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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

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

Έδωσε μια όμορφη 
απάντηση.

«Είναι μια τιμωρία 
που δίνουμε στον 

εαυτό μας, 
για το λάθος 

κάποιου άλλου!»

Όπως κάθε χρόνο όλα τα χρόνια των εκδόσεων της εφημερίδος μας 
την εβδομάδα που γιορτάζουμε την Παναγία των Ελλήνων, τον 15 Αύγουστο, 

η Hellas News για επτά ημέρες ξεκουράζεται. 
Όλοι οι συνεργάτες ξεκουράζονται για επτά ημέρες μόνον, για όλο τον χρόνο. 

51 εβδομάδες αδιάκοπα εκδίδω αυτήν την
έκδοση με τους υπέροχους συνεργάτες μου. 

Ευχαριστώ τις ελληνικές επιχειρήσεις και να τους ευχαριστείτε κι εσείς. 
Πρέπει να τους υποστηρίζεται γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχατε 

τίποτα να διαβάζετε, ειδικά οι μεγαλύτερες ηλικίες 
που δεν ασχολούνται με social media. 

Καμιά φορά ακόμα κι αν δεν έχετε ανάγκη από διαφήμιση, 
δείξτε το ανθρώπινο πρόσωπο σας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Η Παναγιά να βοηθήσει τα αδέλφια μας στην Ελλάδα 
από τις δύσκολες στιγμές που περνάνε.

Να είστε καλά,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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FT: Η Ελλάδα νικήτρια στην ανάκαμψη του τουρισμού στην 
Ευρώπη

Η 
Ελλάδα αναδεικνύεται νικήτρια στον αγώνα για 
την ανάκαμψη του τουρισμού στην Ευρώπη, παρά 
τις πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών, σημει-
ώνουν σε δημοσίευμα τους οι «Financial Times», 

με βάση τα στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας OAG.
Παρά το γεγονός ότι οι θέσεις στις πτήσεις που έχουν προ-
γραμματιστεί τον Αύγουστο στην Ευρώπη είναι μειωμέ-
νες κατά 31% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 
-δηλαδή ο αριθμός των επιβατών παραμένει σαφώς κάτω 
από τα προ πανδημίας επίπεδα- στα δρομολόγια προς την 
Ελλάδα η αυγουστιάτικη κίνηση έχει ξεπεράσει τα προ 
Covid δεδομένα, ούσα αυξημένη κατά 2%.
Στον αντίποδα, οι αντίστοιχες θέσεις για πτήσεις προς την 
Ισπανία, έναν από τους σημαντικότερους άλλους μεσογεια-
κούς προορισμούς, είναι μειωμένες κατά 25%.
«Τα σταθερά μηνύματα από την Ελλάδα, ότι είναι ανοιχτή 
στον τουρισμό, φαίνεται ότι αποφέρουν καρπούς», αναφέ-
ρουν χαρακτηριστικά οι FT.
Κύριοι παράγοντες για την ανάκαμψη των τουριστικών 
ροών προς την Ελλάδα, είναι το μεγάλο ενδιαφέρον από τη 
Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελβετία. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της OAG η προγραμματισμένη χωρητικότητα των πτήσεων 
από αυτές τις τρεις αγορές είναι αυξημένη κατά 25, 31 και 
26% αντίστοιχα σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019, 
παρά το παρά το γεγονός ότι το 2019 ήταν χρονιά-ρεκόρ 
όσον αφορά τις αφίξεις στη χώρα μας.

Με 46% πάνω έκλεισε ο Ιούλιος
Mε την εισερχόμενη κίνηση από το εξωτερικό στο επτάμηνο 
του 2021 να είναι λίγο κάτω από το ψυχολογικό όριο των 4 
εκατομμυρίων, με πάνω από 2 εκατομμύρια αφίξεις μόνο 
για τον Ιούλιο, επανέρχεται η συγκρατημένη αισιοδοξία για 
μια καλύτερη χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό και την επί-
τευξη του στόχου 50%-60% της χρονιάς-ρεκόρ όλων των 
εποχών που ήταν το 2019.
Επί του παρόντος, λοιπόν, βλέπουμε μια καλή -τουριστικά- 
εικόνα του Ιουλίου και εντός των στόχων που είχαν τεθεί 
σε Αθήνα και νησιά για αφίξεις και κρατήσεις. Με βάση τις 
φόρμες εντοπισμού επιβατών PLF, οι αφίξεις από το εξω-
τερικό (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και οδικές αφί-
ξεις) σημείωσαν άνοδο κατά 45,4% σε σύγκριση με τον Ιού-
λιο του 2020, με πάνω από 2 εκατ. φέτος σε σύγκριση με 
το 1,34 εκατομμύριο αφίξεων τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. 
Νούμερο ενθαρρυντικό εν μέσω πανδημίας, έστω κι αν 
υπολείπεται έναντι του ρεκόρ των 3,7 εκατομμυρίων διε-
θνών αφίξεων του Ιουλίου του 2019. Eπιπλέον, στα θετικά 
για τον φετινό Ιούλιο και σε αντίθεση με πέρυσι, έχουν ανοί-

ξει και τα 10.000 ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα, με τη μέση 
πληρότητα, ανάλογα με τον προορισμό, να έχει φτάσει προ-
οδευτικά έως το τέλος του μήνα στο 60%-85% πανελλα-
δικά, πέραν φυσικά και των υψηλών ποσοστών, αγγίζοντας 
ακόμη και το 90% που καταγράφεται στα καταλύματα βρα-
χυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb.
Aπό την άλλη πλευρά, στα αρνητικά δεδομένα για τη συνέ-
χεια, προσμετράται η έντονη αβεβαιότητα και ανησυχία 
που προκαλεί γενικευμένα στους τουριστικούς φορείς αλλά 
και το ίδιο το κυβερνητικό επιτελείο το βαθύ κόκκινο στον 
επιδημιολογικό χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόλη-
ψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για 13 ελληνικά νησιά μαζί 
με την Κρήτη, αλλά και δημοφιλείς προορισμούς όπως η 
Μύκονος, η Ρόδος και η Σαντορίνη, με εκατομμύρια του-
ρίστες κάθε χρόνο. Ενδεικτικά, ο δείκτης θετικότητας είναι 
πάνω από το 4% σε δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων, όπως 
η Μύκονος, η Τήνος, αλλά και η Πάρος με πάνω από 5,5%.
Το κόκκινο στον χάρτη αποτυπώνεται ενώ βρίσκεται σε 
πλήρη εξέλιξη η μάχη τόσο για τις κρατήσεις της τελευταίας 
στιγμής τον Αύγουστο -είναι χαρακτηριστικό ότι τα αερο-
πορικά εισιτήρια πλέον κλείνονται έως και μόλις λίγες ώρες 
πριν από το ταξίδι- όσο και για το στοίχημα της μεγαλύτερης 
σεζόν μέσα στον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο ώστε να μετρια-

στούν -όσο γίνεται- οι φετινές απώλειες λόγω της πανδη-
μίας. Σε αυτή τη φάση ξενοδόχοι, αεροπορικές και tour 
operators βρίσκονται πάνω από τα συστήματα κρατήσεων 
φοβούμενοι νέα επιβράδυνση, τις οποίες πλέον μετρούν 
μέρα με τη μέρα. Ο μεγαλύτερος προβληματισμός προ-
κύπτει ιδιαίτερα μετά το πρώτο εικοσαήμερο του Αυγού-
στου, με τους ξενοδόχους να δηλώνουν ότι «αν τα πράγματα 
συνεχιστούν έτσι δεν θα έρθουν νέες κρατήσεις που τελικά 
είναι και το στοίχημα για σεζόν έως τον Οκτώβριο».
Οσον αφορά τις αφίξεις από το εξωτερικό για το διάστημα 
Ιανουαρίου - Μαΐου 2021, με βάση τα πιο πρόσφατα, επί-
σημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η ταξιδιωτική 
κίνηση διαμορφώνεται στους 664.000 ταξιδιώτες και μόνο 
για τον Μάιο στους 285.000.
Ενδιαφέρον έχουν τα επιπλέον, προκαταρκτικά στοιχεία για 
τις διεθνείς αφίξεις, όπως αυτά προκύπτουν από τις φόρ-
μες εντοπισμού PLF που υποχρεώνονται να συμπληρώνουν 
όσοι ταξιδιώτες εισέρχονται στη χώρα στις εισόδους (αερο-
δρόμια, λιμάνια, οδικά σύνορα). Για τον Ιούλιο ο συνολικός 
αριθμός των PLF ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια, από το 1,39 
εκατομμύριο τον Ιούλιο του 2020 (+45,4% από πέρυσι), ενώ 
για τον αμέσως προηγούμενο μήνα, τον Ιούνιο, ο αντίστοι-
χος αριθμός ήταν λίγο πάνω από το 1,2 εκατομμύριο. Που 
σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός των αφίξεων από το εξω-
τερικό στο επτάμηνο αθροίζεται με βάση τα στοιχεία από 
την ΤτΕ και τα PLF στα 3,9 εκατομμύρια. Σημειώνεται εδώ 
ότι πέρυσι ο Ιούλιος ήταν ο πιο δυνατός για το σύνολο του 
καλοκαιριού, αφού από τον Αύγουστο και μετά είχαν ξεκι-
νήσει τα αυξημένα κρούσματα στα νησιά, κάτι που φοβού-
νται και για φέτος οι τουριστικοί φορείς.
Ο αριθμός των PLF πέρυσι τον Αύγουστο μειώθηκε στο 1,32 
εκατομμύριο, τον Σεπτέμβριο στις 997.000 και εν συνεχεία 
τον Οκτώβριο στις 547.000 και μόλις στις 140.000 το δίμηνο 
Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020.
Τον φετινό Ιούλιο οι αφίξεις με όλα τα μέσα από την 
(πρώτη) Γερμανία είναι στις 345.000, ακολουθεί η Γαλλία 
με 172.000, η Πολωνία με 163.000 και εν συνεχεία Ιταλία, 
Ολλανδία και Ρουμανία με νούμερα -και οι τρεις- πάνω από 
τις 100.000. Τα συμπληρωμένα PLF από το Ηνωμένο Βασί-
λειο, τη δεύτερη αγορά για τη χώρα μας που άνοιξε φέτος 
στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου λόγω του μέτρου της 
καραντίνας με την επιστροφή στη χώρα, είναι στους 98.000 
ταξιδιώτες - και εδώ είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τη συνέ-
χεια, δεδομένου ότι οι προσδοκίες από τη βρετανική αγορά 
είναι ότι θα κινούνταν καλύτερα από τις αρχές Αυγούστου 
και μετά. Η αγορά των ΗΠΑ -από τις πλέον σημαντικές λόγω 
δαπάνης- βρίσκεται στην 9η θέση της συνολικής κατάταξης.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της 
εξειδικευμένης εταιρείας OAG για 
την ανάκαμψη των τουριστικών 
ροών προς την Ελλάδα
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Σ
υνελήφθη χθες το απόγευμα 
στην Πάτρα  από αστυνομικούς 
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλει-
ας Πατρών ένας Έλληνας, σε 

βάρος του οποίου σχηματίστηκε δι-
κογραφία για τα αδικήματα της από-
πειρας βιασμού, της εμπορίας ανθρώ-
πων, της παράνομης κατακράτησης, 
της σωματικής βλάβης και της απειλής.
Σύμφωνα με καταγγελία γυναίκας 
συντρόφου του, όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο συλ-
ληφθείς την κρατούσε παράνομα επί 
πέν τε μήνες σε σπίτ ι σ την Πάτρα, 
όπου από τον Μάρτιο του 2021 την 
εξύβριζε, την απειλούσε και την χτυ-
πούσε επανειλημμένα, προκαλώντας 

της σωματικές βλάβες.
Το ίδιο χρονικό διάστημα, ο δρά-
στης με χρήση βίας και απειλών για 
την ζωή της παθούσας, την εκβίαζε, 
με σκοπό την γενετήσια εκμετάλλευση 
της. Μάλιστα, πριν από μια εβδομάδα 
αποπειράθηκε να την βιάσει, χωρίς 
ωστόσο να ολοκληρώσει την πράξη 
του.
Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό και 
τη σύλληψή του συμμετείχαν η Υπο-
διεύθυνση Ασφάλειας Πατρών και  
το Τμήμα  Καταπολέμησης Εμπορίας 
Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης. 
Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί 
στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Πάτρα: Την κρατούσε πέντε μήνες 
αιχμάλωτη και την χτυπούσε - 
Προσπάθησε να την βιάσει

Μια νέα έρευνα του ΕΚΠΑ φέρνει 
στη δημοσιότητα νέα στοιχεία 
σχετικά με τη μετάλλαξη Δέλτα

Μ
ια νέα έρευνα του ΕΚΠΑ 
φέρνει στη δημοσιότητα 
νέα στοιχεία σχετικά με τη 
μετάλλαξη Δέλτα.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της 
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
δισ τριακού Πανεπισ τημίου Αθηνών 
Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντά-
νασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος 
Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψί-
ζουν τα σημαντικότερα βασικά στοιχεία 
για το νέο στέλεχος δέλτα του SARS–
CoV-2.
Η εξαιρετικά μεταδοτική παραλλαγή 
δέλτα του SARS–CoV-2, επίσης γνω-
σ τή ως B1617.2, ανα-
γνωρίστηκε στην Ινδία 
τον Οκτώβριο του 2020. 
Είναι πλέον το κυρίαρχο 
στέλεχος στις ΗΠΑ και σε 
πολλές άλλες χώρες.

Βασικές πληροφο-
ρίες
Μεταδίδεται γρήγορα. 
Σύμφωνα με τα πιο πρό-
σφατα στοιχεία (4 Αυγούστου 2021), η 
παραλλαγή δέλτα έχει φτάσει σε περισ-
σότερες από 130 χώρες. Έχει ήδη ξεπε-
ράσει την παραλλαγή άλφα ως προς τον 
αριθμό των κρουσμάτων COVID-19 σε 
πολλές από αυτές τις χώρες, συμπερι-
λαμβανομένων των ΗΠΑ. Η παραλλαγή 
πιστεύεται ότι είναι κατά 55% έως 90% 
πιο μεταδοτική από τις προηγούμενες 
παραλλαγές του SARS–CoV-2.
Οι ερευνητές εξακολουθούν να μην 
είναι εντελώς σίγουροι γιατί η παραλ-
λαγή δέλτα είναι πολύ πιο μεταδοτική 
από άλλες. Πιστεύουν ότι οι αλλαγές 
στην πρωτεΐνη της παραλλαγής δέλτα 
μπορεί να διευκολύνουν την είσοδο του 
ιού στα ανθρώπινα κύτταρα. Μια άλλη 
πρώιμη μελέτη υποδηλώνει ότι μια 
μετάλλαξη στην παραλλαγή δέλτα μπο-
ρεί να βοηθήσει τον ιό να συνδυαστεί 
καλύτερα με ανθρώπινα κύτταρα μόλις 
προσκολληθεί. Με αυτό τον τρόπο, ο 
ιός είναι σε θέση να μολύνει περισσό-

τερα κύτταρα και να διαφύγει της δρά-
σης του ανοσοποιητικού συστήματος.
Φαίνεται να επηρεάζει συχνότερα τους 
νεότερους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
μελέτες έδειξαν ότι παιδιά και ενήλι-
κες κάτω των 50 ετών είχαν 2,5 φορές 
περισσότερες πιθανότητες να μολυν-
θούν από το στέλεχος δέλτα του SARS–
CoV-2.
Τα συμπτώματα φαίνεται να είναι πιο 
έντονα και να εμφανίζονται γρηγορό-
τερα. Οι άνθρωποι μπορεί να είναι πιο 
πιθανό να καταλήξουν στο νοσοκομείο 
εάν έχουν την παραλλαγή δέλτα. Μελέ-
τες υποδεικνύουν ότι μπορεί να έχει 
σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο νοσηλείας 
από την παραλλαγή άλφα.
Τα κυριότερα συμπτώματα των ασθενών 
με το στέλεχος δέλτα του SARS–CoV-2 
περιλαμβάνουν:

-Πονοκέφαλο
-Πονόλαιμο
-Ρινική καταρροή
-Πυρετό
Ο βήχας αναφέρεται 
λιγότερο συχνά και η 
απώλεια της όσφρη-
σης δεν περιλαμβά-
νεται πλέον στα κορυ-
φαία 10 συχνότερα 
συμπτώματα. Οι ερευ-

νητές ανησυχούν ότι τα άτομα μπορεί 
να μπερδέψουν τα συμπτώματα με ένα 
κοινό κρυολόγημα και να αποφύγουν 
την καραντίνα, το οποίο μπορεί να βοη-
θήσει την εξάπλωση του στελέχους 
δέλτα.

Πώς να προστατευτούμε
Ο εμβολιασμός είναι το καλύτερο μέτρο 
πρόληψης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα 
δεδομένα, οι δύο δόσεις του εμβολίου 
των Pfizer-BioNTech παρέχουν προστα-
σία κατά 79% έναντι της μόλυνσης με 
την παραλλαγή δέλτα του SARS–CoV-
2. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης 
ότι παρέχει προστασία κατά 96% από 
την ανάγκη νοσηλείας εάν ένα εμβο-
λιασμένο άτομο μολυνθεί από το νέο 
στέλεχος. Δύο δόσεις του εμβολίου της 
AstraZeneca είναι κατά 92% αποτελε-
σματικό ως προς την αποφυγή της νοση-
λείας λόγω μόλυνσης από το στέλεχος 
δέλτα.

Κορονοϊός: Αυτά είναι τα συμπτώματα 
της μετάλλαξης Δέλτα - Πώς θα 
προστατευτούμε
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Εκτάκτως αύριο Χρυσοχοΐδης και Παναγιωτόπουλος στον φράχτη - Εντατική προετοιμασία τα 
τελευταία δύο εικοσιτετράωρα για την «οχύρωση» από το Στρατό Ξηράς

Ε
κτεταμένες εργασίες για την 
«οχύρωση» του Έβρου βρί-
σκονται σε πλήρη εξέλιξη τα 
τελευταία εικοσιτετράωρα, με 

φόντο την πολιτική μετάβαση στο Αφ-
γανιστάν, η οποία πυροδοτεί νέα με-
ταναστευτικά κύματα προς την Ελλάδα 
και την Ευρώπη.
Ήδη, τα πρώτα μηνύματα για απομά-
κρυνση εκατοντάδων χιλιάδων προ-
σφύγων από το Αφγανιστάν αξιολο-
γούνται από τις ευρωπαϊκές Αρχές, 
ενώ τέθηκαν επί τάπητος και στην 
έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, υπό 
τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσο-
τάκη. Στη διάρκειά του, συζητήθηκε ο 
σχεδιασμός τόσο σε ευρωπαϊκό και σε 
διμερές, όσο και σε εθνικό επίπεδο για 
την ανάγκη προστασίας των συνόρων 
και την αποφυγή μιας νέας ανθρωπι-
στικής κρίσης, τη στιγμή που οι ελλη-
νικές αρχές βρίσκονται πάντα σε εγρή-
γορση τόσο στα χερσαία, όσο και στα 
θαλάσσια σύνορα για την αποτροπή 
παράνομων εισόδων στη χώρα.
Αξιολογώντας τα νέα δεδομένα στην 
Ανατολική Μεσόγειο, το ΚΥΣΕΑ 
πάτησε το κουμπί της περαιτέρω 
θωράκισης της χώρας απέναντι σε 
ενδεχόμενη απόπειρα μαζικής εισό-
δου παράνομων μεταναστών από 
το Αφγανιστάν, ανάβοντας το «πρά-
σινο φως» για σειρά νέων, συμπλη-
ρωματικών έργων. Στο πλαίσιο αυτό, 
«η Ελλάδα δεν θα ξαναγίνει ξέφραγο 
αμπέλι. Ο κόσμος το έχει καθαρό στο 
μυαλό του. Δεν θα ξαναγυρίσουμε σε 
καταστάσεις 2015» τόνισε σήμερα ο 
νέος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάν-
νης Οικονόμου, την ώρα που ο Στρα-
τός Ξηράς εργάζεται πυρετωδώς τις 
τελευταίες ώρες στα ελληνοτουρκικά 
σύνορα για την «στεγανοποίηση» της 
συνοριακής γραμμής.
Σύμφωνα με πληροφορίε ς του 
protothema.gr, η ολοκλήρωση του 
νέου φράκτη προχωρά με γοργούς 
ρυθμούς, ενώ για πρώτη φορά εξελίσ-
σεται σχέδιο πλήρους «θωράκισης» 

όλου του μήκους του ποταμού Έβρου. 
Παράλληλα με τις εργασίες στον νέο 
φράκτη, δεκάδες στρατιωτικά οχή-
ματα μεταφέρουν από χθες τμήματα 
του προσωρινού φράκτη (που είχε 
τοποθετεί εκτάκτως μετά τα γεγο-
νότα του Φεβρουαρίου 2020) και άλλα 
εμπόδια, σε περιοχές λιγότερες προε-
τοιμασμένες (και λιγότερο επίφοβες), 
ώστε η κάλυψη του ποταμού να είναι 
σχεδόν καθολική, φτάνοντας μέχρι το 
βορειότερο τμήμα του.
Τις εργασίες αναμένεται να επιθεωρή-
σουν αύριο οι υπουργοί Προστασίας 
του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας, Μιχά-
λης Χρυσοχοΐδης και Νίκος Παναγιω-
τόπουλος αντίστοιχα, οι οποίοι θα 

μεταβούν σε μονάδες και φυλάκια του 
Δ Σώματος Στρατού.
Συγκεκριμένα, οι δύο υπουργοί θα 
επισκεφθούν στρατιωτικά φυλάκια 
της περιοχής, τη συνοριακή γέφυρα 
«Κήπων», το Συντονιστικό Κέντρο 
της ΕΛΑΣ στην Ορεστιάδα και την 
έδρα της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ (12ης Μηχανο-
κίνητης Μεραρχίας Πεζικού), ενώ θα 
συνοδεύονται από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, 
στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο και 
τον αρχηγό της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγο 
Μιχαήλ Καραμαλάκη.
Εκτός από τα νέα έργα, στο σχέ-
διο περιφρούρησης της συνοριακής 
γραμμής αναμένεται να αξιοποιηθεί 
όλη η υποδομή που εγκαταστάθηκε 
στην περιοχή, μετά την απόπειρα 
εισόδου στη χώρα χιλιάδων μετανα-
στών το Φεβρουάριο του 2020. Ήδη 
το πλέγμα της επιτήρησης των συνό-

ρων πυκνώνει, τόσο με μέσα επιτήρη-
σης των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και 
της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμέ-
νου να καταγράφεται κάθε κίνηση σε 
πραγματικό χρόνο και να διαβιβάζε-
ται άμεσα προς τα κέντρα λήψης απο-
φάσεων.
Υπενθυμίζεται ότι η κινητοποίηση της 
ελληνικής πλευράς μετά τα γεγονότα 
του Φεβρουαρίου του 2020 είχε ως 
αποτέλεσμα να έχουν σήμερα ολο-
κληρωθεί πλήρως οι εργασίες αποκα-
τάστασης των παλιών τμημάτων του 
φράχτη μήκους 10 χιλιομέτρων.
Επιπλέον, το Φυλάκιο 1 έχει πλήρως 
ανακαινισθεί και αναβαθμιστεί μετά 
τα γεγονότα, ενώ έχουν δρομολογη-
θεί νέες προμήθειες σε επίγεια μέσα 
(θωρακισμένα τζιπ περιπολιών, φου-
σκωτές βάρκες κά), ενισχυμένο σε 
αριθμούς έμψυχο δυναμικό (πρόσθετο 
αστυνομικό προσωπικό, πρόσληψη 
400 συνοριοφυλάκων και στρατιώ-
τες), αλλά κυρίως εξοπλισμός υψηλής 
τεχνολογίας, όπως drones παρακολού-
θησης, θερμικές κάμερες, μεγάφωνα 
προειδοποιητικών μηνυμάτων και 
άλλα τεχνικά μέσα.
Ειδικότερα, το έργο του φράκτη απο-
τελείται από:
· ισχυρό μεταλλικό κιγκλίδωμα από 
χάλυβα ύψους 5 μέτρων,
· χωματουργικά έργα συντήρησης, 
αναβάθμισης και κατασκευής νέων 
οδών επιτήρησης,
· συντήρηση των τεχνητών εμποδίων 
κατά μήκος του ποταμού,
· ενίσχυση του υφιστάμενου φράχτη 
με την προσθήκη προς την πλευρά της 
Ελλάδας συνεχούς ισχυρού μεταλ-
λικού κιγκλιδώματος, επίσης από 
χάλυβα, συνολικού ύψους 4,3 μέτρων,
· κατασκευή οκτώ νέων Υπερυψωμέ-
νων Αντιβαλλιστικών Παρατηρητη-
ρίων κατά μήκος των τεχνητών εμπο-
δίων, για χρήση από τον Ελληνικό 
Στρατό,
· έργα βελτίωσης σε 57 υφιστάμενες 
υποδομές (φυλάκια/παρατηρητήρια).

«Αστακός» ο Έβρος: Συναγερμός για τις 
μεταναστευτικές ροές από το Αφγανιστάν 
- Σχέδιο κάλυψης όλου του ποταμού 

Σε αναστολή από 23/8 
και οι ανεμβολίαστοι 
εργαζόμενοι των οποίων 
απορρίφθηκαν οι αιτήσεις 
εξαίρεσης

Α
πό τις 23 Αυγούστου ξεκινά για το σύνολο των 
εργαζομένων σε όλες τις δομές ηλικιωμένων και 
αναπηρίας της χώρας που αρνούνται να εμβολι-
αστούν (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 

δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους να εξαιρεθούν για λόγους 
υγείας) η εφαρμογή του μέτρου της αναστολής εργασίας.
Χθες έληξε η προθεσμία για την κατάθεση αίτηση απαλ-
λαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζόμε-
νων στις δομές ηλικιωμένων και αναπηρίας, για ιατρικούς 
λόγους. Οι αιτήσεις έπρεπε να προωθηθούν στις αρμόδιες 
επιτροπές υγείας της οικείας τους υγειονομικής περιφέ-
ρειες οι οποίες ξεκινούν από σήμερα την επεξεργασία των 
αιτημάτων και θα ολοκληρώσουν τη γνωμοδότηση εντός 
πέντε ημερών. Σε όλο αυτό το διάστημα υπάρχει χρονική 
παράταση για την ενεργοποίηση του μέτρου της αναστο-
λής καθηκόντων.
Συγκεκριμένα, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της 
δημόσιας υγείας και ιδίως των πλέον ευάλωτων πολιτών 
,το σύνολο των εργαζομένων θα μπορεί να εργάζεται στις 
δομές μόνο αν είναι εμβολιασμένο. Οι μη εμβολιασμένοι 
εργαζόμενοι θα τίθενται σε αναστολή εργασίας μέχρι να 
εμβολιαστούν, όπως ορίζεται στο νόμο. Κατά το διάστημα 
της αναστολής, δεν καταβάλλονται οι αποδοχές και οι 
ασφαλιστικές εισφορές των ανεμβολίαστων εργαζομένων.
Για την αναπλήρωση των εργαζομένων που τίθενται σε 
αναστολή εργασίας, η κυβέρνηση θα προχωρήσει με γρή-
γορες διαδικασίες στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (τρίμηνες 
συμβάσεις με δυνατότητα ανανέωσης για άλλους 3 μήνες) 
αντίστοιχων προσόντων, εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδι-
κότητας με το προσωπικό που τέθηκε σε αναστολή. Σημει-
ώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων είχε ήδη μεριμνήσει από το προηγούμενο έτος και 
είχε προχωρήσει στην πρόσληψη 500 ατόμων σε όλες τις 
δημόσιες προνοιακές δομές για την κάλυψη των έκτακτων 
αναγκών που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού, 
με αποτέλεσμα να υπάρχει επάρκεια προσωπικού.
Σύμφωνα με την υφυπουργό εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδη, 
τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι έχει εμβολιαστεί με 
την πρώτη δόση το 88% των εργαζομένων στις δημόσιες 
δομές (επομένως στόχος είναι να εμβολιαστεί το 12%) και 
το 75% στις ιδιωτικές δομές (στόχος είναι να εμβολιαστεί 
το 25%).
Υπενθυμίζουμε ότι αίτηση απαλλαγής από τον εμβολια-
σμό δικαιούνται να καταθέσουν οι εργαζόμενοι που εμφα-
νίζουν αποκλειστικά τα ακόλουθα νοσήματα:

 ª Ø Εμφάνισαν σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυ-
λαξία) μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης ή έχουν δια-
γνωστεί με αλλεργία σε κάποια έκδοχα των εμβολίων και 
υπάρχει σχετική γνωμάτευση από αλλεργιολόγο.

 ª Ø Έχουν ιστορικό μυοκαρδίτιδας και σχετική πιστοποί-
ηση από ειδικό ιατρό καρδιολόγο.

 ª Ø Εμφάνισαν σύνδρομο θρόμβωσης με θρομβοπε-
νία μετά την πρώτη δόση των εμβολίων Astra Zeneca και 
Jansen / Johnson & Johnson και έχουν ειδική ιατρική γνω-
μάτευση.
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Νοσηλεύεται στην Καρδιολογική 
Κλινική του «Αγία Όλγα» - Ο 
52χρονος υφυπουργός έχει 
υποστεί έμφραγμα στο παρελθόν 
- Είχε πόνους στο στήθος τις 
τελευταίες μέρες ενώ ήταν 
άυπνος το τελευταίο δεκαήμερο 
- Δείτε την ανακοίνωση του 
νοσοκομείου

Ι
σχαιμικό επεισόδιο υπέστη το με-
σημέρι ο υφυπουργός Πολιτικής 
Προσ τασ ίας Νίκος Χαρδαλιάς. 
Μετά από έντονη αδιαθεσία που 

αισθάνθηκε το μεσημέρι, διακομίσθη-
κε στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, όπου 
του τοποθετήθηκαν δύο στεντ. Θα πα-
ραμείνει στην εντατική για τρεις ημέ-
ρες, ενώ φαίνεται να έχει διαφύγει τον 
κίνδυνο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι ο κ.Χαρδαλιάς είχε υποστεί 
έμφραγμα στο παρελθόν.
Ο 52χρονος ΝίκοςΧαρδαλιάς το τελευ-
ταίο δεκαήμερο βρισκόταν σε πολύ 
με γάλη έ ν τασ η λόγω 
των πυρκαγιών, ενώ είχε 
να κοιμηθεί επαρκώς το 
ίδιο διάστημα.  Μάλιστα, 
σ τη συνέν τευξη Τύπου 
που είχε δώσει την περα-
σμένη Πέμπτη είχε εμφα-
νισθεί ιδιαίτερα κουρα-
σμένος και συναισθημα-
τικά φορτισμένος, ιδιαίτερα όταν ανα-
φέρθηκε στις αιτιάσεις της αντιπολίτευ-
σης για να παραιτηθεί.
Τότε, μάλιστα, είχε πει: «Πάντα είχα την 
αίσθηση του καθήκοντος. Δεν θέλω να 
κάνω καριέρα πολιτικού, δεν θα είμαι 
υποψήφιος κάπου. Μοιράστηκα ένα 
όραμα με τον πρωθυπουργό. Παρα-
μένω κρατικός λειτουργός», είπε και 
εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά 
πρόσθεσε ότι «για μας κάθε σπίτι που 
χάνεται είναι μια τραγωδία, μια μαχαι-
ριά σ την καρδιά. Δώσαμε τη μεγα-
λύτερη μάχη. Την ώρα της μάχης δεν 
πυροβολούν τους μαχητές. Και λέω ότι 
οι απώλειες είναι από την πλευρά των 
μαχητών και όχι των πολιτών».
Ο κ.Χαρδαλιάς, τις τελευταίες πέντε- 
έξι μέρες ένιωθε πόνους στο στέρνο, 
αλλά δεν πήγε σ τον γ ιατρό, παρά 
το ιατρικό του ισ τορικό. Νωρίτερα 

σήμερα, ένιωσε και πάλι πόνους και 
η οδηγ ία που ε ίχε πάρει τηλεφω-
νικά ήταν να μεταβεί  σ το νοσοκο-
μείο άμεσα. Πήρε ένα υπογλώσσιο 
και συνεργάτες του τον μετέφεραν στο 
Αγία Όλγα.
Από το νοσοκομείο εκδόθηκε η παρα-
κάτω ανακοίνωση για την κατάσταση 
του κ.Χαρδαλιά: 
Περί την 14:30 σήμερα 16/08/2021 
προσήλθε στο Νοσοκομείο μας ο Υφυ-
πουργός Πολιτ ικής Προστασίας και 
Διαχείρισης Κρίσεων κ. Νικόλαος Χαρ-
δαλιάς .
Υπεβλήθη σε κλιν ικοεργασ τηριακό 
έλεγχο και έγινε άμεσα στεφανιογρα-
φία και αγγειοπλαστική στεφανιαίων 
αγγείων. Επιτυχώς .
Θα παραμείνει στην Καρδιολογική Κλι-
νική για παρακολούθηση .
Σημε ιώνε ται,  ότ ι  όπως ανακοινώ-
θηκε από την Πολιτική Προστασία  την 
ευθύνη συντονισμού των ενεργειών 
από την πλευρά της Γενικής Γραμμα-

τείας Πολιτικής Προστα-
σίας, ανέλαβε άμεσα, από 
την πρώτη σ τ ιγμή μετά 
το περισ τατ ικό υγε ίας 
του Υφυπουργού Πολιτι-
κής Προστασίας και Δια-
χείρισης Κρίσεων, Νίκου 
Χαρδαλιά, ο Γενικός Γραμ-
ματέας Πολιτ ικής Προ-

στασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο 
οποίος βρισκόταν ήδη στο Ενιαίο Συντο-
νιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας στο Χαλάνδρι.
Με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστα-
σίας επικοινώνησε τηλεφωνικά ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ 
στο νοσοκομείο μετέβη ο αναπληρω-
τής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζα-
μάνης. Ευχετήριο μήνυμα εξέδωσε το 
γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ που ανα-
φέρει: «Ευχόμαστε στον υφυπουργό 
Προστασίας του Πολίτη Νίκο Χαρδα-
λιά ταχεία ανάρρωση και να επιστρέ-
ψει υγιής στα καθήκοντα και την οικο-
γένειά του»
«Το Κίνημα Αλλαγής εύχεται περαστικά 
στον Νίκο Χαρδαλιά. Καλή και γρήγορη 
ανάρρωση», ήταν το μήνυμα από τον 
εκπρόσωπο Τύπου του ΚΙΝΑΛ, Παύλο 
Χρηστίδη.

επικαιρότητα

Ισχαιμικό καρδιακό επεισόδιο 
υπέστη ο Νίκος Χαρδαλιάς - Του 
τοποθετήθηκαν δύο στεντ

Φωτιές: Ξεπέρασαν τις 50 
οι συλλήψεις εμπρηστών - 
Επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 

Ο
λονύχτιες είναι οι περιπολίες 
στρατού και αστυνομίας για 
την πρόληψη των πυρκαγιών. 
Μέχρι στιγμής, έχουν γίνει 

μέσα σε 15 ημέρες 53 συλλήψεις εμπρη-
στών.
Σε περιπολία όλο το βράδυ θα βρίσκο-
νται στρατός και αστυνομία σε περιοχές 
όπου είναι επίφοβο να ξεσπάσουν πυρ-
καγιές, σε όλη τη χώρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μεικτά και 
αμιγή περίπολα από στελέχη όλων 
των όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων 
(ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ) και αστυνομικούς θα κινού-
νται από σήμερα, και τουλάχιστον για 
7 ημέρες ακόμη, σε όλα τα επικίνδυνα 
σημεία, αλλά και όπου κρίνεται από την 
Πολιτική Προστασία, κάνοντας αισθητή 
την παρουσία τους με φάρους, σειρήνες 
και κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.
Οι περιπολίες έχουν οργανωθεί από 
το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το 
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε 
συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας και από απόψε το 
βράδυ θα πραγματοποιούνται πανελλα-
δικά (ηπειρωτική χώρα και νησιά).
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 3 Αυγού-
στου μέχρι σήμερα η Αστυνομία έχει 
προχωρήσει σε 25 συλλήψεις και 188 
προσαγωγές για εμπρησμό.
Αντίστοιχα, από τη Διεύθυνση Αντιμε-
τώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του 
Πυροσβεστικού Σώματος, από τις 5 
Αυγούστου μέχρι σήμερα, έχουν γίνει 
28 συλλήψεις για 24 περιπτώσεις πυρ-

καγιών. Από τους συλληφθέντες από την 
Πυροσβεστική, οι 13 κατηγορούνται 
για εμπρησμό από πρόθεση και οι 3 για 
εμπρησμό κατ’εξακολούθηση. Στη μία 
περίπτωση επιβλήθηκε ήδη ποινή πέντε 
ετών χωρίς αναστολή, σε άλλη μία επι-
βλήθηκε 2 χρόνια φυλάκιση και σε μία 
ακόμη 18 μήνες με αναστολή.

550 πυρόπληκτοι έχουν υπο-
βάλει αίτηση για την πρώτη βο-
ήθεια 
Για Παρασκευή δρομολογείται η πρώτη 
πληρωμή βοήθειας σε πληγέντες από τις 
πυρκαγιές, ενώ μέσα σε λίγες ώρες 550 
πυρόπληκτοι είχαν ήδη υποβάλει αίτηση 
στην πλατφόρμα arogi.gov.gr.
Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός παρά 
τω πρωθυπουργώ Χρήστος Τριαντόπου-
λος «η ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για 
την πρώτη αρωγή προς τους πληγέντες 
των μεγάλων πυρκαγιών, όπως είχε σχε-
διαστεί και ανακοινωθεί, άνοιξε από την 
Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2021, και από 
την πρώτη στιγμή δέχεται τις δηλώσεις 
των δικαιούχων, σύμφωνα με τις σχετι-
κές προβλέψεις.
Μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης έχουν 
ήδη υποβληθεί 550 αιτήσεις που αφο-
ρούν όλες τις κατηγορίες της πρώ-
της αρωγής και αντιστοιχούν σε άμεση 
οικονομική ενίσχυση κοντά στα 3 εκατ. 
ευρώ.
Η ροή συνεχίζεται, με την πρώτη πλη-
ρωμή να δρομολογείται για την Παρα-
σκευή.
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Τα νησιά και η επαρχία στον πυρήνα 
της διασποράς του ιού - Ασφυκτική 
η κατάσταση στην Κρήτη με σχεδόν 
96% πληρότητα στις εντατικές - 
Ανησυχητική άνοδος και στην Αττική, 
που έφτασε στο 76% - Κάθε μέρα 
σχεδόν 300 εισαγωγές ασθενών με 
Covid στα νοσοκομεία

Τ
ις αντοχές Αρχών, πολιτών και υ-
γειονομικών συστημάτων εξαντλεί 
η δριμεία επίθεση που εξαπολύει 
ο κορωνοϊός μέσω της μετάλλαξης 

«Δέλτα» σε ολόκληρο τον κόσμο και η χώρα 
μας δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. 
Η ήδη επιβαρυμένη επιδημιολογική εικόνα 
των τελευταίων εβδομάδων επιβεβαιώνεται 
από τον επικαιροποιημένο επιδημιολογικό 
χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης 
και Ελέγχου Νόσων (ECDC), στον οποίο η 
Ελλάδα είναι πλέον «κόκκινη», εκτός από 
την Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου, τα Δωδε-
κάνησα και τις Κυκλάδες που βρίσκονται 
στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου («βαθύ 
κόκκινο»).
Η συνεχής αύξηση του επιδημιολογικού 
φορτίου που έφτασε την εβδομάδα 8-15 
Αυγούστου στο +12,44% ανέδειξε 21.567 
νέα κρούσματα κορωνοϊού, με το σημαντι-
κότερο πρόβλημα θετικότητας να εντοπί-
ζεται κυρίως στα νησιά. Βασική αιτία θεω-
ρείται από τους ειδικούς η χαμηλή εμβολι-
αστική κάλυψη ορισμένων περιοχών, αλλά 
και η σχεδόν πλήρης επικράτηση της μετάλ-
λαξης Δέλτα στα δείγματα που ελέγχονται 
πλέον.

Καλυμμένες πάνω από τις μισές 
ΜΕΘ – Στο 89% το στέλεχος «Δέλ-
τα»
Στην επιβάρυνση που υφίσταται καθημε-
ρινά το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) από 
τη λοίμωξη COVID-19 αναφέρθηκε εκτε-
νώς στη σημερινή του τοποθέτηση κατά τη 
συνέντευξη Τύπου από το Υπουργείο Υγείας 
ο καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος 
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Χαράλα-
μπος Γώγος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, 
οι νοσηλευόμενοι ασθενείς έχουν σχεδόν 
διπλασιαστεί μέσα σε ένα μήνα και φτά-
νουν πλέον τους 1.872 (από 961 πριν τέσ-
σερις εβδομάδες) και από αυτούς οι 299 
(από 133) βρίσκονται σε Μονάδες Εντατι-

κής Θεραπείας (ΜΕΘ), όπου το τελευταίο 
10ήμερο παρατηρήθηκε αύξηση κατά 
29,44%. Η αδιάκοπη αυτή ροή ασθενών 
προς τα νοσηλευτικά ιδρύματα έχει επιφέ-
ρει κάλυψη κατά 41% των απλών κλινών 
COVID στην επικράτεια και κατά 60% στις 
ΜΕΘ-COVID, ενώ σοβαρό πρόβλημα παρα-
τηρείται στην Κρήτη, όπου οι ΜΕΘ έχουν 
καλυφθεί σε ποσοστό 96,5%. Ανησυχητική 
χαρακτηρίζεται η εικόνα και στην Αττική, 
με το αντίστοιχο ποσοστό να ανέρχεται στο 
76%, ενώ καλύτερα είναι τα πράγματα προς 
το παρόν στη Θεσσαλονίκη που περιορίζε-
ται στο 57%.
Μπορεί η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων 
να παραμένει στα 29 έτη, ωστόσο την πίεση 
στο ΕΣΥ εντείνει, κατά τους ειδικούς, η νέα 
στροφή της πανδημίας στις μεγάλες ηλικίες 
και ιδιαίτερα στους ανεμβολίαστους πολί-
τες. Καθώς αυτή τη στιγμή παρατηρείται το 
μικρότερο ποσοστό νοσηλειών σε σχέση με 
τον αριθμό των νοσήσεων, θεωρείται πλέον 
αυταπόδεικτο πως ο εμβολιασμός βοηθά. 
Άλλωστε, η δραστικότητα των εμβολίων 
όσον αφορά στη σοβαρή νόσηση, τη δια-
σωλήνωση και τον θάνατο ξεπερνά το 90% 
και είναι ξεκάθαρη και έναντι της μετάλλα-
ξης «Δέλτα», η οποία πλέον επικρατεί στην 
Ελλάδα σε ποσοστό πάνω από 80%.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη γονιδιω-
ματική ανάλυση που πραγματοποίησε το 
Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης 
του ιού SARS-CoV-2 σε 1.011 δείγματα της 
περιόδου 28 Μαΐου - 08 Αυγούστου, τα 
950 δείγματα αφορούσαν στελέχη ειδι-
κού ενδιαφέροντος και από αυτά τα 868 
ήταν στελέχη της παραλλαγής «Δέλτα». Σε 
τυχαία δειγματοληψία για το 15ήμερο από 
19/07 – 01/08, μάλιστα, η επικράτηση του 
εν λόγω στελέχους έφτασε στο 100% στις 
Περιφέρειες Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας.
Σε ολόκληρη τη χώρα μοιράζονται τα 
3.273 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε 
νωρίτερα ο Εθνικός Οργανισμός Δημό-
σιας Υγείας (ΕΟΔΥ), συνέπεια των 102.298 
διαγνωστικών ελέγχων του τελευταίου 
24ωρου. Το ρεύμα του πληθυσμού που 
έχει κινηθεί προς τουριστικούς προορι-
σμούς, νησιωτικούς ή άλλους, αλλά και 
προς τους τόπους καταγωγής έχει απομα-
κρύνει τον «πυρήνα της μετάδοσης» από 
τις μεγάλες πόλεις, όπως καταδεικνύουν 
οι 709 λοιμώξεις που καταγράφηκαν στην 
Αττική και οι 318 στη Θεσσαλονίκη, κι έχει 
μετατοπίσει το πρόβλημα προς την επαρ-
χία και τα νησιά.

Κορωνοϊός: Στο «κόκκινο» όλη 
η Ελλάδα - Ανεμβολίαστοι και 
μετάλλαξη Δέλτα γεμίζουν τις ΜΕΘ

Πατέρας Τσιτσιπά: Ο Στέφανος δεν 
έκανε το εμβόλιο γιατί οι αθλητές 
έχουν δυνατό ανοσοποιητικό

Υπεραμύνθηκε των επιλογών και 
των δημόσιων τοποθετήσεων του 
γιου του ο Απόστολος Τσιτσιπάς

Μ
ετά τον Στέφανο Τσιτσιπά και 
ο πατέρας και προπονητής 
του Απόστολος Τσιτσιπάς, 
μίλησε για το ζήτημα των εμ-

βολίων.
Ο Απόστολος Τσιτσιπάς, υπεραμύνθηκε 
των επιλογών του γιου του, τονίζοντας ότι 
οι αθλητές έχουν αρκετά δυνατό ανοσο-
ποιητικό σύστημα για να αντιμετωπίσουν 
οποιαδήποτε πρόκληση, ενώ πρόσθεσε 
ότι «ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες 
που έχει, εκτιμά τις συνθήκες και πράτ-
τει».
Σε επικοινωνία που είχε ο Απόστολος Τσι-
τσιπάς μέσω μηνυμάτων με την πρωινή 
εκπομπή της ΕΡΤ, ανέφερε τα εξής: «Δεν 
χρειάστηκε να κάνει το εμβόλιο, όπως 

και οι περισσότεροι συναθλητές του. Οι 
αθλητές έχουν αρκετά δυνατό ανοσο-
ποιητικό σύστημα για να αντιμετωπί-
σουν οποιαδήποτε πρόκληση προκύψει. 
Λαμβάνουν τα μέτρα που είναι απαραί-
τητα (μάσκες, ελεγχόμενες μετακινήσεις), 
βρίσκονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον 
και κάνουν σχεδόν κάθε μέρα PCR και 
ANTIGEN TESTS όπως και ο καθένας μας 
φαντάζομαι ό,τι χρειάζεται».
Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, αναφο-
ρικά με τον εμβολιασμό σχολίασε ότι «ο 
καθένας, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει, 
εκτιμά τις συνθήκες και πράττει. Όσον 
αφορά για την αναγκαιότητα των εμβο-
λίων, πιστεύω ότι έχουμε μεγάλο αριθμό 
σπουδαίων επιστημόνων και σπουδαίων 
ειδικών γιατρών και είμαι πεπεισμένος ότι 
μπορούν αλλά και επιβάλλεται αν ενημε-
ρώνουν τους πολίτες σχετικά με το τι πρέ-
πει να ακολουθήσουν για να θωρακίσουν 
την υγεία τους».
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Ενα δισ. δέντρα μέσα σε οκτώ χρόνια 
φιλοδοξεί να φυτέψει η Flash Forest 

Τ
η διαχείριση και την ενίσχυση του 
δασικού πλούτου έρχεται να συν-
δράμει η νεοφυής καναδική επι-
χείρηση του Τορόντο, Flash Forest, 

η οποία αξιοποιεί ιπτάμενα τηλεχειριζόμε-
να drones, ικανά να φυτεύουν σπόρους δέ-
ντρων δέκα φορές ταχύτερα από ό,τι ένας 
άνθρωπος εξοπλισμένος με αξίνα και φτυ-
άρι. Η εταιρεία αναδάσωσης φιλοδοξεί να 
έχει ολοκληρώσει τη φύτευση ενός δισεκα-
τομμυρίου δέντρων μέχρι το 2028.
Η Flash Forest προχώρησε σε μετατροπές 
των drones προκειμένου να είναι ικανά 
να «εκτοξεύουν» σπόρους ταχέως ανα-
πτυσσόμενων δέντρων στο έδαφος, συν-
δυάζοντας την τεχνολογία, την κυβερνη-
τική και τις περιβαλλοντικές επιστήμες με 
σκοπό την αναδάσωση. Η συγκεκριμένη 
τεχνολογική καινοτομία περιορίζει επίσης 
το κόστος της αναδάσωσης κατά 80%, σε 
σύγκριση με την παραδοσιακή «χειροκί-
νητη» μέθοδο.
Τα μεταφορικά drones έχουν εξοπλισθεί 
με πιστόλι πεπιεσμένου αέρα, το οποίο 
εκτοξεύει τους σπόρους με την κατάλληλη 
ορμή, ώστε να εισχωρήσουν στο έδαφος 
και να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες βλά-
στησης. Η χρήση των μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών επιτρέπει στην ομάδα δασο-
λόγων να προσεγγίσει δύσβατες περιοχές, 
στις οποίες οι γεωπόνοι δεν θα μπορούσαν 
να έχουν πρόσβαση. Κάθε «πυρομαχικό» 
περιέχει τουλάχιστον τρεις σπόρους, μυκό-
ριζα, λίπασμα και μερικά άλλα συστατικά, 
τα οποία η ομάδα κρατάει μυστικά.
Μόλις ολοκληρωθεί η εναέρια κατόπτευση 
της περιοχής και έχουν εντοπισθεί τα ιδα-

νικά σημεία για φύτευση, σμήνος drones 
αρχίζει τον ειρηνικό βομβαρδισμό. Το 
«αεροπίστολο» ανοίγει πυρ, φυτεύοντας 
τους σπόρους και τα συνοδευτικά συστα-
τικά στο έδαφος.
Μετά τη φύτευση, η ομάδα ελέγχει από 
αέρος τα αποτελέσματα της προσπάθειας, 
προτού αναπτύξει ψεκαστικά drones, τα 
οποία προσφέρουν τροφή στα σπορό-
φυτα, ενώ τρίτη ομάδα μικρών αεροσκα-
φών επιθεωρεί την ανάπτυξη των δενδρυλ-
λίων. Αφού τα πρωτότυπα drones δοκιμά-
στηκαν εξονυχιστικά, η εταιρεία άρχισε τις 
αναδασώσεις σε περιοχές της πολιτείας 
του Οντάριο, με προοπτική το κόστος ανά 
φυτεμένο δενδρύλλιο να περιοριστεί στα 
50 καναδικά σεντς το τεμάχιο.
Στα τέλη του 2020, οι δοκιμές της Flash 
Forest έδειξαν ότι το καινοτόμο σύστημα 
είναι ικανό να φυτεύει από 10.000 έως 
20.000 σπόρους την ημέρα. Η διαρκής εξέ-
λιξη των drones σε ό,τι αφορά τη μεταφο-
ρική τους ικανότητα και την αυτονομία των 
μπαταριών τους σημαίνει ότι στο προσεχές 
μέλλον μόλις δύο ενισχυμένα drones θα 
είναι ικανά να φυτεύουν 100.000 δέντρα 
την ημέρα.
Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν ήδη 
αποδείξει την αξία τους στην καταπολέ-
μηση της παράνομης υλοτομίας στον Αμα-
ζόνιο. Μέλη της φυλής αυτοχθόνων Ούρου 
Εου στην πολιτεία Ροντόνια της Βραζι-
λίας, που ζουν σε προστατευόμενο δρυμό 
10.000 τετραγωνικών χλμ. στον Αμαζό-
νιο, χρησιμοποιούν drones για τον εντοπι-
σμό πυρκαγιών. Οι φωτιές είναι αποτέλε-
σμα εμπρησμών από καταπατητές αγρότες 
και κτηνοτρόφους, που εξωθούνται στην 
παρανομία εξαιτίας της οικονομικής πίεσης 
που υφίστανται οι κάτοικοι των απομακρυ-
σμένων πολιτειών της Βραζιλίας. 

Αναδάσωση με στόλο 
drones στον Καναδά

«Δεν θα αναγνωρίσουμε μία 
κυβέρνηση των Ταλιμπάν», 
λέει ο Τζάστιν Τριντό 

«Αποτελούν τρομοκρατική οργάνωση», τόνισε ο πρωθυπουργός της 
χώρας στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας

Ο 
Καναδάς δεν προτίθεται να αναγνωρίσει μια κυβέρνηση των Ταλιμπάν, δή-
λωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Τζάστιν Τριντό.
«Όταν βρίσκονταν στην εξουσία πριν από 20 χρόνια, ο Καναδάς δεν ανα-
γνώριζε την κυβέρνησή τους. Ανετράπησαν με τη βία και αντικαταστάθηκαν 

από μια κυβέρνηση δεόντως εκλεγμένη. Αποτελούν τρομοκρατική οργάνωση σύμ-
φωνα με την καναδική νομοθεσία», υπογράμμισε ο επικεφαλής της καναδικής κυβέρ-
νησης σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου που έδωσε στο 
Οντάριο σχετικά με την προεκλογική εκστρατεία για τις βουλευτικές εκλογές.
Επαναλαμβάνοντας πως η άμεση προτεραιότητα δίνεται στις επιχειρήσεις απομάκρυν-
σης ξένων και Αφγανών υπηκόων εκτός του Αφγανιστάν, ο Τριντό εκτίμησε πως οι 
Ταλιμπάν θα πρέπει να «εγγυηθούν ελεύθερη πρόσβαση στο αεροδρόμιο».
«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τους διεθνείς εταίρους μας για τους ασκήσουμε 
πίεση σε αυτό το θέμα», τόνισε ο Καναδός πρωθυπουργός, ο οποίος δήλωσε χθες πως 
«τρομοκρατήθηκε από τις εικόνες της απόγνωσης».

Ο Καναδάς κλείνει προσωρινά την πρεσβεία του στην Καμπούλ
Ο Καναδάς έκλεισε προσωρινά την πρεσβεία του στην Καμπούλ και το προσωπικό 
απομακρύνθηκε, την ώρα που οι Ταλιμπάν έχουν περικυκλώσει την πρωτεύουσα του 
Αφγανιστάν, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά.
«Η κατάσταση στο Αφγανιστάν εξελίσσεται ραγδαία και θέτει σοβαρές προκλήσεις 
στην ικανότητά μας να εγγυηθούμε την ασφάλεια της αποστολής μας», λέει ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Μαρκ Γκαρνό.
«Αποφασίστηκε να ανασταλούν προσωρινά οι διπλωματικές δραστηριότητές μας στην 
Καμπούλ», ανέφερε το καναδικό ΥΠΕΞ, διευκρινίζοντας πως οι δραστηριότητες θα 
επαναληφθούν όταν η κατάσταση «θα επιτρέψει να εγγυηθούμε τις κατάλληλες υπη-
ρεσίες και την επαρκή ασφάλεια του προσωπικού μας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Η 
αμερικανική εταιρία βιοτεχνολογί-
ας Moderna θα κατασκευάσει ένα 
εργοστάσιο παρασκευής εμβολί-
ων με αγγελιαφόρο RNA και ένα 

κέντρο καινοτομίας στον Καναδά, ανακοί-
νωσαν η καναδική κυβέρνηση και η εταιρία.
"Καταλήξαμε πριν από λίγες ημέρες σε ένα 
μνημόνιο συνεννόησης με τη Moderna για 
την κατασκευή εδώ, στην πατρίδα μας, στον 
Καναδά, μιας υπερσύχρονης τεχνολογικά 
εγκατάστασης για την παρασκευή εμβολίων 
που βασίζονται στο mRNA, η οποία θα μπο-
ρεί να μας βοηθήσει σε περίπτωση πανδη-
μίας", ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέ-
ντευξης Τύπου ο υπουργός Καινοτομίας, 
Επιστημών και Βιομηχανίας Φρανσουά-Φι-
λίπ Σαμπάν.
Οι νέες εγκαταστάσεις της Moderna θα επι-
τρέψουν την παρασκευή εμβολίων κατά 
αρκετών μορφών ασθενειών.
"Αν εμφανιστεί ένας νέος ιός, ένα νέο στέλε-
χος του ιού Ζίκα, του 'Εμπολα, του κορονο-
ϊού ή της γρίπης, η καναδική κυβέρνηση θα 
μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει 
τα εμβόλια εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. Αυτό 
θα ανήκει στη διακριτική της ευχέρεια. Είναι 
μια συνεργασία με βάση τον μακροπρόθε-
σμο ορίζοντα που μας ενδιαφέρει", δήλωσε 
ο Στεφάν Μπανσέλ, ο πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος της Moderna.
Είναι μια "μέρα συναισθηματικά φορτι-

σμένη", πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι 
αυτό το εργοστάσιο θα είναι το πρώτο της 
Moderna εκτός του αμερικανικού εδάφους.
Ο επικεφαλής της φαρμακευτικής εταιρίας 
έκανε γνωστό ότι τα σχέδια έχουν ολοκλη-
ρωθεί και το μόνο που μένει είναι να καθο-
ριστεί η τοποθεσία.
"Η επιλογή της τοποθεσίας θα γίνει εντός 
των επόμενων εβδομάδων και μηνών συζη-
τώντας με τις διάφορες επαρχίες", δήλωσε 
ο Μπανσέλ από το συνεδριακό κέντρο του 
Μόντρεαλ, ένα από τα μεγαλύτερα εμβολια-
στικά κέντρα κατά της Covid-19 στο Κεμπέκ.
Η οικονομική συμμετοχή του Καναδά σε 
αυτό το μνημόνιο συνεννόησης δεν έχει 
γίνει γνωστή. Η εταιρία θα επενδύσει "εκα-
τοντάδες εκατομμύρια δολάρια" στις νέες 
εγκαταστάσεις, δήλωσε ο Σαμπάνι.
Ο Στεφάν Μπανσέλ αναμένει ότι το μελλο-
ντικό εργοστάσιο, που θα μπορεί να παρά-
γει τα πρώτα του εμβόλια το 2024, θα παρά-
γει σχεδόν 30 εκατομμύρια δόσεις εμβο-
λίων, μια ποσότητα που αποκάλεσε ως "μια 
ικανότητα εκκίνησης".
"Τους τελευταίους έξι με εννέα μήνες, δεκά-
δες χώρες ήρθαν σε επαφή μαζί μας για να 
κατασκευάσουμε εργοστάσια στα εδάφη 
τους. Ο Καναδάς ήταν η χώρα που κινή-
θηκε ταχύτερα. Προβλέπουμε να κατασκευ-
άσουμε και άλλα εργοστάσια ανά τον κόσμο 
με βάση ένα παρόμοιο μοντέλο.

Moderna: Ετοιμάζει 
εργοστάσιο για εμβόλια 
mRNA στον Καναδά

Ο 
πρωθυπουργός του Κανα-
δά Τζάστιν Τριντό προκήρυ-
ξε πρόωρες ομοσπονδιακές 
εκλογές στις 20 Σεπτεμβρίου.

«Η γενική κυβερνήτης δήχθηκε το 
αίτημά μου για τη διάλυση του κοινο-
βουλίου. Οι Καναδοί θα πάνε συνεπώς 
στις κάλπες στις 20 Σεπτεμβρίου», εξή-
γησε από την ομοσπονδιακή πρωτεύ-
ουσα Οτάβα, διευκρινίζοντας ότι «οι 
Καναδοί έπρεπε να αποφασίσουν πώς 
θα τερματιστεί η πανδημία».
«Σας στηρίξαμε, και τώρα έφτασε η ώρα 
να ακούσουμε τη φωνή σας» είπε ο Τρι-
ντό στο μήνυμά του προς τους πολίτες.
Να σημειωθεί ότι πρωθυπουργός Τζά-
στιν Τριντό προκήρυξε πρόωρες εκλο-
γές, πριν καν συμπληρωθούν δύο χρό-
νια από τις πιο πρόσφατες ομοσπονδι-
ακές βουλευτικές εκλογές στον Καναδά, 
προς μεγάλη δυσαρέσκεια των άλλων 
κομμάτων.
Αρχικά, ο πρωθυπουργός είχε το πρωί 
συνάντηση με την γενική κυβερνήτρια 
Μέρι Σάιμον, ενώ επρόκειτο να ζητή-
σει από την αντιπρόσωπο της βασίλισ-
σας Ελισάβετ Β΄ στη χώρα τη διάλυση της 
Βουλής των Κοινοτήτων.
Επικεφαλής κυβέρνησης μειοψηφίας 
από τον Οκτώβριο του 2019, κάτι που 
συνεπάγεται πως εξαρτάται από κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης για την προώ-
θηση των μεταρρυθμίσεων που θέλει, 
ο Τζάστιν Τριντό προφανώς θέλει να 
καβαλήσει το κύμα των ευνοϊκών δημο-
σκοπήσεων, χάρη στη συγκριτικά επι-
τυχή διαχείριση της πανδημίας του νέου 
κορωνοϊού και την καλή πορεία της 
εκστρατείας ανοσοποίησης στη χώρα.
Όμως τα άλλα κόμματα, που όλα τους 
εναντιώνονται στη διεξαγωγή ψηφο-
φορίας το φθινόπωρο, άρχισαν ήδη τις 
εχθροπραξίες και καταγγέλλουν μικρο-
πολιτικό και προσπάθεια εκμετάλλευσης 
της πανδημίας που κάθε άλλο παρά έχει 
τελειώσει.

Όπως και άλλες χώρες, ο Καναδάς πρό-
σφατα έχει βρεθεί αντιμέτωπος με 
τέταρτο κύμα της πανδημίας, εξαιτίας 
ιδίως της παραλλαγής Δέλτα, που είναι 
πιο μολυσματική.
Ωστόσο, η χώρα καταγράφει μια από τις 
καλύτερες εμβολιαστικές καλύψεις στον 
κόσμο: το 71% των 38 εκατομμυρίων 
Καναδών έχει λάβει μια πρώτη δόση 
εμβολίου, το 62% έχει εμβολιαστεί πλή-
ρως.
«Αυτή είναι το μοναδικό παράθυρο 
ευκαιρίας που έχει, διότι με το άνοιγμα 
των σχολείων και των πανεπιστημίων σε 
δύο εβδομάδες τα κρούσματα του νέου 
κορονοϊού θα αυξηθούν αναπόφευκτα», 
εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φελίξ 
Ματιέ, καθηγητής πολιτικών επιστημών 
στο πανεπιστήμιο του Γουίνιπεγκ. Ο κ. 
Τριντό, πρόσθεσε, έχει κυβερνήσει «ήδη 
18 μήνες, που είναι η μέση διάρκεια 
ζωής των μειοψηφικών κυβερνήσεων».
Ο καναδός πρωθυπουργός έχει διαμαρ-
τυρηθεί επανειλημμένα το τελευταίο 
διάστημα για τα εμπόδια που εγείρουν 
στο κοινοβούλιο τα αντιπολιτευόμενα 
κόμματα στο κυβερνητικό έργο. Για να 
γίνει επικεφαλής πλειοψηφικής κυβέρ-
νησης, το κόμμα του, που μετρά σήμερα 
155 βουλευτές, θα χρειαστεί να καταλά-
βει τις 170 από τις 338 έδρες της Βουλής 
των Κοινοτήτων.
Πρόκειται όμως για «ριψοκίνδυνο στοί-
χημα», προειδοποιεί ο Ντανιέλ Μπε-
λάντ, καθηγητής πολιτικής επιστήμης 
στο πανεπιστήμιο ΜακΓκιλ, τονίζοντας 
ότι οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις δεν του 
εγγυώνται ότι θα εξασφαλίσει την πλειο-
ψηφία των εδρών στην κάτω Βουλή.
«Οι εκλογές μπορεί να παιχθούν σε 
μερικές έδρες», προσθέτει και «καθώς 
αυτές οι εκλογές θα αποτελούν καθαρά 
απόφαση του Τριντό, αυτό μπορεί να του 
κοστίσει ακριβά», να χάσει ακόμη και 
την ηγεσία του κόμματός του «αν απο-
τύχει».

Πρόωρες εκλογές προκήρυξε ο 
Τριντό για τις 20 Σεπτεμβρίου
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Η 
Κύπρος είναι ανάμεσα στις πρώτες θέσεις 
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε ό,τι α-
φορά την απορρόφηση κονδυλίων από τα 
Ταμεία Πολιτικής Συνοχής, σύμφωνα με τα 

επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής (Αύγουστος 2021).
Ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών ανα-
φέρει ότι σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοι-
χεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αύγουστος 2021), η 
Κύπρος συνεχίζει να κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις 
μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ στην απορρόφηση 
κονδυλίων από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής. 
Όπως αναφέρεται, οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις στο-
χεύουν, μεταξύ άλλων, στους τομείς Επιχειρηματικό-
τητας, Απασχόλησης, Ενέργειας, Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής, Έρευνας και Καινοτομίας, Περιβάλλοντος, 
Μεταφορών, Αστικής Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης και 
ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής. 
Στο πλαίσιο αυτό, προστίθεται, η Κύπρος έχει προω-
θήσει ένα μεγάλο αριθμό έργων, αξιοποιώντας πλή-

ρως τα αναπτυξιακά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, με γνώμονα την πρόοδο της οικονομίας και της 
κοινωνίας, αλλά και προς επίτευξη των στρατηγικών 
αναπτυξιακών επιδιώξεων της χώρας.
Το Υπουργείο σημειώνει ακόμα ότι μείζονος σημα-
σίας είναι και η συνεισφορά της Πολιτικής Συνο-
χής στην καταπολέμηση των συνεπειών της τρέχου-
σας πανδημίας μέσω της χρηματοδότησης δράσεων 
στους τομείς της υγείας, της απασχόλησης και της στή-
ριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
«Ο Υπουργός Οικονομικών εκφράζει την ιδιαίτερη 
ικανοποίηση του και συγχαίρει τις αρμόδιες υπηρε-
σίες για την εξαιρετική δουλειά που έχει επιτευχθεί, 
με αποτέλεσμα την καθοριστική συνεισφορά των κον-
δυλίων αυτών στην αναπτυξιακή πολιτική του Κρά-
τους», προσθέτει. 
«Υπογραμμίζει παράλληλα ότι πρόκληση πλέον είναι 
η αποτελεσματική υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας “Κύπρος το Αύριο”» καταλή-
γει η ανακοίνωση.

Η Κύπρος, ανάμεσα στις πρώτες χώρες 
της ΕΕ σε απορρόφηση κονδυλίων 

Νουρής: Η Κύπρος βιώνει έντονα την 
εργαλειοποίηση μεταναστών από τρίτες 
χώρες 

Σ
υνήλθε την Τετάρτη σε έκτακτη τηλεδιάσκε-
ψη το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτε-
ρικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για συζήτηση του προβλήματος, που προ-

έκυψε τους τελευταίους μήνες στη Λιθουανία, με 
τη συστηματική προώθηση παράτυπων μετανα-
στών στα εδάφη της, μέσω των συνόρων της με τη 
Λευκορωσία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Εσω-
τερικών, ο Υπουργός Εσωτερικών  Νίκος Νουρής 
στην παρέμβασή του, επεσήμανε ότι η φύλαξη, 
αλλά και η διαφύλαξη της ακεραιότητας των εξω-
τερικών συνόρων της ΕΕ, είναι κοινή ευθύνη του 
συνόλου των Κρατών Μελών και εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για την παροχή στήριξης στη 
Λιθουανία από τους υπόλοιπους εταίρους, αφού 
κανένα Κράτος Μέλος δεν θα πρέπει και δεν μπο-
ρεί από μόνο του να αντιμετωπίσει μια τέτοια 
κατάσταση.
Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Εσωτερικών εξέφρασε 
έντονα τη θέση ότι η εργαλειοποίηση μεταναστών 
από μια τρίτη χώρα και στην προκειμένη περί-
πτωση την Τουρκία, η οποία συνδράμει τη Λευκο-
ρωσία στην προώθηση μεταναστών στα σύνορα 
με τη Λιθουανία, είναι κάτι που έχουμε βιώσει 
έντονα τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, ενώ επε-

σήμανε εκ νέου ότι η απάντηση της ΕΕ σε ανά-
λογα φαινόμενα, θα πρέπει να είναι αυστηρή και 
ξεκάθαρη και να εκφράζεται με μία φωνή από τον 
θεματοφύλακα των συνθηκών, την ίδια την Ε.Ε.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Υπουργός εξέ-
φρασε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη της 
Κύπρου και επαναβεβαίωσε την ετοιμότητά μας να 
συνδράμουμε με την παροχή εμπειρογνωμοσύνης, 
σε όποιον τομέα μπορούμε να βοηθήσουμε, αφού 
το μικρό μέγεθος της χώρας μας αλλά κυρίως οι 
υπέρμετρες πιέσεις που αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα 
με τις αφίξεις από την Τουρκία και μέσω κατεχομέ-
νων εδώ και πέντε σχεδόν χρόνια, δεν αφήνουν 
ιδιαίτερα περιθώρια άλλης συνδρομής.
Εκτός ημερησίας διάταξης, ο κ. Νουρής κατέθεσε 
την ανησυχία της Κύπρου για την αφγανική κρίση 
και ζήτησε, μεταξύ άλλων, την αποφασιστική 
οικονομική αρωγή διεθνών οργανισμών όπως η 
UNHCR, ώστε με τη σειρά τους να οργανώσουν 
χώρους υποδοχής στις γειτονικές με το Αφγανι-
στάν χώρες διαμετακόμισης με σκοπό τη συγκρά-
τηση των ροών.
Σημειώνεται ότι με απόφαση της Σλοβενικής προ-
εδρίας, η κρίση στο Αφγανιστάν θα συζητηθεί σε 
νέα σύσκεψη του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερι-
κών Υποθέσεων.

Υ
πάρχει μια διαδικασία μετατροπής του ψευδοκράτους σε 
επαρχία της Τουρκίας, που γίνεται ολοένα και πιο εμφα-
νής στις συνθήκες της μη λύσης, ανέφερε ο τέως ηγέτης 
των Τ/κ Μουσταφά Ακιντζί στη συνέχεια της αποκλειστι-

κής συνέντευξής του στη δημοσιογράφο Αϊσου Μπασρί Ακτέρ 
και την εφημερίδα Γενί Ντουζέν, που δημοσιεύεται σε συνέχειες.
Σύμφωνα με το ΓΤΠ, ο κ. Ακιντζί είπε ότι αυξάνεται πιο πολύ η 
εξάρτηση των κατεχομένων από την Τουρκία και σημείωσε ότι 
η διαφωνία του με την κυβέρνηση της Τουρκίας βρίσκεται στην 
ουσία και όχι στις λεπτομέρειες.
Υπενθυμίζοντας ότι δέχτηκε σφοδρές επιθέσεις όταν περιέγραψε 
ως καταστροφικό σενάριο το παράδειγμα της Κριμαίας απαντώ-
ντας σε ερώτηση αν θα προσαρτηθεί το ψευδοκράτος στην Τουρ-
κία, ο κ. Ακιντζί ανέφερε ότι «αυτό είναι που επιδιώκεται ουσια-
στικά, αυτός είναι ο στόχος στο πίσω μέρος του μυαλού».
Για την εικοσαετή διακυβέρνηση ΑΚΡ στην Τουρκία, ο Μουσταφά 
Ακιντζί είπε ότι αρχικά υπήρξε επιθυμία εγκατάλειψης της πολι-
τικής «η μη λύση είναι λύση» στην Κύπρο, αλλά μετά από μια 
περίοδο φιλελεύθερη και πιο δημοκρατική, άρχισε μια διαδικα-
σία που οδήγησε στην «εξουσία του ενός και μόνο ανδρός». Σύμ-
φωνα με τον κ. Ακιντζί, τώρα είναι μια διαφορετική περίοδος ΑΚΡ 
κατά την οποία αναστάληκαν οι δημοκρατικές διαδικασίες στην 
Τουρκία, γέμισαν οι φυλακές με συγγραφείς και πολιτικούς και 
αυξήθηκαν πολύ περισσότερο οι παρεμβάσεις στην Κύπρο. 
Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση ΑΚΡ-ΜΗΡ στην Τουρκία έχει επικε-
ντρωθεί στο να μην χάσει την εξουσία και «για να επανεκλεγεί 
το 2023 θα υποδαυλιστεί περισσότερο ο εθνικισμός μέσω της 
Κύπρου».
Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που υπήρξαν στις «προεδρικές 
εκλογές» στα κατεχόμενα, ο κ. Ακιντζί είπε ότι η ΜΙΤ προσκάλεσε 
τον διευθυντή του γραφείου του στην Τουρκία και όταν αυτός δεν 
πήγε, ήρθε αντιπροσωπεία της ΜΙΤ στα κατεχόμενα και συναντή-
θηκε μαζί του εν γνώσει του ίδιου του Ακιντζί.
Το μήνυμα που του εστάλη από την Τουρκία, είπε, ήταν να απο-
συρθεί από τις «εκλογές» γιατί δεν θα κέρδιζε και ότι ακόμα και 
να κέρδιζε δεν θα μπορούσε να μείνει στη θέση του.
«Μετά από εμένα ήρθε η σειρά του ΚΕΕ», ανέφερε λέγοντας ότι 
αποφασίστηκε ποιος θα γίνει πρόεδρος του εν λόγω κόμματος και 
«πρωθυπουργός». Ετσι διορίστηκε ο «πρωθυπουργός», ανέφερε. 
«Δηλαδή άρχισαν πλέον να γίνονται δουλειές μέσω διορισμού».

Ενας θάνατος από κορωνοϊό και 179 νέα κρούσμα-
τα στα κατεχόμενα
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από 14.103 διαγνωστικές εξετάσεις 
του τελευταίου 24ωρου εντοπίστηκαν 179 νέα περιστατικά κορω-
νοϊού και καταγράφηκε ένας θάνατος.
Τα εννέα κρούσματα προέρχονται από το εξωτερικό, 18 είναι επα-
φές ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και 152 είναι εγχώριες 
λοιμώξεις.
Από αυτές οι 70 καταγράφηκαν στην Λευκωσία, οι 34 στην Κερύ-
νεια, οι 33 στην Αμμόχωστο, οι επτά στη Μόρφου, οι πέντε στο 
Τρίκωμο και οι τρεις στη Λεύκα.
Στα κατεχόμενα μέχρι σήμερα εντοπίστηκαν 14.244 κρούσματα 
κορωνοϊού και καταγράφηκαν 45 θάνατοι με τελική αιτία τη 
νόσο.

Ακιντζί: Στόχος της 
Τουρκίας η προσάρτηση 
της Κύπρου 



1920 Αυγούστου 2021
www.hellasnews-radio.com
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εδώ Κύπρος

Ελεύθερος αφέθηκε χθες 
βράδυ ο γιατρός ηλικίας 53 
ετών, ο οποίος συνελήφθη 
στις 6 Αυγούστου, 
για διευκόλυνση 
των ανακρίσεων της 
Αστυνομίας σχετικά με 
υπό διερεύνηση υπόθεση 
συνωμοσίας προς 
διάπραξη κακουργήματος, 
πλαστογραφίας επίσημου 
εγγράφου, κυκλοφορίας 
πλαστού εγγράφου, 
εξασφάλισης εγγραφής 
με ψευδείς παραστάσεις, 
αμελείς πράξεις, που 
προκαλούν σωματική 
βλάβη και για παραβάσεις 
του περί του Γενικού 
Συστήματος Υγείας 
Νόμου και συναλλαγές 
με αντιπροσώπους που 
υποδηλώνουν διαφθορά.

Π
ληροφορίες του ΚΥ-
ΠΕ από την Αστυνο-
μία αναφέρουν ότι ο 
53χρονος αφέθηκε ε-

λεύθερος χθες βράδυ μέχρι την 
ολοκλήρωση των ερευνών και 
ανακρίσεων του ΤΑΕ Λάρνακας.
Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση 
είδε το φως της δημοσιότητας 
στις 6 Αυγούστου, όταν – σύμ-
φωνα με την Αστυνομία – καταγ-
γέλθηκε στο ΤΑΕ Λάρνακας από 
πολίτη πως ο γιος του, ο οποίος 
από τις 31 Ιουλίου και κατά τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία βρι-
σκόταν στη ΜΕΘ του ΓΝ Αμμο-
χώστου σε σοβαρή κατάσταση 
λόγω της covid-19, φέρεται να 
εκμυστηρεύτηκε σε ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό του 
Νοσοκομείου Αμμοχώστου ότι 
είχε εξασφαλίσει πιστοποιητικό 
εμβολιασμού κατά του κορωνο-
ϊού, ενώ δεν είχε εμβολιαστεί. 
Από εξετάσεις η Αστυνομία δια-
πίσ τωσε, όπως αναφέρθηκε 
από πλευράς της, πως ο ασθε-
νής εκμυστηρεύτηκε σε γιατρό 
και νοσηλευτές ότι δεν είναι 
εμβολιασμένος. Ο παραπονού-
μενος φέρεται να ανέφερε στην 
Αστυνομία τα στοιχεία του για-
τρού, ότι είναι εγγεγραμμένος 
στο ΓεΣΥ ως προσωπικός για-
τρός και φαίνεται να καταχώ-
ρησε τον συγκε-
κριμένο ασθενή 
στο σύστημα του 
ΟΑΥ ως εμβολια-
σμένο. 
Σύμφωνα με την 
Ασ τ υ ν ο μ ία  κα ι 
δεύτερος ασθενής, 
που νοσηλευόταν με κορωνοϊό 
στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου, 
φαίνεται να είναι εμβολιασμένος 
μέσω του συγκεκριμένου για-
τρού, ενώ φέρεται να μην έχει 
εμβολιαστεί.
Ο 53χρονος ύποπτος είχε οδη-
γηθεί στις 7 Αυγούστου από 
τους ανακριτές της υπόθεσης 
ενώπιον του Επαρχιακού Δικα-
στηρίου Λάρνακας το οποίο εξέ-
δωσε διάταγμα κράτησης του 
για επτά μέρες.
Το διάταγμα έ ληγε σ τ ις 14 
Αυγούστου οπόταν ο ύποπτος 
οδηγήθηκε εκ νέου στο Δικα-
σ τήριο το οποίο ανανέωσε 
το διάταγμα κράτησης του για 
άλλες πέντε μέρες.
Όπως ανέφερε ενώπιον του 

Δικαστηρίου Λάρνακας ο εξε-
ταστής της υπόθεσης, ζητώ-
ντας ανανέωση της κράτησης 
του υπόπτου, μέχρι το Σάββατο 
14 Αυγούστου είχαν ληφθεί 27 
καταθέσεις, από το οικογενειακό 
και φιλικό περιβάλλον των δύο 
διασωληνωμένων ασθενών, από 
νοσηλευτικό προσωπικό και 
γιατρούς των ΜΕΘ των Νοσο-
κομείων Αμμοχώστου και Λευ-
κωσίας, τον Παγκύπριο Ιατρικό 
Σύλλογο, τον ΟΑΥ και το ΓεΣΥ.
Επίσης ε ίχαν ανακριθε ί 47 
άτομα που περιλαμβάνονταν 
στον κατάλογο των 102 ασθε-

νών, που φαίνο-
νται εμβολιασμέ-
νοι από τον ύπο-
πτο, ενώ εξασφα-
λίστηκε διάταγμα 
αποκάλυψης τρα-
πεζικών δεδομέ-
νων,  τα αποτ ε-

λέσματα των οποίων δεν είχαν 
ολοκληρωθεί.
Ακόμα οι ανακριτές της υπόθε-
σης είχαν εξασφαλίσει διάταγμα 
αναφορικά με τον περί προστα-
σίας του απορρήτου της ιδιωτι-
κής επικοινωνίας Νόμου και το 
κινητό τηλέφωνο και ο φορητός 
ηλεκτρονικός υπολογιστής του 
υπόπτου να εξετάζονται από την 
αρμόδια υπηρεσία της Αστυνο-
μίας.  
Στο Γενικό Χημείο του Κράτους 
είχαν σταλεί τα σκευάσματα με 
υγρή ύλη που εν τοπίσ τηκαν 
στην οικία και στο ιατρείο του 
υπόπτου και αναμένονται τα 
αποτελέσματα.
Ο εξεταστής της υπόθεσης ανέ-
φερε επίσης ενώπιον του Δικα-

στηρίου Λάρνακας, για ολοκλή-
ρωση των ερευνών της Αστυνο-
μίας, υπολείπεται αρκετό ανα-
κριτικό έργο και πιο συγκεκρι-
μένα θα λαμβάνονταν περίπου 
44 καταθέσεις από πρόσωπα 
που φαίνονται ότι εμβολιάστη-
καν από τον ύποπτο και είναι 
εγγεγραμμένα στον κατάλογο 
του ΟΑΥ.
Επίσης αναμενόταν να ληφθούν 
καταθέσεις από συγκεκριμέ-
νους γιατρούς του ΓεΣΥ, που, 
μετά από εξετάσεις της Αστυνο-
μίας, είχαν εγγεγραμμένους ως 
ασθενείς, 20 άτομα που άλλα-
ξαν προσωπικό γιατρό μετά την 
έναρξη του εμβολιαστικού προ-
γράμματος από τους προσωπι-
κούς γιατρούς και τα οποία ενε-
γράφηκαν στον ύποπτο, ενώ 
μετά από μικρό χρονικό διά-
στημα, εμβολιάστηκαν από τον 
53χρονο.
Ακόμα είχε προγραμματιστεί 
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Γε νε τ ικής και Νευρολογ ίας 
Κύπρου, διενεργηθούν αναλύ-
σεις αίματος από 14 άτομα που 
έδωσαν τη γραπτή κατάθεση 
τους, προκειμένου να διαπιστω-
θεί εάν ήταν εμβολιασμένοι ή 
όχι.
Σημειώνεται ότ ι οι έρευνες 
και ανακρίσεις της Ασ τυνο-
μίας, αντιμετωπίζουν δυσκο-
λίες αφού, λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού, αρκετά άτομα 
που βρίσκονται στον κατάλογο 
για να δώσουν κατάθεση τελούν 
υπό περιορισμό επειδή είτε 
νοσούν από Covid-19, είτε είναι 
επαφές επιβεβαιωμένων κρου-
σμάτων. 

Την ανησυχία των κατοίκων του 
χωριού Τρεις Ελιές για το ενδε-
χόμενο ο Μητροπολίτης Μόρ-
φου Νεόφυτος που έχει δια-
γνωστεί με κορωνοϊό να έχει 
μεταδώσει τον ιό κατοίκους με 
τους οποίου ήρθε σε επαφή την 
περισαμένη Κυριακή 15 Αυγού-
στου που παρευρέθηκε σε λει-
τουργία στην εκκλησία του 
χωριού. Ως γνωστόν ο αρνητής 
του κορωνοϊού Μητροπολίτης 
Νεόφυτος διαγνώστηκε χθες με 
κορωνοϊό και σύμφωνα με ανα-
κοίνωση της Μητρόπολης έχει 
απομονωθεί αφού παρουσιάζει 
συμπτώματα και λαμβάνει φαρ-
μακευτική αγωγή από γιατρούς 
που εμπιστεύεται. Ο Μητροπο-
λίτης δήλωσε πως δεν πρόκει-
ται ούτε και τώρα να δεχθεί να 
εμβολιαστεί.
Ο κοινοτάρχης των Τριών Ελιών 
Χριστόφορος Ιωαννίδης μετέ-
φερε την ανησυχία των κατοί-
κων μιλώντας στο Τρίτο Πρό-
γραμμα του ΡΙΚ και στην εκπο-
μπή «Πρωινό Δρομολόγιο». 
Όπως είπε, σ την κοινότητα 
διαμένουν γύρω στους 35-40 
μόνιμους κατοίκους, ωστόσο 
την περασμένη Κυριακή, εξαι-
τίας και της εορτής του Δεκα-
πενταύγουστου, την εκκλησία 
επισκέφθηκε αρκετός κόσμος. 
Ο κ. Ιωαννίδης, είπε ότι πριν 
την λειτουργία, ο Μητροπο-
λίτης δεν αισθανόταν καλά, 
ζήτησε ένα ποτήρι νερό, ενώ 
μετά του προσέφεραν και 
τσάι. Είπε μάλιστα, ότι οι αρκε-
τοί πιστοί έτρεξαν να πάρουν 
αντίδοτο και φίλησαν και το 
χέρι του Μητροπολίτη, κάτι το 
οποίο, σύμφωνα με τον κοινο-
τάρχη, προκαλεί έντονη ανησυ-
χία.
Ακολούθως μετά την λειτουρ-
γία, ο κ. Ιωαννίδης είπε ότι ακο-
λούθησε γεύμα με τον Μόρφου 
και 20-30 άλλα άτομα, συγγε-
νείς και συνοδοί του Μητροπο-
λίτη, όπως και με αυτόν και με 
την οικογένεια του. 

Τρεις Ελιές: Έντονη 
ανησυχία στους 
κατοίκους για 
μετάδοση του 
ιού από τον 
Μητροπολίτη 
Μόρφου

Ελεύθερος ο γιατρός μέχρι την ολοκλήρωση 
ερευνών για τα φερόμενα ως πλαστά 
πιστοποιητικά εμβολιασμού 
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διεθνή νέα

«Θέλουν να αναγνωριστούν από 
τη διεθνή κοινότητα ως νόμιμη 
κυβέρνηση; Δεν είμαι σίγουρος ότι 
θέλουν» είπε ο Τζο Μπαιντεν για 
τους Ταλιμπάν σε τηλεοπτική του 
συνέντευξη - «Προλαμβάνουμε κάθε 
μορφή βίαιης, λεκτικής σύγκρουσης 
στο αεροδρόμιο μεταξύ Αφγανών, 
ξένων και μελών των Ταλιμπάν» λένε, 
την ίδια ώρα, οι μαχητές

Ο
ι Αφγανοί Ταλιμπάν «τηρούν την 
υπόσχεσή τους» παρέχοντας στις 
ξένες δυνάμεις την πλήρη υπο-
στήριξή τους στην απομάκρυνση 

των υπηκόων τους από το αεροδρόμιο της 
Καμπούλ, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος 
των Ταλιμπάν.
«Διευκολύνουμε μια διέλευση ασφαλούς 
εξόδου όχι μόνο για τους ξένους αλλά και 
για τους Αφγανούς», δήλωσε ο αξιωματού-
χος στο πρακτορείο Reuters.
«Προλαμβάνουμε κάθε μορφή βίαιης, λεκτι-
κής σύγκρουσης στο αεροδρόμιο μεταξύ 
Αφγανών, ξένων και μελών των Ταλιμπάν», 
είπε ακόμη, την ώρα, πάντως, που εικόνες 
οι οποίες κυκλοφορούν σε ξένα μέσα, με 
μητέρες να ξυλοκοπούνται και να πετούν τα 
μωρά τους προς Βρετανούς 
στρατιώτες, δεν επαληθεύ-
ουν τα λεγόμενα του αξιω-
ματούχου της οργάνωσης.
Διαδηλωτές που κρατού-
σαν σημαίες του Αφγανι-
στάν κατέβηκαν σήμερα 
στους δρόμους αρκετών 
αφγανικών πόλεων καθώς η 
λαϊκή εναντίωση στην κατά-
ληψη της εξουσίας από τους 
Ταλιμπάν εξαπλώνεται. Αυτόπτης μάρτυρας 
δήλωσε πως αρκετοί άνθρωποι σκοτώθη-
καν όταν οι μαχητές άνοιξαν πυρ εναντίον 
του πλήθους στην Ασανταμπάντ, στο ανατο-
λικό τμήμα της χώρας.

Μπάιντεν: «Υπαρξιακή κρίση περ-
νούν οι Ταλιμπάν - Δεν έχουν αλ-
λάξει πραγματικά»
Οι Ταλιμπάν πρέπει να αποφασίσουν αν 
θέλουν να αναγνωριστούν από τη διεθνή 
κοινότητα, δήλωσε, στο μεταξύ, ο πρόε-
δρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε συνέντευξή 
του στο δίκτυο ABC και πρόσθεσε πως δεν 
πιστεύει ότι η οργάνωση έχει αλλάξει όσον 
αφορά τις βασικές της πεποιθήσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση αν νομίζει πως οι 
Ταλιμπάν έχουν αλλάξει, ο Μπάιντεν είπε 
στο ABC News, «Όχι».
«Πιστεύω ότι περνάνε κάποιου είδους 
υπαρξιακή κρίση: Θέλουν να αναγνωρι-
στούν από τη διεθνή κοινότητα ως νόμιμη 
κυβέρνηση; Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλουν», 
είπε και πρόσθεσε πως η οργάνωση εμφανί-
ζεται πιο αφοσιωμένη σε αυτά που πιστεύει.
Όμως, είπε ακόμη, οι Ταλιμπάν πρέπει επί-
σης να δουν αν μπορούν να φροντίσουν 
τους Αφγανούς. «Τους νοιάζει επίσης το αν 
έχουν φαγητό να φάνε, αν έχουν εισόδημα... 
που μπορεί να κινήσει μια οικονομία, τους 
νοιάζει αν μπορούν ή όχι να κρατήσουν 
ενωμένη την κοινωνία για την οποία μάλι-
στα λένε ότι ενδιαφέρονται τόσο πολύ», είπε 
ο Μπάιντεν στη συνέντευξη που ηχογραφή-
θηκε χθες Τετάρτη. «Δεν είμαι σίγουρος για 
κανένα από αυτά».
Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης πως 
θα χρειαστεί οικονομική και διπλωματική 
πίεση - όχι στρατιωτική ισχύς - προκειμέ-
νου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
γυναικών.

«Καμπανάκι» από τον ΠΟΥ για τα 
κρούσματα κορωνοϊού στο Αφγα-
νιστάν

Αγωνία για την ανεξέλε-
γκτη πορεία της πανδημίας 
πυροδοτεί το χάος που επι-
κρατεί στο Αφανιστάν, με 
τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας να κρούει τον 
κώδωνα.
Η δραματ ική αύξηση 
μολύνσεων σε ορισμέ-
νες χώρες, όπως ακριβώς 
συνέβη με την Ινδία, έχει 

αποδειχτεί ότι αφήνει ένα βαθιά αρνητικό 
υγειονομικό αποτύπωμα σε όλο τον πλα-
νήτη.
Σύμφωνα με τον επικαφαλής της υπηρεσίας 
στην περιοχή, Ahmed Al-Mandhari, παρα-
τηρείται ανάφλεξη κρουσμάτων κορωνοϊού 
στις περιοχές γύρω από το Αφγανιστάν λόγω 
των αθρόων μετακινήσεων.
Όπως αναφέρεται από τον ΠΟΥ, οι μολύν-
σεις ανέρχονται, το τελευταίο 24ωρο, στις 
152.365 και οι θάνατοι στους 7.043 στο 
Αφγανιστάν.
Τα περιστατικά Covid δεν αποκλείεται να 
είναι και περισσότερα στη χώρα, καθώς δεν 
υπάρχει η δυνατότητα για τη διενέργεια πολ-
λών τεστ.

Σ
ε φυλάκιση έξι εβδομάδων κατα-
δικάστηκε στη Σιγκαπούρη ένας 
Βρετανός επειδή δεν φορούσε μά-
σκα και για επίθεση σε αστυνομι-

κούς, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της 
χώρας αυτής στη νοτιοανατολική Ασία.
Ο Μπέντζαμιν Γκλεν, ο οποίος είχε συλ-
ληφθεί μετά τη μετάδοση τον Μάιο ενός 
βίντεο που έγινε viral, στο οποίο εμφα-
νιζόταν χωρίς μάσκα μέσα σε τρένο 
στη Σιγκαπούρη, καταδικάστηκε χθες, 
Τετάρτη, σε ποινή φυλάκισης άνευ ανα-
στολής.
«Η καταδίκη στην υπόθεση του Γκλεν 
Μπέντζαμιν (...) αφορά φυλάκιση έξι 
εβδομάδων και θα επιβληθεί από τις 19 
Ιουλίου», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της 
δικαιοσύνης της Σιγκαπούρης.
Η χώρα αυτή της νοτιοανατολικής Ασίας, 
η οποία έχει αντιμετωπίσει με σχετική 
επιτυχία την πανδημία του νέου κορωνο-
ϊού, έχει υιοθετήσει αυστηρές κυρώσεις 
κατά όλων όσοι παραβιάζουν τους υγει-
ονομικούς κανόνες για την αναχαίτιση της 
COVID-19 και αρκετοί ξένοι έχουν ήδη 
πληρώσει το τίμημα.

Ο σαραντάχρονος Βρετανός επιτέθηκε 
στους αστυνομικούς που πήγαν να τον 
συλλάβουν και αρνήθηκε να φορέσει 
μάσκα σε ακροαματική διαδικασία ενώ-
πιον δικαστηρίου τον περασμένο μήνα.
Ο Μπέντζαμιν Γκλεν χαρακτήρισε εξάλ-
λου ενώπιον του δικαστηρίου «γελοία» 
και «αποτρόπαιη» τη δίκη του και επι-
χειρηματολόγησε ότι οι μάσκες δεν προ-
στατεύουν από τη μόλυνση από τον νέο 
κορωνοϊό, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενη-
μέρωσης.
Έπειτα από αυτήν του τη στάση, ο δικα-
στής ζήτησε ψυχιατρική αξιολόγηση, 
αλλά κρίθηκε ότι η κατάσταση του Βρε-
τανού επέτρεπε να συνεχιστεί η δίκη του.
Αυτός καταδικάστηκε για παραβίαση των 
υγειονομικών κανόνων, για τη συμπερι-
φορά του απέναντι στην αστυνομία και 
για διατάραξη της δημόσιας τάξης.
Ωστόσο, καθώς είχε ήδη εκτίσει τα δύο 
τρίτα της ποινής του στη φυλακή κατά 
τη διάρκεια της προσωρινής του κράτη-
σης, αφέθηκε ελεύθερος και θα απελα-
θεί, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα 
Straits Times.

Σιγκαπούρη: Καταδικάστηκε σε 
φυλάκιση έξι εβδομάδων Βρετανός που 
δεν φορούσε μάσκα σε τρένο 

Ταλιμπάν: «Τηρούμε την υπόσχεση 
για ασφαλή έξοδο ξένων και 
Αφγανών»

Μπάιντεν: Ραγδαία η πτώση της 
δημοτικότητάς του μετά τα γεγονότα 
στο Αφγανιστάν 

Κ
ατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, 
στο χαμηλότερο επίπεδο της ε-
πτάμηνης προεδρίας του, έπε-
σε το ποσοστό δημοτικότητας 

του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν 
με την κατάρρευση το Σαββατοκύριακο 
της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ κυ-
βέρνησης του Αφγανιστάν, που ώθησε 
χιλιάδες αμάχους και Αφγανούς στρατι-
ωτικούς συμμάχους να προσπαθούν να 
διαφύγουν για την ασφάλειά τους, σύμ-
φωνα με δημοσκόπηση των Reuters/
Ipsos.
Η δημοσκόπηση αυτή, που διεξήχθη 
τη Δευτέρα στις ΗΠΑ, έδειξε ότι το 46% 
των ενηλίκων Αμερικανών εγκρίνει την 
απόδοση του Μπάιντεν στο προεδρικό 
αξίωμα, με το ποσοστό αυτό να είναι το 
χαμηλότερο που λαμβάνει στις εβδο-
μαδιαίες δημοσκοπήσεις που άρχισαν 

να γίνονται από τον Ιανουάριο που ανέ-
λαβε καθήκοντα.
Το ποσοστό δημοτικότητας του Μπάι-
ντεν έπεσε στο 46% από 53% που ήταν 
μόλις την Παρασκευή σε παρόμοια 
δημοσκόπηση που είχαν πραγματοποι-
ήσει τα Reuters/Ipsos.
Η δημοτικότητα του Μπάιντεν μειώ-
θηκε καθώς οι Ταλιμπάν μπήκαν στην 
πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την 
Καμπούλ, διαγράφοντας δύο δεκαετίες 
αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας 
στη χώρα που στοίχισε σχεδόν 1 τρι-
σεκατομμύριο δολάρια στους φορολο-
γούμενους και χιλιάδες ζωές Αμερικα-
νών.
Ωστόσο, πλειοψηφία τόσο Ρεπουμπλι-
κανών όσο και Δημοκρατικών ψηφοφό-
ρων δήλωσε ότι το χάος αυτό δείχνει ότι 
οι ΗΠΑ έπρεπε να φύγουν.
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Τ
ο βράδυ της 17ης Αυγούστου αστυνομικοί 
με πολιτικά άρχισαν να πραγματοποιούν ε-
πισκέψεις σε σπίτια υποστηρικτών του φυ-
λακισμένου επικριτή του Κρεμλίνου Αλε-

ξέι Ναβάλνι, τα προσωπικά δεδομένα των οποί-
ων μαζί με τις διευθύνσεις τους διέρρευσαν στο 
διαδίκτυο, κατήγγειλε ο ιστότοπος OVD-info, που 
καταγράφει τις συλλήψεις ατόμων από τις αρχές.
Ο OVD-info ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθη-
καν τουλάχιστον 20 επισκέψεις σε άτομα που 
είχαν καταχωρήσει τα στοιχεία τους στις ιστοσε-
λίδες «Έξυπνη ψηφοφορία», «Ελευθερία στον 
Ναβάλνι», είτε έστελναν χρήματα στο «Ίδρυμα 
καταπολέμησης της διαφθοράς» (FBK) που έχει 
δημιουργήσει ο Ναβάλνι.
Το «Ίδρυμα καταπολέμησης της διαφθοράς» 
(FBK) και άλλες οργανώσεις που έχει δημιουρ-

γήσει ο Ναβάλνι έχουν με δικαστική απόφαση 
χαρακτηρισθεί εξτρεμιστικές οργανώσεις και 
έχουν τεθεί εκτός νόμου και ως εκ τούτου η συμ-
μετοχή σ’ αυτές ή χρηματικές συνδρομές προς 
αυτές μπορούν να αποτελέσουν πράξεις για τις 
οποίες μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη. Το 
«Ίδρυμα καταπολέμησης της διαφθοράς» έχει 
επίσης καταχωρηθεί στο μητρώο των «ξένων 
πρακτόρων».
Όπως γράφει το OVD-info, οι αστυνομικοί ζητού-
σαν από τα άτομα τα σπίτια των οποίων επισκέ-
φθηκαν, εξηγήσεις για τις καταβολές χρηματικών 
συνδρομών στο FBK και αλλά και για το πώς τα 
ονόματά τους βρέθηκαν στις βάσεις δεδομένων 
των οργανώσεων αυτών, χωρίς οι ίδιοι οι αστυ-
νομικοί να εξηγούν πώς βρέθηκαν τα προσωπικά 
αυτά δεδομένα στα χέρια τους.

διεθνή νέα

Υ
πό κράτηση βρίσκεται σύμφωνα με 
αστυνομική πηγή ο άνδρας ο οποί-
ος νωρίτερα την Πέμπτη βρισκόταν 
μέσα στο αυτοκίνητό του και απει-

λούσε ότι θα πυροδοτήσει βόμβα κοντά στο 
Καπιτώλιο. Μάλιστα όπως μεταδίδουν διε-
θνή ΜΜΕ ο άνδρας είναι οπαδός του πρώην 
προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Η παρουσία του υπόπτου κοντά στο Καπι-
τώλιο προκάλεσε την ανάπτυξη ισχυρής 
δύναμης ασφαλείας περιμετρικά της έδρας 
του αμερικανικού Κογκρέσου, όπου είναι 
ζωντανές οι μνήμες της βίαιης εφόδου της 
6ης Ιανουαρίου και μιας φονικής επίθεσης 
με παγιδευμένο αυτοκίνητο φέτος.
«Ο οδηγός του βαν είπε στον αστυνομικό 
που πήγε στο σημείο ότι είχε βόμβα και 
φαινόταν, σύμφωνα με τον αστυνομικό, ότι 
υπήρχε πυροκροτητής στο χέρι αυτού του 
ατόμου», δήλωσε νωρίτερα ο επικεφαλής 
της αστυνομίας του Καπιτωλίου, Τόμας Μέι-
ντζερ.
«Δεν γνωρίζουμε επί του παρόντος ποια 
είναι τα κίνητρά του», είπε. Ένας λευκός 
άνδρας, με ξυρισμένο κεφάλι και γενειάδα, 
που φαίνεται να είναι ο ύποπτος, είχε δημο-
σιεύσει βίντεο στο Facebook σε έναν λογα-
ριασμό στο όνομα Ρέι Ρόουζμπερι, εκτοξεύ-
οντας απειλές.
«Δεν μετακινούμαι από εδώ», έλεγε ο 
άντρας στο βίντεο. «Πυροβολείστε με», 

έλεγε κοιτάζοντας την κάμερα και απειλώ-
ντας ότι θα πυροδοτήσει τη βόμβα του. 
«Πρέπει να φέρουν τον Τζο Μπάιντεν εδώ». 
Όλα τα γύρω κτίρια εκκενώθηκαν σύμφωνα 
με την αστυνομία, κυρίως το Ανώτατο Δικα-
στήριο και η έδρα του Ρεπουμπλικανικού 
Κόμματος.
«Γύρω στις 9:15 σήμερα το πρωί, ένας 
άνδρας μέσα σε ένα μαύρο φορτηγάκι οδή-
γησε πάνω στο πεζοδρόμιο μπροστά από 
τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου», εξήγησε ο 
Τόμας Μέιντζερ σε συνέντευξη Τύπου.
Το Κογκρέσο δεν έχει συνεδριάσεις αυτή 
την εβδομάδα λόγω των θερινών διακοπών, 
αλλά κοινοβουλευτικοί υπάλληλοι και βοη-
θοί κυκλοφορούν στο Καπιτώλιο. Ο Λευκός 
Οίκος ανακοίνωσε ότι «παρακολουθεί την 
κατάσταση» και ενημερώνεται τακτικά από 
την αστυνομία.
Πολλά οχήματα των δυνάμεων επιβολής της 
τάξης και ασθενοφόρα είχαν σταθμεύσει 
περιμετρικά του Καπιτωλίου. Το FBI και η 
αστυνομία της Ουάσινγκτον ήταν εκεί μαζί 
με την αστυνομία του Καπιτωλίου.
Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ 
Μπάουζερ δήλωσε ότι ενημερώθηκε για 
την «κατάσταση που είναι σε εξέλιξη» και 
ανακοίνωσε ότι η αστυνομία της ομοσπον-
διακής πρωτεύουσας συνεργάζεται με τις 
άλλες δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στο 
σημείο.

ΗΠΑ: Παραδόθηκε ο οπαδός του 
Τραμπ που απειλούσε να πυροδοτήσει 
βόμβα κοντά στο Καπιτώλιο 

Ρωσία - Αλεξέι Ναβάλνι: Πόρτα-
πόρτα ψάχνει τους υποστηρικτές 
του η αστυνομία
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ιστορίες

Ω
ς ειδική πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, 
η Ελληνοαμερικανίδα Εύη Πούμπουρας έχει ζήσει όλα 
αυτά που εμείς οι υπόλοιποι βλέπουμε σε ταινίες: έχει α-
νακρίνει τρομοκράτες ως ειδικά εκπαιδευμένη στην ανί-

χνευση του ψεύδους, έχει σώσει Αμερικανούς προέδρους, όπως τον 
Κλίντον, τον Μπους (πατέρα και γιο) και τον Ομπάμα από τα χειρό-
τερα, έχει πάρει μετάλλιο τιμής της Υπηρεσίας της για τον ηρωισμό 
που επέδειξε κατά την πτώση των Δίδυμων Πύργων.
Και όλα αυτά είναι απλώς λίγα από τα στοιχεία του πλούσιου βιο-
γραφικού -μαζί με πανεπιστημιακές σπουδές, μεταπτυχιακά στην 
Εγκληματολογία και τις πέντε γλώσσες που μιλάει άπταιστα- της 
Εύης Πούμπουρας, η οποία είναι πλέον διάσημη τηλεοπτική αστέ-
ρας καθώς συμπρωταγωνιστεί σε εκπομπή ριάλιτι κατασκοπευτι-
κής έμπνευσης με τον τίτλο «Spy Games». Κυρίως, όμως, είναι ένας 
σεμνός άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά από πού ξεκίνησε και πάντα 
θυμάται τη χώρα καταγωγής της.
«Ο πατέρας μου μού έμαθε να δουλεύω σκληρά και να αγωνίζομαι 
για το καλύτερο», δηλώνει καθισμένη απέναντί μου στο ξενοδοχείο 
«Τιτάνια» η Εύη Πούμπουρας, μια πανέμορφη, γλυκιά και σεμνή 
γυναίκα, πολύ καλύτερη, η αλήθεια είναι, ακόμα και από τις πρωτα-
γωνίστριες διάσημων ταινιών.
Βρίσκεται στην Ελλάδα με αφορμή την κυκλοφορία στα ελληνικά 
του βιβλίου της «Γίνε Ατρωτος» -μετάφραση του πρωτότυπου που 
κυκλοφόρησε στα αγγλικά πριν από έναν χρόνο- από τις εκδόσεις 
Κάκτος, όπου εξιστορώντας τη ζωή της δίνει παραδείγματα στον 
κόσμο για το πώς θα καταφέρει να νικήσει τους βαθύτερους φόβους 
του. Με το βιβλίο αυτό ουσιαστικά μοιράζεται μαζί μας ως πρώην 
πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ μαθήματα που διδά-
χτηκε από την προστασία των Αμερικανών προέδρων, αλλά και 
δεξιότητες και διαπιστώσεις από την παλαιότερη και σπουδαιότερη 
υπηρεσία ασφαλείας του κόσμου.
Ξεκινώντας από πολύ χαμηλά, από μια σκληρά εργαζόμενη οικο-
γένεια Ελλήνων μεταναστών με καταγωγή από τη Χίο και μεγαλω-
μένη στο Κουίνς, δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι θα έκανε τα 
όνειρά της πραγματικότητα. Αλλά το ελληνικό DNA την έκανε να μην 
τo βάλει κάτω και να παλέψει σκληρά: «Δεν ξεχνάω ποτέ τα μαθή-
ματα που πήρα από τους γονείς μου, οι οποίοι πίστευαν βαθιά στις 
ανθρώπινες αξίες και την τήρησή τους. Ο πατέρας μου, Γιάννης Πού-
μπουρας, με έμαθε να ρίχνομαι στη μάχη παρά να τη φοβάμαι, όσο 
δύσκολη και αν φαντάζει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ακόμα και 
τις τελευταίες μέρες πριν πεθάνει, παρότι υπέφερε από φρικτούς 
πόνους από τον καρκίνο στο πάγκρεας, εκείνος μου έδινε κουράγιο 
επειδή με έβλεπε στεναχωρημένη λέγοντάς μου χαρακτηριστικά: 
“Πώς κάνεις έτσι, πώς θα κερδίσουμε τον πόλεμο;”. Πάντοτε πίστευε 
σε μένα και στην αξία μου, ακόμα και αν στην αρχή δεν καταλάβαινε 
αυτά που κάνω. Δεν μπορούσε να τα αντιληφθεί, του φαίνονταν σαν 
όνειρο, όπως και στη μητέρα μου. Ωστόσο, όσο και αν τους αγα-
πούσα και ήξερα ότι ήθελαν το καλό μου, είχα αποφασίσει, παρά τις 
αντιρρήσεις τους, να χαράξω τον δικό μου δρόμο. Και αυτό έκανα. 
Εφυγα στο εξωτερικό, σπούδασα, αλλά πάντα είχα στο μυαλό μου 
να μην προδώσω τις αξίες που μου είχαν μάθει. Δεν ξεχνούσα ποτέ 
τις συμβουλές της μάνας μου να προσέχω και να πράττω πάντα το 
καλό γιατί η ζωή το επιστρέφει και να μην κουτσομπολεύω. Δεν 
είναι τυχαίο ότι πήγα σε μια υπηρεσία όπου έχει μεγάλη σημασία το 
να κάνεις πάντα το σωστό - όπως και στη ζωή».
Για να τα καταφέρεις όμως στις Μυστικές Υπηρεσίες πέρα από ηθική 
ακεραιότητα, ψυχραιμία και αντοχή, πρέπει να έχεις και γνώσεις: 
«Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο οι γνώσεις και τα ανώτερα πτυχία 
αφού είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός για μια θέση στις Μυστικές 
Υπηρεσίες», παραδέχεται η ίδια. «Και εγώ το ήξερα από νωρίς, γι’ 
αυτό φρόντισα όχι μόνο να μάθω διαφορετικές γλώσσες -τα αρα-
βικά τα έμαθα όταν μου χρειάστηκαν για τις ανακρίσεις-, αλλά να 
πάρω και τα απαραίτητα πτυχία. Παρότι πήγα πανεπιστήμιο στην 
Αμερική, φρόντισα να περάσω κάποια εξάμηνα σε διαφορετικές 
χώρες, στην αρχή Ιταλία, αργότερα Μεξικό και Νότια Αφρική, προ-
κειμένου να εμπλουτίσω ακόμα περισσότερο το βιογραφικό μου. 

Φρόντισα μάλιστα να ξεκινήσω δουλεύοντας ως μαθητευόμενη 
(intern) στο Αμερικανικό Κογκρέσο γιατί ήξερα ότι η πολιτική αντί-
ληψη και εμπειρία είναι απαραίτητη αν θες να ανέλθεις στα ανώτερα 
κλιμάκια της Υπηρεσίας και να δουλέψεις στον Λευκό Οίκο. Αυτό το 
διαπίστωσα στην πορεία όταν χρειάστηκε να συνεργαστώ σε επί-
πεδο Υπηρεσίας με άλλα κράτη. Βρέθηκα μάλιστα και στην Ελλάδα 
το 2004 για να βοηθήσω στην προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώ-
νων», μας λέει, δηλώνοντας τυχερή που μεγάλωσε στην Αμερική, η 
οποία ευνοεί τους τολμηρούς και της έδωσε όλες αυτές τις ευκαιρίες.

Οι συγκλονιστικές στιγμές της 11ης Σεπτεμβρίου
Σήμερα, ωστόσο, έχοντας διανύσει μια μεγάλη και επιτυχημένη 
πορεία, η Εύη Πούμπουρας βρίσκεται απέναντί μου με αφορμή την 
έκδοση του βιβλίου της με τον αρχικό τίτλο «Becoming Bulletproof», 
που έγινε αμέσως μπεστ σέλερ στο εξωτερικό και πλέον κυκλοφο-
ρεί στα ελληνικά. Εκεί περιγράφει διάφορα κρίσιμα περιστατικά 
που παραλίγο να της στερήσουν τη ζωή, όπως την 11η Σεπτεμβρίου, 
όπου έτυχε να είναι παρούσα και για τη στάση της απέσπασε μετάλ-
λιο ανδρείας, μία από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου η Μυστική Υπη-
ρεσία επιβραβεύει υπάλληλό της σε υπηρεσία.
Οι σκηνές που περιγράφει στην αρχή ήδη του βιβλίου είναι συγκλο-
νιστικές: «Ακούστηκε σαν να είχε πέσει ένα σκουπιδιάρικο από 
τον ουρανό. Ενας πάταγος από άπειρα κομμάτια μέταλλο, γυαλί 
και τσιμέντο αντηχούσε γύρω μας τρυπώντας το ήσυχο πρωινό 
του Σεπτέμβρη. Αλλά ούτε εγώ ούτε οι συνάδελφοί μου στο νεο-
ϋορκέζικο γραφείο της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολι-
τειών είχαμε την παραμικρή ιδέα αυτού που επρόκειτο να συμβεί. Η 
Μυστική Υπηρεσία καταλάμβανε τον 9ο και τον 10ο όροφο ενός κτι-
ρίου σαράντα επτά ορόφων, γνωστό ως Παγκόσμιο Κέντρο Εμπο-
ρίου 7. Πήγα νωρίτερα στη δουλειά εκείνη την ημέρα γιατί είχα μια 
συνάντηση με τον Λένι, τον σύνδεσμό μας στην Τελωνειακή Υπη-
ρεσία των ΗΠΑ, ο οποίος ήλπιζα ότι θα μπορούσε να με βοηθή-
σει να συλλάβω έναν Γάλλο τον οποίο κυνηγούσα για μια υπόθεση 
απάτης που ερευνούσα. Οταν το πρώτο αεροπλάνο προσέκρουσε 
στον πύργο ήμουν, η αλήθεια να λέγεται, τόσο συγκεντρωμένη να 
καταφέρω τον Λένι να συμφωνήσει να συμπεριλάβει τον ύποπτό 
μου σε μια λίστα επιτήρησης που ούτε καν σήκωσα τα μάτια μου 
με τον κρότο. “Έλα Λένι! Συγκεντρώσου!”, του είπα όταν το κεφάλι 
του άρχισε να στρέφεται προς εκείνο το μακρινό μπαμ. “Είναι σημα-
ντικό”.
Επειτα ήρθαν οι πνιχτές κραυγές. Ολοι γύρω μας, όσοι είχαν έρθει 
επίσης νωρίτερα στο γραφείο εκείνη την ημέρα, σηκώνονταν αργά-
αργά ή τινάζονταν όρθιοι στα πόδια τους. Η συζήτησή μας κόπηκε 
απότομα βλέποντας πως όλοι έτρεχαν προς τα παράθυρα. Σηκω-
θήκαμε και τους ακολουθήσαμε. Στρέψαμε το βλέμμα στους Δίδυ-

μους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου και είδαμε ότι η 
φωτιά ήταν ασύλληπτα μεγάλη. Μέσα από την τρύπα που έχασκε οι 
φλόγες ξεχύνονταν προς τα πάνω, καταβροχθίζοντας ολοκληρω-
τικά το πάνω μέρος του κτιρίου. Αδυνατώντας να συνδέσω τον ήχο 
που ακούσαμε με τον χαλασμό που αντικρίσαμε το μυαλό μου ανα-
ζήτησε αμέσως μια κοινότοπη εξήγηση. “Ισως να είναι μια πυρκα-
γιά από ηλεκτρικές συσκευές”, σκέφτηκα. Μια φωνή έσκασε από το 
σύστημα ανακοινώσεων του κτιρίου, ήρεμη και επιβλητική. “Εκκε-
νώστε το κτίριο. Παρακαλείσθε να κατευθυνθείτε προς την πλησι-

έστερη έξοδο ή το κλιμακοστάσιο”. (...) Το όπλο μου και το σήμα 
μου -τα μόνα δύο πράγματα που είχα φροντίσει να πάρω μαζί μου- 
ήταν άχρηστα εκείνη τη στιγμή. Δεν ήξερα ότι είχαν καταλάβει ένα 
αεροπλάνο και το κάρφωσαν πάνω στον βόρειο πύργο του Παγκό-
σμιου Κέντρου Εμπορίου μεταξύ του 93ου και του 99ου ορόφου. 
Δεν ήξερα ότι ένα δεύτερο αεροπλάνο σύντομα θα προσέκρουε 
πάνω στον δεύτερο πύργο, ή όλα τα άλλα που συνέβησαν εκείνη την 
ημέρα. Το μόνο που ήξερα ήταν ότι, ως ειδική πράκτορας, έπρεπε να 
βοηθήσω, με όποιον τρόπο μπορούσα. Καθώς οι άνθρωποι συνέρ-
ρεαν προς τις εξόδους κινδύνου άρχισα αμέσως να ψάχνω τριγύρω 
για συναδέλφους μου. Εντόπισα κάποιους να έχουν σχηματίσει μια 
ομάδα και να συσκέπτονται δίπλα σε μια σκάλα και έσπευσα προς το 
μέρος τους. “Πώς κινούμαστε;”, ρώτησα».
Τα κατάφερε ωστόσο να επιβιώσει και να σώσει πολύ κόσμο απο-
σπώντας -αυτή η πέμπτη γυναίκα στην Υπηρεσία που δέχεται τέτοιο 
έπαινο- το μετάλλιο ανδρείας. Τότε ήταν και το πρώτο μάθημα που 
πήρε: η απάντηση στον φόβο είναι να μάθεις να βοηθάς.
«Δεν γίνεται αλλιώς», μας λέει σχετικά. «Αυτή είναι η δουλειά μου, 
το να προστατεύω τους άλλους. Οταν μάλιστα κάποιοι μου έλεγαν 
πώς μπορώ να κάνω αυτό το επάγγελμα, δηλαδή να θέτω σε κίν-
δυνο τη ζωή μου, να κινδυνεύω να πεθάνω για τους άλλους, έλεγα 
ότι όλοι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε και δεν μπορώ να φανταστώ 
καλύτερο τρόπο να πεθάνει κανείς παρά σώζοντας τη ζωή κάποιου 
άλλου. Ολοι είμαστε αδέλφια σε αυτή τη ζωή και όλοι κάποια στιγμή 
συναντιόμαστε».
«Οι περισσότεροι νομίζουν ότι μπαίνει κανείς και τα καταφέρνει 
στην Υπηρεσία επειδή είναι ψυχρός, ενώ συμβαίνει ακριβώς το αντί-
θετο. Μπαίνεις σε αυτή τη δουλειά επειδή θέλεις να βοηθήσεις και 
να πετύχεις κάτι ανώτερο από εσένα. Οταν μάλιστα συμμετείχα στις 
συνεντεύξεις υποψηφίων για τις Μυστικές Υπηρεσίες, παρατηρούσα 
ότι αυτοί που περνούσαν τα τεστ και πληρούσαν τα κριτήρια δεν ήταν 
αυτοί που απαντούσαν ότι θέλουν να δοκιμαστούν σε αυτή τη δου-
λειά για να ξεπεράσουν τα όριά τους, αλλά εκείνοι που υποστήριζαν 
ότι με αυτό τον τρόπο υπηρετούσαν κάτι ανώτερο. Αυτοί τελικά θεω-
ρούνταν ως οι καταλληλότεροι για την Υπηρεσία», επισημαίνει.
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Ο
ι ουρολοιμώξεις είναι από τις συχνότερες παθήσεις που ταλαιπωρούν γυναίκες 
και άνδρες. Οφείλονται σε παθογόνα μικρόβια που προέρχονται κυρίως από το 
έντερο, τα οποία περνώντας από την ουρήθρα στην ουροδόχο κύστη προσβάλ-
λουν το ουροποιητικό σύστημα και προκαλούν φλεγμονή. Οι ουρολοιμώξεις εμ-

φανίζονται ευκολότερα στις γυναίκες, αφού η ουρήθρα της γυναίκας είναι πολύ μικρότερη 
από του άνδρα και τα βακτήρια εισέρχονται γρηγορότερα και ευκολότερα στην κύστη. Ο 
κίνδυνος οι γυναίκες να αναπτύξουν έστω ένα επεισόδιο ουρολοίμωξης στη ζωή τους είναι 
μεγαλύτερος από 50%. 
Τα συχνότερα συμπτώματα της ουρολοίμωξης είναι η συχνουρία, ο έντονος πόνος ή το 
αίσθημα καύσου κατά την ούρηση, τα θολά ή δύσοσμα ούρα. 
Παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης ουρολοιμώξεων είναι ο σακχαρώδης 
διαβήτης, η εγκυμοσύνη αλλά και η εμμηνόπαυση, λόγω ορμονικών αλλαγών.
Για περίπου 80% των ουρολοιμώξεων υπεύθυνο είναι το βακτήριο Εscherichia coli, το οποίο 
προσκολλάται στα κύτταρα των τοιχωμάτων της ουρήθρας και της ουροδόχου κύστης. Προ-
καλεί επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις, καθώς αντιστέκεται στους φυσικούς μηχανισμούς 
που διαθέτει ο οργανισμός για να το απομακρύνει μετά από θεραπεία με αντιβιοτικά.
Έχει αποδειχθεί ότι το εκχύλισμα Cranberry εμποδίζει την ικανότητα των βακτηρίων 
E.coli να προσκολλώνται στο ουροποιητικό επιθήλιο και να προκαλούν ουρολοιμώξεις. 
Έτσι αδρανοποιούνται τα βακτήρια και δεν μπορούν να βλάψουν πλέον το ουροποιητικό 
σύστημα.
Στα φαρμακεία υπάρχουν συμπληρώματα διατροφής με εκχύλισμα Cranberry και προβιο-
τικά, π.χ. το DEMOcran, που υποστηρίζουν τη φυσιολογική λειτουργία του ουροποιητικού 
συστήματος, τη μείωση της ανάπτυξης των παθογόνων βακτηρίων, την προστασία και τη 
διατήρηση της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη λήψη 
αντιβιοτικής θεραπείας, συμβάλλοντας στη γενικότερη υγεία του ουροποιητικού συστήμα-
τος και του κόλπου.

Ουρολοίμωξη: Ο ενοχλητικός 
επισκέπτης

Μεγαλύτερος ο κίνδυνος από έλλειψη 
λιπαρών Ω3 σε σχέση με το κάπνισμα

Η 
απουσία των πολύτιμων λιπα-
ρών Ω3 από τη διατροφή μας 
μπορεί να είναι πιο επιβλαβής 
και από το κάπνισμα, ισχυρίζε-

ται επιστημονική έρευνα στον Καναδά, το-
νίζοντας τη σημασία κατανάλωσης ψαριών 
όπως οι σαρδέλες και οι σολομοί.
Η έρευνα με επικεφαλής τον δρα Μάικλ 
ΜακΜπέρνι του Πανεπιστημίου Γκου-
έλφ στον Καναδά επισημαίνει ότι ενώ το 
κάπνισμα αφαιρεί κατά μέσο όρο τέσ-
σερα χρόνια από τη ζωή του ανθρώπου, η 
έλλειψη των λεγόμενων «καλών λιπαρών» 
συντομεύει τη ζωή κατά πέντε έτη.
Τα λιπαρά Ω3 είναι γνωστό ότι ενισχύουν 
τη λειτουργία της καρδιάς και περιορίζουν 
τις θρομβώσεις στο αίμα.
Ένα καλό επίπεδο των λιπαρών αυτών 
είναι το 8% στις μεμβράνες των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων, ενώ μεταξύ 4% και 8% 
είναι μέτριο και κάτω από 4% επικίνδυνα 
χαμηλό. Έρευνες έχουν δείξει ότι ενώ η 
Ευρώπη και οι ΗΠΑ μάχονται να κρατη-
θούν οριακά πάνω από το 4%, στην Ιαπω-
νία το ποσοστό του δείκτη Ωμέγα 3 είναι 
πάνω από 8%.
«Αξίζει να προσέξει κανείς πως στην 
Ιαπωνία το μέσο προσδόκιμο ζωής είναι 
πέντε έτη περισσότερο από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, όπου κατά μέσο όρο ο δείκτης 
είναι το 5% περίπου», δηλώνει ο δρ Μακ-
Μπέρνι.
«Επομένως ουσιαστικά οι διατροφικές 
επιλογές που αλλάζουν τον δείκτη Ωμέγα 
3 μπορούν να επιμηκύνουν την ανθρώ-
πινη ζωή, καθώς μαζί με το κάπνισμα είναι 
οι παράγοντες που είναι ευκολότερο να 
ελεγχθούν», προσέθεσε ο καθηγητής.

(Και) η καλή διάθεση περνά 
από το στομάχι

Ε
νώ σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι 
πάλευαν με πολύ υψηλά επίπεδα 
άγχους, κατάθλιψης και νευρικό-
τητας τον τελευταίο χρόνο, πολλοί 

βρήκαν καταφύγιο στα αγαπημένα τους 
comfort foods: παγωτό, γλυκά, πίτσα, χά-
μπουργκερ. Πρόσφατες έρευνες, όμως, 
δείχνουν ότι τροφές με μεγάλη περιεκτικό-
τητα σε ζάχαρη και με υψηλά λιπαρά που 
συχνά λιγουρευόμαστε όταν είμαστε αγ-
χωμένοι ή θλιμμένοι έχουν τις λιγότερες 
πιθανότητες να ευεργετήσουν την ψυχική 
μας υγεία, όσο ανακουφιστικά κι αν μοιά-
ζουν. Αντίθετα, υγιεινές τροφές όπως λα-
χανικά, φρούτα, αυγά, ξηροί καρποί και 
σπόροι, φασόλια και όσπρια, καθώς και 
προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση, ό-
πως το γιαούρτι, ίσως να είναι μια καλύτε-
ρη επιλογή.
Τα αποτελέσματα προέρχονται από έναν 
ερευνητικό τομέα γνωστό ως διατρο-
φική ψυχιατρική, που αναδύεται και επι-
κεντρώνεται στη σχέση μεταξύ δίαιτας 
και ψυχικής υγείας. Η ιδέα ότι τρώγοντας 
συγκεκριμένα φαγητά μπορεί να βελτι-
ωθεί η υγεία του εγκεφάλου, όπως ακρι-
βώς γίνεται με την υγεία της καρδιάς, ίσως 
μοιάζει με κοινή λογική. Αλλά ιστορικά, 
η διατροφική έρευνα έχει επικεντρωθεί 
κυρίως στο πώς τα φαγητά που τρώμε 
επηρεάζουν τη σωματική μας υγεία αντί 
για την ψυχική. Για πολύ καιρό, η ενδεχό-
μενη επιρροή του φαγητού στην ευτυχία 
και στην ψυχική ευημερία ήταν «τεχνητά 
αγνοημένη», όπως το έθεσε πρόσφατα μια 
ομάδα ερευνητών.
Tροφές για την ψυχή
Αλλά μέσα στα χρόνια, έρευνες που διαρ-
κώς αυξάνονται πάνω στο θέμα έχουν 
προσφέρει ενδιαφέροντα στοιχεία σχε-
τικά με τους τρόπους με τους οποίους τα 
φαγητά μπορούν να επηρεάσουν τις δια-
θέσεις μας. Μια υγιεινή δίαιτα βελτιώνει 
το έντερο, που επικοινωνεί με τον εγκέ-
φαλο μέσω του άξονα εντέρου-εγκεφά-
λου. Μικρόβια μέσα στο έντερο παράγουν 
νευροδιαβιβαστές, όπως σεροτονίνη και 
ντοπαμίνη, οι οποίοι ρυθμίζουν τις διαθέ-
σεις και τα συναισθήματά μας, και το εντε-
ρικό μικροβίωμα έχει εμπλακεί με αποτε-
λέσματα στην ψυχική υγεία. «Μια επαρ-
κής βιβλιογραφία δείχνει ότι το εντερικό 
μικροβίωμα παίζει καθοριστικό ρόλο σε 

μια ποικιλία από ψυχιατρικές διαταραχές, 
συμπεριλαμβανομένης μιας τεράστιας 
καταθλιπτικής διαταραχής», έγραψε μια 
ομάδα επιστημόνων πέρυσι στο Harvard 
Review of Psychiatry.
Ακόμη, έρευνες με μεγάλο εύρος δειγμά-
των έχουν βρει ότι άνθρωποι που κατανα-
λώνουν πολλές τροφές πλούσιες σε θρε-
πτικά συστατικά αναφέρουν μικρότερα 
ποσοστά κατάθλιψης και μεγαλύτερα επί-
πεδα ευτυχίας και ψυχικής ευεξίας. Μια 
τέτοια έρευνα του 2016, που ακολού-
θησε 12.400 ανθρώπους για επτά χρόνια, 
βρήκε ότι εκείνοι που αύξησαν την κατα-
νάλωση φρούτων και λαχανικών κατά τη 
διάρκεια της έρευνας βαθμολόγησαν τους 
εαυτούς τους oυσιαστικά υψηλότερα σε 
ερωτηματολόγια σχετικά με τα γενικά επί-
πεδα ευτυχίας και την ικανοποίηση ζωής.
«Η ψυχική υγεία είναι σύνθετη», επεσή-
μανε η Φ. Τζάκα, διευθύντρια του Κέντρου 
Food & Mood στο Πανεπιστήμιο Ντίκιν 
στην Αυστραλία και πρόεδρος της Διε-
θνούς Κοινότητας για τη Διατροφική Ψυχι-
ατρική Έρευνα. «Το να τρως τη σαλάτα δεν 
θα μπορέσει να γιατρέψει την κατάθλιψη. 
Αλλά υπάρχουν πολλά που μπορείς να 
κάνεις για να βελτιώσεις τη διάθεσή σου 
και την ψυχική σου υγεία και μπορεί να 
είναι τόσο απλό όσο το να αυξάνεις την 
πρόσληψη φυτικών και υγιεινών τρο-
φών». 
Ένας αριθμός από τυχαίες δοκιμές έχουν 
καταγράψει παρόμοια ευρήματα. Σε μια 
έρευνα 150 ενηλίκων που είχαν κατά-
θλιψη, η οποία δημοσιεύτηκε την προη-
γούμενη χρονιά, οι ερευνητές βρήκαν ότι 
εκείνοι που ακολούθησαν μια μεσογειακή 
δίαιτα με συμπλήρωμα έλαιο ψαριού για 
τρεις μήνες είχαν μεγαλύτερη μείωση στα 
συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους και ανη-
συχίας μετά από τρεις μήνες συγκριτικά με 
την ομάδα ελέγχου.
Ωστόσο, δεν είχαν όλες οι έρευνες θετικά 
αποτελέσματα. Μια μεγάλη, μακροχρό-
νια δοκιμή, που δημοσιεύτηκε το 2019, 
βρήκε ότι η μεσογειακή δίαιτα μείωσε το 
άγχος, αλλά δεν απέτρεψε την κατάθλιψη 
σε μια ομάδα ανθρώπων με υψηλό ρίσκο. 
Παίρνοντας συμπληρώματα όπως βιτα-
μίνη D, σελήνιο και ω3 λιπαρά οξέα, δεν 
είχαν κανέναν αντίκτυπο στην κατάθλιψη 
ή στο άγχος.
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ιστορίες
Οι διωγμοί των Ελλήνων του Πόντου από τον Στάλιν 

Α
πό το 1923 χιλιάδες Πόντιοι κατέβηκαν στα παρά-
λια της Μαύρης Θάλασσας για να επιβιβαστούν σε 
πλοία και να έρθουν στην Ελλάδα. Μετά από πολ-
λές περιπέτειες, απάνθρωπη ,ως συνήθως, συμπε-

ριφορά των Τούρκων και απίστευτες ταλαιπωρίες υπολογί-
ζεται ότι 230.000 – 400.000 Πόντιοι έφτασαν στην Ελλάδα. 
Η Μαρία Βεργέτη, που γράφει για 230.000 ανθρώπους, υ-
ποστηρίζει ότι όλοι αυτοί ήρθαν στην Ελλάδα μεταξύ 1918-
1930. Αντίθετα ο Στ. Κεκρίδης αναφέρεται σε 400.000 άτο-
μα. Η ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρ-
κίας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν και οι Πόντιοι, 
ξεκίνησε το Μάρτιο του 1924. Χιλιάδες Πόντιοι δεν άντεξαν 
τις κακουχίες και άφησαν την τελευταία τους πνοή πριν επι-
βιβαστούν στα πλοία θα τους μετέφεραν στην Ελλάδα. Μό-
νο στον στρατώνα του Σελιμιέ, στο Σκούταρι, στην ανατολι-
κή ακτή του Βοσπόρου έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι 
από 10.000 άνθρωποι από τύφο, δυσεντερία και ηπατίτιδα. 
Υπήρξαν επίσης περιπτώσεις παράκρου-
σης και αυτοκτονιών. Τα θύματα ρίχνο-
νταν σε ομαδικούς τάφους, οι οποίοι ου-
σιαστικά ήταν πρόχειροι λάκκοι.
Στους “τάφους” ελαχίστων υπήρχε ένας 
σταυρός. Η μυρωδιά από τις σορούς ήταν 
ανυπόφορη και οι υπεύθυνοι(;) προσπα-
θούσαν να την καλύψουν με ασβέστη και 
χώμα. Χιλιάδες Πόντιοι είναι άγνωστο 
πού έχουν ταφεί και φυσικά το επίσημο 
ελληνικό Κράτος δεν ασχολήθηκε ποτέ 
με αυτούς. Τα πλοία που μετέφεραν τους 
Πόντιους στην Ελλάδα, αποβίβασαν μερι-
κούς στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα 
στο Καραμπουρνού. Άλλοι συνέχισαν το 
ταξίδι τους και έφτασαν στον Πειραιά. 
Από εκεί οδηγήθηκαν στην Μακρόνησο. 
Η κυβέρνηση Βενιζέλου, μετά την άφιξη 
πολλών Ποντίων από τη Ρωσία μετά την 
Οκτωβριανή Επανάσταση, φοβόταν ότι 
και με τον ερχομό νέων προσφύγων θα 
υπήρχε διάδοση κομμουνιστικών ιδεών στην Ελλάδα. Στη 
Μακρόνησο, η κατάσταση ήταν τραγική. Οι νεότεροι από 
τους Πόντιους έφτιαξαν διάφορα παραπήγματα και κτίρια 
καθώς και στέρνες για την ύδρευση. Καθώς η Μακρόνησος 
δεν είχε πόσιμο νερό, ένα σαπιοκάραβο μετέφερε στο νησί 
γλυφό νερό σε αραιά χρονικά διαστήματα. Αμέσως μετά την 
αποβίβαση των Ποντίων στο νησί τους παραλάμβαναν νοσο-
κόμες και στη συνέχεια τους κούρευαν. Συχνά το κόψιμο των 
μαλλιών γινόταν με αλογομηχανή (!), κάτι που προκαλούσε 
αφόρητους πόνους σε άντρες και, κυρίως, σε γυναίκες. 
Μετά, τους έβαζαν σε λουτρά και έκαναν ζεστό μπάνιο και 
στην συνέχεια γινόταν η εγκατάστασή τους σε παραπήγματα 
και παράγκες. Οι συνθήκες διαβίωσης τους ήταν άθλιες. Το 
φαγητό λίγο και κακής ποιότητας. Συχνά το..... μενού περι-
είχε και ρέγκες (!) που έκαναν πιο έντονη την δίψα. Και τα 
υπόλοιπα τρόφιμα όμως ήταν άθλια. Χαλασμένα ζυμαρικά, 
σκουληκιασμένες ελιές και σάπια φρούτα, γράφει ο Ι.Σ. 
Παπαφλωράτος. Στο νησί υπήρχε και φρουρά από χωροφύ-
λακες, οι οποίοι συχνά έκαναν τα στραβά μάτια σε μαυραγο-
ρίτες που πλησίαζαν τις απόκρημνες ακτές της Μακρονήσου 
και πουλούσαν ψωμί, η αξία του οποίου έφτασε στην εξω-
φρενική τιμή της μιας χρυσής λίρας το καρβέλι.
Ελάχιστοι Πόντιοι είχαν την οικονομική δυνατότητα να πλη-
ρώσουν αυτό το ποσό, κι αυτό όμως για μικρό χρονικό διά-
στημα. Πολλοί βούταγαν στη θάλασσα και μερικοί πνίγο-
νταν. Ανάλογες “καραντίνες” υπήρχαν εκτός από τη Μακρό-
νησο, στον Άγιο Γεώργιο στον Πειραιά, στο Καραμπουρνού 
της Θεσσαλονίκης, στην Πάτρα, στην Κόρινθο, στην Πρέ-
βεζα, στην Χαλκίδα και αλλού.
Μια σημαντική πληροφορία που δίνει στο βιβλίο του ο Δρ. 
Ιωάννης Παπαφλωράτος, είναι ότι οι πρώτοι Πόντιοι πρό-
σφυγες έφτασαν στην Ελλάδα το 1894 και όχι στα τέλη της 
δεκαετίας του 1910, όπως πιστεύουν οι περισσότεροι.

Οι Πόντιοι στην ΕΣΣΔ και οι διώξεις από το 
σταλινικό καθεστώς.
Εκτός όμως από τους Πόντιους που ήρθαν στην Ελλάδα, 

υπήρχαν πολλοί που εγκαταστάθηκαν μετά το 1923 στη 
Ρωσία. Όπως έχουμε γράψει, ο Λένιν ήταν χρηματοδότης 
και προμηθευτής του Κεμάλ στον αγώνα εναντίον των Ελλή-
νων (άρθρο της 9/4/2017). Οι σχέσεις Αθήνας - Μόσχας , 
άρχισαν να ομαλοποιούνται από το 1926 με την υπογραφή 
ενός εμπορικού συμφώνου. Ωστόσο, με την επικράτηση των 
μπολσεβίκων οι Πόντιοι που ζούσαν στη σοβιετική επικρά-
τεια, αντιμετωπίζονταν σαν αντεπαναστατικά στοιχεία. Κι 
αν μέχρι το 1930 η κατάσταση ήταν ανεκτή, από τον Ιούνιο 
εκείνου του έτους τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν, 
καθώς απαγορεύτηκε κάθε δημόσια θρησκευτική εκδή-
λωση. Σταδιακά τα μέτρα πήραν τη μορφή ανοικτού διωγ-
μού, αφού απαγορεύτηκε “κάθε ελληνική πολιτισμική δρα-
στηριότητα και κάθε θρησκευτική ελευθερία, αν και δεν 
υπήρχε επίσημη απαγόρευση έκφρασης του θρησκευτικού 
συναισθήματος από το Σύνταγμα της ΕΣΣΔ”, γράφει ο Γ. Κού-
ζας. Η ελληνική αντίδραση ήταν μάλλον ανύπαρκτη. Μόλις 

στις 16 Αυγούστου 1933 ο Έλληνας πρέσβης στη Μόσχα Σ. 
Πολυχρονιάδης διαμαρτυρήθηκε στις σοβιετικές Αρχές.
Στις 27 Δεκεμβρίου 1932, καθιερώθηκε για όλους τους Σοβι-
ετικούς πολίτες, και για τους ελληνικής καταγωγής φυσικά, 
το “εσωτερικό διαβατήριο”. Έμοιαζε με τα γνωστά διαβατή-
ρια, είχε όλα τα στοιχεία του κατόχου του και την διεύθυνση 
κατοικίας του. Ήταν απαραίτητο ακόμα και για μια απλή 
βόλτα. Ο κάτοχος του πήγαινε στο Αστυνομικό τμήμα της 
περιοχής του και έκανε μια αίτηση στην οποία θα ανέφερε 
τον σκοπό της απομάκρυνσης του, την ακριβή διεύθυνση 
παραμονής του και τον τόπο κατοικίας του. Αν η αίτησή του 
γινόταν δεκτή, θα πήγαινε όπου αναγραφόταν στο “εσω-
τερικό διαβατήριο”. Να ρωτήσουμε εδώ τους οπαδούς και 
ψηφοφόρους του Κ.Κ.Ε, τους οποίους και σεβόμαστε από-
λυτα, αν και πολλές φορές μας έχουν γράψει…δηλητηρι-
ώδη σχόλια. Πώς τους φαίνεται το συγκεκριμένο μέτρο; Θα 
ήθελαν να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα; Γιατί κάποιες κομ-
μουνιστικές θεωρίες είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Στην πράξη 
όμως, τι γίνεται;
Δυστυχώς, τα μέτρα εναντίον των Ελλήνων δεν σταμάτη-
σαν εκεί. Η 15η Δεκεμβρίου 1937 είναι μια μέρα “καμπής” 
καθώς η λέξη, ο “όρος” Έλληνας, μετατράπηκε σε κατηγο-
ρία. Σύμφωνα μ΄ αυτή την αντίληψη η εθνοτική καταγωγή 
ταυτιζόταν με πολιτικό αδίκημα και καθιερωνόταν η συλ-
λογική ευθύνη λόγω της ένταξης σε μια εθνοτική ομάδα. 
Οι διώξεις αφορούσαν όλους άρρενες Έλληνες. Συνελή-
φθη ολόκληρη η ελληνική ηγετική ομάδα που ήταν πιστά 
μέλη του Κ.Κ.Ε, όλοι οι ντόπιοι Έλληνες, αλλά και κομμου-
νιστές από την Ελλάδα που είχαν καταφύγει στην ΕΣΣΔ από 
τη Ελλάδα για να αποφύγουν τις διώξεις που ξεκίνησαν με 
το Ιδιώνυμο (1929) και εντάθηκαν στην περίοδο της δικτα-
τορίας Μεταξά (1936-1941). Τότε συνελήφθησαν περισσό-
τεροι από 15.000 πολίτες ελληνικής καταγωγής. Επίσης, το 
φθινόπωρο του 1937 και τα εθνικά σχολεία θεωρούνταν 
“επιβλαβή” για τους Σοβιετικούς.
Έτσι περίπου 250 ελληνικά σχολεία στον Καύκασο, στην 
Κριμαία , στο Κρασνοντάρ (νότια Ρωσία) και στην Αζοφική 

(Μαριάπολη - Ντονιέσκ), έκλεισαν τότε. Επίσης στο Ντονιέ-
τσκ 3.140 Έλληνες δολοφονήθηκαν χωρίς δίκη!
Η Γενική Διοίκηση έβαζε ορισμένους στόχους και οι τοπι-
κές Αρχές, όφειλαν να τους υλοποιήσουν. Έτσι συνέτασ-
σαν καταλόγους υποψηφίων για εκτέλεση σε...άλμπουμ. 
Και οι αποφάσεις εκτέλεσης ονομάστηκαν “αλμπόμικες”. 
Η αχαριστία του σοβιετικού καθεστώτος, φαίνεται και από 
το γεγονός ότι ανάμεσα στους Έλληνες που εκτελέστηκαν 
χωρίς λόγο ήταν και ο Κονσταντίν Τσελπάν (Konstantin 
Fyodorovich Chelpan), ο άνθρωπος που σχεδίασε τον 
κινητήρα του περίφημου άρματος Τ-34 και ο οποίος λίγο 
πριν είχε τιμηθεί με το βραβείο “Λένιν”. Περίπου 10.000 
Πόντιοι, ηλικιωμένοι κυρίως, απελάθηκαν στην Ελλάδα το 
1938-1939. Οι διωγμοί συνεχίστηκαν και το 1944, με την 
εκδίωξη των Ποντίων της Κριμαίας. Οι περισσότεροι από 
αυτούς μεταφέρθηκαν στο Ουζμπεκιστάν. Πολλοί πέθαναν 
στη διάρκεια της διαδρομής. Με το νέο διάταγμα του Στά-

λιν ( 17/5/1949) όλοι οι Έλληνες που έμε-
ναν στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στη 
Γεωργία και στο Αζερμπαϊτζαν, έπρεπε να 
εκτοπιστούν αιώνια (!) (αυτή είναι η διατύ-
πωση στα ρωσικά) στο Νότιο Καζακστάν 
και στην Ντζαμπούλ του Καζακστάν με 
επίβλεψη των οργάνων του Υπουργείου 
Εσωτερικών. Ένας από αυτούς που ανέλα-
βαν την αποστολή, ήταν και ο διαβόητος 
Μπέρια...
Την νύχτα της 13ης προς 14ης Ιουνίου 
1949, χιλιάδες Πόντιοι μετακινήθηκαν 
από τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας 
προς τις αφιλόξενες περιοχές του Καζακ-
στάν. Πολλοί δεν άντεξαν τις κακουχίες 
και πέθαναν. Σκοπός του σταλινικού καθε-
στώτος ήταν η απομάκρυνση και αποξέ-
νωση των Ελλήνων του Πόντου από τις 
πατρογονικές τους εστίες .

Η ελληνική αντίδραση 
Η αιώνια κατάρα που δέρνει ανελέητα μέχρι σήμερα την 
Ελλάδα, ο διχασμός, ήταν από τους βασικούς λόγους που 
η χώρα μας δεν αντέδρασε στις διώξεις των Ελλήνων του 
Πόντου ως το 1949. Αυτό έγινε για πρώτη φορά το 1949. 
Ο επικεφαλής της σοβιετικής αντιπροσωπείας στον Ο.Η.Ε. 
Andrew Yanaryevich Vyshinsky έκανε λόγο για “ιδεολογική 
τρομοκρατία” στην Ελλάδα και συνεχείς εκτελέσεις κομμου-
νιστών. Όμως ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον Ο.Η.Ε Πανα-
γιώτης Πιπινέλης ήταν αποστομωτικός:
“Θα πρέπει να μας πείτε, δια τους διωγμούς των 100.000 
Ελληνοποντίων οι οποίοι ζουν σήμερα υπό συνθήκες ισο-
δυναμούσες με την προς θάνατου καταδίκην, αλλά και δια 
τους 17.000 Έλληνες του Καυκάσου, της ιδιαιτέρας σας 
πατρίδας κύριε Βισίνσκι, που στείλατε από τας αρχάς του 
1949 εξορία στη Σιβηρία, υπό άθλιες συνθήκες. Τι έχουν 
γίνει; Πολλαί οικογένειαι Ελληνοποντίων διαμελίσθησαν με 
την εκτόπισίν των εις διάφορα μέρη, άλλοι αποδεκατίσθη-
σαν κατά την διαδρομήν προς τους τόπους εξορίας πεζοπο-
ρούντες επί ημέρας, εβδομάδας και μήνας, ως επί τον πλεί-
στον και υπό αντίξοες συνθήκες, χιλιάδες πέθαναν από τας 
κακουχίας”.
Μετά τον θάνατο του Στάλιν τον Μάρτιο του 1953, οι διωγ-
μοί έπαψαν και επιτράπηκε στους Πόντιους να επιστρέψουν 
στους τόπους καταγωγής τους. Αυτό έγινε σε μικρό βαθμό. 
Πάντως ακόμα και σήμερα στο Καζακστάν ζουν αρκετοί 
Πόντιοι. Τη δεκαετία του ΄50 κάποιοι ήρθαν στην Ελλάδα 
παρά την ουσιαστική άρνηση της κυβέρνησης Καραμανλή 
να τους δεχτεί για διάφορους λόγους (π.χ. ανασύσταση του 
αντάρτικου στρατού).
Στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας, υπάρχει μνημείο με τα ονό-
ματα 6.000 Ελλήνων που έχασαν τη ζωή τους κατά τις στα-
λινικές διώξεις. Όμως τα θύματα ,ήταν πολύ περισσότερα.
Πολύ σημαντικό, είναι το ότι 800.000 - 3.500.000 μιλούν 
την ελληνική γλώσσα στην περιοχή του Πόντου σήμερα. 
Ανάμεσα ελληνικά χωριά γύρω από την Τραπεζούντα, 
το Κατωχώρι ενώ και στις περιοχές Τόνιας, Σουρμένων, 
Ματσούκας και Μπαϊπούρτης. 
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ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

Οι γυναίκες απέναντι 
στη φρίκη…

Δ
υσοίωνο φαίνεται το μέλλον για τα 
κορίτσια και τις γυναίκες στο Αφ-
γανιστάν μετά την ανάληψη της ε-
ξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Απόγνωση και κραυγή αγωνίας για εκατομ-
μύρια ψυχές που βλέπουν τις ζωές τους να 
επιστρέφουν σε ένα καθεστώς κακομεταχεί-
ρισης και περιφρόνησης. Όσα με κόπο και 
αγώνες κατέκτησαν, βλέπουν τώρα να χάνο-
νται και να επιστρέφουν στον Μεσαίωνα και 
τον σκοταδισμό. Όχι πως ήταν όλα ρόδινα 
για τις γυναίκες με το προηγούμενο καθε-
στώς, όμως στο εξής θα είναι χειρότερα. 
Δεν χωρεί αμφιβολία ότι με τους Ταλιμπάν 
στην αφγανική διακυβέρνηση η χώρα πηγαί-
νει δεκαετίες πίσω, ειδικά για τις γυναίκες. 
Οι απάνθρωποι κανόνες, όπως  αναμενόταν, 
άρχισαν ήδη να επιβάλλονται.
Την περίοδο που οι Ταλιμπάν είχαν την εξου-
σία στο Αφγανιστάν, από το 1996 έως το 
2001, οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα στην 
ελευθερία έκφρασης, τα νεαρά κορίτσια δεν 
επιτρέπονταν να πάνε σχολείο, ενώ το πέπλο 
προσώπου ήταν υποχρεωτικό.  
Οι γυναίκες έπρεπε να είναι καλυμμένες με 
ενδύματα από την κορυφή ως τα νύχια.
Δεν τους επιτρεπόταν να εργαστούν, παρά 
μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Βασική ενασχόλησή τους με τις οικιακές 
εργασίες.
Είχαν περιορισμένη πρόσβαση στο σύστημα 

Υγείας.
Απαγορευόταν να συμμετέχουν στις εκλο-
γές.
Δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους, 
χωρίς να συνοδεύονται από άνδρα- μέλος 
της οικογενείας τους.
Απαγορευόταν να οδηγούν και έμπαιναν σε 
ειδικά λεωφορεία.  
Τα παράθυρα των σπιτιών τους έπρεπε να 
είναι βαμμένα, προκειμένου να μην μπορεί 
κανένας περαστικός απ’ έξω να δει στο εσω-
τερικό τους.
Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται στις περισ-
σότερες χώρες της Ανατολής. 
Οι γυναίκες δεν έχουν το δικαίωμα να 
εκφράσουν την προσωπική τους άποψη και 
υφίστανται τον έλεγχο του συζύγου τους, 
ο οποίος είναι διαχειριστής της περιουσίας 
τους και υπεύθυνος για την ανατροφή των 
παιδιών της οικογένειας. 
Η μουσουλμάνα γυναίκα εξαρτάται από τη 
θρησκεία και οφείλει να υπακούει τον Ισλα-
μικό νόμο ο οποίος ρυθμίζει τα ζητήματα της 
ζωής των πιστών. 
Είναι χρέος των γυναικών να υποκύπτουν 
στις όποιες επιθυμίες των αντρών τους.
Ο πατέρας-κηδεμόνας επιλέγει τον σύζυγο 
της κόρης του. Ο άντρας στις  μουσουλμανι-
κές χώρες δικαιούται να παντρευτεί περισ-
σότερες από μία συζύγους. 
Εάν η γυναίκα τολμήσει να καταθέσει αίτηση 
διαζυγίου διώχνεται από το σπίτι του συζύ-
γου, αφού πρωτίστως ξυλοκοπηθεί.
Οι Μουσουλμάνοι δίνουν τεράστια σημασία 
στο θέμα της αγνότητας και της παρθενίας 
των γυναικών, οι οποίες οφείλουν να είναι 
αγνές και να μην έχουν σεξουαλικές σχέσεις   
πριν το γάμο. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
όπου ο πατέρας δολοφονεί την κόρη του για 
να … σωθεί η τιμή της οικογένειας. 
Η βία εναντίον των γυναικών και η καταπί-
εσή τους, σε όλο της το μεγαλείο... 
Βέβαια, στις ανεπτυγμένες χώρες όλα αυτά 
ακούγονται ακατανόητα. Η γυναίκες της 
δύσης, έχουν σήμερα πλήρη ελευθερία, 
απολαμβάνουν ίσα νομικά και πολιτικά 
δικαιώματα με τους άντρες, ίση αμοιβή και 
συχνά κατέχουν καλύτερες θέσεις εργασίας 
σταδιοδρομίας...

Αγαπητοί εν Κυρίω,

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

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

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

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

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

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
 Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Έρανος για τις καταστροφές 
που προξένησαν 

οι πυρκαγιές στην Ελλάδα
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Π
ραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο 
Συνέδριο Παμμακεδονικών Ενώσε-
ων, με συμμετοχή μελών από Αυ-
στραλία, Ευρώπη, Αμερική και Α-

φρική, κατά την διάρκεια του οποίου η επί 
12ετία συντονίστρια των Παμμακεδονικών 
Ενώσεων (και Αντιπρόεδρος του ΙΗΑ)  Νίνα 
Γκατζούλη, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στην 
πραγματοποίηση των μεγαλειωδών συλλα-
λητηρίων για την Ελληνικότητα της Μακεδο-
νίας σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, παρέδωσε 
την σκυτάλη του συντονισμού στον Γιώργο 
Κοσμίδη από την Μελβούρνη, Πρόεδρο της 
Ομοσπονδίας Παμμακεδονικών Ενώσεων 
Αυστραλίας.
Ο Γιώργος Κοσμίδης γεννήθηκε το 1962 στον 
Νεροφράκτη Δράμας και το 1985 μετανά-
στευσε στην Αυστραλία. Διατηρεί επιχεί-
ρηση τροφοδοσίας καταστημάτων εστίασης 
και διακρίνεται για αξιόλογο κοινωνικό και 
φιλανθρωπικό έργο.
Το πλήρες κείμενο της σχετικής ανακοίνωσης 
την οποία υπογράφουν εκ μέρους της Οργα-
νωτικής Επιτροπής Πρόεδρος Νίνα Γκατζούλη 
και Γραμματέας Δημήτριος Γιουματζίδης, έχει 
ως εξής:
Το Σάββατο 7 Αυγούστου 2021 πραγματο-
ποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη το 13ο Παγκό-
σμιο Συνέδριο των ΠαμμακεδονικώνΕνώ-
σεων.
Συμμετείχαν η Συντονίστρια των Παμμακε-
δονικών Ενώσεων και Πρόεδρος της Οργα-
νωτικής Επιτροπής κ. Νίνα Γκατζούλη, οι πρό-
εδροι και μέλη των παρακάτω Παμμακεδονι-
κών Ενώσεων από Αυστραλία, Αφρική, Αμε-
ρική και Ευρώπη:

1) Ομοσπονδία Παμμακεδονικών Ενώσεων 
Αυστραλίας (Μελβούρνη) Κοσμίδης Γεώργιος
2) Παμμακεδονική Ένωση Βικτώριας (Μελ-
βούρνη) Μαυρουδής Παύλος
3) Παμμακεδονική Ένωση Νέας Νότιας Ουα-
λίας (Σίδνευ) Φασούλας Νικόλαος
4) Παμμακεδονική Ένωση Νότιας Αυστραλίας 
(Αδελαϊδα) Τσιαπάρης Ευάγγελος μέσω της 
εκπροσώπου του Κορώνης Γεωργίας
5) Παμμακεδονική Ένωση Κουίνσλαντ (Μπρι-
σμπέιν) Παπαγιάννης Δημήτριος
6) Παμμακεδονική Ένωση Αφρικής (Γιοχάνε-
σπουργκ), Παπαθανασίου Αμύντας
7) Παμμακεδον ική Ένωση Καναδά 
(Μόντρεαλ) Καράτζιος Χρήστος
8) Παμμακεδονική Ένωση Οντάριο (Τορόντο) 
Παπαδάκης Γεώργιος
9) Παμμακεδονική Ένωση Γερμανίας (Βερο-
λίνο) Γέγκας Ιωάννης
10) Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών 
Συλλόγων Μακεδόνων με διακριτικό τίτλο 
«Παμμακεδονική Ένωση Ελλάδος» Γιουμα-
τζίδης Δημήτριος
Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης του 
13ου Παγκόσμιου Συνεδρίου των Παμμακε-
δονικών  Ενώσεων η κ. Νίνα Γκατζούλη ανα-
κοίνωσε ότι υποψηφιότητα για την θέση του 
συντονιστή των Παμμακεδονικών Ενώσεων 
για την επόμενη τετραετία έθεσε μόνον ο 
Γεώργιος Κοσμίδης, πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Παμμακεδονικών Ενώσεων Αυστραλίας. 
Αφού συνεχάρη τον νέο συντονιστή δήλωσε 
ότι η ίδια, μετά από δωδεκαετή θητεία ως 
συντονίστρια, θα συνεχίσει τον αγώνα, με 
το ίδιο πάθος, στο πλευρό της νέας διοίκη-
σης. Σύσσωμοι οι σύνεδροι συνεχάρησαν 

τον κ. Γ. Κοσμίδη και του ευχήθηκαν καλή 
επιτυχία στο δύσκολο έργο του συντονι-
στή που αναλαμβάνει. Επίσης με συγκινη-
τικά λόγια όλοι οι σύνεδροι εξήραν το ήθος, 
την ανιδιοτέλεια, τον ενωτικό χαρακτήρα, 
την συνεισφορά στα συλλαλητήρια εναντίον 
της συμφωνίας των Πρεσπών και τον ανέν-
δοτο αγώνα για την υπεράσπιση των δικαίων 
του Μακεδονικού Ελληνισμού της κ. Ν. Γκα-
τζούλη, κατά την διάρκεια της δωδεκαετούς 
θητείας της, ως συντονίστριας των Παμμακε-
δονικών ενώσεων.
Οι τοποθετήσεις και οι συζητήσεις μεταξύ 
των συνέδρων διεξήχθησαν σε ένα κλίμα 
απόλυτης ομοψυχίας και διάθεσης συνεργα-
σίας και ήταν πολύ ουσιαστικές. Οι σύνεδροι 
αναφέρθηκαν στις δράσεις της προηγούμε-
νης τετραετίας των Παμμακεδονικών που 
εκπροσωπούσαν και ιδιαίτερα στις ενέργειες 
τους για την αντίκρουση της σκοπιανής προ-
παγάνδας, που δεν σταμάτησε με την υπο-
γραφή της συμφωνίας των Πρεσπών, το προ-
γραμματισμό των ενεργειών τους, τα προ-
βλήματα που δημιουργεί η συμφωνία των 
Πρεσπών, τους τρόπους αντιμετώπισής της 
και ενέκριναν ομόφωνα την εισήγηση της κ.Ν.
Γκατζούλη α) για έγκριση του καταστατικού 
και του λογότυπου της Παγκόσμιας Συνομο-
σπονδίας Παμμακεδονικών Ενώσεων β) τον 
ορισμό πενταμελούς Διοικούσας επιτροπής 
για τις νομικές ενέργειες αναγνώρισης του 
καταστατικού αποτελούμενη από τους Γ.Κο-
σμίδη, Α.Παπαθανασίου, Ι.Γκέγκα, Δ.Γιουμα-
τζίδη και Ν.Γκατζούλη γ) τον ορισμό των Γ.Κο-
σμίδη και Δ. Γιουματζίδη ως οργανωτική επι-
τροπή για την προετοιμασία του επόμενου 14 
ου Παγκόσμιου Συνέδριου των Παμμακεδο-
νικών Ενώσεων και δ) την ενσωμάτωση στον 
απολογισμό του συνεδρίου του ψηφίσματος 
του 2019 για την συμφωνία των Πρεσπών, 
που αναφέρει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών 
είναι μια ιστορικά απαράδεκτη, και εθνικά 
επιζήμια συμφωνία και απαιτεί από την Ελλη-
νική Βουλή την ακύρωσή της , ή να θέσει το 
σπουδαίο αυτό εθνικό θέμα στην βούληση 
του Ελληνικού λαού με δημοψήφισμα.
Έγινε επίσης δεκτό να πραγματοποιούνται 
περισσότερες φορές τον χρόνο γενικές συνε-
λεύσεις για την πληρέστερη ενημέρωση των 
μελών και τον καλύτερο συντονισμό των 
ενεργειών για την αντιμετώπιση της συνεχι-
ζόμενης σκοπιανής προπαγάνδας, την κατο-
χύρωση της χρήσης του Μακεδονικού ήλιου 

αποκλειστικά από Έλληνες και τον τρόπο 
αντιμετώπισης του ονόματος που δόθηκε 
στο γειτονικό κράτος με την συμφωνία των 
Πρεσπών.

Ποιός είναι ο Γιώργος Κοσμίδης
Ο Γεώργιος Κοσμίδης γεννήθηκε στον 
Νεροφράκτη Δράμας στις 21 Μαρτίου 
1962 όπου και ολοκλήρωσε την υποχρε-
ωτική εκπαίδευση. Τελείωσε την σχολή 
μηχανικών   και υπηρέτησε την θητεία του 
στις ειδικές δυνάμεις καταδρομών. 

Το 1985 μετανάστευσε στην Αυστραλία 
και εγκαταστάθηκε στο Brisbane. Είναι 
παντρεμένος με την Ουρανία Σάββας και 
έχουν δύο υιούς τον Παναγιώτη και τον 
Όμηρο. Από το 1996 έχει επιχείρηση τρο-
φοδοσίας καταστημάτων εστίασης.
Έκανε αξιόλογο κοινωνικό και φιλανθρω-
πικό έργο ως πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Ελληνικών συλλόγων brisbane, είναι 
πρόεδρος στο Εθνικό Συμβούλιο Ελληνι-
κών κοινοτήτων του Queensland και στην 
αρμόδια επιτροπή για τον εορτασμό των 
200 χρόνων από την έναρξη της εθνικοα-
πελευθερωτικής επανάστασης των Ελλή-
νων.
To 2005 εγγράφηκε στην Παμμακεδονική 
Ένωση του Queensland και από το 2017 
είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παμμα-
κεδονικών Ενώσεων Αυστραλίας. 
Π ηγ ή:  I N T ER N AT IO N A L H EL L EN IC 
ASSOCIATION

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

Αλλαγή σκυτάλης στην Παγκόσμια 
Συνομοσπονδία Παμμακεδονικών Ενώσεων
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 

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

ΘΑΛΑΣΣΑ, 70 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

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

Ή ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΗΝ κα ΑΝΝΑ

01130 6947300677

Τι είναι ο Παράδεισος;

Πώς θα περνάμε στον ουρανό, κο 
ντά στον Θεό, στον Χριστό, συ 
ντροφιά με τους αγίους; Αγία 
Γραφή συχνά κάνει λόγο για 

τή- Βασιλεία των Ουρανών. Ο ευαγγελι-
στής Ιωάννης γράφει στην Αποκάλυψη: 
«Μακάριοι οι εις το δείπνον του γάμου 
του αρνίου κεκλημένοι» (ιθ’ 9). Τον μακα-
ρισμό αυτόν θα έπρεπε να τον δουμε σε 
σχέση με ένα προηγούμενο . Σε αυτόν 
μακάρισε «τους νεκρούς τους αποθνήσκο-
ντας απ’ άρτι. Ναι, λέγει το Πνεύμα, να 
αναπαύσωνται εκ των κόπων αυ τών...» 
(ιδ́  13).
Και οι δύο αυτοί μακαρισμοί αναφέρονται 
στην κατάσταση που θα επικρατή στη 
Βασιλεία των Ουρανών. Στόν ένα γίνεται 
λόγος για την ανάπαυση, που θα αισθαν-
θούν οι δίκαιοι, από τους κόπους, τις δοκι-
μασίες και τις θλίψεις. Και στον άλλο 
έχουμε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. 
Η Βασιλεία των Ουρανών που επιφυλάσ-
σει ο Θεός στους εκλεκτούς, σ’ αυτούς 
που ανταποκρίνονται στο προσκλητή-
ριο της αγάπης Του, δέν είναι απλή ανά-
παυση. Δεν είναι απουσία δεινών. Δεν 
είναι ουδέτερη κατάσταση. “Η ανάπαυση 
των δικαίων θα είναι μετοχή και συμμε-
τοχή στην απερίγραπτη χαρά του ουρα-
νού. Συμμετοχή στό «δείπνον του γάμου 
του ‘Αρνίου». Στην επουράνιο Ιερουσα-
λήμ, ανάμεσα σε μυριάδες αγγέλους, που 
πανηγυρίζουν και σκορπίζουν τη χαρά, 
μαζί με όλους τούς << έν ούρανοίς άπογε-
γραμμένους>>. Στη άγαθά << α όφθαλμός 
ούκ είδε και ούς ούκ ήκουσε και επί καρ-
δίαν άνθρπου ούκ άνέβη, ά ήτοίμασεν ο 
Θεός τοίς άγαπσιν αυτόν (A’ Κορινθ. β’ 9).
Εκεί ή ψυχή βρίσκει το πλήρωμα της 
ευτυχίας της, την εκπλήρωση όλων των 
όμορφων πόθων της. Δεν ζή σε κατά-
σταση παθητικής ακινησίας. Δεν έχουμε 
βουδιστικό Νιρβάνα ούτε τα Ηλύσια 
Πεδία της αρχαιότητος ούτε τους υλιστι-
κούς Παραδείσους του Ισλάμ. «Οι καταξι-
ωθέντες του αιώνος εκείνου τυχεϊν και 
της αναστάσεως της εκ νεκρών... ίσάγ-
γελοι είσι και υίοι είσι του Θεού, της ανα-
στάσεως υίοι όντες» (Λουκ. Κ’ 35 - 36).
Νά, ή ζωή μας, να το έργο μας στη Βασι-
λεία των Ουρανών. Οι άνθρωποι γίνο-
νται ισάγγελοι, όμοιοι με τους αγγέ-
λους και αναλαμβάνουν το ίδιο έργο των 
αγγέλων κοντά στο θρόνο του Θεού. Οι 
άγγελοι αντλούν την μακαριότητά τους 
από τη θέση τους και το έργο τους κοντά 
στον Θεό, ατενίζοντας τη δόξα Του. Και 
για όλες τις άγιες ψυχές ισχύουν τα 

λόγια του Ψαλμωδου , όταν με αγαλλί-
αση έλεγε, «χορτασθήσομαι έν τω οφθή-
ναι μοι την δόξαν σου». Το άπειρο μεγα-
λείο του Θεού τους κάνει να μεταπηδούν 
από έκπληξη σε έκπληξη. Και ή άγγελική 
δοξολογία είναι το φυσικό έπακόλουθο 
της ώραίας και μακαρίας ζωής, που ζούν 
κοντά στον Θεό.
Υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από το να 
ζή κανείς αδιάκοπα μέσα σε ατμόσφαιρα 
απέραντης αγάπης; «Αν αισθάνεται 
κανείς αγαλλίαση κοντά σε ανθρώπους 
πηγαίας και ειλικρινούς άγάπης, ποιά 
μακαριότητα θα αισθανθη κοντά στην 
αστείρευτη Πηγή της αγάπης, τον Θεό.
Οι άγιοι που ζουσαν την αγάπη του Θεού 
και στη γή αυτή, δεν την αντάλλαζαν 
ούτε με όλους τους θησαυρούς. Εκεί στη 
Βασιλεία των Ουρανών, που δεν θα βλέ-
πουν «έν εσόπτρω και εν αινίγματι», 
αλλά θα ατενίζουν «πρόσωπον προς πρό-
σωπον τήν δόξα του Θεού και θα δεχω-
νται την αγάπη Του, σαν αναγεννημένοι 
«υίοι της άναστάσεως, ποιός θά μπορούσε 
να περιγράψη τή μακαριότητά τους;
Αυτήν την υπόσχεση έδωσε ό Κύριος σε 
μια από τις πιο δύσκολες στιγμές, λίγο 
πρό του σταυρικού πάθους, στους μαθη-
τάς Του.
Νά τι τους διαβεβαίωσε: ‘Εσείς που μεί-
νατε κοντά μου και οι δοκιμασίες δεν 
σας κλόνισαν, για την αφοσιώσή σας, 
σας ύπόσχομαι ήνα έσθίητε και πί νητε 
επί της τραπέζης μου έν τή βασιλεία μου» 
(Λουκ. κβ́  30) 
Υπογραμμίζει την τιμή που επιφυλάσ-
σει στους εκλεκτούς. Προνομιακή η θέση 
τους κοντά Του: «Οι σύνδείπνοι του βασι-
λέως δοκούσι πάντων πρωτεύειν» (Θεο-
φύλακτος). Αυτοί που συντργουν με τον 
βασιλιά θεωροϋνται οι πρώτοι από όλους. 
Πολλοί μπορούν να επικοινωνούν και 
να αναστρέφονται τους άρχοντας. Αλλά 
μόνον οι περισσότερον οικείοι συντρώ-
γουν μαζί τους. Μια τέτοια ιδιαίτερα τιμη-
τική θέση επιφυλάσσει ο Χριστός στους 
μαθητάς Του .
Παραβολικές εικόνες για να ψηλαφή-
σουμε κάπως τους ασύλληπτους πνευμα-
τικούς κόσμους. Το ζήτημα που θα έπρεπε 
να μας απασχολή περισσότερο δεν είναι ή 
κατάσταση, άλλά ή κατάκτηση της Βασι-
λείας των Ουρανών. Μέ πόσο πόθο άφηνε 
την ψυχή του να το έκφράση ό διαπρεπής 
ιεροκήρυκας Ηλίας Μηνιάτης: «Ώ παρά-
δεισε, παράδεισε! Εμείς ήμπορούμε να σε 
κερδίσουμε, μα έμείς δέν ήμπορούμε να 
σε καταλάβουμε».

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

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

 
  

 
 

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

Division of DFC Auto Group

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

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

The Summer of Audi Uptown Sales Event is on now.

Get Finance and lease rates from 1.48%.

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

2021 Audi Q7 55 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$6,738 down payment

Lease from

per month

Lease from

$748† 2.98%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$1,500
Includes

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

2021 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$4,478 down payment

Lease from

per month

Lease from

$498† 2.98%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$1,000
Includes

2021 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$4,088 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$198† 3.98%†

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

Hurry. Offers End August 31st!
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Ε
λληνοαμερικανός από τη Νίσυρο α-
ποφάσισε να προχωρήσει σε δωρεά 
2.000.000 ευρώ για την ανακαίνιση των 
δημοτικών ιαματικών λουτρών της Νι-

σύρου. Πρόκειται για τον Νίκο Ανδριώτη, η δω-
ρεά του οποίου ήδη έγινε αποδεκτή από το διοι-
κητικό συμβούλιο της δημοτικής εταιρείας ΔΗ-
ΤΟΥΡΕΝ, το οποίο αποδέχθηκε τη δωρεά και 
τους όρους που διασφαλίζουν την επένδυση 
των χρημάτων για την ολοκλήρωση του έργου, 
όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Νισύρου. Ο κ. Αν-
δριώτης μετανάστευσε στην Αμερική τη δεκαε-
τία του ’50 σε μικρή ηλικία, δούλεψε σκληρά και 
κατάφερε να γίνει οικονομικά ανεξάρτητος. Αφι-
έρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην 
κοινότητα του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια 
της Νέας Υόρκης, όπου διετέλεσε πρόεδρος επί 
σειρά ετών καθώς και πρόεδρος της σχολικής 
επιτροπής.
Επί προεδρίας του κ. Ανδριώτη ιδρύθηκε το 
πρώτο ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο στην Αμε-
ρική το οποίο λειτουργεί έως σήμερα, ενώ το 
2017, έκανε δωρεά ένα εκατομμύριο δολάρια 
στο σχολείο του Αγίου Δημητρίου για την ανα-
καίνιση του δημοτικού σχολείου της κοινότητας.
«Με τη δωρεά του στο δήμο μας», αναφέρει 
ο δήμαρχος Νισύρου, Χριστοφής Κορωναίος, 
«αναδεικνύεται ως μέγας ευεργέτης του νησιού 
που τον γέννησε». Επίσης, εξέφρασε τις θερ-
μές ευχαριστίες του στον Νίκο Ανδριώτη και τον 
χαρακτήρισε «έναν αφοσιωμένο αρωγό των 
ελληνικών γραμμάτων και της Νισύρου όλη του 
τη ζωή. Πρέπει όχι μόνο ο Δήμος Νισύρου αλλά 
και η Πολιτεία να του αποδώσουν τις μέγιστες 
τιμές ως πράξη σεβασμού για την προσφορά 
του».
Ο δήμαρχος στην παρουσίαση των πεπραγμέ-
νων του δήμου σε εκδήλωση που πραγματοποι-
ήθηκε την Παρασκευή 13 Αυγούστου δήλωσε 
πως η δημοτική αρχή δεσμεύεται να συμβά-
λει με το ίδιο ποσό της δωρεάς και να προχω-
ρήσει σε επαφές με την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου και υπουργεία για περαιτέρω χρημα-
τοδότηση με στόχο την ολοκλήρωση του έργου 
της πλήρης ανακαίνισης των Δημοτικών Ιαματι-
κών Λουτρών και της επέκτασής τους. Συνέχισε 
λέγοντας ότι ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες που 
απαιτούνται για να ξεκινήσει το μεγάλο αυτό 
έργο και θα οριστεί αντιδήμαρχος υπεύθυνος 
για την ανακαίνιση.
Ο κ. Νίκος Ανδριώτης κατάγεται από το χωριό 
Νικιά Νισύρου και σε ηλικία 16 ετών, το 1956, 
μετανάστευσε στις ΗΠΑ.
Στα 65 χρόνια που ζει στην Αμερική, κατάφερε 

από υπάλληλος σε ασανσέρ, που ήταν η πρώτη 
του δουλειά, να αποτελεί σήμερα σημείο ανα-
φοράς για τους ομογενείς στην Αμερική αλλά 
και λαμπρό παράδειγμα για τους συμπατριώτες 
του στην Ελλάδα.
Ο κ. Νίκος Ανδριώτης, ο «πρωθυπουργός της 
Αστόρια» όπως τον αποκαλούν, έχει μιλήσει 
κατά καιρούς για την πορεία των 65 ετών στην 
Αμερική, για τους μετανάστες εκείνης της γενιάς, 
για το κύμα «νεομεταναστών» από την Ελλάδα 
στα χρόνια της κρίσης. Έχει αναφερθεί πολλές 
φορές στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Νίσυρο, 
δεν παραλείπει να σχολιάσει με καυστικό τρόπο 
την κατάσταση στην Ελλάδα, εκφράζει την απο-
γοήτευσή του για τους Ελληνες πολιτικούς και 
υποστηρίζει ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να 
σταματήσει η «αιμορραγία» της φυγής των 
νέων ανθρώπων στο εξωτερικό.
«Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα, δεν υπάρχει 
ωραιότερη αμοιβή ηθική κυρίως, από το γεγο-
νός ότι αυτά που είχα στο μυαλό μου πριν από 
40 χρόνια εφαρμόσθηκαν τις τελευταίες δεκα-
ετίες. Το εγχείρημα να κάνουμε λύκειο ήταν το 
πρώτο, το μοναδικό, και οι περισσότεροι νόμι-
ζαν ότι πρόκειται για τρέλα. Να φανταστείς ότι 
ο προϋπολογισμός του σχολείου είναι 3,5 εκα-
τομμύρια δολάρια και να έχεις υπόψη σου ότι 
δεν το επιχορηγεί ούτε το ελληνικό κράτος ούτε 
το αμερικανικό. Όταν έχεις έναν προϋπολογι-
σμό 3,5 εκατ. δολάρια υπολόγισε πώς μαζεύ-
ονται, πώς διαχειρίζονται, ώστε να μπορέσεις 
να κρατηθείς όρθιος. Κι αν έχεις τόσα κτήρια 
που έχουμε εμείς μαζί με τα παραρτήματα, τότε 
απαιτούνται και πολλά χρήματα για συντή-
ρηση. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε 
με τα μάτια σας. Πώς αντιδρούν τα παιδιά όταν 
βλέπουν έναν άνθρωπο που ξέρουν ότι δου-
λεύει γι αυτά και που γνωρίζουν ότι όλες οι ανέ-
σεις και τα κτήρια αυτά, είναι αποτέλεσμα της 
προσπάθειάς του. Δεν είναι εύκολο πράγμα 
να ζεις στην Αμερική, να ζεις σε μια χώρα που 
μας έδωσε τόσα πολλά αλλά παράλληλα που 
είναι και η χώρα η οποία αν δεν προσέξεις, θα 
σε ισοπεδώσει. Δηλαδή θα γίνεις Αμερικανός. 
Αν συνειδητοποιήσει κανείς αυτό που πετύ-
χαμε εμείς σε αντίθεση με άλλες μειονότητες, 
είναι τεράστιο επίτευγμα. Δεν θα βρεις απο-
γόνους τρίτης και τέταρτης γενιάς Ιταλών, Γερ-
μανών, Γάλλων, Ολλανδών, που ήταν από τους 
πρώτους μετανάστες, να είναι τόσο κοντά στην 
πατρίδα τους, στην καταγωγή τους όσο εμείς. 
Αυτή ήταν η προσπάθεια του Ελληνα, ο οποίος 
δεν καταθέτει τα όπλα, ποτέ», είχε πει σε συνέ-
ντευξη.

Ομογενής κροίσος 
δώρισε στη Νίσυρο 

2.000.000€ 
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Μεγάλη επιτυχία στο ετήσιο πικ-νικ της 
Πανμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά

ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
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και της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο
«Παναγία Σουμελά»
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
ΚΥΡΙΟΣ 65 ΕΤΩΝ

ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ
ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΣΧΕΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΜΑΚΗ

416-710-5768

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΤΑ ΦΡΑΓΚΕΪΚΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

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

 και στην γέφυρα Ρίου-Αντιρίου
Η τιμή είναι απίστευτη

Τηλ. στην Ελλάδα
011-30-2634301648

 ή 011-30-6987817476

Γνωστό Ζαχαροπλαστείο 
της παροικίας μας ζητά
ΠΟΛΥ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ

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

Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739
ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ

ΕΥΚ ΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΜΟΛΙΣ 50 ΒΗΜΑΤΑ

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

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΔΩ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

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

Tina/Angelo 
416-463-1663

To ELITE BAKERY
ζητά

PASTRY CHEF
με εμπειρία και ικανότητες

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

Τηλεφωνήστε στο

416.754.7857

ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
«ΠΑΝΘΕΟΝ» ΣΤΗΝ ΝΤΑΝΦΟΡΘ

ΨΗΣΤΗΣ - ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΝΙΚΟ

416.778.1929

Μεγάλη ευκαιρία
Νοικιάζεται ένα δωμάτιο

Στο Pape and Danforth
Τηλ. στην κα Τούλα

647-741-7066
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LIFE

 Carolina Rosini  :
H  πιο “καυτή” influencer 

Είναι και λάτρης της 
υγιεινής διατροφής 
και γυμναστικής.

Η Carolina Rosini 
είναι μοντέλο, 
inf luencer και 
κολλημένη με την 
υγιεινή διατροφή και 
τη γυμναστική.

Η Ιταλίδα με το 
καλλίγραμμο κορμί 
είναι και λάτρης της 
υγιεινής διατροφής 
και γυμναστικής. 
Και τα θαυμαστά 
αποτελέσματα 
μπορεί κανείς να τα 
θαυμάσει, μέσα από 
τις σέξι αναρτήσεις 
της στο Instagram.
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Δ
εν είναι τυχαίος ο μύθος για τις Ελληνί-
δες. Δεν είναι ψέμα πως όσοι τουρίστες 
έρχονται στη χώρα μας μαγεύονται από 
την ελληνική ομορφιά. Όταν μάλιστα οι 

Ελληνίδες αφήνουν τη χώρα για να ζήσουν στο ε-
ξωτερικό τότε είναι βέβαιο πως εκεί που θα βρί-
σκονται θα ξεχωρίζουν σαν την μύγα μες το γάλα.
Κάτι τέτοιο ισχύει και γ ια την σημερινή μας 
περίπτωση. Ο λόγος για την εκρηκτική Έλε-
να Καμπέρη, το νεαρό μοντέλο που έχει κα-
ταφέρει να διαπρέψει με την ομορφιά της 
στο εξωτερικό. Η Έλενα ζει μόνιμα στη Γερ-

μανία και πιο συγκεκριμένο σ το Βερολίνο. 
Η 24χρονη που έχει γεννηθεί σ τη Γερμανία, 
είναι τόσο εν τυπωσιακή, που έχει αναδει-
χθεί μάλισ τα Miss Ost-Deutschland 2018. 
H ελληνογερμανίδα καλλονή εκτός από τ ις 
καρδιές των Γερμανών έκλεψε και την καρ-
διά του διάσημου Αμερικανού ηθοποιού, 
playboy και φανατ ικού τζογαδόρου, Dan 
Bilzerian, με την ίδια να ετοιμάζεται να πε-
ράσει και να συνεχίσει την καριέρα της στην 
άλλη πλευρά του Ατλαντικού

Σκέτη κόλαση! Η Ελληνίδα που τρελαίνει 
τα ανδρικά πλήθη

Τούνη: 
Πρωταγωνιστεί σε 
ροζ βίντεο;

Στη Σαντορίνη ταξίδεψε τις τελευταίες 
μέρες η Ιωάννα Τούνη παρέα με τη φίλη 
της και επίσης πρώην παίκτρια του «My 
Style Rocks», Βρισηίδα Ανδριώτου 
Μάλιστα δεν σταμάτησε να μοιράζεται 
σέξι στιγμιότυπα στο instagram. «Δεν 
έχω κάνει sex tape, μόνο φωτογραφίες»
Παράλληλα, λίγες ώρες ύστερα από 
τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί 
με αφορμή τα ροζ βίντεο που 
διέρρευσαν στο Διαδίκτυο, με την ίδια 
πρωταγωνίστρια, θέλησε να κάνει το 
δικό της σχόλιο, μέσω instagram, όπου 
ξεκαρδισμένη στα γέλια, σχολιάζει 
στην ανάρτησή της: «Αν καθόμουν να 
ασχοληθώ με όλα όσα λέγονται για 
εμένα, δεν θα είχα χρόνο ούτε για νύχια».

Η Μελίνα 
Λιακοπούλου παίρνει 
σε όλα άριστα

Μάς συστήθηκε τηλεοπτικά μέσα από 
την εκπομπή του Μάρκου Σεφερλή 
«Ραντεβού στα τυφλά» ως η όμορφη 
φοιτήτρια του Χημικού.
Κατόπιν, μέσα από τον προσωπικό της 
λογαριασμό στο Instagram οι χρήστες 
ανακάλυψαν και τη σέξι πλευρά της 
εντυπωσιακής Μελίνας Λιακοπούλου.
Η μελαχρινή καλλονή, που παράλληλα 
εργάζεται και ως μοντέλο, σε κάνει 
να κολλάς με τις φωτογραφίες που 
ανεβάζει.
Αλλά κυρίως με τα πληθωρικά της 
προσόντα, το βλέμμα της που μαγνητίζει 
και το πανέμορφο πρόσωπό της.
Δικαίως, λοιπόν, η Μελίνα 
Λιακοπούλου παίρνει σε όλα άριστα.

Γιώργος 
Παπαπαύλου....A star 
is born...

Φέτος άρχισα να παρακολουθώ στον 
alpha την σειρά “Έρωτας Μετά”,εκεί 
λοιπόν ξαναείδα και τον Γιώργο 
Παπαπαύλου,εκεί λοιπόν κατάλαβα 
και εγώ άλλα και πολύς κόσμος ότι 
αυτό που έβλεπα πριν μερικά χρόνια 
δεν ήταν καθόλου άστοχο. Αυτός ο 
ηθοποιός κατάφερενα σας κερδίσει 
αφού παρακολουθώντας και τα 
ιντερνετικά περιοδικά,κριτικές,com-
ments στα social media και πολλά 
άλλα κατάλαβα ότι και ο Γιώργος 
κέρδισε το στοίχημα,σε μια τηλεόραση 
που όλοι λένε ότι ξαναγεννιέται και 
αλλάζει μορφή κατάφερε να κερδίσει 
το κοινό και να μας αποκαλύψει το 
μεγαλείο του να είσαι ηθοποιός.

ο 
ευρύ κοινό τον 
γνώρισε μέσα από 
τη συμμετοχή του 
στο Survivor και ό-

πως ήταν φυσικό αμέσως 
η ανταπόκρισή του κοινού 
ήταν θετική αφού ήταν από 
τους παίκτες που ποτέ δεν 
δημιούργησαν αντιπάθειες 
και καβγάδες. Λίγο μετά το 
ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ, 
μπήκε και στο Nomads του 
ANT1 και έκτοτε οι δημό-
σιες εμφανίσεις του ήταν 
σπάνιες. Όχι, πως δεν ή-
ταν γοητευτικός ή γυμνα-
σμένος αλλά μάλλον έπρε-
πε να έρθει και το δεύτερο 
lockdown για να τον δούμε 
έτσι. Ο φωτογραφικός φα-
κός του gossip-tv.gr απαθα-
νάτισε ημίγυμνο και με τους 
κοιλιακούς του φόρα παρ-
τίδα, τον Νάσο Παπαργυ-
ρόπουλο, να τρέχει στους 
δρόμους της Γλυφάδας.

Βγήκε ημίγυμνος για τη 
σωματική του άθληση

Η Χαριτίνη Ηλιάδου σε πόζες που 
αναδεικνύουν το ατού της

Τ
ο δυνατό της ό-
πλο είναι τα σέξι 
πόδια της. Η Χα-
ριτίνη Ηλιάδου σε 

πόζες που αναδεικνύουν 
το ατού της κι ενθουσιά-
ζουν τους followers της. 
Είναι ραδιοφωνική πα-
ραγωγός και ηθοποιός. 
Είναι και πολύ σέξι. Και 
μια βόλτα στο λογαρια-
σμό της στο Instagram α-
ποδεικνύει του λόγου το 
αληθές. Η Χαριτίνη Ηλιά-
δου το κορίτσι από την 
Κύπρο διαθέτει μία εντυ-
πωσιακή εμφάνιση, ενώ 
το δυνατό της σημείο εί-
ναι τα σέξι πόδια της.
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Ε
ίναι δασκάλα γιόγκα 
και διαθέτει ένα α-
πίστευτα ευλύγιστο 
κορμί. Είναι το σέ-

ξι κορμί του Instagram και 
κάθε φωτογραφία της ανα-
στατώνει το ανδρικό κοινό. 
Ο λόγος για την Michelle Lou 
Lan, η οποία στις περισσότε-
ρες φωτογραφίες που ανε-
βάζει, ποζάρει κάνοντας απί-
στευτα ανοίγματα.

Η δασκάλα γιόγκα των ονείρων 
σας

H Kate Bock είναι δικαίως η 
ωραιότερη γυναίκα του Καναδά

Ε
ίναι περιτ τό να συζητήσου-
με σε πόσα πράγματα είναι 
μπροστά ο Καναδάς. Από α-
τομικές ελευθερίες και οικο-

νομική πολιτ ική μέχρι οικολογ ική 
ευαισθησία. Δεν ε ίναι τυχαίο που 
η χώρα αποτελεί παράδειγμα προς 
μίμηση και δεν είναι λίγα τα αφιε-
ρώματα που εξυψώνουν τις γυναίκες 
της χώρας. Η Kate είναι ξεκάθαρα 
μία από αυτές.

Το supermodel φωτογραφήθηκε στο 
ΜΑΧΙΜ για το διπλό τεύχος Μαρτί-
ου-Απριλίου, αποδεικνύοντας πως 
οι συνεργασίες της με μεγάλα brands 
όπως  V ic to r ia’s  Sec ret ,  B rooks 
Brothers, Gucci και άλλα πολλά, δεν 
είναι καθόλου τυχαίες.

Έ
χει περάσει πάνω α-
πό ένας χρόνος από 
τότε που κυκλοφόρη-
σαν για πρώτη φορά 

τα νέα ότι η Camila Cabello 
και ο Shawn Mendes είναι 
ζευγάρι. Μέχρι τότε, οι δυο 
τους δήλωναν πολύ καλοί φί-
λοι και η τραγουδίστρια ή-
ταν μαζί με τον relationship 
coach Μatthew Hassey. Α-
πό τη στιγμή που αποφάσι-
σαν να δοκιμάσουν τη σχέση 
τους σε πιο ερωτικό επίπεδο, 
όμως, συνειδητοποιήσαν ό-
τι όλο αυτό ένιωθε πολύ σω-
στό. Παρά τις όποιες φημο-
λογίες περί χωρισμού από το 
καλοκαίρι του 2019, το ζευ-
γάρι είναι σήμερα καλύτε-
ρα από ποτέ και μάθαμε κά-
τι που μάλλον πάει τη σχέση 
τους παρακάτω. Ο Mendes έ-
δωσε συνέντευξη στο Zach 
Sang Show στις 5 Δεκεμβρί-
ου, στην οποία μίλησε για τη 
σχέση του με την Camila. Ε-
ξομολογήθηκε ότι τη νιώθει 
τόσο κοντά του που αισθάνε-
ται ότι μπορεί να κάνει τα πά-
ντα μαζί της. «Είναι σαν μία 
πραγματικός σύντροφος, μία 
σύντροφος στο «έγκλημα», 
έχεις κάποιον να μοιράζεσαι 
κάθε ιδέα»

Shawn Mendes: Είναι έτοιμος για 
γάμο με την Καμίλα

O
ταν εσείς δεν έ-
χετε καμία δι-
άθεση να ση-
κωθείτε από 

τον καναπέ και να ιδρώσε-
τε έστω και ελάχιστα στο γυ-
μναστήριο, η Sandra Prikker 
λιώνει κυριολεκτικά κάτω α-
πό δεκάδες βάρη, τρέχοντας 
στο διάδρομο και κάνοντας 
αμέτρητα πους απς. Διότι, η 
γυμναστική και η σωστή, υγι-
εινή διατροφή είναι αυτό που 
την χαρακτηρίζει. Η ντίβα των 
σπορ, είναι ηθοποιός, μοντέ-
λο, personal trainer και ιέρεια 
του Instagram, αν κρίνουμε α-
πό τις αμέτρητες φωτογραφί-
ες που ανεβάζει διαρκώς στα 
social media.

Το κορίτσι του γυμναστηρίου
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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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Πάει η κοκκινοσκουφίτσα στην γιαγια της 
περνώντας μέσα από το δάσος και βλέπει 
τον κακό τον λύκο πίσω από ένα δέντρο...
Του λέει επιθετικά:
-Λύκε, λύκε σε βλέπω!!!
Φεύγει ο λύκος τρέχοντας και πάει πίσω 
από ένα άλλο δέντρο. Ξανά η κοκκινο-
σκουφίτσα τον βλέπει και του λεεί:
-Λύκε, λύκε σε βλέπω!!!
Ξαναφεύγει τρέχοντας ο λύκος και πάει 
πίσω από ένα άλλο δέντρο. Ξανά η κοκκι-
νοσκουφίτσα τον βλέπει και του λέει πάλι:
-Λύκε, λύκε πάλι σε βλέπω!!!
Και της απαντάει ο λύκος αγανακτισμένος:
-Μωρή μαλακισμένη, θα με αφήσεις 
ήσυχο να χέσω επιτέλους...

Μια οικογένεια κάθεται στο τραπέζι για το 
βραδινό φαγητό. Ο γιος ρωτά τον πατέρα 
του. -Μπαμπάς, πόσα είδη από γυναικεία 
στήθη υπάρχουν; Ο πατέρας, έκπληκτος, 
απαντά: 
-Γιε μου υπάρχουν τρία είδη στήθη ανά-
λογα με την ηλικία της γυναίκας. Στα 20 
χρόνια, τα στήθη των γυναικών είναι 
όπως τα πεπόνια, στρογγυλά και στητά. 
Στα 30 και στα 40, είναι όπως τα αχλά-
δια, εξακολουθούν να είναι όμορφα αλλά 
είναι και λίγο πεσμένα. Μετά από τα 50, 
είναι σαν τα κρεμμύδια. 
-Τα κρεμμύδια; -Ναι, τα βλέπεις και βάζεις 

τα… κλάματα! 
Αυτό εξαγρίωσε τη σύζυγο και την κόρη 
που άκουγαν. Λέει λοιπόν η κόρη στη 
μαμά: 
-Μαμά, πόσα είδη από ανδρικά «πουλιά» 
υπάρχουν; Η μητέρα, έκπληκτη, χαμογελά 
κοιτάζει την κόρη της και απαντά: 
-Κόρη μου υπάρχουν τρία είδη «πουλιά» 
ανάλογα με την ηλικία του άντρα. Στα 20, 
το «πουλί» είναι σαν την βελανιδιά, γερό 
και σκληρό. Στα 30 και στα 40 του, είναι 
σαν την λυγαριά, εύκαμπτο αλλά αξιόπι-
στο. Μετά τα 50 του, είναι σαν το χριστου-
γεννιάτικο δέντρο. 
-Σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο; 
– Ναι, νεκρό από τη ρίζα και με τις μπά-
λες… διακοσμητικές!

– Στόλισα και το αυτοκίνητο φέτος για τις 
γιορτές. 
– Έλα ρε,πώς; 
– Είναι αναμμένα όλα τα λαμπάκια… της 
βενζίνης, της μπαταρίας, του σέρβις!!

Βασιλόπιτα από τα lidl.. Για να δώσεις το 
κομμάτι του Χριστού αυτοπροσώπως..
Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια από τα 
Lidl…Καλές Φωτιές να έχουμε!
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Συναντιούνται 2 φίλοι που είχαν να βρε-
θούν χρόνια και μετά τους χαιρετισμούς 
λέει ο ένας στον άλλο:
«Τι έκανες παντρεύτηκες; Έχεις παιδιά;»
«Ναι αμέ, 4 έχω»
«Και με τι ασχολούνται;»
«Η μία κόρη μου είναι δασκάλα, ή δεύ-
τερη έγινε νηπιαγωγός, ο τρίτος εργολά-
βος οικοδομών και ο μικρός μου είναι 
κλέφτης…»
«Κλέφτης;;; Θα τον είχα σκοτώσει αν ήταν 
γιος μου» λέει ο άλλος.
«Καλά βλάκας είσαι;;; Είναι ο μόνος που 
φέρνει κανένα φράγκο στο σπίτι. Όλοι οι 
άλλοι είναι άνεργοι…!!!»

Βρίσκονται 2 φίλοι μετά από χρόνια:
«Μήτσο αδερφέ μου που είσαι !» λέει ο 
ένας.
«Γιωργάρα, που είσαι βρε παλιοσειρά !!! 
Χαθήκαμε !!!» λέει ο άλλος.
«Ρε συ έλα από το σπίτι την Κυριακή, να 
φάμε, να γνωρίσεις και τη γυναίκα μου!»
«Πολύ θα το ήθελα ρε φίλε αλλά δε 
μπορώ την Κυριακή γιατί ο Βαγγέλας θα 
πάει για κυνήγι»
«Καλά, τότε έλα την επόμενη Κυριακή»
«Δε μπορώ ούτε την επόμενη Κυριακή 
γιατί ο Βαγγέλας θα πάει για ψάρεμα»
«Αδερφέ μου δε πειράζει, έλα την μεθε-
πόμενη Κυριακή»

«Ρε φίλε μη με παρεξηγήσεις αλλά τη 
μεθεπόμενη Κυριακή ο Βαγγέλας φεύγει 
ταξίδι και πάλι δε θα μπορώ να έρθω»
«Μα δε μου λες ρε φίλε… τι σου είναι 
τέλος πάντων αυτός ο Βαγγέλας;;;»
«Να σου πω την αλήθεια ρε φίλε ούτε που 
τον έχω δει ποτέ μου… εγώ με τη γυναίκα 
του πηγαίνω!»

Η δασκάλα μαθαίνει καλούς τρόπους στην 
τάξη του Τοτού και ρωτάει:
«Ας υποθέσουμε πως κατουριέστε ενώ 
βρίσκεστε με μία κοπέλα σε δείπνο, πως 
μπορείτε να το πείτε ευγενικά;;;»
«Θέλω να πάω να κατουρήσω» λέει ο 
Γιαννάκης.   «Θα σπάσει η φούσκα μου..
πηγαίνω στην τουαλέτα» πετιέται ο Γιωρ-
γάκης! «Δεν είναι τόσο ευγενικό…» του 
λέει η δασκάλα «…δεν πρέπει να ανα-
φέρετε στο φαγητό κάποια λέξη που να 
προσδιορίζει τι θα κάνετε…στην τουα-
λέτα» «Θα της πω μονάχα: Πρέπει να πάω 
στην τουαλέτα…» λέει ο Κωστάκης.
«Και πάλι αναφέρεται η λέξη τουαλέτα» 
τον διορθώνει η δασκάλα. «Εσύ πως θα το 
έλεγες Τοτέ;;» ρωτά η δασκάλα.
«Θα της έλεγα: Πάω να χαιρετήσω ένα 
στενό φίλο μου που με καλεί αυτή τη 
στιγμή… τον οποίο θα έχεις τη χαρά να 
γνωρίσεις μόλις τελειώσουμε το δείπνο 
μας!!!»

ΚΡΙΟΣ
Μπορεί να σας έχουν κουράσει οι τρέχου-
σες υποχρεώσεις σας, όμως αν τις εγκα-
ταλείψετε είναι πολύ πιθανό στη διάρκεια 
του επόμενου μήνα τα πράγματα να δυσκο-
λέψουν περισσότερο. Και αυτό μπορεί να 
συμβεί εξαιτίας της προκλητικής συμπερι-
φοράς κάποιων, οι οποίοι θα επιδιώξουν 
με τον τρόπο τους ή να σας επιβληθούν ή να 
σας αποδυναμώσουν, ώστε να φαίνεται η 
δική τους υπεροχή. Προσέξτε λοιπόν και να 
μη δίνετε σε καμία περίπτωση δικαιώματα 
για εκμετάλλευση.

ΤΑΥΡΟΣ
Κάθε είδους διασκέδαση ευνοείται από την 
εποχή αυτή και είναι σαφές το μήνυμα ότι 
θα πρέπει να το ρίξετε λίγο έξω. Καθώς φαί-
νεται θα έρθετε σε αντίθεση με τον εαυτό 
σας και θα πρέπει να αναπροσαρμόσετε 
τους στόχους σας. Αποφύγετε κάθε εσπευ-
σμένη ενέργεια στη δουλειά σας. Εάν είστε 
υπομονετικοί όλα τα πράγματα θα πάνε 
πολύ καλύτερα. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Εξελίξεις στις επιχειρηματικές σας υποθέ-
σεις. Κατάλληλος καιρός για τους τολμη-
ρούς. Θα σας απασχολήσει μεταξύ 
άλλων μια επαγγελματική συνερ-
γασία, ενώ είστε υποχρεωμέ-
νοι να βάλετε σε τάξη τα 
οικονομικά σας και να 
ξεκαθαρίσετε τις εκκρε-
μότητες. Οικογενειακά 
προβλήματα, θα σας 
αποδιοργανώσουν. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στον  επαγ γε λμα τ ικό 
τομέα νέες προοπτικές δια-
γράφονται στον ορίζοντα. Θα 
συνεργαστείτε με πολύ αξιόλογα 
άτομα που θα σας συμβουλέψουν πάνω 
στη δουλειά σας. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν 
όλες τις ευκαιρίες που θα σας παρουσια-
στούν. Δείξτε κάποια προσοχή στην υγεία 
σας γιατί είναι πιθανόν να σας παρουσια-
στούν κάποια προβλήματα.

ΛΕΩΝ
Και καλά και κακά μαζί. Και κέρδη και κλά-
ματα. Αν αποφασίσετε εσείς για το δικό σας 
καλό, ίσως καταφέρετε να κινητοποιηθείτε. 
Βράζετε μέσα στο ζουμί σας και επιμένετε να 
θεωρείτε ότι αξίζουν τον κόπο ευκαιρίες και 
πρόσωπα που δεν σας έχουν πάει πουθενά. 
Μήπως θα πρέπει να ψάξετε για κάποιο άλλο 
μονοπάτι;

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Νέες προοπτικές ανοίγονται αυτή την περί-
οδο αλλά και φτερά για πετάξετε. Τώρα το 
αν θα τα καταφέρετε να σταθείτε στο στε-
ρέωμα, αν θα κουραστείτε, ή αν θα αντέ-
ξετε, αυτό μόνο εσείς μπορείτε να το απο-
φασίσετε. Είστε πάρα πολύ ικανοί και για 
το καλύτερο και για το χειρότερο. Τώρα θα 
δείτε τις κοινωνικές σας επαφές να διευρύ-
νονται. Θα δείτε φίλους να έρχονται κοντά 
σας, να σας αγκαλιάζουν παραβλέποντας 
τις ιδιορρυθμίες σας.

ΖΥΓΟΣ
Προσπαθήστε να είστε περισσότερο στα-
θεροί και πιο ξεκαθαρισμένοι στις από-
ψεις σας. Αυξάνονται οι υποχρεώσεις και 
οι ευθύνες, στον επαγγελματικό χώρο όμως 
θα έχετε συμμάχους στο πλευρό σας τους 
συνεργάτες οι οποίοι απλόχερα θα σας 
δίνουν την πολύτιμη βοήθειά τους και θα 
σας στηρίζουν θερμά και σε κάθε σας βήμα. 
Τα αποτελέσματα θα είναι αρκετά θετικά, 
καθώς θα βλέπετε τα σχέδιά σας να προχω-
ρούν ακόμα πιο γρήγορα από ότι το είχατε 
υπολογίσει.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Οι συνθήκες που επικρατούν στον εργα-
σιακό σας χώρο, είναι πιθανό να φέρουν 
ξαφνικές αλλαγές. Μην προχωρήσετε χωρίς 
δεύτερη σκέψη σε συζητήσεις και ενέργειες 
και φανείτε διαλλακτικοί. Οργανώστε τις 
επιδιώξεις σας έτσι ώστε να μην είστε ανα-
γκασμένοι να κάνετε υποχωρήσεις. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αρνείστε με κάθε τρόπο να προσαρμοστείτε 
στη ρουτίνα και θέλοντας να αποδράσετε 
από την καθημερινότητα ασχολείστε με νέες 
δραστηριότητες που απαιτούν περισσότε-

ρες ευθύνες. Το επιχειρηματικό σας 
δαιμόνιο θα είναι αυξημένο 

ρισκάροντας στις επιχειρή-
σεις σας. Καλό θα είναι να 

είστε προσεκτικοί στη 
διαχείριση των χρημά-
των σας και γενικά στις 
συναλλαγές σας. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αναλάβετε μόνο όσες 

υ π οχ ρ ε ώ σ ε ι ς  ε ίσ τ ε 
σίγουροι ότι μπορείτε να 

τις διεκπεραιώσετε. Κάντε τις 
απαραίτητες αναθεωρήσεις για 

να ξεκαθαρίσετε ότι εκκρεμότητες κι αν 
έχετε. Αφήστε το χρόνο να δουλέψει για εσάς 
και μην πιέζετε περισσότερο τις καταστάσεις. 
Στο τέλος θα ζημιωθείτε. Φανείτε προνοη-
τικοί και επιφυλακτικοί σε ότι σχετίζεται με 
τον οικονομικό σας τομέα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Εδώ και μέρες, είχατε μία μικρή ανησυχία 
σχετικά με την υγεία σας. Μέσα στην εβδο-
μάδα θα ηρεμήσετε αφού τα αποτελέσματα 
θα δείξουν ότι δεν ήταν απολύτως τίποτα. 
Μην επαναστατείτε όμως γιατί ο κίνδυνος 
παραμονεύει και επιστρέψτε στη ζωή με 
γυμναστική. Κάντε όποιο είδος γυμναστικής 
ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία σας και στον 
τρόπο ζωής σας και απομακρύνετε πιθα-
νούς μελλοντικούς κινδύνους.

ΙΧΘΕΙΣ
Η εβδομάδα αυτή θα είναι γεμάτη από 
δημιουργικές ιδέες. Η φαντασία σας θα 
είναι ιδιαίτερα παραγωγική, γεννώντας 
τεχνάσματα και μεθόδους. Εάν νιώθετε 
πλήξη στην παρούσα εργασία σας, μην 
περιμένετε να αλλάξουν και πολλά, εάν 
δεν είστε διατεθειμένοι και εσείς να κου-
νήσετε λίγο το δαχτυλάκι σας. Μην επαφί-
εστε σε αυτά που έχετε.
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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

Δημοτικό σχολείο στο 
χωριό Βελανίδια 
Λακωνίας, μεταξύ 

1950-1960

Τρούμπα 1965 . 
Ήρθε ο στόλος !!!

Σύλλογος Προσφύγων Πειραιώς. Πειραιάς ( στη 
Δραπετσώνα) 1953 , οδός Κορδελιού και Ψαρρών 

Φεβρουάριος 1964. Περιοδεία κλιμακίου της ΕΔΑ (Ενιαία Δημοκρατική 
Αριστερά) στην Ήπειρο, για τις εκλογές που έγιναν στις 16/2/1964 

(τελευταίες εκλογές πριν την δικτατορία) Γιάννενα, (πιθανόν στο δρόμο 
για το Μέτσοβο) Μίκης Θεοδωράκης, Λεωνίδας Κύρκος, Βασίλης 

Ρακόπουλος, Φώτης Κουτσόγιωργας, Θόδωρος Κοκλάνης.

ΑΡΝΑΙΑ 1965. Προεκλογική ομιλία 
του Ανδρέα Παπανδρέου σε 

συγκεντρωμένο πλήθος από την 
ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής

Μέλη της διεθνούς 
επιτροπής για την 

παρακολούθηση των 
Ελληνικών εκλογών το 
1946 ξεφορτώνουν τα 

οχήματα τους για να 
περάσουν την νύχτα 
φιλοξενούμενοι από 

χωρικούς

Απόκομα εφημερίδας το 1914 για τις Δημοτικές Εκλογές. Ο τότε 
πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος εθεάθη στον Πειραιά να 
ψηφίζει (πάνω φωτογραφία). Στην αποκάτω, υποστηρικτές του 

Εμμανουήλ Μπενάκη πανηγυρίζουν την νίκη του

Η Χριστίνα Ωνάση 
διασκεδάζει με την παρέα 
της στον Σταμάτη Κόκοτα

Τρίτο δημοτικό σχολείο Κορίνθου ,πέμπτη τάξη 1952-1953. Δάσκαλος Κακογιάννης 

Ο μεγάλος σεισμός του 
1954 στο Θεσσαλικό 

κάμπο . Η φωτογραφία 
είναι από τα Φάρσαλα
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Μια πόλη με μεγάλη ιστορία, θρύλους, 
παραδόσεις, ρομαντικές βόλτες δίπλα 
στην λίμνη και γαστρονομία που 
απογειώνει. Αγαπημένος προορισμός 
που σε κάνει να τον λατρέψεις με την 
πρώτη ματιά όποια εποχή κι αν επιλέξεις 
να τον επισκεφθείς

Ο 
Νομός Ιωαννίνων είναι ο μεγαλύτε-
ρος νομός της Ηπείρου και ένας από 
τους μεγαλύτερους της Ελλάδας και 
έχει πρωτεύουσα τα Ιωάννινα. Στο 

μεγαλύτερο μέρος του είναι ορεινός, με τοπία 
και διαδρομές εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς. 
Τα πυκνά δάση (Σμόλικας, Γράμμος κ..α) σε συν-
δυασμό με τους ποταμούς που διαρρέουν τον 
νομό (Άραχθος, Αχέροντας, Αώος, Βοϊδομά-
της, Λούρος), κάνουν τον νομό δημοφιλή προο-
ρισμό όλες τις εποχές του χρόνου. Μια πόλη με 
αρκετά ενδιαφέροντα στην οποία συνυπάρχουν 
αρμονικά το παρελθόν με το παρόν με μεγάλη 
ιστορία στα χρονικά, παραδόσεις, τέχνες που 
όλα αυτά δένουν μαζί με σύγχρονες προτάσεις 
διαμονής, γαστρονομικών απολαύσεων, δια-
σκέδασης και δραστηριοτήτων.
Με έντονη πολιτισμική κληρονομιά ξεπροβάλ-
λουν με την αυθεντική ομορφιά τους, τις εκκλη-
σίες με αξιοθαύμαστη αρχιτεκτονική, τα τζα-
μιά αλλά και μια συναγωγή από τις σημαντικό-
τερες στην Ελλάδα. Όλα αυτά μαζί μαρτυρούν 
τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης. Η 
συνύπαρξη Χριστιανών, Μουσουλμάνων και 
Εβραίων έχουν αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια 
στην πόλη. Σήμερα υπάρχουν τέσσερα τζαμιά 
τα τρία από αυτά είναι πολύ καλά διατηρημένα, 
ενώ η εβραϊκή συναγωγή, χτισμένη το 1826 
συνεχίζει να υπάρχει και να αποτελεί το μεγαλύ-
τερο και το ωραιότερο από τα σωζόμενα θρη-
σκευτικά κτίρια των Ελλήνων Εβραίων.
Τα Ιωάννινα έχουν να χαρίσουν στον επισκέ-
πτη μικρούς θησαυρούς και εμπειρίες που θα 
θυμάται για πάντα!

Αξιοθέατα
Μουσεία, Τζαμιά, μια αρχαία Συναγωγή, ένα 
αξιοθαύμαστο Σπήλαιο, το Κάστρο που μετράει 
αιώνες και μνήμες είναι μόνο λίγα από τα σημα-
ντικότερα αξιοθέατα που έχεις να επισκεφθείς 
στα όμορφα Γιάννενα. Πιο συγκεκριμένα μην 
φύγεις από την πόλη αν δεν επισκεφθείς τα 
εξής:
Το Ρολόι: Σήμα κατατεθέν της πόλης αλλά και 
σημείο συνάντησης για ντόπιους και μη. Βρί-
σκεται στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα 
στην πλατεία Δημοκρατίας. Από εδώ αξίζει 
να ξεκινήσεις την όμορφη περιήγηση σου στη 
πόλη, στην κεντρική αγορά αλλά και στα περισ-
σότερα καφέ και εστιατόρια. Εδώ θα βρεις τα 
πάντα πριν όμως κατηφορίζεις προς την οδό 
Αβέρωφ, αξίζει να βγάλεις μια τελευταία φωτο-
γραφία στο όμορφο ταχυδρομείο τη πόλης.
Το Κάστρο των Ιωαννίνων: Το κάστρο χτίστηκε 
το 528 μ,Χ μέσα στα πλαίσια σχεδίου του αυτο-
κράτορα Ιουστινιανού για την οχύρωση του 
Βυζαντινού κράτους. Είναι το πιο αρχαίο βυζα-
ντινό κάστρο, σύγχρονο με τα κάστρα του Διδυ-
μότειχου και Μονεμβασιάς που την εποχή του 
Αλή Πασά αποτελούσε το μεγαλύτερο διοικη-
τικό κέντρο ολόκληρης της Ελλάδας. Μέσα στο 
κάστρο αναπτύχθηκαν τα ελληνικά γράμματα, 

εκεί έζησε ο Αλή πασάς τον μεγάλο του έρωτα 
με την κυρά – Βασιλική, εκεί ερωτεύτηκε την 
κυρά – Φροσύνη την ερωμένη του γιού του, 
εκεί δίδαξαν οι μεγάλοι δάσκαλοι του Γένους, 
εκεί σπούδασαν την τέχνη του πολέμου οι μεγά-
λοι οπλαρχηγοί.
Το κάστρο χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα όπως 
τον εξωτερικό περίβολο, την ΒΔ ακρόπολη και 
το Ασλάν Τζαμί, την ΒΔ ακρόπολη με το Ιτς Καλέ 
και την καστροπολιτεία. Κάποια από τα σημα-
ντικά κτίρια που θα συναντήσετε μέσα στο 
κάστρο είναι Το Σουφαρί Σεράι, τα Μαγειρεία, ο 
Πύργος Βοημούνδου, το Βυζαντινό Μουσείο, το 
Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο και το Μου-
σείο όπλων Φώτη Ραπακούση. Ολόκληρη η 
καστροπολιτεία είναι πραγματικά πανέμορφη, 
με τα αμέτρητα λιθόστρωτα καλντερίμια, παλιά 
αρχοντικά, μαγαζάκια για φαγητό και καφέ 
αλλά και μπουτίκ ξενοδοχεία που προσφέρουν 
μια ευχάριστη διαμονή.
Τα Μουσεία της πόλης: Αν είσαι λάτρεις της 
ιστορίας, του πολιτισμού και της τέχνης τότε 
δεν πρέπει να παραλείψεις να επισκεφθείς τα 
σπουδαία μουσεία της πόλης όπως: το Μουσεί-
οΑργυροτεχνίας, το ΑρχαιολογικόΜουσείο, το 
Μουσείοτου Αλή Πασά, το Ιστορικό Μουσείο 
Χρ. Νικολάου αλλά και το Βυζαντινό Μουσείο.
Η παλιά πόλη: Αξίζει να συνεχίσεις την περιή-
γηση σου σε μέρη που θα σε γυρίσουν πολλά 
χρόνια πριν, στην παλιά πόλη. Καθώς κατη-
φορίζεις πριν την οδό Αβέρωφ θα συναντή-
σεις την οδό Ανεξαρτησίας, από εδώ και σε 
όλο το μήκος της θα συναντήσεις τα πιο γρα-
φικά σημεία της πόλης. Όλοι οι παράδρομοί της 
θα σε βγάλουν σε γραφικές γειτονιές γεμάτες 
χρώματα, σε όμορφα καφενεδάκια και μικρά 
εμπορικά καταστήματα το ένα δίπλα στο άλλο. 
Όμορφες στοές – στολίδια αλλά και ολόκληρο 
το τοπίο θα σε κάνουν να τραβήξεις τις καλύτε-
ρες φωτογραφίες.
Η Εβραίική Συναγωγή: Η «Αρχαία Ιερά Συνα-
γωγή των Ιωαννίνων» είναι ένα από τα μεγα-
λύτερα και παλαιότερα αντίστοιχα κτήρια, που 
σώζονται στην Ελλάδα. Το μνημείο αποτελεί-
ται από μία ορθογώνια υπόστυλη θολοσκεπή 
αίθουσα με πολλά παράθυρα. Μέχρι το ναζι-
στικό διωγμό η εβραϊκή κοινότητα αποτέλεσε 
σημαντικό παράγοντα της τοπικής οικονομίας 
και ιστορίας. Έως τη δεκαετία του ’60 λειτουρ-

γούσε εβραϊκό σχολείο, ενώ σήμερα σώζεται 
στην πόλη το νεκροταφείο, οικοδομήματα από 
την εβραϊκή συνοικία και η εντός του Κάστρου 
Συναγωγή.
Η όμορφη λίμνη Παμβώτιδας: Από τα σημα-
ντικότερα αξιοθέατα της πόλης με μοναδική 
ομορφιά που κανένας επισκέπτης δεν μπορεί 
να αντισταθεί. Πρόκειται για την δεύτερη παλαι-
ότερη λίμνη της Ευρώπης που η φήμη αλλά και 
η ιστορία ξεκινά πριν από 3.500 χρόνια περί-
που. Η ετυμολογία της ονομασίας της, «τρέφει 
τους πάντες» και ο πυθμένας της αποτελεί ένα 
σπάνιο όσο και ανεκτίμητο «αρχείο της φύσης». 
Με αφετηρία το Μόλο, από που αναχωρούν τα 
καραβάκια για το νησάκι, ξεκινάει και ένας ημι-
κύκλιος περίπατος ανάμεσα στα γκριζοπράσινα 
νερά αλλά και στα τεράστια πλατάνια της που 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες προσφέρουν 
δροσιά.
Σημεία – Σύμβολα για την ιστορική διαδρομή 
της πόλης είναι η Θέση “ΚυράΦροσύνη“, η 
περιοχή της Σκάλας και τα Ναυτάκια. Μην παρα-
λείψεις να κάνεις μια στάση για φαγητό – καφέ 
ή ποτό στα διαφορά εστιατόρια και μπαράκια 
που υπάρχουν στην παραλίμνια περιοχή κοντά 
στην πλατεία Μαβίλη αλλά και στην οδό Γαρι-
βάλδη που θα βρεις τα περισσότερα τσιπουρά-
δικα της περιοχής.
Το Σπήλαιο Περάματος: Είναι ένα από τα κορυ-
φαία αξιοθέατα της πόλης και σίγουρα ένα από 
τα must – visit. Βρίσκεται μόλις πέντε χλμ από 
το κέντρο των Ιωαννίνων στην περιοχή Πέραμα 
και είναι ένα από τα ωραιότερα σπήλαια των 
Βαλκανίων. Αποτελεί τμήμα κοίτης υπόγειου 
ποταμού που διανοίχθηκε κατά την προ τεταρ-
τογενή εποχή, ηλικίας 1.500.000 χρόνων περί-
που. Η τουριστική διαδρομή διαρκεί περίπου 
45 λεπτά και έχει μήκος 1.100 μέτρα. Το σπή-
λαιο είναι γεμάτο από σταλαγμίτες και ασβεστο-
λιθικά πετρώματα που μετατρέπουν το τοπίο σε 
άκρως παραμυθένιο.
Ο Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης: Ο αρχαιο-
λογικός χώρος της Δωδώνης βρίσκεται 22 χιλ. 
νότια των Ιωαννίνων, στη στενή κοιλάδα ανά-
μεσα στον Τόμαρο και τη Μανολιάσα. Η Aρχαία 
Δωδώνη υπήρξε λατρευτικό κέντρο του Δία 
και της Διώνης, καθώς και γνωστό μαντείο του 
αρχαίου ελληνικού κόσμου. Η Δωδώνη ως 
αρχαιολογική θέση σύμφωνα με τις αρχαιολο-

γικές μαρτυρίες φαίνεται να είναι ενεργή ήδη 
από την εποχή του Χαλκού, επικεντρωμένη στη 
λατρεία της Γαίας ή άλλης θηλυκής γονικής θεό-
τητας.
Το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων: Το Μου-
σείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Παύλου Βρέλλη 
βρίσκεται στο Μπιζάνι, μόλις 12 χλμ από την 
πόλη των Ιωαννίνων. Στεγάζεται σε ένα οίκημα 
παραδοσιακής γιαννιώτικης αρχιτεκτονικής και 
φιλοξενεί περίπου στα 150 κέρινα ομοιώματα 
με αναφορές σε πρόσωπα και θέματα της ελλη-
νικής ιστορίας, Ο θεμελιωτής του μουσείου 
αλλά και δημιουργός Παύλος Βρέλλης άφησε 
πίσω του ένα έργο ζωής που η ακτινοβολία του 
ξεπερνά τα όρια όχι μόνο της Ηπείρου αλλά και 
ολόκληρης της χώρας.

Το νησί
Το νησάκι των Ιωαννίνων δεν είναι απλά ένα 
αξιοθέατο στην πόλη αλλά ανήκει σε μια κατη-
γορία από μόνο του. Είναι το δεύτερο κατοική-
σιμο νησάκι στην Ελλάδα χωρίς όμως να έχει 
το δικό του όνομα. Το λένε «νησί της λίμνης» 
ή «νησάκι των Ιωαννίνων» και έχει περίπου 
250 κατοίκους, μία κοινότητα κυρίως ψαράδων. 
Πρόκειται για ένα γραφικό οικισμό “πνιγμένο” 
στα πεύκα αλλά και στην πέτρα με ένα γραφικό 
λιμανάκι και μόλις σε δέκα λεπτά απόσταση από 
το Μόλο (από όπου θα πάρεις και το καραβάκι 
για εδώ).
Στο νησάκι αξίζει να αφιερώσεις μια ολόκληρη 
ημέρα για να το γνωρίσεις καλύτερα, μιας και 
έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία του 
τόπου. Αν και μικρό, το νησί έχει επτά μονα-
στήρια και ανήκει στην τρίτη μεγαλύτερη μονα-
στική κοινότητα στην Ελλάδα, μετά το Άγιο 
Όρος και τα Μετέωρα. Τα τοπία που θα απο-
λαύσεις με την περιήγηση σου στο νησί θα σε 
εντυπωσιάσουν αλλά και θα σε “γυρίσουν” σε 
άλλη εποχή. Τα πετρόχτιστα στενά δρομάκια 
ανάμεσα από τα πέτρινα σπίτια και τις όμορ-
φες λουλουδιασμένες αυλές, τα μαγαζάκια λαϊ-
κής τέχνης, σε συνδυασμό με τα μικρά παρα-
δοσιακά μεζεδοπωλεία θα σε κάνουν να ζήσεις 
μοναδικές στιγμές χαλάρωσης . Ακόμη είναι 
από τα ελάχιστα μέρη της Ελλάδας που μπο-
ρείς να απολαύσεις βατραχοπόδαρα ή φρέσκο 
χέλι και πέστροφα που διαλέγεις από ενυδρείο. 
Εννοείται, μαζί με ένα τοπικό τσίπουρο.

Ιωάννινα: παράδοση και ροµαντισµός

ΤΑΞΙΔΙ
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Από την Παρασκευή 20 
Αυγούστου εώς την Κυριακή 
22 Αυγούστου του 2021 

Τ
ο 1ο διεθνές μουσικό Φε-
στιβάλ Αιγών «Στους δρό-
μους του Αλέξανδρου» ε-
νώνει τις μουσικές χωρών 

που συνάντησε στο πέρασμά του 
ο Έλληνας στρατηλάτης. Με πρω-
τεργάτη τον διεθνούς φήμης Αρμέ-
νιο μουσικοσυνθέτη Haig Yazdjian 
και την ορχήστρα του, και καλε-
σμένους σημαντικούς σολίστ, δι-
ακεκριμένους μουσικούς από την 
Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερι-
κό που έρχονται αποκλειστικά για 
τον σκοπό αυτό, το Φεστιβάλ Αι-
γών έχει σαν στόχο να παρουσιά-
σει τη μουσική ποικιλομορφία ό-
λων αυτών των περιοχών, από την 
Μαύρη Θάλασσα ως τις πηγές του 
Νείλου, από τις όχθες της Μεσο-
γείου ως τον Καύκασο, τον Τίγρη 
και τον Γάγγη.
«Το συγκινητικό είναι ότι σε αυτή 
την ιδιαίτερη χρονική συγκυρία 
θα ακούσουμε και μουσικές από 
το Αφγανιστάν, καθώς η Ρωξάνη, 
η σύζυγος του Μέγα Αλέξανδρου 
ήταν από τη Βακτρία, Αφγανή 
στην πραγματικότητα. Είναι αυτή 
η έννοια της συνύπαρξης και του 
ανοιχτού κόσμου που είχε επιτευ-

χθεί τότε και τώρα μπορούμε να τα 
έχουμε μόνο μέσα από τις μουσι-
κές και την τέχνη», επισημαίνει στο 
Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων η προϊσταμένη της 
ΕΦΑ Ημαθίας Αγγελική Κοτταρίδη.
Το Φεστιβάλ φιλοξενείται στους 
εμβληματικούς χώρους των Αιγών, 
δίπλα στους τάφους του πατέρα 
και του γιου του Μεγαλέξανδρου, 
και της Μίεζας, δίπλα στο γυμνά-
σιο όπου με την διδασκαλία του 
Αριστοτέλη αντρώθηκαν αυτοί 

που δημιούργησαν την ελληνι-
στική Οικουμένη της τέχνης και 
του πολιτισμού. Μάλιστα, υπο-
γραμμίζοντας την σημασία που 
δίνει η ΕΦΑ Ημαθίας, εκπροσω-
πώντας το Υπουργείο Πολιτι-
σμού, στο Φεστιβάλ των Αιγών, οι 
συναυλίες παρουσιάζονται στον 
εμβληματικό χώρο των Αιγών/μνη-
μείο Παγκόσμιας πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο 
του εορτασμού της Πανσελήνου 
του Αυγούστου.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από 
την Κοινωφελή Επιχείρηση Πολ-
λαπλής Ανάπτυξης του Δήμου 
Βέροιας σε συνεργασία με τον 
Δήμο Νάουσας και την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας και απο-
τελεί, όπως εξηγεί η κ. Κοτταρίδη 
«μια προανάκρουση, μία από τις 
πολυεπίπεδες δράσεις πολιτισμού 
που θα πλαισιώσουν τα εγκαίνια 
του Νέου Μουσείου», τα οποία 
αναμένεται να γίνουν την ερχό-
μενη Άνοιξη.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο
ι ανασκαφικές και αναστηλωτι-
κές εργασίες στη νήσο Δεσποτι-
κό πραγματοποιήθηκαν και φέτος, 
παρά τις δύσκολες συνθήκες και τα 

μέτρα που επέβαλε η πανδημία. Σε ό,τι αφο-
ρά την ανασκαφή, οι έρευνες επικεντρώθη-
καν στην περιοχή νότια του τεμένους, όπου το 
2020 είχε εντοπιστεί ορθογώνια δεξαμενή, σε 
πολύ μικρή απόσταση δυτικά της μάντρας του 
βοσκού. Διαπιστώθηκε πως αυτή η δεξαμενή 
αποτελούσε τμήμα ενός οργανωμένου και ε-
κτενούς συστήματος συλλογής και επεξεργα-
σίας υδάτων.
Η κεντρική δεξαμενή έχει εσωτερικές δια-
στάσεις 7,50 μ. x 5,50 μ. και σωζόμενο βάθος 
3,80μ. Η κύρια περίοδος χρήσης της τοποθε-
τείται στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Στην 
ύστερη αρχαιότητα και τους βυζαντινούς χρό-
νους έγιναν διάφορες μετασκευές και προ-
σθήκες μικρών χώρων στο εσωτερικό της, οι 
οποίοι σώζονται έως σήμερα. Η τοιχοποιία της 
είναι ιδιαίτερα προσεγμένη και σώζει σε μεγά-
λες επιφάνειες την επένδυση από υδραυλικό 
κονίαμα. Επενδεδυμένος με κονίαμα ήταν και 
ο πυθμένας της. Σε απόσταση περίπου ενός 
μέτρου νότια της μεγάλης δεξαμενής, αποκα-
λύφθηκε φέτος μια ακόμα ορθογώνια διμερής 

κατασκευή διαστάσεων 6μ x 4 μ. που διαχωρί-
ζεται σε δύο επιμέρους ορθογώνιους χώρους 
που μπορούν να ερμηνευθούν ως προλάκκια, 
δηλαδή μικρές δεξαμενές φιλτραρίσματος. Το 
βόρειο προλάκκιο με βάθος 0,86 μ. είχε πυθ-
μένα επενδεδυμένο με κονίαμα και στο νότιο 
τοίχο του υπήρχαν πέντε τριγωνικού σχήματος 
ανοίγματα, μέσω των οποίων διοχετευόταν 
το νερό από το όμορο νοτιότερο προλάκκιο. 

Στο εσωτερικό του τελευταίου εντοπίστηκαν 
αρκετοί κέραμοι, αλλά και θραύσματα πήλι-
νου αγωγού.
Στο νότιο προλάκκιο απολήγει λιθόκτιστος 
αγωγός μήκους 25 μ., διευθύνσεως Β-Ν, ο 
οποίος ακολουθεί την κατηφορική κλίση του 
εδάφους, με κλίση περίπου 10-11%. Ο πυθμέ-
νας του είναι εξολοκλήρου διαστρωμένος με 
μεγάλες σχιστολιθικές πλάκες. 

Πομπηία: Σκελετός 
«αποκάλυψε» 
ότι ανέβαιναν 
θεατρικές 
παραστάσεις στα 
ελληνικά

Α
ρχαιολόγοι ανακά-
λυψαν έναν καλοδι-
ατηρημένο σκελετό 
σε έναν τάφο στην 

Πομπηία που ρίχνει νέο φως 
στις τελετουργίες ταφής και 
τις πολιτισμικές δραστηριότη-
τες στην αρχαία ρωμαϊκή πόλη, 
δήλωσαν σήμερα αξιωματού-
χοι.
Ο σκελετός του άνδρα, που 
μοιάζει να είναι μεταξύ 60 
και 70 ετών, βρέθηκε σε έναν 
τάφο που χρονολογείται από 
τις τελευταίες δεκαετίες της 
Πομπηίας, προτού καταστρα-
φεί από την έκρηξη του ηφαι-
στείου του Βεζούβιου το 79 
μ.Χ.
Μια επιγραφή αναφέρει πως ο 
άνδρας ήταν ο Μάρκους Βενέ-
ριους Σεκούντιο και κάνει μια 
αναφορά σε θεατρικές παρα-
στάσεις στην Πομπηία στα 
ελληνικά - είναι η πρώτη φορά 
που οι αρχαιολόγοι έχουν 
βρει στοιχεία που αποδεικνύ-
ουν πως εκεί παρουσιάζονταν 
έργα στα ελληνικά, εκτός από 
τα λατινικά.
«Το ότι οργανώνονταν παρα-
στάσεις στα ελληνικά είναι από-
δειξη της ζωντανής και ανοι-
κτής πολιτισμικής ατμόσφαιρας 
που χαρακτήριζε την αρχαία 
Πομπηία», δήλωσε ο Γκάμπριελ 
Τσουχτρίγκελ, διευθυντής του 
Αρχαιολογικού Πάρκου της 
Πομπηίας.
Το πάρκο ανέφερε σε μια ανα-
κοίνωση πως είναι ένας από 
τους πιο καλοδιατηρημένους 
σκελετούς που βρέθηκαν στην 
τοποθεσία και πως δείχνει 
στοιχεία μερικής μουμιοποίη-
σης, με τρίχες και ένα αφτί να 
φαίνονται ακόμη πάνω στο 
κρανίο. Βρέθηκαν επίσης δύο 
τεφροδόχοι στην περίφραξη 
του τάφου.
Οι ενήλικες αποτεφρώνονταν 
συνήθως στην πόλη εκείνη την 
εποχή, άρα η ταφή του Μάρ-
κους Βενέριους θεωρείται πολύ 
ασυνήθιστη.

«Στους δρόμους του Αλέξανδρου»: Στην Ημαθία 
το 1ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Αιγών 

Ολοκληρώθηκαν οι ανασκαφές στο Δεσποτικό και οι 
εργασίες αναστήλωσης στο ναό
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Ο 
Ρουμάνος παρέταξε έναν ΠΑΟΚ από τα... 
παλιά καθώς στηρίχθηκε στους Βαρέλα, 
Βιεϊρίνια, Ελ Καντουρί και τον Ντιέγκο 
Μπίσεσβαρ που όπως αναφέραμε ήδη 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ά
σχημα νέα στον ΠΑΟΚ με τον Νέλ-
σον Ολιβέιρα. Ο Πορτογάλος επι-
θετικός που τραυματίστηκε στον α-
γώνα του Δικεφάλου εναντίον της 

Μποέμιανς στην Τούμπα, έκανε πρόσθετες 
εξετάσεις οι οποίες έδειξαν ότι θα πρέπει να 
χειρουργηθεί. Όπως ενημέρωσε η ομάδα 
της Θεσσαλονίκης, ο 30χρονος επιθετικός θα 
μείνει έξι μήνες εκτός.
Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:
«Ο Νέλσον Ολιβέιρα τραυματίστηκε κατά 
τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΟΚ – Μποέμιανς 
για το Europa Conference League. Η αρχική 
διάγνωση έκανε λόγο για μερική ρήξη πρό-
σθιου χιαστού. Οι πρόσθετες κλινικές εξετά-
σεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Πορτογάλος 
επιβεβαίωσαν το ιατρικό πόρισμα κι ο Ολι-
βέιρα θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουρ-
γείο προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρό-
βλημα στο γόνατό του. Η επέμβαση πρόκει-
ται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (19.08) 
στην Πορτογαλία από τον ορθοπεδικό Ζοζέ 
Κάρλος Νορόνια. Ο Ολιβέιρα θα παραμείνει 
στην πατρίδα του για το πρώτο στάδιο απο-
θεραπείας και στη συνέχεια θα επιστρέψει 
στη Θεσσαλονίκη για την υπόλοιπη πορεία 
της αποκατάστασης.Η απουσία του από τους 
αγωνιστικούς χώρους υπολογίζεται σε περί-
που έξι μήνες».

Άκπομ για επιστροφή στην Τού-
μπα
Ο Τσούμπα Άκπομ ήταν μαζί με τον Πέταρ 
Μούσα από την πρώτη στιγμή οι δύο επι-
λογές - αμφότερες για δανεισμό με οψιόν 
αγοράς - του ΠΑΟΚ για να καλύψουν το κενό 
που αφήνει ο τραυματισμός του Νέλσον 
Ολιβέιρα, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης 
σίγουρα για δύο μήνες.
Ο 25χρονος Άγγλος φορ, άλλωστε, είναι 
γνώριμος τόσο στο Δικέφαλο, όσο και στον 
προπονητή του, Ραζβάν Λουτσέσκου. 
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πορτογα-
λία, η Μίντλεσμπρο βρίσκεται σε προχωρη-
μένες διαπραγματεύσεις με τη Σπόρτινγκ για 
τον Άντραζ Σπόραρ.

ΠΑΟΚ: 
Χειρουργείο για 
τον Ολιβέιρα, 
μένει έξι μήνες 
εκτός δράσης

Επιβλητικός ο Ολυμπιακός, νίκησε εύκολα 3-0 τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, έχασε ευκαιρίες για περισσότερα γκολ και 
εξασφάλισε σχεδόν σε απόλυτο βαθμό τη συμμετοχή του στους ομίλους του Europa League

Ε
χοντας σε καταπληκτική βραδιά τον αρχοντικό Παπ Σισέ και 
σε καλή μέρα πολλά βασικά στελέχη του προεξάρχοντος 
του Ματιέ Βαλμπουενά, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 3-0 
τη Σλόβαν Μπρατσιλάβας (37' Καμαρά, 52' Σισέ, 68' αυτο-

γκόλ Μποζίκοφ) και σχεδόν σφράγισε τη συμμετοχή του στους ομί-
λους του Europa League από τον πρώτο αγώνα των play offs.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον Βατσλίκ κάτω από τα γκολπόστ. Ο 
Τσέχος έκανε ντεμπούτο με τους «ερυθρόλευκους». Δεξιός μπακ 
ήταν ο λαλά, αριστερός ο Ρέαμπτσιουκ και στόπερ οι Σισέ - Παπα-
σταθόπουλος. Μαντί Καμαρά και Εμβιλά ήταν οι αμυντικοί χαφ. 
Αριστερός εξτρέμ ξεκίνησε ο Βαλμπουενά, δεξιός ο Μασούρας και 
ο Αγκιμπού Καμαρά ήταν πίσω από τον Αραμπί.
Η Σλόβαν κατέβηκε κι αυτή με διάταξη 4-2-3-1. Ο Τσόβαν κάτω 
από τα γκολπόστ. Δεξιός μπακ ο Πάουσεκ, αριστερός ο Μπόζικοφ, 
στόπερ οι Αμπένα - Κάσια. Αμυντικοί χαφ οι Κανκάβα - Ντε Καμπς, 
μεσοεπιθετική γραμμή με Βάις (δεξιά), Ιμπραχίμ (μέση) και Ζμρχαλ 
(αριστερά), με τον Κάβριτς στην κορυφή.
Ο Ολυμπιακός ανέλαβε από την αρχή την κυκλοφο-
ρία της μπάλας και απείλησε για πρώτη φορά στο 
4ο λεπτό με το άστοχο σουτ του Εμβιλά έξω από 
την περιοχή. Οι Σλοβάκοι οπισθοχωρημένοι, 
με σκοπό τη διαφύλαξη του μηδέν. Ο Αγκι-
μπού Καμαρά ξεκίνησε το παιχνίδι κάπως 
μουδιασμένα, ενώ ο Μαρτίνς ζητούσε από 
τους Βαλμπουενά και Μασούρα να πηγαίνουν 
πιο κοντά στον Αραμπί, ώστε να μην υπάρχει 
μεγάλο κανό ανάμεσά τους.

Η φοβερή «εκτέλεση» του Καμαρά
Στο 26' ήταν η σειρά του Παπασταθόπουλου να 
απειλήσει, όταν η κεφαλιά του από κόρνερ του Βαλ-
μπουενά πέρασε άουτ. Και φτάνουμε στο δίλεπτο 27'-28', 
τότε που οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν δύο τεράστιες ευκαιρίες. Στο 
27' ο Βατσλίκ έδωσε στον Αγκιμπού, αυτός πέρασε στον Μασούρα, 
εκείνος με τη μία έδωσε στον Αραμπί, το σουτ του οποίου απέ-
κρουσε ο Αντριάν Τσόβαν. Ο 25χρονος Σλοβάκος γκολκίπερ είχε 
απάντηση και στο επόμενο λεπτό, όταν «έβγαλε» το γυριστό του 
Σισέ μετά τη μπαλιά του Αραμπί από αριστερά.
Ό,τι δεν κατάφερε ο Μαροκινός και ο Σενεγαλέζος, το πέτυχε ο 
Μαντί Καμαρά. Και μάλιστα με υπέροχο τρόπο. Όπως εναντίον 
της Νέφτσι Μπακού στο Φάληρο. Ο χαφ από τη Γουινέα εκμεταλ-
λεύτηκε τις απανωτές κόντρες και όταν η μπάλα στρώθηκε μπρο-
στά του, με θαυμάσιο αριστερό, φαλτσαριστό σουτ με το αριστερό 
έγραψε το 1-0!
Τόσο ο Μαντί όσο και ο Εμβιλά έπαιρναν γρήγορα τη μπάλα από 
την άμυνα του Ολυμπιακού και προσπαθούσαν να δημιουργή-
σουν, ενώ πολλές φορές ο Αραμπί άφηνε τη γραμμή κρούσης, στην 

οποία πήγαινε ο Μασούρας. Όλα τα λεφτά στο πρώτο ημίχρονο 
ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Σισέ έτρεξε πίσω και πρόλαβε τον 
Τσόβιτς διώχνοντας σε κόρνερ, πανηγυρίζοντας έξαλλα την απομά-
κρυνση σε κόρνερ! Στα τελευταία λεπτά ο Μαρτίνς είχε ζητήσει από 
τον Αγκιμπού να οπισθοχωρήσει και να πάρει θέση δίπλα σε Μαντί 
και Εμβιλά, σε ένα 4-3-3.

Το 11ο γκολ του Σισέ
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές. Και με τον ίδιο 
τρόπο όπως άρχισε το πρώτο, δηλαδή με τον Εμβιλά να απειλεί με 
σουτ εκτός περιοχής, το οποίο ενώ ήταν καλοτραβηγμένο, κατέ-
ληξε άουτ. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να διατηρούν τη μπάλα στην 
κατοχή τους και να πιέζουν για ένα δεύτερο γκολ, το οποίο βρή-
καν με τον παίκτη που το άξιζε και με το παραπάνω, τον Σισέ! Στο 
52' ο Βαλμπουενά έκανε μπαλιά στην περιοχή της Σλόβαν από 
αριστερά. Η μπάλα χτύπησε στο στέρνο του Μποζίκοφ, ο γκολ-

κίπερ δεν απέκρουσε σταθερά, η μπάλα του έφυγε και 
ο Σισέ από κοντά την έσπρωξε στα δίχτυα (2-0). 

Ήταν το ενδέκατο γκολ που βάζει με τη φανέλα 
του Ολυμπιακού ο Σενεγαλέζος, το τρίτο στην 
Ευρώπη!

Νέο «σφυροκόπημα» και αυτο-
γκόλ
Μία ομάδα υπήρχε στο γήπεδο. Η Σλόβαν 
συνέχιζε να μην απειλεί και να μην έχει καν 

τελική στο ματς. Στο 62' το αριστερό πλασέ 
του Μασούρα το 'βγαλε ο Τσόβαν, το ίδιο και 

το νέο αριστερό σουτ του Μασούρα στο 66'. 
Στην εξέλιξη αυτής της φάσης το πλασέ του Αγκι-

μπού πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι. Στο 68' ο 
Ολυμπιακός κατάφερε να βρει και τρίτο γκολ. Στο 68' 

ο Βαλμπουενά εκτέλεσε κόρνερ από αριστερά, ο Εμβιλά έκανε 
την πρώτη κεφαλιά και ο αρχηγός της Σλόβαν Βασίλ Μποζίκοφ 
έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του με κεφαλιά (3-0).

Ο τραυματισμός Σισέ και το ντεμπούτο Ονιεκούρου
Ο τεχνικός της Σλόβαν Βλαντιμίρ Βάις είχε κάνει διπλή αλλαγή 
ένα λεπτό πριν, ρίχνοντας στο ματς δύο επιθετικούς, τον Χέντι 
και τον Στρέλετς, αλλά ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι σοβαρός 
αμυντικά και να μην δέχεται τελικές από τους Σλοβάκους. Στο 74' 
ο MVP Παπ Σισέ στάθηκε πολύ άτυχος. Στην προσπάθειά του να 
μαρκάρει, τραυματίστηκε και δεν μπορούσε ούτε καν να περπα-
τήσει. Έτσι αναγκαστικά πέρασε στη θέση του ο Μάρκοβιτς, ενώ 
στο ίδιο λεπτό πέρασε στο ματς και ο Ονιεκούρου, ο οποίος έκανε 
κι αυτός την πρώτη του εμφάνιση με τα «ερυθρόλευκα». Πήρε 
θέση στο αριστερό φτερό αντί του Βαλμπουενά.

Τρομερά πράγματα οι Πειραιώτες Τρομερά πράγματα οι Πειραιώτες 
και 3-0και 3-0
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αθλητικά

Super League Interwetten: Νέο 
φιάσκο, ελπίδα για σέντρα το 
άλλο Σαββατοκύριακο

Π
ρωτάθλημα δεν θα έχουμε αυτό 
το Σαββατοκύριακο, όπως αρχικά 
είχε προγραμματιστεί.
Σήμερα δεν ήταν δυνατόν να 

ψηφιστεί, λοιπόν, η προκήρυξη και το θέμα 
πήρε νέα αναβολή για τη Δευτέρα (22/8).
Στη νέα Γενική Συνέλευση που έγινε την 
Πέμπτη... επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά 
ότι το πρωτάθλημα έχει χωριστεί σε δύο 
στρατόπεδα.
Ωστόσο, φαίνεται ότι έστω και την ύστατη 
στιγμή θα ρίξουν γέφυρες και το χάσμα που 
υπάρχει θα καλυφτεί, έχοντας τελικά μπάλα 
το άλλο Σαββατοκύριακο (28-29/8).
Το θέμα της Κεντρικής Διαχείρισης συνεχί-
ζει να υπάρχει στο τραπέζι για να ισχύει από 
τη σεζόν 2023-2024.
Τη Δευτέρα, λοιπόν, θα γίνει άλλη μια από-
πειρα να βρεθεί λύση. Αν δεν έχουμε λευκό 
καπνό και τότε θα πάμε για δράση μαζί με 
τα σχολεία. Αυτό που κρατάμε λοιπόν είναι, 
τελευταία προσπάθεια για δράση το άλλο 
Σ/Κ μέσω της νέας Γενικής Συνέλευσης την 
ερχόμενη Δευτέρα αλλιώς θα δούμε σέντρα 
στη Super League Interwetten στις 11-12 
Σεπτεμβρίου. Στις 13 ανοίγουν τα σχολεία.
Όσον αφορά στο τηλεοπτικό συμβόλαιο 
Βόλος, Παναιτωλικός, Αστέρας, Λαμία, 
Απόλλων και Ιωνικός έχουν στα χέρια τους 
μία πρόταση από την COSMOTE TV ύψους 
περίπου 1.3 εκατ ευρώ το χρόνο. Ο ΠΑΟΚ 
διαπραγματεύεται μόνος του.
Η απόφαση της Λίγκας:
Με ψήφους 7 υπέρ - 7 κατά, δεν εγκρίθηκε 
η Προκήρυξη του Πρωταθλήματος Super 
League Interwetten 2021-22.
Εάν υπάρχει κάποια ελπίδα να βρεθεί μία... 
άκρη είναι η Γενική Συνέλευση της προ-
σεχούς Δευτέρας. Κοινώς αυτή η Γ.Σ. δεί-
χνει και είναι πιο κρίσιμη από το Δ.Σ. της 
Πέμπτης, για το οποίο οι εκτιμήσεις συνεχί-
ζουν να αναφέρουν πως δεν υπάρξει απο-
τέλεσμα. Ως γνωστόν η διαφωνία για την 
κεντρική διαχείριση από την επόμενη σεζόν 
έφερε την αναβολή της σέντρας, που ήταν 
προγραμματισμένη για τις 21 Αυγούστου.
Οι επτά που έχουν εξασφαλισμένη τηλε-
οπτική στέγη προτείνουν πρωτάθλημα με 
κεντρική διαχείριση από τη σεζόν 2023-
2024. Οι επτά που δεν έχουν παραχωρήσει 
- προς το παρόν - τα τηλεοπτικά τους δικαι-
ώματα σε κάποιο συνδρομητικό κανάλι, 
δέχονται αυτήν την πρόταση αρκεί να εξα-
σφαλίσουν ένα καλύτερο συμβόλαιο. Προς 

το παρόν οι Βόλος, Παναιτωλικός, Αστέ-
ρας, Λαμία, Απόλλων και Ιωνικός έχουν στα 
χέρια τους μία πρόταση από την COSMOTE 
TV ύψους περίπου 1.3 εκατ ευρώ το χρόνο. 
Ο ΠΑΟΚ διαπραγματεύεται μόνος του.
Να θυμίσουμε τώρα το τι ισχύει σχετικά με 
τις ημερομηνίες:
Δεδομένο Νο1: Η Super League Interwetten 
έχει άλλες δύο ευκαιρίες να τα βρουν 
μεταξύ τους οι ομάδες είτε σήμερα Πέμπτη 
είτε τη Δευτέρα.
Δεδομένο Νο2: Εάν προκύψει συμφωνία 
είτε την Πέμπτη είτε τη Δευτέρα μπορεί το 
πρωτάθλημα να αρχίσει στις 28-29 Αυγού-
στου, που είναι Σαββατοκύριακο.
Δεδομένο Νο3: Εφόσον δεν βρεθεί η χρυσή 
τομή μεταξύ των ομάδων και δεν ψηφιστεί 
ούτε την προσεχή Δευτέρα η προκήρυξη 
τότε τα πράγματα αλλάζουν και πάμε για 
σέντρα μετά τη διακοπή των Εθνικών ομά-
δων.
Δεδομένο Νο4: Στην περίπτωση που πάμε 
για τη σέντρα της πρεμιέρας το Σεπτέμβριο 
τότε το νωρίτερο που μπορεί να έχουμε 
πρωτάθλημα είναι 11-12 Σεπτεμβρίου (η 
Εθνική Ελλάδας έχει τους αγώνες της 5 και 
8 Σεπτεμβρίου).
Θυμίζουμε την ενημέρωση για το Δ.Σ. της 
Πέμπτης και τη Γ.Σ. της Δευτέρας:
Λόγω μη επίτευξης απαρτίας στη σημε-
ρινή Γενική Συνέλευση, θα λάβει χώρα νέα 
Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, την 
Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00 
το μεσημέρι, με τα ίδια θέματα ημερησίας 
διάταξης.
Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 23/08/2021 
στις 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποι-
ηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Super 
League, μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα θέματα 
ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:
1. Έγκριση Προκήρυξης Πρωταθλήματος 
Super League 1 Interwetten (ανδρών), αγω-
νιστικής περιόδου 2021- 22.
2. «Τροποποίηση των άρθρων του κατα-
στατικού του συνεταιρισμού που σχετίζο-
νται με την κεντρική διαχείριση ραδιοτη-
λεοπτικών δικαιωμάτων άρθρου 84 του 
Ν. 2725/1999 κατά τρόπο ώστε μέχρι την 
αγωνιστική περίοδο 2023-24 να καθίσταται 
υποχρεωτική για το σύνολο των μελών του 
συνεταιρισμού η κεντρική διαχείριση ραδι-
οτηλεοπτικών δικαιωμάτων άρθρου 84 του 
Ν. 2725/1999».
3. Διάφορα.

ΠΑΟΚ - Ριέκα 1-1
Έχασε ένα τσουβάλι γκολ, ισοφάρισε 
στο 94’

Ο 
ΠΑΟΚ έχασε έξι - επτά καθα-
ρές ευκαιρίες για να πάρει κα-
θαρή νίκη εναντίον της Ριέκα 
και τελικά σκόραρε με... αυτο-

γκόλ στο 90' + 4' εναντίον της κροατικής 
ομάδας που είχε πάρει προβάδισμα από 
το 33'.
Το τελικό 1-1 μπορεί να ήρθε με αρκετή 
δόση τύχης, αλλά η εμφάνιση, ειδικά στο 
β’ μέρος, δημιουργεί ελπίδες και αφήνει 
ορθάνοικτη την πόρτα της πρόκρισης στα 
playoffs του Europa Conference League.
Ο… πολυπολιτισμικός ΠΑΟΚ ξεκίνησε τον 
αγώνα κόντρα στη Ριέκα με έναν Έλληνα 
(Πασχαλάκη) και έντεκα διαφορετικές 
εθνικότητες στο αρχικό σχήμα του! Και 
δεν ήταν μόνο αυτό. Ο μέσος όρος ηλικίας 
των 11 «starters» ήταν τα 31 χρόνια και οι 
45 ημέρες.
Σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στην Μπο-
έμιαν η αρχική ενδεκάδα του «Δικεφά-
λου» είχε δύο αλλαγές, με τον Κρέσπο να 
επιστρέφει στο κέντρο της άμυνας, δίπλα 
στον Βαρέλα, ενώ ο Σφιντέρσκι ήταν στην 
κορυφή της επίθεσης, με δεδομένη την 
απουσία του τραυματία Ολιβέιρα.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν άλλαξε τακτική 
προσέγγιση, δύσκολα θα δούμε κάτι δια-
φορετικό από το 4-2-3-1, με τον Πασχα-
λάκη κάτω από τα δοκάρια, στα δύο άκρα 
της αμυντικής τετράδας τους Ροντρίγκο 
(δεξιά) και Βιεϊρίνια (αριστερά).
Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ξεκί-
νησαν οι Κούρτιτς και Σβαμπ, σταθερή 
έμεινε η μεσοεπιθετική γραμμή με τους 
Ζίβκοβιτς (δεξιά), Καντουρί (αριστερά) και 
σε ρόλο «δεκαριού» τον Μπίσεσβαρ.

Οι διαβασμένοι Κροάτες ήξεραν 
τι ήθελαν…
Στο ξεκίνημα ο «Δικέφαλος» είχε τον 
έλεγχο του αγώνα, έψαξε ένα γρήγορο 
γκολ, δεν το βρήκε με Μπίσεσβαρ και 
Ζίβκοβτς, αλλά όσο περνούσε η ώρα ήταν 
η Ριέκα αυτή που απειλούσε την εστία του 
Πασχαλάκη, ο οποίος στο 17’ με εξαιρε-
τικά αντανακλαστικά κράτησε, προσω-
ρινά, το μηδέν.
Οι παίκτες του Λουτσέσκου δεν είχαν 
απαντήσεις στο ασφυκτικό και αποτελε-
σματικό πρέσινγκ των Κροατών, η πίεση 
ψηλά έφερε και το 0-1, όταν ο Μπίσεσβαρ 
έκανε το λάθος, από το κλέψιμο η μπάλα 
κατέληξε στον Λεπένιτσα, ο οποίος με 

δυνατό σουτ την έστειλε στα δίχτυα του 
«Δικεφάλου» «παγώνοντας» την Τούμπα.
Το πρόβλημα των γηπεδούχων ήταν ότι 
δεν πήραν τίποτα από τα άκρα τους στα 
πρώτα 45 λεπτά, μέσα σ’ όλα έχασαν 
νωρίς (31’) και τον Ροντρίγκο Σοάρες, 
λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο. 
Οι Ζίβκοβιτς και Ελ Καντουρί ήταν εκτός 
αγώνα κι αυτό μεγέθυνε ακόμη περισ-
σότερο τον προβληματισμό για το πως οι 
«ασπρόμαυροι» θα έφταναν στο γκολ που 
θα έφερνε, καταρχήν, το ματς στα ίσια.

«Ασπρόμαυρο» σφυροκόπημα, 
ένα τσουβάλι ευκαιρίες
Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο β’ μέρος με προφανή 
στόχο να φτάσει στην ισοφάριση. Η πρώτη 
κίνηση του Λουτσέσκου ήταν να πάει τον 
Μπίσεσβαρ στο αριστερό άκρο και να 
φέρει τον Ελ Καντουρί στον άξονα. Η εξαι-
ρετικά στημένη άμυνα της Ριέκα άρχισε να 
αισθάνεται τον Σφιντέρσκι, με τον Πολωνό 
να πρωταγωνιστεί στις πρώτες επιθετι-
κές προσπάθειες των «ασπρόμαυρων», 
που άρχισαν να σφυροκοπούν την εστία 
του Πρσκαλό, αλλά το γκολ να μην έρχεται 
ούτε στο σουτ του Κούρτιτς, πολύ περισ-
σότερο σ’ αυτό του Ζίβκοβιτς (62’) που 
έσωσε ο Κροάτης τερματοφύλακας.
Ο «Δικέφαλος» στα είκοσι λεπτά του β’ 
μέρους είχε κάνει οκτώ τελικές προσπά-
θειες, είχε κλείσει τη Ριέκα στα καρέ της, 
αλλά το γκολ δεν ήρθε ούτε στο 69’ με 
τον Γκάλοβιτς να απομακρύνει πάνω στη 
γραμμή!

Λύτρωση στο φινάλε με αυτο-
γκόλ!
Μπαίνοντας στην τελική ευθεία της ανα-
μέτρησης ο Λουτσέσκου αποφάσισε να 
παίξει με δύο φορ, έριξε στο ματς τον 
νεαρό Κούτσια, αλλά ο χρόνος κυλούσε 
αντίστροφα, χωρίς να βρίσκει το δρόμο 
προς τα αντίπαλα δίχτυα. Οι Κροάτες 
έπαιζαν με το ρολόι, οι συνεχόμενες δια-
κοπές έβγαλαν τον ΠΑΟΚ από το ρυθμό 
του.
Η τύχη μπορεί να του γύρισε την πλάτη 
στη διπλή χαμένη ευκαιρία με τον Σφι-
ντέρσκι (88’), αλλά του χαμογέλασε στο 
τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με 
το αυτογκόλ του Γκάλεσιτς, που λύτρωσε, 
εν μέρει, τον «Δικέφαλο» και διαμόρ-
φωσε το τελικό 1-1.
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Στους Ράπτορς ο Μπόνγκα

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

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

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

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

Μπάσκετ: Ο Νέρς ανανέωσε με 
την Εθνική Καναδά έως το 2024

Ο 
Νικ Νερς θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας μπάσκετ αν-
δρών του Καναδά, καθώς η ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε ότι ο 54χρονος 
προπονητής υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2024.
Ο Αμερικανός τεχνικός, ο οποίος το καλοκαίρι του 2018 ανέλαβε τα «ηνία» των 

Τορόντο Ράπτορς, καθοδήγησε το 2019 την εθνική ομάδα του Καναδά στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο της Κίνας, όπου κατετάγη 21η.
Φέτος ο Νερς είχε την τεχνική καθοδήγηση της «Team Canada» στο Προολυμπιακό τουρ-
νουά που διεξήχθη στη Βικτόρια του Καναδά. Εκεί οι «οικοδεσπότες» ηττήθηκαν στους 
ημιτελικούς από την Τσεχία, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός των Ολυμπιακών Αγώνων του 
Τόκιο.
Εντούτοις, η ομοσπονδία του Καναδά στηρίζει τον Νερς και το πλάνο που έχει καταρτίσει 
για την επόμενη τριετία.
Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ομο-
σπονδίας, Γκλεν Γκρούνγουολντ, ο οποίος τόνισε: «Η επέκταση του συμβολαίου του Νικ 
είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για το πρόγραμμα της εθνικής μας ομάδας των ανδρών, 
καθώς αναζητά μια θέση στο βάθρο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 και στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι».

Το σήκωσε ο Μεντβέντεφ στον 
Καναδά

Τ
ον 4ο τίτλο Masters της καριέρας 
του, κατέκτησε ο πανίσχυρος Ντα-
νίλ Μεντβέντεφ ο οποίος δεν αντι-
μετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα 

ούτε στον τελικό κόντρα στον Ράιλι Οπέλ-
κα «Νο 32».
Ο 26χρονος Ρώσος, επικράτησε 6-4, 6-3 
του Νο1 Αμερικανού και πανηγύρισε την 
κατάκτηση του National Bank Open στο 
Μόντρεαλ, εκεί όπου το 2019 είχε παίξει 
στον πρώτο του Masters τελικό (ήττα από 
Ναδάλ).
Το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης έσωσε 
και τα τέσσερα break points του Οπέλκα 
στον τελικό και πετυχαίνοντας ένα break 
στο 1ο και δύο στο 2ο σετ, έφτασε στην 
τελική επικράτηση μετά από 1 ώρα και 27 
λεπτά αγώνα.
Ήταν μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση για 
τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στο Καναδέζικο 
Masters, κυριαρχώντας σε μεγάλο βαθμό 

του πρωτάρη Οπέλκα σε 1000αρι τελικό.
Ο Ρώσος πέτυχε το μοναδικό break στο 
5ο game του εναρκτήριου σετ ενώ το γρή-
γορο break στο 3ο game (2-1) του 2ου, του 
έδωσε επιπλέον αέρα για να φτάσει με 
σχετικό έλεγχο στην τελική επικράτηση.
Πλέον, ο Μεντβέντεφ στρέφει το ενδιαφέ-
ρον του στο Cincinnati Masters που ακο-
λουθεί ενώ ο μεγάλος του στόχος είναι το 
US Open εκεί όπου τα δύο τελευταία χρό-
νια έχει έναν τελικό (2019) και έναν ημιτε-
λικό (2020).
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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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«Έσκασε» νέα προσφυγή στην 
ΠΑΕ ΑΕΛ!
Ο Μάνουελ Στίφλερ κατέθεσε προσφυγή 
κατά της ΠΑΕ ΑΕΛ.
Ο Μάνουελ Στίφλερ ενίσχυσε την ΑΕΛ στο 
περσινό δεύτερο μισό του πρωταθλήματος 
προερχόμενος από την Καρλσρούη, είχε 12 
συμμετοχές και 1 γκολ, αποχώρησε με προ-
ορισμό την Ουντερχάχινγκ και προ δύο ημε-
ρών κατέθεσε προσφυγή κατά των Βυσσινί.
Συγκεκριμένα, το ποσό που διεκδικεί σύμ-
φωνα με το sdna είναι της τάξης των 6.700 
ευρώ και αφορά μισθούς, υπόλοιπο δόσης, 
αλλά και μπόνους που προέβλεπε το συμβό-
λαιό του με τη θεσσαλική ομάδα.
Ο Μάνουελ Στίφλερ είναι γεννημένος στις 
25 Ιουλίου 1988 έχει ύψος 1.78 μ. και έχει 
αγωνιστεί ακόμα μεταξύ άλλων σε Καρ-
σλρούη (62 συμμ, 5 γκολ), Σαρμπρίγκεν (84 
συμ, 13 γκολ) και Σανχάουζεν (82 συμ, 5 
γκολ).

Χανιά: Έσκασαν τρία «διαζύγια» – 
Αυτοί αποχώρησαν
Παρελθόν και με τη βούλα αποτελούν τρεις 
παίκτες από τα Χανιά.
Τρία διαζύγια ανακοίνωσαν τα Χανιά που 
έλυσαν συνεργασία τους με Φράνκο-Χρι-
στόφορο Λάμτσε και αποχαιρέτησε τους 
Νεμάνια Νίκολιτς και Θανάση Καρτσαμπά
Οι ανακοινώσεις:
Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την κοινή συναι-
νέσει λύση της συνεργασίας με τον ποδο-
σφαιριστή Φράνκο-Χριστόφορο Λάμτσε. 
Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του 
στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή 
συνέχεια στην ποδοσφαιρική του πορεία.
Η ΠΑΕ Χανιά ευχαριστεί θερμά τους ποδο-
σφαιριστές Νεμάνια Νίκολιτς και Θανάση 
Καρτσαμπά για την προσφορά τους στην 
ομάδα μας και τους εύχεται καλή συνέχεια 
στην ποδοσφαιρική τους πορεία

Τρίκαλα: Απίθανο σκηνικό στην 
προπόνηση – «Τρελάθηκαν» οι ξέ-
νοι παίκτες
Απίστευτο περιστατικό συνέβη στην προπό-
νηση του ΑΟ Τρίκαλα.
Ένα σκηνικό που έβγαλε γέλιο κατέγραψε η 
κάμερα του goal-trikala.gr.
Την ηρεμία μιας πρωινής προπόνησης διέ-
κοψε ένας πλανόδιος πωλητής χοιρινών, ο 

“γουρουνάς”.
Διαλαλώντας τα χοιρινά του, ο συμπαθής 
έμπορος … έσπασε την μονοτονία του τρε-
ξίματος και προκάλεσε αρκετό γέλιο στην 
αποστολή, ειδικά με την επαναλαμβανόμενη 
λεξη “γρούνια, γρούνια,γρούνια”.
Οι ξένοι πάντως ποδοσφαιριστές κοιτού-
σαν απορημένοι… καθώς δεν μπορούσαν 
να καταλάβουν τι ακριβώς πουλάει ο έμπο-
ρος…

Ολυμπιακός Βόλου: Υπογράφει ο 
Κουντουριώτης, ακολουθεί κι άλ-
λο «μπαμ»!
Πέφτουν οι υπογραφές με τον Χρήστο Κου-
ντουριώτη, ενώ ο επόμενος στόχος είναι 
είναι στα άκρα της άμυνας.
Την Πέμπτη (19/8) αναμένεται να επισημο-
ποιηθεί η μεταγραφή του Χρήστου Κου-
ντουριώτη στον Ολυμπιακό Βόλου, 
με τον 23χρονο ακραίο επιθε-
τικό να υπογράφει συμβό-
λαιο συνεργασίας με τους 
“ερυθρόλευκους”.
Από εκεί και πέρα, οι 
άνθρωποι του Ολυμπι-
ακού κινούνται και για 
άλλους παίκτες. Προ-
τεραιότητα έχει δοθεί 
στην απόκτηση δεξιού 
οπισθοφύλακα μετά το 
διαφαινόμενο «ναυάγιο» 
της απόκτησης του Βασίλη 
Πολίτη.
Όσον αφορά την προετοιμασία, αυτή 
συνεχίζεται με καθημερινές προπονήσεις 
στο αθλητικό κέντρο της ΠΑΕ, στον Άγιο 
Γεώργιο Φερών, με τη συμμετοχή και υπό 
δοκιμήν παικτών. Από όσους μέχρι τώρα 
έχει δει ο κ. Βαζάκας, ο μεσοαμυντικός Ντι-
αμπί από την Ακτή Ελεφαντοστού έχει αφή-
σει τις καλύτερες εντυπώσεις και έτσι ανα-
μένεται να αποκτηθεί.
Το Σάββατο θα δοθεί και το πρώτο φιλικό 
παιχνίδι με αντίπαλο την Καλαμάτα. Όσο για 
το γήπεδο διεξαγωγής του φιλικού, δεν έχει 
υπάρξει ανακοίνωση από καμία από τις δύο 
ομάδες. Δεν αποκλείεται, πάντως, να πραγ-
ματοποιηθεί στον Άγιο Γεώργιο.

ΑΟ Υπάτου: Μια ανάσα από τον 
Λίμα!

Κοντά στην απόκτηση του Κώστα Λίμα είναι 
ο ΑΟ Υπάτου, σύμφωνα με τη mikriliga.com.
Ο ΑΟ Υπάτου φουλάρει την ενίσχυσή του εν 
όψει της νέας σεζον και ο σχεδιασμός βρί-
σκεται στην κορύφωσή του.
Οι Βοιωτοί σύμφωνα με πληροφορίες της 
mikriliga.com είναι μια ανάσα από την από-
κτηση του Κώστα Λίμα, ο οποίος αποχώ-
ρησε από την Επισκοπή.
Ο 27χρονος ακραίος αμυντικός θα απο-
τελέσει σημαντική προσθήκη για τον ΑΟ 
Υπάτου, καθώς προέρχεται από γεμάτες και 
καλές σεζόν με την ομάδα της Κρήτης.
Έχει αγωνιστεί ακόμη σε ΑΕ Λευκίμμης, ΑΟ 
Καραβά, Νίκη Βόλου, Καλλονή και Αιολικό.

Ηρακλής: «Τσεκάρει» και Μπαλι-
κτσή στα 3-5 Πηγάδια
Από το «μικροσκόπιο» του προπονητή του 
Ηρακλή, Κώστα Γεωργιάδη, περνάει και ο 
Αντώνης Μπαλικτσής, ο οποίος βρίσκεται 
ήδη στα 3-5 Πηγάδια και προπονείται με την 
υπόλοιπη ομάδα.
Πρόκειται για τον 20χρονο μέσο, ο οποίος 
τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στον 
Θερμαϊκό Θέρμης, ενώ έχει περάσει και 
από τις ακαδημίες των «κυανόλευκων».
Οι προπονήσεις συνεχίζονται με αμείωτους 
ρυθμούς στη Νάουσα και σε τρεις μέρες ο 
Ημίθεος θα δώσει και το πρώτο του φιλικό 
παιχνίδι ενόψει της νέας σεζόν με αντίπαλο 
την Κοζάνη.

Ποσειδώνας Μηχανιώνας: Ήθελε 
αλλά δεν πρόλαβε την SL2
Εκπρόθεσμος ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας 
που δεν πρόλαβε την προθεσμία της ΕΠΟ 
για τη συμμετοχή του στην SL2.

Μολονότι διέρρευσε ότι δηλώθηκε 
κανονικά η συμμετοχή και κατα-

τέθηκε το παράβολο (7.500 
ευρώ), η κίνηση αυτή έγινε 

εκπρόθεσμα και αρκετές 
ώρες μετά τη λήξη του 
deadline της ΕΠΟ.
Από την Ομοσπονδία 
άλλωστε είχαν δώσει 
συγκρεκριμένη διορία 
στις ομάδες που απέ-

στειλαν την πρόσκληση 
και εντός χρόνου αντα-

ποκρίθηκαν Πανιώνιος και 
Ζάκυνθος.

Γι’ αυτό και άμεσα στάλθηκε νέα 
πρόσκληση σε Αστέρα Βλαχιώτη, 

Απόλλων Πόντου που έχουν περιθώριο έως 
τη Δευτέρα (23/8).

Έκπληξη με Παναγιώτη Κόρμπο – 
Εκεί θα συνεχίσει
Επέστρεψε στα… πάτρια εδάφη ο Παναγιώ-
της Κόρμπος.
Ο 35χρονος μέσος, ο οποίος αγωνίστηκε 
επί σειρά ετών στη Super League, πήρε την 
απόφαση να υπογράψει στον Κυπάρισσο 
Αντίκυρας.
Πολύ πιθανόν, μάλιστα, η ομάδα της Βοιω-
τίας (από όπου και κατάγεται) να αποτελέ-
σει και τον τελευταίο σταθμό της πλούσιας 
καριέρας του πρώην χαφ των Ατρομήτου, 
Προοδευτικής, Παναιγιαλείου, Ολυμπια-
κού Βόλου, Τρικάλων, Λεβαδειακού, Απόλ-

λωνα Σμύρνης, Παναιτωλικού, Πανιωνίου 
και Ιωνικού.

Έτοιμος να αναλάβει τα Τρίκαλα 
ο Μπίλης: «Έχω 23 χρόνια εμπει-
ρία»
Την ετοιμότητά του να ανταποκριθεί στον 
ρόλο του πρώτου προπονητή του ΑΟ Τρί-
καλα, εξέφρασε ο Λεωνίδας Μπίλης – Δείτε 
τις δηλώσεις του
Ο εκτελών χρέη προπονητή του ΑΟ Τρίκαλα, 
Λεωνίδας Μπίλης, μίλησε για την προετοι-
μασία της ομάδας στο Καρπενήσι.
Μεταξύ άλλων είπε στο Goal-Trikala:
«Είμαστε ευχαριστημένοι, κρατάω τη διά-
θεση των παικτών. Όλα κύλησαν ομαλά, 
είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε στη βάση 
μας».
«Είμαι 23 χρόνια στο χώρο σε επαγγελμα-
τικό επίπεδο, μπορώ να καταλάβω τι θέλουν 
οι παίκτες και τι χρειαζόμαστε. Δεν μας επη-
ρέασε η κατάληξη με τον Μαγκρόν. Όλο το 
κομμάτι της προπόνησης, εξάλλου, ήταν 
δικό μου από την αρχή. Περιμένω να δω 
αποφασιστικότητα και πάθος»
«Θα μιλήσουμε με τη διοίκηση, θα αναλύ-
σουμε τα δεδομένα, θέλουμε προσθήκες σε 
ρόστερ και προπονητικό τιμ. Έχω κάνει αξι-
ολόγηση του ρόστερ, θα επιλέξουμε ποιοι 
παίκτες είναι ικανοί να ανταποκριθούν στη 
SuperLeague2».

Διαγόρας: Δικός του ο 21χρονος 
Κώστας Λαμπίρης
Τον 21χρονο Κώστα Λαμπίρη απέκτησε η 
Π.Α.Ε. Διαγόρας εν όψει της νέας αγωνιστι-
κής περιόδου.
Πρόκειται για νεαρό και ταλαντούχο παίκτη, 
ο οποίος την περασμένη σεζόν ξεχώρισε με 
τα χρώματα του στον Απόλλωνα Πόντου (15 
συμμετοχές, τέσσερις ασίστ), ενώ έχει αγω-
νιστεί ακόμη σε Πιερικό, Νίκη Αγκαθιάς και 
Τρίκαλα.
Ο Λαμπίρης κάνει προπονήσεις κανονικά 
με τους ”κυανέρυθρους” και έχει τεθεί στη 
διάθεσή του Σάκη Θεοδοσιάδη για τη νέα 
χρονιά. Στην περίπτωση του απομένει μόνο 
η επίσημη ανακοίνωση της Π.Α.Ε..
Το πρώτο του φιλικό παιχνίδι θα δώσει 
το προσεχές Σάββατο στον Άγιο Σουλά, ο 
Διαγόρας. Οι «κυανέρυθροι» θα αντιμε-
τωπίσουν τον Ευκλή Σορωνής στο «Ιωάν-
νης Πρώτος» και ο Σάκης Θεοδοσιάδης θα 
έχει την ευκαιρία να βγάλει κάποια πρώτα 
συμπεράσματα από τις πρώτες μέρες προε-
τοιμασίας της ομάδας.

Νέα Αρτάκη: Φιλικό με την Κηφι-
σιά το Σάββατο
Φιλικό με την Κηφισιά πρόκειται να δώσει η 
Νέα Αρτάκη το ερχόμενο 21 του μήνα, στις 
18:00, στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Αρτάκης 
«Νίκος Κίλιμπας».
Η ενημέρωση:
“Η Ομαδα μας αντιμετωπίζει εντός έδρας 
την Ομαδα της ΚΗΦΙΣIΑΣ που αγωνίζεται 
στο Πρωτάθλημα της Super League 2 το Σάβ-
βατο 21/8 , ώρα 18:00 Ο αγώνας θα διεξα-
χθεί στο Δημοτικό Σταδιο Νεας Αρτακης 
«Νίκος Κίλιμπας»
Παμε Ψηλότερα .. όλοι μαζί ΣΥΜ-Μέτοχοι 
στις επιτυχίες !!”.

αθλητικά

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

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

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

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

είναι κάποιος από την ομάδα».

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

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

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

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

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

και… αποκαλύψεις
Ο Ιρανοκαναδός επενδυτής Αλε-

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

επισκέφτηκα την Ελλάδα 
για κατοικίες και ανοικο-

δομήσεις κοντά στη Θεσ-
σαλονίκη και στη Χαλκιδική 

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

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

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

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

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

2-1 της Αϊντχόφεν στο "Λουζ". Νίκες για 
Μάλμε και Γιουνγκ Μπόις απέναντι σε Λου-
ντογκόρετς και Φερεντσβάρος αντίστοιχα.
Η Μπεφίκα ήταν η μεγάλη νικήτρια στην 
πρώτη μεγάλη και φημισμένη κόντρα 
της με την Αϊντχόφεν στα play offs του 
Champions League (οι δύο ομάδες συνέθε-
σαν το ζευγάρι του τελικού του Κυπέλλου 
Πρωταθλητριών το 1988), με τους αετούς 
της Λισσαβώνας να επικρατούν 2-1 της PSV 
στο "Λουζ" το βράδυ της Τετάρτης (23/8) 
και να βρίσκονται πλέον πιο κοντά έναντι 
των Ολλανδών για να βρεθούν στους ομί-
λους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλο-
γικής διοργάνωσης.
Το ματς ήταν συναρπαστικό και γεμάτο 
φάσεις, με τους δύο γκολκίπερ να έχουν 
μπόλικη δουλειά, για να κάτσει ωστόσο η 
μπίλια στο κόκκινο των Πορτογάλων στο 
φινάλε. Στο πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι 
ήταν πολύ καλύτεροι και βρήκαν δύο γκολ 
σε αυτό το διάστημα, με τον Ράφα Σίλβα να 
κάνει το 1-0 στο 10' με υπέροχο αριστερό 
πλασέ μέσα από την περιοχή και τον Βάιγκλ 
το 2-0 στο 42' με δυνατό σουτ από το ύψος 
της μικρής περιοχής.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί ανέ-
βασαν στροφές και μείωσαν στο σκορ 
στο 52' με υπέροχη ατομική ενέργεια και 
σουτ εκτός περιοχής του Γκάκπο (η μπάλα 
αναπήδησε και ξεγέλασε τον Βλαχοδήμο), 
όμως δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην ισο-
φάριση στη συνέχεια αφού αν και είχαν 
τις ευκαιρίες, έπεσαν πάνω στον Βλαχο-
δήμο που πραγματοποίησε αρκετές θετι-
κές επεμβάσεις.
ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Βλαχοδήμος, Γκονσάλβες, 
Οταμέντι, Βερίσιμο, Μοράτο, Βάιγκλ (76' 
Εβέρτον), Ζοάο Μάριο (86 Τααράμπτ), Γκρι-
μάλδο, Γιάρεμτσουκ (71' Ράμος), Ράφα 
Σίλβα, Πίτσι (76' Αλμέιδα)
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ: Ντρόμελ, Εμουένε, Ραμά-
λιο Σίλβα, Μποσκάλι (64' Ομπίσπο), Μαξ 
(89' Τέζε), Σανγκαρέ, Γκέτσε, Φαν Χίνκελ 
(65' Πρέπερ), Μαντουέκε (74' Μπρούμα), 
Ζάχαβι (89' Βέρτεσεν), Γκάκπο

Μάλμε και Γιουνγκ Μπόις πήραν 
το πάνω χέρι
Στο "Έλεντα Στάντιον" η Μάλμε του Αντό-
νιο Τσόλακ (βασικός στην αναμέτρηση ο 
δανεικός από τον ΠΑΟΚ φορ) απέκτησε 
ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης για τους 
ομίλους καθώς επιβλήθηκε 2-0 της Λου-
ντογκόρετς, της ομάδας που στον προη-
γούμενο γύρο είχε αποκλείσει στα πέναλτι 
τον πρωταθλητή Ελλάδας, Ολυμπιακό.
Οι Σουηδοί πήραν τη νίκη πετυχαίνοντας 
από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, με τον 
Μπιρμάντσεβιτς να ανοίγει το σκορ στο 
26' με φαλτσαριστό σουτ από το ύψος της 
μεγάλης περιοχής και τον Μπέργκετ να 
κλείνει το σκορ στο 61' με προβολή μετά 
από ασταθή απόκρουση του κίπερ των 
Ούγγρων.
Στο "Stade de Suisse", Γιουνγκ Μπόις και 
Φερεντσβάρος ήταν αμφότερες δραστή-
ριες επιθετικά και παραγωγικές με το 
φινάλε να βρίσκει τους Ελβετούς να παίρ-
νουν τη νίκη με 3-2 και να αποκτουν προ-
βάδισμα πρόκρισης για την είσοδο στους 
ομίλους.
Ο Μπολί άνοιξε το σκορ για την Φερε-
ντσβάρος με ασύλληπτο σουτ στο 14', οι 
γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή πριν καν 
κλείσει το ημίχρονο με τα γκολ των Ελία 
(16') και Σιέρο (40') και βρήκαν και τρίτο 
γκολ στο 65' με τον Γκαρσία (έπειτα από 
εντυπωσιακή ατομική ενέργεια), με τον 
Μπολί να μειώνει ωστόσο στο 82' σε 3-2 
και να δίνει ελπίδες στους Ούγγρους ενό-
ψει της ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας 
στην Βουδαπέστη.
Το πρόγραμμα των play of f s  του 
Champions League:
Ζάλτσμπουργκ - Μπρόντμπι 2-1 (56' Αντε-
γέμι, 90' Αάρονσον / 4' Ούρε)
Σερίφ Τιρασπόλ - Ντίναμο Ζάγκρεμπ 3-0 
(45' 80' Τραορέ, 54' Κολοβός)
Μονακό - Σαχτάρ 0-1 (19' Πεδρίνιο)
Μπενφίκα - Αϊντχόφεν 2-1 (11' Σίλβα, 42' 
Βάιγκλ / 52' Γκάκπο)
Μάλμε - Λουντογκόρετς 2-0 (26' Μπιρμά-
ντσεβιτς, 61' Μπέργκετ)
Γιανγκ Μπόις - Φερεντσβάρος 3-2 (16' 
Ελία, 40' Σιέρο, 65' Γκαρσία / 14' 82' 
Μπολί)

Play offs Champions League
Η Μπενφίκα του Βλαχοδήμου 
λύγισε με 2-1 την Αϊντχόφεν

Αγκαλιά με τους ομίλους 
η Σέριφ των Κολοβού και 
Αθανασιάδη

 Μία ανάσα από το να πανηγυρίσει ιστορική πρόκριση στους ομίλους του 
Champions League είναι η Σέριφ Τίρασπολ των Κολοβού και Αθανασιάδη 
που συνέτριψε με 3-0 την Ντίναμο Ζάγκρεμπ. Προβάδισμα πρόκρισης για 
Ζάλτσμπουργκ και Σαχτάρ.

Η 
τρελή πορεία της Σέριφ στα προκριματικά του Champions League, με απώτερο 
στόχο να βρεθεί στους χρυσοφόρους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής δι-
οργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.
Το τελευταίο κατόρθωμά της σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (17/8) στο πρώτο 

ραντεβού της με την Ντίναμο Ζάγκρεμπ για τα play offs της διοργάνωσης, με την ομάδα της 
Μολδαβίας να επικρατεί με το καθαρό 3-0 και να είναι αγκαλιά με τη συμμετοχή της στο 
μεγάλο πάρτι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που αρχίζει το φθινόπωρο.
Η ομάδα των Γιώργου Αθανασιάδη (βασικός κάτω από την εστία) και Δημήτρη Κολοβού 
(βασικός, έγινε αλλαγή στο 87') ήταν ξεκάθαρα ανώτερη απέναντι στην ομάδα που έκανε 
ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά μπαμ πέρυσι αποκλείοντας την Τότεναμ, με τον Τραορέ 
να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μολδαβούς σημειώνοντας το γκολ με το οποίο 
άνοιξαν και έκλεισαν το σκορ.
Ενδιάμεσα είχε "χτυπήσει" ο Κολοβός, με τον 28χρονο επιθετικό να δέχεται εξαιρετική ασίστ 
από τον Γιανσανέ από τα αριστερά και να γράφει το 2-0 με εκπληκτικό σε δύναμη σουτ με το 
δεξί πόδι εντός περιοχής που δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον γκολ-
κίπερ Λιβάκοβιτς.
Όσον αφορά στα άλλα δύο ματς της βραδιάς: η Σαχτάρ απέκτησε σημαντικό προβάδισμα 
για να κλείσει θέση στους ομίλους παίρνοντας μεγάλη νίκη με 1-0 επί της Μονακό στο "Λουί 
Ντε" έχοντας ως σκόρερ τον Πεδρίνιο στο 19', ενώ ελαφρύ προβάδισμα απέκτησε και η Ζάλ-
τσμπουργκ, που έκανε την ανατροπή στο γήπεδό της και πήρε τη νίκη με 2-1 επί της Μπρό-
ντμπι με χρυσό γκολ στο 90ο λεπτό.

Μπαρτσελόνα: Λύνει το συμβόλαιο του 
Πιάνιτς, που επιστρέφει στην Γιουβέντους

Ο 
Μιραλέμ Πιάνιτς φαίνεται ότι 
βρίσκεται κοντά στην επιστρο-
φή του στην Γιουβέντους. Αυτό 
υποστηρίζουν τουλάχιστον διά-

φορα δημοσιεύματα σε Ιταλία και Ισπα-
νία, αναφέροντας ότι ο Βόσνιος μέσος ανα-
μένεται σύντομα να μείνει ελεύθερος από 
τους Καταλανούς, αφού ο Ρόναλντ Κούμαν 
δεν τον υπολογίζει.
Ο Πιάνιτς αποκτήθηκε μόλις το περασμένο 
καλοκαίρι από την Μπαρτσελόνα έναντι 60 
εκατ. ευρώ (συν 5 εκατ. ευρώ ως μπόνους 
επίτευξης στόχων), σε μία κίνηση πάντως 
που έμοιαζε περισσότερο με... ανταλλαγή, 
αφού την ίδια στιγμή οι «μπλαουγκράνα» 
πούλησαν στους «μπιανκονέρι» τον 
Αρτούρ για 72+10 εκατ. ευρώ. Οι Καταλα-
νοί μάλιστα είχαν βάλει ρήτρα... 400 εκατ. 
ευρώ στον Πιάνιτς, ωστόσο έναν χρόνο 

αργότερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
Με τον Κούμαν να τον έχει θέσει εκτός 
πλάνων. τον Βόσνιο να έχει συμβόλαιο 
μέχρι το 2024 (και μάλιστα με υψηλότα-
τες αποδοχές) και τα οικονομικά δεδομένα 
στην ομάδα της Βαρκελώνης να μην είναι 
ακριβώς ιδανικά, η μόνη λύση φαίνεται 
πως είναι να λυθεί το συμβόλαιό του. Αυτό 
που φαίνεται να κάνει πιο εύκολο αυτό το 
γεγονός είναι ότι ο Πιάνιτς φέρεται να μην 
θέλει αποζημίωση, παρά μόνο την ελευ-
θέρας του για να μπορέσει να επιστρέψει 
στην Γιουβέντους. Την ίδια στιγμή πάντως, 
υπάρχει και δημοσίευμα που αναφέρει ότι 
η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να παραχωρή-
σει με ελεύθερο δανεισμό τον Πιάνιτς στην 
Γιουβέντους, με τους Ιταλούς ωστόσο να 
μην επιθυμούν να καλύψουν όλο το συμ-
βόλαιό του.
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Την πόρτα των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ 
άνοιξε το βράδυ της Πέμπτης (19/8) η 
Ομόνοια στο ΓΣΠ. Οι πράσινοι έχοντας ως 
μεγάλο πρωταγωνιστή τον ασταμάτητο 
Λοΐζου και άξιο συμπαραστάτη τον 
Ανδρόνικο Κακουλλή υπέταξαν με 4-
2 την Αντβέρπ στον πρώτο αγώνα των 
πλέι οφ της διοργάνωσης και απέκτησαν 
σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης ενόψει 
του επαναληπτικού στην Αμβέρσα την 
ερχόμενη Πέμπτη (26/8).

Έ
λαμψε το άστρο του Λοΐζου, ο οποίος πέτυ-
χε δύο γκολ για τους πρωταθλητές Κύπρου 
και αύξησε ακόμα περισσότερο τις μετοχές 
του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, 

ένα ο Κακουλλής (πιστώθηκε και μια α-
σίστ) και ένα ο Ατιέμγουεν (το παρθε-
νικό του με τη φανέλα της Ομόνοι-
ας) με πέναλτι.
Για τους δευτεραθλητές Βελ-
γ ίου που προηγήθηκαν 1-0 
και μείωσαν σε  3-2 σκόρα-
ραν οι Μπένσον και Μιγιόσι. 
Σ’ ένα ματς με «τρελό» ρυθμό, 
έξι γκολ και 22 τελικές προ-
σπάθειες (11 για κάθε ομάδα), 
η Ομόνοια όχι απλά κοίταξε στα 
μάτια το φαβορί του ζευγαριού, 
αλλά πήρε το πάνω χέρι στην υπό-
θεση πρόκριση και δικαιούται να ελπί-
ζει βάσιμα σε παρουσία της στους ομίλους 
του Γιουρόπα Λιγκ για δεύτερη διαδοχική σεζόν.
Η ομάδα του Μπριάν Πρίσκε επιβεβαίωσε όσα 
προ ημερών δήλωσε ο Κωνσταντίνος Λαΐφης 
στο Goal.com.cy. Ότι είναι ομάδα με επιθετι-
κές αρετές, αλλά αδυναμίες στην άμυνα. Η Ομό-
νοια παρουσιάστηκε πολύ βελτιωμένη σε σχέση 
με προηγούμενα παιχνίδια της, με περισσότερες 
δυνάμεις και τρεξίματα στην καλύτερη φετινή της 
εμφάνιση και δικαίως πανηγυρίζει μια σπουδαία 
νίκη.
Nτεμπούτο με τη φανέλα της Ομόνοιας έκαναν οι 
Μπασιρού και Ζαχαρίου, ενώ ο Ατιέμγουεν πέτυχε 
το πρώτο το τέρμα με τη φανέλα του τριφυλλιού.

Το ματς 
Η Ομόνοια είχε απάντησε στο γκολ του Μπέν-

σον στο 26’ με τον «δαιμόνιο» Λοΐζου Λοΐζου να 
ισοφαρίζει σε 1-1 στο 43’ με «μαγικό» τσίμπημα 
της μπάλας έπειτα από ασίστ του Κακουλλή. Το 
γκολ ήρθε σε καθοριστικό σημείο και έδωσε 
ώθηση στην ομάδα του Μπεργκ να παρουσια-
στεί ακόμη πιο καλή στο δεύτερο σαρανταπε-
ντάλεπτο.
Σε διάστημα οκτώ λεπτών οι πράσινοι πήραν 
προβάδισμα δύο τερμάτων με γκολ των Ανδρό-
νικου Κακουλλή (49’) και Λοΐζου (56’).
Αρχικά, ο Παπουλής έφυγε κατά μέτωπο επί-
θεση, οι Κακουλλής και Λοΐζου άλλαξαν πλευρές 
μπερδεύοντας τους Βέλγους και ο Κύπριος φορ 
αφού βρέθηκε σε θέση βολής μετά την πάσα του 
Ελλαδίτη δεν λάθεψε δίνοντας προβάδισμα 2-1 

στην Ομόνοια. Στο 56’ ο Λοΐζου ξεδίπλωσε 
για άλλη μια φορά το ποδοσφαιρικό 

του ταλέντο πετυχαίνοντας άλλο 
ένα πανέμορφο τέρμα. Έγ ινε 

κάτοχος της μπάλας κοντά στην 
γραμμή του πλάγ ιου άουτ, 
απέφυγε σαν σταματημένο τον 
προσωπικό του αντίπαλο και 
με δυνατό σουτ κάρφωσε την 
μπάλα στα δίχτυα των Βέλγων 
για το 3-1.

Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 
3-2 με τον Μιγιόσι στο 61’, όμως 

η ομάδα του τριφυλλιού δεν είπε 
την τελευταία της λέξη. Με πέναλτι 

του Ατιέμγουεν (το κέρδισε ο ίδιος) δια-
μορφώθηκε το τελικό 4-2 που δίνει σημα-

ντικότατο προβάδισμα πρόκρισης.
Θυμίζουμε πως η ομάδα που θα αποκλειστεί θα 
συνεχίσει στους ομίλους του Κόνφερενς Λιγκ.
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Ομόνοια (Χένινγκ Μπεργκ): Φαμπιάνο, Σέχου, 
Λανγκ, Παναγιώτου, Λέσγιακς, Μπασιρού (81’ 
Ψάλτης), Γκόμεθ, Ντίσκερουντ (76’ Ζαχαρίου), 
Παπουλής (81’ Ντούρις), Λοΐζου (73’ Τζιωνής), 
Κακουλλής (73’ Ατιέμγουεν).
Αντβέρπ (Μπριάν Πρίσκε): Μπουτές, Μπατάιγ 
(77’ Μπουτά), Ένχελς (77’ Σεκ), Ντε Λάετ, Βινές, 
Αμπντουλάχι, Βερστρέτ, Μπένσον (60’ Ναϊγκο-
λάν), Γκέρκενς (60’ Μιγιόσι), Μπαλικβισά, Έγκε-
σταϊν (89’ Χαρούν).
Γκολ: Λοΐζου 43’, 56’, Κακουλλής 49’, Ατιέμ-
γουεν (πέναλτι) 82’ / Μπένσον 26’, Μιγιόσι 61’

Ομόνοια – Αντβέρπ 4-2

Οι μικροί «δαίμονες» την μεγαλώνουν 
στην Ευρώπη

Χάποελ Μπερ Σεβά-Ανόρθωση 0-0

Τα πάντα όλα στο 
«Αντώνης Παπαδόπουλος»

Η 
Ανόρθωση απέδρασε 
από το Στάδιο Τέρνερ 
με «λευκή» ισοπαλία 
απέναντι στη Χάποελ 

Μπερ Σεβά και ελπίζει σε πρό-
κρισης στους ομίλους του Κό-
νφερενς Λιγκ. Το 0-0 και η συ-
νολική εικόνα του παιχνιδιού, 
δίνει το δικαίωμα στην ομάδα 
της Αμμοχώστου να παλέψει σε 
μία εβδομάδα στο «Αντώνης 
Παπαδόπουλος». Με μια πρό-
ταση: ο στόχος επετεύχθη!
Σε γενικές γραμμές, η «Μεγάλη 
Κυρία» στάθηκε στο ύψος των 
περιστάσεων. Άντεξε στο καλύ-
τερο διάστημα της γηπεδού-
χου, είχε τις δικές της στιγμές 
και έδειξε πως στο δικό της 
γήπεδο, μπορεί να χτυπήσει 
την ισραηλινή ομάδα.

Το ματς
Η κορυφαία φάση του πρώτου 
ημιχρόνου ήταν από πλευράς 
Ανόρθωσης στο 45’: τακου-
νάκι-πάσα του Πόποβιτς στον 
Χρισ τοδουλόπουλο, αυτός 
έκανε δυνατό συρτό σουτ, ο 
Αρούς απέκρουσε και ο Ντέ-
λειτς στην επαναφορά έστειλε 
με κοντινό σουτ την μπάλα στο 
δοκάρι.
Έτσι χάθηκε η τεράστια ευκαι-
ρία για να τιμωρήσουν τους 
γηπεδούχους οι ποδοσφαιρι-
στές του Τιμούρ Κεστπάγια. Οι 
Ισραηλινοί βλέπετε ήταν καλύ-
τεροι στο πρώτο ημίχρονο, πίε-
σαν περισσότερο για το γκολ 
και το ότι δεν σκόραραν οφεί-
λεται εν πολλοίς στον Λόρια και 
στον Αραγιούρι.
Ο Γεωργιανός αμυντικός είπε 
είχε στο ενεργητικό του δύο 
καλές αποκρούσεις σε απόπει-
ρες του Σαφούρι για γκολ (πλά-
γιο σουτ 31’, εκτέλεση φάουλ 
39’). Από την πλευρά του, ο 
Φινλανδός αμυντικός έβαλε 
δύο κόντρες σε κοντινά σουτ 
Ανσχάχ και έβγαλε τα κάστανα 
από τη φωτιά (11’, 25’).
Σε γενικές γραμμές, η ομάδα 
της Αμμοχώσ του δέ χ τηκε 

πίεση σε αυτό το διάστημα, 
αμύνθηκε σωστά και προ-
σπάθησε να απειλήσει κυρίως 
με αν τεπιθέσεις ή σ τατ ικές 
φάσεις. Πριν τη διπλή στο 45’, 
όμως, δεν κατέγραψε άλλη 
μεγάλη στιγμή.
Πιο ισορροπημένο ήταν το δεύ-
τερο ημίχρονο, με την μπάλα 
να ανεβοκατεβαίνει από τη μια 
περιοχή στην άλλη και τις δύο 
ομάδες να δημιουργούν προ-
ϋποθέσεις για να πάρουν το 
προβάδισμα. Σε αντίθεση με το 
πρώτο 45λεπτο, οι γηπεδούχοι 
δεν πάτησαν πολύ στην περι-
οχή του Λόρια και κυρίως απεί-
λησαν με σουτ εκτός περιοχής. 
Εξαίρεση ένα κακό τελείωμα 
του Μίχα στο 80’.
Από την πλευρά τους, οι κυα-
νόλευκοι άρχισαν απειλητικά 
με ευκαιρία του Λάφερτι στο 
47’, ενώ είχαν και μία σέντρα-
σουτ εντός περιοχής του Χρι-
στοφή στο 71’, με την μπάλα να 
παίρνει περίεργη τροχιά και να 
περνά μόλις άουτ.
Τελικά, παρά την πίεση που 
προσπάθησε να εφαρμόσει η 
ομάδα του Ρόνι Λέβι και παρά 
την προσπάθεια αξιοποίησης 
του κενού χώρου από την αντί-
στοιχη του Κετσπάγια, τελικά 
το σκορ έμεινε αναλλοίωτο. 
Έτσι η προσπάθεια για να ανοί-
ξει το σκορ ένθεν και ένθεν θα 
συνεχιστεί την άλλη Πέμπτη 
στη Λάρνακα.
Χάποελ Μπερ Σεβά (Ρόνι Λέβι): 
Αρούς, Αμπέντ, Τίμπι, Βίτορ, 
Ελχαμέντ, Μπαρέιρο, Πετρού-
τσ ι (73’ Γιοσεφί), Σαφούρι 
(59’ Ακολάτσε), Μίχα (83’  
Γκορντάνα), Ανσάχ (83’ Ασπρί-
για), Ζεχεζκέλ (73’ Σέχτερ).
Ανόρθωση (Τιμούρ Κετσπά-
για): Λόρια, Αμπαρτζουμιάν, 
Αραγιούρι, Ρισβάνης, Κορέια, 
Αρτυματάς, Χουσμπάουερ (56’ 
Αντωνιάδης), Πόποβιτ ς (75’ 
Ελουντού), Ντέλετιτς (66’ Χρι-
στοφή), Χριστοδουλόπουλος 
(75’ Χρυστοστόμου), Λάφερτι 
(57’ Ρουσιάς).
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ΑΕΚ: Επίσημα ο Νίκος Παππάς στη 
«Βασίλισσα»

H AEK συνεχίζει τις ανακοινώσεις για την απόκτηση παικτών, με τον Νίκο Παππά (γκαρντ, 1.95μ., 
31 χρ.) να είναι το νέο μέλος των «κιτρινόμαυρων».

Ο 
Νίκος Παππάς θα συνεχίσει και επίσημα 
την καριέρα του στην ΑΕΚ. Οι δύο πλευ-
ρές έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία 
εδώ και αρκετές ημέρες, με την ΑΕΚ να 

ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα γκαρντ.
Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση του Γιώργου 
Μπόγρη, η ΑΕΚ δεν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει, 
αν δεν ρυθμιστούν τα ban που έχουν επιβληθεί.
Αυτή είναι η πέμπτη μεταγραφική κίνηση για την 
ΑΕΚ, η οποία έχει ήδη ανακοινώσει τους Φλιώνη, 
Φιλιππάκο, Πετρόπουλο και Μπόγρη. Ο Παππάς 
είναι ένας από τους παίκτες που ήθελε ο Μάκης 
Αγγελόπουλος εδώ και αρκετά χρόνια. Μάλι-
στα, είχε γίνει προσέγγιση και την περ-
σινή χρονιά, δίχως, ωστόσο να υπάρ-
ξει συμφωνία.
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:
Η ΑΕΚ BC βρίσκεται στην ευχά-
ριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι 
στο δυναμικό της «Βασίλισσας» 
εντάσσεται ο Νίκος Παππάς.
Ο διεθνής σκόρερ υπέγραψε 
συμβόλαιο διάρκε ιας ενός 
έτους, ήτοι έως το τέλος της 
αγωνισ τ ικής περιόδου 2021-
2022.
Ο Νίκος Παππάς γεννήθηκε στις 11 
Ιουλίου 1990 στην Αθήνα και έχει ύψος 
1μ.95.
Ξεκίνησε το μπάσκετ από τo Σύλλα Αιδηψού, όπου 
και ο τόπος καταγωγής του, έπειτα συνέχισε την 
καριέρα του στο Λοκρό Αταλάντης και κατόπιν, το 
2006, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμ-
βόλαιο, με τον Πανελλήνιο.
Το Παγκόσμιο Μπάσκετ είχε μια πρώτη επαφή με 
το τεράστιο ταλέντο του τον Απρίλιο του 2007, όταν 
κατέκτησε το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα στο 
Πο της Γαλλίας. Αντίπαλοι του Αθλητικού Λυκείου 
Βύρωνα στον Τελικό ήταν οι διοργανωτές, οι οποίοι 
έπεσαν στο καναβάτσο με τον Ευβοιώτη γκαρντ να 
σταματά στους 40 πόντους.
Το 2008 μετακόμισε στην Ισπανία και τη Μπιλ-
μπάο. Την πρώτη χρονιά δόθηκε δανεικός στη Β΄ 
ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, και το 2009 δανεικός 
στον Κολοσσό για δύο περιόδους.
Το 2011 έλυσε το συμβόλαιο του με τη Μπιλμπάο 
και υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ, ενώ στη συνέχεια μετα-

κόμισε στην Αθήνα για λογαριασμό του Πανιωνίου. 
Πέρα από την πολύ καλή πορεία της ομάδας και την 
κατάληψης της τρίτης θέσης στο Πρωτάθλημα, ο 
ίδιος αναδείχθηκε “MVP” του πρώτου γύρου στο 
Πρωτάθλημα, βγήκε πρώτος σκόρερ, ενώ ήταν και 
μέλος της καλύτερης πεντάδας. Συνολικά σε 35 ματς 
είχε 16,8 πόντους, 4,1 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1,9 
κλεψίματα κατά μέσο όρο.
Tο καλοκαίρι του 2013, ο Νίκος Παππάς υπογρά-
φει στον Παναθηναϊκό. Aγωνίστηκε για επτά χρό-
νια, κατακτώντας πέντε Πρωταθλήματα και πέντε 
Κύπελλα Ελλάδος.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2020, ανακοινώθηκε 
επίσημα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, 

με σκοπό να την ενισχύσει στο F8 
του BCL στο ΟΑΚΑ, ενώ στις 23 

Φεβρουαρίου 2021 συμφώνησε 
να συνεχίσει την καριέρα του 
στην πολωνική Ζιελόνα Γκόρα. 
Στον πρώτο του αγώνα για το 
Πρωτάθλημα Πολωνίας, έκανε 
αισθητή την παρουσία του, 
σημειώνοντας 22 πόντους με 7 
ασίστ, αλλά στις 5 Μαρτίου, σε 

αναμέτρηση με την Άνβιλ, τραυ-
ματίστηκε και έμεινε εκτός γηπέ-

δων έως το τέλος της περιόδου.
Σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, το 2007 ο 

Νίκος Παππάς κατέκτησε με την Εθνική Εφή-
βων, τη δεύτερη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
της Μαδρίτης, ενώ το 2008 στην αντίστοιχη διοργά-
νωση που πραγματοποιήθηκε σε Πύργο-Αμαλιάδα, 
πανηγύρισε την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.
Το 2009 συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Νέων του Όκλαντ στη Νέα Ζηλανδία, και κατέλαβε 
με την Εθνική τη δεύτερη θέση. Την ίδια χρονιά 
κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων, που 
πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο. Το 2010 ανέβηκε 
στο δεύτερο σκαλί του βάθρου με την Εθνική Νέων 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έχοντας κερδίσει τις 
εντυπώσεις, καθώς ήταν και πρώτος σκόρερ με 
22,1 πόντους ανά παιχνίδι.
Το 2017 συμμετείχε στην πρώτη του μεγάλη διορ-
γάνωση με την Εθνική Ανδρών, αυτή του Ευρωμπά-
σκετ 2017.
Ο Παππάς έχει αγωνιστεί σε 24 αγώνες με την 
Ανδρών έχοντας 7,21 πόντους κατά μέσο όρο.

Μπαρτζώκας: 
«Είμαστε κοντά στο να 
ολοκληρώσουμε τις 
μεταγραφές μας»

Η 
σεζόν 2021-22 ξεκίνησε για τους «ερυθρόλευκους» με την 
πρώτη επίσημη προπόνηση.
Ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει το ρόστερ 
του αφού ψάχνει τουλάχιστον έναν περιφερειακό παίκτη 

κάτι το οποίο τόνισε κι ο 56χρονος προπονητής του.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε συγκεκριμένα πως, «Καταρχήν 
θέλω να ευχηθώ να έχουμε υγεία. Θεωρούμε πως θα έχουμε μια 
ομάδα που θα είναι πολύ φιλόδοξη και πως οι προσθέσεις που 
κάναμε στο υλικό μας είναι αυτές που χρειαζόμασταν. Βεβαίως δεν 
έχουμε ολοκληρώσει ακόμα όλες τις μεταγραφές. Είμαστε πολύ 
κοντά στο να το κάνουμε και να δούμε την ομάδα στο γήπεδο, ελπί-
ζοντας πως σίγουρα θα είναι καλύτερη από πέρυσι. Επαναλαμβάνω 
το βασικό είναι να έχουμε υγεία, ενώ πολύ σημαντικό είναι αν μπο-
ρούμε να έχουμε και τους φιλάθλους μας μαζί μας, ώστε να μπούμε 
σε μια απαιτητική χρονιά και να την τελειώσουμε με επιτυχία».
Στην πρώτη προπόνηση το «παρών» έδωσαν άπαντες πλην του 
Μουστάφα Φαλ, ο οποίος λόγω της συμμετοχής του στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του Τόκιο με την Εθνική Γαλλίας είχε λάβει ειδική 
άδεια. Ο Γάλλος σέντερ θα αφιχθεί αύριο (20/08) στην χώρα μας.

Στη Βουλγαρία το βασικό στάδιο προετοιμασίας
Μετά από χρόνια η ομάδα του Ολυμπιακού επέλεξε το εξωτερικό 
για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.
Τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός ήταν μόνιμος επισκέπτης του 
Μετσόβου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, ωστόσο 
φέτος άλλαξαν άποψη.
Οι «ερυθρόλευκοι» αναχωρούν την Κυριακή (22/08) για το Πρά-
βετς της Βουλγαρίας όπου και θα παραμείνουν για περίπου μία 
εβδομάδα.
Εκεί μάλιστα θα δώσουν και το πρώτο φιλικό της χρονιάς με αντί-
παλο την Rilski Sportist Samokov.
Εν συνεχεία υπάρχουν δύο τουρνουά προετοιμασίας. Το «bwin 
Tournament against Covid-19» στο ΣΕΦ με την συμμετοχή των 
Μονακό, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Λαυρίου.
Μία εβδομάδα μετά θα ακολουθήσει το «Νεόφυτος Χανδριώτης» 
στην Κύπρο μαζί με ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ζενίτ και Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Στις 18 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει κι επίσημα στις 
ελληνικές υποχρεώσεις του μετά από διετή απουσία αγωνιζόμενος 
στην Ρόδο με τον Κολοσσό για τον θεσμό του Κυπέλλου.

Επαφή με Ντόρσεϊ
Όπως είναι γνωστό ο Ολυμπιακός ψάχνει εδώ και καιρό σούτινγκ 
γκαρντ με καλό σουτ και τ’ όνομα του Τάιλερ Ντόρσεϊ βρίσκεται στη 
λίστα της ομάδας.
Οι δύο πλευρές είχαν μιλήσει τον περασμένο Μάιο ωστόσο ο Ντόρ-
σεϊ είχε ξεκαθαρίσει στους «ερυθρόλευκους» ότι ήθελε να επιστρέ-
ψει στο ΝΒΑ και να μην αγωνιστεί στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής τα 
πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα τα περίμενε καθώς δεν έχει 
βρει ακόμα συμβόλαιο που επιθυμεί στο καλύτερο πρωτάθλημα 
του πλανήτη.
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Τρομερά πράγματα οι Τρομερά πράγματα οι 
Πειραιώτες και 3-0Πειραιώτες και 3-0
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σελ. 57σελ. 57

Επίσημα ο Νίκος Παππάς Επίσημα ο Νίκος Παππάς 
στη «Βασίλισσα»στη «Βασίλισσα» σελ. 64σελ. 64

Η Μπενφίκα του Η Μπενφίκα του 
Βλαχοδήμου λύγισε με Βλαχοδήμου λύγισε με 
2-1 την Αϊντχόφεν2-1 την Αϊντχόφεν 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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