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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Ύστερα με το 

πέρασμα του καιρού, 

απομακρυνθήκαμε. 

Χαθήκαμε.

Μας πήρε

παραμάζωμα

η ζωή.

Ποτέ δεν μπόρεσα να 

καταλάβω πως γίνεται 

να χάνεσαι από εκείνους 

που πολύ αγάπησες...

Κυρίες και κύριοι συντοπίτες

κι αναγνώστες…

Ευγενικοί μου αναγνώστες 
κι αναγνώστριες,
Από όποιο σημείο 
του πλανήτη Γη μας 
διαβάζεται, είτε γιατί 
με γνωρίζετε κάποιες 
δεκαετίες, είτε γιατί 

σας αρέσει η ενημέρωση που σας δίνουμε 
με τα γραπτά μας και με τον τρόπο που 
εκφραζόμαστε καθώς προσπαθούμε να 
έχουμε μια σεμνή επικοινωνιακή διάλεκτο 
ώστε να γινόμαστε αντιληπτοί κι αγαπητοί.
Αδέλφια Έλληνες, είμαι ένας απλός 
Έλληνας μετανάστης στη διασπορά, όπως 
κι εσείς, με τα καλά μας και τα κακά μας και 
τα ιδιαίτερα μας που κάποιες φορές μπορεί 
να μην είμαστε αρεστοί σε κάποιους… ΑΛΛΑ 
εκεί είναι και το ζουμί της υπόθεσης, να μην 
είσαι αρεστός γιατί κάποιος δεν συμφωνεί 
με τα γραφόμενα σου. ΣΕΒΑΣΤΟ.
Το να μην γίνεσαι αρεστός επειδή λες 
την αλήθεια γιατί πρέπει να ενημερωθεί 
η ομογένεια που μας δίνει οξυγόνο να 
υπάρχουμε, είναι αδιανόητο. Δεν θα 
λιβανίσω κανέναν. Στα 70 μου χρόνια με 50 
χρόνια καριέρας και παρουσίας στα κοινά σε 
Αμερική και Καναδά δεν περιμένω ΜΠΡΑΒΟ 
από κανένα. Θέλω, όμως, να συμμετέχω με 
μια μικρή παράγραφο σε κάποια ιστορία της 
ομογένειας στο εξωτερικό.
Όταν φτάσουμε σε μια ΩΡΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ το 
μόνο που θέλουμε είναι να έχουμε την 
υγειά μας και να ζούμε αξιοπρεπώς. Όχι εις 
βάρος άλλων ανθρώπων, που έκαναν καλό 
κουμάντο για τα γεροντάματα τους. Αυτό το 
μικρό πράγμα το κατόρθωσα με τιτάνιους 
αγώνες σε Αμερική και Καναδά.
Το να είσαι στην πρώτη γραμμή και να 

λασπώνεσαι από «ανεμιστήρες», που πετάνε 
μόνο λάσπη ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ το ξεπέρασα κι 
υπάρχω 52 συναπτά έτη και συνεχίζω να 
υπηρετώ το λειτούργημα μου μαζί με τους 
άξιους επαγγελματίες συνεργάτες μου. 
Και για να τελειώσω, ο κάθε άνθρωπος 
έχει και πιστεύω, άλλα τα υποστηρίζουν 
και κάνουν κωλοτούμπες κι άλλοι δεν 
ανέχονται μύγα στο σπαθί τους. Είναι το πως 
μεγάλωσε ο καθένας. Αλλά το κυριότερο 
από όλα δεν γίνεται να διαπραγματευτείς 
τα εθνικά και θρησκευτικά σου πιστεύω 
με ΤΙΠΟΤΑ. Εγώ προσωπικά δεν κάθομαι 
να συζητήσω για τα εθνικά μας θέματα ή 
την ελληνική χριστιανοσύνη, για πώληση 
εκκλησιών, για χρέη ή τις «μακακίες» του 
κάθε περαστικού. 
Αδέλφια εδώ στο Τορόντο κι ειδικά οι πιο 
νέοι με βαθιές ελληνικές ρίζες από τους 
γονείς σας, αντισταθείτε και κρατήστε 
το εθνικό μας φρόνημα και την θρησκεία 
που μεγάλωσες και γαλουχήθηκες από 
γιαγιάδες, παππούδες και γονείς ψηλά. 
Διαιωνίστε το για να μην τρίζουν τα κόκαλα 
τους μετά. Κι επειδή πολλοί νέοι μπορεί 
να μην διαβάζουν ελληνικά, διαβάστε το 
κείμενο εσείς οι μεγαλύτεροι. Θέλω να 
σταματήσω εδώ για αυτήν την εβδομάδα, 
γιατί εγώ προσωπικά θα αγωνιστώ για το 
αίσιο τέλος αυτής της αποκαρδιωτικής 
υπόθεσης.
Γεια σας!

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Δημήτρης Λιγνάδης: Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια 
απολογία

Μ
αραθώνια αποδείχθηκε η απολογία του πρώην 
καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου 
Δημήτρη Λιγνάδη για τις κατηγορίες βιασμού 
και παιδεραστίας που τον βαρύνουν. Ο Λιγνά-

δης, που αρνήθηκε με το απολογητικό υπόμνημα που κατέθε-
σε το σύνολο των κατηγοριών σε βάρος του, άρχισε να απολο-
γείται περίπου στις 2.30 το μεσημέρι, όταν το δικαστικό συμ-
βούλιο απέρριψε το αίτημα ακυρότητας της προδικασίας που 
είχε υποβάλει δια του συνηγόρου του Αλέξη Κούγια. 
Λίγο μετά τις επτά το απόγευμα στην Ευελπίδων μετέβησαν 
η ηθοποιός Ελένη Κούρκουλα και ο πρώην σύζυγός της Διο-
νύσης Παναγιωτάκης, που έχουν προταθεί ως μάρτυρες από 
τον κατηγορούμενο: Ο Λιγνάδης ισχυρίζεται ότι ήταν φιλο-
ξενούμενός τους στην Ιθάκη την περίοδο που καταγγέλλεται 
ότι βίασε έναν από τους μηνυτές του. Μετά την ολοκλήρωση 
της απολογίας ξεκίνησε η διαδικασία εξέτασης των μαρτύρων 
που είχε προτείνει η πλευρά Λιγνάδη, η οποία ολοκληρώθηκε 
λίγο μετά τις 10 το βράδυ.
Ο 57χρονος κατηγορούμενος υποστηρίζει δια του υπομνήμα-
τος ότι βάλλεται μέσω μιας κατασκευασμένης υπόθεσης που 
στόχο έχει την ηθική του εξόντωση. Μετά την ολοκλήρωση 
της όλης διαδικασίας - που αναμένεται τις επόμενες ώρες- η 
ανακρίτρια και ο εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαι-
τέρω ποινική αντιμετώπιση του Δημήτρη Λιγνάδη και αν θα 
προφυλακισθεί ή όχι. 
Στο πολυσέλιδο απολογητικό του υπόμνημα, που παρουσι-
άζει το protothema.gr, ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής 
του Εθνικού Θεάτρου αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του 
και ισχυρίζεται ότι «ουδέποτε στη ζωή μου εκδήλωσα ερω-
τικό- σεξουαλικό ενδιαφέρον για ανήλικα πρόσωπα, ουδέ-
ποτε ήρθα σε ερωτική - σεξουαλική επαφή με οποιοδήποτε 
ανήλικο πρόσωπο, με ή χωρίς τη συναίνεσή του, ουδέποτε 
έχω κάνει χρήση ναρκωτικών και ουδέποτα κατείχα ούτε διέ-
θεσα σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε ναρκωτική ουσία».
Ο Δημήτρης Λιγνάδης δια του συνηγόρου του δομεί το απο-
λογητικό του υπόμνημα ξεκινώντας με αντίκρουση των κατη-
γοριών σε βάρος του: Στο  μέρος αυτό του υπομνήματος επι-
χειρεί να δώσει την εικόνα ενός δημοσίου προσώπου που 
βάλλεται μέσω μιας «κατασκευασμένης υπόθεσης» από δικη-
γόρους που είναι νομικοί σύμβουλοι του ΣΕΗ. Όπως ισχυρί-
ζεται αιτία είναι η αντιπαράθεση που έχει εδώ και χρόνια με 
τη διοίκηση του Σωματείου «για τον τρόπο που διαχειρίζο-
νται το σωματείο και τα χρήματα που έρχονται στην κατοχή 
τους και εξαιτίας αυτης της αντιπαραθέσεως υπάρχει χρόνια 
εχθρότητα μεταξύ εμού και αυτών και ιδίως με τον πρόεδρο 

και  μέτριο ηθοποιό Σπύρο Μπιμπίλα».
Συνεχίζει ισχυριζόμενος ότι «σκοπός τους αρχικά ήταν η 
ηθική εξόντωσή μου δια του χαρακτηρισμού μου ως παι-
δόφιλου και βιαστή και όχι ο εγκλεισμός μου στη (όπως είχε 
συμβεί και με την καταγγελία της Μπεκατώρου κατά του αντι-
προέδρου της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας αφού 
η μεν καταγγελία αρχειοθετήθηκε λόγω παραγραφής ο δε 
καταγγελθείς καταστράφηκε εξαιτίας της καταγγελίας) και για 
το λόγο αυτό δεν εμφάνισαν από την αρχή ενώπιον των αστυ-
νομικών ή εισαγγελικών αρχών τα δυο πρόσωπα που σήμερα 
φέρονται ως αλλά ο Β.Κ. επέλεξε να δώσει συνέντευξη στην 
Ελεονόρα Μελέτη τη 17η Φεβρουαρίου του 2021».
Ακολούθως, ο Λιγνάδης επιχειρεί να αποδομήσει και αντι-
κρούσει τις κατηγορίες των μηνυτών του, των δύο ανή-
λικων κατά τον χρόνο τέλεσης των καταγγελλόμενων πρά-
ξεων, μηνυτών του.«Βρήκαν  δυο ανήθικους και αδίστακτους 
ανθρώπους και έφτιαξαν δυο ιστορίες μια τον Αύγουστο του 

2010 και μια τον Αύγουστο του 2015, υποστηρίζει ο Δ. Λιγνά-
δης και σε άλλο σημείο του υπομνήματος του αναφέρει για 
την 1η πράξη του βιασμού που του αποδίδεται  τον  Αύγου-
στο του 2010: «Κατά το χρονικό διάστημα από 3 έως 9 Αυγού-
στου του 2010 βρισκόμουν  μαζί με τον Ι. Π. στην Αίγυπτο 
και συγκεκριμένα στο Κάιρο πραγματοποιώντας και κρου-
αζιέρα στο Νείλο, όπως αποδεικνύεται από τα προσκομιζό-
μενα έγγραφα του ταξιδιωτικού γραφείου Boutros Tours μέσω 
του οποίου έκλεισαν τα αεροπορικά μου εισιτήρια». 

Σχετικά με τον δεύτερο μηνυτή (25χρονος σή-
μερα που κατήγγειλε βιασμό στα 14χρόνια του)
«Γνώρισα τον μηνυτή, όταν εκείνος με αναζήτησε στο 
facebook, προκειμένου να τον βοηθήσω καλλιτεχνικά, αφού 
έμαθε για την γνωριμία μου με τον εξάδελφό του, τον οποίο 
γνωρίζω από το γήπεδο πέντε επί πέντε που βρίσκεται κοντά 
στο σταθμό Λαρίσης, όπου πηγαίνουμε και παίζουμε ποδό-
σφαιρο» αναφέρει ο Δημήτρης Λιγνάδης.
Μάλιστα, αμφισβητεί τα καταγγελλόμενα περαστικά υποστη-
ρίζοντας ότι κατά το χρονικό διάστημα από 3 έως 9 Αυγού-
στου 2010 βρισκόταν μαζί με αλλο σκηνοθέτη στην Αίγυπτο 
και συγκεκριμένα στο Κάιρο, πραγματοποιώντας και κρου-
αζιέρα στο Νείλο, όπως αποδεικνύεται από τα προσκομιζό-
μενα έγγραφα του ταξιδιωτικού γραφείου μέσω του οποίου 
έκλεισε τα αεροπορικά μου εισιτήρια.
«Οταν δε επέστρεψα στην Ελλάδα, λόγω της θεατρικής παρά-
στασης Πλούτος του Αριστοφάνη, η οποία θα ανέβαινε στην 
Επίδαυρο στις 13 και 14 Αυγούστου 2010 και θα συνεχίζαμε 
περιοδεία στην επαρχία και συγκεκριμένα στην Πάτρα και την 
Νεμέα μέχρι και τις 18 Αυγούστου, όπως και έγινε και τούτο 
άλλωστε αποδεικνύεται από το προσκομιζόμενο πρόγραμμα 
περιοδείας της ως άνω παραστάσεις, αφιερώνω όλο μου το 
χρόνο σε πρόβες στην Επίδαυρο, καθώς οι αυξημένες ανάγκες 
του πρωταγωνιστικού ρόλου ως Πλούτου του το επέβαλαν.
Σχετικά με την αναφορά του μηνυτή και του μάρτυρα στο σπίτι 
μου και συγκεκριμένα στη θέα του σπιτιού μου στην Ακρό-
πολη και στο Λυκαβηττό, καθώς και στην γάτα, την οποία έχω, 
αυτά τα στοιχεία ναι μεν ανταποκρίνονται στην πραγματικό-
τητα, καθώς πράγματι το σπίτι μου έχει θέα στην Ακρόπολη 
και πράγματι έχω μία γάτα, αλλά αυτά από μόνα τους δεν 
αποδεικνύουν ότι η ως άνω έχουν έρθει στο σπίτι μου, διότι 
φωτογραφίες τόσο του σπιτιού μου με τη συγκεκριμένη θέα, 
όσο και της γάτας μου έχουν αναρτηθεί στο site spirishoot ήδη 
από το 2015 και έτσι ο καθένας θα μπορούσε να τα γνωρίζει 
χωρίς να έρθει ποτέ στο σπίτι μου».

Απορρίφθηκε το αίτημά 
του για ακύρωση της 
προδικασίας - Μετά την 
ολοκλήρωση της απολογίας 
ακολούθησαν οι καταθέσεις 
των μαρτύρων που έχει 
προτείνει ο σκηνοθέτης 
- Στην Ευελπίδων για να 
καταθέσουν Κούρκουλα και 
Παναγιωτάκης
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Ο 
Δημήτρης Αποστόλου, μέσα 
από τα social media,  σχολίασε 
την υπεράσπιση του Δημήτρη 
Λιγνάδη από τον Αλέξη Κού-

για. O γνωστός σεναριογράφος και συγ-
γραφέας έγραψε:
«Πιστέψατε ότι ο τέως της Βατίδου είπε 
τα αδιανόητα τυχαία; Στα κρυφά κατά-
στιχα (τι κάνουν ενώ εσυ κοιμάσαι…) του 
πολύ “σοβαρού” νομικού πολιτισμού 
μας υπάρχει ένας παλιός νόμος και εξακο-
λουθεί να είναι σε ισχύ σύμφωνα με τον 
οποίο η πράξη με 15χρονα παιδιά, όταν 

υπάρχει η συναίνεσή τους, δεν είναι αδί-
κημα, εκτός κι αν συντρέχει ειδική σχέση 
όπως, για παράδειγμα, αυτή μεταξύ 
δασκάλου - μαθητή, σοφρωνιστικού 
υπαλλήλου - κρατούμενου κ.ο.κ.
Το 15χρονο που δεν έχει κάνει ακόμα 
στο σχολείο του τη λέξη συναίνεση 
έρμαιο στα χέρια του κάθε ανώμαλου 
εχει ευθύνη απόφασης και συνομολογεί 
σε πράξη; Περαν του εμετού κάτι τέτοιο 
θα προκαλέσει και άλλες αδικες “ενέρ-
γειες”… Ψυχανεμίζεστε που το παω και 
που το πάνε»;

Δημήτρης Αποστόλου: «Πιστέψατε ότι 
ο τέως της Βατίδου είπε τα αδιανόητα 
τυχαία»; 

Ο 97χρονος εφοπλιστής και βετεράνος 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου  τιμήθηκε 
τη σημαντική προσφορά του και 
ιδιαιτέρως για τη συμβολή του στην 
ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων

Τ
ον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της 
Τιμής επέδωσε η Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου στον 97χρονο εφοπλιστή και βε-

τεράνο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, Ιάκωβο 
Τσούνη, για τη σημαντική προσφορά του και 
ιδιαιτέρως για τη συμβολή του στην ενίσχυ-
ση των Ενόπλων Δυνάμεων.
Σε δηλώσεις της, αμέσως μετά την επίδοση 
του Παρασήμου, η κυρία Σακελλαροπού-
λου έκανε λόγο για έναν εθνικό ευεργέτη, 
που ακολουθώντας τη μακρά παράδοση 
των εθνικών δωρητών όχι μόνο έχει ήδη ενι-
σχύσει σημαντικά τις Ένο-
πλες Δυνάμεις, αλλά προτί-
θεται να κληροδοτήσει σε 
αυτές το σύνολο της ακίνη-
της περιουσίας του.
«Η πράξη του αυτή, η οποία 
αποτελεί το επιστέγασμα 
της συνολικής του προσφο-
ράς, είναι βαθύτατα πατρι-
ωτική και παραδειγματική 
για όλους τους Έλληνες» 
τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Αναφερόμενη στην πορεία του κ. Τσούνη, η 
Πρόεδρος υπογράμμισε ότι διακρίθηκε για 
την προσφορά του στην πατρίδα ήδη από 
την εφηβική του ηλικία, όταν στα 16 του χρό-
νια κατατάχθηκε εθελοντής στον ελληνικό 
στρατό και πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο.
Υπενθύμισε, επίσης, ότι πρόκειται για έναν 
ρέκτη επιχειρηματία που δεν επαναπαύθηκε 
στις επιτυχίες του, αλλά έθεσε τον εαυτό του 
στην υπηρεσία όσων έχουν ανάγκη, ενισχύ-
οντας το έργο συλλόγων, ιδρυμάτων, επιτρο-
πών και φορέων.
Τέλος, σημείωσε την προσφορά τους στον 
πολιτισμό, επισημαίνοντας ότι υπήρξε φύλα-
κας της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, δρα-
στήριος συλλέκτης εθνικών και εκκλησιαστι-
κών κειμηλίων, τα οποία προσέφερε στους 
συμπατριώτες του, δημιουργώντας το Μου-
σείο που φέρει το όνομά του στην πόλη του 
Αιγίου.
Από την πλευρά του, ο κύριος Τσούνης ευχα-
ρίστησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

για την τιμή που του έγινε, αφηγήθηκε τις 
εμπειρίες του από το Αλβανικό Έπος, που 
τον οδήγησαν στην απόφασή του να βρίσκε-
ται πάντα αρωγός των Ενόπλων Δυνάμεων, 
ενώ επεσήμανε ότι η ανιδιοτελής προσφορά 
προς την πατρίδα αποτελεί ύψιστο καθήκον.
Στην τελετή επίδοσης του Παρασήμου 
του Μεγαλόσταυρου της Τιμής στον κύριο 
Τσούνη παρέστησαν ο υπουργός Εθνικής 
‘Αμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο 
υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Αλκιβιάδης 
Στεφανής και ο Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. Στρατηγός 
Κωνσταντίνος Φλώρος.
Ο Ιάκωβος Τσούνης γεννήθηκε στην Εγλυ-
κάδα Πατρών το 1924. Είναι το 13ο τέκνο της 
οικογενείας του Δασάρχη Πατρών Κωνστα-
ντίνου Τσούνη. Είναι απόγονος των πολεμι-
στών του 1821, Λονταίων και Πετμεζαίων.
Σε ηλικία 16 ετών κατατάσσεται εθελοντής 
στον Ελληνικό Στρατό και μεταβαίνει στην 

πρώτη γραμμή του μετώ-
που στα βουνά της Αλβα-
νίας κατά τον Ελληνοϊτα-
λικό Πόλεμο του 1940. 
Ο κύριος Τσούνης είναι 
ο νεότερος παλαίμαχος 
του αντιναζιστικού και 
αντιφασιστικού πολέμου 
με διεθνή αναγνώριση. 
Την συμμετοχή του στον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

έχουν αναγνωρίσει όλες οι ελληνικές κυβερ-
νήσεις.
Μετά την ολοκλήρωση των εγκυκλίων σπου-
δών του ασχολήθηκε με εκτελωνισμούς, 
εισαγωγές, εξαγωγές και διαλύσεις πλοίων. 
Είναι απόφοιτος του Ινστιτούτου Hamilton 
της Νέας Υόρκης. Το 1966 εισήλθε στον 
χώρο της Εμπορικής Ναυτιλίας και απέκτησε 
συνολικά 13 πλοία.
Ο εφοπλιστής Ιάκωβος Τσούνης υπήρξε ειδι-
κός σύμβουλος επί θεμάτων ναυτιλίας αμι-
σθί του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας. Η 
επιτυχημένη πορεία του ως ειδικού συμβού-
λου τον κατέστησε αργότερα διακεκριμένο 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνι-
κής Τράπεζας.
Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Ιδρύματος 
Μελετών του Ελληνισμού στη Μεγάλη Βρε-
τανία, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ενημέ-
ρωσης Εθνικών Θεμάτων και Δικαίων, Αντι-
πρόεδρος της Αθηναϊκής Λέσχης καθώς και 
συνιδρυτής ιδρυμάτων και ιατρικών εται-
ρειών.

Σακελλαροπούλου: Παρασημοφόρησε 
τον εφοπλιστή Ι. Τσούνη με τον 
Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Τιμής 
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Η αύξηση του άγχους, του φόβου και της μοναξιάς οδήγησαν αρκετό κόσμο στην υπερκατανάλωση αλκοόλ

Τ
ρόφιμα, χαρτιά και αλκοόλ εί-
ναι τα είδη που βάζουν οι πε-
ρισσότεροι καταναλωτές στο 
καλάθι τους, στη διάρκεια της 

πολύμηνης καραντίνας. Η αύξηση του 
άγχους, του φόβου και της μοναξιάς 
οδήγησαν αρκετό κόσμο στην υπερ-
κατανάλωση αλκοόλ. Παρότι τα εστι-
ατόρια και τα μπαρ παραμένουν κλει-
στά και οι εταιρείες διανομής έχουν 
δει δραματική μείωση στις πωλήσεις 
τους, δεν συμβαίνει το ίδιο με τα σού-
περ μάρκετ.
«Η αύξηση της πώλησης προϊόντων 
αλκοόλης ήταν της τάξης του 85% σε 
σχέση με το 2019», λέει στο Αθηναϊκό 
– Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων 
ο Γεράσιμος Παπαναστασάτος, υπεύ-
θυνος του Τομέα Έρευνας του ΚΕΘΕΑ 
που αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο 
υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνι-
κής επανένταξης στην Ελλάδα.
Η τάση αποτυπώνεται και στα τηλέ-
φωνα στο κέντρο των Αλκοολικών 
Ανώνυμων. Μπορεί να μην υπάρχουν 
επίσημα στατιστικά λόγω του πρωτο-
κόλλου ανωνυμίας όμως ο πρόεδρος 
της αδελφότητας ΑΑ -όπως την απο-
καλούν- τον τελευταίο χρόνο, παρα-
τηρεί πως οι κλήσεις έχουν αυξηθεί.
Ουσιαστικά, το αλκοόλ είναι κατα-
σταλτικό του κεντρικού νευρικού 
συστήματος. ‘Αρα, δίνει τη ψευδαί-
σθηση της ηρεμίας. Βέβαια, η αύξηση 
της κατανάλωσης αλκοόλ δεν είναι 
μόνο ελληνικό φαινόμενο. Σύμ-
φωνα με στοιχεία που έχουν στη διά-
θεσή τους εμπορικοί ακόλουθοι στη 
Μεγάλη Βρετανία και το Βέλγιο παρα-
τηρείται επίσης αύξηση των πωλή-
σεων αλκοολούχων ποτών. Στην Αμε-
ρική αρκετοί γιατροί περιγράφουν το 
φαινόμενο του αλκοολισμού ως παν-
δημία μέσα στην πανδημία. Επιστή-
μονες του πανεπιστημίου του Μίσι-
γκαν, του Χάρβαρντ αλλά και του 
νοσοκομείου Μάουντ Σάιναϊ στη Νέα 
Υόρκη από τον περασμένο Μάρτιο 
παρατηρούν αύξηση 50% στις ηπα-
τικές ασθένειες που σχετίζονται με το 

αλκοόλ.
«Ο αλκοολικός που έχει προϊστο-
ρία θα έχει μια πιο γρήγορη πορεία 
νόσου. Στην αρχή εμφανίζεται η στε-
ατοηπατίτιδα. Στα πιο προχωρημένα 
στάδια υπάρχει η ίνωση και η κίρ-
ρωση. Μετά την κίρρωση μπορεί να 
εμφανιστεί και καρκίνος. Αυτή είναι 
η εξέλιξη της ηπατοπάθειας», εξηγεί 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ειδικός Παθολόγος, 
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών 
και επιμελητής του ΕΣΥ, Αναστάσιος 
Γιακουμής.
Οι γυναίκες υποφέρουν δυσανά-
λογα σε σχέση με τους άνδρες από τη 
χρήση αλκοόλ λόγω του διαφορετι-
κού μεταβολισμού. Τα χαμηλότερα 
επίπεδα του ενζύμου που είναι υπεύ-
θυνα για τη διάσπαση της αιθανό-
λης οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα 
τοξίνης στο αίμα. Επομένως και σε 

πιο εκτεταμένη βλάβη των ζωτικών 
οργάνων στις γυναίκες από ότι στους 
άνδρες που πίνουν την ίδια ποσό-
τητα. Σύμφωνα με το ινστιτούτο δημό-
σιας υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών 
(CDC) ένα ποτό για τις γυναίκες ισοδυ-
ναμεί με δυο για τους άνδρες.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
αναφέρει πως κάθε χρόνο πεθαίνουν 
από την υπερκατανάλωση αλκοόλ 
τρία εκατομμύρια άνθρωποι. Ο αριθ-
μός αυτός αντιπροσωπεύει το 5,3% 
των συνολικών θανάτων. Στην ηλικι-
ακή ομάδα 20-39 σχεδόν το 13,5% 
των θανάτων σχετίζεται με το αλκοόλ. 
Εκτός από τις οργανικές ασθένειες 
και τα θανατηφόρα ατυχήματα υπό 
την άμεση επήρεια, οι συννοσηρό-
τητες που σχετίζονται με την ανθυ-

γιεινή κατανάλωση αλκοόλ περιλαμ-
βάνουν ψύχωση, άγχος, μετατραυμα-
τικό στρες, βουλιμία ή ανορεξία, κατά-
χρηση άλλων ουσιών, και διαταραχές 
της προσωπικότητας και του ύπνου.
Πέρα από τις επιπτώσεις στην υγεία 
η υπερκατανάλωση αλκοόλ επιφέρει 
σημαντικές κοινωνικές και οικονομι-
κές συνέπειες. Δηλαδή την απώλεια 
μιας θέσης εργασίας, το διαζύγιο και 
εν τέλει την περιθωριοποίηση.
Η υπεύθυνη του ΚΕΘΕΑ ‘Αλφα για 
τις νόμιμες εξαρτήσεις όπως είναι το 
αλκοόλ και ο τζόγος, Ελένη Βότικα 
εξηγεί: «Το φαινόμενο της εξάρτησης 
είναι πολυπαραγοντικό. Έχει να κάνει 
με το άτομο, με την οικογένεια και με 
την κοινωνία. Στο κομμάτι της πανδη-
μίας σαφώς μιλάμε για μια συνθήκη 
πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους. 
Όμως, δεν γίνεται κάποιος εξαρτημέ-
νος ή αλκοολικός μόνο επειδή υπάρ-
χει πανδημία. Οι παράγοντες αλληλε-
πιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται για 
να οδηγηθεί κάποιος στην εξάρτηση. 
Η πανδημία έχει φέρει εγκλεισμό, 
ανατροπές στον εργασιακό τομέα και 
ανασφάλεια στην εργασία. Η συνθήκη 
αυτή σίγουρα αποτελεί ένα έδαφος το 
οποίο μπορεί να οδηγήσει στην ανά-
πτυξη εξαρτήσεων».
Αν και η πανδημία έχει φέρει δυσκο-
λίες στον τρόπο που γίνονται οι θερα-
πείες των εξαρτημένων οι υπεύθυ-
νοι βρίσκουν λύσεις με τη βοήθεια 
της τεχνολογίας. Οι ομαδικές θερα-
πείες στους Αλκοολικούς Ανώνυμους 
γίνονται σε πολλές περιπτώσεις μέσω 
Skype και Zoom. Το Κέντρο Θερα-
πείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) 
παρέχει συμβουλές και βοήθεια όχι 
μόνο στους εξαρτημένους αλλά και 
στους κοντινούς τους ανθρώπους. 
Εκείνο που συστήνουν είναι η προ-
σέγγιση των αλκοολικών να μην γίνε-
ται με διάθεση επίκρισης και διδα-
χής. Το μόνο σίγουρο, όπως λένε οι 
ειδικοί, είναι πως η απεξάρτηση από 
το αλκοόλ επαφίεται στη θέληση των 
εξαρτημένων.

Η ανασφάλεια της πανδημίας αυξάνει την 
κατανάλωση αλκοόλ

Η γερμανική πρεσβεία 
τιμά τα 200 χρόνια της 
Ελληνικής Επανάστασης

Τ
α 21 σημαντικά πρόσωπα του γερμανικού φιλελ-
ληνισμού θα αρχίσει να παρουσιάζει από αύ-
ριο η πρεσβεία της Γερμανίας στην Αθήνα, με α-
φορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την έ-

ναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Στο πλαίσιο σειράς 
που δημιουργήθηκε για τα κοινωνικά δίκτυα, με τίτλο 
#germanphilhellenes2021, θα παρουσιάζονται κάθε 
Παρασκευή στους λογαριασμούς της γερμανικής πρε-
σβείας στο Facebook, στο Twitter και στο Instagram (@
GermanyinGreece) 21 γνωστοί κι άγνωστοι Γερμανοί φι-
λέλληνες καθώς και μαρτυρίες του γερμανικού φιλελλη-
νισμού στη Γερμανία και στην Ελλάδα. 
Μετά το 1821, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της 
γερμανικής πρεσβείας, από τους περίπου 1.200 Φιλέλ-
ληνες που κατέφθασαν στην Ελλάδα από τον ευρωπα-
ϊκό Βορρά και τη Δύση προκειμένου να υποστηρίξουν 
την Ελληνική Επανάσταση, οι Γερμανοί αποτελούσαν τη 
μεγάλη πλειοψηφία, αλλά και η πλειονότητα των πεσό-
ντων ή θανόντων αλλογενών κατά τον ελληνικό απελευ-
θερωτικό αγώνα προερχόταν από τη Γερμανία. Αναδει-
κνύεται ότι στη Γερμανία η Ελληνική Επανάσταση κινη-
τοποίησε ένα ισχυρό φιλελληνικό κίνημα: τον Απρίλιο 
του 1821 ο καθηγητής φιλοσοφίας από τη Λειψία Βίλ-
χελμ Τράουγκοτ Κρουγκ (Wilhelm Traugott Krug) δημο-
σίευσε ένα πύρινο άρθρο με τίτλο «Η Αναγέννηση της 
Ελλάδας», στο οποίο εξέφραζε την υποστήριξή του στο 
«ελληνικό ζήτημα» και το οποίο είχε μεγάλη απήχηση 
στη γερμανική κοινή γνώμη. Σήμερα, όπως παρατηρεί η 
γερμανική πρεσβεία, «θα λέγαμε ότι δημιουργήθηκε ένα 
«hype»: Η Ελλάδα αντιμετωπίστηκε ως νοσταλγικό ιδε-
ώδες, ως ρομαντικά εξυψωμένη χώρα ελπίδων, ελεύθε-
ρης δημιουργίας και προόδου. Ο Γιόχαν Βόλφγκανκ φον 
Γκαίτε (Johann Wolfgang von Goethe), ο διάσημος Γερ-
μανός ποιητής και Φιλέλληνας, είχε εκφράσει στο έργο 
του «Ιφιγένεια εν Ταύροις» την τάση αυτή χρόνια πριν 
ως εξής: «και μακρές μέρες στέκω στο ακρογιάλι, με την 
ψυχή αναζητώντας των Ελλήνων τη χώρα»».
Με τη σειρά #germanphilhellenes2021, που δημιουρ-
γήθηκε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρεσβεία 
της Γερμανίας απευθύνει πρόσκληση στους Έλληνες να 
ακολουθήσουν μαζί της τα ίχνη των Γερμανών Φιλελλή-
νων. Ειδικότερα, υπενθύμισε πως το πορτραίτο του Θεό-
δωρου Κολοκοτρώνη στα χαρτονομίσματα των 5.000 
δραχμών, η προσωπογραφία αυτή του Έλληνα ήρωα της 
Επανάστασης, έχει φιλοτεχνηθεί από τον Γερμανό αξιω-
ματικό και ερασιτέχνη ζωγράφο Καρλ Κράτσαϊζεν (Karl 
Krazeisen), αλλά και ότι ο Γερμανός γιατρός Χάινριχ Τρά-
ιμπερ (Heinrich Treiber) ταρίχευσε τη σορό του Ιωάννη 
Καποδίστρια. Επίσης, σημειώνει πως πολλοί άλλοι Γερ-
μανοί Φιλέλληνες, όπως ο στρατηγός Καρλ φον Νόρ-
μαν-Έρενφελς (Karl von Normann-Ehrenfels), αρχηγός 
του Ελληνικού Τακτικού Στρατού και του Τάγματος των 
Φιλελλήνων το 1822, έλαβαν μέρος σε μάχες του απελευ-
θερωτικού αγώνα.
Περαιτέρω, η πρεσβεία της Γερμανίας επισημαίνει πως 
τα ίχνη των Γερμανών Φιλελλήνων είναι ορατά από τα 
πρώτα χρόνια της σύγχρονης Ελλάδας μέχρι σήμερα, 
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Τους μεγαλύτερους ενδοιασμούς 
εξέφρασε ο πρόεδρος της Γαλλίας, 
Εμανουέλ Μακρόν - «Οι 27 
συμφωνούμε πως το χρειαζόμαστε», 
είπε η Καγκελάριος - Θέμα με τις 
νομικές συνέπειες και τα ζητήματα 
προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων έθεσαν Ευρωπαίοι 
ηγέτες - «Κλειδί» για να ανοίξει ο 
τουρισμός στις χώρες που επλήγησαν 
οικονομικά το περασμένο καλοκαίρι

Τ
α ψηφιακά πιστοποιητικά εμβολια-
σμού που θα επιτρέπουν στους πο-
λίτες να ταξιδεύουν στην Ευρώπη 
παρά την πανδημία του νέου κορω-

νοϊού θα είναι πιθανότατα διαθέσιμα πριν 
από το καλοκαίρι, ανέφερε η καγκελάριος 
της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ μετά τη Σύ-
νοδο Κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης των 27 
της ΕΕ.
«Όλοι συμφώνησαν ότι χρειαζόμαστε ένα 
ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού», είπε 
η Μέρκελ σε συνέντευξη Τύπου που παρα-
χώρησε. Η Κομισιόν, πρόσθεσε, θα χρεια-
στεί περίπου τρεις μήνες για να δημιουργή-
σει την τεχνική βάση για αυτά τα έγγραφα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γερμανίδα 
καγκελάριος εξέφρασε ενδοιασμούς για τις 
νομικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προ-
κύψουν. Ωστόσο, εκφράστηκε θετικά στην 
πρόταση του πιστοποιητικού εμβολιασμού, 
την οποία κατέθεσε και επέμεινε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης, προκειμένου να διευκολυν-
θούν οι μετακινήσεις από χώρα σε χώρα και 
βέβαια ο τουρισμός, ιδιαίτερα στις χώρες 
της Μεσογείου και βέβαια την Ελλάδα.
Η συζήτηση των Ευρωπαίων ηγετών περι-
στράφηκε κυρίως γύρω από τις οικονομίες 
των χωρών που στηρίζονται στον τουρισμό 
και οι οποίες υπέστησαν τις μεγαλύτερες 
συνέπειες σε οικονομικό επίπεδο το περα-
σμένο καλοκαίρι. Η τάση που επικράτησε 
από το ξεκίνημα της συζήτησης, ήταν να 
βρεθεί μία φόρμουλα, ώστε να «ανοίξουν» 
οι μετακινήσεις, αλλά με ασφάλεια για τους 
ταξιδιώτες και τους τοπικούς πληθυσμούς.
Οι αρνητικές απόψεις που εκφράστηκαν 
αφορούσαν κυρίως στην έλλειψη ικανών 
στοιχείων, που αποδεικνύουν ότι ο εμβολι-
ασμός προσφέρει την απαιτούμενη ανοσία 
σε όσους έχουν κάνει το εμβόλιο. Ιδιαίτερα, 
δε, αν περιορίζει τη μετάδοση και σε ποιο 
ποσοστό.
Τους μεγαλύτερους ενδοιασμούς εξέφρασε 
ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, 

ο οποίος ανέφερε τις ανησυχίες του για τους 
«άγνωστους παράγοντες» του εμβολίου, 
όπως χαρακτηριστικά είπε και ιδιαίτερα για 
τη διάρκεια της ανοσίας που προσδίδει το 
εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, καθώς και τα 
ηθικά και νομικά ζητήματα, συν την προστα-
σία των προσωπικών δεδομένων.
Οι μετακινήσεις δίχως πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ θα 
μπορούσε να προκαλέσει νέο κύμα υπερ-
μετάδοσης, υποστήριξε η πλειοψηφία των 
Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι βλέπουν μία 
διέξοδο.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης τόνισε ότι τα νεότερα επιστη-
μονικά δεδομένα πιστοποιούν την υψηλή 
αποτελεσματικότητα των εμβολίων.
Αναφερόμενος στην πρότασή του για 
θέσπιση ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβο-
λιασμού, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι 
όσο νωρίτερα ληφθούν αποφάσεις τόσο 
καλύτερα για την ΕΕ, καθώς σε διαφορετική 
περίπτωση είναι αναπόφευκτο ότι ο ιδιωτι-
κός τομέας θα προχωρήσει προς αυτή την 
κατεύθυνση.
Αν δεν το πράξουμε εμείς ως ΕΕ θα το κάνει 
κάποιος άλλος αντί για εμάς, πιθανότατα οι 
μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, επισήμανε 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αποσαφήνισε 
ότι τάσσεται υπέρ της καταχώρησης όσο το 
δυνατόν λιγότερων προσωπικών δεδομέ-
νων από τους πολίτες.
Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι το πιστο-
ποιητικό δεν θα ισοδυναμεί με υγειονομικό 
διαβατήριο, αλλά αντιθέτως θα ανοίγει μία 
λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας για τις μετακι-
νήσεις, χωρίς τους περιορισμούς που προ-
καλούν τα διαγνωστικά τεστ και η υποχρεω-
τική καραντίνα. Η διευκόλυνση των μετακι-
νήσεων δεν αφορά μόνο τις χώρες που υπο-
δέχονται μεγάλο αριθμό τουριστών αλλά 
επίσης τις αερομεταφορές και τους κλάδους 
της φιλοξενίας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στήριξε για άλλη 
μία φορά την ενότητα στην εμβολιαστική 
στρατηγική της Ένωσης και τα αυστηρά 
μηνύματα που πρέπει να σταλούν στις φαρ-
μακευτικές εταιρείες, για την τήρηση των 
δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει σχετικά 
με την παραγωγή και παράδοση εμβολίων.
Αναφορικά με την επάρκεια των εμβολίων 
για τον πληθυσμό των ευρωπαϊκών κρατών, 
ο νέος πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο 
Ντράγκι, ζήτησε να εξεταστεί ένα σύστημα 
ιεράρχησης των πρώτων δόσεων εμβο-
λίων, ώστε να μεγιστοποιηθεί η κάλυψη του 
ποσοστού των πολιτών.

επικαιρότητα

Σύνοδος Κορυφής: Πριν το καλοκαίρι 
τα πιστοποιητικά εμβολιασμού στην ΕΕ

Αλλαγή ώρας 2021: Πότε περνάμε 
στη θερινή ώρα 

Η 
αλ λαγή ώρας πλησ ιάζ ε ι 
και θα γυρίσουμε τα ρολό-
για μια ώρα μπροστά κα-
νονικά. Κάπου εκεί θα έ-

χουμε και τη συζήτηση για τη μετα-
κίνηση εκτός νομού, ενώ ίσως μέχρι 
τότε να τελειώνουμε με το αυστηρό 
lockdown... και με την απαγόρευση 
κυκλοφορίας.
Πλησιάζει η πρώτη αλλαγή ώρας για 
το 2021 και το πέρασμα στη θερινή.  
Όπως πάν τα, η...  με ταφορά σ τη 
θερινή ώρα, θα πραγματοποιηθεί τα 
ξημερώματα της τελευταίας Κυριακής 
του Μαρτίου.
Φέτος, αυτή η Κυριακή, είναι σ τις 
28 Μαρτίου όταν και οι δείκτες των 
ρολογιών θα πάνε μία ώρα μπροστά.
Λίγο νωρίτερα πιθανότατα να έχουμε 
κάποια άρση του lockdown και μετά 
την αλλαγή ώρας να αρχίσει η κουβέ-
ντα αναλυτικά και για τη μετακίνηση 
εκτός νομού.
Η επόμενη αλλαγή ώρας, θα πραγμα-
τοποιηθεί τον Οκτώβριο (του 2021) 
και ενδεχομένως και το Μάρτιο του 
2022.
Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου είχε αποφασίσει την κατάρ-
γηση της αλλαγής ώρας το 2021, 
ωστόσο αυτό το θέμα έχει μείνει στά-
σιμο, καθώς η πανδημία του κορονο-
ϊού, έχει μονοπωλήσει τα γεγονότα, 
όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε όλο 

τον πλανήτη.
Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου η αλλαγή ώρας 
πρέπει να σταματήσει την τελευταία 
Κυριακή του Μαρτίου 2021 για τις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
θέλουν να διατηρήσουν μόνιμα τη 
θερινή ώρα, ενώ για τα κράτη-μέλη 
που επιθυμούν τη χειμερινή ώρα, 
η αλλαγή θα γ ίνε ι την τε λευταία 
Κυριακή του Οκτωβρίου 2021.
Βέβαια επί του θέματος δεν υπάρχει 
κάποια ουσιαστική εξέλικη.
Στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμό-
στηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, 
το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 
Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 
1932 όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία 
ώρα μπροστά.
Η αλλαγή της ώρας, που είχε υιοθε-
τηθεί αρχικά για λόγους εξοικονόμη-
σης ενέργειας και ισχύει επίσης και 
σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες 
(στη Γαλλία από το 1976), προκαλεί 
έντονες αντιδράσεις εδώ και χρόνια.
Οι επικριτές της επικαλούνται επιστη-
μονικές έρευνες που συνδέουν την 
αλλαγή της ώρας με ασθένειες του 
καρδιαγγειακού ή ανοσοποιητικού 
συστήματος, λόγω της διακοπής του 
βιολογικού κύκλου, και να υποστη-
ρίζουν ότι δεν παρατηρείται πλέον 
οποιαδήποτε εξοικονόμηση ενέρ-
γειας.



926 Φεβρουαρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Δημοφιλέστερος πολιτικός 
αρχηγός ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
- Τρίτος ο Αλέξης Τσίπρας - 
Το 58% των ερωτηθέντων 
επιθυμούν αλλαγή προέδρου 
στο ΚΙΝΑΛ - Οι ισορροπίες 
ανάμεσα σε Λοβέρδο, Γεννηματά, 
Ανδρουλάκη και Γερουλάνο

Σ
ταθερό προβάδισμα διατηρεί 
η Νέα Δημοκρατία έναντι του 
ΣΥΡΙΖΑ, με τον πρωθυπουργό, 
Κυριάκο Μητσοτάκη να παρα-

μένει με διαφορά ο δημοφιλέστερος 
πολιτικός αρχηγός.
Συγκεκριμέ να,  σύμφωνα με την 
έρευνα της Opinion Poll,  η ΝΔ συγκε-
ν τρώνει 37.3% έναν τ ι 20.2% του 
ΣΥΡΙΖΑ, με την διαφορά να ε ίναι 
δηλαδή στο 17,1%. Σημειώνεται πως 
στην Πανελλαδική Έρευνα Ιανουα-
ρίου για την εφημερίδα Political η δια-
φορά της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 
17,3%.
grafima-5
Αυτή την στιγμή, ικανοποιημένοι από 
το κυβερνητικό έργο δηλώνουν το 
42% των πολιτών, ικανο-
ποίηση από το έργο του 
πρωθυπουργού εκφρά-
ζει το 57% των ερωτηθέ-
ντων, ενώ η δημοφιλία 
του Κυριάκου Μητσο-
τ ά κη  βρ ίσ κε τ α ι  σ τ ο 
58.4%.
Με το ποσοστό αυτό, ο 
πρωθυπουργός βρίσκεται μπροστά 
από τον δεύτερο πολιτικό αρχηγό που 
είναι η Φώφη Γεννηματά με 33.1%. 
Άξιο αναφοράς είναι δε ότι ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης είναι ο απόλυτος 
κυρίαρχος στην μάχη του κέντρου, 
αφού το 78.9% όσων αυτοπροσδιο-
ρίζονται ως κεντρώοι θεωρούν θετικό 
το έργο του.
Επίσης, το 53% των ψηφοφόρων του 
ΚΙΝΑΛ βλέπει θετ ικά το κυβερνη-
τικό έργο και το 78.9% αντιμετωπίζει 
θετικά το έργο του πρωθυπουργού.
Από την αντιπολίτευση που ασκεί ο 
ΣΥΡΙΖΑ ικανοποιημένοι δηλώνουν το 

12.3%, από τον τρόπο που αντιπολι-
τεύεται το ΚΙΝΑΛ ποσοστό 12.1%, του 
ΚΚΕ το 12.9% , της Ελληνικής Λύσης 
το 9.2% και του ΜΕΡΑ 25 το 9.2%, 
ενώ το 32% θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπο-
ρεί να εκφράσει την Προοδευτική 
Παράταξη (65.2% των ψηφοφόρων 
του ΣΥΡΙΖΑ, 15% του ΚΙΝΑΛ) και το 
31% βλέπει θετικά μια συνεργασία 
ΣΥΡΙΖΑ- ΚΙΝΑΛ (59.5% του ΣΥΡΙΖΑ, 
25.3% του ΚΙΝΑΛ). Επίσης, το 35% 
βλέπει θετικά μια συνεργασία Κυβέρ-
νησης – ΚΙΝΑΛ (52.7% της Ν.Δ, 54% 
του ΚΙΝΑΛ).

Η Κεντροαριστερά
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αντι-
λήψεις και οι διεργασίες στον χώρο 
του Κέντρου και της Κεντροαριστε-
ράς και ιδιαίτερα στο Κίνημα Αλλα-
γής. Το 58% της κοινής γνώμης θεω-
ρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει αλλαγή 
προέδρου (68% του ΚΙΝΑΛ, το 61% 
όσων αυτοκαθορίζονται κεντρώοι, 
80% των κεντροαριστερών και το 65% 
των αυτοπροσδιοριζόμενων ως αρι-
στερών).
Στο ερώτημα ποιον θα ήθελαν πρό-

εδρο του ΚΙΝΑΛ σ την 
κοινή γνώμη προηγείται 
ο Ανδρέας Λοβέρδος με 
28.5% και ακολουθούν 
η Φώφη Γεννηματά με 
18.1%, ο Νίκος Ανδρου-
λάκης με 17.9% και ο 
Παύλος Γερουλάνος με 
11.4%.

Στον χώρο του ΚΙΝΑΛ τα ποσο-
στά διαμορφώνονται 36.7% για τον 
Ανδρέα Λοβέρδο, 26.9% για τον Νίκο 
Ανδρουλάκη, 16.7 % για την Φώφη 
Γεννηματά και 7.7% για τον Παύλο 
Γερουλάνο.
Στον χώρο του κέντρου ο Ανδρέας 
Λοβέρδος έχει ευρύ προβάδισμα με 
38.46% έναντι 17.58%, 17.3% και 8.8 
των Φώφη Γεννηματά, Νίκου Ανδρου-
λάκη και Παύλου Γερουλάνου αντί-
σ τοιχα. Προβάδισμα έχει ο Νίκος 
Ανδρουλάκης στον χώρο όσων αυτο-
καθορίζονται ως κεντροαριστεροί και 
αριστεροί.

Έρευνα Opinion Poll: 17,1% προηγείται 
η ΝΔ του ΣΥΡΙΖΑ - Λοβέρδο θέλουν 
για πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ 

Ελληνοαμερικανός προπονητής 
αναδείχθηκε κορυφαίος στις ΗΠΑ

Ο 
Ελληνοαμερικανός Γκρέγκ (Γρη-
γόρης) Μασιαλάς αναδείχθηκε 
από την Αμερικανική Ολυμπι-
ακή Επιτροπή ως ο κορυφαίος 

προπονητής των Ηνωμένων Πολιτειών Α-
μερικής για το 2020. Ο Γκρέγκορι Μασια-
λάς είναι ομοσπονδιακός προπονητής ξι-
φασκίας στις ΗΠΑ από το 2011, και ο γιος 
του Αλεξάντερ είχε κατακτήσει το ασημέ-
νιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Ρίο (2016).     
Η εθνική ομάδα του ξίφους ασκήσεων 
της Αμερικής, τη σεζόν 2019 -2020, 
ήταν η κορυφαία ομάδα ξιφασκίας στον 
κόσμο καθώς θριάμβευσε στα παγκόσμια 
κύπελλα, σε μία αγωνιστική περίοδο που 
ολοκληρώθηκε πρόωρα εξαιτίας της παν-
δημίας του νέου κορωνοϊού. «Αυτό το 
βραβείο αποτελεί μεγάλη τιμή για εμένα. 
Πρώτη φορά ένας Αμερικανός προπονη-
τής ξιφασκίας παίρνει αυτό το βραβείο, 
και πρώτη φορά ένας Ελληνοαμερικανός 
προπονητής βραβεύεται από την Αμερι-
κανική Ολυμπιακή Επιτροπή. Αποτελεί 
σπουδαία διάκριση και για το άθλημα. 
Έχω δεχτεί τηλεφωνήματα για συγχαρη-
τήρια από ανθρώπους της ξιφασκίας από 
όλο τον κόσμο, από την Κίνα, την Ιαπωνία, 
από χώρες της Ευρώπης, από την Αυστρα-
λία κλπ. Είμαι ενθουσιασμένος που πήρα 
αυτό το βραβείο διότι η ολυμπιακή ομάδα 
των ΗΠΑ διαθέτει κορυφαίους προπονητές 
που προπονούν τους αθλητές σε αθλήματα 
χειμερινών και θερινών Ολυμπιακών Αγώ-
νων», δήλωσε στο kathimerini.gr ο Γκρεγκ 
Μασιαλάς. 
Η βράβευση του κ. Μασιαλά έγινε από την 

Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Επιτροπή 
των ΗΠΑ (USOPC). «Πίσω από τη επιτυχία 
των αθλητών βρίσκονται προπονητές με 
αφοσίωση και πάθος για αυτό που κάνουν. 
Το 2020 παρακολουθήσαμε προπονητές να 
προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και να 
προσπαθούν να βρουν καινοτόμους τρό-
πους για να βοηθήσουν τους αθλητές τους. 
Αυτών των ανθρώπων επιβάλλεται να ανα-
δεικνύουμε τα επιτεύγματά τους και ιδιαί-
τερα αυτή την τόσο δύσκολη χρονιά», υπο-
γράμμισε η CEO της USOPC Σάρα Χίρσλαντ.   
Ο κορυφαίος προπονητής ξιφασκίας των 
ΗΠΑ γεννήθηκε στην Ελλάδα και το πρώτο 
άθλημα με το οποίο ασχολήθηκε ήταν η 
κολύμβηση. Στη συνέχεια, γράφτηκε στο 
τμήμα ξιφασκίας του Παναθηναϊκού, και 
ακόμα και σήμερα ανήκει στον σύλλογο 
των «πρασίνων». Στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του 1984 πλασαρίστηκε στην 5η θέση 
στο ομαδικό του ξίφους ασκήσεων. Στη 
συνέχεια, έγινε διαιτητής και ύστερα προ-
πονητής. Ο γιος του Αλεξάντερ Μασιαλάς 
συγκαταλέγεται στους καλύτερους ξιφο-
μάχους τα κόσμου και έχει προκριθεί για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο ενώ 
την πρόκριση διεκδικεί και η κόρη του, η 
Σαμπρίνα, η οποία έχει στη συλλογής της 
μετάλλια από Ολυμπιακούς Αγώνες νέων 
και παγκόσμια πρωταθλήματα νέων.   
Αυτές τις ημέρες, ο Γκρεγκ Μασιαλάς, μαζί 
με την ομάδα του, βρίσκονται σε ολυμπι-
ακό προπονητήριο στο Κολοράντο Σπριντ 
για προετοιμασία. Στα τέλη του Μαρτίου, 
η αμερικανική ομάδα θα πάρει μέρος σε 
αγώνες στη Ντόχα ενώ θα ακολουθήσει το 
παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων στο Κάιρο.

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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ΗΠΑ και Καναδάς θα συνεργαστούν 
για την επίτευξη μηδενικών 
εκπομπών ρύπων μέχρι το 2050

Ο 
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν 
δήλωσε την Τρίτη ότι ο 
ίδιος και ο πρωθυπουργός 
του Καναδά Τζάστιν Τρι-

ντό συμφώνησαν να συνεργαστούν 
για την επίτευξη μηδενικής εκπο-
μπής ρύπων μέχρι το 2050.
«Δρομολογούμε μία υψηλού επι-
πέδου διάσκεψη για το κλίμα, προ-
κε ιμένου να ευθυγραμμίσουμε τ ις 
πολιτ ικές και τους σ τόχους μας γ ια 
την επίτευξη μηδεν ικών εκπομπών 
ρύπων μέχρι το 2050» ανέφερε ο 
Μπάιντεν σε ομιλία του αφού συνα-
ντήθηκε με τον Τριντό.
Ο ε ιδικός απεσ ταλμένος των ΗΠΑ 
για το κλίμα Τζον Κέρι και ο Καναδός 
υπουργός Περιβάλλον τος Τζόναθαν 
Ουίλκινσον θα φιλοξενήσουν τη διά-
σκεψη.
Η σύμπραξη αυτή έρχε ται με τά την 
κ ίνηση του Μπάιν τ εν να ανακαλέ-
σει μία βασική άδεια γ ια τον αγωγό 
πετρελαίου Keystone XL, ο οποίος θα 

είχε μεταφορική ικανότητα 830.000 
βαρελιών ημερησίως.
Ο αγωγός αυτός θα μετέφερε πετρέ-
λαιο βαρύ τύπου, με μεγάλη περιεκτι-
κότητα σε άνθρακα, από την Αλμπέρτα 
του Καναδά στη Νεμπράσκα.
Η ανάκληση της άδειας έγινε κατά την 
πρώτη ημέρα της άσκησης των προε-
δρικών καθηκόντων του Μπάιντεν τον 
προηγούμενο μήνα, στο πλαίσιο μιας 
σειράς εκτελεστικών διαταγμάτων με 
στόχο τον περιορισμό της κλιματικής 
αλλαγής.
Αμερικανός αξ ιωματούχος δήλωσε 
ότ ι  οι  Βορε ιοαμερικανοί  γε ί τονε ς 
των ΗΠΑ «θα συνεργαστούν γ ια την 
ευθυγράμμιση των πολιτ ικών τους» 
με στόχο να ανακοινώσουν μέχρι τ ις 
22 Απριλίου νέους στόχους μείωσης 
των εκπομπών βλαβερών αερίων στο 
πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού 
για το Κλίμα. Την ημέρα αυτή οι ΗΠΑ 
θα φιλοξενήσουν συνάντηση ηγετών 
για το κλίμα.

Ο νέος ανώτερος στρατιωτικός 
διοικητής του Καναδά απομακρύνεται 
μετά από καταγγελία περί 
σεξουαλικής παρενόχλησης

Ο 
ναύαρχος Art McDonald α-
ποχώρησε ξαφνικά από την 
θέση του το βράδυ της Τε-
τάρτης το βράδυ ως ανώτε-

ρος στρατιωτικός διοικητής του Κα-
ναδά, αφού τ έθη-
καν ερωτήσεις σ το 
Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας σχε τ ικά με 
έρευνα σεξουαλι -
κού παραπτώματος 
για κατηγορίες ενα-
ντίον του.
Αυ τ ο ί  ο ι  ισ χ υ ρ ι -
σ μ ο ί ,  σ ύ μ φ ω ν α 
με  το  CBC News, 
περιλαμβάνε ι  μ ια 
γυναίκα μέλος του 
πληρώματος και ένα 
π ε ρ ισ τ α τ ικό  π ρι ν 
από μια δεκαετ ία σε ένα πολεμικό 
πλοίο που συμμετείχε σε μια άσκηση.

Αρκε τά μέσα ε νημέρωσης ε νημε-
ρώθηκαν ότ ι διεξήχθη έρευνα από 
την Εθν ική Υπηρεσ ία Ερευνών των 
Καναδικών Δυνάμεων και διήρκησε 
αρκετό καιρό.

Η CBC News ζήτησε 
σ χ ό λ ι ο  α ρ γ ά  τ η ν 
Τε τ ά ρ τ η  κ α ι  δ ε ν 
έ λ α β ε  α π ά ν τ η σ η 
μέχρι τις 11 μ.μ., όταν 
ο υπουργός Άμυνας 
Har j it  Saj jan δημο-
σ ίευσε μια δήλωση 
που αναγγέλλει ότι ο 
McDonald - ο οποίος 
ανέλαβε τη θέση του 
αρχηγού του  αμυ -
ν τ ικού προσωπικού 
μόλις πριν από ένα 
μήνα -  αποχώρησε 

οικειοθελώς ενώ η έρευνα είναι σε 
εξέλιξη.

Couple out $20,000 as Toronto 
wedding venue appears to 
have shut its doors
         For CTV NEWS Pat Foran

TORONTO -- Many weddings were 
affected by the COVID-19 pandemic 
last year and many couples decided to 
postpone their celebration hoping things 
would be better this year.
But now some couples are shocked to 
find out their wedding may not go ahead 
as planned after a popular Toronto venue 
appears to have closed its doors for 
good.
“We got engaged in 2018 and we set the 
wedding date for July 4, 2020. We really 
saved up and we wanted to come out 
of this debt free so we could focus on a 
house,» Tymone Roberts said.
Roberts and her fiancé Roger Higgins made 
a payment of $20,000 to The Forth at 629 
Danforth Avenue, a wedding venue in 
Toronto.
They had been saving for years to have their 
dream wedding and each worked full time 
and also took on part-time jobs to make it 
happen.
“We booked our caterer. We booked the 
cake lady, the wedding was set, we booked 
everything,» Roberts said.
When the pandemic happened the venue 
said there were no refunds, but the couple 
could use the funds and reschedule their 
wedding to July 3, 2021.
Now the couple says the company is not 
returning calls and others are in the same 

situation.
“We wanted to reach out to the venue to 
see what their thoughts were of us pushing 
the wedding back and no one answered 
and we tried several times,» Higgins said.
Roberts added, “when we couldn’t reach 
them we started to get worried.»
CTV News Toronto contacted the company 
over the past month but our calls and 
e-mails were not returned and the front 
doors are currently chained shut.
Higgins and Roberts went on social media 
and found other couples who also had 
weddings planned for the venue.
Kevin and Alyssa of Mississauga paid a 
deposit of $4,000 and were to be married 
last July, but changed their date to May of 
this year.
They also want answers from the venue 
and say it’s unfair The Forth shut its doors 
without warning and an explanation.
“We are just reaching out to the venue. We 
just want you to give people their money 
back including us. Answer your phones and 
just do the right thing,» Higgins said.
Many couples who postponed their 
weddings last year still aren’t sure what 
the situation will be as the pandemic 
continues.
A wedding venue might give you a new 
date, but that may not help you if they’re no 
longer in business.

ΟΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ 
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ 
ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΝΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΝΑ ΤΟΥΣ 

ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ 

καναδάς
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Ο
ι κάτοικοι του Οντάριο ηλικίας 80 ετών και άνω θα αρχίσουν να εμβολιά-
ζονται κατά την τρίτη εβδομάδα του Μαρτίου, λέει ο επικεφαλής της ειδι-
κής ομάδας εμβολίων της επαρχίας.
Ένα ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων και ένα γραφείο εξυπηρέτησης θα 

είναι επίσης διαθέσιμα εκείνη την ημερομηνία και τα άτομα σε αυτό το εύρος ηλι-
κίας 80 και άνω, ή εκείνα που κάνουν κράτηση για αυτούς, μπορούν να έχουν πρό-
σβαση σε αυτό.
Η ειδική ομάδα στοχεύει στη συνέχεια να εμβολιάσει ενήλικες ηλικίας 75 ετών και 
άνω από τις 15 Απριλίου και οι πυροβολισμοί θα φτάσουν σε αυτούς 70 ετών και 
άνω από την 1η Μαΐου. Λέει ότι άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω θα εμβολιαστούν 
από την 1η Ιουνίου.
Οι εμβολιασμοί σε πληθυσμούς που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμ-
βανομένων των αυτόχθονων ενηλίκων, θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια αυτής της 
φάσης και οι βασικοί εργαζόμενοι θα αρχίσουν να εμβολιάζονται τον Μάιο.
Τα φαρμακεία θα αρχίσουν επίσης να βοηθούν με εμβολιασμούς κατά τη Φάση 2, η 
οποία θα απομακρύνει μεγάλο μέρος της καταπόνησης από τα νοσοκομεία σε περί-
πτωση αύξησης των νέων περιπτώσεων COVID-19.
Ελπίζουν να ολοκληρώσουν 16.000 έως 18.000 εμβολιασμούς την ημέρα, αλλά το 
σχέδιο του Οντάριο εξαρτάται από την παροχή εμβολίων από την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση. Ο Δρ. Nathan Stall, ένας γηριατρός στο νοσοκομείο Mount Sinai του 
Τορόντο, χαρακτήρισε τη διάθεση εμβολίων της επαρχίας σε ηλικιωμένους αργή και 
«εξαιρετικά απογοητευτική», σημειώνοντας ότι η ομάδα αντιπροσωπεύει περισσό-
τερο από το 95 τοις εκατό των θανάτων COVID-19 στο Οντάριο μέχρι σήμερα.

15 Μαρτίου ξεκινά η 2η φάση των 
εμβολιασμών κατά του COVID-19 για 
τους 80χρονους κι άνω στο Οντάριο

Το κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη 
«γενοκτονία» των Ουιγούρων - Η 
Κίνα αντιδρά με οργή

Τ
α μέλη του καναδικού κοινοβουλίου υιοθέτησαν τη Δευτέρα απόφαση — δεν είναι 
νομικά δεσμευτική — που παρομοιάζει τη μεταχείριση που επιφυλάσσει η Κίνα 
στη μουσουλμανική μειονότητα των Ουιγούρων με «γενοκτονία», προκαλώντας 
την οργή του Πεκίνου, που έκανε λόγο για «εμπαθή πρόκληση». 

Η απόφαση, που κατατέθηκε από τους συντηρητικούς (αντιπολίτευση), υιοθετήθηκε ομό-
φωνα από την καναδική Βουλή των Κοινοτήτων, με 266 ψήφους (από τις 338). Καλεί επί-
σης την κυβέρνηση να υιοθετήσει επίσημα αυτή τη θέση. Ωστόσο κάποιοι βουλευτές, 
ειδικά υπουργοί της κυβέρνησης των Φιλελευθέρων του πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό, 
προτίμησαν να απόσχουν.
Η απόφαση τονίζει ότι ο Καναδάς αναγνωρίζει ότι «οι Ουιγούροι στην Κίνα υφίστανται 
γενοκτονία».
Η πρεσβεία της Κίνας στον Καναδά απέρριψε με ανακοίνωσή της σε όχι ακριβώς διπλω-
ματικό τόνο την απόφαση, την οποία χαρακτήρισε «επαίσχυντη ενέργεια», χαρακτηρίζο-
ντας «υποκριτές και ξεδιάντροπους» τους βουλευτές διότι κατέφυγαν «στη δικαιολογία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» για να αποπειραθούν ένα «πολιτικό τέχνασμα» ως προς 
τη Σιντζιάνγκ που θα ανοίξει τον δρόμο να γίνει «επέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις της 
Κίνας».
Για να στηρίξουν την κατηγορία τους οι καναδοί κοινοβουλευτικοί έκαναν λόγο περί «πολι-
τικής και αντιθρησκευτικής» κατήχησης, «καταναγκαστικής εργασίας» και «καταστροφής 
πολιτιστικών μνημείων» που υφίσταται η μουσουλμανική μειονότητα στη Σιντζιάνγκ.
Τροπολογία που κατατέθηκε και ζητεί από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) να μετα-
φέρει τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου (2022) αλλού αν η «γενοκτο-
νία» συνεχιστεί εγκρίθηκε επίσης.
Οι σχέσεις του Καναδά με την Κίνα βρίσκονταν ήδη σε κρίση άνευ προηγουμένου.

Δυο συλλήψεις από έρευνα της 
αστυνομίας του Χάμιλτον για 
κατηγορίες πως βρίσκεται θαμένο 
σε σπίτι το σώμα μωρού

Η 
αστυνομία στο Χάμιλτον ερευνά ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι 
το σώμα ενός μωρού θάφτηκε σε κατοικία .
Οι ερευνητέ ς λένε ότ ι κλήθηκαν σ το 104 Wellington Street 
North αμέσως μετά τα μεσάνυχτα αφού έλαβαν μια αναφορά 

από ένα μέλος της κοινότητας για «ύποπτες περιστάσεις» στο σπίτι.
Ένας 34χρονος άντρας και μια 24χρονη γυναίκα έχουν τεθεί υπό κράτηση, 
αλλά η αστυνομία δεν θα δημοσιεύσει συγκεκριμένες κατηγορίες αυτή 
τη στιγμή,  καθώς ακόμη διεξάγεται έρευνα. Η αστυνομία δεν έχει επίσης 
δημοσιοποιήσει  τα ονόματά τους εν αναμονή της εμφάνισης ενώπιον του 
δικαστηρίου. 
Όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα εάν λείπει ένα μωρό, ο αξιωματικός Indy 
Bharaj ε ίπε σ τους δημοσιογράφους την Τε τάρτη ότ ι εξακολουθούν να 
ερευνούν «την ακρίβεια της καταγγελίας».
Η αστυνομία αναφέρει ότι αναμένουν να βρίσκονται σ την τοποθεσία για 
αρκε τέ ς ημέρες, αλλά δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή γ ια τη δημόσ ια 
ασφάλεια.

Το Οντάριο προτείνει 
μεταρρύθμιση των εκλογικών 
νόμων για τον περιορισμό των 
διαφημίσεων τρίτων

Η 
Προοδευτική Συντηρητική κυβέρνηση του Οντάριο προτείνει αλλα-
γές στους εκλογικούς νόμους που λέει ότι θα περιορίσει τη διαφή-
μιση τρίτων και θα ενισχύσει τη συμμετοχή των ψηφοφόρων.
Ένα νομοσχέδιο με προτε ινόμενε ς τροποποιήσε ις ε ισήχθη την 

Πέμπτη στο νομοθετικό σώμα, και αν γίνει νόμος, θα τεθεί σε ισχύ πριν από 
τις επόμενες επαρχιακές εκλογές που αναμένεται να πραγματοποιηθούν την 
άνοιξη του 2022.
Ο Γενικός Εισαγγελέας Doug Downey αναφέρει ότι μία από τις προτεινόμενες 
αλλαγές είναι η επέκταση του ορίου δαπανών των 600.000 $ για διαφημιστές 
τρίτου μέρους από έξι μήνες πριν από τις εκλογές σε ένα έτος.
Το ποσό που μπορούν να δωρίσουν τα άτομα σε ένα κόμμα, υποψήφιο ή 
ένωση εκλογικής περιφέρειας θα διπλασιαζόταν επίσης από 1.650 $ σε 3.300 
$ ετησίως.
Το νομοσχέδιο προτείνει επίσης να παραταθεί ο αριθμός των ημερών εκλογών 
εκ των προτέρων από πέντε σε 10.

καναδάς
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Ε
κπληξη εκφράζει  η Ελεγκτική Υπηρεσία για 
σημερινή ανακοίνωση της Νομικής Υπηρε-
σίας στην οποία καταλογίζει “προσπάθεια 
αμφισβήτησης της εγκυρότητας του Διε-

θνούς Οργανισμού Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυ-
μάτων (INTOSAI), ακόμη και ως προς την ερμηνεία 
των δικών του αρχών και προτύπων”.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΥ, η Νομική Υπη-
ρεσία στην απάντησή της προς τον INTOSAI “είχε 
προβάλει τον ισχυρισμό ότι τα γεγονότα διαφο-
ροποιούνται λόγω του Προτύπου του INTOSAI 
GUID – 5270 (Guideline for the Audit of Corruption 
Prevention Guide) και όπως ήταν αναμενόμενο, ο 
INTOSAI απέρριψε το επιχείρημα αυτό, αφού το 
πρότυπο τούτο πρόδηλα δεν έχει εφαρμογή, ούτε 
και ερμηνεύεται με τον τρόπο που ισχυρίζεται η 
Νομική Υπηρεσία”.
Η ΕΥ αναφέρει πως η ανακοίνωση του INTOSAI 
μιλά αφ’ εαυτής και προσθέτει πως ο διεθνής αυτός 
οργανισμός συμμερίζεται τις ανησυχίες της Ελε-
γκτικής Υπηρεσίας που προκύπτουν, “λόγω των 
περιορισμών που τέθηκαν σχετικά με το δικαί-

ωμά της στην πρόσβαση πληροφοριών, άμεσα, και 
χωρίς περιορισμό, σε όλα τα απαραίτητα έγγραφά 
και πληροφορίες, για την ορθή εκπλήρωση των 
νόμιμων υποχρεώσεων της”.
Η ΕΥ προσθέτει ότι ο INTOSAI “αναδεικνύει την 
παραβίαση τριών από τους οκτώ πυλώνες ανεξαρ-
τησίας της Διακήρυξης του Μεξικού, την οποία με 
τη ψήφο της παρούσας Κυβέρνησης υιοθέτησε η 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2014, ενώ προηγου-
μένως είχε υιοθετηθεί και το 2011”.
Επιμένει ακόμη ότι ο INTOSAI “δικαίωσε πλήρως 
τις θέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και αυτό είναι 
πασιφανές”.
“Καλούμε εκ νέου την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει 
τη στάση της και να επιτρέψει πλέον την απρόσκο-
πτη διεξαγωγή ελέγχου στο Κυπριακό Επενδυτικό 
Πρόγραμμα. Έχουμε ήδη εξηγήσει ότι τούτο σέβε-
ται και τις θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας, έστω κι 
αν διαφωνούμε με αυτές, αφού η Έκθεση μας εκ 
των πραγμάτων θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση 
του έργου της Ερευνητικής Επιτροπής (7 Ιουνίου 
2021)”, καταλήγει η ανακοίνωση.

Προσπάθεια Νομικής Υπηρεσίας να 
αμφισβητήσει την εγκυρότητα του 
INTOSAI βλέπει η Ελεγκτική Υπηρεσία 

Μετά τα δυο Δημοτικά των Πολεμιδιών, 
αυξημένα περιστατικά κορωνοϊού και σε 
περιφερειακό σχολείο 

Π
ερί τα 70 υπολογίζονται, μέχρι στιγμής, 
τα θετικά περιστατικά κορωνοϊού μετα-
ξύ δασκάλων και μαθητών δυο δημοτι-
κών σχολείων των Κάτω Πολεμιδιών, 

το Β’ Δημοτικό Αγίου Γεωργίου και το ΙΖ Δημοτι-
κό Αγίου Νικολάου, ενώ προβληματισμός και α-
νησυχία επικρατεί και από αυξημένα περιστατι-
κά στο Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό 
Σχολείο «Ιαματική», στην Επταγώνεια. 
Από χθες, κανένας μαθητής δεν παρουσιάστηκε 
στο Β’ Δημοτικό, ενώ ελάχιστοι ήταν οι μαθητές, 
που παρουσιάστηκαν σήμερα στο ΙΖ Δημοτικό, 
ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφο-
ρείας Κάτω Πολεμιδιών, Ανδρέας Θεοδώρου. 
Σημείωσε πως τα μαθήματα συνεχίζονται, είτε 
μέσω της εφαρμογής Teams, για όσους απουσιά-
ζουν, είτε κανονικά, για τους λίγους μαθητές που 
επέλεξαν να βρίσκονται στις τάξεις τους. 
Είναι κατανοητή η ανησυχία των γονιών, ανέφερε 
και σημείωσε ότι γίνονται όλες οι προβλεπόμενες 

ενέργειες, ενώ και τα δυο σχολεία είχαν απολυ-
μανθεί ξανά χθες.
 Τόσο η Σχολική Εφορεία όσο και οι διευθύνσεις 
των σχολείων βρίσκονται σε αναμονή οδηγιών 
από το Υπουργείο Παιδείας, για το πώς θα συνε-
χιστεί η εκπαίδευση των παιδιών, συμπλήρωσε.
 Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της Παγκύπριας 
Συντονιστικής Επιτροπής των Σχολικών Εφο-
ρειών, Ντίνος Έλληνας, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι, 
σύμφωνα με την μέχρι στιγμής ενημέρωση, στα 
δυο σχολεία καταγράφονται συνολικά περίπου 
70 περιστατικά κορωνοϊού, μεταξύ δασκάλων 
και μαθητών. 
Εν αναμονή και της ιχνηλάτησης και των αποτε-
λεσμάτων των rapid test, ο αριθμός αυτός ενδέ-
χεται να είναι μεγαλύτερος, ενώ αυξημένα περι-
στατικά, είπε ο κ.Έλληνας, καταγράφονται και στο  
Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχο-
λείο «Ιαματική», στην Επταγώνεια, χωρίς όμως 
να υπάρχουν συγκεκριμένοι αριθμοί.

Σ
τα σχολεία τους επιστρέφουν τη Δευτέρα οι μαθητές της Α’ και 
Β’ Τάξης των δημόσιων και ιδιωτικών Λυκείων και Τεχνικών 
Σχολών. Επίσης, μεταξύ άλλων, από 1η Μαρτίου επαναλειτουρ-
γούν γυμναστήρια, σχολές χορού και άλλες κλειστές αθλητικές 

εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων των κολυμβητηρίων και επιτρέπο-
νται οι επισκέψεις σε οίκους ευγηρίας και οι ομαδικές προπονήσεις και 
η διεξαγωγή αγώνων όλων των ομαδικών αθλημάτων Κατηγορίας Γ. 
Στις 16 Μαρτίου ανοίγει η εστίαση.
Ανακοινώνοντας σε διάσκεψη Τύπου τις σημερινές αποφάσεις του 
Υπουργικού Συμβουλίου, για τη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστι-
κών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ο Υπουργός Υγείας, 
Κωνσταντίνος Ιωάννου είπε πως το Υπουργικό αποφάσισε με ισχύ από 
τη Δευτέρα 1η Μαρτίου επαναλειτουργία της Α’ και Β’ Τάξης των δημό-
σιων και ιδιωτικών Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, με φυσική παρου-
σία των μαθητών, επαναλειτουργία ωδείων, φροντιστηρίων, εκπαιδευ-
τικών κέντρων και άλλων απογευματινών δραστηριοτήτων, με φυσική 
παρουσία μέχρι δύο ατόμων, περιλαμβανομένου και του εκπαιδευ-
τικού (1 μαθητής και 1 εκπαιδευτικός), επαναλειτουργία χώρων εικα-
στικών τεχνών και γκαλερί, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
και το υγειονομικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας και επαναλει-
τουργία γυμναστηρίων, σχολών χορού και άλλων κλειστών αθλητικών 
εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων και των κολυμβητηρίων, στη βάση 
των οδηγιών και του πρωτοκόλλου που θα εκδοθεί από τον Κυπριακό 
Οργανισμό Αθλητισμού.
Επίσης, είπε πως θα επιτρέπονται οι επισκέψεις σε οίκους ευγηρίας, 
υπό τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται σε πρωτόκολλο του Υπουρ-
γείου Εργασίας, οι ομαδικές προπονήσεις και η διεξαγωγή αγώνων 
όλων των ομαδικών αθλημάτων Κατηγορίας Γ, υπό τις προϋποθέσεις 
που ισχύουν για τα ομαδικά πρωταθλήματα Κατηγορίας Α και Β, και 
σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της ΚΟΠ και του ΚΟΑ, η πρόσβαση στα 
μονοπάτια της φύσης για σκοπούς άθλησης και η πλανοδιοπώληση και 
τα παζαράκια άλλων ειδών, πέραν των τροφίμων.
Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι με ισχύ από τη Δευτέρα 8 Μαρτίου, το 
Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε επαναλειτουργία όλων των βαθμί-
δων των δημόσιων και ιδιωτικών Γυμνασίων, με φυσική παρουσία των 
μαθητών.  
Σημειώνεται ότι τα μέτρα θα ρυθμιστούν με Διάταγμα και περισσότε-
ρες διευκρινίσεις θα δοθούν εντός της ημέρας.
Εξάλλου, ο αρμόδιος Υπουργός ανέφερε ότι για σκοπούς προγραμ-
ματισμού αναμένεται, μεταξύ άλλων, ότι από την Τρίτη 16 Μαρτίου 
του 2021 θα επαναλειτουργήσουν οι χώροι εστίασης, στη βάση ειδι-
κού πρωτοκόλλου, που ετοιμάζεται από την Καθοδηγητική Επιτροπή, 
καθώς και η αξιολόγηση του συνολικού αριθμού εργαζομένων με 
φυσική παρουσία σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή/και άλλες 
επιχειρήσεις/τομείς.
Όπως είπε περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές την ερχό-
μενη εβδομάδα.
Ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε την εκτίμηση ότι βρισκόμαστε κοντά στο 
τέλος, σημειώνοντας ότι «η νίκη σε αυτή την ύστατη μάχη θα έρθει με 
την εμβολιαστική κάλυψη».
«Προχωρούμε με σταθερά και προσεχτικά βήματα. Θέλουμε η επανεκ-
κίνηση που επιχειρούμε να στεφθεί με επιτυχία και είμαι βέβαιος ότι 
αυτό εκφράζει ολόκληρη την κοινωνία», ανέφερε.
Κάλεσε εκ νέου τους πολίτες να συστρατευθούν σε αυτή την τελική 
προσπάθεια για αναχαίτιση του ιού και να συνεχίσουν με υπευθυνό-
τητα και σοβαρότητα, κάνοντας ακόμα λίγο υπομονή.

Υπουργικό: Ανοίγουν 
σχολεία, γυμναστήρια – Στις 
16 Μαρτίου η εστίαση 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Μ
έχρι τα μέσα Ιουνί-
ου θα έχουν εμβο-
λιαστεί 500 μέχρι 
550 χ ιλιάδες άν-

θρωποι, δηλαδή ποσοστό κά-
λυψης και ανοσίας 70%, δήλω-
σε σήμερα ο Υπουργός Υγείας, 
Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποί-
ος σημείωσε ότι μέχρι το τέλος 
Απριλίου ο εμβολιασμός θα αυ-
ξηθεί καλύπτοντας γύρω στις 
350 χιλιάδες ανθρώπους.
Μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου, 
κατά την οποία ανακοινώθη-
καν οι σημερινές αποφάσεις 
του Υπουργικού Συμβουλίου, 
για τη σταδιακή χαλάρωση των 
περιορισ τ ικών μέ τρων κατά 
της εξάπλωσης του κορωνο-
ϊού, ο Υπουργός Υγείας τόνισε 
ωστόσο ότι μέχρι τότε και του-
λάχιστον μέχρι τα μέσα Απρι-
λίου θα πρέπει να λαμβάνο-
νται όλα τα μέτρα προστασίας 
και να τηρούν ται τα πρωτό-
κολλα, σημειώνοντας ότι θέση 
της κυβέρνησης παραμένει ότι 
«προχωρούμε αργά και σ τα-
θερά στην οποιαδήποτε απο-
κλιμάκωση».

Από 1η Απριλίου τίθεται 
σε ισχύ η συμφωνία με 
το Ισραήλ
Σε σχέση με το ενδεχόμενο 
άφιξης στην Κύπρο για διακο-
πές ατόμων που έχουν εμβο-
λιαστεί, καθώς και αναφορικά 
με δημοσιεύματα που κάνουν 
λόγο για ενδιαφέρον Ισραηλι-
τών να περάσουν τις διακοπές 
του Πάσχα σ την Κύπρο, ο κ. 
Ιωάννου είπε ότι η συμφωνία 
που έγινε με το Ισραήλ θα τεθεί 
σε ισχύ από την 1η Απριλίου.
«Αυτός όμως είναι ένας επι-
πλέον έλεγχος. Όλα τα υπό-

λοιπα που ισχύουν στο αερο-
δρόμιο όσον αφορά τις υπόλοι-
πες χώρες, τη διενέργεια τεστ 
κ.λπ. εξακολουθούν να ισχύ-
ουν», είπε.
Όπως σημείωσε «η συμφωνία 
που έγινε με το Ισραήλ ισχύει 
από την 1η Απριλίου γ ια να 
δοθεί χρόνος να έχουμε περισ-
σότερα δεδομένα», συμπλη-
ρώνοντας ότι την ίδια συμφω-
νία έχει κάνει και η Ελλάδα και 
προσανατολίζονται και άλλες 
χώρες.
Πρόσθεσε πως «μπορε ί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο να μην 
έχει συμφωνηθεί 
γ ια άλλους πρα-
κ τ ικούς  λόγους 
η  έ κδ ο σ η  ε ν ι -
αίου πισ τοποιη-
τικού, αλλά αυτό 
δεν σημαίνει ότ ι 
κάποιες χώρες δεν 
μπορούν να προ-
βούν σε τ έ τοιε ς 
ενέργειες».
Σχετικά με τις υπόλοιπες ρυθ-
μίσεις για τους επιβάτες, που 
φτάνουν σ τα Αεροδρόμια, 
ο Υπουργός Υγείας ε ίπε ότ ι 
αυτές εξακολουθούν να ισχύ-
ουν, σημειώνοντας ότι «αυτή 
τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας, 
που να φτάνει στο αεροδρόμιο 
και να μην έχει αρνητικό PCR 
τεστ».
Σε παρατήρηση δημοσιογρά-
φου ότι ο Πρωθυπουργός του 
Ισραήλ δήλωσε ότι η χώρα του 
προτίθεται να αποστείλει ποσό-
τητες εμβολίων σε φίλες χώρες 
και ερωτηθείς εάν η Κύπρος 
περιλαμβάνεται σε αυτές, ο 
Υπουργός Υγείας απάντησε ότι 
δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση 
μέχρι στιγμής.

Από την 1η Μαρτίου 
δειγματοληπτικά τεστ σε 
όλες τις πτήσεις που θα 
φτάνουν στην Κύπρο
Είπε ακόμα πως από την 1η 
Μαρτίου ισχύει η κατηγορι-
οποίηση για τις χώρες της ΕΕ, 
οι τρεις κατηγορίες βάσει του 
ECDC, σημειώνοντας πως θα 
γίνονται  δειγματοληπτικά τεστ 
σε όλες τ ις πτήσεις, που θα 
έρχονται, ακόμα και από την 
Κατηγορία «Πράσινη».
Για χώρε ς εκ τός ΕΕ,  τ ρίτ ε ς 
χώρες, είπε πως «αξιολογού-
ν ται γ ια τον Μάρτη από το 

Υπουργείο Υγείας 
και  ανάλογα με 
την επιδημιολο-
γ ική τους κατά-
σ τ α σ η  α ξ ι ο λ ο -
γούνται στην ίδια 
βάση που γ ινό -
ταν και πριν και 
μπορεί να μπαί-
νουν ακόμα και σε 

καραντίνα μέχρι την 1η Απρι-
λίου».
«Παίρνουμε όλα τα απαραίτητα 
μέτρα από την αρχή της πανδη-
μίας στα αεροδρόμια, έχουμε τα 
πιο αυστηρά μέτρα στα αεροδρό-
μια, σε σχέση με όλες τις χώρες 
της ΕΕ. Ακόμα και για το νέο στέ-
λεχος του ιού, από τον Δεκέμ-
βρη έχουμε πάρει μέ τρα σ το 
αεροδρόμιο για καραντίνα από 
το Ηνωμένο Βασίλειο σε ξενοδο-
χεία, που ισχύει μέχρι το τέλος 
του μήνα και από τις άλλες χώρες, 
τρεις μέρες αυτοπεριορισμό», 
δήλωσε ο Υπουργός Υγείας.

Ενα στα 3 άτομα ανι-
χνεύθηκε με το βρετανι-
κό στέλεχος
Σε σχέση με τα θετικά στον κορω-

νοϊό δείγματα που αποστέλλο-
νται για εργαστηριακή εξέταση 
στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόλη-
ψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), 
ο κ. Ιωάννου είπε ότι σύμφωνα 
με την ενημέρωση που έλαβαν 
από το Κέντρο από τα  83 θετικά 
δείγματα, των οποίων η ανάλυση 
ολοκληρώθηκε, ανιχνεύθηκε 
το βρετανικό στέλεχος σε 28, 
δηλαδή περίπου 1 στα 3 άτομα.
Άγνωστο πότε θα υπάρξουν 
αλλαγές για διοργάνωση διαμαρ-
τυριών, ξενοδοχειακή βιομηχα-
νία, εκκλησία, θέατρα και κινη-
ματογράφους
Απαντώντας σε ερώτηση εάν 
συζητήθηκε το θέμα των μαζικών 
συναθροίσεων και της διοργά-
νωσης διαμαρτυριών, ο κ. Ιωάν-
νου διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει 
αλλαγή για το ζήτημα αυτό, ενώ 
για το αν υπάρχουν σκέψεις για 
άνοιγμα της ξενοδοχειακής βιο-
μηχανίας ανέφερε ότι κανένας 
δεν μπορεί να προβλέψει ποια θα 
είναι η εξέλιξη της επιδημιολογι-
κής εικόνας.
Σχετική ήταν η απάντηση του κ. 
Υπουργού σε ερώτηση εάν θα 
αυξηθεί το επιτρεπόμενο όριο 
πιστών στους χώρους θρησκευ-
τικής λατρείας και στα θέατρα και 
τους κινηματογράφους.
Όπως είπε ο αρμόδιος Υπουρ-
γός «αξιολογούμε, αποφασί-
ζουμε και προχωρούμε», για 
να συμπληρώσει πως «αυτή 
τη στιγμή, με τα δεδομένα που 
υπάρχουν μπροστά μας και τις 
εισηγήσεις των ειδικών προχω-
ρούμε με την αποκλιμάκωση που 
σας ανέφερα και την πρόθεσή 
μας, για μετά τις 16 του Μάρτη».
«Το τι θα ακολουθήσει μετά τις 16 
του Μάρτη δεν έχει αξιολογηθεί 
ακόμα», κατέληξε.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και 
τον τόπο μας είναι το εξαγγελ-
θέν πακέτο μέτρων και κινή-
τρων για την ύπαιθρο με το 
οποίο ενισχύεται η οικονομία 
και η επιχειρηματικότητα, είπε 
ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος 
Νουρής.
Μιλών τας σε συνέν τευξη 
Τύπου του ΚΟΑΓ για το Στεγα-
στικό Πρόγραμμα του ΚΟΑΓ 
στην βάση των μέτρων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. 
Νουρής ανέφερε ότι το πακέτο 
αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, νέα βελτιωμένα στεγα-
στικά σχέδια για στήριξη των 
οικογενειών που διαμένουν 
στην ύπαιθρο, στις ορεινές, 
ακριτικές και μειονεκτικές μας 
περιοχές, καθώς και προσέλ-
κυση νέων κατοίκων σε αυτές.
Παράλληλα περιλαμβάνει, 
σημείωσε, και την παραχώ-
ρηση ελκυστικών πολεοδο-
μικών κινήτρων, στο πλαίσιο 
μιας ολοκληρωμένης στεγα-
στικής πολιτικής, για την παρα-
γωγή προσιτής κατοικίας και τη 
δημιουργία αγοράς προσιτού 
ενοικίου στα αστικά κέντρα και 
συγκεκριμένες οικιστικές περι-
οχές και ζώνες σε αυτά.
«Μέσω του νέου πλαισίου στε-
γαστικής πολιτικής αποσκο-
πούμε, αφενός μεν στην διά-
θεση κρατικών πόρων σε ομά-
δες πληθυσμού σε στοχευμένες 
περιοχές για απόκτηση στέγης, 
όπως τις 258 ορεινές, ακριτικές 
και μειονεκτικές περιοχές και 
αφετέρου στην αύξηση προ-
σφοράς οικιστικών μονάδων 
για προσιτή στέγαση με πολε-
οδομικά κίνητρα και εργα-
λεία για παραγωγή προσιτής 
κατοικίας και δημιουργία αγο-
ράς προσιτού ενοικίου», πρό-
σθεσε.
Ο κ. Νουρής είπε ότι τα πολε-
οδομικά κίνητρα που παρέχο-
νται μέσω των διαφόρων σχε-
δίων λειτουργούν σαν εργαλεία 
για τη δημιουργία αγοράς προ-
σιτής στέγης ικανοποιώντας 
ταυτόχρονα τον στόχο της κάλυ-
ψης των κοινωνικών αναγκών.

ΥΠΕΣ: Επίκεντρο 
είναι ο άνθρωπος 
στο πακέτο μέτρων 
που στηρίζει την 
ύπαιθρο 

Υπουργός Υγείας: Μέχρι τα μέσα Ιουνίου 
θα εμβολιαστούν περίπου 550 χιλ. στην 
Κύπρο 
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Ο εισαγγελέας του Μανχάταν 
ζητούσε τα έγγραφα στο πλαίσιο 
έρευνας για καταβοές χρημάτων σε 
δύο γυναίκες που υποστήριζαν ότι 
είχαν σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σ
το γραφείο του εισαγγελέα του 
Μανχάταν Σάιρους Βανς βρίσκο-
νται από τη Δευτέρα οι φορολογι-
κές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. 

Η παραλαβή έγινε λίγο μετά την έκδοση 
της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
που απέρριψε την προσφυγή του πρώην 
προέδρου των ΗΠΑ, ανέφερε σήμερα μια 
εκπρόσωπός του.
Αρχικά, ο εισαγγελέας ζητούσε τα 
έγγραφα στο πλαίσιο έρευνας για καταβο-
λές χρημάτων σε δύο γυναίκες που υπο-
στήριζαν ότι είχαν σεξουαλικές σχέσεις με 
τον Τραμπ, πριν από τις προεδρικές εκλο-
γές του 2016. Πλέον η έρευνα διευρύν-
θηκε και περιλαμβάνει τώρα κατηγορίες 
για φοροδιαφυγή, τρα-
πεζική και ασφαλιστική 
απάτη.

Το 2019 υπεβλήθη 
το αίτημα
Μεταξύ άλλων, οι εισαγ-
γελικές αρχές ζητούσαν να 
λάβουν τις φορολογικές 
δηλώσεις που υπέβαλε ο 
Τραμπ από το 2011 μέχρι 
το 2018, καθώς και εκείνες της εταιρείας 
του, του Trump Organization.
Ο Βανς υπέβαλε για πρώτη φορά το 
αίτημά του τον Αύγουστο του 2019 και 
έκτοτε ο Τραμπ και οι δικηγόροι του προ-
σπάθησαν με νύχια και με δόντια να εμπο-
δίσουν την παράδοση των εγγράφων από 
τη λογιστική εταιρεία Mazars, που δια-
χειρίζεται τις φορολογικές υποθέσεις του 
μεγιστάνα επιχειρηματία.
Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρω-
σης, οι συνεργάτες του Βανς πήραν πρό-
σφατα κατάθεση από εργαζόμενους στην 
Deutsche Bank, το τελευταίο μεγάλο τρα-
πεζικό ίδρυμα που συνεργάζεται ακόμη 
με τον Τραμπ, ενώ μίλησαν και με εργα-
ζόμενους στην ασφαλιστική εταιρεία 
Aon. Επίσης, πήραν και πάλι κατάθεση 
από τον πρώην δικηγόρο του Τραμπ, 
τον Μάικλ Κόεν, ο οποίος είχε δηλώσει 
στο Κογκρέσο ότι ο πρώην πελάτης του 
και η εταιρεία του «φούσκωναν» ή υπο-

βάθμιζαν τεχνητά την αξία των ιδιοκτη-
σιών τους, ώστε να λαμβάνουν τραπεζικά 
δάνεια ή να μειώνουν τους φόρους τους.
Κατά την προεδρία του ο Τραμπ αρνή-
θηκε να δημοσιοποιήσει τις φορολογικές 
δηλώσεις του, σπάζοντας μια παράδοση 
που κρατούσε για μισό αιώνα, από την 
εποχή του Ρίτσαρντ Νίξον. Τον Σεπτέμβριο 
του 2020 η εφημερίδα New York Times, 
αφού κατάφερε να πάρει στην κατοχή της 
φορολογικά έγγραφα μιας εικοσαετίας, 
δημοσίευσε μια μεγάλη έρευνα από την 
οποία συμπέραινε ότι ο Τραμπ κατάφερε 
να μειώσει στο μηδέν τις οφειλές του προς 
την εφορία στις 11 από τις 18 φορολογικές 
δηλώσεις που εξετάστηκαν.

Η πρώτη μετεκλογική ομιλία του 
- Θα αφήσει ανοιχτό το ενδεχό-
μενο να είναι ξανά υποψήφιος;
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ είναι πιθανό να αφήσει ανοιχτό το 
ενδεχόμενο διεκδίκησης της προεδρίας 

των ΗΠΑ το 2024 στην 
πρώτη ομιλία μετά την 
αποχώρησή του από το 
Λευκό Οίκο που θα εκφω-
νήσει την Κυριακή, όπως 
δήλωσε χθες, Δευτέρα, ο 
διοργανωτής μιας διάσκε-
ψης των συντηρητικών, 
στην οποία θα μιλήσει ο 
Τραμπ.
Ο Ματ Σλαπ, πρόεδρος 

της Αμερικανικής Συντηρητικής Ένωσης, η 
οποία θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση της 
Διάσκεψης Συντηρητικής Πολιτικής Δρά-
σης (CPAC) στην οποία ο Τραμπ θα μιλήσει 
την Κυριακή, δήλωσε ότι αναμένει από τον 
πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να περιγράψει 
έναν ενεργό ρόλο του στην πολιτική του 
Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, στη διάρ-
κεια της τετραήμερης διάσκεψης που θα 
πραγματοποιηθεί στο Ορλάντο της Φλό-
ριντα.
«Δεν είμαι σίγουρος για το τι ακριβώς θα 
πει για το 2024, αλλά είμαι πεπεισμένος 
ότι θα ξεκαθαρίσει ότι μια υποψηφιότητά 
τολυ αποτελεί μία πολύ βιώσιμη πιθανό-
τητα» δήλωσε ο Σλαπ στο Reuters.
Ένας εκπρόσωπος του Τραμπ αρνήθηκε να 
σχολιάσει τα όσα ενδέχεται να πει ο πρώην 
πρόεδρος των ΗΠΑ στην ομιλία του.
Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα σκεφτεί να 
είναι και πάλι υποψήφιος για την προε-
δρία των ΗΠΑ.

Ο 
πρωθυπουργός της Αρμενίας, 
Νικόλ Πασινιάν δήλωσε ότι η 
κατάσταση στην χώρα του εί-
ναι «τεταμένη αλλά διαχειρίσι-

μη». Την δήλωση έκανε μέσω τηλεβόα, ε-
πικεφαλής πορείας εκατοντάδων υποστη-
ρικτών του στην πρωτεύουσα Γερεβάν, 
την ώρα που η αντιπολίτευση τον καλεί να 
εκμεταλλευθεί την τελευταία του ευκαιρία 
να παραιτηθεί και να σώσει την χώρα από 
τον «εμφύλιο πόλεμο».
«Η κατάσταση είναι τεταμένη, αλλά όλοι 
συμφωνούν ότι δεν πρέπει να υπάρξουν 
συγκρούσεις... η κατάσταση είναι διαχει-
ρίσιμη», είπε.
Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης 
κάλεσε τον πρωθυπουργό να εκμεταλλευ-
θεί την «τελευταία του ευκαιρία» να απο-
χωρήσει από την εξουσία χωρίς βία και να 
αποφευχθεί ένας «εμφύλιος πόλεμος».
«Καλούμε τον Νικόλ Πασινιάν να μην οδη-
γήσει την χώρα προς τον εμφύλιο πόλεμο 
και την αιματοχυσία. Ο Πασινιάν έχει μία 
τελευταία ευκαιρία να αποχωρήσει χωρίς 
ταραχές», δήλωσε το κόμμα Ευημερούσα 
Αρμενία.
Προηγουμένως, ο πρωθυπουργός κατήγ-
γειλε απόπειρα πραξικοπήματος και 
κάλεσε τους υποστηρικτές του να κατε-
βούν στους δρόμους, μετά την ανακοί-
νωση του γενικού επιτελείου των ενό-
πλων δυνάμεων της Αρμενίας με την 
οποία εκλήθη να παραιτηθεί. Ο Νικόλ 
Πασινιάν ανακοίνωσε στην συνέχεια την 
παύση του αρχηγού του γενικού επιτε-
λείου των ενόπλων δυνάμεων Ονίκ Γκα-

σπαριάν.
Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας δέχεται 
σφοδρές επικρίσεις για την διαχείριση 
της σύρραξης με το Αζερμπαϊτζάν για το 
Ναγκόρνο Καραμπάχ και την ήττα των 
αρμενικών δυνάμεων.
Το Κρεμλίνο εξέφρασε «ανησυχία» για 
την κατάσταση στην Αρμενία, απηύθυνε 
έκκληση για «ηρεμία» και επεσήμανε ότι 
η κρίση αποτελεί «εσωτερική υπόθεση» 
της χώρας.
«Θεωρώ ότι η ανακοίνωση του γενικού 
επιτελείου αποτελεί απόπειρα στρατι-
ωτικού πραξικοπήματος. Καλώ όλους 
του υποστηρικτές μας να συγκεντρω-
θούν στην πλατεία της Δημοκρατίας» 
στο Γερεβάν, έγραψε στην σελίδα του στο 
Facebook ο πρωθυπουργός της Αρμενίας. 
Την ίδια πρόσκληση απηύθυνε και η αντι-
πολίτευση.
«Πασινιάν, πρωθυπουργός», φώναζαν 
οι υποστηρικτές του στους δρόμους του 
Γερεβάν. «Πασινιάν, προδότης», αντέτει-
ναν οι υποστηρικτές της αντιπολίτευσης 
όταν οι δύο πορείες διασταυρώθηκαν.
Την Τετάρτη, ο Νικόλ Πασινιάν είχε παύσει 
τον αναπληρωτή του αρχηγού του στρα-
τιωτικού επιτελείου Τιγκράν Χατσατριάν, 
γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση 
του επιτελείου με την έκδοση της ανακοί-
νωσης με την οποία τον κάλεσε να παραι-
τηθεί, διότι «δεν είναι πλέον σε θέση να 
λάβει τις αποφάσεις που επιβάλλονται» 
και στην οποία ο Πασινιάν κατηγορείται 
για επιθέσεις «που σκοπεύουν στην απα-
ξίωση των ενόπλων δυνάμεων».

Πασινιάν: Η κατάσταση στην 
Αρμενία είναι «τεταμένη αλλά 
διαχειρίσιμη» 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Ντόναλντ Τραμπ: Στην εισαγγελία 
του Μανχάταν οι φορολογικές του 
δηλώσεις
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Π
ερισσότεροι από 2,5 εκατομμύ-
ρια θάνατοι που συνδέονται με τον 
Covid-19 έχουν καταγραφεί επίση-
μα σε όλο τον κόσμο, μετά το ξέ-

σπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού τον 
Δεκέμβριο του 2019, σύμφωνα με καταμέ-
τρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασί-
στηκε σε επίσημες εκθέσεις.
Μέχρι και σήμερα, συνολικά έχουν καταγρα-
φεί 2.500.172 θάνατοι για 112.618.488 ανα-
φερόμενες μολύνσεις.
Η Ευρώπη μετρά 842.894 νεκρούς, ακολου-
θεί η Λατινική Αμερική (667.972 θάνατοι) και 
έπειτα ΗΠΑ και Καναδάς (528.039 νεκροί).
Πέντε χώρες (ΗΠΑ, Βραζιλία, Μεξικό, Ινδία 

και Ηνωμένο Βασίλειο) καταγράφουν μαζί, 
σχεδόν τους μισούς θανάτους.

1.006 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο 
στο Μεξικό
Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοί-
νωσε χθες Τετάρτη ότι τις προηγούμενες 24 
ώρες επιβεβαιώθηκαν 8.642 κρούσματα του 
SARS-CoV-2, ενώ ακόμη 1.006 ασθενείς με 
τον COVID-19 υπέκυψαν.
Τα θύματα της πανδημίας του νέου κορωνο-
ϊού στη λατινοαμερικάνικη χώρα μέχρι στιγ-
μής είναι 182.815 επί συνόλου 2.060.908 
μολύνσεων αφότου εκδηλώθηκε στη μεξι-
κανική επικράτεια.

διεθνή νέα

Η 
Έμμα Κορονέλ Αϊσπούρο, 31 ετών, 
άλλοτε νικήτρια διαγωνισμού ο-
μορφιάς, σύζυγος του Μεξικανού 
βαρόνου των ναρκωτικών Χοακίν 

«Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, συνελήφθη τη Δευτέ-
ρα στο διεθνές αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον, 
καθώς τη βαρύνουν υποψίες πως ενέχεται σε 
εμπορία ναρκωτικών, ανακοίνωσαν οι αρχές 
των ΗΠΑ.
Η Κορονέλ Αϊσπούρο, που έχει διπλή υπηκο-
ότητα, μεξικανική και αμερικανική, αναμένε-
ται να προσαχθεί σήμερα ενώπιον ομοσπον-
διακού δικαστή. Ο σύζυγός της, συνιδρυτής 
του καρτέλ Σιναλόα, που θεωρείτο για καιρό 
ο ισχυρότερος βαρόνος των ναρκωτικών στον 
κόσμο, καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 2019 
να εκτίσει ισόβια κάθειρξη στις ΗΠΑ για δια-
κίνηση ναρκωτικών. Εκτίει την ποινή του σε 
φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Κολοράντο.
Η τριαντάρα, 32 χρόνια νεότερη του «Ελ 
Τσάπο», κατηγορείται πως ενέχεται σε δίκτυο 
που πλημμύρισε την αγορά των ΗΠΑ με 

ουσίες, από ποσότητες κοκαΐνης ως μαρι-
χουάνας, περνώντας από την ηρωίνη και τις 
μεθαμφεταμίνες.
Σύμφωνα με δικόγραφο που αναφέρεται στις 
κατηγορίες σε βάρος της, φέρεται επίσης να 
συμμετείχε στην εξαιρετικά περίπλοκη επι-
χείρηση για την απόδραση του άντρα της 
τον Ιούλιο του 2015 από μεξικανική φυλακή, 
αντάξια χολιγουντιανής ταινίας. Για να απο-
δράσει ο «Ελ Τσάπο» σκάφτηκε στοά ενά-
μισι χιλιομέτρου ως το κελί του, εφοδιασμένη 
με ράγες και άλλα μέσα. Η αποκάλυψη των 
λεπτομερειών της απόδρασης ήταν οδυνηρό 
πλήγμα για τις μεξικανικές αρχές.
Το ζευγάρι απέκτησε το 2012 δίδυμα κορί-
τσια, γεννημένα στην Καλιφόρνια (νότιες 
ΗΠΑ).
Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI) 
είχε αναλάβει να διενεργήσει έρευνα για τη 
νεαρή, η οποία παρακολούθησε σχεδόν όλες 
τις ακροαματικές διαδικασίες της δίκης του 
συζύγου της το 2019.

Συνελήφθη η σύζυγος του Μεξικανού 
βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Τσάπο»
Ο σύζυγός της, συνιδρυτής του καρτέλ Σιναλόα, που θεωρείτο για καιρό ο 
ισχυρότερος βαρόνος των ναρκωτικών στον κόσμο, καταδικάστηκε τον Ιούλιο 
του 2019 να εκτίσει ισόβια κάθειρξη στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών

Πάνω από 2,5 εκατ. θάνατοι 
σε όλο τον κόσμο λόγω της 
πανδημίας

Ένα βήμα πιο κοντά στην απόδειξη 
εξωγήινης ζωής; «Αποτυπώματα» λιωμένου 
πάγου στον Άρη

Τ
ην ώρα που το διαστημικό όχημα 
της NASA, Perseverance ετοιμάζε-
ται να ερευνήσει για πιθανά ση-
μάδια αρχαίας ζωής στον πλανή-

τη Άρη, μια νέα έρευνα έρχεται να αφή-
σει υπόνοιες για την ύπαρξη ζωής στον 
«Κόκκινο Πλανήτη» ακόμα και σήμερα.
Ερευνητές που ασχολούνται με τα πλα-
νητικά συστήματα στο πανεπιστή-
μιο της Αριζόνα ανέλυσαν εικόνες από 
την επιφάνεια του Άρη που ελήφθη-
σαν από το διαστημικό σκάφος Mars 
Reconnaissance Orbiter.
Μέσα σε αυτές τις εικόνες, οι συγγρα-
φείς της έρευνας, Aditya Khuller και 
Philip Christensen, βρήκαν στοιχεία 
για την ύπαρξη σκονισμένου πάγου σε 
χαμηλότερο γεωγραφικό πλάτος, από 
τον οποίο στη συνέχεια σχηματίστηκαν 
χαράδρες και ρέματα.
Αυτό το στοιχείο είναι σημαντικό, σύμ-
φωνα με όσα είπε ο Khuller, καθώς ο 
πάγος στον Άρη λιώνει όταν είναι σκονι-

σμένος και σε χαμηλότερα γεωγραφικά 
πλάτη, όπου υπάρχει μεγαλύτερη θερ-
μότητα, μπορεί να υπάρχει νερό σε υγρή 
μορφή «μέσα στον πάγο».
Κι ενώ το παραπάνω στοιχείο, δεν 
σημαίνει απαραιτήτως ότι υπάρχει 
ζωή, ωστόσο «αυτό θα ήταν το καλύ-
τερο μέρος για να βρούμε κάποια μορφή 
ζωής – έστω και μικροβιακής – στον Άρη 
σήμερα», εξήγησαν οι συγγραφείς.
Από εκεί και πέρα, η τήξη αυτού του 
σκονισμένου πάγου θα μπορούσε να 
οδηγήσει στο σχηματισμό ρεμάτων, 
όπως φαίνεται στις δορυφορικές εικό-
νες.
«Γνωρίζουμε ότι ο Άρης έχει πάγο από 
νερό, έστω και λίγο», ανέφερε ο Khuller, 
μεταπτυχιακός φοιτητής στη Σχολή Εξε-
ρεύνησης της Γης και του Διαστήματος 
στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. «Αλλά 
είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε σε 
μέρη όπου μπορεί πραγματικά να λιώ-
νει».
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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

Γιατί αλλάζει η συμπεριφορά του 
παιδιού όταν αποκτά αδερφάκι;

Ο 
ερχομός ενός νέου μωρού εί-
ναι μια τεράστια αλλαγή για 
κάθε παιδί στην οικογένεια. Εί-
ναι απολύτως φυσιολογικό το 

μεγαλύτερο παιδί να αισθάνεται ότι το 
νέο του αδερφάκι αντικαθιστά τον δικό 
του ρόλο στην οικογένεια και αυτό μπορεί 
να οδηγήσει σε ζήλια του παιδιού προς το 
μωρό. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί στην 
πράξη με πολλούς διαφορετικούς τρό-
πους, όπως η επιθετική συμπεριφορά 
προς το μωρό (π.χ. το παιδί να τσιμπάει το 
μωρό), ενώ συχνά αυτά τα συναισθήμα-
τα ζήλιας μπορεί να οδηγήσουν το παιδί 
σε πιο «παιδαριώδη» συμπεριφορά, ό-
πως να έχει ξεσπάσματα ή να αρνείται να 
χρησιμοποιήσει το γιο γιό, παρόλο που 
έχει εκπαιδευτεί επιτυχώς σε αυτό. Αυτός 
είναι ο τρόπος του παιδιού να εκφράσει 
τα συναισθήματα απογοήτευσης και σύγ-
χυσης σχετικά με το ρόλο του και τη θέση 
του στην οικογένεια.
Είναι συνηθισμένη αυτή η συμπεριφορά;

Είναι απολύτως φυσιολογικό τα μεγαλύ-
τερα αδέλφια να αντιδρούν κατ’ αυτόν 
τον τρόπο στην άφιξη ενός νέου μωρού 
και αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα επη-
ρεάσει τη μελλοντική τους σχέση, ιδίως 
εάν αντιμετωπίζονται από τους γονείς 
τους έτσι ώστε τα συναισθήματα ζήλιας 
να μειώνονται με την πάροδο του χρό-
νου. Ακόμη κι αν το παιδί σας φαίνεται να 
είναι ανεξάρτητο και ικανό να κάνει πολλά 
πράγματα μόνο του και χωρίς τη συνεχή 
προσοχή σας, χρειάζεται ακόμη την 
αγάπη και το ενδιαφέρον σας -ίσως τώρα 
περισσότερο από ποτέ. Αυτά τα μοτίβα 
συμπεριφοράς είναι ιδιαίτερα διαδεδο-
μένα στα νήπια, τα οποία έχουν συνηθί-
σει στο να έχουν την αδιαίρετη προσοχή 
σας.

Τι μπορείτε να κάνετε ως γονείς
Προσπαθήστε να μην τιμωρήσετε το 
μεγαλύτερο παιδί σας, καθώς αυτό μπο-
ρεί να το κάνει να αισθάνεται πιο δυσα-
ρεστημένο με το μωρό και στη συνέχεια 
μπορεί να προσπαθήσει να βλάψει ξανά 
το μωρό. Αν και πρέπει να εξηγήσετε με 
σαφήνεια ότι δεν επιτρέπεται να βλάψει 
το μωρό, πείτε του ότι ξέρετε ότι αυτή του 

η συμπεριφορά δεν σημαίνει ότι είναι 
άτακτο και ενθαρρύνετέ το να σας λέει ό,τι 
αισθάνεται αντί να ξεσπά στο αδερφάκι 
του.
Απαντώντας στη συμπεριφορά του με 
υπομονή και κατανόηση, το παιδί σας θα 
αρχίσει να αισθάνεται ξανά ασφαλές και 
θα καταλάβει ότι κάνοντας χώρο για ένα 
νέο μέλος της οικογένειας, δεν σημαίνει 
ότι εγκαταλείπει τη θέση του στην οικογέ-
νεια ή ότι λαμβάνει λιγότερη αγάπη από 
εσάς. Αυτό θα το βοηθήσει να δεχτεί το 
μωρό και να αρχίσει να βλέπει ότι είναι 
επίσης μέρος της δικής του ζωής.

Συμβουλές για τη διαχείριση αυτής 
της αλλαγής
Εάν δεν έχετε φέρει ακόμη στον κόσμο 
το μωρό σας, προετοιμάστε το παιδί σας 
για την άφιξή του. Μπορεί να σας βοηθή-
σει να διαβάσετε μαζί ένα παιδικό βιβλίο 
για το θέμα.
Κοιτάξτε μαζί με το παιδί φωτογραφίες 

από όταν ήταν εκείνο μωρό, ώστε να 
καταλάβει ότι κι εκείνο λάμβανε την ίδια 
προσοχή και φροντίδα που λαμβάνει το 
νέο μωρό.
Προσπαθήστε να αφιερώνετε χρόνο 
κάνοντας πράγματα με το μεγαλύτερο 
παιδί σας σε τακτική βάση, ώστε να μην 
αισθάνεται ότι πρέπει να ανταγωνίζεται 
το αδερφάκι του προκειμένου να τραβή-
ξει την προσοχή σας.
Επιτρέψτε στο μεγαλύτερο παιδί σας να 
έχει ενεργό ρόλο στη ζωή του μωρού, 
ενθαρρύνοντάς το να συμμετέχει στη 
φροντίδα του, π.χ. να σας βοηθάει να 
του αλλάξετε πάνα ή να του διαβάσει ένα 
παραμύθι.
Μην τιμωρείτε το παιδί επειδή συμπε-
ριφέρεται παιδιάστικα – καταλάβετε ότι 
είναι απλώς ένας φυσιολογικός τρόπος 
για να διαχειριστεί τα συναισθήματα που 
δεν καταλαβαίνει, όπως η ζήλια.
Μην κάνετε σημαντικές αλλαγές στη ρου-
τίνα του παιδιού σας όταν το μωρό είναι 
νεογέννητο, καθώς έτσι θα το ταράξετε 
περισσότερο. Προσπαθήστε να δοκιμά-
σετε τις αλλαγές δύο μήνες πριν από τη 
γέννηση του νέου μέλους ή λίγους μήνες 
μετά την άφιξή του.

Ε
ίναι πολύ φυσικό το παιδί σου να θυμώ-
νει μερικές φορές. Όταν όμως ο θυμός 
του αρχίζει να ξεφεύγει από τον έλεγχό 
του, ίσως είναι καιρός να τραβήξεις τα 

χαλινάρια. Υπάρχουν 3 σημεία που δείχνουν ό-
τι το παιδί σου μπορεί να έχει πρόβλημα . Πρώ-
τα, πρώτα, όταν επιδιώκουν λογομαχίες, ακόμα 
κι όταν όλα είναι ήσυχα. Δεύτερον, μπορεί να 
υπάρχει πρόβλημα αν απογοητεύεται εύκολα 
όταν μαθαίνει κάτι καινούργιο. Τέλος, ο θυμός 
μπορεί να είναι πρόβλημα  αν οι φίλοι του παι-
διού σου δε θέλουν να παίζουν μαζί του  γιατί 
δεν είναι καλός/ή  στο παιχνίδι. Αν διαπιστώ-
σεις ότι το παιδί σου έχει πρόβλημα, δίδαξέ του 
πώς να χειρίζεται τα αισθήματά του και να ανα-
λαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του.

Ξέρετε πώς να μιλήσετε στο γιο σας ή 
στον εγγονό σας για την πορνογραφία;
Η πορνογραφία είναι ένα ολέθριο και διαρ-
κώς επεκτεινόμενο πρόβλημα στις μέρες μας. 
Γιαυτό κάθε γονέας ή παπούς πρέπει να έχει 
υπόψη του 3 πράγματα όταν μιλάει στο αγόρι 
για την πορνογραφία. Πρώτον: πρέπει να είσαι 
ρεαλιστής. Το παιδί πρέπει να ξέρει ότι εσύ 
ξέρεις για το δηλητήριο της πορνογραφίας. 
Δεύτερον: ότι είσαι ευάλωτος. Οι πιο πολλοί 
άντρες την έχουν δει, είτε σκόπιμα είτε άθελα. 
Τρίτον: ότι είσαι μαζί του. Να καταλάβει το παιδί 
ότι δεν είναι μόνος. Βεβαίωσέ τον ότι κι εσύ 
δίνεις μάχη μαζί του και ότι τον χρειάζεσαι μαζί 
σου στον αγώνα κατά της πορνογραφίας.

Μήπως το παιδί σου έχει την τάση να 
λέει ψέματα;
Κάθε καλή σχέση στηρίζεται στην ειλικρίνεια 
και στην εντιμότητα. Γιαυτό όταν διαπιστώ-
σουμε ότι το παιδί μας δυσκολεύεται να πει την 
αλήθεια, ξέρουμε ότι ήρθε η ώρα να ενεργή-
σουμε. Ο Dr. Scott Turansky βέβαια υποστη-
ρίζει ότι “απλές τεχνικές πειθαρχίας δε λύνουν 
το πρόβλημα “.  Αντίθετα,  δίνουμε παρα-
κάτω μερικούς συγκεκριμένους τρόπους για 
να ενθαρρύνουμε και να καλλιεργήσουμε την 
τιμιότητα και την ειλικρίνεια. Πρώτα, πρώτα, 
δίδαξε στο παιδί σου τη διαφορά ανάμεσα στο 
παίζω προσποιητά και στο λέω ψέματα. Έχει 
μεγάλη σημασία να καταλάβουν τα μικρά παι-
διά πότε πρέπει να απολαμβάνουν τις προσποι-
ητές ιστορίες και πότε πρέπει να λέγεται η αλή-
θεια. Δεύτερον, να διδάξεις στα παιδιά σου για 
την ειλικρίνεια από πολύ νωρίς. Αυτό μπορεί να 

γίνει διαβάζοντάς τους βιβλία ή παρακολουθώ-
ντας εκπομπές που το μήνυμά τους στο παιδί 
είναι ότι το ψέμα δεν είναι  καλό. Να ενσταλά-
ξεις μέσα τους την ειλικρίνεια και την τιμιότητα.

 Ο γιος σου είναι έτοιμος να γίνει 
άντρας;
Πριν γίνουν άντρες τα αγόρια σου, υπάρχουν 
μερικά πράγματα που πρέπει να τους διδά-
ξεις σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι άντρας. 
Πρώτα, πρώτα, δίδαξέ τους να συμπεριφέ-
ρονται σαν  κύριοι . Μπορείτε ν’ αρχίσετε με 
τους καλούς τρόπους. Να κρατάνε την πόρτα, 
να πηγαίνουν να παίρνουν το αυτοκίνητο 
όταν βρέχει. Δεύτερον, δίδαξέ τους να σέβο-
νται τον άλλον. Πρέπει να μάθουν να τιμούν 
και να σέβονται τους άλλους, κυρίως αυτούς 
που έχουν κάποια εξουσία. Τρίτον, δίδαξέ 
τους να αναλαμβάνουν ευθύνες. Ο πραγματι-
κός άντρας αναλαμβάνει την ευθύνη των πρά-
ξεών του, των επιλογών του, των αξιών του και 
των πεποιθήσεών του. Παρόλα αυτά , ο πραγ-
ματικός άντρας είναι πρόθυμος να παραδε-
χτεί χωρίς να θυμώσει το λάθος του. Και τέλος, 
δίδαξε στα αγόρια σου  ότι είναι φυσιολογικό 
να είναι ευάλωτοι. Ο άντρας είναι ειλικρινής με 
τα αισθήματά του και δε φοβάται να τα εκδη-
λώνει.

Μήπως είσαι πολύ σκληρός/ή με τα παι-
διά σου;
Η πειθαρχία είναι το κατάλληλο ξύπνημα για τα 
παιδιά μας όταν εξακολουθούν να συμπεριφέ-
ρονται άπρεπα ξανά και ξανά. Αν όμως είμαστε 
πολύ σκληροί στην πειθαρχία μας μπορεί να 
τους προκαλέσουμε μεγάλη ζημιά. Γιαυτό, αν 
η σκληρή συμπεριφορά είναι ο συνηθισμένος 
τρόπος που φέρεσαι στα παιδιά σου, ίσως είναι 
καιρός  να αναθεωρήσεις τη στάση σου. Για να 
σε βοηθήσουμε να λύσεις αυτό το πρόβλημα 
, έχουμε δύο βήματα που πρέπει να κάνεις. 
Πρώτα, πρώτα, προετοιμάσου από το πρωί 
πώς θα διδάξεις στο παιδί σου με υπομονή τις 
συνέπειες όταν παραβιάζεται κάποιος κανόνας. 
Δεύτερον, το βράδυ , βρες χρόνο να σκεφτείς 
αν κατά τη διάρκεια της ημέρας παραφέρθηκες 
και αντέδρασες με θυμό και ζήτησε συγνώμη 
από το παιδί σου. Να θυμάσαι ότι ο απώτερος 
σκοπός σου είναι να αποβάλεις τη σκληρότητα 
και το θυμό και να γίνεις αποφασιστικός/ή και 
σωστός/ή όταν επιβάλλεις την πειθαρχία στα 
παιδιά σου.

Μήπως το παιδί σας θυμώνει πολύ;



2126 Φεβρουαρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Π
όσα φλιτζάνια καφέ εγκυ-
μονούν κινδύνους για την 
υγεία της καρδιάς αυξά-
νοντας τα επίπεδα της χο-

ληστερόλης; Οι επιστήμονες απα-
ντούν και οι λάτρεις του καφέ δυ-
σανασχετούν
Σε μια καινοτόμο για τα παγκό-
σμια δεδομένα γονιδιακή 
μελέτη, ερευνητές από το 
Πανεπιστήμιο της Νότιας 
Αυστραλίας βρήκαν ότι η 
μακροχρόνια και αυξη-
μένη κατανάλωση καφέ 
–δηλαδή περισσότε-
ρες από έξι κούπες την 
ημέρα- μπορεί να αυξή-
σει την ποσότητα των λιπι-
δίων στο αίμα και ως εκ τούτου 
να εντείνει τον κίνδυνο καρ-
διαγγειακών παθήσεων.
Το πιο σημαντικό, μάλι-
στα, είναι ότι ο συσχε-
τισμός αυτός είναι θετι-
κός και εξαρτάται από τη 
δοσολογία, που σημαίνει ότι 
όσο περισσότερο καφέ πίνει 
κάποιος, τόσο μεγαλύτερος 
είναι και ο κίνδυνος καρδι-
αγγειακών παθήσεων. Τα 
αποτελέσματα της μελέτης 
δημοσιεύθηκαν στο Clinical 
Nutrition.
Οι επιστήμονες συζητούν 
εκτενώς τα τελευταία χρόνια 
σχετικά με τα πλεονεκτήματα και 
τα μειονεκτήματα του καφέ και 
έχουν καλύψει αρκετό έδαφος με 
τα μέχρι τώρα στοιχεία, είναι σημα-
ντικό όμως να κατανοήσουμε από-
λυτα τον τρόπο που ένα από τα 
ροφήματα που καταναλώνονται 
περισσότερο σε όλο τον κόσμο 
μπορεί να επηρεάσει την υγεία μας.
Για να καταλήξουν στα συμπερά-
σματα αυτά, λοιπόν, οι ερευνητές 
χρησιμοποίησαν δεδομένα από 
362.571 συμμετέχοντες στη βρε-
τανική βιοτράπεζα, ηλικίας 37-73 

ετών, και πραγματοποίησαν λεπτο-
μερή ανάλυση.
«Στη μελέτη αυτή, εξετάσαμε τους 
γονιδιακούς και φαινοτυπικούς 
συσχετισμούς ανάμεσα στην κατα-
νάλωση καφέ και τα προφίλ λιπι-
δίων πλάσματος –την χοληστερόλη 

και τα λιπαρά στο αίμα– διαπι-
στώνοντας αιτιώδη στοιχεία 
που δείχνουν ότι η τακτική 
κατανάλωση καφέ συμβάλ-

λει σε ανεπιθύμητο λιπι-
δικό προφίλ που μπορεί 
να αυξήσει τον κίνδυνο 

για την καρδιά», αναφέρει η 
ερευνήτρια στο πανεπιστή-

μιο της Νότιας Αυστρα-
λίας και καθηγήτρια Elina 
Hyppönen και συμπλη-
ρώνει:

«Τα υψηλά επίπεδα λιπι-
δίων στο αίμα είναι γνωστός 

παράγοντας κινδύνου για καρ-
διακές παθήσεις και καθώς οι 
κόκκοι του καφέ περιέχουν 
μια πολύ ισχυρή ένωση 
που μπορεί να αυξήσει 

την χοληστερόλη, την καφε-
στόλη, ήταν σημαντικό να τα 

εξετάσουμε συνδυαστικά».
Η καφεσ τόλη περιέχε ται 
κυρίως στις ποικιλίες καφέ, 
όπως ο γαλλικός και ο ελλη-

νικός, αλλά και στον εσπρέσο. 
Αντιθέτως, υπάρχει ελάχιστη ή 

καθόλου καφεστόλη στον φιλτραρι-
σμένο και τον στιγμιαίο καφέ, επο-
μένως όσον αφορά στην επίδραση 
στα λιπίδια, αυτή η κατηγορία καφέ 
θεωρείται καλύτερη.
«Οι επιπτώσεις της μελέτης αυτής 
πιθανότατα εκτείνονται σε ένα 
ευρύ φάσμα. Κατά τη γνώμη μου, 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους 
ανθρώπους που έχουν υψηλή χολη-
στερόλη ή ανησυχούν για καρδια-
κές παθήσεις να επιλέγουν προσε-
κτικά το είδος καφέ που καταναλώ-
νουν», καταλήγει η ειδικός.

Δ
ύο έρευνες από τη Δανία και τον Κανα-
δά δείχνουν με τα ευρήματά τους ότι 
τελικά η ομάδα αίματος ίσως είναι ένας 
παράγοντας για το πώς θα αντιμετωπί-

σει ένας οργανισμός τον κορονοϊό.
Αν υπάρχει μια βεβαιότητα στη μάχη με τον 
κορονοϊό είναι ότι κάθε μέρα που περνάει απο-
κτάμε ένα προβάδισμα εναντίον του.
Τουλάχιστον όσον αφορά τις γνώσεις μας γι’αυ-
τόν, γνώσεις που θα φέρουν τελικά, ελπίζουμε, 
το οριστικό τέλος της πανδημίας. Και ενώ οι 
επιστήμονες προσπαθούν με κάθε τρόπο να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις του για το ιό, δύο 
έρευνες δημοσιεύθηκαν πρόσφατα και μας 
δίνουν μερικά ακόμα ενδιαφέροντα συμπερά-
σματα. Σύμφωνα με τις έρευνες αυτές, λοιπόν, 
οι οργανισμοί με ομάδα αίματος 0 τείνουν να 
τα πηγαίνουν καλύτερα στην αντιμετώπιση του 
κορονοϊού.
Πιο συγκεκριμένα, οι έρευνες αυτές που δημο-
σιεύτηκαν στο περιοδικό της Αμερικανικής Εται-
ρείας Αιματολογίας δείχνουν ότι οι άνθρωποι με 
ομάδα αίματος 0 έχουν λιγότερες πιθανότητες να 
νοσήσουν με COVID-19 σε σχέση με όσους έχουν 
ομάδα αίματος Α και ΑΒ. Ταυτόχρονα έχουν και 
λιγότερες πιθανότητες, εφόσον νοσήσουν, να 

εμφανίσουν σοβαρά κλινικά συμπτώματα και 
επιπλοκές.
Η πρώτη μελέτη του Πανεπιστημιακού Νοσο-
κομείου της πόλης Οντένσε, ειδικοί συνέκριναν 
στοιχεία από 473.000 άτομα που έκαναν τεστ 
αίματος για κορονοϊό με στοιχεία 2,2 εκατομ-
μυρίων ατόμων από τον γενικό πληθυσμό. Στη 
σύγκριση που έγινε φάνηκε ότι αναλογικά οι 
άνθρωποι με ομάδα αίματος 0 που κόλλησαν 
κορονοϊό ήταν πολύ λιγότεροι από τους αντί-
στοιχους στον γενικό πληθυσμό. Αντιθέτως, δεν 
υπήρξαν ιδιαίτερες διαφορές στα ποσοστά της 
λοίμωξης για τις υπόλοιπες ομάδες αίματος.
Η δεύτερη μελέτη ήρθε από τον Καναδά. Εξετά-
στηκαν στοιχεία από 95 σοβαρά νοσούντες με 
COVID-19 οι οποίοι νοσηλεύονταν στο Γενικό 
Νοσοκομείο του Βανκούβερ. Από την έρευνα 
αυτή φάνηκε ότι όσοι ασθενείς είχαν ομάδα Α ή 
ΑΒ είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες 
να χρειαστούν διασωλήνωση σε σχέση με όσους 
έχουν ομάδα αίματος 0 και Β.
Αυτό προφανώς δεν σημαίνει ότι όσοι έχετε 
ομάδα αίματος 0 πρέπει να βγείτε να γλεντήσετε 
τη ζωή σας σαν να ήμασταν στο 2018. Όχι. Απλά 
ίσως έχετε λίγο περισσότερες πιθανότητες να τη 
γλυτώσετε.

Κορονοϊός: Αν έχεις αυτή την ομάδα αίματος, 
ίσως κολλάς δυσκολότερα

Πόσα φλιτζάνια 
καφέ ανεβάζουν την 
χοληστερόλη – Ποιος 
καφές είναι πιο 
επικίνδυνος

Μια νευροφλεγμονώδης πρωτεΐνη αναδεικνύεται σε σημαντικό βιοδείκτη για την έγκαιρη 
πρόβλεψη της νόσου Αλτσχάιμερ δεκαετίες πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων, ισχυρί-
ζεται νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο Edith Cowan.

Πρόκειται για την όξινη ινώδη πρωτεΐνη της γλοίας (GFAP), μια πρωτεΐνη του εγκεφάλου που 
απελευθερώνεται στο αίμα όταν η συγκέντρωσή της πολλαπλασιάζεται εξαιτίας νευροφλεγμο-
νής, όπως αυτές που προκαλούνται από την χαρακτηριστική ανάπτυξη πλακών β-αμυλοειδούς σε 
ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ.
Στην νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο Translational Psychiatry συμπεριλήφθηκαν 100 Αυστραλοί 
ηλικίας 65 έως 90 ετών χωρίς συμπτώματα της νευροεκφυλιστικής νόσου.
Ο επικεφαλής ερευνητής Δρ Ralph Martins, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Edith Cowan, χαρακτή-
ρισε τα ευρήματα που συνδέουν την αυξημένη έκφραση της πρωτεΐνης GFAP με υψηλή συγκέ-

ντρωση β-αμυλοειδούς στον εγκέφαλο ως ένα«πολλά υποσχόμενο νέο μονοπάτι προς την 
έγκαιρη διάγνωση της νόσου», αν και πρόσθεσε πως είναι αναγκαία η διαχρονική 

μελέτη για ισχυρότερα πορίσματα σχετικά με το ρόλο της πρωτεΐνης στην εξέ-
λιξη της νόσου.

Η ταχέως εξελισσόμενη τεχνολογία ανίχνευσης βιοδεικτών αποτελεί 
το μέλλον για την έγκαιρη διάγνωση, τόνισε ο επικεφαλής ερευνη-

τής, σύμφωνα με τον οποίο μια απλή εξέταση αίματος θα μπορεί 
να προβλέψει τη νευροεκφυλιστική νόσο σε εκατομμύρια πληθυ-
σμού εύκολα και οικονομικά, επιτρέποντας τη λήψη κατάλληλων 
αποφάσεων -φαρμακευτικών αγωγών ή απλών αλλαγών στην 
καθημερινότητα- προς το καλύτερο για τους ίδιους.

Αλτσχάιμερ: Η εξέταση που «προδίδει» τα 
συμπτώματα δεκαετίες νωρίτερα

Κορονοϊός: Η ανοσμία και η αγευσία μπορεί 
να διαρκέσουν και πέντε μήνες

Α
πό το ξεκίνημα της πανδημίας, τα συ-
μπτώματα ανοσμίας και αγευσίας δεν 
σταμάτησαν να βρίσκονται στο προ-
σκήνιο, με τη διάρκειά τους να απο-

τελεί εδώ και μήνες θέμα επιστημονικής με-
λέτης.
Σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου του 
Κεμπέκ, ασθενείς κορωνοϊού που έχασαν την 
όσφρηση και τη γεύση τους, ενδέχεται ακόμη 
και μετά την ανάρρωσή τους, για τους επόμε-
νους πέντε μήνες, να μην ξεπεράσουν το πρό-
βλημα.

Υπενθυμίζεται ότι η ανοσμία και η αγευσία 
συγκαταλέγονται σ τα βασικά συμπτώματα 
κορωνοϊού.
Όπως έδειξαν στοιχεία του βρετανικού συστή-
ματος υγείας, την ίδια στιγμή, ένα ποσοστό της 
τάξης του 17% εμφάνισε ανοσμία και αγευσία 
κατά τη νόσηση από κορωνοϊό.
Στην καναδική έρευνα εξετάστηκαν 813 υγειο-
νομικοί που νόσησαν από κορωνοϊό.
Από αυτούς, το 38%, δηλαδή πάνω από το ένα 
τρίτο, ανέφερε απώλεια γεύσης και όσφρησης 
για πέντε μήνες μετά τη μόλυνση.

υγεία
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OMOΓΕΝΕΙΑ

Δ
υστυχώς, ούτε και αυτήν την ε-
βδομάδα, θα μπορέσω να ανα-
φερθώ εκτενέστερα σε ένα «Ε-
πίκαιρο Θέμα» ένα θέμα από τα 

παλιά που σαν καταβολάδα «βγάζει ρίζες 
και κλωνιά τώρα» και με μαθηματική α-
κρίβεια επαναλαμβάνεται και απειλεί να 
σκεπάσει τα πάντα. Γι αυτά τα με πανο-
μοιότυπο τρόπο επαναλαμβανόμενα θέ-
ματα αναρωτιέσαι πως γίνεται αυτό.
Και αυτό γιατί μας πρόλαβαν τα γεγονότα 
από την Ελληνική  Κοινότητα του Τορόντο 
(ΕΚΤ) η οποία οδηγείται σε πτώχευση και 
αυτοί που την διοικούν, όπως τα γράφουν 
σε σχετική ανακοίνωση (Σελίδα οκτώ) 
βρίσκονται προ του διλλήματος, ή μάλ-
λον θέλουν να βάλουν τα μέλη της Κοινό-
τητας του Τορόντο στο δίλημμα:
«Πουλάμε ένα από τα κτήρια προκειμέ-
νου να εξυπηρετηθεί το χρέος προς την 
Τράπεζα, 
ή: Η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να 
κατασχέσει και τα τέσσερα ακίνητα της 
ΕΚΤ.»
Την περασμένη εβδομάδα είχαμε δημο-
σιεύσει μια επίκαιρη ανακοίνωση του 
Διοικητικού της Συμβουλίου.
Σήμερα στην σελίδα οκτώ δημοσιεύουμε 
μία ακόμη σχετική ανακοίνωση. Μέσω 
αυτών εκφράζεται η μία άποψη, εκείνη 
του Διοικητικού της Συμβουλίου. 
Για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν 
περισσότερα, εκτός από του να διαβά-
σουν τις δύο ανακοινώσεις, θα έχουν την 
ευκαιρία σήμερα Σάββατο, 20 Φεβρουα-
ρίου,  από τις 4:00 ως τις 5:30, να παρα-
κολουθήσουν από το ΡΑΔΙΟ ΑΚΡΙΤΕΣ 
1610 am, μια ενημερωτική συνέντευξη 
εφ' όλης της ύλης που θα παραχωρή-
σει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότη-
τας Τορόντο Αντώνης Αρτεμάκης προς 
τον Κώστα Δανιηλίδη και την Βασιλική 
Λαντζανάκη.
Μέχρι τώρα δεν είχα καμιά πληροφο-
ρία για το αν είχε δημιουργηθεί κάποια 
κατά της πώλησης ακινήτου κίνηση, και 
κατά της πολιτικής του Δ.Σ. στην οποία 

οπωσδήποτε θα πρέπει να συμμετέ-
χει και η Ιερά Αρχιεπισκοπή.  Γιατί εκτός 
των άλλων μιλάμε για πώληση και ενός 
Ιερού Ναού, που όπως όλοι οι Ιεροί 
Ναοί ξέρουμε ότι έχουν κτιστεί  από τους 
πιστούς Ορθοδόξους Χριστιανούς, οι 
οποίοι ποτέ δεν θα ήθελαν να πωλούνται 
οι εκκλησίες τους και να τις βλέπουν ένα-
ντι πινακίου φακής και τριάκοντα αργυ-
ρίων, να μετατρέπονται σε οτιδήποτε θα 
ήθελαν οι νέοι τους ιδιοκτήτες.
Είχα γράψει όλα αυτά, όταν με έκπληξη 
αλλά και ικανοποίηση είδα μέσω διαδι-
κτύου την χθεσινή έκδοση της εφημερί-
δας  «Hellas News» Τορόντο 19 Φεβρου-
αρίου 2021, του εκδότη/παραγωγού 
Θανάση Κουρτέση, (info@hellasnews-
radio.com) μέσω πρωτοσέλιδου τίτλου 
που καταλαμβάνει τον μισό χώρο, με 
κεφαλαία γράμματα γράφει ότι: 
«Τελείωσε!!!Παραιτηθείτε & παραδώ-
στε  ό,τι νομίζετε ότι θα βοηθήσει τους 
επόμενους  να βγάλουν την θηλειά από 
τον λαιμό. Εγωϊσμοί και πείσματα με την 
ιστορία του Ελληνισμού δεν παίζονται. 
Τέρμα!!!»
Επί πλέον φιλοξενείται χρονογράφημα 
του Χρήστου Λεπτοκαρύδη με τ ίτ λο 
«Η Ιστορική Κοινότητα Δεν Πωλείται», 
καθώς και άρθρο του Μιχάλη Τελλίδη 
με τίτλο «Ελληνική Κοινότητα Τορόντο 
Πτώση μη αναστρέψιμη;» (είχε δημοσι-
ευτεί την περασμένη εβδομάδα στα Ελλη-
νοκαναδικά Νέα).
Εν αναμονή λοιπόν των εκ της Ελληνικής 
Κοινότητος του Τορόντο εξελίξεων, εξε-
λίξεων που από ότι φαίνεται θα επηρε-
άσουν και τον υπόλοιπο Ελληνισμό του 
Καναδά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1991

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΟΝΤΟ, 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Όμως τί παράξενα πράγματα! 
Πουλάμε ένα από τα κτήρια προκειμένου 
να εξυπηρετηθεί το χρέος προς την Τρά-
πεζα, ή: 
Η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να κατα-
σχέσει και τα τέσσερα ακίνητα της ΕΚΤ. 
Τόσο «απλό» είναι το θέμα. 
Από ότι φαίνεται προ αυτού του διλήμ-
ματος/μονόδρομου  θα κληθούν να απο-
φανθούν προσεχώς, τα μέλη της Κοινότη-
τας του Τορόντο, εκτός και δημιουργηθεί 
κάποια Επιτροπή Σωτηρίας (Τask Force 
την είχαμε ονομάσει στο Μοντρεάλ) και 
αποτραπούν τα χειρότερα.
Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι «η 
τρέχουσα Διοίκηση»  αιτ ιολογεί την 
δραματική κατάσταση και επιρρίπτει τις 
ευθύνες σε:
«λάθη του παρελθόντος καθώς και στις 
προκλήσεις που ακολούθησαν ένα τερά-

στιο χρέος»
Από ότι μαθαίνω, πέρα από το ότι ο κ. 
Αρτεμάκης διοικεί πλέον των έξη χρό-
νων, πολλά από τα στελέχη της σημερινής 
Διοίκησης, διοικούν πολλά περισσότερα.
Επί πλέον η σημερινή Διοίκηση βρίσκε-
ται σε μετωπική σύγκρουση με την Αρχι-
επισκοπή, προς την οποία έχει καταθέ-
σει αγωγές, έχει κόψει τους μισθούς των 
ιερέων και βρίσκεται στα μαχαίρι με τις 
Φιλόπτωχες των Ιερών Ναών (Πρόνοιας 
τις ονομάζουν εκεί.)
Καθώς διάβαζα αυτά θυμήθηκα, ότι ακρι-
βώς τα ίδια είχαν συμβεί και στην Κοινό-
τητά μας.
Ανέτρεξα στο αρχείο του Ελληνοκανα-
δικού Βήματος της 27ης Φεβρουαρίου 
1991 και έκπληκτος διάβασα το πρωτο-
σέλιδο που με μεγάλα γράμματα έγραφε:
«ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟΛΥΘΗΚΑΝ 
ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ
Κατόπιν πάντα στην πρώτη σελίδα συνε-
χίζαμε:
*ΕΠΕΙΤΑ από μια πολύχρονη και ταραγ-
μένη περίοδο στις σχέσεις Επισκοπής – 
Κοινότητος με επίκεντρο κυρίως το οικο-
νομικό, εισερχόμεθα σε μια εντονώτερη
σύγκρουση με επίκεντρο αυτή την φορά, 
το Διοικητικό.
Το Δ.Σ. της Κοινότητος που δεν πλή-
ρωνε τους ιερείς (από τον Οκτώβριο του 
1990 ), θεωρώντας το μέτρο αυτό σαν 
τιμωρία, επειδή υπήκουσαν στις εντο-
λές του Επισκόπου (ως αναφορά την 
είσπραξη εισφοράς προς την Επισκοπή 
όσων τελούσαν Ιερά Μυστήρια) στις 19 
Φεβρουαρίου 1991, απέλυσε διοικητι-
κώς
τους ιερείς, οι οποίοι όμως … « μπο-
ρούν σε αυτό το στάδιο να συνεχίσουν 
να ασκούν το πνευματικό τους λειτούρ-
γημα».
Με έκτακτη ανακοίνωση η Κοινότητα 
Μόντρεαλ πληροφόρησε την παροικία η 
οποία, ενώ ήλπιζε σε συμβιβασμό, έμαθε 
τα περί απολύσεως με τις αναπόφευκτες
πλέον συνέπειες.
Συγχρόνως οι ιερείς στις 19 Φεβρουα-
ρίου που κλήθηκαν να τους γνωστοποι-
ηθεί η απόλυση τους, πληροφορήθηκαν 
πως:
Θα τους κοπούν τα τηλέφωνα και θα 
δοθεί εντολή στην BELL CANADA να μην 
συνδέσει ούτε ιδιωτικό τηλέφωνο στους 
ιερούς ναούς.
Θα απολυθούν οι γραμματείς των εκκλη-
σιών επειδή υποστηρίζουν τους ιερείς.
Οι φιλόπτωχες των κυριών πριν πραγμα-
τοποιήσουν εκδηλώσεις θα καταθέτουν 
στο λογαριασμό τους, που θα ελέγχεται 
από την Κοινότητα το ποσό που
υπολογίζουν να τους αποφέρει η εκδή-
λωση.
Μετά από αυτή την απόλυση, οι ιερείς 
κατέφυγαν στην δικαιοσύνη, αισθανόμε-

νοι πικρία για την συμπεριφορά του Δ.Σ. 
Πικρία αισθάνθηκαν και οι θρησκευό-
μενοι
της παροικίας, αδυνατούντες να πιστεύ-
σουν ότι οι ιερείς της Ελληνικής Κοινό-
τητος, πατέρες Γ. Σαϊτανής, Π. Σαλατέλ-
λης και Ν. Παπαγεωργίου τελούν υπό 
διωγμό, επειδή υπάκουσαν στην εντολή 
του Επισκόπου τους.»

ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ
Και εδώ τότε το 1991 εκκρεμούσαν μηνύ-
σεις της Κοινότητος κατά της Επισκοπής 
(Σημειώνω ότι τότε είχαμε Επισκοπή).
Μετά από λίγους μήνες η Διοίκηση 
Μαρή, είδε τις εισπράξεις των Εκκλη-
σιών μα μειώνονται και τα συσσωρευ-
μένα χρέη να αυξάνονται και να οδηγούν 
την Κοινότητα σε χρεοκοπία, και κάλεσε 
ορισμένους παράγοντες της Παροικίας να 
την σώσουν. Ευτυχώς αρκετοί ήταν εκεί-
νοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.
Πράγματι αυτοί δημιούργησαν την  Επι-
τροπή Σωτηρίας (Τask Force την είχαμε 
ονομάσει), 15 από αυτούς έβαλαν προ-
σωπικές εγγυήσεις με αντεγγύηση το 
οικόπεδο της Αγίας Τριαδος, συμφιλιώ-
θηκαν με τους ιερείς και τον Επίσκοπο. 
Και μεταξύ των άλλων συμβιβασμών 
με την Εκκλησία, σταμάτησαν τα δικα-
στήρια, και πλήρωσαν και τα δικαστικά 
έξοδα που είχε κάνει η Επισκοπή. Ετσι 
για την ιστορία τα έξοδα των δικηγόρων 
και των δύο πλευρών που επιβαρύν-
θηκε η Κοινότητά μας, υπερέβησαν τις 
$100.000!
Αυτές οι δήθεν «παλληκαρήσιες απο-
φάσεις» της Διοίκησης Μαρή, που είχε 
σηκώσει ψηλά το λάβαρο του Νόμου 231, 
ήταν το κύκνειο άσμα της Διοίκησης του, 
της Διοίκησης της 12ετίας όπως την ονο-
μάζουμε.
Κατόπιν το 1992, οδηγηθήκαμε σε εκλο-
γές που έφεραν στην εξουσία την Διοί-
κηση των Γεωργουλή – Κατσαμπάνη, 
όπως για «τους ιστορικούς του μέλλο-
ντος» την ονομάζουμε.
Ασχέτως του τι επακολούθησε, εκείνη την 
περίοδο οι της Επιτροπής Σωτηρίας, έσω-
σαν από τα χειρότερα την Κοινότητα.
Στο Τορόντο, μέλει να δούμε τις εξελίξεις 
αφού πράγματι «Η Ιστορική Κοινότητα 
Του Τορόντο Δεν Πωλείται» δεν μπορεί 
να πουληθεί, αφού κανένας δεν μπορεί 
να την πουλήσει.
Ελληνική Κοινότητά Μοντρεάλ Φεβρου-
άριος 1991.
Ελληνική Κοινότητα Τορόντο Φεβρουά-
ριος 2021.
Εν πολλοίς πορεία παράλληλη, αφού η 
σύγκρουση με την Εκκλησία, δεν ωφελεί 
κανέναν.  

Χρήστος Μανίκης
Μοντρεάλ,19 Φεβρουαρίου 2021

Ελληνοκαναδικό Βήμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΟΝΤΟ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΒΑΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΤΟΥ ΦΊΛΟΥ ΚΑΊ ΣΥΝΑΔΈΛΦΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ 
ΜΑΝΊΚΊ,  ΑΠΟ ΤΟ «ΈΛΛΉΝΟΚΑΝΑΔΊΚΟ 

ΒΉΜΑ» ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΈΑΛ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ28 TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

26 Φεβρουαρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

Ο φίλος μας ο Αντώνης σε ραδιοφωνική εκπομπή στο Μόντρεαλ διάρκειας 
51 λεπτών και 43 δευτερολέπτων, που την έχουμε καταγράψει, είπε πολλά 

τα οποία είμαι μαρτυριάρης και θα σας τα πω. Είπε πχ ότι οι εκκλησίες 
είναι κτίρια με μπαρ, σχολεία, αίθουσες εκδηλώσεων κλπ…

ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ, ΚΤΙΡΙΑ… 
Βοήθησε τον Θέε μου κι ας μην Σε πιστεύει, όπως άλλωστε είπε κι ο ίδιος…

Α
γαπητοί μου ανα-
γνώστες,
Πραγματικά κανέ-
νας στα γραφεία 
μας δεν πιστεύει 
σ τ ην  αν τ απ ό -

κριση που είχε η παγκόσμια εφη-
μερίδα μας, HELLAS NEWS. Εκτός 
από τα δεκάδες τηλεφωνήματα, 
κάποιες εκατοντάδες αντα-
ποκρίσεις με likes που 
τα λένε τεχνολογικά 
στην εφημερίδα μας 
και την προσωπική 
επαφή σε δημόσι-
ους χώρους (ανα-
γκαστ ικά λόγω 
δουλειάς πρέπει 
να βρίσκομαι με την 
ασφαλή μασκούλα 
που φοράω γύρω -
γύρω) μας δίνει «οξυγόνο» 
και κουράγιο μαζί με τους άξι-
ους δημοσιογράφους της εφη-
μερίδος μας. Δημοσιογράφους 
που έχουν βγάλει πανεπιστήμιο 
κι έχουν δημοσιογραφικό πτυ-
χίο κι όχι πτυχίο δημοσιογρα-
φίας του διαδικτύου, που μερικοί 

-τρομάρα τους- είναι άνεργοι και 
κυνηγημένοι από την υγιή κοι-
νωνία κι αγκομαχούν με οποιο-
δήποτε τρόπο για να επιβιώσουν.
Κι ειλικρινά τους συμμερίζο-
μαι κι εάν μας ζητήσουν οποια-
δήποτε βοήθεια θα τους συμπα-
ρασταθούμε όπως κάνουμε σε 

όποιον συμπατριώτη μας 
ζητάει οτιδήποτε για 

την καθημερινό-
τητα του. Αντα-

ποκρινόμαστε 
γ ιατ ί ε ίμα-
σ τ ε  Έλ λη -
νες χριστια-
νοί ορθόδο-
ξοι με αρχές 

και πιστεύω. 
Γαλουχήθηκα 

α π ό  κά π ο ι ο υ ς 
άξιους γονείς που με 

παρακολουθούν από ψηλά.
Αυτά για αρχή. Σιγά-σιγά, λοι-
πόν, πάμε παρακάτω. Υπομονή, 
μην σπρώχνετε θα έχει πολύ 
ψωμί ακόμα αυτή η εξολόθρευση 
ζιζανίων που πετάνε γύρω από το 
κεφάλι μας. 

Τραγελαφικά από 
ραδιοφωνική συνέντευξη 

στο Radio Akrites of 
Montreal. Απολαύστε 
μερικά αποσπάσματα

Η 
εκπομπή είναι στην διάθεση του καθενός έχει διάρκεια 51 λεπτά και κάποια δευ-
τερόλεπτα. Από αυτά τα 46 λεπτά μίλαγε ο Αντώνης μου μόνος του, μιας και οι ευ-
γενέστατοι παρουσιαστές δεν γνωρίζουν καλά το θέμα λόγω δημοσιογραφικού 
homework.

Ο φίλος μας, λοιπόν, Αντώνης  -ο πρόεδρος μας- είπε και τι δεν είπε. Έτσι κι αλλιώς ότι δηλώ-
σεις είσαι. Η μεγαλύτερη αλήθεια φυσικά που είπε ήταν όταν αναφέρθηκε στο ότι πήγε να 
βοηθήσει τον φίλο του τον Νίκωνα στην κοινότητα.. κι έμπλεξε τελικά… Στο σημείο αυτό τον 
καταλαβαίνω και τον συμμερίζομαι! 
Μετά από αυτήν την δήλωση τους μας περιέγραψε πως έσωσε τον Σύλλογο Κρητών με δύο 
κτίρια, όπου το ένα πληρώνει το άλλο! Δηλαδή, συνέκρινε την περιουσία της ΕΚΤ με την 
λέσχη του δημιουργικού συλλόγου Κρητών Τορόντο. Τυχεροί οι Κρητικοί!!!
Και τώρα πάμε στο χοντρό ψητό: 
Λέει ο πρόεδρος «Γιατί λένε πουλάμε εκκλησίες; Κτίριο είναι η εκκλησία με σχολεία, αίθου-
σες, θέατρα …» Δηλαδή οι εκκλησίες, ω Έλληνες, για τον εκλεκτό πρόεδρο μας είναι κτίρια. 
Κι έτσι το βλέπει κι ότι μερικοί τον λένε ΑΘΕΟ.
Αντώνη μου, βάλε το χέρι σου στο Ευαγγέλιο και πες «Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντο-
κράτωρα…» να το μαγνητοφωνήσω και θα το βάλω εξώφυλλο στην αγαπημένη σου HELLAS 
NEWS κι ας μην την αγαπούν κάποιοι φίλοι σου. Ευτυχώς αυτοί είναι μόνο τέσσερα με πέντε 
άτομα.
Λοιπόν, καλέ μου Αντώνη, αυτά τα κτίρια που είναι ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ του 
ελληνισμού, που κτίστηκαν με ιδρώτα κι αίμα από τον οβολό της κάθε Ελληνίδας και κάθε 
Έλληνα. Είναι περιουσία όλων μας κι όχι δική σου και ο ελληνισμός θα αποφασίσει για την 
τύχη τους. Όσο για την κουτοπόνηρη ατάκα σου ότι κι ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος ήθελε να 
πουλήσει εκκλησία… για να κάνει άλλη εκκλησία στο Brampton…
Αντώνη μου, λογικότατο! Ο ελληνισμός αυξάνεται κι απλώνεται και θα πρέπει να εκκλησιά-
ζονται αυτοί και τα παιδιά τους. Όταν έχουμε κοντά-κοντά 16 εκκλησίες γιατί να μην ανοίξει 
άλλη μία στο Brampton; Γιατί δεν πουλήθηκε για χρέη, ήθελε να δώσει εκκλησία για άλλη 
εκκλησία. Δεν το βρίσκω λάθος, έτσι κι αλλιώς κι εσύ λες ότι οι εκκλησίες είναι επιζήμιες. 
Αντώνη, είχα ένα φιλαράκι στην Αθήνα κι ήταν πρόεδρος σε εκκλησία εκεί κοντά στο Γκύζη. 
Μια μέρα μου λέει «Θανάση μου, εγώ κάνω τα πάντα για τον Θεό. Είμαι καλός άνθρωπος. 
Εγώ, καλέ μου Θανάση, μόλις τελειώσει η Λειτουργία παίρνω όλα τα λεφτά του δίσκου, πάω 
στην μέση και τα πετάω όλα προς τα επάνω και λέω ‘καλέ μου Θεέ, σου στέλνω ότι πιάσαμε 
σήμερα, όσα θέλεις κράτησε τα κι όσα πέσουν κάτω θα τα πάρω εγώ’». Άγιος άνθρωπος 
αδελφέ… Άγιος άνθρωπος.
Τώρα θα γίνω λίγο πιο σύντομος γιατί δεν μπορώ να σχολιάσω όλη την εκπομπή, αλλά 
όποιος θέλει μπορεί να μας γράψει να του την στείλω με email για να περάσει η ώρα του με 
το καφεδάκι. Μερικές από τις ατάκες που είπε ο πρόεδρος:
α) Έχει ξεχάσει πως πλέον ο Σεβασμιότατος είναι Αρχιεπίσκοπος κι όχι Μητροπολίτης, όπως 
αποκαλούσε τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο.
β) Η νεολαία θέλει προοδευτική και μοντέρνα κοινότητα, δεν μπορούνε πλέον να ακούνε τον 
κυρ Κώστα και τον κυρ Βαγγέλη. Όμως, ο κυρ Κώστας κι ο κυρ Βαγγέλης κι όλοι οι κύρηδες 
τα έχτισαν για να είσαι πρόεδρος Αντώνη.
γ) Πρέπει να βλέπουμε είπε τα πράγματα με «ευελιξία». Ε;;; Τι εννοεί ο ποιητής Αντώνη μου;
δ) «Καλά, έτσι να ονειρεύεται με το γράμμα που μου έστειλε ο Σωτήριος…» (Το γράμμα το 
δημοσιεύουμε σε άλλη σελίδα)
Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση ότι υποστηρίζω τον Σεβασμιότατο Σωτήριο. Υποστηρίζω την 
παροικία και την θρησκεία μου, την ελληνική χριστιανή ορθόδοξη θρησκεία, άρα φυσικό 
επακόλουθο να υποστηρίζω τον επικεφαλής της θρησκείας μου στον Καναδά. Γκε-γκε; Εγώ, 
όμως, στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου 40 χρόνια ούτε έχω μπει, ούτε ξέρω πως είναι μέσα. 
ΤΖΑΜΠΑ ΜΑΓΚΕΣ! Τα πιστεύω μου δεν τα προδίδω.
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ΕΙΧΑΜΕ ΒΑΛΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΞΑΤΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ TORONTO STAR ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΑΥΤΗΝ 
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ…
ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ

ΣΟΒΑΡΟ!!!
Και πάλι με το συμπάθειο…

Ο αείμνηστος Έλλην επιχειρηματίας κ. Μίσσιος, 
μέγας φιλάνθρωπος, εάν δεν απατώμαι 

άφησε  στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο $250,000. 
Αυτά τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν;

 Ενημερώστε αναλυτικά τον ελληνισμό. 
Θα επανέλθουμε…

Ευγενικές μου πρόεδρε της Ελληνικής Κοινότητας ΜΑΣ, όλων των 
Ελλήνων δηλαδή, κι ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ κτίριο είναι, αλλά είναι μνημείο της 

ελληνικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς… πάμε παρακάτω.
Αυτά είναι ψιλά γράμματα για αγράμματους ιστορικά και θρησκευτικά

ΔΙΚΑΣΤΕΣ & ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ...

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΥΜΕ!

Π
ραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι συμπάροικοι  
πατριωτάκια που έχουν την τιμή να έχουν πιάσει… τα ηνία 
της κοινότητος από τα… σχοινιά δυνατά, δεν μας επιτρέ-
πουν να τους κάνουμε ερωτήσεις. Δεν κατηγορήσαμε 

κανένα, ούτε είπαμε κάτι κακό για κανέναν. Όμως, όταν λέει 
άλλα ο ένας από την ίδια ομάδα κι άλλα ο άλλος, γίνεται του 
«Κομφόκιου». Ευτυχώς, ο γιατρός μου δίνει τα χάπια μου κι 
είμαι κάπως ήρεμος.
Αλλά τα αδέλφια μας συμπατριώτες πιστεύουν ότι οι ερω-
τήσεις δεν απαντώνται και πάει τελείωσε. Ε! Λοιπόν, 
εμάς μας ενδιαφέρει να ενημερώνεται ο ελλη-
νισμός με το τι γίνεται κι όχι να μας δώσουν 
απαντήσεις οι προύχοντες. Ούτε καρφάκι 
δεν μας καίγεται για αυτό κι αν πούμε ένα 
ψέμα για αυτά μπορούν στο ίδιο μέρος 
που γράφουμε για αυτούς να μας απα-
ντήσουν και θα το δημοσιεύσουμε. Αυτό 
άλλωστε λέει και η δημοσιογραφική δεο-
ντολογία, που είπε κι ο φίλος μου ο Αντώ-
νης σε συνέντευξη του στο Μόντρεαλ πριν 
από λίγες ημέρες. 
ΠΑΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

Α
δέλφια Έλληνες κι Ελληνίδες,
Τηλεφωνήστε και γίνεται 
μέλη της Ελληνικής Κοινό-
τητας Τορόντο. Όταν γίνει 
η Γενική Συνέλευση πρέπει 

να είναι ιστορική ημέρα για την προσέ-
λευση, γιατί εκεί θα παρθούν αποφάσεις 
που θα πρέπει να μείνουν ιστορικές. Δεν 
κατηγορούμε κανέναν, πιστεύουμε ότι 
χρειάζεται αλλαγή.
Εάν τηλεφωνήσετε και δεν σας απαντή-
σουν ή δεν σας πάρουν πίσω τηλέφωνο, 
τηλεφωνήστε μας και  δώστε μας το 
όνομα σας. Κοινότητα σημαίνει όλοι μαζί, 

δηλαδή εμείς, εσείς, εσύ κι εγώ. Μην το 
αμελήσετε. Το τι γράφω εγώ ή κάθε ένας 
είναι για ενημέρωση. Αλλά οι αποφάσεις 
παίρνονται από εσάς, τον ελληνισμό. Μην 
το αμελείτε! Πιστεύω πως θα είναι μια 
ιστορική Γενική Συνέλευση. Πρέπει να 
μιλήσετε όλοι, πρέπει να πάρετε αποφά-
σεις όλοι ΕΣΕΙΣ.
Από νέους μέχρι ηλικιωμένους η Ελλη-
νική Κοινότητα Τορόντο σας χρειάζεται 
όλους.
ΟΛΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ 
ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, όποτε γίνει…
Να είστε καλά

ΜΕΛΗ – MEMBERSHIP

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΕ ΜΟΝΤΡΕΑΛ & ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΟΥ ΜΕ ΟΤΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ

ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΣΥΡΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
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Peter Agris Memorial Journalism/
Communications Awards
mark 29th year of grants

 to Greek Americans
~ March 31 deadline for $5,000 

communications grants ~

The Peter Agris Memorial Journalism/Communications Scholarships recently 
kicked off its 29th year of providing critical financial aid to aspiring Greek 
American journalists, communications, and media specialists. 
            The grants are provided through a collaboration between the Alpha Omega 
Council of New England and the Agris family. Comprised of leading professionals 

of Hellenic ancestry, the Alpha Omega Council annually honors its late founder, 
Peter Agris, also the founder and publisher of The Hellenic Chronicle, for fifty 
years the premier Greek American national English-language weekly newspaper 
in this country. Agris, who died in 1989, was an Archon of the Greek Orthodox 
Church, a trustee of Hellenic College/Holy Cross School of Theology, Anatolia 
College, The American College of Greece, and an Ahepan.
            With over $630,000 in grants to 130 since 1993, the program has created 
a network of Hellenic media professionals which includes: Anna Bross, Atlantic 
Senior Director of Communications; Gregory Beyer, Arianna Huffington’s right 
hand at both Thrive Global and The Huffington Post; Marina Carver, CNN’s 
Senior Planning Editor; Jack Nicas, New York Times tech reporter; Alexandra 
Poolos, 60 Minutes producer; Arielle Mitropoulos, ABC political news associate; 
John Kapetaneas, ABC Nightline producer; Marielena Balouris, anchor at 
WAVY-TV, Norfolk, VA and one of Greek America Foundation’s 40Under40; Peter 
Eliopoulos, WCVB Boston general assignment reporter and scores of others. 
The program will be accepting applications through its March 31 deadline. 
Criteria include: Greek American heritage; U.S. citizenship; current full-time 
enrollment as journalism/communications/media majors at the graduate/
undergraduate level in an accredited college or university in the United States; 
active participation in school, community, church organizations; a minimum of a 
3.0 GPA and demonstrated financial need.   
            Interested candidates should return the application, required essay, current 
transcripts, and professional work which enhances the application to Committee 
Executive Director Nancy Agris Savage by email to:  NancyASavage@gmail.com 
no later than March 31, 2021.
            Questions may be directed to: NancyASavage@gmail.com and further 
information is available on the Alpha Omega Council’s website: www.
alphaomegacouncil.org

Οι εκκλησίες δεν πωλούνται. 
Σώζονται και διατηρούνται.

Ο Ελληνισμός ενωμένος 
μεγαλουργεί.

Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου
 

Λάθη έγιναν στη διοίκηση και διαχείριση. Μη μείνουμε σε αυτά. Δεν μας όρισε 
κανείς δικαστές. Είμαστε Έλληνες. Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Να συγχω-
ρήσουμε και να ξεχάσουμε το παρελθόν. Να προχωρήσουμε ενωμένοι μπρο-
στά.
 
Στο μείζον Τορόντο υπάρχουν δέκα έξι (16) εκκλησίες. Γιατί οι δώδεκα (12) 
προχωρούν πολύ καλά; Γιατί οι τέσσερις (4) εκκλησίες που διοικούνται από την 
Ελληνική Κοινότητα Τορόντο έχουν προβλήματα; Η διοίκηση και η διαχείρισή 
τους ήταν προβληματική. Ο ελληνισμός του Τορόντο πρέπει να ενωθεί. Για να 
επιτευχθεί αυτό πρέπει να ιδρυθεί η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Τορόντο.
 
Η κάθε εκκλησία πρέπει να γίνει ξεχωριστή Κοινότητα και νομική οντότητα 
σύμφωνα με το Ομοιόμορφο Καταστατικό Κοινοτήτων, ώστε να υπάρχει κατα-
μερισμός εργασίας.
 
Η περιουσία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο είναι οι τέσσερις (4) εκκλησίες 
(Παναγία, Αγ. Δημήτριος, Αγ. Ιωάννης, Αγ. Ειρήνη). Μόλις κάθε νέα Κοινότητα 
γίνει ανεξάρτητη οντότητα, πρέπει να της δοθεί η κυριότητα της περιουσίας 
της, η εκκλησία, γιατί της ανήκει. Οι εκκλησίες αγοράστηκαν από τους ορθο-
δόξους χριστιανούς για να διατηρούνται για πάντα ως τόποι λατρείας.
 
Εφόσον η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο χρέωσε τις εκκλησίες, η Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή θα βοηθήσει οικονομικά. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή θα δώσει σε κάθε μία 
νέα Κοινότητα ένα σοβαρό ποσό –ίσως μέχρι ολόκληρο το ποσό του χρέους 
που αντιστοιχεί στην κάθε εκκλησία- ώστε κάθε Κοινότητα και η εκκλησία της 
να ορθοποδήσουν. (Λαμβάνεται υπ’ όψη, ότι το συνολικό ποσό του χρέους 
είναι τεσσσεράμισι εκατομμύρια δολάρια ($4.500.000), όπως παρουσιάζεται 
από την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο και υπό τον όρο να ληφθούν οι απαραίτη-
τες εγκρίσεις από τους δανειστές της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο).
 
Ο ελληνισμός για να μεγαλουργεί πρέπει να είναι ενωμένος. Τα δεκαέξι (16) 
συμβούλια των Εκκλησιών-Κοινοτήτων του μείζονος Τορόντο θα αποτελούν τη 
γενική συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Τορόντο. Αυτή η γενική 
συνέλευση θα εκλέγει το κεντρικό συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Μεί-
ζονος Τορόντο.
 
Το Πολυμενάκειο Κέντρο να είναι η έδρα της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος 
Τορόντο.
 
Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Τορόντο να καταρτίσει μόνη της το καταστα-
τικό της, το οποίο θα ορίζει τους σκοπούς και πως θα λειτουργεί. Περισσότερες 
λεπτομέρειες μπορεί να συζητηθούν και να κατοχυρωθούν νομικά.
 
Αναμένουμε την πατρίδα Ελλάδα να δώσει χείρα βοηθείας. Όχι χρηματικά. 
Ηθικά. Να υποστηρίξει την ένωση του ελληνισμού.
 
Είπαμε δεν θα γίνουμε κριτές. Είμαστε Έλληνες και ορθόδοξοι χριστιανοί. Συγ-
χωρούμε και δίδουμε χείρα βοηθείας. Αντάξιοι των αρχαίων Ελλήνων προγό-
νων μας. Μιμητές των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης, έχοντας στο νου 
μας, ότι γιορτάζουμε φέτος τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Ορθό-
δοξοι χριστιανοί στην ψυχή και στην καρδιά. Εμπρός, να εργασθούμε όλοι μαζί 
για του Χριστού την πίστη την αγία. Για να ζούμε ειρηνικά, ενωμένοι και αγαπη-
μένοι. Για να μεγαλουργεί ο ελληνισμός του Καναδά. Αυτό μας ταιριάζει. Αυτό 
μας πρέπει. Εμπρός όλοι μαζί. Κανείς να μη μείνει πίσω. Κανείς να μη λιποψυ-
χήσει. Ο Χριστός θα μας συντροφεύει και θα μας ευλογεί.
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Σ
έβομαι και εκτιμώ, φίλοι μου, 
όλους αυτούς που ρίχνονται 
στα κοινά οικειοθελώς,  αφιλο-
κερδώς και προσφέρουν για το 

δημόσιο συμφέρον. 
Όλοι μας πρέπει να τους σφίξουμε 
το χέρι νοερά και να τους ευχαριστή-
σουμε από καρδιάς.
Ο εθελοντισμός έχει τις απαρχές στην 
Αρχαία Ελλάδα. Οι Αμφικτιονίες έθε-
σαν τα θεμέλια και φώτισαν τον κόσμο 
ολάκερο και διάνοιξαν τον δρόμο για 
την σημασία της προσφοράς χωρίς 
αντίτιμο για το κοινό καλό.  
Ο θεσμός των Αμφικτιονιών θεωρεί-
ται ο πρόδρομος του σύγχρονου διε-
θνούς δικαίου και  διεθνών οργανι-
σμών όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη 
κ.τ.λ..
Εθελοντισμός και αλληλεγγύη, άλλη 
μία πανανθρώπινη αξία του Ελληνι-
σμού. Εμείς από αυτό εδώ το καστέλι 
δεν θα χάνουμε την ευκαιρία να τονί-
ζουμε όλα αυτά που μας στέρησαν από 
τα σχολειά μας και δεν μας τα δίδαξαν.
Έχοντας λοιπόν υπόψιν όλα αυτά, με 
βαριά την καρδιά θα ζητήσω από τον 
πρόεδρο της Ελληνικής μας Κοινότητας 
να παραιτηθεί ο ίδιος και όλο το συμ-
βούλιο του χωρίς καθυστέρηση.
Κύριε πρόεδρε, εσείς θέλετε να ξεπου-
λήσετε, και ο Ελληνισμός θέλει και 
μπορεί να συνεχίσει στον δρόμο που 
χάραξαν οι παππούδες μας.
Πλανάστε πλάνην  οικτράν, εάν πιστεύ-
ετε ότι θα πάρετε έγκριση να ξεπουλή-
σετε περιουσία,  από την  γενική συνέ-
λευση των μελών της κοινότητας που 
ηγείσθε. 
Είστε πολύ μακριά από την πραγματι-
κότητα και φυσικά έχετε και άβουλους 
συμβούλους.
Απομακρυνθήκατε από  τις αρχές και 
τις αξίες του καταστατικού και πλέον 
εκπέμπετε σε λανθασμένες και πολύ 
απόμακρες συχνότητες.
Έχει βουίξει το Τορόντο όλες αυτές τις 
μέρες, μετά τις πωλητήριες εξαγγελίες 
σας και σεις αντί να βγείτε στην γύρα 
και να επισκεφτείτε τα τοπικά ΜΜΕ 
του Τορόντο και να μας εξηγήσετε τους 
λόγους, να παρουσιάσετε την πλήρη 
οικονομική κατάσταση του οργανι-
σμού και τα όποια σχέδια έχετε για την 
αντιμετώπιση της κρίσης. Εσείς λοιπόν  
δεν κάνατε τίποτε από όλα αυτά, παρά 
μόνον δώσατε κάποια συνέντευξη σε 
κάποιο μικρό τοπικό ραδιόφωνο του 
Μόντρεαλ, άκουσον, άκουσον!
Αντ ιληφθήκατε το μέγα ολίσθημα; 
Πήγατε να πείτε τον πόνο σας στην 
επαρχία του Κεμπέκ, αναρωτιέμαι 

για ποιο λόγο. Για βοήθεια; Ή για να 
σας παρηγορήσουν; Κάποιος φίλος με 
πληροφόρησε και την άκουσα στο δια-
δίκτυο. Ήσασταν απελπιστικά αποκαρ-
διωτικός.
Οι δύο συντονιστές σας πρόσφεραν, 
με τις στοχευμένες ερωτήσεις τους, 
και σας έδωσαν την ευκαιρία να απα-
ντήσετε σε όλα τα καυτά θέματα, αλλά 
μάταια, εσείς στον κόσμο σας και στα 
δαιμόνια που σας κυνηγούν.
Σε ερώτηση εάν πήρατε την κρατική 
βοήθεια όπως έχουν λάβει και οι τοπι-
κοί οργανισμοί του Μόντρεαλ , απα-
ντήσατε μεν θετικά, αλλά αρνηθήκατε 
να γνωστοποιήσετε το ποσό, γ ιατ ί 
άραγε; Τρέμετε την διαφάνεια;
“ Ήρθα να βοηθήσω και έμπλεξα” 
αυτά δήλωσε, αγαπητοί μου φίλοι ο 
πρόεδρος της Ελληνικής μας κοινό-
τητας στο τοπικό ραδιοσταθμό του 
Μόντρεαλ, όπου τον δώσανε βήμα να 
εξηγήσει τα ανεξήγητα σε ένα  ακροα-
τήριο που ούτε καν τον γνωρίζουν.
Αναρωτιόμασ τε, σε τ ί ωφέλησε η 
συνέν τευξη αυτή κύριε Αρτεμάκη 
πεντακόσια χιλιόμετρα μακριά από 
το Τορόντο; μου θυμίζετε τον γεωργό 
που έψαχνε το γαϊδουράκι του, “κάλ-
λιο γαιδουρόδενε παρά γαιδουρογύ-
ρευε”, που χάθηκε και πήγε στην λαϊκή 
της πόλης και τον αναζητούσε.
 Γιατί δεν πήγατε σε κάποιο ραδιό-
φωνο του Τορόντο ή σε κάποια από 
τις τόσες εφημερίδες που έχουμε και 
προσφέρουν τα μέγιστα στην πληρο-
φόρηση των συν πάροικων μας;
Γιατί δυστυχώς έχετε ήδη πάρει τ ις 
αποφάσεις σας να ξεπουλήσετε την 
περιουσία του Ελληνισμού και βρή-
κατε την ευκαιρία λόγω κορονοϊού.
Θέλετε να ρίξετε στάχτη στα μάτια του 
κόσμου και να εφαρμόσετε τα σχέδια 
σας που δεν εναρμονίζονται με την 
θέληση  των μελών της Ελληνικής Κοι-
νότητας.
Έχουμε πληροφορίες ότι έχετε προ-
σφορές για την Αγία Ειρήνη από επι-
χειρηματία της περιοχής και επίσης 
γ ια το κοινοτικό κέν τρο του Αγίου 
Δημητρίου από άλλη εθνότητα που 
προσδοκά να μετατρέψει την ορθό-
δοξη εκκλησία σε ναό της δικής τους 
λατρείας.
Έχουμε και τα ακριβή νούμερα, αλλά 
αυτά θα τα αφήσουμε για αργότερα.
Σας προκαλούμε να βγείτε δημόσια και 
να τα διαψεύσετε.
Το σατανικό σας σχέδιο είναι λόγω 
κορονοϊού να πραγματοποιήσετε μία 
τυπική διαδικτυακή γενική συνέλευση 
να ελέγξετε την συμμετοχή επιτρέπο-

ντας μόνον τους ελάχιστους  ομοϊδε-
άτες σας  και παρανόμως να περάσετε 
τις μηχανορραφίες σας.
Δεν πρόκειται να σας το επιτρέψουμε. 
Ο Ελληνισμός του Τορόντο θα σταθεί 
σύσσωμος ενάντια στα “ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ 
ΣΧΕΔΙΑ ΣΑΣ”.
Κύριε πρόεδρε, κάντε το μεγάλο καλό 
και παραιτηθείτε. Θα προσφέρετε 
περισσότερα σ τον οργαν ισμό που 
ηγείσθε με την οικειοθελή σας αποπο-
μπή, παρά με την εγωπαθή παραμονή 
σας με συνέπεια να συνεχιστεί η κρίση 
που εσείς δημιουργήσατε και αδυνα-
τείτε να την δείτε κατάματα και να την 
τιθασεύσετε. 
Ο ταμίας σας, που δεν παραλείψατε να 
τον επαινέσετε στην συνέντευξη σας, 

βρίσκεται στην θέση αυτή εννέα ολό-
κληρα χρόνια. Δεν νομίζετε ότι κρα-
τάει την κουτάλα πολύ περισσότερο 
από ότι συνηθίζεται; Ούτε σε οικογε-
νειακή επιχείρηση δεν διατηρείται το 
ίδιο άτομο σε αυτήν την τόσο σημα-
ντική θέση. Περιττό να σας θυμίσω  ότι 
συνηθίζεται  σε όλους τους οργανι-
σμούς ο ταμίας να αντικαθίσταται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα. 
Αλλαγή σκυτάλης εδώ και τώρα είναι 
επιβεβλημένη.
Για το καλό της κοινότητας μας.
Για το καλό και την προκοπή που οργα-
νισμού που όλοι ανεξαιρέτως αποβλέ-
πομε.
Για το ύψιστο του Αμφικτιονισμού.

Σίμος Λεπτοκαρίδης

Στάχτη Στα Μάτια Του Κόσμου

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του 
υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις 

της Hellas News
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Α
ΥΤΟ δεν είναι απορία. Δεν εί-
ναι προβληματισμός. Είναι ε-
ρώτημα βασανιστικό, χωρίς α-
πάντησι. Φαίνεται κάποτε στη 

σκέψη μας σα σωστό σκάνδαλο. Σηκώ-
νει μέσα μας θύελλα διαμαρτυρίας. Κά-
νει την καρδιά να επαναστατη. Σωστό η-
φαίστειο έτοιμο να εκραγή.
Γιατί, θεέ μου, δεν ακούς την πονεμένη 
αυτή μάνα; Δεν βλέπεις, τη ματωμένη 
της καρδιά , που σβήνει από την αστα-
μάτητη αιμορραγία; Δεν ατενίζεις το 
βουρκωμένο της βλέμμα; Δεν συγκινεί-
σαι από τα καυτά δάκρυά της, που έγι-
ναν γι’ αυτή το καθημερινό της ψωμί, 
«άρτος οδύνης ημέρας και νυκτός ; 
Πόσο ακόμα θα αντέξη στις αναπάντη-
τες ικεσίες της; Η υπομονή της δεν ξεπέ-
ρασε κι εκείνη της Χαναναίας, που σε 
ικέτευε για τη δυστυχισμένη κόρη της;
Γιατί; «Υπνοίς, Κύριε», όπως διαμαρ-
τυρόταν με παράπονο δ’ Ψαλμωδός 
Σου; Κοιμάσαι, λοιπόν, και δεν ακούς 
τις κραυγές της ικεσίας της, τα άπεγνω-
σμένα S.O.S. της απελπισίας της, τ ις 
φωνές της ναυαγισμένης ελπίδας της, τα 
πνιγμένα αναφιλητά της;
Τί σού ζητάει αυτή ή πονεμένη ψυχή, 
η δακρυσμένη μάνα; Γιατί σε ίκετεύει 
γονατιστή, εκεί στην απόμερη γωνιά 
της προκυμαίας; Δεν σου ζητάει τίποτε 
υπερβολικό, τίποτε παράλογο. Το πιο 
φυσικό, το πιο λογικό, το πιο ανθρώ-
πινο. Σε παρακαλάει για το παιδί της , 
για το σπλάγχνο της, που το ανάστησε 
με το αίμα της καρδιάς της. Και τρα 
το βλέπει να χτυπιέται, πιασμένο στα 
ύπουλα δίχτυα της αμαρτίας.
Πώς να μη ματώνη η μητρική καρδιά της 
και η ικεσία της να μη γίνεται κραυγή 
αγωνίας; Το παιδί της αντί να είναι τρα-
γούδι χαράς, για το σπίτι του, έγινε μοι-
ρολόγι θανάτου. Αντί να είναι φώς κατά-
ντησε σκοτάδι κατάμαυρο και πηχτό.
Και τώρα μαζεύει τά απομεινάρια της 
ναυαγισμένης ζωής του, για να φύγω 
μακρυά της. Ναπάη στο άγνωστο. Να 
σβήση οριστικά κάθε ελπίδα σωτηρίας , 
να βυθισθή ολοκληρωτικά στό βούρκο 
της ακολασίας. Γι’ αυτό δεν σε ικετεύει, 
Θεέ μου;
-»Αν όσο το είχα κοντά μου δεν μπο-
ρούσα να το συγκρατήσω, τι θα γίνη, 
όταν μακρυά μου, χωρίς καμμιά συμπα-
ράσταση, χωρίς τη μητρική παρουσία 
μου, χωρίς τη στοργή μου, βρεθή μόνο 
του να παλεύη μέσα στο μαύρο ωκεανό 
της αμαρτίας.
Αυτή ήταν ή προσευχή και η αγωνία 
μιάς μεγάλης ψυχής, της αγίας Μόνι-
κας, που ικέτευε για το παραστρατη-
μένο παιδί της. Παρακαλούσε, έκεί στην 
προκυμαία της Καρχηδόνας, το Θεό, να 

μην επιτρέψη και φύγη το παιδί της, δ 
Αύγουστίνος, για την Ιταλία. Να μήν πάη 
στη χώρα, που αφθονούσαν οι πειρα-
σμοί και νέες μεγάλες πτώσεις το περί-
μεναν.
Και η προσευχή της δεν φαίνεται να 
είσακούεται. Και το παιδί της φεύγει. 
Και η αγωνία της κορυφώνεται. Και το 
δράμα της γίνεται άνυπόφορο μέσα στη 
μητρική ψυχή της.
Και όμως η προσευχή της είχε εισακου-
σθή. Το αίτημά της δεν είχε μείνει ανα-
πάντητο. “Ο Θεός είχε απαντήσει στην 
ικεσία της. Είχε απαντήσει «αρνητικά». 
«Οχι όπως εκείνη ήθελε, αλλά όπως 
Εκείνος ήξ Εκείνη του ζητούσε να μην 
ταξιδέψη το παιδί της. Ο Θεός όμως 
γνώριζε, πώς εκείνο το ταξείδι θα ήταν 
σωτήριο για το παιδί της. Η μητέρα, 
χωρίς να το καταλαβαίνη, παρακαλούσε 
για κάτι, που δεν ήταν για το συμφέρον 
του παιδιού της. Η πανσοφία όμως και η 
αγάπη του Θεού, γνώριζε καλά το συμ-
φέρον του παιδιού της. Και οδηγούσε τα 
βήματά του στη σωτηρία.
- Πράγματι, παρά τις ικεσίες της Μόνι-
κας, ο Αύγουστίνος θα έλθη στην Ιτα-
λία, θα πάη στα Μεδιόλανα, θα συνα-
ντηθή εκεί με τον επίσκοπο Μεδιολά-
νων, τον άγιο Αμβρόσιο, θα γοητευθή 
από το κήρυγμά του, θα μετανοήση με 
συντριβή αληθινή, θα δεχθή το άγιο 
βάπτισμα, θα αρχίση μια καινούργια 
ζωή και θα αναδειχθη από τους πιο 
μεγάλους άγιους της Εκκλησίας.
Ποιος θα μπορούσε να περιγράψη τώρα 
την ανέκφραστη χαρά και τη βαθειά ικα-
νοποίηση της μητέρας του; «Της αρνή-
θηκες, Θεέ μου, έγραφε ο ίδιος ο άγιος 
Αύγουστίνος στις Εξομολογήσεις του, 
ό,τι εκείνη τότε σου ζητούσε, γιατί ήθε-
λες να της δώσης αυτό, που πάντα σου 
ζητούσε».
Πόσο, λοιπόν, έξω πέφτουμε στις κρί-
σεις μας για τις απαντήσεις του Θεού! Το 
μεγάλο παράδειγμα του αγίου Αυγου-
στίνου -και δέν είναι το μοναδικό- μας 
λέει καθαρά, πώς δεν υπάρχουν αναπά-
ντητες προσευχές. “Ο Θεός πάντα απα-
ντάειστις προσευχές μας. Εμείς περιμέ-
νουμε την απάντησι θετική , μέ το ναι. Ο 
Θεός συχνά αποκρίνεται με το όχι. Ακρι-
βώς γιατί το όχι στην περίπτω σι αυτή 
είναι προτιμότερο του ναι. Είναι αυτό, 
που μας χρειάζεται για τη συγκεκριμένη 
περίστασι,
Επομένως εμείς δεν έχουμε παρά να 
προσευχώμαστε με πίστη και εμπιστο-
σύνη ακλόνητη. Με τη βεβαιότητα, ότι 
όσα ζητήσουμε από το Θεό, στο όνομα 
του Ιησού Χριστού, θα μας τα δώση. Θα 
μας δώση με το ναι ή με το όχι. Ανάλογα 
με αυτό, που μας χρειάζεται.

Tò vαί καί Tò ÖXI τού θεού Αγαπητοί συμπατριώτες,
Από τα βάθη της καρδιάς μου, θα 
ήθελα να σας ευχαριστήσω για 
την αμέτρητη υποστήριξη σας 
για την εκλογή μου στο αξίωμα 
το Δημοτικού Συμβούλου. Σε 
αυτό τον μήνα που έχει περάσει, 
η ομάδα μου και εγώ οργανώ-
σαμε το γραφείο μας στην περι-
οχή του ScarboroughAgincourt 
και εργαζόμαστε ακάθεκτοι για 
να υλοποιήσουμε την προεκλο-
γική μας πλατφόρμα. 

Όπως είχα υποσχεθεί στην προεκλογική εκστρατεία, ψήφισα ενάντια 
στην αύξηση των 
δημοτικών τελών για τα ακίνητα  στον Προυπολογισμό την περασμένη 
εβδομάδα. Πιστεύω ακράγαντα ότι την χρονιά αυτή, δεν πρέπει να 
εχουμε αυξηση των δημοτικών τελών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρή-
σεις. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις έχουν χάσει ενα μεγάλο ποσό από το 
εισόγημα τους λόγο της Πανδημίας και δεν είναι σωστό ωα τους βάλουμε 
σε πιο δυσχερή θέση. 
Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου για τον προυπολογισμό, 
γηφίσαμε υπέρ της δημιουργίας ενός προγράμματος για την μείωση των 
Δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία που ανταποκρίνετε στον Δήμο ή και οποια-
δήποτε πρόταση για την καλυτέρευση του Scarborough-Agincourt παρα-
καλώ να με πάρετε τηλέφωνο στο  416-392-1374 ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομίου στο Councillor_Mantas@toronto.ca

Εμβόλια COVID-19 [Αναπτύχθηκαν από τις Pfizer-BioNTech & 
Moderna]
Η COVID-19 αποτελεί ιογενή λοίμωξη που προσβάλλει κυρίως τους πνεύ-
μονες. 
Ορισμένοι άνθρωποι ενδέχεται να αρρωστήσουν ελαφρά. Άλλοι ενδέ-
χεται να αρρωστήσουν βαριά, περιλαμβανομένων των ηλικιωμένων ή 
ατόμων με προϋπάρχοντα νοσήματα. Ο ιός μπορεί επίσης να βλάψει τους 
πνεύμονες, την καρδιά, τον εγκέφαλο και άλλα όργανα, αυξάνοντας τον 
κίνδυνο μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην υγεία. Πολύ σπάνια, μερικά 
παιδιά μπορεί να νοσήσουν με σοβαρή φλεγμονώδη πάθηση. Ορισμένοι 
άνθρωποι κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν με COVID-19 λόγω των 
συνθηκών εργασίας ή διαβίωσής τους.

Πώς λειτουργούν τα Εμβόλια
Ο κορωνοϊός που προκαλεί τη νόσο COVID-19 έχει μία «πρωτεΐνη-ακίδα» 
που εντοπίζεται μόνο στην επιφάνεια του ιού. Τα εμβόλια δίνουν οδηγίες 
στα κύτταρά μας να φτιάξουν την πρωτεΐνη-ακίδα προκειμένου το σώμα 
να μάθει να αναγνωρίζει τον ιό. Αυτές οι οδηγίες ονομάζονται αγγελιαφό-
ρος RNA (mRNA). Το σώμα παράγει αντισώματα κατά της πρωτεΐνης-ακί-
δας για να μας προστατέψει από το να νοσήσουμε αν εκτεθούμε στον ιό. 
Τα εμβόλια δεν περιέχουν τον ιό και επομένως δεν μπορούν να προκαλέ-
σουν COVID-19 στους ανθρώπους. Τα εμβόλια mRNA της Pfizer-BioNTech 
και της Moderna έχουν λάβει έγκριση από το Υπουργείο Υγείας του 
Καναδά, έχουν ελεγχθεί σε ευρείς κλινικούς ελέγχους για να διασφαλι-
σθεί ότι είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Στις δοκιμές αυτές, τα εμβόλια 
ήταν 94-95% αποτελεσματικά. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο 
έχουν λάβει το εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19.
Για ολόκληρο το έντυπο μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/12/950b-COVID19_
Vaccine-FactSheet_Greek.pdf
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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

Division of DFC Auto Group

Existing Audi customers may qualify 
for an additional 2% rate reduction.

© 2021 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2020 Audi A3/A4 and 2021 Q3 models. *Lease a 2020 A3 Sedan 2.0 TFSI quattro Komfort/2021 A4 Sedan 45 TFSI quattro Komfort S tronic/2021 Q3 45 TFSI quattro komfort with a base MSRP of A3=$39,300/A4=$48,495/Q3=$41,545 (including $2,295 freight and PDI) at 
A3=1.98%/A4=3.98%//Q3=3.98% for 48 months  with monthly payments of A3=$380/A4=$448/Q3=$418/mo. after application of $2,500-A3/$1,000-A4 Audi Credit. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), A3=$3988/A4=$5,988/Q3=$4,588 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 A3=$28,253/A4=$27,291/Q3=$20,074 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on approved credit only. Up to 2% Loyalty rate reduction offer available on approved credit only and 
to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the last 90 days. The interest rate will not be below 0.0% per annum, Valid identification and proof of valid lease of current Audi is required. Rate reduction is not eligible on Audi vehicles currently being financed or leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or 
Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Co-lessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable nor redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Offer expires on March 1st, 2021, and is subject to change or cancellation without notice. 

Land of quattro Sales Event

On now at Audi Uptown

2021 Audi A4 Sedan 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$5,988 down payment

Lease from

per month

Lease from

$448† 3.98%†

Audi Uptown
quattro Credit

$1,000
Includes

2020 Audi A3 Sedan TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$3,988 down payment

Lease from

per month

Lease from

$380† 1.98%†

Audi Uptown
quattro Credit

$2,500
Includes

2021 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$4,588 down payment

Lease from

per month

Lease from

$418† 3.98%†

Explore life outside with quattro, the world’s most 
successful permanent all-wheel-drive system.
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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος 
(B.Sc.Phm) και είμαι ο φαρμακοποιός 
στο φαρμακείο “Apollon” (698 
Danforth Avenue). Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω όλους εσάς που 
έχετε στείλει e-mail ή με έχετε 
τηλεφώνησει.  
Πολλοί από τους ανθρώπους που 
με καλούν για συμβουλές δεν είναι 
ασθενείς του Apollon και θα ήθελα 
να με στηρίξετε. Είναι πολύ εύκολο 
να αλλάξετε φαρμακείο. Το μόνο που 
πρέπει να κάνετε εσείς είναι να με 
καλέσετε στο 416.463.1195 και εγω θα  
κανονίσω τα υπόλοιπα.

Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για το εμβό-
λιο COVID-19 στην επαρχία του Ο-
ντάριο.
Ο επικεφαλής της ειδικής ομάδας 

για το εμβόλιο COVID-19 της επαρχίας έχει 
παράσχει πιο συγκεκριμένο χρονοδια-
γράμμα για το πότε μέλοι του γενικού πλη-
θυσμού μπορούν να περιμένουν να λάβουν 
το πρώτο τους εμβόλιο, ξεκινώντας από 

άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω τον επόμενο 
μήνα.
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο 
Queen's Park την Τετάρτη, Ret. Ο στρατηγός 
Rick Hillier είπε ότι το διαδικτυακό σύστημα 
κρατήσεων εμβολίων και το τηλεφωνικό 
κέντρο της επαρχίας θα ανοίξει στις 15 
Μαρτίου και οι κάτοικοι άνω των 80 ετών θα 
μπορούν να κλείσουν ραντεβού εκείνη τη 
στιγμή. Η επαρχία δεν θα αρχίσει να χορη-
γεί το εμβόλιο σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα 
μέχρι την τρίτη εβδομάδα του Μαρτίου και 
ο Χίλιερ λέει ότι υπάρχουν περίπου 550.000 
άτομα στην επαρχία σε αυτήν την ομάδα 
που θα μπορούν να εμβολιαστούν.
Τις επόμενες εβδομάδες, η επαρχία θα επι-
κεντρωθεί στην ολοκλήρωση των πρώτων 
δόσεων για τους εργαζόμενους στον τομέα 
της υγείας που αντιμετωπίζουν ασθενείς, 
οι οποίοι διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίν-
δυνο να προσβληθούν από το COVID-19, 
τους εργαζόμενους στο σπίτι μακροχρόνιας 
φροντίδας και τους βασικούς φροντιστές σε 
ολόκληρο το Οντάριο. Μέχρι στιγμής, σε 
όλους τους κατοίκους μακροχρόνιας περί-

θαλψης στην επαρχία έχει προσφερθεί η 
πρώτη δόση εμβολίου COVID-19.
Ο Χίλιερ δήλωσε ότι η επαρχία αναμένει να 
αρχίσει να εμβολιάζει άτομα άνω των 75 
ετών από τις 15 Απριλίου και άτομα άνω των 
70 ένα μήνα αργότερα.  Η ημερομηνία στό-
χος για τον εμβολιασμό ατόμων άνω των 65 
ετών είναι η 1η Ιουνίου, είπε ο Χίλιερ και 
την 1η Ιουλίου για άτομα ηλικίας 60 ετών 
και άνω.
Αναμένουμε εάν ολα πανε καλα, θα μπο-
ρέσουμε να ξεκινήσουμε με τους βασικούς 
εργαζόμενους την πρώτη εβδομάδα του 
Μαΐου. Το Οντάριο δεν έχει πει ποιος θα 
συμπεριληφθεί στον κατάλογο των βασικών 
εργαζομένων.
Ο τρόπος με τον οποίο θα γινει ο εμβολια-
σμός της επαρχίας για τα υπόλοιπα μέλη του 
πληθυσμού θα εξαρτηθεί από την παροχή 
εμβολίων, δήλωσε ο Χίλιερ.
«Αυτός είναι ένας τρόπος για να ξεκινή-
σουμε. Θα υπάρξει μια συνεχής συζήτηση 
για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος και 
τόσο μεγάλο μέρος αυτού θα εξαρτηθεί από 
την άφιξη τον εμβολίον και πόσα υπάρχουν 
», είπε.
«Μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο 
στα τέλη του καλοκαιριού όπου ο αριθμός 
των εμβολίων που εισέρχονται είναι τερά-
στιος… και μπορεί να είμαστε σε θέση να 
φτάσουμε στον γενικό πληθυσμό»
Είπε ότι οι αποφάσεις για το πώς θα προχω-
ρήσουμε στον εμβολιασμό της υπόλοιπης 
επαρχίας πιθανότατα θα ληφθούν το καλο-
καίρι.
«Αυτός είναι ένας τρόπος για να ξεκινή-
σουμε. Θα υπάρξει μια συνεχής συζήτηση 
για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος και 
τόσο μεγάλο μέρος αυτού θα εξαρτηθεί από 
την άφιξη του εμβολίου και πόσα υπάρχουν 
», είπε.
"Μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο στα 
τέλη του καλοκαιριού όπου ο αριθμός των 
εμβολίων που εισέρχονται να είναι τερά-
στιος ... και μπορεί να είμαστε σε θέση να 
φτάσουμε στον γενικό πληθυσμό."

Είπε ότι αποφάσεις για το πώς να προχω-
ρήσουμε στον εμβολιασμό της υπόλοιπης 
επαρχίας πιθανότατα θα ληφθούν το καλο-
καίρι.
Ο Χίλιερ δεν θα δεσμευόταν για το χρονοδι-
άγραμμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης 
για την παροχή μιας δόσης σε όλους όσους 
το θέλουν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.
«Θα ήθελα να πω μέχρι το Σαββατοκύριακο 
της Εργατικής Ημέρας ότι θα έχουμε κάθε 
άτομο στο Οντάριο που θέλει ένα εμβό-
λιο να έχει ένα. Είμαι λίγο απρόθυμος να το 
κάνω αυτό, επειδή εξαρτάται από την άφιξη 
αυτών των εμβολίων. "
Η επαρχία δεν έχει παράσχει ακόμη λεπτο-
μέρειες σχετικά με το πού θα μπορέσουν να 
εμβολιαστούν οι άνθρωποι, αλλά ο Χίλιερ 
λέει ότι αυτές οι λεπτομέρειες θα έρθουν 
σύντομα.
«Ξέρω ότι οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν 
πού βρίσκονται όλα τα κέντρα εμβολιασμού, 
αλλά η συντριπτική πλειονότητα αυτών των 
κέντρων εμβολιασμού εξακολουθουν να 
μην λειτουργουν" αυτός πρόσθεσε.

To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από 
τους ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια 
αυτής της δύσκολης περιόδου, να 
μας τηλεφωνήσετε στο 416.463.1195 
για να παραγγείλετε τις συνταγές 
σας λίγες μέρες νωρίτερα, ώστε να 
είναι έτοιμές για παραλαβή ή να τις 
κάνουμε delivery σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας 
ασφάλειά, σας ζητάμε να μην έρχεστε 
στο φαρμακείο, εκτός εάν είναι για να 
παραλαβετε τις συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή 
σας.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε 
να προτείνετε κάποιο θέμα, θα 
παρακαλούσα να επικοινωνήσετε μαζί 
μου στο φαρμακείο (416.463.1195) 
ή να μου στείλετε e-mail στο 
ApollonPharmacy@yahoo.com
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ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ
Κάθε χρόνο, το Γυναικείο Τμήμα του Ελληνικού Σπιτιού

σας προσκαλούσε να γιορτάσετε μαζί μας 
τα πατροπαράδοτα Κούλουμα.

Φέτος, λόγω του Κορωνιού, η ετήσια μας αυτή εκδήλωση
 δε θα πραγματοποιηθεί 

και δε θα μπορέσουμε να σας φιλοξενήσουμε 
και να σας προσφέρουμε τα νοστιμότατα νηστήσιμα

 φαγητά και γλυκίσματα 
ετοιμασμένα από τις Κυρίες του Γυναικείου Τμήματος.

Τα πατροπαράδοτα Κούλουμα,
 αφετηρία της Αγίας Τεσσαρακοστής 

αποτελούν ορόσημο στο Ελληνικό Σπίτι και οι Κυρίες του 
Γυναικείου Τμήματος με τη δική σας συμμετοχή και βοήθεια 

συγκέντρωναν κάθε χρόνο ένα σεβαστό ποσό 
για τις ανάγκες του Ελληνικού Σπιτιού.

Με την ακύρωση της φετινής εκδήλωσης
 οι Κυρίες του Γυναικείου Τμήματος 

ζητούν από όλους την υποστήριξή σας
 με μία δωρεά στο Ελληνικό Σπίτι.

Παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 416-654-7700,
 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο  

www.hellenichome.org 
ή αποστείλετε ταχυδρομικά την δωρεά σας στο:

Hellenic Home for the Aged Inc.
33 Winona Drive

Toronto, ON   M6G 3Z7
Attention: Ladies Auxiliary

Σας ευχαριστούμε,
Εκ του Γυναικείου Τμήματος 

Του Ελληνικού Σπιτιού

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΈΛΦΟΥ ΔΉΜΟΣΊΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΊ ΡΑΔΊΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΊΧΑΛΉ ΤΈΛΛΊΔΉ

Οι εκκλησίες ανήκουν 
στην Αρχιεπισκοπή 

Μ
ε αφορμή το Μήνυμα του Αρ-
χιεπισκόπου Σωτηρίου «Οι 
εκκλησίες δεν πωλούνται», 
επανέρχομαι με κάποιες πα-

λαιότερες σκέψεις μου με τις οποίες επεσή-
μανα το καθεστώς διοίκησης και διαχείρι-
σης της εκκλησιαστικής περιουσίας. 
Σήμερα θα επιχειρήσω να θίξω την πνευ-
ματική αλλά και οικονομική διαφοροποί-
ηση στο πέρασμα του χρόνου.
Από την ίδρυσή τους οι τοπικές κοινότη-
τες έθεσαν ως πρωταρχικό στόχο την από-
κτηση ακίνητης περιουσίας για να στεγά-
σουν τα κοινωφελή ιδρύματα και τις εκκλη-
σίες , που   διοικητικά τότε ανήκαν στην 
Αρχιεπισκοπή Αμερικής. 
Η πρώτη ιδιοκτησία στο Μόντρεαλ υπήρξε 
η αγγλικανική εκκλησία στο κέντρο της 
πόλης, γνωστή αργότερα ως Αγία Τριάδα, 
στο υπόγειο της οποίας στεγάστηκαν τα 
γραφεία της κοινότητας, το πρώτο ελληνικό 
σχολείο και το προξενείο. 
Οι μεταναστευτικές δεκαετίες 50-70 δημι-
ούργησαν νέες ανάγκες, με αποτέλεσμα 
να ανοικοδομηθούν νέοι ναοί, σχολεία 
και κοινοτικά κέντρα. ‘Εκτοτε, η κοινότητα 
είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και τον 
καλλωπισμό των κτηρίων, τη μισθοδοσία 
των υπαλλήλων, του εκπαιδευτικού προ-
σωπικού και των ιερέων. 
Με την πάροδο του χρόνου και με τη 
σημαντική άνοδο στις τιμές των ακινή-
των, ο οργανισμός βρέθηκε με μία σεβα-
στή περιουσία, που όμως δεν φρόντισε 
να την αξιοποιήσει. Οι εκκλησίες, εν τω 

μεταξύ, λόγω γήρανσης του πληθυσμού 
και λόγω της απαράδεκτης κακοδιαχείρι-
σης δεν αποφέρουν πλέον επαρκεί έσοδα 
ώστε να καλυφθούν οι πολλαπλές ανάγκες. 
Ταυτοχρόνως, η κοινότητα αντιμετωπίζει 
απρόβλεπτα έξοδα άμεσης συντήρησης 
των   κτηρίων, σε μία περίοδο δραματικής 
μείωσης των εσόδων λόγω των κυβερνητι-
κών περικοπών και της καθολικής αποχής 
των μελών.
Η επίμονη προσπάθεια της διοίκησης να 
εκποιήσει το προνομιούχο οικόπεδο της 
Αγίας Τριάδος αντί πινακίου φακής για να 
καλύψει άμεσα χρέη, δεν βρήκε ανταπό-
κριση. 
Εν τω μεταξύ, εξ’ αιτίας των άστοχων χει-
ρισμών, είναι αμφίβολο εάν η Στέγη Ηλικι-
ωμένων περιέλθει τελικά στην κοινότητα. 
Η πυρκαγιά της ιστορικής «Παναγίτσας», 
που απέφερε τα περισσότερα έσοδα, ήταν 
άλλο ένα χτύπημα, ακόμη μεγαλύτερο όταν 
η αποκατάστασή της στοίχισε δύο επι-
πλέον εκατομμύρια, χωρίς να δοθούν πει-
στικές εξηγήσεις.
Γεγονός είναι ότι οι κοινότητες Μόντρεαλ 
και Τορόντο επί μακρόν είχαν επαναπαυ-
τεί και εξαρτώντο από τα έσοδα των εκκλη-
σιών, χωρίς να φροντίσουν να αναζητή-
σουν άλλες πηγές εσόδων. Οι καιροί όμως 
αλλάζουν…  Ας μην τρέφουμε αυταπάτες. 
Οι εκκλησίες των «αστικών» κοινοτήτων, 
όπως και όλες οι εκκλησίες, κτίστηκαν με 
τα χρήματα των πιστών, συνεπώς πνευμα-
τικά, διοικητικά και ιδιοκτησιακά ανήκουν 
στην Ιερά Αρχιεπισκοπή. 
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η «εκ 
μέρους» των μελών επιστολή συμπαρά-
στασης του προέδρου της ΕΚΜΜ Ανδρέα 
Κριλή προς την καταρρέουσα Ελληνική Κοι-
νότητα Τορόντο, που δε δίστασε να σύρει 
στα δικαστήρια, με αβάσιμες κατηγορίες, 
το λίκνο του ελληνισμού και της Ορθοδο-
ξίας την Ιερά Μητρόπολη και το Εθνικό 
Κογκρέσο του Καναδά. Θλίβεται κανείς 
όταν βλέπει πρωτοβάθμιους, υποτίθεται, 
οργανισμούς να βυθίζονται στο σκότος.
Εν κατακλείδι, υπό τις επικρατούσες συν-
θήκες, η προτεινόμενη λύση του Αρχιε-
πισκόπου Σωτηρίου στην Κοινότητα του 
Τορόντο, είναι άκρως ρεαλιστική.
Λύση που πρέπει να λάβει σοβαρά υπ’ 
όψιν της η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπε-
σούσα Ελληνική Κοινότητα Μείζονος 
Μόντρεαλ… 

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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Γνωστό Ζαχαροπλαστείο 
της παροικίας μας ζητά

ΠΟΛΥ 
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
Σίγουρη δουλειά με πολύ καλή 

αμοιβή  για τον κατάλληλο
Άμεση πρόσληψη

Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΥΡΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕ ΣΠΙΤΙ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ, ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΛΠ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

416.422.5697

Ζητείται κυρία 
για συντροφιά

κι ό,τι άλλο 
προκύψει

Τηλ. στον κ. Γιώργο
647- 726-3451

από τις 3μμ 
ως τις 10μμ

Αποκλειστικη ζητάει 
εργασία για φροντίδα 

ηλικιωμένων για live-out
Με περισσότερα από 15 χρονια 

εμπειρία στην Ελλάδα
στον τομέα.

Πρωί ή βράδυ, οποιαδήποτε 
ήμερα της εβδομάδας, 

προτίμηση πληρωμής μόνο Cash
Για περισσότερες πληροφορίες

416-457-6576
ζητήστε την Αννα

ΚΥΡΙΟΣ ΖΗΤΑ
ΣΟΒΑΡΗ ΚΥΡΙΑ
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ

ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΚΑΙ 
ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ κ. ΠΑΡΗ

416.315.2334

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΔΡΕΣ
ή ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ 
ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΙΑ ΝΑ 

ΠΟΥΛΑΝΕ ΠΑΓΩΤΟ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ & ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ
ΤΗΛ. ΣΤΗΝ κα ΑΝΤΩΝΙΑ 

416.357.1477

ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!!!

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΜΠΕΙΡΟΣ GRILLMAN
ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

FULL-TIME ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ

MANAGER ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟΝ Κ. ΝΙΚΟ

416-970-1960

Ζητούνται εργάτες 
με εμπειρία στα 

πλακάκια
Ένας πλακάς

 κι ένας βοηθός 
για να στοκάρει.

Απαραίτητη η γνώση 
ελληνικών.

Για πληροφορίες καλέστε 
τον κ. Άνταμ

416-875-8143
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Ευπαρουσίαστος Κύριος
συνταξιούχος επιχειρηματίας

ζητά για σοβαρή γνωριμία

Κυρία 50 έως 55 ετών
και ότι προκύψει

Σας παρακαλώ μόνο σοβαρές προτάσεις
Τηλέφωνο στο κ. Mike

416.885.1913
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΛΛΑ

& ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΙΛΑ ΑΠΤΑΙΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ 

ΤΗΝ κα ΘΕΟΔΩΡΑ 
647-785-6528

ΓΝΩΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

& ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

ΖΗΤΕΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ  & ΜΑΓΕΙΡΑ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
416.725.0815

ή janinemanikis@gmail.com
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Τ
ην Πέμπτη σημειώθηκαν στο 
Οντάριο 1,138 νέα κρούσμα-
τα, αριθμός αυξημένος από τα 
1,054 που σημειώθηκαν την 

Τετάρτη. 
O μέσος όρος των τελευταίων επτά 
ημερών των νέων υποθέσεων ανέρχε-
ται πλέον σε 1,098, από 1,016 σε αυτό 
το σημείο την περασμένη εβδομάδα.
Παράλληλα, επιπλέον 23 άνθρω-

ποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας 
στην πανδημίας. Στο σύνολο οι νεκροί 
λόγω κορωνάιου στο Οντάριο είναι 
6,916. 
Μέχρι στιγμής, η επαρχία έχει αναφέ-
ρει 462 παραλλαγές COVID-19.
Στο Τορόντο σημειώθηκαν τα περισ-
σότερα κρούσματα με 339, στην περι-
οχή του Πιλ 204 και στην περιοχή του 
Γιορκ 106.

 1,138 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, 23 νέοι θάνατοι

Μάζεψε 25.000 δολάρια για την 
υπάλληλο που τον σέρβιρε 50 χρόνια

Σ
ε ένα κατάστημα KFC στο 
Τορόντο, και πιο συγκερι-
μένα στη Pape, ένας τακτι-
κός πελάτης είχε εκτιμήσει τη 

συμπεριφορά και την ευγένεια μιας 
σερβιτόρας, η οποία τον σέρβιρε 
πρώτη φορά όταν εκείνος ήταν πέντε 
ετών. 
O Jason Schweitzer πρωτογνώ-
ρισε την Έμιλι όταν η μητέρα του τον 
πήγαινε εκεί για φαγητό τις Κυρια-
κές. Υπήρχε μία αμοιβαία σχέση 
συμπάθειας μεταξύ του μικρού αγο-
ριού και της υπαλλήλου. 
Πρόσφατα, ο Jason ήταν μπροστά 
σε περιστατικό όπου ένας πελά-
της μίλησε με αγένεια στην Έμιλι, η 
οποία απάντησε και πάλι ευγενικά. 
«Στην αρχή σκέφτηκα γιατί να ασχο-
ληθώ, αλλά μετά αναρωτήθηκα πώς 
γίνεται ένας άνθρωπος να δουλεύει 
εδώ μετά από τόσα χρόνια;».
Λίγο μετά το συμβάν, ο Jason σκε-
φτόταν τι να κάνει η αγαπημένη του 
υπάλληλος κατά τη διάρκεια της παν-

δημίας. Σκέφτηκε τότε ότ ι οφείλε ι 
να κάνει κάτι για την ευγενική υπάλ-
ληλο που τον σέρβιρε για πάνω από 
50 χρόνια. Προκειμένου να της εξα-
σφαλίσει μεταφορικό μέσο, γ ια να 
με τακινε ίται η Έμιλι με ασφάλεια, 
δημιούργησε έκανε μια διαδικ τυ-
ακή καμπάνια σ την πλατφόρμα του 
«GoFundMe». Μέσα σε λίγες μέρες, 
οι δωρεές είχαν ξεπεράσει τα 25.000 
δολάρια.

Η 
Δημόσ ια Υγε ία του 
Τορόντο (TPH) επιβε-
βαιώνει ότι υπάρχουν 
οκτώ σχολεία του Το-

ρόντο που συνδέονται με του-
λάχιστον ένα άτομο που έχει ε-
ξετάσει θετικά για μια παραλ-
λαγή του ιού COVID-19 (VOC).
Τα σχολεία που επηρεάζονται: 
- Beverley School
-  Danfo r th  Co l leg iate  and 
Technical Institute
- Dante Alighieri Academy
- Gulfstream Public School
- Helen Catholic School
- Our Lady of Lourdes Catholic School
- The Toronto Cheder
- Yeshiva Yesodei Hatorah
Η TPH λέει ότι τα σχολεία ακολουθούν ένα σύνολο πρωτοκόλλων που στο-
χεύουν στη διατήρησή τους όσο το δυνατόν ασφαλέστερα και στη μείωση 
της εξάπλωσης του ιού. 
Τα πρωτόκολλα περιλαμβάνουν συντονισμένες δοκιμές COVID-19, καθη-
μερινή εξέταση, φυσική απόσταση, μάσκες και προτεινόμενες στοχευμένες 
εξετάσεις.

8 σχολεία του Τορόντο 
συνδέονται με παραλλαγές του 
ιού COVID-19

Η 
Πόλη του Τορόντο επέκτεινε την ακύρωση μιας σειράς εκδηλώσεωνπου είχαν 
προγραμματιστεί να συμβούν πριν την 1η Ιουλίου.
Μεταξύ των εκδηλώσεων που ακυρώνονται από την Πόλη  του Τορόντο είναι 
οι παρελάσεις και οι εορταστικές εκδηλώσεις της Ημέρας του Καναδά στο 

Σκάρμπορο και το Νορθ Γιορκ, ενώ άλλες όπως η καναδική εβδομάδα μουσικής, τα 
βραβεία Juno και η παρέλαση Pride φαίνεται πως θα γίνουν διαδικτυακά.
Η Πόλη λέει ότι η απόφαση ελήφθη τώρα για ακύρωση αυτών των εκδηλώσεων λόγω 
των μεγάλων χρόνων που απαιτούνται για τον προγραμματισμό τόσο του προσωπικού 
της πόλης όσο και των επιχειρήσεων και για να δοθεί στους διοργανωτές εκδηλώσεων 
χρόνος να αναπτύξουν εναλλακτικές προσεγγίσεις που εμπίπτουν στις οδηγίες για τη 
δημόσια υγεία.

Το Τορόντο ακυρώνει εκδηλώσεις ως την 
1η Ιουλίου
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LIFE

 Κιάρα Νάστι :
Για αυτήν κλαίει ο Νέιμαρ

Το τελευταίο 
διάστημα υπήρχε μια 
έντονη φημολογία 
πως ο Βραζιλιάνος 
γυναικοκατακτητής, 
πολιορκεί έντονα το 
«καυτό» μοντέλο 
και blogger από τη 
Νάπολι. Μάλιστα, 
ο Αλφόνσο Σινιόρι, 
αρχισυντάκτης του 
σκανδαλοθηρικού 
περιοδικού «Chi» 
δήλωσε πως «δεν 
υπάρχει φωτογραφία 
της Νάστι στην οποία 
δεν έχει κάνει like 
o Νεϊμάρ. Κάνει 
τα πάντα για να τη 
γνωρίσει, αλλά για 
την ώρα αυτή δεν έχει 
ενδώσει».

Από την άλλη, ο 
ποδοσφαιριστής 
της Ρόμα, Νικολό 
Τζανιόλο, κατάφερε 
να… ρίξει την 
σεξοβόμβα καλλονή. 
Το ζευγάρι ανεβάζει 
κοινές φωτογραφίες 
και μάλιστα 
πρόσφατα έκανε ίδιο 
τατουάζ, ενώ η Κιάρα 
Νάστι δηλώνει τρελά 
ευτυχισμένη στο 
πλευρό του 21χρονου 
άσου.
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Α
πό τις πρώτε ς της εμφαν ίσε ις 
σ το τηλεοπτ ικό τοπίο, η Νικο-
λέτ τα Καρρά τράβηξε πάνω της 
τα βλέμματα τόσο για το υποκρι-

τικό της ταλέντο όσο και γ ια την εντυπω-
σιακή ψιλόλιγνη φιγούρα της.
Η Νικολέ τ τα Καρρά, πλέον, σ τα 40 της 
χρόνια είναι πιο όμορφη από ποτέ και το 
αψεγάδιασ το κορμί της προκαλε ί κύμα 

θετικών σχολίων.
Οι αναρτήσεις της στο Instagram και κυ-
ρίως αυτέ ς με μαγ ιό, τρε λαίνουν κάθε 
φορά τους διαδικτυακούς της φίλους.
Η ηθοποιός Νικολέ τ τα Καρρά αυτή την 
φορά ποζάρε ι  α ισ θησ ιακά φορών τας 
μόνο το εσώρουχά τ ς και μαγνητ ίζε ι τα 
βλέμματα όλων με το αψεγάδιαστο κορ-
μί της.

H 40αρα Νικολέττα Καρρά ανάβει φωτιές
και τα likes πέφτουν βροχή

Η Τούνη βγήκε με 
διαφανές σουτιέν στο 
χιόνι

«Δεν άκουσα την μαμά 
μου και δεν πήρα 
ζακέτα. Καλά να πάθω!» 
σχολίασε στο instagram 
η ακαταπόνητη Ιωάννα 
Τούνη, δημοσιεύοντας μια 
πόζα της στα χιόνια, με 
παντελόνι, μπότες και… 
σουτιέν. Η 27χρονη πρώην 
διαγωνιζόμενη του My 
Style Rocks αναζητά πάντα 
τρόπους για να μαγνητίζει 
τα likes και τα σχόλια των 
σχεδόν 689.000 followers 
της.

Κόλασε με εσώρουχα 
μέχρι και τον Άγιο 
Βαλεντίνο!

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου 
τίμησε τον Άγιο Βαλεντίνο, 
ανάβοντας ταυτόχρονα φωτιές στο 
Instagram, αφού η εμφάνιση της 
προκαλεί πολλαπλά εγκεφαλικά. 
Μια από τις πιο εντυπωσιακές 
εργένισσες πλέον της Αθήνας, 
φωτογραφήθηκε για την γιορτή 
του Αγίου Βαλεντίνου και 
προκάλεσε σεισμούς με τα λιγοστά 
που αποφάσισε να φορέσει. 
Άλλωστε η ίδια έχει ανεβάσει τις 
μετοχές της εδώ και καιρό και 
πλέον απαριθμεί περισσότερους 
απο 248k followers στο insta-
gram, όπου δραστηριοποιείται 
επαγγελματικά ως influencer.

Ο Κρητικός που άναψε 
φωτιές.....

O Στέργιος Κουκλινάκης 
παραμένει ένα άτομο που 
προκαλεί με τον δικό του τρόπο. 
ο Στέργιος σε συνεργασία με 
ένα άλλο καταπληκτικό ταλέντο, 
έκαναν πραγματικά αρκετό κόσμο 
να παραμιλάει και μάλιστα ο 
κόσμος δεν ήταν αποκλειστικά 
γυναικείος άλλα και αντρικός 
και μάλιστα τώρα που είναι και 
της μόδας.......υπάρχουν πολλά 
στόματα που αν ανοίξουν θα 
κλείσουν πολλά σπίτια, κάπως 
έτσι συνέβη και με τον αγαπημένο 
μας Στέργιο..

Μ
ιχαήλ Κρη-
τικός, ο Ο 
Πατέρας εί-
ναι ένας α-

πό τους γοητευτικούς άν-
δρες της υποκριτικής και 
μάλιστα οι ρόλοι του στο 
θέατρο έχουν συζητηθεί 
ποικιλοτρόπως γιατί άλ-
λες φορές ήταν αποκαλυ-
πτικές τόσο προς το ταλέ-
ντο του Στέλιου Κρητικού 
επάνω στην σκηνή όσο 
και για τις αποκαλυπτικές 
σκηνές του που «τρέλαι-
ναν» το γυναικείο κοινό 
κάθε ηλικίας.. Τον γιό με-
γάλη μερίδα κοινού, τον 
γνώρισε πέρυσι μέσα α-
πό την κοινή συμμετοχή 
τους σε ένα παιχνίδι του 
«Σταρ» από εκεί όμως και 
μετά τους είδαμε να κά-
νουν αρκετά πράγματα 
μαζί και μάλιστα δεν ή-
ταν λίγοι αυτοί που ήταν 
ότι ο γιός του Στέλιου πα-
τάει στα σίγουρα χνάρια 
του μπαμπά και έρχεται ο 
ίδιος με την σειρά του να 
κάνει τις δικές του «ζη-
μιές» στον χώρο.

Γιος διάσημου γόη: Όταν τα γονίδια 
έχουν κάνει «καλή» δουλειά

Υποδέχτηκε το χιόνι με μαγιό και 
δημοσίευσε την πιο cool photo

Π
οιος θα περίμενε 
να δει τόσο χιόνι 
στο κέντρο της Α-
θήνας; Σχεδόν κά-

θε χρήστης του Instagram 
τις τελευταίες ημέρες έχει 
ανεβάσει τουλάχιστον από 
μια φωτογραφία ή ένα video 
με το χιονισμένο τοπίο. Μέ-
σα σε όλους τους φίλους 
και τους γνωστούς σου που 
βγήκαν έξω για χιονοπόλε-
μο, βρίσκονται και οι διά-
σημοι αστέρες, οι οποίοι έ-
καναν τα insta stories τους 
από τα μπαλκόνια των σπι-
τιών τους αλλά και δημοσί-
ευσαν στα προφίλ τους ε-
πίκαιρες φωτογραφίες. Η 
Μαίρη Συνατσάκη ήταν μια 
από εκείνες που έβγαλαν το 
video τους και υποδέχτηκαν 
τον χιονιά στην Αθήνα. Εν τω 
μεταξύ, να σου πούμε πως 
δεν άντεξε να μείνει σιωπη-
λή, αφού όπως έγραψε χιό-
νισε και στην περιοχή της. 
Να σου υπενθυμίσουμε ε-
πίσης πως πρόσφατα μετα-
κόμισε στο νέο της σπίτι και 
ναι, η θέα από το χιονισμένο 
μπαλκόνι της, είναι υπέροχη.
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H 
φ α να τ ική  ο -
π α δ ό ς  τ ω ν 
« π α ρ τ ε ν ο -
πέι», Φλοριά-

να Μεσ ίνα,  ε ίνα ι  πα -
ρουσ ιάσ τ ρια  τ ης  πο -
δοσφαιρικής εκπομπής 
«Tutt i  in Campo» του 
Canale 9 σ την γε ιτον ι-
κή Ιταλία, κάνοντας τους 
τ ηλεθεά τ ε ς  να  ανεβά -
ζουν  θε ρμοκρασ ία  με 
τ ις σέξ ι τ ις εμφαν ίσε ις. 
Μάλισ τα οι γνώσεις της 
συναγωνίζονται τ ις αντί-
σ τοιχε ς  ανδρών συνα -
δέλφων της και όχι μόνο 
στο ιταλικό ποδόσφαιρο! 
Πριν από αρκετούς μήνες 
ε ίχε μιλήσε ι και γ ια την 
Ελλάδα και μάλιστα ευχό-
ταν ο Κώστας Τσιμίκας να 
πήγαινε με με τ ε γ γραφή 
σ την ομάδα της καρδιάς 
της, τη Νάπολι, αλ λά τ ε-
λικά τον κέρδισε η Λίβερ-
πουλ.

Η χυμώδης αθλητικογράφος «βάζει 
φωτιά» στην Ιταλική τηλεόραση

Η κοπέλα του Ντε Χέα είναι… Η κοπέλα του Ντε Χέα είναι… 
πολυεργαλείο!πολυεργαλείο!

Γ
ιατί το λέμε αυτό; Γιατί η κοπέλα 
του δεν είναι όποια και όποια. 
Είναι πραγματικό… πολυεργα-
λείο! Ονομάζεται Edurne Garcia 

και εκτός από πολύ όμορφη και εντυ-
πωσιακή είναι και διάσημη στην Ι-
σπανία. Είναι ηθοποιός, παρουσιά-
στρια δημοφιλών εκπομπών και μέλος 
κριτικών επιτροπών σε σόου όπως το 
«Ισπανία έχεις ταλέντο». Ομως δεν 
κάνει μόνο αυτά αφού είναι και πε-
τυχημένη τραγουδίστρια, η οποία εκ-
προσώπησε κιόλας την Ισπανία στον 
διαγωνισμό της Eurovision το 2015, 

ενώ έχει τραγουδήσει και για ταινίες 
της Disney.
Οι φήμες λένε ότι ασκεί μεγάλη επιρ-
ροή πάνω στον Νταβίντ και γι’ αυτό 
υπάρχε ι μια μερίδα οπαδών της 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που δεν την 
χωνεύουν επειδή φοβούνται μήπως 
τον οδηγήσε ι σ την Ρεάλ Μαδρί-
της. Αυτή η αντιπάθεια προς το πρό-
σωπό της δεν ε ίναι τυχαία αφού 
κάποιο καιρό πριν είχε δηλώσει για 
την πόλη του Μάντσεστερ ότι είναι 
«πιο άσχημη και από την πλάτη ενός 
ψυγείου»! Βαρύ όσο να ναι…

Ί
σως ήξερες ότι ο πρω-
ταγωνιστής της ταινίας 
«Πεντάμορφη και το Τέ-
ρας» είναι γκέι ίσως και 

όχι. Δεν έχει σημασία, προ-
χωράμε. Ο 41χρονος σταρ 
συνήθιζε να κρατάει κρυφή 
την ιδιωτική του ζωή, όμως 
τον Φεβρουάριο του 2020 
άρχισε να ανεβάζει φωτογρα-
φίες αγκαλιά με τον καλλιτε-
χνικό διευθυντή Rafa Olarra. 
Τι παραλίες και διακοπές, μα-
γιό και χαμόγελα, αγκαλιές.... 
οι δυο τους ζούσαν τον α-
πόλυτα έρωτα μέχρι τον Ο-
κτώβριο που ο Evans έκανε 
unfollow τον Olarra. Τελικά ο 
ίδιος επιβεβαίωσε τον Ιανου-
άριο το χωρισμό τους λέγο-
ντας «είναι αυτό που είναι». 
δεν τα έβαψε μαύρα ο Λουκ 
όμως που εθεάθη με νέο αμό-
ρε σε παραλία να περνάει κα-
λά με τον νέο του σύντροφο;

Χώρισε ο Λουκ Έβανς και βρήκε 
αμέσως το νέο του αμόρε

Μ
ε μια ο-
λόγυμνη 
φ ω τ ο -
γ ρ α φ ί α 

της στα social media, η 
Φιλίν Ρόεπστορφ, η σέ-
ξι σύντροφος του πρώ-
ην άσου της Γιουβέντους 
και της Άρσεναλ και νυν 
της Tårnby FF, έστειλε τo 
δικό της μήνυμα κατά 
των κανόνων διαφήμι-
σης στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Συγκεκριμέ-
να, η Δανή καλλονή που 
βρίσκεται στο πλευρό του 
33χρονου εκκεντρικού ά-
σου, βγήκε από τα ρούχα 
της και πόσταρε φωτογρα-
φία, στην οποία επιδεικνύ-
ει την... μαυρισμένη πίσω 
όψη της. «Ο Διαμεσολαβη-
τής Καταναλωτών υπόσχε-
ται προφανή πρόστιμα σε 
όσους έχουν (φωτογραφί-
ες) με ρούχα που αγόρασαν 
και πλήρωσαν ... Οπότε, δυ-
στυχώς, δεν μπορώ πλέον να 
δημοσιεύω φωτογραφίες με 
ρούχα», έγραψε η εντυπωσι-
ακή καλλονή.

Το κορίτσι ποδοσφαιριστή τα πέταξε όλα και 
έστειλε μήνυμα διαμαρτυρίας στο Instagram!
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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

Πωλώντας 
φυστίκια Αιγίνης 

στο λιμάνι της 
Αίγινας το 1950

Λιβαδειά εκλογές 
1961 συγκέντρωση 
του Κ. Καραμανλή 

Μαθητές στην 
εβραϊκή σχολή, 
Ιωάννινα, 1931

Δριμός Έβρου . 1962 Αρχείο ΔΕΗ

Κηδεία στην Αγία 
Παρασκευή - Κεράσοβο 

Κόνιτσας το 1934

Μάθημα σε σχολείο στο 
χωριό Καμαρούλα 

Αιτωλοακαρνανίας , 1946

Αντώνης Βεντ. Πρίντεζης με DESOTO 1948, αμερικάνικης 
κατασκευής, στην πλατεία Μιαούλη. Σαν «μαύρο - κόκκινο» 
το αναγνώριζαν οι παλιότεροι, γιατί ήταν μαύρο με κόκκινο 

ουρανό. Φώτο τραβηγμένη το 1959 στην Σύρο.

Νεστάνη Αρκαδίας

Την 1η Φεβρουάριου 1936, 
η σορός του στρατηγού 

Γεώργιου Κονδύλη οδεύει 
για μητρόπολη προς τέλεση 

εξόδιου ακολουθίας

Εκδρομή Δημοτικού 
Σχολείου Άρτας, 

1952
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Το πιο απομονωμένο ορεινό 
συγκρότημα της χώρα μας, με έντονο 
και σκληρό ανάγλυφο, άγριες, 
δύσβατες και απότομες κορυφές 
που διαδέχονται η μία την άλλη, 
κάθετες ορθοπλαγιές, γνωστές για την 
ομορφιά τους και τη δυσκολία τους, 
εκτεταμένα αλπικά οροπέδια, διάσελα, 
επιβλητικές χαράδρες

Ξ
εκινώντας από το Καρπενήσι και κα-
τευθυνόμαστε στον κεντρικό δρόμο 
προς το Αγρίνιο  και στου Κρέντη θα 
συναντήσουμε τη διασταύρωση προς 

Μάραθο και Άγραφα όπου και θα στρίψουμε 
δεξιά. Από το σημείο αυτό ξεκινά ο χωματό-
δρομος. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι ο Δήμος 
Αγράφων είναι ο μοναδικός δήμος της χώρας 
που δεν έχει ούτε ένα χιλιόμετρο ασφάλτου 
στο οδικό του δίκτυο. Αυτό μπορεί να φέρνει 
αμέτρητες δυσκολίες στους ντόπιους, για τον 
επισκέπτη όμως δεν παύει να είναι μια πρό-
κληση πολύ δελεαστική. Η κατάσταση βέ-
βαια δυσκολεύει το χειμώνα, αλλά τη θερινή 
περίοδο, η διαδρομή είναι ονειρική. Το τοπίο 
γύρω μας είναι υπέροχο καθώς κινούμαστε 
κατά μήκος του ποταμού και η παρθένα βλά-
στηση οργιάζει γύρω μας. Όλα τα χρώματα 
της παλέτας της φύσης ξεδιπλώνονται μπρο-
στά μας και συνεπαρμένοι από το τοπίο φτά-
νουμε στο πρώτο χωριό, το Μάραθο.

Μάραθος
Το χωριό αυτό είναι η γενέτειρα του αγωνι-
στή του 1821 Κατσαντώνη και δεσπόζει σ’ 
αυτό η εκκλησία των Ταξιαρχών του 1592 με 
ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες και εικόνες του 
17°» αι. καθώς και η ενδιαφέρουσα εκκλησία 
του Αγ. Νικολάου Σέλλου του 1700. Όπως στα 
περισσότερα σημεία των Αγράφων υπάρ-
χουν κι εδώ ορειβατικά μονοπάτια προς το 
νερόμυλο, τη θέση Βελή και τον Αϊ Λιά. Φεύ-
γουμε από το Μάραθο και αφού περάσουμε 
από το μικρό χωριό Παραμερίτα στρίβουμε 
δεξιά προς τα Άγραφα.

Άγραφα
Το χωριό περιτριγυρίζεται από ψηλές βουνο-
κορφές και φαράγγια και ήταν το επίκεντρο 
των ιστορικών γεγονότων από το βυζάντιο 
μέχρι σήμερα, ενώ από το 1832 είναι η έδρα 
του ομώνυμου Δήμου.
Ο Άγγλος ιστορικός Φίνλεϋ έγραψε για την 
περιοχή: «Εκείνοι που κατοικούσαν στα 
Άγραφα είχαν χαρακτήρα ελεύθερου ανθρώ-
που και τους ξεχώριζε θάρρος και πνεύμα 
ανεξαρτησίας σε τέτοιο βαθμό που δεν συνα-
παντιόταν στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας».
Την ονομασία του το χωριό φέρει από την 
εποχή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας γιατί 
δεν ήταν εύκολη η είσπραξη των φόρων 
λόγω του εδάφους και του χαρακτήρα των 
κατοίκων. Οι κάτοικοι των χωριών αυτών 
είχαν διαγραφεί από τους φορολογικούς 
καταλόγους κι έτσι η περιοχή πήρε την ονο-
μασία «Αγραφα». Στους Αγραφιώτες επε-
τράπη από το Σουλτάνο Σουλεϊμάν το Μεγα-
λοπρεπή να καταρτίσουν στρατιωτικά τμή-
ματα με Έλληνες οπλαρχηγούς «αρματολούς» 
για την τήρηση της τάξης. Έτσι δημιουργή-

θηκε το πρώτο αρματολίκι.
Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε μέχρι που 
ανέλαβε ο Αλή Πασάς, τον οποίο σκληρά 
πολέμησαν ο Κατσαντώνης, ο Δίπλας, ο 
Λεπενιώτης κ.α. Στα Άγραφα υπήρξε ανά-
πτυξη της οικοτεχνίας και των παραδοσια-
κών επαγγελμάτων, εξασφαλίζοντας υψηλό 
βιοτικό επίπεδο για τους κατοίκους τους. 
Αναφέρεται μάλιστα ότι ο Μέγας Ναπολέο-
ντας είχε παραγγείλει στους αργαλειούς των 
Αγράφων 10.000 κάπες. Την περίοδο του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου και στον Εμφύλιο, τα 
Άγραφα υπήρξαν κέντρο τιτάνιων αναμε-
τρήσεων (1940-1949). Το 1942 οι Ιταλοί έκα-
ψαν το χωριό και το μόνο κτίριο που σώθηκε 
είναι το σημερινό Δημαρχείο. Το πανέμορφο 
χωριό κερδίζει αμέσως και τον πιο δύσπιστο 
επισκέπτη: τα φροντισμένα σπίτια με τους 
κατάφυτους κήπους, οι ζεστοί και φιλόξε-
νοι άνθρωποι και το εντυπωσιακό τοπίο με 
τα πολλά αξιοθέατα μας προσκαλούν να μεί-
νουμε το βράδυ στα Άγραφα για να μπορέ-
σουμε να γνωρίσουμε την παραδοσιακή δια-
σκέδαση αλλά και να εξερευνήσουμε με την 
άνεση μας την περιοχή.
 Αξίζει να κάνουμε και μια στάση στον νερό-
μυλο του χωριού, που λειτουργεί ως χώρος 
αναψυχής και ταβέρνα. Νερόμυλους θα 
συναντήσουμε και στα χωριά Βραγγιανά, 
Μάραθο, Τρίδεντρο και αλλού. Ακόμη όμως 
κι αν αρκεστούμε σ’ ένα καφεδάκι στο καφε-
νείο του χωριού θα συνεχίσουμε άνετα τη 
γνωριμία μας με τα Άγραφα. Μέσα στο χωριό 
των Αγράφων θα θαυμάσουμε τη μεγάλη 
πλατεία με τα τους αιωνόβιους πλάτανους, 
την πέτρινη εκκλησία του Αγ. Δημητρίου 
του 1900 στο κέντρο του χωριού, τη μετα-
βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας του 1650 
στο Κεφαλάρι - καραούλι του χωριού και το 
πέτρινο γεφύρι λίγο έξω από το χωριό. Ανά-
μεσα στα αξιοθέατα των Αγράφων ξεχωρί-
ζουμε τη μεταβυζαντινή εκκλησία του Αγ. 
Γεωργίου που κτίστηκε το 1610 και έχει ολό-
πλευρες τοιχογραφίες. Η εκκλησία είχε βου-
λιάξει το 1887 και μετακινήθηκε ολόκληρη 
χωρίς να πάθει καμιά ζημιά.
Στον όμορφο οικισμό Σάικο, στο δρόμο προς 
την Καρδίτσα, βρίσκεται άλλη μια αξιόλογη 

εκκλησία, αυτή της Αγ. Τριάδας του 1641. Η 
ευρύτερη περιοχή των Αγράφων έχει μεγάλο 
ενδιαφέρον και για τους φίλους της ορειβα-
σίας αλλά και της ιστορίας. Μπορεί κανείς να 
φτάσει στο φαράγγι του Αγραφιώτη που έχει 
ενταχθεί στο «Νατούρα 2000», το φαράγγι 
Χοντέικα, τη θέση Βελή όπου ο Κατσαντώνης 
σκότωσε το Βεληγκέκα το 1807, τις πολεμί-
στρες του Κατσαντώνη στο Βουϊδόρεμα της 
Χρύσως, το μνημείο του εμφυλίου πολέμου 
στη Νιάλα όπου από τον παγετό βρέθηκαν 
αντάρτες και στρατιώτες νεκροί, αγκαλιασμέ-
νοι, το Μουμτζέλι παλιό κάστρο - καραούλι 
και το βουνό Κουκουρούντζος. 

Τρίδεντρο
Αφήνουμε πίσω μας το χωριό των Αγράφων 
και συνεχίζουμε την πορεία μας στα βόρεια. 
Το επόμενο χωριό που θα συναντήσουμε 
είναι το Τρίδεντρο, κτισμένο στη δεξιά όχθη 
του ποταμού Αγραφιώτη. Από το Τρίδενδρο 
καταγόταν ο Νικόλαος Βελισδονίτης, αρχία-
τρος του Σουλτάνου το 17» αϊ Στην περιοχή 
του Τρίδεντρου θα δούμε το φυσικό μνημείο, 
τον «πλάτανο-σπίτι» και το πέτρινο γεφύρι 
κοντά στον οικισμό Χάνι Αγγέλου. Από το Τρί-
δεντρο ξεκινά μια πολύ όμορφη ορειβατική 
διαδρομή απόστασης περίπου 10 χλμ. -μπο-
ρεί να γίνει και με αυτοκίνητο 4X4- προς τα 
χωριά Γιαννίτσαρη, Ντελμίδη και Ασπρόρεμα.

Τροβάτο
Λίγο πριν φτάσουμε στο επόμενο χωριό, το 
Τροβάτο, θα συναντήσουμε έναν διαμορφω-
μένο από το Δασαρχείο χώρο με ένα μικρό 
ξύλινο σπιτάκι και πάγκους ακριβώς επάνω 
στην όχθη του ποταμού. Το Τροβάτο ένα ποι-
μενικό χωριό στο οποίο ξεχωρίζει η εκκλη-
σία του Αγ. Δημητρίου του 1641 στην οποία 
βρίσκονται ενδιαφέρουσες εικόνες. Μια 
ταμπελίτσα στον τοίχο της εκκλησίας μας 
πληροφορεί ότι στην εκκλησία στεγάστηκε 
και λειτούργησε το Παιδαγωγικό Φροντιστή-
ριο της Στερεάς και Καρπενησίου της ΠΕΕΑ το 
1944. Τα χωριά που συναντάμε είναι μικρά 
και με λίγους κατοίκους και αποκτούν κάποια 
κίνηση κυρίως τα καλοκαίρια. Η διαδρομή 
όμως μέχρι εδώ είναι τόσο όμορφη που αξί-

ζει να την κάνουμε.

Βραγγιανά
Επιστρέφοντας από το Τροβάτο στη δια-
σταύρωση που θα συναντήσουμε προς τα 
Βραγγιανά αξίζει να κάνουμε μια στάση 
να φωτογραφίσουμε το μονότοξο πέτρινο 
γεφύρι. Όλη αυτή η περιοχή διασχίζεται 
από το ευρωπαϊκό ορειβατικό μονοπάτι 
Ε4. Λίγα χιλιόμετρα μετά τη διασταύρωση 
μπαίνουμε στα Βραγγιανά, ιστορικό κεφα-
λοχώρι ονομαστό για τη Σχολή που λειτούρ-
γησε οτην Αγ. Παρασκευή (Γούβα) το 1662 
από τον Διδάσκαλο του Γένους Ευγένιο Γιαν-
νούλη τον Αιτωλό. Από αυτή τη Σχολή βγή-
καν διδάσκαλοι που δίδαξαν και εμψύχωσαν 
το σκλαβωμένο γένος των Ελλήνων. Από τα 
Βραγγιανά καταγόταν και ο μαθητής του Γιαν-
νούλη, Αναστάσιος Γόρδιος που συνέχισε το 
εκπαιδευτικό έργο του Γιαννούλη στη Σχολή 
της Γούβας ως το 1729. Στην εκκλησία της Α γ. 
Παρασκευής (απέναντι από το χωριό) υπάρ-
χουν τοιχογραφίες και εικόνες του ζωγρά-
φου Ιωάννου του 1647. Την περίοδο εκείνη 
στα Βραγγιανά υπήρχαν 24 εκκλησίες από τις 
οποίες σήμερα σώζονται μόνο 3 που συγκε-
ντρώνουν πολλούς προσκυνητές. Αυτές είναι 
η Αγ. Παρασκευή του 1605, ο Αγ. Ιωάννης 
του 1647 και ο Αγ. Δημήτριος του 1661.
Σε μικρή απόσταση από τα Βραγγιανά αξίζει 
να επισκεφθούμε το χωριό Βαλάρι ή Παλιο-
χώρι όπου υπάρχει η παλιά εκκλησία της 
Παναγίας. Το κτίριο έχει αναπαλαιωθεί και 
έχει αναπλαστεί ο γύρω χώρος. Μπορούμε 
επίσης να πάμε και στον οικισμό Κουστέσο 
με την εκκλησία των Αγ. Αποστόλων. Στο 
δρόμο της επιστροφής μας, σε μικρή από-
σταση από τα Βραγγιανά και ανάμεσα στα 
χωριά Επινιανά και Άγραφα, στο σπήλαιο 
ενός γρανιτένιου βράχου, είναι κτισμένο το 
καθολικό της μονής της Παναγίας της Στάνας 
των Αγράφων. Κοιτάζοντας από μακριά το 
μοναστήρι μοιάζει κρυμμένο μέσα στη σπη-
λιά, ενώ τα λίγα δέντρα καλύπτουν το μεγα-
λύτερο μέρος της μικρής εκκλησία. Μόνο ο 
τρούλος του ναού με τα στενόμακρα παρά-
θυρα του, ξεχωρίζει κάτω από το χείλος του 
βράχου. 

Άγραφα: Οι δικές μας «Άλπεις»

ΤΑΞΙΔΙ
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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

Cheesecake

ΥΛΙΚΆ

 ª Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 350°Φαρενάιτ . Θρυμματίζουμε τα μπι-
σκότα και προσθέτουμε το βούτυρο λιωμένο, ανακατεύουμε καλά και κάνουμε 
καλύπτουμε τον πάτο μιας φόρμας με έλασμα 22-24 εκατοστών. Τοποθετούμε 
την φόρμα στο ψυγείο.

 ª Ψιλοκόβουμε την κουβερτούρα και βάζουμε την κρέμα γάλακτος να πάρει μια 
καλή βράση, αποσύρουμε από την φωτιά την κρέμα, προσθέτουμε την σοκο-
λάτα και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να λιώσει. Αφήνουμε το μείγμα στην 
άκρη να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, προσθέτουμε το γιαούρτι και ανα-
κατεύουμε καλά με σύρμα.

 ª Χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα για 2 λεπτά το τυρί κρέμα με την άχνη, προσθέ-
τουμε την βανίλια, το αλάτι και τα αβγά, ένα κάθε φορά. Σταματάμε το χτύπημα 
και ενσωματώνουμε με σύρμα το μείγμα σοκολάτας. Pίχνουμε το μείγμα μέσα 
στην φόρμα και ψήνουμε στους 350°Φαρενάιτ για 20 λεπτά και συνεχίζουμε 
στους 300° για ακόμη 30 λεπτά. Μόλις ψηθεί το cheesecake το αφήνουμε 3 
ώρες να κρυώσει εκτός ψυγείου, σερβίρεται κρύο ή σε θερμοκρασία δωμα-
τίου. Μπορείτε να το σερβίρετε με μαρμελάδα από κόκκινα φρούτα, καραμέλα 
ή σκέτο.

 ª 150 gr. μπισκότα Oreo
 ª 80 gr. βούτυρο
 ª Για το cheesecake
 ª 200 gr. κουβερτούρα ΙΟΝ
 ª 300 gr. τυρί κρέμα
 ª 200 ml. κρέμα γάλακτος

 ª 120 gr. γιαούρτι στραγγιστό
 ª 100 gr. ζάχαρη άχνη
 ª 2 αβγά
 ª 1/4  κουταλάκι του γλυκού αλάτι
 ª 1 φασόλι βανίλιας ή μια κάψουλα 

βανιλλίνης

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ και έχει στον 
ώμο του έναν γύπα!
Λέει στον μπάρμαν:
- ‘Μια βότκα δικιά μου, μια τεκίλα για το γύπα, 
ένα δικό σου και κέρασε όλο το μαγαζί!’
Σε 10 λεπτά του την έχουν πέσει οι τρεις καλύ-
τερες γκόμενες! Αφήνει 200 ευρώ, παίρνει τις 
γκόμενες και φεύγει... Το άλλο βράδυ πάλι το 
ίδιο σκηνικό. Ο τύπος με το γύπα στον ώμο 
κερνάει όλο το μαγαζί, του την πέφτουν οι 
καλύτερες γκόμενες, τις
παίρνει και φεύγοντας αφήνει και 100 ευρώ 
φιλοδώρημα... Μετά από μια βδομάδα κι 
αφού γινόταν κάθε βράδυ το ίδιο σκηνικό, ο 
μπάρμαν τον ρωτάει:
- ‘Συγνώμη κύριε μου αλλά με έχει φάει η περι-
έργεια. Κάθε βράδυ έρχεστε, σκορπάτε τόσα 
χρήματα, σας την πέφτουν οι καλύτερες γυναί-
κες και έχετε και αυτόν τον γύπα στον ώμο’
- ‘Κοίταξε...’, του λέει ο τύπος. ‘Πριν από λίγο 
καιρό εκεί που περπατούσα βρήκα στο δρόμο 
ένα λυχνάρι. Μόλις το έτριψα βγήκε ένα τζίνι 
και μου είπε ότι θα μου πραγματοποιήσει 
τρεις επιθυμίες. To πρώτο που του ζήτησα 
ήταν να μην αδειάζουν ποτέ οι τσέπες μου από 
λεφτά..  Το δεύτερο ήταν να μου την πέφτουν 
πάντα οι ωραιότερες γυναίκες...’
- ‘Και το τρίτο;’ τον ρωτάει ο μπάρμαν.
- ‘Το τρίτο που του ζήτησα ήταν να μου δώσει 
ένα μεγάλο πουλί.... Και μου’δωσε αυτόν τον 
μ...!!!

Περνάει η κοκκινοσκουφίτσα μέσα από το 
δάσος και βλέπει τον κακό τον λύκο πίσω από 
ένα δέντρο...
-Λύκε, λύκε σε βλέπω!!
Φεύγει ο λύκος και πάει πίσω από ένα άλλο 
δέντρο, τον ξαναβλεπει η Κοκκινοσκουφίτσα.
-Λύκε, λυκε σε βλέπω!!
Ξαναφεύγει ο λύκος και πάει πίσω από ένα 
άλλο δέντρο, πάλι τα ίδια η Κοκκινοσκουφί-
τσα!
-Λύκε, λυκε σε βλέπω!
Έξαλλος ο Λύκος:
-Μωρη μ...νη, θα με αφήσεις ήσυχο να αφο-
δεύσω επιτέλους????

Νυχτερινή βάρδια ο ταρίφας, μόνος στην πιά-
τσα περιμένει πελάτη… Ξαφνικά, έρχεται μια 
κοπέλα ολόγυμνη και μπαίνει μέσα στο ταξί 
και του λέει:
-Πάμε Σύνταγμα.  Την κοιτάζει ο ταρίφας από 
πάνω μέχρι κάτω... ψιλοσκέφτεται, κάνει να 
ξεκινήσει και μετά από λίγο σταματάει… Ξανα-
κάνει δυο μέτρα σκεφτικός και ξανασταματάει, 
αναποφάσιστος...
Αφού γίνεται αυτό για κάνα 5λεπτο, του λέει 
η κοπέλα:
-Τι συμβαίνει, δεν έχεις ξαναδεί γυμνή 
γυναίκα;  
-Πως, έχω δει πολλές φορές γυμνή 
γυναίκα........πορτοφόλι δεν βλέπω και….  ανη-
συχώ!!!!!!!!

ΚΡΊΟΣ
Αυτή η εποχή σας διασφαλίζει μια συνθήκη 
ηρεμίας σε φιλίες και σε συνεργασίες στη 
ζωή σας, ώστε να μπορείτε να κυνηγάτε πιο 
ρεαλιστικούς στόχους χωρίς άγχος. Χαλα-
ρώνετε, έστω προσωρινά, και προσπαθείτε 
να ανασυντάξετε τις δυνάμεις σας. Όλοι να 
θυμάστε ότι αυτή η περίοδος δεν σηκώνει 
λάθη από την πλευρά σας. 

ΤΑΥΡΟΣ
Υπάρχει μια βελτιωμένη ατμόσφαιρα γύρω 
σας που όμως λόγω της αυτοκαταστροφικό-
τητάς σας καλό θα ήταν να τη διατηρήσετε. 
Οι μέρες σας είναι πιο ευχάριστες και οι πιέ-
σεις αποτελούν πλέον απλή ανάμνηση. Με 
τους γύρω σας καλό θα είναι να αποφεύγετε 
τους διαπληκτισμούς, αποφεύγοντας να 
θίξετε τα «κακώς κείμενα» ή σε μία σχέση 
εργασίας ή αισθηματική.

ΔΊΔΥΜΟΊ
Είστε αρκετά προβληματισμένοι αυτό το 
διάστημα. Όσοι θέλετε να ξεκινήσετε κάτι 
νέο ή να ζητήσετε κάποια αύξηση στη δου-
λειά σας καλό θα είναι να περιμένετε. Όσοι 
ψάχνετε όμως για εργασία ή θέλετε αλλαγή, 
ευνοείστε. Αν πρόκειται να ταξιδέ-
ψετε ελέγξτε και την παραμικρή 
λεπτομέρεια. Τα οικονομικά 
σας μειώνονται κάθε μέρα 
από απρόοπτα έξοδα. 

ΚΑΡΚΊΝΟΣ
Το πρώτο χαρακτηρι-
στικό αυτής της εβδο-
μάδας, είναι η αυξη-
μένη σας διάθεση για 
επικοινωνία, που θα σας 
κάνει ακόμα περισσότερο 
κοινωνικούς και έτοιμους να 
μοιραστείτε τα σχέδιά σας και τους 
προβληματισμούς σας, με άτομα που νιώ-
θετε ότι μπορεί να σας καταλάβουν. Παρότι 
ανήκετε στην κατηγορία των ζωδίων που 
δεν διανύουν την καλύτερή τους περίοδο, 
έχετε εσωτερική ισορροπία και τις περισσό-
τερες φορές αντιμετωπίζετε με παροιμιώδη 
ψυχραιμία τα προβλήματά σας.

ΛΈΩΝ
Την περίοδο αυτή στο επίκεντρο της προ-
σοχής σας έχετε βάλει την κοινωνική σας 
ζωή. Έχετε καταλάβει όμως πως απόλαυση 
και χαρά δεν σας δίνει μόνο η πολυτέ-
λεια, αλλά και η απλότητα των πραγμάτων, 
αρκεί αυτή να συνοδεύεται από άτομα που 
πραγματικά αγαπάτε. Είναι λογικό λοιπόν 
να προτιμήσετε μία καλή παρέα από ένα 
glamorous πάρτι, γιατί στο πρώτο θα βρείτε 
όσα ζητάτε.

ΠΑΡΘΈΝΟΣ
Επιβάλετε τις απόψεις σας με ήρεμο τρόπο και 
τα επιχειρήματά σας θα πείσουν τους συνερ-
γάτες σας. Αρπάξτε τις ευκαιρίες που σας δίνει 
η εποχή, καθώς η γοητεία σας θα είναι ο βοη-
θός σας. Οι μέρες αυτές σας δίνουν περισσό-
τερη άνεση και μια δόση απαραίτητης ψυχα-
γωγίας. Στα επαγγελματικά σας όλα συνεχίζο-
νται στον ίδιο ρυθμό.

ΖΥΓΟΣ
Πρέπει να δεχθείτε μια καινούργια πραγμα-
τικότητα και μπορεί να χρειαστεί να αναθε-
ωρήσετε πολλές απ’ τις απόψεις σας. Απο-
φύγετε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να 
σας φέρει σε σύγκρουση με τα πρόσωπα 
που ανήκουν στο στενό οικογενειακό σας 
περιβάλλον.

ΣΚΟΡΠΊΟΣ
Αυτή την εποχή ευνοούνται οι οικονομι-
κές σας υποθέσεις. Έχετε μια μεγάλη ικα-
νότητα να ανταποκρίνεστε με μια μαεστρία 
ακόμη και στα πολύ δύσκολα. Αυτή σας η 
ικανότητα θα είναι σωτήρια αφού θα δια-
χειριστείτε σωστά μια υπόθεση που θα 
σας δώσει αναγνώριση… Οι κοντινοί σας 
άνθρωποι φίλοι ή συνεργάτες θα βοηθή-
σουν. Οι οικογενειακές σας σχέσεις χρει-
άζονται προσοχή, γιατί το κλίμα είναι λίγο 
άσχημο.

ΤΟΞΟΤΉΣ
Ίσως να χρειαστεί να πάρετε αποφάσεις για 
τα επαγγελματικά σας. Θα πρέπει όμως να 
δώσετε πολύ μεγαλύτερη σημασία και στις 
οικογενειακές σας σχέσεις. Κάποιες κατα-

στάσεις που θα συμβούν, φαίνεται 
πως θα σας δώσουν χρήσιμα 

μαθήματα ενώ σε μεγάλο 
βαθμό θα αναγεννη-

θείτε. Καλό θα είναι να 
είστε προσεκτικοί στις 
συναλλαγές σας και να 
έχετε επιφυλάξεις για 
κάποια άτομα.

ΑΊΓΟΚΈΡΩΣ
Γενικά η περίοδος αυτή 

είναι περίεργη και μονα-
χική για τους ανθρώπους που 

ανήκουν σε αυτό το ζώδιο. Οι 
σχέσεις ιδιαίτερα δεν ευνοούνται. Κυρίως 

οι επαγγελματικές. Οι φιλικές όμως σχέ-
σεις και γενικότερα οι κοινωνικές σας επα-
φές βρίσκονται σε καλό δρόμο και για αυτό 
φροντίστε να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες 
που θα σας παρουσιαστούν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η εκπλήρωση των κρυφών σας επιθυμιών 
μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Με όπλο 
την αποφασιστικότητα και την αυτοπεποί-
θησή σας, βρίσκετε λύσεις σε δύσκολα προ-
βλήματα. Σε επαγγελματικά θέματα βεβαι-
ωθείτε πως οι ιδέες σας είναι καλά οργανω-
μένες και εφικτές και έπειτα παρουσιάστε 
τις εκεί που θέλετε. Τα οικονομικά σας είναι 
μέτρια. Μην ξοδεύετε απερίσκεπτα τα χρή-
ματά σας.

ΊΧΘΈΊΣ
Στο σπίτι ή στην οικογένεια εξακολουθούν 
να υπάρχουν αρκετές εντάσεις και διαφω-
νίες. Παρόλα αυτά στη δουλειά σας έχετε 
πάρα πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Οι 
αγαπημένοι σας απαιτούν από εσάς πάρα 
πολλά και αυτό σας προβληματίζει και σας 
μπερδεύει. Γυρίστε λίγο σε παλιές συνή-
θειες. Εν τω μεταξύ μην δίνετε αφορμές για 
σχόλια στο κοινωνικό σας περιβάλλον. 
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Η πανδημία ανέτρεψε σχέδια 
και προγραμματισμούς. 
Συμφωνίες που ήταν έτοιμες 
να κλείσουν μπήκαν στα 
συρτάρια, άλλες άλλαξαν 
κατεύθυνση. 

E
τοιμη σχεδόν για τη λειτουρ-
γία της ήταν και η «Βυζαντι-
νή Οικουμένη», αλλά το ξέ-
σπασμα της υγειονομικής 

κρίσης καθήλωσε το αρχικό σχέδιο 
για την εγκατάστασή της σε διατη-
ρητέο κτίριο της Θεσσαλονίκης. Οι 
δυσκολίες ωστόσο δεν σταμάτησαν 
την ορμή της ιδρυτικής ομάδας να 
βρει τον εναλλακτικό χώρο που θα 
στεγάσει την πλούσια βιβλιοθήκη, 
το αρχείο και τις δραστηριότητές 
της. Κι ενώ όλα έδειχναν ότι η ιδιω-
τική πρωτοβουλία βυζαντινολόγων 
και βυζαντινόφιλων να ιδρύσουν 
ένα διεθνές ερευνητικό κέντρο για 
τον βυζαντινό κόσμο είχε «παγώ-
σει», η λύση βρέθηκε και μάλιστα 
εν μέσω καραντίνας. Eνα άλλο ιστο-
ρικό κτίριο της πόλης ανοίγει για να 
χωρέσει χιλιάδες βιβλία, σπάνια 
φωτογραφικά, αρχιτεκτονικά και ε-
πιστημονικά ντοκουμέντα που έχει 
συγκεντρώσει έως σήμερα ο νέος 
φορέας, μέρος των οποίων έχει ή-
δη ψηφιοποιηθεί. 
Το διατηρητέο οίκημα του Κέντρου 
Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρο-
νομιάς (ΚεΔΑΚ) στην οδό Πραξιτέ-
λους 7 και Ζαΐμη (περιοχή παλαιού 
Αρχαιολογικού Μουσείου) θα 
είναι η μόνιμη έδρα της «Βυζαντι-

νής Οικουμένης». Με το σύμφωνο 
συνεργασίας μεταξύ του υφυπουρ-
γείου Εσωτερικών (Μακεδονίας – 
Θράκης), του ΚεΔΑΚ και του σωμα-
τείου «Βυζαντινή Οικουμένη» αφε-
νός ξεκινάει η δράση ενός ακόμη 
κέντρου έρευνας του βυζαντινού 
πολιτισμού, αφετέρου αξιοποιείται 
ένα από τα σπουδαία κτίσματα της 
αστικής αρχιτεκτονικής των αρχών 
του 20ού αιώνα. 
Χτισμένο το 1908, στην όψιμη περί-
οδο του εκλεκτικισμού, αποτελεί 
ένα από τα ελάχιστα δείγματα μιας 
περιοχής και μιας εποχής. 
Το κτίριο του ΚεΔΑΚ, γνωστό ως 
οικία Παπακωνσταντίνου, χαρα-
κτηρισμένο «ως έργο τέχνης που 
παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτο-
νικό και μορφολογικό ενδιαφέ-
ρον» (17-9-1992), έχει μακρά ιστο-

ρία. Χτισμένο το 1908 σε οικόπεδο 
εμβαδού 662 τ.μ., στην όψιμη περί-
οδο του εκλεκτικισμού, περιήλθε 
στην κυριότητα του ΚεΔΑΚ το 1984 
έπειτα από δωρεά, εν ζωή, της 
Φωτεινής χήρας Νικολάου Χριστο-
δούλου. Αποτελούσε κληρονομιά 
και διαθήκη του ανιψιού της δωρή-
τριας, Κωνσταντίνου Παπακων-
σταντίνου, ο οποίος ως φίλος του 
Αγίου Ορους είχε εκφράσει την επι-
θυμία να στηρίξει το νεοσύστατο 
τότε ΚεΔΑΚ. Ο ίδιος το κληρονό-
μησε από τη μητέρα του Σμαρώ, 
χήρα Αστέριου Παπακωνσταντί-
νου, η οποία αγόρασε το ακίνητο το 
1915 από τον Αχμέτ Νεδίν Βέη, που 
φέρεται ως ο πρώτος ιδιοκτήτης της 
οικίας. Σήμερα, κρυμμένο ανάμεσα 
σε πολυκατοικίες, αποτελεί ένα από 
τα ελάχιστα δείγματα μιας περιοχής 

και μιας εποχής, όταν λίγο πριν από 
το τέλος της οθωμανικής κυριαρ-
χίας οι εύπορες μεσοαστικές οικο-
γένειες έκτιζαν μεγάλες κατοικίες 
για μόνιμη εγκατάσταση ή παραθέ-
ριση αναμορφώνοντας την έως τότε 
αγροτική όψη της ανατολικής Θεσ-
σαλονίκης. 
Στους χώρους του φυλάσσεται 
μέρος της βιβλιοθήκης του ΚεΔΑΚ. 
Το διατηρητέο, μας πληροφορεί ο 
διευθυντής του ΚεΔΑΚ Ηλίας Π. 
Περτζινίδης, αποκαταστάθηκε την 
περίοδο 1996-1997 υπό την επί-
βλεψη του ΚεΔΑΚ, ωστόσο η «μη 
συνεχόμενη χρήση του, η περιστα-
σιακή και αποσπασματική συντή-
ρησή του είχαν ως αποτέλεσμα να 
προκληθούν φθορές, κάποιες από 
τις οποίες οφείλονται στην εισερχό-
μενη υγρασία από τη στέγη».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ά
λλα δύο ελληνικά αστεροσκοπεία ε-
πέλεξε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δι-
αστήματος (ESA) για το φιλόδοξο πρό-
γραμμα «fibre in the sky», το οποίο ε-

ντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Euro 
QCI (Quantum Communication Infrastructure) 
για την ανάπτυξη ασφαλών, κρυπτογραφημέ-
νων επικοινωνιών στην Ε.Ε.
Σε επιστολή της προς τον Γενικό Γραμματέα 
Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Θανάση 
Στάβερη, η Διευθύντρια Τηλεπικοινωνιών και 
Ενοποιημένων Εφαρμογών του ESA Elodie Viau 
ενημερώνει ότι μετά το τηλεσκόπιο «Αρίσταρ-
χος» του Αστεροσκοπείου Χελμού, στο πρό-
γραμμα εντάσσονται επίσης το Αστεροσκοπείο 
Σκίνακα στην Κρήτη και ο Αστρονομικός Σταθ-
μός Χολομώντα στη Χαλκιδική.
Στα δύο αστεροσκοπεία θα εγκατασταθεί νέος 
εξοπλισμός που θα επιτρέψει την αποστολή και 
λήψη δεδομένων σε υπερυψηλές ταχύτητες με 
τη χρήση συστημάτων λέιζερ αντί ραδιοκυ-
μάτων. Σημειώνεται πως στο πλαίσιο του προ-
γράμματος που είναι γνωστό ως «fibre in the 
sky» («οπτικές ίνες στον ουρανό») θα παρέχο-
νται υπηρεσίες όπως:
• Διασύνδεση και ενοποίηση δορυφορικών 

συστημάτων στο πρότυπο της διασύνδεσης που 
επιτυγχάνεται σήμερα στα επίγεια δίκτυα στα-
θερών και κινητών επικοινωνιών
• Υποστήριξη επίγειων δικτύων και παροχή 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών  σε μεγάλες 
εκδηλώσεις που απαιτούν ισχυρές τηλεπικοι-
νωνιακές υποδομές (π.χ. αθλητικές διοργα-
νώσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες) και σε 
περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται σημαντική 

αύξηση του φόρτου στα επίγεια δίκτυα
• Παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις έρευ-
νας και διάσωσης και σε έκτακτες περιπτώσεις 
(π.χ. φυσικές καταστροφές)
• Κάλυψη απομακρυσμένων περιοχών με 
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών υψηλών ταχυτήτων
• Χειρισμός από απόσταση εξοπλισμού που 
βρίσκεται σε σημεία όπου δεν προσφέρεται 
κάλυψη από τα επίγεια δίκτυα.

Από το Λούβρο 
στο μουσείο 
Θάσου, δύο 
εκμαγεία 
της «διόδου 
θεωρών»

Στο αρχαιολογικό μουσείο Θάσου 
παραδόθηκαν, πριν από λίγες 
μέρες, τα εκμαγεία από τρεις ανά-
γλυφες μαρμάρινες πλάκες που 
κοσμούσαν ένα πολύ ενδιαφέρον 
-και ιδιαίτερο στην ερμηνεία του- 
μνημείο της αστικής τοπογραφίας 
της αρχαίας πόλης της Θάσου, τη 
λεγόμενη δίοδο των θεωρών.
Όπως επισημαίνει η διευθύ-
ντρια της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Καβάλας- Θάσου Σταυρούλα 
Δαδάκη, «τα τρία ανάγλυφα βρέ-
θηκαν πεσμένα μέσα στον διά-
δρομο, το 1864, από τον αρχαι-
ολόγο Emmanuel Miller, στην 
πρώτη ουσιαστική ανασκαφική 
έρευνα που επιχειρήθηκε στη 
Θάσο. Μαζί βρέθηκαν και ενε-
πίγραφοι λίθοι που έφεραν ονό-
ματα αρχόντων του νησιού, εξ ου 
και το όνομα θεώριον που έδωσε 
ο ίδιος. Τα ανάγλυφα μεταφέρθη-
καν στο Παρίσι και έκτοτε εκτίθε-
νται στο Μουσείο του Λούβρου».
«Τα γύψινα εκμαγεία», επισημαί-
νει η κ. Δαδάκη, «κατασκευάστη-
καν στο Εργαστήριο Εκμάγευσης 
της ένωσης Εθνικών Μουσείων 
της Γαλλίας (Réuniondes Musée 
Nationaux) και φυλάσσονταν στις 
αποθήκες του τμήματος Ελληνι-
κών, Ετρουσκικών και Ρωμαϊκών 
αρχαιοτήτων του Μουσείου του 
Λούβρου, αποτελώντας μέρος 
των κινητών και πολιτιστικών ιδι-
ωτικών μνημείων του Λούβρου».
Η δίοδος των θεωρών αποτε-
λούσε έναν διάδρομο από δύο 
παράλληλους καλοφτιαγμένους 
μαρμάρινους τοίχους, μήκους 
11μ., που διαμορφώνεται στη 
ΒΑ γωνία της αρχαίας αγοράς της 
Θάσου και συνέδεε την τελευταία 
με τα πρανή της πλαγιάς της ακρό-
πολης, όπου αναπτύσσονται τα 
αρχαία ιερά, Αρτεμίσιο, Διονύ-
σιο, Ποσειδώνιο. Στο μέσον του 
ενός τοίχου είχε ενσωματωθεί 
μια μαρμάρινη πλάκα με ανάγλυ-
φες μορφές που απεικόνιζαν τον 
Απόλλωνα με κιθάρα στο χέρι 
να στεφανώνεται από μια γυναι-
κεία μορφή από τη μια πλευρά 
και τρεις Νύμφες από την άλλη 
πλευρά μιας ορθογώνιας εσοχής. 

Η «Βυζαντινή Οικουμένη» στεγάστηκε

Το Αστεροσκοπείο Σκίνακα και ο Αστρονομικός Σταθμός 
Χολομώντα εντάσσονται στο «Fibre in the Sky»
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ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Λ
υτρωτής Χασάν! Την ώρα που όλα έδειχναν να έ-
χουν τελειώσει για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία, 
με το 2-0 υπέρ της Αϊντχόφεν από το πρώτο μέρος, 
ο Αιγύπτιος μίλησε στο 88’, έχοντας μπει στο παι-

χνίδι δέκα λεπτά νωρίτερα κι έδωσε το φιλί της ζωής της στην 
ομάδα του, μαζί με το χρυσό εισιτήριο της πρόκρισης στους 
“16” του Europa League. Θρίλερ ναι. Αγωνία ναι. Ένταση στο 
απόλυτο, αλλά στο τέλος η ούγια έγραφε Χασάν και Ολυμπι-
ακός. Όπως με την Άρσεναλ, έτσι και χθες κόντρα στην PSV, 
ο πρωταθλητής Ελλάδας μίλησε όταν έπρεπε για να προκα-
λέσει σεισμό στην κεντρική Ευρώπη με την παλικαρίσια του 
πρόκριση. Στη διάθεση του Ολυμπιακού να δηλώσει παρών 
επιθετικά, η Αϊντχόφεν βρήκε την πρώτη της ευκαιρία στο 
10’ με τον Μάλεν να ξεφεύγει από δεξιά και μάλιστα έπειτα 
από κόντρα, να βρίσκει στο πέναλτι τον Ζάχαβι κι εκείνος να 
αστοχεί στέλνοντας τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο. Όπως 
φάνηκε στη συνέχεια ο Μάλεν ξεκίνησε από οφσάιντ, αλλά 
ήταν ένα δείγμα τι πρέπει να προσέξουν οι “μπλε” του Μαρ-
τίνς για τη συνέχεια. Μόλις στο 15’ έπειτα από ενέργεια του 
Μπρούμα, ο Ελ Αραμπί πήρε την κεφαλιά από το πλάι 
της μικρής περιοχής, αλλά αστόχησε υπό πίεση.
Η καλή κίνηση των φιλοξενούμενων, πάντως, 
και οι συνεργασίες σε μικρούς χώρους ανά-
γκασαν τους γηπεδούχους να κάνουν αρκετά 
σκληρά φάουλ, τα οποία είδε και υπέδειξε ο Γάλ-
λος ρέφερι. Από την άλλη πλευρά, η ολλανδική 
ομάδα έδειξε ικανή να εκμεταλλευθεί το κάθε λάθος, 
όπως στο 20’, όταν έπειτα από λάθος του Σεμέδο ο Μάλεν 
βγήκε προ του Σα, αλλά ο Μπα του έκοψε το σουτ, σε μια 
φάση μισό γκολ. Δύο λεπτά αργότερα, όμως, η PSV κατά-
φερε να προηγηθεί όταν από κόρνερ του Τόμας από δεξιά, 
ο Ζάχαβι ήρθε από πίσω για να πιάσει την κεφαλιά ανάμεσα 
σε Σεμέδο, Αραμπί και να πετύχει το 1-0, με τον Σα για μία 
ακόμη φορά να ακουμπά τη μπάλα, αλλά να μη μπορεί να 
την σταματήσει. Από το χρονικό σημείο του 1-0 οι γηπε-
δούχοι προσπάθησαν να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο 
το ρυθμό, παίζοντας και οι δέκα, πλην του κίπερ, πάνω από 
τη σέντρα, προκειμένου να πνίξουν τον Ολυμπιακό. Οι παί-
κτες του Πέδρο Μαρτίνς έμοιαζαν να μη μπορούν να παρα-
κολουθήσουν σε αυτή την ταχύτητα, ωστόσο, κράτησαν 
τις γραμμές τους ανασταλτικά και άντεξαν στις επιθέσεις 
κατά κύματα. Στο 32’, μάλιστα, ο Μπρούμα ελίχθηκε ωραία 
εντός περιοχής, από πάσα του Καμαρά, αλλά το τελείωμα με 
το αριστερό έστειλε τη μπάλα δίπλα στο αριστερό δοκάρι. 
Γενικά οι παίκτες του Σμιντ έτρεξαν και πίεσαν πάρα πολύ 
στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, με δύο και τρεις σε κάθε 
διεκδίκηση, με αποτέλεσμα να αναρωτιέται κανείς πόσο θα 
αντέξουν σε αυτό το τέμπο. Από το γκολ και μετά, η εντολή 
από τον πάγκο του Ολυμπιακού ήταν να πηγαίνει δεξιά ο 
Καμαρά για να πλαισιώσει τον Λαλά, όταν ο Βαλμπουενά 

κινείται κεντρικά, με τη διάταξη να μετατρέπεται σε 4-2-3-1. 
Οι επιθέσεις κατά κύματα των γηπεδούχων, ωστόσο, έφε-
ραν και δεύτερο γκολ πριν από το ημίχρονο όταν έπειτα 
από φάουλ του Ελ Αραμπί εκτός περιοχής, ο Ζάχαβι στο 44’ 
έγραψε με αριστοτεχνική εκτέλεση το 2-0 για να δώσει προ-
βάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του.
ΔΙΠΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Αμεση ήταν η αντίδραση του Πέδρο Μαρτίνς από τον πάγκο, 
με δύο αλλαγές από το 46’ και αναδιάταξη. Μέσα Φορτού-
νης και Μασούρας, έξω Μπουχαλάκης και Βαλμπουενά, με 
εντολή να ανέβουν περισσότερο οι γραμμές από το πρώτο 
κιόλας σφύριγμα στην επανάληψη. Λίγο έλειψε, μάλιστα, το 
γκολ που έψαχναν οι “ερυθρόλευκοι” να ερχόταν πριν από 
το 50’, αλλά έπειτα από τρομερή ενέργεια του Μπρούμα, το 
σουτ με το αριστερό του Καμαρά σημάδεψε το δοκάρι, ενώ 
ένα δεύτερο από τον Λαλά, κόντραρε πριν καταλήξει στην 
εστία. Γενικά, ο Ολυμπιακός έδειξε διάθεση να παίξει μπάλα 
κι όχι κρυφτούλι από το ξεκίνημα του β’ μέρους κι αυτό λει-
τούργησε, ασφαλώς, πολύ καλύτερα. Παράλληλα, λειτούρ-

γησε καλύτερα και το 4-2-3-1 με τον Μπρούμα να 
περνάει δεξιά και τον Μασούρα αριστερά, για 

να καλύπτει παράλληλα και τον Ρέαμπτσιουκ. 
Η παρουσία του Φορτούνη επέτρεψε στους 
Πειραιώτες και τη μπάλα να κρατήσουν και 
πλευρές να αλλάξουν στην ανάπτυξη και να 

επιτεθούν περισσότερο ορθολογικά. Όλα αυτά 
με ρίσκο, φυσικά, καθώς η PSV εξακολουθούσε να 

είναι επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις.
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΛΑΕΙ Ο ΧΑΣΑΝ
Όσο περνούσε η ώρα οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν 
να βρουν τρόπο να επιτεθούν και οι γηπεδούχοι να ηρεμή-
σουν το παιχνίδι όπως τους φώναζε ο Ρόγκερ Σμιντ από τον 
πάγκο. Ταμπουρωμένοι πίσω από τη μπάλα κι έτοιμοι ανά 
πάσα στιγμή για κόντρα, προσπάθησαν να κρατήσουν τους 
“ερυθρόλευκους” μακριά από την περιοχή τους και το κατά-
φεραν σε σημαντικό βαθμό. Πλην του δοκαριού στο 49’, 
ωστόσο, και μια ατομικής ενέργειας του Μπρούμα, φάση 
δεν βγήκε από πλευράς Ολυμπιακού μέχρι το 78’, όταν το 
απευθείας φάουλ του Φορτούνη τράνταξε το οριζόντιο 
δοκάρι του Εμβογκό. Σε εκείνο το χρονικό σημείο, ο Πέδρο 
Μαρτίνς έριξε άλλες δύο αλλαγές στη “μάχη”. Χασάν και 
Ανδρούτσος αντί Μπρούμα και Λαλά, για την τελική αντεπί-
θεση, με 4-4-2 στο χορτάρι. Στο απόλυτο ροντέο των τελευ-
ταίων λεπτών με την PSV να έχει και δοκάρι σε σουτ του 
Μάλεν (86’), Όλα αυτά μέχρι το 88’, όταν έπειτα από σέντρα 
του Φορτούνη από αριστερά, ο Αραμπί πήρε την πρώτη 
κεφαλιά, ο Χασάν το ριμπάουντ και 2-1! Μέρες… Άρσεναλ 
για τον Ολυμπιακό που κατάφερε ξανά να τα φέρει όλα τού-
μπα, όταν το παιχνίδι ήταν έτοιμο να… πεθάνει υπέρ της 
Αϊντχόφεν.

Ο Ισραηλινός εκτελεστής Ζάχαβι με δύο γκολ από στημένες φάσεις έδωσε προβάδισμα 
πρόκρισης στην PSV, αλλά ο από μηχανής Χασάν έδωσε το φιλί της ζωής στον Ολυμπιακό και 
το εισιτήριο για τους “16”.

Αϊντχόφεν – Ολυμπιακός Αϊντχόφεν – Ολυμπιακός 
2-1: Θρύλος της Ευρώπης2-1: Θρύλος της Ευρώπης

ΠΑΟΚ - Λαμία 4-0
Δεύτερος με τεσσάρα

Ο ΠΑΟΚ δεν δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση της Λαμίας, με 4-0, 
που είχε το μυαλό της στα παιχνίδια που έρχονται με ΑΕΛ και Γιάννινα, 
πέρασε μόνος στη δεύτερη θέση. Ανησυχία για τον Τζόλη που αποχώ-
ρησε τραυματίας.
ΟΠΑΟΚ κέρδισε 4-0 τη Λαμία παίζοντας όμορφο ποδόσφαιρο και 

έχοντας τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ και πέρασε μόνος στη δεύτερη 
θέση εκμεταλλευόμενος τη γκέλα της ΑΕΚ και εν αναμονή του αγώνα του 
Άρη με τον Ολυμπιακό. Από την άλλη οι φιλοξενούμενοι είχαν το μυαλό 
τους στα ματς που έρχονται με ΑΕΛ και ΠΑΣ Γιάννινα για αυτό και έπαι-
ξαν με αρκετές αλλαγές στο ματς της Τούμπας. 
Η ομάδα του Πάπλο Γκαρσία είχε πολλά κέρδη από την αναμέτρηση με 
τη Λαμία όπως το ντεμπούτο με γκολ του Μπαμπά και οι ανάσες που 
πήραν βασικοί ποδοσφαιριστές μετά τη διαμόρφωση του 3-0. Παράλ-
ληλα είχε και ένα μεγάλο πλήγμα. Ο Χρήστος Τζόλης αποχώρησε τραυ-
ματίας από τον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας και όλοι περιμένουν να 
μάθουν το μέγεθος του τραυματισμού του στον δεξιό του αστράγαλο.
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
Το ματς ήταν ένας επιθετικός μονόλογος από πλευράς ΠΑΟΚ που ολο-
κλήρωσε την αναμέτρηση με 23 τελικές οι 9 προς την εστία, οι 14 εξ 
αυτών μέσα από την εστία ενώ αντίθετα οι φιλοξενούμενοι απείλησαν 
μόλις μια φορά την εστία του Ζίβκοβιτς.
Στο πρώτο ημίχρονο αν και ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, είχε την υπεροχή 
δεν μπορούσε να βρει δίχτυα. Ένας νέος στο ντεμπούτο του με την 
ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Μπαμπά, κατάφερε να σκοράρει μετά από 
ασίστ του Τζόλη και να δώσει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ με πλασέ μέσα 
από την περιοχή.
Οποιαδήποτε άλλη τελική κατέληγε πάνω στα σώματα ή στα χέρια του 
Κατσικά και αυτός ήταν ο λόγος που το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος του 
45λεπτου.
ΑΣΙΣΤ, ΔΟΚΑΡΙ ΚΑΙ ΓΚΟΛ Ο ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ
Ότι δεν κατάφερε στο πρώτο μέρος ο ΠΑΟΚ, το έκανε στο δεύτερο. Με 
κορυφαίο τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς ο οποίος είχε ασίστ, δοκάρι και γκολ. 
Αρχικά στο 48’ ο Ζίβκοβιτς έκανε την κάθετη πάσα στον Τζόλη ο οποίος 
με πλασέ στο όριο της περιοχής σκόραρε και έκανε το 2-0. Μια φάση 
στην οποία ο νεαρός δεν πανηγύρισε όπως θα ήθελε καθώς έδειξε να 
πονάει στον δεξιό του αστράγαλο.
Πέντε λεπτά αργότερα ο ΠΑΟΚ κλείδωσε τη νίκη καθώς στο 53’ ο 
Ροντρίγκο από τα δεξιά έκανε ωραία ενέργεια και πάσα προς τον Ουάρ-
ντα ο οποίος σκόραρε για το 3-0 και ουσιαστικά εκεί τελείωσε η αναμέ-
τρηση.
Ο Γκαρσία έκανε αλλαγές, έριξε στο ματς τους Λάμπρου, Καγκάβα, Σβι-
ντέρσκι, Νινούα, Λύρατζη και έδωσε ανάγκες σε βασικούς ποδοσφαιρι-
στές του με τον ΠΑΟΚ όμως να μην ρίχνει ρυθμούς.
Στο 64’ οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στο γκολ αλλά το Σουτ του Ζίβκο-
βιτς βρήκε στο δεξί δοκάρι του Κατσικά. Δύο λεπτά αργότερα όμως ο 
Σέρβος πέτυχε ένα υπέροχο γκολ με σουτ με το αριστερό μετά από πάσα 
του Σβιντέρσκι μέσα από την περιοχή.
Ο ΠΑΟΚ εν συνεχεία με κύριους εκφραστές των επιθέσεων του τους Σβι-
ντέρσκι και Λάμπρου έφτασε κοντά και σε άλλα γκολ αλλά δεν κατάφερε 
να σκοράρει και πέμπτο τέρμα με το 4-0 να παραμένει έως τη λήξη της 
αναμέτρησης.
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αθλητικά

Ο 
Αστέρας εκμεταλλεύτηκε τα α-
μυντικά κενά της ΑΕΚ, προηγή-
θηκε 2-0, αλλά η Ένωση με με-
γάλο πρωταγωνιστή τον Ντά-

μιαν Σιμάνσκι (2 γκολ και δοκάρι) ισοφά-
ρισε, έχασε μεγάλες ευκαιρίες για την α-
νατροπή, αλλά οι Αρκάδες έφυγαν με την 
ισοπαλία (2-2) από το ΟΑΚΑ.

ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΚΑΙ 
ΣΟΥΠΕΡ ΑΣΤΕΡΑΣ
Ο Μανόλο Χιμένεθ διατήρησε το 4-4-2 
με τους Ολιβέιρα - Ανσαριφάρντ στην 
κορυφή, που του έδωσε τη νίκη, έστω 
και με αγχωτικό τρόπο στη Λάρισα, αλλά 
γι’ ακόμα μία φορά η ΑΕΚ «πληγώθηκε» 
από την άμυνά της. Ο Αστέρας μπήκε 
καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, έριξε... 
προειδοποιητική βολή στο 6ο λεπτό με 
τον Καστάνιο και 10 λεπτά αργότερα 
πήρε το προβάδισμα με τον Λουίς Φερ-
νάντεθ. Οι γηπεδούχοι παρουσιάστηκαν 
αδρανείς ύστερα από εκτέλεση κόρνερ 
και σουτ του Χουάν Μουνάφο, με τον 
Ισπανό να το εκμεταλλεύεται και να πλα-
σάρει υπέροχα τον Αθανασιάδη για 
το 0-1.
Δύο λεπτά αργότερα, οι 
Αρκάδες «χ τύπησαν» 
ξανά από στημένη φάση, 
με τον Ντάνι Σουάρεθ 
να πηδάει ανενόχλη-
τος στο ύψος της μικρής 
περιοχής και να στέλνει 
την μπάλα στα δίχτυα για το 
0-2. Η Ένωση, σ’ ακόμα ένα παι-
χνίδι έδειξε πως αντιμετωπίζει τεράστιο 
πρόβλημα στις εναέριες μονομαχίες, οι 
οποίες και της έχουν κοστίσει καθ’ όλη 
τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Παράλ-
ληλα, οι παίκτες του Ράσταβατς έκλει-
σαν εξαιρετικά τους χώρους, μην αφήνο-
ντας επιλογές στους αντιπάλους τους, οι 
οποίοι προσπαθούσαν μέσω ατομικών 
προσπαθειών, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΙΒΕ-
ΪΡΑ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Η επιλογή του Χιμένεθ να πάει με δύο 
επιθετικούς ήταν ξεκάθαρο πως δεν 
δούλεψε. Ωστόσο, κάποιες ενοχλήσεις 
του Ολιβέιρα στους κοιλιακούς, τον ανά-
γκασαν να προχωρήσει σε αναπροσαρ-
μογή των πλάνων του, με τον Νέναντ Κρί-
στιστις να περνάει στη θέση του Πορ-
τογάλου και η διάταξη να αλλάζει σε 
4-2-3-1. Μία αλλαγή που έπαιξε καθο-

ριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα, 
αφού έδωσε τη δυνατότητα στον Ντα-
μιάν Σιμάνσκι να απελευθερωθεί και να 
δώσει σπουδαίες λύσεις.
Ο Πολωνός όχι μόνο μείωσε το σκορ 
στο 40ό λεπτό με υπέροχο σουτ, ύστερα 
από εξαιρετική πάσα του Μουαμέρ Τάν-
κοβιτς, αλλά τέσσερα λεπτά αργότερα 
θα μπορούσε φλέρταρε και με δεύ-
τερο γκολ, αλλά η μπάλα δεν του έκανε 
το χατίρι, καθώς τράνταξε το οριζόντιο 
δοκάρι, ενώ στη συνέχεια της φάσης, ο 
Ανσαριφάρντ δεν μπόρεσε από πλεο-
νεκτική θέση να στείλει την μπάλα στα 
δίχτυα.
Στο μεσοδιάστημα, ο ιδιαίτερα δραστή-
ριος και επικίνδυνος Φερνάντεθ βγήκε 
στην πλάτη της «κιτρινόμαυρης» άμυνας, 
έκανε το σουτ, αλλά ο Αθανασιάδη με 
νέα εξαιρετική αντίδραση κράτησε όρθια 
την ομάδα του.

ΠΙΕΣΗ, ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΓΚΑΡΣΙΑ 
ΚΑΙ 2-2 ΜΕ ΣΙΜΑΝΣΚΙ
Η ΑΕΚ, με τη φόρα από το τελευταίο καλό 

15λεπτο του πρώτου μέρους, μπήκε 
δυνατά και έψαξε την ισοφάριση. 

Ωστόσο, τα συρτά σου των 
Μάνταλου (51’) και Ανσαρι-
φάρντ (55’), αλλά κι η κεφα-
λιά του Σβάρνα (58’) δεν 
ανησύχησαν ιδιαίτερα τον 

Τσιφτσή που είτε μπλόκαρε 
σταθερά είτε είδε την μπάλα 

να περνάει πολλά μέτρα πάνω 
από την εστία του.

Η Ένωση διατήρησε τον έλεγχο, με τον 
Αστέρα να προσπαθεί να διαχειριστεί το 
υπέρ του προβάδισμα. Όμως, υπολόγιζε 
χωρίς τον... Λιβάι Γκαρσία. Ο 23χρονος 
εξτρέμ, στο 68ο λεπτό, έκανε μία τρο-
μερή κούρσα απ’ τα δεξιά, γύρισε τη 
κατάλληλη στιγμή στον Σιμάνσκι που 
πλάσαρε τον Τσιφτσή για το 2-2.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Στα τελευταία λεπτά, η Ένωση έψαξε το 
τρίτο γκολ που θα της έδινε μία μεγάλη 
νίκη, αλλά οι Αρκάδες άντεξαν την πίεση, 
με τον Τσιφτσή να πραγματοποιεί αρκε-
τές καλές αποκρούσεις. Ωστόσο, στο 
τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων χρειά-
στηκε ο από μηχανής Αλβάρες, ο οποίος 
έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή 
το πλασέ του Σβάρνα, ύστερα από γύρι-
σμα του Χρήστου Αλμπάνη.

ΑΕΚ - Αστέρας 2-2

Ο Σιμάνσκι την έσωσε, η 
ατυχία την σταμάτησε

Με τον Μελίσσα να διατηρεί 
το 1-0 του Παναιτωλικού από 
νωρίς με σωτήριες επεμβάσεις 
στο δεύτερο 45λεπτο η ομάδα 
του Αγρινίου επικράτησε του 
Παναθηναϊκού που έχασε την 
ευκαιρία να βρεθεί στην πρώτη 
τριάδα.

Έ
νας εκπληκτικός Νίκος Μελίσ-
σας που μπήκε από το... παρά-
θυρο σ την ενδεκάδα του Πα-
ναιτωλικού αποδείχθηκε ο παί-

κτης κλειδί για να φτάσει η ομάδα του 
Αγρινίου στη νίκη επί του Παναθηναϊ-
κού με 1-0 εκμεταλλευόμενος το γρή-
γορο γκολ του Εν τινγκά από το 6’. Ο 
γκολκίπερ των γηπεδούχων μάλισ τα 
που στο δεύτερο 45λεπτο έκανε του-
λάχιστον τέσσερις σωτήριες επεμβά-
σεις σε μια από τις τελευταίες φάσεις 
του αγώνα έχασε και ένα δόν τ ι του 
στην προσπάθεια να απομακρύνει τη 
μπάλα και να σώσει την εστία του από 
παραβίαση.
Πλέον η ομάδα του Δέλλα πήρε μια 
βαθμολογ ική ανάσα σ τη μάχη που 
δίνει για την παραμονή. Από την άλλη 
το το τριφύλλι πέταξε ένα ημίχρονο 
καθώς στο πρώτο 45λεπτο δεν εμφα-
ν ίσ τηκε σ το γήπεδο και παράλληλα 
γνώρισε την πρώτη του ήττα μέσα στο 
2021 και έχασε την ευκαιρία να βρεθεί 
στην πρώτη τριάδα της Super League 
Interwetten.

ΓΡΗΓΟΡΟ ΓΚΟΛ, ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Ο Παναιτωλικός κατάφερε να προηγη-
θεί αρκετά γρήγορα στο παιχνίδι στην 
πρώτη του τελική προς την εστία των 
πράσ ινων και μοναδική σ το πρώτο 
45λεπτο. Σε φάουλ από τα αρισ τερά 
οι πράσινοι δεν απομάκρυναν σωστά 
με τη μπάλα να φτάνει στον Εντινγκά 
ο οποίος έκανε το σουτ και νίκησε τον 
Διούδη για να γράψει το 1-0 στο 6’.
Ο Παναθηναϊκός από την άλλη σ το 
πρώτο μέρος ήταν ανύπαρκτος επι-

θετικά, προσπαθούσε μόνο με βαθιές 
μπαλιές να κάνει κάτι αλλά χωρίς απο-
τέλεσμα προς την εστία του Μελίσσα. 
Το μόνο που κατάφερε ήταν να σκο-
ράρει ένα γκολ με τον Μαουρίσ ιο ο 
οποίος ήταν σε θέση οφσάιντ.

ΒΡΗΚΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΤΟΝ 
ΜΕΛΙΣΣΑ
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους 
ο Λάζλο Μπόλονι έριξε στο ματς τον 
Αϊτόρ αντί του Καμπετσή και ο Πανα-
θηναϊκός με ταμορφώθηκε. Από το 
50’ και μετά άρχισε να φτιάχνει τη μία 
φάση μετά την άλλη, να απειλεί από τις 
δύο πτέρυγες και από τον άξονα και 
να φορτώνει την περιοχή του Παναι-
τωλικού.
Είναι χαρακτηριστικό πως το τριφύλλι 
είχε δέκα τελικές μέσα από την περι-
οχή σ το δεύτ ερο 45λεπτο με τους 
Ιωαννίδη, Βιγ ιαφάνες, Μολό, Αϊτόρ, 
Ενγμπακοτό αλλά πότε τα σώματα των 
παικ τών της ομάδας του Αγριν ίου, 
πότε ο εκπληκτ ικός Μελίσσας ε ίπαν 
όχι στον Παναθηναϊκό.
Ο γκολκίπερ της ομάδας του Αγρι-
ν ίου έκανε μάλισ τα την απέκρουση 
του πρωταθλήματος έως τώρα στο 67’ 
όταν ο Παναθηναϊκός γύρισε όμορφα 
τη μπάλα ο Αϊτόρ έκανε την μπαλιά 
ο Βιε ϊρίν ια την έξυπνη πάσα παράλ-
ληλα προς τον Ενγκμπακοτό που απλά 
έπρεπε να τη σπρώξει στα δίχτυα. Τότε 
όμως με κάποιο τρόπο ο Μελίσσας 
βρήκε τη μπάλα με το ένα του χέρι και 
την έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι κρα-
τώντας το 1-0.
Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε αλλα-
γές αλλά χωρίς να έχει πολλές λύσεις 
από τον πάγκο ο Μπόλονι εμπισ τεύ-
τηκε και τους μικρούς Τζαβίδα και 
Αθανασακόπουλο που προσπάθησαν 
και αυτοί να βοηθήσουν αλλά εν τέλει 
παρά τ ις ευκαιρίες που έκανε μέχρι 
τέ λους το τριφύλλι δεν μπόρεσε να 
πετύχει κάποιο γκολ, να πάρει τουλά-
χιστον την ισοπαλία και να παραμείνει 
αήττητος.

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 1-0

Άγριος... Μελίσσας οδήγησε σε 
ήττα τους πράσινους
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Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Οριστικά στις 17 Απριλίου η έναρξη της 
σεζόν στο MLS

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Ανακοίνωσε την αποχώρησή του 
από το Μόντρεαλ ο Ανρί

Η 
περιπέτεια του Τιερί Ανρί σ το MLS φτάνει σ το τέλος της, με τον 
θρύλο της Άρσεναλ να γνωστοποιεί την αποχώρησή του από τον 
πάγκο του Μόντρεαλ.
Ο Γάλλος κόουτς ανακοίνωσε πως η αποχώρησή του από την κανα-

δική ομάδα σχετίζεται με οικογενειακούς λόγους.
Ο Ανρί έχει βρεθεί σ τον πάγκο και της Μονακό, ενώ πρόσφατα, το όνομά 
του συνδέθηκε έντονα με την Μπόρνμουθ.
«Παίρνω αυτήν την απόφαση με βαριά καρδιά. Ο προηγούμενος χρόνος 
υπήρξε πολύ δύσκολος, λόγω της πανδημίας δεν μπορούσα να δω τα παιδιά 
μου. Αυτό δεν θα αλλάξει φέτος, που θα πρέπει να είμαστε για καιρό στις 
ΗΠΑ. Πρέπει, λοιπόν, να γυρίσω στο Λονδίνο», τόνισε ο Ανρί.

Ο
ριστικοποιήθηκε πως η νέα αγωνιστική σεζόν στο ποδοσφαι-
ρικό πρωτάθλημα των ΗΠΑ (MLS) θα ξεκινήσει σ τις 17 Απριλίου 
και δεν εξετάζεται μια νέα αναβολή, λόγω της πανδημίας, όπως 
ανακοίνωσε η οργανωτική επιτροπή, στην άλλη άκρη του Ατλα-

ντικού.
Οι προπονήσεις των 27 ομάδων θα αρχίσουν κανονικά την επόμενη εβδο-
μάδα. Η σεζόν θα έχει 34 αγωνιστικές με καταληκτική ημερομηνία στις 7 
Νοεμβρίου. Τα πλέι οφ θα διεξαχθούν σ τ ις 19/11, ενώ ο τελικός σ τ ις 11 
Δεκεμβρίου.
Φυσικά όλα τα παιχνίδια θα διεξάγονται με αυστηρά υγειονομικά πρωτό-
κολλα, λόγω της πανδημίας του COVID-19.
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Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ 
αποφάσισε τον τρόπο με τον 
οποίο θα γίνει η επανέναρξη του 
πρωταθλήματος.

Η 
Επιτροπή Διοργανώσεων στην 
συνεδρίασή της στις 25/02/2021 
αποφάσισε τη συνέχιση και την 
ολοκλήρωση του πρωταθλήμα-

τος της Γ΄ Εθνικής περιόδου 2020 -2021, με 
την διεξαγωγή του Α΄ Γύρου, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι θα επιτραπεί η διεξαγωγή α-
γώνων.
Όλα τα σωματεία, είτε επιθυμούν να συνε-
χίσουν και να ολοκληρώσουν τον Α΄ Γύρο 
του εν λόγω πρωταθλήματος είτε όχι, παρα-
καλούνται να αποστείλουν στην Ε.Π.Ο. 
έγγραφο με την ανάλογη απόφαση του Δ.Σ. 
τους, έως την Τετάρτη 03/03/2021. Στην 
περίπτωση που δεν επιθυμούν να συνεχί-
σουν, θα υποβιβαστούν στις οικείες Ε.Π.Σ. 
χωρίς τις ανάλογες κυρώσεις.
Επίσης η Επιτροπή Διοργανώσεων αποφά-
σισε να εισηγηθεί στην Ε.Ε./Ε.Π.Ο., τη μεί-
ωση κατά 50% της αμοιβής των διαιτητών 
και παρατηρητών αγώνων και διαιτησίας 
για όλους τους αγώνες του ανωτέρω πρω-
ταθλήματος έως την λήξη του.

Ασσαριωτάκης: «Χαιρόμαστε που 
κέρδισε το ποδόσφαιρο!»
Ο Πόρος έχει ξεκινήσει ήδη προπονήσεις 
και προετοιμάζεται για την πολυπόθητη 
επανέναρξη της Γ’ Εθνικής.
Ο πρόεδρος του συλλόγου, Γιάννης Ασσα-
ριωτάκης, μίλησε στη Mikriliga.com για 
αυτήν την εξέλιξη αλλά και για την ανακοί-
νωση της ΕΠΟ.
Ακόμα, ξεκαθάρισε το τοπίο όσον αφορά 
μεταγραφές και απάντησε για το αν 
πιστεύει ότι κάποια ομάδα δε θα δηλώσει 
συμμετοχή.
«Έχει λίγη ώρα που ετοιμάσαμε την αίτηση 
συμμετοχής που ζήτησε η ΕΠΟ. Πιστεύω θα 
ακολουθήσου και οι υπόλοιποι. Μάλιστα 
ενημερώθηκα πως κάποιοι αναζητούν και 
μεταγραφές…
Την περιμέναμε την σημερινή ανακοίνωση, 
το είχαμε συζητήσει. Πάντως, ακόμα και αν 
δεν είχαμε ευνοϊκό πρόγραμμα και γνωρί-
ζαμε πως αρχίζουμε με το ΣΥΝΚΑ να είναι 
μπροστά 5 βαθμούς, κάποιοι μας κατηγο-
ρούσαν ότι θέλαμε να ανέβουμε!
Εγώ και στη σύσκεψη που είχαμε όλοι οι 

πρόεδροι τόνισα πως δεν με ενδιέφερε κάτι 
τέτοιο και ούτε είναι αυτοσκοπός μας το 
πρωτάθλημα.
Χαιρόμαστε που κέρδισε το ποδόσφαιρο 
και θα επιστρέψουμε τις Κυριακές μας στα 
γήπεδα, να κάνουμε το χόμπι μας!»
-Πιστεύετε θα κατέβουν όλες οι ομάδες;
«Ναι αυτό θεωρώ θα συμβεί. Είναι η πεποί-
θησή μου. Δύο σύλλογοι είπαν πώς δεν 
θα παίξουν όμως νομίζω εν τέλει, δεν θα 
γίνει…»
-Μεταγραφικά ο Πόρος θα κάνει προσθα-
φαιρέσεις;
«Όχι, κρατήσαμε όλο το ρόστερ. Ούτε φεύ-
γει, ούτε έρχεται κανείς… Δε σκοπεύουμε 
να φέρουμε νέους παίκτες… Μόνο αν πρό-
κειται για κάτι ιδιαίτερο και… ‘’δωρεάν’’!»

ΑΟ Ξάνθη: Βγήκε το δελτίο του 
Μικελτάτζε!
Κι ενώ άπαντες είναι στην αναμονή για να 
μάθουν το όνομα του νέου προπονητή του 
ΑΟΞ, η προετοιμασία της ομάδας συνεχί-
ζεται με… εμπόδια για το εκτός έδρας παι-
χνίδι της Κυριακής στην Πάτρα.
Εκτός του Έμπερτ που είναι τιμωρημένος 
λόγω της κόκκινης κάρτας στο ματς με την 
Ιεράπετρα, ατομικά προγράμματα ακο-
λούθησαν οι ποδοσφαιριστές Θανάσης 
Παπάζογλου, Τάσος Παπάζογλου, Γιάννης 
Μυστακίδης, Ελίνι Δημούτσος, Αλή Ερτο-
ρούλ και ο άτυχος της σαιζόν Ράντοσλαβ 
Βασίλεφ.
Παράλληλα, στην προπόνηση δεν συμμε-
τείχε ο Γιούρι Σχρόιεν που πήρε άδεια και 
απουσίασε για προσωπικούς λόγους στην 
Ολλανδία.
Τέλος, ο εκ των αρχηγών Γιάννης Στάθης 
υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση καθαρι-
σμού στην ποδοκνημική και θα φανεί τις 
επόμενες μέρες το ακριβές διάστημα απου-
σίας του.
Μέσα σε όλα αυτά υπήρξε και θετικό νέo 
για την ομάδα. Εκδόθηκε το δελτίο του 
Μπέκα Μικελτάτζε, με τον διεθνή Γεωρ-
γιανό επιθετικό να τίθεται στις διαθέσιμες 
επιλογές του προπονητικού επιτελείου.

Ηρακλής: Ετοιμάζονται προσθα-
φαιρέσεις στο ρόστερ
Μετά από 3,5 μήνες αποχής από τα γήπεδα 
οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή επέστρε-
ψαν και πάλι στις ομαδικές προπονήσεις 
ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν να ξανά αγω-
νιστούν.

Μπορεί να έχει δοθεί το «πράσινο φως» 
για επανέναρξη του Πρωταθλήματος της Γ’ 
Εθνικής για την 28η Μαρτίου, αλλά μεγάλο 
ρόλο σε αυτό θα παίξει η πορεία της παν-
δημίας στη χώρα μας. Εξίσου σημαντικό 
είναι με ποιες προϋποθέσεις θα έχουμε και 
πάλι σέντρα στην κατηγορία.
Ένα ακόμα πράγμα που προβληματίζει 
είναι ότι πολλές ομάδες δεν θα δηλώσουν 
συμμετοχή οπότε θα δημιουργηθεί ένα 
μπάχαλο στο Πρωτάθλημα.
Από τις πρώτες προπονήσεις ο Σπύρος 
Μπαξεβάνος έχει διαπιστώσει την όρεξη 
και τη διάθεση που έχουν οι παίκτες του 
πάρα την απραξία τόσο μηνών. Αυτό που 
έχει καταστεί σαφές είναι ότι το ρόστερ θα 
πρέπει να μειωθεί, ενώ υπάρχουν και σκέ-
ψεις ο Γηραιός να ενισχυθεί σε θέσεις που 
θα εντοπίσει αδυναμίες ο έμπειρος τεχνι-
κός.

Μετέωρα: Αυτός είναι ο νέος προ-
πονητής!
Στο πρόσωπο του πολύπειρου Γιώργου 
Ράτζα, ενός ανθρώπου που επί σειρά ετών 
βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας από διά-
φορα πόστα, ανέθεσε η διοίκηση του Α.Σ 
Μετέωρα και ο πρόεδρος Κώστας Βαβίτσας 
την τεχνική ηγεσία της ομάδας.
Ο κ. Βαβίτσας βρισκόταν τις τελευταίες ημέ-
ρες σε συζητήσεις με αρκετούς τεχνικούς, 
ωστόσο, κατέληξε στο Γιώργο Ράτζα, που 
μέχρι πρότινος ήταν προπονητής της Κρύας 
Βρύσης, ενώ έχει περάσει ως προπονητής 
και από Βράχο Καστρακίου και άλλες ομά-
δες στην πλούσια καριέρα του.
Ο Ράτζας θα πλαισιωθεί και από κάποιο 
άλλο άτομο, αποτελώντας έτσι το νέο 
τεχνικό δίδυμο του Καλαμπακιώτι-
κου σωματείου.

Διοικητική προ-
σθήκη για τον 
Αλμυρό!
Νέο μέλος σ τη 
διο ίκησή του 
ανακοίνωσε ο 
Α λ μ υ ρ ό ς  κα ι 
πρόκε ι τα ι  γ ια 
τον επιχειρημα-
τία Μανώλη Μαρ-
νέλλο.
Η ανακοίνωση του 
Αλμυρού:
“Νέο μέλος στη διοίκηση του 
Αλμυρού ο επιχειρηματίας Μανώλης Μαρ-
νέλλος. Δυναμώνει περαιτέρω στο διοικη-
τικό συμβούλιο ο Αλμυρός αφού αποδέ-
χτηκε σχετική πρόταση που του έγινε και 
αποτελεί νέο μέλος στο Δ.Σ. ο γνωστός επι-
χειρηματίας Μανώλης Μαρνέλλος.
Ο κ. Μαρνέλλος δέχτηκε με χαρά να συμμε-
τέχει στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει 
από το σωματείο του Γαζίου και συμφώ-
νησε με το πρότζεκτ και τους στόχους που 
έχουν τεθεί.
Δραστηριοποιείτε στο χώρο της εστίασης 
και είναι ιδιοκτήτης εστιατορίου στην πόλη 
του Ηρακλείου.

Γιορτάζει ο Παναιγιάλειος και γί-
νεται… 94 ετών!
Πριν από 94 χρόνια, 25 Φεβρουαρίου 
1927, μια παρέα Αιγιωτών με πρωτεργάτη 

τον Ζήσιμο Λίβα, ιδρύουν τον ΠΑΝΑΙΓΙΑ-
ΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ και από τότε 
η “βαριά φανέλα” αυτής της ομάδας μέλλει 
να είναι μέρος της ιστορίας του Αιγίου και 
σημαδεύει όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα.
Έχοντας περάσει απ’ όλες τις κατηγορίες 
του Ελληνικού ποδοσφαίρου με μεγαλύ-
τερη διάκριση την συμμετοχή στο πρωτά-
θλημα της Α’ Εθνικής τις περιόδους 1959 
έως 1966 αλλά και την επιτυχία στους 4 του 
Κυπέλλου Ελλάδας το 1981 έχει αφήσει το 
στίγμα του στο ποδόσφαιρο της χώρας. 
Μέσα από τις χαρές, τις λύπες και τις συγκι-
νήσεις που έχει προσφέρει στους πολυπλη-
θείς φίλους του, ατενίζει το μέλλον με αισι-
οδοξία και πίστη για το καλύτερο.
Δυστυχώς η φετινή χρόνια λόγω της παν-
δημίας του κορονοϊού έχει κρατήσει εκτός 
δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα την 
ομάδα του Αιγίου, ευελπιστώντας όμως 
στο να τελειώσει το συντομότερο ο “εφι-
άλτης” που ζούμε και να επανέλθουμε στην 
κανονικότητα.
Άλλωστε όπως επανειλημμένως έχουμε 
πει, ο Παναιγιάλειος για το Αίγιο δεν είναι 
απλά μια ομάδα, είναι τρόπος ζωής!!!

ΑΕ Διδυμοτείχου: Ο Δήμος ανα-
λαμβάνει τα τεστ!
Στις προπονήσεις επιστρέφει όπως όλα δεί-
χνουν η Αθλητική Ένωση Διδυμοτείχου.
Μετά το «πράσινο φως» που δόθηκε από 
την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ και 
από τους λοιμοξιολόγους, αυτό που μένει 
είναι να γίνει γνωστό είναι πως ακριβώς θα 
καλυφθεί το κόστος των τεστ για τις ομάδες 
της Γ’ Εθνικής καθώς είναι δύσκολο να το 
καλύψουν οι ίδιες από την στιγμή που αυτά 

πρέπει να γίνονται σε εβδομαδι-
αία βάση.

Σε συνέντευξη του ο 
Γ.Γ.Α. Γιώργος Μαυ-

ρωτάς, είπε μεταξύ 
άλλων ότι «υπάρ-
χει η σκέψη, έχει 
κα τα τ εθε ί  και 
σ υ γ κε κ ρ ιμ έ ν η 
πρόταση για το 
πρόγραμμα με 

το οποίο μπορεί 
να γίνει αυτό με τη 

βοήθεια του ΕΟΔΥ 
και μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας.
Γίνονται και ενέργειες από τον 

Υφυπουργό για να υπάρξουν συνέργειες 
και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο θέμα 
των τεστ. Δηλαδή, θα μπορούσαν να εντα-
χθούν οι αθλητές στον δειγματοληπτικό 
έλεγχο που γίνεται σε κάθε περιφέρεια».
Μέχρι όμως να προχωρήσουν αυτές οι 
διαδικασίες και για να μην χαθεί κι άλλος 
πολύτιμος χρόνος, μετά από πρωτοβουλία 
του ο Δήμος Διδυμότειχου και μόνο για την 
ομάδα του Δήμου που συμμετέχει στη Γ’ 
Εθνική, δηλαδή την ΑΕ Διδυμοτείχου, θα 
καλύψει προσωρινά το κόστος των τεστ.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις πληρο-
φορίες του SportsAddict την ερχόμενη 
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου η ομάδα της 
ΑΕΔ θα υποβληθεί στο σύνολο της σε τεστ 
covid και καλώς εχόντων των πραγμάτων 
την Δευτέρα 1 Μαρτίου θα ξεκινήσει προ-
πονήσεις.

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Γ’ Εθνική: Έτσι θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα!
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Η Μπάγερν ήταν καταιγιστική στην 
αρένα του Ολίμπικο, διέλυσε με 4-
1 τη Λάτσιο και… προκρίθηκε στα 
προημιτελικά του Champions League!

Η 
Μπάγερν με φόρα από τους ομί-
λους, διέλυσε με 4-1 τη Λάτσιο στο 
Ολίμπικο και ουσιαστικά προκρίθη-
κε στα προημιτελικά του Champions 

League. Oι πρωταθλητές Ευρώπης ήταν καται-
γιστικοί, διέλυσαν κάθε αμυντικό σύστημα 
των Ιταλών και με κορυφαίο τον Λεβαντόφσκι 
πήραν νίκη… πρόκριση από το πρώτο ματς!
«Στόχος μας να είμαστε στην καλύ-
τερη φόρμα μας όταν αρχίσει το 
Champions League. Είναι ιδιαί-
τερο παιχνίδι αυτό με τη Λάτσιο 
και περιμένω την ομάδα να 
δείξει πως έχει τεράστιο κίνη-
τρο» τόνισε ο Φλικ παραμονές 
του ματς με τους Λατσιάλι και 
οι παίκτες του έπαιξαν ακριβώς 
όπως ήθελε! Πίεση ψηλά με το... 
καλησπέρα, γεγονός που οδηγούσε 
τους γηπεδούχους στο εύκολο λάθος. Αυτό 
ακριβώς εκμεταλλεύθηκαν οι Βαυαροί στο 
9ο λεπτό, όταν από το κάκιστο γύρισμα του 
Μουσάκιο, ο Λεβαντόφσκι με άψογο τελεί-
ωμα πέτυχε το 1-0. Ενα ιστορικό γκολ, έφτασε 
τα 72 γκολ στη διοργάνωση, αφήνοντας πίσω 
του τον Ραούλ! Οι Βαυαροί είχαν τον απόλυτο 
έλεγχο, οι Λατσιάλι έπαιζαν φοβισμένα και η 
πρώτη τελική τους ήρθε στο 23’ με ένα αδύ-
ναμο σουτ του Λουίς Αλμπέρτο! 
Η Μπάγερν στο 24’ πέτυχε και δεύτερο γκολ. 
Ωραία κίνηση του Ντέιβις, άψογη ασίστ 
του του Γκορέτσκα και ο Μουσιάλα πέτυχε 
το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ! Ο Ιντσά-
γκι άλλαξε σύστημα με την είσοδο του Λού-
λιτς στη θέση του Μουσάκιο, αλλά δεν είδε 
αλλαγή εικόνας. Μάλιστα, στο 35’ η Μπά-
γερν πλησίασε σε ακόμα ένα τέρμα, αλλά ο 
Ρέινα είχε εξαιρετική επέμβαση στο πλασέ 
του Λεβαντόφσκι! Η πρώτη ευκαιρία για 
τους γηπεδούχους ήρθε στο 39 ,́ αλλά ο Ιμό-
μπιλε δεν μπόρεσε να σκοράρει. Η Μπάγερν 
ήταν σε θέση να εκμεταλλευθεί κάθε λάθος 
των Λατσιάλι και στο 42’ ήρθε το τρίτο γκολ. 
Ο Κομάν έκλεψε, νικήθηκε από τον Ρέινα, 
αλλά ο Σανέ από κοντά πέτυχε το 3-0. Ιδανικό 
ξεκίνημα και στο β’ μέρος για τη Μπάγερν, 
αφού στην πρώτη επίθεσή της (46’)  πέτυχε 
και τέταρτο γκολ. Ο Σανέ έκανε άνω – κάτω τον 
Πάτρικ, μοίρασε για τον Λεβαντόφσκι, αλλά 

πριν φτάσει η μπάλα στον Πολωνό ο Ατσέρμπι 
σημείωσε αυτογκόλ! Τρία λεπτά αργότερα η 
Λάτσιο βρήκε δίχτυα. Επειτα από ωραίο συν-
δυασμό Λουίς Αλμπέρτο – Κορέα, ο τελευ-
ταίος με άψογο τελείωμα πέτυχε το 4-1.
Ο σκόρερ των Λατσιάλι θα μπορούσε δυο 
λεπτά αργότερα να μειώσει ακόμα περισσό-
τερο, αλλά ο Νόιερ με εξαιρετική επέμβαση 
έσωσε την εστία του. Ο ρυθμός έπεσε, η Μπά-
γερν είχε το πάνω χέρι και όταν έβρισκε ευκαι-
ρία απειλούσε. Ετσι, στο 80’ από ένα ακόμα 
αμυντικό λάθος των Ιταλών, ο Λεβαντόφσκι 
βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά νικήθηκε από 
τον Ρέινα. 

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τσέλ-
σι 0-1

Βλέπει ισπανική ομάδα και 
γίνεται... ταύρος ο Ολιβιέ 
Ζιρού. Στα τέλη του 2020, στη 
φάση ομίλων κόντρα στην 
Σεβίλλη, ο Γάλλος επιθετικός 

της Τσέλσι έκανε το ματς της 
ζωής του (τέσσερα γκολ), σφρα-

γίζοντας την πρόκριση της ομάδας 
του στους «16» του Champions League.

Και, στο πρώτο νοκ άουτ ματς της διοργά-
νωσης για τους Μπλε μέσα στο 2021, με 
την γκολάρα της ζωής του, ο Ζιρού έδωσε 
μικρό, αλλά σημαντικότατο προβάδισμα 
πρόκρισης στα προημιτελικά, εις βάρος 
της Ατλέτικο Μαδρίτης (1-0), στο ουδέτερο 
Εθνικό Στάδιο του Βουκουρεστίου στη Ρου-
μανία.
Ξεκάθαρη η αμυντική διάθεση των Ροχι-
μπλάνκος, με τον Ντιέγκο Σιμεόνε να παί-
ζει ουσιαστικά με... 6-3-1 (!) και να ζητάει 
μόνο (που και που) πίεση ψηλά, μέσω της 
οποίας προήλθαν οι (λίγες) επικίνδυνες προ-
σπάθειες της Ατλέτικο, με Σαούλ και Τομάς 
Λεμάρ να απειλούν (σχετικά) την εστία του 
Εντουάρντ Μεντί.
Η εικόνα δεν άλλαξε ιδιαιτέρως στο δεύ-
τερο μέρος, με τον Σιμεόνε να έχει περισσό-
τερο το μυαλό του στο πώς δεν θα δεχθεί 
γκολ και όχι στο πώς θα το πετύχει, απέναντι 
σε μια Τσέλσι που έψαχνε περισσότερο την 
εστία του Γιάν Όμπλακ.
Και την βρήκε με τον καλύτερο τρόπο στο 
68’, όταν μετά από μονομαχία των Μάριο 
Ερμόσο και Μάουντ, η μπάλα έφτασε 
στον Ζιρού ο οποίος, με απίθανο ανάποδο 
ψαλίδι, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης 
σε έναν από τους κορυφαίους τερματοφύ-
λακες στον κόσμο, όπως είναι ο Σλοβένος.

Α
πόλυτη κυριαρχία. Το παιχνί-
δι της όχι και τόσο ελκυστι-
κό. Αδιανόητη προσήλωση α-
μυντικά. Κάποιες ωραίες συ-

νεργασίες σίγουρα ένα γκολ. Το λιγό-
τερο ένα γκολ, ίσως και δύο και τρία. 
Οχι απαραίτητα πολλά όμως. Στο τε-
λευταίο udpate της η Μάντσεστερ Σίτι 
παίζει το πιο ρεαλιστικό, κυνικό παι-
χνίδι που έχει εμφανίσει ποτέ ομάδα 
του Πεπ Γκουαρδιόλα. Το ίδιο εμφάνι-
σε και στην πρώτη αναμέτρησή της με 
τη Γκλάντμπαχ. Οι Πολίτες πέρασαν εύ-
κολα με 0-2 από την ουδέτερη Βουδα-
πέστη και κανείς δεν μπορεί να φαντα-
στεί καν κάποιον τρόπο ώστε να μην 
πάρουν εκείνοι το εισιτήριο για την ε-
πόμενη φάση του Champions League.
Και τα δύο γκολ της Σίτι μπήκαν μα 
πανομοιότυπο τρόπο και είχαν τους 
ίδιους πρωταγωνιστές. Στο 29’ με τη 
συστημένη σέντρα του Ζοάο Κανσέλο 
ο Μπερνάρντο Σίλβα άνοιξε το σκορ 
με κεφαλιά. Στο 65’ έγινε το ίδιο, μόνο 
που η κεφαλιά του Σίλβα είχε αποδέκτη 
τον Γκάμπριελ Ζέσους, που το τελείωσε 
με προβολή. Ενδιάμεσα (54’) ο Βραζι-
λιάνος έχασε απίθανη ευκαιρία, ενώ 
ο Πλεά άγγιξε την ισοφάριση (63’) με 
τρελό τακουνάκι.
Αυτή ήταν και η μοναδική μεγάλη 
στιγμή των Γερμανών στο ματς, καθώς 
δεν μπορούσαν παρά να παραδοθούν 
στην ανωτερότητα της ίσως πιο καλο-
δουλεμένης μηχανής αυτή τη στιγμή 
στον κόσμο της μπάλας. Κάπως έτσι η 
Σίτι έφτασε τις 19 διαδοχικές διαδοχι-
κές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, σε 
ένα τρελό αήττητο σερί 27 αγώνων...

Αταλάντα - Ρεάλ Μαδρίτης 0-1
Η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσιάστηκε με 
πολλές απουσίες σ το Μπέργκαμο, 
αλλά «καθάρισε» ο Μεντί. Ο αμυντικός 
της «Βασίλισσας» ήταν ο κορυφαίος 
της παίκτης, κέρδισε αποβολή, πέτυχε 
ένα υπέροχο τέρμα κι έδωσε τη νίκη 
1-0 κόντρα στην Αταλάντα. Λανθα-
σμένη η αλλαγή του Γκασπερίνι, άντεξε 
μέχρι το 86’ η ομάδα του…
Οι απουσίες ήταν πολλές για τη «Βασί-
λισσα», μιας και στη Μαδρίτη έμει-
ναν οι Μπενζεμά, Ράμος, Αζάρ, Μαρ-
σέλο, Καρβαχάλ, Βαλβέρδε, Ροδρί-
γκο, Οντριοθόλα και Μιλιτάο. Ετσι, 

η Ρεάλ παρουσιάστηκε χωρίς επιθε-
τικό, με τον Ζιντάν να κρατάει στον 
πάγκο τον Μαριάνο και να εμπιστεύε-
ται για τη γραμμή κρούσης τους Ασέν-
σιο, Βινίσιους, με τον Ισκο από πίσω 
τους. Η Αταλάντα μπήκε στο ματς με 
διάθεση να πιέσει ψηλά, ώστε να ανα-
γκάσει τη Ρεάλ στο εύκολο λάθος. Το 
πρώτο τέταρτο κύλησε χωρίς ρυθμό, 
με πολλά λάθη, ωστόσο στο 17’ άλλα-
ξαν οι συσχετισμοί. Ο Φρόιλερ ανέ-
τρεψε τον Μεντί πριν μπει στην περι-
οχή και ο παίκτης της Αταλάντα αντί-
κρισε την κόκκινη κάρτα. Η Ρεάλ ανέ-
βηκε στο γήπεδο, πήρε μέτρα, πίεσε 
και προσπάθησε να φανεί απειλη-
τική. Ωστόσο, μια ατομική προσπά-
θεια του Νάτσο ήταν ό,τι καλύτερο 
είχε να παρουσιάσει στο πρώτο ημί-
ωρο. Ο Γκασπερίνι έβγαλε επιθετικό 
(τον Ζαπάτα, ο οποίος είχε και ενοχλή-
σεις), με τους γηπεδούχους να μη βγαί-
νουν από την άμυνά τους, αλλά να κρα-
τάνε εύκολα το μηδέν! Ο Ισκο ήταν ο 
πιο κινητικός της «Βασίλισσας» και στο 
39’ από δική του πάσα ο Βινίσιους βρέ-
θηκε σε θέση βολής αλλά αστόχησε. 
Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 45’ για να 
κάνει η Ρεάλ την καλύτερή της φάσης, 
όταν από εκτέλεση φάουλ του Κρόος, 
ο Καζεμίρο με κεφαλιά δεν κατόρθωσε 
να νικήσει τον Γκολίνι.
Το β’ μέρος άρχισε με καλή ευκαι-
ρία για τη Ρεάλ, αφού το πλασέ του 
Μόντριτς βρήκε σε πόδια και πέρασε 
δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι. Αυτή 
ήταν και η καλύτερη προσπάθεια των 
Μαδριλένων, αφού η οργανωμένη 
άμυνα των Μπεργκαμάσκι δεν άφηνε 
περιθώρια για… απειλές. Ο Ζιντάν 
πέρασε στο ματς τον μοναδικό καθα-
ρόαιμο φορ που είχε στη διάθεσή του, 
τον Μαριάνο, με τον Γκασπερίνι να 
βγάζει τον Μουριέλ και να δίνει θέση 
στον Ιλισιτς. Ωστόσο, η είσοδος του 
Σλοβένου έφερε… όλη τη Ρεάλ έξω 
από την περιοχή της Αταλάντα, με τη 
«Βασίλισσα» να πιέζει για το γκολ! Ο 
κόουτς της γηπεδούχου έκανε αλλαγή 
στην αλλαγή, έβγαλε τον Ιλισιτς, αλλά 
λίγα δευτερόλεπτα αργότερα είδε την 
ομάδα του να λυγίζει. Ο Μεντί βρέθηκε 
αμαρκάριστος έξω από την περιοχή και 
με υπέροχο φαλτσαριστό σουτ με το 
δεξί διαμόρφωσε το 1-0!

Γκλάντμπαχ - Μάντσεστερ Σίτι 0-2 

19η σερί νίκη
Λάτσιο - Μπάγερν 1-4

Με σπασμένα φρένα...
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αθλητικά

Με χτυποκάρδια στα τελευταία λεπτά η ΑΕΛ πήρε μια πολύ σημα-
ντική νίκη με 2-1 απέναντι στον Εθνικό στο Δασάκι. Οι γηπεδούχοι 
πίεσαν στο τέλος, μετά την μείωση του σκορ με τον Ντόλεζαλ στο 
67′. Άντεξαν όμως στην πίεση οι γαλαζοκίτρινοι και απέδρασαν με 
ένα σπουδαίο διπλό.
Για την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ ήταν μόλις η πέμπτη εκτός 

έδρας νίκης της στο πρωτάθλημα και η τέταρτη στα τελευταία πέντε ματς. 
Έφτασε έτσι τους 55 βαθμούς και παραμένει… στενός κορσές της Ομό-
νοιας.
Για την πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ η ΑΕΛ υποδέχεται την ΑΕΚ στο 
«Τσίρειο». Από την άλλη ο Εθνικός γνώρισε τη δεύτερη σερί ήττα του 
και την έβδομη εντός έδρας στο φετινό πρωτάθλημα. Η προσφυγική 
ομάδα έχει την χειρότερη εντός έδρας συγκομιδή βαθμών στην διοργά-
νωση (11β.). Παρέμεινε έτσι στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού 
πίνακα με 22 βαθμούς και στο -7 από την 10η Πάφος FC.

Το ματς
Μετά το πρώτο αναγνωριστικό δεκάλεπτο του αγώνα η ΑΕΛ πήρε τον 
έλεγχο και την κατοχή της μπάλας. Ανέβασε ρυθμό και στο 19’ δημιούρ-
γησε την πρώτη της ευκαιρία με τον Ζρνταφσκόφσκι. Ένα λεπτό αργό-
τερα στο 20’, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τόρες ο Μπουνόζα με κεφα-
λιά άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Ο Βόσνιος έγινε έτσι ο 
17ος φετινός σκόρερ της ομάδας του στο πρωτάθλημα (18ος σε όλες τις 
διοργανώσεις). Για τον Ισπανό ήταν η 12η ασίστ και έπιασε τον Λέτσγι-
ακς στην κορυφή της σχετικής λίστας του πρωταθλήματος, ενώ οι δύο 
τους βρίσκονται μαζί στην τέταρτη θέση στην Ευρώπη! Μετά το γκολ ο 
Εθνικός προσπάθησε να ανέβει, ήταν επιθετικός αλλά δεν μπορούσε 
όμως να δημιουργήσει μπροστά από την εστία του Βοζίνια. Αντίθετα η 
ΑΕΛ ήταν αυτή που απείλησε ξανά τόσο στο 26’ με τον Μαέ όσο και με 
κεφαλιά του Σάντος στο 38’ ξανά από εκτέλεση κόρνερ του Τόρες. Σε δύο 
αναγκαστικές αλλαγές προχώρησε ο Ηλίας Χαραλάμπους στο 24’ και στο 
29’, με τους Μιγκελίτο και Ουαλί να αποχωρούν αμφότεροι τραυματίες. 
Στις θέσεις τους πέρασαν οι Σάβιτς και Μ.Ηλία.
Το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε με πολύ μεγάλη ευκαιρία του Εθνικού να 
φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Με τον Ντόλεζαλ στο 48’ από πολύ κοντά να 
μην μπορεί να σπρώξει τη μπάλα στα δίκτυα. Οι γηπεδούχοι συνέχι-
σαν να ψάχνουν το γκολ της ισοφάρισης, όμως στο 61’ με μια εξαιρετική 
ενέγεια του Μαέ η ΑΕΛ ξεκλείδωσε εκ νέου την άμυνα του Εθνικού. Ο 
Βέλγος πέρασε ανάμεσα από δύο και έδωσε έτοιμο γκολ στον Αντάμο-
βιτς, ο οποίος από πολύ κοντά και προ κενής εστίας έστειλε τη μπάλα στα 
δίκτυα. Άμεση ήταν η απάντηση της ομάδας του Η.Χαραλάμπους. Στο 
65’ η προσφυγική ομάδα κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μπου-
νόζα στον Μ.Ηλία. Ο Βόσνιος αμυντικός της ΑΕΛ στην ίδια φάση χτύ-
πησε στο χέρι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε κλινική για εξετά-
σεις. Ο Κουντόμπιακ ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, με τον Βοζίνια 
να αποκρούει. Ο Ντόλεζαλ όμως ήρθε από πίσω, πήρε το ριμπάουντ και 
έστειλε τη μπάλα στα δίκτυα. Από το σημείο εκείνο και έπειτα οι γηπε-
δούχοι πίεσαν ασφυκτικά. Απείλησαν με τον Παπαγεωργίου στο 71’, σε 
διπλή φάση να μην μπορεί να σκοράρει, αλλά και στο 85’ με τον Κοστόφ-
σκι από κοντά να στέλνει με το κεφάλι τη μπάλα στον Βοζίνια. Οι γαλαζο-
κίτρινοι άντεξαν στην πίεση και κράτησαν το υπέρ τους πολύ σημαντικό 
αποτέλεσμα μέχρι τέλους.

Στη ρεβάνς μεταξύ ΑΠΟΕΛ και Ομόνοιας 
θα κριθεί η πρόκριση, μετά την ισοπαλία 
με 1-1, με τυπικά ως γηπεδούχους τους 
γαλαζοκίτρινους. 

Ο
ι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν ξανά τα 
ξίφη τους στις 10 Μαρτίου, με φόντο την 
πρόκριση στους «4» του Κυπέλλου. Σε πε-
ρίπτωση νέας ισοπαλίας με το ίδιο σκορ, 

ο αγώνας θα οδηγηθεί στην παράταση και μετά στα 
πέναλτι.
Ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι, που θύμιζε 
ντέρμπι από τα παλία, και δεν είχε καμία 
σχέση με τα δύο προηγούμενα ντέρμπι των 
«αιωνίων», όπου οι πράσινοι επικρά-
τησαν εύκολα με 3-0 και 1-0.
Μέτριο έως κακό το πρώτο ημί-
χρονο από πλευράς ποιότητας, 
με πολλά φάουλ που δεν βοή-
θησαν τις δύο ομάδες να γίνουν 
επιθετικές. Οι δύο αντίπαλοι 
αφοσιώθηκαν κατά κύριο λόγο 
στα αμυντικά τους καθήκοντα και 
ως αποτέλεσμα απείλησαν ελάχι-
στα Ουζόχο και Φαμπιάνο.
Με μηδέν τελικές προσπάθειες τελείωσε το 
πρώτο μερός ο ΑΠΟΕΛ, κάπως καλύτερα, με 
τρεις τελικές η Ομόνοια, εκ των οποίων όμως 

καμία δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον τερματο-
φύλακα των γαλαζοκιτρίνων.
Το δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ διαφορετικό. 
Με εκατέρωθεν γκολ αλλά και ευκαιρίες για 
τις δύο ομάδες.
Αρχικά ο ΑΠΟΕΛ άνοιξε το σκορ με τον 
Βίκτωρα Κλωναρίδη στο 51 .́ Μετά από πολύ 
ωραία κάθετη πάσα του Ζαχίντ στον Εντον-
γκαλά, ο τελευταίος γύρισε τη μπάλα στο 
ύψος του πέναλτι. Έγινε μια μικρή σύγχυση 
στην άμυνα των πρασίνων, δεν μπόρεσαν να 
διώξουν και ο Ελλαδίτης μεσοεπιθετικός επω-
φελήθηκε, και από κοντά σε κενή εστία πλά-

σαρε εύστοχα για να βάλει μπροστά την 
ομάδα του. Στην πρώτη τους τελική 

προσπάθεια σ το παιχν ίδι, οι 
γαλαζοκίτρινοι ευτύχησαν να 
σκοράρουν.
Η  Ο μ ό ν ο ι α  α ν τ έ δ ρ α σ ε 
άμεσα, τ ρία μόλις  λεπτά 
αργότερα. Στο 54’ ο Λέτσγι-
ακς γύρισε ωραία στον Τζι-

ωνή που έκανε το σουτ από το 
ύψος του πέναλτι, το οποίο από-

κρουσε ο Ουζόχο. Ο Τιάγκο πήρε 
το ριμπάουντ και από κοντά, με εξουδε-

τερωμένο τον τερματοφύλακα ο Βραζιλιάνος 
έστειλε τη μπάλα στα δίκτυα και έφερε το παι-

χνίδι στα ίσα. Η φάση εξετάστηκε 
από το VAR για το ενδεχόμενο να 
υπήρξε ο Τιάγκο να ήταν σε θέση 
οφσάιντ, τελικά το γκολ μέτρησε. 
Ο Κλωναρίδης «κάλυπτε» τον 
ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας.
Στα εναπομείναντα λεπτά οι γαλα-
ζοκίτρινοι έψαξαν περισσότερο 
το γκολ και έδειξαν να το θέλουν 
περισσότερο. Στο 67’ έφτασαν 
κοντά στο να τα καταφέρει, αλλά 
ο Φαμπιάνο απόκρουσε εντυπω-
σιακά την κεφαλιά του Γκάρνερ, 
μετά από εκτέλεση φάουλ του 
Ζαχίντ. Στο 90’ οι φιλοξενούμε-
νοι είχαν και αυτοί τη δική τους 
μεγάλη ευκαιρία. Ξανά από γύρι-
σμα του Λέτσγιακς (όπως και στη 
φάση του γκολ), αυτή τη φορά 
στον Λοϊζου. 
Ο ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας 
έκανε το απευθείας σουτ από το 
ύψος του πέναλτι, ωστόσο του 
σουτ του έφυγε ψηλά πάνω από 
τα δοκάρια.

ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια 1-1: Ντέρμπι από τα 
παλιά και ανοι(Χ)τοί λογαριασμοί για 
τη ρεβάνς

Εθνικός – ΑΕΛ 1-2: 
Γαλαζοκίτρινη απόδραση και 
στενός κορσές της Ομόνοιας
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Ολυμπιακός - ΤΣΣΚΑ Μόσχας 74-75
Άγγιξε την ανατροπή της χρονιάς, αλλά...

Ο Ολυμπιακός (11-15) βρέθηκε να χάνει με 26-51 (23’) από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (17-8), 
προσπέρασε στο σκορ, αλλά ο Τζέιμς με 2/3 βολές 2’’ πριν τη λήξη χάρισε τη νίκη στην ομάδα 
του (74-75). 

Η 
ΤΣΣΚΑ Μόσχας είδε τον εφιάλτη να 
ζωντανεύει, αλλά την έσωσε ο Μάικ Τζέ-
ιμς με 2/3 βολές, 2 δευτερόλεπτα πριν 
τη λήξη του αγώνα και νίκησε με 74-75!
Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν πίσω στο 

σκορ με 26-51 στο 23’, αλλά κατάφεραν να ανατρέ-
ψουν την κατάσταση και να προσπεράσουν με 75-74 
χωρίς όμως να ολοκληρώσουν τον άθλο τους.
Ο Ολυμπιακός αν και ξεκίνησε αρκετά καλά στην 
άμυνα δε μπορούσε να βρει εύκολα τρόπο να σκο-
ράρει. Η ποιότητα των φιλοξενούμενων την έφερε 
μπροστά στο σκορ με 5-8 στο πρώτο πεντάλεπτο. Ο 
Σλούκας έκανε αρκετά λάθη, ο Ελις αστόχησε σε δυο 
εξ επαφής προσπάθειες και ο Λαρεντζάκης σούταρε 
συνέχεια και άστοχα. Στην άλλη πλευρά Φόιγκτμαν, 
Τζέιμς και Χίλιαρντ σκόραραν με ευκολία αφού εκτε-
λούσαν ανενόχλητοι και έτσι η ΤΣΣΚΑ προηγήθηκε 
με 9-24 (10’).
Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με τους 
«ερυθρόλευκους» να παίζουν καλύ-
τερη άμυνα, ωστόσο στην επίθεση 
επέμεναν χωρίς λόγο (αφού 
αστοχούσαν) σε σουτ πίσω 
από τη γραμμή των 6.75. Η 
ΤΣΣΚΑ με ψυχραιμία και με 
απλό μπάσκετ βρήκε επιπλέον 
λύσεις από τους ψηλούς της 
(Φόιγκτμαν, Έρικ) και βρέθηκε 
στο +14 (15-29, 14’). Η εικόνα 
άλλαξε προς το ακόμη χειρότερο 
για τους Πειραιώτες και προς το 
ακόμη καλύτερο για την ΤΣΣΚΑ η 
οποία με τον Λούντμπεργκ να σκοράρει 
έφτασε στο +18 (21-39, 18’).
Θα περίμενε κανείς από τους παίκτες του Μπαρτζ-
ώκα να μπουν με ενθουσιασμό και αποφασιστι-
κότητα στο δεύτερο ημίχρονο αλλά κάτι τέτοιο δε 
συνέβη με τον Τζέιμς να ανεβάζει τη διαφορά στο 
+25 (26-51, 23’). Σε εκείνο το σημείο τρεις ίδιες 
φάσεις (κλέψιμο ΜακΚίσικ, καλάθι ΜακΚίσικ) βοή-
θησαν τους γηπεδούχους να βρουν ένα σερί 9-0 και 
μείωσαν σε 35-51 (25’). Αυτό ήταν και το σημείο της 
αντεπίθεσης. Ο Βεζένκοβ με τον Σλούκα μπήκαν στην 
εξίσωση του σκορ και ο Ολυμπιακό μείωσε σε 49-57 
(30’).
Η ΤΣΣΚΑ βρήκε γρήγορα κάποιους πόντους, όμως 
οι «ερυθρόλευκοι» δεν τα παράτησαν και έριξαν τη 
διαφορά στους τρεις πόντους με τρίποντο του Πρί-
ντεζη και κάρφωμα του ΜακΚίσικ (62-65, 36’). Οι 
Πειραιώτες είχαν αλλάξει πλήρως την εικόνα τους, 
ήταν μία άλλη ομάδα και με τρίποντο του Βεζένκοβ 

προηγήθηκαν με 69-68 (38’) πριν απαντήσει με τρί-
ποντο ο Τζέιμς (69-71, 39’).
Διαδοχικές καλές άμυνες και ένα κάρφωμα του Ζαν 
Σαρλ έκαναν το 72-71 (43’’ για τη λήξη) και ο Πρίντε-
ζης με καλάθι και φάουλ το 74-73. Με 2.5 δευτερό-
λεπτα για τη λήξη ο Σπανούλης έκανε φάουλ σε προ-
σπάθεια για 3 πόντους και ο Τζέιμς με 2/3 βολές δια-
μόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Μπαρτζώκας: «Στον Ολυμπιακό πρέπει 
πάντα να κερδίζεις»
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο ΣΕΦ ο Γιώρ-
γος Μπαρτζώκας μίλησε στους εκπροσώπους του 
Τύπου.
Ο προπονητής του Ολυμπιακού αρχικά ανέφερε, 
«Θέλω να συγχαρώ την ΤΣΣΚΑ για τη νίκη. Είναι προ-
φανές πως είχαμε δύο πρόσωπα. Ένα στο πρώτο ημί-

χρονο και ένα εντελώς διαφορετικό στο δεύ-
τερο ημίχρονο. Αν μπορώ να βρω τους 

λόγους, πολλά έγιναν στην ομάδα τις 
τελευταίες εβδομάδες. Ένα σερί 

παιχνιδιών που χάθηκαν στο 
τέλος και κάποιοι τραυματισμοί 
όπως του Μάρτιν, του Παπανι-
κολάου και του Χάρισον μας 
επηρέασαν.
Στο δεύτερο ημίχρονο επι-
στρέψαμε, είχαμε το πνεύμα 
που θέλω να έχει η ομάδα 

και ακόμα στο τέλος είχαμε την 
ευκαιρία να κερδίσουμε, αλλά 

έγιναν πράγματα που δεν μας επέ-
τρεψαν να κερδίσουμε. Κάποιες χαμέ-

νες βολές, ένα χαμένο τζάμπολ, οι βολές του 
Τζέιμς. Πρέπει να κρατήσουμε την προσπάθεια του 
δευτέρου μέρους και ακόμα κι αν χάσαμε το παιχνίδι 
πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στους παίκτες 
να κρατήσουν το κεφάλι ψηλά και να συνεχίσουν να 
παλεύουν ως το τέλος»
Για την εικόνα του δευτέρου μέρους και τα θετικά 
που αφήσει: «Στον Ολυμπιακό πρέπει να κερδίζεις 
και όταν δεν κερδίζουμε είναι πρόβλημα. Παίζεις 
τελικούς από την αρχή στην Euroleague και αν μια 
ομάδα λυγίσει τα παιχνίδια είναι πολύ σκληρά. Είναι 
και η κατάσταση που βρίσκεις τον αντίπαλο. Η λίγκα 
είναι δύσκολη. Χάσαμε τους πιο hustle παίκτες μας, 
τον Μάρτιν και τον Παπανικολάου. Αν δεν παίζεις 
με ένταση είναι πρόβλημα. Όσοι έπαιξαν ήταν στη 
σωστή κατεύθυνση. Παίξαμε μαζί και παρά το ότι 
χάσαμε ευκαιρίες να τελειώσουμε το παιχνίδι η προ-
σπάθειά μας στο δεύτερο μέρος ήταν αξιέπαινη».

Λετονία - Ελλάδα 94-97: 
Με ανατροπή από τα 
παλιά!

Η 
Εθνική ομάδα παρα-
τάχθηκε κόντρα στη 
Λετονία που είχε ήδη 
αποκλειστεί από την 

τελική φάση του Ευρωμπάσκετ 
με σκοπό να κλείσει θετικά τις 
υποχρεώσεις της στη «φού-
σκα» της Ρίγα, από τη στιγμή 
μάλιστα που είχε προηγηθεί η 
κακή εμφάνιση και η ήττα από 
τη Βοσνία.
Οι Λετονοί προηγήθηκαν με 
+15 (47-32) ωστόσο η ομάδα 
του Θανάση Σκουρτόπουλου 
έκανε μεγάλη ανατροπή στο 
τέταρτο δεκάλεπτο, εκεί όπου 
ο Παπαδάκης πέτυχε τρία τρί-
ποντα στο ντεμπούτο του με το 
εθνόσημο και ο Λίνος Χρυσι-
κόπουλος σκόραρε πίσω από 
τα 6μ.75 και έστειλε το ματς 
στην παράταση!
Η ελληνική ομάδα ολοκλή-
ρωσε το μεγάλο comeback και 
ολοκλήρωσε τα «παράθυρα» 
με ρεκόρ 4-2.  Ο Κατσίβελης 
ήταν πρώτος σκόρερ της Εθνι-
κής με 19 πόντους, 9 ασίστ 
και 5 ριμπάουντ, ο Σαλού-
στρος πρόσθεσε 17 πόντους, 9 
ριμπάουντ και 4 ασίστ, ο Χρυ-
σικόπουλος είχε 17 πόντους 
και ο Παπαδάκης μέτρησε 11 
πόντους με 3/3 τρίποντα!
Η Ελλάδα βρήκε ρυθμό στην 
επίθεση στα πρώτα λεπτά του 
αγώνα στην Arena Riga, πίεσε 
σε όλο το γήπεδο και προηγή-
θηκε 9-15 στο 4:48 με το τρί-
ποντο του Σαλούστρου όμως η 
συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για 
την ομάδα του Θανάση Σκουρ-
τόπουλου. Οι Λετονοί έκαναν 
επιμέρους σκορ 9-2 και προη-
γήθηκαν για πρώτη φορά στο 
ματς με τις βολές του Άιγκαρς 
Σκέλε (18-17, 7:55) ωστόσο 
η Ελλάδα έκλεισε την πρώτη 
περίοδο στο υπέρ της 23-25, 
σουτάροντας με 77% στο δίπο-
ντο (7/9) κόντρα στη Λετονία 
που κυριάρχησε στα ριμπά-
ουντ (10-5).
Στη συνέχεια η Λετονία εκμε-
ταλλεύτηκε τις κακές επιλο-

γές της Εθνικής, βελτίωσε τα 
ποσοστά της και άρχισε να 
ξεφεύγει στο σκορ. Μάλιστα 
ο Μάρτινς Λάκσα ευστόχησε 
σε τρίποντο και ανέβασε τη 
διαφορά για πρώτη φορά σε 
διψήφια επίπεδα (41-30, 14:25) 
ενώ ο ασταμάτητος Φρεϊμάνις 
(16π., 6/7 δίπ.) σκόραρε για 
το +15, κάνοντας το 47-32. Οι 
Λετονοί πήγαν σ τα αποδυ-
τήρια μπροστά στο σκορ με 
51-42 έχοντας 18 ριμπάουντ 
αντί 10 της Ελλάδας και μοι-
ράζοντας 17 ασίστ σε αυτό το 
διάστημα! Σε ό,τι αφορά την 
ελληνική ομάδα, Σαλούστρος 
και Μαργαρίτης είχαν από 9 
πόντους έκαστος.
Η Εθνική προσπάθησε να αντι-
δράσει στη συνέχεια, μειώνο-
ντας σε 59-52 με τον Χρυσικό-
πουλο στο 25:14. Κάθε φορά 
όμως που η Ελλάδα πλησίαζε 
στο σκορ, η Λετονία έβρισκε 
λύσεις με το μακρινό σουτ (69-
59, 30’). Η ομάδα του Θανάση 
Σκουρτόπουλου πίεσε σε όλο 
το γήπεδο ενώ ο Παπαδά-
κης με μακρινό σουτ έκανε το 
72-68, δίνοντας το σύνθημα 
για την αντεπίθεση.
Μάλιστα ο Κατσίβελης σκό-
ραρε για το 74-72 στα 4:32 για 
το τέλος κόντρα στη Λετονία 
που… μπλόκαρε στην άμυνα 
ζώνης της Ελλάδας. Ο Παπα-
δάκης όπλισε και… εκτέλεσε 
ξανά με τρίποντο, αρχικώς για 
το 75-75 και στη συνέχεια για 
το προβάδισμα της Εθνικής 
(77-78) στα 76’’ για το φινάλε! 
Το τρίποντο του Ζόρικς έκανε 
το 82-79 όμως ο Λίνος Χρυσι-
κόπουλος το… μπουμπούνισε 
από την κορυφή στα 9.5’’, στέλ-
νοντας το ματς στην παράταση!
Εκεί ο διεθνής φόργουορντ 
έκανε και το κρίσιμο μπλοκ 
στον Φρεϊμάνις με το σκορ 
στο 94-95 πριν ο Σαλούστρος 
βάλει τις βολές για το τελικό 
σκορ. 
Τα δεκάλεπτα: 23-25, 51-42, 
69-59, 82-82 κ.α., 94-97 παρ.

αθλητικά
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Σταματήστε την 
εξάπλωση.
Ο ιός COVID-19 μπορεί 
να είναι θανατηφόρος.
Μείνετε στο σπίτι.
Σώστε ζωές.

Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
ontario.ca/coronavirus
Πληρώθηκε από την Κυβέρνηση του Οντάριο


