δύο πρώτα του 
ματ ς με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα, έσ τειλε την ομάδα 

του στον τρίτο προκριματικό γύρο, εκεί όπου θα «μονομα-
χήσει» με την Καραμπάκ του Αζερμπαϊτζάν.
Με συνολικό σκορ 2-0 η ομάδα της Λεμεσού, πήρε την 
πρώτη της ευρωπαϊκή πρόκριση. Τελευταία ήταν αυτή επί 
της Προγκρές Λουξεμβούργου, τη σεζόν 2017-18 γ ια τον 
δεύτερο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ.
Πρώτο παιχ ν ίδι  κόν τρα σ την Καραμπάγκ την ερχόμενη 
Πέμπτη (5/8) σ την Κύπρο, με τον επαναληπτ ικό να ε ίναι 
μια εβδομάδα μετά (12/8) σ το Αζερμπαϊτζάν.

Το ματς
Σε ένα πρώτο ημίχρονο με πολλές διακοπές, χαμηλό τέμπο 
και λίγες ευκαιρίες, μια φάση ήταν αρκετή γ ια να σ τείλει ο 
Στέφαν Τσέποβιτ ς την μπάλα σ τα δίκτυα και να βάλει γερές 
βάσεις πρόκρισης. 
Στο 20΄μετά την εξαιρετ ική κάθετη πάσα του Ριέρα, ο Σέρ-
βος έφυγε απέναν τ ι από τον Ζόκοβιτ ς και δεν ε ίχε πρό-
βλημα να πλασάρει εύσ τοχα και να ανοίξει το σκορ. 
Η ΑΕΛ πέν τε λεπτά αργότερα (30’) έφτασε κον τά και σε 
δεύτερο γκολ, με τον Ιμάμι να βάζει την κόν τρα σ το σουτ 
του Έουλερ και να σώζει. 
Από εκε ίνο το σημείο και έπε ιτα οι γαλαζοκίτρινοι έφε-
ραν το ματ ς σ τον ρυθμό που ήθελαν, έλεγξαν τον αγώνα, 
δεν άφησαν τη Βλάζν ια να δημιουργήσει και διαχειρίσ τη-
καν εξαιρετ ικά το υπέρ τους αποτέλεσμα χωρίς να κινδυ-
νέψουν.
Οι  Α λβανοί  σ το δεύτ ερο μέρος πήραν τον έ λε γ χο του 
αγώνα, προσπάθησαν να φανούν απειλητ ικοί, ωστόσο οι 
ποδοσφαιρισ τές του Ντούσαν Κέρκεζ έκλεισαν υποδειγ-
ματικά τους χώρους προς την εσ τ ία του Βοζίν ια. 
Δεν επέ τρεψαν σ τη Βλάζν ια να απειλήσει, που όσο περ-
νούσε η ώρα ρίσκαρε όλο κα ι  περισσότ ερο.  Τε λικά η 
πρώτη ουσιαστική απειλή ήρθε στο 67’ με τον Ντιλαβέρ να 
σ τέλνει την μπάλα σ το δοκάρι με κεφαλιά. 
Η ΑΕΛ ουσ ιασ τ ικά δεν κ ινδύνεψε ξανά παρά μόνο σ το 
90+4’, με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γιουνούζι να 
κον τράρει σ το τείχος και να πηγαίνει ξανά σ το δοκάρι. 
Με σχετ ική ευκολία οι γαλαζοκίτρινοι κράτησαν το υπέρ 
τους  1- 0,  τ η  δεύ τ ερη ν ίκη τους  επ ί  των Α λβανών κα ι 
φυσικά την πρόκριση.

Ανυπέρβλητο ήταν τελικά το εμπόδιο της 
Ντιναμό Ζάγκρεμπ για την Ομόνοια

Ο
ι πράσινοι ηττήθηκαν ξανά, αυτή τη φο-
ρά με 1-0 από τους Κροάτες για τον ε-
παναληπτικό αγώνα του δεύτερου προ-
κριματικού γύρου του Τσάμπιονς Λιγκ 

στο «ΓΣΠ». Σκόρερ για την κροατική ομάδα ο Με-
νάλο.
Με συνολικό σκορ 3-0 η Ντιναμό πέρασε στον 
τρίτο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ, 
όπου θα αντιμετωπίσει τη Λέγκια Βαρσοβίας και 
έστειλε την Ομόνοια στον τρίτο προκριματικό 
γύρο του Γιουρόπα Λιγκ, με αντίπαλο τη Φλόρα 
Ταλίν.
Οι ποδοσφαιρισ τές του Χένινγκ Μπεργκ δεν 
μπόρεσαν στο δεύτερο ημίχρονο να επιβληθούν 
της αντιπάλου της, η οποία πήρε τον έλεγχο του 
αγώνα και τον «εξαργύρωσε» με το Μενάλο, που 
ουσιαστικά τελείωσε την υπόθεση πρόκριση.

Το ματς
Στην κατοχή της είχε τον έλεγχο της μπάλας η Ομό-
νοια, στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου 
ημιχρόνου. Οι ποδοσφαιριστές της 
Ντιναμό ήταν σε θέση άμυνας στο 
μεγαλύτερο μέρος και προ-
σπαθούσαν να «χτυπήσουν» 
με αντεπιθέσεις. Οι πράσι-
νοι ωστόσο δυσκολεύτη-
καν αρκετά να δημιουργή-
σουν επικίνδυνες προϋπο-
θέσεις μπροστά στα καρέ 
του Λιβάκοβιτς, πέραν ελά-
χιστων περιπτώσεων.
Το εκτός περιοχής συρτό σουτ 
του Ζόρντι Γκόμεθ στο 16’ ήταν η 
πρώτη τελική προσπάθεια των γηπε-
δούχων, με τον Κροάτη τερματοφύλακα 
να μπλοκάρει. Η μεγαλύτερη όμως ευκαιρία της 
Ομόνοιας στο πρώτο ημίχρονο ήρθε στο 29’. Ο 
Λέτσγιακς με εξαιρετική προσπάθεια από αρι-
στερά, μπήκε στην περιοχή, καθυστέρησε όμως 
λίγο να γυρίσει και έδωσε τον χρόνο στον Λιβάκο-
βιτς να βγει και να απομακρύνει σε κόρνερ.
Εν τυπωσιακό είναι το γεγονός πως παρά το 
σκληρό παιχνίδι των ποδοσφαιριστών του Ντα-
μίρ Κράζναρ, ο Σουηδός διαιτητής Νίμπεργκ δεν 
έδειξε ούτε μια κίτρινη κάρτα σε αυτούς, παρά 
μόνο στον Γκόμεθ στο 17ο λεπτό.
Ένα άλλο πρόσωπο, διαφορετικό απ’ ότι σ το 
πρώτο ημίχρονο εμφάνισε η Ομόνοια στο δεύ-

τερο μέρος. Οι πράσινοι δυσκολεύονταν αρκετά 
να κρατήσουν μπάλα και να απειλήσουν. Οι Κρο-
άτες πήραν τον έλεγχο του αγώνα και δημιουρ-
γούσαν την μια ευκαιρία μετά την άλλη, με τον 
Φαμπιάνο να σώζει στις περισσότερες περιπτώ-
σεις. Τελικά η Ντιναμό βρήκε το γκολ, στο 78’ 
με τον Μενάλο. Μετά από εκτέλεση φάουλ του 
Μίσιτς, ο 25χρονος πήρε την πισινή κεφαλιά και 
νίκησε το τερματοφύλακα των πρασίνων, που δεν 
μπόρεσε να βγάλει αντίδραση.
Κάπου εκεί η υπόθεση πρόκριση απομακρύνθηκε 
οριστικά για την Ομόνοια. Το 1-0 έμεινε μέχρι 
τέλους.

Οι δηλώσεις του Χένινγκ Μπεργκ μετά 
το 0-1 της Ομόνοιας από την Ντιναμό 
Ζάγκρεμπ:
«Κάναμε καλή προσπάθεια, ήμασταν ανταγωνι-
στικοί απέναντι σε καλή ομάδα. Στο πρώτο ημί-
χρονο είχαμε τις στιγμές στο και θα μπορούσαμε 
να αλλάξουμε την εικόνα. Για να αντιμετωπίσουμε 
την Ντιναμό έπρεπε να ήμασταν τέλειοι για 95 
λεπτά, όμως δεν ήμασταν. Είχαμε πάθος, μείναμε 

σ το παιχν ίδι γ ια μεγάλο διάστημα. 
Ήταν απογοητευτικός ο τρόπος 

που δεχτήκαμε γκολ, αλλά η 
Ντιναμό υπό φυσιολογικές 

συνθήκες είναι καλύτερη 
ομάδα».
«Κάποιες φορές παίζεις 
απέναντι στην καλύτερη 
ομάδα και η Ντ ιναμό 
είναι καλύτερη ομάδα».

«Η προσπάθεια ήταν εκεί 
στην επανάληψη, η Ντιναμό 

άλλαξε λίγο το πως αγω-
ν ίσ τηκε, έκαναν προσαρμο-

γές στην επανάληψη και ήταν πιο 
δύσκολο για μας. Αυτό που δείξαμε στο 

πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλό για μας. Είχαμε 
τις ευκαιρίες μας στο πρώτο ημίχρονο, αυτοί δεν 
είχαν αρκετές».
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάποιοι παίχτες που 
είχαν αρρωστήσει με τον ιό δεν είναι ακόμη έτοι-
μοι. Θα γίνουμε καλύτεροι, οι παίχτες είχαν τη 
σωστή συμπεριφορά».
«Έχουμε πάρα καλούς οπαδούς, ανεξάρτητα από 
το αποτέλεσμα έδειξαν την εκτίμηση τους. Ήταν 
ωραία που τους είδαμε ξανά στο γήπεδο. Έδειξαν 
την εκτίμηση τους για την προσπάθεια, χάσαμε 
από μία καλύτερη ομάδα. Έδειξε την ποιότητα της 
η Ντιναμό. Έχουμε φανταστικούς οπαδούς».

Ομόνοια: Ανυπέρβλητο το εμπόδιο της 
Ντιναμό, και τώρα Φλόρα Ταλίν

Βλάζνια – ΑΕΛ 0-1: Αν έχεις 
«Τσέπο»… διάβαινε στην 
επόμενη φάση – παίρνει σειρά 
η Καραμπάκ!
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Η EuroLeague επέβαλε πρόστιμο 70.000 
ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Η EuroLeague ανακοίνωσε ότι επέβαλε πρόστιμο ύψους 70.000 ευρώ στον Δημήτρη 
Γιαννακόπουλο λόγω σχολίων του που θεωρήθηκαν επιθετικά για την διοργάνωση.

Με πρόστιμο ύψους 70.000 ευρώ τιμώρησε 
η EuroLeague Basketball τον Δημήτρη Γιαννα-
κόπουλο. Όπως αναφέρει σ την ανακοίνωσή 
της, η τιμωρία επιβλήθηκε επειδή ο Δημήτρης 
Γιαννακόπουλος προχώρησε σε δηλώσεις που 
κρίθηκαν ως επιθετικές για την διοργάνωση.
Η EuroLeague Basketball  ε ίχε  ξ εκ ινήσε ι 
έρευνα εδώ και μερικές εβδομάδες έπειτα 
από κάποια σχόλια του Δημήτρη Γιαννακό-
πουλου στα social media που υπέπεσαν στη 
αντίληψή της, με αποτέλεσμα να αποφασίσει 
να επιβάλλει την συγκεκριμένη ποινή.
Η ανακοίνωση της EuroLeague 
αναφέρει:
«Ο  Αν ε ξ ά ρ τ η τ ο ς  Π ε ι -
θαρχ ικός Δικασ τής της 
EuroLeague εξ έδωσε 
την  παρακά τω από -
φαση:
Ο κύριος Δημήτρης 
Γ ι α ν ν α κ ό π ο υ λ ο ς , 
άτομο που συνδέεται 
με τον Παναθηναϊκό, 
τ ιμωρε ί τα ι  με  πρό -
σ τ ιμο ύψους 70.000 
ευρώ για δηλώσεις που 
αποδείχθηκαν επιθετικές 
γ ια τ ις διοργανώσεις της 
EuroLeague Basketball και τ ις 
διοικούσες αρχές, (σύμφωνα με 
το άρθρο 24.1) του πειθαρχικού κώδικα 
της EuroLeague».
Ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Λεων ίδα 
Κασελάκη
Μετά τον Λευτέρη Μποχωρίδη, ήταν η σειρά 
του Λεωνίδα Κασελάκη να ανανεώσει το συμ-
βόλαιό του με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ. Το τρι-
φύλλι ανακοίνωσε το γεγονός την Τρίτη 27 
Ιουλίου, διατηρώντας στο έμψυχο δυναμικό 
του γ ια την ερχόμενη αγωνισ τ ική περίοδο 
έναν παίκτη που εκμεταλλεύτηκε κάθε ευκαι-
ρία που πήρε το 2020/21.
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την 
ανανέωση της συνεργασίας της με τον Λεω-
νίδα Κασελάκη για έναν ακόμη χρόνο» ανα-
φέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

«Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω 
σ τον Παναθηναϊκό γ ια δεύτερη σερί σεζόν. 
Θεωρώ πως το να αγωνίζεσαι στο κορυφαίο 
επίπεδο αποτελεί μεγάλη επιβράβευση γ ια 
μένα αλλά και για όλους τους συμπαίκτες μου. 
Πισ τεύω πως ως ομάδα θα είμαστε έτοιμοι 
όταν πρέπει για να διεκδικήσουμε τους στό-
χους μας.
Θα επαναλάβω αυτό που είπα και πέρσι όταν 
ήρθα στην ομάδα: Υπόσχομαι πως θα δίνω το 
100% των δυνατοτήτων μου σε κάθε αγώνα 

και σε κάθε προπόνηση. Στόχος μας είναι 
σ το τέ λος της χρον ιάς να ε ίμασ τε 

χαρούμενοι, όπως συνέβη πέρσι. 
Όχ ι μόνο σ την Ελ λάδα αλ λά 

και σ την Ευρωλίγκα, όπου 
έ χουμε πολ λά περιθώρια 
να κάνουμε αρκετά βήματα 
μπροστά».
Αναφορικά με τη διοί -
κησ η  κα ι  τ ην  π α ρ ου -
σ ία του Δημήτ ρη Πρί -
φτη σ την τεχνική ηγεσία 
τόνισε: «Είμαστε ευτυχείς 

που η διοίκηση απαρτίζε-
ται από μια δυνατή μπασκε-

τ ική ομάδα η οποία αποτε-
λεί ασπίδα γ ια τον Παναθηνα-

ϊκό και είναι ελκυστική για όλους 
τους παίκτες. Σχε τ ικά με τον κόουτ ς 

Πρίφτη έδειξε πόσο με θέλει και τον ευχα-
ριστώ γι αυτό. Θα κάνω τα πάντα για να αντα-
ποδώσω την εμπιστοσύνη που έδειξε προς το 
πρόσωπό μου».
Κλείνοντας, ο Λεωνίδας Κασελάκης αναφέρ-
θηκε στην επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα: 
«Η διαφορά σε σχέση με την περσινή χρο-
νιά θα είναι και ο κόσμος, ο οποίος μπαίνει 
στην εξίσωση. Μας έλειψε πολύ πέρσι. Όλοι 
ξέρουμε πως το ΟΑΚΑ όταν είναι γεμάτο ή 
σχεδόν γεμάτο δίνει μια ξεχωριστή αύρα στην 
ομάδα. Πέρσι χάσαμε αρκετή από τη δύναμή 
μας λόγω της απουσίας του κόσμου. Η στή-
ριξή του τη νέα χρονιά θα δώσει δύναμη σε 
εμάς και θα επηρεάσει και τους αντιπάλους 
μας».

Το Δ.Σ του ΕΣΑΚΕ 
ενέκρινε την επιστροφή 
του Ολυμπιακού στη 
Stoiximan Basket League

Ο  Ο λ υ μ π ι α κ ό ς ,  έ π ε ι τ α 
από δύο χρόν ια απουσ ίας 
θ α  α γ ω ν ισ τ ε ί  ξ α ν ά  σ τ η ν 
Sto i x iman  Ba ske t  L eague 
καθώς το Δ.Σ του ΕΣΑΚΕ ενέ-
κρινε την επιστροφή των Πει-
ραιωτών σ την μεγάλη κατη-
γορία.
Την επισ τροφή του Ολυμπι-
ακού σ την Stoiximan Basket 
L e a g u e  ε ν έ κ ρ ι ν ε  τ ο  Δ . Σ 
του ΕΣ ΑΚΕ σε συνεδρίαση 
που έ γ ινε  το μεσημέρι  της 
Πέμπτης (29/7). Οι Πειραιώ-
τες, που κατέκτησαν την δεύ-
τερη θέση σ το πρωτάθλημα 
της  Α2 ανδρών θα αγων ι -
σ τ ο ύ ν  ξ α ν ά  σ τ ην  μ ε γά λ η 
κα τηγορία έπε ι τα από δύο 
χρόν ια,  έ χον τας κα ταθέσε ι 
φάκελο με όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα.
Πλέον το φετινό πρωτάθλημα 
αποκτά περισσότερο ενδια-
φέρον με την παρουσ ία του 
Ολυμπιακού που μαζί με την 
επιστροφή των «ερυθρόλευ-
κων» θα επισ τρέψουν και τα 
με γάλα ν τ έρμπι  σε πρωτά-
θλημα και κύπελλο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του 
ΕΣΑΚΕ:
«Το Διοικητ ικό Συμβούλιο 
του ΕΣ ΑΚΕ σ τ ην  σημερινή 
(29/7) συνεδρίαση με τά την 
θε τ ική  ε ισ ηγητ ική  έκθεσ η 
τ η ς  Επ ι τ ρ ο π ή ς  Αξ ιο λ ό γ η -
σης αποφάσισε ομόφωνα να 
χορηγήσ ε ι  δ ικα ίωμα σ υμ -
με τοχής  σ το  Πρωτάθλημα 
της Stoiximan Basket League 
2021-22 σ την ΚΑΕ Ολυμπια-
κός σε εφαρμογή της απόφα-
σης του Υφυπουργού Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού «Έλεγ-
χος νομιμότητας του Κανονι-
σμού του Άρθρου 105 ΠΑΡ.4 
Ν.2725/1999».

Παραμένουν 6 οι ξένοι 
στην Stoiximan Basket 
League
Δίχως διαφοροποίηση σ τον 
σ υ ν ολ ικό  α ρ ιθ μ ό  τ ω ν  μ η 
γηγενών παικ τών θα διεξα-
χθεί το νέο πρωτάθλημα της 
Stoiximan Basket League. 
Ο ι  όποιε ς  π ιθανότ ητ ε ς  να 
αυξηθεί ο αριθμός των ξένων 
παικτών στα ρόστερ των ομά-
δων και  να αναπροσαρμο -
σ τ ε ί  το σ χε τ ικό s tatus quo 
στη Stoiximan Basket League 
μηδεν ίσ τηκαν σ τη διάρκε ια 
της Γεν ικής Συνέλευσης που 
διεξήχθη την Τετάρτη.
Το ζήτημα της  αύξησης σε 
6+1,  δηλαδή να υπάρχουν 
σ τα ρόσ τ ερ 7 μη γηγε νε ίς 
παίκτε ς, και να αγωνίζον ται 
οι 6, είχε πέσει τ ις προηγού-
μενες μέρες στο τραπέζι από 
τον Παναθηναϊκό, αλ λά δεν 
τ έθηκε καν σ την ημερήσ ια 
διάταξη και επί της ουσ ίας 
τ έθηκε σ το περιθώριο πριν 
καν συζητηθε ί από τα μέ λη 
της λίγκας.
Είχαν ούτως ή άλλως προκύ-
ψε ι  εξ αρχής ε νσ τάσε ις επί 
μιας τ έ τοιας εκδοχής, τόσο 
από τους παίκτες όσο και από 
πολλούς παράγον τες μεταξύ 
αυτών ο Γιώργος Βασ ιλακό-
πουλος μιλώντας προ ημερών 
στο SPORT24.
Τούτο σημαίνει πως όλες ανε-
ξαιρέτως οι ομάδες του νέου 
πρωταθλήματος εξακολου-
θούν να κατέ χουν το δικαί-
ωμα να δηλώνουν έως έξ ι 
αλλοδαπούς παίκτες, κοινο-
τικούς ή άλλων χωρών εκτός 
Ευ ρ ώ π η ς .  Ό π ω ς  α κ ρ ιβ ώ ς 
ίσχυε μέχρι σήμερα δίχως να 
προκύψουν ανα τ ροπέ ς  κα ι 
προσθήκες.
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Πρόκριση με υπογραφή Πρόκριση με υπογραφή 
Βαλμπουενά και ΜασούραΒαλμπουενά και Μασούρα
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σελ. 61σελ. 61

Πρόστιμο 70.000 Πρόστιμο 70.000 
ευρώ στον Δημήτρη ευρώ στον Δημήτρη 
ΓιαννακόπουλοΓιαννακόπουλο

σελ. 68σελ. 68

Ξαφνικός θάνατος στο Ξαφνικός θάνατος στο 
120’ και αποκλεισμός120’ και αποκλεισμός

σελ. 62σελ. 62

Εκατομμύρια άνθρωποι 
σε όλο το Oντάριο 
έχουν κάνει το 
εμβόλιο COVID-19.

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.

Με έξοδα της 
κυβέρνησης του Οντάριο.

Βοηθήστε κι 
εσείς. 
Εμβολιαστείτε.
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