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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Έχω μάθει 
στη ζωή μου
 να ΔΙΝΩ... 

όχι γιατί έχω 
ΠΟΛΛΑ... 
αλλά γιατί

 έχω ΝΙΩΣΕΙ 
πως είναι

 να μην έχεις 
ΤΙΠΟΤΑ...!

ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΟΝ π. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ ΤΟΥ Ι.Ν. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ, ΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΤΙΜΗ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ 

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΑΚΙ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ ΣΕ 14 ΜΗΝΕΣ $2,400,000 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΟΧΟΥΣ ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΟΥΣ ΕΝΟΡΙΤΕΣ

ΘΑΥΜΑΣΙΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΣ

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Άλλη μία εβδομάδα και με την βοήθεια 
του Θεού είμαστε εδώ κι επικοινωνούμε 

με διάφορα νέα που συμβαίνουν στην Ελλάδα 
μας, την Κύπρο μας και παγκοσμίως, αλλά και τα 
ομογενειακά μας.
Κατ’ αρχήν, θέλω να ευχηθώ καλό ταξίδι στην 
Ελλάδα μας στον π. Κωνσταντίνο Οικονόμο και την 
πρεσβυτέρα του που αναχώρησαν για μόνιμα στην 
πατρίδα μας για το ευτυχές γεγονός της γέννησης 
του πρώτου τους παιδιού και θα βρίσκεται στο 
Ναύπλιο, στον νομό Αργολίδος. Οπωσδήποτε, 
είναι απώλεια για την ομογένεια μας γιατί 
ήταν ένας νέος πολύ εργατικός ιερέας και πολύ 
αγαπητός στα νέα παιδιά της ενορίας του και μαζί 
με τον πρόεδρο, κ. Γιάννη Ψύχο και το Δ.Σ., τους 
εθελοντές και την δραστήρια Φιλόπτωχο έχουν 
κατορθώσει να κοντεύουν να τελειώσουν το έργο 
της Κοινότητας των Αγίων Παντελεήμωνος, Άννης 
και Παρασκευής, που θα είναι πραγματικό στολίδι 
και παρακαταθήκη για τις επερχόμενες γενεές, 
μιας και ο Αρχιεπίσκος κ.κ. Σωτήριος έχει μεγάλες 
βλέψεις για αυτήν την κοινότητα.
Φυσικά, δημοσιογραφικά θέλω να σταθώ στο 
οικονομικό που σε δύσκολους χαλεπούς καιρούς 
η κοινότητα ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ και μάζεψε για την 
αποπεράτωση του ναού μεγάλο έργο σε 14 
μήνες $2,400,000 δωρεές. Βλέπουμε, έτσι, ότι ο 
Έλληνας κι η Ελληνίδα όταν πρόκειται για την 
ελληνορθόδοξη πίστη του προσφέρει γενναία 

για να υπάρχει παρακαταθήκη για τα παιδιά και 
τα εγγόνια του. Όταν υπάρχει σωστή διαχείριση 
κι εμπιστοσύνη από τον κόσμο και τα χρήματα 
μαζεύονται και τα έργα τελειώνουν προς όφελος 
της παροικίας μας. ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ και το 
τονίζω αυτό γιατί βλέπουμε ότι αλλού όσο μεγάλα 
(;) ονόματα κι αν ανακατεύονται και μεγάλα λόγια 
να λένε κι υποσχέσεις ακούγονται ότι θα-θα-θα, 
αλλά … άνθρακας ο θησαυρός.
Όταν ο Έλληνας, πλέον, δεν εμπιστεύεται  και τον 
κοροϊδεύουν χρόνια τώρα χωρίς να δίνουν στοιχεία 
κι ανοικτούς λογαριασμούς, όσα ευυπόληπτα 
μέλη της παροικίας και να συμμετέχουν και να 
εκλιπαρούν για… κάποια… χρήματα, δεν υπάρχει 
ανταπόκριση. Σήμερα, για να σε εμπιστευτούν 
χρειάζεται διαφάνεια, σωστή οικονομική 
ενημέρωση, γιατί τα χρήματα που προσφέρονται 
φιλανθρωπικά πρέπει να πηγαίνουν για τον σκοπό 
που δίνονται κι όχι για να κρατούν τις καρέκλες 
τους κάποιοι καρεκλοκένταυροι. Γιατί γνωρίζουν 
ότι όταν κάποια στιγμή φύγουν από εκεί δεν θα 
τους λέει κανένας ούτε καλημέρα, ούτε θα θέλει 
να τους θυμάται. Σταματάω εδώ, γιατί συγχίζομαι 
και δεν το επιτρέπει η ηλικία μου. Εξάλλου, εδώ 
είμαστε δεν θα χαθούμε.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Κορωνοϊός: Συμφώνησαν για το «πράσινο διαβατήριο» 
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τ
ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία για το 
«πράσινο διαβατήριο» την Πέμπτη, σε μια απόφαση 
θα βοηθήσει στο «άνοιγμα» των ταξιδιών στην Ευ-

ρώπη μέσα στο καλοκαίρι, ανέφεραν πηγές της ΕΕ στο Γαλ-
λικό Πρακτορείο.
Η συμφωνία θα επιτρέψει σε οποιονδήποτε που ζει στις 27 
χώρες της Ένωσης να έχει τη δυνατότητα να λάβει «ψηφι-
ακό δελτίο υγείας», το οποίο θα εμφανίζει την κατάσταση 
εμβολιασμού, τα αποτελέσματα των τεστ Covid στα οποία 
έχει υποβληθεί ή εάν έχει αναρρώσει πρόσφατα από τη 
λοίμωξη.
Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας αναμένεται να ανακοινω-
θούν.
Το πιστοποιητικό, έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την 
ελεύθερη κυκλοφορία, τόσο για λόγους εργασίας όσο και 
για τουρισμό σε ολόκληρη την Ένωση.
O Βέλγος επίτροπος Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρέιντερς έγραψε 
στο  Twitter: «Λευκός καπνός: Έχουμε συμφωνία στην πρό-
ταση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποι-
ητικό Covid. Καλωσορίζω τη σημερινή συμφωνία που 
επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της ΕΕ. Παραδώσαμε αυτό το νέο εργαλείο σε 
χρόνο ρεκόρ για να διασφαλίσουμε την ελεύθερη μετακί-
νηση όλων των πολιτών».
Όσοι έχουν λάβει μία δόση εμβολίου θα μπορούν να υπο-
βάλλουν αίτηση για το πιστοποιητικό, ωστόσο μόνο εμβό-
λια εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 
(EMA) θα γίνονται δεκτά.
Σήμερα, τα εγκεκριμένα εμβόλια είναι αυτά των Pfizer-
BioNTech, Moderna, AstraZeneca και Janssen (Johnson & 
Johnson).
Το επίσημο όνομα του πιστοποιητικού θα είναι «EU Digital 
COVID certificate», έχοντας τροποποιηθεί ελαφρώς από το 
αρχικό «Digital Green Certificate».
Ο Κανονισμός για το πιστοποιητικό θα πρέπει να εγκριθεί 
από τα Κράτη - Μέλη και να ψηφιστεί στην Ολομέλεια Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ 7-10 Ιουνίου.

H Ελλάδα ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικα-
σία προσομοίωσης
Η Ελλάδα και η Γερμανία είναι οι χώρες-μέλη της ΕΕ που 
ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διαδικασία προσομοίωσης 
για το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό, σύμφωνα με εκπρό-
σωπο της Κομισιόν.

Επίσης, η ίδια πηγή ανέφερε ότι επιτυχημένο ήταν και το τεστ 
από την πλευρά της Ελλάδας όσον αφορά τον κωδικό QR.
To ευρωπαϊκό πράσινο πιστοποιητικό ξεκίνησε τη Δευτέρα 
10 Μαΐου μια πιλοτική φάση δοκιμών σε 18 χώρες της ΕΕ 
και στην Ισλανδία, για να είναι τεχνικά λειτουργικό την 1η 
Ιουνίου.
Στις δοκιμές δεν χρησιμοποιούνται πραγματικά δεδομένα 
πολιτών και θα πραγματοποιηθούν για δύο εβδομάδες με 
τη συμμετοχή δύο ή τριών χωρών ημερησίως.

Βέλγιο: Ξεκίνησαν να χορηγούν πιστοποιητι-
κό εμβολιασμού στις Βρυξέλλες
Πιστοποιητικό εμβολιασμού μπορούν πλέον να εκτυπώ-
νουν οι κάτοικοι των Βρυξελλών.
Μέσω του ιστότοπου του Δικτύου Υγείας των Βρυξελλών, 
οποιοσδήποτε έχει εμβολιαστεί τις τελευταίες 48 ώρες μπο-
ρεί να το εκτυπώσει στα αγγλικά, τα φλαμανδικά ή τα γαλ-
λικά (ή και τα τρία) αποδεικνύοντας ποιο εμβόλιο έχει λάβει 
και πότε, σημειώνουν οι Brussels Times.
Στο έγγραφο αναγράφονται επίσης τα αποτελέσματα των 
τεστ για Covid στα οποία έχει υποβληθεί κάποιος.

Το εν λόγω πιστοποιητικό μπορεί επίσης να αποθηκευτεί ως 
PDF σε κινητά τηλέφωνα και άλλες φορητές συσκευές.

Νέοι κανόνες προς ταξιδιώτες τρίτων χωρών 
εν μέσω πανδημίας
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποίησε τις 
συστάσεις του αναφορικά με τον προσωρινό περιορισμό 
των μη απαραίτητων ταξιδιών από πολίτες τρίτων χωρών με 
προορισμό την ΕΕ. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο (σ.σ. συμ-
μετέχουν οι αρμόδιοι υπουργοί από τα κράτη-μέλη) απο-
φάσισε ότι, για να επιτραπούν οι αφίξεις πολιτών στην ΕΕ, η 
χώρα καταγωγής τους θα πρέπει να καταγράφει, όχι πλέον 
25 κρούσματα της νόσου ανά 100.000 πολίτες, αλλά 75.
Βάσει της απόφασης, εάν τα κράτη-μέλη της ΕΕ αποδεχθούν 
τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, ώστε να μην επιβάλουν 
υποχρεωτικά διαγνωστικά τεστ και καραντίνα, θα πρέπει 
κατ’ αρχήν, να μην επιβάλουν περιορισμούς για τα μη απα-
ραίτητα ταξίδια σε ταξιδιώτες τρίτων χωρών (σ.σ. κράτη που 
δεν ανήκουν στην ΕΕ) που έχουν λάβει την τελευταία συνι-
στώμενη δόση εγκεκριμένου από τον Ευρωπαϊκό Οργα-
νισμό Φαρμάκων (EMA) εμβολίου τουλάχιστον 14 ημέρες 
πριν την άφιξή τους.
Τα κράτη-μέλη θα μπορούν επίσης να μην επιβάλουν περιο-
ρισμούς και σε ταξιδιώτες που έχουν λάβει, τουλάχιστον 14 
ημέρες πριν την άφιξή τους, την τελευταία δόση εμβολίου 
που ολοκλήρωσε τη διαδικασία καταχώρισης έκτακτης ανά-
γκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
Μέχρι να εγκριθεί ο κανονισμός για τα ψηφιακά πράσινα 
πιστοποιητικά, που θα παρέχει τη βάση, μέσω εκτελεστι-
κής πράξης της Επιτροπής, για την χρήση πιστοποιητικών 
εμβολιασμού, τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα πρέπει να μπορούν 
να δέχονται πιστοποιητικά τρίτων χωρών που περιέχουν ένα 
ελάχιστο σύνολο δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη να είναι σε θέση να επαληθεύουν την αυθεντικότητα, 
την εγκυρότητα και την ακεραιότητα του πιστοποιητικού.
Σε περίπτωση που η επιδημιολογική κατάσταση μιας τρίτης 
χώρας ή μιας συγκεκριμένης περιοχής επιδεινωθεί, ιδίως 
εάν έχει εντοπιστεί μια παραλλαγή, τα κράτη-μέλη πρέπει 
να επιβάλουν έναν επείγοντα, αλλά προσωρινό περιορισμό 
για όλα τα ταξίδια στην ΕΕ. Αυτό το «φρένο» έκτακτης ανά-
γκης δεν θα ισχύει για πολίτες της ΕΕ, μακροχρόνια κατοί-
κους της ΕΕ και ορισμένες κατηγορίες βασικών ταξιδιωτών, 
οι οποίοι ωστόσο θα πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλα 
μέτρα διαγνωστικών τεστ και καραντίνας, ακόμη και αν 
έχουν εμβολιαστεί πλήρως.

Η απόφαση αυτή θα βοηθήσει 
στο «άνοιγμα» των ταξιδιών στην 
Ευρώπη μέσα στο καλοκαίρι, 
σύμφωνα με όσα ανέφεραν 
πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο  - 
Ποια είναι η επίσημη ονομασία 
του και τι θα αναφέρει
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Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου 
Αμερικής για τη συμπλήρωση 
102 ετών από τη Γενοκτονία του 
Ποντιακού Ελληνισμού

Μ
ε ένα πυκνό νοημάτων και 
πολύ ισχυρό μήνυμά του στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής 

Ελπιδοφόρος τίμησε τη χθεσινή Ημέρα 
Μνήμης Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελ-
ληνισμού.
«Φέρνουμε στη μνήμη μας όλους αυτούς 
των οποίων οι ζωές και οι πολιτισμοί αφα-
νίστηκαν, τους Έλληνες του Πόντου και 
της Μικράς Ασίας, τους Αρμένιους, τους 

Σύρους και όλους εκείνους των οποίων η 
παρουσία έσβησε, καθώς οι αυτοκρατο-
ρίες κατέρρεαν», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος 
Ελπιδοφόρος. «Η αναγνώριση των αμαρ-
τιών και των ανομιών του παρελθόντος 
είναι ο δρόμος που διανοίγεται για ένα 
καλύτερο μέλλον για όλους», πρόσθεσε.
Μάλισ τα, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής 
συμμετείχε χθες στην εκδήλωση έπαρ-
σης της ποντιακής σημαίας έξω από το 
Bowling Green στο κέντρο του Μανχά-
ταν, λίγα μόλις βήματα μακριά από τη Wall 
Street. Την εκδήλωση υψηλού συμβολι-
σμού οργάνωσαν τα ποντιακά σωματεία 
της Ομογένειάς μας στις Ηνωμένες Πολι-
τείες της Αμερικής.

Ελπιδοφόρος για Γενοκτονία 
Ποντίων: Φέρνουμε στη μνήμη μας 
όλους αυτούς των οποίων οι ζωές 
και οι πολιτισμοί αφανίστηκαν

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας 
μιλώντας σε δημοσιογράφους 
υποστήριξε ότι η Αθήνα υπονομεύει 
την οικοδόμηση σχέσεων 
εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο 
χωρών

Ν
έος γύρος προκλητικών δηλώσε-
ων από την Άγκυρα με τον Τούρκο 
Υπουργό Άμυνας Χουλουσί Ακάρ 
να αναφέρει πως Έλληνες πολιτι-

κοί και στρατιωτικοί κάνουν προβοκάτσιες 
προκειμένου να ναυαγήσουν οι προσπά-
θειες συνομιλιών Ελλάδας- Τουρκίας.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον ιστότοπο 
skai.gr, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χου-
λουσί Ακάρ, προέβη σε νέες προκλητικές 
δηλώσεις «με αιχμή» την ημέρα μνήμης 
της Γενοκτονίας των Ποντίων.
Παρά το γεγονός ότι ο Τούρκος Υπουρ-
γός υποστήριζε, μιλώ-
ντας σε δημοσιογράφους 
ότι θα γίνονταν συναντή-
σεις με στόχο την οικοδό-
μηση σχέσεων εμπιστο-
σύνης Ελλάδας- Τουρκίας 
μέσω τηλεδιάσκεψης την 
ερχόμενη εβδομάδα και 
αργότερα στην Άγκυρα, 
ε ν  σ υνε χε ία  κα τ ηγό -
ρησε Έλληνες πολιτικούς 
και στρατιωτικούς ότι κάνουν προβοκά-
τσιες προκειμένου να τορπιλίσουν όλες 
τις συνομιλίες που ετοιμάζονται ή ήδη 
γίνονται αλλά ακόμη και τις διερευνητι-
κές επαφές.
Τα στελέχη της τουρκικής κυβέρνησης 
συνεχίζουν να δυναμιτίζουν το κλίμα 
μεταξύ της χώρας μας και της γείτονος.

«Ανησυχίες» των Τούρκων: «Οι 
ΗΠΑ θέλουν στρατιωτική βάση 
και στην Σαμοθράκη»
Στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στην… Σαμο-
θράκη, «βλέπει» η τουρκική φιλοκυβερ-
νητική εφημερίδα Sozcu, που συνεχίζει 
το αφήγημα περί «στρατηγικής περικύ-
κλωσης» της Τουρκίας από αμερικανικές 
δυνάμεις.
Με τίτλο «Τα μάτια των ΗΠΑ στο νησί της 
Σαμοθράκης που είναι μπροστά στην 
Τουρκία» το δημοσίευμα αναφέρει πως 
μετά το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, οι 
ΗΠΑ σχεδιάζουν να στήσουν βάση και στο 

νησί της Σαμοθράκης. Μάλιστα η εφημε-
ρίδα «είδε» και κοινή ελληνοαμερικανική 
επιθεώρηση στο νησί του βορειοανατολι-
κού Αιγαίου, προκειμένου να επιλεγούν 
κατάλληλοι χώροι.
«Οι ΗΠΑ που συσσωρεύουν στρατό στο 
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στη δυτική 
Θράκη με σκοπό τις ασκήσεις, αυτή τη 
φορά, σχεδιάζουν να εξοπλίσουν την 
Σαμοθράκη και να στήσουν εκεί βάση. 
Ανώτατοι αξιωματικοί των ΗΠΑ που 
συγκέντρωσαν χιλιάδες στρατό και στρα-
τιωτικά οχήματα στο λιμάνι της Αλεξαν-
δρούπολης της δυτικής Θράκης πού βρί-
σκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από 
την Τουρκία, αναφέρεται πως μαζί με αξι-
ωματούχους του Γενικού επιτελείου στρα-
τού της Ελλάδας έκαναν επιθεώρηση στη 
νήσο Σαμοθράκη» αναφέρει το δημοσί-
ευμα.
Το ρεπορτάζ, που υπογράφει ο Γιασάρ 

Αντέρ, σημειώνει πως 
στη Σαμοθράκη, σχε-
διάζεται «η κατασκευή 
μιας πίστας ελικοπτέ-
ρων, εξοπλισμένη με 
την τελευταία τεχνολο-
γία και σύγχρονη υπο-
δομή», ενώ υπάρχει και 
σκέψη για δημιουργία 
μιας μικρής στρατιωτι-
κής βάσης.

«Στη Σαμοθράκη που βρίσκεται σε από-
σταση μόλις 7 μιλίων από την Ίμβρο που 
βρίσκεται σε απόσταση 12 μιλίων από το 
Τσανάκκαλε, αναφέρεται πώς σχεδιάζε-
ται να γίνει μία πίστα ελικοπτέρων εξο-
πλισμένη με την τελευταία τεχνολογία και 
σύγχρονη υποδομή. Ο διευθυντής της 
πολιτικής Αεροπορίας της Ελλάδας Γεώρ-
γιος Δριτσάκος και ο διευθυντής αερο-
δρομίου της Αλεξανδρούπολης Στέ-
λιος Ζαντανίδης μαζί με μηχανικούς έκα-
ναν επιτόπιες έρευνες στο νησί. Από την 
κατασκευή της πίστας ελικοπτέρων που 
θα λειτουργεί επί 24 ώρες θα επωφελη-
θούν καταρχήν οι στρατιωτικές μονάδες 
της Ελλάδας και του ΝΑΤΟ καθώς η υπάρ-
χουσα πίστα θα εκσυγχρονιστεί και θα 
μεγαλώσει. Αναφέρεται πως οι ανώτατοι 
αξιωματικοί των ΗΠΑ μετά από την Αλε-
ξανδρούπολη επιθυμούν και τη σύσταση 
μία μικρής στρατιωτικής βάσης και στη 
νήσο Σαμοθράκη», καταλήγει το δημοσί-
ευμα.

Νέα πρόκληση Ακάρ: Οι Έλληνες 
τορπιλίζουν τον διάλογο με δηλώσεις 
για Γενοκτονία Ποντίων
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Εκτός ελέγχου η φωτιά, που ξεκίνησε από χθες το βράδυ στο Σχίνο Κορινθίας - Σύσταση σε πολίτες 
τεσσάρων οικισμών να φύγουν από τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς Μέγαρα - Από καύση 
υλικών σε ελαιώνα ξεκίνησε η φωτιά, ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς

Η 
πρωτοφανής επιπολαιότητα, 
η ανυπαρξία ατομικής ευθύ-
νης και ο ωχαδερφισμός ως 
κυρίαρχο στοιχείο της νεο-

ελληνικής κοινωνίας είναι τα στοιχεία 
που συνθέτουν το έγκλημα που συνε-
τελέσθη γύρω στις 9 το βράδυ της Τε-
τάρτης, όταν κάποιοι επιχείρησαν να 
κάψουν ξερόκλαδα – υπολείμματα σε 
ελαιώνα στο Σχίνο Κορινθίας.
Οι έρευνες του εγκληματολογικού της 
Πυροσβεστικής απέδωσαν ταχύτατα 
την Πέμπτη το πρωί και οι έμπειροι 
αξιωματικοί του σώματος εντόπισαν 
αμέσως το πώς ξέσπασε η πυρκαγιά 
και ποιοι έφταιγαν γι’ αυτό. Μετά από 
αρκετές ώρες και αφού ολοκληρώ-
θηκε η έρευνα ο υφυπουργός Πολιτι-
κής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς επι-
βεβαίωσε το γεγονός.
Προφανώς η δικαιοσύνη θα κινη-
θεί αυτεπαγγέλτως και θα επιχειρή-
σει να αποδώσει ευθύνες. Παραμέ-
νει ωστόσο αναπάντητο το ερώτημα 
το πώς πολίτες αυτής της χώρας, που 
μόλις πριν από τρία καλοκαίρια θρή-
νησε πάνω από 100 νεκρούς στο Μάτι 
και βυθίστηκε στο συλλογικό πένθος, 
εξακολουθούν και συμπεριφέρονται 
με τέτοια επιπολαιότητα, χωρίς συνέ-
πειες, και με τόση μεγάλη δόση αμε-
τροέπειας, γράφοντας στα παλιά τους 
τα παπούτσια τη συλλογική ασφά-
λεια, την προστασία του περιβάλλο-
ντος αλλά και την περιουσία του γεί-
τονα τους.
Τέτοια εγκλήματα πρέπει να τιμωρού-
νται παραδειγματικά έτσι ώστε κάποια 
στιγμή, ελπίζουμε, ώστε ό μέσος πολί-
της της χώρας να αντιληφθεί πως δεν 
μπορεί να απαιτεί μόνο την ικανοποί-
ηση των δικαιωμάτων του αλλά οφεί-
λει να σέβεται και διεκπεραιώνει τις 
υποχρεώσεις του.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά
Η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της 
Τετάρτης στον Σχίνο Κορινθίας. Στο 
μέτωπο της φωτιάς έσπευσαν 166 
πυροσβέστες με 54 οχήματα, με 7 

ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 
μηχανοκίνητο ειδικό τμήμα. Διακό-
πηκε η κυκλοφορία σε δρόμους της 
περιοχής, ενώ εκκενώθηκαν έξι χωριά 
και οικισμοί, συγκεκριμένα ο Σχίνος, η 
Αγία Σωτήρα, οι Βαμβακιές, η Μαυρο-
λίμνη, το Μάζι, το Παρασκευά και δύο 
μονές, του Αγίου Ιωάννη Μακρινού 
και της Αγίας Παρασκευής.
Το πρωί της Πέμπτης η φωτιά κινήθηκε 
προς το Αλεποχώρι. Το μεσημέρι δια-
φαινόταν πως η πυρκαγιά στην περι-
οχή Σχίνου-Αλεποχωρίου στα Γερά-
νεια βρισκόταν σε κάποια ύφεση, 
αλλά οι ισχυροί άνεμοι που άρχισαν 
να φυσούν στο σημείο ενεργοποίησαν 
το πύρινο μέτωπο, το οποίο μάλιστα 
στράφηκε προς τα Μέγαρα. Αμέσως 

ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός των 
μηνυμάτων μέσω του 112 και προλη-
πτικά εκκενώθηκαν άλλοι τρεις οικι-
σμοί από το Χάνι Δερβενίου έως την 
Άνω και Κάτω Πευκενέα. Έτσι μέσω 
των μηνυμάτων από το 112 οι κάτοικοι 
παροτρύνθηκαν να απομακρυνθούν 
από την περιοχή.
Προηγουμένως, η πυρκαγιά, που 
ξέσπασε αργά το βράδυ της Τετάρτης 
στον Σχίνο Λουτρακίου, είχε ήδη κατα-
κάψει περί τα 20.000 στρέμματα. Επί-
σης έχουν εκκενωθεί πολλοί οικισμοί 
από τον Σχίνο έως το Αλεποχώρι και 
έχουν υποστεί ζημιές πολλά σπίτια και 
αγροτικές υποδομές.

Εκκενώνονται και άλλοι οικι-
σμοί στο μέτωπο της πυρκα-
γιάς
Μια εφιαλτική νύχτα ζουν οι κάτοικοι 

της ευρύτερης περιοχής των Μεγάρων, 
του Αλεποχωρίου και τον υπόλοιπων 
περιοχών που βρίσκονται κοντά στα 
σύνορα της Αττικής με την Κορινθία, 
καθώς η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη.
Πριν από λίγο η Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας έστειλε νέο 
μήνυμα από τον Ευρωπαϊκό Αριθμό 
Έκτακτης Ανάγκης 112, με το οποίο 
συστήνει στους κατοίκους αλλά και 
όσους βρίσκονται στην ευρύτερη 
περιοχή μεταξύ Λιακωτού, Κάτω 
Πευκενέα, Χάνι Δερβενίου και Ιεράς 
Μονής Αγ. Ιερόθεου, να απομακρυν-
θούν άμεσα μέσω των επαρχιακών 
οδών προς τα Μέγαρα. Αργότερα, λίγο 
πριν τις 22:00, ακολούθησε ακόμα 
ένας συναγερμός μέσω του 112, που 
αναφέρει πως υπάρχει μεγάλος κίνδυ-
νος εξαιτίας της ραγδαίας ενίσχυσης 
των ανέμων και προτρέπει τους κατοί-
κους που βρίσκονται στις περιοχές 
Αιγειρούσες και Ντουράκος να απο-
μακρυνθούν προς Αλεποχώρι μέσω 
του παραλιακού δρόμου. 
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας είναι ιδιαίτερα ανήσυχη για 
το ενδεχόμενο ακόμα μεγαλύτερης 
επέκτασης της φωτιάς. Από τη μία, 
η δύναμη πυρόσβεσης έχει μειωθεί 
λόγω της αποχώρησης των εναέριων 
μέσων με τη δύση του ηλίου. Από την 
άλλη, ο καιρός αναμένεται να δυσκο-
λέψει ακόμα περισσότερο το έργο των 
επίγειων δυνάμεων που θα δίνουν τη 
μάχη με τις φλόγες κατά τη διάρκεια 
της νύχτας.
Το πόσο απαιτητικό ήταν μέχρι τώρα 
το έργο των πυροσβεστών φαίνεται 
από το γεγονός ότι η πορεία της πυρ-
καγιάς ήταν τέτοια που υποχρέωσε την 
ηγεσία του σώματος να δώσει εντολή 
για αποχώρηση τους από δύσβατα 
σημεία, ώστε να μην εγκλωβιστεί 
κανένας. Σύμφωνα με την πρόγνωση 
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρε-
σίας, τις επόμενες ώρες, και μέχρι τα 
ξημερώματα της Παρασκευής, οι δυτι-
κοί βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυ-
θούν και θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Εγκληματική αμέλεια πίσω από την 
πυρκαγιά στο Σχίνο

Ήρθε στην Αμερική με 
μόλις $10 και σήμερα είναι 
εκατομμυριούχος – Οι τρεις 
συμβουλές που δίνει

Η Μόνικα Ζασάντα είχε πάντα στο μυαλό της τα 
λόγια που της έλεγε μικρή η γιαγιά της «να μην 
δανειστείς ποτέ και να μην πνιγείς στα χρέη» 
Σήμερα, η καθαρή της αξία υπολογίζεται σε πάνω 
από 1 εκατομμύριο δολάρια - Πώς τα κατάφερε

Η 
Μόνικα Ζασάντα μεγάλωσε στην Πολωνία, στη 
χώρα όπου δεν υπήρχαν ούτε πιστωτικές κάρ-
τες ούτε υποθήκες. Στη χώρα όπου το να έχεις 
χρεωκοπήσει ήταν χειρότερο από το να είσαι 

άγαμη γυναίκα και έγκυος. Στη χώρα όπου οι περισσότε-
ροι ζούσαν με τα λίγα.
Η Μόνικα είχε πάντα στο μυαλό της τα λόγια που της 
έλεγε μικρή η γιαγιά της «να μην δανειστείς ποτέ, να μην 
πνιγείς στα χρέη, να είσαι πάντα επινοητική και δημιουρ-
γική με τα χρήματά σου». Έτσι, και με μόλις 10 δολάρια 
η Μόνικα έφτασε στις ΗΠΑ. Σήμερα, η καθαρή της αξία 
υπολογίζεται σε πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια.
Κι όμως ακολουθώντας αυτά τα τρία απλά βήματα, η 
Μόνικα Ζασάντα κατάφερε να γίνει εκατομμυριούχος.
1. Αναπτύξτε μια σχέση αγάπης με τα χρήματά σας
«Δεδομένου ότι οι Πολωνοί υπάλληλοι πληρώνονταν σε 
μετρητά όταν μεγάλωνα, βλέπαμε συνεχώς χρήματα, τα 
αγγίζαμε και τα μετρούσαμε» περιγράφει η ίδια μιλώ-
ντας στο BusinessInsider. Τα χρήματα τότε δεν ήταν ψηφι-
ακά. «Δεν θα μπορούσαμε να αγοράσουμε τίποτα αν δεν 
είχαμε μετρητά, οπότε έπρεπε να μάθουμε να εξοικονο-
μούμε.» προσθέτει.
Πλέον, έχει μάθει να διατηρεί ένα μηνιαίο αρχείο κατα-
γραφής τόσο για τα έσοδα όσο και για τα έξοδά της. 
Ακόμη, η Μόνικα έχει μία βασική αρχή: «Δεν ξοδεύω 
ποτέ περισσότερα από 20 δολάρια σε τίποτα.» Βλέποντας 
το υπόλοιπο στο λογαριασμό της να αυξάνεται συνεχώς, 
ενθουσιαζόταν όλο και περισσότερο. Αυτά τα «μικρά 
μυστικά» της έδωσαν το κίνητρο για να συνεχίσει.
2. Μην ξοδεύετε σαν να τρώτε σοκολάτα
Όταν τρώμε σοκολάτα σίγουρα δεν μπορούμε να σταμα-
τήσουμε στην πρώτη μπουκιά. Συνεχίζουμε και τρώμε 
μέχρι να τελειώσει. Παρόλα αυτά, έχετε παρατηρήσει 
ότι μπορείτε να απολαύσετε πλήρως τη σοκολάτα ήδη 
από το πρώτο κομμάτι; Εάν συνεχίσουμε να τρώμε το 
πιο πιθανό είναι να λιγωθούμε και να φουσκώσουμε. Το 
ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα χρήματα παραδέχεται 
η εκατομμυριούχος. «Ξοδέψτε τα χρήματά σας με προ-
σοχή. Στοχεύστε στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. 
Μην γίνεστε άπληστοι».
3. Αντισταθείτε στη γοητεία των πιστωτικών καρτών
«Λίγο μετά αφότου έφτασα στις ΗΠΑ, βρήκα το νέο μου 
συγκάτοικο να κάθεται στο τραπέζι της κουζίνας και να 
κόβει τις πιστωτικές κάρτες της με τρομακτική αποφα-
σιστικότητα.» Και τότε ήταν που αναρωτήθηκε: «Πόσες 
πιστωτικές κάρτες χρειάζεται κάποιος; Σκέφτηκα να 
πάρω και εγώ μία» παραδέχεται. Ωστόσο, φοβόταν το 
πλαστικό χρήμα και για αυτό πάντοτε επέλεγε τα χαρ-
τονομίσματα. Αυτό ήταν ίσως ένας ακόμη λόγος για τον 
οποίο ποτέ δεν έφτασε στα όρια της χρεωκοπίας.
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Σ
χεδόν επτά μήνες μετά την πρότα-
σή της στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής που ξεσήκωσε θύελλα απο-
δοκιμασιών καθώς άφηνε εκτός 

φυλακής την ηγετική ομάδα και τα στελέ-
χη της οργάνωσης, η εισαγγελέας της έ-
δρας Αδαμαντία Οικονόμου προήχθη σε 
αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Ανάμεσα στους επτά ανώτερους εισαγ-
γελικούς λειτουργούς που προήχθησαν 
από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο 
στον βαθμό αντεισαγγελέα του Αρείου 

Πάγου περιλαμβάνεται και το όνομα της 
μέχρι σήμερα εισαγγελέως Εφετών, Αδα-
μαντίας Οικονόμου.
Η εισαγγελέας, που έμεινε γνωστή στην 
κοινή γνώμη από την πρότασή της στην 
ιστορική δίκη της Χρυσής Αυγής, είχε 
δεχτεί σφοδρή κριτική για την απαλλα-
κτική της διάθεση και την προσπάθειά 
της να ρίξει… στα μαλακά τους καταδικα-
σθέντες, προτείνοντας μάλιστα να δοθεί 
αναστολή σε όλους πλην του Γ. Ρουπα-
κιά.

επικαιρότητα

Πήρε προαγωγή η εισαγγελέας 
Αδαμαντία Οικονόμου, που άφηνε 
εκτός φυλακής τα στελέχη της 
Χρυσής Αυγής

Συνεπιμέλεια: Πέρασε με 156 ψήφους 
υπέρ και 20 κατά 

Κ
ατά πλειοψηφία εγκρίθηκε επί 
της αρχής και επί των άρθρων το 
νομοσχέδιο του υπουργείου Δι-
καιοσύνης για την συνεπιμέλεια 

από την Ολομέλεια της Βουλής μετά από 
έντονο κοινοβουλευτικό διάλογο.
Επί της αρχής υπέρ του νομοσχεδίου 
τοποθετήθηκε η ΝΔ, καταψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, 
Κίνημα Αλλαγής, Ελληνική Λύση και 
ΜέΡΑ 25 ενώ το ΚΚΕ δήλωσε «παρών».
Επι των άρθρων 7 και 13 για τα οποία 
ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία ο ΣΥΡΙΖΑ 
το αποτέλεσμα έχει ως εξής:
- 156 ΥΠΕΡ για το άρθρο 7 που προβλέ-
πει ότι η γονική μέριμνα θα ασκείται «από 
κοινού και εξίσου» από τους δύο γονείς 
μετά το διαζύγιο και 20 ΚΑΤΑ
- 156 ΥΠΕΡ για το άρθρο 13 που εισάγει 
το μαχητό τεκμήριο του 1/3 στον χρόνο 
που πρέπει να περνά το παιδί με τον γονέα 
με τον οποίο δεν διαμένει και 20 ΚΑΤΑ
Από το «στρατόπεδο» της ΝΔ καταψή-
φισαν οι Μαριέττα Γιαννάκου και Ολγα 
Κεφαλογιάννη. Να σημειωθεί ότι το 
κόμμα δεν είχε θέσει ζήτημα «κομματικής 
πειθαρχίας» καθως το νομοσχέδιο αφορά 
κρίσιμο κοινωνικό πρόβλημα.
Ωστόσο η ψηφοφορία στιγματίστηκε από 
την ενέργεια του ΣΥΡΙΖΑ να απόσχει, αν 
και οι βουλευτές του ζήτησαν την διεξα-
γωγή της προκαλώντας με τον τρόπο αυτό 
ένα ακόμα κοινοβουλευτικό παράδοξο.
Η τακτική της αξιωματικής αντιπολίτευση 
προκάλεσε τα σφοδρά πυρά των άλλων 
κομμάτων που μιλούν για τραγέλαφο.
Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του κοι-
νοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ 

Θανάση Παφίλη που αναφέρει: «Η Κοινο-
βουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ δηλώνει ότι 
καταψηφίζει τα άρθρα 7 και 13 του νομο-
σχεδίου για την «κοινή γονική μέριμνα» 
για τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ονομαστική 
ψηφοφορία αλλά αποχώρησε από αυτήν, 
η οποία αποτελεί τελικά κοροϊδία. Τέτοιοι 
χειρισμοί αποτελούν βούτυρο στο ψωμί 
της ΝΔ. Το ΚΚΕ δεν μπορεί να συμμετέχει 
σε μια διαδικασία – τραγέλαφο, την οποία 
χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ για να καλύψει την 
στρατηγική σύμπλευση που έχει με την 
ΝΔ και τα άλλα κόμματα, προσπαθώντας 
να εφεύρει κοινοβουλευτικά ανήκουστα 
τερτίπια για να παρουσιάσει μια ψεύτικη 
αντιπολίτευση και να εγκλωβίσει τον λαό 
στο δικομματικό δίλημμα, να τον βάλει να 
επιλέξει ποιος από τους δύο θα διαχειρι-
στεί την ίδια αντιλαϊκή πολιτική που τσα-
κίζει την ζωή του».
Για τραγέλαφο και ευτελισμό της δια-
δικασίας μίλησε και ο κοινοβουλευτι-
κός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλα-
γής Κώστας Σκαναδαλίδης ενώ ο κοινο-
βουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Θάνος 
Πλεύρης υπογράμμισε μεταξύ άλλων: 
«Εμείς δεν την φοβόμαστε την ονομα-
στική για ένα θέμα με κοινωνικές διαστά-
σεις όπου ο καθένας ελεύθερα θα εκφρά-
σει την άποψή του. Ο ΣΥΡΙΖΑ φοβάται»
Σύμφωνα με πληροφορίες, στα επιτελεία 
των άλλων κομμάτων υπάρχει η εκτίμηση 
ότι η κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσει 
από την ψηφοφορία ενδεχομένως να προ-
κλήθηκε από τον φόβο ύπαρξης διαφο-
ροποιήσεων και στο δικό του «στρατό-
πεδο».

Καταγγελία δημοτικής συμβούλου: 
Αφήνουν άπορες οικογένειες χωρίς 
ρεύμα στη Θεσσαλονίκη! 

Έ
ρμαια της γραφειοκρατίας και της 
αθάνατης κρατικής αναλγησίας 
φαίνεται ότι είναι περίπου 20 οικο-
γένειες συμπολιτών μας στη Θεσ-

σαλονίκη, που δυσκολεύονται να έχουν τα 
πιο βασικά, και αυτονόητα για τους περισ-
σότερους, αγαθά.
Όπως καταγγέλλει η δημοτική σύμβου-
λος της πόλης, Ιωάννα Σπανού, η αρμόδια 
επιτροπή του Δήμου επιφορτισμένη με το 
λειτούργημα να ελέγχει τα δικαιολογητικά 
πολιτών που δεν έχουν να πληρώσουν το 
ηλεκτρικό ρεύμα και αναλόγως να παρέ-
χει μια επιδοματική βοήθεια (που μπο-
ρεί να φτάσει το 100%), λόγω... κορωνο-
ϊού κι άλλων αδιευκρίνιστων αιτιών, δεν 

έχει συνεδριάσει από τον Σεπτέμβριο του 
2020!
Ως εκ τούτου, οι αιτήσεις των πολιτών που 
έχουν απόλυτη ανάγκη λιμνάζουν και... 
αποτελεί ένα επιτακτικό ερώτημα αν αυτές 
οι οικογένειες καταφέρνουν να «απολαμ-
βάνουν» το βασικό αγαθό του πολιτισμού 
μας, το ηλεκτρικό ρεύμα. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι η Ιωάννα Σπα-
νού, μέλος της συγκεκριμένης επιτρο-
πής, που εκλέχθηκε με την παράταξη 
του δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνστα-
ντίνου Ζέρβα, ανεξαρτητοποιήθηκε πρό-
σφατα για αυτόν και μια σειρά από άλλους 
λόγους που τους εξηγεί σε συνέντευξή της 
στο zougla.gr.
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επικαιρότητα

Αισιοδοξία και ελπίδα για καλύτερη 
προοπτική στον κόσμο της εργασίας 
φαίνεται ότι επικρατεί σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της πρώτης έκδοσης της 
έρευνας Workmonitor της Randstad 
για το 2021, έναν χρόνο μετά την 
κούραση και την ανησυχία που έφερε 
η πανδημία.

Η 
αποδοχή του υβριδικού μοντέλου 
εργασίας, η έντονη επιθυμία για 
επιστροφή στην πρότερη εργασι-
ακή κανονικότητα, όπως και η βε-

βαιότητα για περισσότερες ευκαιρίες εύρε-
σης εργασίας αναδεικνύονται ανάμεσα στα 
κύρια ευρήματα της έρευνας. Από την άλλη, 
επισημαίνονται και οι περιπτώσεις όπου ο 
τύπος της εργασίας καθιστά αναγκαστική την 
παρουσία των εργαζομένων (61%) με αδυνα-
μία εφαρμογής της ευέλικτης εργασίας, με το 
54% να δηλώνει ότι η παρουσία στους χώ-
ρους εργασίας απαιτείται από τον εργοδότη 
παρά τις πιθανές αρνητικές συνέπειες. Σημει-
ώνεται ότι η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις 
πέντε πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάτα-
ξης, αναφορικά με την προθυμία των εργα-
ζομένων να επιστρέψουν πλήρως ή μερικώς 
στον χώρο εργασίας.
Αναλυτικότερα, το 68% των ερωτηθέντων 
δηλώνει πρόθυμο να εμβολιαστεί εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο για την 
εκτέλεση της εργασίας του, 
το 49% πιστεύει ότι θα έχει 
περισσότερες ευκαιρίες εργα-
σίας εάν εμβολιαστεί, ενώ το 
39% δηλώνει ότι ενθαρρύ-
νεται από τον εργοδότη του, 
προσδοκώντας την ομαλή 
επιστροφή των επιχειρήσεων 
σε κατάσταση προ πανδημίας. Ανησυχία για 
την υγεία του εκφράζει το 49% των Ελλήνων 
εργαζομένων, το οποίο αναμένει τον εμβολι-
ασμό των συνεργατών γύρω του για να νιώ-
σει ασφάλεια, και το 45% εκφράζει την προ-
τίμησή του να συνεχίσει να εργάζεται από το 
σπίτι μέχρι την ολοκλήρωση της ευρείας διά-
θεσης του εμβολίου, τη στιγμή μάλιστα που 
το 44% αυτών μπορεί ανεμπόδιστα να εργα-
στεί είτε πλήρως είτε μερικώς από το σπίτι.
Για όσους εργάζονται εξ αποστάσεως, μεγα-
λύτερη πρόκληση αναδύεται η έλλειψη αλλη-
λεπίδρασης με συναδέλφους, για να ακολου-
θήσει η δυσκολία στη διατήρηση ισορρο-
πίας ανάμεσα στην επαγγελματική και προ-

σωπική ζωή. Εξετάζοντας την παραγωγικό-
τητα των Ελλήνων εργαζομένων υπό το πρί-
σμα της τηλεργασίας, το 45% δηλώνει ότι 
παρέμεινε ανεπηρέαστο από την έναρξη της 
πανδημίας. Αντιθέτως, το 18% δηλώνει ότι 
δυσκολεύτηκε να εργαστεί εξ αποστάσεως, 
με το 20% να αποδίδει την περιορισμένη 
αποδοτικότητά του στην αρνητική επίδραση 
της τηλεργασίας και το 26% να δηλώνει ότι 
αναγκάστηκε να εργαστεί κάτω από διαρκώς 
μεταβαλλόμενες συνθήκες. Πάντως, παρά τα 
οφέλη της απομακρυσμένης εργασίας, όπως 
το ευέλικτο ωράριο και η εξάλειψη των μετα-
κινήσεων, αυτό ο τύπος εργασίας δεν δύναται 
να ικανοποιήσει τη θεμελιώδη ανάγκη των 
εργαζομένων για προσωπικές αλληλεπιδρά-
σεις.
Το 23% των Ελλήνων εργαζομένων δηλώνει 
ότι η εξ αποστάσεως εργασία συνέβαλε στην 
αύξηση της παραγωγικότητάς του, αποδίδο-
ντάς το μάλιστα (10%) στη φυσική απουσία 
των συναδέλφων. Για το 21% των ερωτηθέ-
ντων το άγχος ήταν αισθητά λιγότερο. Μάλι-
στα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 
61% σημειώνει ότι έμεινε ανεπηρέαστο σε 
ό,τι αφορά την παραγωγικότητά του. Ενώ 
πολλοί είναι εκείνοι που θέλουν να περάσουν 
μέρος της εβδομάδας τους στον χώρο εργα-
σίας, οι περισσότεροι επιθυμούν ένα υβρι-
δικό μοντέλο εργασίας, καθώς οι εργαζόμε-
νοι που το προτιμούν έχουν καταφέρει να 

προσαρμοστούν καλά, βελτι-
ώνοντας ακόμη και την παρα-
γωγικότητά τους κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας.
Για το 72% των Ελλήνων ερω-
τηθέντων, η διαρκής χρήση 
μάσκας καθιστά δύσκολη την 
εκτέλεση της εργασίας του και 
το 49% αισθάνεται ότι βρί-

σκεται συνεχώς εκτεθειμένο στον κίνδυνο 
μόλυνσης από τον ιό. Το 21% δήλωσε ότι είχε 
αυξημένο φόρτο εργασίας επειδή πολλοί από 
τους συναδέλφους αρρώστησαν ή τέθηκαν 
σε καθεστώς καραντίνας. Το 10% των ερω-
τηθέντων συνάντησε δυσκολία στην διευθέ-
τηση της οργάνωσης φύλαξης των παιδιών. 
Τέλος, στη λίστα των προκλήσεων της εργα-
σίας από το γραφείο κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, περιλαμβάνεται και η εξισορρό-
πηση της επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής όπως διακρίνει το 30% των ερωτηθέ-
ντων, καθώς και η ανάγκη να αποδείξει με τη 
χρήση εγγράφων ότι μπορεί να πραγματο-
ποιεί μετακινήσεις εκτός σπιτιού.

Αισιοδοξία για τους εργαζόμενους 
στη μετά Covid-19 εποχή 
καταδεικνύει έρευνα της Randstad

Στρατιωτική θητεία με πτυχίο: Σχέδιο 
για να αποκτούν επαγγελματική 
πιστοποίηση οι φαντάροι

Θ
ητεία με... πιστοποίηση επε-
ξεργάζεται το υπουργείο Εθνι-
κής Άμυνας, προκειμένου οι 
φαντάροι να ενισχύουν τις δε-

ξιότητές τους και να ενισχύουν τις ήδη υ-
πάρχουσες, κατά τη διάρκεια της στρατι-
ωτικής τους θητείας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας 
«Τα Νέα», στόχος είναι η απόκτηση έξτρα 
δεξιοτήτων από τους φαντάρους και η 
ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων, συνο-
δεία πιστοποίησης, η οποία θα μετράει 
και στη μετέπειτα ζωή τους, εκτός στρα-
τού. Σύμφωνα με πληροφορίες,, αυτό το 
διάστημα έχουν ξεκινήσει οι πρώτες επα-
φές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με 
το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
που έχει το «know how» σε τέτοιες δια-
δικασίες. 
Δεν αποκλείεται επίσης να εξεταστούν 
και πλατφόρμες e-learning ενώ εξετάζε-
ται από τους επιτελείς οι δεξιότητες να 
αφορούν πεδία που παγίως ενδιαφέρουν 
τους νέους και παίζουν καταλυτικό ρόλο 
στα βιογραφικά τους. Οι ξένες γλώσσες 

και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι 
πολύ πιθανό να περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο με τις δεξιότητες που θα έχουν 
να επιλέξουν οι στρατιώτες, σύμφωνα με 
την εφημερίδα «Τα Νέα». 

Κίνητρο για τους φαντάρους 
Πεποίθηση του υπουργείου Άμυνας είναι 
ότι η ύπαρξη μιας τέτοιας δραστηριότη-
τας μάθησης για τους φαντάρους κατά τη 
διάρκεια της θητείας, θα δώσει κίνητρο 
στους νέους κινητοποιώντας τους να υπη-
ρετήσουν νωρίς και όχι μετά το τέλος των 
σπουδών τους. 
Για την ιστορία, τις δεκαετίες του ‘70, ‘80, 
‘90, νέοι μπορούσαν να εργαστούν στο 
δημόσιο λόγω των δεξιοτήτων που απο-
κτούσαν ενώ εκπλήρωναν τη στρατιωτική 
τους θητεία. Για παράδειγμα, οι ασυρμα-
τιστές προτιμούσαν τον ΟΤΕ, ενώ οι οδη-
γοί κατά τη διάρκεια της θητείας τους ανα-
γνώριζαν το στρατιωτικό δίπλωμα οδήγη-
σης στην πολιτική ζωή. Στα τέλη της δεκα-
ετίας του ‘90, η αναγνώριση των στρατι-
ωτικών δεξιοτήτων σταμάτησε να ισχύει.
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Η 
επαρχία αναφέρει ότι η πανδημία προκάλεσε αύξηση των διακρίσεων 
και εγκλημάτων μίσους εναντίον ατόμων Ασιατικής καταγωγής στον 
Καναδά. Λέει ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν 
τους μαθητές να μάθουν σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. Μέ-

ρος της χρηματοδότησης θα διατεθεί για υποστήριξη ψυχικής υγείας για μαθη-
τές, οικογένειες και εκπαιδευτικούς ασιατικής καταγωγής. «Ο ρατσισμός και οι 
διακρίσεις δεν έχουν θέση στα σχολεία μας», ανέφερε σε δήλωση ο υπουργός 
Παιδείας Stephen Lecce.  Τα χρήματα θα διατεθούν επίσης για την ανάπτυξη πό-
ρων και εργαλείων  μέσω διαδικτύου για να βοηθήσουν οικογένειες ασιατικής 
καταγωγής να μιλήσουν στα παιδιά τους για τον ρατσισμός και τις συνέπειες 
του. Συνολικά, η επαρχία ξοδεύει 6,4 εκατομμύρια δολάρια για έργα που σχετί-
ζονται με το  ειδικό Ταμείο Safe Return to Class.

Γυναίκα γέννησε στην άκρη του 
αυτοκινητόδρομου 407

Κ
αθώς ο Troy Campbell 
πέρασε τον Brock Rd. στον 
αυτοκινητόδρομο 407 στο 
Pickering του Οντάριο με 

κατεύθυνση το πλησιέστερο νοσο-
κομείο, το vlog που 
εκανε είχε μια αναπά-
ντεχη τροπή.
Η γυναίκα του θα γεν-
νούσε την κόρη τους 
στον δρόμο.
Η σύζυγος του,  Έρικα 
Κάμπε λ ,  ή τα ν  γ ια 
να γεννήσει σ τις 10 
Μαΐου και  οι  δύο 
ξ ε κ ί ν η σ α ν  γ ια  τ ο 
νοσοκομείο με το αυτοκίνητο τους 
θέλοντας να καταγράψουν την στιγμή 
σε βίντεο. Μόλις δέκα λεπτά μακριά 
από το νοσοκομείο, έγινε εμφανές ότι 
το μωρό τους ήταν έτοιμο να έρθει 
στον κόσμο πολύ νωρίτερα.

Καθως η γυναίκα είχε συσπάσεις, το 
ζευγάρι κατάφερε πήρε  τη μαία τους 
στο τηλέφωνο, η οποία κατάφερε του 
είπε να σταματήσει το αυτοκίνητο στην 
άκρη του δρόμου, που είχε μπει στον 

αυτοκινητόδρομο 407 
και να καλέσει ασθενο-
φόρο.
Από το 9-1-1 του έδωσαν 
οδηγίες γ ια το πως θα 
καταφέρει ο Τρόι να βοη-
θήσει τη γυναίκα του να 
γεννήσει. 
Μέσα σε λίγα λεπτά, το 
μωρό γεννήθηκε, αλλά 
για περίπου 20 δευτερό-

λεπτα, το ζευγάρι περίμενε με αγωνία 
ώσπου το μωρό να αρχίσει να κλαίει.
Το ασθενοφόρο έφθασε δευτερόλεπτα 
μετά τη γέννηση και μητέρα και κόρη 
μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου 
διαγνώσθηκαν καλά στην υγεία τους. 

Ο Καναδάς προσθέτει τα πλαστικά προϊόντα 
στη λίστα των «τοξικών»

Η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
του Καναδά ανακοίνωσε την 
προσθήκη των πλασ τ ικών 
ειδών σ τη λίσ τα των «τοξι-

κών», σύμφωνα με το Παράρτημα 1 
του Καναδικού Νόμου για την Προστα-
σία του Περιβάλλοντος (CEPA). Όπως 
αναφέρεται, αυτή η προσθήκη ανοίγει 
το δρόμο για την απαγόρευση πλαστι-
κών μίας χρήσης που υποσχέθηκε η ο-
μοσπονδιακή κυβέρνηση το 2020.
Την απογοήτευση τους εξέφρασαν βιο-
μηχανικές ενώσεις, όπως η Chemistry 
Indus t r y  A s so c ia t ion  o f  Canada 
(CIAC), η οποία τόν ισε πως «ε ίμα-
σ τε απογοητευμένοι που τα ασφαλή 
αδρανή πλαστικά υλικά, που παίζουν 
τόσο σημαν τ ικό ρόλο σ τη ζωή των 
Καναδών, χαρακτηρίζονται ως τοξικές 
ουσίες».
Η CIAC είπε επίσης ότι θα συνεχίσει 
να εργάζεται γύρω από τα εκτεταμένα 
συστήματα ευθύνης του παραγωγού 

και να υποστηρίζει την καλύτερη πρό-
σβαση στην ανακύκλωση και την ισχυ-
ρότερη τεχνολογία. 
«Κάνοντας τα πλαστικά εν τελώς ανα-
κυκ λώσ ιμα κα ι  με τα τ ρέπον τας  τα 
απόβλητα σε νέα πλασ τ ικά ε ίδη και 
άλλα προϊόντα, μπορούμε να βοηθή-
σουμε τον Καναδά να πραγματοποιή-
σει τον σ τόχο του γ ια μηδενικά πλα-
στικά απόβλητα», υπογράμμισε η Elena 
Mantagaris, αντιπρόεδρος του τμήμα-
τος πλαστικών της CIAC.

Η αν τ ίθεση της  βιομηχαν ίας 
στον ορισμό δεν είναι νέα. 
Τον Δεκέμβριο του 2020, δύο μήνες 
μετά την ανακοίνωση της πρόθεσής, 
η Nova Chemicals Corp. με έδρα το 
Κάλγκαρι, υπέβαλε επίσημη ένσταση 
με την αιτιολογία ότι τα πλαστικά δεν 
ε ίναι «τοξ ικά» κατά την έν νοια του 
CEPA, ούτε σύμφωνα με πρόσφατη 
επιστημονική εκτίμηση.

` Το Canada Pension Plan αναφέρει 
ρεκόρ με μισό τρις επενδυτικό 

κέρδος

Ενθαρρυντικά τα νέα από το 
νέο μοντέλο της επαρχίας για το 

COVID-19

Η 
πανδημία COVID-19 βελτιώ-
νεται σε ολόκληρη την επαρ-
χία και όσο διατηρούνται οι 
εμβολιασμοί και τα μέτρα για τη 

δημόσια υγεία μέχρι τα μέσα Ιουνίου, οι 
κάτοικοι του Οντάριο θα μπορέσουν να 
περάσουν ένα «καλό καλοκαίρι».
Τα τελευταία δεδομένα μοντελοποίη-
σης που παρουσίασε ο Δρ Adalsteinn 
Brown για λογαριασμό του πίνακα Science 
Advisory υποδηλώνουν επίσης ότι οι υπαί-
θριες δραστηριότητες δεν πρέπει μόνο να 
ανοιχτούν αλλά να «ενθαρρυνθούν».
Οι περιπτώσεις στις περισσότερες μονάδες 
δημόσιας υγείας, μαζί με τα νοσοκομεία 
και τα ποσοστά θετικότητας, συνεχίζουν να 
μειώνονται με τη μεγαλύτερη πρόοδο που 
σημειώθηκε σε περιοχές hotspot όπως το 
Peel και το Τορόντο.
 Μόνο οκτώ από τις 34 μονάδες δημόσιας 
υγείας έχουν δείξει αύξηση του εβδομα-
διαίου αριθμού νέων κρουσμάτων ανά 
100.000 κατοίκους από την περίοδο 2 
Μαΐου έως 15 Μαΐου.
Σε ένα σενάριο με τις καλύτερες περιπτώ-
σεις με το Οντάριο να χορηγεί 130.000 
δόσεις εμβολίου την ημέρα, τα συνεχιζό-
μενα μέτρα για τη δημόσια υγεία και ένα 
μερικό άνοιγμα ξανά έως τις 16 Ιουνίου, 
η επαρχία θα μπορούσε να δει πολύ κάτω 
από 1.000 νέες καθημερινές λοιμώξεις έως 
τις 30 Ιουνίου και οι περιπτώσεις να μειω-
θούν κάτω από 500 την ημέρα μέχρι τον 

Ιούλιο .
Εάν η επανέναρξη ανοίξει αμέσως μετά τη 
λήξη της εντολής  της παραμονής στο σπίτι 
στις 2 Ιουνίου, ο αριθμός των νέων ημερή-
σιων περιπτώσεων θα μειωθεί σε περίπου 
1.000 την ημέρα, αλλά θα παραμείνει σε 
αυτό το επίπεδο μέχρι τον Ιούλιο.
Όσον αφορά τις υπαίθριες δραστηριότητες, 
ο Μπράουν λέει ότι οι κάτοικοι δεν χρει-
άζεται να φορούν μάσκα εφόσον διατη-
ρούν φυσική απόσταση τουλάχιστον δύο 
μέτρων. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε 
ενθαρρύνεται η κάλυψη. 
Εσωτερικές εγκαταστάσεις που σχετίζονται 
με υπαίθριους χώρους αναψυχής, όπως 
αποδυτήρια και κλαμπ, πρέπει να παραμεί-
νουν κλειστά, καθώς παρουσιάζουν μεγα-
λύτερο κίνδυνο μετάδοσης.
Οι επιστήμονες παραμένουν αντίθετοι με 
την έναρξη της εστίασης όσον αφορά τους 
εσωτερικούς χώρους και αποθαρρύνουν 
τον κόσμο να πηγαίνει σε πολυσύχναστα 
μέρη και περιοχές.
Τα δεδομένα αποκαλύπτουν επίσης ότι, 
ενώ το άνοιγμα των σχολείων πιθανότατα 
θα δημιουργήσει αύξηση του αριθμού των 
περιπτώσεων, «μπορεί να είναι διαχειρί-
σιμα» με τον ημερήσιο αριθμό των περι-
πτώσεων να αυξάνεται μεταξύ έξι και 11 
τοις εκατό. Τα δημοτικά και δευτεροβάθμια 
σχολεία σε όλη την επαρχία βρίσκονται σε 
εξ αποστάσεως μάθηση από το διάλειμμα 
του Απριλίου.

Τ
ο Canada Pension Plan Investment 
Board ανέφερε ρεκόρ κέρδους στις 
επενδύσεις του για την τελευταία 
χρήση, καθώς τα καθαρά περιου-

σιακά του στοιχεία αυξήθηκαν στα 497,2 
δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο διευθυντής επενδύσεων αναφέρει ότι 
το αμοιβαίο κεφάλαιο κέρδισε 20,4 τοις 
εκατό καθαρό όλων των δαπανών, την 
υψηλότερη απόδοση από την ίδρυσή του, 
για το οικονομικό έτος 2021 που έληξε 
στις 31 Μαρτίου.

Το αποτέλεσμα συγκρίθηκε με απόδοση 
3,1% για το οικονομικό έτος 2020 που 
έκλεισε με καθαρά περιουσιακά στοιχεία 
407,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η CPP Investments είπε ότι και τα έξι τμή-
ματα της παρουσίασαν θετική απόδοση 
κατά την περίοδο των 12 μηνών που έληξε 
στις 31 Μαρτίου, αλλά ορισμένα κέρδη 
αντισταθμίστηκαν από απώλειες συναλ-
λάγματος λόγω της ισχύος του καναδι-
κού δολαρίου σε σύγκριση με το δολά-
ριο ΗΠΑ.

καναδάς
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Η 
αγορά οικιστικών ακινήτων και διαμερισμάτων είναι ένα από τα πιο δύσκολα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο ο Καναδάς και εκτιμάται πως θα εί-
ναι σημείο αναφοράς για τα επόμενα χρόνια. 
Σύμφωνα με το Bloomberg, δεν είναι οι σημαντικά αυξημένες τιμές στα σπίτια και 

διαμερίσματα που βρίσκονται προς πώληση στον Καναδά που προκαλούν ανησυχία στους 
αναλυτές της αγοράς ακινήτων, αλλά η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ της προσφοράς και της 
ζήτησης που επικρατεί στον κλάδο. Όπως αναφέρεται, οι υποψήφιοι αγοραστές αναζητούν 
μεγάλα σπίτια, τα οποία είναι «σπάνια», καθώς δεν υπάρχει αρκετός «χώρος» μέσα και 
γύρω από τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Εκεί όπου βρίσκονται και οι περισσότερες θέσεις 
εργασίας.
Ο Καναδάς είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου, όσον αφορά την έκταση της, 
όμως λόγω της μορφολογίας της, οι περιοχές με τη μεγαλύτερη ζήτηση, «ξεμένουν» από 
πρόσφορες προς χτίσιμο ακινήτων εκτάσεις. 
«Η έλλειψη χώρου είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο στον Καναδά, σε σχέση με την 
Ευρώπη, την Ιαπωνία ή άλλα μέρη του κόσμου, αναφέρει σχετικά ο Ρόμπερτ Χογκ, οικονο-
μικός αναλυτής της Royal Bank of Canada και προσθέτει «πιστεύω πως για τις μελλοντικές 
γενιές, η ιδιόκτητες κατοικίες θα μοιάζουν πολύ περισσότερο με τα δεδομένα της Ευρώ-
πης», σε σχέση με την εικόνα των μεγάλων μονοκατοικιών με αυλή και εκτάσεις γης, η οποία 
είναι η τυπική εικόνα σήμερα. 
Όπως αναφέρεται, παρά την έκταση περίπου 10 εκατ. τετραγωνικών χιλιομέτρων, οι περισ-
σότεροι Καναδοί βρίσκονται μέσα ή γύρω από λίγες μεγαλουπόλεις, ειδικά κοντά στα 
σύνορα με τις ΗΠΑ, αφού αυτές είναι οι περιοχές με τις περισσότερες θέσεις εργασίας.

Καναδάς: Η δεύτερη μεγαλύτερη 
χώρα του κόσμου «ξεμένει» από γη

Αποσύρθηκε ο συντονιστής της 
εθνικής εκστρατείας εμβολιασμού, 
Ντάνι Φορτάν

A
ν τ ιμε τ ω π ί ζ ε ι  έ ρευ να  τ η ς 
σ τρατ ιωτ ικής δικαιοσύνης, 
καθώς πολλά από τα μέλη του 
καναδικού στρατού κατηγο-

ρούνται για σεξουαλικές υποθέσεις
Ο ανώτατος αξιωματικός του καναδι-
κού στρατού ο οποίος συντόνιζε από 
τον Νοέμβριο την εθνική εκστρατεία 
εμβολιασμού εναντίον της COVID-19 
στον Καναδά εγκατέλειψε το καθήκον 
αυτό, εξαιτίας του γεγονότος ότι αντι-
με τωπίζε ι έρευνα της σ τρατ ιωτ ικής 
δικαιοσύνης, ανακοίνωσε χθες Παρα-
σκευή το υπουργείο Άμυνας.
Ο στρατηγός Ντάνι Φορτάν, ο πρώην 
διοικητής της απο-
σ τολής του NATO 
σ το Ιράκ, αποχώ-
ρησε από τη θέση 
του συντονιστή «εν 
αναμονή των αποτε-
λεσμάτων της έρευ-
νας της σ τρατ ιωτ ι-
κής δικαιοσύνης», 
ανέφερε το υπουρ-
γε ίο σε λακων ική 
α να κο ί ν ω σ η  π ο υ 
έδωσε στη δημοσι-
ότητα, χωρίς άλλες 
διευκρινίσεις.
Ο μεταβατικός επικεφαλής του γενικού 
επιτελείου, ο σ τρατηγός Γουέιν Άιρ, 
«θα εξετάσει τα επόμενα βήματα» με 
τον στρατηγό Φορτάν, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση.
Ο ανώτατος αξιωματικός των καναδι-
κών ένοπλων δυνάμεων ονομάστηκε 
τον περασμένο Νοέμβριο από τον πρω-
θυπουργό Τζάστιν Τριντό επικεφαλής 
του νέου Εθνικού Κέντρου Επιχειρή-
σεων με καθήκον τον συντονισμό του 
εφοδιασμού σ την «πιο σημαν τ ική 
εκστρατεία ανοσοποίησης στην ιστο-
ρία» του Καναδά.
Ο καναδικός σ τρατός έχει ιδίως επι-
φορτιστεί, σε συνεργασία με την υπη-
ρεσία δημόσιας υγείας, να διανέμει 
δόσεις των εγκεκριμένων εμβολίων 

κατά της COVID-19 στις πιο απομακρυ-
σμένες περιοχές της αχανούς χώρας.
Ο στρατηγός Φορτάν, παρασημοφο-
ρημένος αξιωματικός με τριακον τα-
ετή καριέρα, είχε επίσης αναπτυχθεί 
στη Βοσνία με τους κυανόκρανους του 
ΟΗΕ, όπως και στο Αφγανιστάν, όπου 
διοικούσε την καναδική δύναμη που 
επιχείρησε στη χώρα.
Ο καναδικός σ τρατός συν ταράσσε-
ται εδώ και αρκετούς μήνες από σειρά 
ερευνών σε βάρος ανώτερων και ανώ-
τατων αξιωματικών, ειδικά για υποθέ-
σεις σεξουαλικής φύσης, συμπεριλαμ-
βανομένης μιας που αφορά τον πρώην 

αρχηγό του γε ν ικού 
ε π ι τ ε λ ε ίο υ  ε θ ν ικ ή ς 
άμυνας, τον στρατηγό 
ε.α. Τζόναθαν Βανς.
Ο κ.  Βανς αποσ τρα-
τεύθηκε στην αρχή της 
χρονιάς, προτού δημο-
σιοποιηθούν οι κατη-
γορίες σε βάρος του, 
τ ις οποίες αρνείται. Ο 
διάδοχός του, ο ναύαρ-
χος Αρτ ΜακΝτόναλντ, 
επ ίσης παραιτήθηκε 
από τα καθήκοντά τον 

μερικές εβδομάδες μετά τον διορισμό 
του, εξαιτίας του ότι άρχισε να διενερ-
γείται έρευνα σε βάρος του με παρό-
μοια φύση. Στα τέλη του Απριλίου ο 
υπουργός Άμυνας του Καναδά, ο Χάρ-
τζιτ Σάτζαν, ανέθεσε στην πρώην εισαγ-
γελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστη-
ρίου (ΔΠΔ), τη Λουίζ Άρμπουρ, να ηγη-
θεί ανεξάρτητης έρευνας που διενερ-
γείται γ ια τη διαχείριση υποθέσεων 
σεξουαλικής κακοποίησης στις τάξεις 
των ενόπλων δυνάμεων.
Η εκστρατεία ανοσοποίησης έναντι της 
COVID-19 επιταχύνεται στον Καναδά, 
έπειτα από τα προβλήματα που αντιμε-
τώπισε στην έναρξή της. Το 43,1% του 
πληθυσμού έχει λάβει τουλάχιστον μία 
δόση εμβολίου, κατά τα πιο πρόσφατα 
διαθέσιμα δεδομένα.

Hyundai και Kia ανακαλούν 643.575 
αυτοκίνητα για 2η φορά λόγω 
κινδύνου πυρκαγιάς

Η 
Hyundai και η Kia τον Σεπτέμβριο του 2020 ανακοίνωσαν πως ανακαλούν 
643.575 αυτοκίνητά τους στις ΗΠΑ και στον Καναδά, επειδή θα μπορούσε να 
προκληθεί διαρροή του υγρού των φρένων, κάτι που θα μπορούσε να προκα-
λέσει βραχυκύκλωμα στην υδραυλική ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου που ίσως 

οδηγήσει ακόμη και σε πυρκαγιά στον χώρο του κινητήρα. 
Τότε οι δύο εταιρίες είχαν πει πως οι μηχανικοί τους θα έλεγχαν τα προς ανάκληση αυτοκί-
νητα για πιθανή διαρροή υγρού φρένων και θα προχωρούσαν στην αντικατάσταση της μονά-
δας εάν διαπίστωναν πως υπήρχε διαρροή. Επιστροφή στο σήμερα, με τις εταιρίες να ανα-
γκάζονται να ανακαλέσουν για 2η φορά τα ίδια αυτοκίνητα, έτσι ώστε να εγκαταστήσουν νέο 
πρόγραμμα που θα ενισχύει την προστασίας της μονάδας από πιθανό βραχυκύκλωμα που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρκαγιά.
Από την ανάκληση επηρεάζονται 283.803 Kia Optima MY2013-2015, 156.567 Kia Sorento 
MY2014-2015 και 203.205 Hyundai Santa Fe Sport MY2013-2015.

καναδάς



18 21 Μαΐου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Μ
ικρό προβάδισμα της τάξης του 2,8% δί-
νει στο ΔΗΣΥ έναντι του ΑΚΕΛ η τελευ-
ταία δημοσκόπηση του ANT1, η οποία 
παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του 
σταθμού, τα δύο μεγάλα κόμματα, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, 
θα δίνουν ως την ύστατη στιγμή μάχη για διατή-
ρηση των ποσοστών και των εδρών τους, ξεκαθαρί-
ζει η τρίτη θέση του ΔΗΚΟ, μάχη θα δώσουν μέχρι 
τελευταίας ψήφου για την τέταρτη θέση Οικολόγοι, 
ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ, ενώ την πολυκομματική Βουλή θα 
μάχονται ως την τελευταία ώρα να συμπληρώσουν 
η Αλλαγή Γενιάς και η ΔΗΠΑ, με την Αλληλεγγύη να 
μην φαίνεται, ούτε σε αυτή την έρευνα, ότι θα πετύ-
χει έδρα.
Την έρευνα διενήργησε για λογαριασμό του ΑΝΤ1 η 
εταιρεία CYMAR, μεταξύ 04 μέχρι 12 Μαΐου 2021.
Στην πρόθεση ψήφου προηγείται ο ΔΗΣΥ με 19,2% 
με δεύτερο το ΑΚΕΛ με 16,4%. Ακολουθούν το ΔΗΚΟ 
με 10,2% που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη άνοδο 
από την έρευνα του Απριλίου, και οι Οικολόγοι με 
5,1% επίσης με άνοδο, το ΕΛΑΜ με 4,4% καταγράφο-

ντας τη μεγαλύτερη πτώση και η ΕΔΕΚ με 4,3% κατα-
γράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη άνοδο. Η Αλλαγή 
Γενιάς εξασφαλίζει 2,5% και η ΔΗΠΑ 1,9% όπως και 
το κόμμα Αμμόχωστος για την Κύπρο.
Οι Ενεργοί Πολίτες ΚΕΚΚ εξασφαλίζουν 1,4% η Αλλη-
λεγγύη 1,2% και το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου 1%, 
ενώ ακολουθούν Αφύπνιση 2020 και Πνοή Λαού. Οι 
αναποφάσιστοι είναι στο 19,1% ενώ 7,7% απάντησε 
πως δεν θα ψηφίσει και 1,7% θα ρίξει λευκό ή άκυρο.
Με διευκρινισμένη ψήφο, προηγείται ο ΔΗΣΥ με 
26,9% και ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 22,9%. Οι υπό-
λοιποι εξασφαλίζουν: ΔΗΚΟ 14,2% Οικολόγοι 7,2% 
ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ 6,1% Αλλαγή Γενιάς 3,5% και ΔΗΠΑ 
2,7%.
Σε σχέση με την κατανομή βουλευτικών εδρών, η 
πρόβλεψη δείχνει το ΔΗΣΥ να παρουσιάζεται να εξα-
σφαλίζει 16 έως 17 έδρες (από τις 18 που έχει στην 
παρούσα Βουλή), το ΑΚΕΛ 14 με 15 (από 16) το ΔΗΚΟ 
7 έως 10 (από 7) και ακολουθούν Οικολόγοι, ΕΔΕΚ/
Συμμαχία και ΕΛΑΜ με 4 ως 5 (από 2, 4, 2 αντί-
στοιχα). Η Αλλαγή Γενιάς ίσως εξασφαλίσει ως δύο 
έδρες και η ΔΗΠΑ/Συνεργασία μία.

Μικρό προβάδισμα ΔΗΣΥ έναντι ΑΚΕΛ, 
άνοδο ΔΗΚΟ, Οικολόγων, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ 
δείχνει η δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 

Πρόεδρος: Η Κυβέρνηση στηρίζει το 
έργο του Γενικού Ελεγκτή 

Δ
εν στηρίζει μόνο το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο αλλά και η Κυβέρνηση το έργο 
του Γενικού Ελεγκτή, όπως και κάθε 
ανεξάρτητου αξιωματούχου της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας, ανέφερε σήμερα ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδης, 
σε δηλώσεις του στο πλαίσιο επίσκεψής του 
στις εγκαταστάσεις του Cyprus Environmental 
Industries.
Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι το Ευρω-
παϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο φαίνεται ότι στηρί-
ζει τον Γενικό Ελεγκτή και εκφράζει και κάποια 
δυσφορία γ ια τη σ τάση της Κυβέρνησης, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως δεν έχει 
δει καμία δυσφορία για τη στάση της Κυβέρ-
νησης.
“Δεν σ τηρίζε ι το Ελεγκτ ικό Συνέδριο μόνο 
αλλά και η Κυβέρνηση το έργο του Γεν ικού 
Ελεγκτή, όπως και κάθε ανεξάρτητου αξιωμα-
τούχου της Κυπριακής Δημοκρατίας, μεταξύ 
άλλων του Γεν ικού Εισαγγελέα, της Γεν ικής 

Λογίσ τριας, της Επιτρόπου Διοικήσεως, της 
Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων, όλων 
γενικότερα των θεσμών”, ανέφερε ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης.
Συνεπώς, πρόσθεσε, “δεν είδα οτιδήποτε που 
να διαφοροποιεί. Ο κάθε αξιωματούχος έχει 
συνταγματικά πλαίσια μέσα στα οποία κινεί-
ται. Ενόσω κινείται ουδείς τον παρεμπόδισε 
και πρέπει να γίνονται σεβαστοί και οι λοιποί 
των θεσμών όπως είναι του Γενικού Εισαγγε-
λέα πχ ο οποίος αν δώσει γνωμάτευση προς 
την Κυβέρνηση ότι ενόσω μια υπόθεση βρί-
σκεται σ το δικαστήριο ή σε μια οιονεί δικα-
στική επιτροπή, δεν επιτρέπεται η παρέμβαση 
άλλου, η Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να 
ακολουθήσει και να σεβαστεί τη γνώμη του 
Γενικού Εισαγγελέα”, ανέφερε.
Πέραν τούτου νομίζω ότ ι  η συζήτηση επ` 
αυτού δε ν εξυπηρε τ ε ί  κανέ να μα κανέ να 
σκοπό, κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας.

Η 
έκτακτη Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων που συ-
νεδρίασε σήμερα Πέμπτη, απέρριψε τέσσερις αναπομπές του 
Προέδρου της Δημοκρατίας σε νόμους που ψήφισε πριν από 
το κλείσιμό της και τροποποιούν τον περί Κοινωνικών Ασφα-

λίσεων Νόμο.
Εναντίον των αναπομπών ψήφισαν 31 βουλευτές, ενώ υπέρ οι 17 βου-
λευτές του ΔΗΣΥ.
Ο πρώτος νόμος προνοεί όπως οι ισχύουσες ασφαλιστικές προϋποθέ-
σεις για σκοπούς σύνταξης ανικανότητας διαφοροποιηθούν προς όφε-
λος δικαιούχων αιτητών των οποίων η αίτηση απορρίπτεται λόγω του ότι 
δεν πληρούν τις σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις, καθώς δεν εργά-
ζονταν κατά τα τελευταία δύο έτη.
Ο δεύτερος νόμος προνοεί όπως άτομα τα οποία συμπληρώνουν το 
63ο έτος της ηλικίας τους και είναι προσωρινά ανίκανα για εργασία 
λόγω ασθενείας, επιπλέον δε θεμελιώνουν δικαίωμα σε θεσμοθετημένη 
σύνταξη και επιλέγουν να μην αιτηθούν τη λήψη της, να έχουν δικαίωμα 
σε επίδομα ασθενείας νοουμένου ότι πληρούνται οι ασφαλιστικές προ-
ϋποθέσεις που ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους στο Ταμείο Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων χωρίς οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις.
Ο τρίτος νόμος προνοεί ώστε πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 
63ο έτος της ηλικίας τους, είναι προσωρινά άνεργα και δεν έχουν υπο-
βάλει αίτηση για λήψη της θεσμοθετημένης σύνταξης, να έχουν δικαί-
ωμα σε ανεργιακό επίδομα νοουμένου ότι πληρούνται οι ασφαλιστικές 
προϋποθέσεις που ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους στο Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ο τέταρτος νόμος προβλέπει ώστε στην έννοια του όρου «μισθωτός» 
για σκοπούς κοινωνικής ασφάλισης, να περιλαμβάνεται και η απασχό-
ληση δυνάμει σύμβασης αγοράς ή παροχής υπηρεσιών ή οποιασδήποτε 
άλλης σχετικής σύμβασης, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού που αποδί-
δεται σε τέτοια σύμβαση, εφόσον αυτή χαρακτηρίζεται από σχέση εργο-
δότη-εργοδοτουμένου, προκειμένου τέτοιοι εργαζόμενοι να έχουν όλα 
τα δικαιώματα και ωφελήματα, μεταξύ των οποίων και την καταβολή 
κοινωνικών ασφαλίσεων ως μισθωτών και όχι ως αυτοεργοδοτουμένων.
Η Βουλευτής της «Αλλαγής Γενιάς» Άννα Θεολόγου τάχθηκε εναντίον 
όλων των αναπομπών.
Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Χαράλα-
μπος Θεοπεμπτου, τάχθηκε επίσης εναντίον των αναπομπών, αναφέρο-
ντας ότι η Βουλή αυτό που προσπάθησε ήταν να δώσει λύση σε ορισμέ-
νες αδικίες που είναι πραγματικά φανερές.
Εναντίον όλων των αναπομπών τάχθηκε εκ μέρους του ΕΛΑΜ και ο Βου-
λευτής Λίνος Παπαγιάννης.
Ο Βουλευτής της «Αλληλεγγύης» Μιχάλης Γιωργάλλας τάχθηκε εναντίον 
των αναπομπών αναφέροντας ότι πρόκειται για ρυθμίσεις που αφο-
ρούν ευάλωτους συμπολίτες μας, ενώ ιδιαίτερα στάθηκε στον τέταρτο 
νόμο που αφορά τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών στα ΚΙΕ και είπε ότι 
η αναλγησία της Κυβέρνησης οδήγησε στην κατάργηση αυτών των δικαι-
ωμάτων με την αλλαγή σε μια νύχτα του καθεστώτος εργοδότησης.  
Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους τάχθηκε επίσης εναντίον των 
αναπομπών και είπε ότι αν δεν μπορεί να βρεθεί η λύση με τον τρόπο 
τον οποίο έχουν συσταθεί οι προτάσεις νόμου, θα πρέπει να έρθει το 
Υπουργείο Εργασίας να δώσει τη λύση στο πνεύμα της δικαιοσύνης και 
κοινωνικής αλληλεγγύης.
Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου τάχθηκε εκ μέρους του κόμ-
ματος εναντίον των αναπομπών, αναφέροντας παράλληλα ότι υπάρχει 
μεγάλη κωλυσιεργία από πλευράς του κράτους να αποκαταστήσει αδι-
κίες για τις οποίες όφειλε το ίδιο να παρέμβει.  

Η Ολομέλεια της Βουλής 
απέρριψε τέσσερις αναπομπές 
του Προέδρου
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Τα όποια περαιτέρω μέτρα 
για στήριξη της οικονομίας 
από τις επιπτώσεις της 
πανδημίας εντός 2021 θα 
πρέπει να είναι στοχευμένα 
ώστε να ελαχιστοποιηθούν 
οι συνέπειες, περιορίζοντας 
ταυτόχρονα τις επιπτώσεις 
στα δημόσια οικονομικά 
αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα 
Κύπρου (ΚΤΚ) στην ετήσια 
Έκθεση Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας για το 2020.

 

Σ
ημειώνει ακόμα ότι οι με-
σοπρόθεσμοι κίνδυνοι 
για τη χρηματοοικονομική 
σταθερότητα είναι αυξη-

μένοι και η ΚΤΚ τους παρακολου-
θεί στενά, ώστε αν χρειαστεί να 
παρέμβει εκ νέου με μακροπρο-
ληπτικές πολιτικές και μέτρα για 
να περιορίσει ενδεχόμενες ευπά-
θειες στο σύστημα.
 «Ενώ η οικονομία της Κύπρου το 
2020 επηρεάστηκε από τις υγει-
ονομικές εξελίξεις, το 2021 τα 
μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι 
στοχευμένα για τον μετριασμό 
των κινδύνων που έχουν δημι-
ουργηθεί», αναφέρεται. 
Σημειώνεται ότι η άμεση αντί-
δραση των εποπτικών αρχών 
και των κυβερνήσεων το 2020 
συγκράτησε σε μεγάλο βαθμό τις 
αρνητικές επιπτώσεις στην πραγ-
ματική οικονομία και η ΚΤΚ θεω-
ρεί σημαντική την αξιοποίηση του 
πακέτου μέτρων που ήδη βρίσκε-
ται σε εξέλιξη. 
Παράλληλα, η ΚΤΚ αναφέρει ότι η 
απόσυρση των μέτρων θα πρέπει 
να είναι σταδιακή για να αποφευ-
χθεί το αρνητικό φαινόμενο από-
τομης κατακρήμνισης (cliff effect).
 Αναφέρεται ακόμα ότι η διατή-

ρηση της πιστοληπτικής ικανότη-
τας της Κύπρου στην επενδυτική 
βαθμίδα κρίνεται ιδιαίτερα σημα-
ντική σε μία περίοδο κατά την 
οποία η συνεχιζόμενη στήριξη της 
οικονομίας είναι  απαραίτητη.
 Η ΚΤΚ αναφέρει ακόμα ότι η 
δυνατότητα χρησιμοποίησης κρα-
τικών εγγυήσεων για την παροχή 
δανείων, θα βοηθήσει στην ενί-
σχυση του δανεισμού και μπο-
ρεί να μετριάσει ορισμένους από 
τους κινδύνους από τη λήξη των 
μέτρων στήριξης της οικονομίας, 
προσφέροντας ανάσα ρευστότη-
τας στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα 
στο παρόν στάδιο 
όπου η δυνατότητα 
ανανέωσης του 
σχεδίου αναστολής 
δόσεων είναι περι-
ορισμένη.
 Οι προϋπάρχουσες 
μακροοικονομι -
κές ανισορροπίες, 
καθώς και τα διαρ-
θρωτικά προβλήματα στον χρη-
ματοοικονομικό τομέα θα πρέπει 
να επιλυθούν, δημιουργώντας μία 
υγιή και ανταγωνιστική οικονο-
μία, που θα είναι σε θέση να αντι-
μετωπίσει νέες επερχόμενες κρί-
σεις χωρίς το βάρος των παθογε-
νειών του παρελθόντος, αναφέρε-
ται ακόμα. 
Παράλληλα η ΚΤΚ σημειώνει 
ότι η έναρξη των εμβολιασμών, 
η νέα κατηγοριοποίηση των 
χωρών και οι τελευταίες εξελί-
ξεις σε ό,τι αφορά αυξημένες κρα-
τήσεις (πρωτίστως από το Ηνω-
μένο Βασίλειο και από το Ισραήλ), 
δημιουργούν προσδοκίες για 
ανάκαμψη του τουρισμού εντός 
του 2021, με αύξηση της κίνησης 
για τη φετινή τουριστική περίοδο, 
σε σύγκριση με το 2020, αλλά και 

για ανάκαμψη και επανεκκίνηση 
της οικονομίας, γενικότερα.
 Η ΚΤΚ σημειώνει ότι το 2020 η 
λήψη μέτρων στήριξης άμβλυνε 
σε μεγάλο βαθμό τις οικονομικές 
επιπτώσεις από την πανδημία. 
Αναφέρεται ωστόσο ότι παρά τα 
μέτρα στήριξης, η υγειονομική 
κρίση αύξησε την αβεβαιότητα 
στο μακροοικονομικό περιβάλ-
λον, δημιουργώντας νέους ή ενι-
σχύοντας υφιστάμενους κινδύ-
νους. 
«Συγκεκριμένα η ύφεση και η 
αργή ανάκαμψη της οικονομίας 
ενδέχεται να οδηγήσει σε επιδεί-

νωση των εισοδη-
μάτων και των ισο-
λογισμών των ήδη 
υπερχρεωμένων 
επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών, ενι-
σχύοντας τον κίν-
δυνο αύξησης των 
αφερέγγυων μη 
χρηματοοικονομι-

κών επιχειρήσεων, με συνεπακό-
λουθη αύξηση της ανεργίας», ανα-
φέρεται. 
Προστίθεται ότι παρόλο που τα 
χαμηλά επιτόκια και οι συνεχιζό-
μενες αγορές ομολόγων από τις 
εθνικές κεντρικές τράπεζες και 
την ΕΚΤ μέσω των προγραμμάτων 
αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ καθι-
στούν ευκολότερη την κυβερνη-
τική πρόσβαση στις αγορές, η 
περαιτέρω αύξηση του δημόσιου 
χρέους ιδιαίτερα, από μη-στοχευ-
μένα μέτρα στήριξης της οικονο-
μίας, ενδέχεται να προκαλέσει κιν-
δύνους για τη μελλοντική του βιω-
σιμότητα.
 Σημειώνεται ακόμα ότι τα πιστω-
τικά ιδρύματα της Κύπρου, παρά 
τις διορθώσεις των τελευταίων 
ετών, κλήθηκαν να αντιμετω-

πίσουν τις οικονομικές επιπτώ-
σεις της πανδημίας έχοντας ένα 
ήδη υψηλό επίπεδο Μη Εξυπη-
ρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ), 
χαμηλή κερδοφορία και διαρθρω-
τικά προβλήματα, επηρεάζοντας 
σε μεγάλο βαθμό την ικανότητά 
τους να παρέχουν νέα δάνεια.
 «Η μεγάλη απορρόφηση της ανα-
στολής δόσεων δανείων προσέ-
φερε σημαντική ανάσα ρευστό-
τητας σε  μεγάλη μερίδα συνεπών 
δανειοληπτών, αλλά παράλληλα 
δημιουργεί ανησυχίες για πιθανή 
μη αποπληρωμή δανείων από 
πλευράς μερίδας δανειοληπτών 
και πιθανή αύξηση των ΜΕΧ με 
την απόσυρση των μέτρων, λόγω 
των συνεχιζόμενων περιορισμών 
στην οικονομική δραστηριότητα 
εξαιτίας της πανδημίας», προστί-
θεται. 
Η ΚΤΚ σημειώνει ακόμα ότι ο 
αντίκτυπος στις ΜΕΧ αναμένεται 
να διαφανεί εντός του 2021. Ένα 
νέο κύμα  ΜΕΧ, προβλέψεων και 
ζημιών μετά τη λήξη των μέτρων 
στήριξης μέσα στο 2021, συνεχί-
ζει η ΚΤΚ, θα πρέπει να είναι ανα-
μενόμενο, εντούτοις, αυτό δύνα-
ται να περιοριστεί με τη σωστή 
και γρήγορη χρήση του εργαλείου 
αναδιάρθρωσης.
  Ταυτόχρονα, αναφέρεται, τα 
πιστωτικά ιδρύματα ενδεχομέ-
νως να βρεθούν αντιμέτωπα με 
την πρόκληση της επιδείνωσης 
της πιστωτικής ποιότητας (credit 
quality) από τη μια και τη μειω-
μένη προοπτική κερδοφορίας 
από την άλλη. 
Αναφέρεται ακόμα ότι τα διαρ-
θρωτικά προβλήματα, που ήδη 
αν τ ιμε τωπίζε ι ο τραπεζικός 
τομέας, θα πρέπει να επιλυθούν με 
τον εξορθολογισμό των ισολογι-
σμών των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Α
πάντηση στα δημο-
σιεύματα γύρω από 
συστατική επιστολή 
του Μητ ροπολίτη 

Λεμεσού σε αιτητή πολιτογρά-
φησης, που φέρεται ως ιδιο-
κτήτης καζίνο στα κατεχόμενα 
και εμπλεκόμενος σε υποθέσεις 
λαθρεμπορίου, δίνει η Μητρό-
πολη Λεμεσού, αναφέρο-
ντας ότι ουδέποτε γνώριζε για 
οποιαδήποτε παράνομη δρα-
στηριότητά του.  
 Συγκεκριμένα, σε σημερινή 
ανακοίνωση της, η Μητρόπολη 
Λεμεσού αναφέρει ότι ο αιτη-
τής, που είναι άνω των 85 ετών, 
είναι ορθόδοξος χριστιανός με 
πλούσιο φιλανθρωπικό έργο, 
έχοντας βοηθήσει στο παρελ-
θόν τα Πατριαρχεία Ιεροσολύ-
μων και Αντιοχείας, ενώ ανή-
γειρε στη Λεμεσό, πριν την 
εκλογή του νυν Μητροπολίτη 
Λεμεσού, δυο εκκλησίες, πέραν 
του άλλου «σημαντικού φιλαν-
θρωπικού του έργου». 
Σημειώνεται ότι, «ουδέποτε 
περιήλθε στην αντίληψη της 
Ιεράς Μητρόπολης Λεμε-
σού οποιαδήποτε παράνομη 
δραστηριότητα του αιτητή» 
και πως, ούτε η Μητρόπολη, 
ούτε ο Μητροπολίτης είχαν 
ποτέ οποιασδήποτε εμπορι-
κής φύσεως συναλλαγές με τον 
αιτητή.
 «Η σύσταση του συγκεκριμέ-
νου προσώπου έγινε λαμβανο-
μένων υπόψη όλων των προα-
ναφερόμενων και με την προϋ-
πόθεση ότι ο αιτητής πληρούσε 
όλα ανεξαιρέτως τα κριτήρια 
του νόμου και ότι η αίτηση του 
ήταν καθ’ όλα σύννομη», προ-
στίθεται. 
Τέλος, η Μητρόπολη Λεμεσού 
υπογραμμίζει πως, «σε ουδε-
μία απολύτως ενέργεια προ-
έβη ο Μητροπολίτης Λεμεσού, 
προκειμένου να παρακαμφθεί η 
οποιαδήποτε προϋπόθεση του 
νόμου η οποιαδήποτε διαδικα-
σία».

Δεν γνώριζε 
για παρανομίες 
αιτητή 
πολιτογράφησης, 
αναφέρει η 
Μητρόπολη 
Λεμεσού 

Κεντρική Τράπεζα: Να είναι στοχευμένα 
τα όποια περαιτέρω μέτρα στήριξης της 
οικονομίας το 2021 
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Διαπιστώνει επιδείνωση «όσον 
αφορά την εσωτερική, τη θεσμική 
και την εξωτερική πολιτική» της 
Τουρκίας - Ζητά από την Κομισιόν 
αναστολή των διαπραγματεύσεων 
και την εξέταση ενός νέου μοντέλου 
για τις μελλοντικές σχέσεις των δύο 
πλευρών

T
o Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρι-
νε με 480 ψήφους υπέρ, 64 κατά 
και 150 αποχές το ψήφισμα για την 
κατάσταση στην Τουρκία το 2019 

και το 2020. Η παράγραφος 6 του κειμέ-
νου η οποία αφορά στην πρόταση για α-
ναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύ-
σεων είχε περάσει νωρίτερα με 520 ψή-
φους υπέρ, 72 κατά και 97 αποχές.
Ειδικότερα, σ τη συγκεκριμένη παρά-
γραφο επισημαίνεται ότι «μετά την τελευ-
ταία έκθεση του Κοινοβουλίου, η κατά-
σταση όχι μόνο δεν βελ-
τιώθηκε, αλλά επιδεινώ-
θηκε περαιτ έρω όσον 
αφορά την εσωτερική, τη 
θεσμική και την εξωτερική 
πολιτική».
Τον ίζ ε ι,  συνεπώς,  με 
έμφαση ότι, εάν δεν αντι-
στραφεί επειγόντως και 
με συνέπεια η υφισ τά-
μενη αρνητική τάση, η 
Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει, σύμ-
φωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο 
από τον Οκτώβριο του 2005, την επίσημη 
αναστολή των ενταξιακών διαπραγμα-
τεύσεων με την Τουρκία, ώστε και οι δύο 
πλευρές να επανεξετάσουν με ρεαλισμό 
και μέσω ενός δομημένου και ολοκληρω-
μένου διαλόγου υψηλού επιπέδου, την 
καταλληλότητα του υφιστάμενου πλαι-
σίου και την ικανότητά του να λειτουρ-
γεί ή, αν είναι αναγκαίο, να διερευνήσουν 
ενδεχόμενα νέα μοντέλα για τις μελλοντι-
κές σχέσεις.
Επισημαίνει ότι, σε κάθε περίπτωση, οι 
διαπραγματεύσεις θα πρέπει να διεξά-
γονται καλόπιστα και δεν θα πρέπει να 
εκτροχιάζονται ή να ανατρέπονται με 
βάση απλώς πολιτιστικά ή θρησκευτικά 
κίνητρα.
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε 
νωρίτερα, ο Σοσιαλιστής Ισπανός ειση-
γητής της έκθεσης Νάτσο Σάνσες Αμόρ 

τόνισε ότι πρόκειται για την πιο επικρι-
τική έναντι της Τουρκίας έκθεση που έχει 
παρουσιάσει ποτέ το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο. Ως υποψήφια χώρα προς ένταξη 
στην ΕΕ, η Τουρκία δεν λαμβάνει υπόψη 
της αξίες της ΕΕ, ενώ η κατάσταση εκεί 
επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια και 
υπονομεύονται οι δημοκρατικές αξίες, 
το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σημείωσε ο 
Σάντσες Αμόρ.
Ο Ισπανός εισηγητής της έκθεσης για 
την Τουρκία τόνισε, επίσης, ότι πρέπει 
να σταλεί ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα 
προς την τουρκική κυβέρνηση. «Αν η 
‘Αγκυρα θέλει να είναι υποψήφια προς 
ένταξη χώρα, πρέπει να ακολουθήσει την 
πορεία των δημοκρατικών μεταρρυθμί-
σεων», είπε. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ενώ 
τα πρώτα χρόνια σημειώθηκε μια κάποια 
πρόοδος, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει 
από την τουρκική πλευρά η απαραίτητη 

πολιτική βούληση, κάτι 
που έχει οδηγήσει σ το 
πάγωμα των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων.
«Πολλές φορές τον τελευ-
ταίο χρόνο μιλήσαμε για 
κυρώσεις προς την Τουρ-
κία, ενώ παράλληλα προ-
σπαθήσαμε να προτεί-
νουμε μια θετική ατζέντα, 
όμως η ‘Αγκυρα πρέπει 

να δείξει στην πράξη και όχι στα λόγια 
ότι θέλει τη θετική ατζέντα», ανέφερε ο 
Ν. Σάντσες Αμόρ. Συνέχισε λέγοντας ότι 
«καμία θετική ατζέντα δεν πρέπει να προ-
σφερθεί στην Τουρκία, χωρίς την προϋ-
πόθεση για μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Το ίδιο τόνισε ότι ισχύει και 
για το αίτημα για αναβάθμιση της τελω-
νειακής ένωσης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει ότι 
δεν είναι δυνατόν μία υποψήφια χώρα, 
που δεν σέβεται τις υποχρεώσεις της στο 
πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας, να 
ζητάει πλεονεκτήματα στο θέμα της τελω-
νειακής ένωσης, είπε ο Σάντσες Αμόρ. 
«Πρόκειται για ένα συνολικό πακέτο που 
περιλαμβάνει και αξίες και δεν πρέπει να 
προσφέρουμε μια οικονομική και εμπο-
ρική σχέση σε μία υποψήφια χώρα που 
δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις 
της», συμπλήρωσε.

Χ
ρησιμοποιώντας πλαστά τραπεζικά 
έγγραφα, ψευδείς θεωρίες συνωμο-
σίας και άλλες ανήθικες μεθόδους 
κατάφερε ο δημοσιογράφος Μάρτιν 

Μπασίρ να αποσπάσει από την πριγκίπισσα 
Νταϊάνα την πολυσυζητημένη συνέντευξη που 
προβλήθηκε το 1995 στο BBC και τάραξε συ-
θέμελα το παλάτι του Μπάκιγχαμ. Tα παραπά-
νω συμπεράσματα προέκυψαν από την ειδική 
έρευνα που διενεργήθηκε σχετικά με τις συν-
θήκες κάτω από τις οποίες εξασφαλίστηκε η 
αποκλειστική αυτή συνέντευξη, που παρακο-
λούθησαν 20 εκατομμύρια τηλεθεατές σε ολό-
κληρο τον κόσμο και αποτέλεσε επί της ουσίας 
το τελειωτικό χτύπημα για τον γάμο της Νταϊά-
να με τον Πρίγκιπα Κάρολο αλλά και τις σχέσεις 
της με την βασιλική οικογένεια.
Φανερά πληγωμένη και σε προσωπικό αδι-
έξοδο η Νταϊάνα επιβεβαίωσε, σε εκείνη την 
συνέντευξη, την μακροχρόνια παράλληλη 
σχέση του Κάρολου με την Καμίλα – λέγο-
ντας την περίφημη φράση «Ήμασταντρεις σε 
αυτόν το γάμο», παραδέχτηκε πως και η ίδια 
διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, αποκάλυψε 
πως πάλευε με την βουλιμία ενώ εξέφρασε την 
άποψη πως ο Κάρολος πιθανόν να μην καταφέ-
ρει ποτέ να γίνει βασιλιάς.
Αυτή ήταν η πρώτη φορά που κάποιο μέλος 
της βασιλικής οικογένειας αναφερόταν δημο-
σίως σε τόσο προσωπικά θέματα του παλατιού 
γεγονός που οδήγησε την Βασίλισσα Ελισάβετ 
να επιβάλλει στον Κάρολο και την Νταϊάνα την 
έκδοση διαζυγίου.
Όταν είκοσι έξι χρόνια πριν έφθανε στα δημο-
σιογραφικά γραφεία η είδηση πως ο όχι και 
ιδιαίτερα γνωστός στην πιάτσα τότε νεα-
ρός ρεπόρτερ Μάρτιν Μπαζίρ εξασφάλισε 
την αποκλειστική συνέντευξη της Νταϊάνα, η 
έκπληξη για όλους ήταν τεράστια και τα ερω-

τηματικά πολλά. Λίγα χρόνια αργότερα, και 
αφού η πριγκίπισσα είχε φύγει τόσο πρόωρα 
και άδικα από τη ζωή, ο αδελφός της, Ερλ Σπέν-
σερ, θα αποκαλύψει πως ο δημοσιογράφος 
χρησιμοποίησε δόλιους τρόπους προκειμένου 
να κερδίσει την εμπιστοσύνη του και να τον 
πείσει να τον συστήσει στην αδελφή του. Πιο 
συγκεκριμένα του παρουσίασε πλαστά τραπε-
ζικά έγγραφα, είπε στην Νταϊάνα ψεύτικες ιστο-
ρίες που σχετίζονταν με σενάρια παρακολού-
θησής της από ανθρώπους του παλατιού ενώ 
ισχυρίστηκε επίσης πως διαθέτει στοιχεία που 
αποδεικνύουν πως ο Κάρολος είχε ερωτικές 
σχέσεις με την νταντά των παιδιών τους. Προ-
φανώς όλα αυτά έκαναν την ήδη φουρτουνια-
σμένη Νταϊάνα ακόμη πιο έξαλλη με αποτέλε-
σμα να πει στην συνέντευξή της πράγματα που 
πιθανότατα μετάνιωσε αργότερα.
Το BBC, πάντως, αποδέχεται πλήρως τα αποτε-
λέσματα της έρευνας, εκφράζει τη βαθιά λύπη 
του για όλα όσα συνέβησαν και ζητά δημό-
σια συγγνώμη. «Το BBC θα έπρεπε να έχει διε-
ρευνήσει σε μεγαλύτερο βάθος το τί ακριβώς 
είχε συμβεί τότε και είναι πιο διαφανές σχε-
τικά με όσα γνώριζε» δήλωσε με νόημα ο γενι-
κός διευθυντής του δημοσιογραφικού οργανι-
σμού Tim Davie.
Να σημειώσουμε ότι ο 58χρονος σήμερα 
Μάρτιν Μπαζίρ, που από το 2016 εργαζό-
ταν και πάλι στο ΒΒC ως συντάκτης θρησκευ-
τικού – εκκλησιαστικού ρεπορτάζ, παραιτή-
θηκε πριν λίγες ημέρες επικαλούμενος θέματα 
υγείας. Η κίνησή του αυτή ωστόσο φέρεται να 
συνδέεται άμεσα με την απόφαση του κανα-
λιού να προβάλλει σήμερα, έστω και με καθυ-
στέρηση μιας εβδομάδας, εκπομπή σχετικά με 
τις συνθήκες κάτω από τις οποίες  πραγματο-
ποιήθηκε η περιβόητη συνέντευξή του με την 
πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Η Νταϊάνα εξαπατήθηκε για να 
παραχωρήσει τη συνέντευξη στο BBC

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Ευρωκοινοβούλιο: Να 
σταματήσουν οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία 
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Α
πό την πρώτη στιγμή του θανάτου 
του Ντιέγκο Μαραντόνα υπήρχαν 
βάσιμες υποψίες, τις οποίες υπο-
στήριζε και η οικογένειά του, πως 

ο Ντιέγκο θα μπορούσε να είχε σωθεί.
Έτσι, είχε ξεκινήσει έρευνα και αφορούσε 
όλους τους εμπλεκόμενους με την αποθε-
ραπεία του Μαραντόνα και το αν υπήρχαν 
εκ μέρους τους λάθη που οδήγησαν στον 
θάνατο του σπουδαιότερου ποδοσφαιρι-
στή όλων των εποχών.
Μάλιστα, εμπειρογνώμονες είχαν ξεκινή-
σει έρευνα για να διαπιστώσουν τις συνθή-
κες θανάτου και το πόρισμά τους ανέφερε 
πως ο Μαραντόνα είχε «εγκαταλειφθεί στη 
μοίρα του» από την ομάδα υγειονομικής 
περίθαλψης, της οποίας η «ανεπαρκής και 
απερίσκεπτη θεραπεία οδήγησε σε αργή 

αγωνία».
Έτσι, η Εισαγγελία του Σαν Ιζίντρο αποφά-
σισε να μετατρέψει το κατηγορητήριο σε 
ανθρωποκτονία από πρόθεση για τους 
εμπλεκόμενους. «Μετά από τόση αδικία, 
το πιο σημαντικό είναι η αλλαγή της κατη-
γορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση» 
δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων 
(AFP), μέλος της εισαγγελικής αρχής του Σαν 
Ιζίντρο και υπεύθυνος για την έρευνα.
Οι επτά κατηγορούμενοι είναι ο νευροχει-
ρουργός Λεοπόλδο Λούκε, η ψυχίατρος 
Αγκουστίνα Κοσάτσοφ, ένας ψυχολόγος, 
δύο νοσοκόμες (σ.σ. ένας άνδρας και μια 
γυναίκα) που βρίσκονταν στο πλευρό του 
Μαραντόνα, ο επόπτης αυτών των νοσοκό-
μων και ο συντονιστής ιατρός για νοσηλεία 
στο σπίτι.

διεθνή νέα

Η έρευνα αυτή επιταχύνθηκε αφού 
ο κ. Τραμπ έχασε τον Νοέμβριο 
τις προεδρικές εκλογές από τον 
Δημοκρατικό διάδοχό του  Τζο 
Μπάιντεν

Η 
εισαγγελία της πολιτείας της Νέ-
ας Υόρκης ανακοίνωσε την Τε-
τάρτη πως ενημέρωσε τον Trump 
Organization, τον επιχειρηματικό 

όμιλο του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου 
Ντόναλντ Τραμπ, ότι η έρευνα που διενεργεί 
σε βάρος του έχει πλέον προσλάβει ποινική 
φύση και δεν είναι πια υπόθεση του αστικού 
δικαίου.
Ο εισαγγελέας του Μανχάταν, ο Σάιρους Βανς, 
ο οποίος έχει εκλεγεί με τους Δημοκρατι-
κούς, διενεργεί έρευνα για τις επιχειρηματι-
κές δοσοληψίες του κ. Τραμπ προτού αναλά-
βει την προεδρία των ΗΠΑ εδώ και πάνω από 
δύο χρόνια.
«Ενημερώσαμε τον Trump Organization ότι η 
έρευνά μας (...) δεν είναι πλέον αποκλειστικά 
αστικής φύσης», εξήγησε ο Φάμπιαν Λέβι, 
εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Νέας Υόρκης, 
σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. «Πλέον 
διενεργούμε ενεργά έρευνα ποινικής φύσης 
σε βάρος του Trump Organization, σε συνερ-
γασία με τον εισαγγελέα του Μανχάταν».
Δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με κάποιον 
εκπρόσωπο του ομίλου του κ. Τραμπ για να 
σχολιάσει την ανακοίνωση αυτή.
Το γραφείο του κ. Βανς έχει αναφέρει σε δικό-
γραφα που έχει καταθέσει πως διενεργεί 
έρευνα για «πιθανόν εκτεταμένη και παρα-
τεταμένη εγκληματική συμπεριφορά» από 
πλευράς του ομίλου του πρώην προέδρου, 
πιο συγκεκριμένα φορολογική και ασφαλι-
στική απάτη και παραχάραξη εγγράφων της 
επιχείρησης.
Η έρευνα του Σάιρους Βανς είχε αρχίσει όταν ο 
πρώην δικηγόρος και εξ απορρήτων συνεργά-
της του Τραμπ, ο Μάικλ Κόεν, αποκαλύφθηκε 
πως είχε πληρώσει πριν από τις εκλογές του 
2016 δύο γυναίκες που έλεγαν πως είχαν 
σεξουαλικές συνευρέσεις με τον μεγιστάνα 
για να εξαγοραστεί η σιωπή τους.
Η έρευνα αυτή επιταχύνθηκε αφού ο κ. Τραμπ 
έχασε τον Νοέμβριο τις προεδρικές εκλογές από 
τον Δημοκρατικό διάδοχό του Τζο Μπάιντεν.
Η Λετίσια Τζέιμς, επικεφαλής της εισαγγελίας 
της Νέας Υόρκης, επίσης Δημοκρατική, ηγεί-
ται χωριστής έρευνας για ψευδείς δηλώσεις 
της αξίας ακινήτων από πλευράς του ομίλου 

του επιχειρηματία των ακινήτων με σκοπό την 
εξασφάλιση δανείων και φορολογικών απαλ-
λαγών.

Ο Μπαράκ Ομπάμα λέει «γαλλικά» 
για τον Τραμπ: «Ρατσιστής, σεξιστι-
κό γουρούνι, διεφθαρμένος μ...ας»
Το τι ακούστηκε κρυφά από τα χείλη για 
Ομπάμα για τον διάδοχό του στο Λευκό Οίκο 
δε λέγεται! Σύμφωνα μ’ ένα νέο βιβλίο που 
θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη εβδομάδα, 
όπως αναφέρει η εφημερίδα «Guardian», ο 
πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλεσε τον 
Ντόναλντ Τραμπ «τρελό», «ρατσιστή, σεξι-
στικό γουρούνι», «γαμ…ο παράφρονα» και 
«διεφθαρμένο μαλ…α».
Μάλιστα, τα υβριστικά αυτά σχόλια έφτα-
σαν στ’ .. αυτιά του Τραμπ προκαλώντας την 
έντονη δυσφορία του, επισημαίνει το δημο-
σίευμα.
Στη διάρκεια της θητείας Τραμπ στον Λευκό 
Οίκο, ο Ομπάμα δεν επέκρινε αλλά και ούτε 
επιτέθηκε δημοσίως στον 45ο πρόεδρο των 
ΗΠΑ. Ωστόσο, στα παρασκήνια, ξεσάλωνε... 
εκστομίζοντας σε γνωστούς του διάφορα 
«γαλλικά» σε βάρος του Αμερικανού δισεκα-
τομμυριούχου.
Στο βιβλίο του, ο Αμερικανός συγγραφέας 
ισχυρίζεται ότι ο Μπαράκ Ομπάμα αρχικά 
προτιμούσε τον Τραμπ στην προεδρία από 
τον Τεντ Κρουζ, καθώς ο Τραμπ δεν έφτανε 
ούτε κατά διάνοια την ευφυΐα του σκληροπυ-
ρηνικού γερουσιαστή του Τέξας.
Όμως, από το 2017, όταν άρχισε να σηκώ-
νει... κεφάλι στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ, ο 
Ομπάμα αντέδρασε όπως πολλοί στις ΗΠΑ 
και τον υπόλοιπο κόσμο.
«Είναι τρελός. Οι μεγάλοι δωρητές ψάχνουν 
να αποσπάσουν μια αντίδρασή του σε αντάλ-
λαγμα για τις μεγάλες επιταγές που γράφουν 
στον όμιλό του» είχε πει ο Ομπάμα, σύμφωνα 
με τον Ντόβερε.
Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο Ομπάμα έλεγε 
συχνά-πυκνά: «Δεν πίστευα πως θα ήταν τόσο 
άσχημα» και κάποιες φορές: «Δεν πίστευα 
πως θα είχαμε για πρόεδρο έναν ρατσιστή, 
ένα σεξιστικό γουρούνι».
Όταν όμως ο Ομπάμα πληροφορήθηκε ότι ο 
Τραμπ μιλούσε με ξένους ηγέτες -περιλαμβα-
νομένου και του ισχυρού άνδρα του Κρεμλί-
νου, Βλαντίμιρ Πούτιν εν μέσω έρευνας για 
την εμπλοκή της Μόσχας στις αμερικανικές 
εκλογές- χωρίς συμβούλους κατά τη διάρκεια 
της επικοινωνίας, τότε τον χαρακτήρισε «διε-
φθαρμένο μαλ…α».

Ντόναλντ Τραμπ: Ποινική φύση 
έχει προσλάβει η έρευνα σε βάρος 
του πρώην προέδρου 

Ντιέγκο Μαραντόνα: Για 
ανθρωποκτονία από πρόθεση 
κατηγορούνται οι επτά εμπλεκόμενοι
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Αλλεργίες: Οδηγός επιβίωσης για 
παιδιά και γονείς

Π
ώς μπορούμε, λοιπόν, να προ-
στατέψουμε τα παιδιά από τα 
δυσάρεστα αυτά συμπτώματα;
Τι να κάνετε με τη γύρη

Μην ανοίγετε τα παράθυρα νωρίς το πρωί
Οι αλλεργικές αντιδράσεις (φτερνίσματα, 
έκκριση υγρού από τη μύτη, ξηρός βήχας, 
φαγούρα ή κοκκίνισμα ματιών κ.λπ.) θα 
μειωθούν αισθητά αν την εποχή της ανθο-
φορίας κρατάτε κλειστά τα παράθυρα 
από τις 8 έως τις 10 το πρωί.
Και αυτό γιατί τις συγκεκριμένες ώρες 
είναι αυξημένη η πυκνότητα της γύρης 
στην ατμόσφαιρα. Επίσης, αυτές τις ώρες 
το παιδί καλό είναι να αποφεύγει τον 
περίπατο ή την άθληση έξω από το σπίτι, 
ενώ αν χρειαστεί να βγει, φροντίστε να 
έχετε κλειστά τα παράθυρα του αυτοκι-
νήτου.

Το ίδιο και το απόγευμα
Εκτός από τις πρωινές ώρες μέγιστης 
γυρεοφορίας, προσοχή θέλουν και οι 

ώρες 7-9 μ.μ., γιατί τότε, η πυκνότητα της 
γύρης αυξάνεται.
Κλείνετε λοιπόν τα παράθυρα του σπιτιού 
και στο τέλος της ημέρας, καθώς όπως 
επισημαίνουν οι ειδικοί: η συγκέντρωση 
των γύρεων στην ατμόσφαιρα εμφανίζει 
2 peaks (τo πρώτο 8-10 π.μ. και το δεύ-
τερο 7-9 μ.μ.)
Το καλύτερο είναι γενικά τις ώρες αυτές το 
παιδί να αποφεύγει τις βόλτες στα πάρκα 
ή στην εξοχή όπου υπάρχει μεγάλος αριθ-
μός ανθισμένων δέντρων και λουλουδιών 
και να προτιμάτε να τα πηγαίνετε βόλτα 
στις παραθαλάσσιες περιοχές όπου συνή-
θως υπάρχει μικρότερη ποσότητα γύρης. 
Μην παραλείπετε να του φοράτε γυαλιά 
ηλίου ώστε να προστατεύονται τα μάτια 
του από την επαφή με τα αλλεργιογόνα.
Επίσης, όταν επιστρέφετε από βόλτα στο 
πάρκο ή αν μένετε σε εξοχική περιοχή, 
φροντίστε όταν επιστρέφει στο σπίτι: να 
αλλάζει αμέσως ρούχα και παπούτσια. 
Πριν πάει για ύπνο να κάνει μπάνιο και να 

λούζεται (μπορεί στα μαλλιά του να έχει 
κολλήσει γύρη).

Μαζεύετε γρήγορα τα απλωμένα 
ρούχα
Οταν φυσάει καλό θα είναι να κλείνετε τα 
παράθυρα του σπιτιού για να μη μεταφέ-
ρεται στο εσωτερικό γύρη και σκόνη, ενώ 
δεν θα πρέπει να αφήνετε πολλές ώρες τα 
ρούχα απλωμένα έξω γιατί και σε αυτή 
την περίπτωση θα μεταφερθεί η γύρη που 
έχει κολλήσει πάνω τους.
Τι να κάνετε για τη σκόνη και τους μύκητες
Το καλύτερο μέτρο προστασίας είναι η 
καθαριότητα και ο καλός αερισμός του 
σπιτιού, ειδικά του παιδικού δωματίου.

Σκουπίζετε συχνά και ξεσκονίζετε 
με ένα υγρό πανί.
Αντικαταστήστε στο υπνοδωμάτιο του 
παιδιού τα μάλλινα σκεπάσματα και τα 
πουπουλένια παπλώματα και μαξιλάρια 
με άλλα από υποαλλεργικά υλικά.

Διατηρήστε την ατμόσφαιρα δροσερή και 
ξηρή (η υπερβολική ζέστη αποξηραίνει 
τους βλεννογόνους).
Καταργήστε τα χονδρά χαλιά και τις φλο-
κάτες, στα παράθυρα τις βαριές κουρτί-
νες. Προτιμάτε ελαφρά χαλιά και κουρτί-
νες που μπορούν να πλένονται στο πλυ-
ντήριο σε υψηλές θερμοκρασίες.

Περιορίστε τα διακοσμητικά αντι-
κείμενα που μαζεύουν σκόνη.
Αερίζετε καθημερινά τα σεντόνια και 
τα σκεπάσματά του και μη στρώνετε 
το κρεβάτι του αμέσως μετά το πρωινό 
ξύπνημα.
Αποφεύγετε τη χρήση χνουδωτών ή 
γενικά πάνινων παιχνιδιών. Αλλιώς φρο-
ντίστε να πλένονται σε καυτό νερό μαζί με 
τα σεντόνια ή να μπαίνουν στην κατάψυξη 
(για 3 μέρες) μία φορά την εβδομάδα.

Μην καπνίζετε σε κλειστούς 
χώρους.

Μ
πορώ να σας πω από προ-
σωπική πε ίρα ότ ι υπάρ-
χουν δύο πράγματα που 
θέλουν πραγματικά οι ά-

ντρες: σεβασμό και θαυμασμό. Αν λοι-
πόν θέλετε να αγαπάτε τους άντρες σας  
σωστά, τότε να τους θαυμάζετε σωστά. 
Εδώ σας δίνουμε μερικούς τρόπους για 
να σας βοηθήσουμε να αρχίσετε. Πρώ-
τα, πρώτα, να τον θαυμάζετε όπως εί-
ναι. Μην περιμένετε ώσπου να γίνει κα-
λύτερος, πιο υπομονετικός, ή να κάνει 
περισσότερα χρήματα. Έχει μεγάλη ση-
μασία να αρχίσεις να τον θαυμάζεις τώ-
ρα για αυτό που είναι. Δεύτερον, να τον 
θαυμάζεις για ό,τι πετυχαίνει. Να είστε 
συγκεκριμένες για τον τρόπο που τον 
θαυμάζετε--είτε είναι για τον τρόπο που 
σας φέρεται και σας τ ιμάει, είτε είναι 
για τον τρόπο που έμαθε στην κόρη σας 
ποδήλατο, ή για το πώς διόρθωσε τα υ-
δραυλικά μόνος του.

Θέλεις να ξέρεις αν ο έφηβός σου 
θα διδαχτεί από κάποια κακή του 
απόφαση;
Το ερώτημα δεν είναι αν ο έφηβος πάρει 
μία ανόητη ή ίσως επαναστατική από-
φαση. Το ερώτημα είναι πώς εσύ, ο 
γονιός, θα αντιδράσεις. Εδώ παραθέ-
τουμε μερικούς τρόπους που σίγουρα ο 
έφηβός σου δε θα πάρει το μάθημά του 
από κάποια όχι καλή απόφαση. Πρώτα, 
πρώτα, προστάτεψέ τον από όλες τ ις 
οδυνηρές, , δυσάρεσ τες, ακριβές, ή 
αμήχανες συνέπειες. 
Τότε είναι σ ίγουρο ότι θα το ξανακά-
νει. Θα νομίζει ότι μπορεί να κάνει ό,τι 
θέλει, όταν θέλει, σε όποιον θέλει, και 
δε θα έχει συνέπειες. Δεύτερον, δείξε 
περισσότερο ενδιαφέρον για τα πράγ-
ματα παρά για κείνον τον ίδιο. Αν έχει 
κάποιο αυτοκινησ τ ικό ατύχημα , να 
θυμώνεις για το αυτοκίνητο που έπαθε 
ζημιά, αντί να ενδιαφέρεσαι για το παιδί 
σου ή τους άλλους.

Είναι το παιδί σου αυτοπειθαρ-
χούμενο;
Ως γονείς, θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπο-

ρούμε για τα παιδιά μας, αλλά δεν είναι 
πάντοτε αυτό το καλύτερο. Είναι σημα-
ντικό να διδάξουμε στα παιδιά μας να 
κάνουν κάποια πράγματα για τον εαυτό 
τους. Εδώ λοιπόν έχουμε μερικούς τρό-
πους γ ια να διδάξεις σ τα παιδιά σου 
αυτοπειθαρχία. Πρώτα, πρώτα, δίδαξέ 
τους  να ακολουθούν μία ρουτίνα. Η 
οργανωμένη και συσ τηματ ική δομή 
καλλιεργεί την πειθαρχία. Για παρά-
δειγμα, αν βάλεις κάποιο συγκεκρι-
μένο χρόνο για να τελειώνουν τα μαθή-
ματά τους κάθε μέρα, η ρουτίνα θα γίνει 
φυσική συνήθεια. 
Δεύτερον, δίδαξέ τους να έχουν συνεπή 
αποφασισ τ ικότητα. Δείξε σ τα παιδιά 
σου ότι η επιτυχία έρχεται όταν έχεις 
συγκεντρωμένη την προσοχή σου στο 
σ τόχο σου και είσαι αποφασισ τ ικός, 
χωρίς περισπασμούς και μεταβαλλό-
μενα συναισθήματα. 
Τρίτον, δίδαξέ τους τα θεμελιώδη αρχί-
ζοντας από το χαρακτήρα...όπως ειλι-
κρίνε ια,  ακεραιότητα,  θάρρος,  και 
αγάπη. Αυτές είναι οι αρετές που πρέπει 
να μάθουν τα παιδιά μας να καλλιεργή-
σουν στη ζωή τους.

Άντρες, μήπως έχετε παράλογες 
προσδοκίες από τη γυναίκα σας; 
Όταν οι προσδοκίες μας από τη γυναίκα 
μας γ ίνον ται παράλογες, σ την πραγ-
ματ ικότητα τ ραν τάζομε τα θεμέ λια 
του γάμου μας κι ίσως και τα γκρεμί-
ζουμε. Εδώ έχουμε μερικές παράλογες 
προσδοκίες που οι άντρες δεν πρέπει 
να έχουν. Πρώτα, πρώτα, ότι πάντοτε 
σε χρειάζεται η γυναίκα για να δώσεις 
λύση σ τα προβλήματά της.  Όταν η 
Μαρία μου λέει για κάποιο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει δε σημαίνει ότι περι-
μένει να της το λύσω.Συνήθως ξέρει 
πώς να το λύσει αλλά απλά θέλει να την 
ακούσω.  Δεύτερον,  δεν πρέπει να το 
θεωρούμε δεδομένο ότι η γυναίκα μας 
ξέρει ότ ι την αγαπάμε. Εγώ λέω σ τη 
Μαρία “σ΄άγαπώ” κάθε βράδυ πριν 
να κοιμηθούμε.  Να λέτε λοιπόν σ τη 
γυναίκα σας ότι την αγαπάτε, και να της 
το λέτε πολλές φορές. 

Γυναίκες, ξέρετε πώς να θαυμάζετε τον 
άντρα σας;
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Η 
σύγχρονη έρευνα έχει δεί-
ξει πέραν πάσης αμφιβολί-
ας ότι οι ψυχωσικές διατα-
ραχές όπως η σχιζοφρένεια 

και η διπολική διαταραχή (γνωστή και 
σαν μανιοκατάθλιψη) είναι νοσήμα-
τα του εγκεφάλου που διαταράσσουν 
βασικές λειτουργίες του, όπως η αντί-
ληψη, η μνήμη η σκέψη και το συναί-
σθημα. Το αποτέλεσμα είναι να βλά-
πτεται η λειτουργικότητα του πάσχο-
ντος σε όλους τους τομείς (επαγγελμα-
τική ή ακαδημαϊκή επίδοση, διαπρο-
σωπικές σχέσεις και κοινωνική ζωή) 
κάνοντας την ζωή του βασανιστική 
και συχνά τόσο ανυπόφορη που να 
τον οδηγούν να θέλει να βάλει ένα τέ-
λος. Τα αίτια των σοβαρών αυτών ε-
γκεφαλικών διαταραχών είναι πολλα-
πλά και όχι αποσαφηνισμένα μέχρι 
σήμερα.
Ξέρουμε ότι οι ψυχώσεις έχουν 
κληρονομικότητα και πολύ πρό-
σφατα ανακαλύψαμε συγκε-
κριμένες μεταλλάξεις στο 
γονιδίωμα που σχετίζονται 
με αυξημένο κίνδυνο για την 
εμφάνιση των διαταραχών 
αυτών. Ξέρουμε επίσης ότι 
εκτός από το γονιδίωμα υπάρ-
χουν και πολλοί άλλοι παράγο-
ντες στο περιβάλλον που προ-
διαθέτουν στην ανάπτυξη των 
ψυχώσεων που ξεκινούν από την 
ενδομήτριο ζωή (π.χ. λοιμώξεις 
της μητέρας) και εκτείνονται στην 
ανάπτυξη του βρέφους, του μικρού 
παιδιού και αργότερα του εφήβου και 
του νέου ενήλικα. 
Ξέρουμε επίσης ότι η χρόνια 
χρήση κάνναβης και άλλων ψυχο-
δραστικών ουσιών στην εφηβική 
ηλικία αυξάνει κατά πολύ το κίν-
δυνο για ψύχωση σε συνδυασμό 
με την γενετική επιβάρυνση. 
Με την μεγάλη ανάπτυξη των επιστη-
μών του εγκεφάλου ή «νευροεπιστη-
μών» όπως έχει καθιερωθεί να λέγο-
νται, αρχίζουμε να κατανοούμε τους 
μηχανισμούς με τους οποίους ο εγκέ-
φαλος δυσλειτουργεί στις ψυχώσεις. 
Σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης της 
εγκεφαλικής λειτουργίας αρχίζουν 
να μας δείχνουν αυτούς τους μηχανι-
σμούς και οι επιστήμες των υπολογι-

στών, της μηχανικής και των μαθημα-
τικών μας επιτρέπουν να τους αναλύ-
σουμε και να τους κατανοήσουμε. Η 
σύγχρονη έρευνα στις επιστήμες του 
εγκεφάλου είναι όπως λέμε «διεπι-
στημονική», δηλαδή την συνδράμουν 
επιστήμες από διαφορετικά πεδία σε 
ένα μεγάλο εύρος από τις ανθρωπι-
στικές έως τις θετικές επιστήμες.
Μέχρι τα μέσα του προηγούμενου 
αιώνα οι συνάνθρωποί μας με ψυχώ-
σεις αν ήταν τυχεροί ζούσαν την ζωή 
τους σε ψυχιατρικά άσυλα απομονω-
μένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Αν 
ήταν άτυχοι ζούσαν κλεισμένοι σε 
υπόγεια σπιτιών ή φυλακές σε φρι-
κτές συνθήκες διαβίωσης. Μετά την 
ανακάλυψη των αντιψυχωτικών φαρ-
μάκων στη δεκαετία του 1950 έγινε 
μια επανάσταση στη ψυχιατρική και 

οι άνθρωποι αυτοί μπόρεσαν να 
βγουν από τα άσυλα και να ζήσουν 

ανάμεσα μας. Η κατάργηση των 
ασύλων και η δημιουργία ψυχι-
ατρικών κλινικών μέσα στα 
γενικά νοσοκομεία βοήθησε 
να αποστιγματιστούν οι ασθε-
νείς με ψύχωση, που πλέον είναι 

μια κατάσταση η οποία μπορεί να 
ελεγχθεί αποτελεσματικά μέσα 
σε μικρό χρονικό διάστημα, 
ώστε ο ασθενής να μπορεί να 

επιστρέψει στην ζωή του. Σήμερα 
έχουμε στη διάθεσή μας ολοκλη-
ρωμένα θεραπευτικά προγράμ-

ματα για την θεραπεία και αποκατά-
σταση των ασθενών με ψυχώσεις που 
σε ένα μεγάλο ποσοστό μπορούν να 
έχουν μια φυσιολογική ζωή. 
Σήμερα γνωρίζουμε ότι όσο πιο γρή-
γορα επέμβουμε στην πορεία της 
ψύχωσης τόσο περισσότερες πιθα-
νότητες έχουμε να αναστρέψουμε την 
πορεία αυτή και να βοηθήσουμε στην 
αποκατάσταση του ασθενούς στη 
φυσιολογική του ζωή. Η σύγχρονη 
τάση είναι λοιπόν η έγκαιρη παρέμ-
βαση στην ψύχωση με την δημιουρ-
γία μονάδων στην κοινότητα που 
ανιχνεύουν τους εφήβους και νέους 
ανθρώπους στην πρώτη εμφάνιση 
των συμπτωμάτων της ψύχωσης και 
ακόμα νωρίτερα ανιχνεύοντας άτομα 
με υψηλό κίνδυνο για την ανάπτυξη 
ψύχωσης. 

Σχιζοφρένεια και διπολική 
διαταραχή:  Η κατάλληλη 
αντιμετώπιση

Μ
ια ασυνήθιστη μελέτη με χιλιάδες καρδιακούς ασθενείς, οι οποίοι εγγράφηκαν και παρακολου-
θήθηκαν διαδικτυακά σχετικά με τις χαμηλές ή κανονικές δόσεις ασπιρίνης που λάμβαναν, κα-
τέληξε στο συμπέρασμα ότι και οι δύο αυτές πρακτικές φαίνονται εξίσου ασφαλείς και αποτε-
λεσματικές στην πρόληψη επιπλέον προβλημάτων υγείας και εγκεφαλικών επεισοδίων. Τα ευ-

ρήματα δημοσιεύθηκαν στο New England Journal of Medicine.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι συμμετέχοντες είχαν τόσο ισχυρή προτίμηση στη χαμηλότερη δόση, που δεν 
είναι σαφές αν τα αποτελέσματα μπορούν να αποδείξουν ότι οι θεραπείες είναι ισότιμες. Όπως προειδοποι-
ούν κάποιοι ανεξάρτητοι ερευνητές, οι μισοί από όσους κλήθηκαν να πάρουν την υψηλότερη δόση, τελικά 
πήραν τη χαμηλότερη ή σταμάτησαν εντελώς να παίρνουν ασπιρίνη.
«Ουσιαστικά οι ασθενείς αποφάσισαν από μόνοι τους τι δοσολογία θα πάρουν, επειδή αγόραζαν από μόνοι 
τους και την ασπιρίνη», αναφέρει ο Δρ. Salim Virani, καρδιολόγος στο Ιατρικό Κολέγιο Baylor, που δεν συμ-
μετείχε στη μελέτη.
Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει μια αιτιολογία ώστε κάποιος να λαμβάνει την υψηλό-
τερη δόση των 325 milligrams, η οποία, σύμφωνα με αρκετούς γιατρούς, θα λειτουργήσει καλύτερη από μια 
δόση των 81 milligram.
Η ασπιρίνη βοηθά στην αποτροπή των θρόμβων στο αίμα, αλλά δεν συστήνεται σε υγιείς ανθρώπους που 
δεν έχουν αναπτύξει καρδιακές παθήσεις, επειδή ενέχει κίνδυνο αιμορραγίας. Τα οφέλη της, ωστόσο, είναι 
σαφή για εκείνους που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, χειρουργική επέμβαση bypass ή θρόμβωση 
των αρτηριών που αντιμετωπίστηκε με στεντ.
Η ενδεδειγμένη δοσολογία, όμως, δεν είναι σαφής, γι’αυτό και η μελέτη θέλησε να τις συγκρίνει σε ένα πραγ-
ματικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της μελέτης, λοιπόν, περίπου 15.000 άνθρωποι προσκλήθηκαν να συμμετά-
σχουν σε αυτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας και εγγράφηκαν σε έναν ιστό-
τοπο, τον οποίο επισκέπτονταν κάθε τρείς έως έξι μήνες για παρακολούθηση. Το δίκτυο των κέντρων υγείας 
που συμμετείχαν στη μελέτη προμήθευσαν τους ερευνητές με τις ιατρικές πληροφορίες των συμμετεχόντων.
Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν τυχαία να λάβουν χαμηλή ή κανονική δόση ασπιρίνης που έπαιρναν από το 
φαρμακείο. Σχεδόν όλοι λάμβαναν το φάρμακο πριν την έναρξη της μελέτης και το 85% έπαιρνε ήδη χαμηλή 
δόση. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια, το 7% του πληθυσμού κάθε ομάδας είχε πεθάνει ή είχε νοσηλευθεί για 
εγκεφαλικό επεισόδιο ή έμφραγμα. 
Τα αποτελέσματα σχετικά με την ασφαλεία ήταν επίσης παρόμοια, καθώς λιγότερο από το 1% είχε κάποια 
σοβαρή αιμορραγία που να χρειάστηκε νοσηλεία και μετάγγιση.
Σχεδόν το 41% όσων κλήθηκαν να λάβουν υψηλότερη δόση κάποια στιγμή άλλαξαν τη δοσολογία τους σε 
χαμηλή και αυτό το υψηλό ποσοστό θα μπορούσε να έχει αποκρύψει μια σημαντική διαφορά στην ασφάλεια 
ή την αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με τον Colin Baigent, επιστήμονα από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, 
ο οποίος έγραψε συνοδευτικό της μελέτης σχόλιο σε ιατρικό περιοδικό.
Ο επικεφαλής της μελέτης, Δρ. Schuyler Jones από το Πανεπιστήμιο Duke, πάντως, ανέφερε ότι η μελέτη 
παρέχει αξιόλογη καθοδήγηση, καθώς αν οι ασθενείς λαμβάνουν χαμηλή δοσολογία ασπιρίνης, «η παρα-
μονή σε αυτή τη δόση και όχι η εναλλαγή της είναι η καλύτερη επιλογή». 
Όσο για εκείνους που ανταποκρίνονται καλά στα 325 milligrams, «μπορεί να θέλουν να συνεχίσουν έτσι και 
θα πρέπει να μιλήσουν με τον γιατρό τους για οποιαδήποτε ανησυχία. Για τους νέους ασθενείς, γενικά συνι-
στούμε να αρχίζουν με χαμηλή δόση», τονίζει ο Δρ. Jones.

Ασπιρίνη: Η κατάλληλη δοσολογία που 
προστατεύει την καρδιά μας

Προκαταρκτικά αποτελέσματα μιας νέας μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Sleep δείχνουν ότι 
η μεγαλύτερη έκθεση στο φως που εκπέμπουν οι ηλεκτρονικές συσκευές τις απογευματινές 
και βραδινές ώρες σχετίζεται με εξασθένιση της ποιότητας του σπέρματος.

Η συγκέντρωση, η κινητικότητα και η προοδευτική κινητικότητα του σπέρματος, δηλαδή η ικανό-
τητα των σπερματοζωαρίων να «κολυμπούν» σωστά», ήταν χαμηλότερες και το ποσοστό των ακι-
νητοποιημένων σπερματοζωαρίων που δεν ήταν ικανά να κολυμπήσουν ήταν υψηλότερα στους 
άνδρες που ανέφεραν ότι κάνουν χρήση του smartphone και του τάμπλετ τους τη νύχτα.
Οι ερευνητές συνέλεξαν δείγματα σπέρματος από 116 άνδρες 21-59 ετών, οι οποίοι εκείνη την περί-
οδο υποβάλλονταν σε τεστ αξιολόγησης γονιμότητας. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτημα-
τολόγια σχετικά με τις συνήθειες ύπνου και τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.
«Η χρήση smartphone και τάμπλετ το απόγευμα και το βράδυ σχετίστηκε με εξασθένιση της ποι-

ότητας του σπέρματος. Επιπλέον, η χρήση smartphone το απόγευμα, τάμπλετ το 
βράδυ και η παρακολούθηση τηλεόρασης το απόγευμα σχετίστηκαν όλα 

με εξασθένιση της συγκέντρωσης σπέρματος. Από όσο γνωρίζουμε, 
αυτή είναι η πρώτη μελέτη που αναφέρει τέτοια είδη συσχετι-

σμών ανάμεσα στην ποιότητα του σπέρματος και τον χρόνο 
έκθεσης στο φως μικρού μήκους κύματος που εκπέμπουν 

τα ψηφιακά μέσα και κυρίως τα smartphone και τα 
τάμπλετ τις απογευματινές και βραδινές ώρες», ανα-

φέρει ο επικεφαλής ερευνητής, Amit Green, από 
το Ινστιτούτο Ύπνου και Κόπωσης του Ιατρικού 

Κέντρου Assuta στο Ισραήλ.
Τέλος, η μελέτη βρήκε ένα συσχετισμό ανά-
μεσα στη μεγαλύτερη διάρκεια ύπνου και 
το υψηλότερο σύνολο σπέρματος και μεγα-
λύτερη προοδευτική κινητικότητα. Αντιθέ-
τως, ο λιγότερος ύπνος σχετίστηκε με χει-
ρότερη ποιότητα σπέρματος.

Η βραδινή συνήθεια που κάνει κακό στο σπέρμα

υγεία
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ιστορίες

Φρανκ Σινάτρα, «Η Φωνή»
O σούπερ - σταρ της μουσικής βιομηχανίας και του κινηματογράφου

Ο Φράνσις Άλμπερτ «Φρανκ» Σινάτρα είχε μακρόχρονη 
και επιτυχημένη καριέρα στον κόσμο του θεάματος και 
ακροάματος, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 150 εκατομ-
μύρια δίσκους. Έχει χαρακτηριστεί ως ο σημαντικότε-
ρος Αμερικανός τραγουδιστής του 20ού αιώνα. Για τους 
θαυμαστές του εξακολουθεί να παραμένει η «Φωνή». 
Μεγάλες του επιτυχίες τα τραγούδια: «Strangers in the 
Night», «My Way», «That’s Life», «Fly Me to the Moon» 
και «Theme From New York New York».

Η 
«φωνή» σίγησε για πάντα στις 14 Μαΐου του 
1998, στο Λος Άντζελες αφήνοντας ένα τεράστιο 
καλλιτεχνικό έργο.  Ο «γαλανομάτης» ήταν έξο-
χος ως τραγουδιστής της ερωτικής μπαλάντας, 

χάρη στις ιδιότυπες παύσεις του και τους λεπτούς συγκινη-
σιακούς τόνους της βαρύτονης φωνής του. Η ερμηνεία του 
έφτανε στα ύψη, όταν τραγουδούσε για μοναξιά, ανεκπλή-
ρωτους έρωτες και κατεστραμμένα όνειρα. Χειριζόταν το 
μικρόφωνο με άνεση και στεκόταν στη σκηνή χαλαρός και 
όχι σαν να ‘χε καταπιεί μπαστούνι, όπως πολλοί τραγουδι-
στές της εποχές του.
Γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 1915 στο Χόμποκεν 
του Νιου Τζέρσι. Ίσως το πιο «σημαδιακό» γεγονός στη 
ζωή του ήταν η ίδια του η γέννηση: καθώς έβγαινε από την 
κοιλιά της μητέρας του, όχι μόνο κόπηκε ο λοβός του αρι-
στερού του αφτιού, αλλά και ο λαιμός του τραυματίσθηκε 
επικίνδυνα από τη λαβίδα του γιατρού. Όλοι νόμιζαν ότι 
το μωρό γεννήθηκε νεκρό - ευτυχώς επενέβη έγκαιρα η 
γιαγιά του: τον έβαλε κάτω από κρύο νερό και η ζωή επέ-
στρεψε αμέσως.
Ήταν μοναχογιός του Σικελού μποξέρ και πυροσβέστη 
Αντονίνο Μαρτίνο Σινάτρα, και της επίσης Ιταλίδας νοσο-
κόμας Ναταλίνα Γκαραβέντα, που μετανάστευσαν στις 
Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη του 19ου αιώνα.
Όλη η οικογένεια κακομάθαινε τον μικρό Φρανκ με ακριβά 
δώρα και ρούχα. Εκείνος, όμως, ήταν «αλητάκι» και μάλι-
στα για ένα διάστημα έδρασε ως αρχηγός μιας συμμορίας 
μικροκλεφτών.
Τραγουδιστής αποφάσισε να γίνει όταν το 1933 άκουσε 
για πρώτη φορά ζωντανά τον Μπιγκ Κρόσμπι. Μετά τη 
διάκρισή του σε μία ραδιοφωνική εκπομπή ταλέντων, ο 
νεαρός με τα ρουφηγμένα μάγουλα και τα έντονα ζυγω-
ματικά έπιασε δουλειά σ’ ένα μικρό κλαμπ του Νου 
Τζέρσι, όπου προσέλκυσε την προσοχή του τρομπετίστα 
και μπαντ-λίντερ Χάρι Τζέιμς. Λίγο αργότερα, το 1940, 
εντάχθηκε στην μπάντα του Τόμι Ντόρσεϊ και σύντομα η 
καριέρα του άρχισε να απογειώνεται.

Οι προσεγμένοι στίχοι των τραγουδιών του, ερωτικοί, 
όμως λιγότερο αφελείς από το συνηθισμένο, και ο τρόπος 
με τον οποίο τόνιζε ή «έπνιγε» τις λέξεις, διέφεραν από 
οτιδήποτε είχε ακούσει ως τότε η αμερικανική νεολαία. 
Τα μέρη όπου εμφανιζόταν γέμιζαν από κοπέλες στα πρό-
θυρα της λιποθυμίας και γύρω από το πρόσωπό του δημι-
ουργήθηκε μια υστερία που μπορεί να συγκριθεί μόνο με 
τα μετέπειτα φαινόμενα του Έλβις Πρίσλεϊ και των Beatles. 
Σ’ αυτό συνέβαλε και η εμφάνισή του στη μεγάλη οθόνη, 
ερμηνεύοντας τις μπαλάντες του σε μιούζικαλ. Είχε κάνει 
το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 1941 στην ταινία 

«Las Vegas Nights».
Οι θαυμαστές του του έδωσαν το παρατσούκλι που θα 
ζήλευε κάθε αοιδός: «Η Φωνή». Όμως, ένα βράδυ του 
1952 στο μοδάτο κλαμπ Copacabana της Νέας Υόρκης η 
διάσημη φωνή σίγησε, καθώς οι φωνητικές χορδές του 
είχαν ματώσει. Η δισκογραφική εταιρεία του έκανε ότι δεν 
τον ήξερε και όλοι τον ξέγραψαν.
Το 1953 ικέτεψε την Columbia να του δώσει έναν ρόλο 

στην ταινία «Από εδώ ως την αιωνιότητα», με προσβλη-
τικά χαμηλή αμοιβή. Εξαργύρωσε την απόφασή του αυτή 
με το Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου κι επανήλθε δριμύτε-
ρος. Η φωνή του ήταν πλέον πιο ώριμη, τα τραγούδια του 
απέπνεαν την εμπειρία του άντρα που πέρασε πολλά και 
νίκησε τις κακοτοπιές.
Ακόμη ήταν υποψήφιος για το βραβείο καλύτερου α’ 
ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο δραματικό έργο 
Ο άνθρωπος με το χρυσό χέρι (The Man with the Golden 
Arm, 1955).
Ο «Φράνκι» έγινε ο σούπερ - σταρ της μουσικής βιομη-
χανίας και του κινηματογράφου, ένας από τους πλουσιό-
τερους τραγουδιστές του αιώνα. Του άρεσε πολύ να δου-
λεύει με τους φίλους του, να γυρίζουν μαζί ταινίες και μετά 
να πηγαίνουν στα καλύτερα πάρτι ως το πρωί. Έτσι, δημι-
ουργήθηκε στις αρχές του 1960 το περίφημο «Rat Pack», 
η ιστορική ανδροπαρέα του Σινάτρα και των Ντιν Μάρτιν, 
Σάμι-Ντέιβις Τζούνιορ, Πίτερ Λόφορντ και Τζόι Μπίσοπ.
Το 1971 δήλωσε ότι αποσύρεται, δεν κατάφερε όμως να 
κρατηθεί μακριά από το μικρόφωνο περισσότερο από δύο 
χρόνια. Τη δεκαετία του 1990 συνέπραξε με διάφορους 
αστέρες του σύγχρονου μουσικού στερεώματος, όπως ο 
Μπόνο των U2 και συνέχισε να τραγουδά ως τον Φεβρου-
άριο του 1995, οπότε άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά 
προβλήματα υγείας. Η «φωνή» σίγησε για πάντα στις 14 
Μαΐου του 1998, στο Λος Άντζελες.
Ο Φρανκ Σινάτρα έζησε έντονη ζωή. Είχε όποια γυναίκα 
επιθυμούσε και παντρεύτηκε τέσσερις φορές: τη Νάνσι 
Μπαρμπάτο (1939-1951), την Άβα Γκάρντνερ (1951-1957), 
τη Μία Φάροου (1966-1968) και την Μπάρμπαρα Μαρξ 
(1976-1998), πρώην σύζυγο του Ζέπο Μαρξ. Με την 
πρώτη σύζυγο απέκτησε και τα τρία παιδιά του, τη γνω-
στή τραγουδίστρια Νάνσι Σινάτρα (γ. 1940), τον τραγου-
δοποιό και μαέστρο Φρανκ Σινάτρα τζούνιορ (γ.1944) και 
τη θεατρική και κινηματογραφική παραγωγό Τίνα Σινάτρα 
(γ.1948).
Υπήρξε στενός φίλος και υποστηρικτής του Τζον Φ. Κένε-
ντι και του Ρόναλντ Ρίγκαν. Πολλοί τον κατηγόρησαν ότι 
είχε διασυνδέσεις με την ιταλική Μαφία και αρκετά από τα 
ονόματα των συνεργατών του περιέχονταν σε «ύποπτους» 
φακέλους του FBI. Αυτός ήταν και ο λόγος που έχασε την 
άδεια του καζίνου του στο Λας Βέγκας.
Η πόλη, όμως, αναγνώρισε την προσφορά του, δίνοντας το 
2001 το όνομά του σε μία κεντρική λεωφόρο της.
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Ο 
αρχιγραμματέας της Επαρχιακής Συνόδου και Εκκλησιάρχης της Θεολογικής Σχο-
λής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης, Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Ζηλιασκόπουλος 
εξελέγη Επίσκοπος Ναζιανζού.
Η απόφαση για την εκλογή του ελήφθη από την Αγία και Ιερά Σύνοδος μετά ειση-

γήσεως του Οικουμενικού Πατριάρχη, κ. Βαρθολομαίου και υπήρξε ομόφωνη.
Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής μέσω ενός μηνύματος προς τα ομογενειακά ΜΜΕ εξέφρασε 
την ευαρέσκειά του για την εκλογή του Επισκόπου Ναζιανζού και των άλλων Επισκόπων από 
την Ιερά Σύνοδο.

Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Ιεράς Συνόδου:
«Ευχαρίστως ανακοινούται ότι κατά την σημερινήν συνεδρίαν αυτής, η Αγία και Ιερά Σύνο-
δος, εισηγήσει της Α.Θ.Παναγιότητος, εξέλεξε παμψηφεί:
1) Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Κρατείας κ. Ανδρέαν της εν Καναδά υπό το Οικουμενικόν Πατρι-
αρχείον Ουκρανικής παρουσίας επαρχιούχον Επίσκοπον Τορόντο.
2) Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην του Οικουμενικού Θρόνου κ. Αμβρόσιον Κουτσουρίδην, 
Πρωτοσύγκελλον της Ι. Μητροπόλεως Γερμανίας, Επίσκοπον Αργυρουπόλεως, μέλλοντα 
να διακονήση ως Βοηθός του Ποιμενάρχου αυτού τους εν Βαυαρία πολυπληθείς ομογενείς.
3) Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην του Οικουμενικού Θρόνου κ. Αθηναγόραν Ζηλιασκό-
πουλον υπό τον ψιλόν τίτλον Ναζιανζού, ως Βοηθόν Επίσκοπον της Α.Θ. Παναγιότητος του 
Πατριάρχου, όστις έθεσεν αυτόν εις την διάθεσιν του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπι-
δοφόρου, προκειμένου ίνα συνεχίση την εκείσε διακονίαν αυτού ως τε Αρχιγραμματέως της 
Ι. Επαρχιακής Συνόδου και εν τη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης.
Οι Θεοφιλέστατοι Εψηφισμένοι Επίσκοποι Αργυρουπόλεως και Ναζιανζού ετέλεσαν εκά-
τερος αυθημερόν το Μικρόν και το Μέγα Μήνυμα αυτού και εδέχθησαν τα συγχαρητήρια 
του Παναγιωτάτου, των αγίων Αρχιερέων και των μελών της Πατριαρχικής Αυλής, οι οποίοι 
ηυχήθησαν εις αυτούς εύορκον Αρχιερατικήν διακονίαν.
Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 19η Μαϊου 2021
Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου».

Ο αρχιγραμματέας της 
Επαρχιακής Συνόδου 

Αθηναγόρας Ζηλιασκόπουλος 
εξελέγη Επίσκοπος Ναζιανζού

Ο
ι ταξιδιώτες από συνολικά 55 χώ-
ρες μπορούν να έρχονται στη χώ-
ρα μας χωρίς να υπόκεινται σε 
καραντίνα. Τι περιλαμβάνει το 

πρωτόκολλο εισόδου που θα ακολουθή-
σουν οι τουρίστες.
Οι τουρίστες από τον Καναδά, τη Βόρεια 
Μακεδονία, την Ουκρανία, την Κίνα, τη 
Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ, 
τη Λευκορωσία, το Μπαχρέιν, καθώς και 
από τις 4 χώρες που είναι ενταγμένες στη 
ζώνη Σένγκεν αλλά είναι εκτός Ε.Ε., δηλαδή, 
την Ελβετία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και 
το Λιχτενστάιν, θα μπορούν να ταξιδεύουν 
πλέον στη χώρα μας χωρίς περιορισμούς.
Στην εν λόγω λίστα περιλαμβάνονται επί-
σης οι ταξιδιώτες από τέσσερα κρατίδια, και 
συγκεκριμένα το Βατικανό, το Σαν Μαρίνο, 
την Ανδόρα και το Μονακό.
Είχε προηγηθεί η χαλάρωση των ταξιδιω-
τικών περιορισμών για τους τουρίστες από 
την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Ρωσία, 
τη Νότια Κορέα, την Ταϊλάνδη, τη Ρουάντα 
και τη Σιγκαπούρη, ενώ ήδη από τις 16 Απρι-
λίου, στο πλαίσιο του πιλοτικού ανοίγματος 
του ελληνικού τουρισμού, είχε γίνει άρση 
της καραντίνας για τα 26 κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για 5 ακόμη 
χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής, τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, το Ισραήλ και τη Σερβία.

Τι περιλαμβάνει το πρωτόκολλο 
εισόδου
Οι τουρίστες από τα εν λόγω κράτη μπορούν 
να εισέρχονται στη χώρα μας χωρίς να υπό-
κεινται σε ταξιδιωτικούς περιορισμούς που 
έχει επιβάλει η Ελλάδα για τις αφίξεις από 
το εξωτερικό, ακολουθώντας ένα συγκεκρι-
μένο πρωτόκολλο εισόδου. Βάσει του πρω-
τοκόλλου, οι ταξιδιώτες:

 ª Θα συμπληρώνουν τ η  φόρμα 
Passenger Locator Form (PLF) μία ημέρα πριν 
από την αναχώρησή τους για την Ελλάδα.

 ª Είτε θα φέρουν πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού, είτε θα έχουν διαγνωσθεί αρνη-
τικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για τη νόσο 
COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντός των 
τελευταίων 72 ωρών πριν από την άφιξή 
τους στην Ελλάδα (σε δεύτερο χρόνο, θα 
γίνονται δεκτά και τα αρνητικά αποτελέ-
σματα των τεστ αντιγόνου), είτε θα φέρουν 
πιστοποιητικό ανάρρωσης.

Τα «όπλα» για το ασφαλές άνοιγμα
Εκτός από το πρωτόκολλο εισόδου και την 
ενεργοποίηση του πράσινου ψηφιακού 
πιστοποιητικού, του Green Pass, από την 1η 
Ιουνίου, στο πλαίσιο της ασφαλούς επανεκ-
κίνησης του τουρισμού, τίθεται και φέτος σε 
λειτουργία το Σύστημα Στοχευμένης Δειγ-
ματοληψίας, στηριζόμενο στο EVA, με rapid 
test.

Επίσης, δημιουργείται ένα πλέγμα ξενοδο-
χείων καραντίνας σε 35 σημεία της επικρά-
τειας επί τη βάσει των πυλών εισόδου και 
των κρουσμάτων του 2020, εφαρμόζονται 
τα νέα, αναθεωρημένα πρωτόκολλα δρα-
στηριοτήτων στον τουρισμό και επιταχύνο-
νται οι εμβολιασμοί, ώστε να αναπτυχθεί 
ένα τείχος προστασίας του γενικού πληθυ-
σμού και των εργαζομένων στον κλάδο.

Οι στόχοι για το 2021
Η επιμήκυνση της σεζόν αναμένεται να απο-
τελέσει ένα μεγάλο στοίχημα για τον ελλη-
νικό τουρισμό, η επανεκκίνηση του οποίου 
σηματοδοτεί την επαναφορά της Ελλάδας 
στο προσκήνιο.
«Είναι εφικτός στόχος για φέτος η επιμή-
κυνση της σεζόν για τρεις λόγους. Ο πρώ-
τος είναι ότι υπάρχει αρκετή ζήτηση που 
δεν θα ικανοποιηθεί το πρώτο διάστημα και 
ο δεύτερος είναι ότι η Ελλάδα και η ευρύ-
τερη περιοχή συγκεντρώνουν υψηλό ενδι-
αφέρον από τις εταιρείες κρουαζιέρας, οι 
οποίες κάνουν μια μεγάλη επανεκκίνηση με 
εφαλτήριο τη χώρα μας. Πέρυσι χτίσαμε με 
πολλή δυσκολία σχέσεις εμπιστοσύνης με 
τις εταιρείες αυτές. Τις βοηθήσαμε να διευ-
θετήσουν πρακτικά ζητήματα, ήμασταν από 
τις χώρες που ξεκίνησαν την κρουαζιέρα 
πέρυσι και τους βοηθήσαμε ακόμη και με 
τα πρωτόκολλά τους. Συνεπώς, αναγνωρί-
ζεται η συμβολή της χώρας μας στην επα-
νεκκίνηση της κρουαζιέρας και αυτό αντα-
μείβεται ήδη από αυτή τη χρονιά, έστω με 
ένα πρόγραμμα που δεν μπορεί φυσικά να 
αναπτυχθεί όπως τις προηγούμενες χρο-
νιές. Τέλος, οι πτήσεις από τις ΗΠΑ φαίνεται 
ότι φέρνουν μεγάλη ζήτηση για Σεπτέμβριο, 
Οκτώβριο, ίσως και Νοέμβριο», τόνισε ο 
υπουργός Τουρισμού, στο πλαίσιο της συνέ-
ντευξης Τύπου για το άνοιγμα του ελληνι-
κού τουρισμού, υπογραμμίζοντας ότι φέτος 
θα δοθεί έμφαση στην ποιότητα του brand 
της Ελλάδας, χωρίς να τίθενται αριθμητικοί 
στόχοι.

Ισχυρή ζήτηση
Την ίδια στιγμή, όπως επεσήμανε ο Χ. Θεο-
χάρης, καταγράφεται ισχυρή ζήτηση από 
την άλλη άκρη του Ατλαντικού, με την 
Ελλάδα να ανακτά μέρος του χαμένου εδά-
φους, σημειώνοντας ανάκαμψη σε ποσοστό 
33%, τη στιγμή που η υπόλοιπη Ευρώπη 
καταγράφει ανάκαμψη 27%.
Παράλληλα, η Ελλάδα παραμένει στην 
πρώτη τριάδα των χωρών που προτιμούν 
οι Βρετανοί και, παρά το γεγονός ότι η βρε-
τανική κυβέρνηση έχει κατατάξει τη χώρα 
μας στην «πορτοκαλί ταξιδιωτική λίστα» 
(σ.σ. κάτι που σημαίνει ότι απαιτείται καρα-
ντίνα για όσους γυρίσουν στη χώρα τους), οι 
αεροπορικές εταιρείες και οι tour operators 
εκτελούν κανονικά τα προγράμματά τους.

Επιτρέπεται πλέον η 
είσοδος Καναδών στην 

Ελλάδα χωρίς καραντίνα



30 TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

21 Μαΐου 2021
www.hellasnews-radio.comποντίκι



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 31TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
21 Μαΐου 2021

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Π
έρασαν, αγαπητοί μου συμπατριώτες, ε-
φτά ολόκληρες δεκαετίες, έως ότου τολ-
μήσει η ελλαδική πολιτεία να μιλήσει έ-
στω και χαμηλόφωνα, μην τυχόν και μας 

ακούσει ο άσπονδος γενοκτόνος γείτονας μας, και 
μισόαναγνώρισε το πιο αποτρόπαιο και εθνοκτό-
νο ειδεχθές έγκλημα, που δέχθηκε  ο Ελληνισμός  
στην μακραίωνη ιστορία του, από τους Νεότουρ-
κους.
Θα είναι πλήρης αναγνώριση όταν και μόνον όταν 
η 19η Μαΐου κηρυχθεί πανεθνική ημέρα πένθους. 
Σε όλα τα σχολεία της οικουμένης η ημέρα αυτή να 
είναι αφιερωμένη ολοκληρωτικά  στην διδασκαλία 
της Γενοκτονίας.
Όλη η πολιτική, στρατιωτική, θρησκευτική ηγεσία 
να συμμετάσχει σύσσωμη στις εκδηλώσεις μνήμης 
και όχι σε μεμονωμένες και απείθαρχες τελετές.
Όταν η κυβερνητική μηχανή ασταμάτητα αναλά-
βει το δύσκολο έργο της ενημέρωσης όλων των 
κυβερνήσεων των χωρών και των πολιτών τους 
που έχουμε διπλωματικές σχέσεις.
Θα ακούσατε τις φετινές απογοητευτικές, κρύες και 
αναμασημένες δηλώσεις, της προέδρου και του 
πρωθυπουργού μας, για την θλιβερή αυτή ημέρα 
του ένδοξου γένους μας. Γεμάτες υποκρισία, αφη-

ρημένες και νοηματικά κενές έννοιες. Χάσμα αγε-
φύρωτο. Αποκαρδιωτικά μηνύματα. Είναι αξιο-
θρήνητο. Τί κατάντια. Χρειαζόμαστε πολιτικούς 
που να εμπνέουν και να οδηγούν τον Ελληνισμό 
και εμείς εκλέγουμε πολιτικούς νάνους και ελπί-
ζουμε στην μεγάλη αναγέννηση και ανάταση αντά-
ξια του τρισένδοξου έθνους μας.  Δυστυχώς δεν 
έχουν καμμιά σχέση και σύνδεση με την ιστορία 
και τον λαό που κυβερνούν.
Χρειαζόμαστε έναν “Μεγαλέξανδρο” να μας βγά-
λει από το τέλμα και την υποτέλεια και να μας ξανα-
βάλει στην λεωφόρο του Οικουμενικού Ελληνι-
σμού.  
Και αναφέρομαι για μισό δουλειές και μισό αποτε-
λέσματα, διότι έστω και τότε την δεκαετία του ‘90 
που κάποιοι ατρόμητοι και αγνοί γνήσιοι Πόντιοι 
βουλευτές του πάλαι ποτέ ΠΑΣΟΚ, ο Λευτέρης 
ο Κωνσταντινίδης, ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, 
απλοί υπηρέτες, ανιδιοτελείς λειτουργοί του βου-
λευτικού τους αξιώματος  και όχι πολιτευτές αρι-
βίστες όπως είναι οι περισσότεροι, συμβούλεψαν 
και παρότρυναν τον παντοδύναμο Ανδρέα και τους 
εισάκουσε και η βουλή των Ελλήνων καθιέρωσε 
την 19 Μαΐου Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου από τους Νεότουρκους του 

Κεμάλ Μουσταφά.
Και τονίζω το μισόδουλειές, διότι κανένας  Έλλη-
νας υπουργός των εξωτερικών και ουδείς πρωθυ-
πουργός, ποτές, δεν έθεσαν σε διμερείς συνομιλίες 
τους με τους τούρκους αξιωματούχους  κατάμου-
τρα το θέμα της Γενοκτονίας. 
Είναι πολύ σημαντικό να το επισημάνουμε και να 
λέμε τα πράγματα με το όνομα τους και όχι όπως 
εσκεμμένα μερικοί θέλουν να τα παρουσιάζουν.
Η αλλαγή φρουράς μπροστά στο μνημείο του 
Αγνώστου Στρατιώτου με τις εθιμοτυπικές στολές 
των Ποντίων είναι αναμφίβολα φαντασμαγορικό 
και άκρως συγκινητικό και φωτογραφικά μαγευ-
τικό και εξαίσιο. Αλλά δυστυχώς είναι καθαρά 
φωτογραφικό στιγμιότυπο άνευ ουσίας. Έχει 
κάποια αξία, αλλά θα είχε απροσμέτρητη αξία, 
όταν και άμα θα συνοδεύετε και με τα παραπάνω 
που εκθέσαμε.
Είναι γεγονός, ότι η πρόσφατη αναγνώριση, της 
γενοκτονίας των αδελφών Αρμενίων από τις 
ΗΠΑ, μας ικανοποίησε όλους τα μέγιστα και ένας 
αέρας αισιοδοξίας γέμισε τις καρδιές μας και ανα-
πτέρωσε τις προσδοκίες μας και για την δική μας 
τελική δικαίωση και παγκόσμια αναγνώριση  της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 
Οι Αρμένιοι  εντόπισαν και δολοφόνησαν και τους 
τρεις υπαίτιους, της γενοκτονίας τους, τούρκους 
πασάδες.
Εμείς, όπως μας “αποκάλυψε” ο Στέργιος ο Λεπτο-
καρίδης στο βιβλίο του για την Ελένη Σκούρα, το 
έτος 2003, “Πρώτη γυναίκα βουλευτής”, ανα-
μοχλεύοντας τα αρχεία της βουλής εντόπισε το 
γράμμα πρόταση του Ελευθερίου Βενιζέλου προς 
την Σουηδική Ακαδημία και την πρόταση του για 
το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, τον σφαγέα του Ελλη-
νισμού Κεμάλ. Έως τότε ήταν καταχωνιασμένο στα 
υπόγεια της βουλής, εφτασφράγιστο μυστικό.
Οι μεν, Αρμένιοι εκτελούν τους γενοκτόνους τους. 
Εμείς τους επιβραβεύουμε.
Αμέσως μετά την υπογραφή της Συνθήκης της 
Λοζάνης οι ηγέτες μας έτρεξαν άρον- άρον να υπο-
γράψουν σύμφωνα φιλίας με τους Τούρκους και να 
ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις και δώρα. 
Τα ίδια δεν κάναμε και με τους πρωτεργάτες των 
εισβολέων  “ Αττίλας 1 και 2”, που κατέσφαξαν και 
εκτόπισαν χιλιάδες αδελφούς Κυπρίους και οι επί-
πλαστοι εκπολιτισμένοι ηγέτες μας κάθονταν την 
επομένη στο ίδιο τραπέζι με αυτούς τους απολί-
τιστους και βάρβαρους Μογγόλους που τα χέρια 
τους είναι βαμμένα από το αίμα χιλιάδων αδικοχα-
μένων συμπατριωτών μας.
Θα είναι, φίλοι μου μέγα ατόπημα και ολίσθημα 
εάν εναποθέσουμε τις τύχες για την αναγνώριση 
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου σε μια 
επιτροπή που θα αποτελείται από  πολιτικούς 
καριέρας και διπλωμάτες όπως ελέχθη σε μια πρό-
σφατη διαδικτυακή εκδήλωση που παρακολού-
θησα από την Ελλάδα.
Εμείς οι απλοί πεζικάριοι και μηχανικοί, οι μαυρο-
σκούφηδες και οι  ριψοκίνδυνοι καταδρομείς θα 

πρέπει να συντονίσουμε τις ενέργειες μας και θα 
πετύχουμε στο μέτωπο της παγκόσμιας αναγνώρι-
σης πολύ περισσότερα από ότι πέτυχαν  ο πρίγκι-
πας Ανδρέας και οι Γουναρικοί που με τις ανεκδιή-
γητες ενέργειες τους πρόδωσαν το Μικρασιατικό 
μέτωπο με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.       
Οι επίπλαστοι διεθνιστές ηγέτες που μας κυβερ-
νούν, με την αργυρώνητη αρωγή των Μέσων 
Μαζικής Αποβλάκωσης, μπόρεσαν να μεταλλά-
ξουν επιδερμικά και την πλειοψηφία του Ελληνικού 
λαού, αλλά ευτυχώς δεν θα μπορέσουν να μεταλ-
λάξουν   και το γενετικό μας κύτταρο.
Να θυμηθούμε και την δουλική υποχώρηση στα 
Ίμια ή το αέναο φοβικό σύνδρομο των χιλιάδων 
παραβιάσεων σε αέρα και θάλασσα από τους ανα-
τολίτες επήλυδες γειτόνους μας.
Οι Αρμένιοι κατάφεραν, και όταν ακόμη δεν είχαν 
κρατική οντότητα, μόλις το 1991, με την διάλυση 
της Σοβιετικής Ενώσεως απέκτησαν κράτος, να διε-
θνοποιήσουν την γενοκτονία που υπέστησαν από 
την τουρκική θηριωδία. 
Και αυτό επετεύχθη από τους τοπικούς  συλλόγους 
τους και οργανισμούς που είχαν και έχουν ανά τον 
κόσμο.
Κάτι ανάλογο έχουμε καταφέρει και εμείς εδώ στον 
Καναδά με την άοκνη και αεικίνητη προσπάθεια 
του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, που σε λίγα 
μόνον χρόνια κατάφερε να ενημερώσει και να 
προωθήσει τον φάκελο της αναγνώρισης σε Δημο-
τικό προς το παρόν επίπεδο, και πολύ σύντομα σε 
Επαρχιακό με τελικό στόχο την αναγνώριση από 
την Ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Καναδά.     
Για εβδομήντα και βάλε χρόνια, όχι μόνον μας 
είχαν απαγορεύσει να αναφερόμαστε στην μεγα-
λύτερη καταστροφή που υπέστη ο Ελληνισμός, 
αλλά και στο όνομα της ελληνοτουρκικής λυκοφι-
λίας, να μην μπορούμε να καταγγείλουμε τον στυ-
γερό και εθνοκτόνο εγκληματία, αλλά και να μην 
μπορούμε ούτε να μνημονεύουμε τους αδικοχα-
μένους και κατακρεουργημένους προπάππους και 
προγιαγιάδες μας.
Ήταν απαγορευμένα και τα μνημόσυνα. Ούτε ένα 
κεράκι, ούτε ένα καντηλάκι δεν μας επέτρεπαν να 
ανάψουμε και να μνημονεύσουμε τους άταφους 
και αδιάβαστους συγγενείς μας.
Επιτέλους η άσβεστη φλόγα της μνήμης έχει 
ανάψει για τα καλά και είναι έτοιμη να  λαμπα-
διάσει και να φωτίσει  όλον τον κόσμο και να 
ξεμπροστιάσει τον βάρβαρο Τούρκο και τα 
εγκλήματα που διέπραξε εναντίον του Ελληνι-
σμού και κατά της ανθρωπότητας.
Το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων αδικοχαμένων 
εκλιπαρεί δικαίωση.
Τα εκατομμύρια των βίαια εξισλαμισμένων 
ψυχών αποζητούν άφεση για την λιγοψυχία 
τους μπρος στο βόλι και το γιαταγάνι του Αγα-
ρηνού.
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ! Υπέρτατο το χρέος 
μας!

Σίμος Λεπτοκαρίδης

Άσβεστο Το Κερί Και Αιωνία Η Μνήμη Σας

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

της Hellas News
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«Αιωέα, ιαταί σε ́ Ιησους 
ό́Χριστός»

Η ΦΘΟΡΑ, μιὰ πραγματι-
κότητα στὴ ζωή μας. Τὴν 
βλέπουμε στὴν γύρω μας 
φύση, στὰ πράγματα, στὸν 

ἄνθρωπο. Ὁ κατάκοιτος Αίνέας, ἡ 
νεκρὴ Ταβιθά, ἀλλὰ καὶ ὁ παράλυτος 
τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου δὲν ἦταν τὰ 
μόνα θύματα τῆς φθορᾶς. ̓ Αμέτρητα τὰ 
ἀνθρώπινα θύματά της.
᾿Απὸ τὸ ἄλλος μέρος, βλέπουμε τὴν 
ἀγωνία καὶ τὸν ἀγώνα τοῦ ἀνθρώ-
που γιὰ τὴν ὑπερνίκησή της. Μάταιος 
κόπος. Καμιὰ ἀνθρώπινη δύναμη, 
καμιὰ τεχνικὴ ἐφεύρεση δὲν μπορεῖ 
νὰ τὴν σταματήση. Γι’ αὐτό, τὸ μήνυμα 
τῆς σημερινῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς 
εἶναι ἐκπληκτικό. Μᾶς μιλάει γιὰ τὴν 
ἀντιμετώπισή της, μὲ τὴν παρουσία 
καὶ τὴ δύναμη τοῦ Χριστοῦ, ποὺ θερα-
πεύει, ἀφυπνίζει, ἀνασταίνει καὶ θὰ 
ἔλθη ἡ στιγμὴ ποὺ θὰ νικήση ὁριστικὰ 
τὴν φθορά, ἀφθαρτοποιώντας τὰ πάντα.
Ὁ ἀπόστολος Πέτρος, μὲ τὴν δύναμη τοῦ 
Χριστοῦ, θεράπευσε ἕναν ἄνθρωπο ποὺ 
ἦταν ὀκτὼ χρόνια παράλυτος. «Αἰνέα, 
ἰᾶταί σε Ίησοῦς ὁ Χριστός», τοῦ εἶπε. Μὲ 
τὴν ἴδια δύναμη ἀνέστησε καὶ τὴν ἐκλε 
κτὴ Χριστιανὴ τῆς Ιόππης, τὴν Ταθιθά, 
ποὺ εἶχε ἀποθάνει. Μὲ τὸν τρόπο αὐτόν, 
γινόταν φανερὸ πὼς οἱ ἅγιοι ̓ Απόστο-
λοι διαχειρίζονταν τὴ φιλάνθρωπη 
καὶ σωτήρια δύναμη τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ ποὺ νικοῦσε τὴν φθορά. Ὁ Κύριος 
ἦταν αὐτὸς ποὺ πρῶτος μετέδιδε καὶ 
ἔδινε αὐτὴ τὴν δύναμη. Καὶ μετὰ τὴν 
᾿Ανάληψη καὶ τὴν Πεντηκοστὴ ἡ ἴδια 
δύναμη ξεχύθηκε στοὺς ̓ Αποστόλους 
καὶ στὴν Ἐκκλησία μὲ τὸ ̔́ Αγιο Πνεῦμα.
Ετσι ἄρχισε στὴ γῆ μιὰ καινούργια πραγ-
ματικότητα, μιὰ καινούργια ἐποχή. Σ᾿ 
αὐτήν, οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν 
ζωοποιὸ δύναμη ην τοῦ Χριστοῦ ἀρχί-
ζουν νὰ κερδίζουν α, τὶς πρῶτες νίκες 
κατὰ τῆς φθορᾶς. ̓ Αρχίζουν νὰ νικοῦν 
τὰ πρῶτα συμπτώματα τῆς φθορᾶς. Μὲ 
τὸ φῶς τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου διαλύ-
ουν τὰ σκοτάδια τῆς πλάνης καὶ ἀνα-
καλύπτουν τὴν ἀλήθεια. Μὲ τὴ χάρη 
Του νικοῦν τὰ πάθη. ́Αντιστέκονται στὴ 
δύναμη τοῦ κακοῦ. ‘Αντέχουν στὰ χτυ-
πήματα τοῦ πόνου, τῆς συμφορᾶς, τῆς 
δοκιμασίας. Γιατὶ μέσα τους η ἔχουν τὰ 
σπέρματα τῆς καινούργιας ζωῆς τοῦ 
Χριστοῦ, ποὺ τοὺς ἐλευθερώνει, τοὺς 

ἰσχυροποιεῖ, τοὺς ζωογονεῖ. Ἡ καινούρ-
για ζωὴ τοῦ Πνεύματος, ποὺ ζοῦν εἶναι 
μιὰ συμμετο χὴ στὸν ἀγώνα καὶ τὴ νίκη 
τοῦ Χριστοῦ ἐναντίον τῆς φθορᾶς: Ἔτσι 
οἱ φθαρτοὶ καὶ γήϊνοι ἄνθρωποι γίνο-
νται ἀπὸ τώρα «υἱοὶ τοῦ Θεοῦ» καὶ κλη-
ρονόμοι τῆς δόξης Του.
Ἡ καινούργια ὅμως αὐτὴ πραγματικό-
τητα δὲν ἔχει δοθῇ στὴν πληρότητά της. 
Ἡ νίκη ἐναντίον τῆς φθορᾶς δὲν ἔγινε 
ἀκόμα ὁριστική. Καὶ οἱ ἄνθρωποι καὶ ἡ 
φύση βρίσκονται ἀκόμα ὑπὸ τὸ κράτος 
τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου. Ὁ ἀπόστο-
λος Πέτρος μὲ τὴ δύναμη τοῦ Χριστοῦ, 
ἀνέστησε τὴν Ταβιθά. Ἡ ἀνάσταση αὐτὴ 
ἦταν ἕνα ἀκόμα «σημεῖο», μιὰ ἀπόδειξη 
τῆς ἀλλαγῆς ποὺ ἔφερε ἡ ἔλευση τοῦ 
Χριστοῦ. Ἡ ἀνάσταση ὅμως αὐτὴ δὲν 
ἦταν ἡ ὁριστική. Γιατὶ ἡ Ταβιθὰ ἀπέ-
θανε καὶ πάλι. Ἡ ὁριστικὴ ὑπερνίκηση 
τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου θὰ γίνουν 
στὴν Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ὅλοι 
μας περιμένουμε.
Ἡ ̔ Αγία Γραφὴ μᾶς περιγράφει πολὺ 
ἔντονα καὶ πολὺ καθαρὰ αὐτὴ τὴν ὁρι-
στικὴ ὑπερνίκηση τῆς φθορᾶς. Μᾶς λέει 
ὅτι ὅλα τότε θὰ ἀλλάξουν. Οἱ νεκροὶ θὰ 
ἀναστηθοῦν ἄφθαρτοι καὶ θὰ ἀποκτή-
σουν ἕνα καινούργιο σῶμα ντυμένο 
μὲ οὐράνια δόξα. Ἡ ἀγωνία, ὁ πόνος, 
ἡ ἀθλιότητα τοῦ κόσμου θὰ ἐξαφανι-
σθοῦν. «Καινοὺς οὐρανοὺς καὶ γῆν και-
νὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα (τὴν ὑπόσχεση) 
αὐτοῦ προσδοκῶμεν» γράφει ὁ ἀπόστο-
λος Πέτρος (Β΄ Πέτρ. γ´ 13). Καὶ ὁ εὐαγγε-
λιστής Ιωάννης στὴν ̓ Αποκάλυψή του 
γράφει: «ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον 
ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν» τῶν ἀνθρώπων 
(Άποκ. ζ΄ 17).
Πόσο, ἀλήθεια, νοσταλγοῦμε τὴν ἡμέρα 
ἐκείνη καὶ τὴν ὥρα ποὺ θὰ ἐλευθερω-
θοῦμε ὁριστικὰ ἀπὸ τὴν κυριαρχία τῆς 
φθορᾶς! Καὶ πιὸ πολὺ ἀπὸ ὅλους, ὅσοι 
ἀπὸ μᾶς φέρνουν ἐπάνω τους τὰ σημά-
δια τῆς κυριαρχίας αὐτῆς! 
Μὴ λησμονῆς ὅμως, ἀδελφέ μου, ὅτι γιὰ 
νὰ συμμετάσχης στὴ χαρὰ τῆς ὀριστικῆς 
νίκης χρειάζεται τώρα νὰ ὑπομείνης, 
νὰ ἀγωνισθῆς ἐνάντια τοῦ κακοῦ, τῶν 
παθῶν, τῆς ἁμαρτίας. Αὐτὰ εἶναι πρά-
κτορες τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ πνευματι-
κοῦ θανάτου. Τὴ δύναμη γιὰ τὸν ἀγώνα 
αὐτὸν τὴν γνωρίζεις. Τὴν προσφέρει 
πλούσια ὁ Χριστὸς σὲ ὅσους τὴν ζητοῦν.
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20% OFF 
on your 
first order! 

C A T E R I N G
M E N U

@SOULAS.CA

500 A DANFORTH AVE.  TORONTO 
T.  (416)  778-0500

MINIMUM CATERING ORDER $150.00 

ORDER ONLINE
S O U L A S . C A
with 
FREE DELIVERY
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ΜΑΣ ΛΕΙΨΑΤΕ!

ΑΝΟΙΞΑΜΕ

ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ & ΓΕΥΣΗ!
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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 Exclusive Audi Uptown Sales Event is on now.

Get a 1% lease or finance rate reduction on select 2021 models.

2021 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$3,038 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$188† 2.98%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$500
Includes

2021 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$6,628 down payment

Lease from

per month

Lease from

$408† 1.98%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$1,000
Includes

2021 Audi Q7 55 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$6,588 down payment

Lease from

per month

Lease from

$708† 2.48%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$1,500
Includes

© 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 $2,295 
freight and PDI) at Q7=2.48%/Q5=1.98%/Q3=2.98%/A4=1.98% for 48 months, with monthly payments of Q7=$708/Q5=$408/month/A4=$398/mo./Q3=$188 Bi-weekly. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), Q7=$6,588/Q5=$6,628/A4=$5,908/Q3=$3,038 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=$40,817/Q5=$26,320/Q3=$23,175/A4=$25,011 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on approved credit only, 1% rate reduction on Audi Finance 
Special/Subvented Rates available on finance or lease, through Audi Finance, on approved credit, on select new and unregistered 2021 Audi models.An additional 1% loyalty-rate reduction is available to eligible current Audi Finance customers (for a total of up to 2% rate reduction). 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. Offer expires on May 31st, 2021, and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details or questions if any.

Plus Receive up to $7,000 in Audi Uptown CreditsΜΑΣ ΛΕΙΨΑΤΕ!

ΑΝΟΙΞΑΜΕ

ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ & ΓΕΥΣΗ!
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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος 
(B.Sc.Phm) και είμαι ο 
φαρμακοποιός στο φαρμακείο 
“Apollon” (698 Danforth Avenue). 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 
εσάς που έχετε στείλει e-mail ή με 
έχετε τηλεφώνησει.  
Πολλοί από τους ανθρώπους που 
με καλούν για συμβουλές δεν είναι 
ασθενείς του Apollon και θα ήθελα 
να με στηρίξετε. Είναι πολύ εύκολο 
να αλλάξετε φαρμακείο. Το μόνο 
που πρέπει να κάνετε εσείς είναι να 
με καλέσετε στο 416.463.1195 και 
εγω θα  κανονίσω τα υπόλοιπα.
Σήμερα θα μιλήσουμε για το 
εμβολιο.

Τι θα συμβεί αν κάποιος κάνει 
πρώτη δόση AstraZeneca και 
δεύτερη Pfizer;

Η 
ανάμιξη διαφορετικών εμβο-
λίων - πρώτη δόση Pfizer και 
δεύτερη Astra Zeneca ή το αντί-
στροφο- αυξάνει τη συχνότη-

τα των ήπιων έως μέτριων συμπτωμάτων 
παρενεργειών στους εμβολιαζόμενους, 
δείχνουν τα πρώτα στοιχεία μιας βρετανι-
κής μελέτης, της πρώτης παγκοσμίως που 
μελετά την αποτελεσματικότητα και τις ε-
πιπτώσεις ενός τέτοιου «παντρέματος» 
εμβολίων κατά του κορωνοϊού.
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την 
έρευνα, οι παρενέργειες (συνήθως ρίγη, 
πονοκέφαλοι, μικρός πυρετός, κόπωση 
και μυϊκοί πόνοι) μετά μια τέτοια ανάμιξη 
είναι βραχείας διάρκειας και δεν αποτε-
λούν επουδενί πηγή ανησυχίας για όσους 
εμβολιάζονται. Προς το παρόν, δεν είναι 
γνωστή η επίπτωση του συνδυασμού 
δόσεων από διαφορετικά εμβόλια στην 
πρόκληση ανοσίας, καθώς αναμένονται 
τα σχετικά στοιχεία της ίδιας μελέτης 
Com-CoV, η οποία χρηματοδοτείται από 
τη βρετανική κυβέρνηση και έγινε αρχικά 
σε 830 εθελοντές άνω των 50 ετών.
Οι ερευνητές του Πανεπισ τημίου της 
Οξφόρδης, οι οποίοι έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «The 
Lancet», ανέφεραν ότι όταν χορηγού-
νται με διάστημα τεσσάρων εβδομάδων 

τα δύο ανάμικτα δοσολογικά σχήματα 
(πρώτα Pfizer και μετά AstraZeneca ή 
πρώτα AstraZeneca και μετά Pfizer) επι-
φέρουν συχνότερες αντιδράσεις στον 
οργανισμό των εμβολιαζόμενων μετά 
τη δεύτερη δόση, σε σχέση με τη χορή-
γηση και των δύο δόσεων από το ίδιο 
εμβόλιο. Η αναφορά των συμπτωμάτων 
έγινε από τους ίδιους τους εμβολιαζό-

μενους στο διάστημα επτά ημερών μετά 
τη δεύτερη δόση.
Ενδε ικ τ ικά, πυρε τό εμφάν ισε ένας 
σ τους τρε ις (34%) εμβολιασθέν τε ς 
που έκαναν πρώτη δόση AstraZeneca 
και δεύτερη Pfizer, το 41% όσων έκα-
ναν πρώτη δόση Pfizer και δεύτερη 
AstraZeneca, το 10% όσων έκαναν δύο 
δόσεις AstraZeneca και το 21% όσων 
έκαναν δύο δόσεις Pfizer. Παρόμοιες 
διαφορές παρατηρήθηκαν και σ τη 
συχνότητα των άλλων ακίνδυνων παρε-
νεργειών.
Ο επικεφαλής ερευνητής, αναπληρω-
τής καθηγητής παιδιατρικής και εμβο-
λιολογίας Μάθιου Σνέιπ της Οξφόρδης, 
δήλωσε ότι «αυτού του είδους οι αντι-
δράσεις είναι αναμενόμενες στα εμβό-
λια και είναι λίγο-πολύ ίδιες με αυτές 
που βλέπουμε στα στάνταρντ σχήματα 
δόσεων, απλώς συμβαίνουν κάπως 
συχνότερα στην περίπτωση του συν-
δυασμού εμβολίων. Είναι σημαντικό 
να πληροφορήσουμε τους ανθρώπους 
σχετικά με αυτά τα ευρήματα, ιδίως από 
τη στιγμή που αρκετές χώρες εξετάζουν 
τέτοια σχήματα ανάμεικτων δόσεων. Τα 
αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν 
ότι η ανάμιξη δόσεων μπορεί να οδη-
γήσει στην αύξηση των απουσιών από 
τους χώρους εργασίας τη μέρα μετά τον 
εμβολιασμό, κάτι που πρέπει να λαμβά-
νεται υπόψη ιδίως όταν προγραμματίζε-
ται ο εμβολιασμός των υγειονομικών».
«Αυτό που είναι σημαν τ ικό», πρό-
σθεσε, «είναι ότι δεν υπάρχουν ανησυ-
χίες για θέματα ασφάλειας, ενώ ακόμη 

δεν γνωρίζουμε αν η ανάμιξη θα επη-
ρεάσει την ανοσολογική αντίδραση. 
Ελπίζουμε να παρουσιάσουμε αυτά 
τα δεδομένα μέσα στους ερχόμενους 
μήνες», ίσως και τον Ιούνιο. Ακόμη, 
επεσήμανε ότι οι εμβολιαζόμενοι των 
νεότερων ηλικιών τείνουν να έχουν πιο 
έντονες αντιδράσεις του ανοσοποιητι-
κού συστήματος τους σε σχέση με τους 

μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους.
Τον Απρίλιο η μελέτη Com-CoV, που 
είχε ξεκινήσει το Φεβρουάριο, διευ-
ρύνθηκε για να συμπεριλάβει και άλλα 
εμβόλια (Moderna και Novavax), ώστε 
να δοκιμασθεί σε άλλους 1.050 εθε-
λοντές η ανάμιξη περισσότερων εμβο-
λίων, με την πρώτη δόση να προέρχεται 
από Pfizer ή AstraZeneca και τη δεύ-
τερη από Moderna ή Novavax.

To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από 
τους ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια 
αυτής της δύσκολης περιόδου, 
να μας τηλεφωνήσετε στο 
416.463.1195 για να παραγγείλετε 
τις συνταγές σας λίγες μέρες 
νωρίτερα, ώστε να είναι έτοιμές για 
παραλαβή ή να τις κάνουμε delivery 
σε εσάς. 

Για για τη δική σας και την δική 
μας ασφάλειά, σας ζητάμε να μην 
έρχεστε στο φαρμακείο, εκτός 
εάν είναι για να παραλαβετε τις 
συνταγές σας.

Σας ευχαριστούμε για την 
κατανόησή σας.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε 
να προτείνετε κάποιο θέμα, θα 
παρακαλούσα να επικοινωνήσετε 
μαζί μου στο φαρμακείο 
(416.463.1195) ή να μου στείλετε e-
mail στο ApollonPharmacy@yahoo.
com
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Greek and Pontian 
Genocides Commemoration

I
t is my honour to stand with the Greek and Pontian communities to 
commemorate and remember the trauma of the victims and the survivors 
of their respective Genocides in the Ottoman Empire. Genocide and crimes 
against humanity are issues dear to my heart because I am a third generation 

survivor of the Armenian Genocide and Greek Pontian Genocides.  
 
May 19, marks the remembrance of the Pontian and Greek Genocides of 1916 to 
1923, one of the darkest moments in the history of the Hellenic people. A minimum 
350,000 Greeks were exterminated by the Ottoman army and para-military units. 
Other sources, including foreign missionaries, mention 500,000 deaths.  
 
It is essential to call a spade a spade. It is essential to stand up for the truth and 
bring justice to the victims, their families, and the survivors.  It is essential to stop 
the denial cycle. 
 
We acknowledge the past to bring closure and heal the wounds of the past. 
Without healing and closure, the victims, individually and collectively, can not 
emerge from the Trauma and victimization. 
 
We also need to address this thorny issue head-on because we owe it to humanity 
to learn from the mistakes of the past so that we will not repeat them again.
 
Therefore, it's imperative to sensitize future generations and educate them about 
the scourge of Genocide, respect for our diverse make-up, and to protect the 
vulnerable in our society. 
 
By doing so we will be able to make the 21 century a better and more human 
century than the 20 century. 

Ομογενείς–Εκλογικό δικαίωμα
Είμαστε πάντα Έλληνες-
μην μας αντιμετωπίζετε 
σαν πολίτες β’ κατηγορίας

Ε
ίμαστε πάντα Έλληνες. Είτε ζούμε στην 
Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Πάντα όπο-
τε χρειαστεί η πατρίδα, στεκόμαστε δί-
πλα της. Μια άλλη Ελλάδα 7, 5 εκατ. εί-

ναι Έλληνες της Διασποράς. Πάντα, όποτε χρει-
αστεί η πατρίδα είμαστε δίπλα της. Το παρά-
λογο είναι ότι στην Ελλάδα είμαστε ξένοι, πο-
λίτες δεύτερης κατηγορίας και στο εξωτερικό 
είμαστε Έλληνες». Αυτό ήταν το ομόθυμο πα-
ράπονο των Ελλήνων της ομογένειας που εκ-
φράστηκε μέσα από τους εκπροσώπους τους, 
στην κοινή συνεδρίαση της επιτροπής Δημό-
σιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιο-
σύνης και Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της 
Διασποράς.
Εκεί είχαν κληθεί όλοι οι αρμόδιοι εξωκοινο-
βουλευτικοί φορείς που εκπροσωπούν τους 
απόδημους, για να καταθέσουν τις απόψεις 
τους επί του νομοσχεδίου του υπουργείου 
Εσωτερικών, σχετικά με την «Άρση περιορι-
σμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογι-
κούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού».
Ομόθυμο και επιτακτικό ήταν και το αίτημα 
τους να αρθούν τα εμπόδια στην άσκηση του 
εκλογικού τους δικαιώματος ζητώντας: Ίση 
μεταχείριση όλων των Ελλήνων της Διασπο-
ράς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς 
καταλόγους, δυνατότητα να ψηφίζουν από τον 
τόπο όπου διαμένουν, θέσπιση επιστολικής 
ψήφου και αναλογική εκπροσώπηση της ομο-
γένειας στα ψηφοδέλτια.
Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, σε 
σύντομη παρέμβαση του, διαβεβαίωσε τους 
ομογενείς ότι θα καταβληθεί από όλους κάθε 
προσπάθεια διαλόγου για να εξευρεθεί συναι-
νετική λύση που θα αίρει τις αδικίες σε βάρος 
των Ελλήνων της Διασποράς, ώστε το δικαί-
ωμα ψήφου τους να είναι ισότιμο με όλων των 
άλλων Ελλήνων. Ο κ. Βορίδης, χαρακτήρισε 
«συγκλονιστική την παρουσία και τη συμμε-
τοχή των απανταχού Ελλήνων σε μια κοινοβου-
λευτική διαδικασία», τονίζοντας ότι «θυμίζει 
την οικουμενικότητα του Ελληνισμού, τη δια-
τήρηση της εθνικής κοινότητας, την ενίσχυση 
των δεσμών και τη συνοχή τους».
«Ήταν αναντίρρητα ομόφωνη η στάση σας και 
ήταν σαφές και ξεκάθαρο το μήνυμα σας. Συμ-
φωνήσατε όλοι ότι πρέπει να αρθούν οι περιο-
ρισμοί και να διευκολυνθεί η άσκηση του εκλο-
γικού σας δικαιώματος. Κρατώ σαν παρακατα-
θήκη προβληματισμού, τη λέξη φόβος. Είπατε 
μην φοβάστε την ψήφο των αποδήμων. Ταυτό-
χρονα, με πληγώνει η λέξη, μην μας μεταχει-
ρίζεστε ως πολίτες δεύτερης διαλογής. Κρα-
τούμε και τις δύο αυτές παραινέσεις σας και 
θέλω να ελπίζω, και σας διαβεβαιώνω γι’ αυτό, 
ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπά-
θεια για να συνθέσουμε απόψεις και προτά-
σεις πάνω σε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση. Να 
αρθούν όλοι οι περιορισμοί που είναι υπερβο-
λικοί, και το δικαίωμα ψήφου σας να είναι ισό-
τιμο με όλων των άλλων Ελλήνων. Θα εξαντλή-
σουμε κάθε δυνατότητα σε αυτή την κατεύ-
θυνση, μέσω του διαλόγου και της συναίνε-
σης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης. 
Από την πλευρά τους, οι εξωκοινοβουλευτικοί 

φορείς που μίλησαν τόνισαν μεταξύ άλλων:
Βασίλης Παπαστεργιάδης, πρόεδρος της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Kοινότητας Μελ-
βούρνης
«Το νομοσχέδιο αποκλείει την πλειοψηφία των 
αποδήμων να ψηφίζουν και δεν τους διευκολύ-
νει στην εκλογική διαδικασία. Δημιουργεί δύο 
κατηγορίες πολιτών, δεν προβλέπει την επιστο-
λική ψήφο και δημιουργεί αντιφάσεις. Ο νόμος 
πρέπει να αγκαλιάσει τον απόδημο ελληνισμό. 
Υπάρχει μια τεράστια ελληνική δύναμη στο 
εξωτερικό που προωθεί τα εθνικά, οικονομικά 
και πολιτιστικά θέματα της Ελλάδος. Είναι απί-
στευτο να έχεις ΑΦΜ, να πληρώνεις φόρους 
αλλά να μην μπορείς να ψηφίζεις».
Αθανάσιος Κήπας, πρόεδρος της Συνομο-
σπονδίας Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 
Γερμανίας
«Το νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύ-
θυνση αλλά χρίζει αναγκαίων διορθώσεων. 
Ο πόθος των Ελλήνων του εξωτερικού για την 
πατρίδα είναι μεγάλος και θέλουν να προσφέ-
ρουν. Ξεκινήσαμε με όρεξη, αλλά μας κόπηκαν 
τα φτερά γιατί δεν θα μπορέσει ένας μεγάλος 
αριθμός ομογενών να ασκήσουν το εκλογικό 
τους δικαίωμα. Πρέπει όλοι και χωρίς εξαιρέ-
σεις, να το έχουν και κανείς δεν πρέπει να εξαι-
ρεθεί».
Κώστας Καχριμανίδης, γραμματέας της 
Συνομοσπονδίας Συλλόγων γονέων και 
κηδεμόνων Γερμανίας και Βάδης Βυρτεμ-
βέργης
«Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το νομο-
σχέδιο, αλλά πρέπει να υπάρξουν αλλαγές. 
Το μεγαλύτερο μέρος των ομογενών κρα-
τάνε την ελληνική γλώσσα ψηλά. Αυτοί είναι 
που δημιουργούν λόμπι και είναι πολλα-
πλασιαστές ισχύος. Πρέπει να τους δίνουμε 
φωνή. Με τα φίλτρα που βάζει ο νόμος, ελά-
χιστοι θα έρθουν στην Ελλάδα να ψηφίσουν. 
Μιλάμε για διευκόλυνση τους, αλλά ουσια-
στικά αφορά αυτούς που φύγανε με την κρίση. 
Ο νόμος είναι απλά φωτογραφικός γι’ αυτούς, 
ενώ η πλειονότητα των αποδήμων έφυγε τη 
δεκαετία του 1960. Πρέπει να αφήσουν τους 
ενδοιασμούς τους τα κόμματα που αντιδρούν, 
γιατί ελάχιστοι είναι κομματικοποιημένοι 
από τους Έλληνες του εξωτερικού. Έχουμε 
δικαίωμα ψήφου, απλά διευκολύνετε μας». 
Βασίλης Ματαράγκας, πρόεδρος Ελληνοα-
μερικανικού Εθνικού Συμβουλίου
«Οι Έλληνες που ζουν εκτός Ελλάδας ξεπερ-
νούν τα 7,5 εκατ. Και είναι πολύ λυπηρό μια 
άλλη Ελλάδα που βρίσκεται παντού, να μην 
έχει δικαίωμα ψήφου. Και μας λυπεί που δεν 
μπορεί να μονιάσουμε. Το ελληνικό σύνταγμα 
λέει ξεκάθαρα ότι ο κάθε Έλληνας δικαιούται 
να ψηφίσει. Δεν μπορεί στην Ελλάδα να είμα-
στε ξένοι και πολίτες δεύτερης κατηγορίας και 
στο εξωτερικό Έλληνες. Όλοι πρέπει να έχουμε 
το δικαίωμα ψήφου όπου και να βρισκόμαστε, 
γιατί όλοι μας αγαπάμε την πατρίδα μας και 
όλοι θέλουμε το καλύτερο. Εμείς, το έχουμε 
δείξει εμπράκτως πολλές φορές όταν χρειά-
στηκε και δεν σταματάμε ποτέ να στηρίζουμε 
την πατρίδα με κάθε τρόπο».
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Γνωστό Ζαχαροπλαστείο 
της παροικίας μας ζητά

ΠΟΛΥ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

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

Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739

Αποκλειστικη ζητάει εργασία για 
φροντίδα ηλικιωμένων  για live-out

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

προτίμηση πληρωμής μόνο Cash
Για περισσότερες πληροφορίες

416-457-6576
ζητήστε την Αννα

ΠΟΛΥ ΓΝΩΣΤΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ

ΖΗΤΑ ΧΑΣΑΠΗ
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΜΙΣΘΟ
ΜΟΝΙΜΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ
ΘΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ 
416.602.2739

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΛΛΑ

& ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΙΛΑ ΑΠΤΑΙΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ 

ΤΗΝ κα ΘΕΟΔΩΡΑ 
647-785-6528

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

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
House & Condo Painters

ZHTOYNTAI ΕΡΓΑΤΕΣ
με δικό τους αυτοκίνητο και εργαλεία.

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

Τηλέφωνο στον κ. Δημήτρη

674.669.0977
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Τ
ην Πέμπτη σημειώθηκαν στο 
Ον τάριο   2,400  νέα κρού-
σματα.
Τα νέα ήταν ενθαρρυντικά την 

Τρίτη και την Τετάρτη όπου σημειώ-
θηκαν 1,588 και 1,616 κρούσματα, 
αριθμός που ε ίχε  να πέσε ι  τόσο 
χαμηλά από τον Μάρτιο. 
Τα αρνητικά συνεχίστηκαν καθώς 27 
επιπλέον άνθρωποι έχουν χάσει την 

ζωή τους εξαιτίας της πανδημίας. 
Παρά την αύξηση των κρουσματών ο 
μέσος όρος για τις επτά ημέρες μειώ-
θηκε στα 2,131 κρούσματα.
Όσον αφορά τα κρούσματα ανά περι-
οχή το Τορόντο σημείωσε τα περισ-
σότ ερα με 607 κρούσματα. Ακο -
λουθεί η περιοχή του Πιλ με 528, το 
Χάμιλτον με 224 και 181 στην περι-
οχή του Γιορκ.

2,400 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, 27 νέοι θάνατοι

Συνελήφθη 21χρονος στο Victoria 
Park  και Finch για κατοχή όπλου και 
ναρκωτικών

Η 
αστυνομία του Τορόντο έχει 
κατηγορήσει έναν 21χρονο 
άνδρα αφού φέρεται να βρέ-
θηκε με ένα οπλισμένο πιστόλι 

και μια ποσότητα ναρκωτικών, όπως φαι-
ντανύλη, MDMA και κοκαΐνη στην κατοχή 
του.
Την Τετάρτη, αξιωματικοί από την κεντρική 
μονάδα εγκλήματος, πραγματοποίησαν 
έρευνα κατά των πυροβόλων όπλων κοντά 
στη λεωφόρο Victoria Park Avenue και 
στην Finch Avenue East.
Οι αξιωματικοί ισχυρίζονται ότι ένας 
άνδρας και δύο γυναίκες στην περιοχή 
πιστεύεται ότι κατέχουν πυροβόλο όπλο. 
Ο άνδρας και οι γυναίκες εντοπίστηκαν και 
ένα όπλο και μια ποσότητα ναρκωτικών 
κατασχέθηκαν, ανέφερε η αστυνομία.
Από τα ναρκωτικά που φέρεται να κατα-

σχέθηκαν, η αστυνομία ανέφερε ότι ανα-
κάλυψε 28 γραμμάρια φαιντανύλης, 
34 γραμμάρια κοκαΐνης και 27 γραμμά-
ρια MDMA. Ως αποτέλεσμα της έρευνάς 
τους, συνελήφθη ο 21χρονος κάτοικος του 
Τορόντο, ο Λόγκαν Λι Γουισίνσκι-Μπρα-
χάν.
Οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες. Ο 
21 χρονος κατηγορείτε για κατοχή όπλου 
και πρόθεση πώλησης ναρκωτικών.

Τ
ο Οντάριο θα ξεκινήσει μια στρα-
τηγική ανοίγματος τριών βημάτων 
όταν η εντολή για παραμονή στο 
σπίτι της επαρχίας θα τελειώσει 

στις 2 Ιουνίου.
Ο πρωθυπουργός Ντουγκ Φορντ παρου-
σίασε το σχέδιο την Πέμπτη που θα μει-
ώσει σταδιακά τα μέτρα για τη δημόσια 
υγεία με βάση τα ποσοστά εμβολιασμού 
σε ολόκληρη την επαρχία και τις βελτιώ-
σεις σε βασικούς δείκτες δημόσιας υγείας 
και υγειονομικής περίθαλψης. Επιβεβαί-
ωσε επίσης ότι σχεδιάζει να ανοίξει εκ 
νέου τις εγκαταστάσεις γκολφ και τένις 
εγκαίρως για το σαββατοκύριακο της 24ης 
Μαΐου.
Το πρώτο στάδιο, το οποίο αναμένεται να 
ξεκινήσει στις 14 Ιουνίου, θα δει τις υπαί-
θριες δραστηριότητες να επαναλαμβάνο-
νται με μικρότερα αριθμό κόσμου όπου 
ο κίνδυνος μετάδοσης είναι χαμηλός, 
συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων 
συγκεντρώσεων έως 10 ατόμων και των 
patio με έως και τέσσερα άτομα ανά τρα-
πέζι. Οι μη ουσιαστικές λιανικές επιχειρή-

σεις θα επιτρέπεται να ανοίγουν με χωρη-
τικότητα 15 τοις εκατό. Αυτό θα συμβεί 
όταν το 60% των ενηλίκων στην επαρχία 
έχουν εμβολιαστεί με μία δόση.
Στο δεύτερο στάδιο θα υπάρξει περαι-
τέρω επέκταση των υπαίθριων δραστηρι-
οτήτων με συγκεντρώσεις έως και 25 ατό-
μων, υπαίθρια αθλήματα και πρωταθλή-
ματα, καθώς και υπηρεσίες προσωπικής 
φροντίδας όπου μπορούν να φορεθούν 
καλύμματα προσώπου με όρια χωρητικό-
τητας 15 τοις εκατό. Αυτό το στάδιο δεν θα 
ξεκινήσει έως ότου εμβολιασθεί το 70% 
των ενηλίκων με μία δόση ή το 20% του 
πληθυσμού έχει λάβει δύο δόσεις.
Το τρίτο στάδιο θα περιλαμβάνει μείωση 
των περιορισμών στα αθλητικά γεγονότα 
εσωτερικού χώρου και στο γυμναστή-
ριο αναψυχής, σε εσωτερικούς χώρους, 
μουσεία, γκαλερί τέχνης και βιβλιοθήκες, 
και καζίνο, με όρια χωρητικότητας. Αυτό 
το στάδιο θα απαιτήσει εμβολιασμό 70 
έως 80% των ενηλίκων με τουλάχιστον 
μία δόση και 25% εμβολιασμού με δύο 
δόσεις.

Σχέδιο επαναλειτουργίας του 
Οντάριο τριών βημάτων θα 
ξεκινήσει στις 14 Ιουνίου

Μ
ετά την απόφαση της κυ-
βέρνησης του Ον τάριο 
να επιτρέψει σ τ ις οικο-
γένειες να επιλέξουν τ ις 

είτε αυτοπροσώπως είτε διαδικτυα-
κή μάθηση για το σχολικό έτος 2021-
2022, το Τοπικό Σχολικό Συμβούλιο 
του Τορόντο (TDSB) έδωσε μια ενη-
μέρωση στις οικογένειες, διευκρινί-
ζον τας ότ ι η απόφαση δεν θα χρει-
αστεί να ληφθεί μέχρι μέσα Αυγού-
στου.
Η απόφαση να εκπαιδεύσει τα παι-
διά μέσω προσωπικής εκπαίδευσης 

ή εξ αποσ τάσεως εκπαίδευσης θα 
ληφθεί από οικογένειες συμπληρώ-
νοντας μια ηλεκτρονική φόρμα επι-
λογής που θα σταλεί στους γονείς τον 
Αύγουστο, λέει η TDSB.
Μέχρι τα μέσα Αυγούστου, το διοι-
κητ ικό συμβούλιο αναμέ νε τα ι  να 
είναι σε καλύτερη θέση για να παρέ-
χε ι πληροφορίε ς σχε τ ικά με μέ τρα 
υγείας και ασφάλειας για προσωπική 
μάθηση και θα «αναμένει υψηλότερα 
επίπεδα εμβολιασμού με ταξύ του 
προσωπικού, των μαθητών και των 
οικογενειών του TDSB».

Το TDSB θα ζητήσει από τις οικογένειες 
να επιλέξουν προσωπική ή διαδικτυακή 
μάθηση έως τα μέσα Αυγούστου
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LIFE

Jennifer Auada:
Tα “πέταξε” όλα έξω 

Την ανακαλύψαμε 
πριν λίγο καιρό και 
μείναμε με το στόμα 
ανοιχτό, καθώς 
πρόκειται για μια 
πολύ όμορφη και 
σέξι γυναίκα, η οποία 
έχει φέρει τα πάνω-
κάτω στο Instagram, 
στέλνοντας τους 
οπαδούς της για 
υπογλώσσιο κάθε 
φορά που κάνει μια 
ανάρτηση.

Ο λόγος για την 
Jennifer Auada, την 
23χρονη καλλονή 
από την Βραζιλία, η 
οποία διαθέτει ένα 
θανατηφόρο κορμί 
και βλέμμα που 
μαγνητίζει. Μπορεί να 
διαθέτει λιγότερους 
από 1 εκατ. 
ακόλουθους, ωστόσο, 
κάθε φορά που κάνει 
μια ανάρτηση, τα 
σχόλια και τα likes 
πέφτουν “βροχή”!
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Η 
Ε λ έ ν η  Φ ο υ ρ έ ι ρ α  φ έ τ ο ς  δ ο κ ι -
μ ά ζ ε τ α ι  σ ε  ρ ό λ ο  π α ρ ο υ σ ι ά -
σ τ ρ ι α ς  σ τ ο  ν έ ο  μ ο υ σ ικό  ρ ι ά -
λ ι τ ι  τ ου  ΣΚ Α Ϊ  «House  of  fame» 

κα ι  μέ χ ρι  σ τ ιγμής  τα  κα ταφέ ρνε ι  άψογα. 
Ο ι  τ ο λ μ η ρ έ ς  ε μφ α ν ίσ ε ι ς  τ η ς  π ά ν ω  σ τ ο 
s t age  έ χουν  σ χολ ιασ τ ε ί  πολύ,  α λ λά  π ι -
σ τ έψ τ ε  μας  αυ τό  που θα δε ί τ ε  παρακά -
τω δε ν  το  έ χε τ ε  φαν τασ τ ε ί  ού τ ε  σ τα  π ιο 
τ ρε λά  σας  όν ε ιρα.
Εκ τό ς  από τα  επαγ γε λμα τ ικά  τ ης ,  η  ό -

μορφη τ ραγουδίσ τ ρια  δ ιανύε ι  κα ι  τ ην 
καλύ τ ε ρη πε ρίοδο σ ε  προσωπικό επ ί -
π εδ ο,  κα θ ώ ς  ό π ω ς  όλα  δ ε ί χ νου ν  μα -
ζ ί  με  τον  Α λμπέ ρτο  Μποτ ία  έ χουν  πά -
ρ ε ι  ο ρ ισ τ ι κά  κά π ο ι ε ς  α π ο φ ά σ ε ι ς  γ ια 
τ ο  μ έ λ λ ο ν  τ ο υ ς ,  α φ ο ύ  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε 
τ η ν  R ea l  τ ο  ζ ε υ γ ά ρ ι  π ρ ι ν  λ ί γ ε ς  η μ έ -
ρε ς  ολοκ λήρωσ ε τ ι ς  δ ιαδικασ ίε ς  α γο -
ράς  μ ια ς  υπέ ροχης  κα το ικ ία ς  σ τα  νό -
τ ι α  π ρ ο ά σ τ ι α  κα ι  σ υ γ κε κ ρ ιμ έ ν α  σ τ η 
Βάρκ ιζ α.

Είδες τις νέες «καυτές» λήψεις της Ελένης 
Φουρέιρα; Δεν χάνονται με τίποτα

Την βλέπει ο Τρότερ και 
μετανιώνει: Μαριπόζα, 
είσαι απόλαυση 

Ήταν, πριν από μερικά χρόνια, 
ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια 
των ελληνικών παρκέ, με τους 
δυο τους ν’ ανεβάζουν συνεχώς 
φωτογραφίες στα social media 
μαζί. Ο λόγος για τον πρώην 
παίκτη του Κόροιβου, τον Όμπι 
Τρότερ, και την Έλενα Κρεμλίδου. 
Η διάσημη instagrammer- 
που είδε τις μετοχές της ν’ 
ανεβαίνουν μετά την συμμετοχή 
της στο φετινό survivor- και ο 
μπασκετμπολίστας μπορεί να 
χώρισαν, όμως στην ιστορία έχει 
μείνει η ατάκα της «Μαριπόζα» 
σχετικά με τους μελαμψούς άντρες 
και το… “you never go back”.

Η Έλενα Τσαγκρινού 
κέρδισε αβίαστα το 12άρι 
μας

Ένα φλογισμένο φόντο που θύμιζε 
Κόλαση, χορεύτριες ντυμένες στα 
κόκκινα να την περιβάλλουν και την 
αυτοπεποίθηση μίας star, η Έλενα 
Τσαγκρινού κατάφερε να πάρει το 
εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision 
2021 που θα διεξάγεται στο Ρότερνταμ 
της Ολλανδίας. Η αλήθεια είναι πως δε 
δυσκολεύτηκε να πάρει την πρόκριση. 
Ερμηνεύοντας το El Diablo, η Ελληνίδα 
εκπρόσωπος της Κύπρου έλαμπε 
μέσα στο κορμάρι διά χειρός Σίλιας 
Κριθαριώτη και επιβεβαίωσε πως 
το stage είναι ο φυσικός της χώρος. 
Η 26χρονη φαντάζει ως ένα από τα 
μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση της 
Eurovision και μεταξύ μας όχι άδικα.

Το τρυφερό μήνυμα 
στήριξης του Mike στην 
Έλενα Τσαγκρινού!

Μπορεί ο γνωστός ράπερ να μη 
κατάφερε να βρεθεί στο πλευρό της 
στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας λόγω 
των συνθηκών και του φόβου που 
παραμονεύει λόγω κορονοϊού, όμως 
ο Mike έκανε ό,τι περνούσε από το 
χέρι του για να της δείξει έμπρακτα 
και δημόσια την απόλυτη στήριξή 
του σε αυτή την προσπάθειά της, 
ανεβάζοντας ένα πολύ τρυφερό 
μήνυμα στα social media με 
παραλήπτη την όμορφη ξανθιά 
τραγουδίστρια. «Σήμερα είναι η μέρα 
σου! Ήρθε η ώρα να λάμψεις αγάπη 
μου και να δείξεις σε όλο τον κόσμο 
το ατελείωτο ταλέντο που κρύβεις 
μέσα σου! Go baby GO CYPRUS!!!».

Μ
πορεί στον 
Άγ ιο Δο -
μίνικο, με-
τά τις απο-

χωρήσεις παικτών να 
αλλάζουν συνεχώς οι 
κανόνες, εδώ στην Ελ-
λάδα, ο Γιώργος Λιβά-
νης περνάει φανταστι-
κά. Παρά το γεγονός 
πως από τότε που μπή-
κε στο παιχνίδι ο Σάκης 
Κατσούλης, όλοι ασχο-
λούνται με την σχέση 
του με την Μαριαλένα 
Ρουμελιώτη, δεν φαίνε-
ται να ασχολείται και ι-
διαίτερα. Φροντίζει να 
περνάει καλά, χωρίς να 
παίρνει θέση και τηρεί 
σιγή ισχύος. Μάλιστα 
βρίσκεται σε ένα νη-
σί και περνάει όμορφα 
τον ελεύθερο του χρό-
νο. Όταν ανέβασε στον 
προσωπικό του λογα-
ριασμό στο Instagram 
μια φωτογραφία στην 
οποία τον είδαμε να πο-
ζάρει ημίγυμνος έγινε... 
χαμός! 

 Ποια Μαριαλένα; Ο Λιβάνης ποζάρει 
ημίγυμνος και «ρίχνει» το Instagram

Η Άντρεα Κυρίακου μάς εμπνέει 
για το καλοκαίρι

Π
λησ ιάζουμε 
όλο και πιο 
π ο λ ύ  σ τ ο 
κα λ ο κα ί ρ ι . 

Μπορε ί  να  ε ίμασ τ ε 
σ την άνοιξη,  ωσ τό -
σο ο καιρός θυμίζ ε ι 
λες και ε ίμασ τε σ την 
καρδιά του καλοκαι-
ριού. Αυτό εννοείται 
ότ ι  το εκμε ταλ λευό-
μαστε όσο μπορούμε, 
όπως εξάλλου έκανε 
και η Άν τρεα Κυριά-
κου η οποία ανέβασε 
ένα υπέροχο βιντέκαι 
σ το προφίλ της σ το 
instagram σ το οποίο 
την βλέπουμε να φο-
ράει το ολόσωμο μαύ-
ρο μαγ ιό της και να 
κάνει βόλτες γύρω α-
πό την πισίνα ενώ εί-
ναι πανέτοιμη και για 
βουτιές.
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Η 
θερμοκρασία έ-
χει ήδη ανέβει και 
πρέπει να παρα-
δεχτείς πως ήδη ο-

ραματίζεσαι τις καλοκαιρινές 
σου βουτιές. Τι κι αν η πανδη-
μία δεν έχει για τα καλά… φύ-
γει, δεν θα μας εμποδίσει από 
το να παραγγείλουμε τα μα-
γιό μας και τα καλοκαιρινά μας 
σύνολα, όπως κάνουν και οι 
celebs. Πολλές διάσημες stars 
έχουν ξεκινήσει να φορούν τα 
καλοκαιρινά τους και πράγματι 
τα social media έχουν πλημυρί-
σει με φωτογραφίες και videos, 
σε παραλίες. Συγκεκριμένα, η 
Vanessa Hudgens έχει ανεβάσει 
για τα καλά τη θερμοκρασία στο 
προφίλ της και οι φωτογραφίες 
της μας φέρνουν μια άκρως κα-
λοκαιρινή διάθεση. Η πανέμορ-
φη ηθοποιός έχει ήδη ξεκινήσει 
να ποζάρει σε θάλασσες με sexy 
μαγιό και όπως θα έχεις δει και 
μόνη σου οι θαυμαστές της λα-
τρεύουν αυτό της το look.

Vanessa Hudgens: Η φωτογραφία της 
με μαγιό και το 1 εκ. likes

Η Kendall Jenner είναι πιο hot από Η Kendall Jenner είναι πιο hot από 
ποτέ στη νέα συλλογή  της Skimsποτέ στη νέα συλλογή  της Skims

H 
Kendall Jenner θεωρείται αυτή τη 
στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα και 
πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα 
της γενιάς της. Η 25χρονη αδερφή 

των Kardashians έχει συνεργαστεί με όλους 
τους κορυφαίους σχεδιαστές ενώ έχει περ-
πατήσει στις πασαρέλες των περισσότερων 
διάσημων οίκων και brands.
Ο λογαριασμός της στο Instagram 
μετρά σήμερα περισσότερους από 151 
εκατομμύρια ακόλουθους ενώ κάθε 
της post συγκεντρώνει άπειρα σχόλια 
και likes. Η εντυπωσιακή μελαχρινή 
φωτογραφήθηκε πριν λίγες ημέρες 

για την Valentine’s συλλογή της σειράς 
εσωρούχων SKIMS, που ανήκει στην 
αδερφή της, Kim.
Ένα εντυπωσιακό set με ροζ φόντο στή-
θηκε για την φωτογράφηση κι εκεί βρέ-
θηκε η Kim Kardashian, η Kendall Jenner και 
η Kylie. Εμείς είχαμε τη δυνατότητα για ένα 
μικρό sneak preview μέσα από τον επίσημο 
λογαριασμό της SKIMS. Η Kendall πόζαρε 
φορώντας εσώρουχα στα χρώματα του 
Βαλεντίνου και έδειχνε πιο sexy και λαμπερή 
από ποτέ. Η σειρά είναι διαθέσιμη στην επί-
σημη ιστοσελίδα του brand και σε μεγάλη 
ποικιλία μεγεθών (από XXS-4XL).

Ο 
Ιταλός πρωταγω-
νιστής της ταινί-
ας «365 Days» μι-
λά αποκλειστικά 

στο ελληνικό Playboy για την 
εκτόξευση της καριέρας του 
μέσα στο 2020, για το νέο του 
single «Beautiful», τα μελλο-
ντικά του σχέδια ως ηθοποι-
ός και τις διακοπές του στη Ρό-
δο με τους γιους του.  Το 2020 
ήταν μια περίεργη χρονιά για 
την ανθρωπότητα. Και για τον 
Μικέλε Μορόνε, παρόλο που 
έγινε γνωστός σχεδόν σε μια 
νύχτα, αυτής της προβολής της 
ταινίας του Netflix «365 Days». 
Πλέον τον ακολουθούν σχε-
δόν 12 εκατομμύρια followers 
στο Instagram, μέσα σε μια 
μόλις εβδομάδα είχε 4.5 εκα-
τομμύρια views στο Tik Tok 
και το τραγούδι του, «Hard For 
Me» το στρίμαραν 43 εκατομ-
μύρια φορές στο Spotify. Οι 
αριθμοί πάντα λένε την αλή-
θεια. Ο ηθοποιός και μουσι-
κός Μικέλε Μορόνε είναι ανα-
γνωρίσιμος, επιδραστικός, έ-
χει τεράστια ζήτηση και γίνεται 
συζήτηση όπου εμφανίζεται.

Τα 365 ταλέντα του Michele Morrone 
στο ελληνικό Playboy

Ό
πως εχου-
με αναφέρει 
πολλές φο-
ρές, ένα από 

τα καλά του Instagram 
είναι ότι σου δίνει την 
δυνατότητα να ανακαλύ-
πτεις συνεχώς πανέμορ-
φες και σέξι γυναίκες, οι 
οποίες αναρτούν προκλη-
τικές φωτογραφίες που α-
φήνουν ελάχιστα στην φα-
ντασία του ανδρικού κοι-
νού. Μία από αυτές είναι η 
Samantha Gangewere, η ο-
ποία έχει καταφέρει μέσα α-
πό τις σέξι φωτογραφίες της 
να συγκεντρώσει πάνω από 
ένα εκατομμύριο ακόλου-
θους, οι οποίοι μένουν με 
το στόμα ανοιχτό κάθε φο-
ρά που κάνει μια ανάρτηση. 
Η 28χρονη καλλονή από την 
Πενσυλβάνια των Η.Π.Α., η ο-
ποία έγινε ευρέως γνωστή με-
τά από ένα βίντεο με προσω-
πικές στιγμές που “διέρρευ-
σε” στο διαδίκτυο το 2015, δι-
αθέτει χυμώδεις καμπύλες και 
απίστευτα οπίσθια, τα οποία εί-
ναι και το μεγάλο της προσόν.

Αν δείτε τις φωτογραφίες της Samantha 
Gangewere θα σας πέσει το στόμα στο πάτωμα!
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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

Άρωμα Κουζίνας
με τη Νίκη Σταθά

Σαλάτα με λάχανο 

ΥΛΙΚΆ

 ª Πλένουμε τα λαχανικά. Καθαρίζουμε τα καρότα, τα ραπανάκια και 
το λάχανο.

 ª  Στην συνέχεια τρίβουμε τα καρότα, τα ραπανάκια, τα αγγουράκια 
και το λάχανο και κόβουμε τα φύλλα από το σέλινο σε κομματάκια.

 ª Τα αφήνουμε περίπου μια ώρα σε σουρωτήρι να βγάλουν τα υγρά 
τους. 

 ª Σε ένα μπολ ανακατεύουμε την μαγιονέζα, με την κέτσαπ, προσθέ-
τουμε τα λαχανικά μας και βάζουμε και το ξύδι.

 ª Αφήνουμε σ το ψυγείο γ ια περίπου 3 ώρες, ώστε να δέσουν οι γεύ-
σεις.

 ª 1 λάχανο άσπρο μικρό
 ª 3 ραπανάκ ια
 ª 4 καρότα
 ª σέ λινο
 ª 6 αγ γουράκια τουρσ ί
 ª 1 ½  κούπα του τσαγ ιού μαγ ι-

ονέζα
 ª 1 κουταλιά κέ τσαπ
 ª ξύδι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Μια γυναίκα πηγαίνει την 15χρονη κόρη της 
στον γιατρό.
- «Λοιπόν, κυρία μου, ποιο είναι το πρόβλημα;» 
ρωτά ο γιατρός.
- «Η κόρη μου, η Μαιρούλα. Εχει αρχίσει να 
παίρνει βάρος και το πρωί έχει αναγούλες...»
Ο γιατρός εξετάζει την Μαιρούλα και μετά γυρί-
ζει στη μητέρα της και λέει:
- «Δεν ξέρω πως να σας το πω, κυρία μου, αλλά 
η Μαιρούλα σας είναι έγκυος. Περίπου 4 μηνών 
θα έλεγα!»...
Η μητέρα απορεί:
- «Έγκυος; Δεν είναι δυνατόν! Η κόρη μου δεν 
βρέθηκε ποτέ μόνη της με άντρα! Έτσι δεν είναι, 
κούκλα μου;»
- «Έτσι, μαμά. Ούτε με φίλησε άντρας ποτέ!»
Ο γιατρός γυρνάει προς το παράθυρο και μένει 
εκεί κοιτάζοντας έξω.
Μετά από πέντε λεπτά η μητέρα ρωτάει:
- «Συμβαίνει κάτι, γιατρέ;»
Και ο γιατρός:
- «Οχι. Απλώς την τελευταία φορά που έγινε κάτι 
ανάλογο, ένα αστέρι φάνηκε στην Ανατολή και 
από κει ήρθαν τρεις σοφοί μάγοι...Ε, αυτή τη 
φορά δεν θα το χάσω με τίποτα!!!»

Την ημέρα της Κρίσης πεθαίνουν όλοι και 
πάνε στον παράδεισο. Μπαίνει μέσα ο 
Θεός και λέει: 
- «Οι γυναίκες να πάνε στην κόλαση 
κατευθείαν. Όσο για τους άνδρες, θέλω να 

κάνετε μία σειρά όσοι είχατε το πάνω χέρι 
στο γάμο σας και μια άλλη όσοι κάνατε ότι 
σας έλεγαν οι γυναίκες σας». 
Φεύγουν λοιπόν οι γυναίκες και κάνουν 
οι άνδρες δύο γραμμές. Η μία (αυτή με 
τους υποχείριους άνδρες) έχει μήκος 100 
χιλιόμετρα και στην άλλη είναι μόνο ένας 
άνδρας. Ο Θεός εκνευρίζεται: 
- «Ρε σεις, εγώ έπλασα τη γυναίκα από 
εσάς, άρα έπρεπε να είσαστε από πάνω 
της και εσείς με ξεφτιλίσατε!! Μόνο αυτός 
εδώ είναι αντάξιος για τον Παράδεισο! 
Πες μου τέκνο μου πώς κατάφερες να μεί-
νεις σε αυτή τη γραμμή;» 
- «Κοιτάξτε... Εμένα, βασικά, η γυναίκα 
μου είπε να κάτσω εδώ».

Ποιο είναι το αντίθετο τής λέξης «μηχα-
νόβιος» ;
 «βιομήχανος».

Γιατί οι άντρες δεν μπορούν να κοιτάξουν 
τις γυναίκες στα μάτια;
Γιατί οι γυναίκες δεν έχουν τα μάτια στο 
στήθος

- Γιατί οι χειρούργοι φορούν μάσκα; Για το 
όταν γίνεται κάποιο λάθος στο χειρουρ-
γείο, να μην γνωρίζουν ποιος το έκανε...!

ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ, αυτή την εβδομάδα μπο-
ρείς και θα καταφέρεις να προβείς σε στα-
θερές συμφωνίες και επαφές που θα σε 
βοηθήσουν να βάλεις γερές βάσεις για τα 
μετέπειτα σχέδιά σου! Με τη Νέα Σελήνη 
στους Διδύμους πες ναι σε προτάσεις, προ-
σκλήσεις ή ακόμα και σε μία σύντομη μετα-
κίνηση που θα είναι αναζωογονητική. 

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε, αυτή την εβδομάδα 
επικεν τρώνεσαι σ τα οικονομικά σου 
όπου αναζητάς τους τρόπους εκείνους 
που θα σε βοηθήσουν να ανεφοδιαστείς 
ή και να αυξήσεις τις πηγές εσόδων σου! 
Αυτό είναι κάτι που μπορείς να το πετύ-
χεις αν έχεις γεννηθεί στο 1ο δεκαήμερο 
του ζωδίου σου! Δεν παύει ωστόσο να 
κυριαρχούν και οι συναισθηματικές 
ανασφάλειες δεδομένου ότι η Αφροδίτη 
κινείται φαινομενικά ανάδρομη στους 
Διδύμους!

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αγαπητέ μου Δίδυμε, μία νέα σελίδα 
ανοίγεται μπροστά σου και εσύ τώρα 
μπορείς να δομήσεις πολύ καλύτερα 
τη ζωή σου και να κάνεις σημα-
ντικές ενάρξεις που θα σε 
βοηθήσουν να πας παρα-
κάτω, να βάλεις τη ζωή 
σου σε μία σειρά και 
να πετύχεις πράγματα 
που εδώ και καιρό 
ήθελες. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρκίνε, η 
εβδομάδα είναι ιδανική για 
να κλείσεις εκκρεμότητες και 
να καθαρίσεις το τοπίο της προ-
σωπικής σου ζωής! Κάποιες καταστάσεις 
που σου προκαλούσαν άγχος και εκνευρι-
σμό βρίσκουν λύσεις , ενώ ζητήματα που σε 
κούραζαν ψυχικά ή και σωματικά αντιμετω-
πίζονται και λύνονται μέσα στις μέρες που 
ακολουθούν!

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα, η εβδομάδα σε φέρ-
νει σε επαφή με φίλους και ανθρώπους που 
είναι σημαντικοί και μπορούν να υποστη-
ρίξουν τα σχέδιά σου! Με τη Νέα Σελήνη 
στους Διδύμους σταθεροποιείς φιλίες, σχέ-
σεις, συνεργασίες ενώ κατακτάς επιθυμίες 
που ήταν καιρό μέσα σου και όλο κάτι γινό-
ταν και μένανε πίσω. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ μου Παρθένε, αυτή την εβδο-
μάδα σηκώνεις τα μανίκια και εργάζεσαι 
με κόπο και προσπάθεια προκειμένου να 
βάλεις τη ζωή σου και πάλι σε μία σειρά. 
Με τη Νέα Σελήνη στους Διδύμους ανα-
λαμβάνεις καθήκοντα εργασιακά και σου 
δίνεται τώρα το κίνητρο για να κάνεις μία 
νέα αρχή! Ωστόσο, η παγίδα της εβδο-
μάδας αφορά τις επιλογές επαγγελματι-
κών συνεργατών, ενώ δεν θα λείψουν και 
κάποιες καθυστερήσεις.

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ μου Ζυγέ, μία αισιόδοξη εβδομάδα 
ανοίγεται μπροστά σου αφού η Νέα Σελήνη 
από τους Διδύμους είναι αρκετά επεκτατική 
και σου δίνει ώθηση για να κάνεις πραγμα-
τικότητα τα σχέδιά σου! Ευνοούνται οι εξε-
λίξεις σε ζητήματα νομικά, εκπαιδευτικά, 
έγγραφα, συμφωνίες, αλλά και γνωριμίες ... 
Μέσα σου υπάρχει αυτός ο σπινθήρας αυτό 
τον καιρό που σε ωθεί να κάνεις σχέδια ή και 
να θέλεις να ξεφύγεις από την ρουτίνα! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ μου Σκορπιέ, αυτή την εβδομάδα 
και με τη Νέα Σελήνη στους Διδύμους ηρε-
μείς ψυχολογικά, βρίσκεις λύσεις σε ζητή-
ματα που σε πόνεσαν, ενώ τακτοποιείς επι-
τέλους οικονομικές υποθέσεις που ήταν σε 
εκκρεμότητα. Ζητήματα οικογενειακά λύνο-
νται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη, η Νέα Σελήνη στους 
Διδύμους που γίνεται αυτή την εβδομάδα 
δίνει αέρα και ώθηση στις σχέσεις και στις 
συνεργασίες σου! Είναι ένα καλό διάστημα 
να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα ή να καλωσο-

ρίσεις έναν νέο άνθρωπο στη ζωή 
σου! Σημαντικό ωστόσο είναι 

να γνωρίζεις πολύ καλά τι 
θέλεις και να μην μπλε-

χτείς σε πολλές επιλο-
γές σε ότι και αν κάνεις! 
Τα διλήμματα και η 
αναβλητικότητα από 
μεριάς σου μπορεί 
εντέλει να σταθούν μία 

μεγάλη παγίδα αυτές 
τις μέρες. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε, η εβδο-

μάδα είναι ιδανική για να ανασυγκρο-
τήσεις τη ζωή σου, την καθημερινότητά 
σου, την φυσική σου κατάσταση και να 
νιώσεις περισσότερη ευεξία! Νέες δρα-
στηριότητες τώρα ξεκινούν όπου σε βοη-
θούν να νιώσεις πιο ασφαλής, σταθερός 
και σίγουρος για την πορεία σου !

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε, η νέα εβδομάδα 
φέρνει το άνοιγμα ενός νέου κύκλου για την 
αισθηματική σου ζωή! Η Νέα Σελήνη από 
τους Διδύμους σε ωθεί να περάσεις καλά, 
να διασκεδάσεις, να ερωτοτροπήσεις, να 
παίξεις και να επιβεβαιωθείς ... Πλέον μπο-
ρείς να επιλέξεις αυτό που σίγουρα θέλεις 
και αξίζεις για την πορεία σου! 

ΙΧΘΕΙΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ, αυτή την εβδομάδα 
υπάρχει αέρας ανανέωσης ψυχολογικής 
ενώ βρίσκεσαι σε διαδικασία ανασύντα-
ξης του χώρου σου (σπιτιού ή εργασια-
κού χώρου)! Θέλεις να φέρεις έναν φρέ-
σκο αέρα στη ζωή σου και να βρεθείς πιο 
κοντά σε ανθρώπους οικείους σου, αυτό 
και πετυχαίνεις. Οι ευαισθησίες σου είναι 
τονισμένες και δεν σου επιτρέπουν να 
ηρεμήσεις ...
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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

μέσα 20ου αιώνα, 
άποψη της πόλης της 

Χίου.

Αθήνα , ο 
κινηματογράφος Ορφέας 
το 1955 όταν έπαιζε την 

ταινία «Στέλλα»

1979, Κέρκυρα, ο 
παγωτατζής Σπύρος 

Καλούδης (Γαρύφαλλος) 
στην Πλακάδα του Αγίου

Έλληνες του Πόντου  στο 
αρχοντικό τους στην 

Τραπεζούντα λίγο πριν 
εκδιωχθούν 

ΟΛΥΜΠΙΑ. Τελετή αφής 
της Ολυμπιακής Δάδας για 
την Ολυμπιάδα του 1952

Ο κινηματογράφος Καλιφόρνια χτίστηκε με προδιαγραφές 
κινηματογραφικής αίθουσας το 1931 στον Πειραιά. Στις 19 

Μαρτίου του 1950 κάηκε ολοσκερώς. Η φωτογραφία 
τραβήχτηκε στις 9 Μαρτίου, μόλις 10 μέρες πριν την 

δολοφονική πυρκαγιά

Δίκη 50 κομμουνιστών για 
κατασκοπεία στο Διαρκές 

Στρατοδικείο Αθηνών

Σχολείο στο χωριό 
Μπούφι, Φλώρινας. 

Αρκετοί από τους 
κατοίκους του χωριού που 

μετονομάστηκε Ακρίτας 
μετακόμισαν σε Αμερική, 
Καναδά και Αυστραλία το 

1903

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ. Εγκαίνια 
Εξαταξίου Σχολείου από τους 

Βασιλείς

εκαετία 1950 αρχές 
δεκαετίας 1960 . Ο 

μπόμπιρας και η μικρή 
του Βέσπα 
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Λίγοι γνωρίζουν πως η Χαλκιδική 
έχει ένα από τα ωραιότερα νησιά της 
Ελλάδας, με πλούσιο πράσινο και 
καταγάλανα νερά, εξωτική ομορφιά 
που εντυπωσιάζει. Η Αμμουλιανή μάς 
παρουσιάζει τα καλά κρυμμένα μυστικά 
της…

Η 
Αμμουλιανή βρίσκεται στον κόλπο 
του Σιγγιτικού ή Αγίου Όρους, ο ο-
ποίος σχηματίζεται ανάμεσα στη χερ-
σόνησο της Σιθωνίας (δυτικά) και στη 

χερσόνησο του Αγίου Όρους (ανατολικά). Έχει 
έκταση 4,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η ιστορία 
του είναι πολύ παλιά, καθώς ίχνη εγκατάστασης 
στο νησί ανάγονται στην κλασική εποχή. Στην 
περιοχή του λιμανιού σώζονται αρχαία κατά-
λοιπα κτιρίων και αρχιτεκτονικά λίθινα τμήμα-
τα. Από την εποχή του Βυζαντίου ως τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή, η Αμμουλιανή ήταν Με-
τόχι της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. 
Η τύχη του νησιού έμελλε να αλλάξει το 1924, 
οπότε ξεκίνησε η εγκατάσταση Μικρασιατών 
προσφύγων. Η κτηματική περιουσία των μονα-
στηριών περιήλθε στο κράτος για να στεγάσει 
τους πρόσφυγες. Οι πεντακόσιοι περίπου πρώ-
τοι κάτοικοι του νησιού εγκαταστάθηκαν στα 
μοναστικά κτίσματα, στην εκκλησία και στους 
στάβλους. Σιγά-σιγά άρχισαν να κτίζουν μονώ-
ροφα και διώροφα σπιτάκια με αυλές, δημι-
ουργώντας έναν πανέμορφο οικισμό. Έφεραν, 
βέβαια, μαζί τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμά 
τους. Έτσι με εφόδια την πείρα και τη γνώση της 
θάλασσας ασχολήθηκαν κυρίως με την αλιεία 
και κατάφεραν σε λίγα χρόνια να εξελιχθούν 
και να διακριθούν σε σπουδαίους ναυτικούς 
και ψαράδες. Καταγίνονταν, ακόμη, με τη γεωρ-
γία (καλλιέργειες αμπελιού, σιταριού, καλαμπο-
κιού) και την κτηνοτροφία. Αργότερα, αντεπε-
ξήλθαν επάξια στην πρόκληση της τουριστικής 
ανάπτυξης του τόπου τους. Σήμερα, η Αμμου-
λιανή ανήκει στον Δήμο Σταγίρων και έχει περί-
που εξακόσιους μόνιμους κάτοικους.
Πλάι στα παλιά γραφικά σπιτάκια, που απέμει-
ναν από τα χρόνια του εποικισμού (1924), έχουν 
ξεφυτρώσει νεόκτιστες κατοικίες και άφθονα 
καταλύματα, ενώ στην παραλία τη σύγχρονη 
εικόνα του νησιού συμπληρώνουν οι ταβέρ-
νες και τα καφέ. Εκεί κατευθυνόμαστε για μια 
πρώτη γεύση με έναν από τους πειρασμούς της 
Αμμουλιανής: το φρέσκο ψάρι και τα θαλασ-
σινά που αλιεύουν από τον κόλπο του Αγίου 
Όρους (ή Σιγγιτικό) οι κάτοικοι του νησιού εδώ 
και πολλά χρόνια. Εκτός από την αλιεία, ο του-
ρισμός είναι μια από τις κύριες ασχολίες των 
κατοίκων. Ευτυχώς, βέβαια, που ο μόνιμος 
πληθυσμός στράφηκε στον τουρισμό και έτσι 
το νησί δεν ερήμωσε. Άλλωστε, καλλιέργειες 
συστηματικές δεν γίνονται, με αποτέλεσμα το 
οικοσύστημα να παραμένει ανέγγιχτο.
Κατά μήκος της παραλιακής δεν θα βρείτε μόνο 
περιποιημένα ταβερνάκια και καφέ-μπαρ, αλλά 
και γραφικά μικρομάγαζα με ανθρώπους φιλό-
ξενους και ανοικτούς που σε καλωσορίζουν. 
Εδώ, θα δείτε και τον παλιό αρσανά χαρακτη-
ριστικό δείγμα της αγιορείτικης αρχιτεκτονικής 
όπου οι μοναχοί προστάτευαν τις βάρκες τους. 
Αυτό το πέτρινο κτίσμα είναι, δυστυχώς, ένα 
από τα ελάχιστα απομεινάρια από το παρελ-
θόν του νησιού και σήμερα λειτουργεί ως καφέ. 

Ανηφορίζοντας στην πλατεία, θαυμάζουμε και 
τη γραφική εκκλησία του Αγίου Νικολάου κτι-
σμένη στα τέλη του 19ου αιώνα.
Ο ήσυχος οικισμός είναι κτισμένος σε ύψωμα 
και με μια βόλτα στα δρομάκια μπορείτε, αν 
είστε τυχεροί, να ανακαλύψετε τις ασβεστω-
μένες, λουλουδιασμένες αυλές και τα χαμηλά 
σπίτια ή να βρεθείτε μπροστά σε ένα εξαιρε-
τικό πανόραμα, από όπου ξεδιπλώνεται η επι-
φάνεια της θάλασσας με φόντο τον επιβλητικό 
όγκο του Άθω. Την ώρα που ο ήλιος βάφει μαβή 
τον ορίζοντα, η μεγαλοπρεπής κορυφή μοιάζει 
να χάνει λίγη από την άγρια, απρόσιτη, όψη της. 
Η ειδυλλιακή ατμόσφαιρα που αποπνέει είναι 
ικανή να γαληνέψει την ψυχή και το πνεύμα.

Ένας επίγειος παράδεισος
Προφανώς, έχετε ήδη καταλάβει ότι η Αμμου-
λιανή είναι ένας ανεξερεύνητος θησαυρός. Ο 
παράδεισος όσων αναζητούν ησυχία και χαλά-
ρωση και απεχθάνονται την πολυκοσμία, την 
κοσμική ζωή και το μπάνιο σε πολύβουες 
παραλίες, όπου το να βρεις χώρο για να απλώ-
σεις την πετσέτα σου γίνεται συνώνυμο του 
άθλου. 
Η Αμμουλιανή διαθέτει έναν μόνο κεντρικό 
ασφαλτόδρομο που οδηγεί στις ακτές στη νότια 
και ανατολική πλευρά της. Όπως φανερώνει ο 
όνομά του, το νησί είναι σπαρμένο από χρυσα-
φένιες αμμουδιές, οι οποίες μαζί με τη γαλαζο-
πράσινη θάλασσα, τη χαμηλή βλάστηση, αλλά 
και τους εντυπωσιακούς βράχους και τις μικρές 
βραχονησίδες συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκη-
νικό.
Με την απόφαση να ξεκινήσουμε από τα πιο 
προσβάσιμα μέρη του, πήραμε τον μοναδικό 
ασφαλτόδρομο με κατεύθυνση την δημοφιλέ-
στερη παραλία, τις Αλυκές. Έχοντας διανύσει 
μόλις 1,5 χλμ. από τον οικισμό, εμφανίστηκε 
μπροστά μας μια λιμνούλα, η οποία χωρίζε-
ται με μια στενή λωρίδα γης από τη θάλασσα. 
Παλιότερα, εισερχόταν θαλασσινό νερό, το 
οποίο εξατμιζόταν και εξασφάλιζε το αλάτι 
στους κατοίκους. Η ακτή Αλυκές θυμίζει τοπίο 
τροπικό με τις ομπρέλες από καλάμια, τα πεντα-
κάθαρα νερά και την απέραντη αμμουδιά. Εκτός 
από το μπαράκι, κτισμένο σε ύψωμα, θα βρείτε 

δυο-τρεις ταβέρνες πλάι στο κύμα, με θέα το 
όρος Ίταμος της Σιθωνίας.
Έπειτα από μια απολαυστική βουτιά, ακο-
λουθήσαμε πορεία προς τα ανατολικά. Από 
ψηλά αντικρίζουμε μικρά ειδυλλιακά κολπά-
κια με γαλάζια νερά. Περνάμε τον όρμο Γλα-
στρί και κάνουμε μια στάση στον Αϊ-Γιώργη 
με την αμμουδερή παραλία, ενώ τα βραχάκια 
ξεπροβάλλουν από την ακύμαντη επιφάνεια της 
θάλασσας. Το βλέμμα μας απλώνεται μέχρι τις 
αντικρινές ακτές, όπου ξεχωρίζει ο επιβλητικός 
Πύργος του Προσφορίου της Ουρανούπολης, 
της δημοφιλούς πύλης για το Άγιο Όρος.
Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για να καταλή-
ξουμε στο ανατολικότερο άκρο του νησιού, τη 
θαυμάσια παραλία της Μεγάλης Άμμου (μόλις 4 
χλμ. από την Αμμουλιανή). Η ακτή είναι σημείο 
αναφοράς για όσους αναζητούν διακοπές σε 
τροχόσπιτο (που προσφέρει ορισμένες σπιτι-
κές ανέσεις) σε συνδυασμό με ατέλειωτες στιγ-
μές περισυλλογής και ηρεμίας πλάι στη φύση. 
Το κάμπινγκ είναι αρκετά περιποιημένο και βρί-
σκεται σε πλεονεκτική θέση, όπως και το καφέ-
μπαρ και η ταβέρνα, με ανεμπόδιστη, πανορα-
μική θέα. Ανεβαίνουμε το πετρώδες ύψωμα 
στην ανατολική άκρη της ακτής και καθόμαστε 
στα βράχια για να θαυμάσουμε ένα τοπίο σαγη-
νευτικό. Τα Δρένια, τα μικρά ερημονήσια της 
Αμμουλιανής, το ένα πλάι στο άλλο, αναδύονται 
μέσα από τη θάλασσα, ενώ πίσω τους υψώνεται 
η αγέρωχη κορυφή του Άθω.

Αναζητώντας μέρη εξωτικά και ονει-
ρεμένα
Την επόμενη ημέρα ήμασταν αποφασισμένοι 
να ζήσουμε πιο άγριες καταστάσεις, εξερευνώ-
ντας τη δυτική, και δη πιο δύσβατη, πλευρά του 
νησιού. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζαμε τι 
ακριβώς θα συναντήσουμε και μέχρι πού μπο-
ρούσαμε να φτάσουμε. Το μόνο που ξέραμε 
είναι ότι θα διασχίζαμε χωματόδρομους. Το 
ότι κινούμασταν με συμβατικό αυτοκίνητο δεν 
στάθηκε εμπόδιο στο να επιχειρήσουμε το όλο 
εγχείρημα. Κάπως έτσι, βρεθήκαμε να παίρ-
νουμε, μόλις λίγα μέτρα έξω από τον οικισμό, 
τον χωμάτινο δρόμο που οδηγεί στις απρόσι-
τες γωνιές του νησιού, τις παραλίες Νησάκια και 

Καραγάτσια.
Από την αρχή της διαδρομής, κάτι οι πέτρες κάτι 
και οι λακκούβες που συναντήσαμε δεν μας 
επέτρεπαν να αισιοδοξούμε για τη συνέχεια. 
Έτσι το πήραμε απόφαση ότι θα κινηθούμε με 
αργή ταχύτητα και προσεκτικά. Τα ταρακου-
νήματα, όμως, γίνονταν ολοένα και πιο συχνά 
και τα ερωτηματικά για το αν είχαμε πάρει τον 
σωστό δρόμο (παρότι δεν υπήρχε άλλος) τριβέ-
λιζαν ολοένα και περισσότερο το μυαλό μας. Το 
μόνο που βλέπαμε ήταν οι απέραντες εκτάσεις 
με ελιές, ενώ το πολυπόθητο μπλε της θάλασ-
σας απουσίαζε παντελώς από τον οπτικό μας 
ορίζοντα. Εξάλλου, είχαμε διανύσει πάνω από 
1 χλμ. χωρίς να συναντήσουμε ούτε μια πινα-
κίδα. Στα 2 χλμ. από τον οικισμό συναντήσαμε 
μια διασταύρωση στην οποία, ευτυχώς, υπήρχε 
πινακίδα. Δεξιά για Νησάκια-Φάκα, αριστερά 
για Καραγάτσια. Στρίψαμε στον κατηφορικό 
χωματόδρομο δεξιά και, έπειτα από λίγο, η 
εικόνα των δυο καταπράσινων νησιών καταμε-
σής της θάλασσας μάς καθησύχασε.
Η περιοχή της Φάκας με τα Ξηροποταμινά νησά-
κια είναι από τις πιο απόμερες της Αμμουλια-
νής και, αν διαθέτετε σκάφος, η εξερεύνησή της 
αποτελεί αληθινή πρόκληση. Όσοι πάλι διαθέ-
τετε 4x4, είστε εξίσου προνομιούχοι, γιατί μπο-
ρείτε με ευκολία να προσεγγίσετε γωνιές του 
νησιού που συγκεντρώνουν ελάχιστους παρα-
θεριστές. Αν πάλι, αναζητάτε την πιο ερημική 
και πιο εξωτική παραλία του νησιού συνεχί-
στε για Καραγάτσια. Μπορεί να την προσεγ-
γίσαμε με πολύ κόπο, χύνοντας ιδρώτα κάτω 
από τον καυτό μεσημεριανό ήλιο που έκαιγε 
το παρμπρίζ, μπορεί ο κακοτράχαλος χωματό-
δρομος να γινόταν ολοένα και πιο στενός και 
το αυτοκίνητό μας να διέσχιζε την πυκνή βλά-
στηση, χοροπηδώντας πάνω-κάτω στις λακ-
κούβες, όμως, η ειδυλλιακή εικόνα ενός κόλ-
που, κυκλωμένου από καταπράσινα βράχια, 
με αμμουδιά χρυσή και νερά, χωρίς υπερβολή, 
διάφανα, ικανοποίησε και την πιο τρελή μας 
προσδοκία. Η βουτιά στα κρυστάλλινα νερά 
της, με μοναδική ηχητική υπόκρουση τους 
παφλασμούς των κυμάτων και τα κρωξίματα 
από τα δεκάδες γλαροπούλια αρκεί να σε ταξι-
δέψει σε μέρη μακρινά.

Αμμουλιανή: ό,τι ονειρεύεστε για διακοπές

ΤΑΞΙΔΙ
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Η έκθεση εντάσσεται στο 
πλαίσιο της  «Πρωτοβουλίας 
1821-2021», με μεγάλο 
δωρητή το Κοινωφελές 
Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση - 
Αναπτύσσεται σε 12 πόλεις της 
Ελλάδας, ενώ περιλαμβάνει 
και την οργάνωση πλωτής 
έκθεσης, που θα ταξιδέψει σε 
νησιά του Αιγαίου

Μ
ε την επίσκεψη και την 
ξενάγηση της Προέ-
δρου της Δημοκρατί-
ας Κατερίνας Σακελ-

λαροπούλου στο Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο χθες ξεκίνησε επίσημα 
χθες η κεντρική έκθεση ΕΠΑΝΑCΥ-
ΣΤΑΣΗ ‘21, με την οποία κορυφώνε-
ται το επετειακό πρόγραμμα του Ε-
θνικού Ιστορικού Μουσείου για τον 
εορτασμό των 200 χρόνων από την 
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. 
 Την κυρία Σακελλαροπούλου υπο-
δέχθηκαν η Υπουργός Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και 
η Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμμα-
τέας της Ιστορικής και Εθνολογι-
κής Εταιρείας της Ελλάδος, Φανή 
Μαλλούχου-Tufano και Θεμιστο-
κλής Κοντογούρης. Το πρόγραμμα 
τελεί υπό την αιγίδα του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και αναπτύσσεται σε 12 πόλεις της 

Ελλάδας, ενώ περιλαμβάνει και την 
οργάνωση πλωτής έκθεσης, που θα 
ταξιδέψει σε νησιά του Αιγαίου. 
Η έκθεση ΕΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ΄21 
διαρθρώνεται σε επτά ενότητες, 
στις οποίες προβάλλονται σπά-
νια κειμήλια του Αγώνα, τεκμήρια 
και πλούσιο αρχειακό υλικό. Πλαι-
σιώνεται από πλούσιο οπτικοα-
κουστικό υλικό και διαδραστικά, 
ψηφιακά εκθέματα, ενώ από τις 18 
Μαΐου 2021 λειτουργεί μέσω της 
ιστοσελίδας του ΕΙΜ (https://www.
nhmuseum.gr/epanacystasi-21/
kentriki-ekthesi/item/17311-i-
psifiaki-ekthesi) και η ψηφιακή 
έκθεση ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ’21.
Η έκθεση πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 1821-
2021», με μεγάλο δωρητή το Κοι-
νωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση 
και με τη στήριξη του Ιδρύματος 
Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, για 
την υλοποίηση του διαδραστικού 
εκθέματος της Χάρτας του Ρήγα. Η 
τεχνολογική υποστήριξη προήλθε 
από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και 
Έρευνας (ΙΤΕ).
Με την υποστήριξη της Εθνικής 
Τράπεζας, του Ιδρύματος Ευγε-
νίδου, του Ιδρύματος Καπετάν 
Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακό-
πουλου, του Ιδρύματος Λαμπράκη, 
του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθα-
νασίου Κ. Λασκαρίδη, του Ιδρύ-
ματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, του 

Ιδρύματος Μποδοσάκη, η επε-
τειακή έκθεση θα ταξιδέψει στην 
Ελλάδα, από βορρά προς νότο, 
στην Αλεξανδρούπολη, στο Εθνο-
λογικό Μουσείο Θράκης, στη Θεσ-
σαλονίκη, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα 
Τεχνών ΑΠΘ, στη Βέροια, στην Κοι-
νωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής 
Ανάπτυξης του Δήμου, στη Λάρισα, 
στο Λαογραφικό Ιστορικό Μου-
σείο, στο Μεσολόγγι, στη Βυρω-
νική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως Μεσο-
λογγίου, στο Γαλαξίδι, στο Ναυτικό 
και Ιστορικό Μουσείο, στο Ναύ-
πλιο, στο Παράρτημα της Εθνικής 
Πινακοθήκης-Μουσείου Αλεξ. 
Σούτσου, και στα Χανιά, στο Ναυ-
τικό Μουσείο Κρήτης.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ην 1η Ιουνίου θα ανοίξει τις πύλες του 
για τους επισκέπτες ο νέος, εντυπω-
σιακός Ενάλιος Αρχαιολογικός Χώρος 
Περιστέρας Αλοννήσου. Πρόκειται για 

το πρώτο ελληνικό υποθαλάσσιο μουσείο το 
οποίο φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στον 
εγχώριο εναλλακτικό τουρισμό.
Όπως διευκρινίζεται, μάλιστα, από την Εφο-
ρεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, η υπηρεσία προ-
ετοιμάζεται και προγραμματίζει, ώστε κατά 
το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα να επα-
ναλειτουργήσει πιλοτικά ο ΕΕΑΧ Περιστέρας, 
σε εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχει ανα-
λάβει, παρά τους περιορισμούς και τα μέτρα 
λόγω της πανδημίας, τα οποία ήρθησαν μόλις 
πρόσφατα.
Το ναυάγιο της Περιστέρας, που θεωρείται 
από τα σημαντικότερα της κλασσικής αρχαιό-
τητας λόγω του ανέπαφου και μεγάλου αριθ-
μού των ευρημάτων, ανακάλυψε το 1985 ένας 
ψαράς από την Αλόννησο, κοντά στη δυτική 
βραχώδη ακτή της Περιστέρας, σε βάθος 28 
μέτρων. Επρόκειτο για ένα μεγάλο εμπορικό 
πλοίο εκείνης της εποχής, μάλλον αθηναϊκό, το 
οποίο εκτιμάται ότι έπεσε σε μεγάλη κακοκαι-
ρία και βυθίστηκε εκεί περίπου το 425 π.Χ. Το 
πλοίο φαίνεται πως ήταν φορτωμένο με χιλιά-

δες αμφορείς κρασιού από την Πεπάρηθο (τη 
σημερινή Σκόπελο) και τη Μένδη (αρχαία πόλη 
της Χαλκιδικής), δύο περιοχές πολύ γνωστές 
στην αρχαιότητα για το εξαιρετικής ποιότητας 
κρασί τους. Σύμφωνα με τους ειδικούς εξε-
ρευνητές, ο σωρός των αμφορέων, που εκτεί-
νεται στο βυθό σε μήκος 25 μέτρων, δίνει την 
αίσθηση του περιγράμματος και των μεγάλων 
διαστάσεων του πλοίου.
Το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος που κυμαίνε-
ται μεταξύ 21 και 28 μέτρων από την επιφά-
νεια της θάλασσας, εντός της προστατευόμε-

νης περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 
Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων, που καθι-
στούν το αρχαίο ναυάγιο της Περιστέρας έναν 
ενδιαφέροντα προορισμό για κάθε έμπειρο 
αυτοδύτη.
Παράλληλα, όλοι οι επισκέπτες της Αλοννή-
σου θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα εκθέ-
ματα του ναυαγίου στο Κέντρο Ενημέρωσης 
και Ευαισθητοποίησης Κοινού, στη Χώρα της 
Αλοννήσου, κάνονοντας εικονικές καταδύσεις 
και λαμβάνοντας ενδιαφέρουσες πληροφο-
ρίες σχετικά με την ιστορία τους.

«Κούκλες»: Η 
ταινία του Νικόλα 
Ανδρουλάκη 
δωρεάν στο 
διαδίκτυο 

Τ
ρία χρόνια, δεκάδες 
άνθρωποι που εργά-
στηκαν μαζί, ένα ολό-
κληρο ταξίδι χειραφέ-

τησης, μία σπουδή ζωής, σε 
μία ώρα. Σε μία πρωτόγνωρη 
κινηματογραφική σύνθεση...
Αυτές είναι οι «Κούκλες», η 
ταινία του Νικόλα Ανδρου-
λάκη, που προβάλλεται ελεύ-
θερα και δωρεάν στο διαδί-
κτυο μέχρι τις τις 30 Μαΐου.
Ένα κουκλόσπιτο επιβλητικό. 
Μέσα του κατοικεί μια εντε-
κάδα γυναικών. Ένας χορός 
κέρινων ομοιωμάτων. Ή αμα-
ζόνων σε εγρήγορση. Όλες 
νεαρές. Όλες αλαβάστρι-
νες. Όλες κούκλες. Κι όλες 
τους είναι κόρες, σύντρο-
φοι, σύζυγοι, αδελφές, φίλες, 
ερωμένες, μάνες, σε όλους 
γνωστές και ξένες. Μαριονέ-
τες κι επαναστάτριες. Σε ένα 
ταμπλό βιβάν του συλλογι-
κού ασυνείδητου της σύγ-
χρονης γυναίκας. Μια στρα-
τ ιά από εκκολαπτόμενες 
Νόρες Χέλμερ βγαίνει από το 
κεχριμπάρι της ιστορίας, εξε-
ρευνά η μία την άλλη κι όλες 
μαζί χειραγωγούνται από 
τον δημιουργό τους. Αλλη-
λέγγυα και συναγωνιστικά. 
Σε ένα reality show χειραφέ-
τησης. Το έργο του Χένρικ 
Ίψεν που τάραξε τα λιμνάζο-
ντα ύδατα των κοινωνικών 
δεδομένων αιώνων, για τη 
θέση της γυναίκας στην κοι-
νωνία και το σύνολο των σχε-
σιακών εξισώσεων στα δεσμά 
της πατριαρχίας, ανανεώνεται 
από την ίδια την ηρωίδα του. 
Και τα πολλαπλά καθρεφτί-
σματά της, στη γυναίκα του 
21ου αιώνα. Και μετατρέπε-
ται σε συλλογικό αφήγημα –
αφορμή για την προσωπική 
ρωγμή κάθε Κούκλας, κάθε 
ηλικίας, κάθε πεποίθησης, 
κάθε καταγωγής, κάθε φύλου, 
κάθε ονείρου.
Παρακολουθήστε την ται-
ν ία  σ το https: / / v imeo.
com/549326137.

ΕΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ‘21: Ξεκίνησε η μεγάλη έκθεση 
για την Επανάσταση

Τον Ιούνιο ανοίγει ο Ενάλιος Αρχαιολογικός Χώρος 
Περιστέρας Αλοννήσου
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Τ
ο καλύτερο δυνατό φινάλε πέτυχε ο υπερηχητι-
κός Ολυμπιακός στη Λεωφόρο επικρατώντας του 
Παναθηναϊκού με 4-1 με δύο γκολ από τους Μα-
σούρα και Ελ Αραμπί. Οι φιλοξενούμενοι προη-

γήθηκαν στο 12’ με 2-0 με δύο γρήγορα τέρματα από τον 
Έλληνα εξτρέμ με τους «ερυθρόλευκους» να εκμεταλλεύ-
ονται κάθε λάθος του Παναθηναϊκού, να βγαίνουν γρήγο-
ρα στο τρανζίσιον και να τιμωρούν τους πράσινους.

ΔΥΟ ΓΚΟΛ ΣΤΟ 12’ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ο Ολυμπιακός μπήκε σε θέση οδηγού με το καλημέρα 
στο παιχνίδι. Στο 7’ ο Μασούρας ξεκίνησε και τελείωσε 
μια αντεπίθεση της ομάδας του, καθώς έδωσε στον Ελ 
Αραμπί, έκανε την κάθετη κίνηση πήρε ξανά τη μπάλα 
από τον Μαροκινό και με πλασέ στην κίνηση νίκησε τον 
Χριστογεώργο για να κάνει το 0-1. Πέντε λεπτά αργότερα 
ο Καραγιάννης έκανε μια λάθος μεταβίβαση οι παίκτες 
του Ολυμπιακού έκοψαν με τον Χασάν να γίνεται αποδέ-
κτης, αυτός έδωσε με τη μία στον Μασούρα που και πάλι 
πλάσαρε εύστοχα για να γράψει το 0-2 στο 12’ και ουσια-
στικά κάπου εκεί τελείωσε η αναμέτρηση.

ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑ-
ΪΚΟ
Στο 17’ έγινε μια φάση που είδαμε πριν λίγες μέρες και 
στην Ισπανία. Ο Ιωαννίδης μπήκε στην περιοχή, ανε-
τράπη από τον Σα αλλά ο διαιτητής δεν έδωσε πέναλτι, 
στην αντεπίθεση ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Χασάν 
ολοκληρώνοντας μια ακόμη ωραία επίθεση. Ο διαιτη-
τής γύρισε τη φάση πίσω, πήγε είδε το VAR και είδε το 
πέναλτι, υπέδειξε την παράβαση και έδωσε κίτρινη κάρτα 
στον Σα και την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να μειώ-
σει το σκορ. Ο Βιγιαφάνιες ανέλαβε την εκτέλεση του 
αλλά είδε τον Πορτογάλο γκολκίπερ να πέφτει σωστά στη 
δεξιά του γωνία και να απομακρύνει. Στο επόμενο λεπτό 
ο Παναθηναϊκός είχε νέα καλή στιγμή να μειώσει με τον 
Ιωαννίδη να περνάει υπέροχα τον Καλογερόπουλο μέσα 
στην περιοχή, έκανε το σουτ με το δεξί αλλά η μπάλα 
βρήκε στο αριστερό δοκάρι και έφυγε έξω.

Ο ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ
Ο Ολυμπιακός συνέχισε να χάνει ευκαιρίες και εξακολού-
θησε να παίζει με τον ίδιο τρόπο. Σωστή πίεση, κλέψιμο, 
αντεπίθεση. Στο 38’ ο Μασούρας έκλεψε πανέμορφα τη 
μπάλα από τον Μαουρίσιο στο χώρο του κέντρου, πήρε 
μέτρα μέχρι την περιοχή του Παναθηναϊκού, περίμενε 
το όβερλαπ του Ελ Αραμπί και του έδωσε τη μπάλα την 

κατάλληλη στιγμή με τον Μαροκινό να πλασάρει από 
κοντά για το 0-3 που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. 
Το πρώτο μέρος έκλεισε με μια ακόμη καλή στιγμή για 
τον Παναθηναϊκό καθώς ο Ιωαννίδης μετά από σέντρα 
του Μακέντα έπιασε την καρφωτή κεφαλιά στο 45’ αλλά 
έστειλε τη μπάλα έξω.

ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΓΚΟΛ Ο ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μια αλλαγή για τον 
Ολυμπιακό καθώς ο Λαλά μπήκε αντί του Ρέαμπσιουκ 
με τον Γάλλο μπακ να καλύπτει αυτός το αριστερό άκρο. 
Ο Παναθηναϊκός μπήκε με στόχο να μειώσει το σκορ 
και είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχασε μια καλή 
στιγμή με τον Μακέντα μετά από ωραία πάσα του Μπου-
ζούκη και βρήκε ένα πανέμορφο γκολ για να γράψει 
το 1-3. Ο Μαουρίσιο έγινε αποδέκτης της μπάλας έξω 
από την περιοχή, κοντρόλαρε με το στήθος, πέρασε τη 
μπάλα πάνω από τον Καλογερόπουλο με μια ντρίπλα και 
σούταρε πριν η μπάλα σκάσει στο έδαφος για να νική-
σει τον Σα και να γράψει το 1-3. Ο Ολυμπιακός από την 
πλευρά του είχε δύο εξαιρετικές στιγμές με τους Εμβιλά 
και Χασάν να σκοράρουν με σουτ μέσα από την περιοχή 
αλλά ο Χριστογεώργος και τις δύο φορές είπε όχι και 
κράτησε εν μέρει «ζωντανή» την ομάδα του. Ο Παναθη-
ναϊκός έχοντας το μομέντουμ του αγώνα προσπάθησε 
επιτεθεί ξανά, να βρει και άλλο γκολ και να μπορέσει να 
μπει ξανά στο παιχνίδι αλλά δεν τα κατάφερε.

ΑΝΤΙ ΓΙΑ 2-3, ΕΓΙΝΕ ΤΟ 1-4
Οι παίκτες του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου έφτασαν κοντά 
στο 2-3 στο 71’ σπαταλώντας διπλή ευκαιρία. Ο Ιωαννί-
δης πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του μπήκε στην περι-
οχή και πλάσαρε τον Σα ο οποίος απομάκρυνε. Η μπάλα 
έφτασε στον Βιγιαφάνιες ο οποίος σούταρε από το ύψος 
του πέναλτι με τον Καλογερόπουλο όμως να απομακρύ-
νει από τον Αργεντινό το γκολ και τη μείωση του σκορ. 
Ο Ολυμπιακός βγήκε στην αντεπίθεση με τον Φορτούνη 
να δίνει στον Ανδρούτσο ο οποίος έκανε μια υπέροχη 
σέντρα με το αριστερό προς τον Ελ Αραμπί. Ο Μαροκι-
νός πήρε μια υπέροχη κεφαλιά και διαμόρφωσε το 4-1 
για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Μέχρι τη λήξη της ανα-
μέτρησης οι δύο ομάδες δημιούργησαν και άλλες φάσεις 
μπροστά από τις δύο εστίες ενώ ο Ολυμπιακός με τους 
Φορτούνη, Μπρούμα και Βαλμπουενά στα τελευταία 
λεπτά στο παιχνίδι έψαξε και άλλο γκολ για να δώσει δια-
στάσεις θριάμβου στη νίκη του αλλά το 1-4 παρέμεινε 
έως το τέλος της αναμέτρησης.

Με τους Μασούρα - Ελ Αραμπί να πετυχαίνουν από δύο γκολ έκαστος ο πρωταθλητής 
Ολυμπιακός έκλεισε τη φετινή σεζόν με μια επιβλητική νίκη με 4-1 επί του Παναθηναϊκού σε 
ένα ντέρμπι όπου ήταν κυρίαρχος από την αρχή έως το τέλος

Υπερηχητικό φινάλε του Υπερηχητικό φινάλε του 
πρωταθλητή στη Λεωφόροπρωταθλητή στη Λεωφόρο

ΠΑΟΚ - Αστέρας 0-1: 
 Ήττα στην Τούμπα στην 
αυλαία του πρωταθλήματος

Ο ΠΑΟΚ έκλεισε με εντός έδρας ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης (0-1) τη 
Super League Interwetten για το 2020/21. Σκόρερ για τους νικητές ο Σου-
άρες με πέναλτι στο 28’ του αγώνα.
ΟΑστέρας έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο μία πετυχημένη χρονιά, ενώ ο 
ΠΑΟΚ τελείωσε το πρωτάθλημα με εντός έδρας ήττα. Οι Αρκάδες πανη-

γύρισαν τη νίκη απέναντι στον Δικέφαλο στην Τούμπα για την 10η αγωνιστική 
των playoffs της Super League Interwetten επικρατώντας 1-0. Την αναμέτρηση 
έκρινε ο Σουάρες με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 28ο λεπτό του παιχνιδιού.
SSS

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΜΕ ΣΟΥΑΡΕΣ
Ο Αστέρας είχε σε ολόκληρο το πρώτο μέρος την κατοχή της μπάλας 
προσπαθώντας να πατήσει στην περιοχή του Δικέφαλου αναπτυσσό-
μενος από τις πτέρυγες, με τον Ράσταβατς να είναι αρκετά ικανοποιημέ-
νος. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε αρκετές αλλαγές στο αρχικό 
σχήμα, με τον Πάμπλο Γκαρσία να δίνει φανέλα βασικού στον Κωνστα-
ντέλια, είχε τις πρώτες καλές στιγμές του αγώνα.
Στο 10’ ο Σβαμπ έκανε σουτ στην κίνηση έξω από την περιοχή, με τον 
Τσιφτσή να μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα. Μετά από ένα λεπτό, ο Τζόλης 
βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή, πραγματοποίησε το 
σουτ, αλλά ξανά ο τερματοφύλακας των Αρκάδων είχε απάντηση.
Ο Αστέρας κατόρθωσε να μπει και μπροστά στο σκορ. Ο Γκόμες πάτησε 
στην περιοχή, όμως ο Σβαμπ τον ανέτρεψε στην περιοχή, με τον διαιτητή 
να υποδεικνύει πέναλτι. Ο Γκόμες σε πρώτη φάση δεν κατάφερε να νική-
σει τον Πασχαλάκη, που απέκρουσε.
Ωστόσο, ο διαιτητής έδειξε επανάληψη, καθώς ο γκολκίπερ την στιγμή 
της εκτέλεσης δεν πατούσε τουλάχιστον το ένα του πόδι στη γραμμή. 
Έτσι, ο Σουάρες εκτέλεσε ξανά και αυτή τη φορά στο 28ο λεπτό έγραψε 
το 0-1. Μέχρι και το τέλος του ημιχρόνου, ο Αστέρας διαχειρίστηκε το 
προβάδισμά του, με τον ΠΑΟΚ να είναι αδύναμος επιθετικά.

ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΠΕΙΛΟΥΣΕ Ο ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο δεύτερο μέρος έχοντας την κατοχή της μπάλας. Ο 
Δικέφαλος κυκλοφορούσε, αλλά δυσκολευόταν να δημιουργήσει ευκαι-
ρίες μπροστά από την εστία του Αστέρα. Οι Αρκάδες οπισθοχώρησαν 
περισσότερο στο δεύτερο μέρος και κάλυπταν σωστά τους χώρους, 
ώστε να υπερασπισθούν το προβάδισμά τους.
Αυτό το έκαναν πολύ καλά, με τον Ράσταβατς να περνάει στον αγωνι-
στικό χώρο τους απαραίτητους παίκτες, ώστε να δώσει τις απαιτούμενες 
ανάσες στην άμυνά του. Ο Πάμπλο Γκαρσία επίσης προχώρησε σε αλλα-
γές εμφανίζοντας στον αγωνιστικό χώρο ποδοσφαιριστές, όπως ο Κρμέ-
ντσικ και ο Ουάρντα, ώστε να πετύχει κάποιο γκολ.
Την πρώτη του καλή στιγμή σημείωσε στο 65ο λεπτό με τον Τζόλη να μην 
μπορεί να ευστοχήσει μέσα από την περιοχή. Ο Αστέρας απάντησε στο 
69’ με ένα δυνατό σουτ του Τασουλή, το οποίο ο Πασχαλάκης πέταξε σε 
κόρνερ.
Μάλιστα, ο Αστέρα επιχειρούσε να απειλήσει και στην κόντρα επίθεση, 
κάνοντας την άμυνα του ΠΑΟΚ να ανησυχήσει. Μέχρι και το φινάλε του 
παιχνιδιού το σκορ δεν άλλαξε, με τους Αρκάδες να υπερασπίζονται με 
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Η ΑΕΛ αποχαιρέτησε τη Super League 
Interwetten με νίκη, αφού επικράτησε 
2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα στο Αλκαζάρ. 
Ακούνια (22’) και Κολομπίνο (38’) τα δύο 
γκολ.

Η
ΑΕΛ από την προηγούμενη αγωνι-
στική έχει υποβιβαστεί στη Super 
League 2. Ωστόσο, αποχαιρέτησε τη 
Super League Interwetten με ψηλά το 

κεφάλι, αφού επικράτησε 2-0 του ΠΑΣ Γιάννι-
να, ο οποίος είχε καθαρίσει από νωρίς στη σε-
ζόν την υπόθεση της παραμονής. Το παιχνίδι, 
ωστόσο, σημαδεύτηκε από τη φερόμενη ρα-
τσιστική επίθεση του Μπέρτου στον Κάστρο.
Η ΑΕΛ τελείωσε τη φετινή σεζόν στην τελευ-
ταία θέση με 28 πόντους, ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα 
έχει συγκεντρώσει 35 βαθμούς και χρωστάει 
ακόμη ένα παιχνίδι απέναντι στον Απόλλωνα 
Σμύρνης στις 19 Μαΐου.

ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΜΕ ΔΥΟ ΓΚΟΛ Η ΑΕΛ
Η ΑΕΛ κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 
22’ λεπτό της αναμέτρησης με τον ΠΑΣ Γιάν-
νινα. Ο Ακούνια έφυγε στην κόντρα και από 
θέση τετ α τετ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το 
γκολ αρχικά ακυρώθηκε, όμως τελικά επικυ-
ρώθηκε, έπειτα από εξέταση στο VAR.
Οι Ηπειρώτες είχαν την κατοχή της μπάλας, 
όμως πέρα από μία καλή στιγμή στο 26ο λεπτό 
με τον Πέερσμαν δεν απειλούσαν την εστία των 
βυσσινί ουσιαστικά.
Μάλιστα, η ΑΕΛ κατάφερε να κάνει δύο τα τέρ-
ματά της πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Με 
μία ωραία κίνηση ο Κολομπίνο σούταρε έξω 
από την περιοχή στέλνοντας την μπάλα στα 
δίχτυα του ΠΑΣ στο 38ο λεπτό.

ΚΡΑΤΗΣΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΟΙ 
ΒΥΣΣΙΝΙ
Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΣ Γιάννινα ανέβασε 
την πίεση του, αλλά όπως και στο πρώτο μέρος 
δύσκολα έφτιαχνε ευκαιρίες στην εστία της 
ΑΕΛ. Η πρώτη της καλή στιγμή σημειώθηκε 
στο 60ο λεπτό με κεφαλιά του Παμλίδη, έπειτα 
από σέντρα του Σάλιακα που πέρασε άουτ.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα συνέχισε να είναι απειλητικός 
και είχε ακόμη μία καλή στιγμή με τον Ελευθε-
ριάδη να κάνει σέντρα-σουτ και τον Σουλούκο 
να διώχνει στο 68’.
Οι Ηπειρώτες μέχρι και το φινάλε συνέχισαν 
να βρίσκονται ψηλά στο γήπεδο. Όμως, η ΑΕΛ 
κρατούσε κοντά τις γραμμές της και υπερασπί-
σθηκε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα το 2-0.

Super League Interwetten: Ο Κού-
γιας τιμωρήθηκε με απαγόρευση ει-
σόδου στα γήπεδα για τέσσερις α-
γωνιστικές
Το πειθαρχικό όργανο της Super League 
Interwetten τιμώρησε τον Αλέξη Κούγια για 
τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι κόντρα στον 
ΠΑΣ Γιάννινα με απαγόρευση εισόδου στους 
αγωνιστικούς χώρους και τα αποδυτήρια για 
τέσσερις αγωνιστικές.
Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό 
όργανο της Super League Interwetten τιμώ-
ρησε τον Αλέξη Κούγια για τη συμπεριφορά 
του στην αναμέτρηση με τον ΠΑΣ Γιάννινα 
με απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστι-
κούς χώρους και στα αποδυτήρια για τέσσε-
ρις αγωνιστικές, αλλά και με χρηματικό πρό-
στιμο ύψους 10 χιλιάδων ευρώ, όσο και την 
ΠΑΕ ΑΕΛ.
Παράλληλα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε 
με πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ για όσα συνέ-
βησαν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και κατα-
γράφηκαν στο φύλλο αγώνα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πειθαρχικού 
οργάνου της Super League Interwetten: «Tο 
Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο 
πήρε τις παρακάτω αποφάσεις:
Α/ ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Βάσει των αναφερο-
μένων στο από 17/5/2021 Φύλλο Αγώνα, το 
οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του 
Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) 
και στην από 17/5/2021 Έκθεση Παρατηρητή 
Αγώνα» στον αγώνα ΠΑΕ Παναθηναϊκός-ΠΑΕ 
Ολυμπιακός: Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗ-
ΝΑΪΚΟΣ τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων 
(2.000,00) ευρώ.
Β/ ΠΑΕ ΑΕΛ, Α. Κούγιας (διερμηνέας): «Βάσει 
των αναφερομένων στο από 15/5/2021 Φύλλο 
Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ 
άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδο-
σφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 15/5/2021 
Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα» στον αγώνα ΠΑΕ 
ΑΕΛ-ΠΑΕ Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα: 
Επιβάλλει στην ΠΑΕ Α.Ε.Λ. τη χρηματική ποινή 
των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ για την 
συμπεριφορά του β’ εγκαλούμενου και επι-
βάλλει στον Α. ΚΟΥΓΙΑ για τη πράξη, για την 
οποία κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος τις ακό-
λουθες πειθαρχικές ποινές, ήτοι : 
α) τη χρηματική ποινή των δέκα χιλιάδων 
(10.000,00) ευρώ και β) την ποινή της απαγό-
ρευσης της εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο 
και στα αποδυτήρια για τέσσερις (4) αγωνιστι-
κές».

Ο 
Απόλλων Σμύρνης ολοκλή-
ρωσε με επιτυχία τις υποχρε-
ώσεις του στη Super League 
Interwetten επικρατώντας 2-0 

του ΠΑΣ Γιάννινα στους Ζωσιμάδες για την 
εξ αναβολής αναμέτρηση της 6ης αγωνι-
στικής των playouts.
Με την εξ αναβολής αναμέτρηση για την 
6η αγωνιστική των playouts ολοκληρώ-
θηκε και τυπικά η σεζόν στη Super League 
Interwetten. O Απόλλων Σμύρνης επικρά-
τησε 2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα ολοκληρώνο-
ντας με επιτυχία τις αγωνιστικές του υπο-
χρεώσεις. Από την άλλη οι Ηπειρώτες 
«λύγισαν» από τις πολλές τους απου-
σίες.
Βαθμολογικά, ο ΠΑΣ έμεινε 
στους 35 πόντους και τερ-
μάτισε 9ος στο πρωτά-
θλημα, ενώ στην 11η 
θέση ανέβηκε ο Απόλ-
λων, αφού έφτασε 
τους 34 πόντους.

ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ 
ΜΕ ΜΑΡΚ ΦΕΡ-
ΝΑΝΤΕΘ
Το παιχνίδι ξεκίνησε 
με καλό ρυθμό και πολ-
λές ευκαιρίες. Οι περισ-
σότερες εξ αυτών ανήκαν 
στην Ελαφρά Ταξιαρχία. Στο 
11’ μάλιστα ο διαιτητής υπέδειξε 
πέναλτι στον Ντάουντα, ο οποίος ανα-
τράπηκε απ’ τον Κάστρο. Ο Βάτσιος εξέ-
τασε τη φάση στο VAR και διόρθωσε την 
απόφασή του.
Στο 18’ ο ΠΑΣ απείλησε με μία κεφαλιά 
του Πανουργιά από κοντά, ενώ στο 22’ ο 
Ντάουντα έχασε σπουδαία φάση, αφού 
πέρασε τον Χουτεσιώτη στέλνοντας άουτ 
την μπάλα.
Το προβάδισμα για την Ελαφρά Ταξιαρ-
χία ήρθε στο 31ο λεπτό. Έπειτα από καλή 
κυκλοφορία των φιλοξενούμενων, ο Ρόσι 
γύρισε από τα αριστερά την μπάλα και με 
σουτ μέσα από την περιοχή ο Μαρκ Φερ-
νάντεθ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο ΝΤΑΟΥΝΤΑ «ΚΛΕΙΔΩΣΕ» ΤΗ 
ΝΙΚΗ
Ο ΠΑΣ Γιάννινα μπήκε στο δεύτερο ημί-
χρονο με τη διάθεση να γίνει πιο επιθετι-
κός, όμως ο Απόλλων Σμύρνης ήταν εκεί-

νος που κατάφερε να κάνει δύο τα τέρματά 
του.
Στο 57ο λεπτό ο Χουχούμης έβγαλε τη 
σέντρα από τα αριστερά. Ο Ντάουντα 
πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή 
και νίκησε τον Χουτεσιώτη γράφοντας το 
0-2. Από εκεί και ύστερα οι φιλοξενού-
μενοι φαίνεται να ήλεγχαν το παιχνίδι, 
ενώ προσπαθούσαν να χτυπήσουν στην 
κόντρα.
Ο ΠΑΣ είχε την ευκαιρία με τον Κρίζμαν 
στο 75ο λεπτό να ξαναμπεί στο παιχνίδι, 
δίχως επιτυχία. Μέχρι και το τέλος του παι-
χνιδιού, το σκορ δεν άλλαξε, με την Ελα-
φρά Ταξιαρχία να κλείνει τη σεζόν με 

νίκη.

ΠΑΣ Γιάννινα: Τέλος ο 
Αργύρης Γιαννίκης
Ο ΠΑΣ Γιάννινα με ανα-
κοίνωσή του έκανε γνω-
στό ότι ολοκλήρωσε 
τη συνεργασία του με 
τον Αργύρη Γιαννίκη, 
τον οποίο ευχαρίστησε 
για την προσφορά του 
στους Ηπειρώτες.
ετά απ’ τη λήξη του τελευ-

ταίου παιχνιδιού του ΠΑΣ 
Γιάννινα τη φετινή σεζόν, οι 

Ηπειρώτες ανακοίνωσαν το 
τέλος της συνεργασίας τους με 

τον Αργύρη Γιαννίκη. Στις δηλώσεις 
του έπειτα από το παιχνίδι με τον Απόλ-
λωνα Σμύρνης, ο πρώην τεχνικός του ΠΑΣ 
είχε προαναγγείλει ότι σύντομα θα υπάρ-
ξουν εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του, 
πράγμα που συνέβη.
Ο Γιαννίκης βρισκόταν στους Ζωσιμάδες 
από το 2019, κατάφερε να ανεβάσει την 
ομάδα στην πρώτη κατηγορία, όπου φέτος 
έκανε μία αξιόλογη πορεία παίζοντας 
μάλιστα και καλό ποδόσφαιρο. Πλέον, ο 
40χρονος τεχνικός αναζητεί τη νέα του 
επαγγελματική στέγη.
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ατρόμη-
τος ενδιαφέρεται για τον Γιαννίκη, ώστε 
από τη νέα σεζόν να βρίσκεται εκείνος 
στον πάγκο της ομάδας του Περιστερίου.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα ευχαρίστησε τον 50χρονο 
προπονητή για τη συνεργασία τους, ενώ 
από τη δική του πλευρά ο Γιαννίκης τόνισε 
ότι οι Ηπειρώτες αποτελούν ένα απ’ τα 
σπουδαιότερα κεφάλαια της καριέρας του.

ΑΕΛ - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0:

Αποχαιρέτησε με νίκη την 
κατηγορία

ΠΑΣ Γιάννινα - Απόλλων Σμύρνης 0-2:

Έκλεισε τη σεζόν με διπλό 
στους Ζωσιμάδες
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Βαθμολογία

Αποτελέσματα Superleague

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Το Τορόντο FC θα παραμείνει στο 
Ορλάντο

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Αβέβαιο το μέλλον του Ujiri στους 
Ράπτορς

Ο 
Masai Ujiri δεν έχει ακόμη υπογράψει στη διακεκομμένη γραμμή. Δεν έχει καν κα-
θίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά την Τετάρτη έκανε το επόμενο κα-
λύτερο πράγμα. Άνοιξε την πόρτα.
Μέσα από συνέντευξη Τύπου υπογράμμισε τρία σημεία τα οποία δείχνουν την επι-

θυμία του να παραμείνει στην ομάδα του Τορόντο.
Πρώτα από όλα κάλεσε την κυβέρνηση του Καναδά να κάνει το καλύτερο δυνατό ώστε η ομάδα 
να επιστρέψει στην έδρα της και να έχει την εύνοια του κόσμο, που αν κρίνουμε από την φετινή 
της απόδοση καθώς ούτε στα πλέι οφ δεν μπήκαν, είναι πολύτιμη.
Δεύτερον, κάλεσε το διοικητικό συμβούλιο του ΝΒΑ να κάνει περισσότερα για την μόνη κανα-
δική ομάδα της διοργάνωσης, η οποία στέφθηκε πρώτη φορά πρωταθλήτρια πριν δυο χρόνια.
Τρίτον και πιο σημαντικό Όσον αφορά την αποκρυπτογράφηση όπου ο επικεφαλής του πηγαί-
νει στις πολυαναμενόμενες διαπραγματεύσεις για συμβόλαια, ο Ujiri αμφισβήτησε την ομάδα 
ιδιοκτησίας των Raptors, Maple Leafs Sports & Entertainment. Το αβέβαιο μέλλον τουUjiri 
με τον σύλλογο ήταν το σκοτεινό σύννεφο που κρέμεται από το franchise όλη τη σεζόν. Όσον 
αφορά τον Nick Nurse και το 50χρονο στέλεχος είναι το πιο σημαντικό άτομο στον οργανισμό. 
αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό άτομο στην ιστορία του.  Είχε άλλωστε διευκολύνει την ομάδα 
του Τορόντο λέγοντας πως θα περιμένει να λήξει το συμβόλαιο του και μετά θα μπει σε συζητή-
σεις για ανανέωση. Τόνισε πως αγαπά την ομάδα, όπως την οικογένεια του.

Ο 
Τορόντο FC σκοπεύει να μείνει στο Ορλάντο έως ότου μπορέσει να επιστρέ-
ψει για να παίξει στο BMO Field, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ομάδας Μπιλ 
Μάνινγκ.
Αυτό επί του παρόντος δεν είναι δυνατό λόγω των περιορισμών και της καρα-

ντίνας που σχετίζονται με την πανδημία, γι ‘αυτό και η ομάδα του Major League Soccer 
δημιούργησε έδρα  στο Sunshine State. Το Τορόντο έχει παίξει παιχνίδια «εντός έδρας» το 
2021 στο Exploria Stadium του Ορλάντο, το Στάδιο Raymond James στην Τάμπα και το ESPN 
Wide World of Sports Complex στη λίμνη Buena Vista.
Η CF Montreal και το Whitecaps του Βανκούβερ έπρεπε επίσης να κινηθούν νότια των 
συνόρων, με το Μόντρεαλ να παίζει εκτός Fort Lauderdale, Fla. Και Vancouver στο Sandy 
της Γιούτα.

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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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Super League 2:  Πάει A’ Kατηγορία ο Ιωνικός!

Η ομάδα της Αρτας είναι εκείνη που 
υποβιβάστηκε και ακολούθησε τον 
ΟΦ Ιεράπετρας στον υποβιβασμό. 
«Σφράγισαν» την παραμονή τους 
Τρίκαλα και Δόξα Δράμας . O Iωνικός 
από την άλλη πήρε το εισιτήριο για 
την Α’ Κατηγορία.

Ολοκληρώθηκαν (18/5) τα play out της 
Super League 2 και η ΑΕ Καραϊσκάκης είναι 
η ομάδα που ακολούθησε τον ΟΦ Ιεράπε-
τρας στην παρακάτω κατηγορία, επίσημα 
τη Football League αλλά παραμένει ανοικτό 
ποια θα είναι ελέω αναδιάρθρωσης. 
Η ομάδα της Αρτας έχασε 3-0 από τους 
Κρητικούς σε ένα ματς που ήθελε μόνο τη 
νίκη για να διατηρήσει τις ελπίδες της, όμως 
λόγω και των άλλων αποτελεσμάτων ακόμη 
και αν κέρδιζε  δεν θα απέφευγε το μοιραίο.
Και αυτό γιατί η Δόξα Δράμας επικράτησε 
στην Πάτρα της Παναχαϊκής με 2-1 και τα 
Τρίκαλα του  Απόλλωνα Λάρισας με 3-1, 
έτσι οι «μαυραετοί» και οι «Σακαφλιάδες» 
βρέθηκαν στο «+4» και το «+5» αντίστοιχα 
από τους Αρτινούς.  

Καραϊσκάκης - ΟΦΙ 0-3: «Έπε-
σαν» χέρι - χέρι από τη Super 
League 2
Ο Καραϊσκάκης ήθελε νίκη για να ελπίζει σε 
παραμονή και τελικά η αδιάφορη Ιεράπε-
τρα τον συνέτριψε με 3-0 στην Άρτα. Αυτές 
οι δύο ομάδες είναι που υποβιβάστηκαν 
από την εφετινή Super League 2.
Η Ιεράπετρα είχε υποβιβαστεί εδώ και 
καιρό. Για την 5η και τελευταία αγωνιστική 
των play out πήγε στην Άρτα απέναντι στον 
Καραϊσκάκη που «καιγόταν» για τρίποντο 
και τελικά οι Κρητικοί όχι μόνο δεν ηττή-
θηκαν, αλλά επικράτησαν με 0-3!  Έτσι, 
Καραϊσκάκης και ΟΦΙ είναι οι δύο ομάδες 
που υποβιβάστηκαν από την εφετινή Super 
League 2 και θα περιμένουν πλέον το σωσί-
βιο της αναδιάρθρωσης.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο 
παιχνίδι και στο 6’ είχαν δοκάρι, όταν ο 
Χιντζίδης εκτέλεσε φάουλ και ο Χουάντερ-
σον αφού επενέβη την έστειλε στο δοκάρι. 
Στο 30’ ο Μπεκατώρος έσωσε πάνω στη 
γραμμή σε κεφαλιά του Γκίνη, αλλά στο 31’ 
ήρθε το 0-1. Ο Χιντζίδης εκτέλεσε κόρνερ 
και ο Γκίνη άνοιξε το σκορ με κεφαλιά. Το 
0-2 έγινε στο 36’ με κεφαλιά του Κούστα 

και τελικά στο 61’ δέχτηκαν και τρίτο από 
τον νεοεισελθόντα Τσιλιγγίρη.

Τρίκαλα – Απόλλων Λάρισας 3-1: 
Άνετα το Θεσσαλικό ντέρμπι οι 
«σακαφλιάδες»
Με νίκη και μάλιστα άνετη (3-1), επί του 
Απόλλωνα Λάρισας στο ντέρμπι της Θεσσα-
λίας, ολοκλήρωσαν τα Τρίκαλα την φετινή 
αγωνιστική χρονιά στην τελευταία αγωνι-
στική των playout της Super League 2.
Το πιο αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι της 
τελευταίας αγωνιστικής των playout διε-
ξήχθη στα Τρίκαλα με την τοπική ομάδα 
να υποδέχεται τον Απόλλωνα Λάρισας. Οι 
«σακαφλιάδες» ήταν αυτοί που επικράτη-
σαν στο ντέρμπι της Θεσσαλίας και μάλι-
συτα με το άνετο 3-1. Έτσι ολοκλήρωσαν 
την χρονιά στην 8η θέση έχοντας 29 βαθ-
μούς, όσους και οι «κυανόλευκοι» που 
μετά την ήττα τους όμως έπεσαν στην 9η 
θέση. Διαβάστε εδώ την τελική βαθμολογία 
τωβν playout. 
Στο καθαρά αγωνιστικό μέρος οι γηπε-
δούχοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν με 
τον Σταματή στο 40’, ενώ δύο λεπτά 
αργότερα ο Τασιούλης με σουτ 
έκανε το 1-1. Πριν τελείω-
σει το ημίχρονο τα Τρί-
καλα κατάφεραν να π΄πα-
ρουν εκ νέου το προβά-
δισμα με πέναλτι του 
Ριζογιάννη, με το 2-1 
να είναι το σκορ ημι-
χρόνου. Στο 2ο ημί-
χρονο οι γηπεδούχοι 
ήταν καλύτεροι και αφού 
αρχικά είχαν δοκάρι με τον 
Πέλκα στο 53’, κατάφεραν να 
κάνουν το 3-1 με τον Ευθυμίου 
στο 79’.

Play out Super League 2: Τρίπο-
ντο παραμονής από τη Δόξα Δρά-
μας
Η Δόξα Δράμας επεβλήθη με σκορ 2-1 
εκτός έδρας της Παναχαϊκής και διασφά-
λισε την παραμονή της στην κατηγορία της 
Super League 2.
Οι Δραμινοί ήθελαν αποτέλεσμα στον 
αγώνα με την Παναχαϊκή και το πήραν χάρις 
σε δύο γκολ του Μαυριά στο 33’ και το 58’ 
με πέναλτι. Η Παναχαϊκή άνοιξε το σκορ με 

τον Μπρους με σουτ στο 17’. Έτσι η Δόξα 
Δράμας σώθηκε μένοντας ακριβώς από 
πάνω από τις θέσεις του υποβιβασμού.

Ξάνθη - Λεβαδειακός: Το 1-0 των 
Θρακιωτών με τον Έμπερτ
Η Ξάνθη έκανε το 1-0 εναντίον του Λεβα-
δειακού με σουτ του Γερμανού Πάτρικ 
Έμπερτ μέσα από την περιοχή και αριστερά, 
έπειτα από γύρισμα του Θανάση Παπάζο-
γλου και κεφαλιά - πάσα του Σιατραβάνη.
Με γκολ του Πάτρικ Έμπερτ στο 75’ η Ξάνθη 
έκανε το 1-0 κόντρα στον Λεβαδειακό. 
Προηγήθηκε γύρισμα του Θανάση Παπά-
ζογλου και κεφαλιά - πάσα του Σάββα Σια-
τραβάνη.

Χανιά - Διαγόρας 2-0
Τα Χανιά επικράτησαν με 2-0 του Διαγόρα 
στο αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι της 
τελευταίας αγωνιστικής της Super League 2.
Την ώρα που στα ματς του Ιωνικού με τον 
Εργοτέλη και της Ξάνθης με τον Λεβαδει-
ακό παιζόταν η άνοδος την τελευταία αγω-
νιστική της Super League 2, τα Χανιά υπο-
δέχονταν τον Διαγόρα σε ένα αδιάφορο 
βαθμολογικά παιχνίδι καθώς καμία από 
τις δύο ομάδες δεν διεκδικούσε κάτι στο 
φινάλε του πρωταθλήματος. Οι Κρητικοί 
έκλεισαν νικηφόρα τη σεζόν επικρατώντας 
με 2-0 χάρη στα τέρματα των Σουντουρά 
και Μπραμπίγια. Ο Σουντουρά με σουτ στο 
18’ και με τη βοήθεια της κόντρας άνοιξε το 
σκορ για την ομάδα των Χανίων, ενώ στο 
64’ ο Μπραμπίγια διαμόρφωσε το 2-0 με 
δεξί πλασέ μέσα από την περιοχή. Ο Δια-
γόρας θα μπορούσε να φτάσει στην ισοφά-
ριση λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους 
όταν ο Σμυρλής με ωραία προσπάθεια 
και σουτ είδε την μπάλα να σταματάει στο 
δοκάρι του Λαμπίρη.Τα Χανιά ολοκλήρω-
σαν τη σεζόν στην 5η θέση με 42 βαθμούς, 
με τον Διαγόρα να τερματίζει έκτος με 30.

Ιωνικός - Εργοτέλης 2-1
Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο Ιωνι-

κός έκανε την τεράστια ανατροπή, 
επικράτησε του Εργοτέλη με 

2-1 και παίρνοντας το πρω-
τάθλημα της Super League 
2 επέστρεψε στην Super 
League 1 μετά την περί-
οδο 2006-2007. Παρά-
πονα για τον Φωτιά και 
από τους Νικαιώτες, 
αλλά και από τους Κρη-

τικούς. 
Απίστευτη εξέλιξη στη 

Νίκαια και στον αγώνα του 
Ιωνικού με τον Εργοτέλη. Ένας 

αγώνας που παιζόταν μια κατηγο-
ρία. Οι Νικαιώτες παρότι βρέθηκαν πίσω 

στο σκορ κόντρα στους Κρητικούς, κατά-
φεραν να κάνουν την ολική ανατροπή, να 
πάρουν την σπουδαία νίκη με 2-1 και μαζί 
την άνοδο στην Super League 1. Οι «κυανό-
λευκοι» επιστρέφουν στα «μεγάλα σαλό-
νια» μετά την περίοδο 2006-2007, σε μια 
ιστορική γι’ αυτούς χρονιά. Μια χρονιά 
που πριν τα μπαράζ ήταν ιδανική καθώς 
είχαν καταφέρει να πάρουν μια μεγάλη δια-
φορά από τους διώχτες τους, στα μπαράζ 
είχαν κάποια άτυχα αποτελέσματα, αλλά 
στον «τελικό» με τον Εργοτέλη επικράτη-

σαν και πήραν το πρωτάθλημα της Super 
League 2 μαζί φυσικά και με την μεγάλη 
άνοδο. Από την άλλη οι Ηρακλειώτες προ-
σπάθησαν με την σειρά τους για κάτι καλό, 
προηγήθηκαν, έδειξαν έτοιμοι να μπουν 
σφήνα την τελευταία στιγμή και να βρεθούν 
στα μπαράζ, αλλά στο τέλος δεν τα κατάφε-
ραν χάνοντας από τον Ιωνικό.

Ημίχρονο χωρίς γκολ και παρά-
πονα για πέναλτι που δεν δόθηκε 
στον Ιωνικό
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την 
αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημί-
χρονο που θύμιζε την παροιμία «φοβάται 
ο Γιάννης το θεριό και το θεριό τον Γιάννη», 
καθώς ούτε ο Ιωνικός, ούτε και ο Εργοτέλης 
έβγαιναν μπροστά, δείχνοντας διάθεση να 
μην δεχθούν αρχικά το γκολ και μετά βλέ-
πουν.Σε όλο αυτό το διάστημα τα μόνα που 
αξίζουν ήταν μια τεράστια απόκρουση του 
Κατσιμήτρου, η οποία ωστόσο ήταν σαν να 
μην έγινε, καθώς πρώτα είχε δοθεί οφσάιντ 
στον Κουιρουκίδη. Έτσι φτάσαμε στο 43’ 
με τον Φωτιά να κάνει το πρώτο του μεγάλο 
λάθος. Ο Μπάτζιος φαίνεται να ανατρέπει 
τον Κουιρουκίδη μέσα στην περιοχή, χωρίς 
ωστόσο να δοθεί το πέναλτι υπέρ του Ιωνι-
κού.

Οι Κρητικοί με Κοκκίνη «πάγω-
σαν» τη Νίκαια
Στο δεύτερο ημίχρονο τα είδαμε όλα. 
Είδαμε τρία γκολ, ένταση, δύο αποβολές 
και συνολικά ένα ντέρμπι ανόδου που δεν 
έχει να ζηλέψει τίποτα από παιχνίδια ανά-
λογου ενδιαφέροντος στην Ευρώπη. Οι 
φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο ματς 
και κατάφεραν στον 60’ με σουτ του Κοκ-
κίνη να κάνουν το 1-0. Το γκολ εκείνο τους 
έδινε το εισιτήριο για τα μπαράζ, ενώ αν 
είχε μείνει ως το τέλος, την άνοδο θα την 
είχε πάρει η Ξάνθη.

Διόρθωσε το λάθος του πέναλτι 
με ακόμα μεγαλύτερο και 1-1
Όπως αναφέραμε και πριν, ο Φωτιάς ήταν 
το λιγότερο κακός σήμερα στη Νίκαια. Ο 
έμπειρος διαιτητής που δεν έδωσε το 
πέναλτι στον Ιωνικό στο 43’, διόρθωσε το 
λάθος του κάνοντας ένα ακόμα μεγαλύτερο. 
Συγκεκριμένα στο 74’ μετά από κακή εκτέ-
λεση φάουλ ο Κατσιμήτρος έδειχνε να ελέγ-
χει την μπάλα, ωστόσο την έχασε μέσα από 
τα χέρια του, οι γηπεδούχοι έτρεξαν να την 
διεκδικήσουν, φαίνεται να γίνεται επιθετικό 
φάουλ στον τερματοφύλακα των Κρητικών 
και ο Μουμίν με κοντινή προβολή έκανε το 
1-1, ενώ ένα λεπτό νωρίτερα ο Τσέλιος είχε 
δει αυστηρή δεύτερη κίτρινη αφήνοντας 
τον Εργοτέλη με 10 παίκτες.

Ολική ανατροπή με Μάναλη
Παίζοντας με παίκτη παραπάνω οι Νικαιώ-
τες συνέχιζαν να πιέζουν καθώς ήθελαν τη 
νίκη για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, 
μια νίκη που την πήραν τελικά με τον 
Μάναλη. Ο Ρόλε έκανε ακόμα μία ασίστ και 
ο Μάναλης δεν δυσκολεύτηκε να πετύχει το 
6 του φετινό γκολ δίνοντας την σπουδαία 
νίκη στον Ιωνικό. Μια νίκη που οι γηπεδού-
χοι πανηγύρισαν με την ψυχή τους καθώς 
ανέβηκαν και πάλι στην μεγάλη κατηγορία 
μετά από την περίοδο 2006-2007!
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Τ
ην κατάκτηση του 14ου Κυπέλλου 
Γαλλίας της ιστορίας της πανηγύρισε 
η Παρί Σεν Ζερμέν. Οι Παριζιάνοι ή-
ταν οι νικητές του τελικού του 

Coupe de France, καθώς επικρά-
τησαν 2-0 της Μονακό. Ο Πο-
τσετίνο «διάβασε» το παιχνί-
δι των Μονεγάσκων και τα 
γκολ των Ικάρντι (19’) και Ε-
μπαπέ (81’) καθόρισαν την 
έκβαση του αγώνα.
Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν 
εκείνη που είχε την κατοχή στο 
πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού. 
Ωστόσο, η ομάδα του Ποτσετίνο 
αδυνατούσε να πλησιάσει την περιοχή 
της Μονακό για να φτιάξει ευκαιρία. Στο 19ο 
λεπτό στην πρώτη τους ουσιαστική απειλή 
οι Παριζιάνοι μπήκαν μπροστά σκορ.
Ο Ντισασί έκανε μεγάλο λάθος λίγο έξω 
από την περιοχή, έχασε την μπάλα από τον 
Εμπαπέ, ο οποίος σέρβιρε την μπάλα στον 
Ικάρντι που με ευκολία έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα γράφοντας το 0-1.
Η Μονακό, αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ, 
βγήκε περισσότερο μπροστά βάζοντας 
πίεση στους Παριζιάνους. Κάπως έτσι, η 
ομάδα του Ποτσετίνο έβρισκε τους κενούς 
χώρους που χρειαζόταν για να χτυπήσει 
στην κόντρα. Στο 33’ απείλησε με μακρινό 
σουτ του Φλορέντσι, το οποίο κατέληξε 
άουτ.
Οι Μονεγάσκοι έχασαν ευκαιρία να ισοφα-

ρίσουν πριν από το τέλος του ημιχρόνου, 
όμως στο 39ο λεπτό ο Φόλαντ δεν μπόρεσε 
να σκοράρει.

Στο 51ο λεπτό η Μονακό προσπά-
θησε να απειλήσει με τον Μπεν 

Γεντέρ από κοντά, ωστόσο 
υποδε ίχθηκε σε θέση 
οφσάιντ. Οι Μονεγάσκοι αν 
και βρίσκονταν πίσω στο 
σκορ δεν κατάφερναν να 
βρουν στόχο, με τον Κέι-
λορ Νάβας να παρακολουθεί 

θεατής το παιχνίδι, τουλάχι-
στον μέχρι και το 70’.

Από την άλλη, σε ημίχρονο με 
λίγες ευκαιρίες η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε 

τα απολύτως απαραίτητα στον αγωνιστικό 
χώρο, ώστε να υπερασπιστεί το προβάδι-
σμά της. Στο 70’ η Μονακό έκανε για πρώτη 
φορά αισθητή την παρουσία της, με τον Ζέλ-
σον Μαρτίνς να σουτάρει, με την μπάλα να 
καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι του Νάβας.
Οι Μονεγάσκοι ανέβηκαν και αυτό 
«ξύπνησε» τους Παριζιάνους με τον Εμπαπέ 
στο 80ο λεπτό να προσπαθεί να πετύχει ένα 
υπέροχο γκολ, με την μπάλα ωστόσο να στα-
ματάει στο δοκάρι του Μαγέτσκι. H Παρί 
«κλείδωσε» τη νίκη στο 81ο λεπτό. Ο Ντι 
Μαρία με όμορφη ενέργεια τροφοδότησε 
τον Γάλλο, ο οποίος με ωραίο πλασέ έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα. Το σκορ δεν άλλαξε 
έως το φινάλε και οι Παριζιάνοι πανηγύρι-
σαν το τρόπαιο.

Μονακό - Παρί 0-2: Έκανε τα 
απαραίτητα και κατέκτησε το Κύπελλο 

Μπουφόν: Πήρε το πρώτο Κύπελλο 
Ιταλίας με πατέρα Κιέζα και το έκτο 
με τον γιο

Η
Γιουβέντους πανηγύρισε το βρά-
δυ της Τετάρτης (19/5) το 14ο 
Coppa Italia στην ιστορία της ε-
πικρατώντας 2-1 στον τελικό της 

Αταλάντα, με τους Κουλουσέφσκι και Κιέ-
ζα να είναι οι χρυσοί σκόρερ για την βέκια 
σινιόρα αλλά τα περισσότερα φώτα να πέ-
φτουν πάνω στον Τζανλουίτζι Μπουφόν.
Δικαίως, με τον 43χρονο να υπερασπίζεται 
εξαιρετικά την εστία των μπιανκονέρι και 
να φτάνει στην κατάκτηση του 6ου Κυπέλ-
λου Ιταλίας και να πατάει στην κορυφή με 
τους πολυνίκεις του θεσμού, μαζί με τον 
νυν ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής Ιτα-
λίας, Ρομπέρτο Μαντσίνι.
Αυτό ήταν το 5ο του Κύπελλο με την Γιου-
βέντους, έχοντας κατακτήσει προηγουμέ-
νως το τρόπαιο για τέσσερις διαδοχικές 
χρονιές, από το 2015 μέχρι το 2018, ενώ 
είναι εντυπωσιακό πως το πρώτο τρόπαιο 

στο δεύτερο τη τάξει θεσμό στην ποδο-
σφαιρική Ιταλία τον πανηγύρισε τον... προ-
ηγούμενο αιώνα.
Συγκεκριμένα τον Μάιο του 1999 όταν 
φορούσε τη φανέλα της Πάρμα (απέναντι 
στην Φιορεντίνα), με τον Μπουφόν να έχει 
μάλιστα να καμαρώνει για ένά ασύλληπτο 
γεγονός.
Στο πρώτο του Κύπελλο Ιταλίας είχε για 
συμπαίκτη τον Ενρίκο Κιέζα ενώ 22 χρό-
νια μετά, πιθανότατα στο τελευταίο ματς 
της καριέρας του με τα χρώματα της Γιου-
βέντους, είχε για συμπαίκτη τον γιο του, 
Φεντερίκο Κιέζα, που πέτυχε μάλιστα το 
νικητήριο γκολ για τους Τορινέζους στο 
73ο λεπτό.
Στο πρώτο Κύπελλο Ιταλίας του Μπουφόν, 
ο Φεντερίκο Κιέζα δεν ήταν καν 2 ετών, 
αφού είναι γεννημένος στις 25 Οκτωβρίου 
1997!

Ο Μπενζεμά ξανά στην εθνική 
Γαλλίας μετά από 6 χρόνια

Μ
ε μία μεγάλη έκπληξη (που 
είχε ωστόσο προαναγγελ-
θε ί καθόλη τη διάρκε ια 
της ημέρας μέσω διαρρο-

ών σε γαλλικά ΜΜΕ) από πλευράς Ντι-
ν τιέ Ντεσάμπ έγινε γνωστή το βράδυ 
της Τρίτης (18/5) αποστολή της εθνικής 
Γαλλίας για την τελική φάση του Euro 
2020. Και αυτό γιατί μεταξύ των 26 ε-
κλεκτών είναι και ο Καρίμ Μπενζεμά, 
με τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης να 
επιστρέφει στο αντιπροσωπευτικό συ-
γκρότημα της χώρας του μετά από έξι 
χρόνια απουσίας.
Θα πρέπει να υπογραμμισ τε ί πως ο 
Μπενζεμά είναι σταθερά στη λίστα με 

τους κορυφαίους στράικερ σε όλο τον 
κόσμο εδώ και μία δεκαετία και η αιτία 
του αποκλεισμού του από την εθνική 
ομάδα δεν είχε να κάνει με αγωνιστι-
κούς λόγους αλλά με καθαρά εξωαγω-
νιστικούς.
Ροζ μάλιστα απόχρωσης, αφού σχετί-
ζεται με υπόθεση εκβιασμού, με τον 
φορ των μερένγκες να κατηγορείται 
ότ ι υποκίνησε πριν λίγα χρόν ια τον 
άλλοτε συμπαίκ τη του σ την εθν ική 
Γαλλίας, Ματιέ Βαλμπουενά, να πλη-
ρώσει τρία άτομα τα οποία τον εκβία-
ζαν και τον απειλούσαν ότι θα αποκα-
λύψουν ένα sex tape με εκείνον πρω-
ταγωνιστή.

Η Ρίβερ παίζει χωρίς τερματοφύλακες 
και με 10 παίκτες στο Copa Libertadores

Ο 
κορονοϊός χ τύπησε την 
πόρτα της Ρ ίβερ, η οποία 
θα αναγκαστεί να υπο-
δεχθεί την Ιν τεπεν τ ιέ-

ν τε Σάν τα Φε το βράδυ της Τετάρτης 
γ ια τη φάση των ομίλων του Copa 
Libertadores χωρίς να έχει διαθέ-
σ ιμο τερματοφύλακα σ την απο-
σ τολή!
Ο ι  4  τ ε ρ μ α τ ο φ ύ λ α κ ε ς  π ο υ 
έ χουν  δηλω θ ε ί  σ τ η  λ ίσ τα  τ η ς 
CONMEBOL τ έθηκαν  νοκ  άου τ 
λ ό γ ω  COV I D -19  κα ι  α π ό  τ η ν 
Παρασκευή συνολικά οι  «εκα -
τομμυριούχοι» έ χουν χάσε ι  20 
ποδοσφαιρισ τές από κορονοϊό.
Γι’  αυ τόν  το  λόγο απευθύν θη-
καν σ τη διοργανώτρια αρχή και 
ζήτησαν να συμπεριληφθούν σ τη 
λίσ τα οι Λέο Ντ ίας και Αγουσ τ ίν 
Γκό μ ε ς ,  δύ ο  τ ε ρμ α τ ο φ ύλ α κε ς 
από τα τμήματα ακαδημίας, ώστε 
-έσ τω- να συμπληρώσουν ενδε-

κάδα σ τον προσεχή αγώνα.
Το  α ί τ ημα απορρίφθηκε  από τ ην 
CO N M EBO L ,  δ ι ό τ ι  η  Ρ ί β ε ρ  ε ί χ ε 
δικαίωμα να δηλώσει 50 ποδοσφαι-
ρισ τές γ ια το τουρνουά πριν από την 
έναρξή του, όμως εκείνη επέλεξε να 
δηλώσει μόλις 32.
Ο Μαρσέ λο Γκαγ ιάρδο θα αναγκα-
σ τ ε ί  να  παρα τάξ ε ι  μ ία...  δ εκάδα 
κόν τ ρα  σ τ ους  Κολομ βια νούς  κα ι 
χωρίς τερματοφύλακα. Το ρόλο αυτό 
θα αναλάβει ο Ένσο Πέρες, ο 35χρο-
νος μέσος ο οποίος, όμως, αποχώ-
ρησε τ ραυματ ίας  σ το ν τ έρμπι  τ ης 
προηγούμενης εβδομάδας με αν τ ί-
παλο την Μπόκα.
Ο Πέρες πιθανόν θα σφίξει τα δόντια 
και θα καθίσε ι  κάτω από τα δοκά-
ρια ώστε να συμπληρωθεί ενδεκάδα 
και να γεμίσε ι  η εσ τ ία,  ε νώ ακόμα 
ένας παίκτης που είναι τραυματ ίας, 
ο Χαβιέρ Πινόλα, ε ίναι άγνωστο αν 
θα μπορέσει να αγωνισ τεί.
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Ο Κέβιν Μπεριγκό πήρε τ’ όπλο του και πυροβόλησε 
τ ις όποιες ελπίδες είχε η Ένωση γ ια παραμονή σ την Α’ 
Κατηγορία. Ο Γάλλος επιθετ ικός ήταν ο μεγάλος πρω-
ταγωνισ τής σ την αναμέτρηση ανάμεσα σε Πάφος FC 
και Ένωση Νέων Παραλιμν ίου που έγ ινε σ το «Στέλιος 

Κυριακ ίδης», γ ια την 38η αγων ισ τ ική του πρωταθλήμα-
τος. Πέτυχε δύο γκολ σ το 4ο και 13ο λεπτό και οδήγησε την 
Πάφο σ την όγδοη ν ίκη της σ τα τελευταία εννέα παιχν ίδια!
Οι γηπεδούχοι έδωσαν τη χαριστική βολή στην Ένωση Νέων Παρα-
λιμνίου, η οποία έμεινε στην 13η θέση με 34 βαθμούς και υποβιβά-
στηκε μαθηματικά για τρίτη φορά στην ιστορία της στη Β’ Κατηγορία. 
Την ίδια ώρα, η ομάδα του Στιβ Κωνσταντινίδη έφτασε τους 60 βαθμούς 
και αγκάλιασε την πρώτη θέση του δεύτερου γκρουπ και έκανε ρεκόρ 
συγκομιδής βαθμών στην ιστορία της!
Όσον αφορά τα του αγώνα αν και η Ένωση ήταν αυτή που καιγόταν για 
το «τρίποντο» η Πάφος FC ήταν αυτή που μπήκε με πατημένο το γκάζι, 
δείγμα του ότι οι βυσσινί μάλλον είχαν αποδεχθεί τη μοίρα τους. Ο αγώ-
νας κρίθηκε από νωρίς αφού ο φουριόζος στη δεύτερη φάση του πρω-
ταθλήματος Κέβιν Μπεριγκό με δύο τέρματα στο 4’ έπειτα από κάθετη 
πάσα του Βα και 13’ σε σέντρα του Καμπράλ έδωσε προβάδισμα δύο 
τερμάτων στην Πάφο.
O 33χρονος επιθετικός πέτυχε μόλις δύο τέρματα σε 26 αγώνες στην 
πρώτη φάση του πρωταθλήματος, ενώ σε 12 παιχνίδια στη δεύτερη 
φάση σημείωσε άλλα 10!

Στιβ: «Δύσκολο να δώσεις κίνητρο» – Αντωνίου: «Να τε-
λειώσουμε με αξιοπρέπεια»
Tην άποψη πως η Πάφος FC άδικα βρίσκεται στο Β’ γκρουπ εξέφρασε ο 
προπονητής της Ένωσης μετά την ήττα από την παφιακή ομάδα, θέλο-
ντας να τονίσει το πόσο δύσκολο έργο είχε η ομάδα του. Δήλωσε πως ο 
ίδιος κρατάει την προσπάθεια των παικτών του και θέλει οι βυσσινί να 
τελείωσουν το πρωτάθλημα με αξιοπρέπεια.

Όσα δήλωσε ο Στιβ Κωνσταντινίδης:
Αρχικά είπε: «Σε γενικές γραμμές είχαμε μια πάρα πολύ καλή απόδοση 
και προστέθηκε άλλη μια νίκη για την ομάδα μας. Μερικές φορές είναι 
δύσκολο να δώσεις κίνητρο στους ποδοσφαιριστές όταν δεν παίζεις για 
κάτι. Απεναντίας οι ποδοσφαιριστές τόσο στις προπονήσεις όσο και με 
την παρουσία τους στο γήπεδο δείχνουν πάρα πολύ καλή εικόνα. Αυτό 
δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε στις επόμενες αγωνιστικές. Δεν μας ενδι-
αφέρει με ποιον παίζουμε, εμείς παίζουμε για να κερδίσουμε το κάθε 
παιχνίδι. Θέλουμε να τερματίσουμε πρώτοι στον όμιλό μας. Σε αρκε-
τούς παίχτες λήγουν τα συμβόλαιά τους και παίζουν και γι’ αυτό. Αφιε-
ρώνω αυτή τη νίκη στους φίλους της ομάδας ακόμη και αν δεν είναι στο 
γήπεδο. Με τον τρόπο που διεξάγεται το πρωτάθλημα θέλουμε να πιά-
σουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε. Είχαμε ένα κακό παι-
χνίδι στο μεταξύ μας παιχνίδι στο Παραλίμνι και δεν ήθελα να συμβεί το 
ίδιο. Ευτυχώς αυτό δεν έγινε».

Για την παραμονή του στην ομάδα:
 «Κάθε βδομάδα απαντάω σε αυτή την ερώτηση. Δεν είναι κάτι που 
εξαρτάται από μένα. Αν θέλουν να παραμείνω σίγουρα θα μου το ζητή-
σουν. Αν όχι δεν θα μείνω».

Στο 0-0 έμειναν ΑΠΟΕΛ και Νέα Σαλαμίνα 
στο ΓΣΠ, για τη δωδέκατη αγωνιστική της Β’ 
φάσης του πρωταθλήματος. 

Σ
ε ένα ακόμα ματς ο Σάββας Πουρσαϊτί-
δης έδωσε ευκαιρίες, ενώ φανέλα φα-
σικού πήρε και ο Γιώργος Μερκής, ο ο-
ποίος ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας 

του προ ημερών. Ήταν η ένατη ισοπαλία στη σε-
ζόν για την ομάδα της Λευκωσίας που ανέβηκε 
στους 54 βαθμούς και έχασε οριστικά την κο-
ρυφή του Β΄γκρουπ, αφού βρίσκεται στο -6 α-
πό την Πάφος FC, από την οποία υστερεί στην 
ισοβαθμία.
Η Νέα Σαλαμίνα πήρε την πέμπτη ισοπαλία της 
στα εφτά τελευταία ματς πρωταθλήματος, ανέ-
βηκε στους 40 βαθμούς και μείωσε στο -2 από 
τη Δόξα και στο -3 από τον Εθνικό, που 
όμως αγωνίζονται αύριο κόντρα 
σε Καρμιώτισσα και Ερμή αντί-
στοιχα. Πλέον με δύο μόλις 
ματς να απομένουν η κατά-
σταση μοιάζει δύσκολη.

Το ματς
Σε ένα… φτωχό από πλευ-
ράς  δημ ιουργ ικό τ η τα ς 
πρώτο ημίχρονο, οι γαλα-
ζοκίτρινοι είχαν την υπεροχή 
και την κατοχή της μπάλας, 
καταφέρνον τας όμως να απει-
λήσουν ελάχιστα. Σε σύνολο τριών 
τελικών προσπαθειών, οι δύο ήταν μεγάλες 
ευκαιρίες στις οποίες ο ΑΠΟΕΛ θα μπορούσε 
να βρει το γκολ. Αρχικά στο 26’ Κατσαντώνης 
και Ανουάρ έπαιξαν το ένα – δύο, με τον Κύπριο 
επιθετικό να μπαίνει στην περιοχή και να κάνει 
το σουτ, που έφυγε όμως πάνω από τα δοκά-
ρια του Βεσελόφσκι. Στο 38’ μετά από εκτέλεση 
κόρνερ του Ντε Βινσέντι, ο Σιέλης πιο ψηλά από 
όλους πήρε την κεφαλιά, την οποία απομάκρυνε 
με δυσκολία ο τερματοφύλακας της Νέας Σαλα-
μίνας.
Ισορροπημένο ήταν το δεύτερο ημίχρονο στο 
ξεκίνημα του, με τους φιλοξενούμενους να 
ανεβάζουν στροφές όσο περνούσε ο χρόνος, 

ωστόσο να μην μπορούν να απειλήσουν πέραν 
ε λάχ ισ των περιπτώσεων. Από μια μεγάλη 
ευκαιρία είχαν οι δύο ομάδες στο Β’ μέρος με 
τον ΑΠΟΕΛ να απειλεί πρώτο, στο 68’ με τον 
Εντονγκαλά, με το που μπήκε στο ματς, να κάνει 
την προβολή στο πίσω δοκάρι και από πλεονε-
κτική θέση να αστοχεί. Στο 74’ ο Βάγκνερ μετά 
από γύρισμα του Ντανίλο προ κενής σχεδόν 
εστίας από πολύ κοντά δεν κατάφερε να κάνει 
όπως ήθελε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα 
εκτός. Δέκα λεπτά αργότερα (84’) ο Ντανίλο 
μπήκε ωραία στην περιοχή, έκανε το δυνατό 
σουτ που πέρασε ελάχιστα έξω. Το 0-0 έμεινε 
έτσι μέχρι τέλους.

Κίνημα για κάθαρση στον ΑΠΟΕΛ: 
«Διαλύστε την Εταιρεία»

Το «Κίνημα γ ια κάθαρση σ τον ΑΠΟΕΛ» 
τοποθετήθηκε με ανάρτησή του 

στο Facebook, σχετικά με την 
απόφαση του Θεόδωρου 

Κυριακίδη να μη διεκδι-
κήσει την προεδρία της 
Εταιρε ίας την 1η Ιου-
νίου.
Όπως αναφέρουν, δεν 
αλ λάζ ε ι  η  θέση του 
κ ινήματος ότ ι ο Πρό-

δρομος Πετρίδης και οι 
συνεργάτες του δεν έχουν 

θέση στο ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα, 
ισχυρίζονται πως αν δεν υπάρ-

χει άλλος να αναλάβει, είναι καλύ-
τερα να διαλυθεί η Εταιρεία, καθώς μετά 

από ένα ή δύο χρόνια θα διαλυθεί.

Αναλυτικά η ανάρτηση:
Η ανακοίνωση του Θεόδωρου Κυριακίδη ότι 
δεν θα διεκδικήσει τελικά την προεδρία, για 
μας δεν αλλάζει κάτι. Ο Πρόδρομος και η παρέα 
του δεν έχουν θέση στον ΑΠΟΕΛ. Και αν δεν 
υπάρχει κάποιος να αναλάβει αυτό το τερα-
τούργημα που δημιούργησε ο Μάκης (σ.σ.: 
υποκοριστικό του Πρόδρομος) με τα χρέη και 
τα δάνεια, ας διαλύσουν την Εταιρεία. Έτσι και 
αλλιώς με τον Πρόδρομο εκεί, σε 1 με 2 χρόνια 
δεν θα υπάρχει άλλη επιλογή από τη διάλυση.

ΑΠΟΕΛ – Νέα Σαλαμίνα: (Χ)αμένοι και 
οι δύο!

Πάφος FC – ΕΝΠ 2-0: Ο 
Μπερι-γκόλ τής κέρασε πικρό 
φαρμάκι υποβιβασμού
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Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 78-72: Άνοιξε 
λογαριασμό με τα χίλια ζόρια

Η ΑΕΚ ζόρισε πολύ τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, το τριφύλλι κατάφερε όμως να επιβληθεί (78-72) 
και να ανοίξει τον λογαριασμό στην ημιτελική σειρά της Stoiximan Basket League.

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ δυσκολεύτηκε αρκετά, 
έκανε όμως τη δουλειά απέναντι στην ΑΕΚ, την 
οποία κέρδισε (78-72) στον πρώτο αγώνα της ημι-
τελικής σειράς της Stoiximan Basket League. Το τρι-
φύλλι στηρίχθηκε ως επί το πλείστον σε Ιωάννη 
Παπαπέτρου και τον Χάουαρντ Σαντ Ρος, σε μια βρα-
διά που το περιφερειακό σουτ ήταν μεγάλο πρό-
βλημα. Σπουδαία προσπάθεια από τους παίκτες του 
Βαγγέλη Αγγέλου, που έφτασαν ένα σουτ μακριά 
από το τριφύλλι, έχασαν όμως τα μεγάλα σουτ που 
θα τους έδιναν τη δυνατότητα να ισοφαρίσουν και 
να αυξήσουν ακόμη περισσότερο την πίεση στην 
πλευρά των πρασίνων.

Ο MVP
Ο Χάουαρντ Σαντ Ρος πάτησε το 
γκάζι στο δεύτερο μέρος, βοη-
θώντας σημαντικά τον Πανα-
θηναϊκό ΟΠΑΠ τόσο στην 
άμυνα όσο και στην επίθεση. 
Δεν είναι μόνο ότι σκόραρε 
και δημιούργησε, αλλά κι 
επίσης ότι περιόρισε σημα-
ντικά τον Ντάριλ Μέικον, όταν 
υπήρχε... πρόβλημα. Στα 30’25’’ 
που βρέθηκε στο παρκέ, ο περι-
φερειακός του τριφυλλιού είχε 18 
πόντους (με 3/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 
9/10 βολές), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 λάθος και 
3 κλεψίματα.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
Ο Βαγγέλης Αγγέλου είδε τα φάουλ να αποτελούν 
μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα του, ήδη από την 
πρώτη περίοδο. Ειδικά οι ψηλοί φορτώθηκαν με 
συνεχόμενα φάουλ, με αποτέλεσμα να μην αποκτή-
σουν ρυθμό και να μην μπορέσουν να ματσάρουν το 
μέγεθος του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ. Γι αυτό, το γεγο-
νός πως ο Ματ Λοτζέσκι τελείωσε τον αγώνα δίχως 
να σκοράρει (0/3 σουτ) αύξησε ακόμη περισσότερο 
τον βαθμό δυσκολίας στην προσπάθεια των κιτρι-
νόμαυρων.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ
Αμφότερες οι ομάδες ήταν απογοητευτικές στο 
περιφερειακό σουτ, ολοκληρώνοντας το σαραντά-

λεπτο με 12/47 τρίποντα.

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Το παιχνίδι είχε πολύ κακό ρυθμό στα πρώτα λεπτά, 
κυρίως επειδή τα άστοχα σουτ αποτελούσαν τον 
κανόνα. Η ΑΕΚ επιδίωξε να πάει σε μεγάλες κατοχές 
για να μην δώσει στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ τη δυνα-
τότητα να τρέξει, την ώρα που ο Δημήτρης Κατσί-
βελης έκανε σπουδαία δουλειά στην επίθεση. Οι 
κιτρινόμαυροι απέκτησαν μικρό προβάδισμα (17-22 
στο 13’), το οποίο όμως δεν κατάφεραν να διατηρή-
σουν μέχρι τέλους. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου βρήκε 

επιθετικούς υποστηρικτές, οι πράσινοι έβα-
λαν δύο μαζεμένα τρίποντα και κάπως 

έτσι έφτασαν μέχρι το +7 (40-33 στο 
18’), προβάδισμα που διασφάλι-

σαν μέχρι την ανάπαυλα, παρά 
τον εντυπωσιακό τρόπο με τον 
οποίο σκόραρε ο Ντάριλ Μέι-
κον στην εκπνοή.
Πολύ γρήγορα στην τρίτη περί-
οδο, οι πράσινοι οδήγησαν 
το προβάδισμά τους σε διψή-

φια επίπεδα (50-40 στο 23’) 
χάρη στο γεγονός πως ο Χάου-

αρντ Σαντ Ρος ενεργοποιήθηκε σε 
εκτελεστικό επίπεδο. Οι παίκτες του 

Βαγγέλη Αγγέλου ανέβασαν ξανά την από-
δοσή τους στο πίσω μέρος του παρκέ, είδαν τον 

Ντάριλ Μέικον να γίνεται πιο αποτελεσματικός κι 
έτσι έφτασαν σε απόσταση βολής (55-52 στο 27’).
Όσο περνούσε η ώρα, τα φάουλ αποτελούσαν 
ακόμη έναν αντίπαλο της ΑΕΚ στο παιχνίδι, με τον 
Βαγγέλη Αγγέλου να βλέπει τους ψηλούς του να απο-
δεκατίζονται. Παρόλ’ αυτά, οι κιτρινόμαυροι παρέ-
μειναν ευθέως ανταγωνιστικοί, όντες στο -3 (73-70) 
στα 2’39’’ για το τέλος, την ίδια ώρα που ο Πανα-
θηναϊκός ΟΠΑΠ είχε αρχίσει να «κολλάει» στην 
επίθεση. Το προβάδισμα δεν άλλαξε χέρια μέχρι 
το τέλος πάντως, παρά τις προσπάθειες των τυπικά 
φιλοξενούμενων -ο Γιόνας Ματσιούλις έκανε airball 
σε τρίποντο στα 55’’. Οι παίκτες του Όντεντ Κάτας 
έβγαλαν τις μεγάλες άμυνες που χρειάζονταν για να 
μην αγχωθούν περισσότερο και να πάρουν, εν τέλει, 
τη νίκη (78-72) στο πρώτο παιχνίδι της ημιτελικής 
σειράς της Stoiximan Basket League.

Ολυμπιακός - 
Παναθηναϊκός 73-
58: Καταιγιστικές οι 
«ερυθρόλευκες», πήραν 
προβάδισμα τίτλου

Καταιγιστικός. Αυτή είναι η λέξη 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τον Ολυμπιακό, που μπήκε 
από την αρχή δυνατά στο παρκέ, 
ξέφυγε στο σκορ και τελικά πήρε 
την νίκη με 73-58 επί του Πανα-
θηναϊκού στον 1ο τελικό της Α1 
Γυναικών και πλέον χρειάζεται 
ακόμα μία νίκη για να κατακτήσει 
το πρωτάθλημα.
Με την Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου 
να σταματάει στους 28 πόντους 
(21 εκ των οποίων στο πρώτο ημί-
χρονο που ήταν ασταμάτητη), ο 
Ολυμπιακός προηγήθηκε ακόμα 
και με 20 πόντους στο ξεκίνημα 
της τρίτης περιόδου, άντεξε στην 
αντεπίθεση του Παναθηναϊκού και 
έκανε το 2-1 στην σειρά των τελι-
κών (οι ομάδες μεταφέρουν τα 
αποτελέσματά τους από την κανο-
νική περίοδο) στην επανάληψη του 
πρώτου αγώνα.
Η Τζορίν Ντέιβις με 11 πόντους 
ακολούθησε στο σκοράρισμα την 
Σταμολάμπρου, με την Εβίνα Στα-
μάτη και την Ναταλί Φοντέιν να 
προσθέτουν από 10 πόντους για 
τον Ολυμπιακό.
Για τον Παναθηναϊκό, η Τσάσιτι 
Ριντ είχε 16 πόντους και 14 ριμπά-
ουντ και η Έλενα Λεουτσάνκα 13 
πόντους και 9 ριμπάουντ, αλλά με 
μόλις 6/15 σουτ, αφού ήταν καλά 
κλεισμένη από την άμυνα του Ολυ-
μπιακού.
Πριν την έναρξη του αγώνα ο Ολυ-
μπιακός κατέθεσε (ξανά) ένσταση 
για την συμμετοχή της Όλγας 
Χατζηνικολάου, χαρακτηρίζοντάς 
την παράτυπη.

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Το παιχνίδι πήγαινε πόντο-πό-
ντο στην αρχή. Αυτό όμως άλλαξε 

άμεσα, με τον Ολυμπιακό να κατα-
φέρνει χάρη σε ένα σερί 9-0 να 
ξεφύγει με 16-8 και 18-10, με την 
Σταμολάμπρου να έχει ήδη 11 
πόντους, κλείνοντας τελικά την 
δεύτερη περίοδο προηγούμενος 
με 20-14.
Στην δεύτερη περίοδο οι «ερυθρό-
λευκες» μπήκαν ξανά δυνατά και 
ανέβασαν την διαφορά στους 12 
πόντους (26-14), με τον Παναθη-
ναϊκό να αντιδρά γρήγορα και να 
μειώνει σε 26-19 και 28-21. Τότε 
όμως ήταν που ήρθε το νέο ξέσπα-
σμα των γηπεδούχων, που έχοντας 
την Σταμολάμπρου σε εκπληκτική 
κατάσταση έτρεξαν ένα σερί 10-0 
και ξέφυγαν με 38-21, κλείνοντας 
τελικά το πρώτο ημίχρονο προη-
γούμενες με 39-23, με τον Πανα-
θηναϊκό να κλείνει το πρώτο ημί-
χρονο έχοντας 0/10 τρίποντα.
Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου 
ο Ολυμπιακός ανέβασε για πρώτη 
φορά την διαφορά στους 20 
πόντους (45-25). Κάπου εκεί όμως 
αντέδρασε ο Παναθηναϊκός και με 
ένα ξέσπασμα μείωσε αρχικά σε 
47-35 και λίγο αργότερα σε 53-44, 
με τον Ολυμπιακό να κλείνει τελικά 
την τρίτη περίοδο προηγούμενος 
με 56-44.
Στην τέταρτη περίοδο το παιχνίδι 
τελικά αποδείχθηκε παράσταση 
για έναν ρόλο, αφού ο Ολυμπιακός 
μπήκε δυνατά και ξέφυγε με 60-44 
και 63-47 με τρίποντο της Σταμολά-
μπρου (σε εκείνη την φάση τραυ-
ματίστηκε ελαφρά στον αστρά-
γαλο, αλλά επέστρεψε άμεσα στο 
παιχνίδι). Έκτοτε οι «πράσινες» δεν 
μπόρεσαν ποτέ να πλησιάσουν πιο 
κοντά από τους 12 πόντους, με τις 
«ερυθρόλευκες» να φτάνουν στην 
νίκη.

αθλητικά
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Η σειρά σας  
έρχεται 

σύντομα.

To πρόγραμμα εμβολιασμού COVID-19 του Οντάριο 
βοηθά να σταματήσει η εξάπλωση και να σωθούν ζωές.

Χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την επαρχία εμβολιάζονται 
κάθε μέρα.
Ενώ ο εμβολιασμός συνεχίζεται, πρέπει επίσης να συνεχίσουμε να φοράμε μάσκα, να πλένουμε 
τα χέρια μας και να διατηρούμε την απόστασή μας.

Μάθετε περισσότερα στο ontario.ca/covidvaccineplan ή τηλεφωνείστε στο 1-888-999-6488 για 
βοήθεια σε 300 γλώσσες.

Με έξοδα της κυβέρνησης του Οντάριο
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