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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Οι γονείς μου 

με έμαθαν να 

σέβομαι...

η ζωή με 

έμαθε ποιόν...!

ΛΕΤΕ ΝΑ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ
ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ «ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ ΜΑΣ»;

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Όπου κι αν διαβάζετε την 

Hellas News εύχομαι να 

σας βρίσκω καλά και το 

κυριότερο υγιείς, γιατί 

όπως βλέπουμε τον τελευταίο καιρό κι ειδικά 

όσοι έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα ή πέρασαν 

κάποιο πρόβλημα υγείας οι ίδιοι, καταλαβαίνουν 

πλέον ΕΥΧΟΜΑΙ και οι πιο δύσπιστοι ότι χωρίς 

προφυλάξεις κι ότι είναι αναγκαίο για την υγεία 

μας αλλά κι αυτών που είναι γύρω μας, πρέπει να 

ακολουθούμε τους κανόνες της επιστήμης. Εάν 

μερικοί δεν πιστεύουν, είναι καθαρά δική τους και 

σεβαστή επιλογή και με όλη μου τη καρδιά εύχομαι 

να μην περάσουν καμία δυσάρεστη κατάσταση 

αυτοί κι κατ΄ επέκταση οι οικογένειες τους.

Φυσικά, η αγωνία όλων μας ανεξαιρέτως είναι να 

ξεφύγουν λίγο από την κλεισούρα και να βγουν 

για ένα γεύμα ή ένα καφέ με την οικογένεια 

τους ή τους φίλους τους. Εύχομαι να τελειώσει 

την παραπάνω εβδομάδα 14 Ιουνίου και μαζί με 

αυτούς να αναπνεύσουν και οι επιχειρήσεις που 

περιμένουν πως και πως να δουλέψουν και να 

μπορέσουν να ορθοποδήσουν οικονομικά από τις 

δύσκολες μέρες που έχουν περάσει εξαιτίας της 

πανδημίας.

Πάντως, ευγενικοί μου αναγνώστες, είναι γεγονός 

πως είτε προσωπικά είτε οικογενειακά ο κάθε 

ένας κάνει τους δικούς του σχεδιασμούς χωρίς 

πλέον κανένας να κάνει μακροχρόνια σχέδια, 

γιατί μετά από αυτό το κουπί που τραβάμε δεν 

νομίζω ότι κι ο πιο αισιόδοξος θα μπορεί να κάνει 

μακροχρόνια σχέδια. Ας ευχηθούμε ότι όλα θα 

περάσουν κι ότι σε ευθέτω χρόνο θα επανέλθουμε 

στην καθημερινότητα μας ώστε να ξαναρχίσουμε 

να χτίζουμε, ειδικότερα η νέα γενιά που δεν έχει 

συνηθίσει σε τέτοιες καταστάσεις, ότι δυνατόν 

καλύτερο. Πραγματικά κανένας δεν ξέρει πλέον 

από την μια στιγμή στην άλλη τι μπορεί να 

ξεφυτρώσει πάλι και για αυτό όλοι πλέον είμαι 

σίγουρος ότι θα κρατάνε μια γερή «πισινή» για 

κάποια ανάποδη στιγμή.

Να είστε καλά κι ελπίζω να επικοινωνήσουμε 

ξανά την άλλη εβδομάδα κι ας προσπαθήσουμε να 

βοηθάμε ο ένας τον άλλον όταν κι όπως μπορούμε.

Μέχρι την άλλη εβδομάδα γεια σας και μην 

ξεχνάτε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας και 

το Facebook, Instagram της εφημερίδος μας που 

είναι πολύ ενδιαφέροντα. 

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Οι Αμερικανοί τουρίστες επιστρέφουν στην Ελλάδα - 
«Έκρηξη» της ζήτησης για τις πτήσεις 

Τ
ο δυνατό brand «Ελλάδα» γι’ αυτή τη δεύτερη σεζόν 
COVID-19, όπου η επιθυμία των Ευρωπαίων να ταξιδέ-
ψουν στη χώρα μας παραμένει πολύ ισχυρή για το φε-
τινό καλοκαίρι, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό 

των 14 περιφερειακών αεροδρομίων από τη Fraport Greece, 
φέρνουν ακόμη και τώρα νέες προσθήκες δρομολογίων από 
τις αεροπορικές για τον τόπο μας στο κυνήγι της ζήτησης στους 
δημοφιλέστερους ευρωπαϊκούς προορισμούς.
Αντίστοιχα και για το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το 
«Ελευθέριος Βενιζέλος», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο διευ-
θύνων σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Γιάννης 
Παράσχης, η ερχόμενη εβδομάδα είναι πολύ σημαντική, αφού 
από τις αρχές Ιουνίου είναι η επίσημη πρώτη για πολλές πτή-
σεις από και προς την Αθήνα στο πλαίσιο του θερινού προ-
γράμματος των αεροπορικών εταιρειών με περισσότερες πτή-
σεις και συχνότητες.
Πέραν των ευρωπαϊκών συνδέσεων σε Αθήνα και Περιφέ-
ρεια, μεγάλες προσδοκίες υπάρχουν ειδικά φέτος για την ελλη-
νική πρωτεύουσα και από την αμερικανική αγορά, απ’ όπου ο 
αριθμός των απευθείας πτήσεων ΗΠΑ - Ελλάδας (Αθήνα) είναι 
μεγαλύτερος ακόμη και από το 2019, όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρουν οι επιτελείς του υπουργείου Τουρισμού και του 
ΕΟΤ. Ο ΕΟΤ μάλιστα, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του 
Οργανισμού Δημήτρη Φραγκάκη, υλοποιεί το 2021 στις ΗΠΑ 
μεγάλο πρόγραμμα προβολής, ύψους 2 εκατ. ευρώ, και έστω 
κι αν το νούμερο φαντάζει χαμηλό σε σχέση με τα μεγέθη της 
αμερικανικής αγοράς, είναι «μεγαλύτερο από οποιαδήποτε 
άλλη χρονιά».

Οι κρατήσεις των Αμερικανών
«Τα νούμερα στα συστήματα των κρατήσεων για την Αθήνα 
κινούνται αυτήν τη στιγμή πάνω από τις αρχικές μας εκτιμή-
σεις», ανέφερε στο «business stories» ο Μπομπ Γουάιρικ, γενι-
κός διευθυντής του τομέα της Διεθνούς Εταιρικής Διακυβέρνη-
σης στην American Airlines, προσθέτοντας ότι φέτος η εταιρεία 
θα φτάσει να προσφέρει τον Αύγουστο έως και 1.482 αερο-
πορικές θέσεις σε καθημερινή βάση από και προς Αθήνα μέσα 
από τις τρεις συνδέσεις που έχει προγραμματίσει.
Μετά από σχεδόν δύο χρόνια απουσίας από το «Ελ. Βενιζέ-
λος», η Αmerican Airlines θα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό δρο-
μολογίων από κάθε άλλη αεροπορική στη σύνδεση Αθήνας - 
ΗΠΑ μέσα στον Αύγουστο.
«Είμαστε ευχαριστημένοι με το πώς έρχονται τώρα οι κρα-
τήσεις και αναμένουμε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο προσεχώς 
γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει συσσωρευμένη ζήτηση, όπως 

έχει φανεί από άλλες αγορές που έχουν ήδη ανοίξει νωρί-
τερα», ανέφεραν οι επιτελείς της εταιρείας που βρέθηκαν την 
περασμένη εβδομάδα στην ελληνική πρωτεύουσα με αφορμή 
την έναρξη των δρομολογίων την ερχόμενη εβδομάδα, στις 
5 Ιουνίου καταρχάς με τη νέα καλοκαιρινή πτήση από την 
Αθήνα προς τη Νέα Υόρκη, επίσης με την εποχική σύνδεση 
μεταξύ Αθήνας και Σικάγο, ενώ από τις 18 Αυγούστου η εται-
ρεία ξεκινά πάλι τα θερινά δρομολόγια από την Αθήνα προς τη 
Φιλαδέλφεια.
Συνολικά για τις αμερικανικές αεροπορικές και πέραν της 
American Airlines, η Delta Airlines συνδέει ξανά την Αθήνα 
μετά από 10 χρόνια με την Ατλάντα και επαναφέρει την πτήση 
από Νέα Υόρκη, ενώ η United Airlines εκτός από τη σύνδεση 
Αθήνας - Νέας Υόρκης εισάγει και νέα πτήση από Νέα Υόρκη. 
Εκτός των αμερικανικών αερομεταφορέων, από την ερχόμενη 
εβδομάδα και η Emirates επαναφέρει από 1η Ιουνίου το απευ-
θείας δρομολόγιό της μεταξύ Αθήνας και Νέας Υόρκης, τη 
μοναδική απευθείας σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ που 
εκτελείται όλο τον χρόνο και όχι μόνο τη θερινή περίοδο.
Σημειώνεται εδώ πως σε ό,τι έχει να κάνει με την αμερικανική 
αγορά, είναι η σημαντικότερη για το «Ελευθέριος Βενιζέλος» 

όσον αφορά στις διεθνείς αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, 
με περίπου 700.000 το 2019 και ακολουθούν οι Βρετανοί με 
600.000 αφίξεις, οι Γερμανοί με λίγο πάνω από 550.000, οι 
Γάλλοι, οι Ιταλοί κ.ο.κ. Συνολικά, οι Αμερικανοί ταξιδιώτες στην 
Ελλάδα έφτασαν το 2019 (το 2020 η αμερικανική αγορά ήταν 
ουσιαστικά κλειστή) το 1,179 εκατ. (+7,4% από το 2018), ενώ 
οι εισπράξεις ήταν στο 1,19 δισ. ευρώ (+14,3%), με μέση κατά 
κεφαλή δαπάνη στα 1.008 ευρώ, κατά πολύ υψηλότερη έναντι 
του μέσου όρο όλων των επισκεπτών της χώρας που είναι στα 
564 ευρώ.

Νέα δρομολόγια
Κι αν οι προσδοκίες για φέτος είναι υψηλές από τις ΗΠΑ για το 
«Ελ. Βενιζέλος», ψηλά τον πήχη ανεβάζει και η ολοκλήρωση 
του προγράμματος αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των 
14 περιφερειακών αεροδρομίων από τη Fraport Greece που 
συμπίπτει με την επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού.
Ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταφορέας, πέραν της Αθήνας 
στην οποία επενδύει σταθερά τα τελευταία χρόνια, ξεκίνησε 
την περασμένη εβδομάδα τις πρώτες απευθείας πτήσεις από 
το εξωτερικό στις νέες βάσεις της στα δύο ανανεωμένα αερο-
δρόμια της Κέρκυρας και της Ρόδου, στο πλαίσιο του γενικό-
τερου σχεδιασμού για περισσότερα απευθείας δρομολόγια 
από τις αγορές του εξωτερικού ώστε να μειωθεί ο χρόνος της 
μετακίνησης στα ταξίδια σύμφωνα με τις τάσεις της πανδημίας.
Ενα ενθαρρυντικό στοιχείο, κατά τις πληροφορίες, σε αυτή τη 
φάση της σταδιακής επανεκκίνησης του ελληνικού τουρισμού, 
όπου οι κρατήσεις ακόμη είναι υποτονικές, είναι ότι η πληρό-
τητα σε αυτά τα πρώτα απευθείας δρομολόγια της εταιρείας με 
πόλεις του εξωτερικού, την περασμένη εβδομάδα ήταν υψηλή, 
σε ποσοστό πάνω από 80%, αγγίζοντας ακόμη και το 90%.
Αντίστοιχα συνέβη και στις πρώτες απευθείας πτήσεις στην 
πρωταθλήτρια-βαρόμετρο για τον ελληνικό τουρισμό, την 
Κρήτη, όπου φέτος η Aegean θα πραγματοποιεί με 10 αερο-
σκάφη συνολικά από τις βάσεις της σε Ηράκλειο και Χανιά, 49 
απευθείας δρομολόγια, σε 46 προορισμούς του εξωτερικού, 
διασυνδέοντας το νησί με τις μεγαλύτερες τουριστικές αγορές 
σε 22 χώρες τόσο με προγραμματισμένες όσο και με ναυλω-
μένες πτήσεις, σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους διεθνείς 
ταξιδιωτικούς πράκτορες.
Η Aegean ενισχύει την παρουσία της και στη συμπρωτεύουσα 
με 16 απευθείας προορισμούς εξωτερικού και 15 εσωτερικού 
από τη βάση του ανανεωμένου αεροδρομίου «Μακεδονία», 
με στόχο, μεταξύ άλλων, να αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη σε έναν 
ελκυστικό προορισμό σύντομων αποδράσεων για city break.

Αmerican Airlines: Πάνω από τις 
αρχικές εκτιμήσεις οι κρατήσεις 
για Αθήνα» - Μετά από σχεδόν 
δύο χρόνια απουσίας από το 
«Ελ. Βενιζέλος», η εταιρεία θα 
έχει τον μεγαλύτερο αριθμό 
δρομολογίων από κάθε άλλη 
αεροπορική στη σύνδεση Αθήνας 
- ΗΠΑ μέσα στον Αύγουστο
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Π
αρουσία του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη πραγματοποι-
ήθηκε η εκδήλωση για την ανά-
πλαση του παραλιακού μετώπου 

της Αττικής, στο πλαίσιο των έργων του Τα-
μείου Ανάκαμψης και του Σχεδίου «Ελλά-
δα 2.0».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην 
εκδήλωση, με αφορμή την παγκόσμια 
ημέρα Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου 
τόνισε τη σημασία που έχει «να δώσουμε 
τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να 
χρησιμοποιούν το μέσο που εξ ορισμού 
είναι το πιο φιλικό στο περιβάλλον».
«Αρκεί να δει κανείς πόσοι ποδηλάτες 
υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, για 
να διαπσιτλωσει πόση απόσταση πρέπει να 
διανύσουμε», δήλωσε.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε τα κίνητρα 
που έχουν δοθεί για τα ηλεκτρικά ποδή-
λατα, ένα πρόγραμμα που όπως είπε πάει 
εξαιρετικά, και επεσήμανε την ανάγκη να 
υπάρξει το απαραίτητο δίκτυο ποδηλατο-
δρόμων.
Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται η ποδηλατική 
διαδρομή αρχικά από τον Πειραιά μέχρι 
την Βουλιαγμένη και τελικά μέχρι το Σού-
νιο -ένα έργο συνολικού μήκους 70 χιλιο-
μέτρων.
Η πρώτη φάση του έργου θα είναι το τμήμα 
22 χιλιομέτρων που θα συνδέει το ΣΕΦ 
μέχρι τη Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη.
Η κύρια χρηματοδότηση του έργου θα γίνει 
με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά 
και από κάποια κονδύλια του προγράμμα-
τος «Αντώνης Τρίτσης». 

Ανάπλαση παραλιακού μετώπου: 
Ποδηλατόδρομος θα συνδέει τον 
Πειραιά με το Σούνιο 

Ήταν ένα απόβραδο σαν σήμερα, 
3 Ιουνίου του 1946, όταν ο 
γάλλος σχεδιαστής μόδας Jacques 
Heim παρουσιάζει στο κοινό 
του το νέο γυναικείο μαγιό. Το 
ονομάζει «Atom» και προκαλεί 
τη… διάσπαση του ανδρικού 
πληθυσμού. Το «μπικίνι» θα 
έρθει ένα μήνα αργότερα για να 
αποτελειώσει όσους επέζησαν 
από το σοκ

Ο 
Jacques Heim ήταν επανα-
σταtικός και καινοτόμος για 
την εποχή του: Μόλις έχει τε-
λειώσει ο Πόλεμος, η Ευρώ-

πη κοιτάζει να κλείσει τις πληγές της και 
να ανοικοδομηθεί. Πού μυαλό για υψη-
λή ραπτική και μόδα… Όμως στο Παρί-
σι τα πράγματα είναι αλλιώς. Η ζωή κυ-
λάει, πλάι στα νερά του 
Σηκουάνα, με ρυθμούς 
διαφορετικούς, από ό,τι 
στον υπόλοιπο κόσμο…
Ο Jacques Heim εκείνη 
την εποχή πιάνε ι τον 
σφυγμό του παριζιάνι-
κου κοινού, που θέλει 
να ξεφύγει, από τη μιζέ-
ρια και τ’ αποκαΐδια του 
Πολέμου, από τη σκο-
τειν ιά της κατοχής, από το αβέβαιο 
«αύριο» και να νιώσει περισσότερη 
ελευθερία. Τι κάνει ο δαιμόνιος σχεδια-
στής; Παρουσιάζει ένα γυναικείο μαγιό 
δύο τεμαχίων: Φαρδύ σλιπ και επίσης 
ευμεγέθης στηθόδεσμος με βολάν στο-
λισμένος με λουλούδια. Η κοιλιά ακάλυ-
πτη! Πανικός.
Το νέο μαγιό το ονομάζει «Atom», 
άτομο δηλαδή, θέλοντας να επισημά-
νει το μικρό του μέγεθος. Και προκα-
λεί εκρήξεις.  Και στη 10ετία του ’30 
είχε εμφανιστεί γυναίκα σε παραλία με, 
ας το πούμε μπικίνι, αλλά περισσότερο 
θύμιζε ολόσωμο μαγιό, αφού τα κομ-
μάτια ήταν φαρδιά και κάλυπταν κοιλιά 
και αφαλό.
Ας μην ξεχνάμε ότι το «μπικίνι», είναι 
γνωστό από την αρχαιότητα. Ενδύματα 
δύο τεμαχίων συναντάμε σε αρχαιοελ-
ληνικές υδρίες και τοιχογραφίες. 

Ένας μηχανικός αυτοκινήτων 

κάνει... σέρβις στο μαγιό 
Το μαγιό του Jacques Heim μπαίνει στο 
πιο βαθύ συρτάρι της ντουλάπας του, 
αφού καμιά κυρία που σέβεται τον 
εαυτό της δεν θα το φορέσει και μένει 
στα αζήτητα… Για πόσο όμως; Ένα μηνά 
μετά, ο Louis Reard, ένας δαιμόνιος 
γαλλοελβετός μηχανικός αυτοκινήτων, 
που έχει δει τα σχέδια του Heim δεν 
διστάζει να αφήσει τα γαλλικά κλειδιά, 
τα σιλανσιέ και τα ντριστριμπιτέρ και 
να αντιγράψει την ιδέα του μαγιό δύο 
τεμαχίων, με μια προσθήκη. Ή μάλλον 
καλύτερα, αφαίρεση: Μικραίνει κι άλλο 
τα υφάσματα, που τώρα πλέον είναι 
δυο λωρίδες που ίσα ίσα καλύπτουν 
τα επίμαχα σημεία του γυναικείου κορ-
μιού. Το ονομάζει «μπικίνι», από την 
ατόλη Μπικίνι των νησιών Μάρσαλ του 
Ειρηνικού, όπου γίνονταν πυρηνικές 
δοκιμές. Αυτό ήταν.

Προκαλε ί αλυσ ιδω-
τέ ς αν τ ιδράσεις και 
έκρηξη ισχύος πυρη-
νικής βόμβας. Δυσκο-
λεύ τηκε βέβαια να 
βρε ι μον τέ λο να το 
παρουσιάσει και κατέ-
φυγε σ την 19χρονη 
στριπτιζέζ Micheline 
B e r n a r d i n i ,  π ο υ 
χόρευε σε καζίνο του 

Παρισιού. Η 19χρονη δεν δίστασε διό-
λου να αποδεχτεί την πρόκληση. Η επί-
δειξη έγινε σε πισίνα στο Παρίσι και ο 
αντρικός πληθυσμός ενθουσιάστηκε. Η 
διάσημη δημοσιογράφος μόδας Diana 
Vreeland περιέγραψε τότε το μπικίνι ως 
«ατομική βόμβα της μόδας». 
Το «Atome» του Heim ήταν πιο κοντά 
στα ήθη και την αισθητική της δεκαε-
τίας του ‘40, αλλά το μαγιό του Réard 
κέρδισε το κοινό, που διψούσε γ ια 
(σεξουαλική) επανάσταση.

Τα υπόλοιπα τα ανέλαβε ο κινημα-
τογράφος… Όταν βγήκε η Μπριζίτ 
Μπαρντό στο «Manina, la f ille sans 
voiles» με το μικροσκοπικό μπικίνι της, 
την επομένη όλες οι μοντέρνες Ευρω-
παίες αναζητούσαν το διάσημο μαγιό. 
Οι Αμερικανοί αν τ ισ τάθηκαν, αλλά 
όταν το είδαν στη Ράκελ Ουέλς και στην 
Ούρσουλα Άντρες παραδόθηκαν άνευ 
όρων…

Σαν σήμερα 3 Ιουνίου: Κάνει την 
εμφάνισή του το μαγιό μπικίνι και 
προκαλεί εκρήξεις
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Εθνικό μας δικαίωμα η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, δεν θα το συζητήσουμε ούτε με την Τουρκία, 
ούτε με καμία άλλη χώρα, είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών στο 2ο Διεθνές Συνέδριο 
Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Σ
τις εξωτερικές σχέσεις της Ελλά-
δας με την Τουρκία, την Αλβανία 
και τη Λιβύη μίλησε ο Νίκος Δέν-
διας, κατά τη συμμετοχή του στο 

2ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτισμικής Κλη-
ρονομιάς που ανέλαβε το Ινστιτούτο Ε-
ξωτερικών Υποθέσεων, σε συνεργασία 
με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών.
Μετά την εισαγωγική του τοποθέτηση, 
αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο υπουρ-
γός Εξωτερικών είπε: «Ελπίζω ότι ο Πρό-
εδρος Ερντογάν κατά την επίσκεψή του 
στην Κύπρο θα αποφύγει οτιδήποτε 
θα συνιστά πρόκληση προς το Διεθνές 
Δίκαιο. Όχι μόνο προς την Ελλάδα ή 
προς την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά 
προς το Διεθνές Δίκαιο, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η συμβουλή μου, αν έχει κάποια 
αξία προς την τουρκική πλευρά, είναι 
να αποφύγει τις περαιτέρω προκλήσεις 
στην Κύπρο και στο Κυπριακό. Ούτως ή 
άλλως, η Τουρκία βρίσκεται εν απολύτω 
αδίκω στο Κυπριακό».
Για τιος σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρ-
κία και την πρόσφατη επίσκεψη Τσα-
βούσογλου στη χώρα μας, είπε: «Πολ-
λοί μας είπαν γιατί αφήνετε τον κ. Τσα-
βούσογλου να πάει στη Θράκη. Η 
Ελλάδα είναι μία χώρα με αυτοπεποί-
θηση. Μία ευρωπαϊκή χώρα, η οποία 
τηρεί το Διεθνές Δίκαιο και ναι, δεν έχει 
να φοβηθεί οτιδήποτε. Εμείς, δεν είμα-
στε χώρα η οποία θα επιβάλει απαγο-
ρεύσεις. Η Τουρκία έχει μια ιδιαίτερη 
αντίληψη των πραγμάτων. Καταρχήν, 
δεν έχει συνυπογράψει την UNCLOS. 
Λάθος κατά την άποψή μου, αλλά αυτό 
είναι η τουρκική θέση. Κατά δεύτερον, 
έχει εκπέμψει το casus belli έναντι της 
Ελλάδας, το οποίο είναι παντελώς απα-
ράδεκτο. Δεν πρέπει να ξεγελαστούμε 
από το ότι το κλίμα ήταν διαφορετικό 
στην τελευταία συνάντηση με τον κ. Τσα-
βούσογλου. Ήταν διαφορετικό διότι οι 
διαφορές μας είχαν ξεκάθαρα διατυπω-
θεί στο δημόσιο λόγο και πρέπει να σας 

πω ότι επαναλήφθηκαν και στο πλαίσιο 
αυτής της επίσκεψης. Την επέκταση των 
χωρικών μας υδάτων δεν θα τη συζητή-
σουμε με την Τουρκία, όπως δεν θα τη 
συζητήσουμε και με καμιά άλλη χώρα. 
Βάσει του Δικαίου της Θάλασσας και της 
UNCLOS, η επέκταση των χωρικών υδά-
των στα 12 μίλια είναι εθνικό κυριαρ-
χικό μας δικαίωμα».
Επισήμανε ότι «οι πολιτισμοί και τα θρη-
σκευτικά δόγματα που γεννήθηκαν και 
άνθισαν στην περιοχή αυτή αλληλοεπη-
ρεάστηκαν. Ρεύματα του Ισλάμ. Eκκλη-
σίες του Χριστιανισμού και παλαιότερες 
δοξασίες. Στοιχεία που συγκρότησαν 

πολυπολιτισμικές και πολυθρησκευτι-
κές κοινωνίες. Αυτές σήμερα κινδυνεύ-
ουν από ακραίες απόψεις».
Ο Νίκος Δένδιας προσδιόρισε ως επι-
κίνδυνες τις «απόψεις που επικαλού-
νται αναχρονιστικά θρησκευτικά προ-
τάγματα, αναγεννώντας σβησμένα 
μίση και αντιπαλότητες» και εξήγησε: 
«Αυτό ακριβώς συνέβη όταν η τουρκική 
κυβέρνηση αποφάσισε να μετατρέψει 
σε τεμένη δύο διαχρονικά σύμβολα της 
συνύπαρξης λαών, πολιτισμών και θρη-
σκειών. Την Αγία Σοφία και τη Μονή της 
Χώρας. Μνημεία που έλαβαν, ακριβώς 
γι αυτό τον συμβολισμό τους, τον χαρα-
κτηρισμό των Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς. Μάλιστα η ίδια η Τουρ-
κία, με δικές της ενέργειες, είχε φροντί-
σει να χαρακτηριστούν ως μουσεία τα 
δύο αυτά μνημεία. Σήμερα, όμως, απο-
κόπτονται από τον ρόλο αυτό. Μετατρέ-

πονται σε αντικείμενο πολιτικής εκμετάλ-
λευσης, προκαλώντας απρόκλητα εχθρό-
τητες και αντιπαλότητες που έσβησαν 
πολλά χρόνια πριν».
Για τις ελληνο-ρωσικές σχέσεις, είπε: «Η 
Κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν παρέλαβε 
τις ελληνο-ρωσικές σχέσεις στο καλύ-
τερο δυνατό επίπεδο. Αλλά τον τελευταίο 
καιρό έχει παρατηρηθεί μια βελτίωση 
των σχέσεων αυτών, χωρίς να αγνοούμε 
βεβαίως ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα 
μέλος της ΕΕ που έχει επιβάλει κυρώσεις 
στη Ρωσία Η Ρωσία αντιλαμβάνεται ότι 
η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ και ότι η 
Ελλάδα είναι μέλος της ΕΕ. Το θέμα είναι 
να υπάρχει μια πολύ καθαρή και στέρεη 
εξήγηση στο τι μπορούμε να συνεννο-
ηθούμε και στο τι έχουμε βασικές και 
σημαντικές διαφωνίες».
Για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, σχο-
λίασε: «Βεβαίως, δεν πρόκειται να 
κάνουμε καμία έκπτωση προς την αλβα-
νική πλευρά. Πρέπει απολύτως να εκπλη-
ρώσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
ευρωπαϊκό οικοδόμημα, μεταξύ των 
άλλων και την απόλυτη προστασία των 
δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. 
Τις ελληνοαλβανικές σχέσεις μην τις βλέ-
πετε στο πλαίσιο του «οι Αλβανοί είναι 
φίλοι με τους Τούρκους άρα αυτόματα 
δεν είναι φίλοι της Ελλάδας». Είναι πολύ 
πιο πολύπλοκο. Και αν μου επιτρέπετε, 
η Αλβανία ιστορικά - και αν το δείτε ως 
προοπτική - έχει κάνει την επιλογή της».
Τέλος, μίλησε και για το θέμα της Λιβύης: 
«Αυτό το οποίο πρέπει να αποφασιστεί 
οπωσδήποτε και πρέπει να υλοποιηθεί 
είναι η άμεση αποχώρηση των ξένων 
στρατευμάτων και των μισθοφόρων 
από τη Λιβύη. Αυτό είναι το πρόταγμα. 
Η Ελλάδα έχει απευθείας διάλογο και μια 
επικοινωνία με τη λιβυκή πλευρά. Παρά 
ταύτα, είμαστε εξαιρετικά δυσαρεστημέ-
νοι από το γεγονός ότι η Γερμανία, εμμέ-
νοντας εμμονικά σε μια τακτική, δεν μας 
κάλεσε και αυτή τη φορά στη συνάντηση 
για τη Λιβύη».

Δένδιας: Εξαιρετικά δυσαρεστημένοι με 
Γερμανία που δεν μας κάλεσε ούτε αυτή 
τη φορά στη συζήτηση για τη Λιβύη 

Κορωνοϊός: Στα 1.239 
τα νέα κρούσματα - 476 
οι διασωληνωμένοι, 39 
θάνατοι

Κάτω από 150 οι εισαγωγές νέων ασθενών 
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας 
- 590 τα κρούσματα στην Αττική - 148 στη 
Θεσσαλονίκη - Η γεωγραφική κατανομή των 
νέων κρουσμάτων

Ο 
ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού που 
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 
1.239, εκ των οποίων 1 εντοπίστηκε κατόπιν 

ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός α-
ριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 406.751 (ημερή-
σια μεταβολή +0.3%), εκ των οποίων 51.2% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 
7 ημερών, 33 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το 
εξωτερικό και 1.779 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό 
κρούσμα. 
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 39, ενώ από 
την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 
12.184 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και 
ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι είναι 476 (61.9% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους 
είναι 67 έτη. To 87.0% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλι-
κία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν 
εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.473 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία 
της επικράτειας είναι 145 (ημερήσια μεταβολή -26.77%). 
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 186 
ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 43 έτη 
(εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανό-
ντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Πάνω από δύο δισεκατομμύρια δόσεις εμ-
βολίων έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως
Tουλάχιστον 2.019.696.022 δόσεις εμβολίου κατά του 
κορωνοϊού έχουν χορηγηθεί σε 215 χώρες ή εδάφη, από 
τον Δεκέμβριο, οπότε και ξεκίνησαν οι πρώτες εκστρα-
τείες ανοσοποίησης, σύμφωνα με σημερινή καταμέ-
τρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.
Αν και η η δισεκατομμυριοστή δόση χορηγήθηκε σε 
πέντε μήνες, στις 24 Απριλίου, χρειάστηκε λιγότερο από 
ενάμισι μήνας για να διπλασιαστεί ο αριθμός των εμβο-
λίων.
Εκτός των πολύ μικρών χωρών, το Ισραήλ παραμένει 
η χώρα της οποίας η εμβολιαστική εκστρατεία είναι η 
πλέον προχωρημένη. Σχεδόν έξι στους δέκα Ισραηλινούς 
έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα εμβολιασμού.
Στις πρώτες θέσεις της σχετικής κατάταξης βρίσκονται 
χώρες όπως ο Καναδάς (59% του πληθυσμού έχει λάβει 
τουλάχιστον μία δόση), το Ηνωμένο Βασίλειο (58,3%), η 
Χιλή (56,6%) και οι ΗΠΑ (51%).
Σε απόλυτους αριθμούς, είναι η Κίνα (704,8 εκατ.) και 
οι ΗΠΑ (296,9 εκατ.) που κυριαρχούν, μπροστά από την 
Ινδία (221 εκατ.).



10 4 Ιουνίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ακόμη πιο αυστηρή  η Μ. Βρετανία 
που έθεσε ακόμη επτά χώρες στην 
«κόκκινη λίστα», δεν έβαλε καμία 
χώρα ή περιοχή στο «πράσινο» και 
έβαλε εκτός και την Πορτογαλία 
γεγονός που σημαίνει 10 ημέρες 
καραντίνα και δύο PCR τεστ για 
ταξιδιώτες

Τ
ην υποβάθμιση της Πορτογαλίας 
από την «πράσινη ταξιδιωτική λί-
στα» αποφάσισε η Βρετανία ανα-
κοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών 

Γκραντ Σαπς. Μάλιστα, αυτήν την εβδο-
μάδα, κανείς ταξιδιωτικός προορισμός 
δεν θα προστεθεί στους πράσινους προ-
ορισμούς. 
Αν και είχαν δημιουργηθεί ελπίδες ότι 
δημοφιλή τουριστικά μέρη, όπως ισπανικά 
και ελληνικά νησιά συν η Μάλτα θα έμπαι-
ναν σε «πράσινο» στάτους, με βάση τις 
τελευταίες πληροφορίες, η λίστα όχι μόνο 
δεν θα μειωθεί, αλλά θα συρρικνωθεί.
Η Πορτογαλία ήταν από τις λίγες χώρες 
που κατάφεραν να μπουν στην πράσινη 
λίστα, με αποτέλεσμα αρκετοί Βρετανοί 
να σπεύσουν να κλείσουν τουριστικά 
πακέτα.
Από την Τρίτη, όσοι επιστρέφουν από την 
Πορτογαλία στο Ηνωμένο Βασίλειο θα 
πρέπει να περάσουν 10 ημέρες σε καρα-
ντίνα και να κάνουν με δικά τους έξοδα 
δύο PCR τεστ κορωνοϊού.
Παράλληλα,  άλλες επτά χώρες μπήκαν 
στην «κόκκινη λίστα». Πρόκειται για την 
Αίγυπτο, τη Σρι Λάνκα, την Κόστα Ρίκα, 
το Μπαχρέιν, το Σουδάν, Τρινιντάντ και 
Τομπάγκο και το Αφγανιστάν. 

«Δεν έχει κανένα νόημα» τονί-
ζει η EasyJet
Έντονη ήταν η διαμαρτυρία της EasyJet με 
τον εκτελεστικό διευθυντή να υποστηρί-
ζει ότι η τελευταία ανανέωση στις ταξιδι-
ωτικές λίστες «δεν έχει κανένα νόημα». 
Μάλιστα έκανε λόγο για σοκαριστική 
απόφαση να βγει η Πορτογαλία από τους 
ασφαλείς προορισμούς, που προκα-
λεί τεράστιο πρόβλημα τόσο σε αυτούς 
που ήδη βρίσκονται στη χώρα, όσο και 
σε αυτούς που έχουν κλείσει διακοπές 

ή σχεδιάζουν να επανενωθούν με τους 
αγαπημένους τους.
Μάλιστα, σημείωσε ότι η επιδημιολογική 
εικόνα στην Πορτογαλία είναι ανάλογη 
με αυτή στο Ηνωμένο Βασίλειο και ως εκ 
τούτου, μια τέτοια απόφαση δεν δικαι-
ολογείται βάσει της επιστήμης. Σε αυτό 
το πλαίσιο, εξήγησε ότι δε έχει κανένα 
νόημα να μην προστίθενται χώρες στην 
πράσινη λίστα, όταν τα κρούσματα βρί-
σκονται σε κάθοδο και σε πολλές περι-
πτώσεις, όπως στις Βαλεαρίδες Νήσους 
ή τη Μάλτα, ο αριθμός μολύνσεων ανά 
100.000 κατοίκους είναι πολύ μικρότε-
ρος.
Πάντως, χθες ο Μπόρις Τζόνσον προ-
ειδοποίησε ότι η κυβέρνηση δεν έχει 
κανένα δισταγμό να απομακρύνει χώρες 
από την πράσινη λίστα, εάν κριθεί ανα-
γκαίο.

Πάνω από 30% αύξηση στα 
κρούσματα σε μία μόνο εβδο-
μάδα
Άνοδο, της τάξεως του 36%, σε μία μόνο 
εβδομάδα, παρουσίασαν τα κρούσματα 
κορωνοϊού στη Βρετανία, τα οποία έφτα-
σαν στα 4.330. Ωστόσο, ο πρωθυπουρ-
γός Μπόρις Τζόνσον διαμηνύει, σε κάθε 
τόνο, ότι τίποτα δεν θα εμποδίσει την 
εφαρμογή του σχεδίου ολικής απευλεθέ-
ρωσης από τα μέτρα στις 21 Ιουνίου.
Είναι η δεύτερη μέρα, σε λιγότερο από 
μια εβδομάδα, που οι λοιμώξεις στη Βρε-
τανία ξεπερνούν τις 4.000.
Την ίδια στιγμή, καταγράφηκαν 12 νέοι 
θάνατοι από κορωνοϊό, αύξηση της 
τάξεως του 1/3 σε σχέση με την περα-
σμένη Τετάρτη, ενώ χθες δεν υπήρξε 
κανένας νεκρός.
Με γοργούς ρυθμούς, πάντως, εξεκολου-
θεί να προχωρά το εμβολιαστικό πρό-
γραμμα, με σχεδόν 26 εκατομμύρια πολί-
τες να έχουν λάβει και τις δύο δόσεις, 
δηλαδή περίπου οι μισοί, ενώ πάνω από 
το 75% των ενηλίκων έχουν λάβει τουλά-
χιστον μια δόση.
Ο Τζόνσον, από τη μεριά του, αν και 
εμφανίζεται καθησυχαστικός, παραδέ-
χεται ωστόσο ότι υπάρχει αύξηση στα 
κρούσματα που οφείλεται στις μεταλλά-
ξεις.

επικαιρότητα

Η Βρετανία έβγαλε και την 
Πορτογαλία από την «πράσινη 
λίστα» - Η Ελλάδα παραμένει στην 
«πορτοκαλί» 

Έρευνα: Τα lockdown μείωσαν κατά 
37% την εγκληματικότητα στις 
αστικές περιοχές 

Τ
α lockdowns και η υποχρεωτι-
κή παραμονή στο σπίτι των πε-
ρισσότερων ανθρώπων, εξαιτί-
ας των περιοριστικών μέτρων 

προφύλαξης που κατέστησε αναγκαία 
η πανδημία, είχε ως αποτέλεσμα μεί-
ωση κατά 37% στην εγκληματικότητα 
στις αστικές περιοχές, σύμφωνα με μία 
νέα διεθνή επιστημονική μελέτη. Μόνο 
οι ανθρωποκτονίες -κυρίως από το ορ-
γανωμένο έγκλημα- μειώθηκαν σχετικά 
λίγο, σε σύγκριση με άλλες μορφές ε-
γκληματικότητας, όπως οι κλοπές και οι 
ληστείες, οι οποίες εμφάνισαν σημαντι-
κή πτώση σχεδόν στο μισό σε σχέση με 
τα επίπεδά τους προ κορωνοϊού.
Η έρευνα, με επικεφαλής την Έιμι Νιβέτ 
του ολλανδικού Πανεπιστημίου της 
Ουτρέχτης και τον καθηγητή Μάνουελ 
Άϊσνερ, διευθυντή του Κέντρου Έρευ-
νας Βίας του βρετανικού Πανεπιστη-
μίου του Κέιμπριτζ, η οποία δημοσιεύ-
θηκε στο περιοδικό για θέματα ανθρώ-
πινης συμπεριφοράς «Nature Human 
Behaviour», αφορούσε 27 πόλεις σε 23 
χώρες της Ευρώπης (δεν περιλαμβα-
νόταν η Ελλάδα), Αμερικής, Ασίας και 
Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων 
η Βαρκελώνη, το Σικάγο, το Λονδίνο, η 
Στοκχόλμη, το Τελ Αβίβ, το Σάο Πάουλο 
κ.ά. Οι ερευνητές συσχέτισαν την επί-
πτωση των lockdowns σε έξι βασι-
κούς δείκτες εγκληματικότητας: Βιαι-
οπραγίες, κλοπές, διαρρήξεις, βίαιες 
ληστείες, κλοπές οχημάτων και ανθρω-
ποκτονίες, συγκρίνοντας τα σχετικά 
στοιχεία πριν και μετά την πανδημία.

Διαπιστώθηκε ότι, παρά τις διαφορές 
από πόλη σε πόλη και ανάλογα με τη 
μορφή της εγκληματικότητας, η γενική 
τάση της τελευταίας ήταν πτωτική (37% 
κατά μέσο όρο). Η μέση μείωση ήταν 
μικρότερη για τις ανθρωποκτονίες 
(14%) και μεγαλύτερη για τις ληστείες 
(46%) και τις κλοπές (47%), ενώ για τις 
διαρρήξεις ήταν 28%, τις κλοπές οχη-
μάτων 37% και τις βιαιοπραγίες 35%.
Η σχετικά μικρότερη μείωση στις 
ανθρωποκτονίες μπορεί να εξηγηθεί 
από διάφορους παράγοντες, σύμφωνα 
με τους ερευνητές, κυρίως ότι συχνά 
σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα, 
τις συγκρούσεις συμμοριών και τη δια-
κίνηση ναρκωτικών, δραστηριότη-
τες που επηρεάζονται λιγότερο από 
τις αλλαγές λόγω των περιοριστικών 
μέτρων και του lockdown. Πάντως, σε 
τρεις νοτιοαμερικανικές πόλεις, «διάση-
μες» για τις συμμορίες τους, η μείωση 
των ανθρωποκτονιών εν μέσω πανδη-
μίας ήταν αξιοσημείωτη: 76% στη Λίμα 
(Περού), 29% στην Κάλι (Κολομβία) και 
24% στο Ρίο ντε Τζανέιρο (Βραζιλία).
Σε μερικές πόλεις υπήρξε θεαματική 
μείωση ορισμένων άλλων μορφών της 
εγκληματικότητας. Στη Βαρκελώνη π.χ. 
μειώθηκαν κατά 84% οι βίαιες επιθέ-
σεις και κατά 80% οι ληστείες, ενώ οι 
κλοπές έπεσαν από 385 την ημέρα κατά 
μέσο όρο προ πανδημίας σε μόνο 38 εν 
μέσω lockdown. Στο Λονδίνο οι ημερή-
σιες ληστείες έπεσαν κατά 60%, οι κλο-
πές κατά 44% και οι διαρρήξεις κατά 
29%.
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Πώς από ένα συνεργείο αυτοκινήτων 
κατέκτησε την κορυφή του ελληνικού 
επιχειρείν τη δεκαετία του 80 - Ο 
πολυτάραχος βίος, τα εξωφρενικά 
χρέη, οι συλλήψεις και η ίδρυση της 
Express Service

Μ
ία εταιρεία «φάντασμα» της πα-
λιάς της εικόνας και πολλά χρέη. 
Αυτή είναι η επιχειρηματική πα-
ρακαταθήκη που αφήνει πίσω 

του ο Γιάννης Ραπτόπουλος, ο ιδρυτής της 
Express Service που απεβίωσε σε ηλικία 78 
ετών.
Ο άνθρωπος που ξεκίνησε από ένα συνερ-
γείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη και 
αργότερα έσπασε το μονοπώλιο της ΕΛΠΑ 
στις υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας δημιουργώ-
ντας ένα μεγάλο δίκτυο εξυπηρέτησης σε όλη 
τη χώρα «σαρώνοντας» την αγορά, εκμεταλ-
λεύθηκε κάθε πολιτική γνωριμία, κάθε επο-
πτικό και ελεγκτικό κενό για να μην συμβι-
βαστεί με τίποτα λιγότερο απ’ αυτό που θεω-
ρούσε ότι είχε χτίσει, μία «μίνι αυτοκρατο-
ρία». Εις βάρος όμως, όπως αποδείχθηκε, 
των εργαζομένων του, των ασφαλιστικών 
Ταμείων και του ίδιου του Δημοσίου που 
συνήθως «κολλούσε» στις συνεχείς αλλαγές 
ΑΦΜ των επιχειρήσεων αλλά και την πολιτική 
κάλυψη για την συλλογή των οφειλών…
Και κάπως έτσι ο ίδιος 
έφθασε να θεωρείται «Βασι-
λιάς των χρεών» στον ΕΦΚΑ 
με οφειλές 136 εκατ. ευρώ, 
σύμφωνα με τα τελευταία 
στοιχεία που είχε δημοσιο-
ποιήσει η ΑΑΔΕ στα μέσα του 
2019. Για αυτά τα χρέη ο ίδιος 
θα συλληφθεί αρκετές φορές 
πάνω στην κορύφωση της κρίσης και της μνη-
μονιακής πίεσης. Το 2014 μάλιστα θα κατα-
δικαστεί και σε συνολική ποινή φυλάκισης 
5 ετών και 8 μηνών -που ήταν εξαγοράσιμη 
προς 20 ευρώ ημερησίως. Και πάλι όμως τα 
χρέη έμειναν γραμμένα…
Ο Γιάννης Ραπτόπουλος υπήρξε η επιτομή 
του ελληνικού επιχειρείν στα χρόνια του 
’80. Κλασικός Θεσσαλονικιός παλιάς κοπής, 
υπήρξε το παιδί ενός αριστερού αντάρτη και 
μιας καντηλανάφτισας και μεγάλωσε στην 
Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Μετά το νυχτε-
ρινό σχολείο θα γίνει πυγμάχος στον Ηρακλή 
(εξ ου και οι καλές σχέσεις με τη «νυχτερινή» 
πόλη και τους… ανθρώπους της) και το 1957 

βρέθηκε να δουλεύει σε συνεργείο αυτοκι-
νήτων. Μπήκε στη σχολή Ευκλείδης να σπου-
δάσει και έπιασε δουλειά ως τεχνίτης στον 
ΟΑΣΘ.
Άνοιξε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλο-
νίκη και το 1977 ίδρυσε την Express Service, 
σπάζοντας το μονοπώλιο της ΕΛΠΑ. Η επι-
τυχία υπήρξε άμεση. Στα τέλη της δεκαετίας 
του ’80 η Αλίκη Βουγιουκλάκη, στενή του 
φίλη, πρωταγωνιστούσε σε διαφήμιση της 
εταιρείας εκτοξεύοντας τις πωλήσεις με τον 
πρώτο τριψήφιο αριθμό κλήσης σε εταιρείες 
οδικής βοήθειας του γνωστού 154. Ο Γιάννης 
Ραπτόπουλος από εκεί και πέρα δεν… μαζευ-
όταν. Έφερε από τις ΗΠΑ τον ηθοποιό Ντέ-
ιβιντ Χάσελχοφ, από την σειρά Ιππότης της 
Ασφάλτου για να παίξει σε διαφήμιση.
Ως γνήσιος νεόπλουτος θα κτίσει μια βίλα 
αυτοκρατορικών διαστάσεων στους Ελαιώ-
νες της Θεσσαλονίκης από την οποία κάθε 
βορειοελλαδίτης πολιτικός που σεβόταν τον 
εαυτό του θα περάσει. Ένας εξ αυτών και ο 
Άκης Τσοχατζόπουλος ο οποίος όταν το 
υπουργείο Ανάπτυξης το 2001 ανακάλεσε την 
άδεια λειτουργίας της εταιρείας του βοήθησε 
αποφασιστικά να μην γίνει κάτι τέτοιο. Ακόμα 
και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλά-
δος είχε αγανακτήσει με την εύνοια που επι-
δεικνυόταν με κυνικό τρόπο στον επιχειρη-
ματία με αποτέλεσμα λίγο αργότερα, κι όταν 
η ΝΔ του Κώστα Καραμανλή ήλθε στα πράγ-

ματα, να υπάρξει καταγγελία 
εις βάρος του Γιάννη Ραπτό-
πουλου. Ενός επιχειρηματία 
όμως που και επί ΝΔ έπαιρνε 
δουλειές από το Κράτος όπως 
το συμβόλαιο που εξασφά-
λισε από την Αγροτική Ασφα-
λιστική επί ημερών Παντα-
λάκη.

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως το 1997, 
έγινε για σύντομο διάστημα και εκδότης, 
προσφέροντας 1,2 δισ. δραχμές για να απο-
κτήσει τις εφημερίδες «Μακεδονία» και 
«Θεσσαλονίκη» από το συγκρότημα Βελ-
λίδη. Τις ξαναπούλησε γρήγορα στον ελληνο-
αμερικανό Τζον Ρήγα. Κάποιοι πάντως λένε 
για αυτήν του την περιπέτεια πως λειτούρ-
γησε ως βοηθός του Άκη Τσοχατζόπουλου, 
καθώς ο τελευταίος ήθελε ερείσματα στα 
ΜΜΕ της βορείου Ελλάδος κι ας είχε χάσει το 
κόμμα από τον Κώστα Σημίτη. Ήταν η περίο-
δος μετά τα Ίμια στην οποία ο πρώην Υπουρ-
γός σκεπτόταν πολιτικό και αρχηγικό come 
back.

Γιάννης Ραπτόπουλος: Ο επιχειρηματίας 
που έσπασε ένα μονοπώλιο, αλλά έγινε 
«βασιλιάς των χρεών» 

Γυαλιά καρφιά στην πολυκατοικία 
του Τσακαλώτου - Διέλυσαν εννέα 
γραφεία, πήραν μέχρι και τις κάσες 

Πριν από περίπου έναν μήνα, 
άγνωστοι έκαναν ριφιφί 
στο γραφείο του Ευκλέοδη 
Τσακαλώτου στον 7ο όροφο 

Γ
υαλιά καρφιά στην πολυκατοικία 
του Ευκλείδη Τσακαλώτου, όπου 
οι διαρρήκτες διέλυσαν εννέα γρα-
φεία.

Κατάφεραν να σκάψουν γύρω από τις 
κάσες και να αχρηστέψουν τις πόρτες 
ασφαλείας. Λίγες ώρες μετά, ιδιοκτήτες 
και υπάλληλοι των γραφείων προσπα-
θούσαν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα με 
σκούπα και φαράσι, με τους άντρες της 
Σήμανσης να παίρνουν αποτυπώματα σε 
μια προσπάθεια να φτάσουν στους δρά-
στες.  Σε εκείνους που χτύπησαν ξανά, 
έναν μήνα μετά την εισβολή στο γραφείο 
του Ευκλείδη Τσακαλώτου, στην ίδια 
7οροφη πολυκατοικία. 
Όλα έγιναν στην οδό Μαυροκορδάτου 9 
στο κέντρο της Αθήνας.
Όπως εκτιμά η αστυνομία, οι δράστες 
πήδηξαν στην ταράτσα από διπλανό κτί-
ριο και, αφού παραβίασαν την πόρτα, 
ξεκίνησαν το καταστροφικό τους έργο. 

Οι δράστες αυτήν τη φορά δεν ασχολού-
νται με το γραφείο του Ευκλείδη Τσακα-
λώτου. Προκαλούν ζημιές όμως σε άλλα 
9 και καταφέρνουν να τρυπώσουν σε 
πέντε.
Μέσα στα γραφεία ανοίγουν ντουλάπες 
και συρτάρια. Παίρνουν δύο laptop που 
βρίσκουν και φεύγουν δίχως να γίνουν 
αντιληπτοί. Σε ένα από τα γραφεία, οι 
δράστες, όπως αποδείχθηκε, μπήκαν 
μόνο και μόνο για να γράψουν σε τοίχο.
Οι δράστες μπορεί να έκαναν θόρυβο 
κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, 
αλλά όπως φαίνεται γνώριζαν ότι δεν 
υπήρχε κανείς να τους ακούσει, αφού 
στους ορόφους της πολυκατοικίας υπάρ-
χουν μόνο γραφεία, που τις νύχτες παρα-
μένουν κλειστά.
Πριν από περίπου έναν μήνα, άγνωστοι 
έκαναν ριφιφί στο γραφείο του κ. Τσακα-
λώτου στον 7ο όροφο και πριν φύγουν 
προκάλεσαν ζημιές στην εξώπορτα.
Μετά το νέο χτύπημα, οι ιδιοκτή-
τες ζητούν ενίσχυση της αστυνομικής 
παρουσίας στην περιοχή και εμφανίζο-
νται αποφασισμένοι να τοποθετήσουν 
κάμερες ασφαλείας για να θωρακίσουν 
καλύτερα τα γραφεία τους.
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Εγκρίνεται η χορήγηση 
διαφορετικού εμβολίου μεταξύ 
1ης και 2ης δόσης

Η 
επιστημονική επιτροπή που 
συμβουλεύει την κυβέρ-
νηση του Καναδά για τον 
εμβολιασμό ενέκρινε 

σήμερα τη δυνατότητα αλλαγής του 
εμβολίου κατά της Covid μεταξύ της 
πρώτης και της δεύτερης δόσης.
Οι άνθρωποι που έχουν λάβει μια 
πρώτη δόση του AstraZeneca μπορούν 
να λάβουν είτε μια δεύτερη δόση του 
ίδιου φαρμάκου είτε μια δόση ενός 
εμβολίου mRNA (Pf izer-BioNTech ή 
Moderna), ανακοίνωσε η Εθνική Συμ-
βουλευτ ική Επιτροπή Εμβολιασμών 
(CCNI).
Οι Καναδοί που έλαβαν μια πρώτη 
δόση εμβολίου με αγγελιαφόρο RNA θα 
πρέπει να έχουν το ίδιο σκεύασμα στη 
δεύτερη δόση τους, αλλά εάν δεν είναι 
διαθέσιμο, μπορεί να τους δοθεί άλλο 
εμβόλιο τύπου mRNA.
«Η εναλ λαξ ιμότητα των εμβολίων 
σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε μια 
πρώτη δόση εμβολίου και να κάνετε με 
ασφάλεια ένα διαφορετικό εμβόλιο στη 
δεύτερη δόση σας για να ολοκληρώσετε 
τη σειρά εμβολίων που απαιτούνται για 
τη διασφάλιση της βέλτιστης προστα-
σίας έναντι της Covid-19», δήλωσε ο Δρ 
Χάουαρντ Ντζου, αναπληρωτής επικε-
φαλής της Ομοσπονδιακής Δημόσιας 
Υγείας.
Για να διατυπώσει αυτή τη σύσταση, η 
Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβο-
λιασμών διευκρινίζει ότι έχει λάβει ιδι-
αίτερα υπόψη τον κίνδυνο σοβαρών 

θρόμβων αίματος με το εμβόλιο της 
AstraZeneca.
Αναφέρει επίσης ότι ένα τέτοιο μείγμα 
μπορεί να οδηγήσει στην «πιθανότητα 
αυξημένων βραχυπρόθεσμων παρε-
νεργειών (...), κυρίως πονοκέφαλοι, 
κόπωση και γενική αίσθηση αδιαθε-
σίας».
Ο συνδυασμός εμβολίων διαφορετικών 
κατασκευαστών δεν είναι κάτι καινούρ-
γιο: έχει εφαρμοστεί κατά της γρίπης ή 
της ηπατίτιδας Α, εξηγεί η επιτροπή.
«Πιστεύω ότι θα πρέπει να ρίξουμε μια 
προσεκτική ματιά στο τι θα συμβεί μετά 
τη σύσταση αυτή», δήλωσε η Δρ Τερέζα 
Ταμ, επικεφαλής της υπηρεσίας δημό-
σιας υγείας, όταν ρωτήθηκε σχετικά με 
τον κίνδυνο οι Καναδοί να αποφεύγουν 
το εμβόλιο της AstraZeneca στη δεύ-
τερη δόση.
«Δεν θέλουμε να αφήσουμε δόσεις 
εμβολίου αχρησ ιμοποίητε ς», πρό-
σθεσε. Η απόφαση να εφαρμοστεί ή όχι 
αυτή η σύσταση ανήκει στις καναδικές 
επαρχίες.
Αρκετές μεταξύ αυτών ανακοίνωσαν τον 
Μάιο την απόφασή τους να αναστείλουν 
προληπτικά τη χορήγηση του εμβολίου 
της AstraZeneca για τους πολίτες που 
έλαβαν την πρώτη δόση εμβολίου, λόγω 
της αύξησης του αριθμού των θρομβώ-
σεων που συνδέονται με το εμβόλιο.
Ωστόσο, εξακολουθεί να χορηγείται 
σε όσους έχουν λάβει μια πρώτη δόση 
AstraZeneca και επιθυμούν να λάβουν 
μια δεύτερη του ίδιου σκευάσματος.

Θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία

Σ
την επαρχία του Οντάριο τα σχολεία 
θα παραμείνουν κλειστά για δια ζώ-
σης εκπαίδευση των μαθητών μέχρι 
την έναρξη του νέου σχολικού έτους, 

τον Σεπτέμβριο, μολονότι τα κρούσματα της 
Covid-19 έχουν σταθεροποιηθεί και οι αρχές 
εξετάζουν την πιθανότητα να επανεκκινήσει 
η οικονομία νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν.
Η πολυπληθέστερη επαρχία του Καναδά 
επανέφερε την τηλεκπαίδευση τον Απρίλιο, 
όταν το τρίτο κύμα της πανδημίας απειλούσε 
να φέρει στα όριά τους τα νοσοκομεία και το 
σύστημα υγείας. Η απόφαση να παραμείνουν 
κλειστά τα σχολεία «ήταν μια δύσκολη επι-
λογή αλλά δεν θέλω να αναλάβω ένα αχρεί-
αστο ρίσκο με τα παιδιά μας αυτήν την ώρα», 
τόνισε ο πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ, επικα-

λούμενος τον αυξημένο κίνδυνο που θέτουν 
για τους νεότερους οι παραλλαγές του νέου 
κορωνοϊού. Ο Φορντ είπε ωστόσο ότι η επα-
νεκκίνηση της οικονομίας, σε τρεις φάσεις, 
ενδέχεται να ξεκινήσει νωρίτερα από το προ-
βλεπόμενο, εφόσον δώσουν το πράσινο φως 
οι ιατρικές υπηρεσίες.
Οι αρχές της επαρχίας είχαν ανακοινώσει τον 
Μάιο ότι εστιατόρια και καταστήματα λιανικής 
θα επαναλειτουργούσαν μετά τις 14 Ιουνίου, 
εφόσον είχαν επιτευχθεί οι στόχοι που έθεσαν 
για τον εμβολιασμό των πολιτών.
Απαντώντας σε ερώτηση αν βάζει την οικο-
νομία πάνω από τα σχολεία, ο Φορντ είπε ότι 
δεν έχει εμβολιαστεί ακόμη επαρκής αριθμός 
εκπαιδευτικών και μαθητών ώστε να ξανανοί-
ξουν με ασφάλεια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

`H oμοσπονδιακή κυβέρνηση αυξάνει 
τα πρόστιμα για την παράβαση 

καραντίνας σε ξενοδοχείο

Εμβολίασαν με Moderna 12 παιδιά
Δεν έχει εγκριθεί για ανήλικους

Π
ερίπου 310.000 παιδιά 12 
με 17 ετών έχουν ενταχθεί 
στην εμβολιαστική επι-
χείρηση κατά της COVID-

19 στην καναδική πόλη από τις 20 
Μαΐου.
Συγ γ νώμη ζήτησαν οι  υγε ιονομι-
κές αρχές σ τη Βρεταν ική Κολομβία 
του Καναδά καθώς ομολόγησαν ότ ι 
12 παιδιά έ λαβαν το εμβόλιο της 
Moderna κατά του κορονοϊού, το 
οποίο όμως δεν έχει 
ακόμη ε γκριθε ί  γ ια 
χρήση σε άτομα κάτω 
των 18 ετών.
Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α ,  τ ο 
Vancouver  Coas t a l 
Health, που εμβολιά-
ζ ε ι  έ ναν σ τους τ έσ -
σερις κατοίκους της 
Βρε ταν ικής  Κολομ -
βίας  έκανε  γ νωσ τό 
πως 12 παιδιά έλαβαν κατά λάθος το 
εμβόλιο κατά της COVID-19 την περα-
σμένη εβδομάδα.
Μέχρι στιγμής, μόνο το εμβόλιο της 
Pfizer έχει λάβει το «πράσινο φως» 
γ ια χρήση σε ανήλικους ηλικίας 12 
έως 17 ετών στον Καναδά.
Πάν τως, αξ ιωματούχοι εμφαν ίζο -
νται σίγουροι πως τα εμβολιασμένα 
παιδιά δεν θα παρουσιάσουν παρε-

νέργειε ς μιας και το σκεύασμα της 
Moderna, σύμφωνα με τους ίδιους, 
προσ τατεύε ι τόσο τους ανήλικους 
όσο και τους ενήλικες.
Από την πλευρά του, ο Δρ Μπόν ι 
Χένρι σημείωσε πως ο εμβολιασμός 
των παιδιών κατά της COVID-19 θα 
συμβάλει γενικότερα στη μείωση της 
διάδοσης της νόσου, κάτι που είναι 
και σ τόχος της καναδικής κυβέρνη-
σης.

Σύμφ ωνα με  τα  δ ια -
θέσ ιμα σ τοιχε ία, σ τον 
Καναδά, σχεδόν το 20% 
των συνολικά επιβεβαι-
ωμέ νων κρουσμά των 
είναι άτομα κάτω των 19 
ετών και 1.245 έφηβοι 
χρε ιάσ τηκαν νοσηλεία 
από τ ις επιπλοκές του 
κορονοϊού.
Όσον  αφ ορά το  πώς 

εξε λίσσε ται το εμβολιασ τ ικό πρό-
γραμμα σ τον Καναδά, περίπου οι 
μισοί Καναδοί έχουν λάβει μια δόση 
του εμβολίου κατά της COVID-19 
όμως μόνο το 5% έχει θωρακισ τε ί 
πλήρως.
Σε  συνολικά με γέθη,  ο  Καναδάς 
μετρά σχεδόν 1,4 εκατ. επιβεβαιω-
μένα κρούσματα κορονοϊού και πάνω 
από 25.000 νεκρούς.

Η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση αυξάνει 
το πρόστιμο για αεροπορικούς ταξι-
διώτες που αρνούνται να μπουν σε 
καραντίνα σε συγκεκριμένο ξενοδο-

χείο για τρεις ημέρες μετά την άφιξή τους στον 
Καναδά.
Οι ταξιδιώτες που είχαν αντιμετωπίσει πρό-
στιμο 3.000 $ εάν δεν συμμορφώνονταν με την 
απαίτηση θα υπόκεινται σε ποινή 5.000 $ από 
την Πέμπτη. Η κίνηση έρχεται μια εβδομάδα 
αφότου μια ομοσπονδιακή συμβουλευτική 
επιτροπή έθεσε ορισμένα προβλήματα με την 

καραντίνα του ξενοδοχείου και συνέστησε στην 
κυβέρνηση να το τερματίσει. Αντίθετα, η επι-
τροπή πρότεινε οι ταξιδιώτες να μπουν καρα-
ντίνα σε ένα ξενοδοχείο μόνο εάν δεν παρουσι-
άσουν ένα αξιόπιστο σχέδιο καραντίνας.
Η απαίτηση καραντίνας έχει επικριθεί για διά-
φορους λόγους, συμπεριλαμβανομένου του 
εάν αποτρέπει πραγματικά την εξάπλωση του 
COVID-19 και αφορά πολλούς αεροπορικούς 
ταξιδιώτες που αποφεύγουν την απαίτηση 
πετώντας στις ΗΠΑ και  μπαίνουν οδηγώντας 
στον Καναδά.

καναδάς
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Ο
ι Καναδοί δεν θα ανοίξουν ξανά τα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν είναι έτοι-
μοι, δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός Justin Trudeau σε συνέντευξη Τύπου στην Οττά-
βα. «Είμαστε στο σωστό δρόμο, αλλά θα λάβουμε τις αποφάσεις μας με βάση τα συμ-
φέροντα των Καναδών και όχι με βάση αυτό που θέλουν άλλες χώρες».

Τα σύνορα των 5,525 μιλίων μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά έχουν κλείσει για τα μη απαραί-
τητα ταξίδια από τον Μάρτιο του 2020. Το κλείσιμο έχει παραταθεί κατά μήνα με μήνα και οι τρέ-
χοντες περιορισμοί λήγουν σε τρεις εβδομάδες, στις 21 Ιουνίου.
Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο Trudeau επέμεινε ότι οι περιορισμοί στα σύνορα πρέπει να 
παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τουλάχιστον το 75% των Καναδών να έχουν κάνει τουλάχιστον το 
πρώτο τους εμβόλιο. Αυτήν τη στιγμή, το 51% των Καναδών έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση 
του εμβολίου, σύμφωνα με τον πίνακα ελέγχου εμβολιασμού της κυβέρνησης.
Αυτό συμβαδίζει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το 50% του συνολικού πληθυσμού των ΗΠΑ 
έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου, σύμφωνα με τον ιχνηλάτη εμβολιασμού από την 
Brown School of Public Health.
«Όλοι θέλουμε να ξανανοίξουμε, όλοι θέλουμε να επιστρέψουμε στα ταξίδια για να δούμε 
φίλους, να κάνουμε διακοπές, να κάνουμε ταξίδια», είπε ο Trudeau. “Αλλά δεν θέλουμε να ανα-
γκαστούμε να κλείσουμε εκ νέου γιατί θα βρεθούμε μπροστά σε νέο κύμα.”
Ακριβώς πάνω από τα τρία τέταρτα των Καναδών (76%) πιστεύουν ότι πρέπει να απαιτείται από-
δειξη εμβολιασμού για να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με μια πρόσφατη 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Angus Reid Institute. Αυτό το εύρημα αντικατοπτρίζει 
μια έρευνα του Ipsos από τον περασμένο μήνα, στην οποία σχεδόν οκτώ στους 10 Καναδούς 
(78%) συμφώνησαν ότι όλοι οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στον Καναδά θα πρέπει να υποχρε-
ούνται να έχουν διαβατήριο εμβολίου. Τόσο ο Trudeau όσο και η καναδός υπουργός Υγείας 
Patty Hajdu έχουν δηλώσει προηγουμένως ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει μια μορφή πιστο-
ποίησης εμβολίων που θα επιτρέπει στους εμβολιασμένους Καναδούς να ταξιδεύουν διεθνώς.
«Οι Καναδοί πρέπει να είναι σε θέση να έχουν το σωστό είδος πιστοποίησης για διεθνή ταξίδια 
γιατί, όπως γνωρίζουμε, οι Καναδοί θα θέλουν να ταξιδέψουν διεθνώς και θα θέλουν να βεβαι-
ωθούν ότι έχουν τα σωστά διαπιστευτήρια για να το κάνουν αυτό από την άποψη του εμβολια-
σμού» Η Hajdu μιλώντας στο CBC Radio είπε. «Θα συνεργαστούμε με τους διεθνείς συνεργάτες 
μας για να βεβαιωθούμε πως ό, τι κι αν συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, οι Καναδοί θα έχουν 
έγγραφα στην κατάλληλη μορφή.»
Ο Trudeau δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι οι πιστοποιήσεις εμβολιασμού ήταν 
μέρος των διεθνών ταξιδιών και πριν από το Covid-19 και «φυσικά είναι αυτονόητα όταν πρό-
κειται για αυτή την πανδημία και τον κοροναϊό». Η Hajdu είπε ότι ο Καναδάς θα προσαρμόσει 
πιθανώς τη δωρεάν εφαρμογή ArriveCAN, η οποία παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2020 για να 
βοηθήσει τους ταξιδιώτες να συμμορφωθούν με τα συνοριακά μέτρα. Οι ταξιδιώτες που φθά-
νουν αεροπορικώς  στον Καναδά πρέπει να υποβάλουν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά μέσω του 
ArriveCAN πριν επιβιβαστούν στην πτήση τους. Αυτό περιλαμβάνει στοιχεία ταξιδιού και επικοι-
νωνίας, σχέδιο καραντίνας και αυτοαξιολόγηση συμπτωμάτων Covid-19. Οι ταξιδιώτες πρέπει 
να είναι έτοιμοι να δείξουν την απόδειξη ArriveCAN όταν εισέρχονται στον Καναδά.

Ο Καναδάς δεν θα ανοίξει τα 
σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες 
«ώσπου να είμαστε έτοιμοι»

Φρίκη στον Καναδά: Βρέθηκε 
ομαδικός τάφος με 215 παιδιά 
σε παλιό σχολείο στη Βρετανική 
Κολομβία

Β
ρέθηκαν θαμμένα σε παλιό σχολείο 
που είχε ιδρυθεί για την αφομοίω-
ση των αυτόχθονων κατοίκων - «Τα 
νέα αυτά σπαράζουν την καρδιά 

μου», σημειώνει ο Καναδός πρωθυπουρ-
γός, Τζάστιν Τριντό
Φρικτή και ταυτόχρονα απίστευτη η ανα-
κάλυψη θαμμένων παιδιών στη Βρετανική 
Κολομβία του Καναδά χρειάστηκε δεκαε-
τίες για να δει το φως της δημοσιότητας, ενώ 
συγκλονισμένα δείχνουν να είναι τα συνερ-
γεία ανασκαφής μετά την ανακάληψη αυτού 
του μακάβριου ευρήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο αριθ-
μός των λειψάνων -που εντοπίστηκαν στο 
οικοτροφείο «Kamloops Indian Residential 
School»- ανέρχεται στα 215! Το συγκεκρι-
μενο οικοτροφείο είχε ιδρυθεί για την αφο-
μοίωση των αυτοχθόνων κατοίκων, αλλά 
τελικά έβαλε «λουκέτο» το 1978.
«Ήταν οδυνηρή η στιγμή κατά την οποία 
πληροφορήθηκα ότι οι εικα-
σίες μας βγήκαν πράγματι αλη-
θινές», δήλωσε ο Χάρβι Μάκλι-
οντ, ο οποίος φοίτησε στο σχο-
λείο για δύο χρόνια στα τέλη της 
δεκαετίας του 1960, σε τηλεφω-
νική του συνέντευξη στο CNN. 
«Η ιστορία είναι τόσο εξωπραγ-
ματική, αλλά χθες έγινε πραγμα-
τικότητα για πολλούς από εμάς 
που ανήκαμε σε αυτή την κοινό-
τητα», πρόσθεσε.
Η κοινότητα «Tk’emlúps te Secwépemc» 
στο νότιο τμήμα της Βρετανικής Κολομβίας, 
όπου βρισκόταν το σχολείο, προέβη σε μία 
δήλωση αργά την Πέμπτη, λέγοντας ότι πρό-
κειται για «μια αδιανόητη απώλεια για την 
οποία πολλά είχαν ακουστεί -για τα οποια 
δεν υπήρξαν στοιχεία- τελικά όμως επιβε-
βαιώθηκαν». «Το περασμένο Σαββατοκύ-
ριακο, με τη βοήθεια ενός ειδικού ραντάρ, 
οδηγηθήκαμε στη διαλεύκανση της υπό-
θεσης. Εντοπίστηκαν 215 λείψανα μαθη-
τών της ινδικής σχολής Kamloops Indian 
Residential School», δήλωσε η επικεφαλής 
Rosanne Casimir της κοινότητας. «Εξάλλου, 
δεν υπήρξαν πιστοποιητικά θανάτου των 
παιδιών», αναφέρει -μεταξύ άλλων- στη 
δήλωσή της.

Ο Mακ Λιόντ υποστήριξε ότι ο ίδιος, όπως 
και οι παλαιοί συμμαθητές του, πολλές 
φορές είχαν αναρωτηθεί τι συνέβη με τους 
φίλους και τους συμμαθητές που εξαφανί-
στηκαν. «Πολλοί δεν επέστρεφαν. Χαιρό-
μασταν για αυτούς. Νομίζαμε ότι έφυγαν, 
χωρίς ωστόσο να γνωρίζουμε τι είχε συμβεί 
πραγματικά», δήλωσε ο Mακ Λιόντ.
Το ινδικό σχολείο «Kamloops Residential» 
ήταν ένα από τα μεγαλύτερα στον Καναδά 
και λειτούργησε από τα τέλη του 19ου 
αιώνα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970. 
Την διεύθυνσή του είχε αναλάβει η Καθο-
λική Εκκλησία, ώσπου τα ηνία του σχολείου 
ανέλαβε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στα 
τέλη της δεκαετίας του 1960. Έβαλε «λου-
κέτο» περίπου μια δεκαετία αργότερα. Τώρα 
εκεί στεγάζεται ένα μουσείο και μια κοινο-
τική εγκατάσταση με πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις. Οι ηγέτες της κοινότητας αναφέρουν 
ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε συνεργασία 

με το Γραφείο Δικαστικής Έρευ-
νας. Η επικεφαλής του γρα-
φείου Λίζα Λαπόιντ δήλωσε ότι 
η έρευνα βρίσκεται στο σημείο 
συλλογής πληροφοριών.
Το 2015, η «Επιτροπή Αλήθειας 
και Συμφιλίωσης του Καναδά» 
δημοσίευσε μια έκθεση που 
περιέγραφε λεπτομερώς την 
καταστροφική κληρονομιά του 
σχολικού οικιστικού συστή-

ματος της χώρας. Χιλιάδες παιδιά ιθαγε-
νών χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους 
και αναγκάστηκαν να παρακολουθήσουν 
μαθήματα σε οικοτροφεία, όπως γράφει το 
CNN. Η έκθεση αναφέρει λεπτομερώς ότι 
επί δεκαετίες πολλά παιδιά είχαν υποστεί 
σωματική, σεξουαλική και συναισθηματική 
κακοποίηση σε κυβερνητικά και εκκλησια-
στικά ιδρύματα.
«Φρικτό κεφάλαιο στην καναδική ιστορία. 
Τα νέα αυτά σπαράζουν την καρδιά μου - 
είναι μια οδυνηρή υπενθύμιση αυτού του 
σκοτεινού και επαίσχυντου κεφαλαίου της 
ιστορίας της χώρας μας. Σκέφτομαι όλους 
όσοι επηρεάζονται από αυτά τα θλιβερά 
νέα. Είμαστε εδώ για εσάς», έγραψε χθες στο 
Twitter o Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν 
Τριντό.

Ο βουλευτής που είχε εμφανιστεί 
γυμνός πιάστηκε τώρα να... ουρεί

Έ
νας Καναδός βουλευτής ανακοίνωσε 
ότι θα αποσυρθεί προσωρινά από 
ορισμένα καθήκοντά του και «θα 
ζητήσει βοήθεια» αφού καταγρά-

φηκε από κάμερες να ουρεί κατά τη διάρ-
κεια μιας κοινοβουλευτικής διαδικασίας 
– έναν μήνα νωρίτερα ο ίδιος είχε εμφανι-
στεί γυμνός σε τηλεδιάσκεψη του κοινοβου-
λίου. «Χθες το βράδυ, ενώ μετείχα διαδι-
κτυακά στις εργασίες της Βουλής των Κοινο-
τήτων, σε μη δημόσιο χώρο, ούρησα χωρίς 
να αντιληφθώ ότι με έπαιρνε η κάμερα», 
έγραψε ο Ουίλιαμ Έιμος στο απολογητικό 
του σημείωμα στο Twitter. Ο Έιμος είναι 
μέλος του Φιλελεύθερου Κόμματος του πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό. «Ντρέπομαι 
βαθύτατα για τις πράξεις μου και την αναστάτωση που μπορεί να προκάλεσα σε όποιον τις 
είδε. Ζητώ ανεπιφύλακτα συγγνώμη», πρόσθεσε. Ο Έιμος ανέφερε ότι θα διατηρήσει τη 
βουλευτική του ιδιότητα, αλλά θα αποχωρήσει «προσωρινά» από τις επιτροπές στις οποίες 
μετέχει. Μεταξύ άλλων, είναι και βοηθός του υπουργού Βιομηχανίας Φρανσουά-Φιλίπ 
Σαμπάν. Ο βουλευτής ανέφερε ότι θα ζητήσει βοήθεια, αλλά δεν διευκρίνισε τι είδους θα 
είναι αυτή. Ο Έιμος τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας επάνω του τον περασμένο Απρίλιο, 
όταν εμφανίστηκε ολόγυμνος σε μια συνεδρίαση της Βουλής. Τότε, είχε δηλώσει ότι άλλαζε 
ρούχα αφού προηγουμένως είχε κάνει τζόγκινγκ και δεν είχε αντιληφθεί ότι η κάμερα του 
υπολογιστή του ήταν αναμένη.

καναδάς
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Ν
α γυρίσουμε σελίδα, να αφήσουμε πίσω την 
τοξικότητα και να δούμε πώς μπορούμε κα-
λύτερα εκτελεστική και νομοθετική εξουσία 
να συνεργαστούμε για την εξεύρεση συναι-

νέσεων και προώθηση μεταρρυθμίσεων που χρειάζε-
ται ο τόπος, κάλεσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών 
Κωνσταντίνος Πετρίδης τους Βουλευτές της νέας σύν-
θεσης του Κοινοβουλίου.
Σε δηλώσεις του μετά τη υπογραφή της Συμφωνίας για 
την Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας και την Πρόληψη 
της Φοροδιαφυγής μεταξύ Κύπρου και Ολλανδίας, ο κ. 
Πετρίδης συνεχάρη αρχικά όλους που έχουν εκλεγεί 
στις Βουλευτικές, σημειώνοντας πως αυτό που επιδιώ-
κει η Κυβέρνηση, και αυτό που απαιτεί και η κοινωνία 
και το οποίο έχει δείξει με τις επιλογές της στις εκλογές, 
είναι η μεγαλύτερη εξεύρεση συναινέσεων, η δημιουρ-
γική ζύμωση ώστε να περνούν αυτές οι πολιτικές, είτε 
λέγονται μεταρρυθμίσεις είτε λέγονται προϋπολογι-
σμού, για να πάει η χώρα μπροστά.
«Αυτό είναι το ζητούμενο, γυρίζουμε μια σελίδα, πρέ-
πει να αφήσουμε πίσω την τοξικότητα, να αφήσουμε 
πίσω τα πάθη και από σήμερα να δούμε πώς μπο-
ρούμε καλύτερα εκτελεστική εξουσία και νομοθετική 
εξουσία να συνεργαστούμε, είτε αυτό λέγεται Ταμείο 
Ανάκαμψης είτε οτιδήποτε άλλο», είπε και τόνισε πως 

ο λαός έχει στείλει σαφές μήνυμα σε αυτές τις εκλο-
γές. Πρόσθεσε πως ο λαός δεν ζητά την άρνηση και την 
τοξικότητα αλλά τη συνεργασία και τη σύνεση και αν 
ως θεσμοί του κράτους λάβουμε αυτό το ζήτημα τότε 
και η χώρα θα πάει μπροστά.
Ερωτηθείς κατά πόσον προτίθεται να αναλάβει νέες 
πρωτοβουλίες για προώθηση των μεταρρυθμιστικών 
σχεδίων της Κυβέρνησης, ο κ. Πετρίδης είπε πως πάντα 
η Κυβέρνηση πορεύεται με τη διαβούλευση «έστω και 
αν αυτό δεν το παραδέχονται κάποιοι». «Η ιστορία 
μας για όλες τις μεταρρυθμίσεις και για όλα τα νομο-
θετήματα, τα οποία καταθέτουμε και αφορούν ειδικά 
δομικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, σίγουρα προη-
γούνται πάντα διαβουλεύσεις και σίγουρα ξέρουν όλα 
τα κόμματα πως είμαστε στη διάθεση τους να συζητή-
σουμε θέσεις τους και πολλές φορές δεν ευσταθούν 
αυτά που λέγονται ότι δεν γίνεται διαβούλευση», είπε 
ο κ. Πετρίδης και έθεσε ως παράδειγμα το Ταμείο Ανά-
καμψης.
Σε ερώτηση για τα προτεραιότητες της Κυβέρνησης και 
του Υπουργείου Οικονομικών το επόμενο διάστημα 
σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις, είπε πως αυτά περιλαμ-
βάνονται και στο Ταμείο Ανάκαμψης και αφορούν την 
μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία πρέ-
πει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

ΥΠΟΙΚ: Να γυρίσουμε σελίδα και να 
προωθήσουμε μεταρρυθμίσεις

Κομισιόν: Εξαιρετικής ποιότητας στο 
100% τα ύδατα κολύμβησης στην Κύπρο

Σ
χεδόν το 83% των ευρωπαϊκών περιοχών 
κολύμβησης το 2020, πληρούσαν τα πιο αυ-
στηρά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τα ύδατα «εξαιρετικής ποιότητας», σύμφωνα 

με την ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης, που 
δημοσίευσε σήμερα η Κομισιόν. Τα ευρήματα της 
φετινής έκθεσης θα παρουσιαστούν στις 2 Ιουνίου 
σε συνεδρία της Πράσινης Εβδομάδας της ΕΕ, με κε-
ντρικό θέμα φέτος τη μηδενική ρύπανση.
Συγκεκριμένα, το ποσοστό των παράκτιων περιο-
χών και περιοχών εσωτερικών υδάτων με ύδατα 
εξαιρετικής ποιότητας έχει σταθεροποιηθεί τα 
τελευταία χρόνια περίπου στο 85%, ενώ το 2020 
ήταν 82,8% πανευρωπαϊκά. Τα ελάχιστα πρότυπα 
για τα ύδατα «επαρκούς ποιότητας» πληρούνταν 
από το 93% των περιοχών που αποτέλεσαν αντι-
κείμενο παρακολούθησης το 2020, ενώ σε πέντε 
χώρες, στην Κύπρο, την Αυστρία, την Ελλάδα, τη 
Μάλτα και την Κροατία, το 95% και περισσότερο 
των υδάτων κολύμβησης ήταν εξαιρετικής ποιότη-
τας.

Ειδικά σε σχέση με την Κύπρο, καταγράφονται 112 
παραλίες, από τις οποίες ελήφθησαν 963 δείγματα 
νερού και το 100% τους, δηλαδή και οι 112, κρίνο-
νται εξαιρετικές. Μια παραλία που ήταν στη λίστα 
του 2019 αφαιρέθηκε το 2020.
Τα ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται σε ποιότητα 
σύμφωνα με τις δύο μικροβιολογικές παραμέτρους 
(Escherichia coli και
Εντερικοί κόκκοι) που ορίζονται στην οδηγία για 
τα ύδατα κολύμβησης. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
αναφερόμενα νερά κολύμβησης (συμπεριλαμβανο-
μένων εκείνων που δεν μπορούν να ταξινομηθούν 
σε ποιότητα), το 100% των αναφερθέντων υδάτων 
κολύμβησης είναι σύμφωνο με τα ελάχιστα πρότυπα 
ποιότητας της οδηγίας.
Η τελευταία αξιολόγηση που εκπονήθηκε από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), σε 
συνεργασία με την Κομισιόν βασίζεται στην παρα-
κολούθηση 22.276 περιοχών από όλη την Ευρώπη 
το 2020. Καλύπτει τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Αλβα-
νία και την Ελβετία καθ` όλη τη διάρκεια του 2020.

Τ
ο ΓεΣΥ είναι εδώ, μετρά ήδη δύο χρόνια ζωής, βελτιώνεται συνεχώς 
για να είναι πιο λειτουργικό για τους δικαιούχους και τους παρόχους, 
με στόχο να παραμείνει στη ζωή μας για πολλά χρόνια ακόμα, είπε ο Υ-
πουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου με αφορμή τα δύο χρόνια από την εφαρμογή του 
ΓεΣΥ, ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι η ευθύνη για την προστασία του είναι στα χέρια 
του κάθε πολίτη ξεχωριστά.
«Με το ΓεΣΥ, κερδισμένοι είμαστε όλοι εμείς. Το ΓεΣΥ είναι η μεγαλύτερη κοινω-
νική κατάκτηση, είναι το κληροδότημά μας στα παιδιά μας, για την οποίo ολό-
κληρη η κοινωνία πρέπει να αισθάνεται περήφανη», τόνισε.

Πολλαπλά τα οφέλη από το ΓεΣΥ
 Με το ΓεΣΥ, ανέφερε ο κ. Ιωάννου, ο τομέας της Υγείας βρίσκεται σε διαδικα-
σία ριζικής αναδιάρθρωσης και τα οφέλη που αποκομίζουμε είναι πολλαπλά. 
Το βασικότερο, σημείωσε, είναι ότι μέσω του ΓεΣΥ νοικοκυρέψαμε τις διαδικα-
σίες πρόσβασης των ασθενών σε υπηρεσίες υγείας. «Αρχικά, θεσμοθετήθηκε 
ο Προσωπικός Ιατρός, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση χρημάτων από τον 
οικογενειακό προϋπολογισμό, αφού πλέον οι δικαιούχοι παραπέμπονται σε 
Ειδικό Ιατρό της σωστής ειδικότητας για τη διάγνωση της πάθησής τους, περι-
ορίζοντας τις αχρείαστες ιατρικές πράξεις, και εξοικονομώντας χρόνο με την 
έγκαιρη διάγνωση που αποτρέπει τη δημιουργία μη αναστρέψιμων προβλημά-
των υγείας», πρόσθεσε.
Την ίδια ώρα, σημείωσε, εισήχθη ο θεσμός του φαρμακείου της γειτονιάς, δια-
σφαλίζοντας έτσι την καθολική πρόσβαση των δικαιούχων στα απαραίτητα 
για τη θεραπεία τους φαρμακευτικά σκευάσματα με την καταβολή ενός μικρού 
ποσού συνεισφοράς. Ταυτόχρονα, συνέχισε, η ελεγχόμενη χορήγηση φαρμά-
κων αναχαίτισε το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης κατανάλωσης φαρμάκων χωρίς 
διάγνωση και συνταγογράφηση.
«Ο καθένας αντιλαμβάνεται τα οφέλη ενός οργανωμένου Συστήματος Υγείας, 
κυρίως για τους χρόνιους πάσχοντες. Τα ποσά που καλούνταν να δαπανήσουν 
οι χρόνιοι ασθενείς για τις θεραπείες τους ήταν τεράστια και σε πολλές περιπτώ-
σεις η καταβολή τους ήταν αδύνατη. Μέσω του Προσωπικού του Ιατρού και της 
εύκολης πρόσβασης σε Ειδικούς Ιατρούς, αλλά και στη φαρμακευτική αγωγή 
σε χαμηλό κόστος, γίνονται έγκαιρα οι παρεμβάσεις και περιορίζονται κατά το 
δυνατό οι αρνητικές για την υγεία τους επιπτώσεις», συμπλήρωσε.
Μόλις λίγους μήνες μετά την έναρξη του ΓεΣΥ, είπε ο Υπουργός, βρεθήκαμε στη 
δίνη της πανδημίας του κορωνοϊού. «Αναπόφευκτα οι πρωτόγνωρες αυτές 
συνθήκες έπληξαν και το ΓεΣΥ. Η διατήρηση των εισφορών στα ίδια επίπεδα για 
τρεις επιπλέον μήνες υποχρέωσε τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας να συνεχί-
σει με μειωμένα έσοδα. Εν μέσω πανδημίας, κληθήκαμε να λάβουμε την πολύ 
δύσκολη απόφαση για το κατά πόσον θα προχωρούσαμε ή όχι στην εφαρμογή 
της 2ης φάσης», σημείωσε.
Για ακόμα μια φορά, συνέχισε, χρειάστηκε να πείσουμε τα εμπλεκόμενα μέρη 
ότι τα οφέλη από την έναρξη της 2ης φάσης, ακόμα και εν μέσω πανδημίας, θα 
ήταν περισσότερα από το κόστος.
«Έτσι, καταλήξαμε στην ένταξη των ενδονοσοκομειακών υπηρεσιών από 1η 
Ιουνίου 2020. Σταδιακά όμως, και μέσα από διάλογο μεταξύ του ΟΑΥ και των 
ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, η πρόθεση για ένταξη αυξήθηκε και πλέον υπάρχει 
παγκύπρια κάλυψη και επιλογές για όλους τους πολίτες», πρόσθεσε.
Σήμερα, είπε ο κ. Ιωάννου, ένα χρόνο μετά την έναρξη της ενδονοσοκομειακής 
φάσης, συνολικά 54 νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ και του ιδιωτικού τομέα, 2,585 
γιατροί, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία του ιατρικού δυναμικού της χώρας, 
554 φαρμακεία, 149 διαγνωστικά εργαστήρια, 615 οδοντίατροι, 59 νοσηλευτές 
και μαίες, μαζί με άλλους 1,077 επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, 
είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΥ και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω του 
ΓεΣΥ σε περισσότερους από 892 χιλιάδες δικαιούχους σε όλη την Κύπρο. 

Υπουργός Υγείας: Το ΓεΣΥ 
είναι εδώ και θα παραμείνει 
στη ζωή μας 
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Επτά κόμματα κατόρθωσαν 
να εξασφαλίσουν έδρες στην 
Βουλή των Αντιπροσώπων 
μετά την εκλογική διαδικασία 
της Κυριακής για την ανάδειξη 
των νέων μελών της.

Ο 
ΔΗΣΥ εξασφαλίζει 17 έ-
δρες, 5 στη Λευκωσία, 
3 στη Λεμεσό, 4 στην 
Αμμόχωστο, 2 στη Λάρ-

νακα, 2 στην Κερύνεια και μία στην 
Πάφο.
Το ΑΚΕΛ εξασφαλίζει 15 έδρες, 6 
στη Λευκωσία, 3 στη Λεμεσό, 3 
στην Αμμόχωστο και από μία σε 
Λάρνακα, Πάφο και Κερύνεια.
Το ΔΗΚΟ εξασφαλίζει 9 έδρες, 3 
στη Λευκωσία, 2 στη Λεμεσό, 2 
στην Αμμόχωστο, και από μία σε 
Λάρνακα και Πάφο.
Το ΕΛΑΜ εξασφαλίζει 4 έδρες, από 
μία σε Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμό-
χωστο και Λάρνακα.
Η ΕΔΕΚ εξασφαλίζει επίσης 4 
έδρες, από μία σε Λευκωσία, 
Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.
Η Δημοκρατική Παράταξη εξα-
σφαλίζει και αυτή 4 έδρες, δύο στη 
Λευκωσία, μια στη Λεμεσό και μία 
στην Αμμόχωστο.
Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργα-
σία Πολιτών εξασφαλίζει 3 έδρες, 
δύο στη Λευκωσία και μία στη 
Λεμεσό.

Εκλογική Περιφέρεια Λε-
μεσού 
Από το ΑΚΕΛ (Ανορθωτικό Κόμμα 
Εργαζόμενου Λαού) οι εκλεγέντες 
βουλευτές είναι οι Κώστα Κώστας, 
Καυκαλιάς Αντρέας και Νικολάου 
Μαρίνα.
Από την Δημοκρατική Παράταξη, ο 
Κάρογιαν Μάριος.
Από το ΔΗΚΟ, οι Μυλωνάς Παύλος 
και Λεωνίδου Πανίκος.
Από τον ΔΗΣΥ, οι Δίπλαρος Ευθύ-
μιος,Τσιρίδου Φωτεινή και Σύκας 

Νίκος.
Από το ΕΛΑΜ, ο Θεμιστοκλέους 
Ανδρέας.
Από το Κίνημα Οικολόγων-Συνερ-
γασία Πολιτών, ο Παπαδούρης 
Σταύρος.
Από την ΕΔΕΚ, ο Σιζόπουλος Μαρί-
νος.

Εκλογική Περιφέρεια Αμ-
μοχώστου 
Από το ΑΚΕΛ, οι Κέττηρος Νίκος, 
Κουκουμάς Γιώργος και Γαβριήλ 
Γιαννάκης.
Από την ΔΗΠΑ, ο Γιακουμή Μιχά-
λης.
Από το ΔΗΚΟ, οι  Σενέκης Χρίστος 
και Κουλίας Ζαχαρίας.
Από τον ΔΗΣΥ, οι Χατζηγιάννης 
Κυριάκος, Κάρουλ-
λας Γιώργος, Κουλλά 
Ο νούφριο ς  κα ι 
Γεωργίου Νίκος.
Από το ΕΛΑΜ, ο 
Παπαγιάννης Λίνος.

Εκλογική Περι-
φέρεια Λάρνα-
κας
Από το ΑΚΕΛ, ο Πασιουρτίδης 
Αντρέας
Από το ΔΗΚΟ, ο Ορφανίδης Χρί-
στος
Από τον ΔΗΣΥ, οι Δημητρίου 
Αννίτα και Αλαμπρίτης Πρόδρομος
Από το ΕΛΑΜ, Ιωάννου Σωτήρης
Από την ΕΔΕΚ,  Αποστόλου 
Ανδρέας

Εκλογική Περιφέρεια Πά-
φου 
Από το ΑΚΕΛ, ο Φακοντής Βαλε-
ντίνος
Από το ΔΗΚΟ, ο Σαββίδης Χρύσαν-
θος
Από το ΔΗΣΥ, ο Πάζαρος Χαράλα-
μπος
Από την ΕΔΕΚ, ο Μυριάνθους 
Ηλίας

Εκλογική Περιφέρεια Κε-
ρύνειας 
Από το ΑΚΕΛ, ο Χριστόφιας Χρί-
στος
Από τον ΔΗΣΥ, οι Μαυρίδης 
Μάριος και Σούπερμαν Θεοδώ-
ρου Ρίτα

Εκλογική Περιφέρεια Λευ-
κωσίας
Από το ΑΚΕΛ, οι Κυπριανού 
Άντρος, Χαραλαμπίδου Ειρήνη, 
Στεφάνου Στέφανος, Δαμιανού 
Άριστος, Λουκαΐδης Γιώργος και 
Χριστοφίδης Χρίστος
Από την ΔΗΠΑ, οι Τρυφωνίδης 
Αλέκος και Μουσιούττας Μαρίνος
Από το ΔΗΚΟ, οι Παπαδόπου-
λος Νικόλας, Ερωτοκρίτου Χριστι-

άνα και Παντελίδης 
Χρύσης
Από τον ΔΗΣΥ, οι 
Νεοφύτου Αβέρωφ, 
Δημητρίου Δημή-
τρης, Τορναρίτης 
Νίκος, Γεωργιάδης 
Χάρης και Ορφανί-
δου Σάβια
Από το ΕΛΑΜ, ο 

Χρίστου Χρίστος
Από το Κίνημα Οικολόγων-Συνερ-
γασία Πολιτών, οι Θεοπέμπτου 
Χαράλαμπος και Ατταλίδου Αλε-
ξάνδρα
Από την ΕΔΕΚ, Ευσταθίου Κωνστα-
ντίνος (Κωστής)
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την 
επίσημη ιστοσελίδα των βουλευ-
τικών εκλογών του 2021 με κατα-
μετρημένο το 100% των ψήφων, 
ψήφισαν 366.608 από τους 
557.836 εγγεγραμμένους ψηφο-
φόρους ή ποσοστό 65,72%.
Η αποχή ανήλθε στις 191.228 
ψήφους ή στο 34,28% . Τα έγκυρα 
ψηφοδέλτια ήταν 357.714 (97,57%), 
τα άκυρα 6.824 (1,86%) και τα 
λευκά 2.070 (0,56%).
Ο Δημοκρατικός Συναγερμός 
εξασφάλισε ποσοστό 27,77% ή 

99.332 ψήφους, το ΑΚΕΛ ποσο-
στό 22,34% ή 79.910 ψήφους, το 
ΔΗΚΟ ποσοστό 11,29% ή 40.392 
ψήφους.
Τέταρτο κόμμα το ΕΛΑΜ με ποσο-
στό 6,78% ή  24.255 ψήφους και 
ακολουθεί η ΕΔΕΚ με ποσοστό 
6,72% ή 24.025 ψήφους, η Δημο-
κρατική Παράταξη με ποσοστό 
6,10% ή 21.834 ψήφους, το Κίνημα 
Οικολόγων – Συνεργασία Πολι-
τών με ποσοστό 4,41% ή 15.761 
ψήφους.

Νεοφύτου: Ο ΔΗΣΥ παρα-
μένει η πρωταγωνιστική 
πολιτική δύναμη 
Σε ένα ιδιαίτερο δύσκολο περιβάλ-
λον, «σαν να κρινόταν όχι η σύν-
θεση της Βουλής, αλλά η διακυβέρ-
νηση της χώρας, μόνος απέναντι σε 
14 κόμματα και 650 υποψήφιους, ο 
ΔΗΣΥ πέτυχε ένα σημαντικό εκλο-
γικό αποτέλεσμα: Παραμένουμε η 
πρωταγωνιστική πολιτική δύναμη 
στον τόπο μας», είπε ο Πρόεδρος 
του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, 
προσερχόμενος στο Συνεδριακό 
για την ανακήρυξη των Βουλευτών, 
πλαισιωμένος από τους Βουλευτές 
του κόμματος.
«Οι πολίτες δεν επικρότησαν το 
τοξικό κλίμα. Επέλεξαν θετικά, με 
κριτήριο τα μεγάλα και τα σημα-
ντικά, τις πράξεις και το έργο, την 
ικανότητα της Κυβέρνησης και του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημο-
κρατίας Νίκου Αναστασιάδη, αλλά 
και του κόμματος να φέρνουμε 
αποτελέσματα, που συμβάλλουν 
στην προκοπή και στην ανάπτυξη 
της χώρας μας», σημείωσε ο κ. 
Νεοφύτου.
«Τιμούμε την εντολή που μας 
έδωσε η κοινωνία, αλλά συγ-
χρόνως αναλαμβάνουμε και την 
ευθύνη να ανταποκριθούμε με 
επιτυχία στις μεγάλες προκλήσεις 
που έχουμε ενώπιον μας», πρό-
σθεσε.

Υπογράφηκε την Τρίτη, στη βιβλι-
οθήκη του Κυπριακού Μουσείου, 
η Σύμβαση Ανάθεσης για την 
εκτέλεση του κατασκευαστικού 
έργου της «Ανάδειξης του Αρχαι-
ολογικού Χώρου Πύλης Πάφου» 
στη Λευκωσία με στόχο όπως η 
Πύλη Πάφου ενταχθεί στην καθη-
μερινότητα των πολιτών, ως ένας 
ζωντανός πολυχώρος στο κέντρο 
της πρωτεύουσας.
Ανακοίνωση από το Γραφείο 
Τύπου και Πληροφοριών αναφέ-
ρει ότι «το εν λόγω έργο αφορά 
μέρος της υλοποίησης του σχεδι-
ασμού του Τμήματος Αρχαιοτή-
των για ανάδειξη και εξυγίανση 
των Ενετικών Τειχών της Λευ-
κωσίας με αναθέτουσα Αρχή το 
Τμήμα Δημοσίων Έργων, το οποίο 
θα αναλάβει τη διαχείριση και 
επίβλεψή του». 
Η υλοποίηση του έργου, η οποία 
αναμένεται να ολοκληρωθεί 
αρχές  του 2022, σκοπό έχει την 
προβολή των αρχαιολογικών 
ευρημάτων μέσα από μια βιω-
ματική αφήγηση της ιστορίας της 
πρωτεύουσας, από την Μεσαιω-
νική περίοδο μέχρι σήμερα.
Η Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό 
των € 225.000,00 συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ.  Το Έργο αφορά 
την διαμόρφωση του Αρχαιολο-
γικού Χώρου στην Πύλη Πάφου 
στην Λευκωσία και περιλαμβάνει 
πεζογέφυρα για περιήγηση στον 
Αρχαιολογικό Χώρο η οποία θα 
ενώνει την οδό Αιγύπτου με την 
στοά της Πύλης Πάφου με έξοδο 
προς την οδό Ρηγαίνης.
Περιλαμβάνει, επίσης, «μεταλλι-
κές αψίδες που θα αποδίδουν τις 
καμάρες του υδραγωγείου Arab 
Ahmet πριν από την καταστροφή 
τους, τοίχους αντιστήριξης για 
προστασία από κατολισθήσεις 
πρανών και για προστασία των 
πεζών και κιγκλιδώματα ασφα-
λείας».
Βάσει της Σύμβασης περιλαμβά-
νεται και η «εγκατάσταση φωτι-
στικών σωμάτων για φωταγώ-
γηση και ανάδειξη των αρχαιο-
λογικών καταλοίπων καθώς και 
παγκάκια και σκαλιά από οπλι-
σμένο σκυρόδεμα για διαμόρ-
φωση εξωτερικού χώρου και 
χρήση από τους επισκέπτες».

Σε πολυχώρο 
μετατρέπεται η 
Πύλη Πάφου στη 
Λευκωσία 

Οι έδρες των κομμάτων και οι εκλεγέντες 
Βουλευτές
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Μέσα σε διάστημα δώδεκα εβδομάδων ο 
36χρονος αυτοεξόριστος πρίγκιπας έχει 
«χτυπήσει»  τέσσερις φορές εναντίον του 
παλατιού, δηλαδή της οικογένειάς του

Ο 
πρίγκιπας Χάρι θέλει να μείνει μό-
νος. Δηλαδή όχι ακριβώς μόνος. Με 
τη Μέγκαν, τον Αρτσι, το αγέννητο 
παιδί τους και βέβαια με την επιδρα-

στικότητα της πυρηνικής φαμίλιας τους, η οποία 
εξασφαλίζει στην αυτοεξόριστη στις ΗΠΑ οικο-
γένεια τον άρτο τον επιούσιο - δηλαδή το παντε-
σπάνι της. Ο έκτος διάδοχος του θρόνου του Η-
νωμένου Βασιλείου, αυτός που τον Μάρτιο του 
2020 τα βρόντηξε όλα κάτω -τίτλους, οφίκια, δε-
σμούς (γαλάζιου) αίματος- και διαχώρισε τη θέ-
ση και τελικά τη ζωή του από το παλάτι του Μπά-
κιγχαμ δεν θέλει πολλά πολλά με τη δημοσιό-
τητα, τους δημοσιογράφους και τον Τύπο. Αυτό 
τουλάχιστον διατυμπανίζει με όλους τους τρό-
πους και σε κάθε ευκαιρία. Κι ας είναι εκείνο που 
κάνει στην πραγματικότητα εκ διαμέτρου αντί-
θετο από τα πύρινα κηρύγματα για την προστα-
σία της ιδωτικότητάς του.
Από τις αρχές Μαρτίου μέχρι 
τα τέλη Μαΐου, δηλαδή μέσα 
σε δώδεκα ημερολογιακές 
εβδομάδες, ο 36χρονος πρί-
γκιπας έχει βγάλει τα εσώ-
ψυχά του ως οιονεί αναλυό-
μενος από την Οπρα Γουίν-
φρεϊ, έκανε φύλλο και φτερό 
την τρυφερή καρδιά του στην 
εκπομπή του Τζέιμς Κόρντεν, 
προχώρησε σε κατάθεση ψυχής (και χολής για 
τον πατέρα του πρίγκιπα Κάρολο) στο podcast 
του Αμερικανού ηθοποιού Νταξ Σέπαρντ και 
τώρα ανοίγει με τον μετροπόντικα μια ακόμα 
κλειδαρότρυπα για τη ζωή του με τους Ουίνδ-
σορ στο ντοκιμαντέρ «The Me You Can’t See» 
(σε ελεύθερη μετάφραση «Ο εαυτός που δεν 
μπορείς να δεις»). Οι δημόσιες εμφανίσεις 
και τοποθετήσεις του είναι μάλλον πολλές και 
πυκνές. Μια απλή διαίρεση αποδεικνύει πως 
ο Χάρι που αποτάσσεται μετά βδελυγμίας την 
πολλή συνάφεια του κόσμου, δίνει εκ των έσω 
πληροφορίες για τη ζωή του αλλά και τις ζωές 
των άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας 
κάθε τρεις εβδομάδες. Αν έχει βάλει σκοπό της 
ζωής του να διαψεύδει τον εαυτό του, ναι, τα 
πηγαίνει καταφανώς περίφημα. Αλλά είναι μόνο 
αυτό;
Το νέο ντοκιμαντέρ πέντε επεισοδίων που φιλο-
ξενείται στην πλατφόρμα της Apple TV+ από τις 
21 Μαΐου είναι το αποτέλεσμα της σύμπραξης 
ανάμεσα στην Οπρα Γουίνφρεϊ και τον αυτοβού-

λως έκπτωτο πρίγκιπα. Μάλιστα, δεν πρόκει-
ται για παιδί της εποχής Megxit αλλά για συνερ-
γασία που ο Χάρι είχε συνάψει με τη δημοσιο-
γράφο προτού πάρει τον ομματιών του από το 
παλάτι. Λέγεται, δε, ότι η βασίλισσα είχε δώσει 
τις ευλογίες της στον εγγονό της θεωρώντας πως 
η μίνι σειρά θα αφορούσε την ψυχική επιβά-
ρυνση των βετεράνων πολέμου. Ναι, κάποιος 
είπε τη μισή (ή και λιγότερη) αλήθεια στη 
μονάρχη. Σκοπός της δημιουργίας του είναι να 
ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό 
για τα προβλήματα ψυχικής υγείας και το κοινω-
νικό αντίκρισμά τους.
Γι’ αυτό και ανάμεσα σε άλλους τις προσωπικές 
ιστορίες τους καταθέτουν η Lady Gaga -εξιστο-
ρεί τον βιασμό της από δισκογραφικό παραγωγό, 
από τον οποίο μάλιστα έμεινε έγκυος- αλλά και η 
Γκλεν Κλόουζ, η οποία ανατρέχει στη 15ετία που 
έζησε ως αιχμάλωτη θρησκευτικής σέχτας στην 
Ελβετία ακολουθώντας τον πατέρα της. Βέβαια, 
όσο συγκλονιστικές και αν είναι οι αφηγήσεις 
των επιφανών προσκεκλημένων της Γουίνφρεϊ, 
την παράσταση έκλεψε για μία ακόμα φορά ο 
πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος είναι και ο μόνος που 

έχει το προνόμιο να συνομι-
λεί στη διάρκεια του ντοκιμα-
ντέρ με την επιστήθια φίλη του 
Αμερικανίδα δημοσιογράφο. 
Φυσικά, φρόντισε να της αντα-
ποδώσει την αβρότητα παρα-
δεχόμενος δημόσια για πρώτη 
φορά εκείνο που γνώριζαν 
και οι πέτρες. Οτι για χρό-
νια -ειδικά από την περίοδο 
μεταξύ των 28 και των 32 χρό-

νων του, όταν δηλαδή γνώρισε τη Μαρκλ- είχε 
κατρακυλήσει στο αλκοόλ και έκανε συστημα-
τική χρήση ναρκωτικών ουσιών για να καταπο-
λεμήσει την αγχώδη διαταραχή που τον ταλάνιζε.
Ο Χάρι δεν ήταν απλώς ένας έκδοτος στις ηδο-
νές νέος που ξεγυμνωνόταν σε κάθε ευκαιρία και 
πάρταρε μέχρι τελευταίας ρανίδας, αλλά ένας 
ενήλικος άνδρας με εκ γενετής βαριά καθήκοντα 
και υποχρεώσεις που δεν κατάφερνε να θερα-
πεύσει τον πληγωμένο έφηβο που κουβαλούσε 
μέσα του. «Επινα στην προσπάθειά μου να 
καλύψω κάτι», λέει. Στη συνομιλία του με τη Γουί-
νφρεϊ μιλά εκτενώς και για το πιο σημαδιακό -και 
τραγικό- γεγονός της ζωής του. Τον θάνατο της 
μητέρας του τον Αύγουστο του 1997. Ο πρίγκι-
πας, που βρίσκεται σε ψυχοθεραπεία τα τελευ-
ταία τέσσερα χρόνια και έχει εν πολλοίς κηρύξει 
ανακωχή με τον εαυτό του, λέει πως ακόμα και 
στην κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνας ένιωθε 
πως δεν είχε το δικαίωμα να θρηνήσει. Από τη 
μία καραδοκούσαν τα media, από την άλλη το 
καθήκον του απέναντι στο στέμμα.

Γ
νωστή για την εξαιρετικά σκληρή 
γραμμή της στο ζήτημα της μετα-
νάστευσης, η Δανία αναμένεται να 
υιοθετήσει σήμερα Πέμπτη νόμο 

που θα της επιτρέψει να ανοίγει κέντρα 
για την υποδοχή αιτούντων άσυλο σε 
χώρες του εξωτερικού, όπου θα στέλ-
νονται και θα παραμένουν ως την ολο-
κλήρωση της επεξεργασίας των φακέλων 
τους κι ακόμη και μετά.
Ο τελευταίος νεοτερισμός της σοσιαλδη-
μοκρατικής κυβέρνησης της Μέτε Φρέ-
ντερικσεν για να αποθαρρύνονται οι 
μετανάστες να πηγαίνουν στην πλούσια 
σκανδιναβική χώρα είναι πως, σύμφωνα 
με το νομοσχέδιο, οι αιτούντες άσυλο θα 
παραμένουν σε τρίτες χώρες ακόμη κι αν 
τους δίνεται καθεστώς πρόσφυγα.
Το σχέδιο νόμου αναμένεται να περά-
σει με άνεση το κοινοβουλευτικό στάδιο, 
καθώς το υποστηρίζουν η δεξιά και η 
άκρα δεξιά, παρά την εναντίωση ορισμέ-
νων παρατάξεων της δανικής αριστεράς.

Από τις πιο περιοριστικές πολι-
τικές στην Ευρώπη για τη μετα-
νάστευση
Κατάργηση των αδειών παραμονής 
Σύρων επειδή περιοχές της πατρίδας 
τους κρίνεται πως είναι πλέον ασφαλείς, 
σκλήρυνση του νόμου κατά των «γκέτο», 
για να οριστεί πλαφόν στον αριθμό των 
«μη δυτικών» κατοίκων στις γειτονιές, 
ορισμός επίσημου στόχου να υπάρ-
χουν «μηδέν πρόσφυγες» στη χώρα: 
η κεντροαριστερή κυβέρνηση ασκεί 
σήμερα μια από τις πιο περιοριστικές 
πολιτικές στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη 
μετανάστευση.

Δυνάμει του νομοσχεδίου, κάθε αιτού-
μενος άσυλο στη Δανία, αφού καταγρα-
φούν τα στοιχεία του, και με ελάχιστες 
εξαιρέσεις, κυρίως για ανθρώπους με 
σοβαρές ασθένειες, θα μεταφέρεται σε 
κέντρο υποδοχής εκτός ΕΕ.
Αν δεν εξασφαλίσει καθεστώς πρόσφυγα 
ο μετανάστης θα απαιτείται να φύγει από 
τη χώρα που θα τον φιλοξενεί.
«Αλλά στο κυβερνητικό νομοσχέδιο ορί-
ζεται ακόμη πως όσοι εξασφαλίζουν 
δικαίωμα ασύλου δεν θα επιτρέπεται να 
‘επιστρέψουν’ στη Δανία, απλά θα έχουν 
καθεστώς πρόσφυγα στην τρίτη χώρα», 
σύμφωνα με τον Μάρτιν Λέμπεργκ-Πέ-
ντερσεν, ειδικός σε ζητήματα μετανάστευ-
σης στο πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης.
Όλη τη διαδικασία θα την αναλαμβάνουν 
τρίτες χώρες, με χρήματα που θα κατα-
βάλλονται από τη Δανία.
Για την ώρα καμία χώρα δεν έχει συμφω-
νήσει να υποδέχεται αιτούντες άσυλο, 
ωστόσο η Κοπεγχάγη λέει πως συζητάει 
με πέντε ως δέκα χώρες, που δεν κατο-
νομάζει.
Η Αίγυπτος, η Ερυθραία, η Αιθιοπία 
κυκλοφορούν στα ΜΜΕ της Δανίας. 
Αλλά είναι πάνω απ’ όλα η Ρουάντα – η 
οποία μια εποχή προβλεπόταν να υπο-
δεχθεί αιτούντες άσυλο για λογαρια-
σμό του Ισραήλ – με την οποία οι επαφές 
φέρονται να έχουν προχωρήσει περισ-
σότερο.
Στα τέλη Απριλίου, υπεγράφη συμφωνία 
συνεργασίας στους τομείς του ασύλου 
και της μετανάστευσης, στην οποία δεν 
γίνεται καμία αναφορά στην ανάθεση της 
υποδοχής αιτούντων άσυλο στο κράτος 
της Αφρικής.

Η Δανία θέλει να στέλνει τους 
αιτούντες άσυλο εκτός Ευρώπης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Κάρολος - Χάρι: Σχέσεις οργής 
ανάμεσα σε πατέρα και γιο 
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Ο 
60χρονος Ισαάκ Χέρτσογκ εξελέ-
γη πρόεδρος του Ισραήλ από την 
Κνεσέτ, εν μέσω ποιλιτικής κρί-
σης και λίγες ώρες πριν από την 

λήξη της προθεσμία που συνοδεύει την πα-
ράδοση από τον απερχόμενο πρόεδρο Ρέ-
ουβεν Ρίβλιν της εντολής σχηματισμού κυ-
βέρνησης στον ηγέτη της ισραηλινής αντι-
πολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο άλλοτε ηγέ-
της του Εργατικού Κόμματος και πρόεδρος 
του Εβραϊκού Πρακτορείου Ισαάκ Χέρτσογκ 
γίνεται ο ενδέκατος πρόεδρος του Ισραήλ 
και αντικαθιστά τον Ρέουβεν Ρίβλιν στο αξί-
ωμα.
Εξελέγη με 87 ψήφους έναντι 26 της έτερης 
υποψήφιας Μίριαμ Πέρετζ.
Ο Χέρτσογκ έχει καταγωγή από γνωστή 

σιωνιστική οικογένεια. Ο πατέρας του, Χάιμ 
Χέρτσογκ διετέλεσε πρέσβης του Ισραήλ 
στα Ηνωμένα Έθνη, προτού εκλεγεί πρόε-
δρος. Ο θείος του, Άμπα Εμπάν, είχε διατε-
λέσει υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ και 
πρέσβης τόσο στον ΟΗΕ όσο και στις ΗΠΑ. 
Ο παππούς του υπήρξε ο πρώτος αρχιραβ-
βίνος της χώρας, από την ίδρυση του ισραη-
λινού κράτους το 1948.
Παλαιότερα, ο 60χρονος ήταν επικεφαλής 
της επονομαζόμενης «Εβραϊκής Υπηρε-
σίας», μιας ΜΚΟ που εργάζεται στενά με την 
κυβέρνηση για την προώθηση της μετανά-
στευσης στο Ισραήλ.
Θεωρείτο πάντοτε ένας από τους εκλεκτούς 
της κυβέρνησης, λόγω ακριβώς της στενής 
σχέσης που είχε με το κράτος αυτός και η 
ΜΚΟ στην οποία ήταν επικεφαλής.

διεθνή νέα

«Δεν πρέπει να υπάρχει συστηματική 
παρακολούθηση των συμμάχων», 
τόνισε η πρωθυπουργός της χώρας 
Μέτε Φρεντέρικσεν

Η 
Δανία έχει έναν «καλό διάλογο» 
με τους Ευρωπαίους συμμάχους 
της και δεν υπάρχει ανάγκη απο-
κατάστασης των σχέσεων με τη 

Γαλλία και τη Γερμανία, διαβεβαίωσε σή-
μερα η πρωθυπουργός της χώρας, μετά τις 
αποκαλύψεις περί κατασκοπείας των ΗΠΑ 
μέσω των υποθαλάσσιων καλωδίων της 
σκανδιναβικής χώρας.
Στην πρώτη δημόσια δήλωσή της σχετικά 
με το θέμα, μετά τη δημοσίευση των σχετι-
κών πληροφοριών στον Τύπο την Κυριακή 
το βράδυ, η επικεφαλής της δανέζικης 
κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα.
Όμως, ως γενική αρχή, «δεν πρέπει να 
υπάρχει συστηματική παρακολούθηση 
των συμμάχων», τόνισε η Μέτε Φρεντέ-
ρικσεν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, στο 
περιθώριο μιας συνεδρίασης του κοινο-

βουλίου.
Σύμφωνα με μια έρευνα του κρατικού 
τηλεοπτικού δικτύου της Δανίας Danmarks 
Radio (DR), που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 
το βράδι, μαζί με διάφορα ευρωπαϊκά 
ΜΜΕ, η Ουάσινγκτον χρησιμοποιούσε 
τουλάχιστον έως το 2014 το δίκτυο υπο-
βρύχιων καλωδίων της Δανίας για να 
παρακολουθεί τις προσωπικότητες τεσσά-
ρων χωρών (Γερμανία, Σουηδία, Νορβηγία, 
Γαλλία), μεταξύ αυτών την Άγγελα Μέρκελ.
Το Παρίσι, το Βερολίνο και άλλες ευρω-
παϊκές πρωτεύουσες κάλεσαν τη Δευτέρα 
τις ΗΠΑ και τη Δανία για να δώσουν εξη-
γήσεις σχετικά με τις καταγγελίες. Ερω-
τηθείσα σχετικά με τη δυσφορία αυτή, η 
Φρεντέρικσεν επιχείρησε να την υποβαθ-
μίσει. «Έχουμε έναν καλό διάλογο», είπε σε 
δημοσιογράφους η επικεφαλής της δανέζι-
κης κυβέρνησης.
«Δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να λέει 
κανείς ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε τις 
σχέσεις με τη Γαλλία ή τη Γερμανία. Έχουμε 
έναν συνεχή διάλογο, και στον τομέα των 
υπηρεσιών πληροφοριών», επισήμανε.

Δανία για το σκάνδαλο κατασκοπείας 
της Μέρκελ και άλλων ηγετών: Όλα 
καλά, θα κάνουμε διάλογο 

Ισραήλ: Νέος πρόεδρος της χώρας ο 
Ισαάκ Χέρτσογκ

ΗΠΑ: Κρίσιμα ραντεβού Μπάιντεν με 
Πούτιν και Ερντογάν

Ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι-
ντεν σκοπεύει να συναντηθεί 
με τον πρωθυπουργό της Βρε-
τανίας, τον πρόεδρο της Τουρ-

κίας και τον πρόεδρο της Ρωσίας κατά το 
πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την 
ανάληψη των καθηκόντων του, όπως ανα-
κοίνωσε ο Λευκός Οίκος σήμερα.
Στην περιοδεία του αυτή, ο Μπάιντεν θα 
συμμετάσχει στη σύνοδο των G7, του 
ΝΑΤΟ και στη σύνοδο ΕΕ-ΗΠΑ στις Βρυ-
ξέλλες, προτού αναχωρήσει για την Ελβε-
τία, για τις πρώτες απευθείας συνομιλίες 
με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Στις 10 Ιουνίου ο Αμερικανός πρόεδρος 
θα έχει συνάντηση με τον Βρετανό πρω-
θυπουργό Μπόρις Τζόνσον. Θα παραστεί 
κατόπιν, το τριήμερο 11-13 Ιουνίου, στη 
Σύνοδο Κορυφής των G7, που φέτος θα 
διεξαχθεί στην Κορνουάλη, κατά τη διάρ-
κεια της οποίας θα έχει διμερείς επαφές 
με τους άλλους ηγέτες των επτά πιο ανε-

πτυγμένων βιομηχανικά χωρών (Κανα-
δάς, Γαλλία, Βρετανία, Ιαπωνία, Ιταλία, 
Γερμανία, ΗΠΑ).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Αμερι-
κανός πρόεδρος και η πρώτη κυρία Τζιλ 
Μπάιντεν θα γίνουν δεκτοί στις 13 Ιου-
νίου από τη βασίλισσα Ελισάβετ στο 
Κάστρο του Windsor.
Στις 14 Ιουνίου ο Μπάιντεν θα βρίσκεται 
στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, 
στο περιθώριο της οποίας προβλέπεται 
να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρ-
κίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «για να συζη-
τήσουν το πλήρες φάσμα των διμερών 
και περιφερειακών θεμάτων», όπως ανα-
φέρει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.
Στις 15 Ιουνίου θα παραστεί στη Σύνοδο 
Κορυφής ΗΠΑ-ΕΕ και στη συνέχεια θα 
αναχωρήσει για τη Γενεύη της Ελβετίας, 
όπου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα 
συναντηθεί στις 16 του μηνός με τον πρό-
εδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.
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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

Μεγαλώνουμε ειλικρινή παιδιά

Τ
ι μπορούμε να κάνουμε ως γο-
νείς για να μεγαλώσουμε ειλι-
κρινή παιδιά
Δεν υπάρχει παιδί που να μην 

έχει πει ψέματα κάποια στιγμή. Ακόμη 
κι αν νιώθουμε απογοητεύμενοι όταν 
το μικρό μας λέει ψέματα, δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι αυτό είναι φυσιολο-
γικό. Ωστόσο, ως γονείς οφείλουμε 
να οριοθετήσουμε αυτή τη συμπε-
ριφορά του παιδιού και να το διδά-
ξουμε την αξία της ειλικρίνειας. Ορί-
στε λοιπόν όσα μπορούμε να κάνουμε 
για να μεγαλώσουμε ειλικρινή παιδιά.

Πώς θα μεγαλώσουμε ειλικρινή 
παιδιά

Εστιάζουμε στην προσπάθεια
Αν δείξουμε στο παιδί ότι ο μόνος 
τρόπος να κερδίσει την αποδοχή μας 
είναι μέσα από τις επιτυχίες του, του 

ασκούμε τρομερή πίεση και αναπό-
φευκτα το «σπρώχνουμε» σε κακές 
συνήθειες , όπως το να λέει ψέματα 
ή να αντιγράφει, προκειμένου να μας 
ικανοποιήσει. Γι’ αυτό είναι σημα-
ν τ ικό να περάσουμε σ το παιδί το 
μήνυμα ότι σημασία έχει η προσπά-
θεια και η επιμονή του και όχι το απο-
τέλεσμα.

Αποφεύγουμε την αυστηρότητα
Είναι σημαντικό να μάθουμε στα παι-
διά μας ότι κάθε συμπεριφορά τους 
έ χε ι συνέπειε ς. Έτσ ι, όταν έ χουν 
άσχημη συμπεριφορά, θα πρέπει να 
έρχονται αντιμέτωπα με τις επιπτώ-
σεις για τις οποίες τα έχουμε προειδο-
ποιήσει. Ωστόσο, οι επιπτώσεις πρέ-
πει να είναι λογικές και όχι υπερβο-
λικά αυστηρές. Όταν είμαστε αυστη-
ροί, τρομοκρατούμε το παιδί και είναι 
πιο πιθανό να μας πει ψέματα, προκει-
μένου να αποφύγει μια σκληρή τιμω-

ρία.

Τονώνουμε την αυτοπεποίθησή 
του
Όταν το παιδί έχει χαμηλή αυτοεκτί-
μηση και λέει ψέματα για να τραβήξει 
την προσοχή και να αισθανθεί σπου-
δαίο, ο μόνος τρόπος να αφήσει πίσω 
του αυτήν την κακή συνήθεια είναι 
μέσω της τόνωσης της αυτοπεποίθη-
σής του.

Το βοηθάμε να βρει το εσωτε-
ρικό του κίνητρο
Όταν το παιδί ξέρει ότι μια επιτυ-
χία του θα φέρει ως επιβράβευση 
ένα δώρο, ίσως επιδιώξει να «κλέ-
ψει» ώστε να το κερδίσει. Παράλ-
ληλα, χάνει την ευκαιρία να ευχαρι-
στηθεί την ίδια τη διαδικασία, όπως 
για παράδειγμα την ικανοποίηση από 
τις νέες γνώσεις ή την επίλυση ενός 

δύσκολου προβλήματος. Βοηθώντας 
όμως το παιδί να βρει το εσωτερικό 
του κίνητρο, θα το βοηθήσουμε όχι 
μόνο να είναι ειλικρινές, αλλά και να 
παραμένει συγκεν τρωμένο σ τους 
στόχους του, ανεξαρτήτως εξωτερι-
κών παραγόντων.

Δείχνουμε την αγάπη μας
Πολ λ έ ς  φ ο ρέ ς  τ α  πα ιδ ιά  λ έ ν ε 
ψέματα για να μη διακινδυνεύσουν 
μια ένταση ή ακόμη και μια ρωγμή 
στη σχέση τους με τους γονείς τους. 
Ωστόσο, αν το παιδί γνωρίζει ότ ι 
εμείς θα το ακούσουμε με κατανό-
ηση και ότι θα εκτιμήσουμε την ειλι-
κρίνειά του, είναι πιο πιθανό να μας 
εμπιστευτεί. Αυτό βέβαια δεν σημαί-
νει ότι η ειλικρίνειά του θα το γλιτώ-
σει από τις επιπτώσεις των πράξεών 
του. Θα πρέπει όμως να του δείξουμε 
ότι η αγάπη μας για αυτό είναι αδια-
πραγμάτευτη και σταθερή.

Μ
πορεί να έχετε πει, “αν υ-
πάρχει κάτι που μπορώ να 
βοηθήσω , να μου πεις.” 
Αλλά, πόσες φορές κάποιος 

που χρειάζεται πραγματικά βοήθεια θα 
σου πει ότι τη χρειάζεται; Είναι ΕΥΚΟΛΟ 
να προσφερόμαστε για να βοηθήσουμε. 
Αλλά είναι ΚΑΛΥΤΕΡΟ να βοηθάμε. Εδώ 
έχουμε μερικούς τρόπους που μπορείτε 
να το κάνετε : Πρώτον, να πείτε, “Έχου-
με μερικά ψώνια (ή φαγητό) που θα θέ-
λαμε να σας φέρουμε ...πότε είναι η κα-
τάλληλη ώρα;” Αν κάνετε λίγο παραπά-
νω φαγητό ή αγοράσετε μερικά βασικά 
τρόφιμα, όπως γάλα, σαλάτες, ψωμί, ή 
αλλαντικά γι αυτούς, μπορεί να είναι με-
γάλη βοήθεια για κάποιον που δεν έχει 
το χρόνο ή τα χρήματα.

Όταν ξεκινάει μια λογομαχία στην 
οικογένεια, ξέρεις πώς να την 
αντιμετωπίσεις σωστά;
Η λογομαχία έχει την τάση να φέρνει 
στην επιφάνεια ό,τι χειρότερο έχει μέσα 
του ο κάθε άνθρωπος. Όλοι μπορούν 
πολύ εύκολα με απότομο τρόπο να προ-
σβάλουν και να πληγώσουν τον άλλον 
-- αφήνοντας πληγές και τραύματα στα 
μέλη της οικογένειας για πολύν καιρό. 
Πώς μπορε ίς να μαλώνε ις με καλό 
τρόπο; Εδώ δίνουμε μερικούς τρόπους. 
Πρώτα, πρώτα, να ξέρεις πότε να κάνετε 
μια διακοπή. 
Όταν η κατάσταση αρχίζει να εντείνε-
ται, μερικές φορές το καλύτερο είναι να 
κάνετε μία μικρή διακοπή και να αφή-
σετε το θέμα, για να ηρεμήσετε. 
Δεύτερον, να περιορίσεις την άμυνά 
σου. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος να 
εκτονωθούν τα έντονα συναισθήματα 
και να αποφύγεις να πεις  ή να κάνεις 
πράγματα γ ια τα οποία αργότερα θα 
μετανιώσεις.

Πόσο καλή είναι η επικοινωνία 
σου με τον άντρα σου/τη γυναίκα 
σου;
Απορώ πόσα εξακολουθώ να μαθαίνω 

ακόμα κάθε μέρα. 
Όταν νομίζω ότι έκανα μεγάλη πρόοδο, 
ακριβώς τότε τα κάνω θάλασσα και δια-
πιστώνω ότι είμαι ακόμα πολύ πίσω για 
να γίνω ο σύζυγος που θέλω να είμαι. 
Αλλά, ύστερα από περισσότερα από 35 
χρόνια γάμου με τη Μαρία, ανακάλυψα 
ένα, δυό πράγματα σχετικά με την καλή 
επικοινωνία. 
Να, λοιπόν τι έμαθα για την επικοινωνία 
μου με τη γυναίκα μου.
 Πρώτον, να επικοινωνείτε με γλυκύ-
τητα. Μην κάνετε τη γυναίκα σας να νιώ-
θει ότι βρίσκετε στο δικαστήριο και την 
ανακρίνει κάποιος μοχθηρός δικηγό-
ρος. Μάθετε να οπισθοχωρείτε και να 
μιλάτε με πιο ήπιους τόνους. 
Δεύτερον, να επικοινωνείτε με ανοιχτό 
μυαλό. Μην είσαι προκατειλημμένος 
από την αρχή της συζήτησης. Άκουσε με 
προσοχή χωρίς να τη διακόπτεις ακόμη 
κι αν οι σκέψεις της κι οι ιδέες της  είναι 
διαφορετικές από τις δικές σου.

Πώς μπορείς να βοηθήσεις την 
κόρη σου να πιστέψει ότι είναι 
όμορφη;
Σ’ αυτήν την κοινωνία που το στοιχείο 
που επικρατεί είναι η εξωτερική εμφά-
νιση, την κόρη σου δεν παύει να  την 
απασχολεί αν είναι όμορφη. Εδώ σας 
δίνουμε μερικούς τρόπους που μπο-
ρείτε να τη βοηθήσετε να δει την ομορ-
φιά της. 
Πρώτα, πρώτα, να της το ΛΕΤΕ. Μην 
περιμένεις η κόρη σου να σε ρωτήσει αν 
νομίζεις ότι είναι όμορφη. 
Να ψάχνεις ευκαιρίε ς να της το λες, 
αυθόρμητα, πόσο όμορφη είναι εσωτε-
ρικά και εξωτερικά.
 Να της λες ότι κάνει καθετί που φοράει 
να φαίνεται όμορφο επάνω της και όχι 
το αντίθετο. 
Όταν της λες ότι κάνει το φόρεμα που 
φοράει να φαίνεται υπέροχο όταν χαμο-
γελάει είναι καλύτερο μήνυμα από το να 
της λες ότι το φόρεμα που φοράει την 
κάνει όμορφη.

Τι λέτε σε κάποιον που θρηνεί το 
θάνατο κάποιου αγαπητού του ή 

περνάει από  μία δύσκολη κατάσταση;
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Η 
δουλειά αποτελεί σημα-
ντικό κομμάτι της ζωής 
των περισσότερων αν-
θρώπων. Οι ώρες εργα-

σίας του καθενός, όμως, ποικίλ-
λουν σημαντικά. Για παράδειγμα, 
οι άνθρωποι που εργάζονται σε 
μεταλλεία και λατομία δουλεύουν 
κατά μέσο όρο 46 ώρες την εβδο-
μάδα, ενώ εκείνοι που εργάζονται 
στον τουρισμό 25 ώρες την εβδο-
μάδα. Εξίσου διαφορετικά είναι τα 
ωράρια εργασίας από χώρα σε χώ-
ρα.
Μια νέα συστηματική επανεξέταση 
υπό την επίβλεψη του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), λοι-
πόν, βρήκε ότι οι περισσότερες 
ώρες εργασίας σχετίζονται με 
υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυ-
ξης σοβαρών προβλημάτων 
υγείας, ακόμα και θανάτου.
Για τη μελέτη, οι συγγραφείς 
συνδύασαν δεδομένα από 
δύο προηγούμενες συστη-
ματικές επανεξετάσεις που 
περιελάμβαναν 37 μελέτες 
για τις καρδιακές παθήσεις 
και 22 μελέτες για το εγκεφα-
λικό επεισόδιο από την περί-
οδο 1970-2018. Στις μελέτες 
αυτές περιλαμβάνονταν συνο-
λικά περισσότεροι από 1,5 εκατομ-
μύριο άνθρωποι.
Μετά την ανάλυση των δεδομένων, 
οι ερευνητές βρήκαν ότι η εργα-
σία για περισσότερες από 55 ώρες 
εβδομαδιαίως σχετιζόταν με αυξη-
μένο κίνδυνο ασθενειών. 
Συγκεκριμένα, όσοι εργάζονταν 
πάνω από 55 ώρες είχαν 35% 
περισσότερες πιθανότητες να υπο-
στούν εγκεφαλικό επεισόδιο και 
17% να πεθάνουν από καρδιακές 
παθήσεις συγκριτικά με εκείνους 
που εργάζονταν 35-40 ώρες την 
εβδομάδα.
Σύμφωνα με την επανεξέταση, 
περίπου 488 εκατομμύρια άνθρω-
ποι σε όλο τον κόσμο εργάζονται 
περισσότερες από 55 ώρες εβδο-

μαδιαίως. Με βάση τα δεδομένα 
αυτά, οι ερευνητές εκτιμούν ότι 
745.00 άνθρωποι πέθαναν από 
εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδια-
κές παθήσεις το 2016, ως αποτέλε-
σμα της πολύωρης εργασίας –αριθ-
μός που αναλογεί σε 29% αύξηση 
συγκριτικά με τα δεδομένα του 
2000.
Οι περισσότεροι θάνατοι στη 
μελέτη αφορούσαν ανθρώπους 
60-79 ετών, οι οποίοι δούλευαν 
περισσότερες από 55 ώρες την 
εβδομάδα για αρκετές δεκαετίες. 
Επιπλέον, τα στοιχεία έδειξαν ότι η 
πολύωρη εργασία –και οι επακό-

λουθες συνέπειές της στην υγεία- 
ήταν πιθανότερο να επηρεάσει 

τους άνδρες και όσους ζούσαν 
στη δυτική πλευρά του Ατλα-
ντικού και τη νοτιοανατολική 
Ασία.
«Η εργασία για 55 ή περισ-
σότερες ώρες την εβδομάδα 

αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για 
την υγεία. Είναι, λοιπόν, ώρα 
για όλους, κυβερνήσεις, εργο-
δότες και εργαζόμενους να 

κατανοήσουν το γεγονός ότι 
οι πολλές ώρες εργασίας μπο-
ρούν να οδηγήσουν σε πρόωρο 

θάνατο», αναφέρει η Δρ. Maria 
Neira, διευθύντρια του Τμήματος 
Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλα-
γής και Υγείας του ΠΟΥ.
Πολλές από τις λύσεις σε αυτό το 
παγκόσμιο πρόβλημα υγείας σχε-
τίζονται με τις κυβερνητικές πολι-
τικές και τις συμβάσεις εργασίας, 
ειδικά για τους εργαζομένους 
χαμηλότερου εισοδήματος ή εκεί-
νους που πρέπει να δουλεύουν 
και σε δεύτερη εργασία για να τα 
φέρουν εις πέρας.
 «Πρέπει, λοιπόν, ο καθένας ατο-
μικά να αντιλαμβάνεται το πώς οι 
πολλές ώρες εργασίες μπορούν να 
επηρεάσουν τη συνολική του υγεία 
και να κάνει τις περισσότερες δυνα-
τές προσαρμογές σε αυτό», κατα-
λήγουν οι επιστήμονες.

Εγκεφαλικό επεισόδιο και 
έμφραγμα: Τα ωράρια 
εργασίας που αυξάνουν τον 
κίνδυνο

Ο 
ρυθμός που περπατάμε αλλά και η δύναμη της χειραψίας μας αποτελούν σημαντικούς δείκτες μα-
κροζωίας σύμφωνα με τους ερευνητές.
Το ελιξίριο της μακροζωίας δεν έχει βρεθεί ακόμη, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τους ερευνη-
τές να συνεχίσουν την αδιάκοπη αναζήτησή του. Φαίνεται όμως ότι αντί να το αναζητούν 

σε χημικές ουσίες, δοκιμαστικούς σωλήνες και καινοτόμα μόρια, μάλλον πρέπει να εστιάσουν στις 
καθημερινές μας συνήθειες.
Η λύση του γρίφου της μακροζωίας μάλλον κρύβεται σε απλά καθημερινά πράγματα, όπως η δύναμη 
με την οποία σφίγγουμε το χέρι ενός γνωστού, η ταχύτητα με την οποία περπατάμε, αλλά και το πόσο 
γρήγορα μπορούμε να σηκωθούμε από μια καρέκλα ή να σταθούμε όρθιοι στο ένα πόδι!
Βρετανοί ερευνητές μελέτησαν διεξοδικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από 28 μελέτες παρατήρησης 
που διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ των παραπάνω μετρήσεων φυσικής ικανότητας και της θνησιμό-
τητας. Το ενδιαφέρον συμπέρασμά τους ήταν ότι οι συμμετέχοντες που κατάφεραν να ανταπεξέλθουν 
καλά έστω και σε μία από τις παραπάνω σωματικές δοκιμασίες, είχαν μειωμένο κίνδυνο πρόωρου 
θανάτου σε σύγκριση με όσους δεν τα κατάφεραν.
Ο ρυθμός βαδίσματος αποδεικνύεται καθοριστικός δείκτης μακροζωίας. Χαρακτηριστικό εύρημα 
είναι ότι όσοι περπατούσαν με αργό ρυθμό είχαν έως και τρεις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρου 
θανάτου σε σύγκριση με όσους διατηρούσαν έναν γρηγορότερο ρυθμό περπατήματος.
Οι απλές αυτές κινήσεις αποκαλύπτουν τη σωματική ικανότητα ενός ατόμου να εκτελέσει καθημερινές 
εργασίες και σε προχωρημένη ηλικία. Ποτέ όμως δεν είναι αργά να ξεκινήσετε από τα απλά, όπως να 
σηκωθείτε από τον καναπέ και να πάτε για ένα γρήγορο περπάτημα κάνοντας ένα μεγάλο βήμα προς 
τη μακροζωία!

Πόσο γρήγορα σηκώνεστε από την καρέκλα; Τι 
αποκαλύπτει αυτό για την υγεία σας

Τις αγχολυτικές ιδιότητες μιας διατροφής πλούσιας σε φρούτα και λαχανικά υπογραμμίζει νέα 
συγχρονική έρευνα που δημοσιεύεται στο Clinical Nutrition.
Αν και παλαιότερες μελέτες είχαν επικεντρωθεί στις αρνητικές επιπτώσεις των κακών διατρο-

φικών συνηθειών στα επίπεδα άγχους, η πρόσφατη μελέτη ρίχνει φως στην ανεξερεύνητη σχέση 
ενός υγιεινού μοτίβου διατροφής με το αντιληπτό άγχος, διευκρινίζει η υποψήφια διδάκτωρ Simone 
Radavelli-Bagatini από το Ινστιτούτο Διατροφολογικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Edith Cowan.
Τουλάχιστον 470 γραμμάρια φρούτων και λαχανικών την ημέρα σχετίστηκαν με 10% λιγότερο άγχος 
σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν 230 γραμ., σύμφωνα με τη μελέτη και τα στοιχεία από 8.689 συμ-
μετέχοντες στην αυστραλιανή έρευνα Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle (AusDiab).
Τα αποτελέσματα επαναλήφθηκαν και για την αποκλειστική κατανάλωση φρούτων ή λαχανικών, επι-
βεβαιώνοντας πως όσοι τα συμπεριλαμβάνουν σε μεγάλες ποσότητες στο διαιτολόγιό τους έχουν 
ισχυρότερες άμυνες έναντι του καθημερινού αλλά και επίμονου στρες.

«Το χρόνιο και ανεξέλεγκτο άγχος μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική 
υγεία και επιπλέον να πυροδοτήσει σειρά προβλημάτων υγείας όπως καρ-

διοπάθειες, διαβήτης, κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές» ανέφερε 
η Radavelli-Bagatini για την ανάγκη στροφής προς πιο υγιεινές 

επιλογές.
Έρευνα από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας της Ιατρικής Σχο-

λής του Πανεπιστημίου Τζιάο Τονγκ της Σανγκάης είχε 
καταλήξει ότι οι άνθρωποι που υποφέρουν από 

άγχος μπορούν να βοηθηθούν ρυθμίζοντας το 
εντερικό τους μικροβίωμα με αλλαγές στη δια-

τροφή. Ενδεικτικά, η μεσογειακή διατροφή 
όπου τα φυτικά τρόφιμα αφθονούν, έχει απο-
δειχθεί ότι αυξάνει τα βακτήρια με αντιφλεγ-
μονώδη δράση που βρίσκονται στο έντερο 
και επομένως μειώνει το ενοχλητικό άγχος.

Οι τροφές που νικούν το στρες – Πόσα 
γραμμάρια χρειάζονται ημερησίως

υγεία



24 4 Ιουνίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο Τεκτονισμός στην Ελλάδα
Πως ξεκίνησαν οι πρώτες στοές τον 18ο και τον 19ο αιώνα

Πώς ξεκίνησε ο Τεκτονισμός και πώς διαδόθηκε;  Οι σχέ-
σεις Χριστιανισμού και Τεκτονισμού

Μ
ία από τις λέξεις που όταν ακούγεται σε μια 
συζήτηση σχεδόν πάντα προκαλεί από ανα-
ταραχή έως λογομαχίες και τη διατύπωση δια-
φόρων εικασιών είναι αναμφίβολα η λέξη μα-

σονία. Σύμφωνα με το «Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής 
Γλώσσας» της Ακαδημίας Αθηνών (έκδ. 2014), η μασονία 
είναι μια παγκόσμια μυστική οργάνωση αυστηρά ιεραρ-
χημένη, γνωστή για τις τελετουργίες και την αλληλεγγύη 
των μελών της. Η λέξη μασονία προέρχεται από τη γαλλική 
maconnerie, που χρονολογείται από το 1280 και η οποία με 
τη σειρά της προέρχεται από τη λέξη macon=οικοδόμος.
Η μασονία είναι γνωστή και ως τεκτονισμός ή (ελευθερο)
τεκτονισμός. Πώς ξεκίνησε ο Τεκτονισμός; Πότε έφτασε 
στην Ελλάδα; Ποιες είναι οι σχέσεις Χριστιανισμού και 
Μασονίας; Αυτά είναι τα ερωτήματα που θα προσπαθή-
σουμε να απαντήσουμε στο σημερινό μας άρθρο. Να ξεκα-
θαρίσουμε ότι δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση με τους 
τέκτονες, το άρθρο αυτό περιέχει αποκλειστικά ενημερω-
τικά και ιστορικά στοιχεία και δεν επιδιώκουμε να προω-
θήσουμε ή να διαδώσουμε τον τεκτονισμό. Γνωρίζουμε ότι 
καταπιανόμαστε με ένα ιδιαίτερα «λεπτό» θέμα, γι’ αυτό 
θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε κάποια 
πράγματα.

Πώς ξεκίνησε ο τεκτονισμός;
Σχεδόν όλοι έχουμε ακούσει για 
τον Τεκτονισμό (θα χρησιμο-
ποιήσουμε κυρίως αυτόν τον 
όρο, καθώς η λέξη μασονία 
έχει αρνητική χροιά), ελάχι-
στοι όμως γνωρίζουν πώς 
ξεκίνησε. Ας δούμε πρώτα τι 
γράφει για τον Τεκτονισμό η 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟ-
ΠΑΙΔΕΙΑ (τόμος ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ).
«Διεθνής κίνηση ανθρω-
πιστικού περιεχομένου με 
έντονα θρησκευτικά χαρακτηρι-
στικά (λατρεία, μυθολογία, ιερα-
τεία κλπ)». Όσο κι αν φαίνεται απί-
στευτο ο Τεκτονισμός προέρχεται από 
τους οικοδόμους του Μεσαίωνα και ειδι-
κότερα όσους ασχολούνταν με το χτίσιμο καθε-
δρικών ναών στην Ευρώπη. Η ιστορία του τεκτονισμού 
αρχίζει κυρίως στον 17ο αιώνα στην Αγγλία, όπου δίπλα 
στην μεσαιωνική παράδοση των τεκτόνων προστέθηκαν 
ο Νεοπλατωνισμός της ιταλικής Αναγέννησης, η θρησκευ-
τική παράδοση του Γνωστικισμού με τα ερμητικά κείμενα 
σε συνδυασμό με το κίνημα Ροδόσταυρων. Ιδιαίτερα μετά 
τη μεγάλη πυρκαγιά του 1666 στο Λονδίνο που κατέστρεψε 
13.000 σπίτια και 90 εκκλησίες.

Ο τεκτονισμός στην Ελλάδα
Τον Απρίλιο του 2021 κυκλοφόρησε από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΑΡΧΕΤΥΠΟ ένα βιβλίο με τίτλο «1821 + ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙ-
ΡΙΕΣ». Πρόκειται για μια εξαιρετικά προσεγμένη έκδοση 
που ασχολείται, πιθανότατα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 
με τον ρόλο που έπαιξαν οι μυστικές εταιρίες στην Ελληνική 
Επανάσταση του 1821 (αλλά και σε άλλες επαναστάσεις της 
εποχής).
Συνολικά στο βιβλίουπάρχουν 13 κείμενα γραμμένα από 
τους Στέφανο Ελμάζη, Αλέξη Καραδά, Χριστίνα Λάσκη και 
έναν… γνωστό στους αναγνώστες του protothema.gr, τον 
Μιχάλη Στούκα. Ίσως πουν ορισμένοι ότι κάνουμε δια-
φήμιση σ’ ένα βιβλίο, αλλά όσοι έχουν διαβάσει και άλλα 
άρθρα μας θα συμφωνήσουν, νομίζουμε, ότι επανειλημ-
μένα έχουμε αναφερθεί σε βιβλία στα οποία δεν έχουμε 
καμία απολύτως συμμετοχή, ενώ πάντα παραθέτουμε τις 
πηγές μας. Ένα από τα κείμενα του παραπάνω βιβλίου έχει 
γραφτεί από τον κύριο Στέφανο Ελμάζη και έχει τίτλο «Ο 

τεκτονισμός στην Ελλάδα».
Ας δούμε λοιπόν πώς και πότε έφτασε ο Τεκτονισμός στην 
Ελλάδα. Η ιστορία του ελληνικού Τεκτονισμού αρχίζει πολύ 
πριν τη δημιουργία του πρώτου νεότερου ελληνικού κρά-
τους, καθώς πολλοί επιφανείς Έλληνες που ζούσαν στην 
Ευρώπη αλλά και τα Βαλκάνια είχαν μυηθεί στις τεκτονικές 
ιδέες, ενώ πίσω από πολλά απελευθερωτικά κινήματα της 
τότε εποχής βρίσκονταν Έλληνες τέκτονες που είχαν μυηθεί 
σε στοές του εξωτερικού. Η πρώτη εγκατάσταση τεκτονικής 
στοάς επί ελληνικού ,σήμερα εδάφους έγινε το 1781 στην 
Κέρκυρα, που βρισκόταν τότε υπό ενετική κατοχή.
Η στοά ονομαζόταν «Beneficenza»(«Αγαθοεργία»), συνε-
δρίαζε στα ιταλικά και υπαγόταν στη Μεγάλη Στοά της Βερό-
νας. Νωρίτερα (1747) είχε ιδρυθεί στην Κωνσταντινούπολη 
τεκτονική Στοά, όπως αναφέρει ο Καισάριος Δαπόντες, ο 
οποίος αποκαλεί τους Τέκτονες Κονιάτες και καταγράφει τα 
ονόματα των μελών της. Στη Στοά δεν φαίνεται να συμμετέ-
χουν Έλληνες. Το όνομα της στοάς δεν διασώζεται, ωστόσο 
στον υπ’ αριθμό 254 κώδικα της Μονής Ξηροποτάμου 
υπάρχει περιγραφή της διαδικασίας εισδοχής στην Αίρεση 
των Κονιατών, που έχει πολλά κοινά σημεία με τη μύηση 
στον πρώτο βαθμό (μαθητή) του τεκτονισμού.
Το 1787 ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ηγεμόνας της Βλα-
χίας που είχε μυηθεί προηγουμένως στην Αυστρία, ίδρυσε 

την τεκτονική Στοά στην Οδησσό με σκοπό την απε-
λευθέρωση των λαών της Βαλκανικής που 

ήταν υπόδουλοι στους Οθωμανούς. 
Έλληνες ίδρυσαν επίσης στη Βιέννη το 

1780 τη Στοά των «Καλών Εξαδέλ-
φων», στην οποία μυήθηκε και 

ο Ρήγας Φεραίος. Στοές ιδρύ-
ονται εκείνη την εποχή στην 
Αθήνα, τη Σόφια, το Βελι-
γράδι και αλλού με σκοπό 
την απελευθέρωση των Χρι-
στιανών από τους Τούρκους. 
Όμως διαλύονται γρήγορα 
από τους Οθωμανούς και 

τους συμμάχους τους, τότε, 
Αυστριακούς.

Η Κέρκυρα αποτέλεσε το φυτώ-
ριο απ’ όπου μεταδόθηκε ο τεκτο-

νισμός στην ελεύθερη Ελλάδα. Στις 
αρχές του 1800, στην Κέρκυρα λει-

τουργούν δύο στοές: η «Αγαθοεργία» που 
είχε ενωθεί με τη γαλλόφωνη «Φιλογένεια» και 

η Saint Napoleon που ιδρύθηκε το 1809 από τη «Μεγάλη 
Ανατολή» της Γαλλίας ,η Στοά «Ένωσις» στη Λευκάδα, στην 
οποία λίγα χρόνια αργότερα μυήθηκε ένας από τους ιδρυτές 
της Φιλικής Εταιρείας, ο Εμμανουήλ Ξάνθος. Όπως γράφει 
ο Στέφανος Ελμάζης, την ίδια περίοδο φαίνεται ότι λειτουρ-
γούσε μία ακόμα Στοά, στη Ζάκυνθο, με το όνομα «Φιλαν-
θρωπία», ωστόσο τα στοιχεία γύρω απ’ αυτή είναι ασαφή
Η πρώτη «αμιγώς» ελληνική τεκτονική αρχή, ιδρύθηκε στην 
Κέρκυρα από τον Διονύσιο Ρώμα το 1816. Ο τίτλος της ήταν: 
«Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος», με πρώτο 
Μεγάλο Διδάσκαλο τον αδελφό του βασιλιά της Αγγλίας, 
Δούκα του Σάσεξ, ο οποίος ήταν Μέγας Διδάσκαλος της 
Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας από το 1813. Αν και 
το αξίωμα του Μεγάλου Διδασκάλου είχε προσφερθεί στον 
Δούκα του Σάσεξ από το 1816, εκείνος το αποδέχτηκε μόλις 
το 1823. Ως τον θάνατό του, τον Απρίλιο του 1843, σε όλα τα 
επίσημα έγγραφα αναφέρεται έμμεσα ως Μέγας Διδάσκα-
λος. Στην πραγματικότητα όμως, από το 1816 ως τον Νοέμ-
βριο του 1843, ηγέτης του Επτανησιακού Τεκτονισμού, ήταν 
ο Έλληνας γερουσιαστής Άγγελος Χαλικιόπουλος (1757-
1843), πρώην «Σεβάσμιος» της Στοάς «Αγαθοεργία» και 
κορυφαία μορφή του ελληνικού Τεκτονισμού κατά τον 19ο 
αιώνα.
Την ίδια περίοδο, ιδρύθηκαν στο Παρίσι η Στοά «Φοίνιξ», 
στη Βιέννη και την Αθήνα «Η Εταιρία των Φιλομούσων», 
στην οποία μετέχουν Έλληνες τέκτονες που αργότερα εντά-
χθηκαν στη Φιλική Εταιρεία. Σύμφωνα με το grandlodge.

gr/istoria-ton-ellinikontektonismon, το 1811 ιδρύθηκε στη 
Μόσχα με την συνεργασία του Ιωάννη Καποδίστρια και του 
Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου η Στοά «Φοίνιξ». Ο Π. Καλε-
βράς που μυήθηκε σ΄ αυτή, γράφει: «Κατά την μύησίν μου 
εμάνθανον ότι η εταιρεία αυτή είναι κλάδος τεκτονικός και 
ότι υπάρχει εν Αθήναις ετέρα παραφυάς του εργαζόμενη 
υπό το όνομα της «Εταιρείας των Φιλομούσων». Του «Φοί-
νικος» αρχηγός είναι ο Ι. Καποδίστριας. Εις τούτον όλοι οι 
Μασόνοι καταθέτουν 12 φιορίνια ίνα δια του «Φοίνικος» 
χρησιμεύουν προς εκπαίδευσιν των νέων».
ο 1809 ιδρύεται στο Παρίσι το Τεκτονικό Κέντρο «Ελληνό-
γλωσσο Ξενοδοχείο», με στόχο τη μυστική προετοιμασία 
για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους. Σ’ 
αυτό μυείται αρχικά ο Αθανάσιος Τσακάλωφ ο οποίος κατά 
την επιστροφή του στη Μόσχα μυεί τον Νικόλαο Σκουφά. 
Αυτοί οι δύο μαζί με τον Εμμανουήλ Ξάνθο, ίδρυσαν το 
1814 στην Οδησσό τη Φιλική Εταιρεία.
Με την αποχώρηση των Γάλλων από τα Επτάνησα και την 
κατάληψή τους από τους Άγγλους, οι εξελίξεις στον επτα-
νησιακό τεκτονισμό είναι ραγδαίες. Το 1816 σταμάτησε η 
Ζάκυνθο μία ακόμα Στοά με την ονομασία «Fenice Risorto 
(«Αναγεννηθείς Φοίνιξ»). Σ’ αυτή, φέρεται ότι μυήθηκε και 
ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
Στη Σμύρνη, 80 περίπου τέκτονες έμποροι αποφάσισαν 
να ιδρύσουν στις 21 Δεκεμβρίου 1819 μια Στοά με τον, 
φαινομενικά αθώο, τίτλο: «Εμπορική Ιωνική Λέσχη». Το 
1826 ιδρύθηκε στο Ναύπλιο η πρώτη Στοά στην ελεύθερη 
Ελλάδα. Λειτουργούσε υπαγόμενη στην Ηνωμένη Μεγάλη 
Στοά της Αγγλίας. Το 1843 ιδρύθηκε στην Κέρκυρα από τον 
Αντώνιο Δάνδολο η Στοά «Φοίνιξ» που λειτουργεί μέχρι 
σήμερα. Η «Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή» λειτούργησε 
ως το 1853, μ’ ένα διάλειμμα μεταξύ Νοεμβρίου 1820 και 
Ιανουαρίου 1833.
Στη Ζάκυνθο ιδρύθηκε το 1859 η Στοά «Etoile» («Αστήρ») 
υπό τη Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας, ενώ η Στοά «Πυθαγό-
ρας» λειτούργησε τουλάχιστον ως το 1876. Σταδιακά, ανοί-
γουν Στοές σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Η πρώτη Στοά 
στην Αθήνα ιδρύθηκε το 1843 με το όνομα «Πανελλήνιον, 
από τη «Μεγάλη Ανατολή» της Ιταλίας. Αμέσως μετά ιδρύ-
θηκαν οι Στοές: «Αρχιμήδης» στην Πάτρα, «Ποσειδωνία», 
στον Πειραιά, «Παίδες Λεωνίδου» στη Σύρο, «Πρόοδος» 
στο Άργος, «Σκουφάς» στη Χαλκίδα, «Ρήγας Φεραίος» κ.ά.
Το 1864 οι Στοές αυτές συνενώθηκαν και ζήτησαν από την 
«προϊσταμένη αρχή», τη «Μεγάλη Ανατολή» της Ιταλίας, τη 
σύσταση ανεξάρτητης «Μεγάλης Ανατολής» της Ελλάδας. 
Οι Ιταλοί αρνούνται αρχικά. Ωστόσο, στις 7 Απριλίου 1867 
η «Μεγάλη Ανατολή» της Ιταλίας, έδωσε την έγκρισή της για 
τη σύσταση του πρώτου αυτόνομου Ελληνικού Τεκτονικού 
Κέντρου, με την επωνυμία «Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος». 
Μετά από πολλές διεργασίες και ζυμώσεις στις 22 Ιουλίου 
1872, ανακηρύχθηκε από τους Έλληνες Τέκτονες, «Μεγά-
λος Διδάσκαλος της Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος», ο πρί-
γκιπας Δημήτριος Ροδοκανάκης, γόνος βασιλικής βυζαντι-
νής οικογένειας, που ζούσε στην Αγγλία και έχαιρε μεγάλης 
εκτίμησης εκεί.

Χριστιανισμός και (Ελευθερο)τεκτονισμός
Όπως αναφέραμε, οι σχέσεις Χριστιανισμού και Τεκτονι-
σμού ήταν από την αρχή τεταμένες. Πρώτη που καταδί-
κασε τη Μασονία, ήταν η Δυτική Εκκλησία με την εγκύ-
κλιο «In Eminenti» του Πάπα Κλήμη ΙΒ’ το 1738. Οι καταδί-
κες συνεχίστηκαν με βούλες (επίσημα παπικά έγγραφα) το 
1751, το 1821, το 1826 και το 1829 και με εγκυκλίους (1832, 
1884, 1903), με την οποία απαγορευόταν η συμμετοχή Χρι-
στιανών σε Στοές. Ο Προτεσταντισμός άλλοτε καταδίκαζε 
ρητά τον Τεκτονισμό, όπως στο Μεθοδιστικό Συνέδριο του 
1927 και άλλοτε τηρούσε επιφυλακτική στάση. Η Ορθό-
δοξη Εκκλησία καταδίκασε τη Μασονία (Διορθόδοξη Επι-
τροπή στο Άγιο Όρος 1930) και στη συνέχεια με τη γνωμά-
τευση της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(κατά πλειοψηφία καταδίκη του Τεκτονισμού), την απόφαση 
της Ιεραρχίας της Ελλάδας το 1933 και νέα παρόμοια από-
φαση το 1970.

ιστορίες
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krinos.ca
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Το φιλότιμο νίκησε…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

Ο
ι δράσεις εθελοντισμού παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην τοπική κοι-
νωνία. 
Ο εθελοντισμός άλλωστε, αποτε-

λεί μία εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφο-
ράς όπου τα άτομα, χωρίς το κίνητρο της υλι-
κής ανταμοιβής, προσφέρουν τον ελεύθερο 
χρόνο τους για ένα κοινωφελή σκοπό, είτε με 
δική τους πρωτοβουλία είτε στο πλαίσιο μιας 
ομάδας ή φορέα. 
Η έννοια του εθελοντισμού, αυτή καθεαυτή, 
είναι η βοήθεια σε κάποιον που έχει ανάγκη, 
η συμπόνια, η συμπαράσταση, η συμβολή 
στην προσπάθεια για μια πιο δίκαιη κοινωνία 
και γενικά η συμμετοχή στη συντήρηση και 
ανέξοδη λειτουργία ενός μη κερδοσκοπικού 
οργανισμού. 
Η δύναμη του εθελοντισμού στις κοινωνίες 
των πολιτών είναι η βοήθεια στην διάδοση 
αξιών και κανόνων, η διευκόλυνση στην 
άσκηση κοινωνικών δικαιωμάτων, η συμ-
βολή στη διάχυση πληροφοριών, η παροχή 
πληροφόρησης και γνώσης, η δημοσιοποί-
ηση προβλημάτων κ.λπ.
Οι υποχρεώσεις των εθελοντών είναι να 
σέβονται τις αρχές και τους κανόνες τις ομά-
δας ή φορέα που συμμετέχουν, να κάνουν 
όσο πιο καλή δουλειά μπορούν, να είναι 
συνεπείς σε ότι αναλαμβάνουν, να έχουν 
σεβασμό προς τους άλλους και να τηρούν 
τους κανόνες προσωπικών δεδομένων, όπως 
ορίζει η νομοθεσία.
Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής και δρα 
εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα 

καθώς αφορά όλους ανεξάρτητα από κοινω-
νικές και οικονομικές διακρίσεις, προάγει την 
ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προά-
σπιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων 
και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη 
και συνοχή. 
Σύμφωνα με τις βασικές αρχές, ο εθελοντι-
σμός είναι μία κίνηση καλής θέλησης, δεν 
είναι υποχρεωτικός και στηρίζεται στην αυτό-
βουλη συμμετοχή του ενεργού πολίτη.
Στόχος ενός εθελοντή είναι η βελτίωση των 
κοινωνικών, οικονομικών περιβαλλοντολο-
γικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών και άλλων 
θεμελιωδών αναγκών μιας κοινωνίας.
Στο πλαίσιο αυτό στον Καναδά, όπως συμ-
βαίνει σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, έχουν 
κάνει την εμφάνισή τους πολλές μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις με πληθώρα εθελοντι-
κών δράσεων και κύρια πεδία εφαρμογής την 
υγεία, τον πολιτισμό, τις κοινωνικές υπηρε-
σίες, την εκπαίδευση. 
Τα τελευταία χρόνια η παρουσία του οργα-
νωμένου εθελοντισμού γίνεται όλο και πιο 
αισθητή στην παροικία μας. Χαρακτηριστικά 
δείγματα αυτής της παρουσίας είναι οι κοι-
νωφελείς δραστηριότητες διαφόρων εθελο-
ντικών οργανώσεων όπως του «Οργανισμού 
Τρίτης Ηλικίας ΦΙΛΙΑ», του «Magic Mission», 
του «Φιλανθρωπικού Οργανισμού Ελληνί-
δων Κυριών», του «Εκπαιδευτικού Ιδρύμα-
τος Σωκράτης», της «Ερανικής Επιτροπής 
EKMM», της «ΑΧΕΠΑ», του «Λυκείου Ελλη-
νίδων Μόντρεαλ» κ.α. 
Συχνά, οι εθελοντικές οργανώσεις κατα-
φεύγουν σε ερανικές προσπάθειες ώστε να 
συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα χρήματα για 
να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους σκοπούς. 
Μία τέτοια προσπάθεια είναι και ο Ραδιοέρα-
νος για τις ανάγκες των ελληνικών μας σχο-
λείων που ξεκίνησε to 1997 με τη συμμετοχή 
όλων των Eνημερωτικών Mέσων της παροι-
κίας μας. Οι ανάγκες αυτές, δυστυχώς, εξακο-
λουθούν να υφίστανται. 
Το περασμένο Σαββατοκύριακο, τα ΜΜΕ 
ένωσαν και πάλι τις προσπάθειές τους με 
αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί ένα σεβαστό 
ποσό που τείνει να ξεπεράσει τις $225.000.
Πίσω από κάθε μεγάλη επιτυχία κρύβονται 
πολλοί άνθρωποι που φανερά ή σιωπηρά 
οργανώνουν τον έρανο. Συγχαρητήρια σε 
όλους. Ενωμένοι μπορούμε να επιτύχουμε 
πολλά… 

Σ
τις 6 Ιουνίου, η καρδιά του Απαντα-
χού Ελληνισμού θα χτυπήσει στη 
Νέα Υόρκη. Στην πόλη των ΗΠΑ θα 
διοργανωθεί η επετειακή εκδήλω-

ση «SAIL TO FREEDOM» (www.greece2021.
nyc), η οποία αποτελεί ύμνο για τη συμπλή-
ρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική Ε-
πανάσταση αλλά και για τη συμβολή που εί-
χε ο φιλελληνισμός σε αυτήν.
Πρόκειται για μία εντυπωσιακή εκδήλωση, 
η οποία θα αναδείξει το καθοριστικό ρόλο 
των φιλελλήνων και ιδιαίτερα των φιλελ-
λήνων της Αμερικής. Το βασικό μέρος των 
δρώμενων θα περιλαμβάνει μία παρέλαση 
κλασικών σκαφών στη θάλασσα της Νέας 
Υόρκης. Με αυτό τον τρόπο θα αναδειχθεί 
η συνεισφορά της Ελληνικής Ναυτιλίας 
στην Εθνική Εξέγερση του 1821. Τα σκάφη 
θα καταλήξουν συμβολικά στο Άγαλμα της 
Ελευθερίας, το οποίο συμβολίζει την ελευ-
θερία όλων των Εθνών.
«Γιορτάζουμε το ελληνικό πνεύμα, τις αξίες 
μας και τις έννοιες «Ελευθερία» και «Δημο-
κρατία» με ένα εμπνευσμένο και μοναδικό 
εγχείρημα που θα μαγνητίσει τα φώτα όλου 
του κόσμου. Οι πρόγονοι μας πάλεψαν και 
πέθαναν όχι μόνο για τη χώρα αλλά και για 
την ιδέα της ελεύθερης βούλησης, της ελεύ-
θερης έκφρασης, της ελεύθερης δράσης 
και για την ελευθερία που απορρίπτει την 
τυραννία», δήλωσε η Ευαγγελίνα Πλακάς, 
εκδότρια του Hellenic Golden Directory και 
της ομογενειακής ενημερωτικής ιστοσελί-
δας www.hellenicdailynewsny.com.
Επίτιμος Επικεφαλής της διοργάνωσης είναι 
ο ομογενής επιχειρηματίας, με ευρύτατη 
δράση στην κοινωνική αλληλεγγύη, Γιάννης 
Κατσιματίδης. Την εκδήλωση θα παρουσιά-
σει η δημοσιογράφος Ευλαμπία Ρέβη, ενώ 
την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Κώστας 
Κιμούλης. Η μουσική θα είναι του Νίκου 
Τερζή. Την έναρξη της εκδήλωσης θα κηρύ-
ξει η παράδοση της Μανιάτικης Σημαίας 

«ΝΙΚΗ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ» απο τη Μανιάτισσα 
διακεκριμένη δημοσιογράφο Σπυριδούλα 
Ίριδα Σπανέα.
Η επίσημη ομιλία από την Katherine 
Elizabeth Fleming, Πρύτανη και Καθηγή-
τρια Τμήματος Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
της Νέας Υόρκης και η ποίηση της δημοσι-
ογράφου και Βραβευμένης ποιήτριας Κλέ-
λιας Χαρίση αφιερωμένη στα 200 χρόνια 
απο την Ελληνική Επανάσταση , θα σηματο-
δοτήσουν την έναρξη του Κεντρικού Event. 
Όταν η νηοπομπή θα φτάσει στο Άγαλμα 
της Ελευθερίας, η διεθνώς αναγνωρι-
σμένη performer εναέριου χορού Τζένιφερ 
Κόβατς, θα πραγματοποιήσει μία εντυπωσι-
ακή παράσταση με πολλούς συμβολισμούς.
Υποστηρικτές της καμπάνιας «Sail to 
Freedom» είναι Έλληνες που αποτελούν 
το μέλλον της χώρας, όπως Ολυμπιονίκες 
και πρωταθλητές που δόξασαν τα ελληνικά 
χρώματα και προσωπικότητες από τον χώρο 
της τέχνης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής 
και των γραμμάτων.
Εμπνευστής της Πρωτοβουλίας είναι 
η κα Evageline Plakas, εκδότρια του 
Hellenic Golden Directory και του https://
hellenicdailynewsny.com. Επίτιμος Επικε-
φαλής αποτελεί ο ομογενής επιχειρημα-
τίας Γιάννης Κατσιματίδης, ενώ την σκηνο-
θεσία της όλης εκδήλωσης έχει αναλάβει ο 
Κώστας Κιμούλης. Στην επίσημη καμπάνια 
συμμετέχουν με σποτ οι AMBASSADORS: 
Στέφανος Τσιτσιπάς, Επαγγελματίας Αθλητής 
Αντισφαίρισης Μαρία Σάκκαρη, Επαγγελ-
ματίας Αθλήτρια Αντισφαίρισης Λευτέρης 
Πετρούνιας, Χρυσός Ολυμπιονίκης (Κρί-
κους) Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ερμηνεύτρια 
Ιωάννης Μελισσανίδης, Χρυσός Ολυμπιο-
νίκης (1996) Παναγιώτης Τριανταφύλλου, 
Αργυρός Παραολυμπιονίκης (Ξιφασκία) 
Σάκης Τανιμανίδης, Τηλεπαρουσιαστής 
Κλέλια Χαρίση, Δημοσιογράφος - ποιήτρια 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “SAIL TO FREEDOM”.

Sail to Freedom
Η μεγάλη γιορτή της Ομογένειας 

στη Νέα Υόρκη για τα 200 
χρόνια από την Επανάσταση
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Τ
ο περασμένο Σαββατοκύριακο, α-
γαπητοί μου συμπατριώτες, παί-
χτηκε μπροστά στις τηλεοπτικές 
κάμερες άλλο ένα ελληνοτουρκικό 

επεισόδιο που πλήγωσε βαθύτατα όλους 
εμάς που ελπίζαμε, μάταια μάλλον, για μια 
δικαίωση που αργεί βασανιστικά να έλθει.
Δυστυχώς για άλλη μια φορά απεδείχθη 
περίτρανα πως δεν υπάρχει καμία απο-
λύτως σύνδεση μεταξύ των κυβερνόντων 
με τον λαό που υποτίθεται εκλέχτηκαν να 
υπηρετήσουν. Εμείς μιλάμε για την ανα-
γνώριση της Γενοκτονίας και αυτοί για την 
“ανατολού εφές και καλαθιές”. Χάσμα 
ατέρμονο. Η διπλωματία από τα σαλόνια 
στις κερκίδες. Αυτοί μας εκπροσωπούν. Οι 
χαχόλοι με τις γραβάτες.
Η Ελληνική διπλωματία αυτογκρεμίστηκε 
στον βάραθρο της ευτέλειας και της από-
λυτης ξεφτίλας και οι θεατρινικοί εναγκα-
λισμοί και τα προδοτικά φιλιά και “σ’ αγα-
πάω μ’ ακούς”,  που ήταν και ενάντια του 
πρωτοκόλλου της πανδημίας που οι ίδιοι 
ευαγγελίζονται, δεν άφησαν σε κανέναν 
από εμάς καμία αμφιβολία ποιόν υπηρε-

τούν. Το Διεθνές κεφάλαιο και τις εντολές 
των “φίλων και συμμάχων μας”.
Τέτοιο σαχλό και ποταπό σαλιάρισμα δεν 
είχαμε ξαναδεί. Ούτε σε χουλιγουντιανή 
κινηματογραφική ταινία που όλα επιτρέ-
πονται, αρκεί και μόνον να το συλλάβει η 
φαντασία του ευφαντάστου σεναριογράφου.  
Μετά το ξεθάρρεμα και το ξεθηκάρωμα 
του Έλληνα ΥΠΕΞ στην Άγκυρα, όλος ο 
Ελληνισμός περίμενε, μετά από  εκατόν 
και δύο χρόνια να τολμήσει ένας υπουρ-
γός μας να θέσει κατάμουτρα στον τούρκο 
εκπρόσωπο την γενοκτονία που διέπραξαν 
εις βάρους μας οι Τουρκαλάδες. Που τέτοια 
τύχη. Εκείνη την ημέρα ή συνάντηση έγινε 
στην πολιτισμένη Αθήνα και όχι στην απο-
λίτιστη Άγκυρα και ο υπερασπιστής μας, ο 
λευκός μονομάχος με τα μυωπικά γυαλιά 
και το ξυρισμένο κεφάλι που γαλουχήθηκε 
στις άγονες ερήμους και στα πολιτισμένα 
“ σαλούνς” της κοσμοπολίτικης νεβάδας,  
δεν ζώστηκε την πιστολοθήκη με το σαρα-
νταπεντάρη, παρά μόνον πήρε μαζί του 
ειδικά για την περίσταση, ροζ αρωματι-
σμένο μαντηλάκι, και ένα κατακόκκινο τρι-

αντάφυλλο, δείγμα παντοτινής αγάπης και 
αίσθημα ανωτερότητας.  Ας μην ξεχνάμε 
την δύναμη της φύσης και του μπολιάσμα-
τος που μπορεί ακόμη και τον άοσμο αγκα-
θωτό κάκτο να τον μετατρέψει σε ευωδια-
στό τριανταφυλλάκι. 
Πρέπει πάντοτε να δείχνουμε την ανωτε-
ρότητα μας ως προς την καταγωγή  και να 
μην χάνουμε την ευκαιρία να την προβά-
λουμε. Αυτό είναι το δόγμα της εξωτερικής 
μας πολιτικής. “ Προχωρημένα πράγματα 
δικέ μου, όχι παίζουμε. Εμείς φωτίσαμε 
τον κόσμο ολάκερο, δεν μας επιτρέπετε να 
ακονίζουμε λιθαρένια ξίφη και να κοντα-
ροχτυπιόμαστε με μένος και να μην μπο-
ρούμε να τιθασεύουμε τα πρωτόγονα μας 
ένστικτα”.    
Τι απογοήτευση; Τι κατραπακιά; Βουτιά σε 
παγωμένα νερά. Τέτοια ψυχρολουσία δεν 
το περιμέναμε.
Το μόνο ενθαρρυντικό, φίλοι μου, από όλη 
αυτή την κωμικοτραγική ιστορία, είναι ότι 
πλέον ξέρουμε ποιοι μας κυβερνούν και τι 
περιμένουμε από δαύτους.
Αν και μετά από αυτήν την φάρσα μεγατό-
νων, έχουμε αμφιβολίες για το πιστοποιη-
τικό γεννήσεως αυτών που μας κυβερνούν, 
τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας και θα 
πρέπει πάραυτα να το χωνέψουμε.
Διαφορετικά να μας γίνει μάθημα και αγω-
νιστικό λάβαρο και να αλλάξουμε άρδην 
αυτούς που μας κυβερνούν πριν να είναι 
πολύ αργά.
Δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικός αναλυ-
τής ούτε αστροφυσικός για να καταλάβεις 
τα αυτονόητα.
Όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων δεκα-
ετιών ροκανίζουν και υποθηκεύουν στα-
διακά τον Ελληνισμό σε βαθμό που πλέον 
είναι ολοφάνερο και γίνεται κατανοητό και 
σε αυτούς  ακόμη που φοράνε πεισματικά 
τις κομματικές τους παρωπίδες και αρνού-
νται  να τις ξεφορτωθούν. 
Καθημερινά βλέπουμε και ακούμε τις 
αστοχίες τους και τις ανεκδιήγητες ενέρ-
γειες τους ενάντια του Ελληνισμού.
Στο κυβερνητικό τους πρόγραμμα δεν 
συμπεριλαμβάνετε  τίποτε που να στηρί-
ζεται στις απαιτήσεις, τις φιλοδοξίες και 
στα οράματα του Ελληνισμού, παρά μόνον 
στο τι εξυπηρετεί τους πάτρωνες μας και  
πως θα μεταλλάξουν τον Έλληνα και θα τον 
μετατρέψουν σε άεθνο ευρωπαίο κατανα-
λωτή. 
Μας κοροϊδεύουν και μας εμπαίζουν, αγα-
πητοί συνέλληνες, είναι πλέον γνωστό τοις 
πάσι.
Την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας, βγήκαν 
στις κάμερες οι ξεδιάντροποι ηγέτες που 
εκλέξαμε, τρομάρα μας, και δήθεν μίλη-

σαν γενικά και αόριστα για κάποια γενο-
κτονία που έγινε κάποτε στην ανατολή 
σε κάποιους. Ο θύτης και το θύμα, σύμ-
φωνα με τους πολιτικούς μας δεν είχαν 
ούτε όνομα ούτε τοποθεσία. Και εμείς 
εκεί συνεχίζουμε να τους ψηφίζουμε και 
να νομιμοποιούμε τους υπονομευτές της 
πατρίδας μας.
Αχ, πότε θα έρθει εκείνη η άγια και ευλο-
γημένη μέρα που θα ξυπνήσουμε από τον 
λήθαργο της ευρωμαστούρας που μας 
έχουν ποτίσει και θα τους διαολοστεί-
λουμε στο πυρ το εξώτερον; Αυτήν την 
ημέρα πρέπει να την ορίσουμε ως Εθνική 
Εορτή και να την τιμούμε και να την δοξά-
ζουμε όπως και την ημέρα της Εθνικής μας 
Παλιγγενεσίας. Θα είναι η ημέρα της Ανα-
γεννήσεως του Ελληνισμού. Πρέπει να το 
χωνέψουμε και να το βάλουμε καλά στο 
μυαλό μας. Τα κόμματα που μας κυβερ-
νούν είναι η κατάρα του Ελληνισμού και 
τροχοπέδη για την πρόοδο και προκοπή 
της πατρίδας μας.
Υπερηφανεύονται για τα είκοσι πέντε  
σημεία που συμφώνησαν για την καλυτέ-
ρευση των μεταξύ μας σχέσεων σε εμπό-
ριο και οικονομία και καταπλάκωσαν τα 
μεγάλα θέματα που μας ταλανίζουν.  
Ορίστε ο δεκάλογος που απουσιάζει από 
τα θέματα που θα πρέπει να είναι στην 
κορυφή του καταλόγου στις συνομιλίες 
μας με τους ανατολίτες γενοκτόνους Τούρ-
κους:    
 Α). Αναγνώριση της γενοκτονίας.
Β). Απόσυρση του κατοχικού στρατού από 
την Κύπρο μας και εφαρμογή των αποφά-
σεων του ΟΗΕ.
Γ). Επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 
μίλια στο Αιγαίο.
Δ). Υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ και Παραβιάσεις.
Ε). Ελληνική μειονότητα στην Τουρκία.
ΣΤ). Ίμβρος και Τένεδος.
Ζ). Σεβασμός των Χριστιανικών Ναών στην 
Τουρκία, Αγία Σοφία και Χάλκη.
Η). Τα δικαιώματα των Ελληνόφωνων της 
Τραπεζούντας.
Θ). Το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο.
 Ι). Μεταναστευτικό.
Όλα τα σημάδια μας δείχνουν,  ότι ακολου-
θούμε λάθος δρόμο. Βρισκόμαστε στο ίδιο 
ακριβώς σταυροδρόμι που είχε βρεθεί και 
ο μυθικός Ηρακλής.
Η οδός της Ευδαιμονίας που ακολουθούμε 
είναι ο δρόμος που την ορίζει η Κακία.
Ο άλλος ο δρόμος είναι ο δύσκολος και 
ανηφορικός της Αρετής που μας προτάσσει 
και εθνικούς άθλους.
Ο πρώτος άθλος το γκρέμισμα της κομμα-
τοκρατίας.

Σίμος Λεπτοκαρίδης   

Το Πληγωμένο Λαϊκό Αίσθημα

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

της Hellas News
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ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ: 
ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

Φοβερὴ εἶναι ἡ δουλεία τοῦ 
ὑλικοῦ συμφέροντος. Κατα-
δυναστεύει πολλοὺς ἀνθρώ-
πους. Μέσα στὴ σύγχρονη 

κοινωνία ποὺ ἡ ὑλιστικὴ νοοτροπία 
ἁπλώνεται ὅλο καὶ πιὸ πολύ, οἱ δοῦλοι 
τοῦ συμφέροντος πολλαπλασιάζονται. 
Καὶ ὅλα αὐτὰ στὴν ἐποχὴ ποὺ τόσοι 
ὕμνοι καὶ ἐγκώμια ἀκούγονται γιὰ τὴν 
ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου, γιὰ τὸ σεβασμὸ 
στὴν προσωπικότητα τοῦ ἄλλου.
Ας δοῦμε ὅμως ἀπὸ κοντὰ τὴν κατά-
σταση αὐτή. Μιὰ χαρακτηριστικὴ περι-
γραφὴ βρίσκουμε στὴ σημερινὴ ἀπο-
στολικὴ περικοπή. Α) ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΦΕ ΡΟΝΤΟΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΜΕΣΑ.
Χρησιμοποιοῦν ὁποιοδήποτε μέσο γιὰ νὰ 
κερδίσουν, νὰ πλουτήσουν. Παρατηρεῖ-
στε τοὺς κυρίους τῆς «παιδίσκης». Εκμε-
ταλλεύονται ἕνα δυστυχισμένο, ταλαι-
πωρημένο πλᾶσμα. ‘Αδιαφοροῦν γιὰ τὴ 
δοκιμασία τοῦ κοριτσιοῦ ἀπὸ τὴν κυριαρ-
χία τοῦ πονηροῦ πνεύματος. Ἐκεῖνο ποὺ 
τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι τὰ χρήματα ποὺ θὰ 
κερδίσουν ἀπὸ τὴν κατάσταση αὐτή. Ἔτσι 
προτιμοῦν ἀντὶ νὰ ἐλευθερωθῆ, νὰ κυρι-
αρχῆται ἡ κοπέλλα ἀπὸ τὸ δαιμόνιο τοῦ 
πύθωνος, ἀρκεῖ ποὺ αὐτὸ τοὺς ἐξασφα-
λίζει πλούσιες εἰσπράξεις. Τοὺς παρέχει 
«ἐργασίαν πολλὴν μαντευομένη».
Πόσοι καὶ πόσοι σύγχρονοι δοῦλοι τοῦ 
συμφέροντος δὲν ἀκολουθοῦν τὴν ἴδια 
τακτική! Σκοπός τους τὸ συμφέρον. Γιὰ 
τὴν ἐπιτυχία του χρησιμοποιοῦν κάθε 
μέσο, Νὰ θυμηθῆ κανεὶς τὴν ἐκμετάλ-
λευση συχνὰ τῶν ἐργαζομένων; «Ολους 
αὐτοὺς ποὺ νοθεύουν τὰ ἐμπορεύματά 
τους, ἀκόμα καὶ τὰ τρόφιμα καὶ τὰ φάρ-
μακα προκειμένου νὰ πλουτήσουν; 
Αὐτοὺς ποὺ πουλᾶνε τὸν θάνατο μὲ τὰ 
ναρκωτικά, ποὺ ἀποπροσανατολίζουν 
τοὺς νέους μὲ τὴ νυχτερινὴ διασκέδαση 
καὶ άσωτεία, ποὺ προάγουν τὴν ἀνηθι-
κότητα καὶ τὴν διαφθορά;
Ἢ ἀκόμα τοὺς «π νευματ ικούς»(!) 
ἀνθρώπους ποὺ μὲ τὰ γραπτὰ ἢ τὰ θεά-
ματα ποὺ προσφέρουν ἐξευτελίζουν τὴν 
ἀξιοπρέπεια καὶ κάθε ἀξία καὶ ἠθική; Κι 
ὄχι μόνο αὐτό. Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι Β) ΑΝΤΙ-
ΔΡΟΥΝ ΟΤΑΝ ΘΙΓΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
ΤΟΥΣ.
«Ας γυρίσουμε καὶ πάλι στὴν περικοπή. 
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος «ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ 
Χριστοῦ» θεραπεύει καὶ ἐλευθερώνει τὸ 
δυστυχισμένο ἐκεῖνο κορίτσι ἀπὸ τὴν 

κυριαρχία τοῦ πονηροῦ. Καὶ τότε ξεσπᾶ 
ἡ θύελλα. Οἱ κύριοι τῆς παιδίσκης ὅταν 
εἶδαν ὅτι «ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργα-
σίας αὐτῶν» ἔγιναν ἥρωες τῶν ἐπεισο-
δίων ποὺ ἀκολούθησαν. Τοῦ ραβδισμοῦ 
καὶ τῆς φυλακίσεως τῶν ̓ Αποστόλων. 
Εδειξαν ὅλη τὴ μανία καὶ τὸ πάθος τους 
μόλις θίγηκε τὸ ὑλικὸ συμφέρον τους.
Τὸ ἴδιο συμβαίνει πάντοτε. Οἱ δοῦλοι 
τοῦ συμφέροντος δὲν δέχονται ἐπεμβά-
σεις-στὰ ἄνομα ἔργα τους. Θὰ ἐπιτεθοῦν 
νὰ ἐξοντώσουν ὅποιον θὰ τολμήση νὰ 
θίξη τὸ συμφέρον τους. ̔́ Οποιον θελήση 
νὰ γίνη
ἐμπόδιο στὴν πραγματοποίηση τῶν σχε-
δίων τους. Θὰ ζητήσουν νὰ τὸν ἐξουδετε-
ρώσουν. Θὰ ἀρχίσουν τὶς συκοφαντίες, 
τὶς διαβολές, τὸ διωγμό. Συνωμοσία ὁλό-
κληρη εἶναι δυνατὸν νὰ καταστρωθῆ γιὰ 
νὰ βγάλουν ἀπὸ τὴ μέση αὐτὸν ποὺ θὰ 
θελήση νὰ διαμαρτυρηθῆ, νὰ τοὺς παρα-
τηρήση, νὰ τοὺς ἐλέγξη γιὰ ὅσα ἁμαρ-
τωλὰ πράττουν ἢ ἔστω δὲν τοὺς ἀκολου-
θεῖ στὸ δρόμο τῆς ἀπωλείας. Ἢ ἀκόμα θὰ 
κινητοποιήσουν τὰ «μεγάλα μέσα», θὰ 
«λαδώσουν» κάποιους «ἁρμόδιους», γιὰ 
νὰ μὴ θιγοῦν τὰ συμφέροντά τους.
᾿Αλλά, ἀδελφοί, ὁ ἄνθρωπος πλάσθηκε 
ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ νὰ εἶναι ἐλεύθερος ἀπὸ 
κάθε εἴδους δουλεία. Καὶ εἶναι πραγμα-
τικὰ λυπηρὸ σὲ ἐποχὴ εἰρήνης καὶ πολι-
τικῆς ἐλευθερίας νὰ γινώμαστε δοῦλοι 
τῆς ὕλης, τοῦ χρήματος, τοῦ συμφέρο-
ντος. Ἡ μόνη ἐλπίδα εἶναι νὰ προτιμή-
σουμε μὲ κάθε τρόπο τὴν ἐλευθερία ποὺ 
χαρίζει ὁ Θεός.
Ναὶ ἀλλὰ ἡ ἐλευθερία αὐτή, πνευμα-
τική, δὲν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση. Δὲν 
εἶναι εὔκολο νὰ διατηρῆ κανεὶς ἀδού-
λωτο φρόνημα, ἐλευθερη ψυχή, ἀδέ-
σμευτη συνείδηση. Δὲν εἶναι τόσο ἁπλὸ 
νὰ μὴν ὑποκύπτη σ’ ἕνα σωρὸ ἐσωτερι-
κοὺς καὶ ἐξωτερικοὺς παράγοντες ποὺ 
ἀλλοτριώνουν τὴν ἀνθρώπινη προσω-
πικότητα καὶ ὑποτάσσουν τὴ βούληση. 
Δὲν ὑπάρχει χειρότερο κατάντημα γιὰ 
τὸν ἄνθρωπο, τὸ ἐλεύθερο αὐτὸ δημι-
ούργημα τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀπεμπολῆ τὸ ἀνε-
κτίμητο δῶρο τῆς ἐλευθερίας καὶ νὰ ζῆ 
στὴν πνευματικὴ σκλαβιά γιὰ μικρο-
συμφέροντα ἢ γήινες ἀπολαύσεις. Ὁ 
ἄνθρωπος χωρὶς πνευματικὴ ἐλευθερία 
παύει νὰ εἶναι ἄνθρω πος. «Τῇ ἐλευθε-
ρίᾳ, λοιπόν, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε 
στήκετε» μᾶς παραγγέλει ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος.
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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 Finance and lease rates from 1.48%

2021 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$3,038 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$198† 3.98%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$500
Includes

2021 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$2,888 down payment

Lease from

per month

Lease from

$518† 2.98%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$1,000
Includes

2021 Audi Q7 55 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$6,838 down payment

Lease from

per month

Lease from

$748† 3.48%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$1,500
Includes

Plus Receive up to $7,000 in Audi Uptown Credits

© 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=3.48%/Q5=2.98%/Q3=3.98%/A4=2.98% for 48 months, with monthly payments of Q7=$748/Q5=$518/month/A4=$418/mo./Q3=$198 Bi-weekly. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), Q7=$6,838/Q5=$2,888/A4=$5,988/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=$42,708/Q5=$27,761/Q3=$23,175/A4=$26,169 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on approved credit only. An additional 1% loyalty-rate 
reduction is available to eligible current Audi Finance customers. Loyalty offer available on approved credit only to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the last 90 days. The interest rate will not be below 0.0% per annum. Valid identification and proof of valid lease of current Audi are required. Rate reduction cannot be applied to Audi vehicles currently being 
financed or leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Colessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable and not redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Offer expires on June 30th, 2021, and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details 
or questions if any.
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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.

Η 
ισχιαλγία αναφέρεται στον πόνο στην πλάτη που 
προκαλείται από κάποιο πρόβλημα με το ισχια-
κό νεύρο.
Αυτό είναι ένα μεγάλο νεύρο που εκτείνεται 

από το κάτω μέρος της πλάτης μέχρι το πίσω μέρος του 
κάθε ποδιού. Όταν κάτι βλάπτει ή ασκεί πίεση στο ισχι-
ακό νεύρο, μπορεί να προκαλέσει πόνο στο κάτω μέρος 
της πλάτης που απλώνεται στο ισχίο, τους γλουτούς, και 
το πόδι. Έως και το 90% των ατόμων αναρρώνουν από την 
ισχιαλγία χωρίς χειρουργική επέμβαση.

Συμπτώματα
Το πιο σύνηθες σύμπτωμα της ισχιαλγίας είναι ο πόνος 
χαμηλά στην πλάτη, ο οποίος εκτείνεται στο ισχίο, τους 
γλουτούς και το κάτω μέρος του ποδιού. Ο πόνος συνή-
θως επηρεάζει μόνο το ένα πόδι και μπορεί να επιδεινω-
θεί όταν κάθεστε, βήχετε, ή φτερνίζεστε. Μπορεί επίσης 
να νιώσετε ένα μούδιασμα στο πόδι σας, αδυναμία, ή μια 
αίσθηση γαργαλητού. Τα συμπτώματα της ισχιαλγίας τεί-
νουν να εμφανίζονται ξαφνικά και μπορεί να διαρκέσουν 
για μέρες ή εβδομάδες.
Δεν οφείλονται όλοι οι πόνοι στην μέση σε ισχιαλγία. Σε 
πολλές περιπτώσεις, ο πόνος στην πλάτη είναι το απο-
τέλεσμα της υπερέκτασης ή του τεντώματος των μυών 
του κάτω μέρους της πλάτης. Αυτό που ξεχωρίζει αυτό 
τον πόνο από εκείνον της ισχιαλγίας είναι ο τρόπος που 
ο πόνος εκτείνεται στο πόδι και το πέλμα. Μπορεί να τον 
αισθανθείτε σαν μια ισχυρή κράμπα στα πόδια που διαρ-
κεί για μέρες.
Η ισχιαλγία είναι συνήθης σε άτομα ηλικίας μεταξύ 30 
και 50 ετών. Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν 
ισχιαλγία κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης εξαιτίας της 
επιπλέον πίεσης που δέχεται το ισχιακό νεύρο.

Αιτίες
 ª Κήλη δίσκου

Η πιο κοινή αιτία της ισχιαλγίας είναι η κήλη δίσκου. Οι 
δίσκοι δρουν σαν μαξιλάρια μεταξύ των σπονδύλων της 
σπονδυλικής σας στήλης. Αυτοί οι δίσκοι γίνονται πιο 
αδύναμοι όσο μεγαλώνετε και είναι πιο ευάλωτοι σε τραυ-
ματισμούς. Μερικές φορές ένας δίσκος ασκεί πίεση στις 
ρίζες του ισχιακού νεύρου. Περίπου 1 στους 50 ανθρώ-
πους θα πάθουν κήλη δίσκου σε κάποιο σημείο της 
ζωής τους. Έως και το ένα τέταρτο από αυτούς θα έχουν 
συμπτώματα που διαρκούν περισσότερο από 6 εβδομά-
δες.

 ª Σπονδυλική στένωση
Η φυσική φθορά των σπονδύλων μπορεί να οδηγήσει 
σε στένωση του σπονδυλικού σωλήνα. Αυτή η στένωση, 
που ονομάζεται σπονδυλική στένωση, μπορεί να ασκήσει 
πίεση στις ρίζες του ισχιακού νεύρου. Η σπονδυλική στέ-
νωση είναι πιο συχνή σε ενήλικες άνω των 60 ετών.

 ª Όγκοι του νωτιαίου μυελού
Σε σπάνιες περιπτώσεις, η ισχιαλγία μπορεί να προκύψει 
από όγκους που δημιουργούνται μέσα ή κατά μήκος της 
σπονδυλικής στήλης ή στο ισχιακό νεύρο. Καθώς ο όγκος 
μεγαλώνει, μπορεί να ασκήσει πίεση στα νεύρα που δια-
κλαδώνονται από το νωτιαίο μυελό.

 ª Σύνδρομο απιοειδούς
Ο απιοειδής (piriformis) είναι ένας μυς που βρίσκεται 
βαθιά μέσα τους γλουτούς. Συνδέει το κάτω άκρο της 
σπονδυλικής στήλης με το ανώτερο μηριαίο οστό και 
εκτείνεται ακριβώς πάνω από το ισχιακό νεύρο. Αν αυτός 
μυς έχει σπασμό, μπορεί να ασκήσει πίεση στο ισχιακό 
νεύρο, προκαλώντας τα συμπτώματα της ισχιαλγίας. Το 
σύνδρομο απιοειδούς μυός είναι πιο συχνό στις γυναίκες.

 ª Τραυματισμός ή μόλυνση

Άλλες αιτίες της ισχιαλγίας περιλαμβάνουν μυϊκή φλεγ-
μονή, μόλυνση, ή τραυματισμό, όπως είναι ένα κάταγμα. 
Σε γενικές γραμμές, οποιαδήποτε κατάσταση ερεθί-
ζει ή συμπιέζει το ισχιακό νεύρο μπορεί να προκαλέσει 
συμπτώματα ισχιαλγίας.

Τρόποι αντιμετώπισης
 ª Κρύο και θερμότητα

Υπάρχουν μέτρα που μπορείτε να πάρετε στο σπίτι για να 
απαλύνετε τον πόνο της ισχιαλγίας. Ένα θερμαντικό μαξι-
λάρι ή μια παγοκύστη μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. 
Εφαρμόστε θερμότητα ή κρύο στην περιοχή που πονάτε 
στην πλάτη για περίπου 10 λεπτά κάθε ώρα. Πειραματι-
στείτε για να δείτε ποια μέθοδος από τις δύο σας παρέχει 
περισσότερη ανακούφιση, ή δοκιμάστε να τις εναλλάσ-
σετε.

 ª Φαρμακευτική αγωγή
Τα αναλγητικά που μπορείτε να προμηθευτείτε από φαρ-
μακεία μπορεί να προσφέρουν βραχυπρόθεσμη ανα-
κούφιση από την ισχιαλγία. Η ακεταμινοφαίνη (Tylenol) 
και τα μη στεροειδή αντι-φλεγμονώδη φάρμακα, όπως η 
ασπιρίνη, η ιβουπροφαίνη (Advil) και η ναπροξένη (Aleve) 
είναι καλές επιλογές. Ο γιατρός σας μπορεί, επίσης, να σας 
δώσει μια ένεση στεροειδών για την περαιτέρω μείωση 
της φλεγμονής.

 ª Ασκήσεις 
Προσπαθήστε να παραμείνετε ενεργοί και να κινήστε 
τακτικά. Η κίνηση μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στη 
μείωση της φλεγμονής και του πόνου. Ένας φυσιοθερα-
πευτής μπορεί να σας δείξει πώς να τεντώσετε απαλά τους 
μυς στην πλάτη χωρίς να επιδεινώσετε την κατάστασή σας. 
Ανάλογα με την κατάσταση της υγείας σας, μπορεί ορισμέ-
νες ασκήσεις να μην ενδείκνυνται. Ο γιατρός σας μπορεί 
επίσης να σας συστήσει να κάνετε σύντομους περιπάτους.

 ª Ενέσεις
Σε σοβαρές περιπτώσεις, ο γιατρός μπορεί να συστήσει 
την έγχυση στεροειδών μέσα στην περιοχή της σπονδυλι-
κής στήλης για τη μείωση της φλεγμονής.

 ª Χειρουργική επέμβαση
Αν η ισχιαλγία σας οφείλεται σε κήλη δίσκου, και αυτό 

είναι κάτι που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο πόνο μετά 
από πάροδο 4 έως 6 εβδομάδων, η χειρουργική επέμ-
βαση μπορεί να είναι μια επιλογή. Ο χειρουργός θα αφαι-
ρέσει ένα τμήμα της κήλης δίσκου για να ανακουφίσει την 
πίεση στο ισχιακό νεύρο. Περίπου το 90% των ασθενών 
ανακουφίζονται άμεσα από αυτό το είδος της χειρουργι-
κής επέμβασης. Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις μπορεί να 
ανακουφίσουν την ισχιαλγία που προκαλείται από σπον-
δυλική στένωση.

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.



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ38 TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

4 Ιουνίου 2021
www.hellasnews-radio.com

Τ
α εγκαίνια μιας νέας σύγχρονης 
και εντελώς ανακαινισμένης βι-
βλιοθήκης, που ανήκει στο σύ-
στημα βιβλιοθηκών της πόλης 

της Νέας Υόρκης (NYPL) έκανε το πρωί 
της Τρίτης, 1η Ιουνίου 2021, ο Δήμαρ-
χος της πόλης κ. Μπιλ Ντε Μπλάζιο. 
Πρόκειται για τη βιβλιοθήκη που στή-
θηκε εκ νέου με την δωρεά του ιδρύμα-
τος «Σταύρος Νιάρχος» στην διεύθυνση 
455 5η Λεωφόρο και φέρει το όνομα 
του δωρητή.
Αποτελεί δε, μια από τις μεγαλύτερες 
δανειστικές βιβλιοθήκες στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Το κτίριο στο οποίο στεγάζε-
ται η βιβλιοθήκη «Σταύρος Νιάρχος» 
ήταν για πολλά χρόνια εμπορικό πολυ-
κατάστημα. Και βέβαια η επαναλει-
τουργία της έρχεται σε μια εποχή που 
βρίσκει τη Νέα Υόρκη να επιστρέφει, 
σιγά σιγά, αλλά σταθερά στους πριν την 
πανδημία του κορωνοϊού ρυθμούς.
Το συγκρότημα περιλαμβάνει τέσσερις 
ορόφους με άπειρες επιλογές βιβλίων 
για όλες τις ηλικίες , ένα τμήμα αφιε-
ρωμένο στην δια βίου μάθηση και μια 
μεγάλη ταράτσα (rooftop) που θα είναι 
ανοικτή για το κοινό.
Ο Πρόεδρος της Βιβλιοθήκης κ. Αντονι 
Μαρξ αναφερόμενος στην δωρεά του 
Ιδρύματος τόνισε ότι αποτελεί δείγμα 
της μακρόχρονης και σταθερής υπο-

στήριξης του έργου των βιβλιοθηκών 
σε όλο τον κόσμο».
«Καθώς όλοι έχουμε το βλέμμα μας 
σ τραμμένο σ την πολυαναμενόμενη 
ανάκαμψη, είναι σημαντικό οι δημό-
σιες υποδομές να είναι ισχυρές και 
να υπάρχει εύκολη και ελεύθερη πρό-
σβαση στην εκπαίδευση και στις ευκαι-
ρίε ς.  Δεν υπάρχε ι σημαν τ ικότερο 
δημόσιο έργο από αυτό για την επί-
τευξη τούτων των στόχων», επεσήμανε 
ο πρόεδρος της Βιβλιοθήκης.
Με την σειρά του ο Πρόεδρος του Ιδρύ-
ματος «Σταύρος Νιάρχος» κ. Ανδρέας 
Δρακόπουλος επεσήμανε με τη ευκαι-
ρία της δωρεάς ότι οι Δημόσιες βιβλιο-
θήκες αποτελούν παράδειγμα της προ-
σφοράς των δημοσίων ιδρυμάτων στις 
κοινωνίες στις οποίες δρουν και προ-
σφέρουν ένα πολύ σημαντικό κύκλο 
υπηρεσιών που επεκτείνεται πολύ πιο 
πέρα από τον δανεισμό των βιβλίων. 
«Ο ρόλος τους συνεπώς τους καθιστά 
κορωνίδα στην καρδιά των κοινωνιών».
«Ο ουσ ιασ τ ικά ενεργός δημόσ ιος 
χώρος, ε ίναι χώρος τον οποίο οι 
άνθρωποι μπορούν να κάνουν πραγμα-
τικά δικό τους. Είναι ένας κοινός τόπος, 
όπου όλοι αισθάνονται πως ανήκουν 
πραγματικά, και η SNFL είναι ιδανικά 
σχεδιασμένη για να ενθαρρύνει ακρι-
βώς αυτό. Ως πολίτες του κόσμου και 

ως μέρος αυτής της πόλης, δεν θα μπο-
ρούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι και 
χαρούμενοι για όλα όσα έχει να προ-
σφέρει η SNFL μέσα στα επόμενα χρό-
νια», επεσήμανε ο κ. Δρακόπουλος.
Η δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος 
ανήλθε στα 55 εκατομμύρια δολάρια 
ενώ το συνολικό κόστος άγγιξε τα 200 
εκατομμύρια δολάρια.
Η βιβλιοθήκη από σήμερα 1 Ιουνίου 
επέκτεινε το φάσμα των υπηρεσιών της 
ανοίγοντας και τους άλλους ορόφους 
δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες 
να χρησιμοποιούν και τα Κομπιούτερ, 

μετά από σχετική κράτηση.
Σε ότι αφορά το πέμπτο πάτωμα, αυτό 
θα λειτουργεί μόνο για έρευνα. Το κτί-
ριο διαθέτει αλλους δύο ορόφους, που 
ακόμα παραμένουν κλεισ τοί γ ια το 
κοινό.
Μεταξύ των άλλων τμημάτων που λει-
τουργούν από σήμερα είναι και το 
τμήμα για παιδιά και νέους.
Οι ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης 
είναι Δευτέρα-Τετάρτη και Πέμπτη από 
τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 μ.μ., Τρίτη 
1μ.μ. – 8μ.μ., Παρασκευή και Σάββατο 
10 το πρωί μέχρι 6μ.μ.

Μανχάταν: Εγκαινιάστηκε και λειτουργεί η νέα 
βιβλιοθήκη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
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ΚΥΡΙΟΣ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ

ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
ΜΕ ΚΥΡΙΑ

ΕΩΣ 59 ΕΤΩΝ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΣΧΕΣΗ

ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΑΛΕΞ
416.710.6419

Αποκλειστικη ζητάει εργασία για 
φροντίδα ηλικιωμένων  για live-out

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

προτίμηση πληρωμής μόνο Cash
Για περισσότερες πληροφορίες

416-457-6576
ζητήστε την Αννα

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 
Οντάριο   870  νέα κρούσμα-
τα.
O  α ρ ιθ μ ό ς  ε ί να ι  ε λα φ ρά 

αυξημένος από τα 733 κρούσματα 
την Τετάρτη και τα 699 της Τρίτης.
Είναι η τέ ταρτη συνεχόμενη ημέρα 
που τα κρούσματα είναι κάτω από τα 
χίλια.
Τα 225 κρούσματα εμφανίστηκαν στο 

Τορόντο, άλλα 167 στην περιοχή του 
Πιλ.
Δυσ τυχώς επιπλέον 10 άνθρωποι 
έχασαν την ζωή τους σ την επαρχία 
εξαιτίας της πανδημίας.
Με τους 150 χιλιάδες που εμβολιά-
στηκαν την Τετάρτη, πλέον η επαρχία 
μετρά 9,43 εκατομμύρια ανθρώπους 
που έχουν λάβει έστω και μία δόση 
του εμβολίου. 

870 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, 10 νέοι θάνατοι

Παραδόθηκε στην οικογένεια του το παιδί 
που βρέθηκε μόνο του στη Ντάνφορθ

Έ
κπληκτοι έμειναν οι περαστι-
κοί στη λεωφόρο Ντάνφορθ 
κοντά στο Coxwell όταν είδαν 
ένα παιδί να περιπλανιέται 

μόνο του την Τετάρτη το βράδυ λίγο 
πριν τις δέκα. 
Το παιδί ωσ τόσο δεν μπορούσε να 
επικοινωνήσει με τους αστυνομικούς 
για να τους υποδείξει που μπορεί να 
ήταν η οικογένεια του και το σπίτι του. 
Οι αστυνομικοί πήγαν σ την περιοχή 
πόρτα πόρτα και ρωτούσαν γ ια το 
παιδί. 
Τελικά το δράμα του μικρού παιδιού, 
που παρόλα αυτά ήταν ευδιάθετο και 
χωρίς τραυματισμό, είχε αίσιο τέλος 
καθώς η μητέρα του βρέθηκε δυο 
ώρες αργότερα και πλέον το κρατά 
στην αγκαλιά της.

Ο 
τρελός ρυθμός των πωλήσεων 
κατοικιών που εμφανίστηκε 
στις αρχές του έτους συνεχίζει 
να επιβραδύνεται, καθώς νέα 

στοιχεία από το Toronto Real Estate Board 
δείχνουν ότι 13% λιγότερα σπίτια στην πε-
ριοχή άλλαξαν χέρια μεταξύ Απριλίου και 
Μαΐου.
Το διοικητικό συμβούλιο του Οντάριο 
αποκάλυψε την Πέμπτη ότι 11.951 σπίτια 
πουλήθηκαν στην περιοχή τον Μάιο, από 
13.663 τον Απρίλιο, αλλά από 4.594 κατά 
την ίδια περίοδο πέρυσι όταν ξεκίνησε η 
πανδημία COVID-19.
Οι πωλήσεις του Μαΐου έχουν κατά μέσο 
όρο 10.336 μεταξύ 2010 και 2019 και ο 
μήνας είναι συνήθως ο ισχυρότερος που 
βλέπει η περιοχή κάθε χρόνο, αλλά το 
2021 έχασε την τάση, δήλωσε το TRREB.
Τον Μάρτιο, οι πωλήσεις έφτασαν το 
ρεκόρ των 15.652, αύξηση 97% από 7.945 
το 2020, όταν η κρίση υγείας άρχισε να 
ξεκινά στον Καναδά.
Παρά την ελαφρά μείωση των πωλήσεων 
τους τελευταίους δύο μήνες, η TRREB 

δήλωσε ότι οι συνθήκες της αγοράς παρέ-
μειναν «σφιχτές» αρκετά για να ωθήσουν 
τη μέση τιμή πώλησης σε ένα ρεκόρ όλων 
των εποχών τον Μάιο.

Οι πωλήσεις κατοικιών στο GTA 
μειώθηκαν κατά 13%, αλλά οι 
τιμές εξακολουθούν να αυξάνονται

Η 
Eglinton Avenue East έχει ε-
κλεγεί για άλλη μια φορά ως 
ο χειρότερος δρόμος στο Το-
ρόντο.

Την Πέμπτη, η CAA κυκλοφόρησε τον 
ετήσιο κατάλογό της με τους χειρότε-
ρους δρόμους σε ολόκληρη την επαρ-
χία με βάση online υποψηφιότητες και 
ψήφους από τους οδηγούς του Οντά-
ριο.
Η λίστα δημοσιεύεται κάθε χρόνο για 
την ευαισθητοποίηση σχε τ ικά με το 
ποιοι δρόμοι χρειάζονται βελτιώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των επισκευών 
και της ανακατασκευής.
Είναι η δεύτερη χρονιά που η λεωφό-

ρος Eglinton E. κατέλαβε την πρώτη 
θέση στη λίστα με τους πέντε χειρότε-
ρους δρόμους της CAA στο Τορόντο, 
αφού ψηφίστηκε ως ο χειρότερος δρό-
μος της πόλης και το 2019.
Η CAA δεν πραγματοποίησε ψηφοφο-
ρία για  το 2020 λόγω της πανδημίας 
COVID-19.
Ακολουθεί μια λίστα με τους πέντε χει-
ρότερους δρόμους στο Τορόντο για το 
2021:
1. Eglinton Avenue East
2. Eglinton Avenue West
3. Weston Road
4. Dufferin Street
5. Bathurst Street

Η λεωφόρος Eglinton E. βρίσκεται στην 
κορυφή των χειρότερων δρόμων της 
CAA λίστας στο Τορόντο και (!) φέτος
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LIFE

Dana Hamm:
Η γυναίκα με τον πιο σέξι 
Instagram

Δεν είναι η πρώτη 
φορά που σας 
παρουσιάζουμε την 
Dana, ωστόσο δεν 
μπορούμε να μην 
σας δείξουμε τις 
φωτογραφίες που 
ανέβασε η ξανθιά 
καλλονή από την 
Φλόριντα πρόσφατα 
στον λογαριασμό της 
στο Instagram, στις 
οποίες προβάλλει 
τις χυμώδεις 
καμπύλες και το 
πλούσιο μπούστο 
της φορώντας 
μικροσκοπικά μπικίνι 
και εσώρουχα.

Για όσους δεν 
θυμούνται, η Dana 
μεγάλωσε σε μια 
μικρή πόλη της 
Νότιας Καρολίνας 
και σπούδασε 
ψυχανάλυση, 
γρήγορα ωστόσο την 
κέρδισε ο χώρος του 
μόντελινγκ. Έγινε 
ιδιαίτερα γνωστή όταν 
την προσέλαβε ένα 
διάσημο πρακτορείο 
μοντέλων, το οποίο 
την βοήθησε να 
κάνει καριέρα στην 
σόουμπιζ.
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Τ
ο μελαχρινό κορίτσι από το Γύθειο ζαλίζει τον 
αλγόριθμο του Instagram.
Ναι πρόκειται για μεγάλη αδικία. Διότι μπο-
ρεί η ίδια να μην το έχει κυνηγήσει αλλά αυτό 

δε σημαίνει πως ο αριθμός δεν είναι ελάχιστος. Ανα-
φερόμαστε στους followers του προφίλ που μόλις ε-
ντοπίσαμε στο Instagram και οι 20.300 ακόλουθοι 
είναι λίγοι γι’ αυτό το κορίτσι.
Διότι η Μυρτώ Νικολαράκου διαθέτει ένα account 
που το follow πηγαίνει αβίαστα.
Ίσως να πρόκειται για κάποιο σατανικό παιχνίδι του 
αλγόριθμου του Instagram και να μην την προωθεί 

σωστά. Όπως και να ‘χει, είμαστε εδώ για να διορ-
θώσουμε την αδικία και να δώσουμε το απαραίτητο 
boostάρισμα. Με καταγωγή από το Γύθειο της Λα-
κωνίας, η Μυρτώ μένει μόνιμα στο Ψυχικό και έχει 
σπουδάσει στο Μητροπολιτικό Κολέγιο.
Οι φωτογραφίες που μοιράζεται μέσω του προσω-
πικού της προφίλ στο Instagram γίνονται πόλος έλ-
ξης για likes και αποθεωτικά σχόλια και όχι άδικα. Η 
ίδια θα μπορούσε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το 
modelling εφόσον το επιθυμούσε ενώ δηλώνει εθι-
σμένη στη γυμναστική.

Η Μυρτώ Νικολαράκου είναι ο νέος μας 
εθισμός στα social media

Ας δώσουμε στη 
Μαρίνα Νικολάου το 
ρεπορτάζ παραλίας

Είναι ζόρικο το επάγγελμα της 
δημοσιογραφίας. Απαιτεί γερό 
στομάχι για να βγει το ρεπορτάζ 
και στις εποχές του διαδικτύου, 
των fake news και της ποσότητας, 
το λειτούργημα περνάει δύσκολες 
ώρες. Ωστόσο αυτές οι γραμμές δε 
γράφονται για να μιζεριάσουμε. 
Γράφονται για ένα κορίτσι που 
φέρνει ελπίδα και sexiness στον 
κλάδο. Ο λόγος για τη Μαρίνα 
Νικολάου.  Έχει τελειώσει ΜΜΕ 
στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και επόμενη μεγάλη της 
πρόκληση είναι η αναζήτηση 
τηλεοπτικής στέγης.

Η Χριστίνα Ορφανίδου 
«πυροβολεί» από τη 
Μύκονο! 

Η Χριστίνα Ορφανίδου είναι 
αναμφίβολα η πιο εκρηκτική 
παρουσία που πέρασε από το 
Big Brother. Η μελαχρινή καλλονή 
αύξησε θεαματικά τους θαυμαστές 
της μετά τη συμμετοχή της στο 
ριάλιτι του ΣΚΑΪ. Και φροντίζει να 
τους αναστατώνει συχνά-πυκνά με 
φωτογραφίες της που ανεβάζει στα 
social media.
Τελευταίο της χτύπημα από τη 
Μύκονο στην οποία βρίσκεται για τα 
πρώτα της μπάνια. Και ανέβασε και 
άλλες φωτό που αναδεικνύουν τα 
πλούσια σωματικά της προσόντα.

Χρήστος Κυπριανίδης: O 
όμορφοs μελαχρινόs με 
την υπέροχη φωνή

Και φυσικά η καριέρα του 
τραγουδιστή δεν τελείωσε άλλα 
ούτε και έμεινε “στην κλήση” 
του αντιθέτου έχει δώσει αρκετά 
ωραία δείγματα στην πορεία 
του χρόνου και φθάνουμε μέχρι 
σήμερα......Σήμερα την εποχή των 
κοινωνικών δικτύων και που τα 
πράγματα για τους ακόλουθους 
ενός “διάσημου” είναι πολύ πιο 
εύκολο. ο Χρήστος Κυπριανίδης 
απολαμβάνει μία βουτιά και 
φυσικά δεν δίστασε να το 
μοιραστεί με τους διαδικτυακούς 
του φίλους και φυσικά τα likes 
αλλά και τα comments να κάνουν 
την δική τους δουλειά.

H 
Θερμοκρασία 
ανέβηκε, η δι-
άθεση έφτια-
ξε τ ι πιο ω-

ραίο να βλέπεις ωραία 
πράγματα γύρω σου α-
πό ένα χαμόγελο μέχρι 
ότι μπορείς να φαντα-
στείς για να σου φτιάξει 
η διάθεση. Είναι ο Αλέ-
ναδρος,είναι μία πολύ 
ωραία ανακάλυψη και 
μάλιστα είναι και ιδιαί-
τερα ενεργός στα κοι-
νωνικά δίκτυα με συ-
νέπεια να σου φτιάχνει 
αρκετές φορές την μέρα 
την διάθεση

O Αλέξανδρος ανεβάζει τις 
θερμοκρασίες από το Instagram

Η Εύη Καλογρίδη δίνει το έναυσμα για 
την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού

Τ
ην πρωτογνω-
ρίσαμε ως την 
“καυτή φοιτή-
τ ρια  τ ης  Πά -

τρας”. Αυτοί οι τ ίτ λοι 
που αρέσκον τα ι  να 
βάζουν σ τα sites και 
να κάνουν τα analytics 
να χορεύουν σ τους 
δικούς τους τρελούς 
ρυθμούς. Ο λόγος για 
την Εύη Καλογρίδη. 
Πτυχ ιούχος  Αρχ ι τ ε-
κτονικής από το Πανε-
πισ τήμιο της Πάτρας 
αλλά με καταγωγή α-
πό το πανέμορφο Η-
ράκλε ιο Κρήτης.  Το 
εν τυπωσ ιακό μον τέ-
λο ε ίναι από εκε ίνα 
τα κορίτσ ια που δεν 
μπορούν να περάσουν 
απαρατήρητα. Με α-
νεπιτήδευτο sexiness, 
η Εύη καταφέρνει να 
μαγνητίζει τα βλέμμα-
τα και το καταφέρνει 
άκοπα.
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H 
Olya Abramovich 
είναι ένα μοντέλο 
με αγγελική ομορ-
φιά και κορμί για α-

μαρτίες, ενώ παρά τις φήμες, 
δεν έχει καμια συγγένεια με 
τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο. 
Η Olya γνωρίζει πολύ καλά τι 
πρέπει να κάνει για να τραβήξει 
την προσοχή, αφού καταφέρ-
νει και αναστατώνει τον ανδρι-
κό πλυθησμό με κάθε της ανάρ-
τηση στον προσωπικό της λο-
γαριασμό στο Instagram. Με το 
προκλητικό της βλέμμα και τον 
απίστευτο ερωτισμό που βγά-
ζει δεν είναι τυχαίο το γεγονός 
ότι παρακολουθείται στενά από 
1,9 εκατομμύρια ακόλουθους. Η 
ξανθιά καλλονή μεγάλωσε στην 
πόλη Περμ της Ρωσίας και εξακο-
λουθεί να ζει εκεί, αν και η δου-
λειά της την αναγκάζει να ταξι-
δεύει σε όλο τον κόσμο.

Η Olya Abramovich προκαλεί 
φρενίτιδα στο Instagram!

Η Brennah Black είναι το πιο σέξι Η Brennah Black είναι το πιο σέξι 
“λαγουδάκι”“λαγουδάκι”

Τ
ίποτα δεν λέε ι περισσό-
τερο Πάσχα απο τα γλυ-
κά, τα αυγά, τα λαγουδά-
κια και… τα μαύρα εσώ-

ρουχα!
Σ ί γ ο υ ρ α  δ ε ν  δ ι α μ α ρ τ υ ρ ό μ α -
σ τ ε γ ια αυτή την σπάν ια ε νδυ-
μασ ία του πανέμορφου μον τ έ-
λου Brennah Black ως κουνελάκι 
του Πάσ χα, σε αυτή την ε ιδική 
πασχαλινή έκδοση τριών βίν τεο 

τ ου  E ATS  από  τον  σ κηνο θέ τ η 
Chr is Applebaum.
Η σ έξ ι  καλ λονή,  κ ι ν ε ί τ α ι  υπο 
τ ους  ή χους  τ ου  κ λασ ικού  hi t 
τ ων  Ronet te s  “Be  My  Baby”, 
καθώς επιλέ γε ι  πλασ τ ικά αυγά 
σ ε  πασ τ ε λ  χ ρώμα τα κα ι  δοκ ι -
μ ά ζ ε ι  π α σ χ α λ ι ν έ ς  λ ι χ ο υ δ ι έ ς 
με  έ ναν  ιδ ια ί τ ε ρα προκ λητ ικό 
τρόπο.

Α
νυπομονείς να δεις 
τη συνέχεια. Σκέ-
φτεσαι την επάνο-
δο του Lucifer και 

κάτι σε ενθουσιάζει. Λογικό 
και αναμενόμενο, αν με ρω-
τάς, αφού ο Tom Ellis μάς έ-
χει εθίσει στην παρουσία του 
Mr. Morningstar. Είναι ωραί-
ος, γοητευτικός, με ένα βλέμ-
μα που σε καθηλώνει και μία 
προφορά που εύκολα μπορεί 
κι εσύ να τη βλέπεις πολύ σέ-
ξι. Επιτέλους, μετά από ένα δι-
άλειμμα σχεδόν ενός χρόνου, 
το δεύτερο μισό της 5ης σεζόν 
επιστρέφει. Ο Lucifer με τον δί-
δυμο αδερφό του έχουν δημι-
ουργήσει σίγουρα πολύ μεγά-
λη αγωνία. Ο Michael μάλλον 
δεν πρόκειται ποτέ να τα βρει 
μαζί του και στο μεσοδιάστη-
μα την πληρώνουν και όλοι γύ-
ρω του. Ο Tom Ellis, που υπο-
δύεται τον διάσημο χαρακτή-
ρα, αποφάσισε να κάνει μία α-
νάρτηση για να γιορτάσει την 
επάνοδο της σειράς την Παρα-
σκευή που μας έρχεται -28/5-. 
Η φωτογραφία του Ellis είναι 
απλά εξαιρετική και το βλέμμα 
του, παρά το ότι δεν κοιτάει α-
πευθείας στον φακό, θα σε κά-
νει να τον ερωτευτείς λίγο πε-
ρισσότερο.

Lucifer Ο Ellis γιορτάζει την επιστροφή 
με μία καθηλωτική φωτογραφία

Ο
ι φώτο που ανε-
βάζει στον λογα-
ριασμό της στο 
instagram είναι 

το… κάτι άλλο. Δεν έχεις πα-
ρά να κάνεις «κλικ» και να την 
δεις! Η Φλοριάνα Μεσίνα εί-
ναι μία από τις πιο καυτές Ιτα-
λίδες αθλητικογράφους, κα-
θώς τα προσόντα της είναι… 
εξωπραγματικά και της αρέσει 
να τα επιδεικνύει συχνά πυκνά 
στο instagram.

Η Ιταλίδα αθλητικογράφος που κάνει… 
πανικό
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com

Άρωμα Κουζίνας
με τη Νίκη Σταθά

Πατατο-
κολοκυθοκεφτέδες

ΥΛΙΚΆ

 ª Ανακατεύουμε όλα  τα υλικα μαζι και πλάθουμε.

 ª Βάζουμε λάδι  σ το τηγάν ι  όχ ι  πολύ καυτό και  αρχ ίζουμε το 
τηγάν ισμα. 

 ª Τους βγάζουμε και βάζουμε σε χαρτ ί κουζίνας να απορροφη-
θεί το λάδι τους. 

 ª 2  π α τ α τ ε ς  β ρ α σ μ ε ν ε ς  o x ι 
καλα, και τ ριμμενε ς σ τον τρι-
φτη 

 ª 2  κ ο λ ο κ υ θ α κ ι α  τ ρ ι μ μ ε ν α 
χωρίς τα υγρά τους 

 ª 1 κρεμμυδι μεγαλο 
 ª 3 αυγα 
 ª 1 φλυτζανα τυρι φε τα
 ª 3 κουταλιέ ς  της σουπας δυο -

σμο φρέσκο 
 ª λιγο αλευρι 
 ª 1 κουταλιά του γλυκου μπε ι-

κ ιν πάουν τερ 
 ª αραβοσ ιτ έ λαιο 
 ª αλάτ ι
 ª πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Η μεξικανή υπηρέτρια ζήτησε αύξηση 
αποδοχών.
Η Κυρία ήταν πολύ αναστατωμένη γι’ 
αυτό και αποφάσισε να της μιλήσει για την 
αύξηση.
Τη ρώτησε λοιπόν: «Μαρία, γιατί θέλεις 
αύξηση μισθού;»
Μαρία: «Λοιπόν σενιόρα, υπάρχουν 
κάποιοι λόγοι για τους οποίους θέλω την 
αύξηση. Το πρώτο είναι ότι σιδερώνω 
καλύτερα από σας»
Κυρία: «Ποιος σου είπε ότι σιδερώνεις 
καλύτερα από μένα;»
Μαρία: «Ο σύζυγός σας το είπε»
Κυρία: «Α.ναι;»
Μαρία: «Ο δεύτερος λόγος Κυρία είναι ότι 
είμαι καλύτερη μαγείρισσα από σας»
Κυρία: «Ανοησίες, ποιος είπε πως είσαι 
καλύτερη μαγείρισσα από μένα;»
Μαρία: «Ο σύζυγός σας το είπε»
Η Κυρία, όλο και περισσότερο ταραγμένη: 
«Α, το είπε;»
Μαρία: «Ο τρίτος λόγος είναι ότι είμαι 
καλύτερη στο σεξ από σας»
Η Κυρία, πραγματικά βράζει τώρα και τα 
δόντια της τρίζουν.
Κυρία: «Ο σύζυγός μου σου το είπε και 
αυτό;»
Μαρία: «Όχι σενιόρα ... ο κηπουρός».
Κυρία: «Λοιπόν, πόσα θέλεις Μαρία???»

Ένας Γάλλος, ένας Εγγλέζος και ένας Έλλη-
νας συζητούν για τις στάσεις που προτι-
μούν.
Ο Γάλλος λέει ότι προτιμάει να είναι από 
πάνω, γιατί τότε βλέπει τα όμορφά της 
μάτια.
Ο Εγγλέζος προτιμάει να είναι από κάτω 
για να βλέπει τα όμορφα στήθη της.
Ό Έλληνας λέει ότι προτιμάει από πίσω.
«Καλά και τι βλέπεις??», τον ρωτάνε οι 
άλλοι δύο.
«Κοιτάξτε... βλέπω διάφορα κάθε φορά. 
Σήμερα θα δω Premier League, την Τρί-
τη-Τετάρτη Champions League & την 
Πέμπτη Europa League !!!!!»

Κάποιος, πηγαίνοντας στη δουλειά του 
βλέπει ένα πλήθος ανθρώπων να περ-
πατάει. Κοιτάζοντας στην «κεφαλή» της 
πορείας, βλέπει ένα φέρετρο, από πίσω 
έναν κύριο με ένα σκυλάκι και ακολου-
θεί το πλήθος. Πλησιάζει τον κύριο και 
τον ρωτάει:
- Τι γίνεται εδώ ρε φίλε;
- Άσε, του λέει αυτός, πέθανε η πεθερά 
μου.
- Σώπα ρε κακόμοιρε... Και, αν επιτρέπε-
ται, πώς;
- Την δάγκωσε το σκυλάκι μου...
- Μπορείς να μου το δανείσεις για απόψε;
- Μπες στην ουρά!

ΚΡΙΟΣ
Πηγαίνετε σε μέρη και συναναστραφείτε 
με ανθρώπους που σας κάνουν να περνάτε 
καλά. Ξεκινά μια δύσκολη εβδομάδα που 
θα πρέπει να προσέχετε κάθε σας κίνηση. 
Μην κάνετε δύσκολες συζητήσεις και μην 
ξεκινάτε κάτι που εσείς θεωρείτε σημα-
ντικό. Θα έχετε την ανάγκη να αποτραβη-
χτείτε κοντά σε ανθρώπους και χώρους που 
σας εξασφαλίζουν ηρεμία. 

ΤΑΥΡΟΣ
Αυτή η περίοδος θα μπορούσε να σας φέρει 
αρκετά καλά οικονομικά αποτελέσματα, 
εφόσον στρέψετε το ενδιαφέρον σας σε 
αυτόν τον τομέα. Είστε ακόμη γεμάτοι άγχη 
και εκνευρισμό, αλλά ξέρετε τις αιτίες. Πρέ-
πει να μάθετε να δαμάζετε τον εαυτό σας. 
Δεχτείτε την πραγματικότητα και σιγά-σιγά 
αντιμετωπίστε την. Ξεκινήστε σαν να είναι 
η αρχή, με καινούργιους και μεγάλους στό-
χους.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Μειωμένες είναι οι καθημερινές προσπά-
θειες που καταβάλλετε στην εργασία σας 
και αυτό φαίνεται να δημιουργεί προβλή-
ματα. Η περίοδος αυτή ευνοεί κάθε δρα-
στηριότητα που μπορεί να αγγίξει τον 
ψυχικό σας κόσμο. Οι σωματικές 
σας δυνάμεις και ο ψυχισμός 
σας θα βρίσκονται σε πολύ 
καλά επίπεδα καθώς ο 
συναισθηματικός σας 
κόσμος και η καλή σας 
διάθεση, φέρνουν θετι-
κές επιδράσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Συζητήσεις και μετακι-
νήσεις σας κρατούν σε μια 
διαρκή ένταση. Καλό θα ήταν 
βέβαια να είστε προσεκτικοί στις 
μετακινήσεις και τις εκφράσεις σας. Το αντί-
θετο θα σας έβλαπτε. Για πολλούς θα υπάρ-
χουν αναπάντεχες οικογενειακές κόντρες. 
Στη δουλειά σας αξιοποιήστε τις επικοινω-
νιακές σας δραστηριότητες και δυνατότη-
τες.

ΛΕΩΝ
Επαγγελματικά γίνονται διάφορα ανοίγματα 
που δεν ανταποκρίνονται στο ύψος των απαι-
τήσεών σας. Ωστόσο βλέπετε πιο καθαρά τις 
αλλαγές εκείνες που έχουν αρχίσει να γίνο-
νται. Αρχίζετε τελικά να παίζετε σημαντικό-
τερο ρόλο στο περιβάλλον σας, βρίσκετε τη 
χαμένη σας γοητεία και επεκτείνεστε περισ-
σότερο κοινωνικά. Όμως, επαγγελματικά θα 
αντιμετωπίσετε δυσκολίες που θα σας ωρι-
μάσουν.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Οι επαγγελματικοί σας ορίζοντες διευ-
ρύνονται και ανοίγει πρόσφορο έδαφος 
για αξιόλογες συνεργασίες. Παράλληλα 
η δημιουργικότητά σας μπορεί να μετα-
φραστεί σε αρκετό χρήμα, αρκεί να κάνετε 
τις κατάλληλες παρέες με άτομα που μπο-
ρούν να στηρίξουν τις προσπάθειές σας. 
Να φυλάγεστε από τους «φίλους» που σας 
αγαπάνε πολύ!

ΖΥΓΟΣ
Αφήστε το ένστικτό σας, να σας οδηγήσει, 
για να ξεπεράσετε ότι σωματικά, πνευμα-
τικά και ψυχικά σας συμβαίνει και αποφύ-
γετε καταχρήσεις που επιβαρύνουν τον 
οργανισμό σας. Προσπαθήστε να είστε πιο 
υπεύθυνοι σε ότι αναλαμβάνετε για να μην 
κινδυνεύσετε από τους ανταγωνιστές σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Ιδιαίτερα ευνοϊκή αυτή ή περίοδος καθώς 
θα έχετε αρκετές ευκαιρίες για κάποια ταξί-
δια αναψυχής. Προκύπτουν όμως και αυξη-
μένες υποχρεώσεις στην εργασία σας. Θα 
πρέπει να δώσετε έμφαση στις προσωπι-
κές σας σχέσεις και την αποδοχή σας από 
το περιβάλλον. Η τύχη θα είναι με το μέρος 
σας στα επαγγελματικά σας, αρκεί να σεβα-
στείτε τον ανταγωνισμό και να έχετε εναλλα-
κτικές λύσεις στα σχέδιά σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Θα έχετε μια διάθεση διασκέδασης και η 
κοινωνικότητά σας αυτή την εποχή θα είναι 
στην κορύφωσή της. Προσέξτε μη βγείτε 
σε οικονομικό αδιέξοδο. Θα κάνετε μικρές 
ή μεγάλες εξορμήσεις όμως θα υπάρξουν 
κάποια μικροπροβληματάκια στον επαγγελ-

ματικό σας χώρο. Προσέξτε τα οικο-
νομικά θέματα και αποφύγετε 

ρίσκα που μπορεί να σας 
στοιχίσουν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Δεν είναι κατάλληλη 
η Θα αναβληθούν 
κάποια σας σχέδια. 
Αυτό όμως δεν πρέπει 

να σας χαλάσει τη διά-
θεση. Μικρές εντάσεις 

θα έχετε στα οικογενειακά 
σας θέματα, αλλά και τερά-

στιες επαγγελματικές ευκαιρίες. 
Η περίοδος είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. 

Μην έρθετε σε ρήξη με ανθρώπους που 
έχουν εξουσία και προσέξτε τις μετακινή-
σεις και τα λόγια σας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Κάνοντας σωστό προγραμματισμό στις 
κινήσεις σας, θα καταφέρετε να περιορί-
σετε το άγχος που τον τελευταίο καιρό σας 
ταλαιπωρεί. Στον επαγγελματικό σας χώρο 
θα υπάρξουν απρόοπτα γεγονότα, αλλά 
ευτυχώς για εσάς θα είναι όλα ευχάριστα. Η 
εύνοια και η τύχη θα συμβαδίσουν σε όλους 
σχεδόν τους τομείς της ζωής σας, μόνο που 
θα πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί στις 
επεκτατικές κινήσεις.

ΙΧΘΕΙΣ
Αλλαγή νοοτροπίας και νέα σχέδια. Πολλή 
δουλειά είναι μέσα στο πρόγραμμα, με 
πολλές αντιξοότητες και δυστυχώς ιδρώ-
τας. Οι συμπτώσεις έχουν τη σκοπιμότητά 
τους. Αυτές τις μέρες το συναίσθημα θα 
παίξει κυρίαρχο ρόλο. Η ατμόσφαιρα θα 
μεταβάλλεται, οι άνθρωποι θα είναι άλλοτε 
εύκολοι άλλοτε δύσπιστοι, στη συνεργα-
σία τους μαζί σας. Μην είστε απρόσεκτοι 
και υπερβολικοί στη διοχέτευση της ενέρ-
γειάς σας.
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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

Η Ντάνφορθ κοντά στο 
Woodbine το 1915

Η διασταύρωση Danforth  
και Broadbiew το 1912

O Ανδρέας Παπανδρέου κι ο 
Πιέρ Έλιοτ Τρουντό

H Danforth κοιτάzοντας 
ανατολικά από τη Pape, 7 

Ιουλίου  1913

Pape και Danfroth το 1919

To Ελληνικό 
ζαχαροπλαστείο 

«AKROPOL» στο 458 
Danforth Avenue το 1987

Greek Village Dining 
Lounge, 551 Danforth 

Avenue – 1985

9 Μαΐου 1919 στο 
425 Ντάνφορθ

Η Ντάνφορθ κοντά στην 
Broadview το 1910

Διαμαρτυρίες κοντά στο 
Προξενείο στο Τοροντό το 

1970 κατά της Χούντας στην 
Ελλάδα
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Καταπράσινα νερά, πευκόφυτα 
δάση, ειδυλλιακές παραλίες, 
γαλήνη και ηρεμία: Αυτό το νησί 
των Σποράδων τα έχει όλα... στη 
φύση του.

Σ
τη δυτική πλευρά του Αιγαίου, 
στην άκρη των Σποράδων, σάς πε-
ριμένει η Αλόννησος, για να σας 
συνεπάρει με την ανεπιτήδευτη 

γοητεία της. Μοιάζει σαν να κόπηκε α-
πό τα πλευρά του Πηλίου και να αφέθη-
κε στο Αιγαίο να αρμενίζει. Καταπράσινη 
και γοητευτική η Αλόννησος είναι από ε-
κείνα τα ελληνικά νησιά που σας χαρίζει 
απλόχερα διακοπές χαλάρωσης και χί-
λιες εικόνες ομορφιάς. Αν αναζητάτε ή-
ρεμες διακοπές σε ένα νησί που αφήνει 
τη φύση να πλέξει το εγκώμιό του, εδώ 
θα ανακαλύψετε τον αγαπημένο σας τό-
πο διακοπών. Αγνή και αυθεντική, δεν 
προβάλλει την ομορφιά της φωνάζοντας, 
αλλά αφήνει τον άνεμο να μεταφέρει το 
μυστικό της.

Η ομορφιά των Σποράδων  στο 
μεγαλείο της
Ένας αληθινός τόπος αναψυχής είναι η 
Αλόννησος, όπου οι αισθήσεις γ ίνο-
νται ένα με τη φύση. Σε αυτό το νησί  θα 
γίνετε σίγουρα φυσιολάτρης, θα λαχτα-
ρήσετε να γίνετε περιπατητής, θα απο-
λαύσετε διακοπές με ταίρι τη φύση. Το 
νότιο τμήμα του νησιού γεμάτο δαντελω-
τές παραλίες, γραφικούς όρμους με γαλα-
ζοπράσινα νερά, πευκόφυτες περιοχές. 
Το κεντρικό και βόρειο τμήμα της Αλον-
νήσου, πλούσιο σε εναλλαγές. Ο παρα-
δοσιακός οικισμός της Xώρας, το πυκνό 
δίκτυο σηματοδοτημένων περιπατητι-
κών μονοπατιών, το γαλήνιο περιβάλλον. 
Όλα δημιουργούν έναν μοναδικό συνδυ-
ασμό. Και εσείς θα ξεχάσετε αμέσως τη 
λέξη «άγχος».

Βόλτα στην παλιά Χώρα
Περπατήστε σ τα σοκάκια της παλιάς 
Χώρας του νησιού την ώρα που δύει ο 
ήλιος και θα ψάξετε και εσείς να δείτε 
από κάπου τον φωτεινό δίσκο που βου-
τάει στη θάλασσα. Όταν τον βρείτε, εκεί-
νος θα σας χαρίσει ένα από τα ομορφό-
τερα ηλιοβασιλέματα στο Αιγαίο. Η παλιά 
Χώρα της Αλοννήσου, με τα σπιτάκια 
κολλημένα σαν στρατιωτάκια, μοιάζει με 
κάστρο που ατενίζει από ψηλά ολόκληρη 
τη Μεσόγειο... Μια πόλη-φάντασμα που 
αναβιώνει την αίγλη της, και πιο όμορφη 
από ποτέ σας προσκαλεί να την εξερευ-
νήσετε.

Περιπατητικά ταξίδια στη φύση
Την αγνή, αλλά άγρια μεσογειακή ομορ-
φιά του νησιού θα την ανακαλύψετε βήμα 
βήμα. Μέσα από περιπατητ ικές δια-
δρομές, σάς αποκαλύπτεται ολόκληρη 
η Ελλάδα: πυκνά δάση πεύκων, χαμη-
λοί θάμνοι, αρωματικά φυτά, πουρνά-
ρια, κέδροι, κουμαριές, απολαυστικά 
σημεία θέας... Οι εναλλαγές του τοπίου 

θα σας ενθουσιάσουν. Το δίκτυο των 
μονοπατιών είναι μεγάλο και έχει επαρκή 
σήμανση. Σημειώστε: με ελαφρά πεζο-
πορία, θα φτάσετε σε ένα από τα ομορ-
φότερα σημεία του νησιού, το εκκλησάκι 
των Αγίων Αναργύρων.

Το νησί της μεσογειακής φώκιας
Πολύτιμα ερημονήσια με περίεργα ονό-
ματα, όπως Περιστέρα, Κυρα-Παναγιά, 
Γιούρα, Πιπέρι, Ψαθούρα, Σκάντζουρα, 
κατανεμημένα σε δύο ζώνες, σχηματί-
ζουν το νοητό πλέγμα ενός «πάρκου» 
θαλασσινού για την προστασία της μεσο-
γειακής φώκιας. Αυτός ο πολύτιμος βιό-
τοπος έχει «έδρα» του την Αλόννησο και 
αποτελεί ένα από τα τελευταία «καταφύ-
για» για το σπάνιο, πανέξυπνο θηλαστικό 
που ζει σε δυσπρόσιτες σπηλιές. Για να 
προσ τατευθεί, άνθρωποι και σκάφη 
απαγορεύονται στα περισσότερα από τα 
νησιά του πάρκου.

Αρχαίοι θησαυροί στο βυθό του 
Αιγαίου
Οι αρχαιολόγοι στην Περιστέρα δεν μπο-
ρούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους! 
Από τη μια, το αρχαίο ναυάγιο δείχνει 
ότι στην Ελλάδα πρωτοκατασκευάστη-
καν φορτηγά πλοία με χωρητικότητα άνω 
των 100 τόνων και από την άλλη, το βυζα-
ντινό «8» στον όρμο του Βασιλικού ήταν 
τόσο μεγάλο που χρειάζεται χαρτογρά-
φηση! Οι θησαυροί που κείτονται στον 
βυθό γύρω από την Αλόννησο είναι αμύ-
θητοι.

Η γιορτή του αλωνίσματος
Τον Ιούλιο, μη χάσετε το πανηγύρι του 
αλωνίσματος στο Παλιό Χωριό στα Αλώ-
νια, όπου οι γυναίκες του χωριού ετοι-
μάζουν τραχανά και σπιτικό φαγητό για 
όλους, ενώ οι οργανοπαίχτες ανεβάζουν 
το κέφι με παραδοσιακά τραγούδια του  
νησιού. Θα είναι σίγουρα μια ευχάριστη 
έκπληξη κατά τη διάρκεια των διακοπών 
σας στην Αλόννησο.

Πελαγονήσι
Η Κυρα-Παναγιά ή Πελαγονήσι αποτε-
λεί το μεγαλύτερο ακατοίκητο νησί των 
Βόρειων Σποράδων. Παρ’ ότι σήμερα 
είναι ακατοίκητο, τα αρχαιολογικά ευρή-
ματα αποδεικνύουν ότ ι κατοικήθηκε 
πολύ νωρίς (6.000 π.Χ.) και πιθανολογεί-
ται ότι αυτή ήταν η αρχαία Αλόννησος. 
Νοτιοανατολικά του νησιού βρίσκεται το 
μοναστήρι της Kυρα-Παναγιάς. Ένα παλιό 
λιοτρίβι κι ένας ανεμόμυλος, τα μόνα κτί-
σματα που σώζονται. H πρόσβαση γίνε-
ται μόνο με σκάφος. Ζήστε στιγμές χαλά-
ρωσης και απομόνωσης και κάντε τις πιο 
αξέχαστες βουτιές σ τα πεν τακάθαρα 
καταπράσινα νερά του νησιού.

Ιστορικό και Λαογραφικό Μου-
σείο
Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της 
Αλοννήσου αποτελεί  «κιβωτό» γνώσεων  
σε έναν  τόπο που «πλημμυρίζει» από 
ιστορία και παραδόσεις. Το εντυπωσιακό 
πετρόχτιστο κτίριο που το στεγάζει βρί-
σκεται στο Πατητήρι. Το μουσείο είναι 
ιδιωτικό και λειτουργεί από το 2001, με 
την πρωτοβουλία των κ. Κωνσταντίνου  
και Αγγέλας Μαυρίκη.
Στον πρώτο όροφο του Μουσείου ο επι-
σκέπτης έχει τη δυνατότητα  να θαυμά-
σει αρχαιοελληνικά  κειμήλια καθώς και 
όπλα ή αντικείμενα που ανακαλύφθη-
καν  στα πολεμικά πλοία και πειρατικά 
καράβια. Πρόκειται για ιδιαίτερα ενδι-
αφέρουσα συλλογή που «ζωντανεύει» 
τη θρυλική ζωή των πειρατών οι οποίοι 
έδρασαν από τον 16ο έως τον 18ο  αιώνα 
και ακόμη «πρωταγων ισ τούν»  σ τη 
φαν τασ ία μικρών και μεγάλων. Στον 
υπόγειο χώρο βρίσκεται το Λαογρα-
φικό Μουσείο που διαθέτει παραδοσι-
ακά αντικείμενα της Αλοννήσου. Από 
το ξυράφι του κουρέα και την τεράστια 
παλιά πρέσα του ελαιοτριβείου μέχρι 
τις παραδοσιακές φορεσιές, το μουσείο 
εγγυάται ένα σύντομο αλλά  συναρπα-
στικό ταξίδι στην παραδοσιακή νησιω-

τική ζωή.
Το πιο πρόσφατο μουσείο που εγκαινι-
άστηκε στην Αλόννησο, το πρώτο του 
είδους του στην Ελλάδα, είναι το Υπο-
βρύχειο Μουσείο της Περιστέρας Αλον-
νήσου, το οποίο μπορείτε να επισκε-
φτείτε έχοντας το απαραίτητο δίπλωμα 
κατάδυσης ή να καταδυθείτε ψηφιακά 
μέσω συστήματος τεχνητής πραγματι-
κότητας στο Παλιό Σχολείο, στη Χώρα 
Αλοννήσου όπου στεγάζεται το Κέντρο 
Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του 
Κοινού για τις Ενάλιες Αρχαιότητες.

Παραλίες στην Αλόννησο
«Και δύο μήνες να μείνετε εδώ, κάθε 
μέρα θα κολυμπάτε σε άλλη παραλία!» 
μας λέει, εντυπωσιασμένος, δημοφιλής 
παρουσιαστής ταξιδιωτικής εκπομπής.
Τυρκουάζ αποχρώσεις, οργανωμένες ή 
παρθένες παραλίες και μέρη που προ-
φέρονται γ ια εξερεύνηση, χαλάρωση 
και… φωτογράφιση. Ο Άγιος Δημήτριος 
,το Κοκκινόκαστρο, ο Λεφτός Γιαλός, ο 
Μεγάλος Μουρτιάς ,η Μηλιά και η Χρυσή 
Μηλιά αποτελούν αν τ ιπροσωπευτικά 
παραδείγματα οργανωμένων παραλιών. 
Η νοτ ιοανατολική ακτή ε ίναι γεμάτη 
από παραλίες, όλες πολύ διαφορετικές 
μεταξύ τους. Κίτρινη άμμος, πολύχρω-
μες πέτρες, απότομοι ωχροκίτρινοι βρά-
χοι ή κοκκινωποί γκρεμοί είναι αυτά που 
θα συναντήσετε στις διάφορες παραλίες. 
Οι περισσότερες είναι κρυμμένες σε κόλ-
πους περιτριγυρισμένους από πευκο-
δάση και ελαιώνες.
Η βορειοδυτική ακτή είναι βραχώδης 
και σε μεγάλο βαθμό απροσπέλαστη 
από ξηράς καθώς οι κρημνώδεις βράχοι 
καταλήγουν απότομα κάτω στη θάλασσα. 
Στο βόρειο κομμάτι της ακτής υπάρχουν 
μικρές παραλίες, οι οποίες όμως φτάνο-
νται μόνο με καραβάκι. Στο νότιο μέρος 
της ακτής υπάρχει πρόσβαση σε μερικές 
παραλίες οδικώς ή περπατώντας. Ορι-
σμένες μικρές παραλίες βρίσκονται στον 
όμορφο κόλπο της Μεγάλης Άμμου.

Αλόννησος: Η «ξεχωριστή» των Σποράδων

ΤΑΞΙΔΙ
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Θα διεξαχθεί από τις 16 έως 
τις 25 Ιουλίου με πλούσιο 
καλλιτεχνικό αλλά και 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Η 
καρδιά της τέχνης του 
χορού θα χτυπήσει για 
ένα ακόμη καλοκαίρι 
στην Καλαμάτα  με επί-

κεντρο το Διεθνές Φεστιβάλ Χο-
ρού που θα διεξαχθεί από τις 16 
έως τις 25 Ιουλίου. Στην φετινή δι-
οργάνωση θα παρουσιαστούν 31 
συνολικά παραγωγές, από εγχώ-
ριες αλλά και ξένες ομάδες, πολλές 
από τις οποίες εμφανίζονται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα.
«Σε κίνηση. Διαρκώς σε κίνηση. 
Μαζί; Ή μόνοι;» είναι ο τίτλος του 
27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού 
Καλαμάτας το οποίο περιλαμβάνει 
δυνατές συνεργασίες αλλά και ένα 
πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
το οποίο απευθύνεται τόσο σε 
επαγγελματίες του χορού όσο 
και στους κατοίκους. Οι δε παρα-
στάσεις του, που θα φιλοξενη-
θούν στην Κεντρική Σκηνή (Main 
Stage) του Αμφιθεάτρου Κάστρου 
Καλαμάτας, στην Κεντρική και την 
Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου 
Χορού, στο Black Box και στην 
Κεντρική Πλατεία της πόλης, καλύ-
πτουν μια μεγάλη ποικιλία χορευ-

τικών ειδών, από σύγχρονο χορό 
και hip hop μέχρι ακροβατικά και 
σύγχρονους αστικούς αφρικανι-
κούς χορούς.
Καλλιτέχνες από την Ελλάδα αλλά 
και από η Γαλλία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, το Βέλγιο, την Πορτο-
γαλία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, 
την Ιταλία, το Ισραήλ, την Ιρλαν-
δία, τη Νιγηρία και τη Σλοβακία θα 
«διηγηθούν» ιδιαίτερες ιστορίες 
χρησιμοποιώντας την δύναμη της 
γλώσσας του σώματος με στόχο 
να περάσουν το μήνυμα πως η 
ανθρώπινη συνύπαρξη και δια-
δραστικότητα αποτελούν σημα-
ντικά κομμάτια της επιβίωσης 
αλλά και της ευημερίας.

«Εμείς, στο Φεστιβάλ Χορού 
Καλαμάτας, λόγω της θερινής 
περιόδου κατά την οποία λαμβά-
νει χώρα το Φεστιβάλ και λόγω 
των διαθέσιμων υποδομών μας, 
επιμένουμε να αξιοποιούμε στο 
έπακρο τις καλές προϋποθέσεις 
που μας προσφέρονται για τη δια 
ζώσης επαφή με το κοινό. Το πετύ-
χαμε πέρυσι και θα το προσπα-
θήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις 
και φέτος, καθώς θεωρούμε ότι η 
εμπειρία παρακολούθησης μιας 
παράστασης με φυσική παρου-
σία, είναι αναντικατάστατη» υπο-
γράμμισε η καλλιτεχνική διευθύ-
ντρια του Φεστιβάλ Λίντα Καπε-
τανέα στην σημερινή διαδικτυακή 

παρουσίαση του προγράμματος 
υπογραμμίζοντας στη συνέχεια 
την εξαιρετική συνεργασία που 
υπήρξε με τους κρατικούς και 
δημοτικούς και περιφερειακούς 
φορείς.
Να θυμίσουμε πως τον Απρίλιο το 
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, ο Δήμος Καλαμάτας και η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου υπέ-
γραψαν μια προγραμματική σύμ-
βαση η οποία εξασφαλίζει την 
διοργάνωση του Φεστιβάλ για την 
επόμενη τριετία τόσο σε οικονο-
μικό όσο και σε καλλιτεχνικό επί-
πεδο αλλα και την χρονική και 
τοπική επέκτασή του και την παγ-
γκόσμια προβολή του.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
οναδικά αρχαιολογικά ευρήματα 
από την Κέρο και το Δασκαλιό, 
σημαντικές θέσεις της Πρωτοκυ-
κλαδικής περιόδου (3200-2100 

π.Χ.), παρουσιάζονται στην έκθεση «δες Α-
ΠΕΝΑΝΤΙ. Έναν οικισμό στην Κέρο 4.500 χρό-
νια πριν», που εγκαινιάστηκε χθες, 25 Μαϊου, 
στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, παρου-
σία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου, της Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη και του Δη-
μάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη.
Η έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 
καλοκαίρι του 2019 στην Αρχαιολογική Συλ-
λογή Κουφονησίου που βρίσκεται απέναντι 
από την Κέρο. Στην Πινακοθήκη Δήμου Αθη-
ναίων (κτήριο Μεταξουργείου) εκτίθενται 
ευρήματα των ανασκαφών που πραγματοποι-
ήθηκαν στο νησί της Κέρου και την παρακεί-
μενη νησίδα του Δασκαλιού από το Πανεπι-
στήμιο του Κέιμπριτζ, με την υποστήριξη και 
εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλά-
δων. Η έρευνα και η μελέτη των ευρημάτων 
αποδεικνύουν την ιδιαίτερη σημασία του 
Πρωτοκυκλαδικού οικισμού στο Δασκαλιό, 
ειδικά σε ό,τι αφορά τις απαρχές της αστικο-
ποίησης και τα θαλάσσια δίκτυα διακίνησης 

πρώτων υλών και αγαθών στο Αιγαίο κατά την 
πρώιμη Εποχή του Χαλκού.
Τα εκθέματα παρουσιάζονται σε δύο άξο-
νες. Αφενός, προβάλλοντας όψεις της ζωής 
στο Δασκαλιό που καταδεικνύουν την ιδιαι-
τερότητά της εγκατάστασης και τη σημασία 
της σε ένα εκτενές δίκτυο ανταλλαγών. Αφε-
τέρου, παρουσιάζοντας πτυχές της ανασκαφι-
κής διαδικασίας και τεκμηρίωσης, που πραγ-

ματοποιήθηκαν με τη χρήση τεχνολογιών αιχ-
μής, καθώς και πλευρές της απαιτητικής εργα-
σίας αρχαιολόγων και ερευνητών, υπό ιδιαί-
τερα δύσκολες εδαφολογικές και κλιματολο-
γικές συνθήκες. Η έκθεση υλοποιήθηκε με τη 
συμβολή της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, του 
Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ και του Ινστι-
τούτου Κύπρου.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

«Είμαστε όλοι 
Έλληνες» 
στο Μουσείο 
Βυζαντινού 
Πολιτισμού

Σημαία, Θυσ ία, Πατρίδα, 
Ήρωες, Φιλελληνισμός, Πολι-
τική Δύναμη, Ελευθερία. Μέσα 
απ’ αυτές τις θεματικές «ξεδι-
πλώνεται» η έκθεση σύγχρο-
νης τέχνης «WAAG. We Are All 
Greeks! Είμαστε όλοι Έλληνες!» 
του Μουσείου Βυζαντινού Πολι-
τισμού, αφιερωμένη στα διακό-
σια χρόνια του Αγώνα για την 
Ελληνική Ανεξαρτησία.
 Το πρότζεκτ, που διοργανώ-
θηκε από την ελληνική κοινό-
τητα Σικελίας «Τρινακρία» στο 
Παλέρμο, εμπνεύστηκε και σχε-
διάστηκε από τον Francesco 
Piazza και τον Βασίλη Καρα-
μπάτσα, έναν Ιταλό και έναν 
Έλληνα και θέτει σε εφαρμογή 
τις «συναισθηματικές» διασυν-
δέσεις των δύο λαών, ενώ ο τίτ-
λος είναι εμπνευσμένος από 
τους στίχους του ποιήματος του 
Percy Bysshe Shelley, «Hellas».
 Για πρώτη φορά παρουσιάζο-
νται στο κοινό (ευγενική χορη-
γία ιδιωτικής συλλογής Αγγε-
λιδάκη) δύο έργα, που αποδί-
δονται στον ζωγράφο Θεόφιλο 
Χατζημιχαήλ (1870-1934), καλ-
λιτέχνης ο οποίος έχει διηγηθεί 
μέσα από τα έργα του επεισόδια 
και χαρακτήρες της ελληνικής 
επανάστασης. Στο πλαίσιο αυτό 
παρουσιάζεται μια πρωτότυπη 
μουσική σύνθεση του Χρή-
στου Κτιστάκη, με τίτλο «Ελλάς 
1821», εμπνευσμένη από το ποί-
ημα «Hellas», από τη γυναικεία 
χορωδία in DONNAtion του 
Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, 
υπό τη διεύθυνση του μαέστρου 
Δημήτρη Κτιστάκη, επίκουρου 
καθηγητή Τ.Μ.Σ. Ιονίου Πανε-
πιστήμιου και συνοδεία πιάνου 
της Φρόσως Αστ. Κτιστάκη.
 Για να τονιστούν οι πολιτιστι-
κοί δεσμοί και οι σχέσεις μεταξύ 
Σικελίας και Ελλάδας, μετά το 
πρώτο στάδιο στη Θεσσαλο-
νίκη, η έκθεση θα μεταφερθεί 
στο Παλέρμο, χάρη στη συνερ-
γασία μεταξύ διπλωματικών, 
πολιτιστικών ιδρυμάτων και 
τουριστικής προώθησης των 
δύο κρατών στο Μουσείο Ρίζο.

Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Επιστρέφει 
ζωντανά με ποικιλία παραστάσεων

Ένας οικισμός 4.500 ετών από την Κέρο, παρουσιάζεται 
στην Αθήνα
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ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δ
εν χάνει στις Βρυξέλλες η Εθνική ομάδα. Ό-
πως το 2017 ήρθε ισόπαλη 1-1 με το Βέλγιο 
για τα προκριματικά του Μουντιάλ, έτσι και 
τώρα στο φιλικό προετοιμασίας της για τα 

κρίσιμα ματς του Σεπτεμβρίου με Κόσοβο και Σουη-
δία, κατάφερε να αποσπάσει το ίδιο σκορ, πραγμα-
τοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στη Νο1 
ομάδα του FIFA Ranking.

Μπήκε δυνατά η Εθνική και απείλησε στο 
πρώτο δεκάλεπτο
Δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο ξεκίνημα 
της Εθνικής μας ο Τζον Φαν Σιπ, βλέποντας τους διε-
θνείς μας να φτάνουν δυο φορές κοντά στο γκολ 
πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Στην πρώτη 
περίπτωση στο 3’, ο Αλντερβάιρελντ έκανε λάθος 
γύρισμα προς τα πίσω, ο Μασούρας βγήκε απέναντι 
από τον Μινιολέ, αλλά το δεξί πλασέ του βρήκε πάνω 
στον γκολκίπερ της Μπριζ.
Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού πρωταγωνίστησε και στη 
δεύτερη φάση, όταν πήρε τη μπάλα από τον Ανδρού-
τσο, την έσπασε υπέροχα στον Μπακασέτα, αλλά το 
τελείωμά του δεν ήταν το ιδανικό, με τον Βέλγο γκολ-
κίπερ να αποκρούει και πάλι. Η γαλανόλευκη μπήκε 
με διάθεση να πιέσει από το ξεκίνημα και αιφνιδίασε 
τους «κόκκινους διαβόλους».

Οι Βέλγοι ανέβασαν «στροφές» και μπή-
καν σε θέση οδηγού
Μετά το 10’, το Βέλγιο κατάφερε να ανεβάσει «στρο-
φές». Αφού έστειλε την πρώτη... προειδοποίηση 
με την τεράστια ευκαιρία του Λουκάκου στο 14’, 
ευτύχησε να προηγηθεί έξι λεπτά μετά. Ο Καράσκο 
γύρισε από τα αριστερά και ο Τοργκάν Αζάρ με δεξί 
πλασέ από τη μικρή περιοχή έγραψε το 1-0.
Υπέροχη συνεργασία των δυο Βέλγων, με τον πορ-
τιέρε της Μπενφίκα να μην μπορεί να κάνει πολλά. 
Στο 36’ παραλίγο να γίνει και το 2-0, όταν οι Μενιέ 
και Ντοκού συνεργάστηκαν από δεξιά, έγινε το γύρι-
σμα, η μπάλα έφτασε στον Αζάρ, ο οποίος σημάδεψε 
το δοκάρι του εξουδετερωμένου Βλαχοδήμου. Οι 
Βέλγοι δημιούργούσαν ρήγματα από τα δυο άκρα και 
κυρίως από την πλευρά του Τσιμίκα.

Έψαξε την ισοφάριση και δικαιώθηκε
Οι Βέλγοι είχαν την μπάλα στα πόδια τους, χωρίς 
όμως να απειλούν την Εθνική μας. Ο Μαρτίνεθ 

έβγαλε Λουκάκου και Ντοκού, έβαλε Μπατσουαγί 
και Μέρτενς, θέλοντας να φρεσκάρει την ομάδα του 
με το ξεκίνημα του β’ μέρους, ενώ ο Φαν Σιπ έκανε 
δυο αλλαγές στο 60’ (μπήκαν οι Κούτρης και Πέλκας 
αντί των Τσιμίκα και Παυλίδη). Λίγο αργότερα ήρθε 
νέα καλή στιγμή με τον Μασούρα, για να έρθει από 
το δικό του πόδι η φάση της ισοφάρισης. Εκτέλεσε 
φάουλ από τα δεξιά, ο Παπαδόπουλος έστειλε τη 
μπάλα στο δοκάρι με καρφωτή κεφαλιά και ο Τζα-
βέλλας από κοντά έγραψε το 1-1 με το τρίτο του τέρμα 
με το εθνόσημο. Η Εθνική εδικαιούτο ένα γκολ βάσει 
της εικόνας της και το πέτυχε.

Όλοι στάθηκαν εξαιρετικά, με πρώτο βιο-
λί τον Μασούρα
Στην τελική ευθεία του παιχνιδιού, η Εθνική μας 
ήθελε να διαφυλάξει τα μετόπισθέν της και αν έβρι-
σκε ένα δεύτερο γκολ σε μια από τις αντεπιθέσεις της. 
Στο 88’, ο Μασούρας είχε μια σέντρα από δεξιά στο 
δεύτερο δοκάρι, με την κεφαλιά του Παπαδόπουλου 
να σημαδεύει την αγκαλιά του Μινιολέ. Όπως όλες οι 
προηγούμενες καλές στιγμές της Ελλάδας και αυτή 
προήλθε από τον εξτρέμ του Ολυμπιακού, ο οποίος 
ήταν εξαιρετικός και αποτελούσε μια διαρκή απειλή 
για το Βέλγιο. Είτε σε ρόλο εκτελεστή είτε σε ρόλο 
δημιουργού, ο Μασούρας ήταν πανταχού παρών και 
έδειξε στον Φαν Σιπ ότι μπορεί να υπολογίζει πολλά 
πάνω του.
Το πρόσημο για τη γαλανόλευκη ήταν κάτι παρα-
πάνω από θετικό στο ματς, αποσπώντας μια ισο-
παλία κόντρα σε ένα Βέλγιο που δεν είχε τον Ντε 
Μπράινε και τον Εντέν Αζάρ, αλλά διέθετε μια 
πλειάδα αστεριών που τα βρήκαν σκούρα απέναντι 
στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Πλέον, η 
Εθνική θέλει να έχει ανάλογο πρόσωπο την Κυριακή 
με τους Νορβηγούς.

Βέλγιο (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Μινιολέ (90’ Σελς), 
Αλντερβάιρελντ (82’ Τίλεμανς), Μπογιατά, Ντενα-
γιέρ, Μενιέ, Ντεντονκέρ, Πρατ, Αζάρ (74’ Τροσάρντ), 
Ντοκού (46’ Μέρτενς), Καράσκο (74’ Σαντλί), Λουκα-
κού (46’ Μπατσουαγί).
Ελλάδα (Τζον Φαν Σιπ): Βλαχοδήμος, Ανδρούτσος 
(80’ Σάλιακας), Παπαδόπουλος, Τζαβέλλας, Τσιμί-
κας (60’ Κούτρης), Μπουχαλάκης (69’ Ζέκα), Γαλανό-
πουλος (69’ Σιώπης), Μασούρας, Μπακασέτας (80’ 
Μάνταλος), Γιαννούλης, Παυλίδης (60’ Πέλκας).

Η Εθνική απέσπασε 1-1 από το Βέλγιο στις Βρυξέλλες, έχοντας πολύ καλή εικόνα στη 
μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Ο Τζαβέλλας ήταν ο σκόρερ της γαλανόλευκης, που είχε σε 
σπουδαία βραδιά τον Μασούρα, ο οποίος ήταν πανταχού παρών.

Εξαιρετική η Εθνική στις Εξαιρετική η Εθνική στις 
Βρυξέλλες, κοίταξε στα Βρυξέλλες, κοίταξε στα 
μάτια το μεγαθήριομάτια το μεγαθήριο

Ολυμπιακός
Τικίνιο: «Ονειρεύομαι να 
κατακτήσω τρόπαια»

Ο Τικίνιο έκανε δηλώσεις στο επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού στο 
Youtube αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ευχαριστώ-
ντας τον κόσμο της ομάδας για την υποδοχή και αποκαλύπτοντας την επι-
θυμία του να κατακτήσει τίτλους.
Έτοιμος να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να πετύχει όλους τους στό-

χους και μαζί με εκείνον να φτάσει στην κατάκτηση τροπαίων εμφανί-
στηκε με δηλώσεις στην κάμερα του «Olympiacos TV» ο Τικίνιο, στις 
πρώτες δηλώσεις του μετά από την υπογραφή τριετούς συμβολαίου 
συνεργασίας με τους ερυθρόλευκους.
«Ξέρω ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Από πριν έρθω 
εδώ γνώριζα πως ήταν ένας τεράστιος σύλλογος με σπουδαίους φιλά-
θλους. Επίσης γνωρίζω πως σπουδαίοι ποδοσφαιριστές πέρασαν από 
εδώ, πιστεύω πως όλα εδώ είναι υπέροχα.
Θέλω να ευχαριστήσω για την υποδοχή και να πω πως είμαι πολύ ευτυ-
χισμένος που βρίσκομαι εδώ.
Ονειρεύομαι να κατακτήσω τρόπαια, να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου 
και να κατακτήσω τίτλους, που είναι το πιο σημαντικό για τον Ολυμπι-
ακό.
Μου το είπαν ήδη ότι οι φίλαθλοί μας είναι πολύ φανατικοί. Ελπίζω να 
μπορέσω να τους δω σύντομα και μαζί τους να γιορτάσουμε τίτλους.
Ευχαριστώ τους φιλάθλους μας, γιατί πριν τον ερχομό μου εδώ, όταν 
ακόμα δεν ήταν σίγουρο, πολλοί φίλαθλοι με πλησίασαν στα social 
media.
Είμαι πολύ ευτυχισμένος, ελπίζω να τους δω σύντομα και να μπορέ-
σουμε να κατακτήσουμε τίτλους μαζί», δήλωσε χαρακτηριστικά το νέο 
απόκτημα των Πειραιωτών, που αναμένεται να δυναμώσει τη γραμμή 
κρούσης της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνς με δεδομένη την παραμονή 
των Γιουσέφ Ελ Αραμπί και Αχμέντ Χασάν.

Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας ο Χασάν σύμφωνα με 
τους Τούρκους
Τον Αχμέντ Χασάν του Ολυμπιακού βάζουν στο στόχαστρο της Μπεσί-
κτας δημοσιεύματα από την Τουρκία τα οποία σημειώνουν πως μετά την 
απόκτηση του Τικίνιο οι «ερυθρόλευκοι» συζητούν την παραχώρηση 
του Αιγύπτιου φορ.
Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα www.aspor.com.tr σημειώνει πως στις 
συζητήσεις των δύο ομάδων για τον Κώστα Φορτούνη έπεσε στο τρα-
πέζι και η παραχώρηση του Χασάν με τους ιθύνοντες της Μπεσίκτας να 
επιθυμούν την ενίσχυση της ομάδας τους ενόψει της συμμετοχής τους 
στο Champions League της επόμενης σεζόν.
Η ιστοσελίδα αναφέρει: «Την ώρα που διαπραγματεύσεις ανάμεσα 
στην Μπεσίκτας και τον Ολυμπιακό συνεχίζονται, αν και ακόμα δεν έχει 
υπάρξει επαφή των δύο πλευρών, υπήρξε μια νέα εντυπωσιακή εξέλιξη. 
Τα δύο κλαμπ βρέθηκαν το ένα κόντρα στο άλλο για την απόκτηση του 
Τικίνιο με τον Βραζιλιάνο να επιλέγει τον Ολυμπιακό.
Την ίδια ώρα έπεσε στο τραπέζι το όνομα του Αχμέντ Χασάν τον οποίο 
αγόρασε πέρυσι ο Ολυμπιακός από τη Μπράγκα αντί 2 εκατ. ευρώ. Οι 
ιθύνοντες της ομάδας ξεκίνησαν να ψάχνουν τις λεπτομέρειες για τον 
28χρονο επιθετικό».
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Μένει ως το 2022 στο Μόντρεαλ ο 
Νανσί

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Άλλη μια ήττα για το Τορόντο, 
ερωτηματικά για το μέλλον του Άλτιντορ

Η 
ήττα με 2-1 του Σαββάτου από το Columbus Crew επέκτεινε το αρνητικό ρεκόρ της 
ομάδας που μετρά σε επτά αγωνιστικές μόλις μία νίκη. Το TFC,  υποχωρεί στην 
25η θέση στη γενική κατάταξη και έχει κερδίσει μόλις δύο από 11 αγώνες (2-6-3) 
σε όλες τις διοργανώσεις  αυτή τη σεζόν .

Υπάρχει ένα ερωτηματικό για το μέλλον του επιθετικού Jozy Altidore, ο οποίος είναι εκτός 
αγωνιστικής δράσης. Και η ομάδα έμαθε στα τέλη αυτής της εβδομάδας ότι ο διεθνής της 
Βενεζουέλας Yeferson Soteldo, ένας άλλος από τους βασικούς της παίκτες , θα βγει από τέσ-
σερις έως έξι εβδομάδες εκτός δράσης με τραυματισμό.
Ο GM του Τορόντο, Ali Curtis, λέει ότι ο σύλλογος θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον 
δυσαρεστημένο Altidore στο διάλειμμα των εθνικών ομάδων, που είναι αυτή κι η επόμενη 
εβδομάδα, για να καθορίσει το μέλλον του. Το TFC δεν θα παίξει ξανά μέχρι τις 19 Ιουνίου.
Στα μόνα θετικά για το Τορόντο είναι η επιστροφή του καλύτερου της παίκτη, Αλεχάντρο 
Ποζουέλο, ο οποίος μπήκε στο 55ο λεπτό απέναντι στο Κολούμπους Κρου. Ο Ισπανός διε-
θνής άσσος μετά τον τραυματισμό στο μηρό φάνηκε έτοιμος για δράση, καθώς η παρουσία 
του έγινε αμέσως αισθητή στον αγωνιστικό χώρο, αφού η ομάδα επιθετικά πήρε τα πάνω 
της μετά την είσοδο του στο γήπεδο.

Ο 
πέμπτος προπονητής του Μόντρεαλ, Wilfried Nancy, θα παραμείνει 
σ τον πάγκο της ομάδας ως το 2022.
Ο Νανσί διορίσ τηκε προπονητής της ομάδας τον Μάρτιο μετά την 
αποχώρηση του Thierry Henry.

Πριν πάρει το τ ιμόνι της ομάδας, ήταν βοηθός προπονητή πρώτης ομάδας για 
πέντε χρόνια.
Φέτος η ομάδα του Μόντρεαλ μετρά δυο νίκες, δυο ισοπλίες και τρεις ήττες.
«Λαμβάνω αυτήν την απόφαση τώρα γιατί βλέπω τη δουλειά που κάνει κάθε 
μέρα, τη φιλοσοφία του παιχνιδιού κατά τη διάρκεια των αγώνων, καθώς και τη 
σχέση μεταξύ των παικτών και του προπονητικού προσωπικού, η οποία ήταν 
πολύ θετική από την πρώτη μέρα», δήλωσε ο CF Montreal Ο αθλητικός διευθυ-
ντής Olivier Renard είπε σε μια δήλωση για τη Nancy.

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τον Ραζβάν 
Λουτσέσκου, με τον Ρουμάνο τεχνικό 
να δηλώνει ότι αισθάνεται πως δεν 
αποχώρησε ποτέ από τον Δικέφαλο 
και ότι είναι ευγνώμων στον 
ιδιοκτήτη της ομάδας, Ιβάν Σαββίδη.

Ο 
Ραζβάν Λουτσέσκου σε δηλώ-
σεις του στην παρουσίασή του 
από τον ΠΑΟΚ, ανέφερε ότι για 
εκείνον δεν έφυγε ποτέ από τον 

Δικέφαλο, ενώ τόνισε ότι είναι ευγνώμων 
στην οικογένεια Σαββίδη, για όσα έζησε τα 
δύο χρόνια παρουσίας του στην Τούμπα.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέ-
σκου: «Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολλοί 
όσους είναι εδώ και περιμένουν να επικοι-
νωνήσουν μαζί μου. Είμαι πολύ χαρού-
μενος και αρκετά συναισθημα-
τικά φορτισμένος, αν και για 
μένα δεν έφυγα από εδώ».
«Πραγματικά έχω πολλά 
σ υ να ισ θήμα τ α  κα ι 
κάποια με ξεπερνούν, 
σε μια στιγμή την οποία 
βρίσκω ξανά το μέρος 
στο οποίο έζησα τα καλύ-
τερα χρόνια της ζωής μου. 
Είναι περίεργο το ότι μιλάω 
σε μια άδεια αίθουσα, αλλά θα 
προσπαθήσω να μείνω όσο περισσό-
τερο μπορώ για να έχουμε μια καλή επικοι-
νωνία».

Για τους πραγματικούς λόγους 
που αποχώρησε από την ομάδα 
και αν θα αποφευχθεί αυτό στο 
μέλλον: 
«Έχουμε δύο - τρεις επιλογές αυτή τη 
στιγμή, να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε 
για αυτή την ιστορία, ενώ έχουμε μιλήσει 
ήδη αρκετές φορές γι’ αυτό».
«Άλλη μια επιλογή είναι να μιλήσουμε για 
το μέλλον, να δούμε τι θα κάνουμε όλοι μαζί 
για να απολαύσουμε τον τίτλο. Η τρίτη επι-
λογή είναι ότι δεν μπορώ να φύγω γιατί 
υπάρχει μια ρήτρα αποδέσμευσης επτά 
εκατομμυρίων, οπότε δεν μπορώ να φύγω, 
δεν θέλω να φύγω».
«Βρίσκομαι εδώ με το προσωπικό μου, έχο-

ντας ένα πλάνο με το οποίο θέλουμε να δου-
λέψουμε. Σε περίπτωση που δεν πετύχω, 
τότε θα αναγκαστώ να φύγω, γιατί αυτή 
είναι η ζωή των προπονητών. Αλλά η προ-
σωπικότητά μου δεν μου επιτρέπει να σκέ-
φτομαι αυτά».
Για το τι πιστεύει ότι θα είχε γίνει αν υπήρχε 
το VAR το 2018: «Αν υπήρχε το VAR το 2018, 
θα είχα στο σπίτι μου δύο τρόπαια πρωτα-
θλήματος».

Για τη θέση του τερματοφύλακα: 
«Γνωρίζω και τους δύο και ξέρω ότι και οι 
δύο είναι καλοί τερματοφύλακες. Ο Πασχα-
λάκης είναι διεθνής, με τον Ζίβκοβιτς ήμουν 
απόλυτα ευχαριστημένος από όταν ήμουν 
στην Ξάνθη. Ο Πασχαλάκης ήταν φανταστι-

κός όταν ήμουν στον ΠΑΟΚ».
«Ξέρω τη θέληση που έχουν 

να προπονηθούν, οπότε 
έχω μια καλή και ξεκά-

θαρη εικόνα για αυτούς 
τους δύο. Δεν θέλω να 
μιλήσω για τη διαχεί-
ριση αυτών των δύο 
μιλάω μόνο για αυτό 

που ξέρω εγώ γι’ αυτούς. 
Δηλώνω ότι δεν χρειάζεται 

ο ΠΑΟΚ αλλαγή σε αυτή τη 
θέση».

Για τον Μπίσεσβαρ: «Μπίσερ - reloaded 
(γέλια). Είναι ένας φανταστικός παίκτης. Δεν 
μπορείς να μην τον αγαπήσεις. Θυμάμαι 
πως είχαμε θέματα και στην πρώτη περί-
οδο, αλλά τα λύναμε κατευθείαν. Με το που 
κατάλαβε μάλιστα τον ρόλο του έγινε ακόμη 
καλύτερος».
Για τον Κρμέντσικ: «Λήγει ο δανεισμός του. 
Δεν έχουμε συζητήσει κάτι. Δεν έχουμε 
στοιχεία να μιλήσουμε προς το παρόν»,
Για τον Τζόλη: 
«Δεν θεωρώ πως πρέπει να βάλουμε μια 
έξτρα πίεση για να ηγηθεί. Αν την έχει ήδη 
έμφυτη, τότε κανένα πρόβλημα. Αν δεν το 
έχει θα πρέπει να είναι ο εαυτός του και να 
παίξει αυτό που μπορεί.
Θα είναι μια σημαντική μονάδα για εμάς, αν 
παραμείνει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες 
προτάσεις γι’ αυτόν. Δεν έχουμε αγγίξει το 
εν λόγω θέμα. Είναι μέλος της ομάδας μας».

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.

ΠΑΟΚ

Λουτσέσκου: «Αν υπήρχε 
το VAR το 2018, θα είχα 
στο σπίτι μου δύο τρόπαια 
πρωταθλήματος»

Tennis

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

Μ
ετά από συζητήσεις που υ-
πήρξαν «κλείδωσε» η συγ-
χώνευση των SL2 με FL και η 
είσοδος των Β’ Ομάδων στη 

δεύτερη κατηγορία
Ημέρα ορόσημο ήταν η σημερινή (3/6) για 
το μέλλον της Super League 2 και τελικά 
φαίνεται πως βγαίνει… λευκός καπνός. Ο 
Λευτέρης Αυγενάκης ενημέρωσε όλες τις 
ομάδες της δεύτερης κατηγορίας και της 
Football League για το πλάνο που έχει από 
καιρό καταθέσει ώστε να ενοποιηθούν 
οι δύο κατηγορίες, ενώ στην «εξίσωση» 
πλέον μπαίνει και η συμμετοχή των Β’ Ομά-
δων των «μεγάλων» της Super League 1, 
για αυτό στην ενημέρωση ήταν και ο πρόε-
δρός της Λεωνίδας Μπουτσικάρης.
Υστερα από συζήτηση που κράτησε για 
ώρες και για αυτό άλλωστε μετατέθηκε για 
το μέλλον το Δ.Σ. της κοινής διοργανώτριας 
αρχής των SL2/FL που είχε προγραμματι-
στεί για αργότερα, πάμε για αλλαγές.
Οι οποίες με γνώμονα τα όσα λέχθηκαν 
έχουν ως εξής: Αυτή τη στιγμή στις 2 κατη-
γορίες υπάρχουν 32 ομάδες και τόσες θα 
παραμείνουν και στη νέα, αλλά θα αυξη-
θούν σε 36 λόγω της συμμετοχής των 4 Β’ 
Ομάδων από την SL1 . Οι συγκεκριμένες 
θα χωριστούν σε 2 ομίλους των 18, ενώ 
απομένει να αποσαφηνιστεί που θα συμ-
μετάσχουν οι 2 που υποβιβάστηκαν φέτος 
από την SL2 για την FL (ΟΦ Ιεράπετρας, 
ΑΕ Καραϊσκάκης). Αντίθετα κανονικά θα 
υπάρξουν υποβιβασμοί από την FL στη Γ’ 
και το αντίστροφο (4 τον αριθμό).
Ετσι τη νέα SL2 θα συγκροτούν οι φετινοί 
12 της δεύτερης κατηγορίας (κατά πάσα 
πιθανότητα), 4 Β’ ομάδες από τους «μεγά-
λους», 16 από τη φετινή FL και 4 που θα 
ανέβουν από τη Γ’ μέσω των μπαράζ των 
πρωταθλητών.
Η σχετική απόφαση/συμφωνία πάρθηκε 
με ευρεία πλειοψηφία (μειοψήφησαν 1-2 
ομάδες, δεν μετείχε η ΑΕΛ καθώς δεν είναι 
ακόμη μέλος της Ενωσης), αλλά υπάρ-

χουν ορισμένοι «αστερίσκοι». Δηλαδή το 
μετοχικό κεφάλαιο για τη νέα κατηγορία 
θα είναι 250.000 ευρώ (μίνιμουμ, υπάρ-
χουν σκέψεις να αυξηθεί), ενώ η εγγυητική 
που θα πρέπει να καταθέσει κάθε ομάδα 
πριν την έναρξη της σεζόν θα ανέρχεται 
στις 100.000 ευρώ. Τα παραπάνω νούμερα 
προβάλλουν δυσθεώρητα για αρκετούς, 
οπότε δεν έχει αποσαφηνιστεί τι θα ισχύει 
σε περίπτωση που κάποια δεν καταφέρει 
να εκπληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις 
της. Θα αποβάλλεται και θα λογίζεται μεν 
στους «36» αλλά δεν θα συμμετάσχει στο 
πρωτάθλημα και θα χάνει τα παιχνίδια της 
στα χαρτιά; Θα την αντικαθιστά κάποια 
άλλη;
Η ουσία πάντως είναι πως πάμε για SL2 με 
36 ομάδες (σε βάθος τριετίας ίσως μειω-
θούν στις μισές), σε 2 Ομίλους των 18 που 
θα στελεχώνονται με γεωγραφικά κριτή-
ρια και συμμετοχή 4 Β’ ομάδων από τους 
«μεγάλους» της Super League. Παράλληλα 
αν ισχύει το «1+1» των τελευταίων ετών, 
ότι δηλαδή από τη δεύτερη κατηγορία 
προβιβαζόταν ο πρωταθλητής και ο 2ος 
έπαιζε μπαράζ, απομένει να δούμε 
και τη φόρμουλα του πρωτα-
θλήματος.
Παράλληλα ο Υφυπουρ-
γός Αθλητισμού δεσμεύ-
τηκε στις ομάδες της 
FL πως άμεσα θα τους 
καταβληθούν τα χρή-
ματα από το στοίχημα 
(77.500 ευρώ για κάθε 
μία).

-Πόσες και ποιες ο-
μάδες θα συμμετά-
σχουν στο πρωτάθλημα;
Θα είναι 36 ομάδες και πιο συγκε-
κριμένα οι 12 που ήταν να συμμετάσχουν 
στη Super League 2 της επόμενης σεζόν, 
οι 14 από τη φετινή FL που ούτε θα ανέ-
βουν ούτε θα πέσουν, οι 4 Β’ ομάδες από 
τη Super League 1 (κατά πάσα πιθανότητα 
ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ), 
οι 4 που θα προκύψουν από τα μπαράζ των 
πρωταθλητών της φετινής Γ’ Εθνικής και 
ΟΦ Ιεράπετρας, ΑΕ Καραϊσκάκης που υπο-
βιβάστηκαν φέτος από την SL2 στην FL.
Ετσι εάν δεν υπάρξει κάποιο θέμα με τα 
κριτήρια (βλέπε παρακάτω) «κλειδωμένη» 

θέση έχουν ΑΕΛ, Ξάνθη, Λεβαδειακός, 
Εργοτέλης, Χανιά, Διαγόρας Ρόδου, Πανα-
χαϊκή, Τρίκαλα, Απόλλων Λάρισας, Δόξα 
Δράμας, Καβάλα, Βέροια, Πανσερραϊκός, 
Καλλιθέα, Ρόδος και Καλαμάτα, το σύνολο 
16 ομάδες. Οι υπόλοιπες 20 θα προκύ-
ψουν από τις 4 Β’΄ομάδες των «μεγάλων», 
τις ισάριθμες από τα μπαράζ πρωταθλη-
τών της Γ’, μόλις οριστικοποιηθεί (προβά-
λει τυπικό) ότι ΑΕ Καραϊσκάκης, ΟΦ Ιερά-
πετρας θα είναι στη νέα SL2 και ακόμη 
10 από όσες δεν υποβιβαστούν από την 
Football League (Καβάλα, Βέροια, Πανσερ-
ραϊκός, Καλλιθέα, Ρόδος, Καλαμάτα δεν 
κινδυνεύουν μαθηματικά).

-Πόσες και πώς θα προβιβαστούν 
στη Super League 1;
Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να 
υπάρξει συμφωνία μεταξύ της Super 
League 1 και Super League 2. Η μεγάλη 
κατηγορία «προχωρά» στη σεζόν με γνώ-
μονα πως δεν θα αλλάξει το «1+1», δηλαδή 
ο τελευταίος της να υποβιβάζεται και ο 
13ος να παίζει μπαράζ με τον 2ο της SL2. 
Εύλογα η τελευταία θα προσπαθήσει να 
το κάνει μίνιμουμ «2-2», δηλαδή 2 να 
πέφτουν και ισάριθμοι να ανεβαίνουν. Εάν 
δεν υπάρξει κοινή γραμμή, τότε τον τελευ-
ταίο λόγο θα έχει η ΕΠΟ ως ανώτατη αρχή. 
Πάντως δύσκολα θα διαφοροποιηθεί το 
υπάρχων status quo.

-Πόσες θα υποβιβαστούν;
Ακόμη δεν υπάρχει ξεκάθαρο νούμερο, 
όμως από τη στιγμή που το πλάνο για 
το μέλλον της κατηγορίας είναι τη σεζόν 
2024/25 να διεξαχθεί με μάξιμουμ 18 ομά-
δες αυτό σημαίνει πως κάθε χρόνο θα πρέ-
πει να... μειώνονται αρκετά. Αρα πάμε για 
περίπου 8 ίσως και περισσότερες, ανάλογα 
και με πόσες θα προβιβάζονται από την 
παρακάτω κατηγορία.

-Οι Β’ ομάδες θα έχουν δικαίω-
μα προβιβασμού ή έστω συμμε-

τοχής στα (ενδεχόμενα) play 
off;

Το πρώτο αποκλείεται. Για το 
δεύτερο σκέλος ως αρχικό 
πλάνο είναι να μπορούν 
να παίξουν σ τα play 
off, ανεξαρτήτως του 
μη δικαιώματός τους 
να προβιβαστούν, εάν 
βέβαια υπάρξουν play 

off ή play out. Ακόμη 
ακριβής φόρμουλα διεξα-

γωγής του πρωταθλήματος 
δεν υπάρχει, ωστόσο το ενδε-

χόμενο ύπαρξης play off προβά-
λει ως το πιο πιθανό. Αντίστοιχα οι Β’ 

Ομάδες και δεν θα υποβιβάζονται, τουλά-
χιστον για την επόμενη τριετία.

-Τι θα συμβεί με όσες ομάδες 
δεν πληρούν τα οικονομικά κρι-
τήρια (μετοχικό κεφάλαιο μίνι-
μουμ 250.000 ευρώ και εγγυητι-
κή 100.000 ευρώ);
Το πλάνο είναι να μένουν εκτός κατηγορίας 
και να μην αντικαθίστανται από την παρα-
κάτω. Ετσι το «36» ως νούμερο συμμετε-
χόντων στο πρωτάθλημα φαντάζει κάπως 

να «παλατζάρει», αφού τα οικονομικά κρι-
τήρια είναι αυστηρά. Εάν τελικά επιβεβαι-
ωθούν οι πληροφορίες πως θα αποβάλ-
λονται αυτόματα ή θα καταλαμβάνουν την 
τελευταία θέση του ομίλου τους και θα 
χάνουν όλα τα ματς με 3-0 ή δεν θα προ-
σμετρώνται καν τα παιχνίδια τους αλλά θα 
υποβιβάζονται λιγότερες ομάδες. Δηλαδή 
αν προκριθεί η απόφαση την επόμενη 
σεζόν να πέσουν 8 (και από τους 2 ομίλους) 
και 3 μείνουν εκτός λόγω κριτηρίων, κατά 
πάσα πιθανότητα με αγωνιστικά κριτήρια 
θα υποβιβαστούν 5. Πάντως κρατάμε πως 
το πιο πιθανό είναι όσες ομάδες δεν πλη-
ρούν τα κριτήρια να μην αντικαθίστανται.

-Τι περιορισμοί θα υπάρχουν σε 
ότι αφορά τη συμμετοχή γηγε-
νών και ξένων παικτών;
Στη συζήτηση που έγινε έπεσε επί τάπητος 
το ενδεχόμενο να βρίσκονται, ανά πάσα 
στιγμή, υποχρεωτικά στην ενδεκάδα κάθε 
ομάδας τουλάχιστον 7 ποδοσφαιριστές με 
δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές Εθνι-
κές ομάδες (χωρίς ηλικιακό περιορισμό).

Αποχωρεί από την διοίκηση της 
ΑΕΛ ο Κούγιας, παραμένει ιδιο-
κτήτης
Οι αλλαγές στην ΑΕΛ συνεχίζονται και η 
τελευταία έχει να κάνει με την διοίκηση. Ο 
Αλέξης Κούγιας αποχωρεί από την προε-
δρία παραμένοντας ιδιοκτήτης, με τον γιό 
του Χρήστο να παραμένει αναπληρωτής 
πρόεδρος.
Εκτός από τα αγωνιστικά με τις αποκτήσεις 
ποδοσφαιριστών, τον νέο προπονητή (ανέ-
λαβε ο Κώστας Φραντζέσκος), στην ΑΕΛ 
υπάρχουν αλλαγές και στην διοίκηση των 
«βυσσινί», εκτός της γνωστής που θέλει 
τον Γιώργο Λιάγκα να αναλαμβάνει πόστο. 
Συγκεκριμένα ο Αλέξης Κούγιας αποχω-
ρεί από το διοικητικό κομμάτι, το οποίο θα 
παραχωρήσει σε επιφανείς Λαρισαίους.
Θα παραμείνει ιδιοκτήτης, ενώ ο γιος του 
Χρήστος θα βρίσκεται στην διοίκηση ως 
αναπληρωτής πρόεδρος, θέση που ήδη 
κατέχει. Ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης των 
Θεσσαλών, συνεχίζει να έχει τις μετοχές, 
ωστόσο ήδη παρέδωσε τα αποδυτήρια 
στον Τάκη Παραφέστα που θα έχει ανα-
βαθμισμένο ρόλο και την διοίκηση σε επι-
φανείς Λαρισαίους.

ΕΠΟ: Επίσκεψη κλιμακίου FIFA-
UEFA
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος της επίσκεψης 
τεχνικού κλιμακίου εμπειρογνωμόνων της 
FIFA και της UEFA με αντικείμενο την προ-
ετοιμασία των κανονιστικών τροποποιή-
σεων που απαιτούνται για την εφαρμογή 
της Ολιστικής Μελέτης των διεθνών ποδο-
σφαιρικών αρχών στο ελληνικό ποδό-
σφαιρο.
Την αντιπροσωπεία της FIFA και της UEFA, 
τα μέλη της οποίας είχαν διήμερη συνεργα-
σία με τη Διοίκηση και νομικούς-στελέχη 
της ΕΠΟ, αποτελούσαν οι Ρολφ Τάνερ (επι-
κεφαλής διακυβέρνησης ομοσπονδιών της 
FIFA), Λούκα Νικόλα (επικεφαλής διακυ-
βέρνησης ομοσπονδιών της UEFA), Μάριος 
Γεωργίου (στέλεχος της διεύθυνσης εθνι-
κών ομοσπονδιών της UEFA), Γιαν Χάφνερ 
(νομικός της UEFA).
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Τ
η σεζόν που μας πέρασε η Μπαρτσε-
λόνα είδε πολλές φορές να βγαίνουν 
στη φόρα πράγματα που δεν ήθελε, 
όπως το φαξ που είχε στείλει ο Μέσι 

και ζητούσε να αποχωρήσει το περασμένο 
καλοκαίρι από τους Καταλανούς ή το 
συμβόλαιο του Αργεντινού σταρ 
στη μέση της σεζόν με όλες τις 
απολαβές και τα μπόνους σε 
αυτό.
Το τελευταίο πράγμα που 
ήρθε στη φόρα και αφορά 
τους Καταλανούς έχει να 
κάνει με τα ετήσια συμβό-
λαια των ποδοσφαιριστών που 
είδαν το φως της δημοσιότητας 
καθώς διέρρευσαν στον Τύπο και 
όλοι μπόρεσαν να δουν με πόσα χρήματα 
παίρνει ετησίως ο καθένας.
Φυσικά στην κορυφή της λίστας βρίσκεται 
ο Λιονέλ Μέσι ο οποίος παίρνει 60,3 εκατ. 
ευρώ το χρόνο ενώ στη δεύτερη θέση είναι 
ο Γκριεζμάν με 35,8 εκατ. ευρώ και στην 
τρίτη θέση ο Φελίπε Κουτίνιο με 24,2 εκατ. 
ευρώ.
Πλην του Μέσι βέβαια ο οποίος είναι ο 
άνθρωπος που έχει αλλάξει την ιστορία 
της Μπαρτσελόνα τα χρήματα που παίρ-
νουν κάποιοι παίκτες, προκαλούν μεγάλη 
εντύπωση ενώ όποιος διαβάσει τον πίνακα 
που ακολουθεί θα δει πως υπάρχουν και 
παίκτες που έχουν ακριβώς το ίδιο ποσό 
στο συμβόλαιο τους, λες και οι Καταλανοί 
τηρούν συγκεκριμένη νόρμα.

Όποιος κάνει την πρόσθεση στα συμβόλαια 
που ακολουθεί θα δει ότι το κόστος του 
μπάτζετ της Μπαρτσελόνα μόνο για τα συμ-
βόλαια των ποδοσφαιριστών της τη σεζόν 
2020-21 ξεπέρασε τα 270 εκατ. ευρώ και 

συγκεκριμένα έφτασε τα 273,9 εκατ. 
ευρώ.

Διαβάστε αναλυτικά των κάτωθι 
πίνακα:
ΠΑΙΚΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜ-
ΒΟΛΑΙΟ
Λιονέλ Μέσι 60,3 εκατ. ευρώ
Αντουάν Γκριεζμάν 3 5 , 8 

εκατ. ευρώ
Φελίπε Κουτίνιο 24,2 εκατ. ευρώ

Μίραλεμ Πιάνιτς 16,3 εκατ. ευρώ
Σέρχιο Μπουσκέτς 16 , 3  ε κ α τ . 

ευρώ.
Ζόρντι Άλμπα 12,7 εκατ. ευρώ
Σάμουελ Ουμτιτί 12,7 εκατ. ευρώ
Ουσμάν Ντεμπελέ 12,7 εκατ. ευρώ
Σέρχι Ρομπέρτο 10,6 εκατ. ευρώ
Φράνκι Ντε Γιονγκ 10,6 εκατ. ευρώ
Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν 9,1 εκατ. ευρώ
Φρανσίσκο Τρινκάο 8,4 εκατ. ευρώ
Ζεράρ Πικέ 6,6 εκατ. ευρώ
Ζούνιορ Φίρπο 6,3 εκατ. ευρώ
Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ 6,3 εκατ. ευρώ
Νορμπέρτο Νέτο 6,3 εκατ. ευρώ
Κλεμάν Λενκλέ 6,0 εκατ. ευρώ
Ανσού Φάτι 4,4 εκατ. ευρώ
Σερτζίνιο Ντεστ 4,1 εκατ. ευρώ
Ρόναλντ Αραούχο 2,2 εκατ. ευρώ
Πέδρι 2,0 εκατ. ευρώ

Μπαρτσελόνα: Στα 273,9 εκατ. τα 
συμβόλαια των ποδοσφαιριστών

Επέστρεψε στην Ρεάλ ο Αντσελότι

Ο 
Κάρλο Αντσελότι είναι από την 
Τρίτη (2/6) και επίσημα ξανά 
προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης 
επιστρέφοντας στη «βασίλισ-

σα» μετά από έξι χρόνια. Ο Ιταλός τεχνι-
κός την Τρίτη μάλιστα παρουσιάστηκε και 
επίσημα. Όχι από τον πρόεδρο της Ρεάλ 
αλλά από τον Εμίλιο Μπουντραγκένιο.
Ο 61χρονος προπονητής παρουσιάστηκε 
ήρεμος, χαμογελαστός και έτοιμος να 
απαντήσει για όλα καθώς ρωτήθηκε για 
τον Σέρχιο Ράμος, τον Μπέιλ, τον Ρονάλντο 
ακόμη και τον Εμπαπέ ενώ είχε όρεξη και 
για πλάκα λέγοντας αρχικά: «Εδώ αλλά-
ζετε περισσότερους προπονητές από ότι 
δημοσιογράφους, είστε οι ίδιοι όπως 
πάντα...»
Και συνέχισε λέγοντας: «Είμαι στο ποδό-
σφαιρο εδώ και 40 χρόνια. Στο ποδό-
σφαιρο είναι σύνηθες να μιλάς. Οι παί-
κτες παίζουν και οι δημοσιογράφοι λένε τι 
συμβαίνει. Έτσι είναι αυτά. Το σημαντικό 
είναι να υπάρχει σεβασμός του ενός προς 
τον άλλο».
Σε ερώτηση για το τι υπόσχεται τόνισε:
«Τα ίδια με την προηγούμενη φορά. Να 
παίζουμε καλά, να έχουμε μεγαλύτερη 
ένταση, επιθετικότητα, να είμαστε οργα-
νωμένοι. Να παίζουμε επιθετικό και θεα-
ματικό ποδόσφαιρο επειδή αυτό απαιτεί 
η ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης και οι φίλα-
θλοι της».
Για το αν θα επιδιώξει την απόκτηση ενός 
αστέρα:
«Με ποιοτικούς παίκτες είναι ευκολότερο 
να νικάς. Η ποιότητα των παικτών συχνά 
σου δίνει περισσότερα. Αλλά και η ισορ-
ροπία είναι σημαντικό, η ικανότητα να 
παίζουν όλοι μαζί».
Σε ερώτηση για το μέλλον του Σέρχιο 
Ράμος:
«Αυτό που ξέρω είναι ότι η Ρεάλ Μαδρί-
της, ανεξάρτητα με το θα γίνει, θα αντα-
γωνιστεί σε όλους τους θεσμούς. Και θα 

το κάνουμε αυτό με την καλύτερη δυνατή 
ομάδα. Έφτασα σήμερα και πρέπει να 
μιλήσω με την ομάδα, θα το κάνουμε αυτό 
τις επόμενες μέρες. Δεν μπορούσα να 
φανταστώ τη Μαδρίτη χωρίς τον Αντσε-
λότι και συνέβη. Αυτή η επιστροφή έγινε 
γρήγορα, ξεκινήσαμε τις συζητήσεις το 
Σάββατο, δεν είχα χρόνο να μιλήσω για το 
ρόστερ της ομάδας. Ειλικρινά θα ήθελα να 
επιστρέψω και να δουλέψω με κάποιους 
παίκτες που είχα».
Για τον Εμπαμπέ:
«Παίκτες με ποιότητα όπως ο Μπαπέ σου 
δίνουν περισσότερες ευκαιρίες να πετύ-
χεις».
Για τον Μπέιλ:
«Ο Γκάρεθ μπορεί να μην έπαιξε αρκετά 
στην Αγγλία, αλλά πέτυχε πολλά γκολ. Τον 
γνωρίζω πολύ καλά και επιστρέφει. Αν 
έχει το κίνητρο να παίξει θα έχει μια εξαι-
ρετική σεζόν, δεν έχω αμφιβολίες».
Για τον Αζάρ:
«Είναι ένας παίκτες που δεν έχει αποδώ-
σει το μέγιστο των δυνατοτήτων του αλλά 
πρόκειται να το κάνει. Μπορεί να είναι η 
χρονιά του για εκτόξευση, με αυτοπεποί-
θηση».

Φιλικές νίκες για Γαλλία και Αγγλία, 
ισόπαλη η Γερμανία

Η 
Γαλλία επικράτησε της Ουαλί-
ας με 3-0, η Γερμανία αν και 
είχε καλή εικόνα έμεινε στο 1-
1 με τη Δανία, ενώ η Αγγλία ε-

πικράτησε με το ισχνό 1-0 της Αυστρίας 
εντός έδρας. Χορταστικό παιχνίδι είχα-
με στο Ολλανδία - Σκωτία, με τις δύο ο-
μάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 2-2.
Οι ομάδες συνεχίζουν τα φιλικά προ-
ετοιμασία τους, ενόψει του Euro 2020, 
το οποίο αρχίζει σε λίγες ημέρες και 
οι προπονητές όλων των φιναλίστ της 
τελικής φάσης, τεστάρουν τους παίκτες 
του και καταστρώνουν τα σχέδιά τους.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ:

Βοσνία - Μαυροβούνιο 0-0
Λευκορωσία - Αζερμπαϊτζάν 1-2 (56’ 
Σκάβις - 73’ Χουσεΐνοφ, 90+1’ Σε ϊ -
ντάεφ)
Νορβηγία - Λουξεμβούργο 1-0 (90’ 
Χάαλαντ)
Ολλανδία - Σκωτία 2-2 (17’, 89’ Ντεπάι - 
11’ Χέντρι, 64’ Νίσμπετ)
Ρουμανία - Γεωργία 1-2 (78’ Ιβάν - 61’ 
Μικαουτάτζε, 71’ Αμπουριάνια)
Αγγλία - Αυστρία 1-0 (57’ Σακά)
Γερμανία - Δανία 1-1 (48’ Νόιχαους - 
71’ Πόουλσεν)
Γαλλία - Ουαλία 3-0 (35’ Εμπαπέ, 48’ 
Γκριεζμάν, 79’ Ντεμπελέ)

AS: «Η Παρί είναι σε επαφή με τον 
Κριστιάνο Ρονάλντο»

Τ
ο μέλλον του Κριστιάνο 
Ρονάλντο στη Γιουβέντους 
παραμένει αβέβαιο, με την 
ισπανική εφημερίδα «AS» να 

αναφέρει ότι η Παρί Σεν Ζερμέν έχει 
έρθει σε επαφή με την πλευρά του 
36χρονου σούπερ σταρ, ο οποίος βλέ-
πει με θετικό μάτι αυτή την προοπτική.
Ο Ρονάλντο θα είναι ο εκλεκτός για την 
αντικατάσταση του Κίλιαν Εμπαπέ, το 
μέλλον του οποίου είναι επίσης αβέ-
βαιο, με το όνομά του να συνδέεται όλο 
και πιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όσο δεν 
κάνει αποδεκτή την πρόταση των Παρι-
ζιάνων για ανανέωση του συμβολαίου.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο νέος 
τεχνικός της Γιουβέντους Μασιμιλιάνο 
Αλέγκρι είναι θετικός στην παραχώρηση 
του Ρονάλντο κάτι που ισχύει και για την 
«γηραιά κυρία» αν έρθει μια πρόταση 
που να την ικανοποιεί οικονομικά.
Υπενθυμίζεται ότι γ ια τον Κριστιάνο 
Ρονάλντο ενδιαφέρεται και η Μάντσε-

στερ Γιουνάιτεντ, ενώ πρόσφατα δημο-
σιεύματα ανέφεραν ότι είναι πιθανή 
η «τράμπα» με τον Πολ Πογκμπά, ο 
οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από 
τους «Κόκκινους Διαβόλους».
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Μετά τον Γκιόργκι Κβιλιτάια οι γαλαζοκίτρινοι έριξαν και 
νέα… βόμβα! Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση και του 
Τορνίκε Οκριασβίλι για τα επόμενα τρία χρόνια.
Ο Γεωργιανός αν και βρέθηκε μια ανάσα από την Ομόνοια 
τελικά κατέληξε στον «αιώνιο» αντίπαλο.
Σε μια διετία με τη φανέλα της Ανόρθωσης ο «Όκρι» σε 35 

αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις πέτυχε δώδεκα γκολ.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:
Η ε ταιρε ία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοι-
νώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον ποδοσφαιρισ τή Tornike 
Okriashvili.
Η συνεργασία ε ίναι τριε τούς διαρκείας μέχρι τον Μάιο του 
2024.
Καλωσορίζουμε τον Tornike στη μεγαλύτερη ομάδα της Κύπρου 
και του ευχόμαστε να πανηγυρίσει τίτλους και ευρωπαϊκές επι-
τυχίες με τη γαλαζοκίτρινη ασπίδα στο στήθος.

Ομόνοια: Οι προϋποθέσεις για Ζαχίντ και ο μέσος
Πέραν της περίπτωσης Οκριασβίλι, στην Ομόνοια συνεχίζεται 
η προσπάθεια απόκτησης ακόμη ενός ακραίου μεσοεπιθετικού 
αλλά και μέσου. Εξέλιξη μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή 
αφού οι πράσινοι έριξαν «δίχτυα» και βρίσκονται σε αναμονή 
απαντήσεων. Μια περίπτωση είναι και αυτή του Ζαχίντ, παρόλο 
που η μετεγγραφή θα υλοποιηθεί μόνο εάν επανέλθει ο ποδο-
σφαιριστής που ψάχνεται κυρίως για το εξωτερικό.
Εφόσον υλοποιηθούν οι τρεις πιο πάνω μετεγγραφές, θα απο-
μένει άλλη μια θέση ανοιχτή στον Κατάλογο Α. Αυτήν ενδέχε-
ται να την εξαντλήσουν στην πορεία και αφού η ομάδα αρχίσει 
τις υποχρεώσεις της. Είναι μια τακτική που ακολούθησαν στην 
Ομόνοια την τελευταία διετία, θέλοντας να διαπιστώσουν πού 
υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για προσθήκη ποδοσφαιριστή.
Εξάλλου, «κλείδωσε» η παρουσία τριών ποδοσφαιριστών της 
Ομόνοιας στο επερχόμενο Euro. Πρόκειται για τους Χούμποτσαν 
και Ντούρις με τη Σλοβακία και Λανγκ με την Ουγγαρία.
Διαδικαστικό είναι το ζήτημα που καθυστερεί την επισημοποί-
ηση της συνεργασίας της Ομόνοιας με τον νέο γυμναστή της 
ομάδας. Αυτός θα είναι ο Ευθύμιος Κυπριανού, που αποτέλεσε 
παρελθόν από τον ΟΦΗ, από τη στιγμή που έδωσαν τα χέρια με 
τον Λάρκου.

Eπαγγελματικό συμβόλαιο σε Βρόντη
Ο 16,5 ετών ποδοσφαιριστής είναι προϊόν της ακαδημίας των 
γαλαζοκιτρίνων και φέτος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με 
την πρώτη ομάδα, μετρώντας τέσσερις συμμετοχές.
Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:
Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει 
τη σύναψη επαγγελματικού συμβολαίου με τον ποδοσφαιριστή 
της Ακαδημίας μας, Στέλιο Βρόντη.
Ο Στέλιος είναι γεννημένος στις 05/11/2004 (16,5 ετών) και απο-
τέλεσε φέτος, μέλος της πρώτης ομάδας μετρώντας 4 συμμετο-
χές.
Του ευχόμασ τε με συνέπε ια και σκληρή δουλε ιά, να γ ίνε ι 
μόνιμο στέλεχος, της μεγαλύτερης και ενδοξότερης ομάδας της 
Κύπρου

Στο… ραντάρ της Κλαμπ Μπριζ εδώ 
και καιρό βρίσκεται ο Λοΐ ζος Λοΐ ζου 
με την Ομόνοια να είναι ενήμερη 
για το ενδιαφέρον του βελγικού 
συλλόγου.

Μ
άλισ τα,  ο  πρώην προπονητής 
του Ολυμπιακού, Τσεν τομίρ Για-
νέφσκ ι  που έ χε ι  τ η  βάση του 
σ το Μπριζ , ανέφερε δημόσια ό-

τ ι αυτός προξένεψε σ τους ανθρώπους του 
συλλόγου το νεαρό Κύπριο άσο των πρασί-
νων.
Ο οσονούπω 18χρονος διεθνής είναι από τα 
πιο ακριβά περιουσιακά σ τοιχεία του «τρι-
φυλ λιού» και προφανώς δεν πρόκε ιται οι 

πρωταθλητές να τον δώσουν όσα κι όσα.
 Οι βε λγ ικέ ς ομάδε ς έδε ιξαν πολ λάκ ις ότ ι 
πον τάρουν σε εξε λίξ ιμους παίκ τε ς και δεν 
δισ τάζουν να πληρώσουν μεγάλα ποσά (Τρι-
σκόφσκ ι,  Λα ΐφης)  φτάνε ι  πρώτα να ε ίνα ι 
βέβαιοι γ ια την επιλογή τους. 
Άλλωστε, σκοπός τους είναι να τους ρίξουν 
«άμεσα» σ τη… φωτ ιά να τους  προοδεύ -
σουν και να τους με ταπωλήσουν σε καλύ-
τερη τ ιμή.
Το  κα τά  πό σ ο η  πρωταθλήτ ρια  Βε λγ ίου 
Μπριζ θα κάνει άμεσα το βήμα γ ια να πάρει 
τον Λοΐζου σ το Βέλγ ιο ή θα τον παρακολου-
θήσει και τη νέα σεζόν θα το δείξει ο χρό-
νος. 
Πάν τως, μέχρι σ τ ιγμής δεν προκύπτε ι επί-
σημη προσφορά προς την Ομόνοια.

Ομόνοια: Το… φλερτ για Λοΐζου και οι 
προθέσεις της Μπριζ

Νέα «βόμβα» ΑΠΟΕΛ: 
Στα γαλαζοκίτρινα και ο 
Οκριασβίλι!

Υπουργός Υγείας: «Σίγουρη η 
επιστροφή των οπαδών στα γήπεδα 
τον Σεπτέμβρη»

Τ
ην επισ τροφή των οπαδών σ τα γή-
πεδα από τον  Σεπ τ έμβρη,  προα -
νήγγε ιλε ο Υπουργός Υγε ίας Κων-
σ ταν τ ίνος  Ιωάν νου με  δηλώσε ις 

του σ το ΡΙΚ. Εξέφρασε την άποψη πως μέ-
χρι τον Αύγουσ του που αρχίζε ι το πρωτά-
θλημα, θα υπάρχει η απαραίτητη εμβολι-
ασ τ ική κάλυψη που θα το επιτρέπει.
Δήλωσε παράλληλα πως ενδεχόμενως να 
ζητε ίται Safe Pass, αφού καλό θα ήταν να 
υπάρχει έ λεγχος.

Όσα δήλωσε ο Υπουργός Υγείας:
«Θεωρώ σ ίγουρο ότ ι  τον Σεπτ έμβρη θα 
αρχίσε ι με οπαδούς, γ ιατ ί εδώ μιλάμε ότ ι 
μέ χρι το τ έ λος του μήνα θα έ χουμε 65% 
εμβολιασ τ ική κάλυψη. 
Μέχρι τον Αύγουσ το που αρχίζ ε ι το πρω-
τάθλημα, θα υπάρχει η απαραίτητη εμβο-
λιασ τ ική κάλυψη, ούτως ώστε δρασ τηριό-

τητες όπως γήπεδα ή δρασ τηριότητες που 
μαζεύουν εκατον τάδες ή χ ιλιάδες κόσμο, 
θα μπορούν πλέον να επιτρέπον ται».
«Ενδε χομένως και γ ια λόγους πρόληψης 
να ζ ητ ε ί τα ι  Safe  Pass ,  γ ια τ ί  κα ι  με  80% 
εμβολιασ τ ική  κάλυψη,  α ν τ ι λαμβάνεσ τ ε 
ό τ ι  υπάρχε ι  έ να  20% που δε ν  θα ε ίνα ι 
εμβολιασμέ νο.  Καλό θα ήταν  να  υπάρ -
χε ι  κάποιο ς  έ λ ε γ χο ς ,  α λ λά  εδώ κα ι  15 
μήνες με την πανδημία, δεν μπορούμε να 
κάνουμε μακροπρόθεσμο προγραμματ ι-
σμό».

Για παρουσ ία κόσμου στα ευρωπαϊκά 
παιχν ίδια:
 «Θα επ ι τ ρέπε τα ι  η  παρουσ ία  κό σ μου 
σ τ ους  α γών ε ς  τ ων  ομάδ ων,  α να λόγω ς 
των επιδημιολογ ικών δεδομένων που θα 
υπάρχουν τη συγκεκριμένη σ τ ιγμή».
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Παναθηναϊκός - Λαύριο 100-72: 
Καθάρισε από τα... αποδυτήρια

Ο ξεκούραστος Παναθηναϊκός ποδοπάτησε (100-72) το καταπονημενο -σωματικά και 
πνευματικά- Λαύριο για το 1-0 στη σειρά των τελικών της Stoiximan Basket League. 13 ασίστ ο 
Παπαπέτρου, τιμήθηκε στο ημίχρονο η γυναικεία ομάδα μπάσκετ των πράσινων

Είναι η ομάδα-θαύμα της σεζόν 2020/21, είναι 
ο φονέας των γιγάντων, ωστόσο το βράδυ της 
Πέμπτης (3/6) το Λαύριο έκανε τη χειρότερη 
δυνατή εμφάνιση στον πρώτο τελικό της ιστορίας 
του. Ο απόλυτα συγκεντρωμένος, ο κυνικός Πανα-
θηναϊκός το συνέτριψε με 100-72, έκανε το 1-0 στη 
σειρά των τελικών της Stoiximan Basket League 
και έδειξε σε καταπληκτική κατάσταση, έτοιμος 
για να καθαρίσει το συντομότερο δυνατό τη σειρά 
που θα συνεχιστεί το απόγευμα του Σαββάτου 
(17:00) στη νότια Αττική πριν γυρίσει τη Δευτέρα 
στο ΟΑΚΑ.
Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης 
ο Ιωάννης Παπαπέτρου που σε 21:43 
είχε 13 πόντους (2/4 δίποντα, 1/2 
τρίποντα, 6/6 βολές), 6 ριμπά-
ουντ, 13 ασίστ και 4 κλεψί-
ματα, με τον Γιώργο Παπα-
γιάννη (14 πόντοι, 7/9 δίπο-
ντα, 5 ριμπάουντ) να ακο-
λουθεί και τον Όντεντ Κάτας 
να χρησ ιμοποιε ί από την 
πρώτη κιόλας περίοδο τους 
11 από τους 12 αθλητές του. 
Οι πράσ ινοι εκμεταλλεύθη-
καν τα λάθη των αντιπάλων τους, 
ε ίχαν εξαιρε τ ικό ποσοσ τό σ τη 
ρακέτα, χτύπησαν ξανά και ξανά στον 
αιφνιδιασμό και δεν αντιμετώπισαν κάποιο 
πρόβλημα στον δρόμο προς την διατήρηση των 
σκήπτρων στο ελληνικό μπάσκετ.
Το Λαύριο, από την πλευρά του, εμφανίστηκε 
χωρίς ενέργεια μετά από τους πέντε αγώνες με 
τον Προμηθέα, βρέθηκε να χάνει με 15-0 στα 
πρώτα λεπτά, δέχθηκε ένα 13-0 στο ξεκίνημα του 
β’ μέρους και συμβιβάστηκε με τη μοίρα του. Ο 
Χρήστος Σερέλης θα κρατήσει το δεύτερο δεκάλε-
πτο (28-26) στο οποίο η ομάδα του είχε 8/13 τρί-
ποντα, από εκεί και πέρα όμως ο Τάισον Κάρτερ 
που βρίσκεται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού 
ήταν απογοητευτικός (0/8 σουτ, 2 ριμπάουντ, 3 
λάθη), ο Μουράτος εγκλωβίστηκε και η 12η ήττα 
σε 13 αγώνες απέναντι στον Παναθηναϊκό ήταν 
ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα, ακόμη και με αυτή 
τη μεγάλη διαφορά. Στο ημίχρονο του αγώνα τιμή-
θηκε η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηνα-

ϊκού.

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Από νωρίς έβαλε τις βάσεις της επικράτησής του 
ο Παναθηναϊκός. Το 8-0 οδήγησε σ το πρώτο 
timeout του Σερέλη 2:39 μετά από το τζάμπολ, 
ο Παπαγιάννης δεν είχε αντίπαλο, το 15-0 έβαλε 
τους πράσινους σε μια μεγάλη απόσταση και το 
24-8 της περιόδου ήταν αποτέλεσμα των 9/11 
διπόντων των γηπεδούχων και των 3/14 σουτ των 
φιλοξενούμενων που δεν είχαν ενέργεια, δεν είχαν 
βάθος και δυσκολεύονταν να κάνουν ακόμη και τα 

βασικά.Οι φιλοξενούμενοι χρειάζονταν κάτι 
σπουδαίο για να μπουν στο ματς, του-

λάχιστον έβαλαν τα τρίποντα στο 
ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου 

και έδωσαν ενδιαφέρον σ τον 
τελικό. Ντέιβις, Μουράτος και 
Κόζι μείωσαν στο 38-23 στο 
15’, το Λαύριο έβαλε οκτώ 
σουτ από την περιφέρε ια 
(!) σ το δεκάλεπτο, όμως το 
52-34 του ημιχρόνου δεν του 

επέτρεπε να ονειρεύεται την 
ώρα που ο Παπαπέτρου είχε 12 

ασίστ σε μία απίστευτη βραδιά για 
εκείνον. Με τον Γουάιτ να μπαίνει στο 

β’ μέρος με κάρφωμα και τετράποντο για 
το 60-34 στο 22’, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο 

ξεκάθαρη. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να παίζει με 
εντυπωσιακή σοβαρότητα, ο Κάτας τράβηξε νωρίς 
στον πάγκο βασικούς του παίκτες όπως τον Παπα-
πέτρου και τον Χεζόνια, το 79-47 στο 30’ είχε κρί-
νει τον τελικό και οι δύο προπονητές σκέφτονταν 
από νωρίς τον επόμενο αγώνα.

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηνα-
ϊκού: 
28/45 δίποντα, 9/26 τρίποντα, 17/18 βολές, 43 
ριμπάουντ (30 αμυντικά - 13 επιθετικά), 30 ασίστ, 
9 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 8 λάθη

Τα ομαδικά στατιστικά του Λαυρίου: 
13/36 δίποντα, 12/31 τρίποντα, 10/16 βολές, 38 
ριμπάουντ (23 αμυντικά - 15 επιθετικά), 15 ασίστ, 
6 κλεψίματα, 15 λάθη

Πρώτη προπόνηση 
Σπανούλη με την Εθνική

Η Εθνική Ανδρών ξεκίνησε την 
προετοιμασία της ενόψει του Προ-
ολυμπιακού τουρνουά του Καναδά 
(29/6-4/7) στην επιστροφή του 
Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική.
Οι διεθνείς μαζεύτηκαν για πρώτη 
φορά υπό τις οδηγίες του Ρικ 
Πιτίνο, μοιάζοντας έτοιμοι για αυτά 
που έρχονται.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα βρί-
σκεται στον 1ο όμιλο του Προο-
λυμπιακού του Καναδά, μαζί με 
τους διοργανωτές και την Κίνα, ενώ 
στον 2ο Όμιλο βρίσκονται η Τουρ-
κία, η Ουρουγουάη και η Τσεχία.
Η προετοιμασία της Εθνικής 
Ανδρών ξεκίνησε χωρίς τους παί-
κτες του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, 
του Προμηθέα και του Λαυρίου 
που έχουν ακόμα αγωνιστικές 
υποχρεώσεις, όπως φυσικά και 
χωρίς τον Νικ Καλάθη (Μπαρτσε-
λόνα) και τους Γιάννη και Θανάση 
Αντετοκούνμπο των Μπακς.
Στο πρώτο ραντεβού κλήθηκαν οι 
εξής: Βασίλης Σπανούλης, Γιώρ-
γος Πρίντεζης, Κώστας Σλούκας, 
Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασί-
λης Καββαδάς, Γιάννης Αθηναίου, 
Χρήστος Σαλούστρος, Βασίλης 
Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Χου-
γκάζ, Νίκος Ρογκαβόπουλος, 
Κώστας Παπαδάκης και Κώστας 
Αντετοκούνμπο.

Σπανούλης: «Ιερή η Εθνι-
κή ομάδα, πάνω από όλους 
και όλα»
Ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε 
περήφανος που θα φορέσει και 
πάλι το εθνόσημο μετά από έξι 
χρόνια, χαρακτηρίζοντας ύψιστη 
τιμή τη συμμετοχή στην Εθνική 
ομάδα. Ο πολύπειρος γκαρντ του 
Ολυμπιακού, λίγο πριν την πρώτη 
συγκέντρωση της ελληνικής ομά-
δας για το Προολυμπιακό Τουρ-
νουά, μίλησε για:
-την επιστροφή του στην Εθνική 
ομάδα: «Δεν το είχα σκεφτεί, ούτε 
το είχα φανταστεί ότι μετά από έξι 
χρόνια θα είμαι ξανά εδώ. Πολλές 
φορές τα πράγματα έρχονται δια-
φορετικά, η συγκυρία ήταν ιδα-
νική, έχω ξεκουραστεί και είμαι 

δυνατός. Ο κύριος Πιτίνο μού 
έδειξε εμπιστοσύνη και σεβασμό 
και τον ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό. 
Είμαι έτοιμος μαζί και με τα υπό-
λοιπα παιδιά να βοηθήσω στην 
προσπάθεια της Εθνικής ομάδας 
να βρεθεί στην ύψιστη τιμή για 
έναν αθλητή, που είναι οι Ολυμπι-
ακοί Αγώνες».
-το κίνητρο να βρεθεί για τρίτη 
φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες: 
«Αυτή η διοργάνωση είναι η ύψι-
στη τιμή για κάθε αθλητή. Δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε ότι αγωνιζόμαστε 
για την Εθνική ομάδα της χώρας 
μας. Είναι κάτι ιερό, πάνω από 
όλους και όλα. Είναι μια πρόκληση 
για όλη την ομάδα να προσπαθή-
σουμε να κάνουμε το καλύτερο 
δυνατό».
-το έξτρα κίνητρο που είχε για να 
επιστρέψει στην Εθνική ομάδα: 
«Έχω υπηρετήσει την Εθνική 
ομάδα πάρα πολλά χρόνια. Αυτή 
τη στιγμή το τάιμινγκ ήταν ιδανικό. 
Έχουμε τελειώσει εδώ και σχεδόν 
δύο μήνες τη σεζόν. Ο σεβασμός 
και η εμπιστοσύνη του κόουτς σε 
συνδυασμό με τη θέλησή μου να 
αγωνιστώ στην Εθνική ομάδα της 
χώρας μου και να βοηθήσω σε 
αυτή την προσπάθεια με τα άλλα 
παιδιά έπαιξαν ρόλο. Επίσης το να 
αφήσουμε μια παρακαταθήκη για 
τη νέα γενιά, να την εμπνεύσουμε 
αν μπορούμε, ώστε να έχει υγεία 
και μέλλον τα επόμενα χρόνια. Για 
μένα αυτό θα είναι η μεγαλύτερη 
νίκη, μεγαλύτερη ακόμη κι από μια 
πρόκριση».
-το αν ονειρεύεται ένα μετάλ-
λιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά 
από αυτά που έχει κατακτήσει 
σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και 
Παγκόσμιο Κύπελλο: «Δεν σκέ-
φτομαι τόσο μακριά. Σκέφτομαι 
το τώρα, το πώς θα νιώσουν και 
τα νέα παιδιά τι σημαίνει να αγω-
νίζεσαι για την πατρίδα σου και 
να αντιπροσωπεύεις τα ιδανικά 
της. Αυτό πρέπει να μπει γερά 
στο πετσί όσων αγωνίζονται στην 
Εθνική ομάδα. Είναι η μεγαλύτερη 
τιμή που μπορεί να έχεις ένα αθλη-
τής σε όλα τα σπορ».

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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