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Η μεγαλύτερη 
διαφορά 
ανάμεσα 

στα λεφτά
 και το χρόνο
 είναι η εξής: 
Πάντα ξέρεις 

πόσα λεφτά έχεις, 
αλλά ποτέ 

δεν ξέρεις πόσο 
χρόνο έχεις

ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
ΕΜΒΟΛΙΑ – ΠΟΛΕΜΟΙ – ΦΩΤΙΕΣ – ΦΟΝΟΙ 

ΚΙ Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙ 
Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΝΟΥΣ

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Οδεύουμε προς το τέλος κι 
αυτού του καλοκαιριού κι 
εύχομαι και σήμερα να σας 
βρίσκω καλά και το κυριότερο 
υγιείς.
Ευγενικοί μου φίλοι και φίλες, 

κάνω αυτή την δουλειά πάνω από 50 χρόνια και 
στην κυριολεξία πρώτη φορά περιγράφω τόσα 
συνταρακτικά γεγονότα  που συμβαίνουν στον 
πλανήτη Γη. Σε άλλες εποχές αυτά να φάνταζαν 
σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
Καταρχήν, ας πάμε στην καθημερινότητα 
με τις τρομερές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, όπου φτάσαμε στον Καναδά να έχουν 
δημιουργηθεί πρωτόγνωρες θερμοκρασίες 
καύσωνα με 40αρια και 45αρια που στην 
κυριολεξία κάνουν την καθημερινότητα μας 
ανυπόφορη. Κι αυτό είναι για όλες τις ηλικιακές 
ομάδες, από μωρά, εγκύους, ηλικιωμένους και 
βάλε.
Στην αγαπημένη μας Ελλάδα οι φωτιές 
κατάκαυσαν δάση και περιουσίες κι ευτυχώς 
που δεν θρηνήσαμε θύματα! Αλλά πρέπει να 
ευχαριστούμε και τα περίπου 20 κράτη που 
έστειλαν ενισχύσεις με πυροσβέστες, αεροπλάνα, 
αντλίες κι ό,τι άλλο έχει δημιουργήσει η 
επιστήμη. Φυσικά, θέλω να σταθώ σε δολοφόνους 
συμπατριώτες μας που έβαζαν φωτιές κι έκαψαν 
περιουσίες, δάση και το βιός μιας ζωής φτωχών 
ανθρώπων. Μακάρι να σαπίσουν στην φυλακή 
αυτά τα ανθρωποειδή τέρατα. 
Πάμε τώρα στην ενδοοικογενειακή βία και την 
δολοφονία αθώων γυναικών που πλήρωσαν 
με την ζωή τους την άρρωστη ζήλεια κάποιων… 
ζώων με την μορφή ανθρώπου. Τους αφαίρεσαν 
την ζωή λόγω απόρριψης ή για άλλους ευτελείς 
σκοπούς και λόγους. Αυτοί κι αν θέλουν όσο το 
δυνατόν πιο άσχημο τέλος μέχρι να ξεβρωμιστεί 
ο κόσμος από τέτοια επικίνδυνα τέρατα, που 

δυστυχώς κυκλοφορούν αναμεσά μας και δεν 
ξέρουμε πότε θα δράσουν.
Προσοχή, λοιπόν, καλές μου φίλες και να μην 
φοβηθείτε να καταγγείλετε οτιδήποτε συμβάν 
με την πρώτη φορά που θα δημιουργηθεί 
πρόβλημα. Να μην λυπηθείτε, μην δώσετε τόπο 
στην οργή γιατί ίσως να μην έχετε άλλη ευκαιρία. 
Εξολοθρεύστε και εξαφανίστε τέτοιου είδους 
τέρατα από την ζωή σας και την κοινωνία.
Θα ήθελα να κλείσω το γράμμα μου με ένα 
μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους τους φίλους 
Έλληνες επιχειρηματίες που για 50+ χρόνια σε 
Καναδά κι Αμερική υποστηρίζουν την τεράστια 
καθημερινή προσπάθεια μου για την έκδοση 
της μεγαλύτερης πολυσέλιδης παγκοσμίως 
Ελληνικής εφημερίδας HELLAS NEWS που με 
υπερηφάνεια κι εκτίμηση μπορώ να εκδίδω μια 
τέτοια έκδοση αδιάκοπα.
Για το τέλος άφησα τους δύο αγνούς μου 
σεβαστούς συνεργάτες που χωρίς αυτούς και τις 
μεγάλες δημοσιογραφικές και τεχνικές τους 
γνώσεις που έχουν κι εγώ δεν μπόρεσα λόγω των 
καιρών να μάθω, σχεδιάζουν και δημιουργούν 
αυτήν την έκδοση, τον Ηλία Μιχαηλίδη και την 
Χριστιάνα Κιέσκου.
Φυσικά, υπάρχουν και οι συνεργάτες διάφορων 
στηλών που έχουμε στην εφημερίδα και την 
κάνουν τόσο ενδιαφέρουσα κι έχουμε τα ονόματα 
τους στην ταυτότητα μας. Επίσης, τον καλό 
μου φίλο και συνεργάτη Παναγιώτη Βάρσο που 
κάθε Παρασκευή «οργώνει» το Τορόντο για να 
βρίσκεται η εφημερίδα σε κάθε ελληνικό σπίτι.
Σας ευχαριστώ για τα εκατοντάδες μηνύματα στο 
Facebook, μου δίνουν θάρρος στην ηλικία μου ότι 
μετά από πέντε δεκαετίες κάτι έσπειρα για τον 
ελληνισμό της διασποράς. 
Να είστε πάντα καλά.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Η Ουάσινγκτον απειλεί το Ισλαμικό Κράτος με αντίποινα

Ο
ι Ηνωμένες Πολιτείες απείλησαν το Ισλαμικό 
Κράτος με αντίποινα στο Αφγανιστάν μετά τη ση-
μερινή πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση κοντά 
στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, ενώ το Πεντάγω-

νο δήλωσε ότι αναμένει περισσότερες επιθέσεις.
«Εάν μπορέσουμε να βρούμε ποιοί συνδέεται με αυτή, 
θα τους καταδιώξουμε», δήλωσε ο διοικητής των αμερι-
κανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, στρατηγός Κένεθ 
Μακένζι σε συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας ότι εξακολου-
θούν να υπάρχουν άλλες «επικείμενες» απειλές.
Λίγο νωρίτερα η τζιχαντιστική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη 
για την απογευματινή επίθεση στην οποία σκοτώθηκαν του-
λάχιστον 12 Αμερικανοί στρατιώτες μαζί με δεκάδες άλλους 
Αφγανούς αμάχους, εκ των οποίων γυναίκες και παιδιά.

Δεν πτοούμαστε - Είμαστε σε επαφή με 1.000 
Αμερικανούς
«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στα αγαπημένα 
πρόσωπα και τους συναδέλφους όλων εκείνων που σκο-
τώθηκαν και τραυματίστηκαν στην Καμπούλ σήμερα», ανέ-
φερε σε ανακοίνωσή του ο Όστιν. «Δεν θα αποθαρρυν-
θούμε από την αποστολή που έχουμε αναλάβει», συμπλή-
ρωσε ο Όστιν.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε, από τη μεριά του, ότι 
είναι σε επαφή με περίπου 1.000 Αμερικανούς που παρα-
μένουν στο Αφγανιστάν και πάνω από τα δύο τρίτα αυτών 
δήλωσαν στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ότι δρο-
μολογούν την αποχώρησή τους από τη χώρα.
«Πιστεύουμε ότι πολλά, αν όχι τα περισσότερα από αυτά τα 
άτομα είναι σχεδόν ή ήδη εκτός χώρας», τόνισε ένας εκπρό-
σωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε μια ανακοίνωση.
«Και, γνωρίζουμε ότι δεκάδες άλλοι δεν επιθυμούν να 
φύγουν από το Αφγανιστάν για διάφορους λόγους».
Μετά την επίθεση αυτοκτονίας, ο Τζο Μπάιντεν συγκάλεσε 
έκτακτη σύσκεψη, με την επιτελείο Άμυνας και τον υπουργό 
Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.
Οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από το Αφγανιστάν θα 
συνεχιστούν «μέχρι το τέλος της αποστολής» των ΗΠΑ που 
έχει προγραμματιστεί στις 31 Αυγούστου, ανακοίνωσε το 
αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, διαψεύδοντας ότι οι επιχει-
ρήσεις μπορεί να ολοκληρωθούν «εντός 36 ωρών».
«Θα συνεχίσουμε να απομακρύνουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερους ανθρώπους μέχρι το τέλος της αποστολής», 
έγραψε στο Τwitter ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον 
Κίρμπι.

Ταλιμπάν: Καταδικάζουμε την επίθεση στο αε-
ροδρόμιο - Φταίει η παρουσία ξένων δυνάμεων
Οι Ταλιμπάν «καταδικάζουν κατηγορηματικά» τις φονι-

κές επιθέσεις που σημειώθηκαν κοντά στο αεροδρόμιο 
της Καμπούλ, ανέφερε  εκπρόσωπός τους, επισημαίνοντας 
παράλληλα ότι έγιναν σε μια ζώνη, την ευθύνη για την οποία 
έχει ο αμερικανικός στρατός.
«Το Ισλαμικό Εμιράτο καταδικάζει κατηγορηματικά τις βομ-
βιστικές επιθέσεις που στοχοθέτησαν πολίτες στο αεροδρό-
μιο», έγραψε στο Twitter ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ. «Η 
έκρηξη έγινε σε μια ζώνη όπου οι αμερικανικές δυνάμεις 
είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια», πρόσθεσε.
Άλλο στέλεχος των Ταλιμπάν, μιλώντας στο τουρκικό τηλεο-
πτικό κανάλι Haberturk, είπε ότι η επίθεση στο αεροδρόμιο 
ήταν μια τρομοκρατική ενέργεια που θα πρέπει να καταδι-
καστεί από όλον τον κόσμο. Υποστήριξε επίσης ότι για το 
γεγονός αυτό ευθύνεται η παρουσία ξένων δυνάμεων στο 
Αφγανιστάν.
«Μόλις ξεκαθαρίσει η κατάσταση στο αεροδρόμιο και 
φύγουν οι ξένες δυνάμεις, δεν θα έχουμε πια τέτοιες επι-
θέσεις. Εξαιτίας της παρουσίας ξένων δυνάμεων σημειώ-
νονται τέτοιες επιθέσεις», υποστήριξε ο Αμπντούλ Καχάρ 
Μπάλχι, που είναι μέλος της πολιτιστικής επιτροπής των 
Ταλιμπάν.
Πανικός επικράτησε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, 
λόγω επίθεσης αυτοκτονίας που σημειώθηκε ενώ πλήθος 
κόσμου επιχειρούσε να διαφύγει από το Αφγανιστάν. Πηγές 
κάνουν λόγο για πάνω από 40 νεκρούς, ενώ οι τραυματίες 

είναι σχεδόν 120, με βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης να συγκλονίζουν δείχνοντας ασθε-
νοφόρα να παραλαμβάνουν μεγάλο αριθμό πληγέντων. 
Υπάρχουν αναφορές και νεκρά παιδιά. Αφγανός μεταφρα-
στής, εργαζόμενος για τις ΗΠΑ, δήλωσε στο Fox News ότι 
πεντάχρονο κοριτσάκι πέθανε στα χέρια του. Αυτόπτης μάρ-
τηρας, απο την πλευρά του, μίλησε για πολύ δυνατή έκρηξη 
κοντά στο αεροδρόμιο, προσθέτοντας πως είδε περί τα 500 
άτομα στη γύρω περιοχή.
Υπάρχουν, επίσης, αναφορές και για πολλούς νεκρούς Αμε-
ρικανούς.

Ποιο είναι το παρακλάδι του ISIS πίσω από 
την τρομοκρατική επίθεση
Το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν αναρριχήθηκε το 2015, ως 
αποτέλεσμα της εξάπλωσης της ομάδας ISIS έξω από το Ιράκ 
και τη Συρία.
Η περιοχή Χορασάν καλύπτει το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, την 
κεντρική Ασία και μέρος του Ιράν.
Οι μαχητές του ISIS-K πιστεύεται ότι είναι 2.200, με τον φόβο 
για αύξηση του αριθμού να είναι υπαρκτός δεδομένης της 
αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων από τη γύρω περιοχή.
Οι συγκεκριμένοι μαχητές είναι εγκατεστημένοι στις επαρχίες 
Κονάρ και Νανγκαράρ, ενώ βρίσκονται πίσω από ορισμένες 
από τις σκληρές επιθέσεις στο Αφγανιστάν.
Η ISIS-K είχε αναλάβει, μάλιστα, την επίθεση σε νοσοκομείο 
της Καμπούλ, την περασμένη χρονιά, από την οποία σκοτώ-
θηκαν 24 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και νεογέννη-
των μωρών.
Αρχηγός της ISIS-K ο Shahab al Muhajir. Οι προηγούμενοι 
αρχηγοί βρέθηκαν νεκροί από αμερικανικές ή αφγανικές 
δυνάμεις.

Τζόνσον: Η επιχείρηση εκκένωσης θα συνεχι-
στεί παρά τις επιθέσεις
Η βρετανική επιχείρηση εκκένωσης του Αφγανιστάν θα 
συνεχιστεί, παρά τις «βάρβαρες» επιθέσεις στο αεροδρό-
μιο της Καμπούλ, ανακοίνωσε απόψε ο πρωθυπουργός της 
Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον.
«Θα συνεχίσουμε την επιχείρησή μας. Και τώρα φτάνουμε 
προς το τέλος, το οριστικό τέλος», τόνισε.
Ο Τζόνσον έκανε τη δήλωση αυτή μετά την έκτακτη συνε-
δρίαση της επιτροπής κρίσεων, που συνεκλήθη με αφορμή 
τις βομβιστικές επιθέσεις στην Καμπούλ.
«Αυτό που δείχνει αυτή η επίθεση είναι πόσο σημαντικό 
είναι να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, με τον γρηγορότερο 
και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο, στις ώρες 
που μας απομένουν και αυτό πρόκειται να κάνουμε», πρό-
σθεσε.

Μετά την επίθεση αυτοκτονίας, ο 
Τζο Μπάιντεν συγκάλεσε έκτακτη 
σύσκεψη - Αποφασίστηκε ότι 
θα συνεχιστεί η επιχείρηση 
εκκένωσης
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Δημοσίευμα της γερμανικής 
εφημερίδας για την πορεία του 
ελληνικού τουρισμού

Δ
ημοσίευμα για την αύξηση των 
τουριστικών εσόδων της Ελλάδας 
φιλοξενεί η  Süddeutsche Zeitung.  
«Η Ελλάδα αύξησε τα έσοδά της 

από τον τουρισμό σχεδόν κατά δέκα φορές 
μετά την υποχώρηση του τρίτου κύματος 
του κορωνοϊού. Συνολικά ανήλθαν σε 791 
εκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο, σύμφωνα με 
τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρα-
σκευή από την κεντρική τράπεζα. Ένα χρόνο 

νωρίτερα ήταν μόνο 83 εκατομμύρια ευρώ, 
επειδή εκείνη την εποχή ο τουρισμός σε όλο 
τον κόσμο ήταν ιδιαίτερα περιορισμένος 
λόγω του πρώτου κύματος του κορωνοϊού», 
επισημαίνεται στη γερμανική εφημερίδα.
«Ωστόσο, σύμφωνα με την κεντρική τρά-
πεζα, θα χρειαστούν δύο έως τρία χρόνια 
για να επιτευχθεί και πάλι το επίπεδο πριν 
από την κρίση. Το 2019 τα έσοδα ήταν 18 
δισεκατομμυρία ευρώ. Οι μέχρι τώρα προ-
βλέψεις εκτιμούν ότι τα έσοδα από τον του-
ρισμό θα φτάσουν φέτος μόνο το 40 % του 
2019», σημειώνεται, ακόμη, στο δημοσί-
ευμα.

Süddeutsche Zeitung: Η Ελλάδα 
δεκαπλασίασε τα έσοδα από τον 
τουρισμό 

Στη φυλακή το 31χρονο μοντέλο μετά 
την απολογία του για τα 35 γραμμάρια 
κοκαΐνης - Δεν έπεισε ανακρίτρια και 
εισαγγελέα για την αθωότητά της

Π
ροφυλακιστέα κρίθηκε πριν από λίγο 
η 31χρονη Αφροδίτη Μπάρμπα με 
τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και 
εισαγγελέα. Το μοντέλο, που συνελή-

φθη το περασμένο Σάββατο στη Γλυφάδα έχο-
ντας κάτω από το κάθισμα του πολυτελούς αυ-
τοκινήτου του 35 γραμμάρια κοκαΐνης, δεν κα-
τάφερε να πείσει ανακρίτρια και εισαγγελέα, ότι 
δεν έχει καμία σχέση με τις ναρκωτικές ουσίες.
Κατά την απολογία της, η οποία διήρκησε περί-
που 2,5 ώρες η κατηγορούμενη έδωσε εξηγή-
σεις για το κακούργημα της προμήθειας, κατο-
χής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και 
φέρεται να ενέμεινε στον ισχυρισμό ότι είναι 
αθώα και πως η κοκαΐνη, που ήταν χωρισμένη 
σε φιξάκια, τοποθετήθηκε στο όχημά της από 
τρίτα πρόσωπα.
Στο πλευρό της 31χρονης στα 
δικαστήρια της πρώην σχο-
λής Ευελπίδων βρέθηκαν 
εκτός από τους δικηγόρους 
της, μέλη της οικογένειάς της 
καθώς και μια ακόμη κοπέλα 
από το χώρο του μόντελινγκ 
που κατέθεσε στην ανακρί-
τρια ως μάρτυρας υπεράσπι-
σής της.
Η μητέρα της κατηγορούμενης που όλη την 
ώρα περίμενε έξω από τα δικαστήρια, όταν 
έμαθε την απόφαση της ανακρίτριας και εισαγ-
γελέα για προφυλάκιση της κόρης της, ξέσπασε 
λέγοντας τα εξής: «Η κόρη μου είναι αθώα, ο  
αλήτης που της την έστησε τη κλείνει μέσα μέσα 
με ένα παιδί, να το βρει από τον Θεό».

Τι αποκαλύπτει η δικογραφία για 
την έρευνα στο τζιπ του μοντέλου
Όλο το σκηνικό της σύλληψης της Αφροδίτης 
Μπάρμπα το βράδυ του Σαββάτου στη Γλυ-
φάδα αλλά και λεπτομέρειες για την αστυνο-
μική επιχείρηση προκύπτουν μέσα από τη δικο-
γραφία που αποκαλύπτει το protothema.gr. 
Όπως φαίνεται το θηριώδες γκρι Range Rover, 
αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ ήταν αυτό που 
κίνησε τις υποψίες στους αστυνομικούς για να 
το ελέγξουν, ενώ η συμπεριφορά της 31χρονης 
από τη στιγμή που κατέβηκε από το όχημα και 
ένα τηλεφώνημα στο οποίο ήταν νευρική και 
αναστατωμένη τους έκανε να ψάξουν σπιθαμή 
προς σπιθαμή το πολυτελές SUV για να βρουν 

τελικά τα 35φιξάκια με την κοκαΐνη.
Η ίδια στην κατάθεση που έδωσε στους αστυ-
νομικούς είπε ότι δεν έχει κατηγορηθεί για 
τίποτα στο παρελθόν και ό,τι έχει να πει, θα το 
πει αύριο στον Ανακριτή.
Ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ που πέρασε 
χειροπέδες στο 31χρονο μοντέλο, στην κατά-
θεση που έδωσε και περιέχεται στη δικογρα-
φία αναφέρει για το συμβάν πως: «Το Σάββατο 
και ώρα 21:45 και ενώ βρισκόμουν σε διατε-
ταγμένη υπηρεσία εποχούμενης περιπολίας 
από κοινού με έτερους συναδέλφους μου στη 
Γλυφάδα, εντοπίσαμε το τζιπ μάρκας Range 
Rover στη συμβολή της Γρηγορίου Λαμπράκη 
και Ομήρου και αποφασίσαμε να το ελέγξουμε.
Στο νομότυπο σήμα που κάναμε στην οδηγό 
προκειμένου να σταματήσει, αυτή φάνηκε ιδι-
αίτερα ανήσυχη και πανικοβλήθηκε και επειδή 
η συμπεριφορά της από την εμπειρία μας κρί-
θηκε ως ιδιαίτερα ύποπτη, αποφασίσαμε 
πέραν του ελέγχου των στοιχείων της ταυτό-
τητας να διενεργήσουμε και έρευνα στο ανω-

τέρω όχημα. Θέλω να ανα-
φέρω ότι κατά τη διάρκεια 
του ελέγχου της ταυτότητας 
η ανωτέρω τηλεφωνούσε 
σε άγνωστο άτομο και ήταν 
ιδιαίτερα ανήσυχη και σε 
σύγχυση, ενώ σε ερώτηση 
μας αναφορικά με το αν 
είχε κάτι παράνομο πάνω 
της ή στο όχημα, αυτή απά-
ντησε αρνητικά.

Εν συνεχεία ερευνήσαμε το όχημα όπου και 
εντοπίσαμε επιμελώς κρυμμένη κάτω από τη 
θέση του οδηγού μια πλαστική σακούλα περιέ-
χουσα 35 ομοειδείς νάιλον συσκευασίες συνο-
λικού μεικτού βάρους 33.1 γραμμάρια πιθα-
νότατα κοκαΐνης. Με το που η οδηγός αντελή-
φθη ότι εντοπίσαμε τα ναρκωτικά, αυτή έχασε 
την ψυχραιμία της και μας είπε «Τι είναι αυτά; 
Ναρκωτικά; Εσείς μου βάλατε» και ταυτόχρονα 
ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο, είπε στο άγνωστο 
άτομο «Πάρε δικηγόρο».
Εμείς απευθείας της ζητήσαμε να κλείσει το 
τηλέφωνο και την προσαγάγαμε. Θέλω να 
αναφέρω ότι το όχημα είναι ιδιαίτερα μεγά-
λης αξίας και η εμφάνιση της οδηγού ιδιαίτερα 
προσεγμένη και εκ πρώτης όψεως δεν κινεί 
καμία υποψία καθώς φαίνεται για άτομο ιδι-
αίτερα υψηλού εισοδήματος. Ακόμα θέλω να 
αναφέρω ότι σε ερώτηση μας αναφορικά με 
την εργασία της αυτή αποκρίθηκε ότι εργάζεται 
ως μοντέλο και οι απολαβές της ανέρχονται στα 
600 ευρώ ενώ μας ζήτησε συγγνώμη που μας 
κατηγόρησε».

Αφροδίτη Μπάρμπα: Στη φυλακή το 
μοντέλο για την κοκαΐνη 
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Οι φωνές αμφισβήτησης για το εμβόλιο του covid- 19 αλλά και η αγωνία των πολιτών που αρνούνται 
να δεχτούν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους,  για την επόμενη ημέρα, φτάνουν πλέον, μέσα από 
ομαδικές ή και  ατομικές προσφυγές στα δικαστήρια

Τ
σουνάμι» αιτήσεων κατά του υ-
ποχρεωτικού εμβολιασμού τους 
για τον κορωνοϊό, κατακλύζουν 
τα Πρωτοδικεία όλης της χώρας 

αλλά και το Συμβούλιο της Επικρατείας 
που θα έχει, όπως φαίνεται τον τελικό 
λόγο, στο «καυτό» θέμα για  τους εργα-
ζόμενους οι οποίοι μέχρι στιγμής παρα-
μένουν είτε επιφυλακτικοί είτε «αρνη-
τές» των εμβολίων.
Διάσπαρτες δικαστικές αποφάσεις από 
όλη την Ελλάδα που απορρίπτουν σε 
πρώτο βαθμό τις αιτήσεις των εργαζο-
μένων σε δομές υγείας οι οποίοι είναι 
στην «πρώτη γραμμή» για τον εμβολια-
σμό τους, γίνονται «θέμα» στα σάιτ και 
γενικότερα στα ΜΜΕ, μολονότι είναι 
προδήλως κατανοητό πως η τελική από-
φαση θα ληφθεί από τα ανώτατα δικα-
στήρια. Και συγκεκριμένα από την Ολο-
μέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας 
όπου  θα συζητηθεί στις 8 Οκτωβρίου 
η αίτηση ακύρωσης των 46 ανδρών της 
ΕΜΑΚ ενώ μέχρι τότε,  ισχύει η από-
φαση της Επιτροπής Αναστολών με την 
οποία έχει απορριφθεί  η  προσφυγή 
τους  για να «παγώσει» το μέτρο του 
υποχρεωτικού εμβολιασμού τους.  Φαί-
νεται ωστόσο ότι προς το παρόν, η προ-
σπάθεια να πειστεί η κοινή γνώμη για 
την ανάγκη εμβολιασμού έναντι covid- 
19, περνά από τις εντυπώσεις που δημι-
ουργούνται από τη Δικαιοσύνη.
Έτσι,  οι απορριπτικές προσωρινές δια-
ταγές που εκδίδονται από τα Πρωτοδι-
κεία αποκτούν χώρο και προβολή στα 
ΜΜΕ αφού δίνουν το σαφές μήνυμα 
πως το άτυπο «κίνημα» κατά του υπο-
χρεωτικού εμβολιασμού δεν μπορεί να 
έχει τύχη τουλάχιστον ενώπιον της Δικαι-
οσύνης. Τα απανωτά «όχι» από τα Μονο-
μελή  Πρωτοδικεία  Βόλου και Κιλκίς στις 
αιτήσεις εργαζομένων Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Κοινωνικής Προστασίας και  
Αλληλεγγύης ή στο πρόγραμμα «Βοή-
θεια στο Σπίτι» δείχνουν το «στίγμα» 
όλων των σχετικών προσωρινών απο-
φάσεων, ανά την Ελλάδα.
Ωστόσο, ο  Αντεισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου, Λάμπρος Σοφουλάκης,  με γνω-
μοδότησή του, απέφυγε επιμελώς να 

πάρει θέση όσον αφορά τη νομιμότητα 
του υποχρεωτικού εμβολιασμού,   με 
αφορμή αίτηση δικηγόρου, παραπέ-
μποντας ουσιαστικά σε σχετικές απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας 
(ΣτΕ) και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίων 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). 
«Αποκλειστικά αρμόδιες να αποφαν-
θούν, είναι οι εισαγγελικές και δικα-
στικές αρχές που θα επιληφθούν επί τη 
βάσει συγκεκριμένων κατά τα πραγμα-
τικά περιστατικά και στοιχεία συμπερι-
φορών, επ’ αφορμή μήνυσης, έγκλησης 
κ.λπ….
Να υπομνησθεί συναφώς, ότι το Συμ-
βούλιο της Επικρατείας έχει ήδη επιλη-
φθεί επί σχετικών με το θιγόμενο ζήτημα 
περιπτώσεων και πριν την εφαρμογή του 
νεαρού νόμου 4820/23-7-2021 (άρθρα 

205- 206), όπως, για τον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό υπαλλήλων που υπηρετούν 
στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης 
Καταστροφών (ΕΜΑΚ), και τη διαγραφή 
νηπίου από δημοτικό παιδικό σταθμό 
(ΣτΕ 133/2021 Ολ. και 2387/2020, αντί-
στοιχα), δεχόμενο, ότι ο εμβολιασμός ως 
απαραίτητο μέτρο για την πρόληψη της 
διάδοσης και την καταπολέμηση μετα-
δοτικών ασθενειών, που συνιστούν 
σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία 
είναι συνταγματικώς ανεκτή πράξη, 
χάριν του δημοσίου συμφέροντος».
Ο κ. Σοφουλάκης  προσθέτει στη γνω-
μοδότησή του: «Επιπλέον, σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο, εκδόθηκε, η πρόσφατη 
από 9-4-2021 απόφαση του Ευρωπα-
ϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), επί εξέτασης υπό-
θεσης υποχρεωτικού εμβολιασμού που 
εφάρμοζε η Τσεχική Δημοκρατία, ανα-

φορικά με συγκεκριμένες 10 μολυσμα-
τικές ασθένειες, η οποία έκρινε ότι δεν 
υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 (δικαί-
ωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής) της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώ-
ματα του Ανθρώπου, αφού δεν απο-
κλείει παρεμβάσεις οι οποίες συνάδουν 
με τις πρόνοιές του, όπως λ.χ. η προστα-
σία της δημόσιας υγείας».
Στη χώρα μας το ζήτημα του υποχρεωτι-
κού εμβολιασμού  λόγω του  Covid-19, 
προβλέπεται από το άρ. 206 παρ. 1 και 
2 Ν. 4820/2021 που αναφέρει  ότι «για 
επιτακτικούς λόγους προστασίας της 
δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρε-
ωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 
όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημό-
σιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας 
ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με 
αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοση-
λευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό 
προσωπικό), καθώς και όλο το προσω-
πικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευ-
τικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε 
ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές 
υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα 
αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, 
δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 
μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμε-
σης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός 
Δημόσιας Υγείας)».
Περαιτέρω, στην παρ. 4 του ιδίου 
άρθρου προβλέφθηκε ότι δεν υπέχουν 
την προρρηθείσα υποχρέωση «όσοι 
έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι 
μηνών από τη νόσηση και όσοι έχουν 
αποδεδειγμένους λόγους υγείας που 
εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβο-
λίου».
Σύμφωνα πάντως αποφάσεις του  ΕΔΔΑ 
του Στρασβούργου,  το δικαίωμα στη 
ιδιωτική και οικογενειακή ζωή δεν 
παραβιάζεται από τον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό, όταν το μέτρο αυτό βασί-
ζεται στην ανάγκη προστασίας της 
δημόσιας υγείας. Επίσης, σύμφωνα με 
το ΕΔΔΑ,  ο εμβολιασμός προστατεύει 
τόσο τους ίδιους τους πολίτες που εμβο-
λιάζονται, όσο και αυτούς που δεν μπο-
ρούν να εμβολιαστούν για ιατρικούς 
λόγους.

«Τσουνάμι» προσφυγών κατά του 
υποχρεωτικού εμβολιασμού

Ντροπή για την 
Ελλάδα

Ξ
ένη στην ίδια της τη χώρα. Κι όμως συμ-
βαίνει ακόμα στις μέρες μας. Η Ανθή Ζήλη 
είναι Ελληνίδα για την Τουρκία, τη χώρα της 
οποίας κατέχει την υπηκοότητα, και... Τουρ-

κάλα για το επίσημο ελληνικό κράτος. Και δυστυ-
χώς έφτασε η στιγμή για την ίδια να πληρώσει με 
τον πιο σκληρό τρόπο μια αμέλειά της, που σε συν-
δυασμό με την αναλγησία της αθάνατης ελληνικής 
γραφειοκρατίας, την έχει φέρει σε κατάσταση από-
λυτης ένδειας, ψάχνοντας παγκάκι για να κοιμη-
θεί...
Η τραγική της ιστορία ανασύρει αναπόφευκτα τις 
μνήμες από τα πογκρόμ των Τούρκων εναντίον των 
Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, τις δεκαετίες του 
1950 και του 1960, οπότε και σχεδόν το σύνολο 
των Ρωμιών της Πόλης, περί τους 300.000, έγι-
ναν πρόσφυγες στη χώρα μας.  Έτσι και η κυρία 
Ζήλη, που σε ηλικία 20 ετών, το 1968, ήρθε στην 
Ελλάδα για μια νέα ζωή. Έκανε όμως ένα λάθος που 
το παραδέχεται: Δεν άλλαξε τα χαρτιά της ώστε 
να λάβει την ελληνική υπηκοότητα. Κι έτσι, μέχρι 
και σήμερα, δεν «δικαιούται» ούτε τα... αυτονόητα 
από το κράτος μας, το οποίο δυστυχώς δεν δείχνει 
καθόλου πρόθυμο να επιλύσει ένα εύκολο ζήτημα.
Όλα αυτά τα χρόνια η Ανθή Ζήλη εργαζόταν στη 
χώρα μας με... άδεια παραμονής, ενώ τη βοηθούσε 
και ο σύζυγός της, με τον οποίο απέκτησαν μια 
κόρη. Ο σύζυγός της όμως στις 22 Απριλίου πέθανε 
- λόγω παρενέργειας του εμβολίου που έκανε για 
τον κορωνοϊό, όπως μας εξηγεί αναλυτικά. Κι έτσι 
έχασε και την εστία της. Μέχρι και σήμερα, η Ανθή 
Ζήλη φιλοξενούταν σε φιλικό σπίτι, όμως δεν υπάρ-
χει πια αυτή η δυνατότητα.
Και τώρα ξεκινάει ο Γολγοθάς. Η γυναίκα δεν έχει 
ελληνική ταυτότητα, δεν έχει ελληνικό ΑΦΜ άρα 
δεν τυγχάνει και των υπηρεσιών πρόνοιας, ούτε και 
δικαιούται τη σύνταξη χηρείας! Η ίδια κίνησε τις 
κατάλληλες διαδικασίες με το ελληνικό προξενείο 
στην Κωνσταντινούπολη, όμως οι πρώτες απαντή-
σεις που έλαβε ήταν τύπου «τώρα το θυμηθήκατε 
μετά από 50 χρόνια» και μέχρι στιγμής απάντηση 
-δηλαδή το έγγραφο ότι είναι ομογενής- δεν έχει 
λάβει...
Η κόρη της, είναι οικονομική μετανάστρια στην 
Κύπρο, από όπου γύρισε για την κηδεία του πατέρα 
της. Δυστυχώς η ίδια δεν έχει σπίτι ούτε την οικο-
νομική δυνατότητα να βοηθήσει. Για όσο χρειαστεί, 
θα κοιμάται στο διπλανό παγκάκι, μαζί της, όπως 
μας λέει....
Μέχρι να έρθει η ώρα δηλαδή που μια εκδιωγμένη 
από τους Τούρκους Ρωμιά, αντιμετωπιστεί από την 
πατρίδα της με τον τρόπο που της αξίζει...
«Ζητάω συγνώμη για το λάθος μου. Το μόνο που 
θέλω είναι μια ταυτότητα, που θα μου επιτρέψει 
να ζήσω αξιοπρεπώς τα υπόλοιπα χρόνια μου, σε 
κάποια δομή ή οίκο ευγηρίας»
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Δ
εν πίστευαν στα μάτια τους οι δυο 
έμπειροι αρχιφύλακες και μέλη του 
πληρώματος σε περιπολικό της Ά-
μεσης Δράσης, που κλήθηκε να ε-

πέμβει το περασμένο Σάββατο, 21 Αυγούστου 
και ώρα 09.17, για άτομο που είχε δραπετεύ-
σει τις βραδινές ώρες από το Ψ.Ν.Α Δρομοκα-
ϊτειο. Πρόκειται για μια 47χρονη Ελληνίδα με 
«πλούσιο» παρελθόν σε μερικές από τις πιο 
επικίνδυνες φυλακές στον πλανήτη, συγκεκρι-
μένα σε σωφρονιστικά ιδρύματα στο Μεξικό 
και στο Περού, εκεί όπου εκτίουν τις ποινές 
τους γυναίκες ναρκέμποροι και μέλη αδίστα-
κτων συμμοριών, καταδικασμένες για φόνους 
και ληστείες.
Τις αστυνομικές Αρχές είχε ειδοποιήσει η 
αδερφή της, η οποία φοβόταν για τη ζωή της. 
Την χαρακτήρισε ως άτομο εξαιρετικά επικίν-
δυνο και ανεξέλεγκτο, κάτι που δεν άργησαν 
να διαπιστώσουν και οι δυο έμπειροι αρχιφύ-
λακες που επιχείρησαν να την προσεγγίσουν 
για να την συλλάβουν.
Αφού ελέγχθησαν όλα τα δωμάτια του σπι-
τιού, τελικά η δραπέτης εντοπίστηκε στη του-
αλέτα. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των αστυ-
νομικών, ήταν οπλισμένη με κουζινομάχαιρο 
στο ένα χέρι, το οποίο προέταξε προς το μέρος 
τους, με κίνηση που θύμισε σκηνικό από την 
κινηματογραφική ταινία «Kill Bill» του Κουε-
ντίν Ταραντίνο, με πρωταγωνίστρια την Ούμα 
Θέρμαν. Και μπορεί η 47χρονη δραπέτης 
να μην είχε στη διάθεση της, το συλλεκτικό 

Χατορι Χανζο (σπαθί των σαμουράι) με το 
οποίο η πρωταγωνίστρια στη ταινία σκότωνε 
τους εχθρούς της, ωστόσο, κρατούσε και ένα 
δεύτερο μεγάλο μαχαίρι στο άλλο της χέρι, 
το οποίο και είχε στραμμένο με τη μύτη στο 
λαιμό της, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι αν 
προσπαθήσουν να την πλησιάσουν, θα αυτο-
κτονήσει.
Από τους συγγενείς της είχαν πληροφορηθεί 
νωρίτερα ότι η 47χρονη είχε εισαχθεί τη προη-
γούμενη κιόλας μέρα στο Δρομοκαϊτειο, διότι 
εντοπίστηκε εντός εργοστασίου στο οποίο 
είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά. Ακόμη, οι συγγε-
νείς της ενημέρωσαν τους αστυνομικούς ότι 
η 47χρονη είχε εκτίσει ποινή τεσσάρων ετών 
σε φυλακή του Μεξικού για διακίνηση μεγά-
λης ποσότητας κοκαϊνης καθώς και ποινή δέκα 
ετών στο Περού, για τον ίδιο λόγο.
Επιπλέον, πως ήταν άριστη χρήσης αιχμηρών 
αντικειμένων, δηλαδή «έπαιζε τα μαχαίρια στα 
δάχτυλα» όπως χαρακτηριστικά τους ανέφε-
ραν για να τους προετοιμάσουν πριν επέμβουν 
για να την συλλάβουν.
Οι δυο αρχιφύλακες κάλεσαν ενισχύσεις, 
όμως τελικά κατάφεραν να την «ξετρυπώ-
σουν» με την μέθοδο της πειθούς, δείγμα της 
μεγάλης τους εμπειρίας σε ανάλογα περιστα-
τικά. Σαν αποτέλεσμα ήταν, η 47χρονη, να τους 
παραδώσει στο τέλος και ένα τρίτο κοφτερό 
μαχαίρι, το οποίο είχε κρύψει επιμελώς στη 
μέση της, στο πίσω σημείο του σώματος της, 
χωρίς να προβάλει αντίσταση.

επικαιρότητα

Μαρούσι: Ελληνίδα, πρώην 
κατάδικος φυλακών σε Μεξικό 
και Περού «υποδέχτηκε» τους 
αστυνομικούς με τρία μαχαίρια 

Ξεκάθαρη η κυβέρνηση: 
Κλειστά τα ελληνικά σύνορα 
για παράτυπες ροές από το 
Αφγανιστάν 

Μητσοτάκης και Ερντογάν έχουν 
καταστήσει σαφές ότι οι δύο 
χώρες δεν θα γίνουν αποθήκες 
μεταναστών - Σε εγρήγορση το 
Κέντρο Συνοριακής Φύλαξης 
Ορεστιάδας

Ξ
εκάθαρη είναι η θέση της Ελλά-
δας αναφορικά με τη διαχείρι-
ση τυχόν παράτυπων μετανα-
στευτικών ροών από το Αφγα-

νιστάν, στον απόηχο της τηλεφωνικής 
επικοινωνίας που είχε το απόγευμα της 
Παρασκευής ο Πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της 
Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.
Λίγες μέρες μετά την κατάληψη της 
Καμπούλ από τους Ταλιμπάν, ο Πρω-
θυπουργός τόνισε -και υπήρξε συνα-
ντίληψη με την τουρκική πλευρά- ότι 
πρέπει να στηριχθούν κράτη που βρί-
σκονται κοντά στο Αφγανιστάν ώστε 
να φιλοξενήσουν όσους θέλουν να 
μεταναστεύσουν από τη χώρα, για να 
παραμείνουν σε μικρή απόσταση από 
τις εστίες τους.
Μητσοτάκης και Ερντογάν έχουν 
καταστήσει σαφές ότι οι δύο χώρες 
δεν θα γίνουν αποθήκες μεταναστών. 
Ειδικά η Ελλάδα έχει αναλάβει αρκετά 
μεγάλο βάρος ως εξωτερικό σύνορο 

της Ε.Ε., ενώ, σύμφωνα με όσα αναφέ-
ρουν κυβερνητικές πηγές, η φιλοσο-
φία της σημερινής κυβέρνησης όσον 
αφορά την προστασία των χερσαίων 
και θαλάσσιων συνόρων, καθώς και 
το νομικό υπόβαθρο για τη διαχεί-
ριση αιτημάτων ασύλου είναι σαφώς 
διαφορετικά σε σχέση με την πολιτική 
που ακολουθήθηκε την περίοδο 2015-
16 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
«Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσουμε 
ξανά εκείνες τις χαοτικές στιγμές που 
ζήσαμε το 2015 ή να γίνει η χώρα 
ξέφραγο αμπέλι», δήλωσε το πρωί 
στον ΣΚΑΪ ο Υφυπουργός παρά τω 
Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, προ-
σθέτοντας μάλιστα ότι ούτε η Τουρκία 
επιθυμεί ροές προς το έδαφός της.
Στο πλαίσιο αυτό το Κέντρο Συνορι-
ακής Φύλαξης Ορεστιάδας, που βρί-
σκεται στο χωριό Χειμώνιο στον Έβρο 
βρίσκεται σε εγρήγορση, ενώ οι ελλη-
νικές δυνάμεις που περιπολούν στα 
χερσαία σύνορα είναι έτοιμες να αντι-
μετωπίσουν αποτελεσματικά κατα-
στάσεις όπως αυτές στα τέλη Φεβρου-
αρίου και το Μάρτιο του 2020. Σε 
φάση ετοιμότητας βρίσκονται και τα 
πληρώματα του Λιμενικού Σώματος 
που περιπολούν μέρα και νύχτα στο 
Αιγαίο. Αφγανός αποπειράθηκε να 

αυτοπυρποληθεί έξω από την πρεσβεία 
των ΗΠΑ στην Αθήνα
Άμεσα τον ακινητοποίησαν 
αστυνομικοί και στη συνέχεια 
έγινε προσαγωγή στην Κρατική 
Ασφάλεια.

Έ
νας Αφγανός υπήκοος αποπει-
ράθηκε να αυτοπυρποληθεί, 
αφού προηγουμένως είχε ρί-
ξει στο σώμα του εύφλεκτο υ-

γρό. 
Το συμβάν έ λαβε χώρα σ τ ις 3:30 
σήμερα, μετά το μεσημέρι, στη συμ-
βολή των οδών Γέλωνος και Πέτρου 

Κόκκαλη, σ την Αθήνα, κον τά σ την 
αμερικάνικη πρεσβεία.
Αστυνομικοί πρόλαβαν να σταματή-
σουν τον άνδρα πριν αυτοπυρπολη-
θεί. Στη συνέχεια, ο Αφγανός υπή-
κοος προσάχθηκε στη ΓΑΔΑ, χωρίς 
μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά 
περισσότερα στοιχεία για την ταυτό-
τητά του. 
Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ώρα συνε-
χίζεται το χάος στο Αφγανιστάν, με 
τους Ταλιμπάν στην εξουσία και δεκά-
δες χιλιάδες πολίτες να επιθυμούν να 
αποχωρήσουν από τη χώρα. 
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Ο 
κ. Μενέντεζ ξεκίνησε την ο-
μιλία του τονίζοντας ότι είναι 
τιμή του που βρίσκεται στην 
Ελλάδα και ευχαρίστησε την Ε-

πιτροπή «Ελλάδα 2021» και την πρόε-
δρό της Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλά-
κη για την πρόσκληση που του έκαναν να 
συμμετέχει στις εκδηλώσεις για τα 200 
χρόνια από την Επανάσταση.
O κ. Μενέντεζ στην συνέχεια αναφέρ-
θηκε σ την τρομοκρατ ική επίθεση 
που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της 
Καμπούλ εκφράζοντας την συμπαρά-
σταση του στις οικογένειες των αμερι-
κανών στρατιωτών που έχασαν την ζωή 
τους.
Ο αμερικανός γερουσιαστής σημείωσε 
ότι η Ελλάδα έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στα πρώτα βήματα της εγκαθίδρυσης 
της δημοκρατίας στις ΗΠΑ τονίζοντας 
ότι οι ιδέες των αρχαίων 
Ελλήνων σοφών για την 
δημοκρατία και το κράτος 
δικαίου ενέπνευσε τους 
πρωτεργάτες της αμερι-
κανικής επανάστασης να 
προχωρήσουν στην διακή-
ρυξη της ανεξαρτησίας.
Ο αγώνας της Ελλάδας για 
την ανεξαρτησία της κέρδισε τον θαυμα-
σμό των αμερικανών που παρακολου-
θούσαν τις ηρωικές προσπάθειες των 
Ελλήνων δήλωσε ο κ. Μενέντεζ σημει-
ώνοντας ότι ο συγγραφέας της αμερι-
κανικής διακήρυξης της ανεξαρτησίας, 
Τόμας Τζέφερσον, απέστειλε επιστολή 
στον Αδαμάντιο Κοραή όπου εξέφρασε 
την αλληλεγγύη του προς τον ελληνικό 
λαό. Επιπρόσθετα ο κ. Μενέντεζ αναφέρ-
θηκε και σε αμερικανούς φιλέλληνες που 
ταξίδεψαν στην Ελλάδα προκειμένου να 
συμβάλουν στην επικράτηση της ελευ-
θερίας. «Η ελληνική ανεξαρτησία είναι 
ένα σημαντικό επίτευγμα, ένα πραγμα-
τικό παράδειγμα της ιστορίας του Δαυίδ 
με τον Γολιάθ και χαίρομαι που αυτοί οι 
αμερικάνοι μπόρεσαν να παίξουν ένα 
μικρό ρόλο» δήλωσε χαρακτηριστικά 
προθέτοντας ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να 
στέκονται στο πλευρό της Ελλάδας.
Ακολούθως ο πρόεδρος της Επιτρο-
πής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερι-
κανικής Γερουσίας, υπογράμμισε ότι το 
ανθρώπινο γένος μάχεται απέναντι σε 
μια θανατηφόρα πανδημία, που έχει 

στοιχίσει χιλιάδες ζωές και έχει σοβα-
ρές επιπτώσεις στην οικονομία όλου του 
κόσμου. Παράλληλα τόνισε ότι η κλιμα-
τική αλλαγή είναι μια υπαρξιακή απειλή 
που έχει καταστρέψει ολόκληρες κοι-
νότητες και στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα 
αυτό το καλοκαίρι. Επιπρόσθετα, συνέ-
χισε ο κ Μενέντεζ, η διεθνής τάξη που 
στηρίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες 
και κοινά ιδανικά όπως η δημοκρατία, τα 
ανθρωπινά δικαιώματα, ο ελεύθερος και 
δίκαιος ανταγωνισμός, και που έφεραν 
ευημερία, ειρήνη και πρόοδο μετά το Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο απειλείται από νέες 
δυνάμεις που υποσκάπτουν αυτές τις 
άξιες. Οι νέες αυτές δυνάμεις είναι η Κίνα 
και η Ρωσία όπως τόνισε ο κ. Μενέντεζ.
Ο κ Μενέντεζ αναφερόμενος στην Τουρ-
κία τόνισε ότι ελπίζει ότι θα είναι ένας 
δημοκρατικός και εποικοδομητικός εταί-

ρος ο όποιος θα σέβεται 
τ ις δεσμεύσεις του σ το 
ΝΑΤΟ και τις δεσμεύσεις 
που έχει αναλάβει με τους 
γείτονες στην περιοχή. Οι 
ΗΠΑ θέλουν να υποστη-
ρίξουν τ ις προσπάθειες 
στην περιοχή για να βελ-
τιωθούν οι σχέσεις και να 

χαλαρώσουν οι εντάσεις είπε ο κ. Μενέ-
ντεζ όμως «… δεν μπορούμε να παρα-
μείνουμε σιωπηλοί όταν η συμπεριφορά 
της Τουρκίας ενισχύει τις εντάσεις. Παρά 
πολύ συχνά η τρέχουσα ηγεσία της Τουρ-
κίας φαίνεται ότι θέλει να τροφοδοτήσει 
τις διαιρέσεις είτε στην Ανατολική Μεσό-
γειο είτε στον Νότιο Καύκασο. Περιμένω 
ότι οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν την Τουρκία 
υπεύθυνη για αυτή την συμπεριφορά 
όταν λαμβάνει χώρα και ότι θα σταθούν 
στο πλευρό των ιστορικών μας εταίρων 
και συμμάχων.»
Στην συνέχεια ο αμερικανός γερουσια-
στής εξέφρασε την αισιοδοξία του για το 
μέλλον της Ελλάδας λέγοντας χαρακτη-
ριστικά ότι « οι δυνατότητες που περι-
μένουν την Ελλάδα είναι ανεξάντλητες». 
Η Ελλάδα παίζει ένα ηγετικό ρόλο στην 
περιοχή προωθώντας την ειρήνη και τη 
σταθερότητα στα Βαλκάνια και την Ανα-
τολική Μεσόγειο , σημείωσε ο κ. Μενέ-
ντεζ προσθέτοντας ότι η δημιουργικό-
τητα του ελληνικού λαού θα δώσει την 
δυνατότητα στην χώρα να φτάσει σε νέα 
ύψη.

Ομιλία Μενέντεζ στο Μουσείο της 
Ακρόπολης: Ιδανικός εταίρος των 
ΗΠΑ η Ελλάδα 

Κορωνοϊός: Δεκατρία παιδιά 
και βρέφη νοσηλεύονται στα 
νοσοκομεία Παίδων 

Διασωληνώθηκε 12χρονος που 
βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό 
ενώ επρόκειτο να εισαχθεί για 
άλλο λόγο στην εντατική

Δ
ιασωληνωμένο στη Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 
του νοσοκομείου Παίδων «Α-
γλαΐα Κυριακού» νοσηλεύεται 

ένα 12χρονο παιδί. Το αγόρι είχε εισα-
χθεί αρχικά στο νοσοκομείο για την α-
ντιμετώπιση εγκεφαλικού εμπυήματος 
και όταν κρίθηκε αναγκαίο, από τους 
θεράποντες ιατρούς, ότι πρέπει να δι-
ασωληνωθεί για να αντιμετωπιστεί κα-
λύτερα η κατάστασή του, έγινε διαγνω-
στικό τεστ κορωνοϊού (τυπική διαδικα-
σία ελέγχου για την εισαγωγή περιστα-
τικού σε ΜΕΘ) στο οποίο και βγήκε θε-
τικό.

Αυτό σήμανε «συναγερμό» σ την 
ιατρική ομάδα που τώρα καλείται να 
διαχειριστεί δύο περίπλοκες καταστά-
σεις. Να σημειωθεί ότι το εγκεφαλικό 
εμπύημα αναφέρεται σε έναν θύλακας 
πύου που αναπτύσσεται μεταξύ της 
σκληρής μήτρας και του μεσαίου στρώ-
ματος των ιστών (αραχνοειδής ύλη) που 
καλύπτει τον εγκέφαλο.
Ωστόσο, το 12χρονο αγόρι δεν είναι το 
μόνο παιδί που νοσηλεύεται αυτή την 
περίοδο στα παιδιατρικά νοσοκομεία 
της χώρας με κορωνοϊό. Τις τελευταίες 
ημέρες έχει σημειωθεί μικρή αύξηση 
στις εισαγωγές νεογνών στις Μονά-
δες Εν τατικής Νοσηλείας Νεογνών 
του «Αγλαΐα Κυριακού» και του «Αγία 
Σοφία». Συγκεκριμένα, στο «Αγλαΐα 
Κυριακού» νοσηλεύονται πλεον 6 παι-
διά με κορωνοϊό και στο «Αγία Σοφία» 
3 παιδιά και 4 νεογνά.
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Ο Καναδάς σταμάτησε την 
επιχείρηση εκκένωσης στο 
Αφγανιστάν πριν την έκρηξη

Ο
ι καναδικές δυνάμεις στην 
Καμπούλ σταμάτησαν τις προ-
σπάθειες να απομακρύνουν 
πολίτες τους και Αφγανούς 

νωρίτερα σήμερα, πριν από την καταλη-
κτική ημερομηνία της 31ης Αυγούστου, 
δήλωσε ο μεταβατικός επικεφαλής του 
γενικού επιτελείου στρατηγός Γουέιν Άιρ.
«Μείναμε στο Αφγανιστάν όσο περισσό-
τερο μπορούσαμε… μακάρι να μπορού-
σαμε να είχαμε μείνει περισσότερο και να 
τους είχαμε σώσει όλους», δήλωσε ο Άιρ 
σε συνέντευξη Τύπου. «Το ότι δεν μπορέ-
σαμε είναι πραγματικά λυπηρό, αλλά οι 
συνθήκες επί του εδάφους επιδεινώθηκαν 
ραγδαία.»Ο Άιρ είπε πως ο Καναδάς απο-
μάκρυνε ή διευκόλυνε την απομάκρυνση 

περίπου 3.700 Καναδών και Αφγανών 
πολιτών.Ο Καναδάς δεν είχε σημαντική 
στρατιωτική παρουσία στο Αφγανιστάν 
για επτά χρόνια. Ο Άιρ είπε πως η απο-
στολή απομάκρυνσης ήταν εξαιρετικά επι-
κίνδυνη και αντιμετώπισε «σημαντικές και 
δυναμικές» απειλές. «Καθ΄όλη τη διάρκεια 
της επιχείρησης υπήρχαν φήμες για πολλές 
επικείμενες επιθέσεις.»
Οι ΗΠΑ έχουν πει ότι θα τηρήσουν την 
καταληκτική ημερομηνία της 31ης Αυγού-
στου για την ολοκλήρωση της αποχώρη-
σής τους από το Αφγανιστάν, και σήμερα 
κάλεσαν τους Αφγανούς να φύγουν από το 
αεροδρόμιο της Καμπούλ, επικαλούμενες 
απειλή επίθεσης μαχητών της οργάνωσης 
Ισλαμικό Κράτος.

Ο Τρουντό τάσσεται υπέρ της επιβολής 
κυρώσεων στους Ταλιμπάν

Ο 
πρωθυπουργός του Καναδά Τζά-
στιν Τριντό δήλωσε σήμερα ότι 
θα ταχθεί υπέρ της επιβολής κυ-
ρώσεων στους Ταλιμπάν, παρα-

μονή της διαδικτυακής συνόδου κορυφής 
της G7, που θα είναι αφιερωμένη στο Αφ-
γανιστάν.
Ο Τριντό ρωτήθηκε αν θα στηρίξει την πρό-
ταση της Βρετανίας, η οποία αναμένεται να 
ζητήσει να επιβληθούν κυρώσεις. «Ασφα-
λώς, εξετάζουμε (…) περισσότερες κυρώ-
σεις», απάντησε. «Οι Ταλιμπάν θεωρούνται 
τρομοκρατική οντότητα στον Καναδά, αλλά 
θα συζητήσουμε με τους ομολόγους μας της 

G7 για να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα 
βήματα», πρόσθεσε.
«Στη συζήτησή μας με τους άλλους ηγέτες της 
G7 θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να 
κάνουμε περισσότερα για να βοηθήσουμε 
τους ανθρώπους» στο Αφγανιστάν, συνέχισε 
ο Καναδός πρωθυπουργός.
Ο Τριντό αρνήθηκε να διευκρινίσει αν τάσ-
σεται υπέρ της συνέχισης της επιχείρησης 
εκκένωσης της Καμπούλ και πέραν της 31ης 
Αυγούστου, δηλαδή της ημερομηνίας που 
έχει ορίσει η αμερικανική κυβέρνηση για 
την οριστική αποχώρηση των αμερικανικών 
δυνάμεων από το Αφγανιστάν.

`Η Health Canada ανακαλεί προϊόντα 
Eco-Med λόγω πιθανής μόλυνσης 
από βακτήρια

Νοσοκομειακός όμιλος προχωρά 
σε απόλυση των ανεμβολίαστων 
εργαζομένων

Ο
ριστική προθεσμία δίνεται 
έως το τέλος Οκτωβρίου - 
Θα καταστήσουν υποχρεω-
τικό τον εμβολιασμό και για 

τους δημόσιους λειτουργούς
Όμιλος ο οποίος διαθέτει αρκετά νοσοκο-
μεία στο Τορόντο του Καναδά ανακοίνωσε 
χθες Παρασκευή ότι θα απολύσει οποιοδή-
ποτε μέλος του προσωπικού του δεν έχει 
εμβολιαστεί πλήρως για την COVID-19 στα 
τέλη Οκτωβρίου.
Ο όμιλος University Health Network (UHN), 
στον οποίο ανήκουν το Γενικό Νοσοκομείο 
του Τορόντο και το Ογκολογικό Κέντρο 
Πριγκίπισσα Μαργαρίτα, ανέφερε πως 
όσα μέλη του προσωπικού του δεν έχουν 
εμβολιαστεί πλήρως την 8η Οκτωβρίου θα 
τεθούν σε άδεια άνευ αποδοχών για δύο 
εβδομάδες.
 Οι συμβάσεις εργασίας τους θα τερμα-

τιστούν εάν δεν έχουν εμβολιαστεί ως το 
τέλος του μηνός.
Αρκετές καναδικές εταιρείες έχουν κατα-
στήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό των 
εργαζομένων τους ως το φθινόπωρο, 
καθώς η χώρα είναι αντιμέτωπη με έξαρση 
των μολύνσεων, που αποδίδεται στην 
παραλλαγή Δέλτα του νέου κορωνοϊού.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έκανε γνωστό 
την περασμένη εβδομάδα ότι σύντομα θα 
καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό 
όλων των δημοσίων λειτουργών και άλλων 
εργαζομένων.
Ο όμιλος των νοσοκομείων ανέφερε πως 
ήρθε σε επαφή με πάνω από 900 μέλη του 
προσωπικού του που δεν τον έχουν ενη-
μερώσει για το εάν έχουν εμβολιαστεί και 
πρόσθεσε πως οι υπάλληλοί του θα πρέπει 
να έχουν λάβει την πρώτη δόση το αργό-
τερο ως την 8η Σεπτεμβρίου.

Η 
Health Canada συμβουλεύει ό-
ποιον έχει αγοράσει προϊόντα υ-
γείας που κατασκευάζονται από 
την Eco-Med Pharmaceuticals Inc. 

να σταματήσει αμέσως τη χρήση τους λόγω 
πιθανής βακτηριακής μόλυνσης. Τα προ-
ϊόντα, τα οποία περιλαμβάνουν τζελ υπε-
ρήχων, λοσιόν για μασάζ, καθώς και απο-
λυμαντικά χεριών και αντισηπτικά πρώτων 
βοηθειών, θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
κίνδυνο για τους Καναδούς, αφού ήρθαν 
σε επαφή με ένα βακτήριο που ονομάζεται 

Burkholderia stabilis (B. stabilis). Στο μετα-
ξύ η Health Canada ανέστειλε την άδεια της 
φαρμακευτικής εταιρείας να παράγει και 
να πωλεί προϊόντα υγείας βάσει πιθανών 
θεμάτων ασφάλειας.Τα άτομα που έχουν 
χρησιμοποιήσει το προϊόν, ειδικά εκείνα 
με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα 
που αντιμετωπίζουν «μια ασυνήθιστη ή ε-
πίμονη λοίμωξη στο δέρμα ή στη γενική πε-
ριοχή όπου εφαρμόστηκε το προϊόν» ή που 
αισθάνονται αδιαθεσία, πρέπει να αναζητή-
σουν άμεση ιατρική βοήθεια.

καναδάς
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Toronto • Montreal • Vancouver

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

Για να αγαπήσουν και 
τα παιδιά μας αυτά 
που τόσο αγαπήσαμε 
και εμείς! 
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Ο 
ηγέτης των Φιλελευθέρων Τζάστιν Τρουντό βάζει τις ψήφους των ηλικιωμένων 
πολιτών του Καναδά-εκείνων που είναι πιο πιθανό να ψηφίσουν-με την υπόσχε-
ση να αυξήσει την ομοσπονδιακή βοήθεια σε ηλικιωμένους χαμηλότερου εισο-
δήματος.

Σε μια στάση εκστρατείας στο Κεμπέκ την Πέμπτη, υποσχέθηκε ότι μια επανεκλεγμένη 
κυβέρνηση των Φιλελευθέρων θα αυξήσει το εγγυημένο συμπλήρωμα εισοδήματος κατά 
500 $ για άτομα και 750 $ για ηλικιωμένα ζευγάρια.
Οι Φιλελεύθεροι λένε ότι αυτό θα βοηθήσει 2,2 εκατομμύρια ηλικιωμένους.
«Μετά από μια ζωή σκληρής δουλειάς, δεν θα πρέπει να ανησυχείτε για το πώς θα πληρώ-
σετε το ενοίκιο ή θα συμπληρώσετε μια συνταγή», δήλωσε ο Τρουντό την Πέμπτη κατά τη 
διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Στον προϋπολογισμό της περασμένης άνοιξης, οι Φιλελεύθεροι έκαναν πράξη την υπό-
σχεση της προεκλογικής εκστρατείας του 2019 ότι θα αυξήσουν τη σύνταξη γήρατος κατά 
10 τοις εκατό για ηλικιωμένους άνω των 75 ετών, αλλά αυτό δεν ξεκινά μέχρι το επόμενο 
έτος.
Μια εφάπαξ πληρωμή ύψους $ 500 στάλθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε ηλικιωμένους 
άνω των 75 ετών που πληρούν τις προϋποθέσεις για σύνταξη.
Ο Τρουντό είπε ότι οι Φιλελεύθεροι προσφέρουν «πραγματική φιλόδοξη ηγεσία» και ένα 
σχέδιο για «ανοικοδόμηση ενός ακόμη ισχυρότερου Καναδά».
Οι ηλικιωμένοι είναι πάντα μια κρίσιμη εκλογική περιφέρεια στις εκλογές, επειδή εμφανί-
ζονται να ψηφίζουν σε μεγαλύτερο αριθμό.

Οι φιλελεύθεροι υπόσχονται να 
αυξήσουν τις επικουρικές συντάξεις 
ηλικιωμένων αν εκλεγούν

Σάλος με την Μαριάμ Μονσέφ: 
Αποκάλεσε τους Ταλιμπάν «αδέλφια 
μας»

Η υπουργός Καναδά για τις γυναίκες 
και την ισότητα των φύλων λέει 
ότι χρησιμοποίησε μια πολιτιστική 
αναφορά όταν αποκάλεσε τους 
Ταλιμπάν «τα αδέλφια μας» σε 
απευθείας έκκληση την Τετάρτη.

Η 
Maryam Monsef, η οποία είναι 
Αφγανή Καναδή, κλήθηκε γρή-
γορα για την εξαιρετικά αμφιλε-
γόμενη αναφορά, που έγινε κα-

τά τη διάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις 
στρατιωτικές εκκενώσεις στην Καμπούλ.
Σ ε  α π ε υ θ ε ί α ς  έ κ κ λ η σ η  π ρ ο ς 
τους Ταλιμπάν,  η Μονσέφ προέ-
τ ρεψ ε  τ ην  τ ρομοκρα τ ική  ομάδα 
να  επ ι τ ρέψ ε ι  σ τους  α ν θρώπους 
να  φύγουν από το  Αφγαν ισ τάν. 
«Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαι-
ρία για να μιλήσω 
στους αδελφούς μας, 
τους Ταλιμπάν. Σας 
καλούμε να διασφα-
λίσετε την ασφαλή 
διέ λευση οποιου-
δήποτε ατόμου στο 
Αφγανιστάν έξω από 
τη χώρα », είπε.
Τα σχόλια της Μόν-
σεφ επ ικρίθηκαν 
από πολλούς διαδι-
κτυακά τις στιγμές 
μετά την έκφραση 
των λέξεων. Όταν 
ρωτήθηκε γ ια τ ις 
παρατηρήσεις της κατά τη διάρκεια των 
ερωτήσεων και απαντήσεων της Τετάρ-
της, η Monsef έσπευσε να εξηγήσει. 
«Οι Ταλιμπάν είναι μια τρομοκρατική 
ομάδα και όμως ισχυρίζονται ότι είναι 
Μουσουλμάνοι. Τους καλούμε να επι-
τρέψουν άμεσα την ασφαλή διέλευση 
οποιουδήποτε ατόμου που βρίσκεται 
στο Αφγανιστάν εκτός της χώρας. Τους 
καλούμε να σταματήσουν αμέσως τη βία, 
τη γυναικοκτονία, τη γενοκτονία, τους 
βιασμούς, τις λεηλασίες και να επιστρέ-
ψουν αμέσως στο τραπέζι της ειρήνης και 
των διαπραγματεύσεων με περιεκτικό και 
ουσιαστικό τρόπο. Εάν ποτέ αναγνωρι-
στούν ως νόμιμο κόμμα, αυτό είναι το 

σημείο εκκίνησης », εξήγησε η Μόνσεφ.
«Η αναφορά στους αδελφούς είναι μια 
πολιτιστική αναφορά, φυσικά. Αλλά επι-
τρέψτε μου να είμαι πολύ σαφής: δεν υπο-
στηρίζουμε τους Ταλιμπάν, είμαστε τρο-
μοκρατημένοι που τα σκληρά κερδισμένα 
κέρδη των τελευταίων 20 ετών διακυβεύ-
ονται έτσι και διαβρώνονται έτσι ».
Ο πρωθυπουργός Just in Trudeau 
κλήθηκε να μιλήσει σ τα σχόλια της 
Monsef την Τετάρτη, ενώ βρισκόταν 
σε προεκλογική εκστρατεία στο B.C. 
«Ημασταν πολύ, πολύ σαφείς: οι Ταλιμπάν 
είναι τρομοκράτες και δεν σχεδιάζουμε 
να τους αναγνωρίσουμε. Θα συνεχίσουμε 
να συνεργαζόμαστε με τη διεθνή κοινό-
τητα για να οδηγήσουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερους Αφγανούς στην ασφάλεια 
- όχι μόνο τις επόμενες ημέρες με την τρέ-

χουσα επιχείρηση, αλλά 
τους επόμενους μήνες », 
δήλωσε ο Τρουντό.
«Η υπουργός εξέφρασε 
τις απόψεις της και εξή-
γησε τα λεγόμενα της. 
Θα συνεχίσουμε να ανα-
γνωρίζουμε ότι οι Ταλι-
μπάν εκπροσωπούν μια 
τρομοκρατική οργάνωση 
και θα συνεχίσουμε να 
τους πιέζουμε έτσι ώστε 
οι άνθρωποι να μπο-
ρούν να βγουν ασφαλείς 
», είπε όταν ρωτήθηκε 
εάν η Μόνσεφ θα κλη-

θεί να αποσύρει τα σχόλιά της. Σύμφωνα 
με το προφίλ της, η Μονσέφ είναι ο πρώ-
τος Αφγανοκαναδός στο καναδικό κοινο-
βούλιο και η πρώτη μουσουλμάνα που 
υπηρέτησε στο υπουργικό συμβούλιο. Τα 
αμφιλεγόμενα σχόλια τη Μόνσεφ ήρθαν 
καθώς ο Καναδάς ενημέρωνε για τις 
στρατιωτικές εκκενώσεις στην Καμπούλ. 
Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 2.700 
άνθρωποι έχουν μεταφερθεί αεροπορι-
κώς από την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν 
από την κατάληψη των Ταλιμπάν. Η επι-
χείρηση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη λίγο 
πριν τις εκρήξεις στο αεροδρόμιο όπου 
μέχρι στιγμής ο απολογισμός δείχνει 13  
νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Πρόστιμο $5,700 σε Καναδή για 
παρουσίαση λάθος τεστ COVID-19 
πριν επιστρέψουν από τις ΗΠΑ

Ή
ταν ένα ταξίδι που κόστισε σε μια νοσοκόμα του Βανκούβερ πολύ περισσότερο απ 
‘ό, τι είχε υπολογίσει.
Η Brittany North, εγγεγραμμένη νοσοκόμα, λέει ότι μετά από ένα αγχωτικό ενάμιση 
χρόνο που εργαζόταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, χρειαζόταν ένα διάλειμμα.

«Έτσι έκλεισα ένα ταξίδι στο Λος Άντζελες για να επισκεφτώ έναν φίλο για περίπου μια εβδο-
μάδα», είπε. Αλλά λίγο πριν επιστρέψει στο σπίτι, βρέθηκε θετική στον COVID-19, παρά 
το ότι ήταν διπλά εμβολιασμένη και περνούσε τον περισσότερο χρόνο της στην Καλι-
φόρνια σε εξωτερικούς χώρους. Όταν συνήλθε, πλήρωσε για ένα άλλο τεστ COVID-19. 
Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Η Νορθ λέει ότι η τεκμηρίωσή της ελέγχθηκε στο αεροδρόμιο 
του Λος Άντζελες και της δόθηκε το εντάξει για να πετάξει για τον Καναδά.
«Νόμιζα ότι ακολουθούσα κάθε κανόνα που μπορούσα», είπε. Μόλις κατέβηκε στο Βανκού-
βερ, έμαθε ότι το είδος του τεστ COVID-19 που είχε κάνει δεν ίσχυε στον Καναδά. Της επιβλή-
θηκε πρόστιμο 5.700 δολαρίων.Η Νορθ είπε στο CTV News Vancouver ότι έκανε άλλη μια 
δοκιμή μια φορά στο Βανκούβερ και ότι ήταν επίσης αρνητική.
Σε δήλωσή της, η Air Canada αναφέρει ότι «οι επιβάτες είναι υπεύθυνοι για να διασφαλίσουν 
ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισόδου και ότι διαθέτουν όλα τα έγκυρα ταξιδιωτικά 
έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών πιστοποιητικών υγείας που είναι απαραίτητα για να 
εισέλθουν σε μια χώρα».
Αποδεικνύεται ότι η Νορθ δεν είναι ο μόνος ταξιδιώτης που κατέληξε στο λάθος τεστ πριν 
εισέλθει στον Καναδά και στη συνέχεια του επιβλήθηκε ένα μεγάλο πρόστιμο.
Ο Ρότζερ Ιντισον, 77 ετών, πήγε με τη σύζυγό του Λίντα για να επισκεφτούν τον γιο τους στο 
Πόρτλαντ του Όρεγκον. Πίστευαν ότι οι εξετάσεις τους ήταν εντάξει, πριν επιστρέψουν στο 
σπίτι, αφού ζήτησαν εξέταση PCR σε φαρμακείο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν προσγειώθη-
καν στο Βανκούβερ, οι υγειονομικοί αξιωματούχοι τους είπαν ότι ήταν το λάθος τεστ και τους 
επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 11.500 δολαρίων.

καναδάς
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Η 
αφαίρεση των διαβατηρίων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από “αξιωματούχους” του 
ψευδοκράτους αποτελεί  κίνηση υψηλού 
συμβολισμού σε μία στιγμή που η τουρκι-

κή πλευρά εντείνει την προσπάθειά της για εποικισμό 
της Αμμοχώστου και υπονόμευση της λύσης του Κυ-
πριακού, ανέφερε την Τρίτη κυβερνητική πηγή, στον 
απόηχο της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου 
για ανάκληση των διαβατηρίων 14 “αξιωματούχων” 
του ψευδοκράτους.
Εξάλλου η ίδια πηγή ανέφερε πως η απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου για ανάκληση ή μη ανανέ-
ωση ή έκδοση διαβατηρίων στα πρόσωπα αυτά έχει 
ληφθεί και στη βάση νομολογίας του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Σύμφωνα με τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου, το διαβατήριο είναι ένα ταξιδιωτικό έγγραφο 
το οποίο εκδίδεται για την παροχή προστασίας και 
διευκολύνσεων από τις διπλωματικές υπηρεσίες του 
κράτους σε ξένη χώρα, αποτελεί περιουσία του κρά-
τους και μπορεί για εύλογη αιτία να ανακληθεί οπο-
τεδήποτε, η χρήση του είναι αναγκαία στο εξωτερικό 

και σκοπός είναι η παροχή από το κράτος προξενικής 
προστασίας στους πολίτες του στο εξωτερικό. 
Η ίδια πηγή επεσήμανε πως η απόφαση της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας δεν επηρεάζει κανένα απλό Τουρ-
κοκύπριο και πως 97 χιλιάδες Τουρκοκύπριοι συνεχί-
ζουν να αξιοποιούν τα έγγραφα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας αλλά και όλες τις υπηρεσίες του κράτους μας 
ως ισότιμοι Ευρωπαίοι πολίτες. Σημείωσε χαρακτηρι-
στικά τους εμβολιασμούς κατά της νόσου της COVID-
19  πανδημίας και άλλες  διευκολύνσεις που παραχω-
ρούνται σε T/κ φοιτητές. 
Όπως έχει γίνει γνωστό οι επηρεαζόμενοι από την 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα ενημερω-
θούν για αυτήν με επιστολές που θα τους σταλούν 
από το Υπουργείο Εσωτερικών και οι οποίες θα ετοι-
μαστούν σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας.
Οι επιστολές θα σταλούν στις διευθύνσεις που έχουν 
δώσει οι επηρεαζόμενοι και είναι καταχωρημένες στο 
Τμήμα Αρχείο Πληθυσμού και Μετανάστευσης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κυβέρνηση: Υψηλού συμβολισμού 
και στη βάση νομολογίας Ανωτάτου η 
απόφαση για διαβατήρια Τ/κ 

Κυπριακές επιχειρήσεις συμμετέχουν σε 
άλλες πέντε ευρωπαϊκές προτάσεις για 
ανάπτυξη αμυντικής βιομηχανίας 

Ω
ς σημαντική επιτυχία για την εγχώρια έ-
ρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της Ά-
μυνας και της Ασφάλειας χαρακτηρί-
ζει το Υπουργείο Άμυνας τη συμμετοχή 

κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ακό-
μα πέντε προτάσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμ-
ματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον Τομέα της Ά-
μυνας (European Defence Industrial Development 
Programme – EDIDP), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Άμυνας ανα-
φέρει πως για το έτος 2020, πέτυχαν συμμε-
τοχή κυπριακές εταιρίες στα έργα JEY -CUAS 
: Joint European sYstem for Counter ing 
Unmanned Aerial Systems (Συμμετοχή εται-
ρείας SIGNAL GENERIX LTD), FIRES : Future 
Indirect fiRes European Solution (Συμμετοχή 
εταιρείας ADDITESS ADVANCED INTEGRADED 
TECHNOLOGY SOLUTIONS & SERVICES LTD),  
USSPS :Development of Unmanned Semi-fixed 
Sea Platforms for Maritime Surveillance (Συμμε-
τοχή εταιρειών  CY.R.I.C CYPRUS RESEARCH AND 

INNOVATION CENTER LTD και SIGNAL GENERIX 
LTD ), AI4DEF : Artificial Intelligence for Defence  
(Συμμετοχή εταιρείας EIGHT BELLS LTD) και 
HERMES: Data Exchange Platform for the Cyber 
Defence of Autonomous Military Systems (Συμμε-
τοχή εταιρείας Ebos Technologies LTD).
Το σύνολο της χρηματοδότησής για τα συγκεκρι-
μένα έργα ανέρχεται περίπου στα 38 εκατομμύρια 
ευρώ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει 158 εκατομμύρια 
ευρώ για 26 έργα ως αποτέλεσμα των 12 προσκλή-
σεων που δημοσιεύθηκαν το 2020.
H επιτυχία των κυπριακών εταιρειών με τη συμ-
μετοχή σε πέντε προγράμματα του 2020, αποτε-
λεί συνέχεια των επιτυχημένων προσπαθειών του 
2019, όπου επιλέχθηκαν πέντε προτάσεις με συμ-
μετοχή κυπριακών εταιρειών.
Σύμφωνα με το ΥΠΑΜ το γεγονός αυτό, αποδει-
κνύει ότι η Κύπρος μπορεί να συνεισφέρει έμπρα-
κτα στον τομέα ανάπτυξης ευρωπαϊκών αμυντικών 
δυνατοτήτων.

Δ
εν τίθεται θέμα διάκρισης μεταξύ φοιτητών, ξεκαθάρισε την 
Τετάρτη ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
(ΤΕΠΑΚ), Παναγιώτης Ζαφείρης, ο οποίος κλήθηκε από το ΚΥ-
ΠΕ να σχολιάσει τις αντιδράσεις των φοιτητών, που προέκυψαν 

μετά τη χθεσινή απόφαση της Συγκλήτου.
Η απόφαση που λήφθηκε αφορά στη διεξαγωγή μαθημάτων με φυσική 
παρουσία ακαδημαϊκών και φοιτητών, που έχουν πιστοποιητικό εμβολι-
ασμού για την ασθένεια COVID 19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοου-
μένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων από την ημερομη-
νία εμβολιασμού ή πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια COVID 
19 με ισχύ έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής 
θετικής διάγνωσης ή ιατρικό πιστοποιητικό που να τεκμηριώνει ότι το 
άτομο δεν μπορεί να εμβολιαστεί για ιατρικούς λόγους.
Ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ απαντά στις αντιδράσεις, λέγοντας πως η 
Σύγκλητος αποφάσισε «γνωρίζοντας όλες τις νομικές πτυχές του θέμα-
τος», ενώ για την απόφαση η οποία λήφθηκε την Τρίτη -και πριν απο-
φασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο για τα νέα μέτρα- ξεκαθάρισε πως τα 
Πανεπιστήμια είναι «αυτόνομες οντότητες» και οι όποιες αποφάσεις 
τους, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους, καθορίζονται μόνο από τη 
Σύγκλητο.
Ανέφερε, μάλιστα, ότι η όποια απόφαση του κράτους δεν θα επηρεάσει 
την απόφαση της Συγκλήτου, ενώ κάλεσε τους φοιτητές να ακούσουν, 
για να καταλάβουν ότι είναι προς το συμφέρον τους η συγκεκριμένη 
απόφαση.
Ερωτηθείς για τη σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το 
Υπουργείο Υγείας, η οποία όπως μεταδίδεται πραγματοποιείται με 
αφορμή την χθεσινή απόφαση του ΤΕΠΑΚ, ο κ. Ζαφείρης είπε πως 
«υπάρχει μια παρεξήγηση με αυτή τη διαμαρτυρία», εξηγώντας πως η 
συγκεκριμένη διαμαρτυρία είχε προγραμματιστεί πριν από τη λήψη της 
απόφαση της Συγκλήτου και αφορούσε στο κόστος των PCR test και των 
RAPID test.
Όπως πρόσθεσε η διαμαρτυρία θα επικεντρωθεί και στη χθεσινή από-
φαση του ΤΕΠΑΚ, ωστόσο, διευκρίνισε δεν αφορά αποκλειστικά την 
απόφαση αυτή.
Αναφερόμενος στο σκεπτικό της απόφασης της Συγκλήτου, ο Πρύτανης 
του ΤΕΠΑΚ είπε πως αποτελεί τη μόνη λύση, αφού σημείωσε οι φοιτητές 
έχουν αυξημένο αριθμό επαφών. 
«Ένα πανεπιστήμιο είναι πολύ διαφορετικό από μια επιχείρηση. Στο 
πανεπιστήμιο οι φοιτητές βρίσκονται σε αίθουσες διδασκαλίας καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ημέρας. Κάνουν τρία με τέσσερα μαθήματα την ημέρα 
σε διαφορετικά ακροατήρια. Ο φοιτητής μετακινείται από αίθουσα σε 
αίθουσα και έρχεται σε επαφή καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρα με δια-
φορετικό κόσμο. Η διασπορά του ιού είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει, 
καθώς επίσης δύσκολη είναι και η ιχνηλάτηση. Το ΤΕΠΑΚ διεξάγει 400 
μαθήματα την εβδομάδα. Το να εξασκήσει σωστό έλεγχο σε τέτοια κατά-
σταση είναι πάρα πολύ δύσκολο, αφού θα έπρεπε το μισό διοικητικό 
προσωπικό να έμπαινε στη διαδικασία των ελέγχων με κίνδυνο να μην 
γίνεται σωστά», ανέφερε.
Κληθείς να σχολιάσεις τις ανακοινώσεις των φοιτητικών παρατάξεων, οι 
οποίες κάνουν λόγο για «ανισότητα και διάκριση» μεταξύ φοιτητών, ο 
κ. Ζαφείρης είπε ότι «δεν κάνουμε κάποια διάκριση», για να υπογραμμί-
σει πως γνωρίζοντας ότι θα υπήρχαν αντιδράσεις με τη λήψη μια τέτοιας 
απόφασης ζητήθηκε νομική γνωμάτευση, η οποία αναφέρει πως το 
Πανεπιστήμιο έχει κάθε δικαίωμα να υλοποιήσει την όποια απόφαση 
του.

Πρύτανης ΤΕΠΑΚ: Καμιά διάκριση 
μεταξύ φοιτητών, προς το 
συμφέρον τους η απόφαση 
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Τα έργα που έγιναν στο 
πηδάλιο του Δήμου Πάφου 
μαζί με τους συνεργάτες 
του Δημάρχου Πάφου, τους 
δημοτικούς συμβούλους, 
αλλά και την Κυβέρνηση «δεν 
τα ξαναείδε η Πάφος από την 
ύπαρξη της Πάφου» είπε ο 
Πρόεδρος του Δημοκρατικού 
Συναγερμού.

Ο 
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, 
συνοδευόμενος από 
τον Δήμαρχο Πάφου 
επισκέφτηκε την Τε-

τάρτη το εργοτάξιο της εταιρεί-
ας Cybarco για το έργο ανάπλα-
σης Λεωφόρων Νίκου Νικολαΐδη 
/ Ελλάδος / Γρίβα Διγενή, ενώ ακο-
λούθως πραγματοποίησε επίσκε-
ψη στο Πάρκο Χρωμάτων, στο ερ-
γοτάξιο Miltiades Neophytou και 
τέλος επισκέφτηκε το Δημαρχείο 
Πάφου, όπου ολοκλήρωσε την ε-
πίσκεψη του στην Πάφο.
Σε κάθε επίσκεψη μου στην Πάφο 
«μένω θετικότητα έκπληκτος. 
Έργα να τελειώνουν και νέα έργα 
να γίνονται» είπε και πρόσθεσε 
πως «η Πάφος αλλάζει, φτάνει να 
υπάρχει θέληση και υπάρχει».
Παράλληλα, σημείωσε, ζούμε 
σε μια νέα εποχή, που θα γίνει η 
παγκόσμια ανακατάταξη δυνά-
μεων, δυνατοτήτων, αλλά και 
ευκαιριών, και αυτή η εποχή είναι 
η ψηφιακή. Ο κ. Νεοφύτου είπε 
πως «ως τόπος πήραμε το μήνυμα 
και ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
είναι εθνική υπόθεση και εθνική 
προτεραιότητα».
Παράλληλα είπε ότι όποια πόλη 
και όποια χώρα βάλει προτεραι-
ότητα τον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό και δώσει ώθηση στην Πρά-
σινη Ανάπτυξη «θα `ναι οι πόλεις 
και οι χώρες που θα κερδίσουν το 
μεγάλο στοίχημα σε μια νέα ανα-
διάταξη παγκόσμια και πανευρω-
παϊκή».

Είπε πως γνωρίζει την θέληση της 
κοινωνίας, το πείσμα των Κυπρίων 
αλλά και την αποφασιστικότητα 
της Κυβέρνησης και του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας «να προ-
χωρήσουμε τον τόπο μπροστά 
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης».
Eξάλλου σε δηλώσεις του ο 
Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαί-
δωνος ανέφερε πως στο πλαίσιο 
της περιοδείας του Προέδρου του 
Δημοκρατικού Συναγερμού στην 
Πάφο, επέλεξαν την επίσκεψη του 
σε δύο από τα δώδεκα μεγάλα 
έργα που εκτελούνται στην πόλη 
της Πάφου, σε συνέχεια των τρι-
άντα και πλέον έργων που έχουν 
ολοκληρωθεί τα τελευταία πέντε 
χρόνια.
Α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς 
στην επίσκεψη στο 
Πάρκο Χ ρωμά -
των ο κ. Φαίδω-
νος είπε πως η επί-
σκεψη είναι συμ-
βολική για να στα-
λεί το μήνυμα ότι η 
Τοπική Αυτοδιοί-
κηση και ο Δήμος 
της Πάφου οφείλουν να έχουν 
στις προτεραιότητες τους τους 
χώρους πρασίνου, τους παιδό-
τοπους. «Πρέπει να φροντίζουμε 
εμείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
να δίνουμε διεξόδους ποιοτικές 
και ασφαλείς για τις οικογένειες 
και τα παιδιά» συνέχισε ο Δήμαρ-
χος Πάφου.
Αναφορικά με την ανάπλαση της 
Λεωφόρου Ελλάδος, έργο που 
συζητείτο για 20 και πλέον χρό-
νια, ο κ. Φαίδωνος είπε πως κατά-
φεραν να το θέσουν προς υλοποί-
ηση. Το έργο, συμπλήρωσε, ουσι-
αστικά, αποτελεί βασική υπο-
δομή για την πόλη αφού είναι 
το βασικότερο οδικό δίκτυο της 
Πάφου. Με αυτό το έργο, τόνισε ο 
Δήμαρχος Πάφου “φιλοδοξούμε 
να δώσουμε μια σύγχρονη εικόνα 

στο κέντρο της πόλης, όπου το 
αυτοκίνητο, ο πεζός, ο ποδηλάτης 
θα μπορεί γρήγορα και με ασφά-
λεια να μεταβαίνει στο χώρο εργα-
σίας, στο χώρο δουλειάς του ή 
στην όποια άλλη καθημερινή δρα-
στηριότητα έχει”.  
Επιπρόσθετα, είπε πως με την επί-
σκεψη του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου 
στο Δημοτικό Μέγαρο θα έχει την 
ευκαιρία να τον ενημερώσει για 
«το μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο 
αποτελεί και στόχο του νέου επτα-
ετούς προγράμματος 21- 27, που 
είναι η μετατροπή των πόλεων μας 
και της χώρα μας σε ψηφιακές και 
έξυπνες πόλεις και σε ένα έξυπνο 
και ψηφιακό κράτος».
Σε αυτον τον τομέα, συνέχισε, επι-

θυμούν να είναι 
πρωτοπόροι αλλά 
και ο Δήμος Πάφου 
να είναι αυτός που 
πρώτος θα μεταβεί 
σε αυτή την έξυπνη 
και ψηφιακή εποχή 
με δεκάδες έργα 
που ήδη υλοποιού-
νται ή βρίσκονται 

στο στάδιο της προσφοροδότη-
σης εντός Σεπτεμβρίου.
Ακολούθως ο Δήμαρχος Πάφου 
αναφέρθηκε και στο θέμα της 
παρουσίας Πανεπιστημιακών 
Ιδρυμάτων στην Πάφο, ώστε ο 
νέος κόσμος, όπως είπε, να δώσει 
μια νέα δυναμική στην πόλη. Ο κ. 
Φαίδωνος είπε πως είναι σε συζη-
τήσεις με ακαδημαϊκό ίδρυμα του 
εξωτερικού για λειτουργία πανε-
πιστημίου στην Πάφο, αλλά και 
με το ΤΕΠΑΚ για λειτουργία στην 
πόλη της Πάφου σχολών του 
τεχνολογικού πανεπιστημίου.
Σημειώνεται πως το «Δημοτικό 
Πάρκο Χρωμάτων» που ξεκί-
νησε πρόσφατα είναι συνολικής 
δαπάνης €3.715.180 και η διάρ-
κεια εκτέλεσης των εργασιών είναι 
9 μήνες.  Το «Πάρκο των Χρωμά-

των» καλύπτει έκτασης 32.000 
τ.μ. και θα είναι το πιο «πλούσιο» 
στην Κύπρο, τόσο από άποψη 
πρασίνου όσο και υποδομών.  
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, το Πάρκο θα περιλαμ-
βάνει πλατειακούς χώρους συνά-
θροισης, παιδική χαρά, καφε-
τέρια, γήπεδο αντισφαίρισης, 
γήπεδο καλαθόσφαιρας, μικρό 
γήπεδο ποδοσφαίρου, απο-
δυτήρια, τροχοπεδιλοδρόμιο 
(skateboard), τοίχο αναρρίχησης 
3-6 μ.,  γραφείο διαχείρισης και 
πληροφόρησης, εκθεσιακό υπαί-
θριο χώρο, αρωματικό-βοτα-
νικό κήπο, χώρους υγιεινής, 83 
χώρους στάθμευσης για κοινό 
και ΑΜΕΑ, χώρους υπηρεσιών, 
κεντρική διαδρομή, και πύλες 
εισόδου, ενώ θα φυτευτούν εκα-
τοντάδες νέα δένδρα.
Στο μεταξύ έτοιμα είναι τα τελικά 
κατασκευαστικά σχέδια για τα 
δύο γραμμικά Πάρκα της Πάφου. 
Τα δύο γραμμικά πάρκα θα δημι-
ουργηθούν σε μια έκταση πέραν 
των δώδεκα χιλιομέτρων και στα 
δυο ρυάκια-ποταμούς, στα ανα-
τολικά και δυτικά όρια του Δήμου 
Πάφου. Σημειώνεται πως τα  δυο 
πάρκα σχεδιάσθηκαν στα όρια 
του Δήμου Πάφου με τον Δήμο 
Γεροσκήπου και τα Κονιά στα ανα-
τολικά και με τις κοινότητες Χλώ-
ρακας, Έμπας και Μεσόγης στα 
δυτικά.  
Το ανατολικό πάρκο θα ξεκινά από 
την περιοχή του τερματικού κυκλι-
κού κόμβου του αυτοκινητόδρο-
μου Λεμεσού –  Πάφου και θα 
καταλήγει στην περιοχή Λιμνάρια, 
στην Κάτω Πάφο.
Το βορειοδυτικό πάρκο θα αρχί-
ζει από την περιοχή  του Λυκείου 
Αγίου Νεοφύτου, θα περνά 
δυτικά της Συνοικίας Μουττάλου 
και θα καταλήγει στην περιοχή 
Διπλαρκάτζια, στα δημοτικά όρια 
Πάφου-Χλώρακας.   

Σ
υνελήφθη Τε τάρτη 
από μέλη της Υπο-
δ ι ε ύ θ υ νσ η ς  Η λ ε -
κ τ ρον ικού Εγκ λή-

ματος, άν τρας ηλικίας 43 
ετών, για σκοπούς διερεύ-
νησης υπόθεσης παιδικής 
πορνογραφίας. Ο 43χρονος 
οδηγήθηκε ε νώπιον του 
Επαρχιακού Δικασ τηρίου 
Λευκωσίας, όπου μετά από 
αίτημα της Αστυνομίας, το 
Δικασ τήριο εξέδωσε διά-
ταγμα κράτησής του διάρ-
κειας έξι ημερών για σκο-
πούς ασ τυνομικών εξε τά-
σεων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση 
του Κλάδου Επικοινωνίας 
της Ασ τυνομίας  “η  διε-
ρεύ ν ησ η  τ η ς  υπό θ εσ ης 
άρχισε μετά από πληροφο-
ρίες που λήφθηκαν από την 
Europol και ανέφεραν ότ ι 
χρήσ της λογαριασμού σε 
μέσο κοινωνικής δικτύω-
σης διένειμε σε άλλο χρή-
σ τη δύο αρχεία βίν τεο με 
υλικό σεξουαλικής κακο-
ποίησης ανηλίκων”.
Σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες, τα αδικήματα διαπρά-
χθηκαν σ τ ις 13 Φεβρουα-
ρίου και στις 28 Απριλίου.
Από τις εξετάσεις που έγι-
ναν από την Υποδιεύθυνση 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
εξακριβώθηκε ότι ο δικαι-
ούχος του ύποπτου ηλε-
κ τ ρον ικού λογαριασμού 
είναι ο 43χρονος ύποπτος, 
ε να ν τ ίον  τ ου  εκδ ό θηκε 
δικασ τ ικό έ ν ταλμα σύλ-
ληψης, βάσει του οποίου 
αυτός συνελήφθη λίγο μετά 
τις 9.00 το πρωί.
Ακολούθησε έρευνα σ την 
κατοικία του, όπου ανευ-
ρέθηκαν και παραλήφθη-
καν γ ια να τύχουν δικανι-
κής εξέ τασης, δύο κινητά 
τηλέφωνα και ένας φορη-
τός ηλεκτρονικός υπολογι-
στής.
Η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήματος συνεχί-
ζει τις εξετάσεις.

Υπό κράτηση 
43χρονος για 
διερεύνηση 
υπόθεσης παιδικής 
πορνογραφίας 

Αβέρωφ για Φαίδωνος: Τα έργα που γίνονται 
«δεν τα ξαναείδε η Πάφος από την ύπαρξη της» 



20 27 Αυγούστου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
διεθνή νέα

Τουλάχιστον 72 νεκροί και 150 
τραυματίες - 11 Αμερικανοί 
πεζοναύτες και ένας από το 
ιατρικό προσωπικό ανάμεσα στα 
θύματα – Ντόμινο ακυρώσεων 
των επιχείρησεων εκκένωσης από 
χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ

Π
αγκόσμιο αποτροπιασμό προκα-
λεί το «λουτρό αίματος» από την 
διπλή επίθεση αυτοκτονίας το α-
πόγευμα στην Καμπούλ, με απο-

τέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 72 ατό-
μων, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και τον 
τραυματισμό περίπου 150 πολιτών. Ανάμε-
σα στα θύματα βρίσκονται και Αμερικανοί 
στρατιώτες και μαχητές των Ταλιμπάν, με-
ταδίδουν τα ξένα πρακτορεία. 
Τα ξένα ΜΜΕ κάνουν, συγκεκριμένα, λόγο 
για τουλάχιστον 12 νεκρούς Αμερικανούς, 
ενώ την ευθύνη για τις επιθέσεις ανέλαβε 
και επισήμως με δήλωσή του ο ISIS.
Η τρομοκρατική επίθεση οδήγησε σειρά 
μελών του ΝΑΤΟ στο πάγωμα των επιχει-
ρήσεων εκκένωσης. Ανάμεσα στις χώρες 
που σταματούν την απομάκρυνση πολιτών 
και η Γερμανία. Με τους Ταλιμπάν να έχουν 
δώσει τελεσίγραφο για την ολοκλήρωση 
των επιχειρήσεων απο-
μάκρυνσης μέχρι την 31η 
Αυγούστου, ο Αμερικανός 
πρόεδρος διαμηνύει ότι η 
επιχείρηση θα συνεχιστεί 
κανονικά έως την καταλη-
κτική εκείνη ημερομηνία. 
Χιλιάδες Αφγανοί και ξένοι 
πολίτες έχουν συγκεντρω-
θεί στο αεροδρόμιο, προ-
σπαθώντας απεγνωσμένα 
να βγουν από τη χώρα. Έξω από το αερο-
δρόμιο επικρατεί κατάσταση χάους, με 
πολίτες να πασχίζουν να μπουν στις πτή-
σεις εκκένωσης.
Ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος Τύπου του 
Πενταγώνου έκανε, νωρίτερα, λόγο για 
σύνθετη επίθεση έξω από την πύλη Abbey 
του αεροδρομίου, με θύματα Αμερικα-
νούς και πολίτες. Το Πεντάγωνο επιβεβαί-
ωσε επίσης «τουλάχιστον άλλη μία έκρηξη 
κοντά στο Baron Hotel, που βρίσκεται 
σε μικρή απόσταση». Στο ξενοδοχείο τις 
τελευταίες ημέρες έμεναν Αμερικανοί που 
περίμεναν να μπουν σε αεροπλάνο για να 
αποχωρήσουν από την Καμπούλ.
Η πύλη Abbey θεωρείται από τις κεντρικές 

εισόδους του διεθνούς αεροδρομίου. Αμέ-
σως μετά την επίθεση, η Αμερικανική πρε-
σβεία κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν 
να ταξιδεύουν προς το αεροδρόμιο και να 
εγκαταλείψουν τις πύλες εξόδου,
Οι αμερικανικές αρχές επισήμως ανα-
φέρουν ότι συνεχίζουν την έρευνα για 
το ποιος κρύβεται πίσω από τις επιθέ-
σεις. Ωστόσο, πηγές από το Κογκρέσο και 
τις υπηρεσίες ασφαλείας «δείχνουν» το 
Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν (ISIS-K), 
που θεωρείται το παρακλάδι του ISIS στο 
Αφγανιστάν. Οι Αμερικανοί πεζοναύτες 
ήδη από την προηγούμενη ημέρα της έκρη-
ξης είχαν ενημερωθεί για το ενδεχόμενο 
επίθθεσης αυτοκτονίας με παγιδευμένα 
εκρηκτικά ωστόσο συνέχισαν τη διαδικα-
σία εκκένωσης.
Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, με 
βάση τις πρώτες αναφορές, η έκρηξη προ-
κλήθηκε από τουλάχιστον έναν καμικάζι 
βομβιστή που φορούσε γιλέκο με εκρη-
κτικά.
Οι σκηνές από τα σημεία των εκρήξεων 
προκαλούν σοκ και αποτροπιασμό. Βίντεο 
που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων 
Aśvaka στον λογαριασμό του στο twitter, 
μετά τη φονική έκρηξη στο αεροδρόμιο 
της Καμπούλ δείχνει τον πανικό μετά την 

έκρηξη. 
Οι απώλειες αναμένεται να 
αυξηθούν. Το ένα βίντεο 
δείχνει δεκάδες τραυμα-
τίες και νεκρούς, ενώ παι-
διά και ανήλικοι ακού-
γονται να κλαίνε. Πολλοί 
μιλούν για πάνω από 100 
νεκρούς, χωρίς ωστόσο 
να υπάρχει ακόμη σαφής 
εικόνα. 

Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο Αφγα-
νικό TOLO News έκανε λόγο για διάσπαρτα 
νεκρά πτώματα και τραυματίες και πρό-
σθεσε ότι είδε ξένες δυνάμεις στο σημείο. 
Ο ίδιος μίλησε για ιδιαίτερα ισχυρή 
έκρηξη, εξηγώντας ότι απομάκρυναν 
τα θύματα με καροτσάκια, ενώ έδειξε τα 
ρούχα του που είχαν βαφτεί με αίμα.
Μια άλλη έκρηξη σημειώθηκε στο Baron 
Hotel, κοντά στο αεροδρόμιο, όπου διέμε-
ναν κυρίως Αμερικανοί που περίμεναν τις 
τελευταίες ημέρες για να εκκενώσουν τη 
χώρα. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι 
και η συγκεκριμένη έκρηξη ήταν δυνατή. 
Άνθρωποι με αίματα άρχισαν να τρέχουν 
παντού, προσπαθώντας να ξεφύγουν. 

Α
φγανιστάν. Απελπισία. Φόβος. 
Τρόμος. Αυτά είναι τα συναι-
σθήματα που νιώθουν οι πο-
λίτες μετά την επικράτηση των 

Ταλιμπάν. Μία εβδομάδα πέρασε από την 
ημέρα που το κίνημά τους πανηγύρισε 
την άφιξή τους στην Καμπούλ, όσες μέρες 
δηλαδή βρίσκονται και οι χιλιάδες αφγα-
νοί πολίτες συγκεντρωμένοι στο αερο-
δρόμιο, με την ελπίδα να καταφέρουν να 
διαφύγουν από τη χώρα.
‘Ηδη ο συνιδρυτής των Ταλιμπάν μουλάς 
Αμπντούλ Γάνι Μπαράνταρ, βρίσκεται 
στο Αφανιστάν για συνομιλίες με άλλα 
μέλη του ισλαμιστικού κινήματος και 
πολιτικούς για την δημιουργία μιας νέας 
αφγανικής κυβέρνησης. Κι ενώ οι Ταλι-
μπάν επιχειρούν να δείξουν ένα νέο πιο 
μετριοπαθές πρόσωπο, οι Αφγανοί πολί-
τες που φοβούνται ότι τα χειρότερα είναι 
μπροστά τους, τρέχουν προς το αερο-
δρόμιο, τον μοναδικό δρόμο διαφυγής 
τους.
Με την επικράτηση των Ταλιμπάν, η πρω-
τεύουσα έπεσε, το ισλαμιστικό κίνημα 
νίκησε, ο αφγανός πρόεδρος Άσραφ Γάνι 
δραπέτευσε. Ο λαός που έμεινε πίσω, 
είναι απροστάτευτος και χωρίς να έχει 

καμία πιθανότητα διαφυγής. Στο αερο-
δρόμιο της Καμπούλ ακόμα, επικρατεί 
ένα χάος.
Στρατιώτες με συρματοπλέγματα έχουν 
περιφράξει τον χώρο γύρω από αυτό για 
να αποτρέψουν την είσοδο στις χιλιάδες 
οικογένειες που παρακαλούν να τους επι-
βιβάσουν σε ένα από τα επόμενα στρατι-
ωτικά αεροπλάνα.
Γονείς που θέλουν ένα καλύτερο μέλλον 
για τα παιδιά τους, τα πετούν πάνω από 
τα σύρματα παρακαλώντας τους αμερι-
κανούς, καναδούς, βρετανούς και γερμα-
νούς στρατιώτες να τα πάρουν μαζί τους. 
Γνωρίζουν πως μόνο έτσι θα γλιτώσουν 
από το νέο καθεστώς.
«Αφού δεν παίρνετε εμάς, πάρτε τα παι-
διά μας. Σώστε τα!», φωνάζουν και τα 
πετούν προς το μέρος τους.
Η νέα γενιά Αφγανών, αγόρια και κορί-
τσια, που είχαν την τύχη να μεγαλώσουν 
σε ένα πιο ελεύθερο καθεστώς, ψάχνουν 
απεγνωσμένα, τρόπο διαφυγής.
Μία νεαρή κοπέλα αφού κατάφερε να 
φτάσει στο συρματόπλεγμα, κρατιέται 
από αυτό και με όση δύναμη έχει η φωνή 
της, παρακαλάει τους ξένους στρατιώτες 
να την επιβιβάσουν στο αεροπλάνο.

«Εάν δεν μπορείτε να πάρετε εμάς, πάρτε 
τα παιδιά μας»

Καμπούλ: Επίθεση καμικάζι στο 
αεροδρόμιο - Ανέλαβε την ευθύνη 
ο ISIS
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Ο 
επικεφαλής του ψηφοδελτίου 
του κόμματος της Αριστεράς (Die 
Linke), Ντίτμαρ Μπαρτς, συνεχίζει 
να προσβλέπει σε έναν κυβερνη-

τικό συνασπισμό χωρίς Χριστιανοδημοκρά-
τες/Χριστιανοκοινωνιστές (CDU/CSU) και Φι-
λελεύθερους (FDP) μετά τις εκλογές παρά τις 
χαμηλές επιδόσεις του κόμματός του στις δη-
μοσκοπήσεις.
«Το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και οι Πράσι-
νοι δεν αποκλείουν τίποτα. Εμείς με τη σειρά 
μας λέμε: Εάν θέλετε να είστε σίγουροι ότι το 
Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα (CDU) δεν θα 
ορίσει ξανά καγκελάριο, πρέπει να ψηφίσετε 
την Αριστερά», δήλωσε ο Μπαρτς σε συνέ-
ντευξή του η οποία δημοσιεύεται στα σημε-
ρινά φύλλα των εφημερίδων «Stuttgarter 

Zeitung» και «Stuttgarter Nachrichten».
«Η Αριστερά είναι η ασπίδα προστασίας από 
τον Άρμιν Λάσετ (CDU) και τον Φιλελεύθερο 
(FDP) Κρίστιαν Λίντνερ. Έτσι όπως όλοι αλλη-
θωρίζουν προς το FDP, το ερώτημα το οποίο 
τίθεται τελικά είναι: ‘Αριστερά ή Λίντνερ’; 
Υπό ορισμένες συνθήκες, το Σοσιαλδημο-
κρατικό κόμμα μπορεί να ορίσει τον καγκε-
λάριο χωρίς εμάς, αλλά χωρίς εμάς ο Όλαφ 
Σολτς δεν θα εφαρμόσει ούτε στοιχειωδώς 
τις προεκλογικές του υποσχέσεις», τόνισε.
«Εάν η απογοήτευση του υποψηφίου καγκε-
λαρίου των συντηρητικών Άρμιν Λάσετ είναι 
τόσο μεγάλη ώστε να προειδοποιεί κατά μιας 
ενδεχόμενης σύμπραξης Σοσιαλδημοκρα-
τών-Αριστεράς και Πρασίνων, αυτά είναι 
καλά νέα. Δείχνει ότι είναι εφικτή.»

διεθνή νέα

Τ
η μορφή κυβέρνησης στο Αφγανι-
στάν και τον ρόλο της γυναίκας στη 
χώρα υπό το καθεστώς τον Ταλιμπάν 
περιγράφει ο εκπρόσωπός τους, Δρ 

Σουάιλ Σαχίν.
Μιλώντας στο Mega και στον Γιάννη Μού-
τσο, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν τόνισε ότι 
σκοπός του νέου καθεστώτος είναι να φτιά-
ξουν ένα έθνος ελευθερίας, ανεξαρτησίας 
και ειρήνης για τον λαό του Αφγανιστάν. 
Επισήμανε, δε, ότι θα δοθεί αμνηστία σε 
όσους συνεργάστηκαν με τις ξένες δυνάμεις 
και την προηγούμενη κυβέρνηση κι ότι το 
κύμα μεταναστών γίνεται για οικονομικούς 
λόγους κι όχι για την ανασφάλεια που νιώ-
θουν με τους Ταλιμπάν.
Αναλυτικά όσα είπε ο εκπρόσωπος των 
Ταλιμπά:
Ποια θα είναι η μορφή του Αφγανιστάν 
με τους Ταλιμπάν στην κυβέρνηση;
Έχουμε την πρόθεση να δημιουργήσουμε 
ένα έθνος ελευθερίας, ανεξαρτησίας και 
ειρήνης για τον λαό του Αφγανιστάν. Οι 
άνθρωποί μας θα ενώσουν τις δυνάμεις 
τους για να επικεντρωθούν στην ανοικο-
δόμηση της χώρας μας. Είναι πράγματι μια 
εκπληκτική φάση στην οποία οι άνθρωποί 
μας περιμένουν τα τελευταία 20 χρόνια, σε 
μία περίοδο κατά την οποία θυσίασαν τη 
ζωή τους και τα υπάρχοντά τους προκει-
μένου να επιτύχουν την ανεξαρτησία τους, 
ωστόσο τα ξένα στρατεύματα έχουν απο-
χωρήσει μερικώς… Ελπίζουμε να αποσυρ-
θούν τηρώντας την προβλεπόμενη προθε-
σμία, έτσι ώστε ο λαός του Αφγανιστάν να 
αποκτήσει την πλήρη ανεξαρτησία του και 
να ξεκινήσει τη νέα του ζωή, σε αυτή τη νέα 
φάση.
Δρ Σαχίν, εάν τα αμερικανικά στρα-
τεύματα δεν απομακρυνθούν μέχρι τις 
31 Αυγούστου από το αεροδρόμιο της 
Καμπούλ, τι σημαίνει αυτό για τους Ταλι-
μπάν και το Αφγανιστάν;
Θα πρέπει να απομακρυνθούν! Αν δε 
φύγουν, τότε αυτό θα θεωρηθεί παραβί-
αση. Η παραβίαση αυτή θα προκαλέσει 
αντίδραση και εξαρτάται από την απόφαση 
της ηγεσίας μας, τι είδους αντίδραση θα επι-
δείξουμε απέναντι στις ένοπλες δυνάμεις.
Θα μπορούσε να είναι και μία ένο-
πλη αντίδραση, όπως για παράδειγμα 
συνέβη με την ένοπλη σύγκρουση σας τα 
τελευταία 20 χρόνια;
Αυτό εξαρτάται από την απόφαση που θα 

πάρει η ηγεσία μας. Όλα είναι πιθανά! Εξαρ-
τάται από την απόφαση της ηγεσίας μας, και 
έπειτα οι στρατιώτες μας και οι στρατιωτι-
κοί διοικητές θα την εφαρμόσουν!
Οι Αμερικανοί και οι άλλες ξένες δυνάμεις 
παραβιάζουν την προθεσμία που έχουν 
εξαγγείλει!
Υπάρχουν αναφορές στο πεδίο πώς οι 
Ταλιμπάν στα σημεία ελέγχου γύρω από 
το αεροδρόμιο εμποδίζουν τους πολί-
τες -τόσο τους Αφγανούς όσο και άλλων 
εθνικοτήτων, να περάσουν τις πόρτες 
του αεροδρομίου. Θα μπορούσαν οι 
Ταλιμπάν να διευκολύνουν την ασφαλή 
διέλευση των ευρωπαίων πολιτών από 
το Αφγανιστάν;
Τα σημεία ελέγχου έχουν στηθεί για δύο 
διαφορετικούς λόγους: Πρώτον, είναι για να 
επιτραπεί η είσοδος μόνο σε εκείνους που 
διαθέτουν τα κατάλληλα έγγραφα και για 
να παρεμποδιστούν εκείνοι χωρίς έγγραφα. 
Δεύτερον, για να αποτρέψουμε οποιοδή-
ποτε μέλος του ISIS, το οποίο είναι μεταμφι-
εσμένο σε πολίτη μιας ξένης χώρας, να προ-
καλέσει κάποιο σαμποτάζ, μέσα και ανά-
μεσα στο πλήθος που βρίσκεται στο αερο-
δρόμιο.
Πώς θα εγγυηθείτε το δικαίωμα των 
γυναικών στην εκπαίδευση, στην ισό-
τητα αλλά και την ελευθερία του λόγου;
Θα έχουν όλα τα δικαιώματα πρόσβα-
σης στην εκπαίδευση, στην εργασία. Η 
μόνη αλλαγή που θα προκύψει θα είναι η 
χρήση του χιτζαμπ. Θα πρέπει να φοράνε το 
χιτζαμπ. Θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, όπως 
οι γυναίκες στις υπόλοιπες χώρες. Το ίδιο 
θα συμβεί και στην δική μας χώρα.
Θα μπορούν να κυκλοφορούν στον 
δρόμο μόνες τους ή θα πρέπει να συνο-
δεύονται πάντα από άνδρα;
Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να συνοδεύονται 
από άνδρα. Όταν οι γυναίκες και τα κορίτσια 
πηγαίνουν στο σχολείο, δεν συνοδεύονται 
από κάποιον άνδρα
Δρ Σαχίν, από την στιγμή που οι Ταλι-
μπάν ανέλαβαν την εξουσία, οι γυναίκες 
έχουν εκφράσει τον φόβο, τόσο για τη 
ζωή τους, όσο και για την ευημερία τους.
Θέλουν ουσιαστικά να μετεγκατασταθούν 
στις δυτικές χώρες και αυτή είναι μιας πρώ-
της τάξης ευκαιρία, να φύγουν από το Αφγα-
νιστάν, μία χώρα πολύ φτωχή. Δεν πρόκει-
ται, λοιπόν για πολιτικούς πρόσφυγες, αλλά 
για οικονομικούς μετανάστες.

Εκπρόσωπος Ταλιμπάν: «Πιθανή 
ένοπλη αντίδραση αν οι Αμερικανοί 
δεν αποχωρήσουν»

Γερμανία: H Αριστερά προσβλέπει 
σε μετεκλογική συνεργασία με 
Σοσιαλδημοκράτες και Πράσινους
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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

Πέντε φράσεις που δεν πρέπει να 
ξαναπείτε στην έφηβη κόρη σας

Η 
επίδραση της εφηβείας στη φι-
γούρα της κόρης σας είναι σί-
γουρα εντυπωσιακή. Ίσως ψή-
λωσε απότομα και έχασε τα παι-

δικά μαγουλάκια της. Ή ίσως οι ορμονικές 
αλλαγές πρόσθεσαν μερικά κιλάκια στην 
ως τότε ελλιποβαρή σιλουέτα της. Σε κά-
θε περίπτωση, αυτές οι αλλαγές δεν σας 
πέρασαν απαρατήρητες και σας δημιούρ-
γησαν νέες ανησυχίες: Μήπως χρειάζεται 
λίγη δίαιτα; Υπάρχει περίπτωση να δεχτεί 
bullying για την εμφάνισή της; Και πώς θα 
την προστατέψετε αν δεν της πείτε με ευ-
γενικό τρόπο να χάσει λίγο βάρος;
Δυστυχώς, το άγχος δεν είναι καλός σύμ-
βουλος και συχνά μας κάνει να περιπλέ-
κουμε τα πράγματα. Αν και είναι λογικό να 
ανησυχείτε για το ενδεχόμενο παχυσαρ-
κίας, η πολλή συζήτηση γύρω από το σώμα 
της μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να 
φέρει. Κατ’ αρχάς, δέχεται από τόσες πηγές 
το μήνυμα ότι η διατήρηση ενός χαμηλού 
βάρους είναι σημαντική, ώστε να καταλα-
βαίνει καλύτερα από εσάς αν «πρέπει» να 

αδυνατίσει ή όχι. Ταυτόχρονα, τα λίγα παρα-
πανίσια κιλά δεν πρόκειται να της κάνουν 
κακό. Αντίθετα, η πίεση γύρω από αυτά 
μπορεί να την οδηγήσει σε διατροφικές δια-
ταραχές, άγχος, κατάθλιψη, χαμηλή αυτοπε-
ποίθηση και σε μια σχέση με το φαγητό που 
δύσκολα θα ξαναγίνει υγιής. Γι’ αυτό είναι 
σημαντικό να μην χρησιμοποιείτε μπροστά 
της φράσεις όπως οι παρακάτω.

5 φράσεις που δεν πρέπει να ξανα-
πείτε στην έφηβη κόρη σας

«Μην τρως τόσα γλυκά»
Είναι βέβαιο πως τα γλυκά δεν της κάνουν 
καλό, καθώς είναι γεμάτα ζάχαρη και 
κενές θερμίδες. Ωστόσο, αν και εξακο-
λουθείτε να είστε υπεύθυνοι για την ισορ-
ροπημένη διατροφή της, σε καμία περί-
πτωση δεν πρέπει να της μαθαίνετε πως 
ορισμένες τροφές είναι απαγορευμένες. 
Η σύνδεση του φαγητού με την ντροπή 
και τις ενοχές αποτελούν αλάνθαστη 
συνταγή για την ανάπτυξη διατροφικών 
διαταραχών.

«Πρέπει να πεινούσες πολύ»
Μην σχολιάζετε ποτέ την ποσότητα ή την 

ταχύτητα με την οποία τρώει το φαγητό 
της και μην κάνετε συγκρίσεις με τον 
τρόπο που τρώνε τα αδέλφια ή οι φίλοι 
της. Το σώμα της ξέρει καλύτερα από εσάς 
τις ανάγκες του και όσο της μαθαίνετε να 
μην το εμπιστεύεται τόσο πιο πιθανό είναι 
να πάψει να το ακούει. Στην πορεία θα 
καταλήξει να το αντιμετωπίζει ως εχθρό 
αντί για κάτι που έχει ανάγκη προκειμέ-
νου να αναπτυχθεί σωστά.

«Χρειάζεσαι λίγη γυμναστική για 
να καις τις θερμίδες»
Σίγουρα χρειάζεται λίγη γυμναστική. 
Όμως την έχει ανάγκη για να χαλαρώσει, 
για να ξεσπάσει μετά από τις ώρες που 
πέρασε καθισμένη σε ένα θρανίο και για 
να αναπτυχθεί σωματικά και συναισθη-
ματικά. Αν αρχίσει να την αντιμετωπίζει 
ως τιμωρία επειδή έφαγε περισσότερο 
από ό,τι έπρεπε θα πάψει να την απολαμ-
βάνει.

«Μπράβο σου που αδυνάτισες»

Δεν αποκλείεται όντως να της έκανε καλό, 
κυρίως στην ψυχολογία της. Όμως υπάρ-
χουν αρκετά προβλήματα όταν επιβρα-
βεύουμε ένα παιδί επειδή έχασε βάρος. 
Κατ’ αρχάς επιβεβαιώνουμε την αίσθησή 
του ότι η εμφάνιση είναι εξαιρετικά σημα-
ντική. Ταυτόχρονα, δεν είναι βέβαιο 
πως αδυνάτισε επειδή το ήθελε η ίδια. 
Για παράδειγμα, ίσως το έκανε επειδή 
κάποιοι συμμαθητές της την κορόιδεψαν 
για το σώμα της. Και τώρα, χωρίς να το 
θέλετε, την κάνετε να πιστεύει ότι συμφω-
νείτε μαζί τους.

«Πρέπει να χάσω τουλάχιστον 
πέντε κιλά»
Ακόμη και αν δεν μιλάτε ποτέ για τη δική 
της σιλουέτα, αν οι συζητήσεις σας στο 
σπίτι περιστρέφονται συχνά γύρω από 
το αδυνάτισμα, εξακολουθεί να μην μένει 
ανεπηρέαστη. Οι δικές σας διατροφικές 
συνήθειες επηρεάζουν σημαντικά και τη 
δική της σχέση με το φαγητό. Έτσι, αν σας 
βλέπει διαρκώς να προσπαθείτε να αδυ-
νατίσετε ή να παραπονιέστε για το σώμα 
σας, εντέλει θα καταλήξει να συνδέει το 
βάρος της με την αξία που έχει ως άνθρω-
πος.

Π
ώς είναι η ζωή κοντά σου; Είσαι ένα 
άτομο που ελκύεις το ενδιαφέρον του 
άλλου ή  μήπως είσαι μια προεξοχή 
σε έναν κορμό δέντρου που πονάει 

κανείς αν την ακουμπήσει; Εντάξει, δεν εννοώ 
ότι πρέπει να είσαι κάθε στιγμή από το πρωί μέ-
χρι το βράδυ ελκυστικός/ή. Καταλαβαίνω ότι το 
άγχος μπορεί να επηρεάσει την ενεργητικότητά 
σου, και οι ευθύνες μπορεί να σου φάνε τον ε-
λεύθερό σου χρόνο. Προσπάθησε όμως να ε-
ξακολουθείς να αναπτύσσεσαι σαν άτομο... να 
ανακαλύπτεις καινούργια ενδιαφέροντα... να 
βρίσκεις κάποιο χόμπυ... να μάθεις κάτι που πά-
ντα σε ενδιέφερε.

Μήπως το δωμάτιο του παιδιού σας 
είναι άνω κάτω;
Μήπως το δωμάτιο του παιδιού σας μοιάζει 
σα να πέρασε κάποιος ανεμοστρόβιλος; Τη μια 
στιγμή είναι καθαρό και περιποιημένο, και την 
άλλη βλέπεις μια ακαταστασία από τη μια άκρη 
ως την άλλη. Μην απογοητεύεσαι’ δοκίμασε το 
εξής. Ξόδεψε μια μέρα για να οργανώσεις και να 
βρεις ένα συγκεκριμένο μέρος για το καθετί. Αν 
δεν το κάνεις αυτό, θα ξαναγίνει ένα χάος χωρίς 
να το καταλάβεις. Για τα μεγαλύτερα παιδιά, 
χρησιμοποίησε κουτιά από παπούτσια, καλά-
θια ή πλαστικά κουτιά για παιχνίδια, και βάλτα 
κάτω από το κρεβάτι. Για τα μικρότερα παιδιά, 
να τα αφήνεις να παίζουν με ένα παιχνίδι κάθε 
φορά. Μετά να τους ζητάς να τα μαζεύουν πριν 
ξεκινήσουν να κάνουν κάτι άλλο. 

Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί έφηβοι 
που επιλέγουν να μην κάνουν σεξ;
Ένα εξώφυλλο του περιοδικού Newsweek είχε 
τον τίτλο, «Η Καινούργια Αγνότητα.» Βασικά, 
οι περισσότεροι έφηβοι αφήνουν το σεξ για το 
γάμο. Κατ’ αρχήν τα παιδιά σήμερα ενημερώ-
νονται περισσότερο για τους κινδύνους που 
υπάρχουν. Επίσης έχουν περισσότερες επιλο-
γές. Οι γονείς από την άλλη, αντί να δεχτούν οι 
έφηβοί τους να είναι σεξουαλικά δραστήριοι,  
τους συστήνουν προγράμματα που ενθαρρύ-
νουν την εγκράτεια.   

Διδάσκεις στα παιδιά σου τις «τέσσερις 
βασικές αρχές»;
Ξέρουν τα παιδιά σου ποιες είναι οι τέσσερις 
βασικές αρχές; Αυτές αποτελούν το στερεό 
θεμέλιο για τη ζωή τους. Η πρώτη αρχή είναι: 

η υπευθυνότητα. Πρέπει να μάθουν ότι είναι 
υπεύθυνα για τις πράξεις τους και τις συνέπειές 
των πράξεών τους. Το υπεύθυνο άτομο είναι 
αξιόπιστο και μπορεί να κανείς να το εμπιστεύ-
εται. Η δεύτερη αρχή είναι: η ειλικρίνεια. Το 
ψέμα δεν είναι επιλογή. Θα πρέπει να μάθουν 
να λένε την αλήθεια και να είναι ειλικρινή τόσο 
στα λόγια τους όσο και στις πράξεις τους. Η 
τρίτη αρχή είναι: η λεπτότητα και  η ευγένεια. 
Να φέρεσαι στους άλλους όπως θάθελες να 
σου φέρονται κι εκείνοι, με σύνεση κι όχι απε-
ρίσκεπτα. Και η τέταρτη αρχή είναι: η πίστη. 
Μία στενή σχέση με τον Ιησού Χριστό θα τους 
βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές 
δυσκολίες. Αυτές οι τέσσερις αρχές είναι απα-
ραίτητες για μια πετυχημένη ζωή.

Μήπως το σκυλάκι σου έγινε γάτα;
Ο συγγραφέας Adair Lara λέει ότι τα μικρά παι-
διά συμπεριφέρονται σαν τα σκυλιά – δείχνουν 
την αγάπη τους και θέλουν να είναι πάντα κοντά 
σου. Όταν όμως πλησιάζουν την εφηβεία αρχί-
ζουν να συμπεριφέρονται σαν τις γάτες --  τους 
αρέσει η απομόνωση και δε σε πλησιάζουν 
όπως άλλοτε. Σε κάνουν να νιώθεις ότι δεν είσαι 
απαραίτητος/η. Αλλά να ξέρεις ότι το παιδί σου 
σ’ αυτήν την ηλικία εξακολουθεί να σε χρειά-
ζεται και εσένα και την αγάπη σου. Απλά πρέ-
πει να αλλάξεις τον τρόπο προσέγγισης. Να 
είσαι πάντα διαθέσιμος/η και να του δίνεις την 
ευκαιρία να έρχεται κοντά σου. Κι όταν έρχεται, 
μην το σφίγγεις και το φιλάς για να του δείξεις 
την αγάπη σου. Άφησέ το να έχει τη δική του 
συμπεριφορά και διάθεση και δείξτου αγάπη 
άνευ όρων και προπαντός κατανόηση.

Κάνεις κάθε χρόνο ένα check up; 
Αναφέρομαι στο check up του γάμου σου. Κι ο 
γάμος μας , όπως ακριβώς το σώμα μας, χρειά-
ζεται μια γενική  εξέταση τουλάχιστο μια φορά 
το χρόνο. Με πόσο θα τον αξιολογούσες με κλί-
μακα από το ένα ως το δέκα; 
Ποιο είναι το αδύνατο σημείο του γάμου σου; 
Η επικοινωνία, η φυσική σας σχέση, τα οικονο-
μικά ή κάτι άλλο; Ποιος είναι ο πιο δυναμικός 
τομέας στο γάμο σου; Τι κάνεις για να βαστάξει 
ο γάμος σου και να γίνει πιο σταθερός; Ζήτησε 
από τον άντρα σου ή από τη γυναίκα σου να 
απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις καθώς κάθεστε 
κάτω οι δυο μαζί για να κάνετε το check up του 
γάμου σας. 

Είσαι ευχάριστος τύπος για να ζει 
κανείς μαζί σου;

Η 
Karla Jacinto είναι μια ηρωίδα. 
Όχι, δεν πήγε στον πόλεμο. Αλ-
λά αντιστάθηκε και επέζησε από 
ένα παρόμοιο έγκλημα. Η Karla 

κατάφερε να ξεφύγει από ένα κύκλωμα 
trafficking, στο οποίο ήταν φυλακισμένη 
από τα 12 ως τα 16 της χρόνια.
Με τη δική της εκτίμηση και όσα δήλωσε 
στο CNN, 43.200 είναι ο αριθμός των βια-
σμών που υπέστη, από όταν έπεσε στα 
χέρια διακινητών. 30 άνδρες την ημέρα, 
7 ημέρες την βδομάδα. Πρόκειται για την 
απόλυτη φρίκη. Η ιστορία της αναδεικνύει 
τη βάναυση πραγματικότητα της εμπορίας 
ανθρώπων στο Μεξικό και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, έναν υπόκοσμο που έχει κατα-
στρέψει τις ζωές δεκάδων χιλιάδων κορι-
τσιών όπως η Karla.
Πώς κατέληξε όμως στα χέρια τέτοιων 
ανθρώπων;
Όταν ήταν 12 ετών έγινε στόχος ενός δια-
κινητή που την παρέσυρε, χρησιμοποι-
ώντας «γλυκά λόγια» και ένα «γρήγορο 
αυτοκίνητο». Λέει ότι περίμενε μερικούς 
φίλους κοντά σε ένα σταθμό του μετρό 
στην Πόλη του Μεξικού, όταν ένα μικρό 
αγόρι που πουλούσε γλυκά ήρθε κοντά 
της, λέγοντάς της ότι κάποιος της έστελνε 
μία καραμέλα ως δώρο.
Πέντε λεπτά αργότερα, ένας μεγαλύτερος 
άνδρας της μιλούσε, λέγοντάς της ότι ήταν 
πωλητής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. 
Της έπιασε τη συζήτηση, ενώ - όπως λέει 
η ίδια - ήταν επίσης πολύ στοργικός και 
αρκετά gentleman. Αντάλλαξαν αριθμούς 
τηλεφώνου και μετά από λίγο καιρό το 
«έσκασε» μαζί του. 
«Έζησα μαζί του για τρεις μήνες, κατά τους 
οποίους μου συμπεριφέρθηκε πολύ καλά. 
Με αγάπησε, μου αγόρασε ρούχα, μου 
έδωσε προσοχή, μου αγόρασε παπού-
τσια, λουλούδια, σοκολάτες, όλα ήταν 
όμορφα», είπε. Η Karla, που είχε ζήσει 
σκληρή κακοποίηση στο σπίτι της, της 
φάνηκε λες και «ήρθε ο πρίγκιπας του 
παραμυθιού να την σώσει».

Τα προειδοποιητικά σημάδια 
Η Karla λέει ότι ο φίλος της θα την άφηνε 
μόνη της για μέρες στο διαμέρισμά τους. 
Τα ξαδέρφια του εμφανίζονταν με νέα 
κορίτσια κάθε εβδομάδα. Όταν τελικά 
μάζεψε θάρρος να τον ρωτήσει τι δουλειά 
κάνουν, της είπε την αλήθεια. «Είναι σε 
κύκλωμα μαστροπείας», είπε. Και δεν του 
πήρε πολύ χρόνο να μπλέξει και την ίδια. 
«Λίγες μέρες αργότερα άρχισε να μου λέει 
όλα όσα έπρεπε να κάνω: τις στάσεις, το 

πόσο πρέπει να χρεώσω, τα πράγματα 
που έπρεπε να κάνω με τον πελάτη και για 
πόσο καιρό, πώς έπρεπε να τους αντιμε-
τωπίσω και πώς έπρεπε να μιλήσω μαζί 
τους για να μου δώσουν περισσότερα χρή-
ματα», λέει η Karla.Την έστελναν σε οίκους 
ανοχής, ξενοδοχεία, δρόμους, ακόμη και 
σε σπίτια. Δεν υπήρχαν αργίες ή ρεπό, και 
μετά τις πρώτες μέρες, την ανάγκαζαν να 
βλέπει τουλάχιστον 30 πελάτες την ημέρα, 
επτά ημέρες την εβδομάδα.

Το τέλος του μαρτυρίου της
Η Karla Jacinto τελικά διασώθηκε το 2008 
κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατά του 
trafficking στην Πόλη του Μεξικού. Είναι 
πλέον 28 ετών. Έχει γίνει θερμή υπέρμα-
χος εναντίον της εμπορίας ανθρώπων, 
λέγοντας την ιστορία της σε συνέδρια και 
δημόσιες εκδηλώσεις, με σκοπό να βάλει 
ένα τέλος σε αυτήν την εγκληματική πρα-
κτική.
Το μήνυμά της είναι ότι το trafficking και 
η αναγκαστική πορνεία εξακολουθούν 
να συμβαίνουν και είναι ένα αυξανόμενο 
πρόβλημα στον κόσμο μας. «Αυτοί οι ανή-
λικοι παρασύρονται και απομακρύνονται 
από τις οικογένειές τους. Μην με ακούτε 
μόνο. Πρέπει να μάθετε τι μου συνέβη και 
να δείτε την αλήθεια», είπε.
Τα περιστατικά trafficking παγκοσμίως - 
αλλά και στην χώρα μας -, όντως, αυξάνο-
νται. Και αυτό έχει να κάνει με την γενικό-
τερη άνοδο του σεξισμού και του φυλετι-
κού διχασμού που παρατηρείται στις κοι-
νωνίες. Η απραξία θέτει αμέτρητα κορί-
τσια στον κίνδυνο του trafficking και στο 
ρίσκο να ζήσουν παρά τη θέλησή τους, 
όλες τις απάνθρωπες εμπειρίες που έζησε 
και η Karla.

«Με βίασαν 43.200 φορές»
Η ιστορία μιας 12χρονης που έπεσε θύμα 

trafficking και συγκλόνισε τον κόσμο
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Η 
ανθρωπότητα παλεύ-
ει με το στέλεχος Δέλ-
τα του κορωνοϊού που 
εξαπλώνεται ταχύτε-

ρα από το αρχικό στέλεχος του 
SARS-CoV-2 που εντοπίστηκε 
στην Ουχάν της Κίνας.
Οι επιστήμονες επιχειρούν να 
προβλέψουν, σύμφωνα με τη 
θεωρία της Εξέλιξης, πως η 
μετάλλαξη Δέλτα (μέχρι πρότι-
νος γνωστή ως «ινδική μετάλ-
λαξη») θα επηρεάσει την πορεία 
της πανδημίας.

Πως επηρεάζουν τα εμβό-
λια την εξέλιξη του κορω-
νοϊού
Τα εμβόλια για την πρό-
ληψη της λοίμωξης COVID-
19 είναι σχεδιασμένα να 
προστατεύουν από 
το αρχικό στέλεχος 
της Ουχάν, ενώ είναι 
λιγότερο αποτελεσμα-
τικά έναντι της μετάλλαξης 
Δέλτα.
Σύμφωνα με την θεωρία 
της Εξέλιξης, τα στελέχη 
του κορωνοϊού που μπο-
ρούν να ξεφύγουν από τα 
εμβόλια έχουν εξελικτικό 
πλεονέκτημα. Άρα λοι-
πόν θα πρέπει να περιμέ-
νουν να γίνει μάχη «σώμα 
με σώμα» μεταξύ του ιού 
και των φαρμακευτικών εται-
ρειών με τις δεύτερες να τρέχουν 
να βρεθούν ένα βήμα πιο μπρο-
στά από αυτόν. Στο πλαίσιο αυτό 
γίνεται και η όλη συζήτηση για 
την τρίτη/ενισχυτική δόση των 
εμβολίων που θα είναι σχεδια-
σμένη να μπορεί να αντιμετωπί-
σει τα νέα μεταλλαγμένα στελέχη 
– όπως συμβαίνει κάθε χρόνο με 
το εμβόλιο για την εποχική γρίπη.
Τα εμβόλια κατά της COVID-19 
μειώνουν επίσης την πιθανό-
τητα μετάδοσης του ιού στους 
γύρω μας, αλλά δεν το επιτυγ-
χάνουν στο 100%. Κι αυτό διότι, 
γίνεται ένα «παζάρι» μεταξύ 
μεταδοτικότητας και μολυσμα-
τικότητας (πόσο άρρωστος είναι 
κάποιος) στους περισσότερους 

μικροοργανισμούς που προκα-
λούν ασθένειες. Αυτό συμβαίνει 
επειδή χρειάζεται να υπάρχει ένα 
συγκεκριμένο ιικό φορτίο για να 
μπορεί να μεταδοθεί ένας ιός.
Αν τα εμβόλια δεν είναι 100% 
αποτελεσματικά στην πρόληψη 
της μετάδοσης, μπορούμε να 
αναμένουμε μια μετατόπιση του 
«παζαρέματος» υπέρ της μεγα-
λύτερης μολυσματικότητας. Με 
άλλα λόγια, μια παρενέργεια του 
ιού που μπορεί να μεταδοθεί 
από εμβολιασμένα άτομα, με την 
πάροδο του χρόνου είναι σύμ-
φωνα με τη θεωρία της Εξέλιξης 
ότι θα γίνει πιο επιβλαβής για 

τους μη εμβολιασμένους.

Μήπως έρχονται νέες 
μεταλλάξεις; 
Μεσοπρόθεσμα είναι 
πιθανόν η εξελικτική δια-
δικασία να «καλοκουρδί-
σει» τον κορωνοϊό:
– το R να συνεχίσει να 
αυξάνεται και περισσό-

τεροι άνθρωποι θα μολύ-
νονται
– να μειωθεί ο χρόνος 
που ένα άτομο θα μολύνει 
ένα άλλο

– τα νέα στελέχη θα κάνουν 
τα εμβόλια λιγότερο αποτε-
λεσματικά.

Η Επιστημονική Συμβου-
λευτική Επιτροπή Διαχείρι-

σης Κρίσεων (SAGE) του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου δηλώνει σχεδόν 
βέβαιη ότι θα υπάρξει «αντιγο-
νική μετατόπιση», δηλαδή συσ-
σώρευση μικρών μεταλλάξεων 
που θα οδηγήσουν τα υπάρχο-
ντα εμβόλια να γίνουν λιγότερο 
αποτελεσματικά, οπότε οι ενι-
σχυτικές δόσεις με τροποποιη-
μένα εμβόλια θα είναι απαραί-
τητες. Στη συνέχεια, λέει ότι οι 
πιο δραματικές αλλαγές στον ιό 
(«αντιγονική αλλαγή»), που μπο-
ρεί να συμβούν μέσω του ανα-
συνδυασμού με άλλους ανθρώ-
πινους κορωνοϊούς, είναι μια 
«ρεαλιστική πιθανότητα». Αυτό 
θα απαιτούσε εκ βάθρων ανα-
σχεδιασμό των εμβολίων.

Κορωνοϊός Δέλτα: Φέρνει το 
τέλος της πανδημίας ή νέα 
επιδημικά κύματα;

Πάγκρεας: Πέντε SOS βήματα για να το 
διατηρήσουμε υγιές

Ε
ίναι ένα πολύτιμο όργανο ο ρόλος του οποί-
ου συχνά παραγνωρίζεται. Ο λόγος για το 
πάγκρεας που παίζει βασικό ρόλο στη δια-
δικασία της πέψης, ενώ είναι επίσης υπεύ-

θυνο για την έκκριση ορμονών στο αίμα, με κυρι-
ότερη την ινσουλίνη, που ρυθμίζει το σάκχαρο. Τα 
ένζυμα που εκκρίνει το πάγκρεας εκκινούν η δια-
δικασία της διάσπασης της τροφής στο έντερο και 
διοχετεύουν βιταμίνες, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες 
και λίπη όπου είναι απαραίτητα.
Η μεγαλύτερη απειλή για το πάγκρεας είναι το 
αλκοόλ που μπορεί να το επιβαρύνει (προκαλώ-
ντας ακόμα και παγκρεατίτιδα) ιδιαίτερα σε περι-
πτώσεις υπερκατανάλωσης. Οι ειδικοί συνιστούν 
να πίνουμε αλκοόλ με μέτρο και ιδανικά να μην 

ξεπερνάμε το ένα ποτήρι την ημέρα.Η ενυδάτωση 
είναι μια βασική ανάγκη του πολύτιμου αυτού 
οργάνου. Συνιστάται λοιπόν να πίνουμε ενάμισυ 
με δυο λίτρα νερό την ημέρα καθώς και άλλα υγρά 
που θα μας διατηρούν ενυδατωμένους, όπως 
φυσικούς χυμούς, τσάι και αφεψήματα.Οι ειδι-
κοί συστήνουν επίσης με γνώμονα την υγεία του 
παγκρέατος, να αποφεύγουμε τα πολλά λιπαρά, 
τη σοκολάτα, τα αλλαντικά, την κρέμα γάλακτος, 
τα πολλά αυγά, τα πλούσια γλυκά και το βούτυρο. 
Πρόκειται για τροφές που συνιστάται να κατανα-
λώνονται με μέτρο. Σε εβδομαδιαία βάση είναι 
καλό να επιλέγουμε το λευκό κρέας (κοτόπουλο, 
γαλοπούλα), κόκκινο κρέας χωρίς ορατό λίπος και 
γαλακτοκομικά που είναι χαμηλά σε λιπαρά.

Συνήθως οι καούρες παρουσιάζονται μετά από ένα βαρύ και πικάντικο γεύμα, καθώς και όταν ξαπλώνετε ή 
καπνίζετε αμέσως μετά το φαγητό. Γι’ αυτό και οι γαστρεντερολόγοι προτείνουν μερικούς απλούς τρόπους για 
να απαλλαγείτε.
Μην καπνίζετε μετά το φαγητό: Η νικοτίνη του τσιγάρου έχει την ιδιότητα να χαλαρώνει τον οισοφαγικό σφι-
γκτήρα, επιτρέποντας έτσι την παλινδρόμηση του φαγητού.
Αποφύγετε τα αναψυκτικά και το αλκοόλ στο γεύμα: Τα αεριούχα ποτά μπορούν να χαλαρώσουν τον οισοφαγικό 
σφιγκτήρα, διευκολύνοντας την γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.
Προτιμάτε τα μικρά γεύματα. Η μεγάλη ποσότητα τροφής είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει διάφορες πεπτικές 
ενοχλήσεις όπως φούσκωμα, καούρες και δυσπεψία.
Μην ξαπλώνετε αμέσως μετά το φαγητό: Είναι προτιμότερο να παραμείνετε με ανασηκωμένο τον κορμό για να 
αποφύγετε τις ενοχλητικές καούρες. Επομένως πρέπει να κάνετε κάτι που θα ωθήσει το περιεχόμενο του στομά-
χου προς το έντερο και θα διευκολύνει την πέψη. Το πιο πρακτικό είναι ένας ήρεμος περίπατος.
Εάν έχετε διαπιστώσει ότι κάποια τρόφιμα σας ενοχλούν φροντίστε να τα αποφεύγετε. Αν και τα τρόφιμα που 
ενοχλούν τον καθένα είναι διαφορετικά εντούτοις στους «συνήθεις υπόπτους» ανήκουν τα ακόλουθα: καφε-
ΐνη, σκόρδο, σοκολάτα, καραμέλες μέντας, εσπεριδοειδή, ντομάτα και σάλτσες ντομάτας, καυτερά και λιπαρά 
φαγητά. Εάν τίποτα από τα παραπάνω δεν σας ανακουφίσει και απλώς θέλετε να πάρετε κάτι για να ηρεμήσει το 
στομάχι σε περίπτωση που φάτε πολύ, τότε μπορείτε να επιλέξετε αντιόξινα φάρμακα. Εάν το πρόβλημα είναι 
επίμονο – ακόμη και καθημερινό – τότε το πιθανότερο είναι ότι ο γαστρεντερολόγος σας θα σας συστήσει πιο 
δραστικά φάρμακα (π.χ. αναστολείς αντλίας πρωτονίων, Η2 ανταγωνιστές)

Καούρες: Πέντε αποτελεσματικές κινήσεις που 
ανακουφίζουν

Οι ψυχολογικές συνέπειες της πανδημίας βιώθηκαν έντονα από τους νέους που, στο πλαίσιο της κοι-
νωνικής απομόνωσης και των κλειστών σχολείων, βρέθηκαν αποκομμένοι από φίλους και σχολικές 
ή εξωσχολικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με την ανασκόπηση 29 μελετών από όλο τον κόσμο για 

το διάστημα Ιανουαρίου 2020-Μαρτίου 2021 για 89.000 σχεδόν παιδιά και εφήβους, ένας στους τέσσερις 
υποφέρει από κατάθλιψη και ένας στους πέντε παλεύει με το άγχος. 
«Η ψυχική υγεία και ευημερία των νέων αποτελεί σημαντικό λόγο για τη διατήρηση των ανοιχτών σχο-
λείων», σχολιάζει η επικεφαλής ερευνήτρια Sheri Madigan, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας 
του Πανεπιστημίου του Κάλγκαρι στον Καναδά και εξηγεί πως το γνώριμο περιβάλλον και η δια ζώσης 
διδασκαλία λειτουργούν ως μια ρουτίνα που επιτρέπει στα παιδιά νιώσουν ηρεμία και ευφορία.
Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης που δημοσιεύονται στο JAMA Pediatrics, έδειξαν επιπλέον ότι οι 
ψυχολογικές δοκιμασίες ήταν εντονότερες για τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, με τα κορίτσια να διατρέ-
χουν υψηλότερο κίνδυνο κατάθλιψης συνολικά. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η εξέλιξη της πανδημίας πολ-
λαπλασίαζε το ψυχικό φορτίο των νέων.
Ο ερχομός του τέταρτου επιδημικού κύματος ενδεχομένως να συνοδευτεί από περιοριστικά μέτρα αντί-

στοιχα των προηγούμενων περιόδων συναγερμού, συμπεριλαμβανομένων των κλειστών 
σχολείων. «Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε ένα σχέδιο ανάκαμψης της ψυχι-

κής υγείας των νέων που θα ευαισθητοποιεί για τις ψυχικές διαταραχές σε παι-
διά και εφήβους και θα αυξήσει τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας στη νεολαία», 

αναφέρει η Δρ Madigan.
Στοιχεία από νοσοκομείο των ΗΠΑ αντανακλά το έντονο ψυχικό απο-

τύπωμα της πανδημίας στους νέους. Συγκεκριμένα, το Νοσοκομείο 
Zucker Hillside στη Νέα Υόρκη δέχτηκε τον τελευταίο χρόνο αυξη-
μένα κατά 50% έκτακτα περιστατικά εφήβων με αυτοκτονικές 
τάσεις και 300% περισσότερες νέες εισαγωγές εφήβων με δια-
τροφικές διαταραχές, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ψυχι-
ατρικής πτέρυγας Παίδων και Εφήβων του νοσοκομείου, Δρ 
Victor Victor Fornari.

Πανδημία: Με ποιες διαταραχές παλεύει ένα 
στα τέσσερα παιδιά

υγεία
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Πώς βγήκε ο όρος «σκυλάδικο»;
Γιατί νυχτερινά μαγαζιά ονομάστηκαν «σκυλάδικα» και οι τραγουδίστριες «σκυλούδες»;

Ο όρος που ξεκίνησε από την Τρούμπα και τα 
χαμαιτυπεία στα Βούρλα...

Τ
ο κείμενο αποτελε ί κομμάτ ι της αφήγησης 
ενός κατοίκου της Τρούμπας σ τον δημοσι-
ογράφο της εφημερίδας «Καθημερινή», Α-
ντώνη Καρκαγιάννη, που δημοσιεύτηκε στις 

22/12/2002

Στην περιοχή Αγίου Διονυσίου Πειραιά υπήρχε ένα 
μεγάλο και κακόφημο οικοδομικό συγκρότημα, 
με το όνομα Βούρλα. Γνωστό και ως το «Χαμαιτυ-
πείον». Λίγο μετά μετασκευασμένο, λειτούργησε ως 
φυλακή, η περίφημη φυλακή των Βούρλων, η οποία 
έμεινε στην ιστορία γιατί από εκεί, το 1955, ανοίγο-
ντας υπόγεια σήραγγα πενήντα μέτρων, απέδρασαν 
μέρα-μεσημέρι περίπου τριάντα πολιτ ικοί κρατού-
μενοι, σ τελέχη του τότε παρανόμου ΚΚΕ.
Το οικοδομικό συγκρότημα λέγεται ότι ανήκε στην 
οικογένεια του πρέσβη και κατόπιν υπουργού Εξω-
τερικών και πρωθυπουργού, του Παναγιώτη Πιπι-
νέλη, φίλου, συνεργάτη και υποτακτικού της βασι-
λικής οικογένειας και τελικά, της χούντας, όταν κατά 
΄κε ι γύρισε ο άνεμος! Το κ τ ίριο λοιπόν αυτό πριν 
από τον πόλεμο νοικιαζόταν σε ωραίες και λιγότερο 
ωραίες κυρίες, οι οποίες σ τα μικρά δωμάτια (που 
κατόπιν έγιναν κελιά φυλακής), ασκούσαν το αρχαι-
ότερο των επαγγελμάτων. H περιοχή είχε τότε αίγλη 
και φήμη, κάθε βράδυ δε, προσέλκυε πλήθος επι-
σκεπτών πάσης τάξεως και ηλικίας, κυρίως ναυτερ-
γάτες, ναύτες και στρατιώτες, αλλά και μεσοαστούς, 
θλιβερούς εργένηδες, κουρασμένους οικογενειάρ-
χες και πολλούς άλλους.
Υπήρχαν όμως και οι  άλ λε ς,  εκε ίνε ς που με την 
πάροδο του χρόνου, τον μόχθο και τ ις άλλες ταλαι-
πωρίες του επαγγέλματος, είχαν χάσει τα νιάτα και 
την ομορφιά (αν τα ε ίχαν ποτέ) και αναγκάζον ταν 
να δουλέψουν με τη φτωχή πελατεία σε τ ιμές τόσο 
χαμηλές, που δεν επέτρεπαν ενοικίαση σ τέγης και 
κρεβατιού στο συγκρότημα των Βούρλων. Θεωρού-
νταν δευτέρας και τρίτης κατηγορίας και μαζί με τη 
φτωχή ανδρική πελατε ία περιφέρον ταν σ τα γύρω 
σοκάκια και χαμαιτυπεία, όπως οι αγέλες των αδέ-
σποτων σκύλων.
Γι’ αυτό και τους κόλλησαν το προσωνύμιο «σκύλες» 
και «σκύλους» τους πελάτες. Είχαν και το προσωνύ-
μιο «λαμαρίνες», επειδή η ερωτική συναλλαγή ολο-

κληρωνόταν, άνευ στέγης και κλίνης, πίσω από τ ις 
λαμαρίνες της γέφυρας του Αγίου Διονυσίου.                            

Γιατ ί τα νυχτερινά μαγαζιά ονομάστηκαν 
«σκυλάδικα»;
Όπως αφηγήθηκε ο Μηνάς, παλιός γ νώριμος της 
Τρούμπας: «Στην Τρούμπα, μετά τον πόλεμο, άνοι-
ξαν μερικά «καλά μαγαζιά», με καλλιτέχνιδες πρώ-
της κατηγορίας και δημοφιλε ίς,  το θυμάσ τε και 

από τον ελληνικό σινεμά. Τα ονόμαζαν «καμπαρέ». 
Σημασία έχει ότι σε αυτά είχε συγκεντρωθεί η καλή 
ποιότητα της περιοχής όπως, λίγα χρόν ια πριν, η 
καλή ποιότητα σ την περιοχή Βούρλων, είχε συγκε-
ν τρωθεί σ το… μέγαρο Πιπινέλη. Έτσ ι διαμορφώ-
θηκε η πρώτη αναλογική σχέση μεταξύ Βούρλων και 

Τρούμπας».                    

 Ο Αϊζενχάουερ αδειάζει την Τρούμπα! 
O Μηνάς υπήρξε αυτόπτης μάρτυς των ισ τορικών 
γεγονότων εκείνης της νύχτας του 1958, όταν ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ Αϊζενχάουερ διέταξε αιφνιδίως τον 
ναυλοχούντα στα ανοιχτά του Πειραιώς 6ο Στόλο να 
πλεύσει ολοταχώς προς τον Λίβανο και να αποβιβά-
σει πεζοναύτες. 
Τα σ τρατεύματα όμως ε ίχαν από νωρίς εκε ίνο το 
βράδυ διασκορπισ τε ί σ την οδό Φίλωνος και σ τ ις 
γύρω παρόδους και  χρε ιάσ τηκε η αμερικαν ική 
στρατονομία, τ ις πρωινές ώρες εκείνης της νύχτας, 
να οργανώσει ολόκληρη επιχείρηση στην Τρούμπα 
για να συγκεντρώσει το στράτευμα. Πετούσαν έξω 
από τα «μαγαζιά» και τα άλλα «σπίτια» τους ημιθα-
νείς από τη νυχτερινή κραιπάλη ναύτες και πεζοναύ-
τες, τους φόρτωναν σαν σάκους με σιτάρι σωρηδόν 
στα καμιόνια και κατ’ ευθείαν… στον Λίβανο. 
Στην αρχή τα «καλά μαγαζιά» της Τρούμπας δού-
λευαν με τα παρεπιδημούντα στρατεύματα της Βρε-
τανικής Αυτοκρατορίας, η οποία όμως διήγε περί-
οδο έσχατης παρακμής και ένδειας. H δουλειά ήταν 
λίγη και ακόμη λιγότερο το χρήμα. O μεγάλος πλού-
τος στην οδό Φίλωνος και τ ις γύρω παρόδους έπεσε 
λίγο αργότερα με τους Αμερικανούς ναύτες και πεζο-
ναύτες του 6ου Στόλου, ο οποίος κάθε τόσο ναυλο-
χούσε στα πειραϊκά και φαληρικά ύδατα. 
Με τον 6ο Στόλο,  σ την Τρούμπα έπεσε με γάλη 
ζήτηση και  πλούτος και  γ ια να ικανοποιηθε ί  η 
ζήτηση, όπως συμβαίνει πάντα και με όλα τα προ-
ϊόν τα και υπηρεσ ίε ς, δίπλα σ τα καλά και ακριβά 
«μαγαζιά» άνοιξαν και μερικά πολύ δεύτερα και 
φθηνότερα και αν ταγωνισ τ ικά έβγαλαν «κράχτες» 
σ το λιμάνι, εκεί που αποβιβάζον ταν οι ναύτες και 
πεζοναύτες όταν είχαν «έξοδο». Κατ’ αναλογία με 
τ ις «σκύλες» και τους «σκύλους» της γέφυρας του 
Αγίου Διονυσίου τα δεύτερα μαγαζιά της Τρούμπας 
ονομάσθηκαν «σκυλάδικα» και οι καλ λιτ έ χν ιδε ς 
«σκυλούδες».

Ιερόδουλες στα Βούρλα τη δεκαετία του 
1930. Οι εγκατεστημένες στο συγκρότημα 

Πιπινέλη, δηλαδή στα Βούρλα κυρίες, 
επειδή ακριβώς διέθεταν τα στοιχειώδη 

σύνεργα του επαγγέλματος, όπως στέγη και 
κρεβάτι, δούλευαν με τιμές σχετικά υψηλές 

και κατά κάποιο τρόπο αποτελούσαν τη 
διακεκριμένη τάξη της περιοχής

ιστορίες
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Ογδόντα δυο χρονών ΝΙΚΟΣ, ήταν ο πρώην κουνιάδος 
μου, ήταν ο καλλίτερος μου φίλος, ήταν ο αδελφός μου, 
ήταν ο άνθρωπος που μπορούσα να εμπιστευτώ τυφλά 
σε ότι δεν θα μπορούσα να εμπιστευθώ σε κανένα άλλον 
άνθρωπο. Αυτός ήταν ο ΝΙΚΟΣ, ήταν υπόδειγμα τίμιου 
συζύγου, και δείγμα καλού πάτερα και πεθερού.
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5η Σεπτεμβρίου 1963
Η κόρη μου η Ανθουλα με το Θείο Νίκο

Το πλέον αγαπημένο ζευγάρι του Αιώνα Νίκος & Γεωργια

Ο Νίκος με τα δυο ανίψια του την Ελένη Χο 
και την Ολίβια Γκολστην

Τον γνώρισα για πρώτη φορά στην Αθήνα το 
1962 όταν παντρεύτηκα την αδελφή του την 
Ολυμπία. Εργάτης τοτε σε Καφεκοπτείο στο 
Παγκράτι. Το έτος 1963 εγω έφυγα για σπου-
δές στην Γερμάνια. Πήρα και το Νίκο μαζί μου. 
Είχαμε μια διαφορά ηλικίας κατά δυο χρόνια 
μικρότερος μου. Με άκουγε πιστά σε ότι του 
έλεγα.

Το έτος 1968 έφυγα για πτυχιακές σπουδές στο 
Τορόντο του Καναδά. Ο Νίκος παντρεμένος 
πλέον με την λατρευτή σύζυγό του την Γεωρ-
για, τους πηρα μαζί μου στον Καναδά.  Αρχισα 
τις σπουδές μου και ο  Νίκος με τη Γεωργια δου-
λεύαν σκληρά και τίμια κοντά μου.
Απέκτησαν δυο γλυκά χαριτωμένα κοριτσάκια τη 
Μαρία και τη Μάγδα. Δεν είχα δει πιο αγαπητό 
ζευγάρι με τόση αγάπη για τα κορίτσια τους.
Αργότερα και όταν τα παιδιά  μεγάλωσαν θεώ-
ρησα καλο να πάρω το Νίκο με την οικογενεια του 
στη Φλοριδα , διότι θα είχαν καλλίτερο μέλλον,
Υστέρα από χρόνια και αφού τα παιδιά έγιναν 

μικρές Κυρίες με εξυπνάδα και ομορφιά γνωρί-
σαν τον  ανιψιό μου τον Τάσσο και εφυγαν πλεον 
για το  Τέξας. Δουλεψαν σκληρα και εγιναν πλεον 
οικονομικά ανεξάρτητοι.
Η Μαρία και η Μάγδα τοτε με την δύναμη του 
Θεού παντρευτήκαν δυο πολύ καλους άντρες και 
απέκτησαν πανέξυπνα και χαριτωμένα παιδιά.
Δυστυχώς μέσα στην πιο μεγάλη τους ευτυχία 
η Γεωργια άφησε την εδώ προσωρινή ζωή και 
ο Θεός την πήρε μακριά από την αγκαλιά του 
Νίκου.
Υπόφερε πολύ Ο Νίκος, στάθηκε όμως σαν ένας 
από τους καλλίτερους συζύγους πιστός στον όρκο 
που έδωσε στη Γεωργια.
Συνέχιζε να δουλεύει στο Τέξας και να επισκέπτε-
ται συχνά τα παιδιά στη Νέα Υόρκη για να βλέπει 
τα χαριτωμένα εγγόνια του και τους δυο λατρευ-
τούς γαμπρούς του που πάντα ήταν δίπλα του 

μέχρι τη τελευταία του πνοή.
Αλλά δυστυχώς πάλι Ο Θεός δεν άφησε τον Νίκο 
να χαρεί αυτά που έκανε και ήθελε να τον πάρει 
από τη γη αυτή. Μπήκε στο Νοσοκομείο της Νέας 
Υόρκης. Υπέφερε πολύ για ένα μήνα. Τα παιδιά 
του και οι γαμπροί του μέρα και νύχτα διπλά του.
Το απόγευμα της 5ης Ιουνίου τον πήρα τηλεφωνο 
και μίλησα μαζι του, ήταν στο κρεββάτι του πόνου 
με πολύ σιγανή φωνή μου είπε:
 “….Γιατί σε μένα Φίλιππα…….?                    

Νίκο του λέγω, είμαι βέβαιος ότι 
ο Θεός σε αγαπάει και να  πιστεύ-

εις ότι θα κάνει το καλλίτερο για σένα.
Τα παιδιά σου, τα εγγόνια και οι γαμπροί σου 
είναι δίπλα σου 24 ωρες το εικοσιτετράωρο. Τόσο 
εγω όσο και η γυναίκα μου λυπηθήκαμε διότι 
φεύγει από αυτή την προσωρινή που ζούμε χωρις 
να μπορέσουμε να τον δούμε για τελευταία φορά 
ένεκα της πανδημίας. Έχουμε απόλυτη πίστη ότι 
Ο Θεός τον πήρε κοντά στη Γεωργιτσα του.
Οι δυο αγαπημένες μας ανιψιές Μαρία και 
Μάγδα μαζί με τους τους λατρευτούς άντρες του 
και τα παιδάκια τους να ξερουν ότι εμείς θα είμα-
στε κοντά τους για όσο ζούμε σε ότι μας χρεια-
σθούν όπως είμαστε κοντά στον Πατέρα τους και 
τη Μάνα τους επι 59 χρόνια συνεχώς.

Νίκο μέχρι της επομένης συναντήσεως μας.
Ο Φίλιππος, η Εύα και η Ανθουλα.

ΥΓ. Νίκο ξέχασα να σου πω κατι πολύ σπου-
δαίο. Τόσον εσυ όσο και η Γεωργια γεννηθή-
κατε 30 του μηνός. Τώρα αν προσθέσεις το 3+0 
μας κάνουν 3, το νούμερο 3 είναι η Αγία Τριάδα 
(Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα). Μετα να σου πω 
ότι ήσουνα και ακόμη είσαι πολύ τυχερός εσυ διότι 
γεννήθηκες 30.01.1939 δηλαδή προσθέτουμε 
(3+1+1+9+3+9=26), τώρα προσθέτουμε (2+6=8). 
Το νούμερο 8 στο Ελληνικό αλφάβητο είναι το 
γράμμα Θ που σημάνει ΘΕΟΣ. Άντε τυχερακια 
εχεις και την Αγία Τριάδα και τον ΘΕΟ μαζί σου).

Ο πλέον αγαπημένος αδελφός 
Νικόλαος Μενουνος με τις τρεις 

αδελφές του την Ολυμπία, Ελένη 
και Δήμητρα στην Ελλάδα στις 27 

Αυγούστου 2017 Ο Νίκος στο γάμο της ανιψιάς του Ολίβια Xo με 
τον Καιλ Γκολστην 19.02.2017



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ28 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

27 Αυγούστου 2021
www.hellasnews-radio.com



2927 Αυγούστου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥOMOΓΕΝΕΙΑ

Η 
νυν Βουλευτής της περιοχής Το-
ρόντο-Ντάνφορθ, κα  Τζούλι 
Νταμπρούσιν, είναι ξανά υπο-
ψήφια με το Φιλελεύθερο Κόμ-

μα στις ομοσπονδιακές εκλογές που θα 
λάβουν χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου. Η κα 
Ντάμπρουσιν έχει ήδη εκπροσωπήσει 
στην Όταβα τις φωνές των κατοίκων της 
περιοχής της για δύο θητείες και ζητά την 
ψήφο εμπιστοσύνης για να συνεχίσει το 
έργο της. 
Η κα Νταμπρούσιν ζει στη περιοχή Τορό-
ντο-Ντάνφορθ για περισσότερα από 20 
χρόνια. Μετακόμισε στην περιοχή για να 
ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου στο 
κέντρο της πόλης και εργάστηκε για δικα-
στικές υποθέσεις για 13 χρόνια πριν γίνει 
η φωνή των κατοίκων της περιοχής για την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση. 
Η 50χρονη Βουλευτής επισκέφθηκε το 
γραφείο της Hellas News, συνομίλησε 
μαζί μας και σας παρουσιάζουμε τ ις 
θέσεις για τις οποίες θα πρέπει να την 
ψηφίσετε. 

Γιατί γίνονται εκλογές νωρίτε-
ρα;
Όταν οι Καναδοί πήγαν στις κάλπες το 
φθινόπωρο του 2019, ζήσαμε σε έναν 
πολύ διαφορετικό κόσμο. Από τότε, η 
πανδημία του COVID-19 μας έχει προκα-
λέσει να ανταποκριθούμε για να σώσουμε 
ζωές, να βοηθήσουμε τις οικογένειες να 
τα βγάλουν πέρα και να βοηθήσουμε 
τους ηλικιωμένους σε δύσκολες στιγμές. 
Με αυτό το νέο περιβάλλον, είναι σημα-
ντικό οι Καναδοί να έχουν την ευκαιρία 
να επιλέξουν μια κυβέρνηση που έχει ένα 
σχέδιο-όπως το σχέδιο των Φιλελευθέ-
ρων-για να βοηθήσει τη χώρα μας να ανα-
κάμψει από τον COVID-19.

Γιατί οι Καναδοί να επανεκλέ-
ξουν τους Φιλελεύθερους;
Έχουμε κάνει πολλά πράγματα ως κυβέρ-
νηση, αλλά τρία πράγματα εξηγούν πραγ-
ματικά γιατί πιστεύω ότι χτίζουμε μια 
καλύτερη χώρα. Είμαστε επικεντρωμέ-
νοι στις οικογένειες, γι 'αυτό καθιερώ-
σαμε το επίδομα παιδιού του Καναδά για 
να βοηθήσουμε με το κόστος ανατροφής 

παιδιών (έως και 6.833 δολάρια το χρόνο 
ανά παιδί). Συνεργαζόμαστε με τις επαρ-
χίες για να διασφαλίσουμε ότι οι χώροι 
φροντίδας των παιδιών είναι φθηνοί και 
διαθέσιμοι. Και, κάναμε τη ζωή πιο προ-
σιτή για τους ηλικιωμένους. Μόλις τον 
περασμένο μήνα, ηλικιωμένοι άνω των 
75 ετών πήραν 500 $. Το πιο σημαντικό, 
το Old Age Security (Ασφάλεια των Ηλικι-
ωμένων) θα συνεχίσει να αυξάνεται υπό 
την κυβέρνησή μας. Και για να βοηθή-
σουμε την επιχείρησή σας κατά τη διάρ-

κεια της πανδημίας COVID-19, παρεί-
χαμε υποστήριξη για πληρωμές ενοι-
κίων, μισθούς και οικονομική βοήθεια 
για να ξεπεράσει η κοινότητά μας αυτήν 
την εμπειρία. Και θα συνεχίσουμε να το 
κάνουμε το 2022.

Πιστεύετε ότι η οικονομική βοή-
θεια λόγω covid θα συνεχιστεί;
Η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων έχει 
δεσμευτεί να κάνει ό, τι χρειάζεται για την 
προστασία και την υποστήριξη των Κανα-
δών κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης 
περιόδου. Σκοπεύουμε να διατηρήσουμε 
ή ακόμη και να δημιουργήσουμε νέα προ-
γράμματα ανακούφισης από τον COVID-
19 για να υποστηρίξουμε τις επιχειρή-
σεις, να επιστρέψουμε στην εργασία τους 

Καναδούς και να βοηθήσουμε τα μέρη 
της οικονομίας μας που έχουν πληγεί. Η 
κυβέρνηση των Φιλελευθέρων παρείχε 
υποστήριξη στο Τορόντο για να βοηθήσει 
επιχειρήσεις, όπως αυτές της Ντάνφορθ, 
για να διασφαλίσουν την επιβίωση των 
μικρών επιχειρήσεων που αγαπάμε.

Τι μπορείτε να κάνετε για να 
βελτιώσετε την καθημερινότητά 
μας λόγω του covid;
Η υποστήριξή μας για τις επιχειρήσεις 
ήταν σημαντική, αλλά έχουμε επίσης υπο-
στήριξη για όλους τους Καναδούς και 
υποσχεθήκαμε ότι θα υποστηρίξουμε 
τους ηλικιωμένους εάν επανεκλεγούν. 
Οι ηλικιωμένοι πέρασαν πολύ δύσκολα 
από την έναρξη της πανδημίας, οπότε η 
κυβέρνησή μας πρόκειται να συνεργα-
στεί με την επαρχία για να τους υποστη-
ρίξει και τους ανθρώπους που τους φρο-
ντίζουν. Θα διπλασιάσουμε την πίστωση 
φόρου προσβασιμότητας στο σπίτι, έτσι 

ώστε οι ηλικιωμένοι να μπορούν να μεί-
νουν στα σπίτια τους περισσότερο. Η δια-
σφάλιση ότι οι ηλικιωμένοι μπορούν να 
γερνούν με την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
ώστε να μπορούν να ζουν με ασφάλεια 
και ανεξαρτησία στο σπίτι τους για όσο 
διάστημα επιθυμούν είναι δέσμευση μιας 
Φιλελεύθερης κυβέρνησης. Θα εκπαι-
δεύσουμε επίσης περισσότερους προ-
σωπικούς υπαλλήλους υποστήριξης και 
θα αυξήσουμε τους μισθούς τους, για να 
κάνουμε τα σπίτια μακροχρόνιας φροντί-
δας ασφαλέστερα, πιο υγιή και πιο προ-
σιτά.

Στην περιοχή μας, από την ε-
μπειρία σας δύο θητείες τώρα, 
ποιο είναι το μεγαλύτερο πρό-

βλημα;
Έχω κάνει τόσες πολλές συνομιλίες στη 
Ντάνφορθ και στο East York και γνωρίζω 
ότι οι άνθρωποι ανησυχούν πραγματικά 
για την κλιματική αλλαγή, το κόστος ζωής 
και να κρατήσουν ζωντανές τις ζωηρές 
μικρές επιχειρήσεις τους. Γνωρίζω ότι 
το κόμμα των Φιλελευθέρων έρχεται με 
πραγματικές λύσεις για αυτές τις προ-
κλήσεις και πιστεύω ότι μπορούμε να 
κάνουμε μια πραγματική διαφορά στη 
ζωή των ανθρώπων στο Τορόντο-Ντάν-
φορθ.

Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να σας 
εκλέξουν ξανά;
Ζητώ από τον κόσμο να με επανεκλέξει 
ώστε να συνεχίσω να πηγαίνω τις ανησυ-
χίες τους στην Οτάβα και να έχω αποτε-
λέσματα. Στη δουλειά μου ως Κοινοβου-
λευτικός Γραμματέας του Υπουργού Κλη-
ρονομιάς έχω κάνει πολλά για τις πολιτι-
στικές βιομηχανίες στην κοινότητά μας. 
Έχω λάβει υπόψη τις ανησυχίες των ηλι-
κιωμένων, των οικογενειών και των πρω-
ταθλητών της κλιματικής αλλαγής και έχω 
αγωνιστεί για αυτούς σε ομοσπονδιακό 
επίπεδο. Ακούω και βοηθάω για 6 χρόνια 
και θέλω να συνεχίσω να εργάζομαι για 
την κοινότητά μας. Καθ 'όλη τη διάρκεια 
της πανδημίας, έχω συνεργαστεί με τοπι-
κούς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και εξα-
σφάλισα ότι η υποστήριξη που παρέχει 
η κυβέρνηση είναι προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες τους.

Ποιο είναι το μήνυμά σας προς 
τους Έλληνες της περιοχής σας.
Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την 
ευκαιρία να απευθυνθώ στους Έλληνες 
μέσω της εφημερίδος σας. Οι Ελληνοκα-
ναδοί είναι ένα τόσο σημαντικό μέρος 
αυτής της κοινότητας. Θέλω να τους 
ευχηθώ Χρόνια πολλά! Καθώς γιόρτα-
σαν φέτος τα 200 χρόνια από την Ελλη-
νική Επανάσταση. Θέλω επίσης να τους 
πω ότι οι Καναδοί είναι πληγωμένοι 
καθώς παρακολουθούμε τις φωτιές που 
καίνε σε όλη την Ελλάδα αυτό το καλο-
καίρι. Νομίζω ότι η Ελλάδα και ο Καναδάς 
μπορούν να είναι πραγματικοί πρωταθλη-
τές στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλα-
γής και ανυπομονώ να ακούσω από τους 
Έλληνες της κοινότητάς μας για τα θέματα 
που είναι σημαντικά για αυτούς. Υπήρξα 
συμπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής ομά-
δας Φιλίας Καναδά-Ελλάδας που εργάζε-
ται για την οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων 
μεταξύ των χωρών μας. Ελπίζω η ψήφος 
σας να συνεχίσει αυτό το έργο. 

Κα Νταμπρούσιν, καλή επιτυχία!

Η αγαπητή βουλευτής της περιφέρειάς μας
 κα. Julie Dabrusin επισκέφθηκε τα γραφεία μας

 και μας έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ 

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

της Hellas News

The Sts. Panteleimon, Anna and Paraskevi Greek Orthodox Community 
of Markham is pleased to announce that all Community Programs in our 
beloved Church will be restarting with IN-PERSON classes in September 
2021!
To register for any of our programs, please complete the Combined 
Registration Programs Form or by calling the Church Office at 905-887-7311 
or emailing office@gocmarkham.com.

ST. PANTELEIMON GREEK SCHOOL successfully operated their 2020-
2021 academic year, seeing all grades participating in online synchronous 
learning Saturday mornings for their regular 3.5 hour lessons. Students are 
welcome back to this year’s in-person studies, with each grade in its own 
classroom and participating in language, culture, history and geography 
lessons, and dance.  Our school will operate under the COVID-19 directives 
of the Province of Ontario and best practices for in-person lessons, keeping 
the safety of our students foremost. Classes begin on September 11, 2021 at 
9:00 am. Please ensure you register well in advance of the first day of classes.  
Registered families will be provided with details regarding safety and new 
procedures in September and prior to classes starting.  Families interested in 
continuing their lessons online as opposed to in-person should contact the 
Office for additional details.  We welcome all our returning students and 
new families to our school!
 
STS. PANTELEIMON, ANNA & PARASKEVI SUNDAY CHURCH SCHOOL 
successfully serviced its student body last academic year through online 
presentations and activities.  As the Church gradually has reopened, 
welcoming back our congregation families, our Sunday School is poised 
to restart its programming to our youth with its first class on Sunday, 
September 19, 2021. Registrations will be accepted in advance and on 
Sunday, September 12, 2021

GOC MARKHAM DANCE GROUP says it is time for us to dance again! After 
a year-long hiatus, all students are welcome back to classes which will begin 
the week of September 20, 2021. Registrations are encouraged as soon as 
possible. Give your children the timeless gift of Greek folk dance and our 
Greek Orthodox traditions and culture!
 
To round out our Programs offering, we are accepting registrations at this 
time for participants in our GOC MARKHAM YOUTH GROUP activities and 
our RELIGIOUS EDUCATION – CATECHISM classes.  If you are interested 
in either of these two Church and community activities, please register 
at this time and you will be sent additional details and announcements 
regarding their start dates.

 
CHURCH AND COMMUNITY NEWS

CONSTRUCTION UPDATE Over the past year our Church and Community 
undertook the task to complete the drywalling and iconography of the 
dome in our Church, and the installation of chandeliers. We are now nearing 
completion and the scaffolding is coming down to reveal the magnificence! 
Over the course of September you will see our Church in its newfound glory, 
while we continue our efforts towards its completion in its entirety. We 
encourage all to attend Church as this unveiling transpires!
Please consider a donation towards our ongoing construction efforts! 
DONATE at gocmarkham.com or by calling 905-887-7311.
 
YOUTH OLYMPICS REGISTRATION is ongoing and available until Sunday, 
August 22, 2021. We welcome all youth ages 8-15 years old to participate 
in this fun event being held at the Church property on Saturday, August 28, 
2021 from 10:00 am to 2:00 pm.  Registrations are accepted at gocmarkham.
com.

Ημερήσιο Σχολείο 
«Μεταμόρφωση»

Παράδειγμα προς μίμηση

Η 
ελληνόφωνη εκπαίδευση στον 
Καναδά αποτελούσε ανέκαθεν 
πρώτη προτεραιότητα της ορ-
γανωμένης ομογένειας.

Απ άκρου εις άκρον του Καναδά λει-
τουργούν σήμερα περισσότερα από 
ογδόντα  Απογευματινά -Σαββατιανά 
σχολεία και έξι Ημερήσια.
Ένα από τα πλέον επιτυχημένα από κάθε 
άποψη εκπαιδευτήρια είναι το Ημερή-
σιο Σχολείο «Μεταμόρφωση» της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Καναδά που εδρεύει στο 
Τορόντο.  Άρχισε με δεκαέξι παιδιά και 
τώρα έχει περισσότερα από τριακόσια 
εξήντα και τουλάχιστον εξήντα σε λίστα 
αναμονής. 
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της 
Αρχιεπισκοπής, το Ημερήσιο Σχολείο 
«Μεταμόρφωση» έχει άριστα αποτελέ-
σματα, τόσο που όπως αναφέρουν οι 
εκπαιδευτικοί τα παιδιά πολλές φορές 
δεν θέλουν να φύγουν από την τάξη. 
Το σχολείο δίνει έμφαση στην εκπαί-
δευση των μικρών παιδιών λειτουργώ-
ντας μέσα σε ένα περιβάλλον που προ-
σφέρει προσωπική και ακαδημαϊκή ανά-
πτυξη. 
Η εκπαίδευση οφείλε ι να ε ίναι μια 
διαδραστική σχέση μεταξύ φοιτητών, 
γονέων και εκπαιδευτικών. Ένας σ τό-
χος που επιτυγχάνεται μόνο μέσω της 
συνεργασίας του σχολείου και της οικο-
γένειας. 
Το ίδρυμα προσφέρει ιδανικές αναλο-
γίες μαθητών-εκπαιδευτικών με πολύ 
έμπειρους και καταρτισμένους δασκά-
λους και καθηγητές.
Με την επέκτασή του το 2017, ένα ευρύ 
φάσμα σύγχρονων εγκατασ τάσεων, 
νέων τεχνολογιών και άλλων ζωτικών 

πόρων, ενισχύει περαιτέρω την εμπει-
ρία της μάθησης. Στους μαθητές προ-
σφέρεται ένα ελκυστ ικό ακαδημαϊκό 
πρόγραμμα με ιδιαίτερη έμφαση σ το 
γραμματισμό, την αριθμητική, τ ις επι-
στήμες και τις νέες τεχνολογίες. Αυτή η 
προσέγγιση εξασφαλίζει ότι οι πτυχιού-
χοι θα είναι πλήρως προετοιμασμένοι 
με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να 
μαθαίνουν διαρκώς σε μια πολυπολιτι-
σμική κοινωνία.
Κατά τη διάρκεια του δημοτικού σχο-
λείου διαμορφώνονται οι στάσεις απέ-
ναντι σ τη μάθηση και αναπτύσσονται 
τα θεμέλια των βασικών δεξιοτήτων και 
των μαθησιακών συνηθειών που επι-
τρέπουν τη μελλοντική ακαδημαϊκή επι-
τυχία. 
Η φιλοσοφία του ημερήσιου Σχολείου 
«Μεταμόρφωση» είναι να ενθαρρύνει 
τους μαθητές του να προσπαθήσουν να 
επιτύχουν ακαδημαϊκή αριστεία και να 
τους επιτρέψουν να ωριμάσουν κοινω-
νικά, συναισθηματικά και πνευματικά σε 
ένα αγαπημένο και οικείο περιβάλλον. 
Είναι ένας τόπος όπου οι μαθητές μπο-
ρούν να εξελιχθούν αυτόβουλα σε καλ-
λιεργημένους και συμπονετικούς νέους 
χωρίς το άγχος των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν πολλοί νέοι στην σημε-
ρινή κοινωνία. Προωθείται και ενθαρ-
ρύνεται ένα υποστηρικτικό, αγαπημένο 
και ασφαλές θρησκευτικό περιβάλλον. 
Οι εκπαιδευτικοί κατανοούν το σημα-
ντικό ρόλο που παίζουν στη ζωή ενός 
μαθητή. Μέσω της θετικής επιρροής και 
της καθοδήγησης, οι μαθητές αποκτούν 
ανεκτίμητες γνώσεις που τους συνοδεύ-
ουν στο ταξίδι τους στην ενηλικίωση.
Θερμά συγχαρητήρια στην διευθύντρια 
Άννα Σαραντίδου, το διδακτικό προσω-
πικό, αλλά και στους γονείς των παιδιών.
Αξίζ ε ι να σημειωθεί ότ ι το σχολε ίο 
«Μεταμόρφωση» αποτελεί μέρος των 
πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Καναδά. Σύμφωνα 
με το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο, η ακί-
νητη περιουσία της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής Καναδά υπολογίζεται στα 150 εκα-
τομμύρια δολάρια.
Η όλη υλική και πνευματική ανάπτυξη 
συντελέσθηκε κατά τα τελευταία 47 χρό-
νια επί ποιμαντορίας του Μητροπολί-
του και νυν Αρχιεπισκόπου Καναδά κ.κ. 
Σωτηρίου.
Στην Ιερά Αρχιεπισκοπή υπήρχαν πριν 
47 χρόνια 22 κοινότητες-ενορίες και 
σήμερα έχουν φτάσει τις 77…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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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

Good News! για την Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά
Η ομοσπονδιακή και η επαρχιακή κυβέρνηση παρέχουν $240,000 για την κατασκευή του ασανσέρ
Τα ευχάριστα νέα μετέφεραν σε ανακοίνωση στην αίθουσα της Παμμακεδονικής 

οι αγαπητοί Βουλευτές κα Χριστίνα Μίτας και κ. Άρης Μπαμπικιάν

Ό
,τι πιο ευχάριστο ήταν το νέο που μετέφεραν την πε-
ρασμένη Τετάρτη οι αγαπητοί Βουλευτές της επαρ-
χιακής Κυβέρνησης, κα Χριστίνα Μίτας και κ. Άρης 
Μπαμπικιάν , σε μια σεμνή και λιτή συγκέντρωση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Τα καλά νέα ήταν πως θα υπάρξει χρη-
ματοδότηση $240,000 από τα $320,000 που χρειάζονται για να 

ολοκληρωθεί το έργο. Όπως μας είπε ο πρόεδρος, κ. Γιώργος 
Παπαδάκης, τα υπόλοιπα θα μαζευτούν εν ευθέτω χρόνο.
Οπωσδήποτε, αυτό θα είναι μια σημαντική προσθήκη για τους 
πιο ηλικιωμένους ή ανθρώπους με ειδικές ανάγκες καθώς μέχρι 
τώρα τους ήταν δύσκολο να παρευρεθούν σε εκδηλώσεις που 
λάμβαναν χώρα στην πολύ όμορφη αίθουσα της Παμμακεδο-

νικής.
Συγχαρητήρια σε όλους και μεγάλο μέρος αυτών στον Β’ Αντι-
πρόεδρο, κ. Βασίλη Λιάβα, που έκανε την γραφειοκρατική δου-
λειά, αλλά και στον αείμνηστο κ. Μιχάλη Τζήκα. Μπράβο και με 
το καλό να γίνουν οι εργασίες και όταν ολοκληρωθεί να γιορτά-
σουμε όλοι μαζί.

Οι Βουλευτές, κα Χριστίνα Μίτας και κ. Άρης Μπαμπικιάν, με τον κ. Θανάση 
Κουρτέση και τον κ. Δημήτρη Νάσκο

Η Βουλευτής κα Χριστίνα Μίτας με τον κ. Θανάση Κουρτέση 
και τον Βουλευτή, κ. Άρη Μπαμπικιάν

Η Βουλευτής κα Χριστίνα Μίτας και ο Βουλευτής κ. Άρης 
Μπαμπικιάν με τον πρόεδρο της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας 

Καναδά, κ. Γιώργο Παπαδάκη, και την κα Ελένη Μπρετάνου

Από τα δεξιά ο Βουλευτής κ. Άρης Μπαμπικιάν με την κα Ελένη Μπρετάνου, 
την κα Ειρήνη Κερογλίδου, τη Βουλευτή κα Χριστίνα Μίτας και την κα Ειρήνη 

Καλομοίρη

Από τα αριστερά ο κ. Δημήτρης Νάσκος, ο κ. Γαϊτάνης, η κα Ειρήνη Καλομοίρη, ο κ. Γιώργος Παπαδάκης, η Βουλευτής κα Χριστίνα 
Μίτας, ο κ. Σταύρος Τσιρλής, ο Βουλευτής κ. Άρης Μπαμπικιάν, η κα Ελένη Μπρετάνου, ο κ. Ζήσης Βόκας, η κα Ειρήνη Κερογλίδου, ο 

κ. Βασίλης Λιάβας και ο κ. Κοραής
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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

ΚΡΑΥΓΗ ΙΚΕΣΙΑΣ 
«Ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυΐδ»

ΜΕΣΑ στοὺς δύσκολους 
καιροὺς ποὺ ζοῦμε, 
οἱ ἱκετήριες κραυ-
γὲς τῶν δύο τυφλῶν 
πρὸς τὸν Κύριο Ἰησοῦ 

ἔρχονται νὰ μᾶς συγκλονίσουν. Δύσκολες 
οἱ ἡμέρες ποὺ πέρναγαν οἱ τυφλοί. Θλίψη 
βαριά. Κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ τοὺς βοη-
θήση. ̓Απελπισμένοι ἀπὸ κάθε ἄλλον, ἀκο-
λου θοῦν τὸν Κύριο κραυγάζοντας: «Ἐλέη-
σον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυΐδ».
“Ας ἔρθουμε, ὅμως, πάλι καὶ στὶς δικές μας 
ἡμέρες, ποὺ συχνὰ εἶναι τόσο δύσκολες. 
Σὰν ἄτομα, σὰν οίκογένεια, σὰν κοινωνία, 
σὰν Ἔθνος, περνᾶμε θλίψεις καὶ στενοχώ-
ριες, ἀρρώστιες καὶ οἰκονομικὲς δυσκο-
λίες, κοινωνικοὺς τρανταγμοὺς καὶ ἐθνι-
κοὺς φόβους, συκοφαντίες καὶ κατατρεγ-
μούς, ἀπειλὲς καὶ θανάτους καὶ τόσα ἄλλα 
δεινά. Ο καθένας μας καλεῖται νὰ σηκώση 
ἕνα ἐλαφρότερο ἢ βαρύτερο σταυρό, μεγα-
λύτερο ἢ μικρότερο διάστημα τῆς ζωῆς 
του...
Μπροστὰ σὲ μικρότερα ἢ μεγαλύτερα προ-
βλήματα, πολλοὶ ζητοῦν μόνοι νὰ βροῦν 
κάποια λύση. Καὶ ἀγνοοῦν τὸν Κύριο τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς. Ἐπαναπαύονται στὶς 
δικές τους δυνάμεις, στὴ σύγχρονη ἐπι-
στήμη, στὸ ἄφθονο χρῆμα ποὺ διαθέ τουν 
καὶ παραμερίζουν τὸν οὐράνιο Πατέρα.
Γι᾿ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους εἶναι σὰν νὰ 
μὴν ὑπῆρξε ποτὲ ὁ Κύριος. Σὰν νὰ μὴ γεν-
νήθηκε ποτὲ ὁ Χριστός. Σὰν νὰ μὴ δίδαξε 
τὴ θεία ἀλήθεια, σὰν νὰ μὴ σταυρώθηκε, 
σὰν νὰ μὴν ἀναστήθηκε κι ἔτσι ζοῦν σὰν 
νὰ μὴν ὑπάρχη ἡ θεία χάρη, ἡ δύναμη ποὺ 
πηγάζει ἀπὸ τὸν κενὸ Τάφο. Καὶ οἱ ἄνθρω-
ποι αὐτοὶ εἶναι πολλοὶ μέσα στὴν κοι-
νωνία ποὺ ζοῦμε. Ἴσως μερικοὶ καὶ ἀπὸ 
μᾶς νὰ ἀνήκουμε σ̓  αὐτούς. Τὸ βάρος τὸ 
ρίχνουμε στὶς προσπάθειές μας καὶ παρα-
μερίζουμε τὴν ἐπίκληση τῆς θείας βοη-
θείας. Ετσι, συχνά, ἡ ψυχή μας ταράζεται. 
᾿Αγωνία καὶ ἀνησυχία μᾶς κυριεύει. Λεί-
πει ἡ ἀκλόνητη πίστη στὸν Θεό. Λείπει ἡ 

ἐμπιστοσύνη στὴ θεία Του πρόνοια, ποὺ 
ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ πάντα, ἀκόμα καὶ γιὰ 
τὸν κάθε σπουργίτη, πόσο μᾶλλον γιὰ τὸ 
τέλειο δημιούργημά Του, τὸν ἄνθρωπο. Γιὰ 
τὸν κάθε ἄνθρωπο ἐνδιαφέρεται, προνοεῖ 
καὶ προστατεύει.
Γιὰ νὰ ὑπερνικήσουμε ὅμως μιὰ τέτοια 
κατάσταση, ποὺ ἐμπιστεύεται στὰ ὑλικὰ 
καὶ ὄχι στὴν παντοδύναμη παρουσία τοῦ 
Θεοῦ, πρέπει πρῶτα νὰ ριζώση μέσα μας ή 
πεποίθηση ὅτι «τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χρι-
στός». Αὐτὸ σημαίνει νὰ γνωρίσουμε τὸν 
Κύριο καὶ νὰ συνδεθοῦμε στενὰ μαζί Του, 
μάλιστα στὴν περίοδο τῶν θλίψεων. Νὰ 
πιστεύουμε ὅτι ὅλα τὰ θέματά μας διὰ τοῦ 
Κυρίου Ἰησοῦ θὰ λυθοῦν. Τὰ ἀτομικά, τὰ 
οἰκογενειακὰ καὶ τὰ γενικότερα προβλή-
ματα, ποὺ μᾶς ταλαιπωροῦν. Ἡ πίστη αὐτὴ 
δὲν θὰ μᾶς δημιουργήση μιὰ μοιρολατρικὴ 
στάση. Θὰ μᾶς δίνη τὴ δύναμη καὶ ὅλα 
τὰ ἀνθρώπινα μέσα νὰ χρησιμοποιοῦμε, 
ἀλλὰ καὶ στὸν Θεὸ νὰ ἐμπιστευώμαστε.
Καὶ συγχρόνως νὰ μιμούμεθα τοὺς δυὸ 
τυφλοὺς τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, οἱ 
ὁποῖοι ἔκραζαν καὶ παρακαλοῦσαν τὸν 
Κύριον λέγοντας: «Ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ 
Δαυΐδ». Μὲ δυνατὴ φωνὴ νὰ ἐπικαλού-
μεθα τὴν χάρη τοῦ οὐρανοῦ. Οχι στὸν τόνο 
τῆς φωνῆς δυνατή, ἀλλὰ στὴν πίστη φλο-
γερή.
Ἡ κραυγή μας νὰ εἶναι κραυγὴ τῆς καρ-
διᾶς. Ἡ δέησή μας πύρινη, κάθε φορὰ ποὺ 
θὰ ζητοῦμε τὴ λύση γιὰ θέματα, ποὺ μᾶς 
ἀπασχολοῦν.
Αὐτὴ τὴν θερμὴ πίστη τῶν δύο τυφλῶν 
ἐβράβευσε ὁ Κύριος, ὅταν «ἥψατο τῶν 
ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· κατὰ τὴν πίστιν 
ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. Καὶ ἀνεῴχθη-
σαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί». Καὶ τὴν δική 
μας πίστη βραβεύει, ὅταν τὴν βρῆ θερμή, 
δυνατή. Τὴν βραβεύει ὄχι μόνο μὲ τὰ ἐξω-
τερικὰ καὶ ὑλικὰ δῶρα τῆς ἀγάπης Του. 
Βραβεῖο εἶναι καὶ ἡ εἰρήνη, ἡ γαλήνη ποὺ 
μᾶς χαρίζει ὁ Θεὸς καὶ μέσα στὸν πόνο καὶ 
στὴ θλίψη.

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

της Hellas News

Across the country, Canadians are feeling the impacts of COVID-19 on their families, 
their livelihoods, and their way of life. Together, Canada and Ontario are working to 
enhance citizens’ quality of life, meet the needs of communities, and promote job 
creation and make meaningful investments. 
The Government of Canada is investing more than $13.6 million in these projects 
through the COVID-19 Resilience Infrastructure Stream (CVRIS), and the Community, 
Culture and Recreation Infrastructure Stream (CCRIS) of the Investing in Canada 
Infrastructure plan. The Government of Ontario is providing more than $8.3 million, 
with recipients contributing over $5.6 million,
Other projects funded through CVRIS will support important upgrades to HVAC 
(heating, ventilation and air conditioning), humidifiers, and heating systems in long-
term care homes across the city, providing residents with a more comfortable living 
environment. These investments will also improve the safety of homes for both 
residents and long-term care 
The funding announced will also support improvements to community, cultural 
and recreation facilities throughout the city, such as the rehabilitation of the Don 
Montgomery Community Centre, improving accessibility and quality of visitor 
experience at the Japanese Canadian Cultural Centre, renovations to the Young Centre 
for the Performing Arts, and improved accessibility at the Toronto Zoo as well as the 
Pan Macedonian Centre.
Project name: Pan Macedonian Building Accessibility
Provincial Share: $108,856
Federal Contribution: $130,641
Total eligible cost: $326,602

Pan Macedonian Building 
Accessibility Funding
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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!
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Major Funding 
Announcement to the 

Pan Macedonian Center

As part of its commitment to support communities, the 
Government of Ontario, in partnership with the Federal 
Government, is investing a total of $239,497.00 in the Pan 
Macedonian Federation of Canada building. The province is 
providing $108,856 and $130,641 in funding from the federal 
government.
 
This funding includes the installation of an elevator to 
provide access from the main floor to the second floor, as well 
as renovating washrooms to improve accessibility. The project 
will result in creating better accessibility for seniors and people 
with disabilities, allowing them to participate in programming 
provided by the center.
 
This major announcement is great news to the Pan Macedonian 
Centre and the Greek community, which MPP Babikian supported 
and advocated wholeheartedly. The hard work and persistence of 
the community paid off and the long-awaited project is on its way 
to be a reality. 
 
“I am proud of my humble contribution to see this major funding 
announcement. It is well-deserved and about time. I have been 
to the Pan Macedonian Centre on numerous occasions. Yesterday, 
it was my great pleasure to attend the community’s official 
announcement and celebrate this major milestone. This funding 
will help the community to better serve seniors and it will help 
them to continue to deliver vital services. I always have and 
always will be there to support the Pan Macedonian center and 
community,” said Aris Babikian, MPP for Scarborough-Agincourt.
 
MPP Babikian commends the work of the center and their vigor in 
serving the Greek community and the community at large.
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ 65 ΕΤΩΝ
ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ

ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΣΧΕΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΜΑΚΗ
416-710-5768

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

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
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

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

Μεγάλη ευκαιρία
Νοικιάζεται ένα δωμάτιο

Στο Pape and Danforth
Τηλ. στην κα Τούλα

647-741-7066
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Μεγάλη επιτυχία στο ετήσιο πικ-νικ της 
Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ε
πιτέλους! Ξανά μαζί!
Δυο χρόνια πέρασαν από το τελευ-
ταίο πικ-νικ της Παμμακεδονικής 
Ομοσπονδίας, όμως η αναμονή στα-

μάτησε το περασμένο Σαββατοκυριάκο 
και συγκεκριμένα την Κυριακή 15 Αυγού-
στου. Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά 
και Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο «Πανα-
γία Σουμελά» ένωσαν τις δυνάμεις τους και 
φρόντισαν να χαρίσουν στα μέλη και μη μια 
όμορφη Κυριακή με πολύ φαγητό, πολύ 

ποτό και πολύ χορό! 
Ο καιρός μας έκανε την χάρη, ήταν και της 
Παναγίας άλλωστε, και με λιακάδα όλοι μαζί 
περάσαμε ένα υπέροχο απόγευμα, πάντα 
βέβαια με τις οδηγίες για την δημόσια υγεία. 
Το παρόν έδωσε και ο Βουλευτής, κ. Άρης 
Μπαμπικιάν. 
Πολλά συγχαρητήρια και στα δύο Δ. Σ. για 
την εκδήλωση κι ευχόμαστε του χρόνου να 
μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανο-
νικότητα.

Ο π. Απόστολος Γκόλιας τέλεσε τη λειτουργία

Από τα αριστερά ο κ. Νίκος Χρηστίδης, με την κόρη του Δόμνα Σισκόπουλος, ο κ. 
Θανάσης Κουρτέσης, ο Βουλευτής κ. Άρης Μπαμπικιάν, ο κ. Γιώργος Παπαδάκης 

και ο κ. Δημήτρης Νάσκος

Ο Βουλευτής κ. Άρης Μπαμπικιάν με τον πρόεδρο της 
Αδελφότητας Ποντίων, κ. Κυριάκο Κωνσταντινίδη και τον 

πρόεδρο της Παμμακεδονικής κ. Γιώργο Παπαδάκη

Ο Σύλλογος του Νομού Κοζάνης «Λασσάνης»

Ο κ. Δημήτρης Νάσκος με την οικογένεια του

Από τα αριστερά ο κ. Θανάσης Κουρτέση με την κα Ειρήνη και τον κ. 
Θόδωρο Κερογλίδη και ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής κ. Γιώργος 

Παπαδάκης με την σύντροφο του

O Σύλλογος Καστοριάς με τον πρόεδρο της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργο Παπαδάκη

Ο πρόεδρος του Συλλόγου  Διπόταμου Καβάλας «Άη 
Γιώργης», κ. Γιάννης Θεοφυλακτίδης
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και της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο
«Παναγία Σουμελά»

Ο νικητής της κλήρωσης

Η κα Ανθούλα Παπάζογλου με τον 
πατέρα της κ. Νίκο Παπάζογλου

Η οικογένεια του κ. Γιάννη και της κα Νίκης Γρηγοριάδη

Η οικογένοια Κοτσαμποϊκίδη Η παρέα με το ζεύγος Κερογλίδη, Χάιτα και Συμεωνίδη

Και ο κ. Γρηγοριάδης από το Phyllo Cafe στη Pape 
έδωσε το παρών

H οικογένεια Χρηστίδη με την πρόεδρο του Συλλόγου Θεσσαλονικέων κα Δόμνα 
Σισκόπουλος και τον πρόεδρο της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργο Παπαδάκη

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος 
Παπαδάκης, με τον πρόεδρο και του 

Συλλόγου Καστοριάς και Περιχώρων, κ. 
Δημήτρη Νάσκο
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Το Οντάριο αναφέρει περισσότερα από 
600 νέα κρούσματα COVID-19 για δεύτερη 
συνεχόμενη ημέρα καθώς ο μέσος όρος των 
επτά ημερών συνεχίζει να αυξάνεται.
Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι υγείας κατέ-
γραψαν 678 νέες μολύνσεις από κορονοϊό 
σήμερα, από 660 την Τετάρτη και από 531 
αυτήν την φορά την προηγούμενη εβδο-
μάδα.

Η επαρχία ανέφερε 486 νέα κρούσματα την 
Τρίτη, 639 τη Δευτέρα και 722 την Κυριακή.
Δεν αναφέρθηκαν νέοι θάνατοι τα τελευταία 
24ωρα, αφήνοντας τον αριθμό των νεκρών 
στους 9.472.
Το Τορόντο ανέφερε 144 νέα κρούσματα 
κορονοϊού, ενώ η περιοχή Peel πρόσθεσε 
102 νέες μολύνσεις. Η Περιφέρεια Υόρκης 
επιβεβαίωσε 97 νέα κρούσματα την Πέμπτη.

 678 κρούσματα στο Οντάριο την Πέμπτη, 
κανένας νέος θάνατοςΜόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού 

ή αρνητικό τεστ στο Φεστιβάλ του 
Τορόντο

Μ
ε ανακοίνωσή τους, οι οργα-
νωτές του Φεστιβάλ του 
Τορόντο, επιβεβαίωσαν πως 
όσοι θέλουν να παρακολου-

θήσουν τη διοργάνωση από τις 9 μέχρι 
και τις 18 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να προ-
σκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού 
(ή νόσησης) ή αρνητικό τεστ δύο ημερών 
πριν την ημέρα προβολής ή συμμετοχής 
σε άλλη δράση του φεστιβάλ.
«Το Φεστιβάλ του Τορόντο έχει δώσει 
μεγάλη προσοχή στην εφαρμογή των 
συγκεκριμένων πρωτοκόλλων για τον 
μετριασμό του κινδύνου για το κοινό και 
τους επισκέπτες που θα επισκεφτούν το 
φεστιβάλ», δήλωσαν οι επικεφαλής Τζο-
άνα Βισέντε και Κάμερον Μπέιλι. «Βασι-
ζόμαστε σε δημοτικές και περιφερεια-
κές οδηγίες και συμβουλές σχετικά με τα 
rapid tests κι αναμένουμε ότι αυτό θα προ-
σφέρει ακόμη ένα επίπεδο σαφήνειας και 

άνεσης για όλους τους φεστιβαλιστές του 
2021.»
Στην ίδια λογική κινείται και το Φεστιβάλ 
της Βενετίας που ξεκινάει στις αρχές του 
Σεπτέμβρη, αλλά και το Φεστιβάλ της Νέας 
Υόρκης που ακολουθεί το Τορόντο και το 
Φεστιβάλ του Σάντανς που ήταν από τα 
πρώτα που όρισε ως προϋπόθεση για την 
είσοδο σε αυτό το πιστοποιητικό εμβολια-
σμού ή νόσησης και το αρνητικό τεστ.

Η 
αστυνομία ζητά τη βοήθεια 
των πολιτώνγια τον εντοπι-
σμό ενός άνδρα που ανα-
ζητείται σε σχέση με φερό-

μενη σεξουαλική επίθεση στο North 
York.
Σε μια ανακοίνωση, η αστυνομία του 
Τορόν το λέε ι ότ ι το βράδυ της 4ης 
Αυγούσ του, ένας άνδρας πλησ ίασε 
μια γυναίκα σ το σ ταθμό του μετρό 
Pioneer Village. Επιτέθηκε σεξουα-
λικά σε μια γυναίκα και διέφυγε από 
την περιοχή.
Έκ τοτ ε δόθηκαν σ τη δημοσ ιότητα 
ε ικόνε ς του άνδρα. Περιγράφε ται 
ότι είναι σ τα 40 του, περίπου πέντε 
πόδια οκτώ ίντσες, με μεσαία σωμα-
τική διάπλαση και κοντά μαύρα μαλ-
λιά.Τη σ τ ιγμή της επίθεσης, εθεάθη 
να φορά ένα κόκκινο και άσπρο καρό 
πουκάμισο, μαύρο παντελόνι και μια 
μαύρη μάσκα προσώπου. Η αστυνο-
μία καλεί όποιον αναγνωρίσει αυτό 
το άτομο να επικοινωνήσει μαζί τους.

Άνδρας καταζητείται για σεξουαλική 
επίθεση σε σταθμό του μετρό του North 
York

Τ
ο μεγαλύτερο δημόσιο σχολικό 
συμβούλιο του Καναδά ψήφισε ο-
μόφωνα για να καταστήσει τα εμ-
βόλια COVID-19 υποχρεωτικά για 

το προσωπικό, τους διαχειριστές και τους 
επισκέπτες.
Το σχολικό συμβούλιο του Τορόντο έκανε 
την ανακοίνωση το πρωί της Πέμπτης, 
λέγοντας ότι οι διαχειριστές του ψήφισαν 
υπέρ μιας υποχρεωτικής πολιτικής στη 
χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του σχολι-
κού συμβουλίου.
Το σχολικό συμβούλιο λέει ότι είναι τώρα 
στα χέρια του προσωπικού του TDSB να 
καταλήξει σε ένα σχέδιο για το πώς θα λει-
τουργήσει. Το προσωπικό θα αναπτύξει 

μια διαδικασία για όλους τους εργαζόμε-
νους, τους διαχειριστές και τους επισκέ-
πτες. Όλοι πρέπει να είναι πλήρως εμβο-
λιασμένοι και θα πρέπει να αποκαλύψουν 
και να αποδείξουν την κατάσταση του 
εμβολιασμού τους.
Το διοικητικό συμβούλιο λέει ότι στοχεύει 
να εφαρμόσει τη διαδικασία πριν από την 
επαναλειτουργία των σχολείων στις 9 
Σεπτεμβρίου.
Δεν είναι ακόμη σαφές τι θα συμβεί με 
τους ανθρώπους που αρνούνται τον εμβο-
λιασμό. Το προσωπικό θα καθορίσει αυτές 
τις λεπτομέρειες στο επερχόμενο σχέδιο, 
το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος υπό 
επεξεργασία.

Το σχολικό συμβούλιο του Τορόντο 
κανεί υποχρεωτικό το εμβολίο
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Anna Katharina: 
κολλάς μαζί της...

Τα πληθωρικά 
προσόντα και κυρίως 
το εντυπωσιακό της 
μπούστο, είναι τα 
δυνατά της χαρτιά, 
ενώ πολλοί την 
χαρακτηρίζουν ως 
τη «σεξοβόμβα του 
Instagram».
Μάλιστα, το 2016 
η Anna Katharina 
ήταν ανάμεσα στα 
20 πιο σέξι μοντέλα 
της χρονιάς. Η 
ίδια φαίνεται να 
απολαμβάνει 
τους τίτλους που 
της αποδίδουν 
και μάλιστα, 
φροντίζει να τους 
«υπερασπίζεται» με 
τον πιο σέξι τρόπο. 
Πώς;
Καθημερινά 
ανεβάζει στον 
προσωπικό της 
λογαριασμό στο 
Instagram σέξι 
φωτογραφίες της, 
κυρίως, με μαγιό, 
που αναστατώνουν 
ευχάριστα τους 
followers της. Το 
μοντέλο από την 
Καλιφόρνια έχει 
σπουδάσει Ιστορία 
της Τέχνης στο 
πανεπιστήμιο του 
Όρεγκον.
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Τ
ην μάθαμε μέσα από το My Style Rocks και 
μας άρεσε πάρα πολύ. Ο λόγος για την Μα-
ρία Λέκα η οποία απολαμβάνει τις καλο-
καιρινές διακοπές. Βρέθηκε στη Σκιάθο και 

έφερε τον καύσωνα, όπως λέει και ο τίτλος του άρ-
θρου, μιας και το πολλά υποσχόμενο ανερχόμενο 
μοντέλο μαγνήτισε τα βλέμματα με την κορμοστα-
σιά της. Μάλιστα υπήρξε μια από τις αγαπημένες 
παίκτριες του κοινού στον διαγωνισμό μόδας My 
Style Rocks και είχε ξεχωρίσει για την εκλεπτυσμέ-
νη ομορφιά και τη φινέτσα της. Αλλά,από που να 
ξεκινήσεις και που να τελειώσεις. Μια περιγραφή 

δεν φθάνει για την Μαρία, η οποία συγκαταλέγε-
ται στις ομορφότερες γυναίκες της γενιάς, στις κο-
πέλες που θα κάνουν καριέρα στον χώρο του μό-
ντελινγκ τα επόμενα χρόνια.
Το εκπληκτικής ομορφιάς πρόσωπο με τις τέλει-
ες γωνίες συνδυάζεται άψογα με το κρυστάλλινο 
κορμί της, στο οποίο και ο πιο δύσκολος κριτής 
δεν πρόκειται να βρει ούτε ένα ψεγάδι. Το προ-
σωπικό της Instagram έχει φθάσει αισίως τους 
200.000 ακόλουθους, στη πλειονότητα τους άν-
δρες που αδημονούν για την επόμενη δημοσίευ-
σή της.

Η Μαρία ανεβάζει την μία εντυπωσιακή 
φωτογραφία πίσω από την άλλη

Η Μαλέσκου είναι 
σκέτη κόλαση!

H εντυπωσιακή παρουσιάστρια από 
την Κρήτη.
Αν μπείτε στο προφίλ της στο Insta-
gram δεν θα ξεκολλάτε με τίποτα…
Η εντυπωσιακή ξανθιά 
παρουσιάστρια λίγο πριν ξεκινήσει 
για τη νέα σεζόν τις παρουσιάσεις, 
πήρε λίγο χρόνο για να ανακτήσει 
τις δυνάμεις της και φυσικά 
φρόντισε να ενημερώνει τους 
διαδικτυακούς της φίλους με 
εντυπωσιακές φωτογραφίες όπως 
τη παραπάνω. Φυσικά, τα λάικς 
έπεσαν βροχή...

Η αεροσυνοδός που θα 
σας απογειώσει...

Η Μαρίνα Μεμάη προκαλεί… 
αναταράξεις με το καλογυμνασμένο 
κορμί της και εντυπωσιάζει με την 
ομορφιά της.
Αν φοβάσαι τα αεροπλάνα, η 
συγκεκριμένη αεροσυνοδός θα σε 
κάνει να ξεπεράσεις κάθε φόβο με 
την ομορφιά της.
Μια βόλτα από τον προσωπικό της 
λογαριασμό στο Instagram, τον 
οποίο φροντίζει να κρατά πάντα 
ενημερωμένο, η Μαρίνα Μεμάη 
θα σε κάνει να καταλάβεις πως η 
Μαρίνα θα σε κάνει να ξεχάσεις τον 
φόβο σου και να πετάξεις στους 
αιθέρες.

Μυστικός γάμος για 
πρώην παίκτη του 
Power of Love

Πρώην παίκτης του Power of Love 
βρήκε τον έρωτα μετά το παιχνίδι, 
ενώ κράτησε μυστική την είδηση 
του γάμου του, μέχρι τη στιγμή 
που αποφάσισε να δημοσιεύσει 
σχετικές φωτογραφίες.
Ο λόγος για τον Ισαάκ Σεμερτζίδη. 
Ο πρώην παίκτης του Power 
of Love, έχει πλέον το δικό του 
κατάστημα cafe στη Θεσσαλονίκη, 
ενώ γνώρισε τον έρωτα στα μάτια 
της Δήμητρας.

Τ
ο ζευγάρι ζει τον α-
πόλυτο έρωτα και 
μας δείχνει τις πιο ό-
μορφες στιγμές του 

μέσα από ρομαντικές φω-
τογραφίες και μοναδικά βί-
ντεο που δημοσιεύουν στο 
Instagram τους! Χώρισαν, 
τα βρήκαν, ξαναχώρισαν 
και… τώρα είναι πάλι μαζί 
και απολαμβάνουν τι ωραι-
ότερο καλοκαίρι της ζωής 
τους. Η γνωστή αθλήτρια, 
Κατερίνα Δαλάκα, πουέγι-
νε ευρέως γνωστή μέσα α-
πό τη συμμετοχή της στο 
ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ, 
Survivor, είχε χωρίσει με 
τον 32χρονο επιχειρ ημα-
τία, Δημήτρη Φιντιρίκο, ό-
μως δεν άντεξαν πολύ και-
ρό χώρια και είναι ξανά μαζί 
και όπως φαίνεται είναι full 
in love!

Δαλάκα-Φιντιρίκος: Ζουν τον 
απόλυτο έρωτα

Η τραγουδίστρια αυξάνει τους 
followers της με προκλητικές photo

Τ
ην μάθαμε μέ-
σα από το μου-
σικό συγκρότη-
μα OtherView, 

από το οποίο αποχώρη-
σε για να συνεχίσει την 
δική της αυτόνομη πο-
ρεία στον χώρο. Η Έλενα 
Τσαγκρινού πέρα από τη 
φωνή της, κερδίζει τους 
θαυμαστές της με το υ-
πέροχο κορμί της και τις 
σέξι καμπύλες της. Το κα-
λοκαίρι έχει μπει για τα 
καλά και αυτό δεν την ά-
φησε ανεπηρέαστη, κα-
θώς το προφίλ της στο 
instagram είναι πλούσιο 
σε αισθησιακές αναρτή-
σεις που αναδεικνύουν 
το καλλίγραμμο κορμί 
της.
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Τ
α πρασινό-μπλε 
μάτια της είναι σί-
γουρα το δυνα-
τό της σημείο ενώ 

το βλέμμα της σε μαγνη-
τίζει. Η Kristina Krayt εί-
ναι το σέξι μοντέλο από 
τη Ρωσία που αναστατώ-
νει το ανδρικό κοινό με την 
εμφάνισή της. Η 26 χρονη 
Kristina το 2017 είχε πάρει 
μέρος και στα καλλιστεία 
της χώρας της για την ανά-
δειξη της «Μις Ρωσίας» ε-
νώ τα τελευταία χρόνια έχει 
συνεργασίες με γνωστές ε-
ταιρείες. Το μοντέλο έχει α-
δυναμία και στις σέξι πόζες 
και φροντίζει να ανεβάζει συ-
χνά στο λογαριασμό της στο 
Instagram, αναστατώνοντας 
τους followers της.

Η Kristina Krayt μαγνητίζει το 
ανδρικό κοινό

Αν η Ιρίνα Σάικ δεν είναι 
αρκετή, υπάρχει και η Lorena 

Haliti

Ε
ίναι μελαχρινή, σέξι και μοιάζει 
πολύ στη Ιρίνα Σάικ. Ο λόγος για 
την Lorena Haliti, η οποία διαθέ-
τει ένα εντυπωσιακό παρουσια-

στικό, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που τη 
συγκρίνουν με το διάσημο μοντέλο.
Η Lorena Haliti γεννήθηκε στη Γερμανία, έχει 
ρίζες από την Αλβανία, ενώ στα 4 της χρόνια 
μετακόμισε με την οικογένειά της στην Αμε-

ρική. Παράλληλα, με το μόντελινγκ σπουδάζει 
Νομική, ενώ βρίσκει χρόνο να ανεβάζει στο 
λογαριασμό της στο Instagram, σέξι φωτο-
γραφίες της που αναστατώνουν τους followers 
της.
Εξάλλου, το νεαρό μοντέλο, εκτός από ένα 
θεϊκό πρόσωπο, διαθέτει ένα καλλίγραμμο 
κορμί, το οποίο φροντίζει να αναδεικνύει 
μέσα από τις επαγγελματικές της πόζες.

Ο 
φ ωτ ογρα φικό ς 
φακός την έπια-
σε σε ρομαντι-
κό ραντεβού με 

τον Devin Booker. Η Kendall 
Jenner και ο παίκτης του NBA 
Devin Booker φαίνεται πως 
αποφάσισαν να λείψουν με-
ρικές ημέρες για να ξεκου-
ραστούν και να απολαύσουν 
το μαγικό ηλιοβασίλεμα σε 
μια παραλία του Μαλιμπού. 
Μπορεί κανείς από τους δυο 
να μην έχει απαντήσει επίση-
μα όμως καθημερινά οι φή-
μες που τους θέλουν να είναι 
ζευγάρι φουντώνουν ολοέ-
να και πιο πολύ και όχι άδι-
κα. Οι φωτογράφοι τους συ-
νέλαβαν σε παραλία του Μα-
λιμπού και η Kendall ήταν ι-
διαίτερα εντυπωσιακή μέσα 
στο ροζ-λευκό μπικίνι της ε-
νώ το καλλίγραμμο, αθλητικό 
σώμα του Devin ξεχώριζε α-
πό μακριά.

Η Kendall Jenner έχει νέο αγόρι και 
πρέπει να τον δεις

Ψ
η λ ή ,  ξ α ν -
θιά, με καλλί-
γραμμο κορ-
μί και βλέμμα 

που καθηλώνει. Είναι η 
Amanda Taylor κι έχει όλο 
το πακέτο. Και όχι μόνο. 
Το 26χρονο μοντέλο από 
τη Βόρεια Καρολίνα, έχει 
ψηφιστεί στην πρώτη 20α-
δα με τις «πιο σέξι κοπέλες 
του Instagram». Και η ίδια 
φροντίζει με τις φιλήδονες 
πόζες της να επιβεβαιώνει 
τον τίτλο, που δεν της απο-
δόθηκε τυχαία.

Ο ξανθός πειρασμός που 
σαγηνεύει
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Ένας κρητικός πηγαίνει στο αεροδρόμιο, 
περνά από τον ανιχνευτή μετάλλων και 
ακούγεται το χαρακτηριστικό «Ντιν». 
Ο υπάλληλος λέει στον κρητικό:
- Παρακαλώ αφαιρέστε όλα τα μεταλλικά 
αντικείμενά σας.
Βγάζει ο κρητικός κέρματα, ζώνες κ.λ.π., 
τα ακουμπάει στον πάγκο, περνά ξανά 
από το μηχάνημα και ακούγεται ξανά 
«Ντιν». Ο υπάλληλος τον ρωτάει:
- Τα βγάλατε όλα;
- Όλα, εκτός από το κομπιουτεράτσι, λέει 
ο κρητικός και βγάζει κι ακουμπάει στον 
πάγκο μια πιστόλα να!
- Μα, αυτό δεν είναι κομπιουτεράκι, αλλά 
όπλο!, απαντάει πανικόβλητος ο υπάλ-
ληλος.
- Ναι, αλλά εμείς στην Κρήτη με αυτό 
λύνουμε τους λογαριασμούς μας.

Πάει ένας τύπος στον ψυχίατρο. Ο ψυχία-
τρος αρχίζει την εξέταση. Zωγραφίζει ένα 
κύκλο και ρωτάει τον ασθενή :
- Τι είναι αυτό;
- Ενα βυζί, απαντάει ο ασθενής.
Ζωγραφίζει ο ψυχίατρος ένα τετράγωνο.
- Τι είναι αυτό;
- Ενα βυζί, απαντάει πάλι ο ασθενής.
Ο ψυχίατρος δοκιμάζει να ζωγραφίσει ένα 
τρίγωνο και ρωτάει:
- Τι είναι αυτό;

- Ενα βυζί, απαντάει με ενθουσιασμό ο 
ασθενής.
Ο ψυχίατρος τότε σταματάει την εξέταση 
και λέει:
- Κύριε μου, έχετε σοβαρά σεξουαλικά 
προβλήματα...
Και ο ασθενής: - Εγώ ή εσύ που ζωγραφί-
ζεις όλο βυζιά;

Πάει ο Κώστας σε ένα σπορ μπαρ και 
κάθισε μόνος του στη μπαρ. Δίπλα του 
καθόταν μόνη μια ξανθιά. Κι οι δυο έβλε-
παν στην τηλεόραση τις ειδήσεις όπου 
ένας άνδρας ήταν στην ταράτσα κι απει-
λούσε να πέσει. Τότε η ξανθιά λέει του 
Κώστα:
- Πάμε στοίχημα ότι δεν θα πηδήξει;
- $20 ότι θα πηδήξει, απάντησε ο Κώστας.
Η  ξανθιά συμφώνησε κι έβαλε τα χρή-
ματα της πάνω στην μπάρα. Ξαφνικά ο 
άνδρας πέφτει και σκοτώνεται. Αναστα-
τωμένη η ξανθιά του δίνει τα λέφτα και 
του λέει πως κέρδισε δίκαια. Ο Κώστας 
όμως της είπε:
- Δεν θα πάρω τα λεφτά σου γιατί το 
άκουσα νωρίτερα στις ειδήσεις.
Και λέει η ξανθιά:
-Κι εγώ, απλά δεν πίστεψα ότι θα το ξανα-
έκανε.

ΚΡΙΟΣ
Η διευθέτηση κρίσιμων θεμάτων του εργα-
σιακού σας χώρου θα επηρεάσει άμεσα 
τη δουλειά σας, όμως μην ανησυχείτε όλα 
θα πάνε καλά. Μπορεί να μην είναι όλα 
εύκολα, όμως με καλή θέληση θα βρείτε 
διεξόδους για να βελτιώσετε τη σχέση σας 
με το κοινωνικό σας περιβάλλον. Δεν υπάρ-
χει λόγος να τρομάζετε επειδή νιώθετε πως 
κάποια από τα πιστεύω σας έχουν αλλάξει. 

ΤΑΥΡΟΣ
Ήρθε ο καιρός να εκτιμήσετε τα αποτελέ-
σματα των αποφάσεων ή των ενεργειών 
σας. Πρέπει να στραφείτε στα δικά σας προ-
βλήματα και να αφήσετε την κριτική στους 
άλλους. Ο εγωισμός ήταν είναι και θα είναι 
κακός σύμβουλος και αυτό σας έχει γίνει 
μάθημα. Οι επαγγελματικές σας εκκρεμό-
τητες χρειάζονται άμεση λύση. Μην προ-
σπαθείτε με οποιονδήποτε τρόπο να εδραι-
ωθείτε στην εργασία σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Η κατάσταση αρχίζει να γίνεται αβέβαιη και 
ρευστή στον επαγγελματικό σας χώρο και 
αυτό επηρεάζει άμεσα τον εσωτερικό σας 
κόσμο. Παλινδρομείτε ανάμεσα σε σκέψεις 
και δισταγμούς και δυσκολεύεστε να 
πάρετε μία οριστική απόφαση. 
Οι διακυμάνσεις στη συμπε-
ριφορά σας, εμποδίζουν 
τη συνεννόηση και τη 
συνεργασία με το στενό 
σας περιβάλλον. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στη δουλειά σας θα 
υπάρξουν ανακατατά-
ξεις και νέες αποφάσεις 
από τους ανωτέρους σας 
που θα πρέπει να ακολου-
θήσετε. Θα σας ανακοινώσουν 
κάποια απόφαση που θα αφορά το μέλ-
λον σας. Μην εμπιστεύεστε αυτή την εποχή 
τυχερά παιχνίδια. Διαθέτετε μια οξυμένη 
αίσθηση διαχείρισης του προϋπολογισμού 
σας και πολύ καλή διαίσθηση. Εμπιστευ-
τείτε την.

ΛΕΩΝ
Βρίσκεστε σε μία πολύ δημιουργική περί-
οδο η οποία θα σας οδηγήσει στην επιτυχία. 
Παρόλα αυτά να προσέξετε την υγεία σας…. 
Επίσης εύνοια την περίοδο αυτή και στις οικο-
νομικές ανταλλαγές… Δημιουργήστε από 
τώρα σωστές βάσεις και μην κάνετε τίποτα 
ριψοκίνδυνο που μπορεί να αποδειχτεί ότι 
ήταν λανθασμένο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Μην φορτίζετε την ατμόσφαιρα με κρίσεις 
και επικρίσεις γιατί πολλοί είναι αυτοί οι 
«φίλοι» που σας περιμένουν στη γωνία, 
να υποπέσετε σε σφάλματα. Πρέπει να 
πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας. Πολ-
λές οι προσφορές ευκαιριών στην εργασία 
σας. Το θέμα είναι ότι είστε μπερδεμένοι 
και προβληματισμένοι και με την τάση να 
ξανακάνετε τα ίδια λάθη συνεταιριζόμε-
νοι με πρόσωπα που δεν σας έχουν δώσει 
σωστά διαπιστευτήρια.

ΖΥΓΟΣ
Εγκαταλείψτε κάθε τάση ισχυρογνωμοσύ-
νης, γιατί δε θα πετύχετε τίποτα. Μετά από 
μερικές «νευρικές μέρες» ο υπόλοιπος και-
ρός κυλάει σχετικά ομαλά. Εσείς αυτή την 
εποχή ακτινοβολείτε από ζωντάνια έτσι κι 
αλλιώς. Από κοινωνικές γνωριμίες δημι-
ουργούνται ενδιαφέρουσες φιλίες!! Καλύ-
τερες όμως οι οικονομικές και οι επαγγελ-
ματικές προοπτικές.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Δείξτε φιλική συμπεριφορά απέναντι στους 
υφισταμένους σας και σε όσα άτομα σας 
προσφέρουν τη βοήθειά σας. Πιθανόν να 
χρειαστεί να αναλάβετε κάποιες επιπλέον 
επαγγελματικές υποχρεώσεις και να εργα-
στείτε σκληρά. Οι φίλοι σας θα είναι διατε-
θειμένοι, εάν βέβαια τους το ζητήσετε, να 
σας βοηθήσουν σε κάποια καθημερινά σας 
προβλήματα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μην απομονωθείτε από τους συναδέλφους 
σας γιατί σας έχουν και τους έχετε ανάγκη. 
Αργότερα θα το μετανιώσετε. Βρεθείτε 
σε μέρη που σας εκπέμπουν θετική ενέρ-
γεια. Αποφασίστε να χαλαρώσετε και μη 

σας πιάνει μανία να βάζετε τα πάντα 
σε τάξη. Οι καταστάσεις που θα 

περάσετε θα σας δείξουν ότι 
πρέπει να αντιδράτε, για 

αυτό μη μένετε μόνο στη 
θεωρία.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Με την αυτοπεποί-
θησή σας να εκτινάσ-

σεται σ τα ύψη, είναι 
βέβαιο πως μέσα στις 

επόμενες μέρες θα δείτε 
τους κόπους σας να ανταμεί-

βονται. Η περίοδος που κάνατε 
υπομονή πέρασε και από εδώ και μπρος 

μόνο θετικές εξελίξεις έχετε να περιμένετε. 
Οι γρήγορες εξελίξεις όμως απαιτούν εγρή-
γορση και ενεργητικότητα. Για αυτό πρέπει 
να χειριστείτε κάθε κατάσταση με ιδιαίτερη 
προσοχή και μην αφήσετε τον ενθουσιασμό 
να σας παρασύρει. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αρκετές ευκαιρίες παρουσιάζονται τώρα 
σε όλα τα επίπεδα. Καλό θα είναι να απο-
φύγετε κάθε παρασκηνιακή ενέργεια και να 
διώξετε όλες τις δυσάρεστες σκέψεις που 
συνεχώς κάνετε. Ορισμένοι από εσάς φαί-
νεται πως θα έχουν αυξημένα έξοδα. Θα 
έχετε όμως και βοήθεια από τους δικούς 
σας ανθρώπους στις καθημερινές σας υπο-
χρεώσεις.

ΙΧΘΕΙΣ
Μετά τις δύσκολες στιγμές θα έχετε τη 
διάθεση να ονειρευτείτε και να ξεφύγετε 
από ότι σας καταπιέζει. Έτσι βρίσκετε ξανά 
τον εαυτό σας και τη χαμένη σας διάθεση. 
Η περίοδος φέρνει ευχάριστες μετακινή-
σεις και επαγγελματικές ευκαιρίες. Από 
σήμερα παύουν οι δυσκολίες για τους 
πολλούς και τα άστρα σας δίνουν μικρές ή 
μεγάλες αιτίες για να αναγεννηθείτε.



LIFE54 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

27 Αυγούστου 2021
www.hellasnews-radio.com

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

Εύζωνες , το 
1938 στην 

Ακρόπολη.Όταν 
οι υπηρετούσαν 

τουλάχιστον 
δύο χρόνια

Καρναβάλι στην Αθήνα 
την δεκαετία του 1950

Θέρμα Ικαρίας , 
29/08/1956 

Από κάποια παράσταση 
στο Πλωμάρι

Στην Κέρκυρα αρχές 
της δεκαετίας 1980

Σε καφενείο της 
Βυτίνας το 1923

Χίος , 1890 περίπου

Σέριφος 14/06/1962

Ηράκλειο δεκαετία 
1950/60
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Άνω Κουφονήσι, Σχοινούσα, Ηρακλειά. 
Τρία «αδέλφια» που συγκατοικούν στα 
νερά του Αιγαίου, μεταξύ Αμοργού και 
Νάξου. Τρεις διαφορετικοί «χαρακτήρες»

Τ
ο μεγαλύτερο (σε δημοφιλία, όχι σε έ-
κταση) είναι το Κουφονήσι, που, όπως 
όλα τα πρωτότοκα, τραβάει την περισ-
σότερη προσοχή – και μάλλον δικαιολο-

γημένα, αφού πλησιάζει στην κυκλαδίτικη εκ-
δοχή του παραδείσου. Δεύτερη είναι η Σχοινού-
σα, η ήρεμη δύναμη με τη βαριά γήινη ενέργεια, 
που νιώθεις ότι σε τραβά στο έδαφος και σε 
καθηλώνει. Η Ηρακλειά είναι το στερνοπούλι, 
το πιο εύκολο και προσιτό νησί – σε θαμπώνει 
με την ικανότητά της να σε κάνει να νιώθεις ανέ-
μελος. Έξι μέρες φιλοξενηθήκαμε σε αυτή την ι-
διαίτερη «οικογένεια» των Μικρών Κυκλάδων, 
δύο σε κάθε νησί. Αποδείχθηκε λίγο, όχι γιατί 
είναι τόσο πολλά τα αξιοθέατα που τρέχεις και 
δεν φτάνεις, αλλά γιατί το Κουφονήσι, η Σχοι-
νούσα και η Ηρακλειά απαιτούν ένα χρονικό 
περιθώριο από τον επισκέπτη για να τον βάλουν 
στο πνεύμα. Η δύναμή τους δεν βρίσκεται στην 
έκπληξη, αλλά στην επαναληψιμότητα.
Τι κάνει λοιπόν ένας νιόφερτος τουρίστας που 
μόλις έχει αποβιβαστεί στο λιμάνι ενός από 
αυτά τα νησιά; Τσεκάρει τα βασικά στέκια, βρί-
σκει αυτό που του ταιριάζει περισσότερο και 
ξεκινάει να πηγαίνει ανελλιπώς: για πρωινό, 
για μεσημεριανό, για τσίπουρο. Συζητάει με 
τους σερβιτόρους, ακούει την ιστορία τους και 
αφηγείται τη δική του. Τη μέρα που θα μπει στο 
μαγαζί που διάλεξε για στέκι του και ο ψηλός 
με τον φορτωμένο δίσκο δεν θα είναι πια «το 
παιδί», αλλά «ο Κώστας, μαθηματικός, έχει ένα 
ξανθό πιτσιρίκι που πάει προνήπιο», τότε θα 
έχει πια ενταχθεί στην κοινωνία του νησιού. Δεν 
θα είναι ένας ξένος. Εκεί κρύβεται και η ουσία 
αυτών των νησιών: στην επαφή με τον ντόπιο 
πληθυσμό, που ξέρει πώς να αφομοιώνει τους 
επισκέπτες και να τους κάνει δικούς του. 
Τη σημερινή φυσιογνωμία του Κουφονησίου 
συνθέτουν νέα εστιατόρια, νέες μπουτίκ, νέα 
ξενοδοχεία και αρκετός νέος κόσμος (μαζί, 
φυσικά, με τους φανατικούς του παρελθόντος), 
που αναζητά την εκλεπτυσμένη πολυτέλεια ενός 
μικρού νησιού. Το θετικό είναι ότι, παρότι το 
Κουφονήσι άλλαξε απότομα, δεν ξέπεσε. Παρα-
μένει –τουλάχιστον στα τέλη Ιουνίου που το επι-
σκεφθήκαμε εμείς– ένα παραδεισένιο μέρος, 
με έναν βασικό οικισμό (το Χωριό), μελί βράχια, 
χρυσή άμμο, λαμπερά, γαλάζια νερά και φαντα-
στικές παραλίες (Άμμος, Φανός, Πλατιά Πούντα 
ή Ιταλίδα και φυσικά το Πορί είναι κάποιες από 
τις γνωστές). Μερικές μπορεί να περιλαμβάνουν 
και παραθαλάσσια μαγαζιά, που όμως δεν σου 
δίνουν την εντύπωση ότι επιβάλλουν την κουλ-
τούρα του beachbar, της δυνατής μουσικής και 
της εξαλλοσύνης. Το Κουφονήσι διατηρεί την 
ησυχία και την προσεγμένη εικόνα του. Υπάρ-
χουν ακόμα και υπαίθριες «κάλπες» που προ-
σκαλούν τους επισκέπτες να «ψηφίσουν με τη 
γόπα τους», δηλαδή να τη ρίξουν σε μία από τις 
δύο θυρίδες απαντώντας στο ερώτημα: «Ήξε-
ρες ότι τα αποτσίγαρα περιέχουν πλαστικό και 
έχουν διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από δέκα 
έτη;». Και η θυρίδα του «όχι» και η θυρίδα του 
«τώρα ξέρεις!» είναι μισογεμάτες, με τους του-
ρίστες να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα να 

παραμείνει ο τόπος καθαρός.
Σε αυτή τη νέα φάση ζωής του Κουφονησίου 
εντάσσονται και δύο ακόμα χώροι που αξί-
ζει να βάλει κανείς στο πρόγραμμα. Ο πρώτος 
είναι ο Mylos, ένας παλιός ανεμόμυλος σιτα-
ριού των αρχών του 19ου αιώνα (γνωστός και 
ως «Ξετροχάρης» ή «Παντός Καιρού») που έχει 
μετατραπεί σε «πολιτιστικό conceptstore», 
όπως το ονομάζουν οι ιδιοκτήτες του. Εκτός 
του ότι θα σας κάνουν μια πολύ περιεκτική 
ξενάγηση σε σχέση με την «ανατομία» και την 
ιστορία του ίδιου του κτιρίου, στον μύλο θα 
βρείτε ιδιαίτερα ρούχα και καλλυντικά με την 
υπογραφή Ελλήνων σχεδιαστών και παραγω-
γών. Ο δεύτερος είναι το KoufonisiVillas, ένα 
σύμπλεγμα καταλυμάτων που σχεδίασε η αρχι-
τέκτονας Μαρία Παπαδάκη, που εκτός από δια-
μονή στις βίλες προσφέρεται και για διαφό-
ρων ειδών σεμινάρια, retreats και θεραπείες 
(yogaretreat, καποέιρα, ηχοθεραπεία, μασάζ, 
βελονισμό κ.λπ.). 

Σχοινούσα: Φάβα και χώμα
Από το Κουφονήσι, που βρίσκεται σχεδόν στο 
απόγειο της ανόδου του και προσπαθεί συνε-
χώς να επανεφευρίσκει τον εαυτό του, στη Σχοι-
νούσα, ένα προσγειωμένο νησί, που επίσης τα 
τελευταία χρόνια αλλάζει, αλλά με πιο αργούς 
ρυθμούς. Πολύ πιο αθόρυβα. Κι εδώ υπάρ-
χουν νέα ξενοδοχεία ή άνθρωποι που θέλουν 
να επενδύσουν στον τόπο, αλλά αυτό είναι κάτι 
που πρέπει να το ψάξεις. Ως απλός τουρίστας, 
αυτό που βλέπεις είναι ένα μικρό και όμορφο 
κυκλαδονήσι με δύο βασικούς οικισμούς –τη 
Χώρα και τη Μεσαριά–, απάνεμα αγκυροβό-
λια (γνωστά στα σκάφη αναψυχής), εκκλησίες 
με ασυνήθιστα ονόματα (όπως η Παναγιά η 
Ακαθή) ή περίεργες προσόψεις (όπως ο Άγιος 
Φιλάρετος). Έναν τόπο με χαμηλή βλάστηση, 
πέτρινες μάντρες, γεμάτο ζώα (γαϊδούρια που 
θηλάζουν τα μωρά τους, κότες, μαύρους κόκο-
ρες, γαλοπούλες, χήνες) και πολλούς χωματό-
δρομους, τους οποίους νιώθεις ότι διασχίζεις 
εκατομμύρια φορές, αφού, για να πας από τον 
βορρά στον νότο κι από την ανατολή στη δύση, 
περνάς πάντα από το κέντρο του νησιού. Παρα-
λίες η Σχοινούσα έχει αρκετές και καλές. Στην 

Ψιλή Άμμο ο κόσμος συγκεντρώνεται κάτω από 
πέντε-έξι αλμυρίκια που προσφέρουν σκιά, στο 
αμμουδερό Τσιγκούρι με το ωραίο beachbar η 
θέα των γειτονικών νησιών προσφέρεται κλιμα-
κωτά (πρώτα βλέπεις το νησάκι Πλάκα, πιο πίσω 
το Βενέτικο, την Ηρακλειά και στο βάθος, αχνά, 
την Ίο). Αλυγαριά, Λιόλιου, Αλμυρός και Γερολι-
μνιώνας (που θέλει λίγο περπάτημα για να φτά-
σεις) είναι κάποιες ακόμα ακρογιαλιές όπου αξί-
ζει να αράξει κανείς για ώρες.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές 
δραστηριότητες στο νησί. Παραλία, βιβλίο, 
περπάτημα –αν δεν έχει πολλή ζέστη–, γλυ-
κάκι, καφές και φαγητό. Τι φαγητό; Φάβα. Να 
ένα σημείο όπου η Σχοινούσα διαφοροποιεί-
ται και επενδύει, έχοντας καταφέρει να δομήσει 
τη δική της γαστρονομική ταυτότητα. Το φάβα 
της Σχοινούσας έχει ξεπεράσει τα σύνορα του 
νησιού, σερβίρεται σε γνωστά εστιατόρια της 
Αθήνας, της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης και 
θεωρείται αναγνωρίσιμο προϊόν των Κυκλά-
δων. Από τους περίπου δώδεκα φαβοπαραγω-
γούς, λίγοι είναι αυτοί που το κάνουν επαγγελ-
ματικά, με πιο γνωστό και ενεργό τον Μανώλη 
Κωβαίο. Ο οποίος, κατ’ αρχάς, διορθώνει ένα 
λάθος που κάνουμε οι περισσότεροι. «Φάβα 
είναι τρόπος παρασκευής. Όσπρια που μαγει-
ρεύονται, λιώνουν και γίνονται αλοιφή τα ονο-
μάζουμε φάβα. Μπορεί να είναι από κουκί, από 
ρεβίθι, από μπιζέλι». Στη Σχοινούσα το φάβα 
γίνεται από κατσούνι, έναν σπόρο που, όπως 
λέει ο Μανώλης, έφεραν τον 9ο αιώνα Αμορ-
γιανοί αγρότες. 

Ηρακλειά: Άνθρωποι και γάτες
Φτάσαμε στο τρίτο νησί – και τελευταία πράξη 
του οδοιπορικού μας. Ηρακλειά! Εύκολη και 
προσιτή, σε κάνει να νιώθεις ανέμελος, όχι 
μόνο γιατί το τοπίο της είναι μαλακό, χωρίς 
τη χρωματική ένταση του Κουφονησίου και 
τη δυνατή ενέργεια της Σχοινούσας, αλλά και 
γιατί οι άνθρωποί της είναι τόσο καλόκαρδοι 
και φιλόξενοι, που, περισσότερο απ’ οτιδή-
ποτε άλλο, θυμάσαι αυτούς. Με δύο βασικούς 
οικισμούς, τον Άγιο Γεώργιο και την Παναγία, 
ένα παλιό ερειπωμένο κάστρο, το σπήλαιο του 
Αγίου Ιωάννη (που δυστυχώς στο πέρασμα του 

χρόνου βανδαλίστηκε βάναυσα), η Ηρακλειά 
σε υποδέχεται εγκάρδια ήδη από το λιμάνι, με 
την παραλία με τα παγκάκια και τα πιτσιρίκια 
λίγες δεκάδες μέτρα από το σημείο όπου αράζει 
το πλοίο. Νοτιοανατολικά βρίσκεται η φαντα-
στική παραλία Λιβάδι, νοτιότερα είναι το Τουρ-
κοπήγαδο που μοιάζει με φιόρδ και πιο δυτικά 
ο Καρβουνόλακος και η Αλιμιά με το ναυάγιο 
του γερμανικού υδροπλάνου, το οποίο μπο-
ρείτε να δείτε βουτώντας (σημειωτέον, σε πολ-
λές από τις νότιες παραλίες η πρόσβαση γίνεται 
με σκάφος).
Τι άλλο έχει η Ηρακλειά; Ανθρώπους, πολ-
λούς και ζωντανούς, που σε πιάνουν από το 
χέρι και ξεκλέβουν από τον χρόνο που δεν δια-
θέτουν για να σου γνωρίσουν τον τόπο τους. 
Τον Αντώνη Κουίκλ, που μπορεί να τον ξέρεις 
μόλις λίγες ώρες, αλλά είναι διατεθειμένος να 
σου ανοίξει το σπίτι του για να κάνεις μπάνιο 
μετά τη θάλασσα. Τη Μάρω, Αρακλειανή από 
επιλογή, που έχει φτιάξει έναν λογαριασμό 
στο Instagram αφιερωμένο στους ανθρώπους 
της Ηρακλειάς και σε προσκαλεί να της πας μια 
μπλούζα και με την τεχνική της μεταξοτυπίας 
να σου τυπώσει το λογότυπο People of Iraklia, 
για να πάρεις το νησί μαζί σου φεύγοντας. Την 
Κία, που έχει χρίσει τον εαυτό της προστάτιδα 
όλων των αδέσποτων γατιών του νησιού και, με 
τη βοήθεια ντόπιων και ξένων, τα φροντίζει με 
εξαιρετικό τρόπο.
Την καλύτερη περιγραφή την έκανε ο Δημήτρης 
Μαρκατάτος του Araklia, ίσως του πιο γνωστού 
εστιατορίου της Ηρακλειάς, που σερβίρει πει-
ραγμένα κυκλαδίτικα πιάτα με πρώτες ύλες από 
15 κυκλαδονήσια. Πέρα από τα ποιοτικά ντο-
ματίνια, τη φάβα, τα κολοκύθια, τα κρέατα και 
τα ξερά σύκα που χρησιμοποιούν στο Araklia, 
ο Δημήτρης θεωρεί ότι, αν έπρεπε να μαγειρέ-
ψουν κάτι, «αυτό θα ήταν οι ίδιοι οι Αρακλει-
ανοί». Κι έχει δίκιο. Αν βάλεις στο τσουκάλι 
τον Αντώνη, την Κία, τη Μάρω, τον Κυρ Βαγ-
γέλη του πρακτορείου-καφενείου Μέλισσα, 
τον Μαϊστράλη, την Ακαθή κι όλους τους υπό-
λοιπους Αρακλειανούς, τους τόσο ζεστούς και 
φιλόξενους, έχεις το καλύτερο καλοκαιρινό 
πιάτο απ’ όλα, τη γεύση του οποίου δεν θα 
ξεχάσεις ποτέ.

Μικρές Κυκλάδες: Το νόημα τoυ καλοκαιριού

ΤΑΞΙΔΙ
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«Έφυγε» ο  πιο διάσημος 
«κακός» του ελληνικού 
κινηματογράφου - Τα χρόνια 
της φτώχειας και της ορφάνιας 
στη Δράμα, η απώλεια του 
δεύτερου παιδιού του

Ε
ίναι πρωί, κάπου εκεί στα 
τέλη της δεκαετίας του ΄60. 
Σε ένα καφενείο της Πλατεί-
ας Βικτωρίας κάθονται δύο 

φίλοι, πίνουν καφέ και τα λένε. Τα 
βλέμματα των περαστικών πέφτουν 
διαρκώς πάνω τους καθώς πρόκει-
ται για δύο πολύ γνωστούς ηθοποι-
ούς του ελληνικού σινεμά, τον Νί-
κο Ξανθόπουλο και τον πιο διάση-
μο κινηματογραφικό «κακό», Ανέ-
στη Βλάχο. «Νίκο, τι κάθεσαι δίπλα 
του; Θα σε σκοτώσει!» φωνάζουν 
τρομαγμένες δύο ηλικιωμένες απευ-
θυνόμενες στον Ξανθόπουλο, επη-
ρεασμένες από τα κινηματογραφικά 
εγκλήματα του ανθρώπου που κά-
θεται δίπλα του. «Τι λέτε, κυρίες μου, 
ο Ανέστης είναι το κουμπαράκι μου, 
το φιλαράκι μου, τον αγαπώ» τούς 
απαντά με ήρεμο ύφος εκείνος υπο-
νοώντας ξεκάθαρα πως ο άνδρας 
που έχει απέναντί του δεν είναι ικα-
νός να πειράξει ούτε κουνούπι!
Πράγματι, ο Ανέστης Βλάχος, που 
έφυγε το πρωί από τη ζωή, σε ηλι-
κία 87 ετών μετά από ολιγοήμερη 
νοσηλεία, στην αληθινή ζωή δεν 
είχε απολύτως καμία σχέση με 
τους σκληρούς, τους νταήδες, του 
κακούς και αιμοβόρους τύπους 
που ενσάρκωνε στη μεγάλη οθόνη. 
Ήταν ένας απλός, γλυκός άνθρω-
πος, που πάσχισε για να καταφέρει 
όσα κατάφερε, πόνεσε πολύ αλλά 
και αγάπησε και αγαπήθηκε πολύ. 
Ένας παθιασμένος χαρακτήρας που 
στήριζε με θέρμη τα πιστεύω του και 
στεκόταν σαν βράχος στο πλευρό 
των δικών του ανθρώπων.
Τα δύσκολα για εκείνον ξεκίνησαν 
από τα παιδικά του κιόλας χρόνια. 
Η φτώχεια μάστιζε το σπιτικό που 
μεγάλωνε στην Προσοτσάνη της 
Δράμας ενώ ήταν δεν ήταν έξι χρο-
νών όταν ο πατέρας του σκοτώ-
θηκε το ‘40 στο Αλβανικό μέτωπο. 
Ο μικρός Ανέστης θα βγάλει τις πρώ-
τες τάξεις του Δημοτικού στο Ορφα-
νοτροφείο της Δράμας και το 1946 
θα κατέβει με τη μητέρα του στην 
Αθήνα αναζητώντας ένα καλύτερο 
μέλλον.
Και στην πρωτεύουσα όμως τα 
πράγματα συνεχίζουν να είναι 
δύσκολα. Ο αγώνας για την επιβί-
ωση σκληρός. Ο νεαρός Ανέστης 
αναγκάζεται να κάνει διάφορες δου-
λειές προκειμένου να εξασφαλί-
σει τα προς το ζην για τον ίδιο και η 
μητέρα του. Ακόμη κι όταν αποφα-
σίζει να γίνει ηθοποιός και γράφεται 
στη Σχολή Σταυράκου, αποφοιτά και 

κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά 
βήματα δεν σταματά να κάνει μερο-
κάματα όπου βρει.

Πώς έχασε το μάτι του
Σε ένα από εκείνα τα δύσκολα μερο-
κάματα στην οικοδομή θα χάσει 
για πάντα κάτι εξαιρετικά πολύ-
τιμο, το ένα του μάτι. Προσπαθώ-
ντας κάποια στιγμή να καρφώσει 
μια πρόκα, τραυματίζεται στο δεξί 
μάτι. Αρχικά το χτύπημα δεν φαί-
νεται σοβαρό και δεν ανησυχεί ιδι-
αίτερα ούτε τον ίδιο ούτε τους για-
τρούς. Στην συνέχεια όμως παθαίνει 
μόλυνση και το 50% της όρασής του 
χάνεται οριστικά και διά βίου προ-
καλώντας του μεγάλο σοκ και αλλά-
ζοντας ριζικά την ποιότητα ζωής του 
χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τον 
λυγίσει και να σταθεί εμπόδιο στην 
μετέπειτα εξέλιξή του. Αντιθέτως η 
ισόβια αυτή πληγή ενσωματώνεται 
απόλυτα στον ερμηνευτικό χαρα-
κτήρα του αποτελώντας μάλιστα, 
σε αρκετές περιπτώσεις, υποκριτικό 
εφόδιο.
Σε εκείνη τη δύσκολη περιπέτεια 
που πέρασε μετά το ατύχημα έχει 
διαρκώς στο πλευρό του, σαν φύλα-
κες – αγγέλους του, ένα από τα δια-
σημότερα και πιο ταλαντούχα ζευ-
γάρια της μεγάλης οθόνης, την Έλλη 
Λαμπέτη και τον Δημήτρη Χορν. 
Με την Λαμπέτη έχει ήδη συνεργα-
στεί στο «Κορίτσι με τα μαύρα» του 
Μιχάλη Κακογιάννη και ανάμεσά 
τους έχει αναπτυχθεί μια ισχυρή 
φιλία. «Με φρόντιζαν και με πήραν 
στο σπίτι τους, σε ένα μικρό δωμα-
τιάκι μέχρι να γίνω εντελώς καλά» 
είχε εξομολογηθεί ο ίδιος πολλές 
φορές τρέφοντας ισόβια ευγνωμο-
σύνη απέναντί τους.

Οι 200 ταινίες
Μπορεί ο Ανέστης Βλάχος να ερμή-
νευσε κατά κύριο λόγο δεύτερους 
ρόλους, η παρουσία του στον ελλη-

νικό κινηματογράφο ωστόσο ήταν 
μακροχρόνια και εντατική δεδομέ-
νου ότι συμμετείχε σε περισσότερες 
από 180 ταινίες. Ανάμεσά τους και Η 
κατάρα της μάνας» του Βασίλη Γεωρ-
γιάδη (1961), «Το σπίτι της ηδονής» 
του Γιώργου Ζερβουλάκου (1961), 
«Μικρές Αφροδίτες» του Νίκου 
Κούνδουρου (1963), «Η Κύπρος 
στις φλόγες» του Ερρίκου Θαλασ-
σινού (1964), «Λόλα» του Ντίνου 
Δημόπουλου (1964), «Με τη λάμψη 
στα μάτια» του Πάνου Γλυκοφρύδη, 
«Κιέριον» του Δήμου Θέου (1968), 
«Ληστεία στην Αθήνα» του Βαγγέλη 
Σερντάρη (1969), «Στο Δρόμο του 
Λαμόρε» του Δημήτρη Μαυρίκιου 
(1979), «Θανάση σφίξε κι άλλο το 
ζωνάρι» του Θόδωρου Μαραγκού 
(1980), «Ο άνθρωπος με το γαρύ-
φαλλο» του Νίκου Τζήμα (1980), 
«Τα όπλα μου ρίχνουν λουλούδια» 
του Γιάννη Φαφούτη (1981), «Αυτό-
πτης Μάρτυς» του Μάρκου Χολέβα 
(1993) και «Lilly’s Story» του Ροβή-
ρου Μανθούλη (2002). Ενδιαμέ-
σως δούλεψε και στο θέατρο συμ-
μετέχοντας σε κάποιες παραστά-
σεις με παρθενική το ««Θάψτε τους 
νεκρούς».
Φωτεινό σταθμός στην καριέρα 
του αποτέλεσε ο πρωταγωνιστικός 
ρόλος που ενσάρκωσε στην ταινία 
του Κώστα Μανουσάκη «Ο Φόβος» 
(1966) για την οποία μάλιστα απέ-
σπασε τιμητική διάκριση στο κινη-
ματογραφικό Φεστιβάλ της Τυνη-
σίας. Πρόκειται για μια ταινία γυρι-
σμένη στους βάλτους της Κωπαΐδας 
που αναφέρεται στα καταπιεσμένα 
ήθη μιας απομονωμένης μεγαλοα-
γροτικής οικογένειας. 
«Εγώ είμαι ρολίστας. Δεν μπορείς να 
με κατατάξεις ούτε στους δραματι-
κούς ούτε στους κωμικούς ηθοποι-
ούς. Εμένα μου έμεινε η στάμπα του 
σκληρού λόγω της φυσιογνωμίας 
μου κι έτσι οι σκηνοθέτες μου έδι-
ναν συνεχώς ρόλους για να παίξω» 

είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο 
ίδιος.

Η οικογένεια και η οδυνηρή 
απώλεια ενός παιδιού
Ο Ανέστης Βλάχος έκανε δύο 
γάμους. Από τον πρώτο, με την 
τραγουδίστρια Αναστασία Παπαν-
δρώνη, απέκτησε ένα γιο, τον Ηρα-
κλή Βλάχο και μία κόρη, την οποία 
έχασε σε ηλικία μόλις τριών ετών! 
«Μικρό παιδάκι, ήταν 3 χρονών, 
ήταν ένας άγγελος...Πολύ με σημά-
δεψε... Το «χάσαμε» από παρά-
τυφο, είναι μια αρρώστια σαν τον 
τύφο» είχε εξομολογηθεί ο ίδιος. Η 
δεύτερή σύζυγός του, η ηθοποιός 
Μαρία Γαρίτση, του χάρισε μια κόρη, 
την Έλλη η οποία ακολούθησε το 
επάγγελμα του δημοσιογράφου.

Η πολιτική και η λατρεία για 
το ΠΑΣΟΚ
Πιθανότατα λίγοι είναι εκείνοι που 
γνωρίζουν πως ο Ανέστης Βλάχος 
υπήρξε από τα ιδρυτικά στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ. Όπως  είχε αποκαλύ-
ψει σε παλαιότερη συνέντευξή του, 
ήταν ο ιδρυτής της πρώτης τοπι-
κής του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα για να 
συνεχίσει την πολιτική του δράση 
και στους συνδικαλιστικούς κόλπους 
του κλάδου του, των ηθοποιών. Το 
1977 μάλιστα κατέβηκε ως υποψή-
φιος βουλευτής του κόμματος στη 
Β’ Αθηνών ενώ ένα χρόνο αργότερα 
εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στον 
Δήμο Αθηναίων με την παράταξη 
του Δημήτρη Μπέη.
Ποιοι ήταν οι λόγοι που τον έσπρω-
ξαν στην ενεργό ενασχόληση με την 
πολιτική; Ο ίδιος είχε απαντήσει 
ξεκάθαρα στο παραπάνω ερώτημα: 
«Δεν πήγα στο ΠΑΣΟΚ για να βγάλω 
λεφτά. Πήγα για να βάλω το λιθα-
ράκι μου και ν’ αλλάξει η Ελλάδα. 
Ήθελα την ανατροπή, που την έφερε 
ο Αντρέας Παπανδρέου. Ο λαός με 
τον Αντρέα έφαγε ψωμάκι».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Χανιά: Tο παλιό 
Χαμάμ έγινε 
αίθουσα τέχνης

Σ
ε αίθουσα τέχνης που 
έχει την δυνατότητα 
φιλοξενίας επιλεγμέ-
νων καλλιτεχνικών δρά-

σεων μετατράπηκε το ένα από 
τα παλιά τουρκικά Χαμάμ που 
διασώζονται στα Χανιά.
Πρόκειται για το Χαμάμ στην 
οδό Κατρέ που βρίσκεται στο 
λόφο Καστέλι της παλιάς πόλης 
των Χανίων.
Όπως χαρακτηριστικά σημειώ-
νει σε ανάρτησή του σε σελίδα 
Κοινωνικής Δικτύωσης ο αντι-
δήμαρχος Πολιτισμού Γιάννης 
Γιαννακάκης, «ένας νέος χώρος 
τέχνης στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης. Ένα κτίριο ανοίγει για να 
φιλοξενήσει επιλεγμένες καλ-
λιτεχνικές δράσεις, αποτέλε-
σμα της συνεργασίας της Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων με την ΚΕΠ-
ΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ. Το Χαμάμ της 
οδού Κατρέ συνομιλεί με τη 
γειτονική ανασκαφή, ισορρο-
πεί μεταξύ των αρχιτεκτονικών 
κ ιστορικών φάσεων της πόλης 
και αγκαλιάζει την καλλιτεχνική 
δημιουργία».
Στον ιδιαίτερο αυτό χώρο, που 
ανήκει στην Αρχαιολογία μπο-
ρούν να φιλοξενηθούν εκθέσεις 
ζωγραφικής, φωτογραφίας, 
κεραμικής, γλυπτικής και ήδη, 
έγινε το ιδανικό « ποδαρικό», 
με την έκθεση έργων ειδικότη-
τας «τέχνη φωτογραφίας», των 
αποφοίτων του Δημόσιου ΙΕΚ 
Χανίων, ενώ αυτή την περίοδο 
« φιλοξενεί», έκθεση ζωγραφι-
κής της Χριστίνης Κανιτσάκη με 
τίτλο «Παιχνιδιών Μνήμη».
Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ 
ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού 
Γιάννης Γιαννακάκης, «στόχος 
δικός μας αλλά και της Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων είναι η αξι-
οποίηση χώρων πολιτισμού και 
η ανάδειξη της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας.
Σαν Πολιτιστική Επιχείρηση 
του δήμου δίνουμε την δυνατό-
τητα σε καλλιτέχνες να έρθουν 
σε επαφή μαζί μας για να προ-
βάλουν τις δράσεις τους, ενώ 
εμείς έχουμε την φροντίδα για 
την στήριξη της υποδομής που 
χρειάζεται κάθε καλλιτεχνική 
δράση στον συγκεκριμένο 
χώρο».

Ανέστης Βλάχος: Η δύσκολη, αλλά γεμάτη ζωή του - Το 
δέσιμό του με τον Ξανθόπουλο και την Έλλη Λαμπέτη 
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο 
ΠΑΟΚ παρατάχθηκε με μια αλλαγή 
σ τη ενδεκάδα του σε σχέση με το 
ματς της Τούμπας και αυτή αναγκα-
στική. Ο Λούκας Τέιλορ πήρε τη θέ-

ση του Ροντρίγκο και οι άλλοι δέκα ήταν οι ί-
διοι. Συγκεκριμένα κάτω από τα γκολπόστ ή-
ταν ο Πασχαλάκης με την τετράδα της άμυνας 
να αποτελείται από τους Τέιλορ, Βαρέλα, Κρέ-
σπο και Βιεϊρίνια. Στη μεσαία γραμμή έπαιξαν 
οι Σβαμπ-Κούρτιτς και η τριάδα μπροστά τους 
αποτελούνταν από τους Ζίβκοβιτς, Ελ Καντουρί 
και Μπίσεσβαρ. Μόνο που σε σχέση με το πρώ-
το παιχνίδι ο Ελ Καντουρί έπαιξε στο «10» και 
ο Μπίσεσβαρ αριστερά. Και φυσικά μονα-
δικός προωθημένος ήταν ο Σβιντέρσκι.

Με φόρα από το πρώτο ματς
Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου 
μπήκε με φόρα από το... πρώτο 
ματ ς καθώς σ το πρώτο δεκάλε-
πτο του η εμφάνιση του ήταν μια 
συνέχεια του αγώνα της Τούμπας.
Ο ΠΑΟΚ πίεσε, απείλησε, είχε δύο 
δοκάρια σε διάστημα έντεκα δευτε-
ρολέπτων με σουτ των Σβαμπ και Ελ 
Καντουρί. Αρχικά ο Αυστριακός επιχεί-
ρησε το σουτ εκτός περιοχής με τη μπάλα να 
σταματάει στο αριστερό δοκάρι ενώ εν συνε-
χε ία ο Μαροκινός από το ύψος του πέναλτ ι 
σημάδεψε και αυτός το δοκάρι.
Πριν τη συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου 
ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ όταν ο Σβαμπ με πανέ-
μορφη κάθετη μπαλιά βρήκε τον Ελ Καντουρί 
μέσα στην περιοχή και ο Μαροκινός με προ-
βολή έκανε το 1-0 και έφερε τον δικέφαλο σε 
θέση οδηγού σ την αναμέτρηση έχον τας ήδη 
σκορ πρόκρισης.
Οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου θέλησαν 
να εκμεταλλευτούν το μομέντουμ αλλά δεν το 
κατάφεραν. Αντίθετα η Ριέκα άρχισε να παίρνει 
μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και να ψάχνει την 

ισοφάριση. Η καλύτερη στιγμή των γηπεδού-
χων μάλιστα ήρθε στο 37’ όταν σε σέντρα από 
τα δεξιά ο Τόμετσακ έκανε βρέθηκε σε θέση 
βολής μπροστά από τον Πασχαλάκη αλλά αστό-
χησε.
Το πρώτο ημίχρονο έκλε ισε όπως ακριβώς 
ξεκίνησε γ ια τον ΠΑΟΚ. Με δοκάρι από τον 
Ελ Καντουρί. Ο Μαροκινός βρέθηκε και πάλι 
σε θέση βολής εκτός περιοχής επιχείρησε το 
σουτ με τον Πρσκάλο να βρίσκει τη μπάλα με 
τα ακροδάχτυλα και να τη στέλνει στο οριζό-
ν τ ιο δοκάρι σ τερώντας από το δικέφαλο ένα 
ακόμη γκολ.

Ο Μουργκ ντύθηκε Καντουρί
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους 

η Ριέκα έκανε διπλή αλλαγή σ την 
προσπάθεια της να αλλάξε ι τα 
δεδομένα αλλά ο ΠΑΟΚ συνέ-
χ ισε να ε ίναι σοβαρός και να 
μην αφήνε ι τους Κροάτε ς να 
τους  απε ιλήσε ι.  Παρά μόνο 
σ το 55’ με το σουτ του Σαλάχι 
το οποίο έφυγε λίγο έξω από το 

δεξί δοκάρι του Πασχαλάκη.
Ο Λουτσέσκου αναγκάσ τηκε σ το 

67’ να βγάλει από το παιχνίδι τον Ελ 
Καντουρί ο οποίος ένιωσε ένα τσίμπημα 

και πέρασε στη θέση του τον Μουργκ. Οι παί-
κτες του Ρουμάνου τεχνικού συνέχισαν να δια-
χειρίζονται σωστά την αναμέτρηση και να μην 
απειλούνται από τη Ριέκα.
Αντ ίθετα ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που βρήκε και 
δεύτερο γκολ στο 80. Οι Ζίβκοβιτς και Καγκάβα 
πίεσαν ψηλά αριστερά με τον πρώτο να κλέβει 
τη μπάλα, να πασάρει με τη μια στον Σβιντέρ-
σκι ο οποίος έδωσε στον Μουργκ που πλάσαρε 
υπέροχα για το 2-0.
Αυτή ουσιασ τ ικά ήταν και η τελευταία καλή 
στιγμή της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ να φτά-
νει σ τη ν ίκη με 2-0 και σ την πρόκριση σ την 
επόμενη φάση του θεσμου.

Ο ΠΑΟΚ με γκολ των Ελ Καντουρί και Μουργκ νίκησε 2-0 τη Ριέκα σε ένα ματς που είχε 
και τρία δοκάρια όντας απόλυτα κυρίαρχος και πήρε την πρόκριση για τους ομίλους του 
Europa Conference League.

Κυρίαρχος ο δικέφαλος, έκανε το Κυρίαρχος ο δικέφαλος, έκανε το 
καθήκον του και πέρασε στους καθήκον του και πέρασε στους 
ομίλους του Europa Conference ομίλους του Europa Conference 
LeagueLeague

Σλόβαν - Ολυμπιακός 2-2 (2-5)
Με Ελ Αραμπί - Ονιεκούρου 
στους ομίλους του Europa 

Ο
ι ερυθρόλευκοι θέλησαν να 
ελέγξουν απ’ τα πρώτα λε-
πτά, κυκλοφορώντας την 
μπάλα και «σπάζοντας» την 

επιθετικότητα των γηπεδούχων, οι ο-
ποίοι χτυπούσαν κυρίως με αντεπιθέ-
σεις. Στο 15’ ο Εντί βγήκε στην αντε-
πίθεση, ξέφυγε απ’ τον Σισέ, έκανε το 
σουτ μπροστά απ’ τον Βατσλίκ, με την 
μπάλα να χτυπάει στο δοκάρι της εστία 
του Ολυμπιακού.

Με δέκα οι Σλοβάκοι και 0-1 ο 
Ολυμπιακός
Το 26ο λεπτό ήταν κομβικό για την πορεία του παιχνιδιού. Ο Ντε Μάρκο 
με απλωμένο το πόδι πήγε πάνω στον Μαντί Καμαρά με προτεταμένες 
τις τάπες, χτυπώντας τον χαφ των ερυθρόλευκων στον μηρό. Μάλιστα, 
έφερε και την αναγκαστική του αλλαγή στο 37’ με τον Μπουχαλάκη να 
περνάει στη θέση του. Ο Ντε Μάρκο αποβλήθηκε για το επικίνδυνο παι-
χνίδι του με απευθείας κόκκινη κάρτα.Στο 31’ ο Ολυμπιακός προειδο-
ποίησε με σουτ του Βαλμπουενά, έπειτα από σέντρα του Ρέαμπτσιουκ. 
Στο33’ οι ερυθρόλευκοι μπήκαν μπροστά στο σκορ. Ο Ματιέ Βαλμπου-
ενά απ’ τα αριστερά έβγαλε τη σέντρα, ο Αραμπί μέσα στην περιοχή πήρε 
την κεφαλιά, κέρδισε τον προσωπικό του αντίπαλο και έκανε το 0-1.

Η χαλαρότητα έφερε την ισοφάριση
Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έδειξε χαλαρότητα, με τον Πέδρο Μαρ-
τίνς μάλιστα να έχει παράπονα απ’ τους παίκτες του. Στο 35’ σε μία αντε-
πίθεση ο Τσάβριτς πάτησε στην περιοχή, αλλά από δύσκολη γωνία 
έστειλε την μπάλα άουτ. Τελικά, η ισοφάριση ήρθε στο 41ο λεπτό.
Ο Βάις απ’ την κορυφή της περιοχής, άνοιξε την μπάλα στον Ζέρμιχαλ 
στα αριστερά, εκείνος έψαξε τον Εντί, ο οποίος εξ επαφής έγραψε το 1-1. 
Οι γηπεδούχοι πίεζαν μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, χωρίς ωστόσο να 
πετύχουν κάτι περισσότερο.Προβάδισμα ξανά ο Ολυμπιακός με πρωτα-
γωνιστή τον ΟνιεκούρουΟ Ολυμπιακός Θέλησε στα πρώτα αυτά λεπτά 
του δεύτερου μέρους να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του και να ελέγ-
ξει τον ρυθμό. Απ’ την άλλη, η Σλόβαν έκανε αυτό που ήξερα πολύ καλά, 
δηλαδή να χτυπάει στην αντεπίθεση. Οι ερυθρόλευκοι νωρίς νωρίς στο 
δεύτερο ημίχρονο πέτυχαν το γκολ.Ο Ονιεκούρου στη δεύτερη του 
εμφάνιση με τον Ολυμπιακό πέτυχε το πρώτο του γκολ. Ο Μπουχαλάκης 
χτύπησε γρήγορα ένα φάουλ, έπιασε την άμυνα της Σλόβαν απροετοίμα-
στη και ο Ονιεκούρου απ’ τα αριστερά της περιοχής, με ιδανικό πλασέ 
έγραψε το 1-2, με την μπάλα να χτυπάει πρώτα στο δοκάρι.

Ισοφάρισε η Σλόβαν, πήρε ρυθμό το παιχνίδι
Στο 60ο λεπτό και ενώ ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα έχασε μία 
σημαντική στιγμή. Ο Βαλμπουενά σήκωσε την μπάλα ωραία στην περι-
οχή για τον Αραμπί, ο οποίος βρέθηκε απέναντι απ’ τον κίπερ της Σλό-
βαν, όμως δεν τον νίκησε. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το ντεμπούτο 
του με τη φανέλα των ερυθρόλευκων έκανε ο Ρόνι Λόπες που πέρασε 
στη θέση του Βαλμπουενά.
Στο 62’ οι γηπεδούχοι έφτασαν ξανά στην ισοφάριση. Μετά από εκτέ-
λεση κόρνερ απ’ τα αριστερά, στο πρώτο δοκάρι ο Μπόζικοφ πήρε 
πρώτη κεφαλιά και στη συνέχεια στο δεύτερο δοκάρι ο Γκριν έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα με το κεφάλι. Από εκεί και ύστερα το παιχνίδι αύξησε 
τον ρυθμό του με την μπάλα να πηγαίνει πάνω κάτω. Ο Ολυμπιακός επι-
χειρούσε να βρει κενούς χώρους στην άμυνα της Σλόβαν και να χτυπήσει 
με ταχύτητα, βγάζοντας συνεργασίες κυρίως στα δεξιά. Ο Πέδρο Μαρ-
τίνς στο 72ο λεπτό αποφάσισε να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές, με 
τους Κούντε, Χασάν και Βρουσάι να κάνουν την εμφάνισή τους στον αγω-
νιστικό χώρο. Μέχρι και το τέλους του αγώνα, ο ρυθμός χαμήλωσε όπως 
ήταν φυσικό, δεν υπήρχε κάποια αλλαγή στο σκορ, με το τελικό αποτέ-
λεσμα να είναι το 2-2.
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Οι Ράπτορς επιστρέφουν στο Τορόντο 
για τη σεζόν 2021/22

Σ
το σπίτι τους γυρίζουν οι Ράπτορς, μετά από μια σεζόν στην Τάμπα της Φλόριντα. 
«Δεν ψάχνουμε και δεν θα ψάξουμε εναλλακτική τοποθεσία» ήταν τα λόγια του Μα-
σάι Ουτζίρι.
Μια χρονιά μακριά από το σπίτι τους, ήταν αρκετή. Οι Ράπτορς έπαιξαν τη σεζόν 

2020/21 στην Τάμπα της Φλόριντα, ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότεροι περιορι-
σμοί εξαιτίας της πανδημίας, πλέον όμως είναι έτοιμοι να γυρίσουν στο Τορόντο για να επι-
στρέψουν στην κανονικότητα.
«Δεν μας ενδιαφέρει να μετακομίσουμε. Δεν έχουμε κοιτάξει άλλες τοποθεσίες και δεν 
πρόκειται να το κάνουμε. Ο στόχος μας είναι να αγωνιστούμε στην έδρα μας. Αν δίναμε 
άλλη μια σεζόν εκτός Καναδά, θα γυρίζαμε μια πενταετία πίσω και δεν θέλουμε να συμβεί 
αυτό» ήταν τα λόγια του αφεντικού της ομάδας, Μασάι Ουτζίρι.
Την περασμένη σεζόν οι Ράπτορς, οι πρωταθλητές του 2019, τερμάτισαν στη 12η θέση της 
Ανατολικής Περιφέρειας με ρεκόρ 27-45.

Με ιστορική χροιά το πλήρες πρόγραμμα του ΝΒΑ
Το ΝΒΑ παρουσίασε χθες Παρασκευή ολόκληρο το πρόγραμμα για τη σεζόν 2021-2022, 
πλούσιο σε αρκετές συναντήσεις με έντονη ιστορική χροιά, με αφορμή τα 75 χρόνια του 
πρωταθλήματος.
Για να τιμήσει το πρώτο παιχνίδι κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, μεταξύ των New 
York Knicks και του Toronto Huskies, την 1η Νοεμβρίου 1946, έχει προγραμματιστεί για μια 
μονομαχία μεταξύ των Nicks και των Raptors (το σημερινό όνομα του Toronto) 75 χρόνια 
αργότερα, δηλαδή 1η Νοεμβρίου 2021.
Οι τρεις ομάδες που έπαιζαν συνεχώς το ΝΒΑ από την ίδρυσή του, δηλαδή οι Knicks, 
Boston Celtics και Golden State Warriors, θα αναμετρηθούν μεταξύ 14-18 Δεκεμβρίου.
Τέλος, στις 7 Ιανουαρίου 2022, οι Atlanta Hawks θα ταξιδέψουν στο Los Angeles για να 
αντιμετωπίσουν τους Lakers. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πενήντα χρόνια μετά την 
ημέρα που οι Καλιφορνέζοι κατέγραψαν την 33η συνεχόμενη νίκη τους στο NBA εναντίον 
των Hawks, μια σειρά πραγματικά  ασυναγώνιστη.
Συνολικά, καθεμιά από τις 30 ομάδες του NBA θα παίξει 82 παιχνίδια κατά τη διάρκεια της 
κανονικής περιόδου, η οποία ξεκινά στις 19 Οκτωβρίου και λήγει στις 10 Απριλίου, ενώ τα 
play-offs θα ξεκινήσουν έξι ημέρες αργότερα.
Η πρώτη σύγκρουση μεταξύ των φιναλίστ της περασμένης σεζόν έχει προγραμματιστεί για 
τις 10 Φεβρουαρίου: οι πρωταθλητές Milwaukee του Γιάννη Αντετοκούνμπο, θα βρεθούν 
στην έδρα των Phoenix Suns
Το ΝΒΑ είχε αποκαλύψει μέρος του προγράμματος για την ερχόμενη σεζόν την Τρίτη. Την 
πρώτη μέρα θα  «ανοίξουν» οι Bucks απέναντι στους Brooklyn, ενώ οι Lakers θα αντιμετω-
πίσουν τους Warriors. Την ημέρα των Χριστουγέννων, οι Nets θα αναμετρηθούν με τους 
Lakers.
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΙΤΙ

ΣΤΗΝ ΣΥΚΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

60 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
1 ΜΕΓΑΛΟ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΛΟΝΙ

ΚΟΥΖΙΝΑ
ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟ

ΜΕ ΙΔΙΩΚΤΗΤΟ 
ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΣΤΟ ΠΕΛΩΡΙΟ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
416-895-9372

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

01130 6947300677
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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! 

Τ
ον έμπειρο ποδοσφαιριστή Α-
λέξη Σελινιωτάκη έχει στο ρα-
ντάρ της η ομάδα της Παναχαϊ-
κής, σύμφωνα με πληροφορίες.

O παίκτης προτάθηκε σ τους ανθρώ-
πους της Παναχαϊκής που εξε τάζουν 
την περίπτωσή του, γ ια τον πρώην 
ποδοσφαιρισ τή του Διαγόρα Ρόδου 
που έχει πάνω από 130 συμμετοχές 
στην Super League 2.
Ο Σε λιν ιωτάκης, ε ίναι 31 ε τών έ χε ι 
ύψος 1.88 και αγωνίζεται ως σ τόπερ 
αλλά και ως αμυν τ ικό χαφ, ενώ έχει 
αγωνιστεί επίσης στα Χανιά που απο-
τέλεσε και αρχηγός της ομάδας, σε Επι-
σκοπή και Πλατανιά Χανίων.

Ξάνθη: Υπέγραψαν συμβόλαιο 
δύο παίκτες της ακαδημίας
Δύο νέα παιδιά που ανδρώθηκαν στην 
ακαδημία της Ξάνθης υπέγραψαν επαγ-
γελματικά συμβόλαια με την ομάδα.
Πρόκειται γ ια τους Δημητριάδη και 
Τσελεμπάκη.

Διαγόρας: Ενίσχυση με Τοπάλ!
Στη Ρόδο για λογαριασμό του Διαγόρα 
βρίσκε ται από το πρωί της Πέμπτης 
(26/7) ο Χάρης Τοπάλ.
Ο 20χρονος δεξιός μπακ πραγματο-
ποίησε «γεμάτη» χρονιά σ το πρωτά-
θλημα της Γ’ Εθνικής με τη φανέλα της 
ΑΕ Μυκόνου, ενώ στο παρελθόν αγω-
ν ίσ τηκε επίσης σε Εθν ικό Σιδηροκά-
στρου, Άρη Σκοτούσσας, ΠΑΟΚ (Κ17), 
Απόλλωνα Παραλιμνίου και Τυληκράτη 
Λευκάδας.
Ο Τοπάλ ξεκίνησε προετοιμασία με την 
ΑΕ Μυκόνου στο Καρπενήσι και πλέον 
καλείται να πραγματοποιήσει το επό-
μενο βήμα σ την καριέρα του, αγωνι-
ζόμενος για πρώτη φορά στο πρωτά-
θλημα της Super League 2.

Κηφισιά: Πήρε παίκτη από τα 

Χανιά!
Τη φανέλα της Κηφισιάς θα φοράει τη 
νέα χρονιά ο Γιάννης Σωτηράκος
Η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ Κηφισ ιά  α νακοινώνε ι  τ ην 
έ ναρξη συνεργασ ίας με τον Γιάν νη 
Σωτηράκο.
Το νέο με ταγραφικό απόκ τημα της 
ομάδας μας γεννήθηκε στις 19 Ιανου-
αρίου 1995. Ξεκίνησε την ποδοσφαι-
ρική καριέρα του από τον Αετό Κορυ-
δαλλού και σ τη συνέχεια εν τάχθηκε 
σ τα τμήματα υποδομής του Ολυμπι-
ακού, γ ια να ακολουθήσει η θητε ία 
σε Νίκη Βόλου, Λαμία, Αχαρναϊκό και 
Παναχαϊκή.
Την τελευταία διετ ία αγωνίστηκε σ τα 
Χανιά, με τη φανέλα των οποίων είχε 
36 συμμετοχές σ το πρωτάθλημα της 
Super League 2. Ο ύψους 1μ81 κεντρι-
κός αμυντικός μετράει επίσης 18 συμ-
μετοχές με το εθνόσημο στο στήθος, 
με την Εθνική Παίδων και την Εθνική 
Νέων.
Ο Γιάννης Σωτηράκος βρίσκεται ήδη 
στο Καρπενήσι, έχοντας ενταχθεί 
στην προετοιμασία της ομά-
δας μας.
Η  ΠΑΕ  Κηφισ ιά  τ ο ν 
κα λ ω σ ο ρ ί ζ ε ι  σ τ η ν 
οικογένε ιά της,  του 
εύχ ε τ α ι  υ γ ε ία  κα ι 
κάθε επιτυχία σ τους 
π ρ ο σ ω π ι κο ύ ς  κα ι 
ομαδικούς σ τόχους 
για τη νέα σεζόν.»

Ο Φ Ιε ράπ ε τ ρα ς : 
Θρύλος της Μπόκα 
Τζούνιορς, ο νέος τε-
χνικός διευθυντής!
Kίνηση «βόμβα» από τον ΟΦ Ιεράπε-
τρας καθώς χρέη τεχνικού διευθυντή 
αναλαμβάνει ένας θρύλος της Μπόκα 
Τζούνιορς.
Ο λόγος γ ια τον Σάμουελ Μάτελαν, ο 
οποίος βρίσκεται ήδη στην Ιεράπετρα 
και ανακοινώθηκε και επίσημα από τον 
σύλλογο.
Η ανακοίνωση:
Ναι ο Matellan o μεγάλος αμυντ ικός 
της Μπόκα Τζούνιορς για πολλά χρό-
ν ια σ τα 90ς και 00ς, ο παίκτης που 

κέρδισε με την Μπόκα πέν τε τ ίτ λους 
και έ να Διηπε ιρωτ ικό κόν τρα σ την 
Ρεάλ Μαδρίτης,είναι ο νέος Τεχνικός 
Διευθυντής του Ο.Φ. Ιεράπετρας.
Εφθασε πριν λίγο στην Ιεράπετρα και 
όπως βλέπετε στην φωτογραφία, είναι 
με καλή παρέα σε γνωστή ταβέρνα της 
παραλίας μεταξύ των οποίων ο Στάικος 
Βεργέτης και ο Λεονέλ Πότσι .
Τι να πούμε και τι να γράψουμε για τον 
Samuel Matellan; Eίναι τέτοιο το δια-
μέτρημα του, είναι τόσο το ειδικό του 
βάρος παγκοσμίως που προτιμούμε να 
μην επεκταθούμε γιατί ότι και να γρά-
ψουμε θα είναι λίγο
Καλώς όρισες στην Ιεράπετρα Anibal 
Samuel Matellan. Ανυπομονούμε να 
μάθουμε πράγματα από εσένα.»

Βέροια: Επίσημη η απόκτηση 
Ντίνα!
Ήδη ο παίκτης έχει ενσωματωθεί στην 
αποστολή
Σε μια σπουδαία μεταγραφή προχώ-
ρησε η Βέροια που έκανε δικός της τον 
έμπειρο Θανάση Ντίνα.
Ήδη ο παίκτης έχει ενσωματωθεί στην 
αποστολή που πραγματοποιεί την προ-
ετοιμασία της στη Δράμα.
Η ανακοίνωση:
“Η ΠΑΕ ΝΠΣ Βέροια ανακοινώνει την 
απόκτηση του ποδοσφαιριστή Θανάση 
Ντ ίνα.  Γε ν νημέ νος σ την Κομοτηνή 
(12/11/1989) ξεκίνησε την καριέρα του 
από τ ις ακαδημίες της Skoda Ξάνθη 
και το 2008 προωθήθηκε στην πρώτη 
ομάδα.
Μετά την Ξάνθη αγωνίσ τηκε γ ια δύο 
χρόν ια ως δανεικός σ την ομάδα της 
Ζακύνθου.  Επόμε νος σ ταθμός της 
καριέρας του ήταν η Παναχαϊκή, με την 
οποία καθιερώθηκε ως βασ ικός και 
φόρεσε το περιβραχιόν ιο του αρχη-
γού.
Τον Ιανουάριο του 2013 αποκτήθηκε 
από τον Παναθηναϊκό, ενώ ακολούθη-

σαν Πλατανιάς, Τρίκαλα και ΟΦΗ, 
γ ια να επισ τρέψε ι το 2020 

στην ομάδα που τον ανέ-
δειξε την Ξάνθη.
Ο  Θ α ν ά σ η ς  Ν τ ί ν α ς 
αφού πέρασε επιτυ-
χώς τις ιατρικές εξετά-
σεις, υπέγραψε συμ-
βόλαιο συνεργασ ίας 
διάρκειας ενός έτους 

και ενσωματώθηκε με 
την ομάδα στο Βώλακα 

Δράμας,  όπου συνε χ ί-
ζε ται η προετοιμασία της 

Βασίλισσας του Βορρά.”

Αλμωπός Αριδαίας: Δικός του 
ο Γιουκούδης για τη γραμμή 
κρούσης
Το Δημήτρη Γιουκούδη απέκτησε γ ια 
την επίθεσή του ο Αλμωπός Αριδαίας.
Ο 24χρονος παίκτης τα βρήκε σε όλα 
με το σύλλογο της Αριδαίας και αποτε-
λεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα.
Αναλυτικά:
“Η ΠΑΕ Αλμωπός Αριδαίας | Λουτρά 
Πόζαρ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει την έναρξη της συνερ-

γασίας με τον 24χρονο Δημήτρη Γιου-
κούδη.
Το νέο με ταγραφικό απόκ τημα της 
ομάδας μας αγωνίζεται ως επιθετικός 
και στο παρελθόν έχει προσφέρει τ ις 
υπηρεσίες του σε Αναγέννηση Επανο-
μής, Ο.Φ. Ιεράπετρας, Παναρκαδικό 
και την περασμένη σεζόν στην Σαντο-
ρίνη.
Δημήτρη, η μεγάλη οικογένε ια του 
Αλμωπού σου εύχεται να έχεις υγεία 
και δύναμη με πολλέ ς επιτυχ ίε ς σε 
ομαδικό και ατομικό επίπεδο.”

Πάει στην UEFA το θέμα Αιγά-
λεω ο Ζαγοράκης – Γρηγορίου: 
Θα δικαιωθούμε!
Στον δρόμο της δικαίωσης φαίνεται να 
βαδίζει το Αιγάλεω όσο αφορά το θέμα 
της μη αδειοδότησης του – Πάει στην 
UEFA το θέμα ο Ζαγοράκης – Τι λέει 
σ την Mikriliga.com ο νομικός εκπρό-
σωπος της ΠΑΕ Χάρης Γρηγορίου γ ια 
την υπόθεση. 
Σαν «κεραυνός» έσκασε σ το «σ τρα-
τόπεδο» του Αιγάλεω η ε ίδηση της 
μη αδειοδότησης της ομάδας γ ια την 
Super League 2. Από την πρώτη στιγμή 
η διοίκηση του συλλόγου βγήκε μπρο-
σ τά και προσπάθησε με κινήσεις να 
αλλάξει αυτή η απόφαση.
Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες της 
Mikriliga.com υπήρξε σήμερα συνά-
ντηση παρουσία των μελών της Εκτε-
λεσ τ ικής επιτροπής της ΕΠΟ και των 
Θοδωρή Ζαγοράκη, Λεωνίδα Μπου-
τσ ικάρη,  Λεων ίδα Λεουτσάκο κα ι 
Παναγιώτη Δημητρίου με τον νομικό 
εκπρόσωπο της ΠΑΕ Αιγάλεω Χάρη 
Γρηγορίου και τον αν τ ιπρόεδρο του 
συλλόγου Γιάννη Παλτόγλου.
Η πλευρά του Αιγάλεω παρουσίασε σε 
αυτή τη συνάντηση τα παράπονα της 
για τη μη αδειοδότηση της, ενώ ο πρό-
εδρος της ΕΠΟ Θοδωρής Ζαγοράκης 
τόνισε ότι το θέμα θα πάει στην UEFA 
προκειμένου να γίνει επανεξέταση και 
να αποφασιστεί το τι μέλλει γενέσθαι.
Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες 
της Mikr iliga.com. πάρθηκε η από-
φαση να συσταθεί επιτροπή, η οποία 
θα εξετάζει τ ις αποφάσεις του προέ-
δρου της επιτροπής αδειοδοτήσεων 
Γιώργου Δημητρίου.
Με αυτές τ ις κινήσεις φαίνεται ότι το 
Αιγάλεω ανατρέπει το κλίμα και οδεύει 
προς τον δρόμο που θέλει για να δικαι-
ωθεί στη συγκεκριμένη υπόθεση. Να 
τον ίσουμε σε αυτό το σημείο, ότ ι το 
«κόκκ ινο φως» σ την αδε ιοδότηση 
φαίνεται να ήρθε για μια μικρή οφειλή 
προς το ΙΚΑ, με το έγγραφο αυτό να 
μην πηγαίνει ποτέ στην ΠΑΕ Αιγάλεω 
για να την εξοφλήσει. Η Mikriliga.com 
επικοινώνησε με τον νομικό εκπρό-
σωπο της ΠΑΕ Αιγάλεω Χάρη Γρηγο-
ρίου, ο οποίος επιβεβαίωσε τα όσα 
συνέβησαν σ τη σημερινή συνάντηση 
και δήλωσε: «Το Αιγάλεω αισθάνεται 
απόλυτα δικαιωμένο για όσα συνέβη-
σαν εξαιτ ίας των αυθαιρεσιών του κ. 
Γιώργου Δημήτριου. Βγαίνει δικαιω-
μένο το Αιγάλεω για τον αγώνα του και 
περιμένουμε την οριστική απόφαση».
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αθλητικά

Κ
αλύτερη εκκίνηση με τη φανέλα 
της Νόριτς δεν θα μπορούσε να 
φανταστεί ο Χρήστος Τζόλης. Ό-
χι μόνο γιατί η ομάδα του ήταν 

καταιγιστική απέναντι στην Μπόρνμουθ, 
επικρατώντας με 6-0 και παίρνοντας το ει-
σιτήριο για τον επόμενο γύρο του Carabao 
Cup. Πολύ περισσότερο επειδή το ντε-
μπούτο του στα αγγλικά γήπεδα συνο-
δεύτηκε από δύο γκολ και δύο α-
σίστ!
Ο 19χρονος ακραίος επιθε-
τικός ήταν απολαυστικός, 
έδειξε μέρος των δυνατοτή-
των του και έκανε τους φιλά-
θλους των «καναρινιών» να 
τον χειροκροτήσουν θερμά και 
ικανοποίησε πλήρως -και με το 
παραπάνω- τον Ντάνιελ Φάρκε.
Ο λογαριασμός για τον διεθνή εξτρέμ 
άνοιξε στο 12ο λεπτό με διαγώνιο σουτ με 
το αριστερό πόδι μέσα από την αντίπαλη 
περιοχή, ενώ ακολούθησε η ασίστ στον 
Λούκας Ραπ στο 33ο λεπτό.
Στο δεύτερο μέρος πάντως δεν άφησε 
το πόδι από το γκάζι. Το κάθε άλλο. Σκό-

ραρε για δεύτερη φορά στο 66ο λεπτό του 
αγώνα, ενώ οκτώ λεπτά αργότερα (στο 
74ο λεπτό) σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Τζος 
Σάρτζεντ, για να κλείσει κάπου εκεί ο... 
λογαριασμός, τόσο του ιδίου όσο και της 
Νόριτς, απέναντι στην Μπόρνμουθ.
Ο Δημήτρης Γιαννούλης πέρασε στον αγω-
νιστικό χώρο στο 76’ του αγώνα.

Λίγη ώρα μάλιστα μετά από την 
καθόλα εντυπωσιακή εμφάνισή 

του με τα καναρίνια, ο πρώην 
εξτρέμ του ΠΑΟΚ θέλησε 
να μοιραστεί τη χαρά του 
μέσα από ανάρτησή του 
στον προσωπικό λογαρια-

σμό του στο Instagram.
«Κάτ ι περισσότερο από 

χαρούμενος για το ντεμπούτο με 
την Νόριτς και που βοήθησα την ομάδα 

να πάρει την πρόκριση. Είναι εκπληκτικό 
το συναίσθημα να παίζω και να σκοράρω 
μπροστά στους οπαδούς μας.
Ήταν τα πρώτα μου γκολ στο ταξίδι μου 
μέχρι στιγμής και έχουμε πολύ δρόμο 
ακόμα μπροστά μας», έγραψε χαρακτηρι-
στικά.

Τζόλης: Ασύλληπτο ντεμπούτο με δύο 
γκολ και δύο ασίστ στην εξάρα της 
Νόριτς επί της Μπόρνμουθ

Τελική προσφορά της Ρεάλ στην 
Παρί για Εμπαπέ: 170 εκατ. ευρώ 

Η 
Ρεάλ Μαδρίτης κατέθεσε την τε-
λική της πρόταση στους Παριζιά-
νους για την απόκτηση του Κι-
λιάν Εμπαπέ. Οι «μερένγκες» δεί-

χνουν με κάθε τρόπο πως θέλουν να κά-
νουν δικό τους τον Γάλλο σούπερ σταρ και 
σύμφωνα με όσα αναφέρει το ρεπορτάζ του 
Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ανέβασαν την προ-
σφορά τους.Νωρίτερα την Πέμπτη (26/8) 
το Sky Sports ανέφερε πως οι Μαδριλένοι 
επέστρεψαν με νέα πρόταση ύψους 170 ε-
κατ. ευρώ. Σύμφωνα όμως, με τον έγκριτο 
Ιταλό δημοσιογράφο, η Ρεάλ κατέθεσε νέα 
προσφορά, η οποία αναμένεται να είναι και 
η τελευταία της.Στη νέα της πρόταση η ι-
σπανική ομάδα προσφέρει στους Παριζιά-
νους, προκειμένου να ντύσει στα λευκά τον 
22χρονο σταρ, εκτός από τα 170 εκατ. ευ-

ρώ, άλλα 10 εκατ. ευρώ με τη μορφή μπό-
νους. Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα 
«Le Parisien», η Παρί είναι διατεθειμένη να 
πουλήσει τον 22χρονο Γάλλο επιθετικό, αν 
βάλει στα ταμεία της ένα ποσό που φτάνει 
τα 220 εκατ. ευρώ. Εν ολίγοις, ο Φλορεντί-
νο Πέρεθ θα πρέπει να δώσει επιπλέον 60 
εκατ. ευρώ στην Παρί, ώστε να φέρει τον Ε-
μπαπέ στο Σαντιάγο Μπερναμπέου.
Το ποσό αυτό απέχει πολύ από τα χρήματα 
που είναι διατεθειμένη να δώσει η Ρεάλ, 
η οποία μάλιστα έχει ασφυκτικά χρονικά 
περιθώρια, μιας και σε λίγες ημέρες (31/8) 
ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος. 
Πάντως, έχει σύμμαχο τον ίδιο τον παί-
κτη που δεν υπογράφει νέο συμβόλαιο με 
την Παρί, η οποία κινδυνεύει να χάσει τον 
ποδοσφαιριστή ως ελεύθερο.

Νάπολι: Ο Μαρκάο θα είναι ο 
διάδοχος του Μανωλά

Ο 
Μαρκάο της Γαλατασαράι, ο 
οποίος πριν δέκα ημέρες άρ-
χισε να γρονθοκοπεί για ά-
γνωστο λόγο συμπαίκτη του 

σε αγώνα με την Γκιρεσούνσπορ για το 
τούρκικο πρωτάθλημα, είναι ο Νο1 στό-
χος της Νάπολι για τη θέση του Μανω-
λά σύμφωνα με τους Ιταλούς. Ο Κώ-
στας Μανωλάς είναι ο Νο1 μεταγραφι-
κός στόχος του Ολυμπιακού, όπως έ-
χει αποκαλύψει σε εκτενή ρεπορτάζ του 
το SPORT24 και ήδη η Νάπολι κοιτάζει 
την αγορά για να καλύψει το κενό του 
30χρονου σέντερ μπακ.
Στην γειτονική μας Ιταλία αναφέρουν 
ότι η ομάδα του Νότου έχει επιλέξει ως 
διάδοχο του Έλληνα στόπερ τον Μαρ-
κάο της Γαλατασαράι, ο οποίος πριν 

δέκα ημέρες άρχισε να γρονθοκοπεί για 
άγνωστο λόγο συμπαίκτη του σε αγώνα 
με την Γκιρεσούνσπορ για το πρωτά-
θλημα.
Ο 25χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός ανή-
κει στη Γαλατάσαραϊ από τα μέσα της 
σεζόν 2018-2019 και έχει ξεπεράσει 
τις 100 συμμετοχές με τον σύλλογο. Τα 
ρεπορτάζ κάνουν λόγω για δανεισμό του 
ποδοσφαιριστή με οψιόν αγοράς του 
στα 11 εκατ. ευρώ.
Το calcionapoli24.it αναφέρει πως η... 
μπάλα βρίσκεται στα πόδια του ισχυρού 
άνδρα της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαου-
ρέντις και πως όλα εξαρτώνται από την 
τελικη έκβαση της υπόθεσης του Κώστα 
Μανωλά. Ο Βραζιλιάνος πάντως είναι 
δρομολογημένος για τον Σαν Πάολο.

«Ο Ρονάλντο τα βρήκε με τη Σίτι, δίνουν 
Στέρλινγκ οι πολίτες στη Γιουβέντους»

Η 
Μάντσεστερ Σίτι είναι έτοιμη 
να ρίξει βόμβα στο τέλος του 
καλοκαιρινού μεταγραφικού 
παζαριού, καθώς έχει έρθει σε 

συμφωνία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, 
σύμφωνα με την ισπανική «AS» και το 
μόνο που απομένει είναι να δώσει τα 
χέρια και με τη Γιουβέντους, με την οποία 
ο Πορτογάλος έχει έναν ακόμη χρόνο 
συμβόλαιο.
Οι Πολίτες θέλουν να τον πάρουν ως 
ελεύθερο, αλλά η Γιουβέντους δεν είναι 
διατεθειμένη να επιτρέψει κάτι τέτοιο.
Για να τα βρουν οι δύο ομάδες, η Μάντσε-
στερ Σίτι προσφέρει στους Κυπελλού-
χους Ιταλίας τον Ραχίμ Στέρλινγκ, ωστόσο 
εκείνοι επιθυμούν την απόκτηση του Γκά-
μπριελ Ζεσούς για να καλύψουν το κενό 

του Ρονάλντο.
Οι πρωταθλητές Αγγλίας είχαν σαν πρώτο 
στόχο τον Χάρι Κέιν, η περίπτωση του 
οποίου ναυάγησε, καθώς ο Άγγλος φορ 
ανακοίνωσε χθες (25/08) στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης ότι μένει στην Τότεναμ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής 
«Gazzetta dello Sport» ο Ζόρζε Μέντες 
συναντήθηκε με εκπρόσωπους της διοί-
κησης της Γιουβέντους, στους οποίους 
τόνισε ότι δεν έχει δεχθεί κάποια πρό-
ταση από την Μάντσεστερ Σίτι ή την Παρί 
Σεν Ζερμέν.
Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο σε ανάρτησή του 
στο Twitter ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η 
Γιουβέντους αξιώνει ένα ποσό της τάξεως 
των 28-30 εκατομμυρίων ευρώ για να 
παραχωρήσει τον Ρονάλντο.
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Η 
Ομόνοια βίωσε συνθήκες ποδοσφαιρικής πολι-
ορκίας στο Στάδιο Μποσουίλ, δεν υπερασπίστη-
κε τη νίκη στο ΓΣΠ (4-2), ηττήθηκε 2-0 σε κανο-
νική διάρκεια και παράταση, για να αποκλειστεί 

τελικά στα πέναλτι με 3-2 από την Αντβέρπ. Έτσι, έχασε 
την πρόκριση στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ, αλλά ας 

είναι, θα συνεχίσει τουλάχιστον στους αντίσ τοιχους του Κόν-
φερενς Λιγκ.

Το ματς
Η Αντβέρπ μπήκε στο γήπεδο με στόχο να λιώσει την Ομόνοια. 
Από το πρώτο λεπτό ήταν κατανοητό πως οι πράσινοι θα περ-
νούσαν πολύ δύσκολο βράδυ, όπως και έγ ινε. Με κινητήριο 
μοχλό το δαιμόνιο Μιγιόσι, οι Βέλγοι πολιορκούσαν την περι-
οχή του Φαμπιάνο και οι πρωταθλητές Κύπρου προσπαθούσαν 
να αντέξουν την πίεση.
Ομολογουμένως, τα πήγαιναν καλά στα ανασταλτικά καθήκοντά 
τους, αφού με τόση πίεση οι γηπεδούχοι απείλησαν σοβαρά για 
πρώτη φορά στο 27’ με κεφαλιά του Μπατάιγ. Ένα λεπτό αργό-
τερα, όμως, ο Μιγιόσι πρόλαβε στην έξοδο τον Φαμπιάνο και 
με λόμπα άνοιξε το σκορ.
Ίδια η εικόνα και έως τη λήξη του ημιχρόνου, δίχως όμως να 
αλλάξει κάτ ι και επομένως αναμενόταν αν τ ίσ τοιχη πίεση και 
σ το δεύτερο. Με την επανέναρξη του ματς, πάντως, ο Μεργκ 
έριξε στο γήπεδο τον Ατιέμγουεν αντί του Κακουλλή, θέλοντας 
να κάνει πιο γρήγορη την ομάδα του στις αντεπιθέσεις.
Η Αντβέρπ ήταν πιεστική για ακόμα ένα δεκάλεπτο, αλλά στη 
συνέχεια έριξε τον ρυθμό της. Άρχισε πλέον να προσέχει και 
τα μετόπισθεν, ενώ η Ομόνοια άρχισε να κυκλοφορεί καλύτερα 
την μπάλα προσπαθώντας να βγει και μπροστά.
Δεν κατάφερνε όμως να γίνει επικίνδυνη, αντιθέτως ήταν και 
πάλι η βελγ ική ομάδα που έβρισκε φάσεις γ ια γκολ, αλλά οι 
προσπάθειές τους είτε σταματούσαν στον Φαμπιάνο (Μπένσοπ 
51’, 67’) είτε ήταν άστοχες (Μιγιόσι 55’, 73’).
Στο 84’, όμως, ο νεοεισελθών Γκέργκενς σκόραρε με πλασέ και 
έστειλε το ματς στην παράταση, αν και στο δεύτερο λεπτό της 
καθυστέρησης χρειάστηκε άλλη μία απόκρουση του Φαμπιάνο 
(σέν τρα του Μιγ ιόσ ι, η μπάλα έσκασε μπροσ τά σ τον Βραζι-
λιάνο, που απέκρουσε δύσκολα).
Στην παράταση οι Βέλγοι ήταν και πάλι πιεσ τ ικοί, ε ιδικά το 
πρώτο ημίχρονο και είχαν για κορυφαία στιγμή το δοκάρι του 
Μιγιόσι στο 103’. Τελικά, οι πράσινοι άντεξαν και τελικά η πρό-
κριση κρίθηκε σ τα πέναλτ ι και δυστυχώς, αυτή τη φορά δεν 
χάρηκαν.
Αντβέρπ (Μπριάν Πρίσκε): Μπιτέζ , Μπούτα, Ένγκελς (91′ Γιου-
σούφ), Ντε Λάε τ , Μπατάιγ (78′ Βάινς),  Μπένσοπ (71′ Γκέρ-
γκε ν ς),  Βερσ τ ρέ τ ε ,  Να ϊ ν γκολάν (78′  Σεκ),  Μπαλικουισά, 
Μιγιόσι, Έγκεσταϊν.

Ομόνοια (Χέν ινγκ Μπεργκ): Φαμπιάνο, Σέχου (110′ Ψάλτης), 
Λανγκ, Παναγιώτου, Λέτσγιακς, Λοΐζου (81′ Γιούστε), Γκόμεθ, 
Μπασιρού, Ντίσκερουντ (87′ Ζαχαρίου), Παπουλής (57′ Τζιω-
νής), Κακουλλής (46′ Ατιέμγουεν).

Ο «σούπερ» Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος με 
δύο γκολ… ανέστησε την Ανόρθωση και την 
έστειλε σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης 13 
ολόκληρα χρόνια μετά τη σεζόν 2008-09

Η 
«Κυρία» επιβλήθηκε εντός έδρας με 3-1 της 
Χάποελ Μπερ Σεβά στον επαναληπτικό αγώ-
να, για τα πλέι οφ του Κόνφερενς Λιγκ. Το άλλο 
γκολ της προσφυγικής ομάδας πέτυχε ο αρχη-

γός Αρτυματάς, ενώ για τους Ισραηλινούς έφερε προσω-
ρινά το ματς στα ίσα ο Σρέχτερ.
Σε συνδυασμό με το εκτός έδρας 0-0, η προσφυγική 
ομάδα πήρε την πρόκριση στους ομίλους. Όπως και 
τότε, πριν 13 χρόνια που έγινε η πρώτη κυπριακή ομάδα 
στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ, έτσι και τώρα γίνε-
ται η πρώτη κυπριακή ομάδα που εξασφαλίζει τη θέση 
της στους ομίλους της νεοσύστατης διοργάνωσης της 
ΟΥΕΦΑ μέσω της προκριματικής φάσης.

Το ματς
Με επιθετική διάθεση από το ξεκίνημα του παιχνιδιού 
μπήκε η Ανόρθωση, η οποία πήρε από νωρίς τον έλεγχο 
της αναμέτρησης και προσπάθησε να επιβάλει τον 
ρυθμό της. Τον δικό της ρόλο στο δυνατό ξεκί-
νημα έπαιξε η δυναμική παρουσία του 
κόσμου της «Κυρίας».
Την υπεροχή της η προσφυγική 
ομάδα «εξαργύρωσε» στο 
12ο λεπτό με τον αρχηγό της 
Κωστάκη Αρτυματά. Μετά 
από μακρινή μπαλιά του Καλ-
τσά, ο Πόποβιτς έφυγε απένα-
ντι από τον Αρούς. Καθυστέ-
ρησε όμως, τον πρόλαβε αμυ-
ντικός των Ισραηλινών και έφυγε 
πλάγια. Από εκεί βρήκε χώρο και 
«έστρωσε» στον Κύπριο μέσο που 
ερχόταν από πίσω. Ο Αρτυματάς έκανε το 
σουτ από το ύψος της περιοχής, κάπου κόντραρε 
η μπάλα και κατέληξε στα δίκτυα.
Έκτοτε η Μπερ Σεβά ανέβασε ρυθμό, ισορρόπησε το 
παιχνίδι και προσπάθησε να κρατήσει περισσότερο 
μπάλα, μη καταφέρνοντας ωστόσο να δημιουργήσει 
επικίνδυνες ευκαιρίες μπροστά στα καρέ του Λόρια.
Όλα αυτά μέχρι το 43’, όταν μετά από όμορφη πάσα του 
Μίχα ο Ανσάχ έφυγε σε τετ α τετ με τον Γεωργιανό τερ-
ματοφύλακα της «Κυρίας». Ο Λόρια τον σταμάτησε, η 
μπάλα όμως κατέληξε στον Σρέχτερ, που με σουτ εντός 
περιοχής έφερε το ματς στα ίσα. Δύο λεπτά αργότερα 
(45’) οι Ισραηλινοί έμειναν με δέκα παίκτες, μετά από 
σκληρό φάουλ του Ακολάτσε, ο οποίος είχε ήδη μια 
κίτρινη κάρτα. Ο διαιτητής του έδειξε τη δεύτερη κίτρινη 

και τον έστειλε στα αποδυτήρια, αποβάλλοντας τον.
Στο δεύτερο μέρος η Ανόρθωση μπήκε ξανά δυνατά και 
προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το υπέρ της αριθμητικό 
πλεονέκτημα. Η σταδιακή άνοδος προς τα την εστία του 
Αρούς έφερε τελικά αποτέλεσμα. Στο 60’ ο διαιτητής 
υπέδειξε πέναλτι, σε εντός περιοχής χέρι του Αμπέντ στο 
σουτ του Κορέια. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Χριστοδουλό-
πουλος, ο οποίος στο 61’ έβαλε ξανά σε θέση «οδηγού» 
τους γηπεδούχους.
Πριν καλά – καλά «συνέλθουν» οι Ισραηλινοί ο Ελλα-
δίτης «χτύπησε» ξανά. Στο 69’ εκμεταλλεύτηκε την ολι-
γωρία στην άμυνα της Μπερ Σεβά, μετά από σέντρα του 
Απαρτζουμιάν και με πλασέ εντός της μικρής περιοχής, 
δεν είχε πρόβλημα να δώσει προβάδισμα δύο γκολ στην 
«Κυρία» και να την στείλει με το ένα… πόδι στους ομί-
λους του Κόνφερενς Λιγκ.
Τα υπόλοιπα είκοσι και πλέον λεπτά της αναμέτρη-
σης ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Η Ανόρθωση δεν 
αγχώθηκε ούτε λεπτό, κράτησε με σχετική ευκολία το 
υπέρ της αποτέλεσμα, το οποίο της εξασφάλισε την επι-
στροφή σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης 13 ολό-
κληρα χρόνια μετά.

Πουλλαΐδης: «Αυτή τη μέρα την 
περιμέναμε χρόνια, μας άλλα-

ξε επίπεδο ο Τιμούρ»
Δηλώσεις στην κάμερα της 

Cablenet παραχώρησε ο 
μεγαλομέτοχος της Ανόρ-
θωσης μετά την πρόκριση 
τους ομίλους του Κόνφερενς 
Λιγκ, απέναντι στη Χάποελ 
Μπερ Σεβά.

Τόνισε πως αυτή την ημέρα 
την περίμεναν εδώ και δέκα 

χρόνια, ενώ έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά στον προπονητή της ομά-

δας Τιμούρ Κετσπάγια. Όπως ανέφερε, 
έδειξε ότι είναι προπονητής με τσαγανό και 

άλλαξε επίπεδο την Ανόρθωση.
Όσα δήλωσε ο Χρίστος Πουλλαΐδης:
«Αυτήν την μέρα την περιμέναμε εδώ και δέκα χρόνια. 
Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλη την ομάδα, τον Τιμούρ 
Κετσπάγια που έδειξε ότι είναι προπονητής με τσαγανό 
και μας άλλαξε επίπεδο. Και όλη τη διοίκηση γιατί αυτά 
που έχουν κάνει είναι μόνο η αρχή. Αύριο πηγαίνω Κων-
σταντινούπολη για την κλήρωση και ελπίζω να έχουμε 
μια καλή κλήρωση. Από την πρώτη μέρα είπαμε πρέπει 
να υπάρχει υπομονή. Από το 2011 είπαμε αυτό το πρό-
τζεκτ θέλει υπομονή και όλα θα έρθουν με τους κατάλ-
ληλους ανθρώπους. Όλα θα τα πετύχουμε σε βάθος 
χρόνου. Υπομονή και εμπιστοσύνη».

Ανόρθωση – Μπερ Σεβά 3-1: Ο Λάζαρος 
ανέστησε την Ευρωπαία «Κυρία»

Αντβέρπ-Ομόνοια 2-0 
(3-2 πεν.): Αυτή τη φορά η 
διαδικασία ήταν όντως άχαρη
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Το μήνυμα του Ντόρσεϊ στους φιλάθλους 
του Ολυμπιακού: «Θα είναι μία καλή 
σεζόν, νιώθω καλά γι αυτό»

Το πρώτο του μήνυμα προς τον κόσμο του Ολυμπιακού έστειλε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κατά 
την άφιξή του στην Αθήνα το πρωί της Τρίτης

Πεπεισμένος ότι η ομάδα θα έχει μία καλή σεζόν, 
το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, Τάιλερ Ντόρ-
σεϊ έστειλε το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους 
του Ολυμπιακού κατά την άφιξή του στην Αθήνα το 
πρωί της Τρίτης (24/8).
«Γεια σας φίλοι του Ολυμπιακού! Μόλις προ-
σγειώθηκα και είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα 
σεζόν! Είμαι ενθουσιασμένος που θα σας δω, 
είμαι ενθουσιασμένος που θα δω τους συμπαί-
κτες μου και τους προπονητές μου. Θα είναι μια 
σπουδαία χρονιά και νιώθω καλά για αυτό», ανέ-
φερε ο Ντόρσεϊ.
Αφού περάσει τα ιατρικά τεστ, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ 
θα ταξιδέψει για την Βουλγαρία προκειμένου να 
ενσωματωθεί στην προετοιμασία των 
ερυθρολεύκων.

Απορρίφθηκε η μήνυ-
ση του Δημήτρη Για-
νακόπουλου κατά 
του Παναγιώτη Αγ-
γελόπουλου γ ια 
συκοφαντική δυ-
σφήμηση
Ο Ολυμπιακός με επί-
σημη ανακοίνωση του 
σ την ισ τοσε λίδα του 
έκανε γ νωσ τό πως η 
μήνυση που είχε καταθέ-
σει ο Δημήτρης Γιαννακό-
πουλος εις βάρος του Πανα-
γιώτη Αγγλόπουλου για συκο-
φαντική δυσφήμηση μετά την ανα-
μέτρηση Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός για 
την Euroleague απορρίφθηκε σύμφωνα με το βού-
λευμα του συμβουλίου εφετών Αθηνών.
Η ανακοίνωση των ερυθρολεύκων αναφέρει χαρα-
κτηριστικά:
«Με το υπ’ αριθμ. 993/2021 βούλευμα του Συμ-
βουλίου Εφετών Αθηνών απορρίφθηκε τελεσιδί-
κως η μήνυση του Δ. Γιαννακόπουλου κατά του Π. 
Αγγελοπουλου για συκοφαντική δυσφήμηση.
Ο Δ. Γιαννακοπουλος, με την κριθείσα ως αβάσιμη 
μήνυσή του, ισχυριζόταν ότι οι διαμαρτυρίες της 
ΚΑΕ Ολυμπιακός μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις 
του που δημοσιεύθηκαν μετά τον αγώνα Παναθη-
ναϊκού - Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα, ήταν τάχα 
ψευδείς και συκοφαντικές, διατεινόμενος ότι τάχα 
οι δηλώσεις αυτές δεν είχαν γίνει ποτέ.

Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν του όλα τα αποδεικτικά μέσα (συμπεριλαμβα-
νομένων των καταθέσεων Χ. Καουρη), έκρινε επί 
της ουσίας της υποθέσεως και κατέληξε στην τελε-
σίδικη κρίση ότι οι επίμαχες συκοφαντικές δηλώ-
σεις πράγματι έγιναν από τον Α. Λιογκα και παρου-
σιάστηκαν από τον ίδιο ως η επίσημη θέση της ΚΑΕ 
και του ΔΠΓ.
Συνεπώς από τις δικαστικές αρχές υπήρξε απόλυτη 
δικαίωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός και του Π. Αγγελο-
πουλου.
Αντιθέτως μια ακόμη απόπειρα του Δ. Γιαννακό-
πουλου να διαστρεβλώσει την γνωστή σε αυτόν 

πραγματικότητα στέφθηκε με αποτυχία».

Στην Αθήνα και ο Μουστάφα 
Φαλ για να ενσωματωθεί 

στις προπονήσεις του Ο-
λυμπιακού
Στην Αθήνα για μόνιμη εγκα-
τάσταση βρίσκεται από την 
Παρασκευή (20/8) ο Μου-
στάφα Φαλ. Ο θηριώδης 
Γάλλος σέντερ είχε πάρει 
μερικές ημέρες έξτρα άδειας 
για να ξεκουραστεί μετά από 

τη συμμετοχή του στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του Τόκιο, 

ήρθε στην Ελλάδα με τέσσερις 
υπερμεγέθεις βαλίτσες και θα μπει 

σιγά-σιγά στις προπονήσεις του Ολυ-
μπιακού.

Ο Φαλ θα καλύψει τη θέση του σέντερ μαζί με τον 
Χασάν Μάρτιν, με τον Λιβιό Ζαν-Σαρλ πασπαρτού 
και στις δύο θέσεις της φροντ λάιν. Προέρχεται από 
καλή σεζόν με τη Βιλερμπάν (8.8 πόντοι από 70% 
στο δίποντο και 62% στις βολές, 5.5 ριμπάουντ, 1.8 
ασίστ, 14.1 ranking ανά 22 λεπτά συμμετοχής σε 31 
αγώνες) και τον Φεβρουάριο θα γίνει 30 ετών.
Το σημαντικό για τον Ολυμπιακό ήταν να έρθει 
ο Φαλ πριν η ομάδα αναχωρήσει στις 22 Αυγού-
στου για το Πράβετς, στο οποίο θα ακολουθήσει το 
βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Εκεί θα γίνει 
το πρώτο φιλικό, στις 29 του μήνα με αντίπαλο 
τη Ρίλσκι, πριν οι Πειραιώτες παίξουν στο bwin 
Tournament against Covid-19 στο ΣΕΦ (4-5/9) και 
στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο 
(11-12/9).

Στην Ελλάδα ο Τζέρεμι 
Έβανς: «Playoffs με 
τον Παναθηναϊκό και 
διεκδίκηση της πρόκρισης 
στο Final Four»

Ο Τζέρεμι Έβανς έφτασε στην 
Ελλάδα γ ια λογαριασμό του 
Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, δηλώ-
νον τας ενθουσιασμένος και 
ανυπόμονος για τη νέα πρό-
κληση της καριέρας του.
Στην Αθήνα προσγειώθηκε το 
πρωί της Πέμπτης 26 Αυγού-
σ του ο  Τζ έ ρεμ ι  Έβαν ς ,  ο 
οποίος έχει υπογράψει εδώ 
και μερικές ημέρες το μονοε-
τές συμβόλαιο που του προσέ-
φερε ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ.
Ο αθλητ ικός ψηλός του τρι-
φυλλιού δήλωσε ενθουσια-
σμένος για την παρουσία του 
σ την ελληνική πρωτεύουσα, 
ενώ τόνισε πως ανυπομονεί 
να ζήσει την ατμόσφαιρα του 
ΟΑΚΑ με τη φανέλα του Πανα-
θηναϊκού ΟΠΑΠ.
«Είμαι ενθουσιασμένος που 
βρίσκομαι στην Αθήνα. Ανυ-
πομονώ πραγματικά να ξεκι-
νήσω προπονήσε ις  με τον 
Παναθηναϊκό και  να αρχ ί-
σει η σεζόν. Να δουλέψω με 
τους νέους συμπαίκ τε ς και 
τους προπονητές μου ώστε να 
έχουμε μια καλή σεζόν. Πραγ-
ματικά αισ ιοδοξώ πως μπο-
ρούμε να τα πάμε πολύ καλά 
τόσο στις εγχώριες διοργανώ-
σεις, όσο και στην Euroleague, 
όπου στόχος μας είναι να προ-
κριθούμε σ τα playoffs διεκ-
δικώντας την είσοδό μας στο 
Final Four» δήλωσε αρχικά ο 
Τζέρεμι Έβανς.
Όσο για το τι γνωρίζει σχετικά 
με τον Παναθηναϊκό, ο Τζέρεμι 
Έβανς ανέφερε ότι: «Ο Πανα-
θηναϊκός είναι ένα σπουδαίο 
κλαμπ. Παίζω στη Euroleague 
τα τ ε λευταία χρόν ια οπότε 
γ νωρίζω καλά τη δυναμική 
του. Επίσης ξέρω και για τους 
φιλάθλους του. Είναι εκπλη-
κτικοί, γεμίζουν το γήπεδο και 
υποστηρίζουν με θέρμη την 
ομάδα. Ανυπομονώ να βιώσω 
αυτή την ατμόσφαιρα που 

δημιουργούν».
Τέλος, σχετ ικά με τους προ-
σωπικούς του στόχους, είπε: 
«Προσωπικός  μου σ τόχος 
μου είναι να δώσω τον καλύ-
τερό μου εαυτό γ ια να βοη-
θήσω την ομάδα να πε τύ-
χει τους δικούς της στόχους. 
Να τη βοηθήσω σε άμυνα και 
επίθεση. Στόχος του Παναθη-
ναϊκού είναι πάντοτε η κατά-
κ τηση όλων των τ ίτ λων. Το 
σ ίγουρο ε ίναι ότ ι εμε ίς θα 
πρέπει να παίζουμε σκληρά 
σε κάθε ματς και να τα αντιμε-
τωπίζουμε όλα σαν να είναι το 
τελευταίο».

Εξέπνευσε η διορία του 
Παπαπέ τρου,  έμε ινε 
στον Παναθηναϊκό
Πράσ ινος γ ια τ έ ταρτη σερί 
σεζόν παραμένει ο Ιωάννης 
Παπαπέτρου, ο οποίος συμ-
μετείχε σ την πρώτη προπό-
νηση της σεζόν 2021/22 το 
απόγευμα της Τετάρτης (18/8), 
καθώς εξέπνευσε η διορία του 
για να αποχωρήσει με προορι-
σμό το ΝΒΑ.
Ο 27χρονος φόργουορντ είχε 
υπογράψει επέκταση με τον 
Παναθηναϊκό έως το καλο-
καίρι του 2023, με opt-out 
αποκ λε ισ τ ικά γ ια  οργαν ι -
σμό της αμερικανικής λίγκας, 
ωστόσο το -δεδομένο- ενδια-
φέρον που υπήρξε για εκείνον 
δεν με τουσ ιώθηκε σε πρό-
ταση με αποτέλεσμα ο Δημή-
τρης Πρίφτης να μπορεί πλέον, 
χωρίς άγχος, να προχωρήσει 
στην ενίσχυση στο 4 και στον 
άσο.Τη σεζόν 2020/21 ο Παπα-
πέ τ ρου ε ίχε  12.1 πόν τους 
(43% στο δίποντο, 36% στο 
τρίποντο, 73% στις βολές), 4.1 
ριμπάουντ, 2.4 ασίστ και 10.6 
μονάδες στο σύστημα αξιολό-
γησης ανά 30:39 συμμετοχής 
σε 27 αγώνες της κανονικής 
περιόδου της EuroLeague.
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σελ. 61σελ. 61

Το μήνυμα του Ντόρσεϊ Το μήνυμα του Ντόρσεϊ 
στους φιλάθλους του στους φιλάθλους του 
ΟλυμπιακούΟλυμπιακού σελ. 68σελ. 68

Τζόλης: Ασύλληπτο Τζόλης: Ασύλληπτο 
ντεμπούτο με δύοντεμπούτο με δύο
γκολ και δύο ασίστγκολ και δύο ασίστ σελ. 66σελ. 66

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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