
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ HELLAS NEWS ΣΤΟ PC, ΣΤΟ LAPTOP, ΣΤΟ TABLET  Ή ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ ΣΤΟ WWW.HELLASNEWS-RADIO.COM

«Μη, παρακαλώ σας, μη λησμονάτε τη χώρα μου» (Ελύτης)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

2 3  I O YΛ I Ο Υ  2 0 2 1
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 1437 
EΚΔΟΣΕΙΣ: ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 416.421.5562

www.hellasnews-radio.com
info@hellasnews-radio.com  

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1993

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ HELLAS NEWS ΣΤΟ PC, ΣΤΟ LAPTOP, ΣΤΟ TABLET  Ή ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ ΣΤΟ WWW.HELLASNEWS-RADIO.COM

σελ.7σελ.7

O Καναδάς θα ξανανοίξειO Καναδάς θα ξανανοίξει
τα σύνορά του για τους τα σύνορά του για τους 

εμβολιασμένουςεμβολιασμένους

σελ. 12σελ. 12

PRICE: $2.50

σελ. 27

DINING ROOM NOW OPEN!

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Γιάννης Αντετοκούνμπο: 
ανάγκασε όλο τον πλανήτη να ανάγκασε όλο τον πλανήτη να 
υποκλείνεται...υποκλείνεται...
Ευχαριστούμε Γιάννη Ελληνάρα!Ευχαριστούμε Γιάννη Ελληνάρα!



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

23 Ιουλίου 2021
www.hellasnews-radio.com



3ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ23 Ιουλίου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

23 Ιουλίου 2021
www.hellasnews-radio.com



HELLAS NEWS

148 O’Connor Dr., Toronto ON M4J 2S4  -  Tel: 416-421-5562 - Cell: 647-718-8012 Fax: 647-340-7426

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Το μυστικό της 
αλλαγής είναι 
να εστιάζουμε 

όλη την ενέργειά 
μας, όχι στο πως 
να πολεμήσουμε 
τα παλιά, αλλά 

στο να χτίσουμε 
καινούρια...

- Σωκράτης

ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΣΤΕ
ΤΑ «ΑΝΤΡΑΚΙΑ» ΣΑΣ ΜΕ ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ 

ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Εύχομαι να σας βρίσκω και 
σήμερα καλά και το κυριότερο 
υγιείς. Σήμερα θα ήθελα να 
ασχοληθώ με ένα θέμα που τον 

τελευταίο καιρό με έχει πονέσει πάρα πολύ, 
καθώς βλέπω πως για το τίποτα χάνονται 
ζωές νέων κοριτσιών από απίθανα «ζωύφια» 
που θέλουν να λέγονται «αντράκια» 
παίρνοντας την ζωή αθώων κοριτσιών 
κλείνοντας σπίτια και καταστρέφοντας 
οικογένειες. ΕΛΕΟΣ!
Γονείς, ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας 
κι αφιερώστε λίγο χρόνο σε αυτούς, γιατί 
αυτός είναι ο λόγος που κάνατε οικογένεια 
και φέρατε τα παιδιά στην ζωή. ΑΦΙΕΡΩΣΤΕ 
ΧΡΟΝΟ κι εξηγήστε τους τον προορισμό τους 
σε αυτήν την μάταιη ζωή, γιατί αλλιώς είστε 
συνυπεύθυνοι για το κακό που κάνουν στους 
συνανθρώπους μας.
Θα ήθελα να γράψω πολύ επιθετικά 
πράγματα για αυτό, αλλά πρέπει να σεβαστώ 
κάποιους κανόνες δημοσιογραφικής 
δεοντολογίας. Έτσι, δανείζομαι κάτι που μου 
έστειλε μια φίλη αναγνώστρια η κα Κούλα 
Πυλαρινού και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί.

Tι πάθατε μωρέ άντρες;
Τι σας συμβαίνει;
Πού έχετε ξεχάσει τα παντελόνια σας κι ότι αυτά 
συγκρατούσαν μέσα;
Για πιο λόγο χαιρόταν οι πατεράδες σας στο 
άκουσμα της γέννας σας;
Για ποιον λεβέντη η έρμη η μάνα σας 
προσευχόταν κάθε νύχτα να βρει μια καλή 
κοπέλα να κάνει οικογένεια;
Πού πήγε η ασφάλεια, η προστασία και η σιγουριά 
χαρακτηριστικά με τα οποία γεννηθήκατε ως 

άντρες.
Όταν πριν χρόνια ειπώθηκε το γνωστό: έναν 
άντρα πιο άντρα από 
εμάς δεν εννοούσαμε αυτό.... Φόνους, βιασμούς, 
εξευτελισμούς, ξυλοδαρμούς.
Αγαπώ μια γυναίκα σημαίνει την κάνω σάρκα 
από την σάρκα μου. 
Την θέλω σημαίνει παλεύω με κάθε ψυχικό μέσο 
για την κατάκτηση της.
Νοιάζομαι σημαίνει την έχω στις δύο φτερούγες 
μου που λέγεται αγκαλιά σαν το πιο πολύτιμο 
δώρο ζωής.
Όταν διαφωνείτε με την γυναίκα ο ξυλοδαρμός 
δεν είναι αγάπη. 
Όταν σας λέει όχι, ο βιασμός δεν είναι αγάπη.
Όταν σας απορρίπτει ο θάνατος δεν είναι αγάπη.

Δεν υπάρχει κακία στιγμή.
Δεν υπάρχει δεν θυμάμαι τι έκανα.
Δεν υπάρχει δεν το ήθελα.
Δεν υπάρχει συγνώμη.

- Κούλα Πυλαρινού

Εύχομαι να βγουν κάποια πολύ χρήσιμα 
συμπεράσματα από αυτό και γενικά να βάζω 
ένα μικρό λιθαράκι σε αυτήν την τραγική 
κατάσταση. Μέχρι την άλλη εβδομάδα να 
είστε όλοι καλά και καλό ταξίδι σε όσους θα 
ταξιδέψουν. Να προσέχετε και να γυρίσετε 
ασφαλείς στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο μόνος δρόμος

Ο 
Γιάννης Αντετοκούνμπο ήξερε από μικρός τι ή-
θελε, ήξερε που μπορεί να φτάσει. Την κορυφή 
του μπασκετικού κόσμου αναζητούσε, ζητού-
σε, διεκδικούσε και τα ξημερώματα της Τετάρ-

της 21 Ιουλίου τα κατάφερε. Κι αν όλοι τον αποθεώνουν, 
κι αν όλοι εκφράζουν τον θαυμασμό και την εκτίμηση 
τους, δεν υπάρχει κανένα σοκ.
Όχι. Ήταν θέμα χρόνου το δαχτυλίδι του πρωταθλητή 
ΝΒΑ, ήταν θέμα χρόνου οι κορυφές να χαμηλώσουν κι 
αυτός να αγγίξει τα ολύμπια σύννεφα… Ο Αντετοκούν-
μπο δεν ακολούθησε τη φράση-οδηγό «φτάσε εκεί που 
δεν μπορείς» αλλά αυτή που λέει «φτάσει εκεί που θες».
Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, ανομολόγητο, κάτι που 
σίγουρα το κράτησε για τον εαυτό του: η πάλη με το αδί-
στακτο μέλλον, αυτό που πάντα είναι άνυδρο, σκληρό 
και άδικο. Την ξηρασία του χρόνου που ακολουθεί την 
αντιμετώπισε με τη δίψα και το νερό της υπομονής, της 
επιμονής και της διαρκούς αναγέννησης.
Η φωνή του ποιητή αντηχεί στους αιώνες και προειδο-
ποιεί, προτρέπει, να πάρουμε πολύ νερό για το μέλλον 
και ο Γιάννης δεν άφησε ποτέ την πηγή της επιθυμίας να 
στερέψει. Η διαδρομή ήταν δύσκολη, επίπονη, άγνωστη, 
όμως γι’ αυτόν ήταν ο μόνος δρόμος και στο τέλος της 
διαδρομής η επιβεβαίωση ήταν εκεί για να κάνει το σοκ 
αυτονόητη υπόκλιση.
image

Σημαίες, γέλια, τρέλα, τρομπέτες
Η στιγμή που έφτιαξε ο Γιάννης πραγματώνεται και απο-
τυπώνεται σχηματικά, ποιητικά, στον στίχο: Κατακόκ-
κινες σημαίες, γέλια, τρέλα, τρομπέτες. Οι σημαίες θα 
πρεπε να είναι πράσινες, μπλε, μαύρες και στην μεταξέ-
νια οθόνη τους να προβάλλονται στιγμιότυπα ζωής του 
26χρονου.
Το παιδί από τα Σεπόλια που κοιτούσε τους ανθρώπους 
να περνούν, να τον προσπερνούν, να αδιαφορούν, να τον 
στηρίζουν, να τον κυνηγούν, να τον πλησιάζουν φίλοι-ε-
χθροί… Το παιδί που σίγουρα έβλεπε τον αγώνα των 
γονιών του να επιβιώσουν και στηριζόταν στη σίγουρη 
παρουσία τους, στα αδέλφια του και σε μια πορτοκαλί 
μπάλα. Και η σημαία από το πράσινο και το γαλανό, να 
παίρνει το χρώμα και το φως των αστεριών, την αίσθηση 
του ονείρου και την περηφάνια της κατάκτησης.
Ο Γιάννης ενσαρκώνει το «American Dream», το «Greek 
Dream» και μπορεί να έχουν υπάρξει κι άλλες περιπτώ-

σεις σαν και τη δική του στο παρελθόν, όμως εδώ το 
όνειρο υποτάχτηκε από νωρίς. Και να γιατί υπάρχουν 
γέλια στη στιγμή του. Στη νοτιοκορεάτικη σοφία υπάρ-
χει το συμπέρασμα Κλάψε και θα κλαις μόνος σου, γέλα 
και όλοι θα γελάνε μαζί σου. Ε, ο σούπερ σταρ των 
Μπακς δεν ήθελε κάτι άλλο, ήθελε να γελάει, να γελάει, 
να γελάει, ώστε να καίει τα δάκρυα πόνου και στεναχώ-
ριας, να λυτρώνει τις αδύναμες στιγμές του και να ετοι-
μάζει το πολύχρωμο σκηνικό που θα διέλυε την κατάλ-
ληλη στιγμή.
Η ορθή σκέψη όπως την ξέρουμε δεν χωράει εδώ και η 
τρέλα είναι αυτή που έπρεπε να διαχειριστεί. Η τρέλα 
της καθημερινής αμφισβήτησης, η τρέλα των ατελείω-
των απαιτήσεων και η τρέλα της καθημερινότητας ήταν 
εκεί, δίπλα στην προσχεδιασμένη διαδρομή. Πάνω απ’ 
όλα ήταν η τρέλα του ταλέντου, αυτού που είναι ευλογία 
και κατάρα.
Ο Γιάννης ήρθε πολλές φορές σ’ επαφή με τη σκοτεινή 
πλευρά του ταλέντου, τότε που δεν τα κατάφερε, τότε 
που απέτυχε και έπεσε, σηκώθηκε, έπεσε ξανά… Κρά-
τησε όμως την ευλογία κοντά του και ο χρόνος τον αντά-

μειψε. Όταν φάνηκε ότι η ατυχία θα τον έβγαζε νοκ άουτ, 
αυτός ιάθηκε από το ταλέντο και την απαράμιλλη ανθε-
κτικότητα του.

Όταν οι σημαίες του αντιπάλου χαμήλωσαν οριστικά, 
τότε σήμανε ο ήχος της νίκης, ανταπόδοσης, του ξεσπά-
σματος, της τρομπέτας που συνοδεύει την ελευθερία που 
καλπάζει. Να, λοιπόν, ο Γιάννης κάτω από σημαίες, γέλια, 
τρέλα, τρομπέτες.
Το εκπληκτικό στην περίπτωση του είναι ότι δεν χρειάζε-
ται να κατακτήσει το επόμενο θαύμα. Αν ήταν οποιοσδή-
ποτε άλλος στη θέση του θα ήταν υποχρεωμένος να σκε-
φτεί την μελλοντική επιτυχία, να σκεφτεί τις νέες απάτη-
τες διαδρομές, τις προκλήσεις, τις υπερβάσεις…
Για τον Αντετοκούνμπο δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όχι γιατί 
δεν θα βρει μπροστά του νέες δοκιμασίες και προκλή-
σεις, αλλά γιατί έχει κατακτήσει κάθε πεδίο μάχης στο 
οποίο βρέθηκε. Το δύσκολο κοινωνικό, οικονομικό, περι-
βάλλον στο οποίο μεγάλωσε τον απείλησε με το βάρος 
της φτώχειας και αυτός ανταποκρίθηκε.
Κατανόησε τον χρόνο και τον τόπο και τη θέση του στον 
κόσμο, κατανόησε ότι έπρεπε να παίξει, να δουλέψει. Το 
άλμα που τον βοήθησε να ξεφύγει από τη φθορά, τον 
βοήθησε και να μετατρέψει τα τραύματα του παρελθό-
ντος σε δύναμη του μέλλοντος. Η πορεία από τις λαϊ-
κές γειτονιές της Αθήνας στον φανταχτερό κόσμο του 
ΝΒΑ ήταν απαιτητική και ριψοκίνδυνη. Ή θα πετύχαινε 
απόλυτα ή η πτώση του θα έκανε πάταγο που θα τον 
«έθαβε».
Το βλέμμα του όμως κοιτούσε πάντα ψηλά και ποτέ δεν 
τον ενόχλησε η σκόνη και τα χαλάσματα του κόσμου. Η 
κατάκτηση του πρωταθλήματος, λοιπόν, δεν ισοδυναμεί 
με το βασανιστικό «και τώρα, τι κάνουμε;», αλλά με το 
«κοίτα τι κάναμε». Δεν χρειάζεται να δει μπροστά πια, 
το μόνο που χρειάζεται είναι να δει πίσω και η ασφάλεια 
του παρελθόντος θα τον οδηγήσει στο νέο μέλλον. Κι αν 
αυτό προκαλεί και ζητά ηρεμία, ο Γιάννης έχει δείξει ότι 
διαθέτει την ωριμότητα και τη σιγουριά του καταξιωμέ-
νου.
Συνεπώς, δεν χρειάζεται να φτιάχνει όνειρα, αρκεί να 
ζει ξανά και ξανά αυτά που έχει πραγματώσει, να αντλεί 
από τη γλυκιά ζωή που ίδιος διαμόρφωσε. Το ανάποδο 
μέτρημα σίγουρα θα περιέχει κάτι ανολοκλήρωτο, κάτι 
μισό, όμως πλέον τίποτα δεν είναι ατελές για τον Αντε-
τοκούνμπο.

Τα όνειρα μπορούν να σε 
οδηγήσουν στην κορυφή. 
Και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 
κατέκτησε τον τίτλο του ΝΒΑ και 
αναδείχθηκε MVP των τελικών. 
Ο κορυφαίος του κόσμου είναι 
από τα Σεπόλια
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E
γκύκλιο απέστειλε η Διαρκής Ιερά Σύ-
νοδος προς όλους τους ναούς προκει-
μένου να διαβασθεί την Κυριακή, κα-
τά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.

Μέσω της εγκυκλίου, η ΔΙΣ καλεί τους 
πιστούς να ακούν τη φωνή της επιστήμης 
και των ειδικών οι οποίοι ενημερώνουν 
τους πολίτες προτείνοντας τις ενδεδειγμέ-
νες λύσεις.
Η ΔΙΣ ξεκαθαρίζει ότι το εμβόλιο δεν έρχε-
ται σε καμία αντίθεση με την Αγιογραφική, 
Κανονική και Πατερική Διδασκαλία της 
Εκκλησίας.
Τονίζεται μάλιστα ότι η Εκκλησία εμπιστεύε-
ται την κοινότητα των ιατρων η οποία αγωνί-
ζεται νυχθημερόν για την απαλλαγή από την 

πανδημία.
Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι ο Δημιουργός για 
να απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων από τις 
ασθένειες μας χάρισε την ιατρική επιστήμη 
και τα φάρμακα, επισημαίνοντας ότι στην 
Καινή Διαθήκη ο ίδιος ο Κύριος τονίζει την 
αναγκαιότητα της Ιατρικής Επιστήμης.
Σε ειδική έκδοση με τίτλο «Οι χριστιανοί 
μας ρωτούν για το εμβόλιο και οι γιατροί 
μας απαντούν», η Εκκλησία γνωστοποιεί τις 
ερωτήσεις που έθεσαν Ιεράρχες στη Σύνοδο 
της 13 Ιουλίου στον υπουργό Υγείας, Βασίλη 
Κικίλια, και τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, 
εκφράζοντας προβληματσιμούς και απορίες 
κληρικών και λαϊκών χριστιανών μελών της 
εκκλησίας της Ελλάδας.

Ιερά Σύνοδος προς όλους τους πιστούς: 
Ναι στον εμβολιασμό - Να ακούτε την 
Επιστήμη 

Το Ταμείο χαρακτηρίζει την αντίδραση 
της κυβέρνησης στην πανδημία 
έγκαιρη και αποτελεσματική, με 
αποτέλεσμα η οικονομία να εμφανίσει 
αξιοσημείωτη αντοχή και θετικές 
προοπτικές

Ρ
υθμό ανάπτυξης 3,3% για φέτος και 
5,4% για το 2022 προβλέπει το Δι-
εθνές Νομισματικό Ταμείο στην Έκ-
θεσή του για την ελληνική οικονομία 

στο πλαίσιο του τακτικού ελέγχου που δι-
ενεργεί σε όλες τις χώρες μέλη (άρθρο ΙV).
Το ΔΝΤ διαπιστώνει ότι παρά την πανδημία 
οι μεταρρυθμίσεις συνεχίστηκαν σε αρκε-
τούς τομείς, αν και με βραδύτερο ρυθμό σε 
σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν. Χαρα-
κτηρίζει την αντίδραση της κυβέρνησης στην 
πανδημία έγκαιρη και αποτελεσματική, με 
αποτέλεσμα παρόλο που η ανάκαμψη της 
δεν είχε ολοκληρωθεί, η οικονομία να εμφα-
νίσει αξιοσημείωτη αντοχή.
Σημειώνεται ότι τον Απρί-
λιο το ΔΝΤ στην Έκθεση του 
(World Economic Outlook) 
προέβλεπε ότι φέτος η 
ελληνική οικονομία θα ανα-
πτυχθεί με ρυθμό 3,8% 
μετά από την μείωση του 
ΑΕΠ κατά 8,2% το 2020. 
Αναγνωρίζει ωστόσο ότι η 
ελληνική κυβέρνηση εφάρ-
μοσε ένα από τα μεγαλύτερα δημοσιονομικά 
προγράμματα στην Ε.Ε για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών της πανδημίας και την ανα-
κούφιση επιχειρήσεων και εργαζομένων 
που έχουν πληγεί από αυτήν.
Για το Δημόσιο Χρέος το ΔΝΤ εκτιμά ότι 
μεσοπρόθεσμα θα μειώνεται, αφού φθάσει 
στο ανώτατο σημείο του το 2021, με αποτέ-
λεσμα το κόστος εξυπηρέτησής του (χρημα-
τοδοτικές ανάγκες) να παραμένουν διαχω-
ρίσιμες.
Επομένως για το ΔΝΤ το Δημόσιο Χρέος 
παραμένει βιώσιμο σε μεσοπρόθεσμη 
βάση. Ωστόσο οι μεγάλες αβεβαιότητες που 
επικρατούν δεν επιτρέπουν στο Ταμείο να 
αποφανθεί για την μακροπρόθεσμη βιωσι-
μότητα του.
Όσον αφορά στη δημοσιονομική επίπτωση 
των μέτρων που εφαρμόζει η κυβέρνηση για 
την αντιμετώπιση της κρίσης, το ΔΝΤ προ-
βλέπει για φέτος ότι το πρωτογενές έλλειμμα 
του Προϋπολογισμού θα φθάσει το 7,2% 
του ΑΕΠ.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η χώρα με τη βοήθεια των 
πόρων που θα εισρεύσουν από το Ταμείο 
Ανάκαμψης θα εισέλθει σε έναν ενάρετο 
κύκλο. Η μεγέθυνση της οικονομίας, σε συν-
δυασμό με την αύξηση της πιστωτικής επέ-
κτασης και τη μείωση της φορολογίας μαζί 
με την αναβάθμιση τής πιστοληπτικής ικα-
νότητας της χώρας σε investment grade θα 
συμβάλλουν μεταξύ άλλων στην περαιτέρω 
μείωση των κόκκινων δανείων και τη βελτί-
ωση της βιωσιμότητας του Δημοσίου Χρέ-
ους.
Όπως επισημαίνει το ΔΝΤ η κυβέρνηση θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσει του πρόσθετου 
πόρους που θα εισρεύσουν από το Ταμείο 
Ανάκαμψης προκειμένου να εδραιώσει ένα 
διατηρήσιμο μίγμα δημοσιονομικής πολι-
τικής. Οι μειώσεις του συντελεστή φόρου 
εισοδήματος εταιρειών και των προκατα-
βολών φόρου αποτελούν μέτρα στη σωστή 
κατεύθυνση, καθώς ενισχύουν τα επενδυ-
τικά κίνητρα και διατηρούν σταθερή ρευ-

στότητα.
Ωστόσο, όπως αναφέ-
ρει το ΔΝΤ, θα πρέπει να 
δοθεί έμφαση στη βελ-
τίωση του μίγματος των 
δαπανών που περιλαμ-
βάνονται στον Προϋπο-
λογισμό. Βραχυπρόθε-
σμα, αυτό συνεπάγεται 
την αντιμετώπιση των 
κενών που υπάρχουν στο 

σύστημα του Εγγυημένου Ελάχιστου Εισο-
δήματος, ενώ η στήριξη θα πρέπει να στρα-
φεί από τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε 
στοχευμένη στήριξη εισοδήματος και επα-
νένταξης των εργαζομένων.
Για τις εξελίξεις στο τραπεζικό τομέα, το ΔΝΤ 
καλωσορίζει την επέκταση του προγράμ-
ματος κρατικών εγγυήσεων “Ηρακλής 2” 
για την περαιτέρω μείωση των κόκκινων 
δανείων.
Ενθαρρύνει ωστόσο την κυβέρνηση να 
εξετάσει συμπληρωματικά μέτρα, όπως 
την πρόταση της Τραπέζης της Ελλάδος 
για τη δημιουργία κακής τράπεζας (asset 
management company).
Και τούτο διότι όπως υποστηρίζει στην περί-
πτωση που εμφανιστούν διαχειριστικές 
δυσκολίες, οι οποίες συνδέονται κατά κύριο 
λόγο με την αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου των τραπεζών, το υψηλό ποσοστό ανα-
βαλλόμενης φορολογίας στο μετοχικό κεφά-
λαιο των τραπεζών, θα κλονίσει την εμπιστο-
σύνη των επενδυτών.

ΔΝΤ: Ανάπτυξη 3,3% φέτος για την 
Ελλάδα και εκτόξευση στο 5,4% το 
2022 
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ΗΠΑ: Οι κινήσεις Ερντογάν προκλητικές και εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια διαπραγμάτευσης για 
επίλυση του Κυπριακού - Μπορέλ: Η Τουρκία υπεύθυνη για την κατάσταση στα Βαρώσια - Ισχυρό 
μήνυμα προς την Άγκυρα και από τη Ρωσία

Ε
πικριτ ικό ήταν το μήνυ-
μα των Ηνωμένων Πολιτει-
ών για την ανακοίνωση του 
Τούρκου προέδρου Ταγίπ 

Ερντογάν από τα Κατεχόμενα για ά-
νοιγμα μέρους της περίκλειστης Αμ-
μοχώστου κατά παραβίαση των Διε-
θνών Συνθηκών.
Η υποψήφια βοηθός υφυπουργού 
Εξωτερικών των ΗΠΑ Κάρεν Ντό-
νφριντ τόνισε ότι οι κινήσεις των 
Τουρκοκυπρίων και του Ερντογάν 
είναι προκλητικές και εμπόδιο σε 
κάθε προσπάθεια διαπραγμάτευ-
σης για επίλυση του Κυπριακού στη 
βάση της διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας. Πρόσθεσε επίσης ότι 
οι κινήσεις αυτές, είναι ασυμβίβα-
στες με τα ψηφίσματα του Συμβου-
λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η Ντόν-
φριν τ δεσμεύθηκε σ τον Μπομπ 
Μενέντεζ, γερουσιαστή και πρόε-
δρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέ-
σεων της Γερουσίας ότι θα εργαστεί 
με το Κογκρέσο για την αποκλιμά-
κωση της έντασης στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Διαβεβαίωσε επίσης ότι 
όσο η Τουρκία έχει στην κατοχή της 
το ρωσικό σύστημα S-400, θα δια-
τηρηθούν οι κυρώσεις σε βάρος 
της.
Σε αντίστοιχο αυστηρό ύφος σχο-
λίασε τις ανακοινώσεις Ερντογάν ο 
εκπρόσωπος του υπουργείου Εξω-
τερικών των ΗΠΑ. Εξέφρασε βαθιά 
ανησυχία για τη μονομερή από-
φαση των Τουρκοκυπρίων με τη 
στήριξη της Τουρκίας και τόνισε ότι 
είναι ασυμβίβαστη με τις αποφά-
σεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ.
«Η θέση μας δεν άλλαξε: τυχόν 
περαιτέρω βήματα προς αυτή την 
κατεύθυνση θα ήταν προκλητικά και 
αντιπαραγωγικά για την επανάληψη 
των συνομιλιών για διευθέτηση», 
σχολίασε ο εκπρόσωπος του αμερι-
κανικού ΥΠΕΞ.
Επίσης επανέλαβε τη δέσμευση της 

διοίκησης Μπάιντεν στην εξασφά-
λιση σταθερότητας στην Ανατολική 
Μεσόγειο, σ τηρίζοντας όλες τ ις 
προσπάθειες για την αποκλιμάκωση 
των εντάσεων με διάλογο και σεβα-
σμό του διεθνούς δικαίου.

Μπορέλ: Η ΕΕ θεωρεί την 
Τουρκία υπεύθυνη για την 
κατάσταση στα Βαρώσια
Τη βαθιά του ανησυχία για τις ανα-
κοινώσεις που έγιναν από τον Πρό-
εδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν και τον Ερσίν Τατάρ, σχε-
τικά με την περιφραγμένη περιοχή 
στα Βαρώσια εκφράζει σε ανακοί-
νωσή του και ο Ύπατος Εκπρόσω-
πος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ. Παράλ-

ληλα κάνει λόγο για μία απαράδεκτη 
μονομερή απόφαση και για αλλαγή 
του καθεστώτος στα Βαρώσια.
Επαναλαμβάνοντας τη θέση της ΕΕ, 
αναφέρει ότι εξακολουθεί να καθο-
δηγείται από τα σχετικά ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας περι-
λαμβανομένων των 550 και 789 και 
καλεί σε πλήρη σεβασμό τους. όπως 
τονίζει, δεν πρέπει να πραγματοποι-
ηθούν ενέργειες που δεν είναι σύμ-
φωνες με αυτά τα ψηφίσματα.
«Η ΕΕ συνεχίζει να θεωρεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας υπεύθυνη 
για την κατάσταση στα Βαρώσια. Η 
ΕΕ θα παρακολουθήσει την κλειστή 
συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφα-
λείας για την Κύπρο και θα απο-
φασίσει αναλόγως τα επόμενα της 
βήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Τονίζει επίσης την ανάγκη να απο-

φευχθούν μονομερείς ενέργειες 
κατά παράβαση του διεθνούς 
δικαίου, καθώς επίσης και άλλες 
προκλήσεις που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν τις εντάσεις στο νησί 
και καλεί σε συμβιβασμό και επι-
στροφή σε διαπραγματεύσεις για 
επίλυση του κυπριακού στη βάση 
των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
«Η ΕΕ καλεί σε άμεσο τερματισμό 
των περιορισμών σ την ελευθε-
ρία της διακίνησης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ 
που επιβλήθηκε στην περιοχή των 
Βαρωσίων ώστε η δύναμη να μπο-
ρεί να περιπολεί και να εφαρμόζει 
τους όρους εντολής της», αναφέρει 
ο Μπορέλ.
Τέλος επαναλαμβάνει τη δέσμευση 
για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα 
όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα 
του ΣΑ και αναμένει το ίδιο και από 
την Τουρκία.
Το θέμα θα συζητηθεί αύριο στην 
προγραμματισμένη κλειστή συνε-
δρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ.

Βρετανία: Η κίνηση Ερντο-
γάν υπονομεύει το Κυπρι-
ακό
Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών 
Ντομινίκ Ράαμπ δήλωσε ότι το Λον-
δίνο είναι «βαθιά ανήσυχο» για την 
ανακοίνωση του Τούρκου προέ-
δρου Ταγίπ Ερντογάν για τον απο-
χαρακτηρισμό μέρους της περίκλει-
στης περιοχής των Βαρωσίων, λέγο-
ντας ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφα-
λείας του ΟΗΕ.
«Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφα-
λείας του ΟΗΕ και εγείρει κινδύνους 
για την υπονόμευση της διαδικα-
σίας διευθέτησης του Κυπριακού. 
Το συζητάμε αυτό κατεπειγόντως 
με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφα-
λείας», ανέφερε ο Βρετανός ΥΠΕΞ με 
ανάρτηση στο twitter.

ΗΠΑ, ΕΕ, και Αγγλία καταδικάζουν τον 
Ερντογάν 

Λύματα: Εκρηκτική 
αύξηση του ιικού φορτίου 
219% στην Αττική και 
260% στη Θεσσαλονίκη 

Α
υξητικές τάσεις καταγράφηκαν στο ιικό φορτίο του 
κορωνοϊού στα αστικά λύματα των εννέα από τις 
δώδεκα περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό 
Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ κατά 

την εβδομάδα 12 - 18 Ιουλίου, σε σχέση με την εβδομάδα 
5 – 11 Ιουλίου.
Οι καθαρά αυξητικές μεταβολές κυμάνθηκαν από +34% στη 
Λάρισα έως +260% στη Θεσσαλονίκη. Οριακή κρίνεται η 
αύξηση στο Ρέθυμνο (+24%). Πτωτικές μεταβολές παρατη-
ρήθηκαν σε δύο από τις δώδεκα (2/12) περιοχές του Εθνικού 
Δικτύου Λυμάτων, και συγκεκριμένα στο Βόλο (-68%) και 
στο Ηράκλειο (-74%). Στην Ξάνθη το ιικό φορτίο παρέμεινε 
πολύ χαμηλό αλλά ήταν ανιχνεύσιμο, δηλαδή τα επίπεδα 
ήταν πάνω από το όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου, σε 
αντίθεση με την προηγούμενη εβδομάδα, 5-11/7/21, οπότε 
τα επίπεδα ήταν κάτω από το όριο και μη ανιχνεύσιμα.
Περιφέρεια Αττικής: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21, 
το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στην Περιφέρεια Αττι-
κής παρουσίασε στατιστικά σημαντική αύξηση (+219%) του 
εβδομαδιαίου μέσου όρου σε σχέση με την προηγούμενη 
εβδομάδα, 5-11/7/21, με το ιικό φορτίο στα λύματα να βρί-
σκεται πλέον σε υψηλά επίπεδα.
Θεσσαλονίκη: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21, στη 
Θεσσαλονίκη, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση (+260%) 
στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σχέση με την εβδο-
μάδα 5-11/7/21. Η αυξητική τάση του ιικού φορτίου ήταν 
έντονη στις αρχές της τελευταίας εβδομάδας, ενώ στη συνέ-
χεια ομαλοποιήθηκε.
Λάρισα: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21, παρατηρή-
θηκε περαιτέρω αύξηση (+34%) στο ιικό φορτίο των αστικών 
λυμάτων στη Λάρισα σε σχέση με την εβδομάδα 5-11/7/21.
Βόλος: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/2021, παρατηρή-
θηκε μείωση (-68%) στα επίπεδα του ιικού φορτίου στο Βόλο 
σε σχέση με την εβδομάδα 5-11/7/21.
Ηράκλειο: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21, στην πόλη 
του Ηρακλείου, καταγράφηκε μείωση (-74%) του εβδομαδι-
αίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε 
σχέση με την εβδομάδα 5-11/7/21. Η συγκέντρωση του ιικού 
φορτίου στα αστικά λύματα της πόλης συνεχίζει να χαρακτη-
ρίζεται μέτρια προς σχετικά υψηλή.
Χανιά: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21, στην πόλη 
των Χανίων, καταγράφηκε αύξηση (+176%) του εβδομαδι-
αίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε 
σύγκριση με την εβδομάδα 5-11/7/21. Η συγκέντρωση του 
ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της πόλης χαρακτηρίζε-
ται μέτρια.
Ρέθυμνο: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21, στην πόλη 
του Ρεθύμνου, καταγράφηκε περαιτέρω αύξηση (+24%) του 
εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των αστικών 
λυμάτων σε σύγκριση με την εβδομάδα 5-11/7/21. Παρά την 
οριακή αύξηση, οι τιμές του ιικού φορτίου χαρακτηρίζονται 
σχετικά υψηλές.
Άγιος Νικόλαος: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21, στον 
Άγιο Νικόλαο, παρατηρήθηκε αύξηση (+110%) σε σχέση 
με την εβδομάδα 5-11/7/21. Παρά την αύξηση που κατα-
γράφηκε, το ιικό φορτίο παραμένει σε σχετικά χαμηλά προς 
μέτρια επίπεδα.
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Tο Reuters στην ανταπόκρισή του 
από την Αθήνα σημειώνει ότι «ένα 
ολόκληρο έθνος πανηγυρίζει για 
την επιτυχία» των «ελαφιών» του 
Ουισκόνσιν

Η 
κατάκτηση του τίτλου του ΝΒΑ 
από τους Μιλγουόκι Μπακς, 
του δικού μας Γιάννη Αντετο-
κούνμπο, για πρώτη φορά μετά 

από 50 χρόνια έχει γίνει είδηση στα με-
γαλύτερα ΜΜΕ του πλανήτη. Μάλιστα το 
Reuters στην ανταπόκρισή του από την 
Αθήνα σημειώνει ότι «ένα ολόκληρο έ-
θνος πανηγυρίζει για την επιτυχία» των 
«ελαφιών» του Ουισκόνσιν.
Παράλληλα το Reuters στέκεται και στα 
σχόλια που έγιναν από τους χρήστες των 
social media στη χώρα μας μετά το σφύ-
ριγμα της λήξης του έκτου τελικού απέ-
ναντι στους Φοίνιξ Σανς 
που βρήκε νικητές τους 
Μπακς του Greek Freak με 
105-98. Μάλιστα παρα-
θέτει και το tweet του 
πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη ο οποίος 
έστειλε τα συγχαρητήριά 
του στον Γιάννη Αντετο-
κούνμπο. 
«Απίστευτος Γιάννης, όλοι οι Έλληνες 
πανηγυρίζουμε» ήταν η ανάρτηση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη για την νίκη-πρω-
τάθλημα των Μπακς και τη μυθική εμφά-
νιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Σημειώ-
νεται πως ο πρωθυπουργός είναι λάτρης 
της «σπυριάρας» ενώ ξενύχτησε για να 
δει τον μεγαλύτερο αγώνα της μέχρι 
τώρα καριέρας του Greek Freak. 
Στη συνέχεια το Reuters κάνει αναδρομή 
στα δύσκολα παιδικά χρόνια του Γιάννη 
όταν εκείνος και η οικογένειά του που-
λούσαν την πραμάτια τους στους αθηνα-
ϊκούς δρόμους για να βγάλουν τα προς 
το ζην αλλά και το πως τελικά πήρε την 
ελληνική ιθαγένεια. «Γεννημένος από 
Νιγηριανούς γονείς ο Αντετοκούνμπο και 
τα αδέρφια του πουλούσαν πράγματα 
στους δρόμους για να καταφέρουν να 
επιβιώσουν. Μεγάλωσαν με το φόβο της 

απέλασης μέχρι που ο Γιάννης έλαβε την 
ελληνική ιθαγένεια σε ηλικία 19 ετών».
«Η απίστευτή ιστορία του Αντετοκούν-
μπο - από τη φτώχια στην κατάκτηση της 
κορυφής - έχει συγκινήσει τους Έλληνες 
που όταν εκείνος παίζει για την Ελλάδα 
τον επευφημούν», επισημαίνει ακόμη 
το Reuters. Παράλληλα δεν παραλείπει 
να κάνει αναφορά και στην τεράστια τοι-
χογραφία του απέναντι από το γήπεδο 
όπου τόσο ο ίδιος και τα αδέρφια του 
έβαλαν τα πρώτα τους καλάθια και πραγ-
ματοποίησαν τα πρώτα τους καρφώματα. 
Στη συνέχεια το Reuters αναφέρει ότι το 
επίτευγμα του Γιάννη ένωσε ακόμα και τα 
αντίπαλα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα. 
Μάλιστα παραθέτει τόσο το σχόλιο που 
έκαναν στα social media τόσο ο Αλέξης 
Τσίπρας όσο και το ΚΚΕ.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης Αλέξης Τσίπρας σημειώνει πως 

ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 
βρέθηκε από ένα μικρό 
διαμέρισμα στα Σεπόλια, 
στην κορυφή του κόσμου. 
«Νικητές, μαχητές, πρω-
ταθλητές. Παιδιά μετανα-
στών που έζησαν την αδι-
κία, το ρατσισμό και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό», 

γράφει χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας. 
Κλείνοντας κάνει αναφορά και στους δύο 
αδέλφια, παίκτες των Μπακς, Γιάννη και 
Θανάση δίνοντάς τους τα συγχαρητήριά 
του. «Είναι τιμή μας που είστε Έλληνες», 
καταλήγει.
«Πολλά συγχαρητήρια στον Γιάννη & τον 
Θανάση. Από τα Σεπόλια και τη σκληρή 
ζωή μιας οικογένειας μεταναστών στην 
κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ, με 
το ίδιο πάντα καθαρό & σεμνό βλέμμα», 
αναφέρει το μήνυμα του ΚΚΕ.
Τέλος η ανταπόκριση του Reuters κλείνει 
λέγοντας ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα 
επιστρέψει στην Αθήνα το πρωί του Σαβ-
βάτου. Μάλιστα παραθέτει τη δήλωση 
που έκανε αστειευόμενος στην αθλητική 
ιστοσελίδα sport24.gr. «Εάν δεν με περι-
μένουν 100.000 στο αεροδρόμιο εγώ 
δεν έρχομαι», είπε με ένα τεράστιο χαμό-
γελο ο Greek Freak.

επικαιρότητα

Reuters: Γιάννης ο «τρομερός» 
- Οι Έλληνες γιορτάζουν την 
κατάκτηση του τίτλου του NBA 
από τους Bucks 

Ναύπακτος: Τη σύνταξη των 
γονέων του που πέθαναν από 
κορωνοϊό θα παίρνει από τον 
Αύγουστο ο Δημήτρης

Ο Δημήτρης Καρακώστας κατάφερε 
να ξεπεράσει την εξαιρετικά 
οδυνηρή κατάσταση που άφησε 
η απώλεια των γονιών του και να 
«σαρώσει» στις Πανελλαδικές 
- Τα συγχαρητήρια  του Κωστή 
Χατζηδάκη και η παρέμβασή του 
για τη σύνταξη

Ο 
υπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων Κωστής 
Χατζηδάκης επικοινώνησε σή-
μερα με τον Δημήτρη Καρα-

κώστα από τη Ναύπακτο, που κατάφε-
ρε να συγκεντρώσει 18.700 μόρια στις 
Πανελλαδικές εξετάσεις έχοντας υποστεί 
μόλις δύο μήνες πριν την απώλεια των 
γονιών του, Κων/νου Καρακώστα και Νι-
κολίτσας Μούρτου, από τον κορωνοϊό.
Ο Κ.Χατζηδάκης συνεχάρη τον Δημή-
τρη για την επιτυχία του αλλά και για 
την ψυχική δύναμη που του επέτρεψε 
να καταφέρει ένα τόσο σημαντικό επί-
τευγμα σε αυτές τις συνθήκες. Ο υπουρ-
γός ενημέρωσε επίσης τον Δημήτρη ότι 
έχει ολοκληρωθεί ο υπολογισμός της 
σύνταξης που δικαιούται ο ίδιος και ένα 
από τα αδέλφια του, από τους γονείς 
τους.

«Είναι γνωστές οι δυσκολίες και οι καθυ-
στερήσεις που αντιμετωπίζουμε στην 
απονομή των συντάξεων, ωστόσο η δική 
σας περίπτωση έπρεπε να αντιμετωπι-
στεί κατά απόλυτη προτεραιότητα και 
έτσι έγινε», επεσήμανε σύμφωνα με πλη-
ροφορίες ο κ. Χατζηδάκης. Η εκταμίευση 
της σύνταξης αναμένεται τον Αύγουστο.
Όταν ρωτήθηκε για τη συνομιλία που 
είχε με τον Πρωθυπουργό πριν δύο 
μέρες, απάντησε: «με συνεχάρη και μου 
ευχήθηκε να περάσω στη Σχολή που 
θέλω». «Μου μίλησε για τους γονείς μου, 
την προσπάθειά μου και τι κατάφερα» 
συμπλήρωσε ο 18χρονος.
«Ήρθαν όλα ανάποδα, είχα συνηθίσει 
να με βοηθάνε οι γονείς μου, ήταν πολύ 
δύσκολο, αφού συνειδητοποίησα ότι δεν 
έχω άλλη επιλογή», σημείωσε και παρα-
δέχθηκε πως «σίγουρα υπήρχε βάρος, 
αλλά έπρεπε να το αντιμετωπίσω».
Όσο για τα σχέδιά του για το καλοκαίρι 
είπε πως «θα πάω σε κάποιο νησί, να 
γιορτάσω με τους φίλους μου, αλλά είναι 
όλα στον αέρα».
«Ό,τι κι αν γίνει στη ζωή, ακόμα και αν 
δεν τα καταφέρεις, σίγουρα θα είσαι 
πολύ περήφανος για την προσπάθειά 
σου», έστειλε το μήνυμά του, τέλος ο 
Δημήτρης Καρακώστας.
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επικαιρότητα

Π
ενήντα χρόνια μετά την κατάκτη-
ση του πρωταθλήματος με ηγέτη 
τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ,  ο 
Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγη-

σε την αρμάδα των Μιλγουόκι Μπάκς στη 
«Γη της Επαγγελίας».  Ο 26χρονος Greek 
Freak το βράδυ της Τρίτης έχοντας τρομερή 
απόδοση στο έκτο παιχνίδι της σειράς των 
τελικών του NBA σκόραρε 50 πόντους και 
οδήγησε τα «ελάφια» στη νίκη με 105 - 98 
έναντι των Φοίνιξ Σανς. 
Σύμφωνα με το Forbes η κατάκτηση του 
πρωταθλήματος ήταν το επιστέγασμα των 
προσπαθειών του Γιάννη Αντετοκούνμπο 
ο οποίος στην οκταετή του καριέρα στο 
μαγικό κόσμο του NBA, έχει κατακτήσει 
δύο φορές τον τίτλο του MVP στην κανονική 
διάρκεια του πρωταθλήματος, ενώ άλλη μία 
φορά έχει κερδίσει το βραβείο του αμυ-
ντικού της χρονιάς. Παράλληλα την τελευ-
ταία τριετία έχει επιλεγεί στην κορυφαία 
πεντάδα του πρωταθλήματος του NBA.
Ωστόσο σύμφωνα με ειδικούς η ζωή του 
μπορεί να αλλάξει ακόμα περισσότερο. 
Και αυτό οφείλεται στην κατάκτηση του 
τίτλου του NBA. Έτσι λοιπόν πρόκειται να 
ανοίξουν και άλλες πόρτες οι οποίες θα 
αυξήσουν τον τραπεζικό του λογαριασμό. 
Ο Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε στον 
κόσμο του NBA το 2013. Μέσα σε πέντε 
χρόνια κατάφερε να γίνει ένα από τα μεγα-
λύτερα ονόματα που αγωνίζονται στα 
παρκέ της αντίπερα όχθης του Ατλαντικού, 
ενώ τον Δεκέμβριο του 2020 υπέγραψε την 
πενταετή ανανέωση του συμβολαίου του 
που θα του αποφέρει 228 εκατ. δολάρια. 
Βέβαια ο Greek Freak δεν μένει μόνο στα 
χρήματα που κερδίζει με τα χρώματα των 
«ελαφιών». Πιο συγκεκριμένα κερδίζει 25 
εκατ. δολάρια το χρόνο από συνεργασίες 
μεταξύ των οποίων είναι η Nike, η JBL, η 
Budweiser, ο Σαράντης και η Protergia. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του Forbes αυτές οι 
συνεργασίες κατατάσσουν τον Γιάννη Αντε-
τοκούνμπο στην πέμπτη υψηλότερη θέση 
με τους αθλητές που αγωνίζονται στο NBA.
Όπως σημειώνει σε δηλώσεις του ο Tim 
Derdenger,  καθηγητής στη σχολή οικο-
νομίας και διοίκησης επιχειρήσεων στο 
Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια μετά την 
κατάκτηση του πρωταθλήματος οι συνερ-
γασίες θα μπορούσαν να αποφέρουν στον 
Αντετοκούνμπο 35-40 εκατ. δολάρια  φέρ-
νοντάς τον στα ίδια επίπεδα με τον super 
star των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς Στεφ 

Κάρι.
Από την πλευρά του ο αθλητικός σύμβου-
λος Μάρκ Γκάνις υποστηρίζει πως «πρό-
κειται για έναν άνθρωπο οποίος μπορεί να 
προωθήσει τη Louis Vitton το ίδιο αποτε-
λεσματικά όσο και η NIKE».
Σύμφωνα με τον ίδιο θα μπορούσε να έχει 
μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη εάν αποφά-
σιζε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το 
προφίλ του. Εάν έκανε κάτι τέτοιο τότε θα 
μπορούσε να φτάσει τον Λεμπρόν Τζέιμς 
ο οποίος με 65  εκατ. δολάρια βρίσκεται 
πρώτος στη λίστα των αμοιβόμενων αθλη-
τών του Forbes.
«Είναι η κατάλληλη στιγμή για τον Έλληνα 
σούπερ σ ταρ. Με την καριέρα του 
Λεμπρόν Τζέιμς  να φτάνει στο τέλος της 
ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μπορούσε 
να γίνει το μελλοντικό σήμα κατατεθέν της 
Nike. Άλλωστε το 2019 όταν κυκλοφόρησε 
η σειρά Zoom Freak 1,  επρόκειτο για το 
μεγαλύτερο αρχικό λανσάρισμα παπου-
τσιών μπάσκετ στην ιστορία της Nike», 
σημείωσε ακόμη.
«Νομίζω ότι για εταιρείες που ξεκίνησαν 
νωρίς με τον Γιάννη, ο οποίος είναι ένα 
στοχαστικό, αφοσιωμένο άτομο, όπως η 
Ready Nutrition, η απόδοση του θα είναι 
καταπληκτική», λέει ο Τζοε Φαβορίτο, 
βετεράνος σύμβουλος αθλητικού μάρκε-
τινγκ.
Σύμφωνα με τους New York Times αυτό 
που κάνει πιο αξιοσημείωτη την ιστορία 
του Αντετοκούνμπο είναι ότι η κατάκτηση 
της κορυφής μοιάζει με σενάριο χολιγου-
ντιανής ταινίας. Γιος των μεταναστών από 
τη Νιγηρία που πουλούσε στους δρόμους 
της Αθήνας γυαλιά ηλίου και DVD για να 
μαζέψει επιπλέον χρήματα και να βοηθή-
σει την οικογένειά του.
Άρχισε να παίζει μπάσκετ το 2008 σε ηλι-
κία 13 ετών και όταν αγωνίστηκε στο ελλη-
νικό πρωτάθλημα συγκέντρωσε πάνω του 
την προσοχή των scouter του ΝΒΑ. Ήταν 
η 15η επιλογή στα Draft του 2013. Επί-
σης εξασφάλισε συνεργασία με την Walt 
Disney η οποία εξασφάλισε τα δικαιώματά 
του και ξεκίνησε την παραγωγή ταινίας 
που αφηγείται τη ζωή του. 
«Αυτό είναι ένα ακόμη βήμα σε έναν πολύ 
μακρή και διασκεδαστικό δρόμο για τον 
Αντετοκούνμπο», προσθέτει ο Φαβο-
ρίτο. «Και είναι υπέροχο για το μπάσκετ 
σε παγκόσμια κλίμακα», καταλήγειο βετε-
ράνος σύμβουλος αθλητικού μάρκετινγκ.

Forbes για Αντετοκούνμπο: Μετά τον 
τίτλο στο NBA θα μπορούσε να κερδίσει 
35 - 40 εκατ. δολάρια από διαφημίσεις

«Ξανανοίγει» η Μύκονος: Τη 
Δευτέρα άρση περιορισμών σε 
κυκλοφορία και μουσική 

Σ
την άρση των σφιχτών περιορι-
σμών που επιβλήθηκαν στη Μύκο-
νο από το μεσημέρι του Σαββάτου 
17 Ιουλίου αναμένεται να προχω-

ρήσει η κυβέρνηση. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη Δευ-
τέρα 26 Ιουλίου αναμένεται να ξανανοί-
ξουν οι δραστηριότητες που είχαν ανα-
σταλεί, όπως η μουσική στα εστιατόρια 
και τα νυχτερινά μαγαζιά. Αναμένεται επί-
σης να αρθεί και το μέτρο της απαγόρευ-
σης κυκλοφορίας στη μία μετά τα μεσά-
νυχτα. 
Η αλλαγή στα μέτρα και η άρση του 
λοκντάουν που αναμένεται να αποφασι-
στεί για την ερχόμενη Δευτέρα 26 Ιουλίου 
αποδίδεται εν πολλοίς στα επιδημιολογικά 
δεδομένα. Επειτα από τα πρώτα 24ωρα 
εφαρμογής των μέτρων φαίνεται να υπάρ-
χει σταθεροποίηση ή και υποχώρηση του 
αριθμού των κρουσμάτων COVID χωρίς 
παράλληλη αύξηση των εισαγωγών σε 

νοσοκομεία για νοσηλεία. 
Εφόσον επιβεβαιωθεί και τις επόμενες 
ημέρες ότι η κατάσταση σταθεροποιεί-
ται, αναμένεται να ανακοινωθεί το εκ νέου 
άνοιγμα των δραστηριοτήτων στο νησί της 
Μυκόνου. 
Τα περιοριστικά μέτρα είχαν ισχύ μέχρι τις 
26 Ιουλίου με ενδιάμεση επαναξιολόγηση 
της επιδημιολογικής κατάστασης
Υπενθυμίζεται ότι τα περιοριστικά μέτρα, 
όπως τα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολι-
τικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς στις 
17 Ιουλίου, θα είχαν ισχύ μέχρι τη Δευ-
τέρα 26/7 στις 06:00 το πρωί με ενδιά-
μεση επαναξιολόγηση της επιδημιολογι-
κής κατάστασης.
Σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς 
και τον δήμο της Μυκόνου αναμένεται να 
εντατικοποιηθούν τα μέτρα για τον έλεγχο 
της τήρησης των προβλεπομένων προκει-
μένου η κατάσταση να μην οδηγηθεί σε 
νέα έξαρση.
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ΗΠΑ: Παρατείνει τους 
περιορισμούς στις χερσαίες 
μετακινήσεις από Καναδά και 
Μεξικό έως 21 Αυγούστου

Τ
α χερσαία σύνορα των ΗΠΑ 
με τον Καναδά και το Μεξικό 
θα παραμείνουν κλειστά για 
μη απαραίτητα ταξίδια μέχρι 

τουλάχιστον τις 21 Αυγούστου, όπως 
ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουρ-
γείο Εσωτερικής Ασφάλειας την 
Τετάρτη.
Η παράταση των 30 ημερών έρχεται 
μόλις δύο ημέρες αφότου ο Καναδάς 
ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει να επι-
τρέπει και πάλι σ τους πλήρως εμβο-
λιασμένους επισκέπτες από τ ις ΗΠΑ 
να μπουν χώρα από τις 9 Αυγούστου 
αίροντας τους περιορισμούς για τα μη 
απαραίτητα ταξίδια, καθώς η απειλή 
από την πανδημία του κορονοϊού περι-

ορίζεται.
«Η DHS βρίσκεται σε συνεχή επαφή με 
ομολόγους του Καναδά και του Μεξι-
κού για να προσδιορίσει τους όρους 
υπό τους οποίους οι περιορισμοί μπο-
ρούν να διευκολυνθούν με ασφά-
λεια και βιώσιμη κατάσταση», έγραψε 
ο οργανισμός σ το Twitter αργά την 
Τετάρτη το πρωί.
Πολλοί έχουν καταδικάσει γρήγορα την 
απόφαση, αναφέροντας το γεγονός ότι 
υπάρχουν χιλιάδες ταξιδιωτών που συνε-
χίζουν να φτάνουν από διεθνείς προορι-
σμούς αεροπορικώς, και επίσης σημει-
ώνουν το γεγονός ότι η καναδική πλευρά 
των συνόρων θα ανοίξει στους Αμερικα-
νούς φίλους νωρίτερα.

«Tα πιστοποιητικά εμβολίων θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
για να επιταχύνουν το άνοιγμα των 
τοποθεσιών υψηλού κινδύνου»

Τ
α πιστοποιητ ικά εμβολίων θα 
μπορούσαν να είναι χρήσιμα για 
το άνοιγμα των τοποθεσιών υ-
ψηλότερου κινδύνου στην επαρ-

χία νωρίτερα, σύμφωνα με τον πίνακα 
συμβουλευτικών επιστημών του Οντά-
ριο για τον COVID-19.
Οι βασικές σκέψεις τους σχετικά με ένα 
πιθανό πρόγραμμα πιστοποίησης εμβο-
λιασμού δημοσιεύτηκε την Τε τάρτη, 
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι 
επαρχιακές κυβερνήσεις «μπορεί να 
θέλουν να εξετάσουν την ανάπτυξη ενός 
κοινού σχεδιασμού».
Σύμφωνα με τη σύντομη περιγραφή, τα 
πιστοποιητικά εμβολίων θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν σ το Οντάριο σε 
βραχυπρόθεσμη βάση για να βοηθή-
σουν να ανοίξουν ξανά τοποθεσίες υψη-
λότερου κινδύνου, όπως το φαγητό σε 
εσωτερικούς χώρους, μπαρ, γυμναστή-
ρια, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώ-
σεις, νωρίτερα ή με αυξημένη χωρητι-
κότητα.
Για  πιο μακροπρόθεσμη βάση αναφέρει 

ότι θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως 
ένας ασφαλής και τυποποιημένος τρό-
πος για την εμφάνιση αρχείων εμβολι-
ασμού. 
Αξιωματούχοι επισήμαναν σχολεία και 
χώρους εργασίας που απαιτούν υπο-
χρεωτική αναφορά της κατάστασης του 
εμβολιασμού ως πιθανούς τόπους όπου 
τα προγράμματα πιστοποιητικών εμβο-
λίων θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα.

Ο Καναδάς θα ξανανοίξει τα σύνορά 
του για τους εμβολιασμένους 

Ο 
Καναδάς θα ξανανοίξει τα 
χερσαία σύνορά του στις 9 
Αυγούστου για τους Αμε-
ρικανούς πολίτες που είναι 

πλήρως εμβολιασμένοι κατά της 
COVID-19 και όλα τα σύνορά του στις 
7 Σεπτεμβρίου για τους υπόλοιπους 
πλήρως εμβολιασμένους ξένους ταξι-
διώτες, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Για να μπορούν να εισέλθουν στο κανα-
δικό έδαφος, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να 
έχουν λάβει και τις δύο δόσεις ενός εμβο-
λίου κατά της COVID-19 που έχει λάβει 
έγκριση από τις αρμόδιες αρχές υγείας 
του Καναδά τουλάχιστον 14 ημέρες πριν 
από την είσοδό τους στη χώρα και να μην 
παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα της 
νόσου που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός.
«Στις 9 Αυγούστου σημαντικές αλλαγές 
στα σύνορα θα τεθούν σε ισχύ για να επι-
τρέπουν στους πλήρως εμβολιασμένους 
Αμερικανούς και στους μόνιμους κατοί-
κους των ΗΠΑ να εισέλθουν στον Καναδά 
γ ια μη ουσ ιώδεις 
λόγους» δήλωσε η 
υπουργός Υγείας της 
χώρας Πάτ ι Χάτζ-
ντου σε συνέντευξη 
Τύπου που παραχώ-
ρησε.
Π ρ ο ς  τ ο  π α ρ όν, 
οι ΗΠΑ δεν έχουν 
δ ε σ μ ε υ τ ε ί  γ ι α 
ένα αμοιβαίο νέο 
άνοιγμα των συνό-
ρων. «Θα συνεχί-
σουμε να επανεξε-
τάζουμε τους περιο-
ρισμούς στα ταξίδια» δήλωσε η εκπρό-
σωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι, η 
οποία σημείωσε ότι οι ΗΠΑ ακολουθούν 
τις συμβουλές των «δικών τους ειδικών 
σε θέματα υγείας».
Μετά τις πιέσεις που δέχθηκε τις τελευ-
ταίες εβδομάδες να προβεί σε χαλάρωση 
των υγειονομικών κανόνων στη χώρα, 
στην οποία ο εμβολιασμός του πληθυ-
σμού έχει προχωρήσει, η κυβέρνηση 
του πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό ανα-
κοίνωσε επίσης το πλήρες άνοιγμα των 
συνόρων τον Σεπτέμβριο.
Το νέο άνοιγμα των καναδο-αμερικανι-
κών συνόρων στις 9 Αυγούστου θα ακο-
λουθηθεί από «το εκ νέου άνοιγμα των 
συνόρων μας για τους πλήρως εμβολι-
ασμένους ταξιδιώτες από οποιαδήποτε 
χώρα υπό τον όρο ότι πληρούν τους προ-

βλεπόμενους όρους για την είσοδό τους», 
δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουρ-
γός Ενδοκυβερνητικών Υποθέσεων Ντο-
μινίκ Λεμπλάν.
Την ανακοίνωση αυτή υποδέχθηκε ως μια 
«θαυμάσια είδηση» η Ένωση Τουριστικής 
Βιομηχανίας του Καναδά, η οποία μαχό-
ταν εδώ και μήνες για το εκ νέου άνοιγμα 
των συνόρων της χώρας.

«Ο διεθνής τουρισμός είναι κρίσιμης 
σημασίας για να ενθαρρυνθούν το διε-
θνές εμπόριο και οι ξένες επενδύσεις» 
σημείωσε η ένωση, η οποία έκρινε ότι «η 
οικονομία του τουρισμού είναι έτοιμη να 
υποδεχθεί εκ νέου τους επισκέπτες».
Για τον διευθύνοντα σύμβουλο του Εμπο-
ρικού Επιμελητηρίου του Καναδά Πέρι 
Μπίτι πρόκειται γ ια «ένα σημαντικό 
βήμα», ακόμα κι αν ο ίδιος εκφράζει 
φόβους ωστόσο ότι «οι δαπανηρές και 
διοικητικές διαδικασίες αποθαρρύνουν 
τα ταξίδια μικρής διάρκειας και τα επιχει-

ρηματικά ταξίδια».
Γ ι α  ο ρ ι σ μ έ ν ε ς 
επαρχίες, όπως το 
Κεμπέκ, οι Αμερικα-
νοί τουρίστες αντι-
προσωπεύουν ένα 
σημαν τ ικό μέρος 
των επισκεπτών. Η 
United Airlines ανα-
κοίνωσε τη Δευτέρα 
ότ ι  θα προτ ε ίνε ι 
ήδη από τον Σεπτέμ-
βριο επιπλέον πτή-
σεις από τις ΗΠΑ και 
με προορισμό τον 

Καναδά.
Από τις 3 Φεβρουαρίου του 2021, μόνο τα 
αεροδρόμια του Μόντρεαλ, του Τορόντο, 
του Κάλγκαρι και του Βανκούβερ μπο-
ρούν να υποδεχθούν διεθνείς πτήσεις. 
Από τις 9 Αυγούστου, τα αεροδρόμια των 
Χάλιφαξ, Κεμπέκ, Οτάβα, Γουίνιπεγκ και 
Έντμοντον θα μπορούν να ξαναρχίσουν 
να δέχονται διεθνείς πτήσεις.
Ο Καναδάς ε ίχε κλείσει τα εναέρια 
σύνορά του στις 18 Μαρτίου του 2020 και 
τρεις μέρες αργότερα τα χερσαία σύνορά 
του με τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύ-
τηκαν χθες από την κυβέρνηση, το 75% 
των κατοίκων του Καναδά έχει λάβει την 
πρώτη δόση εμβολίου κατά της COVID-19 
και ένας Καναδός στους δύο έχει εμβολι-
αστεί πλήρως.

καναδάς
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Τ
ο Πανεπιστήμιο Wilfrid Laurier εντάσσεται σε μια αυξανόμενη λίστα σχολείων που 
καθιστά τους εμβολιασμούς COVID-19 απαίτηση για μαθητές που ζουν σε κατοικία 
του για το επερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. 
Σε μια ανακοίνωση, το σχολείο είπε ότι ο κανόνας «συνιστάται ανεπιφύλακτα από 

τις τοπικές αρχές δημόσιας υγείας στην περιφέρεια Waterloo και εγκρίνεται από τη μονάδα 
υγείας του Brant County».
Θα ισχύει για κατοικίες σε όλες τις κοινότητες των πανεπιστημίων της από το φθινόπωρο.
«Οι μαθητές θα ενθαρρυνθούν να λάβουν την πρώτη δόση ενός εμβολίου εγκεκριμένου 
από το Health Canada πριν από την ημερομηνία μετακόμισης τους, με το Laurier να προτεί-
νει να το λάβει τουλάχιστον 14 ημέρες πριν φτάσουν στην πανεπιστημιούπολη», δήλωσε 
το σχολείο.
«Όσοι δεν μπορούν να εμβολιαστούν πριν μετακομίσουν θα έχουν μια εβδομάδα μετά 
την ημερομηνία μετακόμισης  για να λάβουν την πρώτη τους δόση, με το πανεπιστήμιο να 
βοηθά στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε εμβόλια, υπό τον όρο της προμήθειας».
Το σχολείο προσθέτει ότι οι μαθητές που δεν μπορούν να εμβολιαστούν για ιατρικούς 
λόγους ή «άλλους λόγους» που προστατεύονται από τον Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των του Οντάριο θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διαμονή. Νωρίτερα αυτό το μήνα, 
το Seneca College ανακοίνωσε ότι καθιστά υποχρεωτικούς τους εμβολιασμούς για το προ-
σωπικό και τους μαθητές που επιστρέφουν στην πανεπιστημιούπολη τον Σεπτέμβριο.

Το Πανεπιστήμιο Wilfrid Laurier 
απαιτεί από τους φοιτητές στις 
εστίες να είναι εμβολιασμένοι

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
κηρύχτηκε στη Βρετανική 
Κολομβία λόγω των πυρκαγιών

Η Βρετανική Κολομβία, η πιο 
δυτική επαρχία του Καναδά, 
κήρυξε την  Τετάρτη, κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης λόγω των 
πυρκαγιών, οι οποίες αναμένεται 
να λάβουν μεγαλύτερη έκταση 
τις ερχόμενες ημέρες εξαιτίας της 
ζέστης και των ισχυρών ανέμων.

«
Φτάσαμε σε ένα κρίσιμο ση-
μείο» ανακοίνωσε ο υπουργός 
Δημόσιας Ασφάλειας της Βρε-
τανικής Κολομβίας Μάικ Φάρν-

γουορθ σε συνέντευξη Τύπου που πα-
ραχώρησε. «Βάσει των συστάσεων των 
υπευθύνων για τη διαχείριση εκτάκτων 
καταστάσεων και δασικών πυρκαγιών 
και λόγω της επιδείνωσης των μετεω-
ρολογικών συνθηκών, κηρύσσω κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης στην επαρχία» 
πρόσθεσε.
Η απόφαση αυτή 
επιτρέπει το ενδε-
χόμενο μιας μαζικής 
εκκένωσης κατοι-
κιών στην περιοχή 
και παρέχε ι σ την 
κυβέρνηση τα μέσα 
για να εξασφαλίσει 
σ τέγη γ ια αυτούς 
που θα απομακρυν-
θούν από τα σπίτια 
τους, διευκρίν ισε 
επίσης ο υπουργός.
Την Τρίτη δόθηκε 
εντολή σε περισσό-
τερους από 5.700 
ανθρώπους στην επαρχία να εγκαταλεί-
ψουν τα σπίτια τους, ήτοι σε περισσότε-
ρους από τους διπλάσιους σε σχέση με 
την προηγούμενη ημέρα, ενώ περισσό-
τεροι από 32.000 άνθρωποι έχουν λάβει 
ειδοποίηση ότι μπορεί να χρειαστεί 
να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους 
λόγω της πυρκαγιάς, χωρίς ωστόσο αυτό 
να είναι υποχρεωτικό προς το παρόν.
«Σας παρακαλώ, ετοιμάστε ένα σχέ-
διο εκκένωσης για την οικογένειά σας» 
δήλωσε παράλληλα ο Κλιφ Τσάπμαν, ο 
επικεφαλής των επιχειρήσεων κατά των 
πυρκαγιών στην Βρετανική Κολομβία, 
διευκρινίζοντας ότι 3.000 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα έχουν ήδη καεί. Σύμφωνα με 

τον ίδιο, η έκταση αυτή είναι ήδη τρεις 
φορές μεγαλύτερη από τη μέση των δέκα 
τελευταίων ετών.
Στην περιοχή μαίνονται σχεδόν 300 
δασικές πυρκαγιές και η ζέστη και η 
ξηρασία, σε συνδυασμό με περισσότερο 
ισχυρούς ανέμους, αναμένεται να διαρ-
κέσουν και τις επόμενες ημέρες, κυρίως 
στο εσωτερικό τμήμα και το νοτιοδυτικό 
της επαρχίας αυτής που βρίσκεται στα 
σύνορα με τις ΗΠΑ. 
Περισσότεροι από 3.180 πυροσβέστες 
και προσωπικό έχουν κινητοποιηθεί 
στην επαρχία.
Οι πυρκαγιές αυτές μαίνονται στο δυτικό 
τμήμα του Καναδά εδώ και αρκετές 
εβδομάδες έπειτα από ένα δριμύ κύμα 
καύσωνα στα τέλη του Ιουνίου, το οποίο 
οφείλεται στις κλιματικές αλλαγές, σύμ-
φωνα με τους ειδικούς.
Από την άλλη πλευρά των συνόρων, 83 

πυρκαγ ιέ ς μαίνον ται 
σ τ ις ΗΠΑ, ορισμένε ς 
είναι μάλιστα τόσο επι-
κίνδυνες που οι πυρο-
σβέστες τις παρομοιά-
ζουν με «τέρατα».
Η πυρκαγιά Μπούτλεγκ 
σ τ ο  Ό ρ ε γ κο ν  ε ί να ι 
μακράν η πιο μεγάλη. 
Η έκτασή της είναι ήδη 
μεγαλύτερη από αυτή 
της πόλης του Λος Άντζε-
λες και δεν παύει να επε-
κτείνεται, εν ισχυμένη 
από ισχυρούς ανέμους 
και τη μεγάλη ξηρασία.

Ακόμη και η Νέα Υόρκη, στην άλλη άκρη 
της χώρας, είχε καλυφθεί την Τρίτη από 
ένα γκρι πέπλο λόγω του καπνού από τις 
πυρκαγιές, κάτι το οποίο υποχρέωσε την 
πόλη να σημάνει συναγερμό για την ποι-
ότητα του αέρα.
«Πρόκειται γ ια μαραθώνιο, όχι γ ια 
σπριντ» υπογράμμισε ο Ρομπ Άλεν, ο 
οποίος είναι επικεφαλής της διαχείρισης 
πυρκαγιών στη ζώνη αυτή. 
Περίπου 2.250 πυροσβέστες αγωνί-
ζονται νυχθημερόν για να θέσουν υπό 
έλεγχο την πυρκαγιά αυτή. «Θα είμα-
στε εκεί για όσο καιρό χρειάζεται για να 
θέσουμε υπό έλεγχο με πλήρη ασφάλεια 
αυτό το τέρας» δεσμεύτηκε.

26 συνελήφθησαν σε επεισόδια 
καθώς η αστυνομία εκδιώκει 
άστεγους στο Lamport Stadium

Σ
υνολικά 26 άτομα συνελήφθησαν καθώς οι προσπάθειες εκδίωξης ανθρώπων από ένα 
καταυλισμό  άστεγων στο Πάρκο Lamport Stadium του Τορόντο οδήγησαν σε βίαιες 
συγκρούσεις το απόγευμα της Τετάρτης.
Βίντεο από το σημείο δείχνει την αστυνομία να συγκρούεται με μια ομάδα διαδηλωτών 

που έστησαν πρόχειρα οδοφράγματα γύρω από τον καταυλισμό.
Η αστυνομία φάνηκε να πετάει μερικούς από τους διαδηλωτές στο έδαφος. Μια γυναίκα μπορεί 
να ακουστεί να ουρλιάζει καθώς η αστυνομία την τραβάει και της περνά χειροπέδες.
Μια ανακοίνωση από την αστυνομία ανέφερε ότι τρεις αξιωματικοί τραυματίστηκαν και 26 άτομα 
συνελήφθησαν.
Υπήρχαν 19 άτομα που κατηγορήθηκαν βάσει του νόμου περί παραβίασης ιδιοκτησίας, ενώ έξι 
άλλοι αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες. Η Πόλη είπε ότι υπάρχουν περισσότερες από 30 κατα-
σκευές στο πάρκο και έως και 17 άστεγοι που ζουν εκεί τους έχει προσφερθεί ασφαλής, εσωτερι-
κός χώρος με πρόσβαση σε γεύματα, ντους, υποστήριξη σωματικής και ψυχικής υγείας και έναν 
υπάλληλο στέγασης.

καναδάς
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Δ
εν πρόκειται να γίνουν δεκτές οι απαράδε-
κτες αξιώσεις και εξαγγελίες της Τουρκίας δι-
εμήνυσε την Τρίτη το βράδυ ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, μιλώ-

ντας στο Προεδρικό Μέγαρο, κατά την εκδήλωση για 
τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.
Πρόσθεσε πως οι σημερινές εξαγγελίες από τουρκικής 
πλευράς αποτελούν εργαλειοποίηση του ανθρώπι-
νου πόνου και πρόκληση διχασμού μεταξύ των Ελλη-
νοκυπρίων, κάτι που δεν θα το επιτύχει, γιατί είμαι 
βέβαιος πως κανένας Βαρωσιώτης δεν θα ήθελε να 
γίνει συνεργός στους σχεδιασμούς και τους στόχους 
της Τουρκίας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως ο Τούρκος 
Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι «δεν 
εποφθαλμιά τα εδάφη, τα δικαιώματος κανενός». “Η 
τουρκική εισβολή και κατοχή του 37% του εδάφους 
της Κύπρου, την στιγμή που η ιδιοκτησία γης από τους 
Τουρκοκύπριους ανερχόταν μόλις στο 14% της επικρά-
τειας, δεν είναι σφετερισμός και καταπάτηση;”, διερω-
τήθηκε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Είπε πως αυτή είναι μια ημέρα μνήμης για όσα προ-
ηγήθηκαν και όσα ακολούθησαν το έγκλημα της 
εσχάτης προδοσίας που διέπραξαν οι Ελληνόφωνοι 
συνταγματάρχες της Χούντας και μια δράκα συνεργών 

τους στην Κύπρο.
Ο Πρόεδρος ανέφερε πως δεν μπορεί να αγνοήσει τη 
συνέχιση της παραβίασης του διεθνούς δικαίου, των 
Ψηφισμάτων των ΗΕ, των Αποφάσεων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, των πολυάριθμων συμπερασμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του συνόλου των κρα-
τών, που καταδίκασαν και καταδικάζουν τη στρατιω-
τική εισβολή της Τουρκίας και τη συνεχιζόμενη κατοχή 
του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Πρόσθεσε πως εδώ και 47 χρόνια παρά τις συνεχείς 
προσπάθειες μας μέσα από ιστορικούς συμβιβασμούς 
και οδυνηρές παραχωρήσεις, αντί της θετικής αντα-
πόκρισης, το μόνο που καταγράφεται είναι η προβολή 
νέων απαράδεκτων αξιώσεων της Τουρκίας, με επί-
κληση του δικαίου όπως η ίδια το ερμηνεύει.
Ανέφερε ότι μετά το ναυάγιο των συνομιλιών στο 
Κραν Μοντανά, μια αποτυχία που ήταν αποτέλεσμα 
της εμμονής της Τουρκίας σε απαράδεκτες αξιώσεις, 
άρχισε να προβάλλεται το αφήγημα πως είναι αδύ-
νατη η εξεύρεση λύσης στη βάση των ψηφισμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών. Ένα αφήγημα, είπε, που με σωρεία 
ψευδών ισχυρισμών οδήγησε στην αποκάλυψη των 
τελικών στόχων της Τουρκίας, με την αξίωση  πως η 
νέα, εφικτή βάση λύσης είναι η αναγνώριση δύο ανε-
ξαρτήτων κρατών.

Πρόεδρος: Δεν πρόκειται να γίνουν 
δεκτές οι απαράδεκτες αξιώσεις και 
εξαγγελίες της Τουρκίας 

Ισχυρή παρέμβαση ‘Αντονι Μπλίνκεν 
για τα Βαρώσια: Προκλητικές και 
απαράδεκτες οι τουρκικές ενέργειες 

Μ
ε δημόσια τοποθέτηση του ιδίου 
του υπουργού Εξωτερικών, Αντονι 
Μπλίνκεν, η αμερικανική κυβέρνηση 
αντέδρασε στις χθεσινές εξαγγελίες του 

Τούρκου προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν, για τα Βαρώ-
σια. Σε γραπτή ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες το 
βράδυ, ο Αντονι Μπλίνκεν υπογραμμίζει ότι οι Ηνω-
μένες Πολιτείες καταδικάζουν την ανακοίνωση του 
Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ και του Τούρκου 
Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με τη με-
ταφορά τμημάτων των Βαρωσίων υπό τουρκοκυπρι-
ακό έλεγχο.
«Αυτή η κίνηση είναι σαφώς ασυμβίβαστη με τα 
ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφα-
λείας των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία απαιτούν ρητά 
Βαρώσια να διοικούνται από τα Ηνωμένα Έθνη. Από 
τον Οκτώβριο του 2020, όταν οι Τουρκοκύπριοι, 
με την υποστήριξη της Τουρκίας, ανακοίνωσαν το 
άνοιγμα της παραλίας των Βαρωσίων και άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράσεις για την εφαρμογή αυτής της 

απόφασης, Τουρκοκύπριοι και Τουρκία έχουν αγνο-
ήσει τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας και του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να αντιστρέψουν 
τα μονομερή τους βήματα στα Βαρώσια», σημειώνει 
ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι 
οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν τις Τουρκοκυπρια-
κές ενέργειες στα Βαρώσια, με την υποστήριξη της 
Τουρκίας, ως προκλητικές, απαράδεκτες και ασυμ-
βίβαστες με τις προηγούμενες δεσμεύσεις τους να 
συμμετάσχουν εποικοδομητικά σε συνομιλίες για 
διευθέτηση.
«Προτρέπουμε τους Τουρκοκύπριους και την Τουρ-
κία να αντιστρέψουν την απόφασή τους που ανακοι-
νώθηκε σήμερα και όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί 
από τον Οκτώβριο του 2020», αναφέρει ο επικεφα-
λής της αμερικανικής διπλωματίας, ξεκαθαρίζοντας 
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με ομοει-
δείς εταίρους «για να παραπέμψουν αυτήν την κατά-
σταση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών και θα προτρέψουν μια ισχυρή αντίδραση».

Ε
ντυπωσιακή χαρακτήρισε ο Πρόεδρος του Eurogroup Πασκάλ Ντό-
νοχιου την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας μετά την πανδη-
μική κρίση του 2020, τονίζοντας πως η πορεία αυτή ήταν αποτέλε-
σμα των πολιτικών των κυπριακών αρχών αλλά και των αποφάσε-

ων που λήφθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο κ. Ντόνοχιου, που επισκέπτεται σήμερα την Κύπρο, συναντήθηκε με τον 
Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, ο οποίος ανέφερε πώς από 
τις αρχές της επόμενης χρονιάς η Κύπρος θα ανακτήσει μεγάλο μέρος, αν 
όχι όλο, το έδαφος που έχει χαθεί από την κρίση του κορωνοϊού.
Σε κοινές τους δηλώσεις τόσο ο Ιρλανδός ΥΠΟΙΚ όσο και ο κ. Πετρίδης 
τόνισαν τη σημασία της συμμετοχής στην ευρωπαϊκή οικογένεια και στην 
ευρωζώνη.
«Η επίδοση της κυπριακής οικονομίας και η ανάκαμψή της είναι πολύ 
εντυπωσιακή και ήταν ένας συνδυασμός των ορθών εθνικών οικονομι-
κών αποφάσεων και των ορθών αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
πιστεύω ότι το μείγμα αυτών των αποφάσεων θα επιτρέψουν στον κυπρι-
ακό λαό να συνεχίσει να ανακάμπτει από τις επιπτώσεις της νόσου», ανέ-
φερε στις δηλώσεις του ο Ιρλανδός ΥΠΟΙΚ και πρόεδρος της ομάδας των 
Υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.
Ο κ. Ντόνοχιου εξήρε την εμπειρογνωμοσύνη τόσο του Κύπριου ΥΠΟΙΚ 
όσο και της ομάδας του στο Υπουργείο Οικονομικών που, όπως είπε, 
αντανακλάται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου, που 
θα συζητηθεί την ερχόμενη Δευτέρα σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών 
της ΕΕ (ECOFIN).
Tο σχέδιο, πρόσθεσε «καλωσορίστηκε θερμά από κράτη μέλη της ΕΕ και 
ήδη αντιμετωπίζεται ως ένα πραγματικά ισχυρό σχέδιο που θα βοηθήσει 
την Κύπρο από αυτή την απαίσια νόσο».
Σημείωσε ότι οι προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία κάνουν λόγο για 
ανάκαμψη πάνω του 4% το 2021 και κάτω του 4% το επόμενο έτος.
«Αυτή είναι μια πραγματική ισχυρή οικονομική επίδοση στο πλαίσιο του 
πόσο δύσκολη ήταν αυτή η νόσος και είναι ιδιαίτερα ισχυρή δεδομένου 
πόσο η Κύπρος, όπως και άλλα κράτη της Ευρώπης εναποθέτουν σημα-
ντική αξία στον τουρισμό για την αγορά εργασίας και την οικονομική ανά-
πτυξη», είπε.
Τέλος, ο κ. Ντόνοχιου ενθάρρυνε τις αλλαγές που συμβαίνουν στην κυπρι-
ακή οικονομία, σημειώνοντας ότι σε κάποιο στάδιο, το οποίο δεν προσδι-
όρισε, θα αρχίσει το ταξίδι της επιστροφής στις λογικές οικονομικές απο-
φάσεις και στην μείωση του δανεισμού.
«Όλοι δανειζόμαστε επί του παρόντος για να στηρίξουμε τις οικονομίες 
μας γιατί πρέπει να το κάνουμε και στο σωστό σημείο πρέπει να ξεκινή-
σουμε το ταξίδι ως προς το πώς θα μειώσουμε τον δανεισμό και να επι-
στρέψουμε στις πιο φυσιολογικές πολιτικές και ως Ένωση θα δούμε ποιο 
είναι το σωστό σημείο κατά το οποίο θα ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι και 
όταν αυτό ξεκινήσει πρέπει όλοι θα πράξουμε ό,τι μας αναλογεί για την 
υλοποίηση των αποφάσεων που θα χρειαστούν», είπε.
Στις δικές του δηλώσεις ο Κύπριος ΥΠΟΙΚ είπε πως ύστερα από την ύφεση 
του 5,1% το 2020, η οποία ήταν η χαμηλότερη μεταξύ των κρατών με μεγά-
λους τουριστικούς τομείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάκαμψη 
4,3% το 2021.
«Συνεπώς πιστεύουμε ότι μέχρι τις αρχές του 2022 θα έχουμε ανακτήσει 
το μεγαλύτερο αν όχι όλο το χαμένο έδαφος λόγω της πανδημίας», είπε.
Τονίζοντας εκ νέου τον μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας που παραμένει ο κ. 
Πετρίδης είπε πως η Κύπρος αξιοποιεί την ρήτρα αποφυγής του Συμφώ-
νου Σταθερότητας της ΕΕ «αλλά η κοινή μας προσπάθεια είναι η σταδιακή 
επιστροφή στη κανονικότητα».

Εντυπωσιακή η ανάκαμψη της 
κυπριακής οικονομίας, λέει ο 
Πρόεδρος του Eurogroup 
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Β
ρισκόμαστε ενώπιον σημα-
ντικών εξελίξεων με τις κλι-
μακούμενες, απαράδεκτες 
και επικίνδυνες ενέργειες 

της Τουρκίας στην Αποκλειστική 
Οικονομική μας Ζώνη και στην Αμ-
μόχωστο, είπε ο Υπουργός Άμυνας 
Χαράλαμπος Πετρίδης μιλώντας 
στην τελετή διαβεβαίωσης των α-
ποφοίτων των Σχολών Μονίμων Υ-
παξιωματικών.
Σ’ αυτό το πρωτόγνωρο και αστα-
θές περιβάλλον, σημείωσε, η 
κυπριακή πολιτεία και ειδικότερα 
η Εθνική Φρουρά περιμένουν 
πολλά από τα νέα στελέχη και είμαι 
βέβαιος ότι θα φανούν αντάξιοι της 
εμπιστοσύνης και των προσδοκιών 
μας.
Είναι με αισθήματα χαράς και υπε-
ρηφάνειας, είπε, που μαζευτήκαμε 
σήμερα εδώ, για να υποδεχτούμε 
στη μεγάλη οικογένεια των ενό-
πλων δυνάμεων τις νέες και νέους 
υπαξιωματικούς τάξεως 2021, οι 
οποίοι μόλις έχουν περατώσει με 
επιτυχία τη φοίτησή τους στις Ανώ-
τερες Σχολές Μονίμων Υπαξιωμα-
τικών Στρατού, Ναυτικού και Αερο-
πορίας.
Απευθυνόμενος στα νέα στελέχη, 
ο Υπουργός ανέφερε ότι «δικαίως 
νοιώθετε υπερήφανοι για τους 
κόπους και τις προσπάθειές σας 
ξεκινώντας την ενεργή υπηρε-
σία σας στις ένοπλες δυνάμεις του 
τόπου μας. Η επιλογή σας αυτή, σας 
τιμά ιδιαίτερα διότι επιλέξατε να 
ακολουθήσετε το δύσκολο δρόμο 
του στρατιωτικού και  γι’ αυτό αξί-
ζετε πολλά συγχαρητήρια».
Συνδυάζοντας την υψηλή ακαδημα-
ϊκή και στρατιωτική εκπαίδευση, τη 
σκληρή άσκηση για βελτίωση της 
φυσικής και ψυχικής σας αντοχής, 
σημείωσε, οπλιστήκατε με όλες τις 
απαραίτητες γνώσεις και εφόδια 
για να πορευθείτε με επιτυχία στη 
νέα σας σταδιοδρομία, στις τάξεις 
της Εθνικής Φρουράς.

Ανταποκριθήκατε, συνέχισε, στο 
έπακρο στις υψηλές απαιτήσεις των 
Σχολών σας και φανήκατε αντάξιοι 
των προσδοκιών των εκπαιδευτών 
σας, των οικογενειών σας, και επι-
τύχατε στους στόχους που είχατε 
θέσει.
«Οι υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τα νέα σας καθήκοντα είναι 
πολλές, όμως έχοντας εμπιστοσύνη 
στο πείσμα και τις δυνατότητές σας, 
είμαι σίγουρος ότι θα εργαστείτε 
με ενθουσιασμό και επαγγελματι-
σμό για το καλό της πατρίδας και 
της ΕΦ. Σας καλώ να κάνετε πράξη 
και τρόπο ζωής σας το  στρατι-
ωτικό πνεύμα. Να γίνετε παρά-
δειγμα σεμνότητας και σοβαρό-
τητας  για τους υφισταμένους σας. 
Να τηρήσετε απα-
ρέγκλιτα τους κανό-
νες της πειθαρχίας, 
όπως επιτάσσουν οι 
στρατιωτικοί κανο-
νισμοί και ταυτό-
χρονα να διοικήσετε 
με ανθρωπιά», πρό-
σθεσε.
Η πορεία σας, συνέ-
χισε, θα είναι δύσκολη και επίμο-
χθη, όμως αντιμετωπίστε κάθε 
εμπόδιο και δυσκολία ως μια πρό-
κληση, για να ενδυναμώσετε τις 
ψυχικές και σωματικές σας δυνά-
μεις.
Να θυμάστε πάντα, τόνισε ο 
Υπουργός, ότι ο ισχυρότερος 
παράγοντας στον οποίο βασίζε-
ται η ΕΦ προκειμένου να φέρει σε 
πέρας την αποστολή της  δεν είναι 
άλλος από το υψηλό επίπεδο εκπαί-
δευσης και μόρφωσης του προσω-
πικού της.

Βαθιά ανήσυχος ο Γκουτέ-
ρες για τις ανακοινώσεις 
Τουρκίας – Τ/κ για τα Βα-
ρώσια
Βαθιά ανήσυχος είναι ο ΓΓ του 
ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε σχέση 

με το Βαρώσι μετά τις ανακοινώ-
σεις της Τουρκίας και των Τουρ-
κοκυπρίων.
Με ανακοίνωση του αναπληρωτή 
εκπροσώπου του, Φερχάν Χακ, 
ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ 
δηλώνει «βαθιά ανήσυχος για τις 
ανακοινώσεις της 20ής Ιουλίου 
από τους Τουρκοκυπρίους και την 
Τουρκία σχετικά με περαιτέρω 
άνοιγμα της περίκλειστης πόλης 
των Βαρωσίων».
Ο ΓΓ του ΟΗΕ υπενθυμίζει ότι 
έχει επανειλημμένα καλέσει όλα 
τα μέρη να απόσχουν από μονο-
μερείς ενέργειες, οι οποίες προ-
καλούν εντάσεις και πιθανόν να 
υποσκάψουν τις συνεχείς προ-
σπάθειες για αναζήτηση κοινού 

εδάφους μεταξύ 
των μερών, προς 
την κατεύθυνση 
μιας διαρκούς διευ-
θέτησης του κυπρι-
ακού ζητήματος.
«Η θέση των Ηνω-
μένων Εθνών για 
τα Βαρώσια παρα-
μένει αμετάβλητη 

και καθοδηγείται από τα σχετικά 
ψηφίσματα του Σ.Α.», προσθέ-
τει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος 
του ΓΓ, τονίζοντας ότι ο κ. Γκου-
τέρες «καλεί όλες τις πλευρές να 
απέχουν από οποιεσδήποτε μη 
υποβοηθητικές ενέργειες και να 
εμπλακούν  σε διάλογο για να 
φέρουν ειρήνη και ευημερία στο 
νησί, μέσω μιας συνολικής διευ-
θέτησης».

Εντονες παρεμβάσεις με-
λών Σ.Α. ΟΗΕ για Βαρώ-
σι και στήριξη περισσοτέ-
ρων στη βάση λύσης
Η συζήτηση για τις εξελίξεις στα 
Βαρώσια κυριάρχησε στη χθε-
σινή ενημέρωση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας από την ειδική αντι-
πρόσωπο του Γενικού Γραμματέα 

στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, 
όπου επίσης συζητήθηκαν και οι 
δύο εκθέσεις του Γενικού Γραμ-
ματέα, για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και 
τις καλές του υπηρεσίες. Τα μέλη 
εξέφρασαν έντονη ανησυχία για 
το Βαρώσι, με ιδιαίτερα έντονες 
παρεμβάσεις, σύμφωνα με διπλω-
ματικές πηγές, από ΗΠΑ, Ιρλαν-
δία, Κίνα και Ινδία, ενώ τα περισ-
σότερα μέλη εξέφρασαν υποστή-
ριξη στη βάση λύσης του Κυπρια-
κού σύμφωνα με τα Ψηφίσματα, 
με ιδιαίτερα θερμή τη Ρωσία.
 Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, 
η εικόνα που μετέφερε η κ. Σπε-
χαρ για τις εξελίξεις στο Κυπριακό 
είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει 
διέξοδος για διαπραγματεύσεις, 
χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει τι 
σκέφτεται επ’ αυτού η Γραμματεία.
 Τα περισσότερα μέλη του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας εξέφρασαν 
την υποστήριξη στη βάση λύσης 
σύμφωνα με τα ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, με ιδιαί-
τερα θερμή σ’ αυτό τη Ρωσία. Η 
τοποθέτησή τους ενισχύει όλα τα 
μόνιμα μέλη που αντέδρασαν σε 
νέα ορολογία που συμπεριέλαβε 
στο τέταρτο άρθρο του προοιμίου 
του σχεδίου ψηφίσματος η Βρε-
τανία, σε σχέση με τα ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας (στο 
διατακτικό δεν υπήρξε αλλαγή). 
Παρά τις αντιδράσεις των υπο-
λοίπων 4 μονίμων μελών, αντί να 
συνεχίσει τις διαβουλεύσεις σε 
επίπεδο «5», η Βρετανία έστειλε 
το σχέδιο ψηφίσματος σε όλα τα 
μέλη και σήμερα αναμένεται να 
ξεκινήσουν οι ανεπίσημες δια-
βουλεύσεις.
 Μέλος του Σ.Α. υποστήριξε ότι 
και η Ελίζαμπεθ Σπέχαρ φέρεται 
να δήλωσε στην ενημέρωση του 
σώματος ότι χρειάζεται να βλέ-
πουμε τα ψηφίσματα του Σ.Α. με 
ευρύτερη οπτική, αλλιώς είναι 
περιοριστικά.

Μ
έχρι και τις 20 
Ιουλίου, συνο-
λικά εμβολιά-
σ τ ηκε  κα τ ά 
του κορωνο-

ϊού τουλάχιστον με την 1η δόση 
το 70,4% του ενήλικου πληθυ-
σμού (18+), και ποσοστό 61,6% 
του ενήλικου πληθυσμού ολο-
κλήρωσε το εμβολιαστικό του 
σχήμα, αναφέρει σε ανακοί-
νωσή του το Υπουργείο Υγείας 
σύμφωνα με την οποία σήμερα 
21 Ιουλίου έγιναν 1.031 εμβο-
λιασμοί, στα κέντρα ελεύθερης 
προσέλευσης (walk-in).
 Αναλυτικά ανά Επαρχία, η 
εμβολιαστική κάλυψη μέχρι 
και χθες με ήταν για την Αμμό-
χωστο 76,2% για τη Λάρνακα 
64,5% για τη Λεμεσό 68,5% για 
τη Λευκωσία: 71,2% και για την 
Πάφο 78,8%. 
Όπως αναφέρει το Υπουργείο 
Υγείας μέχρι και την 20η Ιου-
λίου η εμβολιαστική κάλυψη 
τουλάχιστον με 1η δόση είναι 
στην ηλικιακή ομάδα των ατό-
μων ηλίκίας 16-17 χρονών στο 
22,1%, για τις ηλικίες 18-19 στο 
36,2% ενώ ο ενήλικος πληθυ-
σμός της κατηγορίας 20-29 
εμβολιάστηκε σε ποσοστό 45,
9%.                             
Το αντίστοιχο ποσοστό για την 
ηλικιακή ομάδα 30-39 φθάνει 
το 60,8%, άτομα από 40 μέχρι 
49 ετών έχουν εμβολιαστεί του-
λάχιστον με την 1η δόση σε 
ποσοστό 79,8% και 77,1% είναι 
το ποσοστό για τις ηλικίες 50 με 
59 ετών. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δίνει σ τη δημοσιότητα το 
Υπουργείο Υγείας σημαντικά 
αυξημένη εμβολιαστική κάλυψη 
παρατηρείται στις μεγαλύτερες 
ηλικίες.  
Συγκεκριμένα στην ηλικιακή 
ομάδα 60 με 69 το ποσοστό 
εμβολιασμού είναι στο 85,1% 
ακόμη ψηλότερο στο 93,5% 
είναι το ποσοστό για τις ηλικίες 
70-79 ενώ το υψηλότερο ποσο-
στό εμβολιαστικής κάλυψης 
αφορά άτομα άνω των 80 ετών 
και φθάνει 94,1%.

Μέχρι 20 Ιουλίου 
εμβολιάστηκε κατά 
κορωνοϊού το 
70,4% του ενήλικου 
πληθυσμού

ΥΠΑΜ: Βρισκόμαστε ενώπιον σημαντικών 
εξελίξεων με τις ενέργειες της Τουρκίας
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Οι τηλεφωνικοί αριθμοί του 
Γάλλου προέδρου φέρεται να 
συμπεριλαμβάνονται σε λίστα πιθανών 
στόχων του λογισμικού Pegasus -Το 
λογισμικό Pegasus χρησιμοποιήθηκε 
για την υποκλοπή κινητών τηλεφώνων 
που ανήκαν σε δημοσιογράφους, 
ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και κυβερνητικούς αξιωματούχους σε 
διάφορες χώρες

Μ
ετά τον σάλο από τις αποκαλύψεις 
για την υπόθεση του λογισμικού 
κατασκοπείας Pegasus, ο πρόε-
δρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μα-

κρόν άλλαξε το κινητό τηλέφωνό του και τον 
αριθμό του, όπως έγινε γνωστό από αξιωμα-
τούχο της γαλλικής προεδρίας, σε μία από τις 
πρώτες απτές αντιδράσεις, που ανακοινώθη-
καν σε σχέση με το σκάνδαλο.
«Έχει διάφορους αριθμούς τηλεφώνου. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι τον κατασκόπευσαν. Πρό-
κειται απλά για επιπλέον ασφάλεια», είπε στο 
Ρόιτερς ο αξιωματούχος του 
Ελιζέ.
Ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Γκαμπριέλ Ατάλ δήλωσε, 
από την πλευρά του, ότι τα 
πρωτόκολλα ασφαλείας του 
προέδρου αναπροσαρμό-
στηκαν υπό το φως της υπό-
θεσης.
Κατακραυγή προκάλεσε 
παγκοσμίως η αποκάλυψη 
από διεθνείς οργανισμούς ΜΜΕ ότι το λογι-
σμικό κατασκοπείας Pegasus χρησιμοποιή-
θηκε για την υποκλοπή κινητών τηλεφώνων 
που ανήκαν σε δημοσιογράφους, ακτιβιστές 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυβερνητικούς 
αξιωματούχους σε διάφορες χώρες.
«Προφανώς το λαμβάνουμε (αυτό) πολύ 
σοβαρά», τόνισε ο Ατάλ σε δημοσιογρά-
φους, ώρες μετά την έκτακτη συνεδρίαση του 
υπουργικού συμβουλίου, με επίκεντρο την 
υπόθεση Pegasus.
Οι τηλεφωνικοί αριθμοί του Γάλλου προέδρου 
Εμανουέλ Μακρόν και μελών της γαλλικής 
κυβέρνησης συμπεριλαμβάνονται σε μια λίστα 
πιθανών στόχων του λογισμικού Pegasus, το 
οποίο χρησιμοποιούσαν ορισμένα κράτη για 
να κατασκοπεύουν προσωπικότητες, ανέφερε 
πριν από λίγα 24ωρα ο μη κερδοσκοπικός 
δημοσιογραφικός όμιλος, που έχει έδρα στο 
Παρίσι, ο Forbidden Stories.
«Αν όντως αυτό αληθεύει, είναι προφανώς 
πολύ σοβαρό», αντέδρασε η γαλλική προε-

δρία.
«Βρήκαμε αυτούς τους τηλεφωνικούς αριθ-
μούς, αλλά προφανώς δεν μπορέσαμε να διε-
ξαγάγουμε μια τεχνική έρευνα στο τηλέφωνο 
του Εμανουέλ Μακρόν» για να επαληθεύου-
σουμε εάν είχε μολυνθεί από αυτό το λογι-
σμικό και επομένως «το γεγονός αυτό δεν μας 
λέει αν ο πρόεδρος πράγματι κατασκοπευό-
ταν».
Εντείνονται οι αντιδράσεις μετά την αποκά-
λυψη του σκανδάλου με το λογισμικό κατασκο-
πείας Pegasus, το οποίο φέρεται να ευθύνεται 
για την παρακολούθηση εκατοντάδων δημο-
σιογράφων, πολιτικών και ακτιβιστών.

Ειδική ομάδα εργασίας από το Ισ-
ραήλ για την αξιολόγηση των κατη-
γοριών
Το Ισραήλ συγκρότησε μια ομάδα εργασίας 
με την συμμετοχή ανώτερων υπουργών της 
κυβέρνησης για να αξιολογήσει τις αυξανό-
μενες κατηγορίες ότι το κατασκοπευτικό λογι-
σμικό που ανέπτυξε και πουλά η ισραηλινή 
εταιρεία NSO έχει χρησιμοποιηθεί σε από-

πειρες και επιτυχημένες υπο-
κλοπές έξυπνων κινητών 
τηλεφώνων (smartphones) 
σε όλο τον κόσμο, ανέφεραν 
σήμερα ισραηλινές πηγές.
Μια πηγή είπε ότι επικεφα-
λής στην υπουργική ομάδα 
εργασίας έχει τεθεί το Ισρα-
ηλινό Εθνικό Συμβούλιο 
Ασφαλείας, το οποίο υπάγε-
ται απευθείας στον πρωθυ-

πουργό Ναφτάλι Μπένετ και διαθέτει ευρύ-
τερους τομείς εξειδίκευσης σε σχέση με το 
υπουργείο Άμυνας, το οποίο εποπτεύει τις 
εξαγωγές λογισμικού Pegasus του Ομίλου 
NSO.
Άλλη πηγή τόνισε ότι το Εθνικό Συμβούλιο 
Ασφαλείας δεν συμμετέχει στην ομάδα που 
συγκροτήθηκε και ότι η αξιολόγηση διενερ-
γείται από ανώτερους αξιωματούχους της 
άμυνας, των υπηρεσιών πληροφοριών και 
διπλωμάτες.
Και οι δύο πηγές μίλησαν υπό τον όρο να μην 
κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του 
θέματος.
«Αυτό το γεγονός επεκτείνεται πέρα από το 
πεδίο αρμοδιοτήτων του υπουργείου Άμυ-
νας», δήλωσε η πρώτη πηγή, αναφερόμενη σε 
ένα πιθανό διπλωματικό μπούμερανγκ μετά 
την αποκάλυψη της υπόθεσης από μεγάλα 
μέσα ενημέρωσης για ύποπτες καταχρηστικές 
χρήσεις του Pegasus στη Γαλλία, το Μεξικό, 
την Ινδία, το Μαρόκο και το Ιράκ.

Η 
Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκε-
λα Μέρκελ εμφανίστηκε σήμε-
ρα ανήσυχη για την «εκθετική» 
δυναμική των νέων κρουσμά-

των της Covid-19 στη Γερμανία, κυρίως 
λόγω της εξάπλωσης του παραλλαγμένου 
στελέχους Δέλτα, προτρέποντας τους πο-
λίτες να εμβολιαστούν.
«Έχουμε μια εκθετική αύξηση» του αριθ-
μού των νέων κρουσμάτων του κορωνο-
ϊού και «θεωρώ αυτή τη δυναμική ανησυ-
χητική», δήλωσε η καγκελάριος σε συνέ-
ντευξη Τύπου στο Βερολίνο.
«Πρέπει να υποθέσουμε ότι σε λιγότερο 
από δύο εβδομάδες θα έχουμε διπλασια-
σμό» του αριθμού των νέων κρουσμάτων, 
δήλωσε η ίδια.
Από τα μέσα Ιουλίου, ο αριθμός των νέων 
ημερήσιων κρουσμάτων της Covid-19 
ξεπερνά κατά μέσο τα 1.000. Τις τελευ-
ταίες 24 ώρες καταγράφηκαν 1.890 κρού-
σματα, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο 
Ρόμπερτ Κοχ σήμερα.
Μπροστά στην εξάπλωση του στελέχους 
Δέλτα, πιο μεταδοτικού και μολυσματικού 
που αποτελεί πλέον το κυρίαρχο στέλε-

χος στη Γερμανία και σε μεγάλο μέρος της 
Ευρώπης, η Μέρκελ είπε ότι ο εμβολια-
σμός είναι πιο σημαντικός από ποτέ.
«Κάθε εμβολιασμός μετράει. Κάθε εμβο-
λιασμός είναι ένα βήμα, ένα μικρό βήμα, 
προς την επιστροφή προς την ομαλότητα 
για όλους», πρόσθεσε.
«Όσο περισσότερο εμβολιαζόμαστε, τότε 
περισσότερο γινόμαστε πάλι ελεύθεροι. 
Όχι μόνο ως μεμονωμένοι πολίτες αλλά 
και ως κοινότητα», εξήγησε η Μέρκελ.
Αντίθετη στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, 
η καγκελάριος είπε ότι πρέπει να δοθεί 
έμφαση στην ενημέρωση προκειμένου 
να παρακινηθούν αυτοί που δεν έχουν 
ακόμα εμβολιαστεί. Έως σήμερα, τουλάχι-
στον το 60,4% του πληθυσμού της χώρας 
έχει ήδη λάβει μία δόση από τα τέσσερα 
εμβόλια που χορηγούνται στη χώρα και 
το 48% έχει ήδη λάβει δύο δόσεις.
«Σε όλους αυτούς που έχουν ήδη εμβο-
λιαστεί, σας λέω το εξής: προσπαθήστε 
να κινητοποιηθείτε και να πείσετε άλλους 
(που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα), είτε 
είναι στην οικογένεια, μεταξύ φίλων, στο 
γήπεδο ποδοσφαίρου….», είπε η ίδια.

Κορωνοϊός – Μέρκελ: Ανησυχητική 
η δυναμική της αύξησης των 
κρουσμάτων 

Υπόθεση κατασκοπείας Pegasus: Ο 
Μακρόν αναγκάστηκε να αλλάξει 
τηλέφωνο 

Πλημμύρες στην Κίνα: Στους 33 
οι νεκροί - Άλλοι 8 άνθρωποι 
εξακολουθούν να αγνοούνται 

Ο
ι πλημμύρες στην κεντρική 
Κίνα στοίχισαν τη ζωή σε 
τουλάχιστον 33 ανθρώπους, 
ενώ άλλοι οκτώ εξακολου-

θούν να αγνοούνται, σύμφωνα με νεό-
τερο απολογισμό που μεταδόθηκε σή-
μερα από την κινεζική δημόσια τηλεό-
ραση.
Οι κατακρημνίσεις-ρεκόρ που έπλη-
ξαν το βράδυ της Τρίτης τη μεγαλού-
πολη Τσεντσόου (κεντρικά) προκάλε-
σαν πλημμύρες σε τμήμα του μετρό και 
σε δρόμους, όπου εκατοντάδες αυτοκί-
νητα παρασύρθηκαν.
Ο νεότερος συνολικός απολογισμός 
στην επαρχία Χενάν, της οποίας η Τσε-
ντσόου είναι η πρωτεύουσα, κάνει λόγο 
για 33 νεκρούς και 8 αγνοούμενους από 
τη 16η Ιουλίου, σύμφωνα με το τηλεο-
πτικό δίκτυο CCTV, το οποίο επικαλέ-

στηκε τις τοπικές υπηρεσίες αντιμετώ-
πισης καταστροφών.
Προηγούμενος επίσημος απολογισμός, 
που είχε δημοσιοποιηθεί χθες Τετάρτη, 
έκανε λόγο για 25 νεκρούς και 7 αγνο-
ούμενους.
Περίπου 376.000 πολίτες χρειάστηκε 
να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, 
διευκρίνισε το CCTV.
Πάνω από 2.000.000 στρέμματα καλλι-
εργειών έχουν πλημμυρίσει και η μέχρι 
στιγμής εκτίμηση για τις υλικές ζημιές 
είναι πως φθάνουν σε αξία τα 1,22 
δισεκ. γιούαν (160 εκατ. ευρώ), σύμ-
φωνα με την ίδια πηγή.
Ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζινπίνγκ, 
τόνισε χθες πως η καταστροφή είναι 
«εξαιρετικά σοβαρή» και έδωσε εντολή 
να υπάρξει κινητοποίηση για την αντι-
μετώπιση της κρίσης στη Χενάν.
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Α
δειάζουν τα ράφια των σούπερ 
μάρκετ στη Μεγάλη Βρετανία, κα-
θώς εκατοντάδες χιλιάδες εργα-
ζόμενοι στην αλυσίδα του εφο-

διασμού λαμβάνουν μηνύματα από την ε-
πίσημη εφαρμογή των υπηρεσιών υγείας 
στα οποία τους ζητείται να μπουν σε κα-
ραντίνα με το αιτιολογικό ότι θεωρούνται 
στενές επαφές πολιτών που νόσησαν από 
κορωνοϊό.
Με τον αριθμό των περιστατικών να 
ξεπερνά τα 40.000 ημερησίως, η απουσία 
χιλιάδων ανθρώπων από την εργασία τους 
έχει αρχίσει να προκαλεί σοβαρά προβλή-
ματα σε διάφορους κλάδους. Αυτός των 
τροφίμων είναι που φαίνεται περισσότερο, 
κυρίως στην επαρχία. Από τα ράφια λεί-

πουν κυρίως αναψυκτικά, κρέατα, σαλα-
τικά και εμφιαλωμένο νερό, ωστόσο, στε-
λέχη των μεγάλων αλυσίδων διευκρινίζουν 
ότι οι καταναλωτές δεν θα βρουν ορισμένες 
μάρκες και όχι το σύνολο των προϊόντων.
Πάντως, κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ 
αισθάνονται ήδη αφόρητη πίεση. Η αλυ-
σίδα Iceland ανακοίνωσε ότι έκλεισε κατα-
στήματα της λόγω έλλειψης προσωπικού, 
ενώ πλέον πολλοί εργαζόμενοι αποφάσι-
σαν να απεγκαταστήσουν την εφαρμογή. 
«Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο και τον εφο-
διασμό, που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο 
τους προηγούμενους μήνες της πανδημίας, 
θα πρέπει να μπορούν να δουλέψουν αν 
έχουν εμβολιαστεί ή αν έχουν αρνητικό 
τεστ» λένε στελέχη του κλάδου.

διεθνή νέα

Δ
ύο δόσεις του εμβολίου της 
Pfizer ή της AstraZeneca κατά της 
COVID-19 είναι περίπου το ίδιο 
αποτελεσματικές κατά του πα-

ραλλαγμένου στελέχους Δέλτα του νέου 
κορωνοϊού, που παρουσιάζει υψηλή με-
ταδοτικότητα, όπως ήταν και κατά της προ-
ηγούμενης κυρίαρχης παραλλαγής Άλφα, 
σύμφωνα με μία έρευνα που δημοσιοποι-
ήθηκε χθες.
Οι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι τα εμβό-
λια είναι αποτελεσματικά σε υψηλό ποσο-
στό κατά του παραλλαγμένου στελέχους 
Δέλτα, που τώρα έχει εξελιχθεί στην κυρί-
αρχη παραλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Ωστόσο, η ίδια μελέτη επισημαίνει ότι 
μόνο μία δόση των εμβολίων δεν είναι 
αρκετή για υψηλή προστασία.
Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στην Υγει-
ονομική Επιθεώρηση της Νέας Αγγλίας, 
επιβεβαιώνει τα ευρήματα που περιλη-
πτικά είχαν δημοσιοποιηθεί το Μάιο από 
το Σύστημα Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 
εμβολίων κατά της COVID-19 των Pfizer-
BioNTech και των Oxford-AstraZeneca 
βάσει δεδομένων σε πραγματικές συνθή-
κες.
Η χθεσινή έρευνα εντόπισε ότι δύο δόσεις 
του εμβολίου της Pfizer είναι αποτελεσμα-
τικές σε ποσοστό 88% για την πρόληψη 

της νόσου με συμπτώματα από το παραλ-
λαγμένο στέλεχος Δέλτα, σε σύγκριση με 
ποσοστό 93,7% κατά του παραλλαγμένου 
στελέχους Άλφα, με τα στοιχεία να είναι σε 
γενικές γραμμές περίπου τα ίδια με αυτά 
που είχαν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως.
Οι δύο δόσε ις του εμβολίου της 
AstraZeneca είναι αποτελεσματικές κατά 
67% κατά της παραλλαγής Δέλτα, με το 
ποσοστό αυτό να είναι αυξημένο από την 
προστασία σε ποσοστό 60%, που είχε ανα-
φερθεί αρχικά.
Το ίδιο εμβόλιο είναι αποτελεσματικό σε 
ποσοστό 74,5% κατά του παραλλαγμέ-
νου στελέχους Άλφα, σε σύγκριση με την 
αρχική εκτίμηση αποτελεσματικότητας σε 
ποσοστό 66%.
«Μόνο περιορισμένες διαφορές στην απο-
τελεσματικότητα των εμβολίων εντοπίστη-
καν για το παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα 
σε σύγκριση με το παραλλαγμένο στέλε-
χος Άλφα, μετά τη λήψη δύο δόσεων εμβο-
λίου», όπως έγραψαν στο πλαίσιο της ίδιας 
έρευνας ερευνητές του Συστήματος Υγείας 
της Αγγλίας.
Τα στοιχεία από το Ισραήλ έδειξαν μικρό-
τερη αποτελεσματικότητα του εμβολίου της 
Pfizer κατά της νόσησης με συμπτώματα, 
παρά το γεγονός ότι η προστασία κατά της 
ασθένειας με σοβαρά συμπτώματα παρα-
μένει υψηλή.

Έρευνα: Τα εμβόλια της Pfizer και της 
AstraZeneca είναι αποτελεσματικά 
κατά της μετάλλαξης Δέλτα 

Αδειάζουν τα ράφια των σούπερ 
μάρκετ στην Μεγάλη Βρετανία
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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

Όλα όσα θα κάνετε διαφορετικά 
με το δεύτερο παιδί

Θ
υμάστε την πρώτη σας εγκυμο-
σύνη; Όλα τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα ήταν ενθουσιασμένα, 
πρόθυμα να σας βοηθήσουν στο 

παραμικρό και, φυσικά, ανησυχούσαν δι-
αρκώς. Τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς τα 
ίδια τη δεύτερη φορά. 
Εκτός από τη φουσκωμένη κοιλίτσα σας, 
τώρα υπήρχε και ένα νήπιο που απαιτούσε 
την προσοχή όλων σας και που δεν επέ-
τρεπε ούτε σε εσάς ούτε στους άλλους να 
εστιάσουν όλη την προσοχή τους στην 
εγκυμοσύνη σας. Κάπως έτσι θα είναι τα 
πράγματα και σε ό,τι αφορά την ανατροφή 
του. 
Δεν αδειάζετε τα ράφια των βρεφι-
κών καταστημάτων
Την πρώτη φορά, είχατε αγοράσει για το 
μωρό σας τα πάντα, από τα απαραίτητα 
φορμάκια, μέχρι εκείνη τη στολή νεράι-
δας που σας φάνηκε τόσο, μα τόσο χαριτω-
μένη. Το δεύτερο παιδί έχει ήδη μια έτοιμη 
γκαρνταρόμπα από το πρώτο, ενώ κι εσείς 
πλέον ξέρετε καλά ότι το μόνο που έχει 

σημασία είναι η άνεσή του. Όσο ενθουσι-
ασμένοι και αν είστε όλοι σας, όσο και αν 
το λατρεύετε, λίγο η εμπειρία σας και λίγο 
το γεγονός ότι δεν έχετε το περιθώριο να 
δείξετε την ίδια προσοχή στη λεπτομέρεια, 
κάνουν την εμπειρία του δεύτερου παιδιού 
πολύ διαφορετική σε σχέση με την πρώτη 
φορά.
Δεν εστιάζετε τόσο στη λεπτομέρεια
Κάθε κατάκτησή του θα είναι σημαντική, 
όμως ενώ δεν πρόκειται να χάσετε τα πρώτα 
του βήματα, είναι πιθανό να μην ενθουσιά-
ζεστε τόσο με κάθε εκατοστό που θα ψηλώ-
νει. Το έχετε ζήσει ήδη μια φορά, κάτι που 
μειώνει τόσο το άγχος όσο και την έκπληξή 
σας για κάθε νέο σημάδι ανάπτυξης.
Ανησυχείτε λιγότερο
Τώρα ξέρετε ότι τα περισσότερα βρεφικά 
κλάματα δεν είναι αιτία πανικού, ότι είναι 
δεδομένο ότι τα παιδιά θα πέσουν και θα 
χτυπήσουν εκατοντάδες φορές στη ζωή 
τους, ότι δεν καταστρέφει το μέλλον του 
κάθε μικρό σας λάθος. Επομένως, είστε 
σίγουρα πολύ πιο ήρεμοι.
Ας δούμε μερικές μόνο από τις οκτώ  
αλλαγές που θα σου χτυπήσουν την 
πόρτα!
1. Το πρώτο μωρό ήταν μία εμπειρία ζωής. 

Την οποία μάλιστα μάθαινες στην πράξη. 
Με το δεύτερο (πόσο μάλλον με το τρίτο, 
τέταρτο κλπ) ξέρεις πολλά περισσότερα, 
είσαι πιο ήρεμη και πολλά από όσα πρόκει-
ται να συμβούν, θα συμβούν... στον αυτό-
ματο!
2. Στο πρώτο μωρό δε σταματούσες να 
παίρνεις βίντεο και φωτογραφίες. Τώρα δεν 
ξέρουμε αν θα προλαβαίνεις να αφιερώσεις 
τον ίδιο χρόνο σ αυτό σου το ...χόμπι.
3. Στο baby shower του πρώτου ή στη 
βάπτισή του, μπορεί να κάλεσες όποιον 
άνθρωπο ήξερες σε όλο τον πλανήτη. Στο 
δεύτερο τα κριτήριά σου θα είναι πιο μετρι-
ασμένα.
4. Στην προετοιμασία του δωματίου, 
παρήγγειλες τα ακριβότερα, τα πιο trendy, 
τα πιο φανταστικά, τα πιο απίθανα αξε-
σουάρ, απο κούνια και κουρτίνες μέχρι 
λούτρινα παιχνίδια... Στο δεύτερο, αναπό-
φευκτα θα συμβιβαστείς ίσως με κάτι που 
έχεις ήδη, ίσως με κάτι που μπορεί να σου 
δώσουν, τέλοσπάντων με κάτι λιγότερο.
5. Στην τσάντα του μαιευτηρίου κουβάλη-

σες και απίθανα πράγματα, γιατί απλώς 
«ίσως να σου χρειαστούν»... Αυτή τη φορά 
η πείρα σου θα σε βοηθήσει να πάρεις μόνο 
τα απαραίτητα.
6. Στο πρώτο παιδί, αφότου ήρθε σπίτι, 
δεν άφηνες κανέναν να το πάρει αγκαλιά. 
Και άν άφηνες, θα έπρεπε να έχουν περά-
σει πρώτα από τον κλίβανο. Στο δεύτερο δε 
θα είσαι τόσο αυστήρη. Εχεις καταλάβει ότι 
πολλές φορές ήσουν λιγάκι υπερβολική και 
σίγουρα θα το δίνεις, λίγο πιο εύκολα!
7. Η αλλαγή της πάνας του πρώτου μωρού 
ήταν μια νέα εμπειρία ζωής. Και από όλη 
τη διαδικασία, η ....οσμή θα σου μείνει αξέ-
χαστη. Ή θα σου εχει φανεί γλυκιά σα μπι-
σκότο (το έχουμε ακούσει κι αυτό) ή θα σου 
έχει σβουρήξει το κεφάλι και θα αναρω-
τιέσαι (ακόμη) τί ακριβώς έχει μεταβολίσει 
αυτό το πλασματάκι και έχει τόσο μεγάλο... 
αντίκτυπο! Στο δεύτερο είσαι κουλ, χαλαρή 
και ξέρεις ακριβως τι να περιμένεις!
8. Στο πρώτο παιδί, το παραμικρό του 
κλάμα σε τσίτωνε, σε στεναχωρούσε, 
σε περνούσε από χίλια συναισθηματικά 
κύματα. Στο δεύτερο, ξέρεις ότι έχεις μερικά 
δευτερόλεπτα στα οποία μπορεί και να 
προλαβαίνεις να στείλεις εκείνο το mail που 
είχες αρχίσει να γράφεις...

Μ
ήπως η οικονομική σου κατά-
σταση είναι απελπιστική; 
Δεν έχεις να πληρώσεις τους 
λογαριασμούς σου, το σπίτι 

χρειάζεται επιδιορθώσεις, οι πιστωτικές 
σου κάρτες είναι παραφορτωμένες. Κι επι-
πλέον κι ο τραπεζικός σου λογαριασμός 
είναι τελείως άδειος. Έχεις τον πειρασμό 
να πάρεις δάνειο από την τράπεζα και να 
ξεχρεωθείς κάπως, ή να κάνεις μια επα-
ναδιαπραγμάτευση του δανείου του σπι-
τιού σου για να ξοφλήσεις τα χρέη σου. 
Κατ’ αρχήν, βρες τι ήταν αυτό που σε βού-
τηξε στο χρέος. Αν δεν το βρεις, θα ξανα-
βρεθείς σ’ αυτό το χάος χωρίς να το κατα-
λάβεις. Έπειτα, για δύο μήνες να ελέγχεις 
και να πειθαρχείς στα  έξοδά σου.  Αν το 
καταφέρεις αυτό, τότε είσαι έτοιμος/η ν’ 
αρχίσεις να βγαίνεις από τον κυκεώνα της 
απελπισίας. 

Έχω μία υπόδειξη να σου κάνω: 
αγόρασε και κράτα το 
Ίσως να σκεφτείς ότι μιλάω για μετοχές στο 
χρηματιστήριο – και, μ’ αυτήν την κατά-
σταση που επικρατεί στην Wall Street, 
ίσως να μην είναι και άσχημη ιδέα. Αλλά 
να αγοράσεις και να κρατήσεις ισχύει και 
για το γάμο. Βλέπετε, όπως ακριβώς στο 
χρηματιστήριο, έχεις τη μεγαλύτερη από-
δοση από το γάμο όταν αφοσιωθείς σ’ 
αυτόν για πολύν καιρό. Αν μπορείς ν’ αντέ-
ξεις και ν’ αντιμετωπίσεις τις πτώσεις αντί 
να υποχωρήσεις, η επένδυσή σου σχεδόν 
πάντοτε θα αποδώσει και θα σε αποζημι-
ώσει. Γιαυτό υιοθέτησε στο γάμο σου την 
τακτική «μείνε εκεί που είσαι’ μην ξεκολ-
λάς».

Δεν έχω διάθεση! Δε θέλω να πάω!
Σας έτυχε ποτέ να πείτε, «δεν έχω διάθεση, 
δε θέλω να πάω»; Όλοι μας το έχουμε πει 
κατά καιρούς. Και μερικές φορές μπορεί 
να υπάρχει σοβαρός λόγος. Αλλά πολλές 
φορές δε θέλουμε να κάνουμε κάτι γιατί 
απλούστατα σκεφτόμαστε τον εαυτούλη 
μας και όχι τους άλλους – τον άντρα μας, τη 
γυναίκα μας, τον αδελφό μας, την αδελφή 
μας, τα παιδιά μας ή τους φίλους μας. Τα 

παιδιά μας πρέπει να μας δουν να κάνουμε 
πρόθυμα και με χαρά κάποια πράγματα 
γιατί το θέλουν οι άλλοι και μάλιστα να 
υιοθετήσουν κι εκείνα μια τέτοια  στάση. 
Γιαυτό, την επόμενη φορά που θα σου 
ζητήσουν να κάνεις κάτι, αντί να γκρινιά-
σεις και να πεις, «Εντάξει, αφού το θέλεις», 
να πεις, «Σίγουρα, μετά χαράς!»

Πώς αντέχει ο γάμος σου όταν αντι-
μετωπίζει προβλήματα και είναι 
κάτω από  πιέσεις;
Είναι εύκολο να είσαι γλυκομίλητος ή γλυ-
κομίλητη με τη γυναίκα σου ή τον άντρα 
σου όταν όλα πάνε καλά. Πώς όμως συμπε-
ριφέρεστε ο ένας στον άλλον όταν παρου-
σιάζονται δυσκολίες και προβλήματα; 
Έχεις να πληρώσεις λογαριασμούς και στην 
τράπεζα δεν έχεις καθόλου χρήματα…. ένα 
από τα παιδιά σου είναι άρρωστο και χρει-
άζεται ιατρική παρακολούθηση... το άλλο 
σου παιδί που είναι στην εφηβεία αρχί-
ζει να επαναστατεί. Και τότε είναι δυνατό 
να δώσεις διέξοδο στην απογοήτευσή 
σου και στην εξάντλησή σου στον άντρα 
σου ή στη γυναίκα σου. Προσπαθήστε να 
συνεργαστείτε και να αντιμετωπίσετε το 
πρόβλημα σαν ομάδα, αντί να επιτίθεστε 
ο ένας στον άλλον. Αν τα καταφέρεις να 
διατηρήσεις την ψυχραιμία σου – και τους 
καλούς σου τρόπους—τότε ο γάμος σου 
θα μπορέσει πραγματικά να αντέξει και να 
σταθεί.  

Τι κάνεις για να διαρκέσει ο γάμος 
σου; 
Ρώτα τους ειδικούς. Στην περίπτωση αυτή 
ειδικοί είναι τα ζευγάρια που έχω μιλή-
σει … ζευγάρια που έζησαν ευτυχισμένα 
πενήντα χρόνια ή και πιο πολύ. Ακούστε 
τι μας συμβουλεύουν: να έχετε πάντα στο 
νου σας ότι ο γάμος είναι μία εφ’ όρου 
ζωής υπόσχεση. Ακόμα, να ξέρετε ότι τα 
πράγματα δεν είναι πάντα εύκολα. Χρειά-
ζεται να αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες μαζί. 
Και τέλος, μια ακόμη συμβουλή από ένα 
ζευγάρι που έζησαν μαζί πάνω από πενή-
ντα χρόνια – να έχετε και λίγο χιούμορ – 
βοηθάει πάρα πολύ.

Μήπως βρίσκεσαι σε οικονομικό 
αδιέξοδο; 
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Ο 
εμβολιασμός δείχνει τον 
δρόμο για την ανοσία αλ-
λά ο κορωνοϊός συνεχί-
ζει να απειλεί με την πα-

ρουσία του και τις διάφορες μεταλ-
λάξεις.Εκείνη που δείχνει να κάνει 
αισθητή την παρουσία της τους κα-
λοκαιρινούς μήνες, είναι η μετάλ-
λαξη Δέλτα και τα συμπτώματα που 
προκαλεί, διαφοροποιούνται από 
τα συμπτώματα  του ιού και άλλων 
στελεχών.Τα συμπτώματα που εκ-
δηλώνουν οι ασθενείς έπειτα από 
μόλυνση με το στέλεχος Δέλτα μοιά-
ζουν περισσότερο με βαρύ κρύω-
μα και συνήθως παρουσιάζουν 
καταρροή, πυρετό, πονόλαιμο 
και πονοκέφαλο. Ωστόσο, η 
ιατρική κοινότητα είναι σε 
θέση να δώσει μια καλύ-
τερη εικόνα γύρω από τη 
συγκεκριμένη μετάλλαξη. 
Ο Διδάκτωρ Μοριακής Βιολο-
γίας και Ερευνητής στο τμή-
μα Παθολογίας του Πανε-
πιστημιακού Νοσοκομεί-
ου Mount Sinai Ηospital στο 
Τορόντο, Yiannis Prassas μοιρά-
στηκε στον προσωπικό του 
λογαριασμό στο Facebook 
μερικές σημαντικές αλήθειες 
γύρω από το στέλεχος Δέλτα 
που φαίνεται πως θα κυριαρχή-
σει στη ζωή μας.
10 πράγματα για το Δέλτα:
1. Το δέλτα στέλεχος είναι πολύ πιο 
μεταδοτικό (~2.5 φορές πιο μετα-
δοτικό από το αρχικό στέλεχος της 
Wuhan).
2. Το δέλτα στέλεχος θα επικρατή-
σει σχεδόν παντού. Μέχρι να έρθει 
να το εκτοπίσει κάποια άλλη μετάλ-
λαξη.
3. Το δέλτα στέλεχος δεν είναι λιγό-
τερο επικίνδυνο(virulent) – όπως 
κακώς σου λένε κάποιοι. Ίσα-ίσα 
τελευταίες μελέτες από το Οντάριο 
δείχνουν ότι δίνει περισσότερες 
νοσηλείες από προηγούμενα στε-
λέχη.
4. Το δέλτα στέλεχος κάνει το σενά-
ριο συνολικής εκρίζωσης του ιού 
από τις κοινωνίες μας σχεδόν αδύ-

νατον (απαιτείται πάνω από 90-95% 
εμβολιαστική συμμετοχή όλων των 
πολιτών για συλλογικό περιορισμό 
κυκλοφορίας ).
5. Το δέλτα στέλεχος δεν μπορεί να 
σπάσει την προστασία από βαριά 
νόσηση και θάνατο που προσφέ-
ρει ο πλήρης εμβολιασμός (για τους 
περισσότερους). Ό,τι ίσχυε και για τα 
άλλα μεταλλαγμένα στελέχη.
6. Το δέλτα στέλεχος θα επιταχύνει 
τις εξελίξεις. Όσοι δεν έχουν εμβο-
λιαστεί, είναι θέμα λίγου χρόνου να 
κολλήσουν αυτό το υπέρ- μεταδο-

τικό στέλεχος.
7. Το δέλτα στέλεχος θα φέρει 
και πάλι, πολύ μεγάλη πίεση στα 

συστήματα υγείας σε περιο-
χές με μεγάλα ποσοστά μη 
πλήρως εμβολιασμένων, 
(και ειδικά κατά τόπους νέα 
σημαντικά κύματα θανά-
των).
8. Το δέλτα στέλεχος θα 

κάνει εξαιρετικά δύσκολο να 
αποφευχθούν μαζικά ξεσπά-
σματα στα σχολεία και πανε-
πιστήμια από Σεπτέμβριο 
(ειδικά σε χώρες σαν την 

Ελλάδα που το ποσοστό εμβολι-
ασμού νέων (12-25) είναι τόσο 
χαμηλό.

9. Όλα τα εμβόλια είναι άκρως 
αποτελεσματικά όσον αφορά την 

προστασία απο θάνατο ή βαριά νοση-
λεία απο το δέλτα στελεχος. Όπως 
έχουμε ξαναπεί, το εμβόλιο μειώνει 
κατά πολύ το ρίσκο που είχε ο καθέ-
νας μας πέρυσι να νοσήσει βαριά ή να 
πεθάνει από τον ιό (για τους περισσό-
τερους πρακτικά τον μηδενίζει).
10. Υπάρχει πλέον «θεραπεία» για το 
δέλτα, (όπως και για άλφα, για το βήτα 
και για όλα τα γνωστά στελέχη). Λέγε-
ται εμβόλιο. Ολοκληρώνεις τον εμβο-
λιασμό σου και, κατά κανόνα, αφή-
νεις την πανδημία (ως μια εν δυνά-
μει σοβαρή απειλή για την υγεία σου) 
πίσω σου, ενώ ταυτόχρονα γινεσαι 
και μέρος της συλλογικής προσπά-
θειας να προχωρήσουμε μπροστά με 
όσο το δυνατόν μικρότερες συστημι-
κές αναταράξεις

10 πράγματα που πρέπει 
να ξέρουμε για το στέλεχος 
Δέλτα σύμφωνα με 
ερευνητή σε Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο του ΤορόντοΟ

ι μπαμπάδες είναι συχνά πιο ευτυχισμέ-
νοι και λιγότερο στρεσαρισμένοι καθώς 
και λιγότερο κουρασμένοι όταν φρο-
ντίζουν τα παιδιά τους συγκριτικά με 

τις μαμάδες και οι ερευνητές αναζητώντας τα αίτια 
του φαινομένου κατέληξαν ότι παίζει ρόλο ο κατα-
μερισμός καθηκόντων που αφορούν την φροντίδα 
του παιδιού ανάμεσα στους γονείς.
Οι ερευνητές του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της 
Πενσυλβάνια εξέτασαν την φροντίδα των παιδιών 
μέσα από το πρίσμα του περιεχομένου της φροντί-
δας. Οι ερευνητές δεν εξέτασαν μόνο πόσο χρόνο 
περνούσε ο κάθε γονιός με το παιδί αλλά και το 
είδος της δραστηριότητας που έκαναν μαζί του. Τα 
αποτελέσματα της έρευνάς τους δημοσιεύθηκαν 
στην Journal of Family Issues.
Η Cadhla McDonnell υποψήφια διδάκτωρ Κοι-
νωνιολογίας στο  Πανεπιστήμιο της Πενσυλβά-
νια εξηγεί ότι παρότι οι άνδρες εμπλέκονται πολύ 
περισσότερο στη φροντίδα των παιδιών τους σε 
σχέση με το παρελθόν, η γονεϊκή φροντίδα παραμένει βαθιά διαφοροποιημένη ανάλογα με το φύλο του γονιού.
Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι οι μητέρες συνήθιζαν να είναι πιο κουρασμένες, στρεσαρισμένες και δυστυ-
χισμένες συγκριτικά με τους πατεράδες κατά τη φροντίδα των παιδιών. Οι διαφορές αυτές όμως δεν εξηγούνταν 
μόνο με βάση κοινωνικοοικονομικές διαφορές. Οι ερευνητές θέλησαν να διερευνήσουν κατά πόσο ο καταμε-
ρισμός και το είδος των δραστηριοτήτων μεταξύ των γονέων μπορούσε να εξηγήσει αυτές τις διαφοροποιήσεις 
στην ψυχική διάθεση των παιδιών.
Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 4.486 δραστηριότητες φροντίδας του παιδιού, καθώς και ποιος ασχολή-
θηκε με κάθε δραστηριότητα και ποια ήταν η αντίστοιχη διάθεσή του.
Διαπίστωσαν ότι οι δραστηριότητες των πατεράδων ήταν κυρίως αναψυχής και λάμβαναν χώρα τα Σαββατοκύ-
ριακα, ενώ οι μαμάδες εμπλέκονταν περισσότερο στη φροντίδα μικρών παιδιών και ενέπιπταν στην κατηγορία 
του «μοναχικού γονιού», δηλαδή του γονιού που εξασκεί τον ρόλο του χωρίς την παρουσία άλλου συντρόφου.
Με βάση τις διαφορές όσον αφορά το περιεχόμενο των γονεϊκών δραστηριοτήτων οι ερευνητές μπόρεσαν να 
δικαιολογήσουν τις διαφορές στα επίπεδα ευτυχίας ανδρών και γυναικών και μερικώς τις διαφορές στα επίπεδα 
του στρες που βίωναν, όχι όμως και τις διαφορές στην κόπωση που ένιωθαν.
Σύμφωνα με την Cadhla McDonnell ορισμένες πτυχές της γονεικότητας είναι πιο ευχάριστες από άλλες και ο 
τρόπος που μοιράζoνται οι αρμοδιότητες ανάμεσα στους γονείς συχνά φέρνει μεγαλύτερη συναισθηματική ικα-
νοποίηση στους άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες.
Ενδεχομένως μελλοντικά η έρευνα να εστιάσει στις διαφορές φύλου όσον αφορά την παροχή φροντίδας στα 
παιδιά και τις επιδράσεις που έχει στους γονείς, σύμφωνα με την ερευνήτρια McDonnell.

Γιατί οι άνδρες δεν κουράζονται τόσο όταν 
φροντίζουν τα παιδιά τους

Σκληρό είναι το αποτύπωμα της μοναξιάς στους ηλικιωμένους, όχι μόνο στην ψυχική υγεία αλλά 
και το προσδόκιμο ζωής σύμφωνα ερευνητές από την Ιατρική Σχολή Duke-NUS της Σιγκαπού-
ρης, το Πανεπιστήμιο Nihon του Τόκιο και συνεργάτες.

Όπως έδειξε η μελέτη τους που δημοσιεύεται στο Journal of the American Geriatrics Society, η 
αίσθηση της μοναξιάς μπορεί να στερήσει έως και πέντε χρόνια ζωής από εκείνον που τη βιώνει, 
αφαιρώντας του επιπλέον χρόνια ποιοτική υγείας.
Η σημασία του πρόσφατου συμπεράσματος ενισχύεται από το γεγονός ότι το 2019 αποτέλεσε 
χρονιά-ορόσημο της αυξανόμενης γήρανσης του πλανήτη, με τους ενήλικες άνω των 30 ετών 
να αποτελούν για πρώτη φορά τον μισό παγκόσμιο πληθυσμό. Κατ’ επέκταση η μοναξιά στους 
μεγαλύτερους ηλικιακά, σχολιάζει η Επίκουρη Καθηγήτρια και κύρια συγγραφέας της μελέτης, 
Angelique Chan, αποτελεί ζήτημα κοινωνικού προβληματισμού και δημόσιας υγείας.

Οι επιπτώσεις της μοναξιάς διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, όχι μόνο στη μείωση 
του προσδόκιμου ζωής αλλά και στην έκπτωση της ποιότητας ζωής, συμπερι-

λαμβανόμενης της αυτοεξυπηρέτησης μέσα από δραστηριότητες ρου-
τίνας όπως το μπάνιο και η ένδυση, η έγερση και η κατάκλιση ή 

μετακίνηση από το κρεβάτι στην πολυθρόνα και αντιστρόφως 
είτε ακόμα η σίτιση με την προετοιμασία των γευμάτων.

Έτσι, οι 60χρονοι που αισθάνονται μόνοι αναμένεται να 
ζήσουν 3 έως 5 χρόνια λιγότερο από συνομηλίκους 

που δεν βιώνουν μοναξιά, όπως 3 έως 5 χρόνια υπο-
λογίζονται και τα χρόνια μειωμένης αυτοεξυπη-

ρέτησης μέχρι τη δύση της ζωής τους. Για τους 
μοναχικούς 70άρηδες και 80άρηδες, η μείωση 
στο προσδόκιμο ζωής κυμαίνεται στα 3 με 4 
και 2 με 3 χρόνια αντιστοίχως και στην ποιό-
τητα ζωής τα 2-4 και 1-3 τελευταία τους χρό-
νια.

Είστε 60αρης; Αντιμετωπίστε τον παράγοντα 
που σας «κλέβει» 5 χρόνια ζωής

υγεία
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Άρτσι Καράς: Ο Έλληνας βασιλιάς του τζόγου
«Ξετίναξε» το Las Vegas και τα έχασε όλα...

Ξεκίνησε με 50 δολάρια, κέρδισε 40.000.000 
μέσα σε τρία χρόνια και κατέληξε απένταρος.

Η 
ζωή του θα μπορούσε άνετα να γίνει σει-
ρά στο Netflix και να γνωρίσει τεράστια 
επιτυχία. Την αντίστοιχη που γνώρισε ο 
ίδιος στα καζίνο του Las Vegas. Ο Άρτσι 

Καράς, κατά κόσμον Ανάργυρος Καραβουρνιώτης, 
δε φοβήθηκε ποτέ το ρίσκο. Ή για να είμαστε πιο 
σωστοί δεν μπόρεσε ποτέ να ζήσει χωρίς ρίσκο.

Σε ηλικ ία 15 ε τών αποφάσ ισε να αφήσε ι πίσω 
του τη ζωή στην Κεφαλονιά και την οικοδομή που 
δούλευε ο πατέρας του και να κυνηγήσει το αμερι-
κανικό όνειρο. Δούλεψε για δύο χρόνια σε καρά-
βια, ως σερβιτόρος και στα 17 του αποφάσισε να 
πιάσει σ τεριά. 
Αποβιβάσ τηκε σ το Πόρτ λαν τ και από εκεί έριξε 
άγκυρα στο Λος Άντζελες.  Η μοίρα του τον οδή-
γησε να πιάσει δουλειά ως σερβιτόρος σ’ ένα εστι-
ατόριο, όπου δίπλα υπήρχε ένας πολυχώρος με 
μπιλιάρδο. Έχον τας χέρι αλφάδι έγ ινε άσος σ το 
μπιλιάρδο, κέρδιζε όλα τα στοιχήματα, σε βαθμό 
που πλέον κανείς δεν έπαιζε εναντίον του.
Αναζητώντας νέες πηγές γ ια χρήματα, σ τράφηκε 
σ τη χαρτοπαικτ ική αίθουσα του πολυχώρου και 
εκεί ανακάλυψε το ταλέν το του σ το πόκερ. Αυτό 
ήταν! Από τα 20 έως τα 30 χρόνια του, ξετ ίναζε 
κάθε τραπέζι. Τα χ τυπήματά του δεν ε ίχαν όριο 
αλλά ο Δεκέμβριος του 1992 ήταν ο μαύρος μήνας 
για εκείον. Έχασε 2.000.000 δολάρια σ’ ένα μήνα 
αλλά δεν τον πήρε από κάτω.
Για έναν κανονικό άνθρωπο, η υπόθεση τζόγος θα 
είχε κλείσει οριστικά. Αλλά όχι γ ια το μεγαλύτερο 
τζογαδόρο του κόσμου. Για εκείνον ήταν απλώς η 
αρχή. Πήρε δάνειο 10.000 δολαρίων από ένα γνω-
στό του, κατέβηκε στο Las Vegas και μέσα σε τρεις 
ώρες τριπλασίασε το ποσό του. Με την αυτοπεποί-
θησή του στα ουράνια, πέτυχε το μεγαλύτερο σερί 
ν ικών στην ισ τορία της τράπολας. Ο συνδυασμός 
ρέντας και ικανότητας τον οδήγησαν σ’ ένα μονα-
δικό «The Run». Κέρδισε 40.000.000 δολάρια 
μέχρι τ ις αρχές του 1995, σπέρνοντας τον τρόμο 
σε κάθε αντίπαλο. Σε τέτοιο βαθμό που τα μεγα-
λύτερα ονόματα του πόκερ, αρνούνταν να κάτσουν 
στο ίδιο τραπέζι και να τον ανταγωνιστούν.
Σπουδαία ονόματα όπως ο Stu Ungar (ο καλύτερος 
παίκτης Texas Hold’Em όλων των εποχών), ο Chip 
Reese (ο σπουδαιότερος stud poker και cash game 

παίκτης), ο Doyle Brunson, o Puggy Pearson και 
ο Johnny Moss έπεσαν θύματα του Άρτσι Καράς, 
με τον Έλληνα παίκτη να βγάζει 17.000.000 δολά-
ρια μέσα σε έξι μήνες! Με απίσ τευτη ψυχολογία 
και άγνοια κινδύνου, όπως ακριβώς συνέβη με το 
μπιλιάρδο, έτσι και με το πόκερ δεν έβρισκε αντί-
παλο.
Το πάθος του όμως για τον τζόγο δεν μπορούσε να 
σβήσει. Στράφηκε σε άλλα παιχν ίδια του καζίνο 
όπως τα ζάρια. Η ρέντα συνέχισε να τον ακολου-
θε ί σε σημείο που κυκλοφορούσε με όπλο και 

ασφάλεια για τα χρήματα. Τα καζίνο τον έτρεμαν. 
Ωστόσο ο θυμόσοφος λαός μας, το έχει πει: Ο παί-
ζων χάνει και ο πίνων μεθά. Το ποτό ποτέ δεν τον 
συγκίνησε αλλά το παιχν ίδι πάν τα τον γοήτευε. 
Από τη στιγμή που ο Άρτσι Καράς μπήκε στο χορό 
των παιχνιδιών που κρίνονται καθαρά στην τύχη 
και όχι στην ικανότητα, ήταν θέμα χρόνου να γνω-
ρίσει την πτώση.

Στ ις αρχές του 1995 έχασε 11.000.000 δολάρια 
σ τα ζάρια σε μία εβδομάδα και 17.000.000 σ το 
μπακαρά σε μόλις 15 ημέρες. 
Επέσ τρεψε σ την Ελ λάδα με 12.000.00 δολάρια 
σ την τσέπη αλ λά ποτέ δε συνήθισε την ήσυχη 
ζωή. Γύρισε στο Las Vegas, σ τοιχημάτιζε 300.000 
δολάρια σε κάθε πον τάρισμα σ το μπακαρά και 
έφτασε στο 1.000.000 δολάρια. 
Τον υποδέχτηκαν και πάλι σ το τραπέζι του πόκερ 
και σ’ ένα τραπέζι για 3 άτομα κατάφερε να διπλα-
σ ιάσε ι τα χρήματά του. Και φυσ ικά δεν έφυγε 
ποτέ. Σηκώθηκε από το τραπέζι του πόκερ, πήγε 
στα ζάρια και το μπακαρά και τα έχασε όλα εκεί. 
«Τα χρήματα δεν σημαίνουν τίποτα για μένα. Δεν 
τα εκτ ιμώ και, άλλωστε, μπόρεσα να αποκτήσω 
οποιοδήποτε καταναλωτικό αγαθό ήθελα – ε ίχα 
τα πάν τα. Δεν ε ίχα, όμως όσα τα χρήματα δεν 
ε ίναι σε θέση να εξασφαλίσουν: Υγεία, ε λευθε-
ρία, αγάπη, ευτυχία. Θεωρώ πως είμαι ο βασιλιάς 
του τζόγου», είχε αναφέρει σε συνέντευξή του στο 
ESPN το 2007.
Το φινάλε του ήρθε το 2013. Συνε λήφθη πέν τε 
φορές γ ια διάφορες απάτες, όπως ότι σημάδευε 
τ ις τράπουλε ς. Καταδικάσ τηκε σε φυλάκιση 73 
ημερών. Ωστόσο αυτό δεν τον πόνεσε τόσο, όσο 
η καταδίκη του από τα καζίνο. Η χαριστική βολή 
ήρθε το 2015, με την εισαγωγή του ονόματός του 
στο περιβόητο Black Book. Για να μπεις σ το Black 
Book σημαίνει πως έχει πέσει σε πολλαπλά ατοπή-
ματα. Έτσι και μπει το όνομά σου στις σελίδες, δεν 
αφαιρείται σε καμία περίπτωση.
Σήμερα, σε ηλικία πλέον 66 ε τών, ο Ανάργυρος 
Καραβουρνιώτης ζει με την οικογένειά του στο Las 
Vegas. Ελεύθερος αλλά φυλακισμένος σε αυτό το 
«μαύρο βιβλίο», βιώνει τον δικό του Γολγοθά και 
σίγουρα αναρωτιέται το πως θα ήταν η ζωή του αν 
δεν είχε υποπέσει σε τόσα μοιραία λάθη. Αλλά η 
ζωή είναι σαν τη ρουλέτα. Κάποιοι επιλέγουν την 
ασφάλεια του κρουπιέρη και κάποιοι το ρίσκο του 
παίκτη.
Η ασφάλεια δεν έγινε ποτέ η ερωμένη του Άρτσι 
Καράς.

ιστορίες
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Ά
λλη μια χρονιά, άλλο ένα πα-
γερό  και δακρύβρεχτο μνη-
μόσυνο χωρίς ουσιαστική συ-
μπαράσταση. Ουδέν νεότερον 

για τους αγνοουμένους, ούτε κουβέντα 
για τον παράνομο κατοχικό στρατό, για 
το παράνομο ψευδοκράτος της βόρειας 
Κύπρου, αλλά υπερηφανευόμαστε για 
την ενεργητική και αποτρεπτική μας δι-
πλωματική πολιτική. Για το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο. Για το διεθνές δίκαιο. Για τα 
ψηφίσματα του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Για 
όλες αυτές τις μπουρδολογίες, ( συγχω-
ρέστε με για την πεζοδρομιακή έκφραση 
), που ακούμε εδώ και σαράντα εφτά ο-
λόκληρα χρόνια. 
Για τον απλό Κύπριο αδελφό μας όλα 
αυτά δεν σημαίνουν τίποτε απολύτως 
και δεν απαλύνουν τον πόνο την ανεί-
πωτη αδικία, δεν ξαναφέρνουν πίσω το 
παρατημένο σπίτι, τον ξεριζωμό, τον 
άδικο χαμό του δικού του ανθρώπου 
που ένα είναι βέβαιο ότι έμεινε άθαφτο 
βορρά της θηριωδίας του τουρκομογγό-
λου και της αδιάντροπης αδιαφορίας της 
διεθνούς κοινότητας.
Αλλά πανηγυρίζουμε που καταφέραμε 
και αποτρέψαμε την μεγάλη φιέστα που 
ετοίμαζε ο Σελτσούκος από τα βάθη της  
ανατολής.
Κινητοποιήσαμε όλους αυτούς τους επι-

λεκτικά ενδιαφερόμενους για να εκφρά-
σουν με λόγια, αλλά όχι με έργα, την 
απαράδεκτη συμπεριφορά του ανατο-
λίτη ηγεμόνα που ψαλίδισε τα συρματο-
πλέγματα στην Αμμόχωστο και τα Βαρώ-
σια που είχαν περιφράξει όλοι αυτοί οι 
διεθνείς οργανισμοί. Καταπάτησε την 
διεθνή έννομη τάξη, έγραψε στις αιμα-
τοβαμμένες αρβύλες του τον ΟΗΕ και 
ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα 
και δημιούργησε άλλο ένα τετελεσμένο 
γεγονός εις βάρος μας. Αλλά εμείς πανη-
γυρίζουμε για την ενεργητική μας πολι-
τική. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
Διεμήνυσε σε όλους  ότι από εδώ και 
στο εξής οι συνομιλίες για το Κυπρι-
ακό θα αναφέρονται για τα δύο κράτη 
και όχι για τις δύο κοινότητες, δηλαδή η 
διχοτόμηση του νησιού επετεύχθη και 
ας είναι ενάντια όλων των ψηφισμάτων 
του ΟΗΕ. Αλλά εμείς, εννοώ το πολιτικό 
μας σύστημα που δυστυχώς εμείς με την 
ψήφο μας νομιμοποιούμε, πανηγυρί-
ζουμε για τις κούφιες διπλωματικές μας 
νίκες.
Το μόνο που με εξέπληξε από τις παρά-
ταιρες και παράνομες τελετές στα Βαρώ-
σια είναι το γεγονός ότι η Ελληνική πολι-
τεία δεν έστειλε ένα στρατιωτικό τιμη-
τικό άγημα για να αποδώσει τιμές στον 
σουλτάνο της Ανατολίας!

Αλλά να λέμε και του στραβού το δίκαιο 
ο υπουργός των εξωτερικών μας ο αει-
κίνητος κύριος Δένδιας ανήμερα παρα-
βρέθηκε στο πλευρό της ανήμπορης να 
αντιδράσει Κυπριακής κυβέρνησης και 
παρακολούθησαν όλοι μαζί την καρνα-
βαλίστικη παρωδία. Και φυσικά μετά το 
πέρας των εκδηλώσεων έκαναν και τις 
απαραίτητες πολύ πατριωτικές δηλώσεις 
και μας καθησύχασαν όλους και μπορέ-
σαμε μετά να αναπαυτούμε και να κοιμη-
θούμε τον ύπνο του δικαίου.
Έτσι λοιπόν Οι ηγέτες του Ελληνισμού 
θριαμβολόγησαν για άλλη μια σπουδαία 
διπλωματική επιτυχία, ενώ ο απανταχού 
Ελληνισμός θρήνησε για άλλη μια βαριά 
εθνική πανωλεθρία.
Δυστυχώς είναι αγεφύρωτο το χάσμα 
που χωρίζε ι τον  απλό Έλληνα και 
Κύπριο αδελφό και τους ηγέτες που μας 
κυβερνούν. Εκτός ελαχίσ των εξαιρέ-
σεων.
Ότι εμείς αντιλαμβανόμαστε ως εθνική 
ήττα, την εισβολή της Τουρκίας στην 
Κύπρο, την αδιαφορία των κυβερνόντων 
της Ίμβρου και της Τενέδου, την παρα-
μέληση των Βορειοηπειρωτών μας, την 
Τουρκοποίηση των Ελλήνων Πομάκων 
της Θράκης μας, Τα Ίμια, το Σκοπιανό, 
τις παραβιάσεις στο Αιγαίο τις παράνο-
μες γεωτρήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική 
Μεσόγειο, τους λαθρομετανάστες, την 
πολιτική είναι πολύ μακριά η Κύπρος 
μας για να την υπερασπιζόμαστε. 
Αυτοί, το πολιτικό μας σύστημα, όλα τα 
παραπάνω τα θεωρούν και τα παρου-
σιάζουν ως πολιτικές νίκες ή επιτυχίες 
ή αποτροπές. Για τα μπλάβα μάτια της 
Ειρήνης ας δώσουμε και λίγη Ελλάδα 
στους αντιπάλους, ας δωρήσουμε και 
λίγη Μακεδονία στους Τσιγγανοσερβο-
αλβανοβουλγαρόφωνους, λίγη επήρεια 
στους Μακαρονάδες, στους Αιγυπτίους, 
λίγο Καστελόριζο και κάποιες βραχονη-
σίδες στους μεμέτηδες,  και πάει λέγο-
ντας. Ακρωτηριάζουν την Ελλαδίτσα μας 
και όταν εκφράζουμε την αγανάκτηση 
μας και διαδηλώνουμε υπέρ των εθνι-
κών μας αυτών στόχων που έγιναν καη-
μοί, μας αποκαλούν φασίστες, και τα 
τοιαύτα. 
Δυστυχώς, ή δεν θέλουν να καταλάβουν 
ή εσκεμμένα με την αμέριστη αρωγή και 
συμπαράσταση των συμμάχων μας  που 
τους συμβουλεύουν τί πρέπει να κάνουν  
διαμοιράζουν τον Ελληνισμό των δύο 
Ηπείρων και των πέντε θαλασσών και 
όπως το πάνε θα την μετατρέψουν την 
Ελλάδα μας σε έναν ακρωτηριασμένο 

ακρωτήρι καταμεσής της Μεσογείου.
Κάποιος θεός ή κάποιος άγιος  πρέπει να 
παρουσιαστεί μπροστά τους ή και στον 
ύπνο τους και να τους συνταράξει και 
ίσως ακούσουν την προαιώνια φωνή της 
Θεάς Νίκης και αλλάξουν πορεία για το 
καλό του Ελληνισμού. 
Η αποβολή του φοβικού συνδρόμου 
είναι μονόδρομος για την εξωτερική μας 
πολιτική.
Η πολιτική της αποτροπής, της ενεργητι-
κής διπλωματίας, χωρίς την στρατιωτική 
ισχύ δεν αποδίδουν. 
Το τρίπτυχο εργαλείο, Αποτροπή, Ενερ-
γητική διπλωματία και στρατιωτική ισχύ 
πρέπει να εφαρμόσουμε εάν θέλουμε 
μια Ελλάδα αντάξια του ιστορικού της 
πεπρωμένου.
Εάν θέλουμε να μας σέβονται και παράλ-
ληλα να μας φοβούνται.
Το Ενιαίο  Αμυντικό Δόγμα πρέπει να 
εφαρμοστεί άμεσα εάν θέλουμε μια 
εν ιαία Κύπρο ελεύθερη και ανεξάρ-
τητη χωρίς εγγυήτριες δυνάμεις και τα 
συναφή. Μαζί με τον κατοχικό στρατό 
θα πρέπει να αδειάσει την γωνιά και 
η πονηρή αλεπού της διπλωματίας η 
Αγγλία. Η κοσμοκράτειρα Αγγλία είναι 
η πρώτη και κύρια υπεύθυνη για όλα τα 
δεινά της μεγάλης αδελφής, της πανώ-
ριας Κύπρου μας. Ας μην το ξεχνάμε 
αυτό ποτέ. 
Αυτή ήθελε εγγυήτριες δυνάμεις και 
έβαλε από τον φεγγίτη την Τουρκία να 
εγγυηθεί για την ανεξαρτησία της από 
την παρωχημένη Βρετανική αυτοκρατο-
ρία.
Διαφορετικά, αγαπητοί μου συμπατρι-
ώτες θα συνεχίζουμε να μνημονεύουμε 
την 20ην του Ιουλίου την  εισβολή του 
Αττίλα χωρίς να μπορούμε να αλλάξουμε 
το κατεστημένο που επέβαλε η Τουρκία 
διά της ισχύς των όπλων.
Ενάντια στην πυγμή των όπλων δεν αντι-
παραθέτεις περιστέρια Ειρήνης. Γιατί 
θυσιάζεις σ τον βωμό της Ειρήνης τα 
καημένα τα αθώα τα περιστεράκια.
Πότε επιτέλους θα αντιληφθούμε ότι η 
Κύπρος από γεννησιμιού της είναι Ελλη-
νική και πρέπει να παραμείνει Ελληνική.
Ο Τούρκος πρέπει να εκδιωχθεί από την 
Κύπρο μας η δια της διπλωματικής οδού 
ή της Στρατιωτικής πυγμής. 
Την επιβολή του δικαίου και του σωστού 
με όποιο μέσο χρειαστεί. 
Είνα ι  ο διακαής πόθος όλων των 
Κυπρίων αδελφών μας.
Ο Ελληνισμός το Απαιτεί

Σίμος Λεπτοκαρίδης

Το Τρίπτυχο Για Την Κύπρο Μας

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

της Hellas News

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ TIMH 

ΗΜΙΤΕΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΕ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

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

Σε οικόπεδο 
3 στρέμματα

 μαζί με πηγάδι, 
10 λεπτά 

από την θάλασσα,
17 μέτρα πρόσοψη 

στον κεντρικό δρόμο.
Η συμφωνία μπορεί να 
πραγματοποηθεί και 

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

416-303-9208
και  ζητήστε την κα Χαρούλα ή την κα Ευαγγελία
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20 Ιουλίου 1974 – ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ!

Ο
ύτε οι ομογενείς στο Τορόντο ξέχασαν την αιμα-
τηρή επέτειο της εισβολής των Τούρκων στην 
Κύπρο την 20η Ιουλίου του 1974. Πως άλλωστε 
θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε τα αδέλφια μας 

που έπεσαν για την πατρίδα και όλους τους αγνοούμενους 
της τουρκικής κτηνωδίας.
Την 18η Ιουλίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και 
παρουσία του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κ.κ. Σωτήριο, τελέ-
στηκε μνημόσυνο προς τιμήν των ηρωικών πεσόντων 
της Κύπρου. Μετά την Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιότατος 

Αρχιεπίσκοπος έδωσε το βήμα στον Ύπατο Αρμοστή της 
Κύπρου, κ. Βασίλειο Φιλίππου, για να τονίσει την σημασία 
που έχει σήμερα η συνέχιση του αγώνα για την ελευθερία 
της Κύπρου.
Στην συνέχεια η Κυπριακή Ομοσπονδία Καναδά με την 
πρόεδρο κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη και το Δ.Σ. ακολού-
θησε γεύμα στο Metropolitan Centre, καθώς τα μέτρα για 
την δημόσια προστασία τα επέτρεπαν. Παρόντες μεταξύ 
άλλων ήταν επίσης  από την Κυπριακή Κοινότητα Τορόντο, 
η πρόεδρος κα Ειρήνη Ραμφάλη, η Κυπριακή Κοινότητα 

Μισισάγκα, με τον πρόεδρο κ. Αρίστο Μινά, ο Βουλευτής, 
κ. Άρης Μπαμπικιάν και ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Νίκος 
Μαντάς. Ο κ. Μαντάς και ο κ. Μπαμπικιάν στο γεύμα τόνι-
σαν κι αυτοί με την σειρά τους στην ομιλία τους τη σημα-
σία για τον αγώνα προς την ελευθερία της κατεχόμενης 
Κύπρου. 
Δείτε το φωτορεπορτάζ που ακολουθεί…
ΥΓ: Συγχαρητήρια στην Πρόεδρο, κα Τασία Σωτηροπού-
λου και τις κυρίες της Φιλοπτώχου για το υπέροχο γεύμα 
και την εξυπηρέτηση.

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο π. Απόστολος Γκόλιας

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά,
 κ. Βασίλειος Φιλίππου

Ο κ. Δημήτρης Σούδας, Επίτιμος Πρόξενος 
της Κύπρου αμισθί στο Τορόντο

Ο κ. Νίκος Χριστοφορίδης 
και ο κ. Γιώργος Μάνιος

Η Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας 
Τορόντο, κα Ειρήνη Ραμφάλη

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νίκος Μαντάς μετά της 
συζύγου του κα Τζίνα Σκάγκος.

Από τα αριστερά η πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη, ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου 

κ. Βασίλειος Φιλίππου με την αξιότιμη σύζυγο του, ο 
Βουλευτής Άρης Μπαμπικιάν κι η εκπρόσωπος του 

Ελληνικού Προξενείου, κα Ηλιοπούλου

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος τέλεσε το Μνημόσυνο 
και την Θεία Λειτουργία

H Πρόεδρος του Ι.Ν. του Άγιου Νικόλα κα Τασία 
Σωτηροπούλου με την κα Άννα Χρηστίδη
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20 Ιουλίου 1974 – ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ!

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά, κ. Βασίλειος Φιλίππου, ο Βουλευτής, κ. Άρης Μπαμπικιάν, η κα Χρίστίνα Αμυγδαλίδης, πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας, ο κ. Νίκος Μαντάς, Δημοτικός 
Σύμβουλος, η κα Αθηνά Χαραλαμπίδης, Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας, ο κ. Κυριάκος Ελλές, πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας, ο κ. Αρίστος Μινάς, πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας 
Μισισάγκα, η κα Ειρήνη Ραμφάλη, πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Τορόντο, η κα Μάρθα Χέντη, πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κύπρου του Καναδά, η κα Έλλη Τόφα, μέλος του Δ.Σ. της Κυπριακής 

Κοινότητας, η κα Αντζουλέτα Ηλιοπούλου, εκπροσωπώντας την Ελληνική Πρεσβεία και το Προξενείο στο Τορόντο και η πρεσβυτέρα του αείμνηστου π. Χαράλαμπου Ελλές, πρεσβυτέρα Καλλιόπη 

Η κα Τασία Σωτηροπούλου, η κα Άντζελα Γκούλος, η κα Σούλα Δρούγκας και η 
κα Λίτσα Νιτσόπουλος

Η εκπρόσωπος του Ελληνικού Προξενείου Τορόντο 
& της Ελληνικής Πρεσβείας, κα Ηλιοπούλου

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Νίκος Μαντάς κι ο Ύπατος 
Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά, κ. Βασίλειος Φιλίππου Ο Βουλευτής κ. Άρης Μπαμπικιάν

Η πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας, κα 
Χριστίνα Αμυγδαλίδη

Η κα Ηλιοπούλου, ο κ. Δημήτρης Σούδας, ο κ. Νίκος Μαντάς μετά της συζύγου του κα Τζίνας, ο κ. 
Αρτεμάκης και η κα Χέντη

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά, κ. Βασίλειο Φιλίππου με την αξιότιμη σύζυγο του, ο 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, ο π. Απόστολος Γκόλιας, η κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη, πρόεδρος της Κυπριακής 

Ομοσπονδίας Καναδά, ο κ. Τόνι Κλεμέντ και ο Βουλευτής κ. Άρης Μπαμπικιάν
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Α
γαπητοί αναγνώστες της Hellas 
News, 
Εύχομαι να είστε καλά μαζί με τα 
αγαπημένα σας πρόσωπα. Ήρθε η 

ώρα και για εμένα μετά από πολύ σκέψη και 
συζήτηση να γράψω δυο αράδες για τα όσα 
συμβαίνουν στις μέρες μας εν Ελλάδι, αλλά 
και στην όμορφη παροικία μας στο Τορόντο. 
Θα ήθελα όμως πριν ξεκινήσω να γράφω το 
άρθρο να σας τονίσω πως οι απόψεις που 
θα διαβάσετε σε αυτά αλλά και στα επόμενα 
που θα ακολουθήσουν είναι παντελώς προ-
σωπικές και σε καμία περίπτωση δεν αντι-
προσωπεύουν τις θέσεις της εφημερίδος 
και του εκδότη της. Δεν έχει καμία σημασία 
το αν συμφωνείτε ή όχι, όπως επίσης δεν 
θα προσπαθήσω να επιβληθώ σε κανέναν 
και καμιά από εσάς. Άλλωστε εγώ ειδήσεις 
γράφω και πάνω σε αυτές εκφέρω άποψη.
Ας ξεκινήσω, λοιπόν, λέγοντας πως η 
Ελλάδα είναι μια χώρα γεμάτη πολιτισμό 
κι όμορφους ανθρώπους. Γεννήθηκα στην 
Σύρο αλλά μεγάλωσα στην Αθήνα κι έμεινα 
εκεί ως τα 22 όταν κι αποφάσισα να πάρω 
των ομματιών μου και με μια βαλίτσα όνειρα 
(πολύ μελό το έκανα) να έρθω σε άλλη μία 
υπέροχη χώρα, τον Καναδά. Στα επτά χρό-
νια που λείπω σίγουρα θα άλλαξαν πολλά. 
Πολλά προς το καλύτερο, και  το πιστεύω 
αυτό. Ευτυχώς, στις μέρες μας οι Έλληνες εν 
Ελλάδι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και δε 
της δική μου γενεάς, δηλαδή αυτοί που είναι 

25 κι άνω.
Εμείς είμαστε θεωρώ μια μεταβατική γενεά. 
Γεννηθήκαμε ή μεγαλώσαμε στα 90’s, μπή-
καμε στο 2000 που συνέβησαν αρκετά 
σημαντικά γεγονότα πολιτικά, οικονομικά 
και κοινωνικά και φτάσαμε στο σήμερα και 
συνεχίζουμε. Οι μεγαλύτερες όμως αλλαγές 
που συνέβησαν για εμάς από εμάς είναι στα 
κοινωνικά στα οποία θέλω να εστιάσω όλη 
την προσοχή. 
Φτιάξαμε νέους τρόπους επικοινωνίας, αλλά 
δυστυχώς ένα πράγμα ακόμα προσπαθούμε 
να το φτιάξουμε κι αυτό είναι ο άνθρωπος. 
Σε αυτό θα χρειαστεί η βοήθεια και των προ-
ηγούμενων αλλά και των νέων γενεών, αλλά 
αυτό είναι αλλουνού παππά Ευαγγέλιο.
Το θέμα που θέλω να θίξω σήμερα είναι οι 
γυναικοκτονίες. Να φανταστείτε πως γράφω 
την λέξη γυναικοκτονία και το Word δεν την 
αναγνωρίζει. Γιατί; Γιατί είναι δυστυχώς μια 
νέα πραγματικότητα, ή μάλλον μια αλλαγή 
που αναφέρω παραπάνω κι αυτό δεν μπο-
ρούσαμε να το κάνουμε τουλάχιστον ως το 
2000. Η τεχνολογία μας βοήθησε σε αυτό 
καθώς μπορούμε να μάθουμε τι συμβαίνει 
στην μια άκρη της γης από την άλλη. Γιατί 
πλέον μιλάμε ξεκάθαρα για τον φόνο γυναι-
κών και αγανακτούμε από τις άθλιες κι ηλί-
θιες δικαιολογίες που δίνει ο εκάστοτε δολο-
φόνος για δικαιολογήσει την πράξη του. 
Μόλις σε 40 ημέρες στην Ελλάδα μιλάμε και 
συγκλονιζόμαστε από την δολοφονία του-

λάχιστον τριών γυναικών από τον σύζυγο 
ή τον σύντροφο τους. Αυτούς του «άντρα-
κλες» που κάποτε η κοινωνία ως μάζα και 
τώρα ως γενιά (η πιο παλαιά συνήθως, όχι 
ότι δεν υπάρχουν ηλίθιοι στην δική μου την 
γενιά) περιθάλπτει με το «Έλα μωρέ άνδρας 
είναι, θα πει και θα κάνει μια κουβέντα 
παραπάνω». Μάλιστα! Το να σκοτώσεις έναν 
άνθρωπο που υποτίθεται είναι ο άνθρωπος 
σου επειδή ζηλεύεις, τσακωθήκατε και μπο-
ρεί να μην θέλει την παρέα σου άλλο, είναι 
μια πράξη και μια κουβέντα παραπάνω.  
Θυμάμαι διάβαζα τα πρώτα άρθρα για 
τον δολοφόνο ή μάλλον συζυγοκτόνο 
της Κάρολαϊν, όπου τον παρουσίαζαν ως 
ο πρίγκιπας με το άσπρο… ελικόπτερο 
στην περίπτωση του, που έσωσε αυτή την 
«ξένη» από την μιζέρια του νησιού με την 
πολυτελή ζωή που της χάρισε, μόνο για να 
την αφαιρέσει με τον πιο βάναυσο τρόπο. 
Στην πραγματικότητα ο τύπος αυτός, γιατί 
μόνο άντρα δεν μπορεί κανείς να τον απο-
καλέσει, είχε συνάψει σχέση μαζί με ανή-
λικη (την γνώρισε και της κόλλαγε από όταν 
εκείνη ήταν 13 ετών!).  
Το άλλο περιστατικό και πιο πρόσφατο είναι 
που ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ 30 ετών, δολο-
φόνησε την 26χρονη Γαρουφαλλιά Ψαρά-
κου κατά την διάρκεια των διακοπών τους 
στην Φολέγανδρο. Αφού αρχικά είπε ότι 
ήταν ατύχημα και ότι μάλλον έπεσε μόνη της, 
μετά για να δικαιολογηθεί μας είπε πως ήταν 
«κακιά η φάση» και πως τσακωνόντουσαν 
πολύ, δεν άντεξε και την έσπρωξε. Γουάτ;
Μάλιστα, τα ΝΕΑ έγραψαν πως έκανε ότι 
όλοι άντρες κάποια στιγμή έχουν σκεφτεί 
να κάνουν. Δηλαδή, τα ΝΕΑ μας λένε πως 
οι άνδρες θέλουν να σκοτώνουν τις γυναί-
κες τους; Ξέρετε όμως κάτι; Θα μιλήσω για 
μια προσωπική εμπειρία εδώ στο Τορόντο 
χωρίς να αναφέρω και να θίξω ονόματα κι 
οικογένειες. Διότι εν μέρει θα συμφωνήσω 
πως οι άντρες, αυτοί καλέ της «παλαιάς 
κοπής», μάθανε να είναι «γνήσιο αρσενικό» 
και να επιβάλλονται ακόμη και δημοσίως 
στην γυναίκα τους για να μας δείξουν πόσο 
«άντρες» είναι.
Πολλοί από εσάς μπορεί να με έχετε γνω-
ρίσει στις διάφορες εκδηλώσεις της παροι-
κίας μας όπου πηγαίνω με τον κύριο Κουρ-
τέση και με την φωτογραφική μου μηχανή 
καλύπτω και διαβάζετε φωτορεπορτάζ στην 
HELLAS NEWS. Σε μία, λοιπόν, από αυτές τις 
εκδηλώσεις, ένα γνήσιο «αρσενικό» έκανε 
παρατήρηση στην γυναίκα του για το πως 
θα βγει φωτογραφία κι όταν εκείνη τόλμησε 
να πει πως «έλα βρε χαμογέλα λίγο», εκείνος 
την έβαλε στην θέση της (;) λέγοντας της πως 
δεν θα του ξανακάνει παρατήρηση δημόσια 
γιατί «θες να φας καμία τώρα εδώ;»
Αυτός, λοιπόν, που ανήκει στην γενιά που 
σιγά σιγά αποδημεί για άλλους τόπους -στην 
συγκεκριμένη περίπτωση εύχομαι φλογε-
ρούς- είναι από τους «άνδρες» που είναι ΟΚ 

αν ο γιος του βγει δολοφόνος, ΝΟΤ ΟΚ αν 
είναι ομοφυλόφιλος. 
Θα κλείσω το παρόν άρθρο με ένα άρθρο 
που αλίευσα από το FACEBOOK του π. 
Λίβυου, γιατί υπάρχουν κι αυτοί της εκκλη-
σίας:
«Κι ομως υπάρχουν κάποιοι άνδρες που 
δολοφονούν γυναίκες απλά και μόνο 
επειδή τους χαλάνε τα σχέδια ή τα γούστα 
τους. Δηλαδή σε απλά ελληνικά δεν κάνουν 
τα κέφια τους. Γιατί προφανώς για όλους 
αυτούς υπήρχε πάντα μια «μαμά» που τους 
έκανε τα κέφια, τους υπηρετούσε ως πασά-
δες, οπότε όταν αργότερα στην ζωή δεν βρή-
καν την αντικαταστάτρια της ώστε να εξυπη-
ρετεί τις ναρκισσιστικές φαντασιώσεις τους 
αισθάνθηκαν ότι έχουν το δικαίωμα να εξο-
ντώσουν κάθε θηλυκό. 
Βέβαια την ίδια ευθύνη έχει και ο πατέρας 
που ως συνήθως απών από το σπίτι και την 
ζωή του παιδιού, δεν έδωσε εκείνα τα πρό-
τυπα του σεβασμού και αγάπης απέναντι 
στην γυναίκα. 
Ναι σαφέστατα υπάρχει γυναικοκτονία 
αφού δεν πιστεύω ότι θα σκότωναν οι δολο-
φόνοι με τόση ευκολία και για τους ίδιους 
λόγους έναν άνδρα. Όχι ότι το έγκλημα ή οι 
εγκληματικές προσωπικότητες επιλέγουν 
φύλα, ωστόσο όμως η αντίληψη ότι είναι 
απλά μια αδύναμη γυναίκα που δεν κάνει τα 
γούστα μου, ανοίγει στην δολοφονική δια-
στροφή πιο εύκολα τον δρόμο. 
Εκείνο όμως που με προβληματίζει πέρα 
από το φαινόμενο της γυναικοκτονίας, είναι 
ότι σε αυτά τα αγόρια κάποιοι τους έμαθαν 
να βρίσκουν την αρρενωπότητα τους στην 
βία και την εξουσία. Κάποιος δεν τους είπε 
ότι ο άλλος δεν είναι η προέκταση της επιθυ-
μίας μας, ούτε το αντικείμενο της εξουσίας 
μας, το οποίο μπορώ να χρησιμοποιώ όσο 
θέλω, όποτε θέλω κι έπειτα να το πετώ ως 
άχρηστο σκουπίδι της αυτάρεσκης ικανοποί-
ησης μου, διαπράττοντας κατά εμένα την πιο 
ακραία μορφή παθολογικής εξουσίας που 
είναι η αφαίρεση της ζωής. Πόσο άρρωστος 
νάρκισσος πρέπει να είσαι ώστε να αισθάνε-
σαι ότι έχεις το δικαίωμα να πάρεις την ζωή 
ενός άλλο ανθρώπου ή οπουδήποτε πλά-
σματος. 
Κάποιοι λοιπόν δεν έκαναν καλά την δου-
λειά τους, δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς την 
αποστολή τους, που ήταν να γίνουν Γονείς. 
Μητέρα και Πατέρας, ούτε φίλος ούτε φίλη. 
Απλά και ουσιαστικά Γονέας. Γιατί το να 
γίνεις γονέας δεν είναι ούτε κοινωνική ανά-
γκη ούτε ένστικτο διαιώνισης του είδους, 
αλλά ευθύνη και θυσία. Όπως λέμε στην 
εκκλησία, ένας μεγάλος καθημερινός σταυ-
ρός. Διότι δεν πρέπει απλά να μεγαλώ-
σεις παιδιά, αλλά να δώσεις στην κοινωνία 
ανθρώπους που θα γίνονται ο παράδεισος 
και όχι η κόλαση του άλλου……»
Θα τα ξαναπούμε…
Χριστιάνα

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

 
  

 
 

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

Division of DFC Auto Group

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

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

The Summer of Audi Uptown Sales Event is on now.

Get Finance and lease rates from 1.48%.

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

2021 Audi Q7 55 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$6,738 down payment

Lease from

per month

Lease from

$748† 2.98%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$1,500
Includes

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

2021 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$4,478 down payment

Lease from

per month

Lease from

$498† 2.98%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$1,000
Includes

2021 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$4,088 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$198† 3.98%†

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

μεγάλα ονόματα του Χόλυγουντ, όπως ο Μπραντ Πιτ και ο 
Χιου Γκραντ. Μπορεί οι ρόλοι να ήταν μικροί σε ταινίες ό-
πως το «Snatch» και το «About a boy» όμως ο Drew. Ακό-
μα και έτσι, όμως, δήλωνε το «παρών» στα στούντιο και τη 
μαγεία του σινεμά.
Και μέσα σε αυτή την καθημερινότητα ήρθε μια κριτική 
για την υποκριτική του δεινότητα. Αυτή τον καταρράκωσε 
και έμελλε να του αλλάξει συθέμελα τη ζωή. «Διέλυσε την 
αυτοπεποίθησή μου. Σκέφτηκα “Δεν το θέλω πια όλο αυτό. 
Δεν θέλω να το κάνω άλλο. Και έτσι σταμάτησα”» είχε πει 
στη βρετανική ιστοσελίδα IBTimes.
Τα χρήματα που είχε βγάλει άρχισαν να τελειώνουν. Εκεί-
νος αρνούνταν πεισματικά να πει στους γονείς του τι είχε 
συμβεί. «Ήταν μεγάλη υπόθεση για μένα να μην μπορώ 
να λέω ότι εργάζομαι. Δεν ήθελα να αντικρίσω τους γονείς 
μου. Όταν είχα φύγει από το σπίτι ήμουν η μεγάλη ελπίδα 
τους. Δεν ήθελα να έρθω αντιμέτωπος με την αγανάκτηση. 
Εκείνη θα μου τη δημιουργούσε η επιστροφή στο σπίτι με 
την ουρά στα σκέλια. Κάπως έτσι σταμάτησα να πληρώνω 
το νοίκι» είπε.
Ο νοικάρης του τον πέταξε έξω από το σπίτι και για έξι 
μήνες τη δεκαετία του ’90 σπίτι του έγινε ο δρόμος. Ο 
άστεγος, πια, Drew έδινε κάθε μέρα αγώνα για την επιβί-
ωσή του, ζητιανεύοντας για λίγο φαγητό. Δεν ήταν λίγες 
οι φορές που ξυλοκοπήθηκε από μέθυσους και άλλους 
άστεγους στη μάχη της επικράτησης στα πεζοδρόμια και 
τα πάρκα.

Η συνέχεια
Στην προσπάθειά του να πάρει «μυρωδιά» από την υπο-
κριτική που λάτρευε συνήθιζε να κοιμάται σε χαρτόνια έξω 
από το London Academy of Performing Arts. «Ήταν τόσο 
παράξενο να ξυπνάς δίπλα σε κάποιον που φορούσε το 
κουστούμι του Ερρίκου VIII. Αν αργούσα να ξυπνήσω το 
πρωί και ερχόταν κόσμος έπρεπε να κρυφτώ και να εμφα-
νιστώ ξανά όταν όλοι είχαν φύγει» είχε πει.
Η ψυχολογία του ήταν καταρρακωμένη αναλογιζόμενος 
τη μέχρι τότε πορεία της ζωής του. «Όταν ζεις στο δρόμο 
έχεις ατελείωτες ώρες που δεν κάνεις τίποτα. Ποιος είμαι; 
Τι κάνω; Αυτές οι ερωτήσεις με είχαν οδηγήσει στην κατά-
θλιψη». Όσο ξαφνικά όμως χάλασε η ζωή του τόσο ξαφνικά 
έφτιαξε…

Η τυχαία γνωριμία και η δημιουργία της επι-
χείρησης Sunshine Shoeshine
Η ζωή στο δρόμο είχε και κάποιες ακτίνες αισιοδοξίας. 
Αυτή η επαφή του Drew με τους άγνωστους περαστικούς, 
οι μικρές στιγμές επικοινωνίας, έφερναν κάποιες φορές το 
χαμόγελο ξανά στα χείλη του. Ένας από αυτούς τους χιλιά-
δες καθημερινούς περαστικούς άλλαξε όλη τη ζωή του. 
Του πρότεινε να αρχίσει να γυαλίζει παπούτσια και έτσι 
να βγάζει κάποια χρήματα που θα του εξασφάλιζαν, έστω, 
την τροφή του. Χρησιμοποιώντας κάποια από τα χρήματά 
που είχε συγκεντρώσει ζητιανεύοντας αγόρασε μια βούρ-

τσα και ένα κουτί βερνίκι και κατευθύνθηκε προς την οικο-
νομική περιοχή του Λονδίνου για να κάνει πράξει όσα του 
είχε προτείνει ο περαστικός.
Χωρίς άδεια για τη δουλειά που έκανε στο δρόμο έπρεπε 
να είναι ιδιαίτερα προσεχτικός με την Αστυνομία, που κάθε 
φορά που τον έβλεπε τον μετακόμιζε σε άλλο σημείο, απει-
λώντας τον με σύλληψη.
Έξι μήνες πέρασε ο Drew γυαλίζοντας παπούτσια στο 
δρόμο για 2 λίρες τη φορά. Μία μέρα ένας από τους τακτι-
κούς κουστουμαρισμένους πελάτες τους του είπε να πάει 
στο γραφείο όπου δούλευε για να γυαλίζει τα παπού-

τσια των εργαζόμενων. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Έτσι 
άρχισε να μεγαλώνει την «επιχείρησή» του πηγαίνοντας 
καθημερινά σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
για να περιποιείται τους άνδρες που ντύνονταν στην πένα.
Το πελατολόγιο μεγάλωνε, το ίδιο και τα έσοδά του. Και 
έτσι ο Drew έκανε πράξη το γνωμικό της γαλλίδας συγγρα-
φέα Μαργκερίτ Γιουρσενάρ «χρειάζεται πάντα μια δόση 
τρέλας για να αντιμετωπίσεις το πεπρωμένο» και το 2012 
έφτιαξε την επιχείρηση «Sunshine Shoeshine».

Τα κέρδη και η πρόσληψη ανέργων και ατό-
μων με ειδικές ανάγκες
Η αληθινή ιστορία έχει και συνέχεια.. Μέρα με τη μέρα το 
«Sunshine Shoeshine» επεκτεινόταν και σήμερα έχει φτά-
σει να συνεργάζεται με σημαντικές επιχειρήσεις σε ολό-
κληρο το Λονδίνο που θεωρούν απαραίτητο το γυάλισμα 
των παπουτσιών των στελεχών τους. Τα ετήσια κέρδη φτά-
νουν και συχνά ξεπερνούν τις 250.000 ευρώ και τα περισ-
σότερα από αυτά ο Drew τα δίνει για φιλανθρωπικούς σκο-
πούς.
Υπάρχει όμως κάτι άλλο που κάνει τον 43χρονο περήφανο 

για όσα έχει καταφέρει και προκαλεί το θαυμασμό και 
την επιβράβευση των άλλων. Ποτέ δεν ξέχασε τι πέρασε 
για γίνει επιχειρηματίας. Έτσι στελεχώνει το Sunshine 
Shoeshine κυρίως με άστεγους και άτομα με ειδικές ανά-
γκες. «Δεν υπάρχει μαγικό κουμπί να το πατήσεις και να 
εξαφανίσεις το θέμα των αστέγων. Θα υπάρχει πάντα. Αλλά 
αν δώσεις σε κάποιον λίγο από το χρόνο σου, του μιλήσεις, 
μπορείς να βρεις μια λύση» λέει στο Reuters.
Μέχρι σήμερα έχει δώσει εργασία σε 40 ανήμπορους 
ανθρώπους που ζούσαν στο δρόμο, δίνοντάς τους επίσης 
τη δυνατότητα να επιλέξουν σε ποιον φιλανθρωπικό οργα-

νισμό θα δώσουν μέρος των κερδών από το γυάλισμα των 
παπουτσιών.
Ένας από αυτούς είναι και ο 45χρονος Alan Walton, που για 
15 χρόνια ήταν άνεργος, αντιμετωπίζοντας προβλήματα 
υγείας, καθώς από το ένα μάτι δεν έβλεπε, αλλά και ψυχο-
λογικά προβλήματα.
Tα λόγια του για το αφεντικό του συγκινούν. «Μου έχει 
δώσει ένα σκοπό, μου δίνει αυτοπεποίθηση. Με έχει κάνει 
να νιώθω άνθρωπος. Έχοντας δουλειά και προϋπηρεσία 
νιώθω ότι έχω μέλλον, που δεν είχα πριν. Αν δεν έχεις προ-
ϋπηρεσία και προσόντα οι εργοδότες δεν βλέπουν τίποτα 
σε σένα. Και αυτό μου το έδωσε το Sunshine» λέει στο BBC.
Και ο Drew έχει ένα μήνυμα να δώσει σε όλους αυτούς 
που βιώνουν μια κατάσταση ίδια με αυτή που βίωσε 
παλιότερα. «Μην το παίρνετε τόσο σοβαρά. Σίγουρα 
είναι μια δύσκολη κατάσταση αλλά αν την αντιμετωπίσετε 
σαν παιχνίδι, ξαφνικά τα πράγματα γίνονται ευκολότερα. 
Ακόμα φοβάμαι ότι αύριο μπορεί να χάσω τα πάντα, όλα 
είναι πιθανά. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα στο οπλοστά-
σιό σου είναι να είσαι ταπεινός και να λες θα χαρώ όσα 
έχω τώρα».



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ40 TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

23 Ιουλίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕ HIGH-END
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΣΤΟ YORKDALE MALL

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΚΥΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ

ΓΙΑ PART-TIME ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. JAMES

416.452.9695

Τὸ πρόβλημα
τῶν προβλημάτων

ΣΥΧΝΑ γίνεται λόγος γιὰ προβλήματα 
καὶ προβληματισμούς. Προβλήματα 
πνευματικά, ηθικά, κοινωνικά, οἰκο-
γενειακά, προσωπικά. Προβλήματα 

παληὰ καὶ σύγχρονα. ̓Ανάμεσα σ᾽ αὐτὰ ξεχω-
ρίζει ἕνα. Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ξεφύγη. 
Ἀπασχολεῖ τὸν ἄνθρωπο τῆς διαστημικῆς ἐπο-
χῆς, ὅπως ἀπασχολοῦσε καὶ τὸν ἄνθρωπο τῆς 
λιθίνης. Συγκλονίζει τὸν πλούσιο ὅσο καὶ τὸ 
φτωχό, τὸν σοφὸ καὶ τὸν λιγογράμματο, τὸν 
ἡλικιωμένο καὶ τὸ νέο. Εἶναι τὸ πρόβλημα 
τῶν προβλημάτων, γιατὶ ἀφορᾷ τὴν οὐσία 
τῆς ὑπάρξεώς μας, τὴν ἀθάνατη ψυχή μας. 
῎Οχι τὰ ἑβδομήντα ἢ ὀγδόντα χρόνια τῆς ζωῆς 
μας, ἀλλὰ τὸ αἰώνιο μέλλον μας. Εἶναι τὸ πρό-
βλημα τῆς σωτηρίας μας. Δὲν εἶναι ἁπλῶς πρό-
βλημα μεταφυσικό. Εἶναι καὶ καθημερινό. ̓Απὸ 
τὴ λύσι ποὺ θὰ δώσουμε ἐξαρτᾶται ὄχι μονάχα 
ἡ ἄλλη ζωή, ἀλλὰ καὶ ἡ τωρινή. Τὸ ἔλυσες 
σωστά; Βρῆκες τὸ νόημα τῆς ζωῆς. Καταξίω-
σες τὴν ὕπαρξί σου. *Εζησες τὸ πλήρωμα τῆς 
χαρᾶς. Δὲν τὸ ἔλυσες; Θὰ σὲ κατατρώη ἀδιά-
κοπα.
Καίριο τὸ πρόβλημα αὐτὸ τῆς σωτηρίας. 
Συγκλονίζει κυριολεκτικὰ τὴν ἀνθρώπινη 
ψυχή. Στὴν ἐποχή μας ιδιαίτερα παίρνει δια-
στάσεις τραγικὲς μὲ ἀντίκτυπο στὴ ψυχοσω-
ματικὴ ὑγεία καὶ ἴσορρο πία μας. Οχι σπάνια 
ὀρθώνεται σὰν ἐρώτημα χωρὶς ἀπάντησι.
*Ετσι ὁ ἄνθρωπος αὐτός, μὲ τὸ ἄλυτο πρό-
βλημα μέσα του, γίνεται προβληματικὸς γιὰ 
τὸν ἑαυτό του καὶ τοὺς ἄλλους. Κουρασμέ-
νος ἀπὸ τὴν ποικίλη ἀνομία, ἀπογοητευμένος 
ἀπὸ τὸ πιεστικὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας στέκεται 
μόνος καὶ διερωτᾶται: Τί θὰ γίνη μὲ τὸν ἑαυτό 
του; Ποῦ βαδίζει ‘δ κόσμος; Ποῦ κατευθύνεται 
ἡ ἀνθρωπότης; Τί θὰ γίνη μὲ τὴ σύγχρονη ἀπο-
στασία;
Καὶ τὰ ἐρωτήματα δὲν σταματοῦν ὡς ἐδῶ. 
῎Εχουν τὶς προεκτάσεις τους, ἀποτέλεσμα τῆς 
πτωτικῆς καταστάσεως τοῦ ἀνθρώπου: Τί θὰ 
γίνη μὲ τὴν τρελλὴ κούρσα τῶν πολεμικῶν 
ἐξοπλισμῶν; Ποῦ θὰ καταλήξουμε μὲ τὴν ὑστε-
ρία τοῦ κύματος τῆς βίας καὶ τῆς τρομοκρατίας, 
ποὺ σαρώνει τὸν πλανήτη μας; Τι θὰ γίνη μὲ 
τὴν ἀσυλλόγιστη μόλυνσι τοῦ περιβάλλοντος;
Εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιζήση δ’ ἄνθρωπος μέσα 
σ αὐτὸν τὸν κυκεῶνα τῆς ἀσυναρτησίας καὶ 
τοῦ πα lραλογισμοῦ, ποὺ δημιουργεῖ ἡ ἁμαρ-
τία; Ποιὸς ἐπι τέλους θὰ ντύση καὶ ποιὸς θὰ 
θρέψη, στὴν ἐποχὴ αὐτὴ τῆς ὑλικῆς ὑπερα-
φθονίας, τὶς γυμνὲς ψυχές, ποὺ λιμοκτονοῦν; 
Ποῖος θὰ ἀκούσῃ τὴν ἀπεγνωσμέ νηκραυγή 
«λιμῷ ἀπόλλυμαι» ἀπὸ τὶς μακρυνὲς χῶρες 
τῆς ἀποστασίας;
Καὶ τὰ τραγικὰ ἀποτελέσματα τῆς ἁμαρτίας 
εἰναι φανερά, ψηλαφητὰ στὴν ἐποχή μας, Υπο-

φέρει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἀπὸ ἕνα αἴσθημα 
φόβου, ἀνασφαλείας, μειονεξίας καὶ κομπλε-
ξικότητος, ἔστω κι ἂν συχνὰ προσπαθῆ νὰ τὸ 
ἀποκρύψη καὶ νὰ δείξη τὸ ἀντίθετο. Πασχί-
ζει μὲ ὑποκατάστατα νὰ τὸ ξεπεράση. Καὶ τὸ 
ἀποτέλεσμα; ̔́ Ενα ξεγέλασμα τοῦ ἑαυ τοῦ του 
καὶ τίποτε ἄλλο. Καὶ ὅλα αὐτά, γιατὶ παρα-
μερίζει τὴν ψυχή, τὴν πεῖνα καὶ τὴ δίψα της, 
γιὰ λύτρωσι καὶ σωτηρία. Καὶ προπάντων 
γιατὶ θέλει νὰ ἀγνοῆ τὸ μοναδικὸ Σωτῆρα καὶ 
Λυτρωτή. καταφεύγει σὲ διάφορους ψευτο-
μεσσιανισμούς, ποὺ τὸν παραπλανοῦν καὶ τὸν 
· ἐκτρέπουν ἀπὸ τή σωτηρία. Ο Βούδδας, ὁ Κομ-
φούκιος, ὁ Μωάμεθ καὶ τόσοι ἄλλοι παληοὶ 
καὶ σύγχρονοι θρησκευτικοὶ ἀρχηγοὶ ἦσαν 
καὶ αὐτοὶ ἄνθρωποι. Δὲν πρόσφε ραν σωτηρία, 
ἀφοῦ καὶ οἱ ἴδιοι εἶχαν ἀνάγκη σω τηρίας.
Νὰ γιατί λέμε, πὼς κάθε προσπάθεια χωρὶς τὸν 
Χριστό, τὴ σταυρική του θυσία καὶ τὴν ἀξία, 
ποὺ Ἐκεῖνος δίνει στὴ ψυχή, εἶναι καταδικα-
σμένη σὲ ἀποτυχία. Τὸ αἷμα τοῦ οιστοῦ καθαρί-
ζει τὴν ψυχή μας ἀπὸ τὰ νεκρὰ ἔργα τῆς ἁμαρ-
τίας καὶ τῆς χαρίζει νέα ζωή.
Αὐτὴ τὴ νέα ζωὴ τῆς λυτρώσεως ἔφερε δ’ 
Χριστὸς στοὺς «ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου 
καθημέ νους». Καὶ αὐτὴ · τὴ ζωὴ πρέπει νὰ 
οἰκειωθῆ ὁ κά·θε πιστός, Νὰ τὴν κάνη προσω-
πικό κτῆμα του μὲ τὴν πίστι στὸ Σωτῆρα Κύριο. 
Καὶ τότε μονάχα βρίσκει τὸ νόημα τῆς ζωῆς καὶ 
τῆς ὑπάρξεως. 
Εδώ ακριβώς φαίνεται η μοναδικότης του χρι-
στιανικού  κηρύγματος. Ὁ Χριστὸς κήρυξε τὴν 
πιὸ μεγάλη πνευματικὴ ἐπανάστασι γιὰ τὴ 
σωτηρία τῆς ψυχῆς Παρουσίασε μιὰ διδασκα 
τελείως νέα.
Ἕνα μήνυμα ἀνυψωτικὸ καὶ ἀνακαινιστικό. 
Ένα κήρυγμα ριζοσπαστικό, ποὺ γιὰ πρώτη 
φορὰ ἀντη χοῦσε στὴ γῆ. «Εστρεψε τὴν προ-
σοχὴ ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια στὸ βάθος. Ζήτησε μιὰ 
ἐσωτερική ἀλλαγὴ καὶ μεταμόρφωσι.
Κήρυξε ἐπανάστασι γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ μόνο 
γἰ  αὐτόν. Καὶ ὅλα αὐτά, γιὰ νὰ βρῆ δ’ ἄνθρωπος 
τὸ στόχο του, τὸ σκοπό του, τον προορισμό του, 
ἀφοῦ πρῶτα βρῆ τὴ σωτηρία του καὶ ἀνακα-
λύψη τὸν ἑαυτό του.
῎Ετσι τὸν ἄνθρωπο δὲν τὸν ἀφήνει μονάχο 
του νὰ παλεύη ἀπεγνωσμένα, νὰ βασανίζεται 
στὴν πτωτική του κατάστασι, στὴν ἠθική του 
ἐξαθλίωσι. Τὸν παίρνει τραυματισμένο στὴν 
ἀγκαλιά του, τὸν ἀνεβάζει στοὺς σταυροφό-
ρους ὤμους του καὶ τὸν μεταφέρει στο πανδο-
χεῖο τῆς ἀγάπης του.
Αὐτὸ τὸ μοναδικὸ ἔργο τῆς σωτηρίας πραγματο 
ποίησε ‘ὁ Κύριος στὴ γῆ μας, *Ηλθε νὰ θερα-
πεύση τὰ τραύματά μας, “Εγινε ἄνθρωπος γιὰ 
νὰ ἐλευ θερώση τοὺς θλιβεροὺς σκλάβους τῆς 
ἁμαρτίας απὸ τὰ τυραννικὰ δεσμά τους.

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

Ε
ίναι γνωστό ότι υπήρχαν και υπάρ-
χουν διάφορες λέσχες των οποί-
ων τα λιγοστά μέλη και μόνον αυτά 
(members only) έχουν προνόμια, ό-

πως για παράδειγμα η συμμετοχή σε διάφο-
ρες δραστηριότητες (γεύματα, ταξίδια κλπ). 
Αυτές οι λέσχες έχουν ως μέλη πολύ εύπο-
ρους έως πάμπλουτους συμπολίτες μας και 
δεν μπορεί «ο πάσα ένας» να εισχωρήσει στις 
τάξεις τους. Σκέφτηκε λοιπόν ο Πρωθυπουρ-
γός μας, με την κοινωνική ευαισθησία που 
τον διακρίνει, να δημιουργήσει μια λέσχη 
members only, στην οποία θα μπορούν όλοι 
οι Έλληνες να γίνουν μέλη και μάλιστα δωρε-

άν.  Έτσι, ίδρυσε την λέσχη των Vaccinati, έχο-
ντας ως πρότυπο τους Illuminati. Για να γίνει 
όμως κάποιος, μέλος των Vaccinati, πρέπει να 
είναι εμβολιασμένος, ενώ για τους Illuminati, 
ως γνωστόν, πρέπει να είναι πεφωτισμένος ό-
πως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας που όμως 
ως εμβολιασμένος, απέκτησε αυτοδικαίως 
και την ιδιότητα του μέλους των Vaccinati. Με 
αυτόν τον τρόπο όλοι μας με ένα ή δύο «τρυ-
πήματα» θα μπορούμε να έχουμε τα προνό-
μια που θα απολαμβάνουν τα μέλη της λέ-
σχης των Vaccinati. Θα μπορούμε να εργα-
ζόμαστε, να ταξιδεύουμε, να πηγαίνουμε σε 
εστιατόρια, να πηγαίνουμε στο γήπεδο, σε 
μπαρ, σε συναυλίες, στο θέατρο, στον κινη-
ματογράφο και πάει λέγοντας. Τώρα, όσον 
αφορά στους άλλους, στους μη εμβολιασμέ-
νους, αυτοί, άνεργοι, κοινωνικά περιθωρι-
οποιημένοι, ηθικά βδελύγματα, θα σέρνο-
νται ρακένδυτοι στους δρόμους ψάχνοντας 
για ένα «μαύρο» μεροκάματο και στα σκου-
πίδια για λίγη τροφή ή θα κολλάνε τα πρόσω-
πά τους στις τζαμαρίες των εστιατορίων που 
θα ντερλικώνουν οι Vaccinati, ικετεύοντας για 
τα αποφάγια τους.  
Ελλάδα 2021, Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Εμβολιασμών - Επιχείρηση «Ελευθερία» - 
Χτίζουμε τα τείχη της ανοσίας και ζούμε ελεύ-
θεροι μέσα στα τείχη της ανοησίας. 
ΓΔ

* οι εμβολιασμένοι

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ
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Τ
α χρώματα του ουράνιου τό-
ξου φόρεσε πάλι η Αθήνα για το 
Athens Pride 2021 που ξεκίνησε 
στις 18 Ιουλίου και θα συνεχι-

στεί μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου με καλο-
καιρινές εκδηλώσεις. 
Για όσους ίσως δεν γ νωρίζουν, το 
Athens Pride είναι μία εθελοντική εται-
ρία σ τόχος της οποίας είναι η οργά-
νωση του ετήσιου Φεστιβάλ και της 
Παρέλασης Υπερηφάνε ιας. Επιπρό-
σθετα πραγματοποιεί πολιτιστικές, κοι-
νωνικές και πολιτικές εκδηλώσεις κατά 
τη διάρκεια της χρονιάς.
Σκοπός του Athens Pr ide, σύμφωνα 
με τους οργανωτές, είναι να παρέχει 
τη μέγιστη ορατότητα για την LGBTQI 
(lesbian, gay, bisexual, transgender, 
queer, questioning, intersex) κοινότητα 
της Ελλάδας και να ανοίγει τον δρόμο 
για την πλήρη ισότητα στην ελληνική 
κοινωνία.
Η κε ν τ ρική επιδίωξη του φε τ ινού 
Athens Pride 2021 είναι η αναζήτηση 
στοιχείων που ενώνουν τα μέλη της κοι-
νότητας, εξ’ ου και το σύνθημα «Αυτό 
που μας ενώνει».
Καθένας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα 
να ορίζει την ιδιωτική του ζωή. Όμως, 
κατά τη γνώμη μου, δεν έχει κανένα 
δικαίωμα να εκφράζει δημόσια και με 
επαίσχυντο μάλιστα τρόπο τις προσω-
πικές και πιότερο σεξουαλικές του προ-
τιμήσεις.
Προς τ ι οι πανηγυρικές φιέσ τες και 
παρελάσεις των φανταχτερών συμμετε-
χόντων που θυμίζουν οργιαστικό καρ-
ναβάλι του Ρίο; 
Και γιατί τέλος πάντων οι πολίτες πρέ-
πει να ανέχονται μοιρολατρικά τις αναί-
σχυν τες συμπεριφορές και τ ις άνευ 
ορίων προσβολές της δημοσίας αιδούς; 

Αναρωτιέμαι ακόμη, γ ιατ ί οι κυβερ-
νώντες την ταλαίπωρή μας πατρίδα - 
και την κάθε πατρίδα - έγιναν ξαφνικά 
υπέρμαχοι και προστάτες των κίναι-
δων; 
Σύμφωνα με έρευνα για τη σεξουαλική 
συμπεριφορά του αθηναϊκού πληθυ-
σμού που πραγματοποίησαν οι πανεπι-
στημιακοί ερευνητές Νίκος Βαϊδάκης, 
Ανδρέας Ραμπαβίλας και Μένη Μαλι-
ώρη, οι ομοφυλόφιλοι δεν υπερβαί-
νουν σήμερα το 1% του συνολικού πλη-
θυσμού. 
Σ’ αυτό λοιπόν το ελάχισ το ποσοστό 
βλέπουμε να εσ τ ιάζουν όλο τους το 
ενδιαφέρον οι   κατά καιρούς κυβερνώ-
ντες αντί να ενδιαφερθούν για την πλει-
οψηφία των Ελλήνων και ειδικότερα 
των νέων που ξενιτεύονται επειδή δεν 
βρίσκουν δουλειά, για τα παιδιά που 
πεινάνε, για τους ταλαίπωρους συντα-
ξιούχους, για τους φτωχούς, τους ασθε-
νείς, τους άστεγους…
Φαίνεται λοιπόν καθαρά πως οι τρια-
κόσιοι της Βουλής δεν έχουν χρόνο 
ν’ ασχοληθούν με τα σοβαρά θέματα 
της καθημερινότητας αφού είναι τρο-
μερά απασχολημένοι με την ψήφιση 
νόμων για την αλλαγή φύλλων, για τους 
γάμους των ομοφυλόφιλων, την ανα-
δοχή παίδων, κλπ. 
Το θέμα πλέον άρχισε να κουράζει. Δια-
βάζω και ακούω ότ ι όποιος σήμερα 
έχει διαφορετική γνώμη για τον αφύ-
σικο βίο χαρακτηρίζεται ομοφοβικός 
και ρατσ ισ τής, εν ονόματι της «εξέ-
λιξης». Δηλαδή, η «εξέλιξη» που μας 
σερβίρουν είναι η κάθε μορφής ψυχο-
σωματική ανωμαλία  την οποία πρέπει 
να αποδεχτούμε χωρίς αντίδραση.
Βλέπουμε λοιπόν ότ ι νομιμοποιείται 
με πανηγυρικό τρόπο μία παρά φύση 
κατάσταση, η οποία όμως εξυπηρετεί 
σ το έπακρον προοδευτικούς, πολιτ ι-
κούς, εμπόρους και πλείστους άλλους 
για κερδοσκοπικούς και ψηφοθηρικούς 
κυρίως λόγους. 
Εμείς πάντως, που αποτελούμε άλλω-
στε την συντριπτική πλειοψηφία, όλοι 
εμείς που πιστεύουμε στην πατρίδα, τη 
θρησκεία, στην παραδοσιακή οικογέ-
νεια, σε πείσμα της παγκοσμιοποίησης 
και της νέας τάξης πραγμάτων, απερί-
φραστα καταδικάζουμε τέτοιες απαρά-
δεκτες και εντελώς παράλογες συμπε-
ριφορές. 
Αν υπάρχε ι  κά τ ι  που μας ε νώνε ι, 
σίγουρα δεν βρίσκεται στις γελοίες και 
επαίσχυντες   παρελάσεις «υπερηφά-
νειας»… 

Athens Pride 2021 
Η κατάντια σε όλο της 

το μεγαλείο… 

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

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

της Hellas News

Τ
ι κρίμα; Δεν το καταλαβαίνεις και νομίζεις, ότι είσαι ο πιο ορθόδοξος.
Φωνάζεις προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι κατέχεις την αλήθεια. Χωρίς να το
καταλαβαίνεις θεοποιείς τη λαβίδα. Η Θεία Κοινωνία είναι Σώμα και Αίμα
Χριστού. Είναι φάρμακο αθανασίας. Η λαβίδα είναι ένα όργανο. Όργανο

μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας και τίποτε άλλο. Θεοποιείς τη λαβίδα; Είσαι
ειδωλολάτρης.
Όλοι οι νεοφανείς αλάθητοι είναι ειδωλολάτρεις και δεν το καταλαβαίνουν.
Φωνασκούν. Εμείς έχουμε την αλήθεια. Εμείς γνωρίζουμε καλύτερα. Εμείς
είμαστε οι πραγματικοί ορθόδοξοι. Κανείς άλλος δεν ξέρει τίποτε. Ούτε οι
κυβερνήτες. Ούτε οι γιατροί. Ούτε οι πατριάρχες. Οι αρχιερείς . Οι ιερείς.
Όλα είναι σκευωρία. Όλα είναι του σατανά. Εμείς έχουμε την αλήθεια. Δεν
χρειάζονται τα εμβόλια. Όλα είναι ψέματα.
Όλα είναι προπαγάνδα. Μην ακούτε τους επιστήμονες. Ακούστε μόνο εμάς.
Εμείς είμαστε αλάθητοι. Ξεπεράσαμε τον Πάπα κι ας υποστηρίζουμε, ότι
είμαστε ακραιφνείς ορθόδοξοι.
Τι κρίμα; Που είναι η ταπείνωση; Δεν βλέπετε, ότι έχετε εωσφορικό εγωισμό;
Αυτά διδάσκει η ορθόδοξη πίστη; Αυτά εμπνέει το Άγιο Πνεύμα; Όχι. Όλα
είναι της δικής σας φαντασίας. Όλα είναι γεννήματα του εωσφορικού σας
εγωισμού. Δεν βλέπετε πως πολλοί που υπεστήριζαν αυτά προσεβλήθησαν από
τον κορωνοϊό και πόσοι πέθαναν; Τίποτε δεν μπορεί να σας συγκρατήσει;
Κρίμα.
Αρχιερείς, ιερείς, γεροντάδες, μοναχοί, μοναχές, άνθρωποι απλοί που
νομίζετε, ότι είστε ακραιφνείς ορθόδοξοι, καιρός να το ξανασκεφτείτε. Όλοι
πρέπει να ενεργείτε υπεύθυνα. Αυτό σημαίνει, ότι αναγνωρίζετε, ότι ο
κορωνοϊός είναι πραγματικότητα. Αναγνωρίζοντας αυτό πρέπει να δίνετε το
καλό παράδειγμα. Πρώτοι εσείς να εμβολιαστείτε. Να γίνετε το παράδειγμα
και να οδηγείτε όλους στον εμβολιασμό. Να σωθούμε από την επάρατο αυτή
ασθένεια του κορωνοϊού.
Με τον εγωισμό σας στερείτε τον εαυτό σας από το Σώμα και το Αίμα του
Χριστού. Σκανδαλίζετε τους πιστούς τρέχοντας σε παλαιοημερολογίτες και σε
άλλους που δεν ακολουθούν το σωστό ορθόδοξο πνεύμα για να εξυπηρετηθείτε.
Αυτό εκτός από ασέβεια είναι και μη εμπιστοσύνη στον Σταυρωμένο και
Αναστημένο Χριστό.
Συνέλθετε. Μετανοείτε. Αναλογιστείτε το κακό που κάνετε. Οδηγείτε τους
εαυτούς σας στην κόλαση και παίρνετε κι άλλους στο λαιμό σας.
Ταπείνωση και σύνεση. Η ταπείνωση είναι η βάση όλων των αρετών. Η σύνεση
είναι η συνισταμένη όλων των αρετών. Προσευχηθείτε. Ζητήστε τον φωτισμό
του Αγίου Πνεύματος. Βρείτε σωστούς πνευματικούς. Εξομολογηθείτε. Κλάψτε
για τις αμαρτίες σας. Ζητήστε από τον εύσπλαχνο Θεό την συγχώρεσή σας. Θα
σας συγχωρέσει. Είναι πολυεύσπλαχνος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα
άλλα είναι δημιουργήματα του εωσφορικού εγωισμού σας.

Θεοποιείς την λαβίδα;
Είσαι ειδωλολάτρης
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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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 

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

ΘΑΛΑΣΣΑ, 70 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

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

Ή ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΗΝ κα ΑΝΝΑ

01130 6947300677
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ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟ ΔΕΣΜΟ

ΚΙ ΟΤΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΑΛΕΞΗ
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  185    νέα κρούσμα-
τα.
O αριθμός ήταν αυξημένος 

από τα κρούσματα που σημειώθηκα 
την Τετάρτη (135), τη Τρίτη (127) και 
την Δευτέρα (130).
Ωστόσο, ο μέσος όρος παραμένει στα 
ίδια επίπεδα με την προηγούμενη 

εβδομάδα.
Στα αρνητικά προστίθονται οι επτά 
θάνατοι συνανθρώπων μας στο Οντά-
ριο.
Στο Τορόντο σημειώθηκαν μόλις 18 
κρούσματα, ενώ σ την περιοχή του 
Πιλ μόλις 13, ενώ από 11 κρούσματα 
σημειώθηκαν στην περιοχή του Γιορκ 
και του Ντάραμ.

185 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, 7 νέοι θάνατοι

Τρία χρόνια από τους πυροβολισμούς 
στην Ντάνφορθ

Τ
η νύχτα της 22ης Ιουλίου 2018, 
η 10χρονη Juliana Kozis και η 
18χρονη Reese Fallon σκοτώθηκαν 
ενώ 13 άλλοι τραυματίστηκαν μετά 

από έναν περιστατικό όπου ένας άνδρας 
άνοιξε πυρ σε άτομα που κάθονταν σε 
εστιατορία και περπατούσαν κατά μήκος 
της λεωφόρου Danforth στην καρδιά 
του Greektown. Μετά από μια σύντομη 
ανταλλαγή πυροβολισμών με δύο αστυ-
νομικούς που ανταποκρίθηκαν, ο δρά-
στης,  ο 29χρονος Faisal Hussain, αυτοκτό-
ινησε σε έναν παράδρομο κοντά στις λεω-
φόρους Logan και Danforth.
«Σήμερα, θυμόμαστε τις ζωές που χάθη-
καν και οι ζωές άλλαξαν για πάντα από την 
τραγωδία του Danforth πριν από τρία χρό-
νια», δήλωσε ο δήμαρχος John Tory την 
Πέμπτη.

Η 
αστυνομία του Τορόντο έχει 
συλλάβει έναν άνδρα για διά-
ρειξη σε σπίτι, σε ένα πολύ πα-
ράξενο γεγονός.

Συγκεκριμένα, μια γυναίκα επέστρεψε 
στο διαμέρισμα της, που βρίσκεται στην 
περιοχή Yonge και Gloucester, το από-
γευμα της Δευτέρας γύρω στις πέντε η 
ώρα.
Εκεί βρήκε έναν άγνωστο άνδρα να δοκι-
μάζει τα ρούχα της, ενώ διαπίστωσε πως 

εκείνος είχε ήδη μαγειρέψει και γευμα-
τίσει.
Η αστυνομία στην ανακοίνωση της προ-
σθέτει πως είχε επίσης κλέψει μερικά 
προσωπικά της αντικείμενα.
Ο άνδρας μόλις κατάλαβε πως η γυναίκα 
είχε καλέσει την αστυνομία έφυγε από το 
διαμέρισμα.
Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί συνέ-
λαβαν τον Robert Anthony Stumpο, 35 
ετών από το Τορόντο.

Γυναίκα επέστρεψε σπίτι για να 
βρει έναν άγνωστο άνδρα να φορά 
τα ρούχα της και να γευματίζει

Τ
ο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και 
το Sheridan College λένε ότι οι 
εμβολιασμοί δεν θα είναι υπο-
χρεωτικοί για φοιτητές που επι-

στρέφουν στις τάξεις τους αυτό το φθι-
νόπωρο.
Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την εντολή 
του U of T για φοιτητές που ζουν σε 
εστίες, καθώς οι εμβολιασμοί θα είναι 
απαραίτητοι γ ια όσους μένουν σ την 
πανεπιστημιούπολη.
«Το Πανεπιστήμιο του Τορόντο σχεδι-
άζει γ ια μια ασφαλή επιστροφή στις 
πανεπιστημιουπόλειές μας το φθινό-
πωρο. Χαιρετίζουμε τη λήψη εμβολια-
σμών και πρόσφατων υπομνημάτων 
από την επαρχιακή κυβέρνηση, τα οποία 

παρέχουν την ευκαιρία να διαμορφώ-
σουμε μαθησιακές εμπειρίες ώστε να 
ταιριάζουν καλύτερα με τους μαθητές 
μας και τα προγράμματα σπουδών », 
δήλωσε εκπρόσωπος σε ένα email στο 
680 NEWS.
Το U of T ανακοίνωσε στις 8 Ιουνίου 
ότι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν την 
πρώτη τους δόση εμβολίου πριν από την 
ημερομηνία μεταφοράς τους και συνι-
στούμε ανεπιφύλακτα να τη λάβουν του-
λάχιστον 14 ημέρες πριν.
Το Sheridan College επιβεβαίωσε επίσης 
στο 680 NEWS την Πέμπτη ότι δεν απαι-
τούν από τους μαθητές που παρακολου-
θούν μαθήματα να εμβολιαστούν κατά 
του COVID-19.

U of T και Sheridan College: Οι 
εμβολιασμοί δεν είναι υποχρεωτικοί για 
την επιστροφή στις τάξεις τους
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LIFE

Corrie Yee:
Το μοντέλο με το πληθωρικό μπούστο

H Corrie Yee είναι ένα 
από τα πιο δημοφιλή 
μοντέλα για μπικίνι 
αυτή την στιγμή, 
καθώς διαθέτει 
εντυπωσιακές 
αναλογίες και ένα 
πληθωρικό μπούστο 
που δεν αφήνει 
κανέναν ασυγκίνητο.

Η μελαχροινή 
καλλονή, η οποία 
έχει ως έδρα το 
Λος Άντζελες, 
είναι ένα από τα πιο 
καυτά κορίτσια του 
Instagram, κάτι που 
αποδεικνύουν και 
οι 1,1 εκατομμύριο 
οπαδοί της, οι οποίοι 
παθαίνουν απανωτά 
εγκεφαλικά κάθε 
φορά που κάνει μια 
ανάρτηση.

Δεν γνωρίζουμε 
πολλά προσωπικά 
πράγματα για την 
Corrie, κάτι που 
προφανώς δεν σας 
ενοχλεί, καθώς, 
μην γελιόμαστε, οι 
περισσότεροι δεν 
διαβάσατε σχεδόν 
τίποτα και ήδη 
κοιτάτε τις παρακάτω 
φωτογραφίες.
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Η 
πρώην παίκτρια του Survivor φροντίζει 
να κρατά σε εγρήγορση τον αντρικό πλη-
θυσμό και να του εξάπτει την φαντασία 
με τις αναρτήσεις της. Το μοντέλο, που το 

2014 είχε διακριθεί σε διαγωνισμό ομορφιάς στην 
Κίνα, δεν δυσκολεύεται να πετάξει τα ρούχα του, 
να ποζάρει στον φακό και να προκαλέσει «ζημιά».
Το καλλίγραμμο, γυμνασμένο σώμα που διαθέτει 
είναι το ατού της και όχι άδικα. Άλλοτε φωτογραφί-
ζεται μπροστά από τράπεζες, άλλοτε σε παραλίες 
και άλλοτε στα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, με 

το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η Ασημίνα Ιγγλέζου είναι μητέρα δύο 
κοριτσιών και παντρεμένη. Ωστόσο, αυτό δεν την 
εμποδίζει να βομβαρδίζει τα social media της.
«Περνάω καλά και γενικά κάποιος και άγιος να εί-
ναι, χίλια καλά να έχει κάνει, ένα πράγμα να κάνει 
κάποιος που να μην του αρέσει θα τον κατηγορή-
σει. Είμαι ακομπλεξάριστη. Ο σύζυγός μου είναι 
άνετος με τις σέξι φωτογραφίες που ανεβάζω στα 
social», έχει δηλώσει η ίδια σε συνέντευξή της για 
τα γυμνά.

Ασημίνα Ιγγλέζου: Οι γυμνές φωτογραφίες 
της που βάζουν «φωτιά»

Η Κατερίνα Καινούργιου 
έβαλε το αποκαλυπτικό 
λευκό μπικίνι της

Δεν χρειάζονται και πολλά 
λόγια όταν κανείς μιλά για 
την Κατερίνα Καινούργιου. 
Αυτή τη φορά η Κατερίνα 
επέλεξε ένα απίθανο λευκό 
μπικίνι με ιδιαίτερο κόψιμο 
στο κάτω μέρος, πήγε 
παραλία και μας… τρέλανε. 
Φυσικά όλος ο ανδρικός 
πληθυσμός των κοινωνικών 
μέσων έσπευσε να της κάνει 
άπειρα λάικς. Η Κατερινά 
αυτό το καιρό βρίσκεται 
στην Μύκονο και γεμίζει 
τις μπαταρίες της για την 
επόμενη σεζόν.

Η Μαρίνα του MasterChef 
5 ποζάρει με μπικίνι και 
δείχνει τα τατουάζ της

H Μαρίνα Ντεμολλάι ήταν ένα 
από τα πρόσωπα του φετινού 
MasterChef που ξεχώρισαν 
και δίχασαν το κοινό. Η μισητή 
Μαρίνα του Twitter, κατάφερε να 
επιστρέψει στο παιχνίδι μετά την 
αποχώρησή της και να φτάσει 
μέχρι και την τελική τριάδα του 
ριάλιτι μαγειρικής. Και ενώ το 
MasterChef αποτελεί πλέον 
παρελθόν, η Μαρίνα συνεχίζει και 
να μαγειρεύει και να κάνει μπάνιο 
στη θάλασσα. Αυτή τη φορά, μας 
έδειξε τις αναλογίες της φορώντας 
μαύρο μπικίνι, κι εκεί είδαμε και 
το μεγάλο τατουάζ που διαθέτει η 
29χρονη στο πόδι της.

Το σκηνικό της εκπομπής 
του Πετρετζίκη αλλάζει 
την επόμενη σεζόν 

Η εκπομπή του Άκη 
Πετρετζίκη, Kitchen Lab, 
που προβάλλεται στον Al-
pha και σαρώνει σε νούμερα 
τηλεθέασης συνεχίζεται και την 
επόμενη σεζόν με ανανεωμένο 
σκηνικό!Στη νέα του κουζίνα, 
ο σεφ θα μας δείχνει απλές 
και… παρεξηγημένες 
συνταγές, πρωτότυπες αλλά 
και παραδοσιακές συνταγές 
και φυσικά θα μας λέει και την 
επόμενη σεζόν τα μυστικά για 
τα πετυχημένα πιάτα που θα 
δημιουργεί!

Η 
Ευρυδίκη Βαλα-
βάνη και ο Κων-
σταντίνος Βασά-
λος είναι αναμ-

φισβήτητα ένα από τα πιο 
αγαπημένα ζευγάρια της 
ελληνικής showbiz. Είναι 
πολύ ερωτευμένοι και συ-
γκατοικούν από τον πρώ-
το καιρό της σχέσης τους, η 
οποία δημιουργήθηκε με-
τά την συμμετοχή τους στο 
Survivor. Η Ευρυδίκη και ο 
Κωνσταντίνος βρέθηκαν 
στην Ελαφόνησο για να α-
πολαύσουν τις καλοκαιρι-
νές τους διακοπές. Έδει-
χναν να απολαμβάνουν τις 
στιγμές και σίγουρα αυτές 
οι διακοπές ήταν κάτι που 
και οι δύο χρειαζόντουσαν 
μετά από τόσους μήνες κα-
ραντίνα. Τόσο ο Κωνστα-
ντίνος Βασάλος όσο και η 
Ευρυδίκη Βαλαβάνη, λα-
τρεύουν τα ταξίδια και μά-
λιστα τους έχουμε δει να 
ταξιδεύουν και μαζί και σί-
γουρα το γεγονός ότι ήμα-
σταν τόσο καιρό σε καρα-
ντίνα τους κόστισε αρκετά.

Βασάλος: Ξεκίνησε τις 
καλοκαιρινές διακοπές του

Η Πωλίνα αναστατώνει παίζοντας 
beach volley

Σ
τ η ν  μ α γ ε υ τ ι -
κή Ίο βρίσκε-
τα ι  τ ι ς  τ ε λ ευ -
ταίες ημέρες η 

Πωλίνα Τριγων ίδου, 
η  οποία  απολαμβά -
νει τον ήλιο και τη θά-
λασσα σ το κυκλαδίτ ι-
κο νησί παρέα με κα-
λούς φίλους. Η Πωλί-
να Τριγωνίδου περνά-
ε ι  ξ έ γ νοιασ τ ε ς  σ τ ιγ -
μές στην Ίο και σχεδόν 
καθημερινά ανεβάζε ι 
φωτογραφίε ς και βί-
ν τεο σ τον προσωπικό 
της  λογαριασμό σ το 
Ins t agram.  Βρέθηκε 
σ ε  παραλία  του νη -
σ ιού και σ ίγουρα με 
το καλλίγραμμο κορ-
μί της… ανασ τάτωσε 
τους λουόμενους
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Ο
ι περισσότεροι 
την γνωρίσαμε 
ως «Μούσα» 
του Μουντιάλ 

της Ρωσίας, προσφέρο-
ντας έναν σημαντικό λόγο 
να ξεκολλήσουμε από τις 
οθόνες μας. Η Anastasia 
Gizerskaya, εκτός από μο-
ντέλο, είναι personal trainer 
και από σήμερα δεν έχεις 
δικαιολογία για να μην λιώ-
σεις στην γυμναστική μαζί 
της. Η Ρωσίδα καλλονή λα-
τρεύει την πολυτέλεια, την 
μεγάλη ζωή, τα ταξίδια ενώ 
τον τελευταίο διάστημα έχει 
αποκτήσει ένα νέο εθισμό. 
Έναν εθισμό που λίγο πο-
λύ μας είναι γνώριμος αφού 
δεν είναι η μόνη. Έχει φάει 
μεγάλο κόλλημα με τον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram και όποτε βρίσκει 
ευκαιρία ανεβάζει στιγμιότυ-
πα από την καθημερινότητά 
της. 

Πέσαμε ξεροί με την «Μούσα» του 
Μουντιάλ 

Καύσωνας με την σύντροφο του Βεράτι, Καύσωνας με την σύντροφο του Βεράτι, 
έκλεψε τις εντυπώσεις στο φετινό Euroέκλεψε τις εντυπώσεις στο φετινό Euro

Η εν τυπωσιακή Τζέσ ικα Άιν τ ι βρί-
σκε ται σ τη κορυφή της λίσ τας με 
τ ι ς  π ιο  ε ν τυπωσ ιακέ ς  WAGs του 
φετ ινού Euro και υπάρχουν αρκε-
τοί… λόγοι γ ι’αυτό.

Η Γαλ λίδα σύν τροφος του Μάρκο 
Βεράτ ι  εργάζ ε ται ως μον τ έ λο και 
θεωρε ίτα ι  μ ία από τ ις  π ιο όμορ-
φες γυναίκε ς του πλανήτη.

Ο 
30χρονος Κανα-
δός γόης, που α-
σ χολ ε ί τ α ι  τ ό -
σο με το μόντε-

λινγκ όσο και με την υπο-
κριτική και έχει περίπου 
6.500.000 followers στον 
προσωπικό του λογαριασμό 
στο Instagram έκανε ένα σύ-
ντομο ταξίδι στη Μύκονο, 
πριν φύγει για την Ουκρα-
νία και μοιράστηκε στιγμές 
ξεγνοιασιάς και διασκέδα-
σης με τους φίλους του στο 
νησί, ενώ ο ίδιος φρόντι-
σε να κοινοποιήσει την πα-
ρουσία του εκεί, δημοσιεύ-
οντας φωτογραφίες στο προ-
φίλ του, ενώ ο φακός των 
φωτογράφων τον απαθα-
νάτισε σε γνωστή παραλία. 

Νικ Μπέιτμαν: κάνει διακοπές στη 
Μύκονο

Η 
κυρία αυτή δι-
αθέτει 2,4 εκα-
τομμύρια οπα-
δούς στον λογα-

ριασμό της στο Instagram 
και είχε λάβει τον τίτλο 
“Hometown Hottie” από 
το περιοδικό Maxim. Εάν 
χρειάζεστε περισσότερους 
λόγους για να την ακολου-
θήσετε, το μόνο που έχετε να 
κάνετε είναι να δείτε τις προ-
κλητικές φωτογραφίες της 
παρακάτω. Ο λόγος για την 
Cindy Prado, το πανέμορφο 
μοντέλο από το Μαϊάμι που 
διαθέτει έναν από τους πιο εν-
διαφέροντες λογαριασμούς 
στο Instagram και μάλιστα κα-
τέχει μια θέση στην λίστα με τις 
25 πιο “καυτές” γυναίκες της 
εφαρμογής.

Η ξανθιά καλλονή με το πιο “καυτό” κορμί 
στο Instagram!
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Μια κοπέλα πάει στο μαιευτήριο να γεννή-
σει καθώς είχαν σπάσει τα νερά της.
- Όνομα πατρός, ρωτάει η νοσοκόμα.
- Ξέρετε είμαι μόνη μου, απαντά η κοπέλα.
Μετά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, 
γεννά τελικά η κοπέλα και όταν συνέρχε-
ται από τη νάρκωση βλέπει από πάνω της 
τη νοσοκόμα.
- Συγχαρητήρια, μόλις γεννήσατε ένα υγι-
έστατο αγοράκι, λέει η νοσοκόμα, Μόνο 
που....
- Μόνο που τι; ρωτά ανήσυχη η κοπέλα.
- Εεεε να το αγοράκι είναι μαύρο ενώ εσείς 
είστε λευκή λέει η νοσοκόμα...
- Ααα ναι, λέει η κοπέλα. Πριν γεννήσω 
είχα παίξει σε μία τσόντα για να βγάλω 
λεφτά και ο πρωταγωνιστής ήταν μαύρος. 
Έτσι εξηγείται. Μην ανησυχείτε..
- Συγνώμη που γίνομαι αδιάκριτη κοπέλα 
μου... Υπάρχει και κάτι άλλο. Το μωρό είναι 
ξανθό...
- Ναι, στην τσόντα που έπαιξα, υπήρχε και 
ένας Σουηδός, προσθέτει η κοπέλα...
- Ποπό... συγνώμη που σε φέρνω σε 
δύσκολη θέση κοπέλα μου. Υπάρχει και 
κάτι άλλο όμως... Το παιδί έχει «σκιστά» 
μάτια....
- Ναι πράγματι. Στην τσόντα υπήρχε και 
ένας Κινέζος...
- Ωωωωωω συγννώμη για την αδιακρισία 
μου κοπέλα μου, λέει η νοσοκόμα, αλλά 
σίγουρα θα θέλεις να το κρατήσεις στην 

αγκαλιά σου, έτσι δεν είναι;
Φεύγει η νοσοκόμα και επιστρέφει με 
το μωρό στην αγκαλιά... Δίνει το μωρό 
στην κοπέλα και τότε το μωρό αρχίζει να 
κλαίει...
- ΟΟΟΟυυυυυφφφ, τώρα ησύχασα, λέει 
με ανακούφιση η κοπέλα...
- Γιατί τι συμβαίνει; ρωτάει απορημένη η 
νοσοκόμα.
- Εεεε να, περίμενα ότι θα γαβγίζει....!

Είναι λοιπόν δύο φίλοι κολλητοί εδώ και 
εικοσιπέντε χρόνια! Καθώς έπιναν καφε-
δάκι ένα απόγευμα λέει ο ένας στον άλλο: 
- Ρε συ Τάκη σκέφτεσαι μετά από τόσα 
χρόνια φιλίας να συμβεί κάτι και να χαλα-
στούμε, να τσακωθούμε κλπ, κλπ; Πως θα 
είναι μετά άραγε; 
- Μα τι μπούρδες λες ρε συ Σάκη, είναι 
δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο; Εμείς είμαστε 
αδέρφια, τι μπορεί να συμβεί; 
- Να δε ξέρω πες πως κάτι γίνεται και 
μαλώνουμε... 
- Μα σαν τι, δε μπορώ να φανταστώ 
κάτι!!! 
- Να πες ότι σου λέω πως σου έχω πάει με 
τη γυναίκα, τι θα πεις ρε φίλε;;; 
- Ε τι θα πω ρε αδερφέ... πως είμαστε 
πάτσι!!!!!!!!

ΚΡΙΟΣ
Η εβδομάδα αυτή σας βρίσκει αρκετά προ-
βληματισμένους και κλειστούς, καθώς 
δέχεστε αυτή την εποχή τις επιδράσεις 
που έφεραν στη ζωή σας, οι υπερβολικές 
κινήσεις και ανοίγματα του πρόσφατου 
παρελθόντος. Τα οικονομικά σας προβλή-
ματα βρίσκονται στο προσκήνιο και προ-
σπαθείτε μέσα από μεσοβέζικες λύσεις, να 
κερδίσετε χρόνο που σας χρειάζεται, μέχρι 
να φέρετε τις καταστάσεις στα μέτρα που 
θέλετε.

ΤΑΥΡΟΣ
Διανύετε μία περίοδο αναζήτησης και απο-
φασιστικότητας. Προχωρήστε με την αυτο-
πεποίθηση που σας διακρίνει και θριαμ-
βεύστε. Αν κάποιοι από εσάς έχουν πάρει 
απόφαση για αλλαγή πορείας στον επαγ-
γελματικό τομέα, αυτή η εποχή είναι η 
κατάλληλη για να το τολμήσετε. Τα οικονο-
μικά σας είναι σε άνοδο καθώς ευνοούνται 
και οι επενδύσεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αποφύγετε οικονομικές συναλλαγές και 
αφιερώστε το χρόνο σας στο να διευθε-
τήσετε τις υποθέσεις σας και κυρίως οικο-
νομικής φύσης θέματα. Προσοχή σας 
πάσης φύσεως νομικά θέματα 
καθώς και επαφές με άτομα 
του νόμου. Θα ασχολη-
θείτε με θέματα ταξιδιού 
και ίσως αποφασίσετε 
(αν δεν έχετε ήδη απο-
φασίσει) κάποιο ταξίδι 
που θα υλοποιήσετε. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στον επαγ γε λματ ικό 
τομέα, όλα σιγά σιγά θα 
αρχίσουν να πηγαίνουν προς 
το καλύτερο. Όμως αυτό δεν 
σημαίνει διόλου ότι θα πρέπει να χαλαρώ-
σετε την επαγρύπνησή σας ή τις προσπά-
θειές σας. Θα πρέπει να παλέψετε ακόμα 
πιο σκληρά για να φτάσετε στο σημείο που 
φιλοδοξείτε.

ΛΕΩΝ
Οι οικογενειακές εντάσεις δεν θα λείψουν το 
διάστημα αυτό, όμως τα επαγγελματικά σας 
φαίνεται να πηγαίνουν αρκετά καλά. Αυτή 
είναι μία αιτία που θα σας φτιάξει τη διάθεση. 
Δώστε έμφαση στα οικονομικά σας για να 
βρεθείτε αισθητά ωφελημένοι. Προσέξτε τις 
μετακινήσεις. Μην βιαστείτε να ανακοινώ-
νετε αποφάσεις, κινηθείτε παρασκηνιακά και 
κάντε τις επαναστάσεις σας στους σωστούς 
χρόνους.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αλλάζετε, εξελίσσεστε, ολοκληρώνεστε, 
όσο και αν δεν το πιστεύετε. Βάζετε στό-
χους, προωθείτε τον εαυτό σας και τα έργα 
σας και επιτέλους, αλλάζετε τους υποτιθέ-
μενους φίλους σας με νέους. Η διάθεσή 
σας να πειραματιστείτε και να εξερευνή-
σετε κάθε είδους μονοπάτι είναι το σήμα 
κατατεθέν σας. Πρέπει να ενισχύσετε και 
να ανανεώσετε τις επαγγελματικές σας 
συνεργασίες.

ΖΥΓΟΣ
Αυτή την εποχή είστε τόσο πολύ πιεσμέ-
νοι που σίγουρα ακόμα και τα λιγότερο 
σοβαρά ζητήματα θα σας κάνουν να αγα-
νακτήσετε. Όμως, αν είναι μόνο η αγανά-
κτηση το πρόβλημα, δεν είναι τόσο σοβαρό. 
Γίνεται ωστόσο σοβαρό, αν διαισθάνεστε 
και κυρίως αν έχετε αποδείξεις ότι γίνο-
νται πίσω από την πλάτη σας πράγματα 
εις βάρος σας, γεγονός που σας καθιστά 
αρκετά ανασφαλείς, κάτι όμως που πρέπει 
να αποφύγετε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η διαφορετική τροπή των γεγονότων από 
τις επιθυμίες σας, φέρνουν αναγκαστικές 
αλλαγές και σας προσγειώνουν στην πραγ-
ματικότητα. Πρέπει να αποφύγετε τόσες 
πολλές ενέργειες που δεν οδηγούν που-
θενά, παρά μόνο στην απογοήτευση. Αυτή 
την εποχή μην επενδύετε σε τίποτα για να μη 
γευθείτε την αποτυχία και αποφύγετε κάθε 
είδους συναλλαγές.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Προσπαθήστε να μην παίρνετε στα σοβαρά 
αυτά που σας συμβαίνουν, γιατί έχετε μία 
τάση να τους δίνετε μεγαλύτερο μέγεθος 

από ότι τους αξίζει. Τακτοποιήσετε 
οικονομικές εκκρεμότητες για 

να μην βρεθείτε αντιμέτω-
ποι με δυσάρεστες επι-

πτώσεις. Έχετε αρκετό 
εκνευρισμό και την 
τάση να υπερβάλλετε 
τις καταστάσεις. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Μετά τα γεγονότα που 

προέκυψαν το τελευταίο 
διάστημα θα πρέπει να 

έχετε αντιληφθεί, ότι εκτός 
από τις φιλίες υπάρχουν και οι 

λυκοφιλίες, οι οποίες σε ορισμένες περι-
πτώσεις γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνες, όχι 
μόνο από πρακτικής πλευράς, αλλά κυρίως 
από ηθικής. Κρατήστε λοιπόν τις αποστά-
σεις σας και κυρίως μην ανοίγετε «τα χαρ-
τιά σας». 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η επιμονή και η πεισματική στάση που φρο-
ντίζετε να έχετε, κουράζει πάρα πολύ τα 
άτομα που σας περιβάλλουν. Εάν φροντί-
ζετε να είστε ευχάριστοι στους άλλους γιατί 
νιώθετε υποχρεωμένοι, καλύτερα να απο-
μονωθείτε. Πείτε κι εσείς κάποιες φορές ένα 
όχι, αφού δεν είναι κανόνας ότι πρέπει να 
συμφωνείτε σε όλα.

ΙΧΘΕΙΣ
Η εβδομάδα αυτή σας βρίσκει αρκετά 
προβληματισμένους και κλειστούς, καθώς 
δέχεστε αυτή την εποχή τις επιδράσεις 
που έφεραν στη ζωή σας, οι υπερβολικές 
κινήσεις και ανοίγματα του πρόσφατου 
παρελθόντος. Τα οικονομικά σας προβλή-
ματα βρίσκονται στο προσκήνιο και προ-
σπαθείτε μέσα από μεσοβέζικες λύσεις, 
να κερδίσετε χρόνο που σας χρειάζεται, 
μέχρι να φέρετε τις καταστάσεις στα μέτρα 
που θέλετε.
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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

Γούνιτσα Λάρισας 1958 

Ταβέρνα «Ο Βάκχος» στην 
οδό Βάκχου στο κέντρο της 

Αθήνας

Κοιμίζοντας το μωρό στο 
σαμάρι, Ελασσόνα, 1968

Συρράκο Ιωαννίνων 
1972. Από το 
παράθυρο του 
ποιητή Κώστα 

Κρυστάλλη

Πλάκα 1972

Το Μπεζεστένι 
της Λάρισας. Το 

1980

Απελευθέρωση της 
Ελλάδας το 1944

Χερσόνησος 
Ηρακλείου

Φιγούρες με το 
αεροπλάνο στη 
Λάρισα 1952
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 Εκπληκτικές παραλίες, ψηλά 
βουνά, εντυπωσιακές εναλλαγές 
τοπίων, γραφικά χωριά αλλά 
και κοσμοπολίτικες κωμοπόλεις 
συνθέτουν το παζλ «Κεφαλονιά»! 
Η Νύφη του Ιονίου μπορεί και 
συνδυάζει τη γοητεία της παρθένας 
φύσης και των χαρακτηριστικών, 
πανέμορφων, εντυπωσιακών 
παραλιών.

Έ
να πραγματικά κατάφυτο νησί που 
περιτριγυρίζεται από τα σμαραγδέ-
νια νερά του Ιονίου Πελάγους, η Κε-
φαλονιά είναι το νησί του μυστηρί-

ου και των παράξενων φαινομένων. Εδώ το 
νερό της θάλασσας εξαφανίζεται κάτω από 
το Αργοστόλι, την πρωτεύουσα του νησιού, 
στις αποκαλούμενες Καταβόθρες, και κατα-
λήγει στο ατμοσφαιρικό σπήλαιο της Μελισ-
σάνης όπου το νερό της λίμνης δημιουργεί 
τιρκουάζ αντανακλάσεις στα τοιχώματα του 
σπηλαίου. Υπάρχουν κατσίκες με χρυσά δό-
ντια, χελώνες καρέτα- καρέτα που χαιρετούν 
τους τουρίστες στη λιμνοθάλασσα του Κού-
ταβου στο Αργοστόλι και το βουνό Αίνος εί-
ναι μαύρο αντί για πράσινο!

Αργοστόλι
Η πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς και ένα από 
τα λιμάνια της. Ιδιαίτερο μέρος του νησιού 
χάρη στα χαρακτηριστικά βενετσιάνικα 
αρχοντικά, τις επιβλητικές εκκλησίες, τα 
εντυπωσιακά δημόσια κτίρια και τους πλα-
κόστρωτους πεζόδρομους. Περπατήστε 
στο «Λιθόστρωτο», έναν μαρμαροστρω-
μένο πεζόδρομο στην καρδιά της πόλης, 
όπου χτυπάει ο σφυγμός της αγοράς. Εδώ 
θα κάνετε τις αγορές σας και θα απολαύσετε 
τον καφέ σας σε ένα από τα πολλά και ωραία 
καφέ που υπάρχουν. Για στιγμές χαλάρω-
σης και ηρεμίας μπορείτε να απολαύσετε 
τη βόλτα σας στη Λεωφόρο Ριζοσπαστών, 
γνωστή και ως πάρκο  «Φοινικόδρομος» 
που καταλήγει σε ένα μικρό πάρκο κατά-
φυτο με πεύκα.
Αξίζει να επισκεφθείτε την Κοργιαλένειο 
Βιβλιοθήκη η οποία είναι η τρίτη μεγαλύ-
τερη βιβλιοθήκη στην Ελλάδα με σπάνια 
συλλογή από βιβλία και χειρόγραφα και το 
θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος». Αν είστε 
λάτρεις της φύσης, τότε μπορείτε να περά-
σετε από τον Κήπο του Νάπιερ, όπου υπάρ-
χει μεγάλη ποικιλία δέντρων! Το απογευ-
ματάκι με τη Δύση του ηλίου ολοκληρώστε 
τη βόλτα σας στη De Bosset, τη μεγαλύτερη 
λίθινη γέφυρα της Ευρώπης με μήκος 689,9 
μέτρα και απολαύστε  το ηλιοβασίλεμα στο 
νησί!

Ανακαλύψτε τις διάσημες Καταβό-
θρες στο Φανάρι!
Λίγο πιο έξω από το Αργοστόλι, στο ακρω-
τήριο των Αγίων Θεοδώρων, θα βρείτε  τις 
μυστηριώδεις Καταβόθρες. Το νερό της 
θάλασσας εισρέει με ορμή στο έδαφος, εξα-
φανίζεται υπόγεια και ταξιδεύει κάτω από 
το νησί και εμφανίζεται εκ νέου στα ανατο-
λικά, σε μία απόσταση 14 χιλιομέτρων. Ο 
πρώτος που ανακάλυψε το φαινόμενο ήταν 

ο Stewens, ένας Άγγλος ο οποίος εντυπωσι-
ασμένος έχτισε εκεί νερόμυλους.  Λίγο πιο 
πέρα θα συναντήσετε το Φανάρι των Αγίων 
Θεοδώρων που αποτελεί τον Φάρο του 
Αργοστολίου.
Λίγο πιο πέρα από τις καταβόθρες, θα συνα-
ντήσετε το Φανάρι των Αγίων Θεοδώρων. 
Είναι ο φάρος του Αργοστολίου και πήρε το 
όνομα του από το εκκλησάκι που βρίσκε-
ται κοντά. Εκτός από το Φανάρι των Αγίων 
Θεοδώρων, ελάτε ως εδώ για να θαυμάσετε 
ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα με θέα προς το 
νησάκι Βαρδιάνοι που βρίσκεται στην απέ-
ναντι πλευρά του κόλπου. Απλά μαγευτικά!

Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Λι-
μνοσπήλαιο της Μελισσάνης
Το Λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης σας λέει 
κάτι; Αλλιώς ονομάζεται και «Σπήλαιο των 
Νυμφών» και είναι ένα από τα πιο εξω-
τικά φυσικά αξιοθέατα της Κεφαλονιάς. Το 
όνομα του το πήρε από τη Μελισσάνη, μία 
Νύμφη που λάτρευε τον τραγοπόδαρο θεό 
Πάνα αλλά αυτός δεν ανταποκρινόταν στον 
έρωτα της και αυτή αυτοκτόνησε στη λίμνη.
Διακοπές στην Κεφαλονιά χωρίς επίσκεψη 
στο Σπήλαιο δεν νοούνται! Έτσι λοιπόν να 
ξέρετε πως η φυσική είσοδος του σπη-
λαίου είναι κατακόρυφη, η οποία δημιουρ-
γήθηκε από την πτώση ενός τμήματος της 
οροφής. Όμως υπάρχει και τεχνητή είσοδος 
με σκαλοπάτια που επιτρέπει την επίσκεψη 
και φυσικά την κάνει πιο εύκολη. Εννοείται 
πως θα κάνετε βαρκάδα στο σπήλαιο πάση 
θυσία και θα περιηγηθείτε από τις ξέφωτες 
περιοχές στις σκεπασμένες, θαυμάζοντας τα 
εντυπωσιακά τυρκουάζ νερά του σπηλαίου. 
Πρόκειται για ένα σπήλαιο μοναδικής ομορ-
φιάς, το οποίο θα σας εντυπωσιάσει κυριο-
λεκτικά!

Ημερήσια εκδρομή στο  γραφικό 
Ληξούρι!
Ταξίδι στην Κεφαλονιά χωρίς επίσκεψη στο 
Ληξούρι, απλά δε νοείται! Μόνο όταν επι-
σκεφθεί κανείς αυτόν τον τόπο αντιλαμβά-
νεται την πραγματική ομορφιά του. Πρόκει-

ται για τη δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της 
Κεφαλονιάς με εξαιρετική ομορφιά, χάρη 
στους δεντροστολισμένους δρόμους της. 
Το γραφικό Ληξούρι είναι πόλος έλξης αμέ-
τρητων τουριστών!
Αυτό που χαρακτηρίζει το Ληξούρι είναι η 
αξιόλογη και μεγάλη πορεία του στον χώρο 
των τεχνών και των γραμμάτων. Εκεί ιδρύ-
θηκε η πρώτη φιλαρμονική ορχήστρα του 
νησιού, η οποία είναι μία από τις παλαιό-
τερες της Ελλάδας,  δίνοντας εκπληκτικές 
συναυλίες και παίρνοντας μέρος σε δημό-
σιες παρελάσεις στο Ληξούρι. Μην παρα-
λείψετε να επισκεφθείτε την Ιακωβάτειο 
Βιβλιοθήκη η οποία στεγάζεται στο νεοκλα-
σικό διατηρητέο αρχοντικό της οικογένειας 
των Τυπάλδων – Ιακωβάτων, διαθέτοντας 
μία πλούσια συλλογή από 25.000 βιβλία 
και σπάνιες εκδόσεις.

Βουτιές στις πιο όμορφες παραλί-
ες του Ιονίου
Η Κεφαλονιά αν μη τι άλλο ξεχωρίζει για 
τις πανέμορφες παραλίες της! Οι παραλίες 
της καρτποσταλικές θα λέγαμε. Πάντως, 
ένα είναι το σίγουρο…θα εντυπωσια-
στείτε από τα όμορφα χρώματα των παρα-
λιών της! Δεν είναι τυχαίο που κάθε χρόνο 
το νησί «βουλιάζει» από τουρίστες, που 
θέλουν να ζήσουν για λίγες μέρες στιγμές 
ξεγνοιασιάς, αντικρίζοντας τοπία μοναδι-
κής φυσικής ομορφιάς και κολυμπώντας 
σε παραλίες που έχουν πολυφωτογραφη-
θεί και θεωρούνται από τις πιο όμορφες 
του κόσμου!
Ο καρτποσταλικός Μύρτος είναι μία παρα-
λία μοναδικής ομορφιάς με λευκά βότσαλα, 
γαλαζοπράσινα νερά και απόκρημνα βρά-
χια,, αποτελεί σήμα κατατεθέν για το νησί 
των Επτανήσων. Έχει ψηφιστεί αμέτρητες 
φορές ως μία από τις καλύτερες παραλίες τις 
Ελλάδας αλλά και όλου του κόσμου. Απέχει 
περίπου 30 χιλιόμετρα από το Αργοστόλι.
Στη συνέχεια, η παραλία  Ξι, κοντά στο 
Ληξούρι με την κεραμιδί άμμο κλέβει τις 
εντυπώσεις. Το Ξι από τη μία κερδίζει τα 
μικρά παιδιά, αφού τα νερά είναι ρηχά,από 

την άλλη κερδίζει και τους μεγάλους, αφού 
η άμμος είναι  πλούσια σε άργιλο, ο οποίος 
έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Λίγο πιο έξω 
από την πρωτεύουσα του νησιού, βρίσκε-
ται ο Μακρύς Γιαλός, μία από τις πιο γνω-
στές και πολυσύχναστες παραλίες της 
Κεφαλονιάς με καταγάλανα και πεντακά-
θαρα νερά. Στη συνέχεια ο Πλατύς Γιαλός 
συνδυάζει βουνό και θάλασσα, αφού εκεί 
που τελειώνει η φύση ξεκινά η άμμος. Ο 
καλύτερο συνδυασμός!
Στα βόρεια του νησ ιού κον τά σ το 
Φισκάρδο, βρίσκεται η Έμπλυση που μοιά-
ζει με πισίνα. Παραλία με βότσαλα αλλά με 
βυθό αμμώδη, γαλανά νερά και πλάκες τρι-
γύρω από την παραλία που είναι ιδανικές 
για ηλιοθεραπεία κάτω από τον κεφαλλονί-
τικο ήλιο. Τι άλλο να ζητήσει κανείς!
Τελευταία αλλά εξίσου όμορφη είναι η 
παραλία Φτέρη. Παραλία με πεντακάθαρα 
κρυστάλλινα νερά, βότσαλο, περιτριγυρι-
σμένη από ασβεστολιθικούς βράχους  Εδώ 
μπορείτε να φτάσετε είτε μέσω ενός μονο-
πατιού (περίπου 40 λεπτά περπάτημα) είτε 
με κατάβαση από φαράγγι. Μπορεί να κου-
ραστείτε λίγο παραπάνω, αλλά η θέα που 
θα αντικρίσετε και η θάλασσα που θα βου-
τήξετε, αξίζουν τον κόπο!

Βόλτα στο κοσμοπολίτικο  Φι-
σκάρδο
Το Φισκάρδο, το πιο κοσμοπολίτικο μέρος 
του νησιού αλλά και η ιδιαίτερη πατρίδα 
του ποιητή Νίκου Καββαδία αξίζει την επί-
σκεψη σας! Διασημότητες από όλο τον 
κόσμο προτιμούν το γραφικό Φισκάρδο 
για να κάνουν βόλτες στα μικρά, γραφικά 
δρομάκια του. Όπως θα σουλατσάρετε στα 
σοκάκια του, περάστε μία βόλτα από το 
εστιατόριο της Τασίας για ιδιαίτερα νόστιμο 
φαγητό. Αξίζει να σημειωθεί πως η πόλη  
παρά το κοσμοπολίτικο προφίλ της, διατη-
ρεί ανεπηρέαστη την αρχιτεκτονική παρά-
δοση του νησιού με διατηρητέα αρχοντικά, 
καθώς ήταν η μόνη περιοχή της Κεφαλο-
νιάς που δεν υπέστη πλήγμα από τον σει-
σμό του 1953.

Κεφαλονιά: νότες αρχοντιάς!

ΤΑΞΙΔΙ
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Φωνάζοντας «αθάνατος», 
φίλοι, συγγενείς και 
θαυμαστές αποχαιρέτησαν 
τον σπουδαίο ερμηνευτή - 
Από το πρωί εκατοντάδες 
φίλοι και συνάδελφοι 
πέρασαν από το Α’ 
Νεκροταφείο για να 
αφήσουν ένα λουλούδι 
στον «πρίγκιπα» του λαϊκού 
τραγουδιού

Σ
ε κλίμα βαθιάς συγκίνη-
σης πραγματοποιήθηκε 
το μεσημέρι της Τετάρτης 
η κηδεία του πρίγκιπα του 

ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου, 
Τόλη Βοσκόπουλου, στο Α’ Νε-
κροταφείο Αθηνών.
Με ένα τελευταίο χειροκρότημα  
και φωνάζοντας «αθάνατος», 
φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές 
αποχαιρέτησαν τον σπουδαίο 
ερμηνευτή, ο οποίος έφυγε από 
τη ζωή τη Δευτέρα στα 81 του 
χρόνια, έπειτα από ανακοπή καρ-
διάς. 
Στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών όπου 
ψάλθηκε η εξόδιος ακολουθία 
βρέθηκαν άνθρωποι του καλλι-
τεχνικού χώρου αλλά και απλός 
κόσμος, που αγάπησαν τον ίδιο 
και τα τραγούδια του, όπου με 
δάκρυα στα μάτια συνόδευσαν 

τον ανεπανάληπτο τραγουδιστή 
στην τελευταία του κατοικία.
Μάλιστα, από το πρωί, πλήθος 
κόσμου βρέθηκε πέρασε να αφή-
σει έστω έναν λουλουδάκι στον 
άνθρωπο που θαύμασε, λάτρεψε 
και πόνεσε μέσα από τα τραγού-
δια του.
Λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, 
έφθασε στο Α’ Νεκροταφείο Αθη-
νών η οικογένεια του αγαπημέ-
νου τραγουδιστή, η σύζυγός του, 
Άντζελα Γκερέκου και η κόρη του 

Μαρία. 
Συγκινημένοι, όλοι όσοι βρέθη-
καν στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών 
τραγούδησαν τα τραγούδια του 
Τόλη Βοσκόπουλου.
Η κόρη του Μαρία δεν μπόρεσε 
να συγκρατήσει τα δάκρυά της 
και ο κόσμος την αγκάλιαζε, δίνο-
ντας της κουράγιο.
«Ήταν ένας απλός άνθρωπος», 
λέει ο γνωστός  μουσικοσυνθέ-
της Γιώργος Κριμιζάκης  
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Ο 

Τόλης Βοσκόπουλος ανήκει σε 
όλη την Ελλάδα
Αντύπας: Καλό παράδεισο Τόλη 
μου, ανεπανάληπτε, μοναδικέ, 
σταρ της Ελλάδας
Λευτέρης Πανταζής: Ο Τόλης ήταν 
το ίνδαλμά μου, βοηθούσε όλο 
τον κόσμο
Με απόφαση του δημάρχου Αθη-
ναίων, Κώστα Μπακογιάννη, η 
κηδεία του Τόλη Βοσκόπουλου 
έγινε τιμής ένεκεν με δημοτική 
δαπάνη.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
η μόνιμη, ημιυπαίθρια έκθεση του Αρ-
χαιολογικού Μουσείου Βέροιας, «Ο Τοί-
χος της Μνήμης» εγκαινίασε το απόγευ-
μα της Παρασκευής η Υπουργός Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, στο πλαί-
σιο της τριήμερης περιοδείας της στην Κεντρική 
Μακεδονία. Η έκθεση περιλαμβάνει συνολικά 
190 επιτύμβιες στήλες, επιτύμβιους και τιμητι-
κούς βωμούς και μαρμάρινες σαρκοφάγους που 
χρονολογούνται από τον 4 ο αι. π.Χ. έως τον 4 ο 
αι. μ.Χ. οι οποίες, συντηρήθηκαν και αποκατα-
στάθηκαν αισθητικά και για πρώτη φορά πα-
ρουσιάζουν συστηματικά στο ευρύ κοινό την 
προσωπογραφία, τους θεσμούς και τα ιδεώδη 
της αρχαίας Βέροιας, της πόλης που χάρισε την 
τελευταία βασιλική δυναστεία του μακεδονικού 
κράτους, τους Αντιγονίδες, και ως Μητρόπολις 
και έδρα του «Κοινού των Μακεδόνων» έγινε ο 
θεματοφύλακας της μνήμης του Μεγαλέξανδρου 
και του ένδοξου παρελθόντος της Μακεδονίας.
Στη Βέροια, η Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε με 
τον δήμαρχο της πόλης Κωνσταντίνο Βοργια-
ζίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα 
Καλαϊτζίδη, και τον Μητροπολίτη Βεροίας και 
Ναούσης κ. Παντελεήμονα, ενώ επισκέφθηκε 
εκκλησιαστικά μνημεία της Βέροιας (Άγιος Βλά-
σιος, Παναγία Βαλτεσινής, Άγιος Στέφανος, 

Άγιος Γεώργιος Μικρός, Άγιος Νικόλαος Μακα-
ριώτισσας, Αγία Άννα, Άγιος Πατάπιος), τα οποία 
αποκαταστάθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτή-
των Ημαθίας και πόρους του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού.
Στη συνάντηση στο Δημαρχείο, η Υπουργός 
Πολιτισμού τόνισε την αναπτυξιακή διάσταση 
του Πολιτισμού και ιδιαίτερα της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στο εργαλείο των πολιτιστικών διαδρομών, οι 

οποίες εκτός από τα μνημεία, τους αρχαιολο-
γικούς και μουσειακούς χώρους αξιοποιούν 
δράσεις σύγχρονης δημιουργίας, άυλου πολι-
τιστικού πλούτου, καθώς και τοπικής γαστρο-
νομίας σε συνδυασμό με την πρωτογενή αγρο-
τική παραγωγή. Η Βέροια συγκεντρώνει όλες 
τις προϋποθέσεις για αξιοποίηση των ανωτέρω 
δεδομένων, προκειμένου να ενισχυθεί ο πολιτι-
σμός τουρισμός της πόλης, αλλά και της ευρύτε-
ρης περιοχής.

«Μικροί Μεγάλοι 
Ήρωες»: Οι 
πρωταγωνιστές 
της ελληνικής 
ιστορίας 

Τα πρόσωπα της σύγχρο-
νης Ελλάδας τιμά η Επιτροπή 
«Ελλάδα 2021» μέσα από 
τη δράση «Μικροί Μεγάλοι 
Ήρωες», μια ωδή στους πρω-
ταγωνιστές των 200 χρόνων, 
καθώς πίσω από κάθε σπου-
δαία ιστορική διαδρομή βρί-
σκονται πάντοτε οι άνθρω-
ποι. Η δράση περιλαμβάνει την 
προβολή σε δημόσιες οθόνες, 
εικόνων και βιογραφικών στοι-
χείων, 1.000 ιστορικών προ-
σώπων που με το έργο τους 
άφησαν το αποτύπωμά τους 
στη νεότερη ιστορία της Ελλά-
δας.
Πρόκειται για πρόσωπα γνω-
στά που διέπρεψαν σε διάφο-
ρους τομείς της κοινωνικής 
δραστηριότητας, αλλά και για 
ανθρώπους της καθημερινό-
τητας, που ξεχώρισαν για την 
προσφορά τους.
Οι «Μικροί Μεγάλοι Ήρωες» 
προβάλλονται σε υπάρχοντα 
συστήματα δημόσιας προβο-
λής, σε διάφορα σημεία όπως 
τα Μέσα Μεταφοράς (ΟΣΕ, 
ΚΤΕΛ), τα αεροδρόμια (Αερο-
δρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος», Περιφερειακά Αεροδρό-
μια που διαχειρίζεται η Fraport 
Greece), τα πλοία (Blue Star 
Ferries, ANEK lines, Seajets), 
καθώς και συμβεβλημένες με 
την Επιτροπή εμπορικές επιχει-
ρήσεις που θέλησαν να συμ-
μετάσχουν με αυτό τον τρόπο 
στον εορτασμό της μεγάλης μας 
επετείου, όπως για παράδειγμα 
η εταιρία Hondos Center.Η 
λίστα των σημείων προβολής 
αναμένεται να διευρυνθεί την 
αμέσως επόμενη περίοδο.
Η δράση είναι προσβάσιμη 
και διαδικτυακά (https://www.
greece2021.gr/heroes/), δίνο-
ντας στον χρήστη την επιπρό-
σθετη δυνατότητα να δημιουρ-
γήσει διαφορετικές αλληλου-
χίες εικόνων, επιλέγοντας πρό-
σωπα που αφορούν τον τόπο 
καταγωγής του, τα πεδία ενδι-
αφέροντός του ή ακόμη και μια 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
(18ος, 19ος, 20ος αιώνας).

«Ανεπανάληπτος»! Το τελευταίο χειροκρότημα 
στον σπουδαίο Τόλη Βοσκόπουλο

Εγκαινιάστηκε ο «Τοίχος της Μνήμης» στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Βέροιας
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ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο 
Ολυμπιακός ξεκίνησε με αρκετές αλλαγές 
το παιχνίδι με τη Νέφτσι. Ο Μάρκοβιτς ή-
ταν ο παρτενέρ του Σεμέδο στο κέντρο της 
άμυνας των Πειραιωτών αντί του Παπα-

σταθόπουλου, ο Κούντε συμπλήρωσε τους Μπου-
χαλάκη και Καμαρά στη μεσαία γραμμή αντί του Εμ-
βιλά, ενώ ο Χασάν πήρε θέση στην κορυφή της επί-
θεσης αντί του Γιουσέφ Ελ Αραμπί.
Τα πρώτα λεπτά του αγώνα ήταν δύσκολα για τον 
Ολυμπιακό. Οι ερυθρόλευκοι έκαναν εύκολα λάθη 
στη μεσαία γραμμή, ενώ οι επιστροφές του στην 
άμυνα δεν ήταν καλές, με τη Νέφτσι να απειλεί στις 
αντεπιθέσεις. Στο 7’ ένα σουτ του Μαχμούντοβ 
έφυγε λίγο έξω απ’ το αριστερό δοκάρι του 
Τζολάκη.
Στο 18ο λεπτό ο Ολυμπιακός αναγκά-
στηκε να χάσει τον Ανδρέα Μπουχα-
λάκη, ο οποίος αντιμετώπισε πρό-
βλημα τραυματισμού, με τον Ματιέ 
Βαλμπουενά να περνάει στη θέση του. 
Ο Ολυμπιακός στη συνέχεια άρχισε να 
παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, 
δίχως όμως να γίνεται απειλητικός.

Ο Μαντί Καμαρά έδωσε τη λύση, 
όμως αποβλήθηκε στη συνέχεια
Αυτός που ξεκλείδωσε την άμυνα της Νέφτσι ήταν 
ο Μαντί Καμαρά. Έπιασε ένα άπιαστο φαλτσαριστό 
σουτ έξω από την περιοχή που δεν άφησε περιθώριο 
αντίδρασης στον κίπερ της Νέφτσι σκοράροντας ένα 
πάρα πολύ όμορφο γκολ. Στη συνέχεια οι ερυθρό-
λευκοι οπισθοχώρησαν, με τους Αζέρους να προ-
σπαθούν να γίνουν απειλητικοί.
Στο 32ο λεπτό έπειτα από ωραία εναλλαγή της μπά-
λας απ’ τους παίκτες της Νέφτσι, ο Αλασκάροφ βρέ-
θηκε απέναντι απ’ τον Τζολάκη, ο οποίος απέκρουσε 
με το πόδι. Οι ερυθρόλευκοι πριν απ’ το τέλος του 
ημιχρόνου έμειναν με δέκα παίκτες. Ο Καμαρά πήγε 
να απομακρύνει την μπάλα, με ψαλίδι χτύπησε το 
πρόσωπο του Αλασκάροφ και αντίκρισε την κόκκινη 

κάρτα. Ο παίκτης της Νέφτσι δέχεται τις πρώτες βοή-
θειες καθώς έχει ματώσει.

Με αμυντική προσέγγιση ο Ολυμπιακός 
στο β’ μέρος
Ο Ολυμπιακός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με δέκα 
παίκτες και ο Πέδρο Μαρτίνς αναγκάστηκα να προ-
βεί σε αλλαγές με εναλλαγή του σχηματισμού σε 5-3-
2, εφόσον ο Μπα πέρασε στη θέση του Ραντζέλοβιτς. 
Οι ερυθρόλευκοι οπισθοχώρησαν και έδωσαν την 
μπάλα στη Νέφτσι, η οποία είχε την πρωτοβουλία 
των κινήσεων.

Οι Αζέροι είχαν μεν την κατοχή και την πρω-
τοβουλία των κινήσεων, όμως δύσκολα 

γίνονταν απειλητικοί. Δοκίμαζαν 
κυρίως σουτ εκτός περιοχής, τα 
οποία δεν ήταν πραγματικά επικίν-
δυνα για τον Τζολάκη.

Με δέκα παίκτες και η Νέ-
φτσι, άλλαξαν πάλι οι ισορ-
ροπίες

Η Νέφτσι έμεινε επίσης με δέκα παί-
κτες στο 63ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο 

Τσέλικ προσπάθησε να απομακρύνει την 
μπάλα σηκώνοντας το πόδι του, ωστόσο χτύ-

πησε στο πρόσωπο τον Ρέαμπτσιουκ, ο οποίος ερχό-
ταν με φόρα. Η κόκκινη αυτή έφερε την ισορροπία 
στον αγωνιστικό χώρο, όμως πάλι οι ερυθρόλευκοι 
ήταν προσεκτικοί. Άφηναν την μπάλα στους Αζέρους 
και προσπαθούσαν να τρέξουν στην κόντρα.
Ωστόσο όσο κυλούσαν τα λεπτά, οι ερυθρόλευ-
κοι έβρισκαν χώρους για να απειλήσουν. Στο 73’ ο 
Χασάν έπιασε ένα μακρινό σουτ, ενώ στο 75’ Βαλ-
μπουενά και Μασούρας συνεργάστηκαν ωραία, με 
τον τελευταίο να τελειώνει τη φάση και τον Βαλμπου-
ενά να διώχνει με αστάθεια. Οι ερυθρόλευκοι, εφό-
σον δεν μπόρεσαν να σκοράρουν το δεύτερο γκολ, 
προστάτευσαν το προβάδισμά τους και στο τέλος 
πήραν τη νίκη με το 1-0.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 της Νέφτσι Μπακού στον πρώτο αγώνα του β’ προκριματικού γύρου 
του Champions League χάρη σε ένα πολύ όμορφο γκολ του Μαντί Καμαρά στο 29ο λεπτό. 

Ολυμπιακός - Νέφτσι 1-0: Πρώτο Ολυμπιακός - Νέφτσι 1-0: Πρώτο 
βήμα για την πρόκριση με γκολάρα βήμα για την πρόκριση με γκολάρα 
ΚαμαράΚαμαρά

Αστάνα - Άρης 2-0
Ο Τομάσοφ πλήγωσε δις τους 
προβληματικούς κίτρινους

Ο
ι δύο ομάδες μπήκαν με νευρικότητα στα πρώτα λεπτά της ανα-
μέτρησης και ως απόρροια αυτού του γεγονότος, η κάθε μία είχε 
από μία χρυσή ευκαιρία να πάρει κεφάλι στο σκορ από λαθος α-
ντιπάλου. Στο 6ο λεπτό ο Μαντσίνι έκλεψε και έστρωσε τη μπάλα 

στον Μπερτόγλιο που έκανε το σουτ από το ύψος του πέναλτι, όμως ο κίπερ 
των γηπεδούχων είπε «όχι» αποκρούοντας την προσπάθειά του.
Τρία λεπτά αργότερα ήταν η σειρά της ελληνικής άμυνας να υποπέσει σε 
λάθος, με τον Τομάσοφ να βγαίνει απέναντι από τον Ντένις από πλάγια θέση 
αλλά τον κίπερ των κιτρίνων να δείχνει εξαιρετικά αντανακλαστικά.
Στη συνέχεια το ματς είχε έναν αργό ρυθμό, με τον Άρη να περιμένει πίσω 
από τη μπάλα και να αμύνεται υποδειγματικά χωρίς να απειλείται, όμως στο 
24’ είδε την εστία του να παραβιάζεται σε μία φάση που δεν μύριζε το παρα-
μικρό.
Πρωταγωνιστής και πάλι ο Τομάσοφ για τους γηπεδούχους που είδε τον 
Μπαρσεγκιάν να του στρώνει τη μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής και 
να πιάνει ανενόχλητος σουτ με το αριστερό, το οποίο ναι μεν δεν ήταν ιδιαί-
τερα δυνατό, ωστόσο η μπάλα κατέληξε στην αριστερή γωνία του Ντένις που 
έπεσε καθυστερημένα, για να γίνει το 1-0 για την Αστάνα.
Το γκολ και ο τρόπος που ήρθε αυτό προκάλεσε σοκ στους παίκτες του Άκη 
Μάντζιου όμως το ξεπέρασαν σχετικά γρήγορα και μέσα σε ελάχιστα λεπτά 
άγγιξαν την ισοφάριση. Για την ακρίβεια έφτιαξαν δύο μεγάλες φάσεις, όμως 
απέτυχαν και στις δύο να σπρώξουν τη μπάλα τα δίχτυα.Αυτή ήταν και η 
τελευταία αξιόλογη στιγμή στο πρώτο 45λεπτο, με τον Μάντζιο να αρχίζει το 
δεύτερο ημίχρονο περνώντας τον Μπρούνο στο δεξί άκρο της επίθεσης αντί 
του Ματέο Γκαρσία αλλά τους παίκτες του να υποφέρουν μέχρι το 55ο λεπτό.
Σε αυτό το διάστημα η Αστάνα είχε τρεις τελικές προσπάθειες, με τον Κουάτ 
να απειλεί με σουτ μέσα από την περιοχή στο 51’ που έφυγε άουτ και τον Εου-
τζένιο να αγγίζει το 2-0 στο 54’ με κεφαλιά από πλεονεκτική θέση αλλά τον 
Ντένις να αποκρούει ενστικτωδώς και να εξιλεώνεται σε μεγάλο βαθμό για 
την όχι τόσο γρήγορη αντίδραση στη φάση του 24’.
Η συνέχεια βρήκε τον Άρη να ισορροπεί και να κερδίζει μέτρα, με τον Άκη 
Μάντζιο να βλέπει την ομάδα του να μην απειλεί από το 32’ και μετά και να 
προχωράει στο 62’ στη δεύτερη διορθωτική κίνηση, με τον Μήτρογλου να 
περνάει στην κορυφή της επίθεσης αντί του Μαντσίνι.
Ωστόσο, αντί να ανέβει επιθετικά ο Άρης, ήταν η Αστάνα εκείνη που συνέ-
χισε να ψάχνει το γκολ και τελικά δικαιώθηκε στο 70’: τότε που ο Μπεϊπεζέ-
κοφ έβγαλε σέντρα από τα αριστερά και ο Τομάσοφ βγήκε στην πλάτη της 
άμυνας του Άρη σαν σε περίπατο για να νικήσει τον Ντένις και να γράψει με 
χαρακτηριστική ευκολία το 2-0. Πέντε λεπτά αργότερα οι ελπίδες των Θεσ-
σαλονικέων αναπτερώθηκαν όταν ο Σιμούνοβιτς αντίκρισε δεύτερη κίτρινη 
κάρτα και αποβλήθηκε, όμως παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η εικόνα του 
αγώνα δεν άλλαξε.
Ο Άρης ήθελε αλλά δεν είχε ορθόδοξο πλάνο ανάπτυξης, με τους παίκτες της 
Αστάνα να αναχαιτίζουν με ευκολία και να μη δέχονται τελικές, μεταφέρο-
ντας έτσι τρομερή πίεση στην ελληνική ομάδα ενόψει της ρεβάνς του «Κλε-
άνθης Βικελίδης».
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Π
ιστοποιητικό σε έξι ΠΑΕ της Super 
League Interwetten χορήγησε η 
Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλη-
τισμού.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού 
ανακοίνωσε ότι μετά την εξέταση 
των φακέλων για τις αδειοδοτή-
σεις ενόψει της νέας περιό-
δου, πήραν πιστοποιητικό 
συμμετοχής στη Super 
League Interwetten έξι 
ΠΑΕ.
Συγκεκριμένα, πήραν 
οι Ολυμπιακός, Πανα-
θηναϊκός, ΑΕΚ, ΟΦΗ, 
Αστέρας και Ατρόμητος. 
Παράλληλα, πράσινο 
φως άναψε η επιτροπή και 
για τις Β ομάδες των τριών 
πρώτων συλλόγων.
Από εκεί και πέρα πιστοποιητικό 
πήραν επίσης τα Χανιά από τη Super League 
2 και η ΚΑΕ Κύμη.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση:
«Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στις 
κάτωθι ΠΑΕ της SUPER LEAGUE 1:
ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

ΠΑΕ ΑΕΚ
ΠΑΕ ΟΦΗ 1925

ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗ-

ΝΩΝ
2 ) Η Επιτροπή χορή-
γησε πιστοποιητικό στις 
κάτωθι ΠΑΕ της SUPER 
LEAGUE 2:
Π.Γ.Σ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΕ 

( ΧΑΝΙΑ )
3 ) Η Επιτροπή χορήγησε 

πιστοποιητικό στις κάτωθι 
ΠΑΕ ( Β΄ ΟΜΑΔΕΣ )

ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΑΕ ΑΕΚ
4 ) Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στις 
κάτωθι ΚΑΕ: ΚΑΕ ΚΥΜΗ»

Μ
ε τον κόσμο τους στις εξέ-
δρες οι παίκτες της Βέλεζ 
μπήκαν με ενθουσιασμό 
στον αγωνιστικό χώρο και 

άσκησαν πίεση ψηλά τους παίκτες της 
ΑΕΚ, όμως οι κιτρινόμαυροι δεν πανι-
κοβλήθηκαν. Αντίθετα είχαν το πρώτο 
σουτ, στο 6’ με τον Σάκχοφ (εκτός περι-
οχής, μπλόκαρε ο Μπογκντάνοβιτς) ε-
νώ στο 12’ βρήκαν δίχτυα μέσα από την 
πρώτη ωραία ομαδική ενέργεια.
Ο Αλμπάνης έβγαλε υπέροχη κάθετη 
πάσα σ τον Ανσαριφάρν τ και εκε ί-
νος βγήκε τετ α τετ με τον κίπερ Μπο-
γκντάνοβιτς, για να στείλει με ψύχραιμο 
πλασέ τη μπάλα στη δεξιά γωνία της 
εστίας των Βόσνιων για το 0-1.
Το άσχημο για την ΑΕΚ ήταν πως δεν 
χάρηκε ούτε για δύο λεπτά το προβάδι-
σμα, με την ισοφάριση να είναι άμεση 
και ακαριαία.
Η Βέλεζ έβγαλε τρομερή αντίδραση, 
με τον Πρσες να πιάνει ένα ασύλληπτο 
μακρινό σουτ με το δεξί βάζοντας τρο-
μερά φάλτσα και τη μπάλα να χτυπάει 
στο δεξί δοκάρι, για να να καταλήξει 
στο βάθος της εστίας του Τσιντώντα και 
να γραφτεί το 1-1.
Στη συνέχεια, το ματς απέκτησε γρή-
γορο ρυθμό αλλά είχε αρκετά λάθη και 
από τις δύο πλευρές με αποτέλεσμα να 
μην μπορεί κάποια εκ των δύο να επι-
βάλλει το δικό της παιχνίδι, με την επό-
μενη αξιόλογη φάση να είναι το σουτ 
του Πρσες στο 32’, που αυτή τη φορά 
απέκρουσε σε κόρνερ ο Τσιντώντας.
Δέκα λεπτά αργότερα το ματ ς πήρε 
φωτιά, με την ΑΕΚ να πετυχαίνει και 
δεύτερο γκολ, και αυτό με τον Ανσα-
ριφάρντ, όμως τον Ιρανό φορ να υπο-
δεικνύεται από τον βοηθό διαιτητή σε 
θέση οφσάιντ και τον διαιτητή να ασπά-
ζεται την άποψη.
Το ριπλέι έδειξε πως η απόφαση ήταν 
λανθασμένη αφού ο Ανσαριφάρντ δεν 
ήταν εκτεθειμένος, VAR δεν υπήρχε και 
έτσι οι άνθρωποι της Ένωσης πήγαν στα 
αποδυτήρια για την ανάπαυλα με πάρα 
πολλά παράπονα από τη διαιτητική τρι-
άδα.
Το δεύτερο ημίχρονο βρήκε την ΑΕΚ 
να έχει την πρώτη καλή στιγμή με την 

κεφαλιά του Τζαβέλλα στο 49’ να χτυ-
πάει στην πάνω πλευρά του οριζόντιου 
δοκαριού πριν φύγει άουτ, ωστόσο 
τρία λεπτά αργότερα δέ χ τηκε την 
ψυχρολουσία της ανατροπής.
Και αυτό γιατί μετά από αποτυχία των 
παικτών του Μιλόγεβιτ ς να κόψουν 
αποτελεσματικά , η μπάλα έφτασε στον 
Ζαΐμοβιτς που με διαγώνιο δεξί πλασέ 
έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία της 
εστίας του Τσιντώτα για το 2-1.
Στο 59’ οι Μιτάι και Τάνκοβιτ ς ήταν 
οι δύο πρώτες κινήσεις του Μιλόγε-
βιτς από τον πάγκο (αντί των Λόπες και 
Αλμπάνη) ενώ δέκα λεπτά αργότερα το 
νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα ήταν ο 
Σέρχιο Αραούχο που πέρασε αντί του 
Ανσαριφάρντ στην κορυφή της επίθε-
σης.
Στο 70’ ο Τάνκοβιτς δεν έπιασε καλά την 
κεφαλιά μετά από εξαιρετική σέντρα 
του Λιβάι Γκαρσία και δεν μπόρεσε 
να απειλήσει ουσιαστικά ενώ στο 74’ 
ο Τζαβέλλας είχε τεράστια ευκαιρία 
για ισοφάριση, όμως η κεφαλιά από 
το ύψος της μικρής περιοχής μετά από 
εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου έστει-
λαν τη μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι.
Στο 80ο λεπτό ήταν η σειρά του Λε 
Ταλέκ, μετά από τον Αραούχο, να κάνει 
ν τεμπούτο και αυτός με τα κιτρινό-
μαυρα, με τον πρώην μέσο της Μονπε-
λιέ να προσπαθεί να απειλήσει μάλιστα 
στο 81’ αλλά το γύρισμά του μέσα από 
την περιοχή να φεύγει παράλληλα με 
την εστία των γηπεδούχων.
Το επόμενο δεκάλεπτο πέρασε χωρίς 
την παραμικρή απειλή για την Βέλεζ 
από τη στιγμή που η ΑΕΚ φάνηκε να 
έχει μείνει από ενέργεια, φρεσκάδα και 
ιδέες, για να έρθει η φάση του 92’ όπου 
χάθηκε η τελευταία ευκαιρία της ελλη-
νικής ομάδας να φύγει με την ισοπαλία.
Τότε που ο Γκαρσία τροφοδότησε έξυ-
πνα με το κεφάλι τον Σιμάνκσι που 
καλυπτόταν, για να κάνει ο Πολωνός το 
σουτ μέσα από την περιοχή και να απο-
κρούσει ο κίπερ της Βέλεζ, κρατώντας 
έτσι το προβάδισμα για την ομάδα του 
ενόψει της ρεβάνς του ΟΑΚΑ με φόντο 
τον τρίτο γύρο του Europa Conference 
League

Super League Interwetten

Πήραν πιστοποιητικό από την 
ΕΕΑ έξι ΠΑ

Βέλεζ - ΑΕΚ 2-1:

Έφυγε ηττημένη και αδικημένη

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Η κοινή προπόνηση Τσιτσιπά - 
Σάκκαρη εν όψει της πρεμιέρας 
των Ολυμπιακών Αγώνων

Σ
τ έφ α νο ς  Τσ ι τ σ ιπ ά ς  κα ι  Μα -
ρία  Σάκκαρη προπονήθηκαν 
παρέα σ το Τόκ ιο,  ε νόψε ι  της 
έ να ρ ξ η ς  τ ω ν  υπ οχ ρ ε ώ σ ε ώ ν 

τους  σ τους  φ ε τ ι νούς  Ολυμπ ιακούς 
Αγώνε ς. 
Η  Μ α ρ ί α  Σ ά κ κα ρ η  θ α  α ν ο ί ξ ε ι  τ ο 
χ ο ρ ό  τ ω ν  α ν α μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  γ ι α  τ η ν 
Ελλάδα σ το τέν ις σ τους Ολυμπιακούς 
Αγών ε ς ,  μ ια ς  κα ι  θ α  α γων ισ τ ε ί  τ ο 
Σάββα το κόν τ ρα σ τ ην  Εσ θονή Ανέ τ 
Κον ταβέ ιτ .

Με μια πολύ δυνατή προπόνηση με 
τον  Στ έφανο Τσ ι τσ ιπά,  υποδέ χθηκε 
τ α  ν έ α  τ η ς  κ λ ή ρ ω σ η ς  η  26 χ ρ ο ν η 
πρωταθλήτρια.
Ο  Στ έφ α νο ς  θ α  α ν τ ιμ ε τ ω π ίσ ε ι  τ ο ν 
Φ ιλ ίπ  Κολσρά ιμπε ρ  σ τ ην  πρεμ ιέ ρα 
τ ο υ  σ τ ο  Ολυμπ ια κό  τ ο υ ρνο υ ά  κα ι 
ε ίχε την ευκαιρία να αλ λάξε ι μερικέ ς 
μπάλε ς με τη Μαρία, ε νόψε ι και της 
συμμε τοχής τους σ τα μικ τά διπλά.
24 Iουλίου ξεκ ινούν τ ις  αγων ισ τ ικέ ς 
τους υποχρεώσε ις.

αθλητικά
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

TFC - NY Red Bulls 1-1: Ξανά ισοπαλία 
μπροστά σε 15χιλιάδες κόσμο

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

MLS: Παίκτης πωλήθηκε επειδή αρνήθηκε 
να κάνει εμβόλιο για κορονοϊό

Σ
ε μία πρωτοφανή κίνηση προχώρησε η Μόντρεαλ του MLS, η οποία αποφάσισε να 
πουλήσει τον Έρικ Ουρτάδο, όταν ο ποδοσφαιριστής ανακοίνωσε ότι δεν θα κάνει 
εμβόλιο κατά του κορονοϊού.
Η Μόντρεαλ πούλησε τον Έρικ Ουρτάδο στην Κολόμπους Κρου όταν ο 30ρονος 

ποδοσφαιριστής γνωστοποίησε στους ιθύνοντες του συλλόγου ότι δεν πρόκεται να κάνει 
εμβόλιο κατά του κορονοϊού.
Η καναδική ομάδα του MLS, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίζεται στις ΗΠΑ για να 
αποφεύγει τις συνεχείς διασυνοριακές μετακινήσεις αλλά από το 2022 επιστρέφει στη 
βάση της, γνώριζε ήδη για το ενδιαφέρον συλλόγων για τον Αμερικανό επιθετικό και βρήκε 
την ευκαιρία να τον παραχωρήσει για 200.000 δολάρια.
«Υπήρχε ενδιαφέρον για τον Έρικ κατά τη διάρκεια των περασμένων εβδομάδων και ακού-
σαμε προσφορές, αν και ήμαστε ικανοποιημένοι με τη δουλειά του. Επειδή δεν έχει εμβο-
λιαστεί κατά της Covid-19, η κατάστασή του έγινε προβληματική. Αρχίσαμε να εξετάζουμε 
την ανταλλαγή όταν επιβεβαιώθηκε ότι η ομάδα μπορεί να επιστρέψει στο Μόντρεαλ», ανέ-
φερε ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Ολιβιέ Ρενάρ.
«Πριν προχωρήσουμε, ο Έρικ επίσης επιβεβαίωσε ότι δεν αισθάνεται άνετα με το να εμβο-
λιαστεί, οπότε καταλήξαμε σε αυτήν τη συμφωνία, η οποία μοιάζει ικανοποιητική. Θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Έρικ για τον επαγγελματικό σμου και του ευχόμαστε καλή 
τύχη στην καριέρα του».
Η Μοντρεάλ απέκτησε τον Ουρτάδο από τη Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι τον Φεβρουάριο του 
2021 και σε 7 εμφανίσεις δεν κατάφερε να βρει δίχτυα.

Γ
ια καμία από τις δύο ομάδες η ισοπαλία δεν ήταν ευχάριστο αποτέλεσμα. Η ομάδα 
της Νέας Υόρκης είδε για δεύτερη συνεχόμενη φορά να χάνει τους τρεις πόντους 
στο δεύτερο ημίχρονο. Από την άλλη το Τορόντο παραμένει για τρεις αγωνιστικές 
χωρίς ήταν μετά την απομάκρυνση του νέου κόουτς, Κρις Άρμας. 

Η ομάδα του Τορόντο χρειάζεται διακαώς τρεις πόντους, καθώς στην φετινή σεζόν έχει 
δείξει ένα πρόσωπο που δεν θυμίζει σε τίποτα την σεζόν όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα. 
Οι «Κόκκινοι» βρίσκονται ήδη 10 βαθμούς πίσω από την ζώνη για τα πλέι οφ στην Ανα-
τολή, ενώ άλλες πέντε ομάδες περιμένουν στην γωνία.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, στο πρώτο ημίχρονο οι δυο ομάδες ήταν ισάξιες. Μόλις 38 δευτε-
ρόλεπτα στο δεύτερο μέρος η ομάδα της Νέας Υόρκης άνοιξε το σκορ με το τρίτο γκολ του 
Patryk Klimala. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν το σκορ προς 
όφελος τους για πολύ καθώς ο Ralph Priso ισοφάρισε κι έσωσε βαθμούς για την ομάδα του 
από το 62ο λεπτό
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΙΤΙ

ΣΤΗΝ ΣΥΚΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

60 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
1 ΜΕΓΑΛΟ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΛΟΝΙ

ΚΟΥΖΙΝΑ
ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟ

ΜΕ ΙΔΙΩΚΤΗΤΟ 
ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΣΤΟ ΠΕΛΩΡΙΟ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
416-895-9372

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

01130 6947300677
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

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

Τ
ην απόκτηση του 23χρονου γκολ-
κίπερ, Δημήτρη Ηλιόπουλου από 
τον Εδεσσαϊκό και αυτή του πρώ-
ην στόπερ του Ιωνικού, Μανώλη 

Φαζού ανακοίνωσε η Ξάνθη την Πέμπτη 
(22/07).

Η ανακοίνωση για τον Ηλιόπου-
λο:
«Ο ΑΟ ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας του με τον επαγ-
γελματ ία ποδοσφαιρισ τή ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ. Ο 23χρονος τερματοφύ-
λακας στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στον 
ΠΑΣ Φλώρινα, στα ηλικιακά πρωταθλή-
ματα Κ-17 και Κ-20 της SL1 με τον Λεβα-
δειακό, στην ΑΕΠ Πιτσιλιάς στην Κύπρο, 
στον Ερμή Αμυνταίου και τον Εδεσσαϊκό, 
που ήταν και η προηγούμενη ομάδα του. 
Δημήτρη, καλώς ήρθες στην ΞΑΝΘΗ!».

Η ανακοίνωση για την απόκτη-
ση Φαζού:
«Ο ΑΟ ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας του με τον επαγ-
γε λματ ία ποδοσφαιρισ τή ΜΑΝΩΛΗ 
ΦΑΖΟ. Ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός 
(γεν 12/08/1995) ξεκίνησε την καριέρα 
του τη σεζόν 2013-14 στον ΟΦΗ, όπου 
έπαιξε μέχρι το 2017-18 αγωνιζόμενος 
και στις τρεις επαγγελματικές κατηγορίες 
μαζί του. Ακολούθησε ο Κισσαμικός και 
ο Ολυμπιακός Βόλος, ενώ την περσινή 
αγωνιστική περίοδο ήταν στον Ιωνικό, 
πραγματοποιών τας 15 συμμε τοχέ ς. 
Μανώλη καλώς ήρθες στην ΞΑΝΘΗ!».

Μεταγραφές… γιοκ στην ΑΕΛ!
Η ΑΕΛ με ανακοίνωση που εξέδωσε μετά 
τη μεταγραφική σύσκεψη της Τετάρτης 
(21/07) ενημέρωσε πως δεν θα γίνουν 
άλλες μεταγραφές.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:
«Σύσκεψη στα Δένδρα σήμερα (σ.σ χθες) 
το απόγευμα πριν την προπόνηση είχε 

ο Πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ κ. 
Αλέξης Κούγιας με τους Τάκη Παραφέ-
στα, Κώστα Φραντζέσκο, Μιχάλη Ζιώγα, 
Ηλία Κώτσιο, Κώστα Ματζιώκα και Βαγ-
γέλη Τσότσα. Συζητήθηκε ο μεταγρα-
φικός σχεδιασμός της ομάδας και το αν 
απαιτείται η συμπλήρωση του ρόστερ με 
νέους παίκτες. Οι προπονητές ενημέρω-
σαν τον κ. Κούγια ότι με την επιστροφή 
των Jakimovski, Colombino και Jusino η 
ομάδα δεν χρειάζεται άλλη ενίσχυση.
Αποφασίσθηκε όπως στο Καρπενήσι την 
Δευτέρα να συμμετάσχουν στην προε-
τοιμασία και οι 35 ποδοσφαιριστές που 
έχει στο δυναμικό της αυτή την στιγμή η 
ΑΕΛ. Αποφασίσθηκε όπως προσληφθεί 
ειδικός γυμναστής αποκατάστασης.
Η μεγάλη έκπληξη όμως ήταν η εμφάνιση 
στο προπονητήριο του επιλέκτου διε-
θνούς παίκτη της ΑΕΛ Nicola Jakimovski 
ο οποίος ζήτησε από τον κ. Φραντζέσκο 
να συμμετάσχει στην προπόνηση και του 
δήλωσε ότι είναι επαρκώς προπονημέ-
νος και όπως πράγματι απεδείχθη είναι 
σε εξαιρετική κατάσταση αφού συμμε-
τείχε σε όλο το προπονητικό πρό-
γραμμα της ομάδας.
Αναμένονται πλέον, μόνο 
ο διεθνής με την Βολι-
βία Jusino στον οποίο 
είχε δοθεί άδεια λόγω 
της συμμετοχής του 
σ το Copa Amer ica 
κα ι  θα ε ίνα ι  σ τ ην 
Ελλάδα την Κυριακή, 
ο Colombino που θα 
είναι σ την Λάρισα και 
αυτός την Κυριακή και ο 
Νικολιάς ο οποίος θα είναι 
στην Λάρισα το αργότερο την 
Παρασκευή».

Λεβαδειακός: Δικός του ο πρώ-
τος σκόρερ της Football League
Την καλή σεζόν που πραγματοποίησε με 
την Επισκοπή εξαργυρώνει ο Θοδωρής 
Τσιριγώτης ο οποίος είναι και επίσημα 
παίκτης του Λεβαδειακού.
Η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την 
απόκτηση του ποδοσφαιριστή Θοδωρή 
Τσιριγώτη.
Ο 21χρονος επιθετικός, ο οποίος την 

περασμένη αγωνιστική περίοδο αναδεί-
χθηκε πρώτος σκόρερ στο Νότιο όμιλο 
της Football League, αγωνιζόμενος με τη 
φανέλα της Επισκοπής, υπέγραψε συμ-
βόλαιο για τρία χρόνια.”

Νέα πρόεδρος στον Διαγόρα η 
Ζαμπετούλα- Καρπαθάκη – Οι 
πρώτες δηλώσεις της
Η νέα πρόεδρος του Διαγόρα Τασία 
Ζαμπετούλα- Καρπαθάκη έκανε τις πρώ-
τες της δηλώσεις μετά την ανάληψη των 
νέων καθηκόντων της στον Διαγόρα.
Αναλυτικά, όσα είπε: «Θέλω να ευχα-
ριστήσω το σώμα της Γενικής Συνέλευ-
σης του ιστορικού μας Διαγόρα, που μου 
έκανε τη μεγάλη τιμή να με εκλέξει στη 
θέση του Προέδρου. Επίσης, όλα τα μέλη 
που μου έκαναν την τιμή να συμμετέχουν 
στη Διοίκηση κι εκλέχτηκαν. Εγκάρδια 
ευχαριστώ και σε όλους τους Διαγορί-
τες, που μου εξέφρασαν την υποστήριξη 
τους, είτε με μηνύματα, είτε τηλεφωνικά 
και που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, 
λόγω επαγγελματικών ή άλλων υποχρε-
ώσεων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω 
στον κ. Νικόλαο Σαββαϊδη, όπως και 
στον κ. Σταμάτη Καράβα, για την υπο-
στήριξη και τις συμβουλές τους, που μου 
είναι πολύτιμες.
Με αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω 
τα καθήκοντα μου και υπόσχομαι ότι 
θα δουλέψω με όλες μου τις δυνάμεις, 
για τον σύλλογο που υπηρετώ σχεδόν 
από τα 15 μου χρόνια και από πολλές 
θέσεις. Η δύσκολη συγκυρία που βιώ-
νει η χώρα και ο αθλητισμός μας λόγω 
covid-19, κάνει το έργο μας δυσκολό-
τερο. Δεν περισσεύει κάνεις διαγορίτης! 
Όλοι μαζί, με πολλή δουλειά και συνερ-
γασία, να προσπαθήσουμε για το καλύ-
τερο αποτέλεσμα. Ιδιαιτέρως ευχαρι-
στώ, το Διευθυντή Οργάνωσης της ΠΑΕ 
ΓΣ Διαγόρας 1905 κ. Αθανάσιο Σουλελέ 
και τον Τεχνικό Διευθυντή κ. Μάκη Σιδη-
ρόπουλο για την συνεργασία, ώστε ΠΑΕ 

και Ερασιτέχνης Διαγόρας να προ-
χωρούν ενωμένοι και σε αγα-

σ τή συνεργασία προς το 
μέλλον».

Νίκη Βόλου: Μπά-
σ ιμο στ ις μετα-
γραφές – Ανακοι-
νώθηκε ο Κυρια-
κίδης

Με εντυπωσιακό τρόπο 
“άνοιξε” τον χορό των 

μεταγραφών η Νίκη Βόλου 
ανακοινώνοντας την από-

κτηση του Παύλου Κυριακίδη.
Η ανακοίνωση:

H ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδο-
σφαιριστή Παύλο Κυριακίδη.
Ο Κυριακίδης γεννήθηκε στην Κοζάνη κι 
αγωνίζεται, με την ίδια ευχέρεια, είτε ως 
κεντρικός μέσος, είτε ως δεξί μπακ-χαφ.
Έχει αγωνιστεί, κατά σειρά, σε Κοζάνη, 
Μέγα Αλέξανδρο, Ζάκυνθο, Πανηλειακό, 
Ηρακλή, Ατρόμητο, ΟΦΗ και Απόλλωνα 
Σμύρνης, έχοντας συνολικά 76 συμμετο-
χές στην Α’ Εθνική, 50 στη Β’, 57 στη Γ’ 
και 31 στο Κύπελλο Ελλάδας. Την περ-

σινή αγωνιστική σεζόν, αγωνίστηκε στην 
πρώτη τη τάξει εθνική κατηγορία της 
Κύπρου, με τη φανέλα του Ερμή Αραδίπ-
που, με τον οποίο κατέγραψε, συνολικά, 
32 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και μία 
στο κύπελλο.
Καλωσορίζουμε τον Παύλο στην κυανό-
λευκη οικογένειά μας και του ευχόμαστε 
υγεία κι επιτυχίες!

Νίκη Βόλου: Με την «βούλα» o 
Μπάγιτς!
Από την ΑΕΛ στην Νίκη Βόλου ο Βλάντι-
μιρ Μπάγιτς. 
Την εστία της Νίκη Βόλου θα υπερασπίζε-
ται τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Βλάντι-
μιρ Μπάγιτς, ο οποίος μετακόμισε στην 
ομάδα από την ΑΕΛ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδο-
σφαιριστή Vladimir Bajic. Ο Bajic γεννή-
θηκε στο Νόβι Σαντ της Σερβίας κι αγωνί-
ζεται στη θέση του τερματοφύλακα.
Πρόκειται για έναν εμπειρότατο ποδο-
σφαιριστή, με περίπου 200 συμμετοχές 
στην πρώτη και στην δεύτερη τη τάξει 
εθνική κατηγορία της πατρίδας του, έχο-
ντας αγωνιστεί, συγκεκριμένα, σε Σλόγκα 
Τεμερίν, Μλάντοστ, Σρεμ, Νόβι Παζάρ, 
Μπανάτ Ζρενζαμίν, Μπόρατς Τσάτσακ 
και Ραντνίσκι. Το 2018 μετακόμισε στην 
Ελλάδα, για λογαριασμό του Λεβαδεια-
κού, ενώ πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα 
της ΑΕΛ.
Στα τρία χρόνια παρουσίας του στη χώρα 
μας, πραγματοποίησε 28 συμμετοχές στη 
Superleague 1, 19 στη Superleague 2 και 
τρεις στο Κύπελλο Ελλάδας.  Καλωσο-
ρίζουμε τον Vladimir στην κυανόλευκη 
οικογένειά μας και του ευχόμαστε υγεία 
κι επιτυχίες!

Αλμωπός Αριδαίας: Κατέθεση 
την εγγυητική – Φουλ για Super 
League 2!
Με ανακοίνωση του ο Αλμωπός Αριδαίας 
ενημέρωσε ότι κατατέθηκε η εγγυητική 
για τη συμμετοχή στην SL2
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ Αλμωπός Αριδαίας – Λουτρά 
Πόζαρ, με αίσθημα ευθύνης, ενημερώ-
νει τον κόσμο του ΑΛΜΩΠΟΥ ότι σήμερα 
κατατέθηκε το σύνολο των χρημάτων για 
την έκδοση της εγγυητικής επιστολής του 
ποδοσφαιρικού τμήματος του Συλλόγου 
για την συμμετοχή του στο πρωτάθλημα 
της Superleague 2.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από τα 
βάθη της καρδιάς μας τον φίλαθλο κόσμο 
της ομάδας, γιατί πέρα από κάθε πρό-
βλεψη, καταφέραμε μαζί να συγκεντρώ-
σουμε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διά-
στημα ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.
Συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε 
μετρώντας αντίστροφα για την έναρξη 
της προετοιμασίας και την γενικότερη 
ανάπτυξη του Συλλόγου σε όλα τα επί-
πεδα.
Θα υπάρχει συχνή ενημέρωση για όλες 
τις εξελίξεις που αφορούν τον Σύλλογο 
από την επίσημη σελίδα της ομάδας.
Σας θέλουμε όλους δίπλα μας, η δύναμη 
του ΑΛΜΩΠΟΥ είσαι ΕΣΥ.
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Έ
να μεγαλειώδες και φαντασμαγο-
ρικό πάρτι έστησε το βράδυ της 
Τετάρτης η Αϊντχόφεν στο «Φί-
λιπς Στάντιον» με καλεσμένη την 

Γαλατάσαραϊ που λογικά θα πρέπει να έ-
φυγε βλέποντας αστεράκια στην Ολλαν-
δία.
Και αυτό γιατί η PSV, της οποίας η περυ-
σινή πορεία στην Ευρώπη σταμάτησε 
στη φάση των «32» του Europa League 
απέναντι στον Ολυμπιακό, αποδείχτηκε 
πολύ αγενή οικοδεσπότη και έκανε την 
φιλοξενούμενή της να υποφέρει για ένα 
ολόκληρο 90λεπτο.
Εκείνοι δε που ξεσάλωσαν ήταν τα δύο 
μεγαλύτερα ονόματα των Ολλανδών: ο 
φορ Έραν Ζάχαβι που πανηγύρισε χατ-
τρικ και ο άλλοτε άσος των Ντόρτμουντ 

και Μπάγερν, Μάριο Γκέτσε, που πέτυχε 
τα άλλα δύο τέρματα, με την Γαλατάσαραϊ 
να βρίσκει μόνο ένα γκολ και να χρειάζε-
ται πλέον - από τη στιγμή που δεν ισχύει 
ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ- τέσ-
σερα γκολ στη ρεβάνς στην έδρα της 
χωρίς να δεχτεί γκολ, για να στείλει το 
ματς σε παράταση.
Όσον αφορά στα άλλα ματς της βραδιάς 
για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του 
Champions League, η Λέγκια βρήκε γκολ 
στις καθυστερήσεις γ ια να κάμψει με 
2-1 την αντίσταση της Φλόρα Ταλίν και 
να πάρει προβάδισμα πρόκρισης, ενώ 
όλα ανοιχτά έμειναν στο ζευγάρι της Σλό-
βαν Μπρατισλάβας με την Γιουνγκ Μπόις 
μετά το 0-0 των Σλοβάκων με τους Ελβε-
τούς στην έδρα των πρώτων.

Champions League: Αγκαλιά με την 
πρόκριση η Αϊντχόφεν, ισοπέδωσε 
5-1 την Γαλατάσαραϊ

Premier League: Υποχρεωτικός ο 
εμβολιασμός

Η 
οργανωτική επιτροπή της 
Premier League αναμένε-
ται να ορίσει τ ις επόμενες 
ημέρες πως θα είναι υπο-

χρεωτικός ο εμβολιασμός κατά του 
κορονοϊού σε όλες τ ις ομάδες.
Η οργανωτική επιτροπή της Premier 
League θα ορίσει τ ις επόμενες ημέ-
ρε ς  πως θα ε ίνα ι  υποχρεωτ ικός 
ο εμβολιασμός κατά του κορονο-
ϊού σε όλες τ ις ομάδες, μέσα στους 
επόμενους δύο μήνε ς,  καθώς τα 

αρνητ ικά τέσ τ δεν θα ε ίναι πλέον 
αρκετά.
Το δημοσ ίευμα της «Daily  Mail» 
αναφέρει πως ο εμβολιασμός των 
ομάδων το προσε χέ ς  δίμηνο θα 
γίνει υποχρεωτικός. 
Επίσης θα συνεχίσουν να υπάρχουν 
σ τα γήπεδα οι κόκκινε ς ζώνες, τα 
μέτρα ασφαλείας αλλά και οι υγ ι-
ειονομικά πρωτόκολλα στο αγγλικό 
πρωτάθλημα.

Η 
άφιξη των Σέρχιο Αγκουέρο και 
Μέμφις Ντεπάι στην Βαρκελώνη 
σε συνδυασμό με την επικείμενη 
ανανέωση της συνεργασίας του 

Λιονέλ Μέσι με την Μπαρτσελόνα, έχουν 
δημιουργήγει έναν ασφυκτικό κλοιό που 
στενεύει όλο και περισσότερο γύρω από 
τον Αντουάν Γκριεζμάν και τον ωθεί στην 
πόρτα της εξόδου. Παρά το γεγονός μάλιστα 
πως η προσπάθεια των Καταλανών να τον 
ανταλλάξουν με τον Σαούλ Νίγκεθ έπεσε στο 
κενό, ελέω και της επιθυμίας της Ατλέτικο να 
αναζητήσει καλύτερες προσφορές για τον 
παίκτη της από ομάδες της Premier League, 
ο Γάλλος εξακολουθεί να βρίσκεται στην 

κορυφή της λίστας των υπό παραχώρηση 
παικτών.Απόδειξη συνιστά και το δημοσί-
ευμα της «Equipe», με το έγκυρο γαλλικό 
μέσο να αναφέρει πως οι μπλαουγκράνα 
σκέφτονται πλέον σοβαρά να προτείνουν 
στην Γιουβέντους μία ανταλλαγή μεταξύ του 
Γκριεζμάν και Ντιμπάλα. Το ίδιο μέσο υπο-
γραμμίζει πως αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο 
πρόθεση από πλευράς Μπαρτσελόνα να 
προσφέρουν τον παίκτη στην Γιουβέντους 
και δεν έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση, 
ενώ μένει να διαπιστωθεί αν από πλευράς 
Τορινέζων υπάρχει διάθεση να μπουν σε 
κύκλο επαφών για επιτρέψουν στον Joya να 
αποχωρήσει με αντάλλαγμα τον Γκριεζμάν.

Equipe: «Η Μπαρτσελόνα σκέφτεται 
να προτείνει ανταλλαγή Γκριεζμάν - 
Ντιμπάλα στην Γιουβέντους»

Έβερτον: Έφυγε από το σπίτι η σύζυγος 
του ποδοσφαιριστή που κατηγορείται 
για παιδοφιλία

Η 
σύζυγος του ποδοσφαιριστή της 
Έβερτον που κατηγορείται για 
παιδοφιλία έφυγε από το σπίτι 
και λαμβάνει ψυχολογική υπο-

στήριξη από τους γονείς της.
Αναστάτωση έχει προκληθεί στην Έβερ-
τον και σε όλο το οικοδόμημα της Premier 
League το τελευταίο 24ωρο, με την 
«Mirror» να αποκαλύπτει με δημοσίευμά 
της πως παίκτης που αγωνίζεται στην 
κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας συνε-
λήφθη το βράδυ της Παρασκευής με την 
κατηγορία των σεξουαλικών αδικημάτων 
απέναντι σε παιδιά.
Λίγα 24ωρα αργότερα και συγκεκριμένα 
την Δευτέρα (19/7), η Έβερτον έκανε γνω-
στό πως απέβαλε έναν παίκτη από την 

πρώτη ομάδα και θα περιμένει την εξέλιξη 
της αστυνομικής έρευνας, ενώ τα βρεττα-
νικά ΜΜΕ αναφέρουν πως πρόκειται για 
31χρονο παίκτη πρώτης γραμμής που είναι 
διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας 
του.Ο ποδοσφαιριστής πλήρωσε εγγύηση 
και είναι ελεύθερος, ενώ οι έρευνες συνε-
χίζονται. O ίδιος εξακολουθεί να αρνείται 
τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
Η σύζυγος του ποδοσφαιριστή έφυγε από 
το σπίτι τους, όπως αναφέρει η Daily Mail 
και λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη από 
τους γονείς της. Παράλληλα, με απόφαση 
της ομάδας ο κατηγορούμενος έχει μετα-
φερθεί σε νέα κατοικία, προκειμένου να 
είναι ασφαλής. Πρόκειται για τον Ισλανδό 
Gylfi Sigurdsson
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Το έργο του Απόλλωνα στο Στάδιο ποντ Ντουμπνόμ της Σλο-
βακίας θα είναι πολύ δύσκολο σε μία εβδομάδα, μετά την ήττα 
του 1-3 από τη Ζίλινα. Με τραγική ανασταλτική συμπεριφορά, 
οι κυανόλευκοι δέχτηκαν την ήττα στο ΑΕΚ Αρένα, με αποτέλε-
σμα που μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες πρόκρισης στον 3ο 
προκριματικό γύρο του Κόνφερενς Λιγκ.

Ο Αλεξάντερ Τσόρνιγκερ δεν βρήκε λύση στα προβλήματα της ομάδας του 
και ο μεγάλος φόβος όλων όσοι ασχολούνταν με το ρεπορτάζ της επιβεβαι-
ώθηκε: Το μεγάλο ερωτηματικό ελλείψει αμυντικών δεν θα μπορούσε να 
ήταν άλλο από την ανασταλτική λειτουργία. Τελικά, η άμυνα «πρόδωσε» 
τον Γερμανό προπονητή και τους ποδοσφαιριστές του και είναι ο κύριος 
λόγος που οι Λεμεσιανοί θα πάνε στη ρεβάνς με τα προγνωστικά συντρι-
πτικά εις βάρος τους.Η κακή μέρα άλλωστε φάνηκε από το… πρωί, καθώς 
στην πρώτη αντεπίθεση των φιλοξενουμένων, ο Ντούρις άνοιξε το σκορ γι’ 
αυτούς με πλασέ στο 5’, έπειτα από σερβίρισμα του Κάπραλικ. Ο τελευταίος 
έφυγε στην πλάτη της άμυνας, βρέθηκε μπροστά στον Γιοβάνοβιτς και την 
κατάλληλη στιγμή έδωσε την ασίστ στον συμπαίκτη του.
Οι κυανόλευκοι πίεσαν για την ισοφάριση και όταν ο Ζράντι με εξαιρετικό 
πλασέ έφερε το ματς στα ίσα στο 24′, αναθάρρησαν ακόμη πιο πολύ. Με 
περίσσια αυτοπεποίθηση κυνήγησαν και δεύτερο γκολ, αλλά λίγο πριν από 
το τέλος δέχτηκαν δεύτερη ψυχρολουσία. Στο 45’+1 ο Μπερνάτ έφερε το 
ματς στα ίσα, αφού επωφελήθηκε κόντρας στο πόδι του Ουέλινγκτον.
Όταν στο 51’ ήρθε η ανατροπή του Καπράλικ στην περιοχή από τον Χάμπο 
Κυριάκου και ένα λεπτό αργότερα η εύστοχη εκτέλεση του Μπερνάτ, οι Σλο-
βάκοι έγιναν απόλυτα αφεντικά για την υπόθεση πρόκριση.
Η δυσάρεστη εξέλιξη σόκαρε τον Απόλλωνα, που άργησε να ξυπνήσει και 
να κυνηγήσει πρώτα μείωση του σκορ και στη συνέχεια την ισοφάριση. Η 
πιο αξιόλογη φάση καταγράφηκε στο 87’, δηλαδή 35 λεπτά μετά το τρίτο 
τέρμα της Ζίλινα, όταν ο Πέτρας είπε δύο «όχι» σε Πίττα και Ίντζια.
Πλέον, η ομάδα της Λεμεσού θα πάει στη Σλοβακία θέλοντας να κάνει τη 
μεγάλη ανατροπή. Θα χρειαστεί νίκη με δύο γκολ διαφορά για να πάρει 
το ματς στην παράταση και με τρία για να προκριθεί. Αν το ότι δεν μετρούν 
«διπλά» πλέον τα εκτός έδρας γκολ αποδειχτεί βοηθητικό σε μια εβδομάδα, 
θα φανεί στην πράξη.

Τσόρνιγκερ: «Μπορείτε να κάνετε κριτική, το κλαμπ πήρε 
αποφάσεις»
Σαφέστατα απογοητευμένος ο Αλεξάντερ Τσόρνιγκερ μετά το 1-3 του Απόλ-
λωνα από τη Ζίλινα, έκανε λόγο για εύκολα γκολ και ατομικά λάθη:
«Μεγάλη απογοήτευση. Το πρώτο ημίχρονο ήμασταν κυρίαρχοι όμως 
δεχθήκαμε δύο εύκολα γκολ από λάθη. Στο δεύτερο προσπαθήσαμε να 
ελέγξουμε το ματς όμως φαινόταν ότι ψυχολογικά δεν ήμασταν τόσο καλά. 
Αλλάξαμε τον σχηματισμό και προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε το πλά-
τος. Έχουμε πολλή, πολλή δουλειά να κάνουμε. Οι παίκτες έπαιξαν καλά στο 
πρώτο ημίχρονο, όμως νιώθεις πως όταν συμβαίνει κάτι αρνητικό στο ματς 
δυσκολεύονται στις αποφάσεις τους. Δεν δεχθήκαμε γκολ σε αντεπιθέσεις, 
δεν έχουν να κάνουν με αντεπιθέσεις. Μπορείτε να κάνετε κριτική. Το κλαμπ 
πήρε κάποιες αποφάσεις για διάφορους λόγους. Τώρα φαίνεται ότι η ομάδα 
πρέπει να βελτιωθεί σε κάποια κομμάτια».
Σε ερώτηση εάν η βελτίωση για την οποίαν αναφέρθηκε μπορεί να έρθει 
στη ρεβάνς και κατά συνέπεια να γίνει το θαύμα της ανατροπής, απάντησε: 
«Εξαρτάται ποιους παίκτες θα έχουμε. Ξαναλέω ότι είμαι ευχαριστημένος 
με το πρώτο ημίχρονο. Οι παίκτες προσπαθούν να προσαρμοστούν στον 
τρόπο παιχνιδιού που θέλω και δεν πρέπει να τους βάλουμε υπό πίεση από 
τώρα. Αυτό μπορεί να γίνει από βδομάδας, είτε αργότερα».

Η ποιότητα της Ντιναμό έκανε την… 
εμφάνιση της στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν 
αυτή που τελικά «λύγισε» την Ομόνοια.

Ο
ι Κροάτες επιβλήθηκαν με 2-0 των πρα-
σίνων με γκολ του Μάιερ (65’) και Γιάκιτς 
(81’), στον πρώτο μεταξύ των δύο ομάδων 
αγώνα, για το δεύτερο προκριματικό γύρο 

του Τσάμπιονς Λιγκ. 
Πλέον η κυπριακή ομάδα, αυτό που χρειάζεται στο 
δεύτερο ματς στο ΓΣΠ την ερχόμενη Τρίτη (27/7), 
είναι μια νίκη με δύο γκολ διαφορά ώστε να στείλει 
το ματς στην παράταση. Θυμίζουμε ο κανονισμός 
του εκτός έδρας γκολ δεν υπάρχει πλέον. Κάτι που 
σημαίνει οποιαδήποτε νίκη με δύο γκολ ισοφαρίζει 
το σκορ του αποψινού αγώνα. 

To ματς
Πολύ συγκεντρωμένοι μπήκαν οι ποδοσφαιριστές 
της Ομόνοιας στο πλάνο του Χένινγκ Μπεργκ στο 
ξεκίνημα. Οι πράσινοι πίεζαν ψηλά τους αντιπά-
λους της και δεν τους επέτρεπαν να πλησιάσουν τα 
καρέ του Φαμπιάνο, ο οποίος δεν απειλήθηκε ιδι-
αίτερα στα πρώτα λεπτά. Η Ομόνοια αντι-
θέτως ήταν επικίνδυνη στις αντεπιθέ-
σεις, έψαξε χώρους για να απειλή-
σει και τελικά τους… βρήκε. Στο 
26ο λεπτό ο Ντούρις έκλεψε 
την μπάλα λίγο κάτω από το 
χώρο του κέντρο, άλλαξε με 
τον Τσέποβιτς, προσπάθησε 
να βρει τον Μποτεάκ χωρίς 
να τα καταφέρνει. Η μπάλα 
κόντραρε και κατέληξε ξανά 
στον Σλοβάκο, σε πολύ καλό 
σημείο στο ύψος της περιοχής, 
ήταν ωστόσο άστοχος.
Η φάση αυτή σαν να «ξύπνησε» τη Ντι-
ναμό και προσπάθησε να ανεβάσει ρυθμούς, 
κάτι που κατάφερε σταδιακά. Το τελευταίο δεκάλε-
πτο του πρώτου ημιχρόνου της ανήκε εξ ολοκλήρου. 
Αρχικά απείλησε στο 34’ με τον Χούμποτσαν να προ-
λαβαίνει την τελευταία στιγμή, πριν ο Όρσιτς βρεθεί 
απέναντι από τον Φαμπιάνο. Δύο λεπτά αργότερα 
(36’), ο Σέχου απομάκρυνε δις τα απανωτά σουτ του 
Πέτκοβιτς.
Στο 45+1’ ο Λανγκ πέτυχε να βάλει πίεση στον 
Όρσιτς και να μην τον αφήσει να πάρει την κεφαλιά 
όπως ήθελε, αν και βρισκόταν σε πολύ καλή θέση. 
Ένα λεπτό μετά (45+2’) το μακρινό σουτ του Μάιερ 
κόντραρε στον Λανγκ και έφυγε κόρνερ.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Ντιναμό προσπάθησε να 

επιβάλει τον ρυθμό της από νωρίς, είχε την κατοχή 
της μπάλας ωστόσο δεν μπορούσε να απειλήσει. 
Αντιθέτως, ξανά η Ομόνοια ήταν αυτή που απείλησε 
πρώτη, στο 58’ μετά από γύρισμα του Λέτσγιακς, 
ο Ντίσκερουντ έγινε κάτοχος της μπάλας λίγο πίσω 
από το σημείο του πέναλτι, έκανε το σουτ που όμως 
κόντραρε στον Θεοφίλ-Καθρίν και η άμυνα των Κρο-
ατών απομάκρυνε.
Στο 65’ μια αδράνεια της άμυνας των πρασίνων 
ήταν αρκετή για να την «τιμωρήσουν» οι γηπεδού-
χοι. Ο Γκόμεθ απομάκρυνε σε αντίπαλο, ο οποίος με 
κεφαλιά – πάσα βρήκε τον… ξεχασμένο Μάιερ, που 
πέρασε από τον Χούμποτσαν και έκανε το σουτ. Ο 
Φαμπιάνο προσπάθησε να διώξει με τα πόδια, χωρίς 
ωστόσο να τα καταφέρνει. Οι Κροάτες από το γκολ 
τους και έπειτα έκαναν διαχείριση και δεν έψαξαν ιδι-
αίτερα το δεύτερο γκολ. Το δεύτερο γκολ όμως ήρθε 
στο 81ο λεπτό, μετά από εκτέλεση κόρνερ των, έγινε 
η σέντρα στην εξέλιξη της φάσης, με κεφαλιά ο Γιά-
κιτς έστειλε τη μπάλα στα δίκτυα.
Στο χρόνο που απέμεινε οι Κροάτες… βολεύτηκαν με 
το υπέρ τους σκορ, οι ποδοσφαιριστές του Χένινγκ 
Μπεργκ δεν μπόρεσαν να απειλήσουν παρά το ότι 

προσπάθησαν και ως αποτέλεσμα το 2-0 
έμεινε μέχρι τέλους.

Όσα δήλωσε ο Χένινγκ 
Μπεργκ:
«Είναι πάν τα απογοη-
τευτικό να χάνεις με 2-0. 
Χάσαμε από μια ομάδα 
που είναι καλύτερη από 
αυτές που παίζουμε συνή-

θως. Δείξαμε ότι είμαστε 
ανταγωνισ τικοί. Υπάρχει 

ακόμα ένα παιχνίδι. Σε κάποιες 
φάσεις του αγώνα κάναμε κάποια 

πολύ καλά πράγματα, σε άλλες 
μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα. Όμως 

σταθήκαμε καλά, βάλαμε πίεση στη μπάλα. Είναι 
δύσκολο το 2-0 όμως ήμασταν ανταγωνιστικοί και 
βλέπουμε τον επαναληπτικό».
Αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλή ομάδα που παίζει σε 
ψηλό επίπεδο. Σε αυτά τα παιχνίδια χρειάζεται πολλή 
ενέργεια. Για κάποιους λόγους δεν ήμασταν έτοιμοι 
στο 100% και αυτό φάνηκε προς το τέλος. Ο αντίπα-
λος ήταν καλύτερος από εμάς όχι όμως τόσο πολύ 
καλύτερος.
Δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις. Δεν τελείωσε 
τίποτα, ο επαναληπτικός είναι ένα νέο παιχνίδι. Την 
επόμενη βδομάδα θέλουμε να είμαστε και πάλι αντα-
γωνιστικοί».

Ντιναμό – Ομόνοια 2-0: Την «λύγισε» 
στο δεύτερο μέρος!

Απόλλων-Ζίλινα 1-3: Αυτό που 
φοβόταν το έπαθε
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αθλητικά

Tέλος ο Χεζόνια από τον Παναθηναϊκό, 
ανακοίνωσαν Φλόιντ οι «πράσινοι»

Με ένα μήνυμά του στο twitter ο Μάριο Χεζόνια ζήτησε από τους φίλους του 
Παναθηναϊκού να μην κατηγορήσουν τους «πράσινους» για την μη επίτευξη 
συμφωνίας αλλά αυτόν, τονίζοντας ότι σε αυτή την φάση της καριέρας του δεν μπορεί 
να επιλέξει με βάση την καρδιά του.

Ο Μάριο Χεζόνια είπε «όχι» σ την πρόταση 
παραμονής του Παναθηναϊκού και ενώ οι πλη-
ροφορίες από την Κροατία τον θέλουν να βρί-
σκεται κοντά στην Ούνικς, ο ίδιος θέλησε να 
ξεκαθαρίσει στους φίλους του «τριφυλλιού» 
ότι αυτός ευθύνεται για την μη ανανέωση της 
συνεργασίας και όχι η «πράσινη» ΚΑΕ.
Με έναν φίλο του Παναθηναϊκού να λέει στον 
Κροάτη σ το twitter ότ ι σ τον Παναθηναϊκό 
είναι «ανόητοι» επειδή δεν ανανέω-
σαν το συμβόλαιό του, ο Χεζόνια 
απάντησε, γράφοντας:
«Δεν ε ίναι ανόητοι φίλε, 
ε ί ν α ι  α λ η θ ι ν ο ί .  Δ ε ν 
θέ λω να κατηγορε ίτ ε 
τ ην  ομάδα,  κα τηγο -
ρήστε εμένα. Νιώθω 
ότι τους απογοήτευσα 
ό λ ο υ ς  ε π ε ιδ ή  δ ε ν 
μπορούσα να πάρω 
μία απόφαση και δεν 
μπορώ να αποφασίσω 
με βάση την  καρδιά 
μου αυτή τη στιγμή. Δεν 
θα φορέσω την φανέλα 
άλ λης ε λ λην ικής ομάδας 
και δεν θα παίξω κόντρα στον 
Παναθηναϊκό. Ποτέ».

Επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού 
ο Τζεχάιβ Φλόιντ
Παίκτης του Παναθηναϊκού γ ια τα επόμενα 
1+1 χρόνια είναι και επίσημα ο Τζεχάιβ Φλό-
ιντ με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την 
απόκτησή του.
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση 
του Τζεχάιβ Φλόιντ για τα επόμενα 1+1 χρό-
νια. Ο Φλόιντ (24 χρονών, 2.03 μετρα), είναι 
ο εκλεκτός του Δημήτρη Πρίφτη που θα καλύ-
ψει την θέση του back-up σέντερ και θα δώσει 
ανάσες στον Γιώργο Παπαγιάννη.
Την περασμένη σεζόν ο Φλόιντ αρχικά αγω-
ν ίσ τηκε σ τον Προμηθέα και κατόπιν πήρε 
μεταγραφή για τη Χάποελ Γκαλίλ Γκιλμπόα, με 

την φανέλα της οποίας είχε 10.7 πόντους, 7.6 
ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και 1.7 κοψίματα μέσο 
όρο σε 27 λεπτά συμμετοχής. Πρόπερσι αγω-
νίστηκε στη Λάρισα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την 
απόκτηση του Τζεχάιβ Φλόιντ για 1+1 χρόνια.
Ο Τζε χάιβ Φλόιν τ γεν νήθηκε σ τ ις 27 Ιου-
νίου του 1997 στο Parlin του New Jersey των 

Η.Π.Α., έχει ύψος 2.03μ. και καλύπτει τις 
θέσεις «5» και «4».

Αγωνίστηκε στο College of Holy 
Cross (ΝCAA) από το 2015 ως 

το 2019, όπου καθιερώθηκε 
ως ένας από τους κορυφαί-
ους αμυντικούς της Patriot 
League. Ως τε λε ιόφοιτος 
ε ίχε  12.9 πόν τους,  6.1 
ριμπάουντ, 3.5 ασίστ και 
2.4 κοψίματα κατά μέσο 
όρο ανά αγώνα.
Το καλοκαίρι  του 2019 

ήρθε  σ τ ην  Ευρώπη γ ια 
λογαριασμό της γερμανικής 

MHP Riesen Ludwigsburg, 
όμως τελικά το επαγγελματικό 

του ντεμπούτο έγινε με την ομάδα 
της  Λάρισας  σ την Basket  League. 

Μάλιστα αναδείχθηκε κορυφαίος μπλοκέρ 
του ελληνικού πρωταθλήματος την περίοδο 
2019-2020 με 2.2 κοψίματα κατά μέσο όρο 
ανά αγώνα.
Ξεκίνησε τη σεζόν 2020-2021 σ τον Προμη-
θέα Πάτρας με τον οποίο κατέκτησε το Super 
Cup, όμως τον Οκτώβριο «μετακόμισε» στο 
Ισραήλ, έ χον τας μια εξαιρε τ ική πορεία με 
την Hapoel Gilboa Galil. Συγκεκριμένα, είχε 
11.4 πόντους, 7.6 ριμπάουντ, 1.8 ασίσ τ και 
1.7 μπλοκ κατά μέσο όρο σ την ισραηλίτ ικη 
Winner League. Μάλιστα, η Gilboa έκανε την 
έκπληξη φτάνον τας μέχρι τον τε λικό όπου 
αν τ ιμε τώπισε την Maccabi Tel Aviv, με τον 
Φλόιντ να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφα-
νίσεις».

Ο Στράτος Περπέρογλου 
ανακοίνωσε την 
απόσυρσή του από τα 
παρκέ

Μετά τους Σπανούλη, Ζήση και 
Μπουρούση ακόμα ένας έμπει-
ρος αθλητής με σπουδαία καριέρα 
σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Στράτος 
Περπέρογλου ανακοίνωσε την από-
συρσή του από τα παρκέ σε ηλι-
κία 37 ετών. Με ένα συναισθημα-
τικά φορτισμένο και μακροσκελές 
μήνυμα στο Instagram, ο Περπέρο-
γλου αποχαιρέτησε το μπάσκετ ως 
αθλητής έχοντας κατακτήσει τρεις 
κούπες EuroLeague, μία με τον Ολυ-
μπιακό και δύο με τον Παναθηνα-
ϊκό. Ο ίδιος ανέφερε πως είχε να 
αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι για 
περίπου ένα χρόνο λόγω κορονοϊού 
αλλά και πως για 20 χρόνια είχε αφι-
ερωθεί εξ ολοκλήρου στο άθλημα 
που τον έκανε χαρούμενο.
Με καριέρα σε Ηλυσιακό, Πανι-
ώνιο, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, 
Αναντολού Εφές, Μπαρτσελόνα, 
Χάποελ Ιερουσαλήμ και Ερυθρό 
Αστέρα, αλλά και πολυετή συνει-
σφορά στην Εθνική ομάδα, ο Στρά-
τος Περπέρογλου έχει προσφέρει το 
δικό του κομμάτι στο ελληνικό μπά-
σκετ για μία εικοσαετία.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο 
Περπέρογλου:
«Πέρασε πάνω από ένας χρόνος 
από την τελευταία φορά που έδεσα 
τα κορδόνια μου σε ένα επίσημο 
επαγγελματικό παιχνίδι μπάσκετ. 
Ο κορονοϊός οδήγησε την καριέρα 
μου σε ένα αδιέξοδο με ένα απρό-
σμενο τρόπο. Για πάνω από 20 χρό-
νια όλη μου η ζωή ήταν αφιερω-
μένη στο άθλημα που αγαπώ. Η 
μπάλα του μπάσκετ με πήγε σε όλο 
τον κόσμο και με γνώρισε στους 
πιο ταλαντούχους και επιτυχημέ-
νους προπονητές. Με έφερε σε ομά-
δες με παίκτες που σέβομαι και με 
εξόπλισε με χρυσές στιγμές που θα 
θυμάμαι για πάντα. Τρία πρωτα-
θλήματα EuroLeague, εύκολες και 
δύσκολες στιγμές. Δεν έχω τίποτα 
άλλο μέσα μου παρά ευγνωμοσύνη 
για τη διαδρομή που μου χάρισε το 
επαγγελματικό μπάσκετ. Το χέρι του 

Θεού δεν άφησε ποτέ ούτε εμένα 
ούτε την οικογένειά μου και οδη-
γούσε πάντα τα βήματα μας δημι-
ουργώντας δρόμους που έμοια-
ζαν ανύπαρκτοι. Το πλάνο Του για 
εμένα ήταν να γίνω επαγγελματίας 
μπασκετμπολίστα. Ως ένα μικρό 
αδύνατο παιδί από την Καβάλα, δεν 
φαντάστηκα ποτέ τον δρόμο που 
είχα μπροστά εγώ και η οικογένειά 
μου. Τα μέρη στα οποία θα πήγαινα 
και τα τρελά όνειρα που θα γίνονταν 
πραγματικότητα. Δεν ήρθαν χωρίς 
θυσίες, ποτέ δεν έρχονται και όχι 
μόνο τα δικά μου. Κάθε γονιός ενός 
επαγγελματία αθλητή ξέρει ότι από 
τα πρώτα χρόνια είναι μία αφοσί-
ωση της οικογένειας, ένα δρόμος 
που σου προσφέρει πολλά αλλά 
και που σου στερεί. Αν και μερικοί 
αθλητές θα το αντάλλαζαν για ένα 
πιο εύκολο δρόμο, δεν είναι εύκολο 
το μονοπάτι. Αν και με μία μικρή 
καθυστέρηση, δεν είναι ποτέ αργά 
να ευχαριστήσω όλους τους φιλά-
θλους που με υποστήριξαν (και 
ορισμένες φορές με έβρισαν) στο 
γήπεδο. Ο κόσμος είδε τον τελευ-
ταίο χρόνο πώς είναι το άθλημα 
χωρίς φιλάθλους και δεν είναι κάτι 
που θα θέλαμε να βλέπουμε. Είστε 
η ψυχή των γηπέδων. Θέλω να ευχα-
ριστήσω όλους μου τους προπονη-
τές. Έμαθα κάτι από εσάς - όχι μόνο 
όσο αφορά το μπάσκετ αλλά τη ζωή. 
Ευχαριστώ στους συμπαίκτες που 
είχα αυτά τα χρόνια, μοιραστήκαμε 
τις καλύτερες και τις χειρότερες στιγ-
μές μαζί και είμαστε αδέλφια.
Στους γονείς και τον αδελφό μου 
που βρίσκονταν πάντα εκεί και ήταν 
οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές μου, 
σας αγαπώ και σας ευχαριστώ. Στη 
γυναίκα μου και τα παιδιά μου, τι 
διαδρομή ήταν αυτή! Είμαι ενθου-
σιασμένος για το νέο κεφάλαιο και 
είμαι χαρούμενος που θα το ζήσω 
μαζί σας. Δεν υπάρχει κανείς άλλος 
που θα ήθελα στο πλευρό μου.
Τέλος στον Θεό που οφείλω τα 
πάντα, θα σε δοξάζω σε ό,τι κάνω. 
Τα καλύτερα έρχονται».
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σελ. 61σελ. 61

Tέλος ο Χεζόνια από Tέλος ο Χεζόνια από 
τον Παναθηναϊκότον Παναθηναϊκό

σελ. 68σελ. 68

Η περσινή ΑΕΚ είναι Η περσινή ΑΕΚ είναι 
ακόμα εδώακόμα εδώ 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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