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Ευγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες, για άλλη μια χρονιά 
γιορτάζουμε τα γενέθλεια της αγαπημένης δεύτερης πατρίδας μας, του 
Καναδά. Είμαστε πολύ τυχεροί όσοι ήρθαμε σε αυτήν την ευλογημένη χώρα 
που μας έδωσε το δικαίωμα σα ισότιμοι καναδοί πολίτες να δουλέψουμε, να 

κάνουμε οικογένειες και να πραγματοποιήσουμε όνειρα ζωής.
Ο καλός φίλος και συνάδελφος Μιχάλης Τελλίδης από το Μόντρεαλ, έγραψε ένα 
υπέροχο κείμενο για την ιστορία και που βρίσκεται ο Καναδάς διεθνώς, που θα 
ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας.
Ευτυχισμένα γενέθλια Καναδά!

Ο φίλος σας,
Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΚΑΝΑΔΑΣ
Η καλύτερη χώρα στον κόσμο…
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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Η μεγαλύτερη σου 

δύναμη δεν είναι 

αυτή που δείχνεις 

στους άλλους...

είναι οι μάχες που 

εσύ κερδίζεις και 

που οι άλλοι δεν 

έμαθαν ποτέ...

Ο 
Καναδάς επανέκτησε την πρώτη θέση στην έκθεση 
αξιολόγησης καλύτερων χωρών του 2021, σύμφωνα 
με την ανάλυση US News & World Report. Το 2020 
στην ετήσια κατάταξη κατείχε την δεύτερη θέση.

Συγκεκριμένα, ο Καναδάς διατήρησε το προβάδισμα έναντι 78 
άλλων χωρών συμπεριλαμβανομένων της Ιαπωνίας, της Γερ-
μανίας, της Ελβετίας και της Αυστραλίας, που περιλαμβάνονται 
στις πρώτες πέντε χώρες. Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην 6η θέση.
Μεταξύ των κριτηρίων είναι η ποιότητα ζωής, η ασφάλεια, το 
περιβάλλον, η ελευθερία, η υγεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική 
συνοχή, η κατοικία, η εργασία και το υψηλό εισόδημα.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 50η θέση στον δείκτη ικανοποίησης 
από τη ζωή. 
Για μας τους έλληνες που ζούμε εδώ και παρακολουθούμε τα 
προβλήματα της γενέτειρας στον Ευρωπαϊκό και διεθνή κοι-
νωνικοοικονομικό στίβο, είναι προφανές ότι η δεύτερή μας 
πατρίδα ο Καναδάς τα πάει πολύ καλλίτερα και συχνά ευλο-
γούμε το χώμα που πατάμε για το αξιόλογο σύστημα που 
εφαρμόζει και το γεγονός ότι δεν έχουμε πέσει στην υποβάθ-
μιση άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της γειτονικής μας 
Αμερικής. 
Μάλιστα, η στατιστική υπηρεσία του Καναδά, προ της πανδη-
μίας εξέδωσε μία ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι στις 
Ηνωμένες Πολιτείες το ακαθάριστο προϊόν της χώρας μεταξύ 
2019 και 2020 σημείωσε σημαντική ύφεση, ενώ στον Καναδά 
είχαμε μία πολύ πιο ήπια ύφεση της μείωσης του εθνικού ακα-
θάριστου προϊόντος. 
Παρά τη διεθνή κρίση, αυτό θεωρείται πολύ μικρότερο και 
από τις προηγούμενες οικονομικές κρίσεις που είχε περάσει ο 

Καναδάς το1980 το 1982 και βέβαια το 1991. 
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να χαιρόμαστε που ζούμε σε αυτή 
την υπέροχη χώρα, μια χώρα η οποία και μετανάστες δέχεται 
και ανοιχτή είναι σε όλες τις κουλτούρες, εγγυάται περίθαλψη 
ιατροφαρμακευτική και εφαρμόζει ένα αποδοτικό οικονομικό 
σύστημα το οποίο δεν είναι απόλυτα τέλειο, όμως τουλάχιστον 
αντέχει στα διεθνή προβλήματα και στις παγκόσμιες κρίσεις.
Θα πρέπει ακόμα να χαιρόμαστε όπου στην δεύτερή μας 
πατρίδα απολαμβάνουμε ασφάλεια, τάξη, ηρεμία, ευκαιρίες 
εργασίας, τεράστιες δυνατότητες στον επιχειρηματικό τομέα 
και σίγουρα ένα υποδειγματικό εκπαιδευτικό σύστημα.   
Χιλιάδες ελληνόπουλα της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς 
κατέχουν σήμερα υψηλές θέσεις σε όλους τους επαγγελματι-
κούς τομείς. Οι παροικίες μας μπορεί ακόμη να καυχώνται για 
τους αξιόλογους επιστήμονες, άξιους πολιτικούς και επιτυχη-
μένους επιχειρηματίες. 
Με αυτά τα δεδομένα, δεν θεωρείται πλέον ασυνήθιστη η τάση 
των νεοελλήνων να επιδιώκουν τα τελευταία χρόνια, λόγω 
της κρίσης, να μεταναστεύσουν εδώ για να εξασφαλίσουν μία 
σωστή εκπαίδευση και ένα λαμπρότερο επαγγελματικό μέλ-
λον.
Και εάν μπορούσε να διαφοροποιηθεί η μεταναστευτική πολι-
τική, σίγουρα θα βλέπαμε ένα νέο μεταναστευτικό ρεύμα από 
την Ελλάδα, παρόμοιο των δεκαετιών 50 και 60.
Η λύση πάντως αυτή σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται η πρέ-
πουσα, λόγω της σοβαρής υπογεννητικότητας αλλά και της 
αθρόας εισβολής προσφύγων και λαθρομεταναστών. 
Την 1η Ιουλίου, 2021 ο Καναδάς θα σβήσει 154 κεράκια. ΧΡΟ-
ΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΝΑΔΑ!
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Μητσοτάκης: Είστε εμβολιασμένοι, είστε ασφαλείς - 
Είστε ανεμβολίαστοι, κινδυνεύετε 

Α
ναφορές στην ανάγκη εμβολιασμού και ε-
πιτάχυνσης του ρυθμού των εμβολιασμών 
-με έκκληση στους ανεμβολίαστους πολίτες 
να σπεύσουν- στο Κυπριακό, στις σχέσεις 

της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο προ-
σφυγικό-μεταναστευτικό έκανε, κατά την άφιξή του 
στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αναλυτικά η δήλωση Μητσοτάκη: 
Από την εξαιρετικά πλούσια ατζέντα της Συνόδου 
Κορυφής του Ιουνίου θα ήθελα να ξεχωρίσω τρία 
θέματα ειδικού ενδιαφέροντος: Πρώτον, στη συζή-
τηση που θα έχουμε με τον Γενικό Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών είναι πολύ σημαντικό να επανα-
ληφθεί, με τρόπο κατηγορηματικό, ότι η μόνη λύση 
για το Κυπριακό μπορεί να βρεθεί στο πλαίσιο της 
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική 
ισότητα.
Οποιαδήποτε συζήτηση λύσης που αφορά τη δημι-
ουργία δύο ξεχωριστών κρατών να απορρίπτεται επί 
της αρχής, διότι αντιβαίνει σε όλες τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών αλλά και στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Στο ζήτημα, τώρα, του Covid αναμένουμε την άμεση 
ενεργοποίηση από όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού 
πιστοποιητικού από την 1η Ιουλίου, έτσι ώστε να 
επιτραπεί με την μεγαλύτερη δυνατή άνεση η ελεύ-
θερη μετακίνηση πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Όμως, η μεγάλη πρόκληση εξακολουθεί 
και παραμένει η επιτάχυνση του ρυθμού των εμβο-
λιασμών, καθώς βρισκόμαστε πια αντιμέτωποι με τη 
μετάλλαξη Δέλτα, η οποία έχει ήδη κάνει την εμφά-
νισή της σε όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένης 
και της Ελλάδας.
Θέλω να επαναλάβω ένα μήνυμα πάρα πολύ απλό, 
το οποίο μετέφερε χθες και ο κορυφαίος Αμερικανός 
επιδημιολόγος, ο κύριος Fauci: Είστε εμβολιασμένοι, 
είστε ασφαλείς. Είστε ανεμβολίαστοι, κινδυνεύετε. 
Τόσο απλά και τόσο καθαρά.
Αυτή τη στιγμή έχουμε πλεόνασμα εμβολίων δια-
θέσιμων για όλες τις ηλικίες στην πατρίδα μας. Και 
θέλω να κάνω ακόμη μία έκκληση στους συμπολί-
τες μας να σπεύσουν να εμβολιαστούν, έτσι ώστε να 
χτίσουμε το τείχος ανοσίας όσο το δυνατόν πιο γρή-
γορα.

Τέλος, στα ζητήματα που αφορούν στην Τουρκία, 
είμαι ικανοποιημένος από το αρχικό σχέδιο των 
συμπερασμάτων όπως αυτό έχει παρουσιαστεί, 
καθώς αποσαφηνίζει ότι το πλαίσιο βελτίωσης των 
σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία πρέπει 
να γίνει με σταδιακό αλλά και αναστρέψιμο τρόπο 
σε περίπτωση που η Τουρκία επανέλθει σε προκλη-
τική συμπεριφορά, επαναλαμβάνοντας με αυτό τον 
τρόπο τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής 
του περασμένου Μαρτίου.
Στο ζήτημα της ετανάστευσης, αναγνωρίζουμε το 
σημαντικό ρόλο που η Τουρκία έχει να επιτελέσει 
ως προς την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών. 
Δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι σε μία επιπρόσθετη 
χρηματοδότηση, υπό δύο προϋποθέσεις όμως, τις 
οποίες θα πρέπει η Τουρκία να τηρήσει απαρέγκλιτα: 
Η πρώτη είναι η αποφυγή οποιασδήποτε εργαλειο-
ποίησης προσφύγων και μεταναστών και η δεύτερη 
προϋπόθεση -προφανώς- είναι η αποδοχή της επι-
στροφής στην Τουρκία ανθρώπων οι οποίοι βρίσκο-
νται αυτή τη στιγμή στα ελληνικά νησιά και οι αιτή-

σεις ασύλου έχουν απορριφθεί τελεσίδικα».

«Όποιος δεν εμβολιαστεί, θα μολυνθεί» 
τονίζει ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Ια-
τρικού Συλλόγου
Προειδοποίηση προς τους σκεπτικιστές και του 
αρνητές του εμβολίου από τον πρόεδρο του Παγκό-
σμιου Ιατρικού Συλλόγου – Ανησυχία για την ινδική 
μετάλλαξη Δέλτα
Πρέπει να πεισθούν σκεπτικιστές και αρνητές του 
εμβολίου ώστε να επιτευχθεί η ανοσία της αγέλης. 
Οι μη εμβολιασμένοι θα μολυνθούν από το παραλ-
λαγμένο στέλεχος Δέλτα του κορωνοϊού, προειδο-
ποίησε ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλ-
λόγου Φρανκ Ούλριχ Μοντγκόμερι.
«Εάν δεν πείσουμε ένα μέρος της ομάδας των σκε-
πτικιστών και των αρνητών για το νόημα του εμβο-
λιασμού, δεν θα επιτύχουμε την ανοσία της αγέλης. 
Όποιος δεν εμβολιαστεί, αργά ή γρήγορα θα μολυν-
θεί από τον κορωνοϊό, λόγω της μεγαλύτερης μετα-
δοτικότητας του παραλλαγμένου στελέχους Δέλτα», 
τόνισε σήμερα ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Ιατρι-
κού Συλλόγου στο Δίκτυο Συντακτών της Γερμανίας 
(Redaktionsnetzwerk Deutschland).
«Απαιτείται εκτεταμένη εμβολιαστική κάλυψη του 
ενήλικου πληθυσμού. Τα παιδιά αποτελούν το 17 
έως 18% του πληθυσμού. Για αυτά, το παραλλαγ-
μένο στέλεχος Δέλτα είναι σε μεγάλο βαθμό ακίν-
δυνο, έτσι ώστε είναι πιθανό να συνεχίσει να ισχύει 
η εκτίμηση ότι ο εμβολιασμός δεν μπορεί να συνι-
στάται για παιδιά. Δεν μπορούμε να εμβολιάσουμε 
τα παιδιά απλώς για να προστατεύσουμε την κοινω-
νία», συνέχισε.
Οι ιατροί των Ταμείων Υγείας ζητούν περισσό-
τερη ταχύτητα των εμβολιασμών. «Βρισκόμαστε σε 
μια μάχη με το χρόνο. Όσο περισσότεροι εμβολια-
στούν δύο φορές τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, 
τόσο μικρότερη θα είναι η επίδραση της παραλλα-
γής Δέλτα. Για να γίνουν ταχύτερα οι εμβολιασμοί, θα 
πρέπει επίσης να παραδίδονται περισσότερα εμβό-
λια. Υπάρχει όμως ακόμη μεγάλη καθυστέρηση στη 
μαζική παράδοση. Αυτό είναι εις βάρος του προγραμ-
ματισμού», δήλωσε ο Αντρέας Γκάσεν, επικεφαλής της 
Ομοσπονδιακής Ένωσης Ιατρών των Ταμείων (KBV), 
στην εφημερίδα «Neue Osnabruecker Zeitung».

«Αυτή τη στιγμή έχουμε 
πλεόνασμα εμβολίων 
διαθέσιμων για όλες τις ηλικίες 
στην πατρίδα μας» είπε ο 
πρωθυπουργός, προσερχόμενος 
στη Σύνοδο Κορυφής στις 
Βρυξέλλες
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Δ
ύο σημαντικές τροποποιήσεις στη 
διαδικασία υγειονομικού ελέγχου 
των εισερχόμενων τουριστών στη 
χώρα μας αποφάσισε η Ελληνική 

Κυβέρνηση:
1) Αναγνώριση των rapid tests: Στο εξής, 
η είσοδος στην Ελλάδα χωρίς περαιτέρω 
περιοριστικά μέτρα θα επιτρέπεται σε ταξι-
διώτες από το εξωτερικό με αρνητικό αποτέ-
λεσμα rapid test (τεστ αντιγόνου). 
2) Αύξηση του ορίου ηλικίας για τους ελέγ-
χους σε παιδιά τουριστών: Ακολουθώντας 
τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
έλεγχοι των απαραίτητων πιστοποιητικών 
κατά την είσοδό τους στη χώρα θα γίνονται 
πλέον σε παιδιά από 12 ετών και άνω, αντί 
των 6 ετών, όπως ίσχυε έως τώρα.
Οι ως άνω τροποποιήσεις αφορούν σε ελέγ-
χους πολιτών που προέρχονται από χώρες 

για τις οποίες έχουν απελευθερωθεί οι του-
ριστικές μετακινήσεις προς και από την 
Ελλάδα.
Επίσης οι δύο αλλαγές για τα rapid tests 
και το κατώτερο όριο ηλικίας για τα παι-
διά απλώς τροποποιούν το υφιστάμενο 
καθεστώς ελέγχων, το οποίο εξακολουθεί 
να ισχύει κανονικά και προβλέπει ότι κάθε 
εισερχόμενος τουρίστας δικαιούται ελεύ-
θερης εισόδου στην Ελλάδα με την επίδειξη 
είτε α) πιστοποιητικού εμβολιασμού είτε 
β) αρνητικού PCR τεστ ή γ) πιστοποιητικού 
νόσησης ή θετικής διάγνωσης, ισχύος 2 έως 
9 μηνών.
Υπενθυμίζεται ότι πλέον οι ταξιδιώτες προς 
την Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να επιδει-
κνύουν το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-
19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ψηφιακή ή 
έντυπη μορφή.

Οι αλλαγές στις προϋποθέσεις εισόδου 
ξένων τουριστών στην Ελλάδα

Υπέρ του εμβολιασμού η θέση 
του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τον 
πρώην υπουργό Οικονομικών - Για 
προσωπικές θέσεις Πολάκη που δεν 
υιοθετεί ο ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο εμμέσως 
πλην σαφώς ο Τσακαλώτος

Σ
ε ξεκάθαρο άδειασμα των δηλώσεων 
του Παύλου Πολάκη για τους εμβολια-
σμούς προχώρησε ο κ. Ευκλείδης Τσα-
καλώτος στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών παρεμβαί-
νοντας στη συζήτηση του κοινοβουλίου και 
τονίζοντας ότι τοποθετείται ως πρώτος κοι-
νοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης υπογράμμισε «η θέση 
του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ του εμβολιασμού. Η 
θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν μπορεί το φάρ-
μακο να αντικαταστήσει τον εμβολιασμό» για 
να προσθέσει σε άλλο σημείο «το δικό μας 
μήνυμα προς τους πολίτες είναι ξεκάθαρο: να 
μην έχετε φόβο για το εμβόλιο. Ο εμβολια-
σμός είναι σημαντικός για εσάς, τις οικογέ-
νειές σας, τους φίλους σας 
και για την Ελλάδα».
Μάλιστα ο κ. Τσακαλώ-
τος ζήτησε από την ΝΔ να 
σταματήσει να χρεώνει τις 
δηλώσεις Πολάκη στον 
ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας «και εμείς 
θα μπορούσαμε να τονί-
σουμε πράγματα που έχουν 
πει βουλευτές σας αλλά που 
δεν τα υιοθετεί ο κ. Μητσο-
τάκης».
Αναλυτικά η τοποθέτηση του κ. Τσαλώτου 
έχει ως εξής: «Όλα τα κόμματα αντιπροσω-
πεύονται από τον πρόεδρο και τα όργανά του. 
Στην Βουλή τον ΣΥΡΙΖΑ τον εκπροσωπώ εγώ 
ως πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. 
Να το κάνω λοιπόν ξεκάθαρο. Η θέση του 
ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ του εμβολιασμού. Η θέση 
του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν μπορεί να αντικα-
ταστήσει κανένα φάρμακο τον εμβολιασμό. 
Όσοι πιο πολλοί και πολλές εμβολιαστούν 
άμεσα τόσο το καλύτερο για την χώρα. Πάμε 
και πιο πέρα για τις πατέντες και τις φτωχές 
χώρες. Δεν θα τελειώσουμε με την πανδη-
μία αν η κάλυψη δεν είναι για όλο τον κόσμο. 
Όμως, ας μην κάνουμε σπέκουλα. Το βασικό 
είναι το μήνυμα που εκπέμπουμε ως κόμ-
ματα. Και εμείς θα μπορούσαμε να πούμε 
πράγματα που έχουν αναφέρει βουλευτές 
σας και που εσείς ή ο κ. Μητσοτάκης δεν θα 
τα υιοθετούσε. Σε κάθε περίπτωση το δικό 
μας ξεκάθαρο μήνυμα προς τον κόσμο είναι: 
μην φοβάστε το εμβόλιο, είναι σημαντικό για 

εσάς, είναι σημαντικό για τις οικογένειές σας, 
την κοινότητά σας, για την Ελλάδα».
Είχε προηγηθεί η σφοδρή σύγκρουση του 
κ. Αδωνη Γεωργιάδη με τον βουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη όταν ο δεύτερος 
υποστήριξε ότι η ΝΔ πανηγύρισε την εκλο-
γική νίκη των Ισπανών «ψεκασμένων αντιεμ-
βολιαστών».
Ο υπουργός Ανάπτυξής, απαντώντας, διάβασε 
τις ακραίες αναρτήσεις του κ. Πολάκη για τους 
εμβολιασμούς και πρόσθεσε: «Έχετε στην κοι-
νοβουλευτική σας ομάδα τον κ. Πολάκη που 
έθεσε τον εαυτό του επικεφαλής του αντιεμ-
βολιαστικού κινήματος και δεν έχει τολμήσει 
κανείς από εσάς να πει δημοσίως ότι διαφωνεί 
με όσα λέει… Ή πιστεύεις ότι υπάρχει ιός και 
το μόνο όπλο είναι το εμβόλιο ή θα ακολου-
θείς όσα λένε οι ψεκασμένοι, ο Πολάκης και 
ο Βελόπουλος. Βρείτε ένα τρόπο να σταματή-
σει να τα γράφει αυτά. Είναι πρώην αναπλη-
ρωτής υπουργός Υγείας σας» είπε «μας καλύ-
πτει απολύτως η δήλωσή σας. Το μήνυμα που 
ήθελα να βγει είναι αυτό που είπατε κ. Τσακα-
λώτε. Υπάρχουν οι πολιτικές μας διαφωνίες 

αλλά και οι δύο θέλουμε 
το καλό της χώρας μας και 
των πολιτών. Ας κάνουμε 
το κάθε κόμμα εκστρα-
τεία για να εμβολιαστούν 
όσο το δυνατόν περισσό-
τεροι».
Πάντως, ο κ. Γεωργιάδης, 
σχολιάζοντας την ξεκά-
θαρη τοποθέτηση του κ. 
Τσακαλώτου, επισήμανε: 

«μας καλύπτει απολύτως η δήλωσή σας. Το 
μήνυμα που ήθελα να βγει είναι αυτό που 
είπατε κ. Τσακαλώτε. Υπάρχουν οι πολιτι-
κές μας διαφωνίες αλλά και οι δύο θέλουμε 
το καλό της χώρας μας και των πολιτών. Ας 
κάνουμε το κάθε κόμμα εκστρατεία για να 
εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότε-
ροι».
Νωρίτερα ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμ-
μισε ότι οι προβλέψεις για την πορεία της 
ελληνικής οικονομίας είναι θετικές, πρό-
σθεσε ωστόσο πως «Μόνο ένα πράγμα μπο-
ρεί να πάει στραβά. Να επανέλθει η πανδη-
μία. Γιατί αν έλθει θα είμαστε μόνοι μας. Θα 
είμαστε μόνοι μας γιατί οι Βόρειες χώρες 
έχουν φτάσει στο 70 – 80% τους εμβολια-
σμούς. Και αν εμείς μείνουμε στο 60 – 65% 
και έρθει η μετάλλαξη Δέλτα θα έχουμε πρό-
βλημα στην κοινωνική δραστηριότητα και 
άρα στην οικονομία. Το κυριότερο μέλημα 
που πρέπει να έχουμε λοιπόν όλοι είναι να 
πείσουμε τους συμπολίτες μας να εμβολια-
στούν. Δεν έχουμε άλλο όπλο».

Τσακαλώτος: «Άδειασε» τον Πολάκη 
για τα εμβόλια κατά της Covid 
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Δεν είναι λίγοι αυτοί που φοβούνται και επιλέγουν να μην τη βγάλουν ακόμη - Με μάσκα στους 
δρόμους και οι ανεμβολίαστοι

Ε
ποχές προ κορωνοϊού θυμί-
ζουν οι εξωτερικοί χώροι της 
πρωτεύουσας εκεί όπου οι πο-
λίτες περπατούν χωρίς το άγ-

χος της μάσκας αφού χθες ανακοινώ-
θηκε από την επιτροπή των ειδικών 
του Υπουργείου Υγείας ότι το συγκε-
κριμένο μέτρο για την προστασία από 
τον κορωνοϊό καταργείται. Βέβαια, δεν 
είναι λίγοι κι εκείνοι που πρώτη μέρα 
σήμερα υποδέχτηκαν την απόφαση με 
τις μάσκες τους είτε λόγω συνήθειας 
είτε διότι κάποιοι είναι ανεμβολίαστοι 
κι υπάρχει ακόμα ο φόβος.
Όσοι έπαιρναν τα μέσα μεταφοράς για 
τις δουλειές τους και τα ταξί, φορού-
σαν κανονικά τις μάσκες τους.
«Νιώθω ανακουφισμένη με την από-
φαση αυτή γιατί τις περισσότερες 
φορές ενώ έτρεχα στο δρόμο για να 
προλάβω το λεωφορείο για τη δου-
λειά, τη μάσκα την είχα κατεβασμένη 
ή καμιά φορά την κρατούσα στο χέρι 
γιατί με δυσκόλευε στην αναπνοή» 
λένε οι πολίτες στο protothema.gr.
«Έχω κάνει και τις δύο δόσεις του 
εμβολίου και φοράω τη μάσκα 
παντού.Με την απόφαση αυτή, η αισι-
οδοξία μου μεγαλώνει και πιστεύω 
ότι θα βγούμε οριστικά από αυτόν 
τον εφιάλτη αλλά ο φόβος υπάρχει.Θα 
συνηθίσουμε και πάλι να κυκλοφο-
ρούμε χωρίς μάσκες στο δρόμο» λέει 
ένας άλλος πολίτης στο protothema.gr.
Συγκεκριμένα, έγινε ομόφωνα δεκτή 
από την επιτροπή η εξαίρεση των πλή-
ρως εμβολιασμένων εργαζόμενων 
από την υποχρέωση των self test και 
η διατήρηση της μάσκας σε όλους τους 
εσωτερικούς χώρους και στους εξωτε-
ρικούς όπου υπάρχει συγχρωτισμός.
Σύμφωνα με τους ειδικούς δεν θα επι-
τρέπεται να βγάλουμε τη μάσκα όπου 
υπάρχει συγχρωτισμός γιατί η μάσκα 
θεωρείται ως η σημαντικότερη προ-
στασία έναντι του κορωνοϊού τονίζουν 
οι ειδικοί.
Επιπλέον, από τις 28 Ιουνίου:
- Αίρεται η απαγόρευση κυκλοφορίας 
τη νύχτα

- Αίρεται η υποχρέωση self test για 
τους εργαζόμενους και τους αθλού-
μενους στα γυμναστήρια, 15 ημέρες 
μετά την ολοκλήρωση του εμβολια-
σμού τους
- Στην εστίαση, τα έξι άτομα ανά τρα-
πέζι αυξάνονται σε 10
- Στις δεξιώσεις το ανώτερο όριο ορί-
ζεται στα 300 άτομα
- Στις οργανωμένες παραλίες επιτρέπο-
νται έως 120 άτομα ανά 1.000 τμ
- Οι εμβολιασμένοι και μη εμβολια-
σμένοι υπάλληλοι του Δημοσίου, που 
ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κιν-
δύνου (Β κατηγορία), δύνανται να επα-
νέλθουν στην εργασία τους με αυτο-
πρόσωπη παρουσία. Το ίδιο ισχύει 
και για τους υπαλλήλους των ομά-

δων υψηλού κινδύνου (Α κατηγορία), 
αλλά σε θέσεις που δεν έχουν επαφή 
με κοινό.

Το εμβόλιο ο καλύτερος τρό-
πος αντιμετώπισης της ινδι-
κής μετάλλαξης
Ιδιαίτερη αναφορά στο μεταλλαγμένο 
στέλεχος Δ, το οποίο αρχικά συνδέ-
θηκε με την αύξηση των κρουσμά-
των στην Ινδία κι έπειτα με την επιδη-
μική αύξηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
την Πορτογαλία και το Ισραήλ, έκανε 
κατά την τοποθέτησή του ο ο επίκου-
ρος καθηγητής Επιδημιολογίας, Γκίκας 
Μαγιορκίνης.
Όπως ανέφερε, το στέλεχος της λεγό-
μενης «ινδικής μετάλλαξης» χαρακτη-
ρίζεται από αυξημένη διεισδυτικό-
τητα ως αποτέλεσμα αυξημένης μετα-
δοτικότητας και διαφυγής από ανοσο-

λογική απόκριση στα παλαιότερα στε-
λέχη. Η βασική διαφορά του με άλλες 
μεταλλάξεις είναι ότι δεν έχει σημα-
ντική αλληλοεπικάλυψη με τα υπό-
λοιπα Variants of Concern (στελέχη 
ειδικού ενδιαφέροντος), στοιχείο που 
δείχνει ότι ο ιός βρήκε στο στέλεχος Δ 
μια εναλλακτική οδό εξέλιξης.
«Οι υπάρχουσες μελέτες, πάντως, 
δείχνουν ότι η καλύτερη αντιμετώ-
πιση του στελέχους Δ θα επιτευχθεί 
μέσω αύξησης της πλήρους εμβολι-
αστικής κάλυψης. Θα πρέπει, λοιπόν, 
να επισπεύσουμε το ραντεβού μας 
με το εμβόλιο και να συνεχίσουμε να 
είμαστε προσεκτικοί στην τήρηση των 
μέτρων ατομικής προστασίας», επε-
σήμανε ο κ. Μαγιορκίνης, τονίζοντας 
ότι οι λοιμώξεις με το εν λόγω στέλε-
χος αφορούν κυρίως μη εμβολιασμέ-
νους και νέους με πιο έντονη κοινω-
νική δραστηριότητα.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημει-
ωθεί ότι μέχρι τέλος Ιουνίου εκτιμά-
ται ότι θα έχουν πραγματοποιηθεί 
περισσότεροι από 8,5 εκατομμύρια 
εμβολιασμοί στη χώρα μας, ενώ ήδη 
έχει αρχίσει να αυξάνεται σημαντικά η 
εμβολιαστική κάλυψη και στις μικρό-
τερες ηλικίες,
Η σημασία του εμβολιασμού αναδει-
κνύεται, άλλωστε, και από τα χειρο-
πιαστά στοιχεία που έρχονται καθη-
μερινά από τα νοσηλευτικά ιδρύματα 
σε όλη την επικράτεια. Σύμφωνα με 
αυτά, η πίεση στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας (ΕΣΥ) συρρικνώνεται σταθερά 
τις τελευταίες ημέρες, με τον αριθμό 
των ατόμων σε παρακολούθηση 
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
(ΜΕΘ) να μειώνεται κατά 17% εντός 
της τελευταίας εβδομάδας, ενώ κατά 
9% λιγότεροι είναι και οι θάνατοι, οι 
οποίοι πλέον ανέρχονται σε περίπου 
18/ημέρα. Την ίδια στιγμή, οι νοση-
λευόμενοι σε απλές κλίνες και κλίνες 
ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι στη συντρι-
πτική τους πλειοψηφία, σε ποσοστό 
που ενδεχομένως να ξεπερνά και το 
96%.

Τέλος οι μάσκες από σήμερα στους 
εξωτερικούς χώρους 

Επίθεση σε Μητροπολίτες: 
Αυτός είναι ο δράστης 
που έριξε το βιτριόλι - Είχε 
συλληφθεί με ναρκωτικά

Σ
οκ στην κοινή γνώμη έχει προκαλέσει η επίθε-
ση με βιτριόλι στους επτά Μητροπολίτες του 
συνοδικού δικαστηρίου που συνεδρίαζε στη 
Μονή Πετράκη στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ ο 37χρονος 
ιερέας βρισκόταν ενώπιον του δευτεροβάθμιου Συνο-
δικού Δικαστηρίου που επικύρωσε την καθαίρεσή 
του καθώς εμπλεκόταν σε υπόθεση διακίνησης ναρ-
κωτικών.
Όπως φαίνεται είχε πάει προετοιμασμένος καθώς είχε 
στην κατοχή του μεγάλη ποσότητα καυστικού υγρού 
σε μπουκάλια – το οποίο έχει συλλεχθεί και έχει μετα-
φερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. 
Κατά την διαδικασία ανακοίνωσης της απόφασης 
όπως αναφέρουν οι αστυνομικές πηγές ο συγκεκρι-
μένος ιερέας της Μητρόπολης Βέροιας, επιτέθηκε με 
το υγρό στους Μητροπολίτες που κάθονταν στην έδρα 
και στην συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει. 
Ο φρουρός που βρισκόταν έξω από την Μονή 
Πετράκη άκουσε τις φωνές και έπεσε πάνω του ενώ 
δέχθηκε και ο ίδιος επίθεση με το συγκεκριμένο καυ-
στικό υγρό στα κάτω και τα άνω άκρα.  

Η υπόθεση με τα ναρκωτικά 
Ήταν 14 Ιουνίου του 2018, όταν είχε πέσει σαν βόμβα 
στην Εκκλησία η είδηση ότι ο 34χρονος (τότε) ιερέας 
με καταγωγή από τη νότια Ελλάδα που λειτουργούσε 
σε χωριό της Αλεξάνδρειας στην Ημαθία, συνελήφθη 
σαν κανονικό «βαποράκι» έχοντας κρυμμένη… κοκα-
ΐνη κάτω από το ράσο του και μάλιστα στα απόκρυφά 
του!
pappasss
Ο ιερέας πίστευε ότι οι αστυνομικοί θα σέβονταν 
την ιδιότητά του και δεν θα του έκαναν έρευνα, όμως 
γελάστηκε καθώς οι άνδρες της Ασφάλειας Βέροιας 
είχαν πληροφορηθεί για το πάθος του και τον παρακο-
λουθούσαν διακριτικά, ώσπου σταμάτησαν για έλεγχο 
το αυτοκίνητό του. Όταν έκαναν σωματική έρευνα 
στον ιερωμένο, διαπίστωσαν ότι κάτω από το ράσο 
και μάλιστα κρυμμένο σε… «επίμαχο» σημείο έκρυβε 
ένα «φιξάκι» με 1,8 γραμμάριο κοκαΐνης!
Ο νεαρός παπάς οδηγήθηκε τότε με χειροπέδες στον 
εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας στον οποίο υπο-
στήριξε ότι βρέθηκε σε… στιγμή αδυναμίας και ότι 
η κοκαΐνη ήταν για προσωπική του χρήση. Μετά την 
άσκηση δίωξης για κατοχή ναρκωτικών, αφέθηκε 
ελεύθερος. Ωστόσο, ο ιερωμένος δεν ήταν άγνωστος 
στις αρχές καθώς τις είχε απασχολήσει όταν λειτουρ-
γούσε σε χωριό της Βέροιας.
Τότε, είχαν ξεσπάσει επεισόδια στο ναό και επεκτά-
θηκαν στο προαύλιο με την ανταλλαγή… «γαλλικών» 
ανάμεσα στο νεαρό εφημέριο και ενορίτες που του 
απέδιδαν οικονομικές παρατυπίες! Σε ένα από τα επει-
σόδια, μάλιστα, χρειάστηκε να παρέμβουν οι αστυνο-
μικοί για να μην ξεσπάσει σύρραξη! Ο ιερέας τέθηκε 
για ένα διάστημα σε αργία, αλλά μετά απομακρύνθηκε 
με αίτημα που υπέβαλαν οι ενορίτες.
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Οι δύο ηγέτες εστίασαν στο θέμα 
της τουρκικής προκλητικότητας 
- Η Γερμανίδα καγκελάριος και ο 
Γάλλος πρόεδρος συζήτησαν τα 
συμπεράσματα από τη Σύνοδο του 
ΝΑΤΟ

Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ε-
νώπιον μεγάλων προκλήσεων 
σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της με 
την Τουρκία και την Ρωσία, συμ-

φώνησαν η Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ 
και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μα-
κρόν, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη 
εβδομάδα.
«Και οι δύο συνομιλήσαμε με τον Πρόε-
δρο Ερντογάν στο πλαίσιο της Συνόδου 
του ΝΑΤΟ. Βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλης 
πρόκλησης: από τη μία πλευρά είναι οι 
διαφορετικές απόψεις και από την άλλη 
εξαρτόμαστε ο ένας από τον άλλον, αν 
θέλουμε να συνδιαμορφώσουμε κάποια 
συγκεκριμένα θέματα, όπως η μετανά-
σ τευση, το μέλλον της 
Λιβύης, το μέλλον της 
Συρίας», δήλωσε η Μέρ-
κελ κατά τη διάρκεια συνέ-
ντευξης Τύπου που παρα-
χώρησε νωρίτερα απόψε με 
τον κ. Μακρόν, στην πρώτη 
επίσκεψη του Γάλλου Προ-
έδρου στο Βερολίνο για το 
2021.
Ο Εμανουέλ Μακρόν από την πλευρά του 
σημείωσε ότι συμφωνεί με τη Μέρκελ σε 
ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία και 
πρόσθεσε ότι το ζήτημα θα συζητηθεί σε 
σχέση με τους όρους που έθεσε το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Μάρτιο.
«Το θέμα είναι κυρίως τα συμφέροντα 
των κρατών - μελών, όπως η Ελλάδα και 
η Κύπρος και η στρατηγική μας θέση στην 
Ανατολική Μεσόγειο, στην Λιβύη ή στον 
Καύκασο», τόνισε.
Σε ό,τι αφορά την Ρωσία, η καγκελάριος 
επισήμανε ότι αποτέλεσε σημαντικό θέμα 
και της πρόσφατης Συνόδου της G7. «Η 
Ρωσία αποτελεί μεγάλη πρόκληση για 
εμάς. Η Ρωσία είναι όμως και ένας μεγά-
λος ηπειρωτικός γείτονας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης», συνέχισε η Μέρκελ, για να τονί-
σει ότι πρέπει να διαπιστώσουμε ότι είμα-
στε όλοι εκτεθειμένοι σε υβριδικές επι-

θέσεις.
«Από την άλλη πλευρά όμως, έχουμε 
μεγάλο συμφέρον, αν επιθυμούμε την 
ασφάλεια και την σταθερότητα στην ΕΕ, 
να παραμείνουμε σε συνομιλίες με την 
Ρωσία, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό», 
πρόσθεσε η ίδια. Ευχαρίστησε μάλι-
στα τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν 
για την επανέναρξη του διαλόγου με την 
ρωσική κυβέρνηση.
Ανάλογη θέση διατύπωσε και ο κ. Μακρόν 
και πρόσθεσε ότι πρέπει να υπάρξει ενι-
αία στάση έναντι της Ρωσίας. Οι δύο ηγέ-
τες εξέφρασαν ακόμη την ικανοποίησή 
τους για το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον δεί-
χνει και πάλι ότι επιθυμεί την συνεργασία 
με την Ευρώπη.
Σε ό,τι αφορά ιδίως το ζήτημα της πολιτι-
κής άμυνας της ΕΕ, ο Εμανουέλ Μακρόν 
τόνισε πάντως ότι αυτή η στάση των ΗΠΑ 
δεν θα πρέπει να σημάνει και το τέλος της 
αντίληψης ότι η τύχη της Ευρώπης εξαρτά-
ται και από τις ευρωπαϊκές χώρες.
«Κατορθώσαμε να ενσταλάξουμε την 
άποψη ότι η ευρωπαϊκή άμυνα και η στρα-

τηγική αυτονομία δεν απο-
τελούν εναλλακτική προς 
την διατλαντική συμμαχία, 
αλλά κομμάτι της», είπε 
χαρακτηριστικά ο Γάλλος 
Πρόεδρος, σημειώνοντας 
ταυτόχρονα ότι ο Τζο Μπάι-
ντεν εξέφρασε τον σεβασμό 
του προς την ΕΕ σε πολιτικό 

επίπεδο και την βούλησή του να συνεργα-
στεί μαζί της.
Η Μέρκελ καλωσόρισε με τη σειρά της το 
«πνεύμα συνεργασίας» που επανέφερε ο 
αμερικανός Πρόεδρος στις διεθνείς σχέ-
σεις. «Μπορούμε να είμαστε όλοι ευτυχείς 
για το γεγονός ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ 
δημιούργησε και πάλι κλίμα συνεργασίας, 
στο οποίο όλοι ασφαλώς πρέπει να παί-
ξουν τον ρόλο τους», δήλωσε.
Εν τω μεταξύ, με πρωτοσέλιδο τίτλο 
«Στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς 
την Ελλάδα, το σχέδιο στη Γερουσία», η 
τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα 
Αϊντινλίκ αναφέρεται στη έγκριση του 
νομοσχεδίου αμυντικής συνεργασίας 
ΗΠΑ -Ελλάδας, από την Επιτροπή Εξωτε-
ρικών Σχέσεων της αμερικανικής Γερου-
σίας, που αποτελεί στην Τουρκία βασικό 
θέμα στα ΜΜΕ της χώρας τις τελευταίες 
ώρες.

επικαιρότητα

Μέρκελ- Μακρόν: Προτεραιότητα η 
διασφάλιση συμφερόντων Ελλάδας-
Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο 

Δημοσκόπηση Interview: 
Μπροστά η ΝΔ με διαφορά 
14,8% από τον ΣΥΡΙΖΑ 

Καθαρή η πρωτιά του 
κυβερνώντος κόμματος στα 
βασικά θέματα οικονομίας, 
εξωτερικής πολιτικής και 
καθημερινότητας - Χαμένη η χώρα 
από τη Συμφωνία των Πρεσπών 
λέει η πλειοψηφία των πολιτών - 
Οι δημοφιλέστεροι υπουργοί

Σ
ταθερή πρωτιά της ΝΔ (37%) και 
μάλιστα με διαφορά 14,8% από 
τον ΣΥΡΙΖΑ (22,2%) στην πρό-
θεση ψήφου, καταγράφει η νέα 

Πανελλαδική Δημοσκόπηση που διε-
νήργησε η INTERVIEW (17 έως 23 Ιου-
νίου 2021) για τη ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.
Το κυβερνών κόμμα προηγείται σημα-
ντικά και σε όλα τα κρας τεστ στα 
βασικά θέματα οικονομίας, εξωτερικής 
πολιτικής. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση 
κρίνεται από τους πολίτες ως η καταλ-
ληλότερη να διαχειριστεί κάθε τομέα, 
μεταξύ των οποίων την οικονομία (51%) 
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ(21%), την πανδημία 
(54%), την εξωτερική πολιτική (58%), 
την άμυνα (60%), τις επενδύσεις (61%).

ΧΑΜΕΝΗ Η ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ 
Τρία χρόνια μετά τη Συμφωνία των Πρε-
σπών φαίνεται πως η πλειοψηφία των 
πολιτών (38%) εκτιμά ότι η χώρα μας 
είναι χαμένη εξαιτίας της συμφωνίας, 
με το 29% να βλέπει ότι είναι κερδι-
σμένη. Την ίδια ώρα μια ενδεχόμενη 
ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση βρίσκει το 40% των ερωτηθέ-
ντων αντίθετους πιστεύοντας πως θα 
είναι χειρότερα για την Ελλάδα ενώ το 
33% θεωρεί ότι θα είναι καλύτερα.

ΟΙ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ Υ-
ΠΟΥΡΓΟΙ
Πρώτοι σε αποτελεσματικότητα σύμ-
φωνα με την αξιολόγηση των πολιτών 
είναι οι : Β. Κικίλιας (7.5), Ν. Παναγιω-
τόπουλος (7.2), και Α. Γεωργιάδης (7.0) 
κι ακολουθούν ο Κ. Πιερρακάκης (6.9), 
ο Χ. Θεοχάρης (6.3), ο Ν. Μηταράκης 
(6.1) και ακολουθούν ο Μ. Χρυσοχοί-
δης (6.0) και η Ν. Κεραμέως με (5.8)

ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ
Σύμφωνα με την αξιολόγηση των 
πολιτών και την καταγραφή των από-
ψεών τους η μεγάλη πλειοψηφία του 
37% εξακολουθεί να εμπιστεύεται 
την Κυβέρνηση Μητσοτάκη και θα 
την ψήφιζε εάν την ερχόμενη Κυριακή 
είχαμε εκλογές. Με διαφορά 14,8% 
από τη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ εμπιστεύεται 
το 22,2%.
Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου:
ΝΔ 37.0%
ΣΥΡΙΖΑ 22.2%
ΚΙΝΑΛ 7.0%
ΚΚΕ 5.7%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 4.6%
ΜεΡΑ25 3.4%
ΑΛΛΟ 8.1%
ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ 11.0%
ΑΚΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ 1.0%
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 Το «καλό παιδί», ο «τέλειος γαμπρός», 
ο « πρίγκιπας του παραμυθιού», ο 
«χαροκαμένος σύζυγος». Ο Δημήτρης 
Κωνσταντινίδης γράφει για την 
υπόθεση στα Γλυκά Νερά.

Ο 
Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος, 
ο πιλότος που δολοφόνησε την 
συζυγό του Καρολάϊν. έπνιξε τον 
σκύλο τους και έπαιζε θέατρο πά-

νω από ένα μήνα, μπροστά σε κάμερες και 
συγγενείς, είναι το όνειρο της πλειοψηφίας 
των ελληνικών οικογενειών, στην Ελλάδα, 
όταν ορίζουμε τον «ιδανικό γαμπρό». Νεα-
ρός, με επάγγελμα που εγγυάται άνετη δια-
βίωση και «αποκατάσταση» της γυναίκας. Το 
«όμορφος» δεν το βάζω στην κουβέντα γιατί 
δεν ενδιαφέρει και πολύ την οικογένεια.
Ο Κεν της δολοφονίας των Γλυκών Νερών 
είναι αυτός που θα επέλεγε τουλάχιστον το 
70% των γονέων αυτής της χώρας, αν είχε 
στα χέρια του την απόφαση για έναν γάμο. 
Και στις περισσότερες των περιπτώσεων 
την έχει. Εκεί οδηγεί ή καθοδηγεί το κορί-
τσι με τον τρόπο που το μεγαλώνει. Όπως 
αντίστοιχα μεγαλώνει και το αγόρι με τη 
λογική ότι τα πάντα του ανήκουν. Το «με κάθε 
κόστος» δεν λέγεται, αλλά υπονοείται σε όλη 
αυτή τη διαδικασία όπου αλλιώς διαπαιδα-
γωγείται το αγόρι και αλλιώς το κορίτσι.
Αυτά δεν αφορούν το σύνολο, αλλά δυστυ-
χώς ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοι-
νωνίας. Η οποία αποδέχεται τη σχέση της 
15χρονης με τον 27χρονο, εφόσον αυτός 
είναι διατεθειμένος να την αποκαταστήσει. 
Και είναι αυτή η λογική η οποία τα 200 χρό-
νια από την ελληνική Επανάσταση (αφού 
έχουμε χρονιά με γιορτές και πανηγύρια) τα 
κάνει, στην πράξη, πολύ λιγότερα. Η λογική 
που μας επιστρέφει κάπου στη δεκαετία του 
1950.
Όλα τα παραπάνω έχουν ειπωθεί από τη 
στιγμή της κατάρρευσης του σεναρίου που 
έχτισε ο δολοφόνος και της ομολογίας του. 
Όταν η ίδια ελληνική κοινωνία, ξέσπασε 
καθώς ένιωσε δικαιωμένη γιατί… «τα 
λέγαμε εμείς από την αρχή». Καταιγισμός 
ατομικής ικανοποιήσης στα social media. 
Σαν τα σαλιγκάρια ξεφύτρωσε κάθε λογής 
επώνυμος και ανώνυμος να επισημάνει όλα 
όσα… είχε δει από την αρχή και τα οποία, 
σύμφωνα με την αποψή του, θα έπρεπε να 
έχουν οδηγήσει την αστυνομία να συλλάβει 
τον Αναγνωστόπουλο από την πρώτη στιγμή.
Δεν έχω άποψη πάνω σε αυτό για να σας πω 
την αλήθεια. Αφού το πληρώνουμε οι περισ-

σότεροι το Netflix μπορεί να νιώθουμε ότι 
είμαστε και ενεργό μέρος της παραγωγής 
τους, όσον αφορά τις αστυνομικές σειρές. Το 
αν λοιπόν «δικαιώνεται» κάποιος ή όχι στα 
social media δεν έχει (και σε αυτή την περί-
πτωση) καμία πρακτική αξία. Το ενδιαφέρον 
είναι άλλο.
Το «καλό παιδί», τον «τέλειο γαμπρό», τον 
«πρίγκιπα του παραμυθιού», τον «χαροκα-
μένο σύζυγο», πως τον υποπτεύθηκαν όλοι 
(όπως λένε τώρα αλλά δεν έχω λόγο να αμφι-
βάλω) από την πρώτη στιγμή; Να είναι άραγε 
μόνο οι παραστάσεις από τις τηλεοπτικές σει-
ρές που λέγαμε παραπάνω; Ή μήπως αυτό 
το μοντέλο άντρα το οποίο η κοινωνία το 
«εμπορεύεται» σε κάθε έκφανση του δημο-
σίου βίου, ξέρουμε όλοι τελικά, πόσο σαθρό 
είναι;
Πίσω από κάθε οικονομική κομπίνα, πίσω 
από κάθε πολιτική απάτη, πίσω από κάθε 
διάψευση δεν κρύβεται τελικά ένα «καλό 
παιδί»; Ο χαρισματικός, ο λαμπερός, αυτός 
που αστράφτει στην βιτρίνα, που φαίνεται 
μέσα στην υγεία; Αυτός που κάθε οικογέ-
νεια θα ήθελε να του δώσει την κόρη του και, 
ρε αδερφέ, να δικαιολογήσει και τις όποιες 
αμαρτίες του στο όνομα της αποκατάστασης.
Αρκετοί σοκαρίστηκαν όχι από την απο-
κάλυψη, αλλά από την επιβεβαίωση ότι το 
«καλό παιδί» ήταν ο δολοφόνος. Πολλοί 
περισσότεροι το αντιμετώπισαν ως κάτι 
αυτονόητο. Είναι λογικό; Δεν ξέρω αλλά συμ-
βαίνει και για να πω την αλήθεια αν το ανα-
λύσεις είναι εφιαλτικό. Είναι η παραδοχή ότι 
στα περισσότερα πράγματα που λάμπουν η 
εικόνα έχει από πίσω τόνους σκοτάδι. Ότι 
ο πολιτικός λέει ψέματα αλλά ό όμορφος τα 
λέει πιο κομψά από τον άσχημο. Ότι το ομορ-
φόπαιδο ο CEO μιας εταιρίας θα δώσει ή θα 
πάρει μίζα γιατί αυτό είναι η επιτυχία. Ότι το 
«καλό παιδί ο Μπάμπης» θα ρίξει και δύο 
σφαλιάρες στην Καρολάϊν, γιατί είναι ομορ-
φόπαιδο και της κάνει και χάρη που είναι 
μαζί της.
Η ελληνική κοινωνία ξέρει καλά ότι πίσω από 
τις κλειστές πόρτες οι οικογενειακές φωτο-
γραφίες δεν είναι τόσο χαρούμενες όσο στο 
Instagram. Άρα το μυαλό της μπορεί να πάει 
πρώτα στο κακό όταν η βιτρίνα ραγίζει. Όταν 
σε αυτό το ραγισμένο γυαλί βλέπει τον παρα-
μορφωμένο εαυτό της και αναγνωρίζει ότι 
αυτή είναι η πραγματική της εικόνα.
Το έγκλημα εντέλει είναι μια μοιραία, τρα-
γική στιγμή. Η αποδοχή του πόσο εύκολα 
μπορεί να γίνει και στις «καλύτερες οικογέ-
νειες» είναι η πανδημία που μπορεί να μην 
έχει εμβόλιο.

Εσύ δηλαδή δεν ήθελες τον 
Μπάμπη για γαμπρό;

25 χρόνια από τον θάνατο του 
Ανδρέα Παπανδρέου

Ό
λοι, οπαδοί και αντίπαλοι μεί-
ναμε ορφανοί, μόνοι μας. Το 
δέος μπροστά στο κενό που 
αφήνει ο θάνατος του Ανδρέα 

Παπανδρέου είναι το πρώτο συναίσθη-
μα όλων μας», είναι κάποια από τα λόγια 
που γράφτηκαν στις εφημερίδες την ημέ-
ρα που πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. 
Τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες αλ-
λάζουν τη ροή του προγράμματος του συ-
γκλονισμένοι από τον θάνατο του ιδρυτή 
του ΠΑΣΟΚ.
Όπως και στην πολιτική έτσι και στην προ-
σωπική του ζωή λειτουργούσε με πάθος, 
απεχθανόταν κάθε τι συμβατικό. Παρά 
τις αντιδράσεις και τις συμβουλές, δεν 
έκρυψε τον έρωτα του για την Δήμητρα 
Λιάνη. Με ένα νεύμα, που έχει μείνει στην 
ιστορία, αποκάλυψε στον ελληνικό λαό τη 
σχέση του. Την οποία στήριξε με όλη του 
τη δύναμη, όταν οι εφημερίδες της εποχής 
τη στόχευαν με χυδαίο περιεχόμενο. «Μη 
χτυπάτε τη Δήμητρα, χτυπήστε εμένα», 
δήλωνε.
Τον Ιανουάριο του 1996, η υγεία του 
πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου 
εμφανίζει μια σοβαρή επιβάρυνση, οδη-
γείται στην παραίτηση δηλώνοντας ότι 
«τα προβλήματα της χώρας δεν μπορούν 
να περιμένουν». Τα ηνία της χώρας, ανα-
λαμβάνει ο Κώστας Σημίτης. Για 31 ημέρες 
θα βρεθεί στο «Ωνάσειο» όπου εκεί με 
κανόνες σημερινού ριάλιτι μεταδίδονται 
όλες οι λεπτομέρειες για την κατάσταση 
της υγείας του. Κάποιες ημέρες εμφανίζει 
βελτίωση, κάποιες υποτροπιάζει. Η κατά-
σταση φαίνεται δύσκολη, το ενδιαφέρον 
του κόσμου είναι αμείωτο.
Εκατοντάδες οπαδοί και φίλοι του Ανδρέα 
Παπανδρέου συγκεντρώνονται έξω από 
το νοσοκομείο φωνάζοντας συνθημα-
τικά το όνομα του θέλοντας να εμψυχώ-
σουν τον ηγέτη τους. Στο πλάι του, η σύζυ-
γος του Δήμητρα και τα παιδιά του. Συχνά 
τον επισκέπτονται υπουργοί και στελέχη 
ώστε να τον ενημερώσουν για την πορεία 
της κυβέρνησης.
Επιστρέφει στο σπίτι του στην Εκάλη, 
άλλωστε, στις 27 Ιουνίου του 1996 ήταν 
προγραμματισμένη η έναρξη του 4ου 
συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Η κατάσταση της 
υγείας του δεν ήταν καλή. Όλη η Ελλάδα 
περίμενε να μάθει εάν θα πήγαινε να μιλή-
σει αν θα έστελνε κείμενο ή θα άφηνε τα 
γεγονότα να εξελιχθούν χωρίς να παρέμβει.
Οι άνθρωποι που ήταν μαζί του το τελευ-

ταίο βράδυ του, στις 22 Ιουνίου, ήταν η 
σύζυγος του Δήμητρα και τα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ Τηλέμαχος Χυτήρης και Νίκος 
Αθανασάκης. Νωρίτερα τον είχαν επι-
σκεφτεί ο Αντώνης Λιβάνης, ο γιος του 
Γιώργος Παπανδρέου με την τότε σύζυγό 
του Άντα και την εγγονή του Μαργαρίτα 
αλλά και οι καθηγητές ιατρικής και φίλοι 
του Δημήτρης Κρεμαστινός και Κώστας 
Στεφανής όπως επίσης και ο φυσικοθε-
ραπευτής Μάκης Καρπαθίου. Μετά τις 9 
το βράδυ στο σπίτι της οδού Αγράμπε-
λης είχαν φύγει σχεδόν όλοι οι επισκέ-
πτες παρέμειναν όμως οι Χυτήρης-Αθα-
νασάκης, καθώς προετοίμαζαν το κείμενο 
παρέμβασης στο συνέδριο.
Λίγες ώρες αργότερα κατά τη 1:30 το 
ξημέρωμα η νυχτερινή νοσοκόμα που 
είχε αναλάβει να τον προσέχει βγήκε 
παγωμένη και με δάκρυα στα μάτια στο 
μπαλκόνι να ανακοινώσει το μοιραίο. Ο 
Ανδρέας Παπανδρέου, πέθανε μετά από 
οξύ ισχαιμικό επεισόδιο. Ο Κωνσταντί-
νος Μητσοτάκης, στο άκουσμα της είδη-
σης, επιστρέφει εσπευσμένα από τη Γαλ-
λία όπου βρισκόταν για προσωπικούς 
λόγους. Μιλά με τα καλύτερα λόγια, με 
απόλυτο σεβασμό, για τον αντίπαλο του. 
Τις ημέρες εκείνες, διεξαγόταν το Εθνικό 
Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εις μνή-
μην του τηρήθηκε από τους βουλευτές και 
τα στελέχη ενός λεπτού σιγή. Ο τότε πρό-
εδρος της Νέας Δημοκρατίας, Μιλτιάδης 
Έβερτ, μιλά για τον ηγέτη του ΠΑΣΟΚ με 
βαθιά συγκίνηση. Άλλωστε, όταν νοση-
λευόταν τον είχε επισκεφθεί στο ΩΝΑ-
ΣΕΙΟ, λέγοντας ότι «πρώτα είμαστε 
άνθρωποι».
Στις 26 Ιουνίου κηδεύεται στο Α’ Νεκρο-
ταφείο Αθηνών, με τιμές εν ενεργεία 
αρχηγού κράτους. Εκατομμύρια άνθρω-
ποι παρευρέθηκαν στην κηδεία του 
Ανδρέα Παπανδρέου. Εκφωνήθηκαν 
συνολικά 12 επικήδειοι λόγοι από Έλλη-
νες και ξένους αξιωματούχους, με πρώτο 
αυτόν του πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη 
και τελευταίο αυτόν του γιου του Ανδρέα 
Παπανδρέου και τότε υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γιώργο. 
Παρευρέθησαν σχεδόν 100 πολιτικές 
προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, 
πρωτοφανές για Έλληνα πολιτικό. Φόρο 
τιμής απέτισαν και ηγέτες από όλον τον 
κόσμο, όπως ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ, 
Μπιλ Κλίντον και ο Γάλλος πρωθυπουρ-
γός Αλέν Ζιπέ.
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Τα χερσαία σύνορα των ΗΠΑ 
με Καναδά και Μεξικό θα 
παραμείνουν κλειστά

Τ
α χερσαία σύνορα των ΗΠΑ με 
τον Καναδά και το Μεξικό θα 
παραμείνουν κλειστά για τα μη 
απαραίτητα ταξίδια μέχρι τουλά-

χιστον τις 21 Ιουλίου, ανακοίνωσε χθες 
το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας.
Η παράταση 30 ημερών έρχεται αφού ο 
Καναδάς ανακοίνωσε από την πλευρά του 
την Παρασκευή την παράταση των δικών 
του περιορισμών που αναμένονταν να 
λήξουν τη Δευτέρα και βρίσκονται σε 
ισχύ από τον Μάρτιο του 2020 εξαιτίας 
της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.
Την περασμένη εβδομάδα αξιωματού-

χοι της αμερικανικής κυβέρνησης είχαν 
συναντήσεις με συναδέρφους τους από 
τον Καναδά και το Μεξικό.
Στην ανακοίνωσή του το αμερικανικό 
υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υπο-
γράμμισε ότι κατέγραψε θετικές εξελίξεις 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδο-
μάδων και μαζί με άλλες αμερικανικές 
υπηρεσίες στις ομάδες εργασίας εμπει-
ρογνωμόνων του Λευκού Οίκου συνερ-
γάζεται με τον Καναδά και το Μεξικό για 
τον προσδιορισμό των συνθηκών υπό 
τους οποίους οι περιορισμοί μπορούν να 
χαλαρώσουν με ασφάλεια και με βιωσι-
μότητα.

Οι φιλελεύθεροι εισάγουν 
νομοσχέδιο για την καταπολέμηση 
της διαδικτυακής ρητορικής μίσους

Η 
φιλελεύθερη κυβέρνηση περίμενε 
έως ότου η Βουλή των Κοινοτήτων ε-
πρόκειτο να αναβληθεί για τρεις μή-
νες για να εισαγάγει ένα νομοσχέδιο 

με στόχο την προστασία των Καναδών από τη 
διαδικτυακή ρητορική μίσους.
Η κίνηση να παρουσιαστεί το νομοσχέδιο πριν 
την αναβολή της Βουλής σχολιάστηκε έντονα 
από την αντιπολίτευση με τον αντιπρόσωπο 
των Συντηρητικών Rob Moore να λέει πως «Το 
γεγονός ότι αυτό το νομοσχέδιο παρουσιά-
στηκε τα τελευταία λεπτά πριν από τη λήξη του 
Κοινοβουλίου για το καλοκαίρι δείχνει ότι αυτή 
η φιλελεύθερη κυβέρνηση ενδιαφέρεται μόνο 
για πολιτική στάση πριν από τις επόμενες εκλο-
γές - όχι για να ξεριζώσει τη ρητορική μίσους».
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λαμέτι επέ-
μεινε ότι η κυβέρνηση είναι «πολύ αφοσιω-
μένη» στο νομοσχέδιο, το οποίο είπε «αποδει-
κνύει τη δέσμευση που έχει η κυβέρνησή μας 
για την καταπολέμηση του μίσους».
Θα τροποποιούσε τον Καναδικό Νόμο για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα για να αποκαταστή-
σει μια τροποποιημένη έκδοση ενός αμφιλεγό-
μενου τμήματος που καταργήθηκε το 2013 εν 
μέσω ευρείας κριτικής ότι παραβίαζε τα δικαι-
ώματα της ελευθερίας του λόγου.Θα τροποποι-
ήσει επίσης τον νόμο περί ποινικού κώδικα και 
ποινικής δικαιοσύνης για νέους.
Το νομοσχέδιο θα ορίζει το μίσος να σημαίνει 
«το συναίσθημα που περιλαμβάνει την απο-
στροφή ή τη βλάβη» που είναι «ισχυρότερο 
από την αντιπαράθεση ή την περιφρόνηση» 
Και θα διευκρινίζει ότι μια δήλωση δεν θα 
θεωρείται ρητορική μίσους «αποκλειστικά 

επειδή δυσφημίζει, ταπεινώνει ή προσβάλλει».
Αυτό είναι πολύ πιο περιοριστικό από το 
αρχικό άρθρο 13 του νόμου περί ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων, το οποίο ορίζει τη ρητορική 
μίσους ως οτιδήποτε «ενδέχεται να εκθέσει ένα 
άτομο ή άτομα σε μίσος ή περιφρόνηση» βάσει 
της φυλής, του φύλου, της θρησκείας ή άλλου 
απαγορευμένου λόγου διάκρισης .
Το νομοσχέδιο θα επέτρεπε σε άτομα ή ομάδες 
να υποβάλουν καταγγελίες ρητορικής μίσους 
στην Καναδική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων, η οποία θα έχει την εξουσία να διατάξει 
τους δράστες να διακόψουν τις επικοινωνίες ή, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, να καταβάλουν χρη-
ματική αποζημίωση και κυρώσεις.
Θα παρείχε επίσης περισσότερα χρήματα 
στην επιτροπή και στο Καναδικό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την ταχεία εξέ-
ταση καταγγελιών που δεν πληρούν τον νέο 
ορισμό και διεξάγουν δίκαιες και αποτελεσμα-
τικές ακροάσεις για όσους το κάνουν. Το δικα-
στήριο θα έχει την εξουσία να επιβάλλει δικα-
στικά έξοδα εναντίον οποιουδήποτε που θεω-
ρείται ότι έχει κάνει κατάχρηση της διαδικα-
σίας.
Το νομοσχέδιο θα ισχύει για τους μεμονωμέ-
νους δημιουργούς διαδικτυακού μίσους και 
όχι για τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων 
στις οποίες δημοσιεύουν τα μηνύματά τους. Η 
μακροχρόνια νομοθεσία που διέπει τον τρόπο 
με τον οποίο οι πλατφόρμες αντιμετωπίζουν 
τη ρητορική μίσους πρέπει να έρθει, με την 
κυβέρνηση να υπόσχεται διαβουλεύσεις φέτος 
το καλοκαίρι σχετικά με τους προτεινόμενους 
κανονισμούς.

ΕΕ-ΗΠΑ-Καναδάς: Επιβάλλουν 
συντονισμένες κυρώσεις κατά 
του καθεστώτος Λουκασένκο

Έ
να μήνα μετά τον εξαναγκασμό 
του αεροσκάφους της Ryanair σε 
προσγείωση στο Μινσκ για τη 
σύλληψη ενός αντικαθεστωτι-

κού δημοσιογράφου, οι δυτικές χώρες 
συντόνισαν τις ενέργειές τους για να ενι-
σχύσουν την πίεση επί του Λευκορώσου 
προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο, με 
την επιβολή ατομικών και οικονομικών 
κυρώσεων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο 
Βασίλειο και ο Καναδάς αποφάσισαν να 
επιβάλουν τιμωρητικές κυρώσεις κατά 
δεκάδων προσώπων ή εταιρειών που συν-
δέονται με το καθεστώς του Μινσκ.
Οι 27 συμφώνησαν επίσης κατά τη συνε-
δρίαση των υπουργών Εξωτερικών στο 
Λουξεμβούργο να πλή-
ξουν σημαντικές πηγές 
ε ισοδήματος του λευ-
κορωσ ικού καθεσ τώ-
τος. Η απόφαση αυτή 
θα επικυρωθεί κατά τη 
Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ 
την Πέμπτη και την Παρα-
σκευή στις Βρυξέλλες, 
όπως ανακοίνωσε ο επι-
κεφαλής της ευρωπαϊκής 
διπλωματίας Ζοζέπ Μπο-
ρέλ.
Οι υπουργοί Εξωτερικών 
της ΕΕ συναντήθηκαν σήμερα το πρωί στο 
Λουξεμβούργο με την εξόριστη Σβετλάνα 
Τιχανόφσκαγια, επικεφαλής της λευκορω-
σικής αντιπολίτευσης, την οποία και ενη-
μέρωσαν για τις αποφάσεις τους. Εκείνη 
τους παρέδωσε κατάλογο κρατικών εται-
ρειών κατά των οποίων μπορούν να επι-
βληθούν κυρώσεις, αν χρειαστεί η λήψη 
νέων μέτρων, δήλωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ.
Στη συνέχεια, οι υπουργοί Εξωτερικών 
πρόσθεσαν 78 ονόματα και 8 οργανισμούς 
στον κατάλογο των Λευκορώσων αξιωμα-
τούχων κατά των οποίων επιβάλλονται 
κυρώσεις για την καταστολή της αντιπο-
λίτευσης.
Επτά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων οι 
υπουργοί Άμυνας και Μεταφορών της 
Λευκορωσίας, ενέχονται απευθείας στον 
εξαναγκασμό σε προσγείωση στο Μινσκ 
του αεροσκάφους της Ryanair που εκτε-
λούσε την πτήση Αθήνα-Βίλνιους στις 23 
Μαΐου για τη σύλληψη δύο επιβατών, του 
αντικαθεστωτικού δημοσιογράφου Ρομάν 
Προτάσεβιτς και της Ρωσίδας φίλης του 

Σοφίας Σαπέγκα.
Οι 27 «πάγωσαν» επίσης τα περιουσιακά 
στοιχεία επτά εταιρειών, επικεφαλής των 
οποίων είναι πρόσωπα του περιβάλλοντος 
του Λουκασένκο, και ενέταξαν στη μαύρη 
λίστα της ΕΕ έναν ακόμη γιο του Λευκορώ-
σου προέδρου, τον Ντμίτρι και τη σύζυγο 
του μεγαλύτερου γιου του Βίκτορ.
Στη συνέχεια, οι Ευρωπαίοι υπουργοί 
συμφώνησαν ομόφωνα ως προς τα μέτρα 
που θα πλήξουν επτά τομείς της οικονο-
μίας της Λευκορωσίας, «από τα όπλα μέχρι 
τον καπνό και την ποτάσα», σύμφωνα με 
τον υπουργό Εξωτερικών του Λουξεμ-
βούργου Ζαν Άσελμπορν.
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση τιμωρεί μία ενέρ-
γεια αεροπειρατείας», σχολίασε ο Ζαν 

Άσελμπορν. Η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση θα σταματήσει 
τις εισαγωγές ορισμένων 
τύπων ποτάσας και τις εισα-
γωγές πετρελαϊκών προϊό-
ντων που προέρχονται από 
τα διυλιστήρια της Λευκο-
ρωσίας ή επανεξάγονται 
από την πρώην σοβιετική 
δημοκρατία όπως το ντίζελ, 
σύμφωνα με ευρωπαϊκές 
πηγές. Θα απαγορευτούν 
επίσης οι εξαγωγές προϊό-
ντων που προορίζονται για 

τις καπνοβιομηχανίες.
Σύμφωνα με το νέο καθεστώς των κυρώ-
σεων, απαγορεύεται οποιαδήποτε χορή-
γηση νέου τραπεζικού δανείου στην 
κεντρική τράπεζα ή στις τράπεζες και 
οργανισμούς που ελέγχονται κυρίως από 
το Κράτος. Θα απαγορεύεται επίσης η 
πώληση ορισμένων χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων, όπως επενδυτικές υπηρεσίες 
και ασφαλιστικά προϊόντα, ενώ θα συνεχι-
στεί το εμπάργκο για τα όπλα για να περι-
λάβει τα κυνηγετικά και αθλητικά όπλα, 
καθώς και ο εξοπλισμός παρακολούθη-
σης.
Η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια εξέφρασε 
την ικανοποίησή της για τις «πρωτοφα-
νείς» και «πολύ ισχυρές» κυρώσεις κατά 
του καθεστώτος και ευχαρίστησε την 
ΕΕ, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και 
τον Καναδά για την ενότητά τους. «Είμαι 
ευγνώμων προς τη δημοκρατική κοινότητα 
για την υιοθέτηση αυτής της κοινής στά-
σης. Οι κυρώσεις είναι ισχυρότερες όταν 
είναι προϊόν συντονισμού», είπε.

καναδάς
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Councillor Nick Mantas - Νίκος Μαντάς, Δημοτικός Σύμβουλος  
Ward 22 Scarborough-Agincourt
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Ε
κατοντάδες ανώνυμοι τάφοι α-
νακαλύφθηκαν κοντά στις εγκα-
ταστάσεις από ένα παλιό σχολείο 
ιθαγενών στον Καναδά, στην ε-

παρχία Σασκατσεγουάν.
Το σχολείο, το οποίο βρίσκεται εκτός λει-
τουργίας εδώ και χρόνια, υπήρξε ένα 
από τα δεκάδες οικοτροφεία που λει-
τουργούσαν κατά τον 19ο και 20ό αιώνα 
υπό την αιγίδα της καναδικής κυβέρνη-
σης και των θρησκευτικών αρχών της 
χώρας, με στόχο την «αφομοίωση» των 
ιθαγενών πληθυσμών στην καναδική 
κοινωνία. Υπολογίζεται πως, ανάμεσα  
στα έτη 1863 και 1998, περισσότερα από 
150.000 παιδιά ιθαγενών απομακρύν-
θηκαν από τις οικογένειές τους και εντά-
χθηκαν στα οικοτροφεία, όπου τους απαγορευόταν να μιλούν τις γλώσσες τους ή να έρχο-
νται σε επαφή με τον ιδιαίτερο πολιτισμό των φυλών τους.
Με την πάροδο του χρόνου, έγινε γνωστό πως τα παιδιά υφίσταντο ποικίλων μορφών κακο-
ποίηση στα σχολεία. Το 2008 συστάθηκε μια επιτροπή με στόχο τη διερεύνηση των συνθη-
κών στα οικοτροφεία «αφομοίωσης», μέσω της οποίας αποδείχθηκε ότι εκατοντάδες από 
τους μαθητές δεν είχαν ποτέ επιστρέψει στις οικογένειές τους. Το ίδιο έτος, η κυβέρνηση του 
Καναδά εξέδωσε μια επίσημη απολογία για τα όσα συνέβαιναν στα οικοτροφεία, τα οποία 
πλέον έχουν κλείσει.
Τα σοκαριστικά κατάλοιπα του συστήματος αυτού συνεχίζουν, ωστόσο, να έρχονται στο 
φως: Πριν από μερικές εβδομάδες, σε αντίστοιχο σχολείο της Βρετανικής Κολούμπια ανα-
καλύφθηκαν τα λείψανα 215 παιδιών, με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Τζαστίν Τριντό, να 
χαρακτηρίζει τα ευρήματα ως μια «οδυνηρή υπενθύμιση» ενός «ντροπιαστικού κεφαλαίου 
της ιστορίας μας». Η ανακάλυψη είχε γίνει με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων ιθαγε-
νών, οι οποίοι, όπως και στην πιο πρόσφατη ανακάλυψη, χρησιμοποίησαν ειδικά ραντάρ 
για να «σαρώσουν» το έδαφος γύρω από το σχολείο.
Όσον αφορά το οικοτροφείο στην Σασκατσεγουάν, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός ο αριθ-
μός των τάφων ή των λειψάνων που ανευρέθηκαν. Ο επικεφαλής της συνέλευσης των Πρώ-
των Εθνών του Καναδά, Πέρι Μπελεγκάρντ, χαρακτήρισε την ανακάλυψη «τραγική αλλά 
όχι αναπάντεχη», ζητώντας στο Twitter από όλους τους Καναδούς να συμπαρασταθούν 
στα Πρώτα Έθνη «σε αυτή την δύσκολη και θλιβερή περίσταση». Η τοπική κοινότητα των 
αυτοχθόνων Καγουεσές της Σασκατσεγουάν ανακοίνωσε πως θα κοινοποιήσει περισσότε-
ρες πληροφορίες γύρω από την ανακάλυψη σε συνέντευξη Τύπου, που θα παραχωρήσουν 
αργότερα μέσα στην ημέρα οι εκπρόσωποί της.

751 ανώνυμοι τάφοι 
ανακαλύφθηκαν ξανά γύρω από 
σχολείο «αφομοίωσης» ιθαγενών

To Οντάριο μπαίνει στο Βήμα 2 
από τις 30 Ιουνίου 

Τ
ο Οντάριο θα προχωρήσει στο 
επόμενο βήμα στο σχέδιο επα-
ναλειτουργίας του στις 30 Ιου-
νίου, επιτρέποντας στις περισ-

σότερες υπηρεσίες προσωπικής φρο-
ντίδας να ανοίξουν ξανά. Επίσης επιτρέ-
πονται μεγαλύτερες εξωτερικές συγκε-
ντρώσεις έως 25 ατόμα και 
μικρότερες εσωτερικές συ-
γκεντρώσεις έως και πέντε 
ατόμα.
Η επαρχία δεν έπρεπε να 
εισέλθει σ το Βήμα 2 στο 
σχέδιο επανέναρξης της 
μέχρι τουλάχισ τον τ ις 2 
Ιουλίου, αλλά τ ις τελευ-
ταίε ς ημέρε ς ο πρωθυ-
πουργός Νταγκ Φορντ είχε 
υποδείξει ότι η κυβέρνησή του θα εξε-
τάσει το ενδεχόμενο να ανοίξει εκ νέου 
νωρίτερα με βάση τους ταχέως βελτιω-
μένους δείκτες δημόσιας υγείας και τη 
σταθερή μείωση των κρουσμάτων.
Η ανακοίνωση σημαίνει ότι ένας μεγά-
λος κατάλογος υπαίθριων δραστηριο-
τήτων θα είναι σε θέση να συνεχιστεί 
εγκαίρως για την Ημέρα του Καναδά, 
συμπεριλαμβανομένων κατασκηνώ-
σεων διανυκτέρευσης για παιδιά και 
υπαίθριων σπορ χωρίς επαφή.
Σημαίνει επίσης ότι τα υπαίθρια πάρκα 
ψυχαγωγίας και τα υδάτινα πάρκα μπο-
ρούν να ανοίξουν ξανά και τα μπαρ και 
τα εστιατόρια μπορούν να αρχίσουν να 
φιλοξενούν τραπέζια έξι ατόμων στις 
αυλές τους.
Η υπουργός Υγείας Christine Elliott 
σε δελτίο τύπου είπε «Ευχαριστώ τους 
κατοίκους του Οντάριο που σήκωσαν 
τα μανίκια τους για να μας βοηθήσουν 
να φτάσουμε σε αυτό το συναρπαστικό 
ορόσημο. 
Κάθε χορηγούμενη δόση μας φέρνει 
ένα βήμα πιο κοντά στα πράγματα που 
έχουμε χάσει, οπότε εγγραφείτε για να 
λάβετε το εμβόλιο όταν είναι η σειρά 
σας.»
Το Οντάριο είχε αναμφισβήτητα το πιο 
παρατεταμένο lockdown  σε ολόκληρη 
τη χώρα με πολλές επιχειρήσεις του 
Τορόντο, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών προσωπικής φροντ ίδας, 

κλειστές από τις 23 Νοεμβρίου 2020.
Το σχέδιο επανέναρξης πρότεινε ότι η 
επαρχία θα μπορούσε να εισέλθει στο 
Βήμα 2 μόνο όταν το 70% των ενηλί-
κων κατοίκων είχε λάβει τουλάχιστον 
μία δόση εμβολίου COVID-19 και το 
20% είχε και τις δύο δόσεις, αλλά από 

σήμερα περισσότερο από το 
76% των ενηλίκων ο πληθυ-
σμός έχει λάβει τουλάχιστον 
μία δόση και το 29% έχει 
εμβολιαστεί πλήρως.
Η απόφαση του Οντάριο να 
μπει στο δεύτερο βήμα από 
τις 12:01 π.μ. στις 30 Ιου-
νίου έγινε δεκτή από τους 
αξιωματούχους της GTHA, 
πολλοί από τους οποίους 

είχαν εκφράσει την ελπίδα ότι οι επι-
χειρήσεις που τώρα έχουν κλείσει για 
μήνες θα μπορούσαν σύντομα να ανοί-
ξουν ξανά.
Σε δήλωση που εκδόθηκε την Πέμπτη 
το πρωί, ο δήμαρχος του Τορόντο Τζον 
Τόρι είπε ότι η μετάβαση στο Βήμα 2 
λίγο πιο γρήγορα από το χρονοδιά-
γραμμα είναι «είναι απολύτως σωστό να 
κάνουμε τώρα» και τελικά θα επιτρέψει 
σε «εκατοντάδες επιχειρήσεις σε όλη 
την πόλη» να αρχίσουν να εξυπηρετούν 
πελάτες πάλι.
«Αυτά είναι καλά νέα για αυτές τις επι-
χειρήσεις και ενθαρρύνω όλους τους 
κατοίκους του Τορόντο να κάνουν κού-
ρεμα και οποιαδήποτε άλλη προσωπική 
υπηρεσία που χρειάζονται από αυτές 
τις επιχειρήσεις το συντομότερο δυνατό 
για να τους βοηθήσουν να ανακάμψουν 
από την πανδημία», είπε.
Η δήμαρχος της Μισισάουγκα Bonnie 
Crombie σχολίασε επίσης την απόφαση 
σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο 
Twitter την Πέμπτη το πρωί, σημειώ-
νοντας ότι ήταν «σπουδαία νέα για τις 
μικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τους 
παρόχους υπηρεσιών προσωπικής φρο-
ντίδας».
Η Υπουργός Υγε ίας του Ον τάριο, 
ωστόσο, ξεκαθάρισε πως ακόμη δεν 
έχουμε τελειώσει με την πανδημία και 
πως θα πρέπει να παραμείνουμε προ-
σεκτικοί. 

Το Canada Goose δεν θα σταματήσει 
να χρησιμοποιεί γούνα μέχρι το 
τέλος του επόμενου έτους

Ο 
κατασκευαστής πολυτελών 
μπουφάν  Canada Goose 
Holdings Inc, δήλωσε την 
Πέμπτη ότι θα σταματήσει 

να κατασκευάζει τα προϊόντα της με 
γούνα μέχρι το τέλος του 2022, καθώς η 
εταιρεία φαίνεται να γίνεται πιο συνει-
δητή από περιβαλλοντική άποψη μετά 
από χρόνια αντιδράσεων σχετικά με τη 
χρήση γούνας κογιότ στα προϊόντα της.
Αρκετοί συνεργάτες του Canada Goose, 
συμπεριλαμβανομένων των Versace, 
Michael Kors και Gucci, αποφάσισαν 
πρόσφατα να γ ίνουν εταιρείες χωρίς 
γούνα, ενώ οι κατασκευαστές ενδυμάτων Nike Inc και Gap προσπαθούν να κάνουν 
τα προϊόντα τους πιο βιώσιμα για να καλύψουν τους οικολογικούς καταναλωτές.
Η Canada Goose θα σταματήσει επίσης να αγοράζει γούνα μέχρι το τέλος του τρέ-
χοντος έτους. 
Η εταιρεία έχει επί μακρόν επικρίνει οργανισμούς καλής μεταχείρισης των ζώων, 
όπως το People for Ethical Treatment of Animals (PETA), το οποίο το χαρακτήρισε ως 
σύμβολο που «αντιπροσωπεύει οτιδήποτε άλλο εκτός από τη ζεστασιά», καθώς τα 
χειμερινά παλτά  της έχουν τις κουκούλες τους επενδυμένες με γούνα.

καναδάς
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εδώ Κύπρος

Έ
τοιμος για μια δεύτερη άτυπη συνάντηση δή-
λωσε ότι είναι ο Ερσίν Τατάρ λέγοντας πως 
στον Αντόνιο Γκουτέρες θα προσπαθήσει να 
δείξει πώς μπορεί να τετραγωνιστεί ο κύ-

κλος, όπως ο ΓΓ του ΟΗΕ είχε αναφέρει μετά το τέλος 
της άτυπης συνάντησης στην Γενεύη. 
Αναχωρώντας από τα κατεχόμενα για τις Βρυξέλλες, 
όπου την Παρασκευή θα συναντηθεί με τον ΓΓ του 
ΟΗΕ, ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι δίνουν μεγάλο αγώνα για 
μια συμφωνία στην Κύπρο στη βάση της ισότητας 
και «για να διατηρήσουμε την ισότητά μας», επανα-
λαμβάνοντας το πρώτο από τα έξι σημεία της πρό-
τασης που κατέθεσε στη Γενεύη για την αποδοχή της 
κυριαρχικής ισότητας και του ίσου στάτους. Χωρίς 
την βάση της ισότητας συμφωνία δεν μπορεί να 
υπάρξει, «άλλωστε όλοι το είδαν αυτό», πρόσθεσε.
 Επανέλαβε επίσης ότι στην συνάντησή του με την 
Τζέιν Χολ Λουτ εξέφρασε την ενόχλησή του γιατί ο 
ΓΓ του ΟΗΕ θα συναντιόταν με τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη στις Βρυξέλλες, λέγοντας ότι θα έπρεπε 
οπωσδήποτε να δει ο κ. Γκουτέρες και τον ίδιο. Έτσι, 
είπε, ήρθε η πρόσκληση και μεταβαίνει στις Βρυξέλ-
λες να συναντήσει κι αυτός τον ΓΓ του ΟΗΕ. 
Πιστεύει, είπε, ότι σε κάθε συνάντηση «κερδίζεται 
λίγο έδαφος ακόμα» λέγοντας ότι ο ίδιος εκφράζει 
σε μεγάλο βαθμό την βούληση του τ/κ «λαού» και 

τον αγώνα του για ύπαρξη στην Κύπρο κάτω από 
το δικό του «κράτος». Ανέφερε δε ότι ο κ. Γκουτέρες 
ίσως είναι ο ΓΓ που γνωρίζει καλύτερα το Κυπριακό 
και θα μπορέσει να εξηγήσει στο ΣΑ του ΟΗΕ την 
κατάσταση ως έχει.
 «Τα θέματα που θα συζητηθούν εκεί είναι ξεκά-
θαρα. Ο Αναστασιάδης δήλωσε χθες ότι δεν θα 
αποδεχθεί ποτέ το αίτημά μας για κυριαρχική ισό-
τητα. Βεβαίως, αυτή είναι η δική του άποψη. Εμείς 
βρισκόμαστε ακόμα στο ίδιο σημείο. Εάν αρχίσουν 
επίσημες διαπραγματεύσεις, το πρώτο από τα έξι 
σημεία της πρότασής μας στη Γενεύη, είναι ξεκά-
θαρο. Επίσημες διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκι-
νήσουν με την αποδοχή της ισότητάς μας, στη βάση 
της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς στά-
τους. Πριν από αυτό δεν έχει νόημα ν’ αρχίσουν 
διαπραγματεύσεις ή να συζητήσουμε σημαντικά 
θέματα» είπε. 
Ταυτόχρονα δήλωσε ανοικτός και έτοιμος για μια 
δεύτερη άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό στην 
Γενεύη ή αλλού. Στην Γενεύη, συνέχισε, δεν βρέθηκε 
κοινό έδαφος για να μπορούν να αρχίσουν επίσημες 
διαπραγματεύσεις. Ο κ. Τατάρ δήλωσε όμως ικανο-
ποιημένος από την αναφορά του ΓΓ του ΟΗΕ, που 
δήλωσε πως δεν θα τερματίσει την προσπάθεια και 
θα δει πως μπορεί να τετραγωνίσει τον κύκλο.

Τατάρ: Θα δείξω στον Γκουτέρες πώς 
τετραγωνίζεται ο κύκλος 

Δύο αλυσίδες μετάδοσης κρουσμάτων – 
Cluster από πάρτι αποφοίτων Γυμνασίου 
και Γάμο με 350 καλεσμένους 

Δ
ύο αλυσίδες μετάδοσης θετ ικών 
κρουσμάτων κορωνοϊού εντοπίστη-
καν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα 
με το Υπουργείο Υγείας. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται γ ια μία αλυσίδα 
μετάδοσης που αφορά cluster από πάρτ ι 
αποφοίτων Γυμνασίου στην Επαρχία Λευκω-
σίας και αριθμεί 17 άτομα όλοι μαθητές ηλι-
κίας 14-15 ετών και μία από γάμο με 6 κρού-
σματα από τον στενό οικογενειακό κύκλο της 
νύφης.
Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργε ίο, σε 
σχέση με την αλυσίδα μετάδοσης που αφορά 
σε πάρτι αποφοίτων Γυμνασίου στην Επαρ-
χία Λευκωσίας, το cluster φαίνεται να ξεκί-
νησε από μαθήτρια που είχε συμπτώματα την 
ημέρα του πάρτι και ήταν στενή επαφή φίλης 
της, χωρίς να είχε δηλωθεί μέχρι εκείνη τη 
στιγμή από το κρούσμα.
Για τη δεύτερη αλυσίδα από γάμο, το Υπουρ-

γείο Υγείας αναφέρει πως αναμένεται να στα-
λεί λίστα με τους καλεσμένους από τον γάμο, 
περίπου 350 άτομα.
Η διερεύνηση συνεχίζεται για να εντοπιστεί 
το κρούσμα «0».
Το Υπουργείο Υγείας σημειώνει ότι από τις 
δύο αλυσίδες φαίνεται ότι τα μέτρα και τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα δεν εφαρμόζο-
νται πιστά, ιδιαίτερα σε κοινωνικές εκδηλώ-
σεις, που λόγω της φύσης τους θεωρούνται 
υψηλού ρίσκου, προσθέτον τας πως παρά 
την άρση πολλών μέτρων, ο κίνδυνος μετά-
δοσης εξακολουθεί να υπάρχει και για αυτό 
είναι αναγκαία η εφαρμογή των υγειονομι-
κών πρωτοκόλλων. 
Επίσης, συμπληρώνει ότι εκείνο που παρατη-
ρείται -όχι μόνο από τα δύο clusters- είναι το 
φαινόμενο κρούσματα να μην ενημερώνουν 
έγκαιρα τις επαφές τους ή να μην δηλώνουν 
επαφές στην Ομάδα Ιχνηλάτησης.

Α
ναλήφθηκαν από την Κυβέρνηση σειρά από πρωτοβουλίες για 
την εφαρμογή των πολιτικών καταπολέμησης της διαφθοράς, 
τον καθορισμό σαφών και απτών στόχων και τη διαμόρφωση 
ενός γενικού κλίματος πολιτικής λογοδοσίας, τόνισε ο Γραμμα-

τέας του Υπουργικού Συμβουλίου Θεοδόσης Τσιόλας, σε χαιρετισμό που 
απεύθυνε εκ μέρους του εκτελούντος χρέη Υπουργού Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως και Υπουργού Άμυνας, Χαράλαμπου Πετρίδη, στην 23η 
Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου.
«Η αποτελεσματική δίωξη της διαφθοράς, μέσω της ενδυνάμωσης των 
μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, η νομική προστασία των μαρτύρων και 
η αυστηρή εφαρμογή των αποτρεπτικών ποινών για αδικήματα που σχε-
τίζονται με τη διαφθορά, αποτελούν βασικούς πυλώνες ενός ολοκληρω-
μένου πλαισίου καταπολέμησης της διαφθοράς το οποίο βρίσκεται ήδη σε 
τροχιά υλοποίησης», υπογράμμισε ο κ. Πετρίδης, καλώντας παράλληλα 
«το σύνολο των κομμάτων, όλους τους φορείς και τα οργανωμένα σύνολα 
σε συστράτευση ώστε να πετύχουμε αυτό το μεγαλεπήβολο στόχο, για 
πάταξη της διαφθοράς στον τόπο».
Ανέφερε ότι έχει προωθηθεί η τροποποίηση του άρθρου 105 του περί 
Ποινικού Κώδικα νόμου που αναφέρεται στο αδίκημα της κατάχρησης 
εξουσίας από δημόσιους λειτουργούς και αξιωματούχους με την αύξηση 
της προβλεπόμενης ποινής από 3 σε 7 χρόνια και παράλληλα, συνεχί-
ζουμε, όπως πρόσθεσε, «την προσπάθεια προώθησης προς ψήφιση από 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων αριθμού νομοσχεδίων τα οποία σκοπό 
έχουν να εμπλουτίσουν το νομικό οπλοστάσιο για την καταπολέμηση του 
ειδεχθούς αυτού φαινομένου».
«Σημαντικά νομοσχέδια αυτής της δέσμης, όπως για παράδειγμα το νομο-
σχέδιο που ρυθμίζει τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθο-
ράς, συζητήθηκαν εκτενώς ενώπιον των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επι-
τροπών, και ελπίζω ότι με την έναρξη των εργασιών της νέας σύνθεσης της 
Βουλής θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία ώστε να 
έχουμε άμεσα στη διάθεση μας αυτά τα πρόσθετα πολύ σημαντικά εργα-
λεία», πρόσθεσε.
Αναφερόμενος σε βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές και αλλαγή νοοτρο-
πίας στους δημόσιους φορείς και στην ευρύτερη κοινωνία, ο κ. Πετρίδης 
είπε ότι προς τούτο, προωθείται από το Υπουργείο Οικονομικών δέσμη 
νομοσχεδίων στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας, η 
οποία, πέραν της ενίσχυσης της εναλλαξιμότητας, σκοπό έχει να διασφαλί-
σει ότι όλες οι διαδικασίες πρόσληψης, αξιολόγησης και προαγωγών στην 
δημόσια υπηρεσία θα γίνονται στην βάση των αρχών της αντικειμενικό-
τητας και της αξιοκρατίας.
Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση των στελε-
χών του Δημόσιου τομέα με σκοπό την καλλιέργεια κουλτούρας αντίστα-
σης και αποστροφής στη διαφθορά και πρόσθεσε πως «ήδη τον περα-
σμένο μήνα έχει πραγματοποιηθεί το πρώτο επιμορφωτικό εργαστήρι για 
υψηλόβαθμα στελέχη της δημόσιας υπηρεσίας, το οποίο ευελπιστούμε να 
αποτελέσει την αρχή για ένα μακροπρόθεσμο σταθερό πλάνο επιμόρφω-
σης και εκπαίδευσης».
Πέραν των πιο πάνω, σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, η προσπάθεια για κατα-
πολέμηση της διαφθοράς πρέπει να συμπληρώνεται από μια συγκροτη-
μένη πολιτική πρόληψης, η οποία αποτελεί βασική συνιστώσα της.
Πρόσθεσε ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν αναμφισβήτητα τα 
πιο σημαντικά στοιχεία για την ελαχιστοποίηση της διαφθοράς και μπο-
ρούν να επιτευχθούν μόνο σε ένα πλαίσιο ενίσχυσης των μηχανισμών 
ελέγχου.

Τσιόλας: Αναλήφθηκαν 
πρωτοβουλίες για εφαρμογή 
πολιτικών καταπολέμησης 
της διαφθοράς 
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Το Υπουργικό Συμβούλιο 
με απόφασή του 
τροποποίησε το Σχέδιο 
Δράσης της λειτουργίας 
των αεροδρομίων ώστε 
να συμπεριλάβει στα 
πιστοποιητικά που είναι 
αποδεκτά και το ψηφιακό 
πιστοποιητικό COVID-19 το 
οποίο θα εκδίδεται από τις 
χώρες κράτη μέλη της ΕΕ, 
όπως κι από τις χώρες του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου και από την Ελβετία.

Τ
ου Υπουργικού Συμβου-
λίου προήδρευσε η Προε-
δρεύουσα της Δημοκρατί-
ας, Πρόεδρος της Βουλής, 

Αννίτα Δημητρίου, λόγω της απου-
σίας του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας, Νίκου Αναστασιάδη, στο εξω-
τερικό.
Όπως ανέφερε μετά το πέρας του 
Υπουργικού Συμβουλίου ο Υπουρ-
γός Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων Γιάννης Καρούσος, τα πιστο-
ποιητικά αυτά θα γίνονται αποδε-
κτά από 1η Ιουλίου. Η Κυπριακή 
Δημοκρατία, πρόσθεσε, για σκο-
πούς ταξιδιού προς τα αεροδρό-
μιά της θα δέχεται συγκεκριμένα 
πιστοποιητικά.
Αυτά, όπως είπε, είναι το πιστοποι-
ητικό εμβολιασμού, ενώ εμβολι-
ασμένος θα θεωρείται και όποιος 
κατέχει πιστοποιητικό ανάρρωσης, 
σε συνδυασμό με μια δόση εμβο-
λίου. Αποδεκτά επίσης θα γίνονται 
και τα πιστοποιητικά ανάρρωσης 
με ισχύ 180 μέρες, από την ημέρα 
που έχει βρεθεί θετικό το άτομο, 
ενώ θα γίνονται αποδεκτά και τα 
ψηφιακά πιστοποιητικά εργαστη-
ριακών εξετάσεων PCR. Σημείωσε 
ότι δεν θα γίνονται αποδεκτά από 
την Κυπριακή Δημοκρατία ψηφι-
ακά πιστοποιητικά για rapid test.
Είπε επίσης ότι από 1η Ιουλίου θα 
υπάρχει μια μεταβατική περίοδος 

έξι εβδομάδων, κατά τις οποίες θα 
γίνονται αποδεκτά είτε το ψηφι-
ακό πιστοποιητικό, είτε το συμβα-
τικό πιστοποιητικό που ίσχυε μέχρι 
σήμερα.  Μετά τις έξι εβδομάδες, 
πρόσθεσε, η Κυπριακή Δημοκρα-
τία θα αποδέχεται μόνο τα ψηφιακά 
πιστοποιητικά που εκδίδει η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή. Ο λόγος, ανέφερε, 
είναι επειδή αυτές οι κατηγορίες 
εξαιρούνται των οποιονδήποτε 
περιορισμών και έτσι θα υπάρχει 
η βεβαιότητα ότι το πιστοποιητικό 
που ανεβαίνει στο Cyprus Flight 
Pass είναι αυθεντικό.
Παράλληλα, είπε ο κ. Καρούσος, 
θα μπορεί ο καθένας να ταξιδέψει 
είτε με το ψηφιακό πιστοποιητικό 
είτε με οποιοδήποτε πιστοποιη-
τικό που επιβεβαιώ-
νει ότι ο κάτοχός του 
έχει εργαστηριακή 
ανάλυση PCR.
Ανέφερε παράλληλα 
ότι τα αεροδρόμια 
θα συνεχίσουν τη 
λειτουργία τους με 
την κατηγοριοποί-
ηση των χωρών σε 
πράσινη, πορτοκαλί και κόκκινη 
με τους ίδιους περιορισμούς που 
υπήρχαν μέχρι σήμερα. Παράλ-
ληλα διατηρείται και η γκρίζα κατη-
γορία στην οποία χρειάζεσαι ειδική 
άδεια για να εισέλθεις στη Δημο-
κρατία.
Εξάλλου σε ανακοίνωσή του το 
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινω-
νιών και Έργων αναφέρει ότι  λαμ-
βάνοντας υπόψη τις νεότερες παρα-
μέτρους αναφορικά με το Ψηφιακό 
Πιστοποιητικό (EU Digital COVID 
Certificate (EUDCC)), που αναμέ-
νεται να τεθεί σε εφαρμογή από 
την 1η Ιουλίου 2021, το Υπουργικό 
Συμβούλιο ενέκρινε, για σκοπούς 
ομαλής εφαρμογής του Ευρωπαϊ-
κού Κανονισμού και διευκόλυνσης 
της κυκλοφορίας των Ευρωπαίων 
πολιτών και εισόδου στην Κυπρι-

ακή Δημοκρατία, όπως εφαρμόζο-
νται τα ακόλουθα:
Θα επιτρέπεται η είσοδος στην 
Κυπριακή Δημοκρατία σε όσα 
πρόσωπα, θα κατέχουν έγκυρο και 
σε ισχύ ψηφιακό πιστοποιητικό (EU 
Digital COVID Certificate (EUDCC))  
από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
των κρατών μελών, περιλαμβανο-
μένου του Ευρωπαϊκού Οικονομι-
κού Χώρου, νοουμένου ότι πρό-
κειται για:
Πιστοποιητικό Εμβολιασμού, στο 
οποίο έχει ολοκληρωθεί το εμβο-
λιαστικό σχήμα αναφορικά με τον 
απαιτούμενο αριθμό δόσεων και 
έχει παρέλθει ο καθορισμένος, 
από το Υπουργείο Υγείας, αριθμός 
ημερών μεταξύ της χορήγησης της 

τελευταίας δόσης 
(αναλόγως του 
εμβολίου που τους 
έχει χορηγηθεί) 
και της ημερομη-
νίας ταξιδιού. Επι-
πρόσθετα θα είναι 
αποδεκτά μόνο τα 
εμβόλια που είναι 
αδειοδοτημένα από 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρ-
μάκων (ΕΟΦ),  καθώς και τα εμβό-
λια Sputnik V ή Sinopharm (BBIBP 
COVID-19).
Πιστοποιητικό εμβολιασμού στο 
οποίο αναφέρεται εμβολιασμός 
με μία δόση αποδεκτού εμβολίου 
δύο δόσεων (εγκεκριμένα από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 
(ΕΟΦ) ή Sputnik V ή Sinopharm) 
και επιπρόσθετα αναγράφει ότι το 
άτομο έχει αναρρώσει από τη νόσο 
COVID-19.
Επισημαίνεται ότι αναμένεται να 
παραχωρηθεί στα κράτη μέλη, 
μέσω του Κανονισμού, μεταβατική 
περίοδος  έξι εβδομάδων από την 
έναρξη ισχύος  του, για όσα κράτη 
δεν θα είναι ακόμη έτοιμα να εκδώ-
σουν ψηφιακά πιστοποιητικά.
Κατ’ επέκταση οι  κάτοχοι μη ψηφι-

ακών πιστοποιητικών από εκείνα 
τα κράτη, που θα κάνουν χρήση 
της προβλεπόμενης μεταβατικής 
περιόδου και δεν θα έχουν εκδώ-
σει από την 1η  Ιουλίου ψηφιακά 
πιστοποιητικά, θα επιτρέπεται να 
εισέρχονται στην Κυπριακή Δημο-
κρατία, μέχρι και την έκδοση 
ψηφιακών πιστοποιητικών από τα 
κράτη τους. Νοείται ότι με τη λήξη 
της μεταβατικής περιόδου, σε ό,τι 
αφορά τα πιστοποιητικά εμβο-
λιασμού από τα εν λόγω κράτη, η 
είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρα-
τία θα επιτρέπεται μόνο σε κατό-
χους ψηφιακών πιστοποιητικών.
Πιστοποιητικό ανάρρωσης κατόπιν 
παρόδου 14 ημερών από την ημε-
ρομηνία δειγματοληψίας του θετι-
κού με RT-PCR αποτελέσματος με 
διάρκεια ισχύος 180 ημέρες από 
την ημερομηνία δειγματοληψίας.
Στην περίπτωση των πιστοποιητι-
κών ανάρρωσης θα γίνονται απο-
δεκτά μόνο τα ευρωπαϊκά ψηφιακά 
πιστοποιητικά ανάρρωσης από τις 
δημόσιες αρχές των κρατών μελών 
περιλαμβανομένου του Ευρωπα-
ϊκού Οικονομικού Χώρου και της 
Ελβετίας.
Πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέ-
τασης PCR – RT, με την δειγματολη-
ψία να έχει πραγματοποιηθεί κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων 72 
ωρών πριν το ταξίδι  για την Κυπρι-
ακή Δημοκρατία, που να αποδει-
κνύει αρνητικό PCR για COVID-19.
Σημειώνεται ότι ήδη με το υφιστά-
μενο Σχέδιο Δράσης Επανέναρξης 
των πτήσεων έχουν γίνει αποδεκτά 
τα πιστοποιητικά εργαστηριακής 
εξέτασης PCR – RT, με την δειγμα-
τοληψία να έχει πραγματοποιηθεί 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
72 ωρών πριν το ταξίδι  για την 
Κυπριακή Δημοκρατία. Η διαφο-
ροποίηση με την έναρξη εφαρμο-
γής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
είναι ότι τα εν λόγω πιστοποιητικά 
θα εκδίδονται σε ψηφιακή μορφή.

Τέρμα στη χρήση μιας σειράς 
προϊόντων, των λεγόμενων πλα-
στικών μιας χρήσης, βάζει ευρω-
παϊκή οδηγία και πλέον από 3 
Ιουλίου οι χώρες στην ΕΕ πρέπει 
να συμμορφωθούν και θα πρέ-
πει οι προμηθευτές να προσφέ-
ρουν στους καταναλωτές υπο-
κατάστατα για τα πλαστικά καλα-
μάκια, τις μπατονέτες και τα πλα-
στικά μαχαιροπήρουνα και άλλα 
προϊόντα που περιλαμβάνονται 
στην οδηγία. Και οι ίδιοι οι κατα-
ναλωτές θα πρέπει να αναζητή-
σουν άλλες λύσεις, φιλικές προς 
το περιβάλλον κάνοντας πράξη 
την επαναχρησιμοποίηση, ανα-
κύκλωση και μείωση αποβλή-
των.
Το ΚΥΠΕ συνομίλησε με την 
λειτουργό περιβάλλοντος στο 
Τμήμα Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
Ναταλία Γεωργίου-Τσιάκαλου 
αναζητώντας απαντήσεις για το 
τι αλλάζει στη ζωή μας, πως πρέ-
πει να συμπεριφερθούν οι επι-
χειρήσεις, τις εκστρατείες ενημέ-
ρωσης του κοινού και τι συμβαί-
νει σε περίπτωση που ένα κράτος 
μέλος δεν συμμορφωθεί.
‘Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ η κ. 
Γεωργίου, απαγορεύεται η διά-
θεση στην αγορά των μπατο-
νέτων (με εξαίρεση αυτές που 
εμπίπτουν στον ιατροτεχνολο-
γικό εξοπλισμό), των μαχαιρο-
πήρουνων (πιρούνια, μαχαίρια, 
κουτάλια, chopsticks), των πιά-
των, των καλαμακιών, των ανα-
δευτήρων ποτών,των sticks για 
μπαλόνια (εκτός από μπαλόνια 
για βιομηχανικές ή επαγγελμα-
τικές χρήσεις και εφαρμογές που 
δεν διανέμονται στους κατα-
ναλωτές συμπεριλαμβανομέ-
νων και των μηχανισμών τους)  
και των περιεκτών τροφίμων 
από διογκωμένο πολυστυρένιο 
με ή χωρίς κάλυμμα εντός των 
οποίων τοποθετούνται τρόφιμα 
που προορίζονται  για άμεση 
κατανάλωση εντός και εκτός του 
καταστήματος, που συνήθως 
καταναλώνονται από το δοχείο 
και που είναι έτοιμα για κατανά-
λωση χωρίς περαιτέρω προετοι-
μασία π.χ. Μαγείρεμα,βράσιμο, 
ζέσταμα.

Τι αλλάζει από 3/7 
για πλαστικά μιας 
χρήσης 

Ταξίδια στην Κύπρο με το ψηφιακό 
πιστοποιητικό της ΕΕ από 1η Ιουλίου 
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Την Τρίτη το βράδυ, η 
ανερχόμενη πολιτικός India 
Walton φάνηκε έτοιμη να 
γράψει ιστορία και, όπως 
αναφέρει και το πρωτοσέλιδο 
της ηλεκτρονικής εφημερίδας 
Huffington Post, να γίνει η 
πρώτη σοσιαλίστρια δήμαρχος 
μεγάλης πόλης των ΗΠΑ μετά από 
60 χρόνια.

Υ
ποστηριζόμενη από τους Δη-
μοκρατικούς Σοσιαλιστές της 
Αμερικής και το Κόμμα των 
Εργαζόμενων Οικογενειών, η 

Walton βρίσκεται μια ανάσα πριν τη 
νίκη της ενάντια στον Byron Brown, 
ο οποίος εκτελεί χρέη δημάρχου του 
Μπάφαλο εδώ και τέσσερα χρόνια και 
αποτελεί στενό σύμμαχο του κυβερνή-
τη της Νέας Υόρκης, Andrew Cuomo.
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εκλογι-
κές περιφέρειες, η Walton κήρυξε τη 
νίκη της με ένα προβά-
δισμα της τάξεως των 
1.507 ψήφων, το οποίο 
ισοδυναμεί με διαφορά 
7% σε μια εκλογική δια-
μάχη με χαμηλή συμμε-
τοχή, όπου καταμετρή-
θηκαν περίπου 21.000 
ψήφοι. Ο Brown δεν έχει 
παραδε χ τ ε ί  την ήτ τα 
του, καθώς ελπίζει ότι 
οι επιστολικές ψήφοι που ακόμη δεν 
έχουν καταμετρηθεί θα καλύψουν το 
κενό. Μόλις 1.536 επιστολικές ψήφοι 
καταμετρήθηκαν την Τρίτη το βράδυ, 
όμως, σύμφωνα με το WIVB-TV του 
Μπάφαλο, υπάρχει η πιθανότητα να 
έχουν καθυστερήσει κάποιες.
Σε περίπτωση που το προβάδισμα της 
Walton διατηρηθεί και αν ο Brown 
δεν κάνει νέα εκστρατεία αυτό το φθι-
νόπωρο, η Walton θα γίνει η πρώτη 
γυναίκα δήμαρχος του Μπάφαλο, αλλά 
και η πρώτη σοσιαλίστρια δήμαρχος 
μεγάλης πόλης μετά από 60 χρόνια. 
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Ρεπου-
μπλικανός υποψήφιος για τις φθινοπω-
ρινές εκλογές και κατά τις προεδρικές 
εκλογές του περασμένου έτους ο Τζο 
Μπάιντεν κατείχε σχεδόν το 80% των 
ψήφων των κατοίκων του Μπάφαλο.
«Μαμά, είμαι η δήμαρχος του Μπά-
φαλο! Καλά, όχι μέχρι τον Ιανουάριο, 

αλλά ναι!» είπε η Walton, μέσω τηλε-
φώνου, στη μητέρα της την Τρίτη το 
βράδυ.
Όπως πολλές άλλες πόλεις, το Μπά-
φαλο είχε βρεθεί στη δίνη των διαδη-
λώσεων που είχαν πραγματοποιηθεί 
πέρυσι μετά τη δολοφονία του Τζορτζ 
Φλόιντ στη Μινεάπολη από αστυνομι-
κούς. Εκείνη την περίοδο, δύο αστυ-
νομικοί σ το Μπάφαλο προκάλεσαν 
αντιδράσεις όταν έριξαν έναν 75χρονο 
ακτιβιστή στο έδαφος στην προσπά-
θειά τους να διαλύσουν μια διαμαρτυ-
ρία έξω από το δημαρχείο. Ο 75χρο-
νος έμεινε έναν μήνα στο νοσοκομείο. 
Αρχικά, οι δύο αστυνομικοί κατηγορή-
θηκαν για την επίθεση, αλλά τελικά οι 
κατηγορίες εναντίον τους απορρίφθη-
καν.
Η Walton στήριξε την εκστρατεία της 
στο γεγονός ότι η αστυνομία δεν λογο-
δοτεί γ ια τ ις πράξεις της. Σε συνέ-
ντευξή της, η ίδια εξήγησε πως κατε-
βαίνει ως υποψήφια δήμαρχος γιατί ο 

Brown «δεν κάνει τίποτα 
γ ια να βε λτ ιώσει την 
ποιότητα ζωής των φτω-
χών και των μαύρων, 
ούτε πιέζει για την ανά-
ληψη ευθύνης από την 
αστυνομία».
Ο Brown χαρακτήρισε 
τις ενέργειες των αστυ-
νομικών έξω από το 
δημαρχείο ως «φρικτές» 

και πραγματοποίησε κάποιες νομο-
θετικές αλλαγές, όμως στην πορεία η 
μεταρρύθμιση κρίθηκε ανεπαρκής.
Η Walton, γεννημένη στο Μπάφαλο, 
είναι μητέρα, ενώ εργάζεται από τα 
14 της χρόνια. Αρχικά απασχολήθηκε 
ως νοσοκόμα σε δημόσια σχολεία 
του Μπάφαλο και αργότερα ίδρυσε 
μια δομή φιλοξενίας για τους πολίτες 
χαμηλού εισοδήματος.
Ως υποψήφια δήμαρχος σε μια πόλη 
που ευνοεί τις διακρίσεις και έχει ένα 
από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής 
φτώχειας στις ΗΠΑ, η Walton έχει ανα-
φερθεί στα σχέδιά της για ριζικές αλλα-
γές. Μεταξύ άλλων, η εκστρατεία της 
στηρίζεται στον περιορισμό των υψη-
λών ενοικίων, την επένδυση σε κοινω-
νικές υπηρεσίες και την απομάκρυνση 
της αστυνομίας από θέματα που αφο-
ρούν αστέγους και άτομα με ψυχικά 
προβλήματα.

Οι Καταλανοί αυτονομιστές 
είχαν φυλακιστεί για τον 
ρόλο τους στην αποτυχημένη 
απόπειρα ανεξαρτησίας το 2017 - 
Περιφρονητική αντιμετώπιση του 
ενός εξ αυτών

Χ
άρη και στους εννέα Καταλα-
νούς αυτονομιστές ηγέτες που 
φυλακίστηκαν για τον ρόλο 
τους στην απόπειρα ανεξαρτη-

σίας της περιφέρειας το 2017 απένειμε 
ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σά-
ντσεθ.
Ωστόσο, οι αντιδράσεις ήταν ανάμει-
κτες, με έναν εξ αυτό να δείχνει περι-
φρόνηση στο άκουσμα της επικείμενης 
απελευθέρωσής του.
Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε τις απονομές 
χάριτος σε τηλεοπτικό του διάγγελμα. 
Οι εννέα Καταλανοί υπόκειν ται σε 
όρους ενώ συνεχίζει να ισχύει η απα-
γόρευση να έχουν οι ηγέτες δημόσια 
αξιώματα.
Οι ηγέτες καταδικάστηκαν το 2019 σε 
ποινές κάθειρξης μεταξύ 9 και 13 ετών 
για τα αδικήματα της εξέγερσης και της 
κατάχρησης κρατικών πόρων, με στόχο 
να διοργανώσουν δημοψήφισμα για 
την απόσχιση από την Ισπανία, που οι 
αρχές στη Μαδρίτη απαγόρευσαν, αλλά 
το οποίο οδήγησε σε μια μονομερή και 
πρόσκαιρη κήρυξη ανεξαρτησίας.

Αντίθετη η πλειοψηφία των Ι-
σπανών
Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ 

είχε περιγράψει τις απονομές χάριτος, 
στις οποίες όπως δείχνουν δημοσκο-
πήσεις αντιτίθεται η πλειονότητα των 
Ισπανών, ως κίνηση καλής θέλησης 
και το πρώτο βήμα προς την επίλυση 
μιας πικρής πολιτικής διαμάχης με την 
πλούσια βορειοανατολική περιφέρεια 
της χώρας, της οποίας η κυβέρνηση 
επιδιώκει τη διοργάνωση νέου δημο-
ψηφίσματος για την ανεξαρτησία υπό 
την αιγίδα της Μαδρίτης.
Ένας από τους ηγέ τε ς, ο Ραούλ 
Ρομέβα, που καταδικάστηκε σε 12ετή 
κάθειρξη για τον ρόλο του ως επικε-
φαλής εξωτερικών υποθέσεων της 
Καταλονίας, δήλωσε ότι η περιφέρεια 
θα συνεχίσει τον αγώνα της για αυτο-
διάθεση.
«Με την απονομή χάριτος σε εννέα 
πρόσωπα, δεν θα κρύψουν την κατα-
πίεση που συνεχίζουν να ασκούν σε 
βάρος εκατοντάδων αυτονομιστών. 
Δεν θα εγκαταλείψουμε τον αγώνα: 
αμνηστία και αυτοδιάθεση», ανέφερε 
σε ανάρτησή του στο Twitter.
Οι Καταλανοί ηγέτες θα απελευθερω-
θούν από τη φυλακή όταν οι απονομές 
χάριτος δημοσιευθούν στην επίσημη 
εφημερίδα της κυβέρνησης. Συντηρη-
τικά αντιπολιτευόμενα κόμματα στη 
Μαδρίτη έχουν πει ότι θα προσφύ-
γουν στη δικαιοσύνη κατά των απονο-
μών χάριτος, ενώ εκατοντάδες αυτο-
νομιστές διαδήλωσαν χθες στη Βαρ-
κελώνη, θεωρώντας ότι το σχέδιο του 
Σάντσεθ είναι ανεπαρκές και ζητώντας 
νέο δημοψήφισμα για την ανεξαρτη-
σία της περιοχής.

Ισπανία: Ο Σάντσεθ απένειμε 
χάρη και στους εννέα Καταλανούς 
αυτονομιστές ηγέτες 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Η πρώτη σοσιαλίστρια δήμαρχος 
στις ΗΠΑ μετά από 60 χρόνια
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Μ
ε καθολική υποστήριξη εγκρί-
θηκε το νέο νομοσχέδιο για 
την αμυντική συνεργασία Η-
ΠΑ-Ελλάδας από την Επιτροπή 

Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας. Πλέον 
το νομοσχέδιο περνάει στο επόμενο στάδιο 
που αφορά την κατάθεση του προς ψήφιση 
στην ολομέλεια του Σώματος της Γερουσίας.
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Επι-
τροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, 
Ρόμπερτ Μενέντεζ, σημείωσε ότι «η υπερ-
ψήφιση του νομοσχεδίου συνιστά μια ανα-
γνώριση της ισχυρής διμερούς σχέσης, ενι-
σχύει την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού 
των Ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων και ενι-
σχύει την πολυμερή δέσμευση μεταξύ της 

Κύπρου, του Ισραήλ, της Ελλάδας και των 
ΗΠΑ».
«Καθώς αυτό το σημαντικό διακομματικό 
νομοσχέδιο οδεύει προς κατάθεση στην 
ολομέλεια της Γερουσίας για πλήρη εξέ-
ταση, πρέπει να παραμείνουμε δεσμευμέ-
νοι ώστε να διασφαλίσουμε ότι η χώρα μας 
βελτιώνει την αμυντική της συνεργασία με 
την Ελλάδα», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος 
γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο και ευχα-
ρίστησε τους συναδέλφους της επιτροπής 
που ψήφισαν για να στείλουν αυτό το νομο-
σχέδιο στην Γερουσία για να υποστηρίξουν 
έναν από τους σημαντικότερους εταίρους 
μας στην Ανατολική Μεσόγειο και έναν αξι-
όλογο σύμμαχο του ΝΑΤΟ.

διεθνή νέα

Σύμφωνα με τον Μπόρις Τζόνσον 
η Βρετανία δεν αναγνωρίζει την 
«παράνομη» προσάρτηση της 
Κριμαίας στη Ρωσία

Τ
ην έντονη αντίδραση τόσο του 
Μπόρις Τζόνσον όσο και της βρε-
τανικής κυβέρνησης προκάλε-
σαν οι απειλές της Ρωσίας για 

τον βομβαρδισμό του βρετανικού αντι-
τορπιλικού HMS Defender. Σύμφωνα με 
τον Μπόρις Τζόνσον η πορεία του HMS 
Defender ήταν «απολύτως σωστή» κα-
θώς η Μεγάλη Βρετανία δεν αναγνωρίζει 
την «παράνομη» παρέμβαση της Ρωσίας 
στην Κριμαία. 
Μάλιστα ο Βρετανός πρωθυπουργός  
απέφυγε να πει εάν έδωσε προσωπική 
εξουσιοδότηση στο αντιτορπιλικό του 
Βρετανικού Ναυτικού με σκοπό να ακο-
λουθήσει το δρομολόγιο των  θαλασ-

σίων συνόρων στην περιοχή της βορει-
οδυτικής Μαύρης Θάλασσας. Την ίδια 
ώρα ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός 
Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ προειδο-
ποίησε για «προκλητικά βήματα» ενώ 
δεσμεύτηκε ότι η χώρα του θα βομβαρ-
δίσει πλοία που «παραβιάζουν τα κρα-
τικά σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας».
Σημειώνεται πως ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός κατά τη διάρκεια επίσκεψής του 
σε στρατώνες στο Αλντερσοτ τόνισε πως 
ήταν ο κατάλληλος χρόνος για να χρη-
σιμοποιηθούν τα διεθνή ύδατα για το 
δρομολόγιο του βρετανικού αντιτορπι-
λικού, ενώ συμπλήρωσε ότι η Βρετανία 
δεν αναγνωρίζει την προσάρτηση της 
Κριμαίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά 
τη διάρκεια της παραμονής του στον 
στρατώνα ο Τζόνσον οδήγησε ένα τεθω-
ρακισμένο με πολυβόλο ενώ στη συνέ-
χεια επιβιβάστηκε σε στρατιωτικό ελικό-
πτερο και επέστρεψε στο Λονδίνο.

Η βρετανική κυβέρνηση εναντίον 
του Πούτιν μετά τις ρωσικές απειλές 
για βομβαρδισμό του HMS Defender 

Νομοσχέδιο Μενέντεζ: Πέρασε 
ομόφωνα από την Επιτροπή - Πάει για 
έγκριση στη Γερουσία

Κατάρρευση πολυκατοικίας στο 
Μαϊάμι: Μάχη των διασωστών για 
τον απεγκλωβισμό ανθρώπων 

Υ
περάνθρωπες είναι οι προσπά-
θειες των σωστικών συνεργεί-
ων και της Πυροσβεστικής για 
τον απεγκλωβισμό δεκάδων αν-

θρώπων μετά την μερική κατάρρευση 
πολυώροφης πολυκατοικίας στο Μαϊάμι 
Μπιτς, σήμερα τα ξημερώματα.
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη 
ζωή του και δεκάδες έχουν τραυματιστεί. 
Μέχρι στιγμής έχουν μεταφερθεί στο 
νοσοκομείο οκτώ άνθρωποι.
Το κτίριο κατέρρευσε περίπου στις δύο 
τα ξημερώματα, τοπική ώρα, πιάνοντας 
στον ύπνο τους ενοίκους.
Συγκεκριμένα περισσότερα από 80 οχή-
ματα διάσωσης μετέβησαν στο σημείο 
όπου σήμερα τα ξημερώματα της 
Πέμπτης, άρχισε ξαφνικά να σείεται ένα 
τμήμα του κτιρίου και να καταρρέει σαν 
τραπουλόχαρτο.
Για δεκάδες εγκλωβισμένους κάνουν 

λόγο τα αμερικανικά ΜΜΕ.
Ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες, ο 
Μάικλ Ρουίζ δήλωσε στο CNN:
«Ήταν κάτι σαν την 11η Σεπτεμβρίου».
«Ακούγονται ουρλιαχτά από τα ερείπια», 
υποστηρίζει ένας άλλος αυτόπτης μάρτυ-
ρας που βρίσκεται κοντά στον τόπο της 
καταστροφής, γράφει η εφημερίδα Bild.
Οι αρχές στη Νότια Φλόριντα κινητοποιή-
θηκαν άμεσα όταν ενημερώθηκαν για την 
μερική κατάρρευση του κτιρίου.
Προς το παρόν, άγνωστα παραμένουν τα 
αίτια της κατάρρευσης.
Το κτίριο, μια πολυκατοικία 12 ορόφων, 
που ονομάζεται «Champlain Towers 
South» βρίσκεται κοντά στην 88η οδό 
και την Κόλις Άβενιου, στο Μαϊάμι Μπιτς 
της Φλόριντα.
Οι διασώστες έχουν ήδη απεγκλωβίσει 
αρκετούς ανθρώπους, ανάμεσά τους κι 
ένα δεκάχρονο αγόρι.
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Βοηθήστε το παιδί σας να γίνει η 
καλύτερη εκδοχή του εαυτού του

Ό
λοι θέλουμε τα παιδιά μας να ε-
ξελιχθούν σε ολοκληρωμένους 
ανθρώπους, όσο το δυνατόν πιο 
εξοπλισμένους να αντιμετωπί-

σουν τις δυσκολίες της ζωής και να επιτύ-
χουν τα όνειρά τους. Όμως συχνά αυτή μας η 
επιθυμία καταλήγει σε πιέσεις προς τα μικρά 
μας, που τα κάνουν να αισθάνονται ότι δεν 
είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που ήδη 
είναι – και που ενδέχεται να οδηγήσουν στο 
μέλλον στην αδυναμία τους να απολαύσουν 
τις επιτυχίες τους, έχοντας αναπτύξει υπερ-
βολικές απαιτήσεις από τον εαυτό τους.

Τι μπορούμε να κάνουμε, λοιπόν, για 
να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη 
ισορροπία; Βοηθήστε τα να αναγνω-
ρίσουν τις δυνάμεις τους
Είναι σημαντικό να γνωρίζουν ποια κομμά-
τια της προσωπικότητας και των ικανοτήτων 
τους είναι τα πλέον ανεπτυγμένα. Η αυτο-
πεποίθησή τους σε σχέση με την εμφάνισή 
τους, αν και σημαντική, δεν θα τα βοηθήσει 
στην προσπάθειά τους για αυτοβελτίωση.

Αναγνωρίστε τα σημεία που θέλουν 
τα ίδια να βελτιώσουν
Δεν χρειάζεται όλα να γίνουν καλοί μαθη-
τές ή εξαιρετικοί αθλητές. Όμως είναι σημα-
ντικό να γνωρίζουν ότι πάντοτε έχουν περι-
θώρια βελτίωσης και να αποφασίζουν ποια 
πράγματα τα ενδιαφέρει να τελειοποιήσουν. 
Ρωτήστε τα τι θα μπορούσαν να κάνουν για 
αυτό το σκοπό και κατά πόσον ενδιαφέρο-
νται για μια τέτοια προσπάθεια.

Μιλήστε μαζί τους
Θυμίστε τους τακτικά ότι όλοι έχουμε αδυ-
ναμίες και ότι αν και είναι σημαντικό να προ-
σπαθούμε να βελτιώσουμε εκείνες που μας 
επηρεάζουν με τον άλφα ή βήτα τρόπο, θα 
πρέπει και να αποδεχόμαστε ότι δεν μπο-
ρούμε να γίνουμε τέλειοι σε όλα.

Επαινέστε το για αυτά που καταφέρ-
νει
Μην επιμένετε στο ότι είναι όμορφα ή έξυ-
πνα – δηλαδή, για πράγματα για τα οποία 
δεν προσπαθούν. Πείτε τους «μπράβο» για 
τον κόπο τους. Για παράδειγμα, μην μένετε 
στο ίδιο το αποτέλεσμα ενός τεστ, που μπο-

ρεί να τα κάνει να πιστέψουν πως πρέπει 
πάντα να αριστεύουν, αλλά τονίστε τους 
πόσο περήφανοι είστε για την προσπάθειά 
τους.

Βάλτε στόχους από κοινού
Οι στόχοι μπορούν – και πρέπει – να είναι 
διαφορετικοί για κάθε παιδί. Βοηθήστε τα 
παιδιά σας να εντοπίσουν τους στόχους που 
θα «γεμίσουν» τα ίδια, και βεβαιωθείτε πως 
πρόκειται για κάτι ρεαλιστικό μεν, αλλά όχι 
υπερβολικά εύκολο. Στη συνέχεια, βρείτε 
μαζί τα επιμέρους βήματα που θα οδηγή-
σουν στην επίτευξή τους.

Κάντε απολογισμό
Είτε ο στόχος επιτευχθεί, είτε ναυαγήσει, 
το ταξίδι μέχρι το τελικό αποτέλεσμα έχει 
να δώσει πολλαπλά διδάγματα. Συζητήστε 
με τα παιδιά σας για τα σωστά και τα λάθη 
της διαδρομής, ώστε να ξέρουν τι πρέπει να 
διορθώσουν και πού τα κατάφεραν καλά.

Ενθαρρύνετέ τα να λύνουν μόνα τους 

τα προβλήματά τους
Όλοι θέλουμε να είναι ήρεμα και ευτυχι-
σμένα, όμως αν τρέχουμε να τους βρούμε 
κάθε φορά τη λύση, πώς θα καταφέρουν 
αργότερα στη ζωή τους να έχουν τον έλεγχο 
της καθημερινότητάς τους; Βοηθήστε τα να 
δουν τις επιλογές που έχουν απέναντι στο 
εκάστοτε πρόβλημα και αφήστε τα να επιλέ-
ξουν μόνα τους.

Μάθετέ τα να συγχωρούν τον εαυτό 
τους
Ο δρόμος προς την κορυφή είναι στρωμέ-
νος με αμέτρητες αποτυχίες. Βοηθήστε τα 
να μην τις αντιμετωπίζουν σαν το τέλος του 
κόσμου, αλλά να συνεχίσουν να προσπα-
θούν, γνωρίζοντας ότι έκαναν ό,τι καλύτερο 
μπορούσαν – ή μαθαίνοντας τι θα μπορού-
σαν να κάνουν καλύτερα.

Βοηθήστε τα να νιώσουν δυνατά
Όχι με το να τους λέτε ότι είναι καλύτερα από 
όλους τους άλλους, αλλά δείχνοντάς τους ότι 
μπορούν να επηρεάσουν θετικά τις ζωές των 
ανθρώπων γύρω τους μέσα από τις δικές 
τους επιτυχίες.

Α
ν με το παραμικρό θυμώνεις χωρίς 
να υπάρχει λόγος, πρέπει να δαμά-
σεις το τέρας που λέγεται ζήλεια. 
Αν ο άντρας σου ή η γυναίκα σου 

είναι αξιόπιστα άτομα, τότε να έχεις αυτό πά-
ντα στο νου σου και να μη βάζεις άλλες σκέ-
ψεις στο μυαλό σου. Προσπάθησε να μην α-
φήνεις το μυαλό σου να κάνει ένα σωρό σε-
νάρια και υποθέσεις. Αν αργήσει να έρθει 
σπίτι ή δεν μπορείς να επικοινωνήσεις μα-
ζί του τηλεφωνικώς, μη βγάζεις αμέσως συ-
μπεράσματα. Αν δείξεις εμπιστοσύνη και βα-
σιστείς στην ειλικρίνειά του θα τον κάνεις να 
είναι ακόμα πιο αξιόπιστος.  

Άλλαξε τακτική.
Πρόσεξε το παρακάτω: «Η επιτυχία δεν εξαρ-
τάται από το πόσο δύσκολο είναι το πρό-
βλημα που έχεις να αντιμετωπίσεις, αλλά αν 
είναι το ίδιο πρόβλημα που είχες και πέρσι.» 
Αν κάτι τέτοιο ισχύει στην περίπτωσή σου, 
δοκίμασε το εξής. Πρώτα, αναγνώρισε την 
αδυναμία σου που μπορεί να είναι και η αιτία 
του προβλήματος. Στη συνέχεια γράψε τρία 
βήματα που μπορείς να κάνεις για να αλλά-
ξεις τη συμπεριφορά σου. Τέλος, να έχεις 
κάποιον για να του λες κάθε τόσο πώς πήγες, 
τι εξέλιξη και πρόοδο σημείωσες. Όλοι 
έχουμε προβλήματα αλλά εκείνο που διαφέ-
ρει είναι ο τρόπος που τα αντιμετωπίζουμε.

Μήπως κουράστηκες να προσπαθείς 
να κάνεις τον άντρα σου να ξανοιχτεί 
και να πει καθαρά αυτό που θέλει; 
Εκείνο που θέλεις είναι ένας πραγματικός 
διάλογος. Δυστυχώς, οι περισσότεροι άντρες 
δεν έχουν αυτήν την ικανότητα της επικοινω-
νίας. Τι μπορείς να κάνεις  λοιπόν; Πρώτα, 
πρώτα, μην τον πιέζεις. Αν τον εξαναγκά-
ζεις, πολύ πιθανόν να  μη μιλήσει καν. Μετά, 
φέρε κάποιο θέμα όσο γίνεται πιο άμεσα και 
ξεκάθαρα – όσο πιο λίγα λόγια τόσο το καλύ-
τερο. Τέλος, να είσαι πρόθυμη και έτοιμη να 
περιμένεις κάποια απάντηση. Άφησέ τον να 
εκφραστεί πριν πεις ο,τιδήποτε άλλο. 
Αν έχεις κάποιο παιδί που είναι στην εφηβεία 
του, έχω να σου κάνω τρεις ερωτήσεις. 
Αυτήν τη στιγμή, ξέρεις πού βρίσκεται, με 
ποιον είναι και τι κάνει; Αυτά είναι τα ερω-
τήματα που πρέπει να είσαι σε θέση να απα-
ντάς κάθε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας. 

Η έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά που οι γονείς 
τους τα παρακολουθούν από κοντά  έχουν 
λιγότερες πιθανότητες να μπλέξουν με ναρ-
κωτικά και αλκοόλ. Να πεις λοιπόν στο παιδί 
σου ότι από δω και μπρος θέλεις να ξέρεις 
αυτά τα βασικά όταν δεν είστε μαζί. Να ξέρεις 
πού είναι, με ποιον είναι και τι κάνουν.

Ξέρεις ποια είναι τα προειδοποι-
ητικά σημάδια του αλκοολοσμού; 
Do you know the warning signs of 
alcoholism?
Ξέρεις ποια είναι τα σημάδια που προειδο-
ποιούν και χτυπούν τον κώδωνα του κινδύ-
νου για τον αλκοολισμό; Ο αλκοολισμός προ-
σβάλλει περίπου μία στις έξι οικογένειες. Τα 
καταστρεπτικά του αποτελέσματα είναι γνω-
στά για γενιές και γενιές. Ποια λοιπόν είναι 
τα προειδοποιητικά του σημάδια; Μήπως το 
πρόσωπο χρειάζεται να πίνει όλο και περισ-
σότερο; Μήπως παίρνει αμυντική θέση και 
δε λέει την αλήθεια όταν του μιλάτε για το 
θέμα αυτό; Μήπως τυχαίνει κάποιες φορές 
να έχει σκοτοδίνες; Και τέλος, αν αρχίσει να 
πίνει μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε 
στιγμή ή πίνει περισσότερο κι από όσο ήθελε 
αρχικά; Στην επόμενη εκπομπή μας θα πούμε 
πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τα προειδο-
ποιητικά σημάδια. 

 Μήπως κάποιο αγαπητό σου πρό-
σωπο πίνει πολύ;
Μήπως κάποιο αγαπητό σου πρόσωπο έγινε 
δούλος του ποτού; Για να δούμε τι μπορείς να 
κάνεις. Πρώτα, πρώτα άκου τι δεν πρέπει να 
κάνεις. Μην του βάζεις τις φωνές ή ξεστομί-
ζεις άσχημους χαρακτηρισμούς. Μην προ-
σπαθείς να κρύψεις το ποτό του ή να παρακο-
λουθείς πόσο ήπιε. Μη γκρινιάζεις όλην την 
ώρα παρακαλώντας τον/την να αλλάξει. Και, 
τέλος, μη λες συνέχεια τα προβλήματα που 
μπορεί να έχει εξαιτίας του πάθους του. Αντί-
θετα, να, τι πρέπει να κάνετε: ζητήστε βοή-
θεια από έξω. 
Υπάρχουν προγράμματα απεξάρτησης από 
το αλκοόλ, όπως το Alcoholics – Anonymous, 
που παρέχει τη βοήθειά του δωρεάν, είναι 
εχέμυθο και σου υποδεικνύει τρόπους για 
να αντιμετωπίσεις τον αλκοολικό. Υπάρχει 
ελπίδα για τον αλκοολικό και για τα αγαπητά 
του πρόσωπα. 

Μήπως η ζήλεια κατατρώει το γάμο σου;
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Π
όσες φορές τυχαίνει να 
«κολλήσει» ένα τραγού-
δι στο κεφάλι μας όλη μέ-
ρα; Θα μπορούσε αυτό 

το φαινόμενο να ενισχύσει τη μνή-
μη μας; Δείτε τα εκπλητικά αποτε-
λέσματα νέας έρευνας σχετικά με 
τη μνήμη και τη μουσική
«Η επιστημονική κοινότητα ήδη 
γνωρίζει πως η μουσική φέρνει 
στο προσκήνιο προσωπικές ανα-
μνήσεις και αυτές συγκαταλέγο-
νται στις συναισθηματικές εμπει-
ρίες που λατρεύουν» σημειώνει ο 
Petr Janata, καθηγητής ψυχολογίας 
στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρ-
νια και συν-συγγραφέας της έρευ-
νας διευκρινίζοντας το ζητούμενο 
της έρευνας τους: «Αυτό που δεν 
έχουμε κατανοήσει πλήρως είναι 
πώς αυτές οι μνήμες διαμορφώ-
νονται εξαρχής και πώς γίνο-
νται τόσο ανθεκτικές, έτσι 
ώστε και μόνο με το άκου-
σμα ενός τραγουδιού να 
ανακαλέσουμε άμεσα μια 
ανάμνηση».
Η νέα αυτή μελέτη που δημο-
σιεύτηκε διαδικτυακά στο 
Journal of Experimental 
Psychology: General προ-
σφέρει μια αρχική ματιά σε 
αυτούς τους μηχανισμούς 
και απέδειξε θεαματικά ότι 
τα τραγούδια που «κολλάνε» 
στη σκέψη μας βοηθούν αυτή 
τη διαδικασία ενίσχυσης των 
αναμνήσεων καθώς σχηματίζο-
νται για πρώτη φορά, σύμφωνα με 
τους συγγραφείς. Συνδυάζουν έτσι 
δύο φαινόμενα που βιώνουμε όλοι 
μας ακούγοντας μουσική: το τρα-
γούδι που είναι «κολλημένο» και 
εξακολουθεί να παίζει στο κεφάλι 
μας και τις μνήμες που αναδύονται 
λόγω της μουσικής.

Η μεθοδολογία
Οι επιστήμονες συνεργάστηκαν με 
25 εώς 31 διαφορετικούς προπο-
τυχιακούς φοιτητές και απόφοιτους 
του πανεπιστημίου, διεξάγοντας 
τρία πειράματα με καθένα από τα 
τρία σε διάστημα τριών διαφορε-
τικών ημερών, σε απόσταση εβδο-
μάδων. Οι συμμετέχοντες άκουσαν 
αρχικά άγνωστη σε αυτούς μου-
σική και στη συνέχεια, μια εβδο-

μάδα αργότερα, άκουσαν ξανά 
την ίδια μουσική, αυτή τη φορά 
σε συνδυασμό με άγνωστες σε 
αυτούς ταινίες. Στη μία περίπτωση, 
οι ταινίες έπαιζαν χωρίς μουσική. 
Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν στη 
συνέχεια να θυμηθούν όσες περισ-
σότερες λεπτομέρειες μπορούσαν 
από κάθε ταινία όσο η μουσική 
έπαιζε. Ερωτήθηκαν επίσης σχε-
τικά με την ανάμνηση των σχετικών 
μελωδιών και πόσο συχνά «κολ-
λούσε» κάθε μία από τις μελωδίες 
στο μυαλό τους. Ας σημειώθει ότι 
κανένας τους δεν είχε λάβει μου-
σική παιδεία.

Τα αποτελέσματα 
Όσο πιο συχνά «έπαιζε» μια μελω-
δία στο κεφάλι των συμμετεχό-
ντων, τόσο πιο ακριβείς ήταν και 

οι μνήμες του ατόμου σχετικά 
με τη μελωδία και τόσο περισ-

σότερες λεπτομέρειες θυμό-
ταν το άτομο από τη συγκεκρι-

μένη ενότητα της ταινίας με την 
οποία έγινε η αντιστοίχιση. 
Έχοντας μόλις μια εβδομάδα 

διαφορά μεταξύ της πρώτης 
παρακολούθησης της ταινίας 
και της επανεξέτασης, το απο-
τέλεσμα του επανειλημμένου 

«κολλήματος» του τραγουδιού 
είχε σαν αποτέλεσμα την τέλεια 
διατήρηση των λεπτομερειών 

της ταινίας.  Οι αναμνήσεις αυτών 
των συμμετεχόντων, στην πραγμα-
τικότητα, ήταν τόσο καλές όσο όταν 
είδαν για πρώτη φορά την ταινία.
«Η έρευνά μας αποδεικνύει ότι 
ακόμα και όταν εξακολουθείτε και 
σκέφτεστε αυτό το τραγούδι στο 
μυαλό σας, αλλά δε θυμάστε λεπτο-
μέρειες, αυτό θα συνεχίσει να ενι-
σχύει τις αναμνήσεις» καταλήγει η 
Janata. Με άλλα λόγια, στην πραγ-
ματικότητα είναι μια φυσική διαδι-
κασία απομνημόνευσης που βοηθά 
στη διατήρηση πρόσφατων εμπει-
ριών στη μακροχρόνια μνήμη.
Οι ερευνητές ελπίζουν ότι η 
έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέ-
λιξη, θα μπορούσε τελικά να βοη-
θήσει τα άτομα που πάσχουν από 
άνοια και άλλες νευρολογικές διατα-
ραχές έτσι ώστε να θυμούνται καλύ-
τερα τα συμβάντα, τους ανθρώπους 
και τις καθημερινές τους εργασίες.

Μνήμη: Γιατί την ενισχύει το 
τραγούδι που «κόλλησε» στο 
κεφάλι σας

Τ
ην επόμενη φορά που θα πάτε για check-up, μην 
εκπλαγείτε αν ο γιατρός σας σάς συνταγογραφή-
σει… περπάτημα. Κι όμως, αυτή η απλή δραστη-
ριότητα που κάνουμε από μωρά, πλέον θεωρείται 

«ό,τι πιο κοντινό υπάρχει σε θαυματουργό φάρμακο», 
όπως αναφέρει ο Δρ. Thomas Frieden, πρώην διευθυ-
ντής του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 
της Αμερικής (CDC). Βέβαια, όπως μάλλον γνωρίζουμε 
όλοι, οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα, συμπερι-
λαμβανομένου και του περπατήματος, είναι όφελος για 
τη συνολική υγεία. Συγκεκριμένα το περπάτημα, όμως, 
συνοδεύεται από πολλαπλά οφέλη, πέντε εκ των οποί-
ων είναι τα εξής:
1. Περιορίζει την επιθυμία για γλυκό. Ζεύγος μελετών 
από το Πανεπιστήμιο του Exeter βρήκε ότι περπάτημα 15 
λεπτών μπορεί να περιορίσει την επιθυμία για σοκολάτα 
και ακόμα και να μειώσει την ποσότητα σοκολάτας που 
καταναλώνει κάποιος σε στρεσογόνες καταστάσεις. Η τελευταία έρευνα επιβεβαιώνει ότι το περπάτημα μπορεί να 
μειώσει τις λεγόμενες «λιγούρες» και την κατανάλωση διάφορων ζαχαρούχων σνακ.
2. Εξουδετερώνει την επίδραση των γονιδίων που αυξάνουν το βάρος. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Harvard 
εξέτασαν 32 γονίδια που ενισχύουν την παχυσαρκία σε περισσότερους από 12.000 ανθρώπους για να προσδι-
ορίσουν πόσα από αυτά πράγματι συνεισφέρουν στην αύξηση του βάρους. Ανακάλυψαν, λοιπόν, ότι ανάμεσα 
στους συμμετέχοντες στη μελέτη που έκαναν γρήγορο περπάτημα για μία ώρα κάθε μέρα, οι επιδράσεις αυτών 
των γονιδίων μειώνονταν στο μισό.
3. Μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Οι ερευνητές γνωρίζουν ήδη ότι οποιοδήποτε είδος 
φυσικής δραστηριότητας περιορίζει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Μια μελέτη από την Αμερικανική Αντικαρ-
κινική Εταιρεία, όμως, που επικεντρώθηκε στο περπάτημα διαπίστωσε ότι οι γυναίκες που περπατούσαν πάνω 
από επτά ώρες την εβδομάδα είχαν κατά 14% χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού σε σύγκριση 
με εκείνες που περπατούσαν λιγότερο από τρεις ώρες. Επιπλέον, το περπάτημα παρείχε αυτή την προστασία και 
στις γυναίκες που είχαν παράγοντες κινδύνου για καρκίνου του μαστού, όπως το υπερβολικό βάρος ή ή χρήση 
συμπληρωμάτων ορμονών.
4. Ανακουφίζει τον πόνο στις αρθρώσεις. Διάφορες μελέτες έχουν βρει ότι το περπάτημα μειώνει τον πόνο της 
αρθρίτιδας και ότι 8-10 χλμ. την εβδομάδα μπορούν να αποτρέψουν εξαρχής την ανάπτυξη της νόσου. Το περπά-
τημα προστατεύει τις αρθρώσεις -ειδικά στα γόνατα και τους γοφούς, σημεία που θεωρούνται τα πιο ευάλωτα 
στην οστεοαρθρίτιδα– αφού τις λιπαίνει και ενισχύει τους μύες που τις στηρίζουν.
5. Ενισχύει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού. Το περπάτημα μπορεί να προστατεύσει τον οργανισμό κατά τη 
διάρκεια της εποχής του κοινού κρυολογήματος και της γρίπης. Μελέτη σε περισσότερους από 1.000 άνδρες και 
γυναίκες βρήκε ότι όσοι περπατούσαν τουλάχιστον 20 λεπτά ημερησίως για τουλάχιστον πέντε ημέρες την εβδο-
μάδα, είχαν 43% λιγότερες ημέρες ασθενείας σε σχέση με εκείνους που ασκούνταν λιγότερο από μία φορά την εβδο-
μάδα. Και αν τελικά αρρώσταιναν, η ασθένεια είχε μικρότερη διάρκεια και τα συμπτώματά τους ήταν ηπιότερα.

Λαχταράτε ένα γλυκό; Τι θα σας κόψει την 
επιθυμία

Αν σκοπεύετε να μείνετε έγκυος ή είστε ήδη, το να ακολουθείτε μια υγιεινή διατροφή μπορεί να μει-
ώσει τον κίνδυνο διάφορων συχνών επιπλοκών της εγκυμοσύνης, υποστηρίζουν οι επιστήμονες σε 
νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Clinical Nutrition.

Η μελέτη περιελάμβανε σχεδόν 1.900 γυναίκες που συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια διατροφής στην όγδοη 
και 13η εβδομάδα της κύησης, ενώ έκαναν και εκτιμήσεις σχετικά με το τι έτρωγαν τους προηγούμενους 
τρεις μήνες. Από την 16η έως την 22η και από την 24η έως την 29η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, οι γυναίκες 
περιέγραφαν με λεπτομέρεια τι έτρωγαν το προηγούμενο 24ωρο.
Οι απαντήσεις τους βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με τρία μέτρα της υγιεινής διατροφής: Τον Δείκτη Εναλ-
λακτικής Υγιεινής Διατροφής (AHEI), την Εναλλακτική Μεσογειακή Διατροφή (AMED) και τις Διατροφικές 
Προσεγγίσεις για τη Διακοπή της Υπέρτασης (DASH).
Και τα τρία είδη διατροφής ενθαρρύνουν την υψηλότερη πρόσληψη φρούτων, λαχανικών, δημητριακών 
ολικής άλεσης, ξηρών καρπών και οσπρίων, παράλληλα με τον περιορισμό του κόκκινου και επεξεργασμέ-
νου κρέατος, σύμφωνα με τον Δρ. Cuilin Zhang από το Εθνικό Ινστιτούτο Παιδικής Υγείας και Ανάπτυξης 
των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, η προσκόλληση σε οποιονδήποτε από τους τρεις αυτούς τύπους διατροφής 
μεταξύ του χρόνου σύλληψης και έως το δεύτερο τρίμηνο της κύησης σχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο 

διαβήτη κύησης, υψηλής αρτηριακής πίεσης, προεκλαμψίας και πρόωρου τοκετού.
Για παράδειγμα, οι γυναίκες με υψηλότερη βαθμολογία στη διατροφή AHEI από τη 

16η έως την 22η εβδομάδα είχαν κατά 32% χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη κύησης, 
συγκριτικά με εκείνες με χαμηλότερη αντίστοιχη βαθμολογία.

Οι γυναίκες με υψηλή βαθμολογία στη διατροφή DASH από την όγδοη έως 
τη 12 εβδομάδα και από την 16η έως την 22η είχαν 19% χαμηλότερο κίν-

δυνο διαταραχών υψηλής αρτηριακής πίεσης που σχετίζονταν με την 
εγκυμοσύνη.
Τέλος, η υψηλή βαθμολογία στη διατροφή AMED κατά την 24η έως 
την 29η εβδομάδα ή στη διατροφή DASH κατά την 24η έως την 29η 
εβδομάδα σχετιζόταν με 50% χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου τοκε-
τού.

Εγκυμοσύνη: Η διατροφή που μειώνει έως και 
32% τον κίνδυνο επιπλοκών

υγεία
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«Μαγική πόλις»
Η ιστορία της συνοικίας Δουργούτι που σήμερα αποτελεί την περιοχή του Νέου Κόσμου

Η ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΠΟΥ 
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣΕ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ, ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

Η
βελτίωση της Λεωφόρου Συγγρού το 1904 επέ-
φερε πολύ γρήγορα την οικοδόμηση των περι-
οχών γύρω από τον Ιλισό. Η ονομαζόμενη τότε 
συνοικία της «Αλωπεκής», αν και εκτός σχεδίου 

πόλεως, αποκτά τους πρώτους κατοίκους και τα λιγοστά μι-
κρά σπίτια.
Το 1914 χιλιάδες Αρμένιοι αρχίζουν να καταφθά-
νουν διωκόμενοι από την Τουρκία σ την Ελλάδα. 
Το «Τάγμα των Ιπποτών της Μάλτας» αγοράζει ένα 
οικόπεδο πλησίον της Λ. Συγγρού, προκειμένου 
να στεγαστούν οι πρώτοι Αρμένιοι ρωμαιοκαθο-
λικοί πρόσφυγες. Η αθηναϊκή οικογένεια Δουρ-
γούτη ή Δουρούτη που κατείχε την περιοχή δίνει 
στον νέο οικισμό το όνομα Δουργούτι ή Αρμένικα.
Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή το Δουργούτι 
κα τακλύζ ε τα ι  από πρόχε ιρε ς κα τασκευέ ς που 
φιλοξενούν οικογένε ιε ς προσφύγων. Δίπλα σ τα 
μικρά κτίρια που κατασκευάζονται με χρήματα της 
Κοινωνίας των Εθνών, εμφανίζονται δεκάδες τρώ-
γλες από πρόχειρα υλικά. Το κράτος, αντιλαμβα-
νόμενο την αδυναμία του να διαχειριστεί το στε-
γαστικό πρόβλημα, θεσπίζει την έννοια της οριζό-
ντιας ιδιοκτησίας.
Το 1935 το υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας δίνει 
σε χρήση των προσφύγων τις πρώτες πολυκατοι-
κίες στο Δουργούτι, τα διαμερίσματα των οποίων 
γ ια πρώτη φορά διέθεταν δύο δωμάτ ια με ηλε-
κ τρικό ρεύμα και εσωτερική τουαλέ τα. Με την 
κατασκευή τους οι αρχιτέκτονες Κ. Λάσκαρις και 
Δ. Κυριακός εισάγουν σ την Ελλάδα τη σύγχρονη 
και λιτή γραμμή του κινήματος Bauhaus. Το καθε-
σ τώς Με ταξά προσθέ τ ε ι  την κατασκευή τριών 
ακόμα πολυκατοικιών, ώστε ο οικισμός Δουργου-
τίου να αριθμεί συνολικά 237 σύγχρονα διαμερί-
σματα.
Το χρονίζον στεγαστικό πρόβλημα δημιουργεί στο Δουρ-
γούτι μια ιδιάζουσα κατάσταση. Έλληνες εσωτερικοί μετα-
νάστες και πρόσφυγες συμβιώνουν αρμονικά μαζί με παλιν-
νοστούντες και Αρμένιους. Δίπλα στην κεντρική λεωφόρο 
των Αθηνών με τις καινούργιες πολυκατοικίες, θα παραμεί-
νει για χρόνια μια ολόκληρη κοινωνία δεμένη και κινού-
μενη δυναμικά, παρότι στο περιθώριο της πρωτεύουσας.
Η συνοχή των κατοίκων έκανε το Δουργούτι αδιάβατο για 
τον ξένο κατακτητή. Όμως στις 9 Αυγούστου 1944 τα στρα-
τεύματα κατοχής κυκλώνουν την περιοχή ζητώντας την 
άμεση συγκέντρωση όλων των ανδρών. Με συνοπτικές 
διαδικασίες εκτελούνται επί τόπου περίπου 150 άτομα που 
είχαν αντιστασιακή δράση. Εκατοντάδες άλλοι οδηγήθηκαν 
στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου και σε τάγματα εργασίας 
στη Γερμανία.
Η αιματηρή θύμηση του Μπλόκου επιφέρει την αισθητή 
αύξηση των αντάρτικων δυνάμεων στη συνοικία. Τα Δεκεμ-
βριανά θα οχυρωθούν πίσω από τις πολυκατοικίες του 
Δουργουτίου για να εμποδίσουν με πενιχρά μέσα τη διέ-
λευση των αγγλικών δυνάμεων από τη Γέφυρα του Ιλισού 
στου Μακρυγιάννη.
Η περιοχή αποτέλεσε επίσης το σκηνικό όπου γυρίστηκε η 
ταινία «Μαγική Πόλις» του Ν. Κούνδουρου το 1954. 
Το 1965 η θεμελίωση νέου Οικισμού από τον Γεώργιο 
Παπανδρέου σηματοδοτείται από τη φράση «Θάνατος 
στην παράγκα!». Η πολιτική προσταγή σήμανε την αρχή 
του τέλους για την ιστορία της περιοχής, καθότι η συνο-
λική απαλλοτρίωση της παραγκούπολης έδωσε τη δυνατό-
τητα σε όλους όσοι κατοικούσαν στο Δουργούτι να αποκτή-
σουν οίκημα από το κράτος με χαμηλό τίμημα. Κυρίως όμως 
ανοικοδομούσε το Δουργούτι από το μηδέν.
Το 1968 το απριλιανό καθεστώς θα εγκαινιάσει διθυραμ-
βικά στη συνοικία δεκαπέντε νέες πολυκατοικίες. Ταυτό-
χρονα, με την κατασκευή της τελευταίας δωδεκαώροφης 

προσφυγικής πολυκατοικίας, θα προσδώσει στο Δουρ-
γούτι τον αέρα του εκμοντερνισμού που απόπνεαν εκείνα 
τα χρόνια τα υψηλά κτίρια. Αυτή η αρχή για το σύγχρονο 
Δουργούτι απεικόνιζε το τέλος του προσφυγικού ζητήμα-
τος στην Ελλάδα.
Η συνοικία αποτελείται πλέον από ένα συνονθύλευμα δια-
φορετικών ανθρώπων. Στους πρώτους γηγενείς Μικρασι-

άτες και Αρμένιους κατοίκους, θα προστεθούν πληθυσμοί 
από τη Μακεδονία και την Ήπειρο που μετακινήθηκαν μετά 
τον εμφύλιο στην Αθήνα, αλλά και εκατοντάδες Έλληνες 
ποντιακής καταγωγής. Το Δουργούτι είναι πλέον ο Νέος 
Κόσμος στον οποίο θα ζήσουν και θα προσφέρουν εκατο-
ντάδες οικογένειες.

Η τοιχοποιία στο Δουργούτι ήταν, 
συνήθως, από πλίθρες: ξύλινες 

πήχες γεμισμένες με λάσπη, 
ασβέστη και άχυρα

Το Δημοτικό της γειτονιάς έχει 
σχολάσει και οι μαθητές του έχουν 
πλημμυρίσει τον χωματόδρομο της 

οδού Φωτομάρα στην αθηναϊκή 
συνοικία του Νέου Κόσμου

Δουργούτι, 1955

ιστορίες
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Ευλογητός ει, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσό-
φους τους αλιείς αναδείξας, καταπέμψας 
αυτοίς το Πνεύμα το άγιον, και δι’ αυτών την 
οικουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα 
σοι.
 

Την επομένη της Κυριακής της 
Πεντηκοστής, η Εκκλησία μας 
εορτάζει την Δευτέρα του Αγίου 
Πνεύματος. Πανηγυρίζουμε το 

σωτήριο γεγονός της καθόδου του Αγίου 
Πνεύματος στους Αποστόλους και τους 
άλλους μαθητές του Κυρίου που είχαν 
συναχθεί σε προσευχή και ικεσία στο “υπε-
ρώο”, όπως περιγράφεται από τον Ευαγγε-
λιστή Λουκά στο Βιβλίο των Πράξεων.
 Το σημαντικό αυτό γεγονός για την 
ανθρώπινη ιστορία που συνέβη πριν από 
δύο χιλιάδες χρόνια, σηματοδοτεί την 
ίδρυση της Εκκλησίας και αντηχεί από την 
Ιερουσαλήμ σε όλα τα μέρη του πλανήτη 
σήμερα. Όλοι οι καλοπροαίρετοι άνθρω-
ποι επιθυμούν να γίνουν ακόλουθοι του 
Ιησού Χριστού και λαχταρούν να γίνουν 
“μέτοχοι της Θείας Φύσεως” (Β΄ Επιστολή 
Πέτρου, 1:4). 
Η Κυριακή της Πεντηκοστής και η Δευτέρα 
του Αγίου Πνεύματος είναι στενά συνδεδε-
μένες με τα σύγχρονα ιστορικά γεγονότα 
στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
 Προ πέντε ετών, η Αγία και Μεγάλη Σύνο-
δος άρχισε με μία Συνοδική Θεία Λειτουρ-
γία την Κυριακή της Πεντηκοστής στον 
καθεδρικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηρά-
κλειο Κρήτης.
 Προ πεντηκονταετίας, κατά τον εορτασμό 
της πανηγύρεως της Μονής της Αγίας Τρι-
άδος – όπου ήταν ενσωματωμένη η θεο-
λογική Σχολή της Χάλκης – οι τουρκικές 
αρχές σχεδίαζαν μυστικά το κλείσιμο της 
Σχολής. Ενώ επέβαλαν το κλείσιμό της, 
το πνεύμα και η φλόγα της Χάλκης ακόμη 
διαπνέει και το φως της ακτινοβολεί με 
λαμπρότητα σε όλο τον κόσμο.
 Μισό αιώνα μετά το κλείσιμο της Χάλκης 
όπως ενθυμούμαστε και προσευχόμαστε 
για την επαναλειτουργία της, ας αναβιώ-
σουμε το πνεύμα και το ήθος της Θεολο-
γικής Σχολής μέσω των ζωηρών αναμνή-
σεων και ειλικρινών παρατηρήσεων δύο 
εκ των αποφοίτων της: του Κωνσταντίνου 
Δεληκωνσταντή και του Χρήστου Πλέν-
γκα. 
Και οι δύο αυτοί διακεκριμένοι απόφοι-
τοι –σήμερα Άρχοντες του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου – σπούδασαν επτά έτη (τρία 
στο Λύκειο και τέσσερα στο πανεπιστή-
μιο) συμμετέχοντας στο λατρευτικό πρό-
γραμμα της Εκκλησίας και επηρεάστηκαν 
θετικά ως προσωπικότητες από το μονα-
δικό πνεύμα που διακατείχε ολόκληρη την 
Θεολογική Σχολή. 
Σύμφωνα με τον καθ. Δεληκωνσταντή 

-έναν διαπρεπή ακαδημαϊκό καθηγητή-, 
ο οποίος ακόμη κατοικεί στην Πόλη υπη-
ρετώντας την Μεγάλη του Χριστού Εκκλη-
σία, το πνεύμα της Χάλκης ήταν πνεύμα 
δεκτικότητας. “Μου αρέσει να περιγράφω 
“το πνεύμα της Χάλκης” ως συνδυασμό 
ακλόνητης πιστότητας στην Παράδοση της 
Εκκλησίας και ως δεκτικότητα έναντι του 
κόσμου και εμπιστοσύνη στην δύναμη του 
διαλόγου”.
 Και οι δύο αυτοί απόφοιτοι της Χάλκης 
υπογράμμισαν το ρόλο της λειτουργικής 
ζωής στην Θεολογική Σχολή ως στοιχείο 
διαμορφώσεως του χαρακτήρα καθ’ όλη 
την εκπαιδευτική τους διαδρομή και πνευ-
ματική τους ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον κ. 
Πλένγκα, πρώην αξιωματικό του Ναυτι-
κού και σήμερα διαπρεπή δικηγόρο στην 
Αθήνα, “Η Χάλκη δεν ήταν ένα απλό σχο-
λείο όπου δίδασκε μαθήματα για έξι ή 
επτά ώρες την ημέρα. Ήταν ένα σύγχρονο 
εκκλησιαστικό πεδίο αδερφικής συνύ-
παρξης με έναν συνδυασμό μοναστικής 
και κοσμικής ατμόσφαιρας, συγκρίσιμης 
με τον στρατό σε όρους αυστηρότητας και 
πειθαρχίας, αλλά ταυτοχρόνως ομοίας με 
μοναστήρι του Όρους Άθω. Η Χάλκη μας 
έδωσε φτερά να τα απλώσουμε στην οικου-
μένη και να διακονήσουμε τις ανάγκες 
των ομοπίστων μας και να διατηρήσουμε 
ομοίως φιλικές σχέσεις με τα μη θρησκεύ-
οντά μας αδέρφια”.
 Ο διαρκής σύνδεσμος ανάμεσα σε θεω-
ρία και πράξη ενέπνεε ομοίως διδακτικό 
προσωπικό και σπουδαστές σε ένα θεμέ-
λιο ζωντανής θεολογίας, συνυφαίνοντας 
την μάθηση της τάξης με ζωή στην κοσμο-
πολίτικη Βασιλίδα των Πόλεων. Όπως το 
περιγράφει ο καθ. Δεληκωνσταντής: “Η 
μοναδικότητά μας στην Χάλκη βρισκόταν 
στον τρόπο της ζωής, τα προσωπικά συνα-
παντήματα, της συνύπαρξη Μοναστηριού 
και Σχολής, ξεκινούσε από τον συνδυα-
σμό θεολογικής σπουδής και λειτουργικής 
ζωής, κοινής σπουδής και από κοινού τρά-
πεζας, παράδοσης και οικουμενικότητας. Η 
ζωή μας προόδευε από το στασίδι στο σχο-
λικό θρανίο, από την Εκκλησία στην τάξη, 
από το αναλόγιο στην βιβλιοθήκη”.
 Ο κ. Πλένγκας εγκαρδίως ανακαλούσε 
την σεβάσμια “ατμόσφαιρα” και “μαθη-
τεία” που η Χάλκη προσέφερε στους σπου-
δαστές της, ιδιαίτερα μέσω των εκκλησι-
αστικών ακολουθιών και μιας ζωντανής 
Ορθοδοξίας. Πριν μάθουν πως να μελε-
τούν τους Πατέρες της Εκκλησίας και θεο-
λογικά κείμενα, “οι σπουδαστές της Χάλ-
κης”, σύμφωνα με τον καθ. Δεληκωνστα-
ντή, “διδασκόταν να εντοπίζουν το πλή-
ρωμα της πίστεώς μας και της θεολογίας 
μέσα στις ακολουθίες, το ράσο, το πετρα-
χείλι, το καντήλι, το κερί, το θυμίαμα, την 
ψαλμωδία και την γλυκύτητα των προσώ-

πων στις εικόνες”.
 Για τον τοπικό ελληνορθόδοξο πληθυ-
σμό εντός και πέριξ της Κωνσταντινου-
πόλεως ο εκπαιδευτικός προγραμματι-
σμός της Χάλκης ήταν επίσης συχνά μια 
σανίδα σωτηρίας για φτωχότερα ή μη προ-
νομιούχα μέρη της επαρχίας, της οποίας οι 
τοπικές πόλεις ή χωριά ίσως να μην είχαν 
λειτουργικό Λύκειο για να υποστηρίξουν 
σπουδαστές. 
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο τωρινός 
οικουμενικός Πατριάρχης, ο παναγιώ-
τατος Βαρθολομαίος, που σπούδασε και 
αποφοίτησε από την Χάλκη και ο οποίος, 
παρά τα πολλαπλά εμπόδια, σημείωσε 
σημαντική πρόοδο για να αναβιώσει τα 
ιερά εδάφη της Μονής της Αγίας Τριάδος 
(συμπεριλαμβανομένων και των προσπα-
θειών του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπι-
δοφόρου, πρώην μητροπολίτου Προύσας) 
οργανώνοντας συνόδους, συμπόσια, οικο-
λογικές πρωτοβουλίες και τακτικές συνα-
ντήσεις της Αγίας και Ιεράς Συνόδου στην 
Χάλκη.
 Ενώ η Θεολογική Σχολή έχει ταυτοχρόνως 
άμεση και μοναδική σχέση με το κέντρο 
της Ορθοδοξίας προσέφερε στην Οικου-
μένη 330 επισκόπους κατά τα 127 έτη της 
λειτουργίας της (από το 1844 ως το 1971). 
Πληροφορούμαστε από τον αιδ. δρ. Ιωάννη 
Χρυσαυγή στην εξαίρετή του βιογραφία 

του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολο-
μαίου: Απόστολος και Οραματιστής, που η 
Χάλκη γαλούχησε “δώδεκα [επισκόπους 
που] ανέβηκαν στον θρόνο του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου, δύο εξελέγησαν Πατρι-
άρχες Αλεξανδρείας, τρεις έγιναν Πατρι-
άρχες Αντιοχείας, ένας έγινε έξαρχος των 
Βουλγάρων, τέσσερις χειροτονήθηκαν 
αρχιεπίσκοποι Αθηνών, [και] ένας έγινε 
αρχιεπίσκοπος Αλβανίας.” 
Χτισμένη στον “Λόφο της Ελπίδος” η 
Χάλκη δεν ήταν μόνο για την Κωνσταντι-
νούπολη ή το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
ήταν – και ακόμη είναι – για την παγκό-
σμια Ορθοδοξία. Οι πρώην σπουδαστές και 
τωρινοί απόφοιτοι διαφυλάσσουν τα σοφά 
λόγια των καθηγητών τους: “Αφουγκρα-
στείτε την φωνή των Πατέρων και τον 
παλμό των συνανθρώπων μας”. Όπως εξη-
γεί ο καθ. Δεληκωνσταντής για τους σπου-
δαστές της Χάλκης δεν ήταν ποτέ απόμα-
κρα τα λόγια του Γρηγορίου του Θεολόγου: 
“Μην φοβάστε την πρόοδο… να φοβάστε 
την αποξένωση” (Ομιλία 25, PG35,1224).
 Σαν τις πύρινες γλώσσες που εμφανίστη-
καν πάνω από τους μαθητές του Χριστού 
κατά την Πεντηκοστή και όπως το Άγιο 
Πνεύμα “Το πανταχού παρόν και τα πάντα 
πληρούν”, η ιδέα, ιστορία και το ήθος της 
Χάλκης είναι μια άσβεστη φλόγα προς 
δόξαν Θεού.

OMOΓΕΝΕΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Παρακαλούμαι όποιος γνωρίζει τους

κκ ΣΚΟΥΤΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΟΥΤΙΔΑ ΓΙΩΡΓΟ

& ΚΕΤΣΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ
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

Η Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα και η άσβεστη 
φλόγα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
τον Άρχοντα Οστιάριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ευάγγελο Σωτηρόπουλο
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Ε
γερτήριο σάλπισμα η προσβολή 
της Μακεδονίας μας, φίλοι συνέλ-
ληνες.
Για να ξυπνήσουμε από τον 

λήθαργο της εθνικής μας ύπνωσης.
Μία παλλαϊκή κινητοποίηση που να κατα-
τρομάξει εχθρούς και φίλους και να μας 
βγάλει από το καβούκι της ακινησίας και 
της μαλθακότητας, είναι όσο ποτέ επιτα-
κτική.   
Ένα νέο μεγαλειώδες αγωνιστικό Συλλα-
λητήριο, αγαπητοί συμπατριώτες, είναι 
εθνική επιταγή και πρόσταγμα μετά και 
τα τελευταία εντροπιαστικά γεγονότα  στο 
“Ευρώ 21”.
Το αφήγημα του ονόματος περί μιας χρή-
σης για όλα που διαλαλούσαν οι εμπνευ-
στές της κατάπτυστης προδοτικής συμ-
φωνίας έπεσε στο κενό και απέδειξε σε 
όλους μας, χωρίς καμία αμφιβολία το 
σκοτεινό και υπονομευτικό της ρόλο που 
προμηνύει και  εθνικές περιπέτειες με 
απρόβλεπτες συνέπειες.
Αυτή η συμφωνία πρέπει να ακυρωθεί. 
Δεν νομίζω πως υπάρχει Έλληνας που να 
μην συμφωνεί. Το ερώτημα είναι πως θα 
το πετύχουμε 
Απέναντι μας έχουμε τους Τσιγγανοσερ-
βοαλβανοβουλγαρόφωνους που θέλουν 
να αυτοαποκαλούνται “Μακεδόνες”.

Επίσης στο ίδιο στρατόπεδο συντάσσε-
ται η πολιτική ελίτ, δυστυχώς, της πατρί-
δας μας, η ΕΟΚ με μπροστάρη τους Γερ-
μανούς, το ΝΑΤΟ  των Αμερικανών, και 
κάποιοι άλλοι απληροφόρητοι και ανι-
στόρητοι που δεν έχουν λόγο και θέση 
παρά μόνον ακολουθούν τις επιταγές και 
ορέξεις των  πατρώνων τους.
Εμείς από την πλευρά μας, όπως πάντα 
είμαστε ολομόναχοι, αλλά έχουμε μέγα 
σύμμαχο την Ιστορία μας και ολόκληρο 
τον πολιτισμένο κόσμο που ξέρει Ιστο-
ρία.  Επίσης γνωρίζει ότι  ο πολιτισμός 
τους απορρέει κατευθείαν από την 
Ελλάδα και την Ελληνιστική εκστρατεία 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου που διέδωσε 
τον Ελληνικό πολιτισμό στα πέρατα της 
Οικουμένης. 
Την αδιαμφησβήτητη καταγωγή των 
Μακεδόνων απευθείας από την Θυία, 
κόρη του Δευκαλίωνα και της Πύρας, που 
απέκτησε δύο γιούς τον Μάγνητα και τον 
Μακεδνό. Η μητέρα του Μακεδνού και 
του Μάγνητα ήταν αδελφή του  Έλληνα, 
του Αμφικτύονα,(βασιλιά των Αθηνών, 
Αμφικτυονίες), και της Πρωτογένειας.  Ο 
πρωτότοκος Έλληνας είχε τρεις γιούς. Το 
Δώρο (Δωριείς), τον Αίολο (Αιολείς),  και 
τον Ξούθο. Ο  Ξούθος που βασίλεψε και 
στην Αθήνα, είχε δύο  παιδιά τον Αχαιό 

(Αχαιοί) και τον Ίωνα ( Ίωνες). Όλα τα 
Ελληνικά φύλα είναι πρώτα ξαδέλφια και 
εγγόνια του Δευκαλίωνα και της Πύρρας.
Επίσης θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την 
γλώσσα των Μακεδόνων. Είναι άκρως 
εξευτε λισ τ ικό και παραχάραξη της 
αρχαίας γλώσσας(διαλέκτου) των προγό-
νων μας  να αποκαλείται η μπασταρδε-
μένη σλαβική βουλγαρόφωνη διάλεκτος 
Μακεδονική.
Οι αρχαίοι Μακεδόνες πρόγονοι μας ομι-
λούσαν, όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι 
της Βόρειας Ελλάδας,  της Θράκης, της 
Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 
και της Πελοποννήσου, συμπεριλαμβα-
νομένης της Μυκηναϊκής,  και της Μινω-
ικής Αυτοκρατορίας την Δωρική Διάλε-
κτο. Όποια πέτρα και να ανασύρεις από 
την τρισένδοξή πατρώα γη των Μακεδό-
νων μας αυτό βεβαιώνουν και καταμαρ-
τυρούν. 
Στο λιγοστό χρόνο της εφαρμογής της 
συμφωνίας των Πρεσπών έχουν γίνει 
τόσες και τόσες παραβιάσεις αυτής της 
Συμφωνίας από τους σκοπιανούς, που 
θα έπρεπε οποιαδήποτε σοβαρή Ελλη-
νική κυβέρνηση να την είχε καταγγείλει 
σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς και 
φυσικά να την είχε ακυρώσει.
Το μεγάλο λοιπόν ερώτημα που θα πρέ-
πει να ταλανίζει όλους μας είναι, γιατί η 
Ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει το αυτο-
νόητο και οφθαλμοφανές και το εθνικά 
πρέπον;
Δεν είναι φρόνιμο από μέρους μας να 
καταφύγουμε σε μειοδοτικά και συνωμο-
σιολογιακά σενάρια.
Ας υποθέσουμε ότι κάποιοι δυνατοί μπά-
στακες δεν τους επιτρέπουν. Τους έχουν 
βάλει το πιστόλι στον κρόταφο και τους 
απειλούν. Μη τολμήσεις θα τα βγάλω 
όλα στην φορά. Ζήμενζ, Νοβάρτις, εξο-
πλιστικά προγράμματα, φαρμακευτι-
κές προμήθειες, ΜΚΟ και μεταναστευ-
τικό, δημόσια έργα. Με λίγα λόγια όλα τα 
άπλυτα στην φόρα. Και θα σου τινάξω και 
τα μυαλά στον αέρα.
Εάν λοιπόν συμβαίνουν όλα τα παρα-
πάνω, εξηγούνται πολλά ανεξήγητα.
Εμείς όμως δεν πρέπει να παραμείνουμε 
με σταυρωμένα τα χέρια, όμηροι των 
διαπλεκομένων που  μας κυβερνούν. Να 
αναλάβουμε δράση εμείς και όπως και 
τότε στον Μακεδονικό αγώνα, το κράτος 
των Αθηνών ήταν απών από τον ένοπλο 
αγώνα για την απελευθέρωση της Μακε-
δονίας μας από τους Βουλγάρους. Έτσι 
συμβαίνει και τώρα.

Το κράτος των Αθηνών από καταβολής 
του νεοελληνικού κράτους, ήταν και είναι 
η μεγάλη κατάρα του έθνους του Ελληνι-
σμού. Είναι η αιτία όλων των κακών που 
έχουμε βιώσει ως κράτος τα 200 χρόνια 
από την απελευθέρωση μας από τους 
Οθωμανούς.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το 
κατανοήσουμε και να το εμπεδώσουμε.
Η κυβέρνηση Εθνικής Αμύνης του Βενι-
ζέλου από την Θεσσαλονίκη οδήγησε τον 
στρατό μας ενάντια στους Βούλγαρους 
στην Μάχη του Σκρα. Μια μεγάλη και 
σπουδαία  νίκη  του Ελληνικού στρατού 
στο Μακεδονικό μέτωπο.
Οι καιροί Δύσκολοι. Η Θεσσαλονίκη 
καλείται για άλλη μια φορά να βγάλει τα 
κάστανα από την φωτιά που προξένησε 
το κράτος των Αθηνών.
Ένα συλλαλητήριο για το Μακεδονικό 
στην πρωτεύουσα της Ελληνικής Μακε-
δονίας που θα δημιουργήσει σεισμό σε 
ολόκληρη την βαλκανική χερσόνησο και 
θα ταρακουνήσει συθέμελα την εύθραυ-
στη και ολετήρια συμφωνία των Πρε-
σπών είναι ιερό καθήκον.
Ας γίνουμε για άλλη μια φορά, φίλοι 
συνέλληνες ο κυματοθραύστης και η 
καταλυτική δύναμη για την ενοποίηση 
της μιας και αδιαιρέτου Ελληνικής Μακε-
δονίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 44 του συντάγ-
ματος, προβλέπονται δύο ειδών δημο-
ψηφίσματα: το πρώτο είναι για «κρίσιμα 
εθνικά θέματα»  και το δεύτερο για ήδη 
ψηφισμένο νομοσχέδιο, εκτός από δημο-
σιονομικό ζήτημα. Η πρόταση του δημο-
ψηφίσματος πρέπει να γίνει από 120 βου-
λευτές. Για την έγκριση στην ολομέλεια 
της βουλής Χρειαζόμαστε 151 βουλευτές. 
Στις επερχόμενες εκλογές το Μακεδονικό 
θα πρέπει να είναι στο μυαλό όλων μας. 
Να ξέρουμε εκ των προτέρων τις θέσεις 
και των κομμάτων και των υποψηφίων για 
το Μακεδονικό και να ψηφίσουμε ανά-
λογα. 
Όχι στην κομματοκρατία. Είναι η κατάρα 
της όποιας δημοκρατίας έχουμε.
Όταν ψηφίζουμε το νου μας για το δημο-
ψήφισμα.
Ο μόνος τρόπος να ακυρώσουμε την προ-
δοτική συμφωνία των Πρεσπών.
Ας ακούσουμε έναν μεγάλο τραγωδό  
πρόγονος μας, τον Σοφοκλή:
Ενός κακού μύρια έπονται. 
Η Συμφωνία του βάλτου θα φέρει πολλά 
κακά στην πατρίδα μας.

Σίμος Λεπτοκαρίδης

Συλλαλητήριο Για Δημοψήφισμα

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του 
υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις 
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«Ενεδυναμώθησαν από 
ασθεωίας»

ΟΙ ΑΓΙΟΙ τῆς Παλαιᾶς Διαθή-
κης, γιὰ τοὺς ὁποίους κάνει 
λόγο ὁ ἀπ. Παῦλος στὴν πρὸς 
Ἑβραίους ἐπιστολή του, ἦσαν 
μὲν πιστοὶ εἰς τὸν Θεόν, ἀλλὰ 

δὲν ἔπαυαν νὰ εἶναι καὶ «ὁμοιοπαθεῖς» μὲ 
ἡμᾶς τοὺς σημερινοὺς ἀνθρώπους. Ἡμεῖς 
βέβαια ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῆς χάριτος καὶ 
μποροῦμε νὰ ἔχουμε τὶς δωρεὲς τοῦ ̔Αγίου 
Πνεύματος, τὴν ἄφεσι τῶν ἁμαρτιῶν, τὸν 
ἁγιασμὸ καὶ τὴν υἱοθεσία ἐκ μέρους τοῦ 
Θεοῦ. Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη δὲν ὑπῆρχαν 
οἱ δωρεὲς τοῦ ̔ Αγίου Πνεύματος καὶ ἑπο-
μένως οἱ πιστοὶ στὸ Θεὸ ἄνθρωποι εἶχαν 
πολλὲς ἀδυναμίες σωματι κὲς καὶ μάλιστα 
ἠθικές. Αὐτὰ εἶχε ὑπ᾽ ὄψι του ὁ ἀπ. Παῦλος, 
καὶ ἔγραφε’ «ἐνεδυναμώθησαν καὶ ἔγιναν 
καλὰ ἀπὸ ἀρρώστιες».
Πραγματικὰ βαρυνόνταν ἀπὸ τὸ ἠθικὸ 
καὶ φυσικὸ κακό. Εἶχαν μέσα τους ἰσχυρὴ 
τὴν κλίσι καὶ τὴν ροπὴ πρὸς τὸ κακό. 
Εἶχαν ἔμφυ τες τὶς ἠθικὲς ἀδυναμίες τοῦ 
προπατορικοῦ ἁμαρτήματος. Πολλοὶ δὲ 
ἀπὸ αὐτοὺς εἶχαν ἐκθρέψει καὶ μεγαλώ-
σει τὶς ἠθικὲς καὶ κληρονομι κὲς ἀδυγα-
μίες καὶ τὶς εἶχαν μεταβάλει σὲ πάθη. “Αν 
δὲ λάδωμε ὑπ᾽ ὄψι μας, ὅτι τὸ λεγόμενο 
φυσικὸ κακό, οἱ σωματικὲς ἀσθένειες καὶ 
οἱ ἄλλες ταλαιπωρίες τῆς ζωῆς εἶναι συνέ-
πεια τοῦ ἠθικοῦ κακοῦ, πρέπει νὰ καταλή-
ξουμε στὸ συμπέρασμα ὅτι αὐτοὶ ὑπέφε-
ραν καὶ ἀπὸ πολλὲς ἄλλες ἀρρώστιες, ἀπὸ 
ἀσθένειες διαφόρων φύσεων, ὅπως εἶναι 
ἡ καχεξία τοῦ σώματος καὶ ἡ προδιάθεσίς 
του γιὰ νὰ εἶναι πρόχειρο διαφόρων ἀσθε-
νειῶν.
Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ τοὺς διέκρινε ἦταν ἡ 
ἀκλόνητη πίστις πρὸς τὸν Θεόν. Αὐτὴ ἡ 
πίστις τοὺς ἔδωσε ἀντοχὴ στὶς ἀσθένειες, 
τοὺς ἀνέδειξε νικητὰς τῶν ἀδυναμιῶν 
καὶ παθῶν, ὥστε νὰ ἐπιτελέσουν μεγάλα 
θαύματα μὲ τὴ δύναμι τοῦ Θεοῦ. Φυσικὰ οἱ 
σωματικὲς ἀσθένειες δὲν ἔλειψαν καὶ ἀπὸ 
τοὺς πιστοὺς Χριστιανούς, οὔτε καὶ ἀπὸ 
αὐτοὺς τοὺς ̓ Αποστό λους. Γράφει ὁ ἴδιος 
ὁ ἀπ. Παῦλος· «ἕνεκα τοῦ· πολλοῦ πλή-
θους τῶν ἀποκαλύψεων, διὰ νὰ μὴ ὑπε-
ρηφανεύωμαι, ἐπέτρεψεν ὁ Θεὸς καὶ μοῦ 
ἐδόθη σκληρὸ ἀγκάθι εἰς τὸ σῶμα, ἄγγε-
λος δηλαδὴ τοῦ σατανᾶ, διὰ νὰ μὲ γρονθο-
κοπῆ καὶ νὰ μὲ ταλαιπωρῆ, ἀνίατος ἀσθέ-
νεια διὰ νὰ μὴ τὸ πάρω ἐπάνω μου» (Β΄ Κορ.
Τί τάχα ἐγνοεῖ ὁ μεγάλος ᾽Απόστολος μὲ 
τὶς λέξεις «σκόλωψ τῇ σαρκί»; Ἡ ἐπι-
κρατέστερη γνώμη εἶναι ὅτι ἐπρόκειτο 
γιὰ σωματικὴ ἀ σθένεια, γιὰ πονοκεφά-
λους ἢ ἑλονοσία, ποὺ πολλὲς φορὲς σὰν 
μυτερὰ παλούκια ἔκαμαν τὸν Παῦλο νὰ 
ὑποφέρη δρυμεῖς πόνους. Αὐτὸ ὅμως δὲν 
τὸν ἠμπόδιζε ἀπὸ τὸ ἀποστολικό του ἔργο 

καίτοι καὶ αὐτὸ μὲ πολλὲς δυσκολίες τὸ 
ἔφερε εἰς πέρας. ̔́ Οπως μᾶς διηγεῖται ὁ 
ἴδιος, τρεῖς φορὲς παρεκάλεσε τὸν Κύριον 
νὰ τὸν ἀπαλλάξη ἀπὸ τὸν σκόλωπα αὐτόν. 
Ὁ δὲ Κύριος τοῦ ἀπήντησε «σοῦ ἀρκεῖ ἡ 
χάρις μου· διότι ἡ δύναμίς μου φαίνεται 
καὶ ἐκδηλώνεται ὁλοένα καὶ τελειοτέρα 
μέσα εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ἀδυναμίαν μὲτὰ 
μεγάλα καὶ θαυμαστὰ ἔργα, ποὺ κατορ-
θώνει» (Β΄ Κορ. ι6’ 9). Ὁ ἀπ. Παῦλος εἶχε 
πλήρη συναίσθησι καὶ κατανόησι τῶν 
σωματικῶν του ἀσθενειῶν καὶ ἠθικῶν 
ἀδυναμιῶν του. ̓́ Εγραφε ὁ ἴδιος ὅτι «ἀπὸ 
τὸν ἑαυτόν μου δὲν εἶμαι τίποτα» (Β΄ Κορ. 
ι6′ 11). Ἐν τούτοις διακηρύττει: «Τὰ πάντα 
ἠμπορῶ καὶ κατορθώνω μὲ τὴν δύναμιν, 
ποὺ μοῦ δίνει ὁ Χριστός» (Φιλιπ. δ́  13).
Ποιὸς τάχα ἀπὸ μᾶς ἠμπορεῖ νὰ συγκριθῆ 
μὲ τὸν ἀπ. Παῦλον, τὸν κολοσσὸν αὐτὸν 
τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς, ἀκόμη δὲ καὶ 
τοῦ ἀποστολικοῦ του ἔργου; Φυσικὰ ἐμεῖς 
εἴμαστε νάνοι ἐν συγκρίσει πρὸς τὸν ἀπ. 
Παῦλον. Ἐν τούτοις ἔχουν ισχὺν καὶ γιὰ 
μᾶς τὰ θεόπνευστα λόγια τοῦ κορυφαίου 
αὐτοῦ ἀποστό λου. Καὶ ἡμεῖς, τηρουμένων 
τῶν ἀναλογιῶν, ἡμποροῦμε νὰ λέμε, ὅτι 
«τὰ πάντα ἰσχύομεν ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι 
ἡμᾶς Χριστῷ». Συναντᾶμε στὴ ζωή μας 
δοκιμασίες, πειρασμούς, φτώχειες, ἀνά-
γκες, ἀσθένειες, διωγμούς, παραγνωρί-
σεις, ἐξευτελισμοὺς γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ Χρι-
στοῦ, ὅπως καὶ πολλὲς ἄλλες ἠθικὲς ἀδυ-
ναμίες.
Ποτὲ ὅμως δὲν πρέπει νὰ λησμονᾶμε ὅτι 
συμπαραστάτης καὶ βοηθός μας στὶς περι-
πέτειες τῆς καθημερινῆς ζωῆς, εἶναι αὐτὸς 
ὁ ἴδιος ὁ παντοδύναμος Χριστός, φίλος 
σταθερὸς καὶ ἀκλόνητος, προστάτης πανί-
σχυρος. ̓ Αρκεῖ νὰ ἔχωμε στραμμένα τὰ 
βλέμματά μας πρὸς Αὐτὸν καὶ μὲ πίστιν 
νὰ Τὸν ἐπικαλούμεθα πάντοτε. Καὶ ἔρχε-
ται τὸ ἐρώτημα, ὅτι ἐφ᾿ ὅσον ἔχουμε πανί-
σχυρο συμπαραστάτη μας τὸ Χριστό, τί 
μπορεῖ νὰ μᾶς ἐμποδίση καὶ νὰ μᾶς κατα-
βάλη στὸ δρόμο τῆς ζωῆς μας, στὸ δρόμο 
τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς; Τίποτε ἀπο-
λύτως.
Μεγάλη εἶναι πράγματι ἡ δύναμις τῆς 
πίστεως. Ζοῦμε ἐμεῖς στὴν περίοδο τῆς 
Χάριτος ποὺ οἱ εὐλογίες καὶ οἱ δωρεὲς 
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπροσμέτρητες καὶ πρό-
χειρες πάντοτε γιὰ μᾶς. Ἐὰν οἱ πρὸ Χρι-
στοῦ πιστοὶ στὸ Θεὸ ἄνθρωποι «διὰ τῆς 
πίστεως ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ασθενείας» 
καὶ ἐμεῖς πιὸ πολὺ ἠμποοοῦμε νὰ ἐπανα-
λαμβάνουμε τὸ θεόπνευστο ἐκεῖνο λόγιο. 
Πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπ’ ὄψι μας ὅτι ἀπὸ τὸν 
ἑαυτό μας εἵμαστε ἕνα τίποτα ἀλλὰ μὲ 
τὴ δύναμι τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ «τὰ πάντα 
ἰσχύομεν».

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΙΤΙ

ΣΤΗΝ ΣΥΚΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

60 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
1 ΜΕΓΑΛΟ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΛΟΝΙ

ΚΟΥΖΙΝΑ
ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟ

ΜΕ ΙΔΙΩΚΤΗΤΟ 
ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΣΤΟ ΠΕΛΩΡΙΟ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
416-895-9372

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

01130 6947300677
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©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

 
  

 
 

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

Division of DFC Auto Group

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

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

The Exclusive Audi Uptown Sales Event is on now.

Get Finance and lease rates from 1.48%

2021 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$3,038 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$198† 3.98%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$500
Includes

2021 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$2,888 down payment

Lease from

per month

Lease from

$518† 2.98%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$1,000
Includes

2021 Audi Q7 55 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$6,838 down payment

Lease from

per month

Lease from

$748† 3.48%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$1,500
Includes

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

© 2021 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2021 Q3/Q5/Q7/A4 models. *Lease a 2021 Audi A4 Sedan TFSI quattro komfort/2021 Q3 45 TFSI quattro/2021 Q5 45 TFSI quattro Komfort/2021 Q7 55 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$70,245/Q5=$48,845/A4=$45,395/Q3=$41,545 (including $2,295 
freight and PDI) at Q7=3.48%/Q5=2.98%/Q3=3.98%/A4=2.98% for 48 months, with monthly payments of Q7=$748/Q5=$518/month/A4=$418/mo./Q3=$198 Bi-weekly. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), Q7=$6,838/Q5=$2,888/A4=$5,988/Q3=$3,038 down payment or equivalent trade-in, security deposit of approximately one-month’s payment, and 
first monthly or bi-weekly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is Q7=$42,708/Q5=$27,761/Q3=$23,175/A4=$26,169 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on approved credit only. An additional 1% loyalty-rate 
reduction is available to eligible current Audi Finance customers. Loyalty offer available on approved credit only to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the last 90 days. The interest rate will not be below 0.0% per annum. Valid identification and proof of valid lease of current Audi are required. Rate reduction cannot be applied to Audi vehicles currently being 
financed or leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Colessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable and not redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Offer expires on June 30th, 2021, and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details 
or questions if any.
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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος 
(B.Sc.Phm) και είμαι ο 
φαρμακοποιός στο φαρμακείο 
“Apollon” (698 Danforth Avenue). 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 
εσάς που έχετε στείλει e-mail ή με 
έχετε τηλεφώνησει.  
Πολλοί από τους ανθρώπους που 
με καλούν για συμβουλές δεν είναι 
ασθενείς του Apollon και θα ήθελα 
να με στηρίξετε. Είναι πολύ εύκολο 
να αλλάξετε φαρμακείο. Το μόνο 
που πρέπει να κάνετε εσείς είναι να 
με καλέσετε στο 416.463.1195 και 
εγω θα  κανονίσω τα υπόλοιπα.
Αυτό θα είναι το τελευταίο 
άρθρο για το καλοκαίρι και θα το 
ξαναπούμε το φθινόπωρο. Καλο 
καλοκαίρι.

Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για το ηλια-
κό έγκαυμα.
Το ηλιακό έγκαυμα αποτελεί οξεία 
βλάβη του δέρματος από την επί-

δραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Οφείλε-
ται στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV-B) η 
οποία διαπερνά την επιδερμίδα. Η έκταση 
του ηλιακού εγκαύματος εξαρτάται από 
τον τύπο του δέρματος, τη διάρκεια έκθε-
σης στον ήλιο και την ένταση της ηλιακής 
ακτινοβολίας. 

Τα συμπτώματα 
Σε ήπιες και απλές περιπτώσεις το ηλιακό 
έγκαυμα θα εκδηλωθεί με ελαφρύ κοκ-
κίνισμα του δέρματος και πόνο. Αρχικά 
το δέρμα γίνεται κόκκινο περίπου 2 με 
6 ώρες μετά την έκθεση στον ήλιο και 
αισθάνεται ενόχληση. Οι μέγιστες επι-
δράσεις παρατηρούνται σε 12 με 24 
ώρες.
Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις παρουσιά-
ζονται σοβαρά δερματικά προβλήματα 
όπως κάψιμο και φουσκάλες, μαζική απώ-
λεια υγρών (αφυδάτωση ), ηλεκτρολυτι-
κές διαταραχές και ενδεχομένως λοίμωξη.
Σε παραμελημένα σοβαρά ηλιακά εγκαύ-
ματα και μετά από αρκετή έκθεση, ένα 
άτομο μπορεί να πάθει σοκ (κακή κυκλο-
φορία του αίματος σε ζωτικά όργανα), 
ακόμα και θάνατο.

Προσοχή στα παιδιά
Tα παιδιά σχολικής ηλικίας μπορούν να 
πάθουν ηλιακά εγκαύματα ακόμα και 
με 15 - 20 λεπτά έκθεσης στον ήλιο. Στα 
παιδιά, η κερατίνη στοιβάδα του δέρμα-
τος είναι πιο λεπτή, τα επίπεδα μελανί-
νης λιγότερα και η αναλογία επιφάνειας 
σώματος προς μάζα σώματος μεγαλύ-
τερη. Η πρόληψη των εγκαυμάτων στην 
παιδική ηλικία μειώνει επίσης τον κίν-
δυνο εμφάνισης μελανώματος στην ενή-
λικο ζωή. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηλιακή ακτινο-
βολία γίνεται ολοένα και πιο επιθετική, 
λόγω της τρύπας του όζοντος, μπορούμε 
να κατανοήσουμε γιατί τα παιδιά πρέ-
πει να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο 
από τις 12 μέχρι τις 4 το μεσημέρι και να 
«φορούν» πάντοτε αντηλιακό με υψηλό 
δείκτη προστασίας (π.χ. SPF50+) ή ρούχα, 
όταν για κάποιο λόγο εκτεθούν στον ήλιο 
παραπάνω από το κανονικό.

Θεραπείες 
Φάρμακα όπως η ασπιρίνη ή ιβουπρο-
φαίνη (Advil) μπορεί να βοηθήσουν να 
μειώσετε τον πόνο και τη φλεγμονή ειδικά 
όταν άρχισουν να τα παίρνετε νωρίς.
Για ήπια εγκαύματα από τον ήλιο, κρύα 
επιθέματα μπορεί επίσης να χρησιμοποι-

ηθούν και μπορούν να αγοραστούν σε  
φαρμακείο. Ενυδατώστε την γάζα ή ένα 
μαλακό καθαρό ύφασμα. Απαλά εφαρ-
μόστε στην περιοχή που έχει  καεί από 
τον ήλιο για 15-20 λεπτά. Κάντε αλλαγή 
ή ανανεώσετε το ύφασμα και το διάλυμα 
κάθε 2-3 ώρες.
ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ βούτυρο ή λάδι ΣΕ 
ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΑΥΜΑ.
Κάντε ένα δροσερό ντους (όχι παγωμένο) 
ή μπάνιο για να απαλύνει τον πόνο.  Απο-
φύγετε άλατα μπάνιου, τα έλαια και τα 
αρώματα, διότι αυτά μπορεί να προκαλέ-
σουν αντιδράσεις ευαισθησίας. Αποφύ-

γετε τρίψιμο του δέρματος ή το ξύρισμα 
του δέρματος. Χρησιμοποιήστε μαλακές 
πετσέτες να στεγνώσουν απαλά το σώμα. 
Μην τρίβετε. 
Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρύ ενυδατικό, 
χωρίς άρωμα, του δέρματος. 
Αποφύγετε τις λοσιόν που περιέχουν 
τοπικό αναισθητικό.
Μείνετε μακριά από τον ήλιο.
Μείνετε ενυδατωμένοι για την αποφυγή 
αφυδάτωσης.
• Να μην παραμελούμε ένα κάψιμο ακόμη 
και εάν έγινε πριν από 15 ημέρες.
• Να μην ξεχνάμε να ελέγχουμε το σημείο 
που κάηκε για τυχόν επιμόλυνση.
• Να μη χρησιμοποιείται λευκοπλάστης.
• Να μη χρησιμοποιείται οξυζενέ ή οινό-
πνευμα πάνω στην πληγή.

• Δε θα πρέπει να σπάμε τις φλύκταινες.

Πρόληψη
Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο τις ώρες 
της μέγιστης ηλιοφάνειας (12μμ - 3μμ). 
Επειδή στις διακοπές τυχαίνει συχνά να 
περνάμε ολόκληρη τη μέρα στη θάλασσα, 
θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα 
μέτρα.
Χρησιμοποιείτε σωστά αντηλιακό, με δεί-
κτη προστασίας (SPF) μεγαλύτερο από 15, 
μισή ώρα πριν την έκθεσή σας στον ήλιο 
(όχι λίγο πριν βουτήξετε στη θάλασσα). 
Ανανεώνετε το αντηλιακό σας μετά από 

κάθε βουτιά ή κάθε 2 ώρες.
Μην ξεχνάτε το αντηλιακό stick χειλιών.
Φοράτε γυαλιά και πλατύγυρο καπέλο 
που θα πρέπει να καλύπτει όχι μόνο το 
πρόσωπο, αλλά και τον αυχένα και τα 
αυτιά.
Φοράτε βαμβακερά, ανοιχτόχρωμα και 
πυκνής ύφανσης ρούχα, τα οποία ο ήλιος 
δεν μπορεί να διαπεράσει.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν απρο-
στάτευτα κάτω από τον μεσημεριανό ήλιο. 
Οπωσδήποτε μακό μπλουζάκι, καπέλο 
και γυαλιά.
Αναζητήστε τη σκιά μιας ομπρέλας ή ενός 
δένδρου.

 Επιλέξτε το σωστό αντιλιακό
Κλειδί για την πρόληψη των ηλιακών 
εγκαυμάτων, πέρα από τα βήματα που 
αναφέραμε παραπάνω είναι και η επιλογή 
του κατάλληλου αντηλιακού, καθώς και η 
σωστή του χρήση.
Τι εννοούμε όμως όταν λέμε κατάλληλο 
αντηλιακό; Είναι το αντηλιακό που προ-
στατεύει τόσο από UVA όσο και από UVB, 
που είναι θερμο- και φωτο- σταθερό, που 
δεν φεύγει εύκολα με το νερό, τον ιδρώτα, 
την τριβή, που απορροφάται γρήγορα, 
που δεν προκαλεί αλλεργίες, που ενυδα-
τώνει και είναι ασφαλές.
Ο δείκτης προστασίας SPF (Sun Protector 
Factor) στα αντηλιακά χαρακτηρίζει τον 
βαθμό προστασίας που αυτά προσφέ-
ρουν από την ακτινοβολία UVB. Ο SPF 
αντιπροσωπεύει το πόσες φορές μεγα-
λύτερος είναι ο χρόνος παραμονής στην 
ήλιο μέχρι το έγκαυμα, σε σχέση με τον 
χρόνο χωρίς το αντηλιακό.  Αν, δηλαδή, 
ένα αντηλιακό έχει SPF 15 και κάποιος θα 
κοκκίνιζε φυσιολογικά μετά από 10 λεπτά 
έκθεσής του στον ήλιο, με τη χρήση του 
αντηλιακού θα χρειαστούν 15Χ10=150 
λεπτά, για το αντίστοιχο κοκκίνισμα.
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



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ40 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

25 Ιουνίου 2021
www.hellasnews-radio.com



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 41TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
25 Ιουνίου 2021

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

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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ΜΝΗΜΟΓΕΝΕΙΑ
               

Λένε πως τα μάτια της είχαν το χρώμα της φωτιάς

Το αλισβερίσι που ’χες κάποτε με τους Θεούς
μας άφησε με χρέη.

Μάλιστα τώρα που έκλεισε η κάνουλα,
οι πάντες σπεύδουν να δηλώσουνε αθώοι.

 
Να φαντασθείς, γοητευμένοι απ’ τους κόλακες

ουδείς δεν είδε, το χέρι που την έκλεισε
και προπαντώς κανείς δεν μύρισε

τα χνότα της νυκτός...

Ύστερα απ’ όλα αυτά το μόνο που μας έμεινε,
είναι η ατραπός η ολιγόνοη

δείγμα από τα σκόρπια ίχνη σου
κι από τις δύο όψεις.

Τουλάχιστον νάχουμε κάτι να λέμε
εις τους επερχόμενους,

κάτι που να δικαιολογεί τις όποιες ψευδαισθήσεις
και το καθοσιωμένο παραλήρημα.

Από το υπό έκδοσιν έργο

του Βασίλη Αθανασίου

«ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ»
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ΚΥΡΙΟΣ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ

ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
ΜΕ ΚΥΡΙΑ

ΕΩΣ 59 ΕΤΩΝ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΣΧΕΣΗ

ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΑΛΕΞ
416.710.6419

Αποκλειστικη ζητάει εργασία για 
φροντίδα ηλικιωμένων  για live-out

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

προτίμηση πληρωμής μόνο Cash
Για περισσότερες πληροφορίες

416-457-6576
ζητήστε την Αννα

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΛΛΑ

& ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΙΛΑ ΑΠΤΑΙΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ 

ΤΗΝ κα ΘΕΟΔΩΡΑ 
647-785-6528

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΤΑ ΦΡΑΓΚΕΪΚΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

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

 και στην γέφυρα Ρίου-Αντιρίου
Η τιμή είναι απίστευτη

Τηλ. στην Ελλάδα
011-30-2634301648

 ή 011-30-6987817476

House & Condo Painters
ZHTOYNTAI ΕΡΓΑΤΕΣ

με δικό τους αυτοκίνητο και εργαλεία.
Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία.

Πάρα πολύ καλός μισθός - Άμεση πρόσληψη
Τηλέφωνο στον κ. Δημήτρη

674.669.0977

Γνωστό Ζαχαροπλαστείο 
της παροικίας μας ζητά

ΠΟΛΥ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

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

Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΥΚ ΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΜΟΛΙΣ 50 ΒΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, 45τμ
Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ
ΧΑΜΗΛΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΔΩ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΒΑΓΓΕΛΗ
416.463.1663
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Τ
ην Πέμπτη σημειώθηκαν στο 
Οντάριο   296  νέα κρούσματα.
Είναι η τέ ταρτη συνεχόμενη 
μέρα που τα κρούσματα δεν 

έχουν ξεπεράσει τα 300.
Οι καλοί αυτοί αριθμοί ώθησαν την 
επαρχία να μεταβεί στο ΒΗΜΑ 2 της 
επανέναρξης της οικονομίας από τις 
30 Ιουνίου. Για περισσότερες πληρο-
φορίες διαβάστε στην σελίδα 17.

Τα περισσότερα κρούσματα σημειώ-
θηκαν στο Γούτερλου όπου βρέθηκαν 
95 άτομα θετικά στον κορωνοϊό. Το 
Τορόντο είχε μόλις 35 κρούσματα, η 
περιοχή του Πιλ 20, το Χάμιλτον 19 
και τη Όταβα 17.
Δυστυχώς, επιπλέον έξι άτομα έχασαν 
την ζωή τους εξαιτίας του κορωνοϊού. 
Την Τε τάρτη ε ίχαν σημειωθεί 255 
κρούσματα και 11 θάνατοι. 

296 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, 6 νέοι θάνατοι

5 ύποπτοι συνελήφθησαν μετά από 
διάρρηξη σε εκκλησία του Σκάρμπορο

Η 
αστυνομία του Τορόντο συνέ-
λαβε πέντε υπόπτους μετά από 
αναφερόμενη διάρρηξη σε μια 
εκκλησία του Σκάρμπορο.

Οι αξιωματικοί κλήθηκαν στη McCowan 
Road και την Anson Avenue για μια διάρ-
ρηξη ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη σε 
μια εκκλησία της περιοχής.
Τέσσερις από τους υπόπτους συνελήφθη-
σαν μετά από σύντομη επιδίωξη, ενώ μια 
μονάδα Κ9 βοήθησε στον εντοπισμό του 
τελευταίου ύποπτου.
Η αστυνομία είπε ότι οι ύποπτοι, οι οποίοι 
είναι κάτω των 18 ετών, αντιμετωπίζουν 
κατηγορίες κακοποίησης.
Ο βαρύς καπνός που προερχόταν από το 
κτίριο που αρχικά πιστεύεται ότι ήταν πυρ-
καγιά ήταν ένας πυροσβεστήρας που είχε 
πυροδοτηθεί.

Η 
αστυνομία του Τορόντο αναφέ-
ρει ότι ψάχνουν έναν ύποπτο κα-
θώς μια γυναίκα κατήγγειλε πως 
δέχτηκε σεξουαλική επίθεση κα-

τά τη διάρκεια μασάζ στο Greektown την 
Τρίτη.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένας άνδρας 
τοποθέτησε μια διαφήμιση στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρει 
δωρεάν υπηρεσίες μασάζ στις γυναίκες. 
Μια γυναίκα ανταποκρίθηκε και πήγε 
στο ραντεβού που ήταν στην περιοχή των 

οδών Danforth και Gough.
Όταν η γυναίκα έφτασε στο υπόγειο δια-
μέρισμα, λέει η αστυνομία, δέχτηκε 
σεξουαλική επίθεση από έναν άνδρα.
Ο ύποπτος περιγράφεται από τους ανακρι-
τές ως ένα λευκός που έχει ύψος περίπου 
πέντε πόδια και μαλλιά που υποχωρούν. 
Φορούσε γυαλιά, σορτς, κοντό μανίκι και 
παπούτσια για τρέξιμο της Asics.
Η αστυνομία ζητά από οποιονδήποτε με 
πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση να 
επικοινωνήσει ανώνυμα με τους ανακριτές

Γυναίκα δέχθηκε σεξουαλική 
επίθεση κατά τη διάρκεια μασάζ 
στο Greektown

Η 
αστυνομία αναζητά έναν άνδρα 
που κατηγορείται γπως γροθο-
κόπησε και κλώτσησε έναν υπάλ-
ληλο στο φαρμακείο στο κέντρο 

της πόλης καθώς ο υπάλληλος προσπάθη-
σε την επιβολή του κανόνα για κάλυψη του 
προσώπου με μάσκα.
Το περιστατικό συνέβη σε ένα κατάστημα 
στην περιοχή των οδών Yonge και Carlton 
γύρω στις 4:45 μ.μ. στις 17 Ιουνίου.
Η αστυνομία αναφέρει ότι ένας άγνωστος 
άντρας μπήκε στο χώρο και συμμετείχε σε 
μια λεκτική διαμάχη με έναν υπάλληλο του 
καταστήματος σχετικά με τη μάσκα του.
Ο άντρας, σύμφωνα με την αστυνομία, 
έγινε επιθετικόςκαι συνοδεύτηκε εκτός 

του καταστήματος. Όταν βρισκόταν έξω, ο 
άντρας φέρεται να χτύπησε τον υπάλληλο 
και να τον κλώτσησε στο κεφάλι. Η αστυ-
νομία αναφέρει ότι ο υπάλληλος μεταφέρ-
θηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατά-
σταση, πιθανώς με τραυματισμούς που θα 
αλλάξουν  τη ζωή τους.
Την Τετάρτη, η αστυνομία κυκλοφόρησε 
εικόνες του ύποπτου. Φορούσε ένα μαύρο 
μπλουζάκι, μαύρα σορτς, μαύρες κάλτσες, 
μαύρα σανδάλια, μια μπλε μάσκα προσώ-
που και ένα λευκό σκουφάκι στο κεφάλι 
του. Επιπλέον, ο ύποπτος μετέφερε μια 
μαύρη και καφέ τσάντα.
Όποιος έχει πληροφορίες καλείται να επικοι-
νωνήσει με την αστυνομία στο 416-808-5100

Άνδρας χτύπησε υπάλληλο φαρμακείου 
στο κέντρο της πόλης λόγω διαφωνίας 
για μάσκα
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LIFE

Emma Glover :
Αναγνωρίζει τα τεράστια “ταλέντα”  της

Η  Emma Glover, την 
Βρετανίδα καλλονή 
που θεωρείται ένα 
από τα κορυφαία 
μοντέλα εσωρούχων 
στον κόσμο και 
όχι άδικα, καθώς 
διαθέτει ένα πολύ 
πλούσιο μπούστο, το 
οποίο αποκαλύπτει 
συχνά στους σχεδόν 
1 εκατ. οπαδούς της 
στο Instagram. Όχι 
ότι υπάρχει κάποια 
επίσημη λίστα γι ‘αυτό 
(αν και θα έπρεπε 
να υπάρχει), απλά 
αισθανόμαστε αρκετά 
σίγουροι για αυτό 
τον ισχυρισμό, τον 
οποίο δικαιολογούν 
οι παρακάτω 
φωτογραφίες.
Η ίδια είναι πολύ 
περήφανη για το 
μπούστο της, καθώς 
πριν μερικά χρόνια 
μίλησε σε μια 
αγγλική εφημερίδα 
για αυτό λέγοντας: 
“Είναι απολύτως 
συμμετρικό, και 
έχω όμορφες θηλές. 
Το στήθος μερικών 
κοριτσιών είναι πολυ 
ψηλά ή χαμηλ, και 
μεγάλο ή μικρό. Το 
δικό μου είναι το 
ιδανικό.” Και εμείς 
συμφωνούμε.



LIFE50 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

25 Ιουνίου 2021
www.hellasnews-radio.comGOSSIP

Η 
Νικολέττα Καρρά δημοσίευσε μια photo 
της από τη Μύκονο και, βέβαια, τα likes πέ-
φτουν… βροχή.
Έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην τηλεό-

ραση ως ηθοποιός το 2001 σε ένα επεισόδιο της κω-
μικής σειράς «Το μπέρδεμα» σε σκηνοθεσία Γιώργου 
Κωνσταντίνου.
Τη σεζόν 2005-2006 είχε έναν από τους πρωταγωνι-
στικούς ρόλους στο καστ του τέταρτου κύκλου της κα-
θημερινής σειρά «Φιλοδοξίες» στο Mega Channel.
Την ίδια σεζόν ανέλαβε το ρόλο που την έκανε ιδιαίτε-

ρα γνωστή στο ευρύ κοινό, αυτόν της νεαρής γυμνά-
στριας Μαρίας Παπαδοπούλου που είχε σχέση με 
τον χαρακτήρα του Σάκη Μπουλά στην κωμική σειρά 
«Πενήντα Πενήντα».
Η παρουσία της στη σειρά συνεχίστηκε και την επό-
μενη σεζόν ενώ παράλληλα εμφανίστηκε και στις σει-
ρές «Εντιμότατοι κερατάδες», «Οι ιστορίες του αστυ-
νόμου Μπέκα» και «Μαρία η άσχημη».
Από τις αρχές του 2010 εντάχθηκε στο καστ της κω-
μικής σειράς «Η Πολυκατοικία» ενώ έπαιξε στην τη-
λεταινία «Πενήντα Πενήντα: Το μεγάλο φαγοπότι».

Νικολέττα Καρρά: Είναι πάντοτε 
εντυπωσιακή

Βίκυ Χατζηβασιλείου: 
Με κορμί άγαλμα στη 
παραλία!

Η γνωστή παρουσιάστρια 
απολαμβάνει τις καλοκαιρινές 
της διακοπές και περνάει 
στιγμές χαλάρωσης προκειμένου 
να γεμίσει τις… μπαταρίες της.
Μάλιστα, δε σταματάει να 
μοιράζεται στιγμές της με τους 
θαυμαστές της στο Instagram 
και να τους κόβει την… ανάσα 
με το απίστευτο κορμί της.
Σίγουρα η Βίκυ Χατζηβασιλείου 
τραβάει τα βλέμματα με το 
καλογυμνασμένο σώμα της και 
δείχνει ότι βάζει… κάτω πολύ 
νεότερες της, κάτι που απέδειξε 
ξανά με μία φωτογραφία της με 
μαγιό.

Τριαντάφυλλος: 
επιβεβαίωσε ότι ο Παππάς 
είναι ο επόμενος Bachelor

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου 
κατάφερε να ξεχωρίσει για άλλη μια 
φορά μέσα από μια…αποκαλυπτική 
φωτογραφία στο Instagram. Δεν 
έχει διαστάσει να πειραματιστεί 
με πολλά και διαφορετικά 
πράγματα, μιας και της αρέσουν 
αρκετά οι αλλαγές. Η Πηνελόπη 
Αναστασοπούλου συχνά αλλάζει το 
χρώμα των μαλλιών της, καθώς την 
έχουμε δει με ξανθά, με κόκκινα 
αλλά και με τελείως διαφορετικό 
στιλ μαλλιών. Όλα όμως καταλήγουν 
έχουν ένα κοινό παρανομαστή, το 
γεγονός πως παραμένει…καυτή, 
όπως θα δείτε και στην τελευταία 
ανάρτησή της στο Instagram.

Παραδέχθηκε τη σχέση 
του με τη Μαρινέλα και η 
πρώην του αντέδρασε

Ο τραγουδιστής ρωτήθηκε γιατί 
απουσίαζε ο Αλέξης Παππάς από 
το πάρτι των γενέθλιων του και ο 
Τριαντάφυλλος δήλωσε: «Ισχύει 
ότι ο Αλέξης Παππάς δεν ήταν στα 
γενέθλια μου, επειδή έκανε γυρίσματα 
για το “The Bachelor”. Τώρα τι θα 
κάνει ο Αλεξ δεν ξέρω. Θα μου πει 
τι σκαρώνει. Εύχομαι τα καλύτερα, 
γιατί είναι καλό παιδί και πέρασε 
πολλά. Εύχομαι η κίνηση αυτή που 
κάνει να του βγει σε καλό.», είπε 
χαρακτηριστικά ο Τριαντάφυλλος.
Και πρόσθεσε: «Μου έχουν γίνει 
προτάσεις για τηλεόραση, αλλά 
πρώτα θέλω να δω με το τραγούδι τι 
θα γίνει»

Π
ερίοδος μεγά-
λων αλλαγών 
για την Ιωάννα 
Τούνη, η οποία 

πηγαινοέρχεται μεταξύ Α-
θήνας - Θεσσαλονίκης. Η 
εντυπωσιακή ξανθιά μί-
λησε στην κάμερα του 
ANT1... Η Ιωάννα απάντη-
σε στις πρόσφατες φήμες 
που την θέλουν ζευγάρι με 
τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.  
«Ποιοι με θέλουν με τον 
Δημήτρη Αλεξάνδρου; Ό-
λα καλά. Είμαι ελεύθερη 
προς το παρόν… Δεν ξέρω 
για το My Style Rocks All 
Star, βγήκα για έναν καφέ. 
Δεν μου αρέσει να δίνω 
συνεντεύξεις στον δρόμο, 
θα τα πούμε κάποια άλλη 
στιγμή σε ένα τέλειο πλατό 
και θα είμαι…» ξεκαθάρι-
σε η Ιωάννα Τούνη.

Ιωάννα Τούνη - Δημήτρης 
Αλεξάνδρου: Είναι τελικά ζευγάρι; 

Η Ηλιάννα Παπαγεωργίου ποζάρει 
topless και τα Κουφονήσια 

Τ
ο τριήμερο του Αγί-
ου Πνεύματος εκμε-
ταλλεύτηκε η Ηλιάνα 
Παπαγεωργίου και 

ταξίδεψε μέχρι τα πανέμορ-
φα Κουφονήσια. Στο πα-
νέμορφο νησιωτικών σύ-
μπλεγμα των Μικρών Κυ-
κλάδων, η παρουσιάστρια 
συνάντησε την πολύ καλή 
της φίλη, την Έλενα Χριστο-
πούλου, η οποία βρισκόταν 
ήδη εκεί για διακοπές. Με 
μια ανάρτηση που έκανε το 
μεσημέρι της Κυριακής η Η-
λιάνα Παπαγεωργίου, κατά-
φερε να προκαλέσει σεισμι-
κές δονήσεις στο Instagram 
και τα likes άρχισαν να πέ-
φτουν κατά χιλιάδες. Φορώ-
ντας μόνο το κάτω μέρος ε-
νός λευκού εσωρούχου και 
κρατώντας το πάνω στα χέ-
ρια της, το γνωστό μοντέλο 
ποζάρει με μοναδικό τρόπο 
στον φακό και προκαλεί ε-
γκαφαλικά.«Room service», 
έγραψε στη λεζάντα η Ηλιά-
να Παπαγεωργίου και ολο-
κλήρωσε με αυτόν τον τρό-
πο την δυναμική της φωτο-
γραφίας.
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Η 
Χάιντι Κλουμ έ-
κανε μια αξιοπρε-
πέστατη προσπά-
θεια να εμψυχώσει 

την εθνική ομάδα της Γερμα-
νίας, αλλά πήγε… στράφι. Η 
Χάιντι Κλουμ προχώρησε σε 
μια ανάρτηση στο Instagram, 
η οποία προκάλεσε… χαμό. Η 
48χρονη καλλονή η οποία εί-
ναι λάτρης του ποδοσφαίρου, 
θέλησε να υποστηρίξει το σύ-
νολο του Γιόακιμ Λεβ και δημο-
σίευσε μια σέξι φωτογραφία 
της στο Instragram. Το σούπερ 
μόντελ εμφανίστηκε να φορά 
μόνο το κάτω μέρος του μπικίνι 
της και στο πάνω μέρος μια κομ-
μένη φανέλα των «πάντσερ», 
που καλύπτει ελάχιστα το στή-
θος της. «Καλή τύχη Γερμανία», 
έγραψε στην ανάρτηση της. Πα-
ρόλα αυτά, η Κλουμ δεν έφερε 
τύχη στο αντιπροσωπευτικό συ-
γκρότημα της χώρας της, καθώς 
έχασε με 1-0 από τη Γαλλία. Βέ-
βαια με την Πορτογαλία πήραν τα 
πάνω τους καθώς επικράτησαν 
με 4-2.

Euro 2020: Λεβ, αν δεν σου φέρνει 
γούρι και η ημίγυμνη Χάιντι Κλουμ... 

Η Ρωσίδα καλλονή που θα Η Ρωσίδα καλλονή που θα 
“στοιχειώσει” τα όνειρα σας!“στοιχειώσει” τα όνειρα σας!

Ό
πως έχουμε αναφέρει αρ-
κετές φορές οι Ρωσίδες έ-
χουν από τους τους πιο 
σέξ ι  λογαριασμούς σ το 

Instagram, κάτι που αποδεικνύει και 
η Anastasia Martzipanova, η πανέ-
μορφη blogger που δηλώνει ότι δεν 
ε ίναι μον τέλο και ε ιδικεύεται σ το 
pole dancing.
Η μελαχροινή καλλονή από την 
Ρωσία, την οποία σας έχουμε ξανα-
παρουσιάσει, είναι συνηθισμένη 

σ το κρύο με αποτέλεσμα χειμώ-
να-καλοκαίρι να φοράει μόνο τα 
απολύτως απαραίτητα. Διαθέτει 
ένα απίστευτο κορμί, το οποίο επι-
δεικνύει αναρτώντας σέξι φωτο-
γραφίες στον λογαριασμό της στο 
Instagram, με αποτέλεσμα να ανε-
βαίνουν οι θερμοκρασίες στα ύψη.
Αν και δεν διαθέτει ακόμα πολ-
λούς οπαδούς, σίγουρα είναι μια 
γυναίκα που δεν περνά απαρατή-
ρητη,

Ο
ι μεγαλόσωμοι ά-
ντρες είχαν ανέκα-
θεν ένα έξτρα πλε-
ονέκτημα σε σχέ-

ση με τους υπόλοιπους της 
showbiz. Eίτε το θέλεις, είτε όχι 
τους προσέχεις λόγω του θηρι-
ώδους παρουσιαστικού τους, 
κάτι το οποίο ωστόσο ισοσκε-
λιζόταν και με το τεράστιο μει-
νονέκτημά τους. Λίγοι τους έ-
παιρναν τόσο πολύ στα σοβα-
ρά. Εν έτει ωστόσο 2021 αυ-
τά τα στερεότυπα δείχνουν να 
αλλάζουν. Και για αυτό ευθύ-
νεται ο κύριος ο οποίος ονο-
μάζεται, Dwayne «The Rock» 
Johnson. Ένας τύπος που ποτέ 
δεν πούλησε κάτι διαφορετι-
κό από ό,τι είναι και με όπλο 
το χαμόγελο και την ασταμά-
τητη δουλειά (φήμες λένε ότι 
σπάνια κοιμάται) έφτασε από 
την παλαίστρα του wrestling 
να εξελιχθεί σε έναν εκ των πιο 
ακριβοπληρωμένων αστεριών 
του Hollywood. Ό,τι αγγίζει γί-
νεται χρυσός. Από τις ταινίες 
που θα συμμετάσχει –ακό-
μα και τις μάπες- , στο Φιλαν-
θρωπικό Ίδρυμα «Dwayne 
Johnson Rock Foundation» και 
οποιαδήποτε άλλη κίνηση που 
θα τον δει να εμπλέκεται.

Dwayne «The Rock» Johnson: Ένας 
ξεχωριστός άνθρωπος

H 
Ιβάνα Κνολ είναι 
με τον δικό της 
τρόπο στο πλευ-
ρό της Κροατίας 

στον κρίσιμο αγώνα με τη 
Σκωτία. Η Κροατία παίζει το 
τελευταίο της χαρτί για πρό-
κριση στους «16» του Euro α-
ντιμετωπίζοντας τη Σκωτία. Η 
Ιβάνα Κνολ στέλνει όλη τη θε-
τική της ενέργεια στην παρέα 
του Λούκα Μόντριτς με τις 
σέξι φωτογραφήσεις της στα 
χρώματα της «χρβάτσκα».  Έ-
πιασε τόπο καθώς κατάφεραν 
να πάρουν την πολυπόθητη νί-
κη κι είναι έτοιμοι για την επό-
μενη φάση της διοργάνωσης.

Η Ιβάνα Κνολ στέλνει στην Κροατία τη 
θετική της ενέργεια
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

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

Τορτελίνια με τυρί και 
σπανάκι

Άρωμα Κουζίνας

ΥΛΙΚΆ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 ª Σε μια κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά βάζουμε 3/4 νερό και 1 κουτ. του γλυκού 

αλάτι. Μόλις πάρει βράση, ρίχνουμε τα τορτελίνια για 2 – 3 λεπτά. Τα στραγγίζουμε και 
τα αφήνουμε στην άκρη.

 ª Ταυτόχρονα, ζεσταίνουμε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε τα 
μανιτάρια για 7 – 10 λεπτά. Κατά τη διάρκεια του σοταρίσματος, όταν βγάλουν τα υγρά 
τους, προσθέτουμε το βούτυρο.

 ª Προσθέτουμε στο τηγάνι το σκόρδο, τον μάραθο, το πιπέρι, την ντομάτα και τον 
βασιλικό και σιγοβράζουμε για 5 λεπτά. Στη συνέχεια, ρίχνουμε το σπανάκι και μαγει-
ρεύουμε για άλλα 5 λεπτά.

 ª Προσθέτουμε την παρμεζάνα, 1/2 κουτ. του γλυκού αλάτι, ανακατεύουμε, 
ρίχνουμε μέσα τα τορτελίνια και αφαιρούμε από τη φωτιά.

 ª Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου. Βάζουμε ομοιόμορφα 
τα τορτελίνια με τη σάλτσα σε ένα μικρό πυρήμαχο σκέυος, ρίχνουμε το νερό και στρώ-
νουμε από πάνω τη μοτσαρέλα.

 ª Κλείνουμε καλά το πυρήμαχο σκεύος με αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε για 20 λεπτά.
 ª Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και μαγειρεύουμε για άλλα 4 -5 λεπτά, μέχρι να 

ροδίσει ελαφρά το τυρί.

 ª 500 γρ. τορτελίνια τυριού
 ª 340 γρ. μανιτάρια (σε φέτες)
 ª 15 γρ. βούτυρο
 ª 10 γρ. σκόρδο (ψιλοκομμένες)
 ª 0.5 γρ. σπόρους μάραθου (σπασμέ-

νους)
 ª 800 γρ. τομάτα κονκασέ
 ª 3 γρ. ξερό ή φρέσκο βασιλικό (ψιλο-

κομμένο)
 ª 100 γρ. φρέσκο σπανάκι
 ª 50 γρ. παρμεζάνα (τριμμένη)
 ª 120 γρ. νερό
 ª 100 – 170 γρ. μοτσαρέλα (σε φέτες)
 ª 1 πρέζα πιπέρι
 ª Αλάτι
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-Πάω φούρνο θες τίποτα?
-Μια τυρόπιτα
-Αν δεν έχει?
-Μια σπανακόπιτα
-Αν δεν έχει?
-Μια μπουγάτσα
-Αν δεν έχει?
-Πες του να τον κλείσει τον γαμημενο τον  
φούρνο και να πάει στο διάολο!!!

Ένας Κινέζος πάει σε ένα Εβραίο για να αγο-
ράσει μαύρα σουτιέν, 38 μέγεθος. Ο Εβραίος, 
γνωστός για την ικανότητα του σαν έμπορας, 
λέει οτι τα μαύρα σουτιέν είναι σπάνια και οτι 
βρίσκει μεγάλη δυσκολία να τα προμηθευ-
τεί.  Γι’αυτό και τα πουλά ακριβά $50 το ένα.  Ο 
Κινέζος αγοράζει 25 Σε μερικές μέρες επιστρέ-
φει και παραγγέλνει 50 Ο Εβραίος του λέει οτι 
έχουν γίνει πολύ δυσεύρετα και τα πουλά $60 
το ένα.Ο Κινέζος επιστρέφει σε ένα μήνα και 
αγοράζει όλο το απόθεμα του Εβραίου, και 
αυτή τη φορά για $75 το ένα.Ο Εβραίος περί-
εργος και παραξενεμένος ρωτά τον Κινέζο  «πες 
μου σε παρακαλώ που τα πουλάς όλα αυτά τα 
μαύρα σουτιέν, 38 μέγεθος;;;»  Ο Κινέζος απα-
ντά: « Τα κόβω στη μέση και τα πουλώ για καπε-
λάκια σε εσάς τους Εβραίους για $ 200 το ένα.»

Πάει ένας γέρος επαρχιώτης στην Αθήνα. Kατε-
βαίνει στο Σύνταγμα και βλέπει ένα νεαρό με 

βαμμένα μαλλιά, μια τούφα μπλε, μια μωβ, μια 
κόκκινη και μια πράσινη κ.ο.κ.
Πλησιάζει λοιπόν, κι αρχίζει να τον κοιτάζει με 
πολύ περίεργο τρόπο.
Αυτό συνεχίστηκε για πολύ μέχρι που ο νεα-
ρός εκνευρίστηκε και γυρίζει ενοχλημένος και 
του λέει:
– Τι θες ρε κωλόβλαχε και με κοιτάς έτσι τόση 
ώρα;
Και ο βλάχος του απαντά απολογητικά:
– Μη μι παριξηγάς παιδάκι μ?, μα να, μόλις σι 
είδα, ένα πράγμα σκέφτηκα κι συλλογάμι τόσις 
ώρις:Όταν ήμαν στου Στρατό είχα γ….. ένα 
παγόν? … κι σκέφτουμι μήπους είσι ι γιός μ..

Τρέχει χαρούμενος ο άνδρας να ανακοινώσει 
στη γυναίκα του τα… νέα:
– Χαρίκλεια τα έμαθες; Βγήκαν… ολυμπιακά 
προφυλακτικά!
– Καλά Κώστα μου, σοβαρά μιλάς; Και τι το ιδι-
αίτερο έχουν δηλαδή;
– Είναι σαν τα μετάλλια, Χαρίκλεια, βγαίνουν σε 
χρυσό, ασημένιο και χάλκινο.
– Αλήθεια; Πήρες Κώστα μου εσύ; Πήρες;
– Εμ, βέβαια Χαρίκλεια, έτσι θα σ’ άφηνα; Πάμε 
γρήγορα να το «δοκιμάσουμε».
– Και ποιο από τα τρία πήρες καλέ μου;
– Μα ποιο άλλο; Το χρυσό βέβαια!
– Ουφ… χάθηκε βρε αγάπη μου να πάρεις το 
ασημένιο, μήπως και τελειώσεις κι εσύ μια 
φορά… δεύτερος;

ΚΡΙΟΣ
Μία νέα εβδομάδα ξεκινά και καλωσορί-
ζεις τον Άρη στο ζώδιο σου, όπου θα σου 
κάνει συντροφιά για αρκετούς μήνες... Ο 
Άρης είναι και ο κυβερνήτης του ζωδίου 
σου επομένως είναι αναμενόμενο ότι πλέον 
θα κινείσαι με περισσότερη δύναμη, τσα-
γανό και μπαίνεις σε μία αρκετά δραστήρια 
περίοδο για τη ζωή σου! Ο Άρης μάλιστα, 
ήδη στο τέλος της εβδομάδας σχηματίζει 
ένα εξάγωνο με τον Κρόνο και σε βοηθά με 
κάθε τρόπο να θεμελιώσεις σχέδια και επι-
θυμίες.

ΤΆΥΡΟΣ
Η εβδομάδα που ανοίγεται μπροστά 
σου, είναι βέβαιο ότι σε φέρνει σε ανα-
μέτρηση με το παρελθόν. Σκέψεις, επι-
θυμίες, ειδήσεις, μηνύματα και συνα-
ντήσεις, περιστρέφονται γύρω από το 
χτες ενώ το μυαλό ταξιδεύει νοσταλγικά 
σε όλες αυτές τις στιγμές που έζησες και 
πέρασαν. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Τρεχάτε ποδαράκια μου λες φίλε μου Δίδυμε 
από αυτή την εβδομάδα, όμως δεν σε φοβά-
μαι γιατί οι εξελίξεις που έρχονται μόνο 
θετικές μπορούν να χαρακτηρι-
στούν! Ο Άρης περνά στον 
Κριό και από αυτή την θέση 
σε ενεργοποιεί κοινω-
νικά, σε δικτυώνει και 
σε κάνει να κυνηγάς 
περισσότερο το όνειρο, 
αυτό που πάντα ήθελε 
η ψυχή σου να εκπλη-
ρωθεί! 

ΚΆΡΚΙΝΟΣ
Η Ηλιακή Έκλειψη στο ζώδιο 
σου μπορεί να πέρασε Καρκίνε 
μου όμως ακόμα και αυτή την εβδομάδα 
αισθάνεσαι ότι το κλίμα γύρω σου είναι 
βαρύ και οι αναστατώσεις δεν λείπουν! Το 
παρελθόν σε προβληματίζει και όλο τριγυ-
ρίζει στις σκέψεις σου, γεγονός που φέρνει 
μεγάλες παρεξηγήσεις που σε κάνουν να 
λειτουργείς παρορμητικά. 

ΛΕΩΝ
Ενώ έχεις περάσει δύσκολα το τελευταίο 
διάστημα, με αποκαλύψεις και ψυχολογικά 
σκαμπανεβάσματα, από αυτή την εβδο-
μάδα φίλε μου Λέοντα παίρνεις επιτέλους 
τα πάνω σου! Ο Άρης περνά στο ζώδιο 
του Κριού και από αυτή τη θέση σου δίνει 
ώθηση για τα μεγαλόπνοα σχέδιά σου, ενώ 
ανακτάς και πάλι την αισιοδοξία σου!

ΠΆΡΘΕΝΟΣ
Ο κυβερνήτης του ζωδίου σου ο Ερμής 
κινείται ανάδρομος, έτσι λοιπόν πολλά 
από αυτά που επιθυμούσες ως σήμερα 
αναθεωρούνται σταδιακά φίλε μου Παρ-
θένε αυτή την περίοδο! Την προσοχή σου 
ωστόσο στις παρεξηγήσεις με το κοινω-
νικό περιβάλλον. Η Αφροδίτη σε ορθή 
φορά από το ζώδιο των Διδύμων σε 
βοηθά πλέον να προχωρήσεις τα δημιουρ-
γικά επαγγελματικά σου σχέδια ...

ΖΥΓΟΣ
Η νέα εβδομάδα έρχεται και μαζί της φέρ-
νει τον Άρη στον Κριό όπου θα κινείται για 
πολλούς μήνες στον τομέα των σταθερών 
σχέσεων και των συνεργασιών σου, προ-
καλώντας κόντρες με το σταθερό σου περι-
βάλλον. Δεν θα λείπουν όμως και οι εξε-
λίξεις σε αυτούς τους τομείς της ζωής σου 
όπου θα είναι και γρήγορες, ξαφνικές από 
εκεί που δεν το περιμένεις. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Μία νέα εβδομάδα ανοίγεται μπροστά σου 
η οποία και σε βοηθά να πάρεις αέρα στα 
οικονομικά σου, να βελτιώσεις την ψυχο-
λογία σου, να περάσεις καλά, να επανεξε-
τάσεις ζητήματα του παρελθόντος και να 
βάλεις σε ένα πρόγραμμα τη ζωή σου! Η 
εργασία σου , σου απορροφά ένα πολύ 
μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς σου και 
αγχώνεσαι σημαντικά. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μπαίνεις σε περίοδο εγρήγορσης αγαπη-
μένε μου Τοξότη. Αυτή την εβδομάδα ο 
Άρης εισέρχεται στο ζώδιο του Κριού όπου 
για αρκετούς μήνες θα πυροδοτήσει εξε-

λίξεις στα ερωτικά σου και θα σου 
δώσει την ενέργεια εκείνη για 

να εκπληρώσεις στόχους και 
επιθυμίες. Η Αφροδίτη 

σε ορθή φορά από τους 
Διδύμους δίνει έμφαση 
σε θέματα σχέσεων και 
μπορείς επιτέλους να 
εξομαλύνεις το κλίμα.

ΆΙΓΟΚΕΡΩΣ
Μία δυναμική εβδο-

μάδα ξεκ ινά, με τον 
Άρη να περνά στο ζώδιο 

του Κριού όπου αυτό για σένα 
σημαίνει ότι μπαίνεις σε μία περίοδο ανα-

κατατάξεων προσωπικών, αλλά και εντά-
σεων για θέματα δικά σου, οικεία ή και 
οικογενειακά. Η Αφροδίτη σε ορθή φορά 
πλέον από τους Διδύμους σε βοηθά να 
συγκροτήσεις το ημερήσιο πρόγραμμά σου 
και την καθημερινότητά σου! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Εβδομάδα για πρωτοβουλίες και κινήσεις 
που θα σε βγάλουν από την αδράνεια φίλε 
μου Υδροχόε! Ο Άρης περνά στον Κριό 
και από αυτή την θέση σου δίνει την δυνα-
μική να μιλήσεις, να εκφραστείς, να βάλεις 
μπροστά τα σχέδια σου ή και γιατί όχι να 
αρχίσεις να δραπετεύεις από την πόλη! Η 
Αφροδίτη σε ορθή φορά από τους Διδύ-
μους φέρνει χαρές στα ερωτικά σου και σε 
βοηθά να κατασταλάξεις καλύτερα σε αυτό 
που πραγματικά θέλεις και ποθείς. 

ΙΧΘΕΙΣ
Ώρα για δράση και διεκδίκηση φίλε μου 
Ιχθύ! Από αυτή την εβδομάδα δίνεις τον 
δικό σου αγώνα για να υπερασπιστείς αυτό 
που σου ανήκει, που είναι δικό σου, αυτό 
που πραγματικά θέλεις να κρατήσεις κοντά 
σου! Στα οικονομικά σου είσαι σε περίοδο 
υπερβολικών απαιτήσεων!
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα 
 θα ταξιδεύουμε τον χρόνο πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα 
  που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη και χιούμορ...ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

H Άρτα το 1980

Λέρος , δεκαετία 1930 
υπό Ιταλική κατοχήΟ Λόφος της 

Γορίτσας , Βόλος

Μνημόσυνο στη μνήμη 
του Παύλου Μελά στην 
Καστοριά μάλλον την 

δεκαετία του 1930

Γέφυρα στην Έδεσσα 
το 1915

Σκιάθος. Γραφική άποψη εποχής ‘50

Κυρήνεια , καρτ 
ποστάλ αρχές 

δεκαετίας 1950

Πόρος Καρτ ποστάλ 
της δεκαετίας των 

‘60s

Φωτογραφία της παραλίας 
της Θεσσαλονίκης το 1943 

Καβάλα 1970
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Τα Κουφονήσια είναι ένας 
πανέμορφος καλοκαιρινός 
προορισμός για ξέγνοιαστες 
διακοπές. Πρόκειται για ένα 
σύμπλεγμα 2 νησιών, του «Πάνω» 
(ή «Άνω») και του «Κάτω» 
Κουφονησίου. Το Κάτω Κουφονήσι 
είναι αρκετά απομονωμένο, χωρίς 
πολλές παροχές για τους ταξιδιώτες, 
ενώ το Πάνω Κουφονήσι είναι πιο 
δημοφιλής προορισμός. Αν και μικρό, 
έχει όλες τις ανέσεις που χρειάζεσαι 
για τις διακοπές σου δίπλα στη 
θάλασσα!

Σ
ε μια ελληνική επαρχία που ρημάζει, 
σε χωριά που παίρνουν ζωή μόνο 
τους καλοκαιρινούς μήνες, σε νησιά 
που για να επιβιώσουν έχουν «ξε-

πουληθεί» στον τουρισμό, αποτελεί φωτει-
νή εξαίρεση το Κουφονήσι. Όχι μόνο σφύζει 
από ζωή και ενέργεια, αλλά «κρατάει» τους 
νέους ανθρώπους κι έχει καταφέρει (με πολ-
λή προσπάθεια) να πετύχει την αλματώδη 
τουριστική ανάπτυξη χωρίς να προσβάλει 
την αισθητική, ούτε να καταστρέψει την το-
πική πολιτιστική κληρονομιά.
Το Κουφονήσι είναι αυτή τη στιγμή το μέρος 
της Ελλάδας με το μεγαλύτερο ποσοστό 
νέων ανθρώπων!
Από τους 366 μόνιμους κατοίκους του 
νησιού οι 110 (σχεδόν ο ένας στους τρεις) 
είναι νέοι κάτω των 28 ετών! Αριθμός απί-
στευτος για ένα σχετικά απομονωμένο 
μικρό νησί των Ανατολικών Κυκλάδων, 
όμως έχει την εξήγησή του. Οι νέοι μένουν 
στο Κουφονήσι γιατί έχουν δουλειά. Κι 
έχουν καταφέρει να είναι ο μοναδικός ελλη-
νικός οικισμός με τόσο μικρό πληθυσμό που 
δεν έχουν μόνο γυμνάσιο και λύκειο, αλλά 
και ΤΕΕ με ειδικότητα στους υπολογιστές!
Το Κουφονήσι (για την ακρίβεια το Πάνω 
Κουφονήσι, διότι υπάρχει και το σχεδόν 
ακατοίκητο Κάτω Κουφονήσι, στα νότια) 
κατοικείται αδιάλειπτα από τα προϊστο-
ρικά χρόνια. Για το όνομά του υπάρχουν 
δύο εκδοχές: Η πρώτη υποστηρίζει πως 
το όνομα προέρχεται από την αρχαιότητα 
και το πήρε από τον κόλπο που βρίσκεται 
μεταξύ των δύο νησιών και του Γλαρονη-
σίου και λεγόταν «Κουφός Λιμήν», δηλαδή 
απάνεμο λιμάνι, όπου μπορούσε να ελλιμε-
νιστεί πλοίο.
Η δεύτερη εκδοχή υποστηρίζει ότι η ονομα-
σία Κουφονήσια οφείλεται στις πολλές σπη-
λιές και τα ιζήματα γύρω-γύρω στο νησί, 
χωρίς συμπαγή βράχο, δηλαδή «κουφό» 
χώμα.
Επί αιώνες το Κουφονήσι ήταν ένα ψαρο-
χώρι. Ακόμα και σήμερα στο νησί λειτουρ-
γούν περισσότερες από 20 τράτες, όπου 
εφοδιάζουν καθημερινά τα εστιατόρια και 
τις ψαροταβέρνες με φρέσκα ψάρια. Αν εξαι-
ρέσεις του κατοίκους του νησιού, οι μαγευ-
τικές του παραλίες ήταν άγνωστες για όλους. 
Η τουριστική ανάπτυξη ξεκίνησε πριν από 
περίπου 15 χρόνια με τη λειτουργία των 
πρώτων ενοικιαζόμενων δωματίων. Σήμερα 
στο νησί υπάρχουν περισσότερα από 50 
καταλύματα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα 

δωμάτια) και ανάλογη είναι και η ανάπτυξη 
σε εστιατόρια και μέρη όπου μπορείς να 
απολαύσεις τον καφέ και το ποτό σου.

Παραλίες στα Κουφονήσια
Το Πάνω Κουφονήσι φημίζεται για τις μονα-
δικές παραλίες του με την εξωτική ομορφιά. 
Όλες βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του 
νησιού και οι περισσότερες δεν είναι οργα-
νωμένες και δεν έχουν φυσική σκιά. Προτεί-
νουμε, λοιπόν, να έχεις μαζί σου τα απαραί-
τητα. Στις παραλίες φτάνεις είτε με τα πόδια 
είτε με τη λάντζα, η οποία αναχωρεί καθη-
μερινά από το λιμάνι από τις 10 το πρωί και 
ανά 1 ώρα. Ξεκινώντας από το λιμάνι και 
περπατώντας κατά μήκος της ακτής θα βρεις 
ονειρεμένες παραλίες και μοναδικά σημεία 
για βουτιές, όπως:
    Άμμος: Μέχρι και η παραλία του λιμανιού 
είναι πανέμορφη στο Πάνω Κουφονήσι. 
Έχει πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά και 
είναι προστατευμένη από τους βόρειους 
ανέμους.

 ª     Παραλία Χαροκόπου ή Φοίνικας: 
Υπέροχη αμμώδης παραλία με γαλαζοπρά-
σινα νερά. Μετά το μπάνιο μπορείς να απο-
λαύσεις το φαγητό σου στην ταβέρνα «Φοί-
νικας», από την οποία πήρε το όνομά της η 
παραλία.

 ª     Φανός: Αμμουδερή παραλία με 
κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά. Το ομώνυμο 
καφέ-εστιατόριο προσφέρει ποτό και 
φαγητό.

 ª     Ιταλίδα: Η παραλία έχει διάφανα τιρ-
κουάζ νερά και χρυσή άμμο που θυμίζουν 
τροπικές ακτές. Μπορεί να συναντήσεις και 
γυμνιστές.

 ª     Πισίνα: Πρόκειται για ένα άνοιγμα 
στους βράχους, μία πανέμορφη φυσική 
«πισίνα» με τιρκουάζ νερά!

 ª     Πορί: Θεωρείται η ομορφότερη 
παραλία του νησιού. Χρυσή αμμουδιά και 
μαγευτικά γαλαζοπράσινα νερά συνθέτουν 
το εξωτικό σκηνικό. Διαθέτει λίγη φυσική 
σκιά και μία ταβέρνα.

 ª     Γάλα: Πολύ μικρή, αλλά εντυπωσιακή 
παραλία με βότσαλα, που πήρε το όνομά της 

από το μοναδικό «γαλακτερό» χρώμα των 
νερών της. Έχει σχηματιστεί από ένα περά-
σμα στους βράχους, από το οποίο εισέρχε-
ται η θάλασσα. Ένα μικρό θαύμα της φύσης!
Το Κάτω Κουφονήσι είναι ιδανικό για ημε-
ρήσια εκδρομή από το Πάνω Κουφονήσι, 
καθώς δεν διαθέτει υποδομές για διαμονή. 
Μπορείς, βέβαια, να κοιμηθείς κάτω από 
τα αστέρια. Το καΐκι για το Κάτω Κουφο-
νήσι εκτελεί τουλάχιστον 4 δρομολόγια την 
ημέρα. Οι παραλίες εδώ είναι πιο ήσυχες, 
αλλά εξίσου όμορφες με του Πάνω Κουφο-
νησίου. Δεν είναι οργανωμένες, γι’ αυτό 
φρόντισε να έχεις μαζί σου τα απαραίτητα. 
Οι παραλίες στο Κάτω Κουφονήσι είναι οι 
εξής:

 ª     Λάκοι: Απάνεμη παραλία με βότσαλα 
και γαλαζοπράσινα νερά.

 ª     Δέτης: Μικρή παραλία με άμμο και 
γαλαζοπράσινα νερά.

 ª     Νερό: Πανέμορφη παραλία με άμμο, 
ψιλό βότσαλο, μαγευτικά νερά και αρμυρί-
κια. Μπορεί να συναντήσεις κατασκηνωτές 
και γυμνιστές.

 ª     Πεζούλια: Όμορφη παραλία με 
βότσαλα και κρυστάλλινα νερά.

Ημερήσιες εκδρομές
Αν θέλεις να κάνεις ένα διάλειμμα από τις 
βουτιές στα ονειρεμένα νερά του Πάνω 
Κουφονησίου, μπορείς να πας ημερήσια 
εκδρομή στα γύρω νησιά. Προτείνουμε να 
επισκεφτείς: 

 ª     Κάτω Κουφονήσι: Εξερεύνησε κρυμ-
μένες παραλίες, κάνε πεζοπορία σε όμορφα 
μονοπάτια και δοκίμασε παραδοσιακό 
φαγητό στη μοναδική ταβέρνα του νησιού, 
τον «Βενετσάνο». Η απόσταση είναι περίπου 
10 λεπτά με το καΐκι και το εισιτήριο είναι 
πολύ οικονομικό. 

 ª     Κέρος: Πολύ κοντά στα Κουφονήσια 
βρίσκεται το ακατοίκητο νησί της Κέρου, 
ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολο-
γικούς χώρους της Πρωτοκυκλαδικής περι-
όδου. Στην Κέρο μπορείς να πας με βάρκα 
από το Πάνω Κουφονήσι. Να έχεις υπόψη 
σου ότι στο νησί δεν υπάρχει πόσιμο νερό 

και απαγορεύεται η διανυκτέρευση. 
 ª     Μικρές Κυκλάδες: Τα Κουφονήσια 

συνδέονται με συχνά δρομολόγια πλοίων 
με τα άλλα νησιά των Μικρών Κυκλάδων. 
Μέσα σε 30 λεπτά μπορείς να βρεθείς στην 
Αμοργό ή τη Σχοινούσα, ενώ το ταξίδι για 
Δονούσα και Ηρακλειά είναι περίπου 1 
ώρα.
Tip: Αν έχεις όρεξη για πεζοπορία, προτεί-
νουμε το μονοπάτι για το εκκλησάκι του 
Προφήτη Ηλία (γύρω στα 25 λεπτά από τη 
Χώρα). Η θέα και το μαγευτικό ηλιοβασί-
λεμα κόβουν την ανάσα!

Φαγητό
Το Πάνω Κουφονήσι έχει γνωρίσει μεγάλη 
τουριστική άνθηση τα τελευταία χρόνια. 
Προσφέρει, λοιπόν, αρκετές επιλογές για 
φαγητό και διασκέδαση, χωρίς όμως να 
χάνει την απλότητα και τον αυθεντικό χαρα-
κτήρα του. Στα Κουφονήσια θα απολαύσεις 
νόστιμους μεζέδες θαλασσινών, φρέσκο 
ψάρι και αστακομακαρονάδα.
Προτείνουμε να δοκιμάσεις τα πιάτα και τα 
γλυκά στο «Καλόφεγγο» στο Πορί με θέα 
το υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Επίσης, μην 
παραλείψεις να φας θαλασσινά στο «Ανέ-
πλωρα» και στον «Καπετάν-Νικόλα», αλλά 
και να πιείς κρύα μπύρα και να δοκιμάσεις 
τα μαγειρευτά στον «Φοίνικα». Για κάτι πιο 
γρήγορο, το σουβλάκι στη «Στροφή» φημί-
ζεται για τη γεύση και την ποιότητά του. Για 
καφέ, πρωινό και γλυκό προτείνουμε να πας 
στα «Καλάμια» και στη «Χελώνα» (Νικήτας), 
ενώ πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις την 
τυρόπιτα από τον «φούρνο της Γιωργούλας» 
και το παγωτό στο «Φυστίκι».
Τα καλοκαιρινά βράδια η καρδιά του Πάνω 
Κουφονησίου χτυπάει στη Χώρα, όπου θα 
βρεις μπαρ, ρακάδικα και κοκτέιλ μπαρ για 
όλα τα γούστα. Προτείνουμε να πιεις ένα 
ποτό πάνω στο κύμα στο ιστορικό καφέ-
μπαρ «Σορόκος» και να δοκιμάσεις ψημένη 
ρακή στα ρακάδικα χαζεύοντας την περα-
τζάδα. Για το κλείσιμο της βραδιάς υπάρχει 
το after «Μύλος», όπου μπορεί να καταλή-
ξεις να χορεύεις ως το πρωί! 

Κουφονήσια: η εξαίρεση στη µιζέρια!

ΤΑΞΙΔΙ
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Οι εργασίες θα ξεκινήσουν 
τον επόμενο μήνα και ο 
προϋπολογισμός τους 
ανέρχεται σε 4.000.000 ευρώ 
- Αυτοψία της υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Λίνας Μενδώνη

Α
υτοψία σε τρία σημαντι-
κά έργα πολιτισμού στη 
Σκιάθο, συνολικού προ-
ϋπολογισμού περίπου 

4.000.000 ευρώ, οι εργασίες των 
οποίων ξεκινούν τον επόμενο μήνα, 
πραγματοποίησε η Υπουργός Πολι-
τισμού και Αθλητισμού Λίνα Μεν-
δώνη, στο πλαίσιο επίσκεψής της 
στο νησί με αφορμή τις εορταστικές 
εκδηλώσεις για την διακοσιετηρί-
δα από το 1821. Η υπουργός, συ-
νοδευόμενη από τον Περιφερειάρ-
χη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τον 
δήμαρχο Σκιάθου Θοδωρή Τζούμα, 
την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Μαγνησίας Ανθή Μπά-
τζιου και υπηρεσιακά στελέχη του 
ΥΠΠΟΑ, επισκέφθηκε το Κάστρο 
της Σκιάθου, την Ιερά Μονή Εικο-
νίστριας και την Ιερά Μονή Παναγί-
ας Κεχριάς. Τα έργα έχουν ενταχθεί 
και χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ 
Θεσσαλίας- ΕΣΠΑ 2014-2021.
Το έργο στερέωσης και αποκατά-
στασης του Κάστρου Σκιάθου και 
των κτηρίων του οικισμού στο εσω-
τερικό του, έχει προϋπολογισμό 
2.838.000 ευρώ. Το Κάστρο ιδρύ-

θηκε στα μέσα του 14ου αιώνα. 
Μετά την εγκατάλειψή του μετατρά-
πηκε σε ερειπιώνα, από τον οποίον 
διατηρούνται σήμερα τα βάθρα της 
γέφυρας και η πύλη, ο κεντρικός 
λιθόστρωτος δρόμος του οικισμού, 
οι εκκλησίες του Χριστού, του 
Αγίου Νικολάου και το τζαμί, ενώ 
σε ερειπιώδη κατάσταση διατηρού-
νται οι εκκλησίες της Παναγίας Πρέ-
κλας, της Παναγίας Μεγαλομάτας 
και το κτίριο διοίκησης σε επαφή 
με το τζαμί. Οι εργασίες αφορούν 
στην ανάπλαση του μονοπατιού 
πρόσβασης στο Κάστρο, σε αποκα-
τάσταση των βάθρων της γέφυρας 

και σε κατασκευή νέας γέφυρας, 
στην αποκατάσταση της πύλης στη 
στερέωση - αποκατάσταση των κτι-
ρίων του οικισμού και σε ανάπλαση 
- ανάδειξη των λιθόστρωτων δρό-
μων του.
Όπως τόνισε η Λίνα Μενδώνη, «η 
αποκατάσταση του Κάστρου είναι 
ένα εμβληματικό έργο, που ξεπερνά 
τη Σκιάθο, αλλά και την χώρα μας, 
λόγω της σχέσης του με τον Αλέξαν-
δρο Παπαδιαμάντη και τις συνεχείς 
αναφορές σε αυτό στο έργο του. 
Πρέπει να δούμε τον χώρο, πέρα 
από την αυστηρά αρχαιολογική 
και αναστηλωτική του διάσταση. 

Η ανάδειξη και η αξιοποίηση του 
Κάστρου πρέπει να συνδυαστεί με 
την ιστορική λογοτεχνία και τις μαρ-
τυρίες του Παπαδιαμάντη. Αποτελεί 
ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα 
μιας διαφορετικής και συνδυαστι-
κής αξιοποίησης».
Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού επισκέφθηκε, επίσης, το σπίτι 
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 
και συζήτησε με τον Δήμαρχο την 
περαιτέρω ανάδειξη του ονόματος 
του Παπαδιαμάντη, καθώς τα έργα 
του έχουν μεταφραστεί σε 22 γλώσ-
σες και η εμβέλειά του είναι ιδιαί-
τερα μεγάλη.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ο MIRfestival 2021 επιστρέφει 
στην Αθήνα, από 28 Ιουνίου έως 
4 Ιουλίου. Το φεστιβάλ δανείστη-
κε εξ αρχής τ’ όνομα του από τον 

ομώνυμο διαστημικό σταθμό, θέλοντας 
να δηλώσει ότι φέρνει ένα παράλληλο 
σύμπαν από καλλιτεχνικά πρότζεκτ, ό-
που η περιπέτεια ανάμεσα στη σκηνή, 
στην εικόνα, στον ήχο, στους ερμηνευτές, 
στους «θεατές» και στις ιδέες, ανοίγει 
καινούργιους ορίζοντες στις παραστατι-
κές τέχνες.
Φέτος παρουσιάζει εννέα ευρηματικά 
πρότζεκτ Ελλήνων και ξένων καλλιτε-
χνών, σε επιμέλεια της ιδρύτριας και καλ-
λιτεχνικής διευθύντριας του φεστιβάλ, 
Χριστιάνας Γαλανοπούλου. Κάνουν πρε-
μιέρα σε ισ τορικούς ή εναλλακτικούς 
εξωτερικούς χώρους: στο Αστεροσκο-
πείο Αθηνών, τον Λόφο Νυμφών, στον 
κήπο των Ελλήνων αρχαιολόγων (Ερμού 
134), στην ταράτσα του Γαλλικού Ινστι-
τούτου (Σίνα 31), στο γήπεδο μπάσκετ 
οδού Θεσσαλονίκης και Στρ. Μακρυ-
γιάννη (κάτω από τη Γέφυρα Μοσχάτου), 
στο πάρκινγκ Μ. Αλεξάνδρου 130, στη 
Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης Μοτοσικλέ-
τας Θ. Χούντρας (Αφίδνες), στην πόλη 
(Πλ. Εξαρχείων και Μεταξουργείο).

Τα έργα που επιλέχθηκαν για το φετινό 
πρόγραμμα «γεννήθηκαν μέσα στη συν-
θήκη της αποστέρησης της ελευθερίας, 
και γι’ αυτό έχουν την ποιότητα της κραυ-
γής» λέει η Χριστιάνα Γαλανοπούλου. 
«Ανοίγουν ένα χώρο για να κατοικήσει 
η ασίγαστη δίψα, η διεκδίκηση, η ανά-
γκη για ζωτικό οξυγόνο.[...]Είναι ανάσες 
ελευθερίας, διεκδικήσεις δημοκρατίας, 

θρήνος για όσα χάσαμε ανεπιστρεπτί και 
ελεγείες για την άγρια χαρά της αναχώρη-
σης». ‘Οπως η αλληγορική περφόρμανς 
Anubi III των Ζapruder από την Ιταλία 
που ανοίγει το φεστιβάλ: μια περφόρ-
μανς με μοτοσικλέτες moto-cross ή μάλ-
λον μια παράδοξη συναυλία με τις μηχα-
νές σε ρόλο τραγουδιστών και σε συν-
θήκη κινηματογραφικού γυρίσματος.

Έκθεση για τον 
Χατζηγιάννη 
Μερτζέλλο 
στη Δημοτική 
Πινακοθήκη 
Κορίνθου 

Ένα εικαστικό αφιέρωμα στον 
Κορίνθιο ήρωα της Ελληνικής 
Επανάστασης και Φιλικό Χατζη-
γιάννη Μερτζέλλο ή Σοφικίτη 
διοργανώνεται σ τη Δημο-
τική Πινακοθήκη Κορίνθου, με 
αφορμή την Επέτειο της Εθνι-
κής Παλιγγενεσίας. Η έκθεση 
με τίτλο «...άμα ήχησεν η γλυ-
κεία φωνή…», που επιμελείαι η 
ιστορικός τέχνης Ίρις Κρητικού, 
διοργανώνεται από το Καλογε-
ροπούλειο Ίδρυμα σε συνεργα-
σία με τον Δήμο Κορινθίων και 
το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλη-
τισμού και Περιβάλλοντος και 
τελεί υπό την αιγίδα της Περι-
φέρειας Πελοποννήσου, θα 
διαρκέσει από τις 25 Ιουνίου 
έως τις 20 Αυγούστου.
Πρόκειται για μία εικαστική 
σκιαγράφηση του προσώ-
που και της δράσης του Χατζη-
γιάννη με γλυπτά έργα και εγκα-
ταστάσεις διακεκριμένων Ελλή-
νων εικαστικών, που εμπνεύ-
στηκαν από τη ζωή και το έργο 
του αφανούς μέχρι σήμερα 
Κορίνθιου ήρωα.
«Ως Δήμος δεν ξεχνούμε τους 
ήρωες που αγωνίστηκαν για να 
ζούμε ελεύθεροι, και ήρθε το 
πλήρωμα του χρόνου να τους 
τιμήσουμε με εκδηλώσεις, που 
να αναδεικνύουν το έργο τους. 
Καθοριστική στον Αγώνα ήταν 
η προσφορά του Κορίνθιου 
Φιλικού και ήρωα της Επανά-
στασης του 1821 Χατζηγιάννη 
Μερτζέλλου ή Σοφικίτη, που 
διέθεσε όλη του την περιουσία 
για το σκοπό της απελευθέρω-
σης του Έθνους και πολέμησε 
ηρωικά στην περιοχή μας. Στο 
πλαίσιο αυτό με ιδιαίτερη χαρά, 
υποδεχόμαστε τους 50 και 
πλέον καταξιωμένους εικαστι-
κούς καλλιτέχνες στη Δημοτική 
Πινακοθήκη της πόλης όπου 
μαζί με το Το Καλογεροπούλειο 
Ίδρυμα θα φιλοξενήσουμε την 
σημαντική έκθεση ...άμα ήχη-
σεν η γλυκεία φωνή…» υπο-
γραμμίζει ο δήμαχρος Κοριν-
θίων Βασίλης Νανόπουλος.

Τρία σηµαντικά έργα πολιτισµού στη Σκιάθο 

Το MIRfestival επιστρέφει στην Αθήνα!
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Η 
ανακύκλωση προπονητών δεν είναι εγχώριο 
φαινόμενο. Ούτε η εξαίρεση ενός άγραφου πο-
δοσφαιρικού κανόνα. Πάμε να τους (ξανα)γνω-
ρίσουμε:

Ραζβάν Λουτσέσκου - ΠΑΟΚ
Προηγούμενες ομάδες: Ξάνθη (107 αγώνες), ΠΑΟΚ (93 
αγώνες)
Ρεκόρ πρωταθλήματος: 76 νίκες, 40 ισοπαλίες, 31 ήττες
Ο 52χρονος Ρουμάνος ήταν διαθέσιμος και ο Ιβάν Σαβ-
βίδης έδρασε αποφασιστικά, προσφέροντάς του όλα τα 
εχέγγυα (κλειστό συμβόλαιο, ισχυρό τιμ) για να δουλέψει 
δίχως έγνοιες. Ό,τι, δηλαδή, δεν του είχε παράσχει πριν 
από 2 καλοκαίρια, όταν παραμονές της καλοκαιρινής προ-
ετοιμασίας, ο χολωμένος Λουτσέσκου αιφνιδίαζε τους 
προϊσταμένους του, αποδεχόμενος την πρόταση της Αλ 
Χιλάλ. Η απόσταση που τους χώριζε βοήθησε στην απο-
κατάσταση των σχέσεων διοίκησης-προπονητή και η επα-
νασύνδεση γύρισε το χρόνο πίσω στην πιο επιτυχημένη 
διετία της σύγχρονης εποχής του ΠΑΟΚ.
Βλάνταν Μιλόγεβιτς - ΑΕΚ
Προηγούμενες ομάδες: Πανιώνιος (39 αγώνες)
Ρεκόρ πρωταθλήματος: 16 νίκες, 8 ισοπαλίες, 12 ήττες
O 51χρονος Σέρβος φέρνει μαζί τον αέρα ανανέωσης που 
επιδίωκε η διοίκηση του ‘Δικεφάλου’ πριν εισέλθει στο 
νέο γήπεδο. Στα τέσσερα χρόνια που μεσολάβησαν από το 
φινάλε της μονοετούς θητείας του στον Πανιώνιο, ο Μιλό-
γεβιτς πρόλαβε ν’ αφήσει έργο στον Ερυθρό Αστέρα και ν’ 
ανταμειφθεί με ένα καλό συμβόλαιο στη Σαουδική Αρα-
βία. Ήταν μια, εκ των προτέρων, safe επιλογή με την υπο-
γραφή του Δημήτρη Μελισσανίδη.
Ιβάν Γιοβάνοβιτς - Παναθηναϊκός
Προηγούμενες ομάδες: Ηρακλής (41 αγώνες)
Ρεκόρ πρωταθλήματος: 12 νίκες, 9 ισοπαλίες, 13 ήττες
Με την πιο πρόσφατη παρουσία του στο ελληνικό ποδό-
σφαιρο πριν από 13,5 χρόνια σ’ έναν ανοχύρωτο οικο-
νομικά Ηρακλή, ο 59χρονος Σέρβος εγκαθίσταται στην 
Αθήνα με την πρόθεση να παρουσιάσει έναν Παναθηνα-
ϊκό που θ’ νέβει επίπεδο και στη χειρότερη περίπτωση θα 
εξασφαλίσει την επάνοδό του στις ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις. Ο Γιοβάνοβιτς δεν επιλέχθηκε επειδή επί των ημερών 
του ο ‘Γηραιός’ είχε έπαιξε καλό, για τις συνθήκες, ποδό-
σφαιρο, αλλά διότι μέσα από την πειθαρχία, την αφοσί-
ωση στο πλάνο και την επιμονή στη λεπτομέρεια δημι-
ούργησε έναν ΑΠΟΕΛ που έφτασε ως τα προημιτελικά του 
Champions League. 
Μιγκέλ Άγχελ Λόπεθ - Ατρόμητος
Προηγούμενες ομάδες: Βόλος (34 αγώνες)
Ρεκόρ πρωταθλήματος: 9 νίκες, 12 ισοπαλίες, 9 ήττες

Δεύτερη σεζόν σε δεύτερη ομάδα για τον 38χρονο 
Μαδριλένο, τον οποίο σύστησε στο ποδοσφαιρικό κοινό 
της Ελλάδας ο πολυπράγμων Αχιλλέας Μπέος. Όπως ακρι-
βώς είχε κάνει πριν από λίγα χρόνια με τον Χάβι Γκράθια.
Γκιγέρμο Αμπασκάλ - Βόλος
Προηγούμενες ομάδες: -
Ρεκόρ πρωταθλήματος: -
Ο άπειρος νεαρός Ισπανός είναι το νέο στοίχημα του Αχιλ-
λέα Μπέου. Γεννημένος τον Απρίλη του 1989 στη Σεβίλλη, 
εγκατέλειψε πολύ νωρίς το όνειρο μιας ποδοσφαιρικής 
καριέρας του και αφοσιώθηκε στην προπονητική, μέσα 
από τις σπουδές του στην αντίστοιχη γυμναστική ακαδη-
μία της γενέτειράς του. Άρχισε την επαγγελματική ενασχό-
λησή του από τα τμήματα υποδομής της τοπικής Σεβίγια. 
Η θητεία του, ως υπηρεσιακού στην Άσκολι το 2020 πριν 
και μετά τη σύντομη θητεία του Ρομπέρτο Στελόνε, είναι 
μέχρι σήμερα η αποκλειστική εμπειρία του από τον πάγκο 
ανδρικής ομάδας. Ο Βόλος είναι η αφετηρία του.
Ηρακλής Μεταξάς - ΠΑΣ Γιάννινα
Προηγούμενες ομάδες: -
Ρεκόρ πρωταθλήματος: -
Το πείραμα με τον Αργύρη Γιαννίκη απέδωσε και, αφού 
δεν βρέθηκε η κατάλληλη φόρμουλα για ανανέωση της 
συνεργασίας τους, οι άνθρωποι του ΠΑΣ ακολούθησαν 
την ίδια ακριβώς συνταγή.
Γιάννης Πετράκης - Απόλλων Σμύρνης
Προηγούμενες ομάδες: ΟΦΗ (15 αγώνες), Εργοτέλης (21 
αγώνες), ΠΑΣ Γιάννινα (196 αγώνες)
Ρεκόρ πρωταθλήματος: 58 νίκες, 62 ισοπαλίες, 76 ήττες
Η επάνοδος του Ρεθυμνιώτη προπονητή ύστερα από 2 
σεζόν έρχεται αμέσως μετά την πορεία πρωταθλητισμού 
στην Κύπρο με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Ο τίτλος χάθηκε 
στα πλέι οφ και γι’ αυτό αποχώρησε.Γιάννης Αναστα-
σίου - Παναιτωλικός
Προηγούμενες ομάδες: Παναθηναϊκός (103 αγώνες), 
Ατρόμητος (14 αγώνες)
Ρεκόρ πρωταθλήματος: 55 νίκες, 19 ισοπαλίες, 24 ήττες
Ο 48χρονος Αρτινός κέρδισε τη μάχη από τον Σάββα 
Παντελίδη και θα δουλέψει σε τρίτη διαφορετική ομάδα. 
Του Παναθηναϊκού ο κύκλος είχε κλείσει απότομα, μετά 
από ένα 0-0 με την ΑΕΚ. Παρόλα αυτά είχε ως πυρήνα του 
την κατάκτηση του κυπέλλου του 2014 - του τελευταίου 
τίτλου που κατά την πρόσφατη 10ετία έχουν βάλει στη 
συλλογή τους οι ‘πράσινοι’. 
Από τον Ατρόμητο έφυγε πολύ νωρίς, διότι οι ιδέες του 
δεν συνδυάστηκαν με τ’ αποτελέσματα που θα τον εδραί-
ωναν στις συνειδήσεις ως έναν προπονητή δίχως ημερο-
μηνία λήξης. Οι διαδοχικές ήττες από ΑΕΚ και Ολυμπιακό 
έριξαν τους τίτλους τέλους.

Ούτε μία ούτε δύο ούτε πέντε. Οκτώ θα είναι ομάδες της Super League Interwetten που θ’ αρχίσουν 
την ερχόμενη ποδοσφαιρική σεζόν με νέο προπονητή. Τους επτά εξ αυτών τους έχουμε συναντήσει 
ξανά.

Οι «νέοι» προπονητές της Super Οι «νέοι» προπονητές της Super 
League ήρθαν από το παρελθόνLeague ήρθαν από το παρελθόν

Ολυμπιακός
Ανακοίνωσε τον Κουντέ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Πιέρ Κουντέ, ο οποίος 
έβαλε την υπογραφή του με τους ερυθρόλευκους για τα επόμενα τρία 
χρόνια.
Ολοκληρώθηκε και τυπικά η μεταγραφή του Πιέρ Κουντέ στον Ολυ-
μπιακό. Οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 25χρονου 

Καμερουνέζου, ο οποίος υπέγραψε με την ομάδα του Πειραιά έως το καλο-
καίρι του 2024.
Ο Κουντέ έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Τετάρτης (23/06) και αφού 
πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, έβαλε την υπογραφή του στο τρι-
ετές συμβόλαιο με τους ερυθρόλευκους.
Ο Ολυμπιακός τα βρήκε με την Μάιντς για ένα ποσό ύψους 1.8 εκατομμυ-
ρίων ευρώ συν τα μπόνους. Είναι 19 φορές διεθνής με την Εθνική Καμερούν 
(ένα γκολ), με τη Μάιντς φέτος μέτρησε 11 ματς, ενώ συνολικά έπιασε τις 70 
συμμετοχές στην τριετία. Παλιότερα με τη Γρανάδα είχε 38 εμφανίσεις και 
5 γκολ, ενώ με τη Β’ ομάδα της Ατλέτικο έπαιξε σε 35 ματς και σκόραρε 2 
φορές.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Πιέρ Κουντέ Μαλόνγκ, 
ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων. Ο διεθνής άσος 
από το Καμερούν γεννήθηκε στις 26 Μαΐου του 1995 και αγωνίζεται στη 
μεσαία γραμμή.
Ο 25χρονος ξεκίνησε την καριέρα του από την ισπανική Αλκομπέντας το 
2012 και την επόμενη σεζόν παρέμεινε στη Μαδρίτη για λογαριασμό της 
Ατλέτικο. Ο Κουντέ αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα των «ροχιμπλάνκος» 
για δύο χρόνια πριν παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στην Εξτρεμα-
δούρα τη σεζόν 2016/17 και τη Γρανάδα (2017/18). Το καλοκαίρι του 2018 
άφησε την Ισπανία και μετακόμισε στη Μάιντς. Στον γερμανικό σύλλογο 
παρέμεινε για τρία χρόνια μετρώντας 70 συμμετοχές και τέσσερα γκολ.
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας είναι 18 φορές διεθνής με το 
αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Καμερούν».

«Στην Πορτογαλία ο πρόεδρος του Ολυμπιακού για να δι-
απραγματευτεί για Σεμέδο και Σα»
Ο τηλεοπτικός σταθμός της Πορτογαλίας «TVI 24» μετέδωσε ότι ο Βαγγέλης 
Μαρινάκης βρίσκεται στην ιβηρική χώρα για να διαπραγματευτεί τις πωλή-
σεις των Ρούμπεν Σεμέδο και Ζοζέ Σα.
Το ταξίδι του επικεφαλής του Ολυμπιακού φέρεται να έχει ως στόχο τη συνά-
ντηση με τον Ζόρζε Μέντες, ο οποίος εκπροσωπεί τον Πορτογάλο τερμα-
τοφύλακα, που εδώ και καιρό βλέπει το όνομά τους να συνδέεται με άλλες 
ομάδες.
Το ρεπορτάζ των δημοσιογράφων του σταθμού κάνει λόγο για συνάντηση 
που ήδη έχει πραγματοποιηθεί και για συζητήσεις των δύο αντρών που 
αφορούν την πιθανή μεταγραφή του Σα στη Γουλβς, ως αντικαταστάτη του 
Ρουί Πατρίσιο, ο οποίος βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Ρόμα.
Μάλιστα, ο Μέντες φέρεται να πρότεινε στον επικεφαλής των πρωταθλητών 
Ελλάδας τον τερματοφύλακα της Πόρτο, Κλαούντιο Ράμος, για τον οποίο 
σας είχε μιλήσει προ ημερών ο Σταύρος Γεωργακόπουλος και ο Αντώνης 
Οικονομίδης.
Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι στη συνάντηση έγινε συζήτηση και για το 
ενδιαφέρον της Πόρτο για τον Σεμέδο, η οποία φαίνεται να είναι πιο θερμή 
σε σχέση με την Μπενφίκα για τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.
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Σ
το νο3 του ταμπλό στο Wimbledon 
θα βρεθεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς και 
στο νο16 η Μαρία Σάκκαρη, όπως έ-
καναν γνωστό οι διοργανωτές.

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη 
έμαθαν τα seeds τους στο κυρίως ταμπλό 
του επικείμενου Wimbledon. Όπως έκαναν 
γνωστό οι διοργανωτές, στο Νο3 του ανδρι-
κού ταμπλό θα τοποθετηθεί ο 22χρονος 
Έλληνας, πίσω μονάχα από τους Νόβακ Τζό-
κοβιτς (Νο1) και Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο2).
Απόντος του Ράφαελ Ναδάλ, ο Στέφανος 
κέρδισε μια θέση στο ταμπλό, ενώ δεν απο-
κλείεται στο Νο4 να εμφανιστεί 
ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο5 
αυτή τη στιγμή), αν ο 
Ντομινίκ Τιμ απο-
σύρει τη συμμε-
τοχή του από 
τη διοργά-
νωση.
Σ τ ο  Ν ο7 
ε ί ν α ι  ο 
Ρ ό τ ζ ε ρ 
Φ έ ν τ ε -
ρερ,  ε νώ 
ο  Τέ ι λ ο ρ 
Φριτζ από το 
Νο32, κλείνει 
τη λίστα των 
seeded σ τους 
άνδρες.
Όσον αφορά τις γυναί-
κες, η Μαρία Σάκκαρη θα 
βρεθεί για πρώτη φορά στην 
καριέρα της τόσο ψηλά. Από το Νο16 θα 
ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο βρετα-
νικό Major η Ελληνίδα τενίστρια.
Στο Νο1 έχει τοποθετηθεί η Άσλεϊ Μπάρτι, 
ενώ στο Νο2 είναι η Σιμόνα Χάλεπ, που 
έχει ταξιδέψει στο Λονδίνο, όμως δεν είναι 
100% σίγουρη η συμμετοχή της στο τουρ-
νουά, μιας και προέρχεται από τραυματι-
σμό. Στο Νο7 η Σερίνα Γουίλιαμς.

WTA Rankings: Απειλείται η Σάκ-
καρη στην παγκόσμια κατάταξη
Η απουσία της Μαρίας Σάκκαρη από το 
τουρνουά του Μπαντ Χόμποργκ (20-

26/6) μπορεί να προκαλέσει πτώση 
της στην Παγκόσμια κατάταξη πριν το 
Wimbledon.
Η Μαρία Σάκκαρη θα βρεθεί για 2η 
εβδομάδα σ το Νο18 του κόσμου, 
ωστόσο η απόσυρσή της από το τουρ-
νουά του Μπαντ Χόμποργκ (20-26/6), 
μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην 
κατάταξή της πριν από την έναρξη του 
Wimbledon.Κι αυτό γιατί τόσο η φιναλίστ 
του Roland Garros, Αναστάσια Παβλιου-
τσένκοβα, όσο και η Κίκι Μπέρτενς (και 
οι δύο αγωνίζονται στο Ίστμπουρν αυτή 

την εβδομάδα), έχουν την πιθα-
νότητα να την ξεπεράσουν.

Όσον αφορά το Top 
10,  η  μοναδική 

α λ λ α γ ή  ή τ α ν 
αυτή της Ελίνα 

Σβιτολίνα, η 
οποία επέ-
στρεψε στην 
5 η  θ έ σ η , 
ρ ί χ ν ο ν τ α ς 
την Σοφία 
Κένιν σ την 
6η. Αντίθετα 

τ ίποτα δε ν 
άλλαξε σ την 

1η 4άδα με την 
Άσλε ϊ  Μπάρτ ι 

να βρίσκεται στην 
1η θέση και τις Ναόμι 

Οσάκα, Σιμόνα Χάλεπ και 
Αρίνα Σαμπαλένκα να ακολου-

θούν. Η φιναλίστ της περασμένης Κυρια-
κής, στο τουρνουά του Βερολίνου, Μπε-
λίντα Μπέντσιτς, ανέβηκε μια θέση και 
πλέον βρίσκεται στο Νο11, με την Πέτρα 
Κβίτοβα να χάνει ακόμη μια θέση (Νο12).
Αναμφίβολα η πιο εντυπωσιακή άνο-
δος ήταν αυτή της κατόχου του τίτλου 
στο Βερολίνο, Λιουμντίλα Σαμσόνοβα, 
η οποία με την κατάκτηση του «παρθενι-
κού» της τροπαίου στην WTA έκανε άλμα 
43ων θέσεων μπαίνοντας για 1η φορά 
στο Top 100, με τη Ρωσίδα να βρίσκεται 
στην 63η θέση.

Η 
Μπριζ δεν έχει εγκαταλείψει την 
προσπάθεια για την απόκτηση του 
Χρήστου Τζόλη και όπως όλα δεί-
χνουν ετοιμάζει βελτιωμένη πρό-

ταση για να πείσει τους ανθρώπους του Δι-
κεφάλου .
Η Μπριζ παραμένει στη διεκδίκηση του Χρή-
στου Τζόλη χωρίς για την ώρα τουλάχιστον 
να γνωρίζει κανείς αν «είναι έτοιμοι να σπά-
σουν το ρεκόρ της πιο ακριβής μεταγραφής 
του και να προσφέρουν 15 εκατομμύρια για 
το παιδί- θαύμα του ελληνικού ποδοσφαί-
ρου», όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο 
βελγικό Τύπο.
Σε αυτά μάλιστα αναφέρεται πως η Μπριζ 
έχει ανταγωνισμό για τον Χρήστο Τζόλη 
κυρίως από την Γκλάντμπαχ και την Αϊντχό-
φεν – την οποία ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει 
σε φιλικό παιχνίδι στις 14/7- που έχουν και 
αυτές ψηλά στη λίστα τους τον παίκτη του 
Δικεφάλου. «Ο ίδιος ο Τζόλης δεν αποκλείει 
κανένα ενδεχόμενο. Αυτό που κυρίως θέλει 
είναι να ανέβει επίπεδο και είναι ανοικτός σε 
προτάσεις» κλείνει το σχετικό δημοσίευμα.
Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστος Τζόλης που 
στα 2/3 της περυσινής αγωνιστικής περιό-
δου, της παρθενικής του ουσιαστικά στην 
πρώτη ομάδα του Δικεφάλου έκανε πράγ-
ματα και θαύματα και έκλεισε τη σεζόν με 16 
γκολ και 10 ασίστ, θα απασχολήσει έντονα 
το φετινό καλοκαίρι.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι άνθρωποι που 
συμβουλεύουν τον 19χρονο επιθετικό υπο-
στηρίζουν ότι το Βέλγιο είναι ιδανικός προ-
ορισμός, ως ενδιάμεσο βήμα, πριν διεκδι-
κήσει μια θέση στα κορυφαία πρωταθλή-
ματα της Ευρώπης και πως ο ίδιος ο παίκτης, 
όντως κρατά ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα.
Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά γνωρίζει ότι έχει 
να διαχειριστεί το μεγαλύτερο πρότζεκτ 
που έχει προκύψει από τις ακαδημίες του τα 
τελευταία χρόνια και φυσικά περιμένει προ-
τάσεις που θα ικανοποιούν οικονομικά αλλά 
και θα διασφαλίζουν δικαιώματα στο νεαρό 
ποδοσφαιριστή και στο μέλλον.

Στην Ολλανδία η προετοιμασία το 
διάστημα 12-26 Ιουλίου
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την 
αλλαγή στο βασικό στάδιο της καλοκαιρι-
νής του προετοιμασίας που θα γίνει στο 
Άπελντοορν από τις 12 μέχρι και τις 26 Ιου-

λίου.
Ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει και πάλι στην Ολλαν-
δία για την καλοκαιρινή του προετοιμα-
σία καθώς η αλλαγή στις ημερομηνίες των 
ευρωπαϊκών του παιχνιδιών άλλαξε όλο τον 
προγραμματισμό. Ο Δικέφαλος ανακοίνωσε 
επίσημα την αλλαγή πλάνων.
«Φαίνεται πως καλοκαίρι χωρίς Ολλανδία 
δεν γίνεται! Η αλλαγή δεδομένων γύρω από 
τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ στα προκριματικά 
του Conference League έφερε ντόμινο εξε-
λίξεων και η αρχική κράτηση του ΠΑΟΚ για 
την Αυστρία έπρεπε να τροποποιηθεί.
Έτσι, γι’ ακόμα μία χρονιά ο ΠΑΟΚ θα πραγ-
ματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοι-
μασίας του στην Ολλανδία, επιστρέφοντας 
στο γνώριμο Άπελντοορν.
Η προαγωγή του ΠΑΟΚ από τον δεύ-
τερο στον τρίτο προκριματικό γύρο του 
Conference League, έδωσε τη δυνατότητα 
στον Δικέφαλο να προσαρμόσει το πρό-
γραμμά του. Η πρώτη προπόνηση πήγε από 
τις 22.06 στις 29.06 και η αναχώρηση για 
προετοιμασία πήγε από τις 29.06 στις 12.07. 
Το γεγονός αυτό έθεσε το Das Sieben στο 
Τιρόλ της Αυστρίας εκτός πλάνων λόγω δια-
θεσιμότητας. Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, θα επιστρέ-
ψει στο Bilderberg Hotel De Keizerskroon του 
Άπελντοορν, όπου και θα παραμείνει από τις 
12 ως τις 26 Ιουλίου.», αναφέρει η ανακοί-
νωση του ΠΑΟΚ.

Φιλικό με Αϊντχόφεν στις 14 Ιου-
λίου
Δυνατό παιχνίδι προετοιμασίας με αντίπαλο 
την Αιντχοφεν θα δώσει στις 14 Ιουλίου ο 
ΠΑΟΚ, στα πλαίσια της προετοιμασίας του 
για τη νέα σεζόν επί ολλανδικού εδάφους.
Ο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει και φέτος την 
προετοιμασία του στην Ολλανδία και ήδη 
ανακοίνωσε ένα δυνατό φιλικό με αντίπαλο 
την Αϊντχόφεν.
Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί την περ-
σινή σεζόν στους ομίλους του Europa 
League, με τον Δικέφαλο να επικρατεί στην 
Τούμπα με 4-2, ενώ γνώρισε την ήττα στην 
Ολλανδία με 2-1.
Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα του Ρότζερ Σμιντ 
έμεινε εκτός διοργάνωσης από τον Ολυμπι-
ακό στη φάση των «32», ενώ στο πρωτά-
θλημα τερμάτισε δεύτερος, πίσω από τον 
Άγιαξ.

Tέννις

Wimbledon: Στο Νο3 των 
seedings ο Τσιτσιπάς, Νο16 η 
Σάκκαρη

ΠΑΟΚ:

Στο κυνήγι του Τζόλη η Μπριζ, 
σύμφωνα με τους Βέλγους

αθλητικά
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Τρεις ομάδες για την απόκτηση του 
Κάιλ Λάουρι

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Πέντε NBAers εκτός προεπιλογής για τον 
Καναδά

Ν
έες σημαντικές απουσίες/αποχωρήσεις από την προετοιμασία της Εθνικής Κανα-
δά, που πιέζει την κυβέρνηση της χώρας για να έχει κόσμο στους αγώνες του στο 
προολυμπιακό τουρνουά της Βικτόρια.
Την ώρα που η Ελλάδα «μοντάρεται» στο τουρνουά Ακρόπολις που διεξάγεται 

στο ΟΑΚΑ και ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής με τον αγώνα απέναντι στην πανί-
σχυση Σερβία (20:00), ο Καναδάς δουλεύει στην Τάμπα, εκεί που έβγαλαν τη σεζόν 2020/21 
οι Τορόντο Ράπτορς. Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Νικ Νερς, δεν έχει πλέον στη διάθεσή 
του τον σέντερ Κέλι Ολίνικ, τον φόργουορντ Μπράντον Κλαρκ, τον σέντερ Κεμ Μπιρτς, 
τον φόργουορντ Οσέι Μπρίσετ, τον σέντερ Τρίσταν Τόμπσον και τον περιφερειακό Ντίλον 
Μπρουκς, για διαφορετικούς λόγους τον κάθε ένα, με αποτέλεσμα να έχει χάσει σημαντικά 
μέλη από την προεπιλογή των 24 στην οποία δεν βρισκόταν ούτε ο τραυματίας σούπερ 
σταρ των Ντένβερ Νάγγετς, Τζαμάλ Μάρεϊ.
Οι Ολίνικ - Μπιρτς θα είναι free agents από τα ξημερώματα της 2ας Αυγούστου, οι 
Μπρουκς - Μπρίσετ ενημέρωσαν πως δεν θέλουν να συμμετάσχουν στο προολυμπιακό 
τουρνουά (29/6 - 5/7), ενώ οι Κλαρκ - Τόμπσον αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματι-
σμών.
Ακόμη κι έτσι, ο Νερς θα έχει σημαντικούς αθλητές όπως ο Κόρι Τζόσεφ, ο Άντριου Γουί-
γκινς, ο Λου Ντορτ, ο Αρ Τζέι Μπάρετ, ο Ντουάιτ Πάουελ, με στόχο να κατακτήσει το τουρ-
νουά που θα γίνει στη Βικτόρια, στο οποίο συμμετέχουν επίσης η Ελλάδα, η Κίνα, η Τουρ-
κία, η Τσεχία και η Ουρουγουάη. Κατά τα άλλα, η ομοσπονδία μπάσκετ του Καναδά περιμέ-
νει από την κυβέρνηση της χώρας να επιτρέψει την είσοδο θεατών στους αγώνες της, έστω 
σε ένα ποσοστό 10% της συνολικής χωρητικότητας του γηπέδου, ώστε να υπάρχει μια πιο 
ζεστή ατμόσφαιρα και να μη γίνει η προσπάθεια για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Τόκιο μπροστά σε άδειες εξέδρες.

Ό
πως αναφέρει ο Έρικ Κορίν στο ρεπορτάζ του στην ιστοσελίδα “The Athletic”, 
οι Φιλαδέλφεια Σίξερς, οι Μαϊάμι Χιτ και οι Λος Άντζελες Λέικερς ενδιαφέ-
ρονται έντονα για τον 35χρονος πλέι μέικερ των Καναδών, ο οποίος σε λίγες 
εβδομάδες θα μείνει ελεύθερος.

Τη φετινή σεζόν ο Λάουρι μέτρησε κατά μέσο όρο 17,2 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 7,3 
ασίστ ανά αγώνα με τη φανέλα των Ράπτορς, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν ανοίξει τα 
χαρτιά τους και παραμένει άγνωστο αν θα καταθέσουν πρόταση ανανέωσης.
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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! 

Η
μέρα αποφάσεων για τις ποινές 
σε Super League 2 και  Football 
League.
Δείτε σε ποιες ομάδες επιβλήθη-

καν πρόστιμα και ποιες απαλλάχθηκαν από 
το Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Ένω-
σης.
Αναλυτικά οι αποφάσεις του Μονομελούς:
«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρ-
χικό Όργανο της Ένωσης Επαγγελματικού 
Ποδοσφαίρου Α2 και Β Εθνικής Κατηγο-
ρίας έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ΠΑΕ Ένωση Πανασπρο-
πυργιακού, πειθαρχική ποινή χρηματικού 
προστίμου τεσσάρων χιλιάδων (4.000) 
ευρώ.
ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ τις ΠΑΕ Απόλλων Πόντου, 
ΠΑΕ Ολυμπιακό Βόλου, ΠΑΕ Ρόδος, ΠΑΕ 
Θεσπρωτός, ΠΑΕ ΑΕΠ Κοζάνης, ΠΑΕ Αλμω-
πός Αριδαίας, ΠΑΕ Πανσερραïκός, ΠΑΕ Επι-
σκοπή, ΠΑΕ Καλαμάτα, ΠΑΕ Καλλιθέα.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ΠΑΕ Παναχαϊκή 1891 την 
πειθαρχική ποινή χρηματικού προστίμου 
δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ.
ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ τις ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας, 
ΠΑΕ Διαγόρας, ΠΑΕ Δόξα Δράμας.
ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ την ΠΑΕ Νίκη Βόλου
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ΠΑΕ Σαντορίνη πειθαρ-
χική ποινή χρηματικού προστίμου χιλίων 
(1.000) ευρώ.»

Μόρας: «Είναι νωρίς ακόμα για 
την προπονητική»
Στο Metropolis 95.5 και την εκπομπή «Στη 
Σέντρα» φιλοξενήθηκε ο Βαγγέλης Μόρας.
Ο Έλληνας αμυντικός με πολυετή θητεία 
στη Serie A μίλησε για τον Αλεσάντρο Ντε-
ϊόλα που βρίσκεται στο στόχαστρο του 
ΠΑΟΚ.
Μεταξύ άλλων, ο Βαγγέλης Μόρας δήλωσε:
Για το επόμενο βήμα του ως προπονητή: 
«Θα φανεί, είναι κάτι που ακολουθώ. Θα 
δουλέψω, κάνουμε σεμινάρια προπονη-
τικής για το UEFA A με άλλα παιδιά, είναι 
νωρίς ακόμα. Όταν πω το οριστικό αντίο 

στο ποδόσφαιρο θα δούμε. Δεν έχω πάρει 
ακόμα αποφάσεις».
Αν η προπονητική έχει μέλλον σ την 
Ελλάδα: «Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να τη 
χρησιμοποιήσουμε εύκολα αυτή τη λέξη. 
Αν έχω τη δυνατότητα να φύγω στο εξωτε-
ρικό θα το κάνω».
Για τον Λουτσέσκου: «Και στην Ξάνθη και 
στον ΠΑΟΚ βλέπεις την ταυτότητά του. Είναι 
τακτικά πολύ πειθαρχημένος και γι αυτό 
πέτυχε όσα πέτυχε».
Για το αν ο ΠΑΟΚ θα κατακτήσει ξανά τον 
τίτλο με τον Λουτσέσκου: «Ξέρετε ότι δεν 
είναι εύκολο. Όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ περι-
μένουν πάλι από τη μια στιγμή στην άλλη 
να κατακτήσει η ομάδα το πρωτάθλημα. 
Είναι φυσιολογικό, ξοδεύονται τόσα χρή-
ματα. Όμως όλα ξεκινάνε από την αρχή. Ο 
Λουτσέσκου θα έχει να διαχειριστεί μια νέα 
ομάδα και χρειάζεται και εδώ υπομονή».

Παναχαϊκή: Η Επιτροπή Αδειοδο-
τήσεων «κρίνει» τις μεταγραφές
Η Παναχαϊκή αναμένει την απόφαση της 
Επιτροπής Αδειοδοτήσεων της ΕΠΟ για να 
μάθει αν μπορεί να κάνει ελεύθερα 
μεταγραφές ή αν θα έχει περι-
ορισμό αν δεν πάρει αδειο-
δότηση.
Το δεύτερο σενάριο 
φαίνεται να είναι πολύ 
πιθανό, παρότι η ΠΑΕ 
έκανε προσπάθεια να 
καλύψει τα κενά του 
φακέλου της και απομέ-
νει η τελική ετυμηγορία 
της αρμόδιας επιτροπής 
της ΕΠΟ για να μάθουμε 
πως μπορεί να κινηθεί η 
Πατρινή ομάδα.
Πάντως αν δεν πάρει αδειοδότηση θα 
πρέπει να τρέξει για τις ανανεώσεις συμβο-
λαίων με παίκτες που θέλει να κρατήσει και 
την νέα περίοδο και λήγουν τα συμβόλαια 
τους στις 30 Ιουνίου, όπως είναι οι περι-
πτώσεις Λαρέα, Κουσκουνά, Μπάτροβιτς, 
Σταμόπουλου και άλλων παικτών.
Και μέχρι το τέλος της εβδομάδας ακούγε-
ται ότι θα αρχίσουν να τρέχουν οι εξελίξεις 
για τον σχεδιασμό της νέας περιόδου αφού 
πρώτα υπάρξει οικονομική τακτοποίηση.
Ο χρόνος αρχίζει σιγά – σιγά να πιέζει και 
μέσα στην εβδομάδα είναι επιβεβλημένο 

να υπάρξουν εξελίξεις και συμφωνίες.

Επίσημο: Ανακοίνωσε Στολτίδη η 
Ξάνθη
Η διοίκηση της Ξάνθης με μία λιτή ανακοί-
νωση έκανε γνωστή την έναρξη της συνερ-
γασίας με τον Άκη Στολτίδη, ο οποίος ανα-
λαμβάνει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Διοίκηση του ΑΟΞ καλωσορίζει με 
μεγάλη χαρά τον Ιεροκλή Στολτίδη, που 
αναλαμβάνει θέση νέου Τεχνικού Διευθυ-
ντή της ομάδας».

Πιερικός: Εξοφλεί το προσωπικό 
της ΠΑΕ
Την Παρασκευή πρόκειται να εξοφληθεί 
όλο το προσωπικό της ΠΑΕ Πιερικός, όπως 
ενημερώνει ο ίδιος ο σύλλογος.
Αναλυτικά:
“H διοίκηση της ΠΑΕ Πιερικός και προσω-
πικά ο Δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κου-
κοδήμος, εκτιμώντας την εργασιακή προ-
σφορά και την υπευθυνότητα του προσω-
πικού της ΠΑΕ, υπαλλήλους φροντιστές, 
αλλά και την πολύ καλή συνεργασία με τους 
προμηθευτές, αύριο Παρασκευή 25/6 και 
πριν την ολοκλήρωση της τρέχουσας ποδο-
σφαιρικής περιόδου, εξοφλούν τις οικονο-
μικές υποχρεώσεις της εταιρείας.
Για μια ακόμη φορά ο Πιερικός, δείχνει 
έμπρακτα προς κάθε κατεύθυνση ότι 
άλλαξε σελίδα!”

Football League: Πότε εκδικάζε-
ται η ένσταση για Ρόδο
Ορίστηκε η εκδίκαση της ένστασης της 
Σαντορίνης κατά της Ρόδου.
Η ενημέρωση:
Την Παρασκευή 25.6.2021 και ώρα 11:00, 
θα εκδικαστούν από το Πρωτοβάθμιο 
Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Ένω-
σης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και 
Β Εθνικής Κατηγορίας, οι 16 ενστάσεις της 
ΠΑΕ Σαντορίνη για αντικανονική συμμε-
τοχή ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ Ρόδος στον 

μεταξύ τους αγώνα της 19.06.2021.

Ολυμπιακός Βόλου: 
Προχωρά η αύξηση 
του μετοχικού κε-
φαλαίου
Προχωρά το θέμα της 
αύξησης του μετοχι-
κού κεφαλαίου της ΠΑΕ 
Ολυμπιακός Βόλου και 

ήδη έχουν γίνει οι νομι-
κές ενέργειες από πλευράς 

διοίκησης, προκειμένου να 
υπάρξει πρόσθετη αύξηση της 

τάξης των 100.000 ευρώ, προκει-
μένου το μετοχικό κεφάλαιο της εται-

ρείας να φτάσει τις 350.000 ευρώ, όπως 
απαιτεί για τις ΠΑΕ της Σούπερ Λιγκ 2 ο 
νέος αθλητικός νόμος.
Παράλληλα, οι ιθύνοντες της ΠΑΕ θα φρο-
ντίσουν να καλύψουν και την εγγυητική των 
150.000 ευρώ, στο χρονικό πλαίσιο που 
ορίζει ο νόμος, έτσι ώστε ο Ολυμπιακός να 
είναι σε θέση να αγωνιστεί τη νέα χρονιά 
στο νέο πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ 2.
Ο Ευριπίδης Τσιμπανάκος έχει τονίσει κατ’ 
επανάληψη πως θα αποχωρήσει από τα 
διοικητικά της ΠΑΕ μετά το τέλος του πρω-

ταθλήματος της Φούτμπολ Λιγκ και εξακο-
λουθεί να είναι ανοιχτός σε οποιονδήποτε 
ενδιαφέρεται να αναλάβει το πακέτο μετο-
χών της ΠΑΕ και να «τρέξει» την ομάδα.
Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι 
σήμερα κανείς δεν έχει εκδηλώσει ενδια-
φέρον να αναλάβει τον Ολυμπιακό Βόλου, 
με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τον 
σύλλογο.

Γ’ Εθνική: Οι ποινές που επέβαλ-
λε η ΕΠΟ
Τις ποινές για τις ομάδες και τους αξιωμα-
τούχους της Γ’ Εθνικής, ανακοίνωσε η ΕΠΟ.
Αναλυτικά:
Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής 
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την 
τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε τις ακό-
λουθες αποφάσεις.
Επιβάλλει στον δεύτερο εγκαλούμενο, 
Σαρηγιάννη Ευάγγελο, τραυματιοφορέα 
του πρώτου εγκαλουμένου σωματείου 
Ηρόδοτος τις εξής ποινές: (i) χρηματική 
ποινή χιλίων Ευρώ (1.000 €), για πειθαρ-
χική παράβαση στον αγώνα Γ΄ Εθνικής Ηρό-
δοτος-Αγ. Νικόλαος στις 30/05.2021, του 
πρώτου εγκαλουμένου σωματείου ευθυ-
νομένου ως προς την εν λόγω χρηματική 
ποινή εις ολόκληρον με αυτόν και (ii) ποινή 
απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό 
χώρο για τριάντα (30) ημέρες.
Επιβάλλει στον δεύτερο εγκαλούμενο, Χ. – 
Η. Γιόκαρη, εκπρόσωπο του πρώτου εγκα-
λουμένου σωματείου Ατρόμητος Χιλιομο-
δίου, τις εξής ποινές: (i) χρηματική ποινή 
οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων Ευρώ 
(834€), του πρώτου εγκαλουμένου σωμα-
τείου ευθυνόμενου ως προς την εν λόγω 
χρηματική ποινή εις ολόκληρον με αυτόν 
και 
(ii) ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγω-
νιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες, 
για πειθαρχική παράβαση στον αγώνα Γ΄ 
Εθνικής Κατηγορίας Ατρόμητος Χιλιομοδί-
ου-ΑΕ Ερμιονίδας στις 09/06/2021. Απει-
λεί σε βάρος του πρώτου εγκαλουμένου 
σωματείου χρηματική ποινή ποσού χιλίων 
εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ (1.667€) σε 
περίπτωση μη τήρησης της ποινής της απα-
γόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο 
για δεκαπέντε (15) ημέρες, που επιβλήθηκε 
στον δεύτερο εγκαλούμενο.
Κηρύσσει το εγκαλούμενο σωματείο Εθνι-
κός ΟΦΠΦ ελεγκτέο για πειθαρχικό αδί-
κημα στον αγώνα Γ΄ Εθνικής Κατηγο-
ρίας ΑΟ Παναξιακός-Εθνικός ΟΦΠΦ στις 
30/05/2021 και του επιβάλλει χρηματική 
ποινή ύψους χιλίων διακοσίων πενήντα 
(1.250) ευρώ.
Επιβάλλει στον εγκαλούμενο Γεωργίο 
Βαρδουνιώτη ποινή απαγόρευσης εισό-
δου εντός των ορίων όλων των γηπέδων 
της ελληνικής επικράτειας για δεκαπέντε 
(15) ημέρες, για πειθαρχικό αδίκημα στον 
αγώνα Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας Νεάπολη-Ρε-
θυμνιακός στις 06/06/2021. 
Απειλεί σε βάρος του πρώτου εγκαλουμέ-
νου σωματείου ΑΟ Ρεθυμνιακός χρηματική 
ποινή ποσού χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά 
ευρώ (1.667€) σε περίπτωση μη τήρησης 
της ποινής της απαγόρευσης εισόδου στον 
αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέ-
ρες, που επιβλήθηκε στον δεύτερο εγκα-
λούμενο.”
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Η 
Γερμαν ία «κλε ίδωσε» σ το 
τέλος το εισιτήριο της πρό-
κρισης και  μαζ ί  το με γά -
λο ν τέρμπι της φάσης των 

16 με αντίπαλο την Αγγλία στο «Γου-
έμπλε ϊ». Γαλ λία-Ελβε τ ία και Βέ λγ ι-
ο-Πορτογαλία τα υπόλοιπα ζευγάρια.
Η Γερμαν ία γλίτωσε το σοκ σ το 84’ 
και με το 2-2 που απέσπασε κόντρα 
σ την Ουγγαρία, προκρίθηκε ως 2η 
από τον 6ο όμιλο του Euro 2020. 
Αυτό σημαίνε ι ότ ι θα φύγε ι 
απ’  τ ο  Μόνα χο  κα ι  θ α 
α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ε ι  τ η ν 
Αγγλία στο «Γουέμπλεϊ» 
την προσεχή Τρίτη.
Σ τ ο  μ ε γ ά λ ο  ν τ έ ρ μ π ι 
του ομί λου, Γαλ λία και 
Πορτογαλία αναδε ίχθη-
καν ισόπαλες 2-2 και αυτό 
σημαίνε ι  ότ ι  οι  «μπλε» έκ λε ι -
σαν ραν τεβού με την Ελβε τ ία σ την 
«Αρένα Νατσ ιονάλα» του Βουκου-
ρεσ τ ίου τ η  Δευ τ έ ρα,  ε νώ οι  Ίβη -
ρε ς  θα αν τ ιμε τωπίσουν το Βέ λγ ιο 
σ το «Καρτούχα» της  Σεβί λ λης  την 
Κυριακή.

Η κατάταξη των τρίτων στους 
6 ομίλους
1. Πορτογαλία (7-6) 4
2. Τσεχία (3-2) 4
3. Ελβετία (4-5) 4
4. Ουκρανία (4-5) 3
5. Φινλανδία (1-3) 3
6. Σλοβακία (2-7) 3
*Προκρίνονται οι 4 πρώτοι

Euro 2020 - Τα ζευγάρια της 
φάσης των 16 με ώρα Ελλά-
δος

Σάββατο 26 Ιουνίου
19:00 Ουαλία - Δανία | Γιόχαν Κρόιφ 
Αρένα, Άμστερνταμ (1)
22:00 Ιταλία - Αυστρία | Γουέμπλεϊ, 
Λονδίνο (2)

Κυριακή 27 Ιουνίου
19:00 Ολλανδία - Τσεχία | Πούσκας 
Αρένα, Βουδαπέστη (3)
22:00 Βέ λγ ιο -  Πορτογαλία |  Καρ-
τούχα, Σεβίλλη (4)

Δευτέρα 28 Ιουνίου
19:00 Κροατ ία - Ισπαν ία |  Πάρκεν, 
Κοπεγχάγη (5)

22:0 0 Γαλ λ ία  -  Ε λβε τ ία  |  Αρέ να 
Νατσιονάλα, Βουκουρέστι (6)

Τρίτη 29 Ιουνίου
19:00 Αγγλία - Γερμανία 
| Γουέμπλεϊ, Λονδίνο (7)
22:00 Σουηδία - Ουκρα-
ν ία  |  Χάμπν τ ε ν  Παρκ, 

Γλασκώβη (8)

Euro 2020 - Προημιτελικά

Παρασκευή 2 Ιουλίου
19:00 Νικητής 6 - Νικητής 5 | Κρεστό-
βσκι, Αγία Πετρούπολη (1)
22:00 Νικητής 4 - Νικητής 2 | Άλιαντς 
Αρένα, Μόναχο (2)

Σάββατο 3 Ιουλίου
19:00 Νικητής 3 -  Νικητής 1 |  Ολί -
μπια,  Μπακού (3)
22:00 Νικητής 8 -  Νικητής 7 |  Ολί -
μπικο,  Ρώμη (4)

Euro 2020 -  Ημιτελικά

Τρίτη 6 Ιουλίου
22:00 Νικητής 2 -  Νικητής 1 |  Γου-
έμπλε ϊ ,  Λονδίνο (1)

Τετάρτη 7 Ιουλίου
22:00 Νικητής 3 -  Νικητής 4 |  Γου-
έμπλε ϊ ,  Λονδίνο (2)
Euro 2020 -  Τε λικός

Κυριακή 11 Ιουλίου
22:00 Νικητής  1 -  Νικητής  2 |  Γου -
έμπλε ϊ ,  Λονδίνο

Euro 2020: Πέρασε στο 84’ η 
Γερμανία, όλα τα ζευγάρια στους 16 
και ο δρόμος προς τον τελικό

Η κυβέρνηση της Ισπανίας 
αποφάσισε την επιστροφή του 
κόσμου στα γήπεδα

Σ
ημαντική εξέλιξη ανακοινώθηκε 
στην Ισπανία. Συγκεκριμένα, η κυ-
βέρνηση της χώρας γνωστοποίησε 
πως απ’ την επόμενη σεζόν θα επι-

τρέπεται η παρουσία θεατών σε γήπεδα 
ποδοσφαίρου, αλλά και μπάσκετ.
«Επιστρέφουμε στην κανονικότητα και 
θα επιτρέπεται η παρουσία θεατών τσα 
γήπεδα» ανέφερε η υπουργός υγείας, 
Καρολίνα Ντίας». Μάλιστα σύντομα απά-
ντησε ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ 
Τέμπας. «Είναι εξαιρετικά τα νέα, φτάνουμε 
στην άκρη του τούνελ» σχολίασε.
Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το 

ποσοστό χωρητικότητας που θα επιτρέπε-
ται. Την απόφαση αυτή θα πάρουν οι τοπι-
κές κυβερνήσεις, οι οποίες θα καθορίσουν 
τις επόμενες ημέρες το υγειονομικό πρω-
τόκολλο.
Όπως αναφέρει η Marca, η εξέλιξη αυτή 
είναι μία τεράστια ανάσα για τις ομάδες. 
Σύλλογοι, όπως η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, 
η Ατλέτικο, η Σεβίλλη και η Μπέτις, έχουν 
αναγκαστεί να προβούν σε περικοπές με 
τα χρέη τους να μεγαλώνουν. Έτσι, με την 
εξέλιξη αυτή να έρχεται πριν απ’ τις 30 Ιου-
νίου, οι ομάδες μπορούν να υπολογίζουν 
σε σημαντικά έσοδα.

Η UEFA ενεργοποίησε τη «βόμβα»: 
Τέλος το πλεονέκτημα του εκτός έδρας 
γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Ε
ίναι πλέον επίσημο, το εκτός 
έδρας γκολ ανήκει στο παρελ-
θόν μετά από 56 χρόνια συνε-
χούς εφαρμογής του. Η UEFA 

ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης 
(24/6) ότι καταργείται το εν λόγω κρι-
τήριο σε όλες τις διοργανώσεις της 
(άνδρες, γυναίκες, νέοι), αρχής γενο-
μένης από τις προκριματικές φάσεις 
της σεζόν 2021/22. Ουσιαστικά είναι 
το τυπικό σκέλος, καθώς η κατάργησή 
του είχε αποφασιστεί από την Επιτροπή 
Διοργανώσεων στις 28 Μαΐου. Η συζή-
τηση για την κατάργηση του άρθρου 
20. 01 δεν ξεκίνησε τώρα. Το τελευταίο 
διάστημα απλά εντάθηκε με τα άδεια 
γήπεδα και τις ουδέτερες έδρες λόγω 
των περιορισμών που επιβάλλονται για 
την αναχαίτιση του κορονοϊού.
Το κριτήριο του εκτός έδρας γκολ εφαρ-
μόστηκε γ ια πρώτη φορά τη σεζόν 
1965-66 στο Κύπελλο Κυπελλούχων - 
διοργάνωση που δεν υπάρχει πια - και 
από το 1969 μέχρι και σήμερα εφαρμο-
ζόταν σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργα-
νώσεις.
«Το εκτός έδρας γκολ ήταν αναπόσπα-
στο κομμάτι των ευρωπαϊκών διοργα-
νώσεων τα τελευταία χρόνια, από την 
πρώτη στιγμή που εντάχθηκε. Η κατάρ-
γησή του, ωστόσο, αποτέλεσε θέμα 
συζήτησης στις προηγούμενες συνεδρι-

άσεις της UEFA τα προηγούμενα χρόνια.
Αν και δεν υπήρξε απόλυτη ταύτιση 
απόψεων, πολλοί προπονητές, φίλαθλοι 
και άνθρωποι του ποδοσφαίρου εξέ-
φρασαν ανοικτά την άποψή τους υπέρ 
της κατάργησής του. Οι ομάδες που παί-
ζουν εντός έδρας το πρώτο ματς μέχρι 
τώρα φοβούνται να επιτεθούν, μήπως 
δεχθούν ένα γκολ που θα έδινε στον 
αντίπαλο ένα σημαντικό αβαντάζ. Πολ-
λοί εστίασαν στην αδικία, ειδικά στην 
παράταση, καθώς η ομάδα που έπαιζε 
εντός έδρας πολλές φορές έπρεπε να 
σκοράρει δύο γκολ, αν είχε σκοράρει 
ένα η εκείνη που έπαιζε εκτός. Σήμερα 
το εντός έδρας πλεονέκτημα δεν είναι 
τόσο σημαντικό, όσο παλαιότερα», υπο-
στήριξε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεκσά-
ντερ Τσέφεριν.
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Για την πορεία του μετεγγραφικού σχεδιασμού του ΑΠΟΕΛ, 
τους στόχους της ομάδας τη νέα σεζόν και τις επόμενες κινή-
σεις που θα γίνουν μίλησεο Σάββας Πουρσαϊτίδης. Ο Ελλα-
δίτης τεχνικός ήταν φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Χωρίς 
VAR» στην Cabelenet και μίλησε για όλους και για όλα.
Aναλυτικά οι σημαντικότερες τοποθετήσεις

Για την προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ και το γεγονός ότι δεν 
θα αγωνιστεί στην Ευρώπη: 
«Το ότι δεν υπάρχει η Ευρώπη, το μόνο θετικό είναι ότι έχεις λίγο χρόνο 
περισσότερο να προετοιμαστείς. Αλλά, μετά τη περσινή σεζόν, θεωρώ 
ότι πρέπει να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα είναι αντάξια της ιστορίας 
αυτής της ομάδας. Που να παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο και να επιστρέ-
ψει σε πρωταγωνιστικούς στόχους. Όσο κι αν βάζουμε με αυτό πίεση 
στους εαυτούς μας, πρέπει να μπουν ξανά πρωταγωνιστικοί στόχοι».

Για τους στόχους της ομάδας:
 «Το αν θα θεωρηθεί επιτυχημένη ή όχι η νέα σεζόν θα κριθεί στο τέλος 
του πρωταθλήματος. Ο ΑΠΟΕΛ είναι ιστορική ομάδα με τους περισσό-
τερους τίτλους. Ο στόχος είναι να επιστρέψουμε στον στόχο της κατάκτη-
σης του πρωταθλήματος. Σίγουρα όλοι έχουμε στο μυαλό μας τον τίτλο. 
Τώρα, αν δεν έρθει ο τίτλος δεν θα μας κατηγορήσει κανένας. Ο κόσμος 
πλέον θέλει να δει έναν ΑΠΟΕΛ που να είναι πρωταγωνιστής στον αγω-
νιστικό χώρο και να κυριαρχεί. Πλέον οι φίλαθλοι μας μπορούν να αξι-
ολογήσουν την προσπάθεια που θα γίνει πιο σωστά. Δεν είναι εύκολο. 
Υπάρχει αρκετή δυσκολία. Υπάρχουν αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές. 
Προσπαθούμε όμως να φέρουμε στην ομάδα παίκτες που έχουν το 
μέταλλο του πρωταθλητισμού και προσωπικότητα. Όποια κίνηση έχει 
γίνει ως τώρα, είναι με παιδιά που μπορούν να αντιληφθούν τι σημαί-
νει ΑΠΟΕΛ».

Για την πρόκληση του ιδίου να επαναφέρει τον ΑΠΟΕΛ 
στον δρόμο των επιτυχιών, είπε: 
«Είμαι ένας άνθρωπος που ζει στην Κύπρο πάρα πολλά χρόνια. Πέρα 
από τον ΑΠΟΕΛ και έζησα μεγάλες στιγμές. Ξέρω τη νοοτροπία αυτής 
της ομάδας. Δεν είναι εύκολο. Πρωταγωνιστές θα είναι οι ίδιοι οι ποδο-
σφαιριστές. Η διοίκηση μου έδωσε την πλήρη ελευθερία των κινή-
σεων και διαβεβαιώνω ότι θα κάνουμε μια αξιοπρεπή για τον ΑΠΟΕΛ 
πορεία».

Για τις μετεγγραφές που έγιναν μέχρι στιγμής:
 «Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τις κινήσεις που έχουν γίνει ως τώρα και 
από την ανταπόκριση της διοίκησης στα θέλω τα δικά μου. Είμαι ευγνώ-
μων για τη διοίκηση. Κάνουμε το καθήκον μας όλοι. Σας λέω όμως ότι 
όποιος ποδοσφαιριστής κι αν έρθει, αν δεν έρθει ο κόσμος πίσω δεν θα 
μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας τη δύσκολή μας αποστολή».
Για τους απαιτητικούς φίλους του ΑΠΟΕΛ: 
«Ναι, έχουμε απαιτητικούς φιλάθλους. Τα προηγούμενα χρόνια αρκε-
τοί δεν ικανοποίησαν τον κόσμο και τους εαυτούς τους. Φέτος όμως 
πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών 
τους».
Για τον προγραμματισμό: «Έχω μια διαφορετική νοοτροπία για τα μετεγ-
γραφικά. Δούλευα τα προηγούμενα χρόνια στη Νέα Σαλαμίνα που είχε 
μικρό μπάτζετ. Προτιμούσα αντί να κάνω 12 μετεγγραφές όπως είχα τη 
δυνατότητα να κάνω οκτώ και να υπάρχει ποιότητα».

Μπορεί ο κόσμος της Ομόνοιας να 
ανησυχεί και να εκφράζει την ανησυχία 
του μέσω των παρεμβάσεων τους 
στα ραδιόφωνα για καθυστέρηση 
στην υλοποίηση του μεταγραφικού 
σχεδιασμού.  

Η  
διοίκηση όμως  είναι απόλυτα σίγουρη 
πως οι ανακοινώσεις δεν θα αργήσουν να 
έρθουν και παράλληλα δίνουν την εμπι-
στοσύνη τους στην ομάδα προγραμματι-

σμού.
Είναι χαρακτηριστικό πως στην δημοσιογραφική 
διάσκεψη που δόθηκε για την παρουσίαση του νέου 
χορηγού των πρασίνων ο Δημήτρης Γρήγορη ανέ-
φερε « έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα 
προγραμματισμού και ξέρουμε καλά πως οι επιλο-
γές θα είναι πολύ καλές. Άλλωστε είναι τα ίδια άτομα 
που με τις επιλογές τους έχουν φέρει την Ομόνοια 
στην πρώτη θέση της βαθμολογίας»

Πιο κοντά σε επέκταση παρά σε αποχώ-
ρηση ο Φαμπιάνο
Πολλά λέγονται και γράφονται το τελευταίο διά-
στημα στην Ελλάδα για τον Φαμπιάνο και το ενδια-
φέρον του Ολυμπιακού Πειραιώς. Το σίγουρο είναι 
πως, η Ομόνοια δεν ξεπουλά κανένα ποδοσφαιρι-
στή της πόσο μάλλον τον τερματοφύλακά της, έναν 
εκ των κορυφαίων που πέρασαν από τα κυπριακά 
γήπεδα.
Ο σύλλογος της Λευκωσίας έκοψε τη φόρα όσων 
είχαν την εντύπωση ότι θα κάνουν «δικό τους» τον 
έμπειρο Βραζιλιάνο τερματοφύλακα. Όπως δια-
μορφώθηκε το σκηνικό, ο Φαμπιάνο είναι πολύ πιο 
κοντά στο να επεκτείνει το συμβόλαιο συνεργασίας 
του με την Ομόνοια παρά να αποχωρήσει, παρόλο 
που σε μια μετεγγραφική περίοδο όλα είναι πιθανά.
Οι πράσινοι έδειξαν πόσο πολύ τον θέλουν στην 
ομάδα τους, ο ίδιος είναι απόλυτα ικανοποιημένος 
και όλα συνηγορούν ότι σύντομα θα πέσουν οι υπο-
γραφές σε νέο αναθεωρημένο συμβόλαιο, με επέ-
κταση τουλάχιστον για ακόμη δύο χρόνια.

Τα είπαν Ομόνοια και ΚΟΑ
Το Σωματείο της Ομόνοιας ενημέρωσε σχετικά με 
σημερινή συνάντηση που έγινε στα γραφεία του 
ΚΟΑ: «Θέματα που αφορούν το σωματείο μας συζη-
τήθηκαν στη σημερινή συνάντηση του Προέδρου 
του σωματείου μας κ. Μάριου Αργυρίδη με τον Πρό-
εδρο του ΚΟΑ κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη στα γραφεία της 
ανώτατης αθλητικής Aρχής του τόπου.
Συγκεκριμένα συζητήθηκαν τα γηπεδικά προβλή-
ματα που αφορούν τα τμήματα του σωματείου μας, 
αλλά και η πρόθεση του σωματείου για δημιουργία 

και ανάπτυξη νέων τμημάτων.
Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σε ευχάριστο 
κλίμα και ευελπιστούν όπως καταφέρουν να δοθεί 
λύση στο γηπεδικό, αλλά και στήριξη στη δημιουρ-
γία των νέων τμημάτων.
Τον πρόεδρο του σωματείου μας συνόδευσαν στην 
συνάντηση οι Ματθαίος Παπαπέτρου ( Α’ Αντιπρόε-
δρος), Παύλος Νικολαΐδης ( Γενικός Γραμματέας) και 
Κώστας Βασιλείου ( Υπεύθυνος Επικοινωνίας).
Εκ μέρους του ΚΟΑ πέραν του Προέδρου του, 
παρευρέθησαν το Μέλος του Δ.Σ κ. Ανδρόνικος 
Ανδρονίκου και ο λειτουργός Τεχνικών Υπηρεσιών 
κ. Βασίλης Ζούμπος».

Τα τέσσερα φιλικά της Ομόνοιας
Η Ομόνοια ανακοίνωσε τέσσερα φιλικά που θα 
δώσει πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρε-
ώσεών της:
Τέσσερα φιλικά παιχνίδια θα δώσει η ομάδα μας 
πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρε-
ώσεων της σεζόν 2021-2022.
26.06, 19:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ – ΟΜΟΝΟΙΑ, Τσίρειο στά-
διο
02/07, 19:00 | WISLA PLOCK – OMONOIA, 
Binkowski stadium
06/07, 19:00 | GORNIK ZABRZE – OMONOIA, 
Binkowski stadium
07/07, 19:00 | HAPOEL BEER SHEVA – ΟΜΟΝΟΙΑ, 
Binkowski stadium
Ο πρώτος επίσημος αγώνας θα διεξαχθεί στις 13 
Ιουλίου, με αντίπαλο την Ανόρθωση, για το Σούπερ 
Καπ».

Ντοκιμαντέρ πέντε επεισοδίων με τίτλο 
«ομάδα από ατσάλι»
Η περσινή σεζόν χαρακτηρίστηκε από αρκετούς ως η 
κορυφαία στην ιστορία της Ομόνοιας. 
Η πρώτη συμμετοχή σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργά-
νωσης και η κατάκτηση του πρωταθλήματος έπειτα 
από 11 ολόκληρα χρόνια δικαιώνει όσους της έδω-
σαν τον σχετικό χαρακτηρισμό. 
Οι πράσινοι δημιούργησαν ένα ντοκιμαντέρ πέντε 
επεισοδίων το οποίο θα προβληθεί από το OFC TV 
(επίσημο κανάλι της Ομόνοιας στο youtube) με τους 
πρωταγωνιστές να αφηγούνται προσωπικά βιώ-
ματα. Η ανακοίνωση της Ομόνοιας
«ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ»
Ντοκιμαντέρ 5 επεισοδίων, του OFC TV.
Οι πρωταγωνιστές αφηγούνται προσωπικά τους 
βιώματα και ξεδιπλώνουν τις σκέψεις τους για την 
αξέχαστη σεζόν 2020-21. Οπτικοακουστικό υλικό 
που δεν έχει δημοσιευθεί ξανά.
Πρεμιέρα: Δευτέρα, 28/06, 21:05
Καλή θέαση!

Ομόνοια: Πλήρης εμπιστοσύνη στην 
επιτροπή προγραμματισμού

ΑΠΟΕΛ Πουρσαϊτίδης: «Άλλες 
2-3 μετεγγραφές – O AΠΟΕΛ 
λειτουργεί όπως θέλω»
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Εθνική Μπάσκετ: Οριστικά εκτός 
Προολυμπιακού ο Σπανούλης

Εκτός Προολυμπιακού τουρνουά τέθηκε οριστικά ο Βασίλης Σπανούλης, αφού δεν έχει 
καταφέρει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του

Οριστικά χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη θα παρα-
ταχθε ί η Εθν ική ομάδα σ το Προολυμπιακό 
τουρνουά!
Ο Kill Bill εξακολουθεί να πονάει στο πόδι του 
και ως εκ τούτου δεν θα ταξιδέψει με την υπό-
λοιπη αποστολή για τον Καναδά.
Παρά την υπερπροσπάθεια που έκανε ο 38χρο-
νος γκαρν τ γ ια να ε ίναι παρών σ το κάλεσμα 
«επίσημης αγαπημένης», δεν τα κατάφερε και 
θα μείνει εκτός της τελικής δωδεκάδας που θα 
επιλέξει ο Ρικ Πιτίνο.
Θυμίζουμε ότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν 
υπολογίζει στις υπηρεσίες των Παπα-
πέ τ ρου,  Πρίν τ εζ η,  Γιάν νη κα ι 
Θανάση Αντετοκούνμπο.
Έτσ ι, ο Πιτ ίνο καλείται να 
«κόψει» έναν ακόμα παί-
κ τη από τους 13 που 
έχουν απομείνει: Νίκος 
Ρογκαβόπουλος, Λίνος 
Χ ρ υ σ ι κ ό π ο υ λ ο ς , 
Μιχά λ η ς  Λού ν τ ζ η ς , 
Δημήτρης Κατσίβελης, 
Γιαννούλης Λαρεντζά-
κης, Βασ ίλης Καββα-
δάς, Κώστας Σλούκας, 
Χά ρη ς  Για ν ν ό π ο υλ ο ς , 
Κώσ τας Αν τε τοκούνμπο, 
Λεωνίδας Κασελάκης, Ντ ί-
νος Μήτογλου, Γιώργος Παπα-
γιάννης, Νικ Καλάθης.

Πιτίνο για Εθνική Ελλάδας: «Ξεκίνη-
σα με εμπειρία και θρυλικά ταλέντα, 
φεύγω για τον Καναδά με διαφορετι-
κή ομάδα»
Ακόμη προσπαθεί να «χωνέψει» τα προβλή-
ματα που προέκυψαν πριν και κατά τη διάρ-
κεια της προετοιμασίας της εθνικής ομάδας για 
το προολυμπιακό τουρνουά του Καναδά ο Ρικ 
Πιτίνο.
«Ξεκίνησα με σπουδαία εμπειρία και με θρυ-
λικά ταλέν τα, τώρα φεύγω γ ια τον Καναδά 
με μια εν τελώς διαφορετ ική ομάδα, νέα και 
γεμάτη ενέργε ια. Σπουδαία άτομα που μου 
έχουν δώσει όσα έχουν. Θα είναι διασκεδα-
στική εμπειρία. Πάμε Ελλάδα» έγραψε ο Αμερι-

κανός στο Twitter, λίγες ώρες πριν από την ανα-
χώρηση της αποστολής για την Βικτόρια.
Ο Πιτ ίνο υπολόγ ιζε σ τον Βασ ίλη Σπανούλη, 
σ τον Ιωάννη Παπαπέτρου, σ τον Γιώργο Πρί-
ντεζη, ονειρευόταν τον Γιάννη και τον Θανάση 
Αν τε τοκούνμπο, όμως οι τρεις πρώτοι ε ίναι 
τραυματίες και οι δύο τελευταίοι αγωνίζονται 
με τους Μπακς στους τελικούς της Ανατολικής 
Περιφέρειας απέναντι στους Ατλάντα Χοκς.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής 
για το προολυμπιακό τουρνουά: 

Νικ Καλάθης,  Κώσ τας Σ λούκας,  Δημή-
τρης Κατσ ίβελης, Γιαννούλης Λαρε-

ν τζάκης,  Χάρης Γιαν νόπουλος, 
Νίκος Ρογκαβόπουλος, Λεωνί-

δας Κασελάκης, Λίνος Χρυ-
σ ικόπουλος, Ντ ίνος Μήτο -
γλου, Γιώργος Παπαγιάννης, 
Κώσ τας Αν τ ε τοκούνμπο, 
Βασίλης Καββαδάς.

Σλούκας: «Οι δικαι-
ολογ ίε ς  ε ίνα ι  γ ια 
τους αδύναμους, οι 

12 που θα πάμε στο 
Προολυμπιακό θα πα-

λέψουμε»
Μιλώντας σ την ισ τοσελίδα της 

ΕΟΚ σ το πλαίσ ιο συνάν τησης με 
τους χορηγούς της Εθνικής, ο διεθνής 

γκαρντ επανέλαβε ότι είναι τιμή για αυτόν να 
εκπροσωπεί την Ελλάδα, ενώ δεν θέλησε να 
σταθεί στις απουσίες.
«Είναι ιδιαίτερη τιμή να εκπροσωπώ τη χώρα 
μου, κάτι που κάνω από τα 10-12 μου χρόνια. 
Θέλω να κάνω το καλύτερο δυνατό μαζί με τους 
συμπαίκτες μου» δήλωσε αρχικά ο Σλούκας, 
για να προσθέσει στην συνέχεια με νόημα:
«Υπάρχουν δικαιολογίες, αλλά αυτές είναι για 
τους αδύναμους. Οι δώδεκα θα πάμε γ ια να 
παλέψουμε, θα πάμε να παίξουμε μεσ τά και 
ώριμα γ ια τ ις πιθανότητέ ς μας απέναν τ ι σε 
καλές ομάδες.
Πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, με καλή προ-
ε τοιμασία πριν τους αγώνες, σ τους οποίους 
παίζει ρόλο ο παράγοντας τύχη και η ψυχή»

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε 
την απόκτηση του 
Μουστάφα Φαλ

Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε 
επισημότητα έγινε ο Μουστάφα 
Φαλ, καθώς οι Πειραιώτες ανα-
κοίνωσαν την απόκτησή του.
Ο Τόμας Γουόκαπ έκανε την 
αρχή, ο Μουστάφα Φαλ τη συνέ-
χεια. Ο 29χρονος ύψους 2μ.18 
Γάλλος σέντερ έγινε μέλος του 
Ολυμπιακού, που ανακοίνωσε 
την απόκτησή του και τον καλω-
σόρισε στην Ελλάδα μετά από 
μία σεζόν στη EuroLeague με τη 
φανέλα της Βιλερμπάν και μετά 
από το βραβείο του κορυφαίου 
αμυντικού της γαλλικής Λίγκας.
Ο διεθνής με την εθνική ομάδα 
της Γαλλίας ολοκλήρωσε τις υπο-
χρεώσεις του με τη Βιλερμπάν, 
η οποία προκρίθηκε στο Final 
Four της LNB, καθώς θα πρέπει 
να ενσωματωθεί στην προετοι-
μασία των τρικολόρ εν όψει των 
Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. 
Ο Φαλ είχε στη rookie χρονιά 
του στη EuroLeague 8.8 πόντους 
(70.1% σ το δίπον το, 61.7% 
στις βολές), 5.5 ριμπάουντ, 1.8 
ασίστ, 1 μπλοκ και 14.1 μονάδες 
στο σύστημα αξιολόγησης ανά 
21:59 σε 31 αγώνες της κανονι-
κής περιόδου (28 συμμετοχές 
στην αρχική πεντάδα).

Αναλυτικά η ανακοίνωση 
του Ολυμπιακού:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώ-
νει την απόκτηση του Μουστάφα 
Φαλ. Ο Γάλλος σέντερ υπέγραψε 
συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Το who is whο
Γεννήθηκε: 23/02/1992 (Παρίσι, 
Γαλλία)
Υπηκοότητα: Γάλλος
Ύψος: 2.18
Θέση: Center

Προηγούμενες ομάδες: 
Poitiers 86 (2011–2014), Monaco 
(2014-2015), Antibes Sharks 
(2015-2016), Elan Chalon (2016-
17), Sakarya BSB (2017-2018), 
Lokomotiv Kuban (2018-2019), 
Turk Telekom (2019-2020), Asvel 
(2020-2021)

Διακρίσεις:
- Κορυφαίος αμυντικός στο γαλ-
λικό πρωτάθλημα (2021)
- Μέλος της καλύτερης πεντάδας 
στο γαλλικό πρωτάθλημα (2021)
- MVP του τελικού Κυπέλλου 
Γαλλίας (2021)
- Κυπελλούχος Γαλλίας (2021)
- Πρωταθλητής Γαλλίας (2017)
- Αμυντικός της χρονιάς στο γαλ-
λικό πρωτάθλημα (2017)

Οι περσ ινοί αριθμοί 
του...
Στην Ευρωλίγκα σε 31 αγώ-
νες είχε μέσο όρο 8.8 πόντους 
(61.7% βολές, 70.1% δίποντα, 
- τρίποντα), 5.5 ριμπάουντ, 1.8 
ασίστ και 0.1 κλέψιμο

Φαλ: «Ενθουσιασμένος 
για την πρόκληση του Ο-
λυμπιακού, να κυριαρχή-
σω στην ρακέτα»
Ο Μουστάφα Φαλ έφτασε στην 
Ελλάδα για χάρη του Ολυμπια-
κού και δήλωσε ενθουσιασμένος 
από την πρόκληση των «ερυθρό-
λευκων», τονίζοντας ότι θέλει να 
κυριαρχήσει κάτω από τα καλά-
θια. 
Αρχικά ο νέος σέντερ του Ολυ-
μπιακού δήλωσε: «Είμαι ενθου-
σιασμένος με την νέα πρόκληση 
της καριέρας μου και ελπίζω να 
δημιουργήσουμε μία δυνατή 
ομάδα.
Θα δώσω τα πάντα για να είμαι 
αν ταγωνισ τ ικός, εγώ και η 
ομάδα, για να μπορέσουμε να 
κάνουμε μία καλή χρονιά. Μου 
αρέσουν οι κινήσεις της ομά-
δας. ο Γουόκαπ είναι εξαιρετι-
κός παίκτης, καλός αμυντικός και 
πιστεύω θα δημιουργήσουμε 
μία ανταγωνιστική ομάδα».
Κλείνοντας, τόνισε σχετικά με το 
τι του ζήτησε ο Γιώργος Μπαρ-
τζώκας στην επικοινωνία που 
είχαν: 
«Μου ζήτησε να είμαι ο πιο 
ανταγωνιστικός παίκτης για την 
ομάδα, ότι έλειπε ένας ψηλός 
φέτος και αυτό θέλει από μένα. 
Να κυριαρχήσω στην ρακέτα».

αθλητικά
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Οι «νεόι» προπονητές της Οι «νεόι» προπονητές της 
SuperLeague ήρθαν από το SuperLeague ήρθαν από το 
παρελθόνπαρελθόν

www.hellasnews-radio.com

σελ. 61σελ. 61

Οριστικά εκτόςΟριστικά εκτός
Προολυμπιακού ο Προολυμπιακού ο 
ΣπανούληςΣπανούλης σελ. 68σελ. 68

Wimbledon: Στο Νο3 των Wimbledon: Στο Νο3 των 
seedings ο Τσιτσιπάς, seedings ο Τσιτσιπάς, 
Νο16 η ΣάκκαρηΝο16 η Σάκκαρη σελ. 62σελ. 62


