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DINING ROOM NOW OPEN!

Ήρωες! Ψυχάρες! Σεβασμος, Ήρωες! Ψυχάρες! Σεβασμος, 
ευγνωμοσύνη και απειρα ευγνωμοσύνη και απειρα 
ευχαριστω και μπράβοευχαριστω και μπράβο

 PRAY FOR GREECE
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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Οι πιο 

επικίνδυνοι

 εχθροί είναι 

οι φίλοι

 που 

ζηλεύουν...

Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ, 
Ο,ΤΙ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ

ΜΟΝΟ ΛΥΠΗ ΚΙ ΟΡΓΗ ΣΕ ΚΥΡΙΕΥΕΙ

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Πλησιάζουμε 15 Αυγούστου στην 
κορυφαία ορθόδοξη εορτή της 

Παναγίας μας κι όλοι κάνουν μετάνοια και 
παράκληση… Παναγιά μου, βάλε το χέρι σου 
να μπει ένα τέλος σε ότι γίνεται παγκοσμίως 
στην καθημερινότητα μας. Σε όλα τα κράτη 
του πλανήτη Γη διαβάζεις για τερατουργήματα 
που δεν τα χωράει ο ανθρώπινος νους.
Η πανέμορφη πατρίδα μας καίγεται και η 
καθημερινή θερμοκρασία είναι πάνω από 50 
βαθμούς Κελσίου.  Τι να σκεφτείς; Μας τιμωρεί 
ο Θεός; Ή μήπως μας λέει «ξυπνήστε», γιατί 
στα πάντα – όπως έλεγαν κι οι αρχαίοι ημών 
πρόγονοι – συν Αθηνά και χείρα κινεί. Κακά 
τα ψέματα, δεν μπορεί να τα περιμένουμε όλα 
από την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος. 
Πρέπει κι εμείς να κουνήσουμε το χεράκι μας 
και να καλυτερεύσουμε τις ζωές μας, γιατί 
ειδικά σε εμάς τους Ελληναράδες για όλα, ότι 
κι αν συμβεί κάποιος φταίει και ποτέ εμείς.
Την μια μας φταίνε οι πολιτικοί, μια μας 
φταίνε οι εμπρηστές που τους βάζουν κάποιοι 
άλλοι και διαβάζεις τερατουργήματα από 
«παγκόσμιους ξερόλες», ότι θέλουν χώρο 
λέει για να βάλουν ανεμογεννήτριες και 
να κονομήσουν. ΕΛΕΟΣ! Απομονώστε τους 
αγράμματους ξερόλες και τους ανώνυμους 
του διαδικτύου κι ας προσπαθούμε ο κάθε 
ένας με τα λίγα μυαλά που μας έχει δώσει ο 
Θεός να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τα 
αγαπημένα μας πρόσωπα.
Εδώ στον Καναδά που ζούμε, βλέπουμε 
ότι τα περισσότερα πράγματα του κράτους 
λειτουργούν καλά. Φυσικά, ο κάθε ένας 
όπως το αντιλαμβάνεται… και όχι όπως μας 

συμφέρει… Όπως ένας γνωστός μου που 
έπαιρνε τα διχίλιαρα και πέρναγε ζωή και κότα 
χωρίς να δουλεύει. Τώρα όμως που το κράτος 
τα κρατάει από τις συντάξεις τραβάνε… ό,τι 
έχει απομείνει να τραβάνε. 
Προσωπικά εγώ εδώ στην εφημερίδα έχω 
20 ευκαιρίες εργασίας από πολλούς φίλους 
επιχειρηματίες που μου ζητούν ανθρώπους 
να εργαστούν και δεν βρίσκουν. Ξέρω από την 
άλλη και πολλούς που είναι σπίτι δυο χρόνια 
τώρα και δεν πάνε για δουλειά. ΓΙΑΤΙ ΒΡΕ 
ΑΔΕΛΦΙΑ; Εύχομαι τώρα που προσπεράσαμε 
τα δύσκολα να κοπούν τα διχίλιαρα και να 
«μουβάρουνε» όλοι αυτοί τον πισινό τους και 
να πάνε να δουλέψουν. Για εμένα αυτοί είναι 
τσάμπα μάγκες. 
Θέλω, ευγενικοί μου αναγνώστες, να ξέρετε 
ότι όλων των ειδών επιχειρήσεις ζητούν 
υπαλλήλους, άνδρες και γυναίκες όλων των 
ηλικιών. Ας τηλεφωνήσουν στο γραφείο να 
τους δώσουμε δουλειά. Να δω τι θα γίνει μετά 
τον Σεπτέμβριο που τελειώνουν τα διχίλιαρα. 
Δεν ξέρω, ούτε είμαι αυτός που θα πω τι να 
κάνει ο κάθε ένας, αλλά σαν δημοσιογράφος 
εδώ και πέντε δεκαετίες και που έχω ζήσει 
σε Αμερική και Καναδά σε πολλών ειδών 
καταστάσεις, μπορώ να έχω μια υπεύθυνη 
γνώμη να βοηθήσω τον συνάνθρωπο μου.
Και μην ξεχνάτε «των φρονίμων τα παιδιά, 
πριν πεινάσουν μαγειρεύουν…» Ας κάνει ο 
κάθε ένας ότι κατεβάσει η γκλάβα του και … 
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Πύρινος εφιάλτης στην Ελλάδα

Τ
ο πύρινο μέτωπο κινείται ανεξέλεγκτα καθώς αυτή 
την ώρα οι φλόγες έχοντας περάσει από Δροσοπη-
γή και Κρυονέρι πλησιάζουν σε δασική περιοχή που 
βρίσκεται κοντά στα διόδια των Αφιδνών. 

Νωρίτερα το απόγευμα η Νέα Οδός  ενημέρωσε πως λόγω 
πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Βαρυμπόμπης και 
έπειτα από εντολή της τροχαίας, πραγματοποιείται ολική 
διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα του αυτοκινητοδρό-
μου ΑΘΕ από τον Ανισόπεδο Κόμβο Καλυφτάκη έως και τον 
Ανισόπεδο Κόμβο Οινοφύτων.
Επίσης, αναφέρει πως οι οδηγοί με κατεύθυνση προς 
Λαμία, θα εξέρχονται υποχρεωτικά στον Α/Κ Καλυφτάκη, 
ενώ αντίστοιχα οι κινούμενοι προς Αθήνα θα εξέρχονται 
υποχρεωτικά στον Α/Κ Οινοφύτων. Στον πλευρικό σταθμό 
διοδίων Οινοφύτων, όπως σημειώνει, έχει τεθεί σε εφαρ-
μογή αναστολή είσπραξης διοδίων τελών.
Παράλληλα η Νέα Οδός διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα και παρακαλεί τους οδηγούς να συμ-
μορφώνονται με τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της 
τροχαίας.

Ηλεία: Καίγονται σπίτια στο Λάλα - Εγκλωβι-
σμένοι σε Λάσδικα και Κλαδέο
Συναγερμός έχει σημάνει στην Ηλεία, όπου η φωτιά συνεχί-
ζει να μαίνεται. Πριν λίγο η πυροσβεστική έδωσε νέα εντολή 
για την προληπτική εκκένωση  άλλων 10 κοινοτήτων.  Ειδι-
κότερα, εκκενώνονται προληπτικά οι κοινότητες Βασιλάκι, 
Υψηλό, ‘Ασπρα Σπίτια, Ξηρόκαμπος, Αμπάρι, Κρυονέρι, 
Λάλα, Δούκα, Λάσδικα και Νεμούτα.
Συνολικά, από χθες το μεσημέρι έως σήμερα έχει δοθεί 
εντολή να εκκενωθούν 29 περιοχές. Πέρα από τις 10 κοινό-
τητες, από χθες το μεσημέρι έχει δοθεί εντολή για προλη-
πτική εκκένωση στην η Αρχαία Ολυμπία και στις κοινότητες: 
Φρίξα, Δήλιζα, Πεύκες, Άνω - Κάτω Λούβρο, Μουριά, Λινά-
ρια, Καμμένα, Βίλλια, Χελιδόνι, Μιράκα, Πελόπιο, Πλάτα-
νος, Καυκανιά, Ηράκλεια, Κοσκινά, Μάγειρα και Κλαδέο.
Η φωτιά έχει μπει ήδη στο χωριό Λάλα, όπου καίγονται σπί-
τια και επιχειρήσεις. Η περιοχή είχε ήδη εκκενωθεί, ωστόσο 
υπήρξαν προβλήματα με κατοίκους που αρνούνταν να 
φύγουν από τα σπίτια τους.  Εγκλωβισμένοι υπάρχουν στην 
κοινότητα Λάσδικα, σύμφωνα με το patrisnews.gr. Οι πυρο-
σβέστες έχουν λάβει γνώση και καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να φτάσουν στην περιοχή και να τους μετα-
φέρουν σε ασφαλές σημείο. Ωστόσο το μέτωπο είναι εκτός 
ελέγχου και συνεχώς αλλάζει κατεύθυνση, με αποτέλεσμα 

οι προσπάθειες προσέγγισης να είναι ακόμη πιο δυσχε-
ρείς.  Παράλληλα, περίπου 150 άτομα είναι εγκλωβισμένα 
στο χωριό Κλαδέος, με την πυροσβεστική να έχει ζητήσει τη 
συνδρομή της αστυνομίας.

Φωκίδα: Εκκενώνονται Ελαία και Καλλιθέα
Ανεξέλεγκτα κινείται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε 
χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ελαία Δωρίδος Φωκί-
δας. Ηδη έχουν εκκενωθεί τα χωριά Ελαία και Καλλιθέα, με 
τους κατοίκους να οδηγούνται προς τον Άγιο Σπυρίδωνα. 
«Η φωτιά στην Ελαία και την Καλλιθέα της Φωκίδας κινεί-
ται ανεξέλεγκτα. Ξεκίνησε από την Ελαία όπου έκαψε σπίτια, 
κατευθύνθηκε στη συνέχεια στην Καλλιθέα, όπου επίσης 
έκαψε σπίτια και τώρα ισχυροί άνεμοι την οδηγούν νότια 
προς τον Άγιο Σπυρίδωνα» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπε-
ριφερειάρχης Φωκίδας Γιώργος Δελμούζος Το μέτωπο της 
φωτιάς πλησιάζει τα 6 χιλιόμτερα.
Στην περιοχή βρίσκονται πυροσβεστικά οχήματα κυρίως 
από την Ναύπακτο αλλά και χωματουργικά μηχανήματα του 
Δήμου Δωρίδας και της Περιφέρειας Στερεάς που προσπα-
θούν μέσα στη χαμηλή βλάστηση και τις ελιές να σταματή-

σουν τις φλόγες δημιουργώντας μια ζώνη σε ένα κρίσιμο 
σημείο. Την τελευταία ώρα υπήρξε και ενίσχυση με εναέρια 
μέσα ωστόσο όμως το μέτωπο συνεχώς διευρύνεται.
Να σημειωθεί ότι τα χωριά Ελαία και Καλλιθέα εκκενώθη-
καν καθώς οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής πήραν στα 
κινητά τους μήνυμα που αρχικά τους καλούσαν να εκκε-
νώσουν την περιοχή της Ελαίας και τους οδηγούσαν στο 
χωριό Καλλιθέα. Λίγο αργότερα εστάλη και νέο μήνυμα 
όπου καλούσαν τώρα και τους κατοίκους της Καλλιθέας να 
κατευθυνθούν προς τον Άγιο Σπυρίδωνα

Αρχαία Ολυμπία: Στις φλόγες οι Πεύκες - Καί-
γονται σπίτια - Εκκενώνονται άλλοι 4 οικισμοί
Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην Αρχαία 
Ολυμπία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη 
για να αντιμετωπίσουν τις αναζωπυρώσεις και τα πύρινα 
μέτωπα.  Στις φλόγες παραδόθηκαν οι Πεύκες. Μήνυμα 
στάλθηκε μέσω του 112 σε όσους βρίσκονται σε Βασιλάκι, 
Υψηλό, Άσπρα Σπίτια, Ξηρόκαμπο, Αμπάρι, Άνω-Κάτω Λού-
βρο, Κρυονέρι, Λάλα, Δούκα, Λάσδικα, Νεμούτα Ηλείας 
να εκκενώσουν τώρα τους οικισμούς τους λόγω δασικής 
πυρκαγιάς στην περιοχή. Το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρί-
σκεστε στο Βασιλάκι, Υψηλό, ‘Ασπρα Σπίτια, Ξηρόκαμπο, 
Αμπάρι, ‘Ανω-Κάτω Λούβρο, Κρυονέρι, Λάλα, Δούκα, Λάσ-
δικα, Νεμούτα εκκενώστε τώρα προς Πανόπουλο. Δασική 
πυρκαγιά στην περιοχή σας». Νωρίτερα, είχε δοθεί εντολή 
εκκένωσης των οικισμών Φρίξα και Κορτσά. Νέα πυρκαγιά 
σημειώθηκε λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα , στην ευρύ-
τερη περιοχή Κολλυρίου – Λαμπετίου,  η  οποία κατευθύ-
νεται στο χωριό Κρεμαστή. Στην περιοχή επιχειρούν 174 
πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 52 οχή-
ματα, ενώ ρίψεις από αέρος πραγματοποιούν 6 ελικόπτερα 
και 7 αεροσκάφη. 
Οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα και στο Χελιδόνι, ενώ 
σε συναγερμό έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές αρχές για τη 
Βύλιζα, που σύμφωνα με το ilialive.gr υπάρχουν εγκλωβι-
σμένοι. Δύο κάτοικοι της Αρχαίας Ολυμπίας, που συμμετεί-
χαν στην κατάσβεση της φωτιάς, τραυματίστηκαν και δια-
κομίστηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής. Ο ένας κάτοι-
κος φέρει ελαφρά εγκαύματα στην παλάμη του χεριού του 
και στα πόδια, ενώ ο δεύτερος αντιμετωπίζει αναπνευστικά 
προβλήματα, λόγω των καπνών.
Στο χωριό Πεύκες καίγονται σπίτια, περιουσίες και αμνοερί-
φια, ενώ οι κάτοικοι έχουν μεταφερθεί σε γειτονικά χωριά 
για να σωθούν.

Πολλαπλά μέτωπα σε 
Βαρυμπόμπη, Εύβοια, Ηλεία, 
Φωκίδα, Μεσσηνία, Γρεβενά 
- Δραματική κατάσταση σε 
Κρυονέρι και Δροσοπηγή - 
Έκλεισε η εθνική οδός  από 
γέφυρα Καλυφτάκη έως τα 
Οινόφυτα
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Ε
φιαλτικό είναι το σκηνικό της φωτιάς 
στη Βόρεια Εύβοια καθώς το μεγάλο 
πύρινο μέτωπο ανάμεσα στη Σκεπα-
στή και τους Κουρκουλούς αναζοπυ-

ρώθηκε από τους ισχυρούς ανέμους.
Λίγο μετά τις 10.00μ.μ. το βράδυ ο δήμαρχος 
Μαντουδίου Γεώργιος Τσαπουρνιώτης ανέ-
φερε ότι οι  προσπάθειες κατάσβεσης για τον 
περιορισμό των μεγάλων μετώπων σε Αμέ-
λαντες και Σκεπαστή δεν απέδωσαν, με απο-
τέλεσμα η φωτιά να παραμένει ανεξέλεγκτη.
«Εκκενώστε τώρα όλο το ανατολικό μέτωπο 
του Δήμου μας και συγκεκριμένα της Δημο-
τικής Ενότητας Νηλέως, διότι η φωτιά έχει 
πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις» ανέφερε 
στη δραματική έκκλησή του ο κ. Τσαπουρ-
νιώτης.
Η φωτιά στη Βόρεια Εύβοια καίει για τρίτη 

ημέρα και συνολικά έχουν εκκενωθεί 25 
οικισμοί  στην περιοχή! Η κινητοποίηση της 
Πυροσβεστικής είναι πολύ μεγάλη καθώς 
επιχειρούν 240 πυροσβέστες με 65 οχή-
ματα, δημοτικές και εθελοντικές οργανώ-
σεις.
Νωρίτερα, οι πύρινες γλώσσες από το 
Μέτωπο  στη Σκεπαστή έφτασαν στα πρώτα 
σπίτια στον οικισμό Κουρκουλοί. Ωστόσο 
το βράδυ οι άνεμοι άλλαξαν κατευθυνση 
σπρώχνωντας τη φωτιά σε Σκεπαστή Κερα-
μεία και Αγία Άννα.
Νωρίτερα , οι αρχές είχαν εκκενώσει την 
Αγία Άννα καθώς το δεύτερο μέτωπο κατευ-
θυνόταν προς τον οικισμό. Η αστυνομία 
εκκένωσε το  camping της Αγίας Άννας στην 
βόρεια Εύβοια, ενώ τα σπίτια τους εγκατέλει-
ψαν και οι κάτοικοι στην παραλία.

Φωτιά στην Εύβοια: Εκκενώνεται και το 
Μαντούδι

 Συγκλονιστική είναι η καταγγελία 
μίας γυναίκας για τις ώρες που 
πέρασε δίπλα στον κακοποιητή 
σύζυγό της

Σ
υγκλονιστική είναι η μαρτυρία 
μιας γυναίκας που βίωνε επί χρό-
νια από τον σύζυγό της άγρια σω-
ματική κακοποίηση και λεκτική 

βία. Η κ.Ελένη αποφάσισε να καταφύγει 
στην αστυνομία, όταν ο σύντροφος της 
απείλησε ότι θα την σκοτώσει με καρα-
μπίνα, μπροστά στα έντρομα μάτια των 
δύο παιδιών τους.
«Κάθε μέρα ήταν και μία καταιγίδα. 
Χωρίς λόγο και αιτία σήκωνε το χέρι του 
πάνω μου. Προσπάθησα να αναζητήσω 
βοήθεια δυστυχώς μάταια.. και όταν δεν 
έχεις και γονείς, δεν έχεις την οικονο-
μική άνεση δεν μπορείς 
να σηκωθείς να φύγεις. 
[…] Πήγε να με πυροβο-
λήσει, πήγε να μου βγά-
λει τα δόντια με τανάλια, 
πήγε να με πνίξει. Εκεί 
κατάλαβα ότι πρέπει να 
ζήσω για τα παιδιά μου», 
λέει η Ελένη, θύμα ενδο-
οικογενειακής βίας μιλώ-
ντας στην ΕΡΤ.
Ο σύντροφος της ζωής της έγινε ο κακο-
ποιητής της για χρόνια. Όταν του είπε 
ότι θα τον αφήσει έστρεψε την κυνηγε-
τική καραμπίνα επάνω της, μπροστά στα 
έντρομα μάτια των παιδιών τους.
«Πάει παίρνει την καραμπίνα, ανοίγει τα 
συρτάρια να πάρει τα φυσίγγια. Εκείνη 
τη στιγμή τρέχω, το βάζω στα πόδια. Κοι-
τάω πίσω μου, με σημαδεύει ένα όπλο, 
δεν το έχω ξαναζήσει, δεν το έχω ξανα-
νιώσει. Τι κάνω; Τι κάνω; Κάνω ζικ ζακ, 
προσπαθώ να τρέξω. Να κρυφτώ. Δεν 
είχα ανάσα. Δεν είχα ανάσα. Δεν έχω 
δύναμη αλλά πρέπει να τρέξω. Ακούω 
το «μπαμ» ενώ έχω διαφύγει και αναρω-
τιέμαι «αν αυτός νομίζει ότι με έχει πετύ-
χει… μπορεί να κάνει το ίδιο στα παιδιά 
μου»;
Κάλεσε την άμεση δράση, πήρε τα παιδιά 
της και έφυγε από το σπίτι. Στράφηκε στο 
Κέντρο Στήριξης Οικογένειας και εκεί 
βρήκε ανθρώπους που τη βοήθησαν να 
ορθοποδήσει.

Αγρίνιο – 17χρονος γρονθοκό-
πησε τη γιαγιά του και απείλησε 
τους γονείς του
Ένα ακόμα περιστατικό ενδοοικογενει-
ακής βίας σημειώθηκε στο Αγρίνιο, με 
θύτη αυτή τη φορά τον 17χρονο γιο της 
οικογένειας, ο οποίος δεν δίστασε να επι-
τεθεί στην γιαγιά του.
Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της 
Δευτέρας στο σπίτι όπου κατοικεί η οικο-
γένεια.
Ο νεαρός βγήκε εκτός εαυτού και άρχισε 
να γρονθοκοπεί την ηλικιωμένη. Οι 
γονείς του μπήκαν στη μέση και προσπά-
θησαν να αποτρέψουν την επίθεση κάνο-
ντας περισσότερο έξαλλο τον 17χρονο, ο 
οποίος τους απείλησε πως θα πάθουν τα 
ίδια και τα έκανε όλα στο σπίτι «γυαλιά 
καρφιά».
Η οικογένεια κάλεσε την αστυνομία και ο 

17χρονος συνελήφθη.
Σε βάρος του σχηματί-
στηκε δικογραφία για 
ενδοοικογενειακή βία, 
πρόκληση απλής σωμα-
τικής βλάβης και φθορά 
κα ι  πα ραπ έ μφ θ ηκε 
στον εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Αγρινίου.

Ρόδος – 47χρονος 
μαχαίρωσε τη σύζυγό του
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των 
αστυνομικών του Α.Τ. Ιαλυσού κατόπιν 
αναφοράς περιοίκων και του ΕΚΑΒ για 
περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην 
περιοχή Βουνάρα της Ιαλυσού με θύμα 
μία  36χρονη υπήκοο Αλβανίας και δρά-
στη τον 47χρονο ημεδαπό σύζυγό της.
Ο τελευταίος, που έχει απασχολήσει ξανά 
τις αρχές για όμοια αδικήματα, κάτω από 
αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες περι 
ώραν 23.30 του Σαββάτου μαχαίρωσε τη 
σύζυγό του και μητέρα των ανηλίκων παι-
διών του στα πόδια, στα χέρια και στον 
λαιμό.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι αφορμή 
στάθηκε η απόφαση της γυναίκας να 
χωρίσουν, όπως αναφέρει η dimokratiki.
gr. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέ-
λιξη.
Το θύμα μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο 
Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και έχει διαφύ-
γει τον κίνδυνο.

Συγκλονιστική μαρτυρία από 
θύμα ενδοοικογενειακής βίας – 
«Προσπάθησε να με πνίξει – πήγε να 
μου βγάλει τα δόντια με τανάλια»
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Προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής - Οι περιουσίες θα αποκατασταθούν - Δεν 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα όλα τα προβλήματα - Δεν ψάχνω άλλοθι ή δικαιολογίες - 
Οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αμέσως αναδασωτέες

Α
ντιμετωπίζουμε στην πατρί-
δα μας μια εξαιρετικά κρί-
σιμη κατάσταση, όπως, δυ-
στυχώς συμβαίνει και σε 

πολλές άλλες χώρες, τόνισε σε δή-
λωσή του ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης. Μετά από 10 ημέ-
ρες καύσωνα καλούμαστε να διαχειρι-
στούμε ταυτόχρονα δεκάδες δασικές 
πυρκαγιές, σημείωσε και προσέθεσε: 
«Τρεις από αυτές, στην Αττική, στην 
Εύβοια και στην Ηλεία είναι τεραστίων 
διαστάσεων και έντασης».
Υπογράμμισε πως η προτεραιότητα 
μας είναι πάντα η προστασία της 
ανθρώπινης ζωής. «Ακολουθεί η προ-
φύλαξη των περιουσιών, του φυσι-
κού περιβάλλοντος και των κρίσιμων 
υποδομών. Δυστυχώς, στις συνθήκες 
αυτές, η ταυτόχρονη επίτευξη όλων 
αυτών των στόχων είναι απλά ανέφι-
κτη» ανέφερε.
Αναλυτικά η δήλωσή του πρωθυ-
πουργού
«Αντιμετωπίζουμε στην πατρίδα μας 
μια εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. 
Όπως, δυστυχώς συμβαίνει και σε 
πολλές άλλες χώρες. Μετά από 10 
ημέρες καύσωνα καλούμαστε να δια-
χειριστούμε ταυτόχρονα δεκάδες 
δασικές πυρκαγιές. Τρεις από αυτές, 
στην Αττική, στην Εύβοια και στην 
Ηλεία είναι τεραστίων διαστάσεων 
και έντασης.
Η προτεραιότητα μας είναι πάντα η 
προστασία της ανθρώπινης ζωής. 
Ακολουθεί η προφύλαξη των περιου-
σιών, του φυσικού περιβάλλοντος και 
των κρίσιμων υποδομών. Δυστυχώς, 
στις συνθήκες αυτές, η ταυτόχρονη 
επίτευξη όλων αυτών των στόχων 
είναι απλά ανέφικτη.
Ο κρατικός μηχανισμός και ειδικά οι 
γυναίκες και οι άνδρες της Πυροσβε-
στικής, έχουν καταβάλει υπεράνθρω-
πες προσπάθειες. Οφείλουμε να τους 
δείξουμε έμπρακτα την ευγνωμοσύνη 
μας, αναγνωρίζοντας ότι μερικές 
φορές τους ζητάμε να κάνουν πράγ-
ματα που απλά ξεπερνούν τις δυνά-

μεις τους.
Δυστυχώς, τα δύσκολα είναι ακόμα 
μπροστά μας και η νύχτα που έρχε-
ται είναι απειλητική. Αύριο περιμέ-
νουμε ισχυρούς Δυτικούς Ανέμους 
σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας. 
Μιλάμε για συνθήκες πρωτόγνωρες 
καθώς έχουν προηγηθεί πολλές μέρες 
έντονου καύσωνα, που έχει μετατρέ-
ψει ολόκληρη τη χώρα σε πυριτιδα-
ποθήκη.
Με την Πολιτική Προστασία έχουμε 
καταστρώσει σχέδιο έκτακτης ανά-
γκης, τοποθετώντας 6 περιφέρειες, 
συμπεριλαμβανομένης και της Αττι-
κής, σε κατάσταση κόκκινου συναγερ-
μού. Σας ζητώ να περιορίσετε τις άσκο-
πες μετακινήσεις και να είστε εξαιρε-

τικά προσεκτικοί. Αν δοθεί εντολή 
εκκένωσης από κάποια περιοχή, σας 
παρακαλώ να συμμορφωθείτε. Τα 
σπίτια ξαναχτίζονται και τα δέντρα θα 
ξαναφυτρώσουν αλλά η ανθρώπινη 
ζωή δεν αναπληρώνεται.
Και σε αυτή την έκτακτη κατάσταση, 
πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Κρά-
τος, αυτοδιοίκηση, εθελοντές, πολίτες, 
όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε τη μάχη. 
Θα υπάρξει χρόνος και για κριτική και 
για αυτοκριτική. Αλλά όχι τώρα.
Στους συμπολίτες μας που είναι δικαι-
ολογημένα θυμωμένοι, οργισμέ-
νοι, γιατί έχασαν τις περιουσίες τους 
θέλω να τους πω ότι η πολιτεία θα 
είναι δίπλα τους. Όπως ήταν δίπλα 
στους πολίτες που χτυπήθηκαν από 
τον «Ιανό» και από άλλες πρόσφατες 
φυσικές καταστροφές. Οι περιουσίες 
θα αποκατασταθούν και οι γεωργοί 

μας θα αποζημιωθούν. Και φυσικά οι 
καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αμέ-
σως αναδασωτέες, όπως, άλλωστε, 
επιβάλλει το Σύνταγμα.
Τέλος, έχουμε χρέος να θωρακίσουμε 
την πατρίδα μας απέναντι στην πραγ-
ματικότητα της Κλιματικής Αλλαγής. 
Δεν ψάχνω ούτε για άλλοθι ούτε για 
δικαιολογίες. Έχουμε κάνει σημαντικά 
βήματα προόδου στην οργάνωση του 
κράτους, αλλά αυτά δεν αρκούν όταν 
έχεις απέναντί σου ένα φυσικό φαινό-
μενο τέτοιας έκτασης. Τις τελευταίες 
μέρες δώσαμε μάχες που κερδίσαμε 
και άλλες που χάσαμε. Η πολιτεία 
θα προσπαθεί κάθε μέρα να γίνεται 
καλύτερη. Είναι ανάγκη και οι πολίτες 
να παραμείνουν ψύχραιμοι και ενω-
μένοι».

Ρίχνεται και ο στρατός στη 
μάχη με τις πυρκαγιές 
Η περαιτέρω ενεργός συνδρομή των 
Ενόπλων Δυνάμεων στην πρόληψη 
και διαχείριση των πυρκαγιών απο-
φασίστηκε το πρωί της Πέμπτης σε 
σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, 
Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο 
Μαξίμου.
Για την εξέλιξη της επιχείρησης στα 
διάφορα πύρινα μέτωπα, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης έχει διαρκή ενημέρωση 
από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, το Νίκο 
Χαρδαλιά αλλά και τους επικεφαλής 
στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επι-
χειρήσεων, το οποίο επισκέφτηκε για 
δεύτερη φορά χθες το απόγευμα.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη 
συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου, 
του Υπουργού Επικρατείας, Γιώργου 
Γεραπετρίτη, του Υφυπουργού Εθνι-
κής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή, 
του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυ-
πουργώ, Θόδωρου Λιβάνιου, του 
Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνι-
κής Άμυνας, Στρατηγού Κωνσταντίνου 
Φλώρου και του Γενικού Γραμματέα 
του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημη-
τριάδη.

Μητσοτάκης: Η νύχτα είναι απειλητική - 
Τα δύσκολα είναι μπροστά μας 

Τατόι: Στους βασιλικούς 
τάφους έφθασε η φωτιά, 
μάχη για σωθούν τα 
πολύτιμα αντικείμενα

Κυριάκος Μητσοτάκης και Λίνα Μενδώνη 
στο Τατόι - Επιβεβαιώνει τη μεγάλη έκταση 
της πυρκαγιάς εντός του κτήματος ο 
Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης 
και δηλώνει πως όλη η περιοχή κηρύχθηκε 
αναδασωτέα

Κ
όκκινος συναγερμός έχει σημάνει ατο  Κτήμα 
Τατοΐου καθώς η φωτιά έχει εισβάλλει στο ε-
σωτερικό του και βρίσκεται γύρω από το  βα-
σιλικό κοιμητήριο και μια ανάσα από τα ειδι-

κά κοντέινερς όπου φυλάσσονται τα περίπου 100.000 
πολύτιμα αντικείμενα.  Γύρω στις 6 το απόγευμα με-
τέβησαν στο σημείο, απευθείας από την Αρχαία Ολυ-
μπία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η 
υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.  
Η φωτιά έχει ήδη κάψει ένα μέρος της δασικής περι-
οχής που περιβάλλει τους βασιλικούς τάφους ενώ 
αυτή τη στιγμή δίνεται μεγάλη μάχη προκειμένου να 
διασωθούν όσα περισσότερα κοντέινερς γίνεται. Να 
θυμίσουμε πως τα ξημερώματα της Τετάρτης κάποια 
συσκευασμένα αντικείμενα μεταφέρθηκαν προλη-
πτικά σε άλλο χώρο από την Πολιτική Προστάσία σε 
συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο 
οποίος βρέθηκε πριν από λίγο στη περιοχή επιβεβαι-
ώνει πως η φωτιά που έχει ξεσπάσει εντός του Κτήμα-
τος Τατοΐου είναι εκτεταμένη και πως επιχειρούν όλα 
τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να καταφέρουν να τη 
θέσουν υπό έλεγχο. «Δίνεται μεγάλη μάχη από όλους 
μας προκειμένου να ελεγχθεί η φωτιά και να μην υπο-
στούν ζημιές τα κινητά και ακίνητα μνημεία του Κτή-
ματος Τατοΐου» δήλωσε ο ίδιος στο protothema.gr και 
πρόσθεσε σε νόημα: «Για όσους κακόβουλους κάνουν 
λόγο για υποκινούμενους εμπρησμούς ενημερώ-
νουμε πως κατά την πρωινή σύσκεψη κηρύχθηκε ανα-
δασωτέα όλη η περιοχή. Όσοι κάνουν το έγκλημα, αν 
το κάνουν. να σταματήσουν».
Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο protothema.gr o Πρό-
εδρος του Συλλόγου Φίλων Τατοΐου κ. Βασίλης Κου-
τσαβλής η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και το 
πρώην βασιλικό κτήμα, μαζί με τα κτίρια τα οποία βρί-
σκονται εντός κινδυνεύει πλέον άμεσα να καταστρα-
φεί. «Τα πράγματα είναι τραγικά. Ξεσπούν διαρκώς 
νέες εστίες φωτιάς μέσα στη δασική έκταση. Κατά 
την άποψή μου πρόκειται ξεκάθαρα για εμπρησμό. 
Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη εστία πίσω ακρι-
βώς από το βασιλικό κοιμητήριο ενώ οι φλόγες έχουν 
πλησιάσει απειλητικά και τα κοντέινερες με τα κινητά 
αντικείμενα» υπογραμμίζει ο ίδιος με βαθιά απογοή-
τευση. 
Να πούμε στο σημείο αυτό πως το βασιλικό κοιμη-
τήριο βρίσκεται πολύ κοντά στην ενότητα αγροτικής 
παραγωγής - κτηνοτροφίας η οποία περιλαμβάνει 
αρκετά κτίρια που έχουν κηρυχθεί μνημεία. 
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Η δίκη αφορούσε έρευνα 
που είχε διεξαγάγει το  2015 
το τμήμα Δίωξης Εκβιαστών 
Ασφάλειας Αττικής - Το μήνυμα 
Χρυσοχοΐδη και ο ρόλος του στην 
τελική έκβαση της υπόθεσης - 
Είχε στείλει τον φάκελο στον 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Τ
ον δρόμο προς τη φυλακή πή-
ραν τρία πρωτοκλασάτα στελέ-
χη της «νύχτας» μετά τη δίκη 
της λεγόμενης «greek mafia».

Η δίκη αφορούσε έρευνα που είχε 
διεξαγάγει το 2015 το τμήμα Δίωξης 
Εκβιαστών Ασφάλειας Αττικής.
Στο μικροσκόπιο των Αρχών είχαν μπει 
τρεις ομάδες μπράβων που εισέπρατ-
ταν χρήματα γ ια «προστασία» από 
εκατοντάδες καταστήματα του λεκα-
νοπεδίου, ενώ εμπλέκονταν ακόμα σε 
υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και 
ξυλοδαρμούς αθλητικών παραγόντων.
Το μήνυμα της ηγεσίας 
του υπουργε ίου Προ-
στασίας του Πολίτη ότι 
βρίσκεται σε πόλεμο με 
το οργανωμένο έγκλημα 
και τη λεγόμενη «greek 
mafia», έπαιξε σύμφωνα 
με νομικούς κύκλους 
καθοριστικό ρόλο στην 
τελική έκβαση της υπόθεσης. Ο φάκε-
λος της υπόθεσης, εξάλλου, ήταν ένας 
από αυτούς που προ μηνών είχε παρα-
δώσει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον 
εισαγγελλέα του Αρείου Πάγου, Β. 
Πλιώτα.
Τελικά ενώπιον του Τριμελούς Εφε-
τείου Κακουργημάτων παραπέμφθη-
καν να δικαστούν αρχικά 27κατηγο-
ρούμενοι.
Η ετυμηγορία ανακοινώθηκε μετά τα 
μεσάνυχτα της Τετάρτης, 2,5 χρόνια 
μετά την έναρξη της ακροαματικής δια-
δικασίας. Σε τρεις από τους βασικούς 
κατηγορούμενους η έδρα επέβαλε ποι-
νές κάθειρξης 30 ετών, χωρίς ανασταλ-
τικό χαρακτήρα στις ποινές τους, με 
συνέπεια να πάρουν τον δρόμο για τη 
φυλακή. Στους υπόλοιπους επιβλήθη-
καν βαριές ποινές, με το δικαστήριο 
πάντως να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα 

για αναστολή εκτέλεσής τους.

Το πόρισμα Χρυσοχοϊδή
Την τελευταία δεκαετία το οργανωμένο 
έγκλημα ξέφυγε από τα στενά όρια της 
νύχτας και της προστασίας καταστη-
μάτων, επεκτάθηκε σε δραστηριότητες 
της μέρας, όπως το εμπόριο του καφέ, 
των καυσίμων, των τσιγάρων αλλά και 
την εισαγωγή ναρκωτικών, την τοκο-
γλυφία και τη μαστροπεία.
Το πόρισμα – φωτιά που παρέδωσε 
ο Μιχάλης Χρυσοχοιδης στον εισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου, «παρελαύ-
νει» με ονόματα, διευθύνσεις και τηλέ-
φωνα, όλη τη «νύχτα» και η σκληρή 
παρανομία της Αθήνας.
Οι αριθμοί σοκάρουν: 500 ονόματα, 
14 μεγάλες οργανώσεις και δεκάδες 
θυγατρικές, 16 συμβόλαια θανάτου 
από το 2016 και μετά, εκατοντάδες 
εκατομμύρια «μαύρο» χρήμα, σχεδι-
αγράμματα με τις δομές των ομάδων, 
την ιεραρχία και τις διασυνδέσεις με τα 

αδικήματα που έχει δια-
πράξει ο καθένας.
Είνα ι  χαρακ τηρισ τ ικό, 
ότι μια από τις μεγαλύτε-
ρες εγκληματικές οργα-
νώσεις, αριθμεί 20 κορυ-
φαία μέλη, 50 επιπλέον σε 
περιφερειακό ρόλο, ενώ η 
θυγατρική τους διαθέτει 

ανθρώπινο δυναμικό 83ατόμων.
Το πλέον ανησυχητικό που δείχνει και 
τη διάβρωση του κρατικού μηχανι-
σμού, είναι το γεγονός ότι οι περισ-
σότεροι από τους 500 «μαφιόζους» 
που αναφέρονται στο πόρισμα, έχουν 
συλληφθεί, έχουν κατηγορηθεί, έχουν 
μπει φυλακή, όμως συνεχίζουν ανενό-
χλητοι τη δράση τους.
Η Ασφάλεια Αττικής θα εφαρμόσει την 
τακτική «follow the money». Δηλαδή, 
μέσα από τις διαδρομές του χρήμα-
τος, το άνοιγμα τραπεζικών λογαρια-
σμών, θα οδηγηθεί στα μεγάλα κεφά-
λια και τους συμβούλους της εγχώριας 
μαφίας.
Όπως λένε «πηγές» που έχουν άμεση 
γνώση της υπόθεσης, η δύναμη της 
Greek Mafia είναι το άφθονο «μαύρο» 
χρήμα που τσεπώνει από τις πολυεπί-
πεδες δραστηριότητες της.

επικαιρότητα

Σε 30 χρόνια φυλάκισης 
καταδικάστηκαν πρωτοκλασάτα 
στελέχη της «greek mafia»

Μέτρα αλά... Μύκονος: 
Περιορισμοί, 24ωρη 
απαγόρευση μουσικής σε 
Ζάκυνθο και Χανιά 

Σ
τη λήψη έκτακτων μέτρων προ-
χωρούν οι αρμόδιες αρχές στη 
Ζάκυνθο και τα Χανιά.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα-
σίας:
Έπειτα από εισήγηση της υποεπιτρο-
πής των Λοιμωξιολόγων και της Εθνικής 
Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας 
Υγείας έναντι του κορωνοΐου Covid-19 
στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτή-
ρησης της χώρας ανά Περιφερειακή Ενό-
τητα και Δήμο σε εβδομαδιαία βάση, η 
κυβέρνηση προχωρά στην υιοθέτηση 
και εφαρμογή ειδικών, τοπικού χαρα-
κτήρα μέτρων για τις Περιφερειακές Ενό-
τητες Ζακύνθου και Χανίων, οι οποίες και 
μεταφέρονται στο κόκκινο (επίπεδο 4) 
λόγω αυξημένου επιδημιολογικού φορ-
τίου (+69% για τη Ζάκυνθο και +54% για 
τα Χανιά σε εβδομαδιαία βάση).
Πιο συγκεκριμένα, από την Παρασκευή 6 
Αυγούστου στις 06:00 το πρωί θα ισχύ-
ουν τα κάτωθι:
Απαγόρευση κυκλοφορίας από 01:00 το 
βράδυ έως 06:00 το πρωί, με εξαίρεση 
λόγους εργασίας και σοβαρούς λόγους 
υγείας.
Απαγόρευση μουσικής καθ’ όλο το εικο-
σιτετράωρο σε καταστήματα υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας.

Τα μέτρα ισχύουν μέχρι την Παρασκευή 
13 Αυγούστου και θα αξιολογηθούν 
εκ νέου από την Επιτροπή την επόμενη 
εβδομάδα.
Επίσης, τόσο στις συγκεκριμένες περι-
οχές, όπως και σε όλη την επικράτεια, 
απαγορεύεται η διενέργεια οποιασ-
δήποτε μορφής εκδηλώσεων έναντι 
οποιασδήποτε μορφής ανταλλάγματος, 
με φυσική παρουσία πλήθους άνω των 
είκοσι (20) ατόμων σε ιδιωτικό, μη επαγ-
γελματικό χώρο. Το διοικητικό πρόστιμο 
σε περίπτωση παράβασης ανέρχεται 
από 50.000 έως 200.000 ευρώ για τον 
μισθωτή ή παραχωρησιούχο του ιδιω-
τικού, μη επαγγελματικού χώρου, στον 
οποίο έλαβε ή λαμβάνει χώρα η εν λόγω 
εκδήλωση.
Σημειώνεται επίσης ότι οι Δήμοι Ρόδου 
και Ιητών (Ιος) ανεβαίνουν στο πορτο-
καλί (επίπεδο 3) με αυξημένη επιτήρηση, 
ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της επικρά-
τειας δεν παρατηρείται ανησυχητική δια-
φοροποίηση ως προς το επιδημιολογικό 
φορτίο.
«Καλούμε τους κατοίκους, τους επισκέ-
πτες και τους επαγγελματίες των εν λόγω 
περιοχών σε πιστή τήρηση των μέτρων, 
ώστε να ελεγχθεί και να περιοριστεί η 
διασπορά του ιού» καταλήγει η ανακοί-
νωση.
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επικαιρότητα

Τι ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος σε επιστολή 
του στον Νίκο Αναστασιάδη - «Η Ρωσική 
Ομοσπονδία στηρίζει με συνέπεια μια 
λύση στο Κυπριακό, εντός του γνωστού 
πλαισίου του διεθνούς δικαίου»

Ο
ι μονομερείς ενέργειες στην περίκλει-
στη πόλη της Αμμοχώστου, οι οποί-
ες παραβιάζουν ψηφίσματα του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας των ΗΕ είναι απα-

ράδεκτες, αναφέρει ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ο-
μοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν προς τον Πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.
Σύμφωνα με την κυπριακή Προεδρία, σε απα-
ντητική του επιστολή προς τον Πρόεδρο Αναστα-
σιάδη, ο Πρόεδρος Πούτιν σημειώνει, μεταξύ 
άλλων, ότι «έχω διαβάσει με προσοχή την επι-
στολή σας, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2021 που 
ακολούθησε της άτυπης συνάντησης, 5+ΗΕ, στη 
Γενεύη, στις 27-29 Απριλίου, 2021, και το μήνυμα 
της 5ης Ιουλίου 2021, στα οποία εκφράζεται ανη-
συχία για πιθανή αλλαγή του στάτους κβο των 
Βαρωσίων και για τους κινδύνους που ελλο-
χεύουν σε ό,τι αφορά την προοπτική επίτευξης 
μιας συνολικής, βιώσιμης και δίκαιης λύσης στο 
Κυπριακό».
Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπο-
γραμμίζει ότι «θεωρούμε απαράδεκτες τις μονο-
μερείς ενέργειες που παραβιάζουν τα ψηφί-
σματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των ΗΕ».
Ο Πρόεδρος Πούτιν επισημαίνει ακόμα ότι «η 
Ρωσική Ομοσπονδία στηρίζει με συνέπεια μια 
λύση στο Κυπριακό, εντός του γνωστού πλαισίου 
του διεθνούς δικαίου το οποίο έχει τεθεί από τις 
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και προ-
νοούν λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας 
με μια διεθνή νομική προσωπικότητα, μια κυρι-
αρχία και μια ιθαγένεια».
Υπογραμμίζει, επίσης, ότι τόσο σε επίπεδο των 
ΗΕ όσο και στις διμερείς επαφές της, η Ρωσία 
θα προωθεί τη δημιουργία ευνοϊκών εξωτερι-
κών συνθηκών, με στόχο την επίτευξη προόδου 
στην επίλυση του Κυπριακού μέσω διαπραγμα-
τεύσεων.
Σημειώνει ακόμα ότι η Ρωσία πιστεύει ακράδα-
ντα ότι υπάρχει η ανάγκη για εμπλοκή όλων των 
πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφα-
λείας των ΗΕ στη συζήτηση για τις εξωτερικές 
πτυχές της λύσης και επίσης για την αντικατά-
σταση του υφιστάμενου αναχρονιστικού συστή-
ματος των εγγυήσεων, με εγγυήσεις των ΗΕ.
Τέλος, ο Πρόεδρος Πούτιν εκφράζει στην επι-

στολή του ευγνωμοσύνη προς τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας για τον μεταξύ των δύο χωρών 
διάλογο που αφορά διάφορα θέματα διεθνούς 
και περιφερειακής ατζέντας, περιλαμβανομέ-
νης της κατάστασης στην Κύπρο, αλλά και της 
κυπρο-ρωσικής συνεργασίας.

Ξεκάθαρο μήνυμα Αναστασιάδη σε 
Τουρκία: Κόκκινη γραμμή οι παράμε-
τροι του ΟΗΕ
«Η οποιαδήποτε κίνηση αποδοχής των αξι-
ώσεων της Άγκυρας και του εκπροσώπου της 
στα κατεχόμενα, θα είναι εκτροπή από τα ψηφί-
σματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμέ-
νων Εθνών και των όρων εντολής του ΓΓ του ΟΗΕ. 
Θα πρέπει να υπάρξει μια λύση που να στηρίζε-
ται στα ψηφίσματα, να οδηγεί σε λειτουργικό, 
βιώσιμο και ομόσπονδο κράτος. Βιώσιμο και 
λειτουργικό και όχι θνησιγενές και να οδηγεί σε 
αυτό που η Τουρκία έκανε ξεκάθαρο και με τις 
προτάσεις που κατέθεσε στην Ατυπη Διάσκεψη 
στη Γενεύη», δηλώνει ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.
Σε συνέντευξη πστην εφημερίδα «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕ-
ΡΟΣ της Κύπρου», ο πρόεδρος Αναστασιάδης 
αναφέρεται στις πρόσφατες ενέργειες της Τουρ-
κίας στην Αμμόχωστο και ιδίως στην περίκλει-
στη 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 ελληνοκυπριακής πλευράς στις διαπραγμα-
τεύσεις για το Κυπριακό:
«Το έχω καταστήσει σαφές ότι δεν τίθεται θέμα 
να δεχτώ προαπαιτούμενα για να πάω σε συνο-
μιλίες. Από την ώρα που όπως ζητούν, θα γίνει 
αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας, ή κυριαρχία 
ενός παράνομου μορφώματος, οι συνομιλίες 
θα είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Στόχος 
τους είναι τα δύο κράτη. Πού θα κάνουν υποχω-
ρήσεις; Στα στρατεύματα; Αφού θα είναι κυρί-
αρχο κράτος θα μπορούν να φιλοξενούν 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 αποτε-
λούν απειλή για το άλλο κρατίδιο. ‘Η στα θέματα 
των εδαφικών αναπροσαρμογών για τα οποία 
βλέπουμε πώς συμπεριφέρονται σήμερα στην 
Αμμόχωστο; Δεν θα αποδεχθούν την οποιαδή-
ποτε εδαφική αναπροσαρμογή με αποτέλεσμα 
να οδηγήσουν σε αδιέξοδο. Θα είναι τέτοιες οι 
αξιώσεις τους όσον αφορά τους τρόπους διακυ-
βέρνησης που θα οδηγήσουν σε μια λύση μη λει-
τουργική για να είναι καταδικασμένη να καταρ-
ρεύσει».

Μήνυμα Πούτιν σε Ερντογάν 
για Αμμόχωστο: Απαράδεκτες 
οι μονομερείς ενέργειες που 
παραβιάζουν ψηφίσματα των ΗΕ

Ηρακλής Κωστάρης: 
Αποφυλακίσθηκε ο δολοφόνος του 
Παύλου Μπακογιάννη

Αφέθηκε ελεύθερος με όρους 
- Είχε καταδικαστεί σε ισόβια 
και 23 χρόνια  - ‘Επαιρνε τις 
προβλεπόμενες άδειες και 
εργαζόταν στην κεντρική αποθήκη 
του Κορυδαλλού

Α
ποφυλακίστηκε με όρους την 
Πέμπτη, 29 Ιουλίου, ο Ηρακλής 
Κωστάρης, μέλος της 17 Νοεμ-
βρη από το 1987 ως την εξάρ-

θρωσή της, το 2002. Είχε καταδικαστεί σε 
ισόβια κάθειρξη και 23 χρόνια - μεταξύ 
άλλων και για την δολοφονία του Παύλου 
Μπακογιάννη. Σύμφωνα με την δικογρα-
φία, οι δράστες της δολοφονίας ήταν ο 
Κωστάρης και ο Κουφοντίνας. 
Είχε λάβει μέρος και σε αρκετές άλλες 
κακουργηματικές ενέργειες της 17Ν - 
μεταξύ άλλων και σε ληστεία
Ο Κωστάρης, «Χάρης» ή «Τάκης», όπως 
τον αποκαλούσαν, είχε συλληφθεί το 

καλοκαίρι του 2002 στην Πρέβεζα. Αρχικά 
είχε τηρήσει σκληρή στάση και δεν απο-
λογήθηκε ενώ στη συνέχεια αρνήθηκε την 
συμμετοχή του στην 17 Νοέμβρη.
Μάλιστα, στην απολογία του είχε υποστη-
ρίξει ότι ποτέ δεν υιοθέτησε την πρακτική 
της βίας. «Οποιαδήποτε κοινωνική αλλαγή 
είναι εφικτή μόνο μέσα από κοινωνικούς 
αγώνες», είχε πει.
Από το 2017 που συμπλήρωσε τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για ύφ’ όρον απόλυση, είχε 
υποβάλει σειρά αιτήσεων οι οποίες απορ-
ρίφθηκαν από το Συμβούλιο Πλημμελειο-
δικών Πειραιά.
Τα τελευταία χρόνια λάμβανε τις προβλε-
πόμενες πενθήμερες άδειες και επισκε-
πτόταν την οικογένεια του, ενώ έπαιρνε 
και εκπαιδευτικές άδειες, σπουδάζοντας 
Πληροφορική.
Πριν από την αποφυλάκισή του, εργαζό-
ταν στην Κεντρική Αποθήκη Υλικών  των 
φυλακών Κορυδαλλού.
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Νέες εκκενώσεις διατάχθηκαν 
στην Βρετανική Κολομβία λόγω 
πυρκαγιών 

Η 
BC Wildfire Service λέει ότι 
περισσότερες από 100 νέες 
πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει 
αυτήν την εβδομάδα στη Βρε-

τανική Κολομβία καθώς οι καταιγίδες 
κεραυνών και η επιστροφή στο ζεστό 
καιρό βοήθησαν τον αριθμό των ενερ-
γών πυρκαγιών να φτάσει σχεδόν τις 
300 φέτος.
Σχεδόν τρεις δωδεκάδες από αυτές 
τις πυρκαγιές έχουν τη δυνατότητα να 
θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπους και περι-
ουσίες, και διατάχθηκαν νέες εκκενώσεις 
καθώς η φωτιά των 325 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων White Rock Lake ωθείται 
προς την εθνική οδό 97 μεταξύ Kamloops 
και Vernon.
Η υπηρεσία πυρκαγιάς λέει ότι ο κίνδυ-
νος πυρκαγιάς στο νότιο εσωτερικό ταξι-

νομείται υψηλά έως ακραία και οι ισχυροί 
άνεμοι που προβλέπονται για τη φωτιά 
στη λίμνη White Rock έχουν τη δυνατό-
τητα να προκαλέσουν περαιτέρω αναλα-
μπές κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Το Columbia Shuswap Regional District 
επέκτεινε τις εντολές εκκένωσης την 
Τετάρτη το βράδυ για να συμπεριλάβει 
περίπου 600 κατοίκους στην κοινότητα 
του Falkland, λέγοντάς τους να εγγραφούν 
σε ένα κέντρο υποδοχής 50 χιλιόμετρα 
μακριά.
Υπάρχουν περισσότερες από 60 εντο-
λές εκκένωσης στην επαρχία που επη-
ρεάζουν τους κατοίκους και τις επιχειρή-
σεις σε περίπου 4.200 ακίνητα που έχουν 
ειδοποιηθεί να εγκαταλείψουν τις δυνά-
μεις πυρκαγιάς στη γη τους ή στις εξό-
δους τους προς ασφάλεια.

Περισσότερες από 400 διεθνείς 
πτήσεις προς τον Καναδά τον Ιούλιο 
μετέφεραν θετικά κρούσματα 

Π
άνω από 400 διεθνείς πτήσεις 
που προσγειώθηκαν σε αυ-
τή τη χώρα τον περασμένο μή-
να μετέφεραν θετικά κρούσματα 

COVID-19 παρά την υποχρεωτική απαίτη-
ση για αρνητικές εξετάσεις προτού επιβιβα-
στεί κάποιος στο αεροπλάνο.
Η Toronto Sun αναφέρει ότι οι περισσότε-
ρες από τις 435 πτήσεις (133) έφτασαν από 
τις ΗΠΑ, με το Λος Άντζελες να προηγεί-
ται από το Ντάλας, το Φορτ Λόντερντεϊλ, το 
Ντένβερ και το Σικάγο.
Το Άμστερνταμ ξεπέρασε το ποσοστό 

μόλυνσης για τις μη Αμερικανικές πτήσεις 
στα 31, αλλά διψήφιοι αριθμοί ήταν από το 
Παρίσι, την Κωνσταντινούπολη, τη Φραν-
κφούρτη, την Πόλη του Μεξικού και το Λον-
δίνο.
Το μεγαλύτερο μέρος των θετικό στον 
κορωνοϊό επιβατών προσγειώθηκε στο 
Τορόντο και το Μόντρεαλ.
Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά 
εξέδωσε πρόσφατα πρόστιμα σε δύο επι-
βάτες που έφτασαν στο Τορόντο από τις 
ΗΠΑ την εβδομάδα της 18ης Ιουλίου για μη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις εισόδου.

Οι συνοριακοί εργαζόμενοι 
εκδίδουν προειδοποίηση απεργίας 
στην κυβέρνηση

Π
ερίπου 9.000 υπάλληλοι του 
Καναδικού Οργανισμού Συνορι-
ακών Υπηρεσιών ετοιμάζονται να 
ξεκινήσουν στάση εργασίας  σε 

όλη τη χώρα την Παρασκευή και λένε ότι οι 
ταξιδιώτες θα πρέπει να περιμένουν μεγά-
λες ουρές και μεγάλες καθυστερήσεις στα 
σημεία διέλευσης των συνόρων και τα αερο-
δρόμια.
Η Συμμαχία Δημοσίων Υπηρεσιών του 
Καναδά και η Ένωση Τελωνείων και Μετα-
νάστευσης, που εκπροσωπούν τους εργα-
ζόμενους, δήλωσαν ότι απηύθυνε προειδο-
ποίηση απεργίας στην κυβέρνηση την Τρίτη 
και τώρα ετοιμάζει τους εργαζομένους της να 
προχωρήσουν.
Εάν η σύμβαση δεν επιτευχθεί έως τις 6 το 
πρωί της Παρασκευής, η ένωση είπε ότι τα 
μέλη της θα ξεκινήσουν μια «σαρωτική» 
σειρά δράσεων στα καναδικά αεροδρό-
μια, τα χερσαία σύνορα, τα εμπορικά λιμά-
νια, τις ταχυδρομικές 
εγκαταστάσεις και τα 
κεντρικά γραφεία.
«Πραγματικά ελπί-
ζαμε ότι δεν θα ανα-
γκαζόμαστε να ανα-
λάβουμε απεργιακή 
δράση, αλλά έχουμε 
εξαντλήσει κάθε άλλο 
δρόμο για να καταλή-
ξουμε σε δίκαιο συμ-
βόλαιο με την κυβέρ-
νηση», δήλωσε ο Κρις 
Άιλβαρντ, εθνικός 
πρόεδρος της Ένωσης, 
σε ανακοίνωσή του.
«Το Υπουργείο Οικονομικών και η CBSA είναι 
σαφές ότι δεν είναι έτοιμοι να αντιμετωπί-
σουν κρίσιμα ζητήματα στο χώρο εργασίας 
στο CBSA στο τραπέζι των διαπραγματεύ-
σεων.»
Το Υπουργείο Οικονομικών του Καναδά 
δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
υπέβαλε επίσημη αίτηση την Τρίτη για το 
ομοσπονδιακό όργανο εργασιακών σχέσεων 
να διορίσει έναν μεσολαβητή. Είπε ότι επιβε-
βαίωσε ότι ένας θα διοριστεί.
«Η κυβέρνηση του Καναδά σέβεται πολύ 
τους αξιωματικούς των συνοριακών υπηρε-
σιών και το σημαντικό έργο που επιτελούν 
και παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη 
συμφωνιών με όλους τους πράκτορες δια-
πραγμάτευσης που είναι δίκαιοι για τους 
εργαζόμενους, έχοντας υπόψη το σημερινό 

οικονομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο και 
εύλογο για τους Καναδούς φορολογούμε-
νους», αναφέρει δήλωση από το Υπουργείο 
Οικονομικών του Καναδά.
«Η κυβέρνηση του Καναδά έχει επιτύχει συμ-
φωνίες που καλύπτουν το 95 τοις εκατό του 
ομοσπονδιακού συνδικαλισμένου εργατι-
κού δυναμικού για αυτόν τον γύρο διαπραγ-
ματεύσεων και είναι πεπεισμένη ότι έχει 
υποβληθεί μια προσφορά που παρέχει μια 
λογική βάση για την επίτευξη συμφωνίας».
Το ενενήντα τοις εκατό των συνοριακών 
εργαζομένων στην πρώτη γραμμή έχουν 
προσδιοριστεί ως απαραίτητοι, ώστε να 
συνεχίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες, εάν 
υπάρξει απεργία, ανέφερε η CBSA, σε ένα 
email.
Η CBSA «θα ανταποκριθεί γρήγορα σε 
οποιαδήποτε εργασία ή διακοπή εργασίας, 
προκειμένου να διατηρηθεί η ασφάλεια των 
συνόρων μας, να διασφαλιστεί η συμμόρ-

φωση με τους νόμους 
μας και να διατηρη-
θούν τα σύνορα ανοι-
χτά για νόμιμους ταξι-
διώτες και αγαθά», 
δήλωσε ο εκπρόσω-
πος Τζάκλιν Καλίν.
Η διαμάχη έρχεται 
καθώς ο Καναδάς 
ετοιμάζεται να επι-
τρέψει στους πλή-
ρως εμβολιασμένους 
Αμερικανούς να επι-
σκέπτονται χωρίς να 
χρειάζεται να τεθούν 

σε καραντίνα από τις 9 Αυγούστου και θα 
ανοίξει τα σύνορα της χώρας σε ταξιδιώτες 
από άλλες χώρες με τις απαιτούμενες δόσεις 
εμβολίου COVID-19 στις 7 Σεπτεμβρίου.
Τα μέλη του συνδικάτου είναι χωρίς συμβό-
λαιο για περίπου τρία χρόνια επειδή δεν μπο-
ρούν να συμφωνήσουν μαζί με τους εργοδό-
τες τους για καλύτερη προστασία του προ-
σωπικού, το οποίο υποστηρίζει ότι θα τους 
ευθυγραμμίσει με άλλα στελέχη επιβολής 
του νόμου σε όλο τον Καναδά και θα αντιμε-
τωπίσει έναν «τοξικό» χώρο εργασίας.
Τα μέλη του συνδικάτου ψήφισαν τον περα-
σμένο μήνα απεργία ήδη από την Παρα-
σκευή, εάν οι δύο πλευρές δεν μπορούσαν 
να καταλήξουν σε συμφωνία, με αποτέλεσμα 
οι εργοδότες τους να συμφωνήσουν να επι-
στρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύ-
σεων.

καναδάς
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Ο 
πρωθυπουργός του Κεμπέκ Francois Legault δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα ε-
πιβάλει ένα σύστημα διαβατηρίων εμβολιασμού μετά την πρόσφατη αύξηση των 
κρουσμάτων COVID-19. Ο Legault λέει ότι ο υπουργός Υγείας Christian Dube θα 
ανακοινώσει λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες για το πώς θα λειτουργήσει το 

σύστημα και πότε θα ξεκινήσει.
Η ανακοίνωση ήρθε καθώς οι υγειονομικοί αξιωματούχοι ανέφεραν 305 νέα κρούσματα 
COVID-19 στην επαρχία, συμπεριλαμβανομένων 72 στο Μόντρεαλ που βρίσκονται ακόμη 
υπό έρευνα και θα μπορούσαν να διορθωθούν.Δεν υπήρξαν νέοι θάνατοι που να αποδίδο-
νται στον COVID-19, αλλά 60 ασθενείς καταχωρήθηκαν στο νοσοκομείο, αύξηση κατά δύο, 
με έναν ασθενή λιγότερο στην εντατική, συνολικά 16.Ο πρωθυπουργός είπε στους δημοσι-
ογράφους ότι το Κεμπέκ φαίνεται να βρίσκεται στην αρχή ενός τέταρτου κύματος COVID-
19, με τους ειδικούς στον τομέα της υγείας να προτείνουν ότι ο αριθμός των κρουσμάτων θα 
συνεχίσει να αυξάνεται τις επόμενες εβδομάδες μαζί με νοσηλείες και θανάτους.
Από την Πέμπτη, το 84,3 % των κατοίκων του Κεμπέκ ηλικίας 12 ετών και άνω έλαβαν την 
πρώτη δόση εμβολίου COVID-19, με το 69,7 % να θεωρείται επαρκώς εμβολιασμένο.
«Οι άνθρωποι που έχουν κάνει την προσπάθεια να πάρουν τις δύο δόσεις τους θα πρέπει 
να μπορούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή, έχοντας πρόσβαση σε όλες τις δραστηριό-
τητες, συμπεριλαμβανομένων των μη ουσιωδών», δήλωσε ο Legault εξηγώντας το σχέδιο 
διαβατηρίου εμβολίου. Η κυβέρνηση είχε προηγουμένως πει ότι θα περίμενε μέχρι τον 
Σεπτέμβριο για να αρχίσει να απαιτεί από τους κατοίκους του Κεμπέκ να αποδεικνύουν τον 
εμβολιασμό για πρόσβαση σε μη απαραίτητες υπηρεσίες σε περιοχές της επαρχίας όπου η 
μετάδοση του COVID-19 είναι υψηλή.

Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ 
ανακοίνωσε διαβατήριο-εμβολίου 
μετά την αύξηση των κρουσμάτων

Μειώθηκε το συμπλήρωμα 
εγγυημένου εισοδήματός σε 
ηλικιωμένους που έλαβαν το 
επίδομα CERB

Αρκετοί Καναδοί που είχαν 
αιτηθεί για να λάβουν το έκτατο 
επίδομα CERB κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας είδαν το συμπλήρωμα 
εγγυημένου εισοδήματος να 
μειώνεται έως και $500.

Έ
νας από αυτούς είναι και ο Κρις Σέρ-
λοκ, ο οποίος αντιμετωπίζει πιθανή 
έξωση εξαιτίας απρόβλεπτων ανα-
τροπών στο πρόσθετο εγγυημένο 

εισόδημα για ηλικιωμένους.
Τώρα, το επίδομα έκτακτης ανάγκης των 
2.000 δολαρίων ανά μήνα στον Καναδά 
που έλαβε στο μεγαλύτερο μέρος του 
2020, τον κατέστησε μη επιλέξιμο για το 
συμπλήρωμα εισοδήματος που είναι 
συνήθως διαθέσιμο σε ηλικιωμένους 
χαμηλού εισοδήματος.
Ο 65χρονος κάτοι-
κος της κοιλάδας 
Cowichan της Βρε-
τανικής Κολομβίας 
επωφελήθηκε από 
το έκτακτο επίδομα 
πέρυσι, αφού η παν-
δημία του COVID-19 
εξαφάνισε τη μερική 
απασχόλησή του ως 
μουσικός.
« Έ π α θ α  σ ο κ » , 
δήλωσε ο Sherlock, ο 
οποίος εργάστηκε με 
συμβόλαιο ως δεν-
δροφόρος για δύο 
δεκαετίες και δεν έχει σύνταξη εταιρείας.
«Κανείς ... δεν με προειδοποίησε ότι θα 
χάσω το εγγυημένο συμπλήρωμα εισοδή-
ματος εξαιτίας αυτού. Δεν υπήρχε τίποτα 
ως προειδοποίηση ότι θα μειωθεί η 
σύνταξή σας στη μέση για τα επόμενα δύο 
χρόνια ».
Οι Νεοδημοκράτες λένε ότι έχουνπνιγεί 
από τηλεφωνήματα από Καναδούς ηλικίας 
65 ετών και άνω, οι οποίοι καταγγέλουν 
πως ξαφνικά διακόπηκαν από τις μηνιαίες 
κρατικές πληρωμές λόγω των παροχών 
πανδημίας στις οποίες βασίστηκαν πέρυσι.
Σε μια επιστολή που έστειλε σε τρεις 
υπουργούς του φιλελεύθερου υπουργι-
κού συμβουλίου, ο βουλευτής του NDP 

Daniel Blaikie είπε ότι πολλοί ηλικιωμένοι 
που έλαβαν το CERB και το όφελος ανάκαμ-
ψης του Καναδά είτε δεν πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις για το συμπλήρωμα εγγυημένου 
εισοδήματος είτε αντιμετωπίζουν δραστι-
κές κρατήσεις.
Ο Μπλέικι ζητά μια «άμεση λύση» και 
ελπίζει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα 
αλλάξει την προσέγγισή της για τη μείωση 
του συμπληρώματος εγγυημένου εισοδή-
ματος με βάση τα οφέλη.
Όπως και η ασφάλιση απασχόλησης, το 
συμπλήρωμα εγγυημένου εισοδήμα-
τος (GIS) ελέγχεται με εισοδήματα. Αυτό 
σημαίνει ότι τα φορολογητέα κέρδη του 
προηγούμενου έτους - συμπεριλαμβανο-
μένων των παροχών έκτακτης ανάγκης - 
εξαρτώνται από το ποσό που καταβάλλεται 
στην επόμενη περίοδο πληρωμής (οι δικαι-

ούχοι ενημερώνονται για 
τα δικαιώματά τους κάθε 
Ιούλιο).
Για μεμονωμένους ηλικι-
ωμένους, τα οφέλη GIS 
ξεκινούν εάν κάνουν λιγό-
τερα από 18,984 $ ετη-
σίως, με μηνιαίο μέγιστο 
936 $.
Δεν υπάρχουν προς το 
παρόν στοιχεία για τον 
συνολικό αριθμό των 
αποδεκτών GIS στους 
οποίους μείωσαν τις πλη-
ρωμές τους φέτος.
Οι ηλικιωμένοι συνεχί-

ζουν να λαμβάνουν την πλήρη ασφάλιση 
γήρατος και τις συντάξεις CPP, οι οποίες 
στην περίπτωση του Σέρλοκ προσθέτουν 
έως και 783 δολάρια αφού η κυβέρνηση 
απέκλεισε σχεδόν 500 δολάρια σε GIS από 
το μηνιαίο εισόδημά του. 
Τα δύο συνταξιοδοτικά ρεύματα αποτε-
λούν πλέον την κύρια πηγή οικονομικής 
υποστήριξής του μέχρι τον Ιούνιο του 
2022 και δεν καλύπτουν το ενοίκιο και τις 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
Ξεκινώντας από την εβδομάδα στις 16 
Αυγούστου, η κυβέρνηση θα παρέχει μια 
εφάπαξ πληρωμή 500 $ σε κάθε ηλικιω-
μένο που θα είναι 75 ετών και άνω μέχρι το 
καλοκαίρι του 2022.

Ο Καναδάς υποδέχτηκε τους 
πρώτους Αφγανούς πρόσφυγες 
που υποστήριξαν την καναδική 
στρατιωτική αποστολή

Σ
τον Καναδά έφτασε το πρώτο 
αεροσκάφος Αφγανών προ-
σφύγων που υποστήριξαν την 
καναδική στρατιωτική απο-

στολή στο Αφγανιστάν.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν ανα-
φέρει πόσοι πρόσφυγες επέβαιναν 
στην πτήση την Τετάρτη ή πού θα εγκα-
τασταθούν στον Καναδά, αναφέρο-
ντας την ανάγκη προστασίας των εκκε-
νωμένων και την ασφάλεια της επιχεί-
ρησης.
Είναι η πρώτη από μια σειρά πτήσεων 
που υπόσχεται η κυβέρνηση στους 
πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, καθώς 
οι Ταλιμπάν αναλαμβάνουν τον έλεγχο ορισμένων περιοχών στη χώρα μετά την αποχώ-
ρηση των αμερικανικών στρατευμάτων.
Πολλοί Αφγανοί που συνέβαλαν στην αποστολή του Καναδά στο Αφγανιστάν έχουν γίνει 
στόχοι των Ταλιμπάν. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ένα ειδικό πρό-
γραμμα για την επείγουσα επανεγκατάσταση Αφγανών που θεωρείται ότι ήταν «ανα-
πόσπαστο μέρος» της αποστολής των Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων, συμπεριλαμ-
βανομένων διερμηνέων, μάγειρων, οδηγών, καθαριστών, κατασκευαστών, φρουρών 
ασφαλείας και προσωπικού της πρεσβείας, καθώς και μελών οι οικογένειες τους. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλες τις συνήθεις απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των ελέγχων ασφαλείας, ποινικών  μγτρώωνκαι υγειονομικών ελέγχων.

καναδάς
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Μ
ε την επανέναρξη των εργασιών της Επι-
τροπής Εσωτερικών της Βουλής των Αντι-
προσώπων τον Σεπτέμβριο, η Κυβέρνηση 
θα επαναφέρει το θέμα της μεταρρύθμι-

σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτό καταγρά-
φεται στα τρία κυβερνητικά νομοσχέδια, δήλωσε στο 
ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής, σημειώ-
νοντας ότι η μεταρρύθμιση τίθεται ως προϋπόθεση για 
την άντληση κονδυλίων από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας.
Δήλωσε ακόμη ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει να διατηρεί τη 
θέση ότι ο πιο πρόσφορος τρόπος υλοποίησης της μεταρ-
ρύθμισης είναι να υπάρξει αναβολή των επερχόμενων 
εκλογών του Δεκεμβρίου. Χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση 
ως μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας, 
που θα δώσει τη δυνατότητα παροχής ποιοτικών υπηρε-
σιών στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Κληθείς από το ΚΥΠΕ να αναφέρει πού βρίσκεται το 
θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο 
κ. Νουρής είπε ότι ο στόχος της Κυβέρνησης παραμένει 
αμετάθετος για μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, προσθέτοντας ότι είναι υποχρέωση και υπόσχεση 
της πολιτείας απέναντι στους πολίτες: να δημιουργήσουμε 
σύγχρονους, ισχυρούς και βιώσιμους Δήμους, οι οποίοι 
να μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των ίδιων 
των δημοτών, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.
“Με την επανέναρξη των εργασιών της Επιτροπής Εσωτε-
ρικών της Βουλής των Αντιπροσώπων τον Σεπτέμβριο, η 
Κυβέρνηση θα επαναφέρει το θέμα, όπως αυτό καταγρά-

φεται στα τρία κυβερνητικά νομοσχέδια.  Επαναλαμβάνω 
ότι η ανάγκη για άμεση προώθηση και των τριών νομο-
σχεδίων καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική αν λάβουμε 
υπόψη ότι η μεταρρύθμιση τίθεται ως προϋπόθεση για την 
άντληση κονδυλίων από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας. Βάσει του Σχεδίου, η μεταρρύθμιση της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το αργότερο 
μέχρι τον Μάιο του 2024. Εάν αυτό δεν συμβεί θα επηρε-
αστεί το σύνολο των κονδυλίων του Ταμείου” σημείωσε.
Ο Υπουργός επισήμανε πως για να είναι εφικτό το ορό-
σημο της εφαρμογής περί τα μέσα του  2024,  η ψήφιση των 
τριών νομοσχεδίων πρέπει προχωρήσει στη Βουλή πριν το 
τέλος του τρέχοντος έτους. 
Η Κυβέρνηση, ανέφερε, συνεχίζει να διατηρεί τη θέση ότι 
ο πιο πρόσφορος τρόπος υλοποίησης της μεταρρύθμισης 
είναι να υπάρξει αναβολή των επερχόμενων εκλογών του 
Δεκεμβρίου ώστε, στο διάστημα μέχρι και τον Μάιο του 
2024, να γίνουν όλες οι ενδεδειγμένες μεταβατικές διεργα-
σίες από τα υφιστάμενα Συμβούλια, τα οποία γνωρίζουν, 
αλλά και συμμετέχουν στον διάλογο για τη μεταρρύθμιση.
“Η απόφαση ανήκει πλέον ξεκάθαρα στα κοινοβουλευ-
τικά κόμματα. Οι πολίτες αναμένουν την ψήφιση των τριών 
νομοσχεδίων, ώστε να καταστεί πραγματικότητα η υλοποί-
ηση μιας από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στη χώρα 
μας, που θα δώσει τη δυνατότητα παροχής ποιοτικών υπη-
ρεσιών στο χαμηλότερο δυνατό κόστος και χωρίς να τίθε-
ται σε κίνδυνο η εκταμίευση των γενναιόδωρων παροχών 
του Ταμείο Ανάκαμψης», κατέληξε ο Υπουργός Εσωτερι-
κών.

Νουρής: Η Κυβέρνηση επαναφέρει τον 
Σεπτέμβριο τη μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 
Μητροπολίτης τέως Κιτίου 

Α
ρνήθηκε τις κατηγορίες και υπεραμύνθη-
κε της αθωότητάς του, σε ανώμοτη δήλω-
ση στην οποία προέβη σήμερα, ενώπιον 
του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνα-

κας – Αμμοχώστου, ο Μητροπολίτης τέως Κιτίου 
Χρυσόστομος ο οποίος κατηγορείται για βιασμό.

Το αδίκημα φέρεται να διαπράχθηκε μεταξύ 1 – 30 
Απριλίου 2011 στο χώρο εργασίας του ηλικίας 83 
ετών ανώτερου κληρικού, στη Λάρνακα.

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν ότι ο Μητρο-
πολίτης τέως Κιτίου στην  γραπτή ανώμοτη δήλωση 
του, αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα κατηγορεί-
ται, υιοθέτησε πλήρως το περιεχόμενο της κατά-
θεσης του στην Αστυνομία και ανέδειξε διάφορα 
στοιχεία από την μαρτυρία που παρουσιάστηκε 
ενώπιον του Κακουργιοδικείου, η οποία υποστη-

ρίζει τις θέσεις του υπεραμυνόμενος της αθωότη-
τας του.

Ο τέως Κιτίου προέβαλε τα στοιχεία που, κατά τον 
ίδιο, αναδεικνύουν την αθωότητα του.

Στη συνέχεια κατέθεσαν τρεις μάρτυρες υπερά-
σπισης, δύο από το προσωπικό και ο λογιστής της 
Μητρόπολης Κιτίου, οι οποίοι στη συνέχεια αντε-
ξετάστηκαν από τον εκπρόσωπο της Κατηγορού-
σας Αρχής.

Σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία διεξήχθη κεκλει-
σμένων των θυρών και σήμερα η υπεράσπιση ολο-
κλήρωσε την παρουσίαση της υπόθεσης ενώπιον 
του Κακουργιοδικείου το οποίο όρισε την Τετάρτη 8 
Σεπτεμβρίου ως ημερομηνία για τελικές αγορεύσεις 
από τις δύο πλευρές.

Τ
α κρούσματα στην κοινότητα είναι κατά πολύ περισσότερα από 
αυτά που δημοσιοποιούνται καθημερινά, δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο 
επιδημιολόγος Δρ Μιχάλης Βωνιάτης, ο οποίος σημειώνει ότι η 
πανδημία δεν θα φύγει φέτος, αλλά θα χρειαστεί ακόμη ένα με 

δύο χρόνια για να ελεγχθεί παγκοσμίως. 
Εκφράζει σε άλλο σημείο των δηλώσεών του την άποψη ότι η χορήγηση 
τρίτης δόσης του εμβολίου θα ανακοινωθεί αυτό τον μήνα από τους 
αρμόδιους φορείς στην ΕΕ και Αμερική, ενώ σημειώνει ότι οι νοσηλείες 
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας έχουν φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ, 
γεγονός που πρέπει να ανησυχήσει και να κρούσει τον κώδωνα του κιν-
δύνου.
 Ο Δρ Βωνιάτης αναφέρει ότι η εικόνα που βλέπουμε στην κοινότητα, 
δηλαδή ο αριθμός των κρουσμάτων, δεν είναι αντιπροσωπευτικός.
 «Είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα. Γιατί ξέρουμε ότι ένα πολύ 
μικρό ποσοστό των ατόμων που νοσηλεύονται αντιπροσωπεύει τους 
πραγματικούς αριθμούς. Είναι στο 3%. Άρα αν συνεχίζουμε να έχουμε 
τα ίδια επίπεδα, γιατί αυτά τα επίπεδα που βλέπουμε αντανακλούν την 
κατάσταση που ήταν πριν δέκα ημέρες, που είχαμε περίπου χίλια κρού-
σματα, αν συνεχίσουμε να βλέπουμε την ίδια πίεση, τα κρούσματα που 
ανακοινώνονται, 500 ή 600, δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικό-
τητα», αναφέρει. 
Σημειώνει ότι οι νοσηλείες μας δίνουν την εικόνα αυτή τη στιγμή. «Αν 
δούμε τον αριθμό των νοσηλειών σε σύγκριση με τον αριθμό των κρου-
σμάτων, θα πούμε ότι τα κρούσματα είναι πολύ λιγότερα και οι νοση-
λείες είναι ψηλά. Οι νοσηλείες πάντοτε αντανακλούν την εικόνα μέχρι και 
δεκαπέντε ημέρες πριν κι όχι την πραγματικότητα σήμερα. Γιατί κάποιοι 
που θα νοσήσουν βαριά δεν νοσούν σήμερα, θα νοσήσουν σε επτά ή 
δέκα ημέρες ώστε να χρειαστεί να νοσηλευτούν. Υπάρχει ένας λανθάνων 
χρόνος, ο οποίος μας φέρνει τα πράγματα σε διαφορετική κατάσταση. 
Πολλοί, επίσης, που νοσούν πολύ ελαφριά μπορεί να μην διαγιγνώσκο-
νται», προσθέτει.
 Ο Δρ Βωνιάτης σημειώνει ότι αυτό που πρέπει να παρακολουθήσουμε 
από κοντά και με κάθε λεπτομέρεια είναι τις νοσηλείες και μάλιστα τις 
νοσηλείες στις Εντατικές γιατί είναι αυτά τα στοιχεία που μας δίνουν την 
πραγματική εικόνα. 
«Είναι φανερό ότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι νοσηλείες στις Εντατι-
κές, όσο ποτέ. Έχουμε φθάσει στο 30% των νοσηλευόμενων να είναι 
σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ή Εντατική. Επομένως, θα πρέπει 
να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να δούμε κατά πόσο αυτή η τάση θα 
συνεχίσει να αυξάνεται ή θα αρχίσει μια πτωτική τάση. Αν αρχίσει μια 
πτωτική τάση τις επόμενες δέκα ημέρες, αυτό θα είναι πολύ καλό γιατί 
σημαίνει ότι πάμε προς την σωστή κατεύθυνση. Αν όμως συνεχίζει είτε 
το ίδιο είτε να αυξάνεται η πίεση στις μονάδες αυτές, τότε τα πράγματα 
είναι πολύ δύσκολα», επισημαίνει.
 Ο Δρ Βωνιάτης λέει ότι όσα περισσότερα είναι τα τεστ που διενεργού-
νται τόσο το καλύτερο. Όσον αφορά τα δωρεάν τεστ, σημειώνει, φαίνε-
ται ότι υπάρχουν κάποιοι φορείς, οι οποίοι θα παρέχουν αυτά τα τεστ 
δωρεάν. Χθες είχαμε πάρα πολλά τεστ, πέραν των 60 χιλιάδων, που είναι 
ένας καλός αριθμός, σημείωσε.
 Ερωτηθείς σχετικά, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα έχουμε περαιτέρω μεί-
ωση στον αριθμό των κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες ανάλογα με τα 
τεστ που θα βλέπουμε, αλλά και στις νοσηλείες.
 «Αυτές τις ημέρες έχουμε φθάσει στην κορύφωση των νοσηλειών. Η 
πίεση όσον αφορά τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, είναι ότι έχουμε 
ξεπεράσει κάθε προηγούμενο», πρόσθεσε.

Βωνιάτης: Περισσότερα τα 
κρούσματα από αυτά που 
δημοσιοποιούνται



196 Αυγούστου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Το ένα εκατομμύριο εμβόλια 
ξεπέρασε η Κύπρος ενώ 
την Παρασκευή ανοίγει η 
διαθεσιμότητα σε εμβόλια 
για άτομα εκτός ΓεΣΥ, δήλωσε 
σήμερα ο Υπουργός Υγείας 
Μιχάλης Χατζηπαντέλας, 
ο οποίος επισκέφθηκε το 
Εμβολιαστικό Κέντρο Β΄ στην 
κρατική έκθεση. Ο Υπουργός 
διαβεβαίωσε πως το σύστημα 
υγείας αντέχει με τους 
γιατρούς και τους νοσηλευτές 
να βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή ενώ τόνισε πως ο 
στόχος για εμβολιασμό του 
82% του πληθυσμού και με 
τις 2 δόσεις θα επιτευχθεί 
περί τα τέλη Σεπτεμβρίου.
 

Σ
ε δηλώσεις του μετά την ε-
πίσκεψη, ο κ. Χατζηπαντέ-
λας χαρακτήρισε σημαδια-
κή τη σημερινή ημέρα για 

τον αγώνα για εμβολιασμό καθώς 
η Κύπρος έχει ξεπεράσει το 1 εκα-
τομμύριο εμβόλια, κάτι που στέλ-
νει το μήνυμα ότι οι πολίτες εμπι-
στεύονται τους ειδικούς, το εμβο-
λιαστικό πρόγραμμα, και την Κυ-
βέρνηση και πολύ γρήγορα θα 
ξεπεράσουμε τον στόχο του 82% 
των πλήρως εμβολιασμένων.
 Ερωτηθείς σε ποιο ποσοστό βρι-
σκόμαστε αυτή τη στιγμή, ο κ. 
Χατζηπαντέλας είπε πως με την 
πρώτη δόση βρισκόμαστε στο 
74% και με την αυξημένη καθημε-
ρινή ροή των τελευταίων ημερών, 
μέχρι τέλος Αυγούστου θα ξεπε-
ραστεί ο στόχος του 82%.
 Σε ερώτηση αν ο στόχος αυτός 
είναι για εμβολιασμένους με μια ή 
δύο δόσεις, ο Υπουργός είπε πως 
ο απώτερος στόχος είναι και για 
τις δύο δόσεις με πρωταρχικό την 
πρώτη δόση, η οποία όταν γίνει 
είναι θέμα χρόνου να ολοκληρω-
θεί και η δεύτερη. Το ποσοστό 
των εμβολιασμένων και με τις δύο 

δόσεις ξεπερνά το 66%.
 Ερωτηθείς πότε αναμένουμε να 
πιάσουμε το 82%, ο κ. Χατζηπα-
ντέλας είπε πως ο στόχος αυτός 
αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι 
τέλος Αυγούστου για την 1η δόση 
και μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου για 
την 2η. 
Σε ερώτηση σχετικά με τους για-
τρούς και τους νοσηλευτές που 
αρνούνται να εμβολιαστούν, ο 
Υπουργός διευκρίνισε αρχικά πως 
υπάρχει μια εξαιρετική συνερ-
γασία με γιατρούς και νοσηλευ-
τές, εκφράζοντας ευχαριστίες σε 
νοσηλευτές και γιατρούς καθώς 
και στις συντεχνίες τους, που βρί-
σκονται στην πρώτη γραμμή και 
με τη στήριξη τους τα νοσηλευτή-
ρια αυτή τη στιγμή 
αν ταπεξέρχον ται 
τις αυξημένες ροές 
ασ θε νών χωρίς 
προβλήματα. Είπε 
πως σήμερα κατα-
γράφε ται ρεκόρ 
ατόμων στις μονά-
δες εντατικής θερα-
πε ίας αλ λά και 
ρεκόρ νοσηλειών από COVID-
19, αλλά με τη βοήθεια γιατρών 
και νοσηλευτών τα νοσοκομεία 
λειτουργούν χωρίς οποιοδήποτε 
πρόβλημα.
 Σχετικά με την άρνηση κάποιων 
να εμβολιαστούν, ο Υπουργός 
Υγείας είπε πως οι γιατροί και 
οι νοσηλευτές, όπως και πολ-
λοί πολίτες, έχουν τις ιδιαιτερό-
τητες τους και το Υπουργείο είναι 
σε καθημερινή επικοινωνία μαζί 
τους, σημειώνοντας πως θα βρεθεί 
η λύση και σε αυτό το πρόβλημα 
τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδι-
ωτικά νοσηλευτήρια.
 Ερωτηθείς σχετικά με τα rapid 
tests, αν υπάρχει πλάνο να γίνουν 
κάποιες επιπλέον εξαιρέσεις στην 
δωρεάν παροχή τους όπως για 
παράδειγμα στους στρατιώτες, ο 

Υπουργός είπε πως όλα τα προ-
βλήματα εξετάζονται καθημερινά 
και εκεί και όπου θεωρούν πως 
μπορούν να δοθούν λύσεις αυτές 
δίνονται.
 Σε ερώτηση κατά πόσον το 
σύστημα υγείας είναι σε θέση 
να παρέχει ποιοτική περίθαλψη 
σε όλους τους ασθενείς, η Γενική 
Διευθύντρια του Υπουργείου Χρι-
στίνα Γιαννάκη είπε πως 228 ασθε-
νείς έχουν μεταφερθεί στον ιδιω-
τικό τομέα και 27 ασθενείς έχουν 
μεταφερθεί στις εντατικές μονά-
δες. 
«Γίνεται καθημερινά μια μεγάλη 
πάλη για να μπορούμε να μεταφέ-
ρουμε ασθενείς “non COVID” έξω 
στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, με τα 

οποία το Υπουρ-
γείο -αφού κρατά 
τη διαχείριση της 
Πανδημίας- έρχε-
ται σε συνεννό-
ηση και μεταφέρει 
ασθενείς οποιαδή-
ποτε ώρα της μέρας 
ή της νύκτας για να 
αδειάζουμε κρεβά-

τια ώστε να βάζουμε εισαγωγές 
COVID», είπε. 
Κληθείσα να σχολιάσει τη θέση ότι 
η δυνατότητα στις εντατικές είναι 
για 65 κλίνες και αυτή τη στιγμή 
έχουμε 55 άτομα στις συγκε-
κριμένες μονάδες, η κ. Γιαννάκη 
είπε πως το Υπουργείο θα μιλή-
σει ξανά με τον ΟΚΥπΥ αν υπάρ-
χει ένα νέο πλάνο για να ανοίξει 
κλίνες. Το Υπουργείο Υγείας, πρό-
σθεσε, βοηθά στον ύψιστο βαθμό 
τα νοσηλευτήρια και για τα θέματα 
των κλινών θα υπάρξει συνεννό-
ηση με τον ΟΚΥπΥ για να εξετα-
στεί ποια άλλη βοήθεια μπορεί να 
χρειαστεί.
 «Δεν πατάμε ένα κουμπί και γίνο-
νται όλα. Γίνεται μια τιτάνια προ-
σπάθεια για να μπορούν όλοι μαζί 
να εργάζονται, για να μπορούμε 

να ανοίγουμε κλίνες, για να μπο-
ρεί να υπάρχει μια διαθεσιμότητα 
στον ιδιωτικό τομέα. Είναι πολλές 
οι παράμετροι που δουλεύουμε 
για να μπορούμε να αντεπεξέλ-
θουμε», είπε και πρόσθεσε πως 
όλοι οι ανεμβολίαστοι ασθενείς 
θα πρέπει να καταλάβουν ότι θα 
πρέπει να βοηθήσουν τον εαυτό 
τους, τους γύρω τους και την κοι-
νωνία καθώς τελευταίως έχουμε 
νεαρούς ασθενείς διασωληνωμέ-
νους στις εντατικές. 
Η κ. Γιαννάκη είπε στη συνέχεια 
πως για τα παιδιά ηλικίας 12 με 15 
ετών έχουν γίνει πάνω από 330 
εμβόλια και μια προκράτηση για 
ραντεβού για εμβολιασμό πέραν 
των 1.300, κάτι που είναι πάρα 
πολύ σημαντικό.
 Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι 
την Παρασκευή ανοίγει το walk-in 
Κέντρο Eμβολιασμού, το οποίο 
δεν χρειάζεται ραντεβού, και για 
άτομα εκτός ΓεΣΥ. «Εκεί θα είναι 
μια πρεμιέρα πάρα πολύ σημα-
ντική για να εμβολιαστούν άτομα 
εκτός ΓεΣΥ. Όλα γίνονται με μια 
προσπάθεια, αρχηγός είναι ο 
Υπουργός και εμείς, η ομάδα 
που τον υποστηρίζουμε, συνεχί-
ζουμε», είπε. 
Από την πλευρά του Υπουργός 
είπε πως η Κυβέρνηση θέλει να 
δώσει τη δυνατότητα και σε άτομα 
εκτός ΓεΣΥ να εμβολιαστούν αφού 
αποτελούν μέρος της κοινωνίας 
μας, και με τον τρόπο αυτό να προ-
στατευθούν και οι ίδιοι αλλά και οι 
υπόλοιποι πολίτες. 
Ερωτηθείς κατά πόσον μελετάται 
το θέμα για 3η δόση εμβολίου, ο 
κ. Χατζηπαντέλας είπε πως στη 
σημερινή σύσκεψη με τον Υφυ-
πουργό Καινοτομίας συζητήθηκε 
το συγκεκριμένο θέμα. «Θέλουμε 
να είμαστε έτοιμοι όταν πάρουμε 
το πράσινο φως από την ΕΕ», είπε 
και εξήγησε πως πρέπει να δοθεί 
πρώτα η έγκριση από την ΕΕ.

«Με το άνοιγμα του Βαρω-
σιού έγινε ένα ιστορικό βήμα, 
με το Βαρώσι χάλασε το παι-
γνίδι», είπε ο Τουρκοκύπριος 
ηγέτης Ερσίν Τατάρ σε δηλώ-
σεις του σε τηλεοπτική εκπο-
μπή του δημοσ ιογράφου 
Φουρκάν Καγιά στο τουρκικό 
κανάλι 24TV, γράφει σήμερα 
η «Γκιουνές».
Όπως μεταδίδει το Γραφείο 
Τύπου και Πληροφοριών, 
λέγοντας ότι το Βαρώσι βρί-
σκεται εντός των «συνόρων 
της τδβκ», όπως αναφέρθηκε 
στο ψευδοκράτος, ο κ. Τατάρ 
είπε ότ ι οι ιδιοκτήτες των 
περιουσιών θα μπορούν να 
κάνουν αίτηση την «επιτροπή 
ακίνητης περιουσίας».
Αναφερόμενος στο θέμα των 
υδρογονανθράκων στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, ο Τατάρ  
είπε ότ ι οι Τουρκοκύπριοι 
έχουν όσα δικαιώματα έχουν 
και οι Ελληνοκύπριοι στους 
φυσικούς πόρους της περιο-
χής.
Ισχυρίστηκε ακόμα ότι υπάρ-
χουν δύο «κράτη» στο νησί 
και είπε ότι υπάρχουν άλλες 
προθέσεις πίσω από την επι-
μονή γ ια λύση ομοσπον-
δίας, σημειώνοντας ότι με την 
ομοσπονδία σ τοχεύουν να 
κάνουν τους Τουρκοκύπρι-
ους «μπάλωμα στην Κυπρι-
ακή Δημοκρατία».
Ο κ. Τατάρ αναφέρθηκε στους 
κινδύνους που ελλοχεύουν 
για του Τουρκοκυπρίους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την 
Τουρκία, ισχυριζόμενος ότι 
οι Τουρκοκύπριοι, χωρίς τις 
εγγυήσεις της Τουρκίας, είναι 
καταδικασμένοι σε εξαφά-
νιση.
Με την ομοσπονδία σ το -
χεύουν στην κατάργηση της 
«τδβκ», είπε ο κ. Τατάρ προ-
σθέτοντας ότι οι δηλώσεις 
κάποιων υποστηρικτών της 
ομοσπονδίας είναι μη απο-
δεκτές και ότι το ψευδοκρά-
τος θα συνεχίσει να υπάρχει 
κάτω από οποιεσδήποτε συν-
θήκες.

Τατάρ: Ελλοχεύουν 
κίνδυνοι για 
Τουρκοκυπρίους 
στην ΕΕ χωρίς την 
Τουρκία 

Υπουργός Υγείας: Ξεπέρασαν το 1 εκατ. οι 
εμβολιασμοί στην Κύπρο 
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Στον θερμοηλεκτρικό σταθμό της 
πόλης έφτασαν οι φλόγες - Πάνω 
από 180 πυρκαγιές απανθράκωσαν 
δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες και 
κατοικημένες περιοχές στα τουρκικά 
παράλια από την περασμένη Τετάρτη 
- Επικρίσεις στον Ερντογάν

Σ
ωστικά συνεργεία απομακρύνουν 
σήμερα εκατοντάδες χωρικούς α-
πό τις εστίες τους διά θαλάσσης, 
καθώς πυρκαγιά που συνεχίζει να 

μαίνεται έχει πλησιάσει επικίνδυνα θερμο-
ηλεκτρικό σταθμό όπου είναι αποθηκευ-
μένοι χιλιάδες τόνοι λιγνίτη.
Υπό τον ήχο σειρήνων που καλούσαν να 
εκκενωθεί η περιοχή, κάτοικοι με τα λιγο-
στά υπάρχοντά τους που μπόρεσαν να 
περισώσουν από τα σπίτια τους επιβιβά-
στηκαν σε εξωλέμβια της ακτοφυλακής, 
που κινητοποιήθηκαν από το λιμάνι Ερέν, 
όχι μακριά από την πόλη Μίλας, στα όρια 
της οποίας βρίσκεται ο θερμοηλεκτρικός 
σταθμός, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του 
Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.
Οι πυρκαγιές άνευ προηγουμένου που 
σαρώνουν την Τουρκία εδώ και πάνω από 
μια εβδομάδα αποδίδονται από ειδικούς 
στον ακραίο καύσωνα που πλήττει το νότιο 
τμήμα της χώρας και την 
κλιματική αλλαγή.
Οι τοπικές αρχές διαβεβαί-
ωσαν ότι δεξαμενές υδρο-
γόνου που χρησιμοποιεί-
ται για την ψύξη του σταθ-
μού, ο οποίος λειτουργεί 
με καύσιμο και με λιγνίτη, 
άδειασαν και κατόπιν 
εργαζόμενοι τις γέμισαν 
νερό προληπτικά.
«Όμως υπάρχει κίνδυνος η φωτιά να εξα-
πλωθεί στους χιλιάδες τόνους λιγνίτη που 
βρίσκονται στο εσωτερικό», του σταθμού 
δήλωσε, ανήσυχος, ο Οσμάν Γκούρουν, 
τοπικός αξιωματούχος.
«Ο σταθμός εκκενώνεται πλήρως», ανέ-
φερε μέσω Twitter ο κ. Τόκατ, που ανήκει 
στο αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό 
Λαϊκό Κόμμα (CHP).
Η πυρκαγιά είχε τεθεί υπό έλεγχο την 
Τετάρτη, χάρη στις προσπάθειες δύο 
πυροσβεστικών αεροσκαφών που έστειλε 
η Ισπανία και ελικοπτέρων. Όμως οι φλό-
γες αναζωπυρώθηκαν χθες το απόγευμα.
«Σας παρακαλούσαμε και σας προειδο-
ποιούσαμε εδώ και μέρες. Η πυρκαγιά 

έχει ζώσει τον θερμοηλεκτρικό σταθμό», 
ανέφερε νωρίτερα χθες ο δήμαρχος της 
Μίλας, ζητώντας «να σταλεί επειγόντως 
ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος» στην 
περιοχή του.

Πάνω από 180 πυρκαγιές
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, ο οποίος δέχεται σφοδρές επι-
κρίσεις για το πώς χειρίζεται τις πυρκα-
γιές, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους οκτώ 
άνθρωποι, παραχωρούσε συνέντευξη 
ζωντανά στην τηλεόραση όταν δόθηκε 
εντολή εκκένωσης· αναγνώρισε πως ο ηλε-
κτροπαραγωγικός σταθμός «διατρέχει κίν-
δυνο να καταστραφεί από τη φωτιά».
Πάνω από 180 πυρκαγιές απανθράκωσαν 
δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες και κατοι-
κημένες περιοχές στα τουρκικά παρά-
λια στη Μεσόγειο από την περασμένη 
Τετάρτη.
Οι φωτιές εξάλλου έπληξαν τουριστικούς 
προορισμούς, όπου μόλις είχε μπορέσει 
να ξαναρχίσει η δραστηριότητα, έπειτα 
από μήνες περιοριστικών μέτρων εξαιτίας 
της πανδημίας του νέου κορονοϊού.
Σύμφωνα με την υπηρεσία δορυφορικής 
παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, η «ισχύς της ακτινοβολίας» των πυρ-
καγιών στην Τουρκία βρίσκεται σε επίπεδο 

«χωρίς προηγούμενο» 
από το 2003.
Η αντιπολίτευση προσά-
πτει στον πρόεδρο Ερντο-
γάν πως δεν φρόντισε να 
συντηρηθεί ο στόλος των 
τουρκικών πυροσβεστι-
κών αεροσκαφών και ότι 
άργησε να δεχθεί τη διε-
θνή βοήθεια που προ-
σφέρθηκε στην Τουρκία.

Το τουρκικό ραδιοτηλεοπτικό συμβού-
λιο (RTÜK) προειδοποίησε τα τηλεοπτικά 
δίκτυα εναντίον της μετάδοσης ειδήσεων 
για τις φωτιές που θα μπορούσαν να «προ-
καλέσουν φόβο και ανησυχία» στον πλη-
θυσμό.
Ο κ. Ερντογάν κατηγόρησε από την πλευρά 
του την αντιπολίτευση ότι προσπαθεί να 
προσποριστεί πολιτικό όφελος από τις 
πυρκαγιές, παρότι και άλλες χώρες, όπως 
η Ελλάδα, πλήττονται επίσης από το φαι-
νόμενο. «Οι δασικές πυρκαγιές είναι διε-
θνής απειλή, όπως η πανδημία του νέου 
κορωνοϊού», επιχειρηματολόγησε, υπερα-
σπιζόμενος τον εαυτό του και την κυβέρ-
νησή του.

Α
φού το διαζύγιο του Μπιλ Γκέ-
ιτς με την κατά εννέα χρόνια 
νεότερή του Μελίντα οριστι-
κοποιήθηκε μετά από 27 χρό-

νια γάμου, ακολουθούν τα διαδικαστικά 
ζητήματα και φυσικά, η μοιρασιά της 
περιουσίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΤΜΖ, η 
περιουσία του Μπιλ Γκέιτς εκτιμάται 
ότι υπερβαίνει τα 130 δισ. δολάρια και 
ενδέχεται η πρώην σύζυγός του Μελί-
ντα να λάβει τα μισά εξ αυτών, δηλαδή 
περίπου 65 δισ. δολάρια. Επιπλέον, η 
Μελίντα άφησε να εννοηθεί πως θα 
κρατήσει το επώνυμο του συζύγου της, 
παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν και 
τον θέλουν να την έχει απατήσει παρα-
πάνω από μία φορά.
Πέρα από όλα αυτά, η Μελίντα Γκέιτς 
έχει λάβει ήδη μετοχές αξίας δύο δισ. 
δολαρίων από την ίδια ημέρα, όταν και 
κατέθεσε την αίτηση του διαζυγίου, ενώ 
την επόμενη ακριβώς ημέρα, ο πρώην 
σύζυγός της κατέθεσε στο χαρτοφυλά-

κιό της και 25 εκατ. μετοχές της μεξι-
κανικής Coca-Cola. Ίσως, όλες αυτές οι 
μετοχές να ήταν και ο λόγος, που δεν 
απαίτησε κι επιπλέον διατροφή.
Από την άλλη μεριά, τα παιδιά του 
πρώην ζευγαριού ίσως, είναι και οι 
μόνοι «αδικημένοι» της υπόθεσης, 
καθώς θα λάβουν πολύ λιγότερα χρή-
ματα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, 
θα λάβουν ο καθένας τους περίπου 10 
εκατ. δολάρια από τους γονείς τους και 
δεν θα έχουν μερίδιο από την υπόλοιπη 
περιουσία. Άλλωστε, πριν καν πάρει 
την απόφαση για τον χωρισμό από την 
Μελίντα, πριν από επτά χρόνια, ο Μπιλ 
Γκέιτς είχε ανακοινώσει κατά την διάρ-
κεια ενός συνεδρείου στον Καναδά ότι 
το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας 
του θα πάει στο Ίδρυμα Μπιλ και Μελί-
ντα Γκέιτς.
Βέβαια, κάθε ένα από τα παιδιά τους 
έχει τραβήξει τον δικό του δρόμο και 
μάλιστα, κανένα τους δεν ακολουθεί τα 
βήματα των γονιών τους.

Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς: Μοιράζουν την 
περιουσία μετά το διαζύγιο - «Μόνο» 10 
εκατ. δολάρια θα λάβουν τα παιδιά τους 

Χάος με τις φωτιές στην Τουρκία: 
Με βάρκες φεύγουν οι κάτοικοι 
από την πόλη Μίλας 

Τανζανία: Λιοντάρια κατασπάραξαν τρία 
παιδιά στο Νγκορονγκόρο 

Λ
ιοντάρια σκότωσαν σήμερα 
τρία μικρά παιδιά, κοντά στο 
φυσικό καταφύγιο του Νγκο-
ρονγκόρο στην Τανζανία, την 

ώρα που προσπαθούσαν να βρουν ζώα 
που είχαν χαθεί από ένα κοπάδι, έγινε 
σήμερα γνωστό από την αστυνομία.
Ηλικίας 9 έως 11 ετών, τα παιδιά επέ-
στρεφαν από το σχολείο και μπήκαν 
σε ένα δάσος κοντά στην προστατευ-
όμενη περιοχή Νγκορονγκόρο ανα-
ζητώντας τα ζώα, εξήγησε ο Τζάστιν 

Μασέτζο, ο αρχηγός της αστυνομίας 
της Αρούσα.
«Σε εκείνη την περιοχή λιοντάρια τους 
επιτέθηκαν και σκότωσαν τρία παιδιά, 
ενώ τραυμάτισαν ακόμη ένα», συμπλή-
ρωσε.
Το Νγκορονγκόρο, που βρίσκεται στη 
βόρεια Τανζανία, ένας κρατήρας παγκο-
σμίως γνωστός για τα τοπία του και την 
άγρια πανίδα του, εντάσσεται στον 
κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς 
της Ουνέσκο.
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Α
ν και τα χτυπήματα των Μέγκαν 
Μαρκλ και πρίγκιπα Χάρι προς το 
Παλάτι είναι «ασταμάτητα», η βα-
σίλισσα Ελισάβετ δείχνει πως έχει 

διάθεση... να συμφιλιωθούν.
Όπως ανέφερε πηγή από το βασιλικό περι-
βάλλον στην βρετανική Express, η βασίλισσα 
κάλεσε το ζευγάρι στο Παλάτι για να παρε-
βρεθούν στους εορτασμούς για το πλατινέ-
νιο Ιωβηλαίο της, που θα λάβουν χώρα την 
επόμενη χρονιά και θα σημάνουν τα 70 χρό-
νια της βασίλισσας Ελισάβετ στον θρόνο.
«Το γεγονός ότι τους κάλεσε για το πλατινέ-
νιο Ιωβηλαίο είναι ένα θετικό σημάδι, που 
δείχνει πως ό,τι κι αν γίνει, είναι οικογένεια. 
Όλες οι οικογένειες έχουν διαφωνίες και 
μπορεί να πληγώνει ο ένας τον άλλον, όμως 

παραμένουν οικογένεια», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά η πηγή.
Κι ενώ ο πρίγκιπας Κάρολος διατηρεί μία 
εντελώς διαφορετική στάση απέναντι στο 
νεότερο γιο του -ειδικότερα μετά τις αποκα-
λύψεις για το Μπάκιγχαμ και το παρελθόν 
του ίδιου, η βασίλισσα δείχνει πως «συγχω-
ρεί πιο εύκολα».
Βέβαια, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν 
Μαρκλ έχουν αποδείξει πως δεν έχουν 
σκοπό να βλάψουν εκείνη, αφού της τρέ-
φουν μεγάλο σεβασμό και για τον λόγο αυτό 
έδωσαν μάλιστα, στην κόρη τους το χαϊδευ-
τικό της όνομα. Ο κύριος στόχος τους δεν 
είναι άλλος από τον πρίγκιπα Κάρολο και την 
σύζυγό του, Καμίλα, που πρόκειται να ανέ-
βουν σύντομα στον θρόνο.

διεθνή νέα

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες και τα 
έγγραφα που αποδεικνύουν την 
απέλπιδα προσπάθειά του να μην 
φύγει από τον Λευκό Οίκο  

Τ
α αποτελέσματα των αμερικα-
νικών προεδρικών εκλογών του 
2020 προσπάθησε να ανατρέ-
ψει τον Δεκέμβριο ο Ντόναλντ 

Τραμπ, προσπαθώντας να πείσει ανώ-
τερους αξιωματούχους του υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης να δηλώσουν ότι οι ε-
κλογές ήταν «νοθευμένες», σύμφωνα 
με χειρόγραφες σημειώσεις ενός από 
τους συμμετέχοντες στη συνομιλία.
Ο  τέως πρόεδρος των ΗΠΑ κατέφυγε 
σε αυτήν την τακτική ώστε ο ίδιος και 
οι σύμμαχοί του στο Κογκρέσο να χρη-
σιμοποιήσουν αυτόν τον ισχυρισμό και 
να καταφέρουν να ανατρέψουν τα απο-
τελέσματα των εκλογών.
Οι σημειώσεις του τηλεφωνήματος της 
27ης Δεκεμβρίου, που δόθηκαν την 
Παρασκευή στη δημοσιότητα, κατα-
δεικνύουν την προσπάθεια του πρώην 
προέδρου των ΗΠΑ  να ανατρέψει τα 

αποτελέσματα των εκλογών και να 
αποσπάσει την υποστήριξη αξιωμα-
τούχων των υπουργείου Δικαιοσύνης 
καθώς και άλλων κυβερνητικών στε-
λεχών.
Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου που δημοσιεύθηκαν τον περα-
σμένο μήνα δείχνουν ότι ο Τραμπ και 
οι σύμμαχοί του τις τελευταίες εβδο-
μάδες της προεδρίας του πίεσαν το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνή-
σει αβάσιμους ισχυρισμούς για εκτετα-
μένη εκλογική απάτη στις εκλογές του 
2020, και ο γενικός επιθεωρητής του 
Υπουργείου εξετάζει αν αξιωματούχοι 
προσπάθησαν να ανατρέψουν τα απο-
τελέσματα.
«Απλά πείτε ότ ι υπήρξε νοθεία σ τις 
εκλογές και αφήστε τα υπόλοιπα σε 
εμένα και τους Ρεπουμπλικανούς βου-
λευτές», είπε κάποια στιγμή ο Τραμπ 
στον τότε εν ενεργεία υπουργό Δικαι-
οσύνης Τζέφρι Ρόζεν, σύμφωνα με τις 
σημειώσεις του Ρίτσαρντ Ντόνοχιου, 
ενός αξιωματούχου του υπουργείου 
Δικαιοσύνης που συμμε τε ίχε σ την 
τηλεφωνική κλήση.

ΗΠΑ: Πώς ο Τραμπ προσπαθούσε 
να αποδείξει ότι οι εκλογές ήταν 
νοθευμένες

Μπάκιγχαμ: Πρόταση 
συμφιλίωσης από τη Βασίλισσα 
Ελισάβετ σε Χάρι και Μέγκαν 
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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

Πώς θα βοηθήσω το παιδί να 
κόψει την πιπίλα;

Α
ν και αρκετά μωρά δεν αναπτύσ-
σουν ποτέ αγάπη προς τις πιπίλες, τα 
περισσότερα καταφεύγουν σε αυτές 
για την παρηγοριά που χρειάζονται

Γιατί πρέπει να κόψετε αυτή τη συνή-
θεια;
Η πιπίλα κατά τη διάρκεια του ύπνου αυξάνει 
σημαντικά την εμφάνιση ωτίτιδας στα παιδιά, 
καθώς οδηγεί σε συγκέντρωση υγρών στο 
εσωτερικό του αυτιού και το κάνει πιο ευά-
λωτο σε μολύνσεις. Παράλληλα, οι παιδοδο-
ντίατροι συμβουλεύουν η χρήση της να μει-
ωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από την 
ηλικία των δύο ετών και έπειτα και να διακο-
πεί εντελώς το πολύ μέχρι τα τέσσερα χρόνια 
ζωής του παιδιού. Αιτία για αυτή την παρό-
τρυνση, είναι ότι μετά τα δύο έτη, το διαρκές 
πιπίλισμα προκαλεί πεταχτά δοντάκια, ενώ 
από τα τέσσερα έτη και έπειτα ξεκινά η ανά-
πτυξη και των ενήλικων δοντιών, τα οποία επί-
σης επηρεάζονται παρόλο που δεν έχουν βγει 
ακόμη στην επιφάνεια. Τέλος, ορισμένοι επι-
στήμονες υποστηρίζουν πως αυτή η συνήθεια 

ενδέχεται να δημιουργεί και προβλήματα στην 
ομιλία, καθώς από τη μία πλευρά αποθαρρύ-
νει το παιδί από το να μιλήσει πολύ, ενώ από 
την άλλη δεν αποκλείεται να κάνει τους μυς της 
γλώσσας και των χειλιών να αναπτύσσονται με 
λάθος τρόπο.
Πώς θα το κάνετε; Μία κι έξω
Προειδοποιήστε το ότι σε τρεις μέρες θα 
πρέπει να αποχαιρετίσει την πιπίλα του γιατί 
πλέον είναι ένα μεγάλο παιδί. Χρησιμοποιήστε 
ήρεμο και σταθερό τόνο. Μην φανείτε ανοι-
χτοί προς διαπραγμάτευση, αλλά δείξτε ενσυ-
ναίσθηση. Πείτε του «Ξέρω πως στεναχωριέ-
σαι, αλλά πρέπει να γίνει». Κρατήστε τη συζή-
τηση σύντομη. Επαναλάβετε τη διαδικασία τις 
δύο επόμενες μέρες επί δύο φορές την ημέρα, 
αλλάζοντας το «σε τρεις μέρες» σε «αύριο» και 
«σήμερα». Ζητήστε του να σας βοηθήσει να 
μαζέψετε τις πιπίλες από όλο το σπίτι.

Σταδιακά
Αν το μικρό σας τριγυρνάει διαρκώς με την 
πιπίλα στο στόμα, ξεκινήστε αφαιρώντας τη 
στις στιγμές που δεν χρειάζεται παρηγοριά, 
όπως όταν παίζει ή όταν είναι χαρούμενο. Μην 
του εξηγήσετε γιατί το κάνετε αν δεν σας ρωτή-
σει και μην το αναλύσετε πολύ σε περίπτωση 
που το κάνει. Πείτε του απλώς: «Νομίζω πως 

δεν τη χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή». Όταν το 
συνηθίσει, πείτε του πως η πιπίλα πλέον θα 
μένει πάντα στο σπίτι και σταματήστε να την 
παίρνετε μαζί σας παντού. Τέλος, αφού προ-
σαρμοστεί σε αυτές τις αλλαγές, πείτε του πως 
τώρα έχει μεγαλώσει και δεν θα ξανακοιμηθεί 
έχοντάς την στο στόμα του.
Πώς θα το κάνετε πιο εύκολο; Διαβά-
στε
Διαλέξτε ένα παραμύθι που θα έχει ως 
κεντρικό θέμα αυτή ακριβώς τη διαδικασία και 
κάντε το να θέλει να ακολουθήσει τα βήματα 
του ήρωα ή της ηρωίδας.

Επιβραβεύστε
Συνεννοηθείτε με τον οδοντίατρό σας και επι-
σκεφθείτε τον μαζί. Μαζέψτε όλες τις πιπίλες 
σε ένα κουτί και εξηγήστε του ότι τώρα που 
μεγάλωσε πρέπει να τις… παραδώσει για να 
τις πάρουν τα μωράκια που τις έχουν ανά-
γκη. Πείτε του ότι σαν αντάλλαγμα «ο οδοντί-
ατρος» δίνει στα παιδιά ένα ολοκαίνουργιο 
παιχνίδι.

Διαλέξτε τη στιγμή
Μην προσπαθήσετε να το κάνετε την ίδια περί-
οδο που του μαθαίνετε να χρησιμοποιεί το 
γιογιό ή να κοιμάται μόνο του στο δωμάτιό 
του.

Σταθείτε στο ύψος σας
Σίγουρα θα κλάψει, σίγουρα θα γκρινιάξει, 
σίγουρα θα έχει χαθεί μια αλάνθαστη μέθο-
δος για να το ηρεμήσετε. Όμως αν υποχωρή-
σετε στις αντιδράσεις του, αφ’ ενός η όλη δια-
δικασία θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη και αφ’ 
ετέρου θα του μάθετε ότι αν ασκήσει αρκετή 
πίεση μπορεί να καταφέρει να περάσει το δικό 
του.

Ενημερώστε
Αν έχετε φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα που 
σας βοηθούν κρατώντας το παιδί μερικές 
φορές την εβδομάδα, εξηγήστε τους τι προ-
σπαθείτε να κάνετε και για ποιο λόγο. Εκτός 
από το ότι θα σας αναγκάσουν να ξεκινήσετε 
από την αρχή αν του προσφέρουν μια πιπίλα 
που έχει ξεμείνει σε κάποιο σημείο του σπι-
τιού, θα δημιουργήσουν σύγχυση στο παιδί 
που δεν θα μπορεί να ερμηνεύσει τα ανάμει-
κτα μηνύματα που δέχεται από τους ενήλικες 
γύρω του.

Α
ν θέλεις ο γάμος σου να γίνει κα-
λύτερος, τότε να λες αυτήν τη μι-
κρή φράση στον άντρα σου ή στη 
γυναίκα σου, «Πόσο χαίρομαι που 

σε παντρεύτηκα.» 
Αυτά τα απλά λόγια επιβεβαιώνουν τα 
αισθήματά σου και ο άλλος που τα ακούει 
νιώθει ότι εξακολουθείς να τον εκτιμάς και 
να τον αγαπάς. Αν νιώθει ανασφάλεια ή ότι 
είναι ανεπιθύμητος, αυτά τα λόγια θα του 
επιβεβαιώσουν την αγάπη σου. Αν περ-
νάτε κάποια δύσκολη περίοδο στη συζυ-
γική σας ζωή, προσπαθήστε και δοκιμά-
στε να πείτε αυτά τα λόγια. Μπορείτε να τα 
πείτε την ώρα που είστε στο τραπέζι κάτω 
από το φως των κεριών, ή ακόμα μέσα στο 
αυτοκίνητο την ώρα που πάτε το παιδί 
σας στο γήπεδο για προπόνηση. Δεν έχει 
σημασία ο χώρος αλλά τα λόγια.

Πατέρες, μπορείτε να απαντήσετε τις 
παρακάτω ερωτήσεις; 
Ποιο μάθημα του σχολείου είναι το αγα-
πημένο μάθημα του παιδιού σου; Ποιο 
μάθημα δεν του αρέσει καθόλου; Ξέρεις τα 
ονόματα τουλάχιστο δύο δασκάλων του; Αν 
δεν μπορείς να απαντήσεις αυτές τις ερω-
τήσεις , δεν είσαι ο μόνος. Οι πιο πολλοί 
μπαμπάδες αφήνουν τις λεπτομέρειες που 
αφορούν τη μόρφωση του παιδιού τους 
στη μητέρα.  Αν όμως πάρουν μέρος και 
οι μπαμπάδες, τότε τα αποτελέσματα μπο-
ρεί να είναι θεαματικά. Τα κορίτσια που ο 
μπαμπάς τους ενδιαφέρεται για το σχολείο 
τους τα καταφέρνουν καλύτερα στα μαθη-
ματικά. Και μια μελέτη που έκανε το Τμήμα  
Παιδείας διαπίστωσε ότι όταν ο πατέρας 
συμμετέχει στις δραστηριότητες του σχο-
λείου, τα παιδιά του παίρνουν καλύτερους 
βαθμούς και έχουν λιγότερα προβλήματα 
συμπεριφοράς. Γι αυτό λοιπόν, πατέρες, 
ασχοληθείτε με τα μαθήματα του παιδιού 
σας.

Μήπως βγάζεις τα παιδιά σου από το 
αδιέξοδο:
Μήπως είσαι η σανίδα σωτηρίας για τα παι-
διά σου; Αν η κόρη σου ξεχνάει να πάρει το 
φαγητό της μαζί της στο σχολέιο συστημα-
τικά τρεις μέρες συνέχεια, μήπως τρέχεις 

και της το πηγαίνεις εσύ στο σχολείο; Όταν 
το παιδί σου, ο έφηβος, οδηγεί σα μανια-
κός, και χτυπήσει το αυτοκίνητο, πληρώ-
νεις εσύ για τη ζημιά; Όταν λένε ότι η δου-
λειά που τους ανέθεσε ο καθηγητής για το 
σπίτι είναι «πάρα πολύ δύσκολη», μήπως  
την κάνεις εσύ γι αυτά; Πολλοί γονείς που 
αγαπούν τα παιδιά τους με καλές προθέσεις, 
χωρίς να εξαιρούμαι κι εγώ, μπερδεύουμε 
την ανευθυνότητα με τις συνέπειες. Αλλά η 
υπερπροστασία μας μπορεί να καλλιεργή-
σει μία μόνιμη εξάρτηση και μόνιμη ανω-
ριμότητα. Μπορείς να είσαι στο πλάι του, 
αλλά άφησέ το να νιώσει και λίγο πόνο όταν 
κάνει κάποιο λάθος ή κάποια κακή επιλογή.

Από πότε έχεις ν’ αλλάξεις τις φωτο-
γραφίες στο πορτοφόλι σου;
Πόσο πρόσφατες είναι οι φωτογραφίες που 
έχεις στο πορτοφόλι σου; Βγάλε το πορτο-
φόλι σου και κοίτα. Τι βλέπεις; Τις σχολικές 
φωτογραφίες του παιδιού σου τρία και τέσ-
σερα χρόνια πριν; Δε σου φαίνεται σα να 
τις έβαλες χθες; Τα χρόνια περνούν τόσο 
γρήγορα, και τα παιδιά μεγαλώνουν πολύ 
γρήγορα. Γι αυτό πρέπει να συνειδητοποιή-
σουμε ότι κάθε μέρα που περνάει σημαίνει 
ότι θα έχουμε τα παιδιά μας μια μέρα λιγό-
τερη. Κάνε ό,τι μπορείς να μπεις κι εσύ στη 
φωτογραφία... γιατί δε θάχεις αναμνήσεις 
αν δεν είσαι εκεί.

Ξέρεις τη δύναμη έχει η «λίστα»;
Αν συνηθίζετε να κάνετε «λίστα» κερδίζετε 
εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες δολλάρια το 
χρόνο. Και να πώς λειτουργεί το σύστημα: 
Πριν να πάτε για ψώνια ετοιμάστε τη λίστα. 
Στη συνέχεια, όταν πάτε στο μαγαζί – ακο-
λουθήστε την πιστά. Αν δεν την ακολουθή-
σετε, ξέρετε τι θα συμβεί. Θα πηγαίνετε για 
γάλα και θα βγαίνετε με potato chips. Ή, αν 
σταματήσετε σε κάποιο πολυκατάστημα 
για να πάρετε  ένα ζευγάρι καφέ παπού-
τσια μπορεί να βγείτε με ένα πουκάμισο, 
ένα ανθοδοχείο κι ένα βραχιόλι. Τέτοιες 
απρογραμμάτιστες αγορές μπορεί να γίνο-
νται κάθε τόσο και συνεχώς να πολλαπλα-
σιάζονται. Γι αυτό πριν πάτε στην αγορά να 
ετοιμάζετε τη λίστα σας με τα πράγματα που 
θέλετε να αγοράσετε . 

Πέντε λέξεις για έναν καλύτερο 
γάμο
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Η 
στυτική δυσλειτουργία μπο-
ρεί να ξεπεραστεί, ενδεχο-
μένως και χωρίς φάρμακα, 
αρκεί να ακολουθήσετε τα 

σωστά βήματα
Μπορείτε να τρέξετε τόσο γρήγορα 
όσο όταν ήσασταν 20 χρονών; Να 
κλωτσήσετε τη μπάλα τόσο δυνατά 
όσο κάποτε; Πιθανότατα όχι.
Όμως ακόμα κι αν μεγαλώνουμε 
υπάρχουν ακόμα πολλοί τρόποι για 
να μείνουμε ενεργοί και να συνεχί-
σουμε να απολαμβάνουμε τη ζωή. 
Αυτό ισχύει και για το σεξ, όπως και 
για τα αθλήματα.
Η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να 
εμφανιστεί για πολλούς λόγους. Ορι-
σμένες φορές τα αιτία είναι απλά, 
όπως π.χ. οι παρενέργειες κάποιας 
φαρμακευτικής αγωγής. Αλλά για 
ένα μεγάλο ποσοστό των ανδρών 
(σχεδόν 75%), τα αίτια είναι 
συνήθως περίπλοκα. Η στυ-
τική δυσλειτουργία μπο-
ρεί να οφείλεται σε αγγει-
ακή ή νευρολογική νόσο, 
στον σακχαρώδη διαβήτη ή να 
έχει προκληθεί εξαιτίας θερα-
πειών ή χειρουργείων που 
σχετίζονται με τον προστάτη
Οι συμβουλές που ακολου-
θούν μπορούν να βοηθήσουν 
στη βελτίωση του προβλήμα-
τος της στυτικής δυσλειτουρ-
γίας, μέσω της θωράκισης της 
υγείας σας συνολικά.
Ξεκινήστε περπάτημα. Σύμφωνα 
με μία μελέτη του Πανεπιστημίου 
Χάρβαρντ, μόλις 30 λεπτά περπατή-
ματος τη μέρα έχουν συσχετιστεί με 
41% μείωση του κινδύνου εμφάνι-
σης στυτικής δυσλειτουργίας. Άλλες 
έρευνες δείχνουν πως η μεσαίας έντα-
σης άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην 
επαναφορά της σεξουαλικής από-
δοσης στους παχύσαρκους άνδρες 
μέσης ηλικίας με στυτική δυσλειτουρ-
γία.
Τρώτε σωστά. Στην μελέτη ανδρι-
κής γήρανσης που έγινε στη Μασα-
χουσέτη, φάνηκε πως μια διατροφή 
πλούσια σε μη επεξεργασμένα τρό-
φιμα όπως φρούτα, λαχανικά, δημη-
τριακά και ψάρια – με λιγότερο κόκ-
κινο και επεξεργασμένο κρέας μειώ-
νουν τις πιθανότητες προβλημάτων 
στύσης.

Δώστε προσοχή στην αγγειακή σας 
υγεία. Οι υψηλές τιμές σε αρτηριακή 
πίεση, σάκχαρο, χοληστερόλη και τρι-
γλυκερίδια μπορούν να βλάψουν τις 
αρτηρίες της καρδιάς (προκαλώντας 
έμφραγμα του μυοκαρδίου), τον εγκέ-
φαλο (προκαλώντας εγκεφαλικό επει-
σόδιο) αλλά και τη στυτική λειτουρ-
γία. Η μεγάλη περιφέρεια μέσης συμ-
βάλλει επίσης στην αύξηση του σχε-
τικού κινδύνου. Εάν το μεταβολικό 
σας προφίλ είναι ανησυχητικό καλό 
είναι να απευθυνθείτε στο γιατρό σας 
προκειμένου να γίνει πλήρης έλεγχος 
του αγγειακού σας συστήματος και να 
δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες για την 
αλλαγή του τρόπου ζωής, αλλά και για 
τη λήψη της ενδεδειγμένης φαρμακευ-

τικής αγωγής.
Προσπαθήστε να αδυνατίσετε 
και διατηρήστε το νέο σας βάρος. 

Ένας άνδρας με περιφέρεια 
μέσης που ξεπερνά το ένα 
μέτρο είναι 50% πιο πιθανό 
να αντιμετωπίσει πρόβλημα 
στυτικής δυσλειτουργίας 
συγκριτικά με όσους η 
περιφέρεια μέσης τους δεν 

ξεπερνά τα 80 εκ. προειδο-
ποιούν οι ειδικοί. Επομένως 
η απώλεια βάρους είναι μία 
σημαντική στρατηγική για την 
αποφυγή ή την αντιμετώπιση 

της στυτικής δυσλειτουργίας. Η 
παχυσαρκία αυξάνει τον κίν-
δυνο για αγγειακές παθήσεις 

και σακχαρώδη διαβήτη, δύο 
μεγάλες αιτίες στυτικής δυσλει-

τουργίας. Το υπερβολικό λίπος επηρε-
άζει και την ορμονική λειτουργία κάτι 
που μπορεί να είναι επίσης μέρος του 
προβλήματος.
Ενισχύστε το πυελικό σας έδαφος. 
Ένα ισχυρό πυελικό έδαφος βοηθά 
στην καλύτερη αιμάτωση της περι-
οχής και στην ενίσχυση της στυτικής 
λειτουργίας. Σε μία βρετανική μελέτη, 
μετά από τρεις μήνες όπου οι άνδρες 
έκαναν καθημερινά δύο σετ ασκή-
σεων Kegel σε συνδυασμό με βιοανά-
δραση, αλλά και αλλαγές στον τρόπο 
ζωής όπως η διακοπή του καπνίσμα-
τος, η απώλεια βάρους και ο περιορι-
σμός του αλκοόλ είχαν πολύ μεγάλη 
βελτίωση στη στυτική λειτουργία 
συγκριτικά με όσους προέβησαν μόνο 
σε αλλαγή του τρόπου ζωής.

Πέντε τρόποι να νικήσετε τη 
στυτική δυσλειτουργία

Είναι αλήθεια ότι η πορτοκαλάδα ανεβάζει 
την πίεση;

Η 
αλήθεια είναι ότι η άποψη ότι η πορτοκα-
λάδα ανεβάζει την πίεση αποτελεί έναν 
ευρύτατα διαδεδομένο μύθο που ακόμη 
επιμένει. Ενδεχομένως στην γέννηση του 

μύθου να έχει παίξει ρόλο τo γεγονός ότι τις περισ-
σότερες φορές μετά από μια αιμοδοσία προσφέρε-
ται πορτοκαλάδα.
Αυτό όμως συμβαίνει επειδή η πορτοκαλάδα είναι 
πλούσια πηγή βιταμίνης C και υδατανθράκων που 
τονώνουν άμεσα τον οργανισμό.
Οι ειδικοί εξηγούν ότι η βιταμίνη C, ως αντιοξειδω-
τικό, βοηθά στην καλύτερη λειτουργία του ενδο-
θηλίου (της εσωτερικής «φόδρας» των αγγείων), 
γεγονός που συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηρια-
κής πίεσης.
Σημειώνεται επίσης ότι τα πορτοκάλια, όπως και 

τα υπόλοιπα εσπεριδοειδή αλλά και τα φρούτα εν 
γένει, αποτελούν πηγή καλίου, ενός ηλεκτρολύτη 
που προκαλεί διαστολή των αιμοφόρων αγγείων 
συμβάλλοντας στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.
Η πρόσληψη καλίου μέσω της διατροφής και η 
συνακόλουθη μείωση του νατρίου μάλιστα, απο-
τελεί μια από τις κυριότερες οδηγίες για την αντιμε-
τώπιση της υπέρτασης, δηλαδή της υψηλής αρτη-
ριακής πίεσης. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι 
η πορτοκαλάδα όχι μόνο δεν ανεβάζει την πίεση, 
αλλά λόγω του καλίου που περιέχει οδηγεί στην 
μείωσή της.
Επομένως μπορούμε να καταναλώνουμε πορτοκά-
λια καθώς και το χυμό τους άφοβα, καθώς ρυθμί-
ζουν την πίεση, βελτιώνουν τη λειτουργία της καρ-
διάς και τονώνουν την άμυνα του οργανισμού.

Σ
ε ορισμένα φυτά όπως ο κρόκος (ή σαφράν), το 
βαλσαμόχορτο και το μελισσοβότανο αποδίδο-
νται τονωτικές και αντικαταθλιπτικές ιδιότητες 
και χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της διά-

θεσης.
Μάλιστα ο κρόκος ή σαφράν αποκαλείται και φυτό της 
χαράς. Μπορούμε να ρίχνουμε μια πρέζα σαφράν στο 
φαγητό μας ή να ρίχνουμε 5 -6 σταγόνες βάμμα σαφράν 
σε ένα ποτήρι νερό και να πίνουμε 3 φορές ημερησίως, 
πριν το φαγητό.
Το βαλσαμόχορτο (Hypericum perforatum, υπερικόν το 
διάτρητο, σπαθόχορτο ή χόρτο του Αγίου Ιωάννη -St 
John’s wort) περιέχει τη δραστική ουσία υπερικίνη στα 
κίτρινα άνθη του φυτού στην οποία αποδίδονται ηρεμι-
στικές ιδιότητες. Μπορούμε να προσθέτουμε συστημα-

τικά μια πρέζα στο φαγητό μας ή να πίνουμε 1-2 ροφήματα (εγχύματα) την ημέρα.
Το μελισσοβότανο (αγριομέλισσα, κιτροβάλσαμο) είναι το βότανο Μέλισσα η φαρμακευτική (Melissa 
officinalis) και θεωρείται ότι έχει κατασταλτική και αντικαταθλιπτική δράση. Μπορούμε να το πιούμε σε 
ρόφημα (ένα την ημέρα) ρίχνοντας μισό κουταλάκι φύλλα μελισσόχορτου σε νερό που βράζει για 10 λεπτά.

Τρία δραστικά βότανα που μας φτιάχνουν το 
κέφι και μας κάνουν ευτυχισμένους

Συγκεκριμένα συμπτώματα αναφέρουν οι ασθενείς -εμβολιασμένοι και μη- που έχουν προσβλη-
θεί από τη μετάλλαξη «Δέλτα» - Διαβάστε ποια είναι ώστε να αναγνωρίσετε το νέο στέλεχος του 
κορωνοϊού εγκαίρως Η μετάλλαξη «Δέλτα» (ινδικό στέλεχος) έχει καταστεί κυρίαρχη παγκο-

σμίως καθώς ανιχνεύεται σε περισσότερες από 124 χώρες.
Η νέα αυτή παραλλαγή του κορωνοϊού είναι έως και 100% πιο μεταδοτική από το αρχικό στέλεχος της 
Ουχάν και δεν κάνει εξαιρέσεις προσβάλλοντας ακόμα και πλήρως εμβολιασμένα άτομα.
Η μετάλλαξη «Δέλτα» εκτός από τη μεγάλη μεταδοτικότητά της, κάτι που είχε παρατηρηθεί και 
στην περίπτωση της Άλφα (βρετανικό στέλεχος) φαίνεται πως διαφοροποιείται από τις άλλες γνω-
στές παραλλαγές του κορωνοϊού ως προς την εκδήλωση των συμπτωμάτων.Η καταγραφή των νέων 
συμπτωμάτων που χαρακτηρίζουν το στέλεχος «Δέλτα» από τους κλινικούς γιατρούς και τους ερευ-
νητές γίνεται σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή όταν οι ασθενείς εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι 
αναζητούν ιατρική βοήθεια.
Τα συχνότερα αναφερόμενα συμπτώματα που «φωτογραφίζουν» τη μετάλλαξη «Δέλτα» είναι:
Ρινική καταρροή

Επίμονος βήχας
Πονόλαιμος

Πονοκέφαλος
Πυρετός/Δέκατα.

Αντιθέτως, η ανοσμία είναι λιγότερο συχνά αναφερόμενη κάτι που 
χρήζει επιστημονικής διερεύνησης. Να σημειωθεί ότι η ανοσμία και 

η αγευσία χαρακτήριζαν τόσο το αρχικό στέλεχος της Ουχάν όσο 
και το «Άλφα». Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ένταση των συμπτω-
μάτων που σχετίζονται με την μετάλλαξη «Δέλτα» εξαρτάται 
τόσο από το ατομικό ιατρικό ιστορικό του καθενός όσο και 
από το αν έχει εμβολιαστεί ή όχι έναντι της Covid-19. Πάντως 
στα πλήρως εμβολιασμένα άτομα τα συμπτώματα είναι ηπι-
ότερα και διαρκούν λιγότερο.

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

υγεία
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Άννα Μελά-Παπαδοπούλου 
Η “Μάνα του Στρατιώτη” που αφιέρωσε τη ζωή της στη φιλανθρωπία

Μια από τις εξέχουσες μορφές Ελληνίδων γυναικών, 
που έδρασαν σε περιόδους πολέμου και έμειναν στην 
ιστορία για την αυτοθυσία, τον αλτρουϊσμό και το 
ψυχικό τους σθένος. Ο λόγος για την Άννα Μελά-Πα-
παδοπούλου, την γυναίκα που έμεινε γνωστή ως η 
«Μάννα του Στρατιώτου» και προσέφερε τις υπηρε-
σίες της ως νοσοκόμα στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
τους Βαλκανικούς Πολέμους και την Μικρασιατική 
εκστρατεία.

Η 
Άννα Μελά γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου του 
1871 στη Μασσαλία και ήταν το τέταρτο από τα 
επτά παιδιά της οικογένειά της. Ένας από τους 
αδερφούς της ήταν ο γνωστός Μακεδονομάχος 

ήρωας Παύλος Μελάς.
Η οικογένεια Μελά είχε ηπειρωτική καταγωγή και 
τα περισσότερα μέλη της διακρίθηκαν σε 
σημαντικούς τομείς, όπως την διπλω-
ματία, το εμπόριο και τη βιομηχα-
νία, τα γράμματα και τις τέχνες, 
αλλά και στον στρατό.
Ο πα τ έ ρας  τ ης ,  Μιχαήλ 
Μελάς, μεγαλέμπορος και 
πολιτικός, της μετέδωσε την 
αγάπη του για τις τέχνες και 
η μητέρα της, Ελένη Βου-
τσινά, την «μύησε» στην 
φροντίδα των ανθρώπων 
που χρειάζονται βοήθεια. 
Από μικρή η Άννα ήταν ένα 
χαρισματικό παιδί και ανέ-
πτυξε το ταλέν το της σ την 
ζωγραφική, το κέντημα και την 
χειροτεχνία.
Στα 20 χρόνια της παντρεύτηκε τον 
ευγενή μεγαλοκτηματ ία Απόσ τολο 
Παπαδόπουλο με τον οποίο απέκτησαν δύο 
παιδιά, την Ελένη και τον Αντώνη. Ζούσαν στο χωριό 
Ροβιές της Εύβοιας και εκεί η Άννα -από τον καιρό ειρή-
νης ακόμα- ήταν γνωστή για τις αγαθοεργίες της και την 
βοήθεια που προσέφερε ανιδιοτελώς σε όποιους συγχω-
ριανούς της βρίσκονταν σε ανάγκη.
Σχεδόν καθημερινά μαγείρευε φαγητό για αρρώστους, 
ηλικιωμένους ή και έγκυες γυναίκες, ενώ συχνά μοίραζε 
φρούτα και διάφορα τρόφιμα σε φτωχές οικογένειες. 
Αφοσιωμένη στην χριστιανική της πίστη και την αγάπη 
για τους συνανθρώπους της, δεν έλειπε από κανένα γεγο-
νός, χαρμόσυνο ή θλιβερό, στο οποίο μπορούσε κάτι να 
προσφέρει. Ήταν εκεί σε γάμους, σε γεννήσεις, σε αρρώ-
στιες και σε θανάτους, σε κάθε περίσταση που μπορούσε 
να δείξει την στήριξή της στους συνανθρώπους της.

Η δράση της στους πολέμους
Τον Οκτώβριο του 1904 η είδηση του θανάτου του αδερ-
φού της Παύλου Μελά φέρνει θλίψη και αναστάτωση 
στην επιφανή οικογένεια. Τρεις μήνες αργότερα πεθαίνει 
και ο άλλος αδερφός της, Λέων Μελάς. Η συναισθημα-
τική Άννα επηρεάζεται τόσο βαθιά από το γεγονός, που 
σηματοδοτεί καθοριστικά τις αποφάσεις και κινήσεις της 
για το υπόλοιπο της ζωής της.
Εγκαταλείπει το χωριό και τους δικούς της ανθρώπους 
και φεύγει στην Αθήνα, όπου ξεκινά άμεσα το σημαντικό 
φιλανθρωπικό της έργο. Μεταξύ άλλων έργων συνέβαλε 
και στη δημιουργία της Πολυκλινικής Αθηνών.
Λίγα χρόνια αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 1912, ξεκινά 
ο Α’ Βαλκανικός Πόλεμος και η Άννα Μελά-Παπαδοπού-
λου αφήνει την οικογένειά της στο χωρίο και γίνεται εθε-
λόντρια νοσοκόμα στον ελληνικό στρατό. Ήταν γνωστή 
στους στρατιώτες κάθε μετώπου, αφού σαν άλλη μητέρα 
ήταν πάντα δίπλα σε όλους χαρίζοντας την φροντίδα της 
σε τραυματίες και αρρώστους.μια γυναίκα προβάλλει το 
μπράτσο της, δηλώνοντας “we can do it”. Κερασάκι στην 
τούρτα της ιντερνετικής κατακραυγής, τρεις λέξεις, που 

κρέμονταν στο γούρι: υγεία, καύλα και επανάσταση. 
Κάποιοι δεν ανέχονται να υπάρχει η απεικόνιση μιας 
ηρωίδας του 1821 δίπλα σε αυτές τις λέξεις. Σοβαρά, 
όμως, διαβάζοντας την ιστορία της, δεν σκέφτεσαι ότι 
είναι διαβολικά ταιριαστές;
Καθ’ όλη την διάρκεια των πολέμων που ακολούθησαν η 
Άννα βρισκόταν στην πρώτη γραμμή αφοσιωμένη στην 
περίθαλψη των στρατιωτών.
Δεν ήταν λίγες οι φορές που κινδύνεψε και η ζωή της από 
εξανθηματικές και λοιμώδεις ασθένειες που κολλούσε 
από τους τραυματίες. Τίποτα όμως δεν στάθηκε ικανό να 
την σταματήσει από το ιερό έργο της.
Επί μια ολόκληρη δεκαετία η Άννα Μελά, η «Μάννα του 
Στρατιώτου» όπως ονομάστηκε τιμητικά, προσέφερε 
αδιάκοπα και ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες της ως νοσο-

κόμα βοηθώντας σε μια σειρά καταλυτικών για τη 
χώρα πολεμικών συγκρούσεων. Από τους 

Βαλκανικούς πολέμους (1912-1913) 
σ τον Βορειο-ηπειρώτικο Αγώνα 

(1914) και από τον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο (1914-1918) σε όλη την 

Μικρασ ιατ ική εκσ τρατε ία 
(1919-1922).
Την μεταπολεμική περίοδο 
μετά και τη Μικρασιατική 
καταστροφή η Άννα Μελά 
συνέχισε τις φιλανθρωπι-
κές τις δραστηριότητες με 
πρωταρχικό σκοπό της την 

βοήθεια των ξεριζωμένων 
Ελλήνων προσφύγων. Οργά-

νωσε σωματεία που μεριμνού-
σαν για την αποκατάστασή τους, 

αλλά και επίσης φρόντιζαν για την 
τύχη των φτωχών αναπήρων πολέ-

μου.

Το Σανατόριο της Μάνας
Χαρακτηριστικό μέρος του σπουδαίου έργου της Άννας 
Μελά ήταν ο μεγάλος αγώνας που έδωσε για την αντιμε-
τώπιση της φυματίωσης, που μάστιζε εκείνη την περίοδο 
την Ελλάδα.
Από την περίοδο της Μικρασιατικής εκστρατείας η Άννα 
Μελά είχε αναπτύξει φιλία με τον στρατηγό, και αργό-
τερα πρωθυπουργό της χώρας, Νικόλαο Πλαστήρα. Σε 

ένα ταξίδι που έκαναν μαζί στη Ζυρίχη για τη νοσηλεία 
των παιδιών τους που έπασχαν από φυματίωση σε ένα 
σανατόριο, συζητούσαν μαζί για τη δημιουργία ενός 
τέτοιου σανατορίου και στην Ελλάδα. Έτσι εκείνος της 
έδωσε εντολή να πάει στην Αμερική και να συγκεντρώσει 
χρήματα γι’ αυτό τον σκοπό.
Έτσι και έγινε. Η Άννα Μελά θυμήθηκε τα χαρίσματα που 
είχε από παιδί και άρχισε να φιλοτεχνεί διάφορα αντικεί-
μενα (ξυλόγλυπτα κανάτια, ημερολόγια, κάρτ ποστάλ), τα 
οποία πουλούσε.
Μετά από αίτησή της στην βασίλισσα Ελισάβετ της Ρου-
μανίας δέχτηκε και από εκείνη ένα σημαντικό ποσό για 
τον ίδιο σκοπό. Συγκέντρωσε επίσης σημαντικές δωρεές 
από απόδημους Έλληνες της Αμερικής, της Αυστραλίας 
και του Καναδά.
Πραγματοποιήθηκε έτσι το 1930 η ανέγερση ενός πρό-
τυπου θεραπευτικού κέντρου, το γνωστό Σανατόριο «η 
Μάννα», στην Κορφοξυλιά Αρκαδίας μέσα στο ελατόδα-
σος του Μαινάλου. Εκεί φιλοξενούνταν μόνο πάσχοντες 
από φυματίωση, στρατιώτες και άλλοι πολίτες.
Το Σανατόριο λειτούργησε μέχρι το 1938 και έκλεισε την 
ίδια χρονιά που πέθανε και η εμπνεύστριά του, καθώς 
πλέον υπήρχε αποτελεσματική θεραπεία για την φυμα-
τίωση στη χώρα.
Η συνεχής επαφή της Άννας Μελά όλα αυτά τα χρόνια με 
πάσχοντες από φυματίωση κατέληξε να μολυνθεί τελικά 
και η ίδια. Νικήθηκε από την θανατηφόρα αρρώστια και 
έφυγε από τη ζωή στις 12 Μαρτίου του 1938.
Η Άννα Μελά έμεινε στην ιστορία ως μια αρχόντισσα της 
εθνικής φιλανθρωπίας και τιμήθηκε για το έργο της με 28 
συνολικά παράσημα.
Τιμήθηκε μεταξύ άλλων με τον «Σιδηρούν Πολεμικόν 
Σταυρόν», τον «Αργυρό Σταυρό του Σωτήρος» και το 
«Αργυρόν μετάλλιον αρετής και αυτοθυσίας». Για τις 
υπηρεσίες της στη Σερβία και τους αιχμαλώτους των Σέρ-
βων στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο τιμήθηκε με το «Σερβικό 
Μετάλλιον του Αγίου Ανδρέα» και τον Σταυρό της Αυτο-
κράτειρας Ελισάβετ της Αυστρίας. Έγινε η πρώτη γυναίκα 
στην Ελλάδα, αλλά και τη Σερβία που της αποδόθηκε 
αυτή η τιμή.
Η ζωή της ήταν μια ακατάπαυστη και ανιδιοτελή κοι-
νωνική προσφορά και το όνομά της έμεινε αλησμόνητο 
τόσο στους ανθρώπους που την γνώρισαν τα χρόνια της 
δράσης της, όσο και όσους έμαθαν για εκείνη μεταγενέ-
στερα.

ιστορίες
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Τ
ο φαινόμενο άρχισε να παίρνει ανη-
συχητικές διαστάσεις. Μέχρι τη στιγ-
μή που γράφονται αυτές οι γραμμές, 
επτά γυναικοκτονίες έχουν σημειω-

θεί στην Ελλάδα μέσα σε επτά μήνες… 
Πρόκειται για ένα φαινόμενο απόλυτης βίας, 
που όντως αντικατοπτρίζει την κοινωνία μας 
και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κοι-
νωνικά προβλήματα σε παγκόσμια κλίμακα.
Ανθρωποκτονίες από πρόθεση, οι οποίες 
ξεκινούν από την κλιμακούμενη κακοποιη-
τική συμπεριφορά με λεκτικές παρενοχλή-
σεις, συναισθηματική, ψυχική και σωματική 
κακοποίηση και φτάνουν ως το φόνο, την 
πιο ακραία μορφή έμφυλης βίας.
Ο όρος γυναικοκτονία, σύμφωνα με εμπε-
ριστατωμένη αναφορά του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας, χρησιμοποιήθηκε για 
πρώτη φορά από τον Joh Corry το 1801, ενώ 
στη νεότερη εποχή από την Diana Russell 
το 1976. Ήταν όμως το 2001 όπου η Russell 
αναδιατύπωσε την έννοια του όρου αναφε-
ρόμενη στη δολοφονία γυναικών με μονα-
δικό αίτιο το ίδιο τους το φύλο. Σήμερα 
αφορά δολοφονίες γυναικών και κοριτσιών 
εξαιτίας του φύλου τους, οι οποίες διαπράτ-
τονται ή γίνονται ανεκτές τόσο από ιδιώτες 
όσο και από δημόσιους φορείς. 
Το φαινόμενο έχει γίνει εντονότερο στον 
αιώνα μας. Το Μεξικό έχει το μεγαλύτερο 
αριθμό γυναικοκτονιών παγκοσμίως με 470 
δολοφονίες το 2020. Την ίδια χρονιά στην 

Τουρκία δολοφονήθηκαν 430 γυναίκες.
Τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία με τον 
ακριβή αριθμό καταγράφηκαν το 2017 όταν 
87.000 γυναίκες δολοφονήθηκαν παγκο-
σμίως, το 58% αυτών από σύντροφο ή 
μέλος της οικογένειας. Στην Ασία και στην 
Αφρική σημειώθηκαν οι περισσότερες 
γυναικοκτονίες. Στον Καναδά, όπως αναφέ-
ρει η Canadian Femicide Observatory for 
Justice and Accountability του Πανεπιστη-
μίου Guelph, πέρυσι καταγράφηκαν160 
βίαιες δολοφονίες γυναικών από συγγενικά 
πρόσωπα, που σημαίνει μία δολοφονία 
κάθε 2.5 μέρες. Πιστεύεται ότι η ραγδαία 
αύξηση των περιστατικών είναι επίπτωση 
της πανδημίας. 
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επίσημα στατι-
στικά στοιχεία όσον αφορά το φαινόμενο, 
με αποτέλεσμα να παραμένει σκοτεινός ο 
αριθμός γυναικοκτονιών και αυτό οφείλεται 
εν μέρη στο γεγονός ότι δεν καταγγέλλονται 
τα κρούσματα βίας κατά των γυναικών, περι-
λαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, 
καθώς υπάρχει συγκάλυψη του συντρόφου 
από το ίδιο το θύμα ενώ πολλές φορές εάν 
καταγγελθούν οι φόνοι δεν καταγράφονται 
ως γυναικοκτονίες.
Έγκυρα δημοσιεύματα ωστόσο αναφέρουν 
ότι το ζήτημα των δολοφονιών γυναικών 
δεν αφορά ζητήματα φεμινισμού, αλλά 
πρόκειται για βασικά ανθρώπινα δικαι-
ώματα σύμφωνα με τα οποία άντρες και 
γυναίκες πρέπει να είναι ίσοι προς αυτά. 
Αφορά συνεπώς την ακραία μορφή έμφυ-
λης και σεξιστικής βίας και την ανισότητα 
των φύλων. 
Το νόμισμα πάντως έχει δύο όψεις. Δεν είναι 
λίγες οι υποθέσεις γυναικών που σκότωσαν 
τους συζύγους ή συντρόφους τους με βάρ-
βαρο τρόπο. Πυροβολισμοί, τεμαχισμοί 
ακόμη και καύση θυμάτων προκειμένου να 
μην αφήσουν κανένα στοιχείο. 
Το θέμα όμως των ανδροκτονιών θα το 
ψάξουμε εκτενέστερα και θα επανέλθουμε. 
Γυναικοκτονίες - ανδροκτονίες, οι περι-
πτώσεις πολλές και κάθε μία διαφορετική. 
Πάθος, ζήλεια, πόνος και φόβος είναι τα 
συναισθήματα που νιώθουν οι δράστες 
πριν κάνουν πράξη τις απειλές και τις σκέ-
ψεις τους… 
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ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ  
Ένα διαχρονικό φαινόμενο 

Ε
ίναι η εύκολη  ζωή που τους χα-
ρίζεται και δεν θέλουν να κοπιά-
ζουν; Είναι τα πρότυπα που προ-
βάλλουν τα ΜΜΕ, ειδικά τα ηλε-

κτρονικά με τη θεοποίηση και την  ειδω-
λοποίηση προσώπων πνευματικά κατώτε-
ρων και η έλλειψη υγιών προτύπων;  Είναι 
η απογοήτευσή τους; Είναι αυτοσκοπός η 
διασημότητα, το κέρδος, η αναγνωρισι-
μότητα με οποιοδήποτε τρόπο; 
Πας να ρίξεις μια ματιά σε ηλεκτρονική 
ενημέρωση και διαβάζεις για το γυαλί 
ηλίου του τάδε, αν είναι έγκυος η τάδε, αν 

γέννησε, αν βάφτισε, τι φόρεσε, και όλως 
παραδόξως ολονών αυτών τα παιδιά είναι 
πανέμορφα. Το μαγιώ, το μαλλί, η βαφή, 
το παπούτσι, το νύχι, τα μπότοξ κι οι πλα-
στικές…  ένα λάιφ στάιλ με σαχλαμάρες 
και χωριατιλίκια. Κοίτα λοιπόν σοβαρό-
τητα ειδήσεων!  Σάμπως κι όλοι οι υπό-
λοιποι άνθρωποι ζούμε σε άγρια κατά-
σταση στις σπηλιές, τσίτσιδοι, άλουστοι 
κι άσαστοι.
Είναι κι αυτό το καϋμένο το κορίτσι στην 
Ελλάδα που έχασε τη ζωή του επειδή ήταν 
χοντρή, κι επειδή της έκαναν μπούλιγκ, κι 
επειδή αντί να έχει το σθένος να ασκηθεί 
και να προσέξει τη διατροφή της επέλεξε 
μια αμφιλεγόμενη χειρουργική επέμβαση 

για σμίκρυνση στομάχου. Μια τόσο νέα 
κοπέλα. Μια είδηση που λέει πολλά. Και 
για τους γονείς πώς να στηρίξουν τα παι-
διά τους, και για τα ίδια τα παιδιά.
• Στη φωτογραφία είναι η Νάντια Ναντίμ. 
Η Νάντια γεννήθηκε στο Αφγανιστάν. Ο 
πατέρας της δολοφονήθηκε από τους 
Ταλιμπάν όταν ήταν 11 χρόνων και η οικο-
γένειά της κατέφυγε στη Δανία κλεισμένοι 
στην καρότσα ενός φορτηγού.
Η Νάντια έχει σκοράρει σχεδόν 200 
γκολ στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο 
και εκπροσώπησε την Εθνική Δανίας 98 

φορές.
Έχει ολοκληρώσει την ιατρική σχολή και 
μελετά για να γίνει χειρουργός επανορ-
θωτικής όταν η καριέρα της στο ποδό-
σφαιρο τελειώσει. Μιλάει 11 γλώσσες 
άπταιστα και είναι στη λίστα του Forbes 
με τις πιο ισχυρές γυναίκες στον διεθνή 
αθλητισμό.
Αν θέλετε να δείξετε στα παιδιά σας ένα 
πρότυπο, δείξτε τους τη Nάντια Ναντίμ, 
δείξτε τους πρότυπα από τις επιστήμες, 
τις τέχνες, τον αθλητισμό,  και όχι τις 
Kardashians, όχι την κάθε ανεμοδούρα, 
όχι το κάθε παλαβό χαζοχαρούμενο παρ-
τσακλό.

Γιούλα Χατζηχαραλάμπους

Με αφορμή
και την αποτυχία
στις εξετάσεις...
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Αγαπητοί αναγνώστες της Hellas News, 
κάθε εβδομάδα επικοινωνούμε  μέσω 
αυτής της στήλης και πιστεύω ότι με 

γνωρίσατε και σας γνώρισα καλύτερα.
Για τούς επόμενους δύο μήνες 

θα μου λείψετε. 
Ετοιμάζω βαλίτσες για την πατρίδα. 

Δύο απανωτά δίσεκτα χρόνια 
μας άδειασαν όλους.

Μια επίσκεψη στην Μάνα Πατρίδα
 είναι κάτι περισσότερο από  αναγκαία.

Θα τα ξαναπούμε με τον ερχομό
 του φθινόπωρου.

Εύχομαι υγεία και χαρά σε όλους.
Σίμος.

Άρμενα για την Ελλάδα

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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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

ΣΙΩΠΑ ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΑΣ;

ΣΚΕΦΘΗΚΑΜΕ ποτὲ καὶ ἐμβαθύ-
ναμε σὲ τοῦτο, Στὸ παράδοξο, 
μιᾶς ἀδιαλείπτου προσευχῆς 
ἀπέναντι μιᾶς συνεχοῦς φαι-

νομενικῆς σιωπῆς τοῦ Θεοῦ; Τὸ γεγο-
νὸς αὐτὸ ἐκεῖνος ποὺ τὸ ἔζησε μὲ τὸν πιὸ 
ἰσχυρὸ τρόπο εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρω-
πος Κύριος, ὁ Χριστός. Ἡμέρα καὶ νύχτα 
προσεύχεται στὴν ἔρημο, στὸ ̔ Ιερό, στὸ 
῎Ορος, στὸν Κῆπο τῶν Ελαιῶν. «Ἦν δια 
νυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ Θεοῦ», 
σημειώνει ὁ Εὐαγγελιστής (Λουκ. στ΄ 
12). Παρ᾿ ὅλα αὐτὰ φαινόταν ὅτι ἡ θεία 
ἀποστολή του βάδιζε ἀνθρωπίνως πρὸς 
τὴν ἀποτυχία. Τὸ μήνυμά του, μήνυμα 
μετανοίας καὶ σωτηρίας, δὲν γινό-
ταν δεκτό. Τὰ πλήθη τελικὰ τὸν ἐγκα-
ταλείπουν. Οἱ δεδομένων ἀρχοντες τοῦ 
Ἰσραὴλ τὸν συκοφαντοῦν καὶ τὸν ἀπει-
λοῦν μὲ θάνατο. Οἱ μαθηταί του παρουσι-
άζονται «ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ» 
(Λουκ. κδ́  25) καὶ ζητοῦν νὰ τὸν ἐμποδί-
σουν ἀπὸ τὴ θεία του ἀπο στολή. Καὶ ὁ 
Ἰησοῦς γνωρίζει καλά, ὅτι ἡ ἀποστολή 
του αὐτὴ τὸν ὁδηγεῖ στὸν ἐπώδυνο καὶ 
ἐξευτελι στικὸ σταυρικὸ θάνατο.
Πλησιάζει τὸ φρικτὸ Πάθος. Ο «Υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώ που», ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα 
καὶ ὅταν τὸ δρᾶμα κορυφώνεται, δὲν 
παύει νὰ προσεύχεται πρὸς τὸν οὐράνιο 
Πατέρα Του. Μὰ ὁ Θεὸς Πατὴρ δὲν ἐπεμ-
βαίνει νὰ τὸν λυτρώση ἀπὸ τοὺς σταυ-
ρωτάς του. Σιωπᾶ. Καὶ ἀπὸ τὸ Σταυ ρὸ ὁ 
πονεμένος ̓ Ιησοῦς ἀφήνει τὸ τόσο ὀδυ-
νηρὸ ἐκεῖνο παράπονο: «Θεέ μου, Θεέ 
μου, ἵνα τί μὲ ἐγκατέλιπες;».
᾿Αλλὰ προσοχή. Ἡ σιωπὴ τοῦ Πατρός, μιὰ 
σιωπὴ ἐπώδυνη βέβαια, δὲν ἦταν παρὰ 
φαινομενική. Ἡ δραματικὴ αὐτὴ κραυγὴ 
τοῦ «Αμνοῦ τοῦ Θεοῦ» ἀπὸ τὸ Σταυρό, 
περιλάμβανε ὅλες τὶς παραπονεμένες 
προσευχὲς τῶν φτωχῶν, τῶν ἀδυνάτων 
καὶ τῶν κατατρεγμένων τῆς γῆς.
᾽Αλλ᾽ ὁ Θεὸς ἐπιφυλασσόταν νὰ ἀπα-
ντήση σὲ λίγο καὶ μάλιστα μὲ τρόπο ὄχι 
μόνον ἀποφασιστικό, ἀλλὰ καὶ ἀλη-
θινὰ σωτήριο. Ο Εσταυρωμένος ἔγινε 
«λύτρον ἀντὶ πολλῶν». Ὁ ἀληθινὰ 
Δίκαιος καὶ ̔́ Αγιος, ποὺ λυτρώνει τοὺς 
ἀνθρώπους καὶ τοὺς ἁγιάζει. ̓́ Ετσι ἡ 
φλογερὴ προσευχὴ τοῦ Θεανθρώπου 
εἰσα κούσθηκε, ὄχι, ὅπως θὰ περίμεναν 
οἱ πολλοί. Μὲ μιὰ δηλαδὴ θαυματουρ-
γικὴ λύτρωσι, ποὺ θὰ ἀπεμάκρυνε τὸν 

θάνατο. Εἰσακούσθηκε μὲ βαθύτερο, μὲ 
οὐσιαστικώτερο τρόπο. Μὲ τὴν πρωτο-
φανῆ καρ ποφορία τῆς μεγάλης θυσίας 
του, ποὺ δικαιώνει καὶ ἁγιάζει καὶ σώζει 
τὸν κόσμο! Αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ διέφευγε 
τὴν ἀντίληψι τῶν σκοτισμένων ἀρχιε-
ρέων καὶ Γραμματέων, ποὺ ἐκραύ γαζαν 
«πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν, ρυσάσθω νῦν 
αὐτόν» (Ματθ. κζ΄ 43). Πῶς οἱ ἐμπαθεῖς 
ἐχθροὶ τοῦ Σω τῆρος νὰ ἀντιληφθοῦν 
τὸ «οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν 
καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ», ποὺ 
ἄρχισε μὲ τὴν ̓Ανάστασί του καὶ ὁλοκλη-
ρώθηκε μὲ τὴν ̓Ανάληψί του, καθὼς καὶ 
μὲ τὴν διάδοσι τῆς βασιλείας του στὴ γῆ; 
(Λουκ. κδ́  26).
Ἡ ἐπέμβασις λοιπὸν τοῦ Οὐρανίου 
Πατρὸς ἔγινε, ὄχι ὅμως ὅπως θὰ περί-
μεναν οἱ ἄνθρωποι. Οχι μὲ · θαυματουρ-
νικὴ λιπαν ς βριστοῦ ἀπὸ τοὺς σταυρω-
τάς του. Αὐτὸ ἤταν ἀντίθετο καὶ πρὸς τὸ 
῞Αγιο καὶ σωτήριο θέλημα τοῦ Χριστοῦ 
καὶ πρὸς ἐκεῖνο τοῦ οὐρανίου Πατρός, 
ἀλλὰ καὶ ἀντίθετο πρὸς τὴ σωτηρία τῶν 
ἀνθρώπων.
Ἡ ἐπέμβασις ἦταν ἡ τελικὴ Νίκη. Νίκη 
κατὰ τῶν μοχθηρῶν σταυρωτῶν του, 
καί, τὸ κυριώτερο κατὰ τῶν δυνάμεων 
τοῦ σκότους, τοῦ ̔́ Αδου, τῆς αἰωνίου 
κολάσεως. Αὐτὰ τὰ σωτήρια, τὰ αἰώνια 
ἀγαθὰ πήγασαν ἀπὸ αὐτὴν τὴν Νίκη, 
ἀπὸ τὴν ̓ Ανάστασι τοῦ Κυρίου. Λοιπόν; 
“Ας μὴ σκανδαλιζώμαστε, ὅταν στὶς ἱκε-
σίες μας καὶ τὶς ἐπίμονες ἐπικλήσεις 
μας, παρουσιά ζεται ὁ Σωτὴρ κάποτε νὰ 
σιωπᾶ. Σιωπᾶ πρὸς στι γμήν, γιατὶ προ-
ετοιμάζει ἄλλη ἀπάντησι, ἄλλη ἐπέμ-
βασι, πιὸ σπουδαία, πιὸ βαθειά, πιὸ ἀνώ-
τερη ἀπὸ τὴ λύτρωσί μας ἀπὸ αὐτὲς ἢ 
ἐκεῖνες τὶς γήϊνες δοκιμασίες, ποὺ μᾶς 
πιέζουν καὶ θλίβουν. ̓ Απεργάζεται τὸ 
θαῦμα τῆς ἐσωτερικῆς ἀνακαι νίσεώς 
μας, τὴν ἀπαλλαγή μας ἀπὸ πάθη κι 
ἀδυνα μίες. ̓ Απεργάζεται τὴν μετάνοιά 
μας καὶ τὴν ἐξι λέωσί μας ἀπὸ τὸ ἁμαρ-
τωλὸ παρελθόν, τὴν ἀπόκτησι βαθυ-
τέρας πίστεως, θερμοτέρας ἀγάπης, 
ὑπομονῆς καὶ στενοῦ δεσμοῦ μὲ τὸν 
Λυτρωτή μας.
Δὲν εἶναι αὐτὸ ἡ πιὸ μεγάλη θαυμα-
τουργικὴ ἐπέμ βασις τοῦ Θεοῦ καὶ ἑπο-
μένως τὸ πιὸ ἀνώτερο δῶρο τοῦ Μεγα-
λοδυνάμου πρὸς τὸν προσευχόμενο Χρι-
στιανό;

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

της Hellas News
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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 31st, 2021, and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details or questions.

Hurry. Offers End August 31st!



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ36 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

6 Αυγούστου 2021
www.hellasnews-radio.com



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 37TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
6 Αυγούστου 2021

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Α
γαπητοί αναγνώστες της Hellas 
News, 
Καλό μήνα και καλό υπόλοιπο 
καλοκαιριού. Βέβαια στην Ελλάδα 

ο μήνας δεν μπήκε και τόσο ευχάριστα. 
Από την μία οι φωτιές, από την άλλη άλλες 
δυο γυναικοκτονίες. Για όσους δεν διαβά-
σατε ή δεν είδατε ειδήσεις η Ελλάδα φλέγε-
ται καθώς υπάρχουν πυρκαγιές στην Αττική, 
στην Εύβοια, στην Χαλκιδική, στην Αχαΐα κι 
ίσως τώρα που μιλάμε κι άλλου. Επιπλέον, 
προστέθηκαν -μόλις σε λίγες ημέρες- δύο 
νέες βάναυσες δολοφονίες γυναικών από 
τους συζύγους τους. Μία συνέβη στην Δάφνη 
στην Αθήνα και άλλη μία στην Λάρισα. 
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι στο καλό συμβαί-
νει, τι φταίει πια κι έχουμε τόσα πολλά εγκλή-
ματα; Όχι καλέ μου Έλληνα, δεν φταίνε οι 
μετανάστες. Φταίει το άρρωστο κι απαίδευτο 
μυαλό του ανθρώπου. Τώρα, όσον αφορά 
τις δολοφονίες γυναικών, δυστυχώς, δεν 
είναι κάτι καινούριο. Το «καινούριο» είναι 
ότι πλέον ακούμε για αυτές, γιατί παλαιότερα 
μπαίναν κάτω από το χαλάκι.  Τρανή από-
δειξη για αυτό είναι πως στην δολοφονία της 
άτυχης γυναίκας στην Δάφνη, οι αστυνομι-
κοί 19 ημέρες πριν της πάρει τη ζωή ο σύζυ-
γος της επειδή την ζήλευε λέει, είχαν κληθεί 

στο σπίτι για ενδοοικογενειακή βία από γει-
τόνισσα που άκουσε τις φωνές της. Οι αστυ-
νομικοί πέρασαν και δεν ακούμπησαν γιατί 
είναι το γνωστό ότι ο άνδρας θα πει και κάνει 
κάτι παραπάνω. Άλλωστε «Η δε γυνή να 
φοβείται τον άνδρα», όχι να αγαπά ή έστω να 
σέβεται, να φοβείται... Τέθηκαν σε διαθε-
σιμότητα οι αστυνομικοί κι όλα μέλι γάλα.
Στην Λάρισα η άτυχη γυναίκα πήγε να δου-
λέψει στο μαγαζί της αδερφή της 
κι ο άλλος ξεκίνησε από Αθήνα με 
όπλο γεμάτο σφαίρες και την πυρο-
βόλησε οκτώ φορές. Εντάξει, 
ευτυχώς τους είχε δασκαλέψει 
ο κ. Μπαλάσκας από την δολο-
φονία της Κάρολαϊν να 
μην είναι βλάκες και να 
κοροϊδέψουν τους αστυ-
νομικούς, να παραδοθούν 
αμέσως γιατί θα φάνε μόλις 
τέσσερα χρόνια φυλακής αν 
παραδοθούν μόνοι τους. Έτσι 
πράξανε λοιπόν κι αυτοί οι δύο 
της Σχολής Μπαλάσκα. Εύγε! Άρι-
στα!
 Όσον αφορά τις φωτιές υπάρχουν διάφο-
ρες συνωμοσιολογίες γύρω από το ποιος 
τις έβαλε και δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε 

αυτές πολύ. Θα πω μόνο πως κάθε καλο-
καίρι βλέπω και διαβάζω τα ίδια και τα 
ίδια. Δηλαδή, βγαίνουν τα πρώτα δημο-
σιεύματα «μάλλον πρόκειται για εμπρη-
σμό» μετά «μάλλον έγινε κατά λάθος από 
τον τάδε που ήθελε να κάψει κλαράκια ή 
μάλλον παιδιά έκαψαν τα βιβλία τους» και 
πάει λέγοντας. 

Μετά διαβάζω στα κοινωνικά μέσα δικτύ-
ωσης τους επαναστάτες του καναπέ 

να λένε «κρατείστε το τελευταίο 
δέντρο για να κρεμαστείτε 
άσχετοι πολιτικοί» και καταλή-

γουμε πως κάποιος μεγι-
στάνας έκαψε το δάσος 

για να χτίσει ξενοδο-
χεία και καζίνα. Ξέρετε 
κάτι δεν διαφωνώ, 

σίγουρα ανθρώπινο 
χέρι έχει μπει για την 

καταστροφή του πλα-
νήτη και της ζωής γενικό-

τερα. Από ένα μικρό σκουπι-

δάκι που μπορεί να πετάξει κάποιος μπορεί 
να προκληθεί μεγάλη ζημιά. «Έλα μωρέ σιγά 
μην το αποτσίγαρο που θα πετάξω πάνω στο 
γρασίδι θα προκαλέσει τόση μεγάλη πυρκα-
γιά». 
Ένας τρόπος επίσης για να είχαμε το κεφάλι 
μας ήσυχο για τους «μεγιστάνες» που θέλουν 
να κάψουν δάση και να χτίσουν περιουσίες 
μετά, θα μπορούσε να μπει πχ ένας νόμος ο 
οποίος θα απέτρεπε από τον πιο μικρό στο 
πιο μεγάλο επίδοξο να χτίσει σε περιοχή που 
έχει καεί για τουλάχιστον 15 χρόνια.
Αλλά αυτά τα λέω ΄γω τώρα με το μικρό και 
κουρασμένο μου μυαλό. Τι  άλλο να πω; 
Συγγνώμη αν σας μαύρισε κι εσάς η μέρα, 
αλλά δυστυχώς αυτά γίνανε μόλις μέσα σε 
μια εβδομάδα. Ας ευχηθούμε να ξημερώσει 
καλύτερη μέρα αύριο και μην ξεχνάτε, όσοι 
μπορείτε να βοηθήσετε τον συνάνθρωπο 
σας με όποιο τρόπο μπορείτε, να το κάνετε. 
Δεν ξέρετε αν σήμερα θα είναι ή δεν θα είναι 
εδώ.
Μέχρι την επόμενη εβδομάδα… κουράγιο…

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

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
της υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει 

τις θέσεις της Hellas News
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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

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

ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

«ΠΑΝΘΕΟΝ» ΣΤΗΝ ΝΤΑΝΦΟΡΘ

ΨΗΣΤΗΣ - ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΝΙΚΟ
416.778.1929
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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

Tina/Angelo 
416-463-1663

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
ο Οντάριο ανέφερε περισσό-
τερες από 200 νέες μολύνσεις 
COVID-19 και 14 επιπλέον θα-
νάτους την Πέμπτη, με τους 12 

από αυτούς να έχουν συμβεί νωρίτερα 
φέτος, σύμφωνα με την κυβέρνηση.
Επομένως, δυσ τυχώς, επιπλέον δύο 
κάτοικοι της επαρχίας έχασαν την  ζωή 
τους εξαιτίας του κορωνοϊού.

Τα 213 κρούσματα της Πέμπτης έχουν 
μια σημαντική αύξηση από 139 κρού-
σματα την Τετάρτη, αλλά μείωση από 
218 κρούσματα πριν από μία εβδο-
μάδα.
Το Τορόντο κατέγραψε 44 νέα κρού-
σματα, ενώ 31 αναφέρθηκαν στην περι-
οχή Peel, 18 στην περιοχή του York, 11 
στο Halton και επτά στο Durham.

 213 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, 2 νέοι θάνατοι

Οι πωλήσεις κατοικιών Ιουλίου στο 
Τορόντο μειώθηκαν σε σύγκριση με 
πέρυσι, αλλά εξακολουθούν να είναι 
πάνω από το μέσο όρο

Τ
ο Περιφερειακό Συμβούλιο Ακι-
νήτων του Τορόντο αναφέρει ότι η 
ζήτηση κατοικιών τον Ιούλιο μειώ-
θηκε σε σύγκριση με το προηγού-

μενο έτος, αλλά παραμένει πάνω από το 
μέσο όρο για τη σεζόν το 2021.
Το διοικητικό συμβούλιο αναφέρει ότι 
σχεδόν 9.400 πωλήσεις κατοικιών ανα-
φέρθηκαν τον Ιούλιο, μειωμένες κατά 14,9 
% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2020, 
γεγονός που έθεσε ρεκόρ πωλήσεων 
κατοικιών τον καλοκαιρινό μήνα.
Σε εποχιακά προσαρμοσμένη βάση, το 
διοικητικό συμβούλιο αναφέρει ότι οι 
πωλήσεις του Ιουλίου μειώθηκαν κατά 
δύο τοις εκατό σε σύγκριση με τον Ιούνιο.

Λέει ότι η μέση τιμή για όλους τους τύπους 
κατοικιών μαζί ήταν λίγο περισσότερο από 
1 εκατομμύριο δολάρια, αυξημένη κατά 
12,6 % σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

Τ
ο κολέγιο Sheridan λέει ότι θα α-
παιτήσει από όλους τους μαθη-
τές που ζουν σε εστίες και συμ-
μετέχουν σε αθλητικές δραστη-

ριότητες  να εμβολιαστούν κατά του 
COVID-19.
Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την 
Τετάρτη, σχολικοί αξιωματούχοι λένε 
ότι οι μαθητές που σχεδιάζουν να μεί-
νουν στις εστίες πρέπει να αποδείξουν 
ότι έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση 
του εμβολίου, δύο εβδομάδες πριν από 
τη μετακόμιση και ότι μερικώς εμβολι-
ασμένοι μαθητές πρέπει να διασφαλί-
σουν ότι θα λαάβουνν τη δεύτερη δόση 
τους όχι αργότερα από τις 17 Σεπτεμ-
βρίου 2021.
Παρόμοιοι κανόνες θα ισχύουν για 
μαθητές αθλητές.
Το σχολείο λέει ότι θα γίνουν εξαιρέσεις 
για ιατρικούς ή θρησκευτικούς λόγους.
Τον περασμένο μήνα, αξιωματούχοι του 

Sheridan δήλωσαν ότι δεν ήταν υποχρε-
ωτικό να εμβολιαστούν οι μαθητές που 
παρακολουθούν προσωπική μάθηση ή 
ζουν στην κατοικία, αλλά σημείωσαν ότι 
η πολιτική υπόκειται σε αλλαγές.

Το κολέγιο Sheridan καθιστά τα 
εμβόλια COVID υποχρεωτικά 
για φοιτητές σε εστίες και 
ασχολούμενοι με αθλητικά

Ο
ι γονείς και κηδεμόνες μαθητών 
στο σύστημα σχολικής επιτρο-
πής του Τορόντο μπορούν να ε-
πιλέξουν αν το παιδί τους θα πα-

ρακολουθήσει προσωπική ή διαδικτυακή 
μάθηση για το επόμενο σχολικό έτος από 
χθες, Πέμπτη 05/08.
Σε μια ειδοποίηση που εστάλη στις οικο-
γένειες την Τετάρτη το βράδυ, το TDSB ανέ-
φερε ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου με έναν σύνδεσμο φόρμας επιλο-
γής θα σταλούν στις 5 Αυγούστου, επιτρέ-
ποντας στις οικογένειες να επιλέξουν πώς 
θαπαρακολουθήσουν μαθήματα τα παιδιά 
τους φέτος.
Το TDSB δήλωσε επίσης το απόγευμα της 
Τετάρτης ότι όλοι οι μαθητές που παρα-
κολουθούννηπιαγωγείων θα πρέπει να 
φορούν μάσκες προσώπου το επόμενο 
έτος λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του 

COVID-19.
Η επαρχία έχει πει ότι οι νηπιαγωγοί θα 
ενθαρρυνθούν αλλά δεν θα υποχρεωθούν 
να φορούν μάσκες τον Σεπτέμβριο, αλλά 
άφησαν χώρο στις σχολικές επιτροπές και 
στις μονάδες δημόσιας υγείας να κάνουν 
προσαρμογές ανάλογα με τις τοπικές συν-
θήκες.
Η επιλογή εγγραφής για εικονική μάθηση 
στο TDSB και οι νέες πληροφορίες σχε-
τικά με τη μάσκα έρχονται αφού το Οντά-
ριο κυκλοφόρησε το σχέδιο επιστροφής 
στο σχολείο νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. 
Το σχέδιο απαιτεί τόσο οι μαθητές της πρω-
τοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης να επιστρέψουν στις αίθουσες 
διδασκαλίας πέντε ημέρες την εβδομάδα το 
φθινόπωρο με τρόπο που θα επιτρέψει την 
επαναφορά των περισσότερων τακτικών 
σχολικών δραστηριοτήτων.

Το TDSB ξεκίνησε την Πέμπτη τις 
εγγραφές για διαδικτυακή μάθηση
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Mabelynn Capeluj:
Η σέξι δημοσιογράφος

Ξεκίνησε την καριέρα 
της στο μόντελινγκ, 
και μάλιστα κέρδισε 
και τον τίτλο “Μις 
Καλιφόρνια” πριν 
οκτώ χρόνια, αυτό 
ωστόσο που την 
κέρδισε ήταν ο χώρος 
της τηλεόρασης και 
συγκεκριμένα η 
δημοσιογραφία.

Ο λόγος για την 
Mabelynn Capeluj, 
την μελαχροινή 
ρεπόρτερ με τις 
χυμώδεις καμπύλες, 
που έχει τραβήξει 
την προσοχή του 
αμερικανικού κοινού 
και όχι μόνο. Η 
Mabelynn διαθέτει 
ένα πανέμορφο 
πρόσωπο, αλλά και 
ένα καλλίγραμμο 
κορμί, προσόντα 
τα οποία της έχουν 
κερδίσει σχεδόν 
μισό εκατομμύριο 
ακόλουθους στο 
Instagram.

H μελαχροινή 
καλλονή κατάγεται 
από το Σαν Ντιέγκο 
των ΗΠΑ, και 
εκτός από την 
δημοσιογραφία 
λατρεύει να ποζάρει 
ημίγυμνη για χάρη 
των θαυμαστών 
της, οι οποίοι την 
αποθεώνουν σε κάθε 
της ανάρτηση.
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Σ
τα 48 της χρόνια η Ναταλία Δραγούμη 
βάζει κάτω πολλές εικοσάρες!
Η ηθοποιός αυτό το διάστημα ξεκου-
ράζεται, χαλαρώνει με την οικογένειά 

της και τους φίλους της και δημοσίευσε τις πιο 
αυθόρμητες φωτογραφίες της με μαγιό και 
φυσικά δεν χρειάζεται να τις επεξεργαστεί, α-
φού έχει αψεγάδιαστη σιλουέτα!
Η ηθοποιός γυμνάζεται καθημερινά, τρέφεται 
σωστά και αυτό φαίνεται!Σε παλιότερη συνέ-
ντευξή της, είχε αναφέρει τα μυστικά ομορφιά 

της.Η Ναταλία Δραγούμη είχε δηλώσει: «Όταν 
δεν έχω γυρίσματα γυμνάζομαι πολύ, εώς και 
έξι φορές την εβδομάδα. Όσον αφορά τη δι-
ατροφή μου προσέχω να μη τρώω άμυλο σε 
συνδυασμό με πρωτεΐνη και γλυκά. Γενικά, έ-
χω αδυναμία στα γλυκά!»!
Χρησιμοποιεί προϊόντα κατά της κυτταρίτι-
δας;
«Οχι, δεν πιστεύω σε αυτά. Θεωρώ πως όλα 
είναι θέμα διατροφής και άσκησης.» είχε το-
νίσει.

Ναταλία Δραγούμη: Έτσι είναι το κορμί της 
χωρίς ρετούς και φίλτρα στα 48 της

Φωτιά… και λάβρα η 
Φουρέιρα με το κίτρινο 
μαγιό στο φουσκωτό

Τις καλοκαιρινές της διακοπές 
απολαμβάνει η Ελένη Φουρέιρα, 
η οποία βρέθηκε στην Τζιά για 
χαλαρές και δροσερές στιγμές. Η 
γοητευτική τραγουδίστρια, μετά το 
φορτωμένο πρόγραμμα που είχε με 
την παρουσίαση του House of Fame, 
περνά υπέροχες στιγμές μακριά 
από την ζέστη της Αθήνας. Μάλιστα 
η ίδια ανάρτησε στον προσωπικό 
της λογαριασμό στο Instagram μία 
σειρά από φωτογραφίες της, που 
πραγματικά κόβουν την ανάσα. 
Άλλοτε σε πιο ανέμελες πόζες κι 
άλλοτε σε πιο καυτές, η Ελένη 
Φουρέιρα προκαλεί εγκεφαλικά 
με το μικροσκοπικό της μαγιό,. 

Άννα Μαρία Βέλη: 
Κοινοποίησε ολόγυμνες 
φωτογραφίες

Η Άννα Μαρία Βέλλη απολαμβάνει τις 
καλοκαιρινές της διακοπές στη Μάνη. 
Η influencer που το τηλεοπτικό κοινό 
γνώρισε καλύτερα μέσα από το Survi-
vor ξάφνιασε ευχάριστα τους 270.000 
ακολούθους της στο Instagram, 
όταν κοινοποίησε δύο φωτογραφίες 
της στις οποίες εμφανίζεται όπως 
τη γέννησε η μαμά της. «Αν είσαι 
εταιρεία ρούχων στείλε DM για 
συνεργασία. Αν είσαι γάτα έλα για 
χαδακια. Αν δεν είσαι τίποτα από τα 
παραπανω ενα like θα εξυπηρετούσε 
την γυμνή ινφλουενσερ. ΚΑΛΟ 
ΜΗΝΑ», έγραψε η Άννα Μαρία 
Βέλλη κάτω από τις φωτογραφίες που 
ανήρτησε.

Survivor: Ο Σάκης 
Κατσούλης έβαψε τα 
μαλλιά του ξανθά!

Μπορεί ο Σάκης Κατσούλης μετά το 
τέλος του ριάλιτι επιβίωσης και τη 
νίκη του να άλλαξε στιλ στα μαλλιά 
του, τώρα άλλαξε και χρώμα. Ο 
ίδιος, πόσταρε μια σειρά από 
φωτογραφίες στον προσωπικό του 
λογαριασμό στο Instagram και 
έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα 
του:
«A man who is a master of pa-
tience is master of everything else.»
Δούλεψε σκληρά,κάνε 
υπομονή,δούλεψε με τον εαυτό 
σου και σίγουρα θα πάρεις αυτό 
που σου αξίζει! #patience #hard-
work #mykonosgreece #survivor 
#menoutfit».

Τ
ον Γιώργο Κόρομι 
τον γνώρισες πριν 
από 8 μήνες περί-
που, μέσα από το 

reality επιβίωσης, Survivor. 
Ο Κόρο όπως τον φώναζαν 
στο παιχνίδι άνηκε αρχικά 
στους Μαχητές, όμως στη 
διάρκεια του παιχνιδιού 
χρειάστηκε να αλλάξει ο-
μάδα δύο φορές. Ωστόσο 
σε όποια και αν αγωνιζό-
ταν πάντα έδινε τον καλύ-
τερό του εαυτό και έφερ-
νε νίκες στην ομάδα, που 
συνδυαζόταν με έπαθλα, 
φαγητού, ασυλίας ή επι-
κοινωνίας με τους δικούς 
τους ανθρώπους. Όσο κι 
αν έψαξες στο Instagram 
δεν βρήκες ούτε μια κοινή 
τους πόζα ή έστω κάτι που 
να μαρτυρά ποια είναι η 
σύντροφός του. Το μυστή-
ριο όμως λύθηκε γιατί πριν 
από μερικές ώρες και πιο 
συγκεκριμένα το απόγευμα 
της Τρίτης (3/8/21) ο Γιώρ-
γος Κόρομι έκανε ένα story 
στο Instagram account του, 
στο οποίο χαμογελαστός 
κρατά αγκαλιά την αγαπη-
μένη του.

Γιώργος Κόρομι: ποζάρει πρώτη 
φορά με τη σύντροφό του

Το επόμενο superset θα το επιμεληθεί 
η Εύη Μπέκα

Π
όσους λόγους 
χρειάζεσαι για 
να αρχίσεις ε-
ντατικά μαθή-

ματα personal training; Ό-
σους κι αν έχεις, σου έχου-
με τον σημαντικότερο. Α-
κούει στο όνομα Εύη Μπέ-
κα, μένει στην Γλυφάδα και 
δηλώνει personal trainer, 
fitness coach και designer. 
Έχει ασχοληθεί με τη δη-
μοσιογραφία στον ΑΝΤ1, 
έχει σπουδάσει κοινωνι-
ολογία στο Πάντειο Πανε-
πιστήμιο, έχει κάνει μετα-
πτυχιακό στα οικονομικά 
αλλά τελικώς την κέρδισε η 
γυμναστική. Εκτός από την 
Γλυφάδα, μπορείς να την 
συναντήσεις στον υπέρο-
χο κόσμο του Instagram, 
εκεί που την ακολουθούν 
51.900 followers και μάλ-
λον όχι άδικα. Κάθε post 
στο Instagram είναι πόλος 
έλξης για likes και αποθε-
ωτικά σχόλια και η ίδια δε 
χάνει την ευκαιρία να μας 
προσφέρει το καλύτερο υ-
λικό που μπορούμε να φα-
νταστούμε. 
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Η
Brennah Black 
γνωρίζει όσο κα-
μία άλλη τον τρό-
πο για να ανα-

στατώνει το ανδρικό κοινό 
και να κάνει τους followers 
της στο Instagram να παρα-
μιλάνε για εκείνη. Γιατί, βλέ-
πετε οι πόζες της μπροστά 
στο φακό είναι άλλου επι-
πέδου. ο εκρηκτικό μοντέλο 
από το Λος Άντζελες έχει κα-
τακτήσει το χώρο του μόντε-
λινγκ με το εντυπωσιακό πα-
ρουσιαστικό της και τις καλ-
λίγραμμες καμπύλες της. Δη-
λώνει και ηθοποιός ενώ μέ-
νει μόνιμα στο Λος Άντζελες.

Η Μπρένα τα «σπάει» και ξέρει να 
αναστατώνει το ανδρικό κοινό «Κόλαση» η Τζένιφερ Λόπεζ στο teaser «Κόλαση» η Τζένιφερ Λόπεζ στο teaser 

από το νέο της βίντεο κλιπ  -από το νέο της βίντεο κλιπ  -
Αέρα ανανέωσης με τον Μπεν ΆφλεκΑέρα ανανέωσης με τον Μπεν Άφλεκ

Η 
Τζ έ ν ιφερ Λόπεζ  ε ν τυ -
πωσ ιάζ ε ι  κα ι  πάλ ι  με 
τη σέξ ι εμφάν ισή της.
Δ ε ν  γ ί ν ε τ α ι  μ ε γ α λ ύ -

τερη, γ ίνε ται όλο και καλύτερη. 
Η  Τ ζ έ ν ιφ ε ρ  Λόπεζ  έδ ω σ ε  σ τ η 
δημοσ ιότητα έ να teaser  γ ια το 
νέο της single με τ ίτ λο «Cambia 

El Paso» και το βίν τεο κλιπ που 
σύν τομα θα κυκλοφορήσει.
Η 52χρονη ποπ σ ταρ, που πρό-
σφατα έσμιξε ξανά με τον Μπεν 
Άφλεκ, με ένα αποκαλυπτ ικό τοπ 
και τζ ιν σορτ ς τραβά και πάλι τα 
βλέμματα

Τ
ο κοινό τον αγάπησε 
μέσα από τον ρόλο 
του γιου του Apollo 
Creed στο reboot των 

ταινιών. Έκτοτε, κάθε του νέα 
ταινία αποτελεί λόγο ανυ-
πομονησίας, ενώ όσες κυ-
κλοφόρησαν στο παρελθόν 
έρχονται ξανά στην επιφά-
νεια προς παρακολούθηση. 
Ο Michael B. Jordan είναι έ-
νας από τους πιο hot ηθοποι-
ούς της γενιάς του τόσο από 
άποψη υποκριτικής όσο και 
από εμφάνισης. Αντικειμενι-
κά είναι ένα πολύ ωραίο παι-
δί και δεν είναι λίγες οι φο-
ρές που έχει εκμεταλλευτεί 
το sexiness του στα social 
media για να τραβήξει τις πιο 
εντυπωσιακές φωτογραφί-
ες. Ο ηθοποιός πριν από λί-
γες ημέρες έγινε Instagram 
official με το κορίτσι του, Lori 
Harvey. Πρόκειται για μία η-
θοποιό και θετή κόρη του 
κωμικού Steve Harvey.

Ο Michael B. Jordan δεν είναι πια 
μόνος!

Έ
χει συγκεντρώ-
σει πάνω από 
1,8 εκατομμύ-
ρια οπαδούς 

στο Instagram και όχι ά-
δικα, καθώς διαθέτει α-
πίστευτες καμπύλες, τις 
οποίες επιδεικνύει πο-
στάροντας φωτογραφί-
ες που αφήνουν ελάχιστα 
στην φαντασία… Ο λό-
γος για την Amanda Lynn, 
την 30χρονη καλλονή από 
την Φλόριντα, η οποία αυ-
τή την στιγμή δηλώνει Real 
Estate Professional, παλαι-
ότερα ωστόσο υπάρχαν φή-
μες που έλεγαν και για άλλες 
επαγγελματικές της δραστη-
ριότητες, οι οποίες λάμβαναν 
χώρα σε κοσμικούς προορι-
σμούς της Μέσης Ανατολής 
και της Ευρώπης. Το Sports 
Illustrated κάποτε αναγνώρι-
σε την αστείρευτη θυληκότη-
τα της ξανθιάς καλλονής, επι-
λέγοντας την ως “Lovely Lady 
of the Day”, ενώ το περιοδικό 
FHM αναγνώρισε επίσης την 
“topless” τελειότητα της.

Η ξανθιά μεσίτρια που έχει βαλθεί να 
τρελάνει 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
www.hellasnews-radio.com
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Ο Αγιος Πέτρος έχει πρόβλημα με 
κάποιον στον Παράδεισο, που ήταν πολύ 
δραστήριος ερωτικά. 
Παρενοχλουσε ερωτικά τα αγγελάκια 
συνέχεια. 
Τελικά τον πιάνει και τον πάει στην 
κόλαση. 
Μετά από πολύ καιρό, είπε να πάει να δει 
τι γίνεται εκεί κάτω και πως αντιμετώπι-
σαν την κατάσταση τα διαβολάκια. Στην 
κόλαση υπάρχει πάντα μεγάλη και αφό-
ρητη ζέστη. 
Μόλις όμως έφτασε Ο Αγιος Πέτρος, τα 
πάντα ήταν παγωμένα. Πάει και βρίσκει 
τον αρχιδιάβολο.
- Τι κατάσταση είναι αυτή; του λέει. Τι 
γίνεται εδώ πέρα και έπεσε η θερμοκρα-
σία τόσο πολύ???
- Με αυτόν που μας έστειλες, δε τολμάει 
κανείς να σκύψει για να ανάψει τα καζά-
νια!!!

Κανένα Αγγλικό λεξικό δεν μπόρεσε να 
εξηγήσει επαρκώς τη διαφορά μεταξύ 
COMPLETE και FINISHED. 
Ωστόσο, σε ένα πρόσφατο συνέδριο 
γλωσσολογίας, που πραγματοποιήθηκε 
στο Λονδίνο και στο οποίο συμμετείχαν 
μερικοί από τους καλύτερους γλωσσολό-
γους στον κόσμο, ο Samsundar Balgobin, 
από τη Γουιάνα, ήταν ο σαφής νικητής. 

Τελική πρόκληση του ήταν η εξής:
«Μερικοί λένε ότι δεν υπάρχει καμία δια-
φορά μεταξύ COMPLETE και FINISHED.
Να εξηγήσετε τη διαφορά μεταξύ 
COMPLETE και FINISHED με έναν τρόπο 
που είναι εύκολο να κατανοηθεί».
Εδώ είναι η έξυπνη απάντηση του:
«Όταν παντρευτείς την σωστή γυναίκα, θα 
είσαι COMPLETE.Αλλά, όταν θα παντρευ-
τείς τη λάθος γυναίκα, είσαι FINISHED. 
Και όταν η σωστή γυναίκα σε πιάσει με 
τη λάθος γυναίκα, είσαι COMPLETELY 
FINISHED!».
Η απάντησή του έγινε δεκτή με μια επευ-
φημία που διήρκεσε πάνω από 5 λεπτά.

Μπαίνει μια μέρα ένας Άνεργος μέσα σε 
ένα μαγαζί και ρωτάει τον ιδιοκτήτη αν 
υπάρχει δουλειά.                                                           
- Βεβαίως και υπάρχει μια θέση. Κάθε 
εβδομάδα θα πρέπει να έρχεσαι τρεις 
μέρες και να είσαι εδώ δύο.. ώρες! Ο 
μισθός σου θα είναι 2500 ευρώ τον μήνα, 
με εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό και μία 
ξανθιά μοντέλο γραμματέα.           
-Πλάκα μου κάνεις, έτσι ?????? πετάγεται 
ο άνεργος                                              
-Εσύ το ξεκίνησες!!!!!!!! του απαντάει ο 
ιδιοκτήτης.

ΚΡΙΟΣ
Η περίοδος αυτή θα σας δοκιμάσει με εντά-
σεις και προβλήματα, που καλείστε να αντι-
μετωπίσετε με ώριμη σταθερότητα. Όσοι 
προσπαθείτε για την επαγγελματική σας 
πρόοδο ή αρχίζετε τώρα κάτι πολύ σημα-
ντικό, μην αρνείστε τη βοήθεια και τις υπο-
δείξεις ενός πολύ καλού φίλου. Θα χρεια-
στεί να εργαστείτε σκληρά και να αντιμε-
τωπίσετε αδίστακτους αντιπάλους για να 
μπορέσετε να πετύχετε.

ΤΑΥΡΟΣ
Αυτή την εποχή προσέξτε ιδιαίτερα τη δια-
τροφή σας και την υγεία σας, τις υπερβολι-
κές απαιτήσεις της δουλειάς που απειλούν 
να σας ρίξουν ακόμα και στο κρεβάτι. Διαρ-
κώς μετράτε τα συν και τα πλην και βγά-
ζετε ισολογισμούς, κάτι που δεν σας κολα-
κεύει. Γεγονός όμως είναι ότι βρίσκεστε σε 
μία φάση που αισθάνεστε γενικώς πιο γεν-
ναιόδωροι απέναντι στο ανθρώπινο είδος. 
Καταφεύγετε σε μία προσπάθεια για να 
πάτε τα πράγματα εκεί που θέλετε. Και θα 
το κάνετε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Την περίοδο αυτή φαίνεται πως κατά 
κάποιο τρόπο θα αποσυρθείτε λίγο 
από την καθημερινότητα στρέ-
φοντας το ενδιαφέρον σας 
στις οικογενειακές σας 
υποθέσεις. Η προσοχή 
που θα δώσετε στην 
οικογένεια και σ το 
σπίτι, θα έχει θετικά 
αποτελέσματα για τη 
δημιουργία μιας ζεστής 
ατμόσφαιρας. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Πρέπει να αποφύγετε τις εντά-
σεις στο χώρο της δουλειάς σας, 
ειδικά αυτές που σας βγάζουν εκτός εαυτού. 
Αυτή η περίοδος είναι μία από τις δυσκο-
λότερες του μήνα και θα πρέπει να προσέ-
ξετε καθώς θα μπορούσαν να εμφανιστούν 
αιτίες για να χαλάσουν συνεργασίες ή και 
φιλίες. Η περίοδος προσφέρεται για προ-
γραμματισμό και επανασύνταξη.

ΛΕΩΝ
Επαγγελματικά δεν θα αντιμετωπίσετε προ-
βλήματα. Μόνο πρόοδο, επιτυχία και κέρδος. 
Αυτό σημαίνει ότι θα νιώσετε ικανοποίηση 
με όλα αυτά που έχετε καταφέρει να κατα-
κτήσετε και ότι η επιτυχία θα σας προσφέ-
ρει ασφάλεια. Τα οικονομικά σας θα πάνε 
τόσο καλά που θα είστε ικανοποιημένοι και 
θα επωφεληθείτε από όλα αυτά που έχετε 
κοπιάσει. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Χαλαρώστε καθώς η εποχή δεν ενδείκνυ-
ται για σοβαρά πράγματα. Προσφέρει 
όμως ευχάριστες στιγμές σε όλους σας. 
Ένταση και αντιπαλότητα μπορεί να γεννή-
σουν οι μόνιμες συνεργασίες ή οι μακρο-
χρόνιες φιλίες. Η εποχή αυτή μπορεί να 
είναι πολύ εύκολη και να προσφέρει ευχά-
ριστες στιγμές όμως μπορεί εύκολα να 
γκρεμίσει όσα πολύ εύκολα φτιάξατε.

ΖΥΓΟΣ
Αυτό το διάστημα θα δημιουργηθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες για να αναδείξετε τα 
προσόντα σας και να τραβήξετε την προ-
σοχή των ανωτέρων σας, αυξάνοντας τις 
πιθανότητες για προαγωγή ή για κάποιες 
αξιόλογες συνεργασίες. Τα ταξίδια, οι δικα-
στικές υποθέσεις, οι σπουδές, είναι οι 
τομείς που έχουν τις περισσότερες πιθανό-
τητες να πάνε καλά στη διάρκεια αυτού του 
μήνα. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Δύσκολα ή εύκολα θα κάνετε αυτό που 
θέλετε. Αποδεχθείτε αυτά που δεν μπορείτε 
να αλλάξετε και χαλαρώστε με φίλους. Η 
περίοδος αυτή θα σας κάνει λίγο περισσό-
τερο εσωστρεφείς. Στη δουλειά σας οι πολύ 
καλές μέρες αυτού του μήνα επιτρέπουν 
επιτυχημένες συμφωνίες και συναλλαγές. 
Η εποχή είναι ιδανική για να οργανώσετε τα 
οικονομικά σας και να προγραμματίσετε τις 
μετακινήσεις σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτήν την εβδομάδα πρέπει να προσέ-
ξετε τη συμπεριφορά σας ιδιαίτερα μέσα 
στο σπίτι σας αλλά και έξω από αυτό. Οι 

γύρω σας έχουν ενοχληθεί πολύ από 
τη μέχρι τώρα στάση σας. Η 

ισχυρογνωμοσύνη σας και 
το απόλυτο του χαρα-

κτήρα σας έχουν προκα-
λέσει αρκετά προβλή-
ματα. Καιρός λοιπόν να 
κάνετε κάτι για να απο-
καταστήσετε τις σχέ-
σεις σας. Οι φίλοι σας 

χρειάζονται πάντα… 
Αυτό μην το ξεχνάτε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ελιχθείτε καλύτερα προκειμέ-

νου να αντιμετωπίσετε ένα περιστασιακό 
επαγγελματικό πρόβλημα. Αποδεσμεύστε 
τον εαυτό σας από καταστάσεις που σας πίε-
σαν το προηγούμενο διάστημα. Οικονομικά 
πρέπει να παραμείνετε συνετοί και να μην 
βιάζεστε να ανοιχθείτε σε νέα έξοδα. Είναι 
κατάλληλη εποχή για νέο πρόγραμμα στα 
οικονομικά σας προκειμένου να είστε περισ-
σότερο ασφαλείς.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αρκετή εύνοια θα δείξουν τα άστρα αυτή 
την εβδομάδα στον επαγγελματικό τομέα. 
Νέες προτάσεις για συνεργασία με αξιόλο-
γους ανθρώπους θα σας δώσουν την ευκαι-
ρία να αποδείξετε και να ξεδιπλώσετε το 
πολύπλευρο ταλέντο σας. Ξανοιχτείτε λοι-
πόν στις δουλειές σας και συνεργαστείτε με 
πρόσωπα του φιλικού σας περιβάλλοντος. 

ΙΧΘΕΙΣ
Είστε σίγουροι για την επιτυχία σας και 
εκπέμπετε αυτή την αυτοπεποίθηση και 
στους άλλους. Έχετε βάλει στόχους στη ζωή 
σας και αυτό είναι καλό. Ο πρώτος στόχος 
σας είναι να απελευθερωθείτε από εξαρ-
τήσεις στον επαγγελματικό τομέα. Άλλος 
στόχος σας είναι να βάζετε τη σχέση σας σε 
νέες βάσεις και τα καταφέρνετε πολύ καλά. 
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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

τα καντούνια της Κέρκυρας και 
στο βάθος ο Άγιος Σπυρίδωνας.

Δεκαετία 1960

Το διάσημο άγαλμα 
του μικρού ψαρά στη 

Σύμη,του μεγάλου 
γλύπτη Κώστα 
Βαλσάμη (καρτ 

ποστάλ δεκαετία 
1970)

Η Καβάλα σε Βουλγάρικη καρτ 
ποστάλ εποχής Β’Π.Π. όταν τελούσε 

υπό Βουλγάρικη κατοχή

Η πλατεία της Καβάλας 
το 1960 περίπου 

Πλανόδιος 
μπαρμπέρης 

δεκαετία 1950

Κερπινή 1959 30 
Ιουλίου

Λουτρά Καϊάφα

Οδοντωτός 
Διακοπτού – 
Καλαβρύτων

Στεμνίτσα 
Αρκαδίας
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 Η εναλλαγή του φυσικού τοπίου, 
η ξεχωριστή αισθητική της και ένα 
δίκτυο μονοπατιών 150 χιλιομέτρων 
συνθέτουν ένα μοναδικό κυκλαδικό 
μωσαϊκό

Μ
ε τον ίδιο τρόπο που υποδέχεται 
τους ψαγμένους φιλότεχνους στο 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, υπο-
δέχεται και τους εναλλακτικούς, 

ορκισμένους πεζοπόρους στα περίφημα μονο-
πάτια της και τις παρθένες παραλίες της.
Ένα νησί που κινείται σε τρεις ταχύτητες. Από τη 
μια η Χώρα, με τα υπέροχα νεοκλασικά αρχο-
ντικά, τους μαρμάρινους πεζόδρομους και το 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που αποτελεί 
κόσμημα του νησιού, αποπνέει αρχοντιά και 
σοφιστικέ ύφος.
Από την άλλη, κατεβαίνοντας στην ακτή το σκη-
νικό αλλάζει· το πολύβουο Μπατσί με τα ταβερ-
νάκια του, τα όμορφα ξενοδοχεία και τα μπα-
ράκια του, καθώς και το «ζωντανό» Κορθί με τη 
μικρή μαρίνα του έχουν πιο ανάλαφρο προφίλ.
Τέλος το καταπράσινο τοπίο της με τις πολυά-
ριθμες πεζοπορικές διαδρομές, τις ρεματιές και 
τους καταρράκτες και τα γραφικά χωριά με τα 
πυργόσπιτα, τους νερόμυλους και τα ξωκλή-
σια προσφέρουν γαλήνη και επαφή με τη φύση.
Δώστε χρόνο στο νησί και ανακαλύψτε κάθε του 
πτυχή. Αξίζει να ανεβείτε μέχρι τον Κόχυλο με 
την πανέμορφη θέα και τα δίπατα άσπρα σπί-
τια, το Επισκοπειό με του παλιούς περιστερώ-
νες, τις αναβαθμίδες και το μικρό πέτρινο γεφυ-
ράκι στο τέλος του δρόμου, τη Βουρκωτή και 
την Καππαριά και να κολυμπήσετε στο Βιτάλι, 
στα Άχλα και στις Αποθήκες με τα υπέροχα νερά 
τους.
Η Άνδρος έχει έντονο πολιτιστικό προφίλ, όχι 
μόνο αυτό της παράδοσής της και των αρχαι-
ολογικών της μουσείων αλλά λόγω δυο πολύ 
σημαντικών χώρων τέχνης, αυτού του Μου-
σείου Σύγχρονης Τέχνης και του Ιδρύματος 
Κυδωνιέως που οργανώνουν εκθέσεις και σεμι-
νάρια πολιτισμού και συγκεντρώνουν πλήθος 
φιλότεχνων από παντού.
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: ανήκει στο 
ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή και φιλο-
ξενεί περιοδικές εκθέσεις διάσημων καλλι-
τεχνών Ελλήνων και ξένων ενώ διαθέτει και 
δική του, εξαιρετική, συλλογή έργων (Χώρα, 
2282022444).
Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου: στεγάζει 
ευρήματα από ανασκαφές στην Άνδρο που 
καλύπτουν την περίοδο από τη Νεολιθική εποχή 
ως τα Βυζαντινά χρόνια. Εδώ βρίσκεται και η 
σπουδαία συλλογή του γεωμετρικού οικισμού 
της Ζαγοράς (Χώρα, 2282023664).
Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής 
Τέχνης: στεγάζεται στο παλιό παγοποιείο 
«Μαντζαβελάκη» και περιλαμβάνει εκθέματα 
από τη ζωή της Άνδρου και αντίγραφα της χρι-
στιανικής τέχνης (Χώρα, 2282022187).
Μουσείο Ελιάς Κυκλάδων: μέσα σε ένα υπέ-
ροχο πετρόκτιστο κτίριο δείγμα αυθεντικής 
κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής θα μάθετε για τον 
παραδοσιακό τρόπο παραγωγής του ελαιόλα-
δου και θα ταξιδέψετε στο παρελθόν (Πιτρο-
φός, 6932731776).
Αρχαιολογικός χώρος «Στρόφιλα»: αποτελεί 
τον μεγαλύτερο οικισμό της Νεότερης Νεολιθι-

κής Εποχής που εντοπίστηκε στο Αιγαίο. Από τα 
πιο σημαντικά ευρήματα αποτελούν οι εκτετα-
μένες σκαλιστές βραχογραφίες που κοσμούν 
το τείχος, το δάπεδο του ιερού και τμήματα του 
βράχου κατά μήκος του τείχους (Ζαγανιάρι).
Αρχαιολογικός Χώρος Παλαιόπολης: ιδρύ-
θηκε τον 7ο-6ο αιώνα π.Χ και αποτελούσε την 
πρωτεύουσα του νησιού. Σώζεται το τείχος του 
σε κάποια σημεία, ιερά, ένας ναός αφιερωμένος 
στον Πύθιο Απόλλωνα, νεκροταφεία κ.ά.
Οικισμός Ζαγοράς: πρόκειται για μεγάλης 
έκτασης οικισμό που χρονολογείται στη Γεω-
μετρική Εποχή (10ος-8ος αιώνας π.Χ.) και προ-
στατεύεται από τοίχος μήκους 110 μ, ίσως ο 
πιο σημαντικός αρχαίος οικισμός στην Άνδρο. 
Σώζονται ερείπια κατοικιών, χώρων συγκέ-
ντρωσης, αποθηκών κ.ά. (Ζαγανιάρι).
Πύργος του Αγίου Πέτρου: πρόκειται για 
πύργο της ελληνιστικής εποχής και από τους 
καλύτερα σωζόμενους στις Κυκλάδες με εξαι-
ρετική θέα στη θάλασσα. Είναι κυλινδρικός, έχει 
ύψος 20 μ., διάμετρο κοντά στα 10 μ. και είναι 
κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ντόπιο 
σχιστόλιθο. Γύρω του υπάρχουν εγκαταστάσεις 
εξόρυξης μετάλλου (Άγιος Πέτρος).
Μοναστήρια: το νησί έχει τέσσερα εξαιρε-
τικά εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής μοναστή-
ρια που αξίζει να επισκεφθείτε τη Μονή Ζωο-
δόχου Πηγής (Μπατσί, Άνδρος, 2282072459), 
τη Μονή Αγίας Μαρίνας (Αποίκια, Άνδρος, 
2282024074), το Μοναστήρι του Αγίου Νικο-
λάου εν Βουνένοις (Βουρκωτή, 2282022190) 
και τη Μονή Παναχράντου (Φάλλικα, 
2282051090).

Πού θα κολυμπήσετε
Άγιος Πέτρος: Η μεγαλύτερη παραλία του 
νησιού, αμμώδης και με υπέροχα, ρηχά νερά. 
Είναι οργανωμένη και υπάρχει η δυνατότητα 
για θαλάσσια σπορ. Στην περιοχή θα βρείτε και 
ταβερνάκια.
Χρυσή Άμμος: Η πιο δημοφιλής παραλία του 
νησιού με χρυσαφένια ψιλή άμμο και καταπλη-
κτική θάλασσα. Είναι οργανωμένη, προσφέρε-
ται για θαλάσσια σπορ (υπάρχουν σχετικές υπο-
δομές) και την επιλέγουν τόσο οικογένειες, όσο 
και νεαρές παρέες.

Αποθήκες: Πρόκειται για έναν υπέροχο μικρό 
κολπίσκο με άμμο και βαθιά θάλασσα. Διαθέ-
τει ομπρέλες και beach bar. Ιδανικό μέρος για 
καταδύσεις, ψαροντούφεκο και snorkeling. 
Πήρε το όνομα της, κατά πάσα πιθανότητα, από 
τα υπόστεγα που έφτιαχναν οι ντόπιοι για να 
προστατέψουν τις βάρκες τους το χειμώνα. Ο 
δρόμος στο μεγαλύτερο μέρος του είναι χωμα-
τόδρομος.
Βιτάλι: Κουκλίστικη, μικρή παραλία με 
βότσαλα και άμμο και γαλαζοπράσινα νερά. 
Διαθέτει ταβέρνα και ξαπλώστρες.
Άχλα: Πανέμορφη παραλία με καταπληκτικά 
νερά μέσα ένα καταπράσινο τοπίο και με ένα 
μικρό ρέμα να εκβάλλει στη θάλασσα. Η πρό-
σβαση είναι κάπως δύσκολη, χρειάζεται προ-
σοχή αλλά αξίζει· εναλλακτικά μπορείτε να προ-
σεγγίσετε την παραλία με σκάφος.
Φελλός: Μεγάλη πανέμορφη παραλία με 
εύκολη πρόσβαση. Δεν είναι οργανωμένη αλλά 
τα άφθονα αρμυρίκια κάνουν εξαιρετική δου-
λειά. Στον οικισμό υπάρχει ταβέρνα για να απο-
λαύσετε το φαγητό σας μετά τις βουτιές.
Πίσω Λιμνιώνας: Μεγάλη και σχετικά απομο-
νωμένη παραλία με κρυστάλλινα νερά και υπέ-
ροχη αμμουδιά. Δεν είναι οργανωμένη οπότε 
φροντίστε να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα. 
Μείνετε να δείτε το ηλιοβασίλεμα, είναι μαγευ-
τικό.
Της Γριάς το Πήδημα: Από τις πιο γνωστές 
παραλίες στην Άνδρο με λεπτό βότσαλο και 
εκπληκτικά νερά. Τα τεράστια βράχια από πίσω 
δημιουργούν σκιά. Δεν είναι οργανωμένη και 
χρειάζεται να περπατήσετε ένα μονοπάτι για 
να φτάσετε.
Συνετί: Μικρή βοτσαλωτή παραλία με βαθιά 
νερά. Ιδανική για καταδύσεις και snorkeling 
λόγων των υποθαλάσσιων σπηλιών. Στα βράχια 
δεξιά, αναβλύζει γλυκό νερό. Δεν είναι οργα-
νωμένη.

Τι θα κάνετε
Η Άνδρος είναι ίσως το πιο πράσινο νησί των 
Κυκλάδων. Καταρράκτες και ποτάμια διαμορ-
φώνουν ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο. Το 
νησί διαθέτει πλούσιο δίκτυο μονοπατιών, το 
οποίο υπολογίζεται πως είναι περίπου 150 χλμ., 

αλλά και χωματόδρομων για οδήγηση με 4Χ4· 
Οι ακρογιαλιές της είναι ιδανικές για καταδύ-
σεις και θαλάσσια σπορ.
Για θαλάσσια σπορ θα πάτε στις παραλίες Μπα-
τσί, Άγιος Πέτρος και Χρυσή Άμμος. Η παραλία 
Μύλος είναι ιδανική για surfing & windsurfing 
ενώ το Σινετί και οι Αποθήκες για καταδύσεις 
και snorkeling.
Το νησί διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο μονο-
πατιών που σε πολλά σημεία του είναι λιθό-
στρωτο, καθώς συνέδεε τους οικισμούς μεταξύ 
τους. Αξίζει να διαθέσετε χρόνο σε μια μικρή 
ή μεγάλη πεζοπορία μέσα στην υπέροχη 
ορεινή και παράκτια φύση της Άνδρου. Μικρά 
δάση, εύφορες κοιλάδες, ρεματιές, καταρρά-
κτες, νερόμυλοι, γεφύρια, ξερολιθιές και κατά-
λευκα ξωκλήσια συνθέτουν ένα πανέμορφο 
τοπίο. Προσεγγίστε την παραλία «της Γριάς το 
Πήδημα» μέσω μονοπατιού που ξεκινά από 
το Γυαλό και περνά από την Αγία Αικατερίνη 
ή χρησιμοποιήστε πυξίδα για μια πιο εύκολη 
και σύντομη διαδρομή, τους καταρράκτες της 
Πυθάρας στα Αποίκια. Βρίσκονται σε πολύ 
κοντινή απόσταση από τον δρόμο και φτάνετε 
μέσω μονοπατιού απολαμβάνοντας τη μονα-
δική φύση.
Μια ακόμα μικρή πεζοπορία που σχεδόν επι-
βάλλεται, είναι αυτή προς το Κάστρο της Φανε-
ρωμένης ή Πάνω Κάστρο ή της Γριάς το Κάστρο. 
Αποτελούσε τη μεγαλύτερη μεσαιωνική πόλη 
της Άνδρου και χτίστηκε από τους Βενετούς για 
να προφυλαχτούν από τους πειρατές. Βρίσκε-
ται στα 600μ. υψόμετρο, με μοναδική θέα στο 
Αιγαίο, με ερείπια από σπίτια, υδραγωγεία και 
τείχη. Αστικός μύθος συνδέει το κάστρο με μια 
ηλικιωμένη γυναίκα η οποία στάλθηκε από τους 
Τούρκους για να τους βοηθήσει να μπουν μέσα. 
Η γυναίκα το βράδυ άνοιξε την πύλη και οι 
Τούρκοι εισέβαλαν και έσφαξαν τους κατοίκους. 
Στη συνέχεια, μετανιωμένη για την πράξη της, 
ανέβηκε σε ένα βράχο και αυτοκτόνησε πηδώ-
ντας στη θάλασσα. Κατά άλλους η ηλικιωμένη 
προειδοποίησε ή προσπάθησε να ξεφύγει. 
Όπως και να έχει η ιστορία της έδωσε το όνομα 
στην γνωστή παραλία «της γριάς το πήδημα» 
(Κοχύλου, θα το προσεγγίσετε μέσω ενός μονο-
πατιού που ξεκινά από το χωριό).

Άνδρος: Αρχοντική και εναλλακτική

ΤΑΞΙΔΙ
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Έκθεση για τη συμβολή 
των ελληνικών νησιών στη 
διάρκεια του επαναστατικού 
αγώνα - Θα διαρκέσει μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου

Σ
υμμετέχοντας στους εορ-
τασμούς για τη συμπλή-
ρωση 200 ετών από την 
Επανάσταση του 1821, 

η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλά-
δων διοργανώνει στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο της Μυκόνου -και 
σε συνεργασία με τον Δήμο Μυ-
κόνου- έκθεση με τίτλο «Το αρ-
χιπέλαγος φλέγεται». Η έκθεση, 
που θα εγκαινιαστεί αύριο Τρί-
τη, 3 Αυγούστου, ώρα 20:30, α-
πό την υπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, τελεί 
υπό την αιγίδα της της Προέδρου 
της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σα-
κελλαροπούλου.
Η σπονδυλωτή έκθεση, με τον 
εμπνευσμένο από το έργο του 
Ιουλίου Βερν τίτλο, αποτελεί μια 
μοναδική ευκαιρία να παρουσια-
στούν, μέσω ενός εύρους αντικει-
μένων, προερχόμενων από όλα τα 
κυκλαδονήσια, πτυχές της προε-
παναστατικής κοινωνίας του αρχι-
πελάγους που αποτέλεσε ζωτικό 
χώρο κοινωνικών και πολιτικών 
ζυμώσεων οι οποίες διαμόρφω-

σαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
για να αναπτυχθούν οι δυνάμεις 
του Αγώνα. Το ταραχώδες Αιγαίο, 
πριν και κατά τη διάρκεια της 
επανάστασης, εμπνέει μια δια-
κριτή ενότητα της έκθεσης όπου 
η εμπορική δραστηριότητα και 
η ναυσιπλοΐα συμπορεύονται με 
τη δράση των πειρατών και των 
κουρσάρων για να αναδυθεί στη 
συνέχεια η ίδια η επαναστατική 
ναυτική δύναμη. Κυρίαρχη εδώ 
η αναφορά στην ηρωίδα Μαντώ 

Μαυρογένους, την Bella Greca, 
που αποτελεί την προσωποποί-
ηση της ανιδιοτελούς προσφο-
ράς στον απελευθερωτικό αγώνα 
με τη διάθεση του συνόλου της 
μεγάλης οικογενειακής της περι-
ουσίας και την προσωπική της 
συμμετοχής σε πολεμικά επεισό-
δια του αγώνα.
Ξεχωριστή ενότητα της έκθεσης 
με επίκεντρο το κορυφαίο έργο 
του νεοελληνικού διαφωτισμού, 
τη Χάρτα του Ρήγα, συνδέει το 

πνευματικό έργο με τη διαμόρ-
φωση της εθνικής αυτοσυνειδη-
σίας των Ελλήνων και τους αγώ-
νες τους για ελευθερία και ανε-
ξαρτησία. Επιπλέον, προβάλλει 
την απήχηση των αρχαίων κατα-
λοίπων στους ξένους περιηγητές 
αλλά και τους ίδιους τους Κυκλα-
δίτες, αναδεικνύοντας την αρχαι-
ότητα ως ιδεολογικό πυρήνα του 
φιλελληνικού κινήματος.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2021.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έ
λληνες και ξένοι καταξιωμένοι μουσι-
κοί αλλά και ανερχόμενοι καλλιτέχνες 
θα συναντηθούν, για 11η χρονιά, στη 
σκηνή του αρχαίου θέατρου Πυθαγο-

ρείου στη Σάμο, στο πλαίσιο του Samos Young 
Artists Festival. Το φετινό πρόγραμμα εκτείνε-
ται από την προκλασική μουσική και το μπα-
ρόκ μέχρι τη σύγχρονη δημιουργία και διαρ-
κεί από τις 7 έως και τις 13 Αυγούστου.
Μετά από την αναγκαστική παύση που επέ-
βαλε η πανδημία, το Φεστιβάλ Νέων Καλλιτε-
χνών επιστρέφει στην ελληνική περιφέρεια, 
τόσο για τους κατοίκους του νησιού, όσο και 
για τους επισκέπτες του. Πρόκειται για ένα 
από τα παλαιότερα φεστιβάλ μουσικής του 
Βορείου Αιγαίου που πραγματοποιείται από 
το 2010 ανελλιπώς ενώ το 2018 βραβεύτηκε 
από την κριτική επιτροπή του Συλλόγου Μου-
σικής και Κριτικών Θεάτρου ως το «Καλύ-
τερο Περιφερειακό Μουσικό Φεστιβάλ στην 
Ελλάδα». Μέχρι σήμερα, έχουν συνυπάρξει 
περισσότεροι από 150 διεθνούς φήμης μου-
σικοί εδραιώνοντας έτσι τη Σάμο και το φεστι-
βάλ ως μουσικό προορισμό.
Το φεστιβάλ συνεχίζει υπό την καλλιτεχνική 
διεύθυνση της Masha Ilyashov και του Αλέξη 
Καραϊσκάκη – Νάστου,  επιδιώκοντας να 

παραμείνει βήμα μουσικού προβληματισμού 
και δραστηριότητας.
Η τιμή του εισιτηρίου διατηρείται χαμηλή, 5 
Ευρώ ανά συναυλία, ώστε να δοθεί η ευκαι-
ρία σε ένα όσο το δυνατόν πιο πλατύ κοινό 
να συμμετέχει στις εκδηλώσεις και το σύνολο 
των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικούς 
σκοπούς.
Το Ίδρυμα Schwarz προσπαθεί να στηρίξει 

έμπρακτα τον πολιτισμό και σε αυτή την υγει-
ονομική συγκυρία που η κοινωνία και ειδικά 
οι καλλιτέχνες πλήττονται από την πανδημία. 
Η υποστήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας, 
η μουσική και πολιτιστική ανταλλαγή, η σύγ-
χρονη μουσική παραγωγή και η ερμηνεία κλα-
σικών έργων αποτελούν στόχο του Ιδρύματος 
και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ακριτικού 
νησιού της Σάμου.

«Body Worlds»: 
Η έκθεση - 
φαινόμενο με τα 
αληθινά σώματα 
στην Αθήνα

Μία από τις πιο επιτυχημένες 
εκθέσεις που έχουν παρουσι-
αστεί διεθνώς, προσελκύοντας 
περισσότερους από 50 εκατομ-
μύρια επισκέπτες σε πάνω από 
140 πόλεις της Αμερικής, της 
Αφρικής, της Ασίας και της Ευρώ-
πης, έρχεται επιτέλους στην 
Αθήνα. Πρόκειται για την συναρ-
παστική έκθεση «Body Worlds», 
που θα φιλοξενείται από τις 24 
Σεπτεμβρίου στον «Ελληνικό 
Κόσμο» του Ιδρύματος Μείζο-
νος Ελληνισμού.
Το «Body Worlds» παρουσιάζει 
πραγματικά ανθρώπινα σώματα 
που έχουν διατηρηθεί μέσω 
«πλαστινοποίησης», μίας μεθό-
δου διατήρησης του ιστού του 
σώματος η οποία εφευρέθηκε τη 
δεκαετία του 1970. Πρόκειται για 
το πνευματικό παιδί του Gunther 
von Hagens, ενός Γερμανού για-
τρού, διάσημου για το πρωτοπο-
ριακό έργο του στη διατήρηση 
του σώματος, καθώς και στις 
βιντεοσκοπημένες αυτοψίες του.
Όταν εμφανίζεται στο κοινό, ο 
Gunther von Hagens φοράει 
πάντα μια μαύρη ρεπούμπλικα 
- μια αναφορά στο καπέλο 
που φοριόταν στον πίνακα του 
Ρέμπραντ το 1632, Το μάθημα 
της ανατομίας του Δρ Νικολάες 
Τουλπ. Ο Gunther von Hagens, ο 
οποίος πάσχει από τη νόσο του 
Πάρκινσον, αποκάλυψε ότι θέλει 
το σώμα του να πλαστινοποιηθεί 
και να προστεθεί στην έκθεση 
όταν πεθάνει. Η ανατομία και η 
πλαστινοποίηση ενός ολόκλη-
ρου σώματος απαιτεί 1.500 ώρες 
εργασίας και συνήθως χρειάζεται 
τουλάχιστον ένα έτος για να ολο-
κληρωθεί.
Ο πρωταρχικός στόχος των 
δημιουργών της έκθεσης, 
Δρ. Angelina Whalley και Δρ. 
Gunther von Hagens, είναι η πρό-
ληψη και η περίθαλψη της ανθρώ-
πινης υγείας. Οι εκθέσεις «Body 
Worlds» σχεδιάστηκαν για να 
εκπαιδεύσουν το κοινό σχετικά 
με τις εσωτερικές λειτουργίες του 
ανθρώπινου σώματος και να δεί-
ξουν τις επιπτώσεις του υγιούς 
και ανθυγιεινού τρόπου ζωής. 

Η ναυτική δύναμη στην Επανάσταση του 1821 
από το Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου

Samos Young Artists Festival: Έτοιμο να ανοίξει τις πύλες 
του για 11η χρονιά
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ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τ
ο παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα ισορροπημένο στην 
αρχή, με τους ερυθρόλευκους να απειλούν 
για πρώτη φορά. Στο τρίτο λεπτό ο Λαλά έ-
κανε το γύρισμα από τα αριστερά, ωστόσο ο 

Μασούρας δεν πρόλαβε με κοντινή προβολή να την 
σπρώξει στα δίχτυα.
Στην εξέλιξη της φάσης, ο Γάλλος μπακ έκανε τη 
σέντρα, ο Χασάν έπιασε την κεφαλιά, ωστόσο ο 
Κάχλινα απέκρουσε την μπάλα.
Πρώτη τελική για λογαριασμό της Λουντογκόρετς 
ήταν στο 12ο λεπτό, ωστόσο το σουτ του Τεκπετέι, 
δεν ανησυχήσε ιδιαίτερα τον Τζολάκη. Ένα λεπτό 
νωρίτερα ο Σωτηρίου βγήκε σε θέση τετ-α-τετ με 
τον Τζολάκη, όντας εκτεθειμένος. Παρ’ όλα 
αυτά, ο νεαρός κίπερ του Ολυμπιακού 
έδειξε τα αντανακλαστικά του, σταμα-
τώντας τον Κύπριο φορ.
Ο Σωτηρίου ανάγκασε τον Τζολάκη να 
δείξει τα αντανακλαστικά του για μια 
ακόμα φορά, στο 26ο λεπτό, ωστόσο 
η φάση θεωρήθηκε ως μη γενόμενη, 
καθώς ο Τεκπετέι που τροφοδότησε 
τον Κύπριο φορ, ήταν οφσάιντ.
Μετά το 25’, η Λουντογκόρετς πήρε την 
πρωτοβουλία των κινήσεων, στο υπόλοιπο 
του πρώου ημιχρόνου και έφτασε μια ανάσα από 
το γκολ, στο 33ο λεπτό.
Ο Κάουλι έκανε την κάθετη μπαλιά - τρύπα στην καρ-
διά της άμυνας του Ολυμπιακού, ο Σωτηρίου βγήκε 
απέναντι από την αντίπαλη εστία, ωστόσο ο Τζολά-
κης με έγκυρη έξοδο, έσωσε τον Ολυμπιακό με εντυ-
πωσιακή επέμβαση.
Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη Λουντο-
γκόρετς να απειλεί με απευθείας εκτέλεση φάουλ του 
Ντεσπόντοφ, λίγο έξω από την περιοχή, με την μπάλα 
να περνάει λίγο πάνω από τα δοκάρια του Τζολάκη.
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, η Λουντογκό-
ρετς πήρε το προβάδισμα στο σκορ στο 50ο λεπτό. 
Ο Ντεσπόντοφ με απευθείας εκτέλεση φάουλ, λίγο 
έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 

Ο Έλληνας κίπερ έπεσε στη γωνιά του, βρήκε την 
μπάλα με τα ακροδάχτυλά του, ωστόσο δεν κατά-
φερε να την απομακρύνει.
Οκτώ λεπτά μετά, ο Ολυμπιακός απείλησε για πρώτη 
φορά στο δεύτερο μέρος. Ο Βαλμπουενά εκτέλεσε 
το φάουλ από τα αριστερά, ο Χασάν βρέθηκε αφύ-
λαχτος στην καρδιά της άμυνας των ερυθρολεύκων, 
ωστόσο η κεφαλιά που επιχείρησε, εξουδετερώθηκε 
από τον Καχλίνα.
Στο 62’ η Λουντογκόρετς έχασε μια ακόμα καλή 
στιγμή, ωστόσο το μακρινό σουτ του Τεκπετέι, εξου-
δετερώθηκε από τον Τζολάκη με σπουδαία επέμ-

βαση.
Λίγα λεπτά, ο Μασούρας προσπάθησε να 

απειλήσει, ωστόσο το σουτ που επι-
χείρησε, εξουδετερώθηκε από τον 
Καχλίνα, ο οποίος παραχώρηε κόρ-
νερ.
Σταδιακά οι ερυθρόλευκοι έπαιρ-
ναν μέτρα στο γήπεδο, καθώς η 
Λουντογκόρετς ήθελε να διατηρή-
σει το υπέρ της προβάδισμα στο 

σκορ. Η κεφαλιά του Ελ Αραμπί στο 
72ο λεπτό.

Οι ερυθρόλευκοι έπαιρναν διαρκώς 
μέτρα στο γήπεδο και κατάφεραν να πετύ-

χουν το πολυπόθητο γκολ στο 87ο λεπτό. Έπειτα από 
σουτ του Μαντί Καμαρά που κόπηκε από τους αμυ-
ντικούς. ο Αγκιμπού Καμαρά, πήρε την μπάλα στην 
περιοχή και με ωραία ενέργεια και τελείωμα έκανε 
το 1-1.
Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, οι Βούλ-
γαροι έφυγαν ωραία στην αντεπίθεση με τον Ντε-
σπόντοφ, αυτός πρόλαβε τον Τζολάκη στην έξοδο, 
ωστόσο δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στην κενή 
εστία, όντας από πλάγια θέση. Το 1-1 έμεινε μέχρι 
το τελευταίο σφύριγμα της λήξης του Μάντεν, για 
τον οποίο οι ερυθρόλευκοι είχαν αρκετά παράπονα, 
καθώς άφησε ατιμώρητα, αρκετά σκληρά μαρκαρί-
σματα των παικτών της Λουντογκόρετς.

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Λουντογκόρετς στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για το 
πρώτο σκέλος του τρίτου προκριματικού του Champions League, με τις δύο ομάδες να 
αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1, χάρη στα γκολ των Ντεσπόντοφ στο 50ο λεπτό και του 
Αγκιμπού Καμαρά στο 87ο λεπτό.

Ολυμπιακός - Λουντογκόρετς 1-1: Ολυμπιακός - Λουντογκόρετς 1-1: 
Ο Αγκιμπού Καμαρά κράτησε Ο Αγκιμπού Καμαρά κράτησε 
ζωντανό τον Ολυμπιακό στο 87’ζωντανό τον Ολυμπιακό στο 87’

Μποέμιανς - ΠΑΟΚ 2-1
O Ολιβέιρα γλίτωσε τον 
δικέφαλο από τα χειρότερα

Δ
ύσκολο έργο θα έχει στην 
ρεβάνς της Τούμπας την Πέ-
μπτη (12/8) ο ΠΑΟΚ μετά 
την εκτός έδρας ήττα του με 

2-1 από τη Μποέμιανς το βράδυ της 
Τρίτης (3/8) στην Ιρλανδία. Οι γηπε-
δούχοι εκμεταλλεύτηκαν το επίπεδο 
ετοιμότητας τους αλλά και τα «δώρα» 
της αμυνας του ΠΑΟΚ και του Πασχα-
λάκη για να φτάσουν σε δύο γκολ χω-
ρίς απάντηση.

Καλύτερα ο ΠΑΟΚ
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και στο 3’ είχαν μια εξαι-
ρετική ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ αλλά το πλασέ του Ζίβκοβιτς από 
το ύψος της μικρής περιοχής έφυγε έξω. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει την υπε-
ροχή και να προσπαθεί να απειλήσει με στόχο να πετύχει ένα γρήγορο γκολ 
αλλά δεν τα κατάφερε στο πρώτο δεκάλεπτο.
Οι Ιρλανδοί ανέβασαν την απόδοση τους με τη συμπλήρωση δέκα λεπτών 
αγώνα και άρχισαν να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο. Οι γηπεδούχοι εκμε-
ταλλεύτηκαν δύο λάθη της άμυνας του ΠΑΟΚ και πάτησαν περιοχή προει-
δοποιώντας ουσιαστικά την ομάδα της Θεσσαλονίκης για αυτό που ερχό-
ταν.
Στο 23’ σε μια βαθιά μπαλιά προς τα δεξιά ο Μιχαηλίδης δεν πήγε δυνατά 
στη φάση με τον Κέλι να του παίρνει τη μπάλα μπήκε στην περιοχή από 
τα δεξιά και γύρισε προς τον Κουτ τον οποίο δεν πρόλαβε ο Βιεϊρίνια που 
έλειπε από τη θέση του με τον παίκτη της Μποέμιανς να σκοράρει για το 
1-0. Το τέρμα που πέτυχε η Μποέμιανς έδωσε «φτερά» στα πόδια των 
Ιρλανδών που ήταν καλύτεροι, προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το μομέ-
ντουμ και να πετύχουν ένα δεύτερο τέρμα χωρίς όμως αποτέλεσμα. Από 
την άλλη ο ΠΑΟΚ έδειχνε να μην μπορεί να αντιδράσει, τουλάχιστον στα 
πρώτα λεπτα από τη στιγμή που δέχτηκε το γκολ και δεν έφτιαξε κλασικές 
ευκαιρίες μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου.
Το πρώτο 45λεπτο έκλεισε με την Μποέμιας να έχει την υπεροχή στο παι-
χνίδι και να προσπαθεί μέσα από καλή κυκλοφορία και καλές εναλλαγές 
της μπάλας να προσπαθεί να φτάσει σε ένα δεύτερο τέρμα χωρίς αποτέλε-
σμα.

Απείλησε ο ΠΑΟΚ, σκόραρε η Μποέμιανς
Οι δύο ομάδες μπήκαν στο δεύτερο 45λεπτο χωρίς αλλαγές με τον ΠΑΟΚ 
να χάνει τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 47’ όταν έκανε το σουτ μέσα 
από την περιοχή αλλά ο Τάλμποτ με εκπληκτική επέμβαση απομάκρυνε τη 
μπάλα και εν συνεχεία ο Καγκάβα δεν μπόρεσε με κεφαλιά να στείλει τη 
μπάλα στα δίχτυα.
Η Μποέμιανς σκόραρε στην πρώτη φάση της στο δεύτερο μέρος μετά από 
ολέθριο λάθος του Πασχαλάκη. Σε κόρνερ από τα αριστερά που έγινε με 
πάσα προς τον Κουτ ο επιθετικός των γηπεδούχων επιχείρησε ένα μακρινό 
σουτ το οποίο «τρύπησε» τα χέρια του Πασχαλάκη για το 2-0.
Στο 63’ ο Λουτσέσκου έκανε τρεις μαζεμένες αλλαγές με τους Τζόλη, Μπί-
σεσβαρ, Κούρτιτς να μπαίνουν στο παιχνίδι αντί των Ελ Καντουρί, Καγκάβα 
και Εσίτι. Ο ΠΑΟΚ άρχισε να ανεβάζει την πίεση του και να ψάχνει την μεί-
ωση του σκορ αρχικά.
Το γκολ που έψαχνε η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήρθε στο 78’. Ο Σβαμπ 
έκανε πανέμορφη σέντρα με το αριστερό με τον Ολιβέιρα να παίρνει την 
κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι και έκανε το 2-1. Ένα λεπτό αργότερα ο 
Πορτογάλος και πάλι βρέθηκε σε θέση για γκολ αλλά αστόχησε και στο 82’ 
έδωσε τη θέση του στον Σβιντέρσκι σε μια προσπάθεια του ΠΑΟΚ να βρει 
και το γκολ της ισοφάρισης.
Στις καθυστερήσεις του αγώνα σε μια βαθιά μπαλιά προς τον Μπίσεσβαρ 
ο μέσος του ΠΑΟΚ προσπάθησε να μπει στην περιοχή, δέχτηκε ένα μαρ-
κάρισμα και έπεσε εντός περιοχής ζητώντας πέναλτι με τη μπάλα να φτά-
νει εν συνεχεία τον Σβιντέρσκι που έκανε το σουτ αλλά ο Τάλμποτ σωτήρια 
έδιωξε και κράτησε το 2-1.
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Κάιλ Λάουρι: Πήγε στους Χιτς μετά 
από εννέα χρόνια στο Τορόντο

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Ο Ντάμιαν Γουόρνερ κέρδισε το 
χρυσό στο δέκαθλο, έκανε νέο ρεκόρ 
Ολυμπιακών Αγώνων

Ο 
Καναδός Ντάμιαν Γουόρνερ κατέκτησε το χρυσό και έκανε ολυμπιακό ρεκόρ στο 
δέκαθλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Ο Warner έκλεισε το αγώνισμα των 10 πειθαρχιών με την πέμπτη θέση στα 1.500 
μέτρα και έγινε ο πρώτος Καναδός που κέρδισε χρυσό στο δέκαθλο.

Ο 31χρονος από το Λονδίνο του Οντάριο κατέρριψε το ρεκόρ του Ολυμπιακού με 9.018 
βαθμούς. Το προηγούμενο ολυμπιακό ρεκόρ ήταν 8.893 πόντοι, μοιρασμένο μεταξύ του 
Ashton Eaton των Ηνωμένων Πολιτειών (2016) και του Roman Sebrle της Τσεχικής Δημο-
κρατίας (2004).
Ο Warner έγινε ο τέταρτος άνθρωπος στην ιστορία που ξεπέρασε το όριο των 9.000 
πόντων.

Ο 
ίδιος ο Λάουρι γνωστοποίησε την συμφωνία του με την ομάδα του 
Μαϊάμι η οποία θα είναι για τα επόμενα τρία χρόνια και θα πάρει 90 
εκ. δολάρια. Ο 35χρονος άσος πέρυσι με τους Τορόντο Ράπτορς είχε 
17.2 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 7.3 ασίστ μέσο όρο.

Ο Λάουρι ήταν ο πιο περιζήτητος πόιντ γκαρντ στη “free agency” μετά τον Κρις 
Πολ, καθώς αρχικά οι Λέικερς και στη συνέχεια οι Χιτ μαζί με τους Μάβερικς και 
τους Πέλικανς έριζαν την υπογραφή του.
Τελικά ο Λάουρι επέλεξε να πάει τα… ταλέντα του (όπως είπε κάποτε ο ΛεΜπρόν) 
στο Μαϊάμι, που τον χρύσωσε στα 35 του, προσφέροντας του ένα τεράστιο συμ-
βόλαιο για την ηλικία του, αφού ως τα 38 του θα αμείβεται ετησίως με 30εκ. 
δολάρια!
Θα πάει λοιπόν να συναντήσει το φιλαράκι του, τον Τζίμι Μπάτλερ, που σύμφωνα 
με το ESPN, συμφώνησε με τους Μαϊάμι Χιτ για επέκταση του συμβολαίου του με 
maximum συμφωνία που του αποφέρει 184εκ. δολάρια για τα επόμενα τέσσερα 
χρόνια!
Ουσιαστικά ήταν αυτός που τράβηξε τον Λάουρι να υπογράψει στους Χιτ κι ο ίδιος 
θα παραμείνει ηγέτης των περσινών φιναλίστ του ΝΒΑ. Τη σεζόν που μας πέρασε 
μέτρησε 21,5 πόντους με 6,9 ριμπάουντ και 7,1 ασίστ, ενώ ήταν ο κορυφαίος 
“κλέφτης” με 2,1 ανά παιχνίδι.
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

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

Ο
πως δημοσιοποίησε επίσημα η 
Λάρισα ο Αμρ Ουάρντα, έστειλε 
μήνυμα-απάντηση στον Αλέξη 
Κούγια για όσα του είπε

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ ΑΕΛ δημοσιοποιεί την απάντηση του 
Amr Warda προς τον κ. Αλέξη Κούγια και 
θέλουμε όλη η οικογένεια της ΑΕΛ να του 
δηλώσουμε, ότι τον αγαπάμε, δεν πιστεύ-
ουμε ούτε λέξη από όσα υπονοούμενα δημο-
σιοποιούνται εις βάρος του και είμαστε έτοι-
μοι όλη η οικογένεια της ΑΕΛ να του συμπα-
ρασταθούμε σε όποιο πρόβλημα αντιμετω-
πίζει, γιατί ένα χρόνο στην ΑΕΛ υπήρξε υπό-
δειγμα αθλητού και ανθρώπου και μας απο-
γείωσε ποδοσφαιρικά.
Thank you for all beautiful words.
Habibi !!!
Love you and always respect you.

Χανιά: Αποχαιρέτησαν ακόμη 
τρεις!
Τρεις ακόμη ποδοσφαιριστές αποχαιρέτη-
σαν τα Χανιά.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ είναι η εξής:
Η ΠΑΕ Χανιά με αφορμή την ολοκλήρωση 
της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές 
Γιάννη Σωτηράκο, Θοδωρή Λαμπίρη και 
Βαγγέλη Αναστασόπουλο, τους ευχαριστεί 
θερμά για την προσφορά τους στην ομάδα 
μας και τους εύχεται καλή συνέχεια στην 
ποδοσφαιρική τους πορεία..

Σαραγόσα: «Ποδόσφαιρο κυριαρ-
χίας με Πανσερραϊκό και σε γεμά-
το γήπεδο»
Μια ομάδα που θα παίζει ποδόσφαιρο κυρι-
αρχίας και με τις εμφανίσεις της θα «γεμίζει» 
με κόσμο το γήπεδο υπόσχεται ο Ζεράρντ 
Σαραγόσα.
Ο 39χρονος Καταλανός προπονητής του 
Πανσερραϊκού μίλησε στην ΕΡΤ Σερρών 
εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα όσα 
συνάντησε στις Σέρρες.

Μια ομάδα που θα παίζει ποδόσφαιρο κυρι-
αρχίας και με τις εμφανίσεις της θα «γεμίζει» 
με κόσμο το γήπεδο υπόσχεται ο Ζεράρντ 
Σαραγόσα.
Ο 39χρονος Καταλανός προπονητής του 
Πανσερραϊκού μίλησε στην ΕΡΤ Σερρών 
εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα όσα 
συνάντησε στις Σέρρες.
Για το αν πιστεύει ότι έκανε καλή επιλογή να 
έρθει στην Ελλάδα και στον Πανσερραϊκό;
«Είμαι πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι 
στην Ελλάδα και στον Πανσερραϊκό. Ήξερα 
που ήρθα. Δεν το μετάνιωσα ποτέ. Από την 
πρώτη στιγμή που μου έγινε η πρόταση. 
Μου αρέσει η Ελλάδα και ήθελα να έρθω στη 
χώρα σας».
Τι θα δούμε από τον φετινό Πανσερραϊκό;
«Θέλω να παίζουμε ποδόσφαιρο κυριαρ-
χίας. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα είτε έχει 
την μπάλα είτε δεν την έχει, πρέπει να είναι 
κυρίαρχη μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχουν πάρα 
πολλά παιχνίδια στα οποία η μία ομάδα έχει 
την μπάλα αλλά δεν κυριαρχεί και η άλλη 
κερδίζει τους αγώνες. Έχουμε την ποιότητα 
των παικτών για να μπορέσουμε να το κατα-
φέρουμε αυτό. Είναι ο βασικός μου 
στόχος».
Τι γνωρίζει για το Ελληνικό 
ποδόσφαιρο:
«Στη Σούπερ Λιγκ αγωνί-
ζονται μεγάλες ομάδες 
όπως ο ΠΑΟΚ, ο Ολυ-
μπιακός, ο Παναθηνα-
ϊκός που συμμετέχουν 
στις Ευρωπαϊκές διορ-
γανώσεις και τις γνωρί-
ζουν όλοι. Η Σούπερ Λιγκ 
2 είναι μια νέα κατηγορία, 
πιστεύω θα είναι ανταγω-
νιστική όπως θέλω να είναι και 
ο Πανσερραϊκός. Έχω ενημερωθεί ότι 
αυτή η κατηγορία έχει πολύ σκληρές ομάδες. 
Εμείς θέλουμε να κάνουμε μια καλή ομάδα 
και να χαρούμε το ποδόσφαιρο».
Για το πώς είδε τις συνθήκες στην νέα του 
ομάδα:
«Η ομάδα δουλεύει και λειτουργεί πολύ 
σωστά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον 
τεχνικό διευθυντή Απόστολο Λιβανό και τη 
διοίκηση. Μου κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. 
Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Μου 
αρέσει το γήπεδο που είναι μέσα στην πόλη 
και στόχος μου είναι να παρουσιάσουμε κάτι 

καλό για να έρθει ο κόσμος να το «γεμίσει».
Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στους 
φιλάθλους του Πανσερραϊκού:
«Έχω δει βίντεο με παιχνίδια του Πανσερρα-
ϊκού στη Σούπερ Λιγκ και είδα ένα «γεμάτο» 
γήπεδο. Εγώ θέλω να πείσω τον κόσμο και 
να πω στους φιλάθλους του Πανσερραϊ-
κού να έρθουν και είμαι σίγουρος ότι θα το 
χαρούν».

Επισκοπή: «Κρητικός» και τη νέα 
χρονιά ο Γεωργούσης
Τη φανέλα της Επισκοπής θα συνεχίσει να 
φοράει ο Σπύρος Γεωργούσης
Η ανακοίνωση:
Στην Επισκοπή μας θα παραμείνει κάτοικος 
ο Σπύρος Γεωργούσης. Ο νεαρός επιθετικός 
που φoρούσε τον γυπαετό στο στήθος στο 
πρωτάθλημα της FL, άφησε πολύ καλές εντυ-
πώσεις ιδίως στον β’ γύρο. Επόμενο ήταν, 
η διοίκηση της ομάδας μας να επικοινωνή-
σει μαζί του προκειμένου οι δύο πλευρές να 
συμφωνήσουν για μία νέα συνεργασία.
«Η ΠΑΕ Επισκοπή ανακοινώνει την επέκταση 
της συνεργασίας για έναν ακόμη χρόνο με 
τον ποδοσφαιριστή, Σπύρο Γεωργούση.
Ο 22χρονος στράικερ με ύψος 1.78μ. (έχει 
γεννηθεί στις 24 Ιουλίου του 1999 στο 
Μεσολόγγι) και αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις 
της επίθεσης με μεγάλο του προσόν του την 
ταχύτητα.»

ΑΣ Σαντορίνη 2020: Παίκτης του ο 
Νίκος Ζήσι
Τον 26χρονο Νίκο Ζήσι προσθέτει στο δυνα-
μικό του ο ΑΣ Σαντορίνης 2020. Ο παίκτης 
αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός.
Η ανακοίνωση:
“Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙ-
ΝΗΣ 2020 ανακοινώνει την έναρξη συνεργα-
σίας με τον ποδοσφαιριστή Niko Zisi.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομά-
δας μας κατάγεται από την Αλβανία, είναι 
26 ετών και αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός. 
Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα 

από την ομάδα Κ20 του Άρη Θεσ-
σαλονίκης, ενώ μεταξύ άλλων 

έχει αγωνιστεί επίσης στην 
Ά Κατηγορία της Αλβανίας 
με τη φανέλα της Kamza 
καθώς και στη γερμανική 
Donaustauf. 
Καλωσορίζουμε το Νίκο 
στην οικογένεια της ομά-
δας μας και του ευχόμα-

στε καλή ποδοσφαιρική 
χρονιά με υγεία!!”

Καλαμάτα: Θωράκιση 
στα γκολπόστ με τον Τόμας 

Κουτς
Ο 22χρονος Πολωνός τερματοφύλακας 
Τόμας Κουτς είναι ο εκλεκτός της Καλαμάτας 
για τα γκολπόστ.
Ο Κουτς γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου 1999 στην 
Βαρσοβία και αγωνιζόταν στην Παλένσια, 
στην 3η κατηγορία Ισπανίας.

Ολυμπιακός Βόλου: Δικός του ο Ο-
κάν Σουλεϊμάν
Ο Οκάν Σουλεϊμάν αποτελεί το έβδομο μετα-
γραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού Βόλου 
στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Πρόκειται για 21χρονο επιθετικό, ο οποίος 
πέρυσι αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της 
Φούτμπολ Λιγκ με το Αιγάλεω, ενώ ξεκί-
νησε την επαγγελματική του καριέρα από την 
Ξάνθη. Έπαιξε, επίσης και στην Καβάλα.

Ρόδος: Έκλεισε «θηρίο» για την ά-
μυνα!
Διεθνή αμυντικό έκλεισε η ΠΑΕ Ρόδος σύμ-
φωνα με πληροφορίες της mikriliga.com!
Σούπερ προσθήκη για τη Ρόδο που σύμ-
φωνα με πληροφορίες της mikriliga.com 
«έκλεισε» τον 22χρονο αμυντικό Μπακαρί 
Εντιαγέ! Πρόκειται για διεθνή ποδοσφαι-
ριστή (ύψος 1.86) με 29 συμμετοχές στην 
εθνική Μαυριτανίας, ο οποίος αγωνίζεται 
στη θέση του κεντρικού αμυντικού.
Ο Εντιαγέ αναμένεται το βράδυ της Τετάρ-
της στο νησί προκειμένου να ολοκληρωθεί 
και τυπικά η μεταγραφή του, ενώ οι φίλοι της 
Ρόδου θα έχουν τη δυνατότητα το Σάββατο 
στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας να 
δουν τον θηριώδη αμυντικό!
ΠΙΕΡΙΚΟΣΠιερικός: Καλύφθηκε η ΑΜΚ – 
Προετοιμασία στο φουλ και μεταγραφές
Με ανακοίνωση της η ΠΑΕ Πιερικός ενημε-
ρώνει ότι καλύφθηκε η ΑΜΚ. Από κει και 
πέρα, η ομάδα της Κατερίνης δουλεύει στο 
γήπεδο για να είναι πανέτοιμη στο νέο πρω-
τάθλημα της Super League 2.

Το κείμενο της ανακοίνωσης ανα-
φέρει τα εξής:
«Η διοίκηση της ΠΑΕ Πιερικός και ο δήμαρ-
χος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος, με ικα-
νοποίηση ανακοινώνουν στους φίλους της 
ιστορικής μας ομάδας, πως με συντονισμέ-
νες προσπάθειες κατάφεραν να καλύψουν 
το απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο των 
350.000 ευρώ, καθώς και την εγγυητική των 
150.000 ευρώ.
Πλέον ο Πιερικός, αποτελεί έναν από τους 
λίγους αλλά προνομιούχους συλλόγους που 
κατάφερε να ανταποκριθεί με επιτυχία στα 
υψηλά στάνταρ που ζητάει το επαγγελμα-
τικό ποδόσφαιρο στη χώρα μας και με την 
ισχυρή στήριξη την οποία παρείχε για μια 
ακόμη φορά ο Δήμαρχος Κώστας Κουκοδή-
μος, να τηρήσει τις δεσμεύσεις του απέναντι 
στους πολυπληθείς φιλάθλους του, εντός και 
εκτός Πιερίας.
Πλέον η προσοχή μας στρέφεται στην ενί-
σχυση του ρόστερ με ποδοσφαιριστές που 
θα πλαισιώσουν το ήδη υπάρχων έμψυχο 
υλικό και θα ισχυροποιήσουν ακόμη περισ-
σότερο την παρουσία μας στη νέα SL2, η 
οποία ξέρουμε ότι έχει διαφορετικές και 
υψηλές απαιτήσεις.
Τέλος, ολοκληρώθηκαν το περασμένο Σάβ-
βατο (31/7) τα εργομετρικά των ποδοσφαι-
ριστών του Πιερικού και ξεκίνησε την Δευ-
τέρα (2/8) η προετοιμασία για τη νέα ποδο-
σφαιρική περίοδο 2021-2022. Τεχνικό επι-
τελείο και ποδοσφαιριστές, ξεπερνώντας τις 
ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, δουλεύ-
ουν καθημερινά με μονές και διπλές προπο-
νήσεις, ενώ την ερχόμενη Κυριακή (8/8), η 
αποστολή του Πιερικού θα ταξιδέψει στα 3-5 
Πηγάδια της Νάουσας, για το φιλικό με την 
Κ19 του Ολυμπιακού, το οποίο θα ξεκινήσει 
στις 18.00΄ στο γήπεδο «Λιβάδι» της περιο-
χής Κουτσούφλιανη και το οποίο αποτελεί το 
πρώτο φιλικό της φετινής περιόδου για τον 
ιστορικό σύλλογο της Πιερίας».
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Ε
λληνικός θρίαμβος στη δέκατη μέ-
ρας των Ολυμπιακών Αγώνων του 
Τόκιο, με το χρυσό μετάλλιο του 
Μίλτου Τεντόγλου και το χάλκινο 

του Λευτέρη Πετρούνια να ξεχωρίζουν
Δύο μετάλλια προστέθηκαν στον συνο-
λικό απολογισμό της ελληνικής απο-
στολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Τόκιο.
Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ιστορία με το 
χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος, αλλά 
και με τις δηλώσεις που ακολούθησαν.
Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το 
χάλκινο σ τους κρίκους, ανεβάζον τας 
τον συνολικό απολογισμό των Ελλήνων 
στο Τόκιο στα τρία 
με τάλ λ ια  κα ι 
έκανε το back 
to back μετά 
το Ρίο.
Η  ε λ λ η ν ι -
κής καταγω-
γής Έλεν Λουίζ 
Μαρούλις από 
την Αμερική κατέ-
κτησε στους Ολυμπια-
κούς αγώνες του Τόκιο 
το χάλκινο μετάλλιο στην 
ελευθέρα πάλη στα 57 κιλά.
Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η ελληνι-
κής καταγωγής Έλεν Λουίζ Μαρουλίς από 
τις ΗΠΑ, η οποία στο Ρίο ντε Τζανέο είχε 
γίνει η πρώτη Αμερικανίδα στην Ιστο-
ρία των Ολυμπιακών Αγώνων που κατέ-
κτησε χρυσό μετάλλιο (53κ.) στην ελευ-
θέρα πάλη.
Η Μαρουλίς συνέτριψε με 11-0 την Κον-
γκορζούλ Μπολτσάικχαν από την Μογ-
γολία. Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε στην 
κατηγορία των 57 κιλών και η Βουλγάρα 
Εβελίνα Γκεοργκίεβα Νικόλοβα μετά τη 
νίκη της με 5-0 επί της Ρωσίδας, Βαλέρια 
Κόμπλοβα.
Στην τέταρτη θέση κατετάγη ο Εμμανουήλ 
Καραλής σ τον τελικό του επί κον τώ, 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Στην πρώτη συμμετοχή του στη διορ-
γάνωση, ο Έλληνας άλτης υπερέβη τα 
5.80μ, επίδοση με την οποία ισοφάρισε 
το ατομικό ρεκόρ του και σημείωσε νέο 
πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 23 ετών, 

και έφτασε στη μεγαλύτερη επιτυχία της 
καριέρας του.
Πάνω απ’ όλα ο 21χρονος Έλληνας πρω-
ταθλητής το απόλαυσε. Μέχρι τέλους. Σε 
τέτοιο βαθμό που μετά από κάθε άλμα 
χαμογελούσε πλατιά. Είτε είχε υπερβεί 
το ύψος είτε είχε αποτύχει. Όταν ολοκλή-
ρωσε τον μεγάλο αγώνα του και ήξερε 
ότι δεν έχει άλλη προσπάθεια έκανε κάτι 
απροσδόκητο. Ξεκόλλησε το χαρτάκι με 
το όνομά του και έδειξε προς την κάμερα 
το μήνυμα που είχε ήδη γράψει. Ήθελε με 
αυτόν τον τρόπο να ευχαριστήσει τους 
δύο γονείς του για όσα έκαναν γι’ αυτόν 
μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ήταν 

σίγουρα μια αξέχα-
στη στιγμή από 

τ ις πιο όμορ-
φες και συγκι-
νητ ικέ ς  σ το 
Τόκιο.
Η μητέρα του 

ε ίναι από την  
Ο υ γ κά ν τ α  κα ι 

π ρ ό σ φ α τ α  έ δ ω σ ε 
συγκλον ισ τ ική συνέ-

ντευξη για το ρατσισμό 
και το bullying.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης, Στέ-
φανος Ντούσκος, έφτασε στη γεννέτειρά 
του στα Ιωάννινα, όπου τον υποδέχθηκε 
πλήθος κόσμου, για να τον αποθεώσει.
Το βράδυ της Κυριακής (01/08), ο Έλλη-
νας κωπηλάτης έφτασε στο αεροδρόμιο 
Ελ. Βενιζέλος, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη 
της ελληνικής κωπηλατικής ομάδας, όπου 
τον υποδέχθηκαν οι δικοί του άνθρωποι. 
Η υποδοχή του χρυσού Ολυμπιονική 
έγινε στην κεντρική πλατεία των Ιωαν-
νίνων.
Το πρώτο μετάλλιό της στους 32ους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες -και μάλιστα χρυσό- 
πανηγυρίζει η Ελλάδα. «Δράστης» αυτής 
της επιτυχίας είναι ο Στέφανος Ντούσκος 
που τερμάτισε πρώτος στον τελικό του 
απλού σκιφ με επίδοση 6:40.45, η οποία 
αποτελεί νέο Ολυμπιακό ρεκόρ, καθώς 
ο Έλληνας πρωταθλητής κατέρριψε αυτό 
του Μάχε Ντρίσντεϊλ (6:41.34) από τους 
Ολυμπιακούς του Ρίο ν τε Τζανέιρο το 
2016.

Ελληνικός θρίαμβος: Χρυσοί ο 
Ντούσκος κι ο Τέντογλου, χάλκινος ο 
Πετρούνιας

Επίσημο: Τέλος ο Μέσι από την  
Μπαρτσελόνα!

H 
Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε επί-
σημα ότι ο Λιονέλ Μέσι δεν συ-
νεχίζει στην ομάδα, καθώς δεν 
μπόρεσε να βρεθεί συμφωνία.

Τέλος εποχής! Είναι οριστικό και αμετά-
κλητο. Ο Λιονέλ Μέσι δεν συνεχίζει στην 
Μπαρτσελόνα. Η ομάδα της Βαρκελώνης 
ανακοίνωσε ότι ο 34χρονος δεν θα φορά 
πλέον τη φανέλα της.
Επιβεβαίωσε αυτό που αποκάλυψε η 
Marca στο δημοσίευμά της πριν από λίγη 
ώρα. Ενώ όλα έδειχναν συμφωνία, το γυαλί 
ράγισε οριστικά και αμετάκλητα. Ο Μέσι 
είναι ελεύθερος και για πρώτη φορά στην 
καριέρα του, θα φορέσει διαφορετική 
φανέλα σε συλλογικό επαγγελματικό επί-
πεδο.
Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

«Παρά το γεγονός ότι Μπαρτσελόνα και 
Μέσι είχαν φτάσει σε μία αρχική συμφω-
νία και η ξεκάθαρη επιθυμία των δύο πλευ-
ρών να υπογράψουν σήμερα ένα νέο συμ-
βόλαιο, αυτό δεν κατέστη δυνατό, εξαιτίας 
των αυστηρών οικονομικών κανονισμών 
που έχει θέσει η La Liga.
Ως αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής, 
ο Μέσι δεν μπορεί να παραμείνει στην 
Μπαρτσελόνα. Οι δύο πλευρές αισθά-
νονται λυπημένες που δεν ευοδώθηκε η 
συνέχεια της συνεργασίας τους. Η Μπαρ-
τσελόνα εγκάρδια εκφράζει την ευγνωμο-
σύνη της στον Μέσι για την αμέριστη συμ-
βολή του στο να μεγαλώσει ως σύλλογος 
και του εύχεται ό,τι καλύτερο για το μέλλον 
του σε προσωπικό και επαγγελματικό επί-
πεδο».

Έρισκεν: «Θα επιστρέψω για να παίξω 
σε τέσσερις με πέντε μήνες»

Ο 
Κρίστιαν ‘Ερικσεν βρέθηκε 
την Τετάρτη (4/8) στο προ-
πονητικό κέντρο της Ίντερ, 
όπου μετά από τη δύσκολη 

περιπέτεια υγείας που βίωσε συνα-
ντήθηκε ξανά με τους συμπαίκτες του 
και το προπονητικό τιμ των «νερα-
τζούρι».
Αν και κανείς δεν μπορεί με βεβαι-
ότητα να υποστηρίξει πως ο Δανός 
μεσοεπιθετικός θα καταφέρει να αγω-
νιστεί ξανά σε επαγγελματικό επίπεδο, 
ο ίδιος εμφανώς αισιόδοξος μίλησε 
με τους συμπαίκτες του, λέγοντάς του 
με περίσσεια αυτοπεποίθηση πως σε 
πέντε μήνες το πολύ θα είναι μαζί τους.

«Είμαι τυχερός. Σε τέσσερις-πέν τε 
μήνες θα επιστρέψω για να παίξω», 
φέρεται να τόνισε ο 29χρονος.
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της πρωταθλήτριας Ιτα-
λίας, ο Έρικσεν αναμένεται να ξεκινή-
σει το πρόγραμμα αποθεραπείας, που 
του πρότειναν οι Δανοί γιατροί στην 
Κοπεγχάγη, οι οποίοι είναι και εκείνοι 
που θα συντονίσουν επίσης, την κλι-
νική παρακολούθηση.
Το ιατρικό τιμ της Ίν τερ φυσικά θα 
βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους 
γιατρούς του διεθνή μέσου, ώστε να 
έχουν πλήρη εικόνα για την εξέλιξη της 
υγείας του 29χρονου.
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Το πρώτο βήμα γ ια συμμε τοχή σε όμιλο ευρωπα-
ϊκής διοργάνωσης γ ια δεύτ ερη συνε χόμενη φορά 
έκανε η Ομόνοια. Το «τριφύλλι» επικράτησε 1-0 της 
Φλόρα Ταλίν σ το ΓΣΠ γ ια τον 3ο προκριματικό γύρο 
του Γιουρόπα Λιγκ και ε ίναι το φαβορί γ ια πρόκριση 
σ τα πλέ ι οφ της διοργάνωσης που θα «κλε ιδώσει» 

παραλλήλως τουλάχισ τον τη συμμετοχή στους ομίλους του 
Κόνφερενς Λιγκ.
Σκόρερ για την ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ ο Μαρίνος Τζιωνής στο 12’. 
Το αποτέλεσμα ναι μεν δίνει προβάδισμα στους πρωταθλητές Κύπρου, 
όμως αφήνει ανοικτούς λογαριασμούς ενόψει του επαναληπτικού που 
θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη (10/8, 19:00) στην Εσθονία.
Απέναντι στην πρωταθλήτρια ομάδα της 53ης (!) χώρας στην κατάταξη 
της ΟΥΕΦΑ, πάνω μόνο από Σαν Μαρίνο και Ανδόρα η Ομόνοια επιβε-
βαίωσε ότι είναι το φαβορί της αναμέτρησης αλλά δεν κατάφερε να γίνει 
απόλυτο αφεντικό του ζευγαριού με σκορ πρόκρισης.

Το ματς
Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης φάνηκε η διαφορά δυναμικότη-
τας απέναντι στις δύο ομάδες. Η Ομόνοια ανέλαβε την πρωτοβουλία των 
κινήσεων με το πρώτο σφύριγμα του Ρουμάνου διαιτητή Ράντου Πετρέ-
σκου και κατάφερε στην πρώτη απειλητική της επίσκεψη στην εστία των 
Εσθονών να πάρει προβάδισμα στην αναμέτρηση.
Σκόρερ του πρώτου τέρματος της σεζόν για το «τριφύλλι» ήταν ο Μαρί-
νος Τζιωνής μετά από άψογη συνεργασία των Λοΐζου, Λέτσγιακς και 
τελικό αποδέκτη της μπάλας τον Κύπριο μέσο. Ο Λοΐζου έκανε σέντρα 
προς τον Λέτσγιακς, ο Τσέχος σε πρώτο χρόνο γύρισε την μπάλα στην 
καρδιά της περιοχής της Φλόρα και ο Τζιωνής από κοντά έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα βάζοντας σε θέση οδηγού την Ομόνοια στο 12’.
Οι φιλοξενούμενοι κατέγραψαν δύο τελικές εκτός στόχου με μακρινά 
σουτ του πολύπειρου Βασίλιεφ που δεν απείλησαν τον Φαμπιάνο, ενώ 
η Ομόνοια είχε 3-4 πολύ καλές ευκαιρίες για να διπλασιάσει τα τέρματά 
της αλλά δεν βρήκε στόχο. Στο 19’ ο Ιγκόνεν απέκρουσε το φάουλ του 
Τσέποβιτς, ενώ Τζιωνής (24’) και Λοΐζου (34’, 40’) δεν κατάφεραν να σκο-
ράρουν.
Στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου ο Φαμπιάνο έδειξε την 
κλάση του και απέδειξε ότι είναι ο κορυφαίος παίκτης της Ομόνοιας. Ο 
Βραζιλιάνος έκανε σπουδαία διπλή απόκρουση από τον στην πιο ξεκά-
θαρη ευκαιρία της Φλόρα στο ματς. Αρχικά απέκρουσε την μπάλα στο 
γύρισμα του Μίλερ και ακολούθως είπε «όχι» σε σουτ του Σάπινεν από 
το ύψος της μικρής περιοχής στο 41’. Ένα λεπτό αργότερα οι Εσθονοί 
έδειξαν ξανά τα «δόντια» τους, όμως ο Λούκα με κεφαλιά έστειλε την 
μπάλα ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Όπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο άρχισε και το δεύτερο, δηλαδή με 
ευκαιρία της Φλόρα. Ο Γκόμεθ έκανε τεράστιο λάθος πασάροντας στην 
καρδιά της περιοχής της Ομόνοιας, ο Σάπινεν έκλεψε την μπάλα όμως το 
σουτ του δεν βρήκε στόχο.
Το σουτ του Λοΐζου στο 51’ ήταν η καλύτερη ευκαιρία της Ομόνοιας στο 
δεύτερο ημίχρονο, όμως ο Ιγκόνεν ήταν σε ετοιμότητα. Ορθά ακυρώ-
θηκε ως οφσάιντ γκολ του Σάπινεν στο 63’. Στο τελευταίο εικοσιπεντά-
λεπτο ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, οι πρωταθλητές Κύπρου έμεναν από 
δυνάμεις και το 1-0 ήρθε φυσιολογικά παρά τη φιλότιμη προσπάθεια 
του Κακουλλή, ο οποίος έδωσε φρεσκάδα με την είσοδό του στο παι-
χνίδι και έχασε ευκαιρία στο 84’.

Κρίμα και άδικο για την ΑΕΛ που κρατούσε 
το 1-0 μέχρι και το 93ο λεπτό του αγώνα, 
όταν και η Καράμπαχ «πάγωσε»… 
καλοκαιριάτικα την «Αρένα» με τον 
Ζουμπίρ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 
1-1, στον πρώτο και επεισοδιακό αγώνα 
ανάμεσα στις δύο ομάδες για τον τρίτο 
προκριματικό γύρο του Κόνφερενς Λιγκ.

Έ
νταση πριν καλά καλά ξεκινήσει το ματς δη-
μιουργήθηκε ανάμεσα στους αναπληρωματι-
κούς ποδοσφαιριστές της Καραμπάχ και τους 
οπαδούς της ΑΕΛ που βρίσκονταν πίσω από 

τον πάγκο των Αζέρων. Ένταση που μεταφέρθηκε και 
εντός αγωνιστικού χώρου και κορυφώθηκε αμέσως 
μετά την επίτευξη του γκολ των Αζέρων. Δημιουργή-
θηκε νέο επεισόδιο ανάμεσα σε οπαδούς και αναπλη-
ρωματικούς, που μετατράπηκε σε σύρραξη. Ο διαι-
τητής του αγώνα αποφάσισε την προσωρινή διακοπή 
του αγώνα, στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτή-
ρια μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση.
Δικαιούται να φωνάζει γ ια τον μη καταλογι-
σμό πέναλτι στο 21’ η ΑΕΛ, το οποίο αρνήθηκε 
ο Νίμπεργκ σε παράβαση του Χουσεϊνοφ 
στον Τσέποβιτς.
Η ομάδα της Λεμεσού θα ταξιδέ-
ψει την ερχόμενη εβδομάδα 
στο Αζερμπαϊτζάν, γ ια τον 
επαναληπτικό της Πέμπτης 
(12/8)με σκοπό να πάρει 
την πρόκριση για τα πλέι 
οφ του Κόνφερενς Λιγκ, 
εκεί όπου αν τα καταφέρει 
θα αντιμετωπίσει τον νικητή 
του ζ ευγαριού Μπρέιν τα-
μπλικ (Ισλανίας) – Αμπερντίν 
(Σκωτίας).

Το ματς
Κλειστό και χωρίς φάσεις ήταν το ματς στο πρώτο 
ημίχρονο. Η ένταση και η δύναμη κυριάρχησαν, 
με τις προσωπικές μονομαχίες να διαδέχονται 
η μια την άλλη. Ο Σουηδός διαιτητής Νίμπεργκ 
άφησε σε αρκετές περιπτώσεις το σκληρό παι-
χνίδι και των δύο ατιμώρητο. Όπως ατιμώρητη 
άφησε και την παράβαση στην περιοχή της Καρα-
μπάχ, στο 21ο λεπτό.
Μετά από σέντρα του Τόρες από δεξιά, ο Χουσε-
ΐνοφ κράτησε παρατεταμένα τον Τσέποβιτς, ενώ 
έβαλε και τα χέρια στους ώμους του Σέρβου γκρε-
μίζοντας τον στο έδαφος. Ο Νίμπεργκ αρνήθηκε 
να υποδείξει το πέναλτι δείχνοντας να συνεχιστεί 

ο αγώνας. Χωρίς φάσεις κύλησε και το υπόλοιπο 
πρώτο ημίχρονο.
Πιο δυνατά μπήκε στο δεύτερο μέρος η Καρα-
μπάχ, που δημιούργησε δύο απανωτές καλές 
ευκαιρίες στο 46’ και το 53’. Αρχικά ο Τεϊσέιρα 
ήταν αυτός που έσωσε με προβολή την τελευταία 
στιγμή, πριν ο Ζουμπίρ βρεθεί απέναντι από τον 
Βοζίνια, ενώ λίγα λεπτά αργότερα το σουτ του 
Ρομέρο απομάκρυνε ο Βοζίνια.
Η ΑΕΛ ανέβασε ρυθμό από το σημείο εκείνο και 
έπειτα, πήρε τον έλεγχο και δημιούργησε τις δικές 
τις καλές στιγμές, με κορυφαία αυτή του Τόρες 
στο 61’. Μετά από λάθος στην άμυνα της Καρα-
μπάχ, ο Τσέποβιτς έκλεψε και έβγαλε τη σέντρα, 
με έξυπνη κεφαλιά – πάσα ο Ζντραφσκόφσκι 
βρήκε τον Ισπανό, που έκανε το σουτ από πολύ 
καλή θέση στην περιοχή και έστειλε την μπάλα 
στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Μογκομεντα-
λίεφ.
Έξι λεπτά αργότερα (67’), ο Πελέ εκμεταλλεύτηκε 
την ταχύτητα του, και σε ένα γέμισμα στην πλάτη 
της άμυνας των Αζέρων πρόλαβε την έξοδο του 
τερματοφύλακα της Καραμπάχ και του τσίμπησε 

την μπάλα, με τον Μογκομενταλίεφ 
να ανατρέπει. Ο Νίμπεργκ αυτή 

τη φορά είδε την παράβαση 
και υπέδειξε το πέναλτι. Την 

εκτέλεση του ανέλαβε ο 
Τσέποβιτ ς, ο οποίος με 
ψυχραιμία έσ τε ιλε την 
μπάλα στα δίκτυα για το 
1-0.
Η ΑΕΛ κρατούσε το υπέρ 

της αποτέλεσμα με σχε-
τική ευκολία και χωρίς να 

κινδυνεύει. 
Όλα αυτά μέχρι το 93ο λεπτό, 

όταν ο Ζουμπίρ βρέθηκε απένα-
ντι από τον Βοζίνια μετά από κάθετη 

πάσα. Ο Γαλλομαροκινός πλάσαρε, με την μπάλα 
να κοντράρει στον Σάντος και να καταλήγει στα 
δίκτυα των γαλαζοκιτρίνων, διαμορφώνοντας το 
τελικό 1-1.
Σύρραξη δημιουργήθηκε αμέσως μετά το γκολ 
των φιλοξενουμένων μπροστά από τον πάγκο 
τους, όπως και πριν το ξεκίνημα του αγώνα. 
Ο διαιτητής αποφάσισε την προσωρινή διακοπή 
του ματς, στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυ-
τήρια μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Δεκαεπτά 
λεπτά αργότερα ο αγώνας επανήρχισε. Τίποτα αξι-
οσημείωτο δεν συνέβη στα υπόλοιπα δύο λεπτά, 
με το 1-1 να παραμένει μέχρι τέλους.

ΑΕΛ – Καραμπάχ 1-1: «Μαχαιριά» στις 
καθυστερήσεις

Ομόνοια – Φλόρα 1-0: Έκανε 
τη… μισή δουλειά
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αθλητικά

Basket League: Όλες οι τελευταίες 
μεταγραφές

Διαβάστε τις μεταγραφές στην Stoiximan Basket League πριν ξεκινήσει η νέα σεζόν

Την φανέλα του Περιστερίου θα συνεχίσει να φοράει 
και τη νέα αγωνιστική σεζόν ο Χρήστος Σαλούστρος 
που ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα των 
Δυτικών προαστίων για ακόμα μία χρονιά. Ο 31χρο-
νος φόργουορντ βοήθησε ιδιαίτερα την ομάδα την 
περασμένη αγωνιστική σεζόν στην Stoiximan Basket 
League και θα συνεχίσει και φέτος να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στο Περιστέρι.
Τη σεζόν 2020/21 στην Stoiximan Basket League ο 
Σαλούστρος είχε μέσο όρο 4,9 πόντους, 3,2 ριμπά-
ουντ και 1,1 ασίστ σε 14:40 λεπτά συμμετοχής, ενώ 
στο Basketball Champions League σε 4 αγώνες είχε 
3,8 πόντους μέσο όρο, 1,8 ριμπάουντ και 1,3 κλεψί-
ματα σε 12:40 λεπτά συμμετοχής.

Συμφωνία ανάμεσα σε ΑΕΚ και Μάνι Χά-
ρις
Ο Μάνι Χάρις ετοιμάζεται να επιστρέ-
ψει στην ΑΕΚ μετά τη σεζόν 2017/18 
καθώς φαίνεται να τα έχει βρει σε 
όλα με τους «κιτρινόμαυρους» 
ενώ μένει να υπογράψει το 
συμβόλαιό του.
Ο Χάρις γνωρίζει τον σύλ-
λογο καθώς είχε φορέ-
σει ξανά στο παρελθόν 
την φανέλα της ΑΕΚ ενώ 
προκειμένου να ολοκλη-
ρωθεί η επιστροφή του 
Χάρις στην ομάδα, θα 
πρέπει η ΑΕΚ να διευθετή-
σει το θέμα με τα 13 ban που 
της έχουν επιβληθεί και που 
της απαγορεύουν να ολοκλη-
ρώσει τις μεταγραφές της.
Θυμίζουμε ότι με την ΑΕΚ έχουν συμ-
φωνήσει και οι Ανγκόλα, Φλιώνης, Μπόγρης 
και Πετρόπουλος ωστόσο οι «κιτρινόμαυροι» δεν 
μπορούν να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές λόγω των 
bans που της έχουν επιβληθεί.

Παναθηναϊκός: Υπέγραψε για δύο χρόνια 
ο Καββαδάς
Τη φανέλα του Παναθηναϊκού για τα επόμενα δύο 
χρόνια θα φοράει ο Βασίλης Καββαδάς που αφή-
νει τον Ηρακλή και τη Θεσσαλονίκη και μετακομίζει 
στην Αθήνα για χάρη των «πρασίνων». Ο Καββαδάς 
έχει υπογράψει το συμβόλαιό του με την ομάδα του 
Πρίφτη και θα αποτελέσει μία επιπλέον λύση στους 
ψηλούς πλαισιώνοντας τους Παπαγιάννη και Φλόιντ 
στη θέση «5».
Το μόνο που μένει είναι η ανακοίνωση της ομάδας 

του Παναθηναϊκού για να επισημοποιηθεί η μεταξύ 
τους συνεργασία.
Την περασμένη σεζόν στην Stoiximan Basket League 
με την φανέλα του Ηρακλή, ο Καββαδάς είχε μέσο 
όρο 12.3 πόντους με 8.9 ριμπάουντ και 1 μπλοκ σε 18 
ματς που αγωνίστηκε και σε 26:42 λεπτά συμμετοχής 
ανά ματς. Επιπλέον ο Καββαδάς ήταν και στην απο-
στολή της Εθνικής ομάδας στο Προολυμπιακό τουρ-
νουά που διεξήχθει στην πόλη Βικτόρια του Καναδά.

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του 
Μιχάλη Καμπερίδη και του Νίκου Καμα-
ριανού
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου 
φόργουορντ Μιχάλη Καμπερίδη με τον οποίο υπέ-
γραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Ο Καμπερί-
δης αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με την φανέλα 

της Λάρισας και πλέον θα είναι συμπαίκτης με τον 
αδελφό του Γιώργο, στην ομάδα της Θεσ-

σαλονίκης. Την περασμένη σεζόν στην 
Stoiximan Basket League, σε 20 ματς 

που αγωνίστηκε με την φανέλα 
της Λάρισας είχε μέσο όρο 3,2 
πόντους και 2,1 ριμπάουντ.
Πέρα από την απόκτηση του 
Καμπερίδη, ο ΠΑΟΚ ανα-
κοίνωσε και την έναρξη της 
συνεργασίας του με τον 
24χρονο φόργουορντ, Νίκο 
Καμαριανό με τον οποίο υπέ-

γραψε συμβόλαιο διάρκειας 
ενός έτους. Ο Καμαριανός αγω-

νίστηκε την περασμένη αγω-
νιστική σεζόν με την φανέλα του 

Κολοσσού.

Στον Κολοσσό Ρόδου ο Κιμ Τιλί
Την απόκτηση του Γάλλου φόργουορντ Κιμ Τιλί ανα-
κοίνωσε ο Κολοσσός Ρόδου για την επόμενη αγω-
νιστική σεζόν. Ο Τιλί που έχει περάσει από τα ελλη-
νικά γήπεδα με την φανέλα του Ολυμπιακού τη σεζόν 
2017/18 είναι μία πολύ καλή προσθήκη για τους Ροδί-
τες καθώς με την ευρωπαϊκή του εμπειρία θα μπορέ-
σει να βοηθήσει τον Κολοσσό στις υποχρεώσεις του 
στην Stoiximan Basket League.
Τον Φεβρουάριο του 2020 υπέγραψε στην Μπου-
ντούτσνοστ και το καλοκαίρι του ίδιου έτους πήγε 
στην Ιαπωνία, περνώντας όλη τη σεζόν στους Ryukyu 
Golden Kings. Σε 45 αγώνες στο πρωτάθλημα της 
ασιατικής χώρας είχε κατά μέσο όρο 6,1 πόντους, 4,4 
ριμπάουντ και 1,5 ασίστ.

ΝΒΑ για αδέρφια 
Αντετοκούνμπο: «Πήγαν 
το τρόπαιο σπίτι»

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο 
βρέθηκαν στην Ακρόπολη μαζί 
με το τρόπαιο του ΝΒΑ και η 
διοργανώτρια αρχή του καλύ-
τερου πρωταθλήματος στον 
πλανήτη, έκανε και την σχετική 
ανάρτηση...
Μπορεί στην Αγγλία να λένε και 
να ξαναλένε για κάποιο μεγάλο 
τρόπαιο ότι «it’s coming home» 
αλλά μέχρι στιγμής... ακόμα το 
περιμένουν.
Εκείνοι που το «πήγαν σπίτι» 
ήταν τα αδέρφια Αντετοκούν-
μπο, με το ΝΒΑ να... παραφρά-
ζει το αγγλικό «μότο» για χάρη 
των Γιάννη, Θανάση και Κώστα 
Αντετοκούνμπο, ο οποίος με τη 
σειρά του ήταν πρωταθλητής το 
2020 με τους Λέικερς.
«Το πήγαν σπίτι» ανέφερε το 
ΝΒΑ στην σχετική του ανάρτηση 
με τους Antetokunbros στην 
Ακρόπολη.

Ντεμπούτο στο NBA 
Summer League για τον 
Άλεξ Αντετοκούνμπο
Τα πρώτα του λεπτά στο NBA 
Summer League πήρε τα ξημε-
ρώματα της Πέμπτης 5 Αυγού-
στου ο Άλεξ Αντετοκούνμπο. 
Ο βενιαμίν της οικογένειας βρέ-
θηκε στο παρκέ για 7’32’’ στην 
ήττα των Σακραμέντο Κινγκς 
από τους Μαϊάμι Χιτ (84-74), 
διάστημα στο οποίο σημείωσε 
2 πόντους (με 1/1 δίποντο και 
0/1 τρίποντο), έχοντας επίσης 1 
ριμπάουντ και 1 φάουλ.
Στους «Βασιλιάδες» αγωνί-
ζεται κι ο Εμάνουελ Τέρι, με 
τον πρώην παίκτη της Χάποελ 
Ιερουσαλήμ και του Ερυθρού 
Αστέρα να έχει 16 πόντους και 
9 ριμπάουντ σε 28’26’’ συμμε-
τοχής.

Συνδέθηκαν 491 κρού-
σματα κορονοϊού με την 

Deer District των Μιλ-
γουόκι Μπακς
Το φαινόμενο της Deer District, 
διότι περί φαινομένου πρόκει-
ται, αποδείχθηκε πως δεν ήταν 
τελικά και τόσο ασφαλές για την 
υγεία των πολιτών του Ουισκόν-
σιν καθώς η Κομισάριος Υγείας 
της πολιτείας αποκάλυψε ότι 
με τις συγκεντρώσεις των οπα-
δών των Μπακς στον 6ο τελικό 
με τους Σανς συνδέθηκαν 491 
κρούσματα κορονοϊού.
«Περιμέναμε αύξηση των κρου-
σμάτων εξαιτίας της μετάλλα-
ξης δέλτα, ωστόσο αύξηση 
155% είναι αποκαρδιωτική» 
ήταν η ατάκα της Κίρστεν Τζόν-
σον, που πάντως περίμενε αυτή 
την εξέλιξη καθώς περιμετρικά 
του γηπέδου, αλλά και εντός 
του Fiserv Forum βρέθηκαν 100 
χιλιάδες άνθρωποι. 
Λέγεται, πάντως, ότι ο αριθ-
μός είναι μάλλον μια αισιόδοξη 
εκτίμηση και όχι η πραγματικό-
τητα.

Γιάννης και Θανάσης 
προς Κώστα Αντετο-
κούνμπο: «Πήραμε κι ε-
μείς τρόπαιο πρωταθλη-
τή»
Το event στο ανοιχτό γήπεδο 
του Τρίτωνα στα Σεπόλια ανα-
βλήθηκε εξαιτίας της πυρκα-
γιάς που μαίνεται στην περι-
οχή της Βαρυμπόμπης, οπότε 
οι Antetokounbros πέρασαν το 
βράδυ της Τρίτης (3/8) οικογε-
νειακά.
Γιάννης, Θανάσης και Κώστας 
Αντετοκούνμπο έβγαλαν και μια 
όμορφη φωτογραφία, με τον 
Greek Freak να την δημοσιεύει 
στο Instagram και να λέει στον 
μικρό του αδελφό «πήραμε κι 
εμείς τρόπαιο πρωταθλητή», με 
φόντο το Larry O’ Brien Trophy.
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σελ. 57σελ. 57

Basket League: Όλες οι Basket League: Όλες οι 
τελευταίεςτελευταίες
μεταγραφέςμεταγραφές

σελ. 64σελ. 64

Ελληνικός θρίαμβος: Ελληνικός θρίαμβος: 
Χρυσοί ο Ντούσκος κι ο Χρυσοί ο Ντούσκος κι ο 
ΤέντογλουΤέντογλου 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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