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Ένας σοφός 
ρωτήθηκε 
«Τι είναι ο 
θυμός...;»

Έδωσε μια όμορφη 
απάντηση.

«Είναι μια τιμωρία 
που δίνουμε στον 

εαυτό μας, 
για το λάθος 

κάποιου άλλου!»

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΑ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Εύχομαι να σας βρίσκω 

καλά στην υγεία σας, που 

είναι το σημαντικότερο 

στην ζωή μας. Ξέρω ότι 

με την στοιχειώδη λογική δεν νομίζω ότι 

ψυχολογικά θα πρέπει ο οποιοσδήποτε 

Έλληνας κι Ελληνίδα εκτός Ελλάδας 

να αισθάνεται καλά. Είτε ο ίδιος είτε οι 

συγγενείς του στην Ελλάδα μπορεί να 

έπαθε καταστροφή από τις πραγματικά 

καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την 

χώρα μας.

Είδα μετά από δυο χρόνια καραντίνας και με 

τον αυξανόμενο τουρισμό, οι συμπατριώτες 

μας έπαιρναν μια βαθιά αναπνοή οικονομικά. 

Μετά από δυο χρόνια απραξίας κι απελπισίας 

όχι μόνο τελείωσε, αλλά έφερε πολλούς σε 

χειρότερη οικονομική δυσπραγία. Σε αυτές 

τις δύσκολες στιγμές για την Ελλάδα μας 

αισθάνομαι υπερήφανος κι ανακουφισμένος 

λίγο ψυχολογικά που είδα 30 περίπου 

ευρωπαϊκά κράτη κι όχι μόνο να στέλνουν 

ισχυρή πυροσβεστική βοήθεια με τα 

τελευταίας τεχνολογίας αεροπλάνα που κάθε 

φορά μπορούν να ρίξουν και 10 τόνους νερού! 

Ήρθαν, επίσης, πυροσβεστικά οχήματα 

και χιλιάδες πυροσβέστες που έπεσαν 

αμέσως στην μάχη μαζί με τους Έλληνες 

συναδέλφους τους και πολέμησαν την πύρινη 

λαίλαπα που κατέκαψε ένα εκατομμύριο 

στρέμματα γης κι εκατοντάδες σπίτια, 

αφήνοντας πίσω στάχτες κι αποκαΐδια. 

Εύχομαι και πιστεύω η υπόσχεση της 

κυβέρνησης ότι θα αποζημιωθούν όσοι 

έχασαν τα σπίτια τους κι ότι όλες οι περιοχές 

που κάηκαν είναι αναδασωτέες. Αυτό δίνει 

μια ελπίδα ότι σε λίγο καιρό θα είναι όλο αυτό 

ένα κακό όνειρο και ευτυχώς που δεν είχαμε 

ανθρώπινες απώλειες, γιατί αυτό δεν μπορεί 

να αντικατασταθεί με τίποτα. 

Αυτό που με διδάσκει η πείρα μου είναι 

ότι σε αυτές τις καταστάσεις δεν πρέπει 

να υπάρχουν πολιτικά παιχνίδια και 

πολιτικά οφέλη στην πλάτη ανθρώπων που 

καταστράφηκαν, γιατί μόνο ΕΝΩΜΕΝΟΙ 

μπορούμε να μετριάσουμε την καταστροφή.  

Τώρα στην υπόθεση βοήθειας από τους 

Έλληνες του εξωτερικού γίνονται διάφορες 

προσπάθειες, αλλά ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΟΝΟ ΣΕ 

ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ να 

δίνετε χρήματα. Επίσης, όσοι έχετε συγγενείς 

και φίλους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές 

μπορείτε να τους βοηθήσετε απευθείας.

Μια προσευχή στην Παναγία μας που τιμάμε 

αυτή τη Κυριακή να μας δώσει δύναμη και 

κουράγιο σε όλους στην αγαπημένη μας 

πατρίδα.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Κυριάκος Μητσοτάκης: Προστατεύσαμε χιλιάδες ανθρώπους - 
Κάναμε και λάθη, θα κριθούν όλοι 

Π
ετύχαμε να προστατεύσουμε χιλιάδες ανθρώ-
πους, χάσαμε όμως δάση και περιουσίες και είμα-
στε σήμερα εδώ να μιλήσουμε για όλα». Με αυτήν 
την φράση ξεκίνησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος 

Μητσοτάκης τη δίωρη συνέντευξη Τύπου που παραχώρη-
σε για τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Γενική Γραμματεία 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
Ο πρωθυπουργός μίλησε για την κλιματική κρίση, και απηύ-
θυνε έκκληση να χρησιμοποιείται αυτός ο όρος αντί της 
«κλιματικής αλλαγής» σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως η 
κυβέρνηση είχε και έχει στόχο την προστασία του περιβάλ-
λοντος, κάνοντας αναφορές στην προσπάθεια απολιγνιτο-
ποίησης. «Φέραμε τον πρώτο κλιματικό νόμο στη χώρα» 
είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια τόνισε πως το φαινόμενο των πυρκαγιών δεν 
είναι ελληνικό, αλλά μεσογειακό και παγκόσμιο. «Δείτε τι 
γίνεται στην Ιταλία και σε άλλες χώρες», είπε και τόνισε πως 
στην σύνοδο MED 9 μαζί με τις χώρες της Μεσογείου θα 
εξεταστούν οι τρόποι για να μπορούν να συνεργαστούν οι 
χώρες έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά 
οι πυρκαγιές στην περιοχή μας.
Όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι ευπρόσδεκτη, απαραίτητη 
η συμβολή της αντιπολίτευσης με τις νηφάλιες τοποθετή-
σεις της να συμβάλει στο να βρεθούν λύσεις, κλείνοντας την 
εισαγωγική τοποθέτησή του.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
είπε πως ζήτησε συγγνώμη από τους Έλληνες πολίτες και 
αυτό το έκανε γιατί το αισθάνθηκε ως προσωπική ανάγκη 
γιατί «οφείλεις όταν κάτι σε συγκλονίζει να βλέπεις τι πήγε 
λάθος». Συνέχισε δε λέγοντας πως οι ευθύνες θα αποδο-
θούν σίγουρα αλλά όχι στην ώρα της μάχης. Οι ευθύνες 
είναι ατομικές, συλλογικές και δεν αφορούν κατ ανάγκην 
μόνο σε πρόσωπα αλλά και σε δομές και διαδικασίες και να 
αποδίδονται όχι εν βρασμώ ψυχής, μετά από σκέψη και με 
καθαρό μυαλό. «Λάθη δεν κάνει όποιος δεν κάνει απολύ-
τως τίποτα», είπε χαρακτηριστικά, λέγοντας πως «κάναμε 
ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν αλλά σε κάποιες περιπτώσεις 
αυτό δεν ήταν αρκετό».
Στην συνέχεια σε ερώτηση σχετική με την κριτική που έγινε 
με τις εκκενώσεις οικισμών, ο πρωθυπουργός είπε πως 
δυσκολεύεται να αντιληφθεί ποιος ασκεί κριτική σε μία 
πολιτική που στόχο έχει την προστασία της ανθρώπινης 
ζωής. «Θεωρώ χυδαία την ρητορική που αναπτύχθηκε στα 
social media κάνοντας παραπομπές που δεν θέλω να ανα-
φέρω», είπε χαρακτηριστικά. Αποτελεί συλλογική κατά-
κτηση ότι πλέον έχουμε κουλτούρα εκκενώσεων. «Εγώ θα 
φύγω κάποια στιγμή από αυτήν την καρέκλα, το 112 θα μεί-

νει», είπε. Είπε δε πως σώθηκαν αμέτρητες επιχειρήσεις και 
αμέτρητα σπίτια. «Βλέπουμε συνήθως αυτά που κάηκαν και 
όχι αυτά που σώθηκαν», είπε.
Ο πρωθυπουργός μίλησε για την ενίσχυση της χώρας σε 
εναέρια μέσα λέγοντας πως όχι μόνο είναι περισσότερα από 
κάθε άλλη φορά, αλλά σε αυτά προστέθηκαν και αυτά της 
βοήθειας από άλλες χώρες. «Όπως εξήγησε ο κ. Χαρδαλιάς, 
δεν πετούν όλα μαζί». Ο πρωθυπουργός είπε παράλληλα 
πως έχει προβλεφθεί η αγορά ιδιόκτητων εναερίων μέσων, 
κάτι το οποίο είναι απαραίτητο αλλά δεν είναι πανάκεια για 
την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
Αποτελεί μεγάλη κουβέντα και το μήνυμα της πρόληψης 
είπε ο πρωθυπουργός. Δίνοντας δύο παραδείγματα, ο πρω-
θυπουργός είπε πως με πρωτοβουλία της Πολιτικής Προ-
στασίας καθαρίστηκαν 19 οικισμοί, με χαρακτηριστικά 
παρόμοια με αυτά του Ματιού. Η Ιπποκράτειο Πολιτεία 
ήταν μία από αυτές και προστατεύθηκε σε μεγάλο βαθμό 
ακριβώς γι αυτές τις παρεμβάσεις. Αυτές οι παρεμβάσεις 
δεν είναι πάντα αρκετές.
Στην συνέχεια είπε πως τα Βασιλικά Κτήματα ήταν προτε-
ραιότητα να γίνει παρέμβαση για να μην υπάρχει ζημιά, 
«δεν το καταφέραμε», είπε και σημείωσε πως «λυπάμαι 
γι’ αυτό». Υλοτόμοι στα Βασιλικά Κτήματα καθάριζαν δύο 

μήνες πριν την πυρκαγιά, είπε, γιατί υπήρχαν μεγάλες αντι-
πυρικές ζώνες.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τις περιπτώσεις οικι-
σμών που έχουν «μπει» ή είναι πολύ κοντά σε δάση. «Είναι 
σαφές πως πρέπει να δημιουργηθεί μία ζώνη πλάτους 
την οποία θα οριοθετήσουν οι ειδικοί στην οποία δεν θα 
φυτεύσουμε πεύκα, θα φυτεύσουμε βραδύκαυσα. Και κάτι 
ακόμα, εάν πρέπει να κόψουμε ένα δέντρο για να σωθούν 
πολλά περισσότερα, θα πρέπει να μπορούμε να το κάνουμε 
πιο εύκολα».
Όπως είπε ο πρωθυπουργός, μέσα σε λίγες ώρες η Ελλάδα 
είχε ζητήσει διεθνή βοήθεια και ανταποκρίθηκαν πολλές 
χώρες. «Θέλω να ευχαριστήσω κάθε χώρα ξεχωριστά», 
είπε και συμπλήρωσε πως δεν έχει υπάρξει ξανά στο παρελ-
θόν τόσο μεγάλη βοήθεια σε κάποια χώρα για πυρκαγιές. 
«Μάλλον ξεπεράσαμε τις προσδοκίες και προφανώς σηκώ-
θηκαν πολλά τηλέφωνα και από εμένα προσωπικά για να 
έχουμε αυτή την βοήθεια», είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Είχαμε καύσωνα για πολλές μέρες, 45 με 47 βαθμούς που 
μετέτρεψαν την χώρα σε μία πυριτιδαποθήκη. «Οι πιο πολ-
λές φωτιές δεν ξέφυγαν, κάποιες ξέφυγαν δυστυχώς» είπε 
και συνέχισε λέγοντας πως του χρόνου θα είμαστε καλύτε-
ροι.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο πρωθυπουργός είπε 
πως θα εκδοθεί σήμερα κιόλας Πράξη Νομοθετικού Περι-
εχομένου προκειμένου να επιταχυνθεί, κάτι που είναι δια-
σφαλισμένο από το Σύνταγμα, πως οι καμένες εκτάσεις θα 
αναδασωθούν.
Ο πρωθυπουργός μίλησε στην συνέχεια για την μετάβαση 
σε μία οικονομία εμηδενικών εκπομπών ρύπων χρησιμο-
ποιώντας τον ήλιο και την θάλασσα. «Δεν χρειάζεται να 
καούν τα δάση για να μπουν ανεμογεννήτριες» είπε. Τόνισε 
δε πως κάποια υπόγεια ρεύματα συναντήθηκαν. «Οι αντι-
εμβολιαστές υιοθέτησαν αυτές τις θεωρίες» είπε χαρακτη-
ριστικά.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αιτίες των πυρκα-
γιών είπε πως είναι βέβαιο πως πολλές από τις πυρκαγιές 
που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες ήταν αποτέλεσμα 
εμπρησμών, το εάν ήταν οργανωμένο σχέδιο θα το διερευ-
νήσει η Δικαιοσύνη. Βέβαια υπήρξαν και οι περιβαλλοντι-
κές συνθήκες του καύσωνα που συνέβαλαν στο φαινόμενο 
των πυρκαγιών.
Ο πρωθυπουργός μίλησε για την αναδιοργάνωση της Πολι-
τικής Προστασίας. «Για πρώτη φορά αποκτά το δικό της 
πρόγραμμα», ύψους 700 εκατ. Ευρώ καθώς και χρήματα 
από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτά τα χρήματα 
έχουν εξασφαλιστεί πριν από τις πυρκαγιές.

Ο πρωθυπουργός είπε, μεταξύ 
άλλων: «Το επιτελικό κράτος 
δεν σβήνει φωτιές με τη 
μάνικα» - «Νέα μονάδα ειδικών 
επιχειρήσεων δασοπυρόσβεσης» 
- «Θα εξαντλήσουμε την 
τετραετία» - «Ζήτησα συγγνώμη, 
γιατί το αισθάνθηκα ως 
προσωπική ανάγκη»
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 Η Ελληνίδα Στεφανία Χαραλαμπίδη 
κατέκτησε με τις ΗΠΑ το χρυσό 
μετάλλιο στο πόλο στο Τόκιο αλλά δεν 
ξέχασε την πατρίδα της που φλέγεται.

Σ
την Ελλάδα και στους Έλληνες που 
δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές α-
φιέρωσε το μετάλλιο που κατέκτη-
σε με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ 

στο πόλο η Στεφανία Χαραλαμπίδη.
Η έμπειρη περιφερειακός η οποία έχει 
κρεμάσει στο στήθος της χρυσό σε Παγκό-
σμιο αλλά και σε World League με την 
ομάδα των ΗΠΑ και τη νέα σεζόν θα παί-
ζει στην Ελλάδα και στον Εθνικό Πειραιώς 
έγραψε στα social media:

«Είμαι ευγνώμων για αυτό το ταξίδι. Ονει-
ρευόμουν αυτή τη στιγμή για πολλά χρό-
νια και επιτέλους έγινε πραγματικότητα. 
Σκληρή δουλειά, αφοσίωση και πίστη 
στον εαυτό σου θα σε φτάσει στον τελικό 
στόχο σου. Μην ακούτε τις αμφιβολίες των 
άλλων, γιατί δεν έχει σημασία τι θα πουν.
Ό,τι έχει πραγματικά σημασία είναι η 
πίστη στον εαυτό σου και το να μην στα-
ματήσεις ποτέ να πιέζεις τον εαυτό σου να 
πετύχει τα όνειρά σου. Θα ήθελα να αφι-
ερώσω αυτό το μετάλλιο στην Ελλάδα. 
Υπάρχει τόσος πόνος με τις πυρκαγιές, 
άνθρωποι υποφέρουν. Ελπίζω να δώσω 
υποστήριξη σε όλους τους Έλληνες και να 
τους κάνω υπερήφανους», έγραψε η Στε-
φανία.

H «χρυσή» Ολυμπιονίκης με τις ΗΠΑ 
Στεφανία Χαραλαμπίδη αφιέρωσε το 
μετάλλιο στους Έλληνες

Πάνω από 110 πυροσβέστες από τη 
Ρουμανία με σύγχρονο εξοπλισμό 
βρίσκονται στην Ελλάδα – Είναι η 
πρώτη πυροσβεστική ενέργεια της 
Ρουμανίας σε έδαφος άλλου κράτους

Μ
ια συγκινητική ανάρτηση με 
πυροσβέστες από τη Ρουμανία 
και τον τίτλο «Δεν θα αφήσου-
με την Ελλάδα μόνη μπροστά 

στις φλόγες!» έκανε η πρεσβεία της χώρας 
στη Θεσσαλονίκη, προαναγγέλλοντας την 
άφιξη της βοήθειας.
Ήδη, αργά χθες το βράδυ έφτασαν στην 
Ελλάδα πάνω από 110 πυροσβέστες με σύγ-
χρονο εξοπλισμό και οχήματα και κατευθύ-
νονται προς την Ελλάδα.
«Είναι η πρώτη πυροσβεστική ενέργεια που 
πραγματοποιήθηκε από Ρουμάνους στο 
έδαφος άλλου κράτους.
Δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα μόνη μπρο-
στά στις φλόγες!
Είμαστε δίπλα στους Έλλη-
νες φίλους μας!», γράφει 
η πρεσβεία, που μάλιστα 
έβαλε τη φωτογραφία στο 
εξώφυλλο του προφίλ της 
στο Facebook.
Το Βουκουρέστι ανταποκρί-
θηκε στο ελληνικό αίτημα 
που υπεβλήθη στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σμού Πολιτικής Προστασίας και αποφάσισε 
να στείλει 112 πυροσβέστες και 23 πυρο-
σβεστικά οχήματα.
Την Πέμπτη, ο Ρουμάνος πρωθυπουργός 
Φλορίν Κίτσου εξέφρασε τη στήριξή του στη 
χώρα μας.
«Η Ρουμανία είναι με την Ελλάδα σε αυτή 
τη δύσκολη περίοδο. Έχουμε εγκρίνει, από 
τη Ρουμανία, δωρεάν διεθνή βοήθεια για 
την Ελληνική Δημοκρατία, η οποία πλήτ-
τεται σοβαρά από δασικές πυρκαγιές! Η 
ομάδα πυροσβεστών από τη Ρουμανία θα 
ενεργήσει στις περιοχές που υποδεικνύ-
ουν οι ελληνικές αρχές για περίοδο 10 ημε-
ρών!» έγραψε ο Κίτσου σε ανάρτησή του 
στο Facebook.

H ηρωική μάχη των εθελοντών 
πυροσβεστών από το εξωτερικό
Ιδιαίτερα συγκινητικό είναι το κύμα αλλη-
λεγγύης από τους πυροσβέστες του εξω-
τερικού που έφτασαν στη χώρα μας προ-
κειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση 

των πυρκαγιών που πλήττουν τις τελευταίες 
οκτώ ημέρες τεράστιες εκτάσεις γης και οικι-
σμούς σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο.
Καθημερινά εκατοντάδες πυροσβέστες με 
επίγεια και εναέρια μέσα ρίχνονται με αυτο-
θυσία στη μάχη με τις φλόγες για να σταμα-
τήσουν την πύρινη λαίλαπα και να σώσουν 
ό,τι έχει απομείνει από τις καμμένες περιο-
χές. Στο τεράστιο εθελοντικό έργο συμμε-
τέχουν δεκάδες χώρες μεταξύ των οποίων 
η Σερβία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ρουμανία, 
Τσεχία, Πολωνία, Ρωσία, Κύπρος, Κροατία, 
Ισραήλ, Σουηδία, Βρετανία, Ελβετία κ.α.

Η συγκινητική κίνηση Έλληνα πυ-
ροσβέστη – Έδωσε ελληνική ση-
μαία σε Ρουμάνο συνάδελφό του
Ο Σπύρος από την Ελλάδα και ο Φλορίν από 
τη Ρουμανία, που πάλεψαν μαζί την πύρινη 
λαίλαπα που έκαψε τα πάντα στο διάβα της. 
Σύμφωνα με το Βουκουρέστι, μετά την ολο-
κλήρωση της επιχείρησης, ο Σπύρος είπε στον 

Φλορίν πως ήταν τιμή 
του να συνεργαστεί μαζί 
του και τον ευχαρίστησε 
εκ μέρους των Ελλήνων 
συναδέλφων του.
Ο Ρουμάνος πυροσβέ-
στης έσπευσε να προσθέ-
σει πως ελπίζει να ξανα-
βρεθεί με τους συναδέλ-
φους του από την Ελλάδα 
αλλά «σε πιο χαρούμενες 

καταστάσεις, όχι έτσι».
Τότε, χτύπησε το τηλέφωνο του Φλορίν, και 
ζήτησε συγγνώμη από τον Σπύρο μιας και 
τον καλούσε ο γιος του και εκείνος ήθελε να 
τον διαβεβαιώσει πως είναι καλά.
Μόλις το έκλεισε, ακολούθησε ο εξής διά-
λογος:
 Σπύρος: Έχεις παιδί;
Φλορίν: Έχω δυο, ένα 6χρονο αγόρι και μια 
3χρονη κόρη.
Σπύρος: Και ήρθες στην Ελλάδα να μας βοη-
θήσεις να σβήσουμε τις φωτιές; Νομίζω ότι 
είναι πολύ δύσκολο για σένα, να είσαι εδώ 
και να σκέφτεσαι την οικογένειά σου.
Φλορίν: Δύσκολο; Για εσένα είναι πιο 
δύσκολο αυτό που συμβαίνει τώρα. Αυτό 
που έχει σημασία είναι να σβήσουμε αυτές 
τις φωτιές.
Ο Σπύρος συγκινήθηκε και τελικά του έδωσε 
μια ελληνική σημαία, λέγοντάς του: «Στην 
προσφέρω με όλη μου την καρδιά, γιατί 
έχετε κερδίσει τις καρδιές μας. Να το πεις 
αυτό και στα παιδιά σου, σε παρακαλώ».

Συγκινεί η ανάρτηση της πρεσβείας 
της Ρουμανίας: «Δεν θα αφήσουμε την 
Ελλάδα μόνη μπροστά στις φλόγες!» 
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Πώς η απαγωγέας πήρε το βρέφος, ενώ η μητέρα του κοιμόταν, το έβαλε στη ζακέτα της, πήρε ταξί για 
το Αιγάλεω και το παρουσίασε στον σύντροφό της ως δικό της, καθώς ήταν έγκυος και απέβαλε, αλλά 
το απέκρυψε τεχνηέντως - Την πρόδωσε η γειτόνισσα

Α
πίθανες ιστορίες που συνή-
θως συναντάμε σε παλιές 
ταινίες του ασπρόμαυρου κι-
νηματογράφου καταγράφο-

νται στις δικαστικές αίθουσες. Ιστορίες 
που οι κινηματογραφικοί παραγωγοί 
της προηγούμενης γενιάς θα πλήρω-
ναν αδρά τον σεναριογράφο.
Από γνωστό κρατικό μαιευτήριο των 
Αθηνών 45χρονη μητέρα δύο παι-
διών, ηλικίας 4 και 10 ετών, από προ-
ηγούμενους γάμους, απήγαγε νεογνό 
μόλις είχε γεννηθεί. Το τύλιξε μέσα σε 
μια ζακέτα και έφυγε με ταξί για να το 
παρουσιάσει στον νέο σύντροφό της 
ως δικό της παιδί, καθώς εγκυμονούσε 
και απέβαλε, παρ’ όλα αυτά συνέχιζε 
να παριστάνει επί μήνες την έγκυο, μη 
θέλοντας να αποκαλύψει το γεγονός 
αυτό στον σύντροφό της.
Δύο μήνες μετά την είδηση της εγυ-
μοσύνης της απέβαλε, γεγονός όμως 
που απέκρυψε από εκείνον «παρουσι-
άζοντας εξωτερικά εικόνα γυναίκας σε 
κατάσταση εγκυμοσύνης, καθώς είχε 
αρκετά περιττά κιλά και εμφανίζοντάς 
του σειρά πλαστογραφημένων σχε-
τικών ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες 
αφορούσαν προηγηθείσα εγκυμο-
σύνη άλλου τέκνου της».
Παράλληλα, 28χρονη γυναίκα αλβανι-
κής καταγωγής έφερε στη ζωή (10.30 
το πρωί) το δεύτερο παιδί της και οδη-
γήθηκε σε τρίκλινο δωμάτιο του πρώ-
του ορόφου του μαιευτηρίου.
Αμέσως μετά, της έφεραν το νεογέν-
νητο κοριτσάκι δίπλα της, καθώς το 
μαιευτήριο αυτό ακολουθεί τη μέθοδο 
της παραμονής των νεογνών δίπλα στις 
μητέρες τους (rooming-in, κατά τον διε-
θνή όρο). Το βρέφος ήταν στο πρώτο 
κρεβάτι από την πόρτα εισόδου του 
δωματίου.
Στις 4.45 το πρωί, η λεχώνα αποκοι-
μήθηκε αφού θήλασε το βρέφος. Λίγη 
ώρα αργότερα, ένας περίεργος θόρυ-
βος την ξύπνησε. Είδε μια σκιά στον 
διάδρομο και αντίκρισε κενό το καλα-

θάκι δίπλα της και το μόλις λίγων ωρών 
τέκνο της να έχει εξαφανιστεί. Πανικο-
βλημένη, έβαλε τις φωνές και βγήκε 
στον διάδρομο του μαιευτηρίου. Οταν 
επιβεβαιώθηκε ότι δεν είχε πάρει το 
μωρό κάποια από τις νοσηλεύτριες 
προκειμένου να το φροντίσει, σήμανε 
συναγερμός.
Τρέχοντας η νοσηλεύτρια βάρδιας 
κινήθηκε προς την πύλη του μαιευτη-
ρίου  για να εμποδίσει οποιονδήποτε 
να εξέλθει από αυτό, ενώ η υπεύθυνη 
μαία της βάρδιας επικοινώνησε τηλε-
φωνικά με την ιδιωτική εταιρεία φύλα-
ξης για να κλειστούν όλες οι πύλες και 
στη συνέχεια ειδοποιήθηκε η Ελλη-

νική Αστυνομία.
Ηταν όμως αργά. Η όλη κινητοποίηση 
είχε γίνει με μεγάλη καθυστέρηση. 
Και αυτό γιατί η απαγωγέας, η οποία 
περιφερόταν από το απόγευμα στους 
χώρους του μαιευτηρίου, τα ξημε-
ρώματα και ενώ οι τρεις λεχώνες και 
τα νεογνά τα τους κοιμούνταν μπήκε 
στο δωμάτιο, άρπαξε το βρέφος της 
28χρονης, «το τοποθέτησε μέσα στη 
ζακέτα της και αποχώρησε από την 
κεντρική είσοδο του μαιευτηρίου», 
χωρίς κανένας να αντιληφθεί τίποτε. 
Μπήκε σε ταξί και πήγε στο σπίτι της 
στο Αιγάλεω.
Στον σύντροφό της είπε ότι γέννησε 
εκτάκτως στο νοσοκομείο με καισα-
ρική, αλλά έφυγε γιατί δεν επιθυμούσε 
να παραμείνει σε αυτό. Ελα, όμως, που 
η γειτόνισσα που πρόσεχε τα παιδιά 
της, ειδοποίησε την Αστυνομία, καθώς 

γνώριζε την αλήθεια. Η ίδια, μιλώντας 
αρχικά στους αστυνομικούς, υποστή-
ριξε ότι το παιδί είναι δικό της και ότι 
το γέννησε μόνη μέσα στο σπίτι της. 
Στη συνέχεια, όταν δεν μπορούσε 
πλέον να αρνηθεί τα όσα είχαν γίνει, 
δήλωσε ότι ήθελε ένα μωρό και πήγε 
να το πάρει.
Το βρέφος, αφού υποβλήθηκε σε 
ιατρικές εξετάσεις και πιστοποιήθηκε 
από το Τμήμα Ανάλυσης Βιολογικών 
Υλικών της ΕΛ.ΑΣ. ότι ήταν πράγματι 
το νεογνό τέκνο της 28χρονης, παρα-
δόθηκε στη φυσική του μητέρα.
Η 45χρονη συνελήφθη και καταδι-
κάστηκε από το Τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων Αθηνών σε κάθειρξη 
9,6 ετών για αρπαγή ανηλίκου νεότε-
ρου των 14 ετών.
Ωστόσο, οι γονείς του νεογέννητου 
προσέφυγαν στη Διοικητική Δικαιο-
σύνη και αξίωσαν αποζημίωση από 
το νοσοκομείο 150.000 ευρώ ο καθέ-
νας για ικανοποίηση της ηθικής βλά-
βης που υπέστησαν.
Μάλιστα, οι γονείς προσκόμισαν στοι-
χεία από την Ενορκη Διοικητική Εξέ-
ταση που διενεργήθηκε και αποδίδει 
ευθύνες στα αρμόδια όργανα του μαι-
ευτηρίου σε όλες τις βαθμίδες της διοι-
κητικής ιεραρχίας. Ενδεικτικά, αναφέ-
ρει ότι δύο χρόνια πριν την απαγωγή, 
η οποία δεν ήταν η πρώτη στο εν λόγω 
μαιευτήριο, είχαν προβλεφθεί μέτρα 
ασφαλείας, τα οποία όμως ουδέποτε 
υλοποιηθήκαν.
Ενώπιον της Διοικητικής Δικαιοσύ-
νης, η διοίκηση του μαιευτηρίου επι-
χείρησε να μεταφέρει την ευθύνη για 
την αρπαγή του νεογέννητου στην 
28χρονη μητέρα, επικαλούμενη ότι 
γνώριζε το σύστημα rooming-in που 
εφαρμόζεται στο μαιευτήριο και 
έπρεπε να έχει λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα για την προστασία του νεογέννη-
του βρέφους της, το οποίο βρισκόταν 
δίπλα της. Επίσης, επέρριψε ευθύνες 
και στην ιδιωτική εταιρεία φύλαξης.

Απαγωγή βρέφους από κρατικό 
μαιευτήριο: Άρπαξε νεογέννητο και το 
παρουσίασε ως δικό της! 

Μητσοτάκης: Δεν θα 
πάμε σε νέο lockdown 
- Δεν θα πληρώσουν οι 
εμβολιασμένοι για τους 
λίγους ανεμβολίαστους 

«Η οικονομία θα λειτουργήσει, η κοινωνία θα 
μείνει ανοιχτή και η απάντηση στο πρόβλημα 
της μετάλλαξης Δ δεν είναι το lockdown, είναι 
ο εμβολιασμός και η στοιχειώδης προστασία 
και η κοινή λογική», είπε ο πρωθυπουργός 
- Με τεστ στη δουλειά οι ανεμβολίαστοι 
εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Σ
χετικά με την αύξηση των κρουσμάτων και του 
δείκτη θετικότητας και το πόσο πιθανό είναι 
να δούμε ένα νέο lockdown τον Σεπτέμβριο 
και τι θα σημαίνει αυτό για την oικονομία, αλ-

λά και το αν τον προβληματίζει το γεγονός πως έχουν 
φρενάρει οι εμβολιασμοί, ο πρωθυπουργός είπε  δί-
ωρη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα για 
τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Γενική Γραμματεία 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
«Προφανώς και με προβληματίζει το γεγονός όσον 
αφορά τους εμβολιασμούς. Υπάρχει εξήγηση ότι ο 
καλοκαίρι ο κόσμος λείπει και άρα ο προγραμμα-
τισμός του εμβολιασμού είναι πιο δύσκολος αλλά 
είναι βέβαιο ότι πρέπει να επανέλθουμε δυναμικά και 
να αυξήσουμε τα ποσοστά εμβολιασμού στη χώρα. 
Αυτό είναι μια συλλογική προσπάθεια την οποία 
ελπίζω κι εύχομαι να μπορέσουμε να κάνουμε όλοι 
μαζί.
Από κει και πέρα, έχω πει ότι δεν θα πάμε σε νέο 
lockdown. Επίσης είναι λάθος τα όποια ελαφρά περι-
οριστικά μέτρα μπαίνουν σε περιοχές οι οποίες κατα-
τάσσονται στην κατηγορία 4, όπως δύο περιφερεια-
κές ενότητες της Κρήτης και η Ζάκυνθος, να χαρακτη-
ρίζονται lockdown. Δεν είναι lockdown.
Θα το ξαναπώ: Δεν θα πληρώσουν οι εμβολιασμέ-
νοι τους λίγους ανεμβολίαστους. Η οικονομία θα λει-
τουργήσει, η κοινωνία θα μείνει ανοιχτή και η απά-
ντηση στο πρόβλημα της μετάλλαξης Δ δεν είναι το 
lockdown, είναι ο εμβολιασμός και η στοιχειώδης 
προστασία και η κοινή λογική.
Στο σημείο αυτό, ο πρωθυπουργός έδωσε ένα παρά-
δειγμα επισημαίνοντας ότι με την επιστροφή από τις 
διακοπές είναι εύλογο ειδικά νέα παιδιά, να κάνουν 
τεστ και για μία εβδομάδα να μην έρθουν σε επαφή 
με γονείς, παππούδες, ειδικά αν αυτοί είναι ανεμβο-
λίαστοι.
«Ζητώ πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς θα επι-
στρέψουν οι πολίτες από τις διακοπές τους», είπε 
χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.
Ο κ.Μητσοτάκης επισήμανε επίσης ότι οι ανεμβολία-
στοι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα 
μπορούν να προσέρχονται στην εργασία τους μετά 
από εργαστηριακά τεστ, το κόστος των οποίων θα 
βαρύνει τους ίδιους. Ηδη για τους ανεμβολίαστους 
εκπαιδευτικούς έχει ανακοινωθεί ότι θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε δύο εργαστηριακά τεστ με δικές 
τους δαπάνες.
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Τι προβλέπει το κυβερνητικό 
σχέδιο - Στεγαστική συνδρομή 
έως 150.000 ευρώ - Τα μέτρα για 
τις πληγείσες επιχειρήσεις - Πώς 
θα διατεθούν άμεσα οι πρώτες 
οικονομικές ενισχύσεις - Τριετής 
απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ - 
Εκδίδεται «πράσινο ομόλογο»

Α
μεση οικονομική βοήθεια χω-
ρίς γραφειοκρατικές διαδικασί-
ες, μέτρα για την αποκατάστα-
ση των ζημιών στις πληγείσες 

επιχειρήσεις, τριετή απαλλαγή από τον 
ΕΝΦΙΑ, αλλά και μέτρα για την αποκατά-
σταση του φυσικού περιβάλλοντος περι-
λαμβάνει το κυβερνητικό σχέδιο για την 
ανασυγκρότηση των περιοχών που επλή-
γησαν από τις πυρκαγιές. 
Ειδικότερα, για κατοικίες που έχουν 
καταστραφεί ολοσχερώς θα δοθούν 
άμεσα 20.000 ευρώ, εκ των οποίων 
14.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για 
τη Στεγαστική Συνδρομή και 6.000 ευρώ 
η αποζημίωση για την οικοσκευή. H 
μέγιστη στεγαστική συν-
δρομή σε δεύτερο χρόνο, 
θα ανέλθει στις 150.000 
ευρώ για σπίτια που έχουν 
καταστραφεί ολοσχερώς,  
με βάση την αξία τους 
όπως υπολογίζεται για τον 
καθορισμό του ΕΝΦΙΑ.
Για κατοικ ίε ς που δεν 
έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά 
έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που τις 
καθιστούν προσωρινά μη κατοικήσιμες, 
θα δοθούν  12.000 ευρώ, εκ των οποίων 
8.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη 
Στεγαστική Συνδρομή και 4.000 ευρώ η 
αποζημίωση για την οικοσκευή.
Για κατοικίες που έχουν υποστεί σοβα-
ρές ζημιές αλλά είναι κατοικήσιμες θα 
δοθούν 5.000 ευρώ, εκ των οποίων 
3.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη 
Στεγαστική Συνδρομή και 2.000 ευρώ 
η αποζημίωση για την οικοσκευή. Ηδη, 
βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες η κατα-
γραφή των ζημιών και η κατάταξη των 
κατοικιών σε μια από τις τρεις κατη-
γορίες, ενώ οι αποζημιώσεις θα αρχί-
σουν να καταβάλλονται άμεσα, μετά από 
αίτηση των δικαιούχων στην ειδική πλατ-
φόρμα arogi.gov.gr που θα τεθεί άμεσα 
σε λειτουργία. 

Τα μέτρα για την ανακούφιση των πυρό-
πληκτων ανακοίνωσαν αναλυτικά οι 
υπουργοί Χρήσ τος Σταϊκούρας και 
Κώστας Σκρέκας και ο γενικός γραμμα-
τέας Οικονομικής Πολιτικής Χρήστος Τρι-
αντόπουλος.
Όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών 
Χρήστος Σταϊκούρας, για την υλοποίηση 
των μέτρων δρομολογείται η κατάθεση 
συμπληρωματικού προϋπολογισμού, 
ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Η μεθοδική και υπεύθυνη διαχείριση 
των δημόσιων οικονομικών της χώρας 
και του «ταμείου» αυτής, καθιστά εφικτή 
την κατάρτιση και υλοποίησή του.
Η εκταμίευση των σχετικών κονδυλίων 
θα γίνεται μετά από εισήγηση της Κυβερ-
νητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η 
οποία συστήθηκε τον Μάρτιο του 2021.
Κονδύλια τα οποία θα χρηματοδοτήσουν 
τις εξής παρεμβάσεις:
1ον. Παροχή Στεγαστικής Συνδρομής 
σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την 
αποκατάσταση κτιρίων και αποζημιώ-
σεις για οικοσκευή νοικοκυριών.
2ον. Επιχορήγηση επιχειρήσεων που 

επλήγησαν από την πυρ-
καγιά.
3ον. Απαλλαγή γ ια τ ις 
πλητ τόμενε ς επιχε ιρή-
σεις, συμπεριλαμβανομέ-
νων και αγροτικών εκμε-
ταλλεύσεων, του επιστρε-
πτέου μέρους της Επιστρε-
πτέας Προκαταβολής.

4ον. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.
5ον. Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκη-
σης.
6ον. Αναστολή φορολογικών υποχρεώ-
σεων.
7ον. Αναστολή ασφαλιστικών εισφορών.
8ον. Αναστολή δανειακών υποχρεώ-
σεων.
9ον. Αναστολή διενέργειας πράξεων 
αναγκαστικής εκτέλεσης.
10ον. Επιπλέον μέτρα για τη στήριξη 
των ανέργων θα ανακοινωθούν από το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.
11ον. Επιχορήγηση της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης για Αποκατάσταση των Υποδομών.
12ον. Επιπλέον μέτρα στήριξης για τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που βρί-
σκονται στους Δήμους Μαντουδίου-Λί-
μνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού 
της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

επικαιρότητα

Αυτά είναι τα μέτρα για τους 
πυρόπληκτουςΜαρινάκης σε παίκτες: «Κάποιοι 

ήταν τόσο αδιάφοροι που 
προσβάλλουν την ιστορία μας»

Ο 
Βαγγέλης Μαρινάκης μίλησε 
για παίκτες αδιάφορους που 
«προσβάλλουν την ιστορία 
μας», προειδοποίησε ότι αν 

δεν αλλάξουν εικόνα «ορισμένοι από 
εσάς δεν θα έχουν καν θέση στην ομά-
δα» και ανέφερε ότι ο αποκλεισμός στο 
Champions League συνιστά ζημιά 25 ε-
κατ. ευρώ την οποία «θα καλύψω εξ ο-
λοκλήρου εγώ».
O πρόεδρος και μεγαλομέτοχος του 
Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης επι-
σκέφθηκε σήμερα το Αθλητικό Κέντρο 
του Ρέντη προκειμένου να μιλήσει στο 
ποδοσφαιρικό τμήμα, λίγες μέρες μετά 
αποκλεισμό από τη Λουντογκόρετς.
Το αφεντικό της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ 
έτριξε τα δόντια στους παίκτες, έκανε 
λόγο για αδιαφορία και ισχυρίστηκε 
πως με την ποιότητα που έχει το ρόστερ 
δεν χρειάζονταν μεταγραφές για να 
κατακτηθεί η πρόκριση.
Ισχυρίστηκε ότι ο αποκλεισμός από το 
Champions League είναι μια ζημιά 25 
εκατομμυρίων «την οποία θα καλύψω 
εξ ολοκλήρου εγώ»
«Ο λόγος που ήρθα σήμερα εδώ είναι 
για να σας εκφράσω τη δυσαρέσκειά 
μου για το παιχνίδι με τη Λουντογκό-
ρετς και τον αποκλεισμό μας από το 
Champions League.
Δεν έμεινα καθόλου ικανοποιημένος 
όχι μόνο από το αποτέλεσμα, αλλά 
κυρίως από την απόδοσή σας, η οποία 
κυμάνθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα 
για τις δυνατότητες σας.

Από τη μία είδα μια πεινασμένη ομάδα 
να τα δίνει όλα ενώ εμείς ήμασταν 
παθητικοί και μάλιστα κάποιοι παίκτες 
ήταν τόσο αδιάφοροι που προσβάλ-
λουν με την απόδοσή τους και τα λάθη 
τους την ιστορία μας.
Ο προπονητής αποφασίζει για αυτά, 
αλλά εσείς θα πρέπει να δίνετε το 110% 
των δυνάμεών σας, ματώνοντας τη 
φανέλα σας μέσα στο γήπεδο, αλλιώς 
ορισμένοι από εσάς δεν θα έχουν καν 
θέση στην ομάδα. Επιπλέον, ξέρετε 
πολύ καλά ότι με την ποιότητά σας 
τόσο με τη Λουντογκόρετς όσο και με 
τη Nέφτσι δεν χρειάζονταν μεταγραφές 
για να προκριθούμε, αρκούσε να παί-
ξετε με δύναμη και πάθος σύμφωνα με 
τις δυνατότητές σας.
Εγώ και ο κόσμος μας περιμέναμε την 
πρόκριση στο Champions League. 
Ολόκληρο το ρόστερ αυτής της ομά-
δας, είναι χτισμένο για το Champions 
League και δεδομένων των συνθη-
κών είναι το ακριβότερο ρόστερ που 
είχαμε. Όμως τώρα πρέπει να συνε-
χίσουμε στο Europa League και πρέ-
πει να τα δώσετε όλα ώστε το πάθημα 
να μας γίνει μάθημα για να βγει κάτι 
καλό από αυτόν τον αποκλεισμό. Πρέ-
πει να τα δώσετε όλα, όχι μόνο για να 
περάσουμε στους ομίλους του Europa 
League αλλά και για να φτάσουμε όσο 
πιο μακριά γίνεται. Πιστεύω στις δυνα-
τότητές σας και είναι στο χέρι σας. 
Αρκεί να το θέλετε όσο όλοι εμείς που 
είμαστε γύρω σας.
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επικαιρότητα

Ο 
χρυσός ολυμπιονίκης της Ατλάντα 
το 1996, Ιωάννης Μελισσανίδης, 
μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά 
για την σεξουαλικότητά του, αλλά 

και την ομοφοβία που υπάρχει στον ελληνι-
κό αθλητισμό.
Ο Μελισσανίδης, παραχώρησε συνέντευξη 
στο koutipandoras.gr και τον Βασίλη Θανό-
πουλο, λέγοντας πράγματα που δεν έχουν 
ακουστεί ξανά από Ελληνα αθλητή.
Ο θρύλος της ενόργανης γυμναστικής στην 
αρχή της συνέντευξης αποκάλυψε πως οι 
γονείς του ήταν αρνητικοί με το ενδεχόμενο 
να ασχοληθεί με το άθλημα, καθώς ήθελαν 
τα παιδιά τους να ασχοληθούν με την μου-
σική ή με άλλα σπορ όπως το ποδόσφαιρο 
ή το μπάσκετ.
«Εβλεπα γύρω στα 7 μου αθλητές και αθλή-
τριες με τα υπέροχα κορμιά τους να κάνουν 
τις ασκήσεις τους. ‘Ήταν λες και πετούσαν… 
σαν τον Ίκαρο. Τότε ήταν που κατάλαβα πως 
θέλω και εγώ να πετάξω. Κάπως έτσι ξεκί-
νησε η αγάπη μου γι’ αυτό που λέγεται ενόρ-
γανη γυμναστική. Όταν μίλησα για πρώτη 
φορά στους δικούς μου, ήταν αρνητικοί. Δεν 
ήθελαν. Περισσότερο γιατί δεν ήταν τόσο 
του αθλητισμού. Ήθελαν τα παιδιά τους να 
συγκεντρωθούν στα μαθήματά τους και 
στη μουσική τους. Στην ενόργανη καλλιτε-
χνική γυμναστική υπήρχε τότε και ένα αρνη-
τικό στερεότυπο, σχετικά με την αρρενωπό-
τητα αλλά και μια ομοφοβία. Κάτι που είναι 
αστείο, ειδικά αν σκεφτείς πως στην ενόρ-
γανη γυμναστική τα πράγματα είναι πολύ 
πιο δύσκολα, πιο επικίνδυνα και δεν είναι 
για τους πολλούς. Εγώ ήθελα τόσο πολύ να 
ασχοληθώ μ΄ αυτό, που πείσμωσα πραγμα-
τικά και μετά την αντίδραση των δικών μου, 
σταμάτησα να τρώω. Δύο μέρες αργότερα, 
αποφάσισαν να μου κάνουν το χατίρι και να 
με γράψουν ενόργανη» ανέφερε.
Ο Μελισσανίδης αποκάλυψε στη συνέχεια 
το πως ανακάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος 
σε νεαρή ηλικία.
«Από πολύ μικρός (το κατάλαβα). Τα πρώτα 
μου φλερτ όμως ξεκίνησαν, όταν ήμουν 
12-13 ετών. Είχα φλερτ και με κάποια κορί-
τσια, πέρασα κι από αυτό το στάδιο, αλλά 
συνειδητοποίησα από πολύ νωρίς ότι μου 
αρέσουν άτομα του ίδιου φύλου» είπε 
προσδιορίζοντας τον εαυτό του ως έναν 
«γκέι άνδρα», ενώ αποκάλυψε ότι πρώτη 
φορά μίλησε γι’ αυτό με έναν φίλο του, σε 
ηλικία 14 ετών, ο οποίος επίσης ήταν ομο-
φυλόφιλος.
Ο Ιωάννης χαρακτήρισε «αναγκαίο κακό» 

το να βγαίνει κάποιος δημόσια και να δηλώ-
νει τις σεξουαλικές του προτιμήσεις και εξή-
γησε τον λόγο.
«Καταλαβαίνω ότι είναι απαραίτητο στην 
εποχή μας, αλλά αν σκεφτείς πως κανέ-
νας straight δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνει 
κάποιο statement για τη σεξουαλικότητά 
του, αντιλαμβάνεσαι ότι εισαγάγει μια διά-
κριση. Νιώθω, δηλαδή, πως το format της 
κοινωνίας αναγκάζει εμάς τους ΛΟΑΤ+ να 
κάνουμε ένα statement για την ταυτότητά 
μας, κάτι που αν το σκεφτείς είναι αρκετά 
στιγματιστικό και αντισυνταγματικό».
Αποκάλυψε επίσης πως στους γονείς του 
δεν χρειάστηκε να το αποκαλύψει επί της 
ουσίας, καθώς ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα 
από την εφηβεία του.
Μάλιστα αποκάλυψε το πως το αντιμετώ-
πισε ο πατέρας του.
«Μου ευχήθηκε κάποια στιγμή να βρω ένα 
καλό κορίτσι και του απάντησε με πολλή 
αγάπη και αποφασιστικότητα ότι εγώ θα 
χαράξω τη δική μου πορεία και θα κάνω 
αυτό που θέλω. Μπορεί εκείνη στη στιγμή 
και να πληγώθηκε, μπορεί να ήταν εκείνη 
και η στιγμή που το κατάλαβε κιόλας. Μετά 
ο υπέροχος πατέρας μου, μου απάντησε: 
εγώ από εσένα θέλω να είσαι πάντα ευτυ-
χισμένος».
Ακόμη, ο Μελισσανίδης ανέφερε πως αντι-
μετώπισε ομοφοβικά περιστατικά στην Θεσ-
σαλονίκη, όπως τρία άτομα που του επιτέ-
θηκαν φραστικά, αλλά δεν άφησε να το ενο-
χλήσει αυτό.
«Επειδή έχω έναν πολύ δυνατό χαρακτήρα, 
έτσι πιστεύω, ειδικά όταν απειλούμαι και 
επειδή λόγω αθλητισμού έχω ένα δυνατό 
σώμα δε φοβάμαι, όταν χρειαστεί, να δια-
πληκτιστώ και να αμυνθώ με επίθεση. 
Φυσικά, η λύση είναι να μιλάς γι΄ αυτά τα 
περιστατικά και να ζητάς υποστήριξη, αλλά 
θυμάμαι τότε ήταν και μία εποχή που οι 
δάσκαλοι για παράδειγμα δεν έδιναν και 
μεγάλη σημασία» είπε.
Αναφερόμενος στο «coming out» των γκέι 
στην Ελλάδα, είπε: «Από το 2000 έχουν 
γίνει αρκετά βήματα προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Πιστεύω, δηλαδή ότι σήμερα τα παι-
διά στην Ελλάδα έχουν λιγότερους φόβους 
στο να εκφράσουν τη διαφορετικότητα τους. 
Βέβαια, τα βήματα που πρέπει να γίνουν, σε 
σχέση με την αποδοχή, είναι ακόμη πολλά, 
κυρίως σε χώρους όπως ο πρωταθλητισμός, 
όπου υπάρχουν ακόμα αρκετά στερεότυπα. 
Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στά-
διο με θετικό πρόσημο».

Ο Ιωάννης Μελισσανίδης έσπασε 
το φράγμα της ομοφοβίας με μια 
αποκαλυπτική του συνέντευξη

Κάηκαν πάνω από 1 εκατ. 
στρέμματα σε δύο εβδομάδες στην 
Ελλάδα

Π
ερισσότερα από ένα εκατομμύ-
ριο στρέμματα κάηκαν μέσα σε 
δύο εβδομάδες, σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφό-

ρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές EFFIS.
Περισσότερα από 1 εκατομμύριο στρέμ-
ματα κάηκαν μέσα σε δύο εβδομάδες στην 
Ελλάδα, αριθμός ρεκόρ για τη χώρα μετά 
τις φονικές πυρκαγιές του 2007, σύμφωνα 
με τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστή-
ματος Πληροφόρησης για τις Δασικές 
Πυρκαγιές (EFFIS) που επικαιροποιήθη-
καν σήμερα.
Από τις 29 Ιουλίου έως τις 12 Αυγού-
στου, 1.008.740 στρέμματα κάηκαν στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο με βάση 
τα δεδομένα του EFFIS.
Κατά την ίδια περίοδο από το 2008 έως το 
2020 καίγονταν κατά μέσο όρο περίπου 
27.500 στρέμματα.
«Οι πυρκαγιές που μαίνονται αυτή τη 

στιγμή είναι πολύ καταστροφικές και 
έχουν πολύ ασυνήθιστο επίπεδο έντα-
σης», είχε εξηγήσει χθες, Τετάρτη, στο Γαλ-
λικό Πρακτορείο ο Μαρκ Πάρινγκτον, επι-
στήμονας της Copernicus, της ευρωπαϊκής 
υπηρεσίας για την κλιματική αλλαγή, στην 
οποία ανήκει το EFFIS.
Στις 12 Αυγούστου, σχεδόν 1.143.000 
στρέμματα είχαν καεί από την αρχή του 
2021, από τα οποία πάνω από το 90% 
αυτές τις δύο τελευταίες εβδομάδες, ένα-
ντι 96.000 κατά μέσο όρο για την περίοδο 
από το 2008 έως το 2020, σύμφωνα με τα 
τελευταία στοιχεία του EFFIS.
Η Εύβοια είναι η περιοχή που έχει πληγεί 
βαρύτερα στην καταστροφή αυτή, καθώς 
εκεί βρίσκονται πάνω από τις μισές από τις 
καμένες εκτάσεις.
«Τα δεδομένα μας δείχνουν πως είχαμε 
να δούμε τόσο έντονες πυρκαγιές από 
τον Αύγουστο 2007», πρόσθεσε ο Μαρκ 
Πάρινγκτον.
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Επικυρώθηκε από κινεζικό εφετείο 
η ποινή θανάτου για διακίνηση 
ναρκωτικών του Σέλενμπεργκ

Η 
ποινή του θανάτου που επι-
βλήθηκε πρωτοδίκως σε 
Καναδό που καταδίκασε 
για διακίνηση ναρκωτι-

κών, τον Ρόμπερτ Λόιντ Σέλενμπεργκ, 
επικυρώθηκε σήμερα από κινεζικό 
εφετείο, με φόντο τη συνεχιζόμενη 
διπλωματική κρίση μεταξύ του Πεκί-
νου και της Οτάβας. Η απόφαση αυτή 
καταγράφεται ενώ αναμένεται, πιθα-
νόν ήδη αύριο Τετάρτη, η απαγγελία της 
ετυμηγορίας κινεζικού δικαστηρίου για 
τον καναδό υπήκοο Μάικλ Σπέιβορ, που 
κατηγορείται για κατασκοπεία. Η σύλ-
ληψή του στην Κίνα, λίγο καιρό έπειτα 
από τη σύλληψη στον Καναδά κατό-
πιν αιτήματος των ΗΠΑ της οικονομικής 

διευθύντριας και κόρης του ιδρυτή της 
κινεζικής εταιρείας των τηλεπικοινω-
νιών Huawei, έβαλε φωτιά στις διμερείς 
σχέσεις. Ο πρεσβευτής του Καναδά στο 
Πεκίνο, ο Ντόμινικ Μπάρτον, τόνισε μετά 
την απαγγελία της απόφασης του εφε-
τείου ότι την καταδικάζει και κάλεσε να 
επιδειχθεί επιείκεια. Αποκάλεσε αυθαί-
ρετο τον τρόπο με τον οποίο επιβάλλεται 
η θανατική ποινή από την κινεζική δικαι-
οσύνη. Ο κ. Μπάρτον υποστήριξε ακόμη 
πως η σημερινή απόφαση του κινεζικού 
εφετείου «δεν αποτελεί σύμπτωση», 
καθώς η υπόθεση της Μενγκ Ουάνγκζου, 
της οικονομικής διευθύντριας της Χου-
άγουεϊ, έχει φθάσει παράλληλα σε κρί-
σιμο σημείο στον Καναδά.

Η κυβέρνηση θα διαθέσει διαβατήρια 
εμβολίου COVID-19 για ταξίδια στο 
εξωτερικό

Ο 
υπουργός Μετανάστευσης Μάρκο 
Μεντιτσίνο λέει ότι οι πλήρως εμ-
βολιασμένοι Καναδοί θα μπορούν 
σύντομα να λάβουν ένα κρατικό 

έγγραφο που θα πιστοποιεί το ιστορικό των 
εμβολίων τους για τον COVID-19 με σκοπό τα 
διεθνή ταξίδια. Η Οττάβα εκφράζει την υπό-
σχεση τέτοιων εγγράφων εδώ και μήνες και η 
ανακοίνωση της Τετάρτης μετακίνησε τη βε-
λόνα στο σχέδιο μόνο ελαφρώς, με μια εξή-
γηση ότι το έγγραφο θα πρέπει να είναι έτοι-
μο μέχρι «νωρίς το φθινόπωρο» και θα είναι 
ψηφιακό με χαρτί για όσους το επιθυμούν.
Δεν προορίζεται για εσωτερική χρήση, αλλά 

θα μπορούσε να είναι εάν το επιλέξουν οι 
επαρχίες. Ο Mendicino λέει ότι θα περιλαμ-
βάνει δεδομένα σχετικά με τον τύπο των 
εμβολίων που ελήφθησαν, τις ημερομη-
νίες και την τοποθεσία που δόθηκαν. Δεκά-
δες χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν απαιτή-
σεις εμβολίου για τον COVID-19 για ταξίδια 
και πολλές έχουν πλέον κυκλοφορήσει τη 
δική τους έκδοση διαβατηρίου εμβολίου. Τα 
περισσότερα, όπως το «πράσινο πέρασμα» 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ψηφιακά, ενώ 
άλλα, όπως η ιαπωνική έκδοση που παρου-
σιάστηκε στα τέλη Ιουλίου, ξεκινούν στα χαρ-
τιά.

`Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα 
κερδίσει $177εκατ. από τη συμφωνία 
της Air Canada

Το Οντάριο προσθέτει 2,2 
δισεκατομμύρια δολάρια σε 
δαπάνες για τον COVID-19 για 
να προετοιμαστεί σχετικά με τις 
παραλλαγές

Τ
ο Οντάριο βάζει επιπλέον 2,2 
δισεκατομμύρια δολάρια για 
δαπάνες για τον COVID-19, εν 
μέσω συνεχούς αβεβαιότητας 

σχετικά με τις παραλλαγές κορωνοϊού.
Ο υπουργό ς  Ο ικονομ ικών  Pete r 
Bethlenfalvy δημοσίευσε τα οικονομικά της 
πρώτης περιόδου 2021-22 της επαρχίας 
την Πέμπτη και λέει ότι είναι σημαντικό να 
υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για να προετοι-
μαστούν για πιθανές μελλοντικές αυξήσεις 
στην πανδημία.
Οι προβλέψεις εσόδων είναι 2,9 δισεκατομ-
μύρια δολάρια υψηλότερες από ό, τι στον 
προϋπολογισμό, λόγω της ισχυρότερης 
οικονομικής ανάπτυξης και των αυξημέ-

νων μεταβιβάσεων από την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση. Η προβολή του ελλείμματος 
αναθεωρείται κατά 700 εκατομμύρια δολά-
ρια, μειωμένη στα 32,4 δισεκατομμύρια 
δολάρια. Ο Bethlenfalvy δεν διευκρίνισε σε 
τι θα πηγαίνουν οι νέες δαπάνες των 2,2 
δισεκατομμυρίων δολαρίων, λέγοντας ότι 
είναι στη διάθεση της κυβέρνησης να χρη-
σιμοποιήσει για την προστασία της υγείας 
και της οικονομίας των ανθρώπων, όπως 
απαιτείται.
Τα αυξημένα έσοδα περιλαμβάνουν 1,9 
δισεκατομμύρια δολάρια από την ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση και άλλα περίπου 
1 δισεκατομμύριο δολάρια από εταιρικούς 
φόρους και φόρους μεταβίβασης γης.

Ο 
κοινοβουλευτικός αξιωματούχος 
προϋπολογισμού λέει ότι η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση θα μπο-
ρούσε να βγάλει περίπου 177 ε-

κατομμύρια δολάρια σε δέκα χρόνια από 
μια συμφωνία υποστήριξης που κατέληξε 
με την Air Canada.
Το πακέτο περιελάμβανε την κυβέρνηση να 
λαμβάνει το 6 % του μεριδίου της αερο-
πορικής εταιρείας για 500 εκατομμύρια 
δολάρια, 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια εξα-
σφαλισμένη πίστωση, 2,475 δισεκατομμύ-

ρια δολάρια μη εξασφαλισμένη πίστωση, 
καθώς και άλλα 1,4 δισεκατομμύρια δολά-
ρια μη εξασφαλισμένη πίστωση που προ-
ορίζεται για την επιστροφή χρημάτων 
σε ταξιδιώτες που έχουν πληγεί από τον 
COVID-19.
Η πρόβλεψη του PBO βασίζεται στην Air 
Canada που χρησιμοποιεί περίπου 1,2 
δισεκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαια 
που προορίζονται για την επιστροφή χρη-
μάτων στους ταξιδιώτες, αλλά δεν χρησιμο-
ποιεί την άλλη διαθέσιμη πίστωση.

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

Toronto • Montreal • Vancouver

Μοναδικό και Μοναδικό και 
Λαχταριστό.Λαχταριστό.
Μόνο το ΑυθεντικόΜόνο το Αυθεντικό
Κυπριακό! Κυπριακό! 
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Τ
ο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ υποβάθμισε την ταξιδιωτική οδηγία αναφορικά 
με τον COVID-19 για τον Καναδά στο «Επίπεδο 2 Επιδείξτε Αυξημένη Προσοχή», 
σύμφωνα με μία χθεσινή ανακοίνωση.
Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) χαλάρωσαν επίσης τη σύσταση 

για τα ταξίδια στον Καναδά στο Επίπεδο 2. Παρά την αλλαγή αυτή, η αμερικανική κυβέρ-
νηση δεν δείχνει κάποια ένδειξη χαλάρωσης των περιορισμών για τους Καναδούς τουρί-
στες, για τους οποίους έχει απαγορευτεί η είσοδος τους στις ΗΠΑ από τα χερσαία σύνορα.
Τη Δευτέρα, ο Καναδάς άνοιξε τα σύνορα του στους πλήρως εμβολιασμένους Αμερικα-
νούς τουρίστες, για πρώτη φορά μέσα σε 16 μήνες. Ο Καναδάς απαγόρευσε όλα τα ταξίδια 
αναψυχής από τις ΗΠΑ τον Μάρτιο του 2020 εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά 
από την 9η Αυγούστου οι πλήρως εμβολιασμένοι Αμερικανοί μπορούν να εισέρχονται στη 
χώρα.
Οι περιορισμοί που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ για τα μη απαραίτητα ταξίδια στα χερσαία 
σύνορα του Καναδά και του Μεξικού, έχει προγραμματιστεί να αρθούν την 21η Αυγούστου, 
αλλά είναι πιθανό να ανανεωθούν και πάλι. Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοί-
νωσε ότι η ταξιδιωτική οδηγία για αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Βιετνάμ, της 
Αυστρίας και της Κένυας, αυξήθηκε στο «Επίπεδο 3 – Επανεξέταση Ταξιδιού».
Το CDC προειδοποίησε τη Δευτέρα κατά των ταξιδιών στο Ισραήλ, στη Γαλλία, στην Ταϊ-
λάνδη και την Ισλανδία, αλλά και σε αρκετές άλλες χώρες, εξαιτίας του αυξανόμενου αριθ-
μού των μολύνσεων στις χώρες αυτές. Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε επί-
σης τις παράλληλες ταξιδιωτικές οδηγίες «Επίπεδο 4: Μην Ταξιδεύετε» για την Ισλανδία και 
την Γαλλία τη Δευτέρα και επιβεβαίωσε χθες ότι πρόσθεσε και το Ισραήλ στην ίδια λίστα.
Τον προηγούμενο μήνα, το Ισραήλ συμπεριλαμβάνονταν στο «Επίπεδο 1» από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες των ΗΠΑ, πριν ανέβει δύο επίπεδα.

ΗΠΑ Covid-19: Το ΥΠΕΞ υποβάθμισε 
την ταξιδιωτική οδηγία προς Καναδά

Reuters: Έρχονται εκλογές στις 20 
Σεπτεμβρίου

Ο πρωθυπουργός Justin Trudeau 
και οι Φιλελεύθεροι φέρεται να 
προκηρύσσουν πρόωρες εκλογές 
στις 20 Σεπτεμβρίου.

Σ
ύμφωνα με το Reuters, η κυβέρ-
νηση του Trudeau θα το κάνει ε-
πίσημο με επίσημη ανακοίνωση 
που αναμένεται την Κυριακή.

Εδώ και μήνες, υπάρχουν φήμες για 
την κυβέρνηση των Φιλελευθέρων που 
θέλει να ξεκινήσει πιθανές εκλογές. Ο 
πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αντι-
πολίτευση έχει δυσκολέψει τη ψήφιση 
νομοθεσίας.
Οι Συντηρητικοί και το Νέο Δημοκρατικό 
Κόμμα (NDP) κατηγόρησαν την κυβέρ-
νηση του Trudeau ότι ενεργεί απερίσκε-
πτα με το τέταρτο κύμα του COVID-19 να 
πλήττει τη χώρα και λένε ότι είναι απλώς 
μια αρπαγή εξουσίας από τους Φιλελεύ-
θερους αφού έχουν καλή απόδοση στις 
δημοσκοπήσεις.
Οι δημοσκοπήσεις 
έχουν δείξει επανει-
λημμένα ότι οι Φιλε-
λεύθεροι προηγού-
νται με αρκετή υπο-
στήριξη για να κατα-
στήσουν δυνατή την 
πλειοψηφική κυβέρ-
νηση, αν και αυτό θα 
μπορούσε να αλλά-
ξει. Σε μια ενημέ-
ρωση την Πέμπτη, 
ο ερευνητής δημο-
σκόπησης του CBC 
έχει τους Φιλελεύθε-
ρους του Trudeau μπροστά στο 35,6 %. 
Οι Συντηρητικοί, με επικεφαλής τον Erin 
O’Toole, έχουν 30 %. Το NDP κυμαίνεται 
γύρω στο 20 %.
Τα ομοσπονδιακά NDP ανακοίνωσαν τις 
δεσμεύσεις τους προς τους Καναδούς 
ενόψει της πιθανής εκλογικής προκήρυ-
ξης που θα έρθει αυτό το Σαββατοκύ-
ριακο.
Το κόμμα δηλώνει δεσμευμένο να δώσει 
στους Καναδούς ένα καθολικό πρό-
γραμμα φαρμακευτικής περίθαλψης, 
οδοντιατρική περίθαλψη, υποστήριξη 
ψυχικής υγείας και φόρο πλούτου στους 
πλούσιους και θα εφαρμόσει αλλαγές 
για να καταστήσει τη στέγαση πιο προ-

σιτή.
Το NDP εκτιμά ότι ο φόρος πλούτου θα 
αποφέρει 10 δισεκατομμύρια δολάρια 
ετησίως και θα είναι φόρος ενός τοις 
εκατό για τα νοικοκυριά που κερδίζουν 
περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολά-
ρια.
Πολλές από αυτές τις υποσχέσεις έγιναν 
στις τελευταίες εκλογές, όπου το κόμμα 
έχασε περισσότερες από δώδεκα έδρες.
Ο ηγέτης Jagmeet Singh ρωτήθηκε 
γιατί το κόμμα του τους έκανε επα-
ναπροσδιορισμό αν κοιτούσαν το 
προεκλογ ικό τους μενού την προ-
ηγούμενη φορά και είχαν περάσει. 
«Μερικές φορές κοιτάζετε αν τ ικεί-
μενα στο μενού και λέτε, ξέρετε τι, ίσως 
έπρεπε να το είχα αγοράσει την τελευ-
ταία φορά», είπε ο Singh. «Αυτό ελπί-
ζουμε, ότι οι άνθρωποι συνειδητοποι-
ούν ότι όλα αυτά για τα οποία μιλή-
σαμε είναι πράγματα που χρειάζονται οι 

άνθρωποι περισσότερο 
από ποτέ».
Νωρίτ ερα αυτήν την 
εβδομάδα ο Singh προ-
κάλεσ ε  τον  πρωθυ -
πουργό Trudeau να ανα-
καλέσει το Κοινοβούλιο 
και να αποφύγει να δια-
τάξει πρόωρες εκλογές.
Ο Σινγκ λέει ότι η προκή-
ρυξη πρόωρων εκλογών 
αυτό το φθινόπωρο θα 
ήταν «εγωιστική» καθώς 
η πανδημία του COVID-
19 συνεχίζει να φουντώ-
νει σε κοινότητες σε όλη 

τη χώρα.
Σε επισ τολή του προς τον Πρωθυ-
πουργό, ο Singh λέει ότι ο Trudeau πρέ-
πει «να φέρει τους Υπουργούς σας πίσω 
από την προεκλογική εκστρατεία, να 
ανακαλέσει το Σώμα και να ξεκινήσει τη 
δουλειά του».
Ο Σινγκ είπε ότι το κόμμα του είναι πρό-
θυμο να συνεργαστεί με την ομοσπονδι-
ακή κυβέρνηση για να εγκρίνει αυτό που 
θεωρεί σημαντική νομοθεσία, συμπερι-
λαμβανομένου του Καναδικού νόμου για 
τη λογοδοσία των εκπομπών καθαρού 
μηδενικού και τη Διακήρυξη των Ηνωμέ-
νων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτό-
χθονων λαών.

Παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο ο 
Καναδάς πουλώντας όπλα στη 
Σαουδική Αραβία

Ο 
Καναδάς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο πουλώντας όπλα στη Σαουδική Αραβία, σύμ-
φωνα με νέα έκθεση των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Διεθνής Αμνη-
στία στον Καναδά και Project Plowshares, οι οποίες καλούν την Οτάβα να αναστείλει 
όλες τις εξαγωγές όπλων στο Ριάντ.

H έκθεση δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, με τίτλο «No Credible Evidence»: Η ανάλυση, κατηγορεί 
την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Justin Trudeau για παραβίαση της Συνθήκης για το εμπόριο 
όπλων (ATT), μια διεθνής συμφωνία στην οποία ο Καναδάς έγινε μέλος το 2019. Οι μεταφορές 
καναδικών όπλων στο βασίλειο του Κόλπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διά-
πραξη ή τη διευκόλυνση παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις ομάδες ακτιβιστών, ιδιαίτερα στη σύγκρουση στην Υεμένη.
«Έχει διαπιστωθεί μέσω ερευνών και εκθέσεων εμπειρογνωμόνων ότι οι εξαγωγές καναδικών 
όπλων στη Σαουδική Αραβία είναι αντίθετες με τις νομικές υποχρεώσεις του Καναδά βάσει του 
ATT», αναφέρεται στην έκθεση.
«Υπάρχουν πειστικές αποδείξεις ότι όπλα που εξάγονται από τον Καναδά στο Βασίλειο της 
Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων των LAV [ελαφρά θωρακισμένα οχήματα] και του-
φέκια ελεύθερων σκοπευτών, έχουν εκτραπεί προς χρήση στον πόλεμο στην Υεμένη», αναφέ-
ρεται στην έκθεση της Τετάρτης.
«Δεδομένου του υπέρτατου κινδύνου που ενέχουν οι εξαγωγές καναδικών όπλων στο βασί-
λειο της Σαουδικής Αραβίας, ο Καναδάς πρέπει να ανακαλέσει άμεσα τις υπάρχουσες άδειες 
εξαγωγής όπλων και να αναστείλει την έκδοση νέων».
Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων του Καναδά δήλωσε την Τετάρτη ότι η 
κυβέρνηση «δεσμεύεται για ένα αυστηρό σύστημα εξαγωγής όπλων».
Ο Καναδάς διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα συστήματα ελέγχου εξαγωγών στον κόσμο και ο 
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατοχυρώνεται στη νομοθεσία για τους ελέγχους των 
εξαγωγών δήλωσε το υπουργείο εξωτερικών της χώρας.

καναδάς
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Ε
πιδίωξη του  Υπουργείου Παιδείας είναι τα 
σχολεία να λειτουργήσουν κανονικά  τον Σε-
πτέμβριο  και με  φυσική παρουσία, σύμφω-
να με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού , 

Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομο Προδρόμου. 
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά το ετή-
σιο μνημόσυνο των πεσόντων στις  μάχες της Τηλλυ-
ρίας του 1964 που τελέστηκε  σήμερα, στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Ραφαήλ στον Παχύαμμο, ο κ. Προδρόμου 
ανέφερε πως αυτή είναι η διαπίστωση και επιδίωξη 
και διεθνώς.  
Εμείς  στο Υπουργείο Παιδείας μαζί με όλους τους 
εταίρους συνεργάτες μας, είπε, είμαστε υπ’ ατμόν, 
σημειώνοντας πως η  νέα σχολική χρονιά θα είναι 
ένας χρόνος που θα λειτουργήσουμε μαζί με την παν-
δημία. 
Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε,  συνέχισε ο 
Υπουργός Παιδείας, ότι  η πανδημία δυστυχώς είναι 
εδώ αλλά αυτό δεν θα μας αποτρέψει να λειτουργή-
σουμε τα σχολεία με το καλύτερο δυνατό τρόπο.  Επε-
σήμανε επίσης πως η υλικοτεχνική υποδομή είναι 
έτοιμη, αναφέροντας ενδεικτικά πως είχαν  ήδη μια 
σύσκεψη με τις κεντρικές σχολικές εφορείες.
Διαπιστώνουμε, ανέφερε ο κ. Προδρόμου, ότι αρχι-
κός στόχος που υπήρχε από πέρσι από τον Αύγουστο 
του 2020 για να εξοπλιστούν με μονοθέσια θρανία τα 
σχολεία και να αποκτήσουμε την άνεση που χρειάζο-
νται τα υγειονομικά πρωτόκολλα ήταν ο  προγραμμα-
τισμός για περίπου 30 χιλιάδες θρανία. Μέχρι τώρα  

ωστόσο, παρατήρησε, έχουν εγκατασταθεί σχεδόν 
50 χιλιάδες θρανία, άρα εκτίμησε,  τα σχολεία θα 
είναι έτοιμα, καθώς και όλα τα αναλώσιμα τα οποία 
χρειάζονται και βεβαίως αυτές τις μέρες θα προσδιο-
ριστεί και το υγειονομικό πρωτόκολλο. 
Ο Υπουργός Παιδείας είπε επίσης ότι από την νέα  
εβδομάδα  έχουν οριστεί συναντήσεις με τον συνά-
δερφο του τον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χατζηπα-
ντέλα,  με την Ειδική Επιτροπή Ιατρικών Εμπειρο-
γνωμόνων που έχουν στο Υπουργείο Παιδείας στην 
οποία συμμετέχει και ο συντονιστής της Γενικής Επι-
στημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας ο 
καθηγητής Δρ Τσιούτης και άλλοι γιατροί, εκπρόσω-
ποι του ΠΙΣ και  της Παιδιατρικής εταιρείας .  Στο πλαί-
σιο της συνάντησης, συνέχισε, θα δουν  ποιες είναι οι 
συστάσεις που θα δίδονται. 
«Αντιλαμβάνονται όλοι ότι όπως όλοι οι χώροι στους 
οποίους συχνάζουν αρκετά πρόσωπα στην καθημε-
ρινότητα, έτσι και στα σχολεία θα πρέπει να υπάρ-
χει η προφύλαξη την οποία παρέχει το safe pass», 
είπε. Αυτό νομίζω είναι αυτονόητο, συμπλήρωσε. Θα 
δούμε, ανέφερε, «πως προσδιορίζεται, σύμφωνα με 
τις οδηγίες που θα δοθούν τελικά για τους εμβολια-
σμούς».
Ακολούθως ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε πως στο 
Υπουργείο ταυτόχρονα φροντίζουν τα μαθησιακά 
αποτελέσματα, αφού, όπως εξήγησε,  είναι ήδη δύο 
χρόνια που λειτουργούμε με κορωνοϊό και χρειάζε-
ται προσοχή.

Με φυσική παρουσία τα σχολεία τον 
Σεπτέμβρη η επιδίωξη του Υπουργείου 
Παιδείας 

Λάρνακα: Επιβάτης χαστούκισε 
αεροσυνοδό που του πήρε το τσιγάρο 

Υ
πόθεση παραβίασης απαγόρευσης καπνί-
σματος, πρόκλησης ανησυχίας και κοινής 
επίθεσης κατά αεροσυνοδού από άνδρα 
ηλικίας 47 ετών, διερευνά η Αστυνομία 

στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία λίγο μετά τα μεσάνυ-
χτα σήμερα έφτασε πτήση στο αεροδρόμιο Λάρνα-
κας από το εξωτερικό.

Την ώρα που οι επιβάτες αποβιβάζονταν από το 
αεροπλάνο, 47χρονος επιβάτης, ενώ βρισκόταν 
στις σκάλες του αεροσκάφους άναψε τσιγάρο.

Αεροσυνοδός που βρισκόταν στη σκάλα, εντόπισε 
τον επιβάτη και του έκανε παρατήρηση να σβήσει 
το τσιγάρο, επειδή υπήρχε κίνδυνος ανάφλεξης 
αφού το αεροσκάφος εκείνη την στιγμή ανεφοδι-

αζόταν.
Ο 47χρονος άρχισε να φωνάζει με αποτέλεσμα, 
λόγω του κινδύνου ανάφλεξης, η αεροσυνοδός 
άρπαξε το τσιγάρο από το στόμα του επιβάτη και 
το έσβησε.

Ο άνδρας χαστούκισε στο πρόσωπο την αεροσυ-
νοδό και συνέχισε να φωνάζει, ενώ άναψε δεύτερο 
τσιγάρο.

Η αεροσυνοδός προχώρησε σε καταγγελία στην 
Αστυνομία κατά του 47χρονου ο οποίος κατηγο-
ρήθηκε γραπτώς για τα αδικήματα της παραβίασης 
απαγόρευσης καπνίσματος, κοινής επίθεσης και 
πρόκλησης ανησυχίας. 

Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας εξετάζει 
την υπόθεση.

Π
αρουσία στην Κύπρο είχαν οι πολύπλοκες εταιρικές δομές που 
φέρεται να έστηνε ο Κρίστοφερ Σάμιουελσον, το άτομο που 
«πρωταγωνιστεί» στο νέο ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού δικτύ-
ου Al Jazeera, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και το οποίο α-

ποκαλύπτει πώς το ποδόσφαιρο, στην προκειμένη περίπτωση το αγγλικό, 
χρησιμοποιείται για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, εμπλέκοντας και πάλι 
την Κύπρο και το ήδη καταργηθέν Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ).
Η εταιρεία Mutual Trust Management Ltd, της οποίας ο Σάμιουελσον φέρε-
ται να ήταν πρόεδρος και μέτοχος, ήταν μέτοχος άλλων εταιρειών εγγε-
γραμμένων, μεταξύ άλλων, σε Κύπρο, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και Βερ-
μούδες.
Στην ιστοσελίδα του Εφόρου Εταιρειών, η εν λόγω εταιρεία εμφανίζεται με 
το όνομα Woodbrook Corporate Services Ltd, εγγραφείσα στις 18 Ιουλίου 
1996 και ευρισκόμενη σε κατάσταση εκκαθάρισης με διάταγμα δικαστη-
ρίου, από τις 30 Μαρτίου 2021.
Ως διευθυντές εμφανίζονται οι Michael Doherty, Christina Doherty και 
Senan Mc Gonigle, με δηλωμένη διεύθυνση τη Φραγκλίνου Ρούσβελτ, 152, 
στη Λεμεσό.
Το νέο ρεπορτάζ του Al Jazeera υπό τον τίτλο «The men who sell football», 
παρουσιάζεται από το Δίκτυο ως το πρίκουελ του «The Cyprus Papers 
Undercover», που δόθηκε στη δημοσιότητα πέρσι τον Οκτώβριο, και το 
οποίο αφορούσε το ΚΕΠ.
Αυτή τη φορά, δημοσιογράφοι του δικτύου παρουσιάζονται ως εκπρό-
σωποι ενός μη υπαρκτού, πλούσιου Κινέζου, ο οποίος έχει καταδικαστεί, 
μεταξύ άλλων για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, και έρχονται σε επαφή με 
έναν μεσάζοντα ονόματι Κρίστοφερ Σάμιουελσον, ο οποίος, σύμφωνα 
με το ρεπορτάζ, τους φέρνει ένα βήμα πριν από την αγορά της αγγλικής 
ποδοσφαιρικής ομάδας Derby County. Ο Σάμιουελσον, σύμφωνα με τον 
Al Jazeera, ερευνήθηκε πολλές φορές στο παρελθόν από τις αστυνομικές 
Αρχές πολλών ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ για ξέπλυμα βρόμικου 
χρήματος, χωρίς ωστόσο να κατηγορηθεί.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Σάμιουελσον, μαζί με τον συνεργάτη του, 
πρώην μέλος της Scotland Yard, Κιθ Χάντερ, αναφέρουν στους δύο υπό 
κάλυψη δημοσιογράφους ότι μπορούν να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν 
κυπριακό διαβατήριο για τον Κινέζο επενδυτή, προκειμένου να εξαπατή-
σει τις αγγλικές ποδοσφαιρικές Αρχές, λέγοντας ότι αυτό έχει γίνει πολλές 
φορές στο παρελθόν με άτομα Ινδικής, Ουκρανικής, Ρωσικής και Νιγηρι-
ανής καταγωγής και ότι η όλη διαδικασία διεξάγεται ανεμπόδιστα (“the 
process is seamless”).
Τόσο στο βίντεο όσο και στο τελευταίο από τα τρία ηχητικά ντοκουμέντα 
που συνοδεύουν το άρθρο, ο Σάμιουελσον συστήνει στους δύο δημοσιο-
γράφους τον Χάντερ, ως τον άνθρωπο που μπορεί να τους φέρει σε επαφή 
με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην Κύπρο, τα οποία μπορούν να εξασφαλί-
σουν κυπριακό διαβατήριο για τον Κινέζο επενδυτή.
«Το έχουμε κάνει πολλές, πολλές φορές με άτομα τα οποία, μπορώ να σας 
διαβεβαιώσω ότι ήταν σε χειρότερη θέση από το αφεντικό σας», αναφέ-
ρουν στους υπό κάλυψη δημοσιογράφους.
Γίνεται δε αναφορά στην περίπτωση Ρώσου επιχειρηματία, για τον οποίο 
η Ίντερπολ είχε εκδώσει «κόκκινη προειδοποίηση» και ο οποίος απέκτησε 
κυπριακό διαβατήριο με τη βοήθεια Υπουργού της Κυπριακής Κυβέρνησης, 
που φέρεται να ταξίδεψε στο Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο Λονδίνο, για το σκοπό αυτό.
«Ο Υπουργός που θα μας βοηθήσει έχει έρθει από την Κύπρο. Θα έχουμε 
μια συζήτηση για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να πράξουμε», εμφα-
νίζεται να λέει στους δύο δημοσιογράφους, ο Κιθ Χάντερ.

Με παρουσία στην Κύπρο 
εταιρείες που φέρονται να ανήκαν 
στον Κρίστοφερ Σάμιουελσον 
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Aυτοκριτική για όσους είχαν 
άμεση ή κατά άλλο τρόπο 
εμπλοκή στην εκμετάλλευση 
των αδυναμιών 
του προγράμματος 
πολιτογραφήσεων ζητά 
η Κυβέρνηση, όπως 
αναφέρεται σε γραπτή 
δήλωση του Κυβερνητικού 
Εκπροσώπου Μάριου 
Πελεκάνου.  

Ή
δη, με την ανακοίνωση 
της Προεδρίας της Δη-
μοκρατίας, που εκδόθη-
κε σήμερα, δόθηκαν ε-

παρκείς απαντήσεις στα όσα προ-
βάλλει τόσο το ΔΗΚΟ όσο και το 
ΑΚΕΛ», αναφέρεται.
Προστίθεται πως το όλο θέμα 
οδήγησε σε ένα τοξικό διάλογο 
που διήρκεσε πέραν του ενός 
έτους, χωρίς πολιτικό όφελος για 
όποιους επιδίωξαν να το αξιοποι-
ήσουν σε βάρος της Κυβέρνησης. 
Ο κ. Πελεκάνος αναφέρει ακόμα 
ότι τον περασμένο Μάιο κατά τις 
βουλευτικές εκλογές, πήραν την 
απάντηση του κυπριακού λαού.
«Είναι η άποψη μας πως ύστερα 
από τα πορίσματα, αλλά και την 
παραδοχή της Κυβέρνησης για 
αδυναμίες, κενά και παραλείψεις 
εποπτικού ελέγχου, δεν θα επιτρέ-
ψουμε να δημιουργηθεί ένα νέο 
τοξικό κλίμα και δεν θα εμπλα-
κούμε σε αντιπαραθέσεις που 
δεν εξυπηρετούν το καλώς νοού-
μενο συμφέρον του τόπου. Αυτό 
που ζητούμε είναι αυτοκριτική για 
όσους είχαν άμεση ή κατά άλλο 
τρόπο εμπλοκή στην εκμετάλ-
λευση των αδυναμιών του προ-
γράμματος,», σημειώνει.
Προηγουμένως το ΑΚΕΛ και το 
ΔΗΚΟ ζήτησαν απαντήσεις από 
την κυβέρνηση για τις αναφο-
ρές σε βίντεο του Al Jazeera για 
εμπλοκή υπουργού στην παραχώ-
ρηση διαβατηρίου σε Ρώσο κατα-

ζητούμενο από την Europol.

ΑΚΕΛ: Η κυβέρνηση να 
δώσει πειστικές απαντή-
σεις
Όπως αναφέρε ι σε γραπτή 
δήλωση της το μέλος του Πολιτι-
κού Γραφείου του ΑΚΕΛ, Ελένη 
Μαύρου, «οι αναφορές σε 
εμπλοκή υπουργού στην έκδοση 
διαβατηρίου σε Ρώσσο ο οποίος 
καταζητείτο από την Ιντερπόλ, δεν 
απαιτούνται με πυθιακές, αόρι-
στες, διαψεύσεις».
Οι αναφορές, σημειώνει το μέλος 
του Πολιτ ικού Γραφείου του 
ΑΚΕΛ, «στην παράτυπη διαδικα-
σία παραχώρησης της υπηκοότη-
τας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο σόι του Σαου-
δάραβα φίλου του 
Προέδρου Αναστα-
σιάδη, δεν απα-
ντούνται με υπεκ-
φυγές που δεν έπει-
σαν κανένα».
«Η διαφθορά -που 
γ ιγαν τώθηκε επί 
ημερών της παρού-
σας κυβέρνησης- πλήττει την 
οικονομία και απωθεί σοβαρούς 
επενδυτές να επενδύσουν στην 
Κύπρο. Υπονομεύει τους θεσμούς, 
τη δημοκρατία, την ισονομία. 
Δεν είναι τυχαία που 68% των 
Κυπρίων πιστεύουν ότι η κυβέρ-
νηση της χώρας μας είναι εξαρτη-
μένη από ιδιωτικά συμφέροντα. 
Τίποτε όμως από αυτά δεν φαί-
νεται να απασχολεί τους κυβερ-
νώντες. Γιατί, απλούστατα, η ίδια 
η κυβέρνηση Αναστασιάδη απο-
τελεί μέρος του προβλήματος», 
συνεχίζει η κα. Μαύροου.
«Το ΑΚΕΛ έστειλε από την πρώτη 
στιγμή μήνυμα μηδενικής ανοχής 
για οποιονδήποτε εμπλέκεται σε 
υποθέσεις διαφθοράς. Επαναλαμ-
βάνουμε και τώρα ότι:
– Οφείλει η κυβέρνηση να δώσει 

πειστικές, ξεκάθαρες απαντήσεις 
σε όλες τις κατηγορίες που της 
προσάπτονται.
– Οφείλει ο Γενικός Εισαγγελέας 
να ερευνήσει σε βάθος και τις 
νέες καταγγελίες και να οδηγήσει 
όσους εμπλέκονται στην απόδοση 
ευθυνών και την τιμωρία», προ-
σθέτει.
«Το θέμα των «χρυσών διαβατη-
ρίων» θα λήξει όταν καθαρίσει 
το όνομα της πατρίδας μας. Θα 
λήξει όταν πείσουμε, εντός και 
εκτός Κύπρου, ότι μπήκε τέλος 
στο φαγοπότι απληστίας, αδιαφά-
νειας και διαπλοκής», καταλήγει η 
ανακοίνωση.

ΔΗΚΟ: Ισχύουν οι αναφο-
ρές για υπουρ-
γό της κυβέρ-
νησης;
Το Δημοκρατ ικό 
Κόμμα, σε ανακοί-
νωση του υποδει-
κνύει πως η κυβέρ-
νηση οφείλει να 
δώσει άμεσα απα-
ντήσεις σε σοβαρά 

ερωτήματα που προκύπτουν από 
τις νέες αποκαλύψεις του Αλ-Τζα-
ζίρα που εμπλέκουν την Κυπριακή 
Δημοκρατία και το Κυπριακό Πρό-
γραμμα Επενδύσεων σε νέο σκάν-
δαλο όπως επίσης και από την επι-
μονή του OCCRP στην υπόθεση 
του Σαουδάραβα που πολιτογρα-
φήθηκε και των σχέσεων του με 
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.
Μάλιστα απευθύνει δύο ερω-
τήματα προς την Κυβέρνηση: 
«Όντως Υπουργός της κυβέρνη-
σης Αναστασιάδη ταξίδευσε στο 
Λονδίνο προκειμένου να διευ-
κολύνει Ρώσο φυγά; Υπάρχουν 
άλλες παρόμοιες περιπτώσεις που 
συγκαλύπτονται;» 
Όσο η κυβέρνηση, προστίθε-
ται στην ανακοίνωση, «αφήνει 
σκιές και όσο επικρατεί η ατιμω-

ρησία, η δυσφήμιση της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας διεθνώς συνε-
χίζεται και εντείνεται. Εξηγήσεις 
οφείλουν να δώσουν επίσης και 
η Ερευνητική Επιτροπή Νικολά-
του αλλά και το Υπουργείο Εξω-
τερικών ενώ αναμένουμε από τον 
Γενικό Εισαγγελέα να ενημερώσει 
για την πορεία όλων των υποθέ-
σεων διαφθοράς που έχουν δια-
πιστωθεί στα πορίσματα», κατα-
λήγει η ανακοίνωση.

Γενικός Εισαγγελέας: Οδη-
γίες στην Αστυνομία για 
το νέο βίντεο Al Jazeera
Οδηγίες όπως μελετηθούν προ-
σεκτικά όλες οι πληροφορίες που 
περιέχονται στο νέο ρεπορτάζ 
του ειδησεογραφικού δικτύου Al 
Jazeera και να ξεκινήσουν έρευ-
νες για όλα τα θέματα που αφο-
ρούν την Κύπρο, έδωσαν προς την 
Αστυνομία ο Γενικός Εισαγγελέας 
και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας.
Απαντώντας σε ερώτηση του 
ΚΥΠΕ για το νέο ρεπορτάζ του 
Al Jazeera, το οποίο δόθηκε τη 
Δευτέρα στη δημοσιότητα και το 
οποίο αποκαλύπτει πώς το ποδό-
σφαιρο, στην προκειμένη περί-
πτωση το αγγλικό, χρησιμοποιεί-
ται για το ξέπλυμα βρόμικου χρή-
ματος, εμπλέκοντας και πάλι την 
Κύπρο και το ήδη καταργηθέν 
Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα 
(ΚΕΠ), ο εκπρόσωπος Τύπου της 
Αστυνομίας Χρίστος Ανδρέου 
είπε ότι τόσο πριν τη δημοσιο-
ποίηση του βίντεο, ο Βοηθός Γενι-
κός Εισαγγελέας όσο και μετά τη 
δημοσιοποίηση του, ο Γενικός 
Εισαγγελέας, επικοινώνησαν με 
τον Αρχηγό Αστυνομίας και με 
ανακριτές, δίνοντας οδηγίες όπως 
μελετηθούν προσεκτικά όλες οι 
πληροφορίες που περιέχονται σε 
αυτό και να ξεκινήσουν έρευνες 
για όλα τα θέματα που αφορούν 
την Κύπρο.

Ο 
ηγέτης του Ρεπου-
μπλικανικού Τουρ-
κ ι κ ο ύ  κ ό μ μ α -
τος (CTP) Τουφάν 

Ερχιουρμάν, σχολιάζοντας τη 
δήλωση του Τουρκοκύπριου 
ηγέτη Ερσίν Τατάρ στη συνέ-
ν τευξη, που παραχώρησε 
σ την εφημερίδα Financial 
Times, είπε ότι «ο Τατάρ εξη-
γούσε τη μη λύση του κυπρι-
ακού προβλήματος κάνοντας 
λόγο για θρησκευτικό, εθνικό 
και φυλετικό διαχωρισμό, λες 
και δεν είχε κάτι να πει», γρά-
φει η «Γενί Ντουζέν».
«Μπορείτε να μην πιστεύετε 
στην ομοσπονδία, αλλά για 
να εξηγήσετε γιατί δεν μπο-
ρεί να υπάρξει [ομοσπονδία] 
κάνετε λόγο, εκ μέρους μας, 
εκ μέρους του τουρκοκυπρι-
ακού λαού, σε ένα διεθνές 
μέσο ενημέρωσης, όπως είναι 
η εφημερίδα Financial Times,  
γ ια θρησκευτ ικό, εθν ικό 
και ειδικότερα για φυλετικό 
διαχωρισμό;», ανέφερε ο 
Ερχιουρμάν,.
Είπε ακόμα ότι ποτέ δεν θα 
χρησιμοποιούσε την έννοια 
«φυλή», ενώ σ την «τδβκ» 
ζουν άνθρωποι με διαφορε-
τική θρησκεία και εθνικότητα. 
«Ως μέλος του τουρκοκυπρι-
ακού λαού, δεν βρίσκω λόγια 
να περιγράψω τα αισθήματα 
μου έναντι μιας τέτοιας δήλω-
σης», είπε.
Σε ανάρτηση στα μέσα κοι-
ν ω ν ι κ ή ς  δ ι κ τ ύ ω σ η ς ,  ο 
Ερσ ίν Τάταρ, απαν τών τας 
στον Ερχιουρμάν, ανάφερε 
ότι «στη δήλωσή μου στη 
Financial Times, είπα ότι στην 
Κύπρο υπάρχουν δύο ξεχω-
ριστοί λαοί, οι Τούρκοι είναι 
μουσουλμάνοι, οι Ελληνο-
κύπριοι είναι χριστιανοί με 
διαφορετική κουλτούρα και 
παραδόσεις. Ζουν ξεχωρι-
στά από το 1963. Είναι αδύ-
νατο να ενωθούν πάλι οι δύο 
πλευρές υπό τη σ τέγη της 
ομοσπονδίας. Είπα ότι με το 
ζόρι παντρειά δεν γίνεται. Δεν 
χρησιμοποίησα τη λέξη φυλή, 
κύριε».

Ο Ερχιουρμάν 
επικρίνει τον Τατάρ 
για φυλετικό 
διαχωρισμό 

Εξηγήσεις ζητούν ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ για αναφορές Al 
Jazeera – αυτοκριτική ζητά η κυβέρνηση 
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Οι 38 ήταν ήδη γνωστοί στην 
αστυνομία για υποθέσεις 
κλοπής, ξυλοδαρμών και 
τραυματισμών, ή διακίνησης 
ναρκωτικών

Ο
ι τουρκικές αρχές συνέλα-
βαν σήμερα σχεδόν 80 αν-
θρώπους οι οποίοι φέρο-
νται να ενθάρρυναν ή να έ-

λαβαν μέρος χθες, Τετάρτη, σε επιθέ-
σεις εναντίον καταστημάτων που ανή-
κουν σε Σύρους στην Άγκυρα έπειτα 
από έναν καβγά που οδήγησε στον θά-
νατο ενός νεαρού Τούρκου.
«Ταυτοποιήσαμε και συλλάβαμε 76 
ανθρώπους που μοιράστηκαν ψευδείς 
πληροφορίες σ τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης με σκοπό την πρόκληση ή 
τη συμμετοχή» σε αυτές τις επιθέσεις, 
ανέφερε σε ανακοίνωση η αστυνομία.
Μεταξύ των υπόπτων που συνελήφθη-
σαν, 38 ήταν ήδη γνωστοί στην αστυ-
νομία για υποθέσεις κλοπής, ξυλο-
δαρμών και τραυματισμών, ή διακί-
νησης ναρκωτικών, σύμφωνα με την 
ίδια πηγή.
Χθες βράδυ, δεκάδες άνθρωποι επι-
τ έθηκαν σε κατασ τή-
ματα, οχήματα και του-
λάχισ τον μια κατοικία 
που ανήκουν σε Σύρους 
στη συνοικία Αλτιντάγκ, 
σύμφωνα με τα ΜΜΕ.
Βίντεο που αναρτήθηκε 
σ τα μέσα κοινων ικής 
δικτύωσης δείχνει μια 
ομάδα ανδρών την ώρα 
που προσπαθούν να 
βγάλουν από τη θέση τους τα μεταλ-
λικά ρολά ενός παντοπωλείου προτού 
σπάσουν τη βιτρίνα του, ενώ οι αστυ-
νομικοί καλούν για ηρεμία.
Ο επικεφαλής της τουρκικής Ερυθράς 
Ημισελήνου, Κερέμ Κινίκ, έγραψε στο 
Twitter πως ένα παιδάκι Σύρων προ-
σφύγων διακομίστηκε στο νοσοκο-
μείο αφού τραυματίστηκε από πέτρα 
που έπεσε μέσα στο σπίτι όπου μένει η 
οικογένειά του
«Ποια παράδοσή μας προβλέπει τον 
λιθοβολισμό των σπιτιών τη νύκτα; 
Πολλοί πρόσφυγες επικοινώνησαν 
μαζί μας και δήλωσαν ότι ανησυχούν 
για τις ζωές των παιδιών τους», κατήγ-

γειλε.
Η ηρεμία επανήλθε έπειτα από μερι-
κές ώρες «χάρη στην ψυχραιμία των 
συμπολιτών μας και τη δράση των 
δυνάμεων της τάξης», ανέφερε νωρί-
τερα σήμερα σε ανακοίνωσή του το 
κυβερνείο της Άγκυρας.
«Καλούμε τους συμπολίτες μας να μην 
δίνουν σημασία σε προκλητικές δηλώ-
σεις και μηνύματα» στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, πρόσθεσε.
Τα επε ισόδια ξέσπασαν με τά τον 
θάνατο ενός νεαρού Τούρκου ο οποίος 
δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στη διάρ-
κεια ενός καυγά μεταξύ δύο ομάδων, 
με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και τα ΜΜΕ να παρουσιά-
ζουν τον δράστη των φονικών χτυπη-
μάτων ως Σύρο
Δύο αλλοδαποί που κατηγορούνται 
γ ια «ανθρωποκτονία από αμέλεια» 
συνελήφθησαν, μετέδωσε νωρίτερα 
το κρατ ικό πρακτορε ίο ε ιδήσεων 
Anadolu, χωρίς ωστόσο να διευκρινί-
ζει την υπηκοότητά τους.
Η Τουρκία, μια χώρα που φιλοξε-
νε ί σχεδόν τ έσσερα εκατομμύρια 
Σύρους πρόσφυγες, έχει πολλές φορές 
συγκλονιστεί από παρόμοιες ξενο-

φοβικέ ς επιθέσε ις τα 
τ ε λευταία χρόν ια, οι 
οποίε ς προκαλούν ται 
συχνά από φήμες που 
διαδίδον ται σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 
και τις εφαρμογές αυτό-
ματων μηνυμάτων.
Το συμβάν στην Άγκυρα 
ε γ γρ ά φ ε τ α ι  σ ε  έ ν α 
πλαίσιο αύξησης ψευ-

δών ε ιδήσεων και ε χθρικών προς 
τους μετανάστες δηλώσεων, κυρίως 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ 
αυξάνεται ο αριθμός των Αφγανών 
προσφύγων που φεύγουν για να γλι-
τώσουν από την προέλαση των Ταλι-
μπάν στη χώρα τους.
Αντίπαλοι του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν πολλαπλασίασαν τις κατηγο-
ρίες για «χαλαρότητα» στο θέμα της 
μετανάστευσης και ο κύριος αντίπαλος 
του αρχηγού του κράτους, Κεμάλ Κιλι-
τσντάρογλου, υποσχέθηκε τον περα-
σμένο μήνα να «στείλει τους Σύρους 
στη χώρα τους», αν το κόμμα του κερ-
δίσει τις επόμενες εκλογές το 2023.

Τέλος και στα δωρεάν τεστ για τον 
κορωνοϊό από το φθινόπωρο, 
αποφάσισε η διάσκεψη των ηγετών 
των 16 κρατιδίων της Γερμανίας υπό 
την προεδρία της Άνγκελα Μέρκελ

Η 
Γερμανία πρέπει να επιταχύνει 
την εμβολιαστική της εκστρα-
τεία, για να αποφύγει την κατάρ-
ρευση του συστήματος υγείας 

της, δήλωσε η καγκελάριος Άνγκελα Μέρ-
κελ την Τρίτη, μετά την ολοκλήρωση της 
σύσκεψης με τους ηγέτες των 16 κρατιδί-
ων της χώρας, με αντικείμενο συζήτησης 
τον περιορισμό νέας εξαπλωσης της Covid.
«Τα κακά νέα είναι ότι ο ρυθμός εμβολια-
σμών έχει μειωθεί σημαντικά», δήλωσε 
η Μέρκελ σε συνέντευξη Τύπου μετά τη 
σύσκεψη. «Ελπίζω ότι θα αυξηθεί εκ νέου 
μετά τις (καλοκαιρινές) διακοπές».
Η Μέρκελ είπε ότι από τις 11 Οκτωβρίου 
η Γερμανία θα βάλει τέλος στην παροχή 
δωρεάν τεστ κορωνοϊού και θα απαιτεί 
από άτομα είτε να έχουν εμβολιαστεί, να 
έχουν αρνητικό τεστ ή να έχουν πιστοποι-

ητικό ανάρρωσης για τον κορωνοϊό για 
να μπορούν να επισκέπτονται κλειστούς 
χώρους, όπως εστιατόρια, κέντρα φρο-
μντίδας ηλικιωμένων, χώρους αθλητισμού 
και γυμναστήρια.
Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για όσους δεν 
μπορούν να εμβολιαστούν για ιατρικούς 
λόγους, για τις εγκύους και για τους ανη-
λίκους.

Ινδία: Πάνω από 41.000 κρού-
σματα και 490 θάνατοι σε 24 ώ-
ρες
Το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας της 
Ινδίας ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι τις 
προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν 490 
ασθενείς με την COVID-19 και διαγνώστη-
καν 41.195 κρούσματα του SARS-CoV-2.
Ο απολογισμός των θυμάτων της παν-
δημίας του νέου κορονοϊού στη γιγαντι-
αία ασιατική χώρα 1,3 δισεκ. κατοίκων 
ανέρχεται ως αυτό το στάδιο σε 429.669 
νεκρούς επί συνόλου 32,08 εκατ. και πλέον 
μολύνσεων, σύμφωνα με τα επίσημα δεδο-
μένα, που πάντως ινδοί και ξένοι ειδικοί 
θεωρούν πολύ υποτιμημένα.

Γερμανία: Μόνο εμβολιασμένοι ή με 
αρνητικό τεστ σε εσωτερικούς χώρους 
από τον Οκτώβριο 

Τουρκία: Εβδομήντα έξι άνθρωποι 
συνελήφθησαν μετά τις επιθέσεις 
σε καταστήματα Σύρων 

ΗΠΑ: Οπαδός του QAnon πήγε τα 
παιδιά του στο Μεξικό και τα εκτέλεσε - 
«Είχαν το DNA φιδιού» 

Π
επεισμένος πως τα δύο παιδιά 
του είχαν το «DNA φιδιού», έ-
νας Αμερικανός, οπαδός του κι-
νήματος θεωριών συνωμοσίας 

QAnon κατηγορήθηκε χθες για τη δολο-
φονία τους, όπως έγινε γνωστό από τις 
δικαστικές αρχές της Καλιφόρνιας.
Ο 40χρονος Μάθιου Τέιλορ Κόλμαν κατη-
γορείται συγκεκριμένα ότι οδήγησε τον 
γιο του, ηλικίας 2 ετών και την κόρη του, 
ηλικίας 10 μηνών, στο Μεξικό, κατόπιν 
τους δολοφόνησε με ένα ψαροντούφεκο, 
σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου του γρα-
φείου του γενικού εισαγγελέα της Καλι-
φόρνιας.
Συλληφθείς σε σύνορα Μεξικού-ΗΠΑ 
στις 9 Αυγούστου, ο Κόλεμαν παραδέ-
χθηκε τους φόνους και υποστήριξε πως 
τους διέπραξε προκειμένου να απο-
φευχθεί το ενδεχόμενο «τα παιδιά του 

να μετατραπούν σε τέρατα», όπως ανέ-
φερε στην κατάθεσή της μια πράκτορας 
του FBI.
Ο Κόλεμαν, ο οποίος πιστεύει στις θεω-
ρίες του ακροδεξιού κινήματος υπέρ 
του Ντόναλντ Τραμπ QAnon, σύμφωνα 
με τις οποίες υπάρχει μια ελίτ που απο-
τελείται από παιδόφιλους σατανιστές, 
είχε πειστεί πως η σύζυγός του κατείχε 
«DNA φιδιού», το οποίο είχε κληρονο-
μήσει στα παιδιά τους και διαβεβαίωσε 
τις αρχές πως τα σκότωσε για να «σώσει 
τον κόσμο».
Η αστυνομία, που κατάφερε να βρει τον 
Κόλμαν χάρη στην εφαρμογή εντοπισμού 
του τηλεφώνου του, είχε ειδοποιηθεί στις 
7 Αυγούστου από τη μητέρα των δύο παι-
διών, τις σορούς των οποίων βρήκε η 
μεξικανική αστυνομία στην Μπάχα Καλι-
φόρνια, κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ.



2113 Αυγούστου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

«Ναι» από τους Δημοκρατικούς 
της Γερουσίας και στο σχέδιο 
προϋπολογισμού - ορόσημο για 
δαπάνες ύψους $3,5 τρισ. σε κοινωνικά 
προγράμματα και δράσεις για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Ε
νέκρινε η Γερουσία των ΗΠΑ το τερά-
στιο πρόγραμμα επενδύσεων στις υ-
ποδομές του Τζο Μπάιντεν, ύψους 1 
τρισ. δολαρίων, προσφέροντας μια με-

γάλη επιτυχία στον πρόεδρο των Δημοκρατι-
κών.
Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, αυτό το «ιστο-
ρικό» σχέδιο εγκρίθηκε με 69 ψήφους υπέρ 
έναντι 30 κατά, με την υποστήριξη τουλάχι-
στον του ενός τρίτου των Ρεπουμπλικανών 

-γεγονός σπάνιο σε ένα Κογκρέσο που πολι-
τικά είναι βαθιά διαιρεμένο.
Πλέον το κείμενο αναμένεται να τεθεί σε 
ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η 
οποία επίσης ελέγχεται από τους Δημοκρατι-
κούς αλλά καθιστά το μέλλον του πιο αβέβαιο, 
καθώς έχουν προκύψει διαφωνίες μεταξύ 
της αριστερής και της κεντρώας πτέρυγας του 
κόμματος.
Επίσης, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, 
και οι 48 Δημοκρατικοί στη Γερουσία, καθώς 
και δύο ανεξάρτητοι, ψήφισαν υπέρ του σχε-
δίου προϋπολογισμού – ορόσημο, που επι-
τρέπει ποσό ύψους 3,5 τρισ. δολαρίων να 
δαπανηθεί σε κοινωνικά προγράμματα και σε 
προγράμματα για την αντιμετώπιση της κλιμα-
τικής αλλαγής.

διεθνή νέα

Ο 
κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Ά-
ντριου Κουόμο ανακοίνωσε την 
παραίτησή του την Τρίτη, υποκύ-
πτοντας στις πιέσεις να αποχωρή-

σει από το αξίωμά του, έπειτα από τις κατη-
γορίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, με 
τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπος τους τελευ-
ταίους μήνες.
Ο 63χρονος Κουόμο είπε σε δηλώσεις του 
στη Νέα Υόρκη ότι θα αποχωρήσει από το 
γραφείο σε 14 ημέρες, ενώ η 62χρονη Κάθι 
Χότσουλ, που βρίσκεται στην ομάδα του 
Κουόμο από το 2014, είναι εκείνη που θα 
τον αντικαταστήσει, σαν η πρώτη γυναίκα 
κυβερνήτης στην ιστορία της πολιτείας.
Ο Κουόμο υποστήριξε για άλλη μα φορά ότι 
δεν παρενόχλησε κανέναν, ωστόσο παρα-
δέχτηκε πως ήταν «επιπόλαιος» στον τρόπο 
με τον οποίο μιλούσε και άγγιζε τις γυναί-
κες.
«Στο δικό μου το μυαλό, δεν ξεπέρασα ποτέ 
τα όρια με κανέναν», είπε ο Κουόμο και 
συμπλήρωσε: «Αλλά δεν συνειδητοποίησα 
τον βαθμό στον οποίο τα όρια αυτά είχαν 
επαναπροσδιοριστεί». 
Η κίνηση αυτή του Κουόμο σηματοδοτεί το 
τέλος σε μια πολιτική καριέρα δεκαετιών. Ο 
κυβερνήτης της Νέας Υόρκης αρνούνταν να 
αποχωρήσει από το αξίωμά του, ακόμη και 
όταν η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, 

Λετίσια Τζέιμς διαπίστωνε ότι είχε παραβι-
άσει πολλαπλούς ομοσπονδιακούς και κρα-
τικούς κανονσμούς «περί παρενόχλησης».
Πριν από περίπου ένα χρόνο, ο Κου-
όμο λάμβανε επαίνους γα τομ τρόπο με 
τον οποίο αντιμετώπιζε την πανδημία του 
κορωνοϊού και το «μέτωπο» που είχε ανοί-
ξει με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντό-
ναλντ Τραμπ. Όμως τους τελευταίους μήνες, 
η φήμη του επιβαρύνθηκε, καθώς πολ-
λές γυναίκες έκαναν λόγο για «ενοχλητι-
κές αγκαλιές, φιλιά και αγγίγματα» από τον 
Κυβερνήτη, ενώ μίλησαν ακόμα για «πρό-
σκληση να παίξουν στριπ πόκερ, όταν ταξό-
δευαν με το κυβερνητικό αεροπλάνο». 
Ο 63χρονος πολιτικός ζήτησε συγγνώμη 
από τις 11 γυναίκες που, σύμφωνα με τον 
γενικό εισαγγελέα, παρενόχλησε. Ο ίδιος 
χαρακτήρισε την εισαγγελική έκθεση 
«ψευδή», αλλά είπε ότι η απόφασή του να 
αποχωρήσει από το αξιωμά του, είναι προς 
το συμφέρον των κατοίκων της Νέας Υόρ-
κης. Πρόσθεσε, ακόμα, πως αποδέχεται την 
«πλήρη ευθύνη» για την πιθανή προσβολή 
οποιουδήποτε.
«Η εισαγγελική έκθεση έλεγε ότι παρενό-
χλησα σεξουαλικά 11 γυναίκες. Αυτό είδαν 
και άκουσαν οι άνθρωποι και πάνω σε αυτό 
αντέδρασαν με οργή. Αντέδρασαν σωστά 
για λάθος λόγο» είπε.

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο κυβερνήτης της 
Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο 

ΗΠΑ: Η Γερουσία εγκρίνει το 
πρόγραμμα ύψους $1 τρισ. του 
Τζο Μπάιντεν



22 13 Αυγούστου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

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

Απογαλακτισμός: Με αυτές τις 
συμβουλές θα γίνει πιο εύκολος

Τα μωρά δεν ικανοποιούν μόνο την ανάγκη 
τους για τροφή μέσω του θηλασμού. Μέσα 
από αυτόν έχουν την ευκαιρία να ακουμπή-
σουν πάνω στο δέρμα της μαμάς τους και να 
αισθανθούν τη ζεστασιά και τη φροντίδα 
της. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αποτε-
λεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινό-
τητάς τους, μετατρέπεται στην μεγαλύτερή 
τους παρηγοριά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει 
πως η διακοπή του πρέπει οπωσδήποτε να 
συνοδευτεί από άφθονο βρεφικό κλάμα!
Συμβουλές για εύκολο απογαλακτισμό

Βρείτε την κατάλληλη στιγμή
Επιλέξτε μια ήρεμη περίοδο. Για παρά-
δειγμα, μια μετακόμιση ή άλλη μεγάλη 
αλλαγή στην καθημερινότητά του θα περι-
πλέξει πολύ τη διαδικασία. Αν συναντή-
σετε υπερβολικά έντονες διαμαρτυρίες 
την πρώτη φορά που θα προσπαθήσετε 
να αντικαταστήσετε ένα γεύμα μητρικού 
γάλακτος, αναβάλετέ το για λίγες μέρες.

Αφήστε το να αποφασίσει

Αν η αιτία του απογαλακτισμού είναι 
το γεγονός ότι το μωράκι σας μεγάλωσε 
αρκετά, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να αφή-
σετε την κατάσταση στα χέρια του. Με 
άλλα λόγια, συνεχίστε να το θηλάζετε όταν 
δείχνει πως το επιθυμεί, όμως σταματήστε 
να προσφέρετε το στήθος σας πριν σας το 
ζητήσει. Θα πάρει περισσότερο καιρό από 
άλλες τεχνικές, αλλά θα είναι πιο ανώδυνο 
τόσο για εκείνο όσο και για εσάς.

Μειώστε σταδιακά τον θηλασμό
Αυτή η στρατηγική είναι η καλύτερη και 
για τους δυο σας. Ξεκινήστε αφαιρώντας 
ένα – ένα τα γεύματα, σε βάθος ημερών 
ή εβδομάδων. Το πρώτο γεύμα που θα 
αφαιρεθεί μπορεί να είναι αυτό που σας 
βολεύει λιγότερο ή εκείνο που δείχνει να 
μην το αφορά και τόσο πολύ. Έτσι, τόσο 
το μικρούλι σας όσο και το σώμα σας θα 
έχουν περισσότερο χρόνο να προσαρμο-
στούν στη νέα κατάσταση. Δεν θα γλιτώ-
σετε μόνο τα κλάματα, αλλά και το «πετρω-
μένο» στήθος και τη μαστίτιδα. Αφήστε για 
το τέλος το αγαπημένο του γεύμα – συνή-
θως είναι το βραδινό.

Αλλάξτε το πρόγραμμα

Σε περίπτωση που έχει συνηθίσει να κοι-
μάται θηλάζοντας και δεν καταφέρνει 
να ησυχάσει χωρίς αυτό, δοκιμάστε να 
δώσετε σε κάποιον άλλο το μπουκάλι με το 
γάλα του τις πρώτες φορές. Δεν αποκλείε-
ται η απουσία σας από το δωμάτιο την ώρα 
που ετοιμάζεται να κοιμηθεί να το βοηθή-
σει τις πρώτες μέρες. Αρκετά μωρά προ-
σαρμόζονται πιο εύκολα αν η μετάβαση 
από το στήθος στο μπουκάλι ή την κούπα 
γίνει σε ένα περιβάλλον που δεν έχουν 
συνδέσει με τον θηλασμό, όπως κατά τη 
διάρκεια ενός ταξιδιού.

Κρατήστε το σφιχτά
Η στερεά τροφή μπορεί να του προσφέρει 
τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται, δεν 
μπορεί όμως να αντικαταστήσει την ασφά-
λεια και τη σιγουριά που του προσφέρει 
η αγκαλιά σας. Γι’ αυτό, βεβαιωθείτε ότι 
έρχεται αρκετά σε επαφή με το δέρμα σας 
και ότι περνάτε αρκετή ώρα κοιτάζοντας ο 
ένας τον άλλο, ώστε να νιώθει την αγάπη 
σας όπως και πριν.

Αποσπάστε του την προσοχή
Ίσως το πουρεδάκι του δεν είναι αρκετό 
για να το κάνει να ξεχάσει την αγαπημένη 
του συνήθεια, όμως ένα νανούρισμα κατά 
τη διάρκεια του οποίου θα το κουνάτε ρυθ-
μικά ή ένα διασκεδαστικό παιχνίδι μπορεί 
να κάνει θαύματα!

Φροντίστε τον εαυτό σας
Δώστε σημασία στα σημάδια που στέλ-
νει το σώμα σας. Αν αισθάνεστε έντονη 
πίεση στο στήθος, αντλήστε λίγο γάλα με 
το θήλαστρο – τόσο όσο χρειάζεται για να 
ανακουφιστείτε, ώστε ο οργανισμός σας 
να καταλάβει πως πρέπει να μειώσει την 
παραγωγή του γάλακτος. Και μην ξαφνια-
στείτε αν μελαγχολήσετε λίγο και εσείς. 
Ακόμη και αν ο θηλασμός έχει αρχίσει να 
σας κουράζει, εξακολουθεί να είναι μια 
στιγμή με μοναδική αξία για τη σύνδεσή 
σας με το μικρό σας. Το πιθανότερο είναι 
πως στην αρχή θα λείπει και σε εσάς τόσο 
όσο και σε εκείνο. Προσπαθήστε να θυμί-
ζετε στον εαυτό σας πως είναι η στιγμή 
να… ανεξαρτητοποιηθεί ως προς αυτό και 
πως θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για 
άλλου είδους όμορφες στιγμές στην καθη-
μερινότητά σας.

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

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

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

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

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

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

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

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

Είσαι ευχάριστος τύπος για να ζει 
κανείς μαζί σου;

Το παράπονο μιας 
νοσοκόμας υποστήριξης 

ασθενών

Σ
ήμερα άκουσα υποτιμητικά "δου-
λεύεις για να ξεσκατιζεις" και δεν 
είναι ούτε η πρώτη ούτε η όγδοη 
φορά που το ακούω. Και νιώθω 

την ανάγκη να υπερασπιστώ τη δουλειά 
μου και να φωνάξω στον κόσμο πόσο υ-
περήφανη είμαι για αυτήν. Ναι κύριοι 
και κυρίες, είμαι υπερήφανη που ξεσκα-

τιζω ανήμπορυς ασθενείς, κόβοντας νύ-
χια, πλένω κεφάλια, τους ντύνω, τους κά-
νω μπάνιο, τους ταΐζω και φροντίζω αν-
θρώπους ασθενείς που δεν μπορούν να 
τα κάνουν.
Είμαι ήδη ψυχολογικά λίγο άρρωστη 
απο τους αρνητικους συνειρμούς αυτής 
της έκφρασης "δουλεύεις για να ξεσκα-
τιζεις" που συνδέεται με το επάγγελμά 
μου. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε 
όλοι να κάνουμε όλες τις δουλειές... εγω 
για παράδειγμα δεν θα μπορούσα να δια-
λέξω σε κάτι που θα απαιτήσει να πω ψέμ-

ματα, όπως ένας τραπεζίτης ή κάτι τέτοιο, 
και όμως για αρκετούς από εσάς είναι αξι-
όλογα επαγγέλματα, το αντίθετο το δικό 
μου επάγγελμα είναι τελευταίο από τα 
τελευταία. Σας λέω ότι οι περισσότεροι 
που μας ταξινομούν έτσι "δουλεύεις για 
να ξεσκατιζεις" Μακάρι να μην χρειαστούν 
ποτέ κάποιον σαν εμένα.

Αλλά αν έρθει η ώρα που θα είναι απα-
ραίτητη, κάποιος απο τους συναδέλφους 
μου θα είναι πρόθυμος να σας βοηθήσει 
και να σας κάνει να έχετε καλύτερη ποιό-
τητα ζωής, και πάντα με καλή διάθεση και 
αγάπη.
Σας παρακαλώ μην χρησιμοποιειτε την 
έκφραση "ξεσκατιζεις" με περιφρόνηση, 
γιατί ίσως μια μέρα κάποιο θα πρέπει να 
το κάνει για εσάς και πίστεψε με θα νιώ-
σετε ευγνώμων. Το ξέρω.

Υπογραφή: Καθαριστής.
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Ό
σο γερνάμε, χάνουμε ύ-
ψος ήδη από την ηλικία 
των 50 ετών, με την α-
πώλεια αυτή να επιτα-

χύνεται μετά την ηλικία των 70. 
Αυτή η απώλεια όμως θα μπορού-
σε να αποβεί απειλητική για τις γυ-
ναίκες, καθώς νέα ερευνητικά ευ-
ρήματα που δημοσιεύτηκαν στο 
BMJ Open συνδέουν τον αυξανό-
μενο κίνδυνο πρόωρου θανάτου 
από καρδιαγγειακά νοσήματα ή ε-
γκεφαλικό επεισόδιο με το χαμένο 
ύψος. Όμως υπάρχει και ένα κα-
λό νέο, καθώς με τη συστηματική 
σωματική άσκηση μπορούμε να 
αντιστρέψουμε αυτή την κα-
τάσταση.Η απώλεια αυτή των 
ελάχιστων εκατοστών από 
το ύψος συνήθως προκα-
λείται από τη συρρίκνω-
ση του σπονδυλικού δί-
σκου, από κατάγματα της 
σπονδυλικής στήλης αλλά και 
λόγω των αλλαγών στη 
στάση του σώματος.
Μιας και στις γυναίκες 
παρατηρείται μεγαλύτερη 
απώλεια πόντων σε σύγκριση 
με τους άντρες, οι ερευνητές 
θέλησαν να διερευνήσουν 
εάν αυτή η απώλεια απο-
τελεί προάγγελο πρόωρου 
θανάτου από όλες τις αιτίες 
αλλά και από καρδιαγγειακά 
νοσήματα.
Το δείγμα τους ήταν γυναίκες από 
τη Βόρεια Ευρώπη και συγκεκρι-
μένα 1147 από τη Σουηδία και 
1259 από τη Δανία, γεννημένες 
την περίοδο 1908 με 1952. Για 
να καθορίσουν την ποσότητα του 
χαμένου ύψους, πραγματοποιού-
σαν μετρήσεις κατά τις πρωινές 
ώρες χωρίς φυσικά οι συμμετέ-
χουσες να φοράνε παπούτσια και 
σε δύο φάσεις: η πρώτη μέτρηση 
έγινε όταν οι γυναίκες ήταν σε ηλι-
κία μεταξύ 30 και 60 ετών και η 
δεύτερη έπειτα από 10 με 13 χρό-
νια, όταν δηλαδή οι γυναίκες ήταν 
άνω των 70 ετών. Η ημερομηνία 
και η αιτία θανάτου παρακολουθή-
θηκαν για 17 έως 19 χρόνια μετά 

τη δεύτερη μέτρηση ύψους.Αυτό 
που διαπίστωσαν οι επιστήμονες 
είναι ότι ανάμεσα στις μετρήσεις, 
οι γυναίκες έχασαν ύψος της τάξης 
του 0.8εκ, όμως οι τιμές κυμαίνο-
νταν από 0 εώς και 14 εκ.
Κατά την περίοδο των 19 χρόνων 
παρακολούθησης από τους ερευ-
νητές, σημειώθηκαν 625 θάνατοι 
από όλες τις αιτίες. Όμως , κατά τη 
διάρκεια των 17 χρόνων, οι καρδι-
αγγειακές παθήσεις ήταν η βασική 
αιτία θανάτου σε 157 γυναίκες, 
και συγκεκριμένα περιελάμβανε 
37 περιπτώσεις εγκεφαλικού επει-

σοδίου αλλά και 362 περιπτώ-
σεις που οφείλονταν σε άλλες 
αιτίες. Όταν όμως η απώλεια 

του ύψους ήταν αξιοση-
μείωτη και της τάξης των 
2 εκατοστών ή και περισ-
σότερο, αυτή συσχετίστηκε 
με αυξημένο κίνδυνο 
πρόωρου θανάτου σε 
ποσοστό 74% για τις Σου-

ηδέζες και 80% για τις Δανέ-
ζες, υποδηλώνοντας ξεκά-
θαρα τον κίνδυνο. Μάλι-
στα, ακόμα πιο ανησυχη-
τικά η απώλεια διπλασίασε 

τον κίνδυνο πρόωρου θανά-
του από εγκεφαλικό επεισό-
διο και όλα τα καρδιαγγειακά 

νοσήματα και 71% από άλλες 
αιτίες.

Παρόλα αυτά, στα θετικά ευρή-
ματα της μελέτης, το μικρό ανά-
στημα των γυναικών και η συστη-
ματική σωματική δραστηριότητα 
στον ελεύθερο χρόνο στην αρχή 
της μελέτης συσχετίστηκαν με 
μικρότερη απώλεια ύψους, ανε-
ξάρτητα από την ηλικία.
Τέλος, κάθε χαμένο εκατοστό από 
το ύψος των γυναικών αύξανε επι-
πλέον τις πιθανότητες πρόωρου 
θανάτου κατά 14% για τις γυναί-
κες από τη Σουηδία και 21% για τις 
γυναίκες από τη Δανία.  Οι επιστή-
μονες εφιστούν ιδιαίτερη προσοχή 
σε αυτές τις αλλαγές στο ύψος των 
γυναικών με στόχο την πρόληψη 
της εμφάνισης των καρδιαγγεια-
κών νοσημάτων.

Ύψος: Πόσους πόντους 
χάνουμε μετά τα 50 και τι 
σημαίνει αυτό για την υγεία 

Πλήρως εμβολιασμένοι: Πόσο κινδυνεύουν 
να νοσήσουν ξανά με επίμονα συμπτώματα

Σ
το μικροσκόπιο των επιστημόνων παρα-
μένει η μακρά Covid (long covid), η πα-
ρουσία δηλαδή επίμονων, παλιών ή νέων 
συμπτωμάτων όπως κόπωση, δύσπνοια, 

δυσκολία συγκέντρωσης, θολούρα εγκεφάλου και 
αϋπνία έναν ή και περισσότερους μήνες μετά την 
ήπια ή σοβαρή νόσο COVID-19 είτε ακόμη και σε 
περιπτώσεις ασυμπτωματικής αρχικά νόσου. Η 
κατάσταση εκτιμάται ότι αφορά το 30% των α-
νεμβολίαστων ασθενών, ωστόσο αναπάντητο πα-
ραμένει αν κινδυνεύουν εξίσου και όσοι ολοκλή-
ρωσαν τον εμβολιασμό τους κατά του κορωνοϊού 
SARS-CoV-2.
Τα διαθέσιμα εμβόλια έχουν αποδειχθεί αποτελε-
σματικά στην προστασία από τη σοβαρή νόσηση 
και τον θάνατο από την COVID-19, δεν προφυ-

λάσσουν όμως πλήρως από την πιθανότητα λοί-
μωξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 
Ισραήλ, πρότυπο για την εμβολιαστική κάλυψη 
του πληθυσμού της, όπου οι μισοί περίπου ενήλι-
κες που μολύνθηκαν από την παραλλαγή «Δέλτα» 
κατά τη νέα έξαρση της πανδημίας στη χώρα τον 
Μάϊο, ήταν πλήρως εμβολιασμένοι με το σκεύα-
σμα των Pfizer/ΒionTech. Από το Ισραήλ προέρχο-
νται και τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για 
τη σχέση εμβολιασμένων και μακράς Covid, μέσα 
από μια πρόσφατα δημοσιευμένη περιορισμένη 
μελέτη που διαπίστωσε ότι υγειονομικοί υπάλ-
ληλοι πλήρως εμβολιασμένοι που μολύνθηκαν 
πρώτη φορά από τον κορωνοϊό, εμφάνισαν ήπια 
συμπτώματα όπως βήχα, κόπωση και αδυναμία 
για τουλάχιστον έξι εβδομάδες.

Τ
ο ιδανικό σνακ πριν την προπόνηση για τους άνδρες και τις γυναίκες μέσης ηλικίας είναι το κακάο σύφ-
μωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου LIverpool Hope. Μια είδηση που σίγουρα θα ικανοποιήσει 
όσους θέλουν να φάνε κάτι για να πάρουν δυνάμεις πριν πάνε στο γυμναστήριο. Η τρέχουσα έρευνα δη-
μοσιεύθηκε στο  European Journal of Applied Physiology και έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά ερευ-

νών που αποδίδουν ευεργετικές ιδιότητες στην κατανάλωση κακάο όχι μόνο για την σωματική απόδοση αλλά 
και για την καλύτερη νοητική λειτουργία.
Η νέα έρευνα διεξήχθη σε μια ομάδα υγιών ενηλίκων 40-60 ετών οι οποίοι έκαναν καθιστική ζωή. Κατά τη 
διάρκεια της  περιόδου παρακολούθησής τους διάρκειας πέντε εβδομάδων, οι συμμετέχοντες έκαναν εξαντλη-
τική προπόνηση σε στατικό ποδήλατο στο χώρο των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου με στόχο την μέγιστη 
πρόσληψη οξυγόνου (ο δείκτης VO2 max είναι ο σημαντικότερος δείκτης της αερόβιας αντοχής). 
Οι συμμετέχοντες καταλάνωναν είτε 400mg συμπληρωμα φλαβονολών κακάο είτε εικονικά σκευάσματα για 
επτά μέρες πριν λάβουν μέρος σε περισσότερες εξετάσεις για να διαπιστωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την 
μεταφορά οξυγόνου του οργανισμού ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της άσκησης. Όσο μικρότερη η 
διάρκεια της απόκρισης τόσο καλύτερη και η αθλητική επίδοση και αντοχή.
Ωστόσο οι ερευνητές δεν συνιστούν να φάμε μια σοκολάτα πριν πάμε στο γυμναστήριο. Αντιθέτως προτείνουν 
την κατανάλωση ενός ροφήματος με μιάμιση κουταλιά της σούπας κακάο, επειδή η σκόνη κακάο περιέχει φλα-
βανόλες κατά μέσο όρο 34,6mg ανά γραμμάριο, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη ή λιπαρά όπως έχει μια σοκολάτα.
Οι ερευνητές εξηγούν ότι το κακάο είναι πλούσιο σε φλαβονοειδή και συγκεκριμένα σε φλαβονόλες, μία υπο-
κατηγορία τους που περιλαμβάνει τις ουσίες επικατεχίνη και κατεχίνη.

Είστε 50αρης; Τι να πιείτε πριν την προπόνηση 
για μέγιστη απόδοση

Αν και η μεγαλύτερη διάρκεια στην αναπαραγωγική ζωή μιας γυναίκας θα συνοδευόταν ενδεχομέ-
νως από θετικό πρόσημο, φαίνεται πως μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι ευχάριστη καθώς, σύμφωνα 
με πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύεται στο Menopause, τα αναπαραγωγικά χρόνια μια γυναίκας 

αυξάνουν αναλόγως τις πιθανότητές της να εμφανίσει νόσο του Αλτσχάιμερ.
Το νέο επιστημονικό συμπέρασμα δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία. Με αφορμή τις αυξητικές τάσεις της 
νόσου Αλτσχάιμερ λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, πλήθος παλαιότερων μελετών που επικεντρώ-
θηκαν στις έμφυλες διαφορές στη νοσηρότητα, έχουν καταδείξει τον ρόλο των οιστρογόνων στην εκδή-
λωση της νευροεκφυλιστικής νόσου. Κάποιες έχουν ενοχοποιήσει τα υψηλά ή πολύ χαμηλά επίπεδα 
οιστραδιόλης ενώ άλλες έχουν συσχετίσει τα περισσότερα αναπαραγωγικά χρόνια ή την ορμονοθερα-
πεία μετά την εμμηνόπαυση με υψηλότερο κίνδυνο άνοιας. Ωστόσο, για καθένα από τα συμπεράσματα 
υπήρξαν μελέτες που τα αντέκρουσαν.
Παρά τα αντιτιθέμενα ευρήματα, λίγες έρευνες έχουν επικεντρωθεί στη σχέση οιστρογόνων και βιο-
δεικτών για τη νόσο Αλτσχάιμερ, όπως η προκείμενη που έδειξε ότι η αναπαραγωγική ζωή, δείκτης 
έκθεσης σε ενδογενή οιστρογόνα, σχετίζεται με βιοδείκτες του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, του διαυγούς 

σωματικού υγρού που βρίσκεται στους ιστούς που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον 
νωτιαίο μυελό.

Στα παραπάνω κατέληξαν οι ερευνητές έπειτα από την 25ετή παρακολούθηση 
ενός μικρού δείγματος γυναικών χωρίς άνοια που πέρασαν φυσικά στην 

εμμηνόπαυση. Τα δείγματα από το εγκεφαλονωτιαίο υγρό κατέδειξαν 
μεγαλύτερα επίπεδα βιοδεικτών νόσου Αλτσχάιμερ στις γυναίκες 

με παρατεταμένη αναπαραγωγική ζωή, αν περαιτέρω έρευνες θα 
πιστοποιήσουν τη σχέση, επεσήμαναν οι ερευνητές.
«Τα ευρήματα χρήζουν επιβεβαίωσης από μεγαλύτερες έρευνες 
αλλά ίσως υποδεικνύουν έναν ακόμα παράγοντα μεγαλύτερης 
νοσηρότητας στις γυναίκες που, τουλάχιστον εν μέρει, συν-
δέεται με τη γήρανση και το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής 
τους», ανέφερε η Δρ Stephanie Faubion.

Νόσος Αλτσχάιμερ: Ο παράγοντας που αυξάνει 
τον κίνδυνο νόσησης

υγεία
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Οι διωγμοί των Ελλήνων του Πόντου από τον Στάλιν 
Τι απέγιναν οι Πόντιοι μετά τη μικρασιατική καταστροφή

Πόσοι Πόντιοι ήρθαν στην Ελλάδα; Το μαρτύριο της 
Μακρονήσου - Οι απανωτές διώξεις των Ελλήνων 
του Πόντου στην ΕΣΣΔ του Στάλιν από το 1930 ως το 
1953

Μ
ε ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολή-
σει σε κάποια σημεία του και στο παρελθόν 
θα ασχοληθούμε στο σημερινό μας άρθρο. 
Πρόκειται για τους διωγμούς των Ελλήνων 

του Πόντου από το σοβιετικό καθεστώς, ιδιαίτερα από 
το 1930 ως το 1953. Αφορμή για το σημερινό μας άρθρο 
είναι η έκδοση ενός ακόμα σπουδαίου βιβλίου από τον 
Δρα Ιωάννη Παπαφλωράτο με τίτλο «Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΕΙΜΩΝ, 2021. Ο Δρ Ι. Σ. Πα-
παφλωράτος φέρνει στο προσκήνιο, όπως και σε όλα του 
τα βιβλία, άγνωστα μέχρι τώρα στοιχεία. Μερικά από αυ-
τά θα παραθέσουμε σήμερα.
Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Δρα Ιωάννη 
Παπαφλωράτο που μας έδωσε την άδεια 
να αν τ λήσουμε σ τοιχεία από το 
βιβλίο του.

Οι Πόντιοι στην Ελλάδα – 
Μακρόνησος
Από το  1923 χ ιλ ιάδε ς 
Πόν τ ιοι κατέβηκαν σ τα 
π α ρά λ ια  τ η ς  Μαύ ρης 
Θάλασσας γ ια να επιβι-
βασ τούν σε πλοία και 
να έρθουν στην Ελλάδα. 
Μετά από πολλές περιπέ-
τειες, απάνθρωπη ,ως συνή-
θως, συμπεριφορά των Τούρ-
κων και απίστευτες ταλαιπω-
ρίες υπολογίζεται ότι 230.000 
– 400.000 Πόντιοι έφτασαν στην 
Ελλάδα. Η Μαρία Βεργέτη, που γράφει 
για 230.000 ανθρώπους, υποστηρίζει ότι 
όλοι αυτοί ήρθαν στην Ελλάδα μεταξύ 1918-1930. 
Αντίθετα ο Στ. Κεκρίδης αναφέρεται σε 400.000 άτομα. 
Η ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρ-
κίας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν και οι Πόντιοι, 
ξεκίνησε το Μάρτιο του 1924. Χιλιάδες Πόντιοι δεν άντε-
ξαν τις κακουχίες και άφησαν την τελευταία τους πνοή 
πριν επιβιβαστούν στα πλοία θα τους μετέφεραν στην 
Ελλάδα. Μόνο στον στρατώνα του Σελιμιέ, στο Σκούταρι, 
στην ανατολική ακτή του Βοσπόρου έχασαν τη ζωή τους 
περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι από τύφο, δυσεντε-
ρία και ηπατίτιδα. Υπήρξαν επίσης περιπτώσεις παρά-
κρουσης και αυτοκτονιών. Τα θύματα ρίχνονταν σε ομα-
δικούς τάφους, οι οποίοι ουσιαστικά ήταν πρόχειροι 
λάκκοι.
Στους “τάφους” ελαχίστων υπήρχε ένας σταυρός. Η 
μυρωδιά από τις σορούς ήταν ανυπόφορη και οι υπεύ-
θυνοι(;) προσπαθούσαν να την καλύψουν με ασβέστη 
και χώμα. Χιλιάδες Πόντιοι είναι άγνωστο πού έχουν 
ταφεί και φυσικά το επίσημο ελληνικό Κράτος δεν ασχο-
λήθηκε ποτέ με αυτούς. Τα πλοία που μετέφεραν τους 
Πόντιους στην Ελλάδα, αποβίβασαν μερικούς στη Θεσ-
σαλονίκη και συγκεκριμένα στο Καραμπουρνού. Άλλοι 
συνέχισαν το ταξίδι τους και έφτασαν στον Πειραιά. Από 
εκεί οδηγήθηκαν στην Μακρόνησο. Η κυβέρνηση Βενι-
ζέλου, μετά την άφιξη πολλών Ποντίων από τη Ρωσία 
μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, φοβόταν ότι και με 
τον ερχομό νέων προσφύγων θα υπήρχε διάδοση κομ-
μουνιστικών ιδεών στην Ελλάδα. Στη Μακρόνησο, η 
κατάσταση ήταν τραγική. Οι νεότεροι από τους Πόντι-
ους έφτιαξαν διάφορα παραπήγματα και κτίρια καθώς 
και στέρνες για την ύδρευση. Καθώς η Μακρόνησος δεν 
είχε πόσιμο νερό, ένα σαπιοκάραβο μετέφερε στο νησί 
γλυφό νερό σε αραιά χρονικά διαστήματα. Αμέσως μετά 
την αποβίβαση των Ποντίων στο νησί τους παραλάμβα-
ναν νοσοκόμες και στη συνέχεια τους κούρευαν. Συχνά 

το κόψιμο των μαλλιών γινόταν με αλογομηχανή (!), κάτι 
που προκαλούσε αφόρητους πόνους σε άντρες και, 
κυρίως, σε γυναίκες. Μετά, τους έβαζαν σε λουτρά και 
έκαναν ζεστό μπάνιο και στην συνέχεια γινόταν η εγκατά-
στασή τους σε παραπήγματα και παράγκες. Οι συνθήκες 
διαβίωσης τους ήταν άθλιες. Το φαγητό λίγο και κακής 
ποιότητας. Συχνά το..... μενού περιείχε και ρέγκες (!) που 
έκαναν πιο έντονη την δίψα. Και τα υπόλοιπα τρόφιμα 
όμως ήταν άθλια. Χαλασμένα ζυμαρικά, σκουληκιασμέ-
νες ελιές και σάπια φρούτα, γράφει ο Ι.Σ. Παπαφλωρά-
τος. Στο νησί υπήρχε και φρουρά από χωροφύλακες, οι 
οποίοι συχνά έκαναν τα στραβά μάτια σε μαυραγορίτες 
που πλησίαζαν τις απόκρημνες ακτές της Μακρονήσου 
και πουλούσαν ψωμί, η αξία του οποίου έφτασε στην 
εξωφρενική τιμή της μιας χρυσής λίρας το καρβέλι.
Ελάχιστοι Πόντιοι είχαν την οικονομική δυνατότητα να 
πληρώσουν αυτό το ποσό, κι αυτό όμως για μικρό χρο-

νικό διάστημα. Πολλοί βούταγαν στη θάλασσα 
και μερικοί πνίγονταν. Ανάλογες “καρα-

ντίνες” υπήρχαν εκτός από τη Μακρό-
νησο, στον Άγιο Γεώργιο στον Πει-

ραιά, στο Καραμπουρνού της 
Θεσσαλονίκης, στην Πάτρα, 
στην Κόρινθο, στην Πρέβεζα, 
στην Χαλκίδα και αλλού.
Μια σημαντική πληροφο-
ρία που δίνει στο βιβλίο 
του ο Δρ. Ιωάννης Παπα-
φλωράτος, ε ίναι ότ ι οι 
πρώτοι Πόντιοι πρόσφυ-
γες έφτασαν στην Ελλάδα 

το 1894 και όχι στα τέλη της 
δεκαετίας του 1910, όπως 

πιστεύουν οι περισσότεροι.

Οι Πόντιοι στην ΕΣΣΔ και οι 
διώξεις από το σταλινικό καθε-

στώς.
Εκτός όμως από τους Πόντιους που ήρθαν στην 

Ελλάδα, υπήρχαν πολλοί που εγκαταστάθηκαν μετά το 
1923 στη Ρωσία. Όπως έχουμε γράψει, ο Λένιν ήταν χρη-
ματοδότης και προμηθευτής του Κεμάλ στον αγώνα ενα-
ντίον των Ελλήνων (άρθρο της 9/4/2017). Οι σχέσεις Αθή-
νας - Μόσχας , άρχισαν να ομαλοποιούνται από το 1926 
με την υπογραφή ενός εμπορικού συμφώνου. Ωστόσο, 
με την επικράτηση των μπολσεβίκων οι Πόντιοι που ζού-
σαν στη σοβιετική επικράτεια, αντιμετωπίζονταν σαν 
αντεπαναστατικά στοιχεία. Κι αν μέχρι το 1930 η κατά-
σταση ήταν ανεκτή, από τον Ιούνιο εκείνου του έτους τα 
πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν, καθώς απαγορεύ-
τηκε κάθε δημόσια θρησκευτική εκδήλωση. Σταδιακά τα 
μέτρα πήραν τη μορφή ανοικτού διωγμού, αφού απαγο-
ρεύτηκε “κάθε ελληνική πολιτισμική δραστηριότητα και 
κάθε θρησκευτική ελευθερία, αν και δεν υπήρχε επίσημη 
απαγόρευση έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήμα-
τος από το Σύνταγμα της ΕΣΣΔ”, γράφει ο Γ. Κούζας. Η 
ελληνική αντίδραση ήταν μάλλον ανύπαρκτη. Μόλις στις 
16 Αυγούστου 1933 ο Έλληνας πρέσβης στη Μόσχα Σ. 
Πολυχρονιάδης διαμαρτυρήθηκε στις σοβιετικές Αρχές.
Στις 27 Δεκεμβρίου 1932, καθιερώθηκε για όλους τους 
Σοβιετικούς πολίτες, και για τους ελληνικής καταγω-
γής φυσικά, το “εσωτερικό διαβατήριο”. Έμοιαζε με τα 
γνωστά διαβατήρια, είχε όλα τα στοιχεία του κατόχου 
του και την διεύθυνση κατοικίας του. Ήταν απαραίτητο 
ακόμα και για μια απλή βόλτα. Ο κάτοχος του πήγαινε 
στο Αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και έκανε μια 
αίτηση στην οποία θα ανέφερε τον σκοπό της απομά-
κρυνσης του, την ακριβή διεύθυνση παραμονής του και 
τον τόπο κατοικίας του. Αν η αίτησή του γινόταν δεκτή, 
θα πήγαινε όπου αναγραφόταν στο “εσωτερικό διαβατή-
ριο”. Να ρωτήσουμε εδώ τους οπαδούς και ψηφοφόρους 
του Κ.Κ.Ε, τους οποίους και σεβόμαστε απόλυτα, αν και 
πολλές φορές μας έχουν γράψει…δηλητηριώδη σχόλια. 

Πώς τους φαίνεται το συγκεκριμένο μέτρο; Θα ήθελαν 
να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα; Γιατί κάποιες κομμου-
νιστικές θεωρίες είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Στην πράξη 
όμως, τι γίνεται;
Δυστυχώς, τα μέτρα εναντίον των Ελλήνων δεν στα-
μάτησαν εκεί. Η 15η Δεκεμβρίου 1937 είναι μια μέρα 
“καμπής” καθώς η λέξη, ο “όρος” Έλληνας, μετατράπηκε 
σε κατηγορία. Σύμφωνα μ΄ αυτή την αντίληψη η εθνοτική 
καταγωγή ταυτιζόταν με πολιτικό αδίκημα και καθιερω-
νόταν η συλλογική ευθύνη λόγω της ένταξης σε μια εθνο-
τική ομάδα. Οι διώξεις αφορούσαν όλους άρρενες Έλλη-
νες. Συνελήφθη ολόκληρη η ελληνική ηγετική ομάδα που 
ήταν πιστά μέλη του Κ.Κ.Ε, όλοι οι ντόπιοι Έλληνες, αλλά 
και κομμουνιστές από την Ελλάδα που είχαν καταφύ-
γει στην ΕΣΣΔ από τη Ελλάδα για να αποφύγουν τις διώ-
ξεις που ξεκίνησαν με το Ιδιώνυμο (1929) και εντάθηκαν 
στην περίοδο της δικτατορίας Μεταξά (1936-1941). Τότε 
συνελήφθησαν περισσότεροι από 15.000 πολίτες ελλη-
νικής καταγωγής. Επίσης, το φθινόπωρο του 1937 και τα 
εθνικά σχολεία θεωρούνταν “επιβλαβή” για τους Σοβιε-
τικούς.
Έτσι περίπου 250 ελληνικά σχολεία στον Καύκασο, στην 
Κριμαία , στο Κρασνοντάρ (νότια Ρωσία) και στην Αζο-
φική (Μαριάπολη - Ντονιέσκ), έκλεισαν τότε. Επίσης στο 
Ντονιέτσκ 3.140 Έλληνες δολοφονήθηκαν χωρίς δίκη!
Η Γενική Διοίκηση έβαζε ορισμένους στόχους και οι τοπι-
κές Αρχές, όφειλαν να τους υλοποιήσουν. Έτσι συνέτασ-
σαν καταλόγους υποψηφίων για εκτέλεση σε...άλμπουμ. 
Και οι αποφάσεις εκτέλεσης ονομάστηκαν “αλμπόμι-
κες”. Η αχαριστία του σοβιετικού καθεστώτος, φαίνε-
ται και από το γεγονός ότι ανάμεσα στους Έλληνες που 
εκτελέστηκαν χωρίς λόγο ήταν και ο Κονσταντίν Τσελ-
πάν (Konstantin Fyodorovich Chelpan), ο άνθρωπος που 
σχεδίασε τον κινητήρα του περίφημου άρματος Τ-34 και 
ο οποίος λίγο πριν είχε τιμηθεί με το βραβείο “Λένιν”. 
Περίπου 10.000 Πόντιοι, ηλικιωμένοι κυρίως, απελάθη-
καν στην Ελλάδα το 1938-1939. Οι διωγμοί συνεχίστηκαν 
και το 1944, με την εκδίωξη των Ποντίων της Κριμαίας. 
Οι περισσότεροι από αυτούς μεταφέρθηκαν στο Ουζμπε-
κιστάν. Πολλοί πέθαναν στη διάρκεια της διαδρομής. Με 
το νέο διάταγμα του Στάλιν ( 17/5/1949) όλοι οι Έλληνες 
που έμεναν στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στη Γεωρ-
γία και στο Αζερμπαϊτζαν, έπρεπε να εκτοπιστούν αιώ-
νια (!) (αυτή είναι η διατύπωση στα ρωσικά) στο Νότιο 
Καζακστάν και στην Ντζαμπούλ του Καζακστάν με επί-
βλεψη των οργάνων του Υπουργείου Εσωτερικών. Ένας 
από αυτούς που ανέλαβαν την αποστολή, ήταν και ο δια-
βόητος Μπέρια...
Την νύχτα της 13ης προς 14ης Ιουνίου 1949, χιλιά-
δες Πόντιοι μετακινήθηκαν από τις ακτές της Μαύρης 
Θάλασσας προς τις αφιλόξενες περιοχές του Καζακστάν. 
Πολλοί δεν άντεξαν τις κακουχίες και πέθαναν. Σκοπός 
του σταλινικού καθεστώτος ήταν η απομάκρυνση και 
αποξένωση των Ελλήνων του Πόντου από τις πατρογονι-
κές τους εστίες .
Μετά τον θάνατο του Στάλιν τον Μάρτιο του 1953, οι 
διωγμοί έπαψαν και επιτράπηκε στους Πόντιους να επι-
στρέψουν στους τόπους καταγωγής τους. Αυτό έγινε σε 
μικρό βαθμό. Πάντως ακόμα και σήμερα στο Καζακστάν 
ζουν αρκετοί Πόντιοι. Τη δεκαετία του ́ 50 κάποιοι ήρθαν 
στην Ελλάδα παρά την ουσιαστική άρνηση της κυβέρ-
νησης Καραμανλή να τους δεχτεί για διάφορους λόγους 
(π.χ. ανασύσταση του αντάρτικου στρατού).
Στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας, υπάρχει μνημείο με τα ονό-
ματα 6.000 Ελλήνων που έχασαν τη ζωή τους κατά τις 
σταλινικές διώξεις. Όμως τα θύματα ,ήταν πολύ περισ-
σότερα.
Πολύ σημαντικό, είναι το ότι 800.000 - 3.500.000 μιλούν 
την ελληνική γλώσσα στην περιοχή του Πόντου σήμερα. 
Ανάμεσα ελληνικά χωριά γύρω από την Τραπεζούντα, 
το Κατωχώρι ενώ και στις περιοχές Τόνιας, Σουρμένων, 
Ματσούκας και Μπαϊπούρτης. Με αυτούς θα ασχολη-
θούμε σε μελλοντικό μας άρθρο.

ιστορίες
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ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

Από πανηγύρια καλά 
πάμε…

Φ
τάσαμε αισίως στον Δεκαπε-
νταύγουστο.
Πανηγύρια, φεστιβάλ, φιέστες 
και πάσης φύσεως ενοριακές και 

μοναστηριακές γιορτές... Σουβλάκια, ζύθος, 
θέαμα, χορός - έστω και με περιορισμούς - 
για να περάσουμε εμείς καλά κι’ οι οργανι-
σμοί μας καλύτερα...
Τορόντο και Μόντρεαλ στα καλύτερά τους 
το καλοκαίρι τούτο που κόντεψε να μας 
ξεχάσει. 
Οι παλαιότεροι θα θυμούνται τα πανηγύρια 
στα χωριά που κάποτε είχαν το πραγματικό 
τους νόημα. Ο κόσμος τα περίμενε πως και 
πως για να ξεκουραστεί, να καλοπεράσει, να 
διασκεδάσει, να ξεδώσει.
Η καθημερινή σκληρή δουλειά, το μεροκά-
ματο της ανέχειας, ο αγώνας επιβίωσης, δεν 
άφηναν κανένα περιθώριο ανάπαυσης. Το 
πανηγύρι του χωριού ήταν μία όαση μέσα 
στην ατέλειωτη έρημο του καθημερινού 
μόχθου και η συμμετοχή του κόσμου ήταν 
καθολική. Δεν έλειπε κανένας, νέοι, γέροι, 
παιδιά, ακόμα και άνθρωποι που όλο τον 
καιρό τους τον περνούσαν δουλεύοντας στις 
καλλιέργειες. 
Όπως τα διηγούνται εκείνοι που τα έζησαν, 
τη μέρα του πανηγυριού βοσκοί, υλοτόμοι, 
πραγματευτές κάθε λογής κατέβαιναν στο 
χωριό, φόραγαν τα καλά τους και πήγαιναν 
στην εκκλησιά ν' ανάψουν το κεράκι τους, 

να κάνουν το σταυρό τους και να λειτουργη-
θούν. Οι γυναίκες βρίσκανε την ευκαιρία να 
στολιστούν, να φορέσουν τα γιορτινά τους, 
να επιδειχτούν και να καμαρώσουν. 
Οι άντρες, που είχαν όλο το βάρος της 
συντήρησης της οικογένειας, ήταν απόλυτα 
δικαιολογημένοι και κανένας δεν τους παρε-
ξηγούσε αν έπιναν κανένα ποτήρι παρα-
πάνω κι' έριχναν καμιά βόλτα στη μουσική. 
Τα παιδιά οργίαζαν στους δρόμους και στην 
πλατεία του χωριού και ήταν αδύνατον να 
βρεθεί άνθρωπος να τα συμμαζέψει. Πανη-
γύριζαν με τον δικό τους αυθόρμητο τρόπο, 
παίζοντας, καυγαδίζοντας, μονιάζοντας... 
Το πανηγύρι άρχιζε από την παραμονή της 
γιορτής. Οι δρόμοι του χωριού γέμιζαν από 
μικροπωλητές που έστηναν τους πάγκους 
τους και πουλούσαν τις κάθε λογής πραμά-
τειές τους. Εικόνες, στολίδια, υφάσματα, 
οικιακά σκεύη, παιχνίδια, ζωντανά και ότι 
άλλο μπορούσε να βάλει ο νους του ανθρώ-
που. 
Το κάθε καφενείο της πλατείας είχε τη μου-
σική του. Έπρεπε να καπαρώσεις τραπέζι 
από νωρίς, να πάρεις σειρά για το χορό για 
να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις... Η κάθε 
νοικοκυρά έπρεπε να κουβαλήσει ταψιά και 
δίσκους γεμάτους με ότι καλύτερο είχε φτιά-
ξει. Αξέχαστα, ανεπανάληπτα, τα πανηγύρια 
εκείνου του, όχι και τόσο παλιού καιρού στα 
χωριά του τόπου μας. 
Τα παραδοσιακά πανηγύρια στο Μόντρεαλ 
τα αναβίωσε ο αείμνηστος Δημήτρης Γαλά-
νης σε πάρκα, προαύλια εκκλησιών, σε 
συλλογικούς και κοινοτικούς χώρους. 
Τέλεια οργανωμένα και με απόλυτη επιτυ-
χία. Πανηγύρια που μάζεψαν τη νεολαία και 
συχνά ήταν η αφορμή για... ζευγαρώματα. 
Με το χρόνο τα πανηγύρια άλλαξαν χαρα-
κτήρα και πολλά πήραν τη μορφή Φεστι-
βάλ με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των 
οργανωτών. 
Όπως και να ‘χει το Πανηγύρι ή Φεστιβάλ, 
μας δίνει την ευκαιρία να σμίξουμε, να δια-
σκεδάσουμε, να φάμε ελληνικά, να περά-
σουμε λίγες ευχάριστες ώρες και - γιατί όχι 
- να ενισχύσουμε τους οργανισμούς μας. 
Από πανηγύρια λοιπόν, καλά πάμε. Όσο για 
τα υπόλοιπα, θα επανέλθουμε εν καιρώ… 

Αγαπητοί εν Κυρίω,

Η Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και Πατρός και η 
κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι πάντα μαζί σας.

Γνωρίζω τα οικονομικά προβλήματα τα οποία έχουν οι Κοινότητές μας λόγω 
του κορωνοϊού αλλά και τα προβλήματα πολλών χριστιανών. Οικονομικά 
προβλήματα αντιμετωπίζει και η Ιερά μας Αρχιεπισκοπή λόγω κορωνοϊού. 
Παρά ταύτα δεν πρέπει να μείνουμε ασυγκίνητοι από την κατάσταση στην 
Ελλάδα με τις τεράστιες ζημιές τις οποίες προκάλεσαν οι πυρκαγιές.

Με την παρούσα μου παρακαλώ θερμά τους Ιερατικώς προϊσταμένους, 
τα Διοικητικά Συμβούλια των Κοινοτήτων μας, τις Φιλόπτωχες Αδελφότη-
τες αλλά και όλους τους ευλαβείς χριστιανούς να δώσουμε χείρα βοηθείας 
στην πατρίδα μας την Ελλάδα. Να περιφερθεί δίσκος για τον σκοπό αυτό την 
Κυριακή 15 Αυγούστου σε όλους τους Ι. Ναούς. Η κάθε Κοινότης και η κάθε 
Φιλόπτωχος Αδελφότης να προσφέρουν ένα ποσό από το υστέρημά τους, 

αλλά και να ζητήσωμε την βοήθεια όλων των ευλαβών χριστιανών και ιδιαί-
τερα εκείνων οι οποίοι οικονομικά είναι ισχυροί.

Το ποσό το οποίο θα συγκεντρωθεί, παρακαλώ να αποσταλεί εξ ολοκλήρου 
στην Ιερά μας Αρχιεπισκοπή. Η Ι. Αρχιεπισκοπή μας θα προσθέσει κι αυτή 
ένα ποσό από το υστέρημά της και ολόκληρο το ποσό θα αποσταλεί στους 
πληγέντες από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα διά του Οικουμενικού μας Πατρι-
αρχείου.

Είμαι βέβαιος ότι όλοι σας θα ανταποκριθείτε στην πρόσκληση αυτή της 
Εκκλησίας μας για βοήθεια προς την πατρίδα μας Ελλάδα και εύχομαι η 
Παναγία μας, της οποίας την Κοίμηση γιορτάζουμε, να σας προστατεύει και 
να μεσιτεύει στον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό να μας προφυλάσσει από κάθε 
κακό και να μας οδηγεί εκ του ασφαλούς στην σωτηρία μας.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
 Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Έρανος για τις καταστροφές 
που προξένησαν 

οι πυρκαγιές στην Ελλάδα
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H πυρκαγιά της βόρειας Ευβοίας 2021

Το χωριό μου Αχλάδι
Χωριό μου όμορφο χωριό
που είν’ η ομορφιά σου
που είν’ η πρασινάδα σου
τα δροσερά νερά σου.

Οι φλόγες τα ζηλέψανε
και τ’ άρπαξαν μια ώρα
και  σ’ άφησαν ολόγυμνο
σαν φάντασμα στην μπόρα.

Πως άντεξες Αχλάδι μου
μέσα σε μια νύχτα
παράδωσες τα κάλλη σου
στα πυρωμένα νύχια.

Οι φλόγες άγρια θεριά 
κυκλώσανε τα πάντα
και κατάφαγαν με οργή
όλη τη πρασινάδα.

Όπου και να κατευθυνθείς
μαυρίλα σε σκεπάζει
αυτή η εικόνα η θλιθερή
μες την καρδιά σε σφάζει.

Πάλεψαν με απόγνωση
όλοι σαν τα θηρία
κάτι να διασώσουνε
από την περιουσία.

Εύβοια καταστράφηκε
Εχάθει η ομορφιά της
Μαύρισα η καρδούλα της 
όπως η φορεσιά της.

Μαρία Κωνσταντακοπούλου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ TIMH 

ΗΜΙΤΕΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΕ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

2όροφο, 120 τ.μ.
Υπάρχουν όλες οι 
άδειες οικοδομής.

Σε οικόπεδο 
3 στρέμματα

 μαζί με πηγάδι, 
10 λεπτά 

από την θάλασσα,
17 μέτρα πρόσοψη 

στον κεντρικό δρόμο.
Η συμφωνία μπορεί να 
πραγματοποηθεί και 

εδώ στο Τορόντο
Τηλέφωνο (μόνο σοβαρές προτάσεις) εδώ στο Τορόντο

416-303-9208
και  ζητήστε την κα Χαρούλα ή την κα Ευαγγελία

Η πατρίδα μας Ελλάδα ευρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση τώρα από όλες 
τις καταστάσεις που θυμάμαι στην ζωή μου. Ευχαριστώ τον κ. Κουρτέση κι όλο 
το προσωπικό.

Return to School
Guidance for Schools

(2021-2022)

B
ased on the latest public health data and by investments, the province 

is providing direction to school boards, students and parents on 

health and safety protocols. Guidance includes direction for students, 

including secondary students who will return to in-person learning 

daily for the full school day, remote learning, masking and cohorting guidance 

for students (Grade 1 to 12) and staff as well as guidance around extra-curricular 

activities. 

While public health indicators give us reason for optimism, COVID-19 continues 

to pose a threat. By making available more than $1.6 billion in resources to school 

boards throughout the province for this coming year, our government is keeping 

kids as safe as possible. This will provide schools with access to a wide range of 

supports for student mental health, the hiring of additional staff, school-focused 

nurses in public health units, asymptomatic testing, remote learning technology, 

and supporting health and safety measures in student transportation.

With the return of in-person learning, students will be able to benefit from direct 

interaction with their friends and teachers. While following retractions, it will 

also allow for a more normal school year with extra curricular activities, like 

sports and field trips – critical to the mental health and well-being of students.

Throughout the 2021-22 school year, the Ministry of Education will continue 

to work with the Chief Medical Officer of Health and local public health units 

to assess key indicators (such as vaccination rates and community transmission) 

to inform and update provincial guidance for schools and child care as needed. 

This could lead to easing or strengthening health and safety measures across the 

province, or at the regional level.
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
1ος Όροφος, ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, 
2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΣΑΛΟΝΙ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ, ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑ ΣΤΗΝ 

ΘΑΛΑΣΣΑ, 70 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
416-895-9372 (ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ κ. ΜΑΪΚ)

Ή ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΗΝ κα ΑΝΝΑ

01130 6947300677

«αθύ καταφρονῶ ἀνθρώπου»

ΤΙ ΕΙΝΑΙ φυσικὸ νὰ θέλη καὶ νὰ ἐπιδι-
ώκη δ’ ἄνθρωπος; Τί ἄλλο ἀπὸ τὴν πρό-
οδό του, τὴν εὐτυχία του καὶ τὴν ὁλο-

κλήρωσι του; Δὲν εἶναι λογικό ὁ ἄνθρωπος νὰ 
ὁδεύη ἀδιάκοπα καὶ χωρὶς παρεκκλίσεις πρὸς 
τὸν τελικὸ προορισμό του; Μόνο ἔτσι θὰ ζήση 
σωστά, Ισορροπημένα καὶ θὰ ἐκπληρώση τὸ 
σκοπὸ τῆς ὑπάρξεώς του.
Ετσι εἶναι. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἕνα σκοπό. Τὸν 
ἐπιδιώκει ὅμως; Ἐδῶ εἶναι τὸ μεγάλο πρό-
βλημα ἢ μᾶλλον ἡ μεγάλη τραγωδία τῆς 
ἀνθρωπότητος. Ὁ θεὸς τοῦ ἔδωσε ὅλες τὶς 
δυνατότητες. Τὸν δημιούργησε «κατ᾽ εἰκόνα» 
δική Του. Τὸν προίκισε μὲ ὑπέροχα δῶρα. Τοῦ 
ἔδωσε τὸ λογικὸ καὶ τὸ αὐτεξούσιο. Τοῦ χάρισε 
τὴν ἐλευθερία καὶ τὴ δύναμι, γιὰ νὰ ἐκλέγη 
τὸ καλὸ καὶ νὰ ἀποφεύγη τὸ κακό. Αὐτὸς 
βασιληᾶς καὶ κύριος μέσα σ᾽ ὅλη τὴν ὑλικὴ 
δημιουργία.
Καὶ ὅλα αὐτὰ μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ φθάση στὸ 
«καθ᾽ ὁμοίωσιν». Νὰ προοδεύση στὴν ἀρετὴ 
καὶ νὰ ὁμοιάση πρὸς τὸν Πλάστη καὶ Δημι-
ουργό του. Τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ ἔπρεπε νὰ τὰ 
ἀξιοποιήση μὲ τὴν αὐτενέργειά του ὁ ἴδιος 
δ᾽ ἄνθρωπος. Τὸ «κατ’ εἰκόνα» τοῦ προσφέρ-
θηκε. Τὸ «καθ᾽ ὁμοίωσιν» θὰ ήταν δικό του 
κυρίως κατόρθωμα μὲ τὸν ἀγῶνα τῆς ἀρετῆς 
καὶ τὴ χάρι βέβαια τοῦ Θεοῦ.
Ετσι ἤθελε ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ ἔτσι τὸν 
δημιούργησε. Ο ἄνθρωπος τὸ θαῦμα καὶ ἡ 
κορώνα τῆς δημιουργίας. Τὸ ἀντικείμενο τῆς 
ἰδιαί τερης ἀγάπης καὶ φροντίδας τοῦ Θεοῦ. 
῎Εκπλη κτος καὶ ὁ Ψαλμωδὸς ἀναφωνοῦσε: 
«ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύτι παρ᾽ ἀγγέλους». 
Μπροστὰ σ᾽ αὖ τὸ τὸ θαῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ 
Θεοῦ ἔπλεκε καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἕνα 
ὕμνο, ποὺ ἦταν συγχρό νως καὶ μιὰ ἀπάντη-
σις σ᾽ ὅλους τοὺς καταφρονη· τὰς τοῦ ἀνθρώ-
που.
«Κανένα ἄνθρωπο δὲν περιφρονῶ. «Εστω κι 
ἂν εἶναι ἕνας, εἶναι ἄνθρωπος, τὸ δημιούρ-
γημα τὸ τόσο ἀγαπημένο τοῦ Θεοῦ. Ἔστω κι 
ἂν εἶναι δοῦλος δὲν εἶναι γιὰ μένα ἄξιος γιὰ 
περιφρόνησι. Δὲν κυτάζω τὸ ἀξίωμα, ἀλλὰ 
τὴν ἀρετή. Οχι τὴ δύναμι ἢ τὴν ἀδυναμία, 
ἀλλὰ τὴν ψυχή. Ἔστω κι ἂν εἶναι ἕνας καὶ 
ὁποιοσδήποτε δὲν παύει νὰ εἶναι ἄν θρωπος,
»Γι’ αὐτὸν δημιουργήθηκε ὁ οὐρανός, γι’ 
αὐτὸν ἀνατέλλει ὁ ἥλιος, γι᾽ αὐτὸν τρέχει 
ἡ σελήνη καὶ ὁ ἀέρας μᾶς περιβάλλει καὶ 
οἱ πηγὲς ἀναβλύζουν καὶ ἡ θάλασσα ἁπλώ-
θηκε καὶ οἱ προφῆτες ἐστά λησαν καὶ ὁ νόμος 
δόθηκε. Καὶ τὸ πιὸ σπουδαῖο ποὺ θὰ ἤθελα νὰ 
πῶ. Γιὰ τὸν ἄνθρωπο ὁ μονογε νὴς Υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος. Ὁ Κύριός μου θυσιά-
σθηκε καὶ ἔχυσε τὸ αἷμα Του γιὰ τὸν ἄνθρωπο. 
Καὶ ἐγὼ θὰ περιφρονήσω τὸν ἄνθρωπο; Καὶ τί 
ἐλαφρυντικὸ μπορῶ νὰ ἔχω;»

Ἀλήθεια, πῶς δημιούργησε καὶ πῶς τίμησε 
ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ πῶς κατάντησε ὁ 
ἄνθρωπος τὸν ἑαυτό του! Ὁ Θεὸς δημιούρ-
γησε τὸν ἄνθρωπο «κατ᾽ εἰκό να» δική του 
καὶ ἡ σύγχρονη τεχνολογία ξανάφτιαξε τὸν 
ἄνθρωπο «κατ᾽ εἰκόνα» τῆς μηχανῆς. Δηλαδὴ 
τὸν μηχανοποίησε. Ἡ ἔφοδος τῆς μηχανῆς 
προχώρησε καὶ αἰχμαλώτισε τὸ ἀνθρώ-
πινο πνεύμα. Τὸ ἀποπροσανατόλισε. Ἔτσι 
ὁ ἄνθρωπος πῆρε τὴ θέσι τῆς μηχανῆς καὶ ἡ 
μηχανὴ πῆρε τὴ θέσι τοῦ ἀνθρώπου. Τὸν χρη-
σιμοποίησε σὰν ἁπλὸ ἐξάρ τημα μιᾶς ἀποκτη-
νωτικῆς μηχανῆς. ̔́ Ενα ρομπὸτ χωρὶς σκέψι 
καὶ προπάντων χωρὶς καρδιά. Τὸ κα τάντημα 
τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν προσπέλασι τῆς 
μηχανῆς στὸν πνευματικὸ χῶρο!
Ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο λογικό, αὐ 
τεξούσιο καὶ ἐλεύθερο καὶ τὰ μέσα μαζικῆς 
ἐνη μερώσεως ξανάφτιαξαν τὸν ἄνθρωπο 
κατ᾽ εἰκόνα δική τους. Ὁ Θεὸς τὸν τίμησε μὲ 
τὴν εἰκόνα του καὶ αὐτὰ τὸν ὑποτιμοῦν καὶ 
τὸν ἐξευτελίζουν μὲ τὸν ξεπεσμό τους. Αντὶ 
νὰ τὸν ἀνεβάζουν στὶς κορφὲς τῆς ἀρετῆς, τὸν 
κατεβάζουν στὰ βαλτοτό πια τῆς χαμοζωῆς, τα 
Ὁ Θεὸς θέλει τὸν ἄνθρωπο ἐλεύθερο καὶ αὐτὰ 
τοῦ περνᾶνε καθημερινὰ τὶς γυαλιστερὲς ἁλυ-
σίδες τους. Ὁ Θεὸς φύτεψε μέσα στὴν ψυχή 
του πόθους ἱερούς, στόχους ὑψηλούς, ἰδανικὰ 
μεγάλα καὶ αὐ τὰ τοῦ προβάλλουν «ἐρωτι-
σμοὺς χωρὶς ἔρωτα, ἄγ χος καὶ πλῆξι, θάνατο 
μέσα στὸν πλοῦτο καὶ τὴ φαντασμαγορία τῆς 
νυχτερινῆς ζωῆς».
Ὁ θεὸς δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο ἐλεύ-
θερο καὶ σέβεται τὴν ἐλευθερία του. Αὐτὸ θὰ 
πῆ, πὼς ὁ καθένας πρέπει νὰ γίνεται σεβα-
στὸς ἀπὸ ὅλους καὶ ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημερώ-
σεως. Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι τὸ κάθε ἄτομο ἔχει 
τὸ δικαίωμα νὰ μὴν εἶναι ἁπλός δέκτης, 
ἀλλὰ καὶ πομπὸς γιὰ τὸ σχηματισμὸ τῆς κοι-
νῆς γνώμης. Γἰ  αὐτὸ καὶ εἶναι ἀπαράδεκτη ἡ 
μονοπώλησις τῶν μέσων ἐνημερώσεως καὶ 
ὁ ἀ διάκοπος βομβαρδισμὸς τῆς σκέψεως ἀπὸ 
τὴν μο νόπλευρη καὶ ἐνορχιστρωμένη προ-
παγάνδα.
Καὶ ὄχι μονάχα ἡ σωστὴ πληροφόρησις 
πρέπει νὰ ἐμπνέεται ἀπὸ τὸ σεβασμὸ στὴν 
ἀνθρώπινη προ σωπικότητα. Αλλὰ καὶ 
οἱ γνώσες καὶ ἡ μόρφωσις, ποὺ προσφέρο-
νται πρέπει νὰ ἀποβλέπουν σ’ ἕνα μεγάλο 
σκοπό. Τί γίνεται ὅμως; Μόρφωσις ἢ παρα-
μόρφωσις; Οδηγοῦν τὴ νέα γενηὰ στὴν κα 
θαρὴπηγὴ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως, τὴν 
προσα νατολίζουν στὸν ἀληθινὸ Θεὸ ἢ τῆς 
δίνουν νὰ ξε διψάση ἀπὸ τὰ λασπόνερα τοῦ 
δρόμου μὲ τὴν «ἐπίγειον, ψυχικήν, δαιμονι-
ώδη» σοφίαν; Ποῦ, ἀλήθεια, ἀνεβάζει δ’ Θεὸς 
τὸν ἄνθρωπο καὶ ποῦ τὸν κατεβάζει ἡ ἄρνη-
σις τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν!

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

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

 
  

 
 

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

Division of DFC Auto Group

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

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

The Summer of Audi Uptown Sales Event is on now.

Get Finance and lease rates from 1.48%.

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

2021 Audi Q7 55 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$6,738 down payment

Lease from

per month

Lease from

$748† 2.98%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$1,500
Includes

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

2021 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$4,478 down payment

Lease from

per month

Lease from

$498† 2.98%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$1,000
Includes

2021 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$4,088 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$198† 3.98%†

© 2021 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2021 Q3/Q5/Q7/A4 models. *Lease a 2021 Audi A4 Sedan TFSI quattro komfort/2021 Q3 45 TFSI quattro/2021 Q5 45 TFSI quattro Komfort/2021 Q7 55 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$70,245/Q5=$48,845/A4=$45,395/Q3=$41,545 (including $2,550freight 
and PDI) at Q7=2.98%/Q5=2.98%/Q3=3.98%/A4=2.98% for 48 months, with monthly payments of Q7=$748/Q5=$498/month/A4=$428/mo./Q3=$198 Bi-weekly. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), Q7=$6,738/Q5=$4,478/A4=$6,238/Q3=$4,088 down payment or equivalent trade-in, security deposit of approximately one-month’s payment, and first 
monthly or bi-weekly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is Q7=$42,678/Q5=$28,374/Q3=$24,707/A4=$26,830 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on approved credit only. An additional 1% loyalty-rate reduction 
is available to eligible current Audi Finance customers. Loyalty offer available on approved credit only to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the last 90 days. The interest rate will not be below 0.0% per annum. Valid identification and proof of valid lease of current Audi are required. Rate reduction cannot be applied to Audi vehicles currently being financed or 
leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Colessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable and not redeemable for cash. Certain other conditions may apply. ‡Audi Care Service and Maintenance Package isavailable on select 2021 Audi Q7 modelsais not a limited-time offer. Dealer participation 
is required. Audi Care is a comprehensive service and maintenance plan covering scheduled maintenance at 25,000 km, 40,000 km, 55,000 km, and 70,000km, available on all new and unregistered 2021 Audi Q7 models.Offer expires on August 31st, 2021, and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details or questions.

Hurry. Offers End August 31st!
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Όμορφη η εκδήλωση της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 
παρουσία του Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Ο π. Φανούριος, ο Πρόεδρος κ. Στέλιος Γεωργίου, 
το Διοικητικό Συμούλιο, η Φιλόπτωχος και οι εθελοντές 

αγωνίζονται για την διαιώνιση της θρησκείας μας
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
ΚΥΡΙΟΣ 65 ΕΤΩΝ

ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ - ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟΣ
ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ

ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΣΧΕΣΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΜΑΚΗ
416-710-5768

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΤΑ ΦΡΑΓΚΕΪΚΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Πωλείται οικόπεδο 4.120τμ 
άρτιο και οικοδομήσιμο, με φανταστική 
πανοραμική θέα στον Κορινθιακό κόλπο

 και στην γέφυρα Ρίου-Αντιρίου
Η τιμή είναι απίστευτη

Τηλ. στην Ελλάδα
011-30-2634301648

 ή 011-30-6987817476

Γνωστό Ζαχαροπλαστείο 
της παροικίας μας ζητά
ΠΟΛΥ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
Σίγουρη δουλειά με πολύ καλή αμοιβή 
για τον κατάλληλο. Άμεση πρόσληψη

Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739
ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ

ΕΥΚ ΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΜΟΛΙΣ 50 ΒΗΜΑΤΑ

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

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΔΩ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

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

Tina/Angelo 
416-463-1663

To ELITE BAKERY
ζητά

PASTRY CHEF
με εμπειρία και ικανότητες

ειδικά σε cakes και Ελληνικά γλυκά.
Πολύ καλή αμοιβή για τον/την κατάλληλο/η

Τηλεφωνήστε στο

416.754.7857
To ELITE BAKERY

ζητά

ΠΩΛΗΤΡΙΑ
για part-time απασχόληση

και διαθεσιμότητα τα Σαββατοκύριακα
Πολύ καλός μισθός

Τηλεφωνήστε στο

416.754.7857
ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
«ΠΑΝΘΕΟΝ» ΣΤΗΝ ΝΤΑΝΦΟΡΘ

ΨΗΣΤΗΣ - ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΝΙΚΟ

416.778.1929
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Ο
ι υγειονομικοί αξιωματούχοι ε-
πιβεβαίωσαν 513 νέες μολύνσεις 
την Πέμπτη, σημειώνοντας το υ-
ψηλότερο συνολικό μονοήμερο 

αριθμό από τις 13 Ιουνίου.
Από το σύνολο των νέων περιπτώσεων, 360 
είναι μη εμβολιασμένα άτομα, ενώ 56 είναι 
μερικώς εμβολιασμένα και μόνο δύο είναι 
πλήρως εμβολιασμένα. Άλλοι 111 άνθρω-

ποι είτε δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι 
είτε έχουν άγνωστη κατάσταση εμβολι-
ασμού αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τους 
υπαλλήλους υγείας.
Το Τορόντο κατέγραψε 80 νέα κρούσματα 
σήμερα, από 44 πριν από μία ημέρα, ενώ 
36 κρούσματα αναφέρθηκαν στην περι-
οχή Peel, 41 στην περιοχή του York, 13 στο 
Durham και επτά στο Halton.

 513 κρούσματα στο Οντάριο την Πέμπτη, 
o μεγαλύτερος αριθμός σε 2 μήνες

Δεν απαιτείται απόδειξη εμβολίου 
στο TIFF

Τ
ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου του Τορόντο (TIFF) 
λέει ότι δεν θα απαιτείται από-
δειξη του εμβολιασμού για 

τον COVID-19 για να εισέλθει στους 
χώρους του, αλλά οι μάσκες θα είναι 
υποχρεωτικές για όποιον παρακο-
λουθεί τις προσωπικές προβολές και 
τα ταλέντα και μέσα θα ελέγχονται 
τακτικά.
Οι διοργανωτές λένε ότι ηθοποιοί, κινη-
ματογραφιστές, στελέχη της TIFF και 
άλλοι που παρακολουθούν εκδηλώσεις 
θα πρέπει να ελέγχονται για COVID-19 
κάθε 48 ώρες, εκτός από τους επισκέ-
πτες εκτός της χώρας που θα δοκιμάζο-
νται εντός 72 ωρών από την άφιξή τους 
στο Τορόντο.
Το TIFF προβλέπει ότι 4.000 μέλη της 

βιομηχανίας θα διαπιστευτούν για το 
φετινό φεστιβάλ, που θα διεξαχθεί από 
τις 9 έως τις 18 Σεπτεμβρίου και αναφέ-
ρει ότι έχουν διαπιστευθεί περισσότε-
ροι από 1.400 δημοσιογράφοι.

Ο
ι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσε-
ων καλούν τις επαρχιακές κυ-
βερνήσεις να παρουσιάσουν έ-
να σχέδιο που θα τους βοηθή-

σει να παραμείνουν ανοιχτοί καθ ‘όλη τη 
διάρκεια του τέταρτου κύματος της παν-
δημίας του COVID-19.
Η Καναδική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων 
Επιχειρήσεων έστειλε μια ανοιχτή επι-
στολή στον Πρωθυπουργό του Οντά-
ριο Νταγκ Φορντ και τους συναδέλ-
φους του από την επαρχία, ζητώντας 
τους να δεσμευτούν για μια «στρατηγική 
παραμονής ανοιχτή» που θα περιλαμ-
βάνει διάφορα μέτρα που μπορούν να 
ληφθούν για την αποφυγή περαιτέρω 
αποκλεισμών.
Η στρατηγική σταματά να καθιστά τον 
εμβολιασμό απαίτηση πρόσβασης σε μη 
βασικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, όπως 
συμβαίνει στο Κεμπέκ, αλλά υπαινίσσε-
ται τη δυνατότητα να το κάνει για μεγάλες 

εκδηλώσεις.
Καλεί επίσης τις κυβερνήσεις να επικε-
ντρωθούν στα ποσοστά νοσηλείας και όχι 
στις περιπτώσεις κατά την αξιολόγηση της 
ανάγκης για πρόσθετους περιορισμούς 
και να παρέχουν «σαφείς, τεκμηριωμέ-
νες επικοινωνίες σχετικά με τους κινδύ-
νους και τυχόν αποφάσεις που οδηγούν σε 
πρόσθετους περιορισμούς».

Μικροεπιχειρηματίες καλούν τους 
πρωθυπουργούς να υιοθετήσουν το 
«stay open plan» εν μέσω τέταρτου 
κύματος της πανδημίας COVID-19

Τ
ο Western University και το Πανεπι-
στήμιο του Τορόντο ανακοίνωσαν 
ότι και οι δύο θα απαιτήσουν από 
όλους τους φοιτητές, το προσωπι-

κό και τη σχολή να δείξουν αποδείξεις εμ-
βολιασμού για να είναι στην πανεπιστημι-
ούπολη.
Τα τρία συνεργαζόμενα κολέγια στο 
Western, Huron, Kings και Brescia, θα 
έχουν την ίδια πολιτική εμβολίου για τον 
COVID-19.
Και στα δύο πανεπιστήμια όσοι δεν έχουν 
αποδείξεις εμβολιασμού θα πρέπει να 
ελέγχονται για COVID-19 δύο φορές την 
εβδομάδα.
Το Γουέστερν ανέφερε σε δήλωσή του ότι η 
απόφαση ελήφθη μετά από «προσεκτική 

διαβούλευση με εταίρους δημόσιας υγείας 
και ειδικούς καθηγητές στην ιατρική, τη 
νομική και την ηθική».
Ο ειδικός σύμβουλος του Πανεπιστημίου 
του Τορόντο για τον COVID-19 Salvatore 
Spadafora είπε ότι τα στοιχεία της δημόσιας 
υγείας δείχνουν: «Ο εμβολιασμός παρέχει 
την καλύτερη προστασία από τον COVID-
19».
Οι Western και U of T είχαν προηγουμένως 
επιβάλει εμβόλια για μαθητές σε εστίες.
Πρώτα το Πανεπιστήμιο της Οτάβα επέ-
βαλε επίσης εμβόλια για τον COVID-19 για 
όλους όσους φοιτούν στην πανεπιστημιού-
πολη, συμπεριλαμβανομένων των φοιτη-
τών, του προσωπικού και της σχολής, νωρί-
τερα αυτήν την εβδομάδα.

Το Πανεπιστήμιο του Τορόντο καθιστά 
αναγκαία τα εμβόλια για μαθητές και 
προσωπικό 



41ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ13 Αυγούστου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ42 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

13 Αυγούστου 2021
www.hellasnews-radio.com



43ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ13 Αυγούστου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ44 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

13 Αυγούστου 2021
www.hellasnews-radio.com



LIFE 45ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

13 Αυγούστου 2021
www.hellasnews-radio.com

LIFE

Eva Padlock :
Η Ισπανίδα καλλονή

Η Eva Padlock είναι 
ίσως μια από τις πιο 
όμορφες γυναίκες 
στο Instagram αυτή 
την στιγμή, καθώς 
εκτός από το γεγονός 
ότι μοιάζει με την 
Μόνικα Μπελούτσι, 
διαθέτει ένα 
εκρηκτικό μπούστο 
που την έχει κάνει 
γνωστή πέρα από τα 
σύνορα της πατρίδας 
της.
Η Ισπανίδα καλλονή 
είναι μια γυναίκα 
που δύσκολα 
ξεχνάς, καθώς 
διαθέτει ζουμερές 
καμπύλες, σαρκώδη 
χείλη και βλέμμα 
που μαγνητίζει. Τα 
τελευταία χρόνια εχει 
γίνει η αγαπημένη του 
ανδρικούς κοινού στο 
Instagram, καθώς 
αναρτά σε τακτά 
χρονικά διαστήματα 
αποκαλυπτικές 
φωτογραφίες που 
ανεβάζουν τις 
θερμοκρασίες στα 
ύψη.
Όπως έχουμε 
αναφέρει και άλλες 
φορές, η Eva είναι 
36 χρονών και 
μεγάλωσε στην 
Βαρκελώνη. Αν και 
σπούδασε εσωτερική 
διακόσμηση την 
κέρδισε ο χώρος του 
μόντελινγκ. Αυτή 
την στιγμή εργάζεται 
ως μοντέλο και 
ambassador της 
δημοφιλούς μάρκας 
FashionNova.
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Η 
μελαχρινή καλλονή από τον Πειραιά Αν-
θή Πασχαλινοπούλου, η οποία «σαρώ-
νει» στα social media, με τους ακόλου-
θούς της στο Instagram να ξεπερνούν 

τους 138 χιλιάδες, φροντίζει συχνά – πυκνά να 
τους μοιράζει… εγκεφαλικά με τα πλούσια προ-
σόντα της!
Με αναλογίες καλύτερες και από τα μοντέ-
λα της Victoria Secret, αποκαλύπτεται απο-
κλειστικά στο Mediaday, μιλά το αν θα συμ-
μετείχε στο “My Style Rocks” και την έννοια 

celebrities, που αγγίζει τους αστέρες του εξω-
τερικού και μόνο.
Ανθή, έχεις σπουδάσει Fashion Styling. Η μό-
δα ήταν ανέκαθεν στο DNA σου;
“Αυτή η αγάπη για τη μόδα σίγουρα προέκυ-
ψε από τη μητέρα μου. Από μικρή θυμάμαι τον 
εαυτό μου σε μαγαζιά να τη περιμένω για ώ-
ρες μέχρι να ψωνίσει. Όσο μεγάλωνα άρχισα 
να παίρνω τα ρούχα της και να τα μεταποιώ, 
υπήρξαν μεγάλοι καβγάδες μετά, όπως κατα-
λαβαίνεις”.

Η Ανθή βάζει το μαγιό της και μοιράζει 
«εγκεφαλικά» 

Η Μαρία δροσίζεται και 
εμείς… καιγόμαστε

Το κορίτσι έπεσε στην πισίνα 
να δροσιστεί… μιας και το 
θερμόμετρο έφτασε χθές τους 43 
βαθμούς υπο σκιά στη Γλυφάδα… 
και δεν υπολόγισε τους γείτονες. 
Βλέπετε για την Μαρία Ντίνα το 
μαγιό είναι απλά λεπτομέρεια. 
Η Μαρία δροσίζεται κι εμείς… 
καιγόμαστε! Η Μαρία και η Ελένη 
Ντίνα (Dina-miss),κατάγονται από 
μουσική οικογένεια καθώς η 
μητέρα τους είναι τραγουδίστρια 
όπερας και ο πατέρας είναι 
πιανίστας τζάζ και κλασικού 
ρεπερτορίου.Σε ηλικία των πέντε 
ετών γνώριζαν ήδη δύο μουσικά 
όργανα,πιάνο και βιολί.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου 
προκαλεί «εγκεφαλικά»

Έγινε γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό 
μέσα από τη συμμετοχή της στο My 
Style Rocks, ενώ πριν λίγο καιρό 
απασχόλησε με το άδοξο τέλος της 
φιλίας της με την Ιωάννα Τούνη. Ο 
λόγος για την Βρισηίδα Ανδριώτου, 
η οποία – εδώ που τα λέμε – δεν 
απασχολεί μόνο με τους καυγάδες 
της, αλλά και με τις αναρτήσεις της 
στο Instagram, οι οποίες αρκετές 
φορές… καίνε.
Το μοντέλο αρκετά συχνά ανεβάζει 
φωτογραφίες της σε πόζες που… 
κολάζουν, με τα σχόλια και τα likes 
από τους διαδικτυακούς της φίλους 
να «πέφτουν» βροχή. Και όχι άδικα.

Αυτός είναι ο νέος έρωτας 
της Τούνη

Η Ιωάννα Τούνη παραδέχθηκε με 
τον δικό της τρόπο ότι είναι ζευγάρι 
με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου 
δημοσιεύοντας μία κοινή τους 
φωτογραφία! Αυτό το διάστημα 
βρίσκονται στην Αθήνα. Η γνωστή 
influencer δημοσίευσε για πρώτη 
φορά στο instagram της ένα 
στιγμιότυπο, στο οποίο βρίσκεται 
και ο σύντροφός της. Η influencer 
κάνει μία γκριμάτσα και εισβάλλει 
στη φωτογραφία και ο Δημήτρης 
Αλεξάνδρου, όπου φαίνεται το χέρι 
του, που είναι γεμάτο τατουάζ! 
Η Ιωάννα πόσταρετην εν λόγω 
φωτογραφία και πρόσθεσε μια 
κατακόκκινη καρδούλα.

Λ
ίγο πριν την πρε-
μιέρα του τέταρ-
του κύκλου του 
GNTM πήρε την 

απόφαση να αλλάξει look! 
Μετά από τρία χρόνια, ξύ-
ρισε τα γένια του και έγινε 
άλλος άνθρωπος! Πράγμα-
τι η αλλαγή του είναι θεα-
ματική! «It took me more 
than three years to see my 
face clean and shaved!» δη-
λαδή «Μου πήρε τρία χρό-
νια να δω το πρόσωπό μου 
καθαρό και ξυρισμένο», έ-
γραψε στη λεζάντα της φω-
τογραφίας με χιούμορ στον 
προσωπικό του λογαρια-
σμό στο Instagram!

Γιώργος Καράβας: Η θεαματική 
αλλαγή στην εμφάνισή του

Χρωστάμε μία Insta-υπόκλιση στην 
Μαριάννα Μάντεση

Α
ν το πρόσωπο 
και το όνομά της 
σου θυμίζουν 
κάτι οικείο αλλά 

δε θυμάσαι τι και πως, τό-
τε είναι μία καλή ευκαιρία 
να φρεσκάρουμε τη μνή-
μη σου. Λέγεται Μαριάννα 
Μάντεση και το ευρύ κοινό 
την γνώρισε μέσω της συμ-
μετοχή της στο GNTM. Το 
21χρονο μοντέλο με κατα-
γωγή από την Αθήνα απο-
τελεί ένα από τα πιο ελπι-
δοφόρα μοντέλα του εγχώ-
ριου modeling. Από μικρό 
παιδί λάτρευε τον χορό, με 
τον οποίο ασχολιόταν για 
12 χρόνια και μάλιστα τα 
τελευταία 4 φοιτούσε στην 
κρατική σχολή χορού. Η 
Μαριάννα είναι από εκεί-
να τα κορίτσια που παρα-
μένουν ενεργά στα social 
media και το Instagram εί-
ναι ένας διαδικτυακός πα-
ράδεισος για κάθε άνδρα. 
Το προφίλ της ακολουθούν 
26.100 άτομα και κάθε της 
post είναι μία ωδή στην υ-
ψηλή αισθητική. Κάτι που 
τόσο λείπει από τα ελληνι-
κά προφίλ του Instagram.
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Γ
ια διάσ ημο ο ί -
κο μαγιό και εσω-
ρούχων φωτογρα-
φήθηκε η καλλονή 

σύντροφος του Κριστιά-
νο Ρονάλντο. Η Τζορτζί-
να Ροντρίγκεζ, κλέβει τις 
εντυπώσεις ποζάροντας 
για τον ιταλικό οίκο μαγιό 
και εσωρούχων, Effek. Η 
εκρηκτική Ισπανίδα με ρί-
ζες από την Αργεντινή πα-
ρότι έχει δημιουργήσει μια 
όμορφη οικογένεια με τον 
Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν 
σταματάει να εργάζεται ως 
μοντέλο, πρωταγωνιστώ-
ντας στα εξώφυλλα περιο-
δικών όπως το Instyle και το 
Sportweek.

Ανέβασε τη θερμοκρασία η 
σύντροφος του Ρονάλντο

Μπασκετμπολίστρια μοστράρει τα Μπασκετμπολίστρια μοστράρει τα 
γυμνά της στήθη και δηλώνει «αντρού» γυμνά της στήθη και δηλώνει «αντρού» 

στο Playboy!στο Playboy!

Η 
WNBAer και διεθνής με την Αυ-
στραλία, Λιζ Κάμπατζ, ποζάρει 
με σέξι λευκό μπικίνι από τις 
διακοπές της στην Καραϊβική.

Η εντυπωσιακή Liz Cambage είναι 29 
χρόνων, WNBAer και διεθνής με την 
Αυστραλία. Έχει ύψος 2.03, γεγονός 
που την έκανε στόχο λεκτικής κακο-
ποίησης, σε όλη τη σχολική της ζωή 
-αν αν αναλογιστείς κανείς πως στο 
γυμνάσιο ήταν 1.90.

Στο ενεργητικό της μετρά ένα χάλκινο 
στους Αγώνες του Λονδίνου, το αργυρό 
στο Παγκόσμιο του 2018 και τα διαδο-
χικά συμβόλαια στο WNBA και την Κίνα.
Το τελευταίο διάστημα η δίμετρη μπα-
σκετμπολίστρια των Las Vegas Aces απο-
λαμβάνει μαζί με άλλες συναθλήτριες της 
στιγμές χαλάρωσης στην εξωτική Καρα-
ϊβική, ποστάροντας καυτά στιγμιότυπα.

Ο 
πρωταγωνιστής του 
Game of Thrones, Kit 
Harington, ο άνθρω-
πος που έγινε ο King 

in the North και έδωσε σε εκα-
τομμύρια θεατές σε όλον τον κό-
σμο άλλον έναν λόγο να δουν τη 
σειρά που «έσπασε» τα τηλεο-
πτικά ταμεία, μίλησε στο Sunday 
Times Magazine ανοιχτά για τη 
μάχη του με την αποτοξίνωση 
και την κατάθλιψη. «Τα πράγμα-
τα που έχουν συμβεί σε εμένα 
από τότε που τελείωσε το Game 
of Thrones και που συνέβαιναν 
κατά τη διάρκεια του Game of 
Thrones ήταν αρκετά τραυματι-
κής φύσης και περιλάμβαναν αλ-
κοόλ. Φτάνεις σε ένα σημείο που 
νιώθεις ότι είσαι ένας κακός άν-
θρωπος, νιώθεις ότι είσαι ντρο-
πιασμένος και νιώθεις ότι δεν 
υπάρχει διέξοδος. Είναι απλώς 
αυτός που είσαι. Το να κάνεις α-
ποτοξίνωση είναι η διαδικασία 
του να πεις ‘Όχι, μπορώ να αλλά-
ξω’. Ένα από τα αγαπημένα μου 
πράγματα που έμαθα πρόσφατα 
είναι ότι η έκφραση ‘η λεοπάρ-
δαλη δεν αλλάζει τις βούλες της’ 
είναι εντελώς λάθος: ότι η λεο-
πάρδαλη στην πραγματικότητα 
αλλάζει τις βούλες της’»

Σε κακή ψυχολογική κατάσταση ο Κιτ 
Χάριγκτον από το Game of Thrones

Ε
ρωτευμένος είναι και 
πάλι ο Νεϊμάρ. Σύμ-
φωνα με διεθνή Μ-
ΜΕ, ο Βραζιλιάνος 

σούπερ σταρ είναι σε σχέση 
με την Μπρούνα Μπιανκάρ-
ντι Ο άσος της Παρί και η 
27χρονη συμπατριώτισσά 
του, που είναι influencer, εθε-
άθησαν μάλιστα προ ημερών 
σε κοινή παρέα με τον Λιονέλ 
Μέσι και τη σύζυγό του, Αντο-
νέλα Ροκούτσο, στην Ίμπιζα.

Μπρούνα Μπιανκάρντι: Η νέα σύντροφος 
του Νεϊμάρ
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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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2 φίλοι που έχουν να βρεθούν καιρό 
συζητάνε για τα Eρωτικά τους… «Τι κάνεις 
ρε φίλε;» λέει ο ένας.
«Καλά λέει» ο άλλος. «Πώς πάει ο μεγά-
λος σου έρωτας με εκείνη τη δίμετρη ξαν-
θιά με τα γαλανά μάτια;» 
«Αχχ.. αυτός Τελείωσε» λέει ο άλλος. «Μα 
εγώ θυμάμαι έρωτες, λουλούδια, ταξίδια, 
όμορφα λόγια…» 
«Αχχχ… πάνε αυτά…» λέει ο άλλος. «Μα 
γιατί;» 
«Γιατί τώρα.. παντρευτήκαμε»

Ήταν ένα λιοντάρι και καθώς είχε σκύψει 
για να πιει νερό στο ποτάμι, πάει μια μαϊ-
μού από πίσω και του τον καρφώνει.
Αρχίζει το κυνηγητό και η μαϊμού μπαί-
νει σε ένα πάρκο κάθεται στο παγκάκι, 
βάζει ένα καπέλο παίρνει μια εφημερίδα 
και κάνει πως διαβάζει.
Φτάνει το λιοντάρι και ρωτάει την μαϊμού 
με το καπέλο.
- Μήπως πέρασε από εδώ μια μαϊμού τρέ-
χοντας;
- Ποια; Αυτή που γ*** ένα λιοντάρι;
- Όχι ρε π*** μου!! Το έγραψαν και οι 
εφημερίδες!!!

Ένας άνθρωπος πάει σπίτι του και βλέπει 
τον παππού του να κάθεται στην μπρο-

στινή βεράντα χωρίς να φοράει τίποτα απ’ 
τη μέση και κάτω.
«Παππού, τι κάνεις εδώ;» τον ρωτάει 
εκπληκτος.Ο γέρος, με τα μάτια καρφω-
μένα στο άπειρο δεν του μίλησε.
«Παππού, τι κάνεις εδώ, γυμνός απ’ τη 
μέση και κάτω;» επέμεινε ο εγγονός. Ο 
παππούς τον κοίταξε, σαν να τον έβλεπε 
για πρώτη φορά και είπε αργά:
«Την περασμένη βδομάδα καθόμουνα 
εδώ, στην ίδια θέση, χωρίς πουκάμισο 
κι άρπαξα ένα κρύο, που ο σβέρκος μου 
έγινε σκληρός και άκαμπτος. Ε, αυτό το 
σημερινό είναι ιδέα της γιαγιάς σου».

Είναι ο Τοτός στο χωριό για τις μέρες των 
διακοπών και ότι καινούριο βλέπει του 
κάνει μεγάλη εντύπωση. Τρέχει λοιπόν 
στη μάνα του και της λέει… «Μαμά, μαμά 
είδα τον κόκορα 10 φορές πάνω στη κότα 
σήμερα!!!»
«Αυτό πήγαινε και πες το στον πατέρα 
σου» λέει η μάνα του… «Μπαμπά, μπα-
μπά η μαμά, μου είπε να σου πω ότι είδα 
τον κόκορα 10 φορές πάνω στην κότα 
σήμερα» «Δε μου λες Τοτέ… με την ίδια 
κότα τον είδες;;;» «Όχι, κάθε φορά με 
άλλη» απαντάει ο Τοτός… «Ε, τραβά πες 
το στη μάνα σου!!!»

ΚΡΙΟΣ
Οι διαφωνίες με κάποιο δικό σας πρόσωπο 
με τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών 
σας είναι αναμενόμενες. Χρησιμοποιήστε 
τη λογική σας για να αντεπεξέλθετε στα 
καθημερινά σας προβλήματα. Κάποιες ανα-
μνήσεις από το παρελθόν έρχονται κινη-
ματογραφικά στη μνήμη σας θέλοντας να 
σας υπενθυμίσουν αντίστοιχες αποφάσεις 
που έχετε ήδη πάρει στον τομέα της δου-
λειάς σας.

ΤΑΥΡΟΣ
Γιατί νιώθετε τόσο αγχωμένοι; Οι κατα-
στάσεις ξεκαθαρίζουν τόσο στον επαγ-
γελματικό όσο και στον οικονομικό τομέα. 
Οι προσδοκίες σας μπορεί να αργήσουν 
λίγο, αλλά σίγουρα θα πραγματοποιηθούν. 
Εσείς τώρα φροντίστε να εκμεταλλευτείτε 
το χρόνο που περνά προς όφελός σας. Προ-
σπαθήστε να καλυτερεύσετε τη δημόσια 
εικόνα σας. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Προφυλάξτε την υγεία σας από περιττά 
άγχη και συγκρατήστε τα νεύρα σας στο 
περιβάλλον της εργασίας σας. Δραστηρι-
οποιηθείτε κοινωνικά και ανοίξτε σε και-
νούργιες ιδέες που θα μπορούσαν να 
αλλάξουν τη ζωή σας προς το 
καλύτερο. Ένας αγαπημέ-
νος σας άνθρωπος θα σας 
βοηθήσει σημαντικά σε 
μία δύσκολη στιγμή 
και αν είστε γονείς θα 
χαρείτε για ένα παιδί 
σας. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αυτή την εβδομάδα θα 
σας απασχολήσουν πολύ τα 
επαγγελματικά σας. Οι ανώτε-
ροί σας έχουν μείνει πολύ ευχαρι-
στημένοι με την απόδοσή σας και είναι έτοι-
μοι να σας αναθέσουν καινούργιες, περισ-
σότερες και μεγαλύτερες ευθύνες. Είναι η 
κατάλληλη στιγμή να εντυπωσιάσετε τους 
γύρω σας με τις ικανότητές σας. Στο σπίτι τα 
πράγματα βρίσκουν το δρόμο τους.

ΛΕΩΝ
Αυτό τον καιρό η καθημερινότητά σας θα 
εμπλουτιστεί με ενδιαφέρουσες κοινωνικές 
επαφές, με ζωντανότερες παρέες, με συναρ-
παστικές συζητήσεις και με εκδρομές. Επι-
πλέον τα άστρα θα φωτίσουν τον τομέα των 
οικονομικών σας και θα βοηθήσουν να προ-
βείτε σε συμφέροντες διακανονισμούς, που 
θα σας απαλλάξουν από άγχη που σας απα-
σχολούσαν το τελευταίο διάστημα. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Από δω και πέρα όλα θα πάνε καλύτερα 
τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον 
αισθηματικό τομέα. Θα υποχρεωθείτε να 
αποφασίσετε οριστικά για μία σχέση σας 
που μέχρι τώρα σας δημιουργεί αρκετά 
προβλήματα. Για τους αδέσμευτους αρχίζει 
μια περίοδος αισθηματικών αναζητήσεων. 
Προσέξτε ώστε να εκμεταλλευτείτε ευκαι-
ρίες στην εργασία σας και να μην αμελείτε 
εκκρεμότητες ή αντιθέσεις..

ΖΥΓΟΣ
Είναι καιρός πια να αντιληφθείτε ότι με 
τους αυτοσχεδιασμούς σας, δεν πρόκει-
ται να φτάσετε πουθενά. Προφυλάξτε την 
υγεία σας από το άγχος και τις αλλαγές του 
καιρού και, … μια και έχετε ταλαιπωρηθεί 
τελευταία, μην αφήνετε να δημιουργηθούν 
αντιθέσεις με ανθρώπους που μπορούν να 
επηρεάσουν την πρόοδό σας. Κι αν θέλετε 
πραγματικά κάτι να κάνετε, θα πρέπει να 
στρωθείτε εντελώς στη δουλειά και προπά-
ντων να προγραμματίζετε τις ενέργειές σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Στα επαγγελματικά σας, στα αισθηματικά 
σας, και στα ψυχολογικά σας οι συνθήκες 
αλλάζουν και οι αλλαγές θα έχουν άμεσο 
αντίκτυπο και σ’ όλους τους άλλους. Θα δια-
πιστώσετε μια μικρή κάμψη σε ότι σχετίζε-
ται ειδικά με τα επαγγελματικά σας ενδιαφέ-
ροντα. Και ίσως ακόμα να έχουν για συνέ-
πεια μια σχετική μείωση των εσόδων σας. 
Φανείτε προνοητικοί στις αποφάσεις σας 
για να είναι η κατάσταση αυτή εντελώς προ-
σωρινή.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Προσέξτε μην προκαλέσετε αντιπαραθέ-

σεις και μίση, γιατί στο τέλος μπορεί 
να στραφούν εναντίον σας. Ανα-

καλύψτε ποιο είναι το κύριο 
ζήτημα που υπάρχει στη 

ζωή σας και ασχολη-
θείτε με τη λύση του. 
Μην ασχολείστε με 
άτομα που δεν έχουν 
κανένα ενδιαφέρον 
για εσάς. Θα σας χαλά-

σουν τη διάθεση. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η εποχή αυτή θα σας προικί-

σει με γοητεία στο κοινωνικό και 
επαγγελματικό σας περιβάλλον. Ήρθε η 

ώρα για αρκετούς από εσάς να ανατρέψετε 
κάποια σχέδιά σας και να αναπροσαρμόσετε 
τους στόχους σας για καλύτερα αποτελέ-
σματα Κατά κάποιο τρόπο θα θέλετε να προ-
σφέρετε ακόμα περισσότερα στην εργασία 
σας, δουλεύοντας πολύ και αναλαμβάνοντας 
υποχρεώσεις άλλων. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φανείτε συντηρητικοί στα οικονομικά σας, 
που φαίνονται να περνάνε σε καλύτερη 
φάση και μη ριψοκινδυνεύετε. Εξωτερικά 
τουλάχιστον δείχνετε πολύ κοινωνικοί, 
πολύ ανοιχτοί και φιλικοί με τους άλλους και 
πολύ πρόθυμοι στο σπίτι. Υπάρχουν όμως 
δύσκολες επιρροές που μπορεί να τονίσουν 
τυχόν ανασφάλειές σας.

ΙΧΘΕΙΣ
Φτάνει να το θέλετε …. αν το προσπαθή-
σετε … τότε μπορείτε να το πετύχετε. Η 
τύχη είναι με το μέρος σας αυτή την εποχή 
και μάλλον θα διανύσετε μία από τις καλύ-
τερες και πιο παραγωγικές περιόδους. 
Πρέπει να καταστρώσετε λοιπόν τα σχέ-
διά σας και να …. οργανωθείτε… Τα μηνύ-
ματα που στέλνετε είναι κάπως ασαφή. 
Ηρεμήστε και συγκεντρωθείτε. 
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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

Σεπτέμβριος του 
1974 στον Πόρο

Φιληνάδες σε εκδρομή 
στην Στεμνίτσα 

Αρκαδίας στις 16 
Απριλίου 1927

Θεσσαλονίκη . Διοικητήριο - 
Κονάκι, κατά τον Α’ Παγκόσμιο

με το Σαατλί τζαμί στα αριστερά.
Πριν την πυρκαγιά του 1917

Στο Μπατσί της Άνδρου

Εγκαίνια (!) σε 
κολώνα (!) της ΔΕΗ 
στο Δριμό Έβρου το 

1962

23/3/1960 
Μουσικός του 

δρόμου στην Ρόδο 

Στον Πλάτανο της 
Λέρου , Σεπτέμβριος 

1985

Βουλιαγμένη 1970

Αυτή είναι η 
Μύκονος το 1919
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O Νομός Σερρών, εκτός από την 
πρωτεύουσά του, την ομώνυμη πόλη 
η οποία σφύζει από ζωή, «κρύβει» 
σε κάθε του γωνιά μικρά και μεγάλα 
διαμάντια, που ικανοποιούν κάθε 
ταξιδιώτη και ξυπνούν την περιέργειά 
του να τον εξερευνήσει… στα άκρα!

Τ
ην πρώτη αποκάλυψη σας την επι-
φυλάσσει το κέντρο της πόλης. Αυ-
τά που θα σας κάνουν αμέσως εντύ-
πωση στις Σέρρες είναι η ζωογόνος 

ενέργειά τους, τα προσεγμένα μαγαζιά, οι 
φοιτητές, ο στυλάτος κόσμος –και ειδικά οι 
γυναίκες– αλλά και, όπως συμβαίνει σε κά-
θε μεγαλούπολη, η έντονη παρουσία τσιμέ-
ντου, κυρίως στις πολυκατοικίες των δεκαε-
τιών ‘60 και ‘70, οι οποίες στέρησαν την ο-
μορφιά του αστικού τοπίου, που, ευτυχώς, 
εδώ αντισταθμίζεται τόσο με τα εναπομεί-
ναντα αρχοντικά-στολίδια τα οποία την κο-
σμούν όσο, βέβαια, και με το πράσινο που 
την περιβάλλει.
«Πυρήνας» του κέντρου της πόλης η Πλατείες 
Ελευθερίας και Εμπορίου και βασικοί δρό-
μοι της, η Μεραρχίας και η Βενιζέλου. Στην 
Πλατεία Ελευθερίας την παράσταση κλέβει 
το περίφημο Μπεζεστένι, με τους έξι μολυ-
βδοσκέπαστους θόλους, που αποτελούσε 
κεντρική αγορά υφασμάτων κατά την περί-
οδο της Τουρκοκρατίας και συγκαταλέγεται, 
μάλιστα, στα καλύτερα διατηρημένα οικοδο-
μήματα που συναντάμε στην Ελλάδα. Σήμερα 
στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο. Δυστυ-
χώς, πλην ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων, 
όπως το θαυμάσια αποκαταστημένο Ζιντζιρλί 
Τζαμί, η πόλη στερείται ένα πλήθος από τα 
στολίδια του οθωμανικού παρελθόντος της, 
εξαιτίας της πυρπόλησής της από τους Βούλ-
γαρους, καθώς αποχωρούσαν μετά τον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η γοητεία των Σερρών όμως αναδεικνύεται 
και εκτός του κέντρου τους. Θα σας εντυπω-
σιάσουν τα λίγα εναπομείναντα νεοκλασικά, 
με τα περισσότερα από αυτά να διασώζο-
νται στην περιοχή της Καλλιθέας. Αντιπρο-
σωπευτικό παράδειγμα και η επιβλητική 
Οικία Ζαπάρα, στα Άνω Καμενίκια, στην ίδια 
τοποθεσία όπου θα θαυμάσετε και τον Ιερό 
Ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Εξαι-
ρετική εντύπωση θα σας κάνουν τα εκκλη-
σάκια τα οποία ξεπροβάλλουν παντού και 
τα βυζαντινά μνημεία, γι’ αυτό μην παραλεί-
ψετε μια βόλτα στην Ακρόπολη στη βόρεια 
άκρη, στον Λόφο Κουλά, όπου διασώζεται 
ένα μεγάλο μέρος των τειχών της, καθώς και 
ο Πύργος του Ορέστη και το παρεκκλήσι του 
Αγίου Νικολάου (του 1339). Από εδώ θα χορ-
τάσετε θέα και θα γεμίσετε με υπέροχες εικό-
νες ειδικά λίγο προτού δύσει ο ήλιος και η 
πόλη ανάψει τα φώτα της!

Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων
Ένας πραγματικός πνεύμονας πρασίνου στην 
πόλη των Σερρών, μόλις 2 χλμ. από το πολύ-
βουο κέντρο, μας μεταφέρει σε ένα μαγευ-
τικό τοπίο μέσα στη φύση, με αιωνόβια πλα-
τάνια, καταρράκτες, ρυάκια, λίμνες, ποδη-
λατόδρομους, κιόσκια και ατελείωτα δρο-
μάκια, όπου μπορεί να απολαύσει κανείς τον 

περίπατό του.

Ακρόπολη Σερρών
Κατά τη Βυζαντινή περίοδο, σε χρυσόβουλα 
αυτοκρατόρων, αναφέρεται ως «Κάστρο». 
Είναι σημαντικός πύργος που υψώνεται στο 
δυτικό άκρο ενός πευκόφυτου λόφου στις 
Σέρρες. Χρονολογείται από τον 5o και 6o 
π.Χ. αιώνα και ήταν αρχαίο οχυρωματικό 
φρούριο που υπεράσπιζε την αρχαία πόλη. 
Η ίδρυση της Ακρόπολης ανάγεται στον 
9ο μ.χ αιώνα, όταν ο αυτοκράτορας Νικη-
φόρος Φωκάς κατασκεύασε οχυρωματικά 
έργα στην πόλη των Σερρών. Στον λόφο του 
Κουλά σήμερα σώζεται ο «Πύργος του Oρέ-
στη», γνωστός και ως ο «Πύργος του Βασι-
λέως».

Μπεζεστένι – Αρχαιολογικό Μου-
σείο
To Μπεζεστένι, στην Πλατεία Ελευθερίας 
ξεκινάει την ιστορία του από την περίοδο 
της Τουρκοκρατίας, όταν η πόλη των Σερ-
ρών εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σπου-
δαία εμπορικά κέντρα και η αγορά της απο-
τελούσε πόλο έλξης εμπόρων διάφορων 
εθνικοτήτων, οι οποίοι διακινούσαν εκεί τα 
αγαθά τους, με κυρίαρχο, το βαμβάκι. Από 
το 1970 στεγάζεται εδώ το Αρχαιολογικό 
Μουσείο. Θα εκπλαγείτε από τη συλλογή 
του, την οποία απαρτίζουν όλα τα αρχαιο-
λογικά ευρήματα του Νομού Σερρών, εκτός 
από εκείνα της Αμφίπολης, που στεγάζονται 
στο ομώνυμο μουσείο. 

Ζιντζιρλί Τζαμί
Χρονολογημένο περί τον 15ο αιώνα, στην 
Πλατεία Εμπορίου, αποτελεί σημείο ανα-
φοράς στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Το 
Ζιντζιρλί Τζαμί είναι ένα έργο εξαιρετικής 
αισθητικής της ονομαστής σχολής του Οθω-
μανού αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν. Είναι γνω-
στό και ως «Τζαμί των Αλύσεων». Χαρακτη-
ριστικά σημεία του, ο μολυβένιος τρούλος 
και το μινμπάρ (άμβωνας), το οποίο θεω-
ρείται ένα από τα καλύτερα σωζόμενα του 
είδους σε ολόκληρη την επικράτεια. 

Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσά-
νων
Η πλούσια ιστορία και ο τρόπος ζωής των 
Σαρακατσάνων ξεδιπλώνονται μέσα από τα 
αντικείμενα που εκτίθενται στο Λαογρα-
φικό Μουσείο. Εγκαινιάστηκε το 1979, στον 
πρώτο όροφο ενός παλαιού κτηρίου, αλλά 
εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε σταδιακά στο 
νέο οίκημά του έπειτα από 25 χρόνια επί-
μονων και συντονισμένων προσπαθειών, 
που τελικά του απέδωσαν τιμητικές διακρί-
σεις. Μεταξύ άλλων, τιμήθηκε το 1987 με 
το Ευρωπαϊκό Βραβείο του Μουσείου της 
Χρονιάς (Prix du Musée de l’Année), που το 
συμπεριέλαβε ανάμεσα στα καλύτερα μου-
σεία της Ευρώπης.

Άγιος Ιωάννης, Σέρρες
Όχι μακριά, μόλις 5’ οδικώς (2,5 χλμ.) από 
το κέντρο της πόλης, μια όαση βγαλμένη… 
από τον παράδεισο, πνιγμένη στην οργι-
ώδη βλάστηση και τα τρεχούμενα νερά, σας 
περιμένει στον Άγιο Ιωάννη! Πριν φτάσετε 
βέβαια, το πρώτο που θα ελκύσει τη ματιά 
σας θα είναι το γραφικό Μονύδριο (εκκλη-
σάκι) του Αγίου Γεωργίου του Κρυονερίτη, 
όπου κάθε Πέμπτη μάλιστα τελείται και λει-
τουργία. Η ονομασία του οφείλεται στην 
πηγή κρύου νερού που υπήρχε άλλοτε εκεί 
κοντά.

Αρχαία Αμφίπολη
Μπορεί να πήρε μεγάλη δημοσιότητα τα 
τελευταία χρόνια, εξαιτίας των σημαντικών 
ανακαλύψεων που έφερε στο φως η αρχαι-
ολογική σκαπάνη, ωστόσο η Αρχαία Αμφί-
πολη αποτελούσε πάντα ένα σημαντικό αξι-
οθέατο του Νομού Σερρών (64 χλμ. από την 
πόλη). Ιδρύθηκε το 437 π.Χ. από τους Αθη-
ναίους και ήκμασε κατά την Αρχαιότητα, ενώ 
το 422 π.Χ. αποσκίρτησε από την Αθήνα και 
το 357 π.Χ. κατακτήθηκε από τον βασιλιά 
των Μακεδόνων, Φίλιππο Β’.
Οι πρώτες ανασκαφές έγιναν το 1956 από 
την Ελληνική Εφορεία Αρχαιοτήτων και 
αποκάλυψαν πολλά και αξιοθαύμαστα 
ευρήματα, με πιο χαρακτηριστικό από αυτά 

το λιοντάρι της Αμφίπολης, ένα από τα πιο 
σημαντικά μνημεία του 4ου αιώνα που δια-
σώθηκαν, το μοναδικό το οποίο αναστηλώ-
θηκε και βρίσκεται σήμερα δίπλα στην παλιά 
γέφυρα του Στρυμόνα, στην επαρχιακή οδό 
Αμφίπολης – Σερραϊκής Ακτής.

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου
Το μεγαλοπρεπές Ιερό Ησυχαστήριο Τιμίου 
Προδρόμου στο Ακριτοχώρι Σερρών (50 
χλμ. από την πόλη) χτίστηκε το 1981 και 
είναι ένα από τα πιο πολυάριθμα της Ελλά-
δας, με 45 μοναχές. Γιορτάζει στις 29 Αυγού-
στου. Έχει πανοραμική θέα στη λίμνη Κερ-
κίνη, ενώ το πράσινο του όρους Μπέλες 
το κατακλύζει… Πρόκειται για μια μικρο-
γραφία κοινωνίας που πίσω από τα τείχη, 
ένα τοπίο, γραφικό και όμορφο. Χτίστηκε 
εξ ολοκλήρου από παραδοσιακά δομικά 
υλικά, ενώ η Αγία Τράπεζα είναι αγιογρα-
φημένη από τις ίδιες τις μοναχές.
Ο ναός (500 τ.μ) είναι ακριβές αντίγραφο 
του παλαιού Καθολικού της Ι. Μ. Ξενοφώ-
ντος (10ου αι.). Η ηρεμία του τοπίου, οι εικό-
νες, η εγκάρδια φιλοξενία και η ενέργειά του 
κάνουν τον χρόνο να μοιάζει πως σταματά. 
Μεταξύ άλλων, θα δείτε το παλιό ελαιοτρι-
βείο, με πολλά από τα αντικείμενα να είναι 
πλέον μουσειακά εκθέματα. 

Οχυρό Ρούπελ
Σε απόσταση 42 χλμ. από τις Σέρρες, το 
Οχυρό Ρούπελ αποτελεί κομβικό κομμάτι 
της ελληνικής Ιστορίας και ένα σημαντικό 
μνημείο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και 
πιο γνωστά οχυρά, στη συνοριακή γραμμ 
ή της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, το οποίο 
δημιουργήθηκε μεταξύ 1913 και 1914, 
ύστερα από εντολή του Μεταξά, με σκοπό 
να εμποδίσει τη διέλευση εχθρικών στρα-
τευμάτων κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
ενώ έπαιξε και σημαντικό ρόλο και κατά τον 
Β’ Παγκόσμιο. Στο κτήριο «Ήχος και Φως» 
θα παρακολουθήσετε, μέσα από ένα οπτικο-
ακουστικό σύστημα, παρουσίαση της μάχης 
των οχυρών. Περιηγηθείτε επίσης στους 
χώρους του Στρατιωτικού Μουσείου.

Σέρρες: Απόδραση με “χίλια πρόσωπα”

ΤΑΞΙΔΙ
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Ανακοινώθηκε κατά την 
διάρκεια εκδηλώσεων για τα 
200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάστηση

Έ
να από τα πιο ιστορικά γε-
φύρια της Ελλάδας, το γε-
φύρι της Καρύταινας, θα 
αναστηλωθεί σύντομα.

Το γεφύρι της Καρύταινας είναι 
αυτό που απεικονιζόταν στην όψη 
πλευρά του χάρτινου πεντοχίλι-
αρου με αποτέλεσμα η εικόνα 
του να είναι ιδιαίτερα προσφιλής 
στους περισσότερους. Πρόκει-
ται για ένα από τα παλαιότερα τα 
Πελοποννήσου που χτίστηκε από 
Φράγκους τον 13ο αιώνα.
Ο προϊστάμενος της Διεύθυν-
σης Αναστήλωσης Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών Μνημείων 
Θέμης Βλαχούλης ανακοινώνει 
τη σημαντική είδηση της διάθε-
σης ποσού 120.000 ευρώ για τη 
μελέτη αναστήλωσης του ιστορι-
κού γεφυριού με την εκκλησία
Παράλληλα όμως είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο με μία ανθρωποθυ-
σία. Η παράδοση θέλει τον άρχο-
ντα του κάστρου της Καρύταινας, 
Γοδεφρείδο Ντε Μπριγιέρ, να 
«έχτισε» τη γυναίκα του στα θεμέ-
λια, για να στεριώσει το γεφύρι. 
Μάλιστα αμέσως μετά τη θυσία, 
λέγεται ότι έκλεψε τη γυναίκα 

από το πρωτοπαλίκαρο του, τον 
Δομέστιχο Καταβά, και εγκατέ-
λειψε μαζί της την Καρύταινα. Τη 
θέση του Φράγκου ηγεμόνα πήρε 
ο ίδιος ο Καταβάς και έγινε άρχο-
ντας του κάστρου.
Tο γεφύρι είχε πέν τε άνισα 
μεταξύ τους τόξα, με το μεγαλύ-
τερο να φτάνει σχεδόν τα 9 μέτρα 
άνοιγμα. Οι τοξωτές καμάρες 
του ορθώνονται πάνω από τον 
ποταμό Αλφειό σε ύψος περί-
που 12 μέτρων, ενώ το μήκος του 

ξεπερνά τα 50 μέτρα. Κάποτε το 
πεντάτοξο γεφύρι, ήταν το μονα-
δικό πέρασμα του ποταμού, συνέ-
δεε το κάστρο της Καρύταινας 
με τη Μεσσηνία και αποτελούσε 
πέρασμα από την Αρκαδία προς 
τη Μεσσηνία και την Ηλεία και 
αντιστρόφως.
Στη διάρκεια της Τουρκοκρατία 
η γέφυρα της Καρύταινας έγινε 
πεδίο μαχών ανάμεσα σε Έλληνες 
και Τούρκους. Στις 26 Μαρτίου 
του 1821 μάλιστα οι Έλληνες σκό-

τωσαν εκεί έναν Τούρκο αγγελιο-
φόρο ο οποίος μετέφερε επιστολή 
των Τούρκων Φαναριτών προς 
τους Τούρκους της Καρύταινας να 
ασφαλιστούν στην Τριπολιτσά και 
να ενωθούν μαζί τους καθώς την 
επόμενη μέρα επρόκειτο να περά-
σουν από την περιοχή. Οι Έλληνες 
ειδοποίησαν τον Κολοκοτρώνη 
ο οποίος κατέλαβε έναν στενός 
δρόμο, στον Άγιο Αθανάσιο, προ-
κειμένου να εμποδίσει τους Τούρ-
κους να περάσουν.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο 
αρχαιολόγος Στέφανος Μίλλερ έ-
φυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 
79 ετών και βύθισε στη θλίψη τους 
συναδέλφους και τους κοντινούς 

του ανθρώπους.
Όσοι τον γνώριζαν προσωπικά ή είχαν 
συνεργαστεί μαζί του σ το παρελθόν, 
μιλούν όχι μόνο για έναν σπουδαίο αρχαι-
ολόγο, αλλά πάνω από όλα, έναν σπουδαίο 
άνθρωπο.
Είχε γεννηθεί στην Ιντιάνα των ΗΠΑ το 1942, 
όπου και σπούδασε αρχαία Ελληνικά. Είχε 
έναν ιδιαίτερο δεσμό με την χώρα μας, πριν 
ακόμα κάνει το διδακτορικό του στην Κλασ-
σική Αρχαιολογία. Όταν λοιπόν, ολοκλήρωσε 
τις σπουδές του, συμμετείχε σε διάφορα προ-
γράμματα ανασκαφής στην Ολυμπία και την 
Αρχαία Αγορά της Αθήνας.
Ήταν υπεύθυνος για την ανακάλυψη του Στα-
δίου, όπου διεξάγονταν τα Νέμεα και για την 
κατασκευή του αρχαιολογικού μουσείου της 
περιοχής. Τα επόμενα χρόνια της ζωής του 
διετέλεσε Διευθυντής της Αμερικανικής Σχο-
λής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα και 
παρέμεινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της 
Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ. Το 2005 με προ-
εδρικό διάταγμα πολιτογραφήθηκε Έλληνας 

υπήκοος και τιμήθηκε για την προσφορά του 
με τον Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής.
Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη απο-
χαιρέτησε τον σπουδαίο αρχαιολόγο: «Με την 
απώλεια του Στέφανου Μίλλερ, η αρχαιολο-
γική έρευνα χάνει έναν σπουδαίο, αφοσιω-
μένο επιστήμονα και η Ελλάδα έναν μεγάλο 
φίλο. Ο Στέφανος Μίλλερ αφιέρωσε τη ζωή 
και το έργο του στην ανακάλυψη και στην ανά-

δειξη των θησαυρών της ελληνικής πολιτιστι-
κής κληρονομιάς. Η ανασκαφική του έρευνα 
στη Νεμέα, το διδακτικό του έργο, η θητεία 
του ως Διευθυντής της Αμερικανικής Σχολής 
Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, χαρακτη-
ρίζονταν πάντοτε από ένα σημαντικό όραμα, 
την παράλληλη πορεία της επιστήμης με την 
αναπτυξιακή διάσταση του Πολιτισμού. Απο-
χαιρετούμε τον Στέφανο Μίλλερ με θλίψη.»

Αίγυπτος: Με 
λαμπερό τρόπο 
μεταφέρθηκε το 
Πλοίο του Χέοπα 

Με τον ίδιο εντυπω-
σιακό και λαμπερό 
τρόπο που μεταφέρ-

θηκαν, τον περασμένο Απρίλιο, 
οι αρχαίες αιγυπτιακές βασι-
λικές μούμιες και σαρκοφάγοι 
στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο 
δίπλα στις πυραμίδες της Γκί-
ζας, πραγματοποιήθηκε το Σάβ-
βατο και η μεταφορά του μονα-
δικού σωζόμενου πλοίου του 
Χέοπα, που χρονολογείται από 
το 2.500 πΧ.
Το πλοίο του Χέοπα είναι ένα 
από τα παλαιότερα, μεγαλύτερα 
και καλύτερα διατηρημένα της 
αρχαιότητας. Έχει μήκος 43,4 
μ., πλάτος 5,9 μ. και ζυγίζει 
20 τόνους Το πλοίο, που έχει 
χαρακτηριστεί «αριστούργημα 
ξυλουργικής», σφραγίστηκε 
σε λάκκο περίπου το 2500 π.Χ. 
κατά τη διάρκεια της Τέταρ-
της Δυναστείας του Παλαιού 
Βασιλείου της Αιγύπτου στους 
πρόποδες της Μεγάλης Πυρα-
μίδας του Φαραώ Χέοπα, στο 
συγκρότημα πυραμίδων της 
Γκίζας. Όπως και άλλα θαμμένα 
αρχαία αιγυπτιακά πλοία, ήταν 
προφανώς μέρος των εκτετα-
μένων ταφικών ειδών που προ-
ορίζονταν για χρήση στη μετά 
θάνατον ζωή.
Κατασκευασμένο από ξύλο 
πλάτανου και κέδρου, ναυπη-
γήθηκε για να μεταφέρει την 
ψυχή του Φαραώ στους ουρα-
νούς με τη συνοδεία του θεού 
Ρα, δηλαδή του Ήλιου, γι’ αυτό 
και είναι γνωστό ως «Ηλιακό 
Πλοίο».
Το πλοίο μεταφέρθηκε τα ξημε-
ρώματα του Σαββάτου στο 
κοντινό Μεγάλο Αιγυπτιακό 
Μουσείο, το οποίο θα εγκαινι-
αστεί αργότερα φέτος. Η επιχεί-
ρηση μεταφοράς διήρκησε 48 
ώρες.
«Ο στόχος του έργου μετα-
φοράς είναι να προστατεύσει 
και να διατηρήσει το μεγαλύ-
τερο και παλαιότερο βιολογικό 
τεχνούργημα από ξύλο στην 
ιστορία της ανθρωπότητας για 
τις επόμενες γενιές», αναφέρει 
ανακοίνωσή του το υπουργείο 
Τουρισμού και Αρχαιοτήτων.

Καρύταινα: Αναστηλώνεται το ιστορικό γεφύρι 
που απεικονιζόταν στο πεντοχίλιαρο

Στέφανος Μίλλερ: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος 
φιλέλληνας αρχαιολόγος 
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Ο 
Ρουμάνος παρέταξε έναν ΠΑΟΚ από τα... 
παλιά καθώς στηρίχθηκε στους Βαρέλα, 
Βιεϊρίνια, Ελ Καντουρί και τον Ντιέγκο 
Μπίσεσβαρ που όπως αναφέραμε ήδη 

ήταν και ο ηγέτης της ομάδας της Θεσσαλονίκης στο 
ματς με τους Ιρλανδούς.
Από εκεί και πέρα αναφορικά με την ενδεκάδα ο 
Λουτσέσκου έκανε δύο αλλαγές σε σχέση με το 
πρώτο ματς καθώς στο αρχικό σχήμα έπαιξαν οι 
Κούρτιτς, Μπίσεσβαρ αντί των Εσίτι και Καγκάβα 
και η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ ήταν η εξής. Ο Πασχα-
λάκης κάτω από τα γκολπόστ με την τετράδα της 
άμυνας να παραμένει η ίδια αφού αγωνίστηκαν οι 
Ροντρίγκο, Βαρέλα, Μιχαηλίδης και Βιεϊρίνια. 
Στη μεσαία γραμμή ήταν οι Σβαμπ, Κούρ-
τιτς με την τριάδα πίσω από τον Ολιβέ-
ιρα να αποτελείται από τους Α. Ζίβκο-
βιτς, Μπίσεσβαρ και Ελ Καντουρί και 
μοναδικό προωθημένο τον Πορτο-
γάλο φορ.

Βρήκε γρήγορα γκολ
Ο ΠΑΟΚ βρήκε το γρήγορο γκολ που 
έψαχνε στο ματς μόλις στο 4’ της ανα-
μέτρησης. Σε κόρνερ από τα αριστερά οι 
φιλοξενούμενοι δεν έδιωξαν σωστά με τη 
μπάλα να φτάνει στον Μπίσεσβαρ. Αυτός έκανε 
μια γλυκιά σέντρα προς το ύψος του πέναλτι με τον 
Σβαμπ να έρχεται από πίσω και με κεφαλιά να στέλ-
νει τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.
Η Μποέμιανς πήρε μέτρα στο γήπεδο και προσπά-
θησε να βγει στην επίθεση έχοντας δύο καλές στιγ-
μές μέχρι το 18’ της αναμέτρησης. Η πρώτη από 
λάθος γύρισμα του Μιχαηλίδη και η δεύτερη όταν 
στο 18’ ο Κέλι μπήκε στην περιοχή έκανε το σουτ 
από πλάγια το οποίο έφυγε λίγο έξω από το δεξί 
δοκάρι του Πασχαλάκη.
Ο ΠΑΟΚ μπόρεσε να φτάσει και σε δεύτερο γκολ 
στην αναμέτρηση στο 28’ όταν ο Μιχαηλίδης έκανε 
τη βαθιά μπαλιά, ο Ολιβέιρα πήδηξε στο χώρο του 
κέντρου για να πάρει τη μπάλα, δεν τα κατάφερε 

αλλά αυτή έφτασε στον Καντουρί που με τη μία 
πέταξε στον Μπίσεσβαρ ο οποίος βγήκε τετ α τετ 
και πλάσαρε εύστοχα για το 2-0.

Δοκάρι και ευκαιρίες
Επτά λεπτά αργότερα οι παίκτες του ΠΑΟΚ ζήτη-
σαν γκολ όταν σε μια δύσκολη φάση ο Ελ Καντουρί 
έκανε το σουτ ο Τάλμποτ με τα ακροδάχτυλα έστειλε 
τη μπάλα στο δοκάρι και εν συνεχεία στο έδαφος 
χωρίς να είναι σίγουρο αν πέρασε ολόκληρη η 
μπάλα ή μη τη γραμμή.
Οι γηπεδούχοι είχαν μια εξαιρετική φάση για να 
φτάσουν στο 3-0 όταν ο Ελ Καντουρί έδωσε πανέ-

μορφη πάσα στον Ζίβκοβιτς, αυτός μπήκε 
στην περιοχή δεν πλάσαρε και γύρισε 

πάλι στον Μαροκινό που έκανε το 
σουτ από το ύψος της περιοχής αλλά 
έστειλε τη μπάλα έξω.

Απείλησε ξανά
Το δεύτερο 45λεπτο ξεκίνησε με 
μια ακόμη καλή στιγμή για τους 
γηπεδούχους όταν ο Μπίσεσβαρ 

βρέθηκε με τη μπάλα στα πόδια στο 
ύψος του πέναλτι αλλά το σουτ που 

επιχείρησε έφυγε εκτός εστίας. Την ίδια 
κατάληξη είχε και ένα εξαιρετικό σουτ του 

Βιεϊρίνια εκτός περιοχής στο 64’.
Στο 73’ ο Λουτσέσκου έριξε στο ματς τον Εσίτι για 
να ρίξει βάρος στο να μην δεχτεί επιθέσεις ο ΠΑΟΚ 
αλλά και τον Σβιντέρσκι αντί του Ολιβέιρα. Μάλιστα 
ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που θα μπορούσε να φτάσει σε 
ένα ακόμη γκολ σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις 
μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Αρχικά στο 79’ ο 
Ζίβκοβιτς μπήκε από τα δεξιά και έκανε το σουτ με 
τον Τάλμποτ να διώχνει.
Ενώ στο 90’ χάθηκε μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ 
όταν ο Μουργκ μπήκε στην περιοχή, γύρισε στον 
Σβιντέρσκι, αυτός καθυστέρησε και δεν πλάσαρε 
σε πρώτο χρόνο με τους αμυντικούς της Μποέμιανς 
να διώχνουν. \

Ο ΠΑΟΚ αποδίδοντας εξαιρετικά κατά διαστήματα και με τον Μπίσεσβαρ να έχει γκολ και 
ασίστ κέρδισε τη Μποέμιανς με 2-0 στην Τούμπα και πήρε την πρόκριση για τα playoffs 
Europa Conference League όπου θα βρει μπροστά του μια εκ των Ριέκα ή Χιμπέρνιαν

Ο Μπίσεσβαρ με γκολ και ασίστ τον Ο Μπίσεσβαρ με γκολ και ασίστ τον 
οδήγησε  τον ΠΑΟΚ στα playoffs οδήγησε  τον ΠΑΟΚ στα playoffs 
του Conference Leagueτου Conference League

Λουντογκόρετς - Ολυμπιακός 2-2 (4-1)
Αποκλείστηκαν στα πέναλτι 
από το Champions League 

Ο 
Ολυμπιακός ξεκίνησε το 
παιχνίδι με σύστημα 4-3-
3, με τον Αραμπί στην κο-
ρυφή, ενώ έκπληξη ήταν η 

επιλογή του Βρουσάι αντί του Βαλ-
μπουενά στα εξτρέμ. Οι ερυθρόλευ-
κοι μπήκαν αγχωμένα στον αγωνιστι-
κό χώρο με τη Λουντογκόρετς να έ-
χει την ορμή της έδρας της. Πάντως, 
αρχικά καμία ομάδα απ’ τις δύο δεν 
μπόρεσε να δημιουργήσει κάτι ου-
σιαστικό.
Μετά το δεκάλεπτο, ο Ολυμπια-
κός, έπειτα απ’ τις παραινέσεις του Μαρτίνς, κράτησε περισσότερο την 
μπάλα, την κυκλοφόρησε και προσπάθησε να γίνει απειλητικός. Δεν 
είχε, ωστόσο, μεγάλη διάρκεια με τη Λουντογκόρετς απ’ την πλευρά της 
να γίνεται επικίνδυνη. Στο 18’ ο Νεντιάλκοβ πραγματοποίησε την πρώτη 
τελική για τους Βούλγαρους, ενώ ο Ικοκό έπιασε σουτ στην κίνηση που 
πέρασε άουτ δύο λεπτά αργότερα.
Καμία ομάδα δεν έπαιρνε ξεκάθαρα τα ηνία του αγώνα έως και το 30ο 
λεπτό, όταν ο Ολυμπιακός με σουτ του Αραμπί χτύπησε την πόρτα της 
Λουντογκόρετς.

Μπροστά οι ερυθρόλευκοι με Εμβιλά
Ο Ολυμπιακός στο 31ο λεπτό πήρε και το προβάδισμα. Έπειτα από 
κόψιμο του Καμαρά, Ο Μασούρας έβγαλε τη σέντρα απ’ τα δεξιά στο 
δεύτερο δοκάρι και ο ξεχασμένος Εμβιλά με πλασέ έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα. Οι ερυθρόλευκοι πήραν το προβάδισμα και μαζί τη δυνα-
τότητα να διαχειριστούν το παιχνίδι Η Λουντογκόρετς αύξησε την πίεση 
της, όταν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, όμως όποτε χρειάστηκε η άμυνα 
του Ολυμπιακού καθάρισε. Παράδειγμα το κόψιμο του Μπα πάνω στον 
Ντεσπότοβ στο 42ο λεπτό πριν να εκτελέσει τον Τζολάκη. Η ομάδα του 
Μαρτίνς, μάλιστα, επιχείρησε να χτυπήσει και στην αντεπίθεση, αλλά 
χωρίς επιτυχία.

Έφεραν τούμπα το ματς οι Βούλγαροι
Η Λουντογκόρετς μπήκε ορεξάτη στο β’ μέρος θέλοντας να ισοφαρίσει. 
Πατούσε από νωρίς στην περιοχή του Ολυμπιακού και επιχειρούσε να 
δημιουργήσει καταστάσεις. Σε μία εξ αυτών οι Βούλγαροι ισοφάρισαν, 
έπειτα από λάθος του Ρούμπεν Σεμέδο. Ο Μπατζί έκανε το γέμισμα, ο 
Σωτηρίου πήρε κεφαλιά στην περιοχή, ο Πορτογάλος αμυντικός προ-
σπάθησε να διώξει, όμως έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της δικής του 
ομάδας. Η βουλγάρικη ομάδα μπόρεσε να φέρει τούμπα το παιχνίδι σε 
σύντομο χρονικό διάστημα και ενώ ο Ολυμπιακός είχε αλλάξει τον σχη-
ματισμό του σε 3-4-3. Ο Ανδρούτσος στην προσπάθεια του να προστα-
τέψει την μπάλα μάρκαρε αντικανονικά τον Ντεσπότοβ, ο οποίος τσί-
μπησε την μπάλα. Ο Σωτηρίου ανέλαβε την εκτέλεση και δεν αστόχησε 
για το 2-1 στο 57’.

Ο Αραμπί με πέναλτι έστειλε το ματς στην παράταση
Ο Ολυμπιακός αν και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο έφερε στα ίσα το 
παιχνίδι. Ο Γκονσάλβες χτύπησε με το πόδι του τον Αραμπί στο κεφάλι 
στο 67’ στην προσπάθεια του να διώξει. Μάλιστα, ο διαιτητής δεν έδειξε 
κάτι και το καταλόγισε έπειτα από συζήτηση με τον βοηθό. Ο Αραμπί 
ήταν εύστοχος και κατάφερε να γράψει το 2-2 στο 68ο λεπτό του παι-
χνιδιού. Μετά το γκολ της ισοφάρισης απ’ τον Αραμπί, η Λουντογκό-
ρετς ήταν εκείνη που βγήκε μπροστά και προσπάθησε να απειλήσει τον 
Ολυμπιακό.Η Λουντογκόρετς είχε στην παράταση τα ηνία θέλοντας να 
εκμεταλλευτεί την αριθμητική της υπεροχή. Μπορεί βέβαια να είχε την 
κατοχή, όμως δεν είχε τις μεγάλες φάσεις. Τα πέναλτι:
1-0: Γκολ Σωτηρίου 1-0: Άστοχος ο Βαλμπουενά 2-0: Γκολ Σαντάνα 2-0: 
Απόκρουση Κάχλινα στον Χασάν 3-0: Γκολ Βερντόν 3-1: Γκολ Λαλά 4-1: 
Γκολ Σισίνιο
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αθλητικά

1η & 14η Αγωνιστική
21 - 22 Αυγούστου 2021 & 11 - 12 Δεκεμβρίου 2021

AEK - ΙΩΝΙΚΟΣ

ΑΡΗΣ - ΟΦΗ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΟΚ - Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

2η & 15η Αγωνιστική
28 - 29 Αυγούστου 2021 & 15 - 16 Δεκεμβρίου 2021

3η & 16η Αγωνιστική
11 - 12 Σεπτεμβρίου 2021 & 18 - 19 Δεκεμβρίου 2021

4η & 17η Αγωνιστική
18 - 19 Σεπτεμβρίου 2021 & 05 - 06 Ιανουαρίου 2022

Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AEK - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΦΗ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ΑΡΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΟΚ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΙΩΝΙΚΟΣ - Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡΗΣ

ΙΩΝΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΟΦΗ - AEK ΟΦΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΟΚ - AEK

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΟΚ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

5η & 18η Αγωνιστική
25 - 26 Σεπτεμβρίου 2021 & 08 - 09 Ιανουαρίου 2022

6η & 19η Αγωνιστική
02 - 03 Οκτωβρίου 2021 & 15 - 16 Ιανουαρίου 2022

7η & 20η Αγωνιστική
16 - 17 Οκτωβρίου 2021 & 22 - 23 Ιανουαρίου 2022

ΑΡΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ AEK - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΗΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΙΩΝΙΚΟΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΩΝΙΚΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΟΦΗ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - AEK

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - AEK ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - ΑΡΗΣ ΟΦΗ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

8η & 21η Αγωνιστική
23 - 24 Οκτωβρίου 2021 & 29 - 30 Ιανουαρίου 2022

9η & 22η Αγωνιστική
30 - 31 Οκτωβρίου 2021 & 05 - 06 Φεβρουαρίου 2022

10η & 23η Αγωνιστική
06 - 07 Νοεμβρίου 2021 & 12 - 13 Φεβρουαρίου 2022

AEK - ΑΡΗΣ Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ AEK - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - AEK ΑΡΗΣ - Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΝΙΚΟΣ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΟΚ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΦΗ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΟΦΗ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΟΚ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΦΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΟΚ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

11η & 24η Αγωνιστική
20 - 21 Νοεμβρίου 2021 & 19 - 20 Φεβρουαρίου 2022

12η & 25η Αγωνιστική
27 - 28 Νοεμβρίου 2021 & 26 - 27 Φεβρουαρίου 2022

13η & 26η Αγωνιστική
04 - 05 Δεκεμβρίου 2021 & 05 - 06 Μαρτίου 2022

Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - AEK AEK - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ ΑΡΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΟΦΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - AEK

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ

ΟΦΗ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΚΟΣ - ΠΑΟΚ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ

ΠΑΟΚ - ΑΡΗΣ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΑΟΚ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Στους Ράπτορς ο Μπόνγκα

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Χατσάνοφ - Τσιτσιπάς 0-2: Γιόρτασε τα 
γενέθλιά του με επιβλητική εμφάνιση 
και πρόκριση στoυς 8 του Rogers Cup

Ανήμερα των γενεθλίων του ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε δώρο στον εαυτό του την εύκολη 
νίκη με 2-0 σετ επί του Κάρεν Χατσάνοφ και την πρόκριση στους «8» του Rogers Cup όπου 
θα βρει τον Κάσπερ Ρουντ.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το καλύτερο δώρο στον εαυτό του, ανήμερα των 23ων γενε-
θλίων του, κερδίζοντας με εντυπωσιακό τρόπο τον Αργυρό Ολυμπιονίκη του Τόκιο, Κάρεν 
Χατσάνοφ.
Μάλιστα μετά τη νίκη του Έλληνα τενίστα ο κόσμος που βρέθηκε στις εξέδρες άρχισε να 
τραγουδάει ρυθμικά το «Happy birthday» στον Τσιτσιπά που έδειχνε να το απολαμβάνει.
Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησε του 25χρο-
νου Ρώσου, παίρνοντας ξεκούραστα το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Masters στο 
Τορόντο.
Μετά από 77 λεπτά αγώνα, ο Στέφανος επιβλήθηκε με 6-3, 6-2 και στην τελική “8αδα” θα 
βρει απέναντί του, το Νο6 του ταμπλό, Κάσπερ Ρουντ.

Ο Άιζακ Μπόνγκα (22 χρονών, 2.03 μέτρα) θα έχει μία ακόμα ευκαιρία να καθιε-
ρωθεί στο ΝΒΑ, με τους Ράπτορς να ανακοινώνουν την απόκτησή του.
Ο Άιζακ Μπόνγκα (22 χρονών, 2.03 μέτρα) είναι πλέον παίκτης των Ράπτορς. Την 
είδηση έκαναν γνωστή οι Καναδοί, οι οποίοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γερ-
μανού γκαρντ /φόργουορντ.
Ο Μπόνγκα βρίσκεται στο ΝΒΑ από το 2018, έχοντας περάσει από τους Λέικερς 
(2018/19) και τους Γουίζαρντς (2019-2021), οι οποίοι και τον άφησαν ελεύθερο 
πριν μερικές εβδομάδες, αφού δεν κατάφερε να κερδίσει έναν σταθερό ρόλο στο 
ροτέισον της ομάδας.
Την σεζόν 2020/21 ο Μπόνγκα είχε 2 πόντους και 1.7 ριμπάουντ μέσο όρο σε 11 
λεπτά συμμετοχής, παίζοντας συνολικά σε 40 αγώνες (8 ως βασικός). Στο Τορόντο 
είναι πολύ πιθανό να παίρνει την τελευταία του ευκαιρία στο ΝΒΑ, αφού αν δεν 
τα καταφέρει ούτε εκεί τότε είναι πολύ πιθανό η συνέχεια της καριέρας του να τον 
βρει στην Ευρώπη.
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΙΤΙ

ΣΤΗΝ ΣΥΚΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

60 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
1 ΜΕΓΑΛΟ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΛΟΝΙ

ΚΟΥΖΙΝΑ
ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟ

ΜΕ ΙΔΙΩΚΤΗΤΟ 
ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΣΤΟ ΠΕΛΩΡΙΟ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
416-895-9372

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

01130 6947300677
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

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

Σ
ε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσα-
λονίκης φιλοξενήθηκε ο νομικός, 
Βασίλης Αποστολίδης και προέβη 
σε μια απίστευτη καταγγελία που 

αφορά τον πρώην παίκτη της Ξάνθης Γιάν-
νη Μυστακίδη.
Στο «Metropolis 95,5» φιλοξενήθηκε ο 
νομικός, Βασίλης Αποστολίδης και προέβη 
σε μια απίστευτη καταγγελία που αφορά 
τον Γιάννη Μυστακίδη, λέγοντας χαρακτη-
ριστικά:
«Του είπαν πως αν δεν λύσει τη συνεργα-
σία του με την Ξάνθη, θα του σπάσουν τα 
πόδια και θα του κάψουν το μαγαζί»!
«Εκπροσωπώ τον κ. Μυστακίδη. Με από-
κρυψη τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν 
να λύσει τη συνεργασία του με την Ξάνθη 
χωρίς μάλιστα να πάρει κάποια λεφτά και 
του τόνισαν ότι αν δεν το κάνει, θα του 
σπάσουν τα πόδια και θα του κάψουν το 
μαγαζί.
Την άλλη μέρα τον ξαναπήραν τηλέφωνο 
και του είπαν αν δεν υπογράψεις, θα έχεις 
πολλά μπλεξίματα. Δεν κατηγορούμε εμείς 
την ομάδα ή κανέναν εκπρόσωπο της Ξάν-
θης.
Εμείς από την πλευρά μας κάναμε καταγγε-
λία στην ΕΠΟ και ενημερώσαμε τον ΠΣΑΠ. 
Εμείς περιμένουμε να μάθουμε τον αριθμό 
του τηλεφώνου και ο εισαγγελέας είναι 
ήδη ενήμερος για την υπόθεση. Ο Μυστα-
κίδης με πήρε τρομοκρατημένος τηλέφωνο 
και μου ζήτησε να επιστρέψει στη Θεσσα-
λονίκη και του έδωσα το οκ για να γυρίσει.
Εμείς έχουμε την διάθεση να αποχωρή-
σουμε από τον σύλλογο και γίνονται όλα 
αυτά. Ο Μυστακίδης είχε κάνει συζήτηση 
για το πώς θα λυθεί η συνεργασία του με 
την Ξάνθη χθες το μεσημέρι και ξαφνικά 
το βράδυ έλαβε αυτό το τηλεφώνημα με 
τις απειλές.
Μετά ακολούθησε και η ανάρτηση του 
Τάτου. Ελπίζουμε να είναι κάποιος ανόη-
τος που δεν έχει σχέση με την Ξάνθη. Δεν 
θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να 

είναι κάποιος από την ομάδα».

Μπιανκόνι με τη… βούλα στην Α-
ναγέννηση Καρδίτσας!
Νέα μεταγραφική «βόμβα» και επισή-
μως στην Αναγέννηση Καρδίτσας που 
ανακοίνωσε την απόκτηση του Μιγκέλ 
Μπιανκόνι!
Νέα μεταγραφική «βόμβα» και επισή-
μως στην Αναγέννηση Καρδίτσας που 
ανακοίνωσε την απόκτηση του Μιγκέλ 
Μπιανκόνι!
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Αναγέν-
νηση Καρδίτσας βρίσκεται στην ευχάρι-
στη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση 
του Miguel Bianconi. Ο Miguel γεννήθηκε 
στις 14 Μαΐου του 1992 στο Σάο Πάολο της 
Βραζιλίας και αγωνίζεται ως κεντρικός επι-
θετικός.
Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδη-
μίες της Παλμέιρας, πριν προωθηθεί στην 
ανδρική ομάδα. Ακολούθησαν οι δανει-
σμοί σε Πόντε Πρέτα, Μπονσουσέσο και 
Καματαμάρε Σανούκι. Στη συνέχεια μετα-
γράφηκε στη Μότζι Μίριμ, πριν μετακο-
μίσει στη Ρουμανία για λογαριασμό 
της Πόλι Τιμισοάρα. Το 2018 
επέσ τρεψε σ τη Βραζιλία 
γ ια την Μπραγκαντίνο, 
γ ια να έρθει την επό-
μενη σεζόν στη χώρα 
μας σ τον Πλαταν ιά. 
Επόμενος σταθμός της 
ποδοσφαιρικής του 
καριέρας ήταν η Λαμία, 
για να ακολουθήσει ο 
Λεβαδειακός, όπου και 
αγωνιζόταν μέχρι σήμερα.
Miguel καλώς ήρθες στην 
μεγάλη οικογένεια της Αναγέν-
νησης. Σου ευχόμαστε υγεία και πολ-
λές επιτυχίες με την ομάδα μας.»

Ξάνθη: Προσθήκη-έκπληξη στη 
μεσαία γραμμή!
Στην απόκτηση του Ορέστη Αντεμάι ανα-
μένεται να προχωρήσει τις επόμενες ημέ-
ρες η Ξάνθη, ενισχύοντας την μεσοεπιθε-
τική της γραμμή
Στην απόκτηση του Ορέστη Αντεμάι ανα-
μένεται να προχωρήσει τις επόμενες ημέ-
ρες η Ξάνθη, ενισχύοντας την μεσοεπιθε-
τική της γραμμή.

Την ενίσχυση του ρόστερ της ενόψει της 
νέας σεζόν φροντίζει η Ξάνθη και σε αυτό 
το πλαίσιο ετοιμάζεται να προβεί στην 
μεταγραφή του Ορέστη Αντεμάι.
Ο 20χρονος μεοεπιθετικός, που έχει δοκι-
μαστεί σε Ολυμπιακό και Παρι Σεν Ζερμέν 
ενώ έχει φορέσει την φανέλα του Αίαντα 
Καλαμάτας, του Απόλλωνα Καλαμάτας και 
του Αστέρα Τρίπολης μεταξύ άλλων, ανα-
μένεται να ενταχθεί στους Ακρίτες τις επό-
μενες ημέρες.

Κηφισιά: Δανείστηκε αμυντικό α-
πό Ανόρθωση!
Ο Παναγιώτης Αρτυματάς θα αγωνίζεται 
με τη μορφή δανεικού μετά από ανακοί-
νωση που εξέδωσε η Κηφισιά.
Ο Παναγιώτης Αρτυματάς θα αγωνίζεται 
με τη μορφή δανεικού μετά από ανακοί-
νωση που εξέδωσε η Κηφισιά.
Πιο συγκεκριμένα:
«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την από-
κτηση του Παναγιώτη Αρτυματά από την 
Ανόρθωση Αμμοχώστου με τη μορφή 
δανεισμού, για την προσεχή αγωνιστική 
περίοδο (2021/22).
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας 
μας γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 1998, 
ξεκινώντας την καριέρα του από τα τμή-
ματα υποδομής της Ένωσης Νέων Παρα-
λιμνίου. Ακολούθως φόρεσε τη φανέλα 
της K18 και της Κ23 της Γουέστ Μπρομ 
στην Αγγλία. Το καλοκαίρι του 2017 επέ-
στρεψε στην Κύπρο για λογαριασμό της 
Ανόρθωσης Αμμοχώστου, με την οποία 
πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου 
το 2020/21.Ο ύψους 1μ86 αμυντικός έχει 
φορέσει επίσης 35 φορές τη φανέλα των 
μικρών εθνικών ομάδων της Κύπρου.
Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην 
οικογένειά της, του εύχεται υγεία και κάθε 
επιτυχία στους προσωπικούς και ομαδι-
κούς στόχους για τη νέα σεζόν».

Γι’ αυτό πήρε την Καβάλα ο Χα-
ντιτάγκι – Άδεια SL2, γήπεδο 

και… αποκαλύψεις
Ο Ιρανοκαναδός επενδυτής Αλε-

ξάντερ Χαντιτάγκι μίλησε για 
τους λόγους που τον ώθη-
σαν να πάρει την από-
φαση να αναλάβει την 
Καβάλα.
Πώς προέκυψε το ενδι-
αφέρον για την Καβάλα: 
«Περίπου 2 χρόνια που 

επισκέφτηκα την Ελλάδα 
για κατοικίες και ανοικο-

δομήσεις κοντά στη Θεσ-
σαλονίκη και στη Χαλκιδική 

και μέσω ενός κοινού φίλου επι-
σκέφτηκα την Καβάλα. Ερωτεύτηκα την 

πόλη, την κουλτούρα της, την κληρονο-
μιά της, τους ανθρώπους της και έκανα 
κάποιους καλούς φίλους. Υπήρξε μια 
συνάντηση για να αγοράσω την ποδο-
σφαιρική ομάδα της Καβάλας και να 
κάνω κάτι καλό. Μου είπαν για τις δυσκο-
λίες που αντιμετώπιζε η ομάδα και για το 
ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Όσον αφορά 
τις ιδιοκτησίες και κάποια πράγματα που 
δεν είναι ξεκάθαρα, ήταν μοναδική ευκαι-
ρία να δημιουργήσω θετικό αντίκτυπο, Γι 
αυτό είμαστε εδώ τώρα».

Για τα χρήματα που σκοπεύει να επενδύ-
σει: «Έχω ένα πολύ καλό γκρουπ από πίσω 
που στηρίζει. Για να στήσουμε μια καλή 
ομάδα στη Super League 2 και αργότερα 
στη Super League 1, είναι κάτι που δε θα 
γίνει γρήγορα. Θα πρέπει να ξοδέψουμε 
χρόνο, αγάπη και χρήμα. Υπολογίζουμε ότι 
την πρώτη χρονιά θα χάσουμε εκατομμύ-
ρια αλλά αισθάνομαι άνετα με αυτό. Είναι 
κάτι που ελπίζουμε να χτίσουμε και να 
είμαι περήφανος όχι μόνο εγώ. Μια από 
τις αγαπημένες μου ελληνικές λέξεις είναι 
το μεράκι. Και η Καβάλα είναι το μεράκι 
μου».

Ηρακλής: Αποκτήθηκαν δέκα πο-
δοσφαιριστές κι έπεται συνέ-
χεια!
Ο Ηρακλής έχει συμπληρώσει τρεις μέρες 
προπονήσεων ενόψει της νέας σεζόν 
που θα τον βρει στο Πρωτάθλημα της 
Super League 2 και ήδη έχει ανακοινώσει 
δέκα ποδοσφαιριστές. Ο λόγος για τους 
Μανώλη Παπαστεριανό, Άγγελο Παπα-
σ τεριανό, Μιχάλη Μπαστακό, Γιάννη 
Παπαδόπουλο, Κώστα Πανάγου, Μάριο 
Κωστούλα, Γκέρι Τότσκα, Στέφανο Παλα-
βράκη, Θανάση Καρτσαμπά και Δημήτρη 
Σγουρή.Οι «κυανόλευκοι» δεν θα μείνουν 
σ΄ αυτές, καθώς εξετάζονται πολλές περι-
πτώσεις ποδοσφαιριστών που θα στελε-
χώσουν το ρόστερ του Κώστα Γεωργιάδη.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που υπάρχει, 
οι προπονήσεις θα συνεχιστούν μέχρι το 
Σάββατο (14/8) στη Μίκρα. Βούληση των 
ανθρώπων του Ημίθεου είναι από τις 
αρχές της επόμενης εβδομάδας η ομάδα να 
ανέβει στο βουνό για να πραγματοποιήσει 
εκεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
Πρώτη επιλογή είναι τα 3-5 Πηγάδια της 
Νάουσας και για τον σκοπό αυτό άνθρω-
ποι του συλλόγου βρέθηκαν τις προηγού-
μενες μέρες εκεί προκειμένου να επιθεω-
ρήσουν αθλητικά κέντρα.

Βέροια: Παπαδόπουλος για τα 
γκολπόστ!
Τον ικανό τερματοφύλακα Γιάννη Παπαδό-
πουλο έκανε δικό της η Βέροια.Τον ικανό 
τερματοφύλακα Γιάννη Παπαδόπουλο 
έκανε δικό της η Βέροια. Πρόκειται για 
έναν πορτιέρο που παρά το νεαρό τη ηλι-
κίας του έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του 
στις επαγγελματικές κατηγορίες και απο-
τελεί μια αξιόπιστη λύση για τα γκολπόστ 
της Βέροιας.
Η ανακοίνωση:
“Η ΠΑΕ ΝΠΣ Βέροια ανακοινώνει την 
έναρξη συνεργασίας της με τον τερματο-
φύλακα Γιάννη Παπαδόπουλο. Ο νεαρός 
γκολκίπερ έδωσε τα χέρια με τους παρά-
γοντες της Βέροιας, υπέγραψε το νέο του 
συμβόλαιο και τη νέα σεζόν θα φορέσει 
την φανέλα της «Βασίλισσας» του Βορρά.
Ο Γιάννης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στις 
21 Σεπτεμβρίου 1998 στο Αίγιο, έχει ύψος 
1,83μ. και σε ηλικία 16 ετών από την γενέ-
τειρά του βρέθηκε στα τμήματα υποδο-
μής της ΑΕΚ. Το καλοκαίρι του 2016 έγινε 
επαγγελματίας στην πρώτη ομάδα της 
ΑΕΚ. Επόμενοι σταθμοί της καριέρας του 
ήταν τα Χανιά και η Καβάλα. Την σεζόν 
που πέρασε, αγωνίστηκε στον ΟΦ Ιερά-
πετρας.”
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Η 
Τσέλσι κατέκτησε το Ευρωπαϊκό 
Σούπερ Καπ επικρατώντας της Βι-
γιαρεάλ 6-5 στα πέναλτι (1-1 η κα-
νονική διάρκεια και η παράταση) 

έχοντας για πρωταγωνιστή τον Κέπα που 
πέρασε αλλαγή στο 119’ και σταμάτησε δύο 
εκτελέσεις των Ισπανών στην ρωσική ρου-
λέτα.
Ο Τόμας Τούχελ συνεχίζει να οδηγεί σε 
ευρωπαϊκές κορυφές την Τσέλσι πριν καν 
κλείσει έναν χρόνο παρουσίας στον πάγκο 
της. 
Μετά από την επιτυχία στο Champions 
League στο φινάλε της περασμένης σεζόν 
όπου επιβλήθηκε 1-0 της Μάντσεστερ Σίτι 
στον τελικό και αναδείχτηκε πρωταθλήτρια 
Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστο-
ρία της, η ομάδα του Λονδίνου 
πανηγύρισε και το 2ο Ευρω-
παϊκό Σούπερ Καπ στην ιστο-
ρία της (πρώτο μετά το 1998) 
ρίχνοντας αυτή τη φορά στο 
καναβάτσο την κάτοχο του 
Europa League, Βιγιαρεάλ.
Οι δύο ομάδες αναδείχτηκαν 
ισόπαλες 1-1 στο 90λεπτο με τα 
τέρματα των Ζιγές (27’) και Ζεράρ Μορένο 
(53’) και από τη στιγμή που δεν σκόραρε 
κάποια εκ των δύο στη συνέχεια, είτε στο 
90λεπτο είτε στην ημίωρη παράταση, οδη-
γήθηκαν στη ρωσική ρουλέτα των πέναλτι, 
με τον Τούχελ να βάζει όμως τη σφραγίδα 
του βάζοντας στο 119’ τον Κέπα στη θέση 
του Μεντί.
Εκεί ο Ισπανός κίπερ σταμάτησε δύο εκτε-
λέσεις πέναλτι, των Μαντί και Αλμπιόλ και 
έτσι «ακύρωσε» το χαμένο πέναλτι του 
Χάβερτς, με τους μπλε να επικρατούν 6-5 
στη διαδικασία και να πανηγυρίζουν το 
βαρύτιμο τρόπαιο.
Σημειώνεται πως για τρίτη σερί χρονιά το 
Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ καταλήγει στα 
χέρια ομάδας με Γερμανό προπονητή αφού 
πριν από τον Τούχελ το είχαν κατακτήσει 
οι Γιούργκεν Κλοπ (2019, Λίβερπουλ) και 

Χάνζι Φλικ (2020, Μπάγερν), ενώ για 8η 
φορά τα τελευταία εννέα χρόνια το συγκε-
κριμένο τρόπαιο καταλήγει σε ομάδα που 
πήρε το Champions League.
Επιπλέον, ο Τούχελ επέκτεινε σε 9 ματς το 
αήττητο σερί του ως προπονητής απέναντι 
σε ισπανικές ομάδες (4 νίκες - 5 ισοπαλίες), 
με τον Έμερι στον αντίποδα να γνωρίζει την 
τρίτη ήττα σε ισάριθμο Ευρωπαϊκό Σού-
περ Καπ που παίρνει μέρος μετά τα αρνη-
τικά αποτελέσματα που είχε στον πάγκο της 
Σεβίλλης απέναντι σε Ρεάλ και Μπαρτσε-
λόνα.

Η διαδικασία των πέναλτι:
Ο Ασένχο απέκρουσε το πέναλτι του 

Χάβερτς
1-0 για την Βιγιαρεάλ με τον 

Ζεράρ Μορένο
1-1 για την Τσέλσι με τον 
Αθπιλικουέτα
Ο Κέπα απέκρουσε το 
πέναλτι του Μαντί

2-1 για την Τσέλσι ο Αλόνσο
2-2 για την Βιγιαρεάλ ο Εστου-

πινάν
3-2 για την Τσέλσι ο Μάουντ
3-3 για την Βιγιαρεάλ ο Γκόμεθ
4-3 για την Τσέλσι ο Ζορζίνιο
4-4 για την Βιγιαρεάλ ο Ράμπα
5-4 για την Τσέλσι ο Πούλισικ
5-5 για την Βιγιαρεάλ ο Φόιτ
6-5 για την Τσέλσι ο Ρίντιγκερ
Ο Κέπα απέκρουσε το πέναλτι του Αλμπιόλ 
και χάρισε το τρόπαιο στην Τσέλσι!
ΤΣΕΛΣΙ: Μεντί (119’ Κέπα), Ζουμά (66’ Κρί-
στενσεν), Σαλομπά, Ρίντιγκερ, Χάντσον-Ο-
ντόι (82’ Αθπιλικουέτα), Καντέ (65’΄Ζορζί-
νιο), Κόβατσιτς, Αλόνσο, Ζιγές (43’ Πούλι-
σικ), Χάβερτς, Βέρνερ (65’ Μάουντ)
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ: Ασένχο, Φόιτ, Αλμπιόλ, Πάου 
Τόρες, Πεδράθα (58’ Εστουπινάν), Τριγκέ-
ρος (70’ Γκόμεθ), Καπουέ (70’ Γκασπάρ), 
Αλμπέρτο Μορένο (85’ Μορλάνες), Πίνο 
(91’΄ Μαντί), Μορένο, Ντία (86’ Ράμπα)

Τσέλσι - Βιγιαρεάλ 1-1 (6-5 στα 
πέναλτι): Οι μπλε σήκωσαν το 
Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ με ήρωα τον 
Κέπα

Χρήστος Τζόλης: Aνακοινώθηκε από 
την Νόριτς

Η 
Νόριτς ανακοίνωσε σήμερα 
(12/8) την απόκτηση του Χρή-
στου Τζόλη και έτσι έγινε η α-
κριβότερη μεταγραφή στην ι-

στορία του ΠΑΟΚ. Η πρόταση των «κα-
ναρινιών» θα αποφέρει στα ταμεία του 
Δικεφάλου 11 εκατ. ευρώ, μαζί με 2,0 
εκατ. σε μπόνους και τους Κυπελλού-
χους Ελλάδας να διατηρούν και 17,5% 
σε πιθανή μεταπώληση του διεθνή εξ-
τρέμ.
Πέραν του ότι πρόκειται γ ια την Νο1 
πώληση της ιστορίας του ΠΑΟΚ, αυτή 
συγκαταλέγεται σ τ ις κορυφαίες του 
φετ ινού καλοκαιρινού παζαριού γ ια 
ποδοσφαιριστές που είναι γεννημένοι 
στον 21ο αιώνα. Συγκεκριμένα βρίσκε-
ται στην 6η θέση της σχετικής λίστας, 

μαζί με τον Γάλλο αριστερό μπακ Ράιαν 
αϊ τ Νουρί τον οποίο απέκτησαν οι 
Γουλβς από τη Ανζέ έναντι επίσης 11 
εκατ. ευρώ (ενεργοποιώντας προσυμ-
φωνημένη option αγοράς).
Ο Χρήστος Τζόλης με τα 11+2 εκατομ-
μύρια ευρώ που φέρνει στα ταμεία του 
ΠΑΟΚ ξεπερνά την παραχώρηση του 
Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς στην Αλ Ιτιχάντ, 
αλλά και αυτή του Δημήτρη Γιαννούλη 
τον οποίο θα συναντήσει στην Νόριτς. 
Το ποσό που εισπράττει ο ΠΑΟΚ από 
τη μεταγραφή του νεαρού έχει ακόμη 
μεγαλύτερη αξία καθώς δεν πρέπει να 
ξεχνά κανείς πως πρόκειται γ ια έναν 
ποδοσφαιριστή που αναδείχθηκε από 
τις Ακαδημίες και είναι προϊόν των τμη-
μάτων υποδομής του Δικεφάλου.

Μέσι: Η Παρί ανακοίνωσε την 
απόκτηση του Αργεντινού

Ο 
Λιονέλ Μέσι είναι και με τη 
βούλα παίκτης της Παρί Σεν 
Ζερμέν με τους Γάλλους να 
ανακοινώνουν την έναρξη της 

συνεργασίας των δύο πλευρών.
Ο Λιονέλ Μέσι είναι και τυπικά παίκτης της 
Παρί. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έκλεισε 
μία ποδοσφαιρική ζωή 18 ετών στην 
Μπαρτσελόνα και πλέον ανήκει στο δυνα-
μικό του γαλλικού συλλόγου, όπως ανα-
κοινώθηκε μέχρι το 2023 με ένα video το 
βράδυ της Τρίτης. Οι Παριζιάνοι ήταν εκεί-
νοι που από την αρχή μπήκαν στην κορυφή 
της κούρσας διεκδίκησης του «Πούλγκα» 
και τελικά κατάφεραν να τον κάνουν δικό 
τους, με τη Μάντσεστερ Σίτι να μην μπαίνει 
ποτέ στο κυνήγι του.
Την Κυριακή και ύστερα από τη συγκινη-

τική συνέντευξη Τύπου του 34χρονου διε-
θνή, η Παρί απέστειλε συμβόλαιο στον 
Μέσι και έπειτα από δύο μέρες διευθέτη-
σης λεπτομερειών, ταξίδεψε στο Παρίσι το 
απόγευμα της Τρίτης. Κατόπιν, πέρασε με 
επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και ανακοι-
νώθηκε από την Παρί. Η παρουσίασή του 
είναι προγραμματισμένη για τις 12:00 της 
Τετάρτης στο «Παρκ ντε Πρενς».
Στο Παρίσι, ο Μέσι θα βρει έναν γαλαξία 
αστέρων. Πρώτα απ’ όλα θα γίνει ξανά 
συμπαίκτης με τον Νεϊμάρ, ενώ στη γαλ-
λική πρωτεύουσα θα βρει τους Άνχελ ντι 
Μαρία, Λεάντρο Παρέδες και Μάουρο 
Ικάρντι, με τους οποίους έχει συνυπάρ-
ξει στην εθνική Αργεντινής, αλλά και τον 
πρώην «αιώνιο» αντίπαλό του Σέρχιο 
Ράμος.
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Πίσ τ εψε σ το θαύμα της ανατροπής,  έκανε βήματα 
προς αυτό σκορπώντας ενθουσιασμό σ το «Αντώνης 
Παπαδόπουλος» όμως πλήρωσε τα τερτ ίπια της μπά-
λας και τη βαριά ήτ τα με 0-3 σ τη Βιέννη και αποκλεί-
σ τηκε από το Γιουρόπα Λιγκ.
Η Ανόρθωση επικράτησε 2-1 της Ραπίντ σ τη Λάρνακα, 

γ ια τον 3ο προκριματικό γύρο της δεύτερης τη τάξει διορ-
γάνωσης της ΟΥΕΦΑ, όμως δεν ήταν αρκετό γ ια να περά-
σει σ την επόμενη φάση και θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή 
της πορεία σ τα πλέι οφ του Κόνφερενς Λιγκ. Αντίπαλός της 
σ τον προθάλαμο της νεοσύστατης διοργάνωσης η Χάποελ 
Μπερ Σεβά των Ρόνι Λέβι και Ντορ Μίχα, η οποία διέλυσε 
με 4-0 την ΣΛΑΣΚ (1-2 κέρδισαν οι Πολωνοί σ το πρώτο 
ματ ς).
Η ομάδα της Αμμοχώσ του πραγματοποίησε εξαιρε τ ική 
εμφάν ιση, κυρίως σ το πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε με 
τον Λάφερτ ι σ το 45+1, ε ίχε δοκάρι με τον Χρισ τοδουλό-
πουλο σ το 53’,  όμως το τυχερό γκολ του Κάρα σ το 64’ 
έβαλε ταφόπλακα στις ελπίδες της γ ια ανατροπή των δεδο-
μένων. Το γκολ του Ρουσιά σ το 88’ απέδωσε δικαιοσύνη 
τουλάχισ τον ως προς το ν ικητή του σημερινού αγώνα και 
τον Κετσπάγια να δαγκώνει τη γλώσσα του σ τη σκέψη του 
τ ι θα γ ινόταν εάν η ομάδα του ήταν λίγο πιο προσεκτ ική 
σ την Αυστρία ή εάν δεν της γύριζε την πλάτη η τύχη σ το 
σημερινό παιχν ίδι.

Το ματς
Η αλλαγή σχηματισμού (4-3-3) και πέντε προσώπων (Λόρια, Αμπαρ-
τζουμιάν, Ρισβάνης, Πόποβιτς και Ντέλετιτς) άλλαξε εξ ολοκλήρου την 
εικόνα της Ανόρθωσης. Πιο γρήγορη με την μπάλα και χωρίς, με επιθε-
τικούς προσανατολισμούς και δύναμη (ατομική και ομαδική) έπαιξε σαν 
τη γάτα με το ποντίκι την Ραπίντ στο πρώτο ημίχρονο.
Έφτιαξε εννέα τελικές προσπάθειες εκ των οποίων οι έξι στο στόχο και 
ιδιαίτερα επικίνδυνες, με τον Στρέμπινγκερ να σώζει σε 3-4 περιπτώσεις 
την εστία των Αυστριακών. Στις καθυστερήσεις προηγήθηκε 1-0 με τον 
Λάφερτι και πήρε το ελάχιστο που δικαιούταν από το πρώτο σαρανταπε-
ντάλεπτο. Έκανε το πρώτο βήμα για το ποδοσφαιρικό θαύμα της ανατρο-
πής. Έδειξε ότι μπορεί η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια.
Οι κυανόλευκοι άγγιξαν το 2-0 στο 52’ σε μια στιγμή μαγείας με τον 
Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, αλλά στάθηκε άτυχος με την μπάλα να 
κτυπά στο δοκάρι. Μετά από μακρινή πάσα ακριβείας από τον Αρτυματά 
ο Ελλαδίτης χόρεψε τον Σικ έκανε την λόμπα, πέρασε την μπάλα πάνω 
από το σώμα του τερματοφύλακα αλλά για χιλιοστά κτύπησε στο δοκάρι 
και έφυγε έξω.
Η χιλιοειπωμένη ατάκα που ξεστόμισε πρώτη φορά ο Ίβιτσα Όσιμ «η 
μπάλα είναι πόρνη» αντικατοπτρίζει πλήρως τα συναισθήματα των παι-
κτών και των οπαδών της Ανόρθωσης στη φάση του 64’ όταν ο Κάρα 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λόρια έχοντας ως σύμμαχος όλη την 
τύχη του κόσμου. Ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων σούταρε η 
μπάλα κόντραρε στο πόδι του Αμπαρτζουμιάν που έπεσε τάκλιν και ακο-
λούθως αφού κτύπησε στο κεφάλι του Κάρα κατέληξε στα δίχτυα για το 
1-1. Η ψυχολογία των παικτών (και του κόσμου επηρεάστηκε) ο ρυθμός 
έπεσε και το γκολ του Ρουσιά στο 88’ απλά χάρισε μια ευρωπαϊκή νίκη 
που άξιζε δίχως αμφιβολία η Ανόρθωση.

Ότι δεν κατάφερε να πετύχει στο 
ευρωπαϊκό παρελθόν της η Ομόνοια το 
κατάφερε εις διπλούν σε λιγότερο από ένα 
χρόνο και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο: τη 
διαδικασία των πέναλτι και με ήρωα τον 
Φαμπιάνο.

Ο
ι πρωταθλητές Κύπρου δεινοπάθησαν, έ-
παιξαν με τη φωτιά και λίγο έλειψε να κα-
ούν απέναντι σε ένα αντίπαλο χαμηλότε-
ρης δυναμικότητας, αλλά κατάφεραν να ξε-

περάσουν το εμπόδιο της Φλόρα Ταλίν, προκρίθηκαν 
στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ και παράλληλα «κλεί-
δωσαν» συμμετοχή τουλάχιστον στους ομίλους του 
Κόνφερενς Λιγκ, που εξασφαλίζουν έσοδα 2.940.000 
ευρώ.
Οι πράσινοι αναδείχθηκαν ηττήθηκαν 2-1 από την 
Φλόρα στο Ταλίν και σε συνδυασμό με τη νίκη 
τους 1-0 στο ΓΣΠ ο αγώνας οδηγήθηκε στην ημί-
ωρη παράταση, αφού πλέον ο κανονισμός του 
εκτός έδρας γκολ δεν ισχύει.
 Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε στα 30 λεπτά που ακο-
λούθησαν και ο νικητής του ζευγαριού κρίθηκε 
στα πέναλτι.
Στη ρώσικη ρουλέτα το κλειδί της 
επιτυχίας κρατούσε για άλλη μια 
φορά ο Φαμπιάνο Ριμπέιρο. 
Ο Βραζιλιάνος υπερήρωας 
της Ομόνοιας ήταν αυτός 
που απέκρουσε το πέναλτι 
του Ράινκορτ και χάρισε με 
σκορ 5-4 τη νίκη στο «τρι-
φύλλι». 
Η ισ τορία επαναληφθηκε 
ένα χρόνο αργότερα, αφού η 
ιστορική πρώτη συμμετοχή των 
πρωταθλητών Κύπρου σε ευρω-
παϊκό όμιλο προήλθε με νίκη επί του 
Ερυθρού Αστέρα στα πέναλτι, ενώ η Ομό-
νοια πανηγύρισε το Σούπερ Καπ και πάλι με επιτυ-
χία στη διαδικασία των πέναλτι επι της Ανόρθω-
σης. Για το «τριφύλλι» βρήκαν δίχτυα στα πέναλτι 
οι Γκόμεθ, Παπουλής, Ατιέμγουεν, Ψάλτης και 
Γιούστε, ενώ αστόχησε ο Λανγκ.
 Αντίπαλος των πρασίνων στα πλέι οφ του Γιου-
ρόπα Λιγκ θα είναι η δευτεραθλήτρια Βελγίου 
την περσινή σεζόν, Άντβερπ. Οι αγώνες θα διεξα-
χθούν στις 19 Αυγούστου στο ΓΣΠ και στις 26 του 
ίδιου μήνα στο Βέλγιο.
Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ είχε να αντιμετω-
πίσει, πέραν των Εσθονών, και τα πολλά προβλή-
ματα τραυματισμών που παρουσιάστηκαν πριν 

(Tσέποβιτς) και κατά τη διάρκεια (Μποτεά) του 
αγώνα, γεγονός που έκαναν δυσκολότερο το έργο 
του «τριφυλλιού» και είχαν ως αποτέλεσμα να 
περάσει πολύ δύσκολες στιγμές στην «Λε Κοκ 
Αρένα».Απέναντι στην πρωταθλήτρια ομάδα της 
53ης (!) χώρας στην κατάταξη της ΟΥΕΦΑ, πάνω 
μόνο από Σαν Μαρίνο και Ανδόρα η Ομόνοια 
έκανε τα εύκολα δύσκολα και καρδιοχτύπησε 
μέχρι να καταφέρει να πετύχει το ζητούμενο. Το 
γκολ του Κακουλλή στο 43’ έδειχνε να απλοποιεί 
την κατάσταση για την Ομόνοια, όμως το δεύ-
τερο ημίχρονο αποδείχθηκε «εφιάλτης». Στο 48’ ο 
Σάπινεν εκμεταλλεύθηκε την ολιγωρία στην άμυνα 
της Ομόνοιας από τους Λανγκ και Παναγιώτου και 
ισοφάρισε σε 1-1, ενώ στο 88’ απέφυγε τον Γιού-
στε και πέτυχε το 2-1. Μάλιστα, οι Εσθονοί είχαν 
καλές στιγμές για να πετύχουν κι άλλα τέρματα. 
Ντεμπούτο με τη φανέλα της Ομόνοιας έκαναν οι 
Γιούστε και Ατιέμγουεν, ενώ χρησιμοποιήθηκαν 
επίσης οι νεαροί Ζευκής και Ασημένος.

Μπεργκ: «Δεν είμαι χαζός, είχα ετοιμάσει 
λίστα – Άλλους θα τους σκότωνε»

Ορεξάτος ήταν ο Χένινγκ Μπεργκ μετά 
την πρόκριση της Ομόνοιας επί της 

Φλόρα Ταλίν. 
Ο Νορβηγός προπονητής υπο-

γράμμισε πως το σημαντι-
κότερο για την ομάδα του 
ήταν να προκριθεί, στά-
θηκε στα ψυχικά αποθέ-
ματα που έδειξαν οι παί-
κτες του και στόλισε σχε-

δόν όλους τους παίκτες ονο-
μαστικά με ατάκες και κοσμη-

τικά επίθετα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις
«Eίμαι πολύ χαρούμενος που περάσαμε, 

αυτό ήταν το σημαντικό. Είμαστε στους ομίλους και 
σε δυο βδομάδες θα μάθουμε αν θα είμαστε στο 
Europa League ή στο Conference League. Δεν είμαστε 
χαρούμενοι με τους τραυματισμούς. Έγινε μια πολύ 
μεγάλη ομαδική προσπάθεια. Είχαμε και απουσίες, 
όμως οι παίκτες μου έδειξαν νοοτροπία και χαρα-
κτήρα, τα έδωσαν όλα.
Ένα δεύτερο γκολ τόσο αργά στο παιχνίδι θα μπο-
ρούσε να σκοτώσει πολλές ομάδες, αλλά εμάς δεν 
μας σκότωσε. 
Κάναμε προσπάθεια για 120 λεπτά, είχαμε ευκαιρίες 
και προκριθήκαμε στα πέναλτι. Είμαστε πολύ χαρού-
μενοι ακόμα και αν χρειάστηκαν τα πέναλτι.

Ομόνοια: Στους ομίλους με τη 
συνήθεια που έγινε λατρεία!

Ανόρθωση – Ράπιντ 2-1: 
Ήταν «Κυρία» και κέρδισε το 
χειροκρότημα
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Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Πέρι

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι πλέον και επίσημα ο Κέντρικ Πέρι (29 χρονών, 1.85 
μέτρα), με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την απόκτησή του με συμβόλαιο 1+1 
χρόνων.

Ο Κέντρικ Πέρι έφτασε στην Ελλάδα για χάρη του 
Παναθηναϊκού, δείχνοντας συνειδητοποιημένος 
στις πρώτες του δηλώσεις σχετικά με τους στόχους 
των «πράσινων».
Ο Κέντρικ Πέρι βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα και 
είναι έτοιμος να ξεκινήσει προπονήσεις με τον 
Παναθηναϊκό. Στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε ότι 
είναι ευτυχισμένος, ενώ υποστήριξε ότι ανυπομο-
νει να παίξει μπροστά στους φίλους των «πράσι-
νων».

Αναλυτικά ο Πέρι δήλωσε:

Για το πώς αισθάνεται για την νέα πρό-
κληση της καριέρας του: 
«Αισθάνομαι πραγματικά ενθουσιασμένος που 
βρίσκομαι στην Αθήνα προκειμένου να ξεκινήσω 
προετοιμασία με τη νέα μου ομάδα, τον 
Παναθηναϊκό. Είμαι πολύ χαρούμε-
νος που βρίσκομαι σε αυτό το 
σπουδαίο κλαμπ, το οποίο 
είναι από τα μεγαλύτερα 
της Ευρώπης με τερά-
στια παράδοση αλλά και 
σε αυτήν την υπέροχη 
πόλη, την Αθήνα».

Για το γεγονός ό-
τι θα αγωνιστεί για 
πρώτη φορά στην 
EuroLeague: 
«Ανυπομονώ να μπω στο 
γήπεδο και να ξεκινήσω 
δουλειά με τους καινούρ-
γιους συμπαίκτες και τους προ-
πονητές μου. Πιστεύω πως η χρονιά 
που έρχεται θα είναι πραγματικά πολύ καλή 
για τον Παναθηναϊκό. Θα είναι η πρώτη μου στη 
Euroleague και ανυπομονώ να ξεκινήσει ώστε να 
δουλέψω σκληρά και να δικαιώσω τους ανθρώπους 
που με επέλεξαν».

Για την αγάπη που έχει δεχθεί από φί-
λους του Παναθηναϊκού: 
«Έχω ήδη δεχθεί πολλή αγάπη από τους φίλους 
του Παναθηναϊκού μέσω των social media και τους 
ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό. Νιώθω ευγνώμων και 
ανυπομονώ να τους δω από κοντά στο γήπεδο ώστε 
να βιώσω την εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημι-
ουργούν».
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την από-
κτηση του Κέντρικ Πέρι για τα επόμενα 1+1 χρόνια.

Ο Κέντρικ Πέρι γεννήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 
1992 στη Florida των ΗΠΑ, έχει ύψος 1.85μ. και 
αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ. Φοίτησε στο 
Edgewater High School και αγωνίστηκε στην ομάδα 
του σχολείου του μετρώντας 16 πόντους και 8 ασίστ 
κατά μέσο όρο ανά ματς στην τελευταία του σεζόν 
εκεί. Ακολούθησε το Youngstown State University, 
όπου στη σεζόν της αποφοίτησής τους ήταν ο ηγέτης 
της ομάδας με 21.3 πόντους, 4.4 ασίστ και 4.1 ριμπά-
ουντ κατά μέσο όρο ανά αγώνα.
Το καλοκαίρι του 2014 συμμετείχε στο NBA Summer 
League των Orlando Magic και στη συνέχεια υπέ-
γραψε στους Sydney Kings της Αυστραλίας, όπου 
αγωνιζόμενος σε 28 παιχνίδια μέτρησε 10.4 πόντους 
και 2.4 ασίστ κατά μέσο όρο ανά ματς. Ολοκλήρωσε 
τη σεζόν 2014-2015 στους Iowa Energy της D-League 
έχοντας 6.8 πόντους ανά παιχνίδι.

Από τη σεζόν 2015-2016 ξεκίνησε η θητεία του 
στην Ευρώπη με πρώτο του σταθμό την 

Ουγγρική BC Körmend, έχοντας 15.4 
πόντους, 3.7 ασιστ και 5 ριμπάουντ 

κατά μέσο όρο ανά αγώνα.
Την επόμενη χρονιά αγωνίστηκε 
στην Karpos Sokoli Σκοπίων 
μετρώντας 14.9 πόντους, 4.3 
ασίστ και 4 ριμπάουντ κατά 
μέσο όρο ενώ κέρδισε και το 
εγχώριο Κύπελλο.
Η σεζόν 2017-2018 τον βρήκε 
ξανά στην Ουγγαρία για λογα-

ριασμό της Szolnok Olaj με την 
οποία αγωνίστηκε σε 42 αγώνες, 

έχοντας 15.2 πόντους, 3.8 ασίστ 
και 4.2 ριμπάουντ. Μάλιστα, πανη-

γύρισε μαζί της το νταμπλ.
Η εξαιρετική του χρονιά στην Ουγγαρία τον 

έφερε στη ρωσική Nizhny Novgorod την επόμενη 
αγωνιστική περίοδο (16.2 πόντοι, 6.8 ασίστ και 3.3 
ριμπάουντ κατά μ.ο.).
Το καλοκαίρι του 2019 υπέγραψε στη γαλλική 
Levallois Metropolitans και τον Δεκέμβριο του ίδιου 
έτους πήρε μεταγραφή για τη σερβική Mega Bemax, 
αγωνιζόμενος μαζί της στην Ανδριατική Λίγκα (18.5 
πόντοι, 6.2 ασίστ, 3.7 ριμπάουντ κατά μ.ο.).
Τη σεζόν 2020-2021 φόρεσε τη φανέλα της σλοβε-
νικής Cedevita Olimpija με τα χρώματα της οποίας 
διέπρεψε στο Eurocup. Συγκεκριμένα σε 16 ματς είχε 
16.1 πόντους (αναδείχθηκε 4ος σκόρερ της διορ-
γάνωσης), 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο 
(58.3% δίποντα, 35.7% τρίποντα και 73.8% βολές). «

Νέο ban στην ΑΕΚ από την 
FIBA, έφτασε τα 14

Η ΑΕΚ συνεχίζει να απασχο-
λεί την FIBA, προσθέτον τας 
ακόμα ένα ban στην πλάτη της 
όπως ενημέρωσε η Παγκό-
σμια Ομοσπονδία. Αποτέλε-
σμα ε ίναι πλέον ο αριθμός 
των ban να φτάσει στα 14.
Η ΑΕΚ έχει πλέον τα περισ-
σότερα εν ενεργεία ban στον 
κόσμο, αφού μέχρι πρόσφατα 
η «Ένωση» και η τουρκική 
Τραμπζονσπόρ είχαν από 13.
Υπενθυμίζ ε ται ότ ι  μέ χρι η 
ΑΕΚ να αποπληρώσει ή έρθει 
σε συμβιβασμό με τους παί-
κτες /προπονητές που έχουν 
προσφύγε ι  σ την F IBA δεν 
μπορεί να ολοκληρώσει μετα-
γραφές παικ τών που αγω-
νίσ τηκαν εκτός Ελλάδος την 
περασμένη σεζόν, αφού δεν 
μπορεί να λάβει το letter of 
clearance των παικτών.
Αυτός ε ίναι ο λόγος που ο 
μόνος παίκτης που έχει ανα-
κοινώσε ι  μέ χρι  σ τ ιγμής η 
«Ένωση» ε ίναι ο Δημήτρης 
Φλιώνης, ο οποίος την περα-
σμένη σεζόν αγωνίστηκε στον 
Άρη, όταν την ίδια σ τ ιγμή 
έχει συμφωνήσει ακόμα με 
τους Στέφαν Γέλοβατς, Μπρά-
ιαν Ανγκόλα, Χουάν Πάμπλο 
Βαουλέτ, Έρικ Γκρίφιν, Νίκο 
Παππά, Κίνο Κολόμ, Μάν ι 
Χ ά ρ ι ς ,  Γι ώ ρ γ ο  Μ π ό γ ρ η , 
Αν τώνη Κόν ιαρη,  Ανδρέα 
Πετρόπουλο και Πάνο Φιλιπ-
πάκο.  Οι  τ ρε ις  τ ε λευταίοι 
πάντως πέρυσι αγωνίστηκαν 
στην Ελλάδα, οπότε δεν απο-
κλείεται κάποια στιγμή να επι-
σημοποιηθούν οι συμφωνίες.
Υπενθυμίζεται ότι πριν μερι-
κές ημέρες ο Μάκης Αγγελό-
πουλος δεσμεύτηκε στην δια-
δικτυακή συνέντευξη Τύπου 
που έδωσε ότ ι θα λυθεί το 
θέμα, κάτι ωστόσο που μέχρι 
στιγμής δεν έχει γίνει.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον 

Φλιώνη
Δημήτρης Φλιώνης (24 χρο-
νών, 1.90 μέτρα) ο πρώτος. 
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την από-
κτηση του νεαρού γκαρντ με 
διετές συμβόλαιο, προς επι-
βε βα ιω σ η τ ων  πληρο φ ο -
ριών που ανέφεραν ότι οι δύο 
πλευρές είχαν συμφωνήσει.
Την σεζόν 2020/21 ο Φλιώνης 
είχε 5.4 πόντους, 2.7 ριμπά-
ουντ και 2.8 ασίστ μέσο όρο 
σε 21 λεπτά συμμετοχής με 
την φανέ λα του Άρη σ την 
Stoiximan Basket League.
Υπενθυμίζεται ότι η ΑΕΚ έχει 
συμφωνήσει ακόμα με τους 
Στ έφ α ν  Γέ λο βα τ ς ,  Μπ ρά -
ιαν Ανγκόλα, Χουάν Πάμπλο 
Βαουλέτ, Έρικ Γκρίφιν, Νίκο 
Παππά, Κίνο Κολόμ, Μάν ι 
Χ ά ρ ι ς ,  Γι ώ ρ γ ο  Μ π ό γ ρ η , 
Αν τώνη Κόν ιαρη,  Ανδρέα 
Πετρόπουλο και Πάνο Φιλιπ-
πάκο. Επειδή ωστόσο σ την 
ομάδα έ χουν επιβληθεί 13 
ban από την FIBA, η «Ένωση» 
δεν μπορεί να επισημοποιή-
σει τις συμφωνίες με παίκτες 
που την προηγούμενη σεζόν 
αγωνίστηκαν εκτός Ελλάδας, 
αφού δεν μπορεί να λάβει το 
letter of clearance των παι-
κτών, με τον Μάκη Αγγελό-
πουλο να δεσμεύεται ωστόσο 
στην διαδικτυακή συνέντευξη 
Τύπου που έδωσε πριν μερι-
κές ημέρες ότ ι θα λυθεί το 
θέμα.

Αναλυτικά η ανακοίνω-
ση γ ια την απόκτηση 
του Φλιώνη:
Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ο 
Δημήτρης Φλιώνης ανοίγε ι 
τον χορό των μεταγραφών στη 
«Βασίλισσα».
Ο Μακεδόνας γκαρν τ υπέ-
γραψε συμβόλαιο διε τούς 
συνεργασ ίας,  ήτοι  έως το 
2023.
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Ο Μπίσεσβαρ με γκολ και Ο Μπίσεσβαρ με γκολ και 
ασίστ οδήγησε τον ΠΑΟΚασίστ οδήγησε τον ΠΑΟΚ

www.hellasnews-radio.com

σελ. 57σελ. 57

Ο Παναθηναϊκός Ο Παναθηναϊκός 
ανακοίνωσε τον Πέριανακοίνωσε τον Πέρι

σελ. 64σελ. 64

Στους ομίλους με τηΣτους ομίλους με τη
συνήθεια που έγινε συνήθεια που έγινε 
λατρεία!λατρεία!

σελ. 63σελ. 63

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

Υπάρχουν εμβόλια, που έχουν 
εγκριθεί από το Υπουργείο 
Υγείας του Καναδά, σε 
νοσοκομεία, ιατρεία, 
φαρμακεία και χώρους 
μαζικού εμβολιασμού. 
Και κάθε δόση μάς φέρνει 
πιο κοντά στα πράγματα 
που έχουμε χάσει.

Κλείστε σήμερα ραντεβού 
στο ontario.ca/bookvaccine ή 
τηλεφωνήστε στο 1-888-999-6488 
για βοήθεια σε 300 γλώσσες.

Με έξοδα της 
κυβέρνησης του Οντάριο.

Βοηθήστε κι 
εσείς. 
Εμβολιαστείτε.
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