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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Χτίσε τα δικά 

σου όνειρα, 

αλλιώς κάποιος 

άλλος θα σε 

προσλάβει 

για να χτίσει 

τα δικά του”

Ευγενικοί μου αναγνώστες 

κι αναγνώστριες,

Φίλες και φίλοι από 

Καναδά, Αμερική, Ελλάδα, 

Αυστραλία κι όλα τα μέρη 

της γης που διαβάζετε την αγαπημένη 

σας Hellas News, άλλη μία εβδομάδα 

με πολλά νέα και ειδικά παροικιακά, 

χαρούμενα αλλά και δυσάρεστα. 

Ευχαριστώ για την αγάπη σας πάντα που 

εκφράζετε με μηνύματα και που είναι 

πραγματική αμοιβή των συνεργατών μου 

κι εμένα.

Πραγματικά, έχουμε μια δουλειά – 

λειτούργημα που κάθε μέρα ότι και 

να γίνει στην παροικία μας και είναι 

για δημοσίευση για να γίνει γνωστό 

στην ομογένεια κι όχι μόνο. Είμαστε 

χαρούμενοι που επικοινωνούμε και 

δημοσιεύουμε ότι σας ενδιαφέρει.

Τα χρόνια περνάνε και διαπιστώνω κάθε 

μέρα κι εβδομάδα πόσα αλλάζουν ή δεν 

αλλάζουν ποτέ είτε είναι ευχάριστα είτε 

δεν είναι δημιουργικά. Χρόνια τώρα 

ακούω το «δώστε τα ηνία στην νέα γενιά 

κι αφήστε του να παίρνουν αποφάσεις 

για τα παροικιακά μας θέματα». Αλλά 

κακά τα ψέματα οι νεότεροι Έλληνες 

κι Ελληνίδες σπούδασαν, έκαναν 

οικογένειες (οι περισσότεροι μικτές) 

και βλέποντας χρόνια τώρα την 

«φαγωμάρα» των παλιών, δηλαδή ημών, 

δεν θέλουν  να μπλέξουν με τα κοινά κι 

έτσι λοιπόν μια από τα ίδια…

Στην πλειοψηφία οι ίδιοι άνθρωποι 

πρόεδροι κλπ, η ίδια φαγωμάρα και οι 

ίδιες ιδέες που διαιωνίζονται μέχρι να 

πεθάνουν μόνες τους. Έρχονται στιγμές 

που θέλω να γράψω πράγματα με το 

όνομα τους και σκέφτομαι «… καλά εσύ 

θα φτιάξεις τον κόσμο Κουρτέση…» Κάνε 

τη δουλίτσα σου χωρίς πολλά λόγια και 

φανφάρες κι υποστήριξε καταστάσεις 

που έχουν να κάνουν για την διαιώνιση 

της ελληνικής γλώσσας, της θρησκείας 

μας, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 

κι όχι με πολιτικά που διαιρούν και 

διχάζουν. Βλέπω τα τελευταία χρόνια 

την άνοδο της εφημερίδος όπως και την 

εκτίμηση που έχει ο ελληνισμός στην 

Hellas News.

Δεν είναι και πολύς ο καιρός, μήνες, 

χρόνια που κι εγώ όπως πολλοί από τους 

αναγνώστες μου ρίχνουν «αυλαία». 

Εύχομαι να μας δίνει ο Θεός υγεία και 

δύναμη, ειδικά στην δική μας γενιά, να 

ξεκουραστούμε λιγάκι χωρίς προβλήματα 

στο κεφάλι μας (φυσικά όσο γίνεται), 

γιατί τα άτιμα τα προβλήματα γεννάνε 

σαν τους κοριούς και δεν έχουν ηλικία, 

ούτε εάν είσαι φτωχός ή πλούσιος.

Ευγενικοί μου φίλοι, να είμαστε 

καλά και ας προσπαθούμε στην 

καθημερινότητα μας να είμαστε 

υπομονετικοί, δοτικοί, με αγάπη για τον 

συνάνθρωπο μας. 

Θανάσης Κ ουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Ιστορική ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 
Κογκρέσο των ΗΠΑ

Μ
ια ιστορική ομιλία στο αμερικανικό Κογκρέσο 
εκφώνησε απόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης. Στην πρώτη ομιλία Έλληνα πρω-
θυπουργού στο Κογκρέσο έδωσαν το «πα-

ρών» τόσο τα μέλη της αμερικανικής Γερουσίας όσο και της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, τα οποία τον καταχειροκρότη-
σαν, όταν ανέβηκε στο βήμα, αλλα και πολλές φορές κατά τη 
διάρκεια της ομιλίας του.
«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή» είπε ο πρωθυπουργός, 
ξεκινώντας την ομιλία του. Μια ομιλία, που ήταν γεμάτη 
από αναφορές στουυς δεσμούς που μοιράζονται Ελλάδα 
και ΗΠΑ, στις κοινές αξίες των δύο χωρών και στους αγώνες 
τους για ελευθερία και δημοκρατία. Μια ομιλία, όμως, κατά 
την οποία ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να γίνει αιχμη-
ρός για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τα λάθη της 
ΕΕ, ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα, καλώντας 
σε άμεσο τερματισμό των υπερπτήσεων στα ελληνικά νησιά 
και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία παραβί-
αση της εθνικής κυριαρχίας.
Αν και δεν κατονόμασε ευθέως την Τουρκία, ο πρωθυπουρ-
γός την «φωτογράφισε», διαμηνύοντας ότι πρέπει να στα-
ματήσει τις προκλητικές ενέργειες. Έστειλε ωστόσο μήνυμα 
και στο ΝΑΤΟ ότι, από την στιγμή που απαιτείται ενότητα 
στη Συμμαχία απέναντι στη Ρωσία, δεν μπορεί να ανέχεται 
τη συμπεριφορά της Τουρκίας.
Κάλεσε, δε, τα μέλη του Κογκρέσου να λάβουν αυτά τα γεγο-
νότα υπόψη, όταν θα αποφασίζουν για περαιτέρω πώληση 
πολεμικού εξοπλισμού.
«Γνωρίζω απόλυτα τους βαθείς δεσμούς που ενώνουν τα 
δυο μας έθνη. Αποτελούν μια υπενθύμιση των κοινών μας 
αξιών και των «πιστεύω» στην ελευθερία και τη Δημοκρα-
τία» είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε την ομιλία του με 
ιστορικές αναφορές. Μίλησε για την «Πολιτεία» του Πλά-
τωνα και τη θέση των γυναικών στην κοινωνία και τα αξιώ-
ματα, απευθυνόμενος στις παριστάμενες, Κάμαλα Χάρις και 
Νάνσι Πελόζι.
Οι προπάτορες των ΗΠΑ σμίλευσαν το αμερικανικό 
Σύνταγμα πάνω στις αρχές του ελληνικού μοντέλου, τόνισε 
ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην Αρχαία Αθήνα. Ο 
ελληνικός λαός ενέπνευσε τη δημιουργία της αμερικανικής 
Δημοκρατίας, υπογράμμισε. Η δημιουργία της δικής σας 
Δημοκρατίας ήταν το νερό στο αυλάκι, ένα μοντέλο για τoυς 
καταπιεσμένους ευρωπαϊκούς λαούς.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη Δημοκρατία και την 
ελευθερία ως διδάγματα του παρελθόντος με το βλέμα στο 
μέλλον: «Η γέννηση της Δημοκρατίας στην Αρχαία Αθήνα 
οδήγησε σε δημιουργικό πνεύμα στην Ελλάδα. Η δημιουρ-
γία της Δημοκρατίας των ΗΠΑ δημιούργησε τη μεγαλύτερη 
επέκταση ελευθερίας και προόδου που έχει γνωρίσει ποτέ 
ο άνθρωπος».
«Μας δείξατε ότι η ελευθερία είναι ένα αγαθό, για το οποίο 

αξίζει να πολεμήσουμε… Οι δικοί μας προπάτορες κοίτα-
ξαν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για υποστήριξη. 
Μίλησαν για τη δίψα ελευθερίας, ήθελαν να μιμηθούν εσάς. 
Ήθελαν να φανούν αντάξιοι των προσδοκιών σας» συνέ-
χισε.
«Αν αντικαταστήσουμε τη λέξη Ελλάδα με τη λέξη Ουκρα-
νία, θα δείτε τρομακτικές ομοιότητες με το σήμερα. Όπως 
συμβαίνει με τη Μαριούπολη, το Μεσολόγγι είχε εξαιρε-
τικούς αμυνόμενους πριν από την τελική έξοδο. Όταν βλέ-
πουμε τον ίδιο πόνο, την ίδια θλίψη σε μία πόλη με ελληνικό 
όνομα, θυμόμαστε το Μεσολόγγι και το κόστος του δικού 
μας αγώνα. Ακόμα και σήμερα δεν έχουμε ξεχάσει τους 
Αμερικανούς εθελοντές. Τα ονόματα τους τιμούνται… Πολ-
λοί φρόντισαν γυναίκες και παιδιά που είχαν μείνει άστεγοι. 
Το πρώτο σχολείο θηλέων δημιουργήθηκε στην Αθήνα από 
έναν Αμερικανό πάστορα» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.  
«Αφελώς πιστέψαμε ότι, μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, η Ευρώπη 
έχει βρει το μονοπάτι της ειρήνης. Ότι η ένωση της Ευρώ-
πης θα οδηγούσε τον πόλεμο στο χρονοντούλαπο της Ιστο-
ρίας. Τώρα, γνωρίζουμε ότι κάναμε λάθος. Κοιτάμε προς 
το Κίεβο, την Οδησσό, τη Μαριούπολη, που δημιουργή-
θηκε από την Αικατερίνη τη Μεγάλη, για να εγκατασταθούν 
οι Έλληνες της Κριμαίας, που ήθελαν να ξεφύγουν από τον 
οθωμανικό ζυγό» είπε ο πρωθυπουργός.
Κάνοντας συγκρίσεις του αγώνα για την ανεξαρτησία που 
έδωσαν οι Έλληνες με τον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι η 
χώρα μας δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα και εξέφρασε 

την αταλάντευτη στήριξη της Αθήνας στην Ουκρανία και 
την απερίφραστη καταδίκη της επιθετικότητας του Βλαντι-
μίρ Πούτιν.
Αναφερόμενος εν γένει στον ιστορικό αναθεωρητισμό, είπε 
ότι δεν θα γίνει ανεκτός από κανένα δημοκρατικό κράτος, 
ενώ κάλεσε τους Αμερικανούς γερουσιαστές και βουλευ-
τές να μην ξεχάσουν την εισβολή και τη διχοτόμηση της 
Κύπρου, ζητώντας λύση πάνω στη βάση των ψηφισμάτων 
του ΟΗΕ.
Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε στο σημείο αυτό να κατα-
δικάσει την τουρκική προκλητικότητα, στέλνοντας μήνυμα 
ότι η Ελλάδα δεν θα ανεχτεί καμία παραβίαση της εθνικής 
της κυριαρχίας, αλλά ούτε και τις υπερπτήσεις στο Αιγαίο: 
«Η Ελλάδα είναι πάντοτε ανοιχτή στο διάλογο. Θα ήθελα να 
είμαι απολύτως σαφής. Δεν θα δεχθούμε καμία συμπερι-
φορά που παραβιάζει την εθνική μας κυριαρχία. Θα πρέπει 
να σταματήσουν άμεσα οι υπερπτήσεις πάνω από τα ελλη-
νικά νησιά».
Με βουλευτές και γερουσιαστές των ΗΠΑ να σηκώνονται 
πολλές φορές από τις θέσεις τους, για να τον χειροκροτή-
σουν, ο κ. Μητσοτάκης είπε, χαριτολογώντας, ότι δεν δέχε-
ται τόσες επευφημίες στην ελληνική Βουλή.
Ακολούθως, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «είναι μία ανα-
γκαιότητα και όχι επιλογή η οικοδόμηση πολλαπλών σχέ-
σεων. Ανησυχώ περισσότερο σχετικά με τον εσωτερικό 
κατακερματισμό των Δημοκρατιών μας» είπε. «Οι δημο-
κρατίες μας απειλούνται από φωνές λαϊκιστών, στην Ελλάδα 
πληρώσαμε το βαρύ τίμημα» ανέφερε, ενώ δεν παρέ-
λειψε να κάνει αναφορά και στην ανάγκη επιστροφής στην 
Ελλάδα των Γλυπτών του Παρθενώνα. 
Ακόμη, αναφέρθηκε στους Έλληνες που έγιναν αποδεκτοί 
από το αμερικανικό κράτος και έκανε ιδιαίτερη μνεία στα 
κοινά του αμερικανικού και του ελληνικού λαού, που είναι 
θεματοφύλακες της Δημοκρατίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε 
σε διαπρεπείς Έλληνες στις ΗΠΑ, φέρνοντας ως τρανό παρά-
δειγμα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
«Σήμερα οι Έλληνες που ζουν στις ΗΠΑ και τα τρία εκα-
τομμύρια που αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες -ανάμεσά 
τους μερικοί από τους πιο σεβάσμιους εκπροσώπους στις 
τέχνες, την επιστήμη, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και 
πολιτικοί, αλλά και οραματιστές όπως ο Νίκολας Νεγρεπό-
ντε, ο Αλμπερτ Μπουρλά, ο Τζον Κασαβέτης, ο Ελίας Καζάν, 
ο Τζέφρι Ευγενίδης, ο Τζορτζ Πελεκάνος, ο Τομ Χανκς και 
βεβαίως ο Γιάννης Αντετονκούμπο. Έξι από αυτούς είναι στο 
Κογκρέσο και ένας από αυτούς ο Μάικ Δουκάκης ήταν υπο-
ψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ. Και πιστεύω ότι ένας από τους 
λόγους που οι Έλληνες έγιναν αποδεκτοί στις ΗΠΑ ήταν ότι 
οι αξίες της Αμερικής και της Ελλάδας έχουν πολλά κοινά» 
ανέφερε συγκεκριμένα.
«Ζήτω η φιλία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας» κατέληξε, καταχει-
ροκροτούμενος.

«Ο ιστορικός αναθεωρητισμός 
δεν θα γίνει ανεκτός από 
κανένα δημοκρατικό κράτος» 
είπε ο πρωθυπουργός - 
«Μην ξεχνάτε την ανοιχτή 
πληγή της διχοτόμησης της 
Κύπρου» κάλεσε βουλευτές και 
γερουσιαστές των ΗΠΑ
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με tweet του 
ανέφερε τι θα έπρεπε να διδάσκουν 
τα σχολεία για να ήταν καλύτερη η 
ζωή μας 

Ν
έο χτύπημα του Στέφανου Τσι-
τσιπά στο Twitter.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας 
έχει ασχοληθεί πολλές φορές με 

την μόρφωση των παιδιών, τα σχολεία και 
τα βιβλία, αλλά αυτή την φορά κατέθεσε 
την άποψη του για το τι θα πρέπει να διδά-
σκουν στα σχολεία για να είναι καλύτερη 
η ζωή μας.
«Αν τα σχολεία δίδασκαν πραγματικά 
σημαντικές δεξιότητες ζωής, όπως τα 
προσωπικά οικονομικά, τις αξίες των σχέ-

σεων, τις δεξιότητες επιβίωσης, τη μαγει-
ρική, την ψυχική υγεία, τη βιώσιμη ζωή ή 
το πώς να φτιάχνουμε και να κατασκευά-
ζουμε πράγματα, θα ζούσαμε καλύτερα 
και αυτά είναι απλά γεγονότα», έγραψε ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς.
Ο 23χρονος που έφτασε πριν από δύο 
ημέρες στον τελικό του Italian Open επέ-
στρεψε στην Ελλάδα και κάνει ολιγοήμε-
ρες διακοπές στους Παξούς. Επόμενος 
σταθμός του είναι το Παρίσι και το Roland 
Garros που αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν φιναλίστ στο 
Roland Garros 2022 και θέλει να διεκδι-
κήσει και φέτος το τρόπαιο σε μια χρο-
νιά που στο χώμα έχει 2 τελικούς (Μόντε 
Κάρλο, Ρώμη) και έναν τίτ λο (Μόντε 
Κάρλο).

Τσιτσιπάς: Τι θα έπρεπε να διδάσκουν 
τα σχολεία 

«Να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη για την ηγετική στάση 
που έχει επιδείξει, την έμπνευση, 
το θάρρος του, και όλα όσα έχει 
κάνει» δήλωσε η πρόεδρος της 
Βουλής των Αντιπροσώπων κατά την 
προσφώνησή της στο δείπνο προς 
τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού

Μ
ε αναφορά στον αείμνηστο τε-
λευταίο πρόεδρο της Τσεχο-
σλοβακίας, Βάτσλαβ Χάβελ, η 
πρόεδρος της Βουλής των Α-

ντιπροσώπων εξήρε την ομιλία του Έλληνα 
πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. « Υπάρχει 
ένα ποίημα, δεν το έχω μαζί μου εδώ, αλλά 
το ποίημα αυτό λέει πως ‘’ο καθένας μας εί-
ναι η σοδειά του άλλου’’. Στην Αμερική θερί-
ζουμε τα οφέλη της δημοκρατίας που γεννή-
θηκε στην Ελλάδα, τα μαθή-
ματα, τα αρχαία διδάγματα 
της δημοκρατίας» δήλωσε η 
Νάνσι Πελόζι, κατά την προ-
σφώνησή της στην έναρξη 
της δεξίωσης που παρέθε-
σε προς τιμήν του Κυριάκου 
Μητσοτάκη μετά την ομιλία 
του στο Κογκρέσο.
«Να ευχαριστήσουμε τον 
Έλ ληνα πρωθυπουργό 
για την ηγετική στάση που έχει επιδείξει, 
την έμπνευση, το θάρρος του, και όλα όσα 
έχει κάνει. Να τον ευχαριστήσουμε που μας 
τίμησε με την παρουσία του, που μοιράστηκε 
μαζί μας τη σοφία του. Τον ευχαριστούμε που 
είναι ένας καλός φίλος των ΗΠΑ» πρόσθεσε, 
μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. 
«Δράττομαι της ευκαιρίας, εκ μέρους της 
Προέδρου της Δημοκρατίας, να σας απο-
νείμω τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος 
της Τιμής» δήλωσε στην  αντιφώνησή του ο 
Έλληνας πρωθυπουργός. 
Αναλυτικά η ομιλία της Νάνσι Πελόζι:
«Δεν ήταν υπέροχη η ομιλία; Θεωρώ πως 
ήταν μοναδικής έμπνευσης! Είπα και στον 
Πρωθυπουργό, αμέσως μετά, πως έχω ακού-
σει πολλές ομιλίες στην Κοινή Σύνοδο του 
Κογκρέσου. Όλες τους ιστορικής σημασίας, 
ενδιαφέρουσες και εξαιρετικές. Μία από 
αυτές, όμως, μου έχει μείνει στο μυαλό εδώ 
και δεκαετίες. Αναφέρομαι σε μια ομιλία του 
Vaclav Havel με θέμα τη δημοκρατία, πριν 

από 30 χρόνια».
«Η σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού 
είναι αυτής της κατηγορίας. Τόσο αξιόλογη, 
τόσο επίκαιρη. Μιλώντας με την Αντιπρόε-
δρο, συμφωνήσαμε πως όταν αναφέρθηκε 
στους ανθρώπους λέγοντας πως πρέπει να 
απολαμβάνουν τα οφέλη της δημοκρατίας, 
το μήνυμα αυτό ήταν τόσο εμψυχωτικό για 
όλους μας. Υπάρχει ένα ποίημα, δεν το έχω 
μαζί μου εδώ, αλλά το ποίημα αυτό λέει πως 
«ο καθένας μας είναι η σοδειά του άλλου». 
Στην Αμερική θερίζουμε τα οφέλη της δημο-
κρατίας που γεννήθηκε στην Ελλάδα, τα 
μαθήματα, τα αρχαία διδάγματα της δημο-
κρατίας. Και στη συνέχεια, στην Ελλάδα 
θερίζουν τα πλεονεκτήματα της δικής μας 
δημοκρατίας. Επομένως, κατά κάποιον 
τρόπο, όλοι μας είμαστε η σοδειά του άλλου. 
Για το λόγο αυτό, οι δημοκρατίες μας έχουν 
μια πολύ στενή σχέση. Με αυτά, θα ήθελα να 

χαιρετίσουμε τον Πρω-
θυπουργό, να κάνουμε 
μια πρόποση για αυτόν. 
Να τον ευχαριστήσουμε 
για την ηγετική στάση 
που έχει επιδείξει, την 
έμπνευση, το θάρρος του, 
και όλα όσα έχει κάνει. 
Να τον ευχαριστήσουμε 
που μας τίμησε με την 
παρουσία του, που μοι-

ράστηκε μαζί μας τη σοφία του. Τον ευχα-
ριστούμε που είναι ένας καλός φίλος των 
ΗΠΑ».
Η αντιφώνηση Μητσοτάκη: « Ευχαριστώ. 
Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Καταρχάς 
θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, Κυρία Πρό-
εδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, για τη 
μοναδική ευκαιρία που μου δώσατε να απευ-
θυνθώ στο Κογκρέσο. Ήταν μια ευκαιρία για 
μένα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέ-
ψεις σχετικά με το επίπεδο της σχέσης ανά-
μεσα στις δύο χώρες μας, αλλά και να μιλήσω 
ευρύτερα για το που βαδίζει η δημοκρατία 
σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς».
«Και δράττομαι της ευκαιρίας, εκ μέρους της 
Προέδρου της Δημοκρατίας, να σας απο-
νείμω τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της 
Τιμής. Η σχετική απόφαση ελήφθη ένα χρόνο 
νωρίτερα, δηλαδή πριν από την απόφασή 
σας να διοργανώσετε αυτή την εξαιρετική 
εκδήλωση. Σας ευχαριστώ για όλη τη στή-
ριξή σας προς την Ελλάδα. Σημαίνει πολλά 
για εμάς. Σας ευχαριστώ».

Πελόζι για ομιλία Μητσοτάκη στο 
Κογκρέσο: Στην ίδια κατηγορία με αυτήν 
του Βάτσλαβ Χάβελ πριν 30 χρόνια 
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Ο Vangelis σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά πέθανε σε νοσοκομείο της Γαλλίας όπου 
νοσηλευόταν με κορωνοϊό

Θ
λίψη στον καλλιτεχνικό κό-
σμο προκάλεσε ο θάνατος 
του τεράστιου Έλληνα συν-
θέτη Βαγγέλη Παπαθανασί-

ου. Ο Vangelis σύμφωνα με τα στοιχεία 
που έχουν γίνει γνωστά πέθανε σε νο-
σοκομείο της Γαλλίας όπου νοσηλευό-
ταν με κορωνοϊό.
Την είδηση επιβεβαίωσε το δικηγορικό 
γραφείο που εκπροσωπεί τον Βαγγέλη 
Παπαθανασίου. «Με μεγάλη μας θλίψη 
ανακοινώνουμε ότι ο μεγάλος Έλληνας 
Βαγγέλης Παπαθανασίου έφυγε από 
τη ζωή αργά το βράδυ της Τρίτης 17 
Μαΐου» αναφέρει η ανακοίνωση.
Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου (πλήρες 
όνομα: Ευάγγελος Οδυσσέας Παπαθα-
νασίου) γεννήθηκε στην Αγρία Μαγνη-
σίας στις 29 Μαρτίου 1943. Έγινε ευρύ-
τερα γνωστός με το όνομα Vangelis. 
Ήταν Έλληνας μουσικός και συνθέ-
της της ηλεκτρονικής, progressive, 
ambient, τζαζ και ορχηστρικής μουσι-
κής.
Επηρέασε την ανάπτυξη διαφορετι-
κών μουσικών ειδών, ενώ θεωρείται 
πρωτεργάτης του ηλεκτρονικού ήχου. 
Βραβέυτηκε με Όσκαρ για την μουσική 
της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς» το 
1982. Επίσης επένδυσε μουσικά πλή-
θος άλλων κινηματογραφικών ταινιών 
όπως: Blade Runner, 1492: Χριστόφο-
ρος Κολόμβος, Αλέξανδρος, Ελ Γκρέκο 
κ.ά.
Συνεργάστηκε με τον Ντέμη Ρούσο, την 
Ειρήνη Παππά και τον Γιον Άντερσον. Το 
1997 σκηνοθέτησε την τελετή έναρξης 
του 6ου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος 
Ανοιχτού Στίβου της IAAF που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Παναθηναϊκό Στά-
διο της Αθήνας, Το έργο του «Μυθω-
δία» επελέγη από τη ΝΑΣΑ ως η επί-
σημη μουσική για την αποστολή της: 
2001 Οδύσσεια στον Άρη ενώ το 2002 
δημιούργησε την επίσημη μουσική για 
το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 
2002 στις χώρες Κορέα - Ιαπωνία.
Ξεκίνησε να συνθέτει από την ηλικία 
των τεσσάρων ετών, ενώ έδωσε την 
πρώτη του δημόσια παράσταση στην 
ηλικία των έξι, χωρίς να έχει καμία μου-
σική εκπαίδευση. Ήταν αυτοδίδακτος 

παρά τις πιέσεις των γονιών του, αλλά 
και των δασκάλων του, που τον προέ-
τρεπαν να κάνει μαθήματα μουσικής. 
Ωστόσο, σπούδασε κλασική μουσική, 
ζωγραφική και σκηνοθεσία στην Ακα-
δημία Καλών Τεχνών στην Αθήνα.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 κάνει 
τα πρώτα του βήματα στη μουσική με 
τη συμμετοχή του στο συγκρότημα 
Forminx. Το όχημα για την επιτυχία 
του συγκροτήματος ήταν το τραγούδι 
«Jeronimo Yanka» που σημείωσε τερά-
στια επιτυχία καθώς το 45άρι άλμπουμ 
έγινε χρυσό την πρώτη εβδομάδα 
κυκλοφορίας του.
Το 1968 μετακόμισε στο Παρίσι και 

μαζί με τον Έλληνα καλλιτέχνη Ντέμη 
Ρούσο δημιούργησε τους Aphrodite’s 
Child. Το επιτυχημένο διπλό άλμπουμ 
με τον τίτλο 666 θεωρείται ότι του 
έδωσε ώθηση για την αρχή μιας διε-
θνούς καριέρας.
Ενώ αποτελούσε ακόμα μέλος των 
Aphrodite’s Child, άρχισε δειλά να 
ασχολείται και με διαφορετικά πράγ-
ματα. Η αρχή έγινε το 1970 όταν έγραψε 
την μουσική για μία ταινία του Χένρι 
Χάπιερ. Ακολούθησε ένα ακουστικό 
ντοκιμαντέρ επηρεασμένο από της 
φοιτητικές εξεγέρσεις στο Παρίσι του 
1968. Το 1973 ξεκίνησε μία επιτυχη-
μένη συνεργασία με τον σκηνοθέτη 
Φρέντερικ Ροσίφ για μία σειρά ντοκι-
μαντέρ για την άγρια φύση, ενώ λίγο 
προτού μεταβεί στο Λονδίνο κυκλοφό-
ρησε το σόλο άλμπουμ «Earth».
Το 1975 αποχώρησε τους Aphrodite’s 
Child για να εγκατασταθεί στο Λονδίνο. 
Εκεί ίδρυσε υπερσύγχρονες εγκατα-
στάσεις μουσικών ηχογραφήσεων, τα 
Nemo studios. Κυκλοφόρησε πρώτη 

του συλλογή με τίτλο Heaven and Hell 
(1975) ενώ ακολούθησαν και άλλα επι-
τυχημένα άλμπουμ, όπως το Albedo 
0.3 (1976), το Spiral (1977) για το οποίο 
βραβεύτηκε με το διεθνές βραβείο 
MIDEM Instrumental, το Beaubourg 
(1978) και το China (1979). Εκείνη την 
περίοδο ο Παπαθανασίου άρχισε να 
γίνεται παγκοσμίως γνωστός.
Το 1978 συνεργάστηκε με την Ελληνίδα 
ηθοποιό Ειρήνη Παππά στο άλμπουμ 
με τίτλο Ωδές, που περιέχει παραδοσι-
ακά ελληνικά τραγούδια, ενώ το 1986 
συνεργάστηκαν ξανά στο άλμπουμ 
Ραψωδίες. Ο Παπαθανασίου έκανε 
παράλληλα άλλη μία μεγάλη συνερ-
γασία με τον Γιον Άντερσον σε τέσ-
σερα άλμπουμ, το Short Stories (1978), 
το The Friends of Mr Cairo (1981), το 
Private Collection (1983) και το Page of 
Life (1991).
Ένα μεγάλο μέρος των συνθέσεων 
του Παπαθανασίου δημιουργήθηκαν 
για να πλαισιώσουν κινηματογραφι-
κές παραγωγές ως σάουντρακ. Κορυ-
φαίο σάουντρακ θεωρείται το Οι δρό-
μοι της φωτιάς (Chariots of Fire) για την 
ομώνυμη ταινία του 1981 η οποία απέ-
σπασε το Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυ-
πης Μουσικής το 1982. Η ταινία εξιστο-
ρεί την προσπάθεια τριών Βρετανών 
δρομέων στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 1924 στο Παρίσι.
Η εξερεύνηση του διαστήματος τον 
ενθουσίαζε από τα πρώτα του παιδικά 
χρόνια όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος.
[7] Ένα μεγάλο μέρος από τα έργα του 
είναι αφιερωμένο σε αυτό, ενώ διαχρο-
νικά οι κορυφαίοι διαστημικοί οργανι-
σμοί τον εμπιστεύτηκαν για να μελοποι-
ήσει τις επιτυχίες τους.
Το 1980 ξεκίνησε να προβάλλεται η 
αμερικανική τηλεοπτική σειρά Cosmos: 
A Personal Voyage του Καρλ Σαγκάν, 
που είχε ως κύριο θέμα τη θέση του 
ανθρώπου στο σύμπαν και την ύπαρξη 
εξωγήινης ζωής. Η μουσική επένδυση 
των επεισοδίων δημιουργήθηκε από 
τον Παπαθανασίου, ενώ η σειρά απέ-
σπασε βραβείο Έμμυ και προβλήθηκε 
σε 69 χώρες και σε 500 εκατομμύρια 
τηλεθεατές.

Βαγγέλης Παπαθανασίου: Πέθανε ο τεράστιος 
συνθέτης 

Δεν είναι φωτομοντάζ! 
Βενιζέλος και Παπανδρέου 
τρώνε μαζί στα Χανιά 

Οι πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ μετείχαν στη 
συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του 
Συμβουλίου της Ευρώπης

Η 
συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης έφερε στο ίδιο τραπέζι 
-και μάλιστα τον έναν απέναντι από τον άλλο- 
τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Ευάγγελο Βε-

νιζέλο.
Μαζί τους είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, 
Δημήτρης Καιρίδης, η σύζυγος του κ. Βενιζέλου και ο 
δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημαντηράκης. 
Οι δύο πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, που δεν είχαν και 
τις καλύτερες πολιτικές σχέσεις, έλαβαν μέρος στις εργα-
σίες της Πολιτικής Επιτροπής, η οποία συνεδριάζει για 
πρώτη φορά στα Χανιά, έπειτα από πρωτοβουλία της 
Ντόρας Μπακογιάννη.

Παπανδρέου: Να σηκώσουμε τον ήλιο της 
παράταξης ψηλά
«Η χθεσινή μαζική συμμετοχή των μελών της Παράτα-
ξής μας, είναι ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και ευθύνης», 
τονίζει σε δήλωση του ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος 
Παπανδρεου αναφερόμενος στην χθεσινή εκλογική δια-
δικασία που ανέδειξε μεταξύ άλλων το νέο όνομα του 
κόμματος.
«Σε εμάς εναπόκειται να ανταποκριθούμε στην εμπιστο-
σύνη που μας έδειξε ο κόσμος της Παράταξης, τα μέλη 
μας, για να σηκώσουμε τον ήλιο ψηλά, να δώσουμε προ-
οδευτικές και δημοκρατικές λύσεις στα μεγάλα προβλή-
ματα της κοινωνίας», υπογραμμίζει ο κ. Παπανδρέου.
Ολόκληρη η δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου:
Η χθεσινή μαζική συμμετοχή των μελών της Παράταξής 
μας, είναι ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και ευθύνης. Σε 
εμάς εναπόκειται να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη 
που μας έδειξε ο κόσμος της Παράταξης, τα μέλη μας, για 
να σηκώσουμε τον ήλιο ψηλά, να δώσουμε προοδευτι-
κές και δημοκρατικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της 
κοινωνίας. Να απαντήσουμε στις προκλήσεις της νέας 
εποχής με τρόπο πάντα ανθρωποκεντρικό, αποτελεσμα-
τικό, δίκαιο. Τα μέλη μας αποφάσισαν ότι, σε αυτήν τη 
συγκυρία είναι απαραίτητο να συνδυάσουμε την παρα-
καταθήκη της ιστορίας και των αρχών του ΠΑΣΟΚ με την 
ευρύτητα του Κινήματος Αλλαγής.
Το ΠΑΣΟΚ σε διαφορετικές εποχές προώθησε προοδευ-
τικές πολιτικές: καταπολεμήσαμε τις ανισότητες, εκδη-
μοκρατίσαμε το κράτος, αγκαλιάσαμε την καινοτομία 
προς όφελος του πολίτη, ισχυροποιήσαμε και δώσαμε 
φωνή στην κοινωνία των πολιτών, αλλάξαμε την Ελλάδα 
και την καταστήσαμε υπολογίσιμο και δυναμικό εταίρο 
στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στις πιο δύσκολες στιγμές 
της χώρας κινηθήκαμε πάντα με υπευθυνότητα, βάζο-
ντας πάνω από όλα το συμφέρον του Ελληνικού λαού. 
Με το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ αγκαλιάσαμε δυνάμεις από 
τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, κρατήσαμε ζωντανή 
την αυτόνομη ταυτότητά μας.»
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Συνδέθηκε με τις λαμπερές δεκατίες 
των ‘70ς και ‘80ς της Θεσσαλονίκης - 
Η απώλεια της ιστορικής εφημερίδας 
«Μακεδονία» που ίδρυσε ο παππούς 
της ήταν μεγάλο πλήγμα - Είχε 
«αυτοεξοριστεί» τα τελευταία χρόνια 
σε ένα διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη

Έ
φυγε από την ζωή, η πάλαι ποτέ σι-
δηρά κυρία της Βορείου Ελλάδας, 
Κατερίνα Βελλίδη, πρώην ιδιοκτή-
τρια των ιστορικών εφημερίδεων 

«Μακεδονία» και «Θεσσαλόνικη». Κόρη 
του Ιωάννη Βελίδη, προσωπικού φίλου του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή, η ίδια βρέθηκε 
πόλλες φορές στο στόχαστρο της κριτικής 
καθώς στα χέρια της κατέρρευσε -στα τέλη 
της δεκαετίας του 90- ο μεγαλύτερος εκδο-
τικός όμιλος της Βόρειας Ελλάδας. Οι Θεσ-
σαλονικείς ακόμα θυμού-
νται την έντονη κοσμική 
ζωή της, τις δεξιώσεις στο 
κότερο της, τις βεγγέρες 
και τις βόλτες με την Rolls 
Royce. Η Κατερίνα Βελλίδη 
έχει συνδεθεί με τις χρυσές 
και λαμπερές δεκατίες των 
‘70ς και ‘80ς της Θεσσαλο-
νίκης.
Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστημίου της Γενεύης και από το 
Τμήμα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του 
Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Κρυφά από 
τους γονείς της, παντρεύτηκε τον Έλληνα 
διπλωματικό υπάλληλο στην Ελβετία Στα-
μάτη Γεωργίου, με τον οποίο απέκτησαν μία 
κόρη.
Την κατηγόρησαν ότι η χλιδάτη ζωή της 
οδήγησε το 1996 σε κατάρρευση τον Δημο-
σιογραφικό Οργανισμό Βορείου Ελλά-
δος και την κορωνίδα του, την εφημερίδα 
«Μακεδονία», που από τότε ουσιαστικά 
δεν ανέκαμψε κυκλοφοριακά. Η απώλεια 
της ιστορικής εφημερίδας που το 1911 
είχε ιδρύσει ο παππούς της Κωνσταντίνος 
Βελλίδης ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για την 
ίδια, όπως και αυτά που ακολούθησαν και 
την είχαν οδηγήσει να «αυτοεξοριστεί» τα 
τελευταία χρόνια σε ένα διαμέρισμα στη 
Νέα Σμύρνη.
«Εγραψαν χιλιάδες κακοήθειες που δεν σκέ-
φτηκα, ούτε βέβαια έκανα σε όλη μου τη 
ζωή. Γράφτηκε πως έτρωγα με χρυσά κου-
τάλια και έκανα μπάνιο σε χρυσές μπανιέ-
ρες. Προέρχομαι από μια οικογένεια που 
μου έδωσε τόσα ώστε να μην έχω την τρέλα 

με χρήματα και χλιδή να αποδείξω πως 
είμαι κάποια. Εζησα πολύ ωραία και δεν 
είχα κανέναν λόγο να πεταχτώ στο Παρίσι 
για καφέ. Σαφώς και όταν πήγαινα στο εξω-
τερικό έμενα σε πολυτελή ξενοδοχεία, αλλά 
είχα και την προσωπική μου περιουσία, 
για την οποία πλήρωσα φόρους όταν την 
κληρονόμησα, και βέβαια μπορούσα να τη 
χρησιμοποιήσω όπως ήθελα».
«Εχω μετανιώσει για λάθη που έκανα και 
κινήσεις που δεν έκανα. Το γεγονός πως 
δεν υπήρξα σκληρή και άτεγκτη έδωσε το 
δικαίωμα να φανώ βλαξ», είχε δηλώσει σε 
συνέντευξή της στο «protothema.gr» -προ 
δεκαετίας όταν προσπάθησε ανεπιτυχώς να 
επιστρέψει στον χώρο των εκδόσεων με ένα 
free prees έντυπο, την «Αληθεια της Μακε-
δονίας».
Πριν από σχεδόν 25 χρόνια, τα συσσωρευ-

μένα χρέη του Δημοσιο-
γραφικού Οργανισμού 
Βορείου Ελλάδος οδή-
γησαν στην κατάρρευση 
των εφημερίδων «Μακε-
δονία» και «Θεσσαλο-
νίκη» και την έως τότε 
εκδότριά τους στο στό-
χαστρο εχθρών, αλλά και 
έως τότε «φίλων» όπως 

νόμιζε η ίδια. Το αίτημά της για δάνειο από 
την Εθνική Τράπεζα δεν ικανοποιήθηκε, με 
αποτέλεσμα να ακολουθήσουν τα προβλή-
ματα ρευστότητας, το απλήρωτο προσωπικό, 
οι κατασχέσεις και τέλος η κατάρρευση.
«Ολα έγιναν βάσει σχεδίου με στόχο τη 
“Μακεδονία” και εμένα», υποστήριζε 
σε συνέντευξή της που είχε δώσει στο 
protothema.gr, κατονομάζοντας ευθέως 
πρώην πολιτικούς, αλλά και παράγοντες 
της Θεσσαλονίκης. «Υπήρχε ένα σχέδιο 
εξόντωσής μου, που ξεκινούσε από πολύ 
ψηλά. Εγιναν κάποιες κινήσεις για να λάβω 
το δάνειο από την Εθνική Τράπεζα ώστε να 
καλύψω τις υποχρεώσεις μου. Ως εγγύηση 
έδωσα όλα τα προσωπικά μου περιουσιακά 
στοιχεία. Δυστυχώς στη συνέχεια και μετά 
τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, η διά-
δοχη κατάσταση ήταν ιδιαίτερα εχθρική 
απέναντί μου. Η Εθνική Τράπεζα τελικά 
δεν ενέκρινε το δάνειο, με αποτέλεσμα να 
ακολουθήσει η κατάρρευση. Από την κλίκα 
αυτή, που προσπάθησε να με εξοντώσει 
τότε, σήμερα κάποιοι είναι στη φυλακή. Αν 
έπαιρνα εκείνο το δάνειο, σίγουρα οι εξελί-
ξεις θα ήταν διαφορετικές», δήλωνε τότε η 
Κατερίνα Βελλίδη.

επικαιρότητα

Κατερίνα Βελλίδη: Η λαμπερή ζωή και 
το μοναχικό τέλος της «σιδηράς κυρίας» 
της Μακεδονίας 

Ισόβια και 11,5 χρόνια στον 
Μπάμπη Αναγνωστόπουλο για τη 
δολοφονία της Καρολάιν 

Ι
σόβια και επιπλέον κάθειρξη 11 ετών 
και έξι μηνών, είναι η τελική ποινή 
που επέβαλε το δικαστήριο, το Μικτό 
Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, στον 

Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, για τη δολο-
φονία της Καρολάιν Κράουτς, τη θανάτω-
ση του σκύλου της οικογένειας αλλά και 
για τα άλλα δυο πλημμελήματα που του 
αποδόθηκαν (ψευδή κατάθεση κατ΄ εξακο-
λούθηση και ψευδή καταγγελία).
Ακόμη το δικαστήριο επέβαλλε και χρη-
ματική ποινή στον κατηγορούμενο ύψους 
21.000 ευρώ.
Η απόφαση είναι ομόφωνη, όπως και 
ομόφωνη είναι και η απόφαση περί μη 
αναγνώρισης ελαφρυντικών στον κατη-
γορούμενο.
Ο συνήγορος πολιτικής αγωγής Αθανά-
σιος Χαρμάνης σε δήλωσή του έκανε λόγο 
για ιστορική δίκη. Όπως είπε, η Καρολάιν 
έγινε σύμβολο στον αγώνα κατά της βίας 
των γυναικών.
Ο κ. Χαρμάνης ανέφερε ακόμη πως το 
δικαστήριο δεν επέτρεψε στον κατηγορού-
μενο να συνεχίσει την παραπλάνηση που 
έκανε επί 37 ημέρες. «Ήταν ένα αδίκημα 
ειδεχθές» είπε ο κ. Χαρμάνης και σημεί-
ωσε ότι για έξι λεπτά και πλέον στα χέρια 
του κατηγορούμενου, ψυχορραγούσε η 
γυναίκα της ζωής του, όπως έλεγε ο κατη-
γορούμενος. Κατά τον συνήγορο τα κρί-
σιμα λεπτά του εγκλήματος προέκυψε πως 
ήταν περισσότερα από πέντε.

Από την πλευρά του ο κ. Αλέξανδρος 
Παπαϊωαννίδης συνήγορος υπεράσπι-
σης του πιλότου, είπε: «Το μόνο σίγουρο 
για τον εντολέα μου είναι ότι παραμένει ο 
χαμός της γυναίκας του. Θεωρώ πως είναι 
μια ποινή που προβλέπονταν και λόγω των 
συνθηκών ήταν ένα από τα πιθανά σενά-
ρια».
Τέλος η κ. Σοφία Βλαχιώτη, επίσης συνή-
γορος υπεράσπισης τόνισε: «Κάναμε τη 
μέγιστη δυνατή προσπάθεια να αναδει-
χθούν τα πραγματικά περιστατικά».
Νωρίτερα, η εισαγγελέας ζήτησε να επι-
βληθούν ισόβια στον Μπάμπη Αναγνω-
στόπουλο. «Δεν υπάρχει πιο δίκαιη ποινή, 
πιστεύω» είπε.
Για την κακοποίηση του ζώου, της Ρόξυ, 
του σκυλιού της οικογένειας, η εισαγγε-
λέας πρότεινε ποινή κάθειρξης δέκα ετών 
και χρηματική ποινή 400 μονάδων, επί 50 
ημερησίως. Για την τρίτη πράξη, αυτή της 
ψευδούς κατάθεσης, η εισαγγελέας ζήτησε 
φυλάκιση ενός έτους και χρηματική ποινή 
260 μονάδων επί 10 ευρώ ημερησίως. Και 
για το τελευταίο πλημμέλημα, η εισαγγε-
λέας ζήτησε φυλάκιση ενός έτους.  
Νωρίτερα, το δικαστήριο αποφάσισε 
να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυ-
ντικό στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Ο 
33χρονος κατηγορούμενος είχε ζητήσει 
να του αναγνωστεί το ελαφρυντικό του 
σύννομου βίου και της μετέπειτα καλής 
συμπεριφοράς. 
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Ι
κανοποίηση επικρατεί στο κυβερνητικό 
στρατόπεδο για την εξέλιξη της επίσκεψης 
του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσο-
τάκη, στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα από την 

συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόε-
δρο, Τζο Μπάιντεν.
Όπως σημειώνουν πηγές της κυβέρνησης το 
κλίμα μεταξύ των δύο χωρών αλλά και ειδικό-
τερα στον Λευκό Οίκο δεν ήταν ποτέ καλύτερο 
σε επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού, ενώ επι-
σημαίνουν πως το βασικό μήνυμα που προκύ-
πτει από τις συναντήσεις που είχε ο κ. Μητσο-
τάκης είναι ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τον ρόλο 
της χώρας μας ως σημείο αναφοράς στην 
ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.
Οι δύο κυβερνήσεις και οι χώρες κινούνται 
από πολλές απόψεις στο ίδιο πνεύμα και μοι-
ράζονται τις ίδιες ιδέες για το διεθνές γίγνε-
σθαι τόσο σχεδόν σε όλους τους τομείς: από 
την ανάγκη υπεράσπισης των δημοκρατι-
κών θεσμών, που τόνισαν και οι δύο ηγέτες 
έως την ουκρανική κρίση και την ανάγκη για 
απεξάρτηση της Ευρώπης 
και άρα και της Ελλάδας από 
τους ρωσικούς ενεργειακούς 
πόρους.
Συγκεκριμένα για την συνά-
ντηση του πρωθυπουργού με 
τον Τζο Μπάιντεν, αυτή διεξή-
χθη σε πολύ καλό κλίμα ενώ 
η ηγεσία του Κογκρέσου ήταν 
παρούσα στη δεξίωση στο Λευκό Οίκο στην 
οποία η Ελλάδα είχε την τιμητική της.
Στην δεξίωση ήταν παρούσες τόσο η σύζυγος 
του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι 
όσο και οι κόρες του Σοφία και Δάφνη που 
αναφέρθηκαν ονομαστικά από την σύζυγο του 
Αμερικανού προέδρου Τζιλ Μπάιντεν.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η προ-
σέγγιση της κυβερνητικής παράταξης αναφο-
ρικά με το status της χώρας μας, αφού όπως 
επισημαίνεται η Ελλάδα όχι μόνο έχει αφή-
σει πίσω της τα χρόνια της κρίσης αλλά είναι 
πλέον μία χώρα με αυτοπεποίθηση η οποία 
δεν αποτελεί τον «φτωχό συγγενή» αλλά έχει 
αυτοπεποίθηση και μία οικονομία με δυνα-
μική την οποία επιλέγουν κολοσσοί για να 
επενδύσουν.
Στη διμερείς επαφές τέθηκαν όλα τα θέματα 
που ακούστηκαν και δημόσια. Επανεπιβεβαι-
ώθηκε ότι οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είναι στο 
καλύτερο επίπεδο που ήταν ποτέ. Συζητήθη-
καν εκτενώς οι εξελίξεις στην Ουκρανία, και 
το γεγονός ότι Ευρώπη και Αμερική προτάσ-
σουν ενιαίο μέτωπο κατά της ρωσικής επιθε-
τικότητας.
Παράλληλα, μεγάλη συζήτηση έγινε και για τα 

θέματα της ενέργειας, για το πώς η Ευρώπη θα 
απεξαρτηθεί από ρωσικό φυσικό αέριο αλλά 
και πως η Αμερική θα βοηθήσει σε αυτή την 
κατεύθυνση. Παράλληλα, αναλυτική κουβέντα 
έγινε και για το ρόλο της Αλεξανδρούπολης, 
ενώ συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στην Ελλάδα 
με τις πρόσφατες αμερικανικές επενδύσεις.
Οι δύο κυβερνήσεις και οι χώρες κινούνται 
από πολλές απόψεις στο ίδιο πνεύμα και μοι-
ράζονται τις ίδιες ιδέες για το διεθνές γίγνε-
σθαι τόσο σχεδόν σε όλους τους τομείς: από 
την ανάγκη υπεράσπισης των δημοκρατικών 
θεσμών, που τόνισαν και οι δύο ηγέτες έως 
την ουκρανική κρίση και την ανάγκη για απε-
ξάρτηση της Ευρώπης και άρα και της Ελλάδας 
από τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους.
Οι δύο πλευρές συζήτησαν και τα θέματα που 
αφορούν την Τουρκία και σύμφωνα με κυβερ-
νητικές πηγές ειπώθηκαν όλα πολύ αναλυτικά 
με την συζήτηση να μην γίνεται στο επίπεδο 
αντιπαράθεσης αλλά στο πλαίσιο των εξελί-
ξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. «Όλοι αντι-

λαμβάνονται ότι ο επεκτατι-
σμός και ο αναθεωρητισμός 
δεν έχει θέση στο νέο παγκό-
σμιο τοπίο», επισημαίνουν 
πηγές της κυβέρνησης.
Ο πρωθυπουργός από την 
πλευρά του εξέφρασε στον 
Αμερικανό πρόεδρο την επι-
θυμία της χώρας μας να εντα-

χθεί στο πρόγραμμα των αεροσκαφών 5ης 
γενιάς, F-35, σε μία μακροχρόνια επένδυση.
Επισημαίνεται πως όπως έγραφε νωρίτερα 
το protothema.gr ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης έλαβε το πράσινο φως για 
να συμμετάσχει η χώρα μας στην προμήθεια 
των F-35, από την οποία αποκλείστηκε πρό-
σφατα η Τουρκία εξαιτίας του πολιτικού παι-
γνίου με την Ρωσία που ξεκίνησε με την προ-
μήθεια των πυραυλικών συστημάτων S-400 
και κορυφώθηκε με την επιμονή της Άγκυρας 
να διαδραματίσει ρόλο επιτήδειου ουδέτε-
ρου στην ουκρανική κρίση και να αρνηθεί να 
εφαρμόσει τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση 
κατά της Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν.
Οι σχετικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση 
της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας με πολε-
μικά αεροπλάνα 5ης γενιάς έγιναν από υψηλό-
βαθμες ελληνικές κυβερνητικές πηγές αμέσως 
μετά την συνάντηση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάι-
ντεν και τις συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπρο-
σωπείες των δύο χωρών που έγιναν μέσα σε 
ιδιαιτέρως θετικό κλίμα, όπως μαρτυρούν οι 
πληροφορίες που έγιναν γνωστές και από τις 
δύο πλευρές.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Μπάιντεν: 
Ο αναβαθμισμένος ρόλος της 
Ελλάδας και οι συμφωνίες 

Δικηγόρος οικογένειας Καρολάιν: Θύμωσαν 
με την επιθυμία του Αναγνωστόπουλου να 
συναντήσει τη Λυδία 

Π
ραγματικά ανακουφίστηκε η 
γυναίκα» δήλωσε για τη μητέρα 
της Καρολάιν Κράουτς ο συνή-
γορος υπεράσπισης  της οικο-

γένειας του θύματος της δολοφονίας στα 
Γλυκά Νερά, Θανάσης Χαρμάνης, μετά 
την ετυμηγορία για ισόβια και 11,5 χρό-
νια φυλάκιση. 
«Δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαίωση 
εδώ, δικαίωση είναι να γυρίσει το παιδί 
της. Μιλάμε για ψυχική ανακούφιση. Στε-
νοχωρήθηκαν και θύμωσαν με την επιθυ-
μία του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου να 
συναντήσει την Λυδία όταν αποφυλακι-
στεί. Αυτό τους έχει εξοργίσει» πρόσθεσε 
στο Mega. 
Για την ψυχρότητα που διέκρινε τον Ανα-
γνωστόπουλο ακόμη και στο άκουσμα 
της ποινής του μίλησε ο δικηγόρος της 
οικογένειας της Καρολάιν.
«Τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο τον πρό-
δωσαν τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας, 
το ρολόι της Καρολάιν και το κινητό της. 
Δεν ξέρω εάν αυτό το έγκλημα είχε γίνει 
πριν από 30 χρόνια εάν θα είχε εξιχνια-
στεί τόσο γρήγορα ή εάν είχε καν εξιχνια-
στε», δήλωσε, επίσης, ο Αθανάσιος Χαρ-
μάνης, τονίζοντας ταυτόχρονα πως ήταν 
μία δίκαιη δίκη και μία δίκαιη απόφαση.
Ο κ. Χαρμάνης περιέγραψε τις αντιδρά-
σεις του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου στο 
δικαστήριο: «Ήταν σαν κατηγορούμενος 
που δικαζόταν για πολεοδομική παρά-
βαση. Ήταν ψυχρός, παγερός και με αντι-
δράσεις μηδενικές σε όλα, ακόμα και στο 
άκουσμα των ισοβίων. Ακόμα και εμείς οι 

δικηγόροι ανατριχιάζουμε όταν ακούμε 
για ισόβια. Αυτή η εικόνα θα μου μείνει. 
Πρόσεχα τις αντιδράσεις του… Καμία 
αντίδραση», αποκάλυψε.
Τη στάση του Μπάμπη Αναγνωστόπου-
λου αφού του απαγγέλθηκε η ετυμηγο-
ρία και η ποινή του, σχολίασε ο Θανάσης 
Χαρμάνης, συνήγορος της οικογένειας 
της άτυχης Καρολάιν, που δολοφονήθηκε 
από τον σύζυγό της, στα Γλυκά Νερά, στις 
11 Μαΐου 2021.
«Οι αντιδράσεις του ήταν ίδιες με κατηγο-
ρούμενου που τιμωρήθηκε με 10 μέρες 
φυλακή για τροχονομική παράβαση. Δεν 
έχει ενσυναίσθηση», είπε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Χαρμάνης στην τηλεόραση του 
ΑΝΤ1.
Συνέχισε αναφερόμενος πως αυτό προ-
κύπτει και από το αίτημά του να του ανα-
γνωριστεί πως η δολοφονία έγινε εν βρα-
σμώ, με τον κ. Χαρμάνη να σημειώνει 
πως «είπα στο δικαστήριο ότι “αν ανα-
γνωρίσετε βρασμώ ψυχικής ορμής με κοι-
μώμενο θύμα, θα είναι η πρώτη φορά 
στα χρονικά που γίνεται κάτι τέτοιο”».
Ο συνήγορος αναφέρθηκε ακόμη στην 
γυναίκα, η οποία ζητούσε θανατική ποινή 
για τον δράστη του φονικού και είχε 
εκφωνήσει επικήδειο στην εξόδιο ακο-
λουθία της Καρολάιν, η οποία αργότερα 
υπερασπίστηκε τον Μπάμπη Αναγνω-
στόπουλο, λέγοντας πως «φρόντισε να 
αποφύγει την βάσανο του ακροατηρίου, 
καθώς ήξερε πως γνώριζα πολλά πράγ-
ματα, αφού έχω καλές σχέσεις και πολ-
λούς γνωστούς στην Αλόννησο».
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καναδάς

Το Ανώτατο Δικαστήριο θα 
εκδικάσει υπόθεση σχετικά με την 
πρόσβαση στις επιστολές εντολής 
του πρωθυπουργού Doug Ford

Τ
ο ανώτατο δικαστήριο του 
Καναδά θα ακούσει την έκκληση 
του Οντάριο να εμποδίσει τη 
δημοσιοποίηση επιστολών εντο-

λής που έστειλε ο πρωθυπουργός στους 
υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου 
του πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, αν 
και ο Νταγκ Φορντ επέμεινε την Πέμπτη 
ότι το περιεχόμενο των σημειώσεων δεν 
ήταν μυστικό.
Το CBC αναζήτησε τις 23 επιστολές που 
έγραψε ο Φορντ στους υπουργούς του 
υπουργικού συμβουλίου του λίγο μετά τη 
νίκη των Προοδευτικών Συντηρητικών του 
στις εκλογές του 2018. Ένας δημοσιογρά-
φος υπέβαλε αίτημα εκείνο το έτος για τα 
έγγραφα βάσει του νόμου περί ελευθερίας 
της πληροφόρησης και προστασίας της ιδι-
ωτικής ζωής.
«Δεν είναι μυστικό», είπε ο Ford την 
Πέμπτη σε μια στάση εκστρατείας στο 
Niagara-on-the-Lak λίγο μετά τη δημοσί-
ευση της απόφασής του από το Ανώτατο 
Δικαστήριο του Καναδά και δύο εβδομά-
δες πριν από τις επαρχιακές εκλογές.

«Όλοι ξέρουν πού βρισκόμαστε. Είμαι εδώ 
έξω κάθε μέρα προχωρώντας μπροστά. 
Θα είναι πολύ, πολύ σαφές τι κάνουμε. Θα 
συνεχίσουμε να χτίζουμε δρόμους, αυτο-
κινητόδρομους, γέφυρες και νοσοκομεία 
και σχολεία».
Ωστόσο, ο Γενικός Εισαγγελέας του Οντά-
ριο προσπάθησε να κρατήσει τις επιστολές 
ιδιωτικές από την αρχή.
Η τετραετής νομική οδύσσεια ξεκίνησε με 
ένα αίτημα ελευθερίας πληροφοριών για 
τις επιστολές από τη Nicole Brockbank του 
CBC.
Το γραφείο του υπουργικού συμβουλίου 
απέρριψε το αίτημα της CBC, υποστηρίζο-
ντας ότι θα έπρεπε να αποκλειστούν βάσει 
του νόμου περί ελευθερίας της πληροφό-
ρησης, επειδή η αποδέσμευσή τους θα 
«αποκάλυπτε την ουσία των συζητήσεων» 
του υπουργικού συμβουλίου. Αυτό ώθησε 
τον τηλεοπτικό σταθμό να προσφύγει στον 
Επίτροπο Πληροφοριών και Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων του Οντάριο. Η 
διαμεσολάβηση δεν έλυσε το ζήτημα, δεί-
χνουν τα δικαστικά έγγραφα.

Έψαχναν αγνοούμενη τουρίστρια επί 
τρεις μέρες κι αυτή είχε... επιστρέψει 
στον Καναδά

Α
στυνομικοί, Πυροσβέστες και ε-
θελοντές διασώστες είχαν ψάξει 
σπιθαμή προς σπιθαμή μετά το 
τηλεφώνημα που έγινε στο 112 

την ίδια και ζητούσε βοήθεια στο μονο-
πάτι από τον Πύργο προς το Καμάρι της 
Σαντορίνης.
Αμέσως σήμανε  σ υναγε ρμός   κα ι 
άρχισαν οι έρευνες γ ια τον  εν τοπι-
σμό της. Στην κυριολεξ ία σ τήθηκε 
μια γ ιγαντιαία επιχείρηση του εν το-
π ισ μού τ η ς  α γ νο ούμε νης  γ υνα ί -
κας από στεριά, αέρα και θάλασσα! 
Ελικόπτερα, drones μέχρι εκπαιδευμέ-
νους σκύλους επιστράτευσαν οι αρχές, 
ενώ όσο περνούσε η ώρα οι ε λπί-
δες για να εντοπιστεί ζωντανή η αγνο-
ούμενη άρχιζαν και απομακρύνονταν. 
Τελικά, όπως αποδείχτηκε εκ τους απο-
τε λέσματος η επιχε ίρηση αναζήτη-

σης αποδείχ τηκε μια καλή άσκηση 
ετοιμότητας! Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες του Cyclades24.gr, μπορεί ενα 
ολόκληρο νησί να έψαχνε την τουρί-
στρια στο νησί της Σαντορίνης ωστόσο 
η ίδια βρέθηκε σ την πατρίδα της! 
Η ίδια εξέπεμψε SOS μέσω του 112, 
ωστόσο δεν ενημέρωσε τις αρχές ότι 
κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να βρει 
το δρόμο προς το ξενοδοχείο της, με 
αποτέλεσμα να απασχολεί επί τρεις ημέ-
ρες  ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό. 
Τελικά οι αστυνομικοί άρχισαν να ανα-
ζητούν την Καναδή τουρίστρια μέσω των 
ξενοδόχων του νησιού, οι οποίοι διαπί-
στωσαν ότι η γυναίκα είχε επιστρέψει στη 
χώρα της.  Οι αστυνομικές αρχές επικοι-
νώνησαν με την ίδια, η οποία επιβεβαί-
ωσε το περιστατικό δίνοντας ένα τέλος 
στον συναγερμό.

`
Περισσότεροι από τους μισούς νέους 
βλέπουν ρατσιστικό περιεχόμενο στο 
διαδίκτυο σχετικά με τους μετανάστες

Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι 
υποπτεύονται 17 κρούσματα 
monkeypox στo Μόντρεαλ

Ο
ι αρχές δημόσιας υγείας 
δήλωσαν την Πέμπτη ότι διε-
ρευνούν 17 ύποπτα κρού-
σματα ευλογιάς των πιθήκων 

στην περιοχή του Μόντρεαλ.
Τα κρούσματα δεν έχουν ακόμη επιβε-
βαιωθεί από εργαστήριο, αλλά η Δρ 
Mylene Drouin είπε στους δημοσιογρά-
φους ότι με βάση τα πρόσφατα κρού-
σματα στην Ευρώπη και ένα κρούσμα 
που αναφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολι-
τείες, υπάρχει «ισχυρή πιθανότητα» οι 
λοιμώξεις στην πόλη να σχετίζονται με 
τον ιό. 
H Drouin είπε ότι τα πρώτα κρούσματα 
στο Μόντρεαλ αναφέρθηκαν στις 12 
Μαΐου από κλινικές που ειδικεύονται 

σε σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσή-
ματα, προσθέτοντας ότι τα κρούσματα 
συνδέονται κυρίως με άνδρες που είχαν 
σεξουαλικές σχέσεις με άλλους άνδρες. 
Οι περισσότερες περιπτώσεις που εντο-
πίστηκαν στην πόλη δεν είναι σοβαρές 
και τα συμπτώματά τους περιλαμβάνουν 
μια περίοδο πυρετού και εφίδρωσης που 
ακολουθείται από την εμφάνιση επώδυ-
νου εξανθήματος στην περιοχή των γεν-
νητικών οργάνων, είπε.
H Drouin είπε ότι η νόσος μεταδίδεται με 
παρατεταμένη στενή επαφή και με στα-
γονίδια, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει 
κίνδυνος από δραστηριότητες όπως η 
δημόσια συγκοινωνία, το φαγητό σε ένα 
εστιατόριο ή τα ψώνια.

Π
άνω από τους μισούς Καναδούς 
κάτω των 35 ετών συναντούν ρα-
τσιστικά ή προκατειλημμένα σχό-
λια για τους μετανάστες στο Διαδί-

κτυο, σύμφωνα με μια νέα έρευνα.
Το σαράντα δύο τοις εκατό όλων των ερωτη-
θέντων στη διαδικτυακή έρευνα του Leger 
και της Ένωσης Καναδικών Σπουδών είπαν 
ότι είδαν ή άκουσαν ρατσιστικό περιεχόμενο 
για μετανάστες στον κυβερνοχώρο.
Σχεδόν οι μισοί ηλικίας 18 έως 34 ετών είπαν 
ότι αντιμετώπισαν ρατσιστικά σχόλια για 
τους Μαύρους στο Διαδίκτυο 
και το ίδιο ποσοστό άκουσε 
τέτοια σχόλια για τους ιθαγε-
νείς.
Περίπου δύο στους πέντε στην 
ίδια ηλικιακή ομάδα είπαν ότι 
αντιμετώπισαν τέτοιου είδους 
περιεχόμενο για Ασιάτες 
Καναδούς.
Η περίπτωση ενός λευκού ένοπλου που 
κατηγορείται για τη σφαγή 10 μαύρων σε μια 
ρατσιστική επίθεση σε σούπερ μάρκετ στο 
Μπάφαλο της Νέας Υόρκης το περασμένο 
Σαββατοκύριακο έχει τονίσει τον ρόλο των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προώ-
θηση του μίσους.
Στην ηλεκτρονική έρευνα 1.697 Καναδών 
κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της 25ης 

Απριλίου δεν μπορεί να εκχωρηθεί περιθώ-
ριο σφάλματος επειδή οι δημοσκοπήσεις 
που βασίζονται στο Διαδίκτυο δεν θεωρού-
νται τυχαία δείγματα.
Περίπου το 10 τοις εκατό των ερωτηθέντων 
είπε ότι βλέπουν συχνά ρατσιστικά σχόλια 
στο Διαδίκτυο για διαφορετικές φυλετικές 
ομάδες.
Οι μη λευκοί ερωτηθέντες ήταν πιο πιθανό 
από τους λευκούς ομολόγους τους να πουν 
ότι συνάντησαν ρατσιστικά σχόλια στο δια-
δίκτυο.

Περίπου τρεις στους πέντε μη λευ-
κούς ερωτηθέντες είπαν ότι συνά-
ντησαν ρατσιστικά σχόλια για 
τους μετανάστες, σε σύγκριση με 
περίπου δύο στους πέντε λευκούς 
ερωτηθέντες.
Η τακτική έκθεση σε ρατσιστικό 
και μίσος περιεχόμενο στο Διαδί-

κτυο μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να 
απευαισθητοποιηθούν, επιτρέποντας ενδε-
χομένως ένα περιθωριακό φαινόμενο να 
γίνει mainstream.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει προτείνει 
έναν νόμο για την καταστολή της ρητορικής 
μίσους και της κατάχρησης, αποκλείοντας 
ορισμένους ιστότοπους και αναγκάζοντας 
τις πλατφόρμες να αφαιρούν γρήγορα περι-
εχόμενο.
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Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης (Jim) Κρίγκος και είμαι συνέταιρος
στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Gyro Group.
Επικοινωνήστε μαζί μου για όλες τις ανάγκες σας σχετικά με την αγορά 
καινούριου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου Mazda ή Hyundai.

Jim Krigos
Sales Manager, Partner

(416) 422-6501
JKRIGOS@GYROGROUP.CA

139 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROMAZDA.CA
127 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROHYUNDAI.COM

▲Mazda Credit offer is available to qualifying retail customers who cash purchase/finance/lease a new in-stock and previously unregistered 2022 Mazda model or factory order any new and previously 
unregistered, 2022 Mazda model from an authorized Mazda dealer in Canada between May 3 – 31, 2022. Eligible models and maximum credit amounts are: $250 on 2022 Mazda3/Mazda3 Sport, 
2022 CX-3, 2022 CX-30, 2022 CX-5 and 2022 CX-9 (Excludes 2022 MX-30); $500 on 2022 MX-5 ST and RF. Credit will be deducted from the negotiated price before taxes. Some conditions apply. See 
dealer for complete details. ▼Connected vehicle service is available for a 2-year trial period from your vehicle’s in-service date; a paid subscription is required upon expiry of the trial period. Available on 
2022 MX-30, CX-5, CX-9, Mazda3 and CX-30. Requires MyMazda App (on a compatible smartphone), a working vehicle electrical system (including battery), wireless coverage and GPS satellite signal. 
Services, connectivity and capabilities vary by conditions as well as geographical and technical restrictions. See mazda.ca for details. †Purchase from price, based on Manufacturer’s Suggested Retail Price, 
for new 2022 CX-5 GX AWD (NXXL82AA00)/2022 CX-9 GS AWD (QXSM82AA00) is $32,580/$43,380. As shown, purchase-from price, based on Manufacturer’s Suggested Retail Price, for new 2022 
CX-5 GT AWD (NXTN82AA00)/2022 CX-9 GT AWD (QXTM82AA00) is $41,330/$52,380. Offers include freight and P.D.E. of $1,950/$1,950, $10 OMVIC fee (all models), $20.00 Tire Stewardship 
Fee (all models – covering the cost to Mazda Canada of collecting and recycling tires) and $100 Air Conditioning charge (all models). Offers exclude HST. Offered pricing available to retail customers 
only. Licence, insurance, taxes and down payment (where applicable) are extra and may be required at the time of purchase. Dealer order/trade may be necessary on certain vehicles. Offers valid May 
3 – 31, 2022, while supplies last. Lease and finance on approved credit for qualified customers only. Offers subject to change without notice. Visit mazda.ca or see your dealer for complete details.
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual/2022 VENUE Essential manual 
models with an annual lease rate of 0.99%/4.99%/4.99%/3.99%/4.49%. Total lease obligation is $9,651/$19,222/$14,912/$12,337/$12,446. Weekly lease payment of $62/$80/$65/$55/$55 for a 36/48/48/48/48-month walk-away lease. 
Down payment of $0/$2,495/$1,295/$895/$995 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825/$1,725/$1,825,  
levies and all applicable charges (excluding HST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance 
per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 ELANTRA Essential manual models with an annual finance rate of 0.99%. Cost of borrowing is 
$206. Selling price is $20,155. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,725, levies and all 
applicable charges (excluding HST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Magnetic 
Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with Ultimate package/2022 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package/2022 VENUE Ultimate Fiery Red is $43,857/$35,957/$30,557/$27,257. Price includes Delivery and Destination charges 
of $1,825/$1,825/$1,725/$1,825, levies and all applicable charges (excluding HST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†♦Offers available for a limited 
time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may 
be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle 
components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount 
off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are 
trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. ≠For more information on the AJAC Awards, visit http://www.ajac.ca.

Additional information:

•  Dealers may charge additional fees for administration of up to $499.  
Charges may vary by dealer.

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military
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on select 2022 models

Lease◊ or finance†  from

0.99 %Hyundai
Advantage

Sales Event

Ultimate model with Tech package shown ♦

Ultimate model shown ♦

Scan the QR code to compare all the 
great features on the ELANTRA to the 
competition.

Scan the QR code to compare all the great 
features on the VENUE to the competition.

2022 ELANTRA

2022 VENUE

for 48 months
with $895 down◊

for 48 months 
with $995 down◊

Lease the Essential manual for: 

Lease the Essential manual for: 

weekly 

weekly 

$ 55

$ 55

at 3.99%

at 4.49%

N Line AWD model with Ultimate package shown ♦

Scan the QR code to compare all the great 
features on the KONA to the competition.

2022 KONA

for 48 months  
with $1,295 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 65 at 4.99%
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual/2022 VENUE Essential manual 
models with an annual lease rate of 0.99%/4.99%/4.99%/3.99%/4.49%. Total lease obligation is $9,651/$19,222/$14,912/$12,337/$12,446. Weekly lease payment of $62/$80/$65/$55/$55 for a 36/48/48/48/48-month walk-away lease. 
Down payment of $0/$2,495/$1,295/$895/$995 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825/$1,725/$1,825,  
levies and all applicable charges (excluding HST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance 
per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 ELANTRA Essential manual models with an annual finance rate of 0.99%. Cost of borrowing is 
$206. Selling price is $20,155. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,725, levies and all 
applicable charges (excluding HST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Magnetic 
Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with Ultimate package/2022 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package/2022 VENUE Ultimate Fiery Red is $43,857/$35,957/$30,557/$27,257. Price includes Delivery and Destination charges 
of $1,825/$1,825/$1,725/$1,825, levies and all applicable charges (excluding HST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†♦Offers available for a limited 
time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may 
be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle 
components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount 
off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are 
trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. ≠For more information on the AJAC Awards, visit http://www.ajac.ca.

Additional information:

•  Dealers may charge additional fees for administration of up to $499.  
Charges may vary by dealer.

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military
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Lease◊ or finance†  from

0.99 %Hyundai
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Sales Event

Ultimate model with Tech package shown ♦

Ultimate model shown ♦

Scan the QR code to compare all the 
great features on the ELANTRA to the 
competition.

Scan the QR code to compare all the great 
features on the VENUE to the competition.

2022 ELANTRA

2022 VENUE

for 48 months
with $895 down◊

for 48 months 
with $995 down◊

Lease the Essential manual for: 

Lease the Essential manual for: 

weekly 

weekly 

$ 55

$ 55

at 3.99%

at 4.49%

N Line AWD model with Ultimate package shown ♦

Scan the QR code to compare all the great 
features on the KONA to the competition.

2022 KONA

for 48 months  
with $1,295 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 65 at 4.99%

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential 
FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual models with an annual lease rate of 0.99%/5.49%/5.49%/3.99%. Total lease 
obligation is $9,454/$20,435/$15,229/$12,337. Weekly lease payment of $61/$85/$65/$55 for a 36/48/48/48-month walk-away lease. Down payment 
of $0/$2,695/$1,695/$895 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery 
and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding HST). Lease offer excludes registration, insurance, 
PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. 
Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 ELANTRA Essential manual 
models with an annual finance rate of 0.99%. Cost of borrowing is $206. Selling price is $20,155. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down 
payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,725, levies and 
all applicable charges (excluding HST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may 
vary by dealer. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Magnetic Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with Ultimate package/2022 
ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $43,857/$35,957/$30,557. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, 
levies and all applicable charges (excluding HST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may 
vary by dealer. ◊†♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery 
and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is 
non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s 
Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance 
conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price 
discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete 
details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. 
All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. ≠For more information on the AJAC Awards, visit http://www.ajac.ca.

Additional information:

•  Dealers may charge additional fees for administration of up to $599.  
Charges may vary by dealer.

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military

Scan the QR code 
to compare all the 
great features on 
the TUCSON to the 
competition.

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly $ 85
at 5.49%
for 48 months with $2,695 down◊

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

2022 TUCSON
2022 Canadian Utility 
Vehicle of the Year≠
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Μ
ε 15 ημέρες να απομένουν μέχρι να ψηφίσουν οι κάτοικοι του Οντάριο, μια νέα 
έρευνα έδειξε ότι το Προοδευτικό Συντηρητικό Κόμμα του Νταγκ Φορντ πα-
ραμένει στο προβάδισμα καθώς η υποστήριξη για το NDP του Οντάριο έχει 
υποχωρήσει.

Η τελευταία δημοσκόπηση της Nanos Research, η οποία ερεύνησε σε 500 κατοίκους του 
Οντάριο, δείχνει ότι οι PCs με 36,1 τοις εκατό υποστήριξη, ακολουθούμενοι από τους Φιλε-
λεύθερους με 29,3 τοις εκατό.
Το NDP βρίσκεται στην τρίτη θέση με 19,8 τοις εκατό, πτώση σχεδόν τεσσάρων ποσοστι-
αίων μονάδων από την περασμένη εβδομάδα. Η υποστήριξη για το Κόμμα των Πρασίνων 
αυξήθηκε κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση με 7,3 τοις 
εκατό της υποστήριξης.
Σύμφωνα με την έρευνα, το κόμμα του Ford ηγείται στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο και 
εκτός της περιοχής. ΟιPCs έχουν προβάδισμα έξι τοις εκατό έναντι των Liberals στο GTA. Το 
χάσμα μεταξύ των δύο κομμάτων διευρύνεται σε άλλα σημεία της επαρχίας.
Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι o Ford έχει ισχυρή υποστήριξη στους άνδρες, σε άτομα ηλι-
κίας 35 έως 54 ετών και σε άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω. Οι Φιλελεύθεροι του Del Duca 
προηγούνται μεταξύ των γυναικών με 36,8 τοις εκατό υποστήριξη.

Δημοσκοπήσεις: Παραμένει το 
προβάδισμα στους Προοδευτικούς 
Συντηρητικούς

Πέντε λόγοι για τους οποίους η 
μεταρρύθμιση του γλωσσικού 
νόμου του Κεμπέκ προκαλεί 
αντιπαραθέσεις

Μια διαμαρτυρία ενάντια στην 
προτεινόμενη αναθεώρηση του 
γλωσσικού νόμου του Κεμπέκ 
συγκέντρωσε μεγάλο πλήθος στο 
Μόντρεαλ το Σάββατο.

Η 
κυβέρνηση λέει ότι το Bill 96 είναι μια 
μέτρια μεταρρύθμιση που θα βελτι-
ώσει την προστασία των γαλλικών 
διατηρώντας παράλληλα τις αγγλι-

κές υπηρεσίες, αλλά οι επικριτές λένε ότι το νο-
μοσχέδιο θα περιορίσει την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη και τη δικαιοσύνη, θα 
κοστίσει στους καθηγητές κολεγίων τη δουλειά 
τους και θα αυξήσει τη γραφειοκρατία για τις 
μικρές επιχειρήσεις. Ακολουθούν πέντε λόγοι 
για τους οποίους το νομοσχέδιο, που αναμέ-
νεται να ψηφιστεί πριν από το καλοκαίρι, δέ-
χεται πυρά:
1) Υγειονομική περίθαλψη
Η Marlene Jennings, πρόεδρος του Quebec 
Community Groups Network, μιας αγγλόφω-
νης ομάδας υπεράσπισης, λέει ότι ο νόμος θα 
μπορούσε να εμποδίσει εκατοντάδες χιλιά-
δες αγγλόφωνους να έχουν 
πρόσβαση στην υγειονομική 
περίθαλψη στη γλώσσα τους. 
Το νομοσχέδιο απαιτεί από 
τις κυβερνητικές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
υγειονομικών υπηρεσιών, να 
επικοινωνούν με το κοινό στα 
γαλλικά, εκτός από «όταν το 
απαιτούν η υγεία, η δημόσια ασφάλεια ή οι 
αρχές της φυσικής δικαιοσύνης». Υπάρχουν 
επίσης εξαιρέσεις για άτομα που έχουν δικαί-
ωμα στην αγγλική εκπαίδευση στο Κεμπέκ, για 
όσους έχουν προηγουμένως επικοινωνήσει 
με την κυβέρνηση στα αγγλικά και για μετανά-
στες που έχουν ζήσει στην επαρχία για λιγό-
τερο από έξι μήνες. Την Τρίτη, ο πρωθυπουρ-
γός Φρανσουά Λεγκώ προσέφερε διαβεβαι-
ώσεις ότι ο νόμος δεν θα επηρεάσει την πρό-
σβαση σε υπηρεσίες υγείας στα αγγλικά, αλλά 
ο Τζένινγκς είναι δύσπιστος. 
2)Εκπαίδευση
Το νομοσχέδιο θα απαιτούσε από όλους 
τους φοιτητές στα αγγλικά junior κολέγια να 
παρακολουθήσουν τρία επιπλέον μαθήματα 
στα γαλλικά. Οι μαθητές με δικαιώματα 
αγγλικής εκπαίδευσης - όσοι έχουν γονέα ή 
αδερφό που έχει σπουδάσει αγγλικά στον 
Καναδά - θα επιτρέπεται να παρακολουθούν 
μαθήματα για τη γαλλική γλώσσα, αλλά 
άλλοι μαθητές θα πρέπει να παρακολουθούν 

άλλα μαθήματα, όπως ιστορία ή βιολογία, 
στα γαλλικά . Η προσθήκη μαθημάτων 
γαλλικής γλώσσας σε αγγλικά ιδρύματα θα 
είναι μια πρόκληση, είπε ο Άνταμ Μπράιτ, 
καθηγητής αγγλικής φιλολογίας στο Κολέγιο 
Dawson στο Μόντρεαλ. Επειδή ο νόμος θα 
απαιτούσε από μαθητές χωρίς δικαιώματα 
αγγλικής εκπαίδευσης να δώσουν εξετάσεις 
στα γαλλικά, ο Bright προβλέπει ότι λίγοι από 
αυτούς τους μαθητές θα επιλέξουν μαθήματα 
αγγλικής φιλολογίας, καθιστώντας πιο 
δύσκολο για αυτούς να επιτύχουν στις άλλες 
τάξεις τους.
3)Γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις
Το νομοσχέδιο θα επεκτείνει τις διατάξεις των 
γλωσσικών νόμων της επαρχίας, που προη-
γουμένως ίσχυαν μόνο για επιχειρήσεις με 50 
ή περισσότερους υπαλλήλους, σε εκείνες με 25 
ή περισσότερους. Ο François Vincent, αντιπρό-
εδρος του Κεμπέκ της Καναδικής Ομοσπον-
δίας Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων, εκτιμά ότι 
η συμμόρφωση με τον νόμο μετά την έναρξη 
ισχύος του θα συνεπάγεται 20 έως 50 ώρες 
γραφειοκρατίας για τους ιδιοκτήτες επιχειρή-

σεων. Ορισμένες επιχειρήσεις 
μπορεί να χρειαστεί να προσλά-
βουν συμβούλους για να βοηθή-
σουν. Ενώ ο Vincent είπε ότι είναι 
σημαντικό να βοηθήσουμε τους 
ανθρώπους να μάθουν γαλλικά, 
δεν πιστεύει ότι η πρόσθετη γρα-
φειοκρατία θα το κάνει αυτό.
4 )  Π ρ ό σ β α σ η  σ τ η 

δικαιοσύνη
Το νομοσχέδιο απαιτεί όλες οι δικαστικές 
καταθέσεις από επιχειρήσεις να είναι στα 
γαλλικά ή να μεταφράζονται στα γαλλικά και 
να εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Δικαιοσύνης 
και τον Υπουργό που είναι αρμόδιος για 
τη γαλλική γλώσσα να αποφασίζουν ποιοι 
δικαστές επαρχιακών δικαστηρίων πρέπει να 
είναι δίγλωσσοι.
5) Έρευνα και κατάσχεση χωρίς 
ένταλμα  
Το νομοσχέδιο θα επικαλεστεί προληπτικά τη 
ρήτρα του Καναδικού Συντάγματος για να το 
προστατεύσει από τις προκλήσεις του χάρτη. 
Μεταξύ των στοιχείων του νομοσχεδίου που 
θα προστατευθούν είναι μια διάταξη που π         
αρέχει στους επιθεωρητές γλώσσας την εξουσία 
να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις έρευνας και 
κατάσχεσης χωρίς ένταλμα. Ηλιάδης είπε ότι 
οι επιθεωρητές δεν απαιτείται να επιδείξουν 
εύλογους λόγους ή εύλογες υποψίες πριν από τη 
διεξαγωγή έρευνας που σχετίζεται με το νόμο.

Ο πληθωρισμός μπορεί να θέσει 
περισσότερους Καναδούς σε 
κίνδυνο να πεινάσουν

Ο
ι ειδικοί και οι υποστη-
ρικτές αναμένουν ότι 
περισσότεροι Κανα-
δοί θα μπορούσαν 

να κινδυνεύουν να πεινάσουν 
καθώς ο πληθωρισμός συνεχί-
ζει να ξεπερνά τους προϋπολογι-
σμούς πολλών καταναλωτών για 
τα παντοπωλεία.
Η Valerie Tarasuk, καθηγήτρια 
διατροφικών επιστημών στο 
Πανεπιστήμιο του Τορόντο, λέει 
ότι οι αυξανόμενοι ρυθμοί πλη-
θωρισμού είναι πιθανό να αυξή-
σουν την επικράτηση και τη σοβα-
ρότητα της επισιτιστικής ανασφάλειας στον Καναδά.
Η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά αναφέρει ότι οι καταναλωτές πλήρωσαν 9,7 τοις εκατό 
περισσότερο για τρόφιμα στα καταστήματα τον Απρίλιο σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, τη 
μεγαλύτερη αύξηση από τον Σεπτέμβριο του 1981.
Η Καναδική Έρευνα Εισοδήματος του 2020 διαπίστωσε ότι το 11,2 τοις εκατό των Καναδών 
ζούσαν σε νοικοκυριά που είχαν βιώσει μέτρια και σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια και 
η Tarasuk λέει ότι μόνο ένα κλάσμα αυτού του πληθυσμού χρησιμοποιεί φιλανθρωπικά 
ιδρύματα τροφίμων.
Ωστόσο, μερικές τράπεζες τροφίμων λένε ότι η αύξηση των τιμών των τροφίμων έχει επι-
ταχύνει την αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-
19.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Daily Bread Food Bank λέει ότι η φιλανθρωπική οργάνωση 
είδε 160.000 επισκέψεις πελατών τον Μάρτιο, από 60.000 επισκέψεις το 2019. Ο Neil 
Hetherington προβλέπει ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σε 225.000 επισκέψεις το μήνα 
μέχρι το επόμενο έτος.
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Ω
ς μία νέα απαράδεκτη πρόκληση χαρακτή-
ρισε ο Κύπριος πρόεδρος τις εργασίες που 
διεξάγουν οι κατοχικές αρχές το τελευταίο 
διάστημα για άνοιγμα ενός ακόμη κομμα-

τιού της παραλίας στην περιφραγμένη περιοχή του Βα-
ρωσίου, συμπληρώνοντας πως «δεν θα την αφήσουμε 
απαρατήρητη, θα προβούμε στα δέοντα διαβήματα 
προς όσους σήμερα φαίνονται να είναι οι προασπιστές 
του Διεθνούς Δικαίου».
«Θα συνεχίσουμε να εμμένουμε ότι επιτέλους θέματα 
αρχής που προβάλλονται για την παραβίαση της κυρι-
αρχίας μιας χώρας δεν μπορεί να παραγνωρίζουν την 
ίδια παραβίαση από μια άλλη χώρα, και ιδιαίτερα μια 
χώρα που προκαλεί συνεχώς τόσο τη διεθνή κοινότητα, 
όσο και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, αλλά και τους 
μελλοντικούς εταίρους της, όπως προσδοκεί, της Ευρώ-
πης», προσέθεσε σχετικά και με τη στάση της Τουρκίας.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε απόλυτα ικανο-
ποιημένος για τον τρόπο που ο Έλληνας Πρωθυπουρ-
γός προέβαλε τόσο τα ευρύτερα θέματα που αφορούν 
την ειρήνη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, 
αλλά ιδιαίτερα «και για τον τρόπο προβολής του κυπρι-
ακού προβλήματος, πάντα μέσα στις σωστές διαστά-
σεις, μέσα και από τη συνάντησή του με τον Πρόε-
δρο Μπάιντεν, αλλά και με σειρά επαφών τόσο με το 

Κογκρέσο, όσο και με άλλους Αμερικανούς αξιωμα-
τούχους».
Ερωτηθείς για τον διαφαινόμενο εκνευρισμό που 
προκάλεσαν στην Άγκυρα οι δηλώσεις του κ. Μητσο-
τάκη, αλλά και για μετέπειτα δηλώσεις του Τούρκου 
υπουργού Εξωτερικών πως οι ευθύνες για μη λύση του 
Κυπριακού ανήκουν στην ελληνοκυπριακή πλευρά, ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης απάντησε πως και μόνο ο 
εκνευρισμός της Άγκυρας καταδεικνύει το πόσο ορθά 
ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει χειριστεί το όλο θέμα 
και αυτό είναι κάτι που μας ικανοποιεί απόλυτα.
Επιπλέον, κληθείς να σχολιάσει αναφορές του αντι-
προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη 
Σχοινά, γύρω από το ενδεχόμενο ρωσικής παρέμβα-
σης στις προεδρικές εκλογές, ο Πρόεδρος Αναστασι-
άδης είπε πως δεν νομίζει πως ο κ. Σχοινάς είχε πρό-
θεση να εμπλακεί, προσθέτοντας πως είναι καλύτερο 
να αποφεύγονται τέτοιου είδους αναφορές που μπορεί 
να δημιουργήσουν εσφαλμένες εικόνες όσον αφορά 
στον ρόλο τους.
«Βεβαίως, μεταξύ των πολιτικών οικογενειών της 
Ευρώπης υπάρχει αλληλοϋποστήριξη οσάκις υπάρ-
χουν εκλογές, όμως θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί έτσι ώστε να διακρίνεται ή να διαφαίνε-
ται ο διακριτός ρόλος των αξιωματούχων», κατέληξε.

Αναστασιάδης: Δεν θα μείνει 
αναπάντητη η νέα τουρκική πρόκληση 
στην περιοχή του Βαρωσίου 

«Ενοχλημένος» ο Τατάρ: Αυτοί που 
χειροκρότησαν τον Μητσοτάκη δεν βλέπουν 
τις πραγματικότητες στην Κύπρο 

Ο 
Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ 
σχολιάζοντας την ομιλία του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, α-
νέφερε πως αυτοί που χειροκρότησαν 

τον Έλληνα Πρωθυπουργό δεν βλέπουν τις πραγ-
ματικότητες στην Κύπρο.
Σε δηλώσεις του στην τουρκική κρατική τηλεό-
ραση, ο Ε. Τατάρ είπε συγκεκριμένα ότι «αυτοί 
που βλέπουν τις πραγματικότητες στην Κύπρο 
λένε ότι πρέπει να υπάρξει λύση δύο ξεχωρι-
στών λαών, ωστόσο αυτοί που χειροκρότησαν 
τον Έλληνα Πρωθυπουργό στις ΗΠΑ δεν βλέπουν 
αυτές τις πραγματικότητες».
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης υποστήριξε ότι η απο-
χώρηση της Τουρκίας από την Κύπρο σημαί-
νει πως θα δημιουργηθεί και πάλι περιβάλλον 
συγκρούσεων. Ο Ε. Τατάρ είπε ότι μια μέρα ολό-
κληρος ο κόσμος θα δει τις πραγματικότητες, γι’ 
αυτό και δεν έχει αξία τί είπε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης.

Στο μεταξύ, μόνο η εφημερίδα Χουριέτ έχει στο 
πρωτοσέλιδό της τη συνάντηση Κυριάκου Μητσο-
τάκη με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν 
υπό τον τίτλο «Μπαϊντενόπουλος ή Μπαϊντενά-
κης;», σχολιάζοντας ότι υπήρξε κωμικός διάλο-
γος στον Λευκό Οίκο. Όλες οι άλλες εφημερίδες 
έχουν εκτεταμένα δημοσιεύματα για τις επαφές 
του Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στις εσωτε-
ρικές τους σελίδες.
Σύμφωνα με τουρκικό Τύπο, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης με την ομιλία του στο Κογκρέσο έβαλε στο 
στόχαστρο την Τουρκία. Τα δημοσιεύματα χαρα-
κτηρίζουν ως σκανδαλώδεις τις αναφορές του για 
Κύπρο και ψέματα τα όσα είπε για τον εναέριο 
χώρο.
Η φιλοκυβερνητική Γενί Σαφάκ έχει τίτλο «Κλα-
καδόροι Μητσοτάκη: Τα μέλη του αμερικανικού 
Κογκρέσου χειροκρότησαν όρθια τα σκανδαλώδη 
λόγια για την ‘Κύπρο’». Γράφει επίσης ότι ο Μπάι-
ντεν έκανε δώρο F35 στον Μητσοτάκη.

Σ
υνεχίστηκε η συζήτηση την Τετάρτη στην Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Θεσμών για τον τροποποιητικό νόμο περί του Ελέγχου της 
Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς 
Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημο-

σίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
Η Επιτροπή αναμένεται να ολοκληρώσει σύντομα τη συζήτηση με την 
ένταξη εναπομενουσών αλλαγών, για να σταλεί το κείμενο στην Ολομέ-
λεια για ψήφιση πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.
Η συζήτηση αφορά την ένταξη στη λίστα κρατικών αξιωματούχων που 
είναι στην κλίμακα Α13 και άνω, και οι οποίοι, θα πρέπει να ζητήσουν 
άδεια από την ανεξάρτητη ειδική επιτροπή για να εξασκήσουν οποιο-
δήποτε επάγγελμα σε οποιονδήποτε τομέα εντός των πρώτων δύο ετών 
από την ημερομηνία αφυπηρέτησης ή τερματισμού της υπηρεσίας ή της 
θητείας τους.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου 
είπε στην αρχή της συνεδρίας, ότι ως Βουλή και ως Επιτροπή δεν θέλουν 
να κυνηγούν τον οποιονδήποτε ««απλά για να τον κυνηγούν».
«Θέλουμε να υπηρετήσουμε τη διαφάνεια, την ισονομία και την ισοπο-
λιτεία. Δεν απαγορεύει αυτός ο νόμος στον οποιονδήποτε να εργαστεί, 
απλά, για να εργαστεί θα πρέπει να πάρει την ειδική άδεια από την τρι-
μελή επιτροπή» πρόσθεσε.
Στον όρο «κρατικός αξιωματούχος» εντάχθηκαν και τα σώματα ασφα-
λείας, όπως ο Αρχηγός της Αστυνομίας και ο Αρχιπύραρχος της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας, ενώ η συζήτηση επικεντρώθηκε στο αν θα πρέ-
πει να ενταχθεί και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ), δεδομένου ότι 
είναι Ελλαδίτης και κατά πόσο θα υπάρχει τρόπος εφαρμογής της νομο-
θεσίας σε περίπτωση που εργοδοτηθεί από εταιρία στη Ελλάδα μέσα 
στα δύο χρόνια μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς την ειδική άδεια.
Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, εξέφρασε την γνώμη 
ότι θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη πρόνοια στον νόμο ούτως ώστε να 
γνωρίζουν κρατικοί αξιωματούχοι, που ίσως να εξεύρουν εργασία στο 
εξωτερικό εντός των δύο χρόνων χωρίς να ζητήσουν άδεια, ότι θα διω-
χθούν, είτε εκτός είτε εντός Κύπρου.
Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας είπε ότι ίσως θα πρέπει να χρειά-
ζεται η άποψη του Υπουργείου Άμυνας για τη συμπερίληψη του Αρχη-
γού και του Υπαρχηγού της ΕΦ, καθώς η διαβούλευση που είχε γίνει με 
το εν λόγω Υπουργείο ήταν για την συμπερίληψη των αξιωματικών και 
υπαξιωματικών.
Η Επιτροπή συζήτησε και το κατά πόσον ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής 
της Κεντρικής Τράπεζας, θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στη λίστα αυτή.
Εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας, που κλήθηκε στη συνεδρία, ενη-
μέρωσε την Επιτροπή ότι ο νόμος της Κεντρικής Τράπεζας, ήδη περι-
λαμβάνει ρυθμίσεις για τον περιορισμό ανάληψης θέσεως η απόκτηση 
συμφέροντος σε συγκεκριμένα ιδρύματα, μεταξύ άλλων πιστωτικά, χρη-
ματοοικονομικά και των θυγατρικών τους, ιδρύματα πληρωμών, ηλε-
κτρονικού χρήματος, και ασφαλιστικές επιχειρήσεις, και απαγορεύει 
την ανάληψη θέσης για περίοδο δύο ετών μετά τον τερματισμό του διο-
ρισμού του Διοικητή ή του Υποδιοικητή ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα να 
ζητήσουν ειδική άδεια.
Ανέφερε επίσης, ότι υπάρχει μηχανισμός ελέγχου σχετικά με το πού 
μπορεί ο Διοικητής να εργοδοτηθεί και μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας.
Εκφράστηκε από τον κ. Δημητρίου και τον Βουλευτή της ΔΗΠΑ, Μαρίνο 
Μουσιούττα, η διαπίστωση ότι οι διατάξεις του νόμου της Κεντρικής 
Τράπεζας είναι πιο αυστηρές από αυτά που εξετάζουν.

Συνεχίζεται η συζήτηση για 
εργασία στον ιδιωτικό τομέα 
από πρώην αξιωματούχους



1920 Μαΐου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Έντονη ήταν η αντίδραση 
των τυροκόμων, μέσω 
του Προέδρου τους 
Γεώργιου Πέτρου, μετά τις 
χθεσινές διαμαρτυρίες των 
αιγοπροβατοτοτρόφων 
και ιδιαίτερα μετά τις 
δηλώσεις του Υπουργού 
Γεωργίας Κώστα Καδή περί 
μη σωστής λειτουργίας του 
ανταγωνισμού.
 

Π
αράλληλα, ο κ. Πέτρου, 
σημείωσε ότι κατανοούν 
πλήρως τις διαμαρτυρί-
ες και την απόγνωση των 

κτηνοτρόφων αλλά σημείωσε ότι 
σε καμία περίπτωση οι τυροκόμοι 
δεν κερδοσκοπούν εναντίων τους 
όπως αφήνουν να εννοηθεί. «Για 
εμάς αποτελούν βασικό μέρος της 
αλυσίδας μας και σίγουρα θα θέ-
λαμε την άμεση στήριξη τους», εί-
πε.
 Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τυρο-
κόμων Γεώργιος Πέτρου, μιλώντας 
στο ΚΥΠΕ, ισχυρίστηκε ότι «ψεύ-
δεται ο Υπουργός Γεωργίας στην 
προσπάθεια να αποφύγει το βάρος 
της αποτυχίας» αλλά και των προ-
βλημάτων, όταν λέει ότι ενώ υπάρ-
χει αύξηση στην τιμή του χαλου-
μιού, οι τυροκόμοι δεν έβαλαν  
αυξήσεις στην τιμή του γάλακτος. 
Τον προκάλεσε, όπως είπε, να πάει 
στην Στατιστική Υπηρεσία και να 
πάρει τα στοιχεία για τις εξαγω-
γές του χαλουμιού και να δει ότι οι 
ποσότητες εξαγωγής μειώθηκαν, 
αλλά και η μέση τιμή πώλησης έχει 
γενικά μειωθεί. 
Είπε ακόμα ότι οι τιμές στο γάλα 
δεν μειώθηκαν και διερωτήθηκε 
«γιατί τόση εμπάθεια προς τους 
τυροκόμους, γιατί τόσος πόλεμος 
σε αυτούς που αναδείξαν και προ-
ωθούν το κυπριακό χαλούμι ανά 
το παγκόσμιο για δεκαετίες, Σε 
αυτούς που με τον δικό τους μόχθο 
κατάφεραν να αναπτύξουν την 
γεωργοκτηνοτροφία της Κύπρου 
με πλήρη απασχόληση και ρυθ-

μούς ανάπτυξης σε όλους τους 
τομείς;»
 Παράλληλα είπε ότι «δεν μπορεί 
να βγαίνει ο Υπουργός και να προ-
καλεί τους διαδηλωτές που έκα-
ναν αυτά που έκαναν, να πάνε στα 
τυροκομεία, αντί έξω από το Προε-
δρικό. Αν θέλει να κλείσει τα τυρο-
κομεία,  οι πρώτοι που θα υπο-
στούν ζημιές μετά από τους τυρο-
κόμους είναι οι κτηνοτρόφοι μας, 
και τα 15,000 άτομα που απασχο-
λεί ο κλάδος γενικότερα».
 «Είμαστε κι εμείς μέρος του κλά-
δου του χαλουμιού και δεν μπο-
ρεί να προσπαθεί με κάθε τρόπο 
να μας προσβάλλει και να θέλει να 
μας καταστρέψει. Δεν είναι νομίζω 
ο σωστός ρόλος ενός Υπουργού 
που θέλει το καλό και την ανά-
πτυξη του κράτους, αφού την ίδια 
ώρα που  πολεμά 
τους τυροκόμους, 
την ίδια ώρα στρέ-
φεται εναντίον ααι-
γοπροβατοτρόφων, 
αγελαδοτρόφων, 
γεωργών, εμπόρων 
, αλλά και 270 εκα-
τομμυρίων εξαγω-
γών», είπε.
 Ερωτηθείς κατά πόσο θεωρεί 
ότι λειτουργεί σωστά ο ανταγω-
νισμός, ο κ. Πέτρου ανέφερε ότι 
ο ανταγωνισμός λειτουργεί πολύ 
σωστά και δίκαια και ότι οι τιμές 
γάλακτος είναι σταθερές λόγων 
της πίεσης που υπάρχει με υψηλά 
αποθέματα χαλουμιού . «Οι πρώ-
τοι που θα επιδίωκαν αυξήσεις θα 
ήμασταν εμείς αφού και το δικό 
μας κοστολόγιο έχει αυξηθεί δρα-
ματικά και αυξάνεται ασταμάτητα. 
Και φυσικά με αύξηση στην τιμή 
του χαλουμιού, θα μεταφέραμε και 
σημαντική αύξηση στην τιμή γάλα-
κτος αφού πραγματικά καταλαμβά-
νουμε το πρόβλημα των κτηνοτρό-
φων. Δυστυχώς όμως αντί αυξή-
σεις στις τιμές, έχουμε μειώσεις», 
είπε.
 Παράλληλα ανέφερε ότι τους 

ίδιους δεν τους ρώτησε κανείς σε 
ποια κατάσταση βρίσκονται, αφού 
όπως ανέφερε, ο COVID τους 
καθήλωσε. 
«Τα ψυγεία είναι γεμάτα χαλούμια, 
έχουμε εκατομμύρια σε στοκ, δεν 
ξέρουμε τι θα τα κάνουμε και αντί 
να αφήσουμε το γάλα στους κτηνο-
τρόφους περιορίζοντας την παρα-
γωγή μας, δουλεύουμε σκληρά 
να καταφέρουμε να κρατήσουμε 
τον κλάδο ζωντανό. Για 1,5 χρόνο  
κουβαλάμε τα προβλήματα του 
τομέα στηρίζοντας την κτηνοτρο-
φία, αγοράζοντας όλες τις ποσό-
τητες γάλακτος και πληρώνοντας 
τους στην ώρα τους», ανέφερε. Γι’ 
αυτό, πρόσθεσε, ο μόνος που μπο-
ρεί σήμερα να στηρίξει τον κλάδο 
γενικότερα, είναι το κράτος.
 Ο κ. Πέτρου σημείωσε ωστόσο 

ότι οι κτηνοτρόφοι 
έχουν δίκαιο να δια-
μαρτύρονται γ ια 
την τιμή και συμ-
φώνησε ότι πρέπει 
να πάρουν αυξή-
σεις, όμως τόνισε 
ότι δεν μπορούν να 
αυξήσουν την τιμή 
του χαλουμιού, 

διότι οι ανακοινώσεις του ίδιου 
του Υπουργείου και της Βουλής 
για τα πολλά αποθέματα, απέφε-
ραν μείωση στην τιμή πώλησης, 
την ίδια ώρα που η ενέργεια, τα 
υλικά συσκευασίας, τα μεταφορικά 
αυξάνονται ασταμάτητα. 
Όπως είπε, όταν μεταφέρθηκε η 
ανακοίνωση για τα υψηλά αποθέ-
ματα, αγοραστές χαλουμιού από 
όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Αυστρα-
λία, Αγγλία, Αμερική) ζητούσαν 
μειώσεις των τιμών εκμεταλλευό-
μενοι την πίεση των Τυροκόμων.
 «Έπεσαν οι πωλήσεις μας με όλες 
αυτές τις ανασφάλειες που μετα-
φέρουν με τον τρόπο τους σε όλο 
τον κόσμο. Μιλούν συνέχεια για 
γαλακτόσκονη και έδωσαν την 
εντύπωση στο κόσμο ότι χρη-
σιμοποιούμε γαλακτόσκονη για 

να κάνουμε τα χαλούμια και τους 
προκαλώ και τους καλώ, άμεσα, 
αν εντόπισαν γαλακτόσκονη σε 
οποιοδήποτε εργοστάσιο να 
βγουν και να το ανακοινώσουν με 
το όνομά του», είπε ο κ. Πέτρου.
 Πρόσθεσε ότι αν δεν έχουν στοι-
χεία θα πρέπει να βγουν και ζητή-
σουν συγγνώμη γιατί αυτά που 
λένε μεταφέρονται στο εξωτερικό, 
τα ακούν οι πελάτες και επηρεάζο-
νται οι πωλήσεις. Προειδοποίησε 
ότι όταν επηρεαστούν οι πωλήσεις 
τους θα επηρεαστούν τόσο οι ίδιοι, 
όσο και οι κτηνοτρόφοι.
 Όσον αφορά τους ελέγχους, είπε 
ότι γίνονται κανονικά στα τυροκο-
μεία, παρόλο που πέρυσι λόγο των 
μέτρων για το covid, ήταν μειωμέ-
νοι.
 Όσον αφορά τις επιδοτήσεις των 
€800,000 προς τους τυροκόμους 
από την Κυβέρνηση, ο κ. Πέτρου 
ανέφερε ότι αυτές οι επιδοτήσεις 
δεν είναι για να φύγει το στοκ τους, 
αλλά ανακοίνωσαν προσχέδιο που 
αφορά μικρά ποσά για να καλύ-
ψουν μέρος των ψυκτικών εξόδων 
που έχουν για την αποθήκευση 
των χαλουμιών. «Έδωσαν 800,000 
ευρώ για να τα μοιραστούν όλοι 
οι τυροκόμοι της Κύπρου, για να 
καλύψουν ένα μέρους του κόστους 
των ψυκτικών, αλλά δεν πήραμε 
ακόμα ούτε ένα σεντ», είπε.
Όσον αφορά την παραγωγή χαλου-
μιού με το πρότυπο της Προστα-
τευόμενης Ονομασίας Προέλευ-
σης (Π.Ο.Π) που εγκρίθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. 
Πέτρου είπε ότι ακόμα και τα πέντε 
– έξι μικρά τυροκομία που λένε ότι 
παράγουν Π.Ο.Π. είναι παράνομα, 
αφού είτε δεν έχουν παστερίωση, 
είτε το γάλα που παίρνουν είναι 
από φυλές ζώων που δεν είναι 
εγγεγραμμένα στον φάκελο, είτε η 
διατροφή τους δεν είναι αυτή που 
πρέπει. Ανέφερε ότι το 85% του 
γάλακτος δεν παράγεται από ζώα 
που οι φυλές τους συμπεριλαμβά-
νονται στον φάκελο.

Ανακοίνωση από τον Δήμο Εγκω-
μης αναφέρει ότι το Δημοτικό 
Συμβούλιο Έγκωμης κατά την 
τελευταία τακτική συνεδρία του 
και σε συνέχεια της δημόσιας 
παρουσίασης των μελετητών που 
διόρισε η κυβέρνηση για αναπτύ-
ξεις στο χώρο της Διεθνούς Κρα-
τικής Έκθεσης, αποφάσισε ομό-
φωνα ότι  αποδέχεται την κεντρική 
πρόταση για δημιουργία Κέντρου 
Καινοτομίας και Έρευνας, στους 
χώρους της Διεθνούς Κρατικής 
Έκθεσης, στην Έγκωμη, στο Δήμο 
ο οποίος φιλοξενεί και δύο μεγάλα 
ιδιωτικά Πανεπιστήμια.
Σημειώνει ότι τέτοιο πρωτοπορι-
ακό κέντρο έχει ανάγκη η Κύπρος 
γιατί θα δώσει σταδιακά ευκαι-
ρίες ανέλιξης και εργοδότησης 
νέων ανθρώπων σε νέες καινοτό-
μες υπηρεσίες.
Ωστόσο, αναφέρει ότι  η αποδοχή 
όμως διέπεται υπό προϋποθέσεις 
που εστιάζονται: Πρώτον, όχι στην 
προτεινόμενη ρύθμιση για δημι-
ουργία τερματικού σταθμού λεω-
φορείων στους χώρους της Κρα-
τικής Έκθεσης. Τέτοιοι σταθμοί, 
σημειώνει, πρέπει να χωροθετού-
νται εκτός οικιστικών ζωνών και ο 
Δήμος Έγκωμης δεν πρόκειται να 
αποδεχθεί κατ’ ουδένα λόγο την 
δημιουργία τέτοιου τερματικού 
σταθμού λεωφορείων στο συγκε-
κριμένο χώρο. Η μη δημιουργία 
τερματικού σταθμού λεωφορείων 
να συνδυαστεί με τη λήψη των 
ανάλογων αποφάσεων που σχε-
τίζονται με τις ευρύτερες κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις της περιοχής. 
Δεύτερον, ναι στη χωροθέτηση 
και δημιουργία περισσότερων 
χώρων πρασίνου και άθλησης. Οι 
αρχικοί προταθέντες σχεδιασμοί 
προνοούν για 40% πράσινο μαζί 
με άλλους ανοικτούς κοινόχρη-
στους χώρους. Τρίτον, σαφώς ηπι-
ότερες αναπτύξεις στις ανεγέρσεις 
και τέταρτον, ναι στη δημιουργία 
λίμνης κατακράτησης όμβριων 
υδάτων που θα σώσει την Έγκωμη 
από σοβαρά πλημμυρικά φαινό-
μενα.»

Η Έγκωμη 
αποδέχεται την 
πρόταση για 
δημιουργία 
Κέντρου 
Καινοτομίας και 
ΈρευναςΤυροκόμοι: Ο Καδής ψεύδεται στην προσπάθεια να 

αποφύγει το βάρος της αποτυχίας
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Τα κονδύλια θα επιτρέψουν 
στην Ουκρανία να εξοπλιστεί με 
άρματα μάχης, να ενισχύσει την 
αντιαεροπορική της άμυνα και να 
καταπολεμήσει τις επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο σε μια περίοδο κατά 
την οποία οι μάχες μαίνονται ακόμα 
στα ανατολικά και νότια τμήματα της 
χώρας

Μ
ε μεγάλη πλειοψηφία, το Κο-
γκρέσο των ΗΠΑ ενέκρινε α-
πόψε το κολοσσιαίο πακέτο 
βοήθειας, ύψους 40 δισεκα-

τομμυρίων δολαρίων, για την Ουκρανία, σε 
μια νέα επίδειξη της αδιαπραγμάτευτης υ-
ποστήριξης της Ουάσινγκτον στο Κίεβο.
Αυτό το πακέτο βοήθειας περιλαμβά-
νει ένα μακροοικονομικό και ανθρωπι-
στικό κομμάτι, αλλά επίσης και ένα εξοπλι-
στικό. Την περασμένη εβδομάδα έδωσε την 
έγκρισή της η Βουλή των Αντιπροσώπων 
και σήμερα, ενώ η ψηφοφορία συνεχιζόταν, 
εγκρίθηκε και από τη Γερουσία με ψήφους 
79 υπέρ έναντι 11 κατά.
«Είναι ένα μεγάλο πακέτο και θα καλύψει 
τις μεγάλες ανάγκες του ουκρανικού λαού 
καθώς αγωνίζεται για την 
επιβίωσή του», είπε ο επι-
κεφαλής των Δημοκρατι-
κών στη Γερουσία, Τσακ 
Σούμερ, προτού ξεκινή-
σει η ψηφοφορία. «Εγκρί-
νοντας αυτήν την κατεπεί-
γουσα βοήθεια, η Γερουσία 
μπορεί τώρα να πει στον 
ουκρανικό λαό: η βοήθεια 
είναι καθ’ οδόν. Πραγμα-
τική βοήθεια. Σημαντική βοήθεια. Βοήθεια 
που θα διασφαλίσει τη νίκη των Ουκρα-
νών», πρόσθεσε.
Το νομοσχέδιο θα προωθηθεί τώρα στον 
Λευκό Οίκο, προκειμένου να υπογραφεί 
από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.
Μεταξύ άλλων προβλέπεται η αποδέ-
σμευση 6 δισ. δολαρίων ώστε η Ουκρανία 
να εξοπλιστεί με θωρακισμένα οχήματα και 
να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνά 
της, την ώρα που μαίνονται οι μάχες στις 
νότιες και ανατολικές επαρχίες της. Περίπου 
9 δισεκ. δολάρια θα δοθούν εξάλλου για να 
διασφαλιστεί «η συνέχιση της λειτουργίας 
των δημοκρατικών θεσμών».
Στα μέσα Μαρτίου το Κογκρέσο είχε ήδη 

αποδεσμεύσει περίπου 14 δισ. δολάρια για 
την αντιμετώπιση της ουκρανικής κρίσης. 
Όμως ο πρόεδρος Μπάιντεν ζητούσε εδώ 
και πολλές εβδομάδες μια σημαντική τρο-
ποποίηση στον προϋπολογισμό ώστε να 
στηρίξει την Ουκρανία σε αυτή τη νέα φάση 
του πολέμου.

«Κόκκινο τηλέφωνο» για τους ε-
πιτελάρχες ΗΠΑ - Ρωσίας: Μίλη-
σαν για «θέματα ασφαλείας που 
εγείρουν ανησυχίες»
Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων 
Δυνάμεωντης Ρωσίας Βαλέρι Γκεράσιμοφ 
και ο αρχηγός του αμερικανικού Γενικού Επι-
τελείου Εθνικής Αμυνας στρατηγός Μαρκ 
Μάιλι είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, μετέ-
δωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδή-
σεων RIA, επικαλούμενο το ρωσικό υπουρ-
γείο Άμυνας.
Οι δύο άνδρες συζήτησαν θέματα «αμοι-
βαίου ενδιαφέροντος», συμπεριλαμβανο-
μένης της Ουκρανίας, ανέφερε το RIA.
«Οι στρατηγοί συζήτησαν για θέματα ασφα-
λείας που εγείρουν ανησυχίες και συμφώ-
νησαν να διατηρήσουν ανοικτούς τους διαύ-
λους επικοινωνίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος 
του στρατηγού Μίλι. Όπως συνέβη σε ανά-

λογες περιπτώσεις κατά το 
παρελθόν, λεπτομέρειες της 
συνομιλίας δεν θα δημο-
σιοποιηθούν, σημείωσε 
ο συνταγματάρχης Ντέιβ 
Μπάτλερ.
Η τηλεφωνική επικοινω-
νία πραγματοποιήθηκε έξι 
ημέρες μετά αυτή μεταξύ 
των υπουργών Άμυνας των 
δύο χωρών, η πρώτη που 

έγινε από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην 
Ουκρανία.
Όπως είναι γνωστό, ο υπουργός Άμυνας των 
ΗΠΑ Λόιντ Όστιν στην τηλεφωνική επικοι-
νωνία που είχε με τον Ρώσο υπουργό Άμυ-
νας Σεργκέι Σοϊγκού ζήτησε άμεση κατά-
παυση του πυρός στην Ουκρανία και τόνισε 
τη σημασία της διατήρησης των γραμμών 
επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες.
Ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού 
υπουργείου Άμυνας αναφερόμενος στα 
αποτελέσματα της συγκεκριμένης συνομι-
λίας είχε επισημάνει τότε ότι «η τηλεφωνική 
επικοινωνία δεν έλυσε κανένα ακανθώδες 
πρόβλημα ούτε οδήγησε σε άμεσες αλλαγές 
στα όσα κάνουν ή λένε οι Ρώσοι».

Ο Αμερικανός πρόεδρος 
υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο 
την πρωθυπουργό της Σουηδίας 
Μαγκνταλένα Άντερσον και τον 
πρόεδρο της Φινλανδίας Σαούλι 
Νιινίστο – Η Ουάσινγκτον επιθυμεί 
τη διεύρυνση της Συμμαχίας, ενώ η 
Τουρκία απειλεί με βέτο

Π
λήρη στήριξη στις υποψηφιότη-
τες της Φινλανδίας και της Σου-
ηδίας να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ 
παρείχε ο Αμερικανός πρόεδρος 

Τζο Μπάιντεν, υποδεχόμενος τους ηγέτες 
των δύο χωρών στον Λευκό Οίκο.
Έχοντας στο πλευρό του την πρωθυ-
πουργό της Σουηδίας Μαγκνταλένα 
Άντερσον και τον πρόεδρο της Φινλανδίας 
Σαούλι Νιινίστο, ο Μπάιντεν τόνισε ότι και 
οι δύο χώρες πληρούν «όλα τα κριτήρια» 
για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ.
«Σήμερα, σας διαβεβαιώνω με υπερη-
φάνεια ότι έχουν την πλήρη στήριξη των 
ΗΠΑ» ανέφερε. Μάλιστα επανέλαβε ότι οι 
ΗΠΑ θα εργαστούν με τις δύο σκανδιναβι-
κές χώρες για «να αντιμετωπίσουν κάθε 
επίθεση» που θα μπορούσαν να δεχτούν 
στο μεσοδιάστημα, μέχρι την ένταξή τους 
στη Συμμαχία.
Προσκαλώντας τους δύο ηγέτες στην Ουά-
σινγκτον, μία ημέρα αφότου οι χώρες 
αυτές υπέβαλαν επίσημα αίτημα στο ΝΑΤΟ 
για την ένταξή τους, οι ΗΠΑ δείχνουν για 
άλλη μια φορά ότι επιδιώκουν τη διεύ-
ρυνση της Συμμαχίας το συντομότερο 
δυνατόν. Στο ίδιο μήκος κύματος κινού-
νται και τα περισσότερα μέλη του ΝΑΤΟ. 

Ωστόσο η Τουρκία απειλεί με βέτο η δια-
δικασία.
Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Σαούλι Νιι-
νίστο διαβεβαίωσε ότι είναι «έτοιμος να 
συζητήσει» με την Άγκυρα για όλες τις 
«ανησυχίες» που εκφράζει. «Καταδικά-
ζουμε την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές 
της», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην κατη-
γορία της Τουρκίας ότι Σουηδία και Φιν-
λανδία στηρίζουν το Εργατικό Κόμμα του 
Κουρδιστάν (PKK).
Η πρωθυπουργός της Σουηδίας Μαγκντα-
λένα Άντερσον ανέφερε ότι είναι σε εξέ-
λιξη ένας «διάλογος» με την Τουρκία για 
την επίλυση αυτών των ζητημάτων.
Η Ουάσινγκτον αισιοδοξεί ότι θα υπερ-
βεί το εμπόδιο, ενώ η διαδικασία στο 
Κογκρέσο θα είναι τυπική. Ο Μπάιντεν 
ανακοίνωσε ότι θα καλέσει το Κογκρέσο να 
την εγκρίνει «το συντομότερο δυνατόν».
«Όταν νέα μέλη εντάσσονται στο ΝΑΤΟ, 
αυτό δεν είναι απειλή για καμία χώρα. 
Ποτέ δεν ήταν. Στόχος του ΝΑΤΟ είναι η 
άμυνα απέναντι σε επιθέσεις», πρόσθεσε 
ο Μπάιντεν, αναφερόμενος στη Ρωσία η 
οποία θεωρεί απειλή τη διεύρυνση του 
Βορειοατλαντικού Συμφώνου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε 
εξάλλου, απευθυνόμενος αυτή τη φορά 
στην αμερικανική κοινή γνώμη, ότι μετά 
την ίδρυση του ΝΑΤΟ έχει γίνει μόνο μία 
φορά επίκληση του περιβόητου άρθρου 5, 
που προβλέπει τη συλλογική άμυνα στην 
περίπτωση που ένα μέλος δεχτεί επίθεση. 
Και αυτό έγινε μετά τις επιθέσεις της 11ης 
Σεπτεμβρίου 2001 στο ΗΠΑ όταν «όλοι οι 
σύμμαχοί μας στάθηκαν στο πλευρό μας», 
τόνισε.

Μπάιντεν: Φινλανδία και Σουηδία 
πληρούν όλα τα κριτήρια για να 
ενταχθούν στο ΝΑΤΟ 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Εγκρίθηκε από τις ΗΠΑ πακέτο-
«μαμούθ» 40 δισ. δολαρίων για την 
Ουκρανία
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Σε βίντεο Ουκρανού δημοσιογράφου, 
αιχμάλωτοι κατηγορούν Ρώσο 
διοικητή ότι σκοτώνει τραυματίες 
στρατιώτες βλέποντας ότι δεν 
μπορούν να πολεμήσουν στο μέτωπο

Ρ
ώσοι διοικητές σκοτώνουν εν ψυχρώ 
τους τραυματίες στρατιώτες τους α-
ντί να φροντίσουν να τους παρασχε-
θούν οι πρώτες βοήθειες, όπως α-

ποκαλύπτουν Ρώσοι αιχμάλωτοι, σύμφω-
να με δημοσίευμα της εφημερίδας «Daily 
Mail». Η βρετανική εφημερίδα έχει αναρ-
τήσει στην ιστοσελίδα της σχετικό βίντεο 
όπου Ρώσοι στρατιώτες κατηγορούν έναν 
αντισυνταγματάρχη ότι πυροβόλησε πολ-
λούς στρατιώτες καθώς κείτονταν τραυμα-
τισμένοι.
Το δημοσίευμα υποστηρίζει επίσης ότι ο 
διοικητής ρώτησε έναν Ρώσο στρατιώτη εάν 
μπορούσε να περπατήσει κι όταν εκείνος 
του απάντησε αρνητικά, τότε δεν δίστασε να 
τον σκοτώσει. Σύμφωνα με την εφημερίδα 
«Daily Mail», στο βίντεο που κατέγραψε ο 
Ουκρανός δημοσιογράφος Βολοντίμιρ Ζόλ-
κιν για το δίκτυο «Open Media Ukraine», 
νεαροί Ρώσοι στρατιώτες εμφανίζονται να 
κατηγορούν τους διοικητές τους ότι εξοντώ-
νουν τους τραυματίες τους.

Ένας από τους στρατιώτες λέει χαρακτη-
ριστικά ότι, «Ρώσοι διοικητές αποτελειώ-
νουν τους τραυματίες στρατιώτες». Κι όταν 
ο Ουκρανός δημοσιογράφος τον ρώτησε 
τι εννοούσε, ο Ρώσος αιχμάλωτος του είπε 
πως «ένας στρατιώτης ήταν πεσμένος στο 
έδαφος και ο διοικητής του τάγματος τον 
πυροβόλησε». «Ήταν ένας νεαρός άνδρας, 
που είχε τραυματιστεί. Ήταν πεσμένος στο 
έδαφος. Τον ρώτησε αν μπορεί να περπατή-
σει, τον πυροβόλησε με το όπλο του», πρό-
σθεσε.
Ένας άλλος στρατιώτης είπε στο βίντεο ότι 
«το πιο σημαντικό: Δεν ήταν μία περίπτωση. 
Ο αντισυνταγματάρχης πήγε κι αλλού …». 
Στη συνέχεια, ένας τρίτος στρατιώτης τόνισε 
πως «ο Ρώσος αντισυνταγματάρχης πυρο-
βόλησε τέσσερις ή πέντε στρατιώτες με 
αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσαν να είχαν 
σωθεί (οι στρατιώτες), να φροντίσει να τους 
παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. Απλώς τους 
πυροβόλησε και τους σκότωσε».
Όπως διευκρινίζει το βρετανικό δημοσί-
ευμα, δεν είναι ξεκάθαρο από το βίντεο σε 
ποια περιοχή της Ουκρανίας ο Ρώσος διοι-
κητής πυροβόλησε τους τραυματίες στρα-
τιώτες. Επίσης, δεν είναι σαφές πού είναι 
αιχμάλωτοι οι Ρώσοι οι οποίοι εμφανίζο-
νται στο σχετικό βίντεο ή σε ποια μονάδα 
υπηρετούσαν.

Τ
ην απόφασή της να αποχωρήσει ο-
ριστικά από τη Ρωσία, έπειτα από 
32 χρόνια δραστηριοποίησης στη 
συγκεκριμένη αγορά, έκανε γνω-

στή η McDonald’s, έχοντας ξεκινήσει και 
τη διαδικασία πώλησης των δραστηριοτή-
των της στη χώρα. Η εξέλιξη αυτή ακολου-
θεί την ανακοίνωση της αλυσίδας εστια-
τορίων στις 8 Μαρτίου 2022 περί προσω-
ρινού λουκέτου στα 850 καταστήματά της 
στη ρωσική επικράτεια.
«Η ανθρωπιστική κρίση που προκλή-
θηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και 
το απρόβλεπτο λειτουργικό περιβάλλον 
στη Ρωσία» οδήγησαν τη McDonald’s 
στο συμπέρασμα ότι η συνέχιση των επι-

χειρήσεων στη Ρωσία «δεν είναι πλέον 
βιώσιμη, ούτε συνάδει με τις αξίες της 
McDonald’s».
Στο πλαίσιο της απόφασης της McDonald’s 
να αποχωρήσει από τη Ρωσία, η εταιρεία 
επιδιώκει την πώληση ολόκληρου του 
χαρτοφυλακίου των εστιατορίων της στη 
Ρωσία σε τοπικό αγοραστή.
Στις προτεραιότητες της McDonald’s, σύμ-
φωνα με την ενημέρωση, περιλαμβάνεται 
η επιδίωξη να διασφαλιστεί πως οι εργα-
ζόμενοι της εταιρείας στη Ρωσία θα συνε-
χίσουν να πληρώνονται μέχρι την ολοκλή-
ρωση της αλλαγής ιδιοκτησίας και ότι θα 
έχουν μελλοντική απασχόληση σε οποιον-
δήποτε πιθανό αγοραστή.

διεθνή νέα

«Ρώσοι αποτελειώνουν τους 
τραυματίες στρατιώτες τους αντί να 
τους περιθάλψουν» 

Αποχωρεί οριστικά από τη Ρωσία η 
McDonald’s, ξεκίνησε την αναζήτηση 
αγοραστή 

Η Ελισάβετ κατέβηκε στο Μετρό και 
πλήρωσε με κάρτα απεριορίστων 
διαδρομών

Μ
ια σπάνια δημόσια εμφά-
νιση έκανε την Τρίτη η βα-
σίλισσα Ελισάβετ, για να 
εγκαινιάσει τη γραμμή του 

μετρό του Λονδίνου που φέρει το όνο-
μά της, τη γραμμή Elizabeth.
Η 96χρονη μονάρχης επισκέφτηκε τον 
σταθμό του Πάντιγκτον μαζί με τον πρί-
γκιπα Εντουαρντ, λίγες ημέρες μετά την 
ακύρωση της εμφάνισής της στο Κοι-
νοβούλιο λόγω «κινητικών προβλη-
μάτων». Είχε μπαστούνι, χαμογελούσε 
όμως ζεστά, αναφέρει η Daily Mail.
Μια μονάρχης δεν χρειάζεται να κρατά 
πάνω της χρήματα και η Ελισάβετ σπά-
νια έχει βρεθεί στην ανάγκη να αγορά-
σει κάτι.

Αλλά δεν  γνωρίζει και πώς δουλεύει η 
κάρτα Oyster για τις συγκοινωνίες στο 
Λονδίνο. Είχε όμως την ευκαιρία να το 
μάθει σήμερα. Της έδωσαν μια κάρτα 
που ήδη είχε πέντε λίρες στον λογαρια-
σμό της.
Ενας υπάλληλος της γραμμής της έδειξε 
πώς λειτουργούν τα μηχανήματα, ενώ 
η Ελισάβετ ρωτούσε πού μπορεί να 
ταξιδέψει αυτός που χρησιμοποιεί τη 
γραμμή. «Υπέροχα!», τού είπε όταν 
ολοκλήρωσε την περιγραφή του.
Στον σταθμό έμεινε περίπου 10 λεπτά.
Η επίσκεψη δεν είχε ανακοινωθεί από 
πριν, οι υπεύθυνοι όμως είχαν ειδοποι-
ηθεί ότι η Ελισάβετ μπορεί να παρα-
στεί.
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Κάνουμε τον ύπνο παιχνιδάκι!

Δ
εν είναι λίγες οι φορές που η ώρα για 
τον ύπνο μετατρέπεται σε μία οικογε-
νειακή πρόκληση. Το παιδί μας μπο-
ρεί να είναι γεμάτο ενέργεια ή απλά 

να μην θέλει να σταματήσει την δραστηριό-
τητα που κάνει εκείνη την στιγμή. Σίγουρα το 
παιχνίδι θα κάνει πιο δελεαστική αυτή την δι-
αδικασία. Ακόμα και αν αναρωτιόμαστε «Μα 
παιχνίδι την ώρα του ύπνου; Γίνεται;». Η απά-
ντηση είναι ναι, με φαντασία και καλή διάθεση 
όλα γίνονται.

Μια φωλιά παραμύθια
Κάνουμε την κλασική ανάγνωση παραμυθιού 
λίγο πιο παιχνιδιάρικη. Φωλιάζουμε κάτω από 
τα σκεπάσματα και με έναν δυνατό φακό δια-
βάζουμε ένα παραμύθι που έχουμε διαλέξει 
μαζί με το παιδί σαν να είμαστε κρυμμένοι σε 
μια φωλιά. Tip: Το παραμύθι πρέπει να μην 
περιέχει τίποτα τρομακτικό γιατί αυτό μπορεί 
να διαταράξει τον ύπνο του.

Το κυνήγι της χαμένης αγκαλιάς
Αρκετά παιδιά νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια 
όταν κοιμούνται αγκαλιά με δύο – τρία παιχνί-
δια τους. Μπορούμε, λοιπόν κάθε βράδυ να 
οργανώνουμε ένα κυνήγι χαμένων παιχνιδιών 
αγκαλιάς. Τα κρύβουμε σε διάφορα σημεία του 

σπιτιού και μετά του δίνουμε οδηγίες για να 
τα βρει. Μόλις τα συγκεντρώσει όλα πάμε στο 
κρεβάτι για μια μεγάλη αγκαλιά, πολλά φιλιά 
και μία όμορφη καληνύχτα. Tip: Όσο μικρό-
τερο είναι το παιδί τόσο μεγαλύτερη βοήθεια 
χρειάζεται από εμάς για να μην απογοητευθεί 
αν δεν βρίσκει που είναι κρυμμένα τα παιχνί-
δια.
Η ημέρα μας σε θέατρο σκιών
Ξαπλωμένοι στο κρεβάτι, με την βοήθεια ενός 
φωτιστικού αλλά και των χεριών μας, δημιουρ-
γούμε «χαρακτήρες – ήρωες» με τις σκιές που 
δημιουργούνται στον τοίχο. Ο κάθε «ήρωας» 
λέει τα νέα της ημέρας μας. Ποια ήταν η καλύ-
τερη και ποια η χειρότερη στιγμή. Tip: Όταν 
ξεκινήσουμε αυτό το παιχνίδι, αλλά και εάν το 
παιδί είναι μικρό, καλό είναι να αρχίζουμε εμείς 
πρώτοι την αφήγηση. Χρειάζεται να θυμό-
μαστε ότι η λεκτική επικοινωνία του παιδιού 
είναι μια ασκούμενη δεξιότητα που χρειάζεται 
χρόνο και καθοδήγηση για να την κατακτήσει.

Ένα τραγούδι για τον ύπνο
Από ένα νανούρισμα, ένα παραδοσιακό τρα-
γούδι έως και ένα σύγχρονο τραγούδι. Όλα 
μας κάνουν… Επιλέγουμε παρέα ποιο τρα-
γούδι θέλουμε να τραγουδάμε πριν τον ύπνο. 

Ο μόνος περιορισμός που έχουμε είναι να είναι 
σε αργό ρυθμό για να μην το αναστατώσει. Tip: 
Μπορείτε ακόμα και να χορέψετε αγκαλιασμέ-
νοι το τραγούδι αυτό πριν την καληνύχτα.
Το δικό μας υπνοεπιτραπέζιο
Σε ένα χαρτόνι ζωγραφίζουμε ένα «δρομάκι» 
με τετραγωνάκια. Σε σχήμα σαλιγκαριού ή σαν 
φιδάκι, όπως αυτά που έχουν τα αγοραστά επι-
τραπέζια. Στην μία άκρη ζωγραφίζουμε την 
έναρξη και στην άλλη τον τερματισμό, όπου 
θα ζωγραφίσουμε ένα κρεβάτι (μπορούμε αν 
θέλουμε αντί ζωγραφιάς να κολλήσουμε εικό-
νες εκτυπωμένες). Στα υπόλοιπα «σκαλοπά-
τια», αυτά δηλαδή που βρίσκονται ανάμεσα 
στην έναρξη και τον τερματισμό θα βάλουμε 
εικόνες από όλα αυτά που κάνουμε στην ρου-
τίνα του ύπνου. Δείπνο, προετοιμασία ρού-
χων για την επόμενη, μπάνιο, γάλα, πλύσιμο 
δοντιών, παραμύθι… Βάζουμε τόσα πιόνια 
όσα τα άτομα του σπιτιού που θα παίξουν. 
Κάθε φορά που κάποιος ολοκληρώνει μία 
ενέργεια (για παράδειγμα πλύσιμο δοντιών) το 
πιόνι κινείται μία θέση μπροστά, στην επόμενη 
ενέργεια. Όποιος φτάσει πρώτος στο κρεβάτι – 
τερματισμό κερδίζει… 
Ο απέραντος ουρανός
Εάν ζούμε σε περιοχή που μπορούμε να δούμε 
τον έναστρο ουρανό είναι μια πρώτης τάξεως 

ευκαιρία για όμορφες ιστορίες. Σβήνουμε τα 
φώτα και, είτε μέσα από το σπίτι κοντά στο 
παράθυρο, είτε έξω στο ύπαιθρο, καθόμαστε 
αγκαλιά και παρατηρούμε τα αστέρια λέγο-
ντας όμορφες αυτοσχέδιες ιστορίες ή διαβά-
ζοντας παιδικά βιβλία αστρονομίας, κατάλ-
ληλα για την ηλικία του παιδιού μας, μέσα από 
τα οποία τα παιδιά ταυτόχρονα αποκτούν και 
γνώση . Ακόμα και αν δεν έχουμε πρόσβαση 
στον έναστρο ουρανό υπάρχει λύση. Μπο-
ρούμε να κολλήσουμε στο ταβάνι του δωμα-
τίου φωσφορίζοντα αστέρια. Έτσι κάθε βράδυ 
μπορούμε να ξαπλώνουμε στο κρεβάτι και να 
λέμε μία ευχή για κάθε ένα αστέρι που φωτίζει 
στο ταβάνι.

Ντενέκτιβ ύπνου
Ξαπλώνουμε στο κρεβάτι και έχουμε για εργα-
λεία μας έναν φακό και ένα ρολό από χαρτί 
υγείας ή κουζίνας. Λέμε στο παιδί μια αυτο-
σχέδια ιστορία «χρησιμοποιώντας» μέσα σε 
αυτήν λέξεις από αντικείμενα που βρίσκονται 
στο δωμάτιο. Κάθε φορά που η ιστορία «φτά-
νει» στο αντικείμενο αυτό ανάβουμε τον φακό 
και ζητάμε από τον μικρό ντεντέκτιβ να βρει 
το αντικείμενο στον χώρο με την βοήθεια του 
τηλεσκόπιου – ρολού από χαρτί.

Π
ώς είναι η ζωή κοντά σου; Είσαι ένα 
άτομο που ελκύεις το ενδιαφέρον του 
άλλου ή  μήπως είσαι μια προεξοχή 
σε έναν κορμό δέντρου που πονάει 

κανείς αν την ακουμπήσει; Εντάξει, δεν εννοώ 
ότι πρέπει να είσαι κάθε στιγμή από το πρωί μέ-
χρι το βράδυ ελκυστικός/ή. Καταλαβαίνω ότι το 
άγχος μπορεί να επηρεάσει την ενεργητικότητά 
σου, και οι ευθύνες μπορεί να σου φάνε τον ε-
λεύθερό σου χρόνο. Προσπάθησε όμως να ε-
ξακολουθείς να αναπτύσσεσαι σαν άτομο... να 
ανακαλύπτεις καινούργια ενδιαφέροντα... να 
βρίσκεις κάποιο χόμπυ... να μάθεις κάτι που πά-
ντα σε ενδιέφερε.

Μήπως το δωμάτιο του παιδιού σας 
είναι άνω κάτω;
Μήπως το δωμάτιο του παιδιού σας μοιάζει 
σα να πέρασε κάποιος ανεμοστρόβιλος; Τη μια 
στιγμή είναι καθαρό και περιποιημένο, και την 
άλλη βλέπεις μια ακαταστασία από τη μια άκρη 
ως την άλλη. Μην απογοητεύεσαι’ δοκίμασε το 
εξής. Ξόδεψε μια μέρα για να οργανώσεις και να 
βρεις ένα συγκεκριμένο μέρος για το καθετί. Αν 
δεν το κάνεις αυτό, θα ξαναγίνει ένα χάος χωρίς 
να το καταλάβεις. Για τα μεγαλύτερα παιδιά, 
χρησιμοποίησε κουτιά από παπούτσια, καλά-
θια ή πλαστικά κουτιά για παιχνίδια, και βάλτα 
κάτω από το κρεβάτι. Για τα μικρότερα παιδιά, 
να τα αφήνεις να παίζουν με ένα παιχνίδι κάθε 
φορά. Μετά να τους ζητάς να τα μαζεύουν πριν 
ξεκινήσουν να κάνουν κάτι άλλο. 

Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί έφηβοι 
που επιλέγουν να μην κάνουν σεξ;
Ένα εξώφυλλο του περιοδικού Newsweek είχε 
τον τίτλο, «Η Καινούργια Αγνότητα.» Βασικά, 
οι περισσότεροι έφηβοι αφήνουν το σεξ για το 
γάμο. Κατ’ αρχήν τα παιδιά σήμερα ενημερώ-
νονται περισσότερο για τους κινδύνους που 
υπάρχουν. Επίσης έχουν περισσότερες επιλο-
γές. Οι γονείς από την άλλη, αντί να δεχτούν οι 
έφηβοί τους να είναι σεξουαλικά δραστήριοι,  
τους συστήνουν προγράμματα που ενθαρρύ-
νουν την εγκράτεια.   

Διδάσκεις στα παιδιά σου τις «τέσσερις 
βασικές αρχές»;
Ξέρουν τα παιδιά σου ποιες είναι οι τέσσερις 
βασικές αρχές; Αυτές αποτελούν το στερεό 
θεμέλιο για τη ζωή τους. Η πρώτη αρχή είναι: 

η υπευθυνότητα. Πρέπει να μάθουν ότι είναι 
υπεύθυνα για τις πράξεις τους και τις συνέπειές 
των πράξεών τους. Το υπεύθυνο άτομο είναι 
αξιόπιστο και μπορεί να κανείς να το εμπιστεύ-
εται. Η δεύτερη αρχή είναι: η ειλικρίνεια. Το 
ψέμα δεν είναι επιλογή. Θα πρέπει να μάθουν 
να λένε την αλήθεια και να είναι ειλικρινή τόσο 
στα λόγια τους όσο και στις πράξεις τους. Η 
τρίτη αρχή είναι: η λεπτότητα και  η ευγένεια. 
Να φέρεσαι στους άλλους όπως θάθελες να 
σου φέρονται κι εκείνοι, με σύνεση κι όχι απε-
ρίσκεπτα. Και η τέταρτη αρχή είναι: η πίστη. 
Μία στενή σχέση με τον Ιησού Χριστό θα τους 
βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές 
δυσκολίες. Αυτές οι τέσσερις αρχές είναι απα-
ραίτητες για μια πετυχημένη ζωή.

Μήπως το σκυλάκι σου έγινε γάτα;

Ο συγγραφέας Adair Lara λέει ότι τα 
μικρά παιδιά συμπεριφέρονται σαν 
τα σκυλιά – δείχνουν την αγάπη τους 
και θέλουν να είναι πάντα κοντά 
σου. Όταν όμως πλησιάζουν την 
εφηβεία αρχίζουν να συμπεριφέ-
ρονται σαν τις γάτες --  τους αρέσει 
η απομόνωση και δε σε πλησιάζουν 
όπως άλλοτε. Σε κάνουν να νιώθεις 
ότι δεν είσαι απαραίτητος/η. Αλλά να 
ξέρεις ότι το παιδί σου σ’ αυτήν την 
ηλικία εξακολουθεί να σε χρειάζεται 
και εσένα και την αγάπη σου. Απλά 
πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο προ-
σέγγισης. Να είσαι πάντα διαθέσι-
μος/η και να του δίνεις την ευκαιρία 
να έρχεται κοντά σου. Κι όταν έρχε-
ται, μην το σφίγγεις και το φιλάς για 
να του δείξεις την αγάπη σου. Άφησέ 
το να έχει τη δική του συμπεριφορά 
και διάθεση και δείξτου αγάπη άνευ 
όρων και προπαντός κατανόηση.

Κάνεις κάθε χρόνο ένα check up; 
Αναφέρομαι στο check up του γάμου σου. Κι ο 
γάμος μας , όπως ακριβώς το σώμα μας, χρειά-
ζεται μια γενική  εξέταση τουλάχιστο μια φορά 
το χρόνο. Με πόσο θα τον αξιολογούσες με κλί-
μακα από το ένα ως το δέκα; 
Ποιο είναι το αδύνατο σημείο του γάμου σου; 
Η επικοινωνία, η φυσική σας σχέση, τα οικο-
νομικά ή κάτι άλλο; Ποιος είναι ο πιο δυναμι-

Είσαι ευχάριστος τύπος για να ζει 
κανείς μαζί σου;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Σ
τα πενήντα δεν αντέχεις άλλο 
τους περιορισμούς. Δεν αντέχετε 
το σφιχτό σουτιέν, τα αναγκαστι-
κά δείπνα με την κουνιάδα που 

ελέγχει τη σκόνη στις γωνίες σας, τακού-
νια στα πεζοδρόμια και περιστασιακά 
χαμόγελα. Στα πενήντα δεν θέλεις πλέον 
να αποδείξεις. Είσαι αυτό που είσαι, τα 
πράγματα που έχεις κάνει και τα πράγ-

ματα που ακόμα θέλεις να κάνεις. Αν α-
ρέσει σε άλλους, εντάξει. Αλλιώς είναι 
το ίδιο.
Στα πενήντα δεν έχει σημασία αν είχες 
παιδιά ή όχι. Μάνα θα είσαι έτσ ι κι 
αλλιώς: της μητέρας σου, του πατέρα 
σου, μιας θείας που έμεινε μόνη, του 
σκύλου σου ή μιας αδέσποτης γάτας που 
μάζεψες στο δρόμο. Κι αν όλα αυτά δεν 
υπάρχουν, θα είσαι μητέρα του εαυτού 
σου. Γιατί με τα χρόνια θα έχεις μάθει να 
φροντίζεις ένα σώμα που τελικά αγαπάς, 
στο να γίνεται όλο και πιο ατελές μόνο 
στα μάτια των άλλων.
Ποιος νοιάζεται αν η μισή ν τουλάπα 
είναι λάθος μέγεθος. Το σημαντικό είναι 
ότι η πλάτη σου δεν τρίζει τόσο πολύ 
όταν στέκεσαι όρθιος, ότι αγγίζοντας τα 

στήθη σου δεν νιώθεις μπαλάκια και ότι 
η εμμηνόρροια τελικά γίνεται πρόβλημα 
για τους άλλους.
Στα πενήντα θέλεις ελευθερία. Ελεύθε-
ρος να πεις όχι, ελεύθερος να μείνεις με 
τις πυτζάμες σου όλη την Κυριακή, ελεύ-
θερος να νιώθεις όμορφα για τον εαυτό 
σου και όχι για τους άλλους Ελεύθερος 
να περπατάς μόνος: αυτοί που σε αγα-

πούν θα μείνουν στο ρυθμό σου, αυτοί 
που δεν νοιάζονται για τους άλλους. Θα 
είσαι ελεύθερος να τραγουδάς δυνατά 
στο αυτοκίνητό σου ακόμα κι αν δεν 
σε κοιτάνε στο φανάρι. Δεν υπάρχουν 
άλλα αρχεία καταγραφής μαθημάτων για 
έλεγχο και συνομιλίες για υποστήριξη 
της μαμάς.
Θα έχεις όνειρα όπως όταν ήσουν είκοσι 
και θα ζητάς χρόνο από κάθε θεό για να 
τα πραγματοποιήσεις. Θα γδυθείς για 
τους άντρες που αγάπησες και τις ανα-
σφάλειες που σε έκαναν να τρέμεις. 
Και τώρα, εκεί που έχεις φάει τη μισή 
σου ζωή μεγάλη και βιαστική, θα βρεις 
την επιθυμία να γευτείς σιγά σιγά όλη 
τη ζάχαρη και το αλάτι των ημερών που 
έχεις μπροστά σου.

Στα πενήντα και κάτι
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υγεία

Τ
ο πρώτο στην Ελλάδα, Βοή-
θημα Λήψης Απόφασης για 
ασθενείς με Ρευματοειδή 
Αρθρίτιδα παρουσίασε το 

Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας 
σε συνεργασία με την Δ’ Παθολογι-
κή Πανεπιστημιακή Κλινική του Πα-
νεπιστημιακού Νοσοκομείου «ΑΤ-
ΤΙΚΟΝ».
Το Βοήθημα Λήψης Απόφασης για 
τις θεραπείες της Ρευματοειδούς 
Αρθρίτιδας, που είναι διαθέσιμο 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 
στην ιστοσελίδα του προγράμματος: 
www.decisionaid.uniwa.gr, είναι το 
πρώτο που προσφέρεται σε ασθε-
νείς στην Ελλάδα και σχεδιάστηκε 
με όραμα την ενδυνάμωση και 
τη βελτίωση ποιότητας ζωής 
των ασθενών με ρευματο-
ειδή αρθρίτιδα.
Στην ιστοσελίδα του προ-
γράμματος οι πολίτες μπο-
ρούν να βρουν χρήσιμες πλη-
ροφορίες και να συμπλη-
ρώσουν απλές ερωτήσεις 
που θα τους βοηθήσουν να 
κατανοήσουν ποιες θεραπείες 
υπάρχουν διαθέσιμες, ποια 
είναι τα οφέλη και οι κίνδυνοι 
από κάθε θεραπεία, ποια θερα-
πεία ταιριάζει καλύτερα στις 
προτιμήσεις και τον τρόπο ζωής 
τους και στη συνέχεια εφόσον το 
επιθυμούν να εκτυπώσουν όλο το 
βοήθημα ή μέρος των ερωτήσεων 
και να τις συζητήσουν με τον γιατρό 
τους. Τα βοηθήματα λήψης απόφα-
σης (patient decision aids), έχουν 
αναπτυχθεί διεθνώς από πολλούς 
οργανισμούς υγείας και έχουν ανα-
δειχθεί ως αποτελεσματικά εργα-
λεία στο πλαίσιο της συμμετοχικής 
λήψης απόφασης, της διαδικασίας 
στην οποία οι κλινικοί γιατροί ενη-
μερώνουν διεξοδικά τους ασθενείς 
για τα καλύτερα διαθέσιμα θερα-
πευτικά δεδομένα και προσεγγί-
σεις, ώστε να ενδυναμώνονται σε 
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων 
για να αποφασίζουν για την υγεία 
τους. Σύμφωνα με την Επιστημονική 
Υπεύθυνη του προγράμματος Έφη 
Σίμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Επικοινωνίας και ΜΜΕ στη Δημό-

σια Υγεία του Τμήματος Πολιτικών 
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, «η ανάπτυξη, 
ο σχεδιασμός και η δημιουργία του 
βοηθήματος λήψης απόφασης έγινε 
με βάση συστηματικές βιβλιογραφι-
κές ανασκοπήσεις αντίστοιχων βοη-
θημάτων διεθνώς, σύμφωνα με τα 
πρότυπα της International Patient 
Decision Aid Standards (IPDAS) 
Collaboration και βασίστηκε στη 
στενή συνεργασία γιατρών, νοση-
λευτών και ασθενών. Τα βοηθήματα 
λήψης απόφασης μπορούν να βοη-
θήσουν και να ενδυναμώσουν τους 
ασθενείς να πάρουν αποφάσεις για 
την υγεία τους, που βασίζονται στην 

κατανόηση των πληροφοριών, 
να αναπτύξουν και να διατηρή-

σουν καλύτερη επικοινωνία με 
τους γιατρούς και να διαχειρι-

στούν αποτελεσματικότερα τα 
συμπτώματα και τις επιπλοκές 
μιας ασθένειας. Η γνώση, η 

κατανόηση και τα θετικά απο-
τελέσματα στην έκβαση μιας 
ασθένειας μπορούν να βελτι-
ωθούν, όταν οι γιατροί δίνουν 

στον ασθενή ενεργό ρόλο στη 
φροντίδα της υγείας του και λαμ-
βάνουν υπόψη τις εξατομικευμέ-

νες ανάγκες και προτιμήσεις του».
Τέλος η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
«ΡΕΥΜΑΖΗΝ» Κατερίνα Κουτσο-
γιάννη τονίζει ότι «η ανάγκη να λαμ-
βάνονται υπόψη κατά την επιλογή 
της θεραπείας οι απόψεις, οι ιδιαι-
τερότητες και οι προτιμήσεις των 
ασθενών είναι εδώ και χρόνια κατα-
γεγραμμένη και καλά τεκμηριωμένη 
διεθνώς. 
Γενικότερα, είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό ο ασθενής να συμπεριλαμβά-
νεται στη θεραπευτική διαδικασία, 
όχι μόνο με στόχο αυτή να είναι προ-
σαρμοσμένη στις δικές του ανάγκες 
και προσδοκίες, αλλά και επιπλέον 
επειδή έτσι αυξάνονται σημαντικά 
οι πιθανότητες συμμόρφωσης του 
ασθενούς. 
Ο ασθενής που είναι ικανοποιη-
μένος από την όλη διαδικασία έχει 
αποδειχθεί και με μελέτες ότι είναι 
πιθανότερο να είναι και πιο τυπικός 
στην τήρηση της θεραπείας».

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα: 
Βοηθό στη λήψη 
απόφασης για επιλογήΔ

ύο επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του 
Keele, οι Shen Wong και Neil Grazier, επιλέ-
γουν τρία από τα δημοφιλέστερα συστατικά σε 
προϊόντα ομορφιάς και σε άρθρο τους στο The 

Conversation αποκαλύπτουν το ποσοστό αλήθειας για την 
αποτελεσματικότητά τους.
1. Βιταμίνη C
Η βιταμίνη C ή ασκορβικό οξύ είναι μια υδατοδιαλυτή βιτα-
μίνη με πολλαπλά οφέλη για τον οργανισμό, μεταξύ των 
οποίων η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και των 
οστών και η καταπολέμηση του οξειδωτικού στρες. Πώς προ-
ωθείται: Τα προϊόντα με βάση τη βιταμίνη C συστήνονται ως 
ιδανική επιλογή για λάμψη και φρεσκάδα χάρη στην ιδιότητα 
του μικροθρεπτικού στοιχείου να προάγει την παραγωγή κολ-
λαγόνου και ελαστίνης στο χόριο, την ενδιάμεση στιβάδα του 
δέρματος, τα οποία διατηρούν το δέρμα σφριγηλό και ελαστικό.
Τι δείχνουν οι έρευνες: Οι ειδικοί εξηγούν ότι υπάρχει μια «παγίδα» εν προκειμένω, αφού η επιδερμίδα, η εξωτερική 
στιβάδα, λειτουργεί ως φράγμα για την είσοδο νερού και έτσι η υδατοδιαλυτή βιταμίνη C  δύσκολα μπορεί να φτάσει 
στο χόριο με κρέμες ή έλαια. Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι η εφαρμογή προϊόντων με περιεκτικότητα σε βιταμίνη 
C μεγαλύτερη από 5% από μεσήλικες γυναίκες πέτυχε σε έξι μήνες αύξηση της παραγωγής κολλαγόνου καθώς και 
ότι υποχώρηση σημαδιών από υπερμελάγχρωση μέσα σε 12 ημέρες εφαρμογής. Στην τελευταία περίπτωση, σημει-
ώνουν οι ειδικοί, τα αποτελέσματα μειώθηκαν μετά τις δύο εβδομάδες και η μελέτη ολοκληρώθηκε σε 47 ημέρες.
2. Υαλουρονικό οξύ
Το υαλουρονικό οξύ είναι ένας πολυσακχαρίτης που εντοπίζεται στο δέρμα και τις αρθρώσεις, έχει την ιδι-
ότητα να απορροφά και να συγκρατεί το νερό και να συμβάλλει έτσι στην επούλωση των ουλών την ενυδά-
τωση. Πώς προωθείται: Η παραγωγή του υαλουρονικού οξέος φθίνει με το γήρας και τα προϊόντα περιποίη-
σης δέρματος με βάση το στοιχείο υπόσχονται να το συμπληρώσουν, να ενυδατώσουν το δέρμα και να μει-
ώσουν τις ρυτίδες.
Τι δείχνουν οι έρευνες: Μελέτη του 2011 έδειξε ότι εφαρμογή κρέμας με περιεκτικότητα σε υαλουρονικό 
0,1% δυο φορές την ημέρα βελτίωσε εντός δύο μηνών την ελαστικότητα και ενυδάτωση του δέρματος. Εντού-
τοις, σημειώνουν οι Δρ Wong και Grazier, η μείωση στις ρυτίδες και την τραχύτητα του δέρματος σημειώ-
θηκε μόνο για προϊόντα με μόρια υαλουρονικού μικρού μεγέθους, αφού τα μεγαλύτερα δεν απορροφώνται 
εύκολα από το δέρμα. Πρόκειται για πληροφορία που απουσιάζει από τις ετικέτες των σχετικών σκευασμά-
των. Αντίστοιχα, πρόσφατη έρευνα του 2021 μεταξύ άλλων διαπίστωσαν αντίστοιχα με τα παραπάνω αποτε-
λέσματα, «θολά» όμως αφού τα προϊόντα που μελετήθηκαν περιείχαν επιπλέον μείγμα νιασιναμίδης, κεραμι-
δίων και υαλουρονικού οξέος συνδυαστικά με αντιηλιακή προστασία.
3. Ρετινόλη
Η ρετινόλη είναι ένα παράγωγο της βιταμίνης Α που μετατρέπεται σε ρετινοϊκό οξύ μόλις απορροφηθεί στο 
δέρμα. Το ρετινοϊκό οξύ συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής κολλαγόνου και τις κυτταρικές λειτουργίες, 
με αποτέλεσμα τη μείωση στις ρυτίδες και τα σημάδια της υπερμελάγχρωσης. Πώς προωθείται: Για την προ-
ώθηση των (ευρείας απήχησης) προϊόντων με βάση τη ρετινόλη προτάσσεται η δυνατότητά τους να περιορί-
ζουν τη βλάβη από τη μακροχόνια έκθεση στον ήλιο (φωτογήρανση), όπως η υπερμελάγχρωση και οι ρυτίδες.

Αντιγήρανση: Πόσο αποτελεσματικά είναι 3 
δημοφιλή συστατικά

Ο κίνδυνος εμφάνισης επιθετικού καρκίνου του μαστού στους άνδρες πιθανότατα σχετίζεται με τα προβλή-
ματα γονιμότητας στους άνδρες, σύμφωνα με μία νέα βρετανική επιστημονική μελέτη, η πιο ολοκληρωμένη 
του είδους της μέχρι σήμερα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Μάικλ Τζόουνς του Ινστιτούτου Ερευνών για τον Καρκίνο στο Λονδίνο, οι 
οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Breast Cancer Research», μελέτησαν σχεδόν 2.000 άνδρες 
διαγνωσμένους με καρκίνο του μαστού, από τους οποίους οι 112 (5,6%) είχαν υπογονιμότητα και οι 383 (19,2%) 
δεν είχαν παιδί, καθώς επίσης -για λόγους σύγκρισης- μία ομάδα ελέγχου από 1.600 άτομα, εκ των οποίων 80 (5%) 
είχαν υπογονιμότητα.
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στον κίνδυνο μεταστατικού καρκίνου του μαστού και στην 
πιθανότητα διάγνωσης με ανδρική υπογονιμότητα (2,6% έναντι 1,4% στους άνδρες με υπογονιμότητα αλλά χωρίς 
τέτοιο καρκίνο). Επίσης, αναλογικά, πολύ περισσότεροι άνδρες με καρκίνο του μαστού δεν είχαν παιδί (383) από ό,τι 
στην ομάδα ελέγχου χωρίς καρκίνο (174). Ο καρκίνος του μαστού στους άνδρες είναι πολύ λιγότερο συχνός από ό,τι 

στις γυναίκες και η σχέση του με την ανδρική υπογονιμότητα είχε μελετηθεί έως τώρα μόνο σε πολύ 
μικρές μελέτες. Η νέα μελέτη δεν βρήκε σημαντική σχέση ανάμεσα στον κίνδυνο τοπικού 

(μη μεταστατικού) καρκίνου του μαστού και στην ανδρική υπογονιμότητα, συνεπώς ο 
αυξημένος κίνδυνος αφορά, βασικά, τον επιθετικό καρκίνο.

Ο Τζόουνς δήλωσε ότι «οι αιτίες του καρκίνου του μαστού στους άνδρες είναι 
σε μεγάλο βαθμό άγνωστες, εν μέρει επειδή πρόκειται για έναν σπάνιο 

καρκίνο και εν μέρει επειδή οι προηγούμενες μελέτες ήταν μικρές. Τα 
ευρήματα της μελέτης μας δείχνουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ υπογο-
νιμότητας και καρκίνου του μαστού στους άνδρες, κάτι που -πάντως- 
πρέπει να επιβεβαιωθεί με περαιτέρω έρευνες, ενώ χρειάζεται επί-
σης μελλοντική μελέτη σχετικά με τους πιθανούς υποκείμενους αιτι-
ολογικούς παράγοντες, όπως οι ορμονικές ανισορροπίες».

Ο κίνδυνος επιθετικού καρκίνου του μαστού 
στους άνδρες σχετίζεται με την ανδρική 
υπογονιμότητα
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ποντίκι

Μαρτυρίες από τη γενοκτονία των Ποντίων
«Χτυπούσαν ανελέητα τα παιδιά με τα μαστίγια και τα τρυπούσαν με τα ξίφη τους»

«Πανταχόθεν του Πόντου αγγέλονται σφαγαί.. εις Κερα-
σούντα.. εις Τραπεζούντα και αλλού. Εάν κατάστασις 
συνεχιστεί, Ελληνισμός Πόντου εξαφανισθήσεται, πριν η 
διπλωματία προλάβει ασχοληθεί περί αυτού».

Μ
ε αυτό το απελπισμένο τηλεγράφημα τον Ιού-
λιο του 1920, η Επιτροπεία Ποντίων ενημέρω-
νε με σπαρακτικό τρόπο τον Ελευθέριο Βενιζέ-
λο για τα γεγονότα που αποτέλεσαν την αρχή 

του τέλους του Ποντιακού Ελληνισμού.
Κατά την περίοδο 1914- 1923, οι Τούρκοι θανάτωσαν του-

λάχιστον 200.000 Έλληνες του Πόντου. Ο ακριβής αριθμός 
των θυμάτων δεν έχει προσδιοριστεί, ωστόσο υπάρχουν 
ιστορικοί και ερευνητές, που υποστηρίζουν ότι αγγίζει τις 
350.000. Η σφαγή ήταν αποτέλεσμα του σχεδίου εκτουρ-
κισμού της ευρύτερης περιοχής του Πόντου και στόχος δεν 
ήταν μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι Αρμένιοι.
Οι διώξεις είχαν αρχίσει αρκετά χρόνια νωρίτερα, χωρίς 
όμως να έχουν τον χαρακτήρα της οργανωμένης γενοκτο-
νίας. Την «εκκαθάριση» ξεκίνησε το κίνημα των Νεότουρ-
κων το 1911, τη συνέχισε κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκο-
σμίου Πολέμου και την ολοκλήρωσε με φριχτό τρόπο ο 
Μουσταφά Κεμάλ από το 1916 έως το 1923.
Τα πρώτα χρόνια, οι Έλληνες του Πόντου οδηγούνταν στα 
λεγόμενα τάγματα εργασίας, τα Αμελέ Ταμπουρού, όπου 
μετά τις εξαντλητικές πορείες και την ασιτία, οι περισσότε-
ροι δεν άντεχαν και πέθαιναν. Αργότερα, οι διώξεις πήραν 
το χαρακτήρα της γενοκτονίας και οι Τούρκοι δεν έδειχναν 
κανένα έλεος. Σκότωναν εν ψυχρώ άνδρες γυναίκες και παι-
διά.

Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες
Στις 19 Μαΐου του 1919, ημερομηνία που έχει καθοριστεί 
επίσημα σαν ημέρα μνήμης, ο Κεμάλ αποβιβάστηκε στη 
Σαμψούντα με τις δυνάμεις του.
Τότε άρχισε η δεύτερη και πιο φριχτή φάση της ποντιακής 
τραγωδίας.
Σύμφωνα με τον πρόξενο της Αυστρίας στην Τραπεζούντα: 
«οι Τούρκοι εφαρμόζουν τακτική εκτόπισης του πληθυ-
σμού, δίχως διάκριση και δυνατότητα επιβίωσης, από τις 
ακτές στο εσωτερικό της χώρας, ώστε οι εκτοπισμένοι να 
είναι εκτεθειμένοι στην αθλιότητα και τον θάνατο από την 
πείνα».
Πολλοί, προκειμένου να σωθούν από τη σφαγή, κατέφυ-
γαν στα γύρω βουνά, ενώ μεγάλο μέρος του πληθυσμού 
σκορπίστηκε στα βάθη της Μικράς Ασίας και την Ελλάδα. Οι 
μαρτυρίες όσων επέζησαν έχουν καταγραφεί και τεκμηριώ-
νουν τη γενοκτονία. Σε άρθρο του δημοσιογράφου Τάσου 
Κοντογιαννίδη διαβάζουμε τη συγκλονιστική περιγραφή 
μιας αμερικανίδας δημοσιογράφου, η οποία ήταν αυτόπτης 

μάρτυρας των γεγονότων:
«Καθ’ οδόν συναντούσαμε ομίλους γερόντων, παιδιών, σε 
μια ατέλειωτη πορεία μαρτυρίου, όπου έπεφταν νεκροί από 
την εξάντληση και από τα χτυπήματα των συνοδών Τούρ-
κων. Οι περισσότεροι εκλιπαρούν τον θάνατον. Στην πόλη 
Μεζερέχ ξαφνικά ακούσαμε φωνές περίπου τριακοσίων 
μικρών παιδιών, μαζεμένων σε κύκλο. Είκοσι τσανταρμά-
δες – χωροφύλακες που κατέβηκαν από τα άλογά τους- χτυ-
πούσαν σκληρά και ανελέητα τα παιδιά με τα μαστίγια και 
τα τρυπούσαν με τα ξίφη τους για να μην κλαίνε. Το θέαμα 
ήτο πρωτοφανές, φρικώδες! Τα παιδάκια έσκυβαν κι έβα-

ζαν τα χεράκια τους πάνω στο κεφάλι για ν’ αποφύγουν τα 
χτυπήματα. Μία μητέρα που όρμησε για να σώσει το παιδί 
της δέχτηκε το ξίφος στην καρδιά κι έπεσε κατά γης. Πάθαμε 
νευρική κρίση!
Παντού βλέπαμε πτώματα γυναικών, παιδιών και γερόντων. 
Η Αμερικανική Υπηρεσία υπολογίζει τους Έλληνες που εξο-
λόθρευσαν οι Τούρκοι στη Σεβάστεια σε τριάντα χιλιάδες!»
Οι Νεότουρκοι έβγαλαν και πολλές φωτογραφίες γύρω από 
τα πτώματά των Ελλήνων του Πόντου. Σε κάποιες φαίνονται 
να χαμογελούν…
Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποδεικνύουν αυτό που οι 
Τούρκοι αμφισβητούν. Ότι έγινε οργανωμένη γενοκτονία 

των Ποντίων.
Ο Χ. Τσιρκινίδης συμπεριέλαβε τη μαρτυρία του θείου 
του Ευριπίδη, στο βιβλίο «Η γενοκτονία των Ελλήνων του 
Πόντου:
«Με πολλά βάσανα φτάσαμε στην Κερασούντα. Η πόλη ήταν 
γεμάτη από ρακένδυτους πρόσφυγες που έφυγαν από την 
τρομοκρατία των Τούρκων.
Εκεί στην Κερασούντα μας προειδοποίησαν οι συμπατρι-
ώτες μας.
Μαζεύουν όλους του Έλληνες και τους μεν μεγάλους τους 
κλείνουν στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου για να τους 
εξορίσουν, κάθε φορά που συμπλήρωνε ο αριθμός των 250 
ατόμων, τους δε μικρούς τους οδηγούν με μικρά καύκια σε 
άγνωστα μέρη.
Στην εκκλησία δεν συμπληρώθηκε ποτέ ο αριθμός 250, 
γιατί εκεί χωρίς φαγητό, νερό, μέσα στις ίδιες τους τις ακα-
θαρσίες, σε λίγες μέρες πέθαιναν οι περισσότεροι. Με τα 
ίδια μας τα μάτια είδαμε εγώ και ο αδελφός μου να μεταφέ-
ρουν τα παιδιά λίγο παρά έξω από την Κερασούντα και εκεί 
να τα παραδίδουν στους άγριους τσέτες αντάρτες. Αυτοί τα 
άρπαζαν από τα πόδια και χτυπούσαν τα κεφάλια τους πάνω 
στα μεγάλα βράχια της ακτής μέχρι να πεθάνουν».
Παρόλο που η πράξη των Τούρκων συγκεντρώνει τα χαρα-
κτηριστικά που την καθιστούν γενοκτονία βάσει του διε-
θνούς ορισμού, οι Τούρκοι δεν το παραδέχονται. Η επίσημη 
άποψή τους είναι πως οι θάνατοι και οι διώξεις των χιλιά-
δων Ποντίων συγκαταλέγονται στις συνήθεις απώλειες του 
πολέμου. 
Στις αρχές του 1991, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ 
αποδέχτηκε ομόφωνα πρόταση του προέδρου του Ανδρέα 
Παπανδρέου, ύστερα από επιστολή των ποντίων βουλευ-
τών του κινήματος, για την κατάθεση πρότασης νόμου για 
την επίσημη αναγνώριση από τη Βουλή της γενοκτονίας των 
Ποντίων και την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως «Ημέρας 
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων». Έτσι, την 1η Απρι-
λίου 1992, 22 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τη σχε-
τική πρόταση νόμου, η οποία ουδέποτε προωθήθηκε για 
συζήτηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μετά την ανά-
ληψη της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 1993, η 
πρόταση νόμου επανακατατέθηκε στη Βουλή στις 9 Δεκεμ-
βρίου 1993 και ψηφίστηκε ομόφωνα από το σώμα στις 24 
Φεβρουαρίου 1994. O νόμος 2193/94, που δημοσιεύτηκε 
στις 11 Μαρτίου 1994 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Φύλλο 32 Α’) καθιερώνει την 19η Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης 
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
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Επίσημη ημέρα αργίας η Δευτέρα 
και μία από τις ελάχιστες στον 
Καναδά, αν βέβαια θελήσουμε να 

τις συγκρίνουμε με τις ελληνικές. 
Ο Αγγλικός Καναδάς γ ιορτάζει τα 
γενέθλια της βασίλισσας Victoria (24 
Μάιου1819 - 22 Ιανουαρίου 1901) ενώ 
ο Γαλλικός Καναδάς τη μνήμη του εποί-
κου στρατιώτη Dollard des Ormeaux (23 
Ιουλίου1635 - 21 Μάιου 1660).
Δεν υπάρχουν σαφείς εξηγήσεις για 
τους λόγους που οφείλουμε να γιορτά-
ζουμε τα δύο αυτά ιστορικά πρόσωπα. 
Ξεφυλλίζοντας την εγκυκλοπαίδεια βλέ-
πουμε πως η Βικτώρια υπήρξε η μακρο-
βιότερη βασίλισσα Ηνωμένου Βασι-
λείου Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας 
και αυτοκράτειρα των Ινδιών, (πάνω 
από έξι δεκαετίες) σε περίοδο μεγάλων 
κοινωνικών και πολιτικών ανακατατά-
ξεων. 
Γενεαλογικά είχε, σχεδόν εξ ολοκλήρου, 
γερμανική καταγωγή και ήταν η τελευ-
ταία εκπρόσωπος στο βρετανικό θρόνο 
του βασιλικού Οίκου Ανοβέρου.
Μεταξύ των μεγάλων επιτευγμάτων 
της μοναρχίας της συγκαταλέγονται 
η θεσμική μεταρρύθμιση προς μια 
συνταγματική μορφή πολιτεύματος και 
η επέκταση της Αυτοκρατορίας, η οποία 
έφτασε στο απόγειο της δύναμής της, 
διπλασιαζόμενη σε μέγεθος με την προ-
σάρτηση των Ινδιών, της Αυστραλίας, 
του Καναδά και εδαφών της Αφρικής 
και του Νότιου Ειρηνικού.
Το 1858 παντρεύτηκε τον Φρειδερίκο 
Γ’ της Γερμανίας, απέκτησαν οκτώ παι-
διά, ανάμεσά τους ο Γουλιέλμος Β’ της 

Γερμανίας και η Σοφία, μετέπειτα Βασί-
λισσα της Ελλάδας. Οι συνεχείς δημό-
σιες παρουσίες της και οι απανωτές 
επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική των 
κυβερνήσεων του στέμματος αύξησαν 
το κύρος του μοναρχικού θεσμού στη 
χώρα.
Ο ρόλος της στις γεωπολιτικές εξελίξεις 
στην Ελλάδα του19ου αιώνα αναμφι-
σβήτητα υπήρξε καθοριστικός. Το 1864 
η Βικτώρια παραχώρησε στη συρρι-
κνωμένη τότε Ελλάδα τα Επτάνησα ως 
δώρο για την ανάδειξη στον ελληνικό 
θρόνο του ανιψιού της πρίγκιπα της 
Δανίας Γουλιέλμου Γεωργίου.
Όμως, η παραδοσιακή πολιτική της 
βρετανικής αυτοκρατορίας για θαλάσ-
σια κυριαρχία, οδήγησε στη στήριξη το 
1878 της οθωμανικής αυτοκρατορίας 
έναντι της ρωσικής στο συνέδριο του 
Βερολίνου. Το αντάλλαγμα για τη διά-
σωση ουσιαστικά μετά την ήττα της στο 
ρώσο - τουρκικό πόλεμο της «μεγάλης 
ασθενούς των Βαλκανίων», όπως ονο-
μαζόταν τότε η οθωμανική αυτοκρατο-
ρία, ήταν η παραχώρηση στη Μεγάλη 
Βρετανία της Κύπρου... Η Βικτώρια 
ταύτισε το όνομά της με μία ολόκληρη 
εποχή.
Ο Dollard des Ormeaux γεννήθηκε στη 
Γαλλία και έδρασε στον Καναδά όταν 
η χώρα του εξόριζε στην απομακρυ-
σμένη τότε αμερικανική ήπειρο τους 
βαρυποινίτες κατάδικους και τις ανε-
πιθύμητες εταίρες .Υπερασπιστής των 
«αδικημένων» γαλλόφωνων εποίκων 
της Νέας Γαλλίας έπεσε στη μεγάλη μάχη 
του Long Sault σε ηλικία 25 χρονών και 
ηρωποιήθηκε...  Η 21η Μάιου (ημέρα 
του θανάτου του) θεωρείται στο Κεμπέκ 
«Εθνική Ημέρα των Πατριωτών». 
Έχοντας 155 μόλις χρόνια ζωής ο Κανα-
δάς, και ντοκουμέντα χρειάζεται αλλά 
και ήρωες ώστε να γράψει τη δική του 
ιστορία. 
Και δεν χωρεί καμιά αμφιβολία πως 
στην αχανή τούτη χώρα υπήρξαν και 
υπάρχουν  αμέτρητα πρότυπα ηρωι-
σμού, θάρρους και πατριωτισμού. 
Τα ξενόφερτα πρότυπα δεν επιτυγχά-
νουν τίποτε άλλο από το να διαιωνίζουν 
ένα αναχρονιστικό και απόλυτα ξεπερα-
σμένο αποικιακό καθεστώς...

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Ξενόφερτα πρότυπα...

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

Εκλογές στη Παμμακεδονική
Ολοκληρωτική αλλαγή σελίδας με γνωστούς 
Μακεδόνες της παροικίας μας με αγάπη για 
τον Καναδά, την Ελλάδα, την θρησκεία μας 

και την Μακεδονική ιστορία

Θ
έλουμε να συγχαρούμε το και-
νούριο συμβούλιο της Παμμακε-
δονικής που εξελέγη στις εκλο-
γές της περασμένης Κυριακής, 15 

Μαΐου, και, την Τρίτη 17 Μαΐου, εξελέγησαν 
οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το νέο Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΕΡΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Β  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

& ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΛΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΤΣΙΡΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΤΑΝΟΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΜΕΛΗ

ΛΙΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΜΕΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Όπως είπε ο καινούριος Πρόεδρος, κ. Δημη-
τρακόπουλος, θέλουμε όλους τους Μακε-
δόνες της παροικίας μας κοντά μας γιατί 
όλοι έχουν προσφέρει και να συνεχίσουν 
να προσφέρουν σε αυτήν την μεγάλη οργά-
νωση που ονομάζεται «Παμμακεδονική».
Καλή επιτυχία στο έργο σας γιατί ο Ελληνι-
σμός έχει ανάγκη από φορείς που, κάτω απ’ 
την ομπρέλα «Ελλάς» διαιωνίζουν την πολι-
τιστική μας κληρονομιά και τις αξίες της.
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Μ
ε επιτυχία στέφθηκε η θεατρική παράσταση 
«Νύχτα Εκδίκησης» από την θεατρική ομάδα 
της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο «Ίριδα». Η 
Hellas News έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα 

και στην κατάμεστη αίθουσα του Papermill Theatre απολαύ-
σαμε ένα μυστηριώδες αστυνομικό κλειστοφοβικό θρίλερ. 
Την πρεμιέρα παρακολούθησαν επίσης ο Γενικός Πρόξενος 
της Ελλάδος στο Τορόντο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ο Επίσκο-
πος Αθηναγόρας, η πρόεδρος της ΕΚΤ, κα Μπέτυ Σκουτάκη, 
αλλά και ο πρώην πρόεδρος κ. Αντώνης Αρτεμάκης.
Η θεατρική ομάδα «Ίριδα» μετά από τρεις κωμωδίες αλλά και 

δύο χρόνια αποχής λόγω της πανδημίας επέστρεψε δυναμικά 
ξετυλίγοντας ένα κουβάρι μυστηρίου όπου ένας πλούσιος 
οικοδεσπότης κλείνει σε μια βίλα οκτώ άτομα: έναν πρώην 
αστυνομικό, έναν γιατρό, μια επαγγελματία έμπειρη στην 
παροχή υπηρεσιών κι οργάνωση εκδηλώσεων, μια δημο-
σιογράφο, μια δικηγόρο, μια προαγωγό, ένα τοκογλύφο κι 
ένα τζογαδόρο. Οκτώ άτομα από τα οποία τα επτά έχουν δια-
πράξει επτά θανάσιμα αμαρτήματα. Ποιος είναι ο αθώος, 
ποιοι είναι ένοχοι για δύο εγκλήματα που τελικά συνδέονται 
μεταξύ τους; Και τέλος πάντων, ποιος είναι ο Τιμόθεος Μώρος 
και τι σκοπεύει να κάνει στους καλεσμένους του;

Όλα αυτά απαντήθηκαν μέσα από τις υπέροχες ερμηνείες 
των Γεωργία Τασούλη (Μαρίζα), Άλμπα Φεϊνάι (Μάνια Σκορ-
δέλη), Δημήτρη-Έκτορα Πασόπουλο (Πάνος Μαζιάς), Πανα-
γιώτη Απατσίδη (Θωμάς Χάλκος), Ιωάννα Μολλα Απατσίδου 
(Μαντάμ Κασσάνδρα), Δημήτρη Καμπόσο (Μάρκος Γρέζος), 
Αντωνία Κοκκόρου (Βάνα Καρλάτου) και Γρηγόρη Τερζάκη 
(Δημήτρης Μαλέσκος), ο οποίος έγραψε το σενάριο και σκη-
νοθέτησε την παράσταση.
Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές κι ανυπο-
μονούμε για την επόμενη παράστασης της θεατρικής ομάδας 
«Ίριδα».

Ελληνική Κοινότητα Τορόντο: Επιτυχία στην πρεμιέρα 
του θεατρικού έργου “Νύχτα Εκδίκησης”

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Από τον φίλο σου
Δρ. Γεώργιο Γκέκα

Απευθύνω τα θερμά συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του αγαπητού μου 
φίλου Χρήστου Μαρτζοκα που έφυγε απ τη ζωή σήμερα 16/6/2022.  

Ο Χρήστος έφτασε από την Ελλάδα, στο Τορόντο το 1969, νεαρούλης οπλισμε-
νος με ένα πτυχίο στην ηλεκτρολογία.   Κατά σύμπτωση οι πρώτοι που συνά-
ντησε όταν έφτασε στη πόλη μας με τη πολυμήχανη Μάνουλα του Διονυσία 

και την μικρή αδελφή Μαρία,  ήταν η αφεντιά μου -Έφη Τσάτσος,  και ο μακα-
ριστός σύζυγος μου- Νίκος Τσάτσος.

Απο τις πρώτες του εκείνες μέρες στο Τορόντο δεθήκαμε με μεγάλη και ανι-
διοτελή φιλία. Οι στόχοι  μας ηταν βασικά κοινοί: προσφορά στο Σύλλογο 

Αχαιών αυτός, στο Σύλλογο Ναυπακτίων εμείς,  και στην Ελληνική Κοινότητα 
Τορόντο όλοι μας.

O Χρήστος διέπρεψε νωρίς σαν ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, πρόεδρος 
της δίκης του εταιρίας  «Canadian Trades Εlectrical Limited»

Ο Χρήστος ηταν αφοσιωμένο μέλος του ΠΑΣΟΚ το οποίο υπηρέτησε πιστά 
μέχρι το τέλος.  Με το μακαριστό μου σύζυγο  Νίκο Τσάτσο και μερικούς 

άλλους εκλεκτούς πατριώτες ήταν οι πρωτεργάτες στην ίδρυση του Πανελ-
λήνιου Απελευθερωτικού Κινήματος (ΠΑΚ) που βοήθησε να πέσει η Χούντα 

στην Ελλάδα.
Η Μάνουλα του κυρία Διονυσία ήταν μέλος του Αγίου Δημητρίου, και εκείνη 

την εποχή, κάθε Κυριακή πρωί, άνοιγε τον Άγιο Δημήτρη μας μαζι  με τον 
ιερέα και τον επιστάτη κύριο Κώστα.

Τα καλοκαίρια συναντιόμασταν  με το Χρηστο στη Ελλάδα στη Πάτρα και στη 
Ναύπακτο και ανανεώναμε τη φιλια μας και επι Ελληνικού εδάφους.

Ο Χρήστος άφησε πίσω του πολλούς καλους φίλους αλλα το σημαντικότερο 
αγαπημένα μέλη της οικογένεια του, την εκλεκτή του σύζυγο του Πατη,  τον 

γιο του Δημήτρη, την κορούλα του Τζένη , και τρία χαριτωμένα εγγόνια που τα 
υπεραγαπούσε. Επίσης αφήνει πίσω του και την ανεψιά του Διονυσία που ζει 

στη Πάτρα.

Η οικογένεια Έφης Τσάτσου προσφέρει στη  οικογένεια του Χρηστού Μαρ-
τζοκα  θερμά συλλυπητήρια, και της εύχεται  να ζήσουν και να τον θυμούνται.  
Στον φίλο μας Χρήστο ευχόμαστε καλό ταξίδι στη γειτονιά των αγγέλων. Προ-
σευχόμαστε γι’ αυτόν,  να είναι αναπαυμένος εν ειρήνη και να βρεθεί εν σκη-

νές δίκαιων.

Από την φίλη σου
Έφη Τσάτσου

Με μεγάλη μου λύπη έμαθα σήμερα 16/5/2022 ότι έφυγε  για το μεγάλο ταξίδι 
ο πολύ γνωστός και αγαπητός στη παροικία μας Χρήστος Μαρτζοκας . Τελευ-

ταία νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της πόλης μας.  

Το Χρηστο τον γνώρισα στο Πατρινό Καρναβάλι του Τορόντο μερικά χρόνια 
πριν. Ο κάλος αυτός Πατρινός ηταν από τους πιο αποτελεσματικούς  πρεσβευ-

τές της εκδήλωσης.  

Ο Χρήστος ήρθε μετανάστης στο Τορόντο του Καναδά το 1969. Ηταν πτυχι-
ούχος ηλεκτρολόγος και διέπρεψε στο επάγγελμα του σαν επιχειρηματίας σε 

δικές του επιχειρήσεις μια εκ των οποίων ηταν  «New town Electric Inc.»  Δεν 
ήμασταν ποτέ  κολλητοί φίλοι με το Χρηστο αλλα είχαμε φιλικές σχέσεις. 

Μου άρεσε η ευθύτητα του λόγου του,  οι σοφές κουβέντες του, και οι πετυ-
χημένες ατάκες του. Η παρουσία του ηταν έντονη και χαρακτηριστική στη 

παρέα με σήμα κατατεθέν το ψήλο καπέλο του και τη προσεγμένη εμφάνιση 
του. Κάποτε τον πείραζα για τη παρακμή του ΠΑΣΟΚ αφού ηταν από τους πιο 
φανατικούς οπαδούς του κόμματος αλλα και της οικογένειας Παπανδρέου. 

Καλό  Παράδεισο  Χρηστο, να είσαι αναπαυμένος. Θερμά συλλυπητήρια στην 
οικογένεια του.  Ο Χρήστος  αφήνει πίσω του τη σύζυγο του Πάττυ, το γιο του 

Δημήτρη, τη κόρη του Jennifer και τρία εγγόνια. 
Να ζήσετε όλοι σας και να τον θυμόσαστε!

Στη φωτογραφία ο Χρήστος στις ομορφιές του και στις δόξες του, ντυμένος 
καπετάνιος απευθυνόμενος στο κοινό στην εκδήλωση  «Πατρινό Καρναβάλι»  

στο Τορόντο. 
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος και δεν 
αντιπροσωπεύει  τις θέσεις της Hellas News

ΗΣΤΙΓΜΗ τοῦ ἀποχωρισμοῦ 
ἀφορμὴ χαρᾶς! Καὶ μάλιστα 
χαρᾶς μεγάλης! Παράδοξο 
καὶ ὅμως ἀληθινό. Ἡ ἀνά-

ληψη τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ γιὰ τοὺς 
μαθητὰς γεγονὸς μεγάλης χαρᾶς. Ὁ 
εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς μᾶς παρουσιά-
ζει μὲ λίγες ἐπιγραμματικὲς λέξεις τὸ 
θαῦμα τῆς ̓ Αναλήψεως: «Ἐγένετο ἐν 
τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ᾽ 
αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. 
Καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέ-
στρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς 
μεγάλης» (Λουκ. κδ́  51-52).
 Ὁ Χριστὸς ἀνεβαίνει στοὺς οὐρανοὺς 
ὄχι μὲ ἄλλο μέσο, ὅπως ὁ προφήτης 
Ἠλίας, «ὡς εἰς οὐρανόν». ̓ Ανεβαίνει 
μὲ τὴ δική Του δύναμη, μὲ μοναδικὴ 
μεγαλοπρέπεια. Δὲν χρειάσθηκε ἅρμα 
οὔτε πύρινους ἵππους. Γνώριζε καλὰ 
τὸν δρόμο πρὸς τὸν οὐρανό, γιατὶ ἦταν 
«ὁ Κύριος ἐξ οὐρανῶν», «ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου, ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς». 
Καὶ οἱ μαθηταὶ χαίρουν, γιατὶ βλέπουν 
τὸν θρίαμβο τοῦ Χριστοῦ. ̓ Ανεβαίνει 
θριαμβευτής, χωρὶς νὰ γνωρίση πιὰ 
θάνατο. Καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ γεμίζει 
τὴν καρδιά τους μὲ ἀνέκφραστη χαρά. 
Ὅταν πρὸ τοῦ πάθους τοὺς ἔλεγε: 
«Συμφέρει ὑμῖν, ἵνα ἐγώ, ἀπέλθω», «ἡ 
λύπη πεπλήρωκεν αὐτῶν τὴν καρ-
δίαν». Τώρα ὅμως καταλαβαίνουν ὅτι 
ἡ ἀνάβαση αὐτὴ εἶναι γιὰ τὸ συμφέ-
ρον τους. Δὲν εἶναι ἐγκατάλειψη. Εἶναι 
φροντίδα. ̓ Απὸ ἐκεῖ θὰ στείλη τὸν 
παράκλητο, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, 
γιὰ νὰ τοὺς κατευθύνη, νὰ τοὺς διδά-
σκη, νὰ τοὺς στηρίζη στὶς δυσκολίες 
τους. 
Χαίρονται οἱ μαθηταὶ καὶ μαζὶ μὲ 
αὐτοὺς χαίρονται καὶ οἱ πιστοὶ ὅλων 
τῶν αἰώνων. Ἡ ὑπόσχεσή Του εἶναι 
σαφής: ̓ Ανεβαίνω στὸν οὐρανό, γιὰ νὰ 
μὴ λησμονῆτε ὅτι πατρίδα σας μόνιμη 
δὲν εἶναι ἡ γῆ. Εἶναι ὁ οὐρανός. Ἡ 
ἀχειροποίητη οἰκία σας ἕτοιμη τώρα, 
φωτόλουστη περιμένει μὲ ἀνοιχτὲς τὶς 
πύλες της. Ὁ οὐρανός ἔγινε πιὰ 6ατὸς 
γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος.
Ἡ ἀνθρώπινη φύση, τὴν ὁποία παρέ-
λαβε μαζί Του ὁ Κύριος, βρίσκεται 
κοντὰ στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Οἱ οὐρανοὶ 
εἶναι δικοί μας. Τοὺς κατακτήσαμε ὄχι 
μὲ πολυδάπανα διαστημόπλοια, ἀλλὰ 
μὲ τὴν ἔνδοξη ̓ Ανάληψη τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ. ̓ Ακριβῶς διότι «εἰς τὸ ἐσώ-
τερον τοῦ καταπετάσματος πρόδρο-
μος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς» (Ε6ρ. 

στ΄ 19-20). Προπορεύθηκε γιὰ χάρη 
μας, γιὰ νὰ ἀκολουθήσουμε ἐμεῖς. «Ἡ 
τοῦ Χριστοῦ ̓ Ανάληψις ἡμετέρα προα-
γωγή ἐστι καὶ ὅπου προεπορεύθη ἡ τῆς 
κεφαλῆς δόξα, ἐκεῖ κα λεῖται καὶ ἡ τοῦ 
σώματος ἐλπίς» (῞Αγιος Λέων).
᾿Ασύλληπτο θεῖο δῶρο ἡ ̓ Ανάληψη τοῦ 
Χριστοῦ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη φύση. Ὁ 
Χριστὸς ἀνελήφθη στοὺς οὐρανοὺς 
ὄχι μόνο ὡς Θεός, ἀλλὰ καὶ ὡς ἄνθρω-
πος. ̓ Αποπνευματισμένη καὶ θεωμένη 
τὴν ἀνθρώπινη φύση τὴν «συνήγειρε 
καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» 
(Εφεσ. 6́  6), παρὰ τὸν θρόνο τοῦ οὐρά-
νιου Πατέρα. «Τῆς γὰρ κεφαλῆς καθε-
ζομένης καὶ τὸ σῶμα συγκάθηται» 
(Χρυσόστομος). Ἕνεκα τῆς ἑνώσεώς 
μας μὲ τὸν Χριστό, ποὺ εἶναι ἡ κεφαλὴ 
τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας, κι ἐμεῖς 
6ρισκόμαστε ἐκεῖ ποὺ εἶναι ὁ Χριστός. 
᾿Αρκεῖ νὰ εἴμαστε πνευματικὰ ἑνωμέ-
νοι μαζί Του καὶ νὰ μὴν ἀφήνουμε τὴν 
ἁμαρτία νὰ διασπᾶ τὸν ὀργανικὸ αὐτὸ 
σύνδεσμο. Χάρις στὴν ̓Ανάληψη «εἶδαν 
ἀρχάγγελοι ὃ πάλαι ἐπεθύμουν: τὴν 
φύσιν τὴν ἡμετέραν ἀπὸ τοῦ θρόνου 
ἀστράπτουσαν τοῦ 6ασιλικοῦ, δόξῃ καὶ 
κάλλει στίλβουσαν ἀθανάτου» (Χρυ-
σόστομος).
Ἡ ̓ Ανάληψη εἶναι ἕνα μοναδικὸ γεγο-
νὸς μὲ καθημερινὴ ἐπικαιρότητα. Δὲν 
εἶναι ἕνα παρελθόν. Εἶναι ἕνα διαρκὲς 
παρόν. Ἕνα ἐλπιδοφόρο μέλλον. Ἕνα 
ἐνισχυτικὸ κάλεσμα γιὰ μιὰ συνεχῆ 
ἀνάβαση πάνω ἀπὸ τὰ γήινα καὶ μικρά, 
στοὺς φωτεινοὺς ὁρίζοντες τοῦ ψυχι-
κοῦ μεγαλείου, στὴν ἀτέλειωτη χαρὰ 
τοῦ οὐρανοῦ, στὸν θρόνο τῆς θεϊκῆς 
δόξας, στὴν οὐράνια πατρίδα, ὅπου 
βρίσκεται δοξασμένη, ἀποπνευματι-
σμένη καὶ θεωμένη ἡ ἀνθρώπινη φύση 
μας.
Πῶς, λοιπόν, νὰ μὴ σκιρτᾶ ἀπὸ χαρὰ ὁ 
κάθε πιστός; Αν ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος 
καυχᾶται γιὰ τὰ μεγάλα ἐπιτεύγματα 
τῆς τεχνικῆς καὶ κάνει λόγο γιὰ τὸν 
«διαστημικὸ ἄνθρωπο», ὁ Χριστιανὸς 
θὰ ἔπρεπε νὰ ζῆ πολὺ περισσότερο τὶς 
μεγάλες αὐτὲς πνευματικὲς κατα-
κτήσεις καὶ νὰ μὴν παύη νὰ μιλάη γιὰ 
τὸν «ἄνθρωπο τῆς ̓ Αναλήψεως». Τὸν 
ἄνθρωπο, ποὺ χωρὶς νὰ περιφρονῆ τὴ 
γῆ, ἔχει τὸ βλέμμα, τὴ σκέψη καὶ τὴν 
καρδιὰ στραμμένα στὸν οὐρανό. Τὸ 
διαστημικὸ ἅλμα εἶναι γιὰ τοὺς λίγους. 
Ἡ πνευματικὴ ἀνύψωση εἶναι γιὰ 
ὅλους. Ὁ «ἀνελθὼν εἰς οὐρανοὺς» μᾶς 
καλεῖ. «Ανω σχῶμεν τὰς καρδίας».

ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ

…Να ζήσετε
ΤΑΣΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚOΣ

& ΝΙΤΣΑ ΝΤΟΝΗΣ
Μια υπέροχη βραδιά με εκατοντάδες 

καλεσμένους που τίμησαν δύο αξιόλογα παιδιά 
της παροικίας μας.

Συγχαρητήρια στους υπέροχους γονείς.
ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΣΟΥΝ!
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Audi A5 Audi Q3 Audi Q5

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

 
 

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

Division of DFC Auto Group

Hurry, offer ends May 31st

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

Lock in up to 1% Loyalty-rate reduction on select models.

Plus Get a 5-year/80,000km scheduled maintenance 
plan included

Step Up with Audi Uptown

2022 Audi Q3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$3,888 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$215† 4.48%†

all-wheel-drive

2022 Audi Q7 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$8,418 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$808† 3.98%†

all-wheel-drive

2022 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$5,618 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$568† 4.48%†

all-wheel-drive

© 2022 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2022 Q3/ A3/Q5/Q7 models. *Lease a 2022 Audi A3 Sedan 40 TFSI quattro komfort/2022 Q3 40 TFSI quattro/2022 Q5 45 TFSI quattro Komfort/2022 Q7 45 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$73,200/Q5=$50,700/A3=$41,600/Q3=$41,350 (including $2,700 
freight and PDI) at Q7=3.98%/Q5=4.48%/Q3=4.48%/A3=3.98% for 48 months with monthly payments of Q7=$808/Q5=$568/month/A3=$218 Bi-weekly./Q3=$215 Bi-weekly. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), Q7=$8,418/Q5=$5,618/A3=$3,888/Q3=$3,888 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=$47,211/Q5=$32,890/Q3=$26,240/A4=$26,531 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on approved credit only. ** 1% 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 current calendar year. 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 Co-lessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable and not redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Contact your Audi dealer for complete details. ‡Audi Care Service and Maintenance Package isavailable on select 2022 Audi Q7 
models and is not a limited-time offer. Dealer participation is required. Audi Care is a comprehensive service and maintenance plan covering scheduled maintenance at 25,000 km, 40,000 km, 55,000 km, and 70,000km, available on all new and unregistered 2022 Audi Q7 models.Offer expires on May 31st, 2022 and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details.

Drive with Distinction.
&
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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος 
(B.Sc.Phm) και είμαι ο φαρμακοποιός 
στο φαρμακείο “Apollon” (698 
Danforth Avenue). Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω όλους εσάς που έχετε 
στείλει e-mail ή με έχετε τηλεφώνησει.  
Πολλοί από τους ανθρώπους που 
με καλούν για συμβουλές δεν είναι 
ασθενείς του Apollon και θα ήθελα 
να με στηρίξετε. Είναι πολύ εύκολο 
να αλλάξετε φαρμακείο. Το μόνο που 
πρέπει να κάνετε εσείς είναι να με 
καλέσετε στο 416.463.1195 και εγω θα  
κανονίσω τα υπόλοιπα.

Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για τη γρίπη και 
το κρυολόγημα. Τι είναι; 
Η γρίπη και το κρυολόγημα είναι 
λοιμώξεις που οφείλονται σε ιούς, 

παρουσιάζονται κυρίως τους χειμερινούς 
μήνες και επηρεάζουν συνήθως το ανώτερο 
αναπνευστικό σύστημα. Προκαλούνται όμως 
από διαφορετικές ομάδες ιών.
Η γρίπη είναι εμπύρετος, πολύ μεταδοτική 
νόσος και χαρακτηρίζεται από εκδηλώσεις του 
αναπνευστικού συστήματος και έντονα γενικά 

φαινόμενα.
Στο κρυολόγημα δεν υπάρχει μια ειδική θερα-
πεία. Συνήθως χορηγούμε αντιβηχικά και παυ-
σίπονα. Πολλοί άρρωστοι, μόλις γριπωθούν 
παίρνουν αντιβίωση.  Αυτό είναι λάθος. Η 
γρίπη δε χρειάζεται αντιβιοτικά.

Από τι προκαλούνται
Η γρίπη προκαλείται από τον ιό της γρίπης. 
Για την ιογενή γρίπη υπάρχουν ή μπορούν να 
κατασκευασθούν εμβόλια. Επειδή όμως οι 
ιοί τις γρίπης μεταλλάσσονται από χρόνο σε 
χρόνο, ένα εμβόλιο μπορεί να προστατέψει το 
πολύ για ένα χρόνο.
Για το κρυολόγημα δεν υπάρχει εμβόλιο διότι 
ο αριθμός των ιών που το προκαλούν είναι 
πέραν των διακοσίων. 

Ποια είναι τα συμπτώματα 
Στην γρίπη, τα συμπτώματα ( έντονος πονοκέ-
φαλος, κρυάδες, πόνος στο φάρυγγα, βήχας 
με φλέματα, μυϊκοί πόνοι, πόνοι στα άκρα ή 
στις αρθρώσεις, πονόλαιμος, ρινική καταρ-
ροή, φτέρνισμα, απώλεια όρεξης, διάρροια 
ή στομαχική διαταραχή) είναι πιο έντονα σε 
σχέση με το κρυολόγημα. Ο ασθενής που 

πάσχει από γρίπη παρουσιάζει πυρετό ενώ ο 
ασθενής με κρυολόγημα όχι. Το κρυολόγημα 
σχεδόν ποτέ δεν εξελίσσεται σε κάτι σοβαρό-
τερο ενώ στην γρίπη μπορεί να έχουμε και επι-
πλοκές όπως π.χ πνευμονία. 

Πρόληψη
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να απο-
φεύγεται το κρυολόγημα ή η γρίπη είναι η 
πρόληψη της εξάπλωσης των μικροβίων. Για 
το λόγο αυτό χρησιμοποιείτε μαντηλάκια για 
να καλύπτετε το στόμα σας και τη μύτη σας 
όταν βήχετε ή φτερνίζεσθε,  να πλένετε όσο 
πιο συχνά μπορείτε τα χέρια σας με νερό και 
σαπούνι και να καθαρίζετε τακτικά τις διάφο-
ρες επιφάνειες του σπιτιού σας.

Τρόποι αντιμετώπισης
Στη περίπτωση της γρίπης συνίσταται η ξεκού-
ραση στο σπίτι καθώς και η λήψη υγρών-κυ-
ρίως νερού-προκειμένου το σώμα να λειτουρ-
γήσει κανονικά και να καθαρίσει από τις διά-
φορες τοξίνες που αναπτύσσονται.  Για την 
απαλλαγή από τους μυϊκούς πόνους και τη 
πτώση του πυρετού μπορείτε να πάρετε ένα 
αναλγητικό ή/και αντιπυρετικό. Αν έχετε πόνο 

στον λαιμό σας και είναι έντονος, τότε μπο-
ρείτε να απευθυνθείτε στο φαρμακοποιό σας 
προκειμένου να σας δώσει ειδικές παστίλιες ή 
κάποιο σπρέι ενώ θα πρέπει να αποφύγετε το 
κάπνισμα καθώς θα ερεθίσει σίγουρα και το 
λαιμό και τη μύτη σας. 
To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από 
τους ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια 
αυτής της δύσκολης περιόδου, να μας 
τηλεφωνήσετε στο 416.463.1195 για 
να παραγγείλετε τις συνταγές σας λίγες 
μέρες νωρίτερα, ώστε να είναι έτοιμές 
για παραλαβή ή να τις κάνουμε delivery 
σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας 
ασφάλειά, σας ζητάμε να μην έρχεστε 
στο φαρμακείο, εκτός εάν είναι για να 
παραλαβετε τις συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή 
σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε 
να προτείνετε κάποιο θέμα, θα 
παρακαλούσα να επικοινωνήσετε μαζί 
μου στο φαρμακείο (416.463.1195) 
ή να μου στείλετε e-mail στο 
ApollonPharmacy@yahoo.com
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PRIME STREET LEVEL RETAIL SPACE 
7 KING STREET EAST, UNIT 5D, TORONTO, ON

Not intended to solicit those under contract with another brokerage

This unit is ideal for retail businesses like: Tim Hortons, Pizza Pizza, Country Style Donuts, Starbucks, This unit is ideal for retail businesses like: Tim Hortons, Pizza Pizza, Country Style Donuts, Starbucks, 
7-Eleven, Circle K, Cobb’s Bakery, International News, Jimmy’s Coffee, Krispy Kreme Donuts, Shoe Store, 7-Eleven, Circle K, Cobb’s Bakery, International News, Jimmy’s Coffee, Krispy Kreme Donuts, Shoe Store, 
and high-end office use like Dentist or Doctor’s Office. POP-UP and short-term use will be considered.and high-end office use like Dentist or Doctor’s Office. POP-UP and short-term use will be considered.

FOR MORE INFORMATION OR TO BOOK A TOUR CONTACT TASO AND GO TO 

www.7KingStEast.ca

FOR LEASE

www.7KingStEast.ca

THE PROPERTY FEATURES INCLUDE:

••  AApppprrooxx..  11,,551133  ssqq..  fftt..

••  AApppprrooxx..  2233  fftt..  wwiiddee  wwiitthh  nnoo  ccoolluummnnss

••  AApppprrooxx..  1166  fftt..  cceeiilliinngg  &&  rreeaarr  ddoooorr

••  PPrroopp  TTaaxxeess  $$1199,,557733  ppeerr  yyeeaarr  ((22002222))  
        (($$11,,666655  ppeerr  mmoonntthh))

••  CCoonnddoo  ffeeeess  aarree  $$440033  ppeerr  mmoonntthh

••  NNeett  rreenntt;;  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  lliissttiinngg  aaggeenntt

••  PPrriioorr  wwaass  VVaarriieettyy  SSttoorree  ffoorr  1177  yyeeaarrss

••  AAvveerraaggee  HHoouusseehhoolldd  IInnccoommee::  $$116688,,443399,,  
        TTrraannssiitt  SSccoorree::  110000,,  WWaallkkiinngg  SSccoorree::  9988,,  
        RRiiddeerrss  SSccoorree::  9922

••  SSttrreeeett--LLeevveell  bbeessiiddee  tthhee  YYoonnggee  &&  KKiinngg  SSuubbwwaayy    
        SSttaattiioonn  &&  tthhee  2244  hhoouurr  KKiinngg  SSttrreeeettccaarr  ssttooppss  iinn      
        ffrroonntt  ooff  SSttoorree

••  SShhoorrtt  bblloocckk  aawwaayy  ffrroomm  GGooooggllee’’ss  bbrraanndd  nneeww  
        440000,,000000  ssqq  fftt..  HHeeaadd  OOffffiiccee  aatt  6655  KKiinngg  EEaasstt

Taso Jouras 
Real Estate Broker

d: 416 837 2700
o: 416 443 0300
e: tasois@rogers.com
w: www.idealrealestate.ca
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Πάσχα στα Κύθηρα 
Της Εύας Πετροπουλου Λιανού - Συγγραφέας 

παιδικής λογοτεχνιας 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Έ
τρεφα μεγάλο θαυμασμό για το Σωτήρη. Ή-
ταν πιο μεγάλος από εμάς, αλλά μας προστά-
τευε και μας έκανε να νιώσουμε ότι ανήκου-
με στο νησί. Εκείνο λοιπόν το απόγευμα ετοι-

μάσαμε την εκκλησία για τα «Δώδεκα Ευαγγέλια». 
Είχε πια έρθει η ώρα.
Ανοίξαμε τις πόρτες.
Η ώρα ήταν οκτώ. Ό κόσμος γέμιζε την εκκλησιά. 
Οι επίτροποι προσπαθούσαν να βάλουν μια τάξη. 
Στα δεξιά οι άντρες, στα αριστερά οι γυναίκες και ο 
γυναικωνίτης, «πήχτρα» κι αυτός. Εμείς, τα «παπα-
δοπαίδια» τρέχαμε να προλάβουμε και τις επιπλέον 
δουλειές. Είχαμε να παραλάβουμε τα κεριά και τα 
«τάματα» που έφερναν οι ενορίτες για τον Σταυρό 
–λουλούδια, στεφάνια, γλάστρες– έπρεπε να σβή-
νουμε και τα κεριά στα μανουάλια, να φέρνουμε και 
καρέκλες στους γέροντες και σε ηλικιωμένες κυρίες, 
που δεν έβρισκαν πουθενά να κάτσουν.
Ο πατήρ Μιχαήλ μας βοηθούσε κι αυτός, έδινε τις 
εντολές στο Σωτήρη κι αμέσως αυτός μας έδινε το 
σήμα:
«Φέρτε κι άλλες καρέκλες από τον καφενέ του κυρ-
Λουκά.»
«Λείπουν κεριά, πρέπει να γεμίσουμε το παγκάρι.»
Κι όλο τρέχαμε από εδώ κι από εκεί. Ήμουν χαρού-
μενος όμως, γιατί και οι δικοί μου έκατσαν και οι 
γονείς του Σωτήρη και του Νικόλα ακόμη και 
κάποιοι φίλοι που ήρθαν σχετικά αργά.
Περιποιηθήκαμε και τις μητέρες των γειτονισσών 
μας, της Αγγελικής και της Μάρθας.
Νομίζω ότι ήταν η άνοιξη, λίγο το τρέξιμο από τη 
δουλειά στην εκκλησία, η ψυχή μου, όμως, είχε 
σίγουρα μια ρομαντική και ιπποτική διάθεση, 
καθώς η Αγγελική μου χαμογέλασε και μου ψιθύ-
ρισε ένα «ευχαριστώ»… Κοκκίνισα ολόκληρος.
Όλοι κρατούσαμε τις «Συνόψεις» μας και με ένα κερί 
στο χέρι ψέλναμε, καθώς ο παπάς διάβαζε ένα-ένα 
τα Ευαγγέλια. Τα Ευαγγέλια των Παθών τα είχα ξανα-
κούσει κι άλλες φορές στην Αθήνα. Ποτέ όμως δεν 
τα είχα νιώσει όπως εδώ στο νησί, στα Κύθηρα.
Ο πατήρ Μιχαήλ είχε μια φωνή που σε καθήλωνε. 
Είχε αυστηρή εμφάνιση με το μαύρο ράσο του, πέν-
θιμο κι αυτό, έβγαινε κάθε τόσο στην Ωραία Πύλη 
και πάνω στο μαυροντυμένο αναλόγιο διάβαζε 
αφηγηματικά τα κείμενα των Ευαγγελίων: «Απε-
κρίθη ο Πιλάτος: - Μή τι εγώ Ιουδαίος ειμί; Το έθνος 
σου και οι Αρχιερείς παρέδωκάν σε εμοί, τι εποίη-
σας;…» Ο κόσμος παρακολουθούσε σχεδόν απο-
σβολωμένος «τη δίκη», φανερά συγκινημένος. 

Θαρρούσε κανείς πως γινόταν πάλι, εδώ μπροστά 
σε όλους, για δεύτερη φορά. Κανένας θόρυβος δεν 
ακουγόταν, μόνο το «Κύριε ελέησον» από μερι-
κές γερόντισσες. Όταν ο πατήρ Μιχαήλ έφτανε στο 
τέλος σήκωνε τη φωνή του, έτσι δήλωνε το τέλος 
του Ευαγγελίου κι έλεγαν τις τελευταίες λέξεις ψάλ-
λοντας. Και οι ψάλτες αντιφωνούσαν κι έψελναν κι 
αυτοί:
«Δόξα τη μακροθυμία Σου, Κύριε, δόξα Σοι».
Η Μεγάλη Πέμπτη έχει μια ιδιαίτερη θέση στις καρ-
διές των Χριστιανών και στην μεγάλη εκκλησιά της 
Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας, ένιωθα κι εγώ μια 
κατάνυξη.
Ένα αίσθημα θλίψης και συγκίνησης με είχε κατα-
βάλει. Το ψάλσιμο του «Σήμερον κρεμάται». Μεγα-
λόπρεπη και κατανυκτική σκηνή. Ο πατήρ Μιχαήλ 
έβγαινε με τον Εσταυρωμένο στα χέρια του στην 
Ωραία Πύλη, κι εκεί στεκόταν ακίνητος, αμίλητος 
σεμνός…
Είχαμε σβήσει όλα τα φώτα της εκκλησίας, τους 
μεγάλους πολυελαίους, απέμειναν αναμμένα τα 
κεριά των πιστών και τα κεριά της Αγίας Τράπεζας. 
Σιγή απλώθηκε παντού. Μια γνωστή φυσιογνωμία 
στεκόταν στη θέση του αριστερού ψάλτη. Ήταν ο 
Σωτήρης. Τριγυρισμένος από τους υπόλοιπους ψάλ-
τες, άρχιζε να ψέλνει τους πρώτους στίχους, συγκρο-
τημένος αλλά και με μια φωνή αγγελική, το «Σήμε-
ρον κρεμάται». Ο τρόπος που ο Σωτήρης έψαλλε 
έκανε τον κόσμο να συγκινηθεί, η Μάρθα δάκρυσε 
κιόλας. Ήταν ένας μελωδικός θρήνος. Κράτησε για 
δέκα λεπτά. Οι λέξεις του Πάθους, κατανοητές, με 
μαεστρία, δεξιοτέχνης ο Σωτήρης. Έψαλλε… Έψαλλε 
και το κοινό τον άκουγε συνεπαρμένο.
Η μητέρα του, η Ευθαλία, είχε δακρύσει, και 
σίγουρα ήταν δάκρυα χαράς. Μόλις τελείωσε ο 
ύμνος, ο αριστερός ψάλτης έλεγε τα λόγια του και 
πάλι «Δόξα τη μακροθυμία Σου, Κύριε δόξα Σοι».
Ανάψαμε τα φώτα της εκκλησίας, βάλαμε κι άλλα 
κάρβουνα και λιβάνι στο θυμιατό, το κοινό ήταν 
ακόμη ζαλισμένο κι εγώ ποτέ δεν είχα νιώσει 
τόσο περήφανος για ένα φίλο, όσο ένιωθα για το 
Σωτήρη. Ο πατήρ Μιχαήλ ξεκίνησε με το Σταυρό να 
τον τοποθετήσει στη βάση που είχαμε στήσει πιο 
πριν. Ο κόσμος σχημάτισε μια μεγάλη «ουρά» για 
το προσκύνημα.
Η ακολουθία κράτησε έως τις έντεκα και μισή τη 
νύχτα. Δεν ένιωθα κούραση κι ας τρέχαμε πάνω 
κάτω καθ’ όλη τη λειτουργία. Ο κόσμος προσκυ-
νούσε τον Εσταυρωμένο κι έφευγε. Κάποιες γερό-
ντισσες είχαν μείνει κι είχαν στα χέρια τους κλωστές 
και καθώς άκουγαν ένα-ένα τα Ευαγγέλια, έδεναν κι 
από ένα κόμπο σε αυτές. Έθιμο από το Αργοστόλι, 
το είχαν φέρει γυναίκες που παντρευτήκαν στο νησί. 
Μαζί με τα προικιά τους έφεραν και τα ήθη και τα 
έθιμα τους. Ήταν, λέει καλό να κρατήσουν στο σπίτι 
τους αυτή τη «δωδεκάκομπη κλωστή», να την κρε-
μάσουν στα εικονίσματα για όλο το χρόνο ή να τη 
βάλουν στο λαιμό των παιδιών για φυλαχτό.
Το τελευταίο Ευαγγέλιο ο πατήρ Μιχαήλ το είπε 
ολόκληρο ψάλλοντας. Με την καθαρή κρυστάλλινη 
φωνή του, και υψώνοντάς την στις τελευταίες φρά-
σεις, έδινε το σήμα του τέλους. Ο κόσμος σηκωνό-
ταν από τα καθίσματα, μάζευαν τα πράγματα τους κι 
ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Πολ-
λοί από αυτούς πήγαν να χαιρετήσουν το Σωτήρη κι 
έδιναν συγχαρητήρια και μπράβο στους γονείς του. 
Παρ’ όλη την πένθιμη ατμόσφαιρα της Μεγάλης 
Πέμπτης, θα είναι η πιο όμορφη ανάμνηση για μένα 
από τις διακοπές του Πάσχα, ολόκληρης της οικογέ-
νειας στα Κύθηρα.

ΤΕΛΟΣ
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
 ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αποκλειστικη ζητάει εργασία για 
φροντίδα ηλικιωμένων για live-in.

Με περισσότερα από 15 χρονια εμπειρία στην 
Ελλάδα, στον τομέα.προτίμηση πληρωμής μόνο Cash.

Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλ. στο (416)801-5844 
ζητήστε την Betsy

PANTHEON
Ένα απ’ τα καλύτερα εστιατόρια 

της παροικίας
ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Busgirls & Ψήστη
΄Πολύ καλός μισθός

Τηλ. 416-778-1929

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 70 ΕΤΩΝ

Πωλείται μοναδικό εστιατόριο μέσα σε πάρκο 
στο Midland, Ontario, καθιερωμένο στην 
πόλη με συνεχόμενη λειτουργία 70 ετών. 

Πλήρως εξοπλισμένο. 
Ιδανικό για οικογενειακή επιχείρηση. 
Εύκολο μενού. Πολύ χαμηλά έξοδα.

Για πληροφορίες, τηλεφωνήστε 
στον κ. Αντώνη στο 

647-721-0181
ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΕΙΑ
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«Βρέχει φωτιά στη στράτα μου»
Μουσική: Μίμης Πλέσσας - Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος - Α! Ερμηνεία:  Στράτος Διονυσίου 1969

Το «βρέχει φωτιά στη στράτα μου» 
είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο 
αγαπημένα λαϊκά μας τραγούδια,  
που σφράγισε με την εξαίρετη 
ερμηνεία του ο «μεγάλος» Στράτος 
Διονυσίου. Τραγούδι που όπως 
θα δούμε στη συνέχεια γράφτηκε 
πολύ βιαστικά, μέσα  σε μια μέρα,  
κάτω από τις επιτακτικές  ανάγκες 
της ταινίας *«Ορατότης μηδέν»  με 
πρωταγωνιστή τον Νίκο Κούρκουλο. 

Ό
ταν τελειώσανε τα γυρίσματα της 
ταινίας,  ο σκηνοθέτης  Νίκος Φώ-
σκολος, μαζί με τους συνεργάτες 
του άρχισαν να την  μοντάρουν,  

παρόντος και του Μίμη Πλέσσα, ο οποίος 
θα την επένδυε με την μουσική του. Έπειτα 
από οκτώ ώρες  εξαντλητικής προσπάθει-
ας , διαπίστωσαν ότι η ταινία χρειάζονταν 
τουλάχιστον μια ώρα μοντέρνας συμφωνι-
κής μουσικής. Ο Πλέσσας, κατάλαβε ότι εί-
χε πάρα πολύ δουλειά να κάνει και μέσα σε 
πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Η επένδυση 
μιας ώρας ταινίας δεν είναι μικρό πράγμα. 
Αφού  χαιρέτισε κατέβηκε σκεφτικός  την γυ-
ριστή σκάλα του εργαστηρίου της «Φίνος» 
και . πριν πατήσει το τελευταίο σκαλοπάτι 
ακούει τον Νίκο Φώσκολο να του φωνάζει 
από πάνω: 
Μίμη, ξέχασα να σου πω ότι χρειάζομαι κι 
ένα τραγούδι που να ακούγεται εκεί που ο 
Κούρκουλος καίει τα υπάρχοντα του. 
Μα τι λες Νίκο εγώ δεν είδα τέτοια σκηνή! 
Δεν προλάβαμε να την τυπώσουμε, γι αυτό 
δεν την είδες,  του απάντησε
Και τι θες να λέει;  ρώτησε μες την απελπι-
σία του ο Πλέσσας ,  σούρνοντας από μέσα 
του διάφορα «γαλλικά» ,για το ξαφνικό πρό-
σθετο βάρος εργασίας που προέκυπτε με 

την δημιουργία του τραγουδιού. 
Κάτι για την πικρή θάλασσα –για ναυάγιο, 
κάτι τέτοιο! Είπε ο Φώσκολος και έκλεισε 
την πόρτα.  
Ο Πλέσσας επιστρέφοντας  στο σπίτι του, 
πήρε τηλέφωνο τον  φίλο  και συνεργάτη του  
Λευτέρη Παπαδόπουλο. Σε παρακαλώ του 
λέει θέλω να μου γράψεις στοίχους για μια 
ταινία,  και του εξήγησε τι και πως. 
Ο Λ. Παπαδόπουλος  στην αρχή ήταν πολύ  
αρνητικός και  του απάντησε: αφού ξέρεις  

ρε Μήτσο ( έτσι τον αποκαλούσε) εγώ   δεν 
γράφω παραγγελίες. 
Ο Πλέσσας όμως  επέμενε και έπειτα από 
αρκετή ώρα συζήτησης  τον έπεισε τελικά.   
Α! Λευτέρη!  του είπε ακόμη ολοκληρώνο-
ντας , και κάτι άλλο, επειδή είναι λαϊκό το 
τραγούδι,  πρέπει να μου βρεις και κείνο το 
παλικάρι που τραγουδούσε καθιστό χθες 
βράδυ, στο μαγαζί που είχαμε πάει! ( εννο-
ώντας   τον Στράτο Διονυσίου)
Έπειτα από δυο ώρες ο Παπαδόπουλος τον 
πήρε στο τηλέφωνο και του είπε: Γράφε… 
Κύμα πικρό στην πλώρη μου 
και τα πανιά σχισμένα…,
και βγήκα και τον Στράτο Διονυσίου που θα 
σου έρθει αύριο στις 2 στο στούντιο.  Έτσι 
και έγινε. Ο Διονυσίου απογείωσε το τρα-
γούδι το οποίο  έμελλε να γίνει ένα από τα 
δημοφιλέστερα του λαϊκού μας ρεπερτο-
ρίου
 
Βρέχει φωτιά στη στράτα μου
φωτιά που μ’ έχει κάψει
Για τα φτωχά τα νιάτα μου
κανένας δε θα κλάψει
 
Η ζωή, η ζωή εδώ τελειώνει
σβήνει το καντήλι μου

κι η ψυχή, η ψυχή σαν χελιδόνι
φεύγει απ’ τα χείλη μου
 
Κύμα πικρό στην πλώρη μου
και τα πανιά σκισμένα
Ούτε αδελφός αγόρι μου
δε νοιάστηκε για σένα
 
*Το στημένο ναυάγιο του ατμόπλοιου Χρι-
στίνα  από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, είχε 
σαν αποτέλεσμα τον Χαμό όλων των μελών 
του πληρώματος πλην ενός , του λιπαντή 
Άγγελου Κρεούζη ( Κούρκουλος) ο οποίος 
γίνεται ο βασικός μάρτυρας κατηγόριας 
στην δίκη που ακολούθησε. Παρά τις πιέ-
σεις και την προσπάθεια εξαγοράς του , από 
την οικογένεια των πλοιοκτητών  Ρίχτερ, ο 
Άγγελος κάνει το χρέος του προς τους χαμέ-
νους συναδέλφους του. Η κατάθεση του στο 
ναυτοδικείο είναι καταπέλτης, αποκαλύπτο-
ντας  τα πάμπολλα προβλήματα  του πλοίου 
και την αμέλεια της εταιρείας να τα επισκευ-
άσει , με τραγική συνέπεια  το ναυάγιο. Ο 
Ηρόδοτος Ρίχτερ ( Καλογήρου)  πλοιοκτή-
της του «Χριστίνα» πεθαίνει από ανακοπή 
την  ώρα της δίκης . 
Ο Άγγελος στη συνέχεια, οποίος συντηρεί  
τον φιλάσθενο αδελφό του Κωστή (Γαλα-
νός). ψάχνει  απελπισμένα για δουλειά, μα 
όλες οι πόρτες των ναυτιλιακών εταιρειών 
είναι κλειστές , αφού η οικογένεια Ρίχτερ 

συνωμοτεί εναντίον του. 
Η ανέχεια και η απόγνωση θα τον κάνουν 
να εγκαταλείψει το κορίτσι του ( Βαγενά) και 
την φτωχογειτονιά και να αλλάξει τρόπο 
ζωής, πέφτοντας στην αγκαλιά της Χριστί-
νας Ρίχτερ (Χρονοπούλου) η οποία τον πολι-
ορκεί εξ αρχής.. Οι σχέσεις τους επισημο-
ποιούνται και ο πατέρας της ( Κατράκης ) θα 
τον κάνει γενικό διευθυντή της εταιρείας. 
Ο Άγγελος ζει  πλέον στα μεγαλεία , έχο-
ντας εξουσία και πλούτο. Ένα νέο ναυάγιο 
όμως  με δεκάδες θύματα , πάλι με ευθύνη  
της εταιρείας Ρίχτερ, αλλά και ο θάνατος του 
μικρού του αδερφού,  θα τον κάνουν να επι-
στρέψει στο παλιό καλό εαυτό του.

 Είδος: Δραματική
Σκηνοθεσία / Σενάριο: Φώσκολος Νίκος
Παραγωγή: Φίνος Φιλμ
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Τ
ο Σαββατοκύριακο της Ημέρας της 
Βικτώριας πλησιάζει — το πρώ-
το που μπορούμε να απολαύσου-
με στο έπακρο από τότε που ξεκί-

νησε η πανδημία του COVID-19 το 2020. 
Τα περισσότερα αξιοθέατα είναι ανοιχτά αυτή τη 
φορά, καθώς και πυροτεχνήματα για να απολαύ-
σετε. Οι περισσότερες εντολές μάσκας έχουν αρ-
θεί, αλλά να έχετε κατά νου ότι παραμένουν σε ι-
σχύ για τη δημόσια συγκοινωνία για όσους σχεδι-
άζουν να μετακινηθούν  στην πόλη. Την εορταστι-
κή Δευτέρα, θα υπάρξουν τα συνηθισμένα κλει-

σίματα (μετακινηθείτε παρακάτω για μια λίστα). 
Να έχετε ένα ασφαλές και χαρούμενο Σαββατο-
κύριακο.
Κλειστά (Δευτέρα) 
Dufferin Mall  / Scarborough Town Centre/ 
Sherway Gardens / Yorkdale Mall 
Αλλα 
Κλειστά θα είναι οι τράπεζες και τα κρατικά γρα-
φεία τη Δευτέρα /  Δεν υπάρχει παράδοση αλλη-
λογραφίας τη Δευτέρα / Τα παραρτήματα της 
Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Τορόντο θα είναι κλει-
στά την Κυριακή και τη Δευτέρα

Victoria Day: Τι είναι ανοιχτό/κλειστό

Ο 
δήμαρχος του Τορόντο φάνηκε 
να απορρίπτει την υπόσχεση του 
NDP να αποκαταστήσει το δημο-
τικό συμβούλιο στο μέγεθος πριν 

από το 2018 όταν ρωτήθηκε την Τετάρτη, λέ-
γοντας ότι η επανεξέταση της αμφιλεγόμε-
νης άσκησης περικοπής του συμβουλίου της 
κυβέρνησης τoy Ford θα ήταν περισσότερο 
πρόβλημα από ό,τι αξίζει. Ο δήμαρχος του 
Τορόντο Τζον Τόρι είπε στο CP24 ότι αν και 
εκείνη την εποχή ήταν αντίθετος στην κίνηση 
που μείωσε το δημοτικό συμβούλιο από 44 
σε 22 δημοτικούς συμβούλους το 2018, δεν 

θα ήταν υπέρ της επανεξέτασης του θέματος 
μετά τις επαρχιακές εκλογές στις 2 Ιουνίου.
«Αν μου έλεγες αυτή τη στιγμή θα ήμουν 
υπέρ του να ανοίξει ξανά όλο αυτό το θέμα, 
δεν είμαι σίγουρος ότι θα το έκανα».
Η κίνηση ήταν πολύ αντιδημοφιλής στο 
Τορόντο και παρεμπόδισε την εκστρατεία 
των δημοτικών εκλογών της ίδιας της πόλης, 
καθώς εισήχθη τους μήνες που οδήγησαν 
στη δική της ψηφοφορία, προκαλώντας 
σύγχυση σχετικά με το ποιος θα μπορούσε 
πραγματικά να είναι υποψήφιος για το δημο-
τικό συμβούλιο το 2018 και πού.

Ο Tory λέει ότι δεν είναι σίγουρος ότι 
θα υποστήριζε την αντιστροφή της 
περικοπής του δημοτικού συμβουλίου 
από τον Ford το 2018

Η 
αστυνομία του Τορόντο διενερ-
γεί έρευνα μετά από ένα κλεμμέ-
νο όχημα που ελήφθη κατά τη δι-
άρκεια διάρρηξης σε σπίτι στο κέ-

ντρο του Τορόντο βρέθηκε στο Etobicoke.
Η αστυνομία λέει ότι δύο ύποπτοι εισέβαλαν 
σε ένα διαμέρισμα στην περιοχή Spadina 
και Fort York το πρωί της Πέμπτης και μια 
Lamborghini κλάπηκε από τη διεύθυνση.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα σε μια 
κατοικημένη περιοχή στο Etobicoke κοντά 
στη λεωφόρο Islington και τη λεωφόρο 
Eglinton. Βρήκαν το όχημα σταθμευμένο σε 
μια κατοικία στο Summitcrest Drive.
Ένας άνδρας ύποπτος είναι υπό κράτηση και 
ένας δεύτερος ύποπτος είναι ελεύθερος. Η 
αστυνομία του Τορόντο εισήγαγε τη μονάδα 
σκύλων για να προσπαθήσει να εντοπίσει 
τον δεύτερο ύποπτο, αλλά δεν τα κατάφε-
ραν.
Η αστυνομία λέει ότι το θύμα της εισβολής 
στο σπίτι δεν τραυματίστηκε και βρισκό-
ταν μαζί με αστυνομικούς στην τοποθεσία 
Etobicoke. Η αστυνομία δεν μπόρεσε να επι-
βεβαιώσει εάν το θύμα βρισκόταν μέσα στη 
Lamborghini όταν την έκλεψαν.
Υπήρξε μια αύξηση στις ληστείες αυτοκι-
νήτων στο GTA τις τελευταίες ημέρες, αλλά 
η αστυνομία δεν θεωρεί ότι 
το περιστατικό της Πέμπτης 
είναι του ίδιου τύπου εγκλή-
ματος.
«Αυτό, δεν εξετάζουμε το 
ενδεχόμενο κλοπής αυτο-
κινήτου», λέει η αστυ-
νομία του Τορόντο. Paul 
Krawczyk. «Αλλά η κλοπή οχημάτων 
είναι κάτι που παίρνουμε πολύ σοβαρά».
Η αστυνομία του Τορόντο ερευνά επίσης 
τρεις ληστείες αυτοκινήτων υπό την απειλή 
όπλου που πιστεύει ότι διέπραξαν οι ίδιοι 

ύποπτοι το βράδυ της Τετάρτης.
Τη Δευτέρα στο Etobicoke, ο εξτρέμ των 
Toronto Maple Leafs Mitch Marner δέχτηκε 
επίθεση με όπλο από μια ομάδα υπόπτων 
στο πάρκινγκ ενός Cineplex.
Η αστυνομία του Τορόντο είπε ότι οι αστυνο-
μικοί συνέλαβαν ένα έφηβο αγόρι και ανα-
ζητούν άλλους δύο υπόπτους αφού τρεις 
άνδρες επιχείρησαν να κλέψουν μια γυναίκα 
στο Ρέξντεϊλ την Τρίτη.
Μιλώντας με δημοσιογράφους σε συνέ-

ντευξη Τύπου το πρωί της Πέμπτης, ο 
δήμαρχος Τζον Τόρι είπε ότι η αστυνο-
μία του Τορόντο συμφώνησε να «διαθέ-
σει ορισμένους πρόσθετους πόρους» για 
τη διερεύνηση της πρόσφατης σειράς 
ληστειών αυτοκινήτων που έχουν προ-
καλέσει σοκ στην πόλη.
Είπε ότι αναμένει επίσης ότι η αστυνομία 
θα προβεί σε ανακοίνωση τις επόμενες 
ημέρες σχετικά με κάποιες «πρόσθε-
τες προσπάθειες που θα αναλάβει για 

να το καταπολεμήσει αυτό». «Πρέπει να 
αντισταθείς σε αυτό. Αυτοί είναι οργα-
νωμένοι εγκληματίες και είναι άνθρω-
ποι που επιδίδονται σε θρασύδειλη 
συμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια των πολιτών», είπε. «Ξέρεις, 
η κλοπή ενός αυτοκινήτου είναι ένα 

πράγμα και δεν είναι καλό, είναι 
κακό. Αλλά το να θέσουμε τις ζωές 
των ανθρώπων σε κίνδυνο ή να 
θέσουμε σε κίνδυνο την ασφά-
λεια των γειτονιών δεν είναι κάτι 
που πρόκειται να δεχθούμε και 

σίγουρα έχω δώσει στον 
αρχηγό της αστυνομίας την 

πλήρη υποστήριξή μου να κάνει ό,τι πιστεύει 
ότι πρέπει να κάνει για να αντιμετωπίσεις 
σκληρά  αυτό και να φέρεις αυτούς τους 
ανθρώπους στη δικαιοσύνη».

Lamborghini κλάπηκε κατά τη διάρκεια 
διάρρηξης σε σπίτι στο κέντρο της πόλης 
στο Etobicoke
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LIFE

Ειρήνη Στεριανού :
«Δεν έχω πρόβλημα να εμφανιστώ 
γυμνή μπροστά στο κοινό»

Για τη νέα παράσταση 
«Guilty Choices», στην 
οποία συμμετέχει, μίλησε η 
Ειρήνη Στεριανού.

Το μοντέλο που έγινε 
γνωστό από τη συμμετοχή 
του στο GNTM μίλησε 
στην εκπομπή «Ποιος 
είναι πρωινιάτικα» και 
αναφέρθηκε στις ερωτικές 
σκηνες, τις οποίες θα 
χρειαστεί να παίξει.

«Η παράσταση είναι 
αυστηρώς ακατάλληλη, 
αλλά είναι πολύ ωραία 
παράσταση με ωραία 
μηνύματα. Στην αρχή, 
φοβόμουν για τα σχόλια 
που θα ακούσω, αλλά 
όσο γνώριζα το έργο και το 
έβλεπα από τη δική μου 
οπτική, κατάλαβα ότι 
είναι ένα έργο που έχει τα 
ρίσκα του και πρέπει να το 
τολμήσεις», είπε αρχικά η 
Ειρήνη Στεριανού.

«Καλούμαι να παίξω 
ερωτικές σκηνές και 
να εμφανιστώ γυμνή 
μπροστά στο κοινό, αλλά 
είμαι ηθοποιός και δεν 
έχω πρόβλημα με αυτό», 
δήλωσε.
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Α
ν και οι ίδιοι δεν το 
έχουν επιβεβαιώ-
σει ακόμα, η Αλε-
ξάνδρα Παναγιώ-

ταρου και ο Στάθης Σχίζας εί-
ναι ζευγάρι. Όχι μόνο η Δή-
μητρα Αλεξανδράκη μέσω 
του Instagram, αλλά και ο 
Δημήτρης Αλεξάνδρου μέ-
σα από την εκπομπή «Super 
Κατερίνα» επιβεβαίωσαν ότι 
η εντυπωσιακή ξανθιά και ο 
παίκτης του Survivor είναι μα-
ζί. Πιο συγκεκριμένα, ο Δη-
μήτρης Αλεξάνδρου δήλω-
σε: «Ναι, είναι μαζί και χθες 
η Δήμητρα Αλεξανδράκη έ-
κανε την αποκάλυψη κι ανέ-
βασε μία φωτογραφία για να 
στηρίξει τον Στάθη, που βρί-
σκεται στο Survivor. Ο Στάθης 
έχει ένα τατουάζ με το όνομα 
της Αλεξάνδρας στα πλευρά 
του».

H Ράνια προβάρει 
τα μπικίνι της πριν 
τις διακοπές της

Τη  Ρ ά ν ι α  Σ α ρ α γ γ α ν ί δ α 
δυσκολεύεσαι να μην την 
πάρε ις μάτ ι σ τη παραλία. 
Έτσι και την πετύχεις θα καρ-
φωθούν τα μάτια σου πάνω 
της.  Δεδομένο… Τα κρύα 
δείχνουν να υποχωρούν η 
άνοιξη μπήκε και το καλο-
καίρι  όλο και  πλησ ιάζ ε ι. 
Το μον τέλο του Instagram 
δημοσίευσε φωτογραφίες με 
μαγιό και έδωσε μια μικρή 
γεύση από το τι θα δούμε το 
καλοκαίρι. Για καλή μας τύχη 
είναι πάντα σε εξαιρετική σε 
φόρμα…

«Παρενέβη η Νταϊάνα 
για να βγω από τη 
φυλακή»

Ο Μάνος Πανταζής μίλησε 
για το μόντελινγκ στα 90’s, 
το «GNTM» αλλά και για την 
παρέμβαση της πριγκίπισσας 
Νταϊάνα, όταν τον είχαν συλ-
λάβει στο Λονδίνο. Στη συνέ-
χεια αναφέρθηκε στη σύλληψή 
του, στο Λονδίνο, λέγοντας ότι: 
«Με είχαν συλλάβει στο Λον-
δίνο, τους έκανα πλάκα ότι έχω 
βόμβα, η κατάσταση παρεκτρά-
πηκε και πήγα στο κρατητήριο. 
Είχε παρέμβει η βασιλική οικο-
γένεια και η Νταϊάνα για να βγω 
από την φυλακή στο Λονδίνο».

Ένα από τα πιο καλλίγραμμα 
κορμιά στον χώρο της ελλη-
ν ικής showbiz διαθέ τε ι 
αναμφίβολα η Μαρία Σολω-
μού. Η Μαρία Σολωμού 
έκανε μία νέα δημοσίευση 
στον προσωπικό της λογα-
ριασμό στο Instagram, στην 
οποία φαίνεται να ποζά-
ρει μέσα στο μαύρο μπικίνι 
της, μέσα στη θάλασσα. «Η 
τελευταία βουτιά του περσι-
νού καλοκαιριού! Απόγευμα 
στην Επίδαυρο... Ησυχία και 
ομορφιά...!», γράφει στη 
λεζάντα της ανάρτησής της.

Survivor: Ζευγάρι η 
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου κι 
ο Στάθης Σχίζας

Βίκυ Καγιά: Σέξι κι όποιος αντέξει 
– Κόλασε ολόκληρη την Μύκονο

Μαρία Σολωμού: 
Αναπολεί το περσινό 
καλοκαίρι της 

Τ
ην Μίνα Αρναούτη την γνωρίσαμε μέσα 
απο το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή του 
τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη πριν α-
πό έξι χρόνια και κάνοντας ολόκληρο το 

πανελλήνιο να βυθιστεί στο πένθος.
Το τροχαίο αυτό ήταν και η αρχή της μεγάλης 
περιπέτειας της, αφού ταλαιπωρήθηκε από 
σοβαρό τραυματισμό από εκείνο το τροχαίο 
και νοσηλεύτηκε για μακρύ χρονικό διάστημα 
στο νοσοκομείο.

Η ίδια πλέον έχει επιστρέψει δυναμικά στα 
κοινωνικά δίκτυα και μάλιστα κάνει τα πάντα 
για να ευχαριστήσει τους περισσότερους απο 
100k followers της στο instagram. 
Οι φωτογραφίες που δημοσιεύει είναι η μία 
πιο εντυπωσιακή από την άλλη ενώ διαθέ-
τει προσόντα τα οποία όταν αποφασίζει να τα 
εκθέσει με φωτογραφίες στο Instagram τα likes 
πέφτουν βροχή.

Η Μίνα Αρναούτη επέστρεψε 
δυναμικά με «καυτές» αναρτήσεις

Η 
Βίκυ Καγιά με το 
σύζυγό της, Η-
λία Κρασσά και 
τα παιδιά τους 

βρέθηκαν για το Σαββατο-
κύριακο στην Μύκονο, ό-
πως άλλωστε συνηθίζουν 
να κάνουν τους καλοκαι-
ρινούς μήνες. Ο επιχειρη-
ματίας είχε τα γενέθλια του 
και οικογενειακώς ήθελαν 
να τον γιορτάσουν με ένα 
μίνι πάρτι στη θάλασσα. 
Μαζί τους βρέθηκαν και 
λίγοι αλλά καλοί φίλοι του 
ζευγαριού, όπως για πα-
ράδειγμα ο Γιώργος Καρά-
βας με την σύζυγό του, οι 
οποίοι ήταν και στη γιορτή 
της παρουσιάστριας. Όλα 
τα βλέμματα στην Βίκυ Κα-
γιά Όλα τα βλέμματα όμως 
τράβηξε η Βίκυ Καγιά, ό-
πως ήταν λογικό άλλωστε! 
Διαθέτει στα 43 της χρό-
νια ένα απίστευτο κορ-
μί, παρόλο που έχει κάνει 
δυο γέννες και εμείς γνω-
ρίζουμε τα μυστικά της δι-
ατροφής της.
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Μ
ετά τον Μάικλ 
Όουεν, ένας α-
κόμη θρύλος 
του ποδοσφαί-

ρου από το πρόσφατο παρελ-
θόν καμαρώνει για την κόρη 
του. O λόγος για τον Λουίς Φί-
γκο, η κόρη του οποίου, Μαρ-
τίνα, ασχολείται με το μόντε-
λινγκ και μάλιστα εκπροσω-
πείται από ένα από τα μεγαλύ-
τερα πρακτορεία παγκοσμίως, 
το Traffic. Ο Πορτογάλος άλλο-
τε σπουδαίος εξτρέμ έχει απο-
κτήσει τρεις κόρες από το γάμο 
του με το πανέμορφο μοντέλο 
από τη Σουηδία Έλεν Σβέντιν. Η 
Μαρτίνα είναι η μεσαία από τα 
παιδιά τους και έχει επιλέξει να 
κάνει καριέρα με το επώνυμο της 
μητέρας της.

Ο 
διάσημος σκηνοθέ-
της του Χονγκ Κονγκ, 
Τζον Γου επιστρέφει 
στο Χόλιγουντ μετά 

από σχεδόν δύο δεκαετίες με 
την ταινία δράσης «Silent Night» 
στην οποία πρωταγωνιστικό 
ρόλο έχει ο Τζόελ Κίναμαν. Πρό-
σφατα ολοκληρώθηκαν τα βασι-
κά γυρίσματα στο Μεξικό. Σύμ-
φωνα με τη σύνοψη της ταινίας, 
αφορά την ιστορία ενός πατέρα 
που θέλει να εκδικηθεί για τον 
θάνατο του μικρού του γιου, ο ο-
ποίος βρέθηκε δολοφονημένος 
από μία συμμορία παραμονή 
Χριστουγέννων. Σοβαρά τραυ-
ματισμένος από την καταδίω-
ξη των δολοφόνων, ο Γκόντλοκ 
(Τζόελ Κίναμαν) ορκίζεται να 
εκδικηθεί για τον γιο του με κά-
θε μέσο. Το αρχικό σενάριο έχει 
γράψει ο Ρόμπερτ Λιν και σύμ-
φωνα με το Deadline, η ταινία 
θα είναι χωρίς διαλόγους. Στην 
ταινία πρωταγωνιστούν επίσης 
ο Scott Mescudi (γνωστός και 
ως Κιντ Κάντι), ο Χάρολντ Τόρες 
και η Καταλίνα Σαντίνο Μορένο. 
Με σουηδικές και αμερικάνικες 
ρίζες ο Κίναμαν γεννήθηκε στη 
Στοκχόλμη και έχει πέντε αδερ-
φές, ανάμεσά τους η επίσης ηθο-
ποιός Μελίντα Κίναμαν.

Ο Τζόελ Κίναμαν θα πρωταγωνιστήσει 
σε ταινία δράσης... χωρίς διαλόγους

Η 
θερμοκρασ ία 
έχει ανέβει αι-
σθητά και η Νι-
κόλ Σέρζινγκερ 

δεν… βοηθά. Η ποπ σταρ 
και κριτής σε talent show 
απολαμβάνει ολιγοήμερες 
διακοπές στο Κανκούν και 
πιστή στη συνήθειά της α-
νεβάζει αποκαλυπτικές φω-
τογραφίες στο Instagram. 
Αυτή τη φορά η 43χρονη 
front-woman των Pussycat 
Dolls πόζαρε με ένα σέξι ροζ 
μπικίνι κερδίζοντας χιλιάδες 
likes από τους θαυμαστές και 
followers της.

Η εντυπωσιακή κόρη του Λουίς 
Φίγκο

Κάρμεν Ηλέκτρα: Από το... Κάρμεν Ηλέκτρα: Από το... 
Baywatch και τον Ρόντμαν στο Baywatch και τον Ρόντμαν στο 

OnlyFansOnlyFans

Η 
Κάρμεν Ηλέκτρα εντάχθηκε 
στον κόσμο του OnlyFans και 
έχει γίνει από τις viral ειδήσεις 
της ημέρας.

Πρόκειται για την online συνδρομητική 
υπηρεσία που επιτρέπει στους δημιουρ-
γούς να επικοινωνούν με θαυμαστές τους 
και να λαμβάνουν πληρωμή απευθείας, 
με αντάλλαγμα….τις φωτογραφίες τους.
Η πρώην σταρ του Baywatch πήρε αυτή 
την απόφαση, μετά από πολλά χρό-
νια δικαστικών αγωγών για χρήση σέξι 
φωτογραφιών της, χωρίς την άδειά της. 

Τώρα πια, θα προσφέρει τις σέξι φωτο-
γραφίες της και τα έσοδα θα καταλήγουν 
στην ίδια.
Μιλώντας στο People, η ίδια τόνισε, ότι 
το έκανε χωρίς δεύτερη σκέψη. «Απλώς 
ένιωσα σαν..“Ναι, πρέπει να το κάνω 
αυτό». Για πρώτη φορά, έχω αυτή την 
ευκαιρία να γίνω το αφεντικό του εαυτού 
μου και να έχω το δικό μου δημιουργικό 
όραμα για να μοιραστώ κάτι με τους θαυ-
μαστές μου χωρίς να στέκεται κάποιος 
από πάνω μου και να μου λέει: “Μην 
κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο”».

Οι «καυτές» πόζες της Νικόλ με ροζ 
μπικίνι
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Δύο φίλοι κυνηγοί πήγαν στο βουνό για να 
βρουν λαγό. Μετά από αρκετές ώρες που έψα-
χναν, πήγε ο ένας για κατούρημα.
Την ώρα που κατουρούσε, πετάχτηκε ένα φίδι 
και του δάγκωσε το πουλί. Ταράχτηκε και φώναξε 
τον φίλο του… 
«Μπάμπη, βοήθεια! Με τσίμπησε ένα φίδι! Πάρε 
τηλέφωνο γρήγορα τον γιατρό να μας δώσει 
οδηγίες.» 
Μίλησε ο φίλος του στο τηλέφωνο και του είπε 
ο γιατρός: 
«Κόψε με ένα μαχαιράκι το σημείο που τον τσί-
μπησε το φίδι, ρούφα το δηλητήριο και φτύσε 
το.» 
«Μα το δηλητήριο είναι στο πουλί του.» του είπε 
ο Μπάμπης απεγνωσμένος. 
«Δεν έχει σημασία, πρέπει να γίνει αυτό που σου 
είπα. Ρούφα και φτύσε. Κάνε το αμέσως και θα 
τον σώσεις!» 
Κλείνει ο Μπάμπης το τηλέφωνο και πάει στον 
φίλο του που αγωνιούσε. 
«Πες μου, τι σου είπε ο γιατρός;» 
«Δε μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μάλλον θα 
πεθάνεις…»

Ένας Κρητικός στο αεροδρόμιο περνά από το 
μηχάνημα που ελέγχει για μεταλλικά αντικείμενα. 
Το μηχάνημα σφυρίζει. Αφήνει ο Κρητικός κλει-
διά, κέρματα και άλλα αντικείμενα. Ξαναπερνά 
αλλά εκείνο συνεχίζει να σφυρίζει.
Σκέφτεται λίγο και λέει:

- Αααα, το κομπιουτεράτσι. Βγάζει όμως ένα 
όπλο! Ο αστυνομικός απορημένος λέει:
- Εσύ για κομπιουτεράκι το βλέπεις αυτό;
Και ο Κρητικός:
- Πάντως εμείς στη Κρήτη, με αυτό κάνουμε τους 
λογαριασμούς μας!

Πήγε η πεθερά του Σήφη στα Ιεροσόλυμα να δει 
τους Άγιους Τόπους όμως έπαθε καρδιακή προ-
σβολή και πέθανε.
Παίρνουν τηλέφωνο στα Σφακιά, τον γαμπρό της 
το Σήφη για τα τυπικά της κηδείας και του λένε:
«Για να έρθει η πεθερά σου στην Κρήτη χρειά-
ζονται τουλάχιστον 5000 ευρώ, ενώ εδώ μόνο 
1000 για να γίνει η κηδεία της. Θέλετε να την 
θάψουμε εδώ;»
Το σκέφτεται λίγο ο γαμπρός της και απαντά:
«Όχι, θέλω να ‘ρθεί στην Κρήτη να την θάψομε!!»
«Α, εσείς νοιάζεστε πολύ. Θα σας κάνουμε καλύ-
τερη τιμή! εδώ μόνο 700 Ευρώ για να γίνει η 
κηδεία της.»
«Όχι, να την φέρετε στον τόπο της.»
«Κρήτη 5000, εδώ 500!!»
«Όχι, όχι, να ́ρθει εδώ!!» συνεχίζει ο Σήφης.
«Κρήτη 5000, εδώ 300!!»
«Όχι, όχι, να ́ρθει εδώ!!» επιμένει ο Σήφης.
«Μα τόσο πολύ αγαπούσατε την πεθερά σας;» 
τον ρωτάει ο άλλος. Και του απαντάει ο Σήφης:
«Κοίτα να δεις, πριν πολλά πολλά χρόνια, ένας 
που κηδεύτηκε στα χώματά σας, αναστήθηκε! 
Οπότε δεν το διακινδυνεύω…!!!»



LIFE54 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

20 Μαΐου 2022
www.hellasnews-radio.com

Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

Εθνικός παιδικός σταθμός 
Βόλου , 1954

Αργοστόλι , 
1919

Αθήνα, 1963, ο Cliff Richard κατά την 
διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας 

SUMMER HOLIDAY

Φωτογραφία από τον Κηδεία του 
Ελευθερίου Βενιζέλου στα 
Χανιά την Παρασκευή 27 
Μαρτίου 1936 σεισμό της 

Θεσσαλονίκης το 1978

Ο ναός του Ποσειδώνα 
στο Σούνιο . Δεκαετία 

1960.

1953 Πλατεία 
Κυψέλης

Iούνιος 1917,
Πειραιάς, μαούνες στην 

προκυμαία

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ. Ημέρες 
Απελευθέρωσης της Αθήνας 

Οκτώβριος 1944. Ο Στέφανος 
Σαράφης καταθέτει στεφάνι σε 

τάφο αγωνιστή του ΕΛΑΣ

Το Γυμνάσιο στα Φιλιατρά
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Εγκαινιάστηκε από την 
υπουργό Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη

Τ
ο Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης – Πινακοθήκη 
Κωνσταντίνος Ξενάκης 
εγκαινίασε χθες το με-

σημέρι στο Πάρκο Πολιτισμού 
«Κωνσταντίνος Καραμανλής» 
των Σερρών, η Υπουργός Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού Λί-
να Μενδώνη, παρουσία του Υ-
πουργού Υποδομών και Μετα-
φορών Κώστα Καραμανλή και 
του Δημάρχου Σερρών Αλέ-
ξανδρου Χρυσάφη.
Όπως σημείωσε στον χαιρε-
τ ισμό της η Λίνα Μενδώνη, 
«Από σήμερα οι Σέρρες απο-
κτούν μια υπερσύγχρονη και 
εναρμον ισμένη με το περι-
βάλλον στέγη για το έργο του 
Κωνσ ταν τ ίνου Ξενάκη, μια 
στέγη για τον Πολιτισμό, στον 
χώρο του πρώην στρατοπέδου 
Παπαλουκά, στο Πάρκο Πολι-
τισμού «Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής». Το Μουσείο ε ίναι 
«πράσινο», με σχεδόν μηδε-
νική ενεργειακή κατανάλωση, 
και απόλυτα προσβάσιμο σε 
άτομα με αναπηρίες, λαμβά-
νοντας υπόψη τις σύγχρονες 

προδιαγραφές και αντιλήψεις, 
όπως την συμπεριληπτ ικό -
τητα, η οποία άλλωστε αποτε-
λεί και ουσιαστική προτεραι-
ότητά στις πολιτικές αυτής της 
Κυβέρνησης. Είναι μια παρέμ-
βαση σημαντική, που μπορεί 
να λειτουργήσει, με διαφορε-
τ ικούς τρόπους, ευεργετ ικά 
για την πόλη. Ως εξέχων πολιτι-
στικός πόλος για την ευρύτερη 
περιοχή, ως σημαντική πρά-
σινη παρέμβαση στον αστικό 
ιστό, ως εξαιρετική επένδυση 
με έντονη αναπτυξιακή δυνα-
μική».

 Η «Πινακοθήκη Κωνσταντί-
νος Ξενάκης», που βασίστηκε 
σ τη δωρεά 171 έργων  από 
τον ίδιο τον καλλιτέχνη, τον 
καθηγητή του Α.Π.Θ. Αριστο-
τέλη Νανιόπουλου και άλλους 
ιδιώτες, βρίσκεται στο παλιό 
στρατόπεδο Παπαλουκά, εντός 
του οποίου δημιουργείται το 
πάρκο Πολιτισμού του Δήμου 
Σερρών «Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής». Δημιουργήθηκε στο 
πλαίσ ιο του έργου Cultural 
Dipole «Δημιουργία πολιτ ι-
στικού διπόλου στη διασυνο-
ριακή περιοχή» του προγράμ-

ματος INTERREG V-A «Ελλάδα 
- Βουλγαρία 2014-2020».
Οι επισκέπτες της Πινακοθή-
κης μπορούν να περιηγηθούν 
σε όλα τα στάδια του έργου 
του Κωνσταντίνου Ξενάκη, με 
την αξιοποίηση σύγχρονων 
τεχνολογικών μέσων και οπτι-
κοακουστικού υλικού. Σημει-
ώνεται ότι το Μουσείο είναι 
προσβάσιμο σε ΑμεΑ, ενώ 
υπάρχουν απτικά εκθέματα, 
βίντεο με υπότιτλους και νοη-
ματ ική γλώσσα, υπομνημα-
τισμός με QR code και γραφή 
Braille.

Μ
ε ενδιαφέρουσες ταινίες, αφιε-
ρώματα, εκδηλώσεις αλλά και 
πολλές εκπλήξεις επιστρέφει το 
Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μι-

κρού Μήκους Psarokokalo, που θα διεξαχθεί 
για 14η χρονιά, από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου. 
Οι φετινές προβολές του θα φιλοξενηθούν 
στο ΒΙΟS.
Εκτός από το καθιερωμένο διεθνές Διαγω-
νιστικό Τμήμα του, το οποίο φέτος περιλαμ-
βάνει 78 επιλεγμένες ταινίες μικρού μήκους 
από 44 χώρες, το Psarokokalo στρέφει το 
βλέμμα του στον σύγχρονο κινηματογράφο 
του Βελγίου με συμμετοχές βραβευμένων 
ταινιών και γνώριμων στο ελληνικό κοινό 
ηθοποιών όπως ο  Ντένις Λαβάν. Παράλ-
ληλα, το εθνικό διαγωνιστικό τμήμα, που 
αποτελεί το βασικό πρόγραμμα που  προ-
ωθεί το φεστιβάλ ανά κόσμο, φιλοξενεί νέα 
ανερχόμενα ταλέντα από την Ελλάδα και την 
Κύπρο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αφιέ-
ρωμα στο Περιβάλλον και την Αρχιτεκτονική. 
Πρωτοποριακό, φιλόδοξο, ποικίλο και εντυ-
πωσιακό  επικεντρώνεται στη διοχέτευση 
εποικοδομητικής συλλογικής δράσης και 

στην παροχή μιας διατομεακής ανάλυσης της 
πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία ταινία 
μυθοπλασίας , έξι ντοκιμαντέρ, και μια ελλη-
νική αποστολή στα πιο μακρινά σημεία του 
κόσμου. Το αφιέρωμα είναι η αφορμή για το 
πάνελ film4climate που διερευνά το σενάριο 
με κεντρική θεματική την κλιματική αλλαγή.   
Στις παράλληλες εκδηλώσεις PsarokokaloPro 

ξεχωρίζουν το πάνελ «Working with the 
Right Agent» ,με καλεσμένους την Katie 
McCullough από το Festival Formula  και 
τον Millan Vazquez-Ortiz από την FREAK 
Independent Film Agency, οι οποίοι έχουν 
χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό και την 
εκτέλεση στρατηγικών διανομής φεστιβάλ  
και θα μοιραστούν με το κοινό τις εμπειρίες 
και τις συμβουλές τους για τη σωστή στρατη-
γική διανομής ταινιών μικρού μήκους.

Eurovision 2022: 
Μεγάλη νικήτρια η 
Oυκρανία - Στην 8η 
θέση η Ελλάδα 

O 66ος διαγωνισμός της 
Eurovision ολοκληρώθηκε στο 
Τορίνο της Ιταλίας, με μεγάλη 
νικήτρια την Ουκρανία. Μετά 
από μια μαραθώνια βραδιά και 
μια ψηφοφορία που θύμισε σε 
αρκετές στιγμές θρίλερ, η χώρα 
που ήταν από την αρχή το από-
λυτο φαβορί, συγκέντρωσε 
συνολικά 631 βαθμούς.
Στη δεύτερη θέση τερμάτισε 
το Ηνωμένο Βασίλειο και στην 
τρίτη η Ισπανία.
Μετά την ψηφοφορία των επι-
τροπών και του κοινού, η 
Ελλάδα  πήρε την 8η θέση, 
συγκεντρώνοντας 215 βαθ-
μούς.  Η Αμάντα Γεωργιάδη, 
μπορεί να μην μπήκε στην 
πρώτη πεντάδα με την μπαλάντα 
«Die Together», η παρουσία της 
όμως ήταν εξαιρετική, συγκε-
ντρώνοντας θετικά σχόλια στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Παρά τη ρωσική εισβολή, η 
Ουκρανία κατάφερε να ταξιδέ-
ψει στην Ιταλία για τον μουσικό 
διαγωνισμό, ο οποίος φέτος 
ήταν αφιερωμένος στην ειρήνη. 
Η μεγάλη διοργάνωση αλλά και 
το τελικό αποτέλεσμα, αποτέλεσε 
και μία ευκαιρία να υπογραμμι-
στεί η μεγάλη αξία της ειρηνικής 
συνύπαρξης των λαών.
«Παρακαλώ βοηθήστε την 
Ουκρανία, τη Μαριούπολη. 
Βοηθήστε το Azovstal τώρα», 
φώναξε από τη σκηνή, ο τρα-
γουδιστής Ολεχ Πσιούκ μετά την 
ερμηνεία του τραγουδιού του 
ουκρανικού συγκροτήματος.
Τη δεύτερη θέση στον 66ο δια-
γωνισμό της Eurovision κατέ-
κτησε το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Ερμηνεύοντας το τραγούδι 
«Space Man», ο σταρ του 
TikTok, Σαμ Ράιντερ, ήταν στην 
κορυφή της προτίμησης των επι-
τροπών.
Με ένα σκηνικό... βγαλμένο 
από το διάστημα, ο Σαμ Ράι-
ντερ εντυπωσίασε τόσο το κοινό 
στο κατάμεστο στάδιο Pala 
Olimpico, όσο και την κριτική 
επιτροπή. Κατά την εμφάνισή 
του, ο τραγουδιστής ήταν πλαι-
σιωμένος από μεταλλικές κατα-
σκευές που θύμιζαν... διαστη-
μόπλοιο.

Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης: Ένα νέο μουσείο 
σύγχρονης τέχνης απέκτησαν οι Σέρρες

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
Psarokokalo ανοίγει τις πύλες του στις 3 Ιουνίου 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο 
ΠΑΟΚ ήθελε περισσότερο τη νίκη επί του 
Παναθηναϊκού στην 10η και τελευταία α-
γωνιστική των playoffs για να τερματίσει 
στη δεύτερη θέση της Super League και 

την πήρε με 2-0 επί των πράσινων επιστρέφοντας 
έτσι στα θετικά αποτελέσματα μετά ενάμιση μήνα.
Την ίδια ώρα το τριφύλλι που έδειξε να έχει περισ-
σότερο το μυαλό του στον τελικό του Σαββάτου, 
καθώς παρατάχθηκε με εννιά αλλαγές στο αρχικό, 
δεν μπόρεσε να αποδώσει καλό ποδόσφαιρο στην 
Τούμπα, έκανε την πρώτη του ήττα στα playoffs και 
τερμάτισε στην τέταρτη θέση. Την ίδια ώρα όμως 
τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό έγιναν ακόμα 
χειρότερα στο 91’ όταν ο Φεντερίκο Μακέντα είδε 
δεύτερη κίτρινη κάρτα, αποβλήθηκε και χάνει τον 
τελικό του Κυπέλλου.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά στο πρώτο 
εικοσάλεπτο, την ώρα που το τριφύλλι παίζοντας 
με εννιά αλλαγές και τριάδα στην άμυνα έψαχνε 
να βρει τα πατήματα του αλλά χωρίς αποτέλεσμα. 
Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να πάρει το 
προβάδισμα με δύο γκολ από νωρίς και να καθαρί-
σει το ματς και τη δεύτερη θέση της Super League 
Interwetten.

Δύο γρήγορα γκολ οι γηπεδούχοι
Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο παιχνίδι αρκετά δυνατά, πήρε 
την πρωτοβουλία των κινήσεων, απείλησε και εν 
τέλει βρήκε δύο γρήγορα γκολ μέχρι το 21’ και σε 
διάστημα επτά λεπτών.
Αρχικά στο 14’ σε εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς 
από τα αριστερά ο Ίνγκασον πήρε την κεφαλιά πάσα 
με τον Σβαμπ να κάνει την προβολή προ του Διούδη 
και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 του 
ΠΑΟΚ. Επτά λεπτά αργότερα ο Λύρατζης έκανε τη 
σέντρα από τα δεξιά ο Σίντκλεϊ πήρε την κεφαλιά ο 
Διούδης δεν μπόρεσε να μπλοκάρει τη μπάλα, αυτή 
έμεινε στη μικρή περιοχή και ο Άκπομ από κοντά 
έκανε το 2-0 με προβολή.
Οι παίκτες του Λουτσέσκου συνέχισαν να έχουν 
την υπεροχή και να απειλούν. Στο 28’ ο Σοάρες 
μετά από ωραία κάθετη πάσα βγήκε τετ α τετ με τον 
Διούδη καθώς ο Κουρμπέλης δεν μπόρεσε να κόψει 
τη μπάλα αλλά εν τέλει ο Έλληνας γκολκίπερ μπό-
ρεσε να σταματήσει τη μπάλα.

Άλλαξε το σύστημα ο Γιοβάνοβιτς
Στο 38’ της αναμέτρησης ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς βλέπο-
ντας την ομάδα του να μην μπορεί να παίξει καλά 
άλλαξε το σύστημα της ομάδας του. Συγκεκριμένα 
πέρασε τον Κουρμπέλη στα χαφ και έπαιξε με ένα 
4-3-3 με τον Γκατσίνοβιτς ως δεξί μπακ και στο 
κέντρο τους Αλεξανδρόπουλο, Κουρμπέλη, Μαου-
ρίσιο.
Ο Παναθηναϊκός άρχισε να παίρνει μπάλα στα 
πόδια του, να ανεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο και 
έκανε και την πρώτη του τελική στο ματς στο 40’ 
όταν Γκατσίνοβιτς βρέθηκε μέσα στην περιοχή από 
τα δεξιά και έκανε το σουτ το οποίο ήταν αρκετά 
άστοχο.

Αλλαγές και κόκκινη ο Μακέντα
Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει την 
υπεροχή στο ματς αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν καλύ-
τερος από το πρώτο 45λεπτο και είχε περισσότερη 
ώρα τη μπάλα στα πόδια του ενώ έκανε και περισ-
σότερες τελικές. Αυτό που είχε μεγαλύτερη σημα-
σία όμως ήταν οι αλλαγές των δύο προπονητών στη 
διάρκεια του δεύτερου 45λεπτου με το μυαλό στον 
τελικό Κυπέλλου αλλά και η κόκκινη που δέχθηκε 
ο Μακέντα και θα του στερήσει την παρουσία του 
στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Ιταλός πέρασε ως αλλαγή στο 77’ λεπτό και είδε 
δύο κίτρινες κάρτες για δύο αχρείαστα φάουλ πάνω 
στον Σβαμπ, το πρώτο έξω από την περιοχή του 
ΠΑΟΚ, το δεύτερο στο κέντρο με αποτέλεσμα ο 
Μακέντα να αποβληθεί και να χάσει τον τελικό του 
Σαββάτου.
Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός είχε τις στιγ-
μές του με τους Χατζηγιοβάνη, Αλεξανδρόπουλο, 
Μακέντα αλλά κυρίως και τον Βαγιαννίδη χωρίς 
όμως καμία εξ αυτών να πηγαίνει προς την εστία. 
Από την άλλη ο ΠΑΟΚ απείλησε και αυτός με τον 
Ίνγκασον, τον Σβαμπ και τον Ολιβέιρα αλλά όχι τόσο 
όσο στο πρώτο μέρος.
Το ματς ολοκληρώθηκε μέσα σε αποθέωση για 
τους Βαρέλα και Πασχαλάκη που όπως όλα δεί-
χνουν αγωνίστηκαν για τελευταία φορά μπροστά 
στον κόσμο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα ενώ ο έμπειρος 
κεντρικός αμυντικός δεν μπορούσε να συγκρατήσει 
τα δάκρυα του με τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ ήθελε περισσότερο τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στην τελευταία αγωνιστική των 
playoffs και την πήρε με 2-0 επί των πράσινων επιστρέφοντας έτσι στα θετικά αποτελέσματα ενώ 
το τριφύλλι έδειξε να έχει περισσότερο το μυαλό του στον τελικό του Σαββάτου.

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0: Το ήθελε ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0: Το ήθελε 
περισσότερο ο Δικέφαλος, με το περισσότερο ο Δικέφαλος, με το 
μυαλό στον τελικό το τριφύλλιμυαλό στον τελικό το τριφύλλι

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 2-3
Ο τρομερός Αραμπί βύθισε 
την Ένωση στο ΟΑΚΑ

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με πολύ καλή ευκαιρία στο 2’. Ο Ματιέ 
Βαλμπουενά έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Μπουχαλάκης 
γύρισε στο δεύτερο δοκάρι με το κεφάλι, αλλά ο Αραμπί δεν τελεί-
ωσε σωστά. Η ΑΕΚ φρόντισε να ανέβει στον αγωνιστικό χώρο, 
προκειμένου να πιέσει λίγο τους ερυθρόλευκους. Στο 14ο λεπτό 

η Ένωση άνοιξε το σκορ. Οι παίκτες των γηπεδούχων έκλεψαν. Ο Λιβάι 
Γκαρσία τροφοδότησε τον Τσούμπερ, ο οποίος έκανε το σουτ εκτός περι-
οχής, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα.

Άμεση απάντηση από τον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός πίεσε αμέσως μετά το 1-0 της ΑΕΚ. Στο 16’ ο Φορτούνης 
ήταν άστοχος από κοντά, ενώ τρία λεπτά αργότερα, ο Βαλμπουενά πραγ-
ματοποίησε ένα σουτ που δεν βρήκε στόχο.
Στο 20ο λεπτό οι ερυθρόλευκοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Ο Κούντε 
γύρισε από τα αριστερά, ο Στάνκοβιτς βγήκε, δεν έδιωξε σωστά και ο 
Αραμπί με ευκολία με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Οι ερυ-
θρόλευκοι συνέχιζαν να είναι πιο απειλητικοί και πατούσαν πιο εύκολα 
στην περιοχή της ΑΕΚ.
Στο 28’ χάθηκε νέα καλή στιγμή με τον Αραμπί, ενώ στο 34’ ο Κίτσος δεν 
βρήκε στόχο με διπλή προσπάθεια. Από την άλλη, η ΑΕΚ πατούσε με 
δυσκολία την περιοχή του Ολυμπιακού και ως εκ τούτου δεν απειλούσε 
την εστία του Κρίστινσον.

Η ΑΕΚ αιφνιδίασε τον Ολυμπιακό στις αρχές του β’ μέ-
ρους
Στο β’ μέρος η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός ξεκίνησαν με αλλαγές. Ο Σάκχοφ 
αντικατέστησε τον Κριχόβιακ που αισθάνθηκε ενοχλήσεις και ο Μασού-
ρας τον Φορτούνη. Η Ένωση φρόντισε να αιφνιδιάσει τους ερυθρόλευ-
κους στο ξεκίνημα του β’ μέρους. Έπειτα από σέντρα του Χατζισαφί από 
τα αριστερά, ο Λιβάι Γκαρσία πήδηξε ψηλότερα από τον Σισέ και έκανε 
το 2-1 στο 69’.
Στο 58ο λεπτό ο Τσούμπερ βγήκε σε θέση τετ α τετ και ήταν εύστοχος. 
Ωστόσο ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι του για αντικανονική θέση του 
Ελβετού, όταν έπαιρνε την πάσα. Το VAR δεν άλλαξε την αρχική από-
φαση. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει την μπάλα και η ΑΕΚ προσπαθούσε να 
χτυπήσει στην κόντρα.

Ο Αραμπί πήρε πάνω του την ανατροπή
Ο Ολυμπιακός συνέχιζε να είναι ψηλά στον αγωνιστικό χώρο και στο 
69ο λεπτό έφτασαν εκ νέου στην ισοφάριση. Ο Βαλμπουενά έβγαλε 
τη σέντρα από τα δεξιά, ο Κούντε πήρε την κεφαλιά, ο Στάνκοβιτς απέ-
κρουσε σε πρώτη φάση, όμως ο Αραμπί από κοντά έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα. Η φάση ελέγχθηκε για οφσάιντ του Μαροκινού στο VAR, 
όμως η αρχική απόφαση δεν άλλαξε.
Στο 78’ ο Τάνκοβιτς εκτέλεσε απευθείας φάουλ λίγο έξω από την περι-
οχή, ο Κρίστινσον απέκρουσε, έχασε την ισορροπία του και ο Σάκ-
χοφ από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ δεν μέτρησε για 
οφσάιντ του Ουκρανού στο ξεκίνημα της φάσης.
Στο 87ο λεπτό ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Μετά από 
εκτέλεση κόρνερ του Λόπες, ο Σισέ πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Αρα-
μπί με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μέχρι και το τέλος οι ερυθρό-
λευκοι είχαν ευκαιρία ξανά με τον Μαροκινό, ο οποίος ήταν άστοχος από 
θέση τετ α τετ. Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τον Ολυμπιακό να πανηγυ-
ρίζει τη νίκη για το φινάλε της σεζόν.



62 20 Μαΐου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Ο 
Νόβακ Τζόκοβιτς(Νο1) επικράτη-
σε 2-0 σετ (6-0, 7-6) του Στέφα-
νου Τσιτσιπά (Νο4) και κατέκτη-
σε τον τίτλο του Rome Masters. 

Έδωσε μάχη ο Έλληνας τενίστας στο δεύτε-
ρο σετ, όμως ηττήθηκε στο tie-break.
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο1 της παγκόσμιας 
κατάταξης) είναι ο μεγάλος νικητής του 
Rome Masters. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο4 
της παγκόσμιας κατάταξης) δεν κατάφερε να 
περάσει το εμπόδιο του κορυφαίου Σέρβου 
τενίστα και ηττήθηκε 2-0 στα σετ (6-0, 7-6). 
Ο Έλληνας τενίστας έκανε ένα κακό πρώτο 
σετ, βελτιώθηκε στο δεύτερο, αλλά 
έχασε στο tie-break.
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν 
καταιγ ισ τ ικός σ το 
πρώτο του σε τ . 
Κα τ ά φ ε ρ ε  ν α 
κάνει το break 
από το πρώτο 
game και να 
προσθέσει 
πίεση στον 
Σ τ έ φ α ν ο 
Τσ ι τσ ιπά. 
Ο Σέρβος 
είχε μεγάλη 
π ο ι ό τ η τ α 
στα χτυπή-
ματά του και 
δε ν  άφηνε 
π ε ρ ι θ ώ ρ ι α 
σ τον Έ λ ληνα 
τενίστα, ο οποίος 
έκανε λάθη, ενώ τα 
ποσοστά του ήταν σε 
χαμηλό επίπεδο. Ο Τζόκο-
βιτς «καθάρισε» το πρώτο σετ 
με 6-0.
Η ψυχολογία του Τσιτσιπά άλλαξε στο δεύ-
τερο σετ. Ο Έλληνας τενίστας βελτίωσε τα 
ποσοστά του, πήρε συνεχόμενους πόντους 
και κατάφερε να κάνει το break για το 3-1. 
Από εκεί και πέρα διαχειριζόταν πολύ καλά 
τα σερβίς του και έφτασε μία ανάσα από το 
κλείσιμο του σετ, αφού σέρβιρε για το 1-1 
σετ.
Όμως ο Σέρβος τενίστας δεν λύγισε, έμεινε 
όρθιος και μείωσε σε 4-5 κάνοντας break 

και στη συνέχεια ισοφάρισε σε 5-5. Τελικά 
το δεύτερο σετ οδηγήθηκε στο tie-break, 
εκεί όπου ο Τζόκοβιτς με δύο μίνι break 
επικράτησε 7-5, παρά το γεγονός ότι ο Τσι-
τσιπάς έδωσε μεγάλη μάχη. Έτσι, ο Σέρβος 
κατέκτησε τον 9ο του τίτλο στη Ρώμη.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποκλίθηκε στον 
σπουδαίο Σέρβο, για όλα όσα πετύχει στην 
καριέρα του και εξέφρασε την απόλυτη επι-
θυμία του, να φτάσει μια μέρα στο επίπεδό 
του.
Ο Έλληνας τενίστας διένυσε καλή χωμά-
τινη σεζόν, κατακτώντας το Masters στο 
Μόντε Κάρλο και φτάνοντας στον τελικό 

του Masters της Ρώμης, δείχνο-
ντας πως λίγες μέρες πριν 

την έναρξη του Roland 
Garros, βρίσκεται σε 

καλό φεγγάρι.

Αναλυτικά ό-
σα είπε:
«Δεν περίμενα 
να  τα  πάω 
τόσο καλά. 
Είναι εκπλη-
κτικό που έχω 
εδώ την οικο-
γ έ ν ε ια  κα ι 
τους φίλους 
μου από την 

Ελ λάδα. Συγ-
χαρητήρια στον 

Νόβακ, έχει κάνει 
π ολύ  σ π ο υδ α ία 

πράγματα.
Νόβακ, θα ήθελα να 

βρεθώ στο επίπεδό σου, 
είσαι έμπνευση για μένα. Πριν 

χρόνια κάναμε μαζί προπόνηση για πρώτη 
φορά και ήταν υπέροχο. Έχουμε διανύσει 
μεγάλη διαδρομή από τότε και θέλω να 
απολαύσω αυτό το απόγευμα στη Ρώμη, 
σε ένα τόσο σημαντικό γήπεδο. Εγώ και η 
Ιταλία έχουμε έναν ιδιαίτερο δεσμό. Έχω 
παίξει εδώ στην αρχή της καριέρας μου και 
με αναγνώρισαν, ο κόσμος εδώ είναι πολύ 
καλός μαζί μου. Παλιότερα ερχόμουν σαν 
θεατής και έβλεπα από ψηλά, τώρα είμαι 
εδώ πέρα και είναι κάτι τρομερό».

Ο 
Άρης πέρασε από την έδρα 
του ΠΑΣ Γιάννινα δίχως να 
δυσκολευτεί ιδιαίτερα, επι-
κρατώντας με 3-0 και τερ-

μάτισε στην τρίτη θέση. Οι παίκτες του 
Χερμάν Μπούργος σκόραραν με τους 
Φαμπιάνο, Καμαρά και Εμπακατά. Οι 
φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι καθ’ 
όλη τη διάρκεια του αγώνα και δίκαια 
πήραν το προβάδισμα στο σκορ.
Μάλιστα οι κίτρινοι έγραψαν ιστορία, 
καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία 
τους τερματίζουν στην τρίτη θέση για 
δεύτερη διαδοχική χρονιά. Υπενθυμί-
ζεται ότι οι Θεσσαλονικείς τσέκαραν 
το εισιτήριο για την Ευρώπη την προη-
γούμενο αγωνιστική, για τέταρτη δια-
δοχική σεζόν, κάτι που επίσης συμβαί-
νει για πρώτη φορά στην ιστορία τους. 
Αυτή η νίκη που σημείωσαν ήταν η πιο 
ευρεία που πέτυχαν στα Ιωάννινα.
Το δεύτερο γκολ των κίτρινων πέτυχε 
ο Αμπουμπακάρ Καμαρά στο 22’. Ο 
Μαντσίνι με μπαλιά τρύπα έβγαλε τον 
Μαυριτανό επιθετικό στην πλάτη της 
άμυνας του ΠΑΣ, αυτός μπήκε σ την 
περιοχή και από κον τά ν ίκησε τον 
Λοντίγκιν για το 2-0.
Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΣ προσπάθησε 
να ορθοποδήσει, είχε λίγες καλές στιγ-
μές, όμως ο Σαλέμ Εμπακατά έσβησε 
κάθε όνειρο, με ένα ωραίο σουτ με το 
δεξί από το ύψος της περιοχής.
Οι παίκ τε ς του Χερμάν Μπούργος 
άνοιξαν το σκορ μόλις σ το όγδοο 
λεπτό. Ο Ματίγια εκτέλεσε το κόρνερ 
από τα δεξιά, ο Μαντσίνι έπιασε μια 
κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, αλλάζο-
ντας ελάχιστα την πορεία της μπάλας 
και ο Φαμπιάνο με ένα δυνατό σουτ 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

«Ξεμπούκωσε» από νωρίς ο 
Άρης
Ο Άρης μπήκε πιο δυνατά και κυρι-
άρχησε σε όλο το πρώτο ημίχρονο. 
Έφτανε με αξιώσεις δίχως να δυσκο-
λευτε ί ιδιαίτερα σ την περιοχή του 
Λοντ ίγκιν, ενώ την ίδια σ τ ιγμή δεν 
απειλούν ταν από τους παίκτες του 
Ηρακλή Μεταξά. Ενδεικτικό είναι ότι 
η πρώτη τελική του ΠΑΣ έγινε στο 38’, 
με μια κεφαλιά του Κύρκου.
Η πρώτη τελική του ΠΑΣ έγινε στο 2’, 

με το σουτ του Ιτούρμπε να περνάει 
άουτ δίχως να απειλήσει τον Λοντί-
γκιν, αν και ήταν μια καλή προσπά-
θεια. Οι παίκτες του Μπούργος στις 
επόμενες τελικές τους κατάφεραν να 
βρουν δίχτυα και να καθαρίσουν το 
παιχνίδι.
Στο 28’ ο Πάλμα βρέθηκε κοντά στο 
να πετύχει και τρίτο γκολ, ωστόσο 
κόπηκε από την αντίπαλη άμυνα, ενώ 
δύο λεπτά με τά η απευθείας εκτέ-
λεση φάουλ του Ιτούρμπε πέρασε 
λ ίγο άουτ .  Ο ΠΑ Σ απε ί λησε γ ια 
πρώτη φορά με μια κεφαλιά του νεα-
ρού Ιάσωνα Κύρκου στο 38’, η οποία 
πέρασε άουτ, ενώ σ τ ις καθυστερή-
σεις ο Κάργας με κεφαλιά έστειλε την 
μπάλα προς την εστία, ωστόσο ο Κου-
έστα επενέβη.

Δεν άλλαξε κάτι στο δεύτερο 
ημίχρονο
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΣ στάθηκε 
καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, στην 
προσπάθειά του να πάρει κάτι από το 
παιχνίδι. Οι Ηπειρώτες απείλησαν για 
πρώτη φορά με ένα σουτ του Γκαρντά-
βσκι εκτός περιοχής, με τον Κουέστα 
να απομακρύνει εντυπωσιακά σε κόρ-
νερ. Ο Άρης έχασε μοναδική ευκαιρία 
να πετύχει και τρίτο γκολ, ωστόσο ο 
Ματέο Γκαρσία δεν εκμεταλλεύτηκε 
την πάσα του Μαντσίνι και έστειλε την 
μπάλα άουτ.
Σταδιακά όσο περνούσε η ώρα, ο ΠΑΣ 
ανέβαινε και προσπάθησε να πετύχει 
ένα γκολ. 
Θα μπορούσε να το βρει με την κεφα-
λιά του Εραμούσπε στο 64’, ωστόσο 
ήταν αδύναμη και ο Κουέστα μπλό-
καρε την μπάλα.
Μετά το 65’ κόπασε ο ρυθμός με τις 
δύο ομάδες να δημιουργούν ελάχι-
στες καλές φάσεις για να απειλήσουν 
τις δύο εστίες, με το 3-0 να παραμένει 
μέχρι τέλους.
Στα αξιοσημείωτα η αποθέωση που 
γνώρισε ο Μανώλης Σάλιακας, όταν 
έγινε αλλαγή. 
Ο διεθνής ακραίος αμυντικός έπαιξε 
για τελευταία φορά στους Ζωσιμάδες, 
ενώ αποθεώθηκε και ο Πέδρο Κόντε, 
όταν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο 
ως αλλαγή.

Tennis

Τζόκοβιτς - Τσιτσιπάς 2-0: 
Ο Στέφανος πάλεψε, αλλά 
υποκλίθηκε στον κορυφαίο 
Σέρβο

ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης 0-3

Εύκολο πέρασμα από τους 
Ζωσιμάδες και τρίτη θέση
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Play-Offs Πρωταθλήματος

Αποτελέσματα

Play-Offs Υποβιβασμού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Ο Φαν Βέερτ πρώτος σκόρερ του 
πρωταθλήματος 2021-2022 με 17 γκολ!

 Ο Τομ φαν Βέερτ του Βόλου με 17 
γκολ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ 
της Super League Interwetten 2021-
2022 με 17 γκολ. Η τριάδα έκλεισε με 
Ελ Αραμπί (16) και Γιασμίν Κούρτιτς 
(15).

Ο 
31 ετών Ολλανδός επιθετικός 
του Βόλου, Τομ φαν Βέερτ, α-
ναδείχθηκε πρώτος σκόρερ 
της Super League Interwetten 

2021-2022. Με τα δύο τέρματα που πέτυχε 
εναντίον του ΟΦΗ, στο τελευταίο παιχνίδι 
των play outs, έφτασε τα 17. Το βράδυ της 

Τρίτης (17/5) ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί έκανε 
μεγάλη προσπάθεια να τον φτάσει, έκανε 
χατ τρικ, αλλά τερμάτισε δεύτερος στο -1.

Οι πρώτοι σκόρερ
17

Τομ φαν Βέερτ (Βόλος)
16

Γιουσέφ Ελ Αραμπί (Ολυμπιακός)
15

Γιασμίν Κούρτιτς (ΠΑΟΚ)
14

Ευθύμης Κουλούρης (Ατρόμητος)
12

Σέρχιο Αραούχο (ΑΕΚ)
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

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

Ο 
Λεβαδειακός γύρισε στα «με-
γάλα σαλόνια»! Μετά από 3 
χρόνια οι «πράσινοι» της Βοι-
ωτίας επιστρέφουν στη Super 

League, καθώς νίκησαν και δεύτερη φορά 
τη Βέροια πάλι με 1-0 με γκολ του Μπαρ-
μπόσα. Η ομάδα της Ημαθίας θα έχει μια 
2η ευκαιρία ανόδου σε νέα μπαράζ με τη 
Λαμία. Επεισόδια στο φινάλε, δεκάλεπτη 
διακοπή και τραυματισμός Πεταυράκη 
που αποχώρησε με φορείο! Κινδυνεύουν 
με τιμωρία οι γηπεδούχοι.
Ματς που έγινε... ροντέο στη Λιβαδειά 
με επεισόδια, τραυματισμό του Πεταυ-
ράκη από οπαδό των Βοιωτών και γενικά 
άσχημες εικόνες. Εικόνες που βάζουν σε 
κίνδυνο τον Λεβαδειακό για τιμωρία μετά 
τα όσα συνέβησαν. Η Βέροια παρότι μετά 
τον τραυματισμό του Πεταυράκη ήθελε να 
αποχωρήσει έμεινε και τελείωσε το ματς.
Στο αγωνιστικό σκέλος οι δύο ομάδες 
ξεκίνησαν τον αγώνα με ίδια προσέγ-
γιση. Με έναν σχηματισμό 4-4-2 και ενώ 
η Βέροια ήταν πιο δύσκολη θέση καθώς ο 
Λεβαδειακός είχε νίκη με 1-0 στο πρώτο 
μπαράζ.

Η Βέροια τις φάσεις αλλά ο Λε-
βαδειακός κράτησε το μηδέν
Στο α’ μέρος η Βέροια μπήκε δυνατά και 
είχε φάσεις για να προηγηθεί στο σκορ. Ο 
Λεβαδειακός όμως και χάρις στον γκολκί-
περ Μάρκοβιτς έμεινε όρθιος.
Στο 10’ υπήρξε μεγάλη φάση η Βέροια 
με τον Γιακουμάκη να βρίσκεται απένα-
ντι από τον Μάρκοβιτς αλλά μπλόκαρε το 
σουτ του ο τερματοφύλακας των Βοιω-
τών. Στο 27’ ο Μάρκοβιτς έβγαλε δύσκολα 
σουτ του Οικονόμου. Παρά το πρέσινγκ 
της Βέροιας οι Βοιωτοί κράτησαν το 
μηδέν.

Με 3-5-2 ο Λεβαδειακός, γκολ ο 
Μπαρμπόσα και μετά επεισόδια 
με τραυματισμό Πεταυράκη και 

προσωρινή διακοπή
Στο β’ μέρος ο Λεβαδειακός άλλαξε τη 
διάταξή του για να αντιμετωπίσει πιο 
καλά την πίεση της Βέροιας. Στο 94’ εν 
τέλει και ενώ η Βέροια προσπαθούσε να 
σκοράρει οι Βοιωτοί βρήκαν το γκολ από 
γύρισμα του Συμελίδη και τελείωμα του 
Μπαρμπόσα. Στη συνέχεια όμως μπήκαν 
οπαδοί του Λεβαδειακού στο γήπεδο, 
ένας εξ αυτών χτύπησε τον Πεταυράκη και 
η Βέροια έτσι τελείωσε το ματς με 10 παί-
κτες καθώς αποχώρησε με φορείο από το 
γήπεδο. Υπήρξε μεγάλη ένταση, έγιναν 
επεισόδια αλλά τελικώς το ματς ξεκίνησε 
πάλι και τελείωσε για να πανηγυρίσει ο 
Λεβαδειακός την άνοδό του στη Super 
League. Η Βέροια βέβαια θα έχει και 2η 
ευκαιρία μέσω του μπαράζ με τη Λαμία.
MVP: Ο Μπαρμπόσα. Μόνο και μόνο 
για το γεγονός ότι βρήκε δίχτυα για την 
ομάδα του Λεβαδειακού κάνοντας το 1-0.
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Μάρκοβιτς και η αμυ-
ντική γραμμή του Λεβαδειακού. Αντα-
ποκρίθηκαν πολύ καλά στην πίεση της 
Βέροιας.
ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η μεσοεπιθε-
τική γραμμή της Βέροιας. Με 
μεγάλες χαμένες ευκαιρίες 
όπως το τετ α τετ του Για-
κουμάκη.
Η ΓΚΑΦΑ: Είναι κυρίως 
η φάση του 1-0. Όλος 
ο λάθος τρόπος αντί-
δρασης άμυνας και 
γκολκίπερ στη Βέροια.
ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Αγκά-
γιεφ και οι βοηθοί του 
ε ίχαν κυρίως θέμα τα 
στο πειθαρχικό σκέλος και 
σε φάουλ. Μεγάλο ή σοβαρό 
λάθος δεν υπήρξε.

Παρελθόν ο Παπαδόπουλος από 
τα Χανιά
Ο 51χρονος τεχνικός δεν θα συνεχίσει 
στον πάγκο των Κρητικών, όπου και πήγε 
στις αρχές της περασμένης περιόδου.
Παρελθόν από τον πάγκο των Χανίων 
αποτελεί ο Νίκος Παπαδόπουλος, που 
ανέλαβε την ομάδα στις αρχές της περα-
σμένης σεζόν. Ο 51χρονος κόουτς φεύγει 
από το club με ρεκόρ 23-17-10.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την ολοκλή-
ρωση της συνεργασίας με τον προπονητή 
Νίκο Παπαδόπουλο. Τον ευχαριστούμε 
θερμά για τη συνεργασία και του ευχό-
μαστε καλή συνέχεια στην προπονητική 
του πορεία.

Super League 2: Έσκασε η πρώτη 
μεταγραφή! – Super deal στην ε-
πίθεση
H Επισκοπή ανακοίνωσε την πρώτη της 
μεταγραφική κίνηση για τη νέα σεζόν 
στην Super League 2.
H ανακοίνωση αναφέρει:
Ένας στράικερ με περγαμηνές έρχεται επι-
σήμως πια στην ομάδα μας. Ο λόγος για 
τον Ράιαν Σιερακόφσκι ο οποίος προπο-
νιόταν με την ομάδα μας τους τελευταίους 
5 μήνες ωστόσο ένα πρόβλημα που είχε 
προκύψει με τα δελτία στάθηκε αδύνατο 
στο να μετράει ήδη συμμετοχές στη SL2 
με την ομάδα μας.
Ο 25χρονος επιθετικός είναι πια μέλος της 
ομάδας μας και είναι χαρά μας που θα τον 
έχουμε κοντά μας.
Η ΠΑΕ Επισκοπή ανακοινώνει την πρώτη 
της φετινή μεταγραφή, την απόκτηση του 
ποδοσφαιριστή Ράιαν Σιερακόφσκι (Ryan 
Sierakowski). Πρόκειται για έναν Αμερι-
κανοπολωνό που αγωνίζεται ως δεξιός 
ακραίος επιθετικός ο οποίος μάλιστα έχει 
τη δυνατότητα να παίξει τόσο ως φορ όσο 
και από την αριστερή πλευρά της επίθε-
σης.
Ο Σιερακόφσκι είναι 25 χρονών (έχει γεν-
νηθεί στις 7 Αυγούστου του 1997 στο 
Μπάριγκτον του Ιλλινόις) και έχει ύψος 
1.86μ..
Ο Σιερακόφσκι ξεκίνησε από τις ακαδη-
μίες του Σόκερς FC (Soccers FC). Η ποδο-
σφαρική του πρόοδος ήταν ραγδαία και 
το 2017 αγωνίστηκε στη Σικάγιο Γιουνά-
ντεντ (Chicago United) όπου έμεινε για 
6 μήνες. Εκείνο τον χειμώνα πήρε μετα-
γραφή στο Μίσιγκαν Στέιτ (Michigan 
State) για έναν χρόνο και τον χειμώνα του 

2019 επέστρεψε στο Σικάγο Γιουνά-
ιτεντ.

Τη σεζόν 2019-20 πήρε 
μεταγραφή κι έπαιξε για 
έναν χρόνο στους Πόρ-
τλαντ Τίμπερς (Portland 
T imper s).  Το  καλο -
καίρι του 2020 άλλαξε 
κλαμπ και βρέθηκε στη 
Ρεάλ Μόναρντ ς (Real 

Monarchs) για να φύγει 
από εκεί την άνοιξη του 

’21 και να υπογράψει στους 
Νιού Ίνγκλαντ Ρεβολούσιονς 

(New England Revolutions).
Το α’ εξάμηνο μεταγράφηκε στην Φόρ-

γουορντ Μάντισον (Forward Madison).
Η ομάδα μας τον καλωσορίζει και του 
εύχεται πολλές ομαδικές και ατομικές επι-
τυχίες.”

Γ’ Εθνική: «Οτιδήποτε άλλο από 
την δικαίωση μας θα είναι ανο-
μία» λένε στον Πανδραμαϊκό
Ο Πανδραμαϊκος δίνει από την αρχή της 
χρονιάς τον δικό του αγώνα για να συμ-
μετάσχει αυτός στα μπαράζ ανόδου, κάτι 
που προσπαθεί ακόμη και τώρα. Ο πρόε-

δρος την ομάδας Κώστας Καϊρης δίνει τον 
δικό του αγώνα για την δικαίωση της Δρα-
μινής ομάδας βρίσκοντας συμπαράσταση 
από την Δημοτική αρχή, από τους Βουλευ-
τές της Δράμας και της ΕΠΣ Δράμας και 
σίγουρα υπάρχει αισιοδοξία για το τελικό 
αποτέλεσμα.
Ο πρόεδρος του Πανδραμαϊκού Κώστας 
Καϊρης μίλησε για το θέμα:
Από τα τέλη του προηγούμενου χρόνου 
με επιστολές μας είχαμε ενημερώσει τους 
αρμοδίους φορείς για την μη εφαρμογή 
του αθλητικού νομού και τα αυτοδίκαια 
δικαιώματα μας που πηγάζουν άπαυτων.
Ήρθε πλέον η ώρα να διεκδικήσουμε τα 
αυτονόητα και στις δικαστικές αίθουσες 
δεδομένου ότι η ΕΠΟ δείχνει ανήμπορη(;) 
και αρνητική να εφαρμόσει τα δεδομένα 
του νομού του κράτους…
Θεωρώ ότι οτιδήποτε άλλο εκτός από την 
δικαίωση μας θα είναι ανομία!!!

Γ’ Εθνική: Παρελθόν από τον Πό-
ρο ο Ανδρέας Σκέντζος
Με ανακοίνωσή του ο Πόρος έκανε γνω-
στή τη λύση της συνεργασίας του με τον 
Ανδρέα Σκέντζο, με τις δύο πλευρές να 
ακολουθούν χωριστούς δρόμους μέσα σε 
άκρως φιλικό κλίμα.
Η ανακοίνωση αναφέρει:
«Ο Α.Ο. Πόρου ανακοινώνει την κοινή 
συναινέσει λύση της συνεργασίας του με 
τον Ανδρέα Σκέντζο.
Ευχαριστούμε θερμά τον Ανδρέα για την 
προσφορά του στην ομάδα τόσο στην 
υλοποίηση της παραμονής στο δεύτερο 
μισό της σεζόν πέρυσι, όσο και στην κατά-
κτηση της καλύτερης θέσης της ιστορία 
του σωματείου φέτος.
Οι δρόμοι μας χωρίζουν φιλικά, όμορφα 
και ωραία με την πόρτα του Πόρου να 
είναι πάντα ανοικτή για τον ίδιο. Καλή 
συνέχεια σε ότι και αν κάνεις Ανδρέα Σκέ-
ντζο, σ’ ευχαριστούμε για όλα!»

Γ’ Εθνική: Διπλό στο 90’ για την 
Παναχαϊκή, νικηφόρο ξεκίνη-
μα και για Αγροτικό Αστέρα και 
ΠΑΟ Ρουφ
Πρώτη αγωνιστική για τα μπαράζ ανόδου 
από τη Γ’ Εθνική στη Super League 2, με 
την Παναχαϊκή, τον Αγροτικό Αστέρα και 
τον ΠΑΟ Ρουφ να ξεκινούν με το δεξί στο 
μίνι πρωτάθλημα.
Σέντρα στα μπαράζ του μίνι πρωταθλή-
ματος για την άνοδο από τη Γ’ Εθνική στη 
Super League 2 είχαμε την Κυριακή (15/5).
Οι επτά ομάδες που συμμετέχουν στον 
όμιλο που σχηματίστηκε είναι οι Μακε-
δονικός, Παναχαϊκή, Αγροτικός Αστέρας, 
Προοδευτική, ΠΑΟ Ρουφ, Ηλιούπολη και 
Ηρακλής Λάρισας, με τέσσερις από αυτές 
να παίρνουν στο τέλος τα εισιτήρια της 
ανόδου.
Η Παναχαϊκή έφυγε με το διπλό από την 
έδρα του Μακεδονικού στο 90’ χάρη σε 
κεφαλιά του Κυβελίδη, ενώ με το δεξί 
ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους οι Αγρο-
τικός Αστέρας και ΠΑΟ Ρουφ. Ο Αγροτικός 
Αστέρας επικράτησε με 1-0 της Προοδευ-
τικής με γκολ του Μελισσόπουλου στο 7’ 
και ο ΠΑΟ Ρουφ νίκησε με 1-0 την Ηλιού-
πολη με τέρμα του Μάντζιου στο 14’. Ρεπό 
είχε ο Ηρακλής Λάρισας.
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Η 
Άιντραχτ κατέκτησε το Europa 
League ύστερα από ένα συγκλο-
νιστικό τελικό με αντίπαλο τη Ρέ-
ιντζερς στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθ-

χουάν» της Σεβίλλης. Ο Ραφαέλ Μπορέ ήταν 
ο πρωταγωνιστής των Γερμανών, αφού ισο-
φάρισε στο 1-1 της κανονικής διάρκειας και 
ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι της ψυχο-
φθόρου διαδικασίας, ύστερα από επέμβα-
ση του Κέβιν Τραπ σε εκτέλεση του Άαρον 
Ράμσεϊ.
Το 5-4 στα πέναλτι έδωσε το δεύτερο ευρω-
παϊκό τρόπαιο στους Γερμανούς (πρώτο το 
1980 στην ίδια διοργάνωση) και τους έστειλε 
στους ομίλους του Champions League και 
μάλιστα στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας.
Οι Σκοτσέζοι είχαν μπει δυναμικά στα δύο 
προηγούμενα παιχνίδια που έκριναν κάτι 
στο θεσμό, στέλνοντας δύο φορές την μπάλα 
στα δίχτυα στσα πρώτα δέκα λεπτά. Φευ. Η 
προσέγγιση των παικτών του Τζιοβάνι φαν 
Μπρόνχορστ ήταν πιο συντηρητική 
και αμυντικά προσανατολι-
σμένη, όσο και απρόσεκτη, 
αφού ένα άτσαλο σήκωμα 
του ποδιού από τον Τζον 
Λάντστραμ άφησε αιμό-
φυρτο στο έδαφος τον 
Ζεμπάστιαν Ρόντε.
Ύστερα από περίπου 
πέντε λεπτά ο αγώνας 
άρχισε ξανά, με τους Γερμα-
νούς να έχουν πλέον το μομέ-
ντουμ και να σφυροκοπούν την 
εστία του 40χρονου Άλαν Μακγκρέγκορ 
(3ος γηραιότερος παίκτης σε τελικό διοργά-
νωσης της UEFA). Ο Σκοτσέζος τερματοφύλα-
κας δεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει πολύ 
επικίνδυνες τελικές, με την πλειονότητά τους 
να καταλήγει δίπλα από τα δοκάρια, όμως 
αυτή η πολιορκία ανέδειξε την αδυναμία της 
Ρέιντζερς να αμυνθεί αποτελεσματικά.
Στο επιθετικό κομμάτι, οι τύποις φιλοξενού-
μενοι δοκίμασαν την τύχη τους μόνο με σουτ 
εκτός περιοχής και αυτή δεν ήταν αρκετά 
μεγάλη. Όταν δε ο Ράιαν Τζακ από την περι-
οχή και αμαρκάριστος σούταρε πολύ άουτ, 
έγινε ακόμα πιο πρόδηλο πως επιθετικά η 
Ρέιντζερς χρειαζόταν ένα θαύμα για να βρει 
το δρόμο προς τα δίχτυα.
Αυτό ήρθε στο πρώτο τέταρτο του 2ου 
μέρους και αφού πρώτα απέφυγε ένα 
πέναλτι για χέρι του Τζο Αγιοντέλε Αρίμπο, 
αφού ο έλεγχος από τον VAR έδειξε πως η 
μπάλα χτύπησε στο στήθος του Νιγηριανού 
επιθετικού. Τέσσερα λεπτά αργότερα έγινε 
ήρωας για τους Σκοτσέζους, αφού ένα γλί-

στρημα του Τούτα τον άφησε μόνο του σε τετ 
α τετ με τον Κέβιν Τραπ, Το πλασέ ήταν κακό 
αλλά εύστοχο και το 1-0 ήταν γεγονός.
Η αντίδραση των Γερμανών ήταν άμεση. Μία 
λόμπα του Ντάιτσι Καμάντα που έψαχνε δύο 
γκολ για να πιάσει τον Τζέιμς Τάβερνιερ στην 
κορυφή των σκόρερ του τουρνουά κατέληξε 
πάνω από τον Μακγκρέγκορ και την εστία. 
Στο 69’, ο Φίλιπ Κόστιτς έβγαλε υπέροχη 
σέντρα από αριστερά και με προβολή μπρο-
στά από ακίνητους αμυντικούς της Ρέιντζερς, 
ο Ραφαέλ Μπορέ ισοφάρισε στο πιο δίκαιο 
1-1.
Οι Γερμανοί άντεξαν στο ρυθμό της αντεπί-
θεσης για περίπου δέκα λεπτά. Η είσοδος 
του Γενς Πέτερ Χάουγκε βοήθησε σε αυτό, 
όμως από τη στιγμή που δεν κατάφεραν 
να δημιουργήσουν άλλη μεγάλη ευκαιρία, 
το τέμπο μειώθηκε και έγινε σαφές ότι η 
παράταση θα ήταν η μοναδική έκβαση του 
90λεπτου.

Ο Φαν Μπρόνκχορστ έριξε στη μάχη 
τον Σκοτ Άρφιλντ και λίγο αργό-

τερα τον Τζέιμς Σαντς, ο Όλι-
βερ Γκλάσνερ έβαλε τον Κρί-
στιαν Γιάκιτς στο 90’ και 
στην παράταση τον Κρί-
στοφερ Λεντς. Τα φρέσκα 
πνευμόνια δεν βοήθησαν 
όμως, αφού η εικόνα ήταν 

δύο εξουθενωμένων ομά-
δων, που δεν είχαν καθαρό 

μυαλό για να ολοκληρώσουν 
μία επιθετική ενέργεια.

Ένα σουτ του Αϊντίν Χρούστιτς με την έναρξη 
του 2ου ημιχρόνου της παράτασης κι ένα 
του Κρίστιαν Γιάκιτς λίγο αργότερα ήταν ό,τι 
καλύτερο είχαν να επιδείξουν οι Γερμανοί 
στον επιπλέον χρόνο. Στον αντίποδα, η Ρέι-
ντζερς άφησε τις καλύτερες στιγμές της για 
το τέλος, μία διπλή ευκαιρία των Κεντ (απέ-
κρουσε εξ επαφής ο Κέβιν Τραπ) και Στίβεν 
Ντέιβις (μακρινό σουτ που κόντραρε και 
βγήκε άουτ). Το 1-1 διατηρήθηκε μέχρι το 
120’ και τα πέναλτι έδωσαν τη λύση.
Οι εκτελέσεις των περισσότερών παικτών 
των δύο ομάδων ήταν εξαιρετικές και δεν 
άφησαν περιθώρια στους δύο τερματοφύ-
λακες. Όταν αυτό συνέβη, αρνητικός πρω-
ταγωνιστής ήταν ο Άαρον Ράμσεϊ για τους 
Σκοτσέζους. 
Ο Ουαλός μπήκε αλλαγή στο 118’ μόνο και 
μόνο για τα πέναλτι, αλλά νικήθηκε από 
τον Τραπ. Όταν ο Μπορέ εκτέλεσε το δικό 
του πέναλτι, δεν άφησε περιθώριο στον 
Μακγκρέγκορ και έδωσε το τρόπαιο στην 
Άιντραχτ.

Άιντραχτ - Ρέιντζερς 5-4 πεν. (1-1): Και 
στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί

Μπακασέτας: «Η Τράμπζονσπορ μού 
δίνει όλα όσα θέλω»

Τ
ο όνομα του Τάσου Μπακασέτα ε-
μπλέκεται σε διάφορα μεταγραφι-
κά σενάρια, ωστόσο ο 28χρονος 
επιθετικός θέλησε να ξεκαθαρίσει 

πως στην Τράμπζονσπορ έχει όλα όσα θέ-
λει.
Παράλληλα, ο Έλληνας διεθνής μίλησε για 
τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας, υποστη-
ρίζοντας πως το ποδόσφαιρο θα πρέπει 
να ενώνει τους ανθρώπους. Θυμίζουμε 
ότι την Τετάρτη (18/5) ο αρχηγός της Εθνι-
κής Ελλάδας είχε στείλει ένα αντίστοιχο 
ενωτικό μήνυμα μέσω του λογαριασμού 
του στο Instagram, εξηγώντας ότι οι λαοί 
των δύο χωρών δεν έχουν να χωρίσουν 
τίποτα.
«Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς βγαίνουν τέτοια 

νέα. Αυτά είναι ψέματα. Γιατί αν έρθει μια 
προσφορά, ο σύλλογος θα είναι ο πρώτος 
που το γνωρίζει. Έχω συμβόλαιο για άλλα 
δύο χρόνια σε έναν σύλλογο που μου δίνει 
όλα όσα θέλω. Αν μου έρθει πρόταση, ο 
σύλλογος θα είναι αυτός που θα αποφα-
σίσει. Θα ήθελα να κάνω τέτοια βήματα, 
αλλά επαναλαμβάνω πως ο σύλλογος θα 
αποφασίσει.
Στην Ελλάδα κάνουν ερωτήσεις για τη ζωή 
στην Τουρκία. Υπάρχει μια ιστορία μεταξύ 
των δύο εθνών, αλλά πρέπει να το ξεπερά-
σουμε. Το ποδόσφαιρο ενώνει. Είμαστε 
άνθρωποι που ζούμε στην Τουρκία, προ-
ερχόμενοι από την Ελλάδα. Όλοι μάς φέρο-
νται καλά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που 
είμαστε εδώ».

Χέρενφεν - Άλκμααρ 3-2: Το γκολ του 
Παυλίδη την κρατά ζωντανή για την 
Ευρώπη

Τ
ο γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη έμοιαζε με 
νικητήριο για την Άλκμααρ μέχρι το 90’, 
όταν η Χέρενφεν άρχισε την αντεπίθεση 
και τελικά με ανατροπή έφτασε στη νίκη 

3-2 για τον πρώτο ημιτελικό των playoffs για ην 
έξοδο στο Europa Conference League.
Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε με κοντινό βολέ 
στο 65’ σε μία φάση διαρκείας στην περιοχή 
των «καρδιών», φτάνοντας τα 17 γκολ στο πρω-
τάθλημα και τα 24 συνολικά τη φετινή σεζόν για 
την Άλκμααρ.
Είχαν προηγηθεί δύο γκολ σε δύο λεπτά, 
πρώτα για τους γηπεδούχουες με τον Σίντνεϊ 
φαν Χόιντονκ και στο 59’ για τους φιλοξενού-

μενους με τον Χάκον Έβγεν.
Στο 84ο λεπτό ο Πασκάλ Γένσεν αντικατέστησε 
τον Παντελή Χατζηδιάκο και έβαλε στη θέση 
του τον Γιουκινάρι Σουγκαβάρα και στο 90’ 
η Χέρενφεν ισοφάρισε με τον Αμίν Σαρ. Στην 
τελευταία φάση του αγώνα στο 5ο λεπτό των 
καθυστερήσεων, ο Τίμπορ Χαλίλοβιτς έγραψε 
το τελικό 3-2.
Ο δεύτερος ημιτελικός είναι προγραμματισμέ-
νος για την Κυριακή στην έδρα της Άλκμααρ. 
Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει το 
νικητή του Ουτρέχτη - Φιτέσε σε διπλό τελικό 
με διακύβευμα εισιτήριο για τα playoffs του 
Europa Conference League..

Η Άρσεναλ ευχήθηκε στον 
Μαυροπάνο για τη μεταγραφή του 
στη Στουτγκάρδη

Η 
Άρσεναλ αποχαιρέτησε τον 
Ντίνο Μαυροπάνο, ο οποίος 
πωλήθηκε στη Στουτγκάρδη 
όπου αγωνιζόταν δανεικός για 

δύο χρόνια. 
Η θητεία του Ντίνου Μαυροπάνου στην 
Άρσεναλ ολοκληρώθηκε ύστερα από 4,5 
χρόνια. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός 
θα αγωνίζεται στη Στουτγκάρδη και τη νέα 
σεζόν, όμως αυτήν τη φορά ως παίκτης 

των Σουηβών και όχι ως δανεικός από τους 
«κανονιέρηδες».
Η αγγλική ομάδα αποχαιρέτησε τον 
24χρονο διεθνή και του ευχήθηκε «καλή 
τύχη» σε μήνυμά της στο Twitter. Στην ανα-
κοίνωση της παραχώρησης του Μαυρο-
πάνου, η Άρσεναλ γράφει μεταξύ άλλων: 
«Ευχαριστούμε τον Ντίνο για τη συνει-
σφορά του και του ευχόμαστε τα καλύτερα 
στη Στουτγκάρδη».
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ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση έμειναν στο 1-1 στο ΓΣΠ και το δεύ-
τερο εισιτήριο του Τσάμπιονς Λιγκ θα κριθεί στην τελευ-
ταία αγωνιστική. Οι γαλαζοκίτρινοι διατηρούν βαθμολογικό 
προβάδισμα τριών βαθμών σε σχέση με την αποψινή αντί-
παλό τους και έναν από την ΑΕΚ. Έτσι, κρατούν την τύχη τους 
στα πόδια τους και θα πρέπει να νικήσουν την Πάφος FC στο 

«Στέλιος Κυριακίδης». Οι κυανόλευκοι από την πλευρά τους θα 
πρέπει να νικήσουν τον Άρη στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και 
να ελπίζουν σε ήττα του ΑΠΟΕΛ, μα και της ΑΕΚ στο Τσίρειο από 
τον Απόλλωνα.
Παραλλήλως, στο παιχνίδι με την ομάδα της Λεμεσού, η αντί-
στοιχη της Αμμοχώστου θα χρειαστεί τουλάχιστον να μη χάσει 
διότι σε διαφορετική περίπτωση θα μείνει εκτός Ευρώπης. Όσο 
για τον ΑΠΟΕΛ, κλείδωσε το ευρωπαϊκό εισιτήριο και μένει να 
δει εάν θα αγωνίζεται στο Τσάμπιονς Λιγκ ή στο Κόνφερενς Λιγκ.
Ο ΑΠΟΕΛ μπήκε πιο δυνατά στο ματς και πίεσε την Ανόρθωση, 
έχοντας τον έλεγχο του ματς. Ωστόσο, οι οπαδοί του είδαν σε επα-
νάληψη το έργο του Τσιρείου με τον Απόλλωνα, καθώς στην πρώτη 
επίθεση της «Μεγάλης Κυρίας» άνοιξε το σκορ ο Χριστοφή στο 
19ο λεπτό. Ο Κύπριος επιθετικός πήρε το ριμπάουντ έπειτα από 
σέντρα του Αμπαρτζουμιάν και ασταθή απόκρουση του Σκουφέτ.
Η διαφορά για τους γαλαζοκίτρινους σε σχέση με το παιχνίδι στη 
Λεμεσο, ήταν ότι αντέδρασαν αμέσως, αφού στο 22’ έφτασαν στην 
ισοφάριση με κεφαλιά του Εντονγκαλά έπειτα από εκτέλεση κόρ-
νερ του Πέδρο.
Πάλι είχε την ανωτερότητα ο ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο και 
πολιορκούσε κατά διαστήματα την περιοχή της Ανόρθωσης, έχο-
ντας χάσει ευκαιρίες με αποκορύφωμα το δοκάρι του Ντε Βινσέ-
ντι στο 63’. Η «Μεγάλη Κυρία» απάντησε με ευκαιρία του Χριστο-
δουλόπουλου και τεράστια απόκρουση του Σκουφέτ στο 69’. Δευ-
τερόλεπτα αργότερα αποβλήθηκε ο Κορρέα με δεύτερη κίτρινη 
κάρτα και οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν με δέκα παίκτες.
Αν και η ομάδα της Αμμοχώστου είχε δοκάρι με τον Κορέια στο 
74’, ήταν φυσικό ότι η εικόνα του αγώνα δεν θα άλλαζε. Οι γαλα-
ζοκίτρινοι με αριθμητική υπεροχή πλέον συνέχισαν την πίεση 
ψάχνοντας το γκολ, αλλά κινδύνεψαν όταν άφησαν χώρο και χρει-
άστηκε να παρέμβει δύο φορές ο Ιταλός πορτιέρε (Χουσμπάουερ 
90’, Αμπαρτζουμιάν 90’+4). Η τελευταία φάση όμως άνηκε στους 
γηπεδούχους, όταν ο Κβιλιτάια μπήκε στην περιοχή και σούταρε, 
στέλνοντας την μπάλα μόλις άουτ.
Ο Τομάς ντε Βινσέντι δήλωσε ότι αισθάνεται υπεύθυνος για την 
ισοπαλία του ΑΠΟΕΛ με την Ανόρθωση, λόγω της ευκαιρίας που 
έχασε στο 63’ όταν έστειλε την μπάλα στο δοκάρι:
«Δυστυχώς για ακόμα μια φορά δεν πήραμε την ευκαιρία να κερ-
δίσουμε. Νιώθω υπεύθυνος για την ευκαιρία που έχασα. Αλλά 
είμαι περήφανος για την ομάδα. Χάσαμε το πρωτάθλημα στα 
πρώτα πέντε παιχνίδια της σεζόν. Όχι τώρα. Πρέπει να μάθουμε 
για του χρόνου μέσα από τα λάθη μας. Να κρατήσουμε την ομα-
δικότητα.
Θέλαμε να δώσουμε αυτή τη νίκη για εμάς, για την οικογένεια, τον 
πρόεδρο που είχε δύσκολη εβδομάδα. Αλλά και για τον κόσμο. 
Νιώθω υπεύθυνος για την ισοπαλία. Η ευκαιρία που είχα δεν 
χάνεται με τίποτα. Αυτό για πολλές μέρες θα με ενοχλεί, δεν ξέρω 
πότε θα κοιμηθώ.
Να προχωρήσουμε στο παιχνίδι με την Πάφο. Είμαι περήφανος 
για την ομάδα και την προσπάθεια που έκανε. Μακάρι να μάθουν 
τι προσπάθεια κάναμε για αυτό το παιχνίδι. Πολλοί παίκτες όχι 
εγώ».

Ιστορική είναι η 15η Μαΐου 2022 για τον 
Απόλλωνα. Η ημέρα που περίμεναν για 16 
ολόκληρα χρόνια στην ομάδα της Λεμεσού 
έφθασε.

Ο
ι γαλάζιοι επικράτησαν με 4-1 του Άρη στο 
Τσίρειο, για την 9η αγωνιστική και πανηγυρί-
ζουν την κατάκτηση του 4ου πρωταθλήματος 
στην ιστορία της ομάδας και πρώτου μετά από 

16 ολόκληρα χρόνια!
Το όνειρο της διοίκησης Νίκου Κίρζη και χιλιάδων 
οπαδών του Απόλλωνα να δουν την ομάδα τους στην 
κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου πήρε σάρκα και 
οστά. Η Λεμεσός μοιάζει μεθυσμένη πολιτεία με τους 
υποστηρικτές του Απόλλωνα μεθυσμένους από το 
νέκταρ της επιτυχίας να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους 
την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πανάξια κατάκτηση 
του πρωταθλήματος από τον Απόλλων, τρίτη επί διοίκη-
σης της οικογένειας Κίρζη.
Χιλιάδες φίλοι της λεμεσιανής ομάδας από νωρίς το από-
γευμα έστησαν πάρτι τίτλου στη δυτική κερκίδα και με το 
τελικό σφύριγμα το γλέντι κορυφώθηκε και είναι 
σίγουρο πως θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες σε όλη την πόλη.
1991, 1994, 2006 και 2002 οι χρο-
νιές της κυριαρχίας του Απόλλωνα 
στο κυπριακό ποδόσφαιρο με 
κοινό παρανομαστή το γεγονός 
πως καθοδηγήθηκε από Γερμα-
νούς προπονητές. Ο Απόλλων πήρε 
πρωτάθλημα με προπονητές τους 
Γερμανούς Ντίτελμ Φέρνερ (1991, 
1994) και Μπερτ Στάγκε (2006), με 
τον συμπατριώτη του, Αλεξάντερ 
Τσόρνιγκερ να συνεχίζει την παρά-
δοση.
Με την κατάκτηση του πρωταθλήματος ο 
Απόλλων θα αρχίσει το ευρωπαϊκό του οδοι-
πορικό από τον 3ο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς 
Λιγκ και έχει εξασφαλισμένη τουλάχιστον τη συμμετοχή 
στους ομίλους του Κόνφερενς Λιγκ και εγγυημένα έσοδα 
3.500.000 ευρώ.
Στο αγωνιστικό σκέλος του ματς, η ομάδα του Αλεξάντερ 
Τσόρνιγκερ έκανε γκολ τις τρεις από τις τέσσερις ευκαι-
ρίες της στο πρώτο ημίχρονο (Σπόλιαριτς 12′, Χ. Κυριά-
κου 32′, Ντιγκινί 44′) και με τον Πίττα στο 81′ έφτασε σε 
μια μεγάλη και άνετη νίκη.
Ο Άρης ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1 με αυτογκόλ του 
Χαμάς (24′), αλλά δεν μπόρεσε να διεκδικήσει βαθμο-
λογικό κέρδος. Πλέον για να πάρει το εισιτήριο συμμε-
τοχής στο Κόνφερενς Λιγκ θα πρέπει να κερδίσει την 
Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» την τελευ-
ταία αγωνιστική.
Χάμπος στο «Goal»: «Είχαμε το κακό σενάριο στο πίσω 

μέρος του μυαλού μας»
Χαρούμενος που οδήγησε τον Απόλλωνα στην κατά-
κτηση του πρωταθλήματος δήλωσε ο Αλεξάντερ Τσόρ-
νιγκερ. Ο Γερμανός τεχνικός ευχαρίστησε τον πρόεδρο 
Νίκο Κίρζη και τον τεχνικό διευθυντή Πέτρο Κονναφή, 
χαρακτήρισε αχρείαστη την πίεση που υπήρχε κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς και αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό 
που έγινε μετά το τέλος του αγώνα με την Πάφο.
Αναλυτικά οι δηλώσεις
«Υπήρχε πολύ αχρείαστη πίεση κατά τη διάρκεια της 
χρονιάς. Καταφέραμε όμως να την διαχειριστούμε. Είμαι 
πολύ χαρούμενος που είμαι προπονητής της πρωταθλή-
τριας ομάδας.
Να ευχαριστήσω δύο άτομα, δύο οπαδούς του Απόλ-
λωνα. Μετά το παιχνίδι με την Πάφο μου έδειξαν το 
μεσαίο δάκτυλο. Τους ευχαριστώ γιατί μου έδωσαν την 
ευκαιρία να σκεφτώ κάτι καλύτερο, μου έδωσαν ένα 
ακόμη κίνητρο για να προσπαθήσω να κατακτήσουμε 
το πρωτάθλημα.
Ήταν ένα εντυπωσιακό πρωτάθλημα. Ήταν μια δύσκολη 

χρονιά για όλους μας. χρειάστηκε να αλλάξω εγώ, 
να αλλάξει η ομάδα. Ευχαριστώ τον Νίκο (σ.σ 

Κίρζη) και τον Πέτρο (σ.σ Κονναφή).
Τώρα μου είπαν κάποιοι οπαδοί ότι η 

ομάδα πρέπει να περάσει στους ομί-
λους του Τσάμπιονς Λιγκ. Έχουμε 
χρόνο για να το πανηγυρίσουμε 
και για να δουλέψουμε σε αυτό. 
Δεν είμαστε η πιο ακριβή ομάδα. 
Δεν είχαμε το μεγαλύτερο μπά-
τζετ, αλλά ήταν μια ομαδική δου-
λειά».
Οι δηλώσεις του στενού συνερ-

γάτη του Νίκου Κίρζη, Πέτρος 
Κονναφής, μίλησε στην κάμερα της 

Cytavision μετά τη νίκη 4-1 επί του Άρη, 
που έστεψε τον Απόλλωνα πρωταθλητή 

μετά από 16 χρόνια:
«Το κατακτήσαμε πανάξια, ήταν το πιο ανταγωνιστικό 
πρωτάθλημα. Ευτυχώς την κοιλιά που κάναμε δεν την 
πληρώσαμε. Το αφιερώνουμε στον κόσμο που ταλαι-
πωρήθηκε τόσο πολύ όσο εμείς. Τώρα ήρθε η ώρα να 
κάψουν τη Λεμεσό πάντα κόσμια».
Φοβήθηκες κάποια στιγμή ότι θα χανόταν αυτό το πρω-
τάθλημα; «Όταν παίρνεις το πρωτάθλημα να παίζεται 
σε ένα παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ που είναι εξίσου μεγάλη 
ομάδα είναι όλα πιθανά. Νικήσαμε το ΑΠΟΕΛ, αποδεί-
ξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα και τέλος καλό όλα 
καλά». Νιώθεις δικαιωμένος; «Δεν θέλω να πω για δικαί-
ωση. Όλοι το θέλαμε και δουλεύαμε γι’ αυτό. Βάλαμε 
την ομάδα σε άλλα επίπεδα, πρωταγωνιστούμε κάθε 
χρόνο και δεν θέλω να πάω πίσω για να πω πως χάσαμε 
κάποιους τίτλους. Βλέπουμε μπροστά. Συγχαρητήρια 
σε όλους, στη διοίκηση, τον προπονητή και τον κόσμο».

Πρωταθλητής ο Απόλλων για 4η φορά, 
ξεδίψασε μετά από 16 χρόνια!

ΑΠΟΕΛ-Ανόρθωση 1-1: 
Παράταση αγωνίας με 
γαλαζοκίτρινο προβάδισμα
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Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 74-77: 
Ο Μίτσιτς at the buzzer σίγησε το 
κατακόκκινο Βελιγράδι

Ολυμπιακός και Αναντολού Εφές πήγαν σε τιτανομαχία στο Βελιγράδι, με τον Βασίλιε Μίτσιτς να 
σκοράρει τεράστιο τρίποντο στο απολυτο μηδέν για το 77-74 που έστειλε τους Τούρκους στον τελικό της 
EuroLeague.

O MVP
Με τον Ελάιτζα Μπράιαντ να αγγίζει το βραβείο του 
κορυφαίου (16 ποντοι, 2/2 δίποντα, 4/6 τρίποντα), 
με τον Σέιν Λάρκιν να ζαλίζει σε όλο το σαραντάλε-
πτο την άμυνα του Ολυμπιακού (21 πόντοι, 7 ασίστ, 
1 λάθος σε 38 λεπτά), ο MVP ήταν αυτός που έβαλε 
στο τέλος το μεγάλο σουτ. Αυτός ο σπουδαίος μπα-
σκετμπολίστας πόυ ονομάζεται Βασίλιε Μίτσιτς, ο 
οποίος είχε 15 πόντους, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ, μόλις 
δύο λάθη και πάνω απ’ όλα κρύο αίμα για να πάρει 
στο τέλος την μπάλα, να αδειάσει το χρονόμετρο, να 
εκτελέσει και να γράψει ιστορία.
Ο αδύναμος κρίκος
Το μυαλό ήθελε, τα πόδια ακολούθησαν, τα χέρια 
όμως όχι. Ο Σάσα Βεζένκοβ, μέλος της καλύτερης 
πεντάδας της χρονιάς, έπαιξε 34:20 στον ημι-
τελικό της καριέρας του, όμως σκόραρε 
πέντε πόντους. Είχε 1/8 τρίποντα, 
κάποια με το ζόρι έφτασαν στο 
σίδερο, ουδείς μπορεί να πει 
ότι δεν πάλεψε, πήρε άλλωστε 
οκτώ ριμπάουντ και έκανε 
καλή δουλειά στην άμυνα, 
όμως όταν αυτός δεν τραβάει 
και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν μπο-
ρεί να σκοράρει κατά ριπάς, 
έστω μερικά διαδοχικά καλάθια, 
τότε η επίθεση του Ολυμπιακού έχει 
πρόβλημα. Ένα σουτ, μια άμυνα να είχαν 
βγει, διαφορετική θα ήταν η συζήτηση, η ιστο-
ρία όμως γράφτηκε έτσι.
Ο αγώνας
Με Φαλ και Γουόκαπ να μπαίνουν με ορμή στο ματς, 
ο Ολυμπιακός έδειξε από τις πρώτες κιόλας φάσεις 
ότι θα ξοδέψει το 101% των δυνάμεών του. Ο Φαλ με 
κάρφωμα έγραψε το 9-5 στο τέταρτο λεπτό, με αυτόν 
χτύπησε ο Μπαρτζώκας την Εφές ξανά και ξανά, με 
τον Πλάις να κάνει νωρίς δύο φάουλ, τον Ντάνστον 
να τον αλλάζει και να βάζει σημαντικό τρίποντο για 
το 14-10 που κράτησε τους Τούρκους κοντά, πριν ο 
Λάρκιν κι ο Μπράιαντ σκοράρουν από ένα ακόμα 
για το 16-14 των πρωταθλητών Ευρώπης. Κι εκεί που 
όλα έδειχναν να έχουν στραβώσει για τους Πειραι-
ώτες, ένα τρίποντο του Παπανικολάου και δύο δικές 
του βολές μετά από φάουλ σε αμυντικό ριμπάουντ, 
έγραωαν το ονειρικό 21-18 της πρώτης περιόδου.
Με Σλούκα - Μάρτιν να συνεργάζονται και με τον Πρί-
ντεζη στο παρκέ, ο Ολυμπιακός πήγε στο +5 (29-24) 

στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ενώ ο Γουόκαπ 
συνέχισε να βάζει τα χέρια του παντού και από δικό 
του deflection βγήκε το κάρφωμα του Πρίντεζη για 
το 33-29 στο 14’. Ο Μπαρτζώκας πήρε υπερπολύτιμα 
λεπτά από Μάρτιν και Πρίντεζη, η ομάδα του κράτησε 
το προβάδισμα, μέχρι ο Μίτσιτς να... πάρει φωτιά. Με 
μεγάλα τρίποντα ο Σέρβος, που έδειξε να αντιμετωπί-
ζει κάποιο πρόβλημα, έγραψε το 41-42, πριν ο Μακ-
Κίσικ σκοράρει για το 43-42 του ημιχρόνου μέσα σε 
αποθέωση. 
Με τον Ντόρσεϊ να σκοράρει το πρώτο του καλάθι, 
ο Ολυμπιακός βρήκε ακόμα μία επιλογή στην επί-
θεση στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Δεν βρήκε 
όμως τρόπο για να ανακόψει το ξέσπασμα της Εφές 
που έγραψε το 46-51 στο 23’ και το 48-57 στο 24’, 

με τον Μπράιαντ να σκοράρει κατά ριπάς από 
τις γωνίες. Οι Τούρκοι σκόραραν 20 

πόντους σε έξι λεπτά, ο Μίτσιτς πήρε 
την σκυτάλη για το +11 (51-62), 

όμως ο Ολυμπιακός άντεξε. Και 
άντεξε όταν βρήκε επιτέλους 
μια-δυο άμυνες, ένα μεγάλο 
τρίποντο από τον Βεζένκοβ για 
το 56-62 και ακόμη ένα από τον 
Ντόρσεϊ για το 63-66 στο τέλος 

της τρίτης. Με την πρώτη επί-
θεση της τέταρτης δική του.

Ο Σλούκας κράτησε μια επίθεση που 
κόπηκε και σκόραρε για το 65-70, ο Μακ-

Κίσικ μείωσε ακόμη περισσότερο με ορμή για 
το 69-70, τα λάθη, οι άστοχες βολές και τα σίδερα 
από την περιφέρεια πλήγωσαν τους Πειραιώτες, που 
όμως έμειναν στο παιχνίδι και κράτησαν την διαφορά 
στη μία κατοχή. Στο 70-71 ο Πλάις έβαλε δύο βολές 
για το +3 της Εφές, απέναντι ο Σλούκας κι ο Βεζένκοβ 
δεν έβρισκαν το μεγάλο σουτ που χρειάζονταν παρά 
την σπουδαία βοήθεια του Μάρτιν στο ριμπάουντ, ο 
Ντόρσεϊ κι ο ΜακΚίσικ πήγαν σε άσχημα τελειώματα 
και ενώ ο Μίτσιτς είχε αστοχήσει σε βολές στο 70-73 
και είχε κρατήσει το ματς ανοιχτό, κάτι έλειπε από τον 
Ολυμπιακό.
 Ο Σλούκας έβαλε βολές για το 72-74 στα 61», ο Μάρ-
τιν ισοφάρισε στο 74-74 στα 19.5» και η Αναντολού 
Εφές είχε την τελευταία επίθεση. 
Ο Αταμάν κάλεσε timeout, έδωσε την μπάλα στον 
Βασίλιε Μίτσιτς και εκείνος έβαλε το σουτ που έκρινε 
μια μεγάλη μάχη, το σουτ που έστειλε τους Τούρκους 
στον τελικό, στο απόλυτο μηδέν.

Παναθηναϊκός - 
Ολυμπιακός 79-87: 
Επιστροφή στην κορυφή 
με μπρέικ στην Λεωφόρο

Ο Ολυμπιακός έκανε το μπρέικ μέσα 
στη Λεωφόρο απέναντι στον Πανα-
θηναϊκό, πήρε την τέταρτη νίκη του 
στη σειρά των τελικών με 87-79 και 
αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας 
για τη σεζόν 2021/22, κατακτώντας 
μάλιστα και το νταμπλ.
Όπως ο Παναθηναϊκός έσπασε την 
έδρα των ερυθρολεύκων την περ-
σινή σεζόν και κατέκτησε το πρωτά-
θλημα, έτσι και ο Ολυμπιακός πήρε 
τη νίκη στη Λεωφόρο με 87-79, 
έκανε το 4-2 στη σειρά των τελικών 
και κατέκτησε το πρωτάθλημα, μαζί 
και το νταμπλ για τη σεζόν 2021/22. 
Οι ερυθρόλευκες μπήκαν αποφα-
σισμένες να τελειώσουν τη σειρά, 
όμως ο Παναθηναϊκός αντιστά-
θηκε για 30 λεπτά. Οι παίκτριες του 
Ζίμπαρτς ήταν πολύ καλές από την 
περιφέρεια και βρήκαν λύσεις όταν 
η μπάλα έκαιγε και ο Παναθηναϊκός 
πλησίαζε.
Για τον Παναθηναϊκό, η Λολίτα 
Λύμουρα ήταν εξαιρετική στο τελευ-
ταίο παιχνίδι της καριέρας της, ενώ 
μαζί της μία σπουδαία καριέρα ολο-
κληρώνει και η Όλγα Χατζηνικο-
λάου. Αμφότερες τιμήθηκαν πριν 
την έναρξη της αναμέτρησης.
Πλέον ο Ολυμπιακός έφτασε τα έξι 
πρωταθλήματα ενώ ο Παναθηναϊκός 
παρέμεινε στα πέντε και δεν μπό-
ρεσε να φέρει την σειρά σε πέμπτο 
ματς. Πρώτη σκόρερ για τις ερυθρό-
λευκες ήταν η Βίτολα ενώ εξαιρε-
τική ήταν και η Νικολοπούλου. Για τις 
πράσινες η Λύμουρα έκανε τη δια-
φορά με 19 πόντους ενώ η Φιτζέ-
ραλντ είχε 21.
Ο αγώνας
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνα-
μικά κυρίως με την Πλουφ μέσα 
στη ρακέτα, όμως ο Παναθηναϊ-
κός βρήκε μακρινά καλάθια από 
την Λύμουρα και με εξαιρετική την 
Φιτζέραλντ ισορρόπησε το ματς. 
Έκτοτε οι δύο ομάδες εναλλάσσο-
νταν στο προβάδισμα, με τις ερυ-
θρόλευκες να κλείνουν την πρώτη 
περίοδο μόλις στο +1.
Μ σερί 6-0 στην δεύτερη περίοδο 
ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα με 
έξι πόντους (38-44) παίζοντας καλή 

άμυνα και βάζοντας την Βίτολα στην 
επιθετική εξίσωση. Οι ερυθρόλευ-
κες κράτησαν το προβάδισμα έστω 
και με δυσκολία, παρά το επιθετικό 
ξέσπασμα της Λύμουρα και πήγαν 
στα αποδυτήρια στο +2.
Στο δεύτερο μισό ο Ολυμπιακός 
πάτησε το γκάζι και έτρεξε σερί 8-0 
και πήγε τη διαφορά σε διψήφια 
νούμερα. Ο Παναθηναϊκός έμεινε 
περίπου τέσσερα αγωνιστικά λεπτά 
χωρίς σκορ, κάτι που εκμεταλλεύτη-
καν οι ερυθρόλευκες. Οι πράσινες 
κατάφεραν και πήγαν τη διαφορά 
στους έξι πόντους, με την Φιτζέραλντ 
να παίρνει πρωτοβουλίες στην επί-
θεση.
Το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν ένα ντέρ-
μπι με τον Παναθηναϊκό να έχει επι-
στρέψει. Ο Ολυμπιακός πάτησε το 
γκάζι, δεν κοίταξε ποτέ πίσω και 
έφτασε στην κατάκτηση του έκτου 
του πρωταθλήματος.
Άννα Σπυριδοπούλου και Ευαγγε-
λία Βαμβακά τόνισαν πως η ομάδα 
του Ολυμπιακού άξιζε τη νίκη και 
την κούπα και σε δηλώσεις τους στη 
σελίδα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού 
έδωσαν το έναυσμα για τους πανη-
γυρισμούς και την φιέστα.
Άννα Σπυριδοπούλου: «Είμα-
στε πάρα πολύ χαρούμενες για 
το νταμπλ, ειδικά μέσα στην έδρα 
του Παναθηναϊκού. Το αξίζαμε, το 
ξέρουν όλοι αυτό, είμαστε καλύτερη 
ομάδα. Μπορεί να μην το δείξαμε 
στους δύο πρώτους τελικούς, αλλά 
το αφήσαμε πίσω, δείξαμε χαρα-
κτήρα και κερδίσαμε με μεγάλη δια-
φορά στο ΣΕΦ, μια διαφορά που μας 
έδωσε μεγάλη ώθηση και ψυχολο-
γία, ώστε να πάμε στη Λεωφόρο και 
να κατακτήσουμε τον τίτλο. Είμαι 
πολύ περήφανη για τις συμπαίκτριες 
μου! Συγχαρητήρια στον Ολυμπι-
ακό, στη διοίκηση του, τους ευχα-
ριστούμε όλους, γιατί στηρίζουν το 
γυναικείο μπάσκετ και καταφέρνουν 
να έχουν τον σύλλογο παντού ψηλά, 
στην κορυφή. Την Τρίτη θα κάνουμε 
τη φιέστα μας, θα σηκώσουμε το 
έκτο μας πρωτάθλημα, θέλουμε τον 
κόσμο μας μαζί μας, να πανηγυρί-
σουμε όλοι μαζί έναν ακόμα τίτλο».
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