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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Μπορεί να μην
έχω πλάτες
μεγάλες ή πολύ
γυμνασμένες...
είναι όμως
δικές μου...
και ΜΟΝΟ σε αυτές
βασίζομαι...!

Ε

υγενικοί μου αναγνώστες κι

βρίσκει κα πάρα πολλοί, λόγω του κυβερνητικού

αναγνώστριες, εύχομαι να σας

βοηθήματος δεν γουστάρουν να δουλέψουν.

βρίσκω όλους καλά και το κυριότερο Και λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου μιαλουδάκι,
ψυχολογικά μιας και βλέπουμε

εάν όπως λένε τον Σεπτέμβριο τελείωσε ο

ότι ανοίγοντας και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις θα

μπαξές τι γίνεται; Θα ψάχνουν όλοι για δουλειά,

μπούμε σιγά-σιγά στην καθημερινότητα που τόσο

θα μπορέσουν όμως να βρουν όλοι; Δεν ξέρω

μας έχει λείψει εδώ και ενάμιση χρόνο.

αδέλφια, αλλά επειδή ζω στην «πιάτσα» και

Καλοί μου φίλοι και φίλες, είναι γεγονός ότι

λίγο πολύ ξέρω τι γίνεται, πολύ φοβάμαι ότι θα

πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας αλλάξαν και

υπάρξουν ζόρια.

αλλάζουν.

Φυσικά, ο καθένας-μια ξέρει πως να κουμαντάρει

Από επαγγελματικές σχέσεις, κοινωνικές σχέσεις,

τη ζωή του και δεν θέλει «συμβουλάτορες».

ακόμα και στο επίπεδο των προσωπικών και

Κοινωνικά όμως γιατί εμένα με ενδιαφέρει

οικογενειακών σχέσεων.

και με πονάει η οποιαδήποτε δυσάρεστη

Διαφορετικός τρόπος εργασίας «…από το σπίτι

κατάσταση του συμπολίτη μου, το σκέφτομαι και

λέει…», ακόμα μέχρι στο emergency να μην

προβληματίζομαι.

μπορείς να μπεις στο νοσοκομείο. «…αφήνεις στην

Εύχομαι ο καλός Θεούλης να φωτίσει όλο τον

πόρτα…» το παιδί σου, τη γυναίκα σου, τον άντρα

κόσμο και να κάνουν όλοι το σωστό για να

σου και πας σπίτι να σου τηλεφωνήσουν εάν ζει ή

επανέλθουμε στην πραγματική καθημερινότητα,

κινδυνεύει.

χωρίς προβλήματα και δυσάρεστα απρόοπτα.

Παραγγέλνεις από φάρμακα μέχρι σώβρακα απ’

Ο κάθε ένας από εμάς να βάλει τα πραγματάκια

την amazon και στα φέρνουν χωρίς να ξέρεις

κάτω, γιατί των φρονίμων τα παιδιά πριν

εάν θα σου αρέσουν ή σου κάνουν, γιατί έρχονται

πεινάσουν μαγειρεύουν.

μέσω Ιαπωνίας ή Ινδίας και μη χειρότερα.

Προχωράμε λοιπόν, υποστηρίζουν Έλληνες και

Αλλά το πιο σοβαρό και επικίνδυνο είναι το

προχωράμε όσο… γίνεται… ενωμένοι.

εργασιακό. Πολλοί συμπολίτες μας εδώ και

ΝΑΣΤΑΙ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ

ενάμιση χρόνο συντηρούνταν με το διχίλιαρο της

ΕΒΔΟΜΑΔΑ.

κυβέρνησης.
Στο γραφείο της εφημερίδας μας, καθημερινώς
τηλεφωνούν επιχειρηματίες όλων των ιδιοτήτων
και ζητούν υπαλλήλους. ΜΑΤΑΙΟ. Κανένας δεν

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Οι μη εμβολιασμένοι ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο με
τεστ PCR

Σ

ύμφωνα με όλα τα δεδομένα των αεροπορικών εταιρειών, των πρεσβειών που βρίσκονται στην Αθήνα
αλλά και της IATA, ένας Έλληνας πολίτης που θέλει
να ταξιδέψει στο εξωτερικό θα πρέπει να γνωρίζει
τα εξής:
Σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία ή το
Ισραήλ, απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετάβαση ξένου
πολίτη, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, κατά τις οποίες
ισχύει ο κανόνας που έχει θεσπιστεί σε όλον τον κόσμο και
από όλες τις αεροπορικές εταιρείες και ο οποίος είναι η επίδειξη κατά την επιβίβαση αρνητικού αποτελέσματος μοριακού τεστ (PCR) για Covid-19 που θα έχει διενεργηθεί έως 72
ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης.
Σε άλλα κράτη ισχύουν διαφορετικά μέτρα, αν και σχεδόν
παντού ο γενικός κανόνας που ακολουθείται σε όλες σχεδόν
τις χώρες είναι η απαγόρευση εισόδου σε ξένους πολίτες.
Ωστόσο υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις, κατά τις οποίες όμως
χρειάζεται κατά την επιβίβαση να υπάρχει αρνητικό μοριακό τεστ για Covid-19 (PCR 72 ωρών).
Υπάρχουν τουλάχιστον δύο ταξιδιωτικές πηγές τις οποίες
μπορεί να συμβουλευτεί ο πολίτης προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικά τι χρειάζεται να έχει ώστε να ταξιδέψει στη
χώρα που επιθυμεί. Η μία είναι η ηλεκτρονική εφαρμογή
της ΙΑΤΑ και η άλλη είναι η ιστοσελίδα της Aegean, η οποία
αναφέρει αναλυτικά για πολλούς προορισμούς λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση Έλληνα πολίτη σε
καθεμία από αυτές τις χώρες.
Όπως άλλωστε ενημερώνει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, «πληροφορίες για τα ταξιδιωτικά μέτρα και τις απαιτήσεις εισόδου για κάθε χώρα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, είναι διαθέσιμες στον χάρτη “COVID-19
Travel Regulations Map” του IATA Timatic».
Παρακάτω παρατίθεται ένας κατάλογος χωρών και κυρίως
μια ομάδα 33 ευρωπαϊκών προορισμών με αναλυτικά στοιχεία για το τι ακριβώς χρειάζεται να έχει ένας πολίτης για να
μεταβεί σε αυτούς τους προορισμούς.
Γενικός κανόνας είναι ότι μέχρι και σήμερα παγκοσμίως
ισχύει η διενέργεια μοριακού τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού
ως βασικό μέτρο για να ταξιδέψει κάποιος. Εκτός από 33
ευρωπαϊκούς προορισμούς, και αυτό από 1ης Ιουλίου 2021,
σε κανέναν άλλο προορισμό δεν ισχύει το λεγόμενο «πράσινο διαβατήριο», δηλαδή το free pass το οποίο προμηθεύεται κανείς μετά την ολοκλήρωση των δύο εμβολιασμών
κατά του Covid-19.
Τώρα πρέπει να γίνει κατανοητό πως αν ένας πολίτης από

την Ελλάδα μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, εμβολιασμένος
ή ανεμβολίαστος, με μοριακό τεστ ή όχι, τότε θα είναι υποχρεωμένος να τεθεί σε καραντίνα 14 ημερών.

Υπάρχει απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα
για συγκεκριμένους επιβάτες;

Όπως ενημερώνει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης, παραμένει, μέχρι 03.07.2021, σε ισχύ η απαγόρευση εισόδου στη
χώρα όλων των υπηκόων τρίτων κρατών, με βάση την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας. Εξαιρέσεις ισχύουν για μόνιμους κατοίκους
των παρακάτω χωρών: Αυστραλία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Νέα Ζηλανδία, Ν. Κορέα, Ρουάντα, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη,
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής, Ρωσία, Σερβία, Ισραήλ, Β. Μακεδονία, Καναδά, Λευκορωσία, Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική
Αραβία, Κίνα, Κουβέιτ, Ιαπωνία, Λίβανο, Αλβανία, Ουκρανία & Μαυροβούνιο*.
Ως αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας, οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να παρουσιάσουν άδεια παραμο-

Σε ίση μοίρα εμβολιασθέντες
και μη όταν συνδεύονται από
μοριακό τεστ - Τι ισχύει για την
είσοδο ταξιδιωτών στην Ελλάδα

νής, άδεια εργασίας, ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή άλλα
έγγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται ο τόπος
μόνιμης κατοικίας.
Από τους περιορισμούς εξαιρούνται επίσης:
ª Πολίτες της ΕΕ & των κρατών μελών της Συνθήκης
Schengen και οι σύζυγοι αυτών, ή τα άτομα με τα οποία έχουν
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και τα ανήλικα παιδιά
τους.
ª Ιατρικό & Νοσηλευτικό, προσωπικό επαγγελματίες και
ερευνητές του χώρου της υγείας, εάν επιδείξουν στα σημεία
εισόδου της χώρας αποδεικτικό της επαγγελματικής τους
κατάστασης, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι η είσοδος τους
σχετίζεται με την εξάσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων
τους.
ª Πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοικοι σε μακροχρόνια βάση - ή έχουν άδεια παραμονής χώρας της ΕΕ ή κράτους
μέλους της Συνθήκης Schengen.
ª Μέλη κυβερνητικών αποστολών.
ª Μέλη διπλωματικών αποστολών, αξιωματούχοι και
αποστολές προξενείων, επιτελεία διεθνών & ευρωπαϊκών
οργανισμών, εργαζόμενοι σε υπηρεσίες ανθρωπιστικής βοήθειας στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, αξιωματούχοι στρατιωτικών σωμάτων, σωμάτων ασφαλείας & της γενικής γραμματείας πολιτικής προστασίας.
ª Εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών, πληρώματα αεροσκαφών, πληρώματα και τεχνικό προσωπικό μισθωμένων αεροσκαφών &
εξοπλισμού για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, οδηγοί βαρέων
οχημάτων & το απολύτως απαραίτητο προσωπικό για τη μεταφορά αγαθών.
ª Επιβάτες transit.
ª Φοιτητές.
ª Φροντιστές ηλικιωμένων ή ανθρώπων με ειδικές ανάγκες.
ª Εποχιακό προσωπικό απασχολούμενο στον τομέα της
γεωργίας.
Η συμπληρωμένη ηλεκτρονική φόρμα εντοπισμού επιβατών
(e-PLF) είναι επίσης υποχρεωτική για όλους τους εισερχόμενους επιβάτες. Οι οικογένειες μπορούν να υποβάλουν μια
κοινή φόρμα e-PLF. Οι επιβάτες λαμβάνουν e-mail επιβεβαίωσης υποβολής της φόρμας PLF, το οποίο θεωρείται απαραίτητο ταξιδιωτικό έγγραφο που πρέπει να επιδεικνύουν κατά
την επιβίβαση στην πτήση. Οι κωδικοί QR στέλνονται στους
επιβάτες τα μεσάνυχτα της ημέρας του ταξιδιού. (Ο κωδικός-QR code παρέχεται ως σύνδεσμος μέσα στο e-mail).
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Καβάλα: Συγκλονίζει ο θάνατος της Σαμαράς για δικαίωση Παπασταύρου:
αριστούχου Μυρτούς από καρκίνο - Το κράτος Δικαίου νίκησε το
Μηνύματα οδύνης για το χαμόγελο παρακράτος του κ. Τσίπρα
που έσβησε πρόωρα

Το 2019 πέρασε από τους πρώτους στην
ιατρική σχολή Θεσσαλονίκης, αλλά
«έσβησε» δυο χρόνια μετά, έπειτα από
σκληρή μάχη με τον καρκίνο

Σ

ε σοκ βρίσκεται η Καβάλα για τον θάνατο της Μυρτούς Φουρουντζόγλου, της
κοπέλας που το 2019 πέρασε από τους
πρώτους στην ιατρική σχολή Θεσσαλονίκης, αλλά «έσβησε» μετά από άνιση μάχη
με τον καρκίνο. Η Μυρτώ κατάφερε να πετύχει
στις πανελλαδικές και να σπουδάσει στην Ιατρική Σχολή της Θεσσαλονίκης το 2019. Όμως
αμέσως μετά η μοίρα επεφύλασσε ένα ύπουλο χτύπημα για το κορίτσι, καθώς διαγνώστηκε
με καρκίνο στον εγκέφαλο. «Πάλεψε» με την ασθένεια για δύο χρόνια χωρίς να παρατήσει τις
σπουδές της.
Συγκλονισμένη είναι η δασκάλα της όπως επισης και δεκάδες φίλοι συμμαθητές αλλά και συγγενείς της
που δεν μπορούν να πιστέψουν ποσό άδικα έφυγε από
τη ζωή ο αγαπημένος τους
«άγγελος».
«To σχολείο μας αποχαιρετά
την αγαπημένη μας μαθήτρια Μυρτώ Φουρουτζόγλου. Αναπαύσου εν ειρήνη
αγαπημένη μας Μυρτώ, θα
σε θυμάμαι για πάντα. Η δάσκαλα σου, Σοφία
Σαρικλόγλου», ήταν η ανάρτηση που έγινε στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η Μυρτώ Φουρουντζόγλου, εκτός από αριστούχος μαθήτρια και φοιτήτρια Ιατρικής, ήταν και
διακεκριμένη μαθήτρια του Δημοτικού Ωδείου
Καβάλας. «Το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους γονείς και
την οικογένεια της άτυχης φοιτήτριας Μυρτώς
Φουρουντζόγλου, η οποία υπήρξε μια από τις
πιο διακεκριμένες μαθήτριες του ΔΩΚ και διακρίθηκε για την αγάπη της για την μουσική και
για το ήθος της», ήταν η ανακοίνωση. «Κρίμα
κρίμα...νεα παιδιά με όνειρα, ταλαντούχα !όλη η
ζωή μπροστά της....τα λόγια φτωχά τέτοιες ώρες.
Κουράγιο στους γονείς της. Βαρύ το φορτιο»,
έγραψε μια γυναίκα στο Facebook.
«Για τη Μυρτώ Φουρουντζόγλου, το super girl
της Καβάλας που πέρασε απ’ τους πρώτους
στην Ιατρική της Θεσσαλονίκης το 2019 και
σήμερα έχασε τη μάχη για τη ζωή της νικημένη
από καρκίνο.», ήταν το μήνυμα φίλη της στο
Facebook.

Και ο πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας, Κοσμάς Χαρπαντίδης, δήλωσε σε σχετική
ανακοίνωση: «Το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας
εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους
γονείς και την οικογένεια της άτυχης φοιτήτριας
Μυρτώς Φουρουντζόγλου, η οποία υπήρξε μια
από τις πιο διακεκριμένες μαθήτριες του ΔΩΚ
και διακρίθηκε για την αγάπη της για την μουσική και για το ήθος της».

Νέες θεραπείες αλλάζουν τη ζωή των
ασθενών με «δύσκολες» νεοπλασίες

Ελπιδοφόρα νέα για την αντιμετώπιση καρκίνων με, μέχρι πρότινος, περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές, παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO, 4-8 Ιουνίου 2021). Στρατηγικές που βασίζονται στην
επιλογή της βέλτιστης αγωγής, για τον σωστό
ασθενή, την κατάλληλη χρονική στιγμή βελτιώνουν την ποιότητα ζωής
των ασθενών και αυξάνουν
το προσδόκιμο επιβίωσής
τους.
Ο κ. Σπύρος Δευτεραίος,
Ιατρικός Διευθυντής Ελλάδος και Κύπρου της φαρμακευτ ικής ε ταιρείας
Merck και ο κ. Danny
Bar–Zohar, Global Head
of Development for the
Healthcare Business του ομίλου Merck εξηγούν
στο ygeiamou.gr πώς ο συνδυασμός Ανοσολογίας και Ογκολογίας οδηγεί σε νέες αποτελεσματικές αντικαρκινικές θεραπείες.
«Στο φετινό ASCO η Merck ανακοίνωσε νεότερα
στοιχεία από το κλινικό πρόγραμμα JAVELIN
Bladder 100. Το πλήρως εξανθρωπισμένο
μονοκλωνικό αντίσωμα avelumab (αβελουμάμπη) είναι ο μόνος αναστολέας που αποδεδειγμένα έχει όφελος επιβίωσης στον καρκίνο του
ουροθηλίου, ανεξαρτήτως σταδίου της νόσου
και γενετικού υποτύπου της. Τα στοιχεία αυτά
είναι ενθαρρυντικά διότι ο συγκεκριμένος καρκίνος είναι ο συχνότερος που προσβάλλει την
ουροδόχο κύστη, αφού αφορά στο 90% των
περιπτώσεων. Ωστόσο στο 12% των ασθενών
η διάγνωση γίνεται όταν πια ο καρκίνος είναι σε
προχωρημένο στάδιο και μέχρι προσφάτως οι
θεραπευτικές επιλογές ήταν λίγες, με το πενταετές προσδόκιμο επιβίωσης να μην ξεπερνά το
6,4%. Αυτό ευτυχώς αλλάζει με τα καλά κλινικά
δεδομένα από το πρόγραμμα JAVELIN Bladder
100», σύμφωνα με τον κ. Δευτεραίο.

Γ

ια ολοκληρωτική νίκη των αξιών και
του κράτους δικαίου απέναντι στην
λάσπη, τις συκοφαντίες και το «παρακράτος» που επιχείρησε να στήσει η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα κάνει
λόγο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς σε δήλωσή του με αφορμή την αμετάκλητη δικαστική δικαίωση του στενού
του συνεργάτη Σταύρου Παπασταύρου.
«Χρειάστηκαν 6 ολόκληρα χρόνια για
να κερδίσει πίσω τη ζωή του ο Σταύρος
Παπασταυρου. Ρωτάω λοιπόν, ευθέως,
τον κ.Τσίπρα : γιατί ενώ γνώριζε από την
πρώτη στιγμή την αθωότητα του Παπασταύρου κατασκεύασε, μαζί με το παρακράτος του, κατηγορίες χωρίς ντροπή;»
σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Σαμα-

ράς για να προσθέσει «Ρωτάω τον κ.Τσίπρα, γιατί αφού εξευτέλισαν δημόσια
έναν αθώο άνθρωπο, του ζήταγαν μετά
κι ανταλλάγματα για να τον ..αποκαταστήσουν;
Ρωτάω τον κ. Τσίπρα, γιατί αν τί να
συγκρουσθούμε πολιτικά προτίμησε τη
συκοφαντία και τη διαπόμπευση εμένα και
των συνεργατών μου;
Λυπάμαι τον κ. Τσίπρα, γιατί επιδίωξε μια
Ελλάδα-Μπανανία αντί για Πολιτεία και
κράτος δικαίου. Ομως, ευχαριστώ τον κ.
Τσίπρα, γιατί απέδειξε ότι στην πολιτική
δικαιώνονται οι αρχές, οι αξίες, η σοβαρότητα και όχι η λάσπη. Ναι λοιπόν κ. Τσίπρα, όπως σας είχα πει και τότε, “μακάρι η
Ελλάδα να είχε 10 Παπασταύρου”….».
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Ο «αριστοκράτης λωποδύτης» της
Εθνικής Πινακοθήκης - «Ήθελε να μπει
στο κλαμπ με τους μεγάλους συλλέκτες»

«Πάντα εντυπωσιακός και προσεγμένος, άτομο το οποίο φαινόταν ότι είχε σχέση με την τέχνη» - Τι λέει
ο γνωστός εικαστικός και επιμελητής εκθέσεων Μιχάλης Ρωμανός για τον 49χρονο κλέφτη

Μ

ε τα κατορθώματα του να
μοιάζουν βγαλμένα από
τα μυθιστορήματα του
Γάλλου συγγραφέα Μωρίς Λεμπλάν, ο 49χρονος ελαιοχρωματιστής και διαρρήκτης της Εθνικής Πινακοθήκης κερδίζει επάξια τον ρόλο
του Έλληνα Αρσέν Λουπέν στο βιβλίο
με τίτλο «Αριστοκράτης λωποδύτης».
Σύμφωνα με τα όσα έχει παραδεχτεί
μέχρι ώρας, αλλά και όσα είχε αναρτήσει από το 2014 που είχε δημιουργήσει λογαριασμό στο twitter τον
οποίο σήμερα φαίνεται κάποιος να
έχει αποσύρει, με την κωδική ονομασία «Artfreak», ο 49χρονος αγαπά
την τέχνη, λατρεύει την ζωγραφική και
ταυτόχρονα προγραμματίζει εύκολα
ταξίδια για επισκέψεις σε μουσεία και
εκθέσεις. Παρακολουθεί με μανία
δημοπρασίες των διάσημων οίκων
Christie’ s και Sothebys, ενώ δείχνει να έχει μεγάλο ενδιαφέρον για
τις πωλήσεις των έργων τέχνης, τους
μεγάλους συλλέκτες και τις προσωπικές συλλογές. Ίσως μετά την παράνομη απόκτηση των έργων του Πικάσο
και του Μοντριάν στις 9 Ιανουαρίου
του 2021 να αισθανόταν πως μπορεί
να γίνει ένας από αυτούς, καθώς από
την πλευρά του αριστοκράτη διέθετε
τις βάσεις για τα καλά.
Όπως δήλωσε ο γνωστός εικαστικός
και επιμελητής εκθέσεων Μιχάλης
Ρωμανός, ο οποίος γνωρίστηκε με τον
49χρονο σε gala τέχνης λίγες ημέρες
πριν την κλοπή του αιώνα ο «Artfreak»
διέθετε όλα τα στοιχεία εκείνα που
απαιτούνται ώστε να κινείτε με άνεση
στους χώρους αυτούς αλλά και να
γνωρίζει σπουδαίες προσωπικότητες:
«Άτομο, το οποίο φαινόταν πως έχει
σχέση με την τέχνη, κάτι που το έδειχνε έντονα. Το κουστούμι του ήταν
καταπληκτικό, από τους άνδρες που
δεν περνούν απαρατήρητοι, εντυπωσιακός και άκρως γοητευτικός.
Κρατούσε το ποτήρι του κρασιού με
σωστό τρόπο έδειχνε άτομο που μπορεί να σταθεί σε τέτοιους χώρους. Δεν
φαινόταν τυχαίος».

Ταυτόχρονα με τα βιογραφικά στοιχεία
και τις τεχνικές των σπουδαίων ζωγράφων ο 49χρονος είχε την γνώση, ως
ελαιοχρωματιστής να ξεχωρίσει τον
χτιστό τοίχο από την γυψοσανίδα με
αποτέλεσμα από τις φορές που είχε
επισκεφτεί την Εθνική Πινακοθήκη να
γνωρίζει τα πάντα γύρω από την τοιχοποιία της. Αυτό το στοιχείο μόνο
κάποιον που είναι έτοιμος για το
μεγάλο κόλπο θα ενδιέφερε και κανέναν άλλον.
«Έκανα συνεχείς επισκέψεις στην
Εθνική Πινακοθήκη και απέκτησα
οικειότητα με τα έργα και τον χώρο,
ώσπου πίστεψα ότι ένα από αυτά μπορεί να γίνει δικό μου. Αυτές οι σκέψεις
με βασάνιζαν δυο χρόνια περίπου και
με οδήγησαν να κάνω το μεγαλύτερο

λάθος της ζωής μου. Για περίπου έξι
μήνες πριν από την κλοπή έκανα πολλές επισκέψεις... Λόγω της ενασχόλησης μου με τις οικοδομές γνώριζα τα
οικοδομικά υλικά και μπορούσα να
καταλάβω πού υπήρχε τσιμεντένιος
τοίχος και πού γυψοσανίδα. Καθόμουν
ώρες στο εσωτερικό παρατηρώντας
όχι μόνο τα έργα τέχνης αλλά και τη
διαμόρφωση του χώρου, τη συμπεριφορά των φυλάκων, πού υπήρχαν
παράθυρα, κάμερες. Επίσης το ίδιο
έκανα και στον περιβάλλοντα χώρο.
Έπαιρνα καφέ και καθόμουν για ώρες
γύρω από την πινακοθήκη. Δεν θυμάμαι πόσες βραδιές καθόμουν κρυμμένος στα φυτά και παρατηρούσα τους
φύλακες. Μπορεί να το είχα κάνει και
πάνω από 50 φορές μόνο το τελευταίο
εξάμηνο πριν από την κλοπή».
Έγινε λόγος πως από τις τόσες επισκέ-

ψεις κανένας υπάλληλος ή φρουρός
της Πινακοθήκης δεν υποψιάστηκε το
παραμικρό; Και γιατί να υποψιαστεί,
αφού και το εισιτήριο του πλήρωνε
κανονικά και τα έργα θαύμαζε ως γνήσιος λάτρης της ζωγραφικής, και καλοντυμένος ήταν και την κουβέντα έπιανε
με τους ειδικούς της έκθεσης. Άλλωστε
αν είχε κινήσει την παραμικρή υποψία
θα ήταν από τα πρώτα άτομα που θα
παρακολουθούνταν μια και ο αριθμός
των επισκεπτών της Πινακοθήκης είναι
πιο περιορισμένος από την Ακρόπολη.
Αυτό σημαίνει πως 49χρονος την
εποχή εκείνη τουλάχιστον, εξαιτίας της
συμπεριφοράς και της γοητευτικής του
εικόνας ήταν άτομο υπεράνω υποψίας.
Από την άλλη ο τρόπος που διηγήθηκε
τα όσα συνέβησαν για το βράδυ της
μεγάλης διάρρηξης στους αστυνομικούς μοιάζουν απόλυτα σχεδιασμένα
και μελετημένα ακόμα και την στιγμή
της πράξης. Εκεί που κάποιος πρωτάρης ίσως να τα έχανε και να πανικοβάλλονταν εκείνος λειτούργησε ως
τέλειος επαγγελματίας, λες και το είχε
κάνει ξανά.
Το πάθος του για την απόκτηση
έργων ανεκτίμητης αξίας και υπογραφής ήταν τόσο μεγάλο που δεν
έκανε λεπτό πίσω. Ήθελε μέσα από
την κλοπή αυτή να αισθανθεί έστω
και με το μυαλό του πως πλέον ανήκει
στο club με τους μεγάλους συλλέκτες.
Άλλωστε, όπως αναφέρει ο ίδιος και
ο δικηγόρος του Σάκης Κεχαγιόγλου
η πώληση των έργων δεν πέρασε
στιγμή από το μυαλό του και έτσι
ήταν, αφού ο 49χρονος γνώριζε τα
πάντα γύρω από τις αγοραπωλησίες
αυτού του οικονομικού μεγέθους των
έργων. Γνώριζε καλά πως πέρα από
την κρύπτη στο μπάνιο του σπιτιού
του, όπου για χρόνια τους φιλούσε
δεν μπορούσε πουθενά αλλού να
τους μετακινήσει, γι αυτό και το ενδιαφέρον εστιάζεται στις πληροφορίες
που είχαν οι αστυνομικοί για το πρόσωπο του καθώς και στα λάθη που
έγιναν τα οποία έστω και μετά από 9
χρόνια τον πρόδωσαν.
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Καλαφάτης για Μετρό
Θεσσαλονίκης: Αφήνουμε
πίσω όσους δίχασαν την
πόλη

Ο

χρόνος είναι πολύτιμος και δεν πρέπει να χαθεί
άλλος», δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) κ. Σταύρος Καλαφάτης, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας που αφορά το μετρό της Θεσσαλονίκης.
Ο υφυπουργός Εσωτερικών πρόσθεσε ότι «με την απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαιώνεται η μόνη λύση
που εξασφαλίζει στην πόλη και Μετρό και Αρχαία.
Αναλυτικά η δήλωσή του:
“Ο χρόνος είναι πολύτιμος και δεν πρέπει να χαθεί άλλος.
Στη Θεσσαλονίκη οφείλεται ένα μέσα σταθερής τροχιάς. Με
την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαιώνεται η μόνη λύση που εξασφαλίζει στην πόλη και Μετρό και
Αρχαία. Σεβόμαστε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και προχωρούμε αφήνοντας πίσω όσους προσπάθησαν να διχάσουν την πόλη.
Ο Τομέας Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, από την πρώτη στιγμή προσπάθησε να συνθέσει και να
συμβάλει θετικά. Συνεχίζει, για να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη
το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης”.

Συνταγματική η μεταφορά των αρχαιολογικών
ευρημάτων στο μετρό Θεσσαλονίκης

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με μια σειρά
αποφάσεων της (991-993/2021) και με οριακή πλειοψηφία,
τάχθηκε υπέρ της απόσπασης, μεταφοράς και επανατοποθέτησης, μετά το πέρας των εργασιών, των αρχαίων που αποκαλύφθηκαν στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης.
Ήδη, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού από
19.4.2021 είχε γνωστοποιήσει το «δια ταύτα» των δικαστών
του ΣτΕ, αμέσως μετά την διάσκεψη που είχαν πραγματοποιήσει την ημέρα εκείνη σύμβουλοι Επικρατείας.
Τώρα δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ
(πρόεδρος η Μαίρη Σάρπ και εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας Δημήτριος Βασιλειάδης) με τις οποίες κρίθηκαν
συνταγματικές, νόμιμες και σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, όλες οι αποφάσεις της υπουργού Πολιτισμού για το
επίμαχο θέμα.
Ειδικότερα, με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ απορρίφθηκαν τρεις αιτήσεις ακυρώσεως κατά της από 4.3.2020
απόφασης της υπουργού Πολιτισμού, με την οποίες, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) εγκρίθηκε η υποβληθείσα από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
ΑΕ μελέτη κατασκευής του Σταθμού Βενιζέλου του Μετρό
Θεσσαλονίκης, με την προσωρινή απόσπαση των αποκαλυφθεισών στον χώρο του σταθμού αρχαιοτήτων, πριν από την
έναρξη των εργασιών κατασκευής του σταθμού και την, μετά
το πέρας των εργασιών, επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων
κατά ποσοστό 92%, συνεπώς τη διατήρησή τους στο περιβάλλον όπου βρέθηκαν, με την αιτιολογία ότι με τον τρόπο αυτόν
επιτυγχάνεται ο μέγιστος δυνατός συνδυασμός της προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων με την ανάγκη έγκαιρης
και ασφαλούς ολοκλήρωσης του προαναφερόμενου έργου
υποδομής, χωρίς διακινδύνευση της ασφάλειας εργαζομένων και αρχαιοτήτων, καθώς και της επιβάρυνσης των εθνικών πόρων.

10 επικαιρότητα
Κορωνοϊός: Στα 633 τα
νέα κρούσματα - 196 οι
διασωληνωμένοι, 11 θάνατοι

To Rt για την επικράτεια
εκτιμάται σε 0.8 - Οι εισαγωγές
νέων ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας
είναι 37 - 315 κρούσματα
εντοπίστηκαν στην Αττική εκ
των οποίων τα 85 στο κέντρο
της Αθήνας και τα 76 στα νότια
προάστια - Στις 31 οι νέες
λοιμώξεις στη Θεσσαλονίκη

Ο

EOΔΥ ανακοίνωσε ότι τα νέα
εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού
που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 633, εκ των οποίων 1 εντοπίστηκε κατόπιν ελέγχων
στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 422.456 (ημερήσια μεταβολή
+0.2%), εκ των οποίων 51.2% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 93
θεωρούν ται σ χε τιζόμενα με ταξίδι
από το εξωτερικό και 649 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. To
Rt για την επικράτεια εκτιμάται σε 0.8
(95%Crl: 0.14 - 1.84)
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID19 είναι 11, ενώ από την έναρξη της
επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά
12.706 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 196
(66.3% άνδρε ς). Η διάμεση ηλικία
τους είναι 66 έτη. To 83.2% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.684
ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19
στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι
37 (ημερήσια μεταβολή +12.12%). Ο
μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 44 ασθενείς.Η διάμεση
ηλικία των κρουσμάτων είναι 43 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Σκωτία: Εντοπίστηκαν 2.000
κρούσματα σε οπαδούς, τα
397 στο «Γουέμπλεϊ»

Οι Υγειονομικές Αρχές της Σκωτίας
γ νωσ τοποίησαν πως ε ν τοπίσ τηκαν
1.991 κρούσματα κορωνοϊού σε οπαδούς, μαζί μ’ εκείνους που είχαν πραγματοποιήσει το ταξίδι προς το Λονδίνο
για να παρακολουθήσουν την ομάδα
του Στιβ Κλαρκ απέναντι σε αυτή του
Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.
Απ’ όλα αυτά τα κρούσματα, τα 397
ήταν και στις εξέδρες του «Γουέμπλεϊ».
Άλλα 55 βρέθηκαν σε fanzone σ την
Γλασκώβη και 38-37 ήταν στα ματς των
Σκωτσέζων απέναντι σε Κροατία και
Τσεχία...
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Όλγα Κεφαλογιάννη: «Είχα
βγάλει από το μυαλό μου τη
μητρότητα, είναι συγκλονιστικό
που θα το ζήσω»

Τι είπε η βουλευτής της ΝΔ για
τον γάμο της με τον Μίνωα
Μάτσα, την εγκυμοσύνη της και
το αίσθημα της μητρότητας

Γ

ια τον γάμο της, την εγκυμοσύνη
της και το αίσθημα της μητρότητας μίλησε για πρώτη φορά η
Όλγα Κεφαλογιάννη στο MEGA
και την εκπομπή «Πάμε Δανάη». Η
βουλευτής της ΝΔ και ο σύζυγός της,
Μίνως Μάτσας, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας εν αναμονή των διδύμων που
περιμένουν.
«Αυτό που χαρακ τηρίζ ει τα τε λευταία δύο χρόνια είναι η ανατροπή. Οι
ανατροπές στη ζωή έρχονται και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να τις
αρπάξεις, πολλές φορές περνάνε από
μπροστά μας πράγματα που ίσως από
φόβο δεν τολμάμε», ανέφερε αρχικά η κ. Κεφαλογιάνη.
Η Όλγα Κεφαλογ ιάν νη
κα ι ο Μ ίν ω ς Μά τ σ α ς
παντρεύτηκαν υπό άκρα
μ υ σ τ ικό τ ητ α μ ε π ολιτικό γάμο σ τις Σπέ τσε ς
την Δευτέρα του Πάσχα,
μετά από ενάμιση περίπου χρόνο σχέσης. Η ίδια αναφέρεται στον γάμο και
τον σύζυγό της και αποκαλύπτει ότι
εκείνος δεν την γνώριζε.
«Ο Μίνως ήταν ένας άνθρωπος που
έκανε τη μεγάλη ανατροπή. Ως τώρα
έχει πάει καλά. Αναγκαστικά λόγω της
κατάσ τασης επιλέξαμε να προχωρήσουμε τώρα, άρα κάναμε έναν πολύ
κλειστό γάμο. Μετά είπα ότι μπορεί να
ήταν και πολύ καλύτερα έτσι. Αισθάνθηκα ότ ι ήταν εκεί άν θρωποι που
πραγματικά αγαπάμε και μας αγαπάνε.
Ένιωσα ότι ήταν ένα γεγονός με αξία
και ιδιαίτερο συμβολισμό».
«Πρωτογνώρισα το έργο του και μου
άρεσε πάρα πολύ. Και η μουσική και
τα τραγούδια του. Όταν τον γνώρισα
ήμουν πολύ αυθόρμητη να του πω
“πόσο σε θαυμάζω”, βέβαια αυτός δεν
ήξερε τι κάνω εγώ, γύρισε και μου είπε

“εσύ με τι ασχολείσαι;”».
Τα κεφάλαια εγκυμοσύνη και μητρότητα είναι για την ίδια ευλογία όπως
αναφέρει και μιλώντας για αυτά έδωσε
δύναμη σε κάθε γυναίκα που επιθυμεί
να γίνει μητέρα.
«Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες
που θα θέλαν να βιώσουν την μητρότητα και έχουν λόγος που τους αποτρέπουν. Είναι ωραίο να γίνεις μητέρα
όταν πραγμα τ ικά το θε ς και ε ίναι
σ ημαν τ ικό να μην απογοητ ευ τ ε ίς.
Έχω περάσει την απογοήτευση αύτη.
Αν κάποια γυναίκα θέλει να βιώσει τη
μητρότητα, πρέπει να ενημερωθεί, να
το προσπαθήσει και πλέον η επιστήμη
βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ αισθάνομαι
πολύ ευλογημένη, γιατί κάτι που είχα
βγάλει από το μυαλό μου ως πιθανότητα, συμβαίνει. Είναι κάτι που σε πληγώνει πάρα πολύ, το βιώνεις ως πολύ
μεγάλη απώλεια, λες “ας
το αφήσω”. Η φύση μας
έχει φτιάξει για να γινόμασ τε μαμάδες σε νεότερη ηλικία, πλέον μπορούμε να το κάνουμε και
σε μεγαλύτερη ηλικία»,
τόνισε η Όλγα Κεφαλογ ιά ν ν η και πρό σ θεσ ε:
«Τα αν ίψια μου έ χουν χαρε ί πάρα
πολύ, σκέφτονται πως θα λειτουργήσουν ως ξαδερφάκια. Οι αδερφές μου
και η μητέρα μου… το συναίσθημα
το δικό μας είναι κάτι που δεν θα το
άλλαζα με τίποτα».
«Το να μιλήσω για την εγκυμοσύνη το
είχα σκεφτεί, αλλά χωρίς να δώσουμε
περισσότερες λεπτομέρειες. Θα είναι
αγοράκι και κοριτσάκι», ανέφερε αποκαλύπτοντας το φύλο των παιδιών.
«Σε προσωπικό επίπεδο προετοιμάζομαι, είναι μια περίοδος που πρέπει να
προσέχω πολύ. Ανυπομονώ να έρθει η
ώρα που την είχα βγάλει από το μυαλό
μου και είναι συγκλονιστικό που ευλογήθηκα να το ζήσω. Όποια γυναίκα
θέλει να γίνει μητέρα ελπίζω να μπορέσει να βιώσει αυτό το συναίσθημα»,
είπε ερωτηθείσα για τα πλάνα της τους
προσεχείς μήνες.
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Υπόθεση Novartis: Να καταθέσουν
Kορακάκη και Πετρούνιας οι
χωρίς κουκούλες οι προστατευόμενοι σημαιοφόροι της Ελλάδας στους
μάρτυρες ζητά η εισαγγελέας
Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020»

Το Δικαστικό Συμβούλιο θα επιλύσει την
διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και
την εισαγγελέα του ειδικού δικαστηρίου
για το πως θα καταθέσουν οι δυο
προστατευόμενοι μάρτυρες

Ο

ι προστατευόμενοι μάρτυρες «Αικατερίνη Κελέση» και «Μάξιμος
Σαράφης» να καταθέσουν ενώπιον της ανακρίτριας του Δικαστικού
Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου (περί ευθύνης υπουργών) στην υπόθεση της Novartis
Κωνσταντίνας Αλεβιζοπούλου χωρίς κουκούλες πρότεινε σήμερα στο Δικαστικό Συμβούλιο
η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασιλική
Θεοδώρου, η οποία σήμερα αποχωρεί από το
σώμα λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου ηλικίας.
Παράλληλα, η κυρία Θεοδώρου αμφισβητεί
ευθέως τον τρόπο με το οποίο οι δύο αυτοί
μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας
για την κύρια και βασική υπόθεση της Novartis.
Πρόσφατα είχε ανακύψει διαφωνία μεταξύ των
κυριών Θεοδώρου και Αλεβιζόπούλου για τον
τρόπο κατάθεσης των δυο προστατευομένων
κουκουλοφόρων μαρτύρων. Υπενθυμίζεται ότι
ο Νίκος Μανιαδάκης, ο οποίος ήταν ο τρίτος
κουκουλοφόρος μάρτυρας, έχει χάσει την ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα.
Σήμερα, η κυρία Θεοδώρου κατέθεσε στο
Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου την
46 σελίδων πρόταση της, με την οποία ζητά οι
δύο προστατευόμενοι μάρτυρες με τις κωδικές
ονομασίες «Αικατερίνη Κελέση» και «Μάξιμος
Σαράφης» να εξεταστούν ενώπιον της ανακρίτριας με τα πραγματικά στοιχεία ταυτότητας,
δηλαδή χωρίς κουκούλες «για την αναζήτηση
της ουσιαστικής αλήθειας στην υπόθεση του
πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης
Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και των λοιπών».
Στην πολυσέλιδη εισαγγελική πρόταση αναπτύσσεται εκτενώς με σειρά νομικών επιχειρημάτων, το γιατί δεν πρέπει οι επίμαχοι μάρτυρες να εξεταστούν υπό καθεστώς προστασίας
από την ανακρίτρια του Ειδικού Δικαστηρίου,
όπως έγινε στην κύρια υπόθεση της Novartis.
Σύμφωνα με την κυρία Θεοδώρου, αυτό πρέπει να γίνει γιατί μεταξύ των δύο υποθέσεων
(κύρια υπόθεση της Novartis και υπόθεση με
κεντρικό πρόσωπο τον πρώην αναπληρωτή
υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελοπουλο και των λοιπών) δεν υπάρχει καμία
συνάφεια, ούτε σε νομικό ούτε σε ουσιαστικό
επίπεδο.

«Καθίσταται πρόδηλο, τονίζεται στην εισαγγελική πρόταση, ότι οι δύο αυτές δικογραφίες
είναι άσχετες μεταξύ τους ως εκ τούτου η προστασία που απολαμβάνουν οι δύο μάρτυρες
στη δικογραφία που σχηματίστηκε για την
κύρια υπόθεση Novartis δεν μπορεί να ισχύσει και για την υπόθεση που ερευνάται από την
ανακρίτρια του Ειδικού Δικαστηρίου με βάση
τη δίωξη που άσκησε η Ολομέλεια της Βουλής».
Και συνεχίζει η εισαγγελέας, «δεν μπορεί η
υπό προστασία μάρτυρες να είναι στο διηνεκές
και για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση υπό καθεστώς απαραβιάστης προστασίας, γιατί έτσι θα
απαξιωθεί ο θεσμός των μαρτύρων δημοσίους
συμφέροντος».
Παράλληλα, η κυρία Θεοδώρου επισημαίνει
ότι «σε ένα κράτος δικαίου, αν αναμφίβολα
πρέπει να προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον και να αποτρέπεται η λεηλασία του δημόσιου χρήματος, εξίσου πρέπει να έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης και πολύ
περισσότερο τα δημόσια πρόσωπα να προστατεύσουν την τιμή και την υπόληψή και την
αξιοπρέπεια τους από την «ανθρωποφαγία».
Άλλωστε η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος δεν μπορεί να φθάνει μέχρι
του σημείου να δυσχεραίνεται η ανεύρεση της
ουσιαστικής αλήθειας και να επέρχεται σημαντικός περιορισμός βασικών αρχών».
Σε άλλο σημείο η εισαγγελική λειτουργός
σημειώνει, ότι οι δύο αυτοί προστατευόμενοι μάρτυρες δεν έπρεπε να είχαν καταθέσει ως προστατευόμενοι μάρτυρες ούτε καν
στην κύρια υπόθεση της Novartis για τους εξής
λόγους:
-Δεν κατέθεσαν κάποιο ουσιώδες στοιχείο επί
της επίμαχης υπόθεσης,
-Δεν πιθανολογήθηκε κίνδυνος εκφοβισμού η
αντεκδίκησης σε βάρος τους από τα δέκα πολιτικά πρόσωπα που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας και
- οι εν λόγω δύο μάρτυρες είχαν εξεταστεί στις
ΗΠΑ και ως εκ τούτου απέβλεπαν σε ίδιο οικονομικό όφελος.
Έτσι, δεν μπορούσαν να τεθούν σε καθεστώς
προστασίας και ως εκ τούτου σημειώνεται
στην πρόταση «τόσο αυτοί που ζητούσαν να
τεθούν υπό προστασία όσο και η Εισαγγελέας
Διαφθοράς θα έπρεπε να αιτιολογούν σε ποια
στοιχεία θεμελιώνουν τον κίνδυνο των μαρτύρων, όπως π.χ. ότι οι καταγγελλόμενοι είναι
κακοποιοί, έχουν καταδικαστεί για εγκληματικές πράξεις βίας, είναι μέλη εγκληματικής ή
τρομοκρατικής οργάνωσης.

Ο

«χρυσός» Ολυμπιονίκης της γυμναστικής Λευτέρης Πετρούνιας και η «χρυσή» Ολυμπιονίκης της σκοποβολής Άννα Κορακάκη επελέγησαν από την ΕΟΕ ως οι σημαιοφόροι της Ελλάδος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Με ομόφωνη απόφαση της η ολομέλεια
της ΕΟΕ επέλεξε ότι Σημαιοφόροι για την
Ελλάδα στην Τελετή Εναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020» θα είναι οι
Ολυμπιονίκες Αννα Κορακάκη (σκοποβολή) και Λευτέρης Πετρούνιας (γυμναστική).
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που την
ελληνική σημαία θα κρατήσουν δύο αθλητές, ακολουθώντας τη σχετική απόφαση
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στο
πλαίσιο της Ισότητας των Φύλων.

Κορακάκη: «Σπουδαία τιμή»

Η Αννα Κορακάκη δήλωσε: «Είναι πραγματικά σπουδαία η τιμή που μου κάνει η
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και θέλω
να την ευχαριστήσω που με επέλεξε. Θα

είναι σίγουρα μοναδικό το συναίσθημα να
κρατάς τη σημαία της πατρίδας σου στην
Τελετή Εναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων
σε μία μάλιστα ιστορική στιγμή, καθώς
αυτό θα το κάνω μαζί με τον Λευτέρη».

Πετρούνιας: «Εκπληρώνεται ένα
όνειρο»

Ο Λευτέρης Πετρούνιας τόνισε: «Νιώθω
τεράστια τιμή που θα κρατήσω την σημαία
μας καθώς εκπληρώνεται ένα όνειρο που
είχα από παιδί! Θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
και είμαι σίγουρος ότι αυτή η στιγμή θα
μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό και
την καρδιά μου».
Επιπλέον η ΕΟΕ αποφάσισε κατά πλειοψηφία η επιλογή του αθλητή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Mountain Bike
των Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020»
μεταξύ του Δημήτρη Αντωνιάδη και του
Περικλή Ηλία να κριθεί σε αγώνα μεταξύ
των δύο αθλητών στη διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος που θα γίνει στις
10 Ιουλίου.

Τζάστιν Μπίμπερ: Η ακριβή
κολοχτύπα που έφαγε στην Πάρο Πόσα πλήρωσε
Μετά τη Μήλο ο Τζάστιν Μπίμπερ
ταξίδεψε στην Πάρο με τη
θαλαμηγό με κόστος ενοικίασης
250.000 ευρώ την εβδομάδα

Τ

ο νοστιμότατο οστρακοειδές της
θάλασσας, που είναι κάτι μεταξύ
αστακού και αστακοκαραβίδας
χωρίς κεραίες και δαγκάνες, απόλαυσε ο δημοφιλής καλλιτέχνης, Τζάστιν
Μπίμπερ στο καλύτερο και ίσως πιο ακριβό εστιατόριο της Πάρου.
Ταξιδεύει στα ελληνικά νησιά με θαλαμηγό των 250.000 ευρώ (κόστος ενοικίασης ανά βδομάδα), γεύεται γαστριμαργικές δημιουργίες από τους σεφ των καλύτερων εστιατορίων στις Κυκλάδες και
ανεβάζει τα στιγμιότυπα στον λογαριασμό του στο Instagram με τους 180 εκατoμμύρια ακόλουθους. Σημειώνεται δε

ότι είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που απέκτησε 50 εκατομμύρια συνδρομητές στο
YouTube.
Μετά τη Μήλο, ο Τζάστιν Μπίμπερ ταξίδεψε στην Πάρο. Εκεί επέλεξε να γευματίσει στο αγαπημένο στέκι της Μόνικα
Μπελούτσι, το «Barbarossa» στο γραφικό οικισμό της Νάουσας. Ο Τζάστιν
Μπίμπερ πλήρωσε 373 ευρώ για γεύμα
δυο ατόμων, επιλέγοντας για κυρίως
πιάτο κριθαρότο κολοχτύπα (138 ευρώ)
ένα πιάτο που δημιούργησε ο χαρισματικός σεφ Δημήτρης Νίκολης.
Πρόκειται για ένα από τα διαχρονικά
πιάτα του εστιατορίου: σιγομαγειρεμένη
κολοχτύπα μέσα στο κριθαράκι μαζί με
ζωμό από τα κεφάλια αστακού και γαρίδας και περιέχει σάλτσα ψητής ντομάτας, ντοματίνια και φρέσκα μυρωδικά με
κάποιες «νότες» λεμονιού.
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καναδάς

ΕΕ: Καναδάς και 10 ακόμη χώρες
στη λίστα των προορισμών που
θα επιτραπούν οι μη αναγκαίες
μετακινήσεις

Ο

ι κυβερνήσεις των κρατών
της Ευρωπαϊκής Ενωσης
συμφώνησαν σήμερα να
προσθέσουν τον Καναδά
και 10 άλλες χώρες στον κατάλογο
των προορισμών από τους οποίους
θα επιτραπούν οι μη αναγκαίες μετακινήσεις, σύμφωνα με διπλωματικές
πηγές.
Οι πρεσβευτές των 27 χωρών μελών ενέκριναν τις προσθήκες κατά την διάρκεια
σημερινής συνεδρίασης και οι αλλαγές
θα ισχύσουν σε λίγες ημέρες.
Το Ηνωμένο Βασίλειο, πρώην μέλος της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπου η παραλλαγή
Δέλτα έχει προκαλέσει εκτόξευση του
αριθμού των κρουσμάτων της Covid-19,
δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο.
Οι 11 χώρες που προστίθενται είναι η
Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Βοσνία-Ερ-

ζεγοβίνη, το Μπρουνέι, ο Καναδάς η Ιορδανία, το Κόσοβο, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία.
Απευθύνεται σύσταση στις χώρες της
ΕΕ να άρουν σταδιακά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τις 14 χώρες που
βρίσκονται στον κατάλογο: Αλβανία,
Αυστραλία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Λίβανος,
Νέα Ζηλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Ρουάντα, Σερβία, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα,
Ταϊβάν, Ταϊλάνδη και Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι κινεζικές διοικητικές περιφέρειες του
Χονγκ Κονγκ και του Μακάο περιλαμβάνονται επίσης σε αυτές.
Μεμονωμένες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ενωσης μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν να ζητούν αρνητικό διαγνωστικό
τεστ ή την επιβολή καραντίνας.

Τέλος τα νέα αυτοκίνητα και ελαφρά
φορτηγά που λειτουργούν με ορυκτά
καύσιμα

Ο

Καναδάς θα απαγορεύσει την
πώληση νέων αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, από το
2035, σε μια προσπάθεια επίτευξης καθαρών μηδενικών εκπομπών σε ολόκληρη τη
χώρα έως το 2050.
Μόνο αυτοκίνητα και φορτηγά μηδενικών
εκπομπών θα μπορούν να πωληθούν από το
2035, σύμφωνα με τη σχετική δήλωση, προσθέτοντας ότι ένα μείγμα επενδύσεων και
κανονισμών θα βοηθήσει τη μετάβαση της βιομηχανίας προς αυτόν τον στόχο. Η κυβέρνηση
της χώρας είπε επίσης ότι θα θέσει ενδιάμεσους στόχους για το 2025 και το 2030.
«Δεσμευόμαστε να ευθυγραμμίσουμε τους
στόχους πωλήσεων οχημάτων μηδενικών
εκπομπών στον Καναδά με τους στόχους της
πιο φιλόδοξης Βόρειας Αμερικής», ανέφερε ο
υπουργός Περιβάλλοντος Jonathan Wilkinson.
Ο Καναδάς θα απαγορεύσει την πώληση
νέων αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα,
από το 2035, σε μια προσπάθεια επίτευξης καθαρών μηδενικών εκπομπών σε ολόκληρη τη χώρα έως το 2050.
Μόνο αυτοκίνητα και φορτηγά μηδενικών

εκπομπών θα μπορούν να πωληθούν από
το 2035, σύμφωνα με τη σχετική δήλωση,
προσθέτοντας ότι ένα μείγμα επενδύσεων
και κανονισμών θα βοηθήσει τη μετάβαση
της βιομηχανίας προς αυτόν τον στόχο. Η
κυβέρνηση της χώρας είπε επίσης ότι θα
θέσει ενδιάμεσους στόχους για το 2025 και
το 2030.
«Δεσμευόμαστε να ευθυγραμμίσουμε τους
στόχους πωλήσεων οχημάτων μηδενικών
εκπομπών στον Καναδά με τους στόχους
της πιο φιλόδοξης Βόρειας Αμερικής», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος Jonathan
Wilkinson.
«Θα συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να εναρμονίσουμε τους κανονισμούς για την αποδοτικότητα των καυσίμων και επενδύουμε σε εκπτώσεις καταναλωτή, σταθμούς, φοροαπαλλαγές επιχειρήσεων και κόστος μετάβασης στη βιομηχανία», πρόσθεσε ο Wilkinson.
Ο Πρωθυπουργός Trudeau δεσμεύτηκε να
θέσει τον Καναδά σε μια πορεία προς καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Η
απομάκρυνση των μεταφορών από τα ορυκτά καύσιμα είναι το κλειδί για την επίτευξη
αυτού του στόχου.
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Πρωτοφανές κύμα καύσωνα Στους 49,5 βαθμούς Κελσίου ο
υδράργυρος - Πάνω από 230
νεκροί

Σ

χεδόν 50 Βαθμούς Κελσίου έδειξε
χθες ο υδράργυρος στη Βρετανική
Kολούμπια με το φονικό κύμα καύσωνα να συνεχίζει να πλήττει την
επαρχία του Καναδά από την περασμένη
Παρασκευή οδηγώντας στο θάνατο τουλάχιστον 233 ανθρώπων.
Ο υδράργυρος έφτασε συγκεκριμένα στους
49,6 βαθμούς Κελισίου πράγμα που αποτελεί ρεκόρ για τη χώρα.
Το ίδιο μήνυμα επανέλαβε αργότερα ο πρωθυπουργός της τοπικής κυβέρνησης της
επαρχίας της Βρετανικής Κολομβίας, ο Τζον
Χόργκαν: «Ζούμε την πιο θερμή εβδομάδα
που έχουμε γνωρίσει ποτέ», είπε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Κι αυτό έχει συνέπειες – καταστροφικές συνέπειες – για τις
οικογένειες και τις κοινότητές μας, αλλά για
ακόμη μια φορά, ο τρόπος
για να ξεπεράσουμε αυτή
την εξαιρετική περίοδο
είναι να έρθουμε πιο κοντά
ο ένας στον άλλο, να ελέγχουμε (την κατάσταση της
υγείας) των ανθρώπων που
γνωρίζουμε ότι διατρέχουν
κίνδυνο», πρόσθεσε ο κ.
Χόργκαν.
Η επικεφαλής των ιατροδικαστών της καναδικής επαρχίας τόνισε ότι ο
αριθμός των θανάτων εξαιτίας του πρωτοφανούς καύσωνα είναι «χρονικά άνευ προηγουμένου». Η Λίζα Λαπόιντ επισήμανε στο CNN
ότι οι καναδικές αρχές κατέγραψαν από την
περασμένη Παρασκευή έως και τη Δευτέρα
τουλάχιστον 233 θανάτους επισημαίνοντας
ότι «αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί καθώς τα
δεδομένα συνεχίζουν να ενημερώνονται».
Οι ιατροδικαστές συλλέγουν τώρα πληροφορίες για να προσδιορίσουν τα αίτια θανάτου
και αν ο καύσωνας, όπως επισημαίνουν, έχει
διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο.
Αυξήθηκαν οι αιφνίδιοι θάνατοι στο Βανκούβερ
Επιπλέον, οι καναδικές αρχές έχουν παρατηρήσει μία αύξηση στους αιφνίδιους θανάτους στο Βανκούβερ, και το προάστιό του,
Μπέρναμπι. «Δεν έχουμε βιώσει ποτέ κάτι
τέτοιο στο Βανκούβερ», δήλωσε ο υπεύθυνος σχέσεων των μέσων ενημέρωσης
«Sgt», Στιβ Άντισον στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Το Σάββατο, ο υδράργυρος στο
κέντρο του Βανκούβερ έφθασε τους 37 βαθ-

μούς Κελσίου, την Κυριακή τους 37,5 Βαθμούς Κελσίου και τη Δευτέρα και τους 38, 6
Βαθμούς Κελσίου. Στην καναδική πόλη Σάρεϊ
καταγράφηκαν 35 αιφνίδιοι θάνατοι από την
περασμένη Δευτέρα, σύμφωνα με το CNN.
Στην πόλη Μπέρναμπι, η αστυνομία κατέγραψε πάνω από 34 αιφνίδιους θανάτους
από την Δευτέρα.
Πολλοί από τους νεκρούς ήταν ηλικιωμένοι,
ανέφερε η καναδική αστυνομία.
Τουλάχιστον 34 άνθρωποι πέθαναν αιφνιδίως μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης στην περιοχή του Βανκούβερ, μια απότομη αύξηση
του ποσοστού θνητότητας που πιθανότατα
συνδέεται με το κύμα καύσωνα, ανακοίνωσε
σήμερα η καναδική ομοσπονδιακή αστυνομία.
«Λουκέτο» σε σχολεία και εμβολιαστικά
κέντρα
Σύμφωνα με τη Βασιλική
Καναδική Έφιππη Αστυνομία
(RCMP) του Μπέρναμπι, σχολεία και εμβολιαστικά κέντρα
κατά της νόσου Covid-19 έβαλαν λουκέτο, αθλητικοί αγώνες αναβλήθηκαν και οι κάτοικοι αναζήτησαν καταφύγιο σε
χώρους με κλιματισμό.
Στο δυτικό τμήμα του Καναδά
αλλά και των ΗΠΑ ο υδράργυρος έδειξε θερμοκρασίες ερήμου. Στο Λίτον, στη Βρετανική
Κολούμπια, η θερμοκρασία άγγιξε χθες τους
49,5 Βαθμούς Κελσίου. Είναι η τρίτη μέρα
που η θερμοκρασία σημειώνει ρεκόρ, όπως
επισημαίνει το CNN.
Πριν από αυτήν την εβδομάδα, οι θερμοκρασίες στον Καναδά δεν είχαν ξεπεράσει τους
45 βαθμούς Κελσίου.
Έχουν εξαντληθεί κλιματιστικά και ανεμιστήρες
Πάντως, «το επικίνδυνο και ιστορικό κύμα
ζέστης θα διαρκέσει όλη την εβδομάδα»,
ανακοίνωσε η υπηρεσία Περιβάλλοντος
του Καναδά εκδίδοντας προειδοποιήσεις
για τις επαρχίες Βρετανική Κολούμπια και
Αλμπέρτα.
Τα στοκ κλιματιστικών και ανεμιστήρων
έχουν εξαντληθεί στην περιοχή και ορισμένες πόλεις ανακοίνωσαν πως ανοίγουν κλιματιζόμενους χώρους τους στους πολίτες. Η
εκστρατεία εμβολιασμού για την COVID-19
ακυρώθηκε σε πολλές περιοχές και σχολεία
έκλεισαν.
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Δεν έχει τέλος η φρίκη Εντοπίστηκαν άλλοι 182
ανώνυμοι τάφοι παιδιών

Α

νασκαφές έφεραν στο φως 182
ανώνυμους τάφους στον χώρο
ενός πρώην οικοτροφείου για
παιδιά αυτοχθόνων στον Καναδά,
η τρίτη παρόμοια ανακάλυψη που γίνεται
μέσα σε ένα μήνα, ανακοίνωσε σήμερα μια
κοινότητα αυτοχθόνων.
Αυτή η ανακάλυψη έγινε κοντά στο πρώην
οικοτροφείο Σέιντ Εουτζίν στο Κράνμπρουκ, στη Βρετανική Κολομβία, τη δυτι-

κότερη επαρχία του Καναδά, σύμφωνα με
το δελτίο τύπου της κοινότητας αυτοχθόνων
του Λόουερ Κοτέναι.
Την περασμένη εβδομάδα στο Μαριεβάλ,
στην επαρχία Σασκάτσουαν (δυτικά) ανακαλύφθηκαν στον χώρο ενός πρώην οικοτροφείου για παιδιά αυτόχθονων 750 ανώνυμοι τάφοι και στα τέλη Μαίου είχε προηγηθεί ο εντοπισμός των οστών 215 παιδιών
στο Κάμλουπς, στη Βρετανική Κολομβία.

καναδάς
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ΥΠΟΙΚ: Καλύτερη μορφή μάρκετινγκ για
την τουριστική βιομηχανία ο εμβολιασμός
του 100% των εργαζομένων

Γενικός Εισαγγελέας: Σε
προχωρημένο στάδιο η
μελέτη του πορίσματος για
τις πολιτογραφήσεις

Σ

ε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η μελέτη του τελικού πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής για τις πολιτογραφήσεις
και αναμένεται να σταλούν η έκθεση και τα τεκμήρια στην Αστυνομία με οδηγίες για έναρξη ποινικών ανακρίσεων αναφορικά με όσους ξεγέλασαν το σύστημα, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Γιώργος Σαββίδης.
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων έπειτα από την παραλαβή της έκθεσης της ερευνητικής επιτροπής για το σφαγείο Cypra,
για το θέμα των πολιτογραφήσεων, ο κ. Σαββίδης είπε πως η Νομική
Υπηρεσία σε ευρεία σύσκεψη εξέτασε διάφορες πτυχές που προκύπτουν γύρω από το θέμα, όπως την ανάκληση υπηκοοτήτων, ενδεχόμενες πειθαρχικές ευθύνες, καθώς και το θέμα της ενημέρωσης
όσων κρατικών υπηρεσιών για τις οποίες γίνεται κριτική από την
Ερευνητική.
Στις δηλώσεις του, ο κ. Σαββίδης είπε πως η έρευνα έγινε αφού το
ζήτησε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ, ζήτησε όπως γίνει μια πλήρης διερεύνηση, να βρεθεί
αν υπάρχουν υπηκοότητες οι οποίες πρέπει να ανακληθούν και αν
υπάρχουν και άτομα τα οποία έχουν ξεγελάσει το σύστημα να οδηγηθούν στα δικαστήρια.
«Αυτό είναι η πρόθεσή μας να κάνουμε και θα το κάνουμε στην
πλήρη έκταση που αυτό δικαιολογείται από την μαρτυρία», είπε,
προσθέτοντας πως ήδη η υπεύθυνη Εισαγγελέας του ποινικού
τμήματος, μαζί με την ομάδα που έκανε την πρώτη αξιολόγηση
του πορίσματος βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο μελέτης
του πορίσματος «για να αποστείλει αυτούσια την έκθεση μαζί με
τις χιλιάδες των επισυνημμένων τεκμηρίων που συνοδεύουν την
έκθεση στην Αστυνομία με οδηγίες να προχωρήσουν οι ποινικές
έρευνες».
Σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, η επόμενη πτυχή αφορά στην αξιολόγηση των περιπτώσεων για τις οποίες η Επιτροπή εισηγείται ανάκληση υπηκοοτήτων.
«Και εκεί θα σταλεί στα αρμόδια όργανα για να μπορέσει να μπει σε
λειτουργία η διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο για την εξέταση της πιθανότητας της αποστέρησης υπηκοοτήτων», είπε.
Ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε, επίσης, ότι υπάρχουν και άλλες πτυχές όπως οι τυχόν πειθαρχικές ευθύνες, οι οποίες αξιολογούνται
από άλλο τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας και κάποια στιγμή θα πρέπει
και τα αρμόδια τμήματα όλα όσα αναφέρονται στην έκθεση και όλα
για τα οποία γίνεται κριτική ή σχόλια από την Ερευνητική Επιτροπή
να ενημερωθούν στην πλήρη έκταση, γιατί ο σκοπός είναι πάντα να
υπάρχει η βελτίωση για να μην να ξανασυμβούν παρόμοια λάθη στο
μέλλον.
Ερωτηθείς τι γίνεται αν φέρουν ένσταση οι πολιτογραφηθέντες, ο
κ. Σαββίδης εξήγησε πως υπάρχει διαδικασία, έχει συσταθεί ειδική
επιτροπή με βάση το νόμο που δημοσιεύτηκε στις 17 Αυγούστου
του 2020, η οποία διαλαμβάνει ότι σε περίπτωση που το Υπουργικό
Συμβούλιο αποφασίσει εκ πρώτης όψεως πως υπάρχουν συνθήκες
που να δικαιολογούν κάτι τέτοιο, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι,
οι οποίοι μπορούν στη συνέχεια να φέρουν ένσταση.
Σε αυτή την περίπτωση, εξήγησε, υπάρχει μια ανεξάρτητη επιτροπή,
η οποία έχει συσταθεί από το νόμο, η οποία θα ακούσει τις μαρτυρίες θα ακούσει τις θέσεις και μετά θα κάνει την εισήγηση της προς
το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τ

εράστιο ατού για την τουριστική βιομηχανία και η καλύτερη μορφή μάρκετινγκ ή μπράντι, λόγω της πανδημίας, θα ήταν το 100% των εργαζομένων να είναι
εμβολιασμένοι, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών, σε
χαιρετισμό του από το βήμα του 43ου Ξενοδοχειακού συνεδρίου και Έκθεσης του ΠΑΣΥΞΕ.
Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος τόνισε πως τώρα είναι η ευκαιρία για την Κύπρο να προσελκύσει τις τουριστικές αγορές της ΕΕ, προτού έρθει το
τέλος της πανδημίας, προς το τέλος του 2022, όταν οι Ευρωπαίοι θα ξεκινήσουν ξανά να ταξιδεύουν προς τις Μαλβίδες και την Χαβάη, προσθέτοντας ότι «αυτή η πανδημία μας
έχει δώσει ένα ορίζοντα ανάκαμψης (του τουρισμού) ίσως
το 2024».
Τεράστιο ατού για την τουριστική βιομηχανία και η καλύτερη
μορφή μάρκετινγκ ή μπράντι, λόγω της πανδημίας θα ήταν
το 100% των εργαζομένων να είναι εμβολιασμένοι, τόνισε ο
Υπουργός Οικονομικών, σε χαιρετισμό του από το βήμα του
43ου Ξενοδοχειακού συνεδρίου και Έκθεσης του ΠΑΣΥΞΕ.
Ειδικότερα, ο κ. Πετρίδης είπε ότι «πέραν του εμβολιασμού
του τουριστικού προϊόντος, πρέπει να εμβολιάσουμε και τον
πληθυσμό και τους εργαζόμενους».
«Αυτό θα είναι ένα τεράστιο ατού για την τουριστική βιομηχανία στην προσπάθεια μας για να δείξουμε ότι η Κύπρος
δεν είναι μόνο μια φιλόξενη χώρα επειδή προσφέρει ωραία
γαστρονομία ή ωραίο ήλιο ή ωραία αξιοθέατα», ανέφερε

και πρόσθεσε ότι πρέπει να καταδειχτεί ότι «η Κύπρος είναι
μια φιλόξενη χώρα γιατί προσφέρει και ασφάλεια εν καιρό
πανδημίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό στη νέα εποχή
που ζούμε».
Ο κ. Πετρίδης τόνισε την ανάγκη «να επενδύσουμε και σε
άλλες μορφές τουρισμού», όπως είναι ο μεμονωμένος τουρισμός, οι προσωπικές κρατήσεις αλλά και οι άλλες αγορές,
πέραν των υφιστάμενων, προσθέτοντας ότι «για να υπάρξει
ισόρροπη ανάπτυξη στην οικονομία πρέπει να υπάρξει και
ισόρροπη ανάπτυξη στον τουρισμό».
Αναφέροντας ότι το τουριστικό προϊόν της Κύπρου δεν είναι
μόνο ήλιος και θάλασσα που ήταν παλιά, ο κ. Πετρίδης είπε
ότι «αυτό παρέχει την ευχέρεια να διαφοροποιήσουμε και
την κράμα από τις χώρες τις οποίες λαμβάνουμε τουρίστες
και την κατά κεφαλή αύξηση του τουριστικού προϊόντος».
«Πρέπει να δουλέψουμε μαζί. Είναι ένας συνδυασμός κυβερνητικών πολιτικών αλλά και ιδιωτικών πρωτοβουλιών»,
σημείωσε.
Ο κ. Πετρίδης είπε ακόμη ότι παρά την δημοσιονομική στενότητα στην οποία αναμφίβολα κάποιο κράτος θα περιέλθει λόγω της κρίσης της πανδημίας και των έκτακτων δαπανών που έχουν γίνει και οι οποίες ξεπερνούν μέχρι σήμερα
πέραν των €2 με €2,5 δισεκατομμυρίων για στήριξη της
οικονομίας, φροντίσαμε όχι μόνο να μην αποκόψουμε αναπτυξιακούς προϋπολογισμούς αλλά και να τους ενισχύσουμε.

Υπουργός Υγείας: Καμιά πρόθεση για
αυστηροποίηση των μέτρων

Η

Κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να αυστηροποιήσει τα μέτρα, αλλά με στοχευμένες
ενέργειες να διασφαλιστεί ότι η κοινωνικοποίηση γίνεται με ασφάλεια, ανέφερε ο
Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου, μιλώντας
σε διάσκεψη Τύπου, κατά την οποία προέβη σε απολογισμό του έργου του Υπουργείου για την περίοδο
Μαρτίου 2018 – Ιουνίου 2021.
Κληθείς να σχολιάσει τη διστακτικότητα των νεαρότερων ηλικιών για εμβολιασμό, και απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσον η Κυβέρνηση επεξεργάζεται την παραχώρηση κινήτρων στα άτομα
που θα εμβολιαστούν, ο κ. Ιωάννου ανέφερε πως
για την εξέταση πιθανών κινήτρων για τα άτομα
που θα επιλέξουν να εμβολιαστούν, έχει συσταθεί διυπουργική επιτροπή, η οποία σε αυριανή της
σύσκεψη θα εξετάσει διάφορες εισηγήσεις και οι
τελικές αποφάσεις θα παρθούν στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.
«Γίνεται επεξεργασία, ούτως ώστε να εξευρεθεί ένα
πλαίσιο και ένα πλάνο κινήτρων. Το θέμα των κινήτρων πρέπει να αξιολογηθεί στην ολότητά του»,

ανέφερε ο κ. Ιωάννου.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Ιωάννου
υπογράμμισε ότι «τα μέτρα που παίρνουμε ως
Κυπριακή Δημοκρατία στις πύλες εισόδου είναι τα
αυστηρότερα που υπάρχουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», για να σημειώσει πως «οι χώρες
μπαίνουν σε κατηγορία, και όσον αφορά τις χώρες
της ΕΕ υιοθετείται η κατηγοριοποίηση του ECDC
και όσον αφορά χώρες εκτός ΕΕ συνεχίζει η αρμόδια Επιτροπή να κατατάσσει τις χώρες σε κατηγορία».
Όπως εξήγησε «ανάλογα με την κατηγορία, αν είναι
στην Πορτοκαλί Κατηγορία, χρειάζεται ένα τεστ για
να έρθει κάποιος, αν είναι στην Κόκκινη Κατηγορία δύο τεστ κι αν είναι στην Γκρίζα Κατηγορία και
καραντίνα».
Στη συνέχεια απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι χρειάζεται να αυξηθούν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι
στις αφίξεις από Ρωσία, τονίζοντας ότι οι επιβάτες
από τη Ρωσία (Κόκκινη Κατηγορία) πρέπει να έχουν
αρνητικό τεστ και κατά την άφιξή τους στην Κύπρο
υποβάλλονται ξανά σε δεύτερο τεστ.
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Ξαναζωντανεύει
η παλιά Λευκωσία
με έργα

Μαυρογιάννης: Αν δεν γίνει κάτι χτες θα είναι
πάρα πολύ αργά για λύση Κυπριακού

Α

νησυχώ πάρα πολύ ότι
αν δεν γίνει κάτι χτες πολύ σύντομα θα είναι πάρα πολύ αργά και για την
Αμμόχωστο και για την κατεχόμενη μας περιοχή, και για τη λύση
του Κυπριακού, δήλωσε σήμερα ο
διαπραγματευτής της ε/κ κοινότητας, Ανδρέας Μαυρογιάννης.
Αναφερόμενος σ το θέμα της
Αμμοχώστου, ο κ. Μαυρογιάννης είπε πως «αυτό που συμβαίνει είναι δραματικό» και πως αυτή
«είναι ίσως η τελική φάση της πλήρους καταστροφής των προοπτικών και της λύσης και της επανένωσης του τόπου».
Ο κ. Μαυρογιάννης μιλούσε κατά
τη διάρκεια εκδήλωσης κατά την
οποία έγινε συζήτηση με αφορμή
το Κείμενο Πολιτικής του Καθηγητή, Προέδρου του Κυπριακού
Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών
Υποθέσεων και Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
Ανδρέα Θεοφάνους, με τίτλο «Το
Κυπριακό μετά την Άτυπη Πενταμερή – Η Πρόταση για ένα Φυσιολογικό Κράτος»
Ο διαπραγματευτής της ε/κ κοινότητας είπε πως «αυτό που επιζητούν και η Τουρκία και οι εκπρόσωποι του ψευδοκράτους, ως
πρώτη τους προτεραιότητα, δεν
είναι τα δυο χωριστά κράτη στην
Κύπρο αλλά δυο οντότητες, οι
οποίες θέτουν από κοινού κάποιες
συγκεκριμένε ς αρμοδιότητε ς
και ιδιαίτερα θέματα εξωτερικής
εκπροσώπησης και εκπροσώπησης στην ΕΕ, ούτως ώστε αφενός
να έχουν την ανεξαρτησία τους,
και αφετέρου να μπορεί η Τουρκία να ελέγχει και το σύνολο της
Κύπρου και να έχει και χέρι και
λόγο στα της ΕΕ».
«Αυτή είναι η πραγματική και η
τελική επιδίωξη της τουρκικής
πλευράς», σημείωσε, επισημαί-

νοντας πως μετά την ανάδειξη
του Ερσίν Τατάρ στην ηγεσία της
τ/κ κοινότητας «μας είχαν μιλήσει
για δυο κράτη και μετά δοκίμασαν
να μας παρουσιάσουν ως υποχώρηση το ότι λένε μεν για δυο
κράτη, αλλά θα μπορούσε να ήταν
και κυριαρχική ισότητα».
Αυτό στην πραγματικότητα, «είναι
επιδείνωση της έννοιας των δυο
κρατών», είπε ο κ. Μαυρογιάννης,
προσθέτοντας «αυτό είναι το αφήγημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε».
Ο κ. Μαυρογιάννης επεσήμανε,
επίσης, πως τα όρια του εφικτού
δεν είναι ποτέ προκαθορισμένα,
αλλά μπορούν να διαπιστωθούν
μέσα από την πρακτική και μέσα
από την προσπάθεια.
Υπογράμμισε πως
δεν νοείται να
υπάρχει οτιδήποτε
το οποίο να καταργεί το κράτος, και
πως έχει τεράστια
σημασία να υπάρχει
συνέχεια του κράτους διότι, όπως σημείωσε, αυτό
το οποίο επιδιώκουν ο κ. Τατάρ
και η Τουρκία «είναι ένα μόρφωμα
που θα θέσει από κοινού κάποιες
πολύ συγκεκριμένες αρμοδιότητες
και το οποίο όταν θα καταρρεύσει
– διότι θα καταρρεύσει – θα μας
αφήσει όλους ξεκρέμαστους, και
δεν θα υπάρχει δυνατότητα επανόδου στο status quo ante».
Για τα ενεργειακά είπε πως ο ίδιος
δεν είναι της σχολής που λέει ότι
πρέπει να συζητήσουμε τα ενεργειακά κατά τρόπο που να δίνουμε
λόγο σε οποιονδήποτε πέραν από
την Κυπριακή Δημοκρατία.
Ανέφερε πως αυτό θα ήταν πάρα
πολύ επικίνδυνο, για να σημειώσει πως και σε αυτόν τον τομέα
είμαστε θύματα της τουρκικής
προπαγάνδας αλλά και κάποιου

εσωτερικού δικού μας αφηγήματος, που δημιούργησε την εντύπωση «ότι περίπου θα γίνουν σεΐχηδες και πετρελαιάδες».
«Αυτά τα πράγματα είναι ανοησίες. Δεν υπάρχουν χρήματα από
το φυσικό αέριο για να μοιραστείς
με κανένα ούτε και για μας», πρόσθεσε.
Είπε πως «στην καλύτερη των
περιπτώσεων αυτός ο τόπος μπορεί, αν θέλει και εάν είναι σοβαρός, να έχει φυσικό αέριο για να
ικανοποιήσει τις ανάγκες του και
αυτόν ακόμα είναι αμφίβολο εάν
είναι συμφέρον από πλευράς
τιμών, αλλά τουλάχιστον δημιουργεί αυτονομία και ανεξαρτησία και συμβάλλει στην ενεργειακή μας ασφάλεια,
εμάς και της ΕΕ. Όλα
τα άλλα είναι ζητήματα στα οποία την
ατζέντα την καθορίζει η Τουρκία και
είμαστε θύματα»,
επεσήμανε.
Ανέφερε πως ιδανικά θα έπρεπε να
γίνει οριοθέτηση μεταξύ Κύπρου
και Τουρκίας, «αλλά η Τουρκία
το παίζει και σε αυτό το θέμα σε
δυο ταμπλό, γιατί έναν είναι αυτό
που αφορά τα λεγόμενα δικαιώματα των Τ/κ που της επιτρέπουν
δήθεν να κάνει γεωτρήσεις όπου
θέλει στην κυπριακή ΑΟΖ και
άλλον είναι οι διεκδικήσεις που
έχει άμεσα και συγκεκριμένα έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας
στα βόρεια και στα δυτικά όπου η
θεωρία της είναι πως τα νησιά δεν
έχουν θαλάσσιες ζώνες».
Ο κ. Μαυρογιάννης έκανε επίσης
λόγο για «μεγάλη αποτυχία του
αφηγήματός μας», επισημαίνοντας πως αυτό πρέπει να μας απασχολήσει.
Επεσήμανε πως το 2004 όσοι λάμβαναν μέρος στη διαπραγμάτευση

ήξεραν ήδη από τον Ιανουάριο ότι
τόσο στο Νταβός όσο και στη Ουάσινγκτον όσο και στα ΗΕ οι Τούρκοι είχαν κάνει συγκεκριμένες
διευθετήσεις και με τους Αμερικάνους και με τα ΗΕ σε ό,τι αφορά το
τελικό αποτέλεσμα.
«Και για αυτό ήταν σε θέση όταν
έγιναν οι συναντήσεις της Νέας
Υόρκης να αποδεχτούν τις ιδέες
του Κόφι Ανάν που οδηγούσαν
στην τελική επιδιαιτησία χωρίς
κανέναν ενδοιασμό γιατί είχαν
κάνει διευθετήσεις», ανέφερε.
Επεσήμανε πως τότε «ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος μπροστά
στην κρισιμότητα της κατάστασης
και επειδή ήθελε οπωσδήποτε να
επιφέρει αλλαγές στο κείμενο που
υπήρχε ενώπιόν μας είχε δεχτεί
διεύρυνση της έννοιας της επιδιαιτησίας, υπό την αίρεση του ότι
πρέπει να κρίνουμε το αποτέλεσμα».
«Αυτό το οποίο έκανε ο Πρόεδρος
Παπαδόπουλος ήταν 100% μέσα
στα πλαίσια της συνεννόησης και
της κατανόησης που υπήρχε από
όλους», πρόσθεσε.
«Πώς αυτό τώρα το οποίο έκανε
ο άνθρωπος αυτός λαμβάνοντας
υπόψη ότι έκρινε το τελικό αποτέλεσμα ως μη ικανοποιητικό εμφανίζεται ως δήθεν αδιαλλαξία των
Ε/κ αυτό είναι επιτυχία του τουρκικού αφηγήματος», ανέφερε ο κ.
Μαυρογιάννης.
Είπε πως τον Απρίλιο του 2004
περίμενε η Τουρκία να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα περνούσε το σχέδιο Ανάν από το δημοψήφισμα και
μετά βγήκε να πει ότι δέχεται το
σχέδιο Ανάν.
Σημείωσε, περαιτέρω, πως το
σύνολο των Τούρκων εποίκων
ήταν υπέρ του σχεδίου, όχι τόσο
γιατί τους είπε η Τουρκία, αλλά
διότι τους άνοιγε διάπλατα η
πόρτα να γίνουν Ευρωπαίοι πολίτες.

Πίσω από τις σκουριασμένες
ταμπέλες, τα «παρατημένα σοκάκια» και τα «χαλαμάντουρα»,
κοντά ή και μακριά από την
πράσινη γραμμή, η παλιά πόλη
της Λευκωσίας ξαναζων τανεύει και σιγά σιγά γίνεται όπως
την ξέραμε, ανέφερε σήμερα ο
Υπουργός Εσωτερικών Νίκος
Νουρής.
Σε χαιρετισμό του στα εγκαίνια του έργου «Ανάπλαση του
Πυρήνα της Συνοικίας Δημιουργικών Επιχειρήσεων» – Φάση Α:
Ανάπλαση τμημάτων των οδών
Τρικούπη, Λεύκωνος και Αισχύλου, είπε ότι η εντός των τειχών
πόλη, η οποία είχε παραδοθεί
στο παρελθόν σε μια συνεχή
πορεία υποβάθμισης και παρακμής, άρχισε δυναμικά να επιστρέφει, να αναζωογονείται και να
ανακάμπτει.
Εξέφρασε την ευαρέσκειά του
για το έργο, διαπιστώνοντας ότι
οι σχεδιασμοί και το πρόγραμμα
για αναζωογόνηση της πρωτεύουσας υλοποιούνται αλλάζοντας
τη μορφή και την όψη της πόλης.
Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη
2014-2020», κάτω από τον Άξονα
Προτεραιότητας για τη Βιώσιμη
Αστική Ανάπτυξη και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ, την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Δήμο Λευκωσίας.
Στόχος της Α’ φάσης του έργου,
η οποία άρχισε περί τα μέσα του
2018, είναι η δημιουργία μίας
περιοχής – συνοικίας με συνδυασμένη την εμπορική και ήπια βιοτεχνική χρήση και συγκεκριμένα
τις δημιουργικές επιχειρήσεις.
Η Α’ φάση του έργου, η οποία
έχει ολοκληρωθεί και κόστισε
γύρω στο €1,3 εκ., αφορούσε
στον επανασχεδιασμό δρόμων
και πεζοδρομίων, στην ανάπλαση
περιοχής του ιστορικού κέντρου
της Λευκωσίας, υπογειοποίηση υπηρεσιών, καθώς και στη
συντήρηση και αποκατάσταση
15 προσόψεων ενώ θα ακολουθήσουν άλλες 53 προσόψεις, εκ
των οποίων οι 16 αφορούν οικοδομές που κηρύχθηκαν διατηρητέες.
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Τζο Μπάιντεν: Οι ανησυχίες για
την οικονομία «κονταίνουν» τις
δημοσκοπικές του επιδόσεις

WSJ: Η εισαγγελία του Μανχάταν
θα απαγγείλει κατηγορίες κατά του
Trump Organization
Πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ
που έχει αφήσει να εννοηθεί ότι
ενδέχεται να είναι υποψήφιος στις
προεδρικές εκλογές του 2024
Η εισαγγελία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης αναμένεται να απαγγείλει κατηγορίες
εις βάρος του Trump Organization, του
επιχειρηματικού ομίλου του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ
και εις βάρος του οικονομικού διευθυντή
του ομίλου, Άλεν Γουάισελμπεργκ, ανέφερε η Wall Street Journal, επικαλούμενη
πηγές με γνώση του θέματος.
Σύμφωνα την εφημερίδα, οι κατηγορίες
θα σχετίζονται με ανταμοιβές σε είδος
που χορηγήθηκαν στον Γουάισελμπεργκ
και φέρεται ότι δεν δηλώθηκαν στις
φορολογικές αρχές.
Δικηγόροι του Trump Organization, του
Γουάισελμπεργκ και του Τραμπ δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλιο.
Το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν, Σάιρους Βανς δεν απάντησε αμέσως
σε αίτημα για σχόλιο.
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και τα μέλη
της οικογένειάς του δεν θα πρέπει να
ανησυχούν, τουλάχιστον αρχικά, από τις
έρευνες των εισαγγελικών αρχών που διερευνούν την εταιρεία ακινήτων επί δύο
χρόνια.
Ωστόσο, αυτές οι κατηγορίεςθα αποτελέσουν ένα πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ
που έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να είναι υποψήφιος στις προεδρικές
εκλογές του 2024.
Παράλληλα ένα κατηγορητήριο ενδέ-

χεται να θέσει σε κίνδυνο τον Trump
Organization, οδηγώντας τράπεζες και
επιχειρηματικούς εταίρους να σταματήσουν να συνεργάζονται με αυτόν. Στην
εταιρεία πιθανότατα θα επιβληθεί πρόστιμο και άλλες κυρώσεις εάν κριθεί
ένοχη.
Ο μεγιστάνας των ακινήτων Τραμπ είναι
παρών στην πολιτική σκηνή, παραμένει
ο ισχυρός άνδρας του Ρεπουμπλικανικού
κόμματος και την περασμένη εβδομάδα
ξαναξεκίνησε τις μεγάλες πολιτικές συγκεντρώσεις.
Σήμερα, ταξίδεψε στα σύνορα των ΗΠΑ
με το Μεξικό για να καταγγείλει την μεταναστευτική πολιτική του διάδοχου του,
Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.
Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος έχει την
έδρα του σήμερα στη Φλόριντα, χαρακτήρισε και πάλι τη Δευτέρα αυτές τις έρευνες
των εισαγγελικών αρχών της Νέας Υόρκης
μια «συνέχιση του μεγαλύτερου κυνηγιού
μαγισσών όλων των εποχών».
Κατηγόρησε επίσης τους Δημοκρατικούς
εισαγγελείς ότι είναι «απελπισμένοι» για
να παρεμποδίσουν τις πολιτικές του φιλοδοξίες, «φτάνοντας στο βαθμό να διαπράξουν επαγγελματικά παραπτώματα».
Ο Γουάισελμπεργκ, 73 ετών, έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του
στην αυτοκρατορία ακινήτων της οικογένειας Τραμπ, στην οποία εντάχθηκε το
1973. Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ το 2017, ο Γουάισελμπεργκ
τέθηκε υπεύθυνος για τη διαχείριση του
Trump Organization μαζί με τους δύο
γιους του πρώην προέδρου, Έρικ και Ντόναλντ Τζιούνορ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Ικανοποιημένο δηλώνει το 65%
για τη διαχείριση της πανδημίας
- Δυσπιστία εκφράζουν για τα
ζητήματα της οικονομίας, της
επαγγελματικής αποκατάστασης, της
βίας και της οπλοφορίας

Ο

Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν βλέπει να μειώνεται η στήριξη προς το πρόσωπό του από τον
Απρίλιο, κυρίως από το δικό του
Δημοκρατικό κόμμα, καθώς η κυβέρνησή
του δίνει μάχη στο Κογκρέσο για να τηρήσει
τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και περισσότεροι Αμερικάνοι ανησυχούν για ανομοιόμορφη οικονομική ανάκαμψη, σύμφωνα
με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.
Η πανεθνική δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στις 11-17 Ιουνίου έδειξε ότι ο Μπάιντεν συνεχίζει να είναι πιο δημοφιλής από
ό,τι ήταν ο Ρεπουμπλικάνος προκάτοχός του
Ντόναλντ Τραμπ καθ’ όλη τη διάρκεια της
θητείας του: το 55% των ενηλίκων εγκρίνουν τις επιδόσεις του
Μπάιντεν στην προεδρία
και το 65% είναι ικανοποιημένοι με την απάντησή του
στην πανδημία του κορωνοϊού. Σε αυτή τη φάση
πριν από τέσσερα χρόνια,
περίπου το 36% των ενηλίκων ενέκριναν τις επιδόσεις
του Τραμπ.
Ωσ τ ό σ ο, αυξα νόμενος αριθμός Αμερικανών αποδοκιμάζουν τις ηγετικές ικανότητες του Μπάιντεν
στην οικονομία, τη βία που συνδέεται με
την οπλοκατοχή και τη φορολόγηση, με τη
μεγαλύτερη μείωση να προέρχεται από το
Δημοκρατικό Κόμμα του Μπάιντεν, ειδικά
από αυτούς που είναι κάτω των 40 ετών, μη
λευκούς Δημοκρατικούς ή αυτούς που δεν
έχουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης.
Η οικονομία έχει αντικαταστήσει την υγεία
και την ασθένεια ως βασική ανησυχία, με
σχεδόν το ένα τέταρτο των πολιτών που
συμμετείχαν στη δημοσκόπηση να τη χαρακτηρίζουν το σημαντικότερο πρόβλημα. Η
πλειονότητα των Αμερικανών ανησυχούν
για την αύξηση του κόστους διαβίωσης και
η κοινή γνώμη είναι διχασμένη για το πόσο
περισσότερο πρέπει να προσπαθήσει η
κυβέρνηση για να βελτιώσει τα πράγματα,
σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.
Το 48% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι
εγκρίνουν τη διαχείριση της οικονομίας από

τον Μπάιντεν, ποσοστό που έχει μειωθεί
κατά 4 μονάδες από την αντίστοιχη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε τον Απρίλιο. Ο
αριθμός των Αμερικανών που αποδοκίμασαν τις οικονομικές επιδόσεις του Μπάιντεν
αυξήθηκε κατά 4 μονάδες στο 43%.
Ο δημοσκόπος των Δημοκρατικών Ραϊαν
Πουτζιάλις δήλωσε ότι πολλοί άνθρωποι
ακόμα νιώθουν σαν να απέχουν από την
ομαλότητα. «Υπάρχει τεράστια ανυπομονησία» με την οικονομία, δήλωσε ο Πουτζιάλις. «Όλοι έχουν κλειστεί στα σπίτια τους.
Πολλοί έχασαν τις δουλειές τους ή τους αγαπημένους τους».
Μόλις το 35% της χώρας πιστεύει ότι η αμερικανική οικονομία κινείται προς τη σωστή
κατεύθυνση και το 44% των συμμετεχόντων
λένε ότι «ανησυχούν πολύ» που οι τιμές
συνεχίζουν να αυξάνονται, σύμφωνα με τη
δημοσκόπηση Reuters/Ipsos.
Μεταξύ των Δημοκρατικών, το 78% είπαν
ότι εγκρίνουν την οικονομική ατζέντα του
Μπάιντεν, ποσοστό μειωμένο κατά 7 μονάδες σε σχέση με τον Απρίλιο, ενώ το ποσοστό των Δημοκρατικών που
αποδοκίμασαν το οικονομικό του πλάνο αυξήθηκε
κατά 6 μονάδες στο 15%.
Παρά την αναμενόμενη
ανάπτυξη κατά 7% φέτος
στην οικονομία, τα κυβερνητικά στατιστικά στοιχεία
έδειξαν ότι η ανάκαμψη της
απασχόλησης μετά την πανδημία καταγράφει υστέρηση μεταξύ φυλετικών και εθνικών μειονοτήτων και μεταξύ αυτών που δεν έχουν
πανεπιστημιακή μόρφωση.
Η πρόκληση για τον Μπάιντεν θα είναι να
βρει βιώσιμες λύσεις διατηρώντας συσπειρωμένο το κόμμα του, συμπεριλαμβανομένων πολλών Δημοκρατικών που αρχικά
υποστήριζαν πιο φιλελεύθερους υποψηφίους όπως ο Αμερικανός γερουσιαστής
Μπέρνι Σάντερς καθώς και φυλετικών μειονοτήτων και ανθρώπων με χαμηλότερο
μορφωτικό επίπεδο.
Στο μεταξύ, ο αριθμός των Αμερικανών που
ενέκριναν τη στάση του Μπάιντεν απέναντι
στη βία που συνδέεται με την οπλοκατοχή
μειώθηκε κατά 8 μονάδες συνολικά και κατά
11 μονάδες μεταξύ των Δημοκρατικών από
τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο.
Η μείωση της στήριξης για τον Μπάιντεν
συμπίπτει με τις προσπάθειες των Δημοκρατικών να περάσουν σημαντικά κομμάτια
της ατζέντας τους στο Κογκρέσο.
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Πέθανε στα 88 του χρόνια ο
αρχιτέκτονας του πολέμου στο
Ιράκ Ντόναλντ Ράμσφελντ

Ο

Ντόναλντ Ράμσφελντ, ο πανίσχυρος πρώην υπουργός Άμυνας
των ΗΠΑ, βασικός αρχιτέκτονας
του πολέμου στο Ιράκ έως ότου
ο πρόεδρος Τζορτζ Ο. Μπους τον αντικατέστησε, πέθανε σε ηλικία 88 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του.
Επί της προεδρίας του Τζορτζ Μπους του
νεώτερου, ο Ράμσφελντ υπήρξε κορυφαίος
υποστηρικτής του λεγόμενου «Πολέμου
κατά της τρομοκρατίας» ως απάντηση στις
επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ο
Ράμσφελντ αναγκάστηκε να παραιτηθεί το
2006 εν μέσω του χάους στο μεταπολεμικό
Ιράκ.
«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε τα νέα για

τον θάνατο του Ντόναλντ Ράμσφελντ, ενός
Αμερικανού πολιτικού και αφοσιωμένου
συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου.
Στα 88 του περιβάλλεται από οικογένεια στο
αγαπημένο του Taos, στο Νέο Μεξικό», ανέφερε η δήλωση.
«Η ιστορία μπορεί να τον θυμάται για τα
εξαιρετικά επιτεύγματά του στις έξι δεκαετίες που υπηρέτησε το δημόσιο βίο. Για
εκείνους που τον γνώριζαν καλύτερα, όμως,
και των οποίων η ζωή άλλαξε για πάντα
ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, θα
θυμόμαστε την ακλόνητη αγάπη του για τη
σύζυγό του Τζόις, την οικογένεια και τους
φίλους του, καθώς και την ακεραιότητα που
έφερε σε μια ζωή αφιερωμένη στη χώρα».

Σάλος με την Άλισον Μακ: Πώς από
«κορίτσι του Superman» έφτασε να
«εκπαιδεύει» γυναίκες ως σκλάβες του σεξ

Σ

χεδόν κανείς δεν μπορεί να πιστέψει
την πορεία της διάσημης ηθοποιού
Άλισον Μακ, από τα κινηματογραφικά πλατό στις αίθουσες των δικαστηρίων.
Η αγαπημένη σταρ του κοινού, που έγινε
γνωστή μέσα από τον ρόλο της ως Chloe
Sullivan στην διάσημη σειρά, που παρουσιάζει τα εφηβικά χρόνια του Σούπερμαν με
τίτλο «Smallville», αποκαλύφθηκε ότι ήταν
τελικά συνεργός του γνωστού μαστροπού
Κέιθ Ρανιέρε. Η ηθοποιός τον βοηθούσε να
βρει νέες γυναίκες για την «εταιρεία» του,
«NXIVM».
Οι φήμες είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2017,
με την ίδια να φυλακίζεται το 2018. Δεδομένου ότι οι έρευνες ολοκληρώθηκαν μόλις
φέτος, η ηθοποιός εμφανίζεται τελικά στο
δικαστήριο το πρωί της Τετάρτης για την
πρώτη δίκη της υπόθεσής της. Η απόφαση
του δικαστηρίου όρισε για την Μακ 40 χρόνια φυλάκισης με κατηγορίες για σκληρή

αντιμετώπιση και κακοποίηση των γυναικών. Τελικά η ηθοποιός θα εκτίσει το 1/3 της
ποινής της, που αναλογεί σε 14-17 χρόνια.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six,
η Άλισον Μακ εκβίαζε τις γυναίκες για να
συμμετάσχουν στην οργάνωση του Ρανιέρε,
ενώ επίσης τους έκανε βασανιστήρια, προκειμένου να τις «εκπαιδεύσει» ως «επαγγελματίες σκλάβες του σεξ». Όπως αναφέρεται, τις άφηνε πρώτα να λιμοκτονήσουν
μέχρι να εκπληρώσουν οποιαδήποτε επιθυμία της, ενώ μετά τις περιποιούταν πριν
την συνεύρεση.
Η ίδια στην κατάθεσή της στο δικαστήριο
υποστήριξε πως «δεν ήθελε να κάνει κακό
σε κανέναν, απλά ήθελε να ανήκει σε κάτι
μεγαλύτερο». «Έγινα μέλος της NXIVM για
να βρω έναν σκοπό στην ζωή μου. Ήμουν
χαμένη, ήθελα να βρω ένα μέρος, μία κοινότητα, όπου θα μπορούσα να νιώθω άνετα,
να είμαι ο εαυτός μου», δήλωσε η ηθοποιός.

Αποφυλακίζεται ο Μπιλ Κόσμπι

Δ

ικαστική απόφαση που φέρνει την ανατροπή ελήφθη από
τη Δικαιοσύνη για τον 83χρονο Μπιλ Κόσμπι που τελικά αφήνεται ελεύθερος. Στην αναίρεση της
καταδικής του ηθοποιού, ο οποίος κατηγορήθηκε για δεκάδες σεξουαλικές
επιθέσεις, προχώρησε το Ανώτατο Δικαστήριο της Πενσυλβάνια.
Η απόφαση ακύρωσης της ποινής ελήφθη αφότου βρέθηκε συμφωνία με
προηγούμενο εισαγγελέα.
Πολλοί ήταν εκείνοι που εξέφραζαν την
πεποίθηση ότι ο 83χρονος θα πέθαινε
στη φυλακή, όμως το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι μαρτυρίες
πέντε γυναικών στην επαναληπτική
δίκη ήταν αλλοιωμένες.
Ο ηθοποιός κατηγορήθηκε για πρώτη
φορά το 2015, όμως η πρώτη δίκη οδηγήθηκε σε κακοδικία, καθώς μόνο ένας
είχε, τότε, τη δυνατότητα να καταθέσει.
Δεν είναι σαφές, ακόμη, εάν οι εισαγγελείς σκοπεύεουν να επιδιώξουν και
τρίτη καταδίκη.
Ο Κόσμπι εξέτισε τα δύο χρόνια της

ποινής του σε φυλακή κοντά στη Φιλαδέλφεια. Ήταν ο πρώτος διάσημος ηθοποιός που κατηγορήθηκε για σεξουαλικές επιθέσεις στην εποχή του κινήματος
του MeΤoo.
Είχε ορκιστεί να υπηρετήσει και τα
δέκα χρόνια της ποινής του αντί να
εκφράσει τη μετάνοιά του μπροστά
στην ομογενή, πρώην διοικητικό του
πανεπιστημίου Temple, Άντρεα Κονστάντ, για την υπόθεση βιασμού σε
βάρος της το 2004.
Κατηγορήθηκε ότι έδωσε χάπια στο
θύμα του και την κακοποίησε ενώ ήταν
αναίσθητη.
Ο δικαστής της Πενσιλβάνια Στιβεν Ο’
Νιλ είχε χαρακτηρίσει, μάλιστα, τον
Μπιλ Κόσμπι «σεξουαλικό αρπακτικό»,
κάτι που θεωρήθηκε «προάγγελος» της
καταδίκης του κωμικού.
Περισσότερες από 50 γυναίκες είχαν
κατηγορήσει τον Κόσμπι για σεξουαλικές κακοποιήσεις που χρονολογούνται
πριν από δεκαετίες, όμως οι περισσότερες κατηγορίες ήταν πολύ παλιές για να
ασκηθεί δίωξη.
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To παιδί μου και εγώ
Πώς θα δώσουμε κίνητρα στα
παιδιά μας;

Ό

ποια κι αν είναι η ηλικία του
παιδιού, η επιβράβευση και
η ενθάρρυνση το κάνουν να
νιώθει καλά με τον εαυτό
του. Οι ανταμοιβές μπορούν επίσης
να ενισχύσουν την καλή του συμπεριφορά.
Όταν επιβραβεύουμε το παιδί, του
δείχνουμε πώς να σκέφτεται και να
μιλά θετικά για τον εαυτό του. Έτσι, η
επιβράβευση και η ανταμοιβή αναμφισβήτητα αποτελούν ένα κίνητρο για το
παιδί να νιώσει καλά, να πάρει θάρρος, να συνεχίσει, να βελτιωθεί. Μάλιστα, η ενθάρρυνση δίνει κίνητρο και
βοηθά ακόμη περισσότερο ένα παιδί
που δεν έχει τόση αυτοπεποίθηση.

Εσωτερικά κίνητρα και παιδιά
Παραδοσιακά, το κίνητρο σαν ιδέα
σ τα παιδιά λειτουργεί με εξωτερικές ανταμοιβές (π.χ. με δώρα, γλυκά,
φαγητά, εξόδους, ακόμη και χρήματα)
– αν κάνεις ή δεν κάνεις αυτό… τότε

Η παγίδα λοιπόν είναι να δημιουργούμε αποκλειστικά εξωτερικά κίνητρα σ τα παιδιά και να τους μαθαίνουμε να λειτουργούν μόνο με αμοιβές, ανταμοιβές και τιμωρίες.
Εναλ λακτικά σε μικρότερες ηλικίες
απλά χρειάζεται να τα βοηθήσουμε να
δουν τις συνέπειες των πράξεών τους
και να αναλάβουν την ευθύνη για αυτό
που κάνουν.
Με άλλα λόγια να συναισθανθούν ότι
εκείνα μπορούν να αλλάξουν τα αποτελέσματα μέσω της συμπεριφοράς
τους, π.χ. αν πετάξω κάτω με δύναμη
το παιχνίδι μου, αυτό θα σπάσει.
Στα μεγαλύτερα παιδιά μπορούμε να
εξηγήσουμε την αξία του να φέρεσαι
καλά του, να προσπαθείς να βελτιώσεις π.χ. την επίδοσή σου σ το σχολείο, του να είσαι ευγενικός, του να
διατηρείς τον χώρο σου καθαρό και
ως κάτι φυσιολογικό και αυταπόδεικτα θετικό εξ ορισμού για τον ίδιο
ή την ίδια και όχι γιατί θα «ανταμει-

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

Γιατί οι πιο πολλοί άντρες αργούν να
παντρευτούν;

Μ

ια πρόσφατη μελέτη αποδεικνύει ότι οι άντρες παντρεύονται πιο αργά σε σχέση με τις
γυναίκες. Γιατί άραγε;
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι πολλοί άντρες
απολαμβάνουν όλα τα προνόμια και τα ευεργήματα του γάμου κι όταν απλά συζούν με
κάποια γυναίκα. Και λένε, αφού οι γυναίκες θέλουν να παίζουν το ρόλο της συζύγου
ακόμα και χωρίς τη δέσμευση των υποσχέσεων στο γάμο, οι άντρες δεν έχουν κανένα
κίνητρο να πάνε στην εκκλησία. Και όταν,
ύστερα από χρόνια που θα έχουν ζήσει μαζί,
οδηγηθούν στο γάμο, αυτά τα ζευγάρια είναι
πολύ πιο πιθανό να πάρουν διαζύγιο.

Μήπως νομίζεις ότι το χρηματιστήριο είναι ένας σίγουρος τόπος για
επένδυση;

θα έχεις εκείνο… – και, ναι, φυσικά
όταν κάνουμε μια «δουλειά» θα αμειφθούμε για αυτήν (αυτό είναι και το
μάθημα για την ενήλικη ζωή), αλλά αν
κάνουμε κάτι θετικό, καλό, χρήσιμο ή
ίσως και υποχρεωτικό για τον εαυτό
μας ή για κάποιον άλλο, θα πρέπει να
υπάρχει ανταμοιβή και για αυτό;
Τα εσωτερικά κίνητρα είναι εκείνα που
πηγάζουν από μέσα μας, για κάποιον
λόγο το να κάνουμε ή να μην κάνουμε
κάτι έχει αυθύπαρκτη αξία ή σημασία
για εμάς ανεξαρτήτως αμοιβής/ανταμοιβής ή αποφυγής τιμωρίας.
Τα εξωτερικά κίνητρα είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα με ένα παραγόμενο αποτέλεσμα, συνήθως ανταμοιβή ή τιμωρία ή αποφυγή τιμωρίας. Τα εξωτερικά
κίνητρα λειτουργούν τις περισσότερες
φορές μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος…
Τα εσωτερικά κίνητρα από την άλλη
έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια και
συνεχίζουν να «δουλεύουν» ακόμη κι
όταν ο στόχος έχει ολοκληρωθεί. Μας
κινητοποιούν, με άλλα λόγια, αδιάλειπτα και αντανακλαστικά.

φθεί» γι’ αυτό.
Η «αμοιβή/αν ταμοιβή» οφείλει να
είναι αυτό καθαυτό το αποτέλεσμα,
καθώς και τα θετικά συναισθήματα
που το συνοδεύουν.

Πώς θα δώσουμε κίνητρα στα
παιδιά μας;
Τα παιδιά δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτά που τους λέμε.
Ωσ τόσο, προσέ χουν και μιμούν ται
αυτά που κάνουμε.
Αν λοιπόν μας βλέπουν κατ’ εξακολούθηση να κάνουμε «το σωσ τό»
και το ωφέλιμο για εμάς χωρίς αυτό
να συνεπάγεται άμεση, τουλάχιστον,
αν ταμοιβή, τότ ε αυξάνουμε κα τά
πολύ τις πιθανότητες να το μιμηθούν
και έπειτα να κατανοήσουν την αυθύπαρκη εν γένει αξία του, ενεργοποιώντας έτσι τα εσωτερικά τους κίνητρα.
Αντί λοιπόν να μαθαίνουμε στα παιδιά
μας να αναζητούν αποκλειστικά εξωτερικά κίνητρα, ας τους διδάξουμε την
αξία του «καλού» και ωφελίμου που
έχει από μόνο του.

Όταν οι τιμές των μετοχών ανεβαίνουν
συνέχεια , όλο και περισσότεροι άνθρωποι
βάζουν τα λεφτά τους στο χρηματιστήριο.
Αλλά, όπως έτυχε να δούμε πολλές φορές,
τα μεγάλα κέρδη μπορεί να εξαφανιστούν
μέσα σε μια νύχτα. Γιαυτό πρέπει να επενδύουμε σε πράγματα που διαρκούν. Και αναφέρομαι στην οικογένεια. Μπορώ να σου το
εγγυηθώ ότι όσο πιο πολύ χρόνο και αγάπη
δώσεις στην οικογένειά σου, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το αντάλλαγμα και το κέρδος
που θα εισπράξεις. Ακόμα και ύστερα από
χρόνια θα απολαμβάνεις τις αμοιβές αυτής
της απόφασής σου. Αν επενδύσεις στα αγαπητά σου πρόσωπα νάσαι βέβαιος/η πως
κάνεις την πιο σίγουρη και αποδοτική επένδυση.

Μήπως μπερδεύεις τα κομπλιμέντα
με την κριτική;
Μπορεί να πεις, « Αγάπη μου, πολύ ωραίο
φαίνεται εκείνο το παρτέρι με τα λουλούδια
– τώρα πρέπει να κάνεις κι εκείνο το γκαζόν.» Ή, μπορεί να μιλάς στο γιο σου ή στην
κόρη σου και να λες, «Πράγματι βελτίωσες
το βαθμό σου στη Φυσική – αλλά τι κρίμα
που τα Μαθηματικά κατεβάζουν το γενικό
σου.» Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Το κομπλιμέντο πρέπει να εκφραστεί μόνο του για
να είναι πραγματικά αποτελεσματικό. Το

πλήρες όφελος της θετικής παρατήρησης
είναι πιο σίγουρο όταν δε συνοδεύεται από
κάποια αρνητική κριτική.

Μήπως νιώθεις ότι υπάρχει κάτι ανάμεσα σε σένα και στον άντρα σου ή
στη γυναίκα σου που σας απομακρύνει;
Ως γονιός μήπως διαθέτεις πάρα πολύ από
το χρόνο σου και την ενεργητικότητά σου
στα παιδιά σου ή στη δουλειά σου κι αφήνεις για τη γυναίκα σου ή για τον άντρα σου
ό,τι απομένει; Μήπως η ιδέα να αναδειχτείς
η καλύτερη μητέρα ή ο καλύτερος πατέρας
ή ο καλύτερος υπάλληλος σε ενδιαφέρει
περισσότερο και σε συγκινεί, και αδιαφορείς για τη σχέση σου με τη γυναίκα σου ή
τον άντρα σου και την παραμελείς; Θάλεγα
να δοκιμάσεις το εξής:
Καθήστε μαζί και προγραμματίστε το χρόνο
σας – βγάλτε τα ημερολόγιά σας και ορίστε
μια βραδιά που θα βγείτε οι δυο σας έξω.
Να κάνετε κάτι μαζί που θα σας δώσει χαρά
– να βρείτε κάποιο hobby ή δραστηριότητα
που σας αρέσει και τους δυο. Να ζείτε ρομαντικές στιγμές μαζί – σα να βγαίνετε ξανά
ραντεβού. Δε θα μετανιώσετε αν το κάνετε.

Μήπως θα σου ταίριαζε η λέξη «γκρινιάρης ή γκρινιάρα» για παρατσούκλι;
Μήπως θα σου ταίριαζε για παρατσούκλι
η λέξη «γκρινιάρης ή γκρινιάρα»; Μήπως
σου φταίνε όλα; Μήπως το πρόγραμμα της
τηλεόρασης το βρίσκεις ανιαρό; Μήπως
ο υπάλληλος στο ταμείο σου φαίνεται ότι
αργεί πολύ; Αν αυτή είναι η στάση σου και
η αντίδρασή σου, σκέψου πόσο θα ήθελαν
οι άλλοι να είναι δίπλα σου. Και φαντάσου
τι μαθαίνουν τα παιδιά σου από σένα. Τα
παιδιά μας διαμορφώνονται απο τη δική
μας στάση και συμπεριφορά. Αν έχουμε
μια κατσούφικη έκφραση τον περισσότερο
καιρό και σχεδόν όλη την ημέρα παραπονιόμαστε, και τα παιδιά μας θα κάνουν πολύ
πιθανό το ίδιο. Γι αυτό κάνε μια αναθεώρηση
της συμπεριφοράς σου και άρχισε να χαίρεσαι και να απολαμβάνεις τη ζωή και την οικογένειά σου.

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
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Moderna: Αποτελεσματικό το εμβόλιο έναντι
της μετάλλαξης Δέλτα

UofT για Ημικρανίες: Ο μη
φαρμακευτικός παράγοντας
που χαρίζει ευεξία

Σ
Η

αμερικανική φαρμακοβιομηχανία επισημαίνει ότι το εμβόλιο προστατεύει και από άλλες μεταλλάξεις της Covid-19 – Επισημαίνει την ανάγκη εμβολιασμού του πληθυσμού
Τη διαβεβαίωση ότι το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού είναι αποτελεσματικό έναντι της μετάλλαξης
Δέλτα εκφράζει η Moderna, σε μια περίοδο που το συγκεκριμένο στέλεχος είναι έντονα μεταδοτικό
και εκτιμάται ότι θα είναι το κυρίαρχο το επόμενο διάστημα.
Η εταιρεία εκτιμά ότι το εμβόλιο προστατεύει τόσο έναντι της μετάλλαξης Δέλτα, όσο και έναντι άλλων
παραλλαγών του κορωνοϊού.
«Παραμένουμε δεσμευμένοι στη μελέτη των νέων μεταλλάξεων, τη συγκέντρωση δεδομένων και την κοινή
χρήση τους όταν είναι διαθέσιμα. Αυτά τα νέα στοιχεία ενθαρρύνουν και ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι
το εμβόλιο της Moderna παραμένει αποτελεσματικό έναντι των πρόσφατα εντοπισμένων μεταλλάξεων»
δήλωσε ο επικεφαλής της φαρμακοβιομηχανίας Stephane Bancel.
Τα ευρήματα, πρόσθεσε, υπογραμμίζουν τη σημασία της συνέχισης του εμβολιασμού του πληθυσμού με ένα
αποτελεσματικό εμβόλιο.
Η εταιρεία επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό και σε άλλες μεταλλάξεις,
όπως η Βήτα (που για πρώτη φορά εντοπίστηκε στη Νότια Αφρική), αλλά και στις μεταλλάξεις A.23.1 και
A.VOI.V2 που πρώτα εντοπίστηκαν στην Ουγκάντα και την Αγκόλα, όπως και στη μετάλλαξη Ήτα, που για
πρώτη φορά βρέθηκε στη Νιγηρία.
Η μετάλλαξη Δέλτα, που για πρώτη φορά εντοπίστηκε στην Ινδία, εξαπλώνεται τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε όλο
τον κόσμο, ενώ στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα είναι κυρίαρχη μέχρι τον Αύγουστο.

Όχι σεξ, μόνο αγκαλιές: Για ποιους είναι πιο
σημαντικά τα χάδια

Σ

ύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα από το Πανεπιστήμιο Binghamton της
Νέας Υόρκης, η σωματική επικοινωνία που δεν περιλαμβάνει σεξ μπορεί να οικοδομήσει μια ισχυρότερη σχέση και είναι δείγμα αγάπης
Η μελέτη, με επικεφαλής την υποψήφια διδάκτορα Ψυχολογίας Samantha Wagner, εξέτασε
ιδιαίτερα τις επιπτώσεις της μη σεξουαλικής οικειότητας (για παράδειγμα, αφή, αγκάλιασμα,
κράτημα χεριών ή αγκαλιά στον καναπέ, προσκόλληση) και διερεύνησε μέσω αυτών τους
συμβολισμούς της για το πόσο καλή είναι η σχέση, στην προκειμένη περίπτωση ο γάμος.
Πιο αναλυτικά, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα δείγμα 184 παντρεμένων ζευγαριών. Τα
ζευγάρια του ιδίου φύλου αποκλείστηκαν.
Επειδή το πρωτόκολλο της μελέτης περιελάμβανε ορμονική δειγματοληψία, αποκλείστηκαν
επίσης άτομα που λάμβαναν ορμονική θεραπεία, καθώς και μετεμμηνοπαυσιακές, έγκυες
ή θηλάζουσες γυναίκες.
Πραγματοποιήθηκαν ξεχωρισ τές συνεν τεύξεις σχετικά με τις συνήθειες αγγίγματος και
δεσίματος των ζευγαριών, σε σύνδεση με τη στοργή και την επιτυχία της σχέσης τους.
Τα ευρήματα ήταν πολύ ενδιαφέρον τα, καθώς αποκωδικοποιεί το πώς
νιώθει το κάθε φύλο. Για τους άνδρες, τα αγγίγματα, οι αγκαλιές και
το δέσιμο των χεριών ήταν σημαντικό, αλλά όχι απαραίτητο για
να χαρακτηρίσουν τη σχέση τους καλή. Για τις γυναίκες ήταν
τόσο απαραίτητο, που η έ λ λειψή του σήμαινε δυσαρέσκεια για τη σχέση, μια τρανταχτή απουσία που τις επιβαρύνει. Είναι μια λεπτή διάκριση για το πώς τα δύο
φύλα προσλαμβάνουν ίδια πράγματα, με διαφορετικό τρόπο.
Συνολικά, πάν τως, η με λέ τ η δείχ νει σ ύνδεση
μεταξύ μη σεξουαλικής σωματικής αγάπης και
συμπαγών γάμων, αν και τα τρέχοντα δεδομένα
δεν μπορούν να αποδείξουν αιτία και αποτέλεσμα.
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ε μια κρίση ημικρανίας,
νιώθουμε πως δε μπορούμε να διαχειριστούμε τίποτα και το μόνο που θέλουμε
είναι η ηρεμία μας. Όμως τι σημαίνει αυτό για τη ψυχική μας υγεία
δεδομένου ότι μπορεί να νιώσουμε ανήμποροι και αποκομμένοι,
καθώς ακόμα και οι πιο απλές καθημερινές δραστηριότητες μοιάζουν με βουνό; Τα καλά νέα γι΄ αυτούς τους ασθενείς φαίνεται πως έφτασαν, καθώς στοιχεία νέας έρευνας από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο υποστηρίζουν ότι το 63% των
Καναδών που υπέφεραν από ημικρανίες στην πραγματικότητα κατάφεραν να εξελιχθούν και να ευημερήσουν παρά τους αφόρητους
πόνους της δυνατής κεφαλαλγίας.
Σύμφωνα με το Σύλλογο Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος, στη χώρα
μας, υπάρχουν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο
άνθρωποι που υποφέρουν
από ημικρανία (περίπου 10
σε κάθε 100 ανθρώπους και
των δύο φύλων), ενώ ειδικά
για τις γυναίκες τα ποσοστά αγγίζουν τις 18-20 σε
κάθε 100 γυναίκες. Σύμφωνα
μάλιστα με έρευνα του Συλλόγου με τίτλο «Η ημικρανία στην Ελλάδα το 2020» σε
2.105 ασθενείς του Σύλλογου,
το 65.94% νιώθει ότι χάνει τη ζωή
του πονώντας. Επομένως, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά καθώς
λίγες είναι οι έρευνες που έχουν
εστιάσει στους παράγοντες που
συνδέονται με την ψυχική υγεία και
την ευεξία στους πάσχοντες από
ημικρανίες.
Η προκείμενη έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο διερεύνησε
τη βέλτιστη ψυχική υγεία σε ένα
αντιπροσωπευτικό δείγμα περίπου
ισάριθμο με αυτό της ελληνικής
έρευνας, περισσότερων δηλαδή
από 2.000 Καναδών που είχαν
διαγνωσθεί με ημικρανίες από
κάποιον επαγγελματία υγείας. Τα
δεδομένα αυτά προήλθαν από τη
Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά
και την Έρευνα για την Ψυχική
Υγεία από την Ιατρική Κοινότητα

του Καναδά.
Για να καθοριστεί η εξαιρετική
ψυχική υγεία των ασθενών, οι
συμμετέχοντες έπρεπε να κατορθώσουν τρία πράγματα: 1) σχεδόν καθημερινή ευτυχία ή ικανοποίηση από τη ζωή τον τελευταίο
μήνα 2) κοινωνική και ψυχική ευεξία τον τελευταίο μήνα 3) απουσία
αγχώδων διαταραχών ή κατάθλιψης, αυτοκτονικών σκέψεων και
εξάρτηση σε ουσίες τουλάχιστον
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου.«Αναθαρρήσαμε όταν
συνειδητοποιήσαμε ότι περισσότεροι από τρεις στους πέντε
ασθενείς με ημικρανία είχαν εξαίρετη ψυχική υγεία και υψηλά επίπεδα ευεξίας» σημειώνει η FullerThomson. Πιο συγκεκριμένα, όσοι
ασθενείς με ημικρανία είχαν τουλάχιστον ένα έμπιστο άτομο στη
ζωή τους είχαν εώς και τέσσερις
φορές περισσότερες πιθανότητες να είναι ψυχικά υγιείς σε
σύγκριση με εκείνους που δεν
είχαν κάποιο άτομο να τους
στηρίξει στον κοινωνικό τους
περίγυρο. Ακόμα, όσοι στράφηκαν προς τη θρησκεία ή προς
άλλες πνευματικές αναζητήσεις για να αντιμετωπίσουν τις
δυσκολίες της καθημερινότητας,
είχαν εώς και 86% μεγαλύτερες
πιθανότητες εξαιρετικής ψυχικής
υγείας σε σύγκριση με εκείνους
που δεν στράφηκαν σε μεταφυσικές αναζητήσεις. Τέλος, οι ερευνητές διαπίστωσαν πως το ιστορικό κατάθλιψης, η κακή σωματική
κατάσταση αλλά και οι λειτουργικοί
περιορισμοί του ατόμου αποτελούσαν εμπόδια στην ομαλή ψυχική
υγεία αυτών των ατόμων.
Τα στοιχεία αυτά σίγουρα δίνουν
μια νέα δυναμική στην επιστημονική κοινότητα: «Οι επαγγελματίες υγείας που αναλαμβάνουν
άτομα που πάσχουν από ημικρανίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη
τους τη σωματική ευεξία των ασθενών τους αλλά και την πιθανή κοινωνική απομόνωσή τους στο σχεδιασμό της θεραπείας τους» αναφέρει η συν-συγγραφέας Marta
Sadkowski, πτυχιούχος νοσηλεύτρια του Πανεπιστημίου του Τορόντο.
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Υπόθεση Φραντζή

Τεμάχισε την 18χρονη σύζυγο του και ο συνήγορος του πρότεινε να αυτοκτονήσει
Στην υπόθεση Φραντζή ο συνήγορος είχε προ τείνει «να αυτοκτονήσει» και ο εισαγγελέας τη
«θανατική ποινή»

Σ

τις 25 Ιουνίου του 1987 η χώρα συγκλονίστηκε από
τον φρικιαστικό φόνο της 18χρονης Ζωής Γαρμανή,
από τον σύζυγό της Παναγιώτη Φραντζή (27 ετών)
που την κατακρεούργησε και την πέταξε στα σκου-

πίδια.

τερες και πεζές σκέψεις και συναισθήματα… Όταν μού’
δειξε την αδιαφορία, φαρμακώθηκα σα να μου είχαν κάνει
τη μεγαλύτερη αδικία. Παρ’ ότι έτρεμα ολόκληρος από τα
νεύρα μου, θεώρησα καλό να μην αντιδράσω, να μη δώσω
συνέχεια, γιατί καταλάβαινα πως δεν θα μπορούσα να
ελέγξω τον εαυτό μου, ήταν και δύο η ώρα το βράδυ».
Η ένταση όμως εντάθηκε, εξελίχθηκε σε ανταλλαγή ύβρεων
με κραυγές, χαστούκια και σπρωξίματα και μέσα σε ούτε
δύο λεπτά της ώρας, το μοιραίο είχε συμβεί.

«πλήξη της κεφαλής επί ανενδότου αμβλείας επιφανείας».
Ολοκλήρωνε δε λέγοντας «η πάλη θεωρείται δεδομένα
σκοπούμενη και μάλιστα ισούται με εκδήλωση ανθρωποκτόνου σκοπού».

«Δεν την στραγγάλισα, δεν είμαι φονιάς»
Ο Παναγιώτης Φραντζής παραπέμφθηκε σε δίκη για
ανθρωποκτονία από πρόθεση, ιδιαζόντως ειδεχθή και για
περιύβριση νεκρού. Στην απολογία του, εξέθεσε τα περιστατικά της νύχτας του εγκλήματος, υποστηρίζοντας (ό,τι και
στην πρώτη του κατάθεση), ότι πάνω στον καυγά έσπρωξε
τη Ζωή κι εκείνη «έπεσε και κτύπησε».
«Παραδέχομαι την κατηγορία της προσβολής νεκρού αν και
δεν μπορώ να δώσω στην πράξη μου αυτή λογική εξήγηση.
Τύψεις θα έχω σ’ όλη μου τη ζωή και δεν θα συγχωρήσω
ποτέ τον εαυτό μου που δεν μπόρεσα να δείξω ψυχραιμία,
εννοώ τη στιγμή που πέθανε η Ζωή. Δεν την στραγγάλισα,
δεν είμαι φονιάς και ούτε σκοπεύω να γίνω ποτέ μου».

Το «πήγαινε να αυτοκτονήσεις» και η «θανατική
ποινή»
Ένας εκ των συνηγόρων πολιτικής αγωγής, μετά από όλα
αυτά που άκουσε, του είπε «το μόνο που σου μένει τώρα
είναι να αυτοκτονήσεις», ενώ ο εισαγγελέας της έδρας
Κυριάκος Καρούτσος, πρότεινε να εφαρμοστεί η ποινή του
θανάτου (σ.σ. είχε καταργηθεί από το 1972, μετά την υπόθεση Λυμπέρη): «Ανατριχιάζω που το λέω, αλλά η μόνη
ποινή που πρέπει να του επιβάλλεται είναι ο θάνατος. Δεν
μπορεί να επανέλθει σ’ αυτήν την κοινωνία και προβληματίζομαι αν θα πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα σε ζώντες ανθρώπους, χωρίς να μπορεί να τους βλάψει».

Ο καύσωνας έκαιγε, όπως τώρα, την Αθήνα η οποία ζούσε
σε ένα πανηγυρικό κλίμα από την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ του ΄87 από την Εθνική Ελλάδας. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει, να φανταστεί καν, πως στις 25 Ιουνίου
θα “πάγωνε” όλη η χώρα στο άκουσμα της φρίκης και της
αγριότητας από το έγκλημα που διέπραξε ο Παναγιώτης
Φραντζής. Συζυγοκτόνος όπως ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος όμως κατακρεούργησε το άψυχο σώμα
της γυναίκας του Ζωής Γαρμανή!

Το ανακάλυψε ρακοσυλλέκτης
Εκείνη την περίοδο οι οδηγοί απορριμματοφόρων είχαν
απεργία και ο ρακοσυλλέκτης Κωνσταντίνος Βουζίκας, έψαχνε ανάμεσα στα σκουπίδια στα Κάτω Πατήσια, όταν ανακάλυψε τις σακούλες με τα κομμάτια από το άψυχο σώμα
της Ζωής. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, ο 27χρονος Παναγιώτης Φραντζής παραδόθηκε στη Γ.Α.Δ.Α. και ομολόγησε:
«Σκότωσα τη γυναίκα μου. Ήταν ατύχημα».
Η Ζωή Γαρμανή ήταν μόλις 18 ετών. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί τον Οκτώβριο του 1985, με τον Παναγιώτη Φραντζή
να είναι 25 ετών (16 η κοπέλα), φοιτητής τότε της Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
περισσότερο επειδή το επιθυμούσαν οι γονείς του. Η Ζωή
τελείωνε τότε το Λύκειο.

Οι καυγάδες που κατέληγαν σε σεξ
Το ζευγάρι τσακωνόταν συχνά. Όπως αναφέρει το
“crimetimes.gr”, «ο καθένας επιχειρούσε «να σπάσει τα
νεύρα του άλλου», με τις πιο ασήμαντες αφορμές. Έπαθλο
και των δύο πλευρών ήταν, κατά κανόνα, η συμφιλίωση,
μέσα από τη σεξουαλική επαφή». Έτσι είχε γίνει και εκείνο
το μοιραίο βράδυ. Είχαν επιστρέψει από έξοδο και ο καυγάς δεν άργησε. Κατέληξε σε σεξ, αλλά «η Ζωή, για να του
περάσει το μήνυμα ότι για κείνη ό,τι έγινε δεν είχε κανένα
ενδιαφέρον, του είπε: “Είσαι ανίκανος, εγώ φταίω που σε
παντρεύτηκα”».

«Είχε θιγεί ο εγωισμός μου»
Κατά την ομολογία του ο δολοφόνος της γυναίκας του, είχε
πει: «Είχε θιγεί ο εγωισμός μου και είχα ζωστεί από κατώ-

Ο στραγγαλισμός και το «έπεσε και χτύπησε»
Η πρόταση της Εισαγγελίας μετά και το συμπέρασμα του
Ιατροδικαστή Χρήστου Λευκίδη, ότι ο θάνατος του θύματος προήλθε από στραγγαλισμό, επισφραγίζεται, με τον
Φραντζή όμως να ισχυρίζεται ότι προήλθε από πτώση και
χτύπημα της βάσης του αυχένα στην κόγχη του κρεβατιού.
Κρίθηκε μη πειστικός...
Το συμπέρασμα του ιατροδικαστή ήταν ότι «προηγήθηκε
πάλη», κάνοντας αναφορά για « βαριά θλαστικά τραύματα
στο πίσω μέρος του κεφαλιού από τα οποία πιθανόν να
προήλθε ο θάνατος του θύματος», τα οποία οφείλονται σε

Ο πατέρας του προσπαθούσε να πείσει για… την
αδικία
Την 1η Οκτωβρίου το 1988, ο Παναγιώτης Φραντζής κρίθηκε ένοχος ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και περιυβρίσεως νεκρού και του επιβλήθηκε η ποινή της ισοβίου
καθείρξεως. Μετά από 18 χρόνια (τα 11 στον Κορυδαλλό,
ενώ είχε περάσει και από την Κέρκυρα) ζήτησε να μεταχθεί
στις Αγροτικές Φυλακές Αγιάς Κρήτης. Ο πατέρας του,είχε
επισκεφθεί τους πάντες προσπαθώντας να πείσει όποιον
μπορούσε για την «αδικία» που είχε υποστεί ο γιος του.
Εν τέλει στις 20 Οκτωβρίου το 2005 αποφυλακίστηκε (ο
πατέρας του πέθανε ένα μήνα πριν) μακριά από τα φώτα της
δημοσιότητας.
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«All we want is Greece» «ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ»

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

Μ

πήκαμε επισήμως στην καρδιά του καλοκαιριού και αβέβαιο εξακολουθεί να παραμένει το πότε θα ξεκινήσει φέτος
η τουριστική σαιζόν στην Ελλάδα.
Η απόφαση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να μην αναβαθμίσουν τους ελληνικούς προορισμούς στην πράσινη λίστα
γεμίζει ανησυχία τους επαγγελματίες του
τουρισμού που έχασαν ήδη τον Ιούνιο και
ανησυχούν πως η μειωμένη κίνηση θα
συμπαρασύρει και τον Ιούλιο.
Όπως διαβάζουμε, η Βρετανία έχει αποκλείσει ουσιαστικά τις χώρες του Νότου
σαν προορισμό για τους πολίτες της, καθώς
ζητάει στην επιστροφή τους 10ήμερη
καραντίνα και αρνητικό μοριακό τεστ, με
αποτέλεσμα τις ομαδικές ακυρώσεις πακέτων διακοπών σε ελληνικά νησιά.
Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδας, η Βρετανία είναι η
δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μετά τη Γερμανία για τον ελληνικό τουρισμό. Συγκεκριμένα το 2019, πριν ξεσπάσει η πανδημία,
επισκέφτηκαν τους καλοκαιρινούς μήνες
την Ελλάδα 3,5 εκατομμύρια Βρετανοί,
αφήνοντας έσοδα 2,5 δισεκατομμύρια.
Πολλοί επαγγελματίες δηλώνουν ότι δεν
θεωρούν εφικτό τον γενικό στόχο που έχει
τεθεί από το υπουργείο Τουρισμού για να
καταγραφεί το 40% των εσόδων του 2019.
Η απόφαση των Βρετανών, Βέλγων, Ολλανδών και Σκανδιναβών να ακυρώσουν τις

διακοπές τους στην Ελλάδα θα αναγκάσουν
αρκετά ξενοδοχεία να υπολειτουργήσουν,
ενώ κάποια ίσως να μη σηκώσουν καν ρολά
για τη φετινή σαιζόν.
Υπάρχουν μικρά ενθαρρυντικά σημάδια
από αγορές όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και
η Γαλλία, όμως οι χώρες αυτές έμμεσα ή
άμεσα ενθαρρύνουν τους πολίτες τους να
κάνουν εσωτερικό τουρισμό.
Σύμφωνα με άρθρο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τον Ιούνιο είχαν ανοίξει περίπου
το 20% των ξενοδοχείων, πολλά εκ των
οποίων με ελάχιστες κρατήσεις. Κατά τα
λοιπά τα αστικά ξενοδοχεία φαίνεται να
αντιμετωπίζουν ακόμη σοβαρότερα προβλήματα, καθώς το city break δεν ανακάμπτει ενώ και τα συνέδρια, βασικός αιμοδότης των ξενοδοχείων των μεγαλουπόλεων, είναι ακόμη στο «μηδέν».
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο ιός
ακόμα καλά κρατεί και οι λοιμωξιολόγοι
επιμένουν στους αυστηρούς κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλων μέτρων ασφαλείας.
Την ίδια στιγμή η Ελλάδα απαντά στις προκλήσεις της νέας περιόδου με ένα πρωτόγνωρο επικοινωνιακό σχέδιο, παρουσιάζοντας βίντεο προβολής της χώρας στο εξωτερικό με κεντρικό μότο «All you want is
Greece».
Φέτος ο ΕΟΤ για πρώτη φορά πραγματοποιεί συνδιαφήμιση με 18 αεροπορικές
εταιρίες αλλά και 76 Tour Operators, συνολικού προϋπολογισμού 12,3 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο Καναδάς, εν τω μεταξύ, έχει χαλαρώσει τους περιορισμούς που επιβάλλονται
στους ταξιδιώτες που έχουν λάβει και τις
δύο δόσεις των εμβολίων, θεωρώντας ότι
έχουν ανοσοποιηθεί. Συνεχίζουν πάντως
να υποβάλλονται σε τεστ κορονοϊού κατά
την άφιξή τους, ενώ εάν χρειαστεί μπορεί
να τους ζητείται να παραμένουν σε απομόνωση για συντομότερο όμως χρονικό διάστημα.
Η χαλάρωση των μέτρων μας δίνει ξανά την
δυνατότητα το φετινό καλοκαίρι να ταξιδέψουμε στην πατρίδα, ν’ απολαύσουμε τις
ομορφιές της και να ξανασμίξουμε με αγαπημένους συγγενείς και φίλους.
Ας μη ξεχνάμε: «All we want is Greece»

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

www.hellasnews-radio.com

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ

Ε

δώ και πολλά χρόνια, τέτοια μέρα,
26 Ιουνίου, που ο ΟΗΕ καθιέρωσε
ως «Παγκόσμια Ημέρα κατά των
Ναρκωτικών», το μήνυμα της Πολιτείας προς τους πολίτες, θυμάμαι πολύ
καλά ότι ήταν «ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΝΑΙ
ΣΤΗ ΖΩΗ». Στο πέρασμα του χρόνου έγιναν
πολλές συζητήσεις για την «φιλελευθεροποίηση» ή αν προτιμάτε «νομιμοποίηση»
της χρήσης των ναρκωτικών με σκοπό την
δήθεν πάταξη του λαθρεμπορίου που ο τζίρος του εκτιμάται ότι άγγιζε παγκοσμίως
τα 300 δισ. δολάρια. Ενώ γίνονταν λοιπόν

αυτές οι «συζητήσεις», κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες νέοι έμπαιναν στον αδιέξοδο δρόμο των ναρκωτικών, ενώ κάποιες
άλλες εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποί
μας έχαναν πρόωρα την ζωή τους από την
χρήση τους. Εδώ, στην Ελλάδα, μόλις πριν
πέντε χρόνια, οι σημερινοί κυβερνήτες μας
έκαναν λόγο για τον «μπάφο», στηλιτεύοντας τους προηγούμενους κυβερνήτες μας
που σκόπευαν να τον βάλουν από την πίσω
πόρτα στην ζωή μας, για δήθεν ιατρικούς
λόγους. Φέτος όμως το τερμάτισαν αφού
αποφάσισαν ότι ακόμη και ο «μπάφος»
είναι μια θαυμάσια «επένδυση» με πολλές
προοπτικές κερδοφορίας. Έτσι, το μήνυμα
«ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ», που
ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού,
ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης,
είχε προβάλλει στις εκλογικές αναμετρήσεις
του 1989-1990, έμελλε να ξεχαστεί και αντικαταστάθηκε από την θλιβερή πραγματικότητα του : ναι στον μπάφο-ζήτω οι επενδύσεις. Όλα λοιπόν θυσιάζονται στον βωμό
του κέρδους, ενώ την ίδια στιγμή στον βωμό
των εξαρτήσεων από ουσίες, θυσιάζονται
καθημερινά χιλιάδες νέοι και νέες σε όλο τον
κόσμο και στην Ελλάδα.
Γιάννης Δαραβίγκας
Πρόεδρος του Πανελλήνιου Αντιναρκωτικού Αγώνα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Παρακαλούμαι όποιος γνωρίζει τους

ΣΚΟΥΤΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΟΥΤΙΔΑ ΓΙΩΡΓΟ
& ΚΕΤΣΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ
κκ

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

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
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Τα Σύγχρονα Χαμαιτυπεία

Τ

ις προάλλες, αγαπητοί μου συμπατριώτες, έπεσε στην αντίληψη μου
μία δημοσκόπηση που πραγματικά
με εξέπληξε.
Συνήθως τις προσπερνάω, διότι δεν τις
έχω ιδιαίτερη εκτίμηση. Γενικά δεν τις
πιστεύω, αφού όλοι μας γνωρίζουμε ότι
προσφέρουν τις όποιες υπηρεσίες που
ο όποιος πελάτης τους έχει προσλάβει
να εκτελέσουν. Είναι ένα είδος δουλειάς
που θυμίζει λίγο πολύ χαμαιτυπείον. Και
πολυτελείας μάλιστα. Κάθε εκδούλευση
έχει την δικιά της εκμίσθωση. Μια δικιά
της ξεχωριστή παρουσία. Χρυσαφένια
νούμερα, φανταχτερά φορέματα και στολίδια, εξεζητημένα χτενίσματα που λαμποκοπούν και τραβούν την προσοχή και
αυτών ακόμη που δεν ενδιαφέρονται για
την πραμάτεια που εκπορνεύουν.
Τα σημερινά χαμαιτυπεία δεν έχουν καμία
απολύτως σχέση με την ρομαντική Ρόζα
του λαϊκού μας τροβαδούρου. Εκείνο,
ήταν ένα εκμαγείο που μεταμόρφωνε
άγουρους και αμούσ τακους νέους σε
άνδρες κοπής αλλοτινών εποχών. Πρόσφερε μια σωματική απόλαυση αναγκαία
για την σωστή λειτουργία μιας κοινωνίας
που είχε και αξίες και στεγανά αδιάτρητα
και αρχές που κρατούσαν τον κόσμο εκείνον το πολύ μακρινό μα και τόσο κοντινό

σε όλους εμάς τους μεσήλικες , στην τροχιά του.
Δεν θα σταθώ, φίλοι μου, σε όλα τα διογκωμένα νούμερα της δημοσκόπησης που
το καθένα χωριστά έβγαζε μάτια και όλα
μαζί σε τύφλωναν και σε τέλειωναν. Όπως
ο Κούλης ο καλύτερος πρωθυπουργός, η
ΝΔ μπροστά δεκαεφτά μονάδες, οι Έλληνες εγκρίνουν το τρόπο που η κυβέρνηση
διαχειρίστηκε την πανδημία και τόσα άλλα
τραγελαφικά που αναρωτιέσαι αν όντως
εκφράζουν την γνώμη του Δήμου.
Ο αριθμός όμως που με αποσβόλωσε και
με άφησε εμβρόντητο και κεραυνοβολημένο ήταν, ότι το 38% των Ελλήνων, συμφωνούν με την συμφωνία των Πρεσπών
και πιστεύουν πως αυτή η συμφωνία είναι
για το καλό της Ελλάδας και της ειρήνης
στην περιοχή των δυτικών Βαλκανίων.
Σύμφωνα λοιπόν με τον παραπάνω οίκο
ανοχής το 38% των συμπατριωτών μας
συμφωνούν με το ξεπούλημα της Μακεδονίας μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να
το πιστέψω και να το αποδεχτώ.
Εάν όμως είναι έτσι όντως, τότε οφείλουμε
όλοι εμείς το 62% που είμαστε ενάντιοι
της συμφωνίας, πρώτα και πάνω από όλα,
να ενημερώσουμε με τον πιο ξεκάθαρο
και ολοφάνερο τρόπο το πόσο επικίνδυνη
και προδοτική είναι η συμφωνία αυτή.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

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

416-303-9208

και ζητήστε την κα Χαρούλα ή την κα Ευαγγελία

Πρέπει να τους προτρέψουμε να διαβάσουν την ένδοξη ιστορία των μακεδονομάχων μας. Να μελετήσουν τα αποτρόπαια
εγκλήματα που διέπραξαν οι Βούλγαροι
κομιτατζήδες στην προσπάθεια τους να
εκβουλγαρήσουν τους Έλληνες Μακεδόνες και να πραγματοποιήσουν το μεγάλο
τους όνειρο. Την μεγάλη Μακεδονία του
Αιγαίου .
Οι Βούλγαροι, που για εκατό και πλέον
χρόνια λυμαίνονταν και κατατρομοκρατούσαν τους κατοίκους της βορείου Ελλάδος. Τις Ελληνικές ορθόδοξες εκκλησιές
τις μετέτρεψαν σε Βουλγαρικές και Βούλγαροι παπάδες τις λειτουργούσαν και
υποχρέωναν τους δυστυχείς κατοίκους
των περιοχών να ομιλούν την σλάβικη
τους γλώσσα και στα σχολεία μας να διδάσκουν Βούλγαροι δάσκαλοι.
Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που οι
Έλληνες των περιοχών αυτών έμαθαν τα
βουλγαρικά. Ας μην ξεχνάμε πως όλες
αυτές οι περιοχές ήταν υπό βουλγαρική
κατοχή όταν ελευθερώθηκαν από τον
Ελληνικό στρατό κατά τους Βαλκανικούς
πολέμους.
Η Βουλγαρία πολέμησε στον Α΄ παγκόσμιο
πόλεμο στον πλευρό των Γερμανών, γιατί
τους υποσχέθηκαν ότι θα τους δώσουν την
Μακεδονία και Θράκη. Ευτυχώς όμως που
οι Γερμανοί έχασαν τον μεγάλο πόλεμο
και χίλια μύρια ευτυχώς που ο ατρόμητος Ελληνικός στρατός μας κατατρόπωσε
στις μάχες του Σκρα και του Λαχανά τους
Βούλγαρους και τους εκδίωξε από τα ιερά
πατρογονικά χώματα του Μεγαλέξανδρου
και ελευθέρωσε την Μακεδονία και την
Θράκη μας.
Το ότι οι Βούλγαροι εμφανίστηκαν ξαφνικά και υπερασπίζονται τα συμφέροντα
της Μακεδονίας μας πρέπει όλους και να
μας προβληματίζει και να μας αφυπνίζει.
Η ιστορία τιμωρεί όταν την ξεχνάς και επίσης επαναλαμβάνεται.
Οι σφετεριστές και δολιοφθορείς Τσιγγανοσερβοαλβανοβουλγαρόφωνοι δεν πρέπει επ’ ουδενί λόγο να λέγονται Μακεδόνες και δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να
οικειοποιούνται τα ιστορικά μας σύμβολα
και να επικαλούνται την σλαβική τους
βουλγαρόφωνη διάλεκτο και να την ονομάζουν “Μακεδονική”.
ΟΙ Έλληνες αριστεροί δυστυχώς συνεχίζουν την σταλινική πολιτική όσον αφορά
την Μακεδονία μας, εναντίον της ίδιας της
πατρίδας τους.
Δεν είναι τυχαίο που ένας πράκτορας της
Στάζι, ο Κοτσιάς διαπραγματεύτηκε και

υπέγραψε την συμφωνία υπό την αμέριστη καθοδήγηση ενός πρωθυπουργού
που βρέθηκε στην εξουσία από ένα ιστορικό λάθος και εξαιτίας μιας πολιτικής ελίτ
που καταδυνάστευσε την χώρα μας τα
τελευταία σαράντα χρόνια. Αυτός λοιπόν
ο αριστερός αφισοκολλητής που κορόιδεψε ένα ολόκληρο έθνος τόλμησε να προδώσει τα όνειρα και τις προσδοκίες μας
και να υπερηφανεύεται για την εθνική μειοδοσία του στις Πρέσπες. Να επηρεάζει
και έναν αριθμό ψηφοφόρων που ακόμη
ζουν με το κομμουνιστικό όνειρο. Και για
μια γραβάτα να χαρίζει στους σκοπιανούς
την Μακεδονία μας.
Δεν είναι επίσης τυχαίο, παιχνίδια της μοίρας και της ιστορίας θα μου πείτε, που
ένας απόγονος της πολιτικής ελίτ που αναφερθήκαμε παραπάνω ο σημερινός πρωθυπουργός, επικύρωσε την προδοτική
αυτή συμφωνία αρνούμενος να πράξει
αυτό που το εθνικό συμφέρον απαιτούσε.
Άξιος απόγονος της πολιτικής ελίτ που τον
ανέθρεψε και τον διαπαιδαγώγησε με χρήματα του Ελληνικού λαού.
Τα σημερινά λοιπόν χαμαιτυπεία, είναι
πολύ διαφορετικά από τα παμπάλαια πορνεία.
Αλλά προπανός είναι διαφορετικά ακόμη
και στην ουσία της μαστροπείας που προάγουν. Στην εκδούλευση τους δεν βρίσκεις
πλέον ξανθές γαλανομάτες ή λυγερόκορμες μαυρομάτες ή λάγνες κοκκινομάλλες,
ή ξωτικές παρουσίες που σε μαγνητίζει η
διαφορετικότητα.
Στους σημερινούς οίκους διαφθοράς, τις
κυράδες τις αντικατέστησαν τελειόφοιτοι
πανεπιστημίων με ειδικότητα στις δημόσιες σχέσεις.
Οι σημερινοί μαστροποί των δημοσκοπικών χαμαιτυπείων σε προβάλουν τις
πεντάμορφες που εκπορνεύουν με έναν
ιδιαίτερα πρωτότυπο και μαυλιστικό και
πιστικό τρόπο, που το δέχεσαι όπως ένα
γουρούνι στο σακί.
Το νου μας συνέλληνες την Μακεδονία και
τα μάτια μας.
Βουλοκέρι στα αυτιά μας να μην μας επηρεάζει το μαγευτικό τραγούδι των δημοσκόπων σειρήνων που με τις μελιστάλακτες φωνητικές τους ιδιότητες θέλουν να
μας παρουσιάσουν το μαύρο άσπρο.
Δηλαδή την Μακεδονίας μας, το 38% των
συμπατριωτών μας την έχουνε χαρίσει
στους Σκοπιανούς. Δεν τους πιστεύουμε.
Ένα δημοψήφισμα θα το ξεκαθαρίσει.
Σίμος Λεπτοκαρίδης

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του
υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις
της Hellas News
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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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“ΕΣΕΣΘΕ ΤΕΛΕΙΟΙ,,

Ο ΣΚΕΦΘΗΚΑΜΕ ποτὲ καλά; Οἱ
ἄνθρωποι,οἱ πραγματικὰ συγχρονισμένοι, τῆς ἀδιακόπου προόδου οἱ ἄνθρωποι, ὅσοι σὲ κάθε
ἐποχὴ βρίσκονται στὴν πρωτοπορία εἶναι οἱ
ἄνθρωποι τῆς χριστιανικῆς πίστεως, αὐτοὶ
ποὺ ἐμπνέονται ἀπὸ τὸν᾿ Αρχηγὸ καὶ Τελειωτὴ τῆς πίστεως, τὸν Χριστό.
«῎Εσεσθε τέλειοι», εἶναι τὸ σύνθημα, ποὺ
ἦλθε ἀπὸ τὸν οὐρανό. Τὸ σύνθημα τὸ τόσο
τιμητικό, ποὺ μᾶς ἀπευθύνει ὁ ἴδιος ὁ Θεός.
Τί ὡραιότερο καὶ τί ὑψηλότερο γιὰ τὸν
ἄνθρωπο! Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς συγκαταβαίνει
καὶ μὲ ἀγάπη καὶ στοργὴ μᾶς προτρέπει νὰ
γινώμαστε διαρκῶς καλύτεροι, νὰ βελτιωνώμαστε, νὰ προοδεύουμε, νὰ τελειοποιούμαστε συνεχῶς!
Στοὺς ταραγμένους αὐτοὺς καιρούς, ὅπου ἡ
κακία προχωρεῖ καλπάζουσα καὶ ἡ ἁμαρτία
γίνεται πλήμμυρα, ποὺ ζητεῖ νὰ κατακλύση
τὸ πᾶν, ὁ πιστὸς δὲν μπορεῖ νὰ λέη «καλὸς
εἶμαι…..». Θὰ πρέπει νὰ βλέπη ὅλο καὶ ψηλότερα, νὰ ἀγωνίζεται γιὰ νὰ γίνεται ὅλο καὶ
καλύτερος.
Οἱ καλοὶ ἄνθρωποι, ποὺ πονοῦν γιὰ τὸ κατάντημα τῆς κοινωνίας, οἱ πιστοὶ ποὺ θέλουν
νὰ ἐπικρατήση στὴ γῆ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ
καὶ ποὺ ποθοῦν ἕνα δικαιότερο κόσμο, οἱ
συνειδητοὶ Χριστιανοὶ δὲν μποροῦν νὰ σταματοῦν στὰ λίγα, ποὺ πέτυχαν ὣς τώρα.
Πρέπει νὰ ἀνεβαίνουν διαρκῶς τὴ σκάλα
τῆς πνευματικῆς προόδου, νὰ κοιτάζουν τὶς
κορυφὲς τῆς ἀρετῆς καὶ πρὸς τὰ ἐκεῖ νὰ τείνουν.
Γίνεσθε τέλειοι! Οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, ποὺ
δὲν ἀναγνωρίζουν τὸν Πατέρα, δὲν ἐμπνέονται ἀπὸ τὸν θεάνθρωπο Κύριο, κατεβαίνουν
συνεχῶς τὰ σκαλιὰ τοῦ κακοῦ. Γλιστροῦν καὶ
ὅλο γλιστροῦν...
Δὲν βλέπετε τί γίνεται γύρω μας; ᾿ Αποπνικτικὴ ἡ ἀτμόσφαιρα. Βαρειὰ ὀσμὴ σαπίλας ἀναδίδεται. Μίση, βρισιές, βλασφήμιες,
χυδαιολογίες, ποὺ ἄλλοτε ἀκούονταν δειλά-δειλὰ ἐδῶ κι ἐκεῖ, τώρα γεμίζουν τὰ σπίτια, τὰ γραφεῖα, τοὺς δρόμους, τὶς φωτόλουστες κοσμικὲς αἴθουσες.
Ἡ ἁμαρτία ἀναιδής, κυνικὴ κυκλοφορεῖ
χωρὶς ντροπή. Στοὺς δρόμους, στὰ αὐτοκίνητα, στὰ πάρκα, ἄνθρωποι ἀσχημονοῦν
ἀναίσχυντα.
Αὐτοὶ ἐδῶ καυχῶνται γιὰ τὶς ἀσωτίες τους.
Εκεῖνοι γιὰ τὶς «κομπίνες» καὶ τὰ «τερτίπια»
μὲ τὰ ὁποῖα ἐξοντώνουν τοὺς ἄλλους, γιὰ
νὰ πάρουν αὐτὸ ἢ ἐκεῖνο τὸ μεγάλο ἀξίωμα.
῎Αλλοι πάλι χρησιμοποιοῦν δολίους τρόπους καὶ παντὸς εἴδους ἀνομίες, γιὰ νὰ ἁρπάξουν, νὰ κλέψουν, νὰ πλουτήσουν.
Καὶ μέσα σ᾿ αὐτὸ τὸ ἠθικὸ χάος, τί θὰ κάνουν
ὅσοι δονοῦνται ἀπὸ τὰ μεγάλα καὶ τὰ ὑψηλά,
ὅσοι ἐμπνέονται ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν ὁλόφωτη ἀλήθειά του; Νὰ περιορισθοῦν στὴ
λίγη καλωσύνη τους; Νὰ εἶναι ἁπλῶς οἱ
καλοί, ἢ ἁπλῶς καλύτεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους;
Δὲν ἀρκεῖ ἀσφαλῶς αὐτό. Δὲν ἀκοῦτε τί βρο-

ντοφωνεῖ ὁ᾿ Αναμορφωτὴς τῶν ἀνθρώπων;
«Εσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ Πατὴρ
ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν»
(Ματθ. ε΄ 48). Ὁ πατέρας σας εἶναι ἡ ἄκρα
τελειότης. Πῶς σεῖς, τὰ παιδιά Του, θὰ μένετε
ἐλλιπεῖς, ἀτελεῖς; Γιὰ νὰ εἶσθε πραγματικὰ
παιδιά του, γιὰ νὰ φέρετε ἄξια τὸ ὄνομα καὶ
τὴν ἰδιότητα αὐτή, πρέπει καὶ σεῖς νὰ γίνετε
τέλειοι, ὅσο εἶναι στὸν ἄνθρωπο δυνατόν. Νὰ
τείνετε πρὸς τὸν Θεόν. Νὰ ὁμοιάσετε κατὰ τὸ
δυνατὸν πρὸς τὸν οὐράνιο Πατέρα.
Εἶναι, λοιπόν, ἀκόμη ἐλλιπής, ἀσθενὴς ἡ
πίστις μας; Νὰ τὴν κάνουμε ἰσχυρότερη,
περισσότερο ζωογόνο, ἀκλόνητη, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὴν ἀπιστία καὶ
τὶς ἀντιξοότητες τοῦ βίου.
Εἶναι ἀδύνατη ἡ θέλησίς μας, κλονίζεται
κάπουκάπου, κινδυνεύει νὰ ὑποχωρήση στὸν
πειρασμό; Νὰ την χαλυβδώνουμε μὲ τὴν προσευχή, μὲ τὴν ἄσκησι, μὲ τὴν ἱερὰ ἐξομολόγησι, μὲ τὴ θεία Κοινωνία.
Στὶς δυσκολίες, στὶς θλίψεις καὶ δοκιμασίες
τοῦ ίου λυγίζουμε; ᾿ Αγῶνα γιὰ νὰ γίνουμε
δυνατοί, ύπομονητικοί, θαρραλέοι.
Θυμώνουμε ἀκόμη, ἔχουμε νεῦρα; Νὰ καλλιεργήσουμε τὴν πραότητα καὶ τὴν ἠρεμία.
Θιγόμαστε ἀπὸ τὴν κακὴ συμπεριφορὰ τῶν
γύρω, μἂς κεντοῦν μὲ τὰ λόγια τους, μὲ τὶς
ἀπροσεξίες τους καὶ τὴν ἀδιαφορία τους; Νὰ
μακροθυμοῦμε καὶ να ἀποδίδουμε καλὸν
ἀντὶ κακοῦ! «Οἱ μὲν ἀγαῶντες τοὺς ἀγαπῶντας αὐτούς, λέγει καὶ ἕνας Πατὴρ τῆς
᾿Εκκλησίας, ἀτελεῖς εἰσιν εἰς ἀγάπην, οἱ
δὲ τοὺς ἐχθρούς, οὗτοι τέλειοι». Καὶ ἄλλος
Πατὴρ προσθέτει: «Τὸ πάσης κακίας ἀλλοτριοῦσθαι, (νὰ ένουμε ξένοι).. τοῦτο μίμησίς
ἐστιν, ὡς ἀληθῶς τῆς θείας τελειότητος»
(Γρηγόριος Νύσσης).
Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ προφήτης καὶ βασιλεὺς δὲν
ἔπαυε νὰ παρακαλῆ: «Γνώρισόν μοι, Κύριε,
τί ἔτι ὑστερῶ». Τὸ ἴδιο νὰ λέμε καὶ νὰ ἐπαναλαμβάνουμε διαρκῶς κι ἐμεῖς. Σὲ τί ὑστεροῦμε, Κύριε, ἀκόμη; Τί ἐλλείψεις παρουσιάζουμε; Τί ἐπὶ πλέον νὰ προσέξουμε, γιὰ νὰ
γίνουμε καλύτεροι, συνεπέστεροι, Χριστιανοὶ τέλειοι;
Προσοχή! Ὁ μεγάλος ἐχθρὸς τοῦ Χριστιανοῦ,
ποὺ ἀγωνίζεται νὰ κατακτήση τὴ δυνατὴ
τελειόπητα, εἶναι αὐτὸ ποὺ λέμε ἢ ἀκοῦμε
γύρω μας: Κουράσθηκα πιά, δὲν γίνεται
τίποτα».
Ὁ Κύριός μας καὶ «Τελειωτὴς» τῶν ψυχῶν
μας, δὲν παύει νὰ μᾶς ἀπαντᾶ: «Αγωνίζεσθε»,
συνεχῶς, ασταμάτητα. «Εσεσθε τέλειοι».
Προσπαθεῖτε δηλαδὴ συνεχῶς. Μὴν παύετε
νὰ ἐπιδιώκετε τὴν τελειότητα.
Ἐὰν ἐμεῖς οἱ πιστοὶ προσέχαμε τὸ θεϊκὸ
αὐτὸ σύνθημα, τὸ μελετούσαμε πιὸ βαθειά,
τὸ κάναμε καθημερινή μας φροντίδα! Πόσο
καλύτεροι Χριστιανοὶ θὰ γινώμαστε! Ποιὰ
δύναμι ἀναγεννητική, αναμορφωτικὴ τῆς
κοινωνίας θὰ διαθέταμε! Πόσο εὐτυχέστεροι
θὰ εἴμαστε! Καὶ μὲ ποιὰ δύναμι ἠθική, πνευματικὴ θὰ γεμίζαμε τὸν κόσμο!
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The Exclusive Audi Uptown Sales Event is on now.
Get Finance and lease rates from 1.48%

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

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

Lease from

Includes

$198 3.98% $500
†

bi-weekly

†

Audi Uptown
Exclusive Credit

for 48 months with
$3,038 down payment

2021 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort
Lease from

Includes

Lease from

$518 2.98% $1,000
†

per month

†

Audi Uptown
Exclusive Credit

for 48 months with
$2,888 down payment

2021 Audi Q7 55 TFSI quattro Komfort
Lease from

Lease from

Includes

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

$748 3.48% $1,500
†

per month

†

for 48 months with
$6,838 down payment

Audi Uptown
Exclusive Credit

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

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

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

Division of DFC Auto Group

© 2021 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2021 Q3/Q5/Q7/A4 models. *Lease a 2021 Audi A4 Sedan TFSI quattro komfort/2021 Q3 45 TFSI quattro/2021 Q5 45 TFSI quattro Komfort/2021 Q7 55 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$70,245/Q5=$48,845/A4=$45,395/Q3=$41,545 (including $2,295
freight and PDI) at Q7=3.48%/Q5=2.98%/Q3=3.98%/A4=2.98% for 48 months, with monthly payments of Q7=$748/Q5=$518/month/A4=$418/mo./Q3=$198 Bi-weekly. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), Q7=$6,838/Q5=$2,888/A4=$5,988/Q3=$3,038 down payment or equivalent trade-in, security deposit of approximately one-month’s payment, and
first monthly or bi-weekly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is Q7=$42,708/Q5=$27,761/Q3=$23,175/A4=$26,169 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on approved credit only. An additional 1% loyalty-rate
reduction is available to eligible current Audi Finance customers. Loyalty offer available on approved credit only to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the last 90 days. The interest rate will not be below 0.0% per annum. Valid identification and proof of valid lease of current Audi are required. Rate reduction cannot be applied to Audi vehicles currently being
financed or leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Colessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable and not redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Offer expires on June 30th, 2021, and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details
or questions if any.
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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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Δύο ποιήματα από το υπό έκδοσιν
έργο του Βασίλη Αθανασίου
«ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ»
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Ο Γ.Γ. Γραμματέας Αποδήμου
Ελληνισμού βράβευσε την
πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Εκπαιδευτικών Στέλλα Κοκόλη

ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ
«Ταύτην μεν εξέτειν εμοίς παραίνεσιν
αστοίσιν ες το λοιπόν»*

Καιρός να κάνεις κάποια βήματα προς το ευρύτερο
μήπως και κλείσειμε την κίνησή σου αυτή
η επιχείρηση φαυλότητας.
Ποτέ δεν ξέρεις,
γι’ αυτό απομακρύνσου το ταχύτερον
από την Θύρα Β’
του πολυκέφαλου παραληρήματος.
Ακούγεται
πως υπάρχει λάκκος και παθητικό
στα συναισθήματα.
Σε τι χρειάζονται λοιπόν οι αποδείξεις,
ότι εδώ απαιτήται
μία ιλαρή αξιαρχεία με βλέμματα υακίνθων;
*Αισχύλου / Προμηθεύς Δεσμώτης

ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΟΝ
Ναι... και οι ποιητές
they will continue to exist
και η Δέσποινα που έχει ατελέσφορα δεθεί
από τις τοτινές τις βερικοκές
και ο κυρ Φίλιππας, ο καντηλανάφτης
ο εκ Μπουχάρας προερχόμενος
που εφόνευσε -εν αγνοία του βέβαιατο ιερό -έτσι είπανε τότεερυθρόχρωμο φίδι του χωριού του.
Κι ο παρτιζάνος που διαδίδει
αναφανδόν καμαρώνοντας,
ότι όποιος δεν αποχτήσει χρήματα
στερείται εξυπνάδας!
Κι εσύ βρε φραττέλο αναμφιβόλως
να υπάρχεις και ’συ.
Όμως να... κάνε κάτι,
βγες επιτέλους από το κάδρο
της ιδεολογικής μελαγχολίας σου.

Μ

ια μεγάλη Κυρία, μια μεγάλη Ελληνίδα της ομογενειακής εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, την Στέλλα Κοκόλη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, τίμησε
ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού
και Δημόσιας Διπλωματίας, Γιάννης Χρυσουλάκης, εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας και
του Υπουργείου Εξωτερικών, ως ελάχιστη αναγνώριση της ανεκτίμητης προσφοράς της
στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση και στον Ομογενειακό Ελληνισμό, απονέμοντάς της το
βραβείο του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανίδων (Hellenic American Women’s Council –
HAWC), στο πλαίσιο συνεδρίου που οργάνωσε το HAWC στις Σπέτσες για τα 200 χρόνια
από την έναρξη του Αγώνα της Ανεξαρτησίας.
Στην ομιλία του, που πραγματοποιήθηκε στον
χώρο της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου
Σχολής Σπετσών, ο Γενικός Γραμματέας κ. Χρυσουλάκης χαρακτήρισε «αξιέπαινο και ανεκτίμητο» το έργο της Στέλλας Κοκόλη, καθώς και
«ουσιαστικό και ενεργό» τον ρόλο που έχει
διαδραματίσει στα δρώμενα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης των ΗΠΑ, «χωρίς να παρεκκλίνει ούτε στιγμή από τις θεμελιώδεις αρχές
της ελληνικής παράδοσης, τις οποίες ακολουθεί σε όλη της την πορεία ως εκπαιδευτικός και
άνθρωπος».
Το όνομά της, τόνισε ο κ. Χρυσουλάκης, είναι
γνωστό σε όλη την ομογένεια. «Είναι η Ελληνίδα της Αμερικής, που τιμά την ελληνική
καταγωγή της. Η εκπαιδευτικός, η οποία με την
αδιάλειπτη προσφορά της θυμίζει σε όλους

μας, πως Έλληνας δεν γεννιέσαι, αλλά πρωτίστως γίνεσαι με τη βοήθεια των δασκάλων
σου».
Μιλώντας για το ειδικό βάρος και τη συμβολή
της τιμώμενης Ελληνίδας στα ελληνικά εκπαιδευτικά θέματα των ομογενών της Αμερικής, ο
κ. Χρυσουλάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η
Στέλλα Κοκόλη είναι ένα όνομα από τα πρώτα
που μαθαίνεις όταν έρχεσαι στο Υπουργείο
Εξωτερικών προκειμένου να αναλάβεις να
υπηρετήσεις την εθνική υπόθεση του Ομογενειακού Ελληνισμού. Αναπόφευκτη η αναφορά στην ακάματη εκπαιδευτικό, όταν ενημερώνεσαι για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση
των ομογενών. Σημαντική παράλειψη η λήψη
αποφάσεων για την ομογενειακή παιδεία, αν
δεν έχει τεθεί σοβαρά υπόψη της πολιτικής
ηγεσίας η γνώμη της Προέδρου της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Αμερικής».
Ως Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας αλλά και
ως άνθρωπος – συνέχισε ο κ. Χρυσουλάκης
– «θαυμάζω την εκπαιδευτικό Στέλλα Κοκόλη.
Αναγνωρίζω τη δημιουργικότητα, κοινωνική
ευαισθησία και γενναιοδωρία της. Εκτιμώ την
επιμονή της στη νοηματοδότηση της ομογενειακής παιδείας με τις οικουμενικές αρχές του
ελληνορθόδοξου πολιτισμού. Σέβομαι τη σταθερή της προσήλωση σε εκείνο που θεωρώ
ως την κεντρική ιδέα της παροικιακής ζωής
των όπου γης Ελλήνων. Υπάρχουμε ως εστία
Ελληνισμού, γιατί συνυπάρχουμε στην παροικία», υπογράμμισε ο κ. Χρυσουλάκης κλείνοντας την ομιλία του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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ΚΥΡΙΟΣ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ
ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
ΜΕ ΚΥΡΙΑ
ΕΩΣ 59 ΕΤΩΝ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΣΧΕΣΗ
ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΑΛΕΞ

416.710.6419

Γνωστό Ζαχαροπλαστείο
της παροικίας μας ζητά

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΤΑ ΦΡΑΓΚΕΪΚΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Πωλείται οικόπεδο 4.120τμ

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

011-30-2634301648
ή 011-30-6987817476

ΠΟΛΥ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΛΛΑ
& ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

για τον κατάλληλο. Άμεση πρόσληψη

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΙΛΑ ΑΠΤΑΙΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σίγουρη δουλειά με πολύ καλή αμοιβή
Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739

House & Condo Painters

ZHTOYNTAI ΕΡΓΑΤΕΣ

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

674.669.0977

Αποκλειστικη ζητάει εργασία για
φροντίδα ηλικιωμένων για live-out
Με περισσότερα από 15 χρονια εμπειρία στην Ελλάδα
Πρωί ή βράδυ, οποιαδήποτε ήμερα της εβδομάδας,
προτίμηση πληρωμής μόνο Cash
Για περισσότερες πληροφορίες

416-457-6576
ζητήστε την Αννα

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ
ΤΗΝ κα ΘΕΟΔΩΡΑ

647-785-6528

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

011-30-697-731-7495
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Το Project Takeover κατά των
αγώνων δρόμου με συλλήψεις και
κατάσχεση αυτοκινήτων

Η
Η

πόλη του Τορόντο έκλεισε πολλές από τις παραλίες της λόγω
ανησυχιών του E. coli.
Η πόλη φιλοξενεί 11 εποπτευόμενες παραλίες, αλλά μόνο το Centre
Island Beach, το Ward’s Island Beach, το
Woodbine Beach, το Kew Balmy Beach
και το Bluffer’s Beach Park είναι ανοιχτά
αυτή τη στιγμή.
Το Marie Cutis Park East Beach, το
Sunnyside Beach και το Cherry Beach
είναι κλεισ τά λόγω μη ασφαλών επιπέδων E. coli. Η πόλη πραγματοποιεί
τακτικά επιθεωρήσεις για να δοκιμάσει

τα επίπεδα E. coli στις παραλίες της. Οι
τελευταίες δοκιμές έγιναν στις 28 Ιουνίου.
«Το κολύμπι δεν συνισ τάται κατά τη
διάρκεια και μετά από καταιγίδες, πλημμύρες ή έντονες βροχοπτώσεις. Το νεφελώδες νερό μπορεί να είναι ένας δείκτης
υψηλών επιπέδων βακτηρίων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία », γράφει η πόλη στον ιστότοπό της.
«Οι συνθήκες βασίζονται σε μετρήσεις
E. coli σε δείγματα νερού παραλίας που
ελήφθησαν τις τελευταίες 24 ώρες.»

κυκλοφορία των οχημάτων ενδέχεται να έχει μειωθεί κατά τη
διάρκεια των κορυφών της πανδημίας, αλλά η αστυνομία αναφέρει ότι υπήρξε μια αξιοσημείωτη, ανησυχητική αύξηση στους αγώνες δρόμου
και στην επικίνδυνη επείδηξη οδήγησης.
Την Τρίτη, η περιφερειακή αστυνομία
της Υόρκης δήλωσε ότι έβαλαν φρένα σε
κάποια από αυτές τις επικίνδυνες δραστηριότητες, επιβάλλοντας εκατοντάδες κατηγορίες και κατασχέθηκαν περισσότερα
από 60 οχήματα κατά τη διάρκεια μιας
έρευνας διάρκειας ενός μηνός.
Η αστυνομία της Υόρκης, σε συνεργασία
με τους ερευνητές του Peel, του Τορόντο και του OPP, συνέλαβε 70 άτομα στο
Project Takeover - μια πρωτοβουλία κοινών δυνάμεων που επικεντρώθηκε στις
οργανωμένους αγώνες δρόμουπου ξεκίνησε τον Μάιο του 2021.
Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι πολλές «εξαιρετικά οργανωμένες» ομάδες «σχεδίασαν και προώθησαν» αγώνες δρόμου και
ακροβατικές εκδηλώσεις οδήγησης.

Η αστυνομία είπε ότι οι ύποπτοι εντοπίστηκαν μέσω επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ελικοπτέρου
της αστυνομίας.
Μεταξύ 1ης Μαΐου και 24 Ιουνίου 2021,
η αστυνομία έκανε τα εξής:
70 άτομα συνελήφθησαν.
67 ποινικές κατηγορίες εκδόθηκαν.
Τέθηκαν 279 επαρχιακές κατηγορίες αδικημάτων ·
61 οχήματα κατασχέθηκαν.
57 αναστολές άδειας.

184 κρούσματα στο Οντάριο την
Τετάρτη

Πυροβόλησαν 32χρονο ενώ έκανε BBQ
με φίλους τους

Έ

νας 32χρονος άνδρας βρίσκεται σε
σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο μετά από πυροβολισμό στο
σπίτι του.
Η αστυνομία είπε ότι κλήθηκαν στη λεωφόρο Humber Boulevard και Alliance στις
11:44 μ.μ. Τρίτη για πολλές αναφορές
πυροβολισμών.
Έφτασαν για να βρουν έναν άνδρα στα 30
του που υπέφερε από τουλάχιστον ένα
τραύμα από πυροβολισμό.
Το θύμα έκανε μπάρμπεκιου με φίλους
στην αυλή ενός σπιτιού, όταν τους πλησίασαν δύο άνδρες που φορούσαν μάσκες.
Είχαν μια σύντομη συνομιλία προτού οι
μασκοφόροι άντρες τραβήξουν όπλα και
άνοιξαν πυρ, χτυπώντας το θύμα στο κάτω
μέρος του σώματος. Οι ύποπτοι έφυγαν
τότε σε άγνωστη κατεύθυνση. Η αστυνομία βρήκε στο σημείο αρκετούς κάλυκες.

Τ

ην Τετάρτη σημειώθηκαν σ το
Οντάριο 184 νέα κρούσματα.
Ο αριθμός αυτός ε ίναι ο
μικρότερος αριθμός κρουσμάτων από
τον Σεπτέμβριο του 2020, ενώ την ίδια
ημέρα η επαρχία μπήκε στο ΒΗΜΑ 2
της επανέναρξης της οικονομίας.
Επιπλέον υπήρξε σημαν τική μείωση
από τα κρούσματα της Τρίτης (299) και

της Δευτέρας (210).
Στο Τορόν το σημειώθηκαν μόλις 17
κρούσματα, στην περιοχή του Πιλ 16,
στην περιοχή του Γιορκ πέντε και στο
Χάμιλτον 17.
Το ΒΗΜΑ 3 είναι προγραμματισμένο
να συμβεί σ τις 21 Ιουλίου και συνισ τά την εσ τίαση εν τός χώρου και το
άνοιγμα των εσωτερικών χώρων γενικότερα.
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Πρόσφατα η Khloe
Terae έβαλε
φωτιά στους 2,6
εκατομμύρια
οπαδούς της στο
Instagram, καθώς
ανέβασε μια σειρά
από φωτογραφίες,
στις οποίες φοράει
μικροσκοπικά
μπικίνι που μέτα
βίας καλύπτουν τις
χυμώδεις καμπύλες
της.
Η ξανθιά καλλονή
κατάγεται από τον
Καναδά και αυτή την
στιγμή είναι μια από
τις πιο σέξι γυναίκες
στο Instagram, αλλά
και ένα από τα πιο
περιζήτητα μοντέλα,
καθώς διαθέτει ένα
πανέμορφο πρόσωπο
και καμπύλες που
κολάζουν.
Η Khloe ξεκίνησε
το μόντελινγκ από
πολύ μικρή ηλικία,
ωστόσο η καριέρα
της εκτοξεύτηκε όταν
φωτογραφήθηκε
για το Playboy και
αναδείχτηκε σε
“κουνελάκι” της
χρονιάς. Βέβαια
όλα αυτά οφείλονται
αρκετά και στα
γονίδια της, καθώς
η μητέρα της ήταν
μοντέλο και η
Khlooe αποφάσισε
να ακολουθήσει τα
βήματα της.

Khloe Terae :
Η χυμώδης Playmate από τον Καναδά
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Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η πόζα που «άναψε» Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Ο Λάμπρος
από τις Άγριες Μέλισσες άφησε μούσι
φωτιές

Α

Ξ

έ γ νοιασ τ ε ς σ τ ιγμέ ς απόλαυσε
η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η οποία
βρίσ κε τ α ι σ τ ην Ασ τ υπ ά λα ια σ ε
μια πρώτ η δόση διακοπών.
Η δημοσ ιογράφ ος και πρώην παίκ τ ρια
του Sur v ivor έ χε ι δημο σ ιεύσ ε ι α ρκε τά
σ τ ιγμιότυπα από τα τοπία και τ ις παραλίε ς του νησ ιού.

Η τ ε λευταία όμως φωτογραφία που δημοσ ίευσ ε φωτ ιέ ς.
Έβαλε το μωβ αποκαλυπτ ικό τ ης μπικ ίν ι και πόζαρε με πλάτ η σ τον καθρέφτ η
του δ ωμα τ ίου τ ης. Πά ν τ ως, η θέα από
το δωμάτ ιο τ ης σ το Αιγαίο κόβε ι τ ην ανάσα.

υτή τη στιγμή
οι πρωταγωνιστές της σειράς
που έχει αγαπηθεί όσο καμία τα τελευταία
δύο χρόνια, ξεκουράζονται, γεμίζουν τις μπαταρίες τους και σύντομα επιστρέφουν στον «τόπο του
εγκλήματος» προκειμένου
να ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τρίτης και τελευταίας
σεζόν. Κάποιους ηθοποιούς τους απολαμβάνεις σε
θεατρικές παραστάσεις,
άλλους απλά μέσα από
τα social media accounts
τους. Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος (aka Λάμπρος Σεβαστός) είναι ένας πολύ
όμορφος και γοητευτικός
άντρας, όμως στην πραγματικότητα δεν μοιάζει
και πολύ με τον δάσκαλο
του χωριού. Και θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ο γνωστός ηθοποιός βρίσκεται
τις τελευταίες ημέρες στην
Ισπανία και έχει φροντίσει να σου δείξει κάποια
πράγματα μέσα από το
Instagram account του.

Η Χριστίνα Κολέτσα παραμένει το
ίδιο εντυπωσιακή

Η
Μόνη η Ιωάννα
Μαλέσκου με κορμί
φωτιά στην παραλία

Ειρήνη Κολλιδά: Κορμί
Εκτός Happy Day
λαμπάδα βάζει… κάτω
ο Φραγκολιάς - Η
ανακοίνωση της Τσιμτσιλή δυο 20αρες

Καύσωνας και η θερμοκρασία
ανεβαίνει επικίνδυνα βλέποντας
την Ιωάννα Μαλέσκου με
μαγιό! Κατευθείαν στο «ζουμί»
μπαίνουμε καθώς η εικόνα μιλά
από μόνη της! Η κουκλάρα της
τηλεόρασης εντυπωσιάζει με ένα
απίθανο μαγιό που αποκαλύπτει
το καλλίγραμμο κορμί της! Η
εντυπωσιακή παρουσιάστρια
πραγματικά το υποστηρίζει
απίστευτα με το γυμνασμένο
της σώμα με το άνοιγμα στο
στήθος να… κολάζει! Η Ιωάννα
Μαλέσκου έβγαλε στα social της
την συγκεκριμένη φωτογραφία
και προκάλεσε… εγκεφαλικά!

Ο Κώστας Φραγκολιάς είναι θετικός
στον κορονοϊό. Αρχικά ήταν η
αγαπημένη του Δώρα Πατσιώτη και
έμεινε και εκείνος σε καραντίνα, αλλά
μία βδομάδα μετά έχει νοσήσει και
εκείνος με κορονοϊό και αυτός είναι
και ο λόγος της απουσίας του! Έτσι, η
Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε: «Σήμερα
κανονικά θα επέστρεφε το αγόρι, ο
Κώστας Φραγκολιάς. Νομίζω, όμως,
επειδή περνούσε καλά ξάπλα, σου λέει
θα κολλήσω τελικά και δεν θα είμαι στο
Happy Day. Κάνω χιούμορ. Όντως το
αγόρι προσπάθησε να μην κολλήσει,
αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι όταν είσαι
στο ίδιο σπίτι, όσο και να διατηρείς τα
μέτρα είναι δύσκολο να την γλιτώσεις.

Η Ειρήνη Κολλιδά μπορεί να είναι
γυμνάστρια αλλά όπως έχουμε δει
δεν έχουν όλες οι γυμνάστριες το ίδιο
εξίσου κορμί. Η ίδια πλησιάζει τα
σαράντα και το κορμί της είναι τόσο
αψεγάδιαστο και καλοσχηματισμένο
που βάζει… κάτω άνετα δυο 20αρες.
Η Ειρήνη Κολλιδά είναι μητέρα ενός
αγοριού που το υπεραγαπάει και του
έχει τρομερή αδυναμία. Όταν εκείνη
επιλέγει να μιλήσει για τον γιο της,
στάζει… πάντα μέλι για εκείνον. Η
γνωστή γυμνάστρια είναι και λάτρης
των social media και καθημερινά
δημοσιεύει φωτογραφίες και
στιγμιότυπα από την καθημερινότητά
της.

Χριστίνα Κολέτσα έχει ξεπεράσει πλέον το 40οό
της έτος, αν και μια
ματιά της στον λογαριασμό
της στο Instagram δείχνει
πως παραμένει το ίδιο εντυπωσιακή. Μέχρι και τα 24
της χρόνια ασχολιόταν μόνο
ερασιτεχνικά με το τραγούδι το οποίο είχε σαν χόμπι,
μιας και παράλληλα φοίτησε
σε σχολή δημοσιογραφίας.
Με το τραγούδι αποφάσισε
να ασχοληθεί επαγγελματικά για πρώτη φορά σε ηλικία
25 ετών, ενώ το 2006 αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στο μουσικό ριάλιτι του
καναλιού ΑΝΤ1 Fame Story,
έτσι έγινε και πιο γνωστή στο
ευρύ κοινό.Ακολούθησαν
διάφορες δισκογραφικές
δουλειές με σημαντικές επιτυχίες της στο Ελληνικό λαϊκό πεντάγραμμο. Πλέον, έχει
περάσει τα 40, αν και αυτό
φαίνεται να μην την έχει επηρεάσει και ιδιαίτερα, όπως
θα διαπιστώσει κανείς και
από τον προσωπικό της λογαριασμό της στο Instagram.
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Η ξανθιά καλλονή με τους 11,3 εκατ.
οπαδούς της στο Instagram!
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Το χυμώδες μοντέλο από την Αυστραλία
που “προσκυνά” το Instagram!

Ε

ίναι ξανθιά και διαθέτει χυμώδεις καμπύλες, τις οποίες αποκαλύπτει με τον καλύτερο τρόπο στους 11,3 εκατ. οπαδούς της στο Instagram! Ο
λόγος για την Jessica Weaver,
το διάσημο μοντέλο με καταγωγή από την Γερμανία και την
Δανία που έχει γίνει η φαντασίωση εκατομμυρίων ανδρών σε
όλο τον πλανήτη. Εκτός από μοντέλο, η Jessica είναι dating life
coach, social media influencer,
ηθοποιός, fitness trainer και ότι
καλύτερο έχουμε δει τελευταία
στο Instagram! Πριν λίγο καιρό
η ξανθιά καλλονή δήλωνε στον
λογαριασμό της στο Instagram
πως μπορεί να διδάξει τους άντρες και τις γυναίκες να βρουν το
ιδανικό ταίρι σε λιγότερο από 90
ημέρες, ενώ τώρα δηλώνει social
media builder, ότι και αν σημαίνει αυτό!

Τομ Χάρντι: Ετοιμάζει ήδη την επόμενη
ταινία δράσης του

O

Gareth Evans στήνει ένα all star cast
για την ταινία με
τον εύγλωττο τίτλο
“Havoc”. Το Havoc πρόκειται
για μια σκοτεινή και μοναχική πορεία ενός αστυνομικού
μέσα σε μια διεφθαρμένη πόλη. Σαν αφορμή χρησιμοποιείται μια συναλλαγή ναρκωτικών που πάει στραβά και ένας γιός σημαντικού πολιτικού
προσώπου της πόλης που απαγάγεται. Συνωμοσίες, προδοσίες και πολύ ξύλο μπαίνουν στον διάβα του μπαρουτοκαπνισμένου αστυνομικού
που τα βάζει με μία ολόκληρη
πόλη και το μόνο που μένει να
δούμε αν θα καταφέρει τελικά.
Το cast, εκτός του Tom Hardy
περιλαμβάνει τους Timothy
Olyphant, Forest Whitaker,
Justin Cornwell, Jessie Mei
Li, Quelin Sepulveda, Luis
Guzmán, Sunny Pang και τη
μαχητρια του UFC Michelle
Waterson. Είναι ίσως η πρώτη σοβαρή προσπάθεια του
Gareth Evans να κάνει κάτι
mainstream στα κινηματογραφικά αφού το Havoc πρόκειται
να προβληθεί μέσω της πλατφόρμας του Netflix.

Η

Vicky Aisha πρόσφατα ανέβασε τις θερμοκρασίες στο
Instagram, καθώς ανήρτησε
μια σειρά από σέξι φωτογραφίες που έκαναν τους 2,7 εκατομμυρια οπαδούς της να τρέχουν για κρύο
ντους!
Η ξανθιά καλλονή κατάγεται από την
Αυστραλία και έχει έναν από τους πιο
ε νδιαφέρον τε ς λογαριασμούς σ το
Instagram αυτή την στιγμή, καθώς,
όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες

της παρακάτω, διαθέ τει χυμώδεις
καμπύλες τις οποίες επιδεικνύει με
τον καλύτερο τρόπο και μάλιστα χωρίς
ρετούς!
Η Vicky είναι 30 ετών και ξεκίνησε
την καριέρα της ως μοντέλο από πολύ
μικρή ηλικία. Η καριέρα της δεν ήταν
στρωμένη με ροδοπέταλα, ωστόσο με
τα χρόνια κατάφερε να γίνει διάσημη
και πλέον συνεργάζεται με διάφορες διάσημες μάρκες, όπως η Fashion
Nova.

Αλίτσε Καμπέλο – H κούκλα σύζυγος του
Μοράτα
Εθνική Ισπα-

Η

νίας κατεβαίνει στο EURO
με έναν και
μοναδικό στόχο, αυτόν
της επιστροφής στη κορυφή της Ευρώπης! Κάτι τέτοιο θέλει να το πετύχει με τον Αλβάρο Μοράτα στην αποστολή της, με
τον επιθετικό της Γιουβέντους να έχει τα δικά του..
γούρια ενόψει των κρίσιμων αγώνων. Φυσικά, ένα
από αυτή είναι η κούκλα
σύζυγος του Αλίτσε Καμπέλο που δεν θα μπορούσε να
λείψει σε μία μεγάλη στιγμή
του Αλβάρο. Με την 21χρονη μοντέλα από την Βενετία,
ο Μοράτα είναι ζευγάρι εδώ
και αρκετά χρόνια. Λατρεύει
τη μόδα και ό,τι αφορά νέες
τάσεις ρούχων και αξεσουάρ
(fashion blogger), στο πλαίσιο
της δουλειάς της ως μοντέλου
ταξιδεύει συχνά σε διάφορα
μέρη του κόσμου (πρόσφατα
επισκέφτηκε την Σαντορίνη για
διαφήμιση επώνυμης μάρκας
εσωρούχων.
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Μαγειρεύουμε Eλληνικά...
Πανακότα με γιαούρτι

ΥΛΙΚΆ
ª
500 ml κρέμα γάλακτος
ª
500 γραμ. στραγγιστό γιαούρτι
ª
1/2 φλ. ζάχαρη
ª
7 φύλλα ζελατίνης (x 2 γραμ.)
ª
ξύσμα από 1 ακέρωτο βιολογικό
πορτοκάλι

ª
1 κ.γλ. εκχύλισμα βανίλιας ή 1 μπαστουνάκι βανίλιας
ª
γλυκό κουταλιού πορτοκάλι για το
σερβίρισμα (ή άλλο γλυκό του κουταλιού)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ª
Βάζουμε πρώτα τη ζελατίνη σε µπολ και καλύπτουµε µε κρύο νερό. Αφήνουµε
για 5΄-10΄ να µουλιάσει καλά και να φουσκώσει.
ª
Σε ένα µπολ βάζουμε το γιαούρτι και τη µισή κρέµα γάλακτος.
ª
Με σύρµα τα ανακατεύουµε να ομογενοποιηθούν.
ª
Βάζουμε σε κατσαρόλα την υπόλοιπη κρέμα, τη ζάχαρη, τη βανίλια (αφού τη σχίσουμε στη μέση κι αφαιρέσουμε τον καρπό της) και το ξύσμα κι ανακατεύουμε να λιώσει καλά η ζάχαρη και να ζεσταθεί το μείγμα, χωρίς όμως να βράσει. Το αποσύρουμε
από τη φωτιά.
ª
Στραγγίζουμε καλά τις ζελατίνες και τις προσθέτουµε στο ζεστό μείγμα. Ανακατεύουµε πολύ καλά, να λιώσουν. Αφήνουµε το μείγμα για 10΄ να γίνει χλιαρό και το
προσθέτουµε στο κρύο µίγµα γιαουρτιού και κρέµας γάλακτος λίγο-λίγο και πάντα
ανακατεύοντας µε σύρµα, να ομογενοποιηθεί.
ª
Το βάζουμε σε μια μεγάλη φόρμα για ζελέ ή σε 8 ατομικά φορµάκια και το αφήνουµε στο ψυγείο να κρυώσει καλά και να σταθεροποιηθεί, για περίπου 3 ώρες.
ª Αφού παγώσει, το ξεφορµάρουµε (βουτώντας τη φόρµα σε ζεστό νερό) και γαρνίρουμε την πανακότα µε γλυκό του κουταλιού.

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

www.hellasnews-radio.com
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ΚΡΙΟΣ

Κάποιες φιλοδοξίες σας θα ικανοποιηθούν,
καθώς θα προκύψουν ευκαιρίες για αξιόλογες συνεργασίες. Επειδή οι αποφάσεις που
θα πάρετε τώρα μπορεί να επηρεάσουν τα
συμφέροντά σας για μεγάλο διάστημα, να
είστε συγκροτημένοι και να μην παρασύρεστε. Αν σκοπεύετε πραγματικά να αφοσιωθείτε στην εργασία σας, τώρα είναι η
κατάλληλη στιγμή για να κάνετε εύστοχες
κινήσεις και να εδραιώσετε όσα έχετε κατακτήσει.

ΤΑΥΡΟΣ

Είσαστε ψυχικά κουρασμένοι γιατί περιμένετε ανταλλάγματα από την υπερβολική προσφορά σας στους άλλους. Πρώτα,
όμως, πρέπει να σκεφθείτε ότι το κάνετε
μόνο γιατί το αισθάνεστε πραγματικά. Ηρεμήστε και ξεκουραστείτε.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Οι μέρες αυτές είναι μέρες γεμάτες πίεση,
άγχος και πολύ στρες. Τρέχετε για να τα
προλάβετε όλα την τελευταία στιγμή και δεν
προλαβαίνετε… Μέσα σε αυτή την έντονη
κατάσταση, έρχονται να προστεθούν οι
κινήσεις φίλων και γνωστών οι οποίοι έστω
και άθελά τους προσπαθούν να σας
τραβήξουν την προσοχή.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Δεν χρειάζεται αυτή την
περίοδο να αγωνιάτε
για τις υπαρξιακές αναζητήσεις σας διότι σπάνια τα άτομα που έχουν
γεννηθεί στο ζώδιό σας
έχουν χάσει το δρόμο
τους στη ζωή. Βέβαια
έχετε ορισμένες υποχρεώσεις και πολύ σωστά σκέπτεστε ότι δεν μπορείτε να τις αγνοήσετε. Όμως, δεν ξέρω πόσο έχετε καταφέρει να εμβαθύνετε στη χρησιμότητα
ορισμένων σχέσεών σας ξεκινώντας από
τον πολύ στενό σας κύκλο, μέχρι και τους
συνεργάτες σας.

ΛΕΩΝ

Αυτή την εποχή στα εργασιακά σας αναμένονται φιλονικίες με τους ανωτέρους σας. Γενικά
για κάθε είδους σχέδια, συμφωνίες ή εγκρίσεις, θα υπάρξουν εμπόδια και καθυστερήσεις. Ακόμα κι αν περιμένατε κάποια χρήματα, αυτά θα καθυστερήσουν, για αυτό θα
πρέπει να κάνετε οικονομίες. Αυτή η εποχή
εφιστά την προσοχή σας στα έξοδα και επιβάλλει πολύ προσεχτική διαχείριση των οικονομικών σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Ευχάριστες μετακινήσεις, ανταλλαγές επισκέψεων με φιλικά ή συγγενικά σας πρόσωπα και συζητήσεις που ίσως καταλήξουν στο να αποφέρουν μία συνεργασία,
θα είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου. Είναι σκόπιμο να προωθήσετε δυναμικά τις οικονομικές σας υποθέσεις και να
ανακτήσετε τις ισορροπίες σας σε αυτόν
τον τομέα.

LIFE

ΖΥΓΟΣ

Αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις, ενώ σκέψεις επαγγελματικής και οικονομικής φύσης
θα σας απασχολήσουν έντονα. Αποφύγετε
οικονομικού τύπου διευθετήσεις γιατί
υπάρχει κίνδυνος μπερδέματος. Δείξτε
σύνεση και υπευθυνότητα στη δουλειά σας
για να μη δημιουργηθούν παρατράγουδα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Κατάλληλη εποχή για εξορμήσεις και διασκέδαση. Βγείτε έξω, χαρείτε και απολαύστε την. Αποφύγετε οικονομικές συναλλαγές και διασκεδάστε με αγαπημένα σας
πρόσωπα. Κανονίστε το πρόγραμμά σας με
ελαστικότητα καθώς μπορεί να υπάρξουν
μικροανατροπές σε ραντεβού σας. Οργανώστε το χώρο της δουλειάς σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Αποφύγετε τη ρήξη με άτομα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος… Μειώστε
το άγχος. Επίσης αν δεν έχετε τακτοποιήσει κάποιες νομικές εκκρεμότητες ή οφείλετε απλήρωτους λογαριασμούς στο δημόσιο, φροντίστε να τους εξοφλήσετε έγκαιρα.
Στον επαγγελματικό τομέα τα πράγματα
μιλούν από μόνα τους. Είστε πολύ ευχαριστημένοι και έχετε κάθε λόγο γι’ αυτό.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Ορισμένοι, μπορεί να
πιεσ τείτε για κάποια
πληρωμή ή για κάτι
που θέλετε να αποκ τ ή σ ε τ ε . Κά π ο ι ο ι
ά λ λ οι, μ π ο ρ ε ί ν α
απογοητευθείτε από
την συμπεριφορά
ενός αγαπημένου σας
ανθρώπου. Οι συνθήκες
ίσως φέρουν μια ξαφνική
αλλαγή στην εργασία σας, που
παρά τις πρώτες ενδείξεις, θα είναι μάλλον για το καλό σας. Μη σταματήσετε τις
προσπάθειές σας για τους επαγγελματικούς σας στόχους και προσπαθήστε να διερευνήσετε την κοινωνική σας δραστηριότητα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Όσοι έχετε τυπικές ή νομικές διεκδικήσεις,
προετοιμαστείτε με τις ενέργειές σας το έδαφος, για να μην υπάρξουν δυσάρεστες εξελίξεις. Κάποιος δικός σας άνθρωπος μπορεί να γίνει αφορμή για να στεναχωρηθείτε λίγο, αλλά με τη λογική θα το αντιμετωπίσετε. Η ζωή σας βελτιώνεται αρκετά,
αλλά αυτό δε σημαίνει ότι όλα είναι ρόδινα.
Υπάρχουν οι προϋποθέσεις και χρειάζονται
σωστές κινήσεις.

ΙΧΘΕΙΣ

Διανύουμε μία περίοδο που καλό θα είναι
να αποφύγετε με κάθε τρόπο να πάρετε
αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα. Διώξτε
το άγχος που σας διακατέχει από την καθημερινότητά σας. Προς το τέλος της περιόδου θα έχετε επιτυχίες στα επαγγελματικά
σας. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις θα
χαλαρώσουν και θα γίνουν πιο εποικοδομητικές.

FUN

Ένας άντρας γυρνάει από τη δουλειά κουρασμένος, κάθεται στην πολυθρόνα, ανοίγει την
τηλεόραση παίρνει το τηλεκοντρόλ στα χέρια
του, και λέει στη γυναίκα του: αγάπη μου πιάσε
μια μπύρα πριν αρχίσει.
Εκείνη του φέρνει μια μπύρα και δέκα λεπτά
αργότερα, αυτός λέει πάλι: μωρό μου πιάσε μια
μπύρα πριν αρχίσει. Η γυναίκα του φέρνει άλλη
μια μπύρα.Μερικά λεπτά αργότερα, ο άντρας
της λέει να φέρει άλλη μια μπύρα.
Η γυναίκα, τότε του λέει: Δεν νομίζεις ότι πίνεις
πολύ μπύρα; Δεν είναι ούτε μίση ώρα που γύρισες και ήπιες δύο μπύρες και δεν έβγαλες τα
σκουπίδια, δεν άλλαξες τη λάμπα στη κουζίνα,
το γκαράζ είναι άνω κάτω. Ποτέ θα τα κάνεις
όλα αυτά;
Ο άντρας τότε μουρμουρίζει: Τώρα αρχίζει…
Τρεις φίλοι, ένας ηλεκτρολόγος, ένας
μηχανικός κι ένας κομπιουτεράς πάνε μια
βόλτα με το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή το
αυτοκίνητο κάνει έναν περίεργο θόρυβο
και σταματάει. Αρχίζουν να αναρωτιούνται τι συμβαίνει και να προσπαθούν να
βρουν μια λύση, οπότε λέει ο ηλεκτρολόγος:
«Πιστεύω ότι φταίνε τα ηλεκτρικά που
χάλασε το αμάξι!»
Ο μηχανολόγος το σκέφτεται για λίγο και
λέει:
«Εγώ λέω ότι το πρόβλημα είναι μηχανο-
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λογικό!»
Κι έρχεται η σειρά του κομπιουτερά και
λέει: «Εγώ λέω ότι πρέπει να βγούμε και
να ξαναμπούμε, μήπως τρέξει!»
Ένα μικρό αγοράκι ρωτάει τη μητέρα του:
«Μαμά, μπορείς να μου εξηγήσεις από πού
προέρχεται ο άνθρωπος;»
«Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα, εκείνοι έκαναν παιδιά, τα παιδιά τους έκαναν κι
άλλα παιδιά, και έτσι συνεχίστηκε η αναπαραγωγή του ανθρώπου.»
Λίγες μέρες αργότερα το αγοράκι ρώτησε
τον πατέρα του ακριβώς το ίδιο πράγμα κι
εκείνος του απάντησε:
«Πριν εκατομμύρια χρόνια αγόρι μου,
υπήρχαν οι πίθηκοι, οι οποίοι εξελίχτηκαν
σιγά σιγά, έμαθαν να μιλάνε, έπεσαν οι τρίχες τους, άλλαξε η εμφάνισή τους και από
αυτήν την εξέλιξη προέρχεται ο άνθρωπος.»
Το αγόρι ακούγοντας και τις δύο εκδοχές,
μπερδεύτηκε αρκετά κι έτσι πήγε ξανά στη
μητέρα του λέγοντάς της:
«Εσύ μαμά μου είπες ότι καταγόμαστε από
τον Αδάμ και την Εύα, ενώ ο μπαμπάς μου
είπε ότι καταγόμαστε από τους πιθήκους.
Ποια είναι τελικά η αλήθεια;» Και του απάντησε η μητέρα του: «Παιδί μου, είναι απλό.
Εγώ σου μίλησα για την δική μου καταγωγή
κι ο πατέρας σου για την δική του!!»
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα
θα ταξιδεύουμε τον χρόνο πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα
που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη και χιούμορ...
Ο μεγάλος σεισμός του
1954 στο Θεσσαλικό
κάμπο . Η φωτογραφία
είναι από τα Φάρσαλα

Οδός Σιτεμπόρων
στο Αργοστόλι 1900

ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1936.
Ενθύμιο της εορτής
των Λεσβίων

Κάρπαθος 1964

Φάλαγγα συνοδείας
Βασιλέως Παύλου &
Στρατηγού Παπάγου στην
γέφυρα Μπουραζάνι
(Ηπειρος)
Δημητσάνα το 1948

Κρητική Χωροφυλακή
στην Θεσσαλονίκη
1916 / 17

14 Μαΐου 1949 μια παρέα
στον Μαραθώνα με την
μηχανή τους

Διεθνές Φεστιβάλ
Φολκλόρ της Λευκάδας
(η φωτογραφία είναι από
το 1964)

1947 στην Ξάνθη , αξιωματικός του
Στρατού ανακρίνει αντάρτη
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Πάργα: το «νησί» της Ηπείρου!
Πριγκίπισσα του Ιονίου. Η
Πάργα. Γοητευτική, μοναδική,
μυστηριώδης. Ένας πανέμορφος
παραδοσιακός οικισμός χτισμένος
αμφιθεατρικά στις παρυφές του
Ενετικού κάστρου με μακραίωνη
ιστορία και ποικίλες φυσικές
ομορφιές.

Η

Πάργα είναι παραθαλάσσια κωμόπολη που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νομού
Πρέβεζας της άλλοτε επαρχίας
Μαργαριτίου. Είναι κτισμένη αμφιθεατρικά επί του γήλοφου Πεζόβολος σε υψόμετρο 139 μ. και έως τα παράλια του Ιόνιου
Πελάγους. Έχει πληθυσμό 2.415 κατοίκους. Αποτελεί ιστορική έδρα του δήμου
Πάργας ενώ η δημοτική ενότητα Πάργας
έχει πληθυσμό 3.904 κατοίκους (Απογραφή 2011). Έδρα του δήμου είναι το Καναλλάκι, αλλά η Πάργα αποτελεί οικονομικό,
εμπορικό και τουριστικό κέντρο της περιοχής. Στην δημοτική κοινότητα ανήκουν
οι τοπικές κοινότητες Αγιάς, Ανθούσας,
Λιβαδαρίου.
Σήμερα η Πάργα αποτελεί το πιο πολυσύχναστο τουριστικό θέρετρο της περιοχής.
Σε κοντινή απόσταση υπάρχουν οι παραλίες Κρυονέρι, Πίσω Κρυονέρι (εν τός
του οικισμού της Πάργας), ο Βάλτος και
το Σαρακήνικο στα δυτικά, ο Λίχνος και
ο Αϊ Γιαννάκης στα ανατολικά. Απέναντι
ακριβώς από την πόλη υπάρχει το γραφικό Νησί της Παναγιάς στο οποίο είναι
κτισμένη εκκλησία καθώς και μεσαιωνικά
ενετικά και γαλλικά κτίσματα. Αποτελεί
τον πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό
της Ηπείρου. Είναι χτισμένη στις παρυφές του ενετικού κάστρου και είναι εμφανώς επηρεασμένη από την επτανησιακή
αρχιτεκτονική. Παλαιότερα η Πάργα ήταν
επίσης γνωστή από τα εκλεκτά κίτρα που
παράγονταν στη γύρω περιοχή, τα λεγόμενα «εβραϊκά κίτρα», που εξάγονταν
στην Ευρώπη και Αμερική.

Κάστρο της Πάργας

Το Κάστρο της Πάργας βρίσκεται πάνω σ’
έναν λόφο ακρωτήριο, στην είσοδο του
λιμανιού της πόλης. Η ανάγκη για προστασία της πόλης από τους επιδρομείς της
θάλασσας, ώθησε τους εκάστοτε κατακτητές να κατασκευάσουν οχυρώσεις
στο σημείο αυτό, που ωστόσο κατεδαφίστηκαν από τον Μπαρμπαρόσα το 1537.
Στα χρόνια που ακολούθησαν το κάστρο
ξαναχτίστηκε με τη βοήθεια των Ενετών,
ωστόσο καταστράφηκε από τους Τούρκους πριν καν ολοκληρωθεί. Το 1792 χτίζεται για τρίτη και τελευταία φορά και
πάλι με τη βοήθεια των Ενετών και μένει
απόρθητο μέχρι το 1819, όταν η Πάργα
πουλήθηκε στους Τούρκους και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ο Αλή Πασάς το
ενίσχυσε ακόμη περισσότερο. Το Κάστρο
της Πάργας παρέμεινε απόρθητο και αποτέλεσε προπύργιο των Σουλιωτών και των
Παργινών που μάχονταν για την ελευθερία. Έξω από το κάστρο υπήρχαν οκτώ

πύργοι σε διάφορες θέσεις, με τρόπο που
να είναι απυρόβλητοι από τη θάλασσα.
Στην τοξωτή πύλη της εισόδου διακρίνονται ο φτερωτός λέων του Αγίου Μάρκου,
το όνομα “ΑΝΤΟΝΙΟ CERVASS 1764”,
εμβλήματα και επιγραφές της εποχής του
Αλή Πασά. Η αρτιότητα του σχεδίου αμύνης είναι εμφανής από την οργάνωση
των εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν και περιλάμβαναν αίθουσες πυροβολείων, ισχυρούς προμαχώνες με θυρίδες
πυροβόλων, θυρίδες ελαφρών όπλων,
φυλακές και στρατώνες, ενώ εικάζεται ότι
υπάρχει ακόμα και κρυφή δίοδος προς τη
θάλασσα. Το κάστρο είναι προσβάσιμο
από τα στενά δρομάκια και σκαλοπατάκια
που οδηγούν σε αυτό από το λιμάνι. Εντός
του λειτουργεί έκθεση φωτογραφίας και
ένα καφέ-αναψυκτήριο, ενώ στα δύο κτίρια που έχουν ανακατασκευαστεί, συχνά
φιλοξενούνται θεατρικές παραστάσεις.

Κάστρο του Αλή Πασά

Το Κάσ τ ρο του Α λή Πασά βρίσκε ται
σε ένα ύψωμα ανάμεσα από τα χωριά
Ανθούσα και Αγιά, 5 χιλιόμετρα βόρεια
της Πάργας. Πρόκειται για ένα ογκώδες
και επιβλητικό κτίριο, που χτίστηκε το
1814 υπό την εποπτεία του Ιταλού μηχανικού Monteleone, με στόχο να αποτελέσει το ορμητήριο του Αλή Πασά κατά
την πολιορκία της Πάργας. Το Κάσ τρο
έχει διατηρηθεί σε πολύ καλή κατάσταση,
ζωντανεύοντας τις εικόνες της εποχής
εκείνης στους επισκέπτες του. Κατά την
περιήγησή σας θα δείτε τις υπόγειες δεξαμενές, την πυριταποθήκη και τα δωμάτια
του Αλή Πασά, με το τζάκι και τα ερμάρια. Στη βόρεια πλευρά του υπάρχουν
δύο προμαχώνες και ζεματίστρα για να
προστατεύουν την είσοδο. Σώζονται επίσης και τμήματα του περίδρομου, με απομεινάρια από ρωσικά και αγγλικά πυροβόλα. Η τοποθεσία προσφέρει μία εκπληκτική θέα στα νησιά του Ιονίου και μία
καλή ιδέα είναι να το επισκεφθείτε με
το τρενάκι που ξεκινάει από την παρα-

λία της Πάργας, που δίνει τη δυνατότητα
μιας απολαυστικής διαδρομής. Τις νύχτες
το κάστρο φωτίζεται, προσφέροντας ένα
φαντασμαγορικό θέαμα.

Παραλίες της Πάργας

Η διασημότερη παραλία της Πάργας, είναι
αναμφισβήτητα ο Βάλτος, μία τεράστια
αμμώδης παραλία που βρίσκεται πίσω
από το Κάστρο, με οργανωμένες υποδομές και θαλάσσια σπορ και συγκεντρώνει την πλειονότητα των επισκεπτών.
Για μία γρήγορη βουτιά ενδεικνύεται
το Κρυονέρι, μία μικρή καθαρή αμμουδιά, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο της
Πάργας ενώ λίγο παρακάτω βρίσκεται η
ήσυχη παραλία του Πίσω Κρυονερίου.
Στα 3 χιλιόμετρα ανατολικά της Πάργας
βρίσκεται η παραλία Λίχνος, μέσα σ’ ένα
καταπράσινο περιβάλλον και δύο μικρά
θαλάσσια σπήλαια, ιδανικά για εξερεύνηση και 3 χιλιόμετρα παρακάτω βρίσκεται ο κόλπος του Άη Γιαννάκη, όπου
βρίσκεται μία υποβρύχια πηγή με γλυκό
νερό. Το Σαρακίνικο στα 19 χιλιόμετρα
από την Πάργα είναι μία οργανωμένη
παραλία με ψιλή άμμο και πεντακάθαρα
νερά, που προσφέρεται για ήσυχες διακοπές.

Νησάκι της Παναγίας

Το καταπράσινο αυτό νησάκι βρίσκεται
ακριβώς μπροστά στο λιμάνι της Πάργας,
σε μία πολύ μικρή απόσταση, την οποία
μπορείτε να διανύσετε ακόμη και κολυμπώντας. Το Νησάκι της Παναγίας οφείλει
το όνομά του στην εκκλησία της Παναγίας
με το χαρακτηριστικό της καμπαναριό,
που βρίσκεται εκεί. Στο ψηλότερο σημείο
του νησιού υπάρχει ένα πανέμορφο Γαλλικό κάστρο, που χτίστηκε από τους Γάλλους κατακτητές το 1808 κατά την παραμονή τους εδώ (1797- 1814), προκειμένου
να ελέγχουν τα μικρά πλοία στο λιμάνι,
που δεν ήταν ορατά από το κάστρο. Από
το κάστρο αυτό έχει διασωθεί ο περίβολος, η πύλη και το φρούριο, όλα πνιγμένα

στο πράσινο του νησιού.

Ζάλογγο

Ο λεγόμενος «Χορός του Ζαλόγ γου»
αποτελεί ένα από τα συγκλονιστικότερα
περιστατικά της σύγχρονης ιστορίας της
χώρας μας. Το 1803, μετά τη συνθήκη που
σύναψαν με τον Αλή Πασά, οι Σουλιώτες υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τον
τόπο τους. Ο Αλή Πασάς όμως, αθέτησε
το λόγο του και καταδίωξε τους Σουλιώτες, φτάνοντας μέχρι τη Μονή του Ζαλόγγου, όπου είχαν καταφύγει τα γυναικόπαιδα. Μπροστά στον κίνδυνο της αιχμαλωσίας και των εξευτελισμών, 63 Σουλιώτισσες πραγματοποίησαν μία ομαδική
αυτοκτονία, πέφτον τας από το βράχο
«Στεφάνι» εν χορώ, αφού πρώτα έριξαν
τα βρέφη που είχαν στην αγκαλιά τους.
Οι φήμες του συγκινητικού περιστατικού
έφτασαν σε όλη την Τουρκοκρατούμενη
Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, κερδίζοντας το θαυμασμό και τη συμπαράσταση
στους υπόδουλους Έλληνες. Σήμερα ένα
επιβλητικό μνημείο μήκους 18 μέτρων
και ύψους 13 μέτρων στέκει πάνω σε μία
λιθόχτιστη βάση και απεικονίζει 6 αφαιρετικές μορφές Σουλιωτισσών, κατασκευασμένες από σκυρόδεμα επενδεδυμένο με ασβεστολιθικούς όγκους. Πιασμένες χέρι-χέρι, οι γυναικείες μορφές
μεγεθύνονται κλιμακωτά και στην άκρη
του γκρεμού γιγαντώνονται, θέλοντας
έτσι να δοθεί ο συμβολισμός της θυσίας
των γυναικών αυτών και της αγάπης που
έτρεφαν για την ελευθερία, σε σημείο να
θυσιάσουν τους εαυτούς τους, αλλά και
τα παιδιά τους. Το μνημείο κατασκευάστηκε το 1961 και αποτελεί έργο του γλύπτη Γεώργιου Ζογγολόπουλου και του
αρχιτέκτονα Πάτροκλου Καραντινού. Βρίσκεται κοντά στον οικισμό Καμαρίνα, στα
29 χιλιόμετρα από την Πρέβεζα και ο επισκέπτης μπορεί να φτάσει στο μνημείο
αφού ανέβει 410 σκαλοπάτια, που έχουν
αφετηρία το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου.
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Σπαρακτική ομολογία της πρώτης Ελληνίδας
πεζογράφου για την καταπιεσμένη ζωή της
Η «Αυτοβιογραφία»
της Ελισάβετ Μουτζάν
Μαρτινέγκου κυκλοφόρησε
πριν από μερικές ημέρες από τις
εκδόσεις Μεταίχμιο

Γιάννης Θωμάς:
«Έφυγε» ένας
ακούραστος
εργάτης του
θεάτρου

Η

Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου γεννήθηκε το 1801
στη Ζάκυνθο και είχε την
ατυχία να πεθάνει λίγο μετά τη γέννα του μοναδικού της παιδιού, σε ηλικία 31 ετών. Και οι δύο
γονείς της προέρχονταν από αριστοκρατικές γενιές της Ζακύνθου ενώ ο
πατέρας της υπηρέτησε σε διοικητικές θέσεις επί της Αγγλοκρατίας στα
Ιόνια. Η «Αυτοβιογραφία» είναι το
μοναδικό έργο που διασώθηκε ατόφιο από πολυάριθμα θεατρικά τα οποία εκπόνησε η Ελισάβετ στα ιταλικά και τα γαλλικά, μαζί με δύο μεταφράσεις της «Οδύσσειας» του Ομήρου και του «Προμηθέα Δεσμώτη»
του Αισχύλου, όπως και με πλήθος
μελέτες για την ποίηση και την οικονομία.
Με δασκάλους της τον Γεώργιο
Τσουκαλά, τον Θεοδόσιο Δημάδη
και τον Βασίλειο Ρομάντζα (και οι
τρεις κατώτεροι κληρικοί), με άπειρα
κατ’ οίκον διαβάσματα (από την κλασική αρχαιότητα μέχρι τον Βοκάκιο)
και με μακρινές απηχήσεις από τον
Ζαν Ζακ Ρουσσώ και τον Διαφωτισμό, όπως εύστοχα παρατηρεί στις

Έ

εισαγωγικές της σημειώσεις η Σχινά,
η Ελισάβετ θα ξετυλίξει στις αυτοβιογραφικές της σελίδες όχι μόνο
το πάθος για την ανάγνωση και τη
γραφή, αλλά και τη συνεχή (απαραμείωτη σε όλο τον σύντομο βίο της)
δυσφορία της για τη θέση της γυναίκας στην παραδεδομένη κοινωνία
των Επτανήσων. Ο όρος, βεβαίως,
«φεμινισμός» δεν σημαίνει το παραμικρό για τα θηλυκά της εποχής, που
ζουν κλεισμένα στον πατρικό οίκο,
δεν μπορούν να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις ούτε με άντρες ούτε

με γυναίκες (καν με τους συγγενείς
τους), τους απαγορεύεται να επισκεφθούν ακόμα και την εκκλησία και
κανένας δεν σκέφτεται να τους απευθύνει τον λόγο για το οποιοδήποτε
θέμα - ούτε προφανώς για το πότε ή
για το ποιον θα παντρευτούν.
Μακριά από το να αποτελεί διακήρυξη των γυναικείων δικαιωμάτων
ή καταγγελία της κυριαρχίας του
ανδρικού φύλου, κάτι που θα ήταν
αδύνατο όχι μόνο για τα στενόκαρδα
Ιόνια, αλλά και για την προηγμένη
Ευρώπη της τρίτης δεκαετίας του

19ου αιώνα, όπου οι γυναίκες έχουν
μόλις και μετά βίας θίξει το ζήτημα,
η «Αυτοβιογραφία» είναι, πριν και
πάνω απ’ όλα, μια ατομική φωνή κι αυτό τονίζει ακόμα περισσότερο
την ξεχωριστή λογοτεχνική της αξία.
Μια σπαραγμένη ατομική φωνή και
μια γυναίκα που έχει την τόλμη να
γράψει σε πρώτο ενικό πρόσωπο και
να διεκδικήσει, δίχως καμιά γλωσσική επισημότητα, την ελευθερία της
καθώς πνίγεται μέσα στο κατάκλειστο, οχυρωμένο πίσω από δυσθεώρητα τείχη περιβάλλον της.

Αμφίπολη: Επισκέψιμο στα μέσα του 2022 το ταφικό
μνημείο

Τ

ο πρώτο εξάμηνο του 2022 αναμένεται
να ανοίξει για τις επισκέψεις του κοινού
το ταφικό μνημείο της Αμφίπολης σύμφωνα με την υπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη η οποία πραγματοποιήσε αυτοψία, σήμερα το πρωί, στον Τύμβο Καστά. Όπως επεσήμανε η ίδια λόγω της
πανδημίας υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις
στις εργασίες οι οποίες ωστόσο βρίσκονται
πλέον σε πλήρη εξέλιξη.
Η υπουργός ενημερώθηκε για τις εν εξελίξει
χωματουργικές εργασίες για την αποκατάσταση της μορφής και του σχήματος του Τύμβου –ενός εξαιρετικά σημαντικού τεχνικού
έργου της αρχαιότητας- οι οποίες αναμένεται
να ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο. Αμέσως θα
ξεκινήσουν οι γεωτεχνικές εργασίες, που προβλέπουν την κατασκευή μεταλλικών κιβωτίων
με ελαφροβαρή υλικά, προκειμένου να δημιουργηθούν τοίχοι αντιστήριξης.
Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τον
Νοέμβριο, ώστε να αρχίσει η στερέωση και
αποκατάσταση του ταφικού μνημείου. Η Λίνα
Μενδώνη ζήτησε αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ για
το πρόγραμμα εργασιών μέχρι το καλοκαίρι
του 2022, οπότε το μνημείο θα μπορεί να είναι

επισκέψιμο για ειδικές ομάδες κοινού. Στο
χρονοδιάγραμμα ζητήθηκε να περιλαμβάνεται και η αρχαιολογική έρευνα του τετράπλευρου οικοδομήματος στην κορυφή του Τύμβου, που πλέον είναι τεκμηριωμένο ότι αποτελεί την βάση ενός μεγάλων διαστάσεων και
βάρους σήματος.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των
απαλλοτριώσεων ξεκινά και η διδακτική

αναστήλωση του περιβόλου. Παράλληλα, η
Υπουργός ζήτησε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών αναλυτικό προγραμματισμό
των αρχαιολογικών ερευνών στον παρακείμενο Λόφο 133, καθώς και της έρευνας για
τον εντοπισμό των καταλοίπων της αρχαίας
Εγνατίας Οδού, η οποία τοπογραφικά τοποθετείται μεταξύ του Τύμβου Καστά και του
Λόφου 133.

νας ηθοποιός υψηλών
δυνα τοτ ήτ ων, παρότ ι
χαμηλών τόνων, με πλούσια παρουσία τόσο στο θέατρο
όσο και στον κινηματογράφο
και την τηλεόραση, δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Ο λόγος
για τον Γιάννη Θωμά που έφυγε
χθες από τη ζωή, σε ηλικία 77
ετών, μετά από σκληρή μάχη
με τον καρκίνο σκορπίζοντας
θλίψη στην εγχώρια θεατρική
οικογένειας αλλά και σε όλους
όσοι τον ξεχώρισαν μέσα από
τις ερμηνείες του.
Ο Γιάννης Θωμάς γεννήθηκε
το 1944 στα Ξανθόγεια (Ρουσίλβο) Εδέσσης και 1972 αποφοίτησε από την δραματική
σχολή του Γρηγόρη Βαφιά.
Κατά την διάρκεια της διαδρομής του συμμετείχε σε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις
που ανέβηκαν τόσο στην Αθήνας όσο και στην περιφέρεια.
Συνεργάστηκε με το Εθνικό
Θέατρο ενώ είχε αναπτύξει
στενέες καλλιτεχνικές σχέσεις
με συγκεκριμένα περιφερειακά θέατρα στα οποία άφησε
ανεξίτηλο το στίγμα του. Ανάμεσά τους το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ιωαννίνων στους κόλπους του οποίου
βρέθηκε από την πρώτη κιόλας
παράσταση της ιστορίας του,
τον «Εχθρό του Λαού» (1984)
αλλά και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου και το Θεσσαλικό Θέατρο.
Υπηρέτησε με αξιώσεις σημαντικούς ρόλους του κλασικού
και του σύγχρονου ρεπερτορίου αλλά και του αρχαίου δράματος. Μεταξύ αυτών και τα
«Οιδίπους επί Κολωνώ» του
Σοφοκλή, «Εκκλησιάζουσες»
του Αριστοφάνη, «Ιππής» του
Αριστοφάνη, «Επιστάτης» του
Χ. Πίντερ, «Υπόγειο» του Ντοστογιέφσκι , «Η γυναίκα της
Ζάκυνθος» του Δ. Σολωμού, «Ο
βυθός» του Μ. Γκόργκι κ.α.
Έντονη ήταν η παρουσία του
και στον κινηματογράφο με τον
τελευτυαίο του ρόλο να είναι
εξαιρετική ταινία «Η Ρόζα της
Σμύρνης» του Γιώργου Κορδελλά.
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WIMBLEDON 2021

Σάκκαρη - Ρους 2-0 Τυφώνας
η Μαρία σε 49 λεπτά πέρασε
στο δεύτερο γύρο του
Wimbledon

Ζάλτσμπουργκ - Ολυμπιακός 3-0:
Φιλική ήττα με πολλά περιθώρια
βελτίωσης

Ο
Ο Ολυμπιακός
Ολυμπιακός ηττήθηκε
ηττήθηκε 3-0
3-0 απ’
απ’ τη
τη Ζάλτσμπουργκ
Ζάλτσμπουργκ στο
στο τρίτο
τρίτο φιλικό
φιλικό επί
επί αυστριακού
αυστριακού εδάφους,
εδάφους, με
με τον
τον
Μαρτίνς
Μαρτίνς να
να δοκιμάζει
δοκιμάζει ξανά
ξανά πρόσωπα
πρόσωπα και
και πράγματα.
πράγματα.

Τ

ην πρώτη του ήττα στην προετοιμασία
ην πρώτη του ήττα στην προετοιμασία
του στην Αυστρία γνώρισε ο Ολυμπιατου στην Αυστρία γνώρισε ο Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν 3-0 απ’
κός. Οι ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν 3-0 απ’
την Ζάλτσμπουργκ, σε ένα παιχνίδι στο
την Ζάλτσμπουργκ, σε ένα παιχνίδι στο
οποίο ο Πέδρο Μαρτίνς έκανε ξανά δοκιμές και
οποίο ο Πέδρο Μαρτίνς έκανε ξανά δοκιμές και
πήρε αρνητικά, όμως και θετικά συμπεράσματα.
πήρε αρνητικά, όμως και θετικά συμπεράσματα.
Πάντως, ο Ολυμπιακός χρειάζεται βελτίωση, όΠάντως, ο Ολυμπιακός χρειάζεται βελτίωση, όπως είναι φυσικό, ενόψει της συνέχειας της προπως είναι φυσικό, ενόψει της συνέχειας της προετοιμασίας του.
ετοιμασίας του.
Ο Μαρτίνς ξεκίνησε με σύστημα 4-3-3 με τον
Ο Μαρτίνς ξεκίνησε με σύστημα 4-3-3 με τον
Παπασ ταθόπουλο και τον Σεμέδο σ το κέντρο
Παπασταθόπουλο
Σεμέδο
κέντρο
της άμυνας, ενώ σκαι
τηντον
κορυφή
τηςστο
επίθεσης
της
άμυνας,
ενώ
σ
την
κορυφή
της
επίθεσης
βρισκόταν ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Η Ζάλβρισκόταν
Γιουσέφ
Αραμπί.
τσμπουργκ ομπήκε
στοΕλ
παιχνίδι
πιοΗ Ζάλτσμπουργκ
μπήκε
στο
παιχνίδι
ορεξάτα, με τον άνεμο βέβαια πιο
ορεξάτα,
με τοντις
άνεμο
βέβαια
να δυσκολεύει
προσπάνα
δυσκολεύει
τις
προσπάθειες των δύο ομάδων στα
θειες
δύο Οι
ομάδων
στα
πρώτατων
λεπτά.
Αυστριπρώτα
λεπτά.
ακοί ήθε
λαν Οι
να Αυστριέ χουν
ακοί
ήθε
λαν
να έ χουν
την πρωτοβουλία
των
την
πρωτοβουλία
των
κινήσεων,
με τον Ολυκινήσεων,
με
τον
Ολυμπιακό να πιέζει ψηλά
μπιακό
να τας
πιέζει
επιχειρών
να ψηλά
κλέεπιχειρών
τας
ψει την μπάλανα
καικλένα
ψει
τηνγρήγορα
μπάλα και
να
φύγει
σ την
φύγει
γρήγορα
σ
την
επίθεση.
επίθεση.
Η πρώτη καλή σ τιγμή
Η
γ ι απρώτη
τ ο υ ς καλή
ε ρ υ θσρτιγμή
όλευγκο
ι αυςτ οκα
υ ςτ α εγρά
ρυφ
θ ρηκε
ό λ ε συ τ- ο
κους
κα
τ
α
γρά
φ
ηκε
σ το
8ο λεπτό, με τον Μασούρας
8ο
λεπτό,
με
τον
Μασούρας
μέσα στην περιοχή να πλασάμέσα
στηνσπεριοχή
ναΟι
πλασάρει πάνω
τον Κουν.
Αυσ τριρει
πάνω
σ
τον
Κουν.
Οι
ακοί ήταν πιο απειλητικήΑυσ
και τριφρόντιακοί
ήταν
πιο
απειλητική
και περιοχή
φρόντι- του Τζοζαν να πατούν συχνότερα στην
ζαν
να
πατούν
συχνότερα
στην
περιοχή
Τζολάκη. Η πρωτοβουλία των Αυστριακών του
εξαργυλάκη.
Η
πρωτοβουλία
των
Αυστριακών
εξαργυρώθηκε στο 33ο λεπτό.
ρώθηκε
στο 33ο εκτέλεσε
λεπτό. απευθείας ένα φάουλ
Ο Γιουνούζοβιτς
Ο
Γιουνούζοβιτς
εκτέλεσε
ένα φάουλ
εκτός περιοχής, η μπάλα απευθείας
κόντραρε στο
τείχος
εκτός
περιοχής,
η
μπάλα
κόντραρε
στο
τείχος
άλλαξε πορεία αιφνιδιάζοντας τον Τζολάκη
και
άλλαξε
πορεία
αιφνιδιάζοντας
τον
Τζολάκη
και
κατέληξε στα δίχτυα. Η Ζάλτσμπουργκ δεν στακατέληξε
στα
δίχτυα.
Η
Ζάλτσμπουργκ
δεν
σταμάτησε εκεί και πίεσε για το δεύτερο γκολ. Το
μάτησε
εκεί35ο
καιλεπτό.
πίεσεΟγια
το δεύτερο
Το
πέτυχε στο
Καπάλντο
έκανεγκολ.
το σουτ
πέτυχε
στο
35ο
λεπτό.
Ο
Καπάλντο
έκανε
το
σουτ
λίγο έξω απ’ τη μεγάλη περιοχή, με την μπάλα
λίγο
έξω απ’ τη
μεγάλη
τηνδίχτυα.
μπάλα
να κοντράρει
ξανά
και ναπεριοχή,
καταλήγειμεστα
Ο
είχε
ευκαιρία στα
να μειώσει
να Ολυμπιακός
κοντράρει ξανά
καιτην
να καταλήγει
δίχτυα.
Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να μειώσει

στο σκορ πριν απ’ το τέλος του πρώτο μέρους.
στο σκορ πριν απ’ το τέλος του πρώτο μέρους.
Έπειτα από σέντρα απ’ τα δεξιά, ο Ελ Αραμπί
Έπειτα από σέντρα απ’ τα δεξιά, ο Ελ Αραμπί
πήρε την κεφαλιά, η μπάλα σ ταμάτησε σ το
πήρε την κεφαλιά, η μπάλα σ ταμάτησε σ το
δοκάρι, ε νώ ο Παπασ ταθόπουλος πήρε το
δοκάρι, ε νώ ο Παπασ ταθόπουλος πήρε το
ριμπάουν τ με το κεφάλι, για να μπλοκάρει ο
ριμπάουντ με το κεφάλι, για να μπλοκάρει ο
Κουν. Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός ήταν χαμηΚουν. Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός ήταν χαμηλότερος. Ο Ολυμπιακός ξανά δυσκολευόταν να
λότερος. Ο Ολυμπιακός ξανά δυσκολευόταν να
κυκλοφορήσει την μπάλα, με το πρέσινγκ των
κυκλοφορήσει την μπάλα, με το πρέσινγκ των
Αυστριακών να παραμένει υψηλό. Στο 64ο λεπτό
Αυστριακών να παραμένει υψηλό. Στο 64ο λεπτό
οι ερυθρόλευκοι προχώρησαν σε αρκετές αλλαοι ερυθρόλευκοι προχώρησαν σε αρκετές αλλαγές, με τον Μαρτίνς να αλλάζει σχεδόν όλα τα
γές,
με τονδίνοντας
Μαρτίνςχρόνο
να αλλάζει
σχεδόν
τα
πρόσωπα
συμμετοχή
σεόλα
αρκεπρόσωπα
δίνοντας
χρόνο
συμμετοχή
σε
αρκετούς νεαρούς, όπως ο Αλγκασίμ Μπα
τούς και
νεαρούς,
όπως ο Αλγκασίμ Μπα
ο Σαπουντζής.
και Ηο Σαπουντζής.
Ζάλτσμπουργκ βρήκε δίχτυα
Η Ζάλτσμπουργκ
σ τ ο 67ο λ ε π τβρήκε
ό η μδίχτυα
πάλα
σ τπέρασε
ο 67ο κάθετα
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Σπορ Καναδά

Εβδομαδιαία Ενημέρωση
ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Προολυμπιακό Τουρνουά:
Καναδάς - Ελλάδα 97-91

Η

Ελλάδα πάλεψε απέναντι στην σούπερ ταλαντούχα ομάδα του οικοδεσπότη Καναδά αλλά στο τέλος λύγισε από κούραση και λάθη (97-91).
Αυτό βέβαια δε σημαίνει τίποτα για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά στον πρώτο στόχο.
Μια νίκη επί της Κίνας (Παρασκευή 2/4-02:05) τη στέλνει στα χιαστί.
Σε ό,τι αφορά στον αγώνα, η ελληνική ομάδα ήταν εξαιρετική στο πρώτο μέρος. Οι παίκτες
είχαν αυτοπεποίθηση κι ενέργεια. Όσο περνούσε ο χρόνος κι έβγαινε το τρομερό ατομικό
ταλέντο των Καναδών, η κατάσταση άλλαζε. Παράλληλα με την καταφανή έλλειψη ποιοτικής
λύσης πλην Καλάθη- Σλούκα στην περιφέρεια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα είχε 3 λάθη για 15 ασίστ στο πρώτο μέρος και 11 για 9
αντίστοιχα στο δεύτερο. Όπως επίσης 8/19 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο και 2/12 στο δεύτερο.
Πάντως ήταν ένας αγώνας όπου η Ελλάδα δεν ήταν το φαβορί κι έβγαλε καλά στοιχεία. Αλλά
και κάποιες αδυναμίες, ειδικά στο τέλος. Όπου και πάλι επέμεινε για να αλλάξει τον αγώνα.
Στο πρώτο μέρος η Εθνική ομάδα ήταν ακριβώς αυτό που είχε υποσχεθεί ο Ρικ Πιτίνο: Μια
ομάδα που δε θα φοβάται να τρέξει, να σουτάρει και να παίξει ένα μπάσκετ διαφορετικό από
το «ελληνικό». Και η αλήθεια είναι ότι είχε τον έλεγχο: 23-19 στο τέλος της πρώτης περιόδου
και στο 28-21 στο 11’. Οι Καναδοί απάντησαν με τον Αλεξάντερ Γουόκερ να παίρνει επάνω
του όλη την εκτέλεση (14π στο πρώτο 20λεπτο) και μείωσαν σε 33-32. Ξέφυγαν κάποια ελεύθερα σουτ των Καναδών στο transition αλλά γενικά η ελληνική ομάδα είχε τον έλεγχο.
Με παίκτες που δε φοβόντουσαν να σουτάρουν η Εθνική προηγήθηκε 48-40 στο 18’ και
50-46 στο τέλος του ημιχρόνου.
Τα 8/19 τρίποντα και οι 15 ασίστ (10 από Σλούκα και Καλάθη) για μόλις 3 λάθη (!!!) ήταν
ενδεικτικά της άριστης λειτουργίας της ελληνικής ομάδας. Μάλιστα ο Πιτίνο πήρε σκορ και
από τους 11 (!!!) παίκτες που χρησιμοποίησε (μόνο ο Ρογκαβόπουλος δεν έπαιξε). Τα 4 κλεψίματα, η προστασία της ρακέτας (κανένα πόντο δεν πήρε ο Καναδάς από επιθετικό ριμπάουντ έναντι 7 των Ελλήνων διεθνών) αλλά και οι 9 πόντοι από λάθη των γηπεδούχων (μόλις
2 πήρε ο Καναδάς από λάθη της Ελλάδας) δείχνουν επίσης πολλά.
Κάποια προβλήματα στα ριμπάουντ εμφανίστηκαν στο δεύτερο μέρος αλλά και σαφώς
περισσότερα λάθη. Ο Καναδάς, εκμεταλλευόμενος το τρομερό ατομικό ταλέντο των παικτών του μείωσε σε 61-60 στα μισά της 3ης περιόδου. Παράλληλα η ελληνική ομάδα είχε
και κάμποσα λανθασμένα σφυρίγματα σε βάρος της από τους διαιτητές που έπαιζαν έδρα…
κανονικά και με το νόμο.
Οι γηπεδούχοι με τον Γουίγκινς να έχει πάρει μπρος πέρασαν μπροστά μετά από ώρα (6765) στο 26’ ενώ η ελληνική ομάδα δεν είχε πλέον σκορ από τα περιφερειακά σουτ. Έκανε
περισσότερα λάθη, έχανε ριμπάουντ και οι Καναδοί πέρασαν 74-69 λίγο πριν το τέλος της
3ης περιόδου.
Στο τρίτο δεκάλεπτο τα ριμπάουντ ήταν 11-6 για τους Καναδούς ενώ τα 5 ήταν επιθετικά (έδωσαν 5 πόντους στους γηπεδούχους). Παράλληλα η ελληνική ομάδα έκανε 4 λάθη (ένα παραπάνω απ’ όσα στο πρώτο μέρος) από τα οποία ο Καναδάς πήρε 9 πόντους… Οι 15 πόντοι από
αιφνιδιασμό των γηπεδούχων, οι 28 στην 3η περίοδο αλλά και τα 0/5 τρίποντα της ελληνικής
ομάδας στο διάστημα αυτό ήταν σημαντικά στοιχεία. Όπως και οι μόλις 2 ασίστ της Ελλάδας
στο τρίτο δεκάλεπτο.
Η κατάσταση άρχισε να δυσκολεύει όταν 8 λεπτά πριν το τέλος ο Καναδάς ξέφυγε 83-71 και
η ελληνική ομάδα έδειχνε κουρασμένη. Τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Αφού γίνονταν
εύκολα λάθη ενώ φάνηκε καθαρά το μεγάλο κενό πίσω από Καλάθη και Σλούκα. Ο Μπάρετ
άρχισε να βάζει προσωπικά καλάθια και οι Καναδοί απέκτησαν τον έλεγχο.
Με 2’51’’ για το τέλος η ελληνική ομάδα έκανε την τελική προσπάθεια και μείωσε σε 91-85
ενώ ακολούθησε ακόμα μια καλή άμυνα! Με 2’14’’ για το φινάλε ο Καλάθης είχε 1/2 βολές
(91-86). Όμως μια άψογη εκτέλεση του Γουίγκινς και μια λάθος πάσα του Σλούκα στον Μήτογλου, άφησαν πάλι πίσω την ελληνική ομάδα…
Που επέμεινε και με τρίποντο του Γιαννόπουλου μείωσε σερ 95-91. Ο Μπάρετ αστόχησε σε
τρίποντο αλλά οι Καναδοί πήραν το επιθετικό ριμπάουντ και ο άσος των Νικς με 2/2 βολές
έκανε το 97-91.
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Παναχαϊκή: Νέα απειλή για αφαίρεση βαθμών!
χίσει και τη νέα χρονιά στο σύλλογο των
Σερρών και θα παραμείνει κάτοικος Σερρών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την
ανανέωση της συνεργασίας, με τον Γιώργο
Παπαβασιλείου. Το νέο συμβόλαιο του
έμπειρου επιθετικού, θα ολοκληρωθεί το
καλοκαίρι του 2022.
Ο στράικερ απο την Πρώτη Σερρών, προσφέρει γκολ στα «λιοντάρια» μας, απο το
καλοκαίρι της αναγέννησης του Πανσερραϊκού, το 2018. Ο Γιώργος Παπαβασιλείου είναι γεννημένος τον Απρίλιο του
1992 και έχει κατακτήσει δυο ανόδους
και ένα κύπελλο με την ομάδα μας, ενώ
την σεζόν 2018-19 ανακηρύχθηκε πρώτος
σκόρερ! Μαζί και στην Superleague!

Η Παναχαϊκή κινδυνεύει με
αφαίρεση βαθμών εάν την
τακτοποιήσει οφειλή προς τον
Θανάση Πινδώνη.

Η

Παναχαϊκή κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών εάν την τακτοποιήσει οφειλή προς τον Θανάση Πινδώνη.
Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το
Διαιτητικό Δικασ τήριο Ποδοσφαίρου
έλαβε την εξής απόφαση:
Επέβαλε στην ΠΑΕ Παναχαϊκή, μέχρι την
πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Αθανασίου Πινδώνη,
σε ποσοστό 50% του ποσού των 33.705,90
ευρώ, πλέον των νόμιμων τόκων, κατά
τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της
361/2016 τελεσίδικης απόφασης της Α΄
Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης
τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό
πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Λεβαδειακός: Ανακοίνωσε την
πρόσληψη Ταουσιάνη!

Στον πάγκο του Λεβαδειακού θα βρίσκεται
φέτος ο Γιάννης Ταουσιάνης. Ο πρώην προπονητής του Εργοτέλη τη νέα σεζόν θα είναι
στο τιμόνι της ομάδας της Λιβαδειάς και
ο σύλλογος ανακοίνωσε και επίσημα την
πρόσληψή του.
Αναλυτικά:
“Η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την
έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάννη Ταουσιάνη. Άμεσοι συνεργάτες του θα είναι ο Χρήστος Τσιακίρης και ο
Γιώργος Γουνελάς.”

Επίσημο: Στον ΑΟ Υπάτου ο Αντωνόπουλος!

Ο ΑΟ Υπάτου ανακοίνωσε τον Γιώργο
Αν τωνόπουλο προς επιβεβαίωση της
mikriliga.com.
H ανακοίνωση:
Ο ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ ανακοινώνει την έναρξη
της συνεργασίας του με τον προπονητή κ.
Γιώργο Αντωνόπουλο.
Ο κ. Αντωνόπουλος είναι κάτοχος διπλώ-

ματος UEFA Α, ξεκίνησε την προπονητική
του καριέρα στον Αστέρα Τρίπολης ως βοηθός προπονητής και στη συνέχεια εργάστηκε ως πρώτος προπονητής στη Γ΄Εθνική, σε Παναρκαδικό, Παναργειακό και
την σεζόν που τελείωσε στον ΑΟ Καραβά.
Ο κ. Αντωνόπουλος θα έχει ως βοηθό του
και γυμναστή της ομάδας τον κ. Δημήτρη
Καραμέρη.
Καλωσορίζουμε τον νέο μας προπονητή και
του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του!

Δόξα Δράμας: Κρίσιμη Γενική Συνέλευση
Γενική Συνέλευση των μετόχων θα γίνει την προσεχή
Κυριακή.
Η ανακοίνωση:
Η Π.Α.Ε. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ανακοινώνει
ότι την Κυριακή
04 /07/2021 και
ώρα 19:00 μ.μ.
, θα πραγματοποιηθε ί η Ετ ή σια Τακτική Γενική
Συνέ λευση Μετόχων στο γήπεδο Δόξα
Δράμας στην θύρα Β’.
Απαραίτητη θεωρείται
από τους μετόχους η τήρηση
του υγειονομικού πρωτοκόλλου.

ΠΑΕ Σαντορίνης: Και του χρόνου… Γιουκούδης

Κάτοικος Κυκλάδων και πιο συγκεκριμένα
Σαντορίνης θα είναι και τη νέα χρονιά ο
Δημήτρης Γιουκούδης ο οποίος συναντήθηκε με τη διοίκηση της ομάδας και συμφώνησε σε ανανέωση.
Αναλυτικά:
“Η ΠΑΕ ΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2020 ανακοινώνει ότι ήρθε σε συμφωνία με τον Δημήτρη
Γιουκούδη, και έτσι ο νεαρός επιθετικός θα
συνεχίσει και την επόμενη χρόνια να αγωνίζεται με τα χρώματα της ομάδας μας!!”

Πανσερραϊκός: Ανανέωσε ο Παπαβασιλείου
Την ανανέωση του Γιώργου Παπαβασιλείου ανακοίνωσε ο Πανσερραϊκός.
Ο ποδοσφαιριστής συμφώνησε να συνε-

Με Χατζηστάθη και τη νέα χρονιά ο Νέστος Χρυσούπολης

Ο Θεόφιλος Χατζηστάθης συνεχίζει για
2η συνεχόμενη χρονιά στο πόστο του
προπονητή στην ομάδα της Χρυσούπολης.
Η διοίκηση του Νέστου έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στο νεαρό τεχνικό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης το βράδυ της Δευτέρας. Πλέον ο Νέστος κινείται μεταγραφικά, θέλοντας να κρατήσει αρκετούς από
το περσινό βασικό κορμό.

Με το... αριστερό ο Πανιώνιος
στα μπαράζ της Γ’ Εθνικής

Με το... αρισ τερό ξεκίνησε
ο Πανιώνιος τα play off
ανόδου της Γ’ Εθνικής,
καθώς οι «κυανέρυθροι» έχασαν στην
Κρήτη από τον
Ηρόδοτο με 1-0.
Το μοναδικό γκολ
της αναμέτρησης
σημείωσε ο Κοιλιάρας στο 64’, η
οποία και διεξήχθη υπό ακραίε ς
καιρικές συνθήκες
(αφόρητη ζέστη).
Στο άλλο ματς της ημέρας η Κηφισιά ήταν καλύτερη της Θύελλας Ραφήνας και κέρδισε με 2-0. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν
το σκορ μόλις στο 4’ με τον Μκρτσιαν και
στο 25’ διπλασίασαν τα τέρματά τους με
την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κρητικού. Μέχρι το φινάλε είχαν αρκετές ευκαιρίες να διευρύνουν περαιτέρω το προβάδισμά τους, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν
δοκάρι με τον Τσάκωνα στο φινάλε.
«Αγκαλιά» με την άνοδό της βρίσκεται
από σήμερα (27/6) η Αναγέννηση Καρδίτσας,καθώς επικράτησε με 4-2 του
Αχέρωντα Καναλακίου και είναι το απόλυτο φαβορί σ το γκρουπ ανόδου του
Βορείου Ομίλου της Γ’ Εθνικής. Σε ένα
ματς όπου στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου κέρδιζε ήδη με 3-0, ενώ είχε και
ένα δοκάρι (Πολίτης 2’). Στο άλλο ματς
της ημέρας ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας
πήρε πολύ μεγάλη νίκη (2-1) στο Στεφανοβικείο επί του τοπικού Διαγόρα, χάρις

σε έναν «κεραυνό» του Βασαΐτη λίγο πριν
το φινάλε.

Πρωταθλήτρια η Βέροια στο Βόρειο Ομιλο

Τον τίτλο του πρωταθλητή του Βορείου
Ομίλου της Γ’ Εθνικής κατέκτησε σήμερα
(27/6) η Βέροια. Η «βασίλισσα» που οδηγούσε την κούρσα χρειάζονταν με την Τρίγλια ένα βαθμό για να τερματίσει μαθηματικά πρώτη και τον πήρε (0-0), αν και
όπως φάνηκε εκ των υστέρων ακόμη και
με ήττα θα έκοβε πρώτη το νήμα. Και αυτό
γιατί η Καβάλα γνώρισε την ήττα (3-1) από
τον Αλμωπό Αριδαίας, αποτέλεσμα που
χάρισε στους γηπεδούχους την παραμονή
τους, αφού ο Απόλλων Πόντου έμεινε στο
1-1 με την ΑΕΠ Κοζάνης και αυτόματα
πέρασε στην προτελευταία θέση.
Στα άλλα ματς ο Θεσπρωτός εξασφαλίστηκε και μαθηματικά με το 3-2 επί του
Πανσερραϊκού (θα το πε τύχαινε και
με ήττα αφού δεν κέρδισε ο Απόλλων
Πόντου), ενώ Ολυμπιακός Βόλου και Πιερικός είπαν «αντίο» στη σεζόν με το «χορταστικό» 3-3.
Πλέον με γνώμονα την προκήρυξη στη
Super League 2 θα προβιβαστεί η Βέροια,
όμως με την αναδιάρθρωση που προωθείται και όλα δείχνουν πως θα υλοποιηθεί τότε θα ανέβουν όλες οι ομάδες πλην
των Απόλλων Πόντου και Κοζάνης που θα
πέσουν στη Γ’ ή όπως αλλιώς θα λέγεται.

Φιέστα με θρίαμβο για Καλαμάτα

Η Καλαμάτα συνδύασε με θρίαμβο (4-0)
επί του Ιάλυσου τη φιέστα της για την
κατάκτηση του τίτλου στον Νότιο όμιλο
της Football League. Μαζί με τον Ασπρόπυργο, ο Αστέρας Βλαχιώτη αποχαιρέτησε την κατηγορία παρά το 2-1 επί της
Σαντορίνης.
Ολοκληρώθηκε η τελευταία αγωνιστική
στον Νότιο όμιλο της Football League,
όπου το βαθμολογικό ενδιαφέρον υπήρχε
στην ουρά για τη μάχη της παραμονής. Η
Νίκη Βόλου πήρε τον βαθμό που χρειαζόταν (0-0) στην έδρα της Επισκοπής και
έτσι τερμάτισε στην 8η θέση. Ο Αστέρας
Βλαχιώτη μπορεί να επικράτησε με 2-1
της Σαντορίνης, ωστόσο στην ισοβαθμία
με τη Νίκη Βόλου τερμάτισε στην προτελευταία θέση και υποβιβάζεται μαζί με
τον ουραγό Ασπρόπυργο, ο οποίος γνώρισε την εντός έδρας ήττα με 2-0 από τη
Ρόδο. Η πρωτοπόρος Καλαμάτα συνδύασε με νίκη τη φιέστα της για την κατάκτηση του τίτλου, επικρατώντας με 4-0
του Ιάλυσου. Αιγάλεω και Καλλιθέα έμειναν στο ισόπαλο 0-0.
*Με τα αρχικά δεδομένα η Καλαμάτα
ως πρωταθλήτρια του Νοτίου ομίλου θα
ήταν η μοναδική ομάδα που θα κέρδιζε
την άνοδο, ωστόσο έπειτα από την απόφαση για συγχώνευση της Super League 2
με τη Football League την επόμενη σεζόν,
οι δύο τελευταίες υποβιβάζονται και οι
υπόλοιπες οκτώ παίρνουν την άνοδο. Οι
ομάδες που πέφτουν από τον Νότιο όμιλο
είναι ο τελευταίος Ασπρόπυργος και ο
προτελευταίος Αστέρας Βλαχιώτη.
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Euro 2020, Γαλλία - Ελβετία 4-5 πέν.:
Ο Ζόμερ το θαύμα της Ελβετίας,
μοιραίος ο Εμπαπέ

Ο

Γιαν Ζόμερ έπιασε το τελευταίο πέναλτι της Γαλλίας, με εκτελεστή τον
Κιλιάν Εμπαπέ, και με 5-4 στην εξτρά διαδικασία η Ελβετία ολοκλήρωσε το θαύμα στη φάση των 16 του Euro
2020. Ο κανονικός αγώνας κι η παράταση
έληξαν με 3-3, με τους Ελβετούς να ισοφαρίζουν στο 90+1’.
Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο απόλυτος ηγέτης της Γαλλίας, ήταν και ο άνθρωπος που την άφησε
εκτός συνέχειας στο Euro 2020, αφού έχασε
σωρεία ευκαιριών και κυρίως απέτυχε να
μετατρέψει σε γκολ την εκτέλεσή του στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Ελβετία. Ο
επιθετικός της Παρί είχε τη μόνη άστοχη προ-

σπάθεια από τις δέκα και οι Ελβετοί, οι οποίοι
έκαναν μία απίθανη επιστροφή στο τελευταίο 10λεπτο της κανονικής διάρκειας, προκρίθηκαν με 5-4 στα πέναλτι, ύστερα από το
3-3 του κανονικού αγώνα και της παράτασης.
Ο Γιαν Σόμερ απέκρουσε το πέναλτι του
23χρονου Γάλλου, ενώ οι Χάρις Σεφέροβιτς
και Μάριο Γκαβράνοβιτς σημείωσαν τα γκολ
στην κανονική διάρκεια, ο τελευταίος στο 1ο
λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Καρίμ Μπενζεμά σημείωσε δύο γκολ σε 90’’ κάνοντας
την ανατροπή, αμέσως μετά από ένα χαμένο
πέναλτι του Ρικάρντο Ροντρίγκεζ, ενώ το
παγκόσμιας κλάσης γκολ του Πογκμπά περνάει πλέον σε δεύτερη μοίρα.

Euro 2020: Η UEFA διαψεύδει την
απαγόρευση σημαιών στα χρώματα
του ουρανίου τόξου στη Βουδαπέστη

Η

UEFA διέψευσε δημοσίευματα
ολλανδικών ΜΜΕ περί απαγόρευσης σημαιών στα χρώματα
του ουρανίου τόξου στην «Πούσκας Αρένα» και στις fan zones της Βουδαπέστης πριν απ’ το Ολλανδία - Τσεχία.
Η UEFA αντέδρασε άμεσα στα δημοσιεύματα ολλανδικών ΜΜΕ, τα οποία έκαναν λόγο για απαγόρευση σημαιών στα
χρώμα του ουρανίου τόξου στην «Πούσκας Αρένα» αλλά και στις fan zones πριν
από το Ολλανδία - Τσεχία για τη φάση των
16 του Euro 2020.
«Σε αντίθεση με ορισμένα δημοσιεύματα
ολλανδικών ΜΜΕ, η UEFA θα ήθελε να
ξεκαθαρίσει ότι δεν απαγόρευσε σύμβολα

στα χρώματα του ουρανίου τόξου από τη
fan zone στη Βουδαπέστη, που τελούν υπό
την ευθύνη των τοπικών αρχών. Η UEFA θα
ήθελε να καλωσορίσει αυτά τα σύμβολα
στις fan zone».
«Η UEFA σήμερα ενημέρωσε την ουγγρική
ποδοσφαιρική ομοσπονδία ότι τα σύμβολα στα χρώματα του ουρανίου τόξου
δεν είναι πολιτικά και ευθυγραμμίζονται
με την καμπάνια Equal Game της UEFA,
η οποία μάχεται τις διακρίσεις, μεταξύ
αυτών και εις βάρος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, με συνέπεια να επιτρέπονται στο
γήπεδο», αναφέρει στο μήνυμά της στα
social media η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία.
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Euro 2020, Αγγλία - Γερμανία 2-0:
It’s coming home με τη μεγαλύτερη
πρόκριση της ιστορίας της

Τη μεγαλύτερη πρόκριση την ιστορία της
πανηγύρισε το βράδυ της Τρίτης (29/6) η
Αγγλία επικρατώντας με 2-0 της Γερμανίας
στο Γουέμπλεϊ και πλέον το «It’s coming
home» που τραγουδούν σχεδόν σε κάθε
διοργάνωση οι Άγγλοι φίλαθλοι είναι όλο
και πιο κοντά.
Κορυφαίος για την Αγγλία ήταν ο Ραχίμ Στέρλινγκ ο οποίος ήταν αυτός που άνοιξε και το
σκορ για την ομάδα του ενώ η Αγγλία κρατήθηκε ζωντανή στη διάρκεια του ματς χάρη
και στον Πίκφορντ που είχε αρκετές σωτήριες επεμβάσεις.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους Γερμανούς να
έχουν τη μπάλα στα πόδια τους αλλά να βρίσκουν δυσκολίες να διασπάσουν την άμυνα
της Αγγλίας. Μάλιστα οι Άγγλοι ήταν αυτοί
που είχαν την πρώτη καλή στιγμή στο ματς
όταν στο 16’ ο Στέρλινγκ βρήκε χώρο έξω
από την περιοχή έκανε το σουτ αλλά ο Νόιερ
με ωραία απόκρουση έδιωξε εντυπωσιακά.
Εν συνεχεία στο κόρνερ από τα δεξιά ο Γερμανός γκολκίπερ δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει την κεφαλιά του Νόιερ.
Η Γερμανία πίεζε τους Άγγλους ψηλά αλλά
άφηνε κενά στην άμυνα τα οποία προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν οι παίκτες του
Σάουθγκεϊτ αλλά χωρίς αποτέλεσμα και τελικές ευκαιρίες.
Οι τυπικά γηπεδούχοι μάλιστα θα μπορούσαν να ανοίξουν το σκορ στο 27’ με τον
Μαγκουάιρ μετά από σέντρα του Τρίπιερ
από τα δεξιά αλλά η κεφαλιά του Άγγλου
στόπερ έφυγε αρκετά έξω από την εστία του
Νόιερ.
Οι παίκτες του Λεβ απάντησαν με την καλύτερη στιγμή στο παιχνίδι έως εκείνη την ώρα.
Ο Χάβερτς έδωσε κάθετα στον Βέρνερ από
τα δεξιά στο 32’ αλλά ο επιθετικός της Τσέλσι
νικήθηκε από τον Πίκφορντ που έκοψε με το
πόδι.
Μετά απ’ αυτή την ευκαιρία το ματς ισορρόπησε με τις δύο ομάδες να δείχνουν πως
πάνε στα αποδυτήρια χωρίς κάποιο γκολ και
άλλη μεγάλη στιγμή στο πρώτο ημίχρονο.
Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους
όμως η Αγγλία σπατάλησε τεράστια ευκαιρία
να ανοίξει το σκορ.
Ο Στέρλινκγ έδωσε στον Κέιν μέσα στην περιοχή αυτός όμως δεν έκανε το πλασέ με τη μία
αλλά προσπάθησε να κοντρολάρει με αποτέλεσμα η μπάλα να φύγει μπροστά του και να
δώσει την ευκαιρία στον Χούμελς να κόψει

με σωτήριο τάκλιν.

Με φάση για τη Γερμανία

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε χωρίς αλλαγές
και με τη Γερμανία να έχει μια τρομερή ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση.
Ο Χάβερτς βρέθηκε σε θέση βολής έπιασε
το ευθύβολο σουτ αλλά ο Πίκφορντ με εντυπωσιακή επέμβαση με το ένα χέρι έδιωξε σε
κόρνερ και κράτησε το 0-0.
Η Αγγλία είχε περισσότερη ώρα τη μπάλα στα
πόδια της σε αυτό το δεύτερο μέρος αλλά
προσπαθούσε να φτάσει στην περιοχή με
βαθιές μπαλιές καθώς κάθε κοντινός συνδυασμός κοβόταν από την άμυνα των Γερμανών.
Οι δύο προπονητές έκαναν τις πρώτες τους
κινήσεις στο 68’ με τον Γκνάμπρι να μπαίνει
αντί του Βέρνερ για τους Γερμανούς και τον
Γκρίλις αντί του Σάκα στο 69’. Η είσοδος του
Άγγλου μάλιστα έφερε επιπλέον ώθηση στην
ομάδα του Σάουθγκεϊτ που άρχισε να επιτίθεται με καλύτερες προϋποθέσεις.

Ο Στέρλινγκ άνοιξε το σκορ για
τους Άγγλους

Στο 75’ της αναμέτρησης ήρθε το πολυπόθητο γκολ για τους Άγγλους. Ο Κέιν άνοιξε
αριστερά στον Γκρίλις, αυτός έδωσε στον Σο
που έβγαλε χαμηλή παράλληλη μπαλιά και ο
Στέρλινγκ πετάχθηκε για να κάνει με κοντινό
πλασέ το 1-0. Αυτό ήταν το τρίτο γκολ του
Στέρλινγκ στη διοργάνωση.Ένα γκολ το οποίο
έκανε το Γουέμπλεϊ να σείεται από τις αντιδράσεις των οπάδων των Άγγλων, αρκετοί
οι οποίοι εξ αυτών έβλεπαν για πρώτη φορά
την ομάδα τους να κερδίζει τη Γερμανία.

ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Ο ΜΙΛΕΡ,
ΓΚΟΛ Ο ΚΕΪΝ

Η Γερμανία έχασε μια αδιανόητη ευκαιρία
για να φέρει το ματς στα ίσια. Στο 81’ ο Στέρλινγκ έχασε τη μπάλα στο χώρο του κέντρου,
έγινε η κάθετη πάσα στον Μίλερ ο οποίος
βγήκε τετ α τετ με τον Πίκφορντ. Ο Γερμανός
επιθετικός έκανε το πλασέ με τη μπάλα να
περνάει σύριζα έξω από το δεξί δοκάρι του
Πίκφορντ.
Στο 86’ η Αγγλία έφτασε και σε δεύτερο
τέρμα όταν Σο έκλεψε στο κέντρο, έδωσε
τη μπάλα στον Γκρίλις ο οποίος έβγαλε τη
σέντρα προς τον Κέιν που με κεφαλιά έκανε
το 2-0.
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Ανόρθωση: Πάτησε Κύπρο ο Λάφερτι Επίθεση Τσόκκου κατά πάντων
– Ρισπέκτ στον ΑΠΟΕΛ!

Στην Κύπρο αφίχθη γύρω στις 18:30 ο Κάιλ
Λάφερτι, για τον οποίον ανακοινώθηκε κατ’
αρχήν συμφωνία από την Ανόρθωση προ
ημερών.

Ο

επιθετικός από τη Βόρεια Ιρλανδία θα
μεταβεί στις Πλάτρες και αύριο θα τεθεί
στη διάθεση του Τιμούρ Κετσπάγια.
Η «Μεγάλη Κυρία», που σήμερα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αραγιούρι, πάει πλέον για
τις επόμενες κινήσεις της, περιμένοντας σε πρώτο
πλάνο την απάντηση του Τζόι Πελουπέσι. Εντός της
εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις επί του θέματος.

Όταν ο Λάφερτι έβαλε το όπλο στο κεφάλι του προπονητή του!

Ένα απίσ τευτο περισ τατικό έφερε σ το φως της
δημοσιότητας η ιστοσελίδας mirror.co.uk, με πρωταγωνισ τή το νέο μετεγ γραφικό απόκτημα της
Ανόρθωσης Κάιλ Λάφερτι και τον τότε Ομοσπονδιακό προπονητή του στη Βόρεια Ιρλανδία Μάικλ
Ο’Νιλ, στο Euro 2016 στα γήπεδα της Γαλλίας.
Το δημοσίευμα της mirror.co.uk:
Η Βόρεια Ιρλανδία είχε εντυπωσιακή απόδοση
στο Euro 2016, με τον επιθετικό Κάιλ Λάφερτι να
αποκαλύπτει ότι ασ τειεύτηκε για μια απόφαση
του Ο’Νιλ να τον αφήσει εκτός από ένα παιχνίδι.
Αποκάλυψε ότι κράτησε ένα όπλο στο κεφάλι του
πρώην προπονητή της Βορείου Ιρλανδίας.
Ο πρώην επιθετικός της Ρέιντζερς ήταν από τους
σημαντικότερους τότε της χώρας του στη Γαλλία,
πριν από πέντε χρόνια, η οποία έφτασε στα νοκ –
άουτ παιχνίδια.
Ο Λάφερτι έπαιξε στα παιχνίδια των ομίλων εναντίον της Πολωνίας και της Γερμανίας, στα οποία
αμφότερα η Βόρεια Ιρλανδία ηττήθηκε.
Η Βόρεια Ιρλανδία αποκλείσ τηκε από την Ουαλία στη φάση των 16, αλλά ήδη είχε ξεπεράσει τις
προσδοκίες. Μια απόφαση ωστόσο στη νίκη εναντίον της Ουκρανίας (δεύτερο παιχνίδι), δεν του
άρεσε…
Μετά τον αποκλεισμό από την Ουαλία, η ομάδα
έκανε ένα πάρτι προτού γυρίσουν στη χώρα και ο
Λάφερτι μίλησε για κάποια αστεία περιστατικά από
εκείνη τη νύχτα.
Οι φρουροί ασφαλείας της ομάδας έβγαλαν τα
άδεια όπλα τους, ο ίδιος άρπαξε ένα και το κράτησε
στο κεφάλι του Ο’Νιλ, αστειευόμενος για τη μη
χρησιμοποίηση του ενάντια στην Ουκρανία.
«Υπήρχαν πάντα τρεις φρουροί ασφαλείας μαζί
μας. Εάν θέλαμε να πάμε σε κάποιο κατάστημα,
ένας από αυτούς θα ερχόταν μαζί μας.
Αλλά πάντα κουβαλούσαν όπλα. Ήταν κορυφαίοι,
δεν ασ τειευόσουν με αυτούς του τύπους», είπε

αρχικά.
«Εκείνο το βράδυ άρχισαν και εκείνοι να πίνουν.
Γίναμε φίλοι και πάντα κουβεντιάζαμε. Τότε μας
είπαν ′′Δώσ τε μας δέκα λεπτά και θα επισ τρέψουμε′′. Εμείς ήμασταν κάπως ′′τι κάνουν, φέρνουν
περισσότερο ποτό; Υπάρχει ήδη αρκετό εδώ′′.
Τελικά επέστρεψαν με όλα τα όπλα τους. Γυαλιά
νυχτερινής όρασης, μεγάλα όπλα, τα πάντα, προφανώς άδεια. Έτσι ήμασταν σε αυτό το δωμάτιο
σαν τους… Ράμπο με γυαλιά νυχτερινής όρασης
και όπλα.
Ο Ο’Νιλ καθόταν εκεί και πήγα κατευθείαν προς τα
πάνω του, έβαλα το όπλο στο κεφάλι του και του
είπα ′′Το μετανιώνεις που δεν με χρησιμοποίησες
απέναντι στην Ουκρανία τώρα;′′», αστειευόμενος.
Ο Λάφερτι παραδέ χ τηκε τότε, καθώς ο Ο’Νιλ
έκλεισε τις αλλαγές του, ότι η απόφαση του να μην
τον ρίξει στο ματς ήταν η σωστή. «Είμαι απογοητευμένος για τον εαυτό μου, αλλά με το χέρι μου
στην καρδιά, η απόφαση του ήταν εξαιρετική», είχε
πει, για να συνεχίσει: «Η αλλαγή πέντε παικτών
από το πρώτο παιχνίδι ήταν μια τεράστια κίνηση, η
οποία απέδωσε στο τέλος τρεις βαθμούς».

Επίσημα Ανορθωσιάτης ο Αραγιούρι!

Την απόκτηση του Πάουλους Αραγιούρι με ελεύθερη μετεγγραφή ανακοίνωσε η Ανόρθωση! Οι
κυανόλευκοι της Αμμοχώστου με ανάρτηση τους
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλωσορίσαν τον
Φινλανδό διεθνή.
Λίγο αργότερα ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση για
κατ’ αρχήν συμφωνία της ομάδας με τον ποδοσφαιριστή για μονοετές συμβόλαιο, η οποία θα ολοκληρωθεί όταν ο Αραγιούρι έρθει στην Κύπρο και
περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

«Υπογράφει την Κυριακή και πετάει για
Πολωνία ο Μίχα»!

Την ένατη προσθήκη της Χάποελ Μπερ Σεβά κατά
την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο θα αποτελέσει ο
Ντορ Μίχα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής ιστοσελίδας sports.walla.co.il.
Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα ο Μίχα αναμένεται να υπογράψει την Κυριακή συμβόλαιο 2+1 χρόνων και αμέσως θα πετάξει για Πολωνία, όπου θα
συναντήσει την υπόλοιπη ομάδα.
Το δημοσίευμα:
Ο 29χρονος μέσος αναμένε ται να αποτε λέσει
την ένατη προσθήκη της Χάποελ Μπερ Σεβά την
Κυριακή.
Θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με οψιόν για ένα
ακόμη χρόνο, και θα… τρέξει για να προλάβει την
υπόλοιπη ομάδα στην Πολωνία, όπου θα συναντήσει την υπόλοιπη ομάδα.

Κατά πάν των σ τράφηκε ο Πρόεδρος της Ένωσης Νέων
Παραλιμν ίου Γιώργος Τσόκκος, μέσω ανάρτησης του
σ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κ. Τσόκκος έθιξε
γ ια πολ λοσ τή φορά την οικονομική κατάσ ταση σ την
οποία έ χει περιέ λθει λόγω της πανδημίας η επαρχία
Αμμοχώστου, και τόνισε πως αντί στην Κύπρο, όπως σε
άλλες χώρες, να βοηθηθούν και να αποζημιωθούν οι μικροί
σε μια έκτακτη ανάγκη, εμείς μειώνουμε τις ομάδες από 14
σε 12.
‘Εκανε λόγο για… γύμνια των φορέων που προσ τατεύουν το
ποδόσφαιρο και τα σωματεία αλλά και για… αναπηρία, σ τασιμότητα, αδράνεια και κουλτούρα κλεμμένων περιουσιακών σ τοιχείων τα τελευταία χρόνια.
Δεν παρέλειψε τέλος να εκφράσει τον σεβασμό του προς τον
ΑΠΟΕΛ και την απόφαση του να προσφέρει ένα ποσό για την
απόκτηση του Δημήτρη Θεοδώρου, αν και δεν ήταν αναγκασμένος.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσόκκου:

Ώρες ώρες είναι για να τρελαίνεσαι με αυτά που διαβάζεις
σ την Κύπρο. Δηλώσεις κ. Μάριου Λευκαρίτη, χαιρετίζει ο
ΠΑ ΣΠ. Μα σε ποιον πλανήτη ζούμε; Χωρίς τουρισμό, την
μοναδική με γάλη βιομηχαν ία της χώρας,δε ν επιβιώνει το
κράτος. ‘Ισως θα πρέπει να τους «προσ γειώσουμε» από τα
σαλόνια της UEFA σ την Επαρχία Αμμοχώσ του, να διαπισ τώσουν λίγα πράγματα για την έκτακτη ανάγκη, όταν δουλεύουν οι άνθρωποι 1,5 μέρα την εβδομάδα και δεν βγαίνουν
καν τα ενοίκια τους για 2 χρόνια σερί και έχουν να ταίσουν
οικογένειες. ‘Εχουν πτωχεύσει ένα σωρό τουρισ τικές εταιρείες σ την Ευρώπη και σ την Κύπρο και σ την Επαρχία Αμμοχώσ του αρκε τέ ς είναι σ τα όρια πτώχευσης και δανείζ ει ο
ένας τον άλλο για να επιβιώσουν.
Στην Γερμανία οι μεγάλοι αποζημιώνουν τους μικρούς και
εμείς σε μια άκρως τουρισ τική περιοχή, τα καταφέραμε να
κ λέψουμε τα περιουσ ιακά σ τοιχεία και να μειώσουμε τ ις
ομάδες μόνο για μια χρονιά από τις 14 σ τις 12. Στην έκτακτη
ανάγκη που συμβαίνει μια φορά κάθε 100 χρόνια, και εμείς
χειροκροτούμε!! Καμιά άποψη για τα εκατομμύρια που χαρισ τήκαν και τιμωρηθήκαν αυτοί που πλήρωναν, για τις αποζημιώσεις, για την κεν τρική τηλεοπτική διαχειρίση, για τα
περιουσ ιακά σ τοιχεία που χάνον ται, σ την έκτακτη ανάγκη
έχουν ή θα βγαίνουν επιλεκτικά?
Respect σ τους ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ που πρόσφερε ποσό
ενώ δεν ήταν αναγκασμένο και σ τον Δημήτ ρη Θεοδώρου
που προσφέρθηκαμε να συνεισφέρει και ο ίδιος.
Από αυτ ή τ ην γύμν ια των φορέων που προσ τατ εύουν το
ποδόσφαιρο και τα σωματεία, την «αναπηρία», την στασιμότητα, την αδράνεια και την κουλτούρα κλεμμένων περιουσιακών σ τοιχείων τα τελευταία χρόνια, η μόνη βιώσιμη λύση
για να προσ τατευτεί η ΕΝΠ είναι να υπάρχουν 5 επιχειρηματίες και η προεδρία να αλλάζει εκ περιτροπής κάθε 2-3 χρόνια, αλλιώς θα κατέβει με την εφηβική ομάδα.
Ναι να μένεις εξωτερικό και τέτοια «προσ τασία», flexibility,
και αν τανακλασ τικά σ τις δύσκολες σ τιγμές και κρίσεις δεν
αν τέχον ται.
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Ολυμπιακός για Ζήση: «Τιμή μας που
Ο Καλάθης έσπασε το
φράγμα των 1.000 πόντων υπήρξες αντίπαλός μας»
με την φανέλα της Εθνικής

Διαβάστε το άρθρο για το
ματς στην ήττα της Εθνικής με
τον Καναδά στην σελίδα 59.
Σημαντικό επίτευγμα για τον Νικ
Καλάθη, ο οποίος στον αγώνα της
Εθνικής Ανδρών με τον Καναδά
έσπασε το φράγμα των 1.000
πόντων με την γαλανόλευκη
φανέλα.
Ο Νικ Καλάθης έκανε ό,τι μπορούσε στην πρεμιέρα του Προολυμπιακού τουρνουά κόντρα
στον Καναδά, αλλά δεν μπόρεσε
να αποτρέψει την ήττα της Εθνικής
Ανδρών με 91-97. Την ίδια στιγμή
ωστόσο, σημείωσε μία σημαντική
επίδοση.
Κατά την διάρκεια του αγώνα ο
γκαρντ της Μπαρτσελόνα έγραψε
ιστορία, αφού έσπασε το φράγμα
των 1.000 πόντων με την γαλανόλευκη φανέλα. Για την ακρίβεια, από την στιγμή που τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους
(και 9 ασίστ), έχει πλέον 1.008
πόντους με την φανέλα της Εθνικής Ανδρών σε συνολικά 120 συμμετοχές.

Πιτίνο: «Περήφανος για
την προσπάθειά μας, κάναμε λάθη που άλλαξαν το
μομέντουμ»

Η Εθνική Ανδρών δεν τα κατάφερε
στην πρεμιέρα του Προολυμπιακού τουρνουά της Βικτόρια, γνωρίζοντας την ήττα με 91-97 από τον
οικοδεσπότη Καναδά. Ο Ρικ Πιτίνο
ωστόσο δήλωσε περήφανος για
την προσπάθεια της ομάδας.
Ο Αμερικανός τεχνικός στάθηκε
στην εικόνα της ομάδας, τόνισε ότι
κάποια λάθη σε κρίσιμα σημεία
άλλαξαν το μομέντουμ του αγώνα,
ενώ είπε πως αν η Ελλάδα προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες
τότε θα ενσωματωθεί στην ομάδα
ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Αναλυτικά ο Ρικ Πιτίνο δήλωσε:
«Στα 45 χρόνια που είμαι προπονητής έχω πει λιγότερες από
πέντε φορές πως είμαι περήφανος για μια ομάδα μου που έχασε.
Σήμερα είμαι περήφανος για την
προσπάθειά μας.

Κάναμε κάποια λάθη σε κρίσιμα
σημεία, τα οποία οδήγησαν σε
αλλαγή του μομέντουμ, όμως
αυτό συμβαίνει στο μπάσκετ και
πρέπει να προχωρήσεις. Παίξαμε για πρώτη φορά με αυτή τη
σύνθεση και μάθαμε πολλά από
αυτό το παιχνίδι. Τώρα έχουμε το
ματς με την Κίνα και ελπίζουμε να
έχουμε την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε ξανά τον Καναδά στη
διοργάνωση».
Για τον αγώνα με την Κίνα (2/7,
2:05, ΕΡΤ 3 και LIVE από το
SPORT24) ο Αμερικανός τεχνικός τόνισε: «Εχουμε μια ημέρα
κενό για να δουλέψουμε πάνω
στα λάθη μας, να κάνουμε ακόμα
καλύτερα τα δυνατά μας στοιχεία και να είμαστε έτοιμοι σε ένα
πολύ διαφορετικό παιχνίδι, με μία
ομάδα που έχουμε δει ότι έχει
πολλά καλά στοιχεία και καλούς
παίκτες».
Τέλος, σε ερώτηση για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο
τόνισε: «Είμαστε περήφανοι για
τον Γιάννη, κάνει σημαντικά πράγματα με το Μιλγουόκι και έχει την
ευκαιρία να πάει στους τελικούς
του ΝΒΑ. Αν καταφέρουμε να
προκριθούμε εδώ, θα έρθει μαζί
μας στο Τόκιο»

Χρυσικόπουλος: «Μπορούσαμε να νικήσουμε,
πληρώσαμε τα λάθη μας»

Αναλυτικά ο διεθνής φόργουορντ δήλωσε: «Είχαμε ετοιμαστεί
σωστά, δείξαμε για μεγάλο διάστημα του αγώνα τις δυνατότητές
μας, μπορούσαμε να νικήσουμε
αλλά πληρώσαμε κυρίως δικά
μας λάθη.Ελέγξαμε το ρυθμό του
αγώνα στη μεγαλύτερή του διάρκεια, όμως όταν δώσαμε στον
αντίπαλο το δικαίωμα να το κάνει
αυτός, πήρε μια διαφορά που του
έδωσε ώθηση για την τελική επικράτηση. Θα συμφωνήσω με τον
κόουτς ότι το παιχνίδι με την Κίνα
είναι τελείως διαφορετικό και
αύριο που θα έχουμε ηρεμήσει θα
πρέπει να δουλέψουμε πολύ καλά
για να είμαστε έτοιμοι»

Ο Ολυμπιακός απένειμε φόρο τιμής στον Νίκο Ζήση για την απόσυρσή του από τα
παρκέ με ένα όμορφο tweet, αναφέροντας ότι ήταν τιμή για τον σύλλογο που τον
είχε αντίπαλο.
Η α π ό φ α σ η τ ο υ Ν ίκο υ Ζ ή σ η να α π ο σ υ ρ θεί από τα παρκέ ήταν λογ ικό να προκαλέσει θόρυβο. Και ο Ολυμπιακός δε ν γ ινόταν
να μείνει αδιάφορος από αυτ ή τ ην είδηση,
φρον τ ίζ ον τας και αυ τός με τ ην σ ε ιρά του
να α π ον ε ίμ ε ι φ ό ρ ο τ ιμής σ τ ον σ π ο υδ α ίο
διεθ νή γκαρν τ.
Ο ι «ε ρυ θ ρ όλ ε υ κοι» α π ο θ έ ω σ α ν έ τ σ ι κα ι
αυτοί τον Ζήση, γράφον τας σ τον λογαριασμό τους σ το tw itter: «Η Κ ΑΕ Ολυμπιακός
εύχε ται σ τον Νίκο Ζήσ η ό,τ ι καλύ τ ερο σ τη συνέ χεια της ζ ωής
τ ο υ. Ή τ α ν τ ιμ ή μ α ς π ο υ
υ π ή ρ ξ ε ς α ν τ ίπ α λ ο ς ό λ α
αυτά τα χρόν ια».
O Ν ί κο ς Ζ ή σ η ς κ ι ο
θ ρύλ ο ς τ ο υ Ολυ μ π ι ακού, Βασ ί λ ης Σπα νούλ ης, π ου ε πίσ ης
αποσ ύρθηκε, απο λαμβάνουν μαζί με
τ ις οικογέ νε ιε ς τους
α π ο κο ι ν ο ύ δ ι α κο πέ ς σ τ ην Κρήτ η. Ίσως
είναι πρώτ η φορά που
θα το κά νουν χω ρίς
άγ χος γ ια την επόμε νη
σεζόν.
Ο Νίκος Ζήσης ανακοίνωσε τ ην
απόσ υρσή του από τα παρκέ. Με έ να
post σ το Inst agram, ο σ πουδαίος γκαρν τ
α να κοίν ω σ ε ό τ ι α π ο σ ύ ρ ε τ α ι, μ ό λις λίγ ε ς
ημέρε ς με τά τον κολ λητό του, Βασ ί λη Σπανούλη.

Αναλυτικά ο Νίκος Ζήσης έγραψε:

«Έφτασ ε το πλήρωμα του χ ρόνου να ανακο ι ν ώ σ ω τ η ν α π ο χ ώ ρ η σ η μ ο υ α π ό τ η ν
ε ν ε ργό δ ρά σ η. Είνα ι μια α π όλυ τ α σ υ ν ε ιδητ ή απόφαση,γ ιατ ί ξέρω πως έ χω δώσει
τα πάν τα.
Αγ ά π η σ α τ ο μ π ά σ κε τ α π ό π α ι δ ά κ ι α λ λ ά
π ο τ έ δ ε φ α ν τ ά σ τ η κα π ω ς θ α έ κα ν α έ ν α
τόσο με γάλο, σ υναρπασ τ ικό και αξέ χασ το
ταξ ίδι. Είμαι πε ρήφανος γ ια ό σα κα τάφε-

ρα,α λ λά και γ ια ό σ α δ ε ν κα τ άφ ε ρα ,γ ια τ ί
πά ν τα έδινα το 10 0% τ ης ψυχής,του μυα λού και του κορμιού μου.
Το μπάσκε τ είναι γ ια μέ να πολ λά περισσό τ ε ρα από έ να παιχ ν ίδι. Λά τ ρευα όχ ι μόνο
ν α π α ί ζ ω,α λ λ ά κα ι ν α σ υ ζ η τ ά ω,ν α α ν α λ ύ ω,ν α σ κέ φ τ ο μ α ι π ά ν τ α π ώ ς ε γ ώ κα ι η
ομάδα μου θα γ ίνουμε καλύτ εροι.
Θέ λω να πω έ να με γάλο ευχαρισ τώ σ ε
όλους τους σ υμπαίχ τ ε ς μου, τους προπο νητ έ ς μου, όλους τους αν θρώπους των
ο μάδ ων π ου έ παιξα, σ τ ους α ν τ ιπάλους μου!
Δεν θα ξε χάσω ποτέ τους
φ ι λ ά θ λ ο υ ς κα ι τ ο ν κό σ μ ο
γ ια τ ην αγάπη και τ η σ τ ήριξη τους σ τ ην Ελ λάδα
κα ι σ τ ο εξ ω τ ε ρικό,σ ε
όλους τους σ ταθμούς
τ ης καριέρας μου .
Αισθάνομαι ευλογημένος για τις φιλίε ς
και τ ις σ χέσ ε ις ζ ω ής
π ου δημιού ργ ησ α.Για τ α
τόσα ταξ ίδια,τ ις χαρέ ς,τ ις
λ ύ π ε ς, ε ικό ν ε ς κα ι σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ α π ο υ θ α κο υ β α λ ά ω
μέσα μου γ ια πάν τα!
Ή τ α ν γ ρ α φ τ ό κα ι χ α ί ρ ο μ α ι π ο λ ύ
γ ι’αυτό ,που ο κύκ λος κ λείνει όπως ακριβώς είχε ανοίξει.Στ ην ΑΕΚ ,τ ην ομάδα που
ανδρώθηκα και έζ ησα πολ λά.
Η εθ ν ική ομάδα κυλάε ι σ το αίμα μου και
ήτ α ν,ε ίναι και θ α ε ίναι η ομάδ α τ ης κα ρ διά ς μ ο υ! Η φ α ν έ λ α μ ε τ ο ε θ ν ό σ η μ ο μ ε
σ ημάδεψ ε,με καθ ό ρισ ε,με σ τ ιγμά τ ισ ε και
η πε ρηφ ά ν ια που ν ιώ θ ω γ ια όλα αυ τά τα
καλοκαίρια που πέρασα αγων ιζόμε νος γ ια
αυτήν δε ν μπορεί να περιγραφεί με λέξεις!
Ένας κύκ λος που κράτησε όσο μια ζωή λοιπόν τ ε λειώνει εδώ! Η ζ ωή όμως δε ν μπο ρ ε ί να π ε ριμ έ ν ε ι. Ο α γώ να ς σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι.
Χω ρίς τ ην μ π ά λ α σ τ α χ έ ρια μ ο υ,α λ λ ά μ ε
τ ην μπάλα πάν τα σ το μυαλό και σ τ ην καρδιά μου»
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Toronto • Montreal • Vancouver

Και τώρα
Κρεατοπιττάκια!!!
Καλή σας όρεξη!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca
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Φιλική ήττα με πολλά
περιθώρια βελτίωσης
Εκατομμύρια άνθρωποι
σε όλο το Oντάριο
έχουν κάνει το
εμβόλιο COVID-19.

Βοηθήστε κι
εσείς.
Εμβολιαστείτε.
Με έξοδα της
κυβέρνησης του Οντάριο.

Euro 2020: Αγγλία Γερμανία 2-0

σελ. 57

σελ. 62

Ολυμπιακός για Ζήση:
«Τιμή μας που υπήρξες
αντίπαλός μας»
σελ. 64

Υπάρχουν εμβόλια, που έχουν
εγκριθεί από το Υπουργείο
Υγείας του Καναδά, σε
νοσοκομεία, ιατρεία,
φαρμακεία και χώρους
μαζικού εμβολιασμού.
Και κάθε δόση μάς φέρνει
πιο κοντά στα πράγματα
που έχουμε χάσει.
Κλείστε σήμερα ραντεβού
στο ontario.ca/bookvaccine ή
τηλεφωνήστε στο 1-888-999-6488
για βοήθεια σε 300 γλώσσες.

