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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Έχετε την υγεία σας;

Τότε σκάστε 

και ζήστε.

Υπάρχουν 

άνθρωποι 

που παλεύουν 

για αυτή!!!

Ευγενικοί μου αναγνώστες 

κι αναγνώστριες, εύχομαι 

όπου κι αν βρίσκεστε για 

διακοπές να περνάτε καλά 

και να προσέχετε γενικά 

γιατί παντού βιώνουμε περίεργες εποχές, σε όλα τα 

μήκη της γης.

Περνάει το καλοκαιράκι, μπαίνουμε στον 

τελευταίο μήνα και η ειδησιογραφία δεν 

σταματά δευτερόλεπτο. Σε όποιο σημείο της γης 

και να κοιτάξεις, δεν βλέπεις τίποτα άλλο από 

καταστροφές πολέμους, συμπτώματα λοιμών και 

καταποντισμού και διερωτούσαι… και μετά ποιο 

θα είναι το μετά!!!

Καλοί μου συμπατριώτες, ας μένουμε (όσο είναι 

δυνατόν φυσικά) κοντά με τους συνανθρώπους 

μας, όσοι μπορούν και έχουν την ευχέρεια να 

δίνουν χέρι βοηθείας σε αναξιοπαθούντες, γιατί 

μην νομίζετε ότι επειδή ζούμε σε Καναδά και 

Αμερική την περνάνε όλοι ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΟΤΑ.

Λόγω της δουλειάς μου (σ’ ευχαριστώ Θεέ μου) 

ακούω κάθε ημέρα περίεργες ιστορίες για όλα εν 

γέννη τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι 

στην καθημερινότητά μας.

Και είναι θέματα και προβλήματα που κουτσά-

στραβά λύνονται, υπάρχουν όμως και θέματα, 

και ειδικά υγείας, που δεν αντιμετωπίζονται και 

φέρνουν ανθρώπους στο αμήν που λέμε για να 

ανταπεξέλθουν, γιατί ανάλογα με το τι περνά 

ο καθένας είναι και η αντίστοιχη οικονομική 

επιβάρυνση που πολλές φορές είναι αβάσταχτη…

Καλοί μου συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, 

ειδικά οι πιο παλαιοί δείχνετε υπομονή στους πιο 

νέους, ακόμα και σ’ αυτούς που ξεφεύγουν καμιά 

φορά. Είναι ότι καλύτερο μπορείτε να κάνετε 

για να κρατάμε όσο το δυνατόν την παροικία 

μας ενωμένη και προστατευμένη από διάφορες 

επικίνδυνες καταστάσεις.

Ας προσπαθούμε να κρατάμε τα ιστορικά ήθη και 

έθιμά μας, να δίνουμε χέρι βοήθειας σε κάποιον 

που το χρειάζεται.

Θέλω νάσται καλά να περάσετε καλά όσοι φεύγετε 

τώρα καλό ταξίδι και με το καλό να επιστρέψουν 

όλοι στη βάση τους και να μην λείπει κανείς.

Η άλλη εβδομάδα είναι κοντά μέχρι να τα 

ξαναπούμε.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Μητσοτάκης: Ο Ερντογάν να ασχοληθεί με την τουρκική 
οικονομία, παρά να αναβιώνει νέο-οθωμανικές φαντασιώσεις 

Σ
αφές μήνυμα για την τουρκική προκλητικότητα έστειλε 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευ-
ξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNN, όπου εστίασε και 
στο ζήτημα της ενότητας και των συντονισμένων κινή-

σεων στην Ενέργεια ενώ επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξουν ε-
κλογές πριν από το τέλος της τετραετίας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το κρεσέντο των εμπρηστικών 
κινήσεων από την Άγκυρα και τα περί αποστρατιωτικοποπίη-
σης των νησιών, τόνισε ότι η Ελλάδα θα προασπίσει την εδα-
φική της κυριαρχία, αλλά επιθυμεί να συνεχίσει τις συνομιλίες 
με την τουρκική πλευρά. 
Χαρακτήρισε ανεύθυνο, τη δεδομένη χρονική στιγμή, να ανα-
λώνεται κανείς σε εθνικιστικά παραληρήματα ενώ εστίασε 
στην ανάγκη σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά, ο πρωθυπουργός τόνισε 
τα εξής: «αντιμετωπίζουμε μια γεωπολιτική κρίση μετά τη 
ρωσική εισβολή, το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε 
είναι μια πηγή αστάθειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μόνο 
εργαλείο είναι το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα συμπεριφερόταν 
πάντα υπεύθυνα. Έχουμε δει σοβαρές προκλήσεις κατά τους 
πορηγούμενους μήνες».
«Καλύτερα να ασχοληθεί ο Ερντογάν με την τουρκική οικονο-
μία, παρά να αναβιώνει νέο-οθωμανικές φαντασιώσεις» υπο-
γράμμισε ενώ συνεχίζεται η κατρακύλα της τουρκικής λίρας.
Με νόημα ο κ.Μητσοτάκης τόνισε, δε, ότι η εξωτερική πολι-
τική δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να τονωθεί το 
εθνικό αίσθημα.
«Θα κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε την κυριαρχία 
μας» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός. 

Για την ενέργεια 
Αναφερόμενος στο φλέγον ζήτημα των υψηλών τιμών ενέρ-
γειας που ταλανίζουν ολόκληρη την Ευρώπη και μετά την πρό-
ταση της Κομισιόν να περιοριστεί κατά 15% η χρήση φυσικού 
αερίου από 1ης Αυγούστου, ο πρωθυπουργός εστίασε στην 
ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης της κρίσης με ευρωπαϊκή 
ενότητα και συντονισμένες κινήσεις.
«Έχουμε συμφωνήσει επί της αρχής να μειώσουμε την κατα-
νάλωση αερίου κατά 15%. Έχουμε επίσης συμφωνήσει να 
μην είναι υποχρεωτικό. Αλλά πρέπει να στείλουμε πιο σαφές 
μήνυμα στις αγορές ότι είμαστε αξιόπιστοι. Γι’ αυτό προτείνω 
μια ενδιάμεση λύση ανάμεσα σε υποχρεωτικά και εθελοντικά 
μέτρα, με έναν μηχανισμό αποζημίωσης για βιομηχανίες. Θα 
πληρωνουμε τις βιομηχανίες να μην χρησιμοποιούν αέριο, με 
πιο οργανωμένο τρόπο» δήλωσε ο πρωθυπουργός. 
«Ελπίζω να έχουμε αποτελέσματα πριν από τον Σεπτέμβριο. 
Οι τιμές του αερίου έχουν δεκαπλασιαστεί και αυτό δεν είναι 

βιώσιμο. Εμείς βασιζόμαστε στο αέριο για το ρεύμα. Παίρ-
νουμε τα δικά μας μέτρα, γυρίζουμε στον λιγνίτη για τα επό-
μενα χρόνια» πρόσθεσε.
«Υπάρχει κάτι θεμελιωδώς λάθος στη λειτουργία της αγο-
ράς αερίου από τον περασμένο Φεβρουάριο. Πολλοί άνθρω-
ποι βγάζουν πολλά λεφτά εις βάρος των ευρωπαϊκών κυβερ-
νήσεων και των πολιτών. Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση 
που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να διαχωρίσουμε τιμές 
αερίου από το ρεύμα, έχουμε προτείνει έναν μηχανισμό γ’ 
αυτό» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός εστιάζοντας στην ελλη-
νική πρόταση για την ενέργεια. 
Μίλησε, δε, για την ανάγκη συντονισμένης δράσης από την ΕΕ 
για την εκτόνωση της ενεργειακής κρίσης.

Για την οικονομία και την πολιτική σταθερότητα
Στη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Έλληνας πρωθυπουρ-
γός υπογράμμισε τις πολύ καλές επιδόσεις της οικονομίας της 
χώρας μας, γεγονός που έχει οδηγήσει στην ανάκτηση της 
εμπιστοσύνης των αγορών. Εστίασε και στην ανάγκη να συνε-
χιστεί η οικονομική στήριξη στις επιχειρήσεις.  
Στο ερώτημα σχετικά με την ανάγκη κυβερνητικής σταθερό-
τητας αυτήν την περίοδο και όταν η Αμερικανίδα δημοσιο-

γράφος που του υπέβαλε ερωτήσεις έφερε το παράδειγμα 
της αστάθειας στην Ιταλία, ο Έλληνας πρωθυπουργός εστίασε 
στην εικόνα σταθερότητας που παρουσιάζει η ελληνική πολι-
τική σκηνή ενώ επανέλαβε πως γι’αυτόν τον λόγο εκλογές δεν 
θα γίνουν πριν από το 2023.
«Η πολιτική σταθερότητα είναι κλειδί. Έχουμε μια πολύ στα-
θερή κυβέρνηση στην Ελλάδα και έχω δεσμευτεί ότι θα 
έχουμε εκλογές το 2023, στο τέλος της θητείας. Έτσι αντιστε-
κόμαστε στον πειρασμό των πρόωρων εκλογών, αν και προ-
ηγούμαστε στις δημοσκοπήσεις. Ελπίζω ότι οι πολίτες θα κρί-
νουν ότι δικαιούμαστε μιας δεύτερης θητείας» επισήμανε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Αναφερόμενος στο παράδειγμα της Ιταλίας, τόνισε τα εξής: «Η 
Ιταλία μπήκε σε πολιτική κρίση, η Ελλάδα είναι σταθερή. Τα 
ελληνικά ομόλογα είναι 30 μονάδες χαμηλότερα από τα ιτα-
λικά ομόλογα, παρά το ότι έχουμε υψηλότερο χρέος. Ένας από 
τους λόγους που συμβαίνει είναι η πολιτική αστάθεια. Ποτέ 
δεν θα θυσίαζα την πολιτική σταθερότητα για βραχυπρόθε-
σμα πολιτικά οφέλη. Οι πολίτες μας αναγνωρίζουν ότι είμαστε 
θεσμικά υπεύθυνοι».
Όσον αφορά στην οικονομία, ο Έλληνας πρωθυπουργός υπο-
γράμμισε οι αγορές μάς επιβραβεύουν γιατί παρουσιάζουμε 
εικόνα σταθερότητας.
«Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις για όσο είναι απαραίτητο. Επιδοτούμε τους λογαρια-
σμούς ρεύματος, προσπαθούμε να κρατήσουμε τις αυξήσεις 
σε λογικά πλαίσια. Απορροφούν το 90% των αυξήσεων για το 
ηλεκτρικό ρεύμα. Η ελληνική οικονομία είναι σε θέση να υπε-
ραποδίδει», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για τον τουρισμό 
Ο Έλληνας πρωθυπουργός εστίασε και στις πολύ καλές επι-
δόσεις του τουρισμού για φέτος, χρονιά που αναμένεται να 
καταγραφεί ρεκόρ αφίξεων. «Η Ελλάδα πάει εξαιρετικά καλά 
αυτό το καλοκαίρι. Τα μαθηματικά στο τέλος της χρονιάς θα 
μας εκπλήξουν ευχάριστα. Οι άνθρωποι που έρχονται και 
περνούν εξαιρετικά» είπε χαρακτηριστικά. 
«Νέες επενδύσεις στον τουρισμό είναι βιώσιμες. Δεν είναι 
μόνο το καλοκαίρι. Η σεζόν ξεκίνησε πολύ νωρίς και θα 
τελειώσει αργά.  Είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι 
οι άνθρωποι έρχονται στην Ελλάδα και ξοδεύουν περισσό-
τερα χρήματα» πρόσθεσε ο κ.Μητσοτάκης. 
«Η Ελλάδα δεν είναι μόνο για τον τουρισμό. Θέλουμε να είναι 
προορισμός ανθρώπων που δουλεύουν από εδώ, έχουμε 
πολλούς ψηφιακούς νομάδες. Αλλά και πολλούς ανθρώπους 
που θέλουν να περάσουν τον χειμώνα τους στην Ελλάδα» 
συμπλήρωσε.

Μήνυμα στην Τουρκία να 
αποκλιμακώσει την ένταση - 
«Χρειάζεται ευρωπαϊκή ενότητα 
για την ενεργειακή κρίση» - 
«Πολύ καλές οι επιδόσεις της 
ελληνικής οικονομίας, έχουμε 
κερδίσει την εμπιστοσύνη των 
αγορών» - «Κλειδί η πολιτική 
σταθερότητα, εκλογές το 2023»
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 Έντονα παράπονα των τουριστών 
στην Ακρόπολη που εν μέσω 
καύσωνα δεν βρίσκουν νερό και 
αναγκάζονται να πληρώσουν έναν 
χυμό 4 και 5 ευρώ..

Φ
αίνεται πως κάποιοι προσπα-
θούν να εκμεταλλευτούν ακόμα 
και τις ακραίες συνθήκες ζέστης, 
προκειμένου να αποκομίσουν 

οικονομικό όφελος. Αυτό τουλάχιστον μπο-
ρεί να συμπεράνει κανείς από το ρεπορτάζ 

του Alpha από την Ακρόπολη...
Εκεί, όπως μπορείτε να δείτε, αρκετοί του-
ρίστες κατήγγειλαν πως δεν υπήρχαν κρύα 
νερά, παρά το γεγονός οτι η θερμοκρασία 
αγγίζει τους 40 βαθμούς. Κάτι όμως που 
όπως λένε, δεν έγινε από σύμπτωση...
«Εδώ έχει 40 βαθμούς οπότε χρειαζόμα-
στε κρύο νερό. Δεν χρειαζόμαστε αυτό που 
κάνει 5 ευρώ. Για αυτό δεν έχουν κρύο νερό 
γιατί πρέπει να το πουλήσουν 50 λεπτά», 
είπε χαρακτηριστικά ένας άνδρα.
Μάλιστα μία κοπέλα είπε πως αγόρασε ένα 
μπουκάλι νερό έναντι 2 ευρώ.

Έξαλλοι οι τουρίστες στην 
Ακρόπολη: «Δεν έχουν νερά για να 
πουλάνε χυμούς 5 ευρώ»

Τ
α στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν πως 
το ποσοστό των νοικοκυριών που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας το 
2021 ανέβηκε στο 28,3% από 27,4 

που ήταν το 2020.
Τέσσερις στους 10 δυσκολεύονται να πλη-
ρώσουν το ενοίκιο ή το δάνειό τους, ενώ 1 
στους 2 δυσκολεύεται να καλύψει έκτακτες 
αναγκαίες δαπάνες ή να κάνουν μια εβδο-
μάδα διακοπές.
Οι δύο στους 10 δεν μπορούσε να έχει θέρ-
μανση ή επαρκή ψύξη σε μια χρονιά που 
ακόμα δεν υπήρχε πόλεμος στην Ουκρανία 
ή ενεργειακή κρίση.
Το 2021 η μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας κόστιζε 132,1 ευρώ η μεγαβατώρα. 
Φέτος έχει ανέβει στο 259,3 ευρώ τη μεγα-
βατώρα.
Την ίδια στιγμή η τιμή της βενζίνης εκτοξεύ-
τηκε φέτος στα 2,420 ευρώ όταν πέρσι ήταν 
στα 1,620 ευρώ.

Νέες ανατιμήσεις α-
πό 1η Αυγούστου
Την ίδια ώρα, νέους «φου-
σκωμένους» τιμοκαταλό-
γους ετοιμάζουν τα σού-
περ μάρκετ με αυξήσεις σε 
απορρυπαντικά και καλλυ-
ντικά που θα φθάνουν έως 
30% και στα γαλακτοκο-
μικά που θα φτάνουν από 
5% έως 7%, σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του OPEN.
Σύμφωνα με την έρευνα εισοδήματος και 
συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών της 
ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του ποσοστού του κιν-
δύνου φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλει-
σμό οφείλεται στην αύξηση του ποσοστού 
του πληθυσμού σε χαμηλή ένταση εργασίας 
(από 11,8% το 2020 σε 13,6% το 2021) και 
του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας από 
17,7% το 2020 σε 19,6% το 2021.
Μάλιστα, ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνι-
κού αποκλεισμού είναι υψηλότερος στην 
περίπτωση των παιδιών ηλικίας 17 ετών και 
κάτω (32%).
Το ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-64 
ετών που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή 
ένταση εργασίας υπολογίζεται σε 13,6% 
επί του συνόλου του πληθυσμού αυτής 
της ομάδας ηλικιών, εμφανίζοντας αύξηση 
κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση 
με το 2020. Το ποσοστό για τους άνδρες 
ανέρχεται σε 12,5% και για τις γυναίκες σε 
14,6%.

Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο 
ποσό των 5.251 ευρώ ετησίως ανά μονο-
πρόσωπο νοικοκυριό και σε 11.028 ευρώ 
για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο 
εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 
ετών, και ορίζεται στο 60% του διάμεσου 
συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισο-
δήματος των νοικοκυριών, το οποίο εκτι-
μήθηκε σε 8.752 ευρώ, ενώ το μέσο ετήσιο 
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της 
χώρας εκτιμήθηκε σε 17.089 ευρώ.
Το 2021, το 19,6% του συνολικού πληθυ-
σμού της χώρας ήταν σε κίνδυνο φτώχειας, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 1,9 ποσοστι-
αίες μονάδες. Τα νοικοκυριά που βρίσκο-
νται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 
765.372 σε σύνολο 4.108.895 νοικοκυριών 
και τα μέλη τους σε 2.054.015 στο σύνολο 
των 10.498.099 ατόμων του εκτιμώμενου 
πληθυσμού της χώρας που διαβιεί σε ιδιω-
τικά νοικοκυριά.
Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 

0-17 ετών (παιδική φτώ-
χεια) ανέρχεται σε 23,7% 
σημειώνοντας άνοδο 
κατά 2,8 ποσοστιαίες 
μονάδες σε σχέση με το 
2020, ενώ για τις ομάδες 
ηλικιών 18- 64 ετών και 
65 ετών και άνω ανέρχε-
ται σε 20,6% (18,4% το 
2020) και 13,5% (13% το 
2020), αντίστοιχα.

Σε τρεις περιφέρειες (Αττική, Κρήτη, και 
Νότιο Αιγαίο) καταγράφονται ποσοστά κιν-
δύνου φτώχειας χαμηλότερα από αυτό του 
συνόλου της χώρας, ενώ στις υπόλοιπες 
δέκα περιφέρειες (Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, 
Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, Δυτική Μακεδονία, Στερεά 
Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Ανατο-
λική Μακεδονία και Θράκη) τα αντίστοιχα 
ποσοστά είναι υψηλότερα.
Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευ-
σης τόσο μικρότερο είναι το ποσοστό του 
κινδύνου φτώχειας. Για το 2021, ο κίνδυ-
νος φτώχειας εκτιμάται σε 25,8% για όσους 
έχουν ολοκληρώσει προσχολική, πρωτο-
βάθμια και το πρώτο στάδιο της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, σε 23,1% για όσους 
έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο στάδιο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μεταδευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, και σε 7,9% για 
όσους έχουν ολοκληρώσει το πρώτο και 
το δεύτερο στάδιο της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης.

Ακρίβεια: Τέσσερις στους 10 
δυσκολεύονται να πληρώσουν το ενοίκιο
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«Οταν έρχομαι στην Ελλάδα, δεν θα έρχομαι με άδεια χέρια» - Συνδέονται τα δίκτυα ηλεκτρικού 
ρεύματος Ελλάδος και Σαουδικής Αραβίας και το δίκτυο τηλεπικοινωνιών

Τ
ην πρόθεσή του να υποστηρίξει 
την Ευρώπη, ειδικά τη νότια και τη 
δυτική Ευρώπη, με πολύ φθηνό-
τερη και αποδοτική ενέργεια που 

προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. εξέ-
φρασε ο διάδοχος του θρόνου της Σαου-
δικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, 
κατά τη συνάντησή του την Τρίτη στην Α-
θήνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνο-
ντας έμφαση και στις προοπτικές συνερ-
γασίας των δύο πλευρών.
Η δήλωση έρχεται την ώρα που μαίνεται 
στην Ευρώπη ένας ενεργειακός πόλεμος, 
με επίκεντρο τη Ρωσία και την τον έλεγχο 
που έχει πάνω στη ροή φυσικού αερίου 
προς τη δυτική Ευρώπη.
Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του 
πανίσχυρου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, επι-
κεφαλής ενός επενδυτικού ταμείου που 
διαχειρίζεται πλούτο εκατοντάδων δισε-
κατομμυρίων δολαρίων, σε ευρωπαϊκό 
έδαφος από τον Απρίλιο του 2018. Αυτό 
αντανακλά τη σημασία που αποδίδει 
η Σαουδική Αραβία στις σχέσεις με την 
Ελλάδα ως πυλώνα ασφάλειας και σταθε-
ρότητας στην περιοχή.
«Πιστεύω ότι έχουμε επίσης ιστορικές 
ευκαιρίες, πολλές από τις οποίες πρό-
κειται να οριστικοποιήσουμε σήμερα», 
είπε ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν κατά την 
υποδοχή του στο Μέγαρο Μαξίμου και 
πρόσθεσε: «Συνδέοντας τα δίκτυα ηλε-
κτρικού ρεύματος, μπορούμε να παρέ-
χουμε στην Ελλάδα και τη νοτιοανατολική 
Ευρώπη μέσω της Ελλάδας πολύ φθηνό-
τερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και 
θα υπογράψουμε μνημόνιο κατανόησης 
σχετικά με αυτό σήμερα».
Τόνισε ακόμη ότι «μας απασχολεί επίσης 
το υδρογόνο και πώς να μετατρέψουμε 
την Ελλάδα σε κόμβο για την Ευρώπη 
όσον αφορά το υδρογόνο, πρόκειται για 
κάτι που αλλάζει τα δεδομένα και για τις 
δύο χώρες. Εργαζόμαστε επίσης για τη 
διασύνδεση του δικτύου τηλεπικοινω-
νιών. Αυτά τα τρία είναι όλα σημαντικά 
ζητήματα που πρόκειται να αλλάξουν τη 
θέση της Ελλάδας και της Σαουδικής Αρα-
βίας και θα υποστηρίξουν την Ευρώπη, 

ειδικά τη νότια και τη δυτική Ευρώπη, με 
πολύ φθηνότερη και αποδοτική ενέρ-
γεια που προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγές».
Και όπως τόνισε: «Σίγουρα έχουμε πλού-
σια ατζέντα: επενδύσεις, εμπόριο, οικο-
νομική ατζέντα, πολιτική ατζέντα, ασφά-
λεια. Σας υπόσχομαι λοιπόν ότι όταν 
έρχομαι στην Ελλάδα, δεν θα έρχομαι με 
άδεια χέρια».
Στη παρέμβασή του ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης τόνισε ότι «είναι μία ευκαιρία να 
επαναβεβαιώσουμε τη δύναμη της στρα-

τηγικής μας σχέσης. Θα υπογράψουμε 
σημαντικές συμφωνίες και θα έχουμε την 
ευκαιρία να συζητήσουμε περιφερειακές 
εξελίξεις αλλά και πώς να ενισχύσουμε 
περαιτέρω την σημαντική σχέση μεταξύ 
των δύο χωρών μας, δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στην οικονομική συνεργασία».
Τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής 
Αραβίας συνοδεύει μεγάλη κυβερνητική 
αντιπροσωπεία από την κυβέρνηση του 
βασιλείου των Σαούντ αλλά και 30μελής 
επιχειρηματική αντιπροσωπεία για επα-
φές με ελληνικές επιχειρήσεις.

Ενίσχυση των στρατηγικών 
σχέσεων
Ο στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων 
έχει επισφραγιστεί και από τη συμβολή 
της Ελλάδας στην άμυνα της Σαουδικής 
Αραβίας με την αποστολή μίας συστοι-
χίας Patriot, κίνηση η οποία έχει εκτιμη-
θεί από το Ριάντ, όπως διαμηνύθηκε κατά 
την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Σαουδαρα-
βική πρωτεύουσα- επίσκεψη στην οποία 
συμφωνήθηκε και η θεσμοθέτηση Ανω-

τάτου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο 
χωρών.
Ο στρατηγικός χαρακτήρας των σχέ-
σεων, άλλωστε, στο πλαίσιο της στρατη-
γικής της κυβέρνησης για τη διαμόρφωση 
ενός πλέγματος συμμαχιών με χώρες του 
Κόλπου, θα εδραιωθεί και επισήμως στο 
Μέγαρο Μαξίμου με την υπογραφή συμ-
φωνίας σύστασης Συμβουλίου Στρατηγι-
κής Συνεργασίας, το οποίο θα θεσμοθετεί 
τη συνεργασία των δύο χωρών ανά τομείς.
Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν συνοδεύεται 
από μεγάλη κυβερνητική αντιπροσω-
πεία – μεταξύ αυτών από τους υπουργούς 
Επενδύσεων, Εμπορίου, Επικοινωνιών 
και Τεχνολογιών και τον επικεφαλής του 
κρατικού επενδυτικού fund (PIF) – τα μέλη 
της οποίας θα υπογράψουν και θα ανταλ-
λάξουν συμφωνίες με τους Έλληνες ομο-
λόγους τους.
Ανάμεσα στις συμφωνίες που θα υπο-
γραφούν ανάμεσα στους Έλληνες υπουρ-
γούς και τους Σαουδάραβες ομολόγους 
τους είναι ακόμα συμφωνία στρατιωτι-
κής συνεργασίας, συμφωνία συνεργα-
σίας στον τομέα της ενέργειας, καθώς η 
Ελλάδα γίνεται κόμβος μεταφοράς ενέρ-
γειας προς την Ευρώπη και μπορεί να 
είναι γέφυρα με τη Μέση Ανατολή, συμ-
φωνία στην επιστήμη και την τεχνολογία, 
συμφωνία στον πολιτισμό.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η συμφωνία 
που θα υπογραφεί από τις τέσσερις επι-
χειρήσεις που ηγούνται του έργου EMC 
(STC, TTSA, ΔΕΗ και Cyta), ώστε το έργο 
του «East to Med data Corridor» (EMC), 
της υποθαλάσσιας και επίγειας καλω-
διακής διασύνδεσης για τη μεταφορά 
δεδομένων ανάμεσα στην Ασία και την 
Ευρώπη μέσω της Σαουδικής Αραβίας, 
της Κύπρου και της Ελλάδας, να πάρει 
το δρόμο της υλοποίησης από το ερχό-
μενο φθινόπωρο. Πρόκειται για project 
που αναβαθμίζει ουσιαστικά τη θέση 
της χώρας μας ως κόμβου για την απο-
θήκευση και διανομή data στην περιοχή 
της νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποφέρο-
ντας απτά οικονομικά και γεωστρατηγικά 
οφέλη

Πρίγκιπας Σαλμάν: Μπορούμε να 
παρέχουμε στην Ελλάδα φθηνότερη 
ενέργεια

Αρκετός κόσμος πηγαίνει 
διακοπές ενώ είναι θετικός 
στον κορονοϊό: «Αφού δεν 
ελέγχει κανείς»

 Αρκετοί είναι εκείνοι που παρά το γεγονός 
οτι είναι θετικοί στον κορονοϊό, πηγαίνουν 
κανονικά διακοπές.

Τ
ο  σκηνικό στον ΣΚΑΙ με τους πιτσιρικάδες που έ-
καναν πλάκα (;) στον Γιώργο Τσελίκα και του είπαν 
πως ενώ είναι θετικοί στον κορονοϊό, πάνε κανο-
νικά στην Πάρο, καθώς έχουν πληρώσει 300 ευ-

ρώ, αποτέλεσε αφορμή για ρεπορτάζ στον Alpha.
Όπως φαίνεται λοιπόν, αρκετοί είναι εκείνοι που παρά το 
γεγονός οτι το τεστ τους έβγαλε δύο γραμμούλες, μπαί-
νουν κανονικά στο καράβι για να πάνε στις προγραμματι-
σμένες διακοπές τους.
«Είναι καλοκαίρι και δεν τους νοιάζει», «θα πάω με 
μάσκα και ότι γίνει, αφού κανείς δεν ελέγχει», είναι μερι-
κές από τις απόψεις που ειπώθηκαν στην κάμερα.
Ο καθηγητής Τζανάκης όμως μίλησε για εγκληματική 
συμπεριφορά που είναι εντελώς ανεύθυνη...

136.077 κρούσματα νέα κρούσματα σε μία 
εβδομάδα, 132 διασωληνωμένοι και 271 θά-
νατοι
Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΕΟΔΥ τα στοιχεία για την εξέ-
λιξη της πανδημίας του κορoνοϊού το τελευταίο επταή-
μερο (18 Ιουλίου 2022 – 24 Ιουλίου 2022) στη χώρα μας.
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη (26/7) συνολικά 136.077 
νέα κρούσματα κορονοϊού, 271 θανάτους και 132 δια-
σωληνωμένους για την εβδομάδα 18 έως 24 Ιουλίου.
Η ανακοίνωση
«Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 136.077 κρού-
σματα κορονοϊού (13.044 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: 
-9% εβδομαδιαία μεταβολή). Ο συνολικός αριθμός των 
λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 
4.349.423 εκ των οποίων 51.7% γυναίκες.
Καταγράφηκαν 271 θάνατοι ασθενών COVID-19 (26 ανά 
εκατομμύριο πληθυσμού: 26% εβδομαδιαία μεταβολή), 
ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί 
συνολικά 30.999 θάνατοι, με το 95.8% είχε υποκείμενο 
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 132 
(66.7% άνδρες) με διάμεση ηλικία 67 έτη και το 91.7% να 
έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικρά-
τειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 2.793 ασθενείς 
(επταήμερος μέσος όρος: 399, 10% εβδομαδιαία μετα-
βολή), ενώ
το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 2.178 ασθενείς 
(επταήμερος μέσος όρος: 311, 4% εβδομαδιαία μετα-
βολή).
Συγκριτικά με τα εβδομαδιαία στοιχεία που είχε δώσει 
ο ΕΟΔΥ για το διάστημα 11 – 17 Ιουλίου 2022, παρατη-
ρείται ότι τα νέα κρούσματα μειώθηκαν κατά 12.358, οι 
θάνατοι αυξήθηκαν κατά 60 και οι διασωληνωμένοι κατά 
17 ασθενείς».
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 Η Navios θα έχει τον 3o 
μεγαλύτερο στόλο φορτηγών 
πλοίων - Υπολογίζεται ότι το 
EBITDA θα ανέλθει στα $164 
εκατ. και τα καθαρά έσοδα $81,5 
εκατ. το 2023

Τ
άραξε τη ναυτιλιακή αγορά η 
Αγγελική Φράγκου. Η Χιώτισ-
σα πλοιοκτήτρια μέσω της ει-
σηγμένης στη χρηματιστηρι-

ακή αγορά της Νέας Υόρκης Navios 
Maritime Partners L.P. αγόρασε en 
bloc 36 φορτηγά πλοία συνολικής α-
ξίας 835 εκατομμυρίων δολαρίων, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάλη-
ψης τραπεζικών υποχρεώσεων ύψους 
441,6 εκατομμυρίων δολαρίων, υπο-
χρεώσεων bareboat και υποχρεώσε-
ων χρηματοδοτικής μίσθωσης, που υ-
πόκεινται σε προσαρμογές χρέους και 
κεφαλαίου κίνησης.
Η Navios Μaritime Partners  θα έχει 
τον τρίτο μεγαλύτερο στόλο φορτηγών 
πλοίων. Τα πλοία τα αγόρασε από την 
άλλη ε ισηγμένη ε ται-
ρεία, Navios Maritime 
Holdings. Είναι ξεκά-
θαρο ότ ι η Αγγελική 
Φράγκου, έχει δρομο-
λογήσει έναν εταιρικό 
με τασ χηματ ισμό κα ι 
όπως επισήμαναν στο 
newmoney χρηματιστη-
ριακοί κύκλοι, ίσως σε 
βάθος χρόνου η μία εταιρεία απορρο-
φήσει την άλλη. Ο συνολικός στόλος 
της Navios Μaritime Partners αυξάνε-
ται κατά 24% ενώ ο επιμέρους στόλος 
των φορτηγών κατά 67%.
Ο στόλος των 36 φορτηγών περιλαμ-
βάνει 28 ιδιόκτητα πλοία και 10 υπό 
διαχείριση με option αγοράς και συνο-
λική μεταφορική ικανότητα 3,9 εκα-
τομμυρίων τόνων dw και μέσω όρο 
ηλικίας τα 9,6 έτη.
Υπολογίζεται ότι το EBITDA θα ανέλ-
θει στα 164 εκατομμύρια δολάρια και 
τα καθαρά έσοδα 81,5 εκατομμύρια 
το 2023.
Προσφάτως, η Αγγελική Φράγκου 
μιλώντας στο συνέδριο του Economist 
ανέφερε για τις ναυλαγορές: «Πρέπει 

να σκεφτούμε την ευρύτερη εικόνα. Το 
1/3 των προμηθειών σε καύσιμα προ-
έρχεται από την εμπόλεμη περιοχή, 
ενώ είναι σημαντική η διασφάλιση της 
επάρκειας των τροφίμων. Έχουν αλλά-
ξει πολλά. Κάθε κυβέρνηση πρέπει 
να πληρώσει ακριβά για να εξασφα-
λίσει ότι τα εμπορεύματα και τα προ-
ϊόντα θα φθάσουν σε αυτή με ασφά-
λεια για να έχει πρόσβαση ο κόσμος. 
Τα 40% του Φυσικού Αερίου και το 
20% του πετρελαίου τα προμηθευό-
ταν η Ευρώπη από τη Ρωσία. Τώρα στο 
πλαίσιο της προσπάθειας απεξάρτη-
σης οι προμήθειες γίνονται από άλλες 
χώρες πιο μακρινές που σημαίνει ότι 
αυξάνουν τα τονομίλια, η απόσταση 
που καλύπτουν τα πλοία άρα το προ-
ϊόν που μεταφέρεται είναι πιο ακριβό» 
και συνέχισε:
«Σήμερα μετά από δύο χρόνια, όλοι 
ταξιδεύουμε και καταναλώνουμε. Για 
δύο χρόνια εργαζόμασταν από το γρα-
φείο, δεν βγαίναμε να φάμε, δεν ταξι-
δεύαμε. Αγοράζαμε ηλεκτρονικά. Τα 
λεφτά δεν τα δίναμε για τις υπηρε-

σίες και τα δίναμε για 
εμπορεύματα. Ήταν ο 
λόγος που έσπασε η 
παγκόσμια αλυσίδα 
τροφοδοσίας. Τώρα 
αλλάζει πάλι το σκη-
νικό».
Για το επισ ιτ ισ τ ικό 
πρόβλημα η Αγ γε-
λική Φράγκου είπε: 

«Υπάρχει η χωρητικότητα, υπάρχουν 
τα πλοία να μεταφέρουν τα σιτηρά. 
Όμως το θέμα είναι πολιτικό. Η Ναυτι-
λία μπορεί να δώσει λύση στην αστά-
θεια και μάλιστα γρήγορα».
Στα μέσα του περασμένου Ιουνίου η 
Navios απέκτησε δύο υπό ναυπήγηση 
πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβω-
τίων, μεταφορικής ικανότητας 7.700 
κουτιών το καθένα με μηχανές διπλού 
καυσίμου-LNG. Το συνολικό κόστος 
αγοράς ανήλθε στα 241,2 εκατομμύ-
ρια δολάρια.
Θα ενταχθούν στον στόλο της Navios 
το δ’ τρίμηνο του 2024. Τα πλοία χρο-
νοναυλώθηκαν άμεσα για 12 χρόνια 
προς καθαρό ημερήσιο έσοδο 42.288 
δολάρια.

επικαιρότητα

Η Αγγελική Φράγκου ταράζει τη 
ναυτιλιακή αγορά – Αγόρασε 36 
φορτηγά πλοία 

ΑΠΘ: Δεν πήγα ποτέ σε 
καταλήψεις, λέει η φοιτήτρια που 
πέτυχε το απόλυτο 10 και άφησε 
«ιστορία»! 

Η αριστούχος της Σχολής 
Θετικών Επιστημών, Ελίνα 
Χατζηδημητρίου, αποκαλύπτει 
πως δεν θέλει να φύγει από 
την Ελλάδα

Τ
ην επιθυμία της να χτ ίσει 
την καριέρα της στην Ελλά-
δα και όχι στο εξωτερικό, ε-
ξέφρασε μιλώντας στον ρα-

διοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονί-
κης Status 107.7 και στον δημοσι-
ογράφο Δημήτρη Βενιέρη, η Ελίνα 
Χατζηδημητρίου, η Θεσσαλονικιά 
φοιτήτρια που πέτυχε το «απόλυτο 
10» στη Σχολή Θετικών Επιστημών 
του ΑΠΘ, το πρώτο από Ιδρύσεως 
Σχολής.
Οπως τόνισε: «Δεν θα ήθελα να 
συνεχίσω τη ζωή μου μόνιμα στο 
εξωτερικό, θα ήθελα να πάω για ένα 
διάστημα, π.χ. για πέντε χρόνια, για 
να κάνω διδακτορικό, να αποκτήσω 
κάποια εμπειρία, και διδακτική, και 
μετά θα ήθελα να επιστρέψω στη 
χώρα μου».
Η νεαρή κοπέ λα ανέφερε πως 
αρχικά δεν το περίμενε να φθάσει 

σε τέτοιο επίπεδο, αλλά από ένα 
σημείο και μετά ήταν ο στόχος της.
Σημείωσε ότι δεν αισθάνεται να 
έχει στερηθεί κάτι από την εφηβεία 
της λόγω της εν τατικής μελέτης. 
Μάλιστα, όπως είπε, στο Λύκειο 
ήταν μαθήτρια του «20» όχι όμως 
και στο Γυμνάσιο.
«Δεν ασχολήθηκα ποτέ με καταλή-
ψεις, κινητοποιήσεις και δραστηρι-
ότητες εκτός των σπουδών μου και 
δεν θα με ενοχλούσε η παρουσία 
της αστυνομίας, αν κάνει τη δουλειά 
της» σημείωσε.

Η επίσημη ανακοίνωση της 
Σχολής Θετικών Επιστημών 
ΑΠΘ
«Τα «ρεκόρ» που καταρρίπτονται: 
το πρώτο απόλυτο 10 της ΣΘΕ είναι 
σε μαθηματικό και σε γυναίκα.
Στις 22-07-2022, στην τελετή ορκω-
μοσίας του Τμήματος Μαθηματι-
κών, η απόφοιτος κ. Ε. Χατζηδημη-
τρίου έλαβε βαθμό πτυχίου δέκα 
(10), το πρώτο  10 της Σχολής σε όλα 
τα χρόνια λειτουργίας της.
Θερμά συγχαρητήρια και καλή στα-
διοδρομία!»
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επικαιρότητα

Μ
ετά την ολοκλήρωση της συνά-
ντησής του με τον υπουργό Εξω-
τερικών της Κύπρου Ιωάννη Κα-
σουλίδη στη Λευκωσία, ο κ. Δέν-

διας εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία 
του στην Κύπρο.
«Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει την αμέ-
ριστη στήριξή της για την επίτευξη μιας 
δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. 
Μιας λύσης που βασίζεται στα Ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μιας 
λύσης συμβατής με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. 
Δηλαδή μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομο-
σπονδίας. Η επίλυση του Κυπριακού, σε αυτό 
το πλαίσιο, αποτελεί την ύψιστη προτεραι-
ότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής», 
δήλωσε από την Λευκωσία ο υπουργός Εξω-
τερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας.
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με 
τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Ιωάννη 
Κασουλίδη στη Λευκωσία, ο κ. Δένδιας εξέ-
φρασε τη χαρά του για την παρουσία του στην 
Κύπρο, ενώ ευχαρίστησε τον Κύπριο ΥΠΕΞ για 
την τιμή όπως είπε που του έγινε να απευθυν-
θεί νωρίτερα στους επικεφαλής των Αρχών 
Εξωτερικού της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σε ό,τι αφορά στα ζητήματα που συζήτησαν οι 
δύο άνδρες κατά τη συνάντησή τους, ο κ. Δέν-
διας ανέφερε ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τις 
προτάσεις των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπι-
στοσύνης που κατέθεσε ο Πρόεδρος Νίκος 
Αναστασιάδης.
«Στηρίζουμε πλήρως αυτές τις προτάσεις, 
παρά την αναμενόμενη -και λυπούμαστε γι’ 
αυτό- απόρριψή τους από την τουρκοκυπριακή 
πλευρά. Συμμεριζόμαστε την ρεαλιστική προ-
σέγγισή σας όσον αφορά τις προοπτικές επα-
νέναρξης των διαπραγματεύσεων, που βέβαια 
δυστυχώς, δεν είναι ευοίωνες. Και βέβαια 
απορρίπτουμε και καταδικάζουμε οποιαδή-
ποτε πρόταση περί «λύσης δύο κρατών», την 
οποία επαγγέλλονται Τούρκοι αξιωματούχοι, 
εκπρόσωποι της τουρκοκυπριακής κοινότητας.
Θέλω να συγκρατήσω, αν πρέπει να βρω μια 
θετική ψηφίδα, ότι η συζήτηση για το νέο 
κείμενο Απόφασης για την ανανέωση της 
UNFICYP στο Συμβούλιο Ασφαλείας διεξή-
χθη σε ένα συναινετικό κλίμα, παρά τη γενι-
κότερη πόλωση που επικρατεί αυτή την περί-
οδο. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι βρισκόμα-
στε πάντα σε διαρκή και στενό συντονισμό, 
ιδιαίτερα υπό το κράτος της απειλής απόπει-
ρας δημιουργίας νέων τετελεσμένων τόσο στο 
έδαφος, όσο και στη θάλασσα, παρά το Διε-
θνές Δίκαιο και παρά το Διεθνές Δίκαιο της 
Θάλασσας.

Θυμίζω ότι οι σχετικές αποφάσεις της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ισχύουν και αναμένουμε η 
Τουρκία να συμμορφωθεί με αυτές τις απο-
φάσεις».
Ο ΥΠΕΞ της Ελλάδας επεσήμανε ότι πέρα από 
το Κυπριακό, συζητήθηκαν και οι ευρύτερες 
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
«Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω για την 
τουρκική προκλητικότητα, τόσο σε ρητο-
ρικό επίπεδο όσο και επί του εδάφους. Αλλά 
πάντα οι συζητήσεις μας δεν είναι μονοθεμα-
τικές. Εξετάσαμε και τη συνεργασία εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό το φως της ρωσικής 
εισβολής στην Ουκρανία», τόνισε και απευθυ-
νόμενος στον κ. Κασουλίδη ανέφερε: «Όπως 
πολύ σωστά είχες την καλοσύνη να παρατη-
ρήσεις, η Ουκρανία και η Κύπρος αποτελούν 
περιπτώσεις κατάφωρης παραβίασης του Διε-
θνούς Δικαίου. Όμως, εκεί σταματά η ομοι-
ότητα. Γιατί πριν από 48 χρόνια, η Διεθνής 
Κοινότητα δεν αντέδρασε στην εισβολή στην 
Κύπρο με τον τρόπο που έπρεπε να αντιδρά-
σει. Και πρέπει να θυμίζουμε ότι η εισβολή και 
η παράνομη κατοχή εδαφών στην Ουκρανία 
δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα εισβολής 
στην Ευρώπη.
Όπως επίσης δεν πρέπει να παραλείπουμε να 
υπογραμμίζουμε ότι ο αναθεωρητισμός έχει 
πάψει να αποτελεί αποδεκτή πρακτική και επί-
σης έστω και παθητικά δεν είναι δυνατόν να 
το αποδεχθεί η Διεθνής Κοινότητα».Ο ΥΠΕΞ 
της Ελλάδας υπογράμμισε επίσης: «Τόσο η 
Ελληνική όσο και η Κυπριακή Δημοκρατία 
τήρησαν στάση αρχής. Εφαρμόζουμε και οι 
δύο χώρες πλήρως τις ευρωπαϊκές κυρώσεις, 
παρά το κόστος που αυτές σημαίνουν για τις 
κοινωνίες μας. Γιατί για εμάς, η απόφαση αυτή 
αποτελεί μονόδρομο. Αφορά τις αξίες μας, 
αφορά τις αρχές μας, αφορά τις αξίες και τις 
αρχές που πρέπει να σέβονται όλα τα κράτη».
Τόνισε επίσης πως «συζητήσαμε επίσης την 
συνεργασία μας σε διάφορους τομείς. Συζη-
τήσαμε για τα τριμερή και τα πολυμερή σχή-
ματα, για το 3+1 με τις ΗΠΑ, για τις αναπτυσ-
σόμενες σχέσεις μας με την Ινδία, για την 
ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκα-
νίων. Είμαστε ικανοποιημένοι και οι δύο για 
τη σύγκληση της πρώτης διακυβερνητικής 
διάσκεψης. Ξέρουμε πολύ καλά και οι δύο ότι 
πρέπει να επιταχυνθεί ο ρυθμός ενσωμάτω-
σης της περιοχής στην ευρωπαϊκή οικογένεια 
και είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε 
πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλες τις χώρες 
των Δυτικών Βαλκανίων να έρθουν σε μια στε-
νότερη επαφή με την ΕΕ. Μπορούμε εμείς να 
καταστούμε καταλύτης γι’ αυτό.»

Δένδιας: Ύψιστη προτεραιότητα της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής η 
λύση του Κυπριακού

Ο Φιλιππίδης την είχε κλειδώσει στο 
καμαρίνι και την απειλούσε πως «αν 
φύγει δεν υπάρχει γυρισμός»

Α
ν φύγεις δεν υπάρχει γυρισμός», 
ήταν τα λόγια του Πέτρου Φιλιπ-
πίδη στη δεύτερη καταγγέλλου-
σα γυναίκα, όταν εκείνη προ-

σπάθησε να διαφύγει από το καμαρίνι του 
που είχε κλειδώσει την πόρτα, επισήμανε 
κατά την κατάθεσή του στενός φίλος και 
συνάδελφος της καταγγέλλουσας απόπει-
ρα βιασμού σε βάρος της.
Κατά την συνέχιση της δίκης ενώπιον του 
Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθή-
νας, μάρτυρας της δεύτερης καταγγέλλου-
σας κατέθεσε ότι «τα χρόνια που τη γνω-
ρίζω μπορώ να πω ότι είναι συνεσταλ-
μένη, ντροπαλή, και δεν θέλει να φέρει 
σε δύσκολη θέση τους φίλους της και τους 
γνωστούς της» και προσέθεσε: «Δεν έχει 
προδώσει ποτέ την εμπιστοσύνη μου 
και δεν έχω αντιληφθεί ποτέ να μου λέει 
ψέματα».
Ο ηθοποιός και φίλος της γυναίκας που 
έχει καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη 
για απόπειρα βιασμού το 2010, ανέφερε 
ότι έμαθε για την σεξουαλική επίθεση 
σε βάρος της ενάμισι χρόνο αργότερα, 
δηλαδή στα τέλη του 2011, όταν πρωτα-
γωνιστούσαν μαζί σε μια παράσταση.
Χαρακτηριστικά ο μάρτυρας κατάθεσε:
«Γνωριστήκαμε το 2004 με την καταγγέλ-
λουσα, ήμασταν συμφοιτητές στη Δραμα-
τική Σχολή. Τον Οκτώβριο του 2011 έπειτα 
από μια πρόβα πήγαμε για καφέ. Όταν 
καθίσαμε χτύπησε το τηλέφωνό της και 
σηκώθηκε για να μιλήσει. Όταν επέστρεψε 
στο τραπέζι ήταν άλλος άνθρωπος, εμφα-

νώς σοκαρισμένη και αναστατωμένη, σαν 
να άκουσε κάτι που δεν μπορούσε να δια-
χειριστεί.
Τη ρώτησα τι συνέβαινε, δεν ήθελε να 
μιλήσει. Κατόπιν πίεσης δίκης μου, είπε 
ότι έχει συμβεί κάτι με έναν άνθρωπο 
του χώρου. Όπως μου είπε τότε, αυτός ο 
άνθρωπος τη φώναξε για αντικατάσταση 
σε μια παράσταση και της επιτέθηκε μια 
ημέρα που τη φώναξε στο θέατρο ενώ 
ήταν κλειστό, δήθεν για να της δώσει ένα 
ρόλο.
Την οδήγησε στο καμαρίνι του και με 
σωματική δύναμη προσπάθησε να επι-
βληθεί. Κάποια στιγμή τον απώθησε, τα 
κατάφερε σπρώχνοντας και χτύπησε τα 
γόνατα της στην προσπάθεια της να φύγει. 
Μου είπε ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη 
και ένιωσε ακόμα μεγαλύτερη απόγνωση. 
Ο Πέτρος Φιλιππίδης όταν της άνοιξε την 
πόρτα της είπε: «Αν φύγεις δεν υπάρχει 
γυρισμός»».
«Μετά από επίμονες ερωτήσεις μου, μού 
είπε ότι ήταν ο Πέτρος Φιλιππίδης και 
ότι μόλις την είχε πάρει τηλέφωνο. Όσο 
συζητούσαμε, της έστειλε ο ηθοποιός ένα 
μήνυμα με χυδαίο σεξουαλικό περιεχό-
μενο. Το μήνυμα αυτό το είδα, το διάβασα. 
Μου είπε και για άλλα μηνύματα που είχε 
δεχθεί, αντίστοιχου περιεχομένου. Η ίδια 
μου είπε ότι είχε κοπεί από δύο κάστινγκ, 
και θεωρούσε ότι αυτό σχετιζόταν με τον 
Πέτρο Φιλιππίδη, επειδή αυτός της είχε 
πει στο τηλέφωνο ότι «είναι στο χέρι σου 
να αλλάξουν τα πράγματα».
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καναδάς

Gazprom: Δεν παρέλαβε ακόμα την 
τουρμπίνα του Nord Stream 1 από τον 
Καναδά

Δ
ιευθυντικό στέλεχος της 
Gazprom τόνισε πως η εταιρεία 
μέχρι στιγμής δεν έχει παρα-
λάβει την τουρμπίνα του αγω-

γού Nord Stream 1 που είχε σταλεί στον 
Καναδά για επισκευή, στο πλαίσιο εργα-
σιών συντήρησης. 
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το 
διευθυντικό στέλεχος της ρωσικής εται-
ρείας κατηγόρησε την Siemens Energy 
στην οποία ανήκει η τουρμπίνα, με τον 
γερμανικό κολοσσό να τονίζει πως επα-
φίεται στην Gazprom να παράσχει τα απα-
ραίτητα τελωνειακά έγγραφα για την επι-
στροφή της τουρμπίνας.
Παρόλα αυτά, ο αναπληρωτής διευθύνων 
σύμβουλος της Gazprom, Βιτάλι Μάρκε-
λοφ δήλωσε στο δίκτυο Rossiya 24: «Υπο-
λογίζαμε ότι θα παραλαμβάναμε μια επι-
σκευασμένη μηχανή από τη Siemens 
(Energy) τον Μάιο, αλλά μέχρι σήμερα δεν 

έχουμε αυτή τη μηχανή».
Είπε πως και άλλες τουρμπίνες χρειάζο-
νται επισκευή, αλλά η «Siemens δεν παρέ-
χει εργασία για την επίλυση αυτών των 
προβλημάτων».
Η Siemens Energy επανέλαβε πως η μετα-
φορά της τουρμπίνας που είχε σταλεί για 
συντήρηση μπορεί να αρχίσει αμέσως.
«Οι γερμανικές αρχές παρείχαν στη 
Siemens Energy όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα για την εξαγωγή της τουρμπί-
νας στη Ρωσία. Αυτό που λείπει, ωστόσο, 
είναι τα τελωνειακά έγγραφα για εισα-
γωγή στη Ρωσία. Η Gazprom, ως πελάτης, 
πρέπει να παράσχει αυτά τα έγγραφα», 
είπε.
Η τουρμπίνα χρειάζεται για τον σταθμό 
συμπίεσης Πορτοβάγια του Nord Stream 
1, που διοχετεύει αέριο στη Γερμανία 
μέσω του μήκους 1.200 χιλιομέτρων αγω-
γού στον πυθμένα της Βαλτικής θάλασσας.

O Καναδάς αυξάνει την παραγωγή 
σιταριού

O
ι καλλιεργήσιμες εκτάσεις σιτα-
ριού του Καναδά έχουν φτάσει 
στα υψηλότερα επίπεδα της τε-
λευταίας δεκαετίας. Οι αυξημέ-

νες αυτές επιδόσεις δημιουργούν ελπίδες 
για τη συμβολή του Καναδά στο μεγάλο ζή-
τημα της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης 
που έχει δημιουργηθεί λόγω του πολέμου 
στην Ουκρανία.
Συγκεκριμένα, οι Καναδοί αγρότες καλλιέρ-
γησαν 25,4 εκατ. acres σίτου το 2022, αριθ-
μός υψηλότερος κατά 8,7% σε σύγκριση με 
το 2021. Ωστόσο, ο απρόβλεπτος καιρός 
μέσα στη χρονιά επηρεάζει τις σοδειές σιτα-
ριού και το πόσο αυτές θα είναι χρήσιμες.

Υπενθυμίζεται ότι, το καλοκαίρι του 2021, η 
δυτική περιοχή του Καναδά, η οποία έχει τις 
μεγαλύτερες εκτάσεις σιταριού, είχε πληγεί 
από τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 
20 ετών. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα 
η παραγωγή το 2021 να μειωθεί από 38,1% 
σε 31,6 bushels ανά acre.
Ο Benjamin Richardson, ερευνητής της 
Royal Bank of Canada, υπογράμμισε πως 
ο Καναδάς δεν μπορεί να αποκαταστήσει 
τις ελλείψεις στην παγκόσμια προσφορά 
τροφίμων με ευκολία, καθώς η ουκρανική 
κρίση, η πανδημία και το ενεργειακό σοκ 
έχουν προκαλέσει αναδιοργάνωση στο 
παγκόσμιο σύστημα τροφίμων.

`
Συγγνώμη για το «κακό που διέπραξαν 
τόσοι πολλοί χριστιανοί» στα σχολεία 
του Καναδά

Νεκρός ο ένοπλος που σκότωσε 
δύο άστεγους στην πόλη Λάνγκλεϊ

Τ
ρεις νεκροί, μεταξύ των οποίων και ο 
φερόμενος ως δράστης, είναι ο απο-
λογισμός της επίθεσης που προκά-
λεσε συναγερμό στην πόλη Λάνγκλεϊ, 

κοντά στο Βανκούβερ, σύμφωνα με την κανα-
δική αστυνομία.
Γύρω στις 06:15 (τοπική ώρα), οι αρχές έστει-
λαν επείγον μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των 
κατοίκων, περιγράφοντας τον φερόμενο δρά-
στη ως καυκάσιο με σκούρα μαλλιά, ο οποίος 
φορούσε καφέ φόρμα και μπλε-πράσινο 
μπλουζάκι με ένα κόκκινο λογότυπο στο δεξί 
μανίκι.
Όπως μετέδωσαν τα καναδικά μέσα ενημέρω-
σης, ο ένοπλος πυροβόλησε άστεγους σε διά-
φορα σημεία της πόλης.

Μια δεύτερη ειδοποίηση εστάλη στα κινητά 
τηλέφωνα των κατοίκων, στην οποία αναφε-
ρόταν ότι ο ύποπτος «δεν αποτελούσε πλέον 
απειλή». Ο φερόμενος ως δράστης της επίθε-
σης είχε πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομι-
κών. Αδιευκρίνιστο παραμένει για την ώρα 
το κίνητρο της επίθεσης, σύμφωνα με εκπρό-
σωπο της αστυνομίας.
Οι επιθέσεις ενόπλων δεν είναι τόσο συνη-
θισμένες στον Καναδά όπως στις γειτονικές 
Ηνωμένες Πολιτείες. Μια από τις χειρότε-
ρες αιματοχυσίες των τελευταίων ετών στον 
Καναδά είχε σημειωθεί το 2020, όταν ένοπλος 
που οδηγούσε ψεύτικο περιπολικό προκάλεσε 
τον θάνατο 22 ανθρώπων στο Πόρταπικ της 
Νέας Σκωτίας.

Ο 
Πάπας Φραγκίσκος ξεκίνησε τη 
Δευτέρα μια πολυαναμενόμενη 
πράξη συμφιλίωσης στον Κα-
ναδά, καταγγέλλοντας το «κα-

ταστροφικό» σχολικό σύστημα της χώρας 
για τα παιδιά αυτοχθόνων και ζητώντας 
συγχώρεση για το «κακό που διέπραξαν 
τόσοι πολλοί Χριστιανοί».
«Λυπάμαι βαθιά – λυπάμαι για τους τρό-
πους με τους οποίους, δυστυχώς, πολλοί 
Χριστιανοί υποστήριξαν την αποικιστική 
νοοτροπία των δυνάμεων που καταπίεζαν 
τους αυτόχθονες λαούς», είπε ο πάπας 
στα ισπανικά.
Ο Πάπας Φραγκίσκος μίλησε σε πολ-
λές χιλιάδες επιζώντες σχολείων κατά 
την πρώτη μέρα ενός ταξιδιού με στόχο 
τη μετάνοια για μια από τις μεγαλύτε-
ρες τραγωδίες του Καναδά: Ένα σχολικό 
σύστημα που απομάκρυνε βίαια παιδιά 
αυτοχθόνων από τους γονείς τους και 

προσπάθησε να τους αφομοιώσει -συχνά 
βάναυσα- στην ευρωχριστιανική κοινω-
νία.
«Είναι οδυνηρό να σκεφτόμαστε πώς δια-
βρώθηκε το σταθερό έδαφος των αξιών, 
της γλώσσας και του πολιτισμού που απο-
τελούσε την αυθεντική ταυτότητα των 
λαών σας και ότι συνεχίσατε να πληρώ-
νετε το τίμημα αυτού», είπε ο Ποντίφικας, 
ο οποίος χρησιμοποίησε δύο φορές τη 
λέξη «συγγνώμη» προκαλώντας επευφη-
μίες και χειροκροτήματα. Η επίσκεψη του 
Πάπα Φραγκίσκου έρχεται ως απάντηση 
σε αιτήματα των αυτοχθόνων που ζητούν 
την αναγνώριση από την Καθολική Εκκλη-
σία, η οποία διοικούσε τα περισσότερα 
σχολεία τον 19ο και τον 20ό αιώνα. Το 
ταξίδι αποκλίνει σημαντικά από τα πρό-
τυπα των παπικών ταξιδιών στο εξωτε-
ρικό, στα οποία οι θρησκευτικοί λόγοι 
τείνουν να είναι οι κεντρικοί στόχοι.
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Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης (Jim) Κρίγκος και είμαι συνέταιρος
στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Gyro Group.
Επικοινωνήστε μαζί μου για όλες τις ανάγκες σας σχετικά με την αγορά 
καινούριου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου Mazda ή Hyundai.

Jim Krigos
Sales Manager, Partner

(416) 422-6501
JKRIGOS@GYROGROUP.CA

139 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROMAZDA.CA
127 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROHYUNDAI.COM
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•  Dealers may charge additional fees for administration of up to $599.  
Charges may vary by dealer.

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military
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on select 2022 models

Finance† from

1.99 %

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

N Line AWD model with Ultimate package shown ♦

Ultimate Calligraphy model shown ♦

Scan the QR code to 
compare the 2022 
TUCSON and order 
yours today.

Scan the QR code  
to compare the 2022 
KONA and order  
yours today.

Scan the QR code  
to compare the 2022 
SANTA FE and order 
yours today.

2022 TUCSON
Finance† from: 

3.49%

2022 KONA

2022 SANTA FE

2022 Canadian Utility 
Vehicle of the Year≠

†Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 SANTA FE 2.5L 
Essential AWD models with an annual finance rate of 1.99%/3.49%/3.49%/3.49%. Cost of borrowing is $416/$1,097/$884/$1,314. Selling price is $20,365/$30,946/$24,933/$37,063. Weekly payments are 
$196/$298/$240/$356 for 24/24/24/24 months. $0/$0/$0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of 
$1,725/$1,825/$1,825/$1,925, levies and all applicable charges (excluding HST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may vary by dealer. 
♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Magnetic Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with Ultimate package/2022 SANTA FE Ultimate Calligraphy Flame Red is $43,857/$35,957/$50,657. 
Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,925, levies and all applicable charges (excluding HST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees 
of up to $599. Fees may vary by dealer. †♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge 
includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit 
www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and 
maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to 
change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks 
owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. ≠For more information on the AJAC Awards, visit http://www.ajac.ca.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Έ
να κύμα γρίπης και κρυολογημάτων εν μέσω 
καλοκαιριού σε συνδυασμό με ζητήματα της 
εφοδιαστικής αλυσίδας καθιστά πιο δύσκο-
λο για τους κατοίκους του Οντάριο να διαχει-

ριστούν τα συμπτώματα του κρυολογήματος, όπως ο 
παρατεταμένος βήχας.
Την Τετάρτη παρατηρήθηκαν ορισμένα τοπικά φαρ-
μακεία, μεγάλα και μικρά, σε όλη τοGTA. Κάποιοι 
είχαν απόθεμα, ενώ άλλοι όχι. Είναι ένα ζήτημα που 
δεν φαίνεται να περιορίζεται σε κάποιο κατάστημα 
ή αλυσίδα.
Η Jen Belcher της Ένωσης Φαρμακοποιών του Οντά-
ριο (OPA) λέει ότι το πρόβλημα της εφοδιαστικής αλυ-
σίδας γίνεται αισθητό σε μεγάλη κλίμακα.«Βλέπουμε 
έλλειψη αυτών των φαρμάκων μέσω της αλυσίδας 
εφοδιασμού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τα φαρμακεία να μην μπορούν να παραγγείλουν εκ 
νέου φάρμακα καθώς τα αγοράζουν οι άνθρωποι», είπε ο Belcher, σημειώνοντας ότι έχουν υπάρ-
ξει μια σειρά από ζητήματα παραγωγής φαρμακευτικής αγωγής κρυολογήματος και γρίπης.
Η Belcher υποστηρίζει ότι και η αύξηση της ζήτησης παίζει ρόλο. Οι ανεπάρκειες της αγοράς 
θα μπορούσαν επίσης να προστεθούν σε άτομα που αγοράζουν έναν τόνο προϊόντων με φόβο 
μήπως τους δουν ή τους θεωρήσουν άρρωστους. «Για πολλούς ανθρώπους, μπορεί, ναι, αν είμαι 
έξω, δεν θέλω να με βλέπουν σαν να βήχω ή να φτερνίζομαι», είπε η Belcher. «Θα μπορούσε να 
υπάρχει κάποιο στίγμα που συνδέεται με αυτό».
Η Δρ Dina Kulik, ιδρύτρια του Kidcrew Medical στο Τορόντο, λέει ότι δεν έχει δει αυτό το επίπεδο 
ζήτησης για φαρμακευτικά προϊόντα, όπως το σιρόπι για τον βήχα και τα φάρμακα για το κρυο-
λόγημα και τη γρίπη, εδώ και αρκετό καιρό. «Υπάρχουν πολλές ασθένειες COVID, αλλά και άλλοι 
ιοί, επίσης. Όπως η νόσος των χεριών, του ποδιού και του στόματος και μερικά στομαχικά σφάλ-
ματα. Μπορεί απλώς να είναι το θέμα ότι τα παιδιά να παίζουν ξανά μαζί, ως επί το πλείστον χωρίς 
μάσκα, να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση».
Η νόσος του χεριού, του ποδιού και του στόματος είναι γενικά ήπια, αλλά είναι 
μια μεταδοτική ασθένεια που συνήθως προκαλείται από τον ιό coxsackie. Η 
Δρ Kulik λέει ότι εάν δυσκολεύεστε να βρείτε φάρμακα για το κρυολόγημα 
και τη γρίπη για τα παιδιά σας, δεν τα συνταγογραφεί συχνά, ούτως ή άλλως. 
«Συνιστούμε συνήθως την ακεταμινοφαίνη και την ιβουπροφαίνη για τον πυρετό ή τον πόνο, 
αλλά τα φάρμακα για τον βήχα και το κρυολόγημα δεν είναι κάτι που προτείνουμε για τα μικρά 
παιδιά», είπε η Δρ. Kulik, αποκαλώντας το πιο πολυάσχολο καλοκαίρι που έχει δει ως παιδίατρος.

Οι ελλείψεις φαρμάκων για το 
κρυολόγημα και τη γρίπη στα 
φαρμακεία του Οντάριο

Η Οτάβα προτείνει να πληρώσει 
1.337 $ για το AR-15 στο πλαίσιο 
υποχρεωτικού προγράμματος 
επαναγοράς πυροβόλων όπλων

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
προτείνει 1.337 δολάρια ως 
αποζημίωση για το γύρισμα 
ενός τουφέκιου AR-15 στο 
πλαίσιο ενός υποχρεωτικού 
προγράμματος επαναγοράς.

Η 
Public Safety Canada κυ-
κλοφόρησε έναν τιμοκατά-
λογο που περιγράφε ι λε-
πτομερώς πόσα χρήματα 

μπορούν να περιμένουν να λάβουν 
οι κάτοχοι απαγορευμένων πυροβό-
λων όπλων στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος.
Στο υψηλότερο άκρο της κλίμακας, 
η απώλεια ενός Swiss Arms SG550 
θα μπορούσε ένας ιδιοκτήτης να κερ-
δίσε ι έως και 
6.209 $.
Η  Ο τ ά βα  θ α 
ζ η τ ή σ ε ι  τ η 
συμβολή των 
ι δ ι ο κ τ η τ ώ ν 
ό π λ ω ν,  τ ω ν 
επιχε ιρήσεων 
και της βιομη-
χανίας σχετικά 
με τα προτε ι-
νόμε να ποσά 
αποζημίωσης 
από τώρα έως 
τ ις 28 Αυγού-
στου.
Το  υ π ο χ ρ ε -
ωτ ικό πρόγραμμα επαναγοράς θα 
καλύπτει τα περισσότερα από 1.500 
μοντέλα και παραλλαγές αυτών που 
η κυβέρνηση θεωρεί πυροβόλα όπλα 
τύπου επίθεσης, που απαγορεύτηκαν 
πριν από δύο χρόνια.
Ενώ η ιδέα έ χε ι ε γκωμιασ τε ί από 
τους υποστηρικτές του ελέγχου των 
όπλων, ορισμένοι άλλοι - συμπερι-
λαμβανομένων των Συν τηρητ ικών 
βουλευτών - έχουν προτείνει ότι στο-
χεύει νόμιμους κατόχους όπλων και 
όχι εγκληματίες.
Θα είναι υποχρεωτικό γ ια τους ιδι-
οκτήτες να συμμετάσχουν στο πρό-
γραμμα επαναγοράς, να κατασ τή-

σουν ακατάλληλα τα πυροβόλα όπλα 
που έχουν καθοριστεί με δαπάνη της 
κυβέρνησης ή να διατεθούν με άλλον 
τρόπο νόμιμα.
Η κυβέρνηση λέει ότι ο προτεινόμε-
νος τιμοκατάλογος για μεμονωμένους 
κατόχους πυροβόλων όπλων αναπτύ-
χθηκε για να αντικατοπτρίζει τι μπο-
ρεί να είχαν πληρώσει οι Καναδοί για 
ένα πυροβόλο όπλο τύπου επίθεσης 
πριν από τον Μάιο του 2020.
«Ο σημερινός προτεινόμενος τιμοκα-
τάλογος αντιπροσωπεύει ακόμη ένα 
βήμα προς την απόσυρση αυτών των 
επικίνδυνων πυροβόλων όπλων από 
τ ις καναδικές κοινότητε ς, διασφα-
λίζον τας παράλληλα δίκαιη αποζη-
μίωση των σημερινών ιδιοκτητών», 

δήλωσε ο υπουργός 
Δημόσ ιας Ασφάλε ιας 
Marco Mendicino.
Αναπτύσσεται ξεχωρι-
στό μοντέλο αποζημί-
ωσης για τις επιχειρή-
σεις που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα επανα-
γοράς.
Υπ ά ρ χ ε ι  α μ ν η σ τ ί α 
μέ χ ρι  τ ι ς  30  Οκ τω -
βρίου 2023, γ ια την 
προσ τασ ία των νόμι-
μ ω ν  κ α τ ό χ ω ν  τ ω ν 
πλέον απαγορευμένων 
π υ ρ ο β ό λ ω ν  ό π λ ω ν 
από ποιν ική ευθύνη, 

ενώ λαμβάνουν μέτρα για τη συμμόρ-
φωση με το νόμο.
«Τα μοντέλα αποζημίωσης και άλλες 
λεπτομέρειες του προγράμματος θα 
ορισ τ ικοποιηθούν τους επόμενους 
μήνες και θα επικοινωνήσουμε με 
όλους τους γνωστούς κατόχους πυρο-
βόλων όπλων για το πώς μπορούν να 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επα-
ναγοράς», ανέφερε η κυβέρνηση.
Οι Φιλελεύθεροι κατέθεσαν επίσης 
ένα νομοσχέδιο γ ια τον έλεγχο των 
πυροβόλων όπλων τον Μάιο που θα 
έθετε ένα εθνικό πάγωμα στην εισα-
γωγή, αγορά, πώληση ή με άλ λο 
τρόπο μεταφορά όπλων.

Οι Καναδικές Υπηρεσίες Αίματος 
αντιμετωπίζουν κριτική για τον 
τερματισμό της εντολής για μάσκα 

Η 
Canadian Blood Services δέχεται 
κριτική από ορισμένους δότες 
μετά την αναστολή της υποχρε-
ωτικής μάσκας στα κτίριά της και 

στις εκδηλώσεις συλλογής.
Ο οργανισμός λέει ότι οι άνθρωποι εξακο-
λουθούν να είναι ευπρόσδεκτοι να φορούν 
μάσκες αν θέλουν, αλλά η υποχρεωτική 
μάσκα και η σωματική απόσταση ανεστά-
λησαν από τη Δευτέρα μετά από διαβού-
λευση με ειδικούς γιατρούς και επιδημιο-
λόγους.
Η Jan Brown, η οποία λέει ότι έχει δώσει 
αίμα περισσότερες από 50 φορές, λέει ότι 
τώρα δεν θέλει να δωρίσει υπό το πρίσμα 
της απόφασης του οργανισμού, επειδή δεν 

θέλει να διακινδυνεύσει να κολλήσει τον COVID-19.
Η Jamie O’Neil, κάτοικος της Οτάβα, λέει ότι η απόφαση της Canadian Blood Services 
θέτει σε κίνδυνο τους δότες και τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Λέει ότι δεν θα δώσει αίμα σύντομα γιατί στηρίζει τον 81χρονο πατέρα της που έχει 
καρκίνο και δεν θέλει να διακινδυνεύσει να αρρωστήσει με το COVID-19 και να του 
μεταδώσει τον ιό.
Η Canadian Blood Services έχει σημειώσει ότι πρόκειται για κοινοτικό περιβάλλον, 
όχι για νοσοκομείο ή υγειονομική περίθαλψη, και ως εκ τούτου μπορεί να αλλάξει 
από τα υποχρεωτικά στα προαιρετικά μέτρα για την κάλυψη.
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Σ
ε διευκρινίσεις αναφορικά με δημοσιεύμα-
τα που αφορούν στις αυξήσεις των τιμών σε 
διάφορα καταναλωτικά προϊόντα προέβη με 
ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ενέργειας, Ε-

μπορίου και Βιομηχανίας την Τετάρτη.
Όπως σημειώνεται, τα προβλήματα στην εφοδια-
στική αλυσίδα, τα οποία προέκυψαν από την πανδη-
μία COVID-19, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της 
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οδήγησαν πράγ-
ματι σε συνεχείς αυξήσεις τιμών πρώτων υλών και 
βασικών καταναλωτικών αγαθών σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ειδικότερα, αναφέρεται πως η μείωση της διαθέσι-
μης ποσότητας ζωοτροφών με την οποία η Ουκρα-
νία τροφοδοτούσε το 40% της αγοράς, σε συν-
δυασμό με την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου 
και κατ’ επέκταση των μεταφορών, οδήγησαν σε 
αύξηση των τιμών κριθαριού, σιταριού και αρα-
βόσιτου τόσο στην ΕΕ όσο και στην Κύπρο όπου οι 
ζωοτροφές στην πλειονότητα τους εισάγονται, με 
τις αυξήσεις αυτές να έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις 
που αντικατοπτρίζονται και σε επίπεδο τιμών παρα-
γωγού, αλλά και στον Δείκτη Τιμών καταναλωτή για 
τα τρόφιμα.
Το Υπουργείο σημειώνει ότι στοιχεία που παρατίθε-

νται σε δημοσιεύματα τα οποία αφορούν σε στατι-
στικές της ΕΕ αναφορικά με αυξήσεις που σημειώ-
θηκαν τον Ιούνιο του 2022 έναντι του Ιουνίου του 
2021 στην Κύπρο π.χ. 71% στο κριθάρι, 21,9% στα 
έλαια και λίπη, 19,1% στο χοιρινό κρέας και 3,2% 
στο κοτόπουλο, αφορούν στις τιμές παραγωγού και 
όχι τις τιμές καταναλωτή.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αύξηση στις λια-
νικές τιμές τροφίμων αποτυπώνεται στα επίσημα 
στοιχεία της ΕΕ σχετικά με τον Εναρμονισμένο Δεί-
κτη Τιμών Καταναλωτή στην κατηγορία των τροφί-
μων, όπου, όπως επιβεβαιώνεται και από την Στα-
τιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον 
Ιούνιο του 2022 έναντι του Ιουνίου 2021, καταγρά-
φεται στη χώρα μας αύξηση 9% έναντι 9,6% που 
είναι η αντίστοιχη μεταβολή του Δείκτη στην ΕΕ.
Επιπροσθέτως, αναφέρεται πως σε σχέση με τον 
Μάιο 2022 ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Κατα-
ναλωτή στην κατηγορία τροφίμων στην Κύπρο 
συγκρατήθηκε τον Ιούνιο στο 1,2%, με μείωση 
2,6% στα τρόφιμα, αύξηση 2% στο ψωμί και δημη-
τριακά, αύξηση 0,2% στα κρέατα, αύξηση 2,3% στα 
ψάρια και θαλασσινά, αύξηση 0,9% στο γάλα και 
τα αυγά, αύξηση 6,7% στα έλαια και λίπη, μείωση 
10,2% στα φρούτα και μείωση 17,2% στα λαχανικά.

Διευκρινίσεις Υπ. Εμπορίου για αυξήσεις 
των τιμών καταναλωτικών αγαθών

Ευθύνες στο Κτηματολόγιο για καθυστέρηση 
εξέταση απαλλοτρίωσης

Ε
υθύνες στο κτηματολόγιο αποδίδει η Επίτρο-
πος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού - Λοττίδη, η ο-
ποία εξέδωσε έκθεση αναφορικά με εικοσαετή 

καθυστέρηση ολοκλήρωσης της εξέτασης αίτησης για 
ανταλλαγή απαλλοτριωθείσας ιδιοκτησίας με δασική 
κρατική γη, με επακόλουθο αυτή να εκτιμηθεί σε πο-
λύ υψηλές τιμές, παραβλέποντας τον ουσιώδη χρόνο.
Στην έκθεσή της, η Επίτροπος Δοικήσεως αναφέρει ότι 
υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο της αναφορικά με 
την υπέρμετρη καθυστέρηση στην εξέταση και διεκ-
περαίωση της αίτησης που είχε υποβληθεί στο Επαρ-
χιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας, για ανταλ-
λαγή τεμαχίου που είχε απαλλοτριωθεί το 1985 με 
ίσης αξίας κρατική γη.
Ένεκα της καθυστέρησης, επισημαίνεται ότι η αγοραία 
αξία της αιτούμενης κρατικής γης από την παραπονού-
μενη εκτιμήθηκε πολύ υψηλότερα συγκριτικά με την 
αποζημίωση που της είχε προσφερθεί αρκετά χρό-
νια προηγουμένως για την απαλλοτρίωση, «με επακό-
λουθο εν τέλει να της προσφερθούν μόλις μερικά τ.μ. 
κρατικής γης έναντι των 1000 τ.μ. που αντιστοιχούσε 

στο εμβαδόν του απαλλοτριωθέντος τεμαχίου της».
Προστίθεται ότι η εκτίμηση της αιτούμενης προς 
ανταλλαγή γης έγινε το 2013 και καθορίστηκε η ανά 
τ.μ. αγοραία αξία της, για σκοπούς υπολογισμού της 
έκτασης που θα παραχωρείτο στην παραπονούμενη. 
Ειδικότερα, η αγοραία αξία της αιτούμενης κρατικής 
γης υπολογίστηκε στα €18 ανά τ.μ. και, δεδομένου ότι 
η αποζημίωση της παραπονούμενης για την απαλλο-
τρίωση του τεμαχίου της ήταν €119.60 πλέον €303,46 
τόκους μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2013, το απαλλοτρι-
ωθεί τεμάχιο της παραπονούμενης έκτασης 1000 τ.μ. 
θα ανταλλασσόταν με κρατική γη έκτασης μόλις 24 
(περίπου) τ.μ.
«Όταν η παραπονούμενη ενημερώθηκε σχετικά, 
αρνήθηκε να συγκατατεθεί για να προχωρήσει η 
ανταλλαγή, επειδή η έκταση της κρατικής γης που θα 
της παραχωρείτο συγκριτικά με την έκταση του απαλ-
λοτριωμένος τεμαχίου της ήταν πολύ μικρή, και ως εκ 
τούτου, δεν καθορίστηκε στο σχέδιο η δασική γη ίσης 
αξίας με το τεμάχιο που θα έπρεπε να παραχωρηθεί 
στην παραπονούμενη», αναφέρει η Επίτροπος Διοι-
κήσεως.

Τ
ο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας – Αμμοχώστου επέβαλε ποι-
νή φυλάκισης 40 ετών, στον Δημήτρη Μαμαλικόπουλο 39 ετών, 
για τις απόπειρες φόνου του Κώστα Χαραλάμπους, άλλως Μαύ-
ρου το 2019 στη Λάρνακα και του επιχειρηματία Κώστα Κρητικού 

το 2020, στην Αγία Νάπα.
Στην απόφαση του το Κακουργιοδικείο αναφέρει μεταξύ άλλων πως ο 
39χρονος συμφώνησε ενώ βρισκόταν στη φυλακή εκτίοντας ποινή ισό-
βιας κάθειρξης για τον πενταπλό φόνο που διαπράχθηκε στην Αγία Νάπα 
τον Ιούνιο του 2012, με τον Χαράλαμπο Χρυσάνθου άλλως Χάμπουργκερ, 
να επιφέρει το θάνατο σε δύο άτομα, παρέχοντας μάλιστα στον εκτελεστή 
τα απαραίτητα όπλα και πληροφορίες.
Ακόμα το Δικαστήριο χαρακτήρισε «ψυχρή απόφαση εκ μέρους του κατη-
γορούμενου» την συμφωνία για τον θάνατο των Κώστα Χαραλάμπους και 
Κώστα Κρητικού.
Το Κακουργιοδικείο στην επιμέτρηση της ποινής έλαβε υπόψη, μεταξύ 
άλλων, το γεγονός ότι δεν υπήρχε εκ μέρους του κατηγορούμενου κανένα 
στοιχείο μεταμέλειας, ότι έχει προβλήματα υγείας, ότι είναι 39 ετών και ότι 
έχει ένα ανήλικο παιδί.
Στην απόφαση του το Δικαστήριο ανέφερε ακόμα ότι δεν συμμερίζεται 
και δεν έκανε αποδεκτή την εισήγηση του συνηγόρου υπεράσπισης του 
Μαμαλικόπουλου, οι ποινές που θα του επιβληθούν να συντρέχουν με την 
ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον πενταπλό φόνο στην Αγία Νάπα. 
Σημείωσε ακόμα ότι οι απόπειρες φόνου κατά των Χαραλάμπους και Κρη-
τικού δεν συνδέονται μεταξύ τους και πρόσθεσε πως η ποινή που θα επι-
βληθεί στον κατηγορούμενο πρέπει να είναι σφαιρική και ανάλογη και θα 
είναι διαδοχική για να μην επηρεαστεί η συνολικότητα της. 
Τελικά το Κακουργιοδικείο επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκι-
σης 23 ετών για την απόπειρα φόνου εναντίον του Κρητικού και 17 ετών 
για την απόπειρα φόνου εναντίον του Χαραλάμπους.
Σημειώνεται ότι οι ποινές θα είναι διαδοχικές μεταξύ τους και διαδοχικές 
με την ισόβια ποινή που εκτίει ήδη ο Δημήτρης Μαμαλικόπουλος, για τον 
πενταπλό φόνο στην Αγία Νάπα το 2012.
Υπενθυμίζεται ότι το Κακουργιοδικείο έκρινε στις 19 Ιουλίου, ύστερα από 
ακροαματική διαδικασία, ένοχο τον Μαμαλικόπουλο και στις 24 συνολικά 
κατηγορίες που αντιμετώπιζε, μεταξύ των οποίων συνομωσία για φόνο, 
απόπειρα φόνου, κατοχή και μεταφορά πυροβόλων όπλων και πυρομαχι-
κών και προμήθειας ναρκωτικών, δηλαδή δύο κιλών κάνναβης.
Επίσης κρίθηκε ένοχος για απόπειρα φόνου τεσσάρων ατόμων, τριών ατό-
μων από το Αυγόρου και μίας κοπέλας από την Ελλάδα, που βρίσκονταν 
την ώρα της απόπειρας εναντίον του Κώστα Κρητικού στο καφεστιατόριο 
στην Αγία Νάπα και δέχθηκαν τους πυροβολισμούς που προορίζονταν για 
τον επιχειρηματία.
Στην απόφαση του Σώματος είχε αναφερθεί πως αποδείχθηκαν όλες οι 
κατηγορίες εναντίον του και κρίθηκε ένοχος ότι σχεδίασε και οργάνωσε 
μέσα από τις Κεντρικές Φυλακές τις απόπειρες φόνου εναντίον του Χαρα-
λάμπους και του Κρητικού.
Ο Μαμαλικόπουλος κατονομάστηκε ως ο ηθικός αυτουργός των δύο 
εγκλημάτων από τον Χαράλαμπο Χρυσάνθου, άλλως Χάμπουργκερ, ο 
οποίος παραδέχθηκε πως ήταν ο εκτελεστής στις δύο απόπειρες. Ο Χρυ-
σάνθου είχε καταθέσει ως βασικός μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη του 
Μαμαλικόπουλου και η κατάθεσή του κρίθηκε από το Κακουργιοδικείο 
ως «αξιόπιστη» και «ποιοτική», πάνω στην οποία μπορεί να βασιστεί το 
Δικαστήριο.
Το Κακουργιοδικείο έκρινε επίσης ένοχο τον Δημήτρη Μαμαλικόπουλο, 
ότι εφοδίασε τον Χρυσάνθου (εκτελεστή) με οπλισμό και πυρομαχικά, 
ούτως ώστε να πραγματοποιήσει τις δύο απόπειρες φόνου, ενώ του 
παρείχε οδηγίες και πληροφορίες σε σχέση με τα υποψήφια θύματα.

40 χρόνια ποινή φυλάκισης 
στον Μαμαλικόπουλο για τις 2 
απόπειρες φόνου
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Οι αποκαλύψεις του ΣΙΓΜΑ 
πυροδότησαν ντόμινο 
νέων πληροφοριών και 
μαρτυριών για τις σκοτεινές 
διαδρομές ναρκωτικών, 
συναλλαγών και χρήσης.

Ε
ίναι αρκετές οι μαρτυρίες 
που με εμπιστευτικότητα 
ήρθαν στο ΣΙΓΜΑ, οι ο-
ποίες δεν επαναβεβαιώ-

νουν απλώς τα όσα συνέβαιναν 
και συμβαίνουν στις Φυλακές, 
αλλά δίδουν με λεπτομέρεια και 
σαφήνεια συνέχεια στα όσα την 
περασμένη Παρασκευή αποκα-
λύψαμε σε σχέση με τις ναρκω-
τικές ουσίες που διακινούνται 
στις Φυλακές, το αντίτιμο που 
καταβάλλεται σε χρήμα ή είδος 
και την εισαγωγή και χρήση κι-
νητών τηλεφώνων.
Όπως προκύπτει από τις πλη-
ροφορίες, ο μεγαλύτερος όγκος 
ναρκωτικών που περνά σ τ ις 
Φυλακές αφορά συνθετικές και 
χημικές ουσίες. Είναι σε μορφή 
χαρτιού εμποτισμένου με  καν-
ναβινοειδείς ουσίες ή crystal 
ice, το οποίο είναι και το πιο επι-
κίνδυνο, καθώς πρόκειται για 
μάγμα με μεθαμφεταμίνες, οι 
οποίες προκαλούν γρήγορο εθι-
σμό και πολλαπλές επιπτώσεις 
στον οργανισμό. Τα χαρτάκια 
αυτά είναι μικρών διαστάσεων, 
2,5 επί 2,5 εκατοστών, διακι-
νούνται εύκολα ακόμα και μέσα 
από ζωγραφιές και είναι μη ανι-
χνεύσιμα. Έχουν εμπιστευτεί το 
ΣΙΓΜΑ και μίλησαν πρόσωπα 
που είναι σε θέση να γνωρίζουν, 
γονείς καταδίκων, συγγενείς 
και πρώην κατάδικοι, οι οποίοι 
φοβούμενοι γ ια τη ζωή των 
συγγενών ή και τη δική τους δεν 
θέλουν να κατονομαστούν. Όλοι 
αυτοί, λοιπόν, περιγράφουν ως 
χαοτική την κατάσταση εντός 
του Ιδρύματος ως προς τη δια-

κίνηση και χρήση ναρκωτικών.
Βγάζ ουν  κραυγ ή  α γων ία ς 
ειδικά για νεαρούς κατάδικους, 
καθώς είναι πιο ευάλωτοι, γίνο-
νται δέκτες βίας και διολισθαί-
νουν όλο και βαθιά σε ακόμα 
πιο επικίνδυνες ουσίες. Υπάρ-
χει, ενώπιον μας ομολογία για 
νεαρό κατάδικο, η ψυχοσω-
ματική κατάσταση του οποίου 
εξαιτίας της χρήσης αυτών των 
συνθετικών ουσιών επιδεινώ-
θηκε ραγδαία. «Βρήκα το παιδί 
μου αγνώριστο», 
ε ιπώθηκε χαρα-
κτηριστικά.
Συγκεκριμένη πτέ-
ρυγα περιγράφε-
ται ως πτ έρυγα 
τ ι ς  κο λ ά σ ε ω ς . 
Λέχθηκε χαρακτη-
ριστικά ότι «υπάρ-
χουν παιδιά που τους ποδοπα-
τούν και τους σπάνε από το ξύλο 
για να διακινείται το πράμα». 
Είναι δε εκτεθειμένα στον από-
λυτο κίνδυνο εάν λύσουν τη 
σ ιωπή τους ή διατυπώσουν 
κάποιο παράπονο. Ένα από τα 
ζητήματα, το οποίο διαφαίνεται 
ότι πρέπει να προσεχθεί ιδιαί-
τερα είναι ο διαχωρισμός μεγα-
λεμπόρων και απλών διακινη-
τών, κατά τρόπο που να αποτρέ-
πονται σχέσεις εξουσίας έναντι 
ευάλωτων καταδίκων.
 Σε άλλη μαρτυρία που κατέχει 
το ΣΙΓΜΑ, γονιός προειδοποι-
ήθηκε από πρώην κατάδικο να 
απομακρύνει το παιδί του από 
τις Φυλακές και του συνιστούσε 
να εξεύρει τρόπο μεταφοράς 
του στην Αγία Σκέπη, όπου να 
ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρ-
τησης. Μαρτυρία άλλου γονιού, 
υποστηρίζει ότι «οι γονείς κατα-
δίκων που είναι χρήστες ναρ-
κωτικών ζουν μια καθημερινή 
κόλαση, διότι είναι αυτά τα παι-
διά που κυνηγούν. Από αυτά 
βγάζουν χρήμα».

Ναρκωτικά εξασφαλίζονται με 
ανταλλαγές τσιγάρων, τηλεφω-
νικών καρτών ή και με κωδι-
κούς PaySafe. Οι συναλλαγές 
με PaySafe προκαλούν τη μεγα-
λύτερη εντύπωση. Πρόσωπα 
του περιβάλλοντος των καταδί-
κων, εκτός των Φυλακών, φέρο-
νται να αγοράζουν από περί-
πτερα αυτές τις κάρτες. Ψηφιο-
ποιούν, δηλαδή, χρήματα και να 
λαμβάνουν ένα χαρτί, το οποίο 
φέρει κωδικό αριθμό για διαδι-

κτυακές συναλλα-
γές. Οι διαδικτυ-
ακές συναλλαγές, 
έχουν ως απαραί-
τητη προϋπόθεση 
την ύπαρξη κινη-
τών συσκευών ή 
laptop και σίγουρα 
σύνδεση με διαδί-

κτυο. Το μεγαλύτερο ποσό που 
διακινείται μέσω ενός Paysafe 
είναι κάτω των 50 ευρώ για να 
μην είναι απαραίτητη η κατά-
θεση στοιχείων των αγοραστών 
και των χρηστών τους. Με αυτόν 
τον τρόπο, λοιπόν, δεν φαίνεται 
ποιος κάνει τις πληρωμές.
Το ΣΙΓΜΑ παρουσίασε με παρ-
ρησία και αυτούσια ότι περι-
ήλθε ενώπιον του και αφορά 
διακίνηση και χρήση ναρκωτι-
κών, διακίνηση μεγάλων χρη-
ματικών ποσών, χρήση σε κελιά 
και ακραία βία στις Κεντρικές 
Φυλακές.
Είναι έντονες οι προσπάθειες 
που καταβάλλονται τα τελευταία 
24ωρα για να καταρρεύσουν τα 
στοιχεία του ΣΙΓΜΑ, αλλά και να 
αμφισβητηθούν δικαστικές απο-
φάσεις, όπως η τελευταία κατά 
του ισοβίτη Δημήτρη Μαμαλι-
κόπουλου (ενοχή για οργάνωση 
αποπειρών φόνου, διακίνη-
σης οπλισμού και ναρκωτικών 
μέσα από τις Φυλακές), ο οποίος 
χθες τη χαρακτήρισε γελοία και 
καθοδηγούμενη. Ανάλογη προ-

σπάθεια γ ια κατάρριψη των 
στοιχείων του ΣΙΓΜΑ, καταβάλ-
λεται και τη σημερινή επιστολή 
του  Συνδέσμου Προστασίας των 
δικαιωμάτων των Φυλακισμέ-
νων, με την οποία υποστηρίζουν 
ότι τα φωτογραφικά ντοκουμέ-
ντα «είναι προϊόν πλάνης». Οι 
φυλακισμένοι κάνουν λόγο για 
«κρατούμενο ο οποίος κοιμό-
ταν», σύμφωνα με τον ισχυρι-
σμό τους και «παρουσιάστηκε 
ότι έκανε χρήση ναρκωτικών».
Είναι και αυτοί άνθρωποι προ-
σθέτουν στην επιστολή τους και 
δεν θα ανεχτούν τον διασυρμό 
τους, όπως ισχυρίζονται.
Το ΣΙΓΜΑ, αντιπαρέρχεται της 
προσπάθειας διασύνδεσης της 
δημοσιογραφικής έρευνας του 
με την υπόθεση των καταγ-
γελιών της Διευθύντριας των 
Φυλακών, καθώς δεν ήταν αυτό 
το αντικείμενο του ρεπορτάζ του 
και σεβόμενο, βεβαίως, την υπό 
εξέλιξη ανεξάρτητη έρευνα του 
ποινικού ανακριτή.
Το ΣΙΓΜΑ αναμένει από την 
αρμόδια υπουργό, όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς (Αστυ-
νομία, Διεύθυνση Φυλακών) και 
τον Γενικό Εισαγγελέα να ασχο-
ληθούν με την ουσία που είναι 
η διακίνηση ναρκωτικών και 
κινητών στις Φυλακές και όχι τις 
εντυπώσεις. Ο αγώνας κατά των 
ναρκωτικών είναι κοινός και η 
συστράτευση για πάταξη τους 
επιβεβλημένη.
Υπήρξε, στο μεταξύ, σήμερα και 
νέα παρέμβαση από το ΑΚΕΛ , 
το οποίο ζητεί να διερευνηθούν 
οι καταγγελίες και τα δημοσι-
εύματα για την κατάσταση στις 
Κεντρικές Φυλακές. Καλεί την 
Κυβέρνηση, την Υπουργό Δικαι-
οσύνης, Αρχηγός της Αστυνο-
μίας και Διεύθυνση των Φυλα-
κών να δώσουν απαντήσεις και 
εξηγήσεις για όλα όσα βλέπουν 
το φως της δημοσιότητας.

 Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκο-
νται τα νοσηλευτήρια του Οργα-
νισμού Κρατικών Υπηρεσιών 
Υγείας προς αντιμετώπιση 
πιθανών κρουσμάτων στην 
Κύπρο από ευλογιά των πίθη-
κων, διαβεβαίωσε τη Δευτέρα, 
ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης 
Χατζηπαντέλα, ο οποίος είπε ότι 
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκω-
σίας, το οποίο ορίστηκε ως το 
νοσοκομείο αναφοράς, υπάρ-
χουν διαθέσιμες δέκα κλίνες, οι 
οποίες μπορούν να φιλοξενή-
σουν πιθανά περιστατικά.
Σε σύσκεψη που συγκάλεσε 
εκτάκτως, μετά την απόφαση 
του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας να κηρύξει τη νόσο της 
ευλογιάς των πιθήκων ως κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης για τη 
δημόσια υγεία, ο κ. Χατζηπα-
ντέλα είχε την ευκαιρία να δει 
την κατάσταση ετοιμότητας των 
νοσηλευτηρίων, σε περίπτωση 
κρούσματος της ευλογιάς των 
πιθήκων.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε 
στην παρουσία των γιατρών του 
ΟΚΥπΥ, οι οποίοι είναι υπεύθυ-
νοι για τη διαχείριση των περι-
στατικών της ευλογιάς των 
πιθήκων.
Από πλευράς ΟΚΥπΥ έχει 
παρουσιαστεί στον Υπουργό 
Υγείας το σχέδιο δράσης, το 
οποίο συστάθηκε σε συνεργα-
σία με τις Ιατρικές Υπηρεσίες, 
για αντιμετώπιση της ευλογιάς 
των πιθήκων. Σημειώνεται ότι 
το συγκεκριμένο σχέδιο δρά-
σης βασίζεται πάνω στο τρί-
πτυχο διαλογή, μεταφορά και 
νοσηλεία των ύποπτων περι-
στατικών.
Μιλώντας μετά τη διάσκεψη ο 
Μιχάλης Χατζηπαντέλα ανέ-
φερε ότι από την Πέμπτη το 
απόγευμα που έλαβαν ενημέ-
ρωση από τον ΠΟΥ «σήμανε 
συναγερμός στο Υπουργείο 
Υγείας».
Εξήγησε ότι με τους συνεργάτες 
του στον ΟΚΥπΥ είδαν αναλυ-
τικά όλη τη διαδικασία από την 
πρώτη στιγμή, που θα υπάρξει 
κάποιο ύποπτο κρούσμα.

Σε ετοιμότητα 
η Κύπρος για 
ευλογιά πιθήκων 
– Εξετάστηκαν 10 
ύποπτα περιστατικά

Νέες αποκαλύψεις ΣΙΓΜΑ για ναρκωτικά και 
κινητά στις Φυλακές
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Η ιταλική εφημερίδα επικαλείται 
στοιχεία και έγγραφα των μυστικών 
υπηρεσιών - «Ανοησίες» απαντά ο 
Ματέο Σαλβίνι

Σ
ύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα 
της ιταλικής εφημερίδας La Stampa, 
το κόμμα της Λέγκα είχε επαφές στο 
παρελθόν με υψηλόβαθμους διπλω-

μάτες της ρωσικής πρεσβείας στην Ρώμη.
Πιο αναλυτικά, η εφημερίδα του Τορίνου 
γράφει σήμερα ότι στα τέλη Μαΐου ο Αντό-
νιο Καπουάνο, σύμβουλος διεθνών σχέσεων 
του γραμματέα της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, 
συναντήθηκε με τον διπλωμάτη της ρωσι-
κής πρεσβείας στην Ιταλία, Όλεγκ Κοστιού-
κοβ. Η La Stampa αναφέρεται σε στοιχεία 
και έγγραφα που, όπως γράφει, προέρχο-
νται από τις ιταλικές μυστικές υπηρεσίες και 
προσθέτει ότι ο Κοστιούκοβ, σύμφωνα με 
τις πληροφορίες αυτές, «ρώτησε τον Καπου-
άνο αν η Λέγκα εννοούσε να αποσύρει τους 
υπουργούς της από την κυβέρνηση του 
Μάριο Ντράγκι».
Ο επικεφαλής του ιταλικού κεντροαριστε-
ρού Δημοκρατικού Κόμματος, Ενρίκο Λέτα, 
ζήτησε άμεσα να δοθούν όλες οι πρέπου-
σες εξηγήσεις «για να εξα-
κριβωθεί αν η Ρωσία έριξε 
την κυβέρνηση Ντράγκι». 
Ο γραμματέας της Λέγκα, 
Ματέο Σαλβίνι, από την 
μεριά του, απάντησε ότι 
«πρόκειται για ανοησίες» 
και ότι «είναι το γνωστό, 
φανταστικό σενάριο, με 
κύρια στοιχεία τον Πούτιν, 
τον φασισμό, τον ρατσισμό 
και τον εθνικισμό».
Ο Φράνκο Γκαμπριέλι, τέλος, υφυπουργός 
παρά την προεδρία της ιταλικής κυβέρνη-
σης, από τον οποίο εξαρτώνται οι υπηρε-
σίες πληροφοριών της χώρας, τόνισε ότι «τα 
όσα αναφέρονται στο άρθρο της La Stampa, 
σχετικά με στοιχεία που μπορεί να έχουν ως 
πηγή τις υπηρεσίες πληροφοριών -όπως 
αποσαφηνίσθηκε και στο παρελθόν- στε-
ρούνται κάθε βάσης».

Ανησυχία για τα χρήματα του Τα-
μείου Ανάκαμψης
Ξεκάθαρο μήνυμα στον πολιτικό κόσμο της 
Ιταλίας ότι η χώρα δεν θα λάβει κεφάλαια που 
της αναλογούν από το Ταμείο Ανάκαμψης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν δεν τηρήσει το πρό-
γραμμα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων 
που συμφωνήθηκε πέρυσι ανάμεσα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση Ντρά-
γκι έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
«Γνωρίζετε το λατινικό ρητό “pacta sunt 
servanda”, οι συμφωνίες πρέπει να τηρού-
νται», δήλωσε χαρακτηριστικά στους 
«Financial Times» ο Ιταλός επίτροπος Πάολο 
Τζεντιλόνι λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση 
της πολυκομματικής κυβέρνησης Ντράγκι, σε 
μία ακόμα ένδειξη το κινδύνων που εγείρει η 
πολιτική αστάθεια, δεδομένων και των σοβα-
ρών παράλληλων κρίσεων που αντιμετωπίζει 
η Γηραιά Ήπειρος.
Ενώ η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης έχει εισέλθει σε προεκλο-
γική περίοδο, ενόψει της πρόωρης κάλπης 
της 25ης Σεπτεμβρίου, το ιταλικό κοινοβού-
λιο θα πρέπει έως το τέλος του έτους να υπερ-
ψηφίσει -μεταξύ άλλων- μεταρρυθμίσεις στα 
πεδία του ανταγωνισμού, της φορολογίας και 
της ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης, όπως 
σημειώνουν οι FT. Επιπλέον, το φθινόπωρο 
η Βουλή θα κληθεί να εγκρίνει και τον ετήσιο 
προϋπολογισμό.
«Η υλοποίηση του σχεδίου είναι ουσιαστι-
κής σημασίας», τόνισε από την πλευρά του ο 

κ. Τζεντιλόνι, αναφερόμενος 
στο εθνικό σχέδιο ανάκαμ-
ψης που όλα τα κράτη-μέλη 
υπέβαλαν ώστε να λάβουν 
πόρους από το Ταμείο της 
ΕΕ. Το μήνυμα της Κομισιόν 
απηχεί την προειδοποίηση 
που έστειλε πριν λίγες ημέ-
ρες προς όλα τα κόμματα ο 
Πρόεδρος της Ιταλίας Σέρ-
τζιο Ματαρέλα, ότι η «καθο-

ριστικής σημασίας» έγκαιρη υλοποίηση του 
εθνικού προγράμματος ανάκαμψης βασίζε-
ται στην «υπό όρους» παροχή των «απαραί-
τητων και σημαντικών» κοινοτικών πόρων. 
Ο πρόεδρος Ματαρέλα ήταν υπέρμαχος της 
σταθερότητας και γι’ αυτό αρχικά απέρριψε 
την παραίτηση Ντράγκι.
Η Ιταλία είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος 
του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς συνολικά 
της αναλογούν περίπου 200 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα 
δάνεια. Οι αγορές, ωστόσο, εμφανίζονται 
αρκετά ανήσυχες για το κατά πόσον οι κάλπες 
του Σεπτεμβρίου θα αποκαταστήσουν τη στα-
θερότητα και την αξιοπιστία που είχε προσ-
δώσει στη Ρώμη ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ.

Ν
έα μείωση καταγράφηκε στο 
αμερικανικό ΑΕΠ το δεύτερο 
τρίμηνο του 2022, κάτι που αυ-
ξάνει τους φόβους ότι οι ΗΠΑ 

μπορεί να έχουν ήδη μπει σε ύφεση. Η 
μείωση του ΑΕΠ ήταν μόλις 0,2%, αλλά 
είχε προηγηθεί και το ψαλίδισμα κατά 
0,4% το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, που 
κυριαρχήθηκε από τον πόλεμο στην Ου-
κρανία. Σημειώνεται ότι σε δημοσκόπη-
ση του Reuters, οι οικονομικοί αναλυτές 
περίμεναν μικρή ανάκαμψη ενόψει της 
ανακοίνωσης των επίσημων στοιχείων.  
Σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς που 
επικαλούνται οι New York Times, αυτό 
σημαίνει ότι οι ΗΠΑ μπήκαν και πάλι σε 
υφεσιακό περιβάλλον, μόλις δύο χρόνια 
μετά από την προηγούμενη ύφεση που 
αντιμετώπισαν λόγω του κορωνοϊού.
Η εφημερίδα σημειώνει ότι αρκετοί 
οικονομολόγοι σημειώνουν ότι η αμε-
ρικανική οικονομία δεν συγκεντρώνει 
ακόμα τα κριτήρια για να θεωρηθεί επι-
σήμως σε ύφεση, αλλά - όπως αναφέρει 
- τα στοιχεία αλέχιστες αμφιβολίες αφή-
νουν ότι χάθηκε το μομέντουμ της ανά-
καμψης. Μάλιστα, τα στοιχεία από την 
αγορά εργασίας δείχνουν, έστω και  ελα-
φρά μείωση των νέων αιτήσεων για επι-
δόματα ανεργίας, κάτι που δεν συμβαδί-
ζει με μία οικονομία σε ύφεση. 
«Δεν νομίζουμε ότι είμαστε σε ύφεση 
προς το παρόν, αλλά το πιο σημαντικό 
στοιχείο είναι η εξασθένηση της ζήτη-
σης», είπε ο επικεφαλής οικονομολόγος 
της Bank of America - κάτι που δεν είναι 
απαραιτήτως αρνητικό, από την στιγμή 
που η η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ επι-
χειρεί να τιθασσεύσει τον πληθωρισμό 
μέσω επιθετικών αυξήσεων στα επιτό-

κιά της.
Ωστόσο, αρκετές είναι πλέον οι προβλέ-
ψεις ότι οι μεγάλες αυξήσεις επιτοκίων 
από την FED θα οδηγήσουν σε ύφεση 
την αμερικανική οικονομία, ενώ  παράλ-
ληλα γίνεται λόγος για όλο και περισσό-
τερα νοικοκυριά που δυσκολεύονται να 
αντιμετωπίσουν το περιβάλλον όλο και 
αυξανόμενων τιμών που διαμορφώνε-
ται.

Νέα αύξηση των επιτοκίων κα-
τά 75 μονάδες βάσης ανακοίνω-
σε η FED
Κατά 75 μονάδες βάσης, όπως και 
ευρέως αναμενόταν, αύξησε τα επιτόκια 
η Federal Reserve, με την κεντρική τρά-
πεζα των ΗΠΑ να προχωράει ένα ακόμα 
βήμα στη σύσφιγξη της νομισματικής της 
πολιτικής, σε μια προσπάθεια να αναχαί-
τιση και να τιθασεύσει τον υψηλό πλη-
θωρισμό.
Συγκεκριμένα, ο Τζερόμ Πάουελ και τα 
υπόλοιπα μέλη της νομισματικής επι-
τροπής αποφάσισαν να αναθεωρήσουν 
τα επιτόκια στο εύρος 2,25 – 2,5% από 
1,5% – 1,75% προηγουμένως. Αυτό 
σημαίνει ότι μέσα στο τελευταίο δίμηνο 
η Fed προχώρησε σε μια σωρευτική 
άνοδο των επιτοκίων της κατά 150 μονά-
δες (από 75 μ.β. τον Ιούνιο και τον Ιού-
λιο).
Η σημερινή απόφαση ήταν ομόφωνη 
και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση 
που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση 
της διήμερης συνεδρίασης η Fed στέλνει 
μήνυμα «ισχυρής δέσμευσης» για επι-
στροφή του πληθωρισμού στο 2% ενώ 
υπογραμμίζεται ότι δίνει «ιδιαίτερη προ-
σοχή στους πληθωριστικούς κινδύνους».

ΗΠΑ: Για δεύτερο τρίμηνο 
συρρικνώθηκε η Οικονομία - Στο 
χείλος της ύφεσης 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Ιταλία - Ο Πούτιν έριξε την 
κυβέρνηση Ντράγκι, γράφει η La 
Stampa 



2129 Ιουλίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Οι Αρχές του Κροτόνε διεξάγουν 
έρευνα για τον κληρικό Ματία 
Μπερνασκόνι, ο οποίος πέταξε τα 
ράσα κι έβαλε το μαγιό του για να 
τελέσει τη Θεία Λειτουργία μέσα 
στη θάλασσα πάνω σε ένα στρώμα

Ε
νας ιερέας έχει μπει στο στόχα-
στρο των εισαγγελικών Αρχών 
της Ιταλίας, καθώς φωτογραφή-
θηκε να λειτουργεί φορώντας το 

μαγιό του, όντας μέσα στη θάλασσα και 
είχε μετατρέψει ένα στρώμα θαλάσσης 
σε Αγία Τράπεζα! Οι Αρχές του Κροτόνε 
διεξάγουν έρευνα για τον κληρικό Ματία 
Μπερνασκόνι, ο οποίος πέταξε τα ράσα 
κι έβαλε το μαγιό του για να τελέσει Θεία 
Λειτουργία μέσα στη θάλασσα.
Ο ιερέας συνόδευε σε κατασκηνωτικές 
διακοπές 21 μαθητές Γυμνασίου εθελο-
ντές στην οργάνωση Libera, που δραστη-

ριοποιείται κατά της μαφίας, και η Λει-
τουργία έλαβε χώρα κατά την τελευταία 
ημέρα στο κάμπινγκ. Οι λουόμενοι παρα-
κολουθούσαν έκπληκτοι τον ημίγυμνο 
ιερέα ενώ τα βίντεο και οι φωτογραφίες 
που ανάρτησαν στα social media έκα-
ναν το γύρο του διαδικτύου κι έφτασαν 
μέχρι τις Αρχές που διεξάγουν έρευνα. 
Ο ίδιος ο κληρικός είπε απολογούμενος 
πως «Ζητώ συγγνώμη, δεν ήταν πρόθεσή 
μου να ευτελίσω τη Θεία Ευχαριστία».
Η Αρχιεπισκοπή του Κροτόνε σε ανακοί-
νωση που εξέδωσε επικρίνει την ενέρ-
γεια του ιερέα και σημειώνει ότι «η λει-
τουργία της θείας ευχαριστίας έχει μια 
ιδιαίτερη γλώσσα με πράξεις και σύμ-
βολα, που είναι σωστό να σεβόμαστε 
και να εκτιμούμε, χωρίς να τα αποκηρύσ-
σουμε με υπερβολική επιπολαιότητα. 
Προπάντων, είναι απαραίτητο να διατη-
ρηθεί η ευπρέπεια και η προσοχή στα 
σύμβολα».

Ο 
Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ο 
Βρετανός πρωθυπουργός Μπό-
ρις Τζόνσον, που παραιτήθηκε 

στις 7 Ιουλίου έπειτα από σειρά σκανδά-
λων και ψευδών, ένας «σπουδαίος φίλος της 
Ουκρανίας» δεν θα εξαφανιστεί από τη δη-
μόσια ζωή όταν φύγει από τη Ντάουνινγκ 
Στριτ.
Σε μια συνέντευξη στο βρετανικό τηλε-
οπτικό δίκτυο TalkTV, ο Ουκρανός πρόε-
δρος εξήρε τη δράση του Μπόρις Τζόνσον, 
ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή στην 
υποστήριξη των Δυτικών στο Κίεβο απέ-
ναντι στη ρωσική εισβολή και θεωρείται 
ήρωας από ορισμένους στην Ουκρανία.
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επιστρο-
φής του Μπόρις Τζόνσον στην ηγεσία της 

κυβέρνησης, απέφυγε κάθε παρέμβαση στη 
βρετανική εσωτερική πολιτική. «Αυτό που 
μπορώ να πω είναι ότι είναι ένας μεγάλος 
φίλος της Ουκρανίας», είπε ο Ζελένσκι, «τον 
θέλω κάπου στην πολιτική σκηνή να έχει 
κάποιο πόστο».
«Δεν θέλω να εξαφανιστεί, αλλά η από-
φαση είναι στα χέρια του βρετανικού λαού», 
συνέχισε ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος 
τόνισε ότι είναι «σίγουρος ότι όποια θέση κι 
αν αναλάβει, θα είναι πάντα στο πλευρό της 
Ουκρανίας».
Σύμφωνα με την Daily Telegraph, ορισμέ-
νοι βουλευτές στο στρατόπεδό του βλέπουν 
τον Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έπρεπε να 
παραιτηθεί από το αξίωμα του έπειτα από 
μια σειρά σκανδάλων, να γίνεται ο επόμενος 
Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.

διεθνή νέα

Ιταλία: Σάλος με τον ημίγυμνο ιερέα 
που έκανε λειτουργία σε στρώμα 
θαλάσσης

Ο Ζελένσκι ελπίζει να μην 
«εξαφανιστεί» από τη δημόσια ζωή 
ο Μπόρις Τζόνσον 

Συνθήματα υπέρ Πούτιν από οπαδούς της 
Φενέρμπαχτσέ στο παιχνίδι με την Ντιναμό 
Κιέβου! 

Α
λγεινή εντύπωση προκάλεσαν οι ε-
νέργειες των τούρκων οπαδών κα-
τά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού 
αγώνα της Φενέρμπαχτσέ με τη Ντι-

ναμό Κιέβου.
Οι τούρκοι οπαδοί φώναζαν ρυθμικά το 
όνομα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πού-
τιν , με στόχο να… εκνευρίσουν τους παί-
κτες της ουκρανικής Ντιναμό Κιέβου, κατά τη 
διάρκεια της αναμέτρησης των δύο ομάδων 
για τα προκριματικά του Champions League, 

στην Κωνσταντινούπολη.
Πέντε και πλέον μήνες μετά την εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία, που έχει αφήσει 
πίσω τους χιλιάδες νεκρούς οι τούρκοι οπα-
δοί θεώρησαν ότι υποστηρίζοντας τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία θα βοηθούσαν την 
ομάδα τους. Στην πράξη όμως δεν κατάφε-
ραν πολλά πράγματα καθώς οι Ουκρανοί πεί-
σμωσαν και κέρδισαν με 2-1 την Φενέρμπα-
χτσέ μέσα στην έδρα της και την απέκλεισαν 
από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
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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

Νήπια στην παραλία: Τα 
αντικείμενα που θα χρειαστείτε

Τ
ο καλοκαίρι έχει μπει για τα κα-
λά και με τις ακραίες θερμοκρα-
σίες του καύσωνα να «σκαρφα-
λώνουν» όλο και πιο ψηλά μικροί 

και μεγάλοι αναζητούν την όαση των 
κρυστάλλινων νερών. Για να κάνετε την 
οικογενειακή σας εξόρμηση στην παρα-
λία ευχάριστη για το παιδί αλλά και απο-
λαυστική για εσάς, θα χρειαστείτε μόνο 
λίγη οργάνωση και προγραμματισμό. Τα 
κορυφαία αντικείμενα που θα σας χρεια-
στούν, περιλαμβάνουν:

Κατάλληλη ενδυμασία για την 
παραλία
Για τους εκδρομείς δεν υπάρχει ακατάλ-
ληλος καιρός για διακοπές, μόνο ακατάλ-
ληλα ρούχα. Και ενώ αυτό ισχύει σίγουρα 
για σκληρά, ψυχρά κλίματα, αυτή είναι 
η πραγματικότητα και για τις καλοκαιρι-
νές μας διακοπές στην παραλία. Προετοι-

μάστε το παιδί ντύνοντάς το με ελαφριά, 
ανοιχτόχρωμα ρούχα ή και με αντηλιακά 
προκειμένου να προστατεύσετε τα παιδιά 
από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου.
Τα γυαλιά ηλίου και το καπέλο είναι απα-
ραίτητα σε κάθε ηλικία ενώ είναι σημα-
ντικό τα παιδιά να παίζουν υπό σκιά και 
να ανανεώνετε τακτικά το αντηλιακό 
τους.

Μικρή φουσκωτή πισίνα για τα 
νήπια
Επειδή τα κύματα του ωκεανού μπορεί 
να γίνουν απρόβλεπτα ειδικά για τους 
μικρότερους φίλους μας, όπως τα βρέφη 
και τα νήπια, φέρτε τον ωκεανό στο επί-
πεδο τους φέρνοντας μια μικρή, φου-
σκωτή πισίνα. Γεμίστε την με νερό της 
θάλασσας, προσθέστε μερικά παιχνίδια 
και απολαύστε μερικές στιγμές ηρεμίας 
ενώ το μωρό σας πιτσιλίζει.
Έτσι θα το κρατήσετε ασφαλές και 
συγκεντρωμένο στο παιχνίδι του, μειώ-
νοντας τους κινδύνους για μια ευχάριστη 
εμπειρία.

Παιχνίδια για την άμμο και την 
θάλασσα
Ενώ οι υφές και οι ήχοι του ωκεανού 
είναι διασκεδαστικοί από μόνοι τους, 
ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που 
πρέπει να προστεθούν σε αυτήν τη συνε-
χώς αυξανόμενη λίστα είναι τα παιχνίδια 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην 
άμμο ή και το νερό.
Από την λίστα σας δεν γίνεται λείπουν 
κουβαδάκια, φτυάρια, ποτιστήρια και 
φυσικά μικρά φορτηγά εκσκαφείς που 
θα βοηθούν τα παιδιά να μετακινήσουν 
την άμμο.

Τα απαραίτητα για το μωρό στην 
παραλία
Όταν παίρνετε ένα βρέφος στην παρα-
λία, βοηθάει να είστε προετοιμασμένοι 
με απαραίτητα είδη για το μωρό. Έτσι η 
εξόρμησή σας με το μωρό θα είναι λιγό-

τερο αγχώδης για εσάς και πιο ευχάριστη 
για το παιδί σας.
Τα απαραίτητα είδη για μια μέρα στην 
παραλία με το μωρό, περιλαμβάνουν:
Βρεφική σκηνή παραλίας
Ομπρέλα παραλίας
Κουβέρτα παραλίας εξωτερικού χώρου
Τσάντα παραλίας
Πετσέτες με κουκούλα
Κάλυμμα παραλίας για το μωρό με κου-
κούλα
Παιχνίδια παραλίας
Μικρή φουσκωτή πισίνα
Μαγιό με αντηλιακή προστασία
Καπέλο ηλίου
Βρεφικά γυαλιά ηλίου με λουράκι
Βάλσαμο χειλιών SPF 30+
Αντηλιακό
Βρεφικά παπούτσια νερού
Γιλέκο βρεφικής ζωής
Τσάντα για στεγνά και βρεγμένα ενδύ-
ματα
Πάνες κολύμβησης
Μωρομάντηλα
Απολυμαντικό χεριών
Ταλκ

Τ
α χρόνια της εφηβείας είναι δύσκο-
λα. Οι έφηβοι ψάχνουν να βρουν ο-
ποιονδήποτε και ο,τιδήποτε  που θα 
τους κάνει να νιώσουν  ότι είναι πο-

λύτιμοι, ότι έχουν αξία. Δυστυχώς, αυτό το 
ψάξιμο πολλές φορές τους οδηγεί σε επικίν-
δυνα ψέματα που μπορούν να επηρεάσουν 
τη ζωή τους. Παραθέτουμε δύο ψέματα που 
πολλά κορίτσια στην εφηβεία πιστεύουν και 
πώς μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε με 
αλήθεια. Το πρώτο ψέμα που πιστεύουν εί-
ναι ότι πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη 
εξωτερική εμφάνιση για να τις αγαπήσουν. 
Εμείς, ως γονείς, έχουμε  το χρέος να αγα-
πούμε τις κόρες μας λέγοντάς τους ότι είναι 
όμορφες ... και εξωτερικά και εσωτερικά ... 
έτσι ακριβώς όπως είναι. Το δεύτερο ψέμα 
που πιστεύουν είναι ότι η αξία τους εξαρτά-
ται από το πώς τις βλέπουν οι άλλοι. Γιαυτό 
εμείς πρέπει να τους διδάξουμε ότι η αξία 
τους εξαρτάται και προσδιορίζεται από την 
προσωπικότητά τους -- από το ποιες είναι -- 
όχι πώς τις βλέπουν οι άλλοι.

Ξέρεις τι χρειάζεται για να είσαι κάθε 
στιγμή μέσα στη ζωή του παιδιού 
σου; 
Για να συμβεί αυτό πρέπει  να φροντίζεις 
πάντοτε να αποτελείς μέρος της ζωής του 
.  Το Ινστιτούτο  Ανάπτυξης των Νέων πρό-
σφατα απέδειξε τη σπουδαιότητα αυτής 
της αλήθειας στην έκθεσή τους που απο-
καλύπτει ότι οι γονείς που παρακολου-
θούσαν από κοντά τη ζωή του παιδιού 
τους μεγάλωσαν εφήβους  που ήπιαν οινο-
πνευματώδη ποτά, κάπνισαν και έκαναν 
χρήση ναρκωτικών λιγότερο από το γενικό 
πληθυσμό των εφήβων. 
Γιαυτό φρόντισε να γίνεις μέρος της ζωής 
του παιδιού σου  για να αλλάξει η ζωή του 
προς το καλύτερο ακολουθώντας αυτά τα 
τρία απλά βήματα. 
Πρώτον, να ελέγχεις αυτά στα οποία είναι 
εκτεθειμένο το παιδί σου μέσω της τηλεό-
ρασης, του διαδικτύου , και της μουσικής. 
Δεύτερον, να παρακολουθείς την πρόοδό 
του στο σχολείο και στις εξωσχολικές δρα-
στηριότητές του υπενθυμίζοντάς του ότι 
θέλεις να κάνει το καλύτερο που μπορεί, 
και όχι να επιδιώκει το τέλειο. 

Τέλος, να ελέγχεις  και να παρακολουθείς  
την ασφάλεια του παιδιού σου. 
Με άλλα λόγια, να ξέρεις με ποιους συνα-
ναστρέφεται και περνάει την ώρα του μαζί 
τους ή πού πηγαίνουν μετά το σχολείο.

Ποια είναι τα πράγματα που κάνεις 
για το/τη σύζυγό σου που στην 
ουσία είναι για σένα;
Εγώ προσωπικά έχω κάνει πολλά πράγ-
ματα για τη Μαρία , τη γυναίκα μου, που 
στην ουσία ήταν για μένα. Υποθέτω ότι κι 
εσείς κάνατε το ίδιο για τη γυναίκα σας ή 
οι γυναίκες για τον άντρα τους. 
Ποια είναι μερικά από αυτά που οι άντρες 
κι οι γυναίκες τα  κάνουν τάχα για το ταίρι 
τους; 
Πρώτα, πρώτα, αγοράζουν ένα ωραίο 
δώρο για τον άλλον που στην πραγματι-
κότητα είναι για κείνους τους ίδιους ... ο  
άντρας που αγοράζει ένα καλάμι ψαρέμα-
τος για κείνην για να ψαρεύει πιο πολύ ... 
η γυναίκα  που αγοράζει εισιτήρια για τον 
κινηματογράφο για κείνον για ένα έργο 
που θέλει εκείνη να δει.
Δεύτερον, κάνουν πράγματα  ν ια να 
πάρουν  κάτι ως αντάλλαγμα ... όπως πλέ-
νει τα πιάτα για να καλοπιάσει τη γυναίκα 
του ελπίζοντας ότι θα ακολουθήσει αργό-
τερα  κάτι ευχάριστο. Εγώ τουλάχιστο το 
κάνω. Εσείς;

Πώς μπορείς να πάρεις σοβαρές απο-
φάσεις που θα οικοδομήσουν το 
γάμο σου;
Δεν είναι μόνο οι αποφάσεις αυτές καθαυ-
τές που επηρεάζουν την οικογένειά σου 
αλλά κι ο τρόπος που τις παίρνεις. 
Σωστές αποφάσεις είναι εκείνες που παίρ-
νεις όταν ακολουθείς τη σωστή διαδικα-
σία. Να μην ξεχνάς τη βασική αρχή ότι 
καμία μεγάλη απόφαση δεν πρέπει να 
παίρνεις χωρίς την πλήρη συγκατάθεση 
του άντρα σου/της γυναίκας σου. 
Όταν παίρνεις αποφάσεις χωρίς τη γνώμη 
του άντρα σου/της γυναίκας σου είναι σα 
να λες, “Δεν υπολογίζω τη γνώμη σου ή δε 
χρειάζομαι την άποψή σου ... το αποφά-
σισα.” Επίσης, να μελετάτε τα υπέρ και τα 
κατά μαζί πριν πάρεις την απόφασή σου.

Τι ψέματα πιστεύει η έφηβη 
κόρη σου; 

Απίστευτο παιχνίδι της μοίρας: 
Η κολλητή της φίλη ήταν η χαμένη της αδερφή 

Η Κάσιντι Νερς από το Κέιπ Τάουν αφηγεί-
ται την δραματική ιστορία της, η οποία 
όμως είχε αίσιο τέλος, όπως αναφέρει το 

περιοδικό «Newsweek». Η ίδια εξηγεί ότι, την 
αδερφή της την είχαν απαγάγει από το μαιευτή-
ριο όταν ήταν μόλις τριών ημερών κι έκτοτε είχαν 
εξαφανιστεί τα ίχνη της.
Η γυναίκα που την μεγάλωσε σαν μητέρα της, 
καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση για την 
απαγωγή της Ζέφανι Νερς που την είχε βαφτίσει 
ως «Μισέ». Η Λαβόν Σόλομον υποστήριξε ότι 
δεν είχε απαγάγει το βρέφος, αλλά μια γυναίκα 
που λεγόταν Σύλβια είχε κανονίσει να της φέρει 
ένα μωρό επί πληρωμή. Μετά την αποβολή, επι-
θυμούσε διακαώς ένα δικό της παιδί..
Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται ότι η Κάσιντι 
πήγε στο Λύκειο. Όταν πέρασε το κατώφλι του 
Λυκείου, η Κάσιντι Νερς άρχισε να κάνει παρέα 
με μία κοπέλα με της έμοιαζε απίστευτα. Ύστερα 
από έναν χρόνο, αποκαλύφθηκε η ταυτότητά της: 
η κολλητή της φίλη ήταν η χαμένη της αδερφή.
«Όταν ήμουν τεσσάρων ή πέντε χρονών, οι 
γονείς μου με ενημέρωσαν ότι είχα μία αδερφή, 
τη Ζέφανι, η οποία είχε εξαφανιστεί. Ήταν 
ζωντανή μόλις τρεις ημέρες όταν απήχθη από το 
νοσοκομείο «Groote Schuur» στο Κέιπ Τάουν της 
Νότιας Αφρικής το 1997.
«Στη διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας, οι γονείς 
μου μιλούσαν συνεχώς για την αδελφή μου. Σκέ-
φτονταν αν ήταν ασφαλής και αν την αγαπού-
σαν αυτοί που την είχαν απαγάγει. Είχα δει ιστο-
ρίες στις ειδήσεις για εξαφανισμένα παιδιά που 
δεν επέστρεφαν ποτέ στο σπίτι τους. Έτσι, όταν 
ήμουν μικρότερη, πάντα πίστευα ότι της είχε 
συμβεί το χειρότερο. Ειλικρινά, η παιδική μου 
ηλικία δεν ήταν εύκολη. Πράγματα απλά για ένα 
μικρό παιδί, όπως το να παίζεις με τους φίλους 
σου ή να παίζεις με τους γείτονές σου, εγώ δεν 
μπορούσα να το κάνω. Δεν μπορούσα να μείνω 
έξω μόνη μου για περισσότερο από δέκα λεπτά 
χωρίς να έρθουν οι γονείς μου να με αναζητή-
σουν. Κάθε χρόνο κάναμε πάρτι γενεθλίων για τη 
Ζέφανι, αλλά μόλις πήγα στο Λύκειο άρχισα να 
τη σκέφτομαι καθημερινά. Δεν ξέρω τι άλλαξε, 
απλά είχα αυτό το συναίσθημα στην καρδιά μου 
ότι ίσως ήταν κάπου εδώ κοντά», όπως αναφέ-
ρει η Κάσιντι.
Η πρώτη φορά που άκουσε για την Μισέ Σόλο-
μον ήταν στο μάθημα των Αγγλικών το 2014. 
Τότε, η καθηγήτριά της την πλησίασε και της είπε 
ότι έμοιαζε πολύ με μια άλλη μαθήτρια.
«Τη ρώτησα πόσο χρονών ήταν και μου είπε ότι 
ήταν 17 ετών, δηλαδή στην ίδια ηλικία που θα 
ήταν και η αδελφή μου εκείνη την εποχή. Μια 
μέρα έφυγα από το μάθημα της τεχνολογίας και 
στο διάδρομο γινόταν χαμός. Όλοι οι μαθητές 
φώναζαν: «Κοιτάξτε, εκεί είναι τα κορίτσια που 
μοιάζουν μεταξύ τους!»
Γύρισα και κοίταξα το πρόσωπο της Μισέ. Την 
ίδια στιγμή είπαμε και οι δύο: «Γιατί όλοι λένε 
ότι μου μοιάζεις!» Μετά γελάσαμε και οι δύο. 
Ένιωσα τόσο περίεργα. Είχα αυτό το συναίσθημα 

στο στομάχι μου, ακόμα και τώρα έχω αυτό το 
νευρικό συναίσθημα.  Ένα 24ωρο αργότερα, 
καθόμουν στο γρασίδι. Η Μισέ με πλησίασε και 
με ρώτησε αν ήθελα να κάνω παρέα μαζί της. 
Ήμουν μόλις 14 ετών. Ήμουν μωρό στο Λύκειο 
και μια 17χρονη ήθελε να χαλαρώσει μαζί μου; 
Σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο, οπότε της είπα 
εντάξει».
Από εκεί και πέρα η σχέση μας μεγάλωσε. Όταν 
έμαθε για την αγνοούμενη αδελφή μου είπε: 
«Θα γίνω η μεγάλη σου αδελφή».
Μια μέρα της ζήτησα να μου δείξει φωτογραφίες 
των γονιών της. Όταν μου τις έδειξε, έμεινα με το 
στόμα ανοιχτό.
«Οι γονείς σου δεν σου μοιάζουν» της είπα. «Α, 
ναι. Πολλοί άνθρωποι μου το λένε αυτό», ήταν 
η απάντησή της. Δεν υπήρχε καμία απολύτως 
ομοιότητα, σκέφτηκα.
Τότε ήταν που σκέφτηκα να μιλήσω στους γονείς 
μου γι’ αυτό. Όταν είπα στον πατέρα μου για 
αυτό το κορίτσι που μου έμοιαζε, δεν το πήρε 
στα σοβαρά. Είχα προγραμματίσει να τη συνα-
ντήσει ο μπαμπάς μου μετά το σχολείο, όταν 
θα ερχόταν να με πάρει. Όταν τη συνάντησε, τη 
ρώτησε: «Γιατί μου μοιάζεις;». Αλλά η Μισέ δεν 
μπορούσε να το δει, και λίγο μετά τη συνάντησή 
τους, φύγαμε.
Η Μισέ και εγώ γνωριζόμασταν περίπου ένα 
χρόνο, όταν αποφασίσαμε να κάνουμε μία 
ημέρα κοπάνα και να πάμε σε φαστφουντάδικο. 
Ήξερα ήδη ότι ο μπαμπάς μου θα με μάλωνε 
που το έσκασα από το σχολείο, αλλά αποφά-
σισα να πάω ούτως ή άλλως. Κάποια άλλα παι-
διά του είπαν ότι είχα πάει να πάρω φαγητό με 
την «σωσία» μου. Ήρθε να μας βρει και κάθισε 
στο τραπέζι μας. Ο μπαμπάς μου ζήτησε να δει 
μια φωτογραφία των γονιών της Μισέ και αντέ-
δρασε ακριβώς όπως κι εγώ. Αστειεύτηκε, μάλι-
στα, ότι ίσως ήταν υιοθετημένη.
Δεν είχα ιδέα ότι ο μπαμπάς μου ερευνούσε αν 
μπορεί να είχαμε συγγένεια με τη Μισέ. Δεν είχα 
ιδέα ότι είχε ενημερώσει την αστυνομία. Ούτε η 
Μισέ το ήξερε, απλά τα πηγαίναμε καλά σαν δύο 
έφηβες.
Δεν μπορώ να θυμηθώ την ημέρα που όλα άλλα-
ξαν, αλλά νομίζω ότι ήταν Τετάρτη. Ο πατέρας 
μου υποτίθεται ότι θα με έπαιρνε από το σχο-
λείο, αλλά δεν ήρθε ποτέ. Στη θέση του, ήρθε η 
θεία μου. Είπε ότι ήταν απασχολημένος στη δου-
λειά, αλλά εγώ είχα άγχος. Ένιωθα ότι κάτι θα 
συνέβαινε. Μετά πήγα σπίτι. Πέταξα την τσάντα 
μου κάτω και χτύπησε το τηλέφωνο του σπιτιού.
Το σήκωσα και ήταν η Μισέ. Την ρώτησα: «Πώς 
βρήκες αυτό το νούμερο;» Είπε ότι ήθελε να μου 
πει κάτι, αλλά εγώ ήθελα να μάθω πώς βρήκε 
τον αριθμό τηλεφώνου του σπιτιού μου, γιατί 
συνήθως μιλούσαμε μέσω του κινητού μας τηλε-
φώνου.
Τότε μου είπε: «Δεν ξέρω: Μου το έδωσε ο μπα-
μπάς. Είμαι η αγνοούμενη αδελφή σου». Είχε 
κάνει ένα τεστ DNA και τα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι ταυτιζόταν κατά 99,9%.
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Τ
ους θερινούς μήνες παρατη-
ρείται σημαντική αύξηση στη 
συχνότητα των οξέων καρδια-
κών συμβάντων. Σε διεθνείς κα-

ταγραφές έχει σημειωθεί αύξηση των 
καρδιαγγειακών νοσηλειών κατά 6-
10% σε περιόδους καύσωνα καθώς και 
διπλασιασμός του κινδύνου αιφνίδιου 
καρδιαγγειακού θανάτου.

Γιατί κινδυνεύουν περισσότερο 
οι καρδιοπαθείς
Σε υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες 
το σώμα μας πρέπει να εργαστεί εντο-
νότερα, προκειμένου να διατηρήσει 
σταθερή τη θερμοκρασία του, γεγονός 
που αυξάνει το φορτίο εργασίας της 
καρδιάς και όλου του καρδιαγγειακού 
συστήματος. Ο οργανισμός σε συνθή-
κες υψηλής θερμοκρασίας ενεργοποιεί 
τους θερμορρυθμιστικούς μηχανι-
σμούς προκειμένου να αποβάλ-
λει την περίσσεια θερμότητας και 
συγκεκριμένα:
– Αυξάνεται η καρδιακή συχνό-
τητα (ταχυκαρδία) με σκοπό να 
αυξηθεί η καρδιακή παροχή 
και να καλυφθούν οι αυξημένες 
απαιτήσεις του οργανισμού.
– Ενεργοποιούνται οι ιδρωτο-
ποιοί αδένες για να αποβληθεί η 
θερμότητα μέσω της εξάτμισης.
– Προκαλείται αγγειοδιαστολή 
στα αγγεία του δέρματος, ώστε να 
αποβληθεί η θερμότητα,
– Η συχνότητα άλλα και το βάθος 
της αναπνοής αυξάνονται για την 
αποβολή του θερμού αέρα.
Οι μεταβολές αυτές αν και προ-
στατευτικές δεν παύουν να αποτε-
λούν επιβάρυνση για το καρδιαγγειακό 
σύστημα, και κυρίως για τους ασθενείς 
με προυπάρχουσα καρδιακή νόσο.
Συμπτώματα τα οποία πρέπει να μας 
οδηγήσουν σε αναζήτηση ιατρικής 
βοήθειας
Παράλληλα, οι υψηλές θερμοκρασίες 
του περιβάλλοντος μπορεί να προκα-
λέσουν προβλήματα όπως αδυναμία, 
εξάντληση, κράμπες ακόμα και την 
απειλητική για τη ζωή θερμοπληξία. Η 
τελευταία εμφανίζεται μετά από παρα-
τεταμένη έκθεση στον ήλιο, κυρίως σε 
περιόδους καύσωνα και εκδηλώνεται 
με απότομη αύξηση της θερμοκρα-
σίας του σώματος (> 40-41°C), έντονο 
αίσθημα δίψας, ξηρότητα και ερυ-
θρότητα δέρματος, συγχυτική συμπε-
ριφορά, ακόμα και με σπασμούς και 
απώλεια συνείδησης-κώμα. Επιπλέον 

μπορούν να επιτείνουν τη συμπτωμα-
τολογία οποιασδήποτε, προυπάρχου-
σας υποκείμενης καρδιακής νόσου με 
την εκδήλωση συμπτωμάτων όπως 
θωρακική δυσφορία/άλγος, δύσπνοια, 
αίσθημα παλμών, ζάλη, απώλεια συνεί-
δησης. Στην περίπτωση αυτή ο ασθενής 
θα πρέπει να αναζητήσει άμεσα ιατρική 
βοήθεια από καρδιολόγο.

Τι πρέπει να κάνουν οι ευπαθείς 
ομάδες στον καύσωνα
– Αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο και 
των μετακινήσεων κατά τις ώρες υψη-
λής ακτινοβολίας (12:00-16:00)
– Αποφυγή της βαριάς σωματικής εργα-
σίας και της υπερβολικής άσκησης. 
Αποφυγή μεγάλων γευμάτων.
– Παραμονή σε δροσερό χώρο, κατά 
προτίμηση αεριζόμενο με φρέσκο 
αέρα.

– Κατανάλωση άφθονων υγρών (έως 
1.5-2 λίτρα). Οι ασθενείς με καρδιακή 

ανεπάρκεια οφείλουν να ελέγχουν 
τακτικά το σωματικό τους βάρος 
για την αποφυγή πιθανής συστη-
ματικής συμφόρησης από την 
αυξημένη χορήγηση υγρών.
– Σε περίπτωση μεγάλης εφίδρω-
σης προσθήκη μικρής ποσότητας 

αλατιού στις τροφές για αναπλή-
ρωση ηλεκτρολυτών.
– Περιορισμός στην κατανάλωση 
οινοπνευματωδών ποτών και 
καφεΐνης, καθώς επιτείνουν την 

αφυδάτωση. Κατανάλωση άφθο-
νων φρούτων και λαχανικών, πλού-
σιων σε νερό (π.χ. πεπόνι, ροδάκινο, 

αγγούρι, ντομάτες κλπ.) Διατήρηση 
της θερμοκρασίας του σώματος με 
συχνά, χλιαρά ντους.
– Επιλογή κατάλληλου ρουχισμού (ελα-
φρύς, ανοιχτόχρωμος ρουχισμός).
– Τροποποίηση της αντιυπερτασικής 
αγωγής μετά από επικοινωνία με καρ-
διολόγο. Πιθανότατα απαιτείται η μεί-
ωση της δοσολογίας ή και της συχνό-
τητας χορήγησης των αντιυπερτασικών 
φαρμάκων, ειδικότερα επί εμφάνισης 
συμπτωμάτων όπως αδυναμία, ζάλη.
– Τροποποίηση της δοσολογίας της 
διουρητικής αγωγής μετά από επικοι-
νωνία με καρδιολόγο. Απαιτείται η μεί-
ωση της δόσης της διουρητικής αγω-
γής ιδιαίτερα σε περίπτωση υπότασης, 
αδυναμίας, σύγχυσης, ζάλης. Η τροπο-
ποίηση της διουρητικής αγωγής πρέ-
πει να γίνεται υπό τακτικό έλεγχο της 
αρτηριακής πίεσης και του σωματικού 
βάρους.

Μ
ε τη βοήθεια των διαιτολόγων σας απο-
καλύπτουμε όλα όσα πρέπει να προσέ-
ξετε αυτές τις καυτές καλοκαιρινές μέρες 
όπου η ενυδάτωση θα πρέπει να είναι η 

απόλυτη προτεραιότητά μας.
Τρώμε συχνά και μικρά γεύματα. Έτσι δεν επιβαρύ-
νουμε το πεπτικό μας σύστημα, τη στιγμή που, λόγω 
των υψηλών θερμοκρασιών, τόσο το αναπνευστικό 
όσο και το κυκλοφορικό σύστημα ήδη καταπονού-
νται.
Αποφεύγουμε τις πλούσιες σε λιπαρά τροφές (κόκ-
κινο κρέας,ολόπαχα τυριά) που απαιτούν περισσό-
τερο χρόνο για την πέψη τους και ζεσταίνουν το σώμα. 
Το ψάρι, τα θαλασσινά, το κοτόπουλο, η γαλοπούλα 
και τα άπαχα γαλακτομικά είναι καλύτερες επιλογές. 
Μετριάζουμε επίσης τα πολλά καρυκεύματα και τα 
μπαχαρικά. Εάν νιώθετε ότι σας έχει «κοπεί» η όρεξη 
το μεσημέρι επιλέξτε ένα ελαφρύ γεύμα π.χ., ζυμα-
ρικά με ελαφριά σάλτσα ντομάτας ή άλλων λαχανικών, 
ριζότο με θαλασσινά ή λαχανικά, μια σαλάτα με άπαχο 
τυρί ή τόνο ή κοτόπουλο και μια φέτα ψωμί.
Περιορίστε την κατανάλωση καφέ, παρότι συνυπολο-
γίζεται πλέον στη συνολική ενυδάτωση του οργανι-
σμού. Μην υπερβαίνετε τα δύο φλιτζάνια την ημέρα 
επειδή έχει διουρητική δράση. Το ίδιο ισχύει και τα 
αλκοολούχα που προκαλούν διούρηση και αυξάνουν 
τη θερμοκρασία του σώματος. Συνεπώς πρέπει να 
καταναλώνονται με μέτρο.
Πείτε «όχι» στα τηγανητά φαγητά και τις βαριές σάλ-
τσες. Επιλέξτε ψητά, βραστά και φαγητά στον ατμό 

γιατί είναι πιο εύπεπτα.
Τρώτε άφθονα φρούτα – συνιστάται να καταναλώ-
νουμε 5-6 μερίδες φρούτων την ημέρα. Μια μερίδα 
αντιστοιχεί σε μια φέτα καρπούζι ή πεπόνι, δυο βερί-
κοκα, ένα ροδάκινο, 12 κεράσια ή 17 ρόγες από στα-
φύλια. Επίσης καλό είναι τρώμε και δυο ατομικές 
σαλάτες την ημέρα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να προ-
σθέσετε λίγο περισσότερο αλάτι στο φαγητό επειδή 
παρέχει στον οργανισμό νάτριο, έναν απο τους ηλε-
κτρολύτες που χάνεται με την εφίδρωση. Το νάτριο 
βοηθά στην κατακράτηση υγρών, άρα και στη μικρό-
τερη απώλειά τους. Ωστόσο δεν χρειάζονται υπερ-
βολές. Επίσης όσοι έχουν υπέρταση ή προβλήματα 
νεφρικής λειτουργίας θα πρέπει να το αποφεύγουν και 
να συμβουλεύονται τον γιατρό τους για τη διατροφή 
τους. Μην υποκύψετε στον πειρασμό των παγωτών 
και των αναψυκτικών επειδή έχουν πολλές θερμίδες. 
Οι γρανίτες και τα light αναψυκτικά είναι προτιμότερα.
Τα λάθη που πρέπει να αποφύγουμε
Το πρώτο είναι ότι βασιζόμαστε στο αίσθημα της 
δίψας για να πιούμε νερό. Στην περίπτωση αυτή όμως 
το σώμα μας έχει ήδη αφυδατωθεί κατά περίπου 2%. 
Επομένως πίνουμε συχνά νερό χωρίς να περιμένουμε 
να νιώσουμε το αίσθημα της δίψας.
Το δεύτερο λάθος είναι ότι επιλέγουμε παγωμένο 
νερό το οποίο δεν μας ξεδιψά και τόσο αποτελεσμα-
τικά. Το νερό της βρύσης και μάλιστα σε θερμοκρασία 
δωματίου – επειδή τότε έχει φανεί ότι πίνουμε περισ-
σότερο συγκριτικά με το παγωμένο νερό – συνιστάται 
να αποτελεί την πρώτη μας επιλογή.

Καύσωνας: Τι να τρώμε στα 40άριαΚαύσωνας: Τι πρέπει να κάνουν οι 
ευπαθείς ομάδες

Τη θέση των αντικαταθλιπτικών ενδεχομένως σύντομα πάρει το μαγιό, το σκουφάκι της κολύμβησης 
ακόμη και τα βατραχοπέδιλα.
Είναι πλέον γνωστό και διαπιστωμένο ότι η άθληση, ιδιαίτερα η καρδιοαναπνευστική όπως η κολύμ-

βηση, έχει ευεργετική δράση σε περιστατικά ήπιας κατάθλιψης.
Εξίσου ευεργετικά και βελτιωτικά της διάθεσης είναι και άλλα είδη άθλησης ωστόσο, όπως το τρέξιμο, η γιό-
γκα, ακόμη και οι ασκήσεις ενδυνάμωσης. 
Η επαφή με το υγρό στοιχείο ωστόσο στην περίπτωση της κολύμβησης,  έχει ένα επιπλέον όφελος όσον 
αφορά την υγεία και τη διάθεσή μας καθώς κατά τη διάρκεια της κολύμβησης αυξάνονται τα επίπεδα των 
ενδορφινών που θεωρούνται οι ορμόνες της ευχαρίστησης, καθιστώντας αυτή τη μορφή αθλητικής δραστη-

ριότητας ιδανικό αντίδοτο στο στρες.Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι μέσα στο νερό έχετε τη δυνατότητα να ηρε-
μήσετε, να χαλαρώσετε και να αποκοπείτε από τα διαρκή άγχη της καθημερινότητας. Αυτή 

την δυνατότητα άμεσης  απεμπλοκής από το στρες την προσφέρει σχεδόν κατ άποκλει-
στικότητα η επαφή με το νερό.

Με μισή ώρα κολύμπι σε ελεύθερο στυλ ή σε ύπτιο καίμε περίπου 150 θερμί-
δες (ο υπολογισμός αφορά ένα άτομο 70 κιλών). Με μισή ώρα πρόσθιο το 

ίδιο άτομο θα κάψει σχεδόν 200 θερμίδες. Όποιο στυλ και αν επιλέξουμε 
το βέβαιο είναι ότι θα αποκομίσουμε τα οφέλη της κολύμβησης όπως η 
τόνωση όλου του μυϊκού συστήματος λόγω της αντίστασης του νερού, 
αλλά και το αίσθημα χαλάρωσης λόγω της επαφής με το υγρό στοι-
χείο.

Αυτό είναι το πιο αποτελεσματικό 
αντικαταθλιπτικό 

Ξηροφθαλμία: Η απρόσμενη αλλά αποτελεσματική λύση 

Σ
την ανακάλυψη μιας ακόμη λύσης για την αντιμετώ-
πιση της ξηροφθαλμίας προχώρησε ερευνητική ο-
μάδα από το Πανεπιστήμιο του Waterloo. Όπως ε-
ξήγησαν οι ειδικοί, κάθε φορά που ανοιγοκλείνου-

με τα μάτια μας, μια δακρυική στοιβάδα (δακρυικό «φιλμ») 
επικαλύπτει την επιφάνεια των ματιών κάνοντας την λεία 
και καθαρή. Χωρίς τη στοιβάδα αυτή των δακρύων δεν θα 
ήταν δυνατή η διαυγής όραση. Το «δακρυικό φιλμ» αποτε-
λείται από τρεις διαφορετικές στοιβάδες: λιπαρή, υδατοει-
δή και βλεννώδη στοιβάδα.
Η συνεργιστική δράση των τριών στοιβάδων ενυδατώ-
νουν την οφθαλμική επιφάνεια και προστατεύουν από 
τυχόν λοιμώξεις που μπορεί να προκληθούν αν ένα σκου-
πιδάκι μπει στο μάτι μας ή λόγω της σκόνης και της βρω-

μιάς. Όταν κάποιο από τα τμήματα αυτά γίνει ασταθές τότε 
παρουσιάζεται ξηροφθαλμία με συμπτώματα κνησμού 
και αίσθηση τσιμπήματος.
Σχετικά με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο 
Experimental Eye Research journal, οι 52 συμμετέχοντες σε 
αυτή, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες που αποτελούνταν από 
αθλητές η μία και από μη αθλητές η δεύτερη. Οι συμμετέ-
χοντες στην πρώτη ομάδα ασκούνταν τουλάχιστον πέντε 
φορές την εβδομάδα ενώ οι υπόλοιποι το πολύ μία φορά 
την εβδομάδα. Για να μπορέσουν να έχουν μάλιστα άμεσα 
αποτελέσματα, οι ερευνητές πραγματοποίησαν εξετάσεις 
όρασης στους συμμετέχοντες πέντε λεπτά πριν και πέντε 
λεπτά μετά την άσκηση, για να αξιολογηθούν η έκκριση 
δακρύων και ο χρόνος διάσπασης των δακρύων.
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Μαντώ Μαυρογένους
‘Oσα μας δίδαξε από φεμινισμό η ηρωίδα του 1821

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

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

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

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

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

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

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

ζεται…

Για εσάς που δεν είχατε φέτος την 

ευκαιρία να αποδράσετε εκτός 

Καναδά, το κοσμοπολίτικο Μόντρεαλ 

σίγουρα προσφέρεται για ατέλειωτες ξενα-

γήσεις και εκδρομές, πολλές από τις οποίες 

μάλιστα αρκετά προσιτές.

Η στήλη σας προτείνει σήμερα μερικά από 

τα πιο αξιόλογα αξιοθέατα της γνωστής και 

συνάμα άγνωστης για πολλούς υπέροχης 

αυτής γαλλόφωνης πόλης.   

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη νοερή μας ξενά-

γηση από το παλιό λιμάνι Vieux-Port, μια 

αξιοσημείωτη συγκέντρωση κτιρίων, ορι-

σμένα  από τα οποία χρονολογούνται από 

τον 17ο αιώνα. Η περιοχή έχει την αίσθηση 

μια παριζιάνικης συνοικίας με πρωτότυπες 

μπουτίκ και κομψά γαστρονομικά εστιατό-

ρια. Κοντά στο λιμάνι υπάρχει το σύγχρονο 

μουσείο Επιστήμης και ο εξελιγμένης τεχνο-

λογίας κινηματογράφος IMAX…

Ο λόφος Mont-Royal ανεβαίνει 233 μέτρα 

πάνω από την πόλη και είναι ο πράσινος 

πνεύμονάς της κοντά στο κέντρο. Μια βόλτα 

σε αυτό το υπέροχο πάρκο δίνει τη δυνα-

τότητα στον επισκέπτη να δει μνημεία του 

Ζακ Καρτιέ, ενώ από την κορυφή ξετυλίγε-

ται ένα υπέροχο πανόραμα με θέα που επε-

κτείνεται στα βουνά Adirondack των ΗΠΑ... 

Ο Βοτανικός κήπος, κοντά στο Metro Pie IX, 

θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις must επι-

σκέψεις σας. Τα ποικίλα φυτά καλλιεργού-

νται σε θεματικούς κήπους και θερμοκή-

πια, ενώ οι υπαίθριοι κήποι περιλαμβάνουν 

τους μαγευτικούς κήπους της Ιαπωνίας και 

της Κίνας. Δίπλα βρίσκονται το Ινσέκταρι-

ουμ και το εντυπωσιακό Arboretum...

Το Oratoire Saint-Joseph είναι αφιερωμένο 

στον πολιούχο του Καναδά. Πρόκειται για 

ένα mecca για τους προσκυνητές με την 

τεράστια βασιλική του...

Η Παναγία των Παρισίων, η παλαιότερη 

εκκλησία του Μόντρεαλ, ιδρύθηκε το 1656 

με ένα περίπλοκο και λαμπρό εσωτερικό με 

σκαλιστό άμβωνα, ένα όργανο 7.000 σωλή-

νων και παράθυρα από βιτρό που απεικο-

νίζουν σκηνές από την ίδρυση της πόλης... 

Το νησί Ile Sainte-Helene ήταν ο χώρος της 

Expo ’67 και σήμερα περιλαμβάνει το μου-

σείο Βιοσφαιρία, το ψυχαγωγικό πάρκο La 

Ronde και το ιστορικό πολεμικό μουσείο 

Stewart...

Το Musee des Beaux Arts, στο κέντρο του 

Μόντρεαλ, είναι το παλαιότερο μουσείο 

στον Καναδά και φιλοξενεί τεράστιες συλ-

λογές του World Cultures με 10.000 αντι-

κείμενα τέχνης…

Το Pointe-a-Calliere, ένα εντυπωσιακό 

μοντέρνο κτίριο στο παλιό Μόντρεαλ στε-

γάζει ένα εντυπωσιακό αρχαιολογικό και 

ιστορικό μουσείο...

Το συγκρότημα Place des Arts είναι αφι-

ερωμένο στις οπτικές και παραστατικές 

τέχνες   και θεωρείται το σπίτι της Συμφω-

νικής Ορχήστρας, των Les Grands Ballets 

Canadiens και της Όπερας... 

Το Canal Lachine, στη Νοτιοανατολική 

όχθη, αποτελεί μέρος ενός πάρκου και προ-

σφέρει πολλές ευκαιρίες για περιπάτους, 

ποδηλατοδρομίες  και κρουαζιέρες στο 

κανάλι με βάρκα...

Οι αγορές Atwater και Jean Talon Market 

τέλος, είναι οι πιο πολυσύχναστες δημό-

σιες αγορές του Μόντρεαλ και αξίζει να τις 

επισκεφτείτε για την ατμόσφαιρα, τις τοπι-

κές σπεσιαλιτέ και τα εκλεκτά προϊόντα τρο-

φίμων...

Το οικείο Μόντρεαλ, άγνωστο ακόμη για 

πολλούς, προσφέρει πλούσιες δραστηρι-

ότητες για όλα τα γούστα και όλα τα βαλά-

ντια. 

Αυτό το καλοκαίρι σας περιμένει να το απο-

λαύσετε… 

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

ΜΟΝΤΡΕΑΛ: Η πολιτισμική 
πρωτεύουσα του Καναδά

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

I wanted to take the opportunity to thank each and everyone of you for being a part 
of the first Stouffville Fusion Fest: Taste of the Mediterranean.  It was so much fun 
celebrating cultural diversity through sweet and savoury food, mediterranean music 
and incredible entertainment with all of you. 
A special thank you to our Co-Presenting Sponsors, Rock Mortgage Company and 
the Rita Chemilian Team.  We couldn't have asked for better presenting sponsors.  
Thank you to Central Counties Tourism and the Stouffville Legacy Fund.  
Thank you to our two MC's,  Tom Mastorakos and Lu Sicilianu Raggiatu for keeping 
the vibe alive. Thank you to Luisa Amabile for securing so many sponsors, thank you 
to our Volunteer Coordinator, Katerina Plitas and to our Operations Manager, Kosta 
Abuamsha, for doing such a wonderful job. Thank you to our sound engineer, Dino 
Carabelas for the incredible sound system. Thank you to Janet  Geraci for designing 
our festival logo. 
Thank you to our Stage Sponsor, Trentadue Torres Group Re/Max All-Stars Realty Inc. 
and our Kids Zone Sponsor, Stouffville Academy of Music and Dance.  Thank you to 
our Gold Sponsor, Stouffville Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat and our Silver Sponsors, 
The UPS Store, Scotia Bank, Kompass Realty Group, Gallo Real Estate Ltd., World Ex 
Ltd. 
Thank you to our Bronze Sponsors: Christina Cooks Catering Company, Code Ninjas, 
Flato Developments Inc., Greek Table Grocery and Deli, Joyous Light Candles, 
Levendia-X, Serano Bakery, Stouffville Soccer, Rouge River Farms, The Pretty Busy 
Room, The Meat Academy, The Office Shop, Wannes Law and to our Friends of the 
Festival Gallucci Winery, RBC Royal Bank and AGI Kitchen, Mr. Puffs, Timber Creek 
Golf, Tennis Canada, Starks Stouffville. Thank you to all our food and retail vendors 
for providing delicious food and one of a kind gifts.
A special thank you to the Town of Stouffville and their amazing staff for helping us 
set up and for keeping the park clean during the festival.
Thank you to the very talented entertainment that performed on our main stage 
throughout the day.  A big shout out to Claudio Santaluce, Lazo-i and Dimitra 
Kahrimanidis, Seizmos, Stacey Zaikos and the Olympic Entertainment Band, 
Levendia-X, Greek Community of Toronto Dance Groups, Pan Messinian Dance 
Group, Horovel Ensemble, Sul Tovolo, Legacy of Dance Academy, Grupo de Bombos 
Os Zés Pereiras, Rancho Folclórico Da Associação Cultural do Minho de Toronto.  
It was such a pleasure to see so many people having fun dancing to the sounds 
of the Mediterranean.  What an incredible turn out with well over 6000 people in 
attendance throughout the day. We hope to add more cultures, more food and more 
entertainment as we prepare for a bigger and better festival for next year.  
And that's a WRAP!! Great work Everyone!!

Lynda Kotsopoulos
Event Director, Stouffville Fusion Fest: Taste of the Mediterranean

Stouffville Fusion Fest 
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ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΛΑΜΨΗ ΤΟΥ ΑΞΕΧΑΣΤΟΥ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Η ΓΙΟΡΤΗ 

Ά
λλη μια χρονιά μετά το Covid που ο κόσμος του Οντά-
ριο έχασε την ευκαιρία να ξαναγιορτάσει το φεστιβάλ 
που έχει αγκαλιάσει και περάσει αξέχαστες ημέρες 
και νύχτες ο Ελληνισμός.

Το τι φταίει το ξέρουν μόνον οι υπεύθυνοι και ο Αρχιεπίσκοπος 
κκ. Σωτήριος, που δεν μπορέσαμε να ρωτήσουμε γιατί λείπει 
διακοπές στην Ελλάδα.
Δεν θα ήθελα να γράψω τίποτα άλλο γι’ αυτό προς το ΠΑΡΩΝ!!! 
αλλά θα επανέλθω γιατί έχω πάρα πολλά τηλέφωνα από 

Μάρκχαμ και ρωτούν πολλά γι’ αυτήν την υπέροχη κοινότητα 
που αγαπώ προσωπικά πολύ… το χειμώνα πάντως θα υπάρξει 
εκτενής συζήτηση.
Θέλω να τελειώσω με άλλο ένα νέο που με στεναχώρησε πολύ. 
Φεύγει μετά από 11 χρόνια στην εκκλησία ένας καταπληκτικός 
άνθρωπος με ατελείωτες ώρες δουλειάς και πολύ αγαπητός 
στην κοινότητα, ο γνωστός ψάλτης και βοηθός ιερέα Θοδωρής 
Κοντοράβδης μαζί με την συμπαθέστατη σύζυγό του Ευγενία 
και μετακομίζουν μόνιμα στο Σικάγο της Αμερικής.

Κρίμα που αντί η Αρχιεπισκοπή να κάνει θυσίες για να κρατά 
τα νέα παιδιά που αγωνίζονται για την θρησκεία μας δεν τα 
βοηθάμε και φεύγουν σιγά-σιγά. Απ’ ότι πληροφορίες έχω, 
θέλουν κι άλλοι ν’ αποχωρίσουν από την Αρχιεπισκοπή 
Καναδά!!!
Αλήθεια, τι συμβαίνει ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ; Θα ήταν όμορφο να 
στείλετε μια επιστολή στο ποίμνιό σας. Εξ’ άλλου, δεν πληρω-
θήκαμε ποτέ για ανακοινώσεις σας. ΠΑΝΤΑ ΔΩΡΕΑΝ.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΙΝΑΚΗΣ
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ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ, ΑΝΝΗΣ 
& ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!
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Οἱ Οὐνῖτες

Εἶναι γεγονός, ὅτι πολλὲς φορὲς 
ἀκοῦμε τὴν λέξη «Οὐνῖτες» ἢ 
«Οὐνία» ἢ καί «Εκκλησία τῶν 
Οὐνιτῶν». Πρόκειται γιὰ τοὺς 

Χριστιανοὺς τῆς ̓ Ανατολῆς, τοὺς Ὀρθο-
δόξους, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ διατηροῦν τὸν λει-
τουργικὸ ρυθμό τους, ἀναγνωρίζουν τὴν 
ἐξουσία τοῦ Πάπα Ρώμης. Είναι, δηλαδή, 
μιὰ ὕπουλη καὶ παραπλανητικὴ μέθο-
δος γιὰ τὴν προσέλκυση καὶ τὸν προ-
σηλυτισμὸ τῶν Ὀρθοδόξων. Ὅσοι γίνο-
νται Οὐνῖτες, οὐσιαστικὰ ἀρνοῦνται τὴν 
Ὀρθόδοξη Εκκλησία, γίνονται Δυτικοί, 
ἀναγνωρίζουν τὸν Πάπα ὡς ἀρχηγὸ τῆς 
᾽Εκκλησίας καὶ τὸ μόνο ποὺ κρατοῦν εἶναι 
ἐν μέρει τὸ ὀρθόδοξο τυπικό. Εκτὸς ἀπὸ 
τοὺς Χριστιανοὺς τῆς ̓ Ανατολῆς ἔχουμε 
Οὐνῖτες στὴν Κεντρικὴ καὶ ̓ Ανατολικὴ 
Εὐρώπη, ποὺ κρατοῦν τὶς παραδόσεις τους 
ὡς πρὸς τὸν ἐξωτερικὸ τύπο, ἀλλὰ εἶναι 
ἑνωμένοι δογματικὰ καὶ διοικητι κὰ μὲ 
τὴν ̓ Εκκλησία τῆς Ρώμης.
Οἱ ὅροι Οὐνίτης καὶ Οὐνία ἔχουν λατινικὴ 
προέλευση. Προέρχονται ἀπὸ τὴν λέξη 
unio δηλαδὴ ἕνωση. Οἱ Οὐνῖτες αὐτοαπο-
καλοῦν ται βυζαντινόρυθμοι, βυζαντινοῦ 
ρυθμοῦ, ἑλλη νοκαθολικοί, ἑλληνόρυθμοι 
ἢ ἀνάλογα μὲ τὴν κα ταγωγή τους ἢ τὴν 
Ἐκκλησία προελεύσεώς τους, ἀρμενοκα-
θολικοί, κοπτοκαθολικοί, μελχῖτες, χαλ-
δαῖοι κ.ἄ. Τελευταῖα ἔχει ἐπικρατήσει νὰ 
ὀνομά ζωνται Καθολικοὶ τῆς ̓ Ανατολῆς. 
Εἶναι ὁ πιὸ ἐπιτυχὴς ὅρος, ἀφοῦ οἱ ̓ Εκκλη-
σίες τῶν Οὐνιτῶν, ἄλλες λιγότερο καὶ 
ἄλλες περισσότερο, ἔχουν ἐκλατινισθῆ.
Ὁ λόγος ποὺ δημιουργήθηκε ἡ Οὐνία 
ἦταν ἡ ἐπιθυμία τῆς Δυτικῆς ᾽Εκκλησίας 
νὰ ὑποτάξη μὲ πλάγια μέσα τοὺς Χριστια-
νοὺς τῆς ̓Ανατο λῆς στὸν Πάπα τῆς Ρώμης. 
Επειδή, δηλαδή, ἔβλεπαν οἱ Δυτικοί, ὅτι ὁ 
κατ᾽ εὐθεῖαν προσηλυτι σμὸς ἦταν δύσκο-
λος καὶ δημιουργοῦσε δυσφορία καὶ ἀγα-
νάκτηση. 
Διεπίστωσαν, ἀκόμα, πὼς δύσκολα ἕνας 
Ορθόδοξος, γεννημένος ᾽Ορθόδοξος καὶ 
μὲ ἀγάπη στὴν Ὀρθοδοξία, δέχεται νὰ 
ἀρνηθῆ τὴν ὀρθόδοξη πίστη του, νὰ δια-
γρά ψητὶς παραδόσεις του, τὰ ἔθιμά του, τὸ 
λειτουργικὸ τυπικὸ τῆς Ἐκκλησίας του, 
γι’ αὐτὸ ἐπινόη σαν τὴν Οὐνία. Σκέφθη-
καν νὰ κάνουν μερικὲς ἐξωτερικὲς ὑπο-
χωρήσεις, ὥστε οἱ προσηλυτιζό μενοι 
Ορθόδοξοι νὰ νομίζουν αὐταπατώμενοι, 
ὅτι, ἂν καὶ ἔγιναν Δυτικοί, δὲν ἀπομα-
κρύνθηκαν καὶ πολὺ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία 
ποὺ ἐγκατέλειψαν.
Ὁ πρῶτος ποὺ ἐπινόησε καὶ προσπά-
θησε νὰ ἐφαρμόση τὸ σύστημα αὐτὸ τῶν 

παραχωρήσεων ἦταν ὁ πάπας Ιννοκέ-
ντιος ὁ Δ,́ ὁ ὁποῖος τὸ 1254 ἐξέδωσε ἐγκύ-
κλιο, ποὺ ἐπέτρεψε στοὺς προσηλυτιζο-
μένους Ορθοδόξους νὰ κρατοῦν με ρικὰ 
ἀπὸ τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα τῆς ᾽Ορθοδόξου 
Εκκλησίας. Φυσικὰ μὲ τὴν προϋπόθεση 
οἱ «ἐπιστρέ φοντες» στοὺς κόλπους τῆς 
Δυτικῆς ̓ Εκκλησίας νὰ ἀσπάζωνται ὁρι-
σμένες ἑκκλησιολογικὲς καὶ δογματικὲς 
θέσεις της. Εκ πρώτης ὄψεως αὐτὸ δίνει 
τὴν ἐντύπωση, ὅτι πρόκειται γιὰ ὑπο-
χώρη ση καλῆς θελήσεως ἀπὸ τὴν πλευρὰ 
τῶν Δυτικῶν. Στὴν πραγματικότητα ὅμως 
πρόκειται γιὰ ἀπάτη καὶ δολιότητα, ποὺ 
μακροπρόθεσμα όδηγεῖ στὸν ἐκλατινι-
σμό. ̓́ Αλλωστε αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ ἀντικει-
μενικὸς σκοπός τους.
Ἡ ἐπισημοποίηση τῆς Οὐνίας ἔγινε στὴν 
Σύνοδο τῆς Φερράρας – Φλωρεντίας (1438 
– 1439), ποὺ ἐνῶ δὲν ἔθιξε τὶς λειτουργι-
κὲς παραδόσεις τῆς ̓ Ανατολῆς ἀπαίτησε 
ἀπὸ τοὺς Βυζαντινοὺς νὰ δεχθοῦν: α) τὸ 
παπικὸ πρωτεῖο, β) τὴν διδα σκαλία γιὰ τὸ 
filioque (τὸ ̔́ Αγιο Πνεῦμα ἐκπο ρεύεται καὶ 
ἐκ τοῦ Υἱοῦ), γ) τὴν τέλεση τῆς θείας Εὐχα-
ριστίας μὲ ἄζυμο ἢ ἔνζυμο ἄρτο καὶ δ) τὴν 
διδασκαλία περὶ τοῦ καθαρτηρίου πυρός.
Τὴν προσηλυτιστικὴ προπαγάνδα, ποὺ 
ἄσκησαν καὶ ἀσκοῦν οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ 
εἰς βάρος τῶν ̓ Ορθοδόξων διὰ μέσου τῆς 
Οὐνίας, μὲ ἀπατηλὸ κάλυμμα, ἀπεδοκί-
μασαν καὶ διαπρεπεῖς δυτικοὶ θεολόγοι. 
Ὁ καθολικὸς ἱερεὺς Louis Bouyer γράφει: 
«Τίποτε δὲν ἀποδεικνύει καλύτερα τὴν 
ἀθεράπευτη ἀφέλεια τῆς πονηρίας ἐκεί-
νων, ποὺ θέλουν νὰ χρησιμοποιήσουν 
τὴν βυζαντινὴ λειτουργία χωριστὰ ἀπὸ 
τὸ ὅλο σῶμα της, γιὰ νὰ ἑλκύσουν τοὺς 
Ανατολικοὺς στὸν λατινικὸ Χριστιανισμό. 
Τέτοιος χωρισμὸς εἶναι ἀδιανόητος. Δὲν 
μποροῦμε νὰ πάρουμε τὴν λειτουργία τοῦ 
Βυζαντίου, χωρὶς νὰ πάρουμε ὁλόκληρο 
τὸν βυζαντινὸ Χριστιανισμό. Διαφορετικὰ 
ἐκεῖνο ποὺ θὰ πάρουμε μοιάζει τόσο λίγο 
πρὸς τὴν λειτουρ γία τῆς Ἁγίας Σοφίας ἢ 
τῶν Ἁγίων Αποστό λων, ὅσον τὸ ἀνδρεί-
κελο πρὸς τὸν ἄνθρωπο».
Καιρὸς νὰ σταματήση ή προκλητικὴ 
τακτικὴ τῆς Οὐνίας. Πρέπει κάποτε νὰ 
ἀντιληφθοῦν με ρικοί, πὼς τέτοια μέσα 
ψυχραίνουν καὶ ἀπομα κρύνουν τὶς 
ψυχές. Ἡ εὐθύνη τους μεγάλη. Ἡ ἑνότης 
εἶναι δῶρον Θεοῦ καὶ προσφέρεται στὶς 
καλοπροαίρετες ψυχές, ποὺ τὴν ἐκζητοῦν 
ταπεινά. Σ’ αὐτοὺς ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ 
πρωτεῖα ἀντιτάσσεται ὁ Θεός. Μόνο στοὺς 
ταπεινοὺς καὶ εἰλικρινεῖς δίνει τὴ χάρη 
Του.

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος και δεν 
αντιπροσωπεύει  τις θέσεις της Hellas News
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Με κατάνυξη και μια ξεχωριστή τελετή γιορτάστηκε και 
φέτος  η γιορτή της Α. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. 

Πλήθος πιστών προσκύνησαν και ακολούθησαν την 
περιφορά της εικόνας. Συγχαρητήρια στο Διοικητικό 
Συμβούλιο για την άρτια οργάνωση. Και του χρόνου!

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΙΝΑΚΗΣ
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Audi A5 Audi Q3 Audi Q5

©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

Hurry, offers end August 2nd!

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

Lock in up to 1% Loyalty-rate reduction on select models.

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

Step Up with Audi Uptown

2022 Audi Q3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$3,698 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$228† 5.48%†

all-wheel-drive

2022 Audi Q7 45 TFSI Komfort 8-spd Tiptronic

for 48 months with
$9,818 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$898† 4.98%†

all-wheel-drive

2022 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$5,998 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$588† 5.48%†

all-wheel-drive

Drive with Distinction.
&

H. Ching Kircher Inc.
DFC Auto Group

© 2022 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2022 Q3/ A3/Q5/Q7 models. *Lease a 2022 Audi A3 Sedan 40 TFSI quattro komfort/2022 Q3 40 TFSI quattro/2022 Q5 45 TFSI quattro Komfort/2022 Q7 45 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$73,100/Q5=$51,310/A3=$42,210/Q3=$42,219 (including $2,700 
freight and PDI, Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($380) Wheel locks ($100)) at Q7=4.98% 48mos/Q5.48% 48mos/Q3=5.48% 48 mos/A3=4.98% for 48 months with monthly payments of Q7=$898/Q5=$588/month/A3=$228 Bi-weekly./Q3=$228 Bi-weekly. Q7=$9,818/Q5=$5,998/A3=$3,968/Q3=$3,698 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=$52,925/Q5=$34,230/Q3=$27,431/A3=$27,682 (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. ** 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 current calendar year. The interest rate will not be below 0.0% per annum. Valid identification and proof of valid lease of current Audi are required. Rate reduction cannot be 
applied to Audi vehicles currently being financed or leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Co-lessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable and not redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Contact your Audi dealer for complete details. ‡Audi Care Service and Maintenance 
Package isavailable on select 2022 Audi Q7 models and is 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 2022 Audi Q7 models.Offer expires on August 2nd, 2022 and is subject to change or cancellation without notice. See 
Audi Uptown for further details.
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Τ
ο τραγούδι «Φρύνη» του   Σταύρου 
Ξαρχάκου σε στίχους του  Νίκου Γκά-
τσου,  αναφέρεται στην ονομαστή ε-
ταίρα της αρχαιότητας Φρύνη,  με την 

απίστευτη ομορφιά και το τέλειο καλλίγραμ-
μο κορμί της,  ώστε  φανταστείτε, χρησίμευ-
σε ως πρότυπο πολλών αγαλμάτων!
Στα αρχαία χρόνια τις περισσότερες και ωραι-
ότερες εταίρες τις είχαν η Αθήνα και η Κόριν-
θος.
Περίφημες  και που έμειναν στην ιστορία 
για το απαράμιλλο κάλλος , την ευφυΐα και 
την ομορφιά τους ,υπήρξαν  η Ασπασία, η 
Φρύνη, η Λάμια, η Θαργηλία και άλλες..
Η Φρύνη γεννήθηκε στις Θεσπιές Βοιωτίας 
γύρω στο 371 π.Χ. 
Το πραγματικό της όνομα ήταν Μνησαρέτη, 
αλλά ονομάστηκε "Φρύνη" λόγω της ωχρότη-
τας του προσώπου της. 
Εξαιτίας της εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς 
του σώματος και του προσώπου της απέ-
κτησε μεγάλη φήμη και έγινε πάμπλουτη. 
Μάλιστα είχε γίνει τόσο πλούσια που λέγε-
ται ότι ήθελε να ανοικοδομήσει την Θήβα 
που είχε καταστραφεί από τον Μέγα Αλέξαν-

δρο το 335 π.χ. ,  αν αναγραφόταν το όνομά 
της σε μάρμαρο, στην είσοδο της πόλης.  Οι 
Θηβαίοι όμως αρνήθηκαν. 
 Με την εταίρα Φρύνη συνευρίσκονταν σπου-
δαίοι και  επιφανής  άνδρες της εποχής  όπως 
ο Πραξιτέλης, ο Υπερείδης, ο Ξενοκράτης 
κ.ά. 
 Η Φρύνη  χρησίμευσε  στον Πραξιτέλη και 
τον Απελλή  ως πρότυπο αγαλμάτων και 
κυρίως της θεάς Αφροδίτης !
Ακόμη λέγεται ότι όταν κάποτε η Φρύνη 
κατηγορήθηκε για ασέβεια και στάθηκε προ 
του δικαστηρίου, ο ρήτορας που την υπερά-
σπιζε  Υπερείδης, κατάφερε  να προκαλέσει 
την επιείκεια των δικαστών  και να την αθώ-
ωση, αφαιρώντας τον χιτώνα της και εκθέτο-
ντας μπρος στα μάτια τους,  τα εξαίρετα  θέλ-
γητρά της!
Ο εξαίρετος Νίκος Γκάτσος  ζητάει στους στί-
χους του  από τα καράβια του Πειραιά,  που 
γνωρίζουν από την αρχαιότητα  τους θαλάσ-
σιους δρόμους, να ψάξουν την Φρύνη  και 
να μας την φέρουν πίσω, παραλληλίζοντας 
την ομορφιά της, με ορισμένα από τα φυσικά 
πλούτη των νησιών της πατρίδας μας!

 

Στη Δαμασκό ξεφάντωναν
χαρά στη Παλαιστίνη
στης Πάρου τις ακρογιαλιές 
ξαναγεννιέται η Φρύνη

Του Πειραιά καραβιά 
το δρόμο ξέρετε 
στα πέλαγα αρμενίστε
να μας τη φέρετε 

Πορτοκαλιά στη Μύκονο
μυρτιά στη Σαντορίνη
στις Πάρου τα’ άσπρα κύματα 
ξαναγεννιέται η Φρύνη 

Στη Σαλαμίνα βότσαλο 
στην Αίγινα δελφίνι
στα βράχια του Σαρωνικού
ξαναγεννιέται η Φρύνη

«Φρύνη»
Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος - Στίχοι: Νίκος Γκάτσος - Α! Ερμηνεία: Σταμάτης Κόκοτας 1970

Ο Υπερείδης αφαιρεί τον χιτώνα της 
Φρύνης στο δικαστήριο
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Ζητείται 
πωλήτρια ή πωλητής

Για μερική απασχόληση (part time)
Για βάρδιες το Σαββατοκύριακο αλλά και 

μεσοβδόμαδα

Επικοινωνήστε με το
 Elite Bakery στο
(416) 754-7857

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 70 ΕΤΩΝ

Πωλείται μοναδικό εστιατόριο μέσα σε πάρκο 
στο Midland, Ontario, καθιερωμένο στην 
πόλη με συνεχόμενη λειτουργία 70 ετών. 

Πλήρως εξοπλισμένο. 
Ιδανικό για οικογενειακή επιχείρηση. 
Εύκολο μενού. Πολύ χαμηλά έξοδα.

Για πληροφορίες, τηλεφωνήστε 
στον κ. Αντώνη στο 

647-721-0181
ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΕΙΑ

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

Πωλείται Toyota Camry με
 καναδικές πινακίδες στην Ελλάδα

Σε άριστη κατάσταση με έναν ιδιοκτήτη μόνο. Χωρίς 
σκουριές και χειροκίνητο. Δεν έχει air-condition. Είναι 

πολύ καλά συντηρημένο. 700 χλμ το ντεπόζιτο. Ολική τιμή 
για ασφάλειες, παράβολα κλπ 300 Ευρώ κάθε τρεις μήνες

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τον 
κ. Ιγνάτιο 647-885-9348



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 39TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

29 Ιουλίου 2022
www.hellasnews-radio.com

PANTHEON
Ένα απ’ τα καλύτερα εστιατόρια της παροικίας

ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Busgirls & Ψήστη
΄Πολύ καλός μισθός

Τηλ. 416-778-1929

Προκήρυξη θέσης Συμβασιούχου Ορισμένου 
Χρόνου στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας 

στο Τορόντο
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο προκηρύσσει 

μία (1) θέση Συμβασιούχου Ορισμένου Χρόνου, 
πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

διάρκειας δύο (2) ετών.

Οι ενδιαφερόμενες/-οι παρακαλούνται να υποβάλουν, 
έως και την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022, σχετική αίτηση 

και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση

 grgencon.tor@mfa.gr

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν καταρχήν βάσει του βιογραφικού 
τους θα κληθούν σε συνέντευξη.

Επισημαίνεται ότι:
1) Η άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής είναι απαραίτητη 

και θα εξεταστεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
2) Οι ενδιαφερόμενες/-οι που δεν είναι Καναδοί πολίτες 

πρέπει να διαθέτουν άδεια παραμονής και εργασίας στον Καναδά 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους.
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Έ
να δίκτυο νοσοκομείων στο GTA θρη-
νεί την απώλεια τριών γιατρών που πέ-
θαναν μέσα σε λίγες μέρες ο ένας από 
τον άλλο την περασμένη εβδομάδα. 

«Με βαθιά θλίψη η Trillium Health Partners 
θρηνεί την απώλεια τριών από τους γιατρούς 
μας που άφησαν την τελευταία τους πνοή», 
δήλωσε ο εκπρόσωπος Amit Shilton στο 
CTV News Toronto σε δήλωση την Τετάρτη. 
«Ο Δρ. Ο Jakub Sawicki, ο Dr. Stephen 
McKenzie και ο Dr. Lorne Segall ήταν έμπι-

στοι συνάδελφοι που αφοσιώθηκαν στη φρο-
ντίδα των ασθενών και της κοινότητάς τους.» 
Η Trillium Health, η οποία διαχειρίζεται νοσοκο-
μεία στο Τορόντο και τη Μισισάουγκα, είπε ότι 
οι φήμες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης ότι οι θάνατοι σχετίζονται με 
το εμβόλιο για τον COVID-19 είναι ψευδείςO Dr. 
Lorne Segall απεβίωσε μετά από μακροχρόνια 
μάχη με τον καρκίνο, ενώ ο Δρ. McKenzie υπήρ-
ξε ήταν «βαριά άρρωστος» μέχρι το θάνατό του 
και το γραφείο του έκλεισε οριστικά

Το δίκτυο νοσοκομείων στο GTA θρηνεί 
την απώλεια τριών γιατρών που πέθαναν 
μέσα σε μια εβδομάδα

Φ
αίνεται ότι οι απατεώνες προ-
σπαθούν να εξαπατήσουν 
τους αυτοκινητιστές που υ-
περβαίνουν την ταχύτητα ή ο-

ποιονδήποτε μπορεί να πιστέψει ότι έ-
χουν συλληφθεί να υπερβαίνουν το ό-
ριο ταχύτητας στο Τορόντο. Η πόλη του 
Τορόντο έστειλε ένα heads-up tweet την 
Τετάρτη σχετικά με ένα ψεύτικο μήνυμα 
κειμένου που μπορεί να εμφανίστηκε σε 
ένα κινητό τηλέφωνο, λέγοντας ότι οι α-
ξιωματούχοι γνωρίζουν τις ψεύτικες α-

πόπειρες απάτης.
«Να είστε ενήμεροι για πιθανές απά-
τες. Μην παρέχετε προσωπικές πληρο-
φορίες και μην κάνετε κλικ σε ύποπτους 
συνδέσμους», αναφέρεται στο tweet. 
Περιλαμβάνει επίσης ένα γραφικό με 
το μήνυμα κειμένου απάτης που λέει: 
«Το όχημά σας πιάστηκε στο ραντάρ να 
πηγαίνει 72 σε μια ζώνη 50, κάντε κλικ 
σε αυτόν τον σύνδεσμο μέχρι την εν 
λόγω ημερομηνία για να πληρώσετε το 
πρόστιμό σας».

Η πόλη του Τορόντο προειδοποιεί 
για μηνύματα κειμένου απάτης που 
στοχεύουν οδηγούς για παραβιάσεις

Ο 
δήμαρχος John Tory αντιμετωπί-
ζει μια καταγγελία ακεραιότητας 
στο δημαρχείο για τους μακρο-
χρόνιους δεσμούς του με την 

Rogers και την ψήφο του δημοτικού συμ-
βουλίου του για τον περιορισμό του κλει-
σίματος των δρόμων το Σαββατοκύριακο 
κατά μήκος της όχθης της λίμνης.
Ο ακτιβιστής Adam Chaleff υπέβαλε καταγ-
γελία στον δημοτικό Επίτροπο Ακεραι-
ότητας, λέγοντας ότι πιστεύει ότι υπήρξε 
σύγκρουση συμφερόντων όταν ψήφισε 
ο Τόρι και μίλησε για τον τερματισμό 
του κλεισίματος του δρόμου Lake Shore 
Boulevard West ActiveTO τον περασμένο 
μήνα.
«Μια εταιρεία που ανήκει στην Rogers, 
οι Blue Jays, επικοινώνησε απευθείας με 
τον Tory για να του πει ότι η επιχείρησή 
τους υποφέρει λόγω ενός συγκεκριμένου 
κλεισίματος δρόμου», είπε ο Chaleff στο 
Twitter. «Ο Τόρι έπρεπε να είχε δηλώσει 
αμέσως ενδιαφέρον και να αποφύγει να 
μιλήσει».
Ο πρόεδρος των Toronto 
Blue Jays, Mark Shapiro, 
σ τάθηκε στη συζήτηση 
για το ActiveTO ενόψει της 
συνεδρίασης του συμβου-
λίου του Ιουνίου, υποστη-
ρίζοντας ότι το κλείσιμο 
καθιστούσε πιο δύσκολο 
για τους φιλάθλους να 
φτάσουν στο Rogers Center για τους εντός 
έδρας αγώνες της ομάδας.
Ο δήμαρχος ψήφισε αργότερα σύμφωνα με 
το αίτημα του Shapiro, μαζί με την πλειοψη-
φία των δημοτικών συμβούλων, να αντιμε-
τωπίσει το κλείσιμο δρόμων ActiveTO στο 

Lake Shore West ως περιορισμένες ειδικές 
εκδηλώσεις που πρόκειται να προγραμμα-
τιστούν εκ των προτέρων, αντί για επανα-
λαμβανόμενο κλείσιμο του Σαββατοκύρι-
ακου.
Οι Blue Jays ανήκουν σ την Rogers 
Communications και ο Tory είναι μέτοχος 

της εταιρείας.
Ο πρόεδρος των Blue Jays αντιμετώπισε 
οργή στο διαδίκτυο μετά τη δήλωσή του 
τον Ιούνιο, η οποία προκάλεσε μια απά-
ντηση από τον Τόρι, ο οποίος δήλωσε 
δημόσια ότι θεωρούσε σημαντικό να 
ακούσει και τις δύο πλευρές.
«Πραγματικά μου φάνηκε τόσο λυπηρό 
το γεγονός ότι ο κ. Shapiro έπρεπε να 
γράψει μια επιστολή, αναφέροντας 
απλώς τις απόψεις της επιχείρησής του 
και το γεγονός ότι έχει 30, 40, 50.000 

άτομα που έρχονται σε ένα παιχνίδι 
και την κακοποίηση που δέχτηκε από 
ανθρώπους στο διαδίκτυο, », είπε τότε 
ο Τόρι.
Ο καταγγέλλων ισχυρίζεται τα σχόλια 
και η ψήφος του δημάρχου τον θέτει σε 
παράβαση του νόμου περί σύγκρουσης 

συμφερόντων του δήμου.
«Τα τελευταία χρόνια, ο νόμος 
τροποποιήθηκε για να εξουσιο-
δοτήσει τον Επίτροπο Ακεραιό-
τητας να μηνύσει ένα μέλος του 
συμβουλίου για σύγκρουση 

συμφερόντων, ώστε οι απλοί 
πολίτες να μην χρειάζεται να 

φέρουν το οικονομικό βάρος», υποστηρί-
ζει ο Chaleff. «Πιστεύω ότι πρόκειται για 
μια περίπτωση όπου ο Επίτροπος Ακεραι-
ότητας του Τορόντο πρέπει να ενεργήσει 
για να διατηρήσει την τοπική ακεραιότητα».

Ο John Tory αντιμετωπίζει καταγγελία 
ακεραιότητας για δεσμούς με την Rogers
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PRIME STREET LEVEL RETAIL SPACE 
7 KING STREET EAST, UNIT 5D, TORONTO, ON

Not intended to solicit those under contract with another brokerage

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

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

www.7KingStEast.ca

FOR LEASE

www.7KingStEast.ca

THE PROPERTY FEATURES INCLUDE:

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

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

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

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

••  CCoonnddoo  ffeeeess  aarree  $$440033  ppeerr  mmoonntthh

••  NNeett  rreenntt;;  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  lliissttiinngg  aaggeenntt

••  PPrriioorr  wwaass  VVaarriieettyy  SSttoorree  ffoorr  1177  yyeeaarrss

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

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

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

Taso Jouras 
Real Estate Broker

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

Leanna Bartlett:
“Βροχή” πέφτουν τα likes

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

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

Η Leanna έχει 
αδυναμία στις 
αποκαλυπτικές πόζες 
με σέξι μπικίνι και 
εσώρουχα, και αυτή 
την στιγμή μετρά 3,2 
εκατ. ακόλουθους. 
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Ε
ίναι δεν είναι 
μαζί μόνο αυτοί 
ξέρουν. Ο λόγος 
για την φλογερή 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου 
και τον γοητευτικό τρα-
γουδιστή Κωνσταντίνο 
Αργυρό. Ουδέποτε κά-
ποιος από τους δύο ε-
πιβεβαίωσε ή διέψευ-
σε ότι ήταν μαζί. Οι κα-
κές γλώσσες όμως έλε-
γαν ότι το μοντέλο και ο 
τραγουδιστής έναν θυ-
ελλώδη έρωτα και χώ-
ρισαν.
Τώρα οι νέες πληρο-
φορίες αναφέρουν 
πως μετά το χωρισμό 
τους οι δυο τους είναι 
και πάλι μαζί. Όπως 
ειπώθηκε στην εκπο-
μπή της Φαίης Σκορδά 
η Ηλιάνα και ο Κων-
σταντίνος δείπνησαν 
μαζί σε πολύ γνωστό 
μαγαζί της Αθήνας. 

Η κόρη του Έλληνα 

επιχειρηματία που 

κάνει θραύση

Η πανέμορφη Noëlle Koutra 
είναι Ελληνοτσέχα, με μπα-
μπά Έλληνα επιχειρηματία 
και μητέρα Τσέχα παιδίατρο. 
Εκείνη είναι ένας εκρηκτικός 
συνδυασμός και των δύο με 
πολλά ταλέντα και ιδιαίτερη 
ομορφιά.
Περιζήτητη ως μοντέλο, με 
ευρωπαϊκή αναγνώριση, πρω-
τοεμφανιζόμενη ως ηθοποιός, 
αλλά με κρυφό στόχο να γίνει 
σχεδιάστρια μόδας, η Noëlle 
σκοπεύει να μας απασχολήσει 
πολύ στο μέλλον.

Nίκος Πολυδερόπουλος: 

Στα 24 μου με 

κυνηγούσαν μπράβοι

Ο ηθοποιός που έχει ξεχωρί-
σει στη σειρά του Alpha για 
τις υποκριτικές του ικανότητες 
μίλησε στο omikron και ανα-
φέρθηκε κυρίως στις δυσκο-
λίες που έχει αντιμετωπίσει 
στη ζωή του.
«Έκανα πράγματα που είχαν 
επικινδυνότητα, έμπλεξα με 
τέτοιου είδους ανθρώπους – 
ήμουνα ένας τρόπον τινά «αλή-
της». Είχα δική μου επιχείρηση 
από πολύ μικρή ηλικία, απ’ τα 
24 μου, χρώσταγα χρήματα, με 
κυνηγούσαν «μπράβοι»

H Αναστασία Βοσκανίδου με τις 
λήψεις και τις φωτογραφίες που 
δημοσιεύει στον ενεργό προσω-
πικό της λογαριασμό που διατη-
ρεί στο δημοφιλές μέσο κοινω-
νικής δικτύωσης, προκαλεί απα-
νωτά εγκεφαλικά στο ανδρικό 
κοινό, που «υποκλίνεται» στα 
«πλούσια» ελέη της μελαχρινής 
καλλονής.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου & 
Κωνσταντίνος Αργυρός: 
Φήμες ότι είναι ξανά μαζί 

Η Χριστίνα Μπόμπα πάει... 
Survivor 

Η Μις Πελοπόννησος 

με τον πιο «καυτό» 

λογαριασμό

Τ
ο μεταπτυχιακό της πάνω στο MSc 
Marketing Management ολοκλήρωσε η 
Λάουρα Νάργες και περήφανη ποζάρει 
στο Instagram φορώντας τη στολή της ορ-

κωμοσίας. Η παρουσιάστρια ένα χρόνο μετά το 
πτυχίο της στο Marketing, πήρε και το μεταπτυ-
χιακό της στον ίδιο τομέα. Το μήνυμα που συνό-
δευε το στιγμιότυπο αναφέρει:
«Γράφει: MSc Marketing Management! Τώρα πια 
έχω και το μεταπτυχιακό μου στα χέρια μου και 

νιώθω τόσο χαρούμενη και υπερήφανη για τον 
εαυτό μου. Μελέτησα, δημιούργησα, ξενύχτησα, 
ενώ παράλληλα δούλευα και έβρισκα χρόνο 
για τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Μη με 
ρωτάτε πώς! Και για να προλάβω τα όποια κακό-
βουλα σχόλια περί ιδιωτικών κολλεγίων, γιατί 
αυτά έβλεπα κάτω από την περσινή μου ανάρ-
τηση του bachelor μου και με προβλημάτισαν, 
καλό είναι να μην κρίνετε βρε παιδιά ιδίως αν δεν 
ξέρετε τη διαδρομή του καθενός.»

Η Λάουρα Νάργες παρέλαβε το 
μεταπτυχιακό της

Η 
Χριστίνα Μπό-
μπα πετάει για 
Άγιο Δομίνι-
κο και την α-

νακοίνωση την έκανε η ί-
δια μέσα από το λογαρια-
σμό της στο Instagram. 
Φαίνεται πως η όμορφη 
Χριστίνα λατρεύει τα τα-
ξίδια και είναι διαρκώς 
με μια βαλίτσα στο χέρι. 
Μετά το πρόσφατο ταξί-
δι της στο Λονδίνο η σύ-
ζυγος του Σάκη Τανιμα-
νίδη έφτιαξε διαβατήριο 
με προορισμό το ριάλιτι 
επιβίωσης.

Η Μπόμπα έγραψε χαρα-
κτηριστικά στα stories 
της στο Instagram πως 
είναι η τελευταία φορά 
που θα δει τον σύζυγό 
της από την τηλεόραση 
μιας και την επόμενη 
φορά θα τον δει ζωντανά 
κι από κοντά.
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H 
Άννα ντε Πάου-
λα αποτελεί εδώ 
και μερικούς μή-
νες την σύντρο-

φο του θηριώδη Καμερου-
νέζου σέντερ της Φιλαδέλ-
φεια και κάθε της ανάρτηση 
στο Instagram γίνεται ανάρ-
παστη…

H 23χρονη Βραζιλιάνα καλ-
λονή προκαλεί «σεισμό» με 
κάθε της νέα φωτογραφία 
στα social media και εκατομ-
μύρια διαδικτυακοί της ακό-
λουθοι επιβεβαιώνουν με 
κάθε αφορμή ότι στην καρδιά 
τους είναι μία πραγματική All 
Star…

Ο 
Ντάνιελ Ράντκλιφ 
ξεκίνησε την κα-
ριέρα του στην 
υποκριτική στην 

τρυφερή ηλικία των 12 ε-
τών. Ο πρωταγωνιστής του 
«Harry Potter» σε πρόσφα-
τή του συνέντευξη στο «Off 
Camera», αποκάλυψε πως 
είχε προβλήματα με το αλ-
κοόλ στην αρχή της καριέ-
ρας του.
«Η δημοσιότητα ήταν κάτι 
που συνε ιδητοποίησα 
προς τα τέλη της εφηβείας 
μου, πήγαινα σε μέρη για 
πρώτη φορά και ένιωθα ότι 
με παρακολουθούν. Για να 
ξεπεράσω το ότι με παρα-
κολουθούν… έπινα αλκοόλ! 
Όμως όταν μεθούσα, συνει-
δητοποιούσα ότι με κοιτά-
ζουν ακόμη περισσότερο, 
οπότε τότε σκεφτόμουν ότι 
πρέπει να πιώ και άλλο προ-
κειμένου να τους αγνοήσω! 
Το να έρθεις αντιμέτωπος 
με τα φυσιολογικά συναι-
σθήματα, μπορεί να είναι 
κάτι πολύ δύσκολο για ένα 
νεαρό star…», είπε χαρακτη-
ριστικά.

Ντάνιελ Ράντκλιφ: Έγινε αλκοολικός 
για να διαχειριστεί τη δημοσιότητα

Η 
Σολ Πε-
ρέζ είναι 
κ ο ρ ί τ σ ι 
του δελτί-

ου καιρού και τηλε-
παρουσιάστρια στην 
Αργεντινή.

Η  25χ ρ ο ν η  σ τ ο 
παρελθόν έχει ανακη-
ρυχθεί η «πιο καυτή 
παρουσιάστρια και-
ρού» παγκοσμίως και 
όχι άδικα.

Η νεαρή τηλεπερσόνα 
από την Αργεντινή έχει 
περισσότερους από 
3,8 εκ. ακολούθους 
στο Instagram, όπου 
αναρτά φωτογραφίες 
της πραγματική λάβα.

Δεν χάνει επίσης ποτέ 
την ευκαιρία να ενημε-
ρώσει φωτογραφικά τους 
θαυμαστές της για τα νέα 
της τατουάζ, όσο χαμηλά 
κι εάν βρίσκονται.

Η σύντροφος του Εμπίντ είναι 
πραγματική All Star!

Το Μαράκι είναι σέξι και Το Μαράκι είναι σέξι και 
κάνει θητεία στις Ειδικές κάνει θητεία στις Ειδικές 

ΔυνάμειςΔυνάμεις

Ν
α και ένα κορίτσι που δύ-
σκολα θα σε έκανε να πι-
σ τ έψε ις  πως ε ίναι  επαγ-
γελματίας στρατιωτικός.

Παρ’ όλα αυτά,  η Mar ia Domark 
ε ίναι η γυναίκα που θα ήθελες να 
χαιρετήσεις σ τρατιωτικά, αλλά και 
να μάθεις να λατρεύεις.

Όταν δεν κάνει το κομάν το με τον 
Ισραηλ ινό  σ τ ρα τό,  πο ζ άρε ι  γ ια 
ισ τοσ ε λ ίδε ς  κα ι  πε ριοδικά  δε ί -
χνον τας πως δεν ε ίναι μόνο η Bar 
Refaeli ό,τ ι καλύτερο έχει βγάλει η 
χώρα.
Για τους αμφισβητ ίε ς,  μ ια βόλτα 
από το Instagram της αρκεί.

Aυτή είναι η πιο καυτή παρουσιάστρια 
καιρού σε όλο τον κόσμο
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Μπανει ο Οιδιποδας σε ένα μπαρ στην 
αμερικη..
-Hey Guys!
-Hey Motherfucker!

Όταν είδα τις αεροσυνοδούς να μοιρά-
ζουν δερμάτινα εσώρουχα, χειροπέδες 
και μαστίγια, κατάλαβα ότι πηγαίναμε για 
ανώμαλη προσγείωση...

- Η γυναίκα σου σε κάνει ό,τι θέλει;
- Μισό λεπτό να τη ρωτήσω...

Δεν φταίω εγώ που έγινα ψώνιο !
Η μαμά μου φταίει που με έβαζε μικρό να 
κάθομαι μέσα στο καροτσάκι του σούπερ 
μάρκετ...

-Μωρή γιατί είσαι τσίτσιδη;
-Μωρό δεν έχω τι να φορέσω.
-Μα στην ντουλάπα έχεις 15 μπλούζες,9 
τζιν,τον Σάκη,ωπ γεια σου Σάκη και 5 
φορέματα!

- Οι εξετάσεις σας δείχνουν έλλειψη σιδή-
ρου .
- Είναι μεγάλη γιατρέ μου;;;

- Παντελείς .
- Είναι μεγάλη Παντελή μου;;;;

- Πήγες στον γιατρό;;
- Ναι..
- Και τι σου είπε ο ιατρός;;
- 30 EURO παρακαλώ...
- Όχι ρε, τι είχες εννοώ...
- 20 EURO...
- Ρε βλάκα, τι πρόβλημα είχες θέλω να 
μάθω!!!
- Μου έλειπαν 10 EURO ......:

-Ο αδερφός μου έπιασε δουλειά σε 
κάποιον τύπο που φτιάχνει κάτι σοκολά-
τες.δεν θυμάμαι ακριβώς...
-Toblerone?
-Εμ τι? τσάμπα δουλεύει?

Όταν ο πατέρας μου φλέρταρε την μητέρα 
μου συνήθιζε να της λέει...
‘’Μη μου κάνεις νούμερα εμένα’’...Τελικά 
του έκανε...
ΕΜΕΝΑΑΑΑ...

Ποτέ μην μετανιώσεις για κάτι που έκα-
νες.Εκτός αν παρήγγειλες πιτόγυρα χωρίς 
τζατζίκι.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τα πράγματα να κυλήσουν 
ήρεμα απλώς προσφέ-

ροντας τις υπηρεσίες 
σας όπου και όταν σας 
ζητηθούν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Θα είστε αποτελεσμα-

τικοί και παραγωγικοί 
μόνο αν παραμείνε τε 

σταθεροί στις απόψεις σας. 
Σκεφθείτε ξανά και ξανά τις 

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

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

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

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

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

Επίσκεψη Ρώσου 
προξένου 11 Απριλίου 

1906 στη σκήτη Αγ. 
Παντελεήμονας

Αρχαίο θέατρο 
Δωδώνης, Μαίος 1962

Κοζάνη πλατεία Νίκης 
1932

Φράγμα Μαραθώνα

Σέρρες δεκαετία 1960

Καθηγητές του Γυμνασίου 
Ν. Κόσμου  1974-79

Ηγουμενίτσα , η 
Νομαρχία . Πιθανόν 

φωτογραφία του 1959

Σπάρτη , 07/11/1965

Μελίνα Μερκούρη σε 
ομιλία της στο ΠΑΣΟΚ

Γυναίκες του Ελληνικού 
Στρατού παρουσιάζουν 
τα όπλα τους . Ελλάδα 

Φεβρουάριος του 1979
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Το Καστελόριζο ή Μεγίστη είναι το 
ανατολικότερο νησί του Αιγαίου 
και της Ελλάδας. Κατοικείται από 
τα προϊστορικά χρόνια και έχει να 
επιδείξει μια σπουδαία ιστορική 
διαδρομή

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Καστελόριζο: ανταμείβει κάθε επισκέπτη
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«Δεν υπήρξαν φθορές στο  
μνημείο από την πρόσφατη 
κακοκαιρία» επιβεβαιώνει η 
Λίνα Μενδώνη

Τ
ο ταφικό μνημείο στον Τύμ-
βο Καστά θα καταστεί επι-
σκέψιμο σε ειδικές ομάδες 
μέσα στο 2022. Αυτός είναι 

ο στόχος του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και  Αθιλητισμού για τον αρ-
χαιολογικό χώρο της Αμφίπολης  
όπου βρίσκονται σε πλήρη εξέλι-
ξη μια σειρά έργων απαραίτητων 
για την προστασία του μετά και τα 
έντονα καιρικά φαινόμενα που έ-
πληξαν πρόσφατα την περιοχή τα 
οποία όμως, σύμφωνα με τους αρ-
μόδιους, δεν προκάλεσαν φθορές 
στο μνημείο.
Ο κύρος όγκος των εργασιών εντο-
πίζεται στην δομική αποκατά-
σταση του ταφικού μνημείου και 
στην κατασκευή στεγάστρου στην 
είσοδό του. Το Κεντρικό Αρχαιο-
λογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) έχει ήδη 
γνωμοδοτήσει θετικά για τη στα-
τική μελέτη εφαρμογής και την 
ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του 
κελύφους προστασίας. Μετά την 
έγκριση της αρχιτεκτονικής προμε-
λέτης, ολοκληρώνεται και η μελέτη 
εφαρμογής κατασκευής εξωτερι-
κού κελύφους, ώστε άμεσα να 
προχωρήσει η δημοπράτηση 

του, στο πλαίσιο του ενταγμένου 
-στο Περιφερειακό Επιχειρησια-
κό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακε-
δονίας-ΕΣΠΑ 2014-2020- έργου 
«Στερέωση, Συντήρηση, Αποκα-
τάσταση και Ανάδειξη Μνημειου 
Τύμβου Καστά στην Αμφίπολη 
Σερρών».
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική 
προμελέτη, το προτεινόμενο εξω-
τερικό κέλυφος του Χώρου 1 του 
Ταφικού Μνημείου έχει ως στόχο 
τη μόνιμη προστασία του χώρου, 
στον οποίο δεν σώζεται το προ-

στώο και η στέγη του, από την 
υγρασία και τις εξωτερικές καιρι-
κές συνθήκες, δεδομένου ότι οι 
τοίχοι του έχουν ευαίσθητα επι-
χρίσματα και χρώματα, ενώ και τα 
ευρισκόμενα στον χώρο γλυπτά 
των Σφιγγών πρέπει, επίσης, να 
προστατευθούν για αντίστοιχους 
λόγους αλλά και τη συμβολή στην 
εξασφάλιση σταθερών συνθηκών 
θερμοκρασίας και υγρασίας, με 
την επιπρόσθετη τοποθέτηση ηλε-
κτρομηχανολογικής εγκατάστασης 
για ολόκληρο το Ταφικό Μνημείο, 
συμπεριλαμβανομένου του φωτι-

σμού και της δυνατότητας κλιματι-
σμού των χώρων.
Η αρχιτεκτονική πρόταση για την 
κατασκευή του κελύφους, βασί-
ζεται στη γεωμετρία και τις δια-
στάσεις του αρχαίου προστώου, 
με απολύτως αφαιρετικά αρχιτε-
κτονικά χαρακτηριστικά και στόχο 
την αρμονική παρουσία του στον 
χώρο, σε σχέση με το μνημειακό 
σύνολο, προκειμένου να μην ανα-
παράγει μορφολογικά στοιχεία 
του αρχαίου κελύφους και να εξυ-
πηρετεί παράλληλα και τις λει-
τουργικές ανάγκες του μνημείου.

Μ
ε όχημα αποσπάσματα από εμ-
βληματικά έργα της Νεοελληνι-
κής Λογοτεχνίας και φόντο τα ι-
στορικά γεγονότα της εποχής, η 

έκθεση επιδιώκει να σκιαγραφήσει πτυχές 
αυτής της καθοριστικής περιόδου για το έ-
θνος. Κείμενα σπουδαίων λογοτεχνών, ανά-
μεσά τους ο Ηλίας Βενέζης, ο Στράτης Μυρι-
βήλης, ο Κοσμάς Πολίτης, η Διδώ Σωτηρίου, 
αλλά και μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν 
τα γεγονότα, ζωντανεύουν σκηνές που προ-
καλούν συγκίνηση. Η ζωή «απέναντι», στιγ-
μιότυπα από τη Μικρασιατική Εκστρατεία και 
την Καταστροφή, το τέλος και ο ξεριζωμός, η 
επανεκκίνηση στην Ελλάδα, η ενσωμάτωση 
των προσφύγων και η διατήρηση της μνήμης 
ξεδιπλώνονται στις εκθεσιακές ενότητες. Πα-
ράλληλα, η έκθεση αναδεικνύει το ισχυρό α-
ποτύπωμα που άφησαν οι Μικρασιάτες πρό-
σφυγες στην τοπική ιστορία και την ανάπτυξη 
της περιοχής, αλλά και τη γενικότερη επίδρα-
ση που είχε η παρουσία τους σε τομείς της ελ-
ληνικής κοινωνίας.
Για την πραγματοποίηση της έκθεσης, τα προ-
σφυγικά σωματεία της Χίου, τοπικοί φορείς 
αλλά και ιδιώτες συλλέκτες δάνεισαν στο 

ΠΙΟΠ αντικείμενα από τις συλλογές τους. 
Αρχειακό υλικό και φωτογραφίες, ιερά κει-
μήλια και προσωπικά αντικείμενα που έφε-
ραν μαζί τους οι πρόσφυγες από «απέναντι» 
αφηγούνται με μοναδικό τρόπο συγκινητι-
κές ανθρώπινες στιγμές στο πλαίσιο της Ιστο-
ρίας. Μεταξύ άλλων, οι επισκέπτες θα έχουν 
την ευκαιρία να δουν τον Επιτάφιο του Ι. Ν. 
Αγίας Παρασκευής Κρήνης (Τσεσμέ), επιστο-
λές από το Μέτωπο, μια σφραγίδα των Ελλη-
νικών Ταχυδρομείων της Σμύρνης, χειροποί-

ητα τάματα, το κλειδί της εξώθυρας σπιτιού, 
ένα αστικό νυφικό του 20ού αιώνα, κεντημένα 
προικιά, τετράδια μαθητών και άλλα απλά 
καθημερινά αντικείμενα.
Διάρκεια: 28 Ιουλίου 2022 έως 31 Δεκεμ-
βρίου 2023. Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, 
εκτός Τρίτης, 10:00-18:00 (έως 15/10), 10:00-
17:00 (από 16/10). Κλειστό: 1η Ιανουαρίου, Μ. 
Παρασκευή (μέχρι 12:00 μ.μ.), Κυριακή του 
Πάσχα, 1η Μαΐου, 22 Ιουλίου (τοπική εορτή), 
15 Αυγούστου, 25-26 Δεκεμβρίου.

Animasyros: Το 
Διεθνές Φεστιβάλ 
Ανιμέισον 
επιστρέφει με 
βραβευμένες ταινίες 

Με την προβολή της συγκλο-
νιστικής, υποψήφιας για τρία 
Όσκαρ ταινίας του Jonas Poher 
Rasmussen «Flee», που κατα-
γράφει την Οδύσσεια ενός 
μικρού Αφγανού με προορι-
σμό την ελευθερία, θα ανοί-
ξει τις πύλες του το φετινό 
Animasyros. To Διεθνές Φεστι-
βάλ Ανιμέισον θα διεξαχθεί για 
15η χρονιά, από τις 20 έως τις 
25 Οκτωβρίου και θα περιλαμ-
βάνει πολλές και ενδιαφέρου-
σες δράσεις.
Ο φετινός κεντρικός θεματικός 
άξονας της διοργάνωσης είναι 
αφιερωμένος στις Βαλτικές 
χώρες και θα αναπτυχθεί μέσα 
από το το ειδικό αφιέρωμα με 
τίτλο «The Baltic Animation 
Way» που υλοποιείται σε 
συνεργασία με την Latvian 
Animation Association και την 
υποστήριξη των διπλωματικών 
αποστολών των χωρών αυτών 
στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, 
θα προβληθούν ταινίες, για 
ενήλικες και για όλη την οικο-
γένεια, από τις Βαλτικές Χώρες 
(Λετονία, Λιθουανία, Εσθο-
νία). Παράλληλα, προβάλλο-
νται το αφιέρωμα στο Νορβη-
γικό animation, το οποίο επιμε-
λείται ο Anders Narverud Moen, 
διευθυντής του Fredrikstad 
Animation Festival και εστιάζει 
σε νέους δημιουργούς, ενώ το 
Φεστιβάλ θα παρουσιάσει και 
ένα αφιέρωμα στο σύγχρονο 
Ουκρανικό animation που επι-
μελείται η Anastasiya Verlinska, 
διευθύντρια προγράμματος 
του LINOLEUM International 
Contemporary Animation and 
Media Art Festival του σημαντι-
κότερου Φεστιβάλ κινουμένων 
σχεδίων της Ουκρανίας.
Το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρό-
γραμμα του Animasyros 2022 
περιλαμβάνει διακεκριμένες 
σε διεθνή φεστιβάλ ταινίες, 
καθώς και έργα διαχρονικά από 
παγκοσμίως καταξιωμένους 
επαγγελματίες. Ως προς το Διε-
θνές Φοιτητικό Πρόγραμμα, το 
Φεστιβάλ υποδέχεται τις καλύ-
τερες σπουδαστικές ταινίες από 
διεθνώς αναγνωρισμένες σχο-
λές. 

Αμφίπολη: Μέσα στο 2022 θα καταστεί επισκέψιμος σε 
ειδικές ομάδες ο Τύμβος Καστά 

«Απέναντι»: Περιοδική έκθεση στο Μουσείο 
Μαστίχας Χίου 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο 
Άρης δεν χρειάστηκε ούτε ένα δεκάλεπτο για 
να βρει τα πατήματά του και να πάρει τον αέ-
ρα της -υποδέεστερης- Γκόμελ, με τους παί-
κτες του Μπούργος να ανεβάζουν στροφές 

σταδιακά και να έχουν την πρώτη καλή στιγμή τους στο 
9’. Πρωταγωνιστές οι δύο επιθετικοί του, με τον Πάλ-
μα να βγάζει μόνο του τον Γκρέι απέναντι στον Καβάλεβ 
αλλά το πλασέ του δεύτερου απο πλεονεκτική θέση να 
στέλνει τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Τρία λεπτά αργότερα (12’) ο Άρης προσπάθησε να απει-
λήσει με ένα μακρινό σουτ του Μαντσίνι, το οποίο υπο-
χρέωσε τον κίπερ της Γκόμελ να πέσει στη δεξιά γωνία 
του και να απομακρύνει, ενώ η συνέχεια βρήκε τους 
Θεσσαλονικείς να έχουν τον έλεγχο και να έχουν νωρίς 
την πρώτη αλλαγή τους, με τον Μπούργος να τινάζεται 
σαν ελατήριο μετά από κίτρινη που δέχτηκε ο Ντιόπ στο 
18’ και να περνάει στη θέση του τον Νταμπό στο 21’.
Ο Άρης κέρδιζε αρκετά συχνά τη μπάλα μέσω πίεσης και 
είχε τους ακραίους μπακ του να συμμετέχουν στο παι-
χνίδι μέσω προωθήσεων, για να βρει στο 28’ την δεύ-
τερη ευκαιρία του με εφαλτήριο τη δεξιά πλευρά. Μετά 
από εξαιρετικό συνδυασμό, ο Εμπακατά έβγαλε εξαι-
ρετική σέντρα στην καρδιά της άμυνας της Γκόμελ και ο 
Καμάτσο έπιασε την κεφαλιά, στέλνοντας τη μπάλα άουτ.

Ο Γκρέι πιστοποίησε την ανωτερότητα του 
Άρη
Με τους παίκτες του Άρη να έχουν εξουδετερώσει κάθε 
επιθετική απειλή από πλευράς Γκόμελ, οι καλές ευκαι-
ρίες συνέχισαν να έρχονται για τους τυπικά φιλοξενού-
μενους και όλα έδειχναν πως το γκολ ήταν θέμα χρόνου. 
Στο 39’ ο Νταμπό έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει 
το σκορ, με το σουτ του στην κίνηση μέσα από τη μικρή 
περιοχή να φεύγει άουτ μετά από εκτέλεση κόρνερ του 
Πάλμα, για να έρθει το 1-0 στις καθυστερήσεις του πρώ-
του μέρους. Ήταν μάλιστα προϊόν άψογης και πανέμορ-
φης συνεργασίας, με τον Μαντσίνι να βγάζει εξαιρετική 
μπαλιά με το εξωτερικό του δεξιού ποδιού του και τον 
Γκρέι να κατεβάζει τη μπάλα με άψογο κοντρόλ για να 
νικήσει με ψύχραιμο δεξί πλασέ τον αντίπαλο κίπερ για 
το 1-0. Αποτέλεσμα που σφράγισε τις προσπάθειες των 
ποδοσφαιριστών στο πρώτο μέρος και ήταν απολύτως 
δίκαιο βάσει της εικόνας και των δύο ομάδων αλλά και 
των ευκαιριών, με την Γκόμελ να έχει μόλις 3 τελικές αλλά 
καμία εντός εστίας και τον Άρη να έχει 8 τελικές, εκ των 

οποίων οι 5 μέσα από τη μεγάλη περιοχή και οι 2 να 
έχουν κατεύθυνση εντός εστίας.
Η έναρξη του δευτέρου μέρους βρήκε τον Μπούργος 
να αλλάζει τους δύο ακραίους αμυντικούς του (Πίρσμαν 
και Οντουμπάγιο τα νέα πρόσωπα αντί των Μαζικού 
και Εμπακατά), με τον Άρη να συνεχίζει από εκεί που 
άφησε το ματς στο φινάλε του πρώτου μέρους, αφού 
πήρε άμεσα τον έλεγχο και έχασε ευκαιρίες.

Ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών από τους κί-
τρινους
Οι Πάλμα και Γκρέι είχαν τα δύο πρώτα επικίνδυνα σουτ 
στο 48ο και στο 54ο λεπτό αντίστοιχα, για να ακολουθή-
σουν τρεις πολύ καλές ευκαιρίες από πλευράς κιτρίνων. 
Στο 58’ ο Πίρσμαν έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ πάνω 
από το οριζόντιο δοκάρι με μονοκόμματο σουτ μέσα από 
την περιοχή μετά από σέντρα του Γκρέι, στο 62’ ο κίπερ 
της Γκόμελ σταμάτησε το σουτ του Μαντσίνι έχοντας και 
σύμμαχο το αριστερό δοκάρι ενώ στο 67’ είπε και πάλι 
όχι, αυτή τη φορά σε τετ α τετ που είχε με τον Καμάτσο.

Το δεκάλεπτο πίεσης της Γκόμελ έφερε την 
ισοφάριση
Στο 71ο λεπτό είχαν την πρώτη ευκαιρία τους στο ματς 
όταν ο Κουέστα έκανε σωτήρια επέμβαση σε τετ α τετ με 
τον Μάκας και στο 75ο λεπτό ο Σέντκο έστειλε τη μπάλα 
στο οριζόντιο δοκάρι με εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ 
εκτός περιοχής, με την τρίτη ευκαιρία τους στο παιχνίδι 
να είναι και... φαρμακερή για την ελληνική ομάδα.
Και αυτό γιατί σε μία διεκδίκηση της μπάλας στη μικρή 
περιοχή του Κουέστα ο διαιτητής έκρινε πως υπήρχε 
παράβαση από πλευράς Πίρσμαν (το ριπλέι έδειξε πως 
ο παίκτης του Άρη απομάκρυνε νόμιμα τη μπάλα), με τον 
Γκογκολασβίλι να στήνει τη μπάλα στην άσπρη βούλα και 
να στέλνει στην άλλη γωνία τον Ισπανό κίπερ για να ισο-
φαρίσει σε 1-1 στο 82ο λεπτό.

Ο Γκρέι είχε τον πρώτο και τον τελευταίο 
λόγο
Ο Ιτούρμπε κινήθηκε από τα αριστερά στον κενό χώρο 
και την κατάλληλη στιγμή σήκωσε το κεφάλι και γύρισε 
τη μπάλα στο ύψος του πέναλτι για τον Γκρέι, ο οποίος 
τελείωσε ιδανικά τη φάση με πλασέ για να γράψει το 2-1 
και να προσθέσει την τελευταία φανταχτερή πινελιά στον 
καμβά της πρόκρισης των κιτρίνων.

Μετά το 5-1 στο πρώτο ματς ο Άρης ζευγάρωσε τις νίκες του κόντρα στην Γκόμελ 
επικρατώντας 2-1 στο κεκλεισμένων των θυρών «Βικελίδης»

Γκόμελ - Άρης 1-2: Ο Γκρέι Γκόμελ - Άρης 1-2: Ο Γκρέι 
έβαλε το κερασάκι στην έβαλε το κερασάκι στην 
τούρτα της πρόκρισηςτούρτα της πρόκρισης

Champions League
Ολυμπιακός - Μακάμπι 
Χάιφα 0-4: Απογοητευτικοί οι 
ερυθρόλευκοι

Το παιχνίδι ξεκίνησε με φρενήρη ρυθμό και η Μακάμπι αιφνιδίασε 
απόλυτα τον Ολυμπιακό. Οι Ισραηλινοί κέρδισαν φάουλ στα δεξιά, 
λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Σερί ανέλαβε την εκτέλεση, ο 
Βατσλίκ αντέδρασε άσχημα και δεν κατάφερε να διώξει με γροθιές, 
με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα για το 0-1 της Μακά-

μπι Χάιφα.

Ο Μπουχαλάκης βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ του δεν μέ-
τρησε
Στα πρώτα λεπτά μετά το 1-0 της Μακάμπι, ο Ολυμπιακός δεν πατούσε καθό-
λου καλά. Σταδιακά άρχισε να βρίσκει κάποιον ρυθμό. Ωστόσο, οι Ισραηλι-
νοί ήταν καλά οργανωμένοι στα μετόπισθεν και οι ευκαιρίες έβγαιναν με το... 
σταγονόμετρο. Οι ερυθρόλευκοι επιχείρησαν να βρουν χώρους σε κάποιες 
αντεπιθέσεις, δίχως ωστόσο επιτυχία. Στο 12ο λεπτό ο Ολυμπιακός φώναξε 
για πέναλτι. Έπειτα από κόρνερ από δεξιά, ο Τικίνιο έπιασε την κεφαλιά, η 
μπάλα βρήκε στο απλωμένο χέρι του Πλάνιτς και έφυγε έξω. Ο διαιτητής δεν 
έδειξε ούτε πέναλτι ούτε κόρνερ, ενώ σε αυτή τη φάση δεν υπήρχε και VAR. 
Στο 24ο λεπτό ο Μπουχαλάκης, μετά από κόρνερ από τα δεξιά, κοντρόλαρε, 
έκανε το σουτ και βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Όμως ο διαιτητής δεν 
μέτρησε το γκολ, για χέρι του Κρητικού μέσου στο κοντρόλ.
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στο πρώτο μέρος έμεναν μακριά από την καλή 
τους απόδοση. Είχαν αρκετές λάθος μεταβιβάσεις, ενώ δεν ασκούσαν πραγ-
ματική πίεση στον αντίπαλο και προσπαθούσαν να φέρουν την μπάλα στην 
αντίπαλη περιοχή, είτε με στατικές φάσεις, είτε με κάποιες σέντρες. Μάλι-
στα, στο 45+7’ η Μακάμπι λίγο έλειψε να κάνει το 2-0. Ο Πιερό με κεφαλιά 
έβγαλε μόνο του τον Νταβίντ, όμως δεν μπόρεσε να νικήσει τον Βατσλίκ από 
θέση τετ α τετ.

Ο Πιερό διπλασίασε τα τέρματα των Ισραηλινών
Στα πρώτα λεπτά του δεύτερου 45λεπτου, ο Ολυμπιακός δεν μπήκε καλά, 
με την υψηλή πίεση των Ισραηλινών να αποδίδει καρπούς. Στο 55ο λεπτό 
ο Χαζίζα με ένα βολέ βρήκε τον Πιερό στη μικρή περιοχή. Εκείνος πήδηξε 
μόνος για την κεφαλιά, αλλά ο Βατσλίκ έδιωξε σε κόρνερ.
Στο 60ο λεπτό ο Ολυμπιακός φανέρωσε σημάδια αντίδρασης, με τον Τικίνιο 
να σουτάρει εντός περιοχής, αλλά την μπάλα να σταματάει στα σώματα. Αλλά 
αυτό δεν κράτησε για πολύ και η Μακάμπι στο 61ο λεπτό διπλασίασε τα τέρ-
ματά της. Ο Σερί έδωσε δεξιά στον Χαζίζα, ο οποίος σέντραρε. Στη συνέχεια 
ο Πιερό στην πλάτη της άμυνας έπιασε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα για το 2-0.

Ο Πιερό «τελείωσε» το ματς, ο Φανί το 4-0
Δεν πρόλαβε να γίνει αλλαγή και η Μακάμπι Χάιφα έκανε τρία τα τέρματά 
της. Ο Κορνού από τα αριστερά έβγαλε τη σέντρα, ο Μανωλάς έχασε τον 
Πιερό, ο οποίος με κεφαλιά πέτυχε το δεύτερό του προσωπικό τέρμα στο 
65ο λεπτό. Ο Σερί, ο Πιερό και ο Χαζίζα είχαν πάρα πολύ καλό επιθετικό πρό-
σωπο, ειδικά στο β’ μέρος, με την άμυνα του Ολυμπιακού να μην μπορεί να 
τους περιορίσει στις περισσότερες στιγμές. Η Μακάμπι είχε μεταφέρει το 
παιχνίδια στα μέτρα της και αυτό φαινόταν στον πίνακα του σκορ. Η απογο-
ήτευση ήταν εμφανής στους παίκτες του Ολυμπιακού, ενώ η εφιαλτική νύχτα 
ολοκληρώθηκε στο 87’. Σε μία αντεπίθεση των φιλοξενουμένων, ο Φανί 
έκανε το σουτ, νίκησε τον Βατσλίκ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
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Τ
ο ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ πέρ-
σι έφτασε μέχρι τον Απρίλιο και τα 
προημιτελικά, φέτος όμως τελεί-
ωσε πολύ νωρίς με το ημερολόγιο 

να δείχνει «28 Ιουλίου» και τον «Δικέφα-
λο» να μένει εκτός συνέχειας στο Europa 
Conference League.
H χρονιά ξεκινάει στραβά για την ομάδα 
του Ραζβάν Λουτσέσκου, που θα πρέπει 
να δει πως θα καταφέρει να ξεπεράσει τη 
δεδομένη κρίση μέσα στην καρδιά του 
καλοκαιριού και έχοντας μπροστά της μια 
σεζόν που θα μείνει μόνο με υποχρεώσεις 
εντός των συνόρων.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκρινε ανέτοιμους 
τους Ντιέγκο Μπίσεσβαρ και Αντρέ Βιεϊ-
ρίνια, αφήνοντάς τους στον πάγκο, με την 
ενδεκάδα που ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ την ανα-
μέτρηση να μην κρύβει εκπλήξεις στα πρό-
σωπα, αλλά τον Κάλεντ Νάραϊ σε ένα δια-
φορετικό ρόλο, αυτόν του σέντερ φορ.
Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Κοτάρ-
σκι, με τον Κροάτη τερματοφύλακα 
να έχει μπροστά του μια αμυ-
ντική τετράδα αποτελούμενη 
από τους Λύρατζη (δεξιά), 
Ίνγκασον, Κάργα (στόπερ) 
και Ράφα Σοάρες (αρι-
στερά).
Στον άξονα οι επιλο-
γές ήταν οι Αουγκού-
στο και Κούρτιτς, με τον 
Σλοβένο να επιστρέφει 
στο αρχικό σχήμα αντί 
του Σβαμπ, στα δεξιά της 
επίθεσης κινήθηκε ο Άντρια 
Ζίβκοβιτς, στο άλλο άκρο ο Κου-
αλιάτα και ο Ντάντας σε ρόλο επιτελι-
κού μέσου.
Ο ΠΑΟΚ από το ξεκίνημα της αναμέτρησης 
βρέθηκε αντιμέτωπος με την ίδια ακριβώς 
συνθήκη μ’ αυτή του πρώτου ματς. Η Λέφ-
σκι στήθηκε ψηλά στο γήπεδο, με πίεση 
στην πρώτη πάσα, κοντά τις γραμμές της, 
καταφέρνοντας να κάνει δύσκολη τη ζωή 
των «ασπρόμαυρων».
Όλα έμοιαζαν να πηγαίνουν λάθος για τον 
«Δικέφαλο», που ναι μεν είχε την κατοχή 
(83%-17%), αλλά ήταν ολοφάνερο ότι οι 
παίκτες του ήταν βουτηγμένοι στο άγχος. 
Απ’ το πουθενά, μάλιστα, βρέθηκαν με τρία 
γκολ στην πλάτη.
Αν στο πρώτο ματς αρκούσε ένα βολέ του 
τερματοφύλακα για να βρεθεί σε ανισορ-
ροπία η «ασπρόμαυρη» άμυνα, αυτή τη 
φορά αρκούσε το ολέθριο λάθος γύρισμα 

του Λύρατζη προς τον Κοτάρσκι να κάνει 
«δώρο» την μπάλα στον Ρονάλντο που 
με άνεση την έστειλε στα ανυπεράσπιστα 
δίχτυα για το 0-1 στο 25ο λεπτό της αναμέ-
τρησης.
Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε 
ένα… βουνό μπροστά της. Το ζητούμενο 
ήταν ότι η εικόνα στο χορτάρι δεν έδινε 
κανένα δικαίωμα ελπίδας πως θα μπορούσε 
να το ανέβει. Το πρώτο ημίχρονο ολοκλη-
ρώθηκε με τους γηπεδούχους να έχουν όλες 
κι όλες δύο τελικές (με τον Νάραϊ) προσπά-
θειες προς την εστία της Λέφσκι.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την είσοδο 
των Βιεϊρίνια (αναγκαστική αλλαγή στη 
θέση του Ράφα Σοάρες που αισθάνθηκε 
ενοχλήσεις στον δεξί δικέφαλο) και Μπίσε-
σβαρ, αντί του Κουαλιάτα, με τον ΠΑΟΚ να 
γνωρίζει ότι πρέπει να πετύχει τρία γκολ για 
να στείλει το ματς στην παράταση.

Το πρώτο γκολ ήρθε σχετικά νωρίς στο 
56ο λεπτό και η Τούμπα πήρε 

φωτιά. Ο Μπίσεσβαρ βρήκε 
τον Ντάντας σ τον κενό 

χώρο, ο νεαρός Πορτογά-
λος κέρδισε στο σπριντ 
τους κεντρικούς αμυ-
ντικούς και με εξαιρε-
τικό πλασέ έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα ισο-
φαρίζοντας σε 1-1.
Χρόνος υπήρχε, καθαρό 

μυαλό δεν υπήρχε
Χρόνος υπήρχε για τον 

«Δικέφαλο», το ερώτημα 
ήταν αν υπήρχε καθαρό μυαλό. 

Γύρω στο 65ο λεπτό ο Λουτσέσκου 
αποφάσισε να τα παίξει όλα για όλα! Έξω 
ο Λύρατζης, μέσα ο Κούτσιας, έξω ο Κάρ-
γας μέσα ο Σβαμπ και φουλ επίθεση. Με 
την άμμο στην κλεψύδρα να αδειάζει, άλλος 
δρόμος δεν υπήρχε για τους «ασπρόμαυ-
ρους», ωστόσο στο 72ο λεπτό έμειναν με 
δέκα παίκτες, μετά τη δεύτερη δικαιολο-
γημένη κίτρινη (κόκκινη) του απρόσεχτου 
Αουγκούστο.
Το καθαρό μυαλό, που λέγαμε, ήταν κάτι 
παραπάνω από ολοφάνερο ότι δεν υπήρχε 
κι όλα τελείωσαν στην αποβολή του Βιεϊρί-
νια. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ είδε την κίτρινη 
κάρτα για ένα μαρκάρισμα στη μεσαία 
γραμμή, διαμαρτυρήθηκε έντονα στον 
Ισπανό ρέφερι και αντίκρισε τη δεύτερη 
κίτρινη κάρτα αφήνοντας την ομάδα του με 
εννιά παίκτες.

 Ο Παναθηναϊκός παρά τις πολλές 
απουσίες είχε καλή εικόνα στο 
φιλικό με την Φόλενταμ, νίκησε 
2-1 χάρη σε γκολ των Κουρμπέλη 
και Καρλίτος, με τον κόσμο να 
ζητά την νίκη μέσα στη Πράγα επί 
της Σλάβια.

Ο 
Παναθηναϊκός στο τελευταίο 
του φιλικό πριν τα παιχνίδια 
με την Σλάβια Πράγας είχε να 
διαχειριστεί τρεις απουσίες 

ενδεκαδάτων ποδοσφαιριστών που χά-
λασαν τα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. 
Σεμπάστιαν Παλάσιος, Αϊτόρ και Χουάν-
καρ υποφέρουν από ίωση και έμειναν 
εκτός αποστολής.
Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Λοντί-
γκιν. Δεξιός μπακ ο Κώτσιρας, αριστε-
ρός ο Γκάνεα και ο Μάγκνουσον με τον 
Σένκεφελντ οι δύο στόπερ. Κουρμπέ-
λης, Αλεξανδρόπουλος, Τσέριν η τρι-
άδα στη μεσαία γραμμή. Στο δεξί φτερό 
ο Βαγιαννίδης, στο αριστερό ο Καμπε-
τσής και στη κορυφή του 4-3-3 ο Ιωαν-
νίδης, ο οποίος στο 33’ έγινε αναγκα-
στική αλλαγή λόγω αδιαθεσίας και αντι-
καταστάθηκε από τον Καρλίτος που 
έπαιξε αριστερός εξτρέμ και φορ ο 
Καμπετσής.
Στο 46’ Πούγγουρας και Σάρλια πήραν 
την θέση των Σένκεφελντ και Μάγκνου-
σον. Στο 61’ πέρασαν στο ματς οι Μπρι-
νιόλι, Ρούμπεν, Σαρδέλης και Φρόκου 
ενώ στο 76’ οι Κρυπαράκος, Ηλιάδης, 
Σάντσες και Σιδεράς.

Διάθεση, ανωτερότητα, καλή 
εικόνα και σούπερ Βαγιαννί-
δης
Παρά τις πολλές απουσίες και το σχήμα 
που δεν θα δούμε... ποτέ σε επίσημο 
παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός διατήρησε 
τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν ως 
ομάδα. Καλή κυκλοφορία, καλές μετα-
βάσεις, αποτελεσματικό πρέσινγκ.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν το 
απόλυτο αφεντικό πάνω στο χορτάρι, 
η Φόλενταμ δεν μπορούσε να κρατή-
σει μπάλα και ο τρόπος που παρατά-
χθηκε βοήθησε το Τριφύλλι να βρίσκει 
πολλούς χώρους προς εκμετάλλευση. 
Στο 8᾽ο Βαγιαννίδης έκανε ένα τρομερό 
σλάλομ αλλά νικήθηκε από τον πορ-

τιέρε των Ολλανδών και στη συνέχεια ο 
Καμπετσής σε κενό τέρμα έκανε... τσαφ, 
χάνοντας ένα ‘’σίγουρο’’ γκολ.
Η υπεροχή των ‘’πρασίνων’’ καρποφό-
ρησε στο 34’ όταν ο κορυφαίος του ημι-
χρόνου, Γιώργος Βαγιαννίδης κέρδισε 
πέναλτι. Ο Κουρμπέλης ευστόχησε και 
άνοιξε το σκορ ενώ στην συνέχεια οι 
‘’πράσινοι’’ αν ήταν πιο προσεκτικοί θα 
είχαν δημιουργήσει πολύ περισσότερες 
καθαρές ‘’ευκαιρίες’’.

Γκολάρα Καρλίτος και ‘’διπλό 
μέσα στη Πράγα’’
Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός 
συνέχισε να βρίσκει πολλούς χώρους 
αλλά να έχει εκνευριστικές επιλογές 
στο επιθετικό τρίτο και να χάνει τα... 
άχαστα. Ο Καμπετσής στο 50’ άργησε 
στο τετ α τετ, στο 56’ πάλι σε τετ α τετ 
πέρασε τον τερματοφύλακα αλλά το 
πλασέ του δεν ήταν τέτοιο που θα περ-
νούσε την γραμμή και στο 58’ ο Ελ 
Καντίρι με τρομερό σουτ έκανε το 1-1.
O Kαρλίτος στο 76’ με τρομερή σου-
τάρ έκανε το 2-1, με τους Ολλανδούς να 
απειλούν με τον Ζεφούιτ στο 80’. Παρά 
τις πάρα πολλές αλλαγές ο Παναθηνα-
ϊκός εκμεταλλεύθηκε το άναρχο παι-
χνίδι των Ολλανδών αλλά δεν μπόρεσε 
να σκοράρει ακόμη ένα γκολ, με τον 
Ηλιάδη στο φινάλε να έχει μεγάλη διπλή 
ευκαιρία.
Με αυτά και με αυτά, οι ‘’πράσινοι’’ 
πήραν την νίκη, με τον κόσμο να ξεσπά 
στο φινάλε και να φωνάζει δυνατά 
‘’διπλό μέσα στην Πράγα ΠΑΟ ολέ, 
ολέ’’...
Παναθηναϊκός ( Ιβάν Γιοβάνοβιτ ς): 
Λοντίγκιν (61’ Μπρινιόλι), Κώτσιρας 
(61’ Σαρδέλης), Σένκεφελντ (46’ Σάρ-
λια), Μάγκνουσον (46’ Πούγγουρας), 
Γκάνεα (79’ Σάντσες), Κουρμπέλης (61’ 
Ρούμπεν), Αλεξανδρόπουλος (61’ Φρό-
κου), Τσέριν (79’ Ηλιάδης), Βαγιαννίδης 
(79’ Σιδεράς), Καμπετσής (79’ Κρυπα-
ράκος), Ιωαννίδης (32’ λ.τρ Ιωαννίδης).
Φόλενταμ (Βιμ Γιόνκ): Στάνκοβιτς, Πλατ, 
Μιράνι, Φαν Ντούιλ, Ελμπέρσε, Μπενα-
μάρ (71’ Ζεφούικ), Βαλίντ Ουλντ-Τσικχ 
(19’ Ναζίχ), Αντονούτσι (71’ Γκουστάβο), 
Μπιλάλ Ουλντ-Τσικχ (46’ Ελ Καντιρί), 
Οριστάνιο (46’ Μιγκέμ), Μιούρεν (71’ 
Κοέν).

ΠΑΟΚ – Λέφσκι Σόφιας 1-1

Κόκκινη κάρτα στην Ευρώπη!
Παναθηναϊκός-Φόλενταμ 2-1

Καλό πρόσωπο και τώρα... 
Πράγα!
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Διαβάστε όσα συμβαίνουν στη Super League 2, Football League!

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
α μεγάλα οικονομικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι ομάδες της 
Super League 2, ανάγκασαν τον συ-
νεταιρισμό να ζητήσει συνάντηση 

με τον Αυγενάκη, τον πρόεδρο της SL1, τον 
πρόεδρο της ΕΠΟ και τον πρόεδρο του ΠΑ-
ΣΑΠΠ, επισημαίνοντας πως υπάρχει ορατός 
ο κίνδυνος να μην αρχίσει το πρωτάθλημα.
Η Super League 2 κρούει τον κώδωνα του 
κινδύνου, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχό-
μενο να μην αρχίσει το πρωτάθλημα. Οι ομά-
δες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα και ο συνεταιρισμός με επι-
στολές στον υφυπουργό Αθλητισμού Λευ-
τέρη Αυγενάκη, στον πρόεδρο της ΕΠΟ Τάκη 
Μπαλτάκο, τον πρόεδρο της Σούπερ Λίγκας 
1 Βαγγέλη Μαρινάκη και τον πρόεδρο του 
ΠΣΑΠΠ Γιώργο Μπαντή, ζητάει συναντήσεις, 
τονίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος να μην διε-
ξαχθεί το νέο πρωτάθλημα της SL2.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της SL2 
έχει ως εξής: «Ολοκληρώθηκε το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Super League 2, όπου συζη-
τήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής:
1. Το σώμα ενημερώθηκε για την πρόταση 
παραχώρησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων 
στην ΕΡΤ και θα επανέλθει με αντιπρόταση.
2. Συστάθηκε επιτροπή από το Προεδρείο 
(κ.κ. Λεουτσάκο, Σταμούλη, Πρίτσα) και τους 
ιδιοκτήτες των ΠΑΕ Αιγάλεω κ. Παλτόγλου, 
ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας κ. Παπαδημη-
τρίου, ΠΑΕ Επισκοπή κ. Νικολιδάκη, ΠΑΕ 
Νίκη Βόλου κ. Παπακωνσταντίνου και ΠΑΕ 
Χανιά κ. Ροκάκη, οι οποίοι θα έρθουν σε 
συναντήσεις με τον Υφυπουργό Αθλητισμού 
κ. Αυγενάκη και αρμόδιους Υπουργούς, τον 
Πρόεδρο της SL1, τον Πρόεδρο του ΠΣΑΠΠ 
και τον Πρόεδρο της ΕΠΟ, με σκοπό την ενη-
μέρωση και την άμεση εξεύρεση λύσεων στα 
προβλήματα που υφίσταται η κατηγορία και 
τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
αδυναμία διεξαγωγής του Πρωταθλήματος 
SL2 αγωνιστικής περιόδου 2022-2023. Στους 
προαναφερθέντες φορείς στάλθηκαν σχετι-
κές ενημερωτικές επιστολές.
3. Αποφασίστηκε ομόφωνα η μπάλα του 
Πρωταθλήματος Betsson Super League 2 

αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 να είναι 
η Nike Flight».

ΠΑΟΚ Β’: Πρώτη προπόνηση υπό 
τις οδηγίες του Πάμπλο Γκαρσία
Η ομάδα του ΠΑΟΚ Β’ ξεκίνησε το απόγευμα 
της Τρίτης (26/7) την προετοιμασία της ενό-
ψει των υποχρεώσεων που έρχονται στο 
πρωτάθλημα της Superleague 2.
Ο Πάμπλο Γκαρσία συνεχίζει για δεύτερη 
χρονιά στο τιμόνι της αναπτυξιακής ομάδας 
του «Δικεφάλου», όπου σ’ ότι αφορά τη δια-
μόρφωση του ρόστερ έχει πολλές αλλαγές 
και αρκετά νέα πρόσωπα σε σχέση με την 
περσινή σεζόν.
Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανα-
φέρει:
«Έπειτα από μακρά περίοδο απαραίτητης 
ξεκούρασης, ο ΠΑΟΚ Β πάτησε γήπεδο. Η 
προετοιμασία της ομάδας άρχισε την Τρίτη 
26 Ιουλίου και θα συνεχιστεί στις εγκα-
ταστάσεις της Σουρωτής μέχρι και τις 10 
Αυγούστου, οπότε και θα αναχωρήσει για 
τον Βώλακα της Δράμας, όπου και θα παρα-
μείνει μέχρι τις 21 Αυγούστου.
Ανασύνταξη, λοιπόν, για την δεύτερη ομάδα 
του Δικεφάλου εν αναμονή -όχι μακρά ελπί-
ζουμε αυτή τη σεζόν – της έναρξης του πρω-
ταθλήματος της Super League 2, στο οποίο 
θα συμμετάσχει για δεύτερη χρονιά ο ΠΑΟΚ 
Β.
Το τεχνικό επιτελείο παραμένει αυτούσιο, 
ενώ το ρόστερ φυσικά αλλάζει και εξελίσ-
σεται με την είσοδο σε αυτό των νεότε-
ρων ποδοσφαιριστών του PAOK Academy. 
Παραμένει προφανώς ο βασικός κορμός 
των μεγαλύτερων και έμπειρων παικτών, 
κάποιοι αποχώρησαν (Μπουργάνης, Καλου-
τσικίδης, Τάχατος, Γαιτανίδης) άλλοι προω-
θήθηκαν στην πρώτη ομάδα ή παραχωρή-
θηκαν ως δανεικοί (Τζίμας), κάποιοι ανανέ-
ωσαν τα συμβόλαιά τους με τον ΠΑΟΚ, ενώ 
η ομάδα εμπλουτίζεται αυτή τη σεζόν και 
με τους γεννημένους το 2003 και το 2004 
ποδοσφαιριστές που εκπαιδεύονται χρόνια 
στον ΠΑΟΚ.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι η συνεχής εκπαί-
δευση σε υψηλό επίπεδο συνεχίζεται, όπως 
φυσικά και η διαδικασία «ενηλικίωσης» των 
παιδιών του PAOK Academy».

Νταβέλης: «Ποτέ ξανά η ΑΕΛ σε χέ-
ρια μη λαρισινά»
Υψηλούς στόχους έχει για την ΑΕΛ, ο Αχιλ-
λέας Νταβέλης, με τον νέο ιδιοκτήτη των 

«βυσσινί» να αναφέρει πως όλοι θα προ-
σπαθήσουν να επιστρέψει η ομάδα στους 
τίτλους, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν θέλει ποτέ 
η ΑΕΛ να πέσει σε χέρια μη λαρισινά.
Τη νέα ΑΕΛ παρουσίασαν σε γνωστό ξενο-
δοχείο της Λάρισας οι άνθρωποι της ομά-
δας, με τον νέο ιδιοκτήτη, Αχιλλέα Νταβέλη 
να αναφέρει τα εξής: «Απέναντι σε ένα γίγνε-
σθαι το οποίο δεν είναι πάντα δίκαιο και δεν 
μοιράζεται τις ίδιες ευκαιρίες τα κύπελλα του 
’85 και του ’07 καθώς και το πρωτάθλημα 
του ’88, θυμίζουν πως η Περιφέρεια μπορεί.
Πίσω από αυτούς του άθλους ακολούθη-
σαν πολλοί, αλλά δεν πρέπει όμως να μεί-
νουμε στο δάφνες του παρελθόντος γιατί 
έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ποτέ ξανά 
η ΑΕΛ σε χέρια μη λαρισινά!».
Στη συνέχεια ζήτησε τη στήριξη του κόσμου 
επισημαίνοντας «παραλαμβάνουμε μία 
ομάδα που χρειάζεται πολλή δουλειά και σ’ 
αυτή τη προσπάθεια δεν περισσεύει κανέ-
νας.
Από αυτή τη διοίκηση μπορείτε να προσδο-
κείτε πράγματα όταν συσταθεί εκ βάθρων. 
Εγώ αγόρασα μετοχές, ούτε την ιστορία, 
ούτε το asset, όλα αυτά είστε εσείς και πάνω 
σε αυτό θα κάνουμε μία μεγάλη επένδυση. 
Θα πρέπει να δείξουμε υπερπροσπάθεια σε 
μία κατηγορία με πολλές ιδιαιτερότητες. Η 
Super League 2 είναι δύσκολη κατηγορία και 
ένα σκαλοπάτι».

Γεωργιάδης για Ηρακλή: Στόχος η 
άνοδος στην Super League 1
Ο προπονητής του Ηρακλή, μιλώντας στον 
ραδιοφωνικό σταθμό Libero ανέφερε τα 
εξής:
Για τη νέα προσπάθεια του Ηρακλή: «Η χθε-
σινή μέρα ήταν η πρώτη για όλο τον οργα-
νισμό. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος 
ότι ομάδα δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιρι-
στές και ο προπονητής. Η ομάδα αποτελεί-
ται από τους διοικητικούς παράγοντες, το 
αγωνιστικό τμήμα και τον κόσμο που με την 
συμπαράστασή του μπορεί να αλλάξει τη 
μορφή ενός συλλόγου. Χθες ήταν μία μέρα 
ενθουσιασμού και χαράς. Πρωταγωνιστής 
ήταν ο κόσμος και αυτό είναι ένα ενθαρρυ-
ντικό στοιχείο για τη νέα μας προσπάθεια, 
η οποία είναι η συνέχεια της περσινής χρο-
νιάς. Πέρσι ήταν μία δύσκολη σεζόν, ξεκι-
νήσαμε από το μηδέν και με πολλή δουλειά 
και προσπάθεια καταφέραμε να έχουμε 
μία αγωνιστική βάση. Ταυτόχρονα όλο το 
καλοκαίρι δουλέψαμε και στο οργανωτικό 
κομμάτι, στο οποίο ο Ηρακλής είχε φτάσει 
στο θάνατο. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε 
ακατάπαυστα και χαίρομαι που ο κόσμος 
το αντιλαμβάνεται αυτό»Για το ρόστερ της 
ομάδας: «Έμειναν 16 παιδιά από την περ-
σινή χρονιά με δική μας επιλογή. Υπάρχουν 
άλλοι έξι ποδοσφαιριστές στο ρόστερ μας 
και σίγουρα θα γίνουν άλλες 4-5 ποιοτικές 
κινήσεις για να βοηθήσουν στη νέα προσπά-
θεια»
Για τους στόχους της ομάδας: «Φυσικά είναι 
στόχος μας η άνοδος, αλλά δε θέλω να λέω 
πολλά λόγια. Θεωρώ ότι η δουλειά μας είναι 
αυτή που δείχνει τους στόχους. Αργά ή γρή-
γορα ο Ηρακλής θα βρεθεί στη Super League 
επειδή σε αυτήν κατηγορία τώρα είναι φιλο-
ξενούμενος. Δεν ακούστηκε πολλές φορές 
η λέξη άνοδος από εμάς για να μη φορτώ-
σουμε τα νέα παιδιά με πίεση. Δε φοβόμα-

στε να την πούμε αλλά η φιλοσοφία μας είναι 
να πηγαίνουμε βήμα - βήμα. Θα προσπαθή-
σουμε με όλο μας το είναι για να πραγματο-
ποιήσουμε το στόχο της ανόδου»
Για τη διοίκηση: «Υπάρχει σεβασμός, εκτί-
μηση και αγάπη μεταξύ των μελών και σε 
αυτό έχει στηριχθεί η ομάδα από την περ-
σινή σεζόν. Επίσης, ο κύριος Ευγενίου, ο 
οποίος διοικεί την ομάδα, σέβεται όλους 
τους ρόλους και μας προστατεύει. Ακόμα και 
στα άσχημα αποτελέσματα έχει έρθει στα 
αποδυτήρια και μας έχει συμπαρασταθεί. 
Είμαστε όλοι τυχεροί και ευλογημένοι που 
ζούμε σε αυτήν την εποχή του Ηρακλή. Ο 
κόσμος αντιλαμβάνεται την καθαρή προ-
σπάθεια που γίνεται και όλο και περισσό-
τερο μας ενισχύει. Χωρίς την ενίσχυση του 
κόσμου δε γίνεται να είσαι μεγάλη ομάδα»
Για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές: «Από 
το καλοκαίρι η ομάδα ήταν αισιόδοξη ότι 
θα πάρει την αδειοδότηση. Κάναμε πλάνο 
ακόμα και αν δεν την πάρουμε. Έτσι, όταν 
βγήκε η απόφαση εγώ δε στεναχωρήθηκα 
καθόλου γιατί αυτά τα παιδιά έχουν δίψα 
και κίνητρο. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι 
πρέπει να διαχειριστούν το βάρος της φανέ-
λας και η εμπειρία. Για μένα έμπειρος είναι 
αυτός που αναλύει αυτά που του συμβαί-
νουν με σωστό τρόπο. Αυτό προσπαθούμε 
να κάνουμε εμείς από την περσινή σεζόν και 
για αυτό βελτιωνόμασταν σε κάθε παιχνίδι. 
Ο μόνος μου προβληματισμός είναι να αντι-
ληφθούν το βάρος και την ευθύνη της κατά-
στασης αλλά σιγά - σιγά το καταφέρνουμε 
και αυτό».

Κλάους Αθανασιάδης-Μπρους: 
Ενδιαφέρον από Προοδευτική
Η Προοδευτική συνεχίζει δυναμικά την ενί-
σχυσή της για την επόμενη σεζόν. Ο Κλάους 
Αθανασιάδης είναι σε συζητήσεις με τους 
«βυσσινί», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες 
του Gazzetta υπάρχει ενδιαφέρον και για 
τον Άλμπερτ Μπρους.
Μετά τη μεταγραφή του Νίκου Γιαννιτσάνη 
και την ανανέωση της συνεργασίας με τον 
Αντώνη Κυριαζή, η Προοδευτική είναι σε 
συζητήσεις με τον Στέφανο Αθανασιάδη.
Πρόκειται για το «μπαμ» που ψάχνει η διοί-
κηση του Αντώνη Αραβαντινού, μετά την 
επιστροφή της ομάδας του Κορυδαλλού στις 
επαγγελματικές κατηγορίες.
Ο 33χρονος προέρχεται από μια γεμάτη 
σεζόν στην Αναγέννηση Καρδίτσας με 25 
ματς, 5 γκολ και 2 ασίστ.
Φυσικά έχει γράψει ιστορία στον ΠΑΟΚ με 
295 συμμετοχές, 107 γκολ και 36 ασίστ. Επί-
σης έχει παίξει σε ΠΑΣ Γιάννινα (28 ματς, 
2 γκολ, 1 ασίστ), Πανσερραϊκό (26 ματς, 6 
γκολ, 2 ασίστ), Απόλλων Λάρισας (24 ματς, 
4 γκολ) και Μακάμπι Χάιφα (18 ματς, 1 γκολ).
Ωστόσο, παράλληλα, οι άνθρωποι της ομά-
δας αναζητούν άλλον έναν επιθετικό κι ένα 
εξτρέμ με εμπειρία.
Από εκεί και πέρα, άλλο ένα «δυνατό» 
όνομα παίζει δυνατά για τον άξονα με τον 
Άλμπερτ Μπρους να είναι ο μεγάλος στόχος 
για την ενίσχυση του κέντρου, σύμφωνα με 
πληροφορίες του Gazzetta. Ο 28χρονος Γκα-
νέζος χαφ, πέρυσι ήταν στον Ερμή Αραδίπου 
στην Κύπρο, ενώ στην Ελλάδα έχει παίξει 
για τον Εργοτέλη (55 ματς/1 γκολ), Πανα-
χαϊκή (19 ματς/1 γκολ) και Παναιγιάλειο (21 
ματς/1 ασίστ)
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Η 
διοίκηση του Άγιαξ αύξησε 
την τιμή πώλησης του εξτρέμ 
Άντονι στα 100 εκατ. ευρώ. 
Η Μάν τσεσ τερ Γιουνάιτεν τ 

θέλει να τον αποκτήσει, ωστόσο όχι 
σε μία τόσο μεγάλη τιμή.
Η Μάν τσεσ τερ Γιουνάιτεν τ με τά την 
απόκ τηση του Λισάν τρο Μαρτ ίνε ς 
από τον Άγιαξ , έχει δείξει το ενδια-
φέρον της και για τον 22χρονο εξτρέμ 
Άντονι, με τον Αίαντα να μην επιθυμεί 
την πώλησή του.
Γι’ αυτό και αυξάνει την τ ιμή πώλη-
σης του Βραζιλιάνου από τα 80 εκατ. 
ευρώ, στα 100 εκατ. ευρώ, κάνοντας 
έτσι απρόσιτη την απόκτησή του από 
τους κόκκινους διαβόλους.
Ο  ν έ ο ς  π ρ ο π ο ν η τ ή ς  τ ο υ  Άγ ια ξ , 
Ά λ φ ρ ε ν τ  Σ χ ρ έ ν τ ε ρ,  έ κα ν ε  ξ ε κά -
θαρο πως θέλει να δουλέψει με τον 
22χρονο, λόγω του νεαρού της ηλικίας 
του:

«Εσωτερικά έχουμε συμφωνήσει ότ ι 
θέλουμε να κρατήσουμε την τρέχουσα 
ομάδα ενωμένη. Κανείς δεν θέλει να 
τον πουλήσε ι..  Ο Άν τον ι  δουλεύε ι 
καλά. Δεν έχω την αίσθηση ότι είναι 
απασχολημένος με μεταγραφή».

Ο Άγιαξ ζητά 100 εκατ. ευρώ για 
τον Άντονι, τι ισχύει με Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ

Ιστορικός θρίαμβος για Ντινάμο 
Κιέβου, απέκλεισε τη Φενέρμπαχτσε, 
οκτάρα η Μπόντο Γκλιμτ

Μ
ε μόλις δύο ξένους, χωρίς έ-
δρα και με ανοιχτές τις πλη-
γές του πολέμου, η Ντινάμο 
Κιέβου έμοιαζε ξεγραμμέ-

νη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε για τον 
2ο προκριματικό γύρο του Champions 
League, όμως είχε διαφορετική άποψη. 
Ύστερα από το 0-0 στην Πολωνία, οι Ου-
κρανοί έκαναν σπουδαία νίκη 2-1 στην 
παράταση μέσα στην Κωνσταντινούπο-
λη και σόκαραν τον Ζόρζε Ζεζούς και τον 
Δημήτρη Πέλκα (έμεινε στον πάγκο).
Ο αγώνας ήταν ανοιχτός, με ευκαιρίες και 
για τις δύο ομάδες. Η αποβολή με δεύ-
τερη κίτρινη κάρτα του Ισμαΐλ Γιουκσέκ 
στο 53’ και το γκολ του Βιτάλι Μπου-
γιάλσκι έδωσαν σημαντικό προβάδισμα 
στην ομάδα του Μιρτσέα Λουτσέσκου. 
Οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι στο 70’, 
όμως ο Ένερ Βαλένσια απέτυχε να ισοφα-
ρίσει. Λίγο αργότερα, ο Εμρέ Μορ που 
είχε μπει αλλαγή στο ημίχρονο, τραυ-
ματίστηκε και αντικαταστάθηκε από τον 
Μπρούμα. Εν τέλει, ο Ατίλα Σάλαϊ βρί-
σκει το γκολ της ισοφάρισης στο 89’ κι 
έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί, 
η Ντινάμο είχε περισσότερες τελικές και 
βρήκε δεύτερο γκολ με τον Αλεκσάντρ 

Καραβάεφ, με συνέπεια να πάρει τη νίκη 
και την πρόκριση στον επόμενο γύρο, 
στέλνοντας τη Φενέρμπαχτσε στο Europa 
League.
Η Μπόντο Γκλιμτ έκανε επίδειξη δύναμης 
απέναντι στη Λίνφιλντ, την οποία διέ-
λυσε με 8-0 και άφησε στο... χρονοντού-
λαπο την ήττα 0-1 στη Βόρεια Ιρλανδία. Η 
αποβολή του Κερκ Μίλαρ στο 20’ (κι ενώ 
το σκορ ήταν 1-0) αποδείχθηκε κομβική 
για την έκβαση του αγώνα. Ο Αμάλ Πελε-
γκρίνο και ο Ρούναρ Έσπεγιορντ με δύο 
γκολ ξεχώρισαν για τους πρωταθλητές 
Νορβηγίας, χώρα που αποτελεί μεγάλη 
αντίπαλο της Ελλάδας στην κατάταξη της 
UEFA.
Η μεγάλη έκπληξη ολοκληρώθηκε και 
η Ζάλγκιρις Βίλνιους πήρε δεύτερη νίκη 
απέναντι στη Μάλμε, προχωρώντας στον 
επόμενο γύρο. Ύστερα από το 1-0 στη 
Λιθουανία, το 2-0 στη Σουηδία απέδειξε 
ποια ομάδα είχε το πάνω χέρι στο ζευ-
γάρι, ανεξαρτήτως συντελεστή στο UEFA 
ranking. Ο Ματίας Ογεγούσι και ο Ρενάν 
Ολιβέιρα σημείωσαν τα γκολ για τους 
φιλοξενούμενους, που στον επόμενο 
γύρο θα αντιμετωπίσουν την Μπόντο 
Γκλιμτ.

Η 
FIFA ανακοίνωσε ότι οι 
τα μέλη των αποστο-
λών των 32 ομάδων, που 
θα λάβουν μέρος στον 

Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, 
δεν θα έχουν πρόσβαση σε χρήση 
αλκοόλ.
Από τ ις  21 Νοεμβρίου ως τ ις  18 
Δεκεμβρίου όλος ο ποδοσφαιρι-
κός πλανήτης θα έχει σ τραμμένο το 
βλέμμα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
του Κατάρ.

Η FIFA ανακοίνωσε ότ ι οι τα μέλη 
των αποσ τολών των 32 ομάδων, 
που θα λάβουν μέρος και θα φιλο-
ξενηθούν σε παλάτια, θέρετρα και 
πολυτελή ξενοδοχεία, δεν θα έχουν 
πρόσβαση σε χρήση αλκοόλ.
Χαρακ τηρισ τ ικό της πολυτ έ λε ιας 
στο Μουντιάλ, είναι το γεγονός πως 
οι Γάλλοι θα καταλύσουν στο θέρε-
τρο «al Messila», κοντά στην Ντόχα, 
όπου οι βίλες κοσ τ ίζουν περισσό-
τερα από 2.500 δολάρια την ημέρα.

Μουντιάλ Κατάρ: Απαγόρευση του 
αλκοόλ στα καταλύματα των 32 
αποστολών

Μπαρτσελόνα μεταγραφές: Η 
Σεβίλλη είπε το «ναι» για Κουντέ

Θ
έμα ωρών ε ίναι πλέον η 
μεταγραφή του Ζιλ Κουντέ 
σ την Μπαρτσελόνα, αφού 
η Σεβίλλη αποδέχθηκε την 

πρόταση των Καταλανών.
Η Σεβίλλη είπε το «ναι» σ την 
Μπαρτσε λόνα κα ι  ο  Ζιλ 
Κο υ ν τ έ  σ ύ ν τ ο μ α  θ α 
φορέσε ι  κ ι  αυτός τα 
μπλαουγκράνα χρώ -
μα τ α.  Ο ι  Ανδ α λο υ -
σ ιά ν ο ι  θ α  ε ι σ π ρ ά -
ξ ο υ ν  5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
ευρώ συν μπόνους από 
τ ην  πώλησ η του  Γάλ -
λου κεν τρικού αμυντικού, 
συντηρώντας τον καλό δίαυλο 
επικοινωνίας με τους Καταλανούς.
Ο 23χρονος διεθνής θα ακολουθή-
σει το δρόμο των Ντάνι Άλβες, Σεϊ-

ν τού Κεϊτά, Αντριάνο, Ίβαν Ράκιτ ιτ ς 
και Κλεμάν Λενγκλέ, αψηφώντας την 
προσπάθεια της Τσέλσι να τον κάνει 
δικό της.
Ο Κουν τ έ έ χε ι  συμφωνήσε ι  εδώ 

και καιρό με την Μπαρτσε-
λόνα και απλά περίμενε τη 

Σεβίλλη να κάνει δεκτή 
την πρόταση,  ε ιδάλ-
λως θα κατέληγε στους 
«μπλε».
Η εξέλιξη αυτή πάντως 
δε ίχνε ι να χαλάε ι τα 

επόμενα μεταγραφικά 
π λά να  τ η ς  Μπα ρτσ ε -

λόνα, αφού δύσκολα οι 
«μπλε» θα συμφωνήσουν να 

της δώσουν τους δύο Ισπανούς μπακ 
τους, Μάρκος Αλόνσο και Θέσαρ 
Αθπιλικουέτα.

Υπέγραψε στη Νασιονάλ ο Σουάρες: 
«Περήφανος που επιστρέφω»

Ο 
Λουίς Σουάρες δεν έκρυψε τον 
ενθουσιασμό του για την επι-
στροφή του στη Νασιονάλ μετά 
από 16 χρόνια και θέλησε να 

μοιραστεί τη χαρά του με τους οπαδούς 
της ομάδας.
Ο Λουίς Σουάρες επέστρεψε μετά από 16 
χρόνια στη Νασιονάλ και δεν έκρυψε τον 
ενθουσιασμό του για το γεγονός πως θα 
φορέσει ξανά τη φανέλα της αγαπημένης 
του ομάδας.
Ο Ουρουγουανός εξάλλου ήταν ο ίδιος 
που έκανε γνωστό τη συμφωνία του με 
τη Νασιονάλ και τώρα θέλησε να μοιρα-
στεί μέσα από τα σόσιαλ του τα πρώτα 
του συναισθήματα:
«Tώρα ναι, είναι επίσημο. Είμαι περήφα-
νος που φοράω ξανά τη φανέλα της Νασι-
ονάλ. Σας ευχαριστούμε όλους για την στήριξή σας. Τα λέμε σύντομα».
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Η διοίκηση της Ομόνοιας αισθάνθηκε την ανάγκη να «απαντή-
σει» στη μουρμούρα των οπαδών της για την καθυστέρηση 
στην υλοποίηση του σχεδιασμού, μέσω Ανδρέα Δημητρίου σε 
μία 17λεπτη συνέντευξη στο κανάλι της ομάδας στο Youtube. 
Ο εκπρόσωπος Τύπου των πρασίνων ήταν ιδιαίτερα διαφωτι-

στικός. Κρατάμε την ικανοποίηση όλων (προπονητής, τμήμα σκά-
ουτινγκ, διοίκηση) για τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής.
«Οι τέσσερις μετεγγραφές που έχουμε κάνει ήταν οι πρώτες μας 
επιλογές και πετύχαμε 100%», ανέφερε ο Ανδρέας Δημητρίου και 
κάλεσε τον κόσμο «να μην ανησυχεί για το μπάτζετ με το οποίο 
κινείται η ομάδα, είναι εξαιρετικό για τα δεδομένα της Κύπρου»! 
Τόνισε, μάλιστα, ότι «τα μπάτζετ των ομάδων είναι κάτι που δημο-
σιοποιούνται κάθε χρόνο, οπότε ο καθένας μπορεί να μπει και να 
δει σε ποιο μπάτζετ κινείται η ομάδα, δεν είναι κάτι μυστικό».
Κι επειδή οι προϋπολογισμοί των ομάδων μας δεν είναι μυστικοί, 
να θυμίσουμε ότι τα έξοδα ποδοσφαιρικού τμήματος της Ομόνοιας 
(όχι όλος ο προϋπολογισμός) για το 2021 ήταν €14.527.771. Για 
όσους… αρέσκονται στους αριθμούς για το 2021 η Ομόνοια είχε 
έλλειμμα €3.246.289. Συγκριτικά, επί Παπασταύρου τα έξοδα της 
Ομόνοιας ήταν €10.123.021 το 2019 και €13.282.922 το 2020.
Ο Ανδρέας Δημητρίου χαρακτήρισε «εξαιρετικό» το μπάτζετ της 
Ομόνοιας για τη νέα σεζόν. Με ό,τι κι αν σημαίνει αυτό… Κατά το 
2021, ο πρωταθλητής Απόλλων είχε έξοδα ποδοσφαιρικής ομά-
δας €9.866.491. ΑΠΟΕΛ (€14.717.047) και Ομόνοια (€14.527.771) 
«πάλεψαν» για την πρωτιά, ενώ η Ανόρθωση ήταν στην τέταρτη 
θέση κατά το 2021 φτάνοντας στα €8.859.266.

Προανήγγειλε τη μετεγγραφή του στην Ομόνοια ο 
Ζε!
«Φωτιές» άναψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ντιτιέ Λαμκέλ 
Ζε. Ο Καμερουνέζος ακραίος επιθετικός δημοσίευσε μια φωτογρα-
φία με τριφύλλι, πράσινη καρδία και κλεψύδρα, γεγονός που προ-
κάλεσε άμεσα κινητοποίησε στους φίλους της Ομόνοιας.
Μάλιστα, στη συνέχεια ο 26χρονος ποδοσφαιριστής δημοσίευσε 
νέα ανάρτηση, στην οποία ουσιαστικά προανήγγειλε τη μετεγ-
γραφή του στην Ομόνοια. Συγκεκριμένα, ανήρτησε το μήνυμα ενός 
οπαδού των κυπελλούχων, ο οποίος τον καλεί να έρθει στην Κύπρο 
και την Ομόνοια.
Ο 26χρονος εξτρέμ, διεθνής με το Καμερούν, έχει συμβόλαιο για 
ακόμη ένα χρόνο με την Άντβερπ, όμως εδώ και ημέρες είναι σε 
αναζήτηση νέου ποδοσφαιρικού σταθμού και όπως αποκάλυψαν 
τα βελγικά ΜΜΕ η Ομόνοια τον πολιορκεί με στόχο να τον εντάξει 
στο δυναμικό της. O θηριώδης (1.92μ.) εξτρέμ είναι δεξιοπόδαρος, 
αλλά αγωνίζεται κυρίως ως αριστερό εξτρέμ.
Στην περσινή σεζόν ο Καμερουνέζος εξτρέμ δόθηκε δανεικός σε 
τρεις διαφορετικές ομάδες, σε τρεις διαφορετικές χώρες. Έπαιξε 
αρχικά στην Ουγγαρία με τη Ντουνάισκα Στρέντα, μετά στη Ρωσία 
με τη Κίμκι κι έπειτα λόγω πολέμου μετακόμισε στη Γαλλία για τη 
Μετζ.
Απόλυτα ευχαριστημένος με την συμπεριφορά των παικτών του και 
τη δουλειά στην περίοδο της προετοιμασίας δηλώνει ο Νιλ Λένον. 
Ο Ιρλανδός τεχνικός σε δηλώσεις του στην επίσημη ιστοσελίδα των 
πρασίνων μετά τη φιλική νίκη επί της Χάποελ Ιερουσαλήμ αναφέρ-
θηκε μεταξύ άλλων και στα μετεγγραφικά. Τόνισε πως η Ομόνοια 
μιλάει με συγκεκριμένους παίκτες, υπογράμμισε πως η περίοδος 
που διανύουμε είναι δύσκολη για συμφωνία και εγγυήθηκε στους 
φίλους των πρασίνων ότι θα έρθουν νέα πρόσωπα.

Άτυχη στάθηκε η ΑΕΚ στην ιστορική 
παρθενική της συμμετοχή στα προκριματικά 
του Τσάμπιονς Λιγκ...
 

Σ
τον εντός έδρας επαναληπτικό αγώνα του 
1-1, κόντρα στη Μίντιλαντ, για τον 2ο 
προκριματικό γύρο της κορυφαίας δι-
ασυλλογικής διοργάνωσης, οι κιτρινο-

πράσινοι γνώρισαν την ήττα-αποκλεισμό στη δι-
αδικασία των πέναλτι με 3-4, μετά από την ισο-
παλία (1-1) σε κανονική διάρκεια και παράταση.
Η ΑΕΚ ήθελε, μπορούσε, αλλά βρήκε απένα-
ντι τα δοκάρια. Αρχικά στο 116’ σε σουτ του 
Άλτμαν, και δις στη ρωσική ρουλέτα στις εκτε-
λέσεις του Ισραηλινού (1η) και του 
Λέν τ ε ς (5η).  Ο Πίριτ ς απέ-
κρουσε το πέμπτο πέναλτι 
της Μίντιλαντ, την εκτέ-
λεση του Κάμπα, αλλά 
αυτό δεν ήταν αρκετό.
Η ομάδα της Λάρνα-
κας συνεχίζε ι πλέον 
σ το Γιουρόπα Λιγκ 
και σ τον 3ο προκρι-
ματικό γύρο, εκεί όπου 
την περιμένει η Παρτί-
ζαν Βελιγραδίου. Ο πρώ-
τος αγώνας θα διεξαχθεί στις 
4 Αυγούστου σ την Κύπρο, και 
ο επαναληπτικός μια εβδομάδα αργότερα 
(11/8) στη Σερβία.

Το ματς
Πιο απαιτητική, με διάθεση να πιέσει και να επι-
τεθεί μπήκε από το ξεκίνημα η ΑΕΚ, θέλοντας να 
«εκμεταλλευτεί» την ώθηση του κόσμου. Και τα 
κατάφερε, όταν στο 9ο λεπτό, μετά από σέντρα 
του Φαράζ από δεξιά, ο Ολατούντζι με δύσκολη 
γυριστή κεφαλιά άνοιξε το σκορ και έδωσε προ-
βάδισμα πρόκρισης στην ομάδα της Λάρνακας. 
Το γκολ αντί να δώσει φτερά στα πόδια των παι-
κτών του Χοσέ Λουίς Όλτρα, όμως, μάλλον τους 
άγχωσε. Οι κιτρινοπράσινοι οπισθοχώρησαν 
και τρία λεπτά μετά πλήρωσαν την αδράνεια της 
ανασταλτικής τους λειτουργίας σε μια στατική 
φάση. Η Μίντιλαντ κέρδισε κόρνερ και ο Ντάλ-
σγκαρντ νίκησε τους πάντες στον «αέρα», μαζί 
και τον Πίριτς, ο οποίος δεν πρόλαβε να αντι-
δράσει και είδε την μπάλα στα δίκτυα της ομά-
δας του. Σταδιακά η ΑΕΚ προσπάθησε να βγάλει 
αντίδραση, παίρνοντας ξανά μέτρα στο γήπεδο. 
Δυσκολεύτηκε όμως αρκετά να κρατήσει μπάλα 

και να απειλήσει την αντίπαλη εστία, πέραν 
μερικών καλών προϋποθέσεων που είχε. Αντι-
θέτως, οι Δανοί ήταν αυτοί που συνέχισαν να 
ελέγχουν την αναμέτρηση, αλλά και αυτοί που 
είχαν την σπουδαιότερη ευκαιρία στο διάστημα 
που απέμεινε. Στο 34’ συγκεκριμένα, μετά από 
λάθος που έγινε, ο Τσιλιφούγια έκλεψε, πήγε 
στην κατά μέτωπο επίθεση και έδωσε την κατάλ-
ληλη στιγμή στον Ίσακσεν. Αυτός έκανε το σουτ 
στην κίνηση από πολύ καλή θέση, στέλνοντας 
την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και έξω.
Στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε ο ρυθμός. Οι δύο 
ομάδες έγιναν πιο συντηρητικές και θέλησαν 
να φυλάξουν περισσότερο τα νώτα τους, παρά 
να ρισκάρουν για ένα γκολ. Σταδιακά ΑΕΚ και 

Μίντιλαντ οπισθοχώρησαν αρκετά, με 
το ενδεχόμενο της παράτασης να 

πλησιάζει. Ελάχιστες οι ευκαι-
ρίες που δημιούργησαν σε 

ένα ισορροπημένο κατά τα 
άλλα δεύτερο 45λεπτο. Το 
σκορ έμεινε ως είχε και 
έ τσ ι  οδηγήθηκαν σ την 
παράταση. Στο ίδιο τέμπο 
συνεχίστηκε και στην ημί-

ωρη παράταση το παιχνίδι. 
Η ΑΕΚ ήταν αυτή που είχε 

τη μοναδική μεγάλη ευκαιρία, 
όταν στο 116′ ο Άλτμαν από καλή 

θέση στην περιοχή έστειλε την μπάλα 
στο δοκάρι.

H διαδικασία των πέναλτι
– 0-1 Πρώτη εκτελεί η Μίντιλαντ, με τον Ντρέ-
ιερ. Ευστοχεί ο Δανός.
– Άστοχος ο Άλτμαν. Έστειλε την μπάλα στο 
δοκάρι, με δυνατή εκτέλεση.
– 0-2 Εύστοχος και ο Σίστο.
– 1-2 Μειώνει με εύστοχη εκτέλεση ο Μιλίτσε-
βιτς, έστειλε τον Όλαφσον από την άλλη.
– 1-3 Στα δίκτυα και η εκτέλεση του Σόρενσεν, 
παρά το γεγονός ότι ο Πίριτς έπεσε ψηλά.
– 2-3 Εύστοχος και ο Ρόμο, πανέμορφη εκτέ-
λεση από τον Βενεζουε λάνο. Παραμένε ι 
ζωντανή η ΑΕΚ.
– 2-4 Σκόραρε και ο Ντιρ.
– 3-4 Δεν λάθεψε ο Γκάμα, εύστοχος ο Πορτο-
γάλος.
– Το έπιασε ο Πίριτς! Έπεσε σωστά και απομά-
κρυνε το πέναλτι το Κάμπα.
– Το έχασε και ο Λέντες. Κρίμα, το δοκάρι στα-
μάτησε ξανά την εκτέλεση ποδοσφαιριστή της 
ΑΕΚ.

ΑΕΚ – Μίντιλαντ 1-1 (3-4 πεν.): Έσπασε 
τα δοκάρια και το όνειρο χάθηκε

Το «εξαιρετικό» μπάτζετ της 
Ομόνοιας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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αθλητικά

Εθνική Μπάσκετ: Οι «σίγουροι» του 
Ιτούδη και το δίλημμα μιας θέσης

Η πρώτη εκτίμηση - πρόβλεψη για το πλάνο του Δημήτρη Ιτούδη ενόψει Eurobasket 2022: οι παίκτες 
που έχουν κλειδώσει μια θέση και αυτοί που ερίζουν για το χρίσμα της τελευταίας στιγμής.

Θα ήταν -μάλλον- ψέμα, αν γράφαμε πως ο Ιτούδης 
σκοπεύει να έχει μαζί του κάποια εξ αυτών των παι-
διών, ένα ή περισσότερα. Πρόκειται για παίκτες, η 
πλειονότητα των οποίων ψάχνει μονιμοποίηση στο 
ροτέισον των συλλόγων που ανήκουν.
Είναι, αντιθέτως, αληθές ότι εφόσον κάποιος μπει 
στον κόπο να χωρίσει την προεπιλογή ανά θέση, θα 
αντιληφθεί γρήγορα - γρήγορα πως τα κουκιά για 
την ομάδα που θα ταξιδέψει γι’ αρχή στο Μιλάνο για 
τα πέντε παιχνίδια της πρώτης φάσης απέναντι σε 
Κροατία (2/9), Ιταλία (3/9), Μεγάλη Βρετανία (5/9), 
Ουκρανία (6/9) και Εσθονία (8/9), είναι μετρημένα.
Στον «άσο» οι Νικ Καλάθης και Κώστας Σλούκας 
έχουν κλειδωμένη την κοινή παρουσία τους. Μάλι-
στα οι δυο τους είτε θα εναλλάσσονται στο κουμά-
ντο είτε θα παίζουν μαζί, μένοντας στο παρκέ περισ-
σότερα από 25 λεπτά ο καθένας.
Το «2» φέρει ξεκάθαρα το όνομα του -απαραί-
τητου εκτελεστή- Τάιλερ Ντόρσεϊ από τη 
στιγμή που ο ομογενής δήλωσε διαθέ-
σιμος έχοντας ήδη διευθετήσει το 
ανοικτό ζήτημα του συμβολαίου 
του. Σε συμπληρωματικό ρόλο 
προβλέπεται να βρίσκεται ο 
Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο 
«καμικάζι» που κάθε προ-
πονητής χρειάζεται σε τουρ-
νουά με απρόβλεπτες συν-
θήκες.
Οι δύο γνώριμοι «Παπ» του 
ελληνικού μπάσκετ, Κώστας 
Παπανικολάου και Ιωάννης 
Παπαπέτρου, είναι επίσης ακλό-
νητοι στο «3», τη στιγμή που ο 
-πάντα παρών- Γιάννης Αντετο-
κούνμπο θα φορτωθεί το μεγαλύτερο 
βάρος της θέσης «4», αλλά ως ο απόλυτος 
all around σταρ που -καλύπτοντας όλες τις ευθύνες 
και τους χώρους- θα έχει το ελεύθερο να «τρέχει» 
μπάλα και γήπεδο, να διαβάζει και να μοιράζει το 
παιχνίδι. Γενικότερα να ηγείται, κάνοντας όλα όσα 
ακριβώς ξέρει και έχει συνηθίσει να κάνει στο NBA.
Ο αδερφός του Θανάσης θα είναι, φυσικά, το alter 
ego του Greek Freak στην ίδια θέση, για να τον 
ξεκουράζει ή να τον προστατεύει από τη φθορά των 
φάουλ, ενόσω ο Δημήτρης Αγραβάνης (ελλείψει του 
Ντίνου Μήτογλου που περιμένει την τιμωρία του) θα 
είναι ο ψηλός που με το αξιόπιστο σουτ του από την 
περιφέρεια θ’ ανοίγει χώρους όταν απαιτείται. Ταυ-
τόχρονα θα ‘ναι αυτός που θα εναλλάσσεται μεταξύ 
των δύο θέσεων της φροντ λάιν, αφού σε συγκεκρι-
μένες περιστάσεις και σχήματα μπορεί, άνετα, να 
καλύψει το «5».

Εκεί δηλαδή που θα δεσπόζει η πληθωρική παρου-
σία του Γιώργου Παπαγιάννη, συνδυαστικά με το 
δυναμικό παιχνίδι του Κώστα Αντετοκούνμπο πάνω 
από τη στεφάνη.
Το δίλημμα του Ιτούδη
Μετρώντας τους παραπάνω, βγαίνουν έντεκα. Ο 
δωδέκατος είναι, επί της ουσίας, η μοναδική εκκρε-
μότητα που μοιάζει να υπάρχει τούτη τη στιγμή. 
Διότι ο Δημήτρης Ιτούδης θα κληθεί ν’ αποφασί-
σει όσο προχωρά η προετοιμασία που αρχίζει τη 
Δευτέρα 1η Αυγούστου, αν θα πάει μ’ έναν τρίτο 
γκαρντ - δημιουργό ή θα προτιμήσει έναν διαφορε-
τικό τύπου περιφερειακό, πιο ψηλό που θα μπορεί 
να πηγαινο-έρχεται μεταξύ του 2 και του 3.
Στην πρώτη εκδοχή, ο Λευτέρης Μποχωρίδης, ο 
Μιχάλης Λούντζης και ο Δημήτρης Μωραΐτης φαίνε-
ται πως είναι οι υποψήφιοι για το χρίσμα. Ο πρώτος 

και ο δεύτερος κουβαλούν το αβαντάζ των 
παραστάσεων από την EuroLeague, 

ο τρίτος όμως είναι ένας παίκτης 
που υπολογίζεται εξίσου από 

τον ομοσπονδιακό προπο-
νητή, διαθέτοντας πιο αξι-
όπιστο σουτ απ’ έξω.
Στη δεύτερη εκδοχή, ο 
Παναγιώτης Καλαϊτζά-
κης «παίζει» μάλλον 
μόνος του. Ο 23χρονος 
γκαρντ έκανε το step 
up στη λιθουανική Λιε-
τκαμπέλις και υπογρά-

φοντας στον Παναθηνα-
ϊκό ανεβαίνει αυτομάτως 

επίπεδο, αναζητώντας μονι-
μοποίηση στην ελίτ. Ο Ιτού-

δης τον εμπιστεύτηκε στο επίσημο 
ματς με τους Βρετανούς (9’50’’) δίνο-

ντας του έναν κομβικό αμυντικό ρόλο (πίεση πάνω 
στην μπάλα), αλλά σίγουρα τα δεδομένα πλέον είναι 
πολύ πιο περίπλοκα. Απλώς το μεγάλο κορμί του 
και τα μακριά άκρα του ίσως είναι χρήσιμα απένα-
ντι σε επιθετικά γκαρντ. Σε κάθε περίπτωση η δου-
λειά στην προετοιμασία θα ξεδιαλύνει μέρα με τη 
μέρα τα πράγματα, στη διάρκεια της οποίας ο κάθε 
παίκτης (από τον παλιότερο ως τον βενιαμίν) θ’ απο-
δείξουν ότι αξίζουν την κλήση, διεκδικώντας ενδε-
χομένως το δικαίωμα να κερδίσουν κάτι παραπάνω. 
Αρκεί φυσικά να μην προκύψουν αναπάντεχα εμπό-
δια που θα φρενάρουν τη συνολική προσπάθεια και 
θ’ αναγκάσουν το νέο τεχνικό τιμ της Εθνικής, παρό-
ντος του Τζος Οπενχάιμερ, να τσαλακώσει το χαρτί 
με το βασικό πλάνο και να οδηγηθεί στην ενεργο-
ποιήσει εναλλακτικών σχεδίων.

Απόφαση για άνοδο 
τεσσάρων ομάδων από την 
Α2 με Basket League των 12

Η ΕΟΚ έχει λάβει την απόφαση να προ-
σφέρει το εισιτήριο της ανόδου σε 
τέσσερις ομάδες της Α2 (και όχι μόνο 
σε δύο), εφόσον η Basket League της 
σεζόν 2022-23 διεξαχθεί εν τέλει με 
12 και όχι περισσότερες ομάδες. Είναι 
μάλιστα μια απόφαση την οποία η 
Ομοσπονδία κοινοποίησε στη Γενική 
Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ, που συνήλθε 
τη Δευτέρα (25/7), προκειμένου να 
προλάβει τις εξελίξεις και να κάνει ξεκά-
θαρες τις προθέσεις της σχετικά με την 
προκήρυξη του πρωταθλήματος της 
δεύτερης τη τάξει κατηγορίας μπάσκετ 
της χώρας.
Η Λίγκα είχε ούτως ή άλλως κρίνει σκό-
πιμο να μην προσκαλέσει άλλες ομά-
δες μετά την άρνηση του Ψυχικού να 
κάνει χρήση του δικαιώματος συμμε-
τοχής του στην κορυφαία κατηγορία 
και την αδυναμία της Λάρισας να εξα-
σφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από 
την αρμόδια επιτροπή. Ως εκ τούτου 
οι ομάδες που είχαν απομείνει ήταν 
έντεκα συν την Καρδίτσα που συμπλή-
ρωσε τον φάκελό της και αδειοδοτή-
θηκε.

Στις 8-9 Οκτωβρίου η πρεμιέρα 
του πρωταθλήματος, μια 
εβδομάδα νωρίτερα το Super 
Cup
Στις 8 και 9 Οκτωβρίου, δηλαδή το 
δεύτερο Σαββατοκύριακο του μήνα, 
θα αρχίσει το πρωτάθλημα της Basket 
League για τη αγωνιστική περίοδο 
2022-23, όπως αποφάσισε τη Δευ-
τέρα (25/7) το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ. Η κλή-
ρωση μάλιστα ορίστηκε να διεξαχθεί 
στις 30 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη.
Παράλληλα, η λίγκα όρισε το Super 
Cup, τη διοργάνωση που για τρίτη σερί 
χρονιά θ’ ανοίξει την αυλαία της σεζόν, 
για το τριήμερο 30 Σεπτεμβρίου - 2 
Οκτωβρίου.
Ηρακλής: Στον Εισαγγελέα 
παραπέμπει τον φάκελο η ΕΕΑ
Στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Θεσσαλονίκης, αλλά και στα αρμό-
δια δικαιοδοτικά όργανα, παραπέμπει 
υπόθεση της ΚΑΕ Ηρακλής και φυσι-
κών προσώπων η Επιτροπή Επαγ-
γελματικού Αθλητισμού χρησιμο-
ποιώντας μάλιστα τον χαρακτηρισμό 
«βαρεία» για να καταδείξει το μέγεθος 
της παράβασης που έκρινε ότι συντε-
λέστηκε. Παράλληλα και για μια σειρά 
άλλων παραβάσεων επέβαλε στους 

Κυανόλευκους χρηματικές ποινές 
ύψους 150.000 ευρώ.
Όλα αυτά τη στιγμή που γίνεται προ-
σπάθεια σύστασης μιας νέας εταιρίας 
υπό τον Θοδωρή Ριζούλη, σε συνεργα-
σία με τον Ερασιτέχνη. Η σχετική ανα-
κοίνωση ανέφερε:
1. Κλήση σε ακρόαση ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ 
2017, Θεόδωρο Δρακόπουλο και 
Μαρία Χαρτζουλάκη για παράβαση 
των άρθρων: α) 69 παρ.παρ.1, 12, 13, 
69Α παρ.παρ.1, 2, 3 σε συνδυασμό με 
άρθρο 77Α παρ.9 Ν.2725/1999, όπως 
ισχύουν, β) 3 παρ.2 σε συνδυασμό με 
άρθρο 77Α παρ.10 Ν.2725/1999, όπως 
ισχύουν, γ) 77Α παρ.παρ.8 εδ.α και 10 
Ν.2725/1999, όπως ισχύει, δ) 77Α παρ.
παρ.8 εδ.β και 10 Ν.2725/1999, όπως 
ισχύει, ε) 83 παρ.1 όπως ισχύει και 
στ) 77Α παρ.παρ.2δ, 10 Ν.2725/1999 
όπως ισχύει.
α) Ομόφωνα δέχεται ότι η ΚΑΕ ΗΡΑ-
ΚΛΗΣ 2017 παρέβη τις διατάξεις του 
άρθρου 69 παρ.παρ.1, 12, 13, και 69Α 
παρ.παρ.1, 2, 3 Ν.2725/1999, όπως 
ισχύουν.
β) Ομόφωνα η παράβαση αυτή χαρα-
κτηρίζεται ως «Βαρεία».
γ) Διαβιβάζει την απόφαση ως 
«έκθεση» και ως «πόρισμα» στα αρμό-
δια δικαιοδοτικά όργανα για την επι-
βολή της προβλεπόμενης ποινής. Και
δ) Διαβιβάζει ακριβές αντίγραφο στον 
κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσ-
σαλονίκης, για τις δικές του ενέργειες 
σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.13 Ν. 
2725/ 1999, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 7 Ν.4809/2021.
ε) Επιβάλλει πρόστιμο 50.000 ευρώ 
για παράβαση άρθρου 3 παρ.2 σε 
συνδυασμό με άρθρο 77Α παρ.10 
Ν.2725/1999, όπως ισχύουν.
στ) Επιβάλλει πρόστιμο 20.000 ευρώ 
για παράβαση άρθρου 77Α παρ.παρ.8 
εδ.άκαι 10 Ν.2725/1999, όπως ισχύει, 
για την Γ.Σ. 19.03.2022.
ζ) Επιβάλλει πρόστιμο 20.000 ευρώ 
για παράβαση άρθρου 77Α παρ.παρ.8 
εδ.βκ́αι 10 Ν.2725/1999, όπως ισχύει, 
για την Γ.Σ. 19.03.2022.
η) Επιβάλλει πρόστιμο 30.000 ευρώ 
για παράβαση άρθρου 77Α παρ.παρ.8 
εδ.άκαι 10 Ν.2725/1999, όπως ισχύει, 
για την Γ.Σ. 09.05.2022.
θ) Επιβάλλει πρόστιμο 30.000 ευρώ 
για παράβαση άρθρου 77Α παρ.παρ.8 
εδ.βκ́αι 10 Ν.2725/1999, όπως ισχύει, 
για την Γ.Σ. 09.05.2022.
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Γκόμελ - Άρης 1-2: Ο Γκρέι Γκόμελ - Άρης 1-2: Ο Γκρέι 
βαλε το κερασάκι στην τούρταβαλε το κερασάκι στην τούρτα

σελ. 57σελ. 57 σελ. 64σελ. 64

Oλυμπιακός - Oλυμπιακός - 
Μακάμπι Χάιφα 0-4: Μακάμπι Χάιφα 0-4: 
Απογοητευτικοί οι Απογοητευτικοί οι 
ερυθρόλευκοιερυθρόλευκοι

Εθνική Μπάσκετ: Εθνική Μπάσκετ: 
Οι «σίγουροι» Οι «σίγουροι» 
και το δίλημμακαι το δίλημμα

σελ. 58σελ. 58
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