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Φίλος
 δεν είναι αυτός 
που γνωρίζεις 

περισσότερα χρόνια.
Είναι εκείνος 

που ήρθε 
στη ζωή σου, είπε 

«είμαι εδώ 
για εσένα»

 και το απέδειξε

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,

Εύχομαι να σας βρίσκω καλά για την διαδρομή 

προς το Άγιον Ελληνικό Πάσχα. Λίγο πολύ οι ελλη-

νικές οικογένειες που ακόμα (;;) τηρούν τα ήθη και 

τα έθιμα μας βαδίζουν σε αυτό το θρησκευτικό δρόμο που 

επιβάλει η αθάνατη ελληνική ορθόδοξη εκκλησία. Σήμερα, 

αδέλφια, θέλω να ασχοληθώ με κάτι κοινωνικό κι είμαι 

σίγουρος ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσετε μαζί μου.

Ζούμε όλοι μας σε παράξενες κοινωνίες με παράξενους 

ανθρώπους. Φτωχοί, πλούσιοι, πονηροί, χαζοί, κουτοπό-

νηροι, αρπακτικά και γενικά λόγω της καταπληκτικής ελλη-

νικής γλώσσας μπορώ να βάλω άλλες 30 κατηγορίες συναν-

θρώπων μας. Φυσικά, το κυριότερο είναι τα κοινωνικά μας 

στρώματα (όχι του κρεβατιού). Δηλαδή «αυτός είναι από 

μεγάλο τζάκι», «αυτός/ή δεν έχει βρακί να βάλει», «αυτός 

είναι απατεώνας», «αυτός είναι λαμόγιο», κι ένα σωρό άλλα 

κοσμητικά επίθετα που με μεγάλη ευκολία ξεστομίζουμε οι 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ (;;) για διάφορους συνανθρώπους μας.

Δηλαδή, σε όλα τα κοινωνικά στρώματα που ανήκουμε δεν 

έχουν τις ίδιες κατηγορίες ανθρώπων; Δηλαδή στους πλού-

σιους δεν υπάρχουν απατεώνες και είναι προνόμιο των 

φτωχών; Γιατί δηλαδή ένας λεφτάς είναι υπεράνω υποψίας 

κι ένας φτωχός είναι εύκολο να τον κομματιάσουμε με ένα 

σωρό κοσμητικά επίθετα.

Αδέλφια, λόγω  του χαρακτήρα μου και της δημοσιογραφι-

κής μου ιδιότητος είχα την ευλογία κι εδώ και στην Αμερική 

να γνωρίσω σχεδόν το σύνολο των κατηγοριών που προα-

νέφερα και εάν ποτέ έγραφα (ίσως στα απομνημονεύματα 

μου) με ονόματα τι έχω συναντήσει στους καλούς ή κακού 

κύκλους της καθημερινότητας μπορεί να γινόταν κι εμφύλιος.

Αδέλφια, ΟΥΔΕΙΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΠΑΣΗΣ ΥΠΟΨΙΑΣ. Είμαστε όλοι 

όντα του Θεού με τα καλά μας και τα κακά μας, άλλοι λιγό-

τερο άλλοι περισσότερο κι ίσως μερικοί ΑΓΙΟΙ κι ΑΛΑΝΘΑ-

ΣΤΟΙ, αλλά ας προσπαθούμε να κρατάμε κάποιες φορές το 

ελληνικό στοματάκι μας κλειστό. Ας μην κρίνουμε ανθρώ-

πους από το οικονομικό τους βαλάντιο γιατί όπως ξέρουμε 

όλοι Ο,ΤΙ ΛΑΜΠΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ. Αθάνατη ελληνική 

γλώσσα… Μέχρι την άλλη φορά πολύ υγεία και στους φτω-

χούς και στους πλούσιους.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός

Οι λεφτάδες πάντα υπεράνω πάσης 
υποψίας κι οι εργαζόμενοι της 

καθημερινότητας με το παραμικρό 
δακτυλοδεικτούμενοι… ΓΙΑΤΙ;
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Κορωνοϊός: 31 τα καταγεγραμμένα κρούσματα - 
Περιμένουμε έξαρση, δηλώνει ο Τσιόδρας

Β
έβαιη και αναμενόμενη θεωρούν οι ειδικοί την επι-
δημική έξαρση της νόσου Covid-19 στη χώρα μας 
τις επόμενες εβδομάδες. Όπως είπε ο καθηγητής 
Λοιμωξιολογίας, εκπρόσωπος του υπουργείου για 

το θέμα του κορωνοϊού, κ. Σωτήρης Τσιόδρας, κατά την ε-
νημέρωση των δημοσιογράφων, ο συνολικός αριθμός των 
κρουσμάτων στην Ελλάδα ανέρχεται πλέον στα 31, αλλά ο 
πραγματικός αριθμός είναι πολλαπλάσιος καθώς η νόσος 
εκδηλώνεται και με ήπια συμπτώματα ή και χωρίς συμπτώ-
ματα. Εκτιμά δε πως θα νοσήσει το 5-10% του πληθυσμού 
εφέτος, και ανέφερε προκειμένου να προλάβει όπως είπε, 
την επιδημία του φόβου και του πανικού που είναι πολύ χει-
ρότερες, πως από την εποχική γρίπη νοσεί το 15% των Ελλή-
νων, και συνεπώς οι αριθμοί και τα ποσοστά των ασθενών 
δεν έχουν σε αυτή τη φάση σημασία.
«Ο ιός κινείται κάτω από τη μύτη των υγειονομικών αρχών» 
είπε χαρακτηριστικά ο λοιμωξιολόγος, μιλώντας για το 
κρούσμα του 66χρονου από την Ηλεία που νοσηλεύεται 
στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίου με σοβαρή πνευ-
μονία τις τελευταίες τρεις ημέρες. Ένα κρούσμα που πυρο-
δότησε την έκρηξη της νόσου Covid-19 και στη χώρα μας, 
καθώς «αποκάλυψε» δεκάδες περιστατικά στην ευρύτερη 
Δυτική Ελλάδα.
Μέχρι και χθες το πρωί είχαν καταγραφεί εννέα κρού-
σματα, με τον 66χρονο να είναι το ένατο κρούσμα. Ωστόσο, 
η ιχνηλάτηση που ξεκίνησε αμέσως μόλις επιβεβαιώθηκε 
το περιστατικό, οδήγησε σε άλλα 21 κρούσματα μέσα σε 
λίγες ώρες. Μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης ιχνηλατήθη-
καν 400 επαφές. Ειδικότερα, από τους 24 ανθρώπους που 
είχαν συμμετάσχει σε προσκυνηματική εκδρομή στους Αγί-
ους Τόπους πριν από μερικές ημέρες – επέστρεψαν στις 27 
Φεβρουαρίου- και ελέγχθηκαν, οι 21 βρέθηκαν θετικοί στον 
κορονοϊό. Συνολικά, στην εκδρομή συμμετείχαν 53 άτομα, 
με τη διαδικασία του ελέγχου να συνεχίζεται όπως και με 
εκείνη της ιχνηλάτησης των επαφών τους.
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου νοσηλεύονται μέχρι 
τώρα εννέα άτομα, εκ των οποίων οι έξι έχουν εκδηλώ-
σει ήπια συμπτώματα. Οι άλλοι τρεις βρίσκονται σε πιο 
σοβαρή κατάσταση, είπε ο κ. Τσιόδρας, συγκεκριμένα ο 
66χρονος νοσηλεύεται με σοβαρή πνευμονία και άλλοι 
δύο, η σύζυγος και ένας ιερέας, με λοίμωξη του αναπνευ-
στικού.Ωστόσο, πρόκειται για μία κατάσταση δυναμική 
που εξελίσσεται συνέχεια και τα δεδομένα αναμένεται να 
αλλάξουν.

Σε επιδημική φάση η Ευρώπη
Ο κ. Τσιόδρας τόνισε ότι η Ευρώπη είναι σε επιδημική φάση 
και ότι καταγράφονται πολλαπλές εισαγωγές της νόσου με 
επακόλουθο τη μετάδοση της νόσου στην κοινότητα. «Υπάρ-
χουν τοπικές εξάρσεις και συνεχιζόμενη μεταάδοση στην κοι-
νότητα. Σε αυτή τη φάση πρεπει να μειωθεί η ένταση και η 
έξαρση της νοσου και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο 
σύστημα υγείας» περιέγραψε ο ειδικός πως θα κινηθεί και η 
Ελλάδα. «Η πρόληψη και η ανάσχεση της νόσου είναι το πιο 
αποτελεσματικό μέτρο, ώστε να μην υπάρξουν μεγάλες πιέ-
σεις στο σύστημα υγείας. Η υγιεινή των χεριών και η προστα-
σία των ηλικιωμένων αποτελούν τα μείζονα μέτρα που πρέπει 
να λαμβάνονται» είπε.
Τα καθ’ υπερβολή, όπως τα χαρακτήρισε, μέτρα που ελήφθη-
σαν στις τρεις περιοχές, Ηλεία, Αχαϊα, Ζάκυνθος, έχουν στόχο 
να καθυστερήσουν τη γρήγορη διασπορά της νόσου στους 
κατοίκους, δεν μπορούν να την αποτρέψουν
«Πλησιάζουμε στην επόμενη φάση, όπου ό,τι εγινε στη Δυτική 
Ελλάδα θα γίνει και σε άλλες περιοχές, και θα ληφθούν τα ίδια 

μέτρα. Τα ταξίδια δεν εχει νόημα να απαγορευτούν. Τα μέτρα 
υγιεινής πρέπει να συνεχιστούν» τόνισε.
Μιλώντας για την επόμενη φάση ο ειδικός διαβεβαίωσε πως 
«υπάρχει προγραμματισμός, έχει γίνει καταγραφή υλικού, φαρ-
μάκων, έχει πρβλεφθεί η ενίσχυση του προσωπικού των ειδικών 
μονάδων υγείας του συστήματος, έχει γίνει πρόβλεψη για ΜΕΘ».
Στην επόμενη φάση η εργαστηριακή ανίχνευση θα γίνεται 
μόνο στα σοβαρά περιστατικά και δειγματοληπτικά. Ωστόσο, 
διευκρίνισε πως «η αδυναμία επιτήρησης εργαστηριακού 
ελέγχου δεν σημαίνει ότι χάνεις το παιχνίδι με τον ιό. Οταν 
τηρούνται τα μέτρα υγιεινής, πάντα κερδίζει ο πληθυσμός» 
είπε χαρακτηριστικά.

Πάτρα: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται 
τρία από τα 21 νέα κρούσματα
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο του Ρίου τρεις από τους 21 ταξιδιώτες στους Αγί-
ους Τόπους, που εντοπίστηκαν θετικοί στον κορωνοϊό. Πρό-
κειται για τον 66χρονο, που καταγράφηκε ως ένατο κρούσμα 
του κορωνοϊού στη χώρα, που νοσηλεύεται με σοβαρή πνευ-
μονία και άλλα δύο άτομα, τη σύζυγό του και έναν ιερέα, με 
λοίμωξη του αναπνευστικού.
Επίσης, στο Νοσοκομείο νοσηλεύονται και άλλοι έξι ασθε-
νείς, που έχουν εκδηλώσει ήπια συμπτώματα.
Ο εντοπισμός των κρουσμάτων έγινε μετά την ιχνηλάτηση 
που ξεκίνησε μετά την επιβεβαίωση του 66χρονου συνταξι-
ούχου εκπαιδευτικού, με αποτέλεσμα να υπάρξουν άλλα 21 
κρούσματα μέσα σε λίγες ώρες. Μέχρι και το μεσημέρι της 
Πέμπτης ιχνηλατήθηκαν 400 επαφές. Ειδικότερα, από τους 
24 ανθρώπους που είχαν συμμετάσχει σε προσκυνηματική 
εκδρομή στους Αγίους Τόπους πριν από μερικές ημέρες – επέ-
στρεψαν στις 27 Φεβρουαρίου- και ελέγχθηκαν, οι 21 βρέθη-
καν θετικοί στον κορωνοϊό.
Όπως διευκρίνισε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Σωτήρης 
Τσιόδρας, πρόκειται για μία κατάσταση δυναμική που εξε-
λίσσεται συνέχεια και τα δεδομένα αναμένεται να αλλάξουν.
Αρνητικό είναι το δείγμα που εξέτασε το τμήμα ιολογίας της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και αφορά στον 
20χρονο φοιτητή ο οποίος βρίσκεται για νοσηλεία στο νοσο-
κομείο Ρεθύμνου.  Την  είδηση επιβεβαίωσε και η κυρία Ελένη 
Μπορπουδάκη, διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ στην Κρήτη. Να θυμί-
ζουμε ότι νωριτερα σήμερα και εξαιτίας του συγκεκριμένου 
περιστατικού είχε ληφθεί η απόφαση να κλείσει για δύο ημέ-
ρες το πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου.

Θα νοσήσει το 5%-10% του 
πληθυσμού φέτος, εκτιμά  ο 
καθηγητής Λοιμωξιολογίας 
Σωτήρης Τσιόδρας - «Ο ιός 
κινείται κάτω από τη μύτη των 
υγειονομικών αρχών» δηλώνει 
- Διευκρίνισε ότι η νόσος 
εκδηλώνεται και με ήπια ή και 
χωρίς συμπτώματα
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Σ
ε βανδαλισμούς στον σταθμό του 
Μετρό «Ακρόπολη» προχώρησε λί-
γο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 
ομάδα κουκουλοφόρων.

Οι βάνδαλοι έγραψαν συνθήματα υπέρ των 
μεταναστών και κατά των κλειστών κέντρων 
τόσο έξω από τον σταθμό όσο και στις απο-
βάθρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυ-
νομία, οι δράστες προκάλεσαν φθορές και 
σε ακυρωτικά μηχανήματα αλλά και αρχαία 

ευρήματα, που βρίσκονται στον χώρο.
Μετά την επίθεσή τους οι άγνωστοι τράπη-
καν σε φυγή με αστυνομικούς να προχω-
ρούν σε συνολικά 56 προσαγωγές 43 εκ των 
οποίων μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε 
δικογραφία για διατάραξη κοινής ειρήνης, 
φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παρακώλυση 
συγκοινωνιών.
Μέσα στην ημέρα, μάλιστα, αναμένεται να 
οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Βανδαλισμοί στο Μετρό 
Ακρόπολης: 43 συλλήψεις 

Ασύμμετρη απειλή κατά της 
Ελλάδας 

Για αιφνίδια, μαζική, 
οργανωμένη και συντονισμένη, 
πίεση από μετακινήσεις 
πληθυσμών στα ανατολικά, 
χερσαία και θαλάσσια, σύνορά 
της Ελλάδας, έκανε λόγο ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος 
κ. Πέτσας ανακοινώνοντας τα 
μέτρα που αποφάσισε εκτάκτως 
το Κυβερνητικό Συμβούλιο 
Εθνικής Ασφάλειας.

Η 
αναβάθμιση σε μέγιστο επί-
πεδο των μέτρων φύλαξης 
των ανατολικών, χερσαίων 
και θαλάσσ ιων, συνόρων 

της χώρας από τα σώματα ασφαλεί-
ας και η άμεση επιστροφή, όπου αυ-
τό είναι δυνατόν, στη χώρα προέλευ-
σης, χωρίς καταγραφή, όσων εισέρχο-
νται παράνομα σε ελληνικό έδαφος, 
ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε 
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Οι ανακοινώσεις του Στέλιου Πέτσα 
για τις αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ
«Τις τελευταίες μέρες, η Ελλάδα δέχε-
ται αιφνίδια, μαζική, οργανωμένη και 
συντονισμένη, πίεση από μετακινή-
σεις πληθυσμών στα ανατολικά, χερ-
σαία και θαλάσσια, σύνορά της.
Η μετακίνηση αυτή, κατευθύνεται και 
ενθαρρύνεται από την Τουρκία. Οι 
ενέργειες αυτές γίνονται κατά παρά-
βαση των υποχρεώσεων που απορρέ-
ουν από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης – Τουρκίας.
Η Τουρκία αν τ ί  να περιορίσε ι τα 
κυκλώματα διακινητών μεταναστών 
και προσφύγων, έχει γίνει η ίδια δια-
κινητής.
Τα συγκεντρωμένα άτομα επιχειρούν 
δια της βίας να εισέλθουν σε ελληνικό 
έδαφος, παρά το γεγονός ότι από την 
ελληνική πλευρά έχει καταστεί σαφές, 
με κάθε τρόπο ότι δεν επιτρέπεται 
καμία απολύτως διέλευση.
Λόγω του συντονισμένου και μαζικού 
χαρακτήρα της, η μετακίνηση αυτή 
δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές 
δίκαιο του ασύλου που αφορά μόνο 
εξατομικευμένες περιπτώσεις.
Υπό τις συνθήκες αυτές, η παρούσα 

κατάσταση συνιστά ενεργή, σοβαρή, 
εξαιρε τ ική και ασύμμετρη απειλή 
κατά της εθν ικής ασφάλε ιας της 
χώρας.
Τα συγκεντρωμένα άτομα χρησιμο-
ποιούνται ως πιόνια από την Τουρκία 
για την άσκηση διπλωματικής πίεσης.
Η Ελλάδα ασκεί αταλάντευτα το κυρι-
αρχικό δικαίωμα και τη συνταγματική 
υποχρέωση να διαφυλάσσει την ακε-
ραιότητά της».

Τα πέντε μέτρα που αποφάσι-
σε το ΚΥΣΕΑ
Για τους λόγους αυτούς το Κυβερνη-
τ ικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας 
που συνεδρίασε σήμερα, αποφάσισε 
τα ακόλουθα:
-Την αναβάθμιση σε μέγιστο επίπεδο 
των μέτρων φύλαξης των ανατολι-
κών, χερσαίων και θαλάσσιων, συνό-
ρων της χώρας από τα σώματα ασφα-
λείας και τις ένοπλες δυνάμεις για την 
αποτροπή παράνομων εισόδων στη 
χώρα.
-Την προσωρινή αναστολή, για ένα (1) 
μήνα από την ημέρα λήψης της παρού-
σας απόφασης, της υποβολής αιτή-
σεων ασύλου όσων εισέρχονται στη 
χώρα παράνομα.
-Την άμεση επισ τροφή, όπου αυτό 
είναι δυνατόν, στη χώρα προέλευσης, 
χωρίς καταγραφή, όσων εισέρχονται 
παράνομα σε ελληνικό έδαφος.
-Την  υ π ο β ο λ ή  α ι τ ή μ α τ ο ς  σ τ ην 
FRONTEX για ανάπτυξη της ομάδας 
RABIT με στόχο τη φύλαξη των εξωτε-
ρικών συνόρων της χώρας, που συνι-
σ τούν και σύνορα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
-Την άμεση γνωστοποίηση της παρού-
σας απόφασης, στο Συμβούλιο Υπουρ-
γών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, και την κίνηση της διαδικασίας 
του άρθρου 78 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ώστε να ληφθούν προσωρινά μέτρα 
υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας, για 
την αντιμετώπιση επείγουσας κατά-
στασης λόγω αιφνίδιας εισροής υπη-
κόων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών - 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η επιχείρηση της Frontex θα ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα 
– Στον Έβρο θα σταλούν αξιωματικοί και στα νησιά εξοπλισμός 

Τ
αχεία μεθοριακή επέμβαση στην 
Ελλάδα ξεκινά η Frontex την επό-
μενη εβδομάδα, σύμφωνα με εκ-
πρόσωπο της υπηρεσίας στο Γερ-

μανικό Πρακτορείο. Στόχος είναι η ενί-
σχυση της φύλαξης των ελληνικών συ-
νόρων, μετά τις προκλητικές τουρκικές 
ενέργειες με την εισροή μεταναστών. 
Η επιχείρηση θα εξελιχθεί τόσο σε ξηρά 
όσο και στη θάλασσα. «Σχεδιάζουμε να 
στείλουμε γύρω στους 100 αξιωματι-
κούς έκτακτης υπηρεσίας από την ερχό-
μενη Τετάρτη στην περιοχή των συνόρων 
του Έβρου», δήλωσε η Έβα Μονκιούρ.
Στα ελληνικά νησιά, όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η Frontex θα στείλει κυρίως 
εξοπλισμό, δηλαδή σκάφη ή ελικόπτερα. 
«Μπορεί να πάρει λίγο περισσότερο 
μέχρι να φθάσουν επιτόπου τα πλοία», 
δήλωσε η εκπρόσωπος αναφερόμενη 
στην ημερομηνία έναρξης της επιχείρη-
σης την ερχόμενη εβδομάδα.
Δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα συμβά-
λει κάθε μεμονωμένη χώρα της ΕΕ, όμως 
όλες έχουν υποσχεθεί να βοηθήσουν, 
δήλωσε η εκπρόσωπος. Η επιχείρηση 
της Frontex είναι σχεδιασμένη για δύο 
μήνες, αλλά μπορεί να παραταθεί.

Τα μέτρα στήριξης της Κομισιόν 
στην Ελλάδα έκανε γνωστά ο 
Μαργαρίτης Σχοινάς
Μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για 
την προστασία των ελληνικών συνό-
ρων, που περιλαμβάνει την κινητοποί-
ηση από την FRONTEX 100 επιπρόσθε-
των συνοριοφυλάκων πέρα από τους 
530 που έχουν διαθέσει τα κράτη μέλη 
και τη διάθεση ακόμη ενός αεροπλάνου, 
ταχύπλοου σκάφους και τριών οχημά-
των με θερμικές κάμερες, αποφάσισε το 
κολλέγιο των Επιτρόπων στις Βρυξέλλες.
Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργα-
ρίτης Σχοινάς, αμέσως μετά, σε έκτακτη 
συνέντευξη Τύπου, υπογράμμισε ότι 
μετά την επίσκεψη των τριών προέδρων 
των θεσμών χθες στον Έβρο και της κρο-
ατικής Προεδρίας, η Ένωση έστειλε ένα 
«εκκωφαντικό μήνυμα αλληλεγγύης» 
προς την Ελλάδα η οποία αντιμετωπίζει 

μία «άνευ προηγουμένου πρόκληση».
Τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρ-
κία αλλά και τα σύνορα της Βουλγαρίας 
είναι ευρωπαϊκά,σημείωσε ο κ. Σχοινάς, 
σημειώνοντας ότι η Επιτροπή βρίσκεται 
σε επαφή και με τις κυπριακές αρχές.
Το Σχέδιο δράσης το οποίο πρόκειται να 
τεθεί προς έγκριση στο Συμβούλιο Εσω-
τερικών Υποθέσεων, που θα συνεδρι-
άσει στις 6 ώρα Ελλάδος στη βελγική 
πρωτεύουσα, περιλαμβάνει ακόμη:
- Την άμεση χρηματοδότηση 350 εκατ. 
ευρώ τα οποία προορίζονται στην στή-
ριξη των υποδομών σχετικά με τη διαδι-
κασία «σκρίνινγκ» την ασφάλεια και την 
ιατρική φροντίδα, ενώ άλλα 350 εκατ. 
ευρώ θα ακολουθήσουν αμέσως μετά με 
τροποποιητικό προϋπολογισμό.
- Την προσπάθεια επανεκκίνησης της 
επανεγκατάστασης και της χρηματοδό-
τησης του προγράμματος των επιστρο-
φών.

«Λανσάρουμε την πολιτική προστασίας 
για ιατρική αγωγή. Ζητήσαμε να επιτα-
χυνθεί η ανάπτυξη 160 επιπλέον υπαλ-
λήλων για αιτήσεις ασύλου. Ακόμη πρέ-
πει να ενισχύσουμε την περιφερειακή 
συνεργασία με τις χώρες των δυτικών 
Βαλκανίων, καθώς δεν πρέπει να επανα-
ληφθούν οι σκηνές του 2016», δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
«Είμαστε ικανοί να αποδείξουμε, σημεί-
ωσε, ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε 
σε καταστάσεις όταν δοκιμάζεται η ίδια η 
Ευρώπη όπως αυτή την στιγμή».
«Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αυτοί οι 
άνθρωποι δεν είναι εργαλεία. Πρέπει 
να υπάρξει συντονισμένη δράση και 
ψυχραιμία. Σημαντικό να έχουμε συντο-

νισμό » πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της 
Κομισιόν.
Ο κ. Σχοινάς σημείωσε ακόμη, ότι ο 
ίδιος και η επίτροπος Ίλβα Γιόχανσον 
«θα παρουσιάσουμε ένα νέο deal για το 
άσυλο και τη μετανάστευση. Δεν μπορεί 
η Ευρώπη να αποτύχει δύο φορές».
Από την πλευρά της, στην ίδια συνέ-
ντευξη, η κ. Γιόχανσον σημείωσε ότι η 
Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας θα πρέπει να 
τηρηθεί και από την πλευρά της Άγκυ-
ρας, σημειώνοντας ότι είναι «πολύ 
ανησυχητική η κατάσταση και πολλοί 
άνθρωποι έλαβαν ψευδείς υποσχέσεις 
και βρέθηκαν μπροστά στα ελληνικά 
σύνορα. Έχουν παγιδευτεί σε αυτή την 
κατάσταση. Να μην λάβει μεγαλύτερες 
διαστάσεις αυτή η ανθρωπιστική κρίση» 
τόνισε η επίτροπος. Είναι σημαντικό, 
σημείωσε «να καταδείξουμε αλληλεγ-
γύη στην Ελλάδα».
«Υπάρχει συμφωνία. Εμείς τηρούμε την 
συμφωνία και θα συνεχίσουμε να το 
πράττουμε. Είναι αναγκαίο η Τουρκία να 
την σεβαστεί. Είμαστε καλύτερα προε-
τοιμασμένοι αν συγκρίνουμε με το 2015. 
Υπάρχει διάλογος και είμαι πιο αισιό-
δοξη από ότι πριν ξεκινήσει αυτός ο διά-
λογος. Με τη βοήθεια προς την Ελλάδα 
θα είναι ένας συνεχής μηχανισμός αλλη-
λεγγύης», κατέληξε η κ. Γιόχανσον. Ενώ 
ο κ. Σχοινάς συμπλήρωσε ότι στο πρό-
σφατο ταξίδι τους στην Άγκυρα δεν είχαν 
ενδείξεις ότι δεν θα τηρηθεί η συμφω-
νία.
Απαντώντας σε ερωτήσεις για όσα 
ακούγονται περί χρήσης «πλαστικών 
σφαιρών» από τις ελληνικές αρχές και 
αν η προστασία των συνόρων θα γίνει 
με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, η κ. Γιόχανσον υπογράμμισε ότι 
«πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορα 
στη βάση του διεθνούς δικαίου. Δεν 
υπάρχει αντίφαση για την προστασία 
και φύλαξη συνόρων και τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Ενώ 
για το θέμα της επανεγκατάστασης είπε 
ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο αίτημα 
προς το παρόν από την Ελλάδα, αλλά 
εξετάζεται.

Έβρος - Μεταναστευτικό: Η Frontex 
ξεκινά περιπολίες με 100 αξιωματικούς

Κορωνοϊός: Έρημη πόλη 
η Αμαλιάδα λόγω των 
κρουσμάτων 

Το δημαρχείο και οι δημοτικές υπηρεσίες 
είναι κλειστές, όπως και τα σχολεία - Από 
την Αμαλιάδα και τη Γαστούνη προέρχονται 
αρκετοί από τους ταξιδιώτες στο Ισραήλ 
που διαπιστώθηκε ότι μολύνθηκαν από τον 
κορωνοϊό

Σ
ε έρημη πόλη έχει μετατραπεί σήμερα η Αμαλι-
άδα, μετά την γνωστοποίηση των πρώτων δύο 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού από 
την πόλη.

Το δημαρχείο και οι δημοτικές υπηρεσίες παρέμειναν 
κλειστές, όπως και τα σχολεία. Αντίθετα ανοιχτό ήταν 
το Δικαστικό Μέγαρο αφού απαιτείται απόφαση από το 
υπουργείο Δικαιοσύνης για να κλείσει, αλλά και επιχει-
ρήσεις που εξυπηρετούν κόσμο. Κλίμα ανησυχίας, όμως, 
επικρατεί και στην περιοχή της Γαστούνης αφού και από 
αυτή την περιοχή κατάγονται μέλη του γκρουπ των ταξι-
διωτών στο Ισραήλ που διαπιστωμένα μετρά ήδη 23 
κρούσματα (ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός και η σύζυ-
γός του και τα 21 νέα, που ανακοινώθηκαν το μεσημέρι). 
Μάλιστα, η ανησυχία είναι μεγάλη, καθώς οι ταξιδιώτες 
στο διάστημα από την επιστροφή τους από τους Αγίους 
Τόπους (στις 27 Φεβρουαρίου) έως και την διαπίστωση 
ότι ο 66χρονος εκπαιδευτικός είχε προσβληθεί από τον 
ιό είχαν έρθει σε επαφή με εκατοντάδες ανθρώπους, 
είχαν πάει σε αποκριάτικα πάρτι και συνεστιάσεις.  Όπως 
έκανε γνωστό άλλωστε ο κ.Τσιόδρας ήδη έχουν ιχνηλα-
τηθεί 400 επαφές των ταξιδιωτών.
Τα καταστήματα στην πόλη είναι σχεδόν άδεια και οι 
πολίτες εκφράζουν την ανησυχία τους για το πώς θα εξε-
λιχθεί η όλη κατάσταση.
Και στη Γαστούνη όμως, οι δρόμοι της πόλης είναι έρη-
μοι από τη στιγμή που ταυτοποιήθηκαν τα κρούσματα 
του κορωνοϊού, ενώ κλειστό προκειμένου να απολυμαν-
θεί είναι και το κέντρο υγείας της περιοχής.

Απολυμαίνονται όλα τα σχολικά και δημοτι-
κά κτήρια του δήμου Ήλιδας
Πλήρης απολύμανση σε όλα τα σχολικά και δημοτικά 
κτήρια αποφάσισε ο δήμος Ήλιδας, μετά τα κρούσματα 
κορωνοϊού που έχουν πλήξει την περιοχή.
Κατά τη διάρκεια διευρυμένης σύσκεψης το τοπικό 
συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο 
μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνο-
ϊού, αποφασίστηκε η απολύμανση να γίνει άμεσα.
Ειδικότερα, θα γίνει πλήρης απολύμανση όλων των σχο-
λικών κτιρίων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται τόσο στην Αμα-
λιάδα, όσο και σε ολόκληρη την εδαφική ενότητα του 
δήμου Ήλιδας.
Επίσης, θα απολυμανθούν όλα τα κτίρια που στεγάζουν 
δομές του δήμου, καθώς και όλες οι εγκαταστάσεις του 
αθλητικού κέντρου Αμαλιάδας, ώστε όλα τα κτίρια να 
καταστούν λειτουργικά την Δευτέρα 9 Μαρτίου.

επικαιρότητα
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«Είμαι έτοιμος να βάλω πλάτη παντού 
αν η κυβέρνηση παρουσιάσει 
ένα συγκροτημένο σχέδιο για το 
μεταναστευτικό και την αποσυμφόρηση 
των νησιών» είπε ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ - Ουτοπικές οι θέσεις της 
νεολαίας - Πέτσας: «Καταλαβαίνουμε 
γιατί είχε εξαφανιστεί - Γιατί δεν είχε 
τίποτε να πει».

Τ
η σύγκληση του Συμβουλίου των Πο-
λιτικών Αρχηγών προκειμένου να συ-
ζητηθεί το μεταναστευτικό ζήτημα ζή-
τησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης 

Τσίπρας, μιλώντας πριν από λίγο στο κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων του Mega.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι στα κρίσιμα 
ζητήματα αυτό που απαιτείται είναι να υπάρ-
χει τουλάχιστον ένα ελάχιστο πλαίσιο συνεν-
νόησης ανάμεσα στις πολιτικές 
δυνάμεις και κάλεσε το κυβερ-
νών κόμμα να επιδεικνύει την 
πρέπουσα σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα.
Παράλληλα, ο ίδιος υποστή-
ριξε ότι την περασμένη Παρα-
σκευή συγκάλεσε σύσκεψη στο 
γραφείο του για το προσφυ-
γικό, ενώ προέβη και σε σχε-
τική δήλωση.

Σωστά κλείνουν τα σύνορα
Ο ίδιος εμφανίστηκε υπέρ της κίνησης να κλεί-
σουν τα σύνορα. «Από τη στιγμή που υπάρχει 
η απόπειρα μαζικής εισροής στη χώρα σωστά 
κλείνουν τα σύνορα» ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Οι άνθρωποι που είναι στην πλειοψηφία τους 
δυστυχισμένοι έρχονται στην Ελλάδα για να 
πάνε στην Ευρώπη» πρόσθεσε και άσκησε δρι-
μεία κριτική στην κυβέρνηση.
«Σήμερα αντί η κυβέρνηση να πει στην Ευρω-
παϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις στην 
Τουρκία δεν έκανε τίποτα. Πριν λίγες μέρες η 
Καγκελάριος Μέρκελ ήταν στην Τουρκία και 
έπαιζε με τα «καθρεφτάκια»» συμπλήρωσε ο 
κ. Τσίπρας.
«Αντί να ζητήσουμε αυστηρά τη συμμόρφωση 
της Τουρκίας, βλέπουμε να έρχονται στον Έβρο 
και να μας χτυπούν στην πλάτη. Θέλουν την 
Ελλάδα αποθήκη ψυχών, μαύρο κουτί. Το 
πρόβλημά μας είναι ότι η κυβέρνηση κινείται 
δίχως σχεδιασμό. Όφειλε να είχε αποσυμφο-
ρήσει τα νησιά. Ηθελε να στενοχωρήσει μόνο 
τα νησιά και δεν τους φέρνει στην ενδοχώρα» 
πρόσθεσε.

Όπως υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, 
«το 2015 είχαμε μηδενικές ροές στον Έβρο, 
ωστόσο υπήρξαν ροές στα νησιά. Το να στήνεις 
φιέστες με τους Ευρωπαίους δεν έχει νόημα 
και κάνεις ζημιά στην πολιτική που είχες μέχρι 
χθες. Και να τους απελάσεις που θα τους πας; 
Δεν μιλάς με τον Ερντογάν. Θα τους πάρει η 
Ευρώπη;» διερωτήθηκε.
«Κάναμε ένα επικοινωνιακό δώρο σήμερα και 
ταυτιστήκαμε με τους «σκληρούς» της Ευρώ-
πης. Αυτοί θέλουν η Ελλάδα να γίνει «αποθήκη 
ψυχών». Η κυβέρνηση στο προσφυγικό κινεί-
ται χωρίς σχέδιο. Όφειλε να έχει αποσυμφορή-
σει τα νησιά, αλλά δεν το έκανε. Αφήνει τους 
πρόσφυγες και τους μετανάστες στα νησιά 
γιατί δεν τους δέχεται κανένας άλλος. Χρειάζε-
ται στρατηγική σε έναν γεωπολιτικό κίνδυνο» 
τόνισε.
Στο σημείο αυτό, ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε επι-
κριτικός απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, 

διερωτώμενος γιατί δεν 
συγκαλεί συμβούλιο 
πολιτικών αρχηγών.
«Δεν θέλεις συμβούλιο; 
Πάρε ένα τηλέφωνο. Ο 
κ. Μητσοτάκης έχει αλα-
ζονεία. Έκανα τρία συμ-
βούλια πολιτικών αρχη-
γών. Όταν ήταν η οικονο-
μική κρίση, το προσφυ-

γικό αλλά και το ασφαλιστικό. Είναι ανεύθυνη 
στάση να κάνουν «πλακίτσα» και να λένε «πού 
ήσουν την Καθαρά Δευτέρα»» είπε ο Αλέξης 
Τσίπρας.
Όπως τόνσε, έχουμε μια ακραία επιθετική 
κίνηση από πλευρά της Τουρκίας, προσθέτο-
ντας ότι είμαστε στα πρόθυρα εθνικής κρίσης.
«Θα ζητούσα από τον κ. Μητσοτάκη να συγκα-
λέσει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών και να 
είμαστε πιο διεκδικητικοί απέναντι στην ΕΕ. 
Πρέπει να συνειδητοποιήσυμε ποιοι είναι οι 
σύμμαχοί μας και να αλλάξουμε στάση» πρό-
σθεσε.
Παράλληλα, απευθυνόμενος στον πρωθυ-
πουργό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως «δεν 
είναι ώρα για επικοινωνιακή πολιτική και κοκο-
ρομαχίες. Πρέπει να χαραχτεί κοινή στρατη-
γική. Εάν δεν έχουμε συμμάχους, πρέπει να 
αλλάξουμε στάση».
Σε ό,τι αφορά την δική του στάση, ο Αλέξης 
Τσίπρας επισήμανε ότι δεν είναι ο ίδιος πρω-
θυπουργός αυτή την ώρα, υπεραμύνθηκε της 
πολιτικής του στο προσφυγικό στην περίοδο 
της διακυβέρνησής του και δεν απέκλεισε το 
ενδεχόμενο να μεταβεί και ο ίδιος στον Έβρο 
και τα νησιά.

Τσίπρας στο Mega: «Σωστά έκλεισε 
η κυβέρνηση τα σύνορα» - Ζητά 
Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών 

Παρατηρητής στο ΑΕΚ-Άρης: Ο 
Μελισσανίδης χαστούκισε τον 
Καρυπίδη - Φίλαθλος έπιασε από 
τα γεννητικά όργανα τον επόπτη

Τ
ο «dikografies.blogspot.com» α-
ποκάλυψε τα όσα αναφέρει η Έκ-
θεση του παρατηρητή του αγώνα 
ΑΕΚ - Άρης, Συμεών Τσολακίδη, 

σχετικά με τα όσα συνέβησαν στα αποδυ-
τήρια στο ημίχρονο του ημιτελικού του 
Κυπέλλου Ελλάδας στο ΟΑΚΑ.
Σύμφωνα λοιπόν με όσα αναφέρονται 
στην Έκθεση, τρεις με τέσσερις φίλαθλοι 
της ΑΕΚ χωρίς διαπίστευση προσπάθη-
σαν να επιτεθούν στους διαιτητές. δια-
μαρτυρόμενοι για το πέναλτι υπέρ του 
Άρη και ένας εξ αυτών, σύμφωνα με όσα 
δήλωσαν οι διαιτητές, λέγοντας «I’m the 
boss», πλησίασε τον πρώτο βοηθό, τον 
έπιασε από τα γεννητικά του όργανα και 
τα πίεσε.
Στη συνέχεια, η Έκθεση αναφέρει, πως ο 
Αστυνομικός Διευθυντής κ. Αλεξανδρό-
πουλος μετέφερε στον παρατηρητή ότι 
κάποιοι αστυνομικοί είδαν τον διοικητικό 
ηγέτη της ΑΕΚ, Δημήτρη Μελισσανίδη να 
χαστουκίζει τον πρόεδρο της ΠΑΕ Άρης 
Θόδωρο Καρυπίδη.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΤΟ ΗΜΙ-
ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ:
«Κατά την αποχώρηση των διαιτητών 
στο ημίχρονο προς τα αποδυτήρια τους, 
στον διάδρομο έξω από τα αποδυτήρια, 
βρέθηκαν 3-4 φίλαθλοι της γηπεδούχου 
ομάδας, χωρίς να έχουν διαπίστευση ή να 
έχουν δικαίωμα παραμονής στα αποδυ-
τήρια, οι οποίοι προσπάθησαν να επιτε-
θούν στους διαιτητές φωνάζοντας «why 

penalty?», «no penalty», και «fuck you 
all». Ένας εξ’ αυτών. όπως μου δήλωσαν 
οι διαιτητές, καθότι εγώ ακολουθούσα 
λίγα μέτρα πιο πίσω, πλησίασε τον πρώτο 
βοηθό διαιτητή που βρισκόταν πιο μπρο-
στά, και λέγοντας του «I’m the boss», τον 
έπιασε από τα γεννητικά του όργανα και 
τα πίεσε. Με την παρέμβαση των διαπι-
στευμένων της ΠΑΕ ΑΕΚ και της αστυνο-
μίας οι διαιτητές οδηγήθηκαν εντός των 
αποδυτηρίων τους.
Ταυτόχρονα, κι ενώ εγώ βρισκόμουν έξω 
από τα αποδυτήρια των διαιτητών, ακού-
στηκαν φωνές προερχόμενες από τον 
χώρο των αποδυτηρίων της ΠΑΕ Αρης. 
Μετά τη λήξη του αγώνα, ρώτησα τον 
Αστυνομικό Διευθυντή κ. Αλεξανδρό-
πουλο και μου δήλωσε ότι κάποιοι αστυ-
νομικοί είδαν τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, 
κ. Μελισσανίδη να χαστουκίζει τον πρό-
εδρο της ΠΑΕ Άρης κ. Καρυπίδη και ότι 
τα γεγονότα αυτά θα τα καταθέσουν στην 
υπηρεσία τους. Για το τελευταίο περιστα-
τικό δεν έχω προσωπική άποψη. Όλοι οι 
διαπιστευμένοι, μετά από πάροδο λίγων 
λεπτών, απομακρύνθηκαν από τον χώρο 
των αποδυτηρίων ενώ κατέφτασε επι-
πλέον αστυνομική δύναμη. Οι διαιτη-
τές του αγώνα, αφού διαβουλεύθηκαν 
με τον Αστυνομικό Διευθυντή και παρά-
γοντες της γηπεδούχου ΠΑΕ αποφάσι-
σαν να ξεκινήσουν το δεύτερο ημίχρονο 
με καθυστέρηση 25 λεπτών. Καμία άλλη 
παρατήρηση».
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Μ
εγάλωσα με την γιαγιά μου, την μέση 
ελληνίδα γιαγιά δηλαδή, να μου λέει 
συχνά “το σπίτι σου αγόρι μου πρέπει 
να είναι ανοιχτό σε όλους, οι Ελληνες 

αν είμαστε κάτι, είμαστε σίγουρα φιλόξενοι...”. Ετσι 
μεγάλωσε η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων 
της γενιάς μου, δεν έχω αμφιβολία. Οπως δεν έχω 
αμφιβολία ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλή-
νων φούσκωσε από περηφάνια, καμάρωσε, πριν 
πέντε χρόνια με την εικόνα των γιαγιάδων στα νησιά 
μας, να βοηθούν ακόμη και στο θηλασμό των μω-
ρών που θαλασσοδέρνοταν για ώρες ή και ημέρες 
για να περάσουν απέναντι και να γλιτώσουν από τον 
εφιάλτη του πολέμου. Μέχρι και νόμπελ ειρήνης θε-
λήσαμε να πάρουμε...
Εγώ αυτή την εικόνα θέλω να κρατάω, αυτή την 
εικόνα θέλω να έχει ο κόσμος για την χώρα μου, 
εγώ με αυτή την εικόνα δεν γίνομαι εθνικά υπερή-
φανος ασφαλώς, αλλά περήφανος για τους συναν-
θρώπους μου, με τους οποίους μοιράζομαι το ίδιο 
κομμάτι γης.
Μέσα σε μία πενταετία, φτάσαμε αυτή η εικόνα να 
είναι τόσο ξένη και τόσο μακρινή ανάμνηση και 
δεν φταίει για αυτό, ότι η υπέροχη γιαγιά, Αιμιλία 
Καμβύση μας αποχαιρέτησε στα 85 της. Φτάσαμε 
στο σημείο οι σημερινές εικόνες που έρχονται από 
τα νησιά και από κάθε γωνιά της Ελλάδας, να είναι 
τέτοια που σε κάνει να απορείς τι διάολο συνέβη σε 
αυτή την κοινωνία και μεταμορφώθηκε στην κοινω-
νία “να τους τρυπήσουμε τις βάρκες να πνιγούν...”.
Προφανώς και αντιλαμβάνομαι, ότι πολλές φορές 
η υπομονή των ανθρώπων αυτών έφτασε στα όρια 
της ή και τα ξεπέρασε. Ακόμη και η γιαγιά αν ζούσε 
ίσως να είχε κουραστεί να ταΐζει με το μπιμπερό τα 
μωρά του κόσμου... Και είναι επίσης προφανές ότι 
αρκετοί κάτοικοι των νησιών και όχι μόνο, πραγ-
ματικά ταλαιπωρήθηκαν σε όλα τα επίπεδα και σε 
ανθρώπινο και σε οικονομικό. Εδώ ακριβώς κατά 
την άποψη μου είναι και το σημείο καμπής, αυτής 
της ιστορίας.
Οι πολίτες αυτής της χώρας δεν έχουν, δεν μπο-
ρεί να έχουν να χωρίσουν κάτι με κανέναν πολίτη 
οποιασδήποτε χώρας. Ο εχθρός δεν είναι προ των 
πυλών, ο εχθρός δεν μπορεί να είναι ο πεινασμέ-
νος, ο ταλαιπωρημένος, ο αδύναμος. Δεν είναι αυτοί 
που φταίνε, δεν μπορεί να είναι αυτοί οι άνθρωποι 
που αντιμετωπίζονται σαν εχθρός. Ο “εχθρός” είναι 
αυτοί που έφεραν αυτούς τους ανθρώπους σε αυτή 
την κατάσταση, ο εφιάλτης είναι όσοι το επέτρεψαν 
να συμβεί και ο πραγματικός εχθρός στο τέλος της 
ημέρας είναι εντός των τειχών και είναι το πολιτικό 
προσωπικό τούτης εδώ της χώρας.
Ενα τσούρμο από δειλούς, οι οποίοι δεν τολμούν να 
τα βάλουν με τον πραγματικό φταίχτη, για την ακρί-
βεια στέκονται σούζα μπροστά του και βαράνε προ-
σοχές και ταυτόχρονα δεν μπορούν να διαχειριστούν 
και το πρόβλημα. Σε έπεισαν, μαζί με τα media τους, 
τα οποία είναι βουτηγμένα στο ψέμα, την διαπλοκή, 

την παραπληροφόρηση, ότι το πρόβλημα είναι οι 
πεινασμένοι που έρχονται να σου φάνε το ψωμί.
Ξέχασαν, γιατί κι εσύ τους άφησες να το ξεχάσουν 
είναι αλήθεια, ότι τα τελευταία χρόνια το μισό καρ-
βέλι ψωμί σου στο πήραν οι ίδιοι οι πολιτικοί με τις 
αποφάσεις τους και όχι οι πρόσφυγες ή η μετανά-
στες. Και όταν πήγες να ψελλίσεις κάτι σου έστειλαν 
και τα ΜΑΤ για να σε δείρουν. Οι ίδιοι που σου είπαν 
“μαζί τα φάγαμε”, είναι αυτοί που σου λένε δείχνο-
ντας τους πρόσφυγες “αυτοί θα στα φάνε, αυτοί 
φταίνε”. Ετσι είναι, αν έτσι νομίζεις, αλλά κάποια 
στιγμή θα πρέπει να πάψεις να το νομίζεις, θα πρέπει 
διάολε να ανοίξεις τα μάτια σου.
Το ίδιο πολιτικό προσωπικό εντελώς τυχαία φαντά-
ζομαι, ξέχασε να σου πει ότι με τον Ερντογάν, τον 
κατά την δική τους άποψη πραγματικό υπεύθυνο 
αυτής της τραγωδίας, δεν τόλμησαν καν να αντιπα-
ρατεθούν.
Οι... παλικαράδες πολιτικοί σου τα τελευταία χρόνια, 
μπήκαν σε πολεμικά ελικόπτερα, φόρεσαν ακόμη 
μέχρι και στολές παραλλαγής, πήγαν στα νησιά και 
στον Εβρο και στάθηκαν με πυγμή απέναντι σε πει-
νασμένους ή ακόμη και σε εξαγριωμένους που κρα-
τούσαν το βαρύ οπλισμό μιας πέτρας. Ολα για την 
εικόνα, για την φωτογραφία, για το αφήγημα, τίποτα 
για την ουσία, διότι την ίδια ώρα ένα βέτο στο ΝΑΤΟ 
δεν άσκησαν σε βάρος του Ερντογάν και της επε-
κτατικής πολιτικής του. Ενα στοπ στις βόλτες των 
καραβιών του δεν έβαλαν, μία απάντηση στη ρητο-
ρική του μίσους, δεν έδωσαν. Οι ίδιοι... παλικαρά-
δες έσκυβαν και σκύβουν το κεφάλι και απλώνουν 
το χέρι για να πάρουν ένα μικρό ή μεγάλο κομμάτι 
ψωμί από την ευρωπαϊκή ένωση προκειμένου να 
το δώσουν στους πρόσφυγες, αντί να τους πουν μία 
φορά, κρατήστε το ψωμί να τους το δώσετε εσείς, 
γιατί οι περισσότεροι από αυτούς θέλουν να περά-
σουν από την Ελλάδα, δεν θέλουν να μείνουν εδώ.
Είδα ξανά να πανηγυρίζουν τα media και η Κυβέρ-
νηση που έφεραν εδώ τους Ευρωπαιους τους έδει-
ξαν το χάος στις Καστανιές και απάντησαν. “Δίκιο 
έχετε, πάρτε 700 εκατ ευρώ και βλέπουμε...”. Και 
τα πήραν και αυτά και θα ξαναγεμίσει ο τόπος ΜΚΟ 
γεμάτες από απάτη και λαμόγια και θα στιβάξουμε 
μετά τη Μόρια και κάπου αλλού χιλιάδες ανθρώ-
πους σε άθλιες συνθήκες και κάποιοι θα πλουτί-
ζουν ξανά σε βάρος τους. Πως είναι δυνατόν για 
μία ακόμη φορά το πολιτικό προσωπικό αυτής της 
χώρας να στέλνει το μήνυμα σε παγκόσμια κλίμακα, 
ότι το μόνο που χρειάζεται με τους Ελληνες είναι να 
τους... λαδώσεις ακόμη και στο κορυφαίο επίπεδο.
Ρίχνω μια ματιά στα media και άλλη μία στα social 
media τις τελευταίες ημέρες και τρομάζω, με το 
μίσος και τη ρητορική μίσους που έχει κυριεύσει 
όλες τις πλευρές. Ειλικρινά αναρωτιέμαι πως είναι 
δυνατόν να επιτρέπουν πολλοί σε αυτό το πολιτικό 
προσωπικό, όποιου χρώματος και όποιας σημαίας, 
καμία σημασία δεν έχει, να τους αφαιρεί ακόμη και 
την αξιοπρέπεια...

Εσύ Ελληνα, ποια εικόνα 
προτιμάς;

επικαιρότητα

Οι Τούρκοι βάζουν γυναικείες 
περούκες σε μετανάστες για 
να περάσουν τον Έβρο

Συνεχίζονται οι τουρκικές 
προκλήσεις στα ελληνοτουρκικά 
σύνορα στον Έβρο

Σ
ε απίστευτες πρακτικές φαίνεται ό-
τι προχωρούν οι Τούρκοι, οι οποί-
οι  τις  τελευταίες ημέρες  έχουν ξε-
κινήσει να προωθούν πρόσφυγες 

και μετανάστες στην Ελλάδα.
Ο Ελληνικός στρατός εντόπισε περούκες 
στην όχθη του ποταμού Έβρου, στην περι-
οχή των Φερών.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, τις φοράνε νεα-
ροί άνδρες, καθώς αυτό βολεύει τη σκη-
νοθεσία του Ερντογάν. Η εικόνα δηλαδή 
ότι όσοι πλησιάζουν τα σύνορα δεν είναι 
άντρες, αλλά είναι γυναίκες και κατά προ-
τίμηση με παιδιά.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ελληνικών 
δυνάμεων που βρίσκονται στα σύνορα, 
στην περιοχή του Σου-
φλίου διαπιστώθηκε ότι το 
τουρκικό κράτος μαρκάρει 
όσους στέλνει για να μπο-
ρεί να τους παρακολου-
θεί. Φαίνεται ότι θέλουν 
να τους ποσοτικοποιήσουν 
ως αριθμό και να ελέγχουν 
την κίνησή τους.
Όπως φαίνεται σε άλλη φωτογραφία, 
άνδρες της τουρκικής στρατοχωροφυ-
λακής προετοιμάζουν drone για απογεί-
ωση δίπλα στο τουρκικό φυλάκιο Παζαρ 
Κουλε.
Με τη χρήση του drone η στρατοχωρο-
φυλακή καθοδηγεί τις ρίψεις καπνογόνων 
και δακρυγόνων από πολυβομβιδοβόλο 
να στο ελληνικό έδαφος.

Η Τουρκία προκαλεί - Στέλνει 
1.000 άντρες των ειδικών δυνά-
μεων στα σύνορα
«Στέλνουμε 1.000 αστυνομικούς ειδικών 
δυνάμεων στα σύνορα για να εμποδίζουν 
τις απάνθρωπες ενέργειες των Ελλήνων 
στον Έβρο», δήλωσε το πρωί της Πέμπτης 
ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών  Σουλε-
ϊμάν Σοϊλού.
O Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος πέταξε με 
ελικόπτερο πάνω από τα ελληνοτουρκικά 

σύνορα -επιδιώκοντας να δημιουργήσει 
επικοινωνιακό «αντίβαρο» στην εικόνα 
της ηγεσίας της ΕΕ που πέταξε με ελικό-
πτερο πάνω από τα ελληνικά/ευρωπα-
ϊκά σύνορα στον Έβρο- υποστήριξε πως η 
Άγκυρα προχωρά σε αυτή την κίνηση για 
να αποτραπούν οι επαναπροωθήσεις από 
την ελληνική πλευρά.
Ο Τούρκος υπουργός επανέλαβε πως η 
Τουρκία δεν θα εμποδίζει πλέον τους 
μετανάστες που θέλουν να περάσουν 
στην Ελλάδα και την Ευρώπη, λέγοντας 
χαρακτηριστικά πως «όποιος θέλει να 
έρθει, έρχεται» και «όποιος περάσει, 
πέρασε».
«Όπως είπε και ο Πρόεδρός μας, εμείς 
πλέον δεν εμποδίζουμε τους μετανάστες 
που θέλουν να περάσουν στην Ελλάδα και 
την Ευρώπη. Όποιος θέλει να έρθει έρχε-
ται, όποιος περάσει πέρασε. Η Τουρκία 
εδώ και εννέα χρόνια έχει αντιμετωπίσει 

αυτήν την ανθρωπιστική 
τραγωδία για την οποία 
σιωπά όλος ο κόσμος. 
Υπήρξε η κοινή δήλωση της 
18ης Μαρτίου. Εμείς την 
εφαρμόσαμε. Από πέρυσι 
συλλάβαμε σ την Αδρι-
ανούπολη περίπου 137 

χιλιάδες λαθραίους μετανάστες. Επιστρέ-
ψαμε εθελοντικά 103 χιλιάδες ανθρώπους 
πίσω στις χώρες τους. Έριξαν πάνω στους 
ανθρώπους χημικά του 1978. Η ελλη-
νική πλευρά το έκανε αυτό. Καταγγέλλω 
τη Frontex. Δυστυχώς η Frontex λειτουρ-
γεί ως δύναμη καταστολής. Τραυμάτισαν 
164 ανθρώπους. Προσπάθησαν να επανα-
προωθήσουν 4.900 άτομα. Λένε ψέματα 
για τις τουρκικές Αρχές. Συνεννοηθήκαμε 
με τις Ένοπλες δυνάμεις και στέλνουμε σε 
ολόκληρο τον ποταμό Έβρο 1.000 αστυ-
νομικούς των Ειδικών Δυνάμεων, πλήρως 
εξοπλισμένους, για να αποτρέψουν τις επα-
ναπροωθήσεις. Μόνο από την Αδριανού-
πολη πέρασαν 139.070 άτομα».
Την ίδια ώρα περίπου 35.000 μετανάστες 
που προσπάθησαν να περάσουν παρα-
νόμως στην Ελλάδα από την περιοχή του 
Έβρου έχουν σταματήσει οι δυνάμεις της 
αστυνομίας και του στρατού τις προηγού-
μενες πέντε ημέρες.

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΟΧΟΥ
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Η εταιρεία ανέφερε ότι οι 
αεροσυνοδοί τήρησαν το 
πρωτόκολλο και επέτρεψαν στον 
επιβάτη να επιβιβαστεί στην 
επόμενη διαθέσιμη πτήση μετά 
από ιατρικές εξετάσεις.

Έ
νας μουσικός που επέστρεφε στο 
Βανκούβερ από το Τορόντο έμει-
νε έκπληκτος όταν οι αεροσυνο-
δοί του ζήτησαν να αποβιβαστεί 

από αεροπλάνο της WestJet στις 29 Φε-
βρουαρίου, λίγο μετά αφού ζήτησε ένα 
χάπι για τον πονοκέφαλο του. 
Ο Βλάντιζλαβ Πρυστάζινιουκ υποστη-
ρίζει ότι ήταν στρεσαρισμένος  επειδή 
ταξίδευε αρκετά, είχε πολύ δουλειά και 
δεν είχε κοιμηθεί πολύ την προηγού-
μενη νύχτα και έτσι ζήτησε από αεροσυ-
νοδό μια ασπιρίνη.
Ύστερα η αεροσυνοδός τον ρώτησε αν 
είχε ανεβάσει πυρετό τις 
προηγούμενες ημέρες. 
«Είπα ότι δεν είμαι σίγου-
ρος γ ιατ ί δεν ε ίμαι γ ια-
τ ρ ό ς ,  α λ λ ά  δ ε ν  ε ί χ α 
σήμερα το πρωί», απά-
ντησε, χωρίς να συνειδη-
τοποιήσει ότι η απάντηση 
αυτή θα οδηγούσε στην αποβίβαση του 
από το αεροπλάνο. 
Στην συνέχεια το πλήρωμα άρχισε να 
τον ρωτάει αν ήταν στην Ασία ή αν είχε 
έρθει σε επαφή με κάποιον που ήταν 
άρρωστος. Αμέσως μετά του ζήτησαν να 
αποβιβαστεί. 
Μάλιστα του είπαν ότι δεν μπορούσε να 
πετάξει για 48 ώρες επειδή μπορούσε 
να έχει τον ιό COVID-19. 
Ο 26χρονος στη συνέχεια πήρε ένα Uber 
για το νοσοκομείο Humber River όπου 
ένας γιατρός του έδωσε ένα χαρτί πως 
ήταν υγιείς για να ταξιδέψει. 
Αμέσως πήγε πίσω σ το αεροδρόμιο, 
όπου του επέτρεψαν να επιβιβαστεί σε 
μια βραδινή πτήση. Ωστόσο, υποστηρί-
ζει ότι το γεγονός αυτό τον ταλαιπώρησε 
ιδιαίτερα και τον προκάλεσε στο να φτά-
σει αργοπορημένα στην δουλειά του την 
επόμενη ημέρα. 

Ισ χυρίζ ε τα ι  ότ ι  δε ν έδε ιξ ε κανέ να 
σημάδι ασθένειας, δεν είχε βήχα, δεν 
ίδρωνε ούτε ε ίχε πυρε τό. Κατά την 
άποψή του, τα μέλη του πληρώματος 
αντέδρασαν υπερβολικά και δεν έπρεπε 
να τον αποβιβάσουν από το αεροπλάνο. 
Από την άλλη, η εταιρεία υποστηρίζει 
πως ο Πρυστάζινιουκ είπε στην αερο-
συνοδό πως είχε πυρετό και πως εκείνη 
ακολούθησε το πρωτόκολλο. Ισχυρί-
ζεται επίσης πως το πλήρωμα ήρθε σε 
επαφή με τη MedLink, μια υπηρεσία 
που συνδέει τις αεροπορικές εταιρείες 
με έναν γιατρό μέσω τηλεφώνου, για να 
διαπιστώσει εάν ο επιβάτης ήταν ικανός 
να πετάξει. 
«Η ασφάλεια είναι πρωταρχικής σημα-
σίας και ως προφύλαξη από αυτό που 
μας πρότε ινε η MedLink, ζητήσαμε 
χαρτί γιατρού ότι μπορεί να πετάξει», 
ανέφερε στην ανακοίνωση της η εται-

ρεία. 
«Μόλις η WestJet έλαβε το 
απαιτούμενο χαρτί, συνο-
δέψαμε τον επιβάτη μας 
σ την επόμενη εύκαιρη 
πτήση.»
Ο δικηγόρος για τα δικαι-
ώ μ α τ α  τ ω ν  ε π ι β α τ ώ ν 

αεροπορικών μεταφορών Gabor Lukacs 
συμφωνεί με τον Prystiazhniuk ότ ι η 
WestJet υπερέβαλε με το να τον αποβι-
βάσει από την πτήση. 
«Αυτή ήταν μια εντελώς αδικαιολόγητη 
ενέργεια από μέρους της αεροπορικής 
εταιρείας, η οποία δεν μπορεί να δικαι-
ολογήσει τη δράση της επικαλούμενη 
την ασφάλεια, δεν υπήρχε πρόβλημα 
εδώ, αφού ήταν απολύτως υγ ιής», 
δήλωσε ο Λούκατς. «Εάν ένας γιατρός 
ήταν εκεί, θα μπορούσε να ελέγξει τον 
παλμό του επιβάτη, τον πυρετό του επι-
βάτη εάν ήταν απαραίτητο και θα είχαν 
επαληθεύσει ότι ο επιβάτης είναι από-
λυτα υγιής κι ότι έχει απλά έναν πονοκέ-
φαλο», κατέληξε. 
Τέλος θεωρεί πως η εταιρεία οφείλει 
να αποζημιώσει τον 26χρονο γ ια τον 
χαμένο χρόνο και τον μισθό μιας ημέρας 
που έχασε. 

Η WestJet εξαιτίας του φόβου 
για τον κοροναϊό έδιωξε επιβάτη 
που είχε πονοκέφαλο 

Η Starbucks απαγορεύει τον καφέ με 
τη δική σου κούπα λόγω κοροναΐου

Μια διάφανη βιβλιοθήκη θα 
κυματίζει στον ουρανό της Οτάβα

Σ
την Οτάβα, την πρωτεύουσα του 
Καναδά, το κτίριο της νέας βιβλι-
οθήκης που απέκτησε η πόλη θα  
κυματίζει στον ουρανό, ενώ οι 

γυάλινοι τοίχοι της προσφέρουν απέρα-
ντη θέα στην πόλη.
Το έργο της αρχιτεκτονικής εταιρείας 
Diamond Schmitt Architects αποκάλυψε 
τα σχέδια για μια βιβλιοθήκη πέντε ορό-
φων η οποία στεγάζει τη Δημόσια Βιβλιο-
θήκη της Οτάβα και τη Βιβλιοθήκη και τα 
Αρχεία του Καναδά.
Η βιβλιοθήκη έχει χτιστεί σε κεκλιμένο 
επίπεδο με θέα στον ποταμό Οτάβα και 
κοντά στο Εθνικό Μνημείο του Ολοκαυ-
τώματος του Καναδά που σχεδίασε ο 
Daniel Libeskind.
Οι αρχιτέκτονες σχεδίασαν τη βιβλιο-
θήκη έτσι ώστε να είναι σε αρμονία με 
το γύρω περιβάλλον, θέα στον παρακεί-
μενο ποταμό και τους λόφους Gatineau 
στο Κεμπέκ και σε σύνδεση με την πλού-
σια ιστορία και τη φυσική ομορφιά της 
Οτάβα.

Η οροφή του κτιρίου που δημιουργεί 
κυματισμό είναι σε αρμονία με τον κυμα-
τισμό του ποταμού που είναι το στολίδι 
της πόλης και μεγάλο αξιοθέατο.
Τα 20.000 τ.μ. της βιβλιοθήκης περιλαμ-
βάνουν αίθουσες ανάγνωσης, ένα κέντρο 
αρχειοθέτησης και έρευνας, χώρο για παι-
διά, χώρους εκθέσεων των συλλογών της 
βιβλιοθήκης και ένα καφέ. 
Το στοιχείο που κυριαρχεί εκτός από το 
γυαλί είναι το ξύλο που δημιουργεί θερ-
μότητα στον χώρο.
Σε επιπλέον χώρους θα υπάρχει ένα 
κέντρο που θα παρουσιάσει τις γλώσ-
σες και τις κουλτούρες των αυτόχθονων 
λαών του Καναδά, που είναι γνωστοί ως 
τα πρώτα έθνη.
Θα είναι ένα πολιτιστικό σταυροδρόμι 
μιας διαδρομής που συνδέει τους ιδρυτι-
κούς λαούς του Καναδά με σκοπό να προ-
ωθήσει την ιστορία του παγκοσμίως.
Η βιβλιοθήκη αναμένεται να λειτουργήσει 
επισήμως και να ανοίξει τις πύλες της στο 
κοινό το 2024.

Η 
αλυσίδα καφέ θα αυξήσει 
τον καθαρισμό των κατα-
στημάτων και θα ακυρώ-
σει τις μεγάλες συναντή-

σεις και τα επαγγελματικά meetings 
στους περισσότερους χώρους της.
Ο μεγαλύτερος πωλητής καφέ στον κόσμο 
απαγορεύει προσωρινά στους πελάτες να 
φέρουν τις δικές τους κούπες λόγω φόβων 
ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη εξά-
πλωση του κοροναϊού. Η Starbucks ανέ-
φερε σε ανακοίνωση την Τετάρτη ότι 
θεσπίζει μια σειρά νέων μέτρων  για την 
αντιμετώπιση του ιού που έχει μέχρι στιγ-
μής μολύνει περίπου 100.000 ανθρώπους 
σε όλο τον κόσμο και σκότωσε περισ-
σότερους από 2.000. Μεταξύ των νέων 
μέτρων είναι η προσωρινή απαγόρευση 
των επαναχρησιμοποιούμενων ποτηριών 
που η αλυσίδα ενθάρρυνε τους πελάτες 
να χρησιμοποιήσουν για να μειώσουν την 
περιβαλλοντική μόλυνση.
Το Starbucks έχει περισσότερα από 1.400 

καταστήματα σε όλο τον Καναδά και η 
πολιτική αυτή θα τεθεί σε ισχύ κι εδώ. Η 
αλυσίδα έχει μια πολιτική με το να προ-
σφέρει έκπτωση 10 λεπτών σε όλους 
τους πελάτες που φέρνουν στη δική τους 
κούπα. Η αλυσίδα λέει ότι θα εξακολου-
θήσει να τιμά αυτή την έκπτωση, αλλά ο 
πελάτης θα παίρνει κούπα μίας χρήσης 
αντ ‘αυτού. Η αλυσίδα δεν προσέφερε 
λεπτομέρειες σχετικά με το χρονικό διά-
στημα ισχύς αυτής της πολιτικής.
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Ένα ζευγάρι από τον Καναδά 
που ετοιμαζόταν να μετακο-
μίσει ανακάλυψε ένα ξεχα-
σμένο δελτίο λοταρίας, που 

σε λίγο καιρό έληγε. Το τυχαίο εύ-
ρημα τούς χάρισε μισό εκατ. δολά-
ρια Καναδά.
Συγκεκριμένα, ένα ζ ευγάρια από 
τ η  Βρε τ α ν ική  Κολομ -
βία σ τον Καναδά πακέ-
ταρε τα υπάρχον τά του 
γ ι α  ν α  μ ε τ α κ ο μ ί σ ε ι 
και  παραλίγο να πε τά-
ξ ε ι  έ να τυχερό δε λτ ίο 
Λόττο, που ήταν έτοιμο 
να λήξει.
Τε λ ικά ,  τ ο  σ υ γ κε κ ρ ιμ έ νο  δ ε λ -
τ ίο χάρισε σ το ζ ευγάρι  500 χ ιλ . 
δολάρια Καναδά, δηλαδή περίπου 
338 χ ιλ .  ευρώ, σύμφωνα με την 
Abbotsford News.
Το τυχερό δελτ ίο βρισκόταν μέσα 
σε έ να κουτ ί  σ την αποθήκη του 
ζ ευγαριού εδώ και  μήνε ς.  Λίγο 

πριν τη μετακόμιση του αν τρόγυ-
νου, ο άν τρας έλεγξε το περιεχό-
μενο του κουτιού γ ια να δει τ ι θα 
κρατήσει και τ ι θα πετάξει, αφού 
το ζ ευγάρι επρόκειτο να με τακο-
μίσει.
Το δελτ ίο ήταν έτοιμο να λήξει και 
ο άν τρας το έδωσε σ τη γυναίκα 

του γ ια να τσεκάρε ι 
μήπως και  κερδίζ ε ι 
τ ίποτα.
«Ο Ρόμπερτ βρήκε το 
δε λτ ίο και το έδωσε 
σ ε  μ έ ν α.  Θ α  μ π ο -
ρούσε πολύ εύκολα 
να μείνε ι αποθηκευ-

μένο μέχρι να λήξε ι», ανέφερε η 
γυναίκα σ το UPI.
«Θα ξ επληρώσουμε  τ μήμα του 
χρέους μας, αλλά σ τα σ ίγουρα θα 
σκεφτούμε αν θα με τακομίσουμε 
ξανά, αυτή τη φορά κάπου όπου 
θα έ χουμε ένα κομμάτ ι γης, ανέ-
φερε η γυναίκα.

Ένα καταχρεωμένο ζευγάρι 
μετακόμιζε και βρήκε 
ξεχασμένο τυχερό δελτίο που 
κόντευε να λήξει

Ο Καναδάς ζητεί οι ταξιδιώτες από 
το Ιράν να τίθενται οικειοθελώς σε 
απομόνωση για 14 ημέρες

Οι περικοπές σε νόμιμη εταιρεία 
παραγωγής κάνναβης κόστιζει την 
θέση εργασία σε 500 ανθρώπους

Π
ερίπου 500 εργαζόμενοι μιας 
μεγάλης εταιρείας παραγωγής 
κάνναβης θα χάσουν σύντομα 
τη δουλειά τους καθώς η εται-

ρεία ανακοίνωσε σχέδια για να κλείσει 
τις πόρτες σε δύο από τις εγκαταστάσεις. 
Η Canopy Growth, η οποία εδρεύει στο 
Smiths Falls, Ont, ανακοίνωσε την από-
φασή της την Τετάρτη να κλείσει θερμοκή-
πια στα Aldergrove και Delta, B.C., καθώς 
και να διαλύσει το σχέδιό της για ένα τρί-
το θερμοκήπιο στο Niagara-on-the-Lake, 
Ont.
Η εταιρεία λέει ότι ήταν μια δύσκολη από-
φαση, αλλά αυτή που έπρεπε να γίνει 
για να ευθυγραμμιστεί καλύτερα η προ-
σφορά κάνναβης με τη ζήτηση σε ολό-
κληρη τη χώρα. Οι εγκαταστάσεις είχαν 
ανοίξει πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 
2018. 
«Σχεδόν 17 μήνες μετά τη δημιουργία 
της νόμιμης αγοράς κάνναβης για ενήλι-
κες, η καναδική αγορά αναπτύχθηκε πιο 
αργά από ό, τι αναμενόταν, δημιουργώ-
ντας προκλήσεις όσον αφορά το κέρδος 
σε ολόκληρη τη βιομηχανία», δήλωσε ο 
David Klein, Διευθύνων Σύμβουλος της 
Canopy Growth.
Ο κ. Klein δήλωσε επίσης ότι οι υπαίθριοι 
χώροι παραγωγής επιτρέπουν την οικονο-
μικά αποδοτικότερη ανάπτυξη της μαρι-

χουάνας, αλλά η ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση ενέκρινε μόνο την υπαίθρια καλλιέρ-
γεια αφού η εταιρεία είχε ήδη επενδύσει 
στα θερμοκήπια.
Η Canopy λειτουργεί πλέον μια υπαί-
θρια μονάδα παραγωγής που έχει κάνει 
την καλλιέργεια πιο αποδοτική από πλευ-
ράς κόστους και πιστεύει ότι ο χώρος θα 
παίξεις σημαντικό ρόλο στην κάλυψη της 
ζήτησης για προϊόντα που απαιτούν εκχυ-
λίσματα κάνναβης.
Η εταιρεία ανακοίνωσε στις αρχές Ιανουα-
ρίου ότι το ντεμπούτο των ποτών της κάν-
ναβης θα καθυστερήσει επειδή απαιτεί 
περισσότερο χρόνο για να αναπτύξει την 
εγκατάσταση ποτών της και «η διαδικασία 
δεν είναι πλήρης».
Τον Φεβρουάριο, σημειώθηκε μείωση 
κερδών αξίας 124 εκατ. δολαρίων το 
τρίτο τρίμηνο του 2020. Η ανακοίνωση 
των περικοπών θέσεων εργασίας της 
Canopy έρχεται σχεδόν ένας μήνας μετά 
την αφαίρεση 500 θέσεων εργασίας από 
την Aurora Cannabis Inc., η οποία έλαβε 
περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια σε 
καταγραφές πωλήσεων και ανακοίνωσε 
την αποχώρηση του CEO της εταιρίας που 
εδρεύει στο Edmonton, Terry Booth.
Οι απολύσεις της Canopy Growth που 
ανακοινώθηκε την Τετάρτη ότι θα επηρε-
άσουν μόνο τα δύο θερμοκήπια του B.C.

Ο
ι καναδικές υγειονομικές αρ-
χές ζήτησαν χθες Δευτέρα α-
πό ταξιδιώτες προερχόμενους 
από το Ιράν, ένα από τα κρά-

τη που πλήττονται περισσότερο από τον 
νέο κορωνοϊό, να τίθενται εθελοντικά σε 
απομόνωση στα σπίτια τους για 14 ημέ-
ρες, ακόμη κι αν δεν παρουσιάζουν κανέ-
να σύμπτωμα. Η κυβέρνηση του Καναδά 
συνέστησε εξάλλου στους υπηκόους της 
χώρας να αποφεύγουν τα ταξίδια, εκτός 
αν είναι απολύτως απαραίτητα, τόσο στο 
Ιράν, όσο και στις περιοχές της βόρειας Ι-
ταλίας που πλήττονται από την επιδημία.
Με τον επίσημο απολογισμό να κάνει 

λόγο για 66 νεκρούς και 1.501 κρούσματα 
του ιού SARS-CoV-2, το Ιράν είναι μια από 
τις χώρες που έχουν χτυπηθεί πιο βαριά 
από την επιδημία πνευμονίας που προκα-
λεί η ασθένεια COVID-19.
Η Τερίσα Ταμ, διευθύντρια της υπηρεσίας 
δημόσιας υγείας του Καναδά, δικαιολό-
γησε το μέτρο επικαλούμενη την «πολύ 
ανησυχητική» εξάπλωση της επιδημίας 
στο Ιράν και το γεγονός ότι αρκετοί ασθε-
νείς στη χώρα είχαν σχέσεις με ανθρώ-
πους που επισκέφθηκαν την Ισλαμική 
Δημοκρατία. Ως το βράδυ της Δευτέρας, 
οι καναδικές υγειονομικές αρχές καταμε-
τρούσαν 27 κρούσματα του κορωνοϊού.

25χρονη κατηγορείται για σεξουαλική 
παρενόχληση σε δύο διαφορετικές 
περιπτώσεις

Μ
ια 25χρονη γυναίκα 
από το Till sonburg 
αν τ ιμε τωπίζ ε ι  δύο 
κατηγορίε ς σεξου-

αλικής παρενόχ λησης με τά από 
δύο ξε χωρισ τέ ς καταγ γε λίε ς που 
υποβλήθηκαν σ το Nor folk County 
OPP.  
Η ασ τυνομία αναφέρε ι  ότ ι  κ λήθη-
καν  γ ια  πε ρισ τα τ ικό  σ εξουαλικής 
επίθεσης σε έ να σπίτ ι  σ την κομη-
τ ε ία Nor folk σ τ ις 27 Φεβρουαρίου. 

Συ ν έ λα βα ν  τ ό τ ε  μ ία  25χ ρ ο ν η  μ ε 
τ η ν  κα τ η γ ο ρ ία  τ η ς  σ ε ξ ο υ α λ ι κ ή ς 
επίθεσης.  Στ ις  3 Μαρτ ίου,  το ίδιο 
πρόσωπο κα τηγορήθηκε γ ια άλ λη 
περίπτωση σεξουαλικής επίθεσης, 
καθώς έ να δεύτ ερο θύμα ήρθε σε 
επαφή με την ασ τυνομία. 
Ενώ η  έ ρευνα  ακόμη σ υνε χ ί ζ ε τα ι 
με την ύποπτη να έ χε ι  ήδη συλ λη-
φθε ί,  η  ασ τυνομία τώρα π ισ τ εύε ι 
ό τ ι  μ π ο ρ ε ί  ν α  υ π ά ρχ ο υ ν  α κό μ η 
περισσότερα θύματα.
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Σ
τόχος του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι να 
καταστεί η Κύπρος προορισμός εκπαίδευσης, 
ανάφερε σε σημερινές του δηλώσεις ο Πρόε-
δρος του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου.

 Μιλώντας μετά από επίσκεψη που πραγματοποίησε 
στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου 
Κύπρου και μετά από συνάντηση με τη διοίκηση του 
ιδρύματος, ο κ. Νεοφύτου ανέφερε ότι, το Ευρωπα-
ϊκό Πανεπιστήμιου Κύπρου είναι ένα ιδιωτικό εκπαι-
δευτικό ίδρυμα που υπηρετεί ένα από τους βασι-
κούς πυλώνες της στρατηγικής του τόπου μας, την 
οικονομία της γνώσης.
 «Η εκπαίδευση στον τόπο μας τα τελευταία χρόνια 
έχει ενδυναμωθεί με την εισφορά στο ακαθάριστο 
εθνικό προϊόν να διπλασιάζεται, είναι σήμερα στο 
6%» σημείωσε και εξέφρασε την περηφάνια του 
που κατά τη επίσκεψη του στις εγκαταστάσεις της 
ιατρικής και οδοντιατρικής σχολής του πανεπιστη-
μίου συνομίλησε με φοιτητές από Νέα Ζηλανδία, 
Γερμανία, Σκανδιναβικές χώρες κτλ. 
«Αυτό δείχνει τις δυνατότητες του τόπου μας» ανέ-
φερε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και πρόσθεσε ότι την 
επόμενη δεκαετία με τη σωστή στήριξη της πολιτείας 

μπορεί η συνεισφορά της εκπαίδευσης στο ακαθάρι-
στο εθνικό προϊόν να διπλασιαστεί  αλλά και να δούμε 
και τα πολλαπλά οφέλη του τομέα της εκπαίδευσης».
 Στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΔΣ του ιδρύ-
ματος, Χριστόφορος Χατζηκυπριανού εξέφρασε τη 
χαρά του για την επίσκεψη του Προέδρου του ΔΗΣΥ 
στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου λέγοντας ότι 
κατά τη συνάντηση είχαν την ευκαιρία να συζητή-
σουν θέματα που αφορούν την πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση.
 Είπε ακόμα ότι, η πανεπιστημιακή εκπαίδευση μπο-
ρεί να ωθήσει την κυπριακή οικονομία και ότι «η 
οικονομία της γνώσης είναι το μέλλον του τόπου».
 Στη συνάντηση με τον κ. Νεοφύτου παρευρέθη-
καν ο Πρόεδρος του ΔΣ του ιδρύματος, Χριστόφο-
ρος Χατζηκυπριανού, ο Πρύτανης του ιδρύματος 
Κώστας Γουλιάμος και μέλη της διοίκησης του πανε-
πιστημίου.
 Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ξενα-
γήθηκε στους χώρους της ιατρικής σχολής και οδο-
ντιατρικής σχολής όπου είχε την ευκαιρία να συνο-
μιλήσει με τους φοιτητές αλλά και το ακαδημαϊκό 
προσωπικό.

Αβ.Νεοφύτου: Στόχος του ΔΗΣΥ 
να γίνει η Κύπρος προορισμός 
εκπαίδευσης 

Υπ. Δικαιοσύνης : Η παράτυπη 
μετανάστευση είναι ένα πολύ 
δύσκολο θέμα 

Η 
παράτυπη μετανάστευση είναι ένα πολύ 
δύσκολο θέμα, ιδιαίτερα για τις χώρες της 
πρώτης γραμμής, και εγείρονται σοβα-
ρά νομικά θέματα, δήλωσε σήμερα ο Υ-

πουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Γιώρ-
γος Σαββίδης.
Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Σαβ-
βίδης είπε ότι πρόκειται για σοβαρό θέμα το οποίο 
απασχολεί την Κυβέρνηση σε πολύ μεγάλο βαθμό, 
σημειώνοντας ότι «ως Κυβέρνηση κάνουμε ότι 
απαιτείται»
«Η κυβέρνηση κάνει αυτό που πρέπει για να αντιμε-
τωπίσει την κατάσταση όπως αυτή διαφοροποιείται 
από στιγμή σε στιγμή», είπε.
Το θέμα, ανέφερε, θα τεθεί ενώπιον του Προέδρου 
της Δημοκρατίας σε ευρεία σύσκεψη που θα πραγ-
ματοποιεί την ερχόμενη εβδομάδα. Είπε, επίσης, ότι 
υπάρχουν διάφοροι σχεδιασμοί και διάφορες σκέ-
ψεις για αντιμετώπιση της κατάστασης.
Είμαστε η χώρα, είπε, « με το μεγαλύτερο κατά 

κεφαλή πρόβλημα σε θέματα παράτυπων μετανα-
στών».
Ο κ. Σαββίδης σημείωσε ότι η Κύπρος έχει εκφράσει 
την απόλυτη συμπαράστασή της προς την Ελλάδα 
για το θέμα αυτό και την πρόθεση της να βοηθήσει 
στο μέγιστο βαθμό και στο πλαίσιο των δυνατοτή-
των της την Ελλάδα για αντιμετώπιση της κατάστα-
σης.
Ερωτηθείς αν υπάρχει ενδεχόμενο αύξησης της 
αστυνόμευσης στα οδοφράγματα, ο Υπουργός είπε 
ότι «αυτό είναι κάτι που μελετάται μέσα στα πλαίσια 
των αναγκών που παρατηρούνται ανάλογα και με τις 
αποφάσεις που πάρθηκαν και θα παρθούν σε σχέση 
με την χρήση των οδοφραγμάτων».
Αν χρειαστεί να υπάρξει περαιτέρω αστυνόμευση 
στα οδοφράγματα για σκοπούς διευκόλυνσης της 
διακίνησης ή των ελέγχων που απαιτούνται λόγω 
του προβλήματος του κορωνοϊού αυτό θα γίνει, 
είπε, όχι μόνο με αστυνομικούς αλλά και με ιατρι-
κούς βοηθούς.

Τ
η δημιουργία των απαραίτητων δομών για επίσπευση της διαδι-
κασίας εξέτασης των αιτήσεων ασύλου εισηγείται η Ύπατη Αρμο-
στεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για α-
ντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών και προσφυγικών 

ροών προς την Κύπρο, με την Λειτουργό Ενημέρωσης του γραφείου του 
UNHCR στην Κύπρο, Αιμιλία Στροβολίδου, να λέει πως η Κύπρος θα πρέ-
πει να εστιάσει στη διαχείριση του προβλήματος και όχι στην αποτροπή.
 «Το πιο σημαντικό είναι να εξεταστούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα 
οι αιτήσεις ασύλου, με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο» δήλωσε η κ. 
Στροβολίδου στο ΚΥΠΕ, λέγοντας παράλληλα ότι θα πρέπει να διαχωρι-
στούν οι πρόσφυγες από τους οικονομικούς μετανάστες.
 Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγει η Ύπατη Αρμοστεία από τον Τύπο, 
από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα έφτασαν στην Κύπρο 859 άτομα, εκ των 
οποίων τα 340 τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Οι περισσότεροι είναι από 
χώρες της Αφρικής, όπως Καμερούν και Σομαλία, είπε η κ. Στροβολίδου. 
Για τις αφίξεις από τη γραμμή αντιπαράταξη, είπε ότι οι περισσότερες έγι-
ναν από την περιοχή της Αθηαίνου, ενώ άλλοι ήρθαν από την ευρύτερη 
περιοχή της Λευκωσίας, τον Αστρομερίτη και την Κοκκινοτριμιθιά.
 Η κ. Στροβολίδου υπενθύμισε πάντως ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 
κατά το 2019 ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου στην Κυπριακή Δημοκρα-
τία ανέρχονταν κατά μέσο όρο σε 1.000 κάθε μήνα. Ο αριθμός αυτός δεν 
διαφοροποιείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πρόσθεσε η κ. Στροβολίδου.
 Σύμφωνα με την Λειτουργό Ενημέρωσης του UNHCR, «θα πρέπει να 
εστιάσουμε στη διαχείριση και όχι στην αποτροπή, διότι η γλώσσα που 
χρησιμοποιείται κυρίως είναι αυτή της αποτροπής». Ανέφερε ακόμη ότι η 
Ύπατη Αρμοστεία συνδράμει την Υπηρεσία Ασύλου και Μετανάστευσης 
για τη δημιουργία τέτοιων δομών, που θα επιτρέψουν την επίσπευση της 
διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων.
 Αυτό που εισηγούμαστε, συνέχισε η κ. Στροβολίδου, είναι να γίνεται ένας 
πρώτος έλεγχος, ώστε να διαχωρίζονται οι αιτήσεις σε προδήλως βάσι-
μες και προδήλως αβάσιμες. Για τις πιο πολύπλοκες περιπτώσεις είπε ότι 
αυτές θα πρέπει να εξετάζονται με τη συνήθη διαδικασία.
 Συνέχισε, λέγοντας ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί μια επισπευσμένη δια-
δικασία, τόσο για τις προδήλως βάσιμες, όσο και για τις προδήλως αβά-
σιμες περιπτώσεις και παρέπεμψε και σε σχετικό έγγραφο πολιτικής της 
Ύπατης Αρμοστείας, το οποίο, όπως είπε, έχει τεθεί υπόψη των κυπρια-
κών αρχών.
 Σημείωσε ακόμη ότι η επίσπευση των διαδικασιών έχει ήδη εφαρμοστεί 
στην περίπτωση αιτητών από τη Γεωργία και έχει διαφανεί ότι μειώθηκαν 
οι αιτήσεις ασύλου.
 «Αν δεν γίνει διαχείριση δεν θα μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι τα απο-
τελέσματα και πως πορευόμαστε. Πρέπει να γίνεται συνεχώς μια αποτί-
μηση, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα και να βλέπουμε ποια είναι τα απο-
τελέσματα» είπε παραπέμποντας στο επιτυχημένο παράδειγμα με τους 
Γεωργιανούς αιτητές.
 Σύμφωνα με την κ. Στροβολίδου, όλες οι αιτήσεις ασύλου θα πρέπει 
να εξετάζονται. Υπενθύμισε εξάλλου ότι η Υπηρεσία Ασύλου έχει ενι-
σχυθεί με προσωπικό από το Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στήριξης Ασύλου 
(EASO), ενώ μέχρι το τέλος του 2020 προβλέπεται να ενισχυθεί με άλλα 
110 άτομα.
 Η ενίσχυση της Υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των δομών 
εξέτασης αιτήσεων, μπορούν να φέρουν τις αλλαγές που επιδιώκει η 
κυπριακή Κυβέρνηση, είπε, λέγοντας ότι έτσι θα σταλεί ένα μήνυμα προς 
ανθρώπους που χρησιμοποιούν την οδό του ασύλου για να παραταθεί η 
διαμονή τους στην Κύπρο.

Εκπρόσωπος UNHCR: 
Επίσπευση της εξέτασης 
αιτήσεων ασύλου

εδώ Κύπρος
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Σ
την έκδοση διατάγματος για 
αντιμετώπιση του ζητήμα-
τος των υπερβολικών χρεώ-
σεων των Τραπεζών προχω-

ρά μέσα στην επόμενη εβδομάδα 
ο Υπουργός Οικονομικών Κωνστα-
ντίνος Πετρίδης, ο οποίος μαζί με 
τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπε-
ζας Κωνσταντίνο Ηροδότου παρευ-
ρέθηκαν σήμερα στη συζήτηση του 
θέματος στην Επιτροπή Θεσμών της 
Βουλής.
Το Διάταγμα θα περιλαμβάνει τρία 
βασικά μέτρα για περιορισμό των 
υπερχρεώσεων. Την επιβολή πλα-
φόν στις ετήσιες χρεώσεις πάνω σε 
βασικές υπηρεσίες των Τραπεζών. 
Δεύτερο, με βάση το Διάταγμα, για 
κάποιες υπηρεσίες δεν θα υπάρχει 
όριο για αριθμό πράξεων ενώ για 
κάποιες άλλες θα υπάρχει συγκε-
κριμένο όριο το χρόνο, πάνω από 
το οποίο θα υπάρχουν χρεώσεις. 
Τρίτο, θα υπάρξουν μηδενικές χρε-
ώσεις για αναλήψεις μετρητών 
από αυτόματες ταμειακές μηχανές 
(ΑΤΜ), ανάμεσα σε όλες τις Τράπε-
ζες. Δηλαδή, οι καταναλωτές δεν 
θα χρεώνονται αν επιθυμούν να 
κάνουν ανάληψη μετρητών από 
μηχάνημα άλλης Τράπεζες από αυτή 
του λογαριασμού τους.
Τα μέτρα αυτά ανακοίνωσε εντός 
της Επιτροπής ο Διοικητής, σημει-
ώνοντας πως όλα είναι αποτέλεσμα 
της μελέτης που διεξήγαγαν και τα 
οποία παρουσίασαν στον Υπουργό 
Οικονομικών. Από την πλευρά του, 
ο κ. Πετρίδης μιλώντας εντός της 
Επιτροπής είπε πω συμφωνούν με 
τη φιλοσοφία της μελέτης, θα ακο-
λουθήσει εντός των ημερών δια-
βούλευση με τις Τράπεζες και εντός 
μιας εβδομάδας θα προχωρήσει 
στην έκδοση του Διατάγματος.
Μιλώντας μετά τη συνεδρία της Επι-
τροπής Θεσμών, ο Πρόεδρος της, 
Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ζαχαρίας 
Ζαχαρίου, είπε πως αυτή ήταν η 
3ηφορά που συζητήθηκε το θέμα 

των υπερβολικών χρεώσεων των 
τραπεζών και των τελών που οι 
πολίτες αναγκάζονται να καταβάλ-
λουν στις συναλλαγές τους.
Όπως είπε, στις προηγούμενες 
συνεδρίες είχε γίνει καταγραφή 
των χρεώσεων και είχε δεσμευτεί 
ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπε-
ζας να ετοιμάσει μελέτη σχετικά με 
τις χρεώσεις στην Κύπρο αλλά και 
αυτές σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, 
τη σύγκριση των χρεώσεων με τους 
βασικούς μισθούς στην Κύπρο και 
το ενδεχόμενο να εκδοθεί Διάταγμα 
από τον Υπουργό Οικονομικών στη 
βάση συγκεκριμένης νομοθεσίας 
περί τελών.
Ο κ. Ζαχαρίου ανέφερε πως ο 
Διοικητής, αφού ολοκλήρωσε τη 
μελέτη, την παρου-
σίασε στον Υπουργό, 
ο οποίος θα συζητή-
σει εντός των ημε-
ρών με τις Τράπεζες. 
Ωστόσο, όπως είπε, 
ο Υπουργός Οικονο-
μικών έχει καταλήξει 
στην οριστική από-
φαση για έκδοση 
Διατάγματος εντός της εβδομάδας 
με το ύψος του οποίου σε διάφορα 
ζητήματα θα τα ανακοινώσει στην 
Επιτροπή την ερχόμενη Τετάρτη.
Ο κ. Ζαχαρίου σημείωσε πως η 
πολιτική κατεύθυνση του Διατάγ-
ματος θα κινείται σε τρεις άξονες. 
Καταρχήν, όπως είπε, θα καθορι-
στεί ο βασικός λογαριασμός της 
οικογένειας, από τον οποίο γίνονται 
οι διάφορες πληρωμές και θα μπει 
πλαφόν στον αριθμό των ετήσιων 
χρεώσεων σε αυτό το λογαριασμό.  
Δεύτερο, για ορισμένες πράξεις, θα 
δύναται να υπάρξουν χρεώσεις όταν 
ο αριθμός των πράξεων υπερβαί-
νει ένα καθορισμένο αριθμό. Τρίτον, 
καταργούνται όλες οι χρεώσεις από 
αυτόματες ταμειακές μηχανές (ΑΤΜ) 
ασχέτως ποιας τράπεζας είναι, από 
οποιονδήποτε πελάτη οποιασδή-

ποτε άλλης τράπεζες.
Αυτά τα μέτρα αφορούν το κεφά-
λαιο του γενικού πληθυσμού, είπε 
ο κ. Ζαχαρίου, σημειώνοντας πως ο 
Υπουργός Οικονομικών δύναται να 
δει ειδικότερα θέματα σε σχέση με 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, κάτι 
που συζητείται αυτή τη στιγμή και 
θα ολοκληρωθεί εντός των επόμε-
νων ημερών.
«Η Επιτροπή Θεσμών εκφράζοντας 
την κοινωνία των πολιτών, εκφρά-
ζοντας αυτούς που τους έστειλαν 
στο Κοινοβούλιο, και υιοθετώντας 
την άποψη τους ότι οι χρεώσεις είναι 
υπερβολικές και πως οι Τράπεζες 
παίζουν πάνω στη ράχη του φτω-
χού κόσμου, υιοθέτησε μια συγκε-
κριμένη πολιτική, η οποία σήμερα 

έρχεται να δώσει 
γ ια πρώτη φορά 
στην Κύπρο, διατάγ-
ματα εκ μέρους του 
Υπουργείου Οικονο-
μικών για να μπορέ-
σουμε να φέρουμε 
την οικονομία εκεί 
που πρέπε ι  να 
είναι», είπε.

Ο κ. Ζαχαρίου είπε πως ο ίδιος δεν 
είναι εξ αυτών που θεωρεί πως τα 
διατάγματα είναι αναγκαία στην 
οικονομία, σημειώνοντας ωστόσο 
πως είναι αναγκαία και επιβαλλό-
μενα όταν πλήττεται ο γενικότερος 
πληθυσμός. Εξέφρασε την ευα-
ρέσκεια του στην απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του 
Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, 
οι οποίοι ευθυγραμμίστηκαν με την 
απαίτηση των βουλευτών και θεσπί-
ζουν μέτρα στήριξης των πολιτών.
Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη 
Χαραλαμπίδου, είπε πως πλήττο-
νται οι ευάλωτες ομάδες του πλη-
θυσμού και οι ίδιοι οι πολίτες από 
τις υπερχρεώσεις των Τραπεζών. Η 
κ. Χαραλαμπίδου είπε πως μπορεί 
οι αυτόματες ταμειακές μηχανές 
να μην έχουν χρεώσεις με βάση τα 

νέα μέτρα, όμως υπήρξε καταγγε-
λία πως απομακρύνονται οι ΑΤΜ 
από απομονωμένες περιοχές. Για 
αυτό πρέπει να διασφαλιστεί, πρό-
σθεσε, ότι οι αυτόματες μηχανές 
θα παραμείνουν στα χωριά και στις 
απομακρυσμένες περιοχές προκει-
μένου να εξυπηρετηθούν συντα-
ξιούχοι.
Η κ. Χαραλαμπίδου είπε πως θα 
πρέπει να εξεταστεί το ποιος επο-
πτεύει την εφαρμογή του Διατάγ-
ματος που θα εκδώσει ο Υπουργός 
Οικονομικών και το διάστημα που 
αυτό θα διαρκέσει. Εξέφρασε τέλος 
την ευχή, πως όλα αυτά, θα τα διευ-
κρινίσει ο Υπουργός Οικονομικών 
την ερχόμενη Τετάρτη.
Ο Βουλευτής των Οικολόγων Συνερ-
γασία Πολιτών, Γιώργος Περδίκης, 
είπε ότι δεν θεωρεί πως η Κυβέρ-
νηση ανταποκρίθηκε θετικά στο 
αίτημα της κοινωνίας και των πολι-
τικών κομμάτων για δραστική αντι-
μετώπιση των υπερχρεώσεων των 
Τραπεζών. Είπε πως πριν από αρκε-
τούς μήνες έγιναν δηλώσεις από 
Βουλευτές του κόμματος της Κυβέρ-
νησης αλλά και από τον Πρόεδρο 
του ΔΗΣΥ γεμάτες θυμό, επίκριση 
και απειλές προς τις Τράπεζες γιατί 
υπήρξαν και διαπιστώθηκαν υπερ-
βολικές χρεώσεις ιδιαίτερα για τους 
ηλικιωμένους και τα άτομα που δεν 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπε-
ζών.
Ανέφερε πως έχουν περάσει 5 μήνες 
από εκείνες τις επικριτικές δηλώ-
σεις και ακόμα η Κυβέρνηση με την 
Κεντρική Τράπεζα μελετούν το θέμα 
του διατάγματος. Εξέφρασε επίσης 
τη δυσαρέσκειά του γιατί αυτά τα 
μέτρα αφορούν ορισμένο αριθμό 
καταναλωτών και θα έχουν πολύ 
μικρή επίπτωση πάνω στα νοικοκυ-
ριά και στις επιχειρήσεις, οι οποίες 
αποκλείονται εξολοκλήρου, είτε 
αυτές είναι μικρές είτε μικρομε-
σαίες.

εδώ Κύπρος

Έκκληση προς του Πρέσβεις, 
που είναι διαπιστευμένοι στην 
Κύπρο, να συμβάλουν, ώστε να 
στηριχθεί από κράτη και διεθνείς 
οργανισμούς η προσπάθεια διά-
σωσης της Αμμοχώστου και να 
κρατηθεί ζωντανή η ελπίδα 
της επανένωσης της Κύπρου, 
απηύθυνε την Τετάρτη ο Γενικός 
Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος 
Κυπριανού.
Μιλώντας σε συνάντηση, σε 
ξενοδοχείο της Λευκωσίας, ο 
κ. Κυπριανού ενημέρωσε το 
διπλωματικό σώμα και για τις 
τελευταίες εξελίξεις γύρω από το 
Κυπριακό, την τουρκική προκλη-
τικότητα στην περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου και τα ενερ-
γειακά.
Μεταφέροντας τις θέσεις του 
κόμματος για το ζήτημα της περί-
κλειστης πόλης, είπε ότι «το 
ΑΚΕΛ έχει ήδη προχωρήσει σε 
σειρά πρωτοβουλιών προς την 
κατεύθυνση Οργανισμού Ηνωμέ-
νων Εθνών και των ευρωπαϊκών 
θεσμών για να σωθεί η Αμμόχω-
στος από τον εποικισμό» και πρό-
σθεσε ότι οι ενέργειες του κόμμα-
τος είναι συμπληρωματικές προς 
αυτές της Κυβέρνησης.
«Η Τουρκία ως η κατοχική 
δύναμη είχε και έχει την πρώτη 
και κύρια ευθύνη για το γεγο-
νός ότι το Κυπριακό είναι άλυτο», 
είπε ο κ. Κυπριανού.
Ανέφερε επίσης ότι οι ενέργειες 
της Άγκυρας στην κυπριακή ΑΟΖ 
και συνολικά στην Ανατολική 
Μεσόγειο, αλλά και στην Αμμό-
χωστο αντιβαίνουν στο διεθνές 
δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασ-
σας και υπονομεύουν την ειρήνη 
και την ασφάλεια σε όλη την 
περιοχή.
Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του 
φυσικού πλούτου της Ανατολικής 
Μεσογείου, είπε ότι θα πρέπει να 
λειτουργεί ως κίνητρο και μοχλός 
για τη λύση του Κυπριακού, ενώ 
ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ δεν μπορεί 
να αποδεχτεί την πρόταση της 
τουρκικής πλευράς για συνδια-
χείριση του φυσικού αερίου πριν 
από τη λύση του Κυπριακού. 

Έκκληση 
ΓΓ ΑΚΕΛ σε 
Πρέσβεις 
για διάσωση 
Αμμοχώστου

Ο Υπουργός Οικονομικών προχωρά στην έκδοση 
διατάγματος για τις υπερχρεώσεις των Τραπεζών
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Σκληρά λόγια από τον επικεφαλής 
του συριακού καθεστώτος κατά 
του Τούρκου προέδρου, που 
«ενεργεί στη Συρία κατόπιν 
οδηγιών από τυος Αμερικανούς» 
- «Εκβιάζει την Ευρώπη με το 
δεύτερο μεταναστευτικό κύμα» 
πρόσθεσε

Σ
υνέντευξη στο Russia 24 παρα-
χώρησε ο επικεφαλής του συρια-
κού καθεστώτος, Μπασάρ αλ Ά-
σαντ, αναφερόμενος, μεταξύ άλ-

λων, στις εχθροπραξίες στο Ιντλίμπ, στη 
στάση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κα-
θώς και στην υποστήριξη που έχει λάβει 
από Ρωσία και Ιράν.
«Ο Ερν τογάν αποτε λε ί μέ λος μιας 
συγκυριακής μουσουλμανικής αδερ-
φότητας και γι’ αυτό το λόγο κάνει όσα 
κάνει. Η έλλειψη σαφή-
νειας και τα ατελείωτα 
ψέματα σε όσα λέει, απο-
τελεί μέρος της φύσης 
αυτής της αδε λφότη-
τας» ανέφερε αρχικά ο 
Άσαντ και συνέχισε: «Για 
τη μουσουλμανική αδελ-
φότητα, η πίστη δεν είναι 
μια πηγή καλού, αλλά 
σχετίζεται με τη βία. Αυτή είναι η αρχή 
τους».
Για τ ις εχθροπραξίες σ το Ιν τ λίμπ, ο 
Άσαντ ανέφερε: «Δεν κάναμε τ ίποτα 
ενάντια στους Τούρκους και δεν υπο-
σ τηρίζουμε καμία ε χθρική δύναμη 
προς αυτούς. Τους θεωρούσαμε αδέρ-
φια και γείτονες. Χωρίς τη γεν ικευ-
μένη συνειδητοποίηση του συριακού 
λαού, πως αυτά που συμβαίνουν στα 
εδάφη μας, αποτελούν προϊόν συνο-
μωσίας της Δύσης, τότε η Συρία θα είχε 
χαθεί ή καταστραφεί πολύ γρήγορα. 
Αυτή η πραγματικότητα, έχει προκαλέ-
σει εθνική ενότητα, παρά ις διαφορετι-
κές πολιτικές, πολιτισμικές, κοινωνικές 
ή θρησκευτικές πεποιθήσεις υπάρχουν 
μεταξύ διαφόρων ομάδων. Σημαντικός 
παράγων για την επιτυχία μας, είναι η 
ετοιμότητα του συριακού λαού να θυσι-
αστεί».
Ο Άσαντ αναφέρθηκε και στους «συμ-
μάχους» που έχει στο πλευρό του, στις 

ενέργειές του στα εδάφη της Συρίας: 
«Ακόμη, σημαντικό ρόλο στην επιτυ-
χία μας, έχει παίξει η συμπαράσταση 
των φίλων μας, ιδιαίτερα της Ρωσίας και 
του Ιράν. Μας έχουν στηρίξει πολιτικά, 
σ τρατιωτικά και οικονομικά. Οι σχέ-
σεις μας με τη Ρωσία βασίζονταν πάντα 
στον αμοιβαίο σεβασμό. Ο κοινός μας 
στόχος με τη Ρωσία είναι να απομακρύ-
νουμε την Τουρκία από τη στήριξη τρο-
μοκρατών και να την επαναφέρουμε 
στη φυσική της θέση. Δεν μπορούμε 
να πετύχουμε έναν τέτοιο στόχο, ενώ ο 
Ερντογάν στηρίζει τρομοκράτες. Είναι 
αναγκαίο να απαλλαγούμε από τη στή-
ριξη των τρομοκρατών και τότε η κατά-
σταση θα επιστρέψει (στην πρωτύτερη 
κατάσταση)».
Και συνέχισε, σχολιάζοντας τις πολεμι-
κές του επιχειρήσεις: «Το πρώτο πράγμα 
που κάνουμε στα εδάφη που απελευ-

θερώνουμε από τους τρο-
μοκράτες, είναι να επα-
ναφέρουμε τις υποδομές 
και να επιτρέπουμε, έτσι, 
σ τους ν τόπιους να επι-
στρέφουν στα μέρη τους. 
Υπάρχει καθεσ τώς σ τη 
Συρία που κυβερνά. Δεν 
παραδιδόμαστε σε δυτι-
κές απειλές και επιθυμίες. 

Οι περισσότερες αραβικές χώρες, έχουν 
διατηρήσει τις σχέσεις τους με τη Συρία, 
όμως δεν το παραδέχον ται, επειδή 
φοβούνται και πιέζον ται. Οι πιέσεις 
της Δύσης και των Αμερικανών, κατά 
κύριο λόγο, ήταν πολύ μεγάλη σε αυτές 
τις χώρες. Όλο το στρατιωτικό ενδιαφέ-
ρον βρίσκεται τώρα στο Ιντλίμπ και γι’ 
αυτό ο Ερντογάν έχει επικεντρωθεί εκεί, 
λαμβάνοντας οδηγίες από τους Αμερι-
κανούς. Οι Αμερικανοί είναι κατακτη-
τές και ενδιαφέρονται για τα πετρέλαιά 
μας. Όσο για το deal του αιώνα που πρό-
τεινε ο Τραμπ για την ειρήνη στη Μέση 
Ανατολή, έγινε τη δεδομένη στιγμή με το 
βλέμμα στις αμερικανικές εκλογές».
Ο Άσαντ δεν μπορούσε να μην αναφερ-
θεί και στο μεταναστευτικό κύμα που 
σ τέλνει, πλέον, η Τουρκία προς την 
Ευρώπη: «Η Τουρκία έχει αρχίσει να 
στέλνει το δεύτερο κύμα προσφύγων 
και μεταναστών προς την Ευρώπη, για 
να την εκβιάσει».

Άσαντ κατά Ερντογάν: Έλλειψη 
σαφήνειας και ατελείωτα ψέματα - 
Εκβιάζει την Ευρώπη 

Έπειτα από 12 χρόνια, η σχέση του 
Ιταλού πρώην πρωθυπουργού 
με την κατά 50 χρόνια μικρότερη, 
Φραντσέσκα Πασκάλε, έλαβε τέλος 
- Η νέα «κατάκτηση» του Καβαλιέρε 
είναι ένα 30χρονο μοντέλο, που 
τυγχάνει να είναι και... βουλευτής 
του κόμματός του

Ο 
λύκος κι αν εγέρασε», «πρώ-
τα βγαίνει η ψυχή και μετά το 
χούι»... Ο θυμόσοφος ελλη-
νικός λαός έχει από -τουλάχι-

στον- ένα ρητό για κάθε περίσταση, ω-
στόσο στην περίπτωση του Σίλβιο Μπερ-
λουσκόνι, ένα μόνο δεν αρκεί. Γνωστός... 
καρδιοκατακτητής, ακόμα και στα 84 χρό-
νια του, ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός 
δεν διστάζει να εγκαταλείψει την 34χρονη 
σύντροφό του για μία... μικρότερη!
Πιο συγκεκριμένα, ο πάλαι ποτέ «Καβα-
λιέρε» χώρισε την Φραντσέσκα Πασκάλε 
έπειτα από 12 χρόνια κοινής ζωής, όμως 
«παραμένουν φίλοι», όπως διευκρίνισε 
το πολιτικό κόμμα του, το Φόρτσα Ιτάλια, 
σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιό-
τητα, την ώρα που ο νέος κορωνοϊός προ-
καλεί πανικό στην Ιταλία, με τους νεκρούς 
να έχουν φτάσει στους 107.
Η Φραντσέσκα Πασκάλε, η οποία είχε 
εξομολογηθεί κάποτε σε συνέντευξή της 
ότι ζητάει κάθε μέρα από τον Μπερλου-
σκόνι να την παντρευτεί, φαίνεται ότι... 

ξαφνιάστηκε από την απόφαση αυτή 
του... αειθαλούς Μπερλουσκόνι και έκανε 
γνωστή την «έκπληξή» της, σύμφωνα με 
την εφημερίδα La Repubblica. «Θα μείνει 
για πάντα στην καρδιά μου. Του εύχομαι 
όλη την ευτυχία του κόσμου και ελπίζω 
ότι θα βρει κάποιον να τον φροντίζει, 
όπως έκανα εγώ» ήταν οι πρώτες της 
δηλώσεις.
Παντρεμένος ήδη δύο φορές, ο Μπερ-
λουσκόνι φέρεται ότι... υπέκυψε στα 
θέλγητρα ενός 30χρονου μοντέλου, της 
Μάρτα Φασίνα, η οποία τυγχάνει να 
είναι και βουλευτής του κόμματός του. 
Οι λαϊκές εφημερίδες αναφέρθηκαν στη 
νέα σχέση του, κάνοντας την Φραντσέ-
σκα Πασκάλε να δηλώσει στο περιοδικό 
«Novella 2000» πως η νεαρή βουλευτής 
κοιμάται στο σπίτι του Μπερλουσκόνι, 
απλώς και μόνο για να είναι άμεσα διαθέ-
σιμη για... συνεδριάσεις.

Η Μάρτα Φασίνα
Ο νέος έρωτας του Μπερλουσκόνι «ήρθε 
στο φως» από... παπαράτσι, που φωτο-
γράφισαν τον Ιταλό μεγιστάνα και τη νέα 
του «κατάκτηση» να αναχωρούν από 
ξενοδοχείο στην Ελβετία, συνοδευόμενοι 
από σκύλους που ανήκουν στον Μπερ-
λουσκόνι και την Φραντσέσκα Πασκάλε. 
«Με διασκεδάζει να βλέπω ένα μέλος του 
Κοινοβουλίου να βγάζει βόλτα τον σκύλο 
μου. Όμως, αυτό δεν με ενοχλεί» σχολί-
ασε «καυστικά» η Φραντσέσκα Πασκάλε. 

Σίλβιο Μπερλουσκόνι: Ο 84χρονος 
«Καζανόβας» χωρίζει την 34χρονη 
σύντροφό του... για μικρότερη!

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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Ο 
Υπουργός Εσωτερικών της Τουρ-
κίας Σουλεϊμάν Σοϊλού επιτέθη-
κε με πρωτόγνωρη ένταση κατά 
Τούρκου δημοσιογράφου, ο ο-

ποίος τόλμησε να υποβάλει ερώτημα σχετι-
κά με τον τρόπο με τον οποίο καταμετρού-
νται οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, οι ο-
ποίοι επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα με 
την Ελλάδα.
Ο Τούρκος υπουργός αντί απαντήσεως διε-
ρωτήθηκε δημόσια για το εάν ο δημοσιο-
γράφος εργάζεται για την Ελλάδα και συνέ-
χισε λέγοντας: «πρέπει να αναρωτηθούμε 

τι αίμα ρέει στις φλέβες σου», υπονοώντας 
πώς δεν είναι τουρκικό.
Αμέσως μετά την αποχώρηση του Υπουρ-
γού η αστυνομία κατάσχεσε τη δημοσιο-
γραφική ταυτότητα του δημοσιογράφου 
χωρίς να του την επιστρέψει. Μιλώντας 
στη συνέχεια σε συναδέλφούς του ο Ναμί 
Κοτσάκ διερωτήθηκε για το εάν θα πρέπει 
να προχωρήσει σε ανάλυση αίματος για 
να πιστοποιήσει την εθνική του ταυτότητα. 
Είναι 45 χρόνια δημοσιογράφος και αυτό 
δεν μου είχε συμβεί ούτε στη χούντα του 
Εβρέν» συμπλήρωσε.

διεθνή νέα

Η 
διεθνής κοινότητα δεν έχει κα-
ταφέρει μέχρι τώρα να χαλινα-
γωγήσει τον κορωνοϊό με τον 
κορυφαίο Βρετανό επιστήμονα 

του Imperial College του Λονδίνου Νιλ 
Φέργκιουσιον να προειδοποιεί ότι έχου-
με χάσει τη μάχη για να καταπολεμήσου-
με τον Covid - 19.
Την ίδια ώρα, ο Γερμανός υπουργός 
Υγείας Γενς Σπαν λέει πως η επιδημία του 
κορωνοϊού στην Κίνα έχει εξελιχθεί σε 
πανδημία και  η γερμανική κυβέρνηση 
δηλώνει ότι λαμβάνει «πολύ σοβαρά» 
υπόψη την κατάσταση καθώς ο αριθμός 
των ασθενών εξακολουθεί να αυξάνεται 
ραγδαία ανά τον κόσμο.
«Η επιδημία του κορωνoϊού στην Κίνα 
έχει μετατραπεί σε παγκόσμια πανδη-
μία» δήλωσε χθες ο υπουργός Υγείας 
Γενς Σπαν ενώπιον της ομοσπονδιακής 
βουλής (Bundestag) στο Βερολίνο.
H Γερμανία απαγόρευσε τις εξαγωγές 
προστατευτικού ιατρικού εξοπλισμού 
(μάσκες) ενώ ανέβαλε ως τον Ιούλιο την 
διεξαγωγή της διεθνούς βιομηχανικής 
έκθεσης του Ανόβερου.
Ο Γερμανός υπουργός Ολαφ Σολτ ς 
δήλωσε στους βουλευτές ότι η χώρα του 
θα έχει όλη την δύναμη για να αντισταθ-
μίσει τον αντίκτυπο του κορωνοϊού εάν 
η επιδημία βυθίσει την παγκόσμια οικο-
νομία σε κρίση.
Μέχρι στιγμής, η Γερμανία έχει καταγρά-
ψει 329 κρούσματα του κορωνοϊού.
Από την πλευρά του, ο Νιλ Φέργκιου-
σον κορυφαίος καθηγητής του Imperial 
College του Λονδίνου εκφράζει την ανη-
συχία του επισημαίνοντας ότι πλέον έχει 
χαθεί η μάχη για την καταπολέμηση του 
Covid- 19.
Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα 
«Daily Mail», o Βρετανός επιστήμονας 
παραδέχεται ότι η διεθνής κοινότητα 
προσπάθησε «πολύ σκληρά» να στα-
ματήσει την επιδημία αλλά η μάχη έχει 
πλέον χαθεί καθώς περισσότερες από 80 
χώρες έχουν επιβεβαιώσει κρούσματα 
του ιού.
Σε δηλώσεις του στο «BBC Today», ο 
Φέργκιουσον υποστήριξε ότι, με βάση 

τα στατιστικά των χωρών που έχουν πλη-
γεί από τον ιό, η μάχη είναι άνιση. Τόνισε 
επίσης ότι η διεθνής κοινότητα κινείται 
προς την προσπάθεια επιβράδυνσης 
της εξάπλωσής του ώστε να προσπαθή-
σουμε να μετριάσουμε τον αντίκτυπο της 
επιδημίας.
Τέλος, πρόσθεσε ότι τα μέτρα που λαμ-
βάνει η Ιταλία, όπως το κλείσιμο σχο-
λείων και Πανεπιστημίων αλλά και η 
αποφυγή των φιλιών και της χειραψίας, 
θα μπορούν να ληφθούν και στη Βρε-
τανία καθώς εξαπλώνεται μέρα με την 
ημέρα ο κορωνοϊός.
Σε μία προσπάθεια να κατανοήσουν τον 
τρόπο με τον οποίο ο ιός απειλεί τον 
ανθρώπινο οργανισμό, Βρετανοί επι-
στήμονες εξηγούν τους λόγους για τους 
οποίους έχουν περισσότερες πιθανότη-
τες να εμφανίσουν επιπλοκές οι διαβητι-
κοί και όσοι έχουν καρδιακά νοσήματα. 
Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα 
«Guardian», ο κοινός παράγοντας κιν-
δύνου είναι οι πνεύμονες, διότι και με 
τους δύο τύπους των ασθενών είναι το 
όργανο που έχει πιθανότητες να υποστεί 
ανεπανόρθωτες βλάβες από τον κορω-
νοϊό.
Ο Τζον Κοέν, καθηγητής λοιμωδών 
νοσημάτων στην Ιατρική Σχολή του 
Μπράιτον και του Σάσεξ, εξηγεί ότι ο 
κορωνοϊός προκαλεί μόλυνση των πνευ-
μόνων - δηλαδή πνευμονία.
«Ό τ α ν  ο ι  π ν ε ύ μ ο ν ε ς  υ π ο σ τ ο ύ ν 
μόλυνση... γεμίζουν με υγρό που προ-
καλείται από τη φλεγμονή. Έτσι το σώμα 
πρέπει να εργαστεί πιο σκληρά για να 
λάβει οξυγόνο στο αίμα».
«Η καρδιά και οι πνεύμονες λειτουργούν 
ως συγκοινωνούντα δοχεία», κατά συνέ-
πεια, «όταν κάποιος εμφανίσει πνευμο-
νία, η καρδιά του πρέπει να εργαστεί πιο 
σκληρά».
Από την έναρξη της επιδημίας στην Κίνα, 
το 40% των κρουσμάτων που διακομί-
στηκαν στο νοσοκομείο νοσώντας από 
κορωνοϊό είχαν είτε καρδιαγγειακή νόσο 
είτε εγκεφαλοαγγειακή νόσο, τονίζει ο 
Βρετανός επιστήμονας. Ο ίδιος προσθέ-
τει ότι ήταν άτομα άνω των 60 ετών.

Κορωνοϊός: Διαβητικοί και 
καρδιοπαθείς κινδυνεύουν 
περισσότερο 
Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι πνεύμονες είναι ο κοινός παράγοντας 
κινδύνου - Κορυφαίος Βρετανός επιστήμονας ισχυρίζεται ότι πλέον δεν 
μπορούμε να χαλιναγωγήσουμε τον ιό -  Για πανδημία μιλά η  Γερμανία

«Ούτε στη Χούντα του Εβρέν δεν 
μου είχαν φερθεί έτσι», απαντά 
ο Τούρκος δημοσιογράφος στον 
Υπ. Εσωτερικών
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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

Βοηθώντας τους εφήβους να 
επιτύχουν στο σχολείο

Δ
εν υπάρχει αμφιβολία ότι τα 
χρόνια του γυμνασίου μπορεί 
να αποδειχθούν ιδιαίτερα δύ-
σκολα για τους εφήβους. 

Δεν είναι μόνο οι κοινωνικές πιέσεις και 
οι επιπρόσθετες υποχρεώσεις που ανα-
λαμβάνουν, όπως οι αθλητικές δραστηρι-
ότητες αλλά και οι απαιτήσεις που σχετί-
ζονται με την εκπαίδευση του παιδιού στο 
σχολείο, που αυξάνονται κατά πολύ ενώ 
είναι και πιο αυστηρές από τα προηγού-
μενα χρόνια. 
Έτσι, όμως, μπορείτε να το βοηθήσετε να 
επιτύχει δίχως πίεση.

Παραμείνετε στην διαδικασία
Μερικές φορές, οι γονείς έχουν την τάση 
να αφήνουν τα παιδιά να διαβάζουν και 
να διαχειρίζονται εντελώς μόνα τις υπο-
χρεώσεις τους για το σχολείο. 
Ωστόσο, αυτή η τακτική ίσως και να μην 
τα βοηθάει τόσο πολύ. 

Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να 
δείχνετε το ενδιαφέρον σας για τον 
συγκεκριμένο τομέα της ζωής του παι-
διού, δίχως να το παρακάνετε. 
Δοκιμάστε να παρακολουθήσετε τις 
συναντήσεις γονέων – δασκάλων για να 
διαπιστώσετε αν το παιδί σας πράγματι 
πηγαίνει καλά. Όταν διαβάζει στο σπίτι, 
βοηθήστε το όταν σας το ζητήσει και 
εμψυχώστε το.

Περιβάλλον χωρίς αντιπερισπα-
σμούς
Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε ένα 
ήρεμο περιβάλλον, ώστε το παιδί να μπο-
ρεί να διαβάσει και να συγκεντρώνεται 
δίχως αντιπερισπασμούς. 
Αυτό θα μπορούσε να είναι ένας χώρος 
όπου θα έχει τα βιβλία και τα τετράδιά 
του, ένα γραφείο αλλά όχι την τηλεό-
ραση, τον υπολογιστή ή το κινητό του, 
ώστε να μην αποσπάται από αυτά. 
Καθώς ο έφηβός σας ωριμάζει, θα ήταν 

καλό να το βοηθήσετε να μάθει να διαχει-
ρίζεται σωστά τον χρόνο του αλλά και τις 
παρορμήσεις του.
Αν παρατηρήσετε ότι παρά τις προτρο-
πές σας δεν δέχεται να διαβάσει δίχως το 
κινητό του ή ότι δεν αφιερώνει αρκετό 
χρόνο για το διάβασμά του, αφήστε το να 
δεχθεί τις συνέπειες που συνεπάγονται 
αυτής της επιλογής του.
Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, 
καθώς έτσι θα το βοηθήσετε να συνει-
δητοποιήσει πως κάθε πράξη έχει και 
μια ανάλογη συνέπεια και πολύ περισ-
σότερο ότι δεν βρίσκεστε εκεί για να το 
τιμωρήσετε αλλά για να το βοηθήσετε να 
επιτύχει.

Η δύναμη της βοήθειας
Παροτρύνετε το παιδί να ζητήσει την 
βοήθεια σας, όποτε αισθάνεται αμφιβο-
λία για κάτι. 
Έπειτα ενθαρρύνετέ το να ζητήσει την 

βοήθεια ενός συμμαθητή του ή και 
του δασκάλου του, μιας και εκείνος θα 
είναι σε θέση να επιλύσει την απορία 
του, ακόμα και αν εσείς δεν μπορέσετε. 
Ωστόσο είναι σημαντικό να το βοηθάτε 
αλλά όχι να του κάνετε εσείς οι ίδιοι τις 
εργασίες του. 
Μην του δίνετε αμέσως τις απαντήσεις, 
ακόμα και όταν δυσκολεύετε. 
Αντ’αυτού κάντε του ερωτήσεις, προκει-
μένου να εκμαιεύσετε την απάντηση από 
τον ίδιο.
 Έτσι θα τονώσετε το ηθικό του, αφού θα 
το βοηθήσετε να συνειδητοποιήσει ότι 
ξέρει πολλά περισσότερα από όσα νομί-
ζει.

Στηρίξτε το
Είναι σημαντικό να μην ξεχνάτε να είστε 
ενθαρρυντικοί και να το στηρίζετε, αφού 
το διάβασμα, ιδιαίτερα από το γυμνάσιο 
και μετά, είναι για εκείνο μια καθημερινή 
πρόκληση.

Π
ρος το τέλος της ζωής του  Πρω-
θυπουργού  Winston Churchill, 
του μεγάλου εκείνου Βρεττανού 
πολιτικού, σε ένα συμπόσιο που 

παρατέθηκε προς τιμήν του, κάποιος του έ-
κανε την εξής ερώτηση:  «Αν θα μπορούσα-
τε να γυρίσετε πίσω στη ζωή μετά το θάνατό 
σας, ποιος θα θέλατε να είστε;» Ο Churchill 
σκέφτηκε για ένα λεπτό, σηκώθηκε όρθιος, 
στράφηκε προς τη γυναίκα του και είπε, «ο 
δεύτερος σύζυγος της κ. Churchill». Εκείνη 
τη στιγμή, η καρδιά της θα πρέπει να έλιω-
σε. Άντρες, πότε ήταν η τελευταία φορά που 
μπροστά σε άλλους επαινέσατε τη γυναίκα 
σας; Ή έστω και όταν ήσασταν οι δυο σας; 
Ίσως να φαίνεται κάτι το ασήμαντο να επαι-
νείς τη γυναίκα σου, αλλά μπορεί να έχει ιδι-
αίτερα θετική επίδραση στο γάμο σου.

Συμφωνείτε με τον σύντροφό σας 
για τον τρόπο της πειθαρχίας; 
Ο μικρός Γιωργάκης δεν πρέπει να φάει 
καραμέλα. Ξέρει ότι η μαμά θα τον τιμω-
ρήσει αν φάει. Αλλά ο μπαμπάς δε θα κάνει 
τίποτε. Έτσι ο Γιωργάκης αρπάζει την καρα-
μέλα υπολογίζοντας ότι έχει 50 τοις εκατό 
πιθανότητα να τιμωρηθεί ... μια κι η μαμά 
με τον μπαμπά δεν ακολουθούν την ίδια 
γραμμή. Το θέμα είναι ότι πρέπει να συμ-
φωνήσετε πώς θα επιβάλετε την πειθαρ-
χία στα παιδιά σας ... πριν παρουσιαστεί το 
πρόβλημα. Ή, αν προκύψει κάτι καινούργιο, 
μιλήστε ιδιαιτέρως πρώτα πριν πλησιάσετε 
το παιδί σας. Δείξτε στα παιδιά σας ότι είστε 
ενωμένοι ... είναι πιο εύκολο για σας ... και 
πολύ καλύτερα για το παιδί σας.

Ξέρεις ποια είναι τα προειδοποιητικά 
σημάδια του αλκοολοσμού; 
Ξέρεις ποια είναι τα σημάδια που προειδο-
ποιούν και χτυπούν τον κώδωνα του κιν-
δύνου για τον αλκοολισμό; Ο αλκοολισμός 
προσβάλλει περίπου μία στις έξι οικογέ-
νειες. Τα καταστρεπτικά του αποτελέσματα 
είναι γνωστά για γενιές και γενιές. Ποια λοι-
πόν είναι τα προειδοποιητικά του σημάδια; 

Μήπως το πρόσωπο χρειάζεται να πίνει όλο 
και περισσότερο; Μήπως παίρνει αμυντική 
θέση και δε λέει την αλήθεια όταν του μιλάτε 
για το θέμα αυτό; Μήπως τυχαίνει κάποιες 
φορές να έχει σκοτοδίνες; Και τέλος, αν 
αρχίσει να πίνει μπορεί να σταματήσει 
οποιαδήποτε στιγμή ή πίνει περισσότερο κι 
από όσο ήθελε αρχικά; Στην επόμενη εκπο-
μπή μας θα πούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε 
αυτές τα προειδοποιητικά σημάδια. 

Τι μαθήματα πήρα όλα αυτά τα 35 
χρόνια ;
Είμαι παντρεμένος 35 χρόνια και μεγάλωσα 
τρία παιδιά. Μέσα σ’ αυτά τα χρόνια πήρα 
πολλά μαθήματα υψίστης σημασίας. Έμαθα 
ότι τα παιδιά μεγαλώνουν πολύ γρήγορα. 
Έμαθα ότι υπάρχουν πολύ λίγα πράγματα 
που μπορώ να ελέγξω πραγματικά κι εγώ 
ξόδεψα πάρα πολύ χρόνο προσπαθώντας 
να ελέγξω ένα σωρό πράγματα. Έμαθα ότι 
ο γάμος χρειάζεται πολλή δουλειά και προ-
σπάθεια για να σταθεί. Έμαθα πόσο εγωι-
στής είμαι και πόσο επικίνδυνη μπορεί να 
είναι η γλώσσα μου. Και φυσικά έμαθα ότι 
τίποτε άλλο δεν είναι πιο σημαντικό από τις 
σχέσεις. Αν δεν υπάρχουν καρδιοχτύπια στο 
γάμο, τελικά δεν αξίζει και πολλά.

Ποιος είναι ο πιο σπουδαίος άνθρω-
πος που έζησε ποτέ; 
Γεννήθηκε σ’ ένα μικρό χωριό από μια 
χωριατοπούλα. Δούλευε σα μαραγκός 
μέχρι τα 30 του, και μετά πήγαινε από το ένα 
μέρος στο άλλο και κήρυττε. Όταν η κοινή 
γνώμη στράφηκε εναντίον του, τον κάρφω-
σαν σ’ έναν σταυρό ... πέθανε και αναστή-
θηκε. Δύο χιλιάδες χρόνια αργότερα απο-
τελεί την κεντρική φυσιογνωμία για τους 
πιο πολλούς ανθρώπους του πλανήτη μας. 
Αν προσθέσουμε όλες τις στρατιωτικές και 
ναυτικές δυνάμεις του κόσμου και όλους 
τους βασιλείς του κόσμου που πέρασαν 
από τη γη, δεν επηρέασαν το ανθρώπινο 
γένος τόσο δυναμικά όσο αυτή «η μοναδική 
μορφή» ... ο Ιησούς Χριστός. 

Άντρες, 
επαινείτε δημόσια τη 

γυναίκα σας;
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υγεία

Τ
α επικίνδυνα συμπτώματα
Έντονα αρνητική και μελαγ-
χολική διάθεση. Αυτό ίσως 
αποτελεί και το σημαντι-

κότερο σύμπτωμα της κατάθλι-
ψης. Ωστόσο όπως εξηγούν οι ειδι-
κοί δεν είναι πάντοτε δεδομένο. 
Τι σημαίνει αυτό; Ότι η αρνητική 
διάθεση δεν είναι πάντα εμφανής, 
παρότι υποβόσκει η κατάθλιψη. 
Είναι πιθανό δηλαδή να αναδύο-
νται άλλες συναισθηματικές κατα-
στάσεις όπως το έντονο άγχος, ο 
θυμός, η αδιαφορία ή ακόμη και η 
άρνηση οποιασδήποτε αρνητικής 
συναισθηματικής κατάστασης.
Ανηδονία. Ή αλλιώς καμία 
ευχαρίστηση. Αυτό σημαί-
νει ότι τίποτα απ’ ό,τι μέχρι 
τώρα μας ευχαριστούσε δεν 
μας δίνει πλέον χαρά. Διό-
λου τυχαία μια από τις 
ερωτήσεις που περι-
λαμβάνουν τα επί-
σημα τεστ διάγνωσης 
της κατάθλιψης είναι 
το αν κατά τη διάρκεια 
των δυο τελευταίων εβδο-
μάδων έχει μειωθεί το ενδι-
αφέρον ή η ευχαρίστηση 
που παίρνουμε από τις 
καθημερινές μας ασχο-
λίες.
Αϋπν ία. Τα σ τοιχε ία 
αποκαλύπτουν ότι το 75% 
των ατόμων με κατάθλιψη 
παρουσιάζουν αυπνία και 
διαταραχές ύπνου. Χαρα-
κ τηρισ τ ικά συμπτώ-
ματα είναι η καθυστερη-
μένη έλευση του ύπνου, 
οι συχνές αφυπνίσεις ή το 
αθέλητο ξύπνημα πολύ 
νωρίς το πρωί. Να σημειωθεί 
όμως ότι μπορεί να παρουσια-
στεί και η εκ διαμέτρου αντίθετη 
συμπεριφορά, δηλαδή ο ύπνος να 
διαρκεί πολύ περισσότερο από το 
συνηθισμένο και να δυσκολευόμα-
στε να σηκωθούμε από το κρεβάτι.
Διαταραχές της όρεξης. Οι άνθρω-
ποι με κατάθλιψη μπορεί να 
χάσουν την όρεξή τους γεγονός 
που μπορεί να οδηγήσει σε απώ-
λεια βάρους. Από την άλλη μεριά 
οι  διαταραχές της όρεξης μπορεί 
να εκδηλώνονται και με αύξηση 
της όρεξης και συνακόλουθα του 
βάρους – μερικοί άνθρωποι προ-
στρέχουν στο φαγητό ως μέσο 

παρηγοριάς και ανακούφισης από 
τη μοναξιά και τα αρνητικά συναι-
σθήματα.
Διαρκής κούραση. Η διαρκής 
αίσθηση εξάντλησης, μια μόνιμη 
κούραση που πολλοί την περι-
γράφουν σαν απώλεια ενέργειας, 
συχνά χαρακτηρίζει τον καταθλι-
πτικό ο οποίος μπορεί και να λέει 
ότι αισθάνεται διαρκώς κουρασμέ-
νος.
Χωρίς λίμπιντο. Η απώλεια της 
ερωτικής επιθυμίας αποτελεί ένα 
συνηθισμένο σύμπτωμα της κατά-
θλιψης.
Αίσθηση απελπισίας. Η αίσθηση 
αδυναμίας και ανημποριάς χαρα-

κτηρίζουν τον πάσχοντα από 
κατάθλιψη. Συχνά ο καταθλιπτι-
κός ασθενής αισθάνεται ότι ακο-

λουθεί μια πορεία χωρίς διέ-
ξοδο.
Πολλές ενοχές. Για τους 
πάσχοντες από κατάθλιψη οι 

ενοχές ξεπερνούν κάθε λογικό 
όριο. Ο πάσχων θεωρεί τον 
εαυτό του υπεύθυνο για το 
παραμικρό που του συμ-
βαίνει, μερικές φορές και 

για όσα συμβαίνουν στη 
ζωή των ανθρώπων που βρί-

σκονται στο κοντινό του περιβάλ-
λον. Νιώθε ανάξιος, βαθιά (και 

υπερβολικά) ενοχικός και με 
χαμηλή αυτοεκτίμηση.
Δυσκολία  σ υγκέ ν τ ρω -

σης . Συχνά παρουσιάζονται 
δυσκολίες στην συγκέντρωση, 
την μνήμη και την λήψη αποφά-

σεων, ακόμη και αν πρόκειται 
για πολύ απλά ζητήματα που 
δεν δικαιολογούν τόση αναπο-

φασιστικότητα. 
Σωματικά συμπτώματα. Συχνά τα 
σωματικά συμπτώματα είναι αυτά 
που θορυβούν τον πάσχοντα και 
τον στρέφουν πρώτα στον καρ-
διολόγο, τον γαστρεντερολόγο ή 
τον πνευμονολόγο. Στα σωματικά 
συμπτώματα περιλαμβάνονται ο 
πονοκέφαλοι, οι πεπτικές διαταρα-
χές, οι ανεξήγητοι πόνοι, αλλά και η 
δύσπνοια και το βάρος στο στήθος.
Οι πάσχοντες από κατάθλιψη μπο-
ρεί να κάνουν περισσότερες σκέ-
ψεις για το θάνατο, καθώς και για 
την αυτοκτονία και τον τρόπο που 
θα μπορούσαν να δώσουν τέλος 
στη ζωή τους (αυτοκτονικός ιδεα-
σμός). 

Η 
κατανάλωση ψαριού μειώνει τον κίνδυνο 
καρκίνου. Μελέτες που έγιναν στη βόρεια 
Ιταλία, έδειξαν ότι οι άνθρωποι που κατα-
νάλωναν ψάρι, τουλάχιστον δύο φορές την 

εβδομάδα, είχαν σημαντικά μειωμένο κίνδυνο να 
εμφανίσουν καρκίνο συγκριτικά με όσους έτρωγαν 
ψάρι λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα. 
Οι καρκίνοι που μελετήθηκαν περιλάμβαναν καρ-
κίνο στις ωοθήκες, στο ενδομήτριο, στον φάρυγγα, 
στον οισοφάγο, στο στομάχι, στο έντερο και στο 
πάγκρεας. Μια παρόμοια σουηδική μελέτη έδειξε 
ότι οι γυναίκες που έτρωγαν δύο ή περισσότερες 
μερίδες λιπαρών ψαριών την εβδομάδα είχαν σημα-
ντικά χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του 
ενδομητρίου.
Το 2012, ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε από μία 
ομάδα Κινέζων επιστημόνων, όπου συνοψίζονταν 
τα αποτελέσματα 41 μελετών, έδειξε ότι η κατανά-
λωση ψαριών έχει ισχυρή προστατευτική δράση 
ενάντια στον καρκίνο του εντέρου. 
Παρομοίως, μια πολωνική μελέτη του 2008 για τον 
καρκίνο του εντέρου του ορθού, έδειξε ότι η κατα-
νάλωση ψαριού παρείχε σημαντική προστασία στα 

άτομα που έτρωγαν ψάρι πάνω από δύο φορές την 
εβδομάδα.
Όσον αφορά τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού, η 
μεγάλη κατανάλωση ψαριού συσχετίστηκε με σημα-
ντική μείωση τόσο σε γυναίκες πριν από την εμμηνό-
παυση όσο και σε γυναίκες μετά από αυτή.
Ένα άλλο σημαντικό εύρημα πρόσφατων μελετών 
είναι ότι η μεγάλη κατανάλωση ψαριού, πάνω από 
τρεις φορές την εβδομάδα, ή η χρήση συμπληρω-
μάτων ιχθυελαίων είχε την ικανότητα να μειώνει την 
πιθανότητα μετάστασης.

Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Μειώστε τον 
κίνδυνο τρώγοντας αυτό μόνο δυο φορές 
την εβδομάδα

Αναρωτιέστε αν έχετε 
κατάθλιψη; Αυτά είναι τα δέκα 
ύποπτα συμπτώματα

Πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Brigham Young University (BYU), έδειξε πως το περπάτημα 
πράγματι ωφελεί την υγεία έστω και αν πρόκειται για 7.500 βήματα αντί για 10.000, αλλά για 
όποιον επιθυμεί να μειώσει το σωματικό του βάρος, το περπάτημα δεν αρκεί.

Ερευνητές από το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και τος Τμήμα Διατροφής Διαιτολογίας & Τροφίμων του BYU, 
μελέτησαν 120 νέους εγγεγραμμένους στο Πανεπιστήμιο κατά τους πρώτους έξι μήνες της φοίτησής τους, 
στο πλαίσιο ενός πειράματος καταμέτρησης βημάτων. Στόχος της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί εάν η σταδι-

ακή αύξηση των 10.000 βημάτων ημερησίως (κατά 25%) θα ελαχιστοποιούσε την πρό-
σληψη βάρους στους φοιτητές.

Τα ερευνητικά συμπεράσματα έδειξαν πως ακόμα και περισσότερα από 15.000 
βήματα δεν είχαν εμποδίσει την αύξηση του βάρους. Το βάρος των φοιτη-

τών αυξήθηκε κατά 1,5 κιλά περίπου, γεγονός σύμφωνα με ευρήματα 
παλαιότερων ερευνών, κατά τα οποία οι φοιτητές παίρνουν ένα έως 

τέσσερα κιλά στο πρώτο ακαδημαϊκό έτος.
Αν και το βάρος δεν επηρεάστηκε από την αύξηση των βημά-

των, το περπάτημα άλλαξε τον τρόπο ζωής τους μειώνοντας 
σημαντικά τον χρόνο της καθιστικής ζωής τόσο στην ομάδα 
των 12.500 όσο και των 15.000 βημάτων. Στην ομάδα των 
15.000 βημάτων μάλιστα, ο καθιστικός χρόνος μειώθηκε 
κατά 77 λεπτά την ημέρα.Σύμφωνα με τον Bruce Bailey, 
καθηγητή Φυσικής Αγωγής στο BYU, ο περιορισμός της 
καθιστικής ζωής και μόνο, είναι ένας καλός λόγος για να 
βάλουμε το περπάτημα στη ζωή μας.

Πόσο αδυνατίζουμε περπατώντας 10.000 
βήματα την ημέρα

Ποιοι άνθρωποι είναι βέβαιο ότι θα 
πατήσουν τα 85 

Η 
πιο πρόσφατη προσέγγιση αυτού του 
θέματος δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην 
ψηφιακή πλατφόρμα JAMA Network, ό-
που καρδιολόγοι και ειδικοί της επιστή-

μης της συμπεριφοράς ένωσαν δυνάμεις και συν-
δύασαν δεδομένα πάνω από 15 μελετών, για να 
μετρήσουν τη σχέση μεταξύ αισιοδοξίας, καρ-
διαγγειακών συμβάντων και θανάτου. Σχεδόν 
230.000 άτομα συμμετείχαν συνολικά στις έρευ-
νες αυτές, οπότε τα αποτελέσματα θεωρούνται 
κάτι παραπάνω από αξιόπιστα.
Στο δια ταύτα, λοιπόν, οι ερευνητές διαπίστωσαν 

ότι τα άτομα με αισιόδοξες διαθέσεις και συμπε-
ριφορές ήταν σημαντικά λιγότερο πιθανό να 
πάθουν καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισό-
διο ή στηθάγχη σε σύγκριση με τους απαισιόδο-
ξους ανθρώπους. 
Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό; Όχι, δεν οφείλεται 
σε κάποιο μαγικό άγγιγμα της τύχης ή σε προ-
σέλκυση θετικού μαγνητισμού. Οι αισιόδοξοι 
άνθρωποι έχουν περισσότερες πιθανότητες να 
έχουν υγιεινές και επωφελείς συνήθειες, όπως η 
σωματική άσκηση, η υγιεινή διατροφή και η απο-
φυγή του καπνίσματος.
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Γυναικεία εφημερίδα, το πρώτο φύλλο της 
οποίας κυκλοφόρησε στις 8 Μαρτίου 1887. 
Αρχικά ήταν εβδομαδιαία και από τις 25 Μαρτίου 
1907 έγινε δεκαπενθήμερη. Ήταν η πρώτη 
εφημερίδα στον ελλαδικό χώρο, που γραφόταν 
αποκλειστικά από γυναίκες για γυναίκες.

Ψ
υχή της έκδοσης της εφημερίδας υπήρξε η 
ρεθυμνιώτισσα εκπαιδευτικός, δημοσιο-
γράφος και πρωτοπόρος φεμινίστρια Καλ-
λιρρόη Παρρέν, το γένος Σιγανού (1861-

1940), που πλαισιωνόταν από γυναίκες του πνεύματος 
και της τέχνης. Στα πρώτα φύλλα υπέγραφε τα άρθρα 
της με ψευδώνυμο Εύα Πρενάρ. Η Εφημερίς των Κυ-
ριών στόχευε την πνευματική και κοινωνική ανύψω-
ση της γυναίκας με την παροχή πλήρων δικαιωμάτων 
στην εκπαίδευση και την εργασία. Η Παρρέν πίστευε 
στην αυτοχειραφέτηση της γυναίκας: «Η Ελληνίς δύ-
ναται να αναλάβη τον της αναπτύξεως της αγώνα μό-
νη, μη προσδοκούσα εν τω σταδίω τούτω το παράπαν 
την συνδρομή του ανδρός διότι ούτος αδιαφορεί και 
εν τω εγωισμώ του εν μόνο βλέπει, εν επιθυμεί και 
θέλει, την δουλικήν της γυναικός υποταγήν εις τα νεύ-
ματά του», έγραφε στο πρώτο φύλλο της Εφημερίδας 
των Κυριών.
Η Καλλιρρόη Σιγανού, που αργότερα έμεινε γνωστή 
με το επώνυμο Παρρέν, γεννήθηκε σε ένα χωριό του 
Ρεθύμνου το 1861. Σε ηλικία έξι χρόνων, ο πατέρας 
της Στυλιανός Σιγανός την πήρε από την Τουρκοκρα-
τούμενη Κρήτη για να εγκατασταθούν στην Αθήνα. 
Έγινε πρόεδρος της Επιτροπής Κρητών Προσφύγων 
στην Αθήνα και φρόντισε η κόρη του να λάβει επιμε-
λημένη μόρφωση. Η Καλλιρρόη πέρασε τα σχολικά 
της χρόνια στη Σχολή Σουρμελή στον Πειραιά και στη 
γαλλική Σχολή Καλογραιών. Το 1878 αποφοίτησε από 
το Αρσάκειο, έχοντας πάρει το πτυχίο της δασκάλας. 
Τα δύο επόμενα χρόνια της τα πέρασε στην Οδησσό 
της Ρωσίας, ως διευθύντρια στο παρθεναγωγείο της 

ελληνικής κοινότητας. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, 
γνώρισε τον Κωνσταν τ ινοπολίτη δημοσιογράφο 
γαλλικής καταγωγής, Ιωάννη Παρρέν, τον οποίο και 
παντρεύτηκε. Ο άντρας της έγινε αργότερα ο ιδρυτής 
και ο πρώτος διευθυντής του Αθηναϊκού Πρακτορείου 
Ειδήσεων. Εκείνος μάλιστα ήταν που την ενθάρρυνε να 
ακολουθήσει το επάγγελμα της δημοσιογραφίας και 
τη συνέστησε στους ανθρώπους του χώρου. «Παρα-
κολουθούσα τας συζητήσεις των δημοσιογράφων και 
σιγά σιγά εξύπνησε μέσα μου και πάλιν ο πόθος να 
γράψω, όπως αυτοί, όχι μόνον για τον εαυτόν μου 
αλλά και για τους άλλους», έλεγε χρόνια μετά η πρω-
τοπόρος Καλλιρρόη Παρρέν.
Το έντυπο υπήρξε ο πρόδρομος της φεμινιστικής 
κίνησης στην Ελλάδα και συνετέλεσε στη δημιουρ-
γία της πρώτης σοβαρής γυναικείας οργάνωσης των 
Ελληνίδων, με τη σύσταση της Ενώσεως των Ελληνί-
δων, η οποία δημιούργησε την πρώτη οικοκυρική και 
επαγγελματική σχολή στην Αθήνα. Από τις στήλες της 
εφημερίδας οι γυναίκες 
αρθρογράφοι απαιτού-
σαν, μεταξύ άλλων, να 
επιτραπεί η είσοδος των 
γυναικών στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση -αίτημα 
που θα ικανοποιηθε ί 
σχετικά γρήγορα από τον 
Θεόδωρο Δηλιγ ιάννη- 
και να δοθεί ψήφος στις 
γυναίκες, που θα γ ίνει 
πραγματικότητα αρκετά 
αργότερα, στα μέσα του 
20ου αιώνα. Στη δράση 
του περιοδικού οφείλε-
ται η ίδρυση του Λυκείου 
των Ελληνίδων (1911) και 
των κοινωφελών ιδρυμά-
των Άσυλον των Ανιάτων 
(1896) και Άσυλον της 

Αγίας Αικατερίνης (1893), με σκοπό «την παροχή ηθι-
κής προστασίας και περιθάλψεως των υπηρετριών και 
εργατίδων, αίτινες στερούνται εργασίας και ευρίσκο-
νται μακράν των γονέων και συγγενών των».
Τα πρώτα άρθρα υπέγραφαν η Σαπφώ Λεοντιάδου που 
εργαζόταν ήδη για το περιοδικό «Ευρυδίκη» της Κων-
σταντινούπολης η Αικατερίνη Σαμαρατίδου εγγονή 
της εκδότριας του περιοδικού «Κυψέλη», η Μαρίκα 
Πίπιζα (Ποιήτρια), Ελένη Γεωργιάδη (Δασκάλα), 
Ειρήνη Λαχανά (Δασκάλα) και πολλές άλλες γυναίκες 
του πνεύματος και των γραμμάτων της εποχής.
Οι πρώτες αντιδράσεις γι' αυτή την προσπάθεια χει-
ραφέτησης των γυναικών μέσω της εφημερίδας ήταν 
από αρνητικές έως χλευαστικές. Ο Εμμανουήλ Ροΐδης 
εκφραζόταν υποτιμητικά για τη γυναίκα. Είχε υποστη-
ρίξει ότι οι γυναίκες που εξασκούν «ανδρικά» επαγ-
γέλματα (όπως γιατρού και δικηγόρου) αγγίζουν τα 
όρια της γελοιότητας και ότι μόνο δύο επαγγέλματα 
αρμόζουν στις γυναίκες, εκείνα της νοικοκυράς και 
της εταίρας. Η Παρρέν τού απάντησε από τις στήλες 
της εφημερίδας ότι δεν έχει ιδέα από τις γυναίκες και 
τον κατηγόρησε ότι δημοσιεύει στις εφημερίδες τα 
απομεινάρια της πνευματικής του παραγωγής. Περι-
γράφει τον Ροΐδη ως φύλακα άγγελο του παλαιού 
καθεστώτος, θεωρεί ότι ο τύπος της γυναίκας που 
περιγράφει στο άρθρο του είναι ανύπαρκτος και ότι 
οι απόψεις του είναι αναχρονιστικές και δεν έχουν 
καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Υπήρξαν, όμως, κι εκείνοι που θαύμασαν την πένα 
των συντακτριών της Εφημερίδας των Κυριών και 
υποστήριξαν τον αγώνα τους, όπως ο συγγραφέας 
Γρηγόριος Ξενόπουλος («Η συντροφιά σου είναι 
πολύτιμη. Το ήθος σου, η τόλμη και η γραφή σου 
θαύμα. Εύγε σου Δέσποινα της φιλαλληλίας και της 
προόδου. Στηρίζω τους αγώνες σου, των γυναικών 
τους αγώνες με όλη μου τη δύναμη») και ο ποιητής 
Κωστής Παλαμάς, ο οποίος και αφιέρωσε ποίημά του 
στην Καλλιρρόη Παρρέν («Χαίρε γυναίκα/ εσύ Αθηνά, 
Μαρία, Ελένη, Εύα/ να η ώρα σου!/ Τα ωραία σου 
φτερά δοκίμασε κι ανέβα/ και καθώς είσαι ανάλα-
φρη/ και πια δεν είσαι σκλάβα/ προς τη μελλούμενη 
αγία γη πρωτύτερα/ εσύ τράβα/ κι ετοίμασε τη νέα 
ζωή/, μιας νέας χαράς/ υφάντρα/ και ύστερα αγκά-
λιασε, ύψωσε και φέρε εκεί/ τον άντρα/και πλάσε τον 
Πρωτοπλάστη»).
Η Εφημερίς των Κυριών διέκοψε την έκδοσή της το 
1918, όταν η Καλλιρρόη Παρρέν εξορίστηκε στην 
Ύδρα για τα πολιτικά της φρονήματα. Ήταν φανατική 
μοναρχική και αντιβενιζελική.

Καλλιρρόη Παρρέν
Η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια που το 1887
κυκλοφόρησε την «Εφημερίς των Kυριών»



25ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ6 Μαρτίου 2020

www.hellasnews-radio.com

This is 55 Mercer
A place, unequalled.

In the heart of everything.

RESIDENCES COMING FEBRUARY.

Not intended to solicit those currently under contract with another brokerage.

154 Bathurst Street
Toronto, Ontario M5V 2R3

CONTACT ME
FOR

d. 416.000.0000 

o.  416.205.0355 

name@royal lepage.ca 

www.r lpdowntown.com

AGENT NAME
sales  rep resenta t i ve

Not intended to solicit those currently under contract with another brokerage.

8 Sampson Mews, Ste. 201 Toronto, Ontario M3C 0H5

Taso J. Jouras 
Real Estate Broker

d: 416 837 2700
o: 416 443 0300
e: tasois@rogers.com
w: www.idealrealestate.ca



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ26 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

6 Μαρτίου 2020
www.hellasnews-radio.com



27ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ6 Μαρτίου 2020

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ28 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

6 Μαρτίου 2020
www.hellasnews-radio.com



296 Μαρτίου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

απόψεις

Ψεύτικος κόσμος, ψεύτικα λόγια, ψεύτικες 
πειραγμένες με photoshop φωτογραφίες  face 
news, ψεύτικα στήθη, ψεύτικες βλεφαρίδες, φύκια 
για μεταξωτές κορδέλες γιατί;…Γιατί  ετσι μας 
αρέσει! Συνηθίσαμε στο ψέμα και δεν αντέχομε την 
αλήθεια…  

K
κουβέντα στην κουβέντα, κουτσομπολιό στο κου-
τσομπολιό, Κατινιά στη Κατινιά αφήνουμε τη φα-
ντασία μας να πλάσει σενάρια. Και δεν έχει σημα-
σία ποσο αληθινά είναι. Τα κτίζουμε όπως μας βο-

λεύουν η όπως μας επιτρέπουν οι μυθοπλαστικές μας ικανό-
τητες. Ιστορίες για αγρίους  Και γιατί όλα αυτά: Για να  σπιλώ-
νουμε και να ρημάζουμε ανθρώπους.
Πόσοι άνθρωποι δεν θάφτηκαν  ετσι ζωντανοί χωρίς φτυα-
ριά και αξίνες, χωρίς καν να σκάψουμε...  Σκοτώνουμε με τα 
λόγια. Ο λόγος γίνεται όπλο. Μια παροιμία λέει καλύτερα να 
σου βγει το ματι πάρα το ονομα.  Και πως δηλαδή σου βγαί-
νει το ονομα; Με τα λόγια, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.  Σε 
περιπαίζουν, σε εξευτελίζουν, σε μειώνουν γιατί έτσι, τους 
ήρθε, γιατί ετσι  τους γουστάρει! 
Δεν χρειάζεται καν να σε ξέρουν. Σε κατασκευάζουν με αυτά 
που έχουν ακουστά από στόμα σε στόμα  Τι σημασία έχουν 
οι λεπτομέρειες; Το γενικά και αόριστα αρκούν!  Πλήθος τα 
συμπεράσματα και ας είναι πρόχειρα και αναπόδεικτα. 
Εδώ δεν μιλάμε για επιστημονική απόδειξη, δεν αποδει-
κνύομε ένα μαθηματικό τύπο φτιάχνουμε μονοί μας τύπους. 
Έχουμε καλούπια και φτιάχνουμε ότι φανταστεί το μικρό-
στενο μυαλό και η πικρόχολη καρδιά.   Τυφλά να έχουν οι 
προπαγανδιστικές μηχανές των οργανωμένων μυστικών 
υπηρεσιών και οι  image makers  των δημοσίων σχέσεων 
που καλλιεργούν και μορφώνουν γεγονότα και σου που-
λάν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Fake news τα λένε στα 
Αγγλικά Ψεύτικα νέα. Τα βλέπεις εσύ στη τηλεόραση και τα 
πιστεύεις και είναι όλα μούφα! Βέβαια το μαθαίνεις αργό-
τερα μερικές φορές πολλά χρόνια αργότερα αλλα μέχρι τότε 
το κακό έχει γίνει. Κάτσε και ξαγκίστρωνε…

Τα λόγια μπορεί να είναι σοβαροφανή, ντυμένα στην  ευπρέ-
πεια αλλα ανήθικα Τρομάζεις στο άκουσμα των, ανακαλύ-
πτεις κάποτε ότι ήταν ψεύτικα και εκπλήσσεσαι με το στόμα 
που τα  ξεστόμισαν, μένεις άναυδος με τη συμπεριφορά  και 
τη μαεστρία τους να κάνουν το μαύρο άσπρο. 
Αυτοί οι κακόβουλοι Ανθρωποι αδυνατούν να ξεχωρίσουν 
το καλό από το κακό, τον δόλο από την ανιδιοτέλεια,  την 
πονηριά απ  το φιλότιμο. Είναι τυφλοί από το φθόνο και  
μπερδεμένοι στο μυαλό τους
Άλλοι είναι ερωτευμένοι με τον εγωισμό τους. Αυτοί είναι 
αλάθητοι και απολύτως τέλειοι σε κάθε λέξη και πράξη τους 
ενώ οι άλλοι λειψοί παντού και παντα!  Και αν η εξελιξη των 
γεγονότων τους αποδείξει λάθος, για το κάθε ατόπημά τους, 
η φάμπρικα τους κατασκευάζει μια ανόητη δικαιολογία, και 
πέρα βρέχει.
Και αυτά τα ανθρωπάκια περιαυτολογούν κιόλας! Περιαυ-

τολογούν και αυτοπροβάλλονται σαν τους κουφιοκεφαλά-
κηδες στο ΦΒ που αναρτούν  τις ατομικές φωτογραφίες τους 
τη μια μετα την άλλη, σε όλες τις πιθανές πόζες του  ρηχού 
εαυτού τους. Ας είναι καλα το Photoshop που κάνει τις γριές 
να φαίνονται νέες και αψεγάδιαστες και τις χοντρές λεπτές!  
Και το κερασάκι στη τούρτα είναι ότι  έχεις μετα και τις ανόη-
τες  «κυρίες της αυλής» που σχολιάζουν και λιβανίζουν  κοκ 
ποτέ κάτω απ τις ψεύτικες φωτογραφίες. «Κούκλα». «Θεά», 
«τι ομορφιές είναι αυτές» !   

Έχουν μάθει οι άνθρωποι πια στα ψεύτικα και στο ψέμα  σου 
λέω. 

Δεν έχει  στήθος το κορίτσι βάζει ψεύτικο.
δεν έχει μακριές βλεφαρίδες βάζει ψεύτικες, 
δεν έχει χρώμα βάφεται. 
Ας είναι καλά το push up bra που κάνει το τόσο δα, μεγαλυ-
τερο και το πεσμένο αναστυλωμένο.
Aσε πια που της «κουτσής Μαριώς» η τσάντα είναι Louis 
Vuitton h Gucci, ψεύτικες βέβαια! Δεν πειράζει τι είναι, 
αρκεί να φαίνονται ακριβες και να έχουν  μάρκα ονομα! 

Στα ψεύτικα λόγια προσθέτουμε τώρα και επιτηδευμένες, 
ψεύτικες πράξεις! 
Τα κόβουμε και τα ράβουμε όλα στα μέτρα μας.  Δεν 
υπαρχουν πια μεταχειρισμένα υπαρχουν «renewed», 

«refurbished», και «previously owned»!
Ψεύτικος κόσμος φίλοι μου χάθηκαν οι αληθινοί “άνθρω-
ποι”, εκείνοι που σε κοιτούν στα μάτια και δεν σου κρύβουν 
κι ό,τι έχουν να σου πουν. Εκείνοι  που θα σε ακούσουν, θα 
σε νιώσουν όσο μπορούν, και θα σου προσφέρουν κάποια  
συμβουλή και διέξοδο, δίχως να επωφεληθούν και να σκε-
φτούν πονηρά. Λείπουν οι άνθρωποι εκείνοι που  θα σου 
συμπαρασταθούν στα κάτω σου και θα χαρούν δίπλα σου 
στη χαρά σου.
Γίναμε προγραμματισμένα ρομπότ. Οι πολλοί έγιναν ανδρεί-
κελα που ενεργούν για το προσωπικό τους συμφέρον δίχως 
αναστολές ή τύψεις για τις συνέπειες των πράξεων τους.  
Ψεύτικες υποδυόμενες φιλίες και πισώπλατα αλληλομαχαι-
ρώματα έχουν γίνει συνηθισμένα φαινόμενα.
Επενδύομε στο  φαίνεσθαι και σε υποκριτικές συμπεριφο-
ρές. Σε ψεύτικες  βιτρίνες, προκατασκευασμένες κουβέντες, 
χωρίς νόημα και σημασία.  Όλες οι ελπίδες εναποτίθενται 

στο φαίνεσθαι καί στα όνειρα τα απατηλά  Διαλέγουμε  ό,τι 
πιο εύκολο, πιο κάλπικο, και πιο  μάταιο αρκεί να φαινόμα-
στε καλύτερα. 
Κάνουμε τη μαργαρίνη να φαίνεται και να περνά σα βού-
τυρο! Θυμόσαστε τη διαφήμιση που άνοιγε το πλαστικό 
της μαργαρίνης και μιλούσε η μαργαρίνη και έλεγε «butter/
βούτυρο»; Σώνει και καλα να περάσουμε τη μαργαρίνη για 
βούτυρο γιατί της έμοιαζε !  Μα ότι λάμπει δεν είναι χρυσός! 
Ακριβώς το ίδιο κάνουν και  στην Ελλάδα...δεν βαφτίζουν  το 
κρέας εισαγωγής  ντόπιο; Τελικα κρέας πουλάμε όλοι και ας 
μην είμαστε κρεοπώληδες…

Όλες οι ελπίδες εναποτίθενται στο φαίνεσθαι 
καί στα όνειρα τα απατηλά  Διαλέγουμε  ό,τι 
πιο εύκολο, πιο κάλπικο, και πιο  μάταιο αρκεί 
να φαινόμαστε καλύτερα…

Στην άλλη έκδοση τα σπουδαία!

ΨΕΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Όλες οι ελπίδες εναποτίθενται στο φαίνεσθαι, 
στην απάτη, και στο κάλπικο.  

Πόσοι άνθρωποι δεν θάφτηκαν  ετσι 
ζωντανοί χωρίς φτυαριά και αξίνες, χωρίς 

καν να σκάψουμε...  Σκοτώνουμε με τα λόγια.               
Ο λόγος γίνεται όπλο.

Μερικοί είναι ερωτευμένοι με τον εγωισμό 
τους. Αυτοί είναι αλάθητοι και απολύτως 

τέλειοι σε κάθε λέξη και πράξη τους ενώ οι 
άλλοι λειψοί παντού και παντα!  
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OMOΓΕΝΕΙΑ

Παραδοσιακός Εορτασμός των Κούλουμων στο Ελληνικό 
Σπίτι που τιμά τη περήφανη Ελληνική γηρατειά

Τ
ην Καθαρά Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2020, στο Ελληνικό Σπί-
τι, για άλλη μια χρονιά,  γιορτάστηκαν με τιμές τα παρα-
δοσιακά Κούλουμα μέσα από την υπέροχη παρουσίαση 
του Γυναικείου Τμήματος, με σεβασμό στα ήθη και έθι-

μα, αλλά και τις νηστίσιμες επιλογές που επιβάλλει η ελληνική 
παράδοση. 
 Μετά το Μέγα Απόδειπνο που τελέστηκε στο εκκλησάκι των 
Αγ. Αναργύρων, το οποίο στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του 
Ελληνικού Σπιτιού, ακολούθησε το παραδοσιακό δείπνο στην 
«Εστία», όπου όλοι μαζί - ένοικοι, εθελοντές, υποστηρικτές, 
φίλοι και πολλά τιμώμενα πρόσωπα του Ελληνικού Σπιτιού - 
γιόρτασαν την έναρξη της Σαρακοστής. Το δείπνο ευλόγησε ο 

Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ.κ. Σωτήριος, ο οποίος 
συνοδευόμενος από το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Πατάρων, π. 
Αλέξανδρο Σαλμά, και τους πατέρες Ιγνάτιο και Χριστιανό, επι-
σκέφθηκε τους ενοίκους και ευχήθηκε στους παρευρισκομένους 
«Υγεία και Καλή Σαρακοστή». Τη γιορτή τίμησαν με την παρου-
σία τους μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Ελληνικού Σπιτιού, κ. Ιωάννης Φαναράς, ο Πρόεδρος 
των Μονάδων Μακροχρόνιας Φροντίδας του Ελληνικού  Σπι-
τιού, κ. Μιχάλης Νερουλάς, ο Γραμματέας, κ. Κωνσταντίνος Αλε-
ξίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Τζιμ Κάρας, κ. 
Νικόλαος Κουρούς και κ. Κώστας Μπάμπαλης, όπως επίσης η 
τέως 1η Αντιπρόεδρος, κ. Ειρήνη Κερογλίδου και ο Γενικός Διευ-

θυντής του Ελληνικού Σπιτιού, κ. Κώστας Κωστούρος.
 Τα εκλεκτά νηστίσιμα φαγητά ήταν ευγενική προσφορά των  
Αφών Παπαγιάννη, ιδιοκτητών της ελληνικής εταιρείας τρο-
φίμων «Kariba Foods» και του καταστήματος «Sun Valley». Η 
εταιρεία «Geko Graphics» ήταν χορηγός των λαχνών. Τo μεγάλο 
δώρο της κλήρωσης ήταν μία γενναιόδωρη προσφορά του 
κοσμηματοπωλείου Trapezus Diamonds του κ. Νίκου Ξανθό-
πουλου. Tη μουσική επιμελήθηκε το μουσικό συγκρότημα 
«Galaxy Band». Το συντονισμό και την οργάνωση της γιορτής 
ανέλαβαν και φέτος οι αεικίνητες και δυναμικές  κυρίες του 
Γυναικείου Τμήματος του Ελληνικού Σπιτιού με την Πρόεδρο, κ. 
Ειρήνη Ντότσικα.

Ο πρόεδρος του «Ελληνικού Σπιτιού», 
κ. Ιωάννης Φαναράς

O Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος με τον π. Αλέξανδρο Σαλμά
 και τον π. Ιγνατίου τέλεσαν την προσευχή πριν την έναρξη του δείπνου

Η κα Πατ Αγραπίδη και η κα Μάρθα 
Χέντη

Ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κκ Σωτήριος
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Για άλλη μια χρονιά, οι κυρίες του Γυναικείου Τμήματος με την 
Πρόεδρο κα Ειρήνη Ντότσικα πήραν άριστα. Τα υπέροχα φαγητά 

προσφορά τον αφων Παπαγιάννη, ιδιοκτητών του «Kariba Foods»

Το προσωπικό του «Ελληνικού Σπιτιού» Ο κ. Βασίλης Φάτσης και ο κ. Μάκης Ανδρικόπουλος με την παρέα τους

Η κα Νάνσυ Αθανασοπούλου-Μυλωνά με την παρέα της γιόρτασαν τα Κούλουμα στο «Ελληνικό Σπίτι» Η κα Χρυσούλα Μακρυγιάννη, πρόεδρος του Συμβουλίου Ενοίκων του Ελληνικού Σπιτιού, με το συμβουλίο της

Από τα δεξιά διακρίνονται ο κ. Κώστας Παπαγιάννης με την σύζυγο του, από την γνωστή εταιρεία Kariba Foods, 
ο κ. Νίκος Κούρος με τη σύζυγο του, η κα Ειρήνη Κερογλίδου, η κα Ελένη Βοτέας και ο κ. Δημήτρης Κάρας

Διακρίνονται ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, ο πρόεδρος του «Ελληνικού Σπιτιού», κ. Ιωάννης Φαναράς, 
ο Διευθυντής, κ. Κώστας Κωστούρος και ο π. Ιγνατίου

Το ζεύγος Παπαγιάννη από τη γνωστή 
εταιρεία Kariba Foods
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ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΤΤΑΒΑ

Ζητείται για άμεση εργοδότηση 
υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη 
από την Ύπατη Αρμοστεία της Kυπριακής 

Δημοκρατίας στην Οττάβα. 
Απαραίτητες επαγγελματικές ικανότητες για τη θέση 

είναι οι ακόλουθες:

Γραμματειακές γνώσεις
Άριστη γνώση εφαρμογών MS OFFICE 

 Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (Η γνώση της 
Γαλλικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)

Ακεραιότητα χαρακτήρα και ικανότητα δημιουργίας σχέσεων 
εμπιστοσύνης, επικοινωνίας και συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ύπατης Αρμοστείας 
ottawahighcom@mfa.gov.cy και philippouv@yahoo.com με την 

ένδειξη secretarial position.

150 Metcalfe St. Suite 1002 Ottawa ON K2P 1P1 

Tel. 613 563-9763 Fax 613 563-1953

E-mail: ottawahighcom@mfa.gov.cy
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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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35 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας Τζιμ Αναστασιάδη 
και Magic White στο “Restaurants Canada Show”

Ζωτικής σημασίας και τα περίπτερα Jastex του κ. Παπαδημητρίου και το 
γνωστό κι αγαπητό Brazilian Coffee των Κώστα και Δημήτρη Κυριαζάκο

Γ
ια άλλη μια χρονιά, χιλιάδες επισκέπτες απόλαυσαν 
το Restaurants Canada Show που για πέντε δεκαετίες 
παρουσιάζει εκατοντάδες επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων όλων των ε-

θνικοτήτων, επίπλων και μηχανημάτων για όλα τα εστιατό-
ρια του Καναδά.
Είναι γεγονός ότι σε μια ημέρα είναι δύσκολο να επισκεφτείς 
τα δεκάδες ενδιαφέροντα περίπτερα που παρουσίαζαν τον 

καλύτερο εαυτό τους για να προσελκύσουν περισσότερη 
πελατεία.
Εμείς οι Έλληνες είμαστε υπερήφανοι βλέποντας επιχειρη-
ματίες όπως τον κ. Τζιμ Αναστασιάδη, του οποίου η εταιρεία 
δείχνει 45χρονη αδιάκοπη παρουσία στην έκθεση, εκ των 
οποίων τα 35 τελευταία συνεχόμενα είναι με την δική του 
διεύθυνση της Magic White.
Επίσης, το Jastex του κ. Παπαδημητρίου που προμηθεύει 

στολές και διαφημιστικά σε εκατοντάδες επιχειρήσεις στον 
Καναδά, όπως και οι γνωστοί και μη εξαιρετέοι αδελφοί 
Κυριαζάκου με τους καλύτερους καφέδες του Καναδά (και 
όχι μόνο) που προμηθεύουν σε εκατοντάδες εστιατόρια σε 
όλη τη χώρα.
Συγχαρητήρια σε όλους και να είμαστε όλοι καλά να ξανα-
βρεθούμε του χρόνου.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο κ. Δημήτρης και ο κ. Σταν Παπαδημητρίου
Ο κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου από το Jastex Sourcing Solutions με τους 
Diane Blazik, Erik Boyce, Michael Orr, Maria Viecili και Anthony Mantia

Ο κ. Λούις Τσίτσος και ο κ. Κώστας Κυριαζάκος από το 
Brazilian Coffee

Ο κ. Δημήτρης Αναστασιάδης, πρόεδρος του Magic White, με τον φίλο 
και συνεργάτη του, κ. Γιάννη Πετρή, έδωσε το παρών για 35η χρονιά 

στο RC SHOW
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Α
π’ αρχής γραφής της , η παγκόσμια ιστορία -του-
λάχιστον όπως την γνωρίζουμε μέχρι σήμερα- 
είναι γραμμένη στην αρχαία ελληνική . Τα πρώ-
τα επίσημα ιστορικά βιβλία είναι  γραμμένα από 

αρχαίους Έλληνες ιστορικούς και μάλιστα πολύ πριν τον 
Ηρόδοτο.   
Το αιώνιο συστημικό παραπέτασμα!
Έχει σημασία σχολιαστή μου να μαθαίνουμε από την 
πλούσια και ματωμένη ιστορία μας , που μπορεί να μας 
διδάξει  πως να αποφεύγουμε λάθη του παρελθόντος και 
αναφέρομαι κυρίως στους ανυπεράσπιστους , πολλές 
φορές και πλήρως εκτεθιμένους σε τοξικά συστήματα , 
νομοταγείς πολίτες.
Μεταφέρουμε σήμερα ένα απόσπασμα των γραπτών από 
τα «Απομνημονεύματα του Στρατηγού Μακρυγιάννη» 
που θα μπορούσε δυστυχώς να αποτελεί οδηγό διακυ-
βέρνησης αλλά και συμπεριφοράς της κοινωνίας στην 
πατρίδα σήμερα !!! Πόσοι από τους προδότες, δοσίλο-
γους , προεστούς και τσιφλικάδες,  που κατονομάζει στα 
γραπτά του ο Μακρυγιάννης , ζουν και βασιλεύουν και 
τις τύχες μας διαφεντεύουν , μέχρι και τώρα που μιλάμε , 
σχολιαστή μου ; 
Συνέχεια από τα «Απομνημονεύματα του Στρατηγού»...
«Κι αφού ο Θεός θέλησε να κάμη νεκρανάστασιν εις την 
πατρίδα μου, να την λευτερώσει από την τυραννίαν των 
Τούρκων, αξίωσε κ’εμένα να δουλέψω κατά δύναμιν 
λιγώτερον από τον χειρώτερον πατριώτη  μου Έλληνα. 
Ένα πράγμα μόνον με παρακίνησε κι εμένα να γράψω , ότι 

τούτην την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί , και σοφοί και 
αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί, και πολιτικοί και στρα-
τιωτικοί και οι πλέον μικρώτεροι άνθρωποι, όσοι αγωνι-
στήκαμεν, αναλόγως ο καθείς, έχομεν να ζήσωμεν εδώ. 
Το λοιπόν δουλέψαμε μαζί, να την φυλάμεν κι όλοι μαζί 
και να μην λέγει ούτε ο δυνατός «εγώ», ούτε ο αδύνατος . 

Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς «ἑγώ»;  Όταν αγωνιστεί 
μόνος του και φκιάσει ή χαλάσει, να λέγει εγώ , όταν 
όμως αγωνίζονται πολλοί και φκειάνουν τότε να λένε 
«ἑμείς» . Είμαστε εις το «εμείς» κι όχι στο «εγώ». 
Και εις το εξής να μάθωμεν γνώση, αν θέλωμεν να φκειά-
σωμεν χωριόν, να ζήσωμεν όλοι μαζί. Έγραψα γυμνή την 
αλήθεια , να ιδούνε όλοι οι Έλληνες ν’αγωνίζονται διά την 
πατρίδα τους, διά την θρησκεία τους, να ιδούνε και τα 
παιδιά μου και να λένε «Έχομεν αγώνες πατρικούς, έχο-
μεν θυσίες», αν είναι αγώνες και θυσίες. 
Και να μπαίνουν σε φιλοτιμίαν και να εργάζονται εις το 
καλόν της πατρίδας τους, της θρησκείας τους και της κοι-
νωνίας. Ότι θα είναι καλά δικά τους. Όχι όμως να φαντά-
ζονται για τα κατορθώματα τα πατρικά , όχι να πορνεύουν 
την αρετή και να καταπατούν τον νόμον και νάχουν την 
επιρροή για ικανότη.»   
Ας πάρει ο καθείς το μάθημά του !
Αυτά και άλλα πολλά αναφέρονται στην έκδοση του 
βιβλίου με τίτλο «Στρατηγού Μακρυγιάννη Απομνημο-
νεύματα», το έτος 1907 . Η περιγραφή της  λειτουργίας 
του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους και οι καταγγελίες 
του Μακρυγιάννη, κατά της σαπίλας του πελατειακού 
κράτους που έχτιζαν Μαυροκορδάτος και Κωλέτης , μας 
παραπέμπουν ακόμη και σήμερα , δυστυχώς, σε  πρακτι-
κές που στην πατρίδα δεν έχουν ξεπεραστεί . Αυτοί που 
φυλάκισαν τους αγωνιστές στο Ανάπλι και δολοφόνησαν 
τον Δυσσέα.  Σχολιαστή μου ας πάρει ο καθείς το μάθημά 
του, αν θέλει , η ιστορία διδάσκει ...
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©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

Audi Uptown.
The Finest Cars. The Finest Service.

 
 

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

Spring forward in a new 2020 Audi Q5.

© 2020 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2020 Audi Q5 models. *Lease a 2020 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of $48,395 (including $2,095 freight and PDI) at 2.98% for 48 months, with monthly payments of $418/month (after application of $1,500 Audi Credit). Air 
conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), $5,788 down payment or equivalent trade-in, security deposit of approximately one-month’s payment, and first monthly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $25,833 (excluding taxes). Kilometre allowance 
of 12,000/year; charge of $0.35/km for excess kilometres. †$1,500 Audi Credit available to be applied as a discount to the MSRP before taxes on purchase or lease of select 2020 Audi Q5 models. Dealer participation is required.Offer ends March 31, 2020, and is subject to change or cancellation without notice. Dealer order/trade may be necessary. Dealer may sell or lease for less.

Offers End March 31st

AUDI UPTOWN
SPRING
into

SALES EVENT

2020 Audi Q5 quattro Komfort

for 48 months with
$5,788 down payment

Lease from

per month

Lease from

$418† 2.98%†

Audi Uptown
Spring Credit

$1,500
Includes
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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.

Η 
Ημικρανία είναι μια χρόνια δια-
ταραχή που χαρακτηρίζεται από 
επαναλαμβανόμενες μέτριες έως 
έντονες κεφαλαλγίες, συχνά σε 

συνδυασμό με μια σειρά από συμπτώμα-
τα του αυτόνομου νευρικού συστήματος. 
Η λέξη προέρχεται από την ελληνική γλώσ-
σα και σημαίνει «πόνος στη μία πλευρά του 
κεφαλιού». Είναι σύνθετη λέξη, που αποτε-
λείται από τα συνθετικά «ημί» («μισός») και 
κρανίο. 
Συνήθως η κεφαλαλγία είναι μονομερής 
(επηρεάζοντας το μισό μέρος του κεφαλιού) 
και παλλόμενη (δηλαδή ο πόνος αυξομειώ-
νεται σε ένταση), ενώ διαρκεί από 2 έως 72 
ώρες. Τα  συμπτώματα μπορεί να περιλαμ-
βάνουν ναυτία, έμετο, φωτοφοβία (αυξη-
μένη ευαισθησία στο φως), φωνοφοβία 
(αυξημένη ευαισθησία στον ήχο) και πόνο 
ο οποίος γενικά επιδεινώνεται με τη σωμα-
τική δραστηριότητα. Έως και το ένα τρίτο 
των ανθρώπων με ημικρανία αντιλαμβάνο-
νται μια αύρα: μια παροδική οπτική, αισθη-
τική, λεκτική, ή κινητική διαταραχή που 
σηματοδοτεί ότι ο πονοκέφαλος θα επέλ-
θει σύντομα. 

Αίτια
Οι ημικρανίες πιστεύεται ότι οφείλονται 
σε ένα μίγμα περιβαλλοντικών και γενε-
τικών παραγόντων. Περίπου τα δύο τρίτα 
των περιπτώσεων αποτελούν κληρονομι-
κές παθήσεις. Οι διακυμάνσεις στα επίπεδα 
ορμονών μπορεί επίσης να παίζουν κάποιο 
ρόλο: οι ημικρανίες επηρεάζουν ελαφρώς 
περισσότερο τα αγόρια απ’ ότι τα κορίτσια 
πριν από την εφηβεία, αλλά περίπου δύο 
έως τρεις φορές περισσότερο τις γυναίκες 
απ’ ότι τους άνδρες. Η ημικρανία προκα-
λείται από ανώμαλη εγκεφαλική δραστηρι-
ότητα, που εκλύεται από στρες, συγκεκρι-
μένα τρόφιμα, περιβαλλοντικούς παράγο-
ντες ή κάτι άλλο. Ωστόσο, η ακριβής ακο-
λουθία των γεγονότων παραμένει ασαφής. 
Σήμερα, οι περισσότεροι ειδικοί πιστεύ-
ουν ότι το επεισόδιο ξεκινά στον εγκέφαλο 
και ενέχει διάφορα νευρικά μονοπάτια και 
χημικές ουσίες. Οι μεταβολές επηρεάζουν 
τη ροή αίματος στον εγκέφαλο και τους 
γύρω ιστούς. 
Ημικρανικά επεισόδια μπορεί να εκλυ-
θούν από: αλκοόλ, αλλεργικές αντιδρά-
σεις, έντονο φως, συγκεκριμένες οσμές ή 
αρώματα, μεταβολές στα επίπεδα ορμονών 
(που συμβαίνουν στη διάρκεια του έμμη-
νου κύκλου των γυναικών ή με τη χρήση 
αντισυλληπτικών χαπιών), αλλαγές στο 

πρότυπο ύπνου, άσκηση, δυνατούς ήχους, 
χαμένα γεύματα, σωματικό ή συναισθημα-
τικό στρες, κάπνισμα ή έκθεση σε καπνό.
Συγκεκριμένα τρόφιμα και συντηρητικά σε 
τρόφιμα μπορούν να εκλύσουν ημικρα-
νίες σε κάποια άτομα. Οι εκλυτικοί παράγο-
ντες που σχετίζονται με τρόφιμα περιλαμ-
βάνουν: Οποιαδήποτε επεξεργασμένα τρό-
φιμα, τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση, 
τουρσί ή μαριναρισμένα τρόφιμα, αρτοπα-
ρασκευάσματα, σοκολάτα, γαλακτοκομικά 
προϊόντα, τρόφιμα που περιέχουν γλου-
ταμινικό μονονάτριο (MSG), τρόφιμα που 
περιέχουν τυραμίνη, όπως κόκκινο κρασί, 
παλαιωμένο τυρί, καπνιστό ψάρι, συκωτά-
κια κοτόπουλου, σύκα και συγκεκριμένα 
είδη φασολιών, φρούτα (αβοκάντο, μπα-
νάνα, κίτρο), κρέατα που περιέχουν νιτρικά 
(μπέικον, hot dog, σαλάμι, αλλαντικά), 
ξηροί καρποί, κρεμμύδια και φυστικοβού-
τυρο.

Συμπτώματα
Η διαταραχές όρασης ή αύρα, θεωρούνται 
ένα «προειδοποιητικό σημείο» ότι επέρχε-
ται μια ημικρανία. Η αύρα εκδηλώνεται και 
στα δύο μάτια και μπορεί να περιλαμβάνει 
οποιοδήποτε ή όλα τα ακόλουθα: προσω-
ρινό τυφλό σημείο, θολή όραση, οφθαλ-
μικό πόνο, αστέρια ή γραμμές ζιγκ ζαγκ στο 
οπτικό πεδίο και σωληνοειδή όραση. 
Δεν έχουν όλα τα άτομα με ημικρανία αύρα. 
Αυτοί που έχουν, αναπτύσσουν μια αύρα 
περίπου 10-15 λεπτά πριν τον πονοκέφαλο. 
Ωστόσο, μπορεί να εμφανιστεί λίγα λεπτά 
έως 24 ώρες νωρίτερα. Δεν ακολουθεί 
πάντα πονοκέφαλος μετά από μια αύρα.

Αντιμετώπιση
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για τις 
ημικρανίες. Ο στόχος είναι η πρόληψη των 
συμπτωμάτων αποφεύγοντας ή αλλάζο-
ντας τους εκλυτικούς παράγοντες.  Η αρχική 
συνιστώμενη αντιμετώπιση είναι με απλά 
αναλγητικά, όπως ιβουπροφαίνη (Advil) και 
ακεταμινοφαίνη (Tylenol) για τον πονοκέ-
φαλο, ένα αντιεμετικό (Gravol) για τη ναυ-
τία καθώς και αποφυγή των εναυσμάτων 
της κεφαλαλγίας. Ειδικά φάρμακα, όπως τρι-
πτάνες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
εκείνους στους οποίους τα απλά αναλγητικά 
δεν είναι αποτελεσματικά. 
Όταν έχετε ημικρανικά συμπτώματα, προ-
σπαθήστε να τα αντιμετωπίσετε αμέσως. 
Όταν ξεκινούν τα ημικρανικά συμπτώματα: 
πιείτε νερό για να αποφύγετε την αφυδά-
τωση, ιδιαίτερα εάν κάνετε έμετο, ξεκουρα-
στείτε σε ένα ήσυχο, σκοτεινό δωμάτιο και 
τοποθετήστε ένα κρύο πανί στο κεφάλι σας.
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά φάρμακα 
για τους ανθρώπους με ημικρανία. Τα φάρ-
μακα χρησιμοποιούνται για να: μειώσουν 
τον αριθμό των επεισοδίων, να σταματή-
σουν την ημικρανία όταν έχουν εκδηλωθεί 
τα συμπτώματα, και να αντιμετωπίσουν τον 

πόνο και τα υπόλοιπα συμπτώματα.

Μείωση των επεισοδίων
Εάν έχετε συχνές ημικρανίες, ο γιατρός μπο-
ρεί να σας γράψει φάρμακα για τη μείωση 
του αριθμού των επεισοδίων. Τα φάρμακα 
αυτά πρέπει να λαμβάνονται κάθε μέρα 
ώστε να είναι αποτελεσματικά. Τα φάρμακα 
αυτά περιλαμβάνουν:
αντικαταθλιπτικά όπως αμιτριπτυλίνη, φάρ-
μακα για την αρτηριακή πίεση όπως β ανα-
στολείς (προπανολόλη) ή αναστολείς διαύ-
λων ασβεστίου (βεραπαμίλη),
αντιεπιληπτικά φάρμακα, όπως βαλπροϊκό 
οξύ, γκαμπαπεντίνη και τοπιραμάτη,
αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης 
(SSRI) όπως βενλαφαξίνη, εκλεκτικούς ανα-
στολείς πρόσληψης νορεπινεφρίνης (SNRI) 
όπως δουλοξετίνη
και ενέσεις βουτυλινικής τοξίνης (Botox) 
μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη μείωση 
των ημικρανικών επεισοδίων.

9 συμβουλές για λιγότερες ημι-
κρανίες
Αποφύγετε τις αιτίες-  Κρατήστε για λίγες 
εβδομάδες ένα ημερολόγιο, για να δείτε 
εάν η ημικρανία σας εκδηλώνεται έπειτα 
από συγκεκριμένα γεγονότα ή συνθήκες. 
Συνηθισμένοι παράγοντες που μπορεί να 
δώσουν έναυσμα για μια κρίση είναι το 
κάπνισμα (η νικοτίνη πιστεύεται ότι συστέλ-
λει τα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου), η 
πολύ έντονη γυμναστική, το στρες, οι αλλα-
γές στο πρόγραμμα του ύπνου, το «πιά-
σιμο» του αυχένα και τα οδοντικά προβλή-
ματα.
Προσέξτε το σάκχαρό σας-  Η μείωση 
των επιπέδων σακχάρου στο αίμα αποτε-
λεί συνηθισμένο εκλυτικό παράγοντα ημι-
κρανίας, επειδή προκαλεί αύξηση της πίε-
σης. Να τρώτε κάθε τέσσερις ώρες και να 
μην περνάτε περισσότερες από 12 ώρες το 
βράδυ νηστικοί. Να προτιμάτε επίσης τρό-
φιμα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, όπως 
φρούτα, λαχανικά και λίγων λιπαρών ή 
άπαχο γιαούρτι και τυρί. Αντιθέτως, να απο-
φεύγετε τα τρόφιμα με υψηλό γλυκαιμικό 
δείκτη, όπως το λευκό ψωμί, τα γλυκά και τα 
ροφήματα με ζάχαρη.
Μην το παρακάνετε με την καφεΐνη-  Η 
πολλή καφεΐνη μπορεί να προκαλέσει 
συστολή των αιμοφόρων αγγείων γύρω 
από τον εγκέφαλο, γεγονός που μπορεί 
να δώσει το έναυσμα για μια ημικρανική 
κρίση. Περισσότερα από 300 mg καφεϊνης 
την ημέρα (αντιστοιχούν σε πέντε φλιτζά-
νια στιγμιαίο καφέ) μπορεί να προκαλέσουν 
πρόβλημα. Προσπαθήστε να πίνετε λιγότε-
ρους καφέδες ή αλλάξτε σε ντεκαφεϊνέ. Να 
θυμάστε πως και η σοκολάτα, το τσάι, αλλά 
και τα αναψυκτικά τύπου Coca Cola, περιέ-
χουν καφεΐνη.
Προσοχή στα πρόσθετα-  Πολλοί πάσχο-
ντες από ημικρανία αναφέρουν ευαισθη-

σία σε ορισμένα πρόσθετα των τροφίμων, 
όπως η μονονατρική γλουταμάτη (υπάρχει 
λ.χ. σε ορισμένα τυριά, αποξηραμένες ντο-
μάτες και κρέατα σε κονσέρβα), η ασπαρ-
τάμη (είναι τεχνητό γλυκαντικό), η ταρτρα-
ζίνη (είναι μια κίτρινη χρωστική που χρησι-
μοποιείται λ.χ. σε ροφήματα με ανθρακικό), 
διάφοροι θειωτικοί παράγοντες (υπάρχουν 
στο κρασί) και το βενζοϊκό νάτριο (υπάρχει 
λ.χ. σε ορισμένες γαρίδες, μαργαρίνες, ανα-
ψυκτικά και γλυκά).
Να τρώτε πρωτεΐνες-  Μελέτες έχουν δείξει 
ότι πολλοί πάσχοντες από ημικρανία έχουν 
στον εγκέφαλό τους χαμηλά επίπεδα μιας 
ουσίας που λέγεται σεροτονίνη. Για να τα 
αυξήσετε, να τρώτε τρόφιμα πλούσια σε 
πρωτεΐνες, όπως το κοτόπουλο, η γαλο-
πούλα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, οι μπα-
νάνες, τα φασόλια, ο αρακάς, τα καρύδια, τα 
όσπρια και οι ξηροί καρποί.
Να πίνετε νερό-  Η αφυδάτωση είναι συνη-
θισμένος εκλυτικός παράγοντας ημικρα-
νίας. Οι ιστοί που περιβάλλουν τον εγκέ-
φαλο αποτελούνται κυρίως από νερό και, 
όταν χάνουν νερό, συρρικνώνονται, με 
συνέπεια ερεθισμό και πόνο. Να πίνετε 
καθημερινά ένα έως δύο λίτρα νερό.
Πάρτε συμπληρώματα-  Το 5-ΗΤΡ μπορεί να 
βοηθήσει τον οργανισμό να είναι λιγότερο 
ευάλωτος στις ημικρανικές κρίσεις, ενώ το 
συνένζυμο Q10 μπορεί να συμβάλλει στην 
πρόληψη των ημικρανιών.
Να τρώτε μαγνήσιο-  Η μειωμένη πρόσληψη 
μαγνησίου πιστεύεται ότι μπορεί να οδηγή-
σει σε μειωμένη παροχή αίματος στον εγκέ-
φαλο και χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο 
αίμα – και τα δύο σχετίζονται με τις ημικρα-
νικές κρίσεις. Τα φρέσκα, σκουροπράσινα 
λαχανικά, ο πολτός τομάτας, τα καρύδια, τα 
δημητριακά ολικής αλέσεως, τα φασόλια, ο 
αρακάς, οι πατάτες, οι μπανάνες και η μαγιά 
είναι μερικά από τα τρόφιμα που περιέχουν 
μαγνήσιο.
Δοκιμάστε τη γιόγκα-  Η γιόγκα θεωρείται 
«φάρμακο» εναντίον του στρες, ενώ κατα-
πραΰνει διάφορα ενοχλήματα και πονάκια 
παντού στο σώμα. Ορισμένες στάσεις της, 
εξάλλου, καταπραΰνουν την δυσκαμψία 
στον αυχένα και στους ώμους.

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο 
φαρμακείο μας Απόλλων μπορείτε 
να βρείτε τα γνήσια έμπλαστρα 
απο την Ελλάδα, ΛΕΟΝΤΟΣ και τα 
αναβράζοντα DEPON MAXIMUM 
1000 MG.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε 
να προτείνετε κάποιο θέμα, θα 
παρακαλούσα να επικοινωνήσετε 
μαζί μου στο φαρμακείο 
(416.463.1195), να μου στείλετε e-
mail στο ApollonPharmacy@yahoo.
com ή να περάσετε από το φαρμακείο
Απόλλων (698 Danforth Avenue) και 
να τα πούμε από κοντά.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Η Φώκαια Αναβύσσου το 1927 και το 1960, όπου 
πρωτοεγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τις παλιές Φώκιες της Ιωνίας 

για να δουλέψουν στις Αλυκές

Πρόσφυγες έχουν βρει προσωρινό κατάλυμα στα θεωρεία του 
Δημοτικού Θεάτρου Αθηνών, 1923

Σκηνές για την πρόχειρη 
στέγαση των προσφύγων 

στην περιοχή του 
Παγκρατίου. Αθήνα, 1924

Η Καλιρρόης όταν 
ακόμη δεν είχε 

μπαζωθεί ο Ιλισσός

Το «Θηρίο» κάνει την 
εμφάνισή του στην 

Αθήνα

Φουστανελάδες στο Θησείο 
το 1897

Ξυπόλητα 
παιδιά στη 

Δραπετσώνα

Είναι η περιοχή 
Δουργούτι στο Νέο 

Κόσμο με προσφυγικά 
παραπήγματα

Αθήνα, Λεωφόρος 
Συγγρού, Νέος 
Κόσμος, 1955

Κεφαλλονιά, Οδός Σιτεμπόρων στην παλιά αγορά του Αργοστολίου. Κρεοπωλείο των αδελφών Καπατσώρη



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 45TOΡΟΝΤΟ
6 Μαρτίου 2020

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

«...ενδύσασθε τον
Κύριον Ιησούν Χριστόν»

6 ΜΑΡΤΙΟΥ
1894: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφη-
μερίδας «ΕΣΤΙΑ», με πρώτο διευθυντή τον 
ποιητή, Γεώργιο Δροσίνη.
1910: Αγροτική εξέγερση στο Κιλελέρ της 
Θεσσαλίας. Με προτροπή των μεγαλοτσι-
φλικάδων, ο στρατός ανοίγει πυρ και σκοτώ-
νει στο χωριό Κιλελέρ δύο αγρότες, έπειτα 
από επεισόδια με τους σιδηροδρομικούς. 
1933: Ο απόστρατος Ν. Πλαστήρας επιχειρεί 
αιματηρό πραξικόπημα στην Αθήνα, με του-
λάχιστον 13 νεκρούς και πολλούς τραυμα-
τίες αθώους πολίτες, που θα αποτύχει πατα-
γωδώς. 
1950: Οι ελληνικές εκλογές, που έχουν ως 
αποτέλεσμα την πτώση του Λαϊκού Κόμμα-
τος και την εντυπωσιακή άνοδο της ΕΠΕΚ, 
οδηγούν σε μια κυβέρνηση υπό τον Σοφο-
κλή Βενιζέλο.
1994:Πεθαίνει στο νοσοκομείο «Μεμό-
ριαλ» της Νέας Υόρκης, η Μελίνα Μερκούρη 
μετά από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο. 
Η Μελίνα Μερκούρη υπήρξε ηθοποιός 
παγκόσμιας φήμης, θερμή αγωνίστρια της 
Δημοκρατίας και υπουργός Πολιτισμού 
σε όλες τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Είναι 
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, η απριλιανή 
Χούντα της αφαίρεσε την ελληνική ιθαγέ-
νεια εξαιτίας της αντιστασιακής της δρά-
σης. Κηδεύτηκε με τιμές πρωθυπουργού 
ενώ εκατομμύρια λαού την συνόδεψαν στην 
τελευταία της κατοικία.
7 ΜΑΡΤΙΟΥ
961: Ο στρατηγός του Βυζαντίου, Νικηφό-
ρος Φωκάς, απελευθερώνει το Ηράκλειο της 
Κρήτης από τους Άραβες.
1910: Γίνεται η πρώτη συνέλευση του 
Πανελλήνιου Ποδοσφαιρικού Ομίλου, 
μετέπειτα Παναθηναϊκού, στην κατοικία του 
20χρονου Γιώργου Καλαφάτη, στην οδό 
Δερβενίων 3 στα Εξάρχεια, με συμμετοχή 
35 μελών. Έχει προηγηθεί η διάσπαση του 
Ποδοσφαιρικού Ομίλου Αθηνών (Δεκέμ-
βριος 1909, στιγμή κατά την οποία αποφα-
σίζεται η πρώτη μετονομασία του συλλό-
γου, ενώ θα ακολουθήσει το 1922 η τελική 
σε ΠΑΟ) και η ιδρυτική συνέλευση του συλ-
λόγου (Ιανουάριος 1910).
1948: Τα Δωδεκάνησα ενσωματώνονται κι 
επισήμως στην Ελλάδα. 
1996: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει την 
κατοχύρωση της ονομασίας προέλευσης 
του τυριού «φέτα» στην Ελλάδα.

8 ΜΑΡΤΙΟΥ
1887: Η Καλλιρρόη Παρρέν κυκλοφορεί την 
«Εφημερίδα των Κυριών»
1904: Εγκαινιάζεται ο σιδηροδρομικός 
σταθμός Λαρίσης στην Αθήνα.
1907: Γεννιέται ο Κωνσταντίνος Γ. Καραμαν-
λής, Έλληνας πολιτικός ο οποίος διετέλεσε 
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας
1913: Ο Κωνσταντίνος ορκίζεται βασιλιάς 
των Ελλήνων. Διαδέχεται τον δολοφονημένο 
Γεώργιο Α’.
1924: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της 
οικονομικής εφημερίδας «Η Ναυτεμπο-
ρική».
1941: Ο Γεώργιος Βλάχος δημοσιεύει στην 
εφημερίδα «Καθημερινή» την περίφημη 
ανοιχτή επιστολή προς τον Αδόλφο Χίτλερ, 
ενώ οι Γερμανοί ετοιμάζονται να επιτεθούν 

στην Ελλάδα. 
9 ΜΑΡΤΙΟΥ

1824: Αρχίζει ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος 
μεταξύ των επαναστατημένων Ελλήνων.
1921: Γεννιέται ο Δημήτρης Χορν ένας από 
τους σπουδαιότερους Έλληνες ηθοποιούς.
1925: Γεννήθηκε ο Μανόλης Αναγνωστάκης, 
Έλληνας ποιητής. (Θαν. 23/6/2005)
1926: Ιδρύεται στο Αγρίνιο η ποδοσφαιρική 
ομάδα του Παναιτωλικού από επίλεκτα μέλη 
της τοπικής κοινωνίας.
1971: Τα πέντε 9άρια του Αντώνη. Στις 9 του 
μήνα, στις 9 ακριβώς, 9 λεπτά πριν την λήξη 
του αγώνα το Νο9 (Αντώνης Αντωνιάδης) 
σκοράρει το 9ο γκολ του στα κύπελλα Ευρώ-
πης.
1995: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ανακοι-
νώνει την παραίτησή του από το αξίωμα του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, 57 μέρες πριν 
από τη λήξη της θητείας του, συνεπής προς 
τη δήλωσή του για επιτάχυνση των διαδικα-
σιών εκλογής του διαδόχου του.
2000: Υποβάλλεται από την κυβέρνηση 
Σημίτη στα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η αίτηση ένταξης της 
χώρας στη ζώνη του Ευρώ.

10 ΜΑΡΤΙΟΥ
1829: Υπογράφεται στο Λονδίνο από τις 
Μεγάλες Δυνάμεις το Πρωτόκολλο με το 
οποίο το ελληνικό κράτος αποκτά αυτο-
νομία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Μεταξύ άλλων, προβλέπονται: Τα σύνορα 
του αυτόνομου ελληνικού κράτους προς 
βορρά καθορίζονται από την οροθετική 
γραμμή Αμβρακικού – Παγασητικού. Στο 
νέο κράτος θα περιλαμβάνονται τα νησιά 
Σποράδες, Κυκλάδες, Σάμος και πιθανόν η 
Κρήτη, Το καθεστώς του κράτους θα είναι 
κληρονομική μοναρχία, Ο ετήσιος φόρος 
υποτέλειας προς τον Σουλτάνο θα ανέρχεται 
στα 1.500.000 γρόσια.
1905: Ξεσπάει η Κρητική Επανάσταση στο 
χωριό Θέρισος, με αρχηγό τον Ελευθέριο 
Βενιζέλο. Οι κινηματίες με υπόμνημά τους 
προς τις μεγάλες δυνάμεις ζητούν την Ενωση 
της Κρήτης με την Ελλάδα. 
1925: Ιδρύεται ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος 
Φιλάθλων Πειραιώς, όταν τα μέλη του Πει-
ραϊκού Ποδοσφαιρικού Ομίλου και του 
Ομίλου Φιλάθλων Πειραιώς αποφασίζουν 
σε μία ιστορική συνέλευση τη διάλυση των 
σωματείων και την ίδρυση νέου.
2012: Απεβίωσε η Δόμνα Σαμίου, εξέχουσα 
ερμηνεύτρια και ερευνήτρια του δημοτικού 
τραγουδιού, με διεθνή αναγνώριση. (Γεν. 
12/10/1928)

11 ΜΑΡΤΙΟΥ
1912: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το Κόμμα 
των Φιλελευθέρων αναδεικνύεται ξανά 
νικητής των ελληνικών βουλευτικών εκλο-
γών.
1978: Απεβίωσε η Σοφία Βέμπο, τραγουδί-
στρια και ηθοποιός. (Γεν. 10/2/1910)

12 ΜΑΡΤΙΟΥ
1990: Πραγματοποιείται στο Πάντειο Πανε-
πιστήμιο το πρώτο ντιμπέιτ μεταξύ πολιτι-
κών αρχηγών στην Ελλάδας. Συμμετείχαν οι 
πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, Κωνστα-
ντίνος Μητσοτάκης, του ΠΑΣΟΚ,Ανδρέας 
Παπανδρέοου και του ΚΚΕ, Χαρίλαος Φλω-
ράκης, εν όψει των εκλογών της 8ης Απρι-
λίου.

Τ
ο νόημα της Κυριακής της Τυροφά-
γου είναι η ανάμνηση της εξόδου 
των Πρωτοπλάστων από τον Παρά-
δεισο. Η Εκκλησία μας, παρουσιά-

ζει μπροστά μας το τραγικό αυτό γεγονός, 
τώρα στην αρχή της νηστείας. Είναι σαν να 
μας λεη.
Κοιτάξτε τι έπαθε το ανθρώπινο γένος, από 
την παράνομη επιθυμία της αμαρτίας των 
πρωτοπλάστων. Σείς αποφασίστε να κερ-
δίστε τον Παράδεισο, που σας προσφέρει 
ο νέος Αδάμ, ο Χριστός. Να ντυθήτε λοιπόν 
τον Χριστό και μη φροντίζετε για τις ικανο-
ποιήσεις των ατάκτων και παρανόμων επι-
θυμιών σας.
Αλλά τι σημαίνει <<να ντυθήτε τον Χρι-
στό>>? Τι εννοεί ο Απόστολος του Χριστού, 
όταν μας λεη <<φορέστε σαν καθημερινό 
σας ρούχο τον Κύριο Ιησού Χριστό>>? Με 
την ωραία αυτή εικόνα θέλει να μας πει ότι 
καθοδηγός και εμπνευστής της ζωής σας να 
είναι κάθε ώρα και στιγμή ο Χριστός. Όπως 
τα ρούχα μας συνοδεύουν σ’ όλες της εκδη-
λώσεις της ημέρας και ολόκληρης της ζωής 
μας, έτσι η παρουσία, η αγάπη και η σκέψη 
του Χριστού πρέπει να μας συνοδεύουν 
πάντοτε, σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Τότε 
και τα έργα μας παίρνουν άλλο νόημα. Γίνο-
νται <<εν Χριστώ Ιησού>>. Και όταν λέμε 
<<έργα>> δεν εννοούμε μόνο τις ιεραπο-
στολικές εκδηλώσεις της ζωής μας, αλλά και 
τα έργα του επαγγέλματος, στο κατάστημα, 
στο γραφείο, στο σχολείο, στο σπίτι μας. 
Γιατί και αυτά φέρνουν το άρωμα και την 
ευωδία του Χριστού. Πράγματι κρύβεται 
μιά πολύ βαθειά έννοια στη φράση: <<...
ενδύσασθε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν>>.
Αν προσπαθήση κανείς να εμβαθύνη πιό 
πολύ στα θεόπνευστα αυτά λόγια βρίσκει 
ότι εδώ περικλείεται το παν για τη ζωή μας. 
Γιατί έχουν πράγματι ντυθή με τον Χριστό 
δεν ζούνε πιά οι ίδιοι, με τα δικά τους αμαρ-
τωλά θελήματα. Ζεί μέσα τους εκείνος, στον 
οποίο έχουν παραδώσει τα κλειδιά της καρ-
διάς τους.

Συμβαίνει αυτό το καταπληκτικό που έζησε 
και έγραψε ο απόστολος Παύλος: <<Ζω δε 
ου κέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός>> (Γαλ. 
Β’ 20).
Ο Απόστολος του Χριστού αρνείται το 
<<εγώ>> του. <<Ζω δε ουκέτι εγώ…>>. 
Ο λόγος αυτός είναι άρνηση του δικού του 
<<εγώ>> και αποδοχή ενός άλλο <<εγώ>> 
του <<Εγώ του Χριστού>>. Είναι σαν να λέη: 
Δεν θέλω να ζω πια εγώ.
Θέλω να ζη μέσα μου ο Χριστός. Αρνού-
μαι την σαρκική ζωή των παθών, γιατί είμαι 
νοσταλγός μιάς άλλης ζωής, της ζωής του 
Χριστού. Αρνούμαι την φτωχή ζωή των 
αισθήσεων, του ατομικού μου <<εγώ>>, για 
να ζήση μέσα μου ο Χριστός. <<Ζη εν εμοί 
Χριστός>>. Αλλά είναι αδύνατο <<να ντυθή 
κανείς τον Χριστό>>, χωρίς να λάβη το Άγιο 
Βάπτισμα. Αυτή την αλήθεια τονίζει ο
Απόστολος μας στην πρός Γαλάτας επιστολή 
του: <<Όσοι γαρ εις Χριστόν εβαπτίσθητε, 
Χριστόν ενεδύσασθε>> (Γαλ. Γ’ 27). Ο ιερός 
Χρυσόστομος ερμηνεύοντας τα λόγια αυτά, 
που τα ψάλλει ο Ιερεύς μετά το Άγιο Μυστή-
ριο του Βαπτίσματος, γράφει: <<Επειδή ο 
απόστολος Παύλος είπε πράγμα μεγάλο και 
θαυμαστό, ότι δηλαδή είμαστε υιοί Θεού, 
<<Πάντες υιοί Θεού εστε διά της πίστεως 
εν Χριστώ Ιησού>> (Γαλ. Γ’ 26), είπε και τον 
τρόπο της υιοθεσίας:
Να ενδυθή ο βαπτιζόμενος τον Χριστό>>. 
Διότι, συνεχίζει ο Άγιος <<αφού ο Χριστός 
είναι Υιός του Θεού και σύ Τον έχεις ενδυ-
θεί, έχοντας μέσα σου τον Υιόν και έχο-
ντας ομοιωθή πρός Αυτόν, έχεις φτάσει σε 
συγγένεια και έγινες μία εικόνα με τον Χρι-
στό>>. Να ντυθούμε λοιπόν με τον Χριστό, 
είναι να γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό.
Θα πρέπει, λοιπόν, να αξιοποιήσουμε το 
άγιο Βάπτισμά μας. Με το Μυστήριο αυτό 
<<ντυθήκαμε τον Χριστό>>. Κι αν αμαρτή-
σαμε μετά το Άγιο Βάπτισμά μας και λερώ-
σαμε την στολή, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει 
και το Μυστήριο της Μετανοίας και Εξομο-
λογήσεως.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΑ ΚΑΘΕΤΕ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ
ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ
416.465.3345

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

FULL OR PART TIME
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ & ΜΙΣΘΟΣ

416.220.0166
ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
647.768.3799

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ κ. Στέλιος ή κ. Γιώργος

416.751.1984

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ WOODBINE & O’CONNOR
ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ

κα ΜΠΕΤΤΥ 647.574.7029

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΣΑΛΟΝΙ ΜΕ ΤΖΑΚΙ & BAR
ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

& ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΡΑΝΤΑ ΜΕ ΔΕΝΤΡΑ
1.500 sq.ft. ΣΤΟ VICTORIA VILLAGE

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 416.757.0554

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΟΣ-ΚΥΡΙΑ
Με ευχάριστη προσωπικότητα 

για να εργαστεί στην επιχείρηση
ΠΛΑΚΑΚΙΑ-ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Άμεση Πρόσληψη - Πολύ Καλός Μισθός
Τηλ. στον κ. Σταύρο

416.677.8886
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

Αυτός είναι tο αγόρι μου 
Anthony. 

Είναι ένας μακρύμαλλιά 
Beverly Hills Chihuahua. 

Ψάχνω να τον 
αναπαράγωyo με ένα 

άλλο υγιές τσιουάουα. 

Για πληροφορίες

(647) 656-7558
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Ο Πρωθυπουργός του Οντάριο 
Doug Ford επισκέπτεται 

την Ελληνορθόδοξη 
Ι. Αρχιεπισκοπή Καναδά

Τ
ην Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 
2020, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκο-
πος Σωτήριος, καλωσόρισε τον Εντι-
μότατο Doug Ford, Πρωθυπουργό 

του Οντάριο, στα κεντρικά γραφεία της Ι. 
Αρχιεπισκοπής Καναδά.
Ο Πρωθυπουργός Ford έφτασε το πρωί και 
συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο, τον εψη-
φισμένο επίσκοπο Πατάρων Αλέξανδρο 
(Σαλμά), τον Άρχοντα Ευάγγελο Σωτηρό-
πουλο, και τους φοιτητές της Πατριαρχικής 
Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας καθώς 
και το προσωπικό της Ι. Αρχιεπισκοπής. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και ο Πρωθυ-
πουργός Ford, φίλοι πολλών ετών, αντήλλα-
ξαν θερμό χαιρετισμό πριν ξεκινήσει η επί-
σημη επίσκεψη.
Ο Σεβασμιώτατος ξενάγησε τον Πρωθυ-
πουργό στο κτίριο της Αρχιεπισκοπής ξεκι-

νώντας από το Παρεκκλήσιο του Αγίου 
Ιωάννη του Θεολόγου και την βιβλιοθήκη 
της Ακαδημίας.
Αμέσως μετά ο Αρχιεπίσκοπος οδήγησε 
τον Πρωθυπουργό και τη συνοδεία του στα 
κυρίως γραφεία της Αρχιεπισκοπής. Έγινε 
μια σύντομη ξενάγηση στο διαμέρισμα του 
Αρχιεπισκόπου, και στο προσωπικό του 
εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής, πριν οι 
καλεσμένοι επισκεφθούν το γραφείο του με 
την καταπληκτική θέα στο κέντρο του Τορό-
ντο, συμπεριλαμβανομένου του Πάρκου το 
οποίο επισήμως έχει ονομασθεί «Πατριάρ-
χου Βαρθολομαίου Περιβαλλοντική Ζώνη» 

(Πάρκο 1000 στρεμμάτων που περιβάλλει 
το κτίριο της Αρχιεπισκοπής).
Ένα ελαφρύ πρόγευμα προσφέρθηκε σε 
όλους και ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πρωθυ-
πουργός συζήτησαν πολλά και επίκαιρα 
θέματα που αντιμετωπίζει το Οντάριο και ο 
Καναδάς, η κοινωνία στο σύνολό της, καθώς 
επίσης και η μεγάλη και ζωντανή Ελληνική 
Ομογένεια της Επαρχίας Οντάριο. Ανάμεσα 
στα θέματα που συζητήθηκαν ο Σεβασμιώ-
τατος τόνισε το θέμα της θρησκευτικής ελευ-
θερίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την 
σπουδαιότητα για ενότητα και αλληλοσεβα-
σμό στην κοινωνία, τις αρχές της τιμής και 
αξιοπρέπειας της ζωής, από την σύλληψη 
μέχρι τον ιατρικά υποβοηθούμενο θάνατο.
Ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πρωθυπουργός 
είχαν προσωπική συνομιλία για κάποια 
θέματα. Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε, επί-

σης, τον κ. Rod Phillips, Υπουργό Οικονο-
μικών, την κα Έφη Τριανταφυλλοπούλου, 
την κα Χριστίνα Μίτα, και την κα Μπελίντα 
Καραχάλιου, βουλευτές της Επαρχίας Οντά-
ριο, για την πρωτοβουλία τους σχετικά με 
την επίσημη ανακήρυξη του Μαρτίου ως 
μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς στο Οντάριο.
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος δώρισε ένα 
συμβολικό δώρο στον Πρωθυπουργό, ως 
δείγμα εκτίμησης και οι δύο ηγέτες αντάλ-
λαξαν ευχές και δεσμεύτηκαν να εργαστούν 
από κοινού για την ανάπτυξη της Επαρχίας 
και την βελτίωση της ζωής όλων των κατοί-
κων του Οντάριο.
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Τ
α 42 κέντρα αντιμετώπισης κρίσεων και βιασμών του Οντάριο έχουν ενημερωθεί 
ότι η χρηματοδότηση ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων που έλαβαν πέρυσι από 
την επαρχία δεν θα ανανεωθεί, με αποτέλεσμα την άνοδο χρόνου αναμονής για τα 
θύματα σεξουαλικής βίας. Επί του παρόντος, τα κέντρα αντιμετώπισης κρίσεων βια-

σμού του Οντάριο λαμβάνουν 14,8 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από το Υπουργείο Δικαι-
οσύνης. Ο Deb Singh, πρόεδρος του Συνασπισμού των Κέντρων Κρίσεως των Βιασμών του 
Οντάριο, δήλωσε στο CBC News την Τετάρτη ότι  έλαβαν την απόφαση απευθείας από τον 
Γενικό Εισαγγελέα του Οντάριο Doug Downey την περασμένη Πέμπτη ότι η επαρχία δεν θα 
ανανεώσει την πρόσθετη χρηματοδότηση.

Το Οντάριο ακυρώνει 
χρηματοδότηση ύψους $1εκατ. 
προς τα κέντρα αντιμετώπισης 
κρίσεων βιασμού

Έσπασαν 22 αυτοκίνητα σε υπόγειο 
γκαράζ στο East York 

Οι κάτοικοι της της πολυκα-
τοικίας στο100 Gamble, 
κοντά στη Pape και την 
O’Connor Drive, ξύπνη-

σαν το πρωί της Τετάρτης για να δια-
πιστώσουν ότι 22 οχήματα στο υπό-
γειο πάρκινγκ είχαν βανδαλιστεί εν 
μία νυκτί. 
Οι κάτοικοι λένε ότι αυτή είναι η δεύ-
τερη φορά που τα οχήματα έχουν υπο-
στεί ζημιά τους τελευταίους τέσσερις 
μήνες και ότι το υπόγειο γκαράζ πρέπει 
να είναι ασφαλές κατά κάποιο τη διάρ-
κεια της νύχτας. Κάποιοι κάτοικοι λένε 
ότι ανησυχούν πλέον για την ασφάλειά 
τους και καλούν τη διαχείριση του κτι-
ρίου να αυξήσει τα μέτρα ασφάλειας 
σ το κτ ίριο.Ένας άλλος λόγος που οι 
κάτοικοι λένε ότι αισθάνονται ανασφα-
λείς είναι από το γεγονός ότι όπως φαί-
νεται ο ύποπτος σε αυτή την περίπτωση 

μπορεί να έχει διαπράξει τ ις κλοπές 
και το σπάσιμο των αυτοκινήτων εντε-
λώς μόνος του, πράγμα που σημαίνει 
ότι έπρεπε να παραμείνει σ το χώρο 
για αρκετό χρονικό διάστημα χωρίς 
κάποιος να τον αντιληφθεί.  
Ο δράστης έσπασε αρκετά αυτοκίνητα 
χωρίς να κλέψει πολλά αν τ ικείμενα 
όπως ανέφεραν οι πρώτες πληροφο-
ρίες. 

Η 
αστυνομία έχει εκδώ-
σει Amber Alert για έ-
να 14χρονο αγόρι που 
μαρτυρίες λένε ότι φώ-

ναξε για βοήθεια προτού μπει με 
τη βία σε ένα τζιπ από δύο άντρες 
στο North York το πρωί της Τετάρ-
της. O επιθεωρητής, Jim Gotell, α-
νέφερε ότι ο Shammah Jolayemi 
τελευταία φορά εντοπίστηκε στην 
περιοχή Jane Street και Driftwood 
Avenue, βόρεια της λεωφόρου 
Finch Avenue, περίπου στις 8:26 
π.μ. Μάρτυρες είπαν στην αστυνο-
μία πως το παιδί φώναξε για βοή-
θεια καθώς δύο δράστες τον έβαλαν μέσα σε ένα μαύρο τζιπ. Οι γονείς του κάλεσαν την 
αστυνομία στις 5:30 μ.μ. την Τετάρτη, μη γνωρίζοντας ότι δεν έφτασε στο σχολείο ποτέ 
εκείνο το πρωί.  «Δεν πρόκειται για απαγωγή από γονέα», είπε ο Gotell. «Δεν πιστεύου-
με ότι αυτό ήταν ένα αστείο ή οποιοδήποτε είδος φάρσας». 
Ο 14χρονος περιγράφεται ως περίπου πέντε πόδια-έντεκα έως έξι πόδια, λεπτός και 
κοντά σκούρα καστανά μαλλιά. Φορούσε ένα γκρι φούτερ, γκρι παντελόνια με πορτο-
καλί λωρίδα, ένα γυαλιστερό μαύρο μπουφάν και κίτρινα παπούτσια μάρκας Air Jordans. 
Μπορεί να έχει ένα κόκκινο και μαύρο σάκο Adidas. Η αστυνομία έχει μιλήσει με τους 
γονείς, αλλά δεν έχει έρθει σε επαφή με τον ετεροθαλή αδελφό του αγοριού, ο οποίος 
έχει αναγνωριστεί ως ο Olalekan Osikoya. Εκείνος φέρεται να γνωρίζει τον λόγο της απα-
γωγής. Ο Gotell περιέγραψε τους υπόπτους ως δύο μαύρου δέρματος λεπτούς άνδρες 
ηλικίας από 18 έως 22 ετών, με ύψος περίπου έξι ποδιών. 

Amber Alert:  Απήχθη 14χρονος 
που φώναζε για βοήθεια

Δ
υο ακόμη άνθρωποι στο Οντάριο 
έχουν διαγνωσθεί θετικά στον ιό 
COVID-19, φτάνοντας στους 22 
το σύνολο ανθρώπων από την ε-

παρχία που έχουν προσβληθεί από τον ιό. 
Ο Δρ Ντέιβιντ Ουίλιαμς, Διευθύνων Σύμ-
βουλος Υγείας του Οντάριο, δήλωσε ότι έ-
νας από τους νέους ασθενείς είναι μια γυ-
ναίκα 50 ετών που επέστρεψε στον Καναδά 
από την Ιταλία στις 3 Μαρτίου και αργότε-
ρα πήγε στο νοσοκομείο Grand River στο 
Kitchener με τα συμπτώματα. Ο δεύτερος 
ασθενής επέστρεψε στο Τορόντο από το Ι-
ράν στις 29 Φεβρουαρίου και πήγε στο νο-
σοκομείο Sunnybrook στις 3 Μαρτίου με 
συμπτώματα.

Και οι δύο ασθενείς πήραν εξιτήριο και επέ-
στρεψαν στα σπίτια τους και βρίσκονται σε 
αυτοαπομόνωση, ενώ οι τοπικές μονάδες 
δημόσιας υγείας τους παρακολουθούν. 
Είπαν ότι ένας ακόμη ασθενής έχει κάνει 
πλήρη ανάκαμψη από την αναπνευστική 
ασθένεια, πράγμα που σημαίνει ότι είχαν 
δύο δοκιμασίες που επέστρεψαν αρνητικές 
για τον ιό σε διάστημα 24 ωρών.  Τέσσερις 
ασθενείς έχουν ανακάμψει από την ασθέ-
νεια. Ένα ζευγάρι γύρω στα 50 έτη που επέ-
στρεψε από την Κίνα, αλλά κι ένα φοιτητής 
που επίσης επέστρεψε από την Κίνα είναι 
πλέον υγιείς. Ωστόσο, 78 άτομα στο Οντά-
ριο παρακολουθούνται στενά χωρίς να έχει 
εξακριβωθεί ότι έχουν μολυνθεί από τον ιό. 

Δύο νέα κρούσματα του 
ιού COVID-19 επιβεβαιώθηκαν 
στο Οντάριο
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LIFE

Avalon Dawn: 
Σε κάνει και….αναστενάζεις

Κολάζει και τον πιο 
δύσκολο!

Οι φωτογραφίες 
στο Instagram της 
αναστατώνουν κάθε 
τρεις και λίγο τους 
followers της.

Η Avalon Dawn 
μοιάζει μεν να είναι 
από άλλο πλανήτη, 
αλλά είναι μια 
ακόμα Ιταλίδα που 
μας έχει τρελάνει.
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Η 
πανέμορφη και εστεμμένη Χριστιάνα 
Καρνέζη ήρθε για να… μείνει στον χώρο 
της υποκριτικής!
Πασαρέλες, φωτογραφήσεις, διαφημί-

σεις…η Χριστιάνα Καρνέζη σε κάθε δημόσια εμ-
φάνισή της κόβει την ανάσα με την καλλίγραμμη 
σιλουέτα και το λαμπερό της πρόσωπο. Ωστόσο 
την καρδιά της φαίνεται να έχει κλέψει για τα καλά 
εδώ και 5 χρόνια το θεατρικό σανίδι.
Το εστεμμένο μοντέλο πρωταγωνιστεί φέτος στο 
θέατρο Περοκέ στην παράσταση «Μη το πεις ούτε 
του…μπαμπά» και κερδίζει τις εντυπώσεις με τις 
θεατρικές της επιδόσεις.

Με όπλα τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό της, 
και φυσικά την τεράστια αγάπη της για το θέατρο 
διεκδίκησε μια θέση στο θίασο του Μάρκου Σε-
φερλή στον οποίο ανήκει από το καλοκαίρι του 
2017. Όσο για το Μάρκο έχει να πει τα καλύτερα 
λόγια. «Χρωστάω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον 
κ. Μάρκο Σεφερλή που με εμπιστεύτηκε και με βο-
ήθησε να έχω πίστη στον εαυτό μου και να κολυ-
μπήσω στα βαθιά, λέει με αληθινή ευγνωμοσύνη. 
«Και φυσικά στη «θεατρική αδερφή» μου Έλενα 
Τσαβαλιά που με τον τρόπο της είναι πάντα εκεί 
και σε κάθε παράσταση νιώθω να είναι η ασφά-
λειά μου.»

Χριστιάνα Καρνέζη: Μια καλλονή στο 
σανίδι!

O 
Tomas Mpax 
όπως είναι και 
και το καλλι-
τεχνικό του ό-

νομα στον χώρο είναι ό-
ντως μια εξαίρεση. Για 
πάρα πολλά χρόνια,ή-
ταν ο άνθρωπος πίσω α-
πό τις κάμερες σε αρκε-
τά τηλεοπτικά στούντιο.
από τον τηλεοπτικό του 
φακό έχουν περάσει αρ-
κετά «αστέρια» της ελλη-
νικής τηλεόρασης και οι 
γνωριμίες του στον χώ-
ρο είναι αρκετές. Αν και 
δεν ακολουθεί καριέρα 
μοντέλου δεν είναι λίγες 
οι φορές που έχει δεχτεί 
προτάσεις για αποκαλυ-
πτική φωτογράφηση άλ-
λα και αρκετές απρεπείς 
προτάσεις. 

Ένας φωτογράφος 
«αναστατώνει» τα μοντέλα του

H Σοφία 
Κωτσοπούλου 
έβαλε στήθος

Η Σοφία Κωτσοπούλου είναι 
μία από τις πιο εντυπωσιακές 
Ελληνίδες, με λογαριασμό στο ins-
tagram που… συζητείται εντόνως. 
Πριν από μια διετία παντρεύτηκε 
τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Μάικ 
Ντίξον, και μαζί απέκτησαν ένα 
παιδί, ενώ στη συνέχεια χώρισαν 
οι δρόμοι τους.
Η ίδια, «μίλησε» μέσω του 
προσωπικού της λογαριασμού στο 
για την επέμβαση που έκανε στο 
στήθος της, σπάζοντας τα ταμπού- 
και μπράβο για το θάρρος της να 
το μοιραστεί δημοσίως!

Έφη Ρόζη: Η σέξι 
Ελληνίδα με τα 
δίμετρα πόδια 

Έφη Ρόζη, η εντυπωσιακή ξανθιά 
με τα δίμετρα πόδια θα μπορούσε 
να είναι μοντέλο όμως δεν είναι. Η 
δίμετρη καλλονή είναι κτηνίατρος 
και όπως είναι φυσικό λατρεύει 
τα ζώα.
Με ύψος 1,83 δεν γίνεται να μην 
στρέψει κανείς το βλέμμα πάνω 
της σε κάθε εμφάνιση της. Έχει 
σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, έχει κάνει 
μεταπτυχιακό στην Αγγλία και 
εργάζεται στο Αττικό Νοσοκομείο 
Ζώων. Η Έφη Ρόζη έγινε γνωστή 
από την σχέση της στο παρελθόν 
με τον ποδοσφαιριστή Απόστολο 
Βέλλιο.

Ο Νίκος Κουρής 
αποκάλυψε θα 
γίνει παρουσίαστης 

Ο Νίκος Κουρής προέβη σε 
μια αποκάλυψη στο δεύτερο 
επεισόδιο της εκπομπής Σημείο 
Συνάντησης της ΕΡΤ1.
Αποκάλυψε πως θα κάνει ένα 
τηλεπαιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει 
όταν πια θα έχει σταματήσει 
η παράσταση «Η γίδα ή ποια 
είναι η Σύλβια» στην οποία 
πρωταγωνιστεί και ανεβαίνει στο 
θέατρο «Θησείον». Ο ηθοποιός 
θα παρουσιάζει από τέλη Μαρτίου 
ένα καθημερινό τηλεπαιχνίδι 
γνώσεων.

Το μικροσκοπικό μπικίνι της 
Σίσσυς Ζουρνατζή προκαλεί 
ταραχή

Η 
πρώην παί-
κ τ ρ ι α  τ ο υ 
Nomads ξέρει 
τον τρόπο να 

ανεβάζει τη θερμοκρα-
σία. Διαθέτει ένα από τα 
πιο καλλίγραμμα κορμιά 
της ελληνικής showbiz. 
Ποζάροντας άλλοτε με 
μαγιό, άλλοτε με ρού-
χα που αναδεικνύουν 
τις αναλογίες της η Σίσ-
συ Ζουρνατζή ξέρει τον 
τρόπο να ανεβάζει τη 
θερμοκρασία.
Τι και αν διανύουμε την 
τελευταία μέρα του Φλε-
βάρη; Η πρώην παίκτρια 
του Nomads φόρεσε το 
μικροσκοπικό μαγ ιό 
της και απόλαυσε μια 
βουτιά στη θάλασσα.Η 
όμορφη μελαχρινή μοι-
ράστηκε το βίντεο από 
την τολμηρή βουτιά της 
με τους διαδικτυακούς 
της φίλους που την ακο-
λουθούν στο Instagram 
και όπως ήταν φυσικό 
δέχθηκε «βροχή» από 
σχόλια και likes.
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Τ
ο βλέμμα της είναι 
χωρίς αμφιβολία 
το δυνατό της χαρτί 
και το μεγάλο ατού 

στην εμφάνισή της. Όχι, ότι 
δεν τα «σπάει» και το κορμί 
της, το οποίο φροντίζει να 
αναδεικνύει μέσα από τις 
σέξι πόζες της.
Ο λόγος για την Brooks 
Nader, το κορίτσι του Sports 
Illustrated, που έχει κάνει 
άνω κάτω το Instagram με 
τις σέξι φωτογραφίες που 
ανεβάζει συχνά στο λογα-
ριασμό της.
Μάλιστα, πολλοί της έχουν 
κολλήσει το παρατσούκλι 
της «αγριόγατας», κυρίως 
λόγω του βλέμματός της, που 
καθηλώνει. Το μοντέλο ζει 
κι εργάζεται στη Νέα Υόρκη, 
ενώ έχει πάρει μέρος και σε 
καμπάνιες μεγάλων εται-
ρειών καλλυντικών.

H Brooks Nader με βλέμμα 
αγριόγατας...

Η ανερχόμενη δύναμη του 
μόντελινγκ

Ε
ίναι από τις ανερχόμενες δυνά-
μεις του μόντελινγκ και ήδη από 
τα πρώτα της βήματα στον χώρο 
έχει καταφέρει να κάνει σημαντι-

κές συνεργασίες. Με ύψος που αγγίζει 
το 1.80, θανατηφόρες καμπύλες κι ένα 
πανέμορφο πρόσωπο, η Georgia Gibbs 
έχει όλα τα φόντα για μια λαμπρή καριέ-
ρα.
Αν κάνετε μια βόλτα στο λογαριασμό 
της στο Instagram θα διαπιστώσετε του 

λόγου του αληθές. Το μοντέλο συχνά 
ανεβάζει σέξι φωτογραφίες της, που 
ενθουσιάζουν τους followers της.Και 
να φανταστεί κανείς, ότι η Georgia στο 
σχολείο είχε πέσει θύμα bullying, από τις 
συμμαθήτριές της, λόγω του ύψους της. 
Σήμερα, το κορίτσι από το Περθ, που είχε 
κάνει κι ένα πετυχημένο πέρασμα από τα 
αυστραλιανά Καλλιστεία, αλλά και από 
το «Next Top Model», απολαμβάνει τον 
θαυμασμό του κόσμου.

Φ
αίνεται πως ο α-
γαπημένος μας 
L e o n a r d o  D i 
Caprio, λίγο πριν 

τα Oscars και την πρώτη ε-
πίσημη εμφάνιση με την α-
γαπημένη του Camilla, πήρε 
την απόφαση και το πήρε το 
κορίτσι.Τα δύο πιτσουνάκια 
αντάλλαξαν όρκους αγάπης 
σε πριβέ τελετή και εξομο-
λογήθηκαν την είδηση σε λί-
γους φίλους. Πηγή από το πε-
ριβάλλον του ηθοποιού ανα-
φέρει πως ο γάμος ήρθε μιας 
και η Morrone είναι έγκυος 
και πως και οι δύο ήθελαν να 
γίνουν γονείς και προσπα-
θούσαν γι΄αυτό εδώ και και-
ρό.Όταν μάλιστα η Camilla 
είπε το μεγάλο νέο στον Leo, 
εκείνος ναύλωσε τζετ, πέτα-
ξαν ως τις Μπαχάμες κι εκεί 
ζήτησε στην νεαρή ηθοποιό 
και μοντέλο να γίνει γυναίκα 
του.Εννοείται πως κουμπά-
ρος ήταν ο Brad Pitt, που έ-
δωσε έναν συγκινητικό λό-
γο μετά τον τροπικό μπουφέ, 
και ευχαρίστησε τον Leo για 
το πόσο καλός φίλος είναι ό-
λα αυτά τα χρόνια και του υ-
ποσχέθηκε πως θα είναι δί-
πλα σε εκείνον και τη σύζυ-
γό του.

Μυστικός γάμος και παιδί για τον 
Leonardo Di Caprio;

Ε
ίναι γλυκιά και 
συγχρόνως σέ-
ξι, διαθέτει έ-
να καλλίγραμμο 

κορμί και τέλειες ανα-
λογίες. Ο λόγος για την 
Kristyna Schickova, το 
μοντέλο από την Τσεχία 
που αναστατώνει με την 
εμφάνισή της το ανδρικό 
κοινό.

Αλλά και με τις σέξι φωτο-
γραφίες της που συνηθίζει 
να ανεβάζει στο λογαρια-
σμό της στο Instagram. Τα 
likes από τους followers της 
«πέφτουν» βροχή, όπως 
και τα κολακευτικά σχόλια 
για τα κάλλη της.

Το καλλίγραμμο μοντέλο από την 
Τσεχία
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Λίμνες, δάση, χιονοδρομικό 
κέντρο, δραστηριότητες για όλη την 
οικογένεια, πλούσια τοπικά προϊόντα. 
Η Ορεινή Κορινθία θα σας εκπλήξει με 
τις ομορφιές και τους ανθρώπους της.

Μ
ια ευδαιμονική ανάσα που θα 
αναζητάτε όλο και πιο συχνά α-
ποτελεί το οροπέδιο του Φενε-
ού στα ορεινά της Κορινθίας. Α-

νάμεσα στον Χελμό και τη Ζήρεια, ο υπέροχος 
μικρόκοσμος περιλαμβάνει την πρωταγωνί-
στρια λίμνη Δόξα, πετρόχτιστα ορεινά χωριά, 
άφθονες υπαίθριες δραστηριότητες και γεύ-
σεις που μένουν αξέχαστες.
Βάρη τα χιλιόμετρα που αφήνεις ξοπίσω, 
καθώς το αστικό τοπίο μεταμορφώνεται στα-
διακά σε ζωογόνους ορίζοντες. Δίχως να το 
καταλάβεις βρίσκεσαι στον νομό Κορινθίας, 
στη μυθική λίμνη Στυμφαλία, μόλις δύο ώρες 
από την Αθήνα, να σε συνοδεύουν τα κελαη-
δίσματα των πουλιών και το θρόισμα του 
ανέμου από τις καλαμιές. Βαθιά ανάσα. Μια 
μικρή βόλτα πέριξ της λίμνης για μια πρώτη 
εξερεύνηση έχει νόημα. Μετά την πρώτη 
μύηση στον τόπο, εμβαθύνεις ακόμα περισ-
σότερο με μια επίσκεψη στο Μουσείο Περι-
βάλλοντος Στυμφαλίας (ανήκει στο δίκτυο 
του ΠΙΟΠ, piop.gr, ανοιχτά κάθε μέρα 09.00-
17.00, εκτός Τρίτης, τηλ. 27470-22296), που 
έχει πανοραμική θέα στον υδροβιότοπο και 
καταδεικνύει την ανάγκη αρμονικής συνύ-
παρξης του ανθρώπου με τη φύση. Ιδιαίτερη 
μνεία πρέπει να κάνουμε στην οργάνωση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσα από το 
παιχνίδι, όπως αυτό που φέρει τίτλο «Παιχνί-
δια μυστικά στης λίμνης τα νερά».

Η μαγεία της λίμνης Δόξα
Περπατώντας περιμετρικά τα μόλις 4,5 χλμ. 
της λίμνης Δόξα, θα θαυμάσετε τους αντικα-
τοπτρισμούς των χιονισμένων βουνών και τα 
χρώματα των μικρών αγριολούλουδων στη 
μέση του χειμώνα, θα περπατήσετε τη στενή 
λωρίδα γης μέσα στη λίμνη που οδηγεί στο 
εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου και βέβαια, 
πριν φτάσετε εκεί, θα σας έχουν προσεγγίσει 
τουλάχιστον δέκα μικροπωλητές, προκειμέ-
νου να αγοράσετε κάτι. Μια πιο οργανωμένη 
πρόταση με καλαίσθητα περίπτερα που θα 
παραχωρήσουν οι ιθύνοντες μόνο σε ντό-
πιους παραγωγούς για να πουλάνε πιστοποι-
ημένα τα ομολογουμένως εξαιρετικά προϊό-
ντα της περιοχής, όπως τα ξακουστά όσπρια 
Φενεού (γίγαντες, φασόλια, φακές, φάβα), 
θα έκανε ουσιαστική διασύνδεση του πρω-
τογενούς τομέα με τον τουρισμό, προς όφε-
λος τόσο των καταναλωτών και των ίδιων των 
παραγωγών όσο και της τοπικής οικονομίας. 
Να μαστε, λοιπόν, στο μοναστήρι του Αγίου 
Γεωργίου, αγναντεύοντας από το μπαλκόνι 
του με τα κιάλια το μέρος όπου βρισκόμα-
σταν πριν από δέκα λεπτά, έχοντας πανορα-
μική θέα στη λίμνη και στις χιονισμένες κορ-
φές του Χελμού και της Ντουρντουβάνας. Ο 
διακτινισμός αυτός είναι εντυπωσιακός. Δεν 
αφορά μόνο τη διαφορετική προοπτική του 
τοπίου, αλλά και το πισωγύρισμα του χρό-
νου κατά οκτώ αιώνες, που βρίσκει έκφραση 
στο σήμερα με την εντυπωσιακή φρουριακή 

αρχιτεκτονική της μονής, τον λιτό εσωτερικό 
διάκοσμο –με εξαίρεση το μεγάλο ξυλόγλυ-
πτο επιχρυσωμένο τέμπλο (1762)– και το 
μικρό παταράκι, στο οποίο φτάνει κανείς 
από μια κάθετη σχεδόν σκάλα, που οδηγεί 
στο κρυφό σχολειό που λειτουργούσε εδώ. 
Όσο για το γλυκό τριαντάφυλλο, που καλλιερ-
γούν οι μοναχοί στο περιβόλι της μονής και το 
οποίο κερνούν τους επισκέπτες, είναι πραγ-
ματικά φανταστικό.

Τα χωριά του Φενεού
Το κεφαλοχώρι είναι η Γκούρα, σκαρφαλω-
μένο στις νοτιοδυτικές πλαγιές της Ζήρειας 
(Κυλλήνη), στα 1.200 μ. Όπως όλα τα χωριά 
της περιοχής, είναι χτισμένο με πελεκημένη 
πέτρα, καθώς τα μπουλούκια των μαστόρων 
είχαν εδώ τη βάση τους για πολλά χρόνια. 
Χαρακτηριστικότερο δείγμα η εντυπωσιακή 
εκκλησία των Ταξιαρχών (1880) που δεσπό-
ζει στην πλατεία, ενώ απέναντι βρίσκεται το 
αρχοντικό του οπλαρχηγού Νικολάου Οικο-
νόμου Γκούρα, που προσπαθεί πεισματικά 
να μην καταρρεύσει, για να εορτάσει όρθιο 
τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. 
Το χωριό των 150 μόνιμων κατοίκων αποτε-
λεί το επίκεντρο της περιοχής, διαθέτοντας 
διάφορες υπηρεσίες, αγορά, ξενώνες, εστι-
ατόρια, καφενεία και τον Μπρούκλη. Ένα 
όμορφο μπαράκι με άπλετη θέα, στο εσωτε-
ρικό του οποίου ξεχωρίζει η καλαίσθητη τοι-
χογραφία του Δημήτρη Τσετσώνη, που μετα-
νάστευσε στις ΗΠΑ στα τέλη του 18ου αιώνα, 
δούλεψε στους σιδηροδρόμους στο Ιλινόι, 
κατατάχτηκε στη λεγεώνα των ξένων και… τα 
υπόλοιπα μπορείτε να τα μάθετε από πρώτο 
χέρι πίνοντας ένα ποτό από τον απόγονό του, 
τον Σέργιο.
Το Στενό είναι ένα μικρό χωριό που όλα συμ-
βαίνουν γύρω από την πλατεία του, καθώς 
εκεί λειτουργούν όλο τον χρόνο τα δύο μαγα-
ζάκια. Η ομώνυμη ταβέρνα της Ηρώς και το 
παραδοσιακό καφενείο του Χρήστου, «Ο 
Πλάτανος», που πήρε την ονομασία του από 
το μεγαλοπρεπές δέντρο που στέκει απέξω, 
έχοντας ως χαρακτηριστικό του το νερό που 
κυλάει από τον κορμό, ξεδιψώντας τους περα-

στικούς. Σε απόσταση περίπου 40 λεπτών με 
τα πόδια βρίσκεται η πηγή της Καλόγριας, 
ένα τοπίο ιδιαίτερο, καθώς μέσα από κάθε-
τες βραχώδεις πλαγιές σχηματίζονται επο-
χιακοί καταρράκτες, όταν λιώνουν τα χιόνια 
της Ζήρειας. Ελλείψει σηματοδότησης, ρωτή-
στε τους ανθρώπους στην πλατεία και θα σας 
κατευθύνουν πρόθυμα.
Ένα άλλο αξιοθέατο, πιο δημοφιλές, είναι η 
Παναγιά των Βράχων, που βρίσκεται στον 
δρόμο για το χωριό Κάτω Ταρσός. Το τοπίο 
παραπέμπει στα Μετέωρα και δεν είναι απο-
ρίας άξιο ότι εδώ δημιουργήθηκε το αναρρι-
χητικό πεδίο Φενεού. Πάνω από τις κατακό-
ρυφες βραχώδεις πλαγιές υπήρχε το κάστρο 
της Ταρσού, το οποίο αλώθηκε από τον Μωά-
μεθ Β΄ το 1458. Κατά μία εκδοχή, μία από τις 
γυναίκες σώθηκε πηδώντας με το μωρό στην 
αγκαλιά της, καθώς σκάλωσε σε μια σχισμή. 
Εκεί χτίστηκε η Παναγιά των Βράχων. Εισερ-
χόμενοι στα σπλάχνα του βράχου, εντυπωσι-
αστήκαμε από τα μικρά, σχεδόν κρυφά, περά-
σματα που οδηγούν στο ιερό και σε μικρές 
αίθουσες όπου εξασκούσαν οι κατατρεγμένοι 
πιστοί τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.
Περνώντας από τα χωριά Μοσιά και Μεσινό, 
που βρίσκονται πιο κοντά από όλα στο ορο-
πέδιο του Φενεού, κάναμε μια στάση στο 
μαγαζάκι της Ρούλας Κογκάκη (λίγο έξω από 
το χωριό Μεσινό), για να προμηθευτούμε 
τοπικά προϊόντα. Εκείνη την ώρα άπλωνε 
τις χυλοπίτες της στο μεγάλο τραπέζι. «Αξί-
ζει να δοκιμάσει ο επισκέπτης τα εξαιρετικά 
προϊόντα του Φενεού, όπως χυλοπίτες, τρα-
χανά, φασόλια, γίγαντες, φάβα, καρύδια κ.ά., 
αρκεί να τα προμηθευτεί από ντόπιους παρα-
γωγούς, που τιμούν με τον σωστό τρόπο τις 
καλλιέργειές τους στο οροπέδιο», μας λέει 
με νόημα.
Η Φενεός ήταν πόλη-κράτος, από τις σπου-
δαιότερες μάλιστα, της Αρχαίας Αρκαδίας 
στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα το χωριό 
Αρχαία Φενεός. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
του χωριού υπάρχουν αξιόλογα εκθέματα, 
με πιο εντυπωσιακά τα τεράστια μαρμά-
ρινα πόδια με σανδάλια μήκους 80 εκ. και 
το γυναικείο μαρμάρινο κεφάλι, ύψους επί-

σης 80 εκ., που ανήκουν στον Ασκληπιό και 
στην Υγεία και χρονολογούνται περί το 150 
π.Χ. Καθώς το μουσείο ήταν κλειστό, ελλεί-
ψει προσωπικού, κατευθυνθήκαμε προς τον 
αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Φενεού, 
όπου έχουν βρεθεί, μεταξύ άλλων, τα τείχη 
και ο ναός του Ασκληπιού. Μια στενοχώρια 
μάς κυρίευσε. Πώς είναι δυνατόν οι άνθρω-
ποι αυτού του τόπου και η πολιτεία να έχουν 
αφήσει να ρημάξει αυτός το υπέροχο μνημείο 
της πολιτιστικής κληρονομιάς;
Με κατεύθυνση βόρεια, συναντάμε σε υψό-
μετρο 1.000 μ. το χωριό Φενεός. Περίοπτη 
θέση ανάμεσα στα πετρόχτιστα σπίτια κατέ-
χει ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνος, βασιλική 
χτισμένη περί το 1900 με τα χέρια των ντό-
πιων και τα χρήματα των μεταναστών από την 
Αμερική.

Ανακαλύπτοντας τη Ζήρεια
Το Χιονοδρομικό Κέντρο της Ζήρειας (ziriaski.
gr) βρίσκεται στα 1.500 μ. και θεωρείται ιδα-
νικό για παιδιά και για όσους θέλουν να 
κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη χιονοδρο-
μία. «Η εύκολη πρόσβαση στον πάντα ανοι-
χτό δρόμο για το χιονοδρομικό σε συνδυ-
ασμό με την εύκολη πίστα για σκι που δια-
θέτουμε θεωρώ ότι αποτελούν τις ιδανικές 
προδιαγραφές έτσι ώστε το Χιονοδρομικό 
Κέντρο της Ζήρειας να εξειδικευτεί ως ένα 
πρότυπο κέντρο εκμάθησης σκι και σνόου-
μπορντ για παιδιά και αρχάριους, προσδίδο-
ντας μια επιπρόσθετη αξία τόσο στο τουρι-
στικό προϊόν της περιοχής όσο και στη χιονο-
δρομία γενικότερα», λέει ο Σπύρος Αποστο-
λόπουλος, διευθυντής του Χιονοδρομικού 
Κέντρου Ζήρειας.
Ο παράδεισος των κτηνοτρόφων της περι-
οχής είναι το οροπέδιο της Σκαφιδιάς στη 
Ζήρεια, στα 1.400 μ. Από την άνοιξη, κάποια 
από τα 6.000 πρόβατα από τον κάμπο του 
Φενεού βόσκουν στο βουνό, μαζί με περίπου 
500 μοσχάρια. Τα τελευταία χρόνια έχει μεγα-
λώσει αρκετά μια αγέλη ελεύθερων αλόγων, 
αποτελώντας κίνητρο για αρκετούς να ανέ-
βουν ως εδώ πάνω. Άλλωστε, η συνάντηση 
με το τυχαίο έχει μεγαλύτερη αξία. 

Οροπέδιο Φενεού: Τόπος διαφυγής
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

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

Άρωμα Κουζίνας
με τη Νίκη Σταθά

      Ταχινόπιτα

ΥΛΙΚΆ

 ª Κοσκινίζουμε σε μια λεκάνη το αλεύρι με τη σόδα, την κανέλα και το γαρίφαλο. Προ-

σθέτουμε τα καρύδια και τις σταφίδες.Για 3 λεπτά χτυπάμε στο μπλέντερ το ταχίνι με 

τους χυμούς, τη ζάχαρη και το μέλι.

 ª Αδειάζουμε το μείγμα του ταχινιού μέσα στη λεκάνη με τα στερεά υλικά και ανακα-

τεύουμε με ένα κουτάλι ώσπου να ενωθούν καλά.Αλείφουμε με το λάδι από το ταχίνι 

ένα ταψί διαμέτρου 30 εκ. και το αλευρώνουμε. Μέσα σε αυτό απλώνουμε ομοιό-

μορφα το μείγμα.

 ª Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 350°F .Ψήνουμε την ταχινόπιτα για περίπου 1 

ώρα, στις αντιστάσεις (πάνω-κάτω). Κατόπιν, την αφήνουμε να σταθεί εκτός φούρ-

νου για 10 λεπτά και, αν θέλουμε, τη ραντίζουμε με το κονιάκ. Οταν κρυώσει εντελώς, 

πασπαλίζουμε με άχνη, κόβουμε κομμάτια και σερβίρουμε.

 ª • 3½ φλιτζ. αλεύρι που φουσκώ-

νει μόνο του και λίγο για το ταψί

 ª • 1 κουτ. γλυκού μαγειρική σόδα

 ª • 1 κουτ. γλυκού κανέλα, σε σκόνη

 ª • 1/2 κουτ. γλυκού γαρύφαλλο, σε 

σκόνη

 ª • 1/2 φλιτζ. καρύδια, χοντροκομ-

μένα

 ª • 1/2 φλιτζ. σταφίδες ξανθές

 ª • 1/2 φλιτζ. σταφίδες μαύρες

 ª • 1 φλιτζ. ταχίνι

 ª • 1 φλιτζ. χυμό πορτοκαλιού

 ª • 1 κουτ. σούπας χυμό λεμονιού  

 ª • 1/2 φλιτζ. ζάχαρη κρυσταλλική

 ª • 1/2 φλιτζ. μέλι

 ª • 2 κουτ. γλυκού λαδάκι από το 

ταχίνι (συγκεντρώνεται στην επιφά-

νεια του βάζου)

 ª • 4 κουτ. σούπας κονιάκ (προαι-

ρετικά)

 ª • ζάχαρη άχνη, για πασπάλισμα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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ΚΡΙΟΣ
Αποφύγετε τις εριστικές διαθέσεις των 
ανθρώπων γύρω σας και εκμεταλλευτείτε 
τις ευκαιρίες που σας δίνονται αυτή την 
περίοδο στον επαγγελματικό τομέα. Δώστε 
περισσότερη βάση στα οικονομικά σας και 
θα έχετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Μην 
αμελείτε όμως τις κοινωνικές σας υποχρε-
ώσεις. Μπερδεμένες σχέσεις θα σας προ-
βληματίσουν. 

ΤΑΥΡΟΣ
Νιώθετε έντονη την ανάγκη να μάθετε 
άγνωστες πλευρές του εαυτού σας. Ο πιο 
γρήγορος τρόπος είναι να κάνετε κάτι εντε-
λώς ξένο προς εσάς. Αυτό μπορεί να είναι 
μία νέα δραστηριότητα που μέχρι τώρα σας 
φαινόταν δύσκολη ή να ενδώσετε σε μία 
κατάσταση, στην οποία κάτω από άλλες 
συνθήκες θα λέγατε όχι. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αλλαγή νοοτροπίας και νέα σχέδια. Πολλή 
δουλειά είναι μέσα στο πρόγραμμα, με 
πολλές αντιξοότητες και δυστυχώς ιδρώ-
τας. Οι συμπτώσεις έχουν τη σκοπιμότητά 
τους. Αυτές τις μέρες το συναίσθημα θα παί-
ξει κυρίαρχο ρόλο. Η ατμόσφαιρα θα 
μεταβάλλεται, οι άνθρωποι θα 
είναι άλλοτε εύκολοι άλλοτε 
δύσπιστοι, στη συνεργα-
σία τους μαζί σας.  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Τις μέρες αυτές η διαί-
σθησή σας οξύνε-
ται και το ένστικτό σας 
αποδεικνύεται αλάν-
θαστο. Αντί λοιπόν να 
εμπιστεύεστε συνεχώς τρί-
τους για θέματα που για σας 
είναι σημαντικά, κλείστε τα μάτια 
σας, συγκεντρωθείτε και πράξτε ανάλογα 
με τη διάθεσή σας. Τα αποτελέσματα είναι 
σίγουρο ότι θα σας δικαιώσουν. Έχετε ανά-
γκη να ηρεμήσετε, να σκεφτείτε … να ονει-
ρευτείτε.

ΛΕΩΝ
Όλα δείχνουν ότι περνάτε μια μεταβατική 
κατάσταση, μετά την οποία πολλά στην 
προσωπική και την οικογενειακή σας ζωή 
θ’ αλλάξουν. Αυτό το διάστημα θα πάρετε 
αποφάσεις για οικονομικά και οικογενειακά 
θέματα. Είναι σκόπιμο να μην κάνετε τίποτα 
βιαστικό. Είστε δυναμικοί, γεμάτοι ζωτικό-
τητα και αισιοδοξία. Όμως, κάπως καταπι-
έζετε τους άλλους με τις επίμονες ιδέες και 
επιθυμίες σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Παρόλο που κάποια γεγονότα θα σας ανα-
γκάσουν να περιοριστείτε σε χρόνο και χώρο, 
εσείς δεν έχετε πρόθεση να βρείτε διεξόδους, 
για να συναντήσετε εκείνους που σας ενδι-
αφέρουν ή που αγαπάτε. Μην αντικρούετε 
προτάσεις πριν πεισθείτε ότι δεν σας ενδιαφέ-
ρουν. Κινηθείτε οργανωμένα στα οικονομικά 
και μην αφήνετε ευκαιρίες ανεκμετάλλευτες. 
Φυσικά, στο τέλος θα τα καταφέρετε. Θυμη-
θείτε όμως και το ρητό, παν μέτρον άριστον. 

ΖΥΓΟΣ
Επαγγελματικά γίνονται διάφορα ανοίγ-
ματα που δεν ανταποκρίνονται στο ύψος 
των απαιτήσεών σας. Ωστόσο βλέπετε πιο 
καθαρά τις αλλαγές εκείνες που έχουν αρχί-
σει να γίνονται. Αρχίζετε τελικά να παίζετε 
σημαντικότερο ρόλο στο περιβάλλον σας, 
βρίσκετε τη χαμένη σας γοητεία και επεκτεί-
νεστε περισσότερο κοινωνικά.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Υπερασπιστείτε τις ιδέες σας και βρείτε 
τρόπο να κάνετε τη θεωρία, πράξη. Θα 
έχετε την υποστήριξη και άλλων ανθρώ-
πων, όμως θα χρειαστεί να προσπαθή-
σετε πιο πολύ. Μια περίεργα κακή αίσθηση 
στα οικονομικά σας θα σας κάνει να πάρετε 
πολύ βιαστικές αποφάσεις. Προσέξτε τα 
άσκοπα έξοδα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Επιτέλους, ότι σας βαραίνει τον τελευταίο 
καιρό, θα φύγει από πάνω σας και εσείς 
θα αναπνεύσετε και πάλι ελεύθεροι. Μπο-
ρεί τον τελευταίο καιρό να ταλαιπωρηθή-
κατε αρκετά αλλά τώρα είναι μέρες ηρεμίας, 
ησυχίας και γιατί όχι … χαράς!! Χαλαρώστε 

και μαζέψτε τις δυνάμεις σας! Ποτέ δεν 
ξέρετε πότε θα τις χρειαστείτε! 

Πρέπει όμως να παραδε-
χτείτε τα λάθη σας και να 

απολαμβάνετε ένα πιο 
ευχάριστο κλίμα στο 
εργασιακό σας περι-
βάλλον.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η αυταρχικότητά σας 

όχι μόνο δε θα σας βοη-
θήσει αλλά αντίθετα θα 

ψυχράνει περισσότερο το 
κλίμα. Προσέξτε ενέργειες και 

συζητήσεις που κάνετε και οργανώστε 
τις επιδιώξεις σας μέσα σε ρεαλιστικά πλαί-
σια. Στον επαγγελματικό τομέα, όλα φαίνο-
νται να υπόσχονται βελτίωση και δε θα ήταν 
άσχημο να φροντίσετε να εξασφαλίσετε την 
υποστήριξη των ανθρώπων, που μπορούν 
να συμβάλλουν σ’ αυτήν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η περίοδος αυτή θα σας δώσει λάμψη, 
ζωτικότητα, αστραφτερό μυαλό, αυτοπε-
ποίθηση, αισιοδοξία και … φλυαρία. Είναι 
πιθανό να είστε ασυνήθιστα ευάλωτοι στη 
σχέση σας. Θα έχετε πολλές ευκαιρίες σε 
επαγγελματικό επίπεδο. Θα πρέπει όμως να 
δουλέψετε σκληρά προκειμένου να συντη-
ρήσετε τα επιτεύγματα αυτής της περιόδου. 

ΙΧΘΕΙΣ
Από ότι φαίνεται εξακολουθείτε να ανα-
ζητάτε επαγγελματικές διεξόδους. Όμως 
μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί τίποτα κατάλ-
ληλο. Σκεφτείτε πραγματικά τι θέλετε και 
συζητήστε με κάποιον συνεργάτη ή φίλο 
τις ιδέες σας. Θα μπορέσει ίσως να σας 
συμβουλέψει και σεις θα πάρετε άλλη μια 
γνώμη. Όσοι από σας έχετε παιδιά, φρο-
ντίστε να τους συμπεριφέρεστε με διαλλα-
κτικό και όχι με απόλυτο τρόπο. 

Μου λέει η γυναίκα μου ότι θέλει να 
δώσει κάποια ρούχα της σε οικογένειες 
που πεινάνε. Της είπα όμως ότι αν τους 
κάνουν τα ρούχα της αποκλείεται να  πει-
νάνε... έτσι ξεκίνησε ο καυγάς...

Ο Οδυσσέας έλειπε από το σπίτι του για 
10 ολόκληρα χρόνια και η Πηνελόπη όταν 
τον είδε αμέσως τον αγκάλιασε! Εγώ για 
ένα ποτό με τους φίλους θέλω να πάω κι η 
γυναίκα μου μού λέει «Όταν γυρίσεις ίσως 
να μην με βρεις εδώ»

- Το πρωί έχασα 90 θερμίδες!
- Μπράβο ρε συ, ξεκίνησες γυμναστική ή 
διατροφή;
-Τίποτα από αυτά, απλά  ξέχασα την 
ζαμπονοτυρόπιτα στο λεωφορείο.

– Τι γλυκό Φτιάχνουν οι Σαραντάρες με 
αυξητική;
– MilFake!

– Γιατρέ ο γιος μου με σημαδεύει όλη την 
ώρα με ένα περίστροφο, τι να κάνω;
– Μην ανησυχείτε, μια μικρή γκανγκστε-
ντερίτιδα είναι.

– Τι ουίσκι να σας φέρω;
– Θήβας.
– Ααα δεν έχουμε Θήβας.
– Καλά τότε φέρε μαθ ενα Θκωτθέζικο.

– Γιατί οι Άγγλοι είναι άσχημοι;
– Επειδή είναι ugly…

Είναι ένας νάνος και ένας Θάνος και λέει 
ο Θάνος:
– Τι ώρα νανε;
και απαντάει ο νάνος
– Ε δεν Θάνε…

– Ποιο Ελληνικό νησί έχει 30 γράμματα;
– Η Μυκονόοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο-
οοος

– Πώς λέγεται η μελισσούλα που δεν 
παράγει μέλι;
– Σούλα

– Μαμά τα παιδιά στο σχολείο με λένε 
ψυχάκια!
– Δεν πας σχολείο!
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Σηματοδοτεί την 
ολοκλήρωση του 
καινοτόμου προγράμματος 
«Interfaces» τέσσερα 
χρόνια μετά την έναρξή του

T
έ σ σ ε ρ α  χ ρ ό ν ι α  μ ε -
τά την έναρξη του, το 
INTERFACES ολοκληρώ-
νεται με ένα διεθνές συ-

νέδριο που φέρνει κοντά όλη τη 
δημιουργική Ευρώπη. Ο σύγχρο-
νος πολιτισμός διαμορφώνεται 
μέσα από συζητήσεις, συναντή-
σεις και ανταλλαγές.
Τετρακόσιοι καλλιτέχνες, μου-
σικοί και ερευνητές, 7 προγράμ-
ματα καλλιτεχνικής φιλοξενίας σε 
4 χώρες, 7 φεστιβάλ, 180 παρα-
στάσεις και συναυλίες, 10 συνέ-
δρια, 120 residencies καλλιτε-
χνών, 4 soundwalks, 20 κύκλοι 
εργαστηρίων, 15 site-specific 
δράσεις, πάνω από 30 σχολεία 
στην Κύπρο, τη Γαλλία, τη Ελλάδα 
και τη Μεγάλη Βρετανία, 14 νέα 
έργα ρεπερτορίου για νέους μου-
σικούς, 28 νέες παραγωγές και 
αναθέσεις. Από το 2016, στο και-
νοτόμο διαθεματικό πρόγραμμα 
Interfaces, οχτώ χώρες ενώνουν 
τις δυνάμεις τους, με σκοπό να 
συνδέσουν το κοινό με σύγχρονα 
μουσικά ακούσματα, με τη μου-
σική της εποχής μας.
Το Interfaces ολοκληρώνεται 
με ένα διεθνές συνέδριο που 

φέρνει κοντά όλη τη δημιουρ-
γική Ευρώπη. Το συνέδριο του 
Interfaces, με τίτλο «Πολιτιστι-
κές συνέργειες, δημιουργικό-
τητα & καινοτομία», είναι μια 
διεθνής διήμερη εκδήλωση που 
διερευνά πώς θα μπορούσαν οι 
πολιτιστικές συνέργειες να συμ-
βάλουν στην καινοτομία και τη 
δημιουργικότητα στο πεδίο του 
πολιτισμού.
Το συνέδριο, που πραγματο-
ποιείται στη Στέγη του Ιδρύμα-
τος Ωνάση στις 5 και 6 Μαρτίου, 
συγκεν τρώσει εκπροσώπους 
έργων που χρηματοδοτούνται 

από το πρόγραμμα «Δημιουρ-
γική Ευρώπη», επαγγελματίες 
του πολιτισμού και υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής, προκειμένου 
να συζητήσουν, να επανεξετά-
σουν και να επαναχρησιμοποι-
ήσουν στρατηγικές για την ενί-
σχυση της ανάπτυξης κοινού ως 
μέσου βελτίωσης της πρόσβασης 
στα ευρωπαϊκά πολιτιστικά και 
δημιουργικά έργα, προωθώντας 
τη διεθνική κινητικότητα των 
καλλιτεχνών και επαγγελματιών 
και ενθαρρύνοντας την οικοδό-
μηση δεξιοτήτων μέσω καινο-
τόμων προσεγγίσεων στη δημι-

ουργία, τη διαχείριση και την επι-
κοινωνία για τους πολιτιστικούς 
τομείς.
Το συνέδριο εξε τάζε ι ιδέες, 
προοπτικές και εργαλεία που 
αναπτύχθηκαν σ τη διάρκεια 
του τετραετούς, μεγάλης κλί-
μακας συνεργατικού πρότζεκτ 
Interfaces, που υλοποιήθηκε σε 
συντονισμό της Στέγης του Ιδρύ-
ματος Ωνάση και με την υποστή-
ριξη του προγράμματος «Δημι-
ουργική Ευρώπη», ενώ το συν-
δέει και με άλλες πρωτοβουλίες, 
προγράμματα και συνεργασίες 
στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ή
ρθε η ώρα να αλλάξουμε τον κόσμο! Να 
ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να φέ-
ρουμε ένα μέλλον, όπου ο σεβασμός για 
τους συνανθρώπους μας, η αλληλεγγύη 

και η συνεργασία χωρίς διακρίσεις θα ανοίξουν 
μια νέα σελίδα για τον πλανήτη μας. Ένας για όλους 
και όλοι για έναν! Ήρθε η ώρα για δράση, δημι-
ουργικές λύσεις, ανταλλαγή απόψεων, εντοπισμό 
των προβλημάτων, η αναμενόμενη στιγμή όπου το 
όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
Μια νέα Γη που θα σφύζει από ζωή, γεμάτη πόλεις 
και κοινότητες βιώσιμες, όπου οι άνθρωποι θα 
συνεργάζονται ειρηνικά για το καλό του συνόλου 
και όλοι θα έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και 
υγιεινή τροφή, σε φθηνή και καθαρή ενέργεια, 
σε αξιοπρεπή εργασία. Την ευκαιρία να ευαισθη-
τοποιηθούν και να συμμετέχουν ενεργά τα παι-
διά και οι έφηβοι σε αυτή τη σημαντική δράση, 
που αφορά την αλλαγή σελίδας του πλανήτη μας, 
δίνει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΑλλάΖΩ 
Σελίδα», το οποίο διοργανώνει η Εθνική Βιβλιο-
θήκη της Ελλάδος.
Μια σειρά εργαστηρίων ξεκινάει σε λίγες μέρες, 
σε χώρους των Βιβλιοθηκών όλης της χώρας και 
εμπνέεται από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης, το έργο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

Τον Σεπτέμβριο του 2015, χώρες από όλο τον 
κόσμο μεταξύ τους και η Ελλάδα προσυπέγρα-
ψαν την Ατζέντα 2030, συμφωνώντας σε συγκε-
κριμένο κατάλογο ενεργειών για τους ανθρώπους 
και τον πλανήτη.
Το πρόγραμμα «ΑλλάΖΩ Σελίδα», που θα ξεκι-
νήσει τον Μάρτιο του 2020 και θα ολοκληρωθεί 
τον Ιανουάριο του 2021, σχεδιάστηκε από την 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) και απευθύ-
νεται στο Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών (ΔΕΒ), 
με το συντονισμό της ΕΒΕ. Το κορυφαίο, πολυα-

ναμενόμενο γεγονός του προγράμματος θα είναι 
η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημι-
ουργικότητας 2020 (Ιούνιος - Σεπτέμβριος). Δρά-
σεις δημιουργικής γραφής, φυσικής, μαθηματι-
κών, εικαστικών, μουσικής, φωτογραφίας, μαγει-
ρικής κ.ά. έχουν διαχωριστεί σε τέσσερα θεματικά 
εργαστήρια για κάθε μήνα, τα οποία ανήκουν σε 
μια ευρύτερη ενότητα που ονομάζεται «Σελίδα». 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι Βιβλι-
οθήκες συντονίζουν τη δράση τους μέσα από την 
ιστοσελίδα.  

Πρόγευση 
Επιδαύρου

Παραστάσεις αρχαίου 
δράματος και παραγω-
γές χορού βασισμένες 

σε μύθους ή κείμενα αρχαιοελ-
ληνικής γραμματείας είχε ανα-
κοινώσει η Κατερίνα Ευαγγελά-
του για την Επίδαυρο όσο για 
το Μικρό Θέατρο, ήταν ξεκά-
θαρη ότι ήθελε να δώσει μου-
σικό χαρακτήρα. Στο μεταξύ 
φτάσαμε στον Μάρτιο. Στις θεα-
τρικές παρέες συζητιούνται 
ήδη οι φεστιβαλικοί θεατρι-
κοί σχηματισμοί, κάποιες ειδή-
σεις δημοσιεύονται, άλλες πάλι 
κρατιούνται ως επτασφράγι-
στα μυστικά. Ολοι περιμένουν 
να ανακοινωθεί επισήμως το 
πρόγραμμα από τη νέα διευθύ-
ντρια του Φεστιβάλ Αθηνών και 
Επιδαύρου, με τις αλλαγές που 
έχει προχωρήσει αλλά και τα 
καινούργια που θέλει να τολμή-
σει, να συνδέσει το όνομά της. 
Ομως είχαμε συνηθίσει να ανα-
κοινώνεται το πρόγραμμα σε 
δύο μέρη, ήδη από τον Οκτώ-
βριο. Ας είναι.
Ο διευθυντής του Εθνικού Θεά-
τρου Δημήτρης Λιγνάδης θα 
σκηνοθετήσει τους «Πέρσες» 
του Αισχύλου, επιλέγοντας τη 
Λυδία Κονιόρδου για Ατοσσα, 
τον Αργύρη Πανταζάρα για 
αγγελιαφόρο και τον 94χρονο 
Γιάννη Βογιατζή για τον ρόλο 
του Δαρείου, με σκηνογράφο 
την Εύα Νάθενα. Η δεύτερη 
παραγωγή του Εθνικού Θεά-
τρου είναι η «Λυσιστράτη» 
του Αριστοφάνη με σκηνο-
θέτη τον Οδυσσέα Παπασπη-
λιόπουλο και πρωταγωνίστριες 
τη Βίκυ Σταυροπούλου και τη 
Στεφανία Γουλιώτη. Το Κρατικό 
Θέατρο Βορείου Ελλάδος θα 
παρουσιάσει επίσης Αριστο-
φάνη, «Ορνιθες», σε σκηνοθε-
σία του Γιάννη Ρήγα, ενώ στην 
Επίδαυρο φέτος, επιστρέφει ο 
Γιώργος Κιμούλης με τον «Φιλο-
κτήτη» του Σοφοκλή που σκη-
νοθετεί ο Τζέζαρις Γκραουζίνις. 
Μαζί με τον Κιμούλη θα είναι 
ο Βασίλης Μπισμπίκης (θυμί-
ζουμε τις δύο σεζόν επιτυχίας 
στο Cartel), ο οποίος έχει δοκι-
μαστεί στο αργολικό θέατρο 
στα πρώτα του βήματα, δίπλα 
στην Αννα Συνοδινού.

Στέγη: Διεθνές Συνέδριο για τον σύγχρονο 
πολιτισμό

«ΑλλάΖΩ Σελίδα» με την Εθνική Βιβλιοθήκη
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Ο 
ΠΑΟΚ έφερε… Τούμπα τον πρώτο ημιτε-
λικό του κυπέλλου Ελλάδας, σ’ ένα πραγ-
ματικό ντέρμπι που τα’ χε όλα. Το πρώτο 
δωδεκάλεπτο ήταν απίστευτο, με τέσσε-

ρα γκολ, ενώ στο β΄ μέρος ο Δημήτρης Πέλκας έδω-
σε από την «άσπρη βούλα» προβάδισμα πρόκρισης 
στον κάτοχο του τροπαίου.
Ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε στον πρώτο ημιτελικό χωρίς 
τον αρχηγό του. Ο Αντρέ Βιεϊρίνια το πάλεψε μέχρι 
και λίγες ώρες πριν από την σέντρα του ημιτελικού, 
αλλά δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στο γόνατο, με 
αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής. Στο δεξιό 
άκρο επέστρεψε ο Λέο Μάτος.
Στην ενδεκάδα του «Δικεφάλου» βρέθηκε για 
πρώτη φορά ο Ενέα Μιχάι, αντί του τραυμα-
τία Φερνάντο Βαρέλα, με τον Αμπέλ Φερέιρα να 
αφήνει εκτός τον Δημήτρη Λημνιό και να ξεκινάει 
με τον Δημήτρη Πέλκα στο δεξιό άκρο της 
επίθεσης. Ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ κινή-
θηκε πίσω από τον μοναδικό π[προ-
ωθημένο, που επιλέχθηκε να είναι ο 
Τσούμπα Άκπομ, αντί του Κάρολ Σφι-
ντέρσκι.
Ο νεαρός Κωνσταντίνος Τζολάκης, 
προτού καλά καλά κλείσει τα 18 του 
χρόνια, πήρε φανέλα βασικού από τον 
Πέδρο Μαρτίνς και θα έχει να θυμάται για 
πολλά χρόνια το ντεμπούτο του με την «ερυ-
θρόλευκη» φανέλα. Ο Zοζέ Σα δεν πήρε το «ΟΚ» 
για να αγωνιστεί και ο νεαρός γκολκίπερ, βασικός 
στην Κ19 του Ολυμπιακού, πήρε το βάπτισμα του 
πυρός στην Τούμπα.
Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν πείραξε το 4-3-3, 
ωστόσο σε σχέση με την ενδεκάδα στο ντέρμπι 
του πρωταθλήματος είχε τρεις αλλαγές, με τους 
Σισέ, Μασούρα και Χασάν να ξεκινούν στο αρχικό 
σχήμα, αντί των Μπα, Ραντζέλοβιτς και Ελ Αραμπί.

Ένα τρελό 12λεπτο!
Με το… καλησπέρα ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ. 
Με μια ακόμη ασίστ ο Βαλμπουενά σέρβιρε την 
μπάλα στο κεφάλι του Χασάν για το 0-1. Το χρονό-
μετρο έδειχνε μόλις το 3ο λεπτό. Η άμυνα του ΠΑΟΚ 
έμπαζε από παντού και στην επόμενη επίσκεψη τους 
οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο 0-2 με τον ίδιο 
τρόπο, αλλά διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Σέντρα 
ο Τσιμίκας, προβολή ο Γκιγίερμε και αυτογκόλ ο Ελ 
Καντουρί. Όλα αυτά στα πρώτα οκτώ λεπτά!
Η Τούμπα των 17-18.000 θεατών άρχισε να… βρά-

ζει. Από την κερκίδα οι οπαδοί του «Δικεφάλου» 
τα’ βαλαν με τους παίκτες, που πήραν το μήνυμα 
και ξύπνησαν από το λήθαργο. Μέσα σε δύο λεπτά 
(10’-12’) οι «ασπρόμαυροι» έφεραν τα πάνω-
κάτω. Πρώτα με τον Πέλκα (1-2) και ακολούθως με 
το πανέμορφο γκολ του Μίσιτς (2-2).
O ημιτελικός απέκτησε μια άγρια ομορφιά. Ένταση, 
πάθος, αψιμαχίες, κίτρινες κάρτες (2-3). Πραγμα-
τικό ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός απείλησε με τα σουτ 
του Καμαρά και του Γκιγιέρμε και άγγιξε το 2-3 με 
την κεφαλιά του ανενόχλητου Σισέ (45’) προτού οι 
δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια.

Ανατροπή με Πέλκα
Το β’ μέρος ξεκίνησε με νέα μεγάλη χαμένη ευκαι-
ρία του Σισέ (50’), που εξέθεσε για δεύτερη φορά 
την άμυνα του «Δικεφάλου», κάτι που συνέβη και 

στο 53’ με την κεφαλιά του Γκιγιέρμε να 
στέλνει την μπάλα στο δοκάρι της εστίας 

του Πασχαλάκη. Η απάντηση των 
γηπεδούχων ήρθε με το πλασέ του 
Άκπομ (66’) και το πέναλτι που κέρ-
δισε στο χέρι του Σεμέδο (68’) και 
μετέτρεψε σε γκολ ένα λεπτό αργό-
τερα ο Δημήτρης Πέλκας για το 3-2!

Ο ΠΑΟΚ παρότι έμεινε με δέκα παί-
κτες στο 84’, μετά την αποβολή του 

Γιαννούλη, κατόρθωσε και κράτησε τη νίκη 
ως το φινάλε. Βρέθηκε από το ναδίρ στο ζενίθ. 
MVP: Δύο γκολ από τον αρχηγό του «Δικεφά-
λου», Δημήτρη Πέλκα, που έκανε μια ακόμη 
μεγάλη εμφάνιση σε ματς κυπέλλου.
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Κάθε χτύπημα της μπάλας από 
τον Ματιέ Βαλμπουενά ήταν πονοκέφαλος για την 
άμυνα του ΠΑΟΚ.
Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Οι «ασπρόμαυροι» εκμε-
ταλλεύτηκαν στο έπακρο τα λάθη του Ρούμπεν 
Σεμέδο.
Η ΓΚΑΦΑ: Η αντίδραση του Πασχαλάκη στη φάση 
του πρώτου γκολ του Ολυμπιακού.  
ΠΑΟΚ (Αμπέλ Φερέιρα): Πασχαλάκης, Μάτος, 
Ίνγκασον, Μιχάι, Γιαννούλης, Μίσιτς, Μαουρί-
σιο, Πέλκας (81’ Ροντρίγκο), Ελ Καντουρί (79’ 
Λημνιός), Μπίσεσβαρ (89’ Εσίτι), Άκπομ.
Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Τζολάκης, Ομάρ 
(70’ Γκασπάρ), Σισέ, Σεμέδο, Τσιμίκας, Μπου-
χαλάκης, Γκιγιέρμε, Καμαρά (86’ Ελ Αραμπί), 
Μασούρας (77’ Ραντζέλοβιτς), Βαλμπουενά, 
Χασάν.

SPORTSNEWS

Με την ψυχολογία στο ναδίρ. Με την άμυνα αποδεκατισμένη. Με 0-2 στο 7’! Ο τρεις σερί σεζόν 
Κυπελλούχος ΠΑΟΚ, κόντρα σε όλα έκανε μια επική ανατροπή, νίκησε 3-2 τον Ολυμπιακό και θα 
πάει με αέρα στην ρεβάνς του Φαλήρου! Κόκκινη ο Γιαννούλης στο 84’!

Τον Δικέφαλο δεν θα τον 
ξεγράφεις!

Η Εθνική μας ομάδα κληρώθηκε στον 3ο όμιλο του θεσμού του 
Nations League με αντιπάλους τις Σλοβενία, Μολδαβία αλλά και 
το Κόσοβο.
Η Εθνική μας βρέθηκε στον 3ο όμιλο του Nations League, με την 
ελπίδα ότι με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της θα... κερδί-
σει την άνοδο και θα επιστρέψει ξανά στα γκρουπ των μεγάλων. 

Άλλωστε ζητούμενο αυτή την φορά είναι τόσο η Ομοσπονδία, όσο και οι 
παίκτες με τον προπονητή να αντιμετωπίσουν την διοργάνωση με μεγα-
λύτερη σοβαρότητα από αυτό που είδαμε στο... παρθενικό εγχείρημα!
Με το Κόσοβο, την Σλοβενία και την Μολδαβία στον 3ο όμιλο της League 
C του Nations League, είναι παράλληλα μια χρυσή ευκαιρία για νίκες, 
επιτυχίες και κυρίως βαθμούς ώστε η... κατρακύλα των περασμένων 
ετών να πάψει να δημιουργεί ζημιά και στις επόμενες κληρώσεις. Οι 
αγώνες θα διεξαχθούν από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο του 
2020.

Φαν΄τ Σχιπ: «Στο χέρι της Εθνικής η πρώτη θέση»
Η Εθνική μας έχει τον πρώτο λόγο για την κορυφή στον 3ο όμιλο της 
League C του UEFA Nations League, σύμφωνα με τον Φαν΄τ Σχιπ.
Η Εθνική συμμετέχει στον 3ο όμιλο της League C του Nations League 
2020-21, με αντιπάλους τη Σλοβενία, τη Μολδαβία και το Κόσοβο και η 
κορυφή είναι μια υπόθεση που αφορά καθαρά την Ελλάδα, σύμφωνα με 
τον ομοσπονδιακό τεχνικό.
Η δήλωση του Ολλανδού:
Η κεντρική εντύπωση από την κλήρωση είναι πως η πρώτη θέση του 
ομίλου βρίσκεται στα χέρια μας και το μέλλον μας στη διοργάνωση εξαρ-
τάται αποκλειστικά από μας. Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια οι αγω-
νιστικές αποστάσεις μεταξύ των ομάδων της Ευρώπης μειώνονται, θα 
πρέπει να μην υποτιμήσουμε τους αντιπάλους μας, να είμαστε έτοιμοι 
πνευματικά και αθλητικά και να έχουμε την αγωνιστική πειθαρχία που 
απαιτείται.
Έχουμε παίκτες με υψηλή ποιότητα, κατά συνέπεια η δική μας απόδοση 
και ετοιμότητα θα κρίνουν τα αποτελέσματα. Ένα ακόμη θετικό στοιχείο 
είναι ότι θα αγωνιστούμε σε χώρες κοντινές στην Ελλάδα, κατά συνέ-
πεια γνωρίζουμε την ποδοσφαιρική φιλοσοφία τους και δεν θα έχουμε 
μακρινά, κοπιώδη ταξίδια. Διαθέτουμε τον απαραίτητο χρόνο για το 
σκάουτινγκ και πιστεύω ότι στον κατάλληλο χρόνο θα είμαστε έτοιμοι 
για τους αγώνες του Nations League, που αποτελούν την πρώτη φάση 
του πλάνου Κατάρ».
Μολδαβία

 Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Nations League
1η αγωνιστική: 3–5 Σεπτεμβρίου 2020
2η αγωνιστική: 6–8 Σεπτεμβρίου 2020
3η αγωνιστική: 8–10 Οκτωβρίου 2020
4η αγωνιστική: 11–13 Οκτωβρίου 2020
5η αγωνιστική: 12–14 Νοεμβρίου 2020
6η αγωνιστική: 15–17 Νοεμβρίου 2020
Τελικά: 2–6 Ιουνίου 2021

Κλήρωση Nations League: 
Με Κόσοβο, Σλοβενία, 
Μολδαβία η Εθνική Ελλάδας

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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αθλητικά

Μ
ε αφαίρεση επτά και δώδε-
κα βαθμών αντίστοιχα τι-
μωρήθηκαν ΠΑΟΚ και Ξάν-
θη για την υπόθεση της πο-

λυϊδιοκτησίας σύμφωνα με την απόφα-
ση της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής επι-
τροπής της Super League που ανακοινώ-
θηκε το πρωί της Πέμπτης.
Συγκεκριμένα, για την υπόθεση συνιδιο-
κτησίας τιμωρήθηκαν και οι δύο ΠΑΕ με 
αφαίρεση επτά βαθμών, ενώ ο ακριτικός 
σύλλογος τιμωρήθηκε και για τη μετο-
χική της σύνθεση με αφαίρεση πέντε 
βαθμών.
Συνεπώς, ο ΠΑΟΚ παραμένει στη δεύ-
τερη θέση της βαθμολογίας με 52 βαθ-
μούς, δεκατέσσερις πίσω από τον Ολυ-
μπιακό και έναν πάνω από την ΑΕΚ.
Όσο για την Ξάνθη, που θα της αφαι-
ρεθούν αθροιστικά δώδεκα βαθμοί, 
υποχωρεί στην 13η θέση της βαθμολο-
γίας με 18 βαθμούς, επτά πάνω από τον 
ουραγό Πανιώνιο και έναν πάνω από τον 
προτελευταίο Παναιτωλικό.
Οι ποινές, όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση, αφορούν το τρέ-
χον επαγγελματικό πρωτά-
θλημα με τις δίυο ομάδες 
να έχουν δικαιώμα έφε-
σης.

ΠΑΟΚ: Τα επόμενα 
βήματα
Από την πρώτη στιγμή οι 
«ασπρόμαυροι» έχουν υποστηρί-
ξει σ’ όλους τους τόνους, ότι η υπόθεση 
θα πρέπει να φτάσει και θα φτάσει ως το 
τέλος. Και τα επόμενα βήματα είναι προς 
μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, «αυτής 
της δικαίωσης», όπως λένε χαρακτηρι-
στικά από τη Μικράς Ασίας.
Ο ΠΑΟΚ ακόμη και σήμερα, αμέσως 
μετά τη γνωστοποίηση της απόφα-
σης, υποστήριξε ότι «κριθήκαμε ένοχοι 
χωρίς να δικαστούμε» και επιμένει ότι σε 
πρώτο βαθμό η υπόθεση πολυιδιοκτη-
σίας δεν κρίθηκε επί της ουσίας, καθώς 
η  πρωτοδίκης κ. Τσαγκιά επισύναψε το 
πόρισμα της ΕΕΑ υποστηρίζοντας ότι 
είναι δεσμευτικό.
Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ προανήγγειλε την 
Πέμπτη (5/3) την προσφυγή της στο δευ-
τεροβάθμιο όργανο της ΕΠΟ και είναι 

έτοιμη να φτάσει ως το CAS, όπως τόνισε 
σήμερα κι ο Γιώργος Σαββίδης.
Στην Τούμπα θέλουν η εκδίκαση της υπό-
θεσης πολυιδιοκτησίας να εξεταστεί από 
την αρχή προκειμένου να παραθέσει εκ 
νέου όλα τα στοιχεία που έχει η νομική 
υπηρεσία στη διάθεσή της, ώστε να 
μην στηριχθεί, όπως συνέβη και με την 
κ. Τσαγκιά, στην γνωμοδότηση της Επι-
τροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η 
οποία από την πλευρά του ΠΑΟΚ χαρα-
κτηρίζεται «διάτρητη».
Η πρωτοδίκης της Λίγκας κλήθηκε να εξε-
τάσει την υπόθεση βάση των στοιχείων 
που κατέθεσε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, 
έκρινε όμως δεσμευτική τη γνωμοδό-
τηση της ΕΕΑ και έβγαλε την απόφαση 
της, βάσει των όσων έχει αποφασίσει η 
Επιτροπή, «μια ομάδα ανθρώπων που 
δεν είναι δικαστές αλλά στη πλειοψη-
φία τους δικηγόροι και καθηγητές εμπο-
ρικού δικαίου», όπως λένε χαρακτηρι-
στικά στον ΠΑΟΚ, που δεν αλλάζει ρότα 
και τακτική. Συνεχίζει να αμφισβητεί την 

εγκυρότητα της σύνθεσης της 
Επιτροπής Επαγγελματικού 

Αθλητισμού και το ρόλο του 
υφυπουργού αθλητισμού, 
Λευτέρη Αυγενάκη, στην 
αλλαγή των μελών της.
Άλλωστε γι’ αυτό το λόγο 

έχει προσφύγει στο ΣτΕ 
περιμένοντας στις 2 Απρι-

λίου την εκδίκαση της καταγ-
γελίας, που αφορά τον διορισμό 

του κ. Φαραντούρη στην EEA, και την 
σχετική απόφαση.
Οι «ασπρόμαυροι» από την πρώτη 
στιγμή έχουν γνωστοποιήσει την πρό-
θεσή τους να φτάσουν μέχρι και το CAS, 
ωστόσο θα προηγηθεί η προσφυγή 
εντός 48 ωρών στο δευτεροβάθμιο 
όργανο της ΕΠΟ με στόχο η εκδίκαση της 
υπόθεσης να γίνει με βάσει τα στοιχεία 
που έχει παραθέσει η πλευρά του ΠΑΟΚ 
και να μην στηριχθεί στη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής.
«Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο και πάμε 
για το δεύτερο... Οι αγώνες λήγουν στο 
90», ανέφερε χαρακτηριστικά σήμερα ο 
Τάκης Μπαλτάκος και εμφανίστηκε αισι-
όδοξος για την οριστική κατάληξη της 
δικαστικής μάχης.

Βγήκαν οι αποφάσεις: -7 στον 
ΠΑΟΚ, -12 στην Ξάνθη!

Τα είχε όλα. Τρία γκολ. Κόκκινη. 
Πέναλτι. Ένταση στα αποδυτήρια, 
ένταση στον αγωνιστικό χώρο, ένταση 
και στο ταρτάν! Η ΑΕΚ ήταν αυτή που 
πήρε την νίκη με 2-1 και το προβάδισμα 
τελικού, αλλά ο Άρης με το εκτός έδρας 
γκολ ελπίζει ενόψει της ρεβάνς του «Κλ. 
Βικελίδης». 

Σ
ε έναν ημιτελικό με ένταση, αρκετά 
νεύρα και διαμαρτυρίες, η ΑΕΚ πήρε 
ένα ελαφρύ προβάδισμα πρόκρισης 
επικρατώντας του Άρη με 2-1 στο ΟΑ-

ΚΑ. Το ματς ξεκίνησε με δύο γρήγορα γκολ α-
πό Μάνταλο (8’) και Γκάμα (11’ πέναλτι) με την 
Ένωση να χάνει αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο 
μέρος, το οποίο ολοκληρώθηκε με παράπο-
να από την πλευρά της ΑΕΚ προς τον διαιτητή 
Ντίας. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με καθυστέ-
ρηση, ύστερα από υπόδειξη του Πορτογάλου 
ρέφερι, λόγω των εντάσεων που υπήρξαν στα 
αποδυτήρια. Ο Άρης έμεινε με δέκα παίκτες 
μετά την κόκκινη του Ματίγια στο 50’. 
Καρέρα και Ένινγκ δεν επιφύλασσαν εκπλή-
ξεις στις ενδεκάδες για ΑΕΚ και Άρη με την 
Ένωση να παρατάσσεται με 4-2-3-1 και τους 
φιλοξενούμενους με το κλασικό 4-4-2. Η ΑΕΚ 
μπήκε δυνατά στο ματς πιέζοντας ψηλά και 
μόλις στο 3’ έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει 
το προβάδισμα, με τον Μπακάκη να βγάζει τη 
σέντρα από τα δεξιά, τους Βέλεθ και Λιβάια 
να πηδάνε για την κεφαλιά και την μπάλα να 
καταλήγει στον Αραούχο, του οποίου όμως 
η κοντινή κεφαλιά σταμάτησε στο οριζόντιο! 
Η Ένωση συνέχισε την πίεση και στο 8’ πήρε 
το προβάδισμα. Ο Κρίστιτσιτς τροφοδότησε 
τον Λιβάια, αυτός με τακουνάκι τον Μάνταλο 
και ο αρχηγός της ΑΕΚ από πλάγια θέση μέσα 
στην περιοχή τελείωσε τη φάση και έγραψε το 
1-0. Ο Άρης απάντησε άμεσα. Στο 11’ ο Ντίας 
υπέδειξε πέναλτι του Σβάρνα πάνω στον Λάρ-
σον, όταν ο πρώτος βρήκε τον δεύτερο πάνω 
στον βηματισμό μέσα στην περιοχή. Ο Γκάμα 
το εκτέλεσε εύστοχα και οι «κίτρινοι» έφεραν 
το ματς στα ίσια (1-1).
ΑΕΚ και Άρης έβγαζαν… ενέργεια στο χορ-
τάρι, σε ένα παιχνίδι με ρυθμό και ένταση. Η 
Ένωση με το γυριστό του Μάνταλου στο 13’ 
και το σουτ του Βέρντε στο 16’ απείλησε τον 
Άρη με ένα δεύτερο γκολ. Μάλιστα στη δεύ-
τερη φάση, στην εξέλιξή της, ο Μάνταλος με 
δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα πάνω από το 
οριζόντιο. Οι παίκτες του Καρέρα αναπτύσ-
σονταν όμορφα στο επιθετικό τρίτο, βάζοντας 

δύσκολα στην αμυντική τετράδα του Ένινγκ, 
ωστόσο ο Αραούχο δεν εκτελούσε σωστά. Ο 
Αργεντινός φορ στο 24’ έπειτα από εξαιρετική 
σέντρα του Βέρντε δεν κατάφερε με σκαστή 
κεφαλιά να νικήσει τον Κουέστα από τη μικρή 
περιοχή στέλνοντας την μπάλα άουτ. Η ΑΕΚ 
συνέχιζε να κυκλοφορεί καλά την μπάλα, με 
τον Άρη πάντως να πλησιάζει στο 29’ απειλη-
τικά την περιοχή της Ένωσης και τον Τσιντώτα 
να βγάζει σε κόρνερ το σουτ του Ματίγια. Η 
ομάδα της Θεσσαλονίκης, ξεπερνώντας την 
πίεση της ΑΕΚ, άρχιζε να φτάνει στα όρια της 
περιοχής της Ένωσης, η οποία συνέχιζε όμως 
να χάνει ευκαιρίες, όπως εκείνη του 38’ όταν 
ο Κρίστιτσιτς… φάτσα με το τέρμα έστειλε την 
μπάλα εκατοστά πάνω από το οριζόντιο.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με καθυστέρηση, 
λόγω της έντασης και των διαμαρτυριών που 
υπήρξαν στα αποδυτήρια στο ημίχρονο. 
Πέντε λεπτά μετά την έναρξη του, ο Ματίγια 
σήκωσε ψηλά το πόδι με τις τάπες σε μαρ-
κάρισμα πάνω στον Λιβάια. Αρχικά ο Ντίας 
έβγαλε κίτρινη, ωστόσο στη συνέχεια τσέκαρε 
τη φάση στο VAR για κόκκινη και τελικά απέ-
βαλε τον μέσο του Άρη, ο οποίος έφυγε νευ-
ριασμένος για τα αποδυτήρια. Η ΑΕΚ κατά-
φερε να εκμεταλλευτεί γρήγορα αυτή την 
αριθμητική υπεροχή παίρνοντας στο 57’ ξανά 
κεφάλι στο σκορ. Έπειτα από εκτέλεση κόρ-
νερ του Βέρντε, ο Βράνιες νίκησε την άμυνα 
του Άρη στον αέρα, με την κεφαλιά του να βρί-
σκει αρχικά στο κάθετο και να καταλήγει στα 
δίχτυα για το 2-1. Μετά το γκολ επικράτησε 
ξανά ένταση με έναν άνθρωπο από το επιτε-
λείο του Άρη να πέφτει στο έδαφος στο κόρ-
νερ και τον Ντίας να ζητάει εκ νέου να ηρεμή-
σουν τα πνεύματα.
Την ίδια στιγμή ο Ένινγκ, με τον Άρη να έχει 
μείνει με 10 παίκτες, είχε περάσει τον Μπα 
στη θέση του Φετφατζίδη και τον Σόουζα 
στη θέση του Λάρσον, θέλοντας με αυτόν τον 
τρόπο να «σφίξει» την ομάδα του αμυντικά. 
Στο 74’ ο Καρέρα έκανε την πρώτη του κίνηση 
με τη σειρά του από τον πάγκο, περνώντας 
τον Κλωναρίδη αντί του Βέρντε θέλοντας να 
φρεσκάρει τα άκρα του. Στο 76’ ο Αραούχο 
έχασε ακόμα μια καλή ευκαιρία, όταν από 
κοντά έπειτα από την εξαιρετική μπαλιά του 
Λιβάια δεν μπόρεσε να πλασάρει τον Κουέ-
στα, ενώ λίγο αργότερα ο Άρης πήγε να απει-
λήσει με τον Σόουζα, αλλά ο Τσιντώτας μπλό-
καρε σωτήρια. Η ΑΕΚ πίεσε για να βρει και ένα 
τρίτο γκολ στα δέκα λεπτά των καθυστερή-
σεων λόγω των διακοπών που υπήρξαν, αλλά 
το 2-1 έμεινε ως το τέλος.

ΑΕΚ - Άρης 2-1

Η Ένωση πήρε το... ροντέο!
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Μ
ια σημαντική και δύσκολη νίκη 
πήραν τα Χανιά απέναντι στην 
Παναχαϊκή. Η ομάδα της Κρήτης 
επικράτησε σε ένα ωραίο παι-

χνίδι 2-1 των Πατρινών με τα τρία γκολ να ση-
μειώνονται στο πρώτο μέρος.
Το ματς άρχισε με τους καλύτερους οιωνούς 
για τους γηπεδούχους, καθώς μόλις στο 2’ 
άνοιξαν το σκορ με τον Κάσσο μετά από εκτέ-
λεση κόρνερ του Τριανταφυλλάκου. Η απά-
ντηση της Παναχαϊκής ήταν όμως άμεση, με 
τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν στο 
15’ με τον Μαυριά μετά από γύρισμα του 
Κυνηγόπουλου. Οι Χανιώτες ήταν καλύτεροι 
σχεδόν σε όλο το πρώτο μέρος και κατάφε-
ραν να βρουν εκ νέου το γκολ που τους έβαλε 
μπροστά στο σκορ στο 42’ μετά από εκτέ-
λεση φάουλ του Τριανταφυλλάκου και κεφα-
λιά του Γιάκου.
Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι είχαν τις 
ευκαιρίες τους για να αυξήσουν τον δίχτυ 
του σκορ. Πρώτα στο 49’ ο Κουσκουνάς είχε 
δοκάρι και στη συνέχεια της φάσης το πλασέ 
του Γιάκου σώθηκε πάνω στη γραμμή. Τα 
Χανιά κράτησαν εύκολα αυτό το 2-1 κι έφτα-
σαν για δεύτερη φορά κοντά στο 3-1, αλλά 
στο 87’ η λόμπα του Δημητριάδη έφυγε άουτ.

Εργοτέλης - Λεβαδειακός 1-3
Το παιχνίδι στο Ηράκλειο δεν είχε καλό 
ρυθμό και οι δύο αντίπαλοι δεν δημι-
ούργησαν σχεδόν καμία φάση στο πρώτο 
μέρος. Οι φιλοξενούμενοι ήταν ελαφρώς 
καλύτεροι, όμως καμία από τις δύο ομά-
δες δεν μπόρεσε να κάνει μια πραγματικά 
καλή ευκαιρία στην αντίπαλη εστία.
Αντίθετα στο δεύτερο μέρος, ο Λεβαδει-
ακός κατάφερε να βρει δίχτυα και μάλι-
στα τρεις φορές. Πρώτα ο Μεχία στο 70’ 
έπιασε ένα υπέροχο σουτ κι έστειλε την 
μπάλα στο δοκάρι και σ τα δίχτυα των 
γηπεδούχων για το 0-1. Δεκατρία λεπτά 
αργότερα, ο Νίκας με κεφαλιά στην καρ-
διά της άμυνας των γηπεδούχων, έστειλε 
την μπάλα στη δεξιά γωνία του Καλο-
γεράκη για το 0-2. Το... κερασάκι στην 
τούρτα έβαλε ο Βύχος στο 89’ με ένα νέο 
δυνατό σουτ που έστειλε την μπάλα στην 
αριστερή γωνία του γκολκίπερ του Εργο-
τέλη για το 0-3.
Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, ο 
ρέφερι έδειξε την άσπρη βούλα σε μαρ-
κάρισμα του Ανγκουά στον Τσέλιο, με τον 
Ροβίθη να αναλαμβάνει την εκτέλεση και 
να διαμορφώνει το τελικό 1-3 στο 95’.

αθλητικά

Χανιά - Παναχαϊκή 2-1

Από κοντά οι Κρητικοί
Σπύρος Ανάστας: Ο πρώτος  και 
μοναδικός Έλληνας προπονητής χόκεϊ 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Σ
ε αυτή τη στήλη θα γράφουμε την πορεία του 
πρώτου και μοναδικού αυτή τη στιγμή προ-
πονητή χόκεϊ, κ. Σπύρου Ανάστα, που κοου-
τσάρει τους Brampton Beast που αγωνίζονται 

στο North Conference του ECHL. 
Οι Brampton Beast ε ίναι θυγατρική ομάδα 
των Ottawa Senators από το πρωτάθλημα του 
NHL κι όπως αναφέρει το όνομα τους έχουν 
ως έδρα τους το CAA Centre στο Μπράμπτον. 
Ο κ.  Σπύρος  Ανάσ τας  ανέ λαβε τ ην  ομάδα 
τον  Ιούλιο,  ε νώ η σεζόν ξ εκ ίνησε σ τ ις  12 
Οκτωβρίου. Το πρωτάθλημα του ECHL από 
29 επαγ γε λματ ικέ ς  ομάδε ς με πολ λά υπο -
σ χόμενους νέους και  βε τ εράνους παίκ τ ε ς. 
Κάθε ομάδα σ το πρωτάθλημα ε ίναι θυγατρική μιας ομάδας από το NHL. 
ΤΤην Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου εκ τός έδρας αν τ ιμε τώπισαν εκ τός έδρας 
τους Worchester Railers (θυγατρική ομάδα των New York Islanders  τουNHL) 
όπου και ητ τήθηκαν με 4-2. 
Ωσ τόσο,  τ ην  Τε τάρτη ξανά εκ τός  έδρας  κα τάφεραν να επ ισ τ ρέψουν σ τ ις 
ν ίκε ς απέναν τ ι σ τους τους Nor folk Admiral s (θυγατρική ομάδα των Chicago 
Blackhawks του NHL) όπου ν ίκησαν με 7-3. 
Δυσ τυχώς  ο ι  προηγούμε νε ς  ή τ τ ε ς  έ ριξαν  τ ην  ομάδα σ τον  βαθμολογ ικά 
πίνακα σ τον Βορρά, όχ ι τόσο όμως ώσ τε να απε ιλε ίται η συμμε τοχή της σ τα 
πλέ ι-οφ.
Ξανά εκ τός  έδρας θα αν τ ιμε τωπίσουν τους Nor fo lk  Admiral s  (θυγα τ ρική 
ομάδα των Chicago Blackhawks του NHL) την Παρασκευή και το Σάββατο, 
ε νώ τ ην  Κυριακή θα  βρεθούν  αν τ ιμέ τ ωποι  ξανά  εκ τό ς  με  τους  Reading 
Royal s. 
Μην ξε χνάτε ότ ι μπορε ίτ ε να παρακολουθήσε τε online τ ις αναμε τρήσε ις της 
ομάδας του Σπύρου, μέ χρι εκε ίνοι να επισ τρέψουν πίσω σ το σπίτ ι  τους σ τ ις 
10 Μαρτ ίου όπου και  θα αν τ ιμε τωπίσουν τους πρωτοπόρους του Βορρά 
Newfoundland Growlers  (θυγατ ρική ομάδα των Toronto Maple Leafs  του 
NHL).

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Αρχηγός ο Άλντιντορ για όσο θα 
λείπει ο Μπράντλεϊ

Ο 
προπονητής του Toronto FC, Greg Vanney, έψαχνε για αρκετό καιρό για το 
ποιος θα παίξει τον ρόλο του αρχηγού της ομάδα της στιγμή που ο Μάικλ 
Μπράντλεί θα είναι απών λόγω τραυματισμού. Όπως φαίνεται η αγωνία 
έφτασε στο τέλος της, καθώς ο προπονητής των περσινών φιναλίστ επέλεξε 

τον Τζόσι Άλτιντορ ως αντικαταστάτη του Μπράντλεϊ. Κι οι λόγοι όπως αποκάλυψε είναι 
δύο: ο χαρακτήρας κι η ηλικία του.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Όταν θέλει και είναι έτοιμος και είναι στη σωστή θέση να αναλά-
βει την κυριότητα της ομάδας, αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός από οποιονδήποτε είναι 
διαθέσιμος και υγιής για εμάς. Έχει την μεγαλύτερη επιρροή στην ομάδα. Έχει μεγάλη 
προσωπικότητα. Όταν δίνει, η ομάδα αισθάνεται μεγαλύτερη. Όταν εργάζεται σκληρά 
στον αγώνα, οι παίκτες νιώθουν ότι μπορούν να κερδίσουν οποιοδήποτε παιχνίδι.»
«Είναι τώρα 30 ετών. Έχει περάσει εδώ και πολύ καιρό. Έχει πετύχει αρκετά», συμπλή-
ρωσε. Νομίζω ότι βρήκε έναν καλό δρόμο. Αν συνεχίσουμε να τον βγάζουμε σε αυτό το 
πλαίσιο σκέψης, εβδομάδα και εβδομάδα έξω, μέρα και μέρα έξω, τότε νομίζω ότι θα 
έχει καλό χρόνο.»

Ο Ουανιάμα με τη φανέλα της 
Μόντρεαλ για δύο χρόνια

Α
πό την Αγγλία και την Τότεναμ στο πρω-
τάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών (MLS) 
με τη φανέλα της Μόντρεαλ Ιμπακτ θα 
συνεχίσει την καριέρα του ο Βίκτορ Ου-

ανιάμα. Ο 28χρονος Κενυάτης διεθνής μέσος υπέ-
γραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομά-
δα του Καναδά και θα περάσει τον Ατλαντικό για 
να συνεχίσει την καριέρα του. Ο Ουανιάμα είχε με 
τους «σπερς» επτά γκολ σε 97 εμφανίσεις σε όλες 
τις διοργανώσεις, έπειτα από την απόκτηση του το 
2016 από τη Σαουθάμπτον.
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αθλητικά

Βαθμολογία

Αποτελέσματα SuperleagueΟ απολογισμός του πανελληνίου 
πρωταθλήματος στίβου

Τα ρεκόρ και οι σημαντικές 
παρουσίες στο διήμερο (28-29/2) 
του πανελληνίου πρωταθλήματος 
κλειστού στίβου.

Ι
στορία αποτελεί ήδη το 34ο Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, 
που διεξήχθη στις 28 και 29.2 στο 
ΣΕΦ.

Το πρωτάθλημα είναι πολλούς πρωταγω-
νιστές. Ο  Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς) 
ξεχώρισε και πάλι που έγινε ο δεύτερος 
άλτης φέτος στον κόσμο και ο κορυφαί-
ους της Ευρώπης. Με 8,26 μ. αλλά και τρία 
άλματα πάνω από τα 8,00 μ., ο άλτης του 
Γιώργου Πομάσκι έδειξε πως είναι στη 
σωστή κατεύθυνση ενόψει των διοργανώ-
σεων του ανοιχτού εκεί όπου θα διεκδική-
σει τη διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες.
Σε τροχιά μεγάλων διοργανώσεων έδειξε 
πως είναι και η Ελένη Πόλακ (ΑΟ Μεγά-
ρων), που επικράτησε στο επί κοντώ με 
4,60 μ. και παράλληλα είχε εξαιρετικά 
άλματα στα 4,70 μ., που θα της έδιναν από 
νωρίς στη χρονιά μια θέση στους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες.
Μία από τις σταθερές αξίες και του φετινού 
πρωταθλήματος, ήταν ο Κώστας Δουβαλί-
δης (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος), που παρά 
την ελαφριά ίωση έφτασε στην ένατη νίκη 
του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με 7.67 
και έκλεισε ιδανικά μια άκρως επιτυχη-
μένη σεζόν, στη διάρκεια της οποίας έκανε 
πανελλήνιο ρεκόρ (7.59).
Κάτι ανάλογο ισχύει και για την Ελισάβετ 
Πεσιρίδου (ΑΟ Κάλλιστος), που ολοκλή-
ρωσε τις παρουσίες της στη σεζόν με 8.16, 
ρεκόρ σεζόν και επίδοση που θα αποτε-
λούσε όριο για το Παγκόσμιο κλειστού, 
αν και εφόσον αυτό διεξαγόταν. Η Πεσιρί-
δου με τη φετινή έφτασε τις επτά νίκες στο 
αγώνισμα, τις περισσότερες από κάθε άλλη 
Ελληνίδα.
Ο αειθαλής Δημήτρης Τσιάμης (ΟΣΦΠ), η 
σταθερότερη αξία στο τριπλούν εδώ και 
πολλά χρόνια στον ένα και μοναδικό του 
αγώνα στη σεζόν έφτασε στις 14 νίκες στη 
διοργάνωση και το συνδύασε με άλμα στα 
16,31 μέτρα.
Ο Κώστας Ζήκος πήρε άλλο ένα χρυσό 
μετάλλιο στα 60μ ενώ ο Οδυσσέας Μουζε-
νίδης με ατομικό ρεκόρ ήταν 2ος στη σφαι-
ροβολία. Οι δυο πρωταθλητές ανήκουν 
στο χορηγικό πρόγραμμα της bwin «Στη-

ρίζουμε τη Νέα Γενιά Ολυμπιονικών», το 
οποίο υποστηρίζει νεαρούς αθλητές στον 
δύσκολο και επίπονο δρόμο της πρόκρι-
σης στoυς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο 
2020.
Δυναμική είναι η παρουσία του Ανδρέα 
Δημητράκη (Παναξιακός ΑΟ) στις μεσαίες 
αποστάσεις εδώ και πολλά χρόνια. Ο δρο-
μέας του Σταύρου Καρρέ έκανε το ένα από 
τα δύο νταμπλ της διοργάνωσης, αφού επι-
κράτησε στα 1.500 μ. και στα 3.000 μ., 
παράλληλα έφτασε στην 11η νίκη του στα 
1.500 μ., στη δεύτερη στα 3.000 μ. και στα 
πέντε νταμπλ!
Η Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου (ΓΣ Κηφι-
σιάς) ήταν η αθλήτρια με το δεύτερο 
νταμπλ και με νίκες σε 800 μ. και 1.500 
μ., κάτι που κατάφερε να κάνει άλλη μία 
φορά στο παρελθόν. Η Γιαννοπούλου έχει 
στην κατοχή της από τρεις νίκες στα 800 μ. 
και 1.500 μέτρα. Πολυνίκης στο αγώνισμα 
της έγινε η Αναστασία Καρακατσάνη (ΠΓΣ) 
με πέντε νίκες και ο Παναγιώτης Τριβυζάς 
(ΟΣΦΠ) στα 200 μέτρα.
Στη διάρκεια του διημέρου σημειώθηκαν 
τρία πανελλήνια ρεκόρ μικρότερων κατη-
γοριών από τρία ταλαντούχα κορίτσια. Η 
Αναστασία Ντραγκομίροβα (ΑΣ Κένταυ-
ρος) ξεδίπλωσε για μία ακόμη φορά τις 
πτυχές του ταλέντου της και με 4.081 β. και 
παρά το ανήκει στην κατηγορία Κ18 πέτυχε 
πανελλήνιο ρεκόρ Κ20. Μάλιστα η αθλή-
τρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ έδειξε 
πως έχει ακόμη πολλά περιθώρια βελτίω-
σης σε ορισμένα αγωνίσματα, γεγονός που 
της επιτρέπει να σκέφτεται ακόμη μεγαλύ-
τερες επιδόσεις στον ανοιχτό.
Πανελλήνιο ρεκόρ πέτυχε την δεύτερη 
ημέρα των αγώνων και η Έλλη - Ευτυχία 
Δεληγιάννη (ΣΑΚΑ) στα 800 μ. με 2.07.23 
και παράλληλα επιβεβαίωσε και το όριο 
για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20, διορ-
γάνωση στην οποία θα έχει την ευκαιρία να 
κυνηγήσει μια καλή παρουσία.
Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΑΣΣ Αλέ-
ξανδρος Μακεδονίας) πέτυχε πανελλήνιο 
ρεκόρ στα 60 μ. Κ18 με 7.52 και προοπτική 
να τρέξει ακόμη γρηγορότερα στο εγγύς 
μέλλον. Η νεαρή το καλοκαίρι θα διεκδι-
κήσει παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα Κ18 στο Ριέτι.
Ο Ολυμπιακός έφτασε στις δέκα νίκες στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στους Άνδρες, 
ενώ στις Γυναίκες η νίκη πήγε στην ομάδα 
του ΓΣ Κηφισιάς, που αισίως έφτασε στις 
τέσσερις στην ιστορία της διοργάνωσης.

Πρόγραμμα Play-Offs
1η αγωνιστική
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
Αρης - ΟΦΗ
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

2η αγωνιστική
Ολυμπιακός - Άρης
ΟΦΗ - ΑΕΚ
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

3η αγωνιστική
ΑΕΚ - Αρης
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

4η αγωνιστική
ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Αρης - ΠΑΟΚ
ΟΦΗ - Παναθηναϊκός

5η αγωνιστική
Ολυμπιακός - ΟΦΗ
Παναθηναϊκός - Αρης
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

6η αγωνιστική
Άρης-ΑΕΚ
ΟΦΗ-ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

7η αγωνιστική 
ΑΕΚ-ΟΦΗ
Αρης-Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

8η αγωνιστική
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
ΟΦΗ-Αρης
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

9η αγωνιστική 
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
Αρης-Παναθηναϊκός
ΟΦΗ-Ολυμπιακός

10η αγωνιστική
Ολυμπιακός-ΑΕΚ
Παναθηναϊκός-ΟΦΗ
ΠΑΟΚ-Αρης
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Το καθήκον τους έκαναν Ιωνικός και 
Καβάλα, που κέρδισαν 2-0 και 3-0 
τους Ολυμπιακό Βόλου και Ιάλυσο 
αντίστοιχα. Πήρε το ντέρμπι της 
ουράς ο Ασπρόπυργος, που κέρδισε 
1-0 την Καλαμάτα.

Ε
ύκολο μεσημέρι για τον Ιωνικό στο 
γήπεδο της Νεάπολης. Η ομάδα της 
Νίκαιας καθάρισε το παιχνίδι σε 35 
λεπτά στο πρώτο ημίχρονο όταν 

και προηγήθηκε 2-0, το οποίο ήταν και το 
τελικό αποτέλεσμα.
Μόλις στο 16’, έγινε το 1-0 με τέρμα του 
Κρητικού μετά από εκτέλεση φάουλ του 
Ματσούκα. Οι φιλοξενούμενοι, έφτασαν 
κοντά στην ισοφάριση στο 33’, αλλά το 
πλασέ του Βασιλούδη έφυγε λίγο έξω και 
στο 35’ είχαμε το 2-0 για τον Ιωνικό, όταν ο 
Πολίμος βρήκε τον Κουϊρουκίδη κι αυτός 
πλάσαρε εύκολα δίνοντας προβάδισμα 
δύο τερμάτων στην ομάδα του. 
Η φάση του 2-0 δεν θα ήταν υπερβολή 
να πούμε πως ήταν και η τελευταία του 

αγώνα! Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός 
έπεσε αισθητά και ο Ιωνικός κράτησε πολύ 
εύκολα το προβάδισμα αυτό, με την ομάδα 
του Βόλου να μην μπορεί να βρει κάποια 
φάση που θα την έβαζε και πάλι στο παι-
χνίδι. Κάπως έτσι, ο Ιωνικός πήρε ακόμα 
μια νίκη που τον κράτησε στην δεύτερη 
θέση του πρωταθλήματος.

Καβάλα - Ιάλυσος 3-0
Άνετα ξεπέρασε το εμπόδιο του Ιάλυσου 
η Καβάλα, η οποία επικράτησε στην έδρα 
της 3-0 κι έμεινε... ζωντανή στο κυνήγι της 
δεύτερης θέσης του πρωταθλήματος.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον 
Ορφανίδη στο 31’ μετά από σέντρα του 
Καθάριου στη μοναδική φάση που έγινε 
στο πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι!
Τα υπόλοιπα τέρματα ήρθαν στο δεύ-
τερο ημίχρονο, όταν στο 52’ ο Καζαντζί-
δης μετά από απόκρουση του Ανδρούτσου 
στο σουτ του Γαβριηλίδη έκανε το 2-0. Το 
τελικό 3-0, διαμόρφωσε στο 59’ ο Σκα-
θαρούδης που μετά από ωραία ατομική 
ενέργεια του Ορφανίδη, προ κενής εστίας 

πλάσαρε για το τρίτο γκολ της ομάδας του. 

Ασπρόπυργος – Καλαμάτα 1-0
Πήρε το ντέρμπι της ουράς και ελπίζει ο 
Ασπρόπυργος που κέρδισε 1-0 την Καλα-
μάτα και πιθανότατα έβαλε τέλος στις 
όποιες ελπίδες της για παραμονή στην 
κατηγορία.
Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να απείλησαν 
στο 24’, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ από το 
σουτ του Μπουσμπίμπα, αλλά και στο 30’ 
με τον Οσμπάνατζιτς, όμως το γκολ δεν 
ήρθε με αποτέλεσμα το ημίχρονο να λήξει 
ισόπαλο χωρίς τέρματα.
Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον 
Ασπρόπυργο να βρίσκει γκολ στο 50’ με 
κεφαλιά του Ζγκούρη μετά από μπαλιά 
του Μπαξεβάνου κι από εκεί και πέρα η 
Καλαμάτα πίεσε για την ισοφάριση. Έχασε 
ευκαιρία στο 75’ με το σουτ του Ηλιόπου-
λου, αλλά και στο 79’ με νέο σουτ του Κων-
σταντινόπουλου, αλλά κανένα δεν κατέ-
ληξε στα δίχτυα με τον Ασπρόπυργο να 
κρατά μέχρι τέλους τη νίκη και τους τρεις 
βαθμούς.

Διαγόρας Ρόδου - Αιγάλεω 1-0
Κοντά στην επικίνδυνη ζώνη παρέμεινε το 
Αιγάλεω έπειτα από την εκτός έδρας ήττα 
που γνώρισε με 1-0 από τον Διαγόρα. Το 
γκολ που έκρινε την αναμέτρηση υπέρ 
των γηπεδούχων σημείωσε ο Μπαρμπα-
ρούσης, ο οποίος στο 42’ μετά από αντε-
πίθεση πλάσαρε τον Σικαλιά ανοίγοντας 
το σκορ. Στο δεύτερο μέρος ο Διαγόρας 
έφτασε κοντά και σε ένα δεύτερο γκολ με 
τον Μπουρλάκη στο 69’, αλλά η κεφαλιά 
του πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Το Αιγά-
λεω δεν απείλησε ουσιαστικά σε κάποια 
στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο και συνε-
χίζει να μάχεται για την παραμονή, με τον 
Διαγόρα να πλησιάζει στους δύο βαθμούς 
από τον δεύτερο Ιωνικό, έχοντας βέβαια 
ένα ματς περισσότερο.

Τρίκαλα - Θεσπρωτός 2-1
Η πρωτοπόρος ομάδα των Τρικάλων έκανε 
ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την άνοδο 
στη Super League 2 επικρατώντας για την 
22η αγωνιστική με 2-1 του Θεσπρωτού. 
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 38’ με 
εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ριζογιάννη. 
Στο 68’ ο Θεσπρωτός έμεινε με δέκα παί-
κτες καθώς ο Ζούρκος αποβλήθηκε με 
δεύτερη κίτρινη. Στο 85’ τα Τρίκαλα κλεί-
δωσαν το τρίποντο με τον Πέλκα να εκμε-
ταλλεύεται την κόντρα και να κάνει το 2-0. 
Στις καθυστερήσεις (92’) οι φιλοξενούμε-
νοι με φοβερό γκολ του Ντάλα Κόστα μεί-
ωσαν στο τελικό 2-1. Με τη νίκη αυτή τα 
Τρίκαλα διατήρησαν την απόσταση των έξι 
βαθμών από την 3η θέση και συνεχίζουν 
ακάθεκτα για την άνοδο, ενώ ο Θεσπρω-
τός παρέμεινε μία ανάσα πάνω από τη δια-
κεκαυμένη ζώνη.

Τα αποτελέσματα της Γ’ Εθνικής
Συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής 
σε όλους τους ομίλους. Δείτε όλα τα απο-
τελέσματα.
1ος όμιλος
Νέστος Χρυσούπολης-Αετός Ορφανού 0-3 
Ορφέας Ξάνθης-Απόλλων Παραλιμνίου 

2-2 
Δόξα Θεολόγου-Πανσερραϊκός 0-5 
Πανδραμαϊκός-Άρης Αβάτου 0-0 
Ηρακλής Ζυγού-Ένωση Αλεξανδρούπο-
λης 1-3 
Κιλκισιακός-Κεραυνός Πέρνης 6-1 
Ρεπό: Δόξα Κάτω Καμήλας
2ος όμιλος – 26η αγωνιστική
Εδεσσαϊκός-ΑΟ Σειρήνα 3-0 α.α
Αγροτικός Αστέρας-ΠΟ Νέας Καλλικρά-
τειας 1-0 
Θύελλα Σαρακηνών-Μέγας Αλέξανδρος 
Τρικάλων Ημαθίας 3-1 
Άρης Παλαιοχωρίου-Μακεδονικός 0-3 α.α
Θερμαϊκός-Αλμωπός Αριδαίας 1-2 
Νίκη Αγκαθιάς-Ποσειδώνας Μηχανιώνας 
1-3 
ΠΑΣ Φλώρινα-ΑΣ Αναγέννηση Γιαννιτσών 
3-3 
Ρεπό: Αστραπή Μεσοποταμίας
3ος όμιλος
Πιερικός-ΑΣ Μετέωρα 2-1 
Ηρακλής Λάρισας-ΓΣ Αλμυρού 0-2 
Οικονομός Τσαριτσάνης-ΑΟ Σελλάνων 0-0 
Θησέας Αγριάς-Δίας Δίου 3-0 
Ατρόμητος Παλαμά-ΑΟ Ποταμιάς 2-0 
Διγενής Νεοχωρίου-Διαγόρας Στεφανοβι-
κείου 1-1 
ΑΠΟ Αταλάντη-ΑΕ Καρίτσας 2-2 
4ος όμιλος
Θιναλιακός-Απόλλων Ευπαλίου 1-0 
Ναυπακτιακός Αστέρας-Τηλυκράτης Λευ-
κάδας 1-5 
Αστέρας Ιτέας-Σούλι Παραμυθιάς 0-3 α.α
Αναγέννηση Άρτας-ΑΕ Μεσολογγίου 2-1 
ΠΑΣ Πρέβεζα-ΑΕ Λευκίμμης 0-0 
ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου-Μακεδονικός 
Φούφα 2-0 
ΑΕ Ποντίων Κοζάνης-ΑΟ Ανατολής 1-0 
5ος όμιλος
Θύελλα Καμαρίου-Κηφισιά 2-0
ΑΕ Μοσχάτου-Άνω Μερά 1-0 
Ακράτητος-Εθνικός 0-1 
Καλλιθέα-Άγιος Ιερόθεος 3-0 
Άγιοι Ανάργυροι-Ερμής Κορυδαλλού 2-2 
Κερατσίνι-Πανθηραϊκός 0-0 
Ηλυσιακός-Φωστήρας 2-2 
6ος όμιλος
Αιολικός-Παναρκαδικός 0-1 
ΑΕΚ Τρίπολης-Παλληνιακός 0-2 
Μαρκό-Θύελλα Ραφήνας 0-0 
Αήττητος Σπάτων-ΑΟ Υπάτου 0-0 
Αχαρναϊκός-Κόρινθος ’06 3-0 α.α 
Νέα Αρτάκη-Ρόδος 0-2 
Ρεπό: ΠΑΣ Κιθαιρών Καπαρελλίου
7ος όμιλος
Ναύπλιο 2017-ΑΟ Τσιλιβή 2-1 
Ολυμπιακός Ζαχάρως-ΠΑΟ Βάρδας 2-0 
Διαγόρας Βραχνεΐκων-Αστέρας Βλαχιώτη 
0-2 
Πανγυθεατικός-ΠΣ “Η Σπάρτη” 1-2 
Πανηλειακός-Θύελλα Πατρών 1-4 
Ερμιονίδα-ΑΟ Διαβολιτσίου 1-0 
ΑΠΣ Ζάκυνθος-Παναργειακός 3-1 
8ος όμιλος – (2η αγωνιστική play off-
play out)
Play off
Ηρόδοτος-Γιούχτας 2-2 
Πανακρωτηριακός-Επισκοπή 0-1 
Play out
Ατσαλένιος-Πόρος 1-0 
Άγιος Νικόλαος-ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ 2-1 
Ρεπό: Ρεθυμνιακός

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Άνετα Ιωνικός και Καβάλα

αθλητικά

Βαθμολογία Football League
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αθλητικά

H Μάντσεστερ Σίτι νίκησε 2-1 την 
Άστον Βίλα, κατέκτησε για τρίτη 
διαδοχική χρονιά το League Cup και 
την πρώτη κούπα της χρονιάς! Μόνο 
η Λίβερπουλ περισσότερα τρόπαια 
στον θεσμό...

Η 
κούπα του League Cup δε... φεύ-
γει από το Εtihad! Η Μάντσεστερ 
Σίτι επικράτησε 2-1 της Άστον Βί-
λα στον τελικό της διοργάνωσης, 

πήρε το τρίτο διαδοχικό τρόπαιο και έβδο-
μο συνολικά στην ιστορία της. Η ομάδα του 
Πεπ ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διά-
στημα, ο Αγουέρο συνέχισε την πελα-
τειακή σχέση με τους Βίλατζερς, 
ενώ σούπερ ήταν και ο Φόντεν. 
Δοκάρι στο 87’ ο Ενγκελς. 
Δυνατό ξεκίνημα για την 
Άστον Βίλα και στο 4ο λεπτό 
είχε τη μεγάλη ευκαιρία να 
ανοίξει το σκορ, αλλά η καρ-
φωτη κεφαλιά του Ελ Γκάζι 
πέρασε άουτ. Η Σίτι αντέδρασε 
μετά το μουδιασμένο δεκάλεπτο, 
πήρε τον έλεγχο, το παιχνίδι άνοιξε και 
οι «Πολίτες» πίεσαν. Ετσι, στο 20ο λεπτό, 
στην πρώτη καλή ευκαιρία τους άνοιξαν 
το σκορ. Η μπάλα... χάθηκε, ο Φόντεν 
έκανε εξαιρετική σέντρα και ο Αγουέρο 
με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το 1-0. Ηταν 
το 10ο γκολ του Αργεντίνου στα έξι τελευ-
ταία με τη Βίλα, που εξελίσσεται στον από-
λυτο πρωταγωνιστή των αναμετρήσεων. Η 
ομάδα του Πεπ ήταν εξαιρετική, έβαλε τη 
Βίλα στην περιοχή της και απειλούσε. Στο 
26’ ο Φόντεν κατέβασε υπέροχα, αλλά το 
σουτ που επιχείρησε πέρασε μόλις άουτ. 
Η Σίτι πίεζε ασφυκτικά και στο 29’ ο Αγου-
έρο είδε το σουτ να σταματάει σε σώματα. 
Ωστόσο, στην εξέλιξη της φάσης από το 
κόρνερ του Φόντεν, ο Ρόδρι με καρφωτή 
κεφαλιά πέτυχε το 2-0.
Το εντυπωσιακό είναι, πς ο 19χρονος έχει 
συμμετοχή σε εννέα γκολ (2 τέρματα, εννέα 
ασίστ) στα δέκα τελευταία ως βασικός 
σε όλες τις διοργανώσεις. Η Μάντσεστερ 
ήταν καταιγιστική και στο 34’ άγγιξε το 
τρίτο τέρμα, αλλά η σουτάρα του Γκουντο-
γκάν βρήκε στον Μινγκς. Ωστόσο, κόντρα 
στη ροή του ματς η Βίλα ξαναμπήκε στο 
«κόλπο». Στο 40ο λεπτό η κάκιστη αντί-
δραση του Στόουνς έδωσε την ευκαιρία 
στον Σαματά να σκοράρει με κεφαλιά. Ετσι, 
έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 

τελικό κόντρα στον Γκουαρδιόλα έπειτα 
τον Ρούνεϊ το 2011, μιας και οι ομάδες του 
είχαν κρατήσει ανέπαφη εστία σε οκτώ 
τελικούς!
Ο ρυθμός στην επανάληψη έπεσε, η Σίτι 
είχε το πάνω χέρι, αλλά όχι και τον τρόπο 
που θα της έδινε την ευκαιρία να σφραγίσει 
τη νίκη. Πάθος, δύναμη, σκληρά μαρκαρί-
σματα, με την Αστον Βίλα να είναι εξαιρε-
τική ανασταλτικά. Χρειάστηκε να φτάσουμε 
στο 74’ για να κάνει η Σίτι μεγάλη ευκαιρία 
στο β’ μέρος, αλλά ο Νάιλαντ έκανε εξαι-
ρετική επέμβαση στην κεφαλιά του Ρόδρι. 
Το τελευταίο δεκάλεπτο το ματς πήρε 
«φωτιά», η Βίλα ρίσκαρε και στο 87’ έχασε 

μοναδική ευκαιρία, αλλά η κεφαλιά του 
Ενγκελς ανάγκασε τον Μπράβο 

(με τη βοήθεια του δοκαριού) 
να κάνει την επέμβαση του 
ματς. Η Σίτι απάντησε στο 
89’, με τον Νάιλαντ να σώζει 
στο σουτ του Μπερνάρντο.

Τότεναμ – Γουλβς 2-3: 
Εδειξε τα... δόντια της 

στον Ολυμπιακό
Τέταρτη διαδοχική αγωνιστική αήττητη, 

δεύτερη σερί νίκη και τώρα στο -3 από τις 
θέσεις του Champions League. Η επόμενη 
αντίπαλος του Ολυμπιακού στους “16” του 
Europa League μπορείς να πεις ότι αρχίζει 
να “τρομάζει”. Πόσο μάλλον τώρα που η 
Γουλβς έκανε διπλό στην Τότεναμ και με το 
2-3 την προσπέρασε, κάνοντας πλέον ξεκά-
θαρα όνειρα τετράδας.
Οι Spurs που είχαν την κατοχή, προηγή-
θηκαν δύο φορές με το πλασέ του Μπέρ-
γκβαίν (13’) και το ωραίο σουτ του Οριέ 
(45’). Ωστόσο, οι Ντόχερτι (27’), Ζότα (57’) 
από κοντά και με εξαιρετικό φίνις ο Ραούλ 
Χιμένες (73’) έκαναν την ανατροπή και 
χάρισαν το τρίποντο στους Λύκους. Η αντί-
παλος του Ολυμπιακού έδωσε χώρο (35% 
κατοχή), τα δύο γκολ της τα έβαλε στην 
αντεπίθεση, ενώ είχε περισσότερες επιθε-
τικές ενέργειες από τους γηπεδούχους.
Τότεναμ (Ζοσέ Μουρίνιο): Γκατσανίγα, Οριέ 
(82’ Φερνάντες), Ντέιβις, Σάντσες, Ταν-
γκάνγκα (76’ Ντομπελέ), Αλι, Ντάιερ, Γου-
ίνκς (90’+1’ Πάροτ), Λο Σέλσο, Μόουρα, 
Μπέργκβαϊν
Γουλβς (Νούνο Εσπίριτο Σάντο): Ρουί Πατρί-
σιο, Μπολι, Ντόχερτι, Κόντι, Σάις, Βινάγκρε, 
Ζοάο Μουτίνιο, Ρουμπέν Νέβες, Τραορέ 
(74’ Νέτο), Ζότα (79’ Ντεντόνκερ), Χιμένες 
(90’+2’ Ποντένσε).

Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι 1-2

League... City! 

Η 
μαγεία και το απρόβλεπτο του 
ποδοσφαίρου. Πόσο να πλή-
ρωνε άραγε στο στοίχημα; Ποιο 
μπαλαδόρικα “διεστραμμένο” 

μυαλό να το σκάρωνε σαν σενάριο; Το ότι 
η Ρεάλ θα έπαιρνε αυτό το Clasico με γκολ 
των Βινίσιους και Μαριάνο; Αυτό όμως 
συνέβη. Και το άξιζε. Με τον φετινό σκλη-
ρό τρόπο του Ζιντάν, την πίστη στο πλάνο, 
έτσι ώστε να αντισταθμίζει τις μειωμένες 
επιθετικές αρετές. Ο Ζιζού κλείδωσε το 
ντέρμπι, ο Κουρτουά κράτησε όρθια την 
ομάδα στις στιγμές που το χρειαζόταν και 
οι απρόσμενοι ήρωες έστησαν το 2-0, για 
να την επαναφέρουν στην κορυφή της La 
Liga.
Οι Μερένγκες ήξεραν ότι δεν είχαν περι-
θώρια απώλειας. Πόσο μάλλον από τη 
στιγμή που τους βάρυνε ότι δεν είχαν καν 
σκοράρει κόντρα στους Μπλαουγκράνα 
στο “Σαντιάγο Μπερναμπέου” από τον 
Αύγουστο του 2017 (Σούπερ Καπ). Και το 
ντέρμπι ξεκίνησε αρνητικά για εκείνους. 
Ο Γκριεζμάν όμως έχασε τρομερή ευκαι-
ρία (21’) και ο Κουρτουά νίκησε σε δια-
δοχικά τετ α τετ τους Αρτούρ (34’), Μέσι 
(38’). Μέχρι την ανάπαυλα η Ρεάλ δεν είχε 
απειλήσει ουσιαστικά.
Το έκανε στο 56’, αλλά ο Τερ Στέγκεν με 
την επέμβαση του ματς είπε όχι στο curler 
του Ισκο, ενώ στο 61’ ο Πικέ έσωσε στη 
γραμμή. Στο 70’ ο Μπρέιθγουεϊτ νική-
θηκε με τη σειρά του από τον Κουρτουά 
και στην εξέλιξη της φάσης οι Μαδρι-
λένοι βρήκαν δίχτυα. Ο Βινίσιους που 
μέχρι εκείνη τη στιγμή χάλαγε μόνος του 
ό,τι καλό έφτιαχνε, πλάσαρε διαγώνια, η 
μπάλα άλλαξε πορεία στην προβολή του 
Πικέ και ξεγέλασε τον Τερ Στέγκεν. Ο Βρα-
ζιλιάνος εξτρέμ έγινε έτσι ο νεότερος σκό-
ρερ σε Clasico στον 21ο αιώνα, ξεπερνώ-
ντας τον Μέσι.
Μέχρι το φινάλε η Μπάρτσα όχι μόνο 
δεν βρήκε αντίδραση, αλλά για κλείσιμο 
δέχτηκε ακόμα ένα γκολ. Ο Μαριάνο που 
είχε περάσει λίγα δευτερόλεπτα πριν στο 
ματς, στην πρώτη επαφή του, στην πρώτη 
συμμετοχή για φέτος στη La Liga, πλάσαρε 
στην κλειστή γωνία του Τερ Στέγκεν και 
απογείωσε το βράδυ της Βασίλισσας, που 
για πρώτη φορά από το 1991 πήρε ντέρ-
μπι που δεν είχε γκολ στο ημίχρονό του. 
Κάπως έτσι το αύριο ξημερώνει πιο αισι-
όδοξα στη Μαδρίτη, απ’ ό,τι στην προ-
βληματική Μπαρτσελόνα του 2020. Και 

όλα αυτά με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην 
εξέδρα...

Μαγιόρκα - Χετάφε 0-1
Η ήττα από την Σεβίλλη εντός έδρας την 
περασμένη αγωνιστική την έριξε από την 
τριάδα. Η... ευρωπαία, όμως, Χετάφε το 
ξεπέρασε μάλλον εύκολα, μετά την πρό-
κριση επί του Άγιαξ στους «16» του 
Europa League και τώρα το απέδειξε και 
εντός συνόρων, κάνοντας το καθήκον της 
στην έδρα της Μαγιόρκα (0-1).
Η ομάδα του Μπορδαλάς απέδρασε χάρη 
στο γκολ του Μαξίμοβιτς στο 68’ και επέ-
στρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά 
από δύο ματς, καθώς είχε ηττηθεί και από 
την Μπαρτσελόνα.
Πλέον, βρίσκεται στους 45 βαθμούς, έναν 
πάνω από την Ατλέτικο και με έναν λιγό-
τερο από τους Ανδαλουσιανούς. Από 
την άλλη, η Μαγιόρκα έμεινε κολλημένη 
στους 22 βαθμούς και την 18η θέση και 
έχασε την ευκαιρία να πιάσει εκτός ζώνης 
την Θέλτα.

Εσπανιόλ – Ατλ. Μαδρίτης 1-1
Αναμφίβολα δείχνει κάποια σημάδια βελ-
τίωσης, αλλά η Ατλέτικο δυσκολεύεται 
να βρει ρυθμό στη La Liga. Αυτό φάνηκε 
με το 1-1 που παραχώρησε στην Εσπα-
νιόλ, μένοντας αήττητη για τέσσερις αγω-
νιστικές, μα φαίνεται ότι θα ζοριστεί μέχρι 
τέλους για να κρατήσει μία θέση στην 
τετράδα.
Το αυτογκόλ του Σάβιτς (24’) έδωσε προ-
βάδισμα στους Καταλανούς, που παρέ-
μειναν ουραγοί της βαθμολογίας. Το 
τέλειο μονοκόμματο εκτός περιοχής από 
τον Σαούλ (46’) χάρισε τον βαθμό στους 
Ροχιμπλάνκος, οι οποίοι βρέθηκαν στην 
τετράδα, μα με ματς περισσότερο από 
Σοσιεδάδ, Χετάφε που τους καταδιώκουν.

Μπιλμπάο - Βιγιαρεάλ 1-0
Χρειάστηκε να μπει και ο Μάρτιος για να 
πανηγυρίσει τρίποντο στο πρωτάθλημα 
η Μπιλμπάο. Οι Βάσκοι σημείωσαν ένα 
καταστροφικό σερί για τις βλέψεις εξάδας, 
αλλά κατάφεραν έστω και αργά να το σπά-
σουν, επικρατώντας της Βιγιαρεάλ (1-0).
Σκόρερ αναδείχθηκε ο κάπτεν, Ραούλ 
Γκαρθία, ευστοχώντας από την άσπρη 
βούλα στο 56’, ενώ ο Ινιάκι Γουίλιαμς πήγε 
να τον... μιμηθεί στο 66’, αλλά αστόχησε 
και το 1-0 ήταν το τελικό σκορ.

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-0

Βασίλισσα ξανά...
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Η ΑΕΚ έσπασε το εντός έδρας αήττητο της Ανόρθωσης και 
πραγματοποιώντας μία άψογη εμφάνιση, τακτικά διαβα-
σμένη, κέρδισε την Ανόρθωση με 1-2 στο «Αντώνης Παπα-
δόπουλος». Προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι με 0-2, χάρις 

σε τέρματα του Τρισκόφσκι στο 16’ και στο 50’. Μείωσε η Ανόρ-
θωση στις καθυστερήσεις, που θα μπορούσε να ισοφαρίσει, 
ωστόσο το πλασέ του Οκριασβίλι με εξουδετερωμένο τον Τόνιο 
αποκρούστηκε προ της γραμμής τέρματος.
Το πρώτο πεντάλεπτο μπήκε πιο δυνατά η Ανόρθωση, η οποία 
βρήκε και την πρώτη τελική προσπάθεια, όταν η κεφαλιά του Σίλ-
τενφελντ μετά από φάουλ βρήκε σε ετοιμότητα τον Τόνιο.
Η ΑΕΚ μετά την πάροδο του πενταλέπτου, άρχισε να κρατάει 
μπάλα στο δικό της μισό κυρίως κάτι που έφερε το παιχνίδι στα 
μέτρα της και να το ελέγχει. Στο 16’ τα δεδομένα άλλαξαν. Η ΑΕΚ 
κέρδισε φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Τρισκόφσκι 
ανέλαβε την εκτέλεση, νίκησε τον Λόρια και εν μέσω αποθέωσης 
από τους φίλους της ΑΕΚ που ήταν στο βόρειο πέταλο έγραψε το 
0-1.
Η Ανόρθωση επιχείρησε να αντιδράσει σπασμωδικά μετά το γκολ. 
Δημιούργησε τις προϋποθέσεις, όμως δεν ήταν ουσιαστική. Στο 
18’ ο Καλτσάς έπιασε το σουτ μετά από γύρισμα του Σελίν, η μπάλα 
βρήκε σε ετοιμότητα τον Τόνιο, στο 22’ ο Ντούρις μετά από γύρι-
σμα του Ράγιος έκανε την προβολή, με την μπάλα να καταλήγει εκ 
νέου άουτ.
Η ΑΕΚ από την πλευρά της, μετά την πάροδο του δεκαλέπτου που 
προηγήθηκε, έφερε το παιχνίδι εκ νέου στα μέτρα της. Μάλιστα 
έφθασε κοντά και σε ένα δεύτερο γκολ. Στο 38’ σουτ του Γιάννου 
ανάγκασε τον Λόρια σε απόκρουση κόρνερ, ενώ ένα λεπτό αργό-
τερα με την εκτέλεση του κόρνερ, ο Ναράνχο εντός της περιοχής 
έπιασε το φαλτσαριστό σουτ, με την μπάλα όμως να καταλήγει 
πάνω από τα δοκάρια του Λόρια.
Ως εκ τούτου το παιχνίδι οδηγήθηκε στα αποδυτήρια με την ΑΕΚ 
προηγούμενη με 0-1.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για 
την ΑΕΚ. Στο 48’ ο Τρισκόφσκι με σουτ, ανάγκασε τον Λόρια να 
αποκρούσει σε κόρνερ, όπως επίσης και ένα λεπτό αργότερα. Στο 
κόρνερ που εκτελέστηκε, ο  Τρισκόφσκι πήρε την κεφαλιά, νίκησε 
τον Λόρια και εδραίωσε το προβάδισμα της ΑΕΚ στο 0-2.
Από το σημείο το 0-2 και μετά, το παιχνίδι ήταν ένας ανούσιος 
μονόλογος της Ανόρθωσης. Οι γηπεδούχοι βασάνιζαν την μπάλα, 
δίχως όμως να καταφέρουν να φτιάξουν φάσεις και να ασκήσουν 
ουσιαστική πίεση.
Στο 69’ ο Γιάννου έφθασε κοντά στο 0-3, όμως ο Νταουσβίλι τσί-
μπησε την μπάλα πριν κάνει το πλασέ. Στο 70’ η Ανόρθωση βρήκε 
τη μοναδική της καλή στιγμή σε ελεύθερο παιχνίδι, από πλάγια 
όμως λίγο πίσω από ύψος της μικρής περιοχής, το σουτ του Ράγιος 
κατέληξε ψηλά πάνω από τα δοκάρια.
Όλα όσα δεν έγιναν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, έγιναν στην 
εκπνοή του αγώνα. Στο 90’ από κοντά ο Γκαλίτσιος θα σημάδεψε 
το οριζόντιο δοκάρι. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Κατσαράβα 
κατάφερε με πλασέ να κάνει το 1-2. Στο τελευταίο λεπτό της αναμέ-
τρησης, μετά από άστοχη έξοδο του Τόνιο, ο Οκριασβίλι με εξου-
δετερωμένο τον Ισπανό τερματοφύλακα, επιχείρησε το πλασέ το 
οποίο όμως αποκρούστηκε από τον αμυντικό της ΑΕΚ.
Ανόρθωση: Λόρια, Γκαλίτσιος, Σίλντενφελντ, Βργκοτς, Σελίν, Κ. 
Αρτυματάς, Νταουσβίλι, Ράγιος, Οκριασβίλι, Καλτσάς, Ντούρις
ΑΕΚ: Τόνιο, Τρουγιολς, Γκονζάλες, Τρισκόφσκι, Χέφελ, Γκαρσία, 
Φερνάντεζ, Μικέλ, Πλάνας, Ναράνχο, Γιάννου

Παντίλιμον-Μπέλετς… κατέβασαν τα ρολά, 
στα πράσινα η κορυφή. Χωρίς νικητή (0-0) 
ολοκληρώθηκε το ντέρμπι μεταξύ του ΑΠΟΕΛ 
και της Ομόνοιας που διεξήχθη στο ΓΣΠ, στο 
πλαίσιο της 22ης και τελευταίας αγωνιστικής της 
κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Ι
σοπαλία η οποία δεν βολεύει καμία από τις δύο ομά-
δες, ωστόσο οι πράσινοι κατάφεραν να σκαρφαλώ-
σουν στην κορυφή (ισοβαθμούν με την Ανόρθωση, 
αλλά υπερτερούν) και στους 43 βαθμούς, ενώ οι γα-

λαζοκίτρινοι μείωσαν στο -4 από την κορυφή.
Όσον αφορά στο παιχνίδι, το «τριφύλλι» σπατάλησε ολό-
κληρο το πρώτο μέρος, αφού δεν παρουσιάστηκε όπως 
έπρεπε, ενώ οι παίκτες του Ουζουνίδη, 
σαφώς πιο βελτιωμένοι σε σχέση με 
τα παιχνίδια κόντρα σε Βασιλεία 
και Πάφο, μπορούν να ελπίζουν 
σε καλύτερη συνέχεια, καθότι 
είχαν αρκετά θετική παρουσία 
και από καθαρά θέμα αστοχίας 
δεν κατάφεραν να κερδίσουν ή 
να πετύχουν κάποιο γκολ κυρίως 
στο πρώτο μισό του ματς. Το ίδιο 
ισχύει και για την Ομόνοια στο β’ ημί-
χρονο.
Στα αξιοσημείωτα, πέναλτι ζήτησε ο ΑΠΟΕΛ στο 28’, 

καθώς διαμαρτυρήθηκαν έντονα για χέρι του Λανγκ μετά 
από σουτ του Άλεφ. Ωστόσο, οι επαναληπτικές προβο-
λές δεν είναι ξεκάθαρες, ενώ ο ρέφερι του αγώνα, Μπε-
λίτο, ήταν κάθετος στην απόφαση του. Ωστόσο, ο Βόσνιος 
στο 57’ λανθασμένα δεν έδειξε την άσπρη βούλα καθώς 
ο Λαγνκ χρησιμοποίησε το χέρι του εντός περιοχής μετά 
από προσπάθεια του Τάαμαρι. Τέλος, ο Μποτεάκ χάνει το 
επόμενο παιχνίδι των πρασίνων καθώς αντίκρισε κίτρινη 
κάρτα και συμπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό (3).
Ο ΑΠΟΕΛ είχε το… μαχαίρι στα δόντια και η Ομόνοια 
είχε τον Παντίλιμον. Κάπως έτσι μπορούμε να περιγρά-
ψουμε εν ολίγοις το πρώτο μέρος του ντέρμπι μεταξύ των 
«αιώνιων» της πρωτεύουσας. Η ομάδα του Ουζουνίδη 
έδειξε από νωρίς τις επιθετικές της διαθέσεις και απείλησε 
νωρίς-νωρίς με σουτ των Εφραίμ-Τάαμαρι, τα οποία δεν 
ανησύχησαν ιδιαίτερα τον κίπερ του «τριφυλλιού» (στο 
7ο λεπτό, αλλά και στο 26’), που απογειώθηκε και απέ-

κρουσε τα βολέ των Ντε Βινσέντι και Εφραίμ.
Ο ΑΠΟΕΛ είχε τον έλεγχο, ενώ η Ομόνοια άρχισε να 
συνέρχεται μετά το 35’, όταν οι Ακιντόλα-Μποτεάκ 
συνδυάστηκαν εξαιρετικά (37’), όμως ο Μερκής 
δήλωσε παρών και έδιωξε σωτήρια την μπαλιά του 
Νιγηριανού. Η τελευταία φάση του πρώτου μέρους 

καταγράφηκε από τους τυπικά φιλοξενούμενους, 
όταν ο Ντάρμπισαϊαρ στο 43’ από το ένα μέτρο μετά από 

εκπληκτική προσπάθεια του Ακιντόλα και αδράνεια από 
τον Γένσεν, έκανε το σουτ, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει 
τον Μπέλετς. Στο πρώτο μέρος, οι γαλαζοκίτρινοι κατέ-

γραψαν 9 φάσεις, ενώ το «τριφύλλι» μόλις 3, 
εικόνα η οποία επαληθεύει την υπεροχή των 
γηπεδούχων.
Τρελός ήταν ο ρυθμός και στο δεύτερο 
μέρος, με τους πράσινους να ισοζυγίζουν 
και να παρουσιάζονται πιο μυαλωμένοι σε 
σχέση με το α’ ημίχρονο αλλα και σε συνολικό 
βαθμό καλύτεροι από τους τυπικά γηπεδού-
χους συμπολίτες τους. Ο ΑΠΟΕΛ απείλησε 
στο 55’ μετά από απευθείας εκτέλεση φάουλ 
του Εφραίμ, όμως η μπάλα πέρασε μόλις έξω 
,ενώ οι φίλοι των γαλαζοκιτρίνων πανηγύρι-
σαν καθώς χτύπησε στην εξωτερική μεριά των 
δικτύων. Στη συνέχεια, ο Μπέλετς έσωσε δύο 
φορές την ομάδα του σε ισάριθμες απευθείας 
εκτελέσεις κόρνερ (!) του Τιάγκο (59’ και 75’), 
ενώ την πρώτη φορά η μπάλα χτύπησε και 
στο δοκάρι.
Το 0-0 δεν διαφοροπιήθηκε, παρά τη διά-
θεση των δύο ομάδων και έτσι πήραν από ένα 
βαθμό. ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια είχαν στην ουσία 
από ένα ημίχρονο όσον αφορά στην εικόνα 
τους. Αμφότερες στρέφουν την προσοχή τους 
στα μαζεμένα ντέρμπι, καθώς από το ερχό-
μενο σαββατοκύριακο αρχίζουν τα πλέι οφ!

αθλητικά
ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια 0-0

ΙΣΟΠΑΛΙΑ και πράσινη η ΚΟΡΥΦΗ!
Ανόρθωση – ΑΕΚ 1-2
Η ΑΕΚ άλωσε το «ΠΑΠ»
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αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 81-78
Ο Θρύλος του Μπαρτζώκα είναι 
εδώ!

Ο Ολυμπιακός (12-15) νίκησε τον Παναθηναϊκό (14-13) με 81-78 και αναθάρρησε για τα playoffs. 
Ο ΜακΚίσικ ήταν απίθανος (22π.) με τον Μπαρτζώκα να επιβάλλει το μπάσκετ του. 

Ο 
Ολυμπιακός παίζοντας μπάσκε του 
Μπαρτζώκα και με τον ΜακΚίσικ να κά-
νει «όργια» στο παρκέ, επικράτησε του 
Παναθηναϊκού με 81-78.

Πλέον οι Πειραιώτες ατενίζουν με μεγαλύτερη 
αισιοδοξία το μέλλον τους ως προς τα playoffs, 
ενώ οι «πράσινοι» σύμφωνα και με το δύσκολο 
πρόγραμμα που ακολουθεί, αισθάνονται λίγο 
άβολα.
Οι «ερυθρόλευκοι» παίζοντας εντυπωσιακά σε 
άμυνα κι επίθεση, ο ΜακΚίσικ με 5 γρήγορους 
πόντους έκανε το 12-4 (4’). Ο Παναθηναϊκός αντέ-
δρασε χάρη στον γρήγορο ρυθμό που έδωσε ο 
Καλάθης και τους πόντους του Παπαπέτρου, εκμε-
ταλλευόμενος τις αργές επιστροφές των γηπεδού-
χων (12-12, 6’). ΟΙ αλλαγές των δύο προπονητών 
έφεραν θετικό αποτέλεσμα για τους φιλοξε-
νούμενους οι οποίο με πρωταγωνιστή 
τον Ράις βρέθηκαν μπροστά με 18-24 
(12΄’).  
Ο Βεζένκοβ με δύο συνεχόμενα 
εύστοχα έδωσε σημαντική επιθε-
τική «ανάσα» στην ομάδα του ενώ 
έβαλε και τον κόσμο στην εξίσωση 
με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 
28-26 (15’). Ο Παναθηναϊκός όμως 
αντέδρασε και πάλι ιδανικά. Οι παί-
κτες του Πιτίνο τιμωρούσαν κάθε λάθος 
των αντιπάλων τους σκοράροντας με κάρ-
φωμα και lay up (33-37, 18’). Ο Ολυμπιακός όμως 
με γρήγορο μπάσκετ, με εύστοχα τρίποντα (Μακ-
Κίσικ, Ρότσεστι) και με βελτιωμένη άμυνα ανέ-
καμψε για τα καλά (45-39 (20’).
Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με αμφότερες τις 
ομάδες να σκοράρουν με ευκολία. Ο Καλάθης 
μπήκε αγριεμένος στο σκόραρε συνέχεια κερδίζο-
ντας και φάουλ. Από την άλλη ο ΜακΚίσικ με τον 
Έλις αποδείκνυαν πόσο σημαντικές προσθήκες 
ήταν (54-41, 25’). Οι Πειραιώτες παρέμεναν συνε-
πείς και κατάφερναν να διατηρούν προβάδισμα 
κυρίως από την επίθεσή τους με τους Πρίντεζη, 
ΜακΚίσικ και Ρότσεστι να προσφέρουν σκορ (63-
55, 29’).
Τα επιθετικά ριμπάουντ των «πράσινων», τα 
«ερυθρόλευκα» λάθη στην επίθεση διατήρησαν 
το σκορ σε οριακό επίπεδο με τη διεκδίκηση της 
νίκης να παραμένει ανοικτή υπόθεση χάρη σε 
δύο καλάθια του Παπαγιάννη (65-65, 34’).  Ένα 
δύσκολο τρίποντου Παπανικολάου δεν στάθηκε 

ικανό να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού αφού 
βρήκε απάντηση από ένα του Καλάθη (το πρώτο 
του Παναθηναϊκού μετά από 17 άστοχες προσπά-
θειες.
Στο τελευταίο δίλεπτο οι ομάδες βρήκαν τρόπο να 
σκοράρουν (77-76, 55’ πριν τη λήξη) όμως ο ΜαΚ-
Κίσικ ήταν πολύ απλά ασταμάτητος και ο Ολυμπι-
ακός βγάζοντας δύο άμυνες πανηγύρισε τη νίκη.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος στο 
τρίποντο (42.9%-5%) κι έπαιξε καλύτερη άμυνα 
στα κρίσιμα σημεία.
Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος σε λάθη (17-13), 
επιθετικά ριμπάουντ (4-11).
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Σακιέλ ΜακΚίσικ σε 33.57 
είχε 22 πόντους (8/11δ., 2/7τρ., 0/1β.), 3 ριμπά-
ουντ, ένα κλέψιμο και 2 λάθη.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Ράουτις σε 
11 λεπτά είχε 0/2 τρίποντα. Αποντος και 

ο Τζόνσον σε 19 λεπτά παρουσίας.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Ρότσεστι με 11 
κρίσιμους πόντους, ο Παπανικο-
λάου (12π., 6ρ.) και ο Ελις (6π., 
10ρ.) με τον Βεζένκοβ (10π.)
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Το επιθετικό 
ριμπάουντ του Ελίς και η δική του 

ασίστ για κάρφωμα του ΜακΚίσικ 
που έκαναν το 76-79. Το αμυντικό 

ριμπάουντ του Παπανικολάου και η 1/2 
βολές του που έκαναν το 80-76.

Με 5’’ ο Τόμας αστόχησε σε καλό σουτ τριών 
πόντων κι έληξε το παιχνίδι.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Ο Ολυμπιακός τα πολλά και εύκολα 
λάθη που έκανε. Ο Οαναθηναϊκός φυσικά το 1/20 
τρίποντα.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το coast to coast κάρφωμα 
του ΜακΚίσικ για το 7-2. Πολύ θεαματικό και αυτό 
του Πολ που άλλαξε χέρι στον αέρα και κάρφωσε.

Ρεκόρ καριέρας για τον ΜακΚίσικ!
Ο Σακιέλ ΜακΚίσικ έκανε ένα συναρπαστικό παι-
χνίδι και έφτασε σε ρεκόρ καριέρας.
Κόντρα στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ ήταν ο MVP, 
καθώς μέτρησε 22 πόντους (8/11δ., 2/7τρ., 0/1β.), 
3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 τάπες και 
συγκέντρωσε 15 βαθμούς στο σύστημα αξιολό-
γησης.
Στο προηγούμενο ματς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ 
είχε 14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο 
και 13 βαθμούς στο ranking.

ΑΕΚ - Βόννη 92-85
Με «killer» Ρέι πιο κοντά 
στους «8»!

Γ
ια κάτι περισσότερο από 
35 λεπτά η ΑΕΚ ζορίστηκε 
στον αγώνα με την Βόννη, 
αλλά κατάφερε να πάρει το 

αποτέλεσμα που ήθελε, κι αυτό 
δεν ήταν άλλο από την νίκη (92-5), 
στο πρώτο παιχνίδι των «16», του 
Basketball Champions League.
Η «Βασίλισσα» δεν είχε την πρέ-
πουσα άμυνα, αλλά είχε τα σουτ 
(43%τρ.) και την συναρπαστική 
εμφάνιση του Κέντρικ Ρέι (27π., 
6/9τρ.), για να πετύχει το στόχο 
της, σε ένα ματς που δεν έφτασε 
ποτέ σε διψήφια διαφορά.
Βέβαια, αν οι «κιτρινόμαυροι» 
παρουσιαστούν όπως και σήμερα 
και δεν τελειώσουν το έργο τους 
την επόμενη εβδομάδα στην Γερ-
μανία (10/03, 21:00), τότε η σειρά 
θα επιστρέψει στο ΟΑΚΑ, σε ένα 
do-or-die παιχνίδι (οι αγώνες 
πλέον έχουν γίνει best-of-three 
σειρά).
Στο γήπεδο βρέθηκαν 10.000 
οπαδοί, αλλά και οι πρώην «κιτρι-
νόμαυροι» Λούκα Μπάνκι και 
Χάουαρντ Σαντ-Ρος, που καταχει-
ροκροτήθηκαν.

Το ματς
Η ΑΕΚ προσπαθούσε να ξεφύγει 
στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, 
αλλά η Βόννη δεν την άφηνε κι 
εκμεταλλευόταν τα κενά διαστή-
ματα στην άμυνα των γηπεδού-
χων. Ο Ρέι έκανε με 1/2 βολές το 
13-11 (4’), αλλά οι Σλόαν - Τζό-
ουνς έκαναν σερί για το 13-17 (5’). 
Η ΑΕΚ αντέδρασε και απάντησε 
με τον Ρέι  (22-17, 7’), Σλότερ και 
Λάνγκφορντ κράτησαν το προβά-
δισμα (28-22, 9’), αλλά ο Σάιμπου 
μείωσε στο 10’ (28-26). Μπρό-
ινινγκ και Σάιμπου έβαλαν ξανά 
μπροστά την γερμανική ομάδα 
(28-31, 21’), Λάνγκφορντ - Τσάλ-
μερς ισοφάρισαν (37-37, 14’) και 
ο δεύτερος μαζί με Γιάνκοβιτς 
Σλότερ έκαναν σερί (από 43-43, 
15’ σε 49-43, 17’). Μπράουν και 
Μπρόνινγκ απάντησαν (49-50, 
19’) και ο Χρυσικόπουλος, μετά 
από ασίστ του Ζήση, εκτέλεσε για 
το 52-50 του ημιχρόνου.

Η Βόννη συνέχιζε να πιέζει και 
με κάρφωμα του Μπρόινινγκ και 
τρίποντο του Μπράουν έκανε το 
56-60 (24’). Λάνγκφορντ και Χρυ-
σικόπουλος με βολές, αλλά και 
καλάθι του δεύτερου, έκαναν το 
62-60 (26’), αλλά ήρθε ένα επι-
μέρους 2-10 από την Βόννη, για 
το 64-70 (30’). Ματσιούλις και 
Ρέι το πήραν... πάνω τους και με 
«βροχή» τριπόντων, έκαναν επι-
μέρους 13-3, για το 77-73 (34’). 
Ο Τζόουνς με έμμεσο τρίποντο 
και στη συνέχεια με πάσα του 
για το κάρφωμα του Μπρόνινγκ, 
η Βόννη έκανε το 77-78 (35’).  Ο 
Ρέι ήταν ασταμάτητος και με δύο 
σερί τρίποντα, αλλά και καλάθι 
του Λάνγκφορντ, η ΑΕΚ πήγε στο 
85-78 (37’). Ο Λάνγκφορντ άνοιξε 
κι άλλο λίγο την διαφορά (89-83, 
39’), οι Γερμανοί είχαν 0/5 βολές 
στα τελευταία δευτερόλεπτα και 
ο Τζόουνς επισφράγισε το τελικό 
92-85 στη λήξη.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η ΑΕΚ είχε καλά 
ποσοστά στα σουτ, ευστόχησε 
από την περιφέρεια σε κρίσιμα 
σημεία, πήρε περισσότερα ριμπά-
ουντ κι έκανε 11 κλεψίματα.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Κέντρικ 
Ρέι έκανε απίθανη εμφάνιση! Είχε 
27 πόντους με 6/9 τρίποντα, 3 
ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψί-
ματα.
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Αμερικα-
νός είχε άξιους συμπαραστάτες 
τους Λάνγκφορντ (20π.) Ματσιού-
λις (11π., 5ρ.), Χρυσικόπουλο 
(10π.), Σλότερ (10ρ.) και Ζήση 
(7ασ.).
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: 
Σε 11 λεπτά ο Πόλας Μπαρτόλο 
δεν έκανε τίποτα.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Τα κρίσιμα σουτ 
του Ρέι και τα καλάθια του Λάν-
γκφορντ στα τελευταία λεπτά.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η ΑΕΚ ότι δεν μπό-
ρεσε σχεδόν καθόλου να σταμα-
τήσει το ρυθμό της Βόννης (είχε 
δεχθεί 13 από τους 26 πόντους 
στον αιφνιδιασμό στο δεκάλε-
πτο), η γερμανική ομάδα το γεγο-
νός ότι θα μπορούσε να είχε φύγει 
με τη νίκη.
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Τον Δικέφαλο δεν θα τον 
ξεγράφεις!

www.hellasnews-radio.com

σελ. 65

Ο Θρύλος του 
Μπαρτζώκα είναι 
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