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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

«...για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεότεροι...»

Ε

υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες απ’ όλο τον κόσμο και όπου
μένουν και προκόβουν οι Έλληνες, να είστα καλά και, σας παρακαλώ, να
διαιωνίζετε την κουλτούρα μας, τα ήθη μας και τα έθιμά μας, ώστε πάντα να
υπάρχουμε και να διδάσκουμε τους πάντες απ’ αυτά.
Προχθές, διάβασα κάτι που είχει ανεβάσει η κα Σοφία Κούτρος και ήθελα να το
προωθήσω σε όλους εσάς που είστε στις... τρυφερές ηλικίες των 50, 60, 70...
Είναι η μεγάλη αλήθεια αυτό και απολαύστε το, μια και μόλις γιορτάσαμε
την ημέρα των ηλικιωμένων.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

Μερικές φορές
είναι προτιμότερο
τα πράγματα
να μένουν
όπως είναι,
αλλά δεν μπορούμε
να είμαστε
σίγουροι γι’ αυτό
μέχρι να
τ’ αλλάξουμε.

Εμείς, οι πάνω από 50, 60, 70 είμαστε μια γενιά που δεν επιστρέφει:
Μια γενιά που περπάτησε και γύρισε από το σχολείο με τα πόδια.
Μια γενιά που ο δάσκαλος σου σε έστελνε στο γραφείο να πάρεις κιμωλία …
Μια γενιά που σπούδασε μόνη της, δεν είχανε λεφτά για ιδιαίτερα μαθήματα
όμως δεν δεν τα παράτησαν…
Αν δεν καταλάβαινες κάτι, έμενες μετά το μάθημα και σου το το εξηγούσαν.
Μια γενιά που έγραψε στα ημερολόγιά της, μια γενιά μαθητών που έκαναν
την εργασία τους μόνοι τους, δεν τους βοηθούσαν οι γονείς τους,
γιατί ήταν στα χωράφια …
Μια γενιά που ντρεπόταν να κάθεται στο κάθισμα, στο λεωφορείο,
δίπλα σε έναν όρθιο ενήλικα.
Μια γενιά που γελούσε πολύ, τα βράδια σιγά με τα αδέρφια τους πριν
κοιμηθούν, για να μην ξέρουν οι γονείς τους, ότι είναι ξύπνιοι…
Μια γενιά που πιστεύει στον Θεό, που σέβεται πολύ τους γονείς,
τους δασκάλους ή τους γείτονες.
Μια γενιά που έπαιζε στο δρόμο και έπινε νερό από το πηγάδι.
Μια γενιά που αγάπησε το καλό, το όμορφο, την αλήθεια
και έμεινε ευχαριστημένη.
Είμαστε μια γενιά που δυστυχώς δεν επιστρέφει!!!
Εμείς, πάνω από 50, 60, 70 είμαστε μια γενιά που δεν επιστρέφει.
HELLAS NEWS
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Ξένα ΜΜΕ για την επίσκεψη της φον ντερ Λάιεν: Η
Κομισιόν εγκρίνει τεράστιο πακέτο για την Ελλάδα

Ρ

επορτάζ για το σχέδιο Ελλάδα 2.0 που αφορά στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης φιλοξενούν μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία του εξωτερικού, με αφορμή
και την επίσκεψη της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Ελλάδα και στην Αρχαία
Αγορά, μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
«Η ΕΕ εγκρίνει το πλάνο της Ελλάδας 30,5 δισ. ευρώ»
γράφει το Bloomberg, σημειώνοντας ότι όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν, το σχέδιο της Αθήνας πραγματεύεται αποτελεσματικά το σύνολο ή ένα σημαντικό υποσύνολο οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που περιγράφονται σεις συστάσεις από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Άμεσα αναμένεται η εκταμίευση 4 δισ. ευρώ στην
Ελλάδα ως προκαταβολή, δηλαδή το 13% του συνολικού ποσού που θα δοθεί στη χώρα, ενώ η Κομισιόν θα προχωρήσει στην έγκριση περαιτέρω εκταμιεύσεων βάσει της ικανοποιητικής εκπλήρωσης των
στόχων που περιγράφονται στην απόφαση του Συμβουλίου.

Reuters: Το ελληνικό σχέδιο στοχεύει σε
μια πιο πράσινη και πιο ψηφιακή οικονομία

Στην έγκριση του προγράμματος, που θα επιτρέψει
στην Ελλάδα να δημιουργήσει μια πιο πράσινη και πιο
ψηφιακή οικονομία αναφέρεται το Reuters.
Η Ελλάδα αναμένεται να λάβει 18,2 δισεκατομμύρια
ως επιχορήγηση και 13 δισεκατομμύρια ως φθηνά
δάνεια τα επόμενα χρόνια, ποσό που ισοδυναμεί με το
16% του ΑΕΠ. Η Αθήνα επιδιώκει να πετύχει ανάπτυξη
7% τα επόμενα έξι χρόνια.
«Το πρόγραμμα θα βοηθήσει την Ελλάδα να χτίσει ένα
καλύτερο μέλλον» είπε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με το πρακτορείο να κάνει αναφορά στην παρουσίαση που έγινε στην Αρχαία Αγορά,
κοντά στην Ακρόπολη, ένα αρχαίο τόπο συνάντησης
για εμπόριο και πολιτική.

Le Monde: Η Ελλάδα λαμβάνει στήριξη από την ΕΕ
Ρεπορτάζ για το ευρωπαϊκό πράσινο φως δημοσιεύει

«Ζωτικής σημασίας ανακούφιση για την
Ελλάδα»

Στην έγκριση των κονδυλίων αναφέρεται και το Γαλλικό Πρακτορείο, εξηγώντας ότι η χρηματοδότηση
παρέχει «ζωτικής σημασίας ανακούφιση για το μέλος
της ευρωζώνης, του οποίου η οικονομία έχει δεχθεί
αναταράξεις».
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε επίσημα την
έγκριση του ελληνικού οικονομικού προγράμματος,
κάτω από την Ακρόπολη της Αθήνας.
«Είμαι ευτυχής που ανακοινώνω ότι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αποφάσισε να δώσει το πράσινο φως στο
Ελλάδα 2.0», ανέφερε, καθώς βρισκόταν δίπλα από
την πρωθυπουργό. Όπως εξήγησε, η έγκριση δόθηκε
μετά από εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των σχεδίων
από αρμόδια επιτροπή.
Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε
ότι το πρόγραμμα αποτελείται από 175 κρίσιμα σχέδια σε τέσσερις τομείς: περιβάλλον, ψηφιακή μεταρρύθμιση, απασ χόληση και ιδιωτικές επενδύσεις.
«Είναι πολύ σημαντική στιγμή για την Ελλάδα και την
Ευρώπη» είπε ο πρωθυπουργός.

Στο πακέτο 30,5 δισ. ευρώ
που ενέκρινε η Κομισιόν για
την Ελλάδα αναφέρεται ο
ξένος Τύπος - 175 επενδυτικά
προγράμματα, με έμφαση κυρίως
στην πράσινη οικονομία και την
ψηφιοποίηση προανήγγειλε ο
Μητσοτάκης

και η γαλλική εφημερίδα «Le Monde», λέγοντας ότι η
Ελλάδα θα μετριάσει τον οικονομικό αντίκτυπο της
πανδημίας.
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πραγματοποιεί ευρωπαϊκή περιοδεία, ενώ το απόγευμα της Πέμπτης θα βρεθεί στη Δανία. Με την έγκριση του προγράμματος από
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα πρώτα κεφάλαια θα αποδεσμευτούν τον Ιούλιο, ανέφερε.
«Είναι η αρχή μιας νέας εποχής» ανέφερε ο πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ θα
επενδυθούν στην πράσινη μετάβαση και την ψηφιακή
οικονομία.
Το πρόγραμμα «θα μεταμορφώσει βαθιά την ελληνική οικονομία και θα κάνει την Ελλάδα πιο ισχυρή και
καλύτερα προετοιμασμένη για το μέλλον» είπε η πρόεδρος της Κομισιόν. Η γαλλική εφημερίδα εξηγεί ότι η
Ελλάδα έχει υποστεί σε μεγάλο βαθμό τις οικονομικές
συνέπειες της πανδημίας, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τον τουρισμό.

Τι είπε η φον ντερ Λάιεν

Από την πλευρά της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ξεκίνησε την τοποθέτησή της με ευχαριστίες στον πρωθυπουργό για την φιλοξενία. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ πώς
εσείς οι Έλληνες αντιδράσατε στην πανδημία», είπε
και συνέχισε λέγοντας πως είναι πολύ χαρούμενη που
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λίγο πριν είχε εγκρίνει το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης.
«Ευχαριστώ για την πρόσκληση στο λίκνο της Δημοκρατίας και της Φιλοσοφίας. Πρόκειται για κρίσιμους
καιρούς, έπειτα από τη δύσκολη εποχή της πανδημίας. Έχουμε θετικά σημεία, όπως ο εμβολιασμός, η
ανάκαμψη, και μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με
περισσότερη αισιοδοξία» είπε από την πλευρά της
η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν, στην εκδήλωση για την παρουσίαση
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0» στην Αρχαία Αγορά. «Θέλω να σε ευχαριστήσω, Κυριάκο, για τη συμβολή σου στο ψηφιακό
πιστοποιητικό εμβολιασμού», τόνισε.
«Το ελληνικό σχέδιο θα κάνει την Ελλάδα ισχυρότερη
από ποτέ. Θα αλλάξει το μέλλον για την Ελλάδα αλλά
και την Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε χαρακτηρισ τικά.
Ξεχώρισε δε το «ευχαριστώ» της Προέδρου της Κομισιόν στον Έλληνα πρωθυπουργό στα ελληνικά.
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Ερντογάν μετά την συνάντηση
με Μητσοτάκη: Προβλέπω ήρεμο
καλοκαίρι στο Αιγαίο

«Δεν χρειαζόμαστε τρίτους για να
συνεχίσουμε τον διάλογο με την
Ελλάδα» προσέθεσε ο Τούρκος
πρόεδρος μιλώντας σε συνέντευξη
Tύπου- Εμφανίσθηκε πιεσμένος από
την εξέλιξη των σχέσεων ΤουρκίαςΗΠΑ

Ν

α συνεχιστεί χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων ζήτησε από τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ,
στις Βρυξέλλες.
Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι στη συνάντησή
του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, αποφασίστηκε να συνεχιστεί ο διάλογος, ώστε να επιτευχθούν βήματα προς τη θετική ατζέντα. Ο
κ. Ερντογάν τόνισε επίσης, ότι ζήτησε από τον
Έλληνα πρωθυπουργό να
μην μεσολαβούν τρίτοι στον
μεταξύ τους διάλογο και να
γίνεται απευθείας μεταξύ
των δύο πλευρών.
«Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τον μηχανισμό
διαλόγου και να κάνουμε
πιθανά βήματα για μια
θετική ατζέντα. Του είπα ότι
δεν υπάρχει λογος να μπαίνουν τρίτοι ανάμεσα μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σε ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά, ο Ερντογάν είπε: «Ένα ένα να αρχίσουμε να καθαρίζουμε το τραπέζι. Αυτό το τραπέζι δεν πρέπει να είναι τραπέζι προβλημάτων, αλλά
λύσεων».

Η συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν
και τα ελληνοτουρκικά

Το παγοθραυστικό «Μπάιντεν» έσπασε τους
πάγους στο Αιγαίο και φέρνει «ήρεμα νερά»
στο Αιγαίο: Πιεσμένος από την ανάγκη να
βρει μία διευθέτηση των διαφορών του με τις
ΗΠΑ, σε μία κίνηση τακτικής, ο Ταγίπ Ερντογάν αποφάσισε να προχωρήσει σε μία «επίθεση φιλίας» προς την Ελλάδα, τουλάχιστον
σε ό,τι αφορά την ατμόσφαιρα στις διμερείς
σχέσεις, μιας και οι τουρκικές διεκδικήσεις
παραμένουν.
Ο Ταγίπ Ερντογάν είχε δημοσιοποιήσει την
τακτική του εν όψει της συνάντησής του με
τον Κυριάκο Μητσοτάκη λίγες ώρες νωρί-

τερα, όταν μίλησε σε εκδήλωση του Γερμανικού Ταμείου Μάρσαλ, λίγο πριν από την
σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
«Ξεχνώντας» τις προαναγγελίες των προηγούμενων ημερών για επανέναρξη των ερευνών και των γεωτρήσεων σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο, ο πρόεδρος της Τουρκίας
έφτασε να χαρακτηρίσει «σύμμαχο χώρα»
την Ελλάδα, τονίζοντας μάλιστα πόσο θετικό
είναι για «την σταθερότητα και την ευημερία
στην περιοχή», η επανέναρξη των συνομιλιών Τουρκίας - Ελλάδας για την επίλυση των
διμερών διαφορών.
Η ελληνική πλευρά δεν προσήλθε με ψευδαισθήσεις στη συνάντηση με τον πρόεδρο
της Τουρκίας. Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε φροντίσει να στείλει το μήνυμα ,
μέσω της συνέντευξης στο France 24 , λέγοντας ότι πρέπει οι δυο πλευρές να μάθουν
να ζουν με τις διαφορές τους. Παράλληλα, ο
πρωθυπουργός μίλησε για την διάθεση της
χώρας μας να προωθήσει
την «θετική ατζέντα» που
διατυπώθηκε πρόσφατα
από κοινού από τους
αρμόδιους υφυπουργούς
Εξωτερικών, Φραγκογιάννη και Ονάλ.
Μετά από αυτά, η διαπίστωση ότι το κλίμα στην
50λεπτη συνάντηση ήταν
«θετικό» - και πάντως
καλύτερο απο τις προηγούμενες φορές, μάλλον δεν προκαλεί έκπληξη. Στα 50 λεπτά που
διήρκεσε το «περίπου» τετ α τετ των δύο
ηγετών ( λόγω της συμμετοχής ως «διερμηνέα» του βασικού συμβούλου του Ερντογάν ,
Ιμπραήμ Καλίν, που οδήγησε στην παρουσία
και της διευθύντριας του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού Ελένης Σουρανή)
δεν τέθηκαν τόσο τα κύρια ζητήματα που
χωρίζουν παραδοσιακά τις δύο χώρες, όπως
η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ ( πέρα από τις
αναφορές ότι η λύση για αυτά πρέπει να αναζητηθεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου)
αλλα προβλήματα όπως το προσφυγικό και
ο τουρισμός.
Σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, ο πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με την Τουρκία,
εφόσον δεν επαναληφθούν οι γνωστές προκλήσεις όπως συνέβη στον Έβρο το Μάρτιο
του 2020, με την προσπάθεια της Άγκυρας
να προκαλέσει μία «απόβαση μεταναστών»,
μέσω του ποταμού.
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Στο σφυρί για 5.000 ευρώ
μπομπονιέρα από τον γάμο του Ανδρέα
Παπανδρέου με τη Δήμητρα Λιάνη

Σ

το «σφυρί» η ασημένια αναμνηστική μπομπονιέρα από τον θρυλικό
γάμο του Ανδρέα Παπανδρέου με
την Δήμητρα Λιάνη, με την υπογραφή του οίκου νυφικών της Νταίζης Αντωνοπούλου που σχεδίασε για την ημέρα εκείνη
και το νυφικό της νύφης. Το πολυτελές γαμήλιο αντικείμενο έχει βγει προς πώληση
στο διαδίκτυο από το vendora.gr με πρώτη
τιμή προσφοράς τα 5.000 ευρώ.
Ήδη έχουν εμφανιστεί οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να
προσφέρουν ακόμα και τα διπλά προκειμένου να την αποκτήσουν. Σύμφωνα με την
ανάρτηση κάτοχος της συλλεκτικής μπομπονιέρας εμφανίζεται ένας συλλέκτης
από το Ηράκλειο της Κρήτης που όλα αυτά
τα χρόνια την είχε στην κατοχή του.

Η ασημένια μπομπονιέρα που μοιάζει με
κουτί φέρει στο επάνω της μέρος σκαλιστά
τα ονόματα των νιόπαντρων «Ανδρέας –
Δήμητρα», ενώ στο εσωτερικό του υπάρχει η σφραγίδα του διάσημου οίκου στο
Κολωνάκι.
Ο γάμος του ζευγαριού είχε πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 1989 στην εκκλησία Ελευθερώτρια στην Πολιτεία και είχε
αποτελέσει το γεγονός της χρόνιας, καθώς
ο 70χρονος Ανδρέας Παπανδρέου και η
35χρονη Δήμητρα Λιάνη αποφάσιζαν
παρά τις αντιδράσεις να ενώσουν τις ζωές
τους.
Ήταν το κοσμικό γεγονός της χρονιάς. Ήταν
ο τρίτος γάμος του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ. Είχαν
προηγηθεί οι γάμοι του με τη Χριστίνα
Ρασιά και τη Μαργαρίτα Τσαντ.
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επικαιρότητα

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Ο άνδρας της
σκότωσε την Καρολάιν

Η Αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει επαρκή στοιχεία στη διάθεσή της που τεκμηριώνουν ότι
δολοφόνος της 20χρονης Καρολάιν είναι ο σύζυγός της Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος

Ο

Χαράλαμπος Αναγ νωστόπουλος, ο σύζυγος
της 20χρονης Καρολάιν
Κράουτς, είναι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία και τα οποία
κρίνονται επαρκή, ο δολοφόνος
της. Η ανατροπή που φέρνει τον πιλότο από τη θέση του συντετριμμένου συζύγου και πατέρα στη θέση του κατηγορούμενου για μια από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις
δολοφονίας των τελευταίων ετών,
αφήνει άφωνη την κοινή γνώμη.
Τα στοιχεία που κατά την αστυνομία τεκμηριώνουν την ενοχή του
32χρονου πιλότου προέρχονται
κυρίως από την ανάλυση με τη βοήθεια της τεχνολογίας των στοιχείων
που προέρχονται από κάμερα, τα
κινητά τηλέφωνα του ζευγαριού,
αλλά και το βιομετρικό ρολόι της
20χρονης μητέρας που έδειξε την
πραγματική ώρα του θανάτου της,
που δεν συνέπιπτε με όσα είχε
καταθέσει ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος.
Η α ν τ ίσ τ ρο φη μέ τ ρησ η ξ εκ ίνησε χθες, όταν η αστυνομία έχοντας τα νέα στοιχεία στη διάθεσή
της ζήτησε από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο να επιστρέψει στην
Αθήνα από την Αλόννησο για να
εξεταστεί εκ νέου, βάσει των καινούργιων στοιχείων. Για να μη δείξουν πόσο σοβαρά ήταν τα στοιχεία
αυτά και τον «τρομάξουν» έκαναν
δεκτό το αίτημά του να παραμείνει άλλη μια μέρα στην Αλόννησο,
προκειμένου να είναι παρών στο
μνημόσυνο για την άτυχη Καρολάιν
Κράουτς, τη μητέρα της ενός έτους
Λυδίας. Μετά το μνημόσυνο, όπως
έκανε γνωστό ο εκπρόσωπος της
αστυνομίας Απόστολος Σκρέκας,
σε έκτακτες ανακοινώσεις λίγο μετά
τις πεντέμισι το απόγευμα σήμερα,
ο πιλότος παρελήφθη από πλωτό
μέσο οδηγήθηκε στη Σκιάθο και
από εκεί αεροπορικώς στην Αθήνα.

Τα στοιχεία που έδειξαν τον
δολοφόνο

Η απόλυτη ευτυχία που καταγραφόταν στις στιγμές που η μόλις 20 ετών
Καρολάιν Κράουτς και ο 32χρονος
Μπάμπης Αναγνωστόπουλος μοιράζονταν στα social media έκρυβαν την
πραγματικότητα και «θόλωναν» επί 37
μέρες την εικόνα σε ένα από τα πλέον
πολύκροτα εγκλήματα των τελευταίων
ετών. Ο συντετριμμένος σύζυγος,
ο άνθρωπος που δεν άφηνε από τα
χέρια του την ενός έτους Λυδία, φτάνοντας να πει στον επικήδειό του ότι
«λυπάται που δεν θα γνωρίσει πόσο
υπέροχη μανούλα είχε», είναι αυτός
που την την έχει στερήσει.
Η σχέση ανάμεσα στο νεαρό ζευ-

γάρι είχε διαταραχθεί τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με τις έως τώρα
πληροφορίες. Η Καρολάιν φέρεται να
είχε εκφράσει την επιθυμία να χωρίσουν και να φύγει μαζί με το μωρό,
πράγμα που εκείνος δεν δεχόταν.
Το μοιραίο βράδυ της 10ης προς την
11η Μαϊου η Καρολάιν βρισκόταν στο
υπνοδωμάτιό τους, στη σοφίτα της
μεζονέτας. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος στο σαλόνι, μαζί με το μωρό,
όπως τουλάχιστον προκύπτει από
την τελευταία εικόνα που έχει καταγράψει η κάμερα στις 12.30, πριν
αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης πράγμα
που έγινε περίπου μία ώρα αργότερα. Το ζευγάρι φέρεται ότι αντάλλασε μηνύματα.
Εκείνο το διάσ τημα τοποθετείται
πλέον η δολοφονία της Καρολάιν, και
αυτό διότι:

-Το βιομετρικό της ρολόι καταγράφει
περίπου σ’ αυτό το διάστημα απότομη αύξηση των καρδιακών της παλμών και μετά αυτή η ζωτική ένδειξε
παύει.
- Τις ώρες που κατά την δική του κατάθεση ήταν δεμένος, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος αποδεικνύεται ότι
εκινείτο μέσα στο σπίτι. Αυτό προέκυψε από τη εφαρμογή στο κινητό
του που καταγράφει βήματα και αναλύθηκαν τα δεδομένα για το επίμαχο
διάστημα.
-Η κάμερα μνήμης αφαιρέθηκε πολύ
νωρίτερα από την κάμερα ασφαλείας
από τις ώρες που υποτίθεται ότι είχαν
μείνει στο σπίτι οι «ληστές».
Ο 32χρονος πιλότος φέρεται να είχε
περιέλθει σε πολύ δύσκολη κατάσταση το τελευταίο διάστημα καθώς
έβλεπε ότι η πίεση από την αστυνομία ήταν συνεχής και έπαιρνε μικρές
ανάσες όταν διαρρέονταν πληροφορίες περί αλλοδαπών υπόπτων. Η
αστυνομία ωστόσο, εδώ και μέρες
ήταν πεπεισμένη ότι ποτέ δεν είχε
γίνει ληστεία στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών, αλλά ό,τι έγινε έγινε ανάμεσα στο ζευγάρι. Ο σύζυγος φέρεται
ότι μετά τη δολοφονία, άφησε δίπλα
στο άψυχο σώμα της γυναίκας του
το μωρό τους, το οποίο βρήκε λίγες
ώρες αργότερα ο αστυνομικός που
το κράτησε στην αγκαλιά του. Μάλιστα, ενώ ισχυριζόταν ότι οι «ληστές»
που περιέγραψε και έφτανε μέχρι και
το όριο της «αναγνώρισης» σκότωσαν και τον σκύλο, φαίνεται ότι το
σκυλάκι ήταν δεμένο από την κουπαστή στη σκάλα της μεζονέτας και κρεμάστηκε από το λουρί του πάνω στη
φασαρία.
Η αντίστροφη μέτρηση για την εξιχνίαση της δολοφονίας ξεκίνησε όταν
τα εγκληματολογικά εργαστήρια έδωσαν τις απαντήσεις που είχαν ζητήσει
οι έμπειροι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών για τα συγκεκριμένα αντικείμενα (κάμερα, κινητό Αναγνωστόπουλου, ρολόι της Καρολάιν).

9

Η εμπνεύστρια του
σποτ για το Συνέδριο
Γονιμότητας δίνει τις
εξηγήσεις της: Έγραψα
όσα έχω βιώσει

Έ

ντονες αντιδράσεις, οργή ακόμα και κατηγορίες για
σεξισμό πυροδότησε το βίντεο της καμπάνιας για το
«1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας και Αναπαραγωγικής Αυτονομίας» που είναι προγραμματισμένο
για τις αρχές Ιουλίου στα Ιωάννινα. Το συνέδριο μέχρι χθες
είχε τη στήριξη πολλών δημόσιων φορέων και υπό την αιγίδα μέχρι χθες της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.
Στο βίντεο πρωταγωνιστεί η γυναίκα η οποία παρουσιάζεται ως υπεύθυνη για την υπογεννητικότητα της Ελλάδας και
καλείται να τεκνοποιήσει όσο προλαβαίνει, καθώς - σύμφωνα
με όσα ακούγονται στο σποτ - μετά τα σαράντα δεν θα μπορεί
να κάνει παιδιά και δεν θα έχει νόημα η ζωή της, ούτε τα πτυχία της, ούτε η εργασία της.
Η δημοσιογράφος Κία Παπαδοπούλου (αρχισυντάκτρια στην
εκπομπή της Δανάης Μπάρκα), είναι η εμπνεύστρια του σποτ
για το Συνέδριο Γονιμότητας, και σε ανάρτησή της απαντά
μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε.
«Έρχεται η μέρα που κλείνεις τα πολλά και αρχίζει ο απολογισμός. Πέρασες στο πανεπιστήμιο, έπιασες μια καλή δουλειά,
γνώρισες τον άντρα των ονείρων σου και ξαφνικά... μαθαίνεις
πως αυτό το τέσσερα στο διψήφιο αριθμό της ηλικίας σου δεν
σου επιτρέπει να γίνεις μητέρα. «Φωνές: Άντε τι κάθεσαι! Πότε
θα παντρευτείς; Πότε θα γίνεις μάνα;» Τι έκανα λάθος; Τίποτα
δεν έκανες λάθος! Απλά δεν γνώριζες. Αν ονειρεύεσαι να
κάνεις την δική σου οικογένεια ΑΥΡΙΟ! Φρόντισε να ενημερωθείς ΣΗΜΕΡΑ!» ανέφερε η Κία Παπαδοπούλου και συνέχισε:
«Αυτό το κείμενο έχει τη δική μου υπογραφή και καταθέτει ένα κομμάτι από την ψυχή μου. Σ’ αυτό το κείμενο έχω
γράψει όλα όσα έχω βιώσει στο πετσί μου επειδή έκανα το
έγκλημα να είμαι 10 χρόνια παντρεμένη χωρίς να έχω κάνει
παιδιά. Γιατί έχω περάσει τα 40 και δεν έχω γίνει μάνα. Γιατί η
δική μου οικογένεια έχει έναν υπέροχο αδέσποτο σκύλο και
όχι παιδιά όπως θα «έπρεπε». Αυτές τις ερωτήσεις, που έχω
βάλει ως ερινύες στο σποτ, τις έχω δεχτεί άπειρες φορές στη
ζωή μου... η ειρωνεία είναι ότι τις έχω δεχτεί και από ανθρώπους που σηκώνουν το δάχτυλο και με καταδικάζουν που τις
έγραψα. Θέλετε να μου πείτε πως μόλις μια γυναίκα περάσει
τα 40 ΔΕΝ είναι η πρώτη ερώτηση που της κάνουν; Ακόμα και
στην τηλεόραση.
Μου ζητήθηκε να γράψω το κείμενο για ένα κοινωνικό
μήνυμα με θέμα τη γυναικεία υπογονιμότητα. Αυτή είναι η
δουλειά μου, είμαι δημοσιογράφος και έχω γράψει παρά
πολλά κείμενα μετά από έρευνα. Τα ιατρικά δεδομένα μιλούν
ξεκάθαρα πως η έλλειψη γνώσης είναι ένας από τους βασικούς λόγους της γυναικείας υπογονιμότητας. Δυστυχώς, δεν
μπορώ ν’ ανατρέψω τα ιατρικά δεδομένα. Ακόμα και εγώ η
ίδια αν είχα τη γνώση που έχω σήμερα θα τα είχα κάνει όλα
αλλιώς. Από πότε όμως είναι κακό να ενημερώνεται κάποιος
όπως τονίζει το σποτ; Στο κοινωνικό μήνυμα έχω τονίσει δύο
λέξεις: «ΤΙΠΟΤΑ δεν έχει κάνει λάθος!» και φυσικά» ΑΝ ονειρεύεσαι να κάνεις τη δική σου οικογένεια...» Μπορεί να ονειρεύεσαι κάτι άλλο στη ζωή σου. Απλά ενημερώσου! Αυτό
τονίζει το μήνυμα, να διώξεις τις ενοχές που σου φορτώνουν
οι άλλοι και φυσικά να ενημερωθείς σωστά! Προσπαθήστε
να βλέπετε και να κρίνετε σωστά ακόμα κι αν υπάρχει πολύ
σκοτάδι».

10 επικαιρότητα
Ηλεία: Πεθερά έσωσε τη νύφη
της από τα χέρια του γιου της

Μ

έσα σ την ατυχία της μια
24χρονη, ευτύχησε να έχει
όχι απλώς μια καλή πεθερά,
αλλά έναν πραγματικό φύλακα άγγελο που την γλίτωσε από τα χέρια
του συζύγου της ο οποίος την ξυλοκόπησε
αλύπητα και μάλιστα μπροστά στο μόλις
δύο μηνών βρέφος τους, στην περιοχή του
Ανθοπύργου στην Ηλεία!
Το τελευταίο διάστημα, ο 25χρονος ο
οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά
προβλήματα είχε σταματήσει να λαμβάνει
την φαρμακευτική του αγωγή, με αποτέλεσμα να εμφανίζει εκρήξεις βίας. Έτσι, λίγο
μετά τις 11 τη νύχτα της Τρίτης, επιτέθηκε
στην 24χρονη σύζυγό του και την χτύπησε
με κάποιο αμβλύ όργανο στο κεφάλι, με
πρωτοφανή αγριότητα.
Από τα χέρια του την γλίτωσε η πεθερά
της, η οποία παρενέβη και απομάκρυνε
την χτυπημένη γυναίκα, όπως και το
μωράκι. Στο σπίτι της οικογένειας έφτασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., αφού
ο καβγάς είχε σηκώσει στο πόδι την περιοχή και υπήρχε και φόβος ότι ο 25χρονος μπορεί να προχωρήσει σε κάτι χειρότερο. Οι αστυνομικοί βρήκαν αιμόφυρτη
τη νεαρή μητέρα, η οποία μεταφέρθηκε
στο νοσοκομείο Αμαλιάδας για τις πρώτες βοήθειες.
Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε
στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας
κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή
βία και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής
βίας, ενώ παράλληλα διέταξε την εξέτασή
του από ψυχίατρο που θα αποφανθεί αν
χρειάζεται να εγκλειστεί σε ίδρυμα.

Χαλάνδρι: Πυγμάχος έδειρε με
μπουνιές και κλωτσιές τη μητέρα του

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη χθες το
βράδυ στο Χαλάνδρι και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας γυναίκας αλλά
κι ενός αστυνομικού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας ερασιτέχνης πυγμάχος, ο οποίος φέρεται να
ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση,
ξέσπασε εναντίον της μητέρας του και
μάλιστα με αρκετά βίαιο τρόπο. Όχι μόνο
την προπηλάκισε, την εξύβρισε και την
χτύπησε αλλά κάποια στιγμή της επιτέθηκε με γροθιές και κλοτσιές σα να πρόκειται για αντίπαλο του στο ρινγκ.
Οι γείτονες που άκουσαν τα ουρλιαχτά της
γυναίκας τρόμαξαν και κάλεσαν την Άμεση
Δράση. Μέσα σε λίγα λεπτά είχαν σπεύσει
στο σημείο δυο τουλάχιστον περιπολικά.
Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να παρέμβουν και να ακινητοποιήσουν τον μποξέρ που βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση,
απειλώντας τους αστυνομικούς ότι θα
τους χτυπήσει αν τον πλησιάσουν, όπως κι
έπραξε δευτερόλεπτα μετά.
Ο πυγμάχος βρέθηκε ξαφνικά με ένα
γκλοπ στο χέρι που πιθανόν απέσπασε
από άνδρα της ομάδας ΔΙΑΣ ο οποίος είχε
σπεύσει να συνδράμει στην προσπάθεια
σύλληψης του οξύθυμου πυγμάχου. Ο
τελευταίος χτύπησε τον αστυνομικό με το
γκλοπ τραυματίζοντας τον στο κεφάλι με
αποτέλεσμα να διακομισθεί στο 401ΓΣΝ
για τις πρώτες βοήθειες. Τελικά ο πυγμάχος ακινητοποιήθηκε με την βοήθεια ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.
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Μύκονος: «Μπλόκο» στην ομάδα
του «doctor cocaine» με «δόλωμα»
19χρονη κοκκινομάλλα

Η μυστική επιχείρηση ξεκίνησε
από τη Ραφήνα και κατέληξε
σε ξενοδοχείο στο Πετείναρο
του νησιού των ανέμων Συνελήφθησαν δύο Αλβανοί και
η κοκκινομάλλα - Αναζητείται ο
«doctor cocaine» - Έλληνας στις
φυλακές Κορυδαλλού ο δεύτερος
τη τάξει

Ο

ι λιμενικοί της Δίωξης Ναρκωτικών του νησιού των ανέμων
με μια μυστική επιχείρηση που
ξεκίνησε από τη Ραφήνα και
ολοκληρώθηκε σε ξενοδοχείο στον Πετείναρο Μυκόνου, κατάφεραν να βάλουν
στο χέρι την ομάδα του dealer της «λευκής
κυρίας» και να την «ξεδοντιάσουν», αναζητώντας τον «doctor cocaine», ενώ το
δεύτερο αρχηγικό μέλος, που διήυθυνε
το κύκλωμα είναι ένας Έλληνας, που έκανε
τις μεγάλες δουλειές μέσα από το κελί των
φυλακών Κορυδαλλού.
Η ομάδα των έμπειρων ανδρών της Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Μυκόνου, πέρασαν χειροπέδες σε δύο
Αλβανούς της ομάδας του
«doctor cocaine», την κοκκινομάλα dealer, ενώ αναζητούνται και άλλα μέλη
του κυκλώματος.

Απο τη Ραφήνα στη Μύκονο σε
στενο κλοιό

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στις 16:20 το απόγευμα της Τρίτης στο λιμάνι της Ραφήνας. Οι λιμενικοί
εντοπίζουν μια 19χρονη κοκκινομάλα να
ετοιμάζεται να επιβιβαστεί στο πλοίο για
τη Μύκονο. Οι πληροφορίες που είχαν
απο την ανοικτή γραμμή με τους έμπειρους συναδέλφους τους στη Μύκονο για
το κύκλωμα του «doctor cocaine»«κούμπωναν» με το πρόσωπο της 19χρονης
κοκκινομάλλας.
Αμέσως τη μπλοκάρουν, βρίσκουν πάνω
της 207 γραμμάρια κοκαΐνης και αφου
τους είπε οτι προτίθεται να βοηθήσει
στο «ξεδόντιασμα» του κυκλώματος, τη
βάζουν στο πλοίο «Θεολόγος» και πραγματοποιούν ελεγχόμενο ταξίδι στο νησί
των ανέμων. Εκεί κλιμάκιο των λιμενικών της Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμε-

ναρχείου Μυκόνου παραλαμβάνουν την
19χρονη κοκκινομάλλα dealer η οποία
έχει διπλό ρόλο μάρτυρα και κατηγορούμενης και την επιβιβάζουν σε ενα ταξί.
Κατευθύνονται σε ξενοδοχείο στην περιοχή Πετείναρος όπου ο «doctor cocaine».
Μάλιστα κατά τη διάρκεια της διαδρομής,
η 19χρονη κοκκινομάλλα μιλούσε με τον
ένα εκ των δύο εγκεφάλων του κυκλώματος, ο οποίος μέσα από το κελί των φυλακών της έδινε οδηγίες ποιον θα συναντήσει για να δώσει την κόκα. Μόλις φθάνουν στο ξενοδοχείο, ένα δεύτερο κλιμάκιο των μυστικών λιμενικών της Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Μυκόνου ήταν κρυμμένοι και περίμεναν. Μάλιστα όταν η κοπέλα μπήκε στο δωμάτιο,
ο Έλληνας αρχηγός μέσα από τη φυλακή,
της ζήτησε να πραγματοποιήσει βιντεοκλήση για να βεβαιωθεί ότι ήταν μόνη της
στον χώρο.

Πήγε να πατήσει τους λιμενικούς

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 23:40.
Η 19χρονη κοκκινομάλλα, μιλούσε με
βιντεοκλήση με τον έγκλειστο αρχηγό, όταν της είπε
να βγει έξω γιατί θα έφθαναν οι παραλήπτ ε ς της
«λευκής κυρίας». Η νεαρή
υπάκουσε και βγήκε έξω.
Ένα λευκό Fiat εμφανίστηκε
έξω από το ξενοδοχείο, ο
Αλβανός οδηγός πιέζει τα
alarm και ο συνοδηγός συμπατριώτης του
πλησιάζει την κοπέλα. Μόλις η κόκα αλλάζει χέρια, οι ράμπο της Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Μυκόνου, ορμάνε
πάνω τους.
Όμως ο ένας Αλβανός, αποφασισμένος
να μην πέσει στα νύχια των διωκτών του,
πατάει γκάζι για να τους πατήσει, αλλά
δεν τα καταφέρνει. Οι λιμενικοί περνούν
χειροπέδες στους δύο άνδρες, ενώ στο
κινητό του ενός βρίσκουν το τηλέφωνο
και τις οδηγίες του μεγάλου αρχηγού με
το προσωνύμιο «doctor».
Τα τηλέφωνα όλων των συλληφθέντων
έχουν σταλεί για ανάλυση, ενώ οι λιμενικοί της Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχειου Μυκόνου σχημάτισαν δικογραφία
δε βάρος και του έγκλειστου Έλληνα ενώ
μετά το ξεδόντιασμα της ομάδας, συνεχίζουν τις έρευνες για να βάλουν στο χέρι
και τον «doctor cocaine».
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Γεωργιάδης κατά Πολάκη: Είναι ο
εκπρόσωπος κατά του εμβολιασμού

Ν

έα επίθεση κατά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη, εξαπολύει ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις
Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντάς τον ως «εκπρόσωπο κατά του εμβολιασμού».
Με ανάρτησή του στο Twitter το πρωί της
Πέμπτης, ο κ. Γεωργιάδης επιχειρεί να καταρρίψει το αφήγημα του κ. Πολάκη σχετικά με τα
μονοκλωνικά αντισώματα τα οποία σύμφωνα
με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να έχουν
ενταχθεί στην μάχη κατά της πανδημίας, αντί των
εμβολίων.
Όπως λέει ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Πολάκης συνεχώς αναφέρεται «στα μονοκλωνικά αντισώματα
και στην δήθεν συνωμοσία μας να τα στερήσουμε προς χάριν του κέρδους κάποιων εταιριών».
«Ψεύδος, συκοφαντία και συνωμοσία. Ο Τσίπρας τον ανέχεται για να πάρει τις ψήφους όλων
αυτών…», γράφει χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης ο οποίος παραθέτει σχετικά tweets επιστήμονα σύμφωνα με τον οποίον τα μονοκλωνικά
αντισώματα είναι ακριβά και δεν έχουν εγγυημένα αποτελέσματα.
Σημειώνεται επίσης πως σε μία από τις φωτογραφίες που έχει κοινοποιήσει ο κ. Γεωργιάδης
στο Twitter του απεικονίζεται σχόλιο του Παύλου Πολάκη σε ερώτηση πολίτη για το εάν έχει
κάνει το εμβόλιο να λέει πως ο ίδιος θα αποφασίσει μετά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
Λίγο αργότερα, ο κ. Γεωργιάδης επανήλθε με
νέο tweet σημειώνοντας πως ο κ. Πολάκης έχει
δηλώσει ότι είναι ενεργός χειρουργός και ότι χειρουργεί κανονικά.
«Επίσης δήλωσε ότι δεν έχει κάνει το εμβόλιο
ακόμη. Αυτό πέραν όλων των άλλων είναι και
σοβαρό ιατρικό ζήτημα την ώρα που το κόμμα
του δέχεται τον υποχρεωτικό εμβολιασμό του
υγειονομικού προσωπικού», έγραψε σχετικά.
Υπενθυμίζεται πως ο Παύλος Πολάκης συγκέντρωσε τα φώτα της δημοσιότητας τις προηγούμενες ώρες όχι για την επίθεση στην κυβέρνηση
για το εργασιακό νομοσχέδιο αλλά για την αποκάλυψη πως ο ίδιος δεν έχει κάνει το εμβόλιο
και για την κριτική που άσκησε λέγοντας πως το
εμβόλιο κατά του κορωνοϊού δεν έχει περάσει
όλες τις φάσεις δοκιμών.
Επίθεση κατά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη, εξαπέλυσε γι αυτό, χθες, η Νέα
Δημοκρατία με αφορμή την ομιλία του στη
Βουλή για το εργασιακό νομοσχέδιο, κατά την
οποία έκανε αναφορές στον εμβολιασμό. Όπως
έλεγε η ΝΔ με ανακοίνωσή της, «ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας επί κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ, κ. Πολάκης ανοιχτά και από το βήμα της
Βουλής συντάχθηκε με τους αντιεμβολιαστές και

Άγριο έγκλημα στην Κατερίνη:
Τον σκότωσε επειδή πίστευε ότι
τον «κάρφωσε»

τους δικαιολόγησε λέγοντας γιατί και ο ίδιος δεν
κάνει το εμβόλιο.

Τι είπε ο Πολάκης στη Βουλή

Νωρίτερα, αργά το βράδυ της Τρίτης, στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας απάντησε ο
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, κατά
τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου
Εργασίας στη Βουλή.
«Την επιστημοσύνη μου δεν την παζαρεύω με
κανέναν. Πέρυσι τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο, έκανα και αντιγριππικό και αντι-πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, για πρώτη φορά στη ζωή
μου, γιατί την προηγούμενη χρονιά είχα κάνει
μια δύσκολα θεραπευθείσα βρογχίτιδα, ως
καπνιστής. Έχω κάνει όλα τα εμβόλια, τα κορίτσια έχουν κάνει όλα τα εμβόλια, όμως έκανα τα
δοκιμασμένα εμβόλια», είπε ο κ. Πολάκης από
τη Βουλή και πρόσθεσε: «εδώ δεν θα ξεχάσουμε
όλη την ιατρική που ξέρουμε, επειδή εσείς στηρίξατε το αφήγημα της αντιμετώπισης της πανδημίας, στα εμβόλια ενώ σας φωνάζουμε από
πέρυσι για κάποια πράγματα και επειδή η εντεταλμένη επιτροπή των λοιμωξιολόγων, σας κρατάει φανάρι. Γιατί γνωριζόμαστε με όλους τους
κυρίους συναδέλφους».
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε λέγοντας:
«Ρωτάω ιατρικά και να μου απαντήσουν ιατρικά
και επιστημονικά πριν με καταδικάσει, όπως
ζητάει η ΝΔ στην ανακοίνωσή της, ο κ. Τσίπρας.
Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι είναι τιο πρώτο εμβόλιο στην ιστορία της ιατρικής, το οποιοδήποτε
από αυτά τα εμβόλια, το οποίο δίνεται μαζικά
στον πληθυσμό, 8-9 μήνες μετά που εμφανίστηκε το πρόβλημα; Πότε ήταν το επόμενο
συντομότερο εμβόλιο που δόθηκε; Είναι 3,5 ή 5
χρόνια το επόμενο; Γιατί έγινε αυτό; Υπήρξε ποτέ
άλλοτε εμβόλιο στην ιστορία της ιατρικής, το
οποίο να το κάνεις και να μην ξέρεις πόσο καιρό
κρατάει η ανοσία; Το αντιγριππικό ξέρουμε ότι
είναι για ένα χρόνο. Το αντιπνευμονιοκοκκικό
είναι εφ΄όρου ζωής, ένα άλλο είναι για 5 χρόνια.
Του κορωνοϊού, πείτε μου, για πόσο είναι;».
Ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να καλύψει την καταστροφική διαχείριση της πανδημίας με τους 12.500
νεκρούς, εκ των οποίων οι 8.500 πέθαναν εκτός
ΜΕΘ. Ο βουλευτής ανέφερε επίσης ότι τα μονοκλωνικά αντισώματα που έχει ζητήσει από τον
Νοέμβριο μειώνουν κατά 70% έως 90% τη
βαριά νόσηση στους ευπαθείς.
«Σε αυτά να απαντήσει η ΝΔ. Σε αυτά να απαντήσει η επιτροπή των λοιμωξιολόγων. Δεν θα
ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε από την ιατρική
επιστήμη, επειδή κάποιοι στήριξαν το αφήγημά
τους στην κονόμα κάποιων εταιρειών», είπε ο
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Η έρευνα της Ασφάλειας αποκάλυψε
την σχέση του 58χρονου δράστη με
τον κομμωτή που είχε εξαφανιστεί
από το απόγευμα της Δευτέρας

Π

ροθεσμία για να απολογηθεί το
Σάββατο πήρε από τον Ανακριτή
Κατερίνης ο 58χρονος που κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία του 45χρονου στον οικισμό Καλλιθέα, έξω απο την Κατερίνη.
Ο 58χρονος, που συνελήφθη και κρατείται, διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και για κατοχή ναρκωτιών, καθώς
στο σπίτι του βρέθηκαν δενδρύλλια και
ποσότητες κάνναβης, όπως επίσης και
ναρκωτικά χάπια. Σύμφωνα με την έρευνα
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης,
τα αίατια του εγκλήματος φαίνεται πως
ήταν προσωπικές διαφορές. Όπως φέρεται να κατέθεσε ο ίδιος προανακριτικά
είχε προσωπική διένεξη με τον 45χρονο,
θεωρώντας ότι εκείνος τον κατέδωσε στις
Αρχές για υπόθεση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., δράστης και θύμα συναντήθηκαν τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης στο σπίτι
του πρώτου, όπου ξέσπασε μεταξύ τους
καβγάς. Ο 58χρονος φέρεται να χτύπησε
τον άτυχο άνδρα και στη συνέχεια τον
μετέφερε με το αυτοκίνητό του έξω απο τα
κοιμητήρια της Καλλιθέας.
Στο σημείο αυτό, «τον πυροβόλησε με
κυνηγετικό όπλο και αφού τον περιέλουσε
με εύφλεκτο υγρό τον έβαλε φωτιά»,
όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της
ΕΛ.ΑΣ. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική έρευνα το τραύμα στο κεφάλι
από το κυνηγετικό όπλο ήταν αυτό που
επέφερε τον θάνατό του. Το απανθρακωμένο πτώμα βρέθηκε το απόγευμα της
ίδιας μέρας από περαστικό που ειδοποίησε τις Αρχές.
Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, στην περιοχή βρέθηκε
θαμμένη σε χωράφι μια κοντόκανη καραμπίνα και οι αστυνομικοί εξετάζουν το
ενδεχόμενο να ήταν αυτή που χρησιμοποίησε ο δράστης.
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Αυτόχθονες θα μπορούν πλέον
Η παραλλαγή δέλτα
να χρησιμοποιούν τα πραγματικά εμφανίζεται σε ασθενείς πλήρως
τους ονόματα
εμβολιασμένους στο Κάλγκαρι

Η

κυβέρνηση του Καναδά επέτρεψε στου αυτόχθονες πληθυσμούς της χώρας να υποβάλλουν αίτηση ώστε να
αποκαταστήσουν τα πραγματικά του
ονόματα και να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά
στα δημόσια έγγραφα
Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετα
την ανακάλυψη εκατοντάδων τάφων
στην τοποθεσία ενός εγκαταλελειμένου σχολείου, το οποίο έφερε στο φως
νέα δεδομένα για το φρικτό αποικιακό
παρελθόν της χώρας.
«Για πάρα πολύ καιρό, η αποικιοκρατία στην περιοχή του Καναδά διατάραξε τις πρακτικές ονομασίας των
αυτοχθόνων λαών και των οικογενειακών συνδέσεων», ανέφερε σε δήλωσή
του ο Μάρκ Μίλερ, υπουργός Αυτόχθονων Υπηρεσιών, προσθέτοντας
ότι η νέα πολιτική θα επέτρεπε στους
κατοίκους να ανακτήσουν την ταυτότητά τους με τα πραγματικά τους ονόματα ».
Ξεκινώντας το 1800, περισσότερα από
150.000 παιδιά αυτόχθονων μεταφέρθηκαν από τα σπίτια τους και τοποθετήθηκαν στα διαβόητα σχολεία, που
λειτουργούσαν ως θρησκευτικά ιδρύματα από την κυβέρνηση και ως μέσο
αναγκαστικής αφομοίωσης.
Τα παιδιά αναγκάστηκαν να φορούν
στολές και να μάθουν αγγλικά, τα αγόρια είχαν τα πλεκτά μαλλιά τους και σε

πολλά δόθηκαν χριστιανικά ονόματα.
«Τα παραδοσιακά ονόματα που δίδονται σε αυτόχθονα παιδιά έχουν βαθιά
πολιτιστική σημασία. Ωστόσο, πολλούς λαούς (Ινουίτ,Μέτς) η αποικιοκρατία τους ληστεύει από αυτά τα ιερά
ονόματα », δήλωσε ο υπουργός υπηκοότητας του Καναδά, Μάρκο Μεντιτσίνο. «Κατά καιρούς, οι προσπάθειες
για χρήση παραδοσιακών ονομάτων
έχουν αντιμετωπιστεί με κάθε τρόπο,
από την ευγενική απόρριψη έως τον
ρατσισμό».
Τον Σεπτέμβριο, η «Ka’nhehsι: io
Deer», δημοσιογράφος του CBC,
έγραψε για την απόφασή της να επιστρέψει στη χρήση του παραδοσιακού
της ονόματος αφού χρησιμοποιούσε το
αγγλικό της όνομα «Jessica» για επαγγελματικούς σκοπούς.
«Πάντα υπήρχαν εμπόδια στη διαδικασία να γράφω το όνομά μου με τα
σωστά διακριτικά σημάδια σε σχεδόν
κάθε κομμάτι προσωπικής ταυτοποίησης. Για παράδειγμα, μια άνω και κάτω
τελεία έχει γίνει μη αποδεκτός χαρακτήρας στα καναδικά διαβατήρια, ούτε
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
στα κοινωνικά μέσα », έγραψε.
«Όμως, το να συνεχίσω να μην χρησιμοποιώ το όνομα Kanien’kéha μου
έμοιαζε σαν ένα τεράστιο βάρος στους
ώμους μου. Λατρεύω το όνομά μου και
είμαι περήφανη για αυτό.»

Ο Τζάστιν Τρουντό συγχαίρει τον
νέο πρωθυπουργό του Ισραήλ

Ο

πρω θυπουργός του Κα να δά Τζάστιν Τριντό συνεχάρη
την Κυριακή τον νέο πρωθυπουργό του Ισραήλ Ναφτάλι
Μπένε τ, δηλώνον τας ότι ανυπομονεί
να συνεργαστεί μαζί του καθώς και με
τον αν τιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιαΐρ Λαπίντ.
«Ο Καναδάς και το Ισραήλ είναι στενοί
φίλοι, ενωμένοι με κοινές δημοκρατικές αξίες, μια μακρά παράδοση συνεργασίας και δυναμικών σχέσεων μεταξύ
των λαών τους», υπογράμμισε ο Τριντό
σε δήλωση που έδωσε σ τη δημοσ ιότητα το γραφείο του.

Ο πρωθυπουργός υπε ν θύμισ ε ότ ι η
Ο τάβα «παραμέ νε ι σ τ ε νά προσηλω μένη σε μια λύση δύο κρατών που θα
επιτρέψει στους Ισραηλινούς και στους
Π α λ α ισ τ ιν ίο υ ς ν α ζ ο υ ν μ ε ε ιρ ήν η,
ασφάλεια και αξιοπρέπεια, χωρίς φόβο
και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα».
Ευχαρίστησε επίσης τον πρωθυπουργό
Νετανιάχου, που ήταν στην εξουσία επί
12 χρόνια, «για την πολύτιμη συνεργασία του με την πάροδο των ετών, κατά
τη διάρκεια μιας περιόδου στην οποία
ο Καναδάς και το Ισραήλ επιτέ λεσαν
σπουδαία πράγματα μαζί».

Η

Global News αναφέρει ότι
η Αλμπέρτα, η Βρετανική
Κολομβία, η Μανιτόμπα, το
Σασκάτσουαν και το Οντάριο
επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποιούν
δοκιμές για κρούσματα της παραλλαγής Delta. Και ο αριθμός των κρουσμάτων φαίνεται να αυξάνεται.
Μεταλλάξεις Εμβόλια: Δύο κρούσματα
COVID-19 σε ένα νοσοκομείο στο Κάλγκαρι που συνδέονται με την πιο μεταδοτική παραλλαγή του ιού την
Delta έχουν αυξηθεί σε 22
άτομα, συμπεριλαμβανομένων των 10 που εμβολιάστηκαν πλήρως. Σύμφωνα με το Globe and Mail,
ο Kerry Williamson, εκτελεστικός διευθυντής επικοινωνιών της Υπηρεσίες
Υγείας της Alberta, δήλωσε
ότι η πλειονότητα των
κρουσμάτων σε δύο μονάδες του ιατρικού κέντρου
Foothills είναι ήπιες. Είπε
ότι για όσους έχουν μολυνθεί με την παραλλαγή, έξι ασθενείς και πέντε εργαζόμενοι
στην υγειονομική περίθαλψη ανοσοποιήθηκαν πλήρως με δύο δόσεις εμβολίου. Επτά
ασθενείς και ένας εργαζόμενος στον τομέα
της υγείας είχαν μία δόση. Τρεις ασθενείς δεν
εμβολιάστηκαν.
Ο Williamson, σε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την Παρασκευή, δήλωσε στο
CP24: «Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι
ακόμα και μετά τον εμβολιασμό, εξακολουθεί να είναι δυνατή η λοίμωξη COVID-19.
Ωστόσο, εάν οι άνθρωποι ανοσοποιηθούν
με μία ή δύο δόσεις είναι λιγότερο πιθανό
να παρουσιάσουν σοβαρή ασθένεια ή να
χρειαστούν νοσηλεία.”
«Τα εμβόλια είναι περίπου 33% αποτελεσματικά έναντι της παραλλαγής Delta μετά
την πρώτη δόση και το ποσοστό αυξάνεται
σε περισσότερο από 80% μετά τη δεύτερη
δόση», δήλωσε ο Williamson.
“Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να εμβολιαζόμαστε τόσο με την πρώτη όσο και με τη
δεύτερη δόση.”

Η Global News αναφέρει ότι η Αλμπέρτα,
η Βρετανική Κολομβία, η Μανιτόμπα, το
Σασκάτσουαν και το Οντάριο επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποιούν δοκιμές για κρούσματα της παραλλαγής Delta. Και ο αριθμός
των κρουσμάτων φαίνεται να αυξάνεται.
Η COVID-19 Modeling Group, σε μια
έκθεση στις 2 Ιουνίου, έγραψε: «Η νέα
παραλλαγή ανησυχίας Β.1.617.2 φαίνεται
να αυξάνεται σε αριθμό σε πολλές δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένης της BC.»
Υπήρξαν 501 περιπτώσεις
της παραλλαγής Delta στο
B.C. από τις 3 Ιουνίου, σύμφωνα με το BCCDC.
Η Αλμπέρτα είχε 208 κρούσματα από τις 8 Ιουνίου,
σύμφωνα με επαρχιακά
στοιχεία.
«Η παραλλαγή που έπληξε
τόσο πολύ την Ινδία είναι
εδώ και είναι σε καλό δρόμο
να είναι η κυρίαρχη μορφή
του ιού αυτό το καλοκαίρι.
Πιστεύουμε όμως ότι μπορούμε να το ελέγξουμε με τις σωστές ενέργειες », δήλωσε ο
Δρ Adalsteinn Brown του Συμβουλευτικού
Πίνακα Επιστημών COVID-19 του Ontario,
σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.
Εν τω μεταξύ, ” Το μεγαλύτερο υπαίθριο
σόου στη Γη ” – το Calgary Stampede – θα
ανοίξει στις 9 Ιουλίου, με μερικές αλλαγές
λόγω της πανδημίας COVID-19.
«Ελπίζω ότι οι άνθρωποι βλέπουν ότι
κάνουμε τα πράγματα με υπευθυνότητα,
αλλά θα συνεχίσουν να είναι πολύ διασκεδαστικά», δήλωσε ο Steve McDonough,
πρόεδρος του συμβουλίου Stampede, στο
Global News.
Και άλλες επαρχίες ανοίγουν ξανά προσεκτικά, επιτρέποντας ορισμένες περιορισμένες αγορές, φαγητό και άλλες υπαίθριες
δραστηριότητες.
Ωστόσο, οι ειδικοί υγείας ανησυχούν ότι
η πιο μεταδοτική παραλλαγή Δέλτα της
COVID-19 ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο
ορισμένα από αυτά τα μεγάλα σχέδια επανέναρξης.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
DELIVERY ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ & ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
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Για τρομοκρατία κατηγορείται ο
δράστης που σκότωσε 4 μέλη μιας
οικογένειας μουσουλμάνων

Ο

δηγός είχε παρασύρει με φορτηγάκι μέλη μουσουλμανικής
οικογένειας
Ο φερόμενος ως δράστης
της επίθεσης με φορτηγάκι που σκότωσε τέσσερα μέλη της μουσουλμανικής οικογένειας Αφζάαλ στις 6 Ιουνίου
στον Καναδά κατηγορείται για τρομοκρατία, έγινε γνωστό από την κατηγορούσα αρχή κατά τη διάρκεια σύντομης
ακρόασης ενωπιον του δικαστηρίου του
Λόντον, στο Οντάριο.
Σε βάρος του 20χρονου υπόπτου Ναθάνιελ Βέλτμαν είχαν ήδη απαγγελθεί κατά
τη διάρκεια μιας πρώτης ακρόασης την
περασμένη εβδομάδα οι κατηγορίες των
φόνων εκ προμελέτης και απόπειρας
ανθρωποκτονίας, μετά την επίθεση που χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική» από τον πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό.
«Οι γενικοί εισαγγελείς σε ομοσπονδιακό και επαρχιακό επίπεδο έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για να κινηθούν διαδικασίες σχετικά με την τρομοκρατία, επισημαίνοντας ότι οι
ανθρωποκτονίες και η απόπειρα ανθρωποκτονίας συνιστούν επίσης τρομοκρατική δραστηριότητα», ανακοίνωσε η Βασιλική Χωροφυλακή του Καναδά (GRC, ομοσπονδιακή αστυνομία), σε ανακοίνωση μετά την ακροαματική διαδικασία, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο ύποπτος, που δεν έχει ποινικό μητρώο ούτε γνωστή διασύνδεση με εξτρεμιστική οργάνωση, δήλωσε ότι δεν έχει δικηγόρο επί του παρόντος. Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του,
φορούσε ένα γιλέκο που έμοιαζε με αλεξίσφαιρο.
Σύμφωνα με την αστυνομία του Λόντον, ο Βέλτμαν έριξε σκόπιμα το φορτηγάκι του πάνω
στην οικογένεια Αφζάαλ στο πλαίσιο μιας «εκ προμελέτης ενέργειας, σχεδιασμένης και
υποκινούμενης από το μίσος».
Πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν καθώς περίμεναν να διασχίσουν μια διασταύρωση στην πόλη του Λόντον, 200 χλμ. νοτιοδυτικά του Τορόντο. Οι δυο γονείς, η κόρη τους
15 ετών, και η γιαγιά, 74 ετών, σκοτώθηκαν, αλλά ο 9χρονος γιος, βαριά τραυματισμένος,
επέζησε.
«Αυτή η σφαγή δεν ήταν ατύχημα. Ήταν τρομοκρατική επίθεση, υποκινούμενη από το
μίσος, στο κέντρο μιας από τις κοινότητές μας», είχε σχολιάσει ο Τριντό κατά τη διάρκεια
ομιλίας του ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων.
Η τραγωδία αυτή, που συγκλόνισε τη χώρα, συνιστά τη φονικότερη επίθεση κατά μουσουλμάνων στον Καναδά μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο τζαμί του Κεμπέκ, στο
οποίο έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2017.

Επιστρέφει στη θάλασσα καναδικό
υποβρύχιο 10 χρόνια μετά- είχε
προσφερθεί στην Ελλάδα

Ο

Καναδάς διαθέτει τέσσερα υποβρύχια κλάσης Victoria («HMCS
Victoria», «HMCS Windsor»,
«HMCS Chicoutimi», «HMCS
Corner Brook») τα οποία αποκτήθηκαν
μεταχειρισμένα από το Ηνωμένο Βασίλειο
το 1998. Το κόστος αγοράς ήταν 750 εκατ.
δολάρια Καναδά.
Αφ ού πέ ρασ ε επ τά χ ρόν ια σ ε δεξα μενισμό, το υποβρύχιο HMCS Corner
Brook του Royal Canadian Navy είναι
τε λικά έτοιμο να επισ τρέψει σ το νερό.
Η υπηρεσία ανακοίνωσε στις 12 Ιουνίου ότι
όλα ήταν έτοιμα για την πλεύση του υποβρυχίου στο Ogden Point στο Esquimalt της Βρετανικής Κολομβίας.
Το υποβρύχιο έμεινε έξω από το νερό τόσο καιρό λόγω μιας σειράς ατυχών περιστατικών
μετά από σοβαρές ζημιές όταν προσάραξε στο βυθό το 2011, απαιτώντας εκτεταμένες επισκευές. Το σκάφος επρόκειτο να επιστρέψει σε λειτουργία το 2020, αλλά οι δοκιμές των
συστημάτων, είχαν ως αποτέλεσμα τη διάρρηξη της δεξαμενής έρματος, προκαλώντας
περαιτέρω καθυστερήσεις.
Να τονίσουμε, τα ίδια υποβρύχια είχαν προσφερθεί νωρίτερα και στην Ελλάδα, η οποία
(σωστά) τα απέρριψε.
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Ο Τρουντό έμεινε καραντίνα μόλις
12 ώρες σε ξενοδοχείο που δεν έχει
εγκριθεί από την κυβέρνηση

Ο

Πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τρουντό, πέρασε μόλις 12 ώρες σε ξενοδοχείο για καραντίνα μετά
την επίσκεψη του στην Ευρώπη.
Επ ιπ λ έ ο ν, σ τ ο ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο ό π ο υ
πέρασε τις 12 ώρε ς δε ν είναι σ την
λίστα με τα ξενοδοχεία που έχει ορίσει η κυβέρνηση.
Το γρ α φ ε ίο τ ο υ Trud eau
λέει ότι έ λαβε το αρνητικό
τεσ τ COVID-19 την Τετάρτη
το πρωί και τώρα μπορε ί
να φύγε ι από το ξ ε νο δ ο χε ίο τ ριών ασ τ έ ρων σ τ ην
Οττάβα.
Μέ λη της αν τιπροσωπείας
του στην Ευρώπη που προσ γ ε ιώ θ η κα ν σ τ ην Ο τ ά β α
περίπου στις 7 μ.μ. ελέγχθηκαν κατά
την άφιξη και έλαβαν αρνητικά αποτελέσματα δοκιμής την επόμενη μέρα
στις 8 π.μ.
Ο Trudeau βρισκόταν σ το εξωτερικό
από την περασμένη Πέμπτη έως την
Τρίτη για συνόδους με άλλους ηγέτες
της G7, του ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκούς
ηγέτες.
Οι τ αξ ιδιώτ ε ς που έ ρχον τ αι σ τ ον

Καναδά αε ροπορικώς χω ρίς εξαίρεση απαιτ ε ίται επί του παρόν τος
να κάνουν κράτηση και να πληρώ σουν γ ια διαμονή 3 διανυκ τ ε ρεύσεων, αλλά μπορούν να φύγουν μόλις
λάβουν αρνητικό αποτέ λεσμα δοκιμής.
Οι Συν τηρητικοί της Αν τιπολίτευσης
έχουν επικρίνει το γεγονός
ότ ι το ξ ε νο δ οχε ίο όπου
έμεινε ο Πρωθυπουργός
δεν είναι ένα από τα εγκεκριμέ να από τ ην κυβέ ρν ησ η κα ι ε π α ν έ λα βα ν
τις εκκλήσεις τους για το
τέλος του προγράμματος.
Το γραφε ίο του Trudeau
λέει ότι θα ακολουθήσει
τ ο υς κα νόν ε ς δ ημ ό σ ια ς
υγείας και συμβουλές για τους Καναδούς που επισ τρέφουν από το εξωτερικό κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως και οι αξιωματούχοι και
οι δημοσιογράφοι που επίσης πήγαν
στο εξωτερικό.
Οι κανόνες περιλαμβάνουν την καραντίνα για 14 ημέρες και τη διεξαγωγή
άλλου τεσ τ COVID-19 περίπου επτά
ημέρες μετά την άφιξη.

Ο Καναδάς δέχεται έκπληξη 1εκατ.
εμβόλια Moderna από τις ΗΠΑ

Ο

Καναδάς έλαβε την Πέμπτη ένα εκατομμύριο δόσεις του εμβολίου
Moderna. Η υπουργός Προμηθειών Anita Anand έκανε την ανακοίνωση
σε ένα tweet, αναφέροντας ότι ο Καναδάς έχει καταλήξει σε συμφωνία
με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τα πλάνα.
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Μπάιντεν και τον ομόλογό μου Jeffrey
Zients για τη συνεργασία τους», λέει η Anand στο tweet.
Ο Jeff Zients, συντονιστής του Λευκού Οίκου για το COVID-19, λέει ότι η αποστολή
στον Καναδά θα φτάσει την Πέμπτη, μετά από δωρεά στο Μεξικό την Τρίτη.
Η δωρεά δεν θα κοστίσει τίποτα στον Καναδά και θα είναι πάνω από τις 44 εκατομμύρια δόσεις που αγόρασε ο Καναδάς απευθείας από τη Moderna.
Οι απροσδόκητες δόσεις είναι επιπλέον των εν νέα εκατομμυρίων εμβολίων
Moderna που ο Καναδάς πρόκειται να λάβει τον Ιούνιο.
Οι συνολικές χορηγήσεις εμβολίων του Καναδά τον Ιούνιο θα είναι τώρα πάνω από
21 εκατομμύρια δόσεις.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει λάβει περισσότερες από 22,5 εκατομμύρια δόσεις
Pfizer-BioNTech και σχεδόν 2,9 εκατομμύρια δόσεις Oxford-AstraZeneca, ενώ άλλα
1 εκατομμύριο από αυτά έχουν προγραμματιστεί για παράδοση αργότερα αυτόν
τον μήνα.
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Συνάντηση Προέδρου Δημοκρατίας
με ΓΓ ΟΗΕ στις 25 Ιουνίου στις
Βρυξέλλες

Παραιτήθηκε
πυροβολώντας η Γιολίτη

Π

αραιτήθηκε η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Έμιλυ Γιολίτη και σε μια μακροσκελή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκφράζει την έκπληξή της γιατί της μεταφέρθηκε, λέει, από
τον ίδιο ότι η παρουσία της πλήττει την εικόνα της Κυβέρνησης και

του ιδίου.
Στην επιστολή η κ. Γιολίτη αναφέρει ότι τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα
των τελευταίων εβδομάδων ενδεχόμενης αντικατάστασης της, η παρουσίασή
της ως «αδύναμου κρίκου» της Κυβέρνησης και η βολιδοσκόπηση συνεργατών της για ενδεχόμενες μετακινήσεις, καθιστούν την παραμονή της στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης μη παραγωγική και ιδιαίτερα
προβληματική.
“Γνωρίζετε πως θεώρησα πρέπον σήμερα να απευθυνθώ σε εσάς τηλεφωνικώς και να αναζητήσω την πραγματική διάσταση των γεγονότων. Προς
μεγάλη μου έκπληξη μου μεταφέρατε πως η παρουσία μου στο υπουργικό
σχήμα πλήττει την εικόνα της κυβέρνησης αλλά και την δική σας. Πως πληρώνετε πολιτικό κόστος της δίκης μου παρουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο
ένεκα της σχέσης μου με τον στενό οικογενειακό σας περίγυρο και των όσων
κατά καιρούς δημοσιεύτηκαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης”, αναφέρει
η κ. Γιολίτη.
Η παραιτηθείσα Υπουργός υπενθυμίζει ότι αποδέχθηκε την πρόταση του
Πρόεδρου της Δημοκρατίας να αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονική συγκυρία με κυρίαρχα
τα ζητήματα περιορισμού της πανδημίας αλλά και ουσιαστικής αντιμετώπισης της διαφθοράς.
Προσθέτει ότι στην ολιγόμηνη παραμονή της στο Υπουργείο προωθήθηκαν
και εγκρίθηκαν νομοσχέδια που για χρόνια βρισκόντουσαν στα συρτάρια του
Υπουργείου, μεταξύ άλλων, το Νομοσχέδιο της Κωνσταντινούπολης, της Ποινικής Δικαιοσύνης Φιλικής προς τα Παιδιά Παραβάτες και την Αυτονόμηση
της Πυροσβεστικής και αναλήφθηκαν δράσεις όπως η σύσταση ειδικών κλιμακίων εντός της αστυνομίας για την βία και την σεξουαλική παρενόχληση.
“Πρωτοστατήσαμε στην ανάδειξη της κίνησης #metoo στην Κύπρο στέλνοντας το μήνυμα πως τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνονται ανεκτές και προωθήθηκαν δεκάδες υποθέσεις στην Νομική Υπηρεσία και στα δικαστήριο,
αίροντας την πρότερη πρακτική «ασυλίας» ιερέων και πολιτικών προσώπων.
Μειώθηκε δραστικά η φρουρά πολιτικών προσώπων, ενσκήψαμε στο Σχέδιο
Οδικής Ασφαλείας με πολυάριθμες δράσεις, συστάθηκε Αστυνομία Ζώων,
αναβαθμίστηκε το Αρχείο μας, ιδρύσαμε το Σπίτι της Αστυνομίας και πολλά
αλλά”, αναφέρει η κ. Γιολίτη.
Προσθέτει ότι τα κρίσιμα νομοσχέδια της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης
αλλά και της πάταξης της διαφθοράς ετοιμάστηκαν κατόπιν επίπονης και αποτελεσματικής διαβούλευσης και κατατέθηκαν στην απελθούσα Βουλή προς
ψήφιση, ενώ στα σκαριά είναι το νομοσχέδιο θετικής ποσόστωσης αλλά και
το νομοσχέδιο για τη Νομική Αναγνώριση Φύλου «και όλα αυτά ενώ διαχειριζόμασταν και τις σημαντικές πτυχές περιορισμού της πανδημίας αλλά και των
μεταναστευτικών ροών».
“Συνεπώς με κάθε ταπεινότητα αλλά ευθαρσώς υποβάλλω ότι δεν είμαι εγώ,
αγαπητέ Πρόεδρε, που πλήττω την εικόνα σας. Και βέβαια δεν πληρώνετε
κανένα πολιτικό κόστος ένεκα της δικής μου παρουσίας. Εγώ ήρθα στην πολιτική χωρίς βαρίδια, με καθαρά χέρια και με δηλωμένη οικονομική ευχέρεια,
ώστε να μην αφήνονται σκιές βολέματος ή και διαφθοράς αλλά μόνο προσφοράς”, αναφέρει.
Στην επιστολή της η κ. Γιολίτη αναφέρει “μάλλον εγώ υπέστη κόστος, και βαρύ
μάλιστα, με την αποδοχή συμμετοχής μου σε μια κυβέρνηση η οποία γνωρίζετε καλά πως δεν έχαιρε των καλύτερων εντυπώσεων από την κοινωνία των
πολιτών στα ζητήματα διαφθοράς και διαφάνειας”.
“Γνωρίζετε δε πως το κόστος αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο και στην προσωπική
μου υγεία. Αποχωρώ με ήσυχη τη συνείδηση πως έπραξα το καθήκον μου.»

Σ

υνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο
Γκουτέρες, θα έχει στις 25 Ιουνίου, στις
Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, στο περιθώριο
της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Ιουνίου στη βελγική
πρωτεύουσα και στην οποία προσκλήθηκε να
παραστεί ο κ. Γκουτέρες.
Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η συνάντηση
Αναστασιάδη – Γκουτέρες ορίστηκε κατ` αρχήν
για τις 25 Ιουνίου στις 10:30 το πρωί. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση μεταξύ των δυο
αντρών μετά την άτυπη διάσκεψη Τύπου 5+1
για το Κυπριακό, που πραγματοποιήθηκε στα
τέλη Απριλίου στη Γενεύη.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο ΓΓ του ΟΗΕ
αναμένεται να συζητήσουν τα δεδομένα σ το
Κυπριακό και τις προοπτικές για τη σύγκληση
μιας νέας άτυπης διάσκεψης, υπό το φως των
τουρκικών αξιώσεων για λύση δυο κρατών
και των ενεργειών της τουρκικής πλευράς στην
περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου. Υπενθυμίζεται πως πριν από τη συνάντηση αυτή, και

συγκεκριμένα στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, θα επισκεφθεί την Κύπρο η Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ, για
επαφές με τις δυο πλευρές.
Στο μεταξύ ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε σήμερα συνάντηση με την
Ειδική Αν τιπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, ενόψει της υποβολής των εκθέσεων του ΓΓ του ΟΗΕ γ ια την ειρηνευτ ική
δύναμη των Ηνωμένων Εθνών σ την Κύπρο
(ΟΥΝΦΙΚΥΠ) και την Αποστολή των Καλών του
Υπηρεσιών.
Σε ανάρτηση σ τον λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών στο twitter αναφέρεται πως
ο ΥΠΕΞ Χριστοδουλίδης είχε “μια χρήσιμη και
έγκαιρη ανταλλαγή απόψεων σε συνάντηση με
την Ειδική Αντιπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ στην
Κύπρο και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, ενόψει των επικείμενων εκθέσεων του ΓΓ του ΟΗΕ για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και την
Αποστολή Καλών Υπηρεσιών”.
Σημειώνεται πως κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το Κυπριακό και το θέμα των Βαρωσίων.

Υπουργός Ενέργειας: Μεγάλες
προοπτικές για τη βιομηχανία μέσα από
τα σχέδια χορηγιών

Ο

ι προοπτικές της βιομηχανίας είναι μεγάλες και θέλουμε να ενθαρρύνουμε
τους νέους να ασχοληθούν με τον τομέα, δήλωσε σήμερα η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου, σημειώνοντας τον ρόλο που διαδραματίζουν
προς αυτόν τον στόχο τα σχέδια χορηγιών.
Η κ. Πηλείδου επισκέφθηκε το μεσημέρι κυπριακή βιομηχανία κατασκευής σκαφών αναψυχής,
καθώς και άλλες επιχειρήσεις της Λεμεσού, που
έχουν χρηματοδοτηθεί από τα προγράμματα
χορηγιών για τη μεταποίηση, με στόχο, όπως είπε,
«να ενθαρρύνουμε αυτές τις επιχειρήσεις να αποταθούν ξανά για τα σχέδια μας, αλλά κι εμείς να
αντιληφθούμε ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία μας και ποιες οι προοπτικές».
«Αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλη είναι η προοπτική της βιομηχανίας μας και πραγματικά
θέλουμε να ενθαρρύνουμε και τους νέους μας να

ασχοληθούν και με τεχνικά επαγγέλματα και με
επαγγέλματα, που μπορούν να τους επιτρέψουν
να ασχοληθούν με τη βιομηχανία, που και πολλές
προοπτικές προσφέρει, αλλά και ένα πάρα πολύ
όμορφο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας»,
συμπλήρωσε.
Ερωτηθείσα, σχετικά είπε πως οι προκηρύξεις
των διαφόρων σχεδίων κρίνονται ως επιτυχείς,
σύμφωνα με τα στοιχεία και τα ποσά που έχουν
αντληθεί, σημειώνοντας ότι «λαμβάνουμε υπόψη
τα σχόλια, έτσι ώστε με κάθε προκήρυξη να βελτιωνόμαστε».
Αναφερόμενη στην τρέχουσα προκήρυξη, η
Υπουργός Ενέργειας είπε πως «είναι η πρώτη που
έχει αυτοματοποιηθεί πλήρως, είναι η πρώτη που
πιστεύουμε ότι έχει απλοποιήσει πάρα πολλές από
τις διαδικασίες και έχει μειώσει τη γραφειοκρατία,
αλλά σίγουρα πάντοτε υπάρχει αρκετό περιθώριο
για βελτίωση και αυτή θα είναι πάντα η προσπάθεια μας».
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Νουρής:
Προσπάθεια να
λειτουργήσει το
Κέντρο Φιλοξενίας
στις Λίμνες εντός
Ιουλίου

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την Επιτροπή
Επιλογής που θα καταρτίσει τις επιτροπές
Η Ολομέλεια της Βουλής
προχώρησε στην έγκριση
της Επιτροπής Επιλογής η
οποία θα καταρτίσει στη
συνέχεια τη σύνθεση των
κοινοβουλευτικών επιτροπών.
Της Επιτροπής Επιλογής
προεδρεύει η Πρόεδρος του
σώματος ως ex officio μέλος.

Γ

ια την Επιτροπή Επιλογής
προτάθηκαν εκ μέρος του
ΔΗΣΥ οι Αβέρωφ Νεοφύτου,
Νίκος Τορναρίτης και Χάρης
Γεωργιάδης, εκ μέρους του ΑΚΕΛ οι
Γιώργος Λουκαΐδης, Στέφανος Στεφάνου και Άριστος Δαμιανού και εκ
μέρους του ΔΗΚΟ οι Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Πανίκος Λεωνίδου.
Η σύνθεση της επιτροπής επικυρώθηκε αφού δεν υπήρξε οποιαδήποτε ένσταση για αυτή.
Εκ μέρους της ΕΔΕΚ ο Βουλευτής
Κωστής Ευσταθίου, εξέφρασε την
άποψη ότι με βάση το Σύνταγμα, η
Επιτροπή Επιλογής δεν περιορίζεται
στους βουλευτές των τριών μεγαλύτερων κομμάτων, ανέφερε ωστόσο
ότι η ΕΔΕΚ αποδέχεται τη σύνθεση
και δεν θα δημιουργήσει οποιοδήποτε ζήτημα με την υποβολή νέων
υποψηφιοτήτων.
Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα
Δημητρίου σημείωσε ότι το θέμα
αυτό απασχόλησε εκτενώς τη
Σύσκεψη Αρχηγών αλλά και την
Άτυπη Επιτροπή που είχε συσταθεί
αυτές τις μέρες. «Αν και οι συνταγματικές διατάξεις και ο κανονισμός
είναι ξεκάθαρος, εντούτοις θα κρατήσω το συναινετικό πνεύμα που
έχετε εγείρει. Είναι αυτό ακριβώς
το πνεύμα που θα πρέπει να διατηρήσουμε για όλα τα ζητήματα που
αφορούν τη λειτουργία της Βουλής
των Αντιπροσώπων και εφόσον δεν
υπάρχει ένσταση η σύνθεση της
Επιτροπής εγκρίνεται», ανέφερε.
Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα

Δημητρίου προχώρησε επίσης στο
διορισμό γραμματέων και κοσμητόρων. Στη θέση του γραμματέα της
Ολομέλειας διορίστηκαν ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου και
ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας
Κώστα, ενώ στη θέση του κοσμήτορα ο Χρίστος Ορφανίδης από το
ΔΗΚΟ.
Παράλληλα ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με ενημέρωση που είχε η
Προεδρία της Βουλής, διορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι για την κοινοβουλευτικοί
ομάδα του ΔΗΣΥ ο Νίκος Τορναρίτης και ως Αναπληρωτής Εκπρόσωπος ο Ονούφριος Κουλλά, για την
κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ
ο Γιώργος Λουκαΐδης και για την
κοινοβουλευτ ική
ομάδα του ΔΗΚΟ ο
Πανίκος Λεωνίδου.
Η επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας
θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη
Πέμπτη 24 Ιουνίου
στις 4.00 το απόγευμα και κατά τη
διάρκειά της θα ανακοινωθεί η σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών και θα καταρτιστεί η Επιτροπή Δεοντολογίας.

Ο ΔΗΣΥ έδωσε λύσεις είπε
ο Ν. Τορναρίτης

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις
συζητήσεις που έγιναν σήμερα,
ήταν συνενωτικός, συναινετικός και
έδωσε λύσεις, δήλωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ
Νίκος Τορναρίτης αναφορικά με
την σημερινή σύσκεψη των Αρχηγών ή Εκπροσώπων των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων για το θέμα των
προεδριών των Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών.
Όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους, «είχαμε πει από την αρχή της
συζήτησης για τις προεδρίες της

Βουλής ότι ο ΔΗΣΥ θα επιδιώξει τη
σύνθεση και τη συναίνεση και προσθέταμε ότι αυτό θα το δείτε στην
πράξη».
«Έχω την εντύπωση ότι τα λόγια
μας έγιναν πράξη. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις συζητήσεις
που έγιναν σήμερα, ήταν συνενωτικός, συναινετικός και έδωσε λύσεις.
Καταλήξαμε και προχωρούμε», ανέφερε.

Πρόεδρος ΕΔΕΚ: Συναινετική κατάληξη στην Επιτροπή
Επιλογής

Σε συναινετική κατάληξη οδεύει
η σύσκεψη αρχηγών με την Πρόεδρο της Βουλής, δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος λέγοντας πως ο
αριθμός των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών παραμένει
16 αλλά δημιουργείται μια υποεπιτροπή
για το δημογραφικό.
Ο κ. Σιζόπουλος
έφυγε νωρίτ ερα
από την σύσκεψη
λόγω αναχώρησής του στο εξωτερικό. Στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ είπε ότι φαίνεται ότι
θα παραμείνει στο κόμμα η Προεδρία της Επιτροπής Άμυνας σημειώνοντας ότι οι τελικές αποφάσεις
θα ληφθούν από την Επιτροπή Επιλογής το απόγευμα και θα επικυρωθεί από την ολομέλεια της Βουλής
αργότερα.
«Οι Επιτροπές θα είναι 16 και επιπλέον μια αναβαθμισμένη υποεπιτροπή η οποία θα έχει εξειδικευμένο ρόλο σε συγκεκριμένα θέματα
που έχουν σχέση με το δημογραφικό. Έχει ήδη αποφασιστεί κυρίως
από τα μεγαλύτερα κόμματα, πώς
θα γίνει η κατανομή των προεδριών
και στις προεδρίας θα περιληφθούν
όλα τα κόμματα» είπε.
Από την κατανομή που έχει γίνε-

ται, συνέχισε, φαίνεται ότι στην
ΕΔΕΚ παραμένει η Επιτροπή Άμυνας, «όμως αυτό μπορεί και να ανατραπεί την τελευταία στιγμή». Για το
ποιος θα προεδρεύσει της επιτροπής αυτής, είπε, θα αποφασίσουν οι
Βουλευτές και το Πολιτικό Γραφείο
της ΕΔΕΚ.
Ερωτηθείς για το έργο της Επιτροπής Άμυνας, ο κ. Σιζόπουλος είπε
ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος και για το έργο που επιτέλεσε
η Επιτροπή τα προηγούμενα 5 χρόνια και ακόμα πιο ικανοποιημένος από το κλίμα συναίνεσης και
συνεργασίας που είχαν οι Βουλευτές μέλη της Επιτροπής, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης. «Και
δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ίσως
είναι η μόνη Επιτροπή που έκλεισε
την πενταετία χωρίς να αφήσει σε
εκκρεμότητα κανένα απολύτως
θέμα. Όλα τα θέματα έχουν κλείσει,
έχουν ρυθμιστεί και έτσι η καινούργια Επιτροπή Άμυνας αρχίζει από
την αρχή με καινούργια θέματα».
Ερωτηθείς για την ad hoc Επιτροπή
για το δημογραφικό, με ποια κριτήρια δημιουργήθηκε και πού θα
καταλήξει, ο κ. Σιζόπουλος είπε ότι
το πού θα καταλήξει είναι αποτέλεσμα του πώς τα μέλη της θα χειριστούν τα ζητήματα ενώπιόν τους.
Ερωτηθείς πώς προέκυψε και
αν έχουμε δημογραφικό πρόβλημα στην Κύπρο, ο Πρόεδρος
της ΕΔΕΚ απάντησε «στην Κύπρο
κι αν έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Είναι τεράστιο με τα θέματα
της υπογεννητικότητας κατά κύριο
λόγο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι
είναι σοβαρά ζητήματα που κάποια
στιγμή πρέπει να μας απασχολήσουν. Όμως θεωρώ ότι ήταν μέσα
στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων
που έγιναν μεταξύ κάποιων κομμάτων για να μπορέσει να υπάρξει μια τελικά συναίνεση και τελική
ρύθμιση της κατανομής των προεδριών».

Προ σ πάθ ε ια τ ου Υπ ου ρ γείου Εσωτερικών είναι το
Κέντρο Φιλοξενίας Αιτητών
Διεθνούς Προσ τασ ίας σ τις
«Λίμνε ς» να λειτουργήσει
ε ν τός Ιουλίου, ανέφερε ο
Νίκος Νουρής σε δηλώσεις
προς τους δημοσιογράφους.
Ο Υπ ο υ ρ γ ό ς Ε σ ω τ ε ρ ι κών είπε ότι «ο πολύ μεγάλος αριθμός μετανασ τευτικών ροών που έχουμε στην
χώρα υποχρεώνει δυστυχώς
σ την ανάγκη για την ανοικοδόμηση ενός πρόσθετου
Κέντρου». Σημείωσε ότι το
νέο Κέντρο Φιλοξενίας στις
«Λίμνες» της επαρχίας Λάρνακας είναι εξαιρετικά βοηθητικό για αποσυμφόρηση,
ιδιαίτερα του Κέντρου στον
Π ο υ ρ ν ά ρ α. «Το Κ έ ν τ ρ ο
Πουρνάρα είναι Κέ ν τ ρο
Πρώτης Υποδοχής και σκοπός μας είναι οι αιτητές που
θα εξετάζονται σ το Κέντρο
Πουρνάρα, και των οποίων
οι αιτήσεις ενδε χόμενα να
απορρίπτονται, να μεταφέρονται στον χώρο διαμονής
του Κέν τ ρου Λίμνε ς μέ χρι
την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία μπορεί να
προϋποθέτει και προσφυγή
στο δικαστήριο», πρόσθεσε
ο κ. Νουρής.
Ο Υπουργό ς Εσ ωτ ε ρικών
εξήγησε ότι το Κέντρο σ τις
Λίμνες Λάρνακας ανοικοδομήθηκε και θα συνεχίσει να
ανοικοδομείται μαζί με ένα
δεύτερο Κέ ν τ ρο, το λε γόμενο προαναχωρησιακό, το
οποίο βρίσκε ται σε μέρος
πλησίον του πρώτου.
Το π ρ ο α ν α χ ω ρ η σ ι α κό
Κέ ν τ ρο θ α π ε ριλαμ βά ν ε ι
υποδομές απαραίτητες για
την εξυπηρέτηση των διαμενόντων στο Κέντρο, είπε και
συμπλήρωσε ότι προσπάθεια είναι «να προσφέρουμε
τ ις καλύτ ερε ς των υπηρεσιών σε αυτούς τους ανθρώπους».
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ΗΠΑ: 3,2 δισ. δολάρια για χάπια
κατά του κορωνοϊού - Πιθανόν
διαθέσιμα μέσα στο 2021

Τα «εύσημα» του Πούτιν προς τον
Μπάιντεν: Είναι επαγγελματίας, δεν
του ξεφεύγει τίποτα
Αναφερόμενος στο κλίμα που
υπήρχε κατά τη συνάντηση
κορυφής στην Γενεύη, ο
Ρώσος πρόεδρος είπε ότι ήταν
καλοπροαίρετο

Ο

Ρώσος πρόεδρος, Βλαν τίμιρ Πούτιν, επαίνεσε σήμερα
τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο
Μπάιντεν, για τον επαγγελματισμό του αφότου επέστρεψε στην Ρωσία
από την Γενεύη μετά την πρώτη συνάντηση που είχε μαζί του, λέγοντας ότι η ατμόσφαιρα στις συνομιλίες ήταν φιλική.
Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι ο
Μπάιντεν γνωρίζει τι θέλει, προσπαθεί
να το πετύχει αυτό που θέλει και ενεργεί
«επιδέξια».
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας μέσω
βιντεοδιάσκεψης με τους αποφοίτους
του προγράμματος εφεδρικού στελεχικού δυναμικού της Ανώτατης Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, δήλωσε ότι η
εικόνα για τον Μπάιντεν που παρουσιάζουν τα ρωσικά και αμερικανικά μέσα
ενημέρωσης δεν έχει τίποτα το κοινό με
την πραγματικότητα.
«Η εικόνα για τον πρόεδρο Μπάιντεν
που δημιουργούν και ο δικός μας αλλά
και ο αμερικανικός Τύπος δεν έχει τίποτα
το κοινό με την πραγματικότητα», είπε
ο Πούτιν προσθέτοντας ότι «ο Μπάιντεν είναι επαγγελματίας. Και πρέπει
να συνεργάζεσαι μαζί του πολύ προσεκτικά, ώστε να μην σου ξεφύγει τίποτα.
Ο ίδιος, σας διαβεβαιώ, δεν του ξεφεύγει τίποτα».

«Συγκρατημένος ο Μπάιντεν, ενεργεί επιδέξια»

«Είναι συγκροτημένος, αντιλαμβάνεται
τι θέλει να επιτύχει και ενεργεί πολύ επιδέξια στην δια ζώσης συνομιλία. Αυτό το
αντιλαμβάνεσαι αμέσως», είπε ο Πούτιν.
Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα
ότι τον Αμερικανό πρόεδρο θα τον «αφήσουν να δουλέψει ήρεμα».
«Ελπίζω πολύ, ότι δεν θα συμβεί αυτό
που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια
και θα τον αφήσουν να εργαστεί ήρεμα»,
δήλωσε ο Πούτιν.
Αναφερόμενος στο κλίμα που υπήρχε
κατά την συνάντηση κορυφής στην
Γενεύη, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι ήταν
καλοπροαίρετο και πως κατάφεραν να
καταλάβουν ο ένας τον άλλον στα βασικά
ζητήματα.
«Η ατμόσφαιρα ήταν αρκετά καλοπροαίρετη. Όπως νομίζω, μπορέσαμε να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον, να καταλάβουμε τις θέσεις μας σε σημαντικά ζητήματα, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό διαφέρουν», δήλωσε ο Πούτιν.
Ο Ρώσος πρόεδρος προσέθεσε ότι η
σύνοδος κορυφής «μας έδωσε την δυνατότητα να καταγράψουμε σε τι συνίστανται οι διαφορές αυτές».
«Την ίδια στιγμή καθορίσαμε εκείνες τις
κατευθύνσεις είτε εκείνα τα σημεία για
τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε για
μια ενδεχόμενη μελλοντική προσέγγιση
των θέσεων», πρόσθεσε ο Πούτιν επισημαίνοντας ότι« υπάρχουν πράγματα, τα
οποία παρουσιάζουν και για μας και για
τις Ηνωμένες Πολιτείες απόλυτη προτεραιότητα και ενδιαφέρον».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Τα χάπια που θα χρησιμοποιούνται
για να ελαχιστοποιήσουν τα
συμπτώματα μετά από μόλυνση,
βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης

Ο

ι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επενδύσουν 3,2 δισ. δολάρια έτσι ώστε
να προχωρήσει η ανάπτυξη αντιικών χαπιών κατά του κορωνοϊού, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι. Σύμφωνα με τον Άμερικανό ειδικό Άντονι Φάουτσι
η εν λόγω επένδυση θα αποτελεί μέρος ενός
νέου «αντιικού προγράμματος για της πανδημίες» με στόχο την ανάπτυξη φαρμάκων
που θα αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα που
προκαλούν δυνητικά επικίνδυνοι ιοί όπως ο
νέος κορωνοϊός.
Τα χάπια που θα χρησιμοποιούνται για να
ελαχιστοποιήσουν τα συμπτώματα μετά
από μόλυνση, βρίσκονται στη φάση της
ανάπτυξης και δεν αποκλείεται να αρχίσουν
να καταφθάσουν μέχρι το
τέλος του 2021. Πλέον το
μόνο που είναι υπό εκκρεμότητα είναι να ολοκληρωθούν οι κλινικές δοκιμές.
Όπως επεσήμανε ο δρ
Φάου τσ ι το νέο πρό γραμμα πρόκειται να επενδύει «επιτάχυνση διαδικασιών που βρίσκονται ήδη
σε εξέλιξη» και αφορούν
την καταπολέμηση του κορωνοϊού αλλά θα
λειτουργήσει επίσης και ως εργαλείο καινοτομίας αναφορικά με νέες θεραπείες για
άλλους ιούς. «Υπάρχουν λίγες θεραπείες για
πολλούς ιούς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν πανδημίες», συμπλήρωσε ο Αμερικανός επιστήμονας.
«Τα εμβόλια παραμένουν ξεκάθαρα το επίκεντρο του οπλοστασίου μας», πρόσθεσε
ακόμη. Σημειώνεται πως οι πρώτες πληροφορίες για τα σχέδια της κυβέρνησης Μπάιντεν μεταδόθηκαν σήμερα Πέμπτη από τους
New York Times.

Κινέζος επιδημιολόγος τα... βάζει
με τις ΗΠΑ: Να στραφούν εκεί οι
έρευνες για την προέλευση του
ιού

Στις ΗΠΑ πρέπει να στραφεί κατά προτεραιότητα η επόμενη φάση των ερευνών για την
προέλευση του νέου κορωνοϊού, δήλωσε
εξέχων Κινέζος επιδημιολόγος, έπειτα από

έρευνα που έδειξε ότι η COVID-19 κυκλοφορούσε στις ΗΠΑ ήδη τον Δεκέμβριο του
2019, μετέδωσαν σήμερα κινεζικά κρατικά
μέσα ενημέρωσης.
Η έρευνα αυτή, τα αποτελέσματα της
οποίας δημοσιεύτηκαν αυτήν την εβδομάδα από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH)
των ΗΠΑ, έδειξε ότι τουλάχιστον 7 άνθρωποι σε 5 αμερικανικές πολιτείες είχαν προσβληθεί από SARS-CoV-2, τον ιό που προκαλεί την COVID-19, εβδομάδες πριν οι
ΗΠΑ αναφέρουν τα πρώτα τους επίσημα
κρούσματα.
Σύμφωνα με κοινή έρευνα της Κίνας και του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) που
δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο, το πιο πιθανό
είναι ότι η COVID-19 προήλθε από το εμπόριο άγριων ζώων της Κίνας και ότι ο νέος
κορωνοϊός πέρασε στους ανθρώπους από
νυχτερίδες μέσω ενός άλλου ενδιάμεσου
είδους.
Ωστόσο το Πεκίνο έχει προωθήσει τη θεωρία ότι η COVID-19 εισήλθε
στην Κίνα από το εξωτερικό
μέσω κατεψυγμένων τροφίμων που είχαν μολυνθεί,
ενώ αριθμός ξένων πολιτικών ζητεί να γίνουν περισσότερες έρευνες για το
ενδεχόμενο να διέρρευσε
από εργαστήριο.
Ο Ζενγκ Γκουάνγκ, επικεφαλής επιδημιολόγος
στο Κινεζικό Κέντρο για τον Έλεγχο και
την Πρόληψη Νόσων, δήλωσε στην κρατική ταμπλόιντ Global Times ότι η προσοχή
πρέπει να στραφεί στις ΗΠΑ, οι οποίες
καθυστέρησαν στην διεξαγωγή τεστ στους
ανθρώπους στα πρώτα στάδια του ξεσπάσματος της επιδημίας του νέου κορωνοϊού
και στις οποίες έχουν επίσης την έδρα τους
πολλά βιολογικά εργαστήρια.
«Όλες οι σχετιζόμενες με βιολογικά όπλα
οντότητες της χώρας θα πρέπει να υποβληθούν σε εξονυχιστική έρευνα», δήλωσε ο
επιδημιολόγος, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις δηλώσεις του.
Σχολιάζοντας την αμερικανική έρευνα που
δημοσιεύτηκε χθες, Τετάρτη, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Τζάο Λιζιάν δήλωσε ότι τώρα είναι
«προφανές» πως το ξέσπασμα της COVID19 είχε «πολλαπλές προελεύσεις» και ότι
άλλες χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
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Σύνοδος ΝΑΤΟ: Κάτι σαν... χειροφίλημα
από τον Ερντογάν στον Μπάιντεν

Μ

ακριά από τις γνωστές, «αγέρωχες» επιλογές του στις συναντήσειςτου με άλλους ηγέτες έμεινε ο Ταγίπ Ερντογάν, όταν χρειάστηκε να χαιρετήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ
Τζο Μπαιντεν, κατά την είσοδο του τελευταίου
στην αίθουσα όπου πραγματοποείται η σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Η χειραψία , όπως είναι γνωστό, είναι απαγορευμένη τον τελευταίο χρόνο, λόγω της
πανδημίας - και έτσι το άγγιγμα της γροθιάς
μεταξύ των δύο κατέληξε να μοιάζει με ...χειροφίλημα από τον Ερντογάν.
Όπως είναι γνωστό, Μπάιντεν και Ερντογάν
θα έχουν την πρώτη τους συνάντηση μετά από
την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ,
μετά από την ολοκλήρωση της συνόδου - και
αφού ο Ερντογάν θα έχει συναντηθεί με τον

πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ο Ερντογάν έχει προαναγγείλει ότι θα θέσει
στον πρόεδρο Μπάιντεν το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων από
τις ΗΠΑ, ωστόσο , σε συνέντευξη Τύπου που
παραχώρησε την Κυριακή, πριν αναχωρήσει
για τις Βρυξέλλες, όπου πραγματοποιείται η
σύνοδος του ΝΑΤΟ, φρόντισε να «υπενθυμίσει» την σημαντική εμπλοκή της χώρας του
στις νατοϊκές επιχειρήσεις και να «διαφημίσει» την αξία της Τουρκίας ως νατοϊκού συμμάχου..
Όπως είναι γνωστό, ο Τζο Μπάιντεν έχει προαναγγείλει αλλαγή της πολιτικής των ΗΠΑ
έναντι της Τουρκίας - ενώ ήδη από τις τελευταίες ημέρες της προεδρίας Τραμπ, οι ΗΠΑ
έχουν επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία για
την αγορά των ρωσικών S-400.

Νικολά Σαρκοζί: Ένα χρόνο
φυλάκιση με τους έξι μήνες χωρίς
αναστολή ζητούν οι εισαγγελείς

Π

οινή φυλάκισης ενός έτους εκ των
οποίων οι έξι μήνες χωρίς αναστολή, ζήτησαν Γάλλοι εισαγγελείς σε βάρος του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, που δικάζεται στο Παρίσι για τις υπερβολικές δαπάνες που προέκυψαν κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2012.
Οι εισαγγελείς καταγγέλλουν τον πρώην
πρόεδρο για «πλήρη αδιαντροπιά» στη διαχείριση των οικονομικών μιας εκστρατείας
που στοίχισε σχεδόν το διπλάσιο του επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου, και ζήτησαν
επίσης την επιβολή προστίμου 3.750 ευρώ.

Ποινές και για 13 συγκατηγορούμενους ζητούν οι δικαστές
Η δίκη διεξάγεται από τις 20 Μαΐου, ενώ ο
Νικολά Σαρκοζί είναι απών από την ακροαματική διαδικασία. Οι εισαγγελείς πρότειναν επίσης ποινές από 18 μήνες έως τέσσερα χρόνια φυλάκισης με αναστολή ζήτησαν επίσης οι εισαγγελείς σε βάρος των 13

συγκατηγορουμένων που δικάζονται μαζί
με τον Σαρκοζί για τις υπερβολικές δαπάνες της εκστρατείας του για τις προεδρικές
εκλογές.
Οι εισαγγελείς ζήτησαν τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή και πρόστιμο 50.000
ευρώ για τον πρώην υποδιευθυντή της
εκστρατείας Ζερόμ Λαβριγιέ, τον μόνο που
παραδέχτηκε την απάτη.
Σε βάρος των τριών πρώην στελεχών της
Bygmalion, της εταιρίας που ήταν αρμόδια
για τις συναντήσεις - συσκέψεις του Σαρκοζί, που παραδέχτηκαν ότι δέχτηκαν την
εισαγωγή του συστήματος των πλαστών
τιμολογίων, οι εισαγγελείς ζήτησαν 18
μήνες φυλάκισης με αναστολή.
Στις αρχές Μαρτίου, ο Νικολά Σαρκοζί έγινε
ο πρώτος πρώην πρόεδρος από το 1958
που καταδικάστηκε σε φυλάκιση χωρίς αναστολή: του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων δύο χρόνια με αναστολή, για διαφθορά και αθέμιτη
άσκηση επιρροής, και είχε ασκήσει έφεση.

Στο παλάτι του Ουίνδσορ
συναντήθηκαν Μπάιντεν-Βασίλισσα
Ελισάβετ

Σ

ε θερμό κλίμα έγινε η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Τζό
Μπάιντεν με τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Μαζί με τη σύζυγο του, Τζιλ,
ήπιαν τσάι ενώ είχαν μια «ωραία και ενδιαφέρουσα συζήτηση» με τη μονάρχη
της Αγγλίας.
Μάλιστα, ο Τζό Μπάιντεν ανέφερε ότι
η Βασίλισσα τον ρώτησε για τους ηγέτες της Κίνας αλλά και της Ρωσίας. Επιπλέον, την προσκάλεσε να επισκεφθεί
τον Λευκό Οίκο το συντομότερο δυνατόν.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο
πρόεδρος των ΗΠΑ, είπε πως η γενναιοδωρία της Βασιλίσσας αλλά και η θερμή
φιλοξενία της του θύμισε τη μητέρα του.
Υπενθυμίζεται πως ο Τζό Μπάιντεν συμμετείχε στη Σύνοδο των G7 στην Κορνουάλη ενώ αμέσως μετά τη συνάντηση
του με την Βασίλισσα αναχώρησε για

τις Βρυξέλλες όπου θα παραβρεθεί στο
περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του
ΝΑΤΟ.
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To παιδί μου και εγώ
Βοηθώντας τον έφηβο να
αποκτήσει αυτοπεποίθηση

Η

αυτοπεποίθηση είναι ένα από
τα σημαντικότερα θεμέλια που
μπορεί να βοηθήσει το παιδί
καθ’όλη την πορεία της ζωής
του. Αποτελεί έννοια – κλειδί για την υγεία και την ευημερία του παιδιού, όπως
και για την κοινωνική, πνευματική και
συναισθηματική του υγεία, καθώς διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζεται τα ατυχή περιστατικά, τις προκλήσεις αλλά και
την πίεση.

Πρότυπο αγάπης
Είναι δεδομένο ότι αγαπάτε το παιδί σας
όσο τίποτα άλλο, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το δείχνετε κάθε ημέρα, αφού
πολλές φορές η καθημερινότητα τρέχει
με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και εσείς μαζί
της.
Μην ξεχνάτε να του το λέτε καθημερινά
και να το αγκαλιάζετε για να το αισθάνεται έμπρακτα αλλά και να το ακούει.
Η αγάπη αυτή θα αποτελέσει την βάση

Δώστε του ευθύνες
Ξεκινήσ τε με μικρά πράγματα, ανάλογα με την ηλικία του και αναθέστε του
δουλειές μέσα στο σπίτι, καθώς αυτή η
διαδικασία όχι μόνο βοηθά εσάς αλλά
κυρίως δίνει μία αίσθηση σκοπού και
ολοκλήρωσης στο παιδί.
Ακόμα και αν δεν τα καταφέρει τόσο
καλά όσο περιμένατε, επαινέστε το για
την προσπάθειά του και διαβεβαιώστε το ότι με την πάροδο του χρόνου θα
γίνεται ολοένα και καλύτερο σε οτιδήποτε και αν κάνει.

Αφήστε το ανεξάρτητο
Είναι σημαντικό ως γονείς να επιτρέπετε
στα παιδιά να αυτονομηθούν, αφήνοντάς τα να λειτουργήσουν αυτόνομα σε
μικρά καθημερινά πράγματα, όπως το
να οργανώσουν τις εργασίες και το διάβασμά τους.
Μπορεί να παίρνει σε εσάς λίγο χρόνο
παραπάνω αλλά αποτελεί τον καλύτερο

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την Ελληνική οικογένεια
με πρακτικές συμβουλές για το γάμο, τις οικογενειακές
σχέσεις, και την ανατροφή των παιδιών

Άραγε ο γάμος σου θα έχει αίσιο τέλος
όπως στα παραμύθια;

Σ

ας είναι γνωστές αυτές οι ιστορίες
που στο τέλος ο πρίγκηπας και η
πριγκίπισσα «παντρεύτηκαν και έζησαν καλά»;
Εκείνο όμως που δε μας λένε είναι ότι ο
πρίγκηπας κάθεται πολλές ώρες μπροστά
στην τηλεόραση κι η πριγκίπισσα θυμώνει. Τι θέλω να πω; Αν θέλεις ο γάμος σου
να έχει το αίσιο τέλος του παραμυθιού,
πρέπει να προσπαθήσεις. Μην αφήνεις
τους άγριους δράκους των παραμυθιών να
καταβροχθίζουν τη σχέση σου: όπως είναι
τα βαρειά λόγια, η ανειλικρίνεια και μικροκαυγάδες για χρήματα. Δώσε στο γάμο
σου την πρώτη θέση για να έχει το αίσιο
τέλος των παραμυθιών και να ζήσετε καλά
μέχρι τέλους.

Θέλεις να σου πω έναν αποτελεσματικό τρόπο για να σε πάρει ο ύπνος
πιο γρήγορα;

για υγιείς και σωστές σχέσεις, καθώς
λειτουργεί ως παράδειγμα και πρότυπο
για το τι πρέπει να αναζητήσει στις επιλογές του μετέπειτα.

Διασκεδάστε μαζί του
Παίξτε μαζί του, βγείτε βόλτα, ζωγραφίστε και κάντε οποιαδήποτε δραστηριότητα, με την οποία μπορείτε να διασκεδάσετε μαζί με το παιδί.
Όταν περνάτε χρόνο μαζί του, αποδεικνύεται έμπρακτα ότι αποζητάτε την
παρέα του, πράγμα που το γεμίζει με
ασφάλεια και του τονώνει το ηθικό.
Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνει να εκτιμά
και να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του
ενώ καταλαβαίνει από νωρίς ότι είναι
ένα ευχάριστο άτομο.
Μετέπειτα θα μπορεί να διαμορφώσει
ευκολότερα κοινωνικούς δεσμούς, δίχως
να νιώθει άγχος ή πίεση.

τρόπο για να μάθει να λειτουργεί αυτόνομα, μεθοδικά και με οργάνωση.

Ποτέ μην το προσβάλλετε
Ακόμα και αν το παιδί σας κάνει κάτι που
θα σας βγάλει έξω από τα ρούχα σας,
προσπαθήστε να παραμείνετε ψύχραιμοι
για να μπορείτε να συζητήσετε.
Παράλληλα, μην ξεχνάτε να διαχωρίζετε
την συμπεριφορά από το παιδί, αφού
μία κακή συμπεριφορά δεν ισοδυναμεί
με ένα «κακό» παιδί, οπότε δεν του αξίζει μία μεταχείριση γεμάτη προσβολές
και αρνητικά σχόλια.
Στην περίπτωση όπου παραφερθεί μην
του φωνάξετε αλλά αφαιρέστε εντελώς
τις συναισθηματικές αντιδράσεις από
την συζήτηση, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα που βασίζονται σε φυσικές και
λογικές συνέπειες.
Έτσι θα μάθει από το λάθος του, δίχως
αρνητικά συναισθήματα και στεναχώρια.

Φρόντισε να τακτοποιήσεις τη σχέση σου
με τον άντρα σου , με τη γυναίκα σου πριν
βάλεις το κεφάλι σου στο μαξιλάρι. Μία
ιδιαίτερα δύσκολη περίπτωση που δεν
μπορείς να κοιμηθείς είναι όταν δε φέρθηκες καλά στον άντρα σου ή στη γυναίκα
σου, και δεν αποκαταστάθηκες ζητώντας
συγνώμη. Μπορεί να μην κλείσεις μάτι όλη
νύχτα και να σκέφτεσαι αυτό που είπες ή
αυτό που έκανες και να αναρωτιέσαι πώς
νιώθει ο άλλος. Δε θα ήταν καλύτερα αν
παραδεχόσουν εκείνη τη στιγμή το λάθος
σου και έλεγες στον άντρα σου ή στη
γυναίκα σου ότι τον αγαπάς, ότι την αγαπάς; Αν πάλι νιώθεις την ανάγκη να αναλύσεις τα πράγματα, άσε τη συζήτηση για
την άλλη μέρα. Πάντως μία συγνώμη στην
ώρα της μπορεί να σου εξασφαλίσει έναν
ήσυχο ύπνο.

Τι χρειάζεται ξανάνιωμα στη ζωή
σου;
Το Πάσχα είναι μία ευκαιρία για να ξαναζωντανέψουμε κάποια νεκρή σχέση. Περίπου 2.000 χρόνια πριν οι οπαδοί του
Ιησού από τη Ναζαρέτ ζούσαν σε μεγάλη
απόγνωση. Καθώς Τον έβαζαν στον τάφο
πίστευαν ότι έθαβαν και την καινούργια
τους πίστη. Αλλά τότε , συνέβη κάτι το θαυ-

μαστό. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους
νεκρούς κι έτσι η ελπίδα τους ξαναγεννήθηκε. Στη δική σου ζωή τι είναι αυτό που
χρειάζεται ξανάνιωμα; Μήπως κάποια
τεταμένη σχέση με τα παιδιά σου; Ή αισθήματα αγάπης για το σύντροφο της ζωής
σου που με τα χρόνια έχουν θαφτεί; Ίσως
να είναι η πίστη σου που είχες κάποτε στο
Θεό που τώρα φαίνεται να είναι νεκρή ή να
βρίσκεται σε χειμερία νάρκη.

Μήπως στερείς από τον άντρα σου
ή από τη γυναίκα σου την έκφραση
στοργής;
Ας υποθέσουμε ότι είχατε ένα μεγάλο
καυγά, κι ύστερα δόθηκαν εξηγήσεις ,
ζητήσατε συγνώμη ο ένας από τον άλλον
και τα πράγματα αποκαταστάθηκαν. Αλλά
στη συνέχεια γυρνάς την πλάτη σου και δεν
έχει ούτε αγκαλιές, ούτε φιλιά, ούτε «σ’
αγαπώ». Αυτή η στάση μπορεί να υποσκάψει τα θεμέλια του γάμου σου. Ο άντρας ή
η γυναίκα που απορρίπτεται πληγώνεται,
στη συνέχεια θυμώνει, και μετά μπορεί να
κρατήσει κι εκείνος ή εκείνη την ίδια αρνητική στάση και να σου γυρίσει την πλάτη.
Μ’ αυτόν τον τρόπο σύντομα θα καλλιεργηθεί ένα κλίμα επικίνδυνο. Γι αυτό όταν,
μετά από κάποιον καβγά, συνθηκολογείτε,
οι πράξεις σας να μιλούν το ίδιο δυνατά
όπως και τα λόγια σας.

Μήπως τα δάκρυα σε συγκινούν και
υποχωρείς;
Μήπως τα δάκρυα σε κάνουν ν’ αλλάξεις
τη στάση σου; Ας δούμε το εξής σενάριο:
Το παιδί σου θέλει σοκολάτα αλλά εσύ λες
όχι. Στη συνέχεια επιστρατεύει όλες τις ικανότητές του και για να σε συγκινήσει και να
σε λυγίσει αρχίζει να κλαίει. Μην υποχωρείτε γιατί το μόνο που θα μάθει είναι ότι
η τακτική του φέρνει αποτέλεσμα. Πρέπει
να εμμείνετε και να είστε σταθεροί στην
απόφασή σας. Αφήστε το να κλάψει αλλά
μην το αφήσετε να πάρει τη σοκολάτα που
ζήτησε. Πρέπει να καταλάβει ότι το «όχι»
σας είναι για το καλό του. Είστε ο γονιός
του. Το παιδί σας χρειάζεται την καθοδήγησή σας και πρέπει να σέβεται τους περιορισμούς που βάζετε.

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

υγεία
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Δεν σας «πιάνει» εύκολα ο ύπνος; Τι σημαίνει
Τσιμπολογάτε επειδή νιώθετε
αυτό για την μνήμη και την υγεία σε μια δεκαετία άσχημα; Οκτώ τρόποι να το
αντιμετωπίσετε

Μ

ελέτη σε σχεδόν 2.5000 ενηλίκους βρήκε ότι η αδυναμία κάποιων ανθρώπων να
κοιμηθούν εύκολα, συγκριτικά με άλλα
μοτίβα αϋπνίας, ήταν το βασικό σύμπτωμα γνωστικής εξασθένησης 14 χρόνια αργότερα.
Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα της εργασίας που
δημοσιεύθηκε στο Sleep δείχνουν ότι τα προβλήματα
ορισμένων ανθρώπων να αποκοιμηθούν το 2002 σχετίστηκαν με γνωστική εξασθένηση το 2016. Συγκεκριμένα, στους ανθρώπους που δεν τους έπιανε εύκολα
ο ύπνος υπήρχε πρόβλεψη για χειρότερη επεισοδιακή
μνήμη, εκτελεστική λειτουργία, γλώσσα, ταχύτητα επεξεργασίας και οπτικοακουστική απόδοση. Η περαιτέρω ανάλυση διαπίστωσε ότι οι συσχετισμοί ανάμεσα
στην έναρξη του ύπνου και τη μεταγενέστερη γνωστική
ικανότητα εξηγούνταν εν μέρει τόσο από συμπτώματα
κατάθλιψης όσο και από αγγειακές παθήσεις το 2014 για
όλους τους ανωτέρω τομείς εκτός από την επεισοδιακή
μνήμη, η οποία εξηγήθηκε μόνο από τα συμπτώματα
κατάθλιψης.
«Παρόλο που τα στοιχεία για τη σύνδεση ανάμεσα στην αϋπνία και τη γνωστική εξασθένηση σε γηραιότερους
ενήλικες συνεχώς αυξάνονται, είναι δύσκολο να ερμηνεύσουμε τη φύση αυτών των συσχετισμών δεδομένου
του διαφορετικού τρόπου με τον οποίο η αϋπνία και η γνωστική εξασθένηση μπορούν να εμφανιστούν στους
ανθρώπους. Διερευνώντας, λοιπόν, αυτούς τους συσχετισμούς ανάμεσα σε συγκεκριμένα προβλήματα αϋπνίας
και τη γνωστική ικανότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιώντας μέτρα αξιολόγησης της γνωστικής ικανότητας, ελπίζαμε ότι θα αποκτήσουμε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το αν και πώς αυτά τα διαφορετικά προβλήματα ύπνου μπορούν να οδηγήσουν σε χειρότερα αποτελέσματα γνωστικής ικανότητας», αναφέρει ο επικεφαλής συγγραφέας από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Michigan, Δρ. Afsara Zaheed.
Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα από τη Μελέτη Υγείας και Συνταξιοδότησης, η οποία περιελάμβανε 2.496 ενηλίκους τουλάχιστον 51 ετών. Το 2002 οι συμμετέχοντες ανέφεραν τη συχνότητα των συμπτωμάτων αϋπνίας και το
2016 αξιολογήθηκε η γνωστική τους ικανότητα ως προς την επεισοδιακή μνήμη, την εκτελεστική λειτουργία, τη
γλώσσα, την οπτικοακουστική ικανότητα και την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών.
«Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά δεδομένης της έλλειψης προς το παρόν διαθέσιμων θεραπειών για τις γνωστικές διαταραχές που εμφανίζονται αργότερα στη ζωή, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και άλλα είδη άνοιας. Η
υγεία και οι συμπεριφορές του ύπνου συνήθως είναι τροποποιήσιμες. Τα αποτελέσματα, λοιπόν, υποδεικνύουν ότι ο τακτικός έλεγχος για συμπτώματα αϋπνίας μπορεί να συμβάλει στην παρακολούθηση και τον εντοπισμό ανθρώπων που δεν τους πιάνει εύκολα ο ύπνος στη μέση ηλικία και οι οποίοι μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο ανάπτυξης γνωστικής εξασθένησης αργότερα στη ζωή τους. Χρειάζονται, πάντως, επιπλέον έρευνες για να
προσδιοριστεί αν η παρέμβαση στα συμπτώματα της άνοιας μπορεί να αποτρέψει ή να επιβραδύνει την εξέλιξη
της γνωστικής εξασθένησης αργότερα στη ζωή», καταλήγουν οι επιστήμονες.

Η διατροφή που χαλάει την διάθεση – Η
κίνηση που τη βελτιώνει

Η

ψυχική υγεία μιας γυναίκας επηρεάζεται περισσότερο από διατροφικούς παράγοντες σε σύγκριση
με αυτή ενός άνδρα, σύμφωνα με νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Binghamton που δημοσιεύθηκε
στο Journal of Personalized Medicine.
Η Lina Begdache, επίκουρη καθηγήτρια υγείας και ευεξίας, έχει δημοσιεύσει έρευνα η οποία υποδείκνυε ότι η καλύτερης ποιότητας διατροφή βελτιώνει την ψυχική υγεία. Θέλησε, λοιπόν, τώρα να εξετάσει αν η ανάλογη προσαρμογή της διατροφής βελτιώνει τη διάθεση σε άνδρες και γυναίκες άνω των 30
ετών.
Σε συνεργασία με τη βοηθό ερευνήτρια Cara M. Patrissy, η ειδικός ανέλυσε τις διάφορες ομάδες τροφίμων που σχετίζονται με την ψυχική δυσφορία σε άνδρες και γυναίκες άνω των 30 ετών, ενώ μελέτησε
και διαφορετικά διατροφικά μοτίβα σε σχέση με τη συχνότητα της άσκησης και την ψυχική δυσφορία.
Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η ψυχολογία μιας γυναίκας σχετίζεται με διατροφικούς παράγοντες
περισσότερο από ό,τι αυτή ενός άνδρα. Επίσης, η ψυχική δυσφορία και η συχνότητα της άσκησης σχετίστηκαν με διαφορετικά διατροφικά μοτίβα και συνήθειες του τρόπου ζωής, γεγονός που υποστηρίζει
την έννοια της προσαρμογής παραγόντων της διατροφής και του τρόπου ζωής με στόχο τη βελτίωση της
ψυχικής κατάστασης.
«Διαπιστώσαμε μια γενική σχέση ανάμεσα στην υγιεινή διατροφή, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι, στα
ανθυγιεινά διατροφικά μοτίβα, το επίπεδο της ψυχικής δυσφορίας ήταν υψηλότερο στις
γυναίκες από ό,τι στους άνδρες, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι γυναίκες είναι πιο
ευάλωτες στην ανθυγιεινή διατροφή», αναφέρει η Δρ. Begdache.
Βάσει τόσο αυτής όσο και άλλων μελετών, η διατροφή και η άσκηση μπορεί να
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια στην ψυχική δυσφορία των
ώριμων γυναικών, επισημαίνει η ειδικός.
Η έρευνα αυτή παρέχει το απαραίτητο πλαίσιο ώστε οι επαγγελματίες
υγείας να προσαρμόσουν τα διατροφικά προγράμματα έτσι ώστε να
προωθούν την άσκηση και να βελτιώνουν την ψυχική κατάσταση
των ώριμων ενηλίκων. Επίσης, θα μπορούσε να παράσχει μια νέα
προοπτική για την ερευνητική κοινότητα, κατά την αξιολόγηση
του ρόλου της διατροφής στην ψυχική δυσφορία.

Ο

ι επιστήμονες εξηγούν
που οφείλεται η συναισθηματική υπερφαγία
και παρουσιάζουν οκτώ
τρόπους αντιμετώπισής της
1. Προσδιορίστε το και αντιμετωπίστε το. Είτε νιώθετε θυμό ή
ενόχληση, θλίψη ή μοναξιά, βαρεμάρα ή άγχος, προσδιορίστε αυτό
το συγκεκριμένο συναίσθημα που
βιώνετε τη στιγμή που το βιώνετε
και ονοματίστε το. Η αναγνώριση
του συναισθήματος μπορεί να το
κάνει λιγότερο έντονο, ενώ προσφέρει και ένα σημείο από όπου
μπορείτε να ξεκινήσετε για να το
αντιμετωπίσετε, αφού το έχετε
εντοπίσει.
2. Ελέγξτε τις σκέψεις σας. Οι
σκέψεις είναι συναισθήματα με
συνέπειες. Αν τείνετε να αντιμετωπίζετε τη ζωή με όρους
«όλα ή τίποτα» ή να προσωποποιείτε τις δυσκολίες, μπορεί να ωφεληθείτε από τον
έλεγχο των σκέψεών σας.
Βασίζονται σε γεγονότα ή
σε φόβους; Προκαλέστε και
αλλάξτε τις ενοχλητικές σκέψεις που υποκινούνται από
το άγχος και δεν βασίζονται
σε πραγματικά γεγονότα για να
αποτρέψετε την εξέλιξή τους
σε αρνητικά συναισθήματα.
3. Κινηθείτε. Η κίνηση του
σώματος μπορεί να μειώσει
την ένταση των συναισθημάτων. Δοκιμάστε το περπάτημα, τις
διατάσεις, το σχοινάκι, την κηπουρική, το καθάρισμα, το κολύμπι,
τον χορό ή ό,τι άλλο απολαμβάνετε.
Μετά ελέγξτε αν και κατά πόσο έχει
μεταβληθεί η ένταση του αρνητικού
συναισθήματος.
4. Περάστε χρόνο σε εξωτερικό
χώρο. Πολλές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τα οφέλη
που επιφέρει στην ψυχική υγεία ο
χρόνος στην εξοχή. Μια μετα-ανάλυση του 2019 έδειξε ότι η έκθεση
σε φυσικό περιβάλλον έστω και για
10 λεπτά κάθε μέρα μπορεί να έχει
θετική επίδραση στην ψυχική υγεία
και κατάσταση.
5. Δοκιμάστε τον διαλογισμό.
Διάφορες μελέτες υποδεικνύουν
ότι η τακτική άσκηση του διαλογισμού βοηθά στην αποτελεσματική

διαχείριση των συναισθημάτων
και τη μείωση του στρες στο σώμα
και της ανεξέλεγκτης κατανάλωσης φαγητού. Ο διαλογισμός περιλαμβάνει τη σκόπιμη προσήλωση
στα συναισθήματα, τις αισθήσεις,
τις σκέψεις και το περιβάλλον. Όταν,
λοιπόν, νιώθετε την ανάγκη να τσιμπολογήσετε, κάντε μια παύση και
προσπαθήσετε να επικεντρωθείτε
στην αναπνοή σας, αναπνέοντας
ήρεμα και βαθιά για πέντε λεπτά.
6. Παρακολουθήστε πότε τρώτε.
Για δύο εβδομάδες, καταγράψτε τι,
πότε και πόσο τρώτε. Σημειώστε
συγκεκριμένα συναισθήματα και τα
επίπεδα πείνας ή κορεσμού πριν και
μετά το φαγητό. Την 7η και τη 14η
ημέρα, επανεξετάστε το φαγητό σας
για να εντοπίσετε τους περιβαλλοντικούς, συναισθηματικούς ή σχεσιακούς παράγοντες που το πυροδοτούν. Έπειτα, πειραματιστείτε
με πιο αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης.
7. Επιτρέψτε στα συναισθήματά σας να εξωτερικευτούν. Η αντίληψη της παρουσίας των συναισθημάτων δεν
είναι ποτέ λάθος. Αλλά συμπεριφορές όπως το τσιμπολόγημα,
όταν αυτά είναι ισχυρά μπορούν
να επιφέρουν προβλήματα. Αντίθετα, παρατηρήστε την αυξομείωση της έντασής των συναισθημάτων, πότε έρχονται και πότε
φεύγουν. Προς στιγμήν μπορεί να
φαίνεται τρομακτικό, αλλά όταν επιτρέψετε ακόμα και σε τόσο έντονα
συναισθήματα μια κάποια ελευθερία ώστε να κάνουν τον κύκλο τους
χωρίς παρεμβολές, θα αρχίσετε να
βλέπετε ότι είναι προσωρινά και να
αναπτύσσετε αυτοπεποίθηση ότι
μπορείτε να ανεχτείτε.
8. Σκεφτείτε τους ανθρώπους
σας. Όταν υποφέρετε συναισθηματικά, καλό θα είναι να σκέφτεστε
τους ανθρώπους της ζωής σας που
μπορούν να σας αποσπάσουν ή να
σας παρηγορήσουν. Εντοπίστε εκείνους που εμπιστεύεστε ότι μπορούν
να αποδεχθούν τα δύσκολα συναισθήματα που νιώθετε και να σας
ακούσουν υποστηρικτικά. Αυτή η
στρατηγική όχι μόνο θα σας κρατήσει μακριά από το φαγητό, αλλά
θα ενδυναμώσει και τις σχέσεις σας.
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Πού βρίσκονται τα ξύλινα μπαλκόνια με τις βουκαμβίλιες;

Η γειτονιά με τις αυλές επέζησε, αλλά τα σπίτια άλλαξαν χέρια και τα παράθυρα έκλεισαν
Άνθρωποι χαμογελαστοί, παρέες καθισμένες σε
ξύλινα μπαλκόνια και αυλές, που νομίζεις ότι
βγήκαν από παραμύθι. Η βουκαμβίλια σκαρφαλώνει στην κουπαστή και «περιπλέκεται» με τη
συντροφιά...

Κ

αταλαβαίνουμε ότι η γειτον ιά έ χει χρώ μα και ας είναι ασπρόμαυρη η λήψη. Καταλαβαίνουμε ότι άνθρωποι έ χουν χαρά
και απολαμβάνουν την όμορφη βραδιά.
Η φωτογραφία σ την πλήρη ανάπτυξή της γοητεύει
ακόμα περισσότερο και δείχνει ότι οι ένοικοι του
ισογείου επικοινωνούν με αυτούς του ορόφου λες
και δεν τους χωρίζει καμία απόσ ταση. Αν και χώρια δείχνουν ότι είναι όλοι μαζί.
Η σ υ νοικ ία π ο υ α π ε ικο ν ίζ ε τ α ι σ τ ην φ ω τ ογρ α φία έ χει χαρακ τ ηρισ τ εί ως «ιερή» γ ιατ ί βρίσκετ αι σ τ ους π ρό π ο δ ε ς τ ου … βρά χου. Τα π λακό σ τ ρωτα δρομάκια τ ης θυμίζουν σκην ικό ταιν ίας
του ε λ ληνικού κινηματογράφου. Τα πέτρινα σκαλιά της έ χει κατέβει η κυρία Κοκοβίκου σ το «Η δε
γυνή …» αλ λά και ο Δημήτρης Χορν χορεύον τας
μόλις πούλησε την ψυχή του σ το διάβολο σ την ταινία «Α λ λοίμονο σ του Νέους». Εκεί βρέθηκε και η
μοιραία «Στέ λ λα»με τη Με λίνα Μερκούρη.
Το σημερινό όνομα της υφίσ ταται από το τέλος του
16ου αιώνα. Περιλάμβανε αρχικά το τμήμα γύρω
από το μνημείο του Λυσ ικράτη, από την οδό Τριπόδων μέ χρι τον Άγιο Νικόλαο τον Ραγκαβά.
Σύ μφ ω να μ ε τ ο ν α θ ηνα ιο γρ ά φ ο, Δ η μ ήτ ριο
Κα μ π ο ύ ρ ο γλ ο υ, σ τ ην δια σ τ α ύ ρ ω σ η τ ω ν ο δ ώ ν
Θέσ πιδος, Αδριανού και Τριπόδων, υπήρχε μια
μ ε γά λ η, ά σ π ρη π λ ά κα α π ό τ ην ο π οία π ή ρ ε τ ο
όνομα τ ης αρχ ικά η πε ριοχή και αργότ ε ρα ολό κληρη η συνοικία.
Μια άλ λη εκδοχή θέ λει, το όνομα της να προέρχεται από την αρβανίτικη λέξη «πλάκ», που σημαίνε ι πα λαιά. Επομέ νως «Πλάκ Αθήνα», σ ημαίνε ι
Παλαιά Αθήνα, και ταυτίζεται με την διαμονή των
Αρβαν ιτών της Αργοναυπλίας, σ τη συνοικία σ τα
τέ λη του 16ου αιώνα, όταν καταδιωκόμε νοι από
τους Τούρκους, ε γκα τασ τάθηκα ν σ τ ην πε ριοχή,
αποκαλών τας την «Παλαιά».
Από εκεί προέρχον ται και οι «γκάγκαροι», οι πρώτοι γηγενείς Αθηναίοι. Αν τικειμενικά η λέξη «γκά-

Η οδός Μνησικλέους στη
διασταύρωσή της με την οδό
Λυσίου, περίπου 1930...

γκαρος» προέρχε ται από την λέξη «γκάγκαρο» η
οποία υποδηλώνει το ξύλο που αμπαρώνει εσωτερικά τις πόρτε ς. Στη με ταφορική της εκδοχή, η
λέξη παραπέμπει σ τους απόμακρους εσωσ τρεφείς
ανθρώπους. Από το 1930, σ την περιοχή της Πλάκας ξεκίνησαν οι διαδικασ ίες απαλ λοτρίωσης, της
αρχαίας α γο ράς και σ ταδιακά τ η χαρακ τ ήρισα ν
διατηρητέα.
Η τουρισ τ ική ανάπτυξη τ ης πε ριοχής άρχ ισ ε να
γ ίν ε τ α ι ε μπ ό διο, τ ρ ο φ ο δ οτ ών τ α ς έ τ σ ι κ ίν ητ ρα
γ ια πολ εο δ ομικέ ς παραβάσ ε ις, που σ υνε χ ίσ τ ηκαν για πολ λές δεκαετίες. Το αποτέ λεσμα ήταν να

την εγκαταλείψουν πολ λοί κάτοικοι. Πολ λά χρόνια
αργότερα, με την παρέμβαση του Αν τώνη Τρίτση,
η Πλάκα προσ τατεύθηκε από την ηχορύπανση με
την απαγόρευση των νυχτερινών κέν τρων διασκέδασης σ την περιοχή.
Λίγα χρόν ια πριν, ο τότ ε υπουργός Χωροταξίας,
Οικ ισμού και Πε ριβάλ λον τος, Στ έφανος Μάνος,
έ λαβε ειδικά μέ τ ρα προσ τασ ίας γ ια την περιοχή,
όπως η απαγόρευση διαφημισ τικών πινακίδων, η
πεζοδρόμηση οδών και η ανακήρυξη πολ λών κτιρίων, ως διατηρητέων. Η περιοχή της Πλάκας έ χει
χαρακτηρισ τεί εκτός όλων των άλ λων, ως «Μουσείο όλων των Σχολών Αρχιτεκτονικής», αφού με
μια βόλτα σ την περιοχή συναν τάμε κτίσματα όλων
των περιόδων και όλων των τε χνοτροπιών, ακόμα
και από την οθωμαν ική περίοδο. Επικρατούν, τα
λιθόκτισ τα με κεραμοσκεπή σπίτια, με κύριο γ νώρισμα τους την αυλή, την ανοιχ τή σ τοά σ το ισόγειο, και το χαγιάτι σ τον όροφο.
Ξ ε χ ω ρισ τ ή π ε ρίπ τ ω σ η α π ο τ ε λ ο ύ ν τ α Αν α φιώ τικα, που δημιουργήθηκαν από τους Αναφιώτες,
εσ ωτ ε ρικούς με τα νάσ τ ε ς σ τ ην Αθήνα, α λ λά και
ά λ λους ν ησ ιώτ ε ς κ τ ισ τ άδ ε ς, π ου σ τ α μέσ α τ ου
19ου αιώνα ήρθαν σ την Αθήνα, προς αναζήτηση
καλύτερης τύχης. Η αισθητική της συνοικίας παραπέμπει σε Αιγαιοπε λαγίτικη τε χνοτροπία.
Από τα πιο ισ τορικά σημεία της περιοχής είναι η
«Πλατεία Μνημείου του Λυσ ικράτη» και η «Μονή
Καπουτσ ίνων». Η Πλατεία ονοματοδοτήθηκε από
το Μνημείο του Λυσ ικράτους. Παλαιότερα, σ τον
χώρο υπήρχε η Μονή των Καπουτσ ίνων.
Στ ην πε ρίφραξη γ ύρω από το Μνημε ίο υπάρχε ι
α να μ ν η σ τ ική π λά κα, π ο υ γ νω σ τ ο π οιε ί ότ ι σ τ η
Μονή των Καπουτσ ίνων, είχε φιλοξενηθεί ο μεγάλος ποιητής και φιλέ λ ληνας Λόρδος Μπάιρον. Την
πλάκα είχαν τοποθετήσει Γάλ λοι αρχαιολόγοι τον
19ο αιώνα. Στην οδό Μνησ ικλέους 12, υπήρχε μια
από τ ις βρύσε ς τ ης Αθήνας, φτ ιαγμέ νη το 1708.
Σήμερα σ τη θέση της υπάρχει ένα νεοκλασικό κτήριο.
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ΟΛΑ ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΟΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1917

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ

Μ

ε το νόμο 866 του 1917 (ΦΕΚ Α
191 της 7 Σεπ. 1917) ιδρύθηκε
«αυτοτελής υπηρεσία υπαγομένη εις τας αμέσους διαταγάς
του Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό τον τίτλον Πολιτικόν Γραφείον Πρωθυπουργού». Ο ίδιος νόμος μεριμνούσε για
τη στελέχωση του Πολιτικού Γραφείου με
19, κατ’ ανώτατο όριο, υπαλλήλους. Στη διάρκεια των 100 και πλέον ετών, που διέρρευσαν από τότε, το «Γραφείο» των 19 ατόμων έχει υποστεί ριζική μετεξέλιξη, που
σκιαγραφεί τη σταδιακή μετάλλαξη της φυσιογνωμίας του ίδιου του πολιτεύματος (το

οποίο αποκτά ολοένα και πιο έντονα προσωποπαγή, ή μάλλον λουδοβίκεια, χαρακτηριστικά). Το «Γραφείο» του 1917 αποτελεί πλέον, στο πλαίσιο του Επιτελικού Κράτους, την «αυτοτελή, επιτελική δημόσια υπηρεσία, με την ονομασία Προεδρία της Κυβέρνησης», η οποία διαρθρώνεται σε 5 Γενικές Γραμματείες και 2 ειδικά Γραφεία, και
στην οποία υπάγεται και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ενώ για τις ανάγκες της
λειτουργίας της το Προεδρικό Διάταγμα 98
του 2020 (ΦΕΚ Α 236 της 28 Νοε 2020) προβλέπει 440 θέσεις υπαλλήλων. Κι αν χρειάστηκαν 104 χρόνια για τον 23πλασιασμό
του προσωπικού, δεν απαιτήθηκε ούτε μια
στιγμή για την αλλαγή «κάποιων» διαδικασιών. Ήδη απ’ το μακρινό 1917 είχαν προβλεφθεί, και είχαν καλυφθεί νομοθετικά, οι
«απ’ ευθείας αναθέσεις». Για τη στέγαση του
τότε «Γραφείου» ο νόμος 932 (ΦΕΚ Α 220
της 9 Οκτ 1917) επέτρεπε τόσο την επίταξη
όσο και την ενοικίαση οικήματος αλλά και
την προμήθεια επίπλων «άνευ δημοπρασίας». Όλ’ αυτά «λόγω των περιστάσεων»,
με την επίκληση, δηλαδή, των εκτάκτων και
επειγουσών και απροβλέπτων συνθηκών,
που επικρατούσαν τότε. Όπως ακριβώς επικρατούν και σήμερα, καθώς τότε μεν οι
υιοί των ανθρώπων είχαν επιδοθεί σε ένα
παγκόσμιο πόλεμο, ενώ σήμερα οι άνθρωποι παγκοσμίως μάχονται κατά του ιού της
πανδημίας…

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Παρακαλούμαι όποιος γνωρίζει τους

ΣΚΟΥΤΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΟΥΤΙΔΑ ΓΙΩΡΓΟ
& ΚΕΤΣΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ
κκ

να επικοινωνήσει στον Καναδά
με τον κ. Σωτήρη
ή στην Ελλάδα με τον κ. Τάσσο
στο τηλ. 011-30-6978114773

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
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Το Ευρωπαϊκό Ρεζιλίκι

Τ

ο “Ευρω 21”, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική γιορτή
, μετατράπηκε σε γύφτικο πανηγύρι και ρεζιλίκι παγκοσμίων διαστάσεων εξαιτίας ενός κρατιδίου που θέλει με το έτσι θέλω, να λέγεται “Μακεδονία” και ένα άεθνο συνονθύλευμα από Τσιγγανοσερβοαλβανοβουλγαρόφωνο τσούρμο που θέλει να
αυτοαποκαλείται “Μακεδόνες”.
Σημεία των καιρών θα μου πείτε, που
ότι δηλώσεις είσαι, ή είναι απόρροια
και μιας προδοτικής συμφωνίας;
Δυστυχώς, αγαπητοί μου συμπατριώτες, ότι σπέρνεις θερίζεις και το δικό
μας πολιτικό σύστημα μας έσπειρε την
κατάπτυστη ολετήρια συμφωνία των
Πρεσπών και ορίσ τε τα αλωνισ τικά
αποτελέσματα. Μπάτε γυφτοσκοπιανοί αλέστε.
Και με την νομική βούλα του βάλτου
αυτοδιαφημίζονται “μακεδόνες”. Και
οι ηγέτες μας δήθεν διαμαρτύρονται
στην Ουέφα επικαλούμενοι την συμφωνία που οι ίδιοι υπέγραψαν και
επικύρωσαν αγ νοών τας την καθο λική βούληση του λαού που την διατράνωσε με ογκώδη και μεγαλειώδη
συλλαλητήρια που η χώρα μας δεν είχε
ξαναδεί. Ψάχνουν δήθεν το δίκιο τους

σε λάθος γραφείο παραπόνων, αλλά
μια καταγγελία της συμφωνίας σ τον
ΟΗΕ δεν καταθέτουν. Γαβγίζουν πίσω
από τα κάγκελα, έτσι για να ακούγεται το ξεψυχισμένο τους γάβγισμα, και
να ρίχνουν στάχτη στα μάτια μας, ότι
δήθεν κόπτονται για την ελληνικότητα
της Μακεδονίας μας που αυτοί οι ίδιοι
οι ξεδιάντροποι και ανιστόρητοι την
ξεπούλησαν αντί πινακίου φακής και
συνεχίζουν να την εκδίδουν αδιάκοπτα.
Δεν άκουσαν ούτε τον Ελληνικό λαό,
ούτε μελέτησαν την ιστορία μας που
όλες οι σελίδες της είναι γραμμένες
με χρυσά ελληνικά γράμματα, αλλά,
οι μεν πρωτεργάτες της συμφωνίας
ακολούθησαν τις ιδεολογικές εντολές
της πεθαμένης κουμμουνιστικής αριστεράς, ενώ οι άλλοι, αυτοί που μας
κυβερνούν τώρα δηλαδή, ενώ θα μπορούσαν να την ακυρώσουν την επικύρωσαν, ακολουθώντας τις εντολές της
Δύσης και ειδικά της Μέρκλελ που
κάνει τα πάντα να τους μπάσει από τον
φεγγίτη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και το
δόγμα του Κωτσομήτσου που ακολουθεί και ο Κυρμήτσος και σε δέκα χρόνια θα το έχουμε ξεχάσει όλοι και δεν

ΠΑΤΕΡΑ ΗΡΩΑ ΜΟΥ
Το ασημένιο θυμιατό
γεμίστε το λιβάνι,
λιβάνι Βατοπεδινό
στον ουρανό να φτάνει.

Ας φτάσει το τρανό Θεό
στον ήρωα πατέρα
το ον αυτό το ιερό
που έφυγε μια μέρα.

Γεμίστε το λιβανωτό
με ρόδα μυρωμένα,
τραγούδια πέστε στο Θεό
σε σένα αφιερωμένα.

Ας στήσουμε λαμπρή γιορτή
στου γέρου του χατίρι
κι ας πίνουμε παλιό κρασί
σε ασημί ποτήρι.

Αρπάχτε σπίθα από την καρδιά
την καρδιακή φωτιά του
κι ας γίνει η σπίθα πυρκαγιά
να λούσει την καρδιά του.

Γιώργος Α. Γιγής

θα μιλά κανείς γι’ αυτό το θέμα.
Αυτό πιστεύουν, δυστυχώς, αυτοί που
μας κυβερνούν. Είναι, λοιπόν, στο χέρι
μας να αλλάξουμε και τα δεδομένα και
αυτά που θα αναγκάσουν την πολιτική
ελίτ της Ελλάδος να κάνει αυτά που
θέλει ο λαός της και όχι τί θέλουν οι
διεθνείς αγορές και το καπιταλιστικό
κεφάλαιο, που πλέον από καπιταλιστικό μετατράπηκε και αυτό σε άπληστα ληστρικό.
Ακόμη και την θεά Δίκη την έ χουν
μεταλλάξει και από την ζυγαριά της λείπει η αλυσίδα με το πιάτο που τοποθετείς τα σταθμά. Όλες οι ζυγαριές των
δυνατών που εξουσιάζουν αυτό τον
κόσμο τον μικρό και άδικο ζυγίζουν
μονόπατα και άν τε καημένε συνάνθρωπε να βρεις το δίκιο σου σε μια
ζυγαριά που δείχνει ότι θέλει αυτός
που κρατάει το ζύγι.
Στ ην παγκόσμια ε ιδησ εογραφία η
φωτογραφία των “ Μακεδόνων” να
πανηγυρίζουν με τ ις ερυθροκίτ ρινες ενδυμασίες τους, τα κράνη και τα
κοντάρια και τα κασκόλ φαρδιά πλατιά
να αναγράφουν με κεφαλαία γράμματα
“ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”, ήταν θανατική μαχαιριά στην καρδιά όλων μας, αλλά και
εγερτήριο σάλπισμα.
Τέτοιος διασυρμός από την μια, της
Ελληνικότητας της Μακεδονίας και από
την άλλη μιας τερατογενούς διαστρέβλωσης της αλήθειας σε παγκόσμια
κλίμακα από τους Σκοπιανούς, μας
προσ γείωσε ανώμαλα σ την σκληρή
πραγματικότητα.
Τί κάνουμε τώρα; Θα επιτρέψουμε την
συνεχιζόμενη παραχάραξη της ιστορίας μας και θα παραδώσουμε στους
Σκοπιανούς αμαχητί την Μακεδονία
μας, ή θα αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι
δράση για να επαναφέρουμε όλους
τους παραχαράκτες στην νομιμότητα,
στην τάξη και στην ιστορική αλήθεια;
Το βέβαιο είναι ότι δεν μπορούμε να
περιμένουμε τίποτε από την υπάρχουσα πολιτική ελίτ της πατρίδας μας.
Εάν αυτό το συνειδητοποιήσουμε όλοι
μας και το πιστέψουμε και το κάνουμε
λάβαρο και οδηγό, τότε έχουμε κάνει
το πρώτο και το πιο σημαντικό βήμα
για το ποθητό αποτέλεσμα.

Η τρισένδοξη ιστορία μας είναι γεμάτη
με κατορθώματα που αποδεικνύουν με
τον πιο περίτρανο και ξεκάθαρο τρόπο
ότι η δύναμη της θέλησης και η ακατάλυτη δίψα για το δίκαιο είναι παντοδύναμα.
Προέχει η αλλαγή του πολιτικού κατεστημένου.
Ούτε αυτοί που μας διοικούν τώρα,
ούτε αυτοί που ήταν χθες, αλλά και
ούτε αυτοί που θα έρθουν αύριο είναι
οι κατάλληλοι που θα μας βγάλουν από
τα τέλματα της δυσπραγίας και της αβεβαιότητας που μας έχουν σπρώξει.
Όλους αυτούς που καθημερινά υποθάλπουν, υποθηκεύουν και πριονίζουν
με τις ανεκδιήγητες πράξεις τους το
μέλλον και την προκοπή της πατρίδας
μας να τους βάλουμε σε ένα υπερωκεάνειο και να τους αμολήσουμε στα ανοιχτά με την ελπίδα πως κάποιο πολιπολιτισμικό κράτος θα τους περισυνελλέξει, θα τους περιθάλψει και γιατί όχι
μπορεί και να τους εκλέξει αρχηγούς
τους. Τί υπέροχο και αίσιο τέλος για
μας και γι’ αυτούς.
Η καλή αρχή το ήμισυ του παντός δεν
λέει ο λαός;
Να λοιπόν το πρώτο βήμα. Να σ τείλουμε μετανάστες όλους αυτούς που
μας έφεραν εδώ που ήμαστε.
Αυτούς δηλαδή που με τις πολιτικές
τους έστειλαν δύο Ελλάδες στην ξενιτιά. Πρόδωσαν και συνεχίζουν να προδίδουν την Κύπρο μας.
Χάρισαν την Μακεδονία μας σ τους
Σκοπιανούς λες και είναι περιουσία του
πατέρα τους.
Επιτρέπουν την εποίκηση της πατρίδας μας από τους λαθρομετανάσ τες
με σκοπό την πληθυσμιακή μας αλλοίωση.
Και είναι έτοιμοι να μοιράσουν και το
Αιγαίο.
Θα πρότεινα τον Καιάδα, αλλά δυστυχώς είναι εδώ και χιλιάδες χρόνια σε
αχρηστία και κάποιοι προοδευτικοί
θα τον θεωρήσουν απολίτιστο και μακάβριο.
Άρα λοιπόν, πολιτικούς μετανάσ τες
για το άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η
καλύτερη λύση.
Σίμος Λεπτοκαρίδης

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του
υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις
της Hellas News
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Νέα μαθήματα μυθολογίας
στην πλατφόρμα Staellinika της
Γενικής Γραμματείας Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας του Υπουργείου
Εξωτερικών σε συνεργασία
με την Ελληνορθόδοξη
Αρχιεπισκοπή Αμερικής

Ν

έα μαθήματα ελληνικής μυθολογίας προσφέρονται σε
μαθητές στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της πλατφόρμας
Staellinika, σε συνεργασία με την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Τα
μαθήματα θα εμπλουτίσουν σημαντικά
το περιεχόμενo της πλατφόρμας, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της Γενικής
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και
Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με το
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» στο Πανεπιστήμιο «Simon Fraser» του Καναδά και
υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του
Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».
Τα νέα μαθήματα ελληνικής μυθολογίας είναι διαθέσιμα τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά και προστίθενται στην ήδη υπάρχουσα εκπαιδευτική
παλέτα. Τα εν λόγω μαθήματα γλώσσας
βασίζονται στην αφήγηση και το παιχνίδι για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον
παιδιών προσχολικής ηλικίας, μαθητών δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου,
αλλά και νεαρών ενηλίκων της ελληνικής διασποράς.
Η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής θα συνε χίσει να συνεργάζ εται στενά και στους επόμενους μήνες
με την Γενική Γραμματεία Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών
του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Η
σχεδιαζόμενη παρουσίαση επιπρόσθετων μαθημάτων και ενοτήτων θα
εμπλουτίσει περαιτέρω την πλατφόρμα
Staellinika με περιεχόμενο πάνω στις
ενότητες της μυθολογίας, του πολιτισμού και της γλώσσας, σε μια περίοδο
κατά την οποία τα σχολεία σε όλη τη Β.
Αμερική προετοιμάζονται για την επόμενη σχολική χρονιά.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κώστας
Βλά σ ης δή λ ω σ ε ότ ι «Ο σ υ ν ε χ ής
εμπλουτισμός και η διαρκής ανανέωση
της πλατφόρμας Staellinika συμβάλλει
σημαντικά στην επιτυχία της πρωτοβουλίας μας προσελκύοντας διαρκώς
νέους χρήστες. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως
που η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή
Αμερικής και προσωπικά ο σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Ελπιδοφόρος
έχουν αγκαλιάσει την πρωτοβουλία μας
και τη στηρίζουν στην πράξη από την
πρώτη στιγμή. Με τη βοήθειά της αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει στη

διαφύλαξη και προώθηση του πολιτιστικής μας κληρονομιάς».
Ο κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, Γενικός
Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και
Δημόσιας Διπλωματίας δήλωσε ότι «το
Staellinika προσφέρει μια γέφυρα στους
νέους της διασποράς για να προσεγγίσουν τις ρίζες της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Η Γραμματεία με ιδιαίτερη
χαρά στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία
και συνεργάζεται με την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής, η οποία
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διάδοση αυτού του πολιτισμικού προϊόντος
σε ολόκληρη τη διασπορά».
Ο Δρ. Αναστάσιος Κουλαρμάνης, Διευθυντής Εκπαίδευσης της Αρχιεπισκοπής
Αμερικής, σημείωσε ότι «ο ρόλος που
μπορεί να παίξει η ελληνική μυθολογία στο να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης
και δημιουργικότητας είναι εξαιρετικά
σημαντικός. Οι ισ τορίες που μαθαίνουμε από μικροί διαμορφώνουν τη
σκέψη μας με τη μετάδοση αξιών και
ιδανικών, ενώ μας βοηθούν να μάθουμε
πώς να επικοινωνούμε με τους άλλους.
Τα μαθήματα μυθολογίας του Staellinika
συνδυάζουν το παιχνίδι με μια ανεπανάληπτη μαθησιακή εμπειρία, που κινεί
το ενδιαφέρον παιδιών και ενηλίκων».
Ο Διευθυν τής του Κέν τρου Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος «Σταύρος
Νιάρχος» στο Πανεπιστήμιο «Simon
Fraser», Δρ. Δημήτρης Κράλλης, σημείωσε: «Το Staellinika προσφέρει μια διασκεδαστική και ταυτόχρονα ενημερωτική μαθησιακή εμπειρία σε μια περίοδο μεγάλου άγχους, καθώς οι κοινωνίες μας μπαίνουν στην μετά την πανδημία εποχή. Η επόμενη γενιά Ελλήνων
της διασποράς θα διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να κρατήσει ζωντανή
την επαφή με την ελληνική γλώσσα, την
ιστορία και τον πολιτισμό και στο μέλλον, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας
μας με τους εδώ και καιρό εταίρους μας
στην Ελληνική Κυβέρνηση και την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής,
και με την υποστήριξη του Ιδρύματος
«Σταύρος Νιάρχος».
Το StaEllinika έχει ξεπεράσει τους
30000 εγγεγραμμένους χρήστες σε διάφορες πλατφόρμες, αφότου υιοθετήθηκε πέρυσι ως το επίσημο πρόγραμμα
της Ελληνικής Πολιτείας για τη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, μυθολογίας και του ελληνικού
πολιτισμού στην ελληνική διασπορά.
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ανεὶς δὲν ἔζησε τόσο ἔντονα τὴν
ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς καὶ δὲν
αἰσθάνθηκε δαθύτερα τὴ ζωογόνο χάρη καὶ ἐπίδραση τοῦ῾ Αγίου
Πνεύματος, δοο οἱ ᾿ Απόστολοι τοῦ Κυρίου.
᾿Απὸ τότε μενει ἱστοριχὴ ἡ ἡμέρα αὐτή, Τὴν
τιμᾶ ὁ χριστιανικός κόσμος ὡς γενέθλιο
ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ χαὶ ὡς τὴν κατ᾽
ἐξοχὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Διότι
τότε, σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου,
κατῆλθε ὁ Παράκλητος, γιὰ νὰ δώση ζωὴ
καὶ χάρη καὶ ἐγκαινιάση νεα περίοδο στὴν
ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος. Ἀπὸ τότε ἐγνώρισαν ἐκ πείρας οἱ ἄνθρωποι ὅτι τὸ Πνεῦμα
τὸ῞ Αγιο εἶναι ζωὴ καὶ ζωῆς χορηγός.
Αὐτὸ ἀποστέλλεται ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ Πατέρα
στὴν νεχρωμένη γῆ καὶ ζωογονεῖ πάλι καὶ
ἀνακαινίζει τὸ πρόσωπο αὐτῆς καὶ θερμαίνει τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας στὶς ἀποκαμωμένες καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων (Ψαλμ. ργ’ 30).
Αὐτὸ σὲ μιὰ παραστατικὴ εἰκόνα τοῦ προφήτη Ἰεζεκιήλ (λζ’ 1–14) συναρμολογεῖ ἀναρίθμητα κατάξερα ὀστᾶ, μέσα σὲ μιὰν ἀπέραντη πεδιάδα, τὰ ντύνει μὲ σάρκες καὶ
δέρμα, τοὺς δίνει πνοὴ καὶ ζωή «καὶ ἔζησαν
καὶ ἔστησαν ἐπὶ τῶν ποδῶν αὐτῶν, συναγωγὴ πολλὴ σφόδρα». Τὸ Πνεῦμα τὸ῞ Αγιο
«τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν» θέλησε μὲ
τὴν προφητικὴ αὐτὴ ἐκφραστικὴ εἰκόνα νὰ
προαναγγείλη τὸ μέγιστο θαῦμα τῆς πνευματικῆς ἀναστάσεως καὶ ἀναζωογονήσεως
τῶν ἀνθρώπων. Καὶ αὐτὸ τὸ συγκλονιστικὸ
θαῦμα τῆς πνευματικῆς ἀναστάσεως ἔγινε
κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Τότε οἱ
ζωογόνοι κρουνοὶ τοῦ ζωοποιοῦ ῾ Αγίου
Πνεύματος ξεχύθηκαν πλούσιοι στοὺς᾿ Αποστόλους. Χύνονται ἔπειτα καὶ θὰ χύνωνται
ἀνεξάντλητοι σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα
μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων. Βλέπουμε
ποιὰ καταπληκτικὴ μεταβολὴ ἐπέφερε
στοὺς ᾿ Αποστόλους ἀμέσως μόλις κατῆλθε
σ’ αὐτούς.
᾿Απὸ τὴ μιὰ στιγμὴ στὴν ἄλλη ἔγιναν αὐτοὶ
νέοι ἄνθρωποι, ἔλαβαν νέα ζωὴ καὶ χάρη,
ἄγνωστη μέχρι τότε. Οἱ ἀγράμματοι ἔγιναν σοφοί, οἱ βραδύγλωσσοι ρήτορες, οἱ δειλοὶ ἡρωϊκοὶ καὶ ἀκατάβλητοι ἀγωνιστές,
οἱ ἁπλοϊκοὶ ψαράδες ἄφθαστοι διδάσκαλοι
τῆς οἰκουμένης. Αὐτοὶ ποὺ δὲν μποροῦσαν
καλὰ καλὰ οὔτε τὴν μητρική τους γλῶσσα

νὰ μιλήσουν ἔγιναν ἀμέσως γλωσσομαθέστατοι καὶ ἄρχισαν νὰ κηρύττουν τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ «ἑτέραις γλώσσαις, καθὼς
τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι»
(Πράξ. 6’ 4). Οἱ χιλιάδες τῶν ἀκροατῶν ἔμειναν κατάπληκτοι μπροστὰ στὸ θαυμαστὸ
αὐτὸ γεγονός. Οἱ μοχθηροὶ γραμματεῖς καὶ οἱ
ἀρχιερεῖς, ὅταν λίγο ἀργότερα ἄκουσαν τοὺς
᾿Αποστόλους νὰ ἀπολογοῦνται μὲ ἀκατανίκητη σοφία καὶ δύναμη, ἀποστομώθηκαν.
«Θεωροῦντες τὴν τοῦ Πέτρου παρρησίαν καὶ
Ἰωάννου καὶ καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι
ἀγράμματοί εἰσι καὶ ἰδιῶται ἐθαύμαζον»
(Πράξ. δ’ 8, 13). Δὲν μποροῦσαν νὰ καταλάβουν ὅτι αὐτοί «εἶχον πλησθῆ Πνεύματος
῾Αγίου», ὅτι εἶχαν λάβει σοφία καὶ δύναμη
καὶ ζωὴ ἀπὸ τὸ Πανάγιο Πνεῦμα.
᾿Αλλὰ τὸ Πνεῦμα εἶχε ἐπιφέρει καὶ ἄλλη,
περισσότερο θαυμαστὴ καὶ σπουδαία μεταβολὴ στὶς καρδιὲς τῶν᾿ Αποστόλων. Δὲν τοὺς
ἔδωσε μόνο δύναμη καὶ σοφία, στὴν ὁποία
«οὐκ ἠδύναντο ἀντειπεῖν οὐδὲ ἀντιστῆναι
πάντες οἱ ἀντικείμενοι» (Λουκ. κα΄ 1), ἀλλὰ
τοὺς ἔδωσε ἁγιότητα, ἀρετή, ἀναγέννηση,
πλουσιότατη πνευματικὴ ζωή. Αὐτὸ μὲ τὴν
ἁγιαστική του χάρη καθάρισε τὶς καρδιές
τους ἀπὸ τὸν μολυσμὸ τῆς ἁμαρτίας, ἀπάλλαξε τὴ συνείδησή τους ἀπὸ τὸ βάρος τῆς
ἐνοχῆς. Ἐφύτευσε καὶ καλλιέργησε καὶ ἀνέπτυξε τὸν πλοῦτο τῶν ἀρετῶν. Τοὺς χάρισε,
σύμφωνα μὲ τὴν ἀγαθή τους προαίρεση καὶ
τὴν θερμὴ πίστη τους, αὐτὰ ποὺ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὀνομάζει καρποὺς τοῦ Πνεύματος. «Ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματος, λέει, ἐστὶν
ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθοσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια» (Γαλ. ε΄ 22).
Αὐτὴ εἶναι ἡ νέα ζωὴ τοῦ πιστοῦ, ἡ μυστηριώδης, ἀλλὰ πραγματικὴ ἕνωση αὐτοῦ μὲ
τὸν Χριστό, μὲ τὴν῾ Αγία Τριάδα. Εἶναι ἡ «καθ᾽
ὁμοίωσιν Θεοῦ» ζωὴ καὶ πολιτεία, αὐτὸ ποὺ
οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὀνομάζουν θέωση
τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ἐμεῖς, ποὺ βρισκόμαστε
κάτω ἀπὸ τὸ 6άρος τῆς σύγχρονης ὑλιστικῆς, ἀποπνικτικῆς ζωῆς, αὐτὸ τὸ ζωοποιὸ
καὶ Χ πανάγιο Πνεῦμα ἄς ἱκετέψουμε μὲ
πίστη θερμὴ νὰ μᾶς χαρίση τὴν νέα ζωή.
Γι’ αὐτὸ κάθε μέρα ἄς ἐπαναλαμβάνουμε:
«Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα
τῆς ἀληθείας…. ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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CONGRATULATIONS
TO ALL THE
SCARBOROUGH
GRADUATES!

In this difficult year, you all should
be proud of this accomplishment.
I look forward to seeing what you
all will achieve next!

CHRISTINA MITAS
MPP – Scarborough Centre

2063 Lawrence Avenue East • Scarborough, ON M1R 2Z4
Phone: 416-615-2183 • Email: christina.mitasco@pc.ola.org
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The Exclusive Audi Uptown Sales Event is on now.
Get Finance and lease rates from 1.48%

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

2021 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic
Lease from

Lease from

Includes

$198 3.98% $500
†

bi-weekly

†

Audi Uptown
Exclusive Credit

for 48 months with
$3,038 down payment

2021 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort
Lease from

Includes

Lease from

$518 2.98% $1,000
†

per month

†

Audi Uptown
Exclusive Credit

for 48 months with
$2,888 down payment

2021 Audi Q7 55 TFSI quattro Komfort
Lease from

Lease from

Includes

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

$748 3.48% $1,500
†

per month

†

for 48 months with
$6,838 down payment

Audi Uptown
Exclusive Credit

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

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

©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.

Division of DFC Auto Group

© 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.

Σ

ήμερα θα μιλήσουμε για το εμβόλιο Pfizer
και οι 6 ανησυχητικές παρενέργειες από
το εμβόλιο.
Από το Μάρτιο του 2020 οπότε και άρχισαν οι πρώτες κλινικές μελέτες των εμβολίων έναντι της COVID-19 έως σήμερα αρκετές μελέτες
φάσης ΙΙΙ έχουν ολοκληρωθεί και μια πλειάδα
εμβολίων με διαφορετικούς μηχανισμούς (εμβόλια mRNA, με αδρανοποιημένους φορείς, ανασυνδυασμένη πρωτεϊνη ή αδρανοποιημένο ιό)
έχουν εγκριθεί από τους αρμόδιους ρυθμιστικούς
οργανισμούς και χορηγούνται σε εκατομμύρια
ανθρώπους.
Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγεται και το εμβόλιο
της Pfizer-BioNTech COVID-19 εμβόλιο) το οποίο
αποτελείται από ένα λιπιδιακό νανοσωματίδιο
που περιέχει το mRNA και εκφράζει την πρωτεϊνη
ακίδα του ιού.

TOΡΟΝΤΟ

Η ανοσογονικότητα του εμβολίου το οποίο χορηγείται σε δύο δόσεις, επιβεβαιώθηκε με τις μετρήσεις εξουδετερωτικών αντισωμάτων ακόμα και σε
περιπτώσεις μεταλλάξεων του ιού, σε τυχαιοποιημένες μελέτες φάσης Ι/ΙΙ.
Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου αποδείχθηκε σε μελέτη φάσης ΙΙΙ και επιβεβαιώθηκε
σε αναλύσεις βάσεων δεδομένων από χώρες
με ευρεία εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού όπως το Ισραήλ. Όλα τα εμβόλια έναντι
της COVID-19 έχουν λάβει επείγουσα έγκριση
με βάση μελέτες με δείγμα πληθυσμού δεκάδων
χιλιάδων ατόμων ευρέως ηλικιακού φάσματος.

Οι σπάνιες παρενέργειες σε νέους

Κατόπιν αναφορών προερχόμενες από την εθνική
βάση καταγραφής του Ισραήλ, στις 17 Μαϊου, το
κέντρο ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων των
Η.Π.Α. (CDC) εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία
αναφέρει ότι ένας μικρός αριθμός περιπτώσεων
μυοκαρδίτιδας (φλεγμονής του μυοκαρδίου)
έχουν αναφερθεί σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες, κυρίως άνδρες, συνήθως εντός 4 ημερών
μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου Pfizer-BioNTech.
Κατά τον εμβολιασμό όμως του γενικού πληθυσμού σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι
πιθανό να καταγραφούν. Μετά την έγκριση τους οι
ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) καθώς και ο Αμερικανικός
Οργανισμός Φαρμάκων (FDA), παρακολουθούν
συνεχώς τις ανεπιθύμητες ενέργειες σε άτομα που

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ TIMH
ΗΜΙΤΕΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΕ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ
2όροφο, 120 τ.μ.
Υπάρχουν όλες οι
άδειες οικοδομής.
Σε οικόπεδο
3 στρέμματα
μαζί με πηγάδι,
10 λεπτά
από την θάλασσα,
17 μέτρα πρόσοψη
στον κεντρικό δρόμο.
Η συμφωνία μπορεί να
πραγματοποηθεί και
εδώ στο Τορόντο
Τηλέφωνο (μόνο σοβαρές προτάσεις) εδώ στο Τορόντο

416-303-9208

και ζητήστε την κα Χαρούλα ή την κα Ευαγγελία
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εμβολιάζονται.
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ανίχνευση
πιθανών κινδύνων και η άμεση αντιμετώπισή
τους. Πολλές πηγές δεδομένων αναλύονται, όπως
εκθέσεις από ασθενείς και επαγγελματίες υγείας
(μέσω υποβολής Κίτρινης Κάρτας), κλινικές μελέτες, ιατρική βιβλιογραφία και πληροφορίες που
προέρχονται από άλλες ρυθμιστικές αρχές.
Επιπλέον οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές αξιολογούν με πολλή προσοχή ύποπτες ανεπιθύμητες
ενέργειες για να προσδιορίσουν εάν αυτές συνδέονται ή όχι με το εμβόλιο.
Με αυτόν τον τρόπο αποκλείεται η πιθανότητα
οι ανεπιθύμητες ενέργειες να οφείλονται σε
σύμπτωση ή σε παράγοντες που δεν συνδέονται
με τον εμβολιασμό. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να
είναι μια άλλη υποκείμενη νόσος ή το προκληθέν
άγχος λόγω του εμβολιασμού.
Η πλειοψηφία των περιπτώσεων χαρακτηρίζεται
από ήπια, αναστρέψιμη προσβολή της καρδιάς
ενώ τα ποσοστά μυοκαρδίτιδας δε φαίνεται να
ξεπερνούν τα αναμενόμενα για την εποχή.
Η μυοκαρδίτιδα είναι συνήθως αποτέλεσμα λοίμωξης από συγκεκριμένους ιούς και αφού το
συγκεκριμένο εμβόλιο δεν περιέχει ιό η αιτιολογική σύνδεση του με περιστατικά μυοκαρδίτιδας
παραμένει υπο διερεύνηση.
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μυοκαρδίτιδας ανεξαρτήτως αιτιολογίας, η φλεγμονή του
μυοκαρδίου είναι ασυμπτωματική.
Σε μια μειοψηφία ασθενών, η μυοκαρδίτιδα εκδηλώνεται ως καρδιακή ανεπάρκεια σε συνδυασμό
με αρρυθμίες ή και αιφνίδιο καρδιακό θάνατο.
Δεν έχουν αναφερθεί τέτοια περιστατικά συνδεόμενα με το εμβόλιο Pfizer-BioNTech μέχρι σήμερα.
Συνοψίζοντας, οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Μπριασούλης και Καθηγητής Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) επισημαίνουν πως το κέντρο ελέγχου
και πρόληψης ασθενειών των Η.Π.Α (CDC) επιβεβαιώνει το όφελος του εμβολίου, το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τον αμφισβητούμενο κίνδυνο
σπάνιων ανεπιθύμητων παρενεργειών.
Δεδομένη και επιτακτική κρίνεται η συνεχής φαρμακοεπαγρύπνηση με κύριο άξονα τις αναφορές
των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και με
μοναδικό γνώμονα την ορθή και επιστημονική
ανάλυση όλων των διαθέσιμων δεδομένων.

Οι 6 ανησυχητικές παρενέργειες από
τα εμβόλια

Σε 4 εκατ. δόσεις μέχρι τις 6 Μαίου, εδώ και 2,5
μήνες κάνουμε AstraZeneca σε ανθρώπους άνω
των 55 ετών, έχουμε 34 περιπτώσεις συνδρόμου
θρομβοπενίας και θρόμβωσης. Από τους 34 οι
11 πέθαναν. Η αναλογία είναι 30% θάνατοι στα
δηλωμένα περιστατικά VITT.
Μέσα στον Μάη έχουμε 4 περιπτώσεις θρομβώσεων και όχι θανάτους. Ο μέσος όρος ηλικίας έχει
ανέβει είναι στα 60 χρόνια. Ξέρουμε πως γίνεται το σύνδρομο. Ο θάνατος παθαίνει θρόμβωση
λόγω των αντισωμάτων. Όταν ο οργανισμός εκτίθεται στην πρωτεϊνη του ιού και πυροδοτείται μια
έντονη φλεγμονώδη αντίδραση. Όταν κάνουμε
ένα εμβόλιο προσομοιώνουμε μια κατάσταση
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έκθεσης στον ιό.
Οι οδηγίες που έχουμε είναι ότι έχουμε τα
συμπτώματα, όταν εμφανιστούν αμέσως ο
άνθρωπος πάει αμέσως στον γιατρό του που
κάνει 3 συγκεκριμένες εξετάσεις και στο βαθμό
που διαδιγνώσκει το σύνδρομο τον στέλνει στο
νοσοκομείο.»
Υπάρχει σαφής οδηγία για τις εγκύους. Προτιμάμε
το Pfizer ή της Moderna επειδή προκαλούν λιγότερο έντονα φλεγμονώδη φαινόμενα. Οι έγκυες
αν πάθουν covid έχουν 50 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να βρεθουν σε ΜΕΘ, ο κίνδυνος αποβολής
είναι 2-3 φορές μεγαλύτερος. Ο κίνδυνος να γεννήσει πρόωρα επίσης. Ο εμβολιασμός στις εγκύους δεν προκαλεί κίνδυνο στην έγκυο και είναι
πιθανό τα αντισώματα να περνούν στον πλακούντα και το γάλα», ανέφερε συγκεκριμένα.

Οι παρενέργειες και πότε πρέπει να
δούμε γιατρό

Αναφορικά στις πιθανές παρενέργειες των εμβολίων, από την στιγμή που θα εμφανιστούν τα
συμπτώματα πρέπει ο πολίτης να πάει στον γιατρό. Συνήθως τα συμπτώματα κρατούν 48 ώρες
και μετά τις 48 ώρες πρέπει να πάει στον γιατρό.
ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
πρώτο 48ωρο
• Υψηλός πυρετός
• Πόνος στο χέρι
• Πιθανός ερεθισμός
• Κεφαλαλγία
• Ατονία
ΣΠΑΝΙΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
μεταξύ 4ης και 8ης ημέρας
• Κεφαλαλγία επίμονη και με διάρκεια
• Πόνος στο θώρακα
• Πόνος στα άκρα (χέρι ή πόδι)
μεταξύ 4ης και 8ης ημέρας
• Θαμπή όραση
• Οποιοδήποτε σύμπτωμα στα μάτια
• Εμφάνιση στο δέρμα μικρών αιμορραγικών
στιγμάτων
ΣΠΑΝΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ έως και
την 21η ημέρα
ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ Μετά την
28η ημέρα

To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από τους
ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια αυτής της
δύσκολης περιόδου, να μας τηλεφωνήσετε
στο 416.463.1195 για να παραγγείλετε τις
συνταγές σας λίγες μέρες νωρίτερα, ώστε
να είναι έτοιμές για παραλαβή ή να τις
κάνουμε delivery σε εσάς.
Για για τη δική σας και την δική μας
ασφάλειά, σας ζητάμε να μην έρχεστε
στο φαρμακείο, εκτός εάν είναι για να
παραλαβετε τις συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε να
προτείνετε κάποιο θέμα, θα παρακαλούσα
να επικοινωνήσετε μαζί μου στο
φαρμακείο (416.463.1195) ή να μου
στείλετε e-mail στο ApollonPharmacy@
yahoo.com
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Την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2021 ο Έφορος της Περιφέρειας
Λαβάλ κος. Robert Schmitt απένειμε στον Έφορο Μενέλαο
Παυλίδη των Ελληνικών Προσκοπικών Ομάδων Παυλίδη
της Ε.Κ.Μ.Μ. το δίπλωμα για τα 80 χρόνια συνεχούς
υπηρεσία στον Προσκοπισμό ως ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΣ.
Επίσης ο Μενέλαος Παυλίδης στην 2 Ιουνίου 2021
συμπλήρωσε 86 χρόνια στον Προσκοπισμό.

Premier Ford and MPP Babikian
Announce Major Funding for the
Bridletowne Neighbourhood Hub
Scarborough, Ontario, June 10, 2021—Scarborough-Agincourt MPP Aris Babikian
joined Premier Ford to announce a major infrastructure funding in Scarborough
Agincourt.
The Government of Ontario is providing more than $22.3 million to the construction
of the Bridletowne Neighbourhood Hub. The Federal government, the City of
Toronto, United Way of Greater Toronto, and YMCA Greater Toronto, have joined
Premier Ford and MPP Babikian on behalf of the Honourable Laurie Scott, Ontario’s
Minister of Infrastructure, to make this historic announcement. Christina Mitas,
Member of Provincial Parliament for Scarborough Centre also participated on behalf
of the Provincial government to announce this exciting news.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΙΤΙ
ΣΤΗΝ ΣΥΚΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
The Federal government was represented by the Honourable Catherine McKenna,
Minister of Infrastructure and Communities; Jean Yip, Member of Parliament for
Scarborough Agincourt, and Gary Anandasangaree, Member of Parliament for
Scarborough–Rouge Park.
The Municipal government was represented by Mayor John Tory and ScarboroughAgincourt councillor, Nick Mantas.
After 12 years of promises and delays, the Bridletowne Neighbourhood Hub finally
received the long-awaited funding to start building the Hub.
After careful review of over twelve hundred project applications, the Ontario
government recommended this project to the Federal government under the
Investing in Canada Infrastructure Program – also known as ICIP. This major
investment to improve the quality of life for the residents of Scarborough-Agincourt
and Northern Scarborough, was due to the commitment and the relentless advocacy
of MPP Babikian. According to the current bilateral agreement between the Federal
and Provincial governments, the Provincial Government was in charge of screening
the applications’ intake, including the Hub applications.
Hence, MPP Babikian’s role was critical at the provincial stage and had a major role
in making the Hub certainty.
“I am delighted to participate in this historic announcement to build the
Bridleltowne Neighbourhood Centre community and health Hub. I am proud that
our government is working with partners such as the YMCA of Greater Toronto and
the United Way of Greater Toronto to bring a new community hub to Bridletowne.
This major funding announcement will enhance the quality of life of Scarborough
residents. In 2018, I promised Scarborough-Agincourt residents that building the
Bridletowne Neighbourhood Hub would be my top priority. I am proud that our
government has delivered. I am confident that our youth, seniors, and families
will benefit from programs offered by the hub and will fulfill their potential as
prosperous and productive members of our society,” said MPP Babikian.

60 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
1 ΜΕΓΑΛΟ
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΛΟΝΙ
ΚΟΥΖΙΝΑ
ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟ
ΜΕ ΙΔΙΩΚΤΗΤΟ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΣΤΟ ΠΕΛΩΡΙΟ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

416-895-9372

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

01130 6947300677
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
1ος Όροφος, ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ,
2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΣΑΛΟΝΙ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ, ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑ ΣΤΗΝ
ΘΑΛΑΣΣΑ, 70 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
416-895-9372 (ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ κ. ΜΑΪΚ)
Ή ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΗΝ κα ΑΝΝΑ

01130 6947300677
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“FRIENDLY GREEK”
…Ένα μικρό παράπονο
από έναν καλό φίλο
επιχειρηματία που έχει
παρουσία 40 ετών στη Danforth

Π

ρο ημερών, πέρασα, όπως κάνω με όλους τους φίλους πελάτες, από τον φίλο μου
τον Γιάν νη σ το
“Friendly Greek”. Ο Γιάννης, όπως τον ξέρετε οι
περισσότεροι, είναι ένας
πολύ χαμηλών τόνων επιχειρηματίας που έχει παρουσία
στη Ντάνφορθ κοντά 40 χρόνια.
Πίνοντας λοιπόν καφεδάκι,
μιλήσαμε για το πρώτο
Σαββατοκύριακο που
άνοιξαν τα πάτιο στη
Ντάνφορθ και τον είδα
σκεπτικό και λίγο στεναχωρημένο. Φυσικά,
τον ρώτησα πως πήγε
και μου είπε «καλά, αλλά… δεν
μπορώ να καταλάβω πως έγινε ένα λάθος
και μου πήραν όλα τα τραπεζάκια από τον
δρόμο ώστε να μπορούσα κι εγώ να κάνω
κάτι παραπάνω μετά από ενάμιση χρόνο
που είμασταν κλειστά. Εγώ Θανάση μου,

αγαπώ και σέβομαι τους νόμους και τους
συναδέλφους μου επιχειρηματίες, πληρώνω κι εγώ, όπως και οι συνάδελφοι,
πανάκριβα ενοίκια και προσπαθώ να
επιζήσω δουλεύοντας κι εγώ 16-17
ώρες όρθιος την ημέρα. Που να
αποταθώ χωρίς να ενοχλήσω; Που
έγινε το λάθος και μου πήραν και
τα δύο τραπεζάκια που είχα; Στη
Δημαρχεία του Τορόντο ή στο ΒΙΑ
της Ντάνφορθ;»
Σαν εφημερίδα που υποστηρίζει την Ελληνοκρατούμενη Ντάνφορθ, θα ήθελα να παρακαλέσω
τον Πρόεδρο κ. Βοϊδονικόλα και
την manager, που έχει πολύ καλές
γνώσεις από την Δημαρχεία, να
κοιτάξουν να βοηθήσουν τον
συμπατριώτη μας Γιάν νη.
Μιλάμε για 2 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ
ΒΡΕ ΑΔΕΛΦΙΑ σε ολόκληρη Ντάνφορθ.
Εύχομαι να εισακουστούμε μόνο και μόνο
από ανθρώπινη πλευρά.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
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Με επιτυχία στέφθηκε το 2ο Διεθνές Συνέδριο Ελιάς

Β

ήμα διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων
κι επιστημονικών ανακοινώσεων, αποτέλεσε το 2ο Διεθνές Συνέδριο Ελιάς που διοργάνωσε στις 3 και 4 Ιουνίου, το Κέντρο Ελιάς «Krinos» του Perrotis
College, με θέμα: «Ελαιοκομικός Τομέας: Αναζητώντας την καινοτομία – Ανακαλύπτοντας
νέες τάσεις».
Συμμετείχαν 35 διακεκριμένοι ομιλητές από
Ελλάδα, Η.Π.Α., Ισπανία, Αυστραλία, Ισραήλ
και Βέλγιο και είχαν εγγραφεί σχεδόν 1.200
άτομα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο
κόσμο. Οι εισηγητές προχώρησαν σε σημαντικές ανακοινώσεις σε ότι αφορά τις πρόσφατες καινοτομίες και τις μελλοντικές τάσεις
για τον ελαιοκομικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ αγρότες, επιστήμονες και επιχειρηματίες, που αντιπροσωπεύουν κάθε στάδιο του τομέα, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις αλλά και να μάθουν από τους
ειδικούς
Το Συνέδριο χαιρέτησε ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός,
ο οποίος τόνισε ότι η καλλιέργεια της ελιάς
είναι μία από τις σημαντικότερες αγροτικές
δραστηριότητες στην Ελλάδα και υπογράμ-

θέση ανάμεσα σε αυτά. Πρέπει να διαφυλάξουμε τον διατροφικό πλουραλισμό μας και
να διατηρήσουμε την ιδιαίτερη αγροδιατροφική κουλτούρα μας. Αποτελεί εθνική μας επιλογή η προστασία και η ανάδειξη των ελληνι-

μισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι το ελληνικό ελαιόλαδο να γίνει συνώνυμο της ποιότητας. «Βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η
διατύπωση και τεκμηρίωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την ελληνική διατροφή και τα ελληνικά προϊόντα μας. Φυσικά,
η ελιά και το ελαιόλαδο κατέχουν κεντρική

κών προϊόντων. Ο εκσυγχρονισμός του ελαιοκομικού τομέα στη χώρα μας είναι αναγκαίος
προκειμένου να ανταπεξέλθει στο διεθνοποιημένο και ολοένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον», υπογράμμισε. Τέλος, αναφέρθηκε στην
αναγκαιότητα χάραξης μίας συνεκτικής και
ολοκληρωμένης πολιτικής για την ελιά και το

ελαιόλαδο μέσα από τη συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων φορέων.
Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του
Συνεδρίου και δωρητής του Κέντρου Ελιάς
“Krinos”, Αλέξανδρος Γεωργιάδης, τόνισε ότι
«το Perrotis College, με τις συνεργασίας που
έχει αναπτύξει με πανεπιστήμια και ιδρύματα
του εξωτερικού, αποτελεί πλέον έναν πρότυπο
εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο για την
αναπτυσσόμενη, σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων της Ελλάδας». Επίσης, ανακοίνωσε ότι
το Κέντρο Ελιάς “Krinos” θα προσφέρει από
τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά μία πλήρη υποτροφία στο PerrotisCollegeσε σπουδαστή ή
σπουδάστρια που ενδιαφέρεται να ασχολη-

θεσία. Η αν.καθηγήτρια και επικεφαλής του
μεταπτυχιακού προγράμματος «Ανάπτυξη
Νέων Προϊόντων και Επιχειρήσεων στον
Τομέα των Τροφίμων» του Perrotis College,
Δρ.Κική Ζηνοβιάδου αναφέρθηκε στη χρήση
της οργανοληπτικής αξιολόγησης στην εμπορία προϊόντων ελιάς. Παρουσίασε τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της επιτραπέζιας
ελιάς και ασυνήθιστα σνακς με βάση την ελιά
σε όλο τον κόσμο, επιχειρώντας να καταγράψει τις διατροφικές συνήθειες, και αναφέρθηκε στη σημασία του «παντρέματος» του
ελαιολάδου με τα κατάλληλα πιάτα.
Οι εργασίες της δεύτερης και τελευταίας μέρας
άρχισαν με χαιρετισμό της Γενικής Προξένου
των Η.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη, κ.Elizabeth Lee,
η οποία έκανε λόγο για ένα εκπληκτικό Συνέδριο, δίνοντας συγχαρητήρια στο Κέντρο Ελιάς
“Krinos”, το Perrotis College και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή για την ανάληψη της
πρωτοβουλίας διοργάνωσης του Διεθνούς
Συνεδρίου. Έκανε αναφορά στην ιστορική
διαδρομή της ελιάς και του ελαιολάδου στην
αρχαία Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα
η καλλιέργεια γίνεται καλύτερα, αποτελεσματικότερα και με αειφορικό τρόπο, με τη βοήθεια
και τη συνδρομή της καινοτομίας.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη βράβευση
της προέδρου του Ελληνικού Ιδρύματος
Υγείας και ομότιμης καθηγήτριας της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ.
Αντωνίας Τριχοπούλου, την οποία χαρακτήρισε, ως μία από τις σημαντικότερες στιγμές
στην καριέρα της και αμέσως μετά παρουσίασε την εισήγησή της με τίτλο: «Η επιστήμη
της διατροφής, η αειφορία και ο πολιτισμός

θεί ιδιαίτερα με τον κλάδο της ελαιοκομίας.
Βέβαιος για την επιτυχία του –διαδικτυακούΔιεθνούς Συνεδρίου, εμφανίστηκε ο Provost
του Perrotis College, Δρ.Νίκος Κυρίτσης,
τονίζοντας ότι «η τόσο μεγάλη συμμετοχή
στις εργασίες του Συνεδρίου αποδεικνύει τη
σημασία που έχουν η ελιά και τα παράγωγά
της στην ελληνική οικονομία». Στην εισήγησή,
του ο διευθυντής του Κέντρου Ελιάς “Krinos”
και επικεφαλής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Αειφορική Γεωργία και Διαχείριση»
του Perrotis College, Δρ.Αθανάσιος Γκέρτσης,
αναφέρθηκε στη λίπανση, τη φυτοπροστασία και τα παραγωγικά συστήματα. Παρουσίασε σημαντικές παραμέτρους για την καλλιέργεια της ελιάς, οι οποίες σχετίζονται με
την άρδευση, τη θρέψη, τη φυτοπροστασία,
τις νέες τεχνολογίες, τα εργατικά και τη νομο-

ενωμένοι: το ελαιόλαδο στο επίκεντρο του
μεσογειακού διατροφικού παραδείγματος».
Υπενθυμίζεται ότι το ερευνητικό έργο της
Δρ.Τριχοπούλου επικεντρώνεται στη διατροφική επιδημιολογία των χρόνιων νοσημάτων.
Έχει επανειλημμένα συμπεριληφθεί σε καταλόγους ερευνητών με τις περισσότερες αναφορές στις επιστημονικές δημοσιεύσεις τους.
Το έργο της σε ότι αφορά τη Μεσογειακή διατροφή έχει παγκόσμια εμβέλεια και κατά τη
διάρκεια της ακαδημαϊκής καριέρας της έχει
τιμηθεί με σειρά διεθνών βραβείων και διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένου του Χρυσού
Σταυρού της Τιμής από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Όλες οι εισηγήσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου και είναι προσβάσιμες σε
όλους.
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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

Γνωστό Ζαχαροπλαστείο
της παροικίας μας ζητά
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΤΑ ΦΡΑΓΚΕΪΚΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Πωλείται οικόπεδο 4.120τμ

άρτιο και οικοδομήσιμο, με φανταστική
πανοραμική θέα στον Κορινθιακό κόλπο
και στην γέφυρα Ρίου-Αντιρίου
Η τιμή είναι απίστευτη
Τηλ. στην Ελλάδα

011-30-2634301648
ή 011-30-6987817476

ΠΟΛΥ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΛΛΑ
& ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

για τον κατάλληλο. Άμεση πρόσληψη

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΙΛΑ ΑΠΤΑΙΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σίγουρη δουλειά με πολύ καλή αμοιβή
Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739

House & Condo Painters

ZHTOYNTAI ΕΡΓΑΤΕΣ

με δικό τους αυτοκίνητο και εργαλεία.
Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία.
Πάρα πολύ καλός μισθός - Άμεση πρόσληψη
Τηλέφωνο στον κ. Δημήτρη

674.669.0977

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

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ
ΤΗΝ κα ΘΕΟΔΩΡΑ

647-785-6528

ΠΟΛΥ ΜΕ ΓΑ ΛΗ
Ε ΥΚ ΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑ Σ
ΔΙΑΜΕ ΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΜΑΓΕ Υ ΤΙΚΟ
ΛΟΥ ΤΡΑΚΙ
ΜΟΛΙΣ 50 ΒΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, 45τμ
Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ
ΧΑΜΗΛΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΔΩ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΒΑΓΓΕΛΗ

416.463.1663
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Μονάδα εντατικής θεραπείας στο
Τορόντο για πρώτη φορά μετά από 14
μήνες δεν έχει ασθενή με COVID-19

Έ

να δίκτυο νοσοκομείων του Τορόντο αναφέρει ότι μία από τις
μονάδε ς ε ν τατ ικής θεραπείας
δεν έ χει ούτε έναν ασθενή με
COVID-19 για πρώτη φορά μετά από 14
μήνες.
Το Πανεπιστημιακό Δίκτυο Υγείας (UHN)
δημοσίευσε τα καλά νέα στα μέσα κοινων ικής δικ τύωσ ης τ ην Τε τάρτ η το
βράδυ, λέγοντας ότι η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Χειρουργικής
(MSICU) θεραπεύει ασθενείς με COVID19 από τις 26 Μαρτίου 2020.
«Είναι η πρώτη φορά που το MSICU στο
Γενικό Νοσοκομείο δεν έχει ασθενείς με
COVID», δήλωσε το δίκτυο του νοσοκο-

μείου. «Είμαστε πολύ ευγνώμονες για
την εξαιρετική ομάδα MSICU».
Μαζί με το συγχαρητήριο σημείωμα, το
νοσοκομείο δημοσίευσε ένα βίντεο με
το προσωπικό να ξεσπά σε χειροκροτήματα και σε επευφημίες αφού άκουσε
τα νέα.
«Σας ευχαριστώ για τη σκληρή δουλειά
σας. Νιώθω πως θα αρχήσω να κλαίω
τώρα », ακούγεται ένα μέλος του προσωπικού να λέει. «Σήμερα, είμασ τ ε
χωρίς COVID».
Μόλις μια ημέρα νωρίτερα, το Toronto
Western Hospital - ένα άλλο νοσοκομείο
εντός του UHN - ανακοίνωσε ότι έκλεισε
τη μονάδα COVID-19.
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H Αστυνομία ερευνά περιστατικό
όπου οδηγός τσακώνεται με
ποδηλάτη στο Dufferin και College

Έ

να βίντεο που διέρευσε στο διαδίκτυο την Τρίτη δείχνει έναν οδηγό
αυτοκινήτου να πιάνεται στα χέρια με έναν ποδηλάτη στον δρόμο
μεταξύ Dufferin και College.
Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τρίτης
λίγο μετά τις 11πμ.
Το βίν τεο της διαμάχης δημοσ ιεύτηκε αργότερα σ τα κοινωνικά μέσα.
Δείχνει έναν ποδηλάτη και έναν οδηγό

ασημένιου Pick-up φορτηγού να πιάνονται στα χέρια σε ενεργές λωρίδες κυκλοφορίας.
Προς το τέλος του βίντεο, ένας αξιωματικός της TPS διαλύει την διαμάχει κι ο
αποδηλάτης φεύγει.
Η αστυνομία επιβεβαίωσε στο CityNews
ότι αυτή έχει ξεκινήσει έρευνα και καλεί
όποιον έχει περισσότερες πληροφορίες
να απευθυνθεί στο αστυνομικό τμήμα.

370 κρούσματα στο Οντάριο την
Πέμπτη, νωρίτερα το 2ο Βήμα

Το Οντάριο επεκτείνει τα κριτήρια
επιλεξιμότητας δεύτερης δόσης για άτομα
στα hotspots

Τ

ο Οντάριο επεκτείνεται για άλλη
μια φορά ποιος θα είναι επιλέξιμος να κλείσει ραντεβού για τη
δεύτερη δόση για ένα εμβόλιο
mRNA COVID-19.
Από την Τετάρτη 23 Ιουνίου, τα άτομα που
μένουν σε hotspot περιοχές όπου υπάρχει
ο παραλλαγμένος ιός γνωστός κι ως Delta
και που έλαβαν την πρώτη δόση εμβολίων
Pfizer ή Moderna στις ή πριν από τις 30
Μαΐου θα έχουν δικαίωμα να κλείσουν
ραντεβού για τη δεύτερη δόση.
Οι περιοχές που θεωρούνται hotpots του
Delta είναι οι Halton, Peel, Porcupine,
Τορόντο, Waterloo, Wellington-Muskoka
και Durham. Το Οντάριο δήλωσε την
Τετάρτη ότι είχε χορηγήσει ρεκόρ ύψους
202.984 δόσεων εμβολίου από την τελευταία καθημερινή του έκθεση.

Τ

ην Πέμπτη σημειώθηκαν σ το
Οντάριο 370 νέα κρούσματα.
O αριθμός είναι ελαφρά μειωμένος από τα 384 κρούσματα
την Τετάρτη.
Τε λευταία φορά που τα κρούσματα
ήταν τόσο χαμηλά ήταν στις 2 Οκτωβρίου του 2020.
Τα 67 κρούσματα εμφανίσ τηκαν σ το
Τορόν το, άλ λα, 57 σ το Γουότερλου,

47 σ την περιοχή του Πιλ κι άλ λα 27
σ τ ην Πε ριοχ ή τ ου Γιο ρκ. Ο ι τ ρε ις
αυτές περιοχές είχαν τα περισσότερα
κρούσματα στην επαρχία.
Τα καλά αυτά νέα οδήγησαν τον πρωθυπουργό του Οντάριο να αφήσει να
ε ν νοηθεί πως μπορεί η επαρχία να
εισέλθει σ το 2ο Βήμα της επανέναρξης της οικονομίας νωρίτερα από το
προσδοκόμενο.
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Toronto • Montreal • Vancouver

Xρυσαφένια
απόλαυση!

Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca
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Tο fitness μοντέλο
Ana Cheri ανέβασε
ακόμα μια φορά τις
θερμοκρασίες στον
λογαριασμό της στο
Instagram, κάνοντας
τους 12,5 εκατ.
ακόλουθους της να
παραμιλούν!
Η σέξι καλλονή είναι
μοντέλο, κατάγεται
από την Αμερική και
έγινε περισσότερο
γνωστή ως η “Μις
Οκτώβριος 2015”
του Playboy. Είναι
μια από τις πιο
δημοφιλείς γυναίκες
του Instagram,
καθώς δεν σταματά
να ανεβάζει
αποκαλυπτικές
φωτογραφίες με
μικροσκοπικά
μπικίνι, οι οποίες
λαμβάνουν χιλιάδες
likes και αφήνουν
πολύ λίγα στην
φαντασία…

Ana Cheri :
Tο ανδρικό κοινό παραμιλά!
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Στέφανη Σόλωνος η Κύπρια που πρέπει
να… ακολουθήσεις

Μ

ε καταγωγή από την Κύπρο, η Στέφανη
Σόλωνος, ανεβαίνει με γοργούς ρυθμούς στην κλίμακα των influencer καθώς οι αναρτήσεις της στο instagram,
προκαλούν αναστάτωση στον ανδρικό πληθυσμό
που την ακολουθεί.
Η Στέφανη, είναι μία μελαχρινή καλλονή, με σέξι
κορμί, το οποίο φροντίζει να μας το αποκαλύπτει
μέσα από ορισμένες αισθησιακές πόζες στο προφίλ της.
Με περισσότερους από 33 χιλιάδες followers, η ε-

πιχειρηματίας είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του κυπριακού feed στο Instagram. Το
ξεκίνημα, τα μυστικά ομορφιάς της και το στυλ της.
Τι κάνεις για να διατηρείται το σώμα σου σε φόρμα;
Στο θέμα της γυμναστικής είμαι on & off. Υπάρχει
περίοδος που πηγαίνω τρεις μέρες συνεχόμενες και
μετά κάνω διάλειμμα. Προσπαθώ γενικά να πηγαίνω γυμναστήριο 3-4 φορές την εβδομάδα για κυκλική γυμναστική, χωρίς μηχανήματα. Είναι το μόνο
είδος γυμναστικής που με κάνει να βλέπω αμέσως
αποτελέσματα.
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Να πως θα κερδίσεις την καρδιά του
Κωνσταντή από τις «Άγριες Μέλισσες»

Μ

ε παρουσιαστικό που
θυμίζει ηλιοκαμένο σέρφερ, ο ηθοποιός Γιάννης
Κουκουράκης αναστατώνει δικαίως τον γυναικείο
και γκέι πληθυσμό! Θα
μπορούσε να είναι μοντέλο - και, όντως, είναι. Αρρενωπός, με βλέμμα που
σε μαγνητίζει και αυστηρό προφίλ. Οπαδός του
«παν μέτρον άριστον», λατρεύει τη γυμναστική αλλά
δεν θα πει όχι σε πίτσα και
σουβλάκια – πολύ φίλος
μας, πολύ! Αν κατακτήσετε ποτέ την καρδιά του και
βαρεθείτε, μπορείτε να
παίξετε τρίλιζα στους κοιλιακούς του! Τα ατίθασα
μαλλιά του προσθέτουν
πόντους σαγήνης στο ανεπιτήδευτο coolness και
το casual αλλά πάντα προσεγμένο ντύσιμό του. Πώς
θα κλέψετε την καρδιά του:
Αν δεν έχετε σκύλο, ήρθε η
ώρα να υιοθετήσετε! Εντελώς τυχαία, βγείτε βόλτα
κάτω από το σπίτι, το θέατρο ή το γυμναστήριό του.

Χρωστάμε μία Insta-υπόκλιση στην
Μαριάννα Μάντεση

Α
Η Φαίη Σκορδά όπως
δεν την ξαναείδαμε στο
Instagram

Παραδέχθηκε τη σχέση Όταν η Ασημίνα Ιγγλέζου
του με τη Μαρινέλα και η έβαζε τα… γυαλιά στον
Τσιτσιπά
πρώην του αντέδρασε

Το πιο σέξι εαυτό της
αποκάλυψε η Φαίη Σκορδά και
προκάλεσε… χαμό στο Instagram! Η γνωστή παρουσιάστρια
πόζαρε με ένα καυτό μπικίνι και
οι φωτογραφίες της τρέλαναν
τους ακολούθους της που
έσπευσαν να σχολιάσουν τη
φυσική κατάσταση και το πόσο
σέξι είναι! Έχει εκρηκτικό σώμα
και μην ξεχνάτε πως είναι μαμά
δυο παιδιών που απέκτησε με
τον πρώην άντρα της, Γιώργο
Λιάγκα, με τον οποίο είναι ξανά
μαζί τηλεοπτικά και μάλλον και
προσωπικά...

Ο Ηρακλής Τσουζίνοφ ήταν ο νικητής
του GNTM3 και ένας από τους
διαγωνιζόμενους που μπήκε στο
παιχνίδι και εντυπωσίασε τους κριτές
από την πρώτη στιγμή. Μπαίνοντας
στο σπίτι του GNTM, ο Ηρακλής ήταν
σε σχέση με την Αγγελική Κάτρη. Μια
σχέση, η οποία έληξε αμέσως μετά
τη νίκη του Ηρακλή και το τέλος του
παιχνιδιού. Ήδη πριν μπει στο σπίτι
του GNTM ο Ηρακλής διατηρούσε
δεσμό με την Αγγελική και, μάλιστα,
μιλούσε με πολύ τρυφερά λόγια για
εκείνη. Μετά τη νίκη του οι δυο τους
χώρισαν με τις φήμες να φουντώνουν
ότι ο Ηρακλής είναι ζευγάρι με τη
συμπαίκτριά του, Μαρινέλα Ζύλα.

Συνεχίζει να προκαλεί σεισμό σε
κάθε της εμφάνιση η Ασημίνα
Ιγγλέζου. Ειδικότερα η ξανθιά
σεξοβόμβα βρέθηκε στην
Χαλκιδική όπου αποφάσισε να
το ρίξει στο τέννις ζηλεύοντας
την δόξα του Στέφανου Τσιτσιπά.
Φόρεσε προκλητικό μαγιώ, μπήκε
στο κωρτ και άρχισε να χτυπάει
τα μπαλάκια με αισθησιακό τρόπο
αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά
το πόσο καυτό θηλυκό είναι. Από
το βίντεο του Mykonos Live TV δεν
καταλάβαμε αν έχει όντως ταλέντο
στο άθλημα, καθώς η προσοχή
μας ήταν στραμμένη στα πλούσια
κάλλη της.

ν το πρόσωπο
και το όνομά της
σου θυμίζουν
κάτι οικείο αλλά
δε θυμάσαι τι και πως, τότε είναι μία καλή ευκαιρία
να φρεσκάρουμε τη μνήμη
σου. Λέγεται Μαριάννα
Μάντεση και το ευρύ κοινό την γνώρισε μέσω της
συμμετοχή της στο GNTM.
Το 21χρονο μοντέλο με
καταγωγή από την Αθήνα αποτελεί ένα από τα
πιο ελπιδοφόρα μοντέλα
του εγχώριου modeling.
Από μικρό παιδί λάτρευε
τον χορό, με τον οποίο ασχολιόταν για 12 χρόνια
και μάλιστα τα τελευταία
4 φοιτούσε στην κρατική
σχολή χορού. Ωστόσο το
ύψος της στάθηκε εμπόδιο
ώστε να το συνεχίσει, κάτι που την οδήγησε στην
προοπτική του modeling.
Και δε μας χάλασε καθόλου είναι η αλήθεια.
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Η Alessandra Ambrosio αποδεικνύει
ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός

Ο Ντρινκγουότερ πόζαρε γυμνός στη
Μύκονο

Ο

Ντάνι Ντρινκγουότερ τράβηξε πάνω
του όλα τα βλέμματα... Ο Ντάνι Ντρινκγουότερ βρίσκεται
στην Ελλάδα για διακοπές και
αντί να χαλαρώνει… ξεσαλώνει! Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής ανέβασε μια... τολμηρή
φωτογραφία στο Instagram
και αμέσως έγινε viral. Ο Άγγλος άσος πόζαρε ολόγυμνος
με μια σαμπανιέρα μπροστά στα... απόκρυφα σημεία,
με τους Τζον Τέρι, Μαλάνγκα
Σαρ και διάφορους άλλους
ποδοσφαιριστές να σχολιάζουν κάτω από το ποστάρισμά του. Ο Ντρινκγουότερ,
πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που τραβάει πάνω του τα
βλέμματα για... εξωαγωνιστικούς λόγους. Πριν από περίπου δύο χρόνια «έφαγε» ξύλο σε κλαμπ του Μάντσεστερ
καθώς φλέρταρε σύντροφο
άλλου ποδοσφαιριστή, ενώ
λίγους μήνες πριν είχε συλληφθεί αφού τράκαρε υπό την επήρεια αλκοόλ.
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Η εκρηκτική Brennah Black
ξεσηκώνει το ανδρικό κοινό

Ε

ίναι 40 χρόνων; Κι όμως, ναι! Το καλοκαίρι που τόσο περίμενες έχει φτάσει. Δεν
αργεί η ώρα που θα κλείσεις
τα εισιτήρια των διακοπών
σου, θα φτιάξεις βαλίτσα και
θα επισκεφθείς τις πιο όμορφες παραλίες της Ελλάδας. Μέχρι τότε μπορείς να βλέπεις τις
stars αυτού του πλανήτη, που
ήδη έχουν μπει σε summer
mood και έχουν αρχίσει να ποζάρουν με τα hot μαγιό τους. Η
Alessandra Ambrosio είναι μία
celebrity που ποζάρει με άνεση
και αυτοπεποίθηση κάθε φορά
στον φωτογραφικό φακό και
ειδικά όταν φορά το μαγιό της.
Και ακριβώς αυτό έκανε στο τελευταίο Instagram post της. Τι κι
αν έκλεισε τα 40 στις 11 Απριλίου! Έχει σώμα εικοσάρας, το
χαίρεται, το απολαμβάνει και το
δείχνει σε κάθε ευκαιρία. Γι’ αυτό, λοιπόν, έβαλε το hot πορτοκαλί μπικίνι της και έδειξε στους
followers της τα καλλίγραμμα πόδια της και τους κοιλιακούς της

GOSSIP

Ε

ίναι απ ό τ α μον τ έ λα π ου
όχ ι μόνο δε ν πε ρνούν α παρατήρητα, αλ λά με την
π α ρ ο υ σ ία τ ο υ ς, α π λ ά α νασ τατώνουν.
Ο λόγο ς γ ια τ ην Brennah Black,
μία από τις πιο εκρηκ τικέ ς
παρουσ ίε ς σ το Instagram. Ά λ λω σ τ ε, οι φωτογραφίε ς που ανεβάζ ε ι σ το λογαριασμό τ ης αποδε ι-

κ νύουν του λόγου το αληθέ ς.
Το εκρηκ τικό μον τέ λο από το Λος
Άν τζ ε λε ς διαθέ τ ε ι καλ λίγραμμε ς
καμπύλε ς και σέξι κορμί.
Κ α ι ξ έ ρ ε ι κα λ ά π ο ι α ε ί ν α ι τ α
δυνατά σημεία της εμφάν ισής
τ ης φ ρ ον τ ίζ ον τ α ς να τ α α ναδ ε ικ ν ύ ε ι μ π ρ ο σ τ ά σ τ ο φ α κό. Κα ι
να ανασ τατώνει κάθε φορά τους
πάν τ ε ς.

Η ομορφότερη αθλήτρια του κόσμου στον
Ολυμπιακό

Κ

ατάμεστο αναμένεται να είναι το
κλειστό της ομάδας του γυναικείου τμήματος βόλεϊ του Ολυμπιακού. Ο λόγος; Η πανέμορφη Μαριάνα Αντράντε
Κόστα, κατά κόσμον Μαρί
Παράιμπα, με τη Βραζιλιάνα καλλονή να ανακοινώνεται από τους Πειραιώτες. Η
απόκτηση της Μαρί Παράιμπα προσθέτει στον Ολυμπιακό τρομερή δύναμη, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το
δυνατό ρόστερ του. Η Βραζιλιάνα είναι εξαιρετική στην
πρώτη μπαλιά , άριστη αμυντικός και σπουδαία στην υποδοχή και στο σέρβις.
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Άρωμα Κουζίνας
Σπαγκέτι με παντζάρια,
καρύδια και φέτα

ΥΛΙΚΆ
ª 500 γρ. σπαγκέτι
ª 500 γρ. παντζάρια, καλά πλυμένα
(χωρίζουμε τους βολβούς από τα τρυφερά φύλλα και τα κρατάμε στην άκρη)
ª 2 σκελίδες σκόρδο, σε φετάκια
ª 1 κουτ. σούπας ξίδι από κόκκινο
κρασί
ª 200 γρ. φέτα, θρυμματισμένη

ª 2 κουτ. σούπας ψιλοκομμένος δυόσμος
ª 100 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη
ª 60 γρ. καρυδόψιχα, θρυμματισμένη
ª 30 γρ. βούτυρο αγελάδας
ª 50 ml ελαιόλαδο
ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ª Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C.
ª Tυλίγουμε τους βολβούς, τον καθένα ξεχωριστά, πρώτα με λαδόκολλα και μετά με
αλουμινόχαρτο και τους ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν. (Δοκιμάζουμε τρυπώντας με ένα μαχαίρι.) Ξεφουρνίζουμε και τους αφήνουμε για λίγο, να
γίνουν χλιαροί.
ª Όσο είναι ακόμα χλιαροί (το τονίζουμε, γιατί έτσι καθαρίζονται ευκολότερα), τους
ξεφλουδίζουμε, τους κόβουμε σε μικρά κομμάτια και τους βάζουμε σε βαθύ μπολ.
Αμέσως τους αλατοπιπερώνουμε και τους περιχύνουμε με το μισό λάδι και όλο το ξίδι.
ª Παράλληλα, βράζουμε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Τα
στραγγίζουμε και κρατάμε στην άκρη 1 φλιτζ. τσαγιού από το νερό όπου τα βράσαμε.
ª Στην άδεια πλέον κατσαρόλα ζεσταίνουμε το υπόλοιπο λάδι και το βούτυρο σε
μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το σκόρδο για 1/2 λεπτό. Ρίχνουμε τα σπαγκέτι, τη φέτα
και τα παντζάρια και όσο νερό χρειάζεται από αυτό που κρατήσαμε στην άκρη ώστε
να είναι ζουμερά.
ª Αποσύρουμε από τη φωτιά, ανακατεύουμε καλά και μοιράζουμε στα πιάτα.
Πασπαλίζουμε κάθε πιάτο με το ξύσμα λεμονιού, την καρυδόψιχα και την παρμεζάνα
και στολίζουμε με λίγα από τα τρυφερά παντζαρόφυλλα που είχαμε στην άκρη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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ΚΡΙΟΣ

Φίλοι μου Κριοί, ανανεώνονται οι επαγγελματικοί σας στόχοι, έκταση θα δώσετε στις
βλέψεις σας, οι επιλογές σας θα σας βοηθήσουν να εξελιχτείτε. Προσοχή θα πρέπει να
δείξετε στις ηγετικές σας διαθέσεις ίσως να
κάνουν την εμφάνιση τους πεισματικές αντιδράσεις, καλό θα είναι να κρατήσετε στάση
χαλαρή και όχι πιεστική.

ΤΑΥΡΟΣ

Οι αποφάσεις σας θα είναι πολύ καλά
σκεπτόμενες, θα αποφύγετε τις παρορμητικές αντιδράσεις και επιλογές. Έρχονται συνειδητοποιήσεις, θα επαναξιολογήσετε τις καταστάσεις, θα προσπαθήσετε να εστιάσετε στη θετική πλευρά
των καταστάσεων και όχι στην αρνητική.
Καταφθάνουν άμεσε ς συμφιλιώσεις,
στον αισθηματικό σας τομέα θα τα ξαναβρείτε με πρόσωπο που είχαν παγώσει
οι επαφές σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ενισχυμένη θα είναι η αυτοπεποίθηση
σας, θα πάρετε τα πάνω σας, θα νιώσετε
σιγουριά, στόχος σας θα είναι να υπερισχύσετε και να εντυπωσιάσετε. Διορατικότητα και δυναμισμός θα
σας χαρακτηρίζουν, οι σκέψεις σας θα είναι προχωρημένες, θα θελήσετε
να πρωτοτυπήσετε και
να βγε ίτ ε μπρο σ τά
από τα γεγονότα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Φίλοι μου Καρκίνοι, η
εβδομάδα θα σας ενθαρρύνει σε περίπτωση που
πρέπει να αναλάβετε ρίσκα,
αυτοπεποίθηση θα νιώσετε, τώρα
θα είστε σίγουροι για τις ικανότητες σας.
Πολύ καλά θα προχωρήσει μια καινούργια
σας επαγγελματική συνεργασία, θα εξελιχτείτε, θα ανεβείτε ένα επίπεδο πιο πάνω.
Η αισιοδοξία σας θα ενισχύσει τον ψυχικό
σας δυναμισμό, παίρνετε απόφαση να απεγκλωβιστείτε από σκοτεινές σκέψεις.

ΛΕΩΝ

Φίλοι μου Λέοντες, ζωηρούς και ανήσυχους θα σας κάνει η εβδομάδα. Κοινωνική
και παρορμητική θα είναι η στάση σας, θα
προσεγγίσετε, θα θελήσετε να εντυπωσιάσετε, στις συζητήσεις σας θα βρείτε τρόπο
να τραβήξετε την προσοχή με τις προοδευτικές σας απόψεις. Η ανάγκη σας για σταθερότητα θα σας βοηθήσει να πάρετε προσγειωμένες αποφάσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Αποφύγετε τις κόντρες και την ισχυρογνωμοσύνη, βγάλτε στην επιφάνεια τη γενναιόδωρη πλευρά του χαρακτήρα σας. Θα
επανεξετάσετε κάποιες οικονομικές σας
κινήσεις, βάζετε νέο πρόγραμμα, αλλάζετε
τις προτεραιότητες σας. Η εβδομάδα θα
αναστατώσει τη σκέψη σας, θα αναζητήσετε αλλαγές, κοινωνική θα είναι η στάση
σας, αυθόρμητες οι προσεγγίσεις σας.
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ΖΥΓΟΣ

Φίλοι μου Ζυγοί, θα προσπαθήσετε να
πάρετε αποφάσεις που θα αφορούν τη μελλοντική σας πορεία τόσο σε θέματα επαγγελματικά, όσο και σε αισθηματικά. Αυτό
που θα αναζητήσετε θα είναι σταθερότητα και ασφάλεια, με τις προτάσεις που θα
κάνετε θα καταφέρετε να στρώσετε πρόσφορο έδαφος για οριστικοποιήσεις και
μόνιμα αποτελέσματα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Καταφθάνουν απρόοπτα ανοίγματα σε
θέματα επαγγελματικά αλλά και σε προσωπικά, ανοιχτό θα είναι το ενδεχόμενο νέας
γνωριμίας ή νέας επαγγελματικής πρότασης. Θέματα οικονομικής φύσης θα σας
απασχολήσουν, ο χειρισμός σας θα είναι
προνοητικός. Θα υπάρξει αρμονία στον
συναισθηματικό σας κόσμο, οι απόψεις
σας θα είναι σταθερές, θα απουσιάζουν τα
εσωτερικά σκαμπανεβάσματα.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Αγαπητοί μου Τοξότες, η εβδομάδα δυναμική θα κάνει τη στάση σας, θα είστε σε
θέση να κινηθείτε μεθοδικά για να διορθώσετε καταστάσεις που σας δυσανασχετούν ή που προβλέπετε
πως δεν εξελίσσονται προς
όφελος σας. Θα έχετε την
ευκαιρία να τακτοποιήσετε οικονομικά ζητήματα που από καιρό
σας προβληματίζουν,
σωστή θα είναι η διαχείριση των εσόδων
σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Για εσάς που ψάχνετε εργασία ή προσμένετε κάποια αλλαγή
θα υπάρξει το κατάλληλο άνοιγμα. Ίσως
να βγουν ανασφάλειες και φοβίες στην επιφάνεια, προσπαθήστε να αποφύγετε τις
εμμονές, ελέγξετε τις εξάρσεις σας. Συγκρατημένα και ώριμα θα είναι τα επαγγελματικά σας βήματα. Στις υποχρεώσεις σας θα
είστε συνεπείς, τα χαρακτηριστικά σας θα
είναι συγκέντρωση και μεθοδική τακτική.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Φίλοι μου Υδροχόοι, ανοίγεστε επαγγελματικά, θα τολμήσετε να ρισκάρετε,
ωστόσο προσοχή στους έντονους ενθουσιασμούς. Πρωτοβουλίες αναλαμβάνετε
και στον αισθηματικό σας τομέα, ο τρόπος
που θα προσεγγίσετε ένα καινούργιο πρόσωπο που θα γνωρίσετε θα δημιουργήσει
άνοιγμα για περεταίρω επαφές.

ΙΧΘΕΙΣ

Η αυτοπεποίθηση σας θα σας εφοδιάσει με
δυναμισμό, οι κινήσεις και οι επιλογές σας
θα είναι απελευθερωμένες από ταμπού και
εσωτερικές αναστολές. Οργανώνεστε και
βάζετε σε τάξη τόσο τις υποχρεώσεις σας
όσο και τις επιθυμίες σας. Περάστε σε ένα
είδος εσωτερικής αναζήτησης, τακτοποιείστε ζητήματα που σας αγχώνουν ή που σας
οδηγούν στην αποξένωση.

FUN

Ο Γιάννης ο αγρότης αποφάσισε ότι ο τραυματισμός του από το ατύχημα ήταν αρκετά
σημαντικός ώστε να πάει την εταιρεία μετακομίσεων (υπεύθυνη για το ατύχημα) στα
δικαστήρια.
Στα δικαστήρια, ο δικηγόρος της εταιρείας
ρωτούσε τον Γιάννη.
- Μα δεν είπατε κατά τη σκηνή του ατυχήματος «Καλά είμαι»;
Ο Γιάννης απάντησε:
- Λοιπόν, θα σας πω τι έγινε. Μόλις είχα
φορτώσει το αγαπημένο μου γαϊδούρι, το
Μήτσο, μέσα στο...
- Δεν σας ρώτησα για λεπτομέρειες, ο δικηγόρος διέκοψε, απλά απαντήστε την ερώτηση: Δεν είπατε μετά το ατύχημα«Καλά
είμαι»;
Ο Γιάννης είπε:
- Λοιπόν, μόλις είχα φορτώσει τον Μήτσο
στο αγροτικό μου και οδηγούσα στο
δρόμο...
Ο δικηγόρος διέκοψε και πάλι και είπε:
- Κύριε δικαστή, προσπαθώ να επιβεβαιώσω το γεγονός ότι μετά το ατύχημα,
αυτός ο άνθρωπος είπε στον αστυνομικό
που κατέφθασε ότι ήταν καλά.Τώρα μερικές εβδομάδες μετά καταγγέλλει τον πελάτη
μου. Πιστεύω ότι είναι απατεώνας. Παρακαλώ πείτε του απλά να απαντήσει στην
ερώτηση.
Ο δικαστής όμως ενδιαφερόταν πολύ για
την ιστορία που ο αγρότης έλεγε και έτσι
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είπε στο δικηγόρο:
- Θα με ενδιέφερε να ακούσω τι έχει να πει
ο Γιάννης για τον Μήτσο.
Ο Γιάννης ευχαρίστησε τον δικαστή και
συνέχισε:
- Λοιπόν, όπως έλεγα, μόλις είχα φορτώσει
τον Μήτσο στο αγροτικό μου και οδηγούσα
στο δρόμο προς την πόλη, όταν ένα τεράστιο φορτηγό της εταιρείας αυτής παραβίασε το σήμα STOP που είχε και τράκαρε το
αγροτικό μου.
Εκτοξεύτηκα στη μία άκρη του δρόμου και
ο Μήτσος στην άλλη. Είχα τραυματιστεί
πολύ άσχημα και δεν μπορούσα να κουνηθώ.
Παρόλα αυτά, άκουγα τον Μήτσο να γκαρίζει και να ουρλιάζει από πόνο και αυτός.
Ήξερα ότι ήταν και αυτός σε πολύ άσχημη
κατάσταση από τις φωνές του και μόνο.
Λίγο μετά το ατύχημα ένας αστυνομικός
ήρθε. Άκουγε τα γκαρίσματα του Μήτσου
και πήγε έτσι πρώτα σε αυτόν.
Αφού τον κοίταξε, έβγαλε το όπλο του και
τον πυροβόλησε ανάμεσα στα μάτια του.
Μετά, ο αστυνομικός πέρασε απέναντι το
δρόμο με το όπλο του στο χέρι και με κοίταξε.
Είπε : «Το γαϊδούρι σας ήταν σε tόσο
άσχημη κατάσταση που έπρεπε να το πυροβολήσω. Εσείς πώς αισθάνεστε;»
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

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...

Ποδηλατοδρομίο Φαλήρου
στις αρχές του 20ου αιωνα

Λαϊκό πανηγύρι στους
Φιλιάτες Θεσπρωτιας

Δεκαετία του 1950. Πλατεία
Ομονοίας, μεταξύ Σταδίου και
Πανεπιστημίου.
Λεωφορείο της γραμμής Ομόνοια
Παγκράτι. Απέναντι το
ζαχαροπλαστείο «ΟΛΥΜΠΙΑ»,
αριστερά η αρχή της οδού Σταδίου

Αγία Φωτεινή
Σμύρνης
Η λεωφόρος Νίκης φυσικά δεν έχει καμία σχέση
με το πώς ήταν το 1900. Στην παραλιακή
περαντζάδα της πόλης, με φόντο τον Λευκό
Πύργο, βλέπουμε όχι μόνοι οι άνθρωποι που
βολτάρουν πλάι στον Θερμαϊκό, αλλά και οι
ράγες του τραμ που εξυπηρετούσε το λιμάνι

Άποψη της Ακρόπολης, μάλλον
από το Θησείο, περίπου 1922

Νέα Σεβάστεια Σοχού, δεκαετίας 50΄.
Φωτογραφία, μιας άλλης εποχής απο
γλέντι γάμου στην Ν. Σεβάστεια

Πλανόδιος κρεοπώλης στη
Θεσσαλονίκη το 1920

Όλοι οι καλοί χωράνε σε
λεωφορείο που πάει
στην Κηφησιά το 1943

Αλίκη & Δημήτρης με τον γιο τους
Γιάννη σε πασχαλινές στιγμές
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Κίμωλος: η ψυχή θα χορτάσει ομορφιά
Η Κίμωλος είναι ένα γραφικό Ελληνικό
νησί που μοιάζει ολόκληρο με πίνακα
ζωγραφικής. Στην Κίμωλο ξεχωρίζουν
τα λευκά πετρώματα κιμωλίας ενώ
έχει μόνο ένα Χωριό και μάλιστα από
τα αρχαία χρόνια

Η

ονομασία Κίμωλος δόθηκε στο νησί λόγω του λευκού πετρώματος
της κιμωλίας που χρησιμοποιούμε
στους γνωστούς σε όλους μας μαυροπίνακες. Στη Κίμωλο μπορείτε να απολαύσετε μερικά εντυπωσιακά αξιοθέατα και να
χαρείτε τις παραλίες που δίνουν μια διαφορετική αίσθηση στις διακοπές σας.
Στην Κίμωλο, θα χορτάσει η ψυχή σου ομορφιά και απλότητα. Θα σε συγκινήσει με τα
τοπία της, τα κρυστάλλινα νερά της, τη ζεστασιά των κατοίκων και την ηρεμία της.
Ετοιμάζοντας βαλίτσες για την Κίμωλο, νιώθεις σαν να κρατάς ένα μυστικό.
Μακριά από άφιλτρα ίνσταγκραμ, ονόματα
τοπικών μπαρ που ακούς ξανά και ξανά λες
και βρίσκονται στην Αθήνα, τσεκ-ιν και αμέτρητα χάσταγκ που μοιάζουν να κόβουν
άπληστα το νησί σε μικρά κομματάκια, η
Κίμωλος είναι ένα από τα νησιά των Κυκλάδων που δίνει ακόμα την αίσθηση του ανεξερεύνητου παραδείσου.
Φτάνοντας στο λιμάνι, το νησί σε παίρνει αγκαλιά. Κατάλευκο, μικρό, ήσυχο και
απλό με 2 ή 3 μαγαζιά το πολύ. «Αυτό είναι»,
συνειδητοποιείς. Ό,τι έχεις ακούσει ή διαβάσει, επιβεβαιώνεται. Εδώ δεν υπάρχει hype,
δεν υπάρχει μόδα. Υπάρχει ένα τοπίο που σε
συγκινεί με την απλότητά του.
Ανεβήκαμε στη χώρα με το αυτοκίνητο.
Υπάρχει ένα καλόγουστο, vintage λεωφορειάκι που κάνει βολικά δρομολόγια
στις παραλίες, αλλά αν πρόκειται να μείνεις μέρες, προτίμησε να έχεις το δικό σου
όχημα, για να εξερευνήσεις όσο περισσότερα μπορείς. Οι campers, πάντως, (που
εκπροσωπούν ένα σημαντικό κομμάτι του
τουρισμού του νησιού), πηγαινοέρχονταν με
τα πόδια ή με ωτοστόπ. Κάνεις και γνωριμίες, δηλαδή.

Το μοναδικό Χωριό

Η χώρα είναι ψηλά και λέγεται Χωριό. Δε
βλέπει θάλασσα και μοιάζει με ορεινό,
παραδοσιακό χωριό- αλλά με κυκλαδίτικο
twist. Αφήνεις το αυτοκίνητο εκτός, γιατί
στα μικρά σοκάκια χωράς μόνο εσύ, καναδυό ακόμα, και οι πανέμορφες προσόψεις
των σπιτιών των ντόπιων. Μέσα στο Χωριό,
υπάρχει το μεσαιωνικό κάστρο. Τα σπίτια
είναι χτισμένα μέσα και έξω από αυτό και
συναντάς διαρκώς περάσματα που παλιά
οδηγούσαν στο εσωτερικό του- τώρα απλώς
δημιουργούν δροσερά ρεύματα αέρα τις
βραδινές ώρες.
Η προσέγγιση των ντόπιων στο νησί είναι
ελαφρώς καλλιτεχνική και μυρίζει αγάπη.
Περπατώντας στα σοκάκια συναντάς γραμμένα τα ονόματα από τοποθεσίες του
Χωριού στο πλακόστρωτο, βελάκια με
κατευθύνσεις, μικρά σχέδια που δημιουργούν ένα ιδιότυπο κυνήγι θησαυρού.
Σε μια μυστική στροφή, θα δεις γραμμένο

το «Κίμωλό μου, παράδεισό μου». Είναι η
φράση που λένε οι ντόπιοι για το νησί- και
δεν έχουν άδικο.

Μικρές, υπαίθριες, δανειστικές βιβλιοθήκες

Σε διάφορα σημεία του Χωριού θα συναντήσεις μικρές, υπαίθριες δανειστικές βιβλιοθήκες, που έχει δημιουργήσει το κεντρικό
βιβλιοπωλείο του νησιού, κρεμώντας τα
βιβλία με σχοινάκια από κάτι σαν ξύλινες
κρεμάστρες. Όσο ήμασταν στο νησί, παρακολουθήσαμε τη σταδιακή κατασκευή του
θερινού σινεμά, σε μία ταράτσα μέσα στο
Κάστρο, το οποίο βρισκόταν ήδη σε λειτουργία και προέβαλε το La vita e bella. Ένα
απίστευτα πρωτότυπο και «ψαγμένο» σκηνικό, που εκεί αντιμετωπιζόταν με απόλυτη
φυσικότητα. Επίσης, η Κίμωλος έχει το δικό
της Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο αν και
μικρό, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Η δημιουργικότητα των κατοίκων, φαίνεται και στον τρόπο που έχουν φροντίσει το
νησί τους. Οι μικρές ξύλινες πόρτες δεν είναι
βαμμένες μόνο στο κλασικό μπλε, αλλά σε
μια ποικιλία παστέλ χρωμάτων- απαλό μωβ,
μπανανί, βεραμάν, λιλά, κόκκινο. Μια πραγματική ζωγραφιά. Περπατώντας στα δαιδαλώδη σοκάκια που συνδέουν τον κεντρικό
δρόμο με τα μαγαζιά, και τις αμέτρητες
εκκλησίες με την κεντρική πλατεία, τον
Κάμπο, θα δεις μπουκαμβίλιες, γλάστρες με
φουντωτούς βασιλικούς και δεδνρολίβανα,
γιασεμιά και μαργαρίτες. Οι ντόπιοι αγαπούν
το νησί τους.

Οι παραλίες της Κιμώλου

Τα Πράσα, η πιο διάσημη παραλία του
νησιού, δικαιώνουν τη φήμη τους. Ένα μικρό
beach μπαρ (κάτι που σπανίζει στο νησί) που
σέβεται απόλυτα το τοπίο, καταλαμβάνει μια
γωνιά της παραλίας και παίζει απαλά μουσική. Άλλος κόσμος. Η άμμος κατάλευκη και
χοντρή- η ποικιλία που δεν κολλάει πάνω
σου και τα νερά καταπράσινα και καθρέφτης.
Πηγαίνοντας στα Πράσα, βλέπεις μικρότερες παραλίες, και κόλπους, όπου μπορείς να

σταματήσεις για μια βουτιά.
Το Ρέμα και ο Καρράς είναι ένα σετ παραλιών που θα συναντήσεις πηγαίνοντας στα
Πράσα. Εκεί παρκάρεις ψηλά, κατεβαίνεις
και βρίσκεις την απόλυτη ηρεμία στα κατάλευκα βράχια που θαρρείς επίτηδες, σχηματίζουν ιδανικές καμπύλες και φωλιές για να
αράξεις με το βιβλίο σου, κάνοντας σύντομες
βουτιές.
Ένας άλλος συνδυασμός που επιχειρήσαμε ήταν οι παραλίες Αλυκή, Μπονάτσα
και Καλαμίτσι. Παρόμοιες μεταξύ τους, πιο
οικογενειακές, με διάφανα νερά που βαθαίνουν σταδιακά, σε κοντινή απόσταση από το
λιμάνι. Ησυχία, αλμυρίκια, απαλό αεράκι και
μια μικρή βάρκα να συμπληρώνει το πλάνο.
Καρτ-ποστάλ.
Στα Ελληνικά, στον Δέκα, το τοπίο είναι
πιο άγριο. Εκεί στήνουν τις σκηνές τους οι
campers- το νησί έχει ελάχιστα δωμάτια και
δεν έχει οργανωμένο κάμπινγκ-, οι οποίοι
δείχνουν σεβασμό για το τοπίο. Δεν είδαμε
ένα σκουπίδι. Αντίθετα, βρεθήκαμε σε μια
απέραντη παραλία με ψηλά βράχια από
πίσω, δυνατό αέρα και υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Μάλιστα, μπορείς να βάλεις μάσκα και
να εξερευνήσεις, την αρχαία πόλη της Κίμωλου, που βυθίστηκε μετά από κάποιο σεισμό. Μαγικό ηλιοβασίλεμα θα δεις επίσης
και στα Μαυροσπήλια.
Μην παραλείψεις να κλείσεις θέση με το
καραβάκι που κάνει το γύρο της Πολυάιγου. Είναι το μεγαλύτερο ακατοίκητο νησί
του Αιγαίου και τα νερά της θυμίζουν Καραϊβική- αλλά θα πρέπει να είσαι γρήγορος,
λόγω μεγάλης ζήτησης.

Το φαγητό στο Νησί

Υπογραμμίζοντας με ιδανικό τρόπο την
απλότητα που διαπερνά όλο το νησί, το
«παραδοσιακό» πιάτο του είναι η λαδένια
και η τυρένια. Η λαδένια, είναι σαν πίτσα,
με σάλτσα ντομάτας, κρεμμυδάκι και μυρωδικά- απλούστατη, αλλά πολύ γευστική.
Έγινε το καθημερινό μας σνακ, από τον
φούρνο Παραδοσιακός στο Χωριό.
Στην Καλή Καρδιά ή το καφενείο του Μπο-

χώρη που υπάρχει στο νησί από το 1920,
φάγαμε πεντανόστιμο «μαμαδίστικο» μαγειρευτό φαγητό και υπέροχη πορτοκαλόπιτα για
επιδόρπιο. Στο Stavento καθίσαμε για κοκτέιλ
και καφέ το πρωί, και απολαύσαμε σπιτικό
παγωτό σε γεύσεις τιραμισού και πάβλοβα.
Στο διάσημο Κύμα, στο λιμάνι, θα φας μακαρονάδες με μύδια και κουζίνα υψηλών προδιαγραφών εκεί που σκάει το κύμα, ενώ ο
Λοστρόμος είναι ιδανικός για μια βραδινή
μπύρα, ώστε να «ζήσεις» και λίγο το λιμάνι,
χαζεύοντας το μίνιμαλ σκηνικό.
Η ταβέρνα Καλαμίτσι, στην ομώνυμη παραλία, είναι επίσης must- εκεί ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει και τρως ολόφρεσκα
ψαρικά με μοναδικό soundtrack τη μηχανή
της βάρκας που ετοιμάζεται για ψάρεμα.

Η νυχτερινή ζωή

Στην Κίμωλο, η ζωή κυλά αργά, ήρεμα και
υπνωτιστικά. Στην παραλία, πολλοί είναι
βυθισμένοι στις σελίδες κάποιου βιβλίου,
αλλά τη νύχτα, στην πλατεία του Κάμπου
απέναντι από την εκκλησία και την παιδική χαρά, όλοι μοιάζουν να γίνονται μια
παρέα. Το παραδοσιακό καφενείο και τα
διπλανά μπαράκια βγάζουν τα τραπέζια σε
κυκλικό μοτίβο, όπου κάθεται κόσμος όλων
των ηλικιών, κοιτάζεις με προθυμία, χαιρετάς με ενθουσιασμό, ανταλλάσσεις προτάσεις, κρυφακούς τη συζήτηση της διπλανής
παρέας για την παραλία που πήγαν σήμερα,
πίνοντας ούζο με πάγο.
Καθίσαμε 6 μέρες και θα θελαμε να μείνουμε
16. Το νησί αυτό σου προκαλεί συναισθήματα- ο αργός ρυθμός του σε ρουφάει, νιώθεις να επιστρέφεις στα βασικά, στα απαραίτητα, σε μια ομορφιά ανεπιτήδευτη που
σχεδόν είχες ξεχάσει ότι μπορεί να υπάρξει. Δεν είναι εντυπωσιακή η Κίμωλος, είναι
απλώς ανομολόγητα όμορφη. Κι εσύ ευγνώμων που σε έκανε κομμάτι της.
Στο πλοίο του γυρισμού, δοκιμάζεις ξανά μια
μοναδική συγκίνηση.Το συναίσθημα ότι η
ψυχή σου χόρτασε ομορφιά και απλότητα.
Παραδέχεσαι ότι την αγάπησες με πάθος και
δίνεις ραντεβού για του χρόνου.
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Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου:
Παραδόθηκε στο κοινό - Ανακαινίστηκαν οι χώροι

Αρχαιολόγοι
εντόπισαν το
γερμανικό
«Στόουνχεντζ»

Άνοιξε ξανά η αίθουσα
«Ντίνου Κονόμου» Η Δημόσια Ιστορική
Βιβλιοθήκη Ζακύνθου
βρίσκεται στην Πλατεία
Διονυσίου Σολωμού, την
κεντρική πλατεία της πόλης
της Ζακύνθου

Έ

να μικρό «θαύμα», που
προκαλεί τον θαυμασμό
και την ικανοποίηση της
τοπικής κοινωνίας συντελείται τους τελευταίους μήνες στη
Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη
Ζακύνθου. Τις τελευταίες ημέρες
παραδόθηκε στο κοινό, μετά την
αποκατάσταση του, το περίφημο αναγνωστήριο που ήταν κλειστό από το 2006, μετά από ζημιές
που προκάλεσε ένας σεισμός, ενώ παράλληλα ανακαινίστηκαν
ορισμένοι από τους χώρους που
στεγάζεται η πιο παλιά βιβλιοθήκη της χώρας.
Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη
Ζακύνθου βρίσκεται στην Πλατεία Διονυσίου Σολωμού, την
κεντρική πλατεία της πόλης της
Ζακύνθου, και στεγάζεται σε πτέρυγα του α΄ορόφου του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ζακύνθου.
Μέσα σε λίγους μήνες αποκατα-

στάθηκαν οι ζημιές και αποδόθηκε επίσης στο κοινό η αίθουσα
μουσειακών εκθεμάτων «Ντίνου Κονόμου» που κι αυτή είχε
απαξιωθεί τα τελευταία χρόνια.
Ήδη στο χώρο αυτό στεγάζεται
έκθεση αρχειακού και έντυπου
υλικού για τα 200 χρόνια από την
επανάσταση του 1821.
Παράλληλα με ενέργειες της
αρμοδίας υπουργού Παιδείας
Νίκης Κεραμέως και μετά από
αίτημα του Εφορευτικού Συμβουλίου, η Βιβλιοθήκη της Ζακύνθου
ενισχύθηκε με προσωπικό και
αποκατέστησε την εύρυθμη λειτουργία της μετά από πολλά χρόνια.

Τους χώρους της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου
επισκέφθηκε και εξέφρασε την
ικανοποίησή της, η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Δώρα Μακρή κατά την διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της Ένωσης
των Επτανήσων με τη «μητέρα
Ελλάδα».
«Ο δρόμος για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας της
Βιβλιοθήκης μας είναι μακρύς
και δύσβατος αλλά θα τον διανύσουμε με την συμπαράσταση της
πολιτείας, των πνευματικών ιδρυμάτων και της τοπικής κοινωνίας»
δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο πρόε-

δρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης Φίλιππος
Συνετός.
«Οι προκλήσεις που έρχονται
από το παρελθόν είναι πολλές και μεγάλες. Απογραφή έχει
να γίνει από τον… περασμένο
αιώνα. Απεντόμωση και εξυγίανση των παλαιών εκδόσεων έχει
να γίνει εδώ πολλά χρόνια και
τέλος η ψηφιοποίηση του ιστορικού υλικού της Βιβλιοθήκης μας,
είναι εντελώς ανύπαρκτη. Για όλα
αυτά εργαζόμαστε, λαμβάνοντας
υπόψη την γραφειοκρατία του
δημόσιου λογιστικού και τις περιορισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού μας.

Animasyros: Έρχεται τον Σεπτέμβριο με ζωντανές και
ψηφιακές εκδηλώσεις

Ζ

ωή θα ξαναπάρει σύντομα ένα κτίριο
– κόσμημα των Σπετσών, το αρχοντικό
Αναργύρου. Μετά από μακροχρόνιες
προσπάθειες δόθηκε τελικά το πράσινο φως από την περιφέρεια Αττικής για την
αποκατάστασή του και την μετατροπή του σε
πολιτιστικό κέντρο, έργο συνολικού προϋπολογισμού ύψους 2.500.000 ευρώ.
Το αρχοντικό του Αναργύρου διαθέτει μια
ιστορία ενός σχεδόν αιώνα η οποία συνδέθηκε στενά με την πολυκύμαντη ζωή και
του ιδιοκτήτη του αλλά και ολόκληρου του
νησιού. Άνοιξε τις πόρτες του για να υποδεχθεί εστεμμένους και προσωπικότητες της
εποχής. Αφουγκράστηκε ατελείωτες συζητήσεις για έργα μεγάλα. Είδε με τρόμο στα δίσεκτα χρόνια της κατοχής ανθρώπους στερημένους και τους βοήθησε. Στα κατοχικά και
τα πρώτα μετακατοχικά χρόνια, στέγασε τις
δημοτικές αρχές και το δημοτικό νοσοκομείο.
Μετά την επιστροφή και τη μόνιμη εγκατάσταση στη γενέτειρά του, το 1899, ένα από τα
κύρια μελήματα του επιφανή Σπετσιώτη Σωτήριου Ανάργυρου, ήταν η κατασκευή οικίας
αντάξιας της οικονομικής του επιφάνειας. Το
1902 βρέθηκε το οικόπεδο, στο κέντρο ακριβώς της πόλης, ανάμεσα στα παλιά αρχοντικά

της Μπουμπουλίνας και του Μπόταση, με θέα
καταπληκτική προς τη θάλασσα. Ανέθεσε την
εκπόνηση των σχεδίων του αρχοντικού στον
Αρχιτέκτονα Παν. Ζήζηλα ζητώντας του να χτίσει ένα αρχοντικό που να μοιάζει με αρχαίο
αιγυπτιακό ανάκτορο ή ναό. Στην επιθυμία του
να καινοτομήσει, απέφυγε να προσαρμόσει
δομικά και αισθητικά το ύφος του σπιτιού του
στις αυστηρές γραμμές των οικοδομών του
νησιού. Την άνοιξη του 1903 όλα ήταν έτοιμα

για την ανέγερση. Επιστράτευσε τους καλύτερους τεχνίτες του νησιού και με αυτεπιστασία μέσα σ’ ένα χρόνο όρθωσε το λαμπρότερο οικοδόμημα των Σπετσών των αρχών
του αιώνα. Η ανέγερση του αρχοντικού με
πρωτοφανή για την εποχή εκείνη κινητοποίηση τεχνιτών και αφειδώλευτη χρησιμοποίηση μοντέρνου οικοδομικού υλικού, στοίχισε
γύρω στις 100.000 χρυσές δραχμές, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για το 1903.

Το γερμανικό «Στόουνχεντζ»
διατείνονται ότι έφεραν στο
φως αρχαιολόγοι, περίπου
136 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά
του Βερολίνου.
Το π ρ οϊ σ τ ο ρικό μ ν ημ ε ίο
βρίσκεται κοντά σ το χωριό
Pömmelte - π ε ρίπ ο υ 136
χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του
Βερολίνου -και ονομαζεται
«Ringheiligtum Pömmelte»,
π ο υ σ ημα ίν ε ι «Ιε ρ ό τ ο υ
δακτυλίου του Pömmelte».
Στο σ ημε ίο βρίσκε ται
αρχαίος χώρος, που είναι
γνωσ τός για την τελετουργική του χρήση και τις αποτρόπαιες ταφές ανθρώπων.
Ωσ τόσο, σύμφωνα με τους
α ρχαιολόγους, π ου π ρό σφατα εν τόπισαν σ τοιχεία
οικισ τικών κατοικιών, εξυπηρετούσε κι άλλο σκοπό.
Η αρχαιολογ ική σκαπάνη,
από το Μάιο, οπότε και ξεκίνησαν οι ανασκαφές, εντόπισ ε τα απομε ινάρια δύο
σπιτιών, 20 τάφους και δύο
ανθρώπινες ταφές κατά τη
διάρκεια ανασκαφών που
ξεκίνησαν τον Μάιο, σύμφωνα με την Heritage Daily.
Οι αρχαιολόγοι συνέχισαν,
απ ο κα λύπ τ ον τ ας κ ι ά λ λα
σπίτια. Συνολικά 130 κατοικίες εντοπίστηκαν στην περιοχή.
Τα ευρήματα δείχνουν ότι
ο χώρος λειτουργούσε
ως τόπος τε λε τουργ ίας με
μεγάλη αξία κατά τη μετάβαση από τη Νεολιθική στην
Εποχή του Χαλκού. Ερευνητές κάνουν λόγο σ το περιοδικό «Antiquity» για ένα
γερμανικό Στόουνχεντζ.
Ο ι α νασ καφ έ ς σ υ ν ε χ ίζ ο ν ται. Οι ερευνητές ευε λπισ τούν ότι τα ευρήματα θα
φωτίσουν τη σχέση μεταξύ
του χώρου που χρησ ιμο ποιούνταν για τελετουργίες
και του χώρου που χρησιμοποιούν ταν για οικισ τικούς
λόγους. Το προϊστορικό μνημείο κυκλικής μορφής εντοπίσ τηκε από αρχαιολόγους
το 1991.
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ΠΑΟΚ

Καντουρί τριετίας στον
Δικέφαλο

Ολυμπιακός: Μαθαίνει τον
αντίπαλο για Ευρώπη - Έκανε
την πρώτη προπόνηση
Τους πιθανούς αντιπάλους του στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League έμαθε ο
Ολυμπιακός ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ντιναμό Τιφλίδας - Νέφτσι Μπακού.

Π

ραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης
(16/06) η κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League όπου
συμμετέχει και ο Ολυμπιακός.
Οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν το νικητή του ζευγαριού Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία) – Νέφτσι Μπακού
(Αζερμπαϊτζάν).

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ
Ολυμπιακός (Ελλάδα) - Ντιναμό Τιφλίδας
(Γεωργία) ή Νέφτσι Μπακού (Αζερμπαϊτζάν)
Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) ή
Βαλούρ (Ισλανδία) - Ομόνοια
(Κύπρος)
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) / Λέγκια
Βαρσοβίας (Πολωνία) - Φλόρα Ταλίν
(Εσθονία) / Χιμπέρνιανς (Μάλτα)
Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ) / Καϊράτ
Αλμάτι (Καζακστάν) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Φόλα Ες (Λουξεμβούργο) / Λίλκολν Ρεντ
Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Κλουζ (Ρουμανία) / Μπόρατς
Μπάνια Λούκα (Βοσνία)
Μάλμε (Σουηδία) / Ρίγα (Λετονία) - Ελσίνκι (Φινλανδία) /
Μπουντούτσνοστ (Μαυροβούνιο)
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) / Νικητής πρώτου γύρου Ζάλγκιρις (Λιθουανία) / Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία)
Σκέντιγια (Βόρεια Μακεδονία) / Μούρα (Σλοβενία) Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) / Σαχτιόρ Σολιγκόρσκ (Λευκορωσία)
Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) ή Σάμροκ Ρόβερς
(Ιρλανδία) - Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΜΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ
Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) - Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)
Σέλτικ (Σκωτία) - Μίντιλαντ (Δανία)
Αϊντχόφεν (Ολλανδία) - Γαλατασαράι (Τουρκία)

Με Τικίνιο, χωρίς Αραμπί και διεθνείς η
πρώτη προπόνηση

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει την προετοιμασία του την
Τετάρτη (16/6) πραγματοποιώντας πρώτη προπόνηση
στο Ρέντη. Απόντας ο Αραμπί και άλλοι ερυθρόλευκοι
διεθνείς. Νέο πρόσωπο ο Τικίνιο Σοάρες. Την Τετάρτη
(16/6) αρχίζει το «ταξίδι» του Ολυμπιακού για τη νέα

σεζόν. Οι ερυθρόλευκοι θα συγκεντρωθούν στο Ρέντη
για να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους προπόνηση,
η οποία θα σημάνει την έναρξη της προετοιμασίας τους.
Λίγο αργότερα στις 25 Ιουνίου η ομάδα του Πέδρο
Μαρτίνς θα βρεθεί στο Στανς της Αυστρίας.
Εκεί μέχρι τις 4 Ιουλίου θα ξεκινήσει το «χτίσιμο» του
Ολυμπιακού, ώστε να παρουσιαστεί έτοιμος στον β’
προκριματικό γύρο του Champions League, όπου
ξεκινά στις 20-21 Ιουλίου (27-28 οι ρεβάνς).
Οι ερυθρόλευκοι θα γνωρίζουν τον αντίπαλό τους απ’ το μεσημέρι της Τετάρτης (16/6, 13:00), όταν και θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση στη Νιόν.
Ο Ολυμπιακός γνωρίζοντας τι θα
αντιμετωπίσει στον β’ προκριματικό γύρο θα δώσει έξι δυνατά
φιλικά στην Αυστρία, όπου θα
βρίσκεται έως τις 4 Ιουλίου. Οι
ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Βόλφσμπεργκερ, την
Κράσνονταρ, της Ρεντ Μπουλ Ζάλτσμπουργκ, την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, την
Ούφα και την Κραϊόβα του Μαρίνου
Ουζουνίδη
Η αρχή των πάντων θα γίνει με προπόνηση την
Τετάρτη (16/6). Ο Πέδρο Μαρτίνς θα έχει στη διάθεσή
του ένα νέο πρόσωπο. Πρόκειται για την πρώτη μεταγραφή των ερυθρόλευκων, Τικίνιο Σοάρες. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν θα μπορεί να αγωνιστεί στα τρία
πρώτα παιχνίδια της Ευρώπης λόγω τιμωρίας, όμως ο
Πορτογάλος τεχνικός κοιτάζει μακριά και επιθυμεί να
είναι έτοιμος στις επόμενες αναμετρήσεις.
Ο Τικίνιο θα κληθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος εξαιτίας της αγωνιστικής του απραξίας, προκειμένου να
είναι στο 100% όταν τον χρειαστεί ο προπονητής του. Σε
επίσημο παιχνίδι έχει να αγωνιστεί απ’ τον Δεκέμβρη.
Όλο αυτό το διάστημα δούλευε σκληρά για να παραμείνει σε φόρμα, όμως θα χρειαστεί χρόνο, ώστε να επιστρέψει στο προ Κίνας επίπεδο.
Ο Πέδρο Μαρτίνς θα έχει στη διάθεσή και τρεις ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ήταν δανεικοί. Πρόκειται για τον
Πέπε, ο οποίος αγωνίστηκε δανεικός στη Φαμαλικάο
απ’ τον Φεβρουάριο, τον Νίκολα Τσούμιτς, που τη χρονιά που ολοκληρώθηκε είχε θητεία στην Ισπανία με τη
Χιχόν και τον Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς, ο οποίος φόρεσε τη
σεζόν 2020/2021 τη φανέλα της Παρτιζάν.

Ο Δικέφαλος συμφώνησε με τον Ομάρ Ελ Καντουρί για την ανανέωση του συμβολαίου του. Για 2+1 χρόνια η συμφωνία των δυο
πλευρών, με τον Μαροκινό να ρίχνει το κασέ του για να συνεχίσει
στην Τούμπα.
Όπως αναμενόταν μέσα σε αυτή την εβδομάδα προέκυψαν οι
οριστικές εξελίξεις στο θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του
Ομάρ Ελ Καντουρί.
Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με το Μαροκινό για την επέκταση της συνεργασίας τους ορίζοντα τριετίας και απομένουν πλέον οι επίσημες ανακοινώσεις.
Ο Καντουρί θα μείνει στην Τούμπα τουλάχιστον τα δύο επόμενα χρόνια και η καριέρα του στον ΠΑΟΚ θα συνεχιστεί αυτόματα και για
τρίτο επιπλέον χρόνο αν φτάσει στην περίοδο 2022-23 να παίζει τουλάχιστον στα μισά παιχνίδια που θα δώσει ο Δικέφαλος.
Σε ότι αφορά στο οικονομικό ο Μαροκινός μέσος, σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΟΚ που ήταν μικρότερη
σε αποδοχές σε σχέση με τα χρήματα που του απέφερε το συμβόλαιο
που είχε μέχρι τώρα σε ισχύ.
Γεγονός που δείχνει και έμπρακτα ότι η επιθυμία του Ομάρ Ελ
Καντουρί να συνεχίσει την καριέρα του στην Τούμπα ήταν πραγματική και έντονη.

Εξελίξεις σε δύο επίπεδα για τη Νέα Τούμπα

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης (17/6) το δημοτικό συμβούλιο του
Δήμου Θεσσαλονίκης έδωσε την τελική του έγκριση στο Ειδικό
Χωρικό Σχέδιο του ΠΑΟΚ για την κατασκευή της Νέας Τούμπας. Η
μια και μοναδική ένσταση που κατατέθηκε κρίθηκε αβάσιμη και
το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο του Δικεφάλου εγκρίθηκε με 2 αρνητικές
ψήφους και 7 λευκά.
Πλέον ο φάκελος θα επιστρέψει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για
την έκδοση υπουργικής απόφασης πριν φτάσει για έγκριση στο
Συμβούλιο της Επικρατείας. Κατόπιν θα προκύψει και το Προεδρικό
Διάταγμα που θα ανοίξει το δρόμο για τις οικοδομικές άδειες και
την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του νέου γηπέδου του
ΠΑΟΚ.
Εξελίξεις υπήρξαν και στο θέμα της μετακίνησης του Δικεφάλου στο
Καυτανζόγλειο μετά την υπερψήφιση στη Βουλή του νέου αθλητικού
νόμου. Σε αυτόν περιλαμβάνεται και η διάταξη που επιτρέπει πλέον
στον ΠΑΟΚ να προχωρήσει σε βελτιωτικά έργα στο Καυτανζόγλειο
και το κόστος του να υπολογιστεί στο ενοίκιο που θα πρέπει να πληρώσει για την χρήση του Σταδίου.
Μετά από την ψήφιση του νέου αθλητικού νόμου οι επαφές του Δικεφάλου με την διοίκηση του Καυτανζογλείου θα ενταθούν προκειμένου αρχικά να γίνει αξιολόγηση των βελτιώσεων που θα πρέπει να
γίνουν και στη συνέχεια να προκύψει συμφωνία για την μετακόμιση
εκεί του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά με την στόχευση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ
για την κατασκευή της Νέας Τούμπας να είναι το γήπεδο να είναι
έτοιμο το 2026 όταν και ο σύλλογος θα συμπληρώνει 100 χρόνια από
την ίδρυση του.
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Ποδόσφαιρο

Παναθηναϊκός

Ψηφίστηκε το αθλητικό
νομοσχέδιο – Ευρεία
πλειοψηφία για τη
δημιουργία ομάδων Β των
ΠΑΕ

Η σοβαρότητα και ο ρεαλισμός
δια στόματος Γιοβάνοβιτς

Ο

Ψ

ηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου
της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFAUEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, λειτουργική ενίσχυση Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας».
«Υπέρ» της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν
οι βουλευτές της ΝΔ, «κατά» οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και του ΜέΡΑ25, ενώ «παρών»
δήλωσαν οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής και της Ελληνικής Λύσης.
Με ευρεία πλειοψηφία έγινε δεκτή
η τροπολογία του υφυπουργού
Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη,
με την οποία προβλέπεται η
δυνατότητα δημιουργίας «ομάδων Β» από τις ΠΑΕ που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της
ανώτατης επαγγελματικής κατηγορίας (Super League 1).
Συγκεκριμένα, «υπέρ» της τροπολογίας τάχθηκαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και
Κίνημα Αλλαγής, «κατά» ΚΚΕ και ΜέΡΑ25, ενώ
«παρών» δήλωσε η Ελληνική Λύση.

ΕΠΟ: Στις 21 Αυγούστου η σέντρα στη
Super League Interwetten, δημιουργεί σχολή διασωστών

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε τη
διεξαγωγή έκτακτης Γ.Σ. στις 19/7 για την τροποποίηση του καταστατικού της, ενέκρινε την
έναρξη της Super League Interwetten στις 21/9
και τη δημιουργία σχολής διασωστών.Σημαντικές αποφάσεις πήρε η Εκτελεστική Επιτροπή της
ΕΠΟ. Η πρώτη εξ αυτών αφορούσε την σύγκλιση
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 19 Ιουλίου.
Μοναδικό θέμα της θα είναι οι Τροποποιήσεις
του Καταστατικού της Ομοσπονδίας επί των προτάσεων που έγιναν από την UEFA και την FIFA
μετά την επίσκεψη τεχνικού κλιμακίου εμπειρογνωμόνων των διεθνών ποδοσφαιρικών αρχών.
Η Εκτελεστική Επιτροπή παράλληλα ενέκρινε

την 21 Αυγούστου ως την ημερομηνία έναρξης του νέου πρωταθλήματος της Super League
Interwetten.
Η άλλη σημαντική απόφαση αφορά τη δημιουργία σχολής διασωστών και την οργάνωση και
διεξαγωγή σεμιναρίων πρώτων βοηθειών με την
υποστήριξη του ΕΚΑΒ για την κάλυψη αθλητικών
γεγονότων. Μπορεί κανείς εύκολα να καταλάβει
τη σημασία της μετά τα όσα έγιναν με τον Έρικσεν
στο Euro 2020.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ

«Συνεδρίασε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή
της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και
έλαβε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αποφάσεις.
Την πραγματοποίηση έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των Ενώσεων-Μελών της
Ε.Π.Ο. την Δευτέρα 19 Ιουλίου με
μοναδικό θέμα τις Τροποποιήσεις
Καταστατικού της Ομοσπονδίας.
Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη εξαιτίας μη επαρκούς χρόνου διαβούλευσης επί των προσφάτως προτεινομένων από
την UEFA και την FIFA τροποποιήσεων καταστατικού, οι οποίες
διαβιβάστηκαν στην Ομοσπονδία
μετά την επίσκεψη τεχνικού κλιμακίου
εμπειρογνωμόνων των διεθνών ποδοσφαιρικών αρχών.
Την επανέναρξη του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Άμμου, κατόπιν σχετικής εισήγησης
της Επιτροπής Διοργανώσεων.
Τη δημιουργία σχολών για διασώστες και την
οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων πρώτων
βοηθειών με την υποστήριξη του ΕΚΑΒ για την
κάλυψη αθλητικών γεγονότων, κατόπιν εισήγησης της Ιατρικής Επιτροπής.
Την έγκριση του αιτήματος της Super League 1
για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος στις 21
Αυγούστου 2021.
Την έγκριση του Κανονισμού Ιδιότητας και
Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών 2021/2022.
Την έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής από 1/6/2020 έως 31/5/2021
(διοικητικός απολογισμός).
Την έγκριση του προϋπολογισμού της περιόδου
1/1/2022 - 31/12/2022».

Κώστας Γουλής αναλύει τις πρώτες
τοποθετήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
μετά την επίσημη παρουσίασή του
απ’ τον Παναθηναϊκό και στέκεται
στα δύο πιο σημαντικά στοιχεία που χρειάζεται
το «τριφύλλι» για να μπορέσει να «χτίσει» απ’
την αρχή κάτι «κανονικό».
Η γιαγιά μου έλεγε πως «...απ’ το τάξιμο δεν
έχασε κανένας, μονάχα απ’ το δώσιμο». Ο
Σέρβος ωστόσο, δεν προσπάθησε να... τάξει
τίποτα! Θα σταθώ ακόμη σε 4-5 ατάκες του
απ’ αυτή τη «γεμάτη» ωριαία συνέντευξη
Τύπου-παρουσίασή του:
1. «Δεν είμαι πολλές μέρες στην Αθήνα. Η απάντηση μου είναι απλή επειδή ζω εδώ και δύο
εβδομάδες και καταλαβαίνω στην καθημερινότητα μου πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός, ξέρω και τη νοοτροπία. Θα είμαι ικανοποιημένος αν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού
είναι ικανοποιημένοι απ’ αυτό που θα δουν. Οτιδήποτε άλλο θα είναι αποτυχία. Αυτό εξαρτάται
από τη δουλειά μας στον αγωνιστικό χώρο. Από
τις συνθήκες, από το πόσο μπορούμε να πείσουμε τον φίλαθλο κόσμο του Παναθηναϊκού
να μας βοηθήσει. Αυτό είναι το δικό μου το στοίχημα». Μαγκιά του, αν το καταφέρει, να μπορέσει να επαναφέρει στους φίλους του «τριφυλλιού» αυτή την ανυπομονησία να φτάνει Σαββατοκύριακο και να περιμένουν πως και πως για
να δουν την ομάδα τους. Έχετε/έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο γιγαντώθηκε αυτό το συναίσθημα της αδιαφορίας τα τελευταία χρόνια;
2. «Η Ιστορία του Παναθηναϊκού, αυτά που έχει
πετύχει, ορίζει τους στόχους. Ο Παναθηναϊκός
στο ελληνικό πρωτάθλημα είτε το θέλεις, είτε
όχι πρέπει να πρωταγωνιστεί, δεν υπάρχουν
επιλογές. Σήμερα βρίσκεται σε μια διαφορετική
κατάσταση, πέρασε δύσκολη περίοδο τα τελευταία δέκα χρόνια. Αν σας έλεγα εγώ σήμερα, ότι
θέλω ο Παναθηναϊκός του χρόνου να πάρει το
πρωτάθλημα, δεν θα ήμουν σοβαρός. Στη δουλειά μου είχα πει ότι πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να επιστρέψουμε εκεί που πρέπει να είμαστε». Απ’ το
στόμα σου και στου... Θεού τ’ αυτί έχω μόνο να
συμπληρώσω πάνω σ’ αυτό.
3. «Δεν θα ήθελα να απαντήσω στο θέμα που
αφορά τις αντιδράσεις και τις ευθύνες. Αυτό
που μπορώ να κάνω είναι να είναι οι φίλαθλοι χαρούμενοι. Για τα αποτελέσματα ευθύνη
έχουμε εμείς. Εγώ σαν προπονητής και οι ποδοσφαιριστές έχουμε τις ευθύνες. Αυτές πρέπει να
τις αισθανόμαστε για να δώσουμε το καλύτερο
δυνατό. Οταν οι ευθύνες πάνε στον ιδιοκτήτη,
τότε η αξία της ίδιας της ομάδας είναι χαμηλή.
Δεν το θέλω αυτό. Θα προσπαθήσουμε να το

αλλάξουμε αυτό. Θέλω να δουλεύω με άτομα
που θα μοιράζονται τις ευθύνες. Με αυτό το
σκεπτικό η αξία τους θα είναι καλύτερη». Μισό
λεπτό και μην βιάζεστε, όσοι πιστεύετε ότι προσπαθεί απ’ την αρχή να «δικαιολογήσει» τον
Αλαφούζο. Τα λόγια του Σέρβου δεν αφορούν
αυτό το κομμάτι, αλλά το γεγονός ότι πρέπει
όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού να αποτινάξει πλέον από πάνω του την εύκολη δικαιολογία και τα άλλοθι που έβρισκαν οι πάντες,
πίσω απ’ τα διοικητικά εγκλήματα των τελευταίων ετών και το χαμήλωμα του πήχη των φιλοδοξιών και των στόχων. Μήπως ήρθε η ώρα να
δουν (και πάνω απ’ όλα να αναλάβουν) όλοι τις
πραγματικές ευθύνες τους;
4. «Δεν είναι δίκαιο να μιλήσω για τα προβλήματα που είχε πέρσι η ομάδα, γιατί δούλεψαν
δύο άνθρωποι πριν από μένα. Και δεν γίνεται η
συνέντευξη Τύπου για να σχολιάσω τη δουλειά
τους. Τα προβλήματα που είχε ο Παναθηναϊκός
είτε αγωνιστικά, είτε εξωαγωνιστικά θα ήθελα
να τα κρατήσω για μένα και το τιμ μου απ’ να το
συζητάω δημόσια. Σέβομαι τη δουλειά του κ.
Πογιάτος και του κ. Μπόλονι που έχει πίσω του
μεγάλη εμπειρία. Πιστεύω ότι έκανε ότι καλύτερο για να έχει καλά αποτελέσματα γιατί ένας
προπονητής ζει απ’ αυτά». Τεράστιο fair play
και μαγκιά του. Θα μπορούσε να πει «ρε παιδιά, εγώ... καμένη γη παρέλαβα» και να αρχίσει
να πετάει... μπαλάκια ευθυνών. Δεν το έκανε κι
αυτό δείχνει το χαρακτήρα του και τη σοβαρότητά του σε όλα τα επίπεδα.
5. «Αυτό που έχει για μένα σημασία σήμερα
είναι ο Παναθηναϊκός του αύριο. Αν υπάρχουν αυτοί που ασχολούνται περισσότερο
με τις φωτογραφίες, τα media, τα Instagram,
εγώ είμαι λίγο της παλιάς σχολής, old school.
Δεν είμαι λάτρης και ίσως υπάρξουν προβλήματα...». ΑΝΤΕ ΜΠΡΑΒΟ ΒΡΕ ΑΝΘΡΩΠΕ, μπας
και κοπούν λίγο μαχαίρι οι αστειότητες με τα
social media κι όλα αυτά τα «δροσερά», μαζί με
τις συμπεριφορές «δεν έγινε μωρέ και τίποτα»
μετά από ήττες, που ανεβάζουν το αίμα στο
κεφάλι όλων...

Η μεταγραφή του Κώτσιρα

Στο άλλο «γήπεδο», το μεταγραφικό, η πρώτη
κίνηση με την απόκτηση του Γιάννη Κώτσιρα
ήταν άκρως ενθαρρυντική για το πώς σκοπεύει
να «χτίσει» τον δικό του Παναθηναϊκό ο Γιοβάνοβιτς. Κι όσοι σπεύσουν να κράξουν με το γνωστό... ξερολισμό, λέγοντας «έλα μωρέ, ποιος
Κώτσιρας τώρα;» Να είστε σίγουροι πως τον
Γενάρη, θα είναι οι ίδιοι που θα φωνάζουν στον
Φαν Σιπ να τον έχει βασικό στην Εθνική Ομάδα.
Γιατί το παιδί εκεί αξίζει να είναι με τις εμφανίσεις που έχει κάνει την τελευταία διετία.
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Σπορ Καναδά

Εβδομαδιαία Ενημέρωση
ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Νίκη Καναδά με 3-0 κι επική γκάφα
αυτογκόλ από τον τερματοφύλακα της
Αϊτής

Ο

Καναδάς ν ίκησε εν τός έδρας την Αϊτή με 3- 0, σε ματ ς γ ια τα προκριματ ικά του Παγκοσμίου Κυπέ λ λου (ζ ώνη Βόρειας, Κε ν τ ρικής
Αμε ρικής και Καραϊ βικής), έ χον τας… απρόσμε νη βοήθε ια από
τον τερματοφύλακα των φιλοξε νούμε νων, Ζόσουε Ντούβεργκερ.
Σε αγώνα της εθν ικής του ομάδας με τον Καναδά γ ια τα προκριματ ικά του
Παγκοσμίου Κυπέ λ λου 2022, ο Χοσούε Ντούβεργκερ έκανε τ ραγ ική γκάφα!
Αφού έ λαβε μια πάσα από τον συμπαίκ τη του Λαφράνς, έ χασε το κον τ ρόλ
και όταν έ τ ρεξε να διώξει την μπάλα πριν περάσει την γραμμή τ έρματος,
την ακούμπησε άθε λα του, με αποτ έ λεσμα αυτή να κυλήσει σ τα δίχ τυα της
εσ τ ίας του.
Ετσ ι, ο Ντούβεργκερ έμεινε σ την ισ τορία γ ια έ να από τα χειρότ ερα αυτο γκόλ. Η ομάδα του γ νώρισε την ήτ τα με 3- 0 αλ λά κανείς δε ν θα θυμάται το
αποτ έ λεσμα αλ λά την γκάφα του τ ερματοφύλακα της Αϊτής.

Πέντε μήνες εκτός ο Σιάκαμ λόγω
χειρουργίου στον ώμο

Ο

Pascal Siakam θα χάσει περίπου πέν τε μήνες αφότου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση την περασμένη εβδομάδα για να
επιδιορθώσει πρόβλημα σ τον αρισ τερό του ώμο.
Οι Raptors δήλωσαν σε κυκλοφορία την Παρασκευή ότι ο Siakam
τραυματίσ τηκε σ τον ώμο του σε ένα παιχνίδι της 8ης Μαΐου εναν τίον του
Μέμφις. Μαζί με αρκετούς άλλους βασικούς παίκτες, ο Siakam έχασε τα τέσσερα τε λευταία παιχνίδια της σεζόν.
Αν το χρονοδιάγραμμα που δόθηκε δεν επεκταθεί ή μειωθεί ο Σιάκαμ θα
χάσει περίπου τρεις εβδομάδες από την νέα σεζόν του 2021-22 NBA. Η επόμενη σεζόν έ χει προγραμματισ τεί να ξεκινήσει σ τις 19 Οκτωβρίου.
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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!

Α

ντίστροφη μέτρηση για επιστροφή του κόσμου στα ελληνικά γήπεδα!
Πιο πιθανό από ποτ έ μοιάζει πλέον το σενάριο για επιστροφή του
κόσμου στα ελληνικά γήπεδα το προσεχές
διάστημα.
Ο Λευτέρης Αυγενάκης έκανε γνωστή από
το βήμα της Βουλής την απόφαση της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων για σύσταση ομάδας που θα «τρέξει» πλάνο πάνω σε αυτό
το πλαίσιο.
«Ξεκινάει και επίσημα από σήμερα η κουβέν τα για επισ τροφή του κόσμου σ τα
γήπεδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτή
την εξέλιξη» ανέφερε ο υφυπουργός Αθλητισμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα της Super League
και το πρωτόκολλο που είχε παρουσιάσει
η Λίγκα θα αποτελέσει οδηγό για το come
back του κόσμου στα ελληνικά γήπεδα
μετά από σχεδόν 15 μήνες.
«Ακόμα ένα βήμα αθλητικής επανεκκίνησης: Μαζί με Επιτροπή Λοιμωξιολόγων &
συνεργασία με τη Super League συστήνουμε Ομάδα Εργασίας, για άμεσo πλάνο,
για οδηγό επισ τροφής φιλάθλων σ τα
γήπεδα. Ποιοι, πόσοι πότε, βασισμένα στα
Πρωτόκολλα που είχαν ετοιμαστεί πέρσι &
θα επικαιροποιηθούν», αναφέρει ο Λευτέρης Αυγενάκης σε ανάρτησή του.

Διαιτητικό: Καμπάνα λόγω οφειλών για Παναχαϊκή!

Καμπάνα στην Παναχαϊκή για τις οφειλές σε Φώτη Παπανικολάου και Μιλτιάδη
Μητρόπουλο
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το
Διαιτητικό Δικασ τήριο Ποδοσφαίρου
έλαβε τις εξής αποφάσεις.
Επέβαλε στην ΠΑΕ Παναχαϊκή, μέχρι την
πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Φώτιου Παπανικολάου, σε ποσοστό 50% του ποσού των

19.4 47,70 ευρώ, πλέον των νομίμων
τόκων, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 401/2016 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της
αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που
θα αγωνίζεται κατά την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, εντός προθεσμίας πέντε
(5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη
ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.
Επέβαλε στην ΠΑΕ Παναχαϊκή, μέχρι την
πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Μιλτιάδη Μητρόπουλου, σε ποσοστό 50% του ποσού των
12.351,791 ευρώ, πλέον των νομίμων
τόκων, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 397/2016 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της
αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που
θα αγωνίζεται κατά την αγωνιστική περίοδο 2021- 2022, εντός προθεσμίας πέντε
(5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη
ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Super League 2: Τα ερωτηματικά που «γεννά» η αύξηση στα οικονομικά
κριτήρια

Νέα δεδομένα δημιουργεί η απόφαση ν’ αυξηθούν τα οικονομικά
κριτήρια συμμετοχής
για τις ΠΑΕ σ το νέο
πρωτάθλημα της Super
League2..
Ου σ ια σ τ ικά μ έσ α σ ε
λίγε ς ημέρε ς αυξήθηκε
σημαντικά το ποσό που πρέπει να πιστοποιηθεί για την κάθε
ομάδα για να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της στην Super League 2.
Μάλισ τα, η αύξηση κρίνεται ως διπλή
διότι και πριν την τελευταία αναφορά του
Λευτέρη Αυγενάκη, το ποσό ήταν ακόμα
μικρότερο από τις αρχικές 250.000 ευρώ
για το μετοχικό κεφάλαιο και τις 100.000
ευρώ εγγυητική. Πλέον τα χρήματα αυτά
ανέρχονταισε 350.000 και 150.000 αντίστοιχα, όπερ σημαίνει εν ολίγοις πως η
προϋπόθεση συμμετοχής φτάνει πλέον το
μισό εκατομμύριο ευρώ.
Νέα δεδομένα δημιουργεί η απόφαση ν’

αυξηθούν τα οικονομικά κριτήρια συμμετοχής για τις ΠΑΕ στο νέο πρωτάθλημα της
Super League 2.
Ουσιαστικά μέσα σε λίγες ημέρες αυξήθηκε σημαντικά το ποσό που πρέπει να
πισ τοποιηθεί για την κάθε ομάδα για
να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της στην
Super League 2.
Μάλισ τα, η αύξηση κρίνεται ως διπλή
διότι και πριν την τελευταία αναφορά του
Λευτέρη Αυγενάκη, το ποσό ήταν ακόμα
μικρότερο από τις αρχικές 250.000 ευρώ
για το μετοχικό κεφάλαιο και τις 100.000
ευρώ εγγυητική. Πλέον τα χρήματα αυτά
ανέρχονταισε 350.000 και 150.000 αντίστοιχα, όπερ σημαίνει εν ολίγοις πως η
προϋπόθεση συμμετοχής φτάνει πλέον το
μισό εκατομμύριο ευρώ.
Το βασικό ερώτημα είναι εάν τα χρήματα αυτά μπορούν να συγκεντρωθούν
από τις ομάδες που διατηρούν ένα πολύ
μικρό Μ.Κ. αυτή τη στιγμή και ουσιαστικά
μετέχουν στο πρωτάθλημα της Football
League. Επίσης, η κάλυψη της εγγυητικής
της τάξης των 150 χιλ. δεν είναι ένα αμελητέο ποσό, το αντίθετο…
Τώρα, ανάμεσα στα δεκάδες ερωτήματα
είναι αν θα δοθεί κάποιος χρόνος στις ΠΑΕ
στο να προχωρήσουν τις διαδικασίες, διότι
λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρωτάθλημα
θα ξεκινήσει στις 12 Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να έχει προεξοφληθεί τουλάχιστον ένα
μήνα πριν ποιες θα είναι οι ομάδες που θα
πάρουν μέρος.
Συνεπώς, διαφαίνεται ότι ο χρόνος είναι
ασφυκτικός προκειμένου οι ΠΑΕ να καλύψουν την βασική τους προϋπόθεση…
Με μια απλή ματιά διαφαίνεται πολύ
δύσκολο το σύνολο των ομάδων που είναι
στην Football League αυτή τη στιγμή και
θα έχουν το δικαίωμα να παίξουν τη νέα
περίοδο στην Super League 2 να καλύψουν
αυτή την προϋπόθεση. Από την άλλη στην
πορεία θα φανεί κατά πόσο αυτό είναι εφικτό η όχι.
Επίσης, αποδεικνύεται πως για πρώτη
φορά μετά από πολλά χρόνια, η
Super League 2 διαδραματίζει
κάποιο σοβαρότερο ρόλο
σ τις διαβουλεύσεις που
υπάρχουν για τον αριθμό
τ ω ν ο μ άδ ω ν π ο υ θ’
ανέ λθουν σ τη μεγάλη
κατηγορία. Με μια απλή
ματιά φαίνεται ότι δεν
μπορεί να αποκλειστεί
σ το μέ λ λον το πρωτάθλημα της Super League 1
ν’ απαρτίζεται από περισσότερες από 16 ομάδες διότι
αυτή είναι η τάση η οποία αυτή
τη στιγμή πάει να καταγράφει.
Super League 2: «Σίγουρη άνοδος για δυο,
μπαράζ η τρίτη!»
Θετική στη συμμετοχή Β’ ομάδων από τη
Super League στο πρωτάθλημά της είναι
η Super League 2, ωστόσο έχει κάποια
εύλογα αιτήματα.
Κύριο όλων, αφορά στην άνοδο δυο πρωταθλητών στη Super League 1, ενώ ο καλύτερος τρίτος της Super League 2 θα δίνει
μπαράζ ανόδου με τον 12ο της Super
League.
Τα αιτήματα της Super League 2 είναι τα

ακόλουθα:
Οι Β ομάδες να μην θεωρούνται μέλη του
Συναιτερισμού. Να μετέχουν σ το Δ.Σ.
χωρίς δικαίωμα ψήφου και δίχως να έχουν
συμμετοχή στα έσοδα (χορηγών ή τηλεοπτικά).
Συμμετοχή τεσσάρων (4) Β ομάδων στην
SL2. Να υποβιβάζονται δυο ομάδες (ώστε
να ανέβουν οι δυο πρωταθλητές) και ο
12ος της SL1 μπαράζ με τον καλύτερο τρίτο
της SL2 για να ανέβει και τρίτος αν περάσει.
Οι Β ομάδες να μη μετέχουν στα Play Off,
αλλά να μετέχουν στα Play out.
Να επιτρέπεται ο δανεισμός των ποδοσφαιριστών της SL2 στην SL1
Οι Β ομάδες θα έχουν στο Φύλλο Αγώνα
παίκτες έως 23 και τρεις μεγαλύτερους
(από πέντε που ζητάει η SL1)
Η ΕΠΟ να επιτρέπει σε Β ομάδες της SL2 τη
συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής
(έως 4)
Προαπαιτούμενο όλου του εγχειρήματος
είναι να αποδεχθεί η SL1 δια της προκήρυξής της να υποβιβάζονται δυο (2) ομάδες
από το πρωτάθλημά της απευθείας στην
SL2 και η τρίτη από το τέλος να δίνει αγώνα
μπαράζ με ομάδα της Super League 2.

Ηρακλής: Συνάντηση Θέου-Ιωακειμίδη-Ευγενίου για την εξαγορά του ΑΦΜ της Τρίγλιας

Συνάντηση Φώτη Θέου, Κώστα Ιωακειμίδη
και Στράτου Ευγενίου πραγματοποιήθηκε
χθες το βράδυ. Ο λόγος της συνάντησης
των τριών ανδρών είχε να κάνει με την εξαγορά του ΑΦΜ της Τρίγλιας.
Οι άνθρωποι του ΓΣ Ηρακλής από την περσινή σεζόν παλεύουν γι’ αυτή την εξαγορά,
ωστόσο τη δεδομένη χρονική στιγμή τα
πράγματα είναι πιο πρόσφορα και σύμφωνα με πληροφορίες του Metrosport.gr
είναι πιο κοντά από ποτέ για να πάρουν το
ΑΦΜ της ομάδας της Χαλκιδικής.
Αυτό αφήνεται να εννοηθεί, αλλά αν δεν
πέσουν οι υπογραφές δεν μπορεί κανείς
να πει με σιγουριά ότι θα έχει αίσιο τέλος η
κατάσταση με την Τρίγλια.
Όλο αυτό το διάστημα οι άνθρωποι του
Ερασιτέχνη Ηρακλή εξέτασαν κι άλλες
περιπτώσεις ομάδων, όμως θεωρούν ότι
πιο συμφέρουσα γι’ αυτούς είναι η εξαγορά του ΑΦΜ της Τρίγλιας, ώστε να μπορέσει ο Ηρακλής τη νέα σεζόν να βρίσκεται στη SuperLeague 2 μέσω της αναδιάρθρωσης.

Football League: Κλήθηκε σε απολογία ο Πανσερραϊκός

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό
Όργανο της Ένωσης κάλεσε σε απολογία
τον Πανσερραϊκό.
Αναλυτικά:
Το Πρωτοβάθμιο Μονομε λές Πειθαρχικό Όργανο της Ένωσης Επαγγελματικού
Ποδοσφαίρου Β Εθνικής Κατηγορίας καλεί
σε απολογία:
Την Τρίτη 1.7.2021 και ώρα 14:00 την ΠΑΕ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ, για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 11 και 12 του
Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου
σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 14 του
Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ (αγώνας με
ΠΑΕ Αλμωπός Αριδαίας, 13/6/2021).
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Φιορεντίνα: Επίσημο το διαζύγιο
με Γκατούζο, 22 μέρες μετά από την
πρόσληψή του

Ο

Τζενάρο Γκατούζο αποτελεί και
τυπικά παρελθόν από την τεχνική ηγεσία, 22 ημέρες μετά από
την πρόσληψή του στον πάγκο
της ομάδας.
Ο Τζέναρο Γκατούζο αποτελεί και επίσ ημα παρε λθόν από τον πάγκο τ ης
Φιορεν τίνα, 22 ημέρε ς μετά από την
πρόσληψή του, μια και οι δύο πλευρές είχαν διαφωνίες αναφορικά με το
κομμάτι των ενισχύσεων των «βιόλα»,
επομένως αποφάσισαν από κοινού να
χωρίσουν τους δρόμους τους..

Συγκεκριμέ να, ο α τζ έ ν τ ης του Γκα τούζο, Ζόρζε Μέν τες, επιθυμούσε να
«πλασάρε ι» και κάποιους από τους
πελάτες του στη Φιορεντίνα, οι οποίοι
ωσ τόσο ήταν ακριβοί για τα οικονομικά δεδομένα της ομάδας της Φλωρεντίας.
Πλέον οι «βιόλα» καλούνται να βγουν
ξανά σ την αγορά γ ια προπονητή, με
το όνομα του Ρούν τι Γκαρσία, πρώην
τε χ ν ικού της Λιόν, να είναι ανάμεσα
σε αυτά που παίζουν, σύμφωνα με τον
Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Η διάγνωση για Έρικσεν: Έπαθε
καρδιακή προσβολή και θα του βάλουν
βηματοδότη

Σ

ύμφωνα με το ανακοινωθέν
από την δανέζικη ομοσπονδία, ο Κρίστιαν Έρικσεν υπέστη καρδιακή ανακοπή και θα
πρέπει να του τοποθετηθεί βηματοδότης.
Η δανέζικη ομοσπονδία εξέδωσε ανακοινωθέν για τον Κρίστιαν Έρικσεν και
ανάφερει πως υπέσ τη καρδιακή ανακοπή και θα χρειασ τεί να του τοπο θ ε τ ηθ ε ί βημα τ ο δ ότ ης. Μά λισ τ α, ο
29χρονος μεσοεπιθε τικός έ χει απο δε χεθεί τη λύση των γ ιατ ρών και το
πλάνο έ χει εγκριθεί από Δανούς και
ξένους ειδικούς, που όλοι πρότειναν
την ίδια αντιμετώπιση.

«Αυτ ή ε ίναι η κα τάσ τασ η με τά τ ην
επικοινωνία του γιατρού της εθνικής
ομάδας με τους ειδικούς καρδιολό γους και τον Κρίστιαν Έρικσεν.
Μετά από διάφορε ς εξετάσεις, αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να του εμφυτευθεί βηματοδότης (ICD). Η συσκευή
είναι απαραίτητη μετά από καρδιακή
προσβολή εξαιτίας αρρυθμιών.
Ο Κρίσ τιαν έ χει αποδε χεθεί τη λύση
και το πλάνο έχει εγκριθεί από Δανούς
και ξένους ειδικούς, που όλοι πρότειναν την ίδια αντιμετώπιση.
Προτείνουμε σε όλους να σεβασ τούν
την ηρεμία και την ιδιωτικότητα του
Κρίστιαν και της οικογένειά του».
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Euro 2020: Δανία - Βέλγιο 1-2:
Πρόκριση με ανατροπή και Ντε
Μπράινε

Τ

ο Βέλγιο με γκολ των Τοργκάν Αζάρ
(55’) και Κέβιν Ντε Μπράινε (71’) επικράτησε με ανατροπή 2-1 της Δανίας που προηγήθηκε με τον Πόουλσεν (2’) και πανηγύρισε την πρόκριση στη
φάση των 16 του Euro 2020. Στην επόμενη
φάση του Euro 2020 είναι το Βέλγιο. Η ομάδα του Μαρτίνεθ επικράτησε 2-1 της Δανίας κάνοντας ανατροπή. Οι Δανοί προηγήθηκαν με τον Πόουλσεν στο 2’ ήταν καλύτεροι
στο πρώτο μέρος, όμως λογάριαζαν
χωρίς τον Ντε Μπράινε, ο οποίος
άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού
στο δεύτερο μέρος. Οι Βέλγοι ισοφάρισαν με τον Τοργκάν Αζάρ στο 55’ και γύρισαν το ματς με τον Κέβιν Ντε
Μπράινε στο 71’. Οι Δανοί έχουν ακόμη ελπίδες για πρόκριση στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στη Ρωσία.
Οι Δανοί ήταν εκείνη που μπήκαν δυνατά
στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2ο
λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ντεναγιέρ έκανε
λάθος στην άμυνα των Βέλγων, ο Χόιμπιεργκ
έγινε αποδέκτης της μπάλας, με τον Πόουλσεν να παίρνει την ασίστ και μέσα απ’ την
περιοχή να πλασάρει για το 1-0.
Στη συνέχεια της αναμέτρησης, η ομάδα του
Χιούλμαντ ήταν καταιγιστική. Στο 5’ έχασε ο
Μπρέθγουεϊτ σπουδαία ευκαιρία, ενώ ο Βας
είχε τη δική του στιγμή στο 6’. Στο 3’ το Βέλγιο είχε καλή ευκαιρία με κεφαλιά του Μέρτενς και ήταν ό,τι καλύτερο είχαν να επιδείξουν οι Red Devils στο πρώτο μέρος.
Οι Δανοί πήραν τον απόλυτο έλεγχο του
αγώνα. Μετά το δυνατό ξεκίνημα, ο ρυθμός
έπεσε και πήγε στα μέτρα των γηπεδούχων.
Η Δανία πίεζε ψηλά και δεν άφηνε το Βέλγιο
να κάνει το παιχνίδι του, καθώς με δυσκολία
έφτανε στην περιοχή του Κουρτουά.
Από την άλλη, η Δανία ήταν εκείνη που γινόταν απειλητική. Στο 35’ είχε νέα καλή στιγμή.
Ο Ντάμσγκααρντ ντρίμπλαρε, πάτησε περιοχή, υπό πίεση πραγματοποίησε ένα πλασέ,
με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα απ’ την
εστία των Βέλγων.
Στο δεύτερο μέρος η Δανία μπήκε με τον ίδιο

τρόπο. Πίεζε ψηλά τους Βέλγους, θέλοντας
να παγώσει τον ρυθμό, θέλοντας να έχει τον
έλεγχο του παιχνιδιού. Όμως η ποιότητα των
ακίνδυνων Βέλγων έφερε την ισοφάριση στο
Parken Stadium.
Ο Ρομελού Λουκάκου πάτησε στην περιοχή,
μοίρασε τον Ντε Μπράινε, ο οποίος έβγαλε
τρομερή ασίστ στον Τοργκάν Αζάρ, ο οποίος
ανενόχλητος έγραψε το 1-1. Οι Βέλγοι συνδυάστηκαν τρομερά χαρίζοντας ένα πολύ
όμορφο γκολ.
Οι Βέλγοι βελτιώθηκαν μετά την
ισοφάρισή τους με τον Κέβιν
Ντε Μπράινε να δίνει ποιότητα στους Red Devils.
Δεν είχαν πιάσει το 100%
της απόδοσής τους, όμως
σίγουρα πατούσαν καλύτερα
στον αγωνιστικό χώρο. Η επιβράβευση δεν άργησε να έρθει.
Οι παίκτες του Μαρτίνεθ άλλαξαν
τρομερά την μπάλα, η οποία στρώθηκε στα
πόδια του Ντε Μπράινε και με τρομερό σουτ
με το αριστερό έξω απ’ την περιοχή έστειλε
την μπάλα στα δίχτυα του Σμάιχελ υπογράφοντας την ανατροπή στο 71ο λεπτό.
Η Δανία αμέσως μετά το 2-1 αντέδρασε με
ένα μακρινό σουτ του Μπρέθγουεϊτ στο 75ο
λεπτό, ενώ ο επιθετικός των Δανών έγινε
ξανά επικίνδυνος, με τον Αλντερβάιρελντ
να τον κόβει τελευταία στιγμή. Ο Μάρτιν Μπρέθγουεϊτ είχε ξανά μεγάλη ευκαιρία στο 87’. Έπειτα από σέντρα του Όλσεν
πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι. Οι Δανοί έως και
το φινάλε πίεσαν, όμως το σκορ δεν άλλαξε
με τους Βέλγους να πανηγυρίζουν την πρόκριση.

ΔΑΝΙΑ:

Σμάιχελ - Κρίστενσεν, Κιάερ, Βέστεργκαρντ,
Μάλε- Βας, Χόιμπεργκ, Ντιλέινι- Πόουλσεν,
Ντάμσγκαρντ, Μπρέθγουεϊτ.

ΒΕΛΓΙΟ:

Κουρτουά - Φερτόνχεν, Ντεναγιέρ, Αλντερβάιρελντ - Θ. Αζάρ, Ντεντόνκερ, Τίλεμανς,
Μενιέ - Καρασκό, Λουκακού , Μέρτενς.

18 Ιουνίου 2021
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο Τιμούρ Κετσπάγια έλυσε τη σιωπή
του – Μίλησε για όλους και για όλα!

Για όλους και για όλα μίλησε ο
προπονητής της Ανόρθωσης Τιμούρ
Κετσπάγια, στην εκπομπή «Χωρίς VAR»
της Cablenet. Εξέφρασε για πολλοστή
φορά την άποψη ως ήταν λάθος και…
εγκληματική η περσινή διακοπή
πρωταθλήματος και αυτό το δείχνει
η φετινή σεζόν, στην οποία υπήρξαν
περισσότερα κρούσματα και θανάτοι.

Ό

σα δήλωσε ο Τιμούρ Κετσπάγια:
Για τον Οκριασβίλι και τον Κβιλιτάια: «Τους
ευχαριστούμε για αυτά που πρόσφεραν,
ειδικά ο Οκριασβίλι που ήταν δύο χρόνια.
Ο Κβιλιτάια ήρθε φέτος, πρόσφερε πολύ. Δυστυχώς
δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στα θέλω των
ποδοσφαιριστών και πιστεύω ότι η απόφαση ήταν
σωστή. Δεν θέλουμε να κάνουμε ανοίγματα που μπορεί να μας πνίξουν. Θα ήθελα να μείνουν, αλλά αν
συγκρίνουμε πόσα θα έπαιρναν και πόσα θα πάρουν
εκεί, εμείς τους δίναμε λιγότερα από τα μισά».

αυτός ένα από τα καλά νέα».

Για τη χρονιά που τελείωσε και την κατάκτηση του κυπέλλου:

«Ήταν δύσκολη χρονιά για αυτά που προηγήθηκαν. Διεκδικούσαμε δύο τίτλους και για ανεξήγητους
λόγους διεκόπη το πρωτάθλημα. Το ότι ήταν λάθος
φάνηκε φέτος που είχαμε περισσότερα κρούσματα
και θανάτους, αλλά τελειώσαμε το πρωτάθλημα χωρίς
πρόβλημα. Δεν ήταν εύκολο για μας ψυχολογικά γιατί
πήρε άλλη ομάδα το δικαίωμα να συμμετάσχει στο
Champions League. Δεν ήταν εύκολο να το χωνέψουμε και δεν μας βοήθησε. Παρά τα προβλήματα,
νομίζω ότι είχαμε δύο καταπληκτικά χρόνια παρότι
στο πρωτάθλημα στο τέλος μας έλειπε κάτι. Ειδικά στο
παιχνίδι με τον Ολυμπιακό τελείωσαν όλα και συγκεντρωθήκαμε στο κύπελλο, όπου κερδίσαμε όλα τα
παιχνίδια».

Για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση:
«Υπάρχουν άλλες χώρες που δουλεύουν σωστά, να

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας του με τε- ρωτήσουν αυτό. Εμείς δεν ξέρουμε και παίρνουμε
χνικό διευθυντή:
λάθος αποφάσεις. Δεν είναι ντροπή να ρωτήσεις
«Το πρωτάθλημα ξεκινά και τελειώνει και δεν σταματάμε, αμέσως σκεφτόμαστε το επόμενο. Δυστυχώς δεν είμαστε σε επίπεδο όπως στην Αγγλία και
τη Γερμανία, όπου ο τεχνικός διευθυντής αγοράζει
έναν παίκτη 50 εκατ. Εδώ ψάχνουμε παίκτες ελεύθερους. Θα ήθελα να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου
που με ξέρει και να μου βρει 2-3 παίκτες στις θέσεις
που χρειαζόμαστε και η τελευταία απόφαση να είναι
δική μου. Καλό είναι να έχεις τεχνικό διευθυντή. Δεν
πιστεύω να υπάρχουν σε άλλη χώρα περισσότεροι
ατζέντηδες απ’ ότι στην Κύπρο».

Για τα μετεγγραφικά και το κατά πόσον
καθυστέρησε η ομάδα:

«Εμείς που είμαστε στην ομάδα ανησυχούμε περισσότερο από τους άλλους. Λίγοι άνθρωποι προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις ή πρόβλημα
στην ομάδα. Ό,τι και να γίνει θα βρούμε λύσεις.
Επειδή καθυστερήσαμε με το νέο συμβόλαιο το δικό
μου, είχα πει να περιμένουμε μετά το κύπελλο και
ίσως αυτό να ήταν λάθος δικό μου γιατί χάθηκε χρόνος. Το θέμα δεν είναι πόσο γρήγορα θα κάνεις τις
μεταγραφές, αλλά πόσο θα βοηθήσουν οι παίκτες
που θα έρθουν. Στις συζητήσεις με τη διοίκηση ήταν
όλα μέσα. Μέχρι το τέλος του μήνα, πριν πάμε προετοιμασία θα έχουμε εξελίξεις».

Για τον Χριστοδουλόπουλο:

«Να μην ανησυχεί ο κόσμος. Δεν είναι μόνο ένας
παίκτης, σύντομα θα μάθουν καλά νέα. Θα είναι και

αλλού για να μάθεις».

Για την ανανέωση του συμβολαίου του:

«Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να αποδείξω σε αυτό τον
τόπο. Αν έχει γίνει κάτι καλό, ήμασταν πρωταγωνιστές εγώ με τον Γιοβάνοβιτς. Αλλάξαμε τη μοίρα του
κυπριακού ποδοσφαίρου. Δεν ήρθε κάποιος να επενδύσει εκατομμύρια, το πετύχαμε με αυτά που είχαμε
και σε πιο δύσκολες εποχές. Τρεις φορές γύρισα στην
Κύπρο και πήραν τίτλο. Άλλοι δεν μπορούσαν να
φανταστούν ότι μπορούσαμε να μπούμε Τσάμπιονς
Λιγκ. Αν μου ζητήσεις να πάρω Τσάμπιονς Λιγκ, δεν
μπορώ. Δεν φταίνε άλλοι που είναι η Κύπρος σε αυτή
την κατάσταση, φταίνε οι Κύπριοι».

Για το VAR:

«Είδαμε να το χρησιμοποιούν όπως θέλουν. Έγιναν
πολλά λάθη. Δεν είναι στο σημείο που το βλέπουμε
στην Ευρώπη. Είχαμε παιχνίδια που δεν παίχτηκε
καθόλου β’ ημίχρονο και έβαζαν 3-4 λεπτά. Βλέπουμε
τώρα ότι βάζουν 6-7 λεπτά. Πάνε εκεί και θέλουν μια
ώρα να πάρουν απόφαση. Δεν μπορεί για ένα εκατοστό να δίνει οφσάιντ».
Για το περιστατικό με τον Λόρια μετά την έρευνα
Παπαχαραλάμπους: «Στη Βασιλεία πριν το παιχνίδι
έγινε ένα περιστατικό που δεν μας βοήθησε. ‘Οταν
είσαι σοβαρός άνθρωπος δεν βγαίνεις να λες τέτοια
πράγματα χωρίς αποδείξεις. Αυτό μας πείραξε κι εμάς
και τον Απόλλωνα, ήταν μαχαιριά. Πριν το παιχνίδι ο
Λόρια δεν μιλούσε δύο εβδομάδες».
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Ομόνοια: Κάθε (πανύψηλο)
εμπόδιο για καλό

Η Ομόνοια βρίσκει σ τον δρόμο της τον νικητή του ζευγαριού Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Βαλούρ. Αν αν τίπαλοι είναι οι
Κροάτες θέλει μεγάλη υπέρβαση η πορεία των πρωταθλητών στο Τσάμπιονς Λιγκ
Ο Χένινγκ Μπεργκ «κωδικοποίησε» την κλήρωση της Ομόνοιας στον 2ο προκριματικό γύρου του Τσάμπιονς Λιγκ με
τον πλέον παρασ τατικό τρόπο: «Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ αγωνίζεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι δύσκολη ομάδα, ίσως η δυσκολότερη που μπορούσε να μας τύχει σε αυτόν τον προκριματικό
γύρο». Στη βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ, πάντως, ήταν στην υψηλότερη
θέση κι η ζόρικη κλήρωση είναι γεγονός για τους πρωταθλητές
Κύπρου. Θα μπορούσε να ήταν πιο ζόρικη; Ίσως με αντίπαλο τον
Ολυμπιακό Πειραιώς, ο οποίος έχει «ματώσει» σ την Κύπρο και
χάνεται το στοιχείο της… γνωστής ελληνικής υποτίμησης.
Επί της ουσίας, οι τριφυλλοφόροιι μπαίνουν στην κορυφαία διοργάνωση και πρέπει να κάνουν την υπέρβαση. Να κολυμπήσουν
σε βαθιά νερά για να μπορέσουν να δημιουργήσουν προοπτική
διάκρισης στον θεσμό. Με τη σημείωση ότι θα επιβεβαιωθούν τα
προγνωστικά που λένε ότι αντίπαλός τους θα είναι οι Κροάτες.
Διότι, γ ια να ακριβολογούμε, αν τίπαλος της Ομόνοιας είναι ο
νικητής του ζευγαριού Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Βαλούρ, με τις πιθανότητες να προκριθούν οι Ισλανδοί να είναι πολύ μικρές. Όμως
όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Ο
πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 20 ή 21 Ιουλίου εκτός έδρας και
ο επαναληπτικός στις 27 ή 28 Ιουλίου στην Κύπρο.
Η μόνιμη πρωταθλήτρια Κροατίας (έχει κερδίσει τα τελευταία 15
πρωταθλήματα σε 16 σεζόν!) έχει μεγάλη εμπειρία στον ευρωπαϊκό χώρο. Πέρυσι για παράδειγμα είχε φτάσει μέχρι τους «8» του
Γιουρόπα Λιγκ, αποκλείοντας την Τότεναμ του Μουρίνιο (ήταν η
απαρχή του διαζυγίου τους) με μια περιποιημένη «τριάρα» (3-0)
στο Ζάγκρεμπ.
Τις περιόδους 2018-19 και 2019-20 συμμετείχε σ τους ομίλους
του Τσάμπιονς Λιγκ κι είναι μόνιμη… θαμώνας των ευρωπαϊκών
διοργανώσεων. Έχει όμως και τα στραβοπατήματά της, στα οποία
μπορούν να πατήσουν οι πράσινοι. Κατά καιρούς «τρώνε» και την
κατραπακκιά τους. Πέρυσι για παράδειγμα αποκλείσ τηκαν από
το Τσάμπιονς Λιγκ από την υποδεέστερη Φερεντσβάρος, ενώ τη
σεζόν 2017-18 αποκλείστηκαν από την αλβανική Σκερντεμπέου!
Από το ρόσ τερ της ξε χωρίζουν οι Κροάτες διεθνείς Πέτκοβιτ ς,
Όρσ ιτ ς, Ιβάνουσετ ς, και ο τερματοφύλακας Λιβάκοβιτ ς. Ά λ λοι
δύο παίκτες παίζουν στο Euro 2000 με τα Σκόπια (Ριστέφσκι και
Αντέμι), κι ένας με την Ελβετία (Γκαβράνοβιτς). Πρόσφατα πούλησε στη Λειψία τον Γιόσκο Γκβαρντιόλ, έναντι 18.800.000 ευρώ!
Προπονητής της από τις 18 Μαρτίου 2021 είναι ο Νταμίρ Κρίζναρ.
Αν τε λικά αν τίπαλος είναι η Ντιναμό Ζάγκρεμπ είναι ένα ψηλό
εμπόδιο για την Ομόνοια. Μόνο που επί των ημερών του Μπεργκ
έχει αποδειχθεί ότι ξέρει τον τρόπο να παίζει όλους τους αντιπάλους της στα ίσα κοιτάζοντάς τους στα μάτια και προσδοκώντας
στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό πιστεύεται ότι θα κάνει
και τώρα.
Οι πράσινοι χρειάζονται μόλις μία πρόκριση για να κλειδώσουν
συμμετοχή σε ευρωπαϊκό όμιλο, για δεύτερη φορά στην ιστορία
τους. Εάν αποκλειστούν από τη συνέχεια του Τσάμπιονς Λιγκ θα
συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι σ τον τρίτο προκριματικό
γύρο του Γιουρόπα Λιγκ.
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Μαυροβούνιο - Ελλάδα
70-55: Μουδιασμένη
πρεμιέρα για την Εθνική

Η Εθνική γυναικών ξεκίνησε με το
αριστερό τις υποχρεώσεις της στο
EuroBasket καθώς ηττήθηκε με
70-55 από το Μαυροβούνιο.
Μουδιασμένα ξεκίνησε το ταξίδι
της στο EuroBasket η Εθνική μας
που γνώρισε την ήττα με 70-55
από το Μαυροβούνιο στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Τα κορίτσια του Βασίλη Μασλαρινού
παρουσίασαν κενά στην άμυνά
τους ενώ δεν μπόρεσαν να περιορίσουν τις ψηλές του Μαυροβουνίου.
Οι διεθνείς μας έμειναν κοντά
στο σκορ μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου, ωστόσο στη δεύτερη περίοδο αιφνιδιάστηκαν
από την επιθετική ευστοχία του
αντιπάλου τους. Στα τέλη της
τρίτης περιόδου ενεργοποίησαν την καλή τους άμυνα και με
τις Νικολοπούλου και Φασούλα
να αναλαμβάνουν το σκοράρισμα, έφεραν τη διαφορά στους
επτά. Ωστόσο οι Μαυροβούνιες
ξέσπασαν, πήγαν και πάλι τη διαφορά σε ασφαλή επίπεδα και
εξασφάλισαν τη νίκη.

Ο αγώνας

Η Εθνική μπήκε πολύ δυνατά στο
ματς, βρήκε σκορ ιδίως με την
Μαριέλλα Φασούλα και έμεινε
κοντά στο σκορ απέναντι στο
Μαυροβούνιο. Η αδυναμία της
Εθνικής να περιορίσει τις ψηλές
του Μαυροβουνίου ήταν εμφανής, κάτι που πλήρωσε δεχόμενη εύκολα καλάθια με την διαφορά να πηγαίνει στο +7 για το
τυπικά γηπεδούχο Μαυροβούνιο. Η Εθνική μας ανέβασε ρυθμό
έπαιξε καλή άμυνα, περιόρισε
επιθετικά τις ψηλές του Μαυροβουνίου και μείωσε τη διαφορά
στους τέσσερις. Ωστόσο η ευστοχία του Μαυροβουνίου από την
περίμετρο σε συνδυασμό με τις
χαμένες ευκαιρίες της Εθνικής
έστειλαν τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με την Εθνική μας στο
-15.
Και στο δεύτερο μισό του αγώνα,
η Εθνική μας δεν μπόρεσε να
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φέρει τη διαφορά κάτω από τους
10 πόντους με το Μαυροβούνιο
να εξακολουθεί να είναι κυρίαρχο μέσα στη ρακέτα. Στα τέλη
της τρίτης περιόδου η Εθνική μείωσε στους 10 με βολές της Σπανού ωστόσο το Μαυροβούνιο
ανέβασε και πάλι τη διαφορά
σε ασφαλή επίπεδα. Οι διεθνείς
μας είχαν ψυχή, μείωσαν την διαφορά στους επτά πόντους και με
πέντε λεπτά στο ρολόι, ξαναμπήκαν στο παιχνίδι. Ένα νέο ξέσπασμα του Μαυροβουνίου έφερε
και πάλι τη διαφορά στους 15
πόντους με τη νίκη να χάνεται
στην πρεμιέρα για την Εθνική.
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ: Κοβάσεβιτ ς
4 (6 ριμπάουντ), Μούγιοβιτς
12 (8 ασίστ), Ράκοβιτς, Ζίβκοβιτς 2, Αλέξιτς, Ντούμπλιεβιτς 7
(7 ριμπάουντ), Γκάτλινγκ 10 (5/7
δίποντα, 5 ριμπάουντ), Γιοβάνοβιτς 19 (4/8 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Πάσιτς (6 ριμπάουντ).
ΕΛΛΑΔΑ: Φασούλα 21 ( 10/16
δίποντα, 4 ριμπάουντ), Παυλοπούλου 2, (5 ριμπάουντ, 4
ασίστ), Σωτηρίου 4 (5 ριμπάουντ), Σπανού 6 (3/6 δίποντα),
Τσινέκε, Αλεξανδρή 1, Μποσγανά, Νικολοπούλου 19 ( 6/13
δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Σταμολάμπρου 2.

Τα ομαδικά στατιστικά
του Μαυροβουνίου:

20/42 δίπον τα, 7/22 τρίποντα, 9/11 βολές, 42 ριμπάουντ
(26+16), 14 ασίστ, 15 λάθη, 8
κλεψίματα, 1 τάπα.

Τα ομαδικά στατιστικά
της Ελλάδας:

23/45 δίποντα, 1/11 τρίποντα,
6/9 βολές, 26 ριμπάουντ (20+6),
14 ασίστ, 17 λάθη, 7 κλεψίματα,
2 τάπες

Αναλυτικά το πρόγραμμ α τ η ς Εθ ν ικ ή ς σ το
EuroBasket:
Μαυροβούνιο - Ελλάδα 70-55
Ελλάδα - Σερβία (18/6)
Ιταλία - Ελλάδα (20/6)

Πρίντεζης, Μήτογλου, Γιαννόπουλος
συμφώνησαν: «Λίγος ο χρόνος
προετοιμασίας, τιμή η Εθνική»

Για το όνειρο της συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, αλλά και για τις δυσκολίες
που έχει η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας εν όψει του προολυμπιακού τουρνουά του
Καναδά μίλησαν Γιώργος Πρίντεζης, Ντίνος Μήτογλου και Χάρης Γιαννόπουλος.
ια την τιμητική πρόσκληση στην εθνική ομάδα,
για τις ελάχιστες ημέρες προπονήσεων με φουλ
ρόστερ, αλλά και για το κίνητρο που έχουν για να
συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Τόκιο, μέσω του προολυμπιακού τουρνουά του
Καναδά, μίλησαν σ την media day της Πέμπτης
(17/6) οι Γιώργος Πρίντεζης, Ντίνος Μήτογλου,
Χάρης Γιαννόπουλος.
Γιώργος Πρίντεζης: «Πάντα η προετοιμασία για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερη, γιατί
κάποιοι παίκτες δεν έ χουν τε λειώσει, κάποιοι
έχουν τελειώσει νωρίτερα και η δουλειά
για τον προπονητή είναι δύσκολη
καθώς με μόλις μερικές προπονήσεις καλούμασ τε να παίξουμε παιχνίδια τα οποία
θ ε ω ρ η τ ι κά ε ί ν α ι ν ο κ
άουτ. Όλοι μας έ χουμε
μ ε γ ά λ ο κ ί ν η τ ρ ο κα ι
ευελπισ τούμε να προκριθούμε γιατί η Ολυμπιάδ α ε ίναι ίσ ω ς η
μεγαλύτερη εμπειρία γ ια κάθε αθλητ ή,
είχα την ευλογία να βρίσκομαι σε μία το 2008.
Μακάρι να καταφέρουμε να
γίνουμε ομάδα, να δώσουμε
τον καλύτερό μας εαυτό, παρά το
γεγονός που έχουμε λίγες μέρες και
να πάμε στον Καναδά για να παίξουμε όσο
καλύτερα μπορούμε».
Ντίνος Μήτογλου: «Πιστεύω είναι τιμή για κάθε
παίκτη να βρίσκεται σ την Εθνική, όλες οι υποχρεώσεις των παικτών από τις ομάδες τους έχουν
τε λειώσει οπότε μπορούμε να προπονηθούμε
επιτέ λους σαν ολόκληρη ομάδα. Όπως είπε ο
κόουτ ς αν τιμετωπίζουμε κάποια θέματα τραυματισμών, αρκετοί παίκτες είναι εκτός και δεν
έ χουν ακόμα τη δυνατότητα να προπονηθούν.
Τώρα έρχον ται δύσκολα παιχνίδια, πρέπει να
προε τοιμασ τούμε γ ια το Ακρόπολις το οποίο
είναι ένα καλό τεστ να δείξουμε τι ομάδα είμαστε
και φυσικά μετά να προετοιμαστούμε να βελτιωθούμε και να προχωρήσουμε στο Προολυμπιακό».

Χάρης Γιαννόπουλος: «Όπως είπαν και τα παιδιά,
ο χρόνος ήταν πολύ λίγος, κάποια παιδιά είχαν
και επίσημα παιχνίδια και άργησαν να ενσωματωθούν. Οι προπονήσεις είναι πολύ εν τατικές,
ο ρυθμός είναι πολύ δυνατός και όλα τα παιδιά
δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να αφομιώσουν όσα θέλει ο κόουτς ώστε να πάει η εθνική
ομάδα στον Καναδά και να διεκδικήσει αυτό που
θέλει».

Πιτίνο για το ταξίδι στον Καναδά: «Θα
πάρουμε δύο αεροπλάνα, ένα φεριμπότ και μετά θα αυτοκτονήσουμε»
Ο Ρικ Πιτίνο περιέγραψε με ιδιαίτερο τρόπο την... Οδύσσεια
που πρέπει να ζήσει η Εθνική
Ανδρών γ ια να ταξ ιδέψ ε ι
στον Καναδά για το Προολυμπιακό τουρνουά, λέγοντας αστειευόμενος ότι στο
τέλος του ταξιδιού η ομάδα
θα αυτοκτονήσει. Αν υπάρχει ένα πράγμα που χαρακτηρίζει τον Ρικ Πιτίνο είναι
ότ ι μπορε ί να δώσ ε ατάκε ς.
Αυτό έκανε και στην Συνέντευξη
Τύπου της Εθνικής Ανδρών.
Ο έμπειρος τεχνικός αρχικά τόνισε ότι ο
Ιωάννης Παπαπέτρου δεν θα αγωνισ τεί σ το
Προολυμπιακό, ότι ο Βασίλης Σπανούλης είναι
εκτός προπονήσεων για προληπτικούς λόγους,
ο Ντίνος Μήτογλου θα παίξει σμολ φόργουορντ και ο Νικ Καλάθης θα ενσωματωθεί μετά το
τουρνουά «Ακρόπολις» και μετά περιέγραψε με
παράπονο το ταξίδι που πρέπει να κάνει η αποστολή της Εθνικής Ανδρών για τον Καναδά ενόψει του Προολυμπιακού τουρνουά (29/6-4/7).
Και η περιγραφή του ήταν αρκετά γλαφυρή.
Συγκεκριμένα, ο Πιτίνο δήλωσε:
«Μία από τις δυσκολίες για εμάς είναι το πώς θα
πάμε στον Καναδά, το ταξίδι. Φεύγουμε στις 5:45
το πρωί. Θα έχουμε 3 ώρες στάση. Μετά 10-11
ώρες ταξίδι, μετά πρέπει να πάρουμε ένα φέρι
μποτ και μετά θα αυτοκτονήσουμε»
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