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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

‘Ημουν δεν ήμουν πέντε 
χρόνων όταν άρχισε η 
μητέρα μου να μου λέει 
ότι η ευτυχία είναι το 

νόημα της ζωής.
Μετά, όταν πήγα σχολείο 

και η δασκάλα μου με 
ρώτησε τι θέλω να γίνω 

όταν μεγαλώσω, της 
είπα ευτυχισμένος.

Με κοίταξε τότε 
και μου είπε «δεν 

έχεις καταλάβει την 
ερώτηση.»

Κι εγώ της απάντησα 
«δεν έχεις καταλάβει το 

νόημα της ζωής!»
John Lennon

Ό,τι δηλώσεις είσαι πλέον
 στο Τορόντο.
Με λίγα λόγια 

«…τσάμπα μάγκες…»

Ευγενικοί μου αναγνώστες 

κι αναγνώστριες, εύχομαι 

να σας βρίσκω κι αυτή την 

εβδομάδα καλά  και να μην 

έχουμε καμμιά απώλεια 

συμπολίτη μας στις δύσκολες 

κι απρόβλεπτες ημέρες που περνάμε.

Σήμερα, θέλω ν’ ασχοληθώ για άλλη μια φορά 

με ανθρώπους που ενώ δεν έχουν στον ήλιο 

μοίρα (από δική τους επιλογή φυσικά) γιατί έτσι 

αποφάσισαν για τη ζωή τους και προσπαθούν, 

με απειλές βρωμιές πλαστογραφίες και 

πλαστοπροσωπίες ν’ αποδείξουν ότι μπορούν να 

κυκλοφορούν ανάμεσα στην υγιή κοινωνία και ν’ 

αποσπούν με δόλιους τρόπους χρήματα για να την 

βγάλουνε (τίποτα παραπάνω).

Ευγενικοί μου φίλοι, 52 χρόνια σιχάθηκα τους… 

τζάμπα μάγκες… και τους… δήθεν.

Φυσικά, κανένας δεν είχε καλό τέλος, γιατί, κάποια 

στιγμή, με το πρώτο μοιραίο λάθος, καταλήγουν 

στην «μπουζού». Για όσους δεν καταλαβαίνουν 

ποια είναι η «μπουζού», είναι η «στενή» και για να 

το κάνω πιο λιανά, καταλήγουν σε κάποια φυλακή 

κι έχουν τσάμπα φαγητό κι ενοίκιο!!!

Ο πιο αγαπητός τρόπος που λειτουργούν αυτά 

τα ζωύφια που κυκλοφορούν και στην παροικία 

μας, ξέροντας κάποιες «ψιλοβρωμιές» από 

«ευυπόληπτους λεφτάδες», απαιτούν να παίρνουν 

τον όβολό τους για να μην βγάλουν «τις βρώμες 

τους» και αυτοί, αντί να πάνε στην αστυνομία 

να τους καταγγείλουν, «ξηλώνονται κανονικά» 

και συντηρούν αυτά τ’ αποβράσματα εις βάρος 

της υγειούς κοινωνίας που είναι η συντριπτική 

πλειοψηφία.

Ευγενικοί μου αναγνώστες, όπως ζείτε και βλέπετε 

με αυτήν την πανδημία, οι εποχές αλλάζουν. Δεν 

μπορείτε να αισθάνεστε οποιαδήποτε απειλή που 

θα χαλάσει την καθημερινότητά σας.

Ακόμη και αν σε κάποια στιγμή της ζωής σας πήγε 

κάτι ανάποδα, δεν χρειάζεται να φοβάστε ή να 

σκέπτεστε τι θα πει ο κόσμος, και να χαλάτε την 

ψυχολογία σας ή να αφήσετε ποτέ κανένα σκουπίδι 

της ζωής να σας «ψιλοεκβιάσει».

Ζούμε σε μια φανταστική χώρα του Καναδά, που 

ξέρει να προστατεύει τους πολίτες της από τέτοιες 

βρώμικες καταστάσεις. Ελάτε να φτιάξουμε ένα 

καλύτερο κόσμο, πιο καθαρό και υγιεινό. ΟΛΟΙ 

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ (έχει γίνει της μόδας αυτό)!

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη ήταν πάντα εκεί για την Ελλάδα 
και η Ελλάδα πάντα εδώ για την Ευρώπη

Η 
ένταξη της Ελλάδος στην Ευρώπη αποτελεί 
πλέον αδιαπραγμάτευτη συνιστώσα της ταυ-
τότητας της χώρας μας», τόνισε ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην ε-

πετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την ένταξη της 
Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και για την επίση-
μη έναρξη του δημοσίου διαλόγου στο πλαίσιο της Δι-
άσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, στο Ζάππειο Μέ-
γαρο.
Η εκδήλωση έγινε παρουσία της Προέδρου της Δημο-
κρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, αλλά και ανώτα-
των Ευρωπαίων αξιωματούχων, όπως ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και ο πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι. Παρό-
ντες, ήταν και πρώην πρωθυπουργοί.
«Από την 1η Ιανουαρίου του 1981 η Ελλάδα ξαναβρί-
σκει την θέση της στην Ευρώπη έχοντας κοινά συμ-
φέροντα και στόχους. Με αυτά τα λόγια ο Κωνσταντί-
νος Καραμανλής υποδεχόταν την ένταξη της Ελλάδος 
στις τότε Ευρωπαϊκές Οικονομικές Κοινότητες ως το 
10ο μέλος της. Για τον ιστορικό ηγέτη με την ένταξη της 
Ελλάδας στην ΕΟΚ , έκλεινε θριαμβευτικά ένα προσω-
πικό στοίχημα», ανέφερε ο πρωθυπουργός, πιάνοντας 
από την αρχή το νήμα της κοινής πορείας Ελλάδας και 
Ευρώπης.
Η απόφαση, σημείωσε «πλούτισε και την Ευρώπη 
καθώς ήταν η πρώτη είσοδος χώρας του Ευρωπαϊκού 
Νότου, που είχε βιώσει δικτατορικό καθεστώς. Έκτοτε η 
κοινή μας διαδρομή υπήρξε συναρπαστική».
«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει δημόσιο πεδίο που να μην 
ευεργετήθηκε με κάποιον τρόπο από την ένταξη στην 
Ένωση. Δεν έλειψαν ασφαλώς και οι στιγμές, που ο 
ρόλος της Ένωσης παρεξηγήθηκε κάτι που συνέτεινε και 
στην εκδήλωση της κρίσης της προηγούμενης 10ετίας. Η 
Ευρώπη είναι πολλά περισσότερα από ένα ταμείο. Είναι 
μία κοινή αντίληψη για τη ζωή, για την οικονομία και την 
κοινωνία, που προσφέρει δικαιώματα, αλλά γεννά και 
υποχρεώσεις», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Είχαμε ένα δυσάρεστο διάλειμμα, το 2015, 
όταν επικράτησε ο διχαστικός λαϊκισμός»
Ο κ. Μητσοτάκης άφησε αιχμές για τα όσα έγιναν στην 
πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. «Είχαμε μόνον ένα δυσάρε-
στο διάλειμμα, το 2015 επεκράτησε ο διχαστικός λαϊ-
κισμός, τότε που η Ελλάδα βρέθηκε ένα βήμα πριν από 

τον γκρεμό, αλλά οι προοδευτικές δυνάμεις αντιστάθη-
καν και συνέτριψαν τις δυνάμεις της δημαγωγίας» επι-
σήμανε.
«Σήμερα η Ελλάδα είναι πρωταγωνιστής με αξιοπι-
στία και ισχύ. Η οικονομία της αναβαθμίζεται διαρ-
κώς. Ενώ οι κινήσεις της στη διεθνή σκακιέρα φέρνουν 
παντού αποτελέσματα: στην υπεράσπιση των ευρωπα-
ϊκών συνόρων και στην ανθρωπιστική συμβολή στο 
Μεταναστευτικό. Όπως και στις πρωτοβουλίες ειρήνης, 
που αναπτύσσονται στη Μεσόγειο της Ευρώπης», πρό-
σθεσε. 
Ο πρωθυπουργός εξέφρασε υπερηφάνεια, καθώς μαζί 
με άλλους 8 ηγέτες, πρωτοστάτησε στην ίδρυση του 
Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ έκανε αναφορά στη συμ-
βολή του στην από κοινού προμήθεια εμβολίων και την 
έκδοση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Covid.
Στόχος είναι να απαντήσουμε θετικά στην πρόσκληση 
της γενιάς μας και να καταστήσουμε την Ευρώπη πιο 
πράσινη, πιο παραγωγική και πιο δίκαιη για εκείνους 
που την κατοικούν. «Η Ευρώπη ήταν πάντα εκεί για την 
Ελλάδα, όπως και η Ελλάδα είναι πάντα εδώ για την 

Ευρώπη», ανέφερε.

Σαράντα χρόνια από την ένταξη στην ΕΟΚ
Το 1981 (από την 1η Ιανουαρίου) η χώρα μας γινόταν 
πλήρες μέλος της ΕΟΚ (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοι-
νότητα), πραγματοποιώντας ένα μεγάλο και κρίσιμης 
σημασίας βήμα προς τη λεγόμενη «ευρωπαϊκή ολοκλή-
ρωση». Η σχετική Σύμβαση Προσχώρησης είχε υπο-
γραφεί από το 1979, από τον τότε πρωθυπουργό και 
ένθερμο υποστηρικτή της ζεύξης της Ελλάδας στο άρμα 
της Ευρώπης, Κωνσταντίνο Καραμανλή.
Η επετειακή εκδήλωση για τα 40χρονα του θεσμικού 
«εξευρωπαϊσμού» της Ελλάδας διοργανώθηκε από το 
Υπουργείο Εξωτερικών με προϊστάμενο τον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, στο Ζάππειο.
Στο Ζάππειο έγιναν τα εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης 
για τα 40 χρόνια συμμετοχής της Ελλάδας στις Ευρωπα-
ϊκές Κοινότητες.

H πορεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Έ-
νωση
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ σε κείμενο όπου 
επιχειρείται συνοπτική ιστορική αναδρομή των δεσμών 
Ελλάδας-Ενωμένης Ευρώπης «ο ευρωπαϊκός προσανα-
τολισμός της Ελλάδας ασφαλώς υπερβαίνει τη σύνδεση 
και τη μετέπειτα ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοι-
νότητα/Ένωση. Έλαβε, ωστόσο, συγκεκριμένη διάσταση 
με την υποβολή της αίτησης για σύνδεση με τη νεοπαγή 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), τον Ιούνιο του 
1959, αίτηση που οδήγησε στην υπογραφή της Συμφω-
νίας Σύνδεσης Ελλάδας – ΕΟΚ, τον Ιούνιο του 1961, την 
πρώτη Συμφωνία Σύνδεσης που σύναψε η ΕΟΚ.
»Η Συμφωνία αυτή, η οποία ουσιαστικά αποτελούσε το 
πρώτο βήμα στην πορεία της Ελλάδας για την ένταξή της 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ‘πάγωσε’ με την επιβολή 
της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα (Απρίλιος 
1967) και ενεργοποιήθηκε εκ νέου μετά την αποκατά-
σταση της δημοκρατίας (Ιούλιος 1974). Ο στόχος, όμως, 
της ελληνικής κυβέρνησης ήταν η ενσωμάτωση της 
χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ως πλήρους μέλους.
»Πράγματι, η αίτηση για πλήρη ένταξη υποβλήθηκε στις 
12 Ιουνίου 1975, με επιστολή του τότε πρωθυπουργού 
Κωνσταντίνου Καραμανλή στον πρόεδρο του Συμβου-
λίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Υπουργό 
Εξωτερικών της Ιρλανδίας, G. Fitzgerald.

«Είχαμε μόνον ένα δυσάρεστο 
διάλειμμα, το 2015 επεκράτησε 
ο διχαστικός λαϊκισμός» τόνισε 
ο πρωθυπουργός μιλώντας 
στο Ζάππειο για τα 40 χρόνια 
της ένταξης της Ελλάδας στην 
ΕΕ - «Σήμερα η Ελλάδα είναι 
πρωταγωνιστής με αξιοπιστία και 
ισχύ»
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Α
θώος τελεσίδικα κρίθηκε ο επιχει-
ρηματίας Θωμάς Λιακουνάκος για 
την υπόθεση της προμήθειας των 
ιπτάμενων ραντάρ από την Σουη-

δική εταιρεία ERICSSON για τα αεροσκάφη 
EMBRAER για την οποία το 2015 είχε οδηγη-
θεί προσωρινά κρατούμενος στην φυλακή.
Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων 
κήρυξε αθώο τον επιχειρηματία αλλά και 
το άλλοτε δεξί χέρι του Άκη Τσοχατζόπου-
λου στο υπουργείο Άμυνας, Γιάννη Σμπώκο 
ενώ καταδίκασε δύο εμπλεκόμενους στην 
υπόθεση που αφορά τη σύμβαση για την 
προμήθεια του ελληνικού Δημοσίου τεσ-
σάρων ραντάρ για τα αεροσκάφη τύπου 
EMBRAER 145, προμήθεια που αποτελούσε 
αντισταθμιστικό για την σύμβαση προμή-
θειας Αερομεταφερόμενων Συστημάτων 

Επιτήρησης Ελέγχου (ΑΣΕΠΕ) που υπογρά-
φηκε επί υπουργίας Άκη Τσοχατζόπουλου 
με αντίτιμο ποσό περίπου 500 εκατομμυ-
ρίων δολαρίων. Αθώος κρίθηκε και ο Βρε-
τανός δικηγόρος Πήτερ Κόλεριτζ που του 
καταλογίζονταν ότι διευκόλυνε την διακί-
νηση παράνομων χρημάτων που φέρεται να 
έδωσε η Σουηδική εταιρία σε στελέχη του 
υπουργείου Άμυνας για να προτιμηθούν τα 
ραντάρ της.
Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τον αντιπρό-
σωπο της βραζιλιάνικης εταιρείας εταιρίας 
EMBRAER στην Ελλάδα αλλά και τον Γαλ-
λοελβετό τραπεζικό υπάλληλο Ζαν Κλωντ 
Όσβαλντ που καταζητείται από τις ελλη-
νικές Αρχές επιβάλλοντας στον πρώτο 
ποινή φυλάκισης 3 ετών και στον δεύτερο 
κάθειρξη 6 ετών.

Αθώος ο επιχειρηματίας Θωμάς 
Λιακουνάκος για την υπόθεση των 
ραντάρ στα κυβερνητικά αεροσκάφη

Τιμές προ πανδημίας στο νησί 
των Ανέμων, πριν καν καλά-καλά 
ξεκινήσει η τουριστική σαιζόν – Οι 
καταστηματάρχες μιλούν για ελεύθερη 
αγορά και προσδοκούν να βγάλουν τα 
σπασμένα από το περσινό καλοκαίρι.

Κ
ύμα ακρίβειας «χτύπησε» στη Μύ-
κονο, πριν καλά-καλά ανοίξει η του-
ριστική σεζόν, προκαλώντας αντι-
δράσεις ντόπιων και εργαζομένων

Αν και το νησί μόλις έχει ξεκινήσει να δέχε-
ται επισκέπτες, μετά από ένα πολύ δύσκολο 
χρονικό διάστημα για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, οι τιμές 
σε αρκετά προϊόντα, όπως ο καφές, το ποτό 
ακόμα και το νερό όχι μόνο δεν μειώθηκαν 
αλλά παρέμειναν στα επίπεδα της σεζόν 2019, 
πριν δηλαδή χτυπήσει τη χώρα μας η παν-
δημία του κορωνοϊού. Οι καταστηματάρχες 
υπεραμύνονται της από-
φαση τους, να κρατήσουν 
στα ύψη τις τιμές, κάνοντας 
λόγο για ελεύθερη αγορά, 
προσδοκώντας να βγάλουν 
και τα «σπασμένα» της περ-
σινής σεζόν.
Ωστόσο υπάρχουν αντιδρά-
σεις από ντόπιους και εργα-
ζόμενους που εκδηλώνο-
νται στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Υποστηρίζουν με τη σειρά τους 
ότι λόγω των ειδικών συνθηκών θα έπρεπε 
να υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση ή τουλά-
χιστον να ισχύει διαφορετικός τιμοκατάλογος 
για τους ίδιους σε σχέση με τους τουρίστες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ακρίβειας 
που παρατηρείται στη Μύκονο τέλη Μαΐου 
είναι η παρακάτω απόδειξη λιανικής από 
καφέ - εστιατόριο, το οποίο χρεώνει 6,5 ευρώ 
το καφέ, 8 ευρώ την παγωμένη σοκολάτα και 
4 ευρώ το μπουκάλι νερό.

Μύκονος: Ο ένας πάνω στον άλλο 
στα Ματογιάννια
Καταστάσεις προ πανδημίας θύμιζαν χθες 
βράδυ τα Ματογιάννια στην Μύκονο με τον 
κόσμο να κυκλοφορεί χωρίς να τηρείται 
το παραμικρό μέτρο ασφαλείας και χωρίς 
μάσκες σε ένα φουλ το συγχρωτισμού.
Η φωτογραφία αποτυπώνει χαρακτηριστικά 
τι συνέβαινε χθες βράδυ μέσα στη Χώρα της 
Μυκόνου και στον πιο εμπορικό δρόμο της, 
εκεί που δεκάδες άνθρωποι ήταν ο ένας πάνω 

στον άλλο, με ένα ποτό στο χέρι.
Οι καταστηματάρχες που σέρβιραν ποτά 
εκτός μαγαζιού, δεν μπορούσαν να κάνουν 
τίποτε για τα άτομα που έβγαιναν και κάθο-
νταν στο δρόμο, σε παρέες των τριών ή τεσ-
σάρων ατόμων.
Άτομα που δεν φορούσαν μάσκες στριμώ-
χθηκαν σε πεζοδρόμια και πεζούλες, ενώ 
παρατηρήθηκε το αδιαχώρητο, λίγα 24ωρα 
πριν από την έναρξη της νέας σεζόν.
Μιας σεζόν που θα βρει περί τις τριάντα χιλιά-
δες εργαζόμενους ανθρώπους στο νησί, για 
τους επόμενους τέσσερις με πέντε μήνες, 
προσδοκώντας όλοι μια καλύτερη σεζόν.
Επιχειρηματίας από τον χώρο των events που 
κατέβηκε στο νησί προ ημερών τρόμαξε, 
αφού κανείς πλην των εργαζομένων σε μπαρ 
και εστιατόρια, δεν φοράει μάσκα. Στην απο-
κλειστική φωτογραφία που δημοσιεύει το 
protothema.gr μόνο μια νεαρή ανάμεσα σε 
δεκάδες άτομα την φορούσε χθες το βράδυ 

στα Ματογιάννια, που 
έσφυζαν από κόσμο.

Ποιος καφές κοστί-
ζει 150 ευρώ και 
γιατί
Σύμφωνα με ρεπορτάζ 
της εκπομπής του Mega, 
«Live News», ο  πιο ακρι-
βός καφές στη Μύκονο 
κοστίζει 150 ευρώ το φλι-

τζάνι, είναι από περιττώματα γάτας και σερβί-
ρεται με φύλλα χρυσού σε μαγαζί στον Πλατύ 
Γιαλό.
Ο συγκεκριμένος καφές ονομάζεται «Λουάκ» 
και η τιμή του οφείλεται στην σπανιότητά του 
και στον τρόπο συγκομιδής του.
Το σερβίρισμά του γίνεται σε πορσελάνινα 
και χρυσά σερβίτσια και είναι στις πρώ-
τες επιλογές των πλούσιων επισκεπτών της 
Μυκόνου. 
Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου ανέφερε στο 
«Live News»: «Στην επιχείρησή μας θα βρείτε 
τον σπανιότερο καφέ στον κόσμο και παράλ-
ληλα τον ακριβότερο. Είναι ο Luwak coffee, 
μαζεύεται στην Βραζιλία και είναι από περιτ-
τώματα γάτας. Σερβίρεται σε φλιτζάνι το 
οποίο είναι φτιαγμένο από λευκόχρυσο και 
παρασκευάζεται πριν σερβιριστεί σε ποτήρι 
από 24 καράτια, ολόχρυσο. Στην Ευρώπη 
πωλείται μόνο στο Harrods στο Λονδίνο και 
το δεύτερο μαγαζί που το έχουμε, εδώ ευρω-
παϊκά είμαστε εμείς. Έλληνας πελάτης δεν έχει 
δοκιμάσει ακόμα αυτό τον καφέ». 

Μύκονος: 18,5 ευρώ για έναν καφέ, 
μία σοκολάτα κι ένα μπουκάλι νερό 
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Πριν από 40 χρόνια η Ελλάδα ενώθηκε με την ευρωπαϊκή οικογένεια και για την Ευρώπη ξεκίνησε 
μια νέα εποχή, υποδεχόμενη την Ελλάδα, λίκνο ιστορικό της Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος του 
Ευρωκοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι 

Π
ριν από 40 χρόνια η Ελλάδα ε-
νώθηκε με την ευρωπαϊκή οικο-
γένεια και για την Ευρώπη ξεκί-
νησε μια νέα εποχή, υποδεχό-

μενη την Ελλάδα, λίκνο ιστορικό της Δη-
μοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρω-
κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι, μιλώντας 
στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την 
ένταξη της χώρα στις Ευρωπαϊκές Κοινό-
τητες και για την επίσημη έναρξη του δη-
μοσίου διαλόγου στο πλαίσιο της Διάσκε-
ψης για το Μέλλον της Ευρώπης, στο Ζάπ-
πειο Μέγαρο.
Αναδεικνύοντας τη συμβολή της Ελλά-
δας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισή-
μανε πως η ένταξή της χάραξε ένα σημείο 
καμπής για την Ε.Ε., θέτοντας τη δημοκρα-
τική διάσταση στο κέντρο, στην καρδιά 
του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, διανοίγο-
ντας τον δρόμο για τη δημοκρατική ανα-
γέννηση της Ευρώπης και τη σταθεροποί-
ησή της.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή 
της στον πολιτισμό. «Δεν μπορούμε να 
ξεχάσουμε τη συμβολή της Ελλάδας στην 
πρόοδο του πολιτισμού και το γεγονός 
ότι οι έννοιες της Δημοκρατίας, της ελευ-
θερίας, της αλήθειας, της αισθητικής, με 
την υπερβατική τους διάσταση, διέτρεξαν 
τους αιώνες και οδήγησαν στη σημερινή 
μορφή της Ελλάδας και έδωσαν τη φυσιο-
γνωμία της Ευρώπης», είπε.
Η Ελλάδα επηρέασε βαθύτατα το ευρωπα-
ϊκό εγχείρημα, υπογράμμισε και προσέ-
θεσε πως «βλέποντας τα 40 αυτά χρόνια 
από την ένταξη της Ελλάδας, βλέπουμε την 
ιστορία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος».
Επίσης, ειδική μνεία έκανε στον Κωνστα-
ντίνο Καραμανλή και τη συμβολή του για 
την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ.

Συνάντηση Φ. Γεννηματά - Ντ. 
Σασόλι
Tον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, Νταβίντ Σασόλι, υποδέχθηκε 
το μεσημέρι η πρόεδρος του Κινήματος 

Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά στα γραφεία 
του κόμματος στη Βουλή.
Σε δηλώσεις της η κ. Γεννηματά χαρακτή-
ρισε τη συζήτηση με τον κ. Σασόλι διεξο-
δική και εποικοδομητική, κάνοντας μνεία 
στη κοινή πολιτική τους οικογένεια (Σοσι-
αλιστές).
«Τόνισα τη σημασία του πράσινου πιστο-
ποιητικού, μια πρόταση που πρώτοι εμείς 
καταθέσαμε, για την τόνωση της κυκλοφο-
ρίας των πολιτών και του τουρισμού. Συμ-
φωνήσαμε ότι η πανδημία είναι μια πρώ-
της τάξεως ευκαιρία για την Ευρώπη να 
εγκαταλείψει την προσήλωση στα δημο-
σιονομικά μεγέθη και τους περιοριστι-

κούς όρους του Συμφώνου Σταθερότητας 
και να μονιμοποιήσει το μηχανισμό του 
Ταμείου Ανάκαμψης», επεσήμανε η Φώφη 
Γεννηματά και πρόσθεσε: «Μπορούμε να 
συζητήσουμε πως μπορεί η Ε.Ε. να δώσει 
κοινή, βιώσιμη λύση στα δημόσια χρέη 
των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου που 
η πανδημία διόγκωσε, για να μην καταρ-
ρεύσουν οι ήδη υπερχρεωμένες οικονο-
μίες μας».
Η κ. Γεννηματά και ο Ιταλός πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζήτησαν 
το μεταναστευτικό όπου η πρόεδρος του 
ΚΙΝΑΛ επανέλαβε ότι είναι μονόδρομος 
ενόψει του νέου Συμφώνου για τη Μετα-
νάστευση, να εξετάζονται οι αιτήσεις ασύ-
λου και σε άλλες χώρες, όχι μόνο τις χώρες 
πρώτης εισόδου, που πληρώνουν σήμερα 
άνισο τίμημα, αλλά και να δημιουργηθεί 
σύστημα δίκαιου επιμερισμού των αιτού-
ντων άσυλο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με την κ. Γεννηματά υπήρξε 
συμφωνία με τον κ. Σασόλι για τη σημε-
ρινή συμπεριφορά της Τουρκίας που 
«αποσταθεροποιεί την περιοχή της ΝΑ 
Ευρώπης και αποτελεί απειλή για την 
ειρήνη και τη σταθερότητα, κάτι που απαι-
τεί τη συνεργασία του διεθνούς παράγο-
ντα, αλλά και μια νέα σχέση Ευρώπης - 
Τουρκίας που δεν θα περιλαμβάνει μόνο 
οφέλη, αλλά και υποχρεώσεις για τη δεύ-
τερη. Θέλουμε τον διάλογο, έχουμε δείξει 
καλή διάθεση, αλλά όσο η ΕΕ ανέχεται τη 
συμπεριφορά της Τουρκίας, τόσο περισ-
σότερο αυτή γίνεται επιθετική».
Συμφώνησε τέλος με τον κ. Σασόλι να 
βρεθούν σύντομα ξανά στις Βρυξέλ-
λες.
Mε τον  Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, Νταβίντ Σασόλι συναντήθηκε ο 
Αλέξης Τσίπρας με τον οποίο συνομίλη-
σαν για  την ανάγκη να υπάρξουν γενναία 
βήματα από την ΕΕ την επόμενη περίοδο 
και να στηριχθεί ο ρόλος του Ευρωκοινο-
βουλίου στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης. 
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από πλευράς 
του τόνισε την ανάγκη να υπάρξει: ανα-
θεώρηση του Συμφώνου Σταθερότη-
τας με σκοπό την υποστήριξη της βιώσι-
μης ανάπτυξης, τη μείωση της ανεργίας 
και την οικονομική σύγκλιση,  ενίσχυση 
του Ταμείου Ανάκαμψης στο πρότυπο των 
ΗΠΑ, υιοθέτηση Ευρωπαϊκού Συμφώ-
νου για Άσυλο και Μετανάστευση που θα 
βασίζεται στον δίκαιο διαμοιρασμό των 
αιτούντων άσυλο και τη νόμιμη μετανά-
στευση, αλλά και ουσιαστική διπλωμα-
τική δραστηριοποίηση της ΕΕ ειδικά στη 
γειτονιά της με γνώμονα την  προάσπιση 
του διεθνούς δικαίου. 
Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, 
τόνισε τη σημασία που έχει το ψήφισμα 
του Ευρωκοινοβουλίου για την άρση της 
πατέντας για τα εμβόλια, τα οποία όπως 
είπε αποτελούν δημόσιο αγαθό και στα 
οποία πρέπει να έχουν όλοι οι πολίτες 
πρόσβαση. 

Σασόλι: Η ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε. 
έθεσε τη δημοκρατική διάσταση στην 
καρδιά της Ευρώπης

Καίτη Φίνου: «Μου 
είπε “συνάδελφος” πως 
κατάντησες έτσι… Σε 
8 χρόνια θα πάω σε 
γηροκομείο»

Η θρυλική Καίτη Φίνου μίλησε για την διαβίωσή 
της στο “Σπίτι του ηθοποιού” και τα πικρόχολα 
σχόλια που ακούει.

Σ
υγκλόνισε και πάλι η Καίτη Φίνου, με όσα εξομο-
λογήθηκε, όχι για τη ζωή της, όπως είπε άλλωστε 
και η ίδια είναι καλά στο “Σπίτι του ηθοποιού” 
αλλά με τα μυαλά, την κακία και τα ανθρωποειδή 

που υπάρχουν εκεί έξω.   
Η Καίτη Φίνου μίλησε στην εκπομπή Pop Up του Alpha 
και είπε χαρακτηριστικά: «Κάποιος μου έγραψε “δεν 
έχεις να φας και φτιάχνεις τα νύχια σου;”. Κάνουν λάθος 
αν πιστεύουν ότι δεν έχω να φάω. Απλώς δεν μπορώ να 
ζήσω έτσι όπως θέλω με ανέσεις, εννοώ να περνάω αξι-
οπρεπώς. 
Αν είχα να πληρώνω ενοίκιο και έξοδα σπιτιού δεν θα 
μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Στο “Σπίτι του ηθο-
ποιού” τρώω καλά, έχουμε ρούχα και έχω και έναν 
σύντροφο να συζητάω. Δεν θέλω να φύγω από το 
σπίτι του ηθοποιού, μεγάλωσα, απευθείας από εδώ θα 
πάω στο γηροκομείο, έτσι για όποιον ενδιαφέρεται να 
μάθει».
Στη συνέχεια ανέφερε για… συνάδελφό της: «Συνάδελ-
φος μου, ας τον πω συνάδελφο για να φανώ ευγενική,  
μου έχει πει μπροστά σε πολύ κόσμο “που κατάντη-
σες να μένεις στο σπίτι του ηθοποιού”. Και ξέρουμε ότι 
αυτός γλείφει όλο τον κόσμο για να πάρει δουλειά. 
Καλά κάνει και γλείφει αφού μπορεί, εγώ δεν μπόρεσα 
να το κάνω αυτό στη ζωή μου. Σε οκτώ χρόνια θα πάω 
σε ένα καλό γηροκομείο να με προσέχουν. Ποιος θα με 
προσέξει; Θα καθίσει ένας σύντροφος νεότερος να με 
γηροκομήσει; Όχι βέβαια».

Η Καίτη Φίνου δέχεται επιθέσεις στο 
Instagram
Επίθεση από μερικούς followers της δέχεται η Καίτη 
Φίνου, η οποία μάλιστα θέλησε να δημοσιεύσει και ένα 
άκρως προσβλητικό σχόλιο που έλαβε.
Η ηθοποιός είναι αρκετά ενεργή στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και πολύ συχνά τοποθετείται και εκφράζει τις 
απόψεις της χωρίς φόβο, ενώ πριν λίγο καιρό συγκίνησε 
με την ανάρτηση της για τον Στάθη Ψάλτη.
Αυτή τη φορά, η ίδια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδι-
κτυακούς της φίλους ένα σχόλιο που δέχτηκε από έναν 
ακόλουθο της, προκειμένου να περάσει με αυτόν τον 
τρόπο μερικά μηνύματα.
“Δεν έχεις να φας το νύχι σε μάρανε! Και όχι στη Μάλτα 
δεν έχει αδύνατες τραγουδίστριες. Είναι όλες χοντρές 
σαν κι εσένα” της είπε χαρακτηριστικά ένας ακόλουθος.
Αμέσως μετά, η ίδια δημοσίευσε ένα βίντεο μέσα στο 
οποίο ανέφερε πως αυτό είναι “από τα πιο ευγενικά που 
γράφουν κάποιοι κομπλεξικοί”.
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Τ
ον ύστατο χαιρετισμό απηύθυνε η 
οικογένεια του Κωνσταντίνου Αγγε-
λόπουλου στον ευπατρίδη που έφυ-
γε από τη ζωή την περασμένη Δευτέ-

ρα, σε ηλικία 76 ετών. Η εξόδιος ακολουθία 
εψάλη στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του 
‘Α κοιμητηρίου Αθηνών, χοροστατούντος 
του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.
Η κηδεία έγινε σε οικογενειακό κύκλο με 
παρόντες επίσης ελάχιστους φίλους, συνερ-
γάτες και επιχειρηματίες, λόγω των μέτρων 
για την πανδημία. Τη σορό συνόδευσαν 
τα παιδιά του εκλιπόντος Παναγιώτης και 
Γιώργος, η σύζυγός του  Γέλη, ο αδελφός 

του Θεόδωρος Αγγελόπουλος με τη σύζυγό 
του Γιάννα.
Ο εκλιπών  επί σειρά ετών αντιμετώπιζε 
σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ τους 
τελευταίους μήνες νοσηλευόταν με μηχα-
νική υποστήριξη στο Ιατρικό Κέντρο Αθη-
νών.
Παράκληση της οικογένειας ήταν αντί στε-
φάνων τα χρήματα να κατατεθούν στο 
Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκο-
μείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ». Βέβαια 
αρκετοί ήταν εκείνοι που έστειλαν και στε-
φάνι στη μνήμη του Κωνσταντίνου Αγγελό-
πουλου.

επικαιρότητα

Το ύστατο «χαίρε» στον Κωνσταντίνο 
Αγγελόπουλο

Ψήφος αποδήμων: Απορρίφθηκε το 
νομοσχέδιο - 190 «ΝΑΙ» έναντι των 
απαιτούμενων 200

Τ
η διατήρηση των περιορισμών 
στην άσκηση του εκλογικού δι-
καιώματος των Ελλήνων του εξω-
τερικού από τον τόπο κατοικίας 

τους, αποφάσισε κατ’ ουσίαν η Βουλή, 
αφού το νομοσχέδιο του υπουργείου Ε-
σωτερικών για την κατάργησή τους α-
πορρίφθηκε.
Παρά τα 190 «ΝΑΙ» από ΝΔ, Κίνημα 
Αλλαγής και Ελληνική Λύση, στη διε-
ξαχθείσα ονομαστική ψηφοφορία, το 
νομοσχέδιο δεν εγκρίθηκε, δεδομέ-
νου ότι το Σύνταγμα απαιτεί 200 θετικές 
ψήφους για την έγκριση και εφαρμογή 
του. Κατά του νομοσχεδίου στην ονομα-
στική ψηφοφορία ψήφισαν 23 βουλευ-
τές από το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25, ενώ απεί-
χαν οι 86 του ΣΥΡΙΖΑ λόγω της απόφα-
σης που έχει λάβει το κόμμα, αντιδρώ-
ντας στη δυνατότητα χρήσης επιστολικής 
ψήφου σε ονομαστικές ψηφοφορίες.

Στον ΣΥΡΙΖΑ η ευθύνη λέει η 
κυβέρνηση
Στον ΣΥΡΙΖΑ «χρέωσε» την αποτυχία 
ευρύτατης συναίνεσης το κυβερνητικό 
στρατόπεδο, καθώς μόνο η μεταβολή 
της δικής του θέσης από το «ΟΧΙ» θα 
μπορούσε να επιφέρει το συνταγματικό 
επιβαλλόμενο άθροισμα, με δεδομένο 
ότι το ΚΚΕ ήταν σταθερά αρνητικό τασ-
σόμενο υπέρ των εν λόγω περιορισμών 
και τυχόν θετική στάση του ΜέΡΑ25 
θα ανέβαζε το άθροισμα των θετικών 
ψήφων στις 199.
Λίγο πριν το κλείσιμο της διήμερης 
συνεδρίασης ο Υπουργός Εσωτερικών, 

Μάκης Βορίδης, εξαπέλυσε δριμεία επί-
θεση εναντίον της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης, καταλογίζοντάς της ακόμα και 
«επιχειρήματα ολοκληρωτικών καθε-
στώτων που θέλουν τη διάλυση της κοι-
νοβουλευτικής δημοκρατίας», σχολιάζο-
ντας την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι Έλλη-
νες του εξωτερικού δεν πρέπει να ψηφί-
ζουν κόμματα για να μη διαταραχθεί η 
εθνική ενότητα.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ φέρει μια τεράστια ευθύνη 
γιατί δεν έχει καν επιχείρημα γι’ αυτό 
που κάνει. Στερεί από τους απόδημους, 
τη δυνατότητά τους να διευκολυνθούν 
χωρίς καν να έχει επιχείρημα. Είναι θλι-
βερό αυτό που συμβαίνει με την ευθύνη 
της Αριστεράς σήμερα», επισήμανε ο κ. 
Βορίδης.

Τι θα ισχύσει στις επόμενες ε-
κλογές
Πρακτικά η απόρριψη του εν λόγω νομο-
σχεδίου σημαίνει ότι στις επόμενες εκλο-
γές - που κατά τον κ. Βορίδη θα γίνουν 
στο τέλος της τετραετίας – οι εγγεγραμ-
μένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 
εξωτερικού θα μπορούν να ψηφίσουν 
από τον τόπο κατοικίας τους εφόσον:

 ª     έχουν ζήσει 2 από τα 35 τελευταία 
χρόνια στην Ελλάδα

 ª     και έχουν υποβάλει φορολογική 
δήλωση το τρέχον είτε το προηγούμενο 
φορολογικό έτος
Η δεύτερη προϋπόθεση δεν ισχύει για 
τους κάτω των 30 ετών, εφόσον έχει 
υποβάλει φορολογική δήλωση κατά τα 
προβλεπόμενα συγγενής α’ βαθμού.

«Ελλάδα, Ευρώπη, Δημοκρατία και 
ελευθερία» το μήνυμα του Σαρλ 
Μισέλ στην εκδήλωση στο Ζάππειο 

Τ
ο μήνυμα πως η Ευρώπη διαμορ-
φώθηκε από την Ελλάδα και η Ελ-
λάδα μετασχηματίστηκε από την 
Ευρώπη και ότι «δεν μπορούμε να 

υπάρξουμε χωρίς εσάς, όπως εσείς επιλέ-
ξετε να μην υπάρχετε χωρίς την Ευρώπη» 
έστειλε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου Σαρλ Μισέλ μιλώντας στην εκδή-
λωση για τα 40 χρόνια από την ένταξη της 
χώρα μας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και 
για την επίσημη έναρξη του δημοσίου δι-
αλόγου στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης, στο Ζάππειο Μέ-
γαρο.
«Ελλάδα, Ευρώπη, Δημοκρατία και ελευ-
θερία» αποκρυστάλλωσε το μήνυμά του 
στα ελληνικά ο Πρόεδρος της ΕΕ. Σημεί-
ωσε πως η Δημοκρατία και Ελευθερία 
είναι τα θεμέλια του ευρωπαϊκού μας 
εγχειρήματος, είναι οι αξίες που πρέπει να 

μας οδηγούν.
Αναφερόμενος στην ένταξη της Ελλάδας 
στην τότε ΕΟΚ, είπε πως είχε διττό μήνυμα. 
Η εισδοχή της Ελλάδας στην ΕΕ ήταν επι-
στροφή στις ρίζες για τους Έλληνες, αλλά 
και οι Ευρωπαίοι θεώρησαν πως ήταν επι-
στροφή στις ρίζες τους, επειδή η Ευρώπη 
γεννήθηκε στην Ελλάδα, ανέφερε χαρα-
κτηριστικά.
Δήλωσε πως σήμερα με την παρουσία 
του στην εκδήλωση αισθάνεται μεγάλη 
συγκίνηση και αναγνώριση για τη μονα-
δική θέση που κατέχει η κλασσική Ελλάδα 
όχι μόνο στην προσωπική του παιδεία και 
ταυτότητα, αλλά κυρίως στη δημιουργία 
της συλλογικής συνείδησης της Ευρώπης. 
Επιπροσθέτως, σημείωσε πως ένα σκίτσο 
του Σωκράτη στο γραφείο του τού υπεν-
θυμίζει πως η Ελλάδα είναι το λίκνο της 
σκέψης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας.
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Α
υτό το καλοκαίρι, η American 
Airlines είναι έτοιμη να επιστρέψει 
στην Ελλάδα με έως και 3 πτήσεις η-
μερησίως, συνδέοντας την Αθήνα με 

τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Με αρχή την 5η Ιουνίου, η American Airlines 
θα ξεκινήσει τη νέα καλοκαιρινή πτήση από 
την Αθήνα (ATH) προς τη Νέα Υόρκη (JFK) με 
αεροσκάφος Boeing 777-200. Η νέα αυτή 
πτήση αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό, ως 
τμήμα της Northeast Alliance μεταξύ των 
JetBlue και American. Η συνεργασία αυτή 
προσφέρει στους πελάτες ενισχυμένη δια-
συνδεσιμότητα και πρόσβαση στο πιο μεγάλο 
δίκτυο της Northeast.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε 
στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, με πρώτη 
προτεραιότητά μας, όπως πάντοτε, την ασφά-
λεια των πελατών» δήλωσε ο Tom Lattig, 
Managing Director EMEA Sales, της American 
Airlines. «Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ιδιαίτερα 
αυξημένη ζήτηση για ταξίδι μεταξύ της Ελλά-
δας και των ΗΠΑ. Οι πελάτες μας είναι ενθου-
σιασμένοι που θα ξανασυναντηθούν με τους 
φίλους και την οικογένειά τους και στις δύο 
πλευρές του Ατλαντικού, ή με την προοπτική 
να απολαύσουν το πολυαναμενόμενο ταξίδι 
των διακοπών τους στην Ελλάδα της Ιστορίας, 
ή ακόμα να ταξιδέψουν στα υπέροχα ελληνικά 
νησιά», πρόσθεσε.
Επίσης, ξεκινώντας στις 5 Ιουνίου, η American 
θα επαναφέρει την εποχική 
σύνδεση μεταξύ Αθήνας και 
Σικάγο (ORD), με αεροσκά-
φος Boeing 787-8, ενώ από 
τις 18 Αυγούστου, η εταιρεία 
ξεκινά πάλι τα θερινά δρομο-
λόγια από την Αθήνα προς τη 
Φιλαδέλφεια (PHL), με αερο-
σκάφος Boeing 787-8.
Η αμερικανική ταξιδιωτική ζήτηση για την 
Ελλάδα έχει εκτοξευθεί στα ύψη λόγω των 
θετικών μηνυμάτων που εκπέμπει η χώρα 
μας, όπως είναι η αποτελεσματική διαχεί-
ριση της πανδημίας, η προτεραιότητα που έχει 
δώσει η ελληνική κυβέρνηση στον εμβολια-
σμό των κατοίκων στα νησιά και στους εργα-
ζόμενους στον τουρισμό, καθώς και η θέσπιση 
αποτελεσματικών πρωτοκόλλων υγείας, ανέ-
φερε ο πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Τζέ-
φρι Πάιατ.
Μιλώντας στην εκδήλωση των Αμερικανικών 
Αερογραμμών (American Airlines) για τον εορ-
τασμό της έναρξης των καθημερινών απευ-
θείας πτήσεων από τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο 

και τη Φιλαδέλφεια προς την Αθήνα, ο Τζέ-
φρι Πάιατ είπε πως οι Αμερικανοί ανυπομο-
νούν να ανακαλύψουν ένα μυστικό που όλοι 
όσοι ζούμε εδώ γνωρίζουμε: ότι τα κρυστάλ-
λινα νερά και οι αφρώδεις παραλίες αυτής της 
χώρας, τα ορεινά μονοπάτια της, τα αρχαία 
μνημεία και τα μουσεία της και το σπάνιο και 
λαμπρό φως της είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο.
Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στον «αριθ-
μό-ρεκόρ εννέα ημερήσιων απευθείας πτή-
σεων από αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες 
προς την Ελλάδα», επικρότησε τις προσπά-
θειες των αμερικανικών αερομεταφορέων, 
όπως της American Airlines, να αυξήσουν τις 
καθημερινές απευθείας πτήσεις μεταξύ Ελλά-
δας και ΗΠΑ, και εξέφρασε την ελπίδα ότι του-
λάχιστον μερικά από αυτά τα εποχικά δρομο-
λόγια από τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο, τη Φιλα-
δέλφεια, την Ατλάντα και το Ντουλς, σύντομα 
θα εξελιχθούν σε μόνιμες πτήσεις όλο το 
χρόνο. «Αυτό είναι καλό και για τις δύο οικο-
νομίες μας και ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ 
των λαών που είναι τόσο σημαντικοί για αυτήν 
τη διμερή σχέση» σημείωσε περαιτέρω.
Επίσης, υπογράμμισε πως η «προσέγγιση της 
ελληνικής κυβέρνησης για την πανδημία, που 
βασίστηκε στην επιστήμη, και τα έγκαιρα και 
συνεπή μηνύματά της σχετικά με το άνοιγμα 
της Ελλάδας στον τουρισμό, στέλνουν ένα 
ισχυρό μήνυμα για τη βούληση της Ελλάδας 
να υποδεχτεί και πάλι Αμερικανούς επισκέ-

πτες». Και είναι τιμή «για την 
ομάδα του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι 
έπειτα από έντονη προώθηση 
από την ελληνική κυβέρνηση, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά 
με το Ψηφιακό Πιστοποιητικό 
COVID, το οποίο θα διευκολύ-
νει την ελεύθερη κυκλοφορία 

και τις προσπάθειες οικονομικής ανάκαμψης. 
Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα της Ελλάδας 
που θέτει υψηλά πρότυπα για την ευρωπαϊκή 
απάντηση στον COVID 19», παρατήρσε.
Παράλληλα, ο Τζέφρι Πάιατ συνεχάρη τον 
υπουργό Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, για την 
απόφασή του να επισκεφθεί τις Ηνωμένες 
Πολιτείες τον περασμένο μήνα και να συνα-
ντηθεί με στελέχη της American Airlines, της 
Delta και της United. Σημείωσε πως η επί-
σκεψη ήταν μια άλλη μεγάλη ένδειξη της 
εστίασης της ελληνικής κυβέρνησης στη 
συνεργασία με τον αμερικανικό ιδιωτικό 
τομέα για την προώθηση της οικονομικής 
ανάκαμψης.

H American Airlines επιστρέφει 
στην Ελλάδα - Μέχρι και τρεις 
πτήσεις την ημέρα 

Ο Γιώργος Λιάγκας για την ΑΕΛ: «Το 
συζητάμε καιρό με τον κύριο Κούγια, 
είπαμε να γίνει τώρα, στα δύσκολα»

Μ
πορεί η ΑΕΛ να μην σταματά 
να δίνει την μάχη της για την 
παραμονή μέσω της δικαστι-
κής οδού, καθώς όπως έχει 

γίνει γνωστό κυνηγάει την υπόθεση του 
ΠΑΣ Γιάννινα στην Επιτροπή Επαγγελμα-
τικού Αθλητισμού, ωστόσο αυτό δεν ση-
μαίνει πως δεν προετοιμάζεται και για την 
ερχόμενη χρονιά, που θα την βρει είτε στην 
Super League 1, είτε στην Super League 2.
Προετοιμασία που δεν έχει να κάνει μόνο 
με το αγωνιστικό κομμάτι (μεταγραφές, 
ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον 
Κώστα Φραντζέσκο), αλλά και με το διοικη-
τικό. Στο δεύτερο κομμάτι όπως ανακοινώ-
θηκε και επίσημα χθες Τετάρτη, ο Γιώργος 
Λιάγκας ανέλαβε το πόστο του Α’ Αντιπρο-
έδρου στην ΠΑΕ.
Το gazzetta.gr επικοινώνησε με τον γνωστό 
δημοσιογράφο και τηλεπαρουσιαστή, που 
από την πλευρά του απέφυγε να πει μεγάλα 
λόγια. Για την ακρίβεια περιμένει και ο ίδιος 
στη νέα συνάντηση που θα υπάρξει με τον 
ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Αλέξη Κούγια να μάθει 
τον ρόλο του, προκειμένου να μπορεί να 
μιλήσει με μεγαλύτερη σιγουριά.
Αρχικά όταν τον ρωτήσαμε για το πως απο-
φάσισε να ασχοληθεί με τα διοικητικά της 
ΠΑΕ, μας ανέφερε τα εξής: «Εγώ έτσι και 

αλλιώς αγαπάω την πατρίδα μου, γι’ αυτό 
άλλωστε όταν κατέβηκα υποψήφιος στις 
εκλογές κατέβηκα στην Λάρισα, οπουδή-
ποτε μου έχει ζητηθεί να βοηθήσω το έχω 
κάνει. Για το συγκεκριμένο πόστο μου το 
ζήτησε ο Αλέξης που είναι χρόνια φίλος 
μου και γείτονας και θεώρησα πως είναι μια 
καλή περίοδος για να ακουστεί περισσότερο 
η ομάδα της πόλης μας. Μόλις μου το ζήτησε 
το έκανα με χαρά και δέχθηκα αμέσως».
Όσον αφορά τον ρόλο που θα έχει στην 
ΠΑΕ, αν δηλαδή θα είναι κάτι συγκε-
κριμένο: «Κοιτάξτε να δείτε. Είμαι ένας 
άνθρωπος που μένει στην Αθήνα και δεν 
θα μπορώ να βρίσκομαι συνέχεια στην 
Λάρισα. Όσον αφορά τον ρόλο, σίγουρα 
θα είναι ουσιαστικός, όμως τις επέμενες 
ημέρες θα μπορούμε να ξέρουμε με λεπτο-
μέρειες».
Για το αν η ενασχόληση με την ΑΕΛ προέ-
κυψε ξαφνικά ή το συζήταγε καιρό με τον 
Αλέξη Κούγια: «Η αλήθεια είναι πως το 
συζητάμε καιρό, γιατί ο Αλέξης γνωρίζει 
την αγάπη μου για την ομάδα και την πόλη. 
Είπαμε να τον κάνουμε τώρα στα δύσκολα 
και όχι στα εύκολα και εγώ από την πλευρά 
μου θα ήθελα να βοηθήσω τώρα, αλλά το 
πώς θα μπορώ να το πω με λεπτομέρειες, 
το επόμενο διάστημα».



12 28 Μαΐου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

O Trudeau ζήτησε συγγνώμη 
για τους Ιταλοκαναδούς που 
φυλακίστηκαν στον Β’ΠΠ

Ο 
πρωθυπουργός Justin 
Trudeau εξέδωσε επίσημη 
συγγνώμη για την κρά-
τηση των Καναδών ιταλι-

κής καταγωγής κατά τη διάρκεια του Β 
‘Παγκοσμίου Πολέμου.
Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, 
ο Trudeau αναφέρει ότι η 
ιταλική καναδική κοινότητα 
έφερε το βάρος της άδικης 
πολιτικής του εσωτερικού 
κατά τη διάρκεια του πολέ-
μου.
Ο Trudeau λέει ότι η Βουλή 
των Κοινοτήτων δεν χρειά-
στηκε να κηρύξει πόλεμο 
εναντίον των Καναδών ιταλικής κατα-
γωγής όταν κήρυξε πόλεμο εναντίον του 
φασιστικού καθεστώτος της Ιταλίας τον 
Ιούνιο του 1940.
Ανέφερε ότι 31.000 Καναδοί ιταλικής 
καταγωγής  χαρακτηρίστηκαν «εχθροί» 

και στη συνέχεια έδωσαν δακτυλικά 
αποτυπώματα, εξετάστηκαν και αναγκά-
στηκαν να αναφέρουν στους τοπικούς 
καταχωρητές μία φορά το μήνα.
Ο Trudeau ανέφερε επίσης ότι περισ-
σότεροι από 600 άνδρες συνελήφθη-
σαν και στάλθηκαν σε στρατόπεδα εσω-

τερικού χώρου, και τέσ-
σερις γυναίκες συνελή-
φθησαν και σ τάλθηκαν 
σ τη φυλακή χωρίς επί-
σημες κατηγορίες, ικα-
νότητα υπεράσπισης σε 
δίκαιη δίκη ή ευκαιρία να 
παρουσιάσουν ή να αντι-
κρούσουν αποδεικ τ ικά 

στοιχεία.
Κατέληξε πως τελικά οι άνθρωποι αυτοί 
δεν γύρισαν την πλάτη στον Καναδά, αν’ 
αυτού συνέβαλαν στην οικοδόμηση των 
πόλεων δείχνοντας την αγάπη τους για 
την χώρα. 

Αύξηση των επιτοκίων προβλέπει ο 
αξιωματούχος του κοινοβουλευτικού 
προϋπολογισμού

Ο 
αξιωματούχος του κοινοβου-
λευτικού προϋπολογισμού α-
ναφέρει ότι η αναμενόμενη 
αύξηση των επιτοκίων θα με-

τριάσει το ύψος των οικονομικών κινή-
τρων από τον προϋπολογισμό της ομο-
σπονδιακής κυβέρνησης.
Η έκθεση από τον Yves Giroux προτεί-
νει ότι ο ομοσπονδιακός προϋπολογι-
σμός θα μπορούσε να αυξήσει την οικο-
νομική ανάπτυξη κατά 0,6 ποσοστιαίες 
μονάδες φέτος λόγω των καταναλωτι-
κών δαπανών, καθώς και των επενδύ-
σεων σε κατοικίες και επιχειρήσεις.
Υπολογ ίζε ι επίσης ότ ι τα μέ τρα του 
προϋπολογισμού θα δημιουργήσουν 
89.000 περισσότερε ς καθαρές νέε ς 
θέσεις εργασίας έως το τέλος του 2025 
σε σύγκριση με την πορεία που έβλεπε 
ο Giroux για την αγορά εργασίας πριν 
από την αποκάλυψη του προϋπολογι-

σμού. Η έκθεση του Giroux εκτιμά ότι 
τα δημοσιονομικά ελλείμματα τα επό-
μενα πέντε χρόνια θα είναι συνολικά 
117,1 δισεκατομμύρια δολάρια περισ-
σότερο από τις προβλέψεις του προϋ-
πολογισμού.
Λέει ότι υποδηλώνει ότι μόνο ένα μικρό 
μέρος των περίπου 140 δισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων σε νέες δαπάνες σ τον 
προϋπολογ ισμό της  φιλ ε λεύθερης 
κυβέρνησης θα αντισταθμιστεί από την 
οικονομική ανάπτυξη.
Ενώ ο προϋπολογ ισμός υπολόγ ισε 
έλλειμμα κατά την τελευταία οικονομική 
χρήση 354,2 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων, ο Giroux εκτ ιμά ότ ι ο αριθμός 
θα ανέλθει στα 370,9 δισεκατομμύρια 
δολάρια ως αποτέλεσμα των άνευ προ-
ηγουμένου δαπανών για την αντιμετώ-
πιση της οικονομικής επιρροής από το 
COVID-19.

` O Καναδάς κάνει σχέδια να 
προσγειωθεί ένα rover στο φεγγάρι 

τα επόμενα 5 χρόνια

Καναδάς: Συντάξεις… βουτηγμένες 
στο πετρέλαιο – 5 ταμεία δεν 
«πρασινίζουν» τις επενδύσεις

Ο
ι μεγαλύτεροι διαχειριστές 
συνταξιοδοτικών ταμείων του 
Καναδά αύξησαν τις επενδύ-
σεις τους στις μεγάλες εται-

ρείες πετρελαίου της χώρας κατά το 
πρώτο τρίμηνο του 2021, δημιουργώ-
ντας ερωτήματα σχετικά με τις πρόσφα-
τες δεσμεύσεις των ταμείων για «πρασίνι-
σμα» των χαρτοφυλακίων τους.
Η αθροιστική επένδυση των πέντε κορυ-
φαίων συνταξιοδοτικών ταμείων της χώρας 
σε μετοχές των τεσσάρων κορυφαίων 
παραγωγών πετρελαίου του Καναδά που 
είναι εισηγμένες στο αμερικανικό χρηματι-
στήριο, αυξήθηκε στα 2,4 δισεκατομμύρια 
δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2021.
Πρόκειται για μια αύξηση 147% σε σχέση 
με πριν από ένα χρόνο, όπως δείχνει σχε-
τική ανάλυση του Reuters. Μεγάλο μέρος 
αυτής της αύξησης, η οποία σημειώθηκε 
μετά από μια πτωτική τάση που είχε ακο-
λουθηθεί από το 2018, προήλθε από την 
αύξηση των τιμών των μετοχών που είχαν 
ήδη, αλλά τα funds αγόρασαν ακόμα περισ-
σότερες μετοχές.
Τα πέντε ταμεία, κατά σειρά, είναι το 
Canada Pension Plan Investment Board 
(CPPIB), το Caisse de dépôt et placement du 
Québec (CDPQ), το συνταξιοδοτικό ταμείο 
των εκπειδευτικών του Οντάριο (OTPP), η 
British Columbia Investment Management 
Corp (BCI) και το Public Sector Pension 

Investment Board (PSP). Όλα αυτά τα ταμεία 
διαχειρίζονται από κοινού περισσότερα 
από 1,4 τρισεκατομμύρια (1,2 τρισεκατομ-
μύρια δολάρια) σε περιουσιακά στοιχεία.
Κυβερνήσεις, εταιρείες και επενδυτές σε 
όλο τον κόσμο έχουν εντείνει τις δεσμεύ-
σεις τους για τη δραστική μείωση των εκπο-
μπών αερίων θερμοκηπίου που θερμαί-
νουν το κλίμα.
Ορισμένοι μεγάλοι διαχειριστές συντά-
ξεων, όπως το New York State Pension Fund 
και το μεγαλύτερο ταμείο συντάξεων της 
Νορβηγίας KLP, έχουν αποχωρήσει από 
εταιρείες πετρελαίου. Αυτό το κλίμα όμως 
δεν πέρασε στον Καναδά…
Τα καναδικά συνταξιοδοτικά ταμεία αντιμε-
τωπίζουν μια πίεση προκειμένου να ισορ-
ροπήσουν μεταξύ περιβαλλοντικά υπεύθυ-
νων “τοποθετήσεων” αλλά της ανάγκης για 
μεγιστοποίηση των αποδόσεων.
Οι πετρελαϊκές εταιρείες του Καναδά ανή-
κουν σε έναν βιομηχανικό κλάδο που 
χαρακτηρίζεται από τις υψηλές εκπομπές 
άνθρακα, ωστόσο οι αυξανόμενες τιμές των 
μετοχών τους είναι δελεαστικές για τους 
επενδυτές.
Ορισμένα καναδικά συνταξιοδοτικά ταμεία 
λένε ότι προτιμούν να συνεχίσουν να επεν-
δύουν σε παραγωγούς ορυκτών καυσί-
μων για να βοηθήσουν αυτές τις εταιρείες 
να μεταβούν προς παραγωγή καθαρότερης 
ενέργειας.

Ο 
υπουργός Επιστημών François-
Philippe Champagne αναφέ-
ρει ότι ο Καναδάς σκοπεύει 
να προσγειώσει ένα rover στο 

φεγγάρι τα επόμενα πέντε χρόνια.
Η καναδική υπηρεσία διαστήματος λέει 
ότι το μη επανδρωμένο ρομποτικό όχημα 
θα στοχεύει στη συλλογή εικόνων και 
μετρήσεων στην επιφάνεια του φεγγα-
ριού, παρουσιάζοντας τεχνολογίες από 
καναδικές εταιρείες σε μια πολική περι-
οχή του μοναδικού φυσικού δορυφό-

ρου της γης. Θα γίνει σε συνεργασία με τη 
NASA, η αποστολή ελπίζει να το κάνει το 
rover σε μια ολόκληρη σεληνιακή νύχτα, 
η οποία διαρκεί περίπου δύο εβδομάδες 
και παρουσιάζει σημαντικές τεχνολογι-
κές προκλήσεις λόγω του υπερβολικού 
κρύου και του σκοταδιού.
Η Λίζα Κάμπελ, πρόεδρος του διαστη-
μικού γραφείου, λέει ότι θα υποβάλει 
αίτημα για προτάσεις σχεδιασμού και 
ανάπτυξης από δύο εταιρείες τους επό-
μενους μήνες.

καναδάς



13ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ28 Μαΐου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ14 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

28 Μαΐου 2021
www.hellasnews-radio.com



15ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ28 Μαΐου 2021

www.hellasnews-radio.com

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ  ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
DELIVERY  ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ & ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

28 Μαΐου 2021
www.hellasnews-radio.com



1728 Μαΐου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο 
Καναδάς καταδίκασε την Λευ-
κορωσία για εξαναγκασμό 
προσγείωσης του αεροσκά-
φους της Ryanair και τη σύλλη-

ψη του δημοσιογράφου Ρομάν Προτάσε-
βιτς, σημειώνοντας ότι εξετάζει την επι-
βολή περαιτέρω κυρώσεων, σύμφωνα με 
το Reuters.
“Η συμπεριφορά του καθεστώτος της 
Λευκορωσίας είναι εξωφρενική, παρά-
νομη και εντελώς απαράδεκτη…καταδι-
κάζουμε αυτού του είδους τις ενέργειες”, 
δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός Τζά-
στιν Τριντό.
Εν τω μεταξύ, η Πρεσβεία της Λευκορω-
σίας στην Οτάβα σύμφωνα με το capital.
gr, ανακοίνωσε ότι θα κλείσει την 1η 
Σεπτεμβρίου, μετά από 24 χρόνια λει-
τουργίας. “Η απόφαση αυτή ελήφθη 
βάσει ανάλυσης του αντίκτυπου στις τρέ-

χουσες διμερείς σχέσεις”, δήλωσε ο πρέσβης Evgeny Russak. Ο Καναδάς προέτρεψε επί-
σης τις καναδικές αεροπορικές εταιρείες “να αποφύγουν τις πτήσεις στον εναέριο χώρο 
της Λευκορωσίας λόγω σοβαρών προβλημάτων ασφάλειας”, σύμφωνα με κοινή δήλωση 
του υπουργού Εξωτερικών Marc Garneau και του υπουργού Μεταφορών Omar Alghabra.
Σημειώνεται πως το διμερές εμπόριο του Καναδά με τη Λευκορωσία κυμάνθηκε στα 31,9 
εκατομμύρια δολάρια το 2020, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά.
Αεροπορικές εταιρείες αναδρομολόγησαν τις πτήσεις για να αποφύγουν τον εναέριο χώρο 
της Λευκορωσίας την Τρίτη και τα αεροσκάφη της Λευκορωσίας βρίσκονται αντιμέτωπα με 
πιθανές κυρώσεις από την Ευρώπη, στον απόηχο της διεθνούς οργής για τη σύλληψη του 
26χρονου Ρομάν Προτάσεβιτς.
Η κοινή δήλωση των Garneau και Alghabra καταδικάζει τη σύλληψη του Προτάσεβιτς και 
την χαρακτηρίζει “μια κατάφωρη επίθεση στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης με σοβα-
ρές επιπτώσεις στα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης”.
“Ο Καναδάς έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις εναντίον της Λευκορωσίας και εξετάζονται περαι-
τέρω επιλογές”, δήλωσε ο Τριντό. Σημειώνεται πως ο Καναδάς επέβαλε κυρώσεις σε 55 αξι-
ωματούχους στη Λευκορωσία μετά τις αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές τον Αύγου-
στο στην χώρα.

Ο Καναδάς καταδίκασε τη σύλληψη 
του Προτάσεβις – Το Μινσκ κλείνει 
την Πρεσβεία στην Οτάβα μετά από 
24 χρόνια λειτουργίας

Τα Καναδικά σχολεία Maple Bear 
εισέρχονται στην ελληνική αγορά

Σ
τη βάση της καναδικής εκπαιδευτι-
κής προσέγγισης, που έχει καταστή-
σει τον Καναδά έναν εκ των ηγετών 
στον τομέα της εκπαίδευσης παγκο-

σμίως, βρίσκονται η προετοιμασία των παι-
διών για δια βίου μάθηση και επιτυχία, και 
η ώθηση να γίνουν πολίτες του κόσμου.
Η προσέγγιση αυτή έρχεται για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα μέσω των σχολείων 
Maple Bear και του εκπαιδευτικού μοντέ-
λου που προσφέρει μέσω της δυνατότητας 
franchise. Το μοντέλο αυτό έχει σχεδιαστεί 
με στόχο την ολοκληρωμένη 
εκπαίδευση του παιδιού, τόσο 
από σωματικής, διανοητικής, 
και συναισθηματικής, όσο και 
από κοινωνικής πλευράς, όπου 
πρωταγωνιστούν τρία θεμελι-
ώδη στοιχεία: η δημιουργικό-
τητα, η συνεργασία και η κρι-
τική σκέψη.
«Σύμφωνα με το Ινστιτούτο για 
το Μέλλον (IFTF), πάνω από το 
85% των θέσεων εργασίας για το 2030 δεν 
έχουν εφευρεθεί ακόμα. Πώς μπορεί λοι-
πόν η εκπαίδευση να προετοιμάσει τα παι-
διά για θέσεις εργασίας που δεν υπάρχουν; 
Τι είδους εκπαίδευση θα πρέπει να παρέ-
χεται στα παιδιά προσχολικής και σχολικής 
ηλικίας για να εξασφαλίσουν ένα επιτυχη-
μένο μέλλον; Δεδομένου ότι κανείς δε γνω-
ρίζει τι επιφυλάσσει το μέλλον, η απάντηση 
είναι απλή και βρίσκεται στην προσέγ-
γιση “μάθετε να μαθαίνετε”. Εάν δοθούν 
στα παιδιά οι δεξιότητες και η αγάπη για 
μάθηση και απόκτηση γνώσης, τότε θα 
είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν οποιαδή-
ποτε πρόκληση βρεθεί στο δρόμο τους με 
αυτοπεποίθηση στον διαρκώς μεταβαλλό-
μενο κόσμο,» δήλωσε ο Yann Bidan, Γενι-
κός Διευθυντής της Maple Bear Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης.
«Εισήλθαμε στην αγορά της Κεντρικής & 
Ανατολικής Ευρώπης το 2019 εξασφαλί-
ζοντας συνεργασίες για την δημιουργία 3 
νηπιαγωγείων στη Ρουμανία και 1 νηπια-
γωγείου & δημοτικό σχολείου στη Βουλ-
γαρία. Κατά τη διάρκεια του 2020 εδραι-
ώσαμε ακόμη 2 συνεργασίες σε Ρουμα-
νία και Βουλγαρία, ενώ παράλληλα επε-
κτείναμε με επιτυχία την παρουσία μας σε 
Αλβανία, Σερβία, Κροατία και Ουκρανία 
εγκαινιάζοντας νέα σχολεία για την περί-
οδο 2021/2022. Είμαστε πεπεισμένοι πως 
τα σχολεία Maple Bear θα εδραιωθούν με 
ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία στην ευρύτερη 

περιοχή.
Βρισκόμαστε σε αναζήτηση συνεργατών 
που επιθυμούν να επενδύσουν σε νηπι-
αγωγεία και σχολεία με την επωνυμία της 
Maple Bear σε τουλάχιστον 5 πόλεις της 
Ελλάδας. Συνήθως, οι συνεργάτες μας απο-
τελούν νεοεισερχόμενους επιχειρηματίες 
στον τομέα της Εκπαίδευσης που επιθυ-
μούν να προσφέρουν στα παιδιά της χώρας 
τους ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά 
συστήματα και διδακτικές προσεγγίσεις 
στον κόσμο ή είναι ήδη ιδιοκτήτες ιδιωτι-

κών σχολείων που επιθυμούν 
να διαφοροποιήσουν και βελ-
τιώσουν τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες τους. Τα νηπιαγω-
γεία και τα σχολεία μας έχουν 
ένα ξεχωριστό positioning στην 
αγορά, καθώς τα Maple Bear 
δεν είναι διεθνή, αλλά τοπικά 
σχολεία. Προσφέρουν μια πλή-
ρως καναδική δίγλωσση προ-
σέγγιση και στρατηγικές διδα-

σκαλίας, αξιοποιώντας τόσο το καναδικό, 
όσο και το τοπικό πρόγραμμα σπουδών. 
Αυτό ανοίγει ακόμα περισσότερες επιλογές 
εκπαίδευσης για τους μαθητές της Maple 
Bear, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο», πρό-
σθεσε ο Yann Bidan.
Παρά την παγκόσμια υγειονομική κρίση, 
παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για 
τέτοιου είδους σχολεία από γονείς και επι-
χειρηματίες. Πράγματι, η συμμετοχή σε 
ένα τεράστιο παγκόσμιο δίκτυο σχολείων 
παρέχει μεγάλη σταθερότητα και εγγυάται 
στους γονείς πως τα παιδιά τους θα λάβουν 
τη μέγιστη δυνατή φροντίδα. Επιπλέον, η 
επαναδιαμόρφωση της εκπαιδευτικής αγο-
ράς που επηρεάστηκε από το προσωρινό 
κλείσιμο των σχολείων έχει δημιουργήσει 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για την είσοδο 
νέων παικτών στον κλάδο.

Τα οφέλη της δίγλωσσης εκπαίδευ-
σης
Παράλληλα με τη μεθοδολογία, ο Κανα-
δάς είναι παγκόσμιος ηγέτης και στην 
παροχή δίγλωσσης εκπαίδευσης. Έρευ-
νες δείχνουν ότι όσο νωρίτερα τα παιδιά 
έρχονται σε επαφή με μία δεύτερη γλώσσα, 
τόσο καλύτερα θα είναι τα εφόδια στη ζωή 
τους. Ωστόσο, η διγλωσσία δεν δίνει μόνο 
το πλεονέκτημα του να μιλά κάποιος άπται-
στα δύο γλώσσες. Βελτιώνει διάφορες νοη-
τικές λειτουργίες και ενισχύει τις κοινωνικές 
δεξιότητες.

O Νταγκ Φορντ έστειλε γράμματα σε 
γιατρούς και επιστήμονες ζητώντας 
την γνώμη τους για το άνοιγμα των 
σχολείων

Ο 
πρωθυπουργός Doug Ford 
εξέδωσε ανοιχτή επιστολή σε 
εκπαιδευτικούς, επιστήμο-
νες, γιατρούς και συνδικάτα, 

ζητώντας την γνώμη τους θέτοντας επτά 
βασικές ερωτήσεις σε μια προσπάθεια 
να βρεθεί συναίνεση ως προς το εάν η 
επαρχία μπορεί να ανοίξει με ασφάλεια 
τα σχολεία για προσωπική μάθηση.
Στην επιστολή, ο Φορντ λέει ότι «κανείς 
δεν θέλει να δει τα σχολεία μας να ανοί-
γουν ξανά με ασφάλεια περισσότερο από 
εμένα», προσθέτοντας ότι ενώ η κυβέρ-
νησή του κατανοεί τα οφέλη από την επι-
στροφή των παιδιών στην τάξη, αυτό 
μπορεί να γίνει μόνο βάσει «ορθών επιστημονικών συμβουλών, συναίνεσης και εξετάζει 
πιθανούς ή μελλοντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και το προσωπικό.»
Στην επιστολή, ο πρωθυπουργός έθεσε επτά ερωτήσεις σε γιατρούς, επιστήμονες και 
εκπαιδευτικούς λέγοντας ότι αναμένει να συγκεντρώσει τις απαντήσεις τους έως τις 5:00 
μ.μ. την Παρασκευή προτού η κυβέρνησή του καταλήξει τελικά σε απόφαση.

καναδάς
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Η 
Κυβέρνηση, μέσω στοχευμένου σχεδιασμού 
του Εθνικού προγράμματος δράσης, θα θω-
ρακίσει την «Κύπρο του αύριο», είπε ο Υ-
πουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής σε εκ-

δήλωση της ΣΕΚ για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας.
Πρόσθεσε ότι θα θωρακιστεί ανταγωνιστικά, θα διέπε-
ται από εκσυγχρονιστικούς μηχανισμούς, θα ενισχύσει 
τις επιδόσεις της στην πράσινη οικονομία, θα αναβαθ-
μίσει τις ψηφιοποιημένες υπηρεσίες, αλλά πολύ περισ-
σότερο θα έχει την δυνατότητα προσφοράς ποιοτικών 
υπηρεσιών στους ίδιους τους πολίτες.
Σε  δηλώσεις του, ο Υπουργός ανέφερε ότι είχε την 
ευκαιρία να συναντηθεί σήμερα με την ηγεσία της ΣΕΚ 
για την παρουσίαση του προγράμματος Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, στους τομείς που αφορούν το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών.
Είπε ότι αφορά ένα εθνικό πρόγραμμα, το οποίο έχει 
συσταθεί με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
σημειώνοντας ότι «είναι και υποχρέωση μας και εξαι-
ρετικά χρήσιμο να γίνουν κοινωνοί των αποφάσεων 
που έχουν ληφθεί».
Χαιρέτισε την πολύ θετική στάση της ΣΕΚ η οποία, 
όπως είπε, «έχει δηλώσει απερίφραστα τη στήριξη 
της στην προσπάθεια που θα καταβληθεί για να γίνουν 

πραγματικότητα όλα εκείνα τα έργα και οι υποδομές, 
αλλά και κυρίως οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται 
για να προχωρήσουμε στην εκταμίευση των συγκεκρι-
μένων κονδυλίων».
Σημείωσε ότι στο περιθώριο της παρουσίασης συζητή-
θηκαν και οι οραματισμοί του Υπουργείου Εσωτερικών 
για την περιτειχισμένη πόλη της Λευκωσίας.
Ανακοινώσαμε στη ΣΕΚ, είπε ο Υπουργός ότι «σήμερα 
ζητήσαμε από το δημοτικό συμβούλιο Λευκωσίας να 
προχωρήσει σε μια πρόσθετη ανάπλαση μπροστά από 
το Ανώτατο Δικαστήριο και την ονοματολογία τεσσά-
ρων νησίδων που έχουν δημιουργηθεί μέσα σε μια 
πλατεία. Ανάφερε ότι η εισήγηση είναι να ονομαστεί 
ως «Πλατεία Δικαιοσύνης» μπροστά από το Ανώτατο 
Δικαστήριο τιμώντας, όπως τόνισε, ανθρώπους που 
υπηρέτησαν την Κυπριακή Δικαιοσύνη και πιο συγκε-
κριμένα τον Κρίτωνα Τορναρίτη, τον Μιχαλάκη Τρια-
νταφυλλίδη αλλά και την αείμνηστη Στέλλα Σουλιώτη.
«Είναι αυτά τα έργα που βοηθούν στην ανάπλαση της 
πόλης μας, την  αναζωογόνηση της πρωτεύουσας, μαζί 
με όλα εκείνα τα έργα υποδομής τα οποία η Κυβέρνηση 
προωθεί στο σύνολο της επικράτειας, προεξάρχουσας 
της πολύ μεγάλης προσπάθειας με τη στεγαστική πολι-
τική που συνιστά μια ολιστική αναβάθμιση της υπαί-
θρου μας» κατέληξε ο Υπουργός.

ΥΠΕΣ: Η Κυβέρνηση θα θωρακίσει την 
«Κύπρο του αύριο» 

Αυξάνονται οι πιέσεις στα κατεχόμενα 
για το άνοιγμα των οδοφραγμάτων 

Ο
ι όροι που έθεσε η «κυβέρνηση» για το ά-
νοιγμα των οδοφραγμάτων, έχουν προκα-
λέσει ιδιαίτερη και έντονη ανησυχία τόσο 
στο «λαό» όσο και στους αρμοδίους στον 

«τομέα του τουρισμού», σύμφωνα με την εφημερίδα 
Ντιαλόγκ.
 Η επισκόπηση τ/κ Τύπου του ΓΤΠ αναφέρει ότι σύμ-
φωνα με την εφημερίδα, η τ/κ ένωση τουριστικών πρα-
κτόρων, (KITSAB) σε ανακοίνωσή της εκφράζει την 
έντονη ανησυχία της για τους όρους (που αφορούν στην 
προϋπόθεση για διπλό εμβολιασμό και PCR τεστ), υπο-
στηρίζοντας ότι ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για 
μεταφορά τουριστών από την «νότια Κύπρο», όπως 
αποκαλείται η Κυπριακή Δημοκρατία, την Τουρκία και 
την Ελλάδα, η «κυβέρνηση» παρεμβάλλει εμπόδια στην 
μεταφορά τους στο ψευδοκράτος. 
Προτρέπει την «κυβέρνηση» να αναθεωρήσει τις απο-
φάσεις, θεωρώντας ότι έχει δώσει το τελειωτικό και 
θανατηφόρο κτύπημα στον τομέα του τουρισμού που 
αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων του ψευδοκράτους 
και την ίδια στιγμή έχει καταδικάσει στην πείνα χιλιάδες 
εργαζόμενους που εργάζονται στον τομέα της εστίασης 

και οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρε-
σίες τους στους τουρίστες που θα έρχονταν για μονοή-
μερη επίσκεψη από τη «νότια Κύπρο», όπως αναφέρο-
νται οι ελεύθερες περιοχές. 
Έντονη ήταν και η αντίδραση για το θέμα των οδοφραγ-
μάτων χθες των μελών του τουρκοκυπριακού επιμελη-
τηρίου καταστηματαρχών και βιοτεχνών (KTEZO) που 
πραγματοποίησαν εκδήλωση στην εντός των τειχών 
πόλης της κατεχόμενης Αμμοχώστου, απαιτώντας την 
άμεση διάνοιξη των οδοφραγμάτων. Στην διαμαρτυρία 
παρίσταντο και «βουλευτές» και αξιωματούχοι του ΡΤΚ. 
Ο συντονιστής του επιμελητηρίου καταστηματαρχών, 
Χουρρέμ Τουλγκά προειδοποίησε ότι 5.000 επιχειρή-
σεις θα οδηγηθούν σε πτώχευση σε περίπτωση που δεν 
ανοίξουν τα οδοφράγματα.   
 Εκ μέρους της «Πρωτοβουλίας για την Αμμόχωστο», 
ο Οκάν Νταγλί υπογράμμισε ότι υπάρχουν οι κατάλ-
ληλες συνθήκες και στις δύο πλευρές για να προχωρή-
σουν στο άνοιγμα των οδοφραγμάτων και τόνισε την 
ανάγκη όπως αυτό γίνει άμεσα, προτού χειροτερέψει 
ακόμη περισσότερο η κακή κατάσταση που επικρατεί 
στα κατεχόμενα.

Ε
λλείψει επιχειρημάτων κατά του πολυσχιδούς κυβερνη-
τικού έργου, των ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων προς 
όφελος των πολιτών, αλλά και ελλείψει οράματος και αξι-
όπιστης πρότασης για το μέλλον του λαού και της χώρας 

μας, το ΑΚΕΛ έμεινε καθηλωμένο σε μια στείρα, μηδενιστική α-
ντιπολίτευση “η οποία τώρα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάτι 
που ενδεχομένως να εμπίπτει στον ποινικό κώδικα”, απαντά γρα-
πτώς στο ΑΚΕΛ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος.
Στην γραπτή απάντηση αναφέρει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας δεν είναι αρμόδια Αρχή να εξετάζει πτυχία, τα οποία έπρεπε 
να ελεγχθούν και ελέγχθηκαν από το  Διοικητικό Συμβούλιο του 
Οργανισμού Νεολαίας που διόρισε το 2007 η συγκυβέρνηση 
ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ “και συμμετείχαν πρωτοκλασάτα στελέχη του ΑΚΕΛ, 
όπως ο κ. Ανδρέας Βύρας, ο κ. Ανδρέας Καυκαλιάς και ο κ. Χρί-
στος Χριστοφίδης, που έκριναν τον κ. Γιαννάκη ικανό να προσλη-
φθεί στον Οργανισμό, σύμφωνα με τα πτυχία που παρουσίασε 
και τη νομοθεσία”.
Αντιθέτως, αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος, όταν το Υπουργικό 
Συμβούλιο του ΑΚΕΛ “ήταν υποχρεωμένο εκ του νόμου να εξετά-
σει τα προσόντα του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Ανταγωνι-
σμού που διόρισε, δεν το έπραξε, σύμφωνα με το Ανώτατο Δικα-
στήριο, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί πρόστιμο 43 
εκ. ευρώ που επέβαλε η Αρχή σε εταιρείες πετρελαιοειδών για τη 
σύσταση καρτέλ”.
Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου αναφέρει ότι 
“τη χώρα ρεζίλεψε η Κυβέρνηση του ΑΚΕΛ όταν κλήθηκε να δια-
χειριστεί μια διεθνή κρίση με τα εμπορευματοκιβώτια από το 
Ιράν και αντί να τα παραδώσει στα Ηνωμένα Έθνη, όπως ζήτησαν, 
ανατίναξε την Κύπρο”.
“Τη χώρα ρεζίλεψε διεθνώς ο βουλευτής και στέλεχος του ΑΚΕΛ 
που συμμετείχε στο διαβόητο βίντεο του Al Jazeera.
Τη χώρα ρεζίλεψαν τα στελέχη του ΑΚΕΛ που φυλακίστηκαν διότι 
έπαιρναν μίζες στα ταμεία του κόμματος για να λυμαίνονται επι-
τήδειοι τα ταμεία προνοίας εργαζομένων. Και την ίδια ώρα, η 
ηγεσία του κόμματος τους χειροκροτούσε ως πολιτικούς κρα-
τούμενους. Τη χώρα ρεζίλεψε η Κυβέρνηση του ΑΚΕΛ που έριξε 
την οικονομία στην κατηγορία των σκουπιδιών και έκανε επαίτη 
δανείων από άλλες χώρες τον περήφανο κυπριακό λαό”, αναφέ-
ρει ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος.
Προσθέτει πως η  Κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη “διόρθωσε 
όλα όσα κατέστρεψε η Κυβέρνηση του ΑΚΕΛ, επανέφερε την 
περηφάνια και την αξιοπιστία της χώρας και του κυπριακού λαού 
στο εξωτερικό, σε όλα τα επίπεδα, οικονομικό, πολιτικό, γεω-
στρατηγικό, εισήγαγε τις μεγαλύτερες ριζοσπαστικές μεταρρυθ-
μίσεις στην Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως το ΓΕΣΥ 
και η μείωση της στρατιωτικής θητείας και χειρίστηκε την πανδη-
μία κατά τρόπο που προκαλεί ευμενή σχόλια διεθνώς και κατα-
τάσσει την Κύπρο στις πρώτες χώρες, σύμφωνα με όλους τους 
διεθνείς δείκτες”.
“Διαθέτει σχέδιο και όραμα 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την 
επόμενη μέρα της πανδημίας το οποίο έχει κατατεθεί ενώπιον 
του κυπριακού λαού και έχει ήδη ξεκινήσει.Το ΑΚΕΛ το μόνο που 
πράττει στην αντιπολιτευτική του μανία κατά του Νίκου Αναστασι-
άδη είναι να καταψηφίζει και να αντιπολιτεύεται συνεχώς τα συμ-
φέροντα του κυπριακού λαού”, καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.

Βίκτωρας για Γιαννάκη: Η 
κυβέρνηση διόρθωσε όλα όσα 
κατέστρεψε το ΑΚΕΛ 
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Την ελπίδα μέχρι το τέλος 
Ιουνίου οι πολίτες να 
ανακτήσουν πλήρως τη 
ζωή και τις ελευθερίες 
που υποχρεωθήκαν 
να αποστερηθούν το 
προηγούμενο διάστημα, 
εξέφρασε σήμερα ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Νίκος Αναστασιάδης, ο 
οποίος ανέφερε ότι η Κύπρος 
έχει επιτυχώς διαχειριστεί 
την πανδημία με τη σειρά 
μέτρων που λήφθηκαν.

Ε
υελπιστώ ότι με τους στό-
χους που έχει θέσει και ε-
πιτυχώς προχωρά το Υ-
πουργείο Υγείας όσον α-

φορά το εμβολιαστικό πρόγραμ-
μα, περί το τέλος ενδεχόμενα Ιου-
νίου – για να κρατούμε και κάποιες 
επιφυλάξεις διότι η πανδημία εί-
ναι απρόβλεπτη – να ανακτήσουμε 
πλήρως τη ζωή, τις ελευθερίες που 
υποχρεωθήκαμε να αποστερη-
θούμε το προηγούμενο διάστημα» 
είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σε 
δηλώσεις του, μετά την επίσκεψη 
στο Μακάρειο Νοσοκομείο.
Σε ερώτηση για τις αποφάσεις για 
χαλαρώσεις περιορισμών, λόγω 
της πανδημίας, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας είπε ότι «επιτυχώς 
έχουμε διαχειριστεί την πανδημία, 
με τη σειρά μέτρων που έχουμε 
πάρει και η Κύπρος θεωρείται, 
μάλιστα, από τις πρώτες χώρες 
στην επιτυχή διαχείριση στην ΕΕ 
και όχι μόνο».
«Αυτή η βελτίωση της επιδημιο-
λογικής κατάστασης επιτρέπει να 
ανακτούμε και να επανερχόμαστε 
στην κανονική ζωή», είπε.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέ-
φερε ότι «όπως ανακοινώθηκε 
σήμερα, τα μέτρα ξεκινούν με 
περαιτέρω χαλαρώσεις, ενώ αίρο-
νται στις 10 Ιουνίου και άλλοι 

περιορισμοί».
«Ευελπιστώ ότι με τους στόχους 
που έχει θέσει και επιτυχώς προ-
χωρά το Υπουργείο Υγείας όσον 
αφορά το εμβολιαστικό πρό-
γραμμα, περί το τέλος ενδεχό-
μενα Ιουνίου – για να κρατούμε 
και κάποιες επιφυλάξεις διότι η 
πανδημία είναι απρόβλεπτη – να 
ανακτήσουμε πλήρως τη ζωή, τις 
ελευθερίες που υποχρεωθήκαμε 
να αποστερηθούμε το προηγού-
μενο διάστημα», είπε.
Ερωτηθείς αν θα δοθεί δεύτερη 
ευκαιρία επιλογής άλλου εμβολίου 
σε όσους έχουν ήδη διευθετήσει 
ραντεβού για την πρώτη δόση με 
AstraZeneca και θα προβούν σε 
ακύρωσή του, λόγω της σύστασης 
του Υπουργε ίου 
Υγείας για εμβολια-
σμό με το συγκεκρι-
μένο εμβόλιο μόνο 
ατόμων άνω των 
50, ο κ. Αναστασι-
άδης είπε ότι «από 
την ώρα που είναι 
κάτω των 50 ετών, 
έστω και αν έχει 
διευθετηθεί ραντεβού για εμβο-
λιασμό με AstraZeneca, θα τύχουν 
δεύτερης ευκαιρίας, ώστε να 
εμβολιαστούν με άλλο εμβόλιο».

Επίσκεψη στο Μακάρειο 
Νοσοκομείο
Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης επισκέφθηκε το Μακάρειο 
Νοσοκομείο, εκφράζοντας «υπε-
ρηφάνεια» για την επιστημοσύνη 
των λειτουργών υγείας του, αλλά 
και για το έργο που επιτελούν.
Είναι «ένα από τα πρότυπα νοσο-
κομεία που διαθέτουμε στην 
Κύπρο που φιλοξενεί κατ΄ου-
σία τα παιδιά, τα πρόωρα νεο-
γνά, με σωρεία Υπηρεσιών, είτε 
αυτές αναφέρονται στο Παιδοο-
γκολογικό είτε σε άλλες. Είναι ένα 
νοσοκομείο το οποίο φροντίζει τη 

μητέρα και το παιδί», είπε.
Συνεχάρη τον Διευθυντή, το 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσω-
πικό για το σημαντικότατο έργο 
που επιτελούν.
Όπως είπε, θεωρεί ότι η επί-
σκεψή του ήταν αναγκαία, ιδιαί-
τερα μετά την ετοιμασία του Σχε-
δίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας, προκειμένου να εξαγγείλει μια 
δαπάνη που περιλαμβάνει το Σχέ-
διο, ύψους περίπου 23,5 εκατομ-
μυρίων ευρώ, χωρίς να υπολογί-
ζονται οι χωριστές υπηρεσίες, που 
θα παρέχονται για αιμοκάθαρση, 
ύψους δύο εκ. ευρώ.
Ανέφερε πως τα 23,5 εκ. που θα 
διατεθούν μέσα από το Σχέδιο, 
στόχο έχουν να καταστήσουν το 

Μακάρειο Νοσο-
κο μ ε ίο,  Ν ο σ ο -
κομε ίο Παίδων, 
έτσι ώστε, μεταξύ 
άλλων, να περι-
λαμβάνει το Τμήμα 
Ατυχημάτων και 
Επειγόντων Περι-
στατικών για παι-
διά, κάτι που δεν 

υπάρχει σήμερα, τη νέα Κλινική 
Παιδονευρολογίας και Γενετικής, 
νέα Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
Πρόωρων Νεογνών και ανακαί-
νιση της παρούσας, τη νέα ενδο-
κρινολογική κλινική και την ανα-
καίνιση γυναικολογικής κλινικής 
και άλλων χώρων του νοσοκο-
μείου, ώστε «να είναι ακόμα πιο 
φιλόξενο, όχι μόνο προς τα παιδιά 
και τις μητέρες, αλλά και σε όσα 
των παιδιών έχουν ανάγκη τους 
γονείς τους να είναι κοντά τους».
«Συνεπώς», πρόσθεσε, «η εδώ 
παρουσία μου συμβολίζει την 
κύρια έγνοια του κράτους, την 
ανταπόκριση στις ανάγκες- μετά 
την υιοθέτηση και του ΓεΣΥ- των 
παιδιών, για μια, ακριβώς όπως 
και σήμερα επιτελείται, αλλά, ανα-
βαθμισμένη, εξειδικευμένη, ποιο-

τική παροχή υπηρεσιών υγείας».

Ήμουν και παραμένω Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας 
προερχόμενος από τον 
ΔΗΣΥ
Ήμουν και παραμένω Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας προερχόμενος 
από το Δημοκρατικό Συναγερμό, 
δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο 
οποίος σημείωσε πως ουδέποτε 
άλλαξε την ιδεολογική του ταυτό-
τητα.
Κληθείς, μετά την επίσκεψη στο 
Μακάρειο Νοσοκομείο, να σχολι-
άσει κριτική από κόμματα της αντι-
πολίτευσης ότι λειτουργεί ως κομ-
ματάρχης, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας είπε ότι εκείνο που απέ-
δειξε είναι την απόλυτα ανεξάρ-
τητη συμπεριφορά του απέναντι 
σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα 
πού ιδεολογικά ανήκουν.
«Ήμουν και παραμένω Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας προερχόμενος 
από τον ΔΗΣΥ. Ουδέποτε άλλαξα 
την ιδεολογική μου ταυτότητα. 
Όμως, εκείνο που απέδειξα είναι 
την απόλυτα ανεξάρτητη συμπερι-
φορά μου απέναντι σε όλους τους 
πολίτες, ανεξάρτητα πού ιδεολο-
γικά ανήκουν», είπε.
Συμπλήρωσε πως αυτό το απέ-
δειξε με διορισμούς σε θέσεις 
κλειδιά, ανθρώπων που δεν ανή-
καν στον ΔΗΣΥ, όπως έκανε και 
στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Πρόσθεσε ακόμα ότι έτσι πολιτεύ-
τηκε, έτσι θα συνεχίσει να πολι-
τεύεται, αλλά και δεν επιτρέπει σε 
κανένα να του υπαγορεύει ότι πρέ-
πει να παραιτηθεί από την ιδεο-
λογική του ταυτότητα ή να αποδέ-
χεται από το πρωί μέχρι το βράδυ 
κατηγορίες, που φτάνουν στο 
σημείο των ύβρεων, της κατά πολύ 
υπέρβασης του πολιτικού ήθους, 
και να σιωπά, γιατί ενδεχόμενα θα 
χαρακτηριζόταν ως κομματάρχης.

Το πράσινο φως από τη Γενική 
Διεύθυνση Ανταγωνισμού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δίνει 
τη δυνατότητα για μετατροπή της 
θαλάσσιας σύνδεσης Κύπρου – 
Ελλάδας σε εποχική αντί τακτική, 
έλαβε το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, 
με τον αρμόδιο Υφυπουργό Βασίλη 
Δημητριάδη να δηλώνει συγκρα-
τημένα αισιόδοξος ότι η τροποποί-
ηση αυτή ενδεχόμενα να δημιουρ-
γεί καλύτερες προϋποθέσεις προ-
σέλκυσης ενδιαφέροντος.
 «Πήραμε το πράσινο φως, που 
μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε 
τη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός 
νέου διαγωνιστικού εγγράφου με 
την επιλογή του εποχικού δρομο-
λογίου», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υφυ-
πουργός Ναυτιλίας, προσθέτοντας 
πως «πήραμε ένα θετικό νέο για 
μια παράμετρο που μας είχαν επι-
σημάνει οι μεταφορείς ότι θα πρέ-
πει να αλλάξει και θα συνεχίσουμε 
την προσπάθεια».
Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος προ-
σφορών του αρχικού διαγωνισμού 
για τη θαλάσσια σύνδεση ολο-
κληρώθηκε στις 29 Ιανουαρίου 
χωρίς να ληφθούν προσφορές από 
θαλάσσιους μεταφορείς, παρά την 
κρατική ετήσια επιδότηση, ύψους 
€5 εκατομμυρίων. Ο κ. Δημητριά-
δης ανέφερε ότι κατόπιν διαβου-
λεύσεων με τις ενδιαφερόμενες 
εταιρείες αμέσως μετά τη λήξη της 
περιόδου υποβολής προσφορών, 
διαφάνηκε ότι η απαίτηση για υλο-
ποίηση ενός τακτικού (και όχι επο-
χικού) δρομολογίου αποτέλεσε μία 
από τις παραμέτρους που λειτούρ-
γησαν αποτρεπτικά στην εκδήλωση 
ενδιαφέροντος.
«Η αλλαγή του χαρακτήρα του δρο-
μολογίου σε εποχικό ενδέχεται να 
δίνει περισσότερες επιλογές, αφού 
θα δίδεται η δυνατότητα στον μετα-
φορέα αξιοποίησης του πλοίου του 
και σε άλλα δρομολόγια κατά τη 
χειμερινή περίοδο, ενώ οι συμπο-
λίτες μας θα έχουν τη δυνατότητα 
χρήσης της υπηρεσίας κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο, στην οποία 
κατά κανόνα εντοπίζεται η ανάγκη 
χρήσης της υπηρεσίας», πρόσθεσε 
ο κ. Δημητριάδης.

Υφ. Ναυτιλίας: 
Νέα προσπάθεια 
θαλάσσιας 
σύνδεσης 
Κύπρου – 
Ελλάδας

Πρόεδρος: Ελπίδα μέχρι τέλος Ιουνίου να 
ανακτηθεί πλήρως η ζωή των πολιτών 
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Ο μαφιόζος Σεντάτ Πεκέρ κερδίζει 
εκατομμύρια views για κάθε βίντεο που 
ανεβάζει από ξενοδοχείο στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα - «Θα σου βάλω 
κολάρο στον λαιμό και με το λουρί θα 
σε κυκλοφορήσω στους δρόμους» 
απειλεί τον υπουργό Εσωτερικών 
Σοϊλού 

Α
φιέρωμα στον Σεντάτ Πεκέρ, τον 
Τούρκο αρχιμαφιόζο που εδώ και 
εβδομάδες προχωρά σε απίστευτες 
καταγγελίες κατά προσώπων που 

βρίσκονται στο στενό περιβάλλον του Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, μέσω YouTube, φιλοξενεί η 
γερμανική εφημερίδα «Die Welt».
Στους βιντεοσκοπημένους μονόλόγους του, ο 
αρχιμαφιόζος απευθύνει κατηγορίες για βια-
σμούς, δολοφονίες, λαθρεμπόριο ναρκωτι-
κών, κατάχρηση εξουσίας, συγκάλυψη αξιό-
ποινων πράξεων και πολλά άλλα. Σύμφωνα 
με τον δημοσιογράφο Ντε-
νίζ Γιουτσέλ, που έχει συλ-
ληφθεί και έχει κρατηθεί 
παράνομα στην Τουρκία, οι 
κατηγορίες μένει να αποδει-
χθούν. Ωστόσο, ο αρχιμαφι-
όζος αφήνει την εντύπωση 
σε όσους τον παρακολου-
θούν ότι έχει εσωτερική πλη-
ροφόρηση για κατηγορίες 
που αξίζει τον κόπο να ελεγ-
χθούν.

Εμπλέκει τον Σοϊλού σε εμπόριο κο-
καΐνης
Μένοντας στο Ντουμπάι, ο Πεκέρ απειλεί 
τον νυν υπουργό Εσωτερικών, εμπλέκοντας 
σε εμπόριο κοκαΐνης την ίδια την τουρκική 
κυβέρνηση, αλλά και τον γιο του πρώην πρω-
θυπουργού, Μπιναλί Γιλντιρίμ.
Σύμφωνα με τον μαφιόζο, σε πολλές δολο-
φονίες δημοσιογράφων εμπλέκεται ο πρώην 
διευθυντής ασφαλείας και υπουργός Εσωτερι-
κών της Τουρκίας, Μεχμέτ Αγάρ και χαρακτη-
ρίζει την Τουρκία «κέντρο» εμπορίου κοκα-
ΐνης.
Η αντιπολίτευση, μετά τις καταγγελίες, εγκαλεί 
τον υπουργό Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού 
και τους εισαγγελείς της Τουρκίας ότι «γυρ-
νούν την πλάτη τους» στη δράση των εμπό-
ρων ναρκωτικών και στις δολοφονίες δημο-
σιογράφων.
«Ο Πεκέρ με τις καταγγελίες του πλησιάζει όλο 

και περισσότερο τον Ερντογάν. Θα μπορούσε 
να είναι πράξη εκβιασμού για να τον πιέσει σε 
μια συμφωνία. Ωστόσο, όσο περισσότερο τον 
πλησιάζει, όλο και περισσότερο απομακρύ-
νεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Από την πλευρά 
του ο Ερντογάν δείχνει να περιμένει. Αλλά όσο 
περισσότερο συνεχίζει ο Πεκέρ, τόσο περισ-
σότερο πιέζει τον Ερντογάν να αποφασίσει, 
εάν θα ταχθεί στο πλευρό του υπουργού του 
(Εσωτερικών Σοϊλού) για να αποτρέψει μεγα-
λύτερες ζημίες σε βάρος της κυβέρνησής του 
ή εάν θα τον εγκαταλείψει και θα σκηνοθετή-
σει μια επιχείρηση καθαρά χέρια με επικεφα-
λής τον ίδιο» γράφει ο Γιουτσέλ.
Μια τρίτη εκδοχή «θα ήταν κάποια στιγμή 
να κλείσει το στόμα στον Πεκέρ. Όμως όλες 
αυτές οι δυνατότητες κρύβουν και κινδύνους. 
Ούτως ή άλλως η υπόθεση αποτελεί σαφές 
δείγμα εσωτερικής διάβρωσης της εξουσίας 
του και κατάρρευσης των κρατικών θεσμών».
Οι αποκαλύψεις του Σεντάτ Πεκέρ ασφα-
λώς δεν σταματούν εδώ, σύμφωνα με τον 

αρθρογράφο. Την ερχόμενη 
Κυριακή έχει προαναγγεί-
λει άλλο ένα βίντεο με νέες 
αποκαλύψεις. «Το τελευταίο 
της προηγούμενης Κυριακής 
είχε μέσα σε 48 ώρες πάνω 
από 2.000.000 θεάσεις. 
Ακόμη και για το Netflix θα 
ήταν ένα καταπληκτικό νού-
μερο».
Σε προηγούμενο βίντεο, ο 

Πεκέρ κατήγγειλε τον γιο του Γιλντιρίμ πως 
είχε ταξιδέψει στη Βενεζουέλα για να προετοι-
μάσει το έδαφος μιας νέας «οδού» ναρκωτι-
κών προς την Τουρκία. «Ποιος πήγε στη Βενε-
ζουέλα για να ανοίξει νέο διάδρομο εμπορίας; 
O Ερκάν Γιλντιρίμ, ο γιος του πρώην πρωθυ-
πουργού».
Την Κυριακή, ο Μπιναλί Γιλντιρίμ παραδέ-
χτηκε πως ο γιος του πράγματι είχε ταξιδέψει 
στη Βενεζουέλα, αλλά με σκοπό να «διανείμει 
μάσκες για την πανδημία». Τη Δευτέρα ισχυρί-
στηκε όμως κάτι διαφορετικό, πως στόχος του 
ταξιδιού του Ερκάν Γιλντιρίμ ήταν να αναζητή-
σει για επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Ο μαφιόζος απειλεί ανοικτά τον Σοϊλού. «Θα 
σου βάλω κολάρο στον λαιμό και με το λουρί 
θα σε κυκλοφορήσω στους δρόμους», λέει, 
ισχυριζόμενος πως το 1996 είχε αναθέσει 
στον αδελφό του, Αττίλα Πεκέρ, να δολοφονή-
σει τον Τουρκοκύπριο δημοσιογράφο Κουτ-
λού Ανταλί κατά διαταγή του πρώην υπουρ-
γού Εσωτερικών Μεχμέτ Αγάρ.

Μ
πορεί η ιατρική και η επι-
στήμη να έχουν σημειώ-
σει αλματώδη πρόοδο και 
οι συνθήκες διαβίωσης και 

διατροφής να έχουν αυξήσει σε μεγάλο 
βαθμό το προσδόκιμο ζωής, αλλά, σύμ-
φωνα με διεθνή ομάδα ερευνητών, το α-
νώτατο όριο ηλικίας που μπορεί να πιά-
σει ο άνθρωπος είναι τα 150 χρόνια.
Και μπορεί το όριο αυτό να είναι αρκετά 
μεγαλύτερο από τα 122 χρόνια και 164 
ημέρες που έζησε η Γαλλίδα υπεραιωνό-
βια Ζαν Λουίζ Καλμάν, το μακροβιότερο, 
επιβεβαιωμένα, πρόσωπο στην ιστορία, 
μέχρι τον θάνατό της το 1997, ή από το 
μέσο προσδόκιμο ζωής των 80 χρόνων 
στον ανεπτυγμένο κόσμο, αλλά σίγουρα 
το πόρισμα των επιστημόνων προκαλεί 
απογοήτευση σε εκείνους που ήλπιζαν 
να ζήσουν περισσότερο.
Η ομάδα των βιολόγων και βιοφυσικών 
χρησιμοποίησε έναν τεράστιο αριθμό 
ιατρικών και γονιδιακών δεδομένων 
-όπως αποτελέσματα αιματολογικών εξε-
τάσεων, την απόσταση που καλύπτουν 
βαδίζοντας καθημερινά, στοιχεία DNA- 
από δεκάδες χιλιάδες άτομα στη Βρετα-
νία και τις ΗΠΑ.
Με την εφαρμογή για iPhone που ανέ-
πτυξαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημο-
σύνης -και η οποία υπολογίζει το προσ-
δόκιμο ζωής ενός ανθρώπου βάσει των 
προσωπικών του δεδομένων- ανέλυσαν 
τις πληροφορίες σχετικά με την υγεία και 
τη φυσική κατάσταση των εθελοντών και 
συμπέραναν ότι το προσδόκιμο ζωής 
εξαρτάται από δύο βασικούς παράγο-

ντες: τη βιολογική ηλικία -σε σχέση με 
το άγχος, τον τρόπο ζωής και τις χρόνιες 
ασθένειες- και τη φυσική αντοχή, δηλαδή 
πόσο γρήγορα ένα άτομο ανακάμπτει 
από τραυματισμούς ή νοσήματα. Χρησι-
μοποιώντας αυτά τα ευρήματα διαπίστω-
σαν ότι γύρω στα 120 με 150 έτη ζωής ο 
οργανισμός του ανθρώπου εμφανίζει μια 
«πλήρη απώλεια» της φυσικής αντοχής, 
με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ανακάμψει 
από μια περιπέτεια υγείας.
«Καθώς μεγαλώνουμε απαιτείται ολοένα 
και περισσότερος χρόνος για να συνέλ-
θουμε από μια διαταραχή», αναφέρει ο 
συντάκτης της έρευνας, Τίμοθι Β. Πίρ-
κοφ.
Ο καθηγητής Αντρέι Γκούντκοφ του 
Roswell Park Comprehensive Cancer 
Center στο Μπάφαλο της Νέας Υόρ-
κης, που συμμετείχε στην έρευνα, σχο-
λίασε ότι τα ευρήματα συνιστούν «μια 
εννοιολογική ανακάλυψη, διότι καθορί-
ζουν και διαχωρίζουν τους ρόλους των 
θεμελιωδών παραγόντων στην ανθρώ-
πινη μακροζωία… Εξηγούν επίσης γιατί 
ακόμη και η πιο αποτελεσματική πρό-
ληψη και θεραπεία ασθενειών που σχε-
τίζονται με τη γήρανση, θα μπορούσαν 
να βελτιώσουν μόνο τον μέσο όρο, αλλά 
όχι τη μέγιστη διάρκεια ζωής, εκτός αν 
αναπτυχθούν πραγματικά αντιγηραντι-
κές θεραπείες».
Η έρευνα των επιστημόνων της εταιρείας 
βιοτεχνολογίας Gero στη Σιγκαπούρη και 
του Roswell Park Comprehensive Cancer 
Center δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση 
«Nature Communications».

Αυτή είναι η μέγιστη ηλικία που 
μπορεί να φθάσει ο άνθρωπος -Τι 
αποκαλύπτει νέα μελέτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Τουρκία: Ο αρχιμαφιόζος συνεχίζει 
ακάθεκτος να «δείχνει» το 
περιβάλλον Ερντογάν 
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Ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι-
ντεν επαίνεσε το «αξιοθαύμα-
στο θάρρος» της οικογένειας του 
Τζορτζ Φλόιντ, που πέθανε πριν 

ένα χρόνο κάτω από το γόνατο ενός λευκού 
αστυνομικού στη Μινεάπολη.
«Η οικογένεια Φλόιντ επέδειξε αξιοθαύ-
μαστο θάρρος, ειδικά η κόρη του, Τζι-
άνα», δήλωσε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή 
του μετά τη συνάντηση που είχε με μέλη 
της οικογένειας του Αφροαμερικανού στο 
Οβάλ Γραφείο.
«Την παραμονή της κηδείας του πατέρα της, 
πριν από ένα χρόνο, η Τζιλ και εγώ συνα-
ντήσαμε την οικογένεια και η εκείνη (η Τζι-
άνα) μου είπε: « Ο μπαμπάς μου άλλαξε τον 

κόσμο», συνέχισε. «Το κατάφερε», πρό-
σθεσε.
Μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόε-
δρο, η οικογένεια του Φλόιντ κάλεσε το αμε-
ρικανικό Κογκρέσο να εγκρίνει ένα διευρυ-
μένο νομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση της 
αστυνομίας με στόχο την «προστασία των 
έγχρωμων ανθρώπων».
«Εάν μπορείτε να θεσπίσετε ομοσπονδιακό 
νόμο για την προστασία ενός πτηνού, του 
φαλακρού αετού, μπορείτε να θεσπίσετε 
ένα ομοσπονδιακό νόμο για την προστα-
σία των έγχρωμων ανθρώπων», δήλωσε ο 
αδελφός του Φλόιντ, Φιλονίζ, μετά τη συνά-
ντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την αντι-
πρόεδρο Κάμαλα Χάρις

διεθνή νέα

Ο Φάουτσι, ανέφερε ότι το Εθνικό 
Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ 
χρηματοδότησε με 600.000 δολάρια 
το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν 
σε μια περίοδο 5 ετών, ώστε να 
μελετηθεί αν οι κοροναϊοί της 
νυχτερίδας μπορούν να προσβάλουν 
τον άνθρωπο

Σ
ε μια παραδοχή που προκαλεί ανα-
ταράξεις προέβη ο κορυφαίος αμε-
ρικανός επιδημιολόγος Άντονι Φά-
ουτσι.

Ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου για θέματα 
υγείας ομολόγησε στους Αμερικανούς νομο-
θέτες πως το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των 
ΗΠΑ χρηματοδότησε με 600.000 δολάρια 
το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν σε μια 
περίοδο 5 ετών, ώστε να μελετηθεί αν οι 
κοροναϊοί της νυχτερίδας μπορούν να προ-
σβάλουν τον άνθρωπο.
Τα 600.000 δολάρια της δωρεάς της ΝIAID 
(National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases) δηλαδή της αμερικανικής κρατι-
κής οντότητας που διερευνά και καθορίζει 
μέτρα για τις μολυσματικές ασθένειες, επικε-
φαλής της οποίας είναι ο κ. Φάουτσι, διοχε-
τεύθηκαν σε ένα γκρουπ ονόματι EcoHealth 
Alliance, το οποίο με τη σειρά του πλήρωσε 
το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν για μια 

«ήπια συνεργασία με πολύ αξιοσέβαστους 
κινέζους επιστήμονες, οι οποίοι είναι παγκό-
σμιες αυθεντίες στον κοροναϊό» προκειμέ-
νουν να εξεταστεί το ρίσκο μετάδοσης του 
κοροναϊού των νυχτερίδων στον άνθρωπο.
Ο ίδιος αρνήθηκε εμφατικά πως ο σκοπός 
της έρευνας ήταν ο χειρισμός του κοροναϊού 
για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
Είπε επίσης πως το ενδιαφέρον των Αμερι-
κανών για το θέμα, ξεκίνησε όταν ξέσπασε 
η επιδημία SARS πριν από δύο σχεδόν δεκα-
ετίες.
«Τρομάξαμε πολύ με τον SARS-CoV-1, το 
2002-2003, όπου αυτός ο συγκεκριμένος ιός 
μεταδόθηκε αναμφίβολα από νυχτερίδα σε 
ενδιάμεσο ξενιστή, πυροδοτώντας μια επι-
δημία και πανδημία που κατέληξε σε 8.000 
κρούσματα και κοντά στους 800 θανάτους. 
Θα ήταν σχεδόν παράλειψη των καθηκό-
ντων μας αν δεν το μελετούσαμε αυτό, και 
ο μόνος τρόπος για να μελετήσεις αυτά τα 
πράγματα είναι να πας εκεί που γίνεται η 
δράση».
H τοποθέτηση Φάουτσι έρχεται λίγες ημέ-
ρες μετά από τη δήλωσή του στις 11 Μαϊου 
σύμφωνα με την οποία ο  επιδημιολόγος 
ανέφερε: «Δεν είμαι πεπεισμένος ότι η παν-
δημία της Covid αναπτύχθηκε με φυσικό 
τρόπο. Νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε 
να ερευνούμε τι έγινε στην Κίνα έως ότου 
βρούμε ακριβώς τι συνέβη».

Φάουτσι: Ομολογία – «βόμβα» για 
αμερικανική χρηματοδότηση του 
εργαστηρίου της Ουχάν

Ο Μπάιντεν επαίνεσε το 
«αξιοθαύμαστο θάρρος» της 
οικογένειας του Τζορτζ Φλόιντ

Η Amazon εξαγόρασε τα ιστορικά στούντιο 
της MGM έναντι 8,45 δισ. δολαρίων 

Τ
ην εξαγορά των MGM Studios -γνωστών 
με το λογότυπο το λιοντάρι- για 8.45 δισ. 
δολάρια ανακοίνωσε η Amazon.
Πρόκειται για την πιο δυναμική κίνηση 

της εταιρείας στον κλάδο των ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων.
Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη εξαγορά 
της Amazon, μετά από την απόκτηση της Whole 
Foods το 2017, σε ένα deal που ανήλθε σε 13,7 
δισ. δολάρια.
Η κίνηση αυτή δίνει στην εταιρεία του Τζεφ 
Μπέζος πρόσβαση στον μαγικό κατάλογο της 
«MGM», που είναι από τις πιο διάσημες και 
παλιές εταιρείες studio στο Χόλιγουντ, με ιστο-
ρία που μετράει σχεδόν έναν αιώνα παρουσίας.
Διαθέτει ένα τεράστιο κατάλογο ταινιών: Σύμ-
φωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNBC, ο κατά-

λογός της περιλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες ται-
νίες και 17 χιλιάδες τηλεοπτικές σειρές, όπως 
«The Wizard of Oz», «James Bond» και άλλες.
Από την πλευρά της, η εταιρεία του Τζεφ Μπέζος 
ευελπιστεί να αξιοποιήσει την ιστορία της MGM 
στην παραγωγή κινηματογραφικού υλικού προ-
κειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τα Amazon 
Studios, την κινηματογραφική και τηλεοπτική 
της πτέρυγα.
Όπως αναφέρει ο Μάικ Χόπκινς, αντιπρόεδρος 
της Prime Video και της Amazon Studios, πίσω 
από αυτή την συμφωνία, η πραγματική χρημα-
τοοικονομική αξία είναι ο θησαυρός δικαιωμά-
των καταλόγου της εταιρείας, τον οποίο φιλο-
δοξούμε να αναδιαμορφώσουμε και να ανα-
πτύξουμε μαζί με την ταλαντούχα ομάδα της 
MGM».
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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

Πώς θα ενισχύσουμε τη μνήμη 
του νηπίου;

Η 
μνήμη είναι η γνώση που 
«μένει». Όταν το παιδί μα-
θαίνει κάτι, δημιουργούνται 
νέες εγκεφαλικές συνάψεις ή 

ενισχύονται παλαιότερες εγκεφαλικές 
συνάψεις, δημιουργώντας μια ανάμνη-
ση της εμπειρίας ή της γνώση που α-
πέκτησε. Όσο περισσότερο ακονίζει 
τη μνήμη του το παιδί μέσα στα πρώτα 
χρόνια της ζωής του, τόσο πιο εύκολο 
θα του είναι να ανταποκριθεί έπειτα 
στις σχολικές απαιτήσεις.

Πώς θα ενισχύσουμε τη μνήμη 
του νηπίου;
Μέσα από μερικές απλές και διασκε-
δαστικές δραστηριότητες μπορούμε 
να ακονίσουμε και να ενισχύσουμε τη 
μνήμη του νηπίου μας. Βέβαια πρέπει 
να έχουμε κατά νου ότι το μικρό μας 
μπορεί να δυσκολεύεται να μας δώσει 
τις σωστές απαντήσεις κι ότι αυτό είναι 

φυσιολογικό. Σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να το πιέζουμε και να το μαλώ-
νουμε επειδή ξεχνά μικρότερες ή μεγα-
λύτερες λεπτομέρειες.

Ήχοι ζώων
Δείχνουμε στο παιδί ένα βιβλίο με ζώα 
που βγάζουν ήχους. Δείχνουμε ένα 
ζώο και κάνουμε τον ήχο του. Για παρά-
δειγμα, δείχνουμε την αγελάδα και 
λέμε: «Κοίτα την αγελάδα. Η αγελάδα 
λέει μουυυ!».  Έπειτα ρωτάμε το παιδί 
«πώς κάνει η αγελάδα». Το βοηθάμε 
επαναλαμβάνοντας τους ήχους των 
ζώων, έως ότου κάνει τον σωστό ήχο. 
Μπορούμε να του δείξουμε το επόμενο 
ζωάκι και μετά να επιστρέψουμε στην 
αγελάδα και να δούμε αν θυμάται τους 
ήχους των ζώων που έχει συναντήσει 
μέχρι στιγμής.

Παιχνίδια με φωτογραφίες
Παίρνουμε μερικά κουτιά τα οποία δια-

φέρουν οπτικά μεταξύ τους (π.χ. έχουν 
διαφορετικό σχήμα, μέγεθος, χρώμα) 
και βάζουμε μέσα σ το καθένα μια 
φωτογραφία από ένα μέλος της οικογέ-
νειας (π.χ. στο μπλε κουτί φωτογραφία 
της μαμάς, στο κόκκινο του μπαμπά, 
στο ασημένιο της γιαγιάς, στο κίτρινο 
του παππού). Ανοίγουμε τα κουτιά και 
μιλάμε με το παιδί για τη φωτογρα-
φία που έχουμε βάλει σε κάθε κουτί. 
Στη συνέχεια κλείνουμε τα κουτ ιά 
και ρωτάμε το παιδί σε ποιο κουτί θα 
βρούμε τη φωτογραφία του κάθε ατό-
μου.Ένα άλλο παιχνίδι μνήμης που αξι-
οποιεί φωτογραφίες είναι το εξής: δια-
λέγουμε φωτογραφίες της οικογένειάς 
μας και τις αφήνουμε στη σειρά μπρο-
στά από το παιδί. Του ζητάμε να τις κοι-
τάξει προσεκτικά, και έπειτα τις ανα-
ποδογυρίζουμε και το ρωτάμε ποιος 
κρύβεται κάτω από την καθεμία. Ξεκι-
νάμε χρησιμοποιώντας 2-3 φωτογρα-

φίες και αν το μικρό μας δεν βρίσκει 
την απάντηση, το βοηθάμε μέχρι να τα 
καταφέρει.

Μιλάμε για τη μέρα μας
Μια νέα οικογενειακή συνήθεια που 
μπορεί να ακον ίσει τη μνήμη του 
νηπίου είναι η συζήτηση για την ημέρα 
μας. Την ώρα του δείπνου μπορούμε 
να συζητάμε σχετικά με το τι κάναμε 
από την ώρα που ξυπνήσαμε μέχρι το 
βράδυ. Αν το μικρό μας δυσκολεύεται 
να θυμηθεί, του κάνουμε ερωτήσεις 
ώστε να το βοηθήσουμε.

Κάνουμε ερωτήσεις με νόημα
Αντί να ρωτάμε απλώς το παιδί πώς 
πέρασε στο σχολείο, το ρωτάμε συγκε-
κριμένα πράγματα που θα το βοη-
θήσουν να δώσει πιο λεπτομερείς 
απαν τήσεις, όπως γ ια παράδειγμα 
τι φαγητό έφαγε ή τι έπαιξε στο διά-
λειμμα.

Ό
λοι μας θέλουμε ο γάμος μας 
να γίνει ακόμα καλύτερος. Η 
βελτίωση όμως γίνεται όταν  
προσπαθούμε να δείξουμε 

στη γυναίκα μας την αγάπη μας με λόγια 
και με έργα. Για να το πετύχουμε αυτό έ-
χουμε μία απλή λίστα πραγμάτων που 
μπορείτε να κάνετε κάθε χρόνο για τη 
γυναίκα σου. Πρώτα, πρώτα, να την πά-
ρεις και να πάτε ένα ταξίδι οι δυο σας. 
Όταν ξοδεύετε χρόνο μαζί μακριά από 
τα καθημερινά είναι ο καλύτερος τρό-
πος για να ρθείτε ξανά ο ένας πιο κοντά 
στον άλλον. Δεύτερον, να θεωρήσεις τα 
γενέθλιά της μεγάλη αφορμή για γιορ-
τή. Αντί να τα γιορτάσετε την ημέρα των 
γενεθλίων της , να γιορτάζετε ολόκληρη 
την εβδομάδα. Τρίτον, δώστης την ευκα-
ρία ένα Σαββατοκύριακο να πάει κάπου 
με τις φίλες της κι εσύ να φροντίσεις τα 
παιδιά. Τέταρτον, γράψτης ένα ερωτικό 
γράμμα. Δεν είναι καλό να της δείχνεις 
ότι την αγαπάς με έργα μόνο αλλά και 
με λόγια.

Είχες ποτέ σου μια δουλειά που 
δεν ήταν σαφές τ ι  έπρεπε να 
κάνεις;
Αν ε ίσαι πατέρας, αυτή ε ίναι η πιο 
σημαντική σου δουλειά. Και σ’ αυτήν τη 
δουλειά , έχει μεγάλη σημασία να έχεις 
μία περιγραφή του έργου σου που θα 
διευκρινίζει τι απαιτείται από σένα. 
Εδώ έχουμε μερικά βασικά και απαραί-
τητα στοιχεία για να είσαι πετυχημένος 
πατέρας. 
Πρώτον, να ξοδεύεις απερίσπασ τος 
χρόνο με τα παιδιά σου. 
Ο τρόπος που ξοδεύεις το χρόνο σου 
αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητές σου. 
Δείχνεις ότι έχεις σε μεγάλη υπόληψη 
τα παιδιά σου αν ξοδεύεις χρόνο μαζί 
τους δημιουργώντας αναμνήσεις που θα 
διαρκέσουν για όλη τους τη ζωή. 
Δεύτερον, να είσαι το πρότυπό τους. Τα 
σωστά πρότυπα δεν είναι μόνο λόγια 
αλλά και πράξεις. 
Να είσαι αυτός που θα ήθελες να γίνουν 

τα παιδιά σου.

Ο άντρας σου/η γυναίκα σου 
ακούει αυτά που λες;
Πρόσφατα, είπα κάτι στη γυναίκα μου 
που νόμιζα ότι δεν ήταν κακό...ούτε καν 
θυμάμαι τι ήταν. 
Μου έκανε εντύπωση ο δυσαρεστημέ-
νος τρόπος που απάντησε. Τη ρώτησα  
τι ήταν αυτό που είπα και την ενόχλησε; 
Και μου απάντησε, “Δεν είναι αυτό που 
είπες , αλλά πώς το είπες.” Είχε απόλυτο 
δίκιο. 
Ο τρόπος που λέμε κάτ ι ε ίναι πολύ 
σημαντικός. Όταν επικοινωνείς με τον 
άντρα σου/τη γυναίκα σου, να προσέ-
χεις τον τόνο της φωνής σου. Είναι απα-
λός ή αυστηρός;  
Δεύτερον, να προσέχεις τη γλώσσα του 
σώματος. Τα χέρια σου είναι ανοιχτά ή 
σταυρωμένα;  
Τρίτον, να προσέχεις τη σ τάση σου. 
Είναι απωθητική ή ελκυστική;

Κυρίες μου, μήπως έχετε παρά-
λογες προσδοκίες από τον άντρα 
σας; 
Όταν οι προσδοκίες μας από τον άντρα 
μας  γ ίνονται παράλογες, σ την πραγ-
ματικότητα τραντάζομε τα θεμέλια του 
γάμου μας κι ίσως και τα γκρεμίζουμε. 
Εδώ έχουμε μερικές παράλογες προσ-
δοκίες που οι γυναίκες δεν πρέπει να 
έχουν. Πρώτα, πρώτα, ότι πάντοτε πρέ-
πει να σας καταλαβαίνει τι εννοείτε. Η 
γυναίκα μου, η Μαρία, μερικές φορές 
μου λέει, “ Δεν με καταλαβαίνεις.” Και 
έχει δίκιο. Εγώ, ως άντρας, δε σκέφτο-
μαι όπως η Μαρία κι ούτε πάντοτε κατα-
λαβαίνω πώς νιώθει ακόμα κι αν προ-
σπαθώ. 
Η δεύτερη παράλογη προσδοκία είναι 
ότι μπορεί να διαβάζει αυτό που έχεις 
στο μυαλό σου. 
Οι πιο πολλοί άντρες δεν τα καταφέρ-
νουν να αποκρυπτογραφούν κάποιους 
ανεπαίσθητους υπαινιγμούς, γιαυτό να 
είστε σαφείς και ευθείς.

Άντρες, προσπαθείτε να δείξετε την 
αγάπη σας και την αφοσίωσή σας στη 

γυναίκα σας;
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Ό
ταν ένας ασθενής εισά-
γεται στο νοσοκομείο 
με πόνο στο στήθος, το 
μυαλό των γιατρών πάει 

αμέσως στο έμφραγμα. Πράγματι, 
η γρήγορη διάγνωση είναι σημα-
ντική, αλλά οι εξετάσεις –και μάλι-
στα επεμβατικές- είναι εκείνες που 
θα επιβεβαιώσουν αν είναι σωστή 
ή μήπως ο πόνος οφείλεται σε κά-
τι άλλο.
Θα μπορούσε, λοιπόν, ένα απλό τεστ 
αίματος να συμβάλει στη μη επεμβα-
τική διάγνωση του εμφράγματος; Μια 
νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο 
Frontiers in Cardiovascular Medicine 
υποδεικνύει πως αυτό είναι εφικτό.
Στη μελέτη εντοπίστηκαν χαρακτη-
ριστικοί δείκτες στο αίμα των ασθε-
νών με έμφραγμα που ξεχώριζαν από 
εκείνους που έπασχαν από πόνο 
στο στήθος ή κάποια άλλη αιτία. 
Οι ερευνητές ευελπιστούν πως τα 
αποτελέσματα θα οδηγήσουν 
σε νέες διαγνωστικές εξετά-
σεις για τα εμφράγματα.
Αν κάποιος δεν έχει αισθαν-
θεί ποτέ πόνο στο στήθος, η 
πιθανότητα ενός εμφράγματος 
έρχεται εύκολα στο μυαλό του. 
Παρόλο που ο πόνος στο στήθος 
είναι ένα σημαντικό σύμπτωμα 
του εμφράγματος, υπάρχει μια 
ποικιλία άλλων παθήσεων που 
μπορούν να προκαλέσουν παρό-
μοια συμπτώματα και πολλές από 
αυτές δεν είναι καν σοβαρές. Αν ένας 
ασθενής παρουσιάσει πόνο στο στή-
θος ενώ βρίσκεται σε νοσοκομείο, 
οι γιατροί θα αποφασίσουν άμεσα 
αν η αιτία είναι το έμφραγμα, ενώ η 
έγκαιρη θεραπεία είναι σημαντική για 
τον περιορισμό της βλάβης που προ-
καλείται. Προς το παρόν, αυτό περι-
λαμβάνει τη στεφανιαία αγγειογρα-
φία, εξέταση κατά την οποία τοπο-
θετείται καθετήρας στα αιμοφόρα 
αγγεία της καρδιάς. Παρότι αποτε-
λεσματική, η αγγειογραφία είναι μια 
επεμβατική εξέταση και είναι γεγο-
νός πως κανείς δεν θέλει να υποβλη-
θεί σε μια τέτοια διαδικασία αν δεν 
είναι απαραίτητο. Επιπλέον, σε πολυ-
σύχναστα ή ανεπαρκώς εξοπλισμένα 
νοσοκομεία, η αγγειογραφία μπο-

ρεί να μην είναι διαθέσιμη ανά πάσα 
ώρα. Μια άλλη εξέταση περιλαμβά-
νει τη λήψη δείγματος αίματος για 
τον έλεγχο των πρωτεϊνών που υπο-
δεικνύουν βλάβη στον καρδιακό μυ. 
Ωστόσο, αυτοί οι δείκτες κάποιες 
φορές είναι αναξιόπιστοι, καθώς 
μπορεί να εμφανισθούν αυξημένοι 
λόγω άλλων παθήσεων. Τα προβλή-
ματα αυτά ενέπνευσαν τους ερευνη-
τές να αναζητήσουν νέους δείκτες στο 
αίμα που θα μπορούσαν να σχημα-
τίσουν ένα μοναδικό αποτύπωμα για 
το έμφραγμα. Στράφηκαν, λοιπόν, στα 
μικρά μόρια που λέγονται μεταβολί-
τες και παράγονται κατά τη διάρκεια 
βιοχημικών διαδικασιών στο σώμα.
Οι ερευνητές συγκέντρωσαν δείγ-
ματα αίματος από 146 ασθενείς που 
παρουσιάστηκαν στο νοσοκομείο με 

πόνο στο στήθος και άλλους 84 υγι-
είς εθελοντές. Από τους 146 ασθε-

νείς με πόνο στο στήθος, επιβε-
βαιώθηκε στη συνέχεια πως οι 
85 είχαν υποστεί έμφραγμα, ενώ 
ο πόνος των υπολοίπων οφειλό-
ταν σε άλλες αιτίες.
Το εντυπωσιακό κατά την ανά-

λυση των δειγμάτων, μάλιστα, 
ήταν ότι οι ερευνητές βρήκαν 
μια σειρά μεταβολιτών που βρί-
σκονταν σε διάφορες ποσότητες 

και οι διαφορές τους ήταν αρκετά 
σημαντικές ώστε να διαχωριστούν 
με επιτυχία ανάμεσα στα δείγματα 

των ασθενών με έμφραγμα, αυτών 
με πόνο στο στήθος που δεν σχετιζό-
ταν με έμφραγμα και τους υγιείς εθε-
λοντές. Οι τρεις μεταβολίτες έδειξαν 
ιδιαίτερα ελπιδοφόροι ως διαγνωστι-
κοί δείκτες.
Στην πραγματικότητα, ένας ασθενής 
με υποψία εμφράγματος πιθανότατα 
θα υποβληθεί σε διάφορες εξετάσεις 
πριν επιβεβαιωθεί το έμφραγμα, αλλά 
η επέκταση του διαθέσιμου οπλοστα-
σίου αξιόπιστων εξετάσεων θα είναι 
χρήσιμη για τους γιατρούς ώστε να 
περιορίσουν άμεσα τις πιθανές δια-
γνώσεις. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι επιστήμονες στο-
χεύουν να διενεργήσουν περαιτέρω 
έρευνα για να αξιολογήσουν πώς και 
γιατί αυτοί οι βιοδείκτες εμπλέκονται 
στο έμφραγμα.

Πόνος στο στήθος: Είναι 
έμφραγμα; Η εξέταση που το 
αποκαλύπτει

Μ
ια απλή και ευχάριστη καθημερινή συνήθεια μπορεί να μειώσει το στρες και να βοηθή-
σει τους ανθρώπους να αποφύγουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης, σύμφωνα με ερευ-
νητές στον Καναδά.
Οι ειδικοί ανέλυσαν στοιχεία που δείχνουν ότι ένα ζεστό, χαλαρωτικό μπάνιο μπορεί να 

βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και πλέον αρχίζουν κλινικές δοκιμές για να επιβεβαιώ-
σουν τη θεωρία τους.
Οι ερευνητές του πανεπιστημίου Λέικχεντ δημιουργούν ομάδα από 150 εθελοντές, οι οποίοι έχουν 
διαγνωστεί με κατάθλιψη ή διαταραχή μετατραυματικού στρες. 
Οι μισοί από αυτούς θα μένουν επί τουλάχιστον 30 λεπτά, τρεις φορές την εβδομάδα, για δύο μήνες 
σε ζεστό νερό, θερμοκρασίας 39-40 βαθμών Κελσίου. Οι άλλοι μισοί θα ακολουθήσουν την ίδια δια-
δικασία, αλλά το νερό στην μπανιέρα θα έχει θερμοκρασία 30-32 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι 
ερευνητές θα καταγράφουν την πορεία της σοβαρότητας των συμπτωμάτων κατάθλιψης των εθελο-
ντών.
Όπως εξήγησαν οι ερευνητές στην «Daily Mail», αναμένουν ότι η κλινική δοκιμή θα επιβεβαιώσει τη 
θεωρία τους πως το ζεστό, χαλαρωτικό μπάνιο θα βελτιώσει τη διάθεση των εθελοντών και θα μειώ-
σει τη σοβαρότητα της κατάθλιψης. 
Η συγκεκριμένη θεωρία βασίζεται σε προηγούμενες έρευνες, που έδειξαν βελτίωση σε ασθενείς με 
κατάθλιψη όταν αυτοί τοποθετήθηκαν σε ζεστό δωμάτιο, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία του σώματός 
τους να αυξηθεί στους 38,3 βαθμούς Κελσίου. 
Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι, όταν ασθενείς με κατάθλιψη ανεβάζουν υψηλό πυρετό, τότε η διάθεσή 
τους βελτιωνόταν.

Ένα ζεστό μπάνιο μπορεί να μειώσει τα 
συμπτώματα της κατάθλιψης

Μια ρουτίνα γυμναστικής σε συνδυασμό με αλλαγές στον τρόπο ζωής δρουν θεραπευτικά στους 
ασθενείς με καρδιοπάθειες. Τα ευρήματα πρόσφατων έρευνων από το Πανεπιστήμιο McMaster 
του Καναδά ενισχύουν περαιτέρω αυτή τη διαπίστωση προσθέτοντας άλλη μια στρατηγική 

κίνηση που θα μπορούσε να γίνει ρουτίνα. Πιο συγκεκριμένα, όταν ανεβαίνουμε σκάλες, είτε με γρήγορο 
ή με κανονικό ρυθμό, έχουμε τόσο καρδιαγγειακά όσο και μυϊκά οφέλη. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν 
στα περιοδικά Medicine & Science in Sports & Exercise και Frontiers και σημειώνουν επίσης τα πιο σημα-
ντικά εμπόδια που μας απομακρύνουν από την συστηματική άσκηση: ο μειωμένος χρόνος, ο εξοπλισμός 
και η εύκολη πρόσβαση σε γυμναστήριο.
Οι ερευνητές συνεργάστηκαν με τo Kέντρο Αποκατάστασης και Καρδιακής Υγείας του Νοσοκομείου Χάμιλ-
τον για να δημιουργήσουν ένα πρωτόκολλο άσκησης που δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό ή στενή παρακο-
λούθηση των ασθενών και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εύκολα εκτός του εργαστηρίου. Οι συμμε-
τέχοντες- ασθενείς με στεφανιαία νόσο που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καρδιάς χωρίστη-
καν τυχαία σε δύο ομάδες. Οι μεν ακολουθήσαν ένα πρόγραμμα γυμναστικής μέτριας έντασης και οι δε την 
ζωηρή αναρρίχηση σκαλοπατιών. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να κάνουν τρεις γύρους από έξι προσπάθειες 
για 12 σκαλοπάτια χωρισμένες όμως σε περιόδους απλού περπατήματος για αποκατάσταση, με τους συμ-
μετέχοντες να περπατούν με το δικό τους ρυθμό. Έπειτα, οι ερευνητές, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα και 
των δύο ομάδων, διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες και από τις δύο ομάδες είχαν αυξήσει την καρδιοανα-

πνευστική τους ικανότητα μετά από τέσσερις εβδομάδες  εποπτευόμενης προπόνησης ενώ διατή-
ρησαν αυτά τα επίπεδα για επιπλέον οκτώ εβδομάδες μη εποπτευόμενης προπόνησης.

Σημείωσαν επίσης ότι παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στη μυϊκή μάζα των 
συμμετεχόντων: «Οι ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε επέμβαση αορτοστε-

φανιαίας παράκαμψης (bypass) ή στεφανιαίου stent, παρουσίασαν βλάβες 
στους μύες σε σύγκριση με τους υγιείς συνομήλικούς τους», εξήγησε ο 

Stuart Phillips, συν-συγγραφέας των μελετών και καθηγητής στο Τμήμα 
Κινησιολογίας στο Πανεπιστήμιο McMaster που επέβλεπε την ανά-

λυση του μυϊκού ιστού που ελήφθη κατά τη διάρκεια της μελέτης. 
Αυτή η ανάλυση αποδεικνύει ότι οι συγκεκριμένοι ασθενείς μπο-
ρούν ακόμη να αποκαταστήσουν τους αδύναμους μύες ακόμα 
και με μέτριας έντασης προπόνηση ή απλώς ανεβοκατεβαίνο-
ντας σκάλες με ζωηρό ρυθμό.

Οι σκάλες μπορούν να σώσουν την καρδιά μας

υγεία
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Pete the Greek
Η ιστορία του Έλληνα σωματοφύλακα της μαφίας

7 Ιουλίου 1975. Οι New York Times δημοσιεύουν απο-
κλειστική συνέντευξη του μαφιόζου ελληνικής καταγω-
γής με το ψευδώνυμο «Pete the Greek»....

Ο 
43χρονος τότε, Πέτρος Διάπουλας προχώρησε 
σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την δολοφο-
νία του επί 15 χρόνια αφεντικού του Τζοι Γκάλο 
ή «Τρελό – Τζοι» από τον αποκαλούμενο «Ιρλαν-

δό», η ιστορία του οποίου έγινε γνωστή μέσα από την ταινία 
του Σκορτσέζε, «Irishman» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ 

ντε Νίρο.

Η φιλία με τον «Τρελό – Τζόι» 
Η γνωριμία του Διάπουλα με τον Γκάλο ξεκινά από τα παι-
δικά τους χρόνια. Υπήρξαν φίλοι και συμμαθητές στο δημό-
σιο σχολείο «179» του Μπρούκλιν. Από μικρός, όπως περι-
γράφει ο Πητ στην συνέντευξη του, θυμάται τις επιθετικές 
τάσεις του φίλου του. «Ήταν εκρηκτικός. Είχαμε πάει μια 
φορά για ιππασία και το άλογο δεν ακολουθούσε τις εντο-
λές του Τζόι. Εκείνος κατέβηκε και του έδωσε μια δυνατή 
γροθιά από τα νεύρα του». Ο Γκάλο χρόνια αργότερα δια-
γνώστηκε με παρανοϊκή σχιζοφρένεια, γι΄αυτό και έγινε 
γνωστός ως «Τρελό – Τζόι». 
Ο «Pete the Greek» περιγράφεται ως ένας ψηλός, σωματώ-
δης άνδρας με διάπλαση που παραπέμπει σε πυγμάχο. Γιος 
Ελλήνων μεταναστών, δεν αποκάλυψε ποτέ στους δικούς 
του ανθρώπους την ενασχόληση του με την μαφία. Η ένταξη 
του στην συμμορία του Γκάλο ήρθε μετά από συνεχείς πιέ-
σεις του φίλου του, ο οποίος τον δελέαζε με άφθονο χρήμα 
που έβγαζε από τις δουλειές του.

Η εκδίκηση
 Ο  Τζόι δούλευε για λογαριασμό της οικογένειας Προφά-
τσι. Όταν ο αρχηγός τους πέθανε, την ηγεσία ανέλαβαν οι 
αδερφοί Κολόμπο, που όπως παραδέχεται ο Διάπουλας, 
δεν τηρούσαν τους «νόμους» της φαμίλιας. Αρχικά ο Γκάλο 
κατηγορήθηκε για τον φόνο του Άλμπερτ Αναστάζια, αλλά 
εξέτισε πολυετή κάθειρξη για εκβιασμό.
Όταν αποφυλακίστηκε τα δυο αδέρφια, σύμφωνα με τον 
«κανονισμό», έπρεπε να τον ενισχύσουν οικονομικά στο 
νέο του ξεκίνημα. Το ποσό που του έδωσαν ήταν μόλις 1000 
δολάρια. Η κίνηση αυτή προσέβαλε τον «στρατιώτη» ο 
οποίος σύντομα πήρε την εκδίκηση του, σκοτώνοντας τον 
έναν αδερφό, Τζόζεφ Κολόμπο. Ήταν η αρχή του τέλους. 
Ένα συμβόλαιο θανάτου με το όνομα του Τζοι Γκάλο εκκρε-
μούσε και σύμφωνα με μαρτυρίες είχε αναλάβει  να το 
«διεκπεραιώσει» ο Ιρλανδός. 

«Τα ματωμένα γενέθλια» 
Στις 7 Απριλίου 1972 ο Γκάλο θα γιόρταζε τα γενέθλια του. 
Κατά την διάρκεια της αφήγησης του στους New York Times, 
ο Διάπουλας λυγίζει όταν θυμάται τον τρόπο που έχασε τον 
παιδικό του φίλο. «Δεν είναι μόνο ότι σκότωσαν τον Τζόι 
αλλά και ο τρόπος που επέλεξαν. Μπροστά στην οικογένειά 
του. Μέσα σε ένα εστιατόριο γεμάτο με κόσμο. Αυτό είναι 
ενάντια σε όλους τους κανόνες».
Ο Πητ, εκείνο το βράδυ καθόταν δίπλα στο Τζόι, στο εστι-
ατόριο Umberto’s όπου θα γιόρταζαν τα 43α γενέθλια του. 
Μαζί τους καθόταν η σύζυγος του Γκάλο, Σίνα, η κόρη, η 

αδερφή του Καρμέλα και η σύντροφος του Διάπουλα, Έντιθ 
Ρούσσο.
 «Εκείνη τη στιγμή είδα να μπαίνει στο εστιατόριο ο Σόνι 
Πίντο. Έσκυψα και προειδοποίησα διακριτικά τον Τζόι. Πριν 
προλάβουμε να σκεφτούμε οτιδήποτε, ο Σόνι, άρχισε να 
πυροβολεί στον αέρα δημιουργώντας πανικό μέσα στο 
γεμάτο μαγαζί. Ενστικτωδώς πετάξαμε το τραπέζι στον 
αέρα, αλλά εγώ χτυπήθηκα από σφαίρα. Δεν θυμάμαι πόση 

ώρα μου πήρε για να συνέλθω, αλλά έτρεξα αμέσως έξω για 
να βρω τον Τζόι. Είδα δύο άντρες να τρέχουν. Τους πυροβό-
λησα και ανταπέδωσαν χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Μια «ανθρώπινη ασπίδα» 
«Μπήκα μέσα στο μαγαζί και είδα τον «Mάτυ το Άλογο» 
να κινείται προς την κουζίνα και να πλησιάζει τον Σόνι. Σκέ-
φτηκα ότι εμπλέκεται. Έτσι κόλλησα το όπλο μου στο κεφάλι 
του και τον χρησιμοποίησα ως ανθρώπινη ασπίδα για να 
βγω από την άλλη πόρτα του μαγαζιού στον πίσω δρόμο. 
Τότε είδα τον Τζόι νεκρό, πεσμένο στην άσφαλτο» περιγρά-
φει ο Διάπουλας.
Ο μοναδικός που συνελήφθη εκείνο το βράδυ ήταν ο «Pete 
the Greek» για παράνομη οπλοκατοχή. Μέσα στο όπλο δεν 
βρέθηκαν σφαίρες. Στη δίκη κατονόμασε μόνο τον Σόνι 
Πίντο, λέγοντας ότι δεν πρόλαβε να δει κανέναν άλλο επειδή 
όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Μετά την δολοφονία του Γκάλο 
ακολούθησαν άλλες 16 ως αντίποινα. 
Το σενάριο ότι ο Γκάλο δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τον 
Φρανκ Σίραν γνωστό και ως «Ιρλανδό» αμφισβητείται μέχρι 
σήμερα. Χρόνια αργότερα ο Μπομπ Ντύλαν έγραψε το τρα-
γούδι «Joey» εμπνευσμένο από την δολοφονία.

«Οι διαπραγματεύσεις» 
«Όταν βγήκα από τη φυλακή, έμαθα πως ο αδερφός του 
Τζόι, που είχε αναλάβει πλέον τα ηνία, δεν είχε φανεί συνε-
πής απέναντι στην οικογένεια μου. Οι δικοί μας νόμοι όρι-
ζαν ότι όταν ένα μέλος φυλακίζεται, οι υπόλοιποι καλύπτουν 
τις οικονομικές ανάγκες και την προστασία της οικογένειας 
του. Ο ‘Αλμπερτ όμως δεν έμοιαζε στον αδερφό του. Όσο 
ήμουν μέσα, μου είχε στείλει μια φορά 200 δολάρια και 
ακόμα σπανιότερα από 50. Αυτό ήταν για μένα το τέλος. 
Όταν αποφυλακίστηκα έπρεπε να δανειστώ λεφτά από τους 
συγγενείς για να ζήσω την οικογένεια μου».
 Η ακριβής ημερομηνία γέννησης του Πέτρου Διάπουλα δεν 
έγινε ποτέ γνωστή. Μόνο η χρονολογία, που είναι το 1932 
–  ενώ κανείς δεν γνωρίζει αν βρίσκεται εν ζωή. Αναγκά-
στηκε να μπει σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων και να 
συνεργαστεί με τις αρχές, αφού πλέον η απόφαση του να 
φύγει από την παρανομία ήταν οριστική. Ο Πέτρος Διάπου-
λας παραδέχτηκε ότι είχε βγάλει πολλά λεφτά από ληστείες, 
τζόγο και παράνομα στοιχήματα. «Υπάρχουν πολλά λεφτά 
στη μαφία. Αλλά δεν υπάρχει μέλλον αν δεν είσαι έξυπνος» 
είπε κλείνοντας.

ιστορίες
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Έ
χει γ ίνε ι πλέον συνείδηση 
σε όλους πως για να συνεχί-
σουν να υπάρχουν τα ελληνι-
κά    σχολεία χρειάζονται την 

υποστήριξή μας.
Μια σύν τομη ισ τορική αναδρομή 
δείχνει καθαρά τ ις επίπονες προ-
σπάθειες των πρωτοπόρων, εκείνων 
που έβαλαν τα θεμέλια και ύψωσαν 
το εκπαιδευτικό οικοδόμημα   της 
παροικίας του Μόντρεαλ. Ένα οικο-
δόμημα που πάση θυσία πρέπει να 
διατηρήσουμε. 
Το 1909 άρχισε να λε ιτουργεί το 
πρώτο ελληνικό σχολείο «Πλάτων» 
που το 1910 οργανώθηκε σε κανο-
ν ικό ημερήσιο σχολείο, το πρώτο 
στο είδος του στην Βόρεια Αμερική. 
Το 1925 μια ομάδα εθελοντών της 
Ελ λην ικής Κοινότητας Μόν τρεαλ 
αγόρασε την εκκλησία της Αγίας Τρι-
άδος και ίδρυσε δεύτερο σχολείο, 
το «Αγγλο-Ελληνικό Σωκράτης», το 
οποίο ακολούθησε το πρόγραμμα 
διδασκαλίας του Προτεσ ταν τ ικού 
Σχολικού Συστήματος και η ελληνική 
γλώσσα και κουλτούρα διδάσκονταν 
επιπλέον των αγγλικών και γαλλικών 
μαθημάτων.
Όμως, η οικονομική κρίση της επο-
χής  ανάγκασε τους  έ λ ληνε ς  να 
συσπειρωθούν σε μία εκκλησ ία, 
την Αγία Τριάδα και να ενώσουν το 
σχολείο «Πλάτων» με το σχολείο 
«Σωκράτης» το 1931. Παρά τα οικο-
νομικά προβλήματα, τα μέλη της Κοι-
νότητας κατάφεραν να κρατήσουν το 
σχολείο και να σπουδάσουν τα παι-
διά τους. 
Κατά τ ις δεκαε τ ίε ς του 1950 και 
1960 νέοι μετανάστες έφθαναν κατά 
χιλιάδες και συνέχεια αυξανόταν ο 
αριθμός των μαθητών.
Το 1970 άλλαξε το όνομα σε «Δημο-
τικό Σχολείο Σωκράτης» και το 1972 
η Κοινότητα υιοθέτησε το γαλλικό 

σύστημα εκπαίδευσης, αποκτώντας 
έτσι το δικαίωμα κρατικών επιχορη-
γήσεων.
Το 1978 υπογράφτηκε συμφωνία με 
το Καθολικό Σύστημα CECM, εξα-
σφαλίζον τας καλύτερα εκπαιδευ-
τικά εφόδια, ενώ η οικονομική υπο-
στήριξη της κυβέρνησης του Κεμπέκ 
βοήθησε το σχολείο να αναπτυχθεί 
και να επεκταθεί. Λίγα χρόνια αργό-
τερα άρχισε να λειτουργεί και το 
ημερήσιο σχολείο «Δημοσθένης» 
στο Λαβάλ. 
Χιλιάδες ελληνόπουλα απεφοίτησαν 
από τα ελληνικά μας σχολεία και τα 
περισσότερα διέπρεψαν σε όλους 
τους τομείς της Καναδικής κοινωνίας 
και όχι μόνο. 
Τα σχολεία μας σήμερα θεωρούνται 
«μον τέ λο» και παράδειγμα προς 
μίμηση. Η σωστή όμως λε ιτουρ-
γία, ανάπτυξη και μακροζωία τους 
- κυρίως μετά τις κυβερνητικές περι-
κοπές - εξαρτάται από μας και μόνο.
Η Επιτροπή Εράνου «Μεταμόρφωση 
200» των σχολείων «Σωκράτης», 
«Δημοσ θέ νης»,  «Αρισ τοτ έ λης», 
«Πλάτων-Όμηρος» και «Άγιος Νικό-
λαος», που εν τω μεταξύ πλαισιώ-
θηκε με αξιόλογα στελέχη της νέας 
γενιάς, ζητά για άλλη μία φορά από 
την ευρύτερη παροικία να δείξει και 
έμπρακτα την αγάπη και υποστήριξή 
της ώστε να συνεχισ τεί η ανοδική 
πορεία και περαιτέρω ανάπτυξη των 
ελληνικών μας σχολείων. 
Η έ ναρξη της εραν ικής εκσ τρα-
τείας «Στηρίζω τα σχολεία μας», με 
επίτ ιμο πρόεδρο τον συμπάροικο 
Ιωάννη Μούκα, γίνεται το ερχόμενο 
Σάββατο 29 Μαΐου, 2021με οκτάωρο 
Ραδιοέρανο, ο οποίος θα φιλοξενη-
θεί από τους τρείς τοπικούς ελλη-
νικούς ραδιοσταθμούς. Τον CFMB 
1280 AM, το Radio Centreville 102.3 
FM και τους Ακρίτες Μόντρεαλ 1610 
AM. Συμμετέχουν οι τοπικές εφη-
μερίδε ς «Ελ ληνοκαναδικά Νέα», 
«Ελληνοκαναδικό Βήμα» και «Χρο-
νικά».
Στόχος γ ια το 2021 είναι η συγκέ-
ντρωση $600.000 ώστε να τα επεν-
δύσει σε παιδαγωγικά εργαλεία και 
υλικά συμβάλλοντας έτσι σε πρωτο-
βουλίες που θα αυξήσουν τις εγγρα-
φές των μαθητών καθώς και σ την 
παροχή οικονομικής βοήθειας για τα 
δίδακτρα. Μέρος του ποσού θα χρη-
σιμοποιηθεί για την αναβάθμιση και 
ανακαίνιση των σχολικών μας κτι-
ρίων. 
Ας προσπαθήσουμε να τον επιτύ-
χουμε, η καλύτερα... να τον ξεπερά-
σουμε. 

OMOΓΕΝΕΙΑ

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

Στηρίζουμε 
τα σχολεία μας  

Ο
ι χαροκαμένοι γονείς του ομογενή 
ήρωα Αστυνομικού Αναστασίου 
Τσάκου, κ.κ. Σταύρος και Άννα Τσά-
κου το πρωί της Τρίτης, 25 Μαϊου 

2021 εισήλθαν σκηθρωποί στο Ανώτατο Δικα-
στήριο του Κουίνς για να παρακολουθήσουν 
την ακροαματική διαδικασία εις βάρους της 
32χρονης Jessica Beauvais που κατηγορείται 
για τον θάνατο του γιου της.
Η εν λόγω διαδικασία ήταν η πρώτη μετά την 
απόφαση της Ανώτατης Επιτροπής των Ενόρ-
κων (Grand Jury) για την παραπομπή της σε 
δίκη και ο εισαγγελέας ανέγνωσε το βαρύ 
κατηγορητήριο για να επιδεινωμένη ανθρω-
ποκτονία, για ανθρωποκτονία με όχημα και 
άλλα εγκλήματα, για οδήγηση υπό επήρεια και 
για την επίθεση στον Αστυνομικό της Τροχαίας 
της Νέας Υόρκης Αναστάσιο Τσάκο τα ξημερώ-

ματα της Μεγάλης Τρίτης, 27 Απριλίου 2021.
Στην αίθουσα υπήρχαν οι γονείς, τα αδέλφια 
και ο 13χρονος γιος της κατηγορούμενης, οι 
οποίοι από την πρώτη στιγμή της σύλληψής 
της προσπάθησαν να βελτιώσουν το προφίλ 
της 32χρονης.
Όταν ο ανώτατος δικαστής Michael Aloise 
κάλεσε την κατηγορούμενη να δηλώσει αθώα 
ή ένοχη η κατηγορούμενη σιώπησε ενώ ο 
συνήγορός της ισχυρίστηκε ότι είναι αθώα. 
Ο δικαστής με συνοπτική διαδικασία διέταξε 
την άνευ εγγυήσεως κράτησή της και την επι-
στροφή της στο Δικαστήριο στις 27 Ιουλίου 
2021.
Η Εισαγγελέας του Κουίνς Μελίντα Κατς μετά 
το πέρας της διαδικασίας χαρακτήρισε την 
υπόθεση θλιβερή διότι οι γονείς του Αστυνο-
μικού, η σύζυγός του και τα ανήλικα παιδιά 
και κατ΄επέκταση η κοινότητα θρηνούν για την 
απώλεια του ομογενή ήρωα.
Μετά το πέρας της διαδικασίας οι χαροκαμέ-
νοι γονείς Σταύρος και Άννα Τσάκου παρέστη-
σαν στην συνέντευξη τύπου που παραχώρη-
σαν ο πρόεδρος του Patrolmen Benevolent 
Association, κ. Pat Lynch και ο πρόεδρος του 
The Detectives’ Endowment Association, κ. 
Paul Digiacomo και μίλησαν για λογαριασμό 
των γονέων, της συζύγου και των ανήλικων 

παιδιών του Αναστασίου Τσάκου.
Και οι δύο πρόεδροι ζήτησαν την παραδειγμα-
τική καταδίκη της κατηγορούμενης.
Οι πολιτευτής Κωνσταντίνος Πρέντζας, ο 
οποίος, όπως έγραψαν οι «Αναμνήσεις» συνέ-
λαβε την ιδέα της μετονομασίας της Οδού 
όπου μεγάλωσε ο ομογενής ήρωας σε Οδό 
Αναστασίου Τσάκου, καθώς επίσης και ο Χρί-
στος Ποταμίτης προσήλθαν στο Δικαστήριο 
σε ένδειξη συμπαράστασης στην χαροκαμένη 
οικογένεια.
«Ζήσαμε πρωτόγνωρες στιγμές, διότι ο Σταύ-
ρος και η Άννα Τσάκου αντίκρυσαν για πρώτη 
φορά την φερόμενη ως δολοφόνο του γιου 
τους και στα πρόσωπά τους διακρίναμε τον 
ίδιο πόνο που βιώσαμε το πρωινό της 4ης 
Μαϊου στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής 
στο Γκρινλόουν του Λονγκ Άϊλαντ», επεσήμανε 

ο κ. Πρέντζας εκφράζοντας ταυτόχρονα την 
αγανάκτησή του για την στάση των ομογενών 
αιρετών αντιπροσώπων.
«Κατά την διάρκεια των συλλαλητηρίων για 
τον Τζορτζ Φλόιντ οι ομογενείς πολιτικοί 
τάχτηκαν στο πλευρό του κινήματος “Black 
Live Matter”, ενώ σήμερα που βρισκόμα-
στε αντιμέτωποι με ένα ειδεχθές έγκλημα εις 
βάρος ενός διακεκριμένου Αστυνομικού και 
δη ομογενή ποιούν τη νήσσα»,  πρόσθεσε ο 
κ. Πρέντζας.
Ο κ. Πατ Λιντς επεσήμανε ότι η 32χρονη παρα-
βίασε τους κόνους που είχαν τοποθετήσει 
οι Αστυνομικοί και χτύπησε τον Αναστάσιο 
Τσάκο εκσφενδονίζοντάς τον σε ύψος 40 π. (12 
μέτρων) και ότι κατέληξε στο γρασίδι δίπλα 
στο οδόστρωμα.
Η κατηγορούμενη, όπως επεσήμανε η κ. Κατς, 
όχι μόνο δεν σταμάτησε στον τόπο της τραγω-
δίας, αλλά συνέχισε την τρελή πορεία και πρό-
βαλλε αντίσταση στους αστυνομικούς την ώρα 
της σύλληψης.
Η 32χρονη οδηγούσε υπό επήρεια τόσο 
αλκοόλ, όσο και ναρκωτικών ουσιών και το 
αλκοτέστ έδειξε Ο.15  σχεδόν διπλάσιο του 
επιτετραμμένου ορίου που στην πολιτεία της 
Νέας Υόρκης είναι 0.08. Και σαν μην αρκούσε 
αυτό οδηγούσε και με ανακληθείσα άδεια.

Την κατηγορούμενη για 
τον φόνο του γιου τους 
αντίκρυσαν οι γονείς 

του Αναστασίου Τσάκου
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΚΑ/ΠΗΓΗ: ANAMNISEIS.NET
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Σ
ε έναν παράδοξο, αθέμιτο, άπληστο, 
ληστρικό και παραδόπιστο κόσμο 
ζούμε, αγαπητοί μου φίλοι, χωρίς μέ-
τρα και σταθμά, ή όπως πολύ σοφά 

το λέει ο λαός μας, “δύο μέτρα και δύο σταθ-
μά”. Δηλαδή όπως τους συμφέρει εφαρμό-
ζουν και το μέτρημα και το ζύγισμα. Και άντε 
εσύ φουκαρά ανθρωπάκο να βρεις το δίκιο 
σου στο ξαναμέτρημα ή στο ζύγι. Πάντα χα-
μένος θα βγαίνεις.
Θα θυμάστε ασφαλώς, εκείνους τους παπα-
τζήδες που με την βοήθεια των αβανταδό-
ρων έβαζαν τον αθώο και ανυποψίαστο 
περαστικό στο παιχνίδι και τον ξάφριζαν, 
πριν καν μπορέσει να εντοπίσει τον άφαντο 
παπά.
Αυτούς τους πεζοδρομιακούς αεριτζήδες 
παπατζήδες δεν τους βλέπουμε πια στις 
γωνιές των δρόμων μας, γιατί χαλούσαν 
την πιάτσα των μοντέρνων ταχυδακτυλουρ-
γών που μετέφεραν τις αεροδουλειές τους 
σε πολυτελείς γυάλινους ουρανοξύστες και 
πλέον δεν μας ξεγελούν με άφαντους παπά-
δες με συνέπεια να κερδίζουν, (κλέβουν με 
το γάντι), τα ψιλά μας, αλλά να μας ξαφρίζουν 

όχι μόνον τις προσωπικές αποταμιεύσεις μας 
αλλά και τα κρατικά αποθέματα.  
Τέρμα οι ψιλικατζήδες. Ζήτω οι καρχαρίες 
των διεθνών αγορών. Όπως θα το καυτηρί-
αζε  ο ανεπανάληπτος Χάρυ Κλυν, “ανεβα-
σμένα πράγματα δικέ μου”.    
Σε έναν άμετρο κόσμο των δύο ταχυτήτων, 
και των παραποιημένων  ζυγαριών παρα-
κολουθούμε έντρομοι και με την ψυχή στο 
στόμα περιμένοντας το αναπάντεχο που θα 
μας αφυπνίσει από τον λήθαργο και θα μας 
επαναφέρει στην σκληρή πραγματικότητα. 
Αυτήν, της πρόσκαιρης και  φτιασιδωμένης 
καλοπέρασης που πολύ επιτηδευμένα και 
καλοσχεδιασμένα έχουν προετοιμάσει οι 
παπατζήδες των διεθνών αγορών και αρι-
στοτεχνικά καμουφλαρισμένα  μας το σερβί-
ρουν κουταλάκι - κουταλάκι οι αρχιμάγειροι 
που μας υποδεικνύουν να εκλέγομαι. Εθι-
σμένοι πλέον όπως οι αλκοολικοί και οι ναρ-
κομανείς κάθε τρεις και μία τρέχουν για μας 
στα μη απαγορευμένα στέκια των διεθνών 
αγορών και βερεσέ, να το πούμε λαϊκά, μας 
εφοδιάζουν με νέες δόσεις ευρωμαστού-
ρας που τα βαποράκια οι ηγέτες μας, υπο-

σχέθηκαν ότι θα μας προμηθεύουν εσαεί 
και φτηνά. Μη μου σκοτίζεστε και αγωνι-
άτε, μας διαβεβαιώνουν  οι μαστροποί που 
μας κυβερνούν. Την μαστούρα, σας, μας, την 
παίρνουμε ή μας την δίνουν πολύ φτηνά.  
Αφθονεί στην αγορά δεν πρόκειται να μας 
λείψει ποτέ. Αρκεί εσείς να μας ψηφίζετε και 
να μας νομιμοποιείτε και όλα τα έννομα και 
παράνομα αφήστε σε μας και τους αποπάνω 
μας.
Επειδή όμως, όπως και στον υπόκοσμο, 
οι ίδιοι ξεκαθαρίζονται μεταξύ τους, ελπί-
ζουμε πως και στον  απάνω κόσμο μας θα 
ισχύσουν οι ίδιοι φυσικοί ταξικοί νόμοι του 
κάτω κόσμου. Θα έρθει η μέρα  που θα αρχί-
σουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών, οι αρχινο-
νοί της κοινωνίας και αναμεταξύ τους  αλλη-
λοφαγωθούν. Να αναφέρομαι μερικούς 
έτσι για να μην παρεξηγηθούμε. Κίτρινης 
μαφίας, της Άγριας δύσης, της Γηραιάς Αλβι-
ώνας, της Ασιατικής, της μαφίας των Ιμαλα-
ΐων, ή των καρτέλ της κεντρικής Αμερικής, 
και πάμπολλα άλλα παρακλάδια και σπεί-
ρες μικρές και μεγάλες που αλωνίζουν τις 
μικρογειτονιές του κόσμου και σπέρνουν τον 
φόβο και τον τρόμο με το χάπι της καλοπέ-
ρασης.
Τις προάλλες λοιπόν, αγαπητοί κατατρομαγ-
μένοι συμπολίτες, ένας από αυτούς τους 
περίεργους και διαβόητους ομοϊδεάτες τους 
που κυβερνά μια γειτονιά του κόσμου εκεί 
κάπου στις Υπερβόρειες χώρες του Απόλ-
λωνα, προσγείωσε αεροπειρατικά ένα ιπτά-
μενο αεροσκάφος που πετούσε συμπτω-
ματικά πάνω από τον εναέριο χώρο του και 
όλοι οι αρχιμαφιόζοι βρόντηξαν και άστρα-
ψαν και ακόνισαν τα δόντια τους για να τον 
κατασπαράξουν και να τον ρίξουν βορρά 
στους αγριεμένους υπηκόους του που 
διψούν για αίμα.
Όλοι νόμιμοι και παράνομοι, σερίφηδες και 
ελεύθεροι σκοπευτές έχουν κινήσει θεούς 
και δαίμονες να τον ξεκάνουν.
Ειδικά οι υπέρμαχοι υπερασπιστές της κατα-
ταλαιπωρημένης και κατακρεουργημένης 
“Δημοκρατίας”, είναι έτοιμοι να μπουκά-
ρουν και να τον ξεκάνουν, γιατί λένε παραβί-
ασε την διεθνή έννομη τάξη και επίσης στις 
πρόσφατες εκλογές μαγείρεψε το αποτέλε-
σμα με συνέπεια να διατηρηθεί στην εξου-
σία.
Άκουσον Άκουσον. Τόλμησε και καταπάτησε 
την θέληση του λαού που ήθελε κάτι άλλο η 
πλειοψηφία και αυτός την παράκουσε και αν 
και μειοψήφησε παραποίησε το αποτέλεσμα 
και κράτησε τα ηνία της εξουσίας.
Και όλοι εμείς αναρωτιόμαστε. Λέτε να είναι 
ο μοναδικός στην ιστορία που αν και μειο-
ψηφία κυβερνά; Μήπως το ίδιο ισχύει και 
για τον Τζόνι της άγριας δύσης ή τον Κούλη 

των Χανίων, ή τον εγκάθετο  Ντράγκι της 
νόστρας, ή του δικού μας του Τζάστιν; 
Όλοι οι παραπάνω πρωτοστάτησαν κατά 
του Λουκασένκο και επέβαλαν κυρώσεις 
στο κράτος του. Και ποιος θα πληρώσει την 
λυπητερή; Ο λαός της Λευκορωσίας περισ-
σότερο από ότι ο πρόεδρος της. 
Εμείς δεν είμαστε υπέρ του αεροπειρατή και 
ούτε φυσικά συμφωνούμε με τέτοιου είδους 
πρακτικές που δεν έχουν καμία απολύτως 
σχέση σε μια ευνομούμενη κοινωνία που 
επιζητούμε απεγνωσμένα. Αλλά να διαρ-
ρηγνύουν τα ιμάτια τους οι αρχινονοί που 
μας κυβερνούν και να παρουσιάζονται ως 
φρουροί και υμνητές της νομιμότητας και της 
ευταξίας είναι και παράταιρο και οξύμωρο. 
Για την Ελλάδα μας που μας πονάει περισσό-
τερο, αγαπητοί συμπατριώτες, μόνο το 50% 
προσήλθε στις κάλπες και πλειοψήφησε ο 
αρχηγός της ΝΔ. Πρωτοστάτησε για την επι-
βολή κυρώσεων στον αεροπειρατή της βαλ-
τικής, αλλά να επιβληθούν κυρώσεις ενα-
ντίον της Τουρκίας που καταπατεί καθημε-
ρινά την διεθνή έννομη τάξη και βιαιοπραγεί 
εναντίον της Κύπρου μας και παραβιάζει τα 
κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο, δεν 
έδειξε τον ίδιο υπέρμετρο ζήλο και εμμονή 
για το δίκαιο και το πρέπον.
Είναι ακόμη νωπά τα στεφάνια που καταθέ-
σαμε οι απανταχού Έλληνες στα κατά μέρους  
μνημεία της Γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου  και τα δάκρυα ακόμη λαμπυρίζουν  
στις παρειές των προσώπων μας και οι ζηλω-
τές που μας κυβερνούν προσκάλεσαν τους 
απογόνους των γενοκτόνων  του έθνους μας, 
για συνομιλίες και επίσημα δείπνα.
Για να δούμε ο λαλίστατος υπουργός μας θα 
τολμήσει να θέσει το θέμα της γενοκτονίας 
στον ομόλογο του Τούρκο υπουργό ή θα 
αρκεστεί σε αερολογίες και κούφιες φιλο-
φρονήσεις και διπλωματικές κωλοτούμπες. 
1). Απαιτούμε, ένα μεγαλειώδες Μνημείο 
αναφοράς Της Γενοκτονίας των Ελλήνων της 
Μικράς Ασίας στο κέντρο της Αθήνας, που 
να εμπεριέχει όλες τις κατά μέρους γενοκτο-
νίες του Πόντου της Ανατολικής Θράκης, της 
Ιωνίας, της Καππαδοκίας, της Βιθυνίας.
2). Αυτό το μνημείο να γίνει τόπος προσκυ-
νήματος όλων των ξένων επισήμων που θα 
επισκέπτονται την χώρα μας και φυσικά θα 
γίνεται κα η πρέπουσα ενημέρωση.
3). Η Γενοκτονία των Ελλήνων από τους 
Τούρκους να συμπεριληφθεί στην διδακτέα 
ύλη και να διδάσκεται σε όλα τα ελληνό-
πουλα στο δημοτικό και στο γυμνάσιο.
4). Το δεν ΞΕΧΝΟΥΜΕ, πρέπει να γίνει καθη-
μερινή πράξη και όχι ένα ιστορικό γεγονός 
που θα μνημονεύεται μια φορά τον χρόνο.

Σίμος Λεπτοκαρίδης

Δύο Μέτρα Και Δύο Σταθμά

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

της Hellas News
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«Εγώ θρώσιν έχω φαγείν
ήν υμείς ούκ οίδατε»

Ο ΚΥΡΙΟΣ σὰν τέλειος ἄνθρωπος 
εἶχε ὅλες τὶς θεόσδοτες ἐπιθυμίες, 
τὰ ἀδιάβλητα πάθη τῆς ἀνθρωπί-
γης φύσεως, ὅπως τὶς ὀνομάζουν οἱ 

Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Γἰ  αὐτὸ καὶ κουρα-
σμένος ἀπὸ τὴν ὁδοιπορία ἐκ τῆς Ἱερουσαλὴμ 
στὸ φρέαρ τῆς Σαμαρείας «οὗτος ἐκαθέζετο», 
μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστής ἐκά-
θισε δηλαδὴ μὲ ἁπλότητα, γιὰ νὰ ξεκουραστῆ 
ἀπὸ τὸν κόπο τῆς ὁδοιπορίας. Καὶ ἐζήτησε ἀπὸ 
τὴν Σαμαρείτιδα «ὕδωρ πιεῖν», διότι πράγ-
ματι διψοῦσε. Παρεκάθετο σὲ γεύματα, ὄχι 
διότι ζητοῦσε τὰ πολυδάπανα φαγητὰ ἀλλὰ 
διὰ νὰ χρησιμοποιήση τὸ γεῦμα πρὸς διδα-
σκαλία καὶ πνευματικὴ οἰκοδομὴ τῶν συν-
δαιτημόνων. Ποτὲ δὲν κυριαρχήθηκε ἀπὸ 
τὴν ἐπιθυμία τοῦ φαγητοῦ, τοῦ ποτοῦ καὶ τῆς 
ἀναπαύσεως. Ἦταν καὶ ἔμεινε καὶ ὡς πρὸς 
τὰ σημεῖα αὐτὰ ἄσπιλος καὶ ἀγαμάρτητος. 
Πάντοτε συνεῖχε τὴν καρδιὰ καὶ τὴν διάνοιά 
Του, ὅλη του τὴν Θεανδρικὴ προσωπικότητά 
Του, τὸ ἔργον ποὺ εἶχε ἀγαλάβει νὰ ἐκπλη-
ρώση καὶ τελειώση. Γἰ  αὐτὸ καὶ ὅταν οἱ μαθη-
ταὶ ἔφεραν τροφὲς ἀπὸ τὴν πόλη Συχάρ, Ἐκεῖ-
νος τοὺς ἀπήντησε˙ «ἐγὼ ἔχω τροφὴ νὰ φάγω 
τὴν ὁποίαν σεῖς δὲν γνωρίζετε». Καὶ ἐννοοῦσε 
τὸ μεγάλο ἔργο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.
Καὶ ἐπὶ τοῦ σημείου αὐτοῦ, ὅπως ἄλλωστε καὶ 
μὲ τὴν ὅλη Του ζωή, ὑπῆρξε ὁ Κύριος τὸ φωτει-
νότατο καὶ τέλειο παράδειγμα γιὰ ὅλους τοὺς 
ἀνθρώπους τῆς οἰκουμένης καὶ γιὰ μᾶς ποὺ 
ζοῦμε στοὺς σημερινοὺς καιρούς. Στὶς ἡμέρες 
μας ἔχει, δυστυχῶς, ἀναπτυχθῆ καὶ ἐνταθῆ 
ἔντονο τὸ πνεῦμα τῆς ὑλοφροσύνης. Σήμερα 
οἱ ἄνθρωποι θέλουν νὰ περάσουν τὴ ζωή τους 
μὲ ἄνεσι, μὲ εὐμάρεια, μὲ τέρψι καὶ ἀπόλαυσι.
Δὲν ἐπαναπαύονται σὲ ὅσα τοὺς χρειάζονται, 
ἀλλὰ ἐπιθυμοῦν ὁλοένα καὶ περισσότερα. 
Δὲν ἱκανοποι οῦνται μὲ τὴν ἄνετη ἐπίπλωσι 
τοῦ σπιτιοῦ των, ἀλλὰ θέλουν γὰ ἀλλάξουν 
τὰ ἔπιπλα, ὄχι διότι αὐτὰ ἐπάληωσαν ἢ τοὺς 
εἶναι ἐπρόσφορα, ἀλλὰ διότι ἔτσι ἐπιυάλλει 
ἡ μοδα.
῞Οταν ἀποκτήσουν ἕνα διαμέρισμα στὴν 
πόλη ποὺ ἐργάζονται, θέλουν καὶ ἕνα σπιτάκι 
στὴν ἐξοχὴ ἢ στὴν παραλία. Καὶ κάτι τέτοιο 
δὲν μποροῦμε ἀπόλυτα νὰ τὸ καταδικάσουμε, 
γιατὶ σήμερα ἡ ζωὴ στὶς μεγάλες πόλεις ἔχει 
καταντήσει ἐκνευριστική. Γενικὰ τὸ νὰ ζητῆ 
κανεὶς κάποια βελτίωσι στὶς συνθῆκες τῆς 
στὴ ζωῆς του, στὴν ὑγιεινότερη τροφή, καὶ 
εὐπρεπῆ ἐνδυμασία του, δίκαιη καὶ ἠθικὴ 
ἀπόλαυσι τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν εἶναι κάτι τὸ 
αὐτονόητο καὶ σύμφωνο μὲ τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ χρειάζεται νὰ προσέξη 
ὁ ἄνθρωπος, εἶναι τὸ νὰ μὴ θέση σὰν σκοπὸ 
τῆς ζωῆς του τὴν ἀπόλαυσι τῶν ὑλικῶν ἀγα-
θῶν, τὴν ὑποδούλωσί του στὸ πνεῦμα τῆς ὑλο-
φροσύνης, ὥστε νὰ καταντήση ἀχόρταστος 
καὶ κοιλιόδουλος. Οταν τὰ πάθη αὐτὰ κυριαρ-
χήσουν καὶ ὑποδουλώσουν τὴν ἀνθρώπινη 
καρδιά, τότε ὁ ἄνθρωπος ζῆ μιὰ ἀγχώδη ζωή. 
Κατέχεται συνεχῶς ἀπὸ τὴ μέριμνα καὶ ἀγω-
νία γιὰ τὴν αὔριο καὶ γενικώτερα γιὰ τὸ μέλ-
λον. 
Λησμονεῖ τὸν Θεὸν καὶ στὴ θέσι τοῦ Θεοῦ ἔχει 
βάλει «τὴν κοιλία του». Ανήκει στὴν παράταξι 

ἐκείνων, «ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία», ὅπως γράφει ὁ 
ἀπ. Παῦλος (Φιλιπ. γ  ́19). Σχολιάζων ὁ Μ. Βασί-
λειος τὸ λόγιον αὐτὸ τοῦ ἀπ. Παύλου γράφει: 
«Οἱ πάντα πραγματευόμενοι τῆς ἐν τῷ ἐσθί-
ειν καὶ πίνειν ἕνεκεν ἡδονῆς». Κάτι τέτοιοι 
ἄνθρωποι, χωρὶς ἰδανικά, χωρὶς Θεόν, χωρὶς 
εὐγενέστερες σκέψεις καὶ ἀποφάσεις γιὰ τὴν 
πρόοδό τους στὴν ἀρετὴ καὶ γιὰ τὴν ἀποκατά-
στασί τους στὴν αἰώνια ζωή, ζοῦν, ὅπως πάλι 
τονίζει ὁ Μ. Βασίλειος, μιὰ «δοσκηματώδη 
ζωή», σὰν τὴ ζωὴ δηλαδὴ τῶν ἁλόγων ζώων 
ποὺ βόσκουν στὰ λειβάδια.
Αὐτὴν τὴν ὑποδούλωσι στὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ πρέ-
πει ὁπωσδήποτε νὰ τὴν ἀποφύγη ὁ ἄνθρω-
πος˙ νὰ συνηθίση τὸν ἑαυτόν του στὴ χρῆσι 
καὶ ὄχι στὴν κατάχρησι τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. 
Διότι ἀλλοιῶς κιγδυνεύει νὰ περιπέση σὲ μιὰ 
κατάστασι ζωώδη, ὥστε νὰ ἐφαρμόζη σ  ̓αὐτὸν 
τὸ θεόπνευστο λόγιο: «̓́ Ανθρωπος ἐν τιμῇ ὢν 
οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς 
ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. μή  21). 
Στὶς ἡμέρες μας σὰν ἀντίδρασι ἀκριβῶς στὸ 
πνεῦμα τῆς ὑλοφροσύνης, γίνεται πολὺς 
λόγος γιὰ τὸ πνεῦμα τῆς λιτότητος καὶ τῆς 
οἰκονομίας. Ἕνα τέτοιο πνεῦμα λιτότη-
τος συνιστᾶ, ἀφοῦ πρῶτα τὸ ἔχει ἐφαρμό-
σει στὸν ἑαυτό του, ὁ ἀπ. Παῦλος: «Ἔχοντες 
διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, γράφει, τούτοις 
ἀρκεσθησόμεθα» (Ά  Τιμοθ. στ΄ 8). Οι ἐκκλη-
σιαστικοὶ Πατέρες καὶ συγγραφεῖς σχολιά-
ζοντες τὴν φράσι αὐτὴ τοῦ ἀπ. Παύλου γρά-
φουν, ὅτι δὲν μᾶς θέλει ὁ Θεὸς πεινασμένους 
καὶ γυμνούς, στερουμένους ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μᾶς 
χρειάζονται γιὰ τὴν συντήρησί μας, ἀλλὰ ὅτι 
πρέπει νὰ ἀποφεύγωμε τὴ σπατάλη καὶ τὰ 
περιττὰ πράγματα. ̓́ Αλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος 
μᾶς ἐδίδαξε, ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ αἰτήματα ποὺ πρέ-
πει νὰ ἀναφέρωμε πρὸς τὸν Θεὸν εἶναι καὶ τὸ 
αἴτημα, ποὺ περιλαμβάνεται στὴν Κυριακή 
προσευχή, «τὸν ἄρτον ἦμῶν τὸν ἐπιούσιον 
δὸς ἡμῖν σήμερον». Καὶ φυσικὰ μὲ τὴν λέξιν 
«ἄρτον» δὲν ἐννοεῖ μονάχα τὸ ψωμὶ ἀλλὰ καὶ 
ὅσα ἄλλα συνεργοῦν στὴ συντήρησι τῆς ἐπί-
γειας ζωῆς μας.
Δὲν ἀποκλείει νὰ φροντίζωμε καὶ γιὰ τὴν 
αὔριο καὶ γενικώτερα γιὰ τὸ μέλλον. Ἐκεῖνο 
ποὺ προέχει εἶναι νὰ ζοῦμε μὲ ἁπλότητα καὶ 
λιτότητα, ὅπως ἄλλωστε εἶχε ζήσει καὶ ὁ 
Ἴδιος σὲ ὅλο τὸ διάστημα τῆς ἐπίγειας ζωῆς 
Του. Αὐτὸν μιμούμενος καὶ ὁ ἀπ. Παῦλος τονί-
ζει: «Δὲν λέγω αὐτὰ ὡς παράπονον, διότι εὑρί-
σκομαι εἰς στέρησιν καὶ ἀνάγκην, διότι ἐγὼ 
ἔμαθα νὰ ἀρκοῦμαι εἰς ὅσα ἔχω, ὑπὸ οἱασδή-
ποτε περιστάσεις καὶ ἂν εὑρίσκωμαι» (Φιλιπ. 
δ́  11).
Εἶναι μεγάλο πρᾶγμα καὶ ἀπαιτεῖται ὄχι μικρὴ 
προσπάθεια νὰ κυριαρχῆ ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ 
τοῦ ἑαυτοῦ του, ὥστε νὰ εἶναι κύριος καὶ ὄχι 
δοῦλος στὰ ὑλικὰ ἀγαθά. Νὰ τὰ χρησιμοποιῆ 
ὅσο καὶ ὅπως τοῦ χρειάζονται μὲ πνεῦμα λιτό-
τητος ἀλλὰ καὶ οἰκονομίας, ὥστε νὰ μπορῆ 
νὰ βοηθάη καὶ ἕναν ἄλλον, ποὺ βρίσκεται σὲ 
ἀνάγκη. ̔́ Οσο λυτρώνεται ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς 
ὕλης καὶ τὶς ἁμαρτίες, τόσον καὶ εὐκολώτερα 
ἀνεβαίνει τὸ δρόμο τῆς σωτηρίας, τῆς ἀρετῆς, 
τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ τῆς ἀποκτήσεως τῶν αἰω-
νίων ἀγαθῶν τῆς δασιλείας τοῦ Θεοῦ.
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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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©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 Credits
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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 τα αντισώματα.

Πότε και πόσα αντισώματα παρά-
γονται σε Έλληνες που λαμβάνουν 
εμβόλια Pfizer και AstraZeneca
Τα εμβόλια εναντίον του SARS-CoV-2 είναι 
τα βασικά όπλα προστασίας μας έναντι του 
κορωνοϊού και συνεισφέρουν καθοριστικά 
στην αναχαίτιση της πανδημίας.
Η Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχο-
λής του ΕΚΠΑ διεξαγει μελετη της κινητικής 
των αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 σε 
εθελοντές που λαμβάνουν τα εγκεκριμένα 

εμβόλια από το υπουργείο Υγείας.
Πρόσφατα, ανακοινώθηκαν τα αποτε-
λέσματα της σύγκρισης της παραγωγής 
εξουδετερωτικών αντισωμάτων μετά τη 
χορήγηση του εμβολίου της Pfizer ή της 
AstraZeneca, σε εθελοντές ηλικίας 60 - 64 
ετών (διάμεση ηλικία τα 61 έτη και με τα δυο 
εμβόλια). Η επιλογή της ηλικιακής ομάδας 
έγινε γιατί οι συμπολίτες μας ηλικίας 60 - 64 
ετών ήταν οι πρώτοι που εμβολιάσθηκαν με 
το εμβόλιο των AstraZeneca. Η σύγκριση 
έγινε με υγειονομικούς που έλαβαν το 
εμβόλιο της Pfizer και είχαν ίδια ηλικία και 
φύλο με αυτούς που έλαβαν το εμβόλιο των 
AstraZeneca.  
Στη μελέτη μετρήθηκε η παραγωγή εξουδε-
τερωτικών αντισωμάτων (όπως υποδεικνύει 
το όνομα τους είναι αυτά τα οποία «εξουδε-
τερώνουν» τον ιό), η ύπαρξη των οποίων σε 
επίπεδο άνω του 30% είναι ενδεικτική της 
αδρανοποίησης του ιού, ενώ επίπεδα άνω 
του 75% δηλώνουν πολύ υψηλή προστασία 
έναντι του ιού.
 
Η μέτρησή τους έγινε την ημέρα της πρώτης 
δόσης του εμβολίου (πριν τον εμβολιασμό), 
3 εβδομάδες αργότερα (ημέρα 22, πριν τη 
δεύτερη δόση του εμβολίου για όσους έλα-
βαν το εμβόλιο της Pfizer), και στη συνέχεια 

έπειτα από 4 εβδομάδες (ημέρα 50 μετά την 
πρώτη δόση του εμβολίου).
Οι μετρήσεις γίνονται με εμπορικά διαθέ-
σιμες τεχνολογίες που έχουν εγκριθεί από 
τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων 
(FDA) των ΗΠΑ. Οι επικεφαλής της μελέτης, 
Ευάγγελος Τέρπος (καθηγητής Αιματολογίας 
του ΕΚΠΑ), Ιωάννης Τρουγκάκος (καθηγητής 
Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ) και Θάνος 
Δημόπουλος (πρύτανης του ΕΚΠΑ) συνο-
ψίζουν τα πιο σημαντικά αποτελέσματα της 
έρευνας.

Διαφορές
Συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα 78 συμπολι-
τών μας που έλαβαν το εμβόλιο της Pfizer με 
αυτά 73 εθελοντών που έλαβαν το εμβόλιο 
των AstraZeneca. Πριν την πρώτη δόση των 
εμβολίων δεν υπήρχε διαφορά στην τιμή 
των εξουδετερωτικών αντισωμάτων μεταξύ 
των δυο ομάδων.
Την ημέρα 22, πριν τη χορήγηση της δεύ-
τερης δόσης του εμβολίου της Pfizer, το 
78% των εμβολιασθέντων με το εμβόλιο της 
Pfizer ανέπτυξαν εξουδετερωτικά αντισώ-
ματα, έναντι του 56% αυτών που έλαβαν το 
εμβόλιο της AstraZeneca.
Tην ημέρα 50, που η ομάδα του εμβολίου 
της Pfizer είχε λάβει ήδη και τη δεύτερη 
δόση του εμβολίου και είχε περάσει διά-
στημα 4 εβδομάδων, η διαφορά ήταν ακόμη 
μεγαλύτερη.
Συνολικά, το 98% των εμβολιασθέντων με 
το εμβόλιο της Pfizer ανέπτυξαν εξουδετε-
ρωτικά αντισώματα (σχεδόν όλοι σε επίπεδα 
άνω του 75%) έναντι του 75% αυτών που 
έλαβαν το εμβόλιο της AstraZeneca.
Στην ομάδα του εμβολίου της AstraZeneca 
μόνο το 11% είχε τίτλους εξουδετερωτικών 
αντισωμάτων άνω του 75%, 50 ημέρες μετά 
την πρώτη δόση του εμβολίου. Ωστόσο, 
όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα, 
παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των 
ατόμων με θετικούς τίτλους αντισωμάτων 
και με το εμβόλιο της AstraZeneca, μεταξύ 3 
και 7 εβδομάδων μετά την πρώτη δόση του 
εμβολίου.

Αποτελεσματικότητα
Η μελέτη του ΕΚΠΑ δείχνει ότι η αποτε-
λεσματικότητα των εμβολίων είναι πολύ 
μεγάλη και στην ομάδα των συμπολιτών μας 
ηλικίας 60-64 ετών. Η δεύτερη δόση των 
εμβολίων είναι απαραίτητη για την επίτευξη 
υψηλών τίτλων εξουδετερωτικών αντισω-
μάτων έναντι του SARS-CoV-2.
Τα αποτελέσματα με το εμβόλιο των 
AstraZeneca δηλώνουν ότι η επιλογή πολ-
λών χωρών να προτείνουν τη χορήγηση 
της δεύτερης δόσης του εμβολίου σε διά-
στημα λιγότερο των 12 εβδομάδων μετά την 
πρώτη δόση, είναι σωστή, ώστε να μειω-
θεί το διάστημα μέχρι την επίτευξη της μέγι-
στης παραγωγής εξουδετερωτικών αντισω-
μάτων.
Στις χώρες αυτές ανήκει και η Ελλάδα που 
προτείνει να γίνεται η δεύτερη δόση του 
εμβολίου των AstraZeneca μεταξύ 8 και 12 
εβδομάδων μετά την πρώτη δόση, όπως και 
το Ηνωμένο Βασίλειο που χορηγεί τη δεύ-
τερη δόση στις ευπαθείς ομάδες 8 εβδο-
μάδες μετά την πρώτη δόση, αντί των 12 
εβδομάδων που ήταν η συνήθης πολιτική 
του μέχρι προ εβδομάδος.

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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Απίστευτο το σοκ, ανείπωτη 
η θλίψη που προκάλεσε 

ο τραγικός θάνατος 
του Γιώργου Τυρά

Ν
ΕΑ ΥΟΡΚΗ. Απίστευτο το σοκ 
που προκάλεσε στην οικογένεια, 
στους συγγενείς και φίλους, στους 
εργαζόμενους, συνεργάτες και πε-

λάτες των εταιρειών «FoodFest Depot» και 
«Victory Food Service» ο τραγικός θάνατος 
του 25χρονου Γιώργου Τυρά τα ξημερώμα-
τα της Παρασκευής 21 Μαϊου 2021 στην ά-
σφαλτο του Μπρονξ. Απίστευτη και ανείπω-
τη είναι η θλίψη και η συγκίνηση που βίω-
σαν οι εκατοντάδες ομογενείς και οι συμπο-
λίτες τουσ που λίγες ώρες μετά το συμβάν 
συγκεντρώθηκαν στον χώρο στάθμευσης 
της «αυτοκρατορίας» που δημιούργησε η 

οικογένεια Τυρά για την  καθιερωμένη α-
γρυπνία.
Αρκετοί είχαν έρθει πολύ πριν το σούροπο 
και παρέμεναν με τα κεριά αφιέρωσης και 
με σκυμμένο το κεφάλι. Αν και υπήρχαν 
μωρά, παιδιά έφηβοι και νέοι ουδείς είχε 
την διάθεση να πιάσει κουβέντα. Οι αγκα-
λιές και οι αναστεναγμοί διακόπτονταν από 
τον θόρυβο των σπορ BMW αυτοκινήτων 
που ήρθαν να προσευχηθούν για την ανά-
παυση της ψυχής του Γιώργου, που λάτρευε 
όσο ελάχιστοι την BMW του.
Όταν έφτασαν ο πατέρας του Γιώργου, 
Μιχάλης Τυράς, ο αδελφός του Μινάς Τυράς 
και ο θείος του Κωνσταντίνος Τυράς άνα-
ψαν τα κεριά και τα τοποθέτησαν δίπλα 
στην καντίνα με την γαλανόλευκη και με το 
έμβλημα του Δία.
Ο Μινάς τοποθέτησε την γαλανόλευκη και 
εν συνεχεία έπεσε στις αγκαλιές του πατέρα 
του και του θείου του, διότι δεν μπορούσε 
να αντέξει τον πόνο που προκάλεσαν οι 
φίλοι του Γιώργου, οι οποίοι έφεραν και 
τοποθέτησαν δίπλα στα κεριά το καπάκι του 
κινητήρα της «M Power» στο οποίο είχαν 
γράψει με λευκό μαρκαδόρο «Αναπαύσου 
εν Ειρήνη Γιώργο» (Rest in Peace George).
‘Οσο περνούσε η ώρα, άλλο τόσο αυξα-
νόταν οι αναστεναγμοί και τα αναφυλητά. 
Ουδείς όμως είχε την διάθεση να βγάλει 
μιλιά. Ήταν όλοι βουβοί, λες και είχαν πιει το 
«αμίλητο νερό».

Όταν οι φίλοι άρχισαν να μοιράζουν σε 
όλους τα λευκά μπαλόνια τα μάτια τους 
βούρκωσαν. Μερικοί έγραψαν τις προσευ-
χές τους στα μπαλόνια και όταν τα ελευθέ-
ρωσαν ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Το 
ενάλαφρο βορειοδάκι τα ένωσε και έμοια-
ζαν με ένα σμήνος περιστεριών που ανέβαι-
ναν  όλο και πιο ψηλά στον ουρανό για να 
μεταφέρουν στον πανάγαθο Θεό την παρά-
κληση των συγγενών και φίλων να αναπαύει 
την ψυχή του Γιώργου και να χαρίζει κουρά-
γιο και δύναμη στους γονείς, στον αδελφό, 
στους θείους, θείες και στους λοιπούς συγ-
γενείς να ξεπεράσουν τον πόνο και να διαι-

ωνίσουν τη μνήμη του.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρου-
σία των μελών και των στελεχών της Κασια-
κής Αδελφότητας Αμερικής, διότι ο Γιώργος 
μεγάλωσε στους κόλπους της και στην Κασι-
ακή Λέσχη έμαθε την λύρα και τους παρα-
δοσιακούς χορούς.
Το τραγικό συμβάν όπως έγραψαν οι «Ανα-
μνήσεις» συνέβη τα ξημερώματα της Παρα-
σκευής, 21 Μαϊου 2021 στο Μπρονξ όταν ο 
Γιώργος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου 
και σφηνώθηκε στο προπορευόμενο φορ-
τηγό και βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με την 
συνεπιβάτιδα.
Οι φήμες περί ύπαρξης τρίτου προσώπου 
στο στραπατσαρισμένο όχημα δεν ευστα-
θούν. Η εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομίας 
της Νέας Υόρκης κληθείσα από τις «Αναμνή-
σεις» να επιβεβαιώσει τις φήμες επεσήμανε 
ότι στο όχημα επέβαιναν μόνο δύο άτομα τα 
οποία υπέκυψαν στα θανατηφόρα τραύματα 
που προκλήθηκαν από την σύγκρουση των 
δύο οχημάτων.
Η εκπρόσωπος τύπου αρνήθηκε να επι-
βεβαιώσει τα ονόματα των θυμάτων με το 
πρόσχημα της διαδικασίας ταυτοποίησης 
και ενημέρωσης της οικογένειας.
Ο Γιώργος Τυράς ήταν ο πρωτότοκος γιος 
του Μιχάλη και της Ευδοκίας το γένος Δια-
κάκη που κατάγονται από την Κάσο και έχει 
έναν μικρότερο αδελφό τον Μινά, που ήταν 
ταυτόχρονα και ο καλύτερός του φίλος.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΚΑ/ΠΗΓΗ: ANAMNISEIS.NET

Στο κέντρο τα αδέλφια Κωνσταντίνος και 
Μιχάλης Τυράς και ανέμεσά τους ο 

μικρότερος αδελφός Μινάς. Φωτογραφία: 
Αναμνήσεις / Δημήτρης Τσάκας
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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   1,135  νέα κρού-
σματα.
O αριθμός αυτός είναι κάνει 

τον μέσο όρο κρουσμάτων να μικραί-
νει και είναι ο μικρότερος σε σχέση 
με τα κρούσματα από τις 20 Μαρτίου.
Στα αρνητικά υπήρξε μικρή άνοδος 
καθώς την Τρίτη ε ίχαν σημε ιωθε ί 
1, 039 κρούσματα και την Τε τάρτη 

1,095.
Ο μέσος όρος σε επτά ημέρες έπεσε 
σημαντικά, καθώς πλέον είναι 1,441 
από 2,131 που ήταν την περασμένη 
εβδομάδα.
Όσον αφορά τα κρούσματα ανά περι-
οχή το Τορόντο σημείωσε τα περισ-
σότερα με  316  κρούσματα. Ακολου-
θεί η περιοχή του Πιλ με 271 και 75 
στην περιοχή του Γιορκ.

1,135 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, 19 νέοι θάνατοι

Τα φαρμακεία του Τορόντο δεν έχουν 
λάβει ακόμη δόσεις AstraZeneca - Λήγουν 
την Δευτέρα

Τ
α φαρμακεία σε ολόκληρο το 
Τορόντο που υποτίθεται ότι 
λαμβάνουν δόσεις εμβολίου 
AstraZeneca COVID-19 στα πρό-

θυρα λήξης δεν έχουν ακόμη λάβει αυτήν 
την προμήθεια.
Σε μια δήλωση στο Breakfast Television, 
ο Διευθύνων Σύμβουλος των Φαρμα-
κοποιών του Οντάριο, Τζάστιν Μπέιτς, 
δήλωσε ότι είχε πει ότι η καθυστέρηση 
οφείλεται σε μια διαδικασία διασφάλι-
σης ποιότητας, προσθέτοντας ότι είναι 
«δύσκολο να προγραμματιστούν πόροι 
εάν τα φαρμακεία δεν γνωρίζουν τις 
λεπτομέρειες του πότε φθάνει το εμβό-
λιο.»
Αυτή την εβδομάδα, η επαρχία άνοιξε 
την επιλεξιμότητα δεύτερης δόσης σε 
εκείνους που έλαβαν μια πρώτη δόση 

AstraZeneca και περισσότερα από 100 
φαρμακεία στο Τορόντο είχαν προγραμ-
ματιστεί να λάβουν αυτήν την προμήθεια.
Η επαρχία είπε ότι όσοι έλαβαν τις πρώ-
τες δόσεις του εμβολίου AstraZeneca 
μεταξύ 10 Μαρτίου και 19 Μαρτίου 
έχουν προτεραιότητα να λάβουν τη δεύ-
τερη δόση τους.

Ο 
δήμαρχος Τζον Τόρι ανακοίνω-
σε την έναρξη της εκστρατείας 
«VaxTO» την Τετάρτη, με στόχο 
τη σύνδεση των κατοίκων του 

Τορόντο με ραντεβού και πληροφορίες 
για εμβόλια.
Ο Τόρι είπε ότι η εκστρατεία βασίζεται 
σε συνεχείς προσπάθειες προσέγγισης 
και «εργάζεται για να διασφαλίσει προ-
ληπτικά ότι κάθε κάτοικος μπορεί να έχει 
πρόσβαση στην πρώτη και τη δεύτερη 
δόση του εμβολίου COVID-19 παρέχο-
ντάς τους ακριβείς και έγκαιρες πληροφο-
ρίες σχετικά με το πότε και πώς μπορούν 
να το κάνουν».
«Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά - αν κι 
εσείς, όπως εγώ, θέλετε να το άνοιγμα 
το συντομότερο δυνατό, τότε ένα από τα 
πράγματα που πρέπει να κάνετε είναι να 
εμβολιαστείτε. Ή αν γνωρίζετε κάποιον 
στον στενό σας κύκλο που δεν το έχει 
κάνει, να τον ενθαρρύνετε να το κάνει», 
είπε. Η εκστρατεία περιλαμβάνει τη χρήση 
κειμένων, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου, φωνητικών εκπομπών και τηλε-

φωνικών δήμων καθώς και διαφήμισης 
κοινωνικών μέσων σε διάφορες γλώσσες.
Η εκστρατεία είχε μια μαλακή έναρξη 
το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν 
150.000 νοικοκυριά σε 18 γειτονιές hot 
spot έλαβαν τηλεφωνική φωνητική κλήση 
από τον Δήμαρχο Tory, ενθαρρύνοντας 
τους ανθρώπους να κλείσουν τα ραντεβού 
τους για το εμβόλιο κατά τη διάρκεια του 
«Long Weekend Dose Drive» που είδε την 
πόλη να ανοίγει 19.000 επιπλέον ραντε-
βού για εμβόλια. .

Το Τορόντο ξεκινά εκστρατεία 
«VaxTO» για να βοηθήσει με τα 
ραντεβού εμβολίων COVID-19

Α
ρκετές σχολικές επιτροπές του Ο-
ντάριο δήλωσαν την Τετάρτη ό-
τι θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν 
την μάθηση στα σχολεία δίνοντας  

λίγες ημέρες πριν τις προειδοποίησης, εάν η 
κυβέρνηση αποφασίσει να στείλει μαθητές 
πίσω στις τάξεις για τον τελευταίο μήνα του 
ακαδημαϊκού έτους.
Τα παιδιατρικά νοσοκομεία και οι γιατροί 
καλούν την κυβέρνηση να ανοίξει πάλι τα 
σχολεία εν μέσω μείωσης των περιπτώ-
σεων, λέγοντας ότι η προσωπική μάθηση 
είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία των 
παιδιών. Ο ανώτερος γιατρός της επαρχίας 
είπε την Τρίτη ότι θα ήθελε να δει τα σχολεία 
να ανοίγουν ξανά την επόμενη εβδομάδα 

σε ορισμένες περιοχές.  Το Σχολικό Συμβού-
λιο Περιφέρειας του Τορόντο δήλωσε ότι 
δεν είχε ακούσει από την κυβέρνηση για την 
επανάληψη της προσωπικής μάθησης από 
την Τετάρτη, αλλά τα σχολεία θα ήταν έτοιμα 
να ανοίξουν ξανά.
Στην Περιφέρεια Peel, ο κορυφαίος γιατρός 
είπε ότι η μονάδα υγείας του ήταν σε συζη-
τήσεις με την κυβέρνηση καθώς εξετάζει μια 
«απόφαση σε επίπεδο επαρχίας που σχετί-
ζεται με την προσωπική μάθηση».
Εκπρόσωπος του υπουργού Παιδείας 
Stephen Lecce δήλωσε ότι η ασφάλεια είναι 
προτεραιότητα, αλλά δεν ανέφερε την κατά-
σταση οποιωνδήποτε άμεσων σχεδίων για 
το άνοιγμα των σχολείων.

Τα σχολικά συμβούλια του Οντάριο 
δηλώνουν έτοιμα να επιστρέψουν στα 
θρανία από το φετινό σχολικό έτος
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Stefanie Gurzanski:
Η Καναδή σεξοβόμβα

Η Stefanie 
Gurzanski είναι 
ένα από τα πιο 
καυτά κορίτσια στο 
Instagram αυτή 
την στιγμή, καθώς 
διαθέτει ισχυρά 
“όπλα”, τα οποία 
ξέρει πολύ καλά πως 
να χρησιμοποιεί…

Η ξανθιά καλλονή 
γεννήθηκε το 1994 
στο Οντάριο του 
Καναδά και ξεκίνησε 
το μόντελινγκ 
όταν ήταν ακόμα 
στο λύκειο – μια 
απόφαση που 
προφανώς μας έκανε 
όλους χαρούμενους. 
Έκανε την πρώτη της 
γυμνή φωτογράφιση 
τον Ιανουάριο του 
2014 για το Playboy 
Plus, ενώ ψηφίστηκε 
Cybergirl του 
Playboy για τον μήνα 
Μάρτιο 2014.

Το πανέμορφο 
μοντέλο είχε την 
ευκαιρία να ποζάρει 
για τις παγκόσμιες 
καμπάνιες της Guess, 
την ζουμερή σειρά 
EATS του Chris 
Applebaum και το 
Playboy Mexico, 
συγκεντρώνοντας 
πάνω από 1,8 
εκατομμύρια 
οπαδούς στον 
λογαριασμό της στο 
Instagram.
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Υ
πάρχουν πολλοί λόγοι για να αγαπήσεις 
το συγκεκριμένο άθλημα αλλά μια καυτή 
παρουσία θα σε κάνει να το παρακολου-
θείς ασταμάτητα

Ο λόγος για την Ηλιοστάλακτη Φαρμάκη, η ο-
ποία επιστρέφει ως αρχηγός της ομάδας της 
Ακαδημίας των Σπορ στην Πάτρα και θα ο-
μορφαίνει τα γήπεδα και τους αγώνες.
Η ίδια δήλωσε για την επιστροφή στην ομάδα 
της καρδιά της και στο χάντμπολ: «Πέρσι τέ-
τοια εποχή μαζευτήκαμε όλοι μαζί για απονο-

μή βραβείων της Ακαδημίας των Σπορ για όλα 
αυτά τα χρόνια πορείας της.
Αναπολούσαμε λοιπόν εκείνες τις μέρες που 
μαζευόμασταν στο γήπεδο για προπονήσεις, 
για πρωταθλήματα, και όλα αυτά που ορίζουν 
τον θεσμό αυτό της Ακαδημίας των Σπορ! Εύ-
χομαι να είναι μια δημιουργική και αποδοτική 
ταυτόχρονα χρονιά για όλα τα κορίτσια.
Είμαστε όλοι ευγνώμων για την δεύτερη ευ-
καιρία που μας δόθηκε σε αυτό το χώρο και 
ευελπιστώ να την αξιοποιήσουμε».

Ο καυτός λόγος που θα σε κάνει να 
αγαπήσεις το χάντμπολ

Ποζάρει με μαγιό και 
αναστατώνει η Κύπρια 
ηθοποιός

Η γνωστή Κύπρια ηθοποιός και 
μία εκ των πρωταγωνιστριών 
της σειράς «8 Λέξεις», 
Βαρβάρα Λάρμου πόζαρε με 
μαγιό κι αναστάτωσε τους 
θαυμαστές της. 
Όπως είδαμε και άλλες φορές 
στον προσωπικό λογαριασμό 
της στο instagram λατρεύει να 
ποζάρει σε sexy πόζες. 
Η Βαρβάρα Λάρμου 
δημοσίευσε μια φωτογραφία 
της με μαγιό στο Insta-
gram αναστατώνοντας τους 
διαδικτυακούς της φίλους.

Τούνη:  Έκανε expectation 
vs reality και έγινε viral 
στο instagram

Το καλοκαίρι ξεκινά και η Ιωάννα 
Τούνη έχει ήδη ανεβάσει τι πρώτες 
hot φωτογραφίες της με μπικίνι. 
Η εντυπωσιακή ξανθιά πρόσφατα 
έκανε την πρώτη της απόδραση 
μετά το lockdown περνώντας 
ξέγνοιαστες στιγμές στη Μύκονο. 
Αυτή τη φορά μάλιστα η ίδια θέλησε 
να μας δείξει μια άλλη.... εικόνα 
του εαυτού της, ανεβάζοντας μια 
αυθόρμητη αλλά και μια πιο.... 
προσεγμένη φωτογραφία.  Όπως 
ήταν αναμενόμενο τα πρώτα σχόλια 
ήρθαν σε κλάσματα δευτερολέπτων 
με την Ιωάννα να δέχεται και κακή 
κριτική γι αυτή της την απόφαση την 
οποία και δεν μετάνιωσε καθόλου.

Στηβ Μιλάτος: Αυτός είναι 
ο λόγος που χώρισε 2 
μήνες μετά τον γάμο του

Ο Στηβ Μιλάτος πρόσφατα 
ανακοίνωσε τον χωρισμό του 
με την Άννα Παπαϊωάννου.  
«Ήμουν παντρεμένος για 2 μήνες. 
Υπήρξε έλλειψη επικοινωνίας, 
απλά σαν ζευγάρι αρχίσαμε να 
μη ταιριάζουμε. Ενώ ήμασταν 
ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλον, 
όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει 
επικοινωνία και το ζορίζεις, 
λες off, ότι δεν μπορώ άλλο να 
προχωρήσω. Όταν έκανα την 
πρόταση γάμου, ήθελα να κάνω 
και παιδί, νόμιζα ότι καταστάλαξα 
κάπου. Δεν υπάρχει περίπτωση 
για επανασύνδεση», ξεκαθάρισε 
μιλώντας στην κάμερα του Alpha.

Ο 
νεαρός ταλα-
ντούχος τρα-
γο υδ ισ τ ή ς , 
που βρέθηκε 

στο Ρότερνταμ τις ημέ-
ρες του διαγωνισμού, 
μίλησε στην κάμερα της 
εκπομπής «Στη Φωλιά 
Των ΚουΚου» για τη συ-
νεργασία τους. «Ήρθα 
στο Ρότερνταμ για να 
υποστηρίξω την Έλενα 
από κοντά και να μιλή-
σουμε για το video clip 
που θα κάνουμε με την 
εταιρεία μας, την Panik 
Records… Συναντηθή-
καμε και με τον Δημή-
τρη Κοντόπουλο, τον 
συνθέτη. Νιώθω ευλο-
γημένος», ανέφερε ο 
Δημήτρης Ταταράκης, 
που έκανε πρόσφα-
τα το ντεμπούτο του με 
το «Είμαι Για Τα Δύσκο-
λα», το οποίο μετρά πά-
νω από 1,1 εκατομμύ-
ρια YouTube views και 
είναι στο top20 του ρα-
διοφωνικού airplay.

Nτουέτο Δημήτρη Ταταράκη - Έλενα 
Τσαγκρινού μετά τη Eurovision.

Η Ισμήνη Παπαβλασοπούλου 
είναι το νέο “αίμα” στο GNTM

Π
ρ ό κ ε ι τ α ι 
γ ια  έ να  α -
πό τα πιο ε-
π ι τ υ χ η μ έ -

να project του σ ταθ-
μού. Το GNTM ε ίναι 
λεφτά σ την τράπεζα 
αναφορικά με τα νού-
μερα τηλεθέασης και 
κάν ε ι  τ ους  α ν θρώ -
πους του Star να χα-
μογε λούν γ ια την ε-
πιλογή να ποντάρουν 
πάνω του. Φυσικά τί-
ποτα δεν είναι τυχαίο 
όσον αφορά την επι-
τυχ ία σ το χώρο των 
media. Κάθε show θέ-
λει τους stars του και 
σ το GNTM θα τους 
συναντήσεις στην κρι-
τ ική επιτροπή. Άγγε-
λος Μπράτης, Δημή-
τρης Σκουλός, Ζενεβι-
έβ Μαζαρί (που πήρε 
τη σκυτάλη από την Η-
λιάνα Παπαγεωργίου) 
και Βίκυ Καγιά έχουν 
συνθέσε ι το απόλυ-
το match και η χημεία 
τους είναι μοναδική.
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Τ
ο επίθετο “πληθωρι-
κή” είναι σίγουρα αυ-
τό που την χαρακτηρί-
ζει, καθώς οι καμπύ-

λες της είναι προφανώς “εκτός 
ελέγχου” και μαζί με αυτές, 
και εμείς που τις βλέπουμε! Ο 
λόγος για την Chantel Zales, το 
δημοφιλές μοντέλο με έδρα 
το Λος Άντζελες, που έχει με-
γάλη ζήτηση στο ανδρικό κοι-
νό στο Instagram και δεν είναι 
δύσκολο να καταλάβουμε για-
τί, καθώς αν σκρολάρει κανείς 
για αρκετή ώρα στον λογαρια-
σμό της θα εντυπωσιαστεί με τις 
χυμώδεις καμπύλες της. Τα δύο 
μεγάλα ατού της ξανθιάς καλλο-
νής, τα οποία είναι φυσικά και ο 
λόγος που αυτή την στιγμή δι-
αθέτει σχεδόν 4 εκατ. ακόλου-
θους, είναι το μεγάλο της μπού-
στο και γυμνασμένα οπίσθια της. 
Όπως θα δείτε και στις φωτογρα-
φίες παρακάτω, η Chantel γνωρί-
ζει πολύ καλά πως να εξάπτει την 
φαντασία και να στέλνει τους ο-
παδούς της για κρύο ντους.

Η χυμώδης καλλονή που έχει κάνει 
όλο το Instagram να παραμιλά!

Η απόλυτη θεά του Instagram! Η απόλυτη θεά του Instagram! 

Η 
μ ε λ α χ ρ ι ν ή  κα λ λ ο ν ή , 
Αμπιγκέ ιλ  Ρά τσφορν τ 
από την Πενσυλβαν ία 
των  ΗΠΑ που αγαπή -

θηκε πολύ χάρη σ τ ις  αποκαλυ-
π τ ικέ ς  τ η ς  φ ωτογραφίσ ε ις  γ ια 
μεγάλα ανδρικά περιοδικά, έ χε ι 
έ ναν από τους πιο πολ λά υπο -
σ χόμε νους  λογαριασ μούς  σ το 
Ins t agram,  που  ό σ ο  κα λοκα ι -
ριάζ ε ι  γ ίνε ται όλα και πιο καυ-
τός.

Μ ά λ ι σ τ α ,  α ξ ί ζ ε ι  ν α  σ η μ ε ι ώ -
σ ο υ μ ε  ό τ ι  έ χ ε ι  κα τ α φ έ ρ ε ι  τ ο 
απίσ τ ευτο ρεκόρ..  με μόνο 185 
δ η μ ο σ ι ε υ μ έ ν ε ς  φ ω τ ο γρ α φ ί ε ς 
τ η ς  να  κα ταφέ ρε ι  να  τ ην  ακο -
λουθήσουν  πε ρισσότ ε ροι  από 
4 ,3  ε νώ σ το  η  σ ε λ ίδα  τ ης  σ το 
Facebook αρέσε ι  σε πάνω από 
2.600.565 άτομα…
Δε ν θε ς  να ξ έρε ις  κά τ ι  γ ια τον 
χαρακτήρα της, σου αρκε ί μόνο 
και μόνο να τη βλέπε ις!

M
πορεί ο μελλο-
ντικός μπαμπάς 
να μην διανύει 
την καλύτερη πε-

ρίοδο σε επαγγελματικό επί-
πεδο ωστόσο, στα προσωπι-
κά του… πετάει! Η σύντροφός 
του τού ανακοίνωσε πως εί-
ναι έγκυος, ενώ στη συνέχεια 
και οι δύο έκαναν γνωστό το 
χαρμόσυνο γεγονός μέσω των 
προσωπικών λογαριασμών 
τους στο Instagram. «Χαίρο-
μαι που κάνω αυτό το υπέρο-
χο ταξίδι με την ίδια μου την 
ψυχή. Ανυπομονούμε να σε 
γνωρίσουμε μωράκι μας», έ-
γραψε η όμορφη μέλλουσα 
μανούλα. «Μπορεί κάποιος να 
μου δώσει συμβουλές για το 
πώς να αλλάζω τις πάνες; Είμαι 
τόσο ευγνώμων και ενθουσια-
σμένος που θα γίνω μπαμπάς. 
Έρχονται αϋπνίες», σχολίασε 
με πιο χιουμοριστική διάθεση 
ο γνωστός άσος. Πρόκειται για 
τον Άλεξ Όξλεντ Τσάμπερλε-
ϊν και την Πέρι Έντουαρντς. Ο 
27χρονος άσος της Λίβερπουλ 
και η 26χρονη ποπ σταρ του 
συγκροτήματος Little Mix εί-
ναι μαζί περίπου τέσσερα χρό-
νια και πλέον περιμένουν τον 
καρπό του έρωτα τους.

Διάσημος ποδοσφαιριστής θα γίνει 
μπαμπάς 

Ο 
λόγος για την 
Camila Bernal, 
την 23χρονη 
καλλονή από 

την Κολομβία, η οποία έ-
γινε ευρεώς γνωστή από 
τις σέξι αναρτήσεις της στο 
Instagram, αλλά και από την 
συμμετοχή της σε διάφορα 
event. Όπως θα δείτε και 
στις φωτογραφίες της πα-
ρακάτω, έχει μεγάλη απήχη-
ση στο ανδρικό κοινό, καθώς 
λαμβάνει χιλιάδες σχόλια 
και likes κάθε φορά που κά-
νει μια ανάρτηση. Πρόσφα-
τα η Camilla έστειλε για κρύο 
ντους τους 1,6 εκατ. οπαδους 
στο Instagram, καθώς ανέβα-
σε μια σειρά από φωτογραφίες 
στις οποίες φοράει μικροσκο-
πικά εσώρουχα που μετά βίας 
κάλυπταν τα σέξι οπίσθια της.

Η Κολομβιανή καλλονή που “ρίχνει” το 
Instagram!
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Άρωμα Κουζίνας
με τη Νίκη Σταθά

Μπακαλιάρος πλακι

ΥΛΙΚΆ

 ª Κόβουμε τα φιλέτα του μπακαλιάρου σε μέτρια κομμάτια. Κόβουμε 
τ ις πατάτες σε ροδέλες.

 ª Τη μία ν τομάτα την χον τροκόβουμε. Την άλλη ν τομάτα την κόβουμε 
σε ροδέλες.

 ª Σε ταψί απλώνουμε τ ις πατάτες και τ ις ροδέλες κρεμμυδιού και το 
σκόρδο .Βάζουμε την τριμμένη ν τομάτα και αλατοπιπερώνουμε. 
Βάζουμε τα κομμάτ ια του μπακαλιάρου ομοιόμορφα σ το ταψ ί. 
Τοποθετούμε μία ροδέλα ν τομάτα πάνω σε κάθε κομμάτι μπακαλιά-
ρου. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και ραντίζουμε με ελαιόλαδο. Βάζουμε   
την ποσότητα του μαϊν τανού και του σέλινου. Ψήνουμε το φαγητό 
μας σ τους 390° Φαρενάιτ γ ια 50 λεπτά περίπου.

 ª 1 κ ιλό φιλέ το μπακαλιάρου
 ª 2 μεγάλε ς ώριμε ς ν τομάτε ς
 ª 1 με γάλο κρεμμύδι  σε ροδέ-

λε ς 
 ª 2 μέ τ ριε ς  πα τά τ ε ς  σ ε  λ επ τ έ ς 

ροδέ λε ς
 ª 1  χ ο ύ φ τ α  χ ο ν τ ρ ο κο μ μ έ ν ο ς 

μαϊν τανός
 ª 3-4 κλαράκια σέ λινο χον τρο -

κομμένο

 ª 3-4 μεγάλε ς σκε λίδε ς σκόρδο
 ª Ελαιόλαδο
 ª Α λάτ ι  και πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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ΠΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 
ΜΕ ΡΙΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΓΥΡΟΥΣ ΠΕΤΩΝΤΑΣ 
ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΟΥ
Μελιτσούλα...

- Βρε γαμώτο γιατί βρωμάει το στόμα 
μου;
- Μήπως έχεις κανένα σάπιο δόντι.
- Όχι, μόνο μια γέφυρα έχω.
- Ε! αυτό είναι !!
- Ποιο;
- Κάποιος έχει χέσει κάτω από τη γέφυρα.

ΠΩΣ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΒΛΙΤΑ ΟΤΑΝ ΤΡΟΜΑ-
ΖΟΥΝ;
Πανικόβλητα!

Πως λένε οι ανθρωποφάγοι έναν 
άνθρωπο που τρέχει;
Fast food!

Ο δάσκαλος ρωτάει την Μπουμπού:
-Για πες μου πόσο κάνει οκτώ βγάζω 
οκτώ;
-Δεν ξέρω, κύριε.
-Για σκέψου λίγο. Αν έχω οκτώ κεράσια 
και φάω και τα οκτώ, τι θα μου μείνει;
-Τα κουκούτσια!

Ο μικρός Νικόλας προσεύχεται.
- Θεέ μου κάνε να γίνει η Θεσσαλονίκη η 
πρωτεύουσα της Ελλάδας!
- Γιατί χρυσό μου; ρωτά η μαμά του.
- Γιατί έτσι έγραψα στο διαγώνισμα της 
Γεωγραφίας!

Ένας τσοπάνης , καλείται από το χωριό 
του , μάρτυρας σε μια δίκη στη πολιτεία .
Τώρα είναι μέσα στο δικαστήριο και του 
κάνουν διάφορες ερωτήσεις :
- Πώς ονομάζεστε ; 
Είπε το όνομα του .
- « Είσαστε παντρεμένος ; 
- Ποιος ιγώ ; 
-  Ναι , εσείς .
-  Είμαι . 
-  Με ποια ; 
- Ποιος ιγώ ; 
-  Να απαντάτε κατευθείαν παρακαλώ . 
- Με ποια είσαστε παντρεμένος ; 
-  Με μία γυναίκα ! 
- Βρε βλάκα , ξέρεις κανέναν να είναι 
παντρεμένος με άντρα ; 
- « Ξέρω ! 
- Ποιον ; 
- Την αδελφή μ ! 

ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ, μία ήσυχη εβδομάδα 
ξεκινά για το δικό σου ζώδιο όπου το εξά-
γωνο Άρη – Ουρανού θα σε βοηθήσει 
να έχει θετικά αποτελέσματα στα οικο-
νομικά σου ενώ και η ψυχολογία σου θα 
είναι αρκετά πιο ανεβασμένη. Επικοινω-
νίες, μετακινήσεις, προτάσεις και γνωριμίες 
ευνοούνται. Αναθεωρήσεις επιθυμιών και 
επαφές με το ερωτικό παρελθόν είναι μέσα 
στο πρόγραμμα της περιόδου!

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε, προσπαθείς να στα-
θείς στα πόδια σου να ανακτήσεις την 
αυτοπεποίθησή σου και να βελτιώσεις 
και τις συνθήκες στα οικονομικά σου και 
αυτό είναι κάτι που το πετυχαίνεις. Με το 
εξάγωνο Άρη – Ουρανού δέχεσαι ευχά-
ριστες εκπλήξεις από το κοινωνικό σου 
περιβάλλον ενώ ευνοείσαι και για νέες 
γνωριμίες. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αγαπητέ μου Δίδυμε, η Αφροδίτη συνε-
χίζει την ανάδρομη πορεία της στο ζώδιο 
σου και βρίσκεσαι σε μία φάση που δεν 
αρκείσαι με αυτό που έχεις ήδη αλλά 
ζητάς και κάτι παραπάνω. Το 
εξάγωνο Άρη – Ουρανού, 
θα σε βοηθήσει να έχεις 
εποικοδομητικά αποτε-
λέσματα στα επαγγελ-
ματικά σου και έρχο-
νται εξελίξεις που σε 
ευνοούν. Στα οικονο-
μικά σου ευνοούνται 
οι διαπραγματεύσεις!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρκίνε, αυτή 
την εβδομάδα το εξάγωνο του 
Άρη με τον Ουρανό σου δίνει την άνεση να 
εκφραστείς, να προγραμματίσεις μετακινή-
σεις, να έρθεις σε επαφή με νέους ανθρώ-
πους και γιατί όχι να κάνεις νέες συμφωνίες. 
Η κοινωνική σου ζωή τονώνεται, δέχεσαι 
τις εκπλήξεις σου και επιτέλους αρχίζεις να 
νιώθεις πιο αισιόδοξα!

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα, με το εξάγωνο Άρη 
- Ουρανού σου δίνεται η δυνατότητα να 
καλύψεις οικονομικά κενά αλλά και να βελ-
τιώσεις την ψυχολογική σου διάθεση! Η 
Αφροδίτη από τους Διδύμους σε φέρνει σε 
επαφή με άτομα του χτες, καλύπτεις ερω-
τικά κενά, ενώ το πέρασμα του Ερμή στο 
ζώδιο του Καρκίνου σε βάζει σε μία περί-
οδο ενδοσκόπησης και απολογισμού.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ μου Παρθένε, το διάστημα αυτό 
είναι ιδανικό για να κάνεις νέα βήματα 
προς μία νέα επαγγελματική πορεία και 
κατεύθυνση και σε αυτό ακριβώς πρέπει 
και να επικεντρωθείς την επόμενη περί-
οδο. Οι σχέσεις σου εξελίσσονται σε 
καλούς ρυθμούς, ενώ το εξάγωνο Άρη – 
Ουρανού φέρνει και εκπλήξεις / προτάσεις 
/ σχέδια που θα σε ικανοποιήσουν! 

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ μου Ζυγέ, το εξάγωνο του Άρη με 
τον Ουρανό αυτή την εβδομάδα σε βοηθά 
να προχωρήσεις εργασιακά σχέδια αλλά 
και να έχεις μία οικονομική ανάσα, ένα 
όφελος που θα σε βοηθήσει να ισορρο-
πήσεις. Ο Ερμής περνά στον Καρκίνο και οι 
μέρες σε προδιαθέτουν να κοιτάξεις ψηλά, 
να θέσεις στόχους, να βάλεις ψηλά τον πήχη 
και να κάνεις συζητήσεις που αφορούν το 
μέλλον της καριέρας σου!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ μου Σκορπιέ, αρκετά δραστήρια 
και ενθουσιώδης είναι η εβδομάδα που 
ξεκινά αφού δέχεσαι την θετική επιρροή 
του εξαγώνου Άρη – Ουρανού που φέρνει 
ένα σωρό «δώρα» στην καθημερινότητά 
σου! Ερωτικές γνωριμίες, δώρα, εκπλήξεις, 
ανανέωση, διασκέδαση είναι μερικά από τα 
τυχερά σου για αυτές τις μέρες.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη, το ενδιαφέρον σου 
είναι ακόμα στραμμένο στις σχέσεις και 
στις συνεργασίες σου και βάζεις σε «ζυγα-
ριά» τα θέλω σου και προσπαθείς να γυρί-

σεις μία νέα σελίδα στην προσωπική 
σου ζωή! Το εξάγωνο Άρη – 

Ουρανού φέρνει κάποια 
χαρμόσυνα γεγονότα 

μέσα στο σπίτι, ενώ και 
η ψυχολογία σου βελ-
τιώνεται. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αγαπητέ μου Αιγό-

κερε, επιτέλους αέρας 
στις επικοινωνίες σου 

από αυτή την εβδομάδα... 
με το εξάγωνο Άρη – Ουρα-

νού είσαι σε εγρήγορση, κάνεις 
τις μετακινήσεις σου, δέχεσαι τα φλερ-

τάκια σου, παίρνεις χαρά από τα παιδιά 
αν είσαι γονέας και οι μέρες σου γίνονται 
αρκετά δημιουργικές και γεμάτες κέφι και 
μπρίο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε, η νέα εβδομάδα σε 
κινητοποιεί να καλύψεις τρύπες στα οικο-
νομικά σου αλλά και να βρεθείς ευνοημέ-
νος στις προσωπικές σου υποθέσεις. Ανα-
κτάς την αυτοπεποίθησή σου, βελτιώνεις 
το εισόδημά σου, ενώ δεν λείπουν και τα 
τυχερά στην αισθηματική σου ζωή που σου 
προσφέρουν ικανοποίηση.

ΙΧΘΕΙΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ, ο Άρης από το ζώδιο 
σου σχηματίζει αυτή την εβδομάδα εξά-
γωνο με τον Ουρανό και η όψη αυτή σε 
φέρνει και πάλι σε δράση και σε ετοιμό-
τητα να κάνεις αλλαγές, να ταξιδέψεις, να 
έχεις ευχάριστα νέα και καινούργιες προο-
πτικές που θα σε βοηθήσουν να προχωρή-
σεις ένα βήματα παρακάτω τα σχέδιά σου! 
Ο Ερμής περνά στο ζώδιο του Καρκίνου 
και από αυτή την θέση σε βοηθά να έρθεις 
επικοινωνιακά πιο κοντά με το σύντροφο ή 
ακόμα και με τα παιδιά.
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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

Το Τζαμί του 
Τζισδαράκη στο 

Μοναστηράκι, 1927-29

Τα μέγαρα Ιωάννου Βούρου 
και Στέφανου Σκουλούδη & 
το ξενοδοχείο της Μεγάλης 
Βρεταννίας, περί το 1900

Άνδρες που πολεμούσαν στο 
πλευρό του Άρη Βελουχιώτη 

φωτογραφίζονται στο 
Βελούχι

Ηλικιωμένη γυναίκα της Πίνδου 
μεταφέρει πολεμοφόδιο το 

καιρό της Αντίστασης

Τα Προπύλαια Ακρόπολης 
«αντικρύζουν» το νοτιοδυτικό 

τμήμα της Αττικής. Στο κέντρο ο 
αρχικός «πυρήνας» της εκκλησίας 
του Αγ. Δημητρίου Λουμπαρδιάρη. 
Στο βάθος τα ηλιόφωτα νερά του 

Φαλήρου και η Σαλαμίνα (δεκαετία 
1910)

Η παρέα τρίων μεγάλων 
κυριών, Αλίκη 

Βουγιουκλάκη, Ζωή 
Λάσκαρη, Τζένη Καρέζη

Άποψη της πλατείας 
Ομονοίας, 1932.

Η οδός 
Πανεπιστημίου, 
1900 περίπου

Η λεζάντα γράφει 
«Συγκρότημα Καλαματιανού 

(Τζιτζιφιές 1948)»

Νεαρός μουσικός σε 
άγνωστη τοποθεσία
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Χτισμένο σε χερσόνησο ανάμεσα στην ομώ-
νυμη λιμνοθάλασσα και σ’ αυτήν της Κλεί-
σοβας, στις εκβολές του Εύηνου και του 
Αχελώου, το Μεσολόγγι εκτός από το περί-
φημο αβγοτάραχο, τα παστά ψάρια, τα πετά-
λια και τα χέλια, προσφέρει στον επισκέπτη 
ιδιαίτερες, καρτποσταλικές εικόνες

Τ
ο Μεσολόγγι, η Ιερά πόλις όπως α-
ποκαλείται συχνά, έχει ταυτιστεί 
περισσότερο από οποιαδήποτε άλ-
λη ελληνική πόλη με τον Αγώνα του 

1821. Η νέα πόλη δημιουργήθηκε το 1722 
από τους Ενετούς, αλλά τα μνημεία της Ελλη-
νικής Επανάστασης δεσπόζουν επιβλητικά, 
αφήνοντας ελάχιστο χώρο για οποιαδήποτε 
άλλη στιγμή της ιστορίας. Ένα μικρό πέτρι-
νο τείχος που υψώνεται συμβολικά μπρο-
στά στην είσοδο του Μεσολογγίου. Ο Κή-
πος των Ηρώων που ιδρύθηκε το 1830 με 
διαταγή του Καποδίστρια και βρίσκεται στην 
είσοδο της πόλης, πίσω από το τείχος, μέσα 
στον οποίο υπάρχουν οι τάφοι τού Μάρκου 
Μπότσαρη, του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, 
του Γρίβα και άλλων αγωνιστών. Το άγαλμα 
του Τζωρτζ Γκόρντον Μπάιρον, πιο γνωστού 
ως λόρδου Βύρωνα που πέθανε στις 19 του 
Απρίλη του 1824, στη πόλη που τόσο αγά-
πησε.
Η σημαντικότατη θέση της πόλης στις σελί-
δες της ελληνικής ιστορίας, με αποκορύ-
φωμα την ηρωική έξοδο των Μεσολογγιτών 
τον Απρίλιο του 1826 ύστερα από πολύμηνη 
τουρκική πολιορκία, αλλά και η πλούσια 
πνευματική κληρονομιά της (πατρίδα των 
Κωστή Παλαμά, Μιλτιάδη Μαλακάση, Γεωρ-
γίου Δροσίνη, Χαρίλαου και Σπυρίδωνα Τρι-
κούπη) αποτυπώνονται στα κυριότερα αξιο-
θέατά της.

Κήπος των Ηρώων
Δημιουργήθηκε το 1830 έπειτα από πρω-
τοβουλία του Ιωάννη Καποδίστρια και είναι 
αφιερωμένος στη μνήμη των πεσόντων της 
πολιορκίας του Μεσολογγίου. Στον πυκνο-
φυτεμένο αυτόν κήπο ξεχωρίζουν ο Τύμ-
βος των Ηρώων, που περιέχει τα λείψανα 
των αγωνιστών, το μνημείο του Μάρκου 
Μπότσαρη, ο μαρμάρινος ανδριάντας του 
Άγγλου φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνα, το μνη-
μείο του Ελβετού Φιλέλληνα Ιωάννη-Ιακώ-
βου Μάγερ, αλλά και το μνημείο των Φιλελ-
λήνων, κατασκευασμένο από λίθους, σπα-
σμένα κανόνια και μπάλες του Αγώνα.

Ανατολή και βόλτα στην Τουρλίδα
Αξίζει να ακολουθήσετε τη διαδρομή που 
οδηγεί στην Τουρλίδα (6 χλμ). Πρόκειται για 
μια στενή λωρίδα γης (αριστερά, δεξιά βλέ-
πεις τη λιμνοθάλασσα), που ενώνει την πόλη 
με το νησάκι της Τουρλίδας, στην άκρη της 
λιμνοθάλασσας.Ο δρόμος κατασκευάστηκε 
το 1884 πάνω στη δυτική άκρη της λιμνοθά-
λασσας Κλείσοβας. Στη διάρκεια της πορείας 
σας θα δείτε τις «πελάδες», τις χαρακτηρι-
στικές ψαράδικες καλύβες κτισμένες πάνω 
από το νερό σε πασσάλους και τα διβάρια 
(ιχθυοτροφεία) όπου αλιεύονται τα χέλια, 
οι τσιπούρες, τα λαβράκια και οι κέφα-
λοι. Η Τουρλίδα που ήταν κάποτε ένα γνή-

σιο ψαροχώρι, καταφέρνει να κρατά ακόμα 
κάτι ζωντανό από την όψη του παλιού ιδιό-
μορφου λιμναίου οικισμού ο οποίος ισορ-
ροπούσε πάνω σε πασσάλους. Μαγική 
στιγμή στην περιοχή, η ώρα της ανατολής 
του ήλιου. Εκείνα τα λίγα λεπτά, που ο ήλιος 
έχει τόσο μαγικό φως, που μετατρέπει το 
πιο απλό θέμα, σε έργο τέχνης, πόσο μάλ-
λον όταν έχεις μπροστά σου όλη την ψυχή 
της λιμνοθάλασσας, σταφνοκάρια, ιβάρια, 
και “πελάδες”.
Τριακόσια μέτρα πριν την Τουρλίδα, βρί-
σκεται ο δρόμος που πάει περιμετρικά 
στη λιμνοθάλασσα. Αν είστε τυχεροί εκεί 
θα δείτε και αβοκέτες, ένα από τα ωραιό-
τερα πουλιά, με τεράστιο καμπυλωτό –
προς τα πάνω- ράμφος, που βουτάει μέσα 
στο νερό για να “ψαρέψει” τους μικροορ-
γανισμούς που αποτελούν την τροφή της. 
Ξύλινα, παλιά σπίτια, που χρησιμοποιούνται 
για ψάρεμα αλλά και διακοπές, θα αποσπά-
σουν την προσοχή σας από τα πουλιά, μέχρι 
να συναντήσετε τα flamingo. Εκατοντάδες 
πανέμορφα πουλιά, πετούν, στέκονται με 
κουλουριασμένο το λαιμό τους ή ποζάρουν 
δημιουργώντας ένα υπερθέαμα.

Η σιδερένια περαταριά
Έναν πρωτότυπο και συνάμα ιδιαίτερο 
τρόπο έχουν εφεύρει οι κάτοικοι της περι-
οχής ώστε να διασχίζουν τη λιμνοθάλασσα 
και να φτάνουν στο μικρό νησάκι της Τουρ-
λίδας.Μια περαταριά, κάτι σαν μικρό σιδε-
ρένιο φέρυ μπωτ, τους βοηθά ώστε να 
περνούν απέναντι, στις περιπτώσεις που 
ο αυτοκινητόδρομος, ο πεζόδρομος και ο 
ποδηλατόδρομος δεν αποδεικνύονται χρη-
στικοί, ανάλογα με το σημείο που βρίσκο-
νται. Αυτή η αυτοσχέδια σιδερένια σχεδία, 
την οποία σέρνουν με συρματόσχοινο, απο-
τελεί αξιοθέατο της περιοχής και μόνο για 
τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μεταφορά!

Στον κεντρικό πεζόδρομο της πό-
λης για φαγητό, καφέ, ποτό
Η ζωή στην πόλη του Μεσολογγίου δεν έχει 
τίποτα να ζηλέψει από τις άλλες μεγάλες 

πόλεις της Ελλάδας, ίσως μάλιστα να υπερτε-
ρεί και στα σημεία. Ο κεντρικός πεζόδρομος 
της Χαριλάου Τρικούπη είναι το σήμα κατα-
τεθέν.Σημείο συνάντησης φοιτητών, περα-
στικών, και επαγγελματιών που περνούν 
ντυμένοι με το πιο μεγάλο τους χαμόγελο για 
μια «καλημέρα». Από νωρίς το πρωί έως και 
αργά το βράδυ, ο πεζόδρομος σφύζει από 
ζωή, με μερικά από τα καλύτερα μαγαζιά της 
πόλης για καφέ, φαγητό και ποτό να βρίσκο-
νται εδώ, συγκεντρώνοντας τους πιο διαφο-
ρετικούς αλλά και ενδιαφέροντες ανθρώ-
πους.

Δείτε το ηλιοβασίλεμα και τις α-
ντανακλάσεις στις Αλυκές
Βγαίνοντας από το Μεσολόγγι, στο δρόμο 
προς Αιτωλικό, συναντάς στο αριστερό σου 
χέρι τις Αλυκές. Αναλόγως την εποχή υπάρ-
χουν βουνά από αλάτι και όταν η θάλασσα 
είναι λάδι, το καθρέφτισμα τους στο νερό, 
χαρίζει μαγικές εικόνες.
Ειδικά το ηλιοβασίλεμα είναι η ιδανική 
στιγμή να φτάσεις εδώ, στις Αλυκές, και 
να απολαύσεις μια από τις πιο ειδυλλιακές 
εικόνες που, για κάποιους, ξεπερνά και το 
ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης. Η περιοχή 
των Αλυκών είναι και προστατευμένη περι-
οχή για τα πουλιά, αφού το αλάτι ευνοεί την 
ανάπτυξη μικροοργανισμών. Επισκεφθείτε 
τη και δείτε τα βουνά από το «λευκό χρυ-
σάφι» που με τόσο μεράκι και κόπο παρά-
γουν εδώ και αιώνες οι αλυκές.

Επίσκεψη στο Αιτωλικό, τη μικρή 
«νερούπολη»
Μην παραλείψετε να κάνετε μια επίσκεψη 
στο Αιτωλικό, στη μικρή Βενετία της Ελλά-
δας, όπως αποκαλούν πολλοί αυτή τη 
μικρή «νερούπολη». Δύο πέτρινα γεφυρά-
κια 250 και 300 μέτρων το καθένα συνδέ-
ουν το νησάκι πάνω στο οποίο έχει χτιστεί 
το Αιτωλικό, με τον δρόμο που έρχεται από 
Μεσολόγγι και συνεχίζει προς τον Αστακό. 
Αν έρθετε από τον παλιό δρόμο στη θέση 
«Φοινικιά» θα δείτε ανάμεσα στις αλυκές, 
μέσα στα ρηχά νερά της Λιμνοθάλασσας το 

εκκλησάκι της «Παναγίας της Φοινικιάς», 
όπου ερχόταν με βάρκα για να ξαποστάσει ο 
Λόρδος Βύρωνας.

Δοκιμάστε το θρυλικό αυγοτάρα-
χο στον τόπο που φτιάχνεται
Αύγουστος – Σεπτέμβριος είναι η εποχή 
των κεφάλων. Σημαντική περίοδος για 
το Μεσολόγγι, αφού ο θηλυκός κέφαλος 
(“μπάφα” είναι το τοπικό του όνομα) έχει 
τα αυγά, από τα οποία γίνεται το θρυλικό 
αυγοτάραχο του Μεσολογγίου. Πασίγνω-
στο για την ξεχωριστή νοστιμιά του, είναι 
πλέον διάσημο εντός, αλλά και εκτός των 
ελληνικών συνόρων. Η διαδικασία παρα-
γωγής του είναι πολύ “μπελαλίδικη”, έχει 
όμως την καλύτερη ποιότητα και γι? αυτό 
την ακριβότερη τιμή, (σχεδόν 200 ευρώ 
το κιλό). Παρουσιάστηκαν, μάλιστα, στην 
αγορά και ένα σωρό παρόμοια αυγοτάραχα 
που χρησιμοποιούσαν παραπλανητικά τον 
τίτλο “αυγοτάραχο Μεσολογγίου”, κάτι 
που οδήγησε τους παραγωγούς να φέρουν 
στο προϊόν τους προστασία ονομασίας 
προέλευσης!

Σταφνοκάρι, η τεχνική ψαρέματος 
που υπάρχει μόνο εδώ
Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου έχει 
πολύ μικρό βάθος και είναι τόσο πλούσια 
σε ζωή, που τα ψάρια κάθε είδους, έρχο-
νται εδώ κατά εκατομμύρια. “Έχει τόσο 
πολύ ψάρι, που μπορεί να θρέψει όλη την 
Ευρώπη”, λένε οι ντόπιοι.
Για αυτό τα ψάρια, οι τρόποι που ψαρεύο-
νται αλλά και οι τρόποι που μαγειρεύονται, 
είναι εξίσου φημισμένα, για το Μεσολόγγι. 
Ιβάρια και σταφνοκάρια (οι βάρκες που χρη-
σιμοποιούν για να ψαρεύουν στη λιμνοθά-
λασσα με ένα ειδικό δίχτυ και μια τεχνική, 
που συναντάμε μόνο στο Μεσολόγγι και 
στο διπλανό Αιτωλικό) ψαρεύουν τσιπού-
ρες διασπαρμένα στη λιμνοθάλασσα, δημι-
ουργώντας μια εικόνα σαν βγαλμένη από 
παραμύθι. Με το τοπικό αυτό σύστημα μια 
καλή ψαριά μπορεί να είναι 50 ή και 100 
κιλά ψάρια σε ένα βράδυ.

Μεσολόγγι: απόδραση στον χρόνο και στην ιστορία

ΤΑΞΙΔΙ



LIFE52 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

28 Μαΐου 2021
www.hellasnews-radio.com

Εγκαινιάστηκε χθες, από 
την υπουργό Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Χαλκίδας 
«Αρέθουσα». Το μουσείο 
στεγάζεται σε βιομηχανικό 
κτήριο που είναι κηρυγμένο 
μνημείo και αποτελεί 
μάρτυρα της βιομηχανικής 
δραστηριότητας των αρχών 
του 20ού αιώνα.

Σ
τη θεματική έκθεση του 
νέου μουσείου αναπτύσ-
σονται διαχρονικά ζητή-
ματα πολιτειακής οργά-

νωσης, οικονομίας, πολιτισμι-
κών ταυτοτήτων και λατρείας και 
παρουσιάζον ται αν τ ιπροσω-
πευτικά εκθέματα από τον νο-
μό Ευβοίας και τη Σκύρο.Η έκθε-
ση εμπλουτίζεται με διαδραστι-
κό χάρτη περιήγησης σε θέσεις 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
στην Εύβοια και τη Σκύρο, ντο-
κιμαντέρ και πολυμεσικές εφαρ-
μογές μέσω των οποίων επιτυγ-
χάνεται η διάδραση με τον επι-
σκέπτη. Το Μουσείο είναι προ-
σβάσιμο σε ΑμεΑ.
Ως μια μια σημαντική πολιτ ι-
σ τ ική υποδομής, μια κιβωτό 
μνήμης και ιστορίας χαρακτή-

ρισε το μουσείο η Λίνα Μεν-
δώνη: «Το συγκεκριμένο Μου-
σείο στεγάζεται, φιλοξενείται, 
σε ένα βιομηχανικό κτήριο, το 
οποίο σώθηκε, καθώς του απε-
δόθη η χρήση του Μουσείου. 
Είναι πολύ σημαντικό ότι το κτή-
ριο αυτό βρίσκεται στην είσοδο 
της πόλης και δηλώνει στον επι-
σκέπτη την αξία και την ιστορική 
διάρκεια αυτής της πόλης, αυτού 
του τόπου» δήλωσε η ίδια και 
πρόσθεσε με νόημα: «Τι είναι 
ένα Μουσείο; Γιατί είναι σημα-
ντικό να υπάρχουν μουσεία; Τα 
μουσεία είναι σύνθετοι οργα-
νισμοί που αυτονόητα λειτουρ-
γούν ως κιβωτοί προστασίας 

μοναδικών έργων τέχνης, ως 
θύλακες μνήμης και ισ τορίας, 
ως κέντρα εκπαίδευσης και επι-
μόρφωσης, ως τόποι ψυχαγω-
γίας και καλλιέργειας, αλλά και 
δημιουργίας «εμπειριών», ως 
μοχλοί ανάπτυξης για τις τοπι-
κές κοινωνίες.Στην «Οικονομία 
των εμπειριών» τα Μουσεία, οι 
αρχαιολογικοί χώροι, οι μορφές 
σύγχρονης τέχνης που μπορούν 
να φιλοξενούνται στους τόπους 
αυτούς, προσφέρουν εκείνες τις 
εμπειρίες που εμπλουτίζουν και 
διαφοροποιούν την καθημερι-
νότητα των πολιτών. Συγχρόνως 
όμως εμπλουτίζουν και το του-
ριστικό προϊόν της χώρας και 

του τόπου».
Επισήμανε, παράλληλα, πως 
«η Περιφερειακή Ενότητα της 
Εύβοιας και η Χαλκίδα ε ιδι-
κότερα, διαθέτουν μοναδικά 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα 
οποία προσφέρουν τεράστια 
περιθώρια ανάπτυξης» και ότι 
«ο σχεδιασμός της νέας προ-
γραμματ ικής περιόδου, που 
είναι σε εξέλιξη, δημιουργεί 
ευκαιρίες και δυνατότητες για 
τη συγκρότηση σ τρατηγ ικών 
αξιοποίησης και ανάδειξης της 
σημαντικής φυσικής κληρονο-
μιάς, αλλά και του σημαντικού 
πολιτ ισ τ ικού αποθέματος της 
ευρύτερης περιοχής».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Π
ρόκειται για ένα ιστορικό κτήριο, εμ-
βληματικό, ακριβώς στο κέντρο της 
πόλης, ένα χαρακτηριστικό δείγμα 
νεοκλασικού κτηρίου του βορειο-

ελλαδικού χώρου. Ο λόγος για το Λαογραφι-
κό Μουσείο Τρικάλων, για το οποίο οι εργασί-
ες αναπαλαίωσης βρίσκονται στο τελικό στά-
διο. «Το 2014, ως αντιδήμαρχος Πολιτισμού, 
Αθλητισμού, Παιδείας και Νεολαίας, έβλεπα 
καθημερινά από το γραφείο μου το κλειστό 
Λαογραφικό Μουσείο Τρικάλων και αναρω-
τιόμουν γιατί ένα τέτοιο κτίριο, δείγμα αστικής 
αρχιτεκτονικής, έχει τα παράθυρα ερμητικά 
κλειστά», τονίζει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων η αντιδήμαρχος Τεχνι-
κών Υπηρεσιών του δήμου Τρικκαίων κ. Βασι-
λένα Μητσιάδη, πήρα τα κλειδιά και μαζί με 
την υπηρεσία Πολιτισμού, μπήκα να δω τους 
«θησαυρούς» που έμεναν στη θέση τους τό-
σο καιρό, παρέα με σκόνη τεσσάρων χρόνων, 
μιας και από το 2010, έκλεισε λόγω σοβαρών 
προβλημάτων υγρασίας.
«Το 2016, μια ομάδα καλλιτεχνών», συνεχίζει, 
«καθάρισε με δική της πρωτοβουλία το κτή-
ριο και ο χώρος που φιλοξενούσε τη συλλογή 
του ζωγράφου Θεόδωρου Μάρκελλου, μετα-
μορφώθηκε προσωρινά σε θεατρική σκηνή». 

Ήταν μια ανάσα για τον πολιτισμό αλλά και 
για το ίδιο το κτίριο. Από τότε, η Δημοτική 
Αρχή, προσπαθούσε να βρει κατάλληλη χρη-
ματοδότηση και κατάφερε το 2017 να συντά-
ξει νέα μελέτη συντήρησης του κτιρίου (σύμ-
φωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας νεωτέρων 
μνημείων) και να την υποβάλει στο Πράσινο 
Ταμείο. Έτσι, από το φθινόπωρο του 2019 
ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης και απο-
κατάστασης. Ορισμένες από τις εργασίες που 

έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα περιλαμβά-
νουν τη συντήρηση της στέγης, συντήρηση 
των εξωτερικών κουφωμάτων, εκσυγχρονι-
σμό όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων, χρωμα-
τισμοί, καθώς επίσης έγιναν και δοκιμαστικές 
τομές για τη μελέτη ανάδειξης του ζωγραφι-
κού διακόσμου εσωτερικά αλλά και των λίθι-
νων όψεων του κτιρίου. Είναι ένα έργο μεγά-
λης σημασίας για την πόλη.

Στο «φως» το 
πρωτότυπο 
χειρόγραφο της β’ 
μελοποίησης του 
«Ύμνου εις την 
Ελευθερίαν»

Το πρωτότυπο χειρόγραφο της 
β’ μελοποίησης του «Ύμνου εις 
την Ελευθερίαν» του Νικολάου 
Χαλικιόπουλου-Μάντζαρου, 
έρχεται για πρώτη φορά στο 
φως και δεσπόζει πλέον, στη 
Δημοτική Πινακοθήκη Κέρκυ-
ρας, μετά και την παράδοσή του 
από τη δήμαρχο Κεντρικής Κέρ-
κυρας και Διαποντίων, Μερόπη 
Υδραίου στον πρόεδρο της 
Δημοτικής Πινακοθήκης.
Πρόκειται για ένα πολυσέ-
λιδο χειρόγραφο, του Νικο-
λάου Χαλικιόπουλου-Μάντζα-
ρου, που φυλασσόταν εδώ και 
85 χρόνια στο θησαυροφυλά-
κιο του δήμου Κεντρικής Κέρ-
κυρας, μετά τη δωρεά από τον 
τότε υπουργό Παιδείας Γεώργιο 
Παπανδρέου στον δήμο Κερκυ-
ραίων, το 1936.
Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο δρ. Μουσικολογίας, 
εκπαιδευτικός και αρχιμουσι-
κός, Κωνσταντίνος Ζεβρόπου-
λος, «πρόκειται για ένα ογκώδη 
χειρόγραφο τόμο, διαστάσεων 
23Χ30 cm, πλαγίου σχήματος, 
δεμένο με σκληρό εξώφυλλο, 
με δερμάτινη καφετί πλάτη, με 
έξι χρυσέκτυπες διπλές λωρίδες, 
στο εξώφυλλο του οποίου, δια-
βάζεται, σε διπλωματική κατα-
γραφή: «ΎΜΝΟΣ / Εις την Ελευ-
θερίαν / Δ. Σολωμού / Νικόλαος 
Χ. Μάντζαρος / Κερκυραίος / 
Εμελοθέτησεν»».
Σύμφωνα με τον δρ. Μουσικολο-
γίας Κωνσταντίνο Ζερβόπουλο, 
το πρωτότυπο χειρόγραφο της 
β’ μελοποίησης του «Ύμνου εις 
την Ελευθερίαν» του Νικολάου 
Χαλικιόπουλου-Μάντζαρου, 
ή όπως το ονομάζει ο ίδιος στη 
διατριβή του, στο χειρόγραφο 
«Δημαρχείου», «στην εσωτερική 
πλευρά του μπροστινού εξω-
φύλλου, υπάρχει η ένδειξη, σε 
διπλωματική καταγραφή «Opera 
inedita / Originale / Prezzo 
franchi No 25.000 / Venticinque 
milla / Proprieta del figlio dell’ 
autore / Demetrio C. Manzaro/ 
Concirese»».

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας 
«Αρέθουσα» άνοιξε τις πύλες του

«Ζωντανεύει» το Λαογραφικό Μουσείο Τρικάλων - 
Προχωρούν οι εργασίες αναπαλαίωσης 
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Ο 
ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής του Κυπέλ-
λου Ελλάδας. Ο Δικέφαλος επικράτησε 2-1 
του Ολυμπιακού και έτσι πανηγύρισε στο 
ΟΑΚΑ το 8ο τρόπαιο της ιστορίας του στον 

θεσμό. Μεγάλος ήρωας του παιχνιδιού ήταν ο Κρμέ-
ντσικ, ο οποίος σκόραρε το νικητήριο γκολ, στο 90ο 
λεπτό της αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ ΠΙΟ ΠΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ
Ο ΠΑΟΚ από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού έμοιαζε 
πιο πιστός στο πλάνο του. Πίεζε ψηλά τον Ολυμπιακό, 
ο οποίος είχε την κατοχή, χωρίς να του δίνει τη δυνατό-
τητα να γίνει επιθετικός. Παράλληλα, επιχειρούσε να 
γίνει απειλητικός στην εστία του Σα.
Η πρώτη καλή στιγμή, ωστόσο, ανήκε στο 13ο λεπτό 
για τον Ολυμπιακό. Σε μία αντεπίθεση των ερυθρολεύ-
κων, ο Μπρούμα πάτησε στην περιοχή έκανε το σουτ, 
με τον Πασχαλάκη να αποκρούει.
Στο 25ο λεπτό «χάλασε» εντελώς η συγκέντρωση των 
ερυθρόλευκων. Ο Παπασταθόπουλος αισθάνθηκε 
ενοχλήσεις δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει με αποτέ-
λεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή, με τον Όλεγκ Ρέα-
μπτσιουκ να περνάει στον αγωνιστικό χώρο.

ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΜΕ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ
Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ έγινε αρκετά απειλητικός 
και στο 26ο λεπτό έχασε μεγάλη ευκαιρία για να προ-
ηγηθεί. Ο Κάρολ Σβιντέρσκι έπιασε την κεφαλιά, προ-
λαβαίνοντας τον Σεμέδο και έστειλε την μπάλα στο 
οριζόντιο δοκάρι του γκολκίπερ των ερυθρόλευκων.
Ο ΠΑΟΚ δεν άργησε να πάρει το προβάδισμα. Ο 
Ντάνι Μακέλι έδειξε στο 35ο λεπτό τη λευκή βούλα. 
Ο Εμβιλά θέλησε να διώξει την μπάλα, όμως ο Σβαμπ 
πρόλαβε και ανατράπηκε απ’ τον παίκτη του Ολυμπι-
ακού Ο αρχηγός του Δικεφάλου, Αντρέ Βιεϊρίνια ανέ-
λαβε την εκτέλεση. Ο Ζοσέ Σα έπεσε σωστά, όμως η 
μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για να γίνει το 0-1 στο 36ο 
λεπτό. Έως και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυ-
μπιακός δεν κατάφερε να αντιδράσει.

ΙΣΟΦΑΡΙΣΕ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
Ο ΕΜΒΙΛΑ
Από το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Πέδρο Μαρ-
τίνς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Κώστα Φορ-
τούνη στη θέση του Μπρούμα, ψάχνοντας κάτι πιο 
δημιουργικό από την ομάδα του. Ο Ολυμπιακός μπήκε 
δυνατά κλείνοντας τον ΠΑΟΚ στην περιοχή του.

Μάλιστα, μέχρι το 50ο λεπτό είχε βρει τον δρόμο προς 
την ισοφάριση. Ο Κώστας Φορτούνης εκτέλεσε ένα 
κόρνερ από τα δεξιά, ο Εμβιλά βρέθηκε ξεχασμένος 
στην περιοχή και με δυνατό πλασέ, έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα του Πασχαλάκη για το 1-1.
Ο Ολυμπιακός είχε νέα ευκαιρία στο 55ο λεπτό. Ο 
Μασούρας πήρε την κεφαλιά στην καρδιά της περι-
οχής, από έμπνευση του Φορτούνη, αλλά ο Πασχα-
λάκης μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Στο επόμενο 
λεπτό ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να απαντήσει με ένα τακου-
νάκι του Σβιντέρσκι.
Το παιχνίδι συνέχισε να έχει τρελό ρυθμό, με τους 
ερυθρόλευκους να χάνουν νέα ευκαιρία στο 58’. 
Έπειτα από πάσα του Αραμπί, ο Φορτούνης πλάσαρε 
με τον Πασχαλάκη, όμως να προλαβαίνει.

Η ΛΥΤΡΩΣΗ ΜΕ ΚΡΜΕΝΤΣΙΚ
Στη συνέχεια της αναμέτρησης, ο υψηλός ρυθμός 
έπεσε. Ο Ολυμπιακός συνέχιζε να έχει την κατοχή 
της μπάλας και να κυκλοφορεί. Ο ΠΑΟΚ, όπως και 
στο δεύτερο μέρος, πίεζε ψηλά και προσπαθούσε να 
κλείσει τους χώρους. Ο Πάμπλο Γκαρσία πέρασε στο 
81ο λεπτό τον Κρμέντσικ στη θέση του Σβιντέρσκι και 
ο Τσέχος έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες για να βάλει 
μπροστά την ομάδα του, δίχως επιτυχία. Ο Κρμέντσικ 
πλάσαρε με το αριστερό πάνω στην κίνηση με την 
μπάλα να περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του 
Σα στο 84’. Αμέσως μετά ο Τσέχος βρέθηκε απένα-
ντι απ’ τον Σα, αλλά δεν κατάφερε να τον νικήσει για 
το 1-2.
Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πετύχει το γκολ στο 90ο λεπτό. 
Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πέρασε μία τρομερή ασίστ με 
τακουνάκι στον Κρμέντσικ, ο οποίος βρέθηκε σε θέση 
τετ α τετ και έγραψε το 1-2 πλασάροντας τον Σα. Μέχρι 
και το τελευταίο σφύριγμα, ο Ολυμπιακός δεν μπό-
ρεσε να αντιδράσει με τον ΠΑΟΚ να πανηγυρίζει τη 
μεγάλη επιτυχία.

Γκαρσία: «Πρωταθλητής είναι όποιος πέ-
φτει και ξανασηκώνεται»
Ξέραμε πολύ καλά ότι ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος, 
παίξαμε πολλές φορές με αυτήν την ομάδα, αλλά όλο 
αυτό είναι ο καρπός της προσπάθειας των ποδοσφαι-
ριστών. Πρωταθλητής είναι όποιος πέφτει και ξανα-
σηκώνεται. Υπάρχει κόσμος που δουλεύει έως και 12 
ώρες τη μέρα, για να φέρει ψωμί στο σπίτι του, γιατί 
αυτοί είναι οι πρωταθλητές».

Ο ΠΑΟΚ χάρη στο γκολ του Κρμέντσικ στο 90ο λεπτό πήρε τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό 
με 2-1 στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας πανηγυρίζοντας το 8ο τρόπαιο της ιστορίας του στο 
θεσμό.

Κυπελλούχος Ελλάδας ο Κυπελλούχος Ελλάδας ο 
Δικέφαλος με γκολ του Δικέφαλος με γκολ του 
Κρμέντσικ στο 90’Κρμέντσικ στο 90’

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση ανάμεσα στον Ιβάν Σαββίδη και τον 
Πάμπλο Γκαρσία. Ενημερώθηκε ότι δεν θα συνεχίσει στον πάγκο του 
Δικεφάλου. Του προτάθηκε να αναλάβει τον ΠΑΟΚ Β’, αλλά δεν απά-
ντησε. 
Ο Πάμπλο Γκαρσία αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ. Ο μεγαλομέτοχος 

του Δικεφάλου, Ιβάν Σαββίδης, ενημέρωσε τον Ουρουγουανό ότι δεν θα συνε-
χίσει στην ομάδα την επόμενη αγωνιστική περίοδο, καθώς θέλει η ομάδα να 
πορευτεί με άλλο προπονητή, παρά το γεγονός ότι η ομάδα κατάφερε να κλείσει 
τη σεζόν με την κατάκτηση της 2ης θέσης και του Κυπέλλου.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης τα μέλη του διοικητικού συμ-
βουλίου της ασπρόμαυρης ΠΑΕ και οι στενοί συνεργάτες του Γκαρσία. 
Αφού ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ τούς ευχαρίσητσε για το Κύπελλο και 
για την δουλειά που έκαναν όλο αυτό το διάστημα, τους είπε ότι θα πρέ-
πει να συνεχίσουν να δουλεύουν μαζί, να εκπαιδευτεί ο Γκαρσία και να 
πάρει όλα τα διπλώματα, παραμένοντας στον οργανισμό.
Μάλιστα, του προτάθηκε να αναλάβει τον ΠΑΟΚ Β’, αλλά επιφυλάχθηκε 
να απαντήσει.

Ανακοίνωσε τον Λουτσέσκου για τρία χρόνια
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Ραζβάν Λουτσέσκου στην 
Τούμπα, με τον Ρουμάνο τεχνικό να βάζει την υπογραφή του σε συμβό-
λαιο διάρκειας τριών χρόνων.
Με κάθε επισημότητα ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι ο νέος τεχνικός του 
ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του την πρόσληψη 
του Ρουμάνου τεχνικού, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε τριετές 
συμβόλαιο.
Ο Ιβάν Σαββίδης είχε συνάντηση με τον Πάμπλο Γκαρσία στον οποίο 
γνωστοποίησε πως δεν θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Λίγο αργό-
τερα, ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε τον Ραζβάν Λουτσέσκου 
ως τον αντικαταστάτη του Ουρουγουανού τεχνικού.
«Καλωσορίζουμε με χαρά τον πιο επιτυχημένο προπονητή της σύγχρο-
νης ιστορίας του ΠΑΟΚ και του ευχόμαστε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες 
στη νέα του θητεία!» αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Δικεφάλου 
για την επιστροφή του Ρουμάνου τεχνικού
«Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέστρεψε. Αυτός είναι ο νέος μας προπονητής» 
σχολιάζει στο σχετικό ποστάρισμα του στα social media ο Δικέφαλος.

Ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ελλάδα
Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ «χρύσωσε» τον Ραζβάν Λουτσέσκου προ-
κειμένου να τον πείσει να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Οι απολαβές 
του Ρουμάνου είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Ο Λουτσέσκου έβαλε 
την υπογραφή του σε συμβόλαιο με τον Δικέφαλο για τρία έτη. Ετησίως, 
ο Ρουμάνος προπονητής θα βάζει στον λογαριασμό του το ποσό των 1,7 
εκατομμυρίων ευρώ.
Αθροιστικά ο Λουτσέσκου στα τρία χρόνια που θα βρίσκεται στον ΠΑΟΚ 
θα λάβει το ποσό των 5,1 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το νούμερο μάλι-
στα θα εκτοξευτεί ακόμη περισσότερο, καθώς μαζί με το επιτελείο του ο 
νέος προπονητής του Δικεφάλου θα λαμβάνει κάθε χρόνο το ποσό των 
2 εκατομμυρίων ευρώ.

ΠΑΟΚ: Τέλος ο Γκαρσία - 
Ανακοίνωσε Λουτσέσκου 
για τρία χρόνια
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Η κατάσταση έχει πια ξεδιαλύνει εν 
όψει των κληρώσεων του Champions 
League της νέας αγωνιστικής περιόδου 
και αναφορικά με τους πιθανούς 
αντίπαλους του Ολυμπιακού, στην 
προσπάθεια του πρωταθλητή Ελλάδας 
να βρεθεί γί  άλλη μια χρονιά στους 
ομίλους της ύψιστης διασυλλογικής 
διοργάνωσης στην Ευρώπη.

Μ
ετά την ολοκλήρωση της 38ης 
αγωνιστικής με την οποία έ-
πεσε η αυλαία στην Premier 
League, ο Πέδρο Μαρτίνς και 

οι παίκτες του γνωρίζουν ότι θα εκκινήσουν 
από το β΄ προκριματικό. Αυτό συνέβη μετά 
τη διασφάλιση μιας θέσης στη νέα διοργά-
νωση από την Τσέλσι, που σημαίνει επί-
σης περισσότερη ξεκούραση για 
τους «ερυθρόλευκους» ποδο-
σφαιριστές, μιας και η προ-
ετοιμασία θα πάει λίγο πιο 
πίσω απ΄ ότι αν ξεκινού-
σαν από τον α΄ προκρι-
ματικό.
Επίσης, έως και τα πλέι 
οφ, ο Ολυμπιακός θα 
βρίσκεται στους ισχυ-
ρούς των κληρώσεων, 
χωρίς αυτό να σημαίνει 
πως δεν υπάρχουν επι-
κίνδυνες ομάδες στο β΄ 
προκριματικό, όπως είναι 
οι πρωταθλήτριες Φερε-
ντσβάρος, Κλουζ, Λουντογκό-
ρετς αλλά και η Ομόνοια, που επέ-
στρεψε στην κορυφή του κυπριακού 
πρωταθλήματος ύστερα από 11 χρόνια.
Το ίδιο ισχύει και στα πλέι οφ, όπου «αδύνα-
μες» είναι μόνο θεωρητικά οι Ρέιντζερς, Ερυ-
θρός Αστέρας, Μίντιλαντ ή Μπρόντμπι και 
Γιούνγκ Μπόις. Υπενθυμίζεται ότι αν ο Ολυ-
μπιακός φτάσει ως τα πλέι οφ, αυτομάτως δια-
σφαλίζει μια θέση στους ομίλους του Europa 
League, στη χειρότερη γί  αυτόν περίπτωση. 
Επίσης, να διευκρινιστεί ότι οι πιθανοί αντίπα-
λοι προκύπτουν με βάση τη βαθμολογία τους 
στο ranking της UEFA και την ορθολογική προ-
σέγγιση του θέματος, δηλαδή τη δυναμικότητά 
τους σε σχέση με τις υπόλοιπες που θα βρουν 
στο δρόμο τους.
Ας δούμε λοιπόν ποιες ομάδες περιμένουν την 
πειραϊκή ομάδα:

ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΣΤΟ Β΄ 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΓΥΡΟ
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)
Σκεντίγια (Β. Μακεδονία)
Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)
Άλασκερτ (Αρμενία)
Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)
Ζαλγκίρις (Λιθουανία)
Φλόρα (Εσθονία)
Μπουντούτσνοστ (Μαυροβούνιο)
Ομόνοια (Κύπρος)
Μούρα (Σλοβενία)

ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΣΤΟ Γ΄ 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΓΥΡΟ
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)
Μάλμε (Σουηδία)
Κλουζ (Ρουμανία)

Λέγκια (Πολωνία)
Σέριφ (Μολδαβία)

Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν)

ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΝΤΙΠΑ-
ΛΟΙ ΣΤΑ ΠΛΕΪ ΟΦ

Ισχυροί
Σάλτσμπουργκ
Ντιναμό Ζάγκρεμπ
Σλάβια Πράγας
Ολυμπιακός

Αδύναμοι
Γιούνγκ Μπόις

Ερυθρός Αστέρας
Ρέιντζερς

Μίντιλαντ ή Μπρόντμπι
Ο Ολυμπιακός χρειάζεται από αυτές τις 6 ομά-

δες με μεγαλύτερο συντελεστή, οι 5 να μην φτά-
σουν στους ομίλους. Η μία απουσία θα προ-
κύψει αυτόματα από το μονοπάτι των μη πρω-
ταθλητών, όπου ενδέχεται να συγκεντρωθούν 
μέχρι 3 ομάδες με καλύτερο συντελεστή από 
τον Ολυμπιακό, όμως αυτό το μονοπάτι στέλνει 
μόνο δύο ομάδες στους ομίλους. Οπότε ο Ολυ-
μπιακός ψάχνει κι άλλους αποκλεισμούς, σε 
οποιονδήποτε γύρο, όλων των προαναφερθει-
σών ομάδων. Αν από τις 6 ομάδες με καλύτερο 
συντελεστή στα προκριματικά, η μία προχωρή-
σει στους ομίλους, τότε το μόνο που χρειάζεται 
ο Ολυμπιακός είναι να φτάσει κι αυτός μέχρι 
εκεί, ώστε να βρεθεί στο 3ο γκρουπ δυναμικό-
τητας και να αποφύγει ομάδες όπως ο Άγιαξ, 
η Λειψία, η Αταλάντα και ίσως Ντόρτμουντ, 
Πόρτο, Μπεσίκτας και Ντινάμο Κιέβου.

Ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαί-
ωσε την εξαιρετική κατάσταση 
που βρίσκεται στη χωμάτινη 
σεζόν του Tour και υπέταξε 2-0 

σετ (3-6, 3-6) τον Βρετανό Κάμερον Νόρι 
στον τελικό του Lyon Open κατακτώντας 
τον έβδομο τίτλο της καριέρας του.
ΟΣτέφανος Τσιτσιπάς είχε μπροστά του 
ένα εμπόδιο με αρκετές παγίδες στον 
τελικό του χωμάτινου τουρνουά της Λιόν, 
ωστόσο παρουσιάστηκε πειθαρχημένος 
και με γεμάτη εμφάνιση επικράτησε του 
Βρετανού Κάμερον Νόρι με 2-0 σετ (3-6,3-
6). Ο Βρετανός βρίσκεται και αυτός σε 
καλή κατάσταση, ενώ στον ημιτελικό απέ-
κλεισε τον Κατσάνοφ, ωστόσο υπέκυψε 
στην ανωτερότητα του Στέφανου Τσιτσιπά, 
που ήταν αψεγάδιαστος.
Το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης παρου-
σιάστηκε απόλυτα συγκεντρωμένο στα 
καίρια σημεία του τελικού, ενώ καθορι-
στικό ήταν το break που έκανε στο δεύ-
τερο σετ στο 3-3 και κάπου εκεί ο αντίπα-
λός του ξέμεινε από δυνάμεις και έδειξε 
να συμβιβάζεται με την ήττα. ο Στέφανος 
επικράτησε του αντιπάλου του σε μια ώρα 
και 10 λεπτά.
Το Νο5 του ταμπλό, ο οποίος σημείωσε την 
33η νίκη του τη φετινή σεζόν (33-8), στηρί-
χθηκε για μια ακόμη φορά στο εξαιρετικό 
παιχνίδι γραμμών, πήρε άριστα στην πίεση 
που δέχθηκε από τον Βρετανό στο μπάκ-
χαντ, ενώ έδειξε συνέπεια από τη θέση του 
σερβίς. Το πρώτο σετ μπορεί να ξεκίνησε 
με ένα τεράστιο χολντ από τον Νο5 του 
κόσμου επιστρέφοντας από το 0/40, όμως 
από εκεί και πέρα ο Τσιτσιπάς κατάφερε 
να δείξει στο κορτ τη διαφορά ποιότητας 
κόντρα στον Νόρι.
Ένα καταστροφικό σέρβις γκέιμ από την 
πλευρά του Νόρι με δύο διπλά λάθη κι ένα 
τραγικό σμας το οποίο όμως προήλθε μετά 
από μια απίστευτη επιστροφή του Τσι-
τσιπά, ήταν αρκετό για τον 22χρονο για 
να φτάσει στο μοναδικό μπρέικ του σετ 
κλείνοντάς το λίγο αργότερα με ένα εύκολο 
χολντ.
Ο Τσιτσιπάς έκλεισε το πρώτο σετ έχοντας 
περάσει το 69% (20/29) των πρώτων σερ-
βίς έχοντας κερδίσει το 75% (15/20), ενώ 
κατάφερε να βελτιώσει, κατά τη διάρκεια 
του σετ, το δεύτερο από 20% σε 67%!
Στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς ανέβασε 
ακόμα περισσότερο τα ποσοστά του στους 

κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερ-
βίς φτάνοντας το 93% (13/14), ενώ εκμε-
ταλλεύτηκε με κυνικό τρόπο και πάλι το 
μοναδικό άσχημο σέρβις-γκέιμ του Νόρι, 
το οποίο περιλάμβανε (και πάλι) δύο διπλά 
λάθη (4-3).
Με το μπρέικ αυτό ο Νόρι ουσιαστικά 
κατέρρευσε. Ο Τσιτσιπάς το «εξαργύ-
ρωσε» με ένα εύκολο χολντ και αμέσως 
μετά «έσπασε» μια ακόμη φορά το σερβίς 
του Βρετανού φτάνοντας στη νίκη, που του 
χάρισε έναν ακόμη τίτλο τη φετινή χρονιά 
και το απαραίτητη αυτοπεποίθηση για το 
γαλλικό όπεν που έρχεται.
Με τη νίκη αυτή ο Τσιτσιπάς μείωσε ακόμη 
περισσότερο τη διαφορά (κάτω από τους 
1000 βαθμούς) από τον Τιμ στην παγκό-
σμια κατάταξη, ενώ παράλληλα θα παρα-
μείνει οδηγός στην ειδική βαθμολογία για 
το δρόμο προς το Τορίνο.

ATP Rankings: Ο Τσιτσιπάς μείω-
σε τη διαφορά με Τιμ
κατάκτηση του τίτλου στην Λιόν, από τον 
Στέφανο Τσιτσιπά σε αντίθεση με τον πρό-
ωρο αποκλεισμό του Ντόμινικ Τιμ, μείωσε 
τη μεταξύ τους διαφορά στην παγκόσμια 
κατάταξη κάτω από τους 1.000 βαθμούς.
Πιο αναλυτικά η απόσταση που χώριζε τον 
Νο4 του κόσμου από τον Νο5, πριν από 
το τουρνουά της Λυών ήταν στους 1.415 
βαθμούς και πλέον, μετά από τον τελικό 
της Κυριακής, έχει υποχωρήσει στους 945, 
κάτι που σημαίνει ότι το Παρίσι γίνεται 
ακόμη πιο ενδιαφέρον.
Από εκεί και πέρα το τοπ 10 παρέμεινε 
σταθερό χωρίς αλλαγές για μία ακόμη 
εβδομάδα και θα πάρει έτσι μέχρι την πρε-
μιέρα του κυρίως ταμπλό στο γαλλικό όπεν 
την ερχόμενη Κυριακή.
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος θα αγωνι-
στεί αυτή την εβδομάδα στο τουρνουά 
του αδερφού του, Τζόρτζε στο Βελιγράδι, 
παραμένει στην κορυφή με 11.063 βαθ-
μούς, ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ ακολουθεί 
στο Νο2 με 9.793, ενώ ο Ράφα Ναδάλ είναι 
στο Νο3 με 9.630 βαθμούς.
Την άνοδο της εβδομάδας, όσον αφορά 
την πρώτη 20άδα, έκανε ο Νορβηγός 
Κάσπερ Ρούουντ, ο οποίος με την κατά-
κτηση του τίτλου στην Γενεύη, ανέβηκε 
πέντε θέσεις και πλέον βρίσκεται στο Νο16 
που αποτελεί και το καλύτερο πλασάρισμα 
στην καριέρα του.

Champions League

Οι πιθανοί αντίπαλοι του 
Ολυμπιακού

Tennis

Νόρι - Τσιτσιπάς 0-2: Σήκωσε το 
έβδομο ο Στέφανος

αθλητικά
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Βαθμολογία

Αποτελέσματα Superleague

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο John Tavares έκανε πατινάζ πρώτη 
φορά μετά το χτύπημα στο Game 1

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Με 14 NBAers η προεπιλογή του 
Καναδά για το προολυμπιακό 
τουρνουά

Τ
ην προεπιλογή για το προολυμπιακό τουρνουά της Βικτόρια (29/6 - 4/7) ανακοίνωσε 
το απόγευμα της Πέμπτης (27/5) η ομοσπονδία του Καναδά.
Κλήθηκαν οι Κάιλ Αλεξάντερ, Νάικιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ (Πέλικανς), Αρ Τζέι Μπά-
ρετ (Νικς), Τρέι Μπελ-Χέινς, Άντονι Μπένετ, Κεμ Μπιρτς (Ράπτορς), Οσέι Μπρίσετ 

(Πέισερς), Ντίλον Μπρουκς (Γκρίζλις), Μπράντον Κλαρκ (Γκρίζλις), Άαρον Ντόρνεκαμπ, 
Λούγκεντζ Ντορτ (Θάντερ), Μέλβιν Έτζιμ, Κόρι Τζόσεφ (Κινγκς), Τρέι Λάιλς (Σπερς), Μάι-
καλ Μάλντερ (Γουόριορς), Άντριου Νεμπχαρντ, Άντριου Νίκολσον, Κέλι Ολίνικ (Ρόκετς), 
Ντουάιτ Πάουελ (Μάβερικς), Τρίσταν Τόμπσον (Σέλτικς), Άντριου Γουίγκινς (Γουόριορς).
Εκτός έμειναν ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ των Θάντερ, ο Κρις Μπουσέρ των Ράπτορς κι ο 
Τζαμάλ Μάρεϊ των Νάγγετς που είναι τραυματίες.
Ήταν αναμενόμενο ότι θα υπάρξουν πολλοί NBAers στην προεπιλογή, με αποτέλεσμα ο 
αγώνας της 29ης Ιουνίου να θεωρείται πολύ δύσκολη για την Ελλάδα που θα έχει στη 
δωδεκάδα της και τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο 
αρχηγός του Τορόντο Maple Leafs John Tavares βρισκόταν στον πάγο στο χώρο 
εξάσκησης της ομάδας την Πέμπτη το πρωί, μία εβδομάδα αφότου υπέστη 
τραυματισμό στο γόνατο και διάσειση μετά από μια σειρά συγκρούσεων στο 
παιχνίδι 1 εναντίον του Μόντρεαλ Canadiens.

Ο Tavares φορούσε μια γκρι φανέλα χωρίς επαφή. Ο Nick Foligno, ο οποίος έχασε τα δύο 
τελευταία παιχνίδια με τραυματισμό στο κάτω μέρος του σώματος, ήταν επίσης στον προ-
πονητικό χώρο.
Στον αρχηγό του Maple Leafs δόθηκε αρχικά ένα χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης δύο 
εβδομάδων για τον τραυματισμό στο γόνατό του, αλλά τα προβλήματα διάσεισης του ήταν 
άγνωστα. Εμφανίστηκε στην εγκατάσταση της ομάδας κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης  
την Τετάρτη και ο επικεφαλής προπονητής Σέλντον Κέιφ είπε ότι έμεινε σε συνεχή επαφή 
με τους συμπαίκτες του, οι οποίοι θα προσπαθήσει έχουν τον προβάδισμα για να αποκλεί-
σουν τους μεγάλους αντιπάλους τους από τον πρώτο γύρο των πλεί οφ του Στάνλεϊ Καπ.

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

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

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

Με την επικύρωση της βαθμολογίας στη 
Super League 2, ο Ιωνικός είναι και επίσημα 
στη μεγάλη κατηγορία, ενώ η Ξάνθη θα διεκ-
δικήσει την επιστροφή της σ’ αυτήν μέσω 
των μπαράζ με τον Παναιτωλικό.
Στο διοικητικό συμβούλιο που πραγματο-
ποιήθηκε την Κυριακή, επικυρώθηκε και 
η βαθμολογία της Super Leugue 2 μέχρι τη 
θέση 9. Οι θέσεις 10,11 και 12 δεν επικυρώ-
θηκαν διότι αποφασίστηκε να περιμένουν να 
ολοκληρωθεί η εκκρεμοδικία που υπάρχει 
σε μία υπόθεση της ΠΑΕ Καραϊσκάκης κατά 
της Δόξας Δράμας.

Αναλυτικά η βαθμολογία:
1. Ιωνικός 53
2. Ξάνθη 51
3. Λεβαδειακός 50
4. Εργοτέλης 48
5. Χανιά 42
6. Παναχαϊκή 37
7. Διαγόρας 30
8. Τρίκαλα 29
9. Απόλλων Λάρσας 28

Ξάνθη-Παναιτωλικός 2-1: Ανατρο-
πή για Super League
Για 3η φορά στα 6 τελευταία της ματς, play 
off  και πρώτο «μπαράζ», πήρε τη νίκη χάρις 
σε γκολ από το 70’ και μετά 
Το πρώτο βήμα για την άνοδό της στη 
μεγάλη κατηγορία έκανε χθες (26/5) η Ξάνθη, 
καθώς το 2-1 που επικράτησε του Παναιτω-
λικού της δίνει το προβάδισμα ενόψει της 
ρεβάνς του Αγρινίου (30/5). Η ομάδα, αν και 
βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 6’, έφερε 
«τούμπα» το ματς στο δεύτερο ημίχρονο και 
πλέον είναι το «αφεντικό» του ζευγαριού, 
αφού της αρκεί να μην χάσει στον αγώνα της 
Κυριακής. 
Αν κάτι πιστοποίησε στον πρώτο «τελικό» με 
τους «κυανοκίτρινους» είναι πως διαθέτει 
χαρακτήρα, αφού στα 3 από τα 6 τελευταία 
της παιχνίδια, μαζί με τα play off που προη-
γήθηκαν, πήρε το πολυπόθητο αποτέλεσμα 

όσο πλησιάζαμε στο φινάλε τους.
Στη Ρόδο και προερχόμενη από την εντός 
ισοπαλία (1-1) κόντρα στα Χανιά, κέρδισε 
1-0 χάρις σε τέρμα του Καπνίδη στο 79 ,́ με 
τον Λεβαδειακό μέχρι το 75’ ήταν εκτός δυά-
δας αλλά σε εκείνο το χρονικό σημείο σκό-
ραρε ο Εμπερτ και της χάρισε τη μεγάλη νίκη, 
ενώ με αντίπαλο τον Παναιτωλικό ήταν ο 
Μικελτάντζε στο 71’ που ολοκλήρωσε για 
λογαριασμό της μία τεράστια ανατροπή.
Πλέον έχει μπροστά της 90 λεπτά για να κλει-
δώσει την επιστροφή της στα «σαλόνια», 
αφού στην αναμέτρηση που ακολουθεί της 
αρκεί να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της, 
ώστε να βρεθεί εκείνη στη Super League 1 
της επόμενης σεζόν. Ενδεχόμενες/αναμε-
νόμενες/πιθανές επιστροφές των Τάτου, 
Παπάζογλου θα της προσφέρουν λύσεις – 
αμφότεροι βασικοί – και βρίσκεται σε θέση 
ισχύος.   

Παναχαϊκή: Στασιμότητα και ανα-
μονή μίας εβδομάδας…
Τι κι αν όλοι πίστευαν ότι ο μεταγραφικός 
σχεδιασμός και η επόμενη μέρα στην Πανα-
χαϊκή θα “έτρεχε” αυτή την εβδο-
μάδα, όπως είχε αρχικά ειπωθεί 
από το περιβάλλον της διοί-
κησης κάτι τέτοιο τελικά 
δεν πρόκειται να συμβεί.
Κι αυτό γιατί ο πρόε-
δρος της ΠΑΕ Γιώργος 
Μπάρλος εξακολουθεί 
να βρίσκεται στο Ηρά-
κλειο Κρήτης και πιο 
συγκεκριμένα στην πόλη 
Καστέλλι συντονίζοντας 
ο ίδιος τα έργα κατασκευής 
του πιο σύγχρονου αεροδρο-
μίου στην Ευρώπη, με αποτέλε-
σμα άπαντες να είναι στην αναμονή. Δεν 
αποκλείεται λοιπόν οι όποιες εξελίξεις που 
αφορούν ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτε-
λείο να “τρέξουν” την εβδομάδα που έρχε-
ται.

Στο… περίμενε ο Γ. Μπέζας
Σε ότι αφορά την υπόθεση επιστροφής 
του Γιώργου Μπέζα στην “κοκκινόμαυρη” 
ομάδα, είναι ανοικτή, αφού θα αργήσει η 
αναδιάρθρωση. Σύμφωνα με πληροφορίες 
ο τέως γενικός διευθυντής της “κοκκινό-
μαυρης” ομάδας και μέχρι τώρα του ΟΦΙ 

θα αποχωρήσει από την Ιεράπετρα και δεν 
αποκλείεται να έρθει εκ νέου στα γνωστά 
“λημέρια” αφού ως γνωστό εξακολουθεί να 
κρατά άριστες σχέσεις με υον πρόεδρο της 
“κοκκινόμαυρης” ομάδας.
Πάντως για την ώρα και παρά το γεγονός ότι 
τόσο ίδιος, όσο και ο Γιώργος Μπάρλος βρί-
σκονται στην Κρήτη, δεν έχουν συναντηθεί 
προκειμένου να βρεθεί η “χρυσή” τομή.

Δύσκολη έως απίθανη η έλευση Π. 
Μυροφορίδη
Από την άλλη η παρουσία του Παύλου 
Μυροφορίδη στη θέση του τεχνικού διευ-
θυντή στην ΠΑΕ Παναχαϊκή, φαντάζει από 
δύσκολη έως απίθανη.
Κι οι λόγοι που τον κρατούν μακριά από ένα 
τέτοιο εγχείρημα και μια ενδεχόμενη συνερ-
γασία με την “κοκκινόμαυρη” ομάδα έχει 
να κάνει με προσωπικούς λόγους και μόνο.

Κούγιας: Περιμένω άμεσα μια σο-
βαρή πρόταση αγοράς της ΠΑΕ Α-
ΕΛ
Η άμεση ανταπόκριση – τοποθέτηση του 
Αλέξη Κούγια στην ανοικτή συζήτηση που 
διοργανώθηκε για τα 57 χρόνια από την 
ίδρυση της ΑΕΛ και το μέλλον της.
Η δήλωση του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΑΕΛ:
«Πληροφορήθηκα την πολύ υψηλού επι-
πέδου ανοιχτή συζήτηση, την οποία διορ-
γάνωσε η Δημοτική παράταξη του Δημάρ-
χου κ. Καλογιάννη, της οποίας παράταξης 
πρωταγωνιστικά μέλη είναι τα μέλη της Ερα-
σιτεχνικής ΑΕΛ και περιμένω άμεσα από 
τον κ. Δήμαρχο Λαρισαίων μία σοβαρή 
πρόταση αγοράς, ή από τον ίδιο ή από τον 
Δήμο Λαρισαίων, του 90% των μετοχών 
της ΠΑΕ ΑΕΛ που αγόρασα τον Ιούλιο του 
2015, του προπονητικού κέντρου στα Δέν-
δρα που αγόρασα το 2015 και ήταν ιδιοκτη-
σίας Κώστα Πηλαδάκη και Δήμου Τυρνά-
βου, των δύο πούλμαν που αγόρασα, του 
ραδιοφώνου της ΑΕΛ που ίδρυσα, χρη-
ματοδότησα και χρηματοδοτώ, της μπου-
τίκ της ΑΕΛ και των 25 ποδοσφαιριστών, οι 

οποίοι έχουν συμβόλαια διάρκειας 
από 2 έως 5 χρόνια με καταπλη-

κτικές ηλικίες και οι οποίοι 
με τους μετριότερους υπο-
λογισμούς αξίζουν περισ-
σότερα από 5.000.000€ 
(μόνο ο Πινακάς τις επό-
μενες ημέρες θα πουλη-
θεί με ποσό μεγαλύτερο 
των 2.000.000€) και να 

ληφθεί σοβαρά υπόψη, 
χωρίς καμία διάθεση 

ειρωνείας, ότι στο ποσό το 
οποίο θα μου προσφερθεί θα 

πρέπει να συμπεριληφθεί και το 
υπάρχον ποσό στους τραπεζικούς λογα-

ριασμούς και το ταμείο της ΠΑΕ ΑΕΛ ύψους 
1.300.000€.
Υ.Γ. Είμαι βέβαιος γιατί γνωρίζω το ήθος του 
κ. Καλογιάννη, ότι δεν ήταν από αυτούς που 
έβριζαν εν χωρώ την νεκρή μητέρα μου και 
εμένα.
Το σίγουρο είναι ότι ούτε η μητέρα μου ήταν 
πόρνη, αλλά μία αληθινή κυρία, ούτε εγώ 
έχω τίποτα ανώμαλες συνήθειες.
Επαναλαμβάνω ότι περιμένω άμεσα μία 
σοβαρή πρόταση και ελπίζω να μην είναι 
αντίστοιχη της προεκλογικής υποσχέσεως 

του κ. Δημάρχου, ότι μόλις γίνει Δήμαρχος 
το AEL FC ARENA θα περιέλθει στην ιδιοκτη-
σία του Δήμου Λαρισαίων.
Το τονίζω και πάλι ότι θεωρώ το κ. Καλο-
γιάννη σοβαρό άνθρωπο και ένθερμο 
οπαδό της ΑΕΛ, αφού δεν έχει χάσει ούτε 
έναν αγώνα στα 6 χρόνια που είμαι ιδιοκτή-
της και είμαι βέβαιος ότι όπως έχει λύσει 
όλα τα προβλήματα του Δήμου Λαρισαίων, 
θα λύσει και το ακανθώδες πρόβλημα του 
παρόντος και του μέλλοντος της ΑΕΛ».

Football League Νίκη Βόλου: «Ψή-
νει» Γλύκο ο Κατσουράνης
Πληροφορίες δίνουν και παίρνουν τις τελευ-
ταίες ώρες για έντονο ενδιαφέρον της Νίκης 
Βόλου για την απόκτηση του Παναγιώτη Γλύ-
κου. 
Ο έμπειρος Βολιώτης γκολκίπερ ολοκλή-
ρωσε πριν λίγες μέρες τις υποχρεώσεις του 
με τον Απόλλωνα Λάρισας στη Super League 
2 και πλέον είναι ελεύθερος να διαπραγμα-
τευτεί με όποια ομάδα επιθυμεί. Ο 34χρο-
νος έχει ένθερμους υποστηρικτές στη Νίκη 
Βόλου και σύμφωνα με πληροφορίες, οι 
κυανόλευκοι θα κινηθούν για την απόκτηση 
του το επόμενο χρονικό διάστημα, με το 
βλέμμα στραμμένο στην επόμενη χρονιά. Η 
μεταγραφική περίοδος αναμένεται “καυτή” 
με τον Κώστα Κατσουράνη να έχει την “μπα-
γκέτα” του προγραμματισμού στα χέρια του 
και ήδη να τρέχει την οργάνωση της ομάδας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αθλητικός διευθυ-
ντής της Νίκης Βόλου, είχε κάνει παρόμοιες 
κινήσεις και στην Παναχαϊκή, όταν “έντυσε” 
στα ροσονέρι τους Κώστα Χαλκιά και Γιώργο 
Φωτάκη. Στις τάξεις των κυανολέυκων ούτε 
θέλουν να ακούν για μεταγραφικά, καθώς η 
αγωνιστική περίοδος βρίσκεται σε κρίσιμη 
καμπή με τον αγώνα κόντρα στη Σαντορίνη 
να είναι σε πρώτο πλάνο.

Γ’ Εθνική Πειθαρχική Επιτροπή: 
«Καμπάνα» σε Πανιώνιο – Απέρ-
ριψε την ένσταση για Διαβολίτσι
Δείτε τι αποφάσισε η Πειθαρχική Επιτροπή 
της ΕΠΟ για τον Πανιώνιο και τη Θύελλα 
Πατρών.
Αναλυτικά οι αποφάσεις:
«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Πει-
θαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ έλαβε, μεταξύ 
άλλων, τις εξής αποφάσεις.
Επέβαλε χρηματική ποινή 2.000 € και ποινή 
της διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές για 
4 αγωνιστικές (αγώνας Πρωταθλήματος Γ’ 
Εθνικής Πανιώνιος-Ηλιούπολη).
Απέρριψε την ένσταση του σωματείου 
Θύελλα Πατρών κατά του σωματείου ΑΟ 
Διαβολίτσι».

Θεοδωρίδης: «Προλαβαίνει ο Η-
ρακλής»
Για την αποχώρηση του Σπύρου Μπαξε-
βάνου και την προσπάθεια του Ηρακλή να 
ανέβει μίλησε ο Θαλής Θεοδωρίδης στο 
«Metropolis 95.5».
«Βεβαίως και προλαβαίνει. Ψάχνουμε δυο 
νίκες και να περιμένουμε ένα στραβοπά-
τημα. Όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης. Λίγο οι 
προπονητές, λίγο οι παίκτες και λίγο η διοί-
κηση. Σε ένα πρωτάθλημα ολοκληρωμένο 
θα ήμασταν μπροστά και με διαφορά από το 
δεύτερο. Το ποδόσφαιρο στη Γ΄Εθνική δεν 
είναι εύκολο, όμως».
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Η
Βιγιαρεάλ κατέκτησε το Europa 
League, αφού επικράτησε με 11-
10 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα 
πέναλτι, σε έναν συγκλονιστικό τε-

λικό στο Γκντανσκ της Πολωνίας. Οι Ισπανοί 
προηγήθηκαν με τον Ζεράρ Μορένο, αλλά 
στη συνέχεια... αρνήθηκαν να επιτεθούν και 
δέχθηκαν την ισοφάριση από τον Έντινσον 
Καβάνι.

Η Βιγιαρεάλ βρήκε ένα γκολ και το 
κράτησε

Από την πρώτη επίθεση έγινε κατανοητή η 
λογική των δύο ομάδων. Οι Άγγλοι είχαν την 
μπάλα στα πόδια και άλλαζαν πάσες, έχο-
ντας μπροστά τους και τους 11 της ισπανικής 
ομάδας, που αμυνόταν πίσω από την μπάλα. 
Μία τόσο μαζική άμυνα έπρεπε να τεντωθεί 
για να ανοίξει και αυτό προσπάθησε η Γιου-
νάιτεντ, κυρίως από αριστερά με Ράσφορντ 
και Λιουκ Σο. Ο Χουάν Φόιτ τα πήγε πολύ 
καλά σε αυτήν την αποστολή ως δεξί 
μπακ, αν και κάποια στιγμή τραυ-
ματίστηκε στη μύτη και... μπαι-
νόβγαινε στο γήπεδο, αλλάζο-
ντας φανέλες λόγω αίματος.
Η Βιγιαρεάλ περίμενε την 
ευκαιρία της. Άλλοτε από στη-
μένες φάσεις και άλλοτε από 
κόντρες. Οι πρώτες τελικές της 
ήρθαν από ορισμένα απανωτά 
κόρνερ, αλλά δεν είχαν καλή κατά-
ληξη. Μέχρι το 29ο λεπτό, όταν ο Ντάνι 
Παρέχο εκτέλεσε μακρινό φάουλ με γέμισμα 
στην περιοχή, ο Μορένο βγήκε στην πλάτη 
του Λίντελεφ και από κοντά έκανε το 1-0. Το 
30ό φετινό γκολ και 82ο γενικά με τη Βιγια-
ρεάλ έχρισε τον Ισπανό αρχισκόρερ του συλ-
λόγου, αφού έπιασε έναν πρώην επιθετικό 
της Γιουνάιτεντ, τον Τζιουζέπε Ρόσι. Ταυτό-
χρονα, αφύπνισε τους «κόκκινους διαβό-
λους», που προσπάθησαν να βρουν χώρους 
από δεξιά αυτήν τη φορά. Παρότι μπήκαν 
δύο φορές στην περιοχή με Ράσφορντ και 
Γκρίνγουντ, η τελική πάσα δεν ήταν ικανοποι-
ητική και το 1-0 έμενε σχεδόν άκοπα, προκα-
λώντας εκνευρισμό στον Σόλσκιερ, που τον 
έδειξε πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια.

Η Γιουνάιτεντ απάντησε και προ-
σπάθησε παραπάνω
Οι δύο προπονητές δεν άλλαξαν κάτι στο 2ο 
ημίχρονο, θεωρώντας επαρκές ό,τι είχαν δει 
μέχρι τότε. Μόνο ένας εκ των δύο δικαιώ-

θηκε, με τη Γιουνάιτεντ να κυριαρχεί και να 
κλείνει ολοένα και περισσότερο στο γήπεδό 
της τη Βιγιαρεάλ. Πλέον, στην προσπάθεια να 
σκοράρει επιστρατεύτηκαν και τα στημένα, 
με τους Ισπανούς να μην δείχνουν την ίδια 
αμυντική συνοχή με το 1ο ημίχρονο. Στο 55ο 
λεπτό, έπειτα από ένα κόρνερ, ο Ράσφορντ 
έπιασε ένα σουτ, η μπάλα κόντραρε και 
άλλαξε πορεία, ο Χερόνιμο Ρούλι είχε πέσει 
ήδη και ο Καβάνι σε κενή εστία ισοφάρισε 
σε 1-1. Το 10 γκολ στα τελευταία 11 παιχνί-
δια του Ουρουγουανού και το 18ο σε 22 στο 
θεσμό προσέφερε αυτοπεποίθηση στους 
«κόκκινους διαβόλους», που εξακολούθη-
σαν να επιτίθενται.

Το σκληρό παιχνίδι της Βιγιαρεάλ έδωσε 
αρκετά στημένα στη Γιουνάιτεντ, όμως πέρα-
σαν ανεκμετάλλευτα. Οι τελικές κατέλη-
ξαν είτε πάνω σε αντίπαλο (όπως μια καλή 
στιγμή με τον Καβάνι) είτε άουτ (όπως μια 

καλή κεφαλιά του Πολ Πογκμπά). Ο Έμερι 
συνέχισε τις αλλαγές, αλλά αυτήν τη 

φορά των δύο ακραίων μπακ του, 
με τον Σόλσκιερ να περιμένει 
να παρέμβει στην παράταση. 
Οι φωνές του Έμερι έπαιξαν 
καθοριστικότερο ρόλο, αφού 
οι Ισπανοί ανέβηκαν μέτρα 
και... αποφάσισαν να επιτε-

θούν. Μπορεί να μην το έκα-
ναν με κάποιο σχέδιο και με τους 

Αλκάθερ και Ζεράρ Μορένο να βγαί-
νουν από την περιοχή, όμως είχαν κάποιες 

τελικές και ο Νταβίδ ντε Χέα σταμάτησε να 
είναι θεατής. Ο Σόλσκιερ έριξε στο ματς τον 
Φρεντ στη θέση του Γκρίνγουντ και προώ-
θησε τον Πολ Πογκμπά, όμως ο Γάλλος δεν 
ανησύχησε τη Βιγιαρεάλ, που είχε δυνάμεις 
χάρη στις 5 αλλαγές της και το πάνω χέρι.
Στο 2ο ημίχρονο της παράτασης, η Γιουνά-
ιτεντ εμφανώς είχε μείνει από δυνάμεις, με 
τη Βιγιαρεάλ να ανεβαίνει στο γήπεδο των 
Άγγλων και να προσπαθεί να απειλήσει. 
Φάνηκε ότι δεν υπήρχε σχέδιο και γι’ αυτό 
όλοι πλέον περίμεναν τα πέναλτι. Στην ψυχο-
φθόρο διαδικασία, όλοι οι ποδοσφαιριστές 
που ολοκλήρωσαν τον αγώνα ανέλαβαν από 
μία εκτέλεση. Ο Χερόνιμο Ρούλι άγγιξε την 
μπάλα σε 4-5 προσπάθειες και όταν ήρθε η 
δικιά του σειρά, νίκησε τον Ντε Χέα. Ο Ισπα-
νός ανέλαβε το 22ο πέναλτι του τελικού, 
όμως νικήθηκε από το συνάδελφό του και 
η Βιγιαρεάλ έκανε το θαύμα, κατακτώντας το 
πρώτο τρόπαιο στην 98χρονη ιστορία της, το 
Europa League.

Βιγιαρεάλ - Μ. Γιουνάιτεντ 11-10 πέν.: 
άλλο ένα Europa League στον Έμερι

European Super League: Κοινή 
ανακοίνωση Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, 
Γιουβέντους κατά UEFA

Κ
οινή ανακοίνωση εξέδωσαν Ρε-
άλ, Μπαρτσελόνα και Γιουβέ-
ντους, με την οποία εναντιώνο-
νται στην κίνηση της UEFA να α-

νοίξει πειθαρχική διαδικασία εις βάρος 
τους, εξαιτίας της συμμετοχής τους στη 
European Super League, ακόμα και μετά 
τη διάλυσή της.
Οι 3 σύλλογοι συνασπίστηκαν για ακόμα 
μία φορά το απόγευμα της Τετάρτης και 
εξήγησαν ότι θεωρούν «ξεκάθαρη παρα-
βίαση της απόφασης των δικαστηρίων» 
την κίνηση της UEFA, αναφερόμενες στα 
ασφαλιστικά μέτρα που είχαν κερδίσει 
από δικαστήριο της Μαδρίτης.
Στην ανακοίνωση κάνουν λόγο γ ια 
«καθαρή δήλωση προειδοποίησης της 
UEFA να μην προχωρήσει σε οποιαδή-
ποτε ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει 
σε τιμωρία των ιδρυτικών συλλόγων της 

European Super League, όσο βρίσκονται 
σε εξέλιξη οι νομικές διαδικασίες».
Μάλιστα, στην ανακοίνωση αναφέρουν 
ότι η πειθαρχική διαδικασία εις βάρος 
τους «είναι ακατανόητη και ευθεία επί-
θεση ενάντια στη νομοθεσία, που εμείς, 
ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
έχουμε δημοκρατικά δημιουργήσει, ενώ 
συνιστά έλλειψη σεβασμού προς την αρχή 
των ίδιων των δικαστηρίων».
Στη συνέχεια, οι σύλλογοι ζητούν ανοι-
χτό διάλογο για τον εκσυγχρονισμό του 
ποδοσφαίρου αντί για νομικές διαδικα-
σίες και κάνουν λόγο για «μονοπώλιο της 
UEFA» που προσπαθούν να αμφισβητή-
σουν. Στην κοινή κατακλείδα, η ανακοί-
νωση αναφέρει: «Είτε αναμορφώνουμε 
το ποδόσφαιρο είτε θα πρέπει να παρα-
κολουθήσουμε την αναπόφευκτη πτώση 
του».

Ρεάλ Μαδρίτης: Τέλος ο Ζιντάν

Η 
Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε το 
τέλος της συνεργασίας της με τον 
Ζινεντίν Ζιντάν και πλέον θα ανα-
ζητήσει τον διάδοχό του. Λεβ και 

Κόντε στους υποψήφιους.
Όπως ήταν αναμενόμενο η συνάντηση ανά-
μεσα στον Φλορεντίνο Πέρεθ και τον Ζινε-
ντίν Ζιντάν το πρωί της Πέμπτης (27/05) 
επισφράγισε το διαζύγιο μεταξύ στις δύο 
πλευρές.
Ήταν άλλωστε κάτι το οποίο ήθελαν και οι 
δύο αφού από την μία η Ρεάλ επιθυμούσε 
να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή και 
από την άλλη ο Ζιζού δεν ήθελε να συνεχί-
σει στην Μαδρίτη.
Κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του στη 
Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε τρία Champions 
League, δύο πρωταθλήματα, δύο Παγκό-
σμια Κύπελλα Συλλόγων, δύο Super Cup και 
δύο Super Cup Ισπανίας.
Πλέον, η Ρεάλ Μαδρίτης θα κοιτάξει να βρει 
τον αντικαταστάτη του Γάλλου με τα ονό-
ματα της λίστας να αυξάνονται συνεχώς. Τα 
τελευταία που προστέθηκαν είναι αυτά των 
Λεβ και Κόντε.

Marca: «Ο Ποτσετίνο ένας απ’ τους στό-
χους της Ρεάλ»
Η λίστα των ονομάτων για την επόμενη 
μέρα των μερένγκες αυξάνεται ολοένα και 
περισσότερο. Το πρωί της Παρασκεής (27/5) 
προστέθηκαν αυτά των Λεβ και Κόντε, ενώ 
Αλέγκρι και Ραούλ είναι οι επικρατέστεροι. 
Ωστόσο, σύμφωνα με την Marca και άλλα 
αγγλικά ΜΜΕ ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο 
είναι επίσης υποψήφιος για να αναλάβει την 
τεχνική ηγεσία της «βασίλισσας».
Είναι αρκετά πιθανό ο Μαουρίτσιο Ποτσε-
τίνο να μην συνεχίσει στην Παρί Σεν Ζερμέν 
και εξελίξεις αναμένεται να υπάρξουν τις 
επόμενες εβδομάδες. Ο Ποτσετίνο φέρε-
ται να έχει αρκετές διαφορές με τον τεχνικό 
διευθυντή των Παριζιάνων, Λεονάρντο, 
καθώς ο Αργεντίνος δεν ήταν η πρώτη του 
επιλογή.
Από την άλλη, το δημοσίευμα υποστηρίζει 
πως ο Ποτσετίνο διαθέτει πολύ καλές σχέ-
σεις με τον Φλορεντίνο Πέρεθ. Έτσι, είναι 
πολύ πιθανό να υπάρξει ένας ενδεχόμενος 
«γάμος», εάν ο Αργεντίνος τεχνικός αποχω-
ρήσει τελικά απ’ την Παρί Σεν Ζερμέν.
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Πάρτ ι  έσ τησε η Δόξα σ το «Στ έ λιος Κυριακ ίδης» με 
αν τ ίπαλο την Καρμιώτ ισσα, την οποία ν ίκησε με το 
ευρύ 5-0, γ ια τη δωδέκατη αγωνισ τ ική της Β’ φάσης 
του πρωταθλήματος.  Πλέον η ομάδα της  Κα τωκο -
πιάς με τη διαφορά σ τους πέν τε βαθμούς από τη Νέα 
Σαλαμίνα, έχει γ ια τα καλά το πάνω χέρι σ τη μάχη της 

παραμονής. Σκόρερ γ ια την προσφυγ ική ομάδα οι Σαν τ ίκ 
(5′, 34′, 44’) και Ασαμόα (43′, 57’). Ο Φινλανδός ανέβηκε 
σ τα 18 φετ ινά γκολ σ το πρωτάθλημα και σ την κορυφή της 
λίσ τας των σκόρερ του Β΄γκρουπ.
Επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα η Δόξα, μετά από τρεις σερί 
ήττες, στο ντεμπούτο του Άγγελου Ευθυμίου στον πάγκο της ομάδας. 
Το μόνο που χρειάζεται πλέον για να εξασφαλίσει την παραμονή της 
είναι να μην ηττηθεί στο επόμενο ματς απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα στο 
«Αμμόχωστος». Ακόμα και σε περίπτωση ήττας ωστόσο, η μπάλα παρα-
μένει στα δικά της… πόδια, αφού αν νικήσει την ήδη υποβιβασμένη 
Ένωση στο «Μακάρειο» την τελευταία αγωνιστική, θα πανηγυρίσει την 
παραμονή της στην κατηγορία.
Νέα βαριά ήττα για την Καρμιώτισσα, πέμπτη στα έξι τελευταία ματς 
πρωταθλήματος, στα οποία μετράει παράλληλα 31 γκολ παθητικό. Ο 
Γιαννάκης Ποντικός έδωσε ξανά ευκαιρίες σε νεαρούς ποδοσφαιριστές 
της ομάδας, αφού βαθμολογικό κίνητρο δεν υπάρχει εδώ και καιρό. 
Παρέμεινε στην τελευταία θέση με 24 βαθμούς.

Το ματς
Καταιγιστική ήταν η Δόξα στο πρώτο ημίχρονο. Με το πόδι πατημένο 
στο γκάζι ξεκίνησαν οι ποδοσφαιριστές του Άγγελου Ευθυμίου, οι 
οποίοι ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις στο 5’, με το πρώτο του Μπεράτ 
Σαντίκ στο ματς. Ο Φινλανδός έπαιξε το ένα – δύο με τον Κίκας, βρέθηκε 
απέναντι από τον Κίττο και πλάσαρε εύστοχα. Στο 34’ με το δεύτερο προ-
σωπικό γκολ του έμπειρου φορ, με κοντινή προβολή, οι φιλοξενούμενοι 
πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων. Δύο γκολ σε ένα λεπτό (43’ και 44’) 
πέτυχε η Δόξα με τους Ασαμόα και Σαντίκ. Αρχικά ο Γκανέζος έφυγε στην 
πλάτη της άμυνας της Καρμιώτισσας, έκανε το κοντρόλ στην περιοχή και 
τελείωσε ιδανικά τη φάση, ενώ στη συνέχεια ο επιθετικός της ομάδας 
της Κατωκοπιάς, έφυγε ξανά απέναντι από τον νεαρό τερματοφύλακα 
των γηπεδούχων, μετά από κλέψιμο του Ασαμόα λίγο έξω από την περι-
οχή, και πέτυχε το χατ – τρικ.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι κατέβασαν… ταχύτητα. Κατά-
φεραν στο 57’ να σκοράρουν και πέμπτο γκολ, με το δεύτερο του Ασα-
μόα, μετά από γύρισμα του Κίκας στο ύψος του πέναλτι. Στη συνέχεια οι 
δύο ομάδες προχώρησαν σε πολλές αλλαγές και έδωσαν ευκαιρίες και 
χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές σε νεαρούς και παίκτες που δεν 
αγωνίστηκαν αρκετά στο προηγούμενο διάστημα. Το 5-0 έμεινε μέχρι 
τέλους.

Ποντικός: «Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο για αυτούς»
Δύσκολο για τους νεαρούς να ανταποκριθούν σε τέτοια παιχνίδια, όπως 
τόνισε ο προπονητής της Καρμιώτισσας Γιαννάκης Ποντικός μετά την 
ήττα από τη Δόξα, ωστόσο ελπίζει είπε να πάρουν πράγματα μέσα από 
αυτά. Όσα δήλωσε ο Γιαννάκης Ποντικός:
«Συγχαρητήρια στη Δόξα για τη νίκη της και καλή συνέχεια. Κάθε εβδο-
μάδα δίνουμε ευκαιρίες σε νεαρούς παίκτες. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο 
για αυτούς να ανταποκριθούν. Ελπίζω όμως να πάρουν πράγματα μέσα 
από αυτά τα παιχνίδια».

Με αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές 
(Τσουτσούκη, Γεωργίου, Κατσαντώνη, 
Κούτσακο) στην ενδεκάδα του ο 
ΑΠΟΕΛ πέρασε με διπλό από το «Τάσος 
Μάρκου», επί της Ένωσης Νέων 
Παραλιμνίου με σκορ 0-1 (Κατσαντώνης 
41’).

Β
ρόντης και Δημητρίου πήραν επίσης 
χρόνο συμμε τοχής από τον Σάββα 
Πουρσαϊτίδη (αμφότεροι πέρασαν στο 
ματς στο 85ο λεπτό). Πολύ θετική κρί-

νεται η παρουσία των «μικρών» των γαλαζοκι-
τρίνων, που οδήγησαν τον ΑΠΟΕΛ στην τρίτη 
νίκη του στα τέσσερα τελευταία ματς, ανεβαί-
νοντας στους 57 βαθμούς.
Με πολλές αλλαγές και νεαρούς ποδοσφαιρι-
σ τές παρατάχθηκε και η ήδη υποβι-
βασμένη ΕΝΠ, με τους νεαρούς 
των βυσσ ιν ί  να έ χουν επί-
σης θετική παρουσία. Γνώ-
ρισαν ωσ τόσο την τρίτη 
τους ήτ τα σ τα τ έσσερα 
τ ε λευταία ματ ς και  την 
21η συνολικά στο πρωτά-
θλημα, μένοντας στους 34 
βαθμούς.

Το ματς
Χωρίς πολλέ ς ευκαιρίε ς και 
σε πολύ χαμηλό ρυθμό κύλησε 
το πρώτο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες 
αδυνατούσαν να απειλήσουν, πέραν ελάχι-
στων περιπτώσεων. Στο 41’ οι ποδοσφαιριστές 
του ΑΠΟΕΛ συνδυάστηκαν ωραία και κατάφε-
ραν να πάρουν κεφάλι στο σκορ. Ο Ντε Βινσέ-
ν τ ι βρήκε τον Κλωναρίδη, που έδωσε ασίσ τ 
πάρε – βάλε στον Κατσαντώνη. Ο νεαρός από 
κοντά και σε κενή εστία είχε εύκολο έργο και 
δεν αστόχησε.
Στο δεύτερο μέρος η Ένωση προσπάθησε να 
ανεβάσει ταχύτητα και να φτάσει με αξιώσεις 
σ την εστία του Ουζόχο. Είχε διάθεση να επι-
τεθεί, ωστόσο αδυνατούσε να βρει τους δια-
δρόμους. Το 1-0 υπέρ των γαλαζοκιτρίνων που 
διαμορφώθηκε λίγα λεπτά πριν την ολοκλή-

ρωση του πρώτου ημιχρόνου, έμεινε μέχρι το 
τέλος.
Ντε Βινσέντι: «Θα είμαι εδώ και του χρόνου. 
Θα παλέψουμε για το πρωτάθλημα»
Στην αποκάλυψη πως θα βρίσκε ται και του 
χρόνου σ τον ΑΠΟΕΛ προχώρησε ο Τόμας 
Ντε Βινσέντι μετά το τέλος του αγώνα κόντρα 
στην Ένωση. Ο Αργεντίνος τόνισε πως φέτος 
η ομάδα ήταν σ το μηδέν, δεν είχε πιο κάτω, 
του χρόνου όμως θα το παλέψει για το πρωτά-
θλημα.

Όσα δήλωσε ο Τόμας Ντε Βινσέντι:
Για τους νεαρούς ποδοσφαιρισ τέ ς: «Tα νέα 
παιδιά είναι το μέλλον του ΑΠΟΕΛ. Από την 
στιγμή που είναι στο ΑΠΟΕΛ κερδίζουν πολλά 
πράγματα. Είναι πολύ ταλαντούχοι, 16-17 χρο-

νών παιδί, παίζει σ το ΑΠΟΕΛ. Δεν είναι 
εύκολο».

Για τη νέα χρονιά και τον ίδιο: 
«Θα παλέψουμε για το πρω-

τάθλημα την επόμενη χρο-
νιά, θα είμαι εδώ και του 
χ ρ όνου.  Φέ τ ο ς  ήμα -
σ ταν  σ το  μηδέ ν  δε ν 
έχε ι πιο κάτω. Πρέπει 
να παίξουμε ξανά στην 
Ευρώπη».

Πουρσαϊτίδης: «Να 
τελειώσει επιτέλους η 

χρονιά και να χτίσουμε 
μια νέα ομάδα»

Στην παρουσ ία των νεαρών σ τάθηκε ο 
προπονητής του ΑΠΟΕΛ Σάββας Πουρσαϊτίδης 
μετά τη νίκη επί της Ένωσης, ενώ δήλωσε ανυ-
πόμονος να τελειώσει η χρονιά ώστε να χτίσει 
μια νέα ομάδα.

Όσα δήλωσε ο Σάββας Πουρσαϊτί-
δης:
«Έμεινε άλλη μια αγωνιστική να κλείσει αυτή 
η ποδοσφαιρική σεζόν. Κρατάμε τους τρεις 
βαθμούς και την παρουσία των νεαρών. Θα 
δώσουμε και άλλο χρόνο στους νεαρούς στον 
τελευταίο αγώνα. Να τελειώσει επιτέλους αυτή 
η χρονιά και να χτίσουμε μια νέα ομάδα».

ΕΝΠ – ΑΠΟΕΛ 0-1: Οι νέοι ήταν 
ωραίοι!

Καρμιώτισσα – Δόξα 0-5: Και 
πάρτι και πάνω χέρι για την 
παραμονή!
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ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 71-78: Στους 
τελικούς με ένα ξέσπασμα

Στους τελικούς της Stoiximan Basket League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε 
της ΑΕΚ (78-71) για το 3-1 στην ημιτελική σειρά. Ένα επί μέρους 17-1 στην τέταρτη περίοδο ήταν 
αρκετό για τους πράσινους του Κάτας
Ηημιτελική σειρά ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και 
την ΑΕΚ αποδείχθηκε καλύτερη, πιο σκληρή και πιο 
ανταγωνιστική απ’ όσο περίμενε ο κόσμος του ελλη-
νικού μπάσκετ, όμως οι πράσινοι πήραν τη νίκη στο 
τέταρτο ματς (78-71) και με σκορ 3-1 προκρίθηκαν 
στους τελικούς της Stoiximan Basket League.
Με ένα επί μέρους 17-1 στο τέταρτο δεκάλεπτο οι 
Πρωταθλητές Ελλάδας μετέτρεψαν το -9 (63-54) στο 
+7 (64-71) και από εκεί και πέρα δεν κοίταξαν πίσω. 
Συνολικά η εικόνα τους δεν ήταν καλή, είχαν 5/14 
τρίποντα και 11 λάθη για 13 ασίστ, ωστόσο ο στόχος 
επετεύχθη και πλέον ο Όντεντ Κάτας περιμένει να 
μάθει τον αντίπαλό του από τη σειρά Λαύριο - Προ-
μηθέας (οι Πατρινοί προηγούνται με 2-1).
Ιωάννης Παπαπέτρου (22 πόντοι, 7/11 
δίποντα, 2/3 τρίποντα), Γιώργος 
Παπαγιάννης (12 πόντοι - 12 
ριμπάουντ) και Μάριο Χεζό-
νια (13 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 3 
ασίστ) ήταν οι κορυφαίοι του 
Παναθηναϊκού, με τον Ντάρικ 
Μέικον (18 πόντοι, 5 ασίστ) 
και τον Γιανίκ Μορέιρα (14 
πόντοι, 6 ριμπάουντ) να ξεχω-
ρίζουν από την ΑΕΚ που έπαιξε 
όσο μπορούσε, αλλά δεν είχε 
αρκετό βάθος.

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Με στόχο να βάλει τη μπάλα στη ρακέτα μπήκε 
στο ματς η ΑΕΚ, που έπαιξε με πείσμα (10-9 στο 5’), 
πριν ο Παναθηναϊκός ανεβάσει την ένταση στην 
άμυνά του, περάσει μπροστά και κλείσει το δεκάλε-
πτο στο +4 (19-15).
Οι κιτρινόμαυροι είχαν 5/15 σουτ και τρεις ασίστ 
για τρία λάθη, ο Μέικον αντιμετώπισε όμως σωστά 
τα double-teams, έβαλε δύο τρίποντα και είδε τον 
Μορέιρα να σκοράρει για το 29-31 στο 15’, στιγμή 
που ο Όντεντ Κάτας κάλεσε το πρώτο timeout της 
αναμέτρησης.
Ο Παναθηναϊκός δεν είχε απαντήσεις στο πάθος της 
ΑΕΚ, ο Λοτζέσκι έβαλε διαδοχικά τρίποντα από την 
αριστερή γωνία για το προσπέρασμα (40-38) και το 
ημίχρονο βρήκε τους δύο αντιπάλους να μάχονται 
στα ίσα, σε ένα πραγματικά πολύ σκληρό ματς.
Η ΑΕΚ μετρούσε 7/20 δίποντα, ο Παναθηναϊκός είχε 
1/5 τρίποντα και το ντέρμπι ήταν ανοιχτό σε κάθε 

αποτέλεσμα.
Την ώρα που ο Παναθηναϊκός έμπαινε στο β’ μέρος 
για να κάνει ένα μικρό ξέσπασμα, η ΑΕΚ άντεχε ξανά 
και ξανά. Ο Ζήσης έβαλε σουτ από τη δεξιά γωνία για 
το 45-43, ο Μορέιρα έκανε τη διαφορά στη ρακέτα 
και παρά την ένταση και τις τεχνικές ποινές (σε Ζήση 
και πράσινο πάγκο), το ματς δεν χάλασε. Ο Ματσιού-
λις έβαλε μεγάλο και δύσκολο σουτ για το 51-49 στο 
28’ και το 55-49 στο τέλος της τρίτης περιόδου έδινε 
ένα μικρό προβάδισμα νίκης στους κιτρινόμαυρους.
Ο Μέικον άνοιξε την τέταρτη με τρίποντο για το 
58-49, ο Λοτζέσκι έβαλε άλλο ένα για το 63-54 στο 
33’, όμως ο Παναθηναϊκός απάντησε με σερί 9-0 σε 

δύο λεπτά για να ισοφαρίσει και να δώσει χαρα-
κτήρα θρίλερ στο ματς. Μήτογλου και 

Χεζόνια συνέχισαν για το 64-69 στο 
37’, με το επί μέρους σκορ να φτά-

νει στο 1-15 και τους πράσινους να 
καθαρίζουν αγώνα και πρόκριση.
ΑΕΚ (Αγγέλου): Μορέιρα 14 
(6/13 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 
μπλοκ), Μέικον 18 (1/4 δίπο-
ντα, 3/7 τρίποντα, 7/7 βολές, 
5 ασίστ), Ματσιούλις 12 (2/5 

δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5 ριμπά-
ουντ), Κατσίβελης (0/4 σουτ, 4 

ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λοτζέσκι 9 (3/5 
τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γιάν-

κοβιτς 5 (1), Χρυσικόπουλος 2, Ζήσης 8 (1/2 
δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Γόντικας 3, Γκί-

κας, Κίνγκσλεϊ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Κάτας): Παπαγιάννης 12 (5/11 
δίποντα, 2/2 βολές, 12 ριμπάουντ, 4 μπλοκ), Παπα-
πέτρου 22 (7/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 
ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 λάθη), Γουάιτ 5, Μήτογλου 11 
(3/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ), 
Σαντ-Ρος 4 (0/6 σουτ, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπρέι 7 
(1), Μποχωρίδης, Χεζόνια 13 (5/8 δίποντα, 1/3 τρίπο-
ντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπέντιλ 4
Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 13/34 δίποντα, 11/29 
τρίποντα, 12/14 βολές, 38 ριμπάουντ (25 αμυντικά 
- 13 επιθετικά), 16 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 12 
λάθη
Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 25/49 
δίποντα, 5/16 τρίποντα, 13/15 βολές, 43 ριμπάουντ 
(28 αμυντικά - 15 επιθετικά), 13 ασίστ, 6 κλεψίματα, 
5 μπλοκ, 11 λάθη

Ο Βασίλης Σπανούλης 
επιστρέφει στην Εθνική 
Ελλάδας, έδωσε τα χέρια 
με τον Ρικ Πιτίνο

Η μεγάλη επιστροφή, είναι 
γεγονός! Ρικ Πιτίνο και Βασί-
λης Σπανούλης συναντήθη-
καν και έδωσαν τα χέρια για 
την επιστροφή του Kill-Bill 
στην Εθνική Ελλάδας μετά από 
έξι χρόνια. Επιβεβαίωση του 
SPORT24.
Ηπολυαναμενόμενη συνάντηση 
του Ρικ Πιτίνο με τον Βασίλη 
Σπανούλη, η οποία έγινε το από-
γευμα της Πέμπτης (27/5), ολο-
κληρώθηκε!
Ο ομοσπονδιακός προπονητής 
μίλησε με τον Έλληνα γκαρντ, 
του εξήγησε το πλάνο του για την 
εθνική ομάδα και στη συνέχεια 
οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια 
για να πορευθούν μαζί εν όψει 
του προολυμπιακού τουρνουά 
της Βικτόρια, με στόχο την πρό-
κριση στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του Τόκιο.
Όπως σας είχε ενημερώσει το 
SPORT24, οι δύο άνδρες είχαν 
προγραμματίσει τη συνάντησή 
ώστε ο Πιτίνο να έχει το «ναι» 
του Σπανούλη πριν προχωρήσει 
στην κλήση των 24 αθλητών που 
έχει δικαίωμα να δηλώσει στη 
FIBA.
Ανάμεσα στα ονόματα θα βρί-
σκονται και εκείνα των αδελφών 
Αντετοκούνμπο (Γιάννης, Θανά-
σης και Κώστας), ώστε ο Αμερι-
κανός προπονητής να έχει εξα-
σφαλίσει το δικαίωμα της χρη-
σιμοποίησής τους σε περίπτωση 
που οι πορείες τους στα playoffs 
με τους Μπακς και τους Λέικερς 
ολοκληρωθούν πρόωρα.
Η επιστροφή του Σπανούλη στην 
εθνική ομάδα μετά από έξι χρό-
νια είχε, ουσιαστικά, προαναγ-
γελθεί από τον ίδιο μέσω του 
SPORT24 και της συζήτησής του 
με τον Βασίλη Σκουντή πριν από 
μερικές ημέρες. Η τελευταία του 
διοργάνωση ήταν το Eurobasket 
2015.

Πιτίνο σε Σπανούλη: «Σε 
θέλω αρχηγό και ηγέτη»
Οσο κι αν φαίνεται περίεργο, ο 
Ρικ Πιτίνο και ο Βασίλης Σπανού-
λης δεν είχαν γνωριστεί ποτέ. 
Είχαν συναντηθεί ως τώρα μόνο 
μέσα στο γήπεδο, ως αντίπαλοι 
στις αναμετρήσεις του Ολυμπι-
ακού με τον Παναθηναϊκό για 
την EuroLeague. To μεσημέρι της 
Πέμπτης είχαν το πρώτο ραντε-
βού εκτός παρκέ και ήταν μια 
πρώτης τάξης ευκαιρία να γνω-
ριστούν καλύτερα.
Ηταν ένα γεύμα που αρμόζει σε 
δύο μεγάλες προσωπικότητες 
του Παγκόσμιου μπάσκετμπολ. 
Στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, 
δίπλα στη θάλασσα, με φόντο 
το γαλάζιο της Ελλάδας και της 
Εθνικής. Ηπιαν κρασί, έφαγαν 
ψάρι και συζήτησαν για το Προ-
ολυμπιακό του Καναδά.
«Σε θέλω σ την Εθν ική γ ια 
αρχηγό και ηγέτη», ήταν η 
πρώτη κουβέντα του Πιτίνο, 
αμέσως μετά τις τυπικές κουβέ-
ντες μιας πρώτης επαφής. Δεν 
χρειάστηκαν πολλά, πολλά. Ο 
Σπανούλης άκουσε αυτό που 
ήθελε και αμέσως απάντησε 
στον Αμερικανό κόουτς ότι είναι 
στη διάθεσή του. Κάπως έτσι, 
οριστικοποιήθηκε η επιστροφή 
του 39χρονου γκαρν τ σ την 
Εθνική Ελλάδας.
Λεπτομέρειες για τον τρόπο παι-
χνιδιού και τον τρόπο με τον 
οποίο θα αγωνίζεται ο Σπανού-
λης δεν συζητήθηκαν. Δεν ασχο-
λήθηκαν με ρόλους και άλλα 
τεχνικά ζητήματα. Αυτά θα τα 
πουν και θα τα ξαναπούν στην 
προετοιμασία της ομάδας. Θα 
τα δουν στην πράξη. Απλά το 
μεσημέρι της Πέμπτης, αποφα-
σίστηκε και οριστικοποιήθηκε η 
ιστορική επιστροφή. Κάτι που 
επιθυμούσε και ο Σπανούλης και 
ο Ρικ Πιτίνο.

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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