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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Ο τρόπος με 

τον οποίο 

διαχειριζόμαστε 

ανθρώπους

και καταστάσεις 

δείχνει

την παιδεία μας.

Όχι τα πτυχία που 

έχουμε.

COVID-19: Δεν αστειεύεται!
Είτε μας αρέσει… είτε όχι

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Γεια σας και χαρά σας και πάντα υγεία 

στο σπιτικό σας!

Μπήκαμε και προχωράμε στον Ιούλιο. Σε λίγο θα 

είμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Διαβάζουμε 

όλοι και βλέπουμε τι γίνεται στον πλανήτη Γη. 

Εσείς βλέπετε τίποτα ευχάριστο; Γιατί εγώ και 

λόγω της δουλειάς μου δεν βλέπω ευχάριστα νέα.

Φυσικά, ο κάθε ένας από εμάς έχει την γνώμη 

του που μπορεί να είναι σεβαστή, εκτός βέβαια αν 

επηρεάζει σοβαρά ζητήματα και πιο σοβαρό από 

αυτό της υγείας δεν νομίζω πως υπάρχει. Δηλαδή 

εάν κάποιος είναι άρρωστος -πχ έχει αλλεργίες- 

και απαγορεύεται να κάνει το εμβόλιο κατά του 

COVID, γιατί πρέπει να κινδυνεύει να πεθάνει 

από κάποιον που δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο; 

Εννοώ δηλαδή να κολλήσει από κάποιον που δεν 

θέλει να εμβολιαστεί και χωρίς να το θέλει να 

χάσει την ζωή του.

Ευγενικοί μου φίλοι, είμαι ο τελευταίος που θα 

πω σε κάποιον τι θα κάνει, αλλά όπως φωνάζουν 

και βρίζουν όλοι αυτοί που δεν γουστάρουν να 

κάνουν εμβόλιο κι εγώ το σέβομαι, έτσι θα πρέπει 

να σεβαστούν κι αυτοί την δική μου γνώμη 

που προσπαθώ με πέντε αράδες πράγματα που 

διαβάζω και συζητάω να προτρέψω τους λίγους 

-ευτυχώς- δύσπιστους να πάνε να εμβολιαστούν. 

Να το κάνουν τουλάχιστον για τα αγαπημένα 

τους πρόσωπα, αφού έχουν πάρει την απόφαση 

τους για την δική τους οικογένεια.

Λόγω της δουλειάς μου σε Καναδά κι Αμερική 

τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχασα αρκετούς 

φίλους, ειδικά στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. 

Δεκάδες φίλοι και φίλες που μεγαλώσαμε και 

δουλέψαμε μαζί σχεδόν από παιδιά δεν είναι πια 

εν ζωή λόγω αυτής της πανδημίας που μας βρήκε. 

Και μιλάω τώρα με τις οικογένειες τους που 

κλαίνε και οδύρονται ότι ήταν ξεροκέφαλοι και 

δεν άκουγαν κανένα. Τι λύπη και τι απογοήτευση 

αισθάνομαι να ακούω ότι ο γιος κόλλησε τον 

πατέρα ή το αντίθετο με κορωνοϊό και πέθανε. Τι 

απογοήτευση κι ενοχές θα έχει αυτός ο άνθρωπος 

για το υπόλοιπο της ζωής του;

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες, 

πόσο πολύ θα ήθελα να γράφω για άλλα 

πράγματα χαρούμενα, αισιόδοξα και 

δημιουργικά. Φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε 

τον συνάνθρωπο μας με επιφύλαξη και 

περιέργεια λόγω της διαφορετικής προσέγγισης 

που έχει ο κάθε ένας για την ζωή του ή τις ζωές 

των άλλων.

Εύχομαι ο καλός Θεός να μας προστατεύει και 

να πρυτανεύσει η στοιχειώδης λογική μέχρι να 

ξεπεραστεί αυτή η λαχτάρα. 

Ας μην ξεχνάμε αυτό που μάθαμε από παιδιά: 

«Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν». 

Να είστε καλά κι υγιείς μέχρι την επόμενη 

εβδομάδα.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός



6 9 Ιουλίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

περιεχόμενα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ PUBLISHER
Athanasios Kourtesis
LAYOUT ARTIST
Ilias Michailidis
CANADA NEWS EDITOR
Christiana Qesko
ADVERTISING MANAGER
Athanasios Kourtesis
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Σίμος Λεπτοκαρίδης, Βασίλειος 
Πολυδούλης, Στηβ Θεοφάνους, 
Γιώργος Χριστόπουλος, Ανταποκριτής 
Ελλάδος: Γιάννης Δαραβίγκας

Ασκληπιείο Βούλας: Πώς 
οργάνωσε τους 
εμβολιασμούς «μαϊμού» ο 
50χρονος γιατρός

08

Το χωριό που 
«σβήστηκε» από το 
χάρτη λόγω του καύσωνα

Οι περιορισμοί 
χαλαρώνουν σε 
γηροκομεία και 
μακροχρόνιες μονάδες 
φροντίδας στο Οντάριο

ΗΠΑ: Αντιμέτωπος με 15 
κατηγορίες για 
φοροδιαφυγή ο 
οικονομικός διευθυντής 
του Τραμπ

Ερντογάν: Φέραμε πίσω 
όλο το απόθεμα χρυσού 
που είχαμε στο εξωτερικό

Super League Interwetten: 
Δέκα ομάδες δεν ψηφίζουν 
την προκήρυξη αν δεν 
βρουν τηλεοπτικό 
συμβόλαιο

«Προτάσεις από 
Ολυμπιακό και Νάπολι ο 
Βάτσλικ»

Ανόρθωση: Επιβεβαίωσε 
για πέμπτο κρούσμα – 
άκυρο το ταξίδι στην 
Ελλάδα

Το πανόραμα των μικρών 
κατηγοριών

Σανς – Μπακς 118-105: Ο 
Αντετοκούνμπο έσφιξε 
τα δόντια

«Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός»: Θέατρο, μουσική, χορός, εικαστικά για όλους

www.hellasnews-radio.com
e-mail: info@hellasnews-radio.com

The paper welcomes articles expressing 

all view-points and opinions. Manuscripts should be

addressed to the editor.

We regret we cannot return photos and articles. 

No responsibility is assumed for their loss or damage. 

We reserve the right to edit material as necessary.

All opinions expressed within the publication belong to the writer 

of each article and do not necessarily reflect those of the ownership 

or management.

An independent Publication of the Greek Community around the 

world.

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1993

Η Κομισιόν ενέκρινε το 
σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας της 
Κύπρου

Στον εφοπλιστή Γιώργο 
Προκοπίου τα Nαυπηγεία 
Σκαραμαγκά09

Μητσοτάκης στο Συνέδριο 
του Economist: Ανάπτυξη 
4,3% το 2021 και 6% το 
2022

10

11 Κορωνοϊός: 2.107 τα νέα 
κρούσματα - 153 οι 
διασωληνωμένοι, 10 θάνατοι

56

12

17

19

20

21

61

62

64

65

67

ΓΡΑΦΕΙΑ
148 O’Connor Drive
Toronto, Ontario, M4J 2S4
Tel: +1 416.421.5562
Cell: +1 647.718.8012
Fax: +1 647.340.7426

SUBSCRIPTIONS
Please contact our offices for 
information on how to become a 
Hellas News subscriber.
The subscription cost for one 
year is: Canada: $200CAD, USA: 
$250CAD, Europe: $300CAD

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
9 ΙΟΥΛΙΟΥ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

HIGH 22°C HIGH 23°C HIGH 24°C HIGH 23°C HIGH 26°C HIGH 27°C HIGH 26°C

POP 40% POP 20% POP 30% POP 40% POP 70% POP 60% POP 40%

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ



79 Ιουλίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Ξεκινά από επαγγελματίες υγείας, 
ακολουθούν σώματα ασφαλείας, μέσα μεταφοράς και εκπαίδευση

Θ
έμα χρόνου αποτελεί η λύση του υποχρεωτικού εμ-
βολιασμού «ομάδων υψηλού κινδύνου» ως προς 
την μετάδοση του κορωνοϊού για το Μέγαρο Μα-
ξίμου, με την Κυβερνητική Εκπρόσωπο, Αριστοτε-

λία Πελώνη να τοποθετεί τις επίσημες ανακοινώσεις την επό-
μενη εβδομάδα. «Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει την επόμενη 
εβδομάδα τις αποφάσεις της σχετικά με την υποχρεωτικότητα 
του εμβολιασμού για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, 
καθώς έχει ήδη λάβει τη σχετική εισήγηση από την Επιτροπή 
Βιοηθικής» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Πελώνη κατά τη ση-
μερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τη στιγμή που ο 
υποχρεωτικός εμβολιασμός αναμένεται να συνδυαστεί με τα 
ψηφιακά εργαλεία ελέγχου της γνησιότητας των πιστοποιητι-
κών εμβολιασμού.

Πρώτα η Υγεία
Στην κορυφή της λίστας του υποχρεωτικού εμβολιασμού βρί-
σκονται οι επαγγελματίες υγείας, δηλαδή:
- γιατροί
- νοσηλευτικό προσωπικό
- διοικητικό προσωπικό, καθώς και
- όλοι όσοι στελεχώνουν δομές υγείας ή δομές περίθαλψης 
ευπαθών ομάδων (ηλικιωμένων, ατόμων με χρόνιες παθήσεις 
ή ατόμων με αναπηρία), τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιω-
τικό τομέα.
Πρόκειται για το τελευταίο από τα τρία στάδια που προτείνει 
η Επιτροπή Βιοηθικής σε μια «κλιμακούμενη πρωτοβουλία», 
απαντώντας σχετικά με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, 
στάδιο το οποίο περιλαμβάνει «πρόβλεψη υποχρεωτικότητας 
ως έσχατη λύση, η οποία πρέπει να έχει συγκεκριμένο χρονικό 
ορίζοντα και να εφαρμοσθεί μόνον εφόσον τα προηγούμενα 
μέτρα δεν αποφέρουν σημαντική αύξηση του ποσοστού εμβο-
λιασμού».
Η καταφυγή στον υποχρεωτικό εμβολιασμό -σε πρώτη φάση 
για το προσωπικό του κλάδου της Υγείας- υπαγορεύεται από 
τα ίδια τα επιδημιολογικά δεδομένα, καθώς «η επιδημιολο-
γική κατάσταση στη χώρα κατέγραψε τις τελευταίες μέρες επι-
βάρυνση» εξήγησε η Κυβερνητική Εκπρόσωπος, με τη μετάλ-
λαξη Δέλτα να «θερίζει» τις νεαρές ηλικίες (15-24 ετών), όπου 
η θετικότητα ανέρχεται στο 66%. Στο πλαίσιο αυτό, «για να ενι-
σχύσουμε τον εμβολιασμό, ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση 
επιδιώκουμε την κινητοποίηση όλων: Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
Εκκλησίας, τοπικών φορέων, αλλά και των συμπολιτών μας που 
έχουν ήδη εμβολιαστεί και μπορούν να ενημερώσουν για τη 
δική τους εμπειρία» επανέλαβε η κ. Πελώνη, με την κυβέρνηση 

να εξετάζει σε δεύτερο χρόνο την περαιτέρω διεύρυνση της 
λίστας υποχρεωτικού εμβολιασμού.

Έπονται τα ΑΕΙ
Σε δεύτερο χρόνο -και αφού ανοίξει η σχετική συζήτηση- δεν 
αποκλείεται να επεκταθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός:
- στα σώματα ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις,
- τους εργαζόμενους στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,
- τους αθλητές,
- αλλά και την εκπαίδευση.
Ειδικά για την τελευταία, οι πιθανότητες είναι με το μέρος 
του υποχρεωτικού εμβολιασμού, καθώς η μετάλλαξη Δέλτα 
«χτυπά» τις πολύ νεαρές ηλικίες, σε συνδυασμό με την έντονη 
κοινωνική κινητικότητά τους, ρίχνοντας τον πανελλαδικό μέσο 
όρο των κρουσμάτων στα 27 έτη. Στο πλαίσιο αυτό, «αυτό αυτό 
που γίνεται στα Πανεπιστήμια (σ.σ. με τον τρόπο που λειτουρ-
γούν σήμερα) δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Δεν μπορούμε να 
πάμε σε λογική κλειστών σχολείων και Πανεπιστημίων, ανέ-
φερε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρί-
της, ξεκαθαρίζοντας πως «κλειστή εκπαίδευση δεν μπορεί να 
είναι ανεκτή».

Εκπαίδευση δια ζώσης
Έδαφος στο κυβερνητικό στρατόπεδο κερδίζει η ιδέα του υπο-
χρεωτικού εμβολιασμού στους εκπαιδευτικούς και από τις 
πιθανές απώλειες στην μαθησιακή διαδικασία, τις οποίες προ-
καλεί η παρατεταμένη χρήση της τηλεκπαίδευσης. Σε κάθε περί-
πτωση, «Θεωρώ αδιανόητο να μπαίνει ανεμβολίαστος καθη-
γητής στην τάξη» δήλωσε σχετικά ο υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, υπενθυμίζοντας πως «έχει 
αρθεί η ηθική υποχρέωση του κράτους να μοιράζει λεφτά και 
να φορτώνει χρέος τις επόμενες γενιές εφόσον είναι διαθέσιμα 
τα εμβόλια».
Σε μια προσπάθεια να ενταθεί ο εμβολιαστικός ρυθμός, για 
«πατριωτικό καθήκον» έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας, Βασί-
λης Κικίλιας, οποίος αναμένεται να παραστεί μαζί με τον καθη-
γητή Σωτήρη Τσιόδρα στην προσεχή συνεδρίαση της Διαρκούς 
Ιεράς Συνόδου την ερχόμενη Τρίτη 13 Ιουλίου, προκειμένου να 
ενισχύσουν τη συνδρομή της Εκκλησίας της Ελλάδος στο εγχεί-
ρημα. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, η ίδια η Ιεραρχία της Εκκλησίας 
να αναλάβει πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα αναφορικά με 
τον εμβολιασμό, στέλνοντας σήμα στο γενικό πληθυσμό.

Στη σειρά και οι Ιερείς
Στην κατεύθυνση αυτή ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσό-
στομος τάχθηκε υπέρ των υποχρεωτικών εμβολιασμών και 
των ιερέων, εγκαλώντας όσους αρνούνται -επικαλούμενοι το 
θρησκευτικό συναίσθημα- τους εμβολιασμούς. Μιλώντας στο 
Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ, ο κ. Χρυσόστομος τόνισε πως «η 
υποχρεωτικότητα πρέπει να έχει μια γενική εφαρμογή σε όλη 
την κοινωνία. Κανένας δεν μπορεί να εξαιρεθεί, ούτε οι ιερείς, 
καθώς είμαστε όλοι ευάλωτοι απέναντι στον κίνδυνο της Covid-
19», είπε χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, ο Μητροπολίτης Μεσ-
σηνίας σχολίασε πως «μέχρι σήμερα η στάση της επίσημης 
εκκλησίας απέναντι στον εμβολιασμό και την αναγκαιότητά του 
είναι δεδομένη», καταλήγοντας ότι «σχεδόν η πλειονότητα των 
Μητροπολιτών στηρίζει αυτή την προσπάθεια».
Παράλληλα με την κινητοποίηση κοινωνικών δυνάμεων, το 
κυβερνητικό σχέδιο για ένταση της εμβολιαστικής κάλυψης 
περιλαμβάνει υποχρεωτικό εμβολιασμό από το φθινόπωρο και 
για τους αθλητές, σε επαγγελματικά και ερασιτεχνικά σωματεία, 
ώστε να περιοριστεί η δυνατότητα μαζικής μετάδοσης του ιού, 
ιδίως στις νεανικές ηλικίες. Σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση 
που κάποιος εργαζόμενος δεν επιθυμεί να εμβολιαστεί, τότε 
δεν υφίσταται ενδεχόμενο απόλυσής του, καθώς στόχος της 
πρωτοβουλίας παραμένει η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας 
και μόνο.

Την επόμενη εβδομάδα οι 
ανακοινώσεις - Ποιος είναι ο 
σχεδιασμός της κυβέρνησης - 
Ποιους άλλους θα αφορά
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Η 
επιτροπή εμπειρογνωμόνων ειση-
γείται, σύμφωνα με πληροφορίες, η 
επιστροφή από τα νησιά, κατοίκων, 
τουριστών, εργαζομένων, να γίνεται 

κατόπιν αρνητικού rapid test.
Η επιτροπή εισηγείται επίσης για τα γήπεδα 
πληρότητα 80% και μόνο με εμβολιασμένους.
Οι ειδικοί ζητούν επίσης να γίνεται εβδομαδι-
αίως ένα rapid test -εκτός των τυχόν self test- 
στους ανεμβολίαστους εργαζόμενους των 
ακτοπλοϊκών, αεροπορικών και χερσαίων 
δημόσιων μεταφορών.
Σε ο,τι αφορά το θέμα της μάσκας, η Επιτροπή 
συζήτησε τα προβλήματα που διαπιστώνονται, 
είτε λόγω λανθασμένων μηνυμάτων, είτε λόγω 
της κόπωσης από την τήρηση των μέτρων.
Σε αυτή τη φάση αποφάσισαν να μην επανέλ-

θουν, αλλά να αποσαφηνίζεται ότι η μάσκα 
είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς 
χώρους, καθώς και στους ανοιχτούς χώρους 
όπου υπάρχει συγχρωτισμός.
Στο θέμα της μάσκας αναφέρθηκε το πρωί ο 
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης 
Σκέρτσος, ο οποίος έκανε λόγο για μια «παρε-
ξήγηση» σχετικά με τη χρήση της.
Όπως είπε o κ. Σκέτρτσος μιλώντας στο Mega 
«υπήρχε ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής 
για αφαίρεση της μάσκας από τους δημόσιους 
χώρους που δεν υπάρχει συνάθροιση. Αυτό 
και εξακολουθεί να ισχύει. Σε όλους τους εξωτε-
ρικούς χώρους που υπάρχει συνάθροιση (π.χ. 
συναυλίες) παραμένει υποχρεωτική όπως και 
σε όλους τους κλειστούς χώρους και για εμβο-
λιασμένους και ανεμβολίαστους».

Λοιμωξιολόγοι: Με αρνητικό rapid test 
και η επιστροφή από τα νησιά για τους 
ανεμβολίαστους 

Ο γιατρός ο οποίος αναζητείται 
φαίνεται πως ανήκει στους αρνητές 
των εμβολίων και ήδη διακόπηκε 
η σύμβασή του από το νοσοκομείο  
-«Εγινε αντιληπτός από τη νοσηλεύτρια 
ότι προσποιήθηκε τον εμβολιασμό», 
επισημαίνεται σε ανακοίνωση του 
νοσοκομείου όπου εξιστορείται 
αναλυτικά το πρωτοφανές περιστατικό

Ο
ρθοπεδικός είναι ο γιατρός ο οποί-
ος φέρεται να πρωταγωνιστεί στο 
απίστευτο περιστατικό στο Ασκλη-
πιείο Βούλας με τους «μαιμού» εμ-

βολιασμούς. Ο 50χρονος γιατρός ο οποίος α-
ναζητείται φαίνεται πως ανήκει στους αρνητές 
των εμβολίων και μαζί με κάποιους γνωστούς 
του, πέντε στον αριθμό, πήγαν την περασμέ-
νη Κυριακή στο νοσοκομείο της Βούλας δήθεν 
για εμβολιασμό.
Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί από 
νοσοκόμα στην αστυνομία, ο ορθοπεδικός 
μπήκε στο χώρο που γίνο-
νται εμβολιασμοί και ζήτησε 
να κάνει ο ίδιος τα εμβόλια 
στα άτομα που τον συνό-
δευαν επειδή όπως ισχυρί-
στηκε φοβόντουσαν και δεν 
μπορούσαν να εμπιστευ-
θούν κανέναν πλην εκείνου.
Η νοσοκόμα, η οποία είχε 
βάρδια εκείνη την ώρα, 
δέχτηκε να κάνει αυτή την 
παραχώρηση, αλλά, όπως κατήγγειλε, αντί 
ο γιατρός να προχωρήσει στη διαδικασία 
πέταξε τις δόσεις των εμβολίων και τις σύριγ-
γες στα σκουπίδια.
Αμέσως μόλις η νοσοκόμα αντιλήφθηκε το 
περιστατικό ζήτησε εξηγήσεις από τον ορθο-
πεδικό αλλά εκείνος αντί απαντήσεων έφυγε 
σχεδόν τρέχοντας με τα άτομα που τον συνό-
δευαν.
Παρά τις αναζητήσεις, στο πλαίσιο του Αυτο-
φώρου, ο γιατρός δεν κατάφερε να εντοπιστεί 
και να συλληφθεί ενώ σε βάρος του σχηματί-
στηκε δικογραφία για απόπειρα υφαρπαγής 
ψευδούς βεβαίωσης, καθώς αυτό που εκτι-
μάται είναι ότι ο γιατρός ενήργησε με αυτο 
τον τρόπο για να εξυπηρετήσει αρνητές που 
ήθελαν να πάρουν τη βεβαίωση εμβολιασμού 
χωρίς να κάνουν το εμβόλιο.
Ο γιατρός παραμένει άφαντος, ενώ η σύμ-
βασή του με το νοσοκομείο διακόπηκε ήδη 
από τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
ο ίδιος δηλώνει άγνοια για τους λόγους που  
βρέθηκε εκτός νοσοκομείου  και φέρεται να 

υποστηρίζει ότι δεν έχει κληθεί για εξηγήσεις 
ούτε από το νοσοκομείο, ούτε από την αστυ-
νομία.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του νο-
σοκομείου
«Με αφορμή το περιστατικό της 4ης Ιουλίου 
2021 που συνέβη στο εμβολιαστικό κέντρο 
του Γ.Ν. “Ασκληπιείο Βούλας και είδε το φως 
της δημοσιότητας, αναφέρουμε τα κάτωθι:
Την Κυριακή 04.07.21 και ώρα 16.10 περίπου, 
ο Διοικητής του νοσοκομείου ενημερώθηκε 
από την εφημερεύουσα νοσηλεύτρια του 
εμβολιαστικού κέντρου, ότι προσήλθε ιατρός 
του νοσοκομείου, ειδικότητας Ορθοπεδικής 
και ισχυρίστηκε ότι για ψυχολογικούς λόγους, 
θα ήθελε να προβεί εκείνος στον εμβολια-
σμό πέντε (5) πολιτών γνωστών του, οι οποίοι 
είχαν κλείσει ραντεβού μέσω της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας. Κατά τη διάρκεια της εμβο-
λιαστικής διαδικασίας, η νοσηλεύτρια αντελή-
φθη ότι ο εν λόγω ιατρός προσποιήθηκε την 

πράξη του εμβολιασμού, 
ενώ απέρριπτε το περιεχό-
μενο του φιαλιδίου στον 
κάλαθο των αχρήστων.
Εκείνη τη στιγμή επενέβη, 
τον απομάκρυνε από τον 
χώρο του εμβολιαστικού 
κέντρου, μη ολοκληρώ-
νοντας την εμβολιαστική 
διαδικασία για το συγκε-
κριμένο πολίτη, και άμεσα 

ενημέρωσε την προϊσταμένη της και τον διοι-
κητή του νοσοκομείου.
Ο Διοικητής του νοσοκομείου ενημέ-
ρωσε άμεσα τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ, 
ζήτησε έγγραφη αναφορά από τη νοσηλεύ-
τρια, αύξησε τη φύλαξη του εμβολιαστικού 
κέντρου και διέταξε για το συγκεκριμένο συμ-
βάν Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.).
Την επόμενη ημέρα κατατέθηκε από τον 
Διοικητή του νοσοκομείου μήνυση, εντός 
αυτοφώρου, στο αστυνομικό τμήμα Βάρης 
-Βούλας -Βουλιαγμένης, για παράβαση των 
άρθρων 42,220 Π. Κ. “Απόπειρα υφαρπαγής 
ψευδούς βεβαίωσης” και του άρθρου 285 
Γ. Κ. “Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη 
ασθενειών”.
Οτιδήποτε άλλο αναφέρεται σχετικά με το εν 
λόγω γεγονός, είναι ανακριβές και δεν επιβε-
βαιώνεται. Είναι αυτονόητο ότι ουδείς εκ των 
ανωτέρω πολιτών καταχωρήθηκε ως εμβολια-
σθείς εξασφαλίζοντας το αδιάβλητο της εμβο-
λιαστικής διαδικασίας, η οποία συνεχίζεται 
ομαλά και απρόσκοπτα».

Ασκληπιείο Βούλας: Πώς οργάνωσε 
τους εμβολιασμούς «μαϊμού» ο 
50χρονος γιατρός 
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Για το στρατιωτικό κομμάτι του Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ) έδωσε 25 εκατ. ευρώ και για την ΕΤΑΔ 37 - Το 
οικονομικό κουβάρι στην υπόθεση των Ναυπηγείων

Μ
εγάλη ανατροπή στον 
διαγων ισμό γ ια τα 
Nαυπηγεία Σκαραμα-
γκά.

Ο Έλληνας πλοικτήτης Γιώργος 
Προκοπίου κατέθεσε τη μεγαλύ-
τερη προσφορά και γίνεται κάτο-
χος του Σκαραμαγκά, ενώ κέρδισε 
και τον διαγωνισμό της ΕΤΑΔ για 
τη δεξαμενή 5 και τις προβλήτες 3 
και 4. Για το στρατιωτικό κομμάτι 
του Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ) έδωσε 25 
εκατ. ευρώ και για την ΕΤΑΔ 37 
εκατ. ευρώ. Σύνολο επένδυσης, 62 
εκατομμύρια ευρώ.
Σε δήλωσή του ο κ. Προκοπίου 
ανέφερε τα εξής: «Πράγματι οι 
εταιρείες που εκπροσωπούμε είναι 
οι πλειοδότες των διεξαχθέντων 
διαγωνισμών. Η ταχεία αδειοδό-
τηση των σχεδιαζομένων χρήσεων 
θα είναι καθοριστική για την επι-
τυχία του εγχειρήματος. Είναι μια 
πολύ θετική εξέλιξη και χρειάζεται 
πολλή δουλειά απ’ όλους».

Αναβίωση
Σύμφωνα με πληροφορίες του 
newmoney, ο Γιώργος Προκο-
πίου είχε ασχοληθεί συστηματικά 
τον τελευταίο μήνα με το μεγάλο 
project του Σκαραμαγκά, έχοντας 
επαφή με την κυβέρνηση και στε-
νούς συνεργάτες του. Κύκλοι του 
εφοπλιστή με τους οποίους συνο-
μίλησε το newmoney επεσήμαιναν 
ότι «πάντοτε εκτιμούσε και εκτιμά, 
στήριζε και στηρίζει την ναυπη-
γική τεχνογνωσία των Ελλήνων. Για 
αυτό και η πολυτελής θαλαμηγός 
του Dream την μετασκεύασε στην 
Ελλάδα, έχοντας και ο ίδιος συμ-
μετοχή στο έργο». Οι ίδιοι ανέφε-
ραν ότι είναι όνειρο ζωής του εφο-
πλιστή η αναβίωση της ναυπηγικής 
βιομηχανίας της χώρας. 
Όπως προκύπτει, μεγάλος χαμέ-
νος στη διεκδίκηση είναι ο Θεόφι-
λος Πριόβολος, ο οποίος μέχρι και 
χθες φερόταν ως ο επικρατέστε-
ρος διεκδικητής των ναυπηγείων. 

«Πάμε για άλλες επενδύσεις. Τελεί-
ωσε το θέμα του Σκαραμαγκά», 
επεσήμαναν στο newmoney κύκλοι 
του επιχειρηματία. Σε επίσημη 
ανακοίνωσή της η Pyletech, συμ-
φερόντων Πριόβολου, ανέφερε 
πως το επενδυτικό της πλάνο προέ-
βλεπε επενδύσεις ύψους 700 εκατ. 
ευρώ και θα δημιουργούσε πάνω 
από 1.600 άμεσες και 6.000 έμμε-
σες θέσεις εργασίας. «Ελπίζουμε 
οι επενδύσεις των νέων επενδυ-
τών, που επικράτησαν, να ξεπε-
ράσουν τις δικές μας και να απο-
δειχθούν βιώσιμες, προς όφελος 
της Ελλάδας. Εμείς συνεχίζουμε 
να εξετάζουμε διάφορες επενδύ-
σεις, που σχετίζονται με την προ-
ηγμένη τεχνολογία, τόσο σ την 

Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη και 
τη Βόρειο Αμερική».

Το οικονομικό κουβάρι 
στην υπόθεση των Ναυπη-
γείων Σκαραμαγκά
Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται ως 
καταλυτική για την υπόθεση των 
δύο διαγωνισμών για τα Ναυπη-
γεία Σκαραμαγκά που, όπως ανα-
φέρθηκε, περνούν στον έλεγχο 
του εφοπλιστή Γ. Προκοπίου ένα-
ντι συνολικού τιμήματος 62,5 εκατ. 
ευρώ.
Όμως, για τα Ναυπηγεία Σκαραμα-
γκά υπάρχουν οικονομικές εκκρε-
μότητες αναλυτές επισημαίνουν.
1) Από τη νομιμοποίηση των 
αυθαιρέτων κτισμάτων που υπάρ-
χουν σ τα ναυπηγεία υπάρχουν 
οφειλές ύψους 8,8 εκατομμυρίων 

ευρώ. Έχουν ταυτοποιηθεί αλλά 
δεν έχουν πληρωθεί. Το ποσό αυτό 
η κυβέρνηση το στέλνει στον επί-
δοξο αγοραστή να το φορτωθεί.
2)  «Ασχέτως του ποσού που θα 
δοθεί για τα ναυπηγεία Σκαραμα-
γκά, για να αποδώσουν χρειάζεται 
να γίνουν επενδύσεις 150 εκατομ-
μυρίων ευρώ. Όμως τα ναυπηγεία 
στην Ελλάδα έχουν ετήσιο τζίρο 
που κυμαίνεται από 20 έως 40 εκα-
τομμύρια. Αν το καθαρό κέρδος 
είναι γύρω στο 10%. Τους μένουν 
3-4 εκατομμύρια στο ταμείο. Άρα 
να δώσεις 50 εκατ. να αγοράσεις τα 
ναυπηγεία και 150 για επενδύσεις, 
το ποσό ανεβαίνει στα 200 εκατ. 
Ο επενδυτής θα χρειαστεί 50 χρό-
νια για να κάνει απόσβεση. Και να 
τετραπλασιάσει τον τζίρο και πάλι 
θα χρειαστεί πάνω από 10 χρό-
νια για να κάνει απόσβεση όταν 
οι επενδύσεις που γίνονται έχουν 
βάθος χρόνου τα τρία με έξι χρόνια 
το αργότερο για απόσβεση.
3) Για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η 
εκάστοτε κυβέρνηση από το 2012 
πληρώνει πρόστιμο που επιβάλλε-
ται από την ΕΕ για κρατική ενίσχυση 
που αντίκειται στον υγιή ανταγωνι-
σμό και ανέρχεται στα 7,2 εκατομ-
μύρια το 6μηνο. Η ΕΕ έχει ζητήσει 
να πωληθούν τα ναυπηγεία αλλά η 
υπόθεση πάει να κλείσει 10ετία και 
ακόμα δεν έχει τελειώσει.
Το σενάριο που παίζει είναι ότι το 
μέλλον των ναυπηγείων συνδέε-
ται με το εξοπλιστικό πρόγραμμα 
της Ελλάδας για αγορά τεσσάρων 
Φρεγατών. Όμως, τελικώς δεν 
είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. 
Οι ξένες εταιρείες που ενδιαφέρο-
νται να πουλήσουν φρεγάτες στην 
ελληνική κυβέρνηση δεν θέλουν 
να αγοράσουν τα ναυπηγε ία. 
Αυτό που λένε στις συναντήσεις 
που έχουν στο υπουργείο Άμυνας 
είναι ότι από τις τέσσερις φρεγά-
τες, πολύ ευχαρίστως να ναυπηγή-
σουμε τις τρεις σε ελληνικά ναυ-
πηγεία.

Στον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου τα 
Nαυπηγεία Σκαραμαγκά 

Χριστίνα Κεφαλά: Στο 
νοσοκομείο με βαριά 
πνευμονία λόγω 
κορωνοϊού - Έλεγα 
φοβάμαι το εμβόλιο 

«Παιδιά και όσοι δεν έχετε εμβολιαστεί κάντε 
το όσο πιο γρήγορα. Σας το λέω εγώ που 
το αμελούσα», λέει η πρώην παίκτρια του 
Survivor

Η 
Χριστίνα Κεφαλά ήταν μια από τις παίκτριες 
που δοκίμασαν τις δυνάμεις και τις αντοχές 
τους στο φετινό Survivor. To 28χρονο μοντέ-
λο ωστόσο απουσίαζε τόσο από τον ημιτε-

λικό όσο και τον τελικό του Survivor 4 καθώς νόσησε 
από κορωνοϊό.
Αισθητή ήταν η απουσία της Χριστίνας Κεφαλά από 
την ημιτελικό, αλλά και τον τελικό του Survivor. Η ίδια, 
σε Instagram story, πριν τον ημιτελικό, ανακοίνωσε 
στο κοινό ότι διαγνώστηκε με κορονοϊό γεγονός που 
δεν της επέτρεπε να βρεθεί στο Άλσος Γαλατσίου μαζί 
με τους πρώην συμπαίκτες της.
Μάλιστα η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και 
χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκο-
μείο καθώς ο κορωνοϊός της προκάλεσε πνευμονία.
Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram, η Χριστίνα Κεφαλά θέλησε να στείλει το 
δικό της μήνυμα στους ακολούθους της, γράφοντας: 
«Σας αγαπώ όλους. Σας το έχω πει; Είμαι δυνατή, δεν 
μασάω και θα βγω πιο δυνατή. Επειδή μου στέλνετε 
άπειρα μηνύματα. Διαγνώστηκα με κόβιντ βαριάς 
μορφής και με γύρισε σε πνευμονία. Όλα καλά. Θετική 
σκέψη και πίστη και ο Θεός είναι μαζί μας».
Στην συνέχεια με νέο story, προέτρεψε όλους να σπεύ-
σουν να εμβολιαστούν: «Παιδιά και όσοι δεν έχετε 
εμβολιαστεί κάντε το όσο πιο γρήγορα. Σας το λέω εγώ 
που το αμελούσα και έλεγα φοβάμαι ας μη το κάνω 
ας το αφήσω λίγο ακόμα. Εξάλλου μπρος γκρεμός και 
πίσω ρέμα. Σίγουρα από το να νοσήσετε θα είναι καλύ-
τερο».

Ποια είναι η Χριστίνα Κεφαλά
Η Χριστίνα Κεφαλά μπήκε στο «Survivor» και στη 
Μπλε ομάδα, κάνοντας από τ ις πρώτες σ τιγμές 
αισθητή την παρουσία της.
Η Χριστίνα είναι 28 χρονών. Εργάζεται ως Brand 
Ambassador. Την γνωρίσαμε φέτος από την συμμε-
τοχή της, στο «My Style Rocks».
Έχει εργαστεί στο παρελθόν ως φωτομοντέλο, σε 
χώρους εστίασης και ως manager σε ναυτιλιακή εται-
ρεία με ειδικότητα στα σκάφη αναψυχής. Από μικρή 
έκανε κολύμπι και βόλεϊ, συμμετέχοντας με ομά-
δες σε τοπικούς αγώνες. Έχει ασχοληθεί με τον χορό 
-μοντέρνο και παραδοσιακό- και με αθλήματα στίβου. 
Γυμνάζεται σε καθημερινή βάση, κάνοντας pilates, 
cross fit, και kangoo jumps. Ήθελε να κερδίσει το έπα-
θλο για να κυκλοφορήσει τη δική της σειρά με αθλη-
τικά ρούχα.
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Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον 
της ελληνικής οικονομίας δήλωσε 
ο πρωθυπουργός  από το βήμα 
του συνεδρίου του Economist - 
Ρεαλιστικός ο στόχος να παράξουμε 
πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023 

Τ
ην αισιοδοξία του για την πορεία της 
ελληνικής οικονομίας εξέφρασε α-
πόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης μιλώντας στο  Συνέδριο 

του «The Economist». Ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης προέβλεψε ότι θα έχουμε ανάπτυξη 
4,3% το 2021 η οποία όπως σημείωσε θα ε-
κτοξευθεί στο 6% το 2022.
Αντιμετωπίσαμε μεγάλες προκλήσεις στο 
μεταναστευτικό,  την πανδημία και τις εθνι-
κές προκλήσεις στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο 
ανέφερε και πρόσθεσε ότι καταφέραμε να 
ανταπεξέλθουμε και στις προκλήσεις που 
προκάλεσε η πανδημία  με ένα πρόγραμμα 
που έφτασε τα 41 δισ. ευρώ. Παράλληλα 
οι μεταρρυθμίσεις δεν σταμάτησαν ούτε 
λεπτό με την ψηφιοποίηση 
των υπηρεσιών του κράτους 
σημείωσε .
Δηλώνω τους 4 βασικούς 
λόγους που είμαι εξαιρετικά 
αισιόδοξος για το μέλλον 
της ελληνικής οικονομίας, 
τόνισε κατά την ομιλία του, 
ο πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης.
Πρώτον, οι καταθέσεις στην Ελλάδα αντι-
στοιχούν στο 14% του ΑΕΠ και μεγάλο 
μέρος αυτών θα επιστρέψει στην αγορά. 
Είμαι αισιόδοξος και για την πορεία του του-
ρισμού το β΄ εξάμηνο.
Δεύτερον, το Σχέδιο Ελλάδα 2.0 προβλέπει 
εντός του 2021 τις πρώτες εκταμιεύσεις, που 
είναι πάνω από 7 δισ. ευρώ. Σε βάθος 7ετίας 
οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα εισφέ-
ρουν 7% στο ΑΕΠ.
Τρίτον, η οικονομία μας δανείζεται με πολύ 
χαμηλά επιτόκια.
Ο τέταρτος λόγος, έχει να κάνει με τις συνέ-
πειες των διαρθρωτικών αλλαγών, που 
συντελέστηκαν μέσα στην πανδημία, όπως 
το ψηφιακό κράτος, η τηλεργασία, το νέο 
εργασιακό πλαίσιο, αλλά και η διάλυση 
μύθων και στερεοτύπων για την Ελλάδα την 
καθιστούν ελκυστικό προορισμό για επεν-
δύσεις, κάτι, που πιστοποιούν και οι συνε-

χείς αναβαθμίσεις από όλους τους οίκους 
αξιολόγησης. Πιστεύω πως ο πρώτος απο-
λογισμός της πρώτης διετίας είναι θετικός.
Σήμερα οι Έλληνες πληρώνουν λιγότερους 
φόρους, παντού και καταβάλλουν λιγότε-
ρες ασφαλιστικές εισφορές. Τα σύνορα μας 
φυλάσσονται ως ευρωπαϊκά και όλα αυτά 
συντελέστηκαν καθ όσον ο πλανήτης δεχό-
ταν την επίθεση του κορωνοϊού τόνισε ο 
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σε χρόνο ρεκόρ ενισχύσαμε το ΕΣΥ εντάσ-
σοντας στις δράσεις του και τον ιδιωτικό 
τομέα. Έγιναν παραπάνω από 10.000 προ-
σλήψεις, που συνεχίζονται. Και βρίσκεται σε 
εξέλιξη ένα πρωτοπόρο εμβολιαστικό πρό-
γραμμα, που έχει εκπλήξει ευχάριστα όλους 
τους Έλληνες ανεξαρτήτως κομματικής προ-
έλευσης, προφανώς και έγιναν και αστοχίες 
στην προσπάθεια μας να καταπολεμήσουμε 
έναν άγνωστο εχθρό, τον κορωνοϊό. Όσο 
εξελίσσονταν το γιγαντιαίο πρόγραμμα στή-
ριξης των 41 δισ. ευρώ οι μεταρρυθμίσεις 
δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό.
Κάθε καλόπιστος παρατηρητής θα έφθανε 

στο συμπέρασμα πως η 
Ελληνική οικονομία άντεξε 
και είναι έτοιμη να ανακάμ-
ψει. Στο μέσο της θητείας της 
η κυβέρνηση συνεχίζει με 
μεγαλύτερη ορμή το πρό-
γραμμα της. Η ύφεση βρί-
σκεται σε χαμηλότερα επί-
πεδα από άλλες χώρες του 

Ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ισπανία και η 
Ιταλία. Σημαντικά αποτελέσματα κατέγραψε 
η χώρα μας και στον τομέα της ανεργίας. 
Είναι φυσικό πως ο δείκτης οικονομικού 
κλίματος προσεγγίζει τα προ κορωνοϊού 
επίπεδα, τα καλύτερα της χώρας την τελευ-
ταία 20ετία. Οι τράπεζες είναι σε ανάκαμψη, 
καθώς εντός της πανδημίας οι καταθέσεις 
αυξήθηκαν κατά 23 δισ. ευρώ. Οι αριθμοί 
αυτοί δεν αφορούν μόνο στους οικονομο-
λόγους, αλλά έχουν κοινωνικό και αναπτυ-
ξιακό πρόσημο, τόνισε ο πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι κάθε 
επιτυχία υψώνει την πρόκληση για την 
κυβέρνηση. Σε δύο χρόνια ψηφίστηκαν 193 
νόμοι που εδραίωσαν την επανεκκίνηση της 
χώρας είπε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
και αναφέρθηκε διεξοδικά στις αποφάσεις 
για τη μείωση της φορολογίας και την προ-
σέλκυση νέων επενδύσεων.

επικαιρότητα

Μητσοτάκης στο Συνέδριο του 
Economist: Ανάπτυξη 4,3% το 
2021 και 6% το 2022 

Εγκαίνια στην Παναγία Σουμελά 
στον Πόντο μετά… μουσικής – 
Πλήρως προσβάσιμο το μνημείο

Μ
ετά από πέντε χρόνια ερ-
γασιών, και δύο… σταδι-
ακά ανοίγματα για μεγά-
λα διαστήματα, η μονή της 

Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα, 
αυτό το ορόσημο του ποντιακού ελ-
ληνισμού, αλλά και θεωρούμενο ένα 
σημαντικό ιστορικό, τουριστικό και 
θρησκευτικό κέντρο της Τουρκίας, πα-
ραδόθηκε χθες στο κοινό, κατά τη δι-
άρκεια τελετής παρουσία του υπουρ-
γού Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ 
Νουρί Ερσόι.
 Στην ομιλία του τόνισε ότι είναι ένα 
έργο στο οποίο δόθηκε προτεραιό-
τητα, προσθέτοντας ότι οι κλιματολο-
γικές συνθήκες της περιοχής δυσκόλε-
ψαν πολύ τα συνεργεία.
Είπε, ακόμα, ότι οι μελέτες που έγι-
ναν αφορούν μια έκταση 20 χιλιάδων 
τετραγωνικών μέτρων, και στάθηκε ιδι-
αιτέρως στο μυστικό παρεκκλήσι που 
ανακαλύφθηκε, και πλέον είναι προ-
σβάσιμο μέσω μιας ξύλινης σκάλας, 
αλλά και στους ειδικούς που συνεχί-
ζουν να εργάζονται για την αποκατά-
σταση των τοιχογραφιών.
Επίσης αναφέρθηκε στο παρεκκλήσι 
που βρίσκεται πάνω στην πλαγιά, στα 
δεξιά της βορινής στέγης του μοναστη-

ριού που είναι προσβάσιμο μόνο από 
ένα μυστικό πέρασμα. Λαθρανασκα-
φείς το έχουν καταστρέψει· η επιπλέον 
μελέτη που έγινε προβλέπει την απο-
κατάσταση και αυτών των τοιχογρα-
φιών.
Το κόστος αποκατάστασης έφτασε τα 
6,53 εκατ. δολάρια. Παρεμβάσεις έγι-
ναν, μεταξύ άλλων, στο καθολικό της 
μονής, σε παρεκκλήσια, στο αγίασμα, 
στη βιβλιοθήκη, στα κελιά των μονα-
χών και στον ξενώνα. Μάλιστα, κάποιοι 
από τους χώρους άνοιξαν για πρώτη 
φορά από τότε που ξεκίνησαν οι εργα-
σίες.
Στο έργο συμμετείχε ομάδα 100 ατό-
μων, σ την οποία περιλαμβάνον ται 
πέντε μηχανικοί και 30 βιομηχανικοί 
ορειβάτες που ανέλαβαν να απομακρύ-
νουν και να ασφαλίσουν τους επικίνδυ-
νους βράχους πάνω από το μνημείο.
Η τελετή των εγκαινίων έγινε μετά… 
μουσικής  και υπό το βλέμμα του 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που απεικο-
νιζόταν σε ένα μπάνερ, με την Προε-
δρική Συμφωνική Ορχήστρα να απο-
δίδει μεταξύ άλλων τη «Ραψωδία του 
Εύξεινου Πόντου», αλλά και τα κύρια 
όργανα της περιοχής, τη λύρα και το 
αγγείο.



119 Ιουλίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Πάνω από τα μισά κρούσματα 
εντοπίστηκαν στην Αττική - 271 
στο κέντρο της Αθήνας και 220 
στα νότια προάστια - Μεγάλη 
διασπορά σε Ηράκλεια αι Ρέθυμνο 
όπου εντοπίστηκαν 119 και 89 νέες 
λοιμώξεις - Στις 68 οι  εισαγωγές νέων 
ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία 
της επικράτειας - Στα 121 ανέρχονται 
τα κρούσματα της «μετάλλαξης 
Δέλτα»  στη χώρα μας 

Ο 
ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι τα νέα 
εργαστηριακά επιβεβαιωμένα 
κρούσματα κορωνοϊού  που κα-
ταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώ-

ρες είναι 2.107, εκ των οποίων 5 εντοπίστη-
καν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της 
χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμά-
των ανέρχεται σε 433.021 (ημερήσια μετα-
βολή +0.5%), εκ των οποίων 51.2% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα 
των τελευταίων 7 ημερών, 146 θεωρού-
νται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό 
και 1.769 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό 
κρούσμα. 
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 
10, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν 
καταγραφεί συνολικά 12.773 θάνατοι. Το 
95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 
70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται 
διασωληνωμένοι είναι 153 (68.0% άνδρες). 
Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 
88.2% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 
70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδη-
μίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.720 ασθε-
νείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 
στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 68 
(ημερήσια μεταβολή +15.25%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου 
είναι 49 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των 
κρουσμάτων είναι 43 έτη (εύρος 0.2 έως 
106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανό-
ντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).
Η Αττική συγκεντρώνει πάνω από τα μισά 
κρούσματα της χώρας καθώς εντοπίστηκαν 
1.115 νέες λοιμώξεις. Η γεωγραφική κατα-
νομή των 2.107 νέων κρουσμάτων Covid-
19 που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ, έχει 
ως εξής:
* Ανατολικής Αττικής: 157 κρούσματα
* Βόρειου Τομέα Αθηνών: 164 κρούσματα
* Δυτικής Αττικής: 24 κρούσματα
* Δυτικού Τομέα Αθηνών: 139 κρούσματα
* Κεντρικού Τομέα Αθηνών: 271 κρού-
σματα

* Νήσων: 9 κρούσματα
* Νοτίου Τομέα Αθηνών: 220 κρούσματα
* Πειραιώς:131 κρούσματα
* Αιτωλοακαρνανίας 17 κρούσματα
* Άνδρου 1 κρούσμα
* Αργολίδας 4 κρούσματα
* Αρκαδίας 3 κρούσματα
* Αχαΐας 37 κρούσματα
* Βοιωτίας 4 κρούσματα
* Γρεβενών 16 κρούσματα
* Δράμας 2 κρούσματα
* Ευβοίας 20 κρούσματα
* Ζακύνθου 3 κρούσματα
* Ηλείας 24 κρούσματα
* Ημαθίας 5 κρούσματα
* Ηρακλείου 119 κρούσματα
* Θεσπρωτίας 2 κρούσματα
* Θεσσαλονίκης 74 κρούσματα
* Θήρας 8 κρούσματα
* Ιωαννίνων 79 κρούσματα
* Καβάλας 2 κρούσματα
* Καλύμνου 1 κρούσμα
* Καρδίτσας 24 κρούσματα
* Καστοριάς 2 κρούσματα
* Κερκύρας 15 κρούσματα
* Κεφαλλήνιας 3 κρούσματα
* Κιλκίς 5 κρούσματα
* Κοζάνης 18 κρούσματα
* Κορινθίας 5 κρούσματα
* Κω 8 κρούσματα
* Λακωνιας 1 κρούσμα
* Λάρισας 42 κρούσματα
* Λασιθίου 15 κρούσματα
* Λέσβου 6 κρούσματα
* Λευκάδας 1 κρούσμα
* Μαγνησίας 40 κρούσματα
* Μεσσηνίας 20 κρούσματα
* Μήλου 1 κρούσμα
* Μυκόνου 19 κρούσματα
* Νάξου 4 κρούσματα
* Πάρου 7 κρούσματα
* Πέλλας 6 κρούσματα
* Πιερίας 3 κρούσματα
* Πρέβεζας 6 κρούσματα
* Ρεθύμνου 89 κρούσματα
* Ρόδου 10 κρούσματα
* Σερρών 7 κρούσματα
* Σποράδων 1 κρούσμα
* Σύρου 1 κρούσμα
* Τρικάλων 4 κρούσματα
* Φθιώτιδας 13 κρούσματα
* Φλώρινας 3 κρούσματα
* Φωκίδας 3 κρούσματα
* Χαλκιδικής 4 κρούσματα
* Χανίων 18 κρούσματα
* Χίου 7 κρούσματα
* υπό διερεύνηση 138 κρούσματα

Κορωνοϊός: 2.107 τα νέα κρούσματα - 
153 οι διασωληνωμένοι, 10 θάνατοι 

Γκάλοπ MRB: 13 μονάδες 
προβάδισμα της ΝΔ από τον 
ΣΥΡΙΖΑ

Τι ποσοστό συγκεντρώνουν τα 
κόμματα σύμφωνα με τις «Τάσεις» 
της MRB - Ανακατατάξεις στη λίστα 
με τους πιο δημοφιλείς υπουργούς 
- Δημοφιλέστεροι οι Δένδιας, 
Κικίλιας, Πιερρακάκης

Μ
ία φωτογραφία της στιγμής 
και των διαθέσεων του εκλο-
γικού σώματος δείχνουν οι 
τάσεις της MRB που αποτυ-

πώνουν τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων.
Η ΝΔ συγκεντρώνει 36,8% στο ερώτημα 
σχετικά με την πρόθεση ψήφου και προη-
γείται με 13 μονάδες του ΣΥΡΙΖΑ που έχει 
ποσοστό 23,8%.
Τρίτο κόμμα αναδεικνύεται το Κίνημα 
Αλλαγής με 7,1%, ακολουθεί το ΚΚΕ με 
5,2% και μετά η Ελληνική Λύση με 3,5% 
και το ΜεΡΑ25 με 3%.
Οι πολίτες έχουν εδραιωμένη άποψη ότι 
στις εκλογές πρώτο κόμμα θα αναδειχθεί 
η ΝΔ. Στην λεγόμενη «παράσταση νίκης» 

η ΝΔ συγκεντρώνει 54,7% και προηγείται 
με 36 μονάδες του ΣΥΡΙΖΑ που είναι στο 
18,7%, αν και η διαφορά έχει μειωθεί από 
το 42,8% μεταξύ των δύο κομμάτων όπως 
είχε καταγραφεί από την MRB τον Δεκέμ-
βριο του 2020.

Οι πιο δημοφιλείς υπουργοί
Στο ερώτημα ποιον θεωρείτε από τους 
καλύτερους υπουργούς και ποια είναι 
η εικόνα σας για το έργο του, οι πολίτες 
δίνουν την υψηλότερη βαθμολογία στον 
υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Δεύ-
τερος δημοφιλέστερος ο υπουργός Υγείας 
Βασίλης Κικίλιας και τρίτος υπουργός 
με τα περισσότερα «like» των πολιτών 
ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Κυριάκος Πιερρακάκης. 
Τη 10άδα των δημοφιλέστερων υπουρ-
γών συμπληρώνουν κατά σειρά οι: Χρή-
στος Σταϊκούρας, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, 
Κωστής Χατζηδάκης, Κώστας Καραμαν-
λής, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Μάκης 
Βορίδης και Άδωνις Γεωργιάδης.

Τραγωδία στη Νίκαια: «Σκότωσε το 
αγγελάκι μου, θα δώσω ό,τι έμεινε, 
τα ματάκια της, την καρδούλα της» 
λέει ο πατέρας της 7χρονης 
Συντετριμμένος ο πατέρας της 
7χρονης που σκοτώθηκε όταν 
οδηγός φορτηγού την παρέσυρε 
- «Κατέστρεψε το μέλλον μου, η 
ανιψιά μου χαροπαλεύει» - Δείτε 
βίντεο

Σ
υγκλονίζει ο πατέρας της 7χρονης 
που έχασε τη ζωή της στη Νίκαια, 
όταν φορτηγό την παρέσυρε μπρο-
στά στα μάτια της θείας της, στη 

συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη 
και Κουταΐση.
«Αυτή η τιμωρία -έχασα το 2019 τον 
αδελφό μου, το 2021 την πεθερά μου- 
είναι η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορεί να 

έχει ένας πατέρας, μια οικογένεια», είπε.
Ο πατέρας κατήγγειλε ότι το δυστύχημα 
έγινε όταν ο οδηγός φορτηγού παραβί-
ασε το κόκκινο. «Επαγγελματίας άνθρω-
πος, παραβίασε το κόκκινο και σκότωσε 
μια ψυχούλα, το αγγελάκι μου, που είχα 
όνειρα γι’ αυτήν. Η ανιψιά μου χαροπα-
λεύει», είπε έξω από το Γενικό Κρατικό 
Νίκαιας και πρόσθεσε: «θα δώσω ό,τι έχει 
μείνει, ματάκια, καρδούλα σε παιδάκια, 
να ζήσουν».
Στη συνέχεια ο άτυχος πατέρας εξέφρασε 
το μένος του για τον οδηγό του φορτηγού. 
«Δεν ξέρω τι να πω. Να μην ξαναγίνει. 
Αλλά ξαναγίνονται. Είναι επικίνδυνοι, δεν 
υπάρχει Παιδεία, ποτέ δεν φανταζόμουν 
ότι θα ζήσω αυτό το πράγμα» σημείωσε.
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Πάνω από τους μισούς ενήλικες 
του Οντάριο εμβολιάστηκαν 
πλήρως κατά του COVID-19

Π
ερισσότερο από το 50 τοις 
εκατό των ενηλίκων στο 
Οντάριο έχουν εμβολιαστεί 
πλήρως κατά του COVID-19 

και η επαρχία αναμένει να λάβει περί-
που πέντε εκατομμύρια περισσότερες 
δόσεις εμβολίου αυτόν τον μήνα.
Σε μια ενημέρωση σχετικά με τη διά-
θεση εμβολιασμού στην επαρχία το 
πρωί της Πέμπτης, αξιωματούχοι της 
επαρχίας δήλωσαν ότι πάνω από το 
51% των ατόμων ηλικίας 18 ετών και 
άνω έχουν λάβει δύο δόσεις εγκεκρι-
μένων εμβολίων στο Οντάριο.
Από τη Δευτέρα, οι νέοι 12 ετών και 
άνω είχαν δικαίωμα να κάνουν κρά-
τηση για μια δεύτερη δεύτερη δόση 
του εμβολίου στον επαρχιακό ιστό-
τοπο κρατήσεων.
Αυτό σημαίνει ότ ι όλοι οι επιλέξι-

μοι κάτοικοι στο Οντάριο ηλικίας 12 
ετών και άνω έχουν πλέον δικαίωμα να 
κάνουν κράτηση για τη δεύτερη δόση 
τους, περίπου ένα μήνα νωρίτερα από 
το πρόγραμμα.
Περισσότερο από το 78 τοις εκατό των 
ενηλίκων στην επαρχία έχουν υπο-
στεί τουλάχιστον ένα εμβόλιο κατά της 
θανατηφόρας νόσου.
Εν τω μεταξύ, το 59% των νέων ηλι-
κίας 12 έως 17 ετών έχουν λάβει μία 
δόση, ενώ το 14% είναι πλήρως εμβο-
λιασμένοι.
Η επαρχία έχει χορηγήσει 16,3 εκα-
τομμύρια δόσεις εμβολίων COVID-19 
από τα μέσα Δεκεμβρίου.
Η επαρχία συνεχίζει να τονίζει ότι ο 
πλήρης εμβολιασμός μειώνει σημα-
ν τ ικά τον κίνδυνο ενός ατόμου να 
μολυνθεί από τον ιό.

Το Οντάριο θα δαπανά 32 εκατομμύρια 
δολάρια περισσότερα για υπηρεσίες 
κατά του εθισμού κάθε χρόνο

Τ
ο Οντάριο σκοπεύει να δαπανήσει 
επιπλέον 32,7 εκατομμύρια δολάρια 
κάθε χρόνο για να ενισχύσει τις υπη-
ρεσίες κατά εθισμού σε ολόκληρη 

την επαρχία, μια επένδυση που έρχεται κα-
θώς η κυβέρνηση λέει ότι το άγχος της παν-
δημίας έχει οδηγήσει στην αύξηση της προ-
βληματικής χρήσης ναρκωτικών.
Η ετήσια χρηματοδότηση αποτελεί μέρος 
της δέσμευσης της επαρχίας να διαθέσει 3,8 
δισεκατομμύρια δολάρια στην ψυχική υγεία 
και στηρίγματα εθισμού κατά τη διάρκεια 10 
ετών.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από μια 
αύξηση των θανατηφόρων υπερβολικών 
δόσεων από ουσίες οπιοειδών στην επαρχία 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
Μια έκθεση που κυκλοφόρησε τον Μάιο 
από το Ontario Drug Policy Research 
Network στο νοσοκομείο St. Michael’s του 
Τορόντο διαπίστωσε ότι οι θάνατοι από 
υπερβολική δόση οπιοειδών αυξήθηκαν σε 
2.050 μεταξύ Μαρτίου 2020 και Δεκεμβρίου 
πέρυσι, σε σύγκριση με 1.162 την ίδια χρο-
νική περίοδο το 2019 - αύξηση λίγο παρα-
πάνω 75 τοις εκατό.
«Η σημερινή επένδυση θα επεκταθεί και θα 

ενισχύσει τις υπηρεσίες εθισμού σε όλη τη 
διάρκεια της περίθαλψης, από την πρόληψη 
έως την ανάρρωση, έτσι ώστε να υπάρχουν 
διαθέσιμα στηρίγματα καθ ‘όλη τη διάρ-
κεια του ταξιδιού ενός ατόμου στην ευεξία», 
δήλωσε η υπουργός Υγείας Christine Elliott 
καθώς ανακοίνωσε τις δαπάνες την Τετάρτη.

` Οι περισσότεροι νέοι του Οντάριο 
παρουσίασαν κατάθλιψη κατά τη 

διάρκεια πανδημίας

Τo χωριό που «σβήστηκε» από 
το χάρτη λόγω του καύσωνα -«Τα 
ζώα μου κάηκαν ζωντανά»

E
κατοντάδες άνθρωποι έχουν 
χάσει τη ζωή τους τις τελευ-
ταίες ημέρες από το πρωτοφα-
νές κύμα καύσωνα που σαρώ-

νει τη Βρετανική Κολομβία, τη δυτικό-
τερη επαρχία του Καναδά.
Την Παρασκευή, ο επικεφαλής ιατροδικα-
στής της περιοχής είπε ότι 
719 «ξαφνικοί και απροσ-
δόκητοι θάνατοι» ανα-
φέρθηκαν την περασμένη 
εβδομάδα - αριθμός τρι-
πλάσιος από τον αντί-
στοιχο κατά τη διάρκεια 
μιας παρόμοιας περιόδου 
σε ένα τυπικό έτος.
Αξιωματούχοι προειδο-
ποιούν ότι πιθανότατα θα 
χρειαστούν μήνες για να προσδιοριστεί η 
ακριβής αιτία θανάτου εκατοντάδων κατοί-
κων, θεωρούν ωστόσο ότι οι θερμοκρα-
σίες-ρεκόρ έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην 
αύξηση των θανάτων, ειδικά μεταξύ των 
ηλικιωμένων.
Σύμβολο της δραματικής κατάστασης που 
βίωσαν οι κάτοικοι της Βρετανικής Κολομ-
βίας τις τελευταίες ημέρες, έγινε το χωριό 
Λίτον, βορειοανατολικά του Βανκούβερ 
που καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλό-
γες. Ολα έγιναν τόσο γρήγορα, που οι αρχές 
δεν πρόλαβαν καν να εκδώσουν εντολή 
εκκένωσης.
Οι κάτοικοι είδαν τον μαύρο πυκνό καπνό 

στην κοιλάδα, άρπαξαν ό,τι μπορούσαν και 
διέφυγαν λίγο πριν καούν τα κτίρια. Οι μαρ-
τυρίες τους σοκάρουν.
Τεράστιες φλόγες είχαν ήδη αρχίσει να 
καταστρέφουν το σπίτι του Pierre Quevillon, 
όταν έβαλε τα δύο σκυλιά του στο φορτηγό 
για να εγκαταλείψει την πόλη.

Γύρισε πίσω για να σώσει τη 
γάτα του και όταν επέστρεψε 
σε δευτερόλεπτα, είδε το 
φορτηγό του παραδομένο 
στις φλόγες.
Δεν ειχε άλλη επιλογή από 
το να εγκαταλείψει το όχημα 
του μαζί με τα αγαπημένα 
του ζώα και να φύγει άρον 
άρον απο την πόλη με τα 
πόδια, έχοντας στην αγκαλιά 

του τη γάτα του.
«Έτρεξα προς τη γειτονική πόλη και η φωτιά 
με ακολουθούσε σχεδόν. Σε περίπου 15 
λεπτά, ολόκληρη η πόλη είχε εξαφανιστεί». 
Ένας οδηγός που περνούσε τον μετέφερε σε 
έναν κοντινό λόφο, όπου πέρασε τη νύχτα, 
βλέποντας την πόλη να καίγεται . Το ίδιο 
έκαναν και πολλοί συμπατριώτες του.
Οι αρμόδιες αρχές έχουν λάβει αναφορές 
για δύο θανάτους που σχετίζονται με την 
πυρκαγιά, ενώ πολλοί άνθρωποι αγνοού-
νται.
Η φωτιά σημειώθηκε λίγες μέρες μετά το 
ρεκόρ θερμοκρασίας στην πόλη που άγγιξε 
τους 49.5 βαθμούς Κελσίου.

Π
ροκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι 
η κρίση COVID-19 έχει διαρκή και 
σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχική 
υγεία των νέων στο Οντάριο.

Ερευνητές στο Νοσοκομείο για Άρρωστα 
Παιδιά του Τορόντο δημοσίευσαν αρχικά 
ευρήματα την Πέμπτη, υποδεικνύοντας ότι 
η πλειονότητα των παιδιών και των εφήβων 
είδαν την ψυχική τους υγεία να κλονίζεταιι 
κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Τα πρώ-
ιμα δεδομένα, δείχνουν ότι περισσότερα από 
τα μισά από τα 758 παιδιά ηλικίας οκτώ έως 
12 ετών ανέφεραν σημαντικά συμπτώματα 

κατάθλιψης από τον Φεβρουάριο έως τον 
Μάρτιο.Αυτό ήταν ακόμη πιο έντονο μεταξύ 
των εφήβων, με το 70 τοις εκατό των 520 εφή-
βων ηλικίας 13 έως 18 να αναφέρουν σημα-
ντικά καταθλιπτικά συμπτώματα. Το SickKids 
υποστήριζε συνεχώς τους μαθητές να βρί-
σκονται στην τάξη καθ ‘όλη τη διάρκεια της 
πανδημίας, με μικρότερα μεγέθη τάξης και 
εντοπισμό κλεισίματος κατά τη διάρκεια 
των εστιών του COVID-19. Σύμφωνα με την 
έρευνα το κλείσιμο των σχολείων κατά την 
διάρκεια της πανδημίας συνέβαλλε αρνητικά 
στην ψυχολογία των παιδιών της επαρχίας. 

καναδάς
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Ο
ι κάτοικοι μακροχρόνιας περίθαλψης στο Οντάριο μπορούν πλέον 
να πραγματοποιούν εξωτερικές επισκέψεις με έως και 10 άτομα κά-
θε φορά.
Η επαρχία αναφέρει ότι μπορούν επίσης να συναντηθούν σε εσωτε-

ρικούς χώρους με έως και δύο βασικούς φροντιστές και δύο γενικούς επισκέ-
πτες.
Οι αλλαγές, μέρος της μετακίνησης της επαρχίας στο Βήμα 2 του σχεδίου επα-
ναλειτουργίας της, τέθηκαν σε ισχύ την Τετάρτη καθώς οι περιπτώσεις COVID-
19 συνεχίζουν να μειώνονται. 
Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν επίσης την επανάληψη των υπηρεσιών προσωπικής 
φροντίδας για τους κατοίκους μακροχρόνιας φροντίδας.
Επιπλέον, δεν υπάρχει πλέον όριο στον αριθμό των ατόμων που μπορούν να 
θεωρηθούν «βασικοί φροντιστές» από τους κατοίκους μακροχρόνιας περίθαλ-
ψης ή τους αναπληρωτές τους που λαμβάνουν αποφάσεις.
Το στάδιο 3 του σχεδίου ανοίγματος του Οντάριο, το οποίο πρόκειται να τεθεί 
σε ισχύ σε δύο εβδομάδες, θα δει την επανάληψη εκδρομών και δραστηριοτή-
των εκτός του χώρου, όπως το τραγούδι και ο χορός.

Οι περιορισμοί χαλαρώνουν σε 
γηροκομεία και μακροχρόνιες 
μονάδες φροντίδας στο Οντάριο

 Μία ιθαγενής θα είναι η νέα 
γενική κυβερνήτης της χώρας 
-Ποιος είναι ο ρόλος της 

Μια επί μακρόν υπέρμαχος των 
δικαιωμάτων των ιθαγενών 
Αμερικανών Ινουίτ, η Μαίρη 
Σάιμον, θα είναι η νέα γενική 
κυβερνήτης του Καναδά, 
όπως ανακοίνωσε χθες ο 
πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

Η 
Σάιμον είναι η πρώτη ιθα-
γενής που θα κατέχει αυτή 
τη θέση και θα αναφέρε-
ται σ τον αρχηγό του κρά-

τ ο υ ς  τ ο υ  Κα ν α -
δά,  τ ην  βασ ί λ ισ -
σα Ελισάβετ, όπως 
σημε ίωσε ο Τζά -
σ τ ιν  Τριν τό  σ την 
ανακοίνωσή του. 
Η κ. Σάιμον έχει α-
φιερώσε ι  τη ζωή 
της σ την προώθη-
ση των κοινωνικών 
κα ι  ο ικονομ ικών 
ζητημάτων και στα 
ανθρώπινα δικαι-
ώματα για τους Κα-
ναδούς Ινουίτ και 
τους ιθαγενείς και 
είμαι πεπεισμένος ότι θα υπηρετήσει 
τους Καναδούς και θα προωθήσει τις 
κοινές μας αξίες με αφοσίωση και α-
κεραιότητα, τόνισε ο Τριντό. 
Μέσω του διορισμού της διασφα-
λίζουμε ότ ι  ο Καναδάς εκπροσω-
πείται από κάποιον που είναι υπό-
δειγμα των καλύτερων στη χώρα μας. 
Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότ ι 
ο διορισμός μου ε ίνα ι  μ ία ισ το -
ρ ι κ ή  κα ι  ε μ π ν ε υ σ μ έ ν η  σ τ ι γ μ ή 
γ ια  τ ον  Κα ναδ ά  κα ι  έ να  σ ημα -
ν τ ικό βήμα μπροσ τά σ τον μακρύ 
δρόμο προς τη συμφιλίωση, ε ίπε 
η  ί δ ι α  σ ε  σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η  Τύ π ο υ. 
Η Σάιμον έχει αποσπάσει εθνική και 
διεθνή αναγνώριση για το έργο της 
στην Αρκτική και στα ζητήματα των 
ιθαγενών, αλλά και ως υπέρμαχος 

των δικαιωμάτων και του πολιτισμού 
των Ινουίτ. 
Έ χε ι  υπηρε τήσε ι  δύο θητ ε ίε ς  ως 
πρόεδρος της Ινουίτ Ταπιρίιτ Κανα-
τ ά μ ι ,  τ η ς  ε θ ν ι κ ή ς  ο ρ γ ά ν ω σ η ς 
Ινουίτ του Καναδά, ε νώ έ χε ι δια-
τε λέσε ι και πρέσβειρα σ τη Δαν ία. 
Ο διορισμός της αποκτά μάλιστα ιδι-
αίτερη βαρύτητα καθώς έρχεται μετά 
τ ις πρόσφατες αποκαλύψεις γ ια την 
ανακάλυψη ανώνυμων τάφων παι-
διών ιθαγενών σε οικοτροφεία του 

Καναδά. 
Πρόκειται γ ια παιδιά 
που  απο σ πάσ τ ηκα ν 
βίαια από τ ις οικογέ-
νε ιέ ς τους και ε ίχαν 
σ ταλ ε ί  σ ε  ο ικο τ ρο -
φε ία της  Καθολικής 
Εκκλησίας για να αφο-
μοιωθούν σ την κοι-
νων ία  του  Καναδά. 
Από τον 19ο α ιώνα 
μέ χ ρι  τ ο  1970 λ ε ι -
τ ο υ ρ γ ο ύ σ α ν  σ τ ο ν 
Καναδά 139 καθολικά 
οικοτροφεία, φιλοξε-
νών τας 150.000 παι-

διά. Υπάρχουν εκτ ιμήσεις ότ ι περί-
που 6.000 έχασαν τη ζωή τους σ τα 
οικοτροφεία, ενώ χιλιάδες άλλα υπέ-
σ τησαν κακοποίησεις και ξυλοδαρ-
μούς. 
Μ έ χ ρ ι  τ ώ ρ α  έ χ ο υ ν  ε ν τ ο π ι -
σ τ ε ί  π ά ν ω  α π ο  1 . 0 0 0  τ ά φ ο ι 
κα ι  ο ι  έ ρ ε υ ν ε ς  σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ α ι . 
Ο γεν ικός κυβερνήτης ε ίναι ο επί-
σημος εκπρόσωπος της βασίλισσας 
Ελισάβετ, η οποία είναι αρχηγός του 
κράτους του Καναδά. 
Διορίζεται από τη βασίλισσα κατόπιν 
πρότασης του πρωθυπουργού του 
Καναδά. 
Από τα χρόνια του 1950 το αξίωμα 
αυτό δίνεται σε Καναδούς πολίτες. 
Π α λ α ι ό τ ε ρ α  ό μ ω ς  ο ι  γ ε ν ι -
κο ί  κυ βε ρν ή τ ε ς  ή τ α ν  Βρε τ α νο ί. 

Η «χώρα των θαυμάτων» του 
Καναδά ανοίγει ξανά στο ευρύ κοινό 
για πρώτη φορά από το 2019

Η 
«χώρα των θαυμάτων» του Καναδά (Canada’s Wonderland) ανοίξε τις πύλες της στο 
ευρύ κοινό το πρωί της Τετάρτης για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια, καθώς 
τα πάρκα ψυχαγωγίας και τα υδάτινα πάρκα παίρνουν το πράσινο φως για να συνεχί-
σουν τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο του βήματος 2 του σχεδίου ανοίγματος της 

επαρχίας.
Το λούνα παρκ, που βρίσκεται στο Vaughan του Οντάριο,  έκλεισε για τη σεζόν τον Δεκέμβριο του 
2019 και παρέμεινε κλειστό για τους 19 μήνες που ακολούθησαν λόγω της πανδημίας COVID-19.
Τώρα, καθώς τα ποσοστά εμβολιασμού αυξάνονται και τα περιστατικά πέφτουν στην επαρχία, η 
χώρα των θαυμάτων του Καναδά ανοίγει ξανά με όριο χωρητικότητας 25%.
Όλοι όσοι έρχονται στο πάρκο πρέπει πρώτα να κάνουν κράτηση και υπάρχουν πινακίδες που 
ενημερώνουν τους ανθρώπους για φυσικούς κανόνες απόστασης Οι μάσκες πρέπει να φοριού-
νται στις περισσότερες δραστηριότητες, σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και σε άλλους 
χώρους όπου η φυσική απόσταση δεν μπορεί να διατηρηθεί.

καναδάς
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Σ
ειρά μέτρων ανακοίνωσε ο Υπουργός Γεωρ-
γίας Κώστας Καδής για τη στήριξη των πλη-
γέντων αγροτών από τις πυρκαγιές του Σαβ-
βάτου, ύστερα από τη συνεδρία του Υπουρ-

γικού Συμβουλίου.
 Όπως είπε ο κ. Καδής, για την άμεση ανακούφιση 
και στήριξη των αγροτών, που δραστηριοποιού-
νται στις κοινότητες των Αγίων Βαβατσινιάς, Ακα-
πνούς, Αρακά, Βαβατσινιάς, Διερώνας, Επταγώνιας, 
Μελίνης, Οδούς, Οράς και Συκόπετρας, το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει τη λήψη τεσσάρων 
συνολικά μέτρων.
 Συγκεκριμένα, την καταβολή αρχικής οικονομικής 
ενίσχυσης, που θα κυμαίνεται από €10.000 μέχρι 
€30.000 ανά δικαιούχο και θα αφορά επαγγελμα-
τίες γεωργούς, με στόχο τη συνέχιση της επαγγελμα-
τικής τους δραστηριοποίησης. Η συνολική δαπάνη 
αναμένεται να είναι της τάξεως των €3.000.000. 
Άλλο μέτρο είναι η καταβολή οικονομικής στήρι-
ξης ύψους €100.000 στην Οργάνωση Παραγωγών, 
Φρούτων και Φθαρτών Περιοχής Οδούς «Βασιλική 
Γη» (Δημόσια) Λτδ. Η εν λόγω Οργάνωση διαθέτει 
σημαντικό αριθμό μελών, κυρίως νέων γεωργών, 
οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε Κοινότητες που 
έχουν πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πυρ-
καγιά.

 Έχει αποφασιστεί η άμεση ενεργοποίηση του Εθνι-
κού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για την επανα-
δραστηριοποίηση πληγέντων αγροτών και για την 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περιοχές που 
κηρύσσονται ως πληγείσες από πυρκαγιές.
 Το εν λόγω πλαίσιο καλύπτει εκμεταλλεύσεις των 
οποίων οι διαχειριστές γεωργοί είναι επαγγελμα-
τίες ή/και μερικής απασχόλησης ή/και ερασιτέχνες. 
Οι δικαιούχοι θα λάβουν ενίσχυση για την απώλεια 
εισοδήματος που έχουν υποστεί λόγω της ολοσχε-
ρούς ή μερικής καταστροφής της γεωργικής παρα-
γωγής και των μέσων παραγωγής, καθώς επίσης και 
μερική ενίσχυση για αποκατάσταση/ αντικατάσταση 
των υποδομών τους. 
Οι ίδιοι δικαιούχοι, εάν το επιθυμούν, μπορούν, 
εναλλακτικά, να λάβουν ενίσχυση για την αποκα-
τάσταση/αντικατάσταση των υποδομών τους, μέσω 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαί-
σιο του οποίου θα προκηρυχτεί έκτακτο επενδυτικό 
Μέτρο για τον σκοπό αυτό. 
Επίσης, έχει αποφασιστεί προκήρυξη έκτακτου επεν-
δυτικού Μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης, ειδικά για την περιοχή που έχει πληγεί από 
την πυρκαγιά. Το μέτρο θα καλύψει τη δημιουργία 
νέων και ενδεχομένως πιο σύγχρονων υποδομών, σε 
αντικατάσταση αυτών που έχουν καταστραφεί.

Σειρά μέτρων ανακοίνωσε ο Υπουργός 
Γεωργίας για στήριξη πληγέντων αγροτών 
από πυρκαγιές 

Μισέλ: Δεν είναι δυνατή λύση δυο 
κρατών στην Κύπρο

Δ
εν είναι δυνατή μια μια λύση δυο κρατών στην 
Κύπρο, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, μιλώντας 
το πρωί της Τετάρτης ενώπιον της Ολομέλει-

ας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο.
Σε συζήτηση με τους Ευρωβουλευτές για τα αποτελέ-
σματα του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην 
οποία συμμετείχε και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο κ. Μισέλ μιλώ-
ντας για τα θέματα που αφορούν την Τουρκία είπε επί-
σης πως η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τη 
διαδικασία για διευθέτηση του Κυπριακού, σύμφωνα 
με τα σχετικά ψηφίσματα των ΗΕ, περιλαμβανομένου 
του θέματος των Βαρωσίων.
Είπε επίσης πως η αποκλιμάκωση στην Ανατολική 
Μεσόγειο είναι μια καλή ένδειξη, αλλά πρέπει να υπάρ-
ξει μια πιο εποικοδομητική εμπλοκή.
Ανέφερε πως στο θέμα της Τουρκίας η πολιτική της ΕΕ 
είναι μια πολιτική δέσμευσης και συζήτησης για θέματα 
της τελωνειακής ένωσης, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέ-
πει να αντιμετωπιστούν οι διαφορές που υπάρχουν.
Αναφέρθηκε στο θέμα του χρηματοδοτικού πλαι-

σίου για την οικονομική βοήθεια που δίδεται για τους 
Σύρους πρόσφυγες και τις κοινότητες που φιλοξενού-
νται στην Τουρκία, στην Ιορδανία, στον Λίβανο και 
άλλες περιοχές, σημειώνοντας πως το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο αναμένει να προχωρήσει η εργασία επί αυτού 
χωρίς καθυστέρηση και καλεί όπως υπάρξουν επίσημες 
προτάσεις από την Κομισιόν.
Είπε ακόμα πως υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το θέμα 
του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, και πιο συγκεκριμένα για τη στό-
χευση πολιτικών κομμάτων, μέσων ενημέρωσης και του 
Διαλόγου για τα Δικαιώματα των Γυναικών, σημειώνο-
ντας πως αυτά τα θέματα παραμένουν σημαντικά για τη 
σχέση ΕΕ – Τουρκίας.
Στις παρεμβάσεις τους τόσο ο κ. Μισέλ όσο και η κ. Φον 
ντερ Λάιεν αναφέρθηκαν στην ανάγκη σεβασμού του 
κράτους δικαίου και της προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στην ΕΕ με αφορμή τη θέσπιση νομοθε-
σίας στην Ουγγαρία για περιορισμό της έκθεσης παι-
διών σε υλικό που αφορά τους ΛΟΑΔΜΙ Λεσβίες, Ομο-
φυλόφιλοι, Αμφιφυλόφιλοι, Διεμφυλικοί, Μεσοφυλι-
κοί, Intersexual).

Σ
την Κύπρο, τις τελευταίες δύο εβδομάδες καταγράφεται νέα έξαρ-
ση στον αριθμό των κρουσμάτων, η οποία επηρεάζει το ποσοστό 
θετικότητας και τον αριθμό αναπαραγωγής, όπως αναφέρει, σε α-
νακοίνωση του, το Υπουργείο Υγείας, σημειώνοντας παράλληλα  

ότι η πλειοψηφία των θετικών περιστατικών (πέραν του 91%) είναι άτομα 
που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό 
τους σχήμα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, η επιθετική εξάπλωση 
του ιού που προκαλεί η μετάλλαξη Δέλτα προκαλεί σημαντική επιβάρυνση 
στους επιδημιολογικούς δείκτες, με τις προσπάθειες των κρατών σε ολό-
κληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να στρέφονται στην αναχαίτιση της διασπο-
ράς και την αποτροπή της επιβάρυνσης των νοσοκομειακών δεικτών.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα από μελέτες, το ινδικό 
στέλεχος του ιού πλήττει κατά κύριο λόγο τα άτομα που δεν έχουν θωρα-
κιστεί επαρκώς μέσω του εμβολιασμού, ενώ προκαλεί σοβαρότερη νοση-
ρότητα και αυξημένη μεταδοτικότητα ανάμεσα στον νεαρό πληθυσμό, με 
εντονότερη κοινωνική δραστηριότητα.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, στην Κύπρο, 
τις τελευταίες δύο εβδομάδες καταγράφεται νέα έξαρση στον αριθμό των 
κρουσμάτων, η οποία επηρεάζει το ποσοστό θετικότητας και τον αριθμό 
αναπαραγωγής.
Την ίδια ώρα, την εβδομάδα που διανύουμε σημειώνεται καθημερινή 
αύξηση στον αριθμό των νοσηλευόμενων ασθενών με COVID, καθιστώ-
ντας απαραίτητη τη λήψη δράσης για προστασία του Συστήματος Υγείας.
Χαρακτηριστικά, η πλειοψηφία των θετικών περιστατικών (πέραν του 91%) 
είναι άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν ολοκληρώσει το εμβο-
λιαστικό τους σχήμα.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, την ανησυχία εντείνει, ταυτόχρονα, το 
γεγονός ότι από την ιχνηλάτηση διαπιστώνεται η ύπαρξη εστιών κρου-
σμάτων σε χώρους αυξημένου συγχρωτισμού, όπως είναι τα μπαράκια, 
τα κλαμπ, οι χώροι εστίασης, οι χώροι διασκέδασης, κοκ, αλλά και σε κοι-
νωνικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι γάμοι, οι συναυλίες και τα πάρτι απο-
φοίτησης και γενεθλίων. Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία από τα νοσηλευτήρια 
δημιουργούν προβληματισμό, αφού τα 9 στα 10 άτομα που εκδηλώνουν 
σοβαρή συμπτωματολογία και νοσηλεύονται δεν έχουν εμβολιαστεί.
Με τις αποφάσεις που έλαβε στις δύο πρόσφατες συνεδρίες του, το 
Υπουργικό Συμβούλιο στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας για 
αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, ώστε το συντομότερο να επιτευχθεί 
το επιθυμητό επίπεδο ανοσίας στην κοινότητα, σημειώνεται.
Την ίδια ώρα, προστίθεται, σεβόμενο το δικαίωμα για ασφαλή κοινωνι-
κοποίηση τόσο των ατόμων που επέλεξαν να εμβολιαστούν όσο και των 
ατόμων που επέλεξαν να μην το πράξουν, το Υπουργικό Συμβούλιο προ-
χώρησε σε ενέργειες ώστε να διασφαλίσει ότι θα συνεχιστεί η κοινωνική 
και οικονομική δραστηριότητα για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως της 
επιλογής τους.
Σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση του εμβολιαστικού προγράμματος, μέχρι 
και τις 6 Ιουλίου έχει λάβει την 1η δόση του εμβολίου το 65,6% του πληθυ-
σμού, ενώ το 53,9% έχει ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα.
Μέχρι στιγμής και για εμβολιασμούς που θα διεκπεραιωθούν τις επόμενες 
εβδομάδες, έχουν προγραμματιστεί περίπου 49.500 ραντεβού για εμβο-
λιασμό.
Η Πύλη Εμβολιασμού παραμένει στη διάθεση όλων των πολιτών ηλικίας 16 
ετών και άνω και προτρέπονται οι πολίτες να προχωρήσουν σε διευθέτηση 
του εμβολιασμού τους, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τους αγαπημέ-
νους τους και συμβάλλοντας στη συλλογική προσπάθεια για προστασία 
της Δημόσιας Υγείας.

Μη εμβολιασμένοι το 
91% των επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων στην Κύπρο 
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Η Κομισιόν ανακοίνωσε 
σήμερα το πρωί ότι ενέκρινε 
αξιολογώντας θετικά 
το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας της 
Κύπρου, το οποίο προβλέπει 
εκταμίευση συνολικών 
επιχορηγήσεων και 
δανείων ύψους 1,2 δισ. 
ευρώ στο πλαίσιο του 
μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας (RRF), θα 
υποστηρίξει την εφαρμογή 
κρίσιμων επενδυτικών και 
μεταρρυθμιστικών μέτρων 
και θα καταστήσει τη χώρα 
ισχυρότερη μετά το πέρας της 
πανδημίας.

Η 
Κομισιόν ενέκρινε σή-
μερα την πρόταση για ε-
κτελεστική απόφαση του 
Συμβουλίου για την πα-

ροχή 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ 
σε επιχορηγήσεις και δάνεια στην 
Κύπρο βάσει του RRF. Το Συμβού-
λιο θα έχει, κατά κανόνα, τέσσερις 
εβδομάδες για να εγκρίνει την πρό-
ταση της Επιτροπής.
Η έγκριση του σχεδίου από το 
Συμβούλιο θα επέτρεπε την εκτα-
μίευση 157 εκατομμυρίων ευρώ 
στην Κύπρο για προχρηματοδό-
τηση. Αυτό αντιπροσωπεύει το 
13% του συνολικού ποσού.
Η Κομισιόν θα εγκρίνει περαι-
τέρω εκταμιεύσεις βάσει της ικα-
νοποιητικής εκπλήρωσης των ορό-
σημων και των στόχων που περι-
γράφονται στην εκτελεστική από-
φαση του Συμβουλίου, που αντι-
κατοπτρίζει την πρόοδο στην υλο-
ποίηση των επενδύσεων και των 
μεταρρυθμίσεων.
Η Κομισιόν αναφέρει ότι αξιο-
λόγησε το σχέδιο της Κύπρου με 
βάση τα κριτήρια που ορίζονται 
στον κανονισμό του RRF κρίνο-
ντας ιδίως, εάν οι επενδύσεις και 
οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβά-

νονται στο σχέδιο της Κύπρου υπο-
στηρίζουν τις πράσινες και ψηφια-
κές μεταβάσεις, συμβάλουν στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων 
που εντοπίστηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο και ενισχύουν το αναπτυ-
ξιακό δυναμικό του, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την οικονο-
μική και κοινωνική ανθεκτικότητα.
Σύμφωνα με την εκτίμηση της 
Κομισιόν το σχέδιο της Κύπρου 
αφιερώνει το 41%   της συνολικής 
διάθεσης του σχεδίου σε μέτρα 
που υποστηρίζουν τους κλιματι-
κούς στόχους.
Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταρρυθ-
μίσεις σχετικά με την εισαγωγή της 
πράσινης φορολογίας, την ελευ-
θέρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, τη διευ-
κόλυνση των ενερ-
γειακών ανακαινί-
σεων στα κτίρια και 
την επιτάχυνση της 
ηλεκτρικής κινητι-
κότητας.
Το σχέδιο περιλαμ-
βάνει επιπλέον ένα 
ευρύ φάσμα επεν-
δύσεων ανανεώσιμης ενέργειας 
που στοχεύουν νοικοκυριά, επιχει-
ρήσεις, δήμους και τον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα και μη κυβερνητι-
κές οργανώσεις. Το σχέδιο περι-
λαμβάνει επενδύσεις που σχετί-
ζονται με τη μαζική ανάπτυξη έξυ-
πνων μετρητών, καθώς και το έργο 
EuroAsia Interconnector, το οποίο 
θα βοηθήσει την παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας από καθαρό-
τερες πηγές, ιδίως ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας.
Παρομοίως η Κομισιόν διαπιστώ-
νει ότι το σχέδιο της Κύπρου αφι-
ερώνει το 23% της συνολικής διά-
θεσής του σε μέτρα που υποστηρί-
ζουν την ψηφιακή μετάβαση, περι-
λαμβάνει σημαντικές επενδύσεις 
στη συνδεσιμότητα, μέσω μιας 
σειράς μέτρων που στοχεύουν στη 

διασφάλιση κάλυψης με ευρυζω-
νική σύνδεση πολύ υψηλής χωρη-
τικότητας. Προωθεί την ψηφιακή 
εκπαίδευση και δεξιότητες ενισχύ-
οντας την ψηφιακή υποδομή και τα 
προγράμματα σπουδών στα σχο-
λεία, εκπαιδεύοντας εκπαιδευ-
τικούς και επενδύοντας σε προ-
γράμματα κατάρτισης ψηφιακών 
δεξιοτήτων. Περιλαμβάνει επίσης 
έργα που αναμένεται να προωθή-
σουν την ψηφιοποίηση των δημό-
σιων υπηρεσιών και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό του δικαστικού 
συστήματος.
Η  Κομισιόν εκτιμά επίσης ότι το 
σχέδιο της Κύπρου περιλαμβάνει 
ένα εκτεταμένο σύνολο αμοιβαίως 
ενισχυόμενων μεταρρυθμίσεων 

και επενδύσεων 
που συμβάλλουν 
στην αντιμετώπιση 
όλων ή ενός σημα-
ντικού υποσυνό-
λου των οικονομι-
κών και κοινωνικών 
προκλήσεων που 
περιγράφονται στις 
ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις που απευθύνονται στην 
Κύπρο.
Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα για 
την ενίσχυση των δημόσιων υπη-
ρεσιών απασχόλησης, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην απασχόληση των 
νέων, ενώ ροβλέπει μέτρα για την 
αύξηση της ποιότητας της εκπαί-
δευσης και της κατάρτισης.
Το σχέδιο υποστηρίζει επίσης την 
πρώιμη παιδική εκπαίδευση και 
φροντίδα επεκτείνοντας τη δωρεάν 
υποχρεωτική προσχολική εκπαί-
δευση από την ηλικία των τεσσά-
ρων ετών, επενδύοντας σε κέντρα 
παιδικής μέριμνας συνοδευόμενα 
από ένα εθνικό σχέδιο δράσης για 
την προσχολική εκπαίδευση που 
στοχεύει στην προώθηση ίσων 
ευκαιριών για όλα τα παιδιά και την 
αγορά εργασίας πλήρους απασχό-

λησης συμμετοχή των φροντιστών, 
ιδίως των γυναικών.
Η εφαρμογή του σχεδίου αναμέ-
νεται να ενισχύσει την ικανότητα, 
την ποιότητα και την ανθεκτικότητα 
των συστημάτων υγείας και πολιτι-
κής προστασίας μέσω μέτρων που 
στοχεύουν στην αναβάθμιση της 
υποδομής και του εξοπλισμού και 
στη δημιουργία ειδικών συστη-
μάτων πληροφοριών, δίπλα στην 
προώθηση επενδύσεων σε συστή-
ματα επικοινωνίας και ηλεκτρονι-
κής υγείας.
Η σύσταση μιας Εθνικής Υπηρε-
σίας Προώθησης και η εισαγωγή 
προγραμμάτων και σχεδίων χρη-
ματοδότησης αναμένεται να βελτι-
ώσουν την πρόσβαση στη χρημα-
τοδότηση και τη ρευστότητα, ιδίως 
για τις μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις. Υπάρχουν σχέδια επιχορηγή-
σεων για έρευνα και καινοτομία, 
καθώς και τη δημιουργία κεντρι-
κού γραφείου μεταφοράς γνώσης.
Επιπλέον, το σχέδιο στοχεύει στη 
μείωση των κινδύνων στον τραπε-
ζικό τομέα που σχετίζονται με τα 
παλαιά μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
μέσω ενός ειδικού σχεδίου δράσης 
καθώς και μέσω μέτρων για τη βελ-
τίωση του εργασιακού περιβάλλο-
ντος για τους αγοραστές και τους 
πιστωτικούς φορείς.
Το σχέδιο αντιπροσωπεύει μια 
ολοκληρωμένη και επαρκώς ισορ-
ροπημένη ανταπόκριση στην οικο-
νομική και κοινωνική κατάσταση 
της Κύπρου, συμβάλλοντας έτσι 
κατάλληλα και στους έξι πυλώνες 
που αναφέρονται στον κανονισμό 
RRF.
Το κυπριακό σχέδιο προτείνει έργα 
και στις επτά ευρωπαϊκές προτε-
ραιότητές που αντιμετωπίζουν 
ζητήματα που είναι κοινά σε όλα 
τα κράτη μέλη σε τομείς που δημι-
ουργούν θέσεις εργασίας και ανά-
πτυξη και απαιτούνται για τη διπλή 
μετάβαση.

Οι καλοκαιρινές προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που 
ανακοινώθηκαν σήμερα, κατα-
δεικνύουν τη σημαντική ανά-
καμψη που παρουσιάζει η κυπρι-
ακή οικονομία και συμβαδίζουν 
με την εκτίμηση του Υπουργείου 
Οικονομικών για ρυθμό ανά-
πτυξης άνω του 4% για το 2021, 
αναφέρει σε ανακοίνωσή του το 
Υπουργείο Οικονομικών.
Στις σημερινές της προβλέψεις, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά 
ότι το κυπριακό ΑΕΠ αναμένεται 
να αυξηθεί κατά 4,3% το 2021, 
αναθεωρώντας προς τα πάνω 
τη προηγούμενη πρόβλεψή της. 
Υπενθυμίζεται πως στις τελευ-
ταίες του προβλέψεις το ΥΠΟΙΚ 
κάνει λόγο για ρυθμό ανάπτυξης 
πέραν του 4% του ΑΕΠ.
«Αυτό είναι υψηλότερο από ότι 
στις εαρινές προβλέψεις, που 
προέβλεπαν ρυθμό ανάπτυξης 
3,1%, λόγω των καλύτερων από 
ότι αναμενόταν επιδόσεων το 
πρώτο τρίμηνο και της σημαντι-
κής βελτίωσης του οικονομικού 
κλίματος τον Ιούνιο», αναφέρει 
το ΥΠΟΙΚ, σχολιάζοντας τις νέες 
εκτιμήσεις της Κομισιόν.
Προσθέτει πως ο επιταχυνόμε-
νος ρυθμός εμβολιασμού και 
η βελτιωμένη επιδημιολογική 
κατάσταση στην Κύπρο, καθώς 
και στην υπόλοιπη ΕΕ, οδήγη-
σαν σε σημαντική χαλάρωση 
των εσωτερικών και ταξιδιωτι-
κών περιορισμών από τα μέσα 
Μαΐου, θέτοντας το έδαφος για 
διαρκή ανάπτυξη τους επόμε-
νους μήνες.
Το ΥΠΟΙΚ σημειώνει ωστόσο 
τις αναφορές ότι ο τουριστικός 
τομέας αναμένεται να ανακάμ-
ψει σταδιακά, καθώς παραμέ-
νει η αβεβαιότητα και τα διεθνή 
ταξίδια, ιδίως από το Ηνωμένο 
Βασίλειο – μια σημαντική αγορά 
για την Κύπρο – δεν έχουν ακόμη 
επανέλθει πλήρως, ενώ προ-
σθέτει πως η ελαφρά αύξηση 
της απασχόλησης το πρώτο τρί-
μηνο του 2021, από έτος σε έτος, 
αναμένεται επίσης να υποστηρί-
ξει την ανάκαμψη της ιδιωτικής 
κατανάλωσης.

ΥΠΟΙΚ: Οι 
προβλέψεις 
της Κομισιόν 
συμβαδίζουν με 
τις δικές μας 

Η Κομισιόν ενέκρινε το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας της Κύπρου 
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Το κατηγορητήριο στρέφεται 
εναντίον του Γουάισελμπεργκ 
και της εταιρείας  «Trump 
Organization» - Ο Άλεν 
Γουάισελμπεργκ, δήλωσε αθώος 
- Η εταιρεία του πρώην προέδρου 
των ΗΠΑ κάνει λόγο για «πολιτική» 
διώξη

Ο 
οικονομικός διευθυντής του 
Trump Organization, Άλεν Γου-
άισελμπεργκ, δήλωσε αθώος 
σήμερα και για τις 15 κατηγο-

ρίες για φοροδιαφυγή που του αποδίδο-
νται, την ώρα που η εταιρεία του πρώην 
προέδρου των ΗΠΑ κάνει λόγο για «πολι-
τική» διώξη.
Ο 73χρονος Γουάισελμπεργκ, ένας από 
τους πιστότερους συνεργάτες του Ντό-
ναλντ Τραμπ που εργάζεται για τον πρώην 
πρόεδρο εδώ και 48 χρόνια, έφτασε 
στο δικαστήριο του Μανχάταν γύρω 
στις 14.15, τοπική ώρα, με τα χέρια του 
δεμένα με χε ιροπέδες 
στην πλάτη.
Το κατηγορητήριο στρέ-
φεται εναντίον του Γουά-
ισελμπεργκ και της εται-
ρείας. Ο 73χρονος φέρε-
ται ότι μεταξύ 2005-2021 
απέκρυψε σκοπίμως από 
την εφορία 1,7 εκατομμύ-
ρια δολάρια που έλαβε 
ως παροχή σε είδος. Έτσι 
απέφυγε να πληρώσει περίπου 1 εκατομ-
μύριο δολάρια σε ομοσπονδιακούς και 
πολιτειακούς φόρους. Δήλωσε επίσης 
ψευδώς ότι δεν κατοικεί στην πόλη της 
Νέας Υόρκης, επίσης για να μην καταβά-
λει φόρους.
Ο Trump Organization κατηγορείται ότι 
βοήθησε στην απόκρυψη αυτών των 
παροχών σε είδος.
Η εταιρεία υποστήριξε νωρίτερα ότι 
ο εισαγγελέας Σάιρους Βανς, που προ-
έρχεται από το Δημοκρατικό κόμμα και 
ερευνά εδώ και πάνω από δύο χρόνια τις 
πιθανές οικονομικές ατασθαλίες της, ήταν 
πολιτικά υποκινούμενος. Ο Άλεν Γουά-
ισελμπεργκ «χρησιμοποιείται ως πιόνι 
από τον εισαγγελέα του Μανχάταν (…) για 
να πλήξει τον πρώην πρόεδρο. Αυτό δεν 
είναι δικαιοσύνη, είναι πολιτική», ανέ-
φερε σε μια ανακοίνωση.
Μεταξύ των παροχών που φέρεται ότι 
απέκρυψε ο οικονομικός διευθυντής της 

εταιρείας είναι και το διαμέρισμά του στο 
Άπερ Γουέστ Σάιντ του Μανχάταν.
Ούτε ο Τραμπ ούτε άλλα μέλη της οικογέ-
νειάς του κατηγορούνται για οτιδήποτε. 
Όμως «η έρευνα θα συνεχιστεί και θα 
δούμε πού θα μας οδηγήσουν τα γεγο-
νότα», προειδοποίησε η γενική εισαγγε-
λέας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης Λετί-
σια Τζέιμς αφού ολοκληρώθηκε η ακρο-
αματική διαδικασία.
Η δικαιοσύνη της Νέας Υόρκης «διχάζει 
τη χώρα όπως ποτέ στο παρελθόν», απά-
ντησε στη δική του ανακοίνωση ο Ντό-
ναλντ Τραμπ κάνοντας για άλλημια φορά 
λόγο για «κυνήγι μαγισσών» που εξαπο-
λύουν «οι Δημοκρατικοί της ριζοσπαστι-
κής αριστεράς» εναντίον του.

Ο Τραμπ καταθέτει μήνυση ε-
ναντίον Facebook, Twitter και 
Google για τον αποκλεισμό του
Νομικές ενέργειες εναντίον των τριών 
τ ε χ νολογ ικών κολοσσών, ήτοι την 
Facebook, την Twitter και την Google 

προανήγγειλε ο τέως πρό-
εδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ. Μάλιστα θα κινη-
θεί εναντίον και των διευ-
θυνόν των συμβούλων 
των εταιρειών.
Σε συνέντευξη Τύπου που 
παραχώρησε στο γήπεδο 
γκολφ που διαθέτει στο 
Νιου Τζέρσεϊ, ο Ντόναλντ 
Τραμπ τόνισε ότι ζητά «να 

μπει τέλος στη σιωπή που του επέβαλαν 
και να τον βγάλουν από τη μαύρη λίστα». 
Ισχυρίστηκε επίσης ότι άδικα τον έχουν 
λογοκρίνει και τον έχουν μπλοκάρει από 
τις πλατφόρμες.
Το «μπλόκο» στον Τραμπ έγινε μετά τη 
φονική εισβολή των οπαδών του στο 
Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου, καθώς 
όπως υποστήριξαν οι πλατφόρμες, είχαν 
ανησυχία ότι ο Τραμπ θα υποκινούσε 
περαιτέρω βία. Η απαγόρευση παραμέ-
νει.
Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το Twitter, το 
Facebook και οι πλατφόρμες των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης έχουν κάνει κατά-
χρηση της εξουσίας τους και δεν πρέπει 
να χαίρουν ασυλίας, την οποία θα πρέπει 
να κερδίσουν ικανοποιώντας τις απαιτή-
σεις της κυβέρνησης.
Προς το παρόν, οι τεχνολογικές πλατφόρ-
μες δεν έχουν σχολιάσει τις προθέσεις 
του Ντόναλντ Τραμπ.

Σ
τα χνάρια της Ισπανίας και της Νέ-
ας Ζηλανδίας βαδίζει η Ισλανδία, η 
οποία πραγματοποίησε το πείρα-
μα με την εφαρμογή της 4ημερης 

εβδομάδας εργασίας και του μειωμένου 
ωραρίου με τον ίδιο μισθό και το οποίο 
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, όπως α-
ναφέρει το βρετανικό δίκτυο του BBC.
Περισσότερο από το 1% του εργατικού 
δυναμικού της χώρας συμμετείχε στο 
μεγαλύτερο πιλοτικό πρόγραμμα παγκο-
σμίως, σύμφωνα με το οποίο, μειώνεται 
η εβδομάδα εργασίας σε 35-36 ώρες ενώ 
οι οικονομικές απολαβές παραμένουν οι 
ίδιες εξηγεί από την πλευρά της η εφημε-
ρίδα «Independent».
Το επίμαχο δημοσίευμα αναφέρει επίσης 
ότι τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέ-
σματα άνοιξαν την όρεξη στη Βρετανία 
που σκέφτεται και αυτή να κάνει το ίδιο 
πείραμα.
Όπως αναφέρει η η βρετανική εφημε-

ρίδα, το πιλοτικό πρόγραμμα που διε-
ξήχθη από το 2015 έως το 2019 και στο 
οποίο συμμετείχαν περισσότερα από 
2.500 άτομα, αύξησε την παραγωγικό-
τητα των εργαζομένων αλλά και ενίσχυσε 
την θετική τους διάθεση.
Αυτά συμβαίνουν σε μία χώρα που τα 
συνδικάτα είναι αυτά που διαπραγματεύ-
ονται με τους εργοδότες τους μισθούς και 
τις συνθήκες εργασίας. Κατά συνέπεια 
αυτά έχουν ξεκινήσει τις διαπραγματεύ-
σεις για τη μείωση του χρόνου εργασίας.
«Το πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε από 
το δημοτικό συμβούλιο του Ρέικια-
βικ και την ισλανδική εθνική κυβέρ-
νηση μετά από πίεση που δέχθηκαν 
από τα συνδικάτα και ομάδες της κοινω-
νίας των πολιτών», γράφει η εφημερίδα 
«Independent». Οι χώροι εργασίας όπου 
έγινε το πιλοτικό πρόγραμμα ήταν γρα-
φεία, νοσοκομεία, παιδότοποι, και κοι-
νωνικές υπηρεσίες.

Ισλανδία: Στέφθηκε με επιτυχία το 
πρόγραμμα για 4ημερη εργασία, 
μειωμένο ωράριο και ίδιο μισθό 

ΗΠΑ: Αντιμέτωπος με 15 
κατηγορίες για φοροδιαφυγή ο 
οικονομικός διευθυντής του Τραμπ 

Βρετανία: Αναλυτικός οδηγός από 
το BBC για τους τουρίστες που θα 
ταξιδέψουν στην Ελλάδα 

Α
ναλυτικό οδηγό για τους ταξι-
διωτικούς κανόνες που ισχύ-
ουν για Βρετανούς που θέλουν 
να ταξιδέψουν σε επτά δημοφι-

λείς τουριστικούς προορισμούς δημοσι-
εύει σε ρεπορτάζ του το BBC, εξηγώντας 
τους περιορισμούς, τις απαιτήσεις καρα-
ντίνας αλλά και το σύστημα κατηγοριο-
ποίησης της Βρετανίας.
Το BBC αναφέρεται σε επτά δημοφιλείς 
προορισμούς: τη Μάλτα, την Ισπανία, 
την Πορτογαλία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, 
την Ιταλία και την Τουρκία και εξηγεί τις 
υποχρεώσεις των Βρετανών τουριστών 
τόσο στο ταξίδι αναχώρησης όσο και 
επιστροφής.
Στη Βρετανία, οι διακοπές στο εξωτερικό 
είναι νόμιμες. Ωστόσο, σύμφωνα με το 
σύστημα κατηγοριοποίησης, πολύ λίγες 
χώρες βρίσκονται στην πράσινη λίστα 
των ασφαλών προορισμών. Στην πρά-
σινη λίστα βρίσκονται Μάλτα, Βαλεαρί-
δες νήσοι, Μαδέρα και κάποιοι άλλοι 
προορισμοί, εκ των οποίων νησιά της 

Καραϊβικής. Ωστόσο, με την εξαίρεση 
της Μάλτας όλοι βρίσκονται υπό επι-
τήρηση, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει 
κίνδυνος να περάσουν στην πορτοκαλί 
λίστα.
Η βρετανική κυβέρνηση, στη σύστασή 
της, ζητά από τους πολίτες να μην κάνουν 
διακοπές σε πορτοκαλί και κόκκινες 
χώρες. Αν ωστόσο το επιλέξουν, είναι 
υποχρεωμένοι να τεθούν σε καραντίνα 
και να κάνουν τεστ κορωνοϊού, κατά την 
αναχώρηση και την επιστροφή.
Πλέον, η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόν-
σον θέλει να καταστήσει τους κανόνες 
πιο ευέλικτους για τους πλήρως εμβο-
λιασμένους τουρίστες που δεν θα υπό-
κεινται σε καραντίνα εφόσον επιστρέ-
φουν στην Αγγλία από πορτοκαλί χώρες. 
Οι αποφάσεις για τις ταξιδιωτικές λίστες 
αναθεωρούνται κάθε τρεις εβδομάδες, 
ενώ στηρίζονται σε παράγοντες που 
αφορούν τους δείκτες με τον αριθμό των 
κρουσμάτων κορωνοϊού και τα ποσοστά 
εμβολιασμού σε κάθε χώρα.
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Τ
η χαρά του εξέφρασε σήμερα, ο 
Γενικός Εισηγητής της Συνέλευσης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, για 
την κατάργηση της θανατικής ποι-

νής, ο Αρμένιος βουλευτής των Χριστιανο-
δημοκρατών Vladimir Vardanyan, για την 
πρόσφατη ανακοίνωση του Γενικού Εισαγ-
γελέα των Ηνωμένων Πολιτειών Merrick 
Garland, για προσωρινή αναστολή των ο-
μοσπονδιακών εκτελέσεων, έως ότου το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επανε-
ξετάσει τις πολιτικές και τις διαδικασίες 
του σχετικά με τη θανατική ποινή!
«Η θανατική ποινή είναι πάντα μια σκληρή 
και απάνθρωπη τιμωρία, ανεξάρτητα από 
το έγκλημα και δεν πρέπει πλέον να εφαρ-
μόζεται σε δημοκρατικά κράτη που σέβο-

νται τα ανθρώπινα δικαιώματα», είπε.
«Μετά την εκτέλεση 13 θανατοποινιτών 
σε ομοσπονδιακό επίπεδο, μεταξύ Ιου-
λίου 2020 και Ιανουαρίου 2021 υπό την 
προεδρία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, 
το νέο μορατόριουμ είναι ένα βήμα προ-
όδου προς την κατάργηση της θανατικής 
ποινής και συμβαδίζει με την αυξανόμενη 
τάση κατάργησης σε μεμονωμένα κράτη 
εντός τις ΗΠΑ και παγκοσμίως» συμπλή-
ρωσε.
Ωστόσο, υπογράμμισε, «πρέπει να γίνουν 
περισσότερα και πιστεύω ότι το Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ θα επιστρέψει, 
σε μόνιμη βάση, στην προηγούμενη πρα-
κτική του να μην πραγματοποιεί εκτελέ-
σεις θανατοποινιτών».

διεθνή νέα

Π
ίσω στην Τουρκία έχει μεταφέρει 
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όλα τα 
αποθέματα της χώρας σε χρυσό, 
σύμφωνα με όσα τόνισε ο ίδιος το 

μεσημέρι της Πέμπτης, στην συνάντηση των 
επαρχιακών αρχηγών του Κόμματος Δικαι-
οσύνης και Ανάπτυξης. Με αυτό τον τρόπο, 
ο Τούρκος πρόεδρος επιδιώκει να εξισορ-
ροπήσει την ισοτιμία της τουρκικής λίρας 
και να δώσει απαντήσεις σε όσους τον επι-
κρίνουν για την κάμψη της τουρκικής οικο-
νομίας.
Ο Ερντογάν μίλησε και για τις εκλογές του 
2023 και άφησε αιχμές για την αντιπο-
λίτευση, τονίζοντας πως δεν σκοπεύει να 
παραδώσει τη χώρα «σε αυτούς που έχουν 
χάσει την πορεία τους», ενώ κάλεσε όλα τα 
μέλη του κόμματός του να αρχίσουν να προ-
ετοιμάζονται για την εκλογική διαδικασία.
Σχολιάζοντας, τέλος, τις επικρίσεις Ακσενέρ 
και Κιλιντζάρογλου για τα 13 αεροσκάφη 
που κατέχει, είπε πως «έτσι  μπορεί κανείς 
να κυβερνήσει την χώρα».

Νέα επίθεση Ακσενέρ κατά Ερντο-
γάν: Τα έξοδα του παλατιού του 
ημερησιώς ισοδυναμούν με... 
3.700 μισθούς!
Σάλο συνεχίζει να προκαλεί  η προτροπή 
της Εμινέ Ερντογάν, συζύγου του Τούρκου 
προέδρου, στους πολίτες «να μειώσουν τις 

μερίδες φαγητού τους» ώστε να μην πετιέ-
ται άσκοπα φαγητό.
Ο κόσμος φαίνεται να ενοχλείται στις δημο-
σκοπήσεις από τέτοιες δηλώσεις και τις ανα-
φορές για τα παλάτια του Ερντογάν, και η 
αντιπολίτευση σπεύδει να εκμεταλλευτεί 
τα πολιτικά κέρδη δηλώνει ο ανταποκριτής 
του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώ-
λης Κωστίδης. 
Ενδεικτικό παράδειγμα η Μεράλ Ακσενέρ. 
Μιλώντας στην ΚΟ του Καλού Κόμματος 
έδειξε κάτι που θύμιζε... πιατάκι φλιτζα-
νιού, λέγοντας ότι «αυτές είναι οι μερίδες 
του λαού, στη Μαλάτεια αυτή τη μερίδα μού 
έδειξαν!».
Όπως ανέφερε η πρόεδρος του Καλού Κόμ-
ματος, η κυβέρνηση Ερντογάν έδωσε οδη-
γίες για την εξοικονόμηση πόρων, «όμως η 
αξιοπιστία εξαιρέθηκε από αυτή την οδη-
γία». 
«Δεν υπάρχει καμία εξοικονόμηση στο 
(θερινό) παλάτι. Ο λαός είναι υποχρεωμέ-
νος να κάνει οικονομία, να μειώνει τις μερί-
δες του, όμως αυτός ο φίλος μας (Ερντογάν) 
μπορεί να αγοράσει μερικά ακόμα αερο-
πλάνα, μπορεί να απολαμβάνει τη ζωή του 
στο νέο θερινό του παλάτι που ολοκλη-
ρώθηκαν οι εργασίες τους και να δαπανά 
860.000 ευρώ. Κάθε μέρα 860.000 ευρώ. 
Αντιστοιχεί σε 3.700 μισθούς!» υποστήριξε 
η Ακσενέρ.

Ερντογάν: Φέραμε πίσω όλο το 
απόθεμα χρυσού που είχαμε στο 
εξωτερικό 

Βιάστηκε να χαρεί το Συμβούλιο 
Ευρώπης για την προσωρινή αναστολή 
θανατικών εκτελέσεων στις ΗΠΑ!
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Τα βήματα για να διαχειριστεί τα 
«μεγάλα» συναισθήματα

Ε
ίναι σύνηθες για το παιδί, περίπου 
στην νηπιακή ηλικία να έρθει σε 
επαφή με τα πρώτα «μεγάλα» συ-
ναισθήματα, όπως η απογοήτευ-

ση, ο θυμός ή και ο εκνευρισμός.

Παιδί και «μεγάλα» συναισθήματα
Τότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό να του 
μάθετε μεθόδους, προκειμένου να μάθει 
να τα διαχειρίζεται από νωρίς ώστε να 
αποφύγετε την άβολη φάση του «δημό-
σιου ξεσπάσματος» και εκείνο να έχει τις 
σωστές βάσεις για καλή συναισθηματική 
και ψυχική υγεία.
Μερικές χρήσιμες στρατηγικές περιλαμ-
βάνουν:

Μια μεγάλη βαθιά ανάσα
Είναι μια πολύ απλή φράση, αλλά ζητώ-
ντας από το μικρό παιδί να πάρει μια 
ανάσα, ενώ είναι θυμωμένο, το κάνει να 
επικεντρωθεί σε κάτι άλλο από τη συναι-
σθηματική αναταραχή που αισθάνεται.

Ταυτόχρονα η βαθιά ανάσα προκαλεί την 
απόκριση της χαλάρωσης, γεγονός που 
σημαίνει ότι οι μύες του παιδιού χαλαρώ-
νουν, ο καρδιακός παλμός μειώνεται και 
το παιδί μπορεί να χαλαρώσει και να είναι 
περισσότερο πρόθυμο να συζητήσει.

Μία ήρεμη συζήτηση
Τις περισσότερες φορές, τα παιδιά μπορεί 
να εκνευριστούν και να κλάψουν επειδή 
δεν έχουν ακόμα τα κατάλληλα λόγια να 
εκφράσουν όλα όσα νιώθουν την δεδο-
μένη στιγμή. 
Ως εκ τούτου, η μόνη άλλη εναλλακτική 
λύση που έχουν, είναι να «εκραγούν».
Βοηθώντας ένα μικρό παιδί να βάλει ένα 
όνομα στο συναίσθημα που αισθάνεται, 
θα είναι σε θέση να εκφράσει καλύτερα 
αυτό που τον έκανε να φτάσει στο σημείο 
της οργής.

Επιβεβαίωση και αγάπη
Τις περισσότερες φορές, τα παιδιά, ανε-
ξάρτητα από την ηλικία τους, θέλουν 
απλώς να ακουστούν και να δουν ότι οι 
γονείς πράγματι νοιάζονται για όλα όσα 

έχουν να πουν. Αφήστε λοιπόν, το παιδί 
να γνωρίζει ότι αυτό που αισθάνεται 
είναι φυσιολογικό και ότι ο καθένας έχει 
μεγάλα συναισθήματα.
Με αυτόν τον τρόπο το παιδί θα νιώσει 
ασφάλεια και θα μάθει από νωρίς πώς 
να εκφράζει με υγιές τρόπο τα συναισθή-
ματά του ώστε να μπορεί να αντιμετωπί-
σει ψύχραιμα τις καταστάσεις.

Μαθαίνοντας στο παιδί να διατη-
ρεί την ψυχραιμία του
Πείτε τα πράγματα με το όνομά τους
Ένας από τους λόγους που τα παιδιά αντι-
δρούν κάπως… δραματικά, είναι το γεγο-
νός ότι δεν αντιλαμβάνονται ακριβώς τι 
τους συμβαίνει όταν έρχονται αντιμέτωπα 
με έντονα συναισθήματα. 
Δώστε τους τις κατάλληλες λέξεις και τα 
εργαλεία που χρειάζονται, λέγοντάς τους 
«Καταλαβαίνω ότι έχεις θυμώσει που 
σου πήραν το παιχνίδι. Πώς νιώθεις το 
σώμα σου αυτή τη στιγμή;». 
Έτσι, του δίνετε την ευκαιρία να καταλάβει 

ότι όταν, για παράδειγμα, νιώθει πως τρέ-
μει ή ζεσταίνεται ξαφνικά, αυτό οφείλεται 
στον θυμό που νιώθει.
Δημιουργήστε εναλλακτικές
Ρωτήστε το τι θα μπορούσε να κάνει για 
να νιώσει καλύτερα και προτείνετέ του 
και εσείς κάποιες πιθανές λύσεις. 
Για παράδειγμα, όταν αισθανόμαστε 
θυμό, παίρνουμε λίγο χρόνο για να ηρε-
μήσουμε και μετά γυρνάμε στα άλλα παι-
δάκια.
Δώστε το καλό παράδειγμα
Αντιμετωπίζοντας οι ίδιοι με ψυχραιμία 
και χιούμορ τις αναποδιές, μαθαίνετε στο 
παιδί ότι ακόμη και αν κάτι μας εκνευρί-
σει, δεν αξίζει να αναλωνόμαστε σε αυτό.
Κρατήστε χαμηλούς τόνους
Μπορεί το ξέσπασμά του να διακόπτε-
ται προσωρινά όταν του φωνάζετε, όμως 
έτσι του μαθαίνετε πως η ένταση είναι 
μονόδρομος για τη διαχείριση των πραγ-
μάτων που μας ενοχλούν. 
Τις φορές που δεν καταφέρνετε να αυτο-
συγκρατηθείτε, μην ξεχάσετε να ζητήσετε 
συγγνώμη και να εξηγήσετε τους λόγους 
που καταλήξατε να φωνάζετε.

Μ
ήπως αφήνετε τα παιδιά σας 
να μαλώνουν μεταξύ τους; 
Είναι κάτι που μπορεί να 
συμβεί μερικές φορές, αλλά 

θα πρέπει να είναι η εξαίρεση και όχι ο 
κανόνας. Εξήγησε στα παιδιά σου ότι τα 
αδέλφια πρέπει να αγαπούν το ένα το 
άλλο και πρέπει να το δείχνουν. Να τους 
δώσεις να καταλάβουν ότι το σπίτι είναι το 
μέρος όπου  μπορούν να νιώθουν σιγου-
ριά και ασφάλεια μακριά από την κακία 
του κόσμου. Ο στόχος σου να είναι να μη 
χρησιμοποιούν κακούς χαρακτηρισμούς 
μεταξύ τους, να μη φέρονται άσχημα, να 
μην προκαλούν ο ένας τον άλλον. Φρόντισε 
τα παιδιά σου να παίζουν αρμονικά μαζί 
ώστε να μείνουν ενωμένα και αργότερα 
στη ζωή. 

Μερικά πράγματα που πρέπει να 
ξέρουν όλοι οι γονείς
Είσαι σε θέση να απαντήσεις τις παρα-
κάτω ερωτήσεις; Με ποια παιδιά κάνουν 
παρέα τα παιδιά σου; Με ποιους περνούν 
τον περισσότερο χρόνο τους; Με ποιους 
μιλάνε στο τηλέφωνο πιο πολύ; Ποια είναι 
τα άτομα με τα οποία ανταλλάσσουν τα πιο 
πολλά emails  ή instant messages; Ο γονιός 
που παρακολουθεί το παιδί του είναι σε 
θέση να απαντήσει σ’ αυτά τα ερωτήματα. 
Τα παιδιά μπορεί να λένε ότι δεν τους αρέ-
σει να τους ρωτάνε οι γονείς τους για τους 
φίλους τους, αλλά , κατά βάθος, τους αρέ-
σει να δείχνετε ενδιαφέρον. Οι έρευνες 
και οι μελέτες δείχνουν ότι οι γονείς που 
παρακολουθούν τα παιδιά τους και ξέρουν 
κάθε στιγμή πού είναι, με ποιον είναι και τι 
κάνουν, τα κρατούν μακριά από τα ναρκω-
τικά και το ποτό.

Σας είναι γνωστή η παροιμία που 
λέει, «Τα καλά κόποις κτώνται»;
Σας έτυχε ποτέ ν’ ακούσετε την παροιμία 
«Τα καλά κόποις κτώνται»; «Για να απο-
κτήσεις κάτι καλό πρέπει να κουραστείς». 
Ίσως να μην είναι αυτός ο μόνος τρόπος. 
Μια καινούργια μελέτη λέει ότι η τακτική  
άσκηση στα όρια της λογικής, χωρίς υπερ-
βολές, είναι εξίσου αποτελεσματική όπως 

το τρέξιμο, για τη μείωση του κινδύνου 
καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού στη 
γυναίκα. Ξέρω ότι έχετε ένα πρόγραμμα 
πολύ γεμάτο. Αλλά εκείνο που χρειάζεται 
είναι συνολικά δυόμισυ ώρες τη βδομάδα 
για να απολαύσετε τα ευεργετικά του απο-
τελέσματα. Προσθέστε λοιπόν στο πρό-
γραμμά σας λίγο γρήγορο περπάτημα, λίγη 
αεροβική άσκηση ή ποδήλατο. Κάντε την 
αρχή και μη σταματήσετε. 

Τι ξέρουν τα παιδιά σου για το κακό; 
Τι γνώμη έχουν τα παιδιά σου για το κακό; 
Όταν η τηλεόραση και οι ειδήσεις αναφέ-
ρονται σε περιστατικά βίας ή σε εγκλήματα 
κάποιος γνωστός μου πατέρας προτιμάει 
να μη λέει στο πεντάχρονο κοριτσάκι του 
για τα εγκλήματα και τη βία που υπάρχει 
στον κόσμο μας. Υποστηρίζει ότι πρέπει να 
σκέφτεται τις νεράιδες και τις κούκλες και 
όχι τους εγκληματίες. Καθώς όμως μεγα-
λώνουν τα παιδιά ανακαλύπτουν τελικά ότι 
υπάρχουν κακοί άνθρωποι που κάνουν το 
κακό. Είναι καλύτερα να το ακούσουν από 
σένα, αγαπητέ πατέρα. Επιβεβαίωσέ τα ότι 
εσύ είσαι πλάι τους για να τα προστατεύ-
εις. Ακόμα βεβαιώσου ότι ξέρουν ποιες 
είναι οι συνέπειες της κακής  και άπρεπης 
συμπεριφοράς. Τέλος, δίδαξέ τους ότι η 
πίστη μπορεί να τους δίνει ελπίδα ακόμα κι 
όταν τα πράγματα φαίνονται απελπιστικά.

Γίνεται κάποιο πάρτυ. Άραγε θα 
πρέπει ν’ αφήσετε το παιδί σας να 
πάει; 
Τα πάρτυ που διοργανώνουν οι έφηβοι 
είναι κάπως επικίνδυνα. Οι κίνδυνοι είναι 
πολλοί, αλλά οι τρεις μεγαλύτεροι είναι τα 
ναρκωτικά, το ποτό και το σεξ. Γι αυτό, πριν 
αφήσετε το παιδί σας να πάει στο πάρτυ, να 
σας απαντήσει στις εξής ερωτήσεις. Ποιος 
είναι αυτός που διοργανώνει το πάρτυ; Θα 
είναι και μεγαλύτερα παιδιά ή παιδιά του 
κολλεγίου; Ποιες είναι οι απόψεις τους σχε-
τικά με τα ναρκωτικά και το ποτό; Τι ώρα 
περίπου θα τελειώσει; Αν εξακολουθείς 
να έχεις κάποιες αμφιβολίες, τηλεφώνησε 
τους γονείς που θα γίνει το πάρτυ στο σπίτι 
τους.

Μήπως αφήνετε τα παιδιά σας να 
πειράζουν το ένα το άλλο; 
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Ε
ίναι καλοκα ιρινό  κα ι 
δροσερό, ε νυδατώνε ι 
και εν ισχύει την υγεία 
μας χάρη σ το πλούσιο 

θρεπτ ικό του «οπλοσ τάσ ιο» 
που περιλαμβάνε ι βιταμίνε ς, 
μέταλλα και κυρίως αν τ ιοξει-
δωτικά.
Τα αν τ ιο ξ ε ιδωτ ικά ε ίνα ι  τα 
πολύτ ιμα σ τοιχε ία που προ-
φυλάσσουν τα κύτταρα από το 
οξειδωτικό σ τρες που προκα-
λούν οι ελεύθερες ρίζες, μει-
ώνον τας έ τσ ι τ ις πιθανότητες 
καρκίνου και άλλων παθή-
σεων. Στο πεπόνι, ανάμεσα 
σ τα σ τοιχε ία με αν τ ιοξει-
δωτ ική δράση, συγκα-
ταλέ γον τα ι  το  σ ε λή -
νιο, το β-καροτένιο, η 
βιταμίνη C, η λουτε-
ΐνη, η ζεαξανθίνη και η 
χολίνη.
Τα οφέλη από το καλο-
κα ιρ ι νό  φ ρ ού τ ο  δ ε ν 
περιορίζονται εδώ αλλά 
επιπλέον:

1. Βοηθά στη ρύθμιση 
της αρτηριακής πίε-
σης
Οι φυτικές ίνες, το κάλιο, 
η βιταμίνη C και η χολίνη 
δρουν ευεργε τ ικά γ ια την 
υ γ ε ία  τ η ς  κα ρ δ ιά ς .  Ιδ ια ί -
τερη θέση ωστόσο κατέχει το 
κάλιο που, σύμφωνα με έρευ-
νες σε τρόφιμα με αφθονία στο 
συγκεκριμένο μέταλλο, μειώνει 
την αρτηριακή πίεση. 
Η Αμερικαν ική Καρδιολογ ική 
Εταιρεία συστήνει πρόσληψη τα 
4.700 mg περίπου καλίου ημε-
ρησίως για την καρδιαγγειακή 
υγεία.
Βέβαια,  υπάρχε ι  έ να ακόμα 
φρούτο με πράσινη σάρκα που 
χάρη στην περιεκτικότητά του 
σε κάλιο «ρίχνει» την αρτηρι-
ακή πίεση. Ανακαλύψτε το εδώ.

2. Συμβάλλει στην καλύ-
τερη πέψη

Το πεπόνι μπορεί να διαφυλά-
ξει την υγεία και εύρυθμη λει-
τουργία του πεπτικού συστήμα-
τος αποτρέποντας τον κίνδυνο 
δυσκοιλιότητας.  Το μυσ τ ικό 
βρίσκεται στο νερό και τις φυτι-
κέ ς ίνε ς που απαν τών ται σε 
με γάλε ς συγκε ν τ ρώσε ις  σ το 
φρούτο.
Εφόσον εντάξετε το πεπόνι στο 
διατροφικό σας πρόγραμμα, 
προσπαθήστε να ενισχύσετε τη 
δράση του ακολουθώντας επτά 
ακόμα κινήσεις SOS που βοη-

θούν την πέψη.

3. Ενυδατώνει 
Το πεπόν ι  αναδε ικνύ-
ε ται σ το ιδαν ικό υγ ι-
εινό σνακ για τις ημέρες 
του καύσωνα ή μετά την 
προπόνηση το καλο -
καίρι, καθώς αποτελεί 
σημαντική πηγή νερού 

και ηλεκτρολυτών.
Μόλ ις  177  γρ.  π επόν ι 
περιέχουν 160 γρ. νερό 
και ηλεκτρολύτες όπως 
νάτριο, κάλιο, ασβέσ τ ιο 

και μαγνήσιο.
Αν πάλι δισ τάζετε γ ιατί η 
γεύση του πεπον ιού σας 

ξενίζει, δοκιμάστε κάποιο 
άλ λο από τα επτά φρούτα 

και λαχανικά που μας ξεδιψούν 
καλύτερα από το νερό.

4. Προφυλάσσει την επι-
δερμίδα
Η βιταμίνη Α που περιέ χε ται 
σ το πεπόνι βοηθά σ τη συντή-
ρηση των ισ τών του σώματος, 
όπως αυ τών του δέρμα τος. 
Μάλισ τα, έρευνα έ χε ι διαπι-
στώσει ότι η βιταμίνη Α μειώνει 
κατά 17% τον κίνδυνο καρκίνου 
του δέρματος.
Παράλληλα, μια άλλη βιταμίνη 
του καλοκαιρινού φρούτου, η 
C, ενισχύει την παραγωγή κολ-
λαγόνου, απαραίτητου συστα-
τικού για τη δόμηση των κυττά-
ρων και του δέρματος.

Το καλοκαιρινό φρούτο 
που ρυθμίζει την πίεση και 
βελτιώνει την πέψη

Μ
ια νέα μελέτη από το Ιατρικό Κολέγιο του 
Πανεπιστημίου Kentucky υποδεικνύει ό-
τι ο περιορισμός στον χρόνο κατανάλω-
σης φαγητού μέσα στην ημέρα μπορεί να 

βοηθά τους πάσχοντες από διαβήτη τύπου 2 να μειώ-
σουν τη νυχτερινή υπέρταση, η οποία χαρακτηρίζεται 
από αυξημένη αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια της 
νύχτας.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο PNAS, διαπίστωσε 
ότι ο περιορισμός του χρόνου κατανάλωσης φαγη-
τού, συνήθεια κατά την οποία το φαγητό περιορίζεται 
σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο κατά τη διάρ-
κεια της κάθε ημέρας, βοήθησε στην πρόληψη και τη 
βελτίωση της σχετιζόμενης με τον διαβήτη νυχτερινής 
υπέρτασης στα ποντίκια.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι από αυτά τα αποτελέσματα 
και τις συνέπειες που μπορεί να έχουν για τις μελλοντικές κλινικές μελέτες», αναφέρουν οι συγγραφείς της 
μελέτης και καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Kentucky, Δρ. Ming Gong και Zhenheng Guo, ευελπιστώντας ότι τα 
ευρήματά τους θα μπορέσουν να προσφέρουν παρόμοια οφέλη και στους ανθρώπους.
Υπό κανονικές συνθήκες, η αρτηριακή πίεση πέφτει τη νύχτα και αυξάνεται εκ νέου το πρωί με την αφύπνιση, 
παράλληλα με τον κιρκαδιανό ρυθμό του σώματος. Σε κάποιους υπερτασικούς ασθενείς, όμως, η συνήθης 
αυτή μείωση δεν συμβαίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το φαινόμενο αυτό επικρατεί κατά κύριο λόγο σε 
ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και σχετίζεται με αυξημένα περιστατικά καρδιαγγειακών παθήσεων.
Η μελέτη, λοιπόν, διαπίστωσε ότι η θέσπιση ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου κατανάλωσης φαγητού 
απέτρεπε την ανάπτυξη μη πτωτικής αρτηριακής πίεσης στα διαβητικά ποντίκια. Επίσης, η πρακτική αυτή 
αποκατέστησε αποτελεσματικά τη διαταραχή του κιρκαδιανού ρυθμού σε ποντίκια που είχαν ήδη μη πτω-
τική αρτηριακή πίεση.
Οι ερευνητές περιόρισαν την πρόσβαση των ποντικιών στο φαγητό στις οκτώ ώρες κατά τη διάρκεια του 
συνηθισμένου χρόνου που παρέμεναν ξύπνια μέσα στην ημέρα. Όταν η διαθεσιμότητα του φαγητού αυξή-
θηκε στις 12 ώρες, η πρακτική εξακολούθησε να είναι αποτελεσματική στην πρόληψη και τη θεραπεία της 
μη πτωτικής αρτηριακής πίεσης, με τον Δρ. Guo να σημειώνει ότι πρόκειται για στοιχεία που δείχνουν ότι οι 
επιδράσεις προκλήθηκαν από το χρονικό πλαίσιο του φαγητού και όχι από τον περιορισμό των θερμίδων.
Εκτός από τη σημασία που έχει η παρούσα μελέτη για τις μελλοντικές κλινικές έρευνες σε ανθρώπους, ο Δρ. 
Gong υποστηρίζει ότι η εργασία προσθέτει γνώση στην επιστημονική κοινότητα σχετικά με τις αιτίες και τους 
μηχανισμούς της μη πτωτικής αρτηριακής πίεσης στον διαβήτη, τα οποία ακόμα δεν είναι πλήρως κατανοητά.
«Υπάρχουν ήδη αρκετές μελέτες που δείχνουν τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει στην υγεία ο χρονικός 
περιορισμός στην κατανάλωση φαγητού, ειδικά στο επίπεδο των μεταβολικών προβλημάτων. Αυτή είναι η 
πρώτη βασική επιστημονική έρευνα που επικεντρώθηκε στο πώς αυτό επηρεάζει τη μη πτωτική αρτηριακή 
πίεση που σχετίζεται με τον διαβήτη και αποκαλύπτει ότι το καθημερινό ωράριο κατανάλωσης φαγητού θα 
μπορούσε να παίζει κρίσιμο ρόλο», καταλήγουν οι επιστήμονες.

Υπέρταση: Ο απλός τρόπος να μην ανεβάζετε 
πίεση τη νύχτα

Φυσιολογικά ο άνθρωπος ουρεί μέχρι 7-8 φορές το 24ωρο. Στην περίπτωση της υπερλειτουργικής 
κύστης ο αριθμός των επισκέψεων στην τουαλέτα μπορεί έως και να τριπλασιαστεί και ο ασθενής 
αποβάλει μικρότερο όγκο ούρων.

Η υπερδραστήρια κύστη διαταράσσει την ποιότητα της ζωής. Συχνά συνοδεύεται από ακρά-
τεια ούρων, ιδίως καθώς τα χρόνια περνούν. Υπάρχουν βέβαια αρκετοί τύποι ακράτειας, 
οπότε για την σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση απαιτείται η διενέργεια ουροδυναμι-
κού ελέγχου.Το σύνδρομο υπερλειτουργικής κύστης που χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο 
συμπτωμάτων με κυρίαρχη την επιτακτικότητα και τη συχνουρία, ενώ μπορεί να συνοδεύε-
ται από επιτακτική ακράτεια και νυκτουρία. Η επιτακτικότητα είναι το σύμπτωμα μιας ξαφ-
νικής επιθυμίας για ούρηση, που είναι δύσκολο να ανασταλεί. Με απλά λόγια ο ασθενής 
πρέπει να τρέξει προς την τουαλέτα.
Νευρολογικές διαταραχές, ο διαβήτης, οι λοιμώξεις του ουροποιητικού, η λήψη διουρητι-
κών, αλλά και η προχωρημένη ηλικία και η νοητική έκπτωση μπορεί να αποτελούν παράγο-

ντες πρόκλησης  υπερλειτουργικής κύστης.
Τα ροφήματα που έχει φανεί ότι ερεθίζουν την ουροδόχο κύστη και μπο-

ρεί να προκαλέσουν επιτακτική ανάγκη για ούρηση είναι το τσάι και 
το πράσινο τσάι, ο καφές, η ζεστή σοκολάτα, οι χυμοί εσπεριδο-

ειδών όπως η πορτοκαλάδα και η λεμονάδα, οι ντομάτες, τα 
αναψυκτικά τύπου κόλα και το αλκοόλ.

Οι ουρολόγοι επισημαίνουν ότι τα ανάμεσα στα ροφή-
ματα που δεν ερεθίζουν την ουροδόχο κύστη είναι 

φυσικά το νερό (σε φυσιολογική ποσότητα π.χ. 8 
ποτήρια την ημέρα), αλλά και το γάλα, ο καφές και 
το τσάι ντεκαφεϊνέ.
Σημειώνεται επίσης ότι τα καυτερά τρόφιμα και 
τα μπαχαρικά μπορεί να ερεθίσουν την κύστη 
και ίσως είναι προτιμότερο να τα αποφεύγουν 
όσοι έχουν υπερδραστήρια κύστη.

Κύστη: Τα τρόφιμα που την ερεθίζουν – Οι 
ανώδυνες επιλογές

υγεία
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Βασίλης Σπανούλης 
Η ιστορία ενός 10χρονου που ονειρευόταν την κορυφή του μπάσκετ... και τα κατάφερε!

Πως από το Γυμναστικό Λάρισας βρέθηκε στον 
Παναθηναϊκό και τον μαγικό κόσμο του NBA - Η 
μετακίνηση στον Ολυμπιακό που τάραξε την κοι-
νωνία του μπάσκετ και οι κορυφές που κατέκτησε.

Μ
ία καριέρα γεμάτη τ ίτ λους, προσωπι-
κές διακρίσεις και ρεκόρ που έχουν πε-
ράσει σ την ισ τορία, όπως φυσ ικά και 
η μετακίνηση του από τον Παναθηναϊ-

κό σ τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2010, η οποία 

προκάλεσε σοκ σ την κοινωνία του μπάσκετ. Αυτός 
είναι ο Βασίλης Σπανούλης.
Γεννημένος σ τη Λάρισα σ τις 7 Αυγούστου 1982 από 
μικρός κόλ λησε το μικρόβιο του αθλητ ισμού και 
παρόλο που ασχολήθηκε και με το ποδόσφαιρο και 
με την κολύμβηση επέλεξε (ευτυχώς γ ια όλους) το 
μπάσκετ.
«Από μικρός ήμουν ο καλύτερος και καθότ ι εγω-
ϊσ τής  ήθε λα πάν τα να ξ ε χωρίζ ω κ ι  έ τσ ι  γύριζα 
περήφανος σ το σπίτ ι μου», ε ίχε παραδεχθεί πριν 
από κάποια χρόν ια,  ωσ τόσο η αλήθε ια ε ίναι  ότ ι 
από μικρός έμαθε επίσης πως η ζωή ε ίναι γεμάτη 
δυσκολίες.
Στα 15 του χρόνια έχασε τον πατέρα του Θανάση, ο 
οποίος «έσβησε» μέσα σε 2 μήνες χ τυπημένος από 
τον καρκίνο κι ο Βασ ίλης με τον κατά τρία χρόν ια 
μεγαλύτερο αδερφό του Δημήτρη έγ ιναν υποχρεω-
τ ικά οι άνδρες του σπιτ ιού.
«Εκείνη την ημέρα αν τ ίκρισα τη ζωή μπροστά μου. 
Ήμουν 15 χρόνων και συνειδητοποίησα ότ ι έπρεπε 
να παλέψω γ ια να επιβιώσω. Ο αδερφός μου επη-
ρεάστηκε πολύ, μάλισ τα έχει και σ τα δύο του χέρια 
τατουάζ με τη μορφή του πατέρα μας. Εγώ σκλή-
ρυνα απότομα και σκέφτηκα ότι πρέπει να βγω από-
τομα σ την επίθεση και να αμυνθώ».
Αυτό που δεν άλ λαξε μέσα του ήταν η απόφαση 
του να ασχοληθεί αποκλεισ τ ικά με το μπάσκετ (το 
είχε ανακοινώσει από την ηλικία των 10 ετών σ τους 
γονείς του) κι αφού έλαμψε σε διάφορες αναπτυξι-
ακές διοργανώσεις (παίδων, εφήβων) και έκανε την 
εμφάνιση του σ την ελλην ική Α1 με τη φανέλα του 
Γυμναστικού Λάρισας σ τα 21 του άφησε το σπίτ ι γ ια 
να μετακομίσει σ την Αθήνα και το Μαρούσι.
Η πρώτη χρονιά ήταν περίοδος προσαρμογής χωρίς 
να κάνε ι ιδιαίτ ερο θόρυβο, ωσ τόσο σ τη δεύτερη 
του σεζόν ο Βασίλης άρχισε να ξεδιπλώνει το ταλέ-
ν το του γ ια να κληθεί σ την εθν ική ανδρών και να 
επιλε χθε ί σ το Νο50 του draf t από το Ντάλας που 
παραχώρησε όμως τα δικαιώματα του σ την Ατ λά-

ν τα.
Οι σειρήνες του NBA δεν του παίρνουν τα μυαλά, 
αλλά το καλοκαίρι του 2005 ο Παύλος Γιαννακόπου-
λος τον φέρνει σ τον Παναθηναϊκό (εκείνη τη χρονιά 
έχει αναδειχθεί πρωταθλξητής Ευρώπης σ το Βελί-
γράδι με την Εθνική) και υπό τ ις οδηγίες του Ζέλιμιρ 
Ομπράντοβιτ ς ο «Μπίλης» γ ίνεται… Kill Bill!
Αναδεικνύεται ρούκι της χρονιάς σ την Euroleague 
και το 2006 σ το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ιαπωνίας 

κάνει όργ ια (μαζί με όλη την ομάδα) με αποκορύ-
φωμα τον περίφημο ημιτ ε λικό της Σα ϊ τάμα όπου 
ν ικήσαμε τ ις ΗΠΑ. Κι εκείνο το ματ ς έφερε και πάλι 
το NBA σ τα πόδια του με τους Χιούστον Ρόκετ ς να 
τον φέρνουν σ την άλλη άκρη του Ατ λαν τ ικού.
Αφήνοντας την… ζώνη ασφαλείας που του παρείχε 
ο Παναθηναϊκός (του Γιαννακόπουλου, του Ομπρά-
ντοβιτ ς και των λοιπών αστεριών) ο Σπανούλης απο-
δέχεται το ρίσκο, αλλά σ το μαγικό κόσμο του NBA 
τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα περίμενε ο 
ίδιος.
Σ’  έ να διαφορε τ ικό περιβάλ λον,  ε ίνα ι  ξανά ο… 
ρούκι που πρέπει να αποδείξει, αλλά χωρίς να έχει 
την ανάλογη σ τήριξη και κατανόηση από τη νέα του 
οικογένεια. Ο Έλληνας δεν ήταν επιλογή του προ-
πονητή της ομάδας Τζεφ Βαν Γκάν τ ι ο οποίος προ-
σπάθησε να τον με ταμορφώσει σ ’ έναν διαφορε-
τ ικό παίκτη και σε κάθε ευκαιρία έδειχνε την απέ-
χθεια του.
Αυτός όμως που έβλεπε όσα δεν έβλεπε ο Βαν Γκά-
ν τ ι  ήταν  ο τ εράσ τ ιος  Γκρε γκ Πόποβι τ ς  που του 
ζήτησε να πάει σ τους Σαν Αν τόν ιο Σπερς, όμως ο 
Σπανούλης είχε πάρει απόφαση να επισ τρέψει σ την 
Ελλάδα και ένα χρόνο μετά ν τύθηκε ξανά σ τα πρά-
σ ινα.
Εκείνη την εποχή το παρατσούκλι του ήταν V-Span 
και  μαζ ί  με Διαμαν τ ίδη,  Γιασ ικεβίτσ ιους,  Τσαρ-
τσαρή, Μπατ ίσ τ δημιουργούν μια απίθανη ομάδα 
η οποία κατακτά τρία σερί πρωταθλήματος και την 
Euroleague του 2009 σ το Βερολίνο όπου ο Σπανού-
λης είναι καθορισ τ ικός σ τον ημιτελικό με τον Ολυ-
μπιακό και σ το φινάλε αναδεικνύεται MVP…
Οι πράσ ινοι  οπαδοί  τον αποθεώνουν όμως έ να 
χρόνο αργότερα ο αγαπημένος τους Βασ ίλης γ ίνε-
ται… ε χθρός. Οι αδε λφοί Αγ γε λόπουλοι τον πε ί-
θουν να γ ίνε ι ο ηγέ της του νέου Ολυμπιακού κι ο 
Βασίλης που έν ιωθε να ζει σ την (αγωνισ τ ική) σκιά 
του Δημήτρη Διαμαντίδη (με τον οποίο είχε και έχει 
εξαιρε τ ικέ ς σχέσε ις) παίρνε ι μία ακόμη απόφαση 

υψηλού ρίσκου λέγον τας ναι σ τη με τακίνηση του 
σ τον αιώνιο εχθρό.
Μια απόφαση που σήμανε το τέλος της σχέσης του 
με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτ ς (ο πάγος έσπασε μόνο 
πέρσ ι τον Οκτώβριο όταν κόν τρα σ τη Φενερμπα-
χτέ έφτασε σ τους 4.155 πόν τους και έγ ινε ο πρώτος 
σκόρερ της Euroleague ξεπερνώτας τον Ναβάρο κι 
ο Σέρβος όρθιος τον χειροκροτούσε), αλλά ήταν η 
αρχή μιας νέας κατάστασης…

Το 2011 ήρθε η πρώτη μεγάλη δικαίωση με το έπος 
της  Πόλης… Ο Ολυμπιακός κ ινδύνευε να με ίνε ι 
εκ τός Top 16, αλ λά προκρίθηκε σ το φάιναλ φορ 
όπου σ τον ημιτ ε λικό άφησε εκ τός την Μπαρτσε-
λόνα κα ι  σ τον  τ ε λ ικό αν τ ιμε τώπισε το  απόλυτο 
φαβορί Τ ΣΣΚΑ Μόσ χας.  Οι  Ρώσοι προηγήθηκαν 
με 19 πόν τους και ε τοίμαζαν τ ις σαμπάν ιε ς, αλ λά 
ο Σπανούλης, ο Πρίν τεζης, ο Παπανικολάου και οι 
υπόλοιποι οδήγησαν τον Ολυμπιακό σε μια απίθανη 
ανατροπή και σ την κατάκτηση του τ ίτ λου.
Ο Σπανούλης ε ίχε πλέον αποδείξει και σ τον πλέον 
δύσπισ το ότ ι μπορούσε να είναι ηγέτης και να οδη-
γήσε ι την ομάδα του σ την κορυφή… Κι αν υπήρ-
χαν ακόμη άπισ τοι Θωμάδες, την επόμενη χρονιά ο 
Ολυμπιακός φτάνει και πάλι σ τον τελικό του Λονδί-
νου και επισ τρέφει από το -20 κόντρα σ την Ρεάλ γ ια 
να κατακτήσει ξανά τον τ ίτ λο. Τρίτη Euroleague, τρί-
τος τ ίτ λος MVP γ ια παιδί από τη Λάρισα που ήθελε 
να κερδίζει τους πάν τες.
Το όνομα του κάθε καλοκαίρι βρίσκονταν σ τα πρω-
τοσέ λιδα ε λ λην ικών και ξ έ νων ΜΜΕ καθώς όλοι 
οι κολοσσοί του Ευρωπαϊκού μπάσκε τ ήθελαν να 
τον εν τάξουν σ τη δύναμη τους (γ ια παράδειγμα η 
ΤΣΣΚΑ δεν άν τεχε σε κάθε κρίσ ιμο παιχν ίδι να την 
σκοτώνει με οποιονδήποτε τρόπο) αλλά ο οικογε-
νειάρχης (πλέον) Σπανούλης είχε βρει το λιμάνι του 
σ τον Ολυμπιακό και δεν έφυγε ποτέ από εκεί…
Κι όσο κ ι  αν το αν τ ίο του δεν ήταν αυτό που θα 
περίμενε ο ίδιος (αλ λά και όλοι μας) ο Kill  Bill ,  ο 
V-Span, ο «Μπίλης» είναι από τ ις περιπτώσεις που 
δεν ισχύει το «η τε λευταία ε ικόνα ε ίναι αυτή που 
μένει».
Γιατ ί σ’ αυτά τα σχεδόν 30 χρόνια που βρέθηκε με 
την πορτοκαλί μπάλα σ το χέρι, ο Βασίλης Σπανού-
λης έζησε (όπως έ γραψε σ την αποχαιρε τησ τήρια 
δήλωση του) «ένα ανεπανάληπτο ταξίδι», όμως από 
ένα σημείο και μετά δεν ήταν ένας απλός ταξιδιώ-
της, αλλά ο καπε τάν ιος του καραβιού. Που ήξερε 
πως να το κουμαντάρει σε κάθε φορτούνα και να το 
επισ τρέφει σε ήρεμα νερά…
Κι αυτό το παιδί που ονε ιρεύτηκε να παίξε ι μπά-
σκετ όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά μπόρεσε να γ ίνει 
παράδειγμα προς μίμηση γ ια όλα όσα πέ τυχε σ τη 
ζωή του.
Ο Σπανούλης ήταν έ να εκρηκ τ ικό με ίγμα παίκ τη, 
με ηγετ ικές ικανότητες, οργανωτική αρτ ιότητα και 
εκτελεσ τ ική δεινότητα. Παίζον τας εξίσου καλά σ τ ις 
θέσεις 1 και 2, μπορούσε να ισοπεδώσει οποιονδή-
ποτε αν τ ίπαλο με κάθε δυνατό τρόπο. 
Αρνούν ταν  να δε χθε ί  ό τ ι  κάποιο πα ιχ ν ίδι  ήταν 
χαμένο, έβγαινε μπροστά σ τα δύσκολα, έπαιζε ομα-
δικά όταν έπρεπε και αναλάμβανε απαιτητ ικά κάθε 
σουτ όταν η μπάλα έκαιγε - φυσικά πάν τα ήθελε το 
τελευταίο σουτ να είναι δικό του. 
Το ε ν τυπωσ ιακό ε ίναι  ότ ι  σε μια εποχή όπου το 
ελλην ικό μπάσκετ ε ίχε δύο δίμε τρους γκαρν τ, τον 
Θοδωρή Παπαλουκά και τον Διαμαν τ ίδη, με εξ ί -
σου ηγετ ικά χαρακτηρισ τ ικά και δυσθεώρητο ταλέ-
ν το, ο εκρηκτικός και πεισματάρης Σπανούλης κατά-
φερε να συμπεριλαμβάνεται μαζί τους, και φυσικά 
με τους Νίκο Γκάλη και Παναγ ιώτη Γιαννάκη, σ την 
πεν τάδα των κορυφαίων γκαρν τ σ την ισ τορία του 
ελληνικού μπάσκετ.

ιστορίες
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Προς Ομοσπονδία Θεσσαλικων Συλλόγων Οντάριο 
60 χρόνια προβολή των Θεσσαλικών παραδώσεων! 

Χ
ρόνια Πολλά για την εξηκοντα-
ετή επέτειο  του/της Συλλόγου/
Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλ-
λόγων. 

Εξήντα χρόνια πολύπλοκης δράσης στα 
πολιτ ισ τ ικά δρώμενα της Ελλην ικής 
παροικίας του Τορόντου! 
Εξήντα χρόνια προβολή των Θεσσαλικών 
παραδώσεων! 
Εξήντα χρόνια συμπαραστάτης της Ελληνι-
κής Κοινότητας  Μητροπολιτικού Τορόντο! 
Εξήντα χρόνια ακμής και παρακμής! 
Ας εκφράσουμε ένα ευχαριστώ ως φόρο 
ευγνωμοσύνης  στον εκάστοτε πρόεδρο 
και στα συμβούλια τους για όσα  κατώρ-
θοσαν στις θετείες των.  
1)Σελιώτης Δημήτριος,   2)  Καβαρατζής 
Κωσταντίνος,  3)   Κισκίνης Χρήστος,   
4)  Πορνάρας Γεώργιος,   5) Λαμπέρης 
Ιωάννης,   6) Τσιουραντάνης Βασίλειος   

7)   Πετσής Πελοπίδας,   8) Φλίκας Χαρά-
λαμπος,  9) Λάμπρου Κωσταντίνος,  10) 
Μπλάρας Γεώργιος,   11) Παπακωστα-
ντίνος  Ζίσης,  12)   Φούσιας Αθανάσιος, 
13)   Αστρίτης Παύλος,  14)  Παπαχρί-
στος Γεώργιος, 15)  Βλάχος Σωτήριος, 16)  
Βαβίτσας Ιωάννης,  17)   Κυριάκης Δημή-
τριος,  18)   Κουτίνας Ηλίας, 19)    Μασ-
σούρας Δημήτριος,  20)  Νέος Γεώργιος,   

21)   Παλαμιώτης Αντώνιος,  22)  Λιάνος 
Ευάγγελος,   23)  Λαμπιρης Νικηφόρος,  
και   24)    Μαντζιούρα Θωμαή. 
Νομίζω πως είναι πρέπων να αναφέρω τα 
ονόματα των  πρωτεργάτων  προέδρων -  
Συλλόγου Δημήτριος Σελιώτης 1961 και 
Ομοσπονδίας Γεώργιος Πορνάρας 1994, 
καθώς και ως υπεύθυνος ελεγκτικής επι-
τροπής στο Συμβούλιο του1961. 
Το 2007  έγινε η αναγέννηση της Ομο-
σπονδίας. Ύστερα από μια περίοδο χειμε-
ρινής νάρκης. 
Με μια ευγενική και παρακλιτική προ-
σπάθεια του Ευαγγέλου Ντερέκα (να τον 
έχει ο Θεός σε καλή μεριά)  μου παρακεί-
νησε να αναλάβω την αναζοωγόνηση της 
Ομοσπονδίας. 
Ανέλαβα!!! Και με ένα δυναμικό συμ-
βούλειο ανεβάσαμε την Ομοσπονδία στο 
ύψος που τις άξειζε!!!! 

Οργανώσαμε,  επιτυχιμένους χορούς, επι-
τυχιμένες εκδρομές, λάβαμε μέρος στις 
παρελάσεις της Κοινότητας, κάναμε αρτο-
κλασίες και  δημιουργίσαμε πρώτης κατη-
γορίας χορευτικό  τις «Αρχόντισσες».   
Ανεβάσαμε την Ομοσπονδία στο ύψος 
που ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας 
Δημήτρης Αζεμόπουλος μας έγραψε τα 
κάτωθι. 

Αγαπητέ φίλε Πρόεδρε κ. Γιώργο Πορ-
νάρα 
Δεν υπάρχουν λόγια για να Σας εκφράσω, 
για μια ακόμα φορά, την απόλυτη ευγνω-
μοσύνη μου για όσα προσφέρετε ανιδι-
οτελώς και χωρίς  δεύτερη σκέψη, στον 

Ελληνισμό του Τορόντου, με εμφαση 
στους Θεσσαλούς και την Θεσσαλική 
παράδωση.    
Η Ομοσπονδία των Θεσσαλικών Συλλό-
γων Ονταριο της οποίας έχετε την τιμή να 
προίστασθε τα τελευταία 4 χρόνια, και της 
οποίας υπήρξατε άλλωστε πρωτεργάτης 
από της ίδρυσής της το 1961, αποτελεί 
φωτεινό παράδειγμα οργάνωσης και προ-

σφοράς για την λοιπή Ομογένεια.  
Σας εύχομε κάθε επιτυχία στην  συνέχιση 
της πολυσχιδούς προσπάθειάς σας την 
οποία καταβάλλετε. 
Με όλη μου την αγάπη και σεβασμό στο 
πρόσωπό Σας 

Δημήτρης Αζεμόπουλος
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Τοροντο 
Κλείνοντας – και πάλι χρονια πολλά και με 
την ευλογία Του Θεού να μεγαλουργίση 
για πολλά – πολλά  - πολλά χρόνια!!! 

Γιώργος Πορνάρας
Πρώην Πρόεδρος  του Συλλόγου/ Ομο-
σπονδίας και μέλος από το 1961.

Δ ημήτρης Αζεμόπουλος       Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο 
Τοροντο και Γιώργος Πορνάρας  Πρώην Πρόεδρος  Ομοσπονδίας 

Θεσσαλικών Συλλόγων 

Το δυναμικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας 
με τον Πρόξενο κύριο Αζεμόπουλο  

Εκδρομή Ομοσπονδίας στο Κιμπέκ 

Στην Αρτοκλασία της Ομοσπονδίας

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γ. 
Πορνάρας, η χοροδιδάσκαλος Εύη 

Πορνάρας με τις Αρχόντισσες 

O Πρόεδρος και το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας 
Θεσαλών, σε έναν από τους πολλούς χορούς  



30 TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

9 Ιουλίου 2021
www.hellasnews-radio.comποντίκι



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 31TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
9 Ιουλίου 2021

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ό
λες οι γλώσσες του κόσμου κιν-
δυνεύουν από τις αδηφάγες κα-
νιβαλιστικές διαθέσεις της Αγγλι-
κής, αγαπητοί μου συνέλληνες,  

που καθημερινά καταβροχθίζει, παραδο-
μένα αμαχητί, χέρια και πόδια και άβραστα 
κεφαλάκια  των αδύναμων και ανίσχυρων 
γλωσσών της ανθρωπότητος.
Νομίζω πως ο καθένας μας αντιλαμβάνεται 
και τον μεγάλο κίνδυνο και τις παμφάγες και 
τις  χωρίς αναστολές ορέξεις του ακόρεστου 
τέρατος που τρομοκρατεί και απειλεί την 
ανθρωπότητα. Τον θανάσιμο κίνδυνο που 
διατρέχουν οι ωμές γλωσσίτσες που εκθέ-
τονται στην παγκοσμιοποιητική λαιμαργία 
της Αγγλικής που δείχνει να μην έχει ιδιαί-
τερες προτιμήσεις και με τις επίπλαστες και 
προσθετικές γιγαντωμένες  δαγκάνες της να 
κατασπαράζει και να  καταπίνει ολόκληρες 
τοπικές διαλέκτους  και να τις πολτοποιεί και 
να τις εξαφανίζει από προσώπου γης.
Ο κίνδυνος, της αλλοίωσης και του αφανι-
σμού και της δικής μας γλώσσας της Ελληνι-
κής είναι ολοφάνερος και ήδη ο εχθρός βρί-
σκεται εντός  των τειχών που με την αμέρι-
στη συμπαράσταση και βοήθεια των διεθνι-
στών που, δυστυχώς, μας κυβερνούν, γκρε-
μίζουν λιθάρι-λιθάρι το γλωσσικό μας τείχος 

και αποκόπτουν βίαια και καταστροφικά την 
υπέρ τα δεκακισχίλια  ιστορική και γλωσ-
σική μας πορεία.
Ο μεγαλύτερος εχθρός του Ελληνισμού, 
ιστορικά αποδεδειγμένα, δεν ήταν ποτέ οι 
όποιοι εχθροί εποφθαλμιούσαν την παροι-
μιώδη αίγλη του  και την γεωγραφική του 
θέση, αλλά οι ηγέτες του, που από την απε-
λευθέρωση του από τους Οθωμανούς και 
εντεύθεν προσπαθούν με όλα τα μέσα να 
μας υποτάξουν και να μας υποδουλώσουν  
στους παγκοσμιοποιητές διεθνιστές και να 
μας μεταλλάξουν.  Αγγλικό κόμμα, Γαλλικό 
κόμμα, Γερμανόφιλο κόμμα, Ρωσικό κόμμα, 
Εντέντε. Ο παππούς ο Καραμανλής που 
ήθελε να επιβάλει το λατινικό αλφάβητο και 
δεν τον επέτρεψαν ο Κωνσταντίνος Τσάτσος 
και κάποιοι άλλοι βουλευτές που αντέδρα-
σαν δυναμικά και αποσόβησαν τον πρόωρο 
εκείνον εκτροχιασμό της γλώσσας μας.  Ανή-
κουμε στην Δύση. Ευρωπαϊκή Ένωση και 
παράδοση άνευ όρων. Ενδοτική πολιτική 
ΝΑΤΟ και τόσα άλλα.
Τα μέχρι πρότινος σατανικά και σκο-
τεινά τους σχέδια πλέον δεν διστάζουν να 
τα ξεπροβάλουν και να μας τα παρουσιά-
ζουν, ότι είναι για το καλό και την πρόοδο 
της χώρας μας. Βαπτισμένα με το πομπώδες 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ, θυσιάζονται τα πάντα 
στον βωμό της Παγκοσμιοποίησης.
Σκοπός τους και στόχος τους η κατάρ-
γηση και εξαφάνιση όλων των εθνών και η 
δημιουργία μιας παγκόσμιας καταναλωτι-
κής  κοινότητας που θα την διευθύνουν και 
κατευθύνουν οι χρηματιστηριακές αγορές 
της Γουόλ Στρήτ.
Δεν μας θέλουν πλέον κράτος και έθνος και 
πατρίδα, αλλά μια χώρα δηλαδή έναν γεω-
γραφικό χώρο που να απαρτίζεται από ένα 
κράμα ανθρώπων που και αυτοί όπως και οι 
υπόλοιποι θα ομιλούν μία ακατάρτιστη και 
διαστρεβλωμένη γλώσσα χωρίς εθνοτικά 
χαρακτηριστικά. Ένα γλωσσικό ιδίωμα που 
δεν θα ανήκει σε καμμιά  από τις υπάρχου-
σες γλωσσικές χαρακτηριστικές κατηγορίες.
Το παράδοξόν της όλης θλιβερής ιστορίας 
όσον αφορά την αλλοίωση και την κακοποί-
ηση της γλώσσας μας είναι το εξής τραγελα-
φικό. Το νομοσχέδιο για την καταστροφή και 
εξαφάνιση της γλώσσας μας έχει το πομπώ-
δες και καλά καμουφλαρισμένο όνομα: 
Μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο για την παι-
δεία μας.
Και μέσα σ’ αυτό τον νόμο του κράτους 
καθιερώνεται και η εκμάθηση ξένων γλωσ-
σών από τα νήπια. Δηλαδή τα ελληνόπουλα 
που αρχίζουν την εκπαιδευτική τους κατάρ-
τιση υποχρεωτικά από την ηλικία των τεσσά-
ρων χρόνων θα μαθαίνουν παράλληλα και 
ξένες γλώσσες.
Δηλαδή τα καημένα τα ελληνόπουλα που 
ακόμη δεν έχουν μάθει την μητρική τους 
γλώσσα καλά καλά θα τα υποχρεώσουν 
να μαθαίνουν παράλληλα και άλλες γλώσ-
σες και άντε μετά να μπορεί να εκφράζε-
ται μόνον με Ελληνικά ή μόνον Αγγλικά. Θα 
ομιλεί μισοελληνικά ή μισοαγγλικά που οι 
νομοθέτες αυτού του νόμου έκτρωμα, αυτό 
έχουν στο μυαλό τους να δημιουργήσουν 
πολίτες που να μισό εκφράζονται και μισό 
σκέφτονται. Να είναι μισό Έλληνες και μισό 
Ευρωπαίοι. Πειθήνια όντα της παγκόσμιας 
καταναλωτικής κοινωνίας που ευαγγελίζο-
νται.   
Το εγκληματικό αυτό νομοσχέδιο όπως και 
όλα τα άλλα προηγούμενα μεταρρυθμιστικά 
νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί και άρον 
άρον ψηφίστηκαν και έγιναν και νόμοι του 
κράτους είναι παραφορτωμένα σκόπιμα με 
τόσα άλλα κατά μέρους νομοσχέδια που το 
καθένα χωριστά είναι θέμα για συζήτηση 
και τροποποίηση και διόρθωση από τους 
νομοθέτες του, που χρειάζεται το καθένα 
χωριστά μεγάλο χρονικό διάστημα και 

μελέτη και συζήτηση.
Αλλά το πρόχειρο και βεβιασμένο εξυπη-
ρετεί τα σχέδια τους και έτσι πράττουν εις 
βάρος του λαού που εκλέχτηκαν να υπηρε-
τήσουν και υπέρ των διεθνιστών που τους 
πρότειναν να εκλεχτούν και εμείς άφρονες 
νομιμοποιούμε με την ψήφο μας τους κατα-
πατητές της πατρίδας μας.  
Είναι πολλά τα στραβά της Ελληνικής πολιτι-
κής, φίλοι συμπατριώτες. Από που να αρχί-
σει κανείς και που να βάλει τελεία. Άκουγα, 
πριν λίγες ημέρες  τον πρωθυπουργό σε ομι-
λία του σε κάποια εκδήλωση που παρευρέ-
θηκε  και απευθυνόμενος στο ακροατήριο 
του άρχισε με το “αγαπητοί συμπολίτες”...
Και αναρωτιέμαι, όπως και  κάθε λογικά 
σκεπτόμενος  ακροατής; θεωρεί ο Μητσοτά-
κης τον εαυτό του πολίτη της Δραπετσώνας, 
πολίτη της Αθήνας, ή πολίτη των Χανίων;
Ή μήπως το συμπολίτης τον ταιριάζει καλύ-
τερα όταν απευθύνεται στο πολυπολιτισμικό 
αμάλγαμα μιας Αθήνας που ονειρεύεται να 
δημιουργήσει. 
Έχω την εντύπωση πως η πολιπολιτισμικό-
τητα του δεν τον επιτρέπει να εκφραστεί, 
λίγο εθνικά λίγο πατριωτικά και να απευθυν-
θεί στους ακροατές του, που δεν είναι μόνον 
αυτοί που παρευρίσκονται στην εκδήλωση, 
αφού το γεγονός καλύπτεται και τηλεοπτικά 
και φυσικά η ομιλία του θα μεταδοθεί σε 
όλη την ελληνική επικράτεια και όχι μόνον.
Έχω την εντύπωση και είμαι βέβαιος πως θα 
συμφωνήσετε μαζί μου, πως ο κάθε Έλλη-
νας πρωθυπουργός πρωτίστως θα πρέπει 
σε κάθε του ομιλία να απευθύνεται στον 
Ελληνικό λαό  και να αναφέρεται πάντοτε 
στους συνέλληνες ή συμπατριώτες και όχι 
συμπολίτες. Δεν εκλέχτηκε να διοικήσει μία 
κάποια πόλη, αλλά ένα έθνος, μία πατρίδα 
που σαν κι’ αυτή όπως πολύ επιγραμματικά 
μας λέει ένας ποιητής μας στον κόσμο δεν 
υπάρχει άλλη.
Φίλοι συμπατριώτες, οι καιροί δύσκολοι και 
πάρα πολύ επικίνδυνοι. Απαιτείται εγρή-
γορση και ετοιμότητα από όλους μας. Από 
εμάς εξαρτάται και πρέπει να δράσουμε 
γρήγορα κα συντεταγμένα. Να σταματή-
σουμε την άνευ όρων παράδοση μας στους 
εχθρούς του Ελληνισμού. Η γλώσσα μας η 
μοναδική μας ασπίδα. Ας επιτελέσουμε την 
εντολή της Σπαρτιάτισσάς μάνας που απο-
χαιρετώντας τον γιό της όταν πήγαινε στον 
πόλεμο  του έλεγε: “ Ή Ταν Ή επί Τας”. 
Ο εχθρός βρίσκεται εντός των τειχών και η 
μάχη πρέπει να δοθεί σώμα με σώμα.

Σίμος Λεπτοκαρίδης

Γλώσσα Μου, Γλωσσούδα Μου,  Πώς Να Σε Προφυλάξω
Αφού Ο Λύκος Τρύπωσε Στην Φτωχική Φωλιά Μου;  

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

Σε οικόπεδο 
3 στρέμματα

 μαζί με πηγάδι, 
10 λεπτά 

από την θάλασσα,
17 μέτρα πρόσοψη 

στον κεντρικό δρόμο.
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H 
μετανάστευση των Ελλήνων είναι 
γνωστή από την αρχαιότητα. Στις 
αρχές του 20ού αιώνα, στον Κανα-
δά υπήρχαν περίπου 300 Έλληνες. 

Οι πρώτες Ελληνικές Κοινότητες που ιδρύ-
θηκαν ήσαν στο Μόντρεαλ, στο Toronto και 
στο Thunder Bay. Πρώτος Επίσκοπος στον 
Καναδά διορίστηκε το 1960 ο Μητροπολί-
της Ελαίας Αθηναγόρας. Ακολούθησε ο Επί-
σκοπος Ροδοστόλου Τιμόθεος 1963 -1967 
και ο Επίσκοπος Αγκώνος Θεοδόσιος 1967-
1973. 
Ο νυν Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, εξελέγη 
Επίσκοπος Κωνσταντίας στις 18 Δεκεμβρίου 
1973 και χειροτονήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 
1974 και από τότε υπηρετεί την Ορθόδοξη 
Εκκλησία  στον Καναδά. 
Προήχθη σε Επίσκοπο Τορόντο το 1979. 
Στις 24 Σεπτεμβρίου1996, με την αλλαγή 
του Συντάγματος και την διάσπαση της ενι-
αίας Αρχιεπισκοπής Αμερικής ανυψώθηκε 
σε Μητροπολίτη Τορόντο και Υπέρτιμο και 
Έξαρχο παντός Καναδά και σε Αρχιεπίσκοπο 
το 2019. Υπήρχαν τότε 22 Ελληνικές Ορθό-
δοξες Κοινότητες. Τώρα έχουν αυξηθεί σε 
77. Σήμερα ο Ελληνισμός είναι περίπου 
350.000. 
Κατά την Αρχιερατεία του τότε Επισκόπου 
και νυν Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου, η Ιερά 
Επισκοπή και Ιερά Αρχιεπισκοπή τώρα, 
ίδρυσε τα κάτωθι κοινωφελή ιδρύματα: 
Ετήσιες Συνελεύσεις Νεολαίας (1980). Μηνι-
αία Ελληνορθόδοξη Εφημερίδα «Ορθό-
δοξη Πορεία» (1982). Κοινωνικές Υπηρε-
σίες (1984). Metahomes, δηλαδή στέγες για 

τους άστεγους (1984).Την Ελληνική Ορθό-
δοξη Αδελφότητα του Καναδά (1987). Εβδο-
μαδιαίο Τηλεοπτικό Πρόγραμμα «Ορθό-
δοξη Φωνή» (1990), που μεταδίδεται σε 
ολόκληρο τον Καναδά. Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής (1991). Ιερές Μονές, Πατροκο-
σμά στο Τορόντο και Παρηγορήτισσας στο 
Μόντρεαλ (1993). Οργανισμό Ελληνορθό-
δοξης Παιδείας στο Οντάριο, (1996) «Μετα-
μόρφωση», Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχο-
λείο, «Μεταμόρφωση», Παιδικός Σταθμός 
Toronto , «Μεταμόρφωση» (Προ-νηπια-
γωγείο Toronto), «St. Nicholas», Παιδικός 
Σταθμός-Toronto. Οίκους Ευγηρίας (εννέα 
Γηροκομεία στις πόλεις, Toronto, Montreal, 
Laval, Vancouver). Πενήντα οικίες για οικο-
γένειες με ανάγκες (Thunder Bay). Πατριαρ-
χική Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδημία Τορό-
ντο (1998). Θερινές Κατασκηνώσεις «Μετα-
μόρφωσης» (1999). Πολιτιστικό Κέντρο της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής (2002). Συγκρότημα 
θερινών κατοικιών και κατασκηνώσεων 
(2012).
Για την ιστορία, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος 
(Αθανασούλας) γεννήθηκε στα Λεπιανά του 
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Νομού  
Άρτας στις 19 Φεβρουαρίου 1936.
Λαϊκός ακόμη, υπηρέτησε ως Επιμελητής 
στη Θεολογική Σχολή στη Βοστόνη. Χειρο-
τονήθηκε διάκονος στις 17 Ιουλίου 1962 και 
ιερέας στις 18 Ιουλίου 1962.
Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και απέκτησε μετα-
πτυχιακό τίτλο στη Θεολογία από το Πανε-
πιστήμιο του Μόντρεαλ. Μιλά ελληνικά, 
αγγλικά και γαλλικά. 
Εφέτος, σε ηλικία 85 ετών συμπλήρωσε 
50 συναπτά έτη στο τιμόνι της Εκκλησίας 
Καναδά και 25 χρόνια από την εγκαθί-
δρυση του ως Μητροπολίτης στην πρώτη 
Μητρόπολη Καναδά και εν συνεχεία Αρχι-
επισκοπή. 
Για το πλούσιο και αξιοζήλευτο έργο του έχει 
τιμηθεί με το Χρυσό Μετάλλιο του Καναδά, 
το μετάλλιο για τα «125 χρόνια Καναδάς», το 
χρυσό Ιωβηλαίο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ 
(2002), το μετάλλιο της πόλης των Αθηνών 
και το μετάλλιο Jubilee Diamond της Βασί-
λισσας Ελισάβετ Β ‘, της πόλεως των Αθηνών 
και του Ανωτέρου Ταξιάρχου του Τάγματος 
του Φοίνικα της Ελλάδας.
Η στήλη του εύχεται ειλικρινά υγεία και 
μακροημέρευση. 

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος
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Εκκλησίας Καναδά
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Στις 25 Μαρτίου 2021, 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, 

η κυβέρνηση του Οντάριο, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Doug Ford και την 

υπουργό Lisa MacLeod, ανακοίνωσε την ίδρυση Ελληνο-Καναδικού Μουσείου 

Κληρονομιάς με την οικονομική συμβολή των $325.000.

 

Στα πλαίσια προετοιμασίας αυτού του έργου η Ιερά Αρχιεπισκοπή Καναδά θα 

δεχτεί προτάσεις και σχόλια από Ελληνοκαναδούς από όλη τη χώρα.

 

Θέλουμε να μάθουμε τι πρέπει να θέσουμε σαν υψηλή προτεραιότητά μας και ποια 

ιστορικά γεγονότα θα πρέπει να προβληθούν στο μουσείο. Εάν έχετε οποιεσδήποτε 

ιδέες, προτάσεις που θα πρέπει να συμπεριληφθούν ή και αντικείμενα για να αξιο-

λογηθούν, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε.

 

Αυτή είναι η ευκαιρία να ακουστεί η φωνή σας. Με χαρά θα δεχθούμε τα σχόλιά 

σας μέσω αυτής της συμβουλευτικής διαδικασίας. Παρακαλούμε γράψτε μας στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση website@goarchdiocese.ca. Όλες οι προτάσεις θα εξετα-

στούν προσεκτικά.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξή σας. Ανυπομονούμε να 

δημιουργήσουμε το Ελληνο-Καναδικό Μουσείο Κληρονομιάς που τιμά την κοινή 

ιστορία μας και που θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τις μελλοντικές γενιές.

Eλληνοκαναδικό
Μουσείο Κληρονομιάς 

Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά
 Συμβουλές και προτάσεις από τις Κοινότητές μας

Greek-Canadian
Heritage Museum

 Consultation and Request for Feedback

On the 200th anniversary of Greek Independence, March 25, 2021, the 

Government of Ontario, led by Premier Doug Ford and Minister Lisa MacLeod, 

committed $325,000 to the Archdiocese for the development of a Greek-Canadian 

Heritage Museum.

 

As part of the work to create this shared community space, we are committed to 

consulting with and hearing from Greek-Canadians across the country.

 

We want to learn about the top priorities and historical issues that should be 

addressed and displayed in the museum. If you have ideas, suggestions for 

inclusion, potential artefacts for consideration, we would like to hear from you.

 

This is your opportunity to have your voice heard. We welcome your feedback 

through this consultative process. Please respond to this email; all submissions will 

be carefully reviewed and considered.

 

We thank you in advance for your support and we look forward to creating the 

Greek-Canadian Heritage Museum that honours our shared history and inspires 

future generations to greatness.
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Ontario Government Building 
New Student Spaces in 
Scarborough-Agincourt

Scarborough-Agincourt, July 8, 2021 - MPP Aris Babikian joined Minister of 

Education, Stephen Lecce, and Scarborough-Agincourt educators to make a $14.3 

million investment announcement to Terry Fox Public School. This announcement is 

part of Ontario's government's ongoing efforts to build and improve local schools. 

The funding will help the school tender an addition to the current school facilities.

The $14.3 million investment will provide a new, quality learning environment for the 

students of Scarborough-Agincourt, as well as new child care rooms. This project is 

part of the province’s capital investment program to support students with better 

learning spaces.

 “The funding addition for the Terry Fox Public School is great news for our 

community,” said Aris Babikian, MPP for Scarborough-Agincourt. “This investment 

will provide a superior learning setting and new opportunities for the children 

of Scarborough to fulfil their potential and become successful and productive 

members of our society. Thank you to the Minister for standing by and supporting 

Scarborough-Agincourt students and families by approving this substantial 

funding.”

This funding is the second major announcement in the last eight months by the 

Ministry of Education to Scarborough-Agincourt schools.  Last October, The Minister 

of Education, Stephen Lecce, and Scarborough MPP Aris Babikian, joined David 

Lewis High School staff, Educators, Parents, and Guardians to announce that the 

Government of Ontario has approved $5.7 million to the School to accommodate 

about 184 students and create 40 new child care spaces.

Today's announcement to Terry Fox Public School will provide 276 new elementary 

student spaces, 88 new licensed child care spaces, and 5 new child care rooms.

“After a decade of school closures in rural and suburban communities, our 

government is building new schools benefiting Scarborough families and students 

for decades to come,” said Education Minister Stephen Lecce. “With growth 

continuing in the community, we are excited to move the new Terry Fox Public 

School forward part of our government’s $14 billion commitment to build new 

schools, improve existing facilities and expand child care.”

Province Approves Addition 
to Terry Fox Public School
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Ο θάνατος 
δὲν εἶναι θάνατος

Ο ΦΥΣΙΚΟΣ θάνατος εἶναι ἕνα 
γεγονὸς ἀναμ φισβήτῃτο. Αλλὰ 
οὐσιαστικὰ ὁ θάνατος αὐτὸς δὲν 
εἶναι θάνατος. Θὰ ἦταν πράγ-

ματι δ᾽ θάνατος θάνατος, ἂν ὁ ἄνθρωπος 
ἐξαφανιζόταν ὕστερα ἀπὸ αὐτόν.
Ισχύει ὅμως κάτι τέτοιο; Ἐξαφανίζεται ὁ 
ἄνθρωπος μετὰ τὸ θάνατο; Περνάει στὴν 
ἀνυπαρξία; Πάνω στὸ βράχο τοῦ μνήμα-
τος συντρίβεται τὸ σκαρὶ τῆς ζωῆς μας· καὶ 
βυθίζεται γιὰ πάντα στὰ σκοτεινὰ νερὰ τοῦ 
ἅδη;
῞Οσοι πιστεύουν στὸ Χριστὸ καὶ τὴν ̓ Ανά-
στασί του γνωρίζουν, ὅτι ὁ θάνατος εἶναι 
κοίμησις, ὕπνος προσωρινὸς τοῦ ματος, 
ἀλλαγὴ σὲ καλύτερη ζωή. Ο Χριστὸς 
πέθανε, γιὰ νὰ ζήσουμε ἐμεῖς αἰώνια. ̓Ανα-
στήθηκε, γιὰ νὰ μᾶς χαρίση τὴν οὐράνια 
βασιλεία.
Πόσο παραστατικὰ μᾶς παρουσιάζει τὴν 
ἀλήθεια αὐτὴ ‘δ’ Χρυσόστομος ! «θανά-
του τυραννὶς καὶ θάνατος ὄντως ἐκεῖ-
νός ἐστιν, ὅταν μηκέτι συγχωρηθῆ ὁ ἀπο-
θανὼν εἰς ζωἦν ἐπανελθεῖν ὅταν δὲμετὰ 
τὸ ἀποθανεῖν ζήση καὶ ζωὴν βελτίονα, οὐ 
θάνατος τοῦτό ἐστιν, ἀλλὰ κοίμησις. Ἐπεὶ 
οὖν ἔμελλε πάντας κατέχειν ὁ θάνατος, 
διὰ τοῦτο (δ Χριστὸς) ἀπέθανεν, ἵνα ἡμᾶς 
ἀπαλλάξῃ». ̔ Ο Χρυσόστομος, λοιπόν, δὲν 
βλέπει τὸ θάνατο σὰ θάνατο. Τὸν παρατη-
ρεῖ μέσα ἀπὸ τὸ πρῖσμα - τῆς αἰωνιότητος 
καὶ τὸν μεταμορφώνει. Γἰ  αὐτὸ καὶ δὲν τὸν 
φοβᾶται. Πῶς ὕστερα νὰ μὴν ποθῆ τὴ μέλ-
λουσα ζωή; Συγκρίνει τὴ μιὰ ζωὴ μὲ τὴν 
ἄλλη καὶ βλέπει τὴν ὑπεροχὴ τῆς ἄλλης.
«Τί ἔχει δεινὸν δ θάνατος, εἰπέ μοι; Ὅτι σε 
τα χύτερον ἐπὶ τὸν εὔδιον λιμένα παραπέ-
μπει καὶ τὴν ἀτάραχον ἐκείνην ζωήν;»
Καὶ ἐνῶ περιμένεις νὰ ἀπολαύσης τόσα 
ἀγαθά, ποὺ ποτὲ μάτι δὲν εἶδε καὶ αὐτὶ δὲν 
ἄκουσε καὶ ἀνθρώπινη σκέψι δὲ φαντά-
σθηκε, ἐσὺ ἀμελεῖς καὶ ἀδιάφορεῖς; Καὶ ὄχι 
μόνο ἀμελεῖς, ἀλλὰ καὶ φοβᾶσαι καὶ τρέ-
μεις;»
῎Εχει κανένα ἔρεισμα καὶ καμμιὰ δικαιο-
λογία αὐτὸς δ φόβος τοῦ θανάτου γιὰ τὸν 
πιστό; Τί είναι ἡ τωρινὴ σὲ σύγκρισι μὲ 
τὴν ἄλλη ζωή; “Yπάρχει καμμιὰ σύγκρισις 
ἀνάμεσα στὰ ἀσύγκρι τα:
«Πές μου σὲ παρακαλῶ τὸ ἑξῆς: *Αν 
κάποιος σὲ ἔβαζε σὲ βασιλικὰ ἀνάκτορα 
καὶ σοῦ ἔδειχνε ἐκεῖ μέσα τοὺς ἐπιχρυσω-
μένους τοίχους καὶ ὅλη τὴν ἀστραφτερὴ 
λαμπρότητα καὶ ἔπειτα σὲ πήγαινε νὰ μεί-
νης σὲ μιὰ φτωχοκαλύβα καὶ σοῦ ὑποσχό-
ταν, ὅτι σὲ λίγο πάλι θὰ σὲ ξαναφέρη στὰ 
βασιλικὰ ἀνάκτορα καὶ θὰ σὲ ἀφήση νὰ 
μένης ἐκεῖ γιὰ πάντα, δὲ θὰ δυσφοροῦ-
σες καὶ θὰ δυσανασχε τοῦσες, ἔστω καὶ γι᾽ 
αὐτὲς τὶς λίγες ἡμέρες; Αὐτά, λοιπόν, νὰ 

σκέπτεσαι καὶ γιὰ τὸν οὐρανὸ καὶ γιὰ τὴ γῆ 
καὶ μαζὶ μὲ τὸν Παῦλο νὰ μὴν ἀναστε νάζης 
γιὰ τὸ θάνατο, ἀλλὰ γιὰ αὐτὴ ἐδῶ τὴ ζωή».
Νὰ γιατὶ ὑπάρχει ἀστρονομικὴ διαφορὰ 
ἀνάμε σα στὸν ἄπιστο καὶ τὸν πιστὸ στὴ 
θεώρησι τοῦ θανάτου. «Ὁρᾷ νεκρὸν ἐκεῖ-
νος καὶ νομίζει νεκρὸν εἶναι· ὁρῶ νεκρὸν 
ἐγὼ καὶ ὕπνον ἀντὶ θανάτου βλέπω.
Ὁ πιστὸς μὲ τὴν ἐσωτερικὴ ὅρασι προχωρεῖ 
ἀπὸ τὰ βλεπόμενα στὰ μὴ βλεπόμενα. Βλέ-
πει τὸ νεκρό, ἀλλὰ βλέπει καὶ τὴν ἀφθαρ-
σία καὶ τὴν ἀθανασία, ποὺ θὰ ντυθῆ τοῦτο 
τὸ φθαρτό. Τὸ ἄφωνο αὐτὸ πτῶμα δὲν εἶναι 
ὁ ἄνθρωπος. Πίσω ἀπὸ τὸ θάνατο ὁραματί-
ζεται τὴν ἀνάστασι, ποὺ ροδοχαράζει.
Γιὰ τὸν ἄπιστο ὅμως, μὲ τὴ μυωπικὴ ὅρασι, 
ὑ πάρχει μονάχα «ὅ,τι βλέπει». Τίποτε 
ἄλλο. Ἡ ἀπιστία του δὲν τὸν ἀφήνει νὰ 
εἰσχωρήση καὶ νὰ ἐξερευνήση τὰ ἀποκα-
λυμμένα μυστήρια τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐνῶ νομί-
ζει ὅτι βλέπει, στὴν πραγματικότητα δὲν 
βλέπει. Γιατὶ αὐτά, ποὺ βλέπει δὲ μπορεῖ 
κἂν νὰ τὰ διαβάση.
Κάτι ἀνάλογο, ποὺ συμβαίνει μὲ ἕνα 
ἀγράμμα το καὶ ἕνα σοφό. Αὐτὴ εἶναι ἡ δια-
φορὰ ἀνάμεσα στὸν ἄπιστο καὶ τὸν πιστό. 
Μπροστὰ σ̓  ἕνα κεί μενο δ’ ἀμαθὴς βλέ-
πει ἁπλῶς γραφικοὺς χαρακτῆρες. Ο σοφὸς 
προχωρεῖ πέρα ἀπὸ τοὺς χαρακτῆρες καὶ τὰ 
σύμβολα στὸ βαθύτερο νόημα, ποὺ κρύβει 
τὸ κείμενο.
Ἡ τοποθέτησις αὐτὴ τοῦ πιστοῦ στηρίζεται 
στὴν ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ̓ Ανάστασις 
ἄλλαξε ριζικὰ ὄχι μόνο τὴ θεώρησι, ἀλλὰ 
καὶ αὐτὴ τὴ φύσι τοῦ θανάτου.
«Σήμερα, τὴν ἡμέρα τῆς ̓ Αναστάσεως 
καταργήθηκε ἡ τυραννία τοῦ διαβόλου. 
Σήμερα λύθηκαν τὰ δεσμὰ τοῦ θανάτου 
καὶ ἀφανίσθηκε ἡ ἐξουσία τοῦ ἅδη. Σήμερα 
πάλι εἶναι εὐκαιρία νὰ ἐπανα λάβουμε τὴν 
προφητικὴ φωνή: «Ποῦ σου, θάνατε, τὸ 
κέντρον; Ποῦ σου, ἅδη, τὸ νῖκος;» Σήμερα ὁ 
Χριστὸς σύντριψε τὶς χάλκινες πόρτες καὶ 
ἐξαφάνισε τὸ πρόσωπο τοῦ θανάτου».
»Καὶ μόνο τὸ πρόσωπο; Τοῦ ἄλλαξε ἀκόμα 
καὶ τὴν ὀνομασία. Γιατὶ στὸ ἑξῆς δὲν 
θὰ λέγεται θάνατος, ἀλλὰ κοίμησις καὶ 
ὕπνος. Προτοῦ νὰ ἔλθη δ᾽ Χριστὸς καὶ νὰ 
προσφέρη τὴ σταυρικὴ θυσία καὶ αὐτὸ τὸ 
ὄνομα τοῦ θανάτου ἦταν φοβερό… Καὶ 
ὄχι μονάχα θάνατος λεγόταν ἡ διάλυσις 
τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ ἅδης... 
Ἐπειδὴ ὅμως ὁ Χριστὸς καὶ Θεός μας προ-
σφέρθηκε θυσία καὶ ἀναστήθηκε, ἀπὸ τότε 
κοίμησις καὶ ὕπνος ὀνομάζεται ὁ θάνα-
τος».
Τὸ θάρρος, λοιπόν, τοῦ Χριστιανοῦ δὲν 
αἰωρεῖ ται στὸ κενό. Είναι θεμελιωμένο 
στὸν ἀσάλευτο βράχο τῆς πίστεως στὴν 
ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ.
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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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©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

 
  

 
 

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

Division of DFC Auto Group

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

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

The Summer of Audi Uptown Sales Event is on now.

Get Finance and lease rates from 1.48%.

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

2021 Audi Q7 55 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$6,738 down payment

Lease from

per month

Lease from

$748† 2.98%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$1,500
Includes

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

2021 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$4,478 down payment

Lease from

per month

Lease from

$498† 2.98%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$1,000
Includes

2021 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$4,088 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$198† 3.98%†

© 2021 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2021 Q3/Q5/Q7/A4 models. *Lease a 2021 Audi A4 Sedan TFSI quattro komfort/2021 Q3 45 TFSI quattro/2021 Q5 45 TFSI quattro Komfort/2021 Q7 55 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$70,245/Q5=$48,845/A4=$45,395/Q3=$41,545 (including $2,550freight 
and PDI) at Q7=2.98%/Q5=2.98%/Q3=3.98%/A4=2.98% for 48 months, with monthly payments of Q7=$748/Q5=$498/month/A4=$428/mo./Q3=$198 Bi-weekly. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), Q7=$6,738/Q5=$4,478/A4=$6,238/Q3=$4,088 down payment or equivalent trade-in, security deposit of approximately one-month’s payment, and first 
monthly or bi-weekly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is Q7=$42,678/Q5=$28,374/Q3=$24,707/A4=$26,830 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on approved credit only. An additional 1% loyalty-rate reduction 
is available to eligible current Audi Finance customers. Loyalty offer available on approved credit only to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the last 90 days. The interest rate will not be below 0.0% per annum. Valid identification and proof of valid lease of current Audi are required. Rate reduction cannot be applied to Audi vehicles currently being financed or 
leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Colessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable and not redeemable for cash. Certain other conditions may apply. ‡Audi Care Service and Maintenance Package isavailable on select 2021 Audi Q7 modelsais not a limited-time offer. Dealer participation 
is required. Audi Care is a comprehensive service and maintenance plan covering scheduled maintenance at 25,000 km, 40,000 km, 55,000 km, and 70,000km, available on all new and unregistered 2021 Audi Q7 models.Offer expires on August 3rd, 2021, and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details or questions.
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Ontario Providing Additional Funding 
for Hospital Care in Scarborough

T
he Ontario government is taking further action to end hallway health care and address 
the challenges created by the COVID-19 pandemic by increasing investments in 
hospitals across the province for the third straight year. Today, Christina Mitas, MPP for 
Scarborough Centre, announced that the following hospitals in Scarborough will receive 

additional operating funding beginning in 2021/22:
- The Scarborough Health Network will receive an additional $12,095,700, which represents 
an increase of 2.5 % to funding received in 2020/21. These investments build on the increased 
investments announced by MPP Mitas in 2019 and 2020.
Throughout the COVID-19 pandemic, our local hospital has gone above and beyond to provide 
exceptional care to patients and families in Scarborough. This new investment is just one way 
Ontario is supporting high-quality and timely access to health care both during the pandemic 
and in the future.

Over the last three years, the Ontario government has made significant investments in Ontario’s 
hospitals as part of its plan to end hallway health care. This includes overall sector increases of 2% 
in 2019-20, 3% in 2020-2021 and most recently, 3.4% in 2021-22. The 2021 Budget, Ontario's 
Action Plan: Protecting People's Health and Our Economy, outlined a total of $1.8 billion in 
additional investments for hospitals in 2021-22. This includes an increase of $778 million in 
funding to meet current and future demands for services and ensures all publicly funded hospitals 
will receive a minimum one per cent increase to help them keep pace with patient needs and to 
increase access to high-quality care for patients and families across Ontario.
“Ontario’s hospitals have been unwavering in their commitment to protect the health and 
wellbeing of Ontarians, and our government is committed to ensuring that they have the 
resources needed to continue responding to the pandemic and meet the ongoing needs of 
the communities they serve,” said Christine Elliott, Deputy Premier and Minister of Health. “By 
increasing investments in hospitals provincewide, our government is helping to ensure that 
patients have access to the high-quality care they need, when and where they need it.”
The Ontario government remains committed to supporting hospitals so that they can continue 
to provide the care Ontarians need and deserve, today and in the future. Additional support 
for Ontario’s hospitals as part of Ontario’s Action Plan includes $760 million to help hospitals 
continue to respond to COVID-19 and an additional $300 million to reduce surgical backlogs.
Aris Babikian, MPP for Scarborough-Agincourt commented, “Once again the SHN and residents 
of Scarborough are receiving the attention and the care they deserve. I am proud to participate 
in this major announcement. The health of Scarborough-Agincourt residents and Birchmount 
hospital are my priority. I am optimistic that the revamped and expanded first-class emergency 
department at Birchmount Hospital will be the centre of our attention to enhance health care in 
Northern Scarborough.”

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ 
Ή ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

ΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ
             

Η Φύση....ασφαλώς και είναι παρούσα.
Το αυτό και η σκέψη σου.

Όσο για τις ορτανσίες και τους στοχασμούς σου Γεώργιε,
Ε! αυτά παν’ κι έρχονται, 

με εξαίρεση βέβαια την πριγκιπέσσα μας
που επήγε για τσιγάρα κι ακόμη να φανεί.

Έτσι λοιπόν εν αναμονή και στο περίμενε
πίνω την τελευταία μπύρα
που ’χε φυλάξει η μάνα μου

για τον Αναστάση τον Χειμμαριώτη,
όπου έχει αναλάβει με «108» -καθώς λένε

οι κακόγλωσσες-
να μερεμετίζει ο άνθρωπος της γειτονιάς

τα τραύματα.

Τώρα...όσο για ’κείνες τις προτάσεις σου
περί αναγέννησης της φυλής ή

περί γονιδίων, τι να σου ’πω;
Υστερούν κάπως στο κέντρο και στην άμυνα.

Για τις υπόλοιπες θέσεις
φθάνει να σου θυμήσω, ’κείνο που είπε κάποτε

ο ποιητής: “Diceris male te a tuis”*

*είναι κακό και επώδυνο 

Aπό το υπό έκδοσιν έργο

 του Βασίλη Αθανασίου

«ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ»

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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O καλός φίλος και συνεργάτης της Hellas News, 
Παναγιώτης Βάρσος, με την σύζυγο του Ελένη 

Ε
δώ και λίγα χρόνια στην οικογένεια της Hellas News έχει προστεθεί ένα α-

κόμη μέλος, ο κ. Παναγιώτης Βάρσος. Αρχιτέκτονας – μηχανικός στην Ελλά-

δα, ο Παναγιώτης τα τελευταία χρόνια ζει κι εργάζεται στο Τορόντο. 

Πριν ένα χρόνο έφεραν με την αξιολάτρευτη σύζυγο του στον κόσμος το 

πρώτο τους παιδί. Ο πανέμορφος «Θανάσης» την περασμένη Κυριακή στον Ιερό 

Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος βαπτίστηκε από τον π. Φανούριο με παρου-

σία αρκετών φίλων της οικογένειας. Μετά το τέλος της βάπτισης στον προαύλιο 

χώρο της εκκλησίας -και λόγω της πανδημίας- έγινε μια μικρή δεξίωση με εκλεκτά 

εδέσματα και γλυκά, τα οποία προσέφερε η οικογένεια στους καλεσμένους.

ΟΛΑ ΤΕΛΕΙΑ, ΟΛΑ ΚΑΛΑ κι ένας ακόμη Θανάσης ήρθε στην ζωή μας.

ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΣΕΙ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΙΖΟΥ

Ο νεοφώτιστος Αθανάσιος με τους πανευτυχείς γονείς, Παναγιώτη και 
Ελένη Βάρσος και τους αναδόχους Τηλέμαχο και Δήμητρα Λιαντζίρη
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βάπτισαν τον νεοφώτιστο υιό τους και το όνομα 
αυτού «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ». Να σας ζήσει!
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Γνωστό Ζαχαροπλαστείο 
της παροικίας μας ζητά
ΠΟΛΥ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ

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

Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739
House & Condo Painters

ZHTOYNTAI ΕΡΓΑΤΕΣ
με δικό τους αυτοκίνητο και εργαλεία.

Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία.
Πάρα πολύ καλός μισθός - Άμεση πρόσληψη

Τηλέφωνο στον κ. Δημήτρη

674.669.0977

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ

ΣΤΟ PAPE & MORTIMER
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
ΑΜΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΗΛ. ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΒΙΚΥ

416.778.7437
ΑΦΗΣΤΕ ΜΥΝΗΜΑ ΜΕ ΤΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ
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ΚΥΡΙΟΣ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ

ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
ΜΕ ΚΥΡΙΑ

ΕΩΣ 59 ΕΤΩΝ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΣΧΕΣΗ

ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΑΛΕΞ
416.710.6419

Αποκλειστικη ζητάει εργασία για 
φροντίδα ηλικιωμένων  για live-out

Με περισσότερα από 15 χρονια εμπειρία στην Ελλάδα
Πρωί ή βράδυ, οποιαδήποτε ήμερα της εβδομάδας, 

προτίμηση πληρωμής μόνο Cash
Για περισσότερες πληροφορίες

416-457-6576
ζητήστε την Αννα

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΛΛΑ

& ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΙΛΑ ΑΠΤΑΙΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ 

ΤΗΝ κα ΘΕΟΔΩΡΑ 
647-785-6528

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΤΑ ΦΡΑΓΚΕΪΚΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

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

 και στην γέφυρα Ρίου-Αντιρίου
Η τιμή είναι απίστευτη

Τηλ. στην Ελλάδα
011-30-2634301648

 ή 011-30-6987817476

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΥΚ ΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

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

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΔΩ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

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

To ELITE BAKERY
ζητά

PASTRY CHEF
με εμπειρία και ικανότητες

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

Τηλεφωνήστε στο

416.754.7857

To ELITE BAKERY
ζητά

ΠΩΛΗΤΡΙΑ
για part-time απασχόληση

και διαθεσιμότητα τα Σαββατοκύριακα
Πολύ καλός μισθός

Τηλεφωνήστε στο

416.754.7857
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Τ
ην Τετάρτη σημειώθηκαν στο 
Οντάριο   210    νέα κρούσμα-
τα.
Ο αριθμός αυτός είναι ελαφρά 

αυξημένος καθώς η επαρχία τις προη-
γούμενες ημέρες βρισκόταν κάτω από 
τα 200 κρούσματα.
Δυστυχώς, επιπλέον τέσσερα άτομα 
έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της 
πανδημίας στην επαρχία. 

Στο Τορόντο σημειώθηκαν μόλις 18 
κρούσματα. Τα περισσότερα κρού-
σματα σημειώθηκαν στην περιοχή του 
Γουότερλου(52), ακολουθεί η περιοχή 
του Πιλ με 23 και το Χάμιλτον με 19 
κρούσματα. 
Στα θετ ικά είναι το γεγονός πως το 
51% των ε νήλικων κατοίκων του 
Οντάριο έχουν εμβολιαστεί πλήρως 
κατά του κορωνοϊού. 

210  κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, 4 νέοι θάνατοι

Σχολικό Συμβούλιο της περιοχής του 
Γιορκ αφαιρεί το όνομα του Sir John A. 
Macdonald από σχολείο

Ο
ι διαχειριστές σε ένα σχο-
λικό συμβούλιο βόρεια 
του Τορόντο ψήφισαν να 
μετονομάσουν το δημόσιο 

σχολείο Sir John A. Macdonald ως 
μέρος των προσπαθειών συμφιλίω-
σης με του Ιθαγενείς.
Το Διοικητ ικό Συμβούλιο Περιφε-
ρειακής Σχολής της Υόρκης δήλωσε 
ότ ι έ λαβε την απόφαση αφού υπέ-
βαλε έκθεση γ ια με τονομασ ία του 
σχολείου σε ε ιδική συνεδρίαση την 
Τρίτη.
Η πρόεδρος του διοικητικού συμβου-
λίου Cynthia Cordova λέει ότι η κοι-
νότητα του σχολείου έχει δεσμευτεί 
γ ια ισότητα, συμπερίληψη, αλήθεια 
και συμφιλίωση.

Τ
α πράγματα αρχίζουν να φαίνονται 
καλύτερα στο Τορόντο, καθώς έ-
να από τα πιο διάσημα αξιοθέα-
τα της πόλης ανακοίνωσε την επι-

στροφή του.
Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την 
Τετάρτη, το CN Tower αναφέρει ότι θα 
καλωσορίσει τους επισκέπτες από τις 23 
Ιουλίου, αρκεί το πρόγραμμα επανέναρ-
ξης του Οντάριο να παραμείνει στο χρο-
νοδιάγραμμα.
Όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν να αγο-
ράσουν ένα «χρονομετρημένο εισιτήριο» 
που τους επιτρέπει να επισκεφθούν το 
ψηλό πύργο.
Επίσης, θα είναι διαθέσιμες οι κρατή-
σεις για το EdgeWalk, το οποίο επιτρέπει 
στους επισκέπτες να περπατήσουν γύρω 
από το περβάζι στην κορυφή του κύριου 
λοβού του Πύργου.
Επίσης, το Tower’s 360 Restaurant θα 
ανοίξει ξανά για φαγητό στις 29 Ιουλίου 
και οι κρατήσεις είναι πλέον ανοιχτές.
Ο Πύργος CN έκλεισε για μήνες λόγω των 
περιορισμών COVID-19 στο Οντάριο. Η 
επαρχία πρόκειται να εισέλθει στο Βήμα 3 
του σχεδίου επανέναρξης στις 21 Ιουλίου 

το νωρίτερο. Το βήμα 3 επιτρέπει, μεταξύ 
άλλων, την επανέναρξη εσωτερικών γευ-
μάτων, γυμναστηρίων και κινηματογρά-
φων.

Το CN Tower θα ανοίξει ξανά 
αργότερα αυτό το μήνα

Έ
να τέταρτο κύμα COVID-19 που ξε-
κινά τώρα σε ολόκληρο το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο δεν χρειάζεται να γίνει 
πραγματικότητα στον Καναδά, αρ-

κεί οι άνθρωποι να εμβολιάζονται όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα, λένε ορισμένοι ειδι-
κοί μολυσματικών ασθενειών.
Αυτή η αισιόδοξη πρόβλεψη έρχεται ακόμη 
και με την κυριαρχία της παραλλαγής Delta, 
η οποία αποδεικνύεται πιο δύσκολο να 
σταματήσει με μία μόνο δόση εμβολίου.
Ο Δρ Ντέιβιντ Νάιλορ, συμπρόεδρος της 
ειδικής ομάδας για την καταπολέμηση 
του COVID-19 στον Καναδά, δήλωσε ότι 
το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξε παράδειγμα 
για το τι μπορούσε να συμβεί στον Καναδά 

στην πανδημία, καθώς ήταν συχνά λίγα 
βήματα μπροστά ενώ οι λοιμώξεις αυξάνο-
νταν και έπεφταν.
Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο ξεπέρασε τον 
Καναδά νωρίς για τα εμβόλια - και εξακο-
λουθεί να το κάνει σε ότι αφορά τις δεύτε-
ρες δόσεις - υπάρχουν μερικές διαφορές 
μεταξύ των δύο προγραμμάτων εμβολια-
σμού, δήλωσε ο Naylor, συμπεριλαμβανο-
μένης της αναμονής για άρση των περισ-
σότερων περιορισμών έως ότου εμβολια-
στούν περισσότερα άτομα.
«Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να μετριά-
σουμε τους κινδύνους ενός μεγάλου κύμα-
τος κροσυμάτων της παραλλαγής Δέλτα», 
είπε.

«Ο Καναδάς μπορεί να αποφύγει το 
τέταρτο κύμα του COVID-19»
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Τζούλια Νόβα  :
Bάζει λαδάκι και καθηλώνει

Μια από τις πιο hot 
παρουσίες αυτή την 
εποχή στην Μύκονο, 
η Τζούλια Νόβα 
φόρεσε καυτό μαύρο 
μπικίνι, πήρε μια 
φίλη της και πήγαν 
για μπανάκι σε 
κοσμική πλαζ του 
νησιού. 

Η κάμερα του 
Mykonos Live TV 
“συνέλαβε” το γνωστό 
μοντέλο να παίρνει 
θέση στην ξαπλώστρα, 
να βάζει λαδάκι για 
να προστατευτεί 
από τον ήλιο και να 
χαλαρώνει.

Στις διπλανές 
ξαπλώστρες ο 
ανδρικός πληθυσμός 
έδινε μάχη με 
την ζέστη και το 
συναρπαστικό 
θέαμα της Τζούλιας! 
Μα, καλά δεν 
προσφέρθηκε 
κανένας να της βάλει 
λαδάκι;!
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Σ
υσ τήθηκε σ το ευρύ κοινό μέ-
σα από τη συμμετοχή της σ τον 
π ρ ώ τ ο  κύκ λο  τ ο υ  Power  o f 
Love, όπου και ήταν η ν ικήτρια 

σ τ ις γυναίκε ς. Μετά την έξοδό της α-
πό το ριάλιτ ι αγάπης του ΣΚΑΪ έκανε 
τα πρώτα της τηλεοπτ ικά βήματα, αλ-
λά δεν μακροημέρευσε σ τη μικρή ο -

θόνη. 
λ λά οι  θαυμασ τέ ς της Στ έ λ λας Μιζ ε-
ράκη δεν μένουν παραπονεμένοι και 
ας ε ίναι καλά το Instagram.
 Η εκρηκτ ική Κρητ ικοπούλα ανεβάζε ι 
συχνά σ το λογαριασμό της σέξι φωτο-
γραφίε ς της και κάθε φορά ενθουσ ι-
άζε ι τους διαδικ τυακούς της φίλους.

Στέλλα Μιζεράκη, η Κρητικοπούλα που 
«τρελαίνει» κόσμο

Η Κύπρια του Bachelor 
αναστατώνει τη Μύκονο 
με το κορδόνι της

Η Ραφαέλα Γεωργίου ήταν 
μια από τις  παίκτριες 
του «The Bachelor» που 
αποχώρησε πριν από 
τον ημιτελικό. Τώρα 
όμως είναι στα καλύτερά 
της! Η 21χρονη, έξι 
μήνες μετά το τέλος του 
ριάλιτ ι ,  ποζάρει στην 
ξαπλώστρα ξενοδοχείου 
με μικροσκοπικό κόκκινο 
μπικίνι  και βάζει  «φωτιά» 
στην Μύκονο.
Τα δείχνει  όλα. Και το 
σημάδι στα επίμαχα, 
που βγάζει  μάτι .  Άτσα το 
μικρό!

Λάουρα Νάργες με… 
αόρατο μαγιό-μπικίνι. Και 
όποιος αντέξει

Είναι δεδομένα ένα από τα 
πιο όμορφα και δροσερά 
κορίτσια της ελληνικής 
τηλεόρασης. Και το 
καλοκαίρι είναι η εποχή 
της.  Πολλώ δε μάλλον 
σε μέρες σαν αυτές:  Του 
μεγάλου καύσωνα. 
Η εποχή που η Λάουρα 
Νάργες με το αψεγάδιαστο 
και ζουμερό κορμί κάνει  τα 
social  media καμίνι .Αυτό 
το καταλαβαίνει  άλλωστε 
κανείς από μια απλή 
επίσκεψη στον προσωπικό 
της λογαριασμό και δει  τα 
αμέτρητα λάικς.

Βόμβα από τον Παναγιώτη 
Βασιλάκο για την πρώην 
του, την Νικολέτα

O Παναγιώτης Βασιλάκος, ο 
πρώτος εργένης του ριάλιτι, 
The Bachelor, μίλησε στην 
κάμερα της εκπομπής, Στη 
φωλιά των Κου Κου και 
«πέταξε και την βόμβα» 
του! Όταν ρωτήθηκε για τις 
σχέσεις του με τα κορίτσια του 
ριάλιτι, τότε τόνισε: «Μιλάω 
σχεδόν με όλα τα κορίτσια 
από το Bachelor» αποκάλυψε, 
επίσης, ο παρουσιαστής. «Με 
την Νικολέτα όχι και τόσο 
το τελευταίο διάστημα γιατί 
νομίζω πως είναι και σε σχέση 
οπότε δεν υπάρχει λόγος να 
έρχεται σε δύσκολη θέση».

Ο 
Γιώργος Ασημα-
κόπουλος απο-
χώρησε από το 
απόλυτο ριάλιτι 

επιβίωσης μια ανάσα πριν 
από τον μεγάλο ημιτελικό, 
αφήνοντας πίσω τους τέσ-
σερεις παίκτες, όμως πό-
σα χρήματα κέρδισε από το 
παιχνίδι; «Πίστευα ότι θα 
είμαι εγώ αυτός που θα α-
ποχωρούσε σήμερα. Νιώ-
θω ελεύθερος και συγκι-
νημένος παράλληλα. Πίσω 
από την εικόνα κρύβονται 
πολλά πράγματα. Θέλω α-
πό τις απολαβές που έχω 
πάρει από το Survivor θέλω 
να τις δωρίσω σε παιδιά με 
καρκίνο, γιατί καλό είναι να 
γινόμαστε καλύτεροι και να 
υπάρχει εξέλιξη. Έχω περά-
σει διάφορα οικογενειακά 
προβλήματα και τώρα εί-
μαι πιο δυνατός.», είπε κα-
τά την αποχώρησή του. Συ-
γκεκριμένα, έπαιρνε1000 
ευρώ την εβδομάδα, ενώ 
παρέμεινε μέσα για 26 ε-
βδομάδες συν τις 5000 ευ-
ρώ μπόνους που έδωσε ο 
Ατζούν, το ποσό φτάνει στα 
31 χιλιάδες ευρώ και αυτά 
θα τα δωρίσει.

Αυτό είναι το ποσό που πήρε ο Γιώργος 
Ασημακόπουλος και θα το δωρίσει

Τούμπανο η Φαίη Σκορδά με 
μαγιό στην παραλία

Η 
Φαίη Σκορδά πα-
ρά το γεγονός πως 
είναι μητέρα δυο 
παιδιών διαθέ-

τει το πιο τέλεια και αψεγά-
διαστο κορμί της ελληνικής 
showbiz. Μπορεί φέτος να 
έχει σχεδιάσει το καλοκαίρι 
της μόνη, αφού χώρισε με 
τον Νίκο Ηλιόπουλο, αλλά 
πριν από λίγα χρόνια το εί-
χε περάσει παρέα με τον τό-
τε σύζυγό της, Γιώργο Λιά-
γκα, όπου αποκάλυψε για 
το αν είναι και πάλι ζευγά-
ρι. Ο φακός του Youweekly.
gr την είχε απαθανατίσει να 
φορά ένα υπέροχο μαύ-
ρο ολόσωμο μαγιό και είχε 
μαγέψει πραγματικά όλα τα 
βλέμματα. Λένε πως το σώ-
μα «θυμάται». Αυτό ισχύει 
και στην περίπτωση της Φαί-
ης Σκορδά, που παρ’ ότι δεν 
ακολουθούσε ένα συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα γυμναστι-
κής τα τελευταία χρόνια εί-
χε καταφέρει να διατηρήσει 
μία εντυπωσιακή σιλουέτα 
− για τα καλλίγραμμα πόδια 
της έχουν γραφτεί ύμνοι, άλ-
λωστε.
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Θ
εωρείται μία α-
πό τις ομορφό-
τερες αθλήτρι-
ες στίβου στον 

κόσμο. Η Αλίκα Σμιντ, 
δρομέάς εξασφάλισε την 
συμμετοχή της στους Ο-
λυμπιακούς Αγώνες του 
Τόκιο και θα υποχρεωθεί 
να αφήσει στα… κρύα του 
λουτρού έστω για λίγο τη 
Ντόρτμουντ, στην οποία 
εργάζεται ως μέλος της ο-
μάδας των γυμναστών. «Το 
Τόκιο με καλεί – θα πάω 
στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες. Ακόμα μου φαίνεται ε-
ξωπραγματικό! Είμαι τόσο 
ευγνώμων και ταυτόχρονα 
τόσο ενθουσιασμένη που 
θα ζήσω κάτι που ονειρευ-
όμουν από τότε που άρχισα 
να αθλούμαι! Δεν μπορώ να 
περιμένω. Θέλω τώρα…», 
έγραψε χαρακτηριστικά η 
Σμιντ πανηγυρίζοντας την 
μεγάλη της επιτυχία.

Αλίκα Σμιντ: Μία από τις ομορφότερες 
αθλήτριες στίβου θα είναι στο Τόκιο

Η Ισραηλινή “κομάντο” που έχει κάνει Η Ισραηλινή “κομάντο” που έχει κάνει 
όλο το Instagram να παραμιλά!όλο το Instagram να παραμιλά!

Π
ριν μερικούς μήνες ανακαλύψαμε 
την Vital Cohen και οφείλουμε να 
πούμε πως μείναμε με το στόμα 
ανοιχτό, καθώς πρόκειται για μια 

γυναίκα που διαθέτει από τα πιο καλογυμνα-
σμένα οπίσθια στο Instagram, αλλά και ένα 
χυμώδες μπούστο, τα οποία κάνουν τους 2 
εκατ. ακόλουθους της να τρέχουν για κρύο 
ντους κάθε φορά που κάνει μια ανάρτηση.
Η μελαχροινή καλλονή, η οποία κατάγεται 
από το Ισραήλ και έχει ως έδρα το Ντουμπάι, 
εργάζεται ως fitness μοντέλο και έχει καταφέ-

ρει να γίνει ιδιαίτερα γνωστή στο διαδίκτυο, 
αλλά και στο ανδρικό κοινό, χάρη στις φωτο-
γραφίες και τα βίντεο γυμναστικής που ανε-
βάζει στον λογαριασμό της στο Instagram, 
επιδεικνύοντας τα καλλίγραμα οπίσθια της.
Στα 18 της χρόνια η Avital κατατάχθηκε στον 
Ισραηλινό Στρατό και μόλις τελείωσε αποφά-
σισε να ασχοληθεί με την γυμναστική, ακο-
λουθώντας έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. 
Κατά την διάρκεια των ετών εξελίχθηκε σε 
σταρ των social media και πλέον έχει θαυμα-
στές από όλο τον κόσμο.

Ά
λλοι σταρ του πο-
δοσφαίρου ξεσα-
λώνουν στη Μύκο-
νο και ο Πορτογάλος 

άσος κάνει οικογενειακές δι-
ακοπές στην απόλυτη χλιδή! 
Η Πορτογαλία τέθηκε νωρίς 
εκτός Euro 2020, με τον από-
λυτο σούπερ σταρ της, Κριστι-
άνο Ρονάλντο, να βρίσκει την 
ευκαιρία να απολαύσει τις δι-
ακοπές του. Ο άσος της Γιου-
βέντους και η σύντροφός του, 
Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, μαζί με 
τα 4 παιδιά τους, απολαμβά-
νουν τον ήλιο της Μαγιόρκα σε 
μια υπερπολυτελής έπαυλη, η 
οποία κοστίζει 10.000 ευρώ 
τη βραδιά. Πρόκειται για την 
Castell de Manresa, η οποία 
χτίστηκε στο 1715 και φυσικά 
έχει την απόλυτη μεσογειακή 
θέα. Η υπερπολυτελής έπαυλη 
διαθέτει ελικοδρόμιο, πισίνα, 
spa αλλά και κάθε άνεση που 
μπορεί να φανταστεί ανθρώ-
που νους, όπως μπάτλερ, οι-
κιακούς βοηθούς αλλά και μά-
γειρες όλο το 24ωρο.

Ρονάλντο: Οι χλιδάτες διακοπές του 
και η βίλα των 10.000 ευρώ/βραδιά

Γ
ια την Κατρίνα ρε 
γαμώτο! Ένα επι-
πλέον κίνητρο εί-
χαν οι Δανοί για να 

πάρουν την πρόκριση στα 
ημιτελικά του Euro και ευ-
τυχώς ο στόχος επετεύχθη. 
Την πρόκριση και για την 
Κατρίνα πήραν οι παίκτες 
της Δανίας. Οι Σκανδιναβοί 
επικράτησαν 2-1 της Τσεχίας 
και σφράγισαν εισιτήριο για 
τα ημιτελικά του Euro 2020 
και όπως φαίνεται είχαν έ-
ναν λόγο παραπάνω για να 
καταφέρουν. Μιλώντας στην 
«DailyStarSport» το εκρηκτι-
κό μοντέλο έταξε ότι θα κά-
νει δώρο αποκαλυπτικές φω-
τογραφίες της. Άλλωστε δεν 
είναι η πρώτη φορά που το 
πράττει η Κατρίνα Μαρία, η ο-
ποία είναι ένθερμη οπαδός της 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Κατρίνα Μαρία έταξε «δώρο», οι Δανοί 
έφεραν την πρόκριση!
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
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Είναι 3 φίλοι και ετοιμάζουν την καθιε-
ρωμένη τους εξόρμηση για κυνήγι χωρίς 
τις γυναίκες τους. Ο ένας όμως αντιμε-
τώπισε μεγάλο πρόβλημα και λέει στους 
άλλους δύο μες στην στενοχώρια πως 
δεν θα πάει φέτος μαζί τους. «Αν πας και 
φέτος για κυνήγι και με αφήσεις μόνη μου 
στην επέτειό μας θα σε χωρίσω..» του είπε 
η γυναίκα του και αυτός δεν ήθελε να τη 
χάσει.
Ετοιμάστηκαν οι άλλοι 2 με κρύα καρδιά 
και πήγαν όπου πήγαιναν κάθε χρόνο, 
έστησαν τις σκηνές τους, έφτιαξαν τα σκυ-
λιά τους, άνοιξαν τα όπλα, όταν ξαφνικά 
βλέπουν και τον τρίτο να έρχεται μέσ’ την 
καλή χαρά! «Τι έγινε;» του λένε, «πώς και 
ήρθες τελικά; Σε άφησε η γυναίκα σου;» 
«Ναι!» τους λέει, «είχαμε επέτειο σήμερα 
και είχε φέρει στο σπίτι κάτι μαστίγια που 
φοβήθηκα και σχοινιά χοντρά, κάτι αλυσί-
δες, κάτι λουκέτα, κάτι χειροπέδες και μου 
λέει: «Γδύσε με» και εγώ την έγδυσα. Μετά 
μου λέει: «Δέσε με με το σχοινί» και εγώ 
την έδεσα. Μετά μου λέει: «Δέσε με και με 
την αλυσίδα και βάλε και το λουκέτο» την 
έδεσα και με την αλυσίδα και έβαλα και το 
λουκέτο. Μετά μου λέει: «Φόρα μου και τις 
χειροπέδες» και τις έβαλα και αυτές. Μετά 
μου λέει: «Τώρα κάνε ό,τι πραγματικά θες» 
και να ‘μαι!!!»

Έχει ξυπνήσει η γυναίκα και ετοιμάζει 
τηγανίτες και καφέ για πρωινό. 
Ο άνδρας της πάει και μπαστακώνεται 
από πάνω της και την παρατηρεί με αγω-
νία: 
«ΠΡΟΣΕΧΕ… ΠΡΟΣΕΧΕ! Θα κάψει το 
λάδι!» της φωνάζει πανικόβλητος. 
Και συνεχίζει: «ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ! Έχεις 
βάλει πολλές τηγανίτες στο τηγάνι, δε θα 
ψηθούν σωστά!» 
«Ανακάτεψε τον καφέ, θα σου σβολιάσει. 
ΘΕΕ ΜΟΥ!!!» 
«Γύρνα τώρα τις τηγανίτες! Χρειάζονται κι 
άλλο λάδι θα σου ΚΟΛΛΗΣΟΥΝ». 
«Ο καφές θα φουσκώσει ΠΡΟΣΕΧΕ.. ΠΡΟ-
ΣΕΧΕ!!!» 
«ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! Γιατί δε μ’ ακούς ποτέ!» 
«ΜΗ ξεχάσεις το μέλι στις τηγανίτες! 
ΠΡΟΣΕΧΕ… ΠΡΟΣΕΧΕ μη βάλεις πολύ!» 
«Το καϊμάκι θα χύσεις ΠΡΟΣΕΧΕ!! Μα πας 
με τα καλά σου χριστιανή μου;» 
Η γυναίκα έμεινε να τον κοιτάει άναυδη με 
γουρλωμένα μάτια. 
Μετά το πρώτο σοκ του λέει: «
Τι έπαθες πρωί-πρωί παιδάκι μου; Τι 
φωνάζεις στα αφτιά μου την ώρα που 
μαγειρεύω;» 
Και της απαντάει ο άντρας της με ηρεμία: 
«Ήθελα μονάχα να δεις πως είναι να σ’ 
έχω συνοδηγό στο αυτοκίνητο!»

ΚΡΙΟΣ
Τα επαγγελματικά θέματα φαίνεται πως 
θα σας απασχολήσουν έντονα την περί-
οδο αυτή, ενώ παράλληλα θα μπορέσετε 
να προσεγγίσετε άτομα που κατέχουν ανώ-
τερη επαγγελματική θέση. Κάποιοι από 
εσάς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλή-
ματα στο κοινωνικό τους περιβάλλον.

ΤΑΥΡΟΣ
Ίσως αναγκαστείτε να αλλάξετε χώρο εργα-
σίας, όχι λόγω κάποιας συνομωσίας, αλλά 
στα πλαίσια γενικών ανακατατάξεων. Εάν 
ψάχνετε για δουλειά, μάλλον να δυσκολευ-
τείτε να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει. Μην 
απογοητεύεστε όμως. Η κακή σας διάθεση 
δεν πρόκειται να κάνει κανέναν εργοδότη 
να σας προσλάβει. Για αυτό χαμογελάστε! 
Θα πρέπει να παλέψετε για να πραγματο-
ποιήσετε τις επιθυμίες σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Πρέπει να προσπαθήσετε πολύ για να 
βγείτε από την άσχημη ψυχολογική κατά-
σταση που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Στην 
αρχή θα είναι δύσκολο. Μην τα παρατήσετε 
όμως. Έχετε κάνει μεγάλη βελτίωση, σημα-
ντικά βήματα… απλώς θέλει λίγο ακόμα… 
Μην αφήνετε ευκαιρίες για ταξιδάκια 
να πάνε χαμένες. Ευκαιρίες επί-
σης και για εξόδους…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Το νόημα της παροι-
μίας «Των φρονίμων τα 
παιδιά πριν πεινάσουν 
μαγειρεύουν» καλείστε 
να καταλάβετε και κατά 
κάποιο τρόπο να εφαρ-
μόσετε μέσα στις επόμε-
νες ημέρες. Στην πραγμα-
τικότητα οι άνθρωποι θυμού-
νται πολύ περισσότερα πράγματα 
από όσα νομίζουμε. Πάντως αυτή είναι η 
πιο κατάλληλη περίοδος της χρονιάς για να 
αναλάβετε δράση και να διεκδικήσετε τα 
δικαιώματά σας.

ΛΕΩΝ
Δεν θα οπισθοχωρήσετε μπροστά στους κιν-
δύνους που θα αντιμετωπίσετε, αντίθετα, θα 
σας συναρπάσουν! Η προοπτική της επιτυ-
χίας που συνοδεύεται από ικανοποίηση, θα 
σας ωθήσει προς τολμηρά εγχειρήματα. Θα 
πρέπει να διπλασιάσετε την προσοχή σας στις 
αμφίβολες επενδύσεις. Τα οικονομικά σας 
πηγαίνουν πολύ καλύτερα, μην ρισκάρετε 
όμως ξοδεύοντας σε πολυτέλειες διότι κιν-
δυνεύετε να βγείτε εκτός προϋπολογισμού. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αναλάβετε τις ευθύνες σας και θα φέρετε 
σε πέρας όλες τις εκκρεμότητες που έχετε 
αφήσει πίσω. Αυτή την εποχή θα γίνετε 
πιο επικοινωνιακοί και πιο πειστικοί. Θα 
σας παρουσιαστούν ευκαιρίες για μία νέα 
συνεργασία, που στο χέρι σας είναι να 
την πραγματοποιήσετε. Την προσοχή σας 
χρειάζεται να έχετε αυτό το διάστημα στον 
εργασιακό χώρο. Θα δοθούν ευκαιρίες για 
άνοδο. 

ΖΥΓΟΣ
Οι κίνδυνοι που παραμονεύουν και απει-
λούν να ανατρέψουν τα σχέδια και τα προ-
γράμματά σας αρχίζουν να χάνουν προ-
οδευτικά την έντασή τους. Επιβάλλετε με 
τρόπο θαυμαστό τις θέσεις και τις απόψεις 
σας και ανατρέψτε προς όφελός σας την 
αρνητική κατάσταση. Φανείτε όμως συνετοί 
και μην περιμένετε γρήγορα αποτελέσματα. 
Με υπομονή και επιμονή τα κέρδη θα είναι 
πολλαπλάσια και οι ζημιές αμελητέες.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Μην σκέπτεστε να ενεργήσετε εκδικητικά 
γιατί θα σας γυρίσει μπούμερανγκ. Επίσης 
χρειάζεται προσεχτικός χειρισμός και προ-
γραμματισμός στην εργασία σας. Αποσύ-
ρεστε λίγο από την κοινωνική ζωή και προ-
τιμάτε την παρέα λίγων και αγαπημένων 
φίλων.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αρκετά κουραστικές προβλέπονται οι επό-
μενες μέρες για τους περισσότερους από 
εσάς. Οι αλλαγές στη ζωή σας θα σας ανα-
στατώσουν αλλά και θα σας βοηθήσουν 
να πλησιάσετε περισσότερο τους στόχους 
σας. Φανείτε συντηρητικοί για λίγο καιρό 

και μην αφήνετε στην τύχη εκκρεμό-
τητες ή υποχρεώσεις, σχετικές 

με περιουσιακά στοιχεία. 
Στη δουλειά σας είναι 

πολύ πρόωρο ακόμα να 
εκφράσετε γνώμη για 
κάποιους νέους συνα-
δέλφους σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αποφύγετε οποιαδή-

ποτε είδους συναλλαγή 
οικονομικής φύσεως ή 

συζητήσεις. Ίσως αποφασί-
σετε κάποιο ταξίδι γιατί θα νιώ-

σετε υπερκόπωση. Μέρες ειδικές και 
εξαιρετικές για εξόρμηση, αλλά εάν δουλέ-
ψετε είναι εξαιρετικές για να αναδιοργανω-
θείτε.  Αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις με 
άτομα της οικογενείας σας ή με άτομα του 
επαγγελματικού σας χώρου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αυτή την περίοδο η καριέρα σας θα έχει 
πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Εάν σκο-
πεύετε να πάρετε κάποιο δάνειο, το διά-
στημα αυτό θα είναι αρκετά ευνοϊκό. Γενι-
κότερα δεν θα έχετε οικονομικά προβλή-
ματα γιατί αυτή η περίοδος σηματοδοτείται 
από εύνοια. 

ΙΧΘΕΙΣ
Αρκεστείτε προς το παρόν με αυτά που 
ήδη έχετε και είναι αρκετά, γιατί δε γίνεται 
να έχετε όσα θέλετε και ονειρεύεστε στη 
ζωή σας τώρα. Φροντίστε να ασχοληθείτε 
με ότι σας πάει, για να μπορέσετε να ανα-
δείξετε τις ικανότητές σας. Εάν η έλλειψη 
αποτελεσματικότητας κάποιων προσώ-
πων στην εργασία σας σας έχει εκνευρί-
σει, μην τους αναθέτετε άλλες δουλειές. Η 
σταδιακή βελτίωση των οικονομικών σας, 
θα σας ανακουφίσει και θα σας ξεκουρά-
σει.
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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

To 1957 στην 
Ερμούπολη στη Σύρο

1948 στα Γιάννενα . Προσφυγόπουλα του εμφυλίου 
ποζάρουν στον φακό . Πρέπει να είναι στον λόφο 

Βελισαρίου γιατί στο βάθος φαίνεται η λίμνη

Τέμπη αρχές 1970

Από γάμο στο Παλαιοχώρι Συρράκου . Μάλλον πρόκειται 
για προξενιό, αν λάβουμε υπόψιν των εκφράσεων 

προσώπου της νύφης και των υπολοίπων

Πλύσιμο στην 
σκάφη. Γιάννενα 

1951
Ύδρα 1974

Δημητσάνα το 1948 Το παραλιακό 
χωριό της Ισθμίας σε φωτογραφία 

από το 1884 περίπου

David Seymour το 1948 στα Γιάννενα . Μέλος 
προσκοπικής οργάνωσεις διασκεδάζει τα 

προσφυγόπουλα του εμφυλίου

18/06/1962 ένα καράβι 
περνάει τον Ισθμό , στο 
κατάστρωμα του έχει 
φορτωμένο ένα Ι.Χ
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Όμορφη πολιτεία, με έντονο 
νησιώτικο χρώμα -διώροφα 
ασπρισμένα σπίτια με αυλές και 
λουλούδια- μεγάλη ιστορία και 
ιδιόρρυθμο αρχιτεκτονικό σχέδιο. 
Χαρακτηριστικές οι καμάρες των 
κτιρίων της και η πλατεία με τα 
κανόνια και τον πανύψηλο σκιερό 
πλάτανο.

Η 
Πύλος αποτελεί το μεγαλύτερο φυ-
σικό λιμάνι της Πελοποννήσου και 
ταυτόχρονα έναν από τους πιο εν-
διαφέροντες τουριστικούς προο-

ρισμούς της Μεσσηνίας, χάρη στην ένδοξη 
ιστορία και τις πλούσιες φυσικές ομορφιές 
της περιοχής.
Η γνωστή ναυμαχία του Ναβαρίνου μεταξύ 
του συμμαχικού και τουρκοαιγυπτιακού στό-
λου που διεξήχθη στις 20 Οκτωβρίου 1827, 
αποτέλεσε μία ιστορική νίκη που συνέβαλε 
αποφασιστικά στην απελευθέρωση της 
Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό.
Σύμφωνα με τον Όμηρο, η Πύλος ήταν το 
βασίλειο του Νέστορα.  Ωστόσο, η σημερινή 
της θέση δεν ταυτίζεται με αυτή των ομη-
ρικών χρόνων. Η σημερινή ιστορική κωμό-
πολη της Πύλου χτίστηκε το 1828 από το 
εκστρατευτικό σώμα του στρατηγού Μεζόν.
Η κωμόπολη της Πύλου έχει ένα νησιωτικό 
χαρακτήρα εξαιτίας της ιδιαίτερης αρχιτεκτο-
νικής και του χρώματος των σπιτιών της. Η 
Πύλος προσελκύει κάθε καλοκαίρι πολλούς 
τουρίστες, που την επισκέπτονται για να θαυ-
μάσουν τα ιστορικά της μνημεία και τη γρα-
φικότητα του τοπίου.
Από την Πύλο κατάγεται ο Κωστής Τσικλιτή-
ρας, ο γνωστός Ολυμπιονίκης στο άλμα κατά 
την Ολυμπιάδα της Στοκχόλμης, το 1912. Το 
σπίτι του υπάρχει ακόμα, και ανακαινίστηκε 
πρόσφατα από το Δήμο Πύλου, για να χρη-
σιμοποιηθεί ως πολιτιστικό κέντρο, που θα 
στεγάσει τη Βιβλιοθήκη-Πινακοθήκη του 
Δήμου.

Η πλατεία Τριών Ναυάρχων
Βρίσκεται στο κέντρο της Πύλου αποτελεί 
πραγματικό αξιοθέατο για την πόλη. Στην 
πλατεία δεσπόζει το ομώνυμο μνημείο, προς 
τιμήν των Ναυάρχων Κόδριγκτων, Δεριγνύ, 
Χέυδεν, που ηγήθηκαν της ιστορικής ναυμα-
χίας του Ναβαρίνου. Το μνημείο είναι έργο 
του Μεσσήνιου καλλιτέχνη Θωμόπουλου, 
και τα αποκαλυπτήριά του έγιναν το 1930. 
Αριστερά και δεξιά από το μνημείο βρίσκο-
νται δύο ορειχάλκινα κανόνια, ένα βενετσι-
άνικο και ένα τούρκικο, που μεταφέρθηκαν 
από το φρούριο του Νιόκαστρου. Στην πλα-
τεία Τριών Ναυάρχων μπορείτε να απολαύ-
σετε τον καφέ σας υπό τη σκιά και δροσιά 
των εντυπωσιακών αιωνόβιων πλατάνων, 
απολαμβάνοντας ταυτόχρονα μία εξαιρετική 
θέα της νήσου Σφακτηρίας.

Το Παλαιόκαστρο
Βόρεια της Πύλου, στον εξαιρετικής ομορ-
φιάς όρμο της Βοϊδοκοιλιάς δεσπόζει το 
Παλαιόκαστρο, προσφέροντας μία μαγευ-
τική θέα προς το Ιόνιο Πέλαγος. Το Παλαιό-
καστρο ή Παλιοναβαρίνο χτίστηκε το 1287, 

στην οχυρή θέση της αρχαίας ακρόπολης 
της Πύλου. Το Παλαιόκαστρο διαδραμάτισε 
σπουδαίο ρόλο σε όλα τα πολεμικά γεγονότα 
της Πύλου, μέχρι το κτίσιμο του Νιόκαστρου, 
στη νότια πλευρά του λιμανιού, έπειτα από 
προσχώσεις στο στενό της Συκιάς από του 
Τούρκους.

Το Νιόκαστρο
Στη νότια είσοδο του λιμανιού, πάνω στα 
βράχια, είναι χτισμένο το επιβλητικό Νιό-
καστρο. Η ονομασία «Νιόκαστρο» έρχεται 
σε αντιδιαστολή με το προγενέστερο φρού-
ριο «Παλαιόκαστρο». Το κτίσιμο του φρου-
ρίου ξεκίνησε το 1573 από του Τούρκους, οι 
οποίοι ήθελαν να ελέγχουν τη νότια είσοδο 
στον όρμο του Ναβαρίνου. Αφού πέρασε 
από την κατοχή διάφορων λαών, μετά την 
απελευθέρωση της Ελλάδας  κατά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, χρησιμοποιήθηκε για 
μεγάλο χρονικό διάστημα ως φυλακή, πριν 
αποδοθεί στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. 
Μέσα στο χώρο του κάστρου, μπορείτε να 
δείτε εκτός των άλλων την Ακρόπολη, το ναό 
της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, καθώς και 
να θαυμάσετε την πλούσια συλλογή του Γάλ-
λου φιλέλληνα Rene Puaux.

Καμάρες-Υδραγωγείο
Στην περιοχή Καμάρες, 1 χλμ νοτιοδυτικά 
από την πλατεία Τριών Ναυάρχων, βρίσκο-
νται τμήματα δύο υδραγωγείων, τα οποία 
κατασκευάστηκαν για την παροχή νερού 
στο Νιόκαστρο. Ο επισκέπτης θα μεί-
νει έκθαμβος από το βενετσιάνικο υδρευ-
τικό σύστημα. Η περιοχή πήρε το όνομά της 
από τις προβαλλόμενες συνεχείς στοές του 
παλιού Βενετσιάνικου Υδραγωγείου.

Το Αντωνοπούλειο Αρχαιολογικό 
Μουσείο
Φιλοξενούνται ευρήματα από τις ανασκα-
φές στην ευρύτερη περιοχή της Πύλου, που 
τοποθετούνται χρονολογικά στη Μυκηνα-
ϊκή, Αχαϊκή, Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή. 
Εδώ μπορείτε να θαυμάσετε επίσης τμήμα 
μίας εξαιρετικής συλλογής από κειμήλια 

που είχε συλλέξει ο Γάλλος φιλέλληνας Rene 
Puaux και τα προσέφερε στην Πύλο, ώστε 
να αποτελέσουν ένα πρώτο συστατικό του 
Μουσείου του Ναβαρίνου. Τον Ιούνιο του 
1930, ο δήμος Πύλου ανακήρυξε το Rene 
Puaux επίτιμο δημότη, προκειμένου να τον 
ευχαριστήσει για την πολύτιμη δωρεά του. Η 
κατασκευή του μουσείου ολοκληρώθηκε το 
1958 με δωρεά του οδοντιάτρου Χρήστου 
Αντωνόπουλου, ο οποίος καταγόταν από τον 
Πήδασο και ήταν μετανάστης στην Αμερική.

Το Σπίτι Κωστή Τσικλιτήρα
Η Πύλος είναι η γενέτειρα του Ολυμπιονίκη 
Κωστή Τσικλιτήρα. Στον παραλιακό δρόμο 
της πόλης βρίσκεται το σπίτι του, το οποίο 
σύντομα θα στεγάσει τη Βιβλιοθήκη-Πινακο-
θήκη του Δήμου. Ο Κωστής Τσικλιτήρας κέρ-
δισε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος, 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλ-
μης το 1912. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανι-
κών Πολέμων ζήτησε να βρεθεί στην πρώτη 
γραμμή της μάχης, αν και θα μπορούσε ως 
Ολυμπιονίκης να βρεθεί στα μετόπισθεν. 
Εκεί, προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα και απε-
βίωσε 6 μήνες μετά τη σπουδαία διάκριση 
στη Στοκχόλμη.

Το Ανάκτορο του Νέστορα
Σε απόσταση 15 χλμ από την Πύλο, στο λόφο 
του Εγκλιανού, δεσπόζει το Ανάκτορο του 
Νέστορα. Αποτελεί το καλύτερα διατηρη-
μένο μυκηναϊκό ανάκτορο και διαφέρει από 
τα υπόλοιπα στο ότι δεν περιτριγυρίζεται 
από κυκλώπεια τείχη. Στα κτίρια του συγκρο-
τήματος περιλαμβάνονται επίσημα διαμερί-
σματα, αποθήκες κρασιού, σκευοθήκες και 
εργαστήρια. Ξεχωρίζουν η μεγάλη ορθογώ-
νια «αίθουσα του θρόνου» με την κυκλική 
εστία, το λουτρό με τον πήλινο λουτήρα, και 
οι αποθήκες με τα πολυάριθμα αποθηκευ-
τικά αγγεία. Το ανάκτορο ήταν διώροφο και 
διακοσμημένο με πολύχρωμες τοιχογραφίες. 
Καταστράφηκε από πυρκαγιά στα τέλη του 
13ου αιώνα π.Χ. Από το Παλάτι, μπορείτε να 
απολαύσετε μία υπέροχη θέα προς τον όρμο 
του Ναβαρίνου και τη λιμνοθάλασσα της Βοϊ-

δοκοιλιάς.

Οι Νήσοι Σφακτηρία-Τσιχλί Μπα-
μπά-Χελωνάκι
Μπροστά από το λιμάνι της Πύλου, υπάρ-
χει το νησάκι Σφακτηρία. Επάνω στο νησάκι 
βρίσκεται το μνημείο των Ελλήνων πεσόντων 
στη μάχη της Σφακτηρίας, που περιλαμβάνει 
μεταξύ αυτών τα ονόματα των Τσαμαδού, 
Σαχίνη και Αναγνωσταρά. Εδώ επίσης βρί-
σκονται το μνημείο του Γάλλου αξιωματικού 
Μαλέ, ο τάφος του φιλέλληνα Παύλου Βονα-
πάρτη, ανιψιού του Ναπολέοντα, το μνημείο 
του φιλέλληνα κόμη Σανταρόζα, που έχασε 
τη ζωή του στη μάχη της Σφακτηρίας, το μνη-
μείο των Ρώσων πεσόντων στη ναυμαχία του 
Ναβαρίνου, το εκκλησάκι της Αναλήψεως 
(Παναγούλα) και το ρωσικού ρυθμού εκκλη-
σάκι του Αγίου Νικολάου. Στη νότια πλευρά 
της Σφακτηρίας βρίσκεται η νησίδα Τσι-
χλί-Μπαμπά, όπου βρίσκεται το μνημείο των 
Γάλλων πεσόντων στη ναυμαχία του Ναβαρί-
νου. Στη νήσο Χελωνάκι, που βρίσκεται μέσα 
στο λιμάνι της Πύλου βρίσκεται το μνημείο 
των Άγγλων πεσόντων στη ναυμαχία του 
Ναβαρίνου.

Η Λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας
Η γεωγραφική θέση και διαμόρφωση της 
Πύλου, καθιστά την περιοχή ένα σημαντικό 
βιότοπο. Η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας ή 
αλλιώς Διβάρι, αποτελεί ένα μέρος μοναδι-
κής φυσικής ομορφιάς, αλλά και σημασίας, 
και έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή Natura 
2000. Η περιοχή της λιμνοθάλασσας διαθέ-
τει ένα μεγάλο πλούτο χλωρίδας και πανί-
δας, και αποτελεί μεταναστευτικό σταθμό 
για πλήθος πουλιών. Η λιμνοθάλασσα της 
Γιάλοβας είναι το μοναδικό μέρος της Ευρώ-
πης, όπου βρίσκει καταφύγιο ο Αφρικανι-
κός Χαμαιλέοντας, που αποτελεί είδος προς 
εξαφάνιση. Οι επισκέπτες μπορούν να ξενα-
γηθούν στη λιμνοθάλασσα από εθελοντές 
της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας, να 
παρατηρήσουν τα πτηνά με τηλεσκόπια και 
να ενημερωθούν για την οικολογική αξία της 
περιοχής.

Πύλος: στο βασίλειο του Νέστορα

ΤΑΞΙΔΙ
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Το πρόγραμμα του 
Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού  περιλαμβάνει 
περισσότερες από 
140 εκδηλώσεις που 
θα φιλοξενηθούν σε 
αρχαιολογικούς χώρους και 
μνημεία

Ο 
πολιτισμός θα δώσει 
το δυναμικό παρών 
για ένα ακόμη καλοκαί-
ρι στην Ελλάδα παρά 

τις δυσκολίες που συνεχίζουν να 
υφίστανται λόγω της πανδημίας 
αλλά διαθέτοντας πλέον το σημα-
ντικό «όπλο» του εμβολιασμού. 
Πέρα από τις ιδιωτικές πολιτιστι-
κές δράσεις και τα φεστιβάλ ένα 
μεγάλο κομμάτι της καλοκαιρινής 
πολιτιστικής παραγωγής εντάσσε-
ται στο πρόγραμμα του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού και Αθλήτισμού με 
τίτλο «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτι-
σμός» το πλήρες πρόγραμμα του 
οποίου ανακοινώθηκε σήμερα.
Πρόκειται για πρόγραμμα πλού-
σιο σε συμμετοχές και ποικιλία 
με περισσότερες από 140 εκδη-
λώσεις οι οποίες θα φιλοξενη-
θούν, από τις 15 Ιουλίου έως τις 
15 Σεπτεμβρίου, σε αρχαιολογι-
κούς χώρους και μνημεία ολόκλη-
ρης της χώρας. Από την Αρχαία 

Ολυμπία μέχρι τους Δελφούς, από 
την Μονεβασιά και το Μυστρά 
μέχρι τη Δήλο και το Παλαμήδι 
του Ναυπλίου, από τον Αρχαιολο-
γικό Χώρο της Αμφίπολης μέχρι 
το Γεφύρι της Άρτας και τα αρχαία 
θέατρα που διαθέτουν δεκάδες 
ηπειρωτικές και νησιωτικές περι-
οχές, ολόκληρη η Ελλάδα θα μετα-
τραπεί σε μια τεράστια σκηνή.
Μια σκηνή πάνω στην οποία θα 
παρουσιαστούν , για δύο ολόκλη-
ρους μήνες, 27 θεατρικές παρα-

στάσεις, 15 μουσικές, 8 χορού, 
8 μουσικού θεάτρου, 6 παιδικού 
θεάτρου, καθώς και 6 εικαστικές 
δράσεις καλύπτοντας όλες τις ηλι-
κίες και όλα τα γούστα τις οποίες 
το κοινό μπορεί να παρακολου-
θήσει πληρώνοντας μόνο το εισι-
τήριο εισόδου που αντιστοιχεί σε 
κάθε χώρο.
Ο προϋπολογισμός των 70 συνο-
λικά παραγωγών που επιλέχθη-
καν από ειδική επιτροπή αξιο-
λόγησης, μετά από ανοιχτή πρό-

σκληση του ΥΠΠΟΑ, ξεπερνά τα 
2 εκατ. ευρώ ενώ για τις ανάγκες 
τους θα αποσχοληθούν πάνω από 
1000 εργαζόμενοι, διαφόρων 
ειδικοτήτων, από τον κλάδο του 
Πολιτισμού, ένας κλάδος που έχει 
πληγεί βαθύτατα από τις συνέ-
πειες της πανδημίας. Παράλληλα, 
οι συνεργασίες με τους τοπικούς 
φορείς θα ενδυναμώσουν πολι-
τιστικά την περιφέρεια που έχει 
ανάγκη στήριξης περισσότερο 
από ποτέ.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ο «Σινεμά με Θέα», το αγαπημένο θερι-
νό σινεμά της Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε 
με επιτυχία τη λειτουργία του και προ-
σκαλεί το κοινό να δει υπέροχες ταινί-

ες, βιώνοντας ξανά μοναδικές κινηματογραφι-
κές αποδράσεις.
Το καλύτερο θερινό σινεμά στήθηκε για 
έβδομη συνεχή χρονιά από το Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πιο όμορφο 
σημείο της πόλης, την οροφή του κτιρίου Μ2 
του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, με 
υπέροχη θέα στο Θερμαϊκό Κόλπο.
Το «Σινεμά με Θέα», ο θερινός κινηματογρά-
φος που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2015 και 
έγινε στέκι για τους σινεφίλ της πόλης, είναι 
η πιο δροσερή και οικονομική πρόταση εξό-
δου για όσους θα βρίσκονται το καλοκαίρι στη 
Θεσσαλονίκη έως τις 15 Σεπτεμβρίου.
Φέτος το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 
δέκα ταινίες. Οι τρεις από αυτές προβλήθηκαν 
στο πλαίσιο του ελληνικού προγράμματος του 
online 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ-
σαλονίκης. Πρόκειται για τα φιλμ: Πρόστιμο 
του Φωκίωνος Μπόγρη, Digger του Τζώρ-
τζη Γρηγοράκη και Η αναζήτηση της Λώρα 
Ντουράντ του Δημήτρη Μπαβέλλα. Επίσης 

προβάλλονται τέσσερις ταινίες πρόσφατης 
παραγωγής που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν 
από το σινεφίλ κοινό: Μια νύχτα μαγική του 
Christophe Honoré, Αδέρφια σε σύγκρουση 
του Jeremy Sims, Ιδρώτας του Magnus von 
Horn, και Μυστικός Πράκτορας της Maite 
Alberdi. Τέλος, στο πρόγραμμα του Σινεμά με 

Θέα περιλαμβάνεται και μια μικρή επιλογή 
του προγράμματος του 21ου Φεστιβάλ Γαλλό-
φωνου Κινηματογράφου της Ελλάδος. Πρό-
κειται για τις ταινίες: Θαλασσοθεραπεία του 
Guillaume Nicloux, Διαγραφή Ιστορικού των 
Benoît Delépine και Gustave Kervern και Τα 
αρώματα του Grégory Magne.

Άνδρος: Το Ίδρυμα 
Γουλανδρή 
παρουσιάζει 
αναδρομική 
έκθεση του Ρόρρη 

Α
ναδρομική έκθεση 
αφιερωμένη σ τον 
δ ι α κ ε κ ρ ι μ έ ν ο 
ζ ωγράφο Γιώργο 

Ρ ό ρ ρ η  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι  τ ο 
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γου-
λανδρή στο Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης στην Άνδρο,
Η έκθεση με τίτλο «Η Ευγέ-
νεια του Απέριττου» περιλαμ-
βάνει 60 πίνακες και σχέδια 
του ζωγράφου, που θεωρεί-
ται ως ένας από τους σπου-
δαιότερους εικαστικούς και 
συλλέκτες της γεν ιάς του. 
Σύμφωνα με το Ίδρυμα Γου-
λανδρή, συλλέκτες και πολιτι-
στικοί οργανισμοί αποδέχθη-
καν την πρόταση, με αποτέ-
λεσμα να συγκεντρωθούν τα 
πιο σημαντικά του έργα, από 
τα πρώτα του βήματα μέχρι 
σήμερα.
Άλλωσ τε, ο Γιώργος Ρόρ-
ρης συνδέεται με το Ίδρυμα 
εδώ και πάνω από 35 χρόνια, 
καθώς στα 23 του έκανε την 
πρώτη του έκθεση στη Νέα 
Πτέρυγα του μουσείου της 
Άνδρου. Μάλιστα ο Βασίλης 
Γουλανδρής ήταν από τους 
πρώτους συλλέκτες έργων 
του, καθώς αγόρασε εμβλη-
ματικές δημιουργίες του.
Στην ετοιμασία της έκθεσης 
συνέβαλε και ο ίδιος ο καλ-
λιτέ χνης. Τη σκηνογραφία 
της έκθεσης επιμελήθηκαν 
ο Ανδρέας Γεωργιάδης και η 
Παρασκευή Γερολυμάτου από 
τη Μικρή Άρκτο.
«Γιώργος Ρόρρης, Η ευγένεια 
του απέριττου»
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γου-
λανδρή
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 
Άνδρος
4 Ιουλίου - 3 Οκτωβρίου 
2021
Αγ ο ρ ά σ τ ε  τ α  ε ι σ ι τ ή ρ ιά 
σας ηλεκ τ ρον ικά από το 
goulandris.gr
Ωράριο λειτουργίας:
Τε τάρτη -Κυριακή:  11.00 -
15.00 & 18.00-21.00
Δευτέρα: 11.00-15.00
Τρίτη: Κλειστά

«Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός»: Θέατρο, 
μουσική, χορός, εικαστικά για όλους

«Σινεμά με Θέα»: Ο ομορφότερος θερινός 
κινηματογράφος της Θεσσαλονίκης άνοιξε τις πύλες του 
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σ
τη σημερινή τηλεδιάσκεψη της Super League 
Interwetten, δέκα ομάδες άναψαν κόκκινο 
στην προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος, αν 
δεν βρουν τηλεοπτικό συμβόλαιο την επόμενη 

αγωνιστική περίοδο. Οι Ολυμπιακός, Ατρόμητος και 
ΠΑΣ Γιάννινα ήταν οι ομάδες που ψήφισαν υπέρ, ο Ά-
ρης «παρών» και οι υπόλοιποι αρνητικά.
Με αυτό τον τρόπο, οι δέκα ΠΑΕ που δεν είναι εξα-
σφαλισμένες για τη νέα σεζόν, επιδιώκουν να πιέσουν 
προς εξεύρεση λύσης και τη δεδομένη χρονική στιγμή 
το νέο πρωτάθλημα που ξεκινάει στις 21 Αυγούστου, 
είναι στον «αέρα».
Οι Άρης, ΠΑΣ και Ατρόμητος έχουν συμβό-
λαιο και για τη νέα χρονιά με τη Nova και 
για να περάσει η προκήρυξη, απαιτείται 
η ψήφος από τα 3/4 των ομάδων. 
Στην επόμενη Γ.Σ. χρειάζεται το ίδιο 
ποσοστό, ενώ αν χρειαστεί και τρίτη 
Γενική Συνέλευση, θα απαιτούνται 
οκτώ ψήφοι.

Αυγενάκης: «Στην Ολιστική Μελέ-
τη ενσαρκώνεται η ελπίδα για την α-
ναστροφή της άσχημης κατάστασης στο 
ποδόσφαιρό μας»
Ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, στη 
σημερινή (07/07) ομιλία του στη Βουλή στη συνεδρί-
αση της επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της Βου-
λής, μίλησε για την ολιστική μελέτη, στην οποία εναπο-
θέτει τις ελπίδες του για την αντιστροφή της άσχημης 
κατάστασης που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Υπενθυμίζεται ότι στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν, 
έπειτα από αίτημα του κ. Αυγενάκη, να τοποθετηθούν 
εκπρόσωποι των FIFA/UEFA (Λούκα Νικόλα, Μάριος 
Γεωργίου), ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, Θοδωρής Ζαγοράκης 
και ο Πρόεδρος της Super League 1, Λεωνίδας Μπου-
τσικάρης.

Μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Το ελληνικό ποδόσφαιρο, χρόνο με τον χρόνο, πέφτει 

όλο και πιο χαμηλά.
Πολύ συνοπτικά, λοιπόν, η Ολιστική Μελέτη προτείνει:
* Όλοι οι φορείς του ποδοσφαίρου πρέπει να δρά-
σουν πάνω στις συστάσεις και στις προτάσεις αυτής 
της Μελέτης.
* Είναι απολύτως κρίσιμη η δημιουργία μακροχρό-
νιας στρατηγικής έπειτα από διαβούλευση όλων των 
φορέων του αθλήματος.
* Η στρατηγική πρέπει να επικεντρώνεται στη βελτί-
ωση της εικόνας, στην αύξηση της συμμετοχής, στην 
καλή διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα και στην προ-

ώθηση περισσότερων και ίσων ευκαιριών.
* H FIFA και η UEFA θα βοηθήσουν την 

ΕΠΟ να θέσει τη δομή της μεταρ-
ρύθμισης. Το πρόγραμμα Football 
Federation of the Future (FFF) καλύ-
πτει όλες τις απαιτήσεις ανάπτυξης 
με ορίζοντα το 2025.
* H ΕΠΟ πρέπει να καταβάλλει κάθε 

προσπάθεια για να αναθεωρήσει τις 
οργανωτικές δομές της.

* Όλοι οι φορείς του ποδοσφαίρου 
πρέπει να εκπροσωπούνται επαρκώς στα 

αποφασιστικά όργανα. Αυτό θα έχει ως αποτέλε-
σμα μια πιο αντιπροσωπευτική και διευρυμένη ΕΠΟ.
* Η ελληνική Κυβέρνηση να επικεντρώσει στα θέματα 
της ακεραιότητας των αγώνων, προκειμένου να πολε-
μήσει την απειλή των χειραγωγημένων αγώνων, της 
διαφθοράς και της βίας.
* Η ελληνική Κυβέρνηση να υποστηρίξει προγράμ-
ματα ανάπτυξης στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με τα 
έσοδά της από το Στοίχημα, χρηματοδοτώντας τις ΕΠΣ.
* Επένδυση σε Εθνικό Ποδοσφαιρικό Κέντρο, που 
θα φιλοξενεί όλες τις εθνικές ομάδες και το οποίο μας 
βρίσκει απολύτως σύμφωνους και είμαστε έτοιμοι να 
ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τη νέα διοίκηση της ΕΠΟ.
* Η FIFA, η UEFA, η EΠΟ και η ελληνική Κυβέρνηση 
πρέπει να δεσμευτούν ότι θα δουλέψουν μαζί για το 
καλό του ποδοσφαίρου, εφαρμόζοντας τις συστάσεις 
αυτής της Μελέτης.»

Με δέκα όχι, τρία ναι και ένα παρών άναψε κόκκινο στην προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος στο 
σημερινό Δ.Σ. του συνεταιρισμού

Super League Interwetten: Super League Interwetten: 
Δέκα ομάδες δεν ψηφίζουν Δέκα ομάδες δεν ψηφίζουν 
την προκήρυξη αν δεν βρουν την προκήρυξη αν δεν βρουν 
τηλεοπτικό συμβόλαιοτηλεοπτικό συμβόλαιο

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Επίσημα προς έγκριση 
κονδύλιο ύψους 88.915.440 
για το γήπεδο

Στις 30 Ιουνίου το Υπουργείο Περιβάλλοντος κατέθεσε επισήμως 
αίτημα στο Υπουργείο Ανάπτυξης αίτημα για την έγκριση κονδυλίου 
ύψους 88.915.440 για τον Βοτανικό.
Μια μετά την άλλη έρχονται οι εξελίξεις για την κατασκευή του γηπέ-
δου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Και μάλιστα στη διάρκεια της 
εβδομάδας που μας πέρασε έγιναν αρκετά πράγματα που είναι προς 

την θετική κατεύθυνση. Από τη μία ήταν η παράδοση από τις τράπεζες στον 
Ερασιτέχνη του πλάνου των έργων που θα γίνουν στον Βοτανικό για τη «μάνα 
του λόχου». Το πλάνο ήταν σύμφωνο με τα θέλω των πράσινων και κάλυπτε 
πλήρως τις ανάγκες τους ενώ δεν ξεπερνούσε και τον σχετικό προυπολογισμό.
Το δεύτερο έχει να κάνει με το οριστικό «κλείδωμα» της χρηματοδότησης 
του πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης και δη της κατασκευής νέου σύγχρονου 
ποδοσφαιρικού γηπέδου στον Βοτανικό για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γιατί την 
Τετάρτη 30 Ιουνίου το Υπουργείο Περιβάλλοντος υπέβαλλε επισήμως αίτημα 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την έγκριση κονδυλίου ύψους 88.915.440 
ευρώ μαζί με ΦΠΑ (περί τα 70.000.000 ευρώ «καθαρά»), με δυνατότητα εκτα-
μίευσης σε τρεις δόσεις.
Η πρώτη δόση προτείνεται να είναι ύψους 41.000.000 ευρώ και να δοθεί το 
2022, η δεύτερη 40.000.000 ευρώ το 2023 και η τρίτη και τελευταία να είναι 
ύψους 7.915.440 ευρώ και να δοθεί το 2024.
Η συγκεκριμένη είδηση αποτελεί συνέχεια της υποβολής σχετικού αιτήμα-
τος από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων πριν από δύο μήνες 
είναι συνέχεια της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κονδύλι των 
75 εκατ. ευρώ που αφορά αποκλειστικά τα έργα ανάπλασης της περιοχής και 
την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων έργων, πέραν της κατασκευής του 
γηπέδου.

Αναλυτικά η πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος προς 
το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρει τα εξής:
«ΘΕΜΑ: Υποβολή Πρότασης ένταξης νέου έργου στη ΣΑΕ 075
ΣΧΕΤ: Η υπ’ με αρ. 393/29-03-2021 Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Αθηναίων με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος – πρότασης 
χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού αιτήματος, σας υποβάλουμε πρόταση 
ένταξης νέου έργου στη ΣΑΕ 075 με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ». Παρακαλούμε 
όπως εξετάσετε τη δυνατότητα ένταξης του προτεινόμενου έργου χωρίς την 
ανάλογη απομείωση π/υ συνεχιζόμενου έργου που προβλέπεται στην παρ. 
5.13.2.1. της υπ’ αρ. πρωτ. 17642/03- 03-2021/ΑΔΑ:64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9 
Εγκυκλίου με θέμα «Οδηγίες για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 
2021 και Προγραμματισμός δαπανών ΠΔΕ 2022-2024» καθώς δεν υφίστα-
ται δυνατότητα απομείωσης π/υ συνεχιζόμενου έργου διασφαλίζοντας την 
απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση. Σημειώνεται ότι το έργο προτεί-
νεται με μηδενικές αρχικές πιστώσεις καθώς σύμφωνα με το υπ ́  αρ. πρωτ. 
61981/1245/25.06.2021 Έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τομέα Ενέρ-
γειας δεν είναι δυνατόν να αναληφθούν νομικές δεσμεύσεις αν δε προηγηθεί 
αύξηση του ορίου πιστώσεων του ΕΠΑ 2021-2025».
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Ο 
Ολυμπιακός είναι δεδομένο 
πως βρίσκεται σε αναζήτηση 
τερματοφύλακα. Ο Ρουί Πατρί-
σιο πλησιάζει στη Ρόμα και α-

ντικαταστάτης του στη Γουλβς θα είναι ο 
Ζοσέ Σα για το ποσό των εννιά εκατομμυ-
ρίων ευρώ. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς 
φουλάρει για τον Μπιζότ, με τον ίδιο να 
επιβεβαίωνει πως υπάρχουν διαπραγμα-
τεύσεις.
Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, το θέμα 
του πρώην τερματοφύλακα της Σεβίλλης, 
Τόμας Βάτσλικ, δεν έχει κλείσει. Ο Τσέ-
χος γκολκίπερ βρίσκεται σε διακοπές και 
καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του. 
Όπως αναφέρει το Orgullodenervion.com, 
πρόταση υπάρχει απ’ τη Νάπολι, γεγονός 
για το οποίο είχε αναφερθεί το SPORT24, 
ενώ πρόταση φέρεται να έχει κάνει και ο 
Ολυμπιακός.
Το δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Τόμας 
Βάτσλικ δεν έχει πάρει την οριστική από-
φασή του, κάτι που αναμένεται να πράξει 
τις επόμενες ημέρες.
Ο 32χρονος γκολκίπερ έμεινε φέτος ελεύ-
θερος απ’ τη Σεβίλλη, όπου αγωνιζό-
ταν απ’ το 2018. Ο Βάτσλικ αγωνίστηκε 
σε πέντε παιχνίδια της Τσεχίας στο Euro 
2020, με τη χώρα του να φτάνει έως τα 
προημιτελικά, όπου αποκλείστηκε απ’ τη 
Δανία.

Έντονο πρέσινγκ σε Ρόνι Λόπες 
Η περίπτωση του Ρόνι Λόπες, του Πορ-
τογάλου ακραίου της Σεβίλλης, είναι μία 
από τις πρώτες και καλύτερες που τέθηκαν 
στα υπόψη του Πέδρο Μαρτίνς. Ο 25χρο-
νος Βραζιλιάνος, με πορτογαλική υπηκοό-
τητα, είναι μεσοεπιθετικός υψηλού επιπέ-
δου, «ψημένος» στο τοπ επίπεδο, έχοντας 
προϋπηρεσία σε Αγγλία (Μάντσεστερ Σίτι), 
Γαλλία (Λιλ, Μονακό, Νις) και Ισπανία.
Ο προπονητής του Ολυμπιακού παρότι 
έχει «κόψει» τις περισσότερες από τις 
προτάσεις που έχει στα χέρια του για τα 
φτερά της επίθεσης, ψάχνοντας την καλύ-
τερη δυνατή επιλογή με τον χρόνο σύμ-
μαχο προς αυτή την κατεύθυνση, για τον 
Ρόνι Λόπες ήταν από την πρώτη στιγμή 
ζεστός και θετικός σε πιθανή συνεργασία.
Εκείνος που δεν έδειχνε την ίδια διάθεση 
ήταν ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος 

παρότι προτάθηκε από γραφείο που έχει 
κάνει πολλές δουλειές με τον Ολυμπιακό, 
δεν είχε την Ελλάδα στις πρώτες του επι-
λογές. Πέρυσι ως δανεικός, με τη φανέλα 
της Νις έπαιξε σε 33 παιχνίδια συνολικά με 
5 γκολ και 2 ασίστ. Αγωνίστηκε σε πέντε 
διαφορετικές θέσεις. Πλην εκείνης του 
δεξιού εξτρέμ που είναι και η καλή του, 
δοκιμάστηκε αριστερά, πίσω από τον φορ, 
στην κορυφή της επίθεσης, αλλά και ως 
δεξιός –εσωτερικός- χαφ.

Ρώτησε και η Νις για Καμαρά
Γνωστό το ενδιαφέρον που τα τελευ-
ταία χρόνια έχει προκαλέσει στη διεθνή 
αγορά ο Μαντί Καμαρά. Το θετικό είναι 
πως συντηρείται και συνεχώς διευρύνε-
ται, με τον Ολυμπιακό να γίνεται δέκτης 
ολοένα και περισσότερων κρούσεων για 
τον Αφρικανό μέσο. Το… αντιπαραγωγικό 
όμως ως προς τη διαδικασία πώλησης που 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη είναι πως όλοι 
πάνω κάτω οι ενδιαφερόμενοι κινούνται 
σε οικονομικό πλαίσιο που δεν συγκινεί 
μέχρι τώρα τους «ερυθρόλευκους».
Τελευταίο το παράδειγμα της Νις. Γνωστή 
και αυτή στους πρωταθλητές Ελλάδας, 
αφού πέρυσι πριν από τη συμφωνία για 
την πώληση του Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερ-
πουλ, είχε καταθέσει πρόταση για το διε-
θνή αριστερό μπακ ωστόσο κάτι οι –τότε– 
αυξημένες απαιτήσεις του Ολυμπιακού 
και κυρίως η διαφαινόμενη προοπτική 
ενός deal με τους «κόκκινους», τελείωσαν 
νωρίς τις όποιες συζητήσεις με το γαλλικό 
σύλλογο.
Η Νις όμως επανήλθε το φετινό καλοκαίρι, 
εστιάζοντας στον Καμαρά αυτή τη φορά. 
Βασικό ζητούμενο για τους Νικαιώτες στο 
τρέχον μεταγραφικό παζάρι η ενίσχυση 
με (τουλάχιστον) ένα μέσο των χαρακτη-
ριστικών του 24χρονου άσου, κάτι που 
έχει ζητήσει ο νέος τεχνικός του συλλό-
γου, ο (περυσινός πρωταθλητής Γαλλίας 
στον πάγκο της Λιλ) Κριστόφ Γκαλτιέ.
Ετσι προέκυψε η προ ημερών κρούση της 
Νις στον Ολυμπιακό, συνοδευόμενη όμως 
από την ενημέρωση πως σε πρώτο στάδιο 
οι δυνατότητες προσφοράς δεν ξεπερνάνε 
–όπως σε κάθε άλλη ως τώρα προσέγγιση 
που έχει γίνει για τον Καμαρά– τα 8 εκατ. 
ευρώ.

Σ
τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το 
μεσημέρι της Πέμπτης ο Νέλσον 
Ολιβέιρα για να ολοκληρώσει την 
μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Τον Πορτογάλο επιθετικό υποδέχτη-
καν ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Κυριάκος 
Κυριάκος και ο Γενικός Αρχηγός, Χρή-
στος Καρυπίδης.
Ο Ολιβέιρα θα περάσει από τις απαραί-
τητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέ-
χεια θα υπογράψει πιθανότατα την Παρα-
σκευή (09/07) το νέο του συμβόλαιο με 
τον ΠΑΟΚ (για 2+1 χρόνια).
Ο ΠΑΟΚ με τον Ολιβέιρα κλείνει μέσα 
στα χρονικά περιθώρια που είχε θέσει ο 
Ραζβάν Λουτσέσκου το θέμα του επιθε-
τικού, με τον Ολιβέιρα να υπογράφει και 
να ακολουθεί την αποστολή του Δικεφά-
λου στην Ολλανδία όπου θα πραγματο-
ποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοι-
μασίας του.

Bild: «Ψηλά στη λίστα 
της Γκλάντμπαχ ο Τζό-
λης»
Σύμφωνα με την «Bild» ο 
Χρήστος Τζόλης είναι ένας 
από τους 4 ποδοσφαιριστές 
που βρίσκονται ψηλά στην 
μεταγραφική λίστα της Γκλά-
ντμπαχ.
Εκτός από τον επιθετικό του 
ΠΑΟΚ τα «πουλάρια» βλέπουν τον 
25χρονο κεντρικό αμυντικό της Ουνιόν 
Βερολίνου Μάρβιν Φρίντριχ, τον αρι-
στερό μπακ της Τσέλσι Μάλανγκ Σαρ 
και έναν 17χρονο επιτελικό τον Κάσπερ 
Κοζλόφσκι.
Στο σχετικό άρθρο της «Bild» πάντως 
αναφέρεται η δυσκολία που αντιμετωπί-
ζει η Γκλάντμπαχ στις μεταγραφές καθώς, 
όπως τονίζεται, ο αθλητικός της διευθυ-
ντής Μαξ Έλμπερ περιμένει να οριστι-
κοποιηθούν οι εξελίξεις με το ενδεχό-
μενο πωλήσεων ποδοσφαιριστών όπως 
οι Τουράμ, Πλεά και Ζακάρια για να εξα-
σφαλίσει μπάτζετ με το οποίο θα προχω-
ρήσει σε κινήσεις ενίσχυσης.
Όπως υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά 
στον τίτλο του άρθρου «Ο Έλμπερ δεν 
μπορεί να κάνει μεταγραφές, παρά το 
γεγονός ότι 3 νεαροί σταρ περιμένουν 
στη σειρά. Η Γκλάντμπαχ χρειάζεται χρή-
ματα».

«Ψάχνεται» για τον Άουρσνες
Με τον Νέλσον Ολιβέιρα στη Θεσσαλο-
νίκη, το βασικότερο μεταγραφικό ζητού-
μενο του ΠΑΟΚ, επιτεύχθηκε. Πλέον, οι 
Κυπελλούχοι Ελλάδας εστιάζουν στην 
ενίσχυσή τους στο κέντρο του γηπέδου, 
με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να θέλει – 
κατ’ αρχάς – έναν χαφ, στιλ και χαρακτη-
ριστικών που απαιτεί για τους μέσους 
του ο Ρουμάνος τεχνικός.
Ονόματα και στόχοι δεν έχουν διαρρεύ-
σει. Αυτό δεν σημαίνει πως οι άνθρω-
ποι του «δικέφαλου» δεν ψάχνουν, δεν 
ρωτάνε και δεν σκανάρουν επιλογές. Μια 
σχετική ενημέρωση έχει και το SPORT24 
ως προς το ενδελεχές ψάξιμο που έχει 
πραγματοποιηθεί για τον 26χρονο Νορ-
βηγό μέσο της Μόλντε, Φρέντρικ Άουρ-
σνες.
Αναμφισβήτητα ο ΠΑΟΚ έχει ασχολη-

θεί με τον συγκεκριμένο ποδο-
σφαιριστή, έστω αναζητώ-

ντας πληροφορίες για το 
στάτους του και τα οικονο-
μικά δεδομένα που απαι-
τούνται απευθυνόμενος 
τόσο στη Μόλντε όσο και 
στον ατζέντη του διεθνή 
μέσου (κλασικό «οκτάρι», 

έγινε για πρώτη φορά διε-
θνής στις αρχές Ιουνίου στο 

φιλικό με την Εθνική μας).
Το συμβόλαιο του Άουρσνες ολοκλη-

ρώνεται στα τέλη του 2021, οπότε από 
την 1η Ιουλίου κιόλας μπορεί να υπο-
γράψει όπου επιθυμεί και να ενταχθεί 
στην επόμενη ομάδα του την Πρωτοχρο-
νιά του 2022. Ήδη άλλωστε έχει ξεκαθα-
ρίσει πως ύστερα από πέντε χρόνια με 
τη φανέλα της Μόλντε δεν θα συνεχίσει 
περαιτέρω.
Ο Άουρσνες προτάθηκε, εξετάστηκε και 
προκρίθηκε ως άξιος για περαιτέρω διε-
ρεύνηση. Δεδομένα αυτή που έχει ως 
τώρα γίνει αφορά αναζήτηση πληρο-
φοριών για το στάτους του Νορβηγού 
μέσου και υπό ποιες προϋποθέσεις θα 
μπορούσε (και αν) να προκύψει κάτι 
περισσότερο. Αν αρκούν για να προχω-
ρήσει σε επόμενο στάδιο η υπόθεση του, 
δεν θ’ αργήσει να φανεί.
Προς το παρόν, αυτό που σημειώνεται 
και υπογραμμίζεται είναι απλώς το ενδι-
αφέρον και η ασχολία του «δικέφαλου» 
με ό,τι αφορά τον Αούρσνες.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

«Προτάσεις από Ολυμπιακό 
και Νάπολι ο Βάτσλικ»

ΠΑΟΚ:

Έρχεται ο Ολιβέιρα

αθλητικά



639 Ιουλίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ολυμπιακοί Αγώνες: Οριστικά χωρίς 
θεατές οι αγώνες στο Τόκιο

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Wimbledon: Στα ημιτελικά και ο 
Σαποβάλοφ, νίκη επί του Χατσάνοφ

Ο 
Ντένις Σαποβάλοφ θα δώσει το «παρών» στο ραντεβού των ημιτελικών του 
Wimbledon κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς, ύστερα από τη νίκη του με 6-4, 3-6, 
5-7, 6-1, 6-4 επί του Κάρεν Χατσάνοφ.
Ο Ντένις Σαποβάλοφ πραγματοποίησε παλικαρίσια εμφάνιση και πέτυχε σπου-

δαία ανατροπή, για να πάρει την πρόκριση στον παρθενικό Major ημιτελικό της καριέρας 
του, κερδίζοντας τον Κάρεν Χατσάνοφ στα 5 sets στο Wimbledon!
Ο 22χρονος Καναδός έπαιξε κατά διαστήματα πανέμορφο τένις, έβγαλε όλη την επιθετι-
κότητά του στο court και πετυχαίνοντας 59(!) winners, έθεσε νοκ-άουτ τον 25χρονο Ρώσο.
Μετά από τρεισήμισι ώρες μεγάλης μάχης στο Court 1 του All England Club, ο Νο10 του 
ταμπλό, επικράτησε με 6-4, 3-6, 5-7, 6-1, 6-4 και «σφράγισε» τον σπουδαίο ημιτελικό 
κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς.
Αν και συνάντησε αρκετά προβλήματα με το 2ο σερβίς του, εξ’ ου και τα 10 διπλά λάθη που 
σέρβιρε στον αγώνα, ο Σαποβάλοφ ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρη-
σης και δίκαια πανηγύρισε στο τέλος την πρόκριση για την «4αδα».
Με 71/83 κερδισμένους πόντους πίσω από το 1ο σερβίς του ολοκλήρωσε το ματς ο Κανα-
δός, που σέρβιρε και 17 άσους, για να αποκλείσει τον Χατσάνοφ. Αχίλλειος πτέρνα του 
22χρονου, τα 5/19 break points, που του έκαναν πιο δύσκολο το έργο.
Ο Χατσάνοφ άντεξε να παίξει ακόμη ένα πολύ μεγάλο σε διάρκεια και ένταση ματς, μετά το 
ντέρμπι με τον Κόρντα στον 4ο γύρο, το οποίο και κέρδισε με 10-8 στο 5ο set, όμως αυτή τη 
φορά δεν είχε τις λύσεις για να φύγει ζωντανός από το court με τον ίδιο τρόπο.
Στα 50 αβίαστα λάθη σταμάτησε το κοντέρ του Ρώσου, που στο 4ο και το 5ο set δεν απεί-
λησε καθόλου τον Σαποβάλοφ και είχε ξεκάθαρα παθητικό ρόλο στο court.
Από την επόμενη εβδομάδα, ο Χατσάνοφ θα κερδίσει τέσσερις θέσεις στην παγκόσμια 
κατάταξη και θα επιστρέψει στο Top25 (No25).
Όσον αφορά τον Σαποβάλοφ, θα κερδίσει δυο θέσεις και θα εισέλθει στο Top10 (No10), 
ενώ αν καταφέρει και κατακτήσει τον τίτλο στο Λονδίνο, θα βελτιώσει το ρεκόρ καριέρας 
του, φτάνοντας στο Νο8 του κόσμου.

Ο
ι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο θα διεξαχθούν χωρίς την παρου-
σία κοινού, όπως αποφάσισε η ιαπωνική κυβέρνηση μαζί με την 
Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τους οργανωτές των αγώνων, 
λόγω της έξαρσης κρουσμάτων κορονοϊού. Το Τόκιο έχει μπει 

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των κρουσμάτων και θα παραμείνει 
μέχρι την ολοκλήρωση των αγώνων.
Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Γιοσιχίν τε Σούγκα, είπε ότι η συγκεκριμένη 
κίνηση ήταν απαραίτητη ώστε να «εμποδιστεί» η διασπορά της μετάλλαξης 
Δέλτα από το Τόκιο και να γίνει η ιαπωνική πρωτεύουσα μια ακόμα «πηγή» 
νέων μολύνσεων που θα οδηγήσει σε νέο κύμα κρουσμάτων παγκοσμίως.
Φυσ ικά η συγκεκριμένη ε ίδηση δεν έσκασε σαν «κεραυνός εν αιθρία», 
καθώς τα ΜΜΕ της Ιαπωνίας το τελευταίο διάστημα έκαναν λόγο για σοβα-
ρές σκέψεις σ τα μέλη της ιαπωνικής κυβέρνησης να πάρουν μια απόφαση 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Μετά την έλευση του προέδρου της ΔΟΕ, Τόμας 
Μπαχ, στο Τόκιο, αποφασίστηκε να γίνουν οι αγώνες δίχως την παρουσία 
θεατών.
Ο πρόεδρος των Αγώνων Σε ίκο Χασ ιμότο, ε ίπε ότ ι  η κατάσ ταση ε ίναι 
«λυπηρή» και ότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, ενώ απολογήθηκε σε 
όσους αγόρασαν εισιτήρια.
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Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ), παρουσίασε την 
αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής ομάδας γ ια τους 
32ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «ΤΟΚΥΟ 2020», 
που θα διεξαχθούν από 23 Ιουλίου μέχρι 8 Αυγούστου 
στην Ιαπωνία.
Ο Υπουργός Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεο-

λαίας (ΥΠΠΑΝ) κ. Πρόδρομος Προδρόμου, απευθυνόμενος 
στους αθλητές είπε ότι αποτελούν τον ανθό της νεολαίας μας 
και τους πρεσβευτές μιας χώρας όπου σε αυτήν υπάρχουν στά-
δια όπου προπονούνταν αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων της 
αρχαιότητας : «Εκπροσωπείτε ιδεώδη αθάνατα και εύχομαι 
αυτό να αποτελέσει το εφαλτήριο και το κίνητρο για όλους για 
μια επάξια εκπροσώπηση της Κύπρου, υπηρετώντας την Ολυ-
μπιακή Ιδέα» ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Ο κ. Προδόμου συνεχάρη τους προπονητές των αθλητών για 
τις άοκνες προσπάθειες τους ώστε να φθάσουν στο σημείο της 
εκπροσώπησης της Κύπρου μας στο ανώτατο αθλητικό forum. 
Συνεχάρη επίσης τους τους χορηγούς της ΚΟΕ, το διαχρονικό 
χορηγό ΟΠΑΠ Κύπρου, τους μεγάλους χορηγούς RCB Bank, 
Carbo One, Χαραλαμπίδη Κρίστη και τους επίσημους χορηγούς 
Cyta, Toyota και Υπεραγορές ΜΕΤΡΟ.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Σημαιοφόροι στην τελετή έναρξης οι Παύλος Κο-
ντίδης και Άντρη Ελευθερίου
Ο Αρχηγός της Κυπριακής αποστολής Ανδρέας Θεοφυλάκτου 
παρουσιάζοντας την Ολυμπιακή ομάδα ανακοίνωσε ότι το Εκτε-
λεσ τ ικό Συμβούλιο της ΚΟΕ αποφάσισε όπως σημαιοφόροι 
στην τελετή έναρξης θα είναι ο Παύλος Κοντίδης και η Άντρη 
Ελευθερίου. Σημείωσε ότι ο ρόλος που του έχει ανατεθεί, απο-
τελεί για τον ίδιο μεγάλη τιμή αλλά και τεράστια ευθύνη κυρίως 
τώρα, λόγω της πανδημίας και των πολλών υγε ιονομικών 
μέτρων που δυσχεραίνουν ασφαλώς το έργο τόσο της Διοικητι-
κής ομάδας που θα ταξιδέψει στο Τόκυο, όσο και των αθλητών.

Μέλη της Αποστολής
Αρχηγός της αποστολής θα είναι το Μέλος του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου Ανδρέας Θεοφυλάκτου, και θα έχει ως Βοηθούς 
Αρχηγούς Αποστολής το Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου 
Παύλο Γεωργιάδη και τους Διοικητικούς Λειτουργούς της ΚΟΕ 
Γιώργο Παναγίδη και Γιώργο Κορέλλη.
Την αποστολή θα συνοδεύουν ο Δρ Γιώργος Πάνος, οι φυσιο-
θεραπευτές Γιώργος Στούππας (μέχρι 30/07) και Νίκος Καρα-
ολής (από 30/07 – 10/08), και η Αθλητική Ψυχολόγος Θάλεια 
Παναγή.

Ολυμπιακή Ομάδα
Η Κυπριακή Ολυμπιακή Ομάδα αποτελείται από 15 αθλητές, 
εννέα (9) άνδρες και έξι (6) γυναίκες οι οποίοι θα συμμετά-
σχουν σε έξι αθλήματα. Οι αριθμοί αυτοί είναι ταυτόσημοι σε 
άνδρες, γυναίκες και αθλήματα σε σχέση με το ΡΙΟ. Η διαφο-
ροποίηση από την αμέσως προηγούμενη διοργάνωση είναι ότι 
μετράμε δύο επιπλέον αθλητές στα αθλήματα της Ιστιοπλοΐας 
και της Σκοποβολής, και τέσσερις λιγότερους στον Στίβο.

Επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που ήθελαν 
την αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού 
στην ομάδα στα πέντε, με ανακοίνωση της 
η Ανόρθωση.

Π
αράλληλα οι κυανόλευκοι ενημέρωσαν 
για την απόφαση τους για ακύρωση του 
ταξιδιού στην Ελλάδα και κατά συνέπεια 
και του φιλικού με τον Αστέρας Τρίπολης.

Η ανακοίνωση της Ανόρθωσης:
Ενημερώνουμε πως μετά από εξέταση όλων των 
δεδομένων, αποφασίστηκε όπως το ταξίδι στην 
Ελλάδα για το φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης ακυ-
ρωθεί. Οι θετικοί στη νόσο COVID19 ποδοσφαιρι-
στές ανέρχονται σε πέντε.

Ανεπίσημο ντεμπούτο για έξι, με λύ-
σεις ανάγκης στην άμυνα
Με καθυστέρηση μίας βδομάδας η Ανόρθωση θα 
πραγματοποιήσει το πρώτο φιλικό προετοιμασίας. 
Βάσει προγράμματος το φιλικό της Παρα-
σκευής (9/7, 18:30) στην Παρεκκλη-
σιά με αντίπαλο τον Άρη Λεμε-
σού θα ήταν το τρίτο για την 
ομάδα της Αμμοχώσ του, 
όμως τα κρούσματα κορω-
νοϊού που «κτύπησαν» την 
«Κυρία» είχαν ως αποτέλε-
σμα να ακυρωθούν τα παι-
χν ίδια με Απόλλωνα (την 
προηγούμενη Παρασκευή) 
και Δόξα.
Οι ποδοσφαιριστές του Τιμούρ 
Κετσπάγια θα έχουν την ευκαι-
ρία να ξεμουδιάσουν και να παίξουν 
σε συνθήκες αγώνα μετά από αρκετό καιρό. 
Βέβαια, το «οπλοστάσιο» του Γεωργιανού προπο-
νητή θα είναι μειωμένο κατά πέντε ποδοσφαιρι-
στές, οι οποίοι νόσησαν και τέθηκαν σε καραντίνα.
Με λύσεις ανάγκης θα αγωνιστεί η Ανόρθωση 
στην άμυνα αφού δεν υπολογίζονται για την ανα-
μέτρηση με τον Άρη οι Ρισβάνης, Κώστας Αρτυμα-
τάς, Παναγιώτης Αρτυματάς και Πάουλους Αρα-
γιούρι (θα έρθει στην Κύπρο την επόμενη βδο-
μάδα), ενώ το πιθανότερο είναι πως θα προφυ-
λαχθεί ο Παύλος Κορρέα, ο οποίος αντιμετώπισε 
μικροπρόβλημα τραυματισμού. Στο απουσιολόγιο 

του Κετσπάγια είναι, επίσης, οι Λάζαρος Χριστο-
δουλόπουλος και Αζέρ Μπουσουλάτζιτς.
Ο Νίκα Κατσαράβα προέρχεται από τραυματισμό 
που τον κράτησε εκτός δράσης για αρκετούς μήνες 
και το πλάνο επιστροφής του στην αγωνιστική 
δράση περιλαμβάνει σταδιακή ενσωμάτωση στις 
υποχρεώσεις της ομάδας. Ανεπίσημο ντεμπούτο 
με την ομάδα της Αμμοχώστου θα κάνουν οι Αντω-
νιάδης, Αβραάμ (δεύτερη θητεία), Κάιλ Λάφερτι, 
Ρουσιάς, Ντέλετιτς και Άντριζ Νεοφύτου.

Το πλάνο για τον Αραγιούρι και τα δε-
δομένα με Ρισβάνη
Θέμα ετοιμότητας, δεν τίθεται. Άλλωστε, ήταν 
βασικός και αναντικατάστατος και στα τρία παιχνί-
δια της εθνικής Ισλανδίας στο Euro 2020. 
Θέμα ποιότητας, επίσης δεν υφίσταται αμφισβή-
τηση περί τούτου. Θέμα προσαρμογής, μάλλον 
όχι, από την στιγμή που ο Πάουλους Αραγιούρι 
αγωνιζόταν στην Κύπρο για την Πάφος FC την 

τελευταία διετία και γνωρίζει πολύ 
καλά τα δεδομένα της νέας του 

ομάδας.
Επομέ νως,  η  περαι τ έρω 

άδε ια ξεκούρασης που 
π α ρ α χ ω ρ ή θ η κ ε  σ τ ο ν 
33χρονο κεν τρικό αμυ-
ντικό και η απουσία από 
το πρώτο στάδιο της προ-
ετοιμασίας δεν προκαλεί 

καμία ανησυχία. 
Αντιθέτως, ο αρχηγός της 

εθνικής Φινλανδίας γεμίζει 
τις μπαταρίες και από βδομάδας 

θα ντυθεί στα κυανόλευκα και το 
πλάνο είναι να ηγηθεί της αμυντικής γραμ-

μής της «Κυρίας» στους αγώνες του τρίτου προκρι-
ματικού γύρου του Γιουρόπα Λιγκ.
Με τα σημερινά δεδομένα οι πιθανότητες του Σπύ-
ρου Ρισβάνη να προλάβει τα πρώτα ευρωπαϊκά 
παιχνίδια είναι μοιρασμένες, αφού ολοκλήρωσε 
τη σεζόν με πρόβλημα τραυματισμού και στο διά-
στημα που συμμετείχε στην προετοιμασία ακο-
λουθούσε πρόγραμμα επαναφοράς. 
Διαθέσιμος θα είναι ο Παύλος Κορρέα, ο οποίος 
ταλαιπωρήθηκε από μικροπρόβλημα τραυματι-
σμού.

Ανόρθωση: Επιβεβαίωσε για πέμπτο 
κρούσμα – Άκυρο το ταξίδι στην 
Ελλάδα και το φιλικό με Αστέρα!

Παρουσιάστηκε η 15μελής 
κυπριακή αποστολή για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

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

Τ
έλος εποχής για τον Βαγγέλη Μόρα. 
Ο Λαρισινος αμυντικός ανακοίνωσε 
το τέλος μιας σπουδαίας καριέρας 
στα 39 του χρόνια μέσω του λογα-

ριασμού του στο Instagram. Ξεκίνησε την 
καριέρα του από τους Αμπελόκηπους Λάρι-
σας για να αποκτηθεί στη συνέχεια από την 
ΑΕ Λάρισα αγωνιζόμενος στη Β΄ Εθνική το 
1999, ενώ το 2001 μεταγράφηκε στην Προ-
οδευτική, με την οποία κέρδισε την άνοδο 
στην Α’ Εθνική.
Το 2003 αποκτήθηκε από την ΑΕΚ, καθώς 
ήταν προσωπική επιλογή του Ντούσαν 
Μπάγεβιτς. Το 2007, μετά από εισήγηση 
του Λορένσο Σέρα Φερέρ, αποδεσμεύθηκε 
και ως ελεύθερος συνέχισε την καριέρα 
του στο ιταλικό πρωτάθλημα αγωνιζόμε-
νος στην Μπολόνια, όπου παρέμεινε επί 
μία τετραετία.
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 υπέγραψε για 
έναν χρόνο στη Σουόνσι, όμως μετά από 
τη μικρή συμμετοχή που είχε στον σύλλογο 
της Ουαλίας, αποφάσισε να επιστρέψει 
στην Ιταλία όπου υπέγραψε, τον Ιανουάριο 
του 2012, συμβόλαιο εξάμηνης διάρκειας 
με την Τσεζένα. Τον Αύγουστο της ίδιας 
χρονιάς μετακόμισε στην Ελλάς Βερόνα, 
όπου παρέμεινε επί μία τετραετία, συμπλη-
ρώνοντας 131 συμμετοχές πρωταθλήματος.
Το καλοκαίρι του 2016 συμφώνησε με την 
Μπάρι, αποχώρησε όμως έναν χρόνο αργό-
τερα και επέστρεψε στην Ελλάδα, έπειτα 
από δέκα χρόνια καριέρας στο εξωτερικό, 
υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο συνερ-
γασίας με τον Παναιτωλικό. Τον Δεκέμβριο 
του 2017 επέστρεψε στην ομάδα της πατρί-
δας του, την ΑΕΛ, όπου αγωνίσθηκε μέχρι 
τον Ιούλιο του 2020. Τον Αύγουστο του 
2020 υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με 
τον Απόλλωνα Λάρισας.
Ήταν διεθνής με την Εθνική Ελλάδας το διά-
στημα μεταξύ 2009-2016, μετρώντας 27 
συνολικά συμμετοχές, ενώ ήταν μέλος της 
ομάδας που συμμετείχε τόσο στο Μου-
ντιάλ 2010 στη Νότια Αφρική, όπου αγω-

νίστηκε στον αγώνα εναντίον της Αργεντι-
νής, όσο και τέσσερα χρόνια αργότερα στο 
Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία.
Υπήρξε επίσης διεθνής με την εθνική Ελπί-
δων, την περίοδο 2002-2004 έχοντας 
συνολικά 11 συμμετοχές, ενώ αποτέλεσε 
βασικό μέλος της Ολυμπιακής Εθνικής ομά-
δας που έλαβε μέρος στην Ολυμπιάδα του 
2004, συμμετέχοντας και στους τρεις αγώ-
νες.

Παναχαϊκή: Ενίσχυση με Έππα
Tρίτη προσθήκη για την Παναχαϊκή, καθώς 
συμφώνησε με τον νεαρό αμυντικό μέσο, 
Παύλο Έππα.
Πρόκειται για νεαρό, 22 ετών, αμυντικό 
μέσο. Τη φετινή σεζόν ήταν στον Αλμωπό 
Αριδαίας, o οποίος εξασφάλισε την παρα-
μονή στη Football League την τελευταία 
αγωνιστική, ενώ στο παρελθόν έχει αγω-
νιστεί σε Αιγινιακό, Αγροτικό Αστέρα και 
ΑΠΕ Λαγκαδά.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:
«Η ΠΑΕ Παναχαϊκή 1891 ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαι-
ριστή Παύλο Έππα. Ο Παύλος Έππας 
είναι 22 ετών (18/8/1998) αγω-
νίζεται ως μέσος και υπέ-
γραψε συμβόλαιο συνερ-
γασίας δύο ετών με την 
ομάδα μας. Την περ-
σινή αγωνιστική περί-
οδο φόρεσε τη φανέλα 
του Αλμωπού Αριδαίας 
στην Football League 
και κατέγραψε 17 συμ-
μετοχές και 2 ασ ίσ τ. 
Κα λ ω σ ο ρ ί σ ο υ μ ε  τ ο ν 
Παύλο στην οικογένεια της 
Παναχαϊκής και του ευχόμαστε 
να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με 
την ομάδα μας».

Μετά τον προπονητή η Ξάνθη 
προχώρησε σε διπλό μεταγραφι-
κό χτύπημα!
Λίγο μετά την ανακοίνωση του Τζέιμι Μόν-
ροι στη θέση του επικεφαλής προπονητή 
του ΑΟΞ, η ξανθιώτικη ομάδα προχώρησε 
στην επισημοποίηση της συνεργασίας της 
με άλλους δύο ποδοσφαιριστές.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο ΑΟ ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ ανακοινώνει την 

έναρξη της συνεργασίας του με τους επαγ-
γελματίες ποδοσφαιριστές Ηλία Τσέλιο και 
Δημήτριο Ουνγιαλίδη.
Ο Ηλίας Τσέλιος γεννήθηκε στις 6 Οκτω-
βρίου 1997 και αγωνίζεται στη θέση του 
κέντρου. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά 
βήματα τα πραγματοποίησε με την φανέλα 
της ΑΕΚ αγωνιζόμενος αρχικά στα τμήματα 
υποδομής της και μετέπειτα στην ανδρική 
ομάδα. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε βασικό 
και αναντικατάστατο στέλεχος του Εργο-
τέλη με τον οποίο πραγματοποίησε πάνω 
από 90 εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και 
κύπελλο. Παράλληλα, έχει φορέσει την 
φανέλα της Εθνικής Ελλάδας εκπροσωπώ-
ντας την χώρα μας στις κατηγορίες (U-19 
και U-17).
Ο Δημήτρης Ουνγιαλίδης γεννήθηκε στις 
24 Οκτωβρίου 1994 στην Κοζάνη. Ο νέος 
ποδοσφαιριστής του ΑΟΞ που αγωνίζεται 
στο αριστερό άκρο της άμυνας κατέγραψε 
τις πρώτες του συμμετοχές σε επαγγελμα-
τικό επίπεδο με την ομάδα της Ζακύνθου 
ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε με επιτυ-
χία σε Καλλονή, Αγροτικό Αστέρα, Βέροια, 
ΝΠΣ Βόλος και Χανιά.
Ευχόμαστε στους νέους ποδοσφαιριστές 
του ΑΟΞ καλή επιτυχία και επίτευξη των 
ομαδικών και προσωπικών στόχων που 
έχουν θέσει.
Καλώς ήρθατε στην ΞΑΝΘΗ!»

Απάντησε στον Πλεξίδα ο Κούγι-
ας: Αν τολμάς, μήνυσέ με!
Λίγες ώρες χρειάστηκαν για να απαντήσει ο 
Αλέξης Κούγιας στην ανακοίνωση του Βαγ-
γέλη Πλεξίδα, μέσω της οποίας έκανε γνω-
στό πως προχώρησε σε μήνυση και αγωγή 
κατά του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΑΕΛ.
Αναλυτικά η απάντηση του Αλέξη Κούγια:
Ρε Πλεξίδα, που αν ο κόσμος δει το ποι-
νικό σου μητρώο και διαβάσει και το δικό-
γραφο με το οποίο έστω και προσωρινά 
σε έδιωξαν από την διοίκηση της επιχειρή-
σεως σας, τα αδέλφια σου ο Σωτήρης και ο 
Χρήστος θα ντρέπεσαι να κυκλοφορήσεις 

ακόμη και στον περίβολο της επιχει-
ρήσεως σου.

Πώς τολμάς και απειλείς τα 
νέα μέλη του Δ.Σ. της ΠΑΕ 
ΑΕΛ τα οποία δεν είναι 
καν ακόμη διοίκηση, 
αφού αυτό θα γίνει στις 
15 Ιουλίου με την ανάρ-
τηση του στο ΓΕΜΗ και 
πως τολμάς να προσπα-

θείς να παραπλανήσεις 
τον κόσμο για την υπό-

θεση της πλαστής εγγυη-
τικής επιστολής που έδωσες 

στην Επιτροπή Επαγγελματικού 
Αθλητισμού, εσύ ο εκατομμυριούχος, 

για την συμμετοχή της ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ στο 
τότε πρωτάθλημα της Football League.
Επειδή εγώ είμαι ο υπεύθυνος και υπό-
λογος της χθεσινής ανακοίνωσης, αφού 
ακόμη εγώ και έως της 15 Ιουλίου είμαι 
Πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΛ, σε προκαλώ να 
μου απαντήσεις τα εξής ερωτήματα:
1. Ενημέρωσε εγγράφως ή όχι η τράπεζα 
σου στα Τρίκαλα την Επιτροπή Επαγγελμα-
τικού Αθλητισμού ότι η εγγυητική επιστολή 
που έδωσες δεν είναι γνήσια;
2. Με αφορμή αυτή την βεβαίωση ανακά-

λεσε ή δεν ανακάλεσε η Επιτροπή Επαγγελ-
ματικού Αθλητισμού το πιστοποιητικό συμ-
μετοχής της ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ;
3. Υποβιβάστηκε η ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ ιδιοκτη-
σίας σου εξαιτίας της μη γνήσιας εγγυη-
τικής επιστολής στα ερασιτεχνικά πρωτα-
θλήματα;
4. Λύθηκε και τέθηκε υπό εκκαθάριση η 
εταιρεία της οποίας ήσουν ιδιοκτήτης;
5. Σου απαγορεύτηκε να ασχολείσαι με το 
ποδόσφαιρο, να είσαι κάτοχος μετοχών 
ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας και να 
συμμετέχεις στην διοίκηση της και για αυτό 
όταν αγόρασες τις μετοχές της ΑΕΛ παρου-
σίαζες ότι την αγοράζει η LAFARM και τα 
σχετικά έγγραφα τα υπέγραφε ο αδελφός 
σου ο Σωτήρης και επειδή απαγορεύεται 
να συμμετέχει στο Δ.Σ. ΠΑΕ μαζί με την 
ερασιτεχνική ΑΕΛ, τον θεματοφύλακα της 
νομιμότητας, βάλατε πρόεδρο τον Μπαλα-
τσούκα με μισθό 2.500€ και επειδή δεν τον 
πλήρωσες εσύ, έκανε αγωγή στην ΠΑΕ ΑΕΛ 
και σε μένα;
6. Αγωνίσθηκε στα μπαράζ ανόδου που 
άρχισαν λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη 
της πλαστογραφίας αντί των Τρικάλων που 
εξαιτίας σου διαλύθηκαν, η Δόξα Δράμας 
η οποία μάλιστα μάζευε τους ποδοσφαι-
ριστές από τις παραλίες και αγωνιζόταν με 
παιδάκια, αφού είχαν λυθεί τα συμβόλαια 
των ποδοσφαιριστών;
7. Πόσα χρόνια εξαιτίας σου έμειναν τα 
ιστορικά Τρίκαλα στις ερασιτεχνικές κατη-
γορίες και γιατί αναγκάστηκαν να συγχω-
νευτούν με την ομάδα του χωριού Φλα-
μούρι και πόσα χρέη στο Δημόσιο, στο ΙΚΑ 
και σε ποδοσφαιριστές ήταν απλήρωτα και 
για αυτό ήταν αναγκαία η συγχώνευση;
8. Πήγες κατηγορούμενος στο Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο Τρικάλων για πλαστο-
γραφία της εγγυητικής επιστολής;
9. Πώς αθωώθηκες, αθωώθηκες στην 
ουσία της υποθέσεως ή για νομικούς 
λόγους;
Όταν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτή-
ματα γραπτώς σε προκαλώ να μου κάνεις 
μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και 
να μου κάνεις και αγωγή και να βάλεις και 
μάρτυρες τους κουμπάρους σου, αλλά 
είμαι βέβαιος ότι τίποτα από αυτά δεν θα 
κάνεις γιατί όταν κάποιος κάνει μία ψεύτικη 
μήνυση από κατήγορος βρίσκεται κατη-
γορούμενος και μόλις οι δικαστές δουν το 
ποινικό σου μητρώο αντιλαμβάνονται με 
ποιόν έχουν να κάνουν και γιατί έκανε αυτή 
την ψεύτικη μήνυση και η καταδίκη σου θα 
είναι πολύ βαριά και σκληρή.
Αν τολμάς λοιπόν μήνυσε με, γιατί έτσι θα 
έχω την ευκαιρία να σε δω κατά πρόσωπο.

Football League: Αφαίρεση 3 
βαθμών στη Ρόδο – Καταθέτει έ-
φεση
Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών και πρό-
στιμο επέβαλλε το Πειθαρχικό Όργανο της 
Ένωσης στην Ρόδο .
Δεκτές έγιναν οι ενστάσεις της Σαντορίνης 
από το Πειθαρχικό Όργανο της Ένωσης, το 
οποίο επέβαλλε εκτός από την κατακύρωση 
του μεταξύ τους αγώνα με σκορ 3-0, αφαί-
ρεση τριών βαθμών από το τρέχον πρωτά-
θλημα και πρόστιμο 16.000 ευρώ.
Αντίθετα, απέρριψε την καταγγελία του 
Αστέρα Βλαχιώτη.
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Η 
Αγγλία έχει ραντεβού με την ι-
στορία. Τα τρία λιοντάρια επικρά-
τησαν 2-1 της Δανίας με λυτρω-
τή τον Κέιν στην παράταση και οι 

Άγγλοι έπειτα από 55 χρόνια βρίσκονται σε 
τελικό μεγάλης διοργάνωσης. Την Κυρια-
κή κόντρα στην Ιταλία θα διεκδικήσουν το 
τρόπαιο του Euro 2020 για πρώτη φορά.
Το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του 
Euro 2020 πήγε στα χέρια της Αγγλίας, η 
οποία έκλεισε ραντεβού με την ιστορία. 
Τα τρία λιοντάρια χρειάστηκαν την παρά-
ταση για να επικρατήσουν 2-1 της Δανίας 
και να προκριθούν στον τελικό έστω και 
με δυσκολία, όπου στις 11 Ιουλίου (22:00, 
ΑΝΤ1) θα αντιμετωπίσουν την Ιταλία ξανά 
στο Γουέμπλεϊ.
Η Αγγλία προκρίνεται σε τελικό μεγά-

λης διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά 
τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
του 1966, όπου κατέκτησε τον μοναδικό 
μεγάλο της τίτλο, ενώ είναι η πρώτη φορά 
που θα διεκδικήσει το τρόπαιο του Euro 
στην ιστορία της.
Όσον αφορά στο παιχνίδι, το σκορ για τη 
Δανία άνοιξε ο Ντάμσγκααρντ στο 30ο 
λεπτό σιωπώντας το Γουέμπλεϊ. Όμως οι 
Άγγλοι πίεσαν και πέτυχαν την ισοφάριση 
πριν απ’ τη λήξη του ημιχρόνου στο 39ο 
λεπτό με αυτογκόλ του Κιάερ δίνοντας ξανά 
ζωή στο γήπεδο του Λονδίνου. Τα τρία λιο-
ντάρια μπλόκαραν επιθετικά στο β’ μέρος 
και έτσι το ματς οδηγήθηκε στην παρά-
ταση. Εκεί, τη λύτρωση έδωσε ο Χάρι Κέιν 
στο 104ο λεπτό παίρνοντας το ριμπάουντ 
σε χαμένο πέναλτι του.

Euro 2020, Αγγλία - Δανία 2-1: Το 
Νησί φλέγεται, οι Άγγλοι σε τελικό 
έπειτα από 55 χρόνια

Euro 2020, Ιταλία - Ισπανία 4-2 πέν.: 
La Vita è Bella με Ντοναρούμα

Η 
Ιταλία πήρε την πρόκριση για 
τον τελικό του Euro 2020 μετά 
τη νίκη της στα πέναλτι επί της Ι-
σπανίας με 4-2 (1-1 ο κανονικός 

αγώνα και η παράταση).
Η «σκουάντρα ατζούρα» πήρε την πρό-
κριση με ήρωα τον Ντοναρούμα που απέ-
κρουσε πέναλτι του Μοράτα και οι Ιτα-
λοί απέκλεισαν για πρώτη φορά μετά από 
πέντε παρουσίες στα ημιτελικά και αντί-
στοιχες προκρίσεις τους Ισπανούς.
Το παιχνίδι μετά το ισόπαλο 1-1 της κανο-
νικής διάρκειας και της παράτασης οδη-
γήθηκε στα πέναλτι. Εκεί οι Λοκατέλι και 
Όλμο ξεκίνησαν με δύο άστοχα πέναλτι 
για να ακολουθήσουν εύστοχες εκτελέ-
σεις από τους Μπελότι-Μπονούτσι-Μπερ-

ναρντέρσκι από πλευράς Ιταλίας και 
Μορένο-Τιάγκο για τους Ισπανούς.
Ο Μοράτα έστησε τη μπάλα στα έντεκα 
βήματα για το τέταρτο πέναλτι της Ισπα-
νίας με τον σέντερ φορ της Γιουβέντους 
ο οποίος στην κανονική διάρκεια ήταν ο 
σκόρερ για την ομάδα του να βλέπει τον 
Ντοναρούμα να αποκρούει τη μπάλα.
Ο Ζορζίνιο από την πλευρά του ακολού-
θησε για τους Ιταλούς γνωρίζοντας πως 
αν σκοράρει θα έστελνε την ομάδα του 
στον τελικό. Με τον γνωστή του εκτέ-
λεση ο μέσος της Τσέλσι νίκησε τον Σιμόν, 
έγραψε το 4-2 και άρχισαν οι ξέφρενοι 
πανηγυρισμοί των Ιταλών εντός αγωνι-
στικού χώρου αλλά και στις εξέδρες του 
Γουέμπλεϊ.

Τ
α τυπικά απομένουν για την 
ολοκλήρωση της μεταγραφής 
του Σέρχιο Ράμος στην Παρί 
Σεν Ζερμέν, καθώς ο Ισπανός 

στόπερ περνάει τα ιατρικά και ύστερα 
θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Ο 
Σερχίο Ράμος βρίσκεται στα γραφεία 
της Παρί Σεν Ζερμέν προκειμένου να 
υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές 
εξετάσεις και ύστερα να υπογράψει το 
συμβόλαιό του με τους Παριζιάνους.
Οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία 
πριν από μερικές ημέρες, όπως απο-

κάλυψε η «L’Equipe». Ο Ράμος έμεινε 
ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης, 
καθώς οι δύο πλευρές δεν συμφώνη-
σαν για την ανανέωση του συμβολαίου 
του πρώην αρχηγού της βασίλισσας. 
Σύμφωνα με το «RMC Sport» το συμ-
βόλαιο που θα υπογράψει ο 35χρονος 
στόπερ θα είναι διετούς διάρκειας.
Η ομάδα του Μαουρίσ ιο Ποτσε-
τίνο είναι κοντά στην ολοκλήρωση 
μιας ακόμα μεταγραφής, καθώς χθες 
(06/07) ανακοίνωσε την απόκτηση του 
Αζράφ Χακίμι από την Ίντερ.

Παρί: Περνάει τα ιατρικά ο Ράμος 
και υπογράφει

Μπαρτσελόνα: Ο Γκριεζμάν 
απολογήθηκε στους χορηγούς για την 
εμπλοκή του σε ρατσιστικό περιστατικό

Ο 
Αντουάν Γκριεζμάν ήρθε σε 
επαφή με τον επικεφαλής της 
Rakuten, Χιρόσι Μικιτάνι, 
ώστε να απολογηθεί για την 

παρουσία του σε ρατσιστικό περιστατικό 
που απαθανατίστηκε από τον Ουσμάν 
Ντεμπελέ, με πρωταγωνιστή κυρίως 
τον συμπαίκτη του σε Μπαρτσελόνα και 
εθνική Γαλλίας.
Ο Ντεμπελέ εμφανίζεται να χλευάζει 
ρατσιστικά Ασιάτες τεχνικούς που προ-
σπαθούν να επιδιορθώσουν μία τηλεό-
ραση, με τον Γκριεζμάν δίπλα του να χαμο-
γελάει, σε ένα περιστατικό που πιθανο-
λογείται ότι σημειώθηκε το καλοκαίρι του 
2019.

Η ιαπωνική Rakuten είναι ο βασικός χορη-
γός των «μπλαουγκράνα» και ο Μικιτάνι 
είχε ζητήσει εξηγήσεις απ’ το σύλλογο προ 
ημερών μέσω τοποθέτησής του στα social 
media. O Γκριεζμάν είχε αποκριθεί άμεσα 
με τον ίδιο τρόπο, αρνούμενος τις κατη-
γορίες εις βάρος του, διατρανώνοντας τη 
θέση του κατά κάθε διάκρισης, αλλά και 
προσφέροντας την απολογία του «στους 
Ιάπωνες φίλους που μπορεί να προσέ-
βαλα». Σύμφωνα με το καταλανικό ραδιό-
φωνο RAC1, ο 30χρονος Γάλλος δεν έμεινε 
στη δημόσια τοποθέτηση, αλλά ήρθε 
σε επικοινωνία και με τον Μικιτάνι, ενώ 
το ίδιο αναμένεται να συμβεί εν ευθέτω 
χρόνω και με τον Ντεμπελέ.
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NBA Finals, Σανς - Μπακς 118-105: Ο 
Αντετοκούνμπο έσφιξε τα δόντια

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέλυσε τα προγνωστικά και γύρισε στην πεντάδα 
των Μπακς, όμως οι Σανς ήταν πολύ πιο ξεκούραστοι και μπροστά σε 17 χιλιάδες 
οπαδούς, πήραν τη νίκη (118-105) στο Game 1 των NBA Finals 2021.

Με τον Γιάννη να ανοίγει το σκορ με βολή και τον 
Λόπεζ να σκοράρει από ασίστ του Greek Freak 
οι Μπακς μπήκαν καλά στο ματς, πήγαν σε αργό 
τέμπο, είχαν αποτελεσματική περιφερειακή 
άμυνα και έδειξαν έτοιμοι για το μπρέικ με το 
καλησπέρα. Το 10-12 στο πέμπτο λεπτό ήταν απο-
τέλεσμα των αλλαγών που έπαιζε το Μιλγουόκι 
και της αστοχίας των γηπεδούχων από μέση και 
μακρινή απόσταση. Αυτό άλλαξε όταν οι παγκί-
τες Τζόνσον - Πέιν έβαλαν από ένα τρίποντο για το 
24-20, με τον Μπουντενχόλζερ να καλεί 
αμέσως timeout, να βάζει ξανά τον 
Γιάννη στο ματς και να βλέπει 
τον Ντάριο Σάριτς να απο-
χωρεί με τραυματισμό στο 
10’. Το 30-26 της περιό-
δου «έδειχνε» πως οι 
Χόλιντεϊ - Μίντλετον 
(2/10 σουτ) έπρεπε να 
ανεβάσουν στροφές, 
απέναντι στους Σανς 
που είχαν πάρει 12 
πόντους από τον Μπού-
κερ χωρίς πάντως να 
ενθουσιάζουν ή να κυρι-
αρχούν.
Μετά από άστοχο σουτ του 
Μίντλετον στο ξεκίνημα της δεύτε-
ρης περιόδου οι Σανς πήγαν στο +6, 
για να απαντήσουν οι Μπακς με ένα γρήγορο 
0-5 και με τρίποντο του Τιγκ να μειώσουν στον πόντο. 
Μια παρόμοια αντίδραση έδειξαν και οι γηπεδούχοι 
που με τους Πολ - Μπούκερ έχτισαν ξανά προβάδι-
σμα επτά πόντων (45-38), εκμεταλλευόμενοι άστοχα 
λέι απ των αντιπάλων τους, πριν ο Μπρίτζες πετύ-
χει σημαντικό τρίποντο για το 57-49 στο 23’, που 
ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Το Φοίνιξ μετρούσε 
12/12 βολές απέναντι στις τέσσερις εκτελεσμένες του 
Μιλγουόκι, το οποίο είχε ένα καλάθι περισσότερο, 
πέντε ριμπάουντ περισσότερα, αλλά δεν είχε εξαργυ-
ρώσει την συνολικά καλή του εικόνα απέναντι σε μια 
πιο ξεκούραστη και λιγότερο καταπονημένη ομάδα.
Το β’ μέρος άνοιξε με τρίποντο του Αντετοκούνμπο, 
πριν ο Λόπεζ κάνει φάουλ στον Πολ που σκόραρε τρί-
ποντο, έβαλε την συμπληρωματική βολή και πήρε και 

αντιαθλητικό καθώς ο ψηλός των Μπακς δεν του επέ-
τρεψε να προσγειωθεί ομαλά στο παρκέ. Μπούκερ 
και Μπρίτζες συνεργάστηκαν για το 65-52, ο Έιτον 
έβαλε τις βολές για το +15 (72-57) και όλα έδειχναν 
μαύρα για το Μιλγουόκι. Ο Κρις Πολ είχε πάρει το 
Φοίνιξ στις πλάτες του, το 92-76 της τρίτης περιόδου 
δεν ήταν καταδικαστικό για τα Ελάφια, σίγουρα όμως 
οι Σανς έδειχναν ανώτεροι, είχαν τον απόλυτο έλεγχο 
της αναμέτρησης και αισθάνονταν πιο έτοιμοι για το 
1-0.

Ένα καλό δίλεπτο βοήθησε τους Μπακς να μειώ-
σουν στους 11 (96-85), ο Φορμπς έβαλε 

μεγάλο σουτ για το 101-92 στα 7:46 και 
το ματς απέκτησε ξανά ενδιαφέρον, 

με τον Γιάννη να γράφει το 101-94 
αλλά τον Μπούκερ να απαντά 
με τρίποντο για το +10. Αυτό 
το σουτ έκοψε οριστικά τα 
πόδια των φιλοξενούμενων, 
με τον Κρις Πολ να συνεχίζει 
να παραδίδει σεμινάριο ηγε-
σίας, εμπειρίας και αποφασι-
στικότητας, χαρακτηριστικών 

που είναι προφανές ότι κάνουν 
τη διαφορά σε αυτό το επίπεδο.

Το Μιλγουόκι έχασε πολλά εύκολα 
καλάθια, πολλά λέι-απ, είχε καλές 

αντιδράσεις που έμειναν στη μέση και 
όσο οι Σανς θα κουράζονται, τόσο θα αυξά-

νονται οι ελπίδες του να πατήσει στην κορυφή του 
παγκόσμιου μπάσκετ.
Οι Σανς, από την πλευρά τους, τρόμαξαν όταν έχα-
σαν στα τέλη της πρώτης περιόδου τον Ντάριο Σάριτς 
(τραυματίστηκε στο γόνατο και ίσως να λείψει και σε 
επόμενα παιχνίδια της σειράς), όμως είχαν τον παί-
κτη-θρύλο Κρις Πολ σε εξωφρενική κατάσταση από 
το δεύτερο δωδεκάλεπτο κι έπειτα, τον Ντέβιν Μπού-
κερ και τον Ντιάντρε Έιτον να λειτουργούν υποστη-
ρικτικά και τον Μικάλ Μπρίτζες να κάνει τη διαφορά 
και στις δύο πλευρές του παρκέ. Οι Καμ Πέιν και Καμ 
Τζόνσον πρόσφεραν σημαντικές λύσεις, σίγουρα 
όμως μια πιθανή απουσία του Σάριτς από τη σειρά θα 
μικρύνει σημαντικά το rotation του Μόντι Γουίλιαμς 
και θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των NBA 
Finals 2021.

EuroLeague: Συστήθηκε 
ειδική οικονομική 
επιτροπή με επικεφαλής 
τον Ολυμπιακό και τον 
Νίκο Λεπενιώτη

Η Μακάμπ ι  πρότ ε ι ν ε  τ ην 
σύσ ταση ε λε γκ τ ικής οικο -
ν ο μ ικ ή ς  ε π ι τ ρ ο π ή ς  σ τ η ν 
EuroLeague, που πήρε ομό-
φωνη έγκριση από τ ις ομά-
δες και επικεφαλής ορίστηκε 
ο Ολυμπιακός δια μέσου του 
Νίκου Λεπενιώτη.
Ενα βήμα μπροστά έκαναν οι 
ομάδες της EuroLeague σ το 
κομμάτι του ελέγχου των οικο-
νομικών σ τοιχε ίων και της 
βε λτ ίωσης της κατάσ τασης 
στη διοργάνωση. Και γι αυτό 
το λόγο συστήθηκε ειδική επι-
τροπή με τη συμμετοχή του 
Ολυμπιακού, της Μακάμπι, της 
ΤΣΣΚΑ και της Μπάγερν, με 
επικεφαλής τους ερυθρόλευ-
κους και τον Γενικό του Διευ-
θυντή Νίκο Λεπενιώτη.
Ήταν μια πρόταση που έκανε 
η Μακάμπι  κα ι  ε γκρίθηκε 
ομόφωνα από όλες τ ις ομά-
δες της διοργάνωσης. Ζήτησε 
τη σύσταση οικονομική επι-
τροπής, που θα ελέγξει όλα 
τα οικονομικά σ τοιχε ία των 
τ ε λευ τα ίων ε τών.  Συνάμα, 
θα προτείνει αλλαγές και ό,τι 
ακριβώς χρειαστεί, προκειμέ-
νου να βελτιωθεί η κατάσταση 
στην EuroLeague ως προς την 
εξεύρεση εσόδων.
Είναι άλλωστε πολύ σημαντικό 
το πρόβλημα εδώ και χρόνια 
σ τη διοργάνωση, πολλά τα 
παράπονα των ομάδων και γι 
αυτό αποφασίσ τηκε η δημι-
ουργία της νέας επιτροπής. 
Σ ε  αυ τ ή  θα  σ υμμε τ έ χουν 
α ρχ ικά  ο  Ολυμπ ια κό ς ,  η 
Μακάμπι, η ΤΣΣΚΑ και η Μπά-
γερν, ενώ εξέφρασαν την επι-
θυμία να μπουν και οι τρεις 
ισπανικές ομάδες, η Ρεάλ, η 
Μπαρτσελόνα και η Μπασκό-
νια. Επικεφαλής της επιτροπής 

ορίσ τηκε ο Ολυμπιακός και 
συγκεκριμένα ο Γενικός Διευ-
θυντής της ΚΑΕ, Νίκος Λεπε-
νιώτης.

Στα 7 εκατομμύρια το 
μίνιμουμ μπάτζετ των 
ομάδων, έναρξη στις 30 
Σεπτεμβρίου
Σε συνάντηση που έγινε στην 
Βαρκελώνη, το Δ.Σ των μετό-
χων της EuroLeague έκανε 
μία ανασκόπηση στην περα-
σμένη σεζόν της διοργάνωσης 
ενώ παράλληλα πήρε κάποιες 
σημαντ ικές αποφάσεις ανα-
φορικά με το μέλλον αυτής και 
των ομάδων.
Συγκεκριμέ να,  ορίσ τηκε η 
ημερομηνία έναρξης της αγω-
νιστικής σεζόν 2021/22 για τις 
30 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλ-
ληλα αυξήθηκε το μίν ιμουμ 
μπάτζετ των ομάδων από 5.5 
εκατομμύρια που ήταν έως 
τώρα, στα 7 εκατομμύρια.
Παράλληλα οριστικοποιήθη-
καν οι ομάδες που θα συμ-
μετάσχουν σ την EuroLeague 
και το EuroCup της ερχόμενης 
σεζόν ενώ αποφασίστηκε πως 
οι προπονητές των ομάδων 
θα έχουν δικαίωμα να ζητή-
σουν ένα «challenge» κατά τη 
διάρκεια του αγώνα προκειμέ-
νου οι διαιτητές να εξετάσουν 
κάποια φάση.
Επιπλέον, αναφορικά με τους 
κα νον ισ μούς  τ ου  Ins t ant 
Replay, οποιαδήποτε διακοπή 
για να εξεταστεί ένα καλάθι θα 
γίνεται στο επόμενο τάιμ άουτ 
ή στο τέλος της περιόδου με 
στόχο να μειωθούν οι διακο-
πές κατά τη διάρκεια του παι-
χνιδιού, με εξαίρεση τα δύο 
τελευταία λεπτά της κανονικής 
διάρκειας και την παράταση.
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Τ
ον Μανώλα, τον χαμάλη, τον άπλυ-
το, τον μαύροκακομοίρη φαμέγιο 
των πολλών στο Μεγάλο Κάστρο, 
όλοι τον κοροϊδεύανε.

Όλοι απού δεν ήσανε σαν κι αυτόν.
Με πρώτους, τους μεγαλονοικοκυραί-
ους απού δεν ανεχόντουσαν να θωρούνε 
αθρώπους σαν τον Μανώλα ν' αναπνένε 
τον ίδιο αέρα μ' αυτούς.
Κι ας εκατέχανε όλοι οι Καστρινοί, πως ο 
Μανώλας ήτανε ο πρώτος και μεγαλύτερος 
αιμοδότης της Χώρας.
Κι ας ετρέχανε στο Μανώλα όλοι που 
είχανε ανάγκη από αίμα σε κάποια δύσκολη 
ώρα τους.
Κι ας εκατέχανε όλοι οι Καστρινοί, πως 
στις φλέβες τους μπορούσε και να κυλά το 
αίμα του Μανώλα, απού εμοίραζε το αίμα 
του σ' όλους απού το 'χανε ανάγκη, όχι 
από φιλανθρωπία, μα από την επιταγή του 
Μέγα Χρέους.
Μήτε μια φορά δεν τονε θυμούμαι να 

θύμωσε, να αγανάχτησε, να εξοργίστηκε 
από τα πειράγματα που εσφεντουρού-
σανε εναντίον του 
οι  καθωσπρέπε ι 
Καστρινοί.
Πάν τα χαμογελα-
στό τονε θυμούμαι, 
ζεμένο στο χαμα-
λοκάροτσο του, να 
κουβαλά αγόγγυ-
στα τα μπράτη των 
αλλωνών, και τον 
δικό του πόνο.
Πάντα τονε θυμού-
μαι, να παραμερί-
ζει τ ις ειρωνείες, 
τις απαξιώσεις και 
τις χυδαιότητες, να 
κάνει χώρο, για να 
μπορεί να τρέχει 
να χαρίζει το αίμα του σ' εκείνους που τον 
ειρωνευόντουσαν, που τον απαξίωναν, που 

χυδαιολογούσαν σε βάρος του.
Μόνο μια φορά τονε θυμούμαι μανισμένο. 

Ήτανε σ τη Χαν ι-
όπορτα, εκουβά-
λιε καρέκλες με το 
καρότσι του, όταν 
είδα μια καρέκλα 
να παλατζέρνει και 
να 'τανε έτοιμη να 
πέσει στο δρόμο. 
Είχα τρέξει φωνιά-
ζοντας, είχα σταθεί 
πίσω από το καρότσι 
και έσπρωχνα την 
καρέκλα να πάει πιό 
μέσα.
Είχε γυρίσε ι την 
κεφαλή του ο Μανώ-
λας, είδε με ίν τα 
'κανα και μου 'βαλε 

τση φωνές.
''Φύγε μπρε μη χτυπήσεις κι άσε με αμο-

ναχό μου να τση σάξω'', μου 'χε πει και βάλ-
θηκε να ξαναντανιάζει τση καρέκλες.
Τονε θυμούμαι και σακατεμένο από το 
ζέψιμο του καροτσιού του κι από τα βάρυτα 
των χρόνων και της μοναξιάς, να σέρνει τα 
πόδια του στο Βαλιδέ Τζαμί, με τη χέρα του 
μισοτεντωμένη και την απαλάμη του μισά-
νοιχτή, περήφανος διακονιάρης, γυρεύο-
ντας μια στάξη διακονιάς από τση διαβάτες.
Τονε θυμούμαι σ' εκείνονα το δρόμο, όπου 
του κοντοσίμωσε ένα τσιγγανάκι, ζητώντας 
του ελεημοσύνη.
Είχε βάλει τη χέρα του στην τσέπη του ο 
Μανώλας, είχε βγάλει όσα κέρματα ήσανε 
μέσα, τα 'χε δώσει στο τσιγγανάκι και του 
'χε πει εκείνη την κουβέντα που θα με στοι-
χειώνει όσο θα ζώ:
''Πάρε τα, δεν έχω άλλα, κι εγώ διακονιά-
ρης είμαι''.
Δεν κατέχω γιάντα, μα ετούτες τση μέρες, 
όλο τον Μανώλα σκέφτομαι... 

Μιχάλης Στρατάκης
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σελ. 61σελ. 61

Ο Αντετοκούνμπο Ο Αντετοκούνμπο 
έσφιξε τα δόντιαέσφιξε τα δόντια σελ. 67σελ. 67

ΠΑΟΚ: Έρχεται ο ΠΑΟΚ: Έρχεται ο 
ΟλιβέιραΟλιβέιρα σελ. 62σελ. 62

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

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

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

Με έξοδα της 
κυβέρνησης του Οντάριο.

Βοηθήστε κι 
εσείς. 
Εμβολιαστείτε.
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