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Πίσω από την 
πλάτη μου 
πολλοι με 

σχολιάζουν...

Μα τα 
σκουπίδια οι 

αετοί ποτέ δεν 
λογαριάζουν!

HELLAS NEWS: ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΚΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ 

ΕΝΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΙ ΟΣΟ ΜΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Χαίρομαι που 
επικοινωνούμε άλλη 
μια εβδομάδα μαζί και 
παρακαλώ κάθε ημέρα 

του Θεού να δίνει υγεία, χαρά, ψυχική 
γαλήνη σε όλους, γιατί κακά τα ψέματα με 
όλη αυτήν την κατάσταση που βιώνουμε 
είναι αδύνατον να μην επηρεαστείς και να 
αισθάνεσαι «κάπως», με επακόλουθο πολλοί 
να έχουν «περίεργες» αντιδράσεις που είναι 
επόμενο να ενοχλούν αυτούς που είναι στο 
περιβάλλον τους. 
Φυσικά, ευγενικοί μου φίλοι και φίλες, 
πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι 
καιροί – εποχές αλλάζουν και αλλάζει η 
καθημερινότητα, ο τρόπος ζωής κοινωνικά, 
επιχειρηματικά, εργασιακά, αισθηματικά, 
οικογενειακά κι ό,τι άλλη κατηγορία ζούμε 
και βιώνουμε. Κάθομαι πολλές φορές 
αργά στο γραφείο και σκέπτομαι ότι εμείς 
οι μεγαλούτσικοι και πιο «σιτεμένοι» 
κουτσά στραβά την βγάλαμε, δουλέψαμε, 
άλλοι πέτυχαν λίγο κι άλλοι πολύ, με 
βασικό προηγούμενο πάντα να βοηθηθούν 
τα βλαστάρια τους, που μεγάλωσαν, 
σπούδασαν και βρίσκονται στον εργασιακό 
χώρο αυτής της σπουδαίας χώρας που ζούμε, 
τον Καναδά.
Όλα καλά μέχρι εδώ. Με τα παιδιά που 
είναι τώρα 15 ετών κι άνω και μεγαλώνουν 
βιώνοντας την νέα πραγματικότητα, τί 
γίνεται; Αυτό σκέπτομαι και σαν πολίτης 
αυτού του πλανήτη που έχω δουλέψει και 
τρέξει κι ακόμα τρέχω από τα 16 χρόνια μου 
βρίσκοντας πάντα δουλεύοντας ευκαιρίες 

να επιβιώνω. Με τα παιδιά, λοιπόν, αυτά τι 
θα γίνει; Εντάξει μια μικρή αναλογία που 
έχει εξασφαλιστεί από την οικογένεια του, 
τα άλλα όμως;
Κάποτε υπήρχαν εκατομμύρια ευκαιρίες 
εργασίας. Σιγά, σιγά με την τεχνολογία αυτό 
εξαφανίζεται όποτε θα υπάρξει πρόβλημα 
πόσους να απορροφήσει η ευκαιρία εργασίας 
και με ποιους μισθούς να συντηρηθούν 
οικογένειες. Όταν φτάσαμε να θέλουμε 
$1500 για ενοικίαση ενός υπογείου 
διαμερίσματος, όταν πας στο σούπερ μάρκετ 
και σε πιάνει εγκεφαλικό με τις τιμές, όταν 
θέλεις να πιείς ένα καφεδάκι σε ένα καφέ 
και στοιχίζει $5 και…και… και…
Αδέλφια, το πιο σοβαρό από όλα όμως είναι 
ότι κανένας μα κανένας δεν ξέρει πότε θα 
τελειώσει αυτή η λαχτάρα. Έτσι κανένας 
δεν μπορεί να κάνει πλέον πλάνα. Όλοι 
πάμε μέρα με την μέρα κι ο Θεός βοηθός. 
Αδέλφια μου Έλληνες, οι περισσότεροι από 
εμάς της διασποράς δουλέψαμε σκληρά 
και ζούμε αξιοπρεπώς. Ας βοηθήσουμε όσο 
μπορούμε τα νιάτα ώστε να ατενίσουν το 
μέλλον όσο το δυνατόν με περισσότερη 
σιγουριά κι αισιοδοξία. Πιστεύω ότι είναι 
χρέος μας να το κάνουμε ο κάθε ένας από 
εμάς για την νέα γενιά, ειδικά σε χώρους 
εργασίας είναι ό,τι καλύτερο μπορείς 
να αφήσεις παρακαταθήκη αυτούς τους 
περίεργους καιρούς!

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Σε σκληρή καραντίνα η χώρα

Ν
έα μέτρα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής 
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρ-
δαλιάς κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρω-
σης του υπουργείου Υγείας για την πορεία της 

Covid-19 στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα έως και τις 16 Μαρτίου στις 6 πμ θα ισχύουν 
τα εξής:
Στους έξι λόγους μετακίνησης σε όλη τη χώρα διαφοροποι-
ήσεις θα υπάρξουν στους κωδικούς 2, 4 και 6.

 ª     Για τον κωδικό 2 μετάβαση σε σούπερ μάρκετ και 
καταστήματα προμήθειας ειδών πρώτης ανάγκης, αλλά και 
για τον κωδικό 3 που αφορά την μετάβαση σε τράπεζες 
ή δημόσιες υπηρεσίες η μετακίνηση θα γίνεται εντός του 
οικείου δήμου ή έως δύο χιλιόμετρα από την κατοικία.

 ª     Για τον κωδικό 6 η μετακίνηση θα γίνεται μόνο πεζή 
ή με ποδήλατο σε όλη τη χώρα και δεν μπορεί να μεταβεί 
κανείς σε άλλη περιοχή.

 ª     Για τον κωδικό 4 που αφορά την παροχή βοήθειας τα 
ελεγκτικά όργανα από αύριο θα ζητούν περισσότερες πλη-
ροφορίες.
Ο υφυπουργός στην αρχή έστειλε το μήνυμα πως «βλέ-
πουμε το τέλος, αλλά δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό».
Τα μεταλλαγμένα στελέχη, είπε, φαίνεται ότι έχουν επικρα-
τήσει στην Ελλάδα σε μεγάλο ποσοστό και συμμετέχουν 
στην εικόνα της επιβάρυνσης που βλέπουμε. Έχουν εντοπι-
στεί σε 1.756 πολίτες μέχρι σήμερα, ανέφερε.

Νέες περιοχές στο «βαθύ κόκκινο» - Αλλαγές 
στο ωράριο απαγόρευσης κυκλοφορίας
Νέες περιοχές προστίθενται στο επίπεδο πολύ αυξημένου 
κινδύνου (βαθύ κόκκινο) του Χάρτη Υγειονομικής Ασφά-
λειας και Προστασίας όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός 
Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρ-
δαλιάς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της 
πανδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ 
κόκκινο) κατατάσσεται η Περιφέρεια Αττικής, καθώς και 
οι ακόλουθες Περιφερειακές Ενότητες: Αχαΐας, Αρκαδίας, 
Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Λευκάδας (εκτός από το Μεγα-
νήσι), Φθιώτιδας, Αργολίδας, Κορινθίας, Θεσπρωτίας, 
‘Αρτας, Σάμου, Βοιωτίας, Χίου, Αιτωλοακαρνανίας, Ρόδου, 
Ηρακλείου και Ευβοίας (εκτός από τη Σκύρο). Επίσης, στο 
συγκεκριμένο επίπεδο κατατάσσεται και ο Δήμος Καλυ-
μνίων.
Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας κατατάσσονται στο 
επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο).
Τα μέτρα ισχύουν από αύριο στις 6 το πρωί έως και την 

Τρίτη 16 Μαρτίου στις 6 το πρωί, με εξαίρεση την Περιφε-
ρειακή Ενότητα Λάρισας, όπου τα μέτρα θα ξεκινήσουν από 
το Σάββατο 6 Μαρτίου, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διαχείριση των συνεπειών του σεισμού που έπληξε σήμερα 
την περιοχή. 
Παράλληλα αναπροσαρμόζεται και η απαγόρευση κυκλο-
φορίας η οποία διαμορφώνεται ως εξής. Στο επίπεδο αυξη-
μένου κινδύνου (κόκκινο) ισχύει από τις 9 το βράδυ έως 
τις 5 το πρωί, ενώ στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου 
(βαθύ κόκκινο) από τις 7 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί. 
Με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου η απαγόρευση κυκλοφορίας 
τις καθημερινές (Δευτέρα ως Παρασκευή) διαμορφώνεται 
από τις 9 το βράδυ ως τις 5 το πρωί, λόγω του μητροπολιτι-
κού χαρακτήρα των περιοχών αυτών.
Όσον αφορά τον αθλητισμό στο επίπεδο πολύ αυξημένου 
κινδύνου ισχύουν πλέον τα εξής:
- Αναστολή της λειτουργίας και χρήσης οργανωμένων 
αθλητικών εγκαταστάσεων.

- Εξαιρείται η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων 
για προπονήσεις και αγώνες χωρίς την παρουσία θεα-
τών: α) των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα 
ποδοσφαίρου της Α’ και Β’ Εθνικής κατηγορίας ανδρών 
(Superleague I και Superleague II), στα πρωταθλήματα 
της Α’ κατηγορίας ανδρών καλαθοσφαίρισης (Basketball 
league) και της Α’ κατηγορίας ανδρών πετοσφαίρισης 
(Volleyballleague ανδρών) και μόνο στις ευρωπαϊκές διορ-
γανώσεις, σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα των οικείων 
διεθνών ομοσπονδιών. Όλα τα άλλα πρωταθλήματα ανα-
στέλλονται για τις επόμενες ημέρες.
Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή των παραπάνω εξαιρέ-
σεων είναι δυνατή μόνο εφόσον ακολουθείται υγειονο-
μικό πρωτόκολλο που περιλαμβάνει υποχρεωτικό εβδο-
μαδιαίο και πριν από κάθε αγώνα, προληπτικό έλεγχο των 
αθλητών για COVID-19 με τεστ αντιγόνου από διαπιστευ-
μένα εργαστήρια.
Επιτρέπεται, επίσης, η χρήση των αθλητικών εγκαταστά-
σεων από όσους αναφέρονται σε ονομαστικές καταστά-
σεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατόπιν 
εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) και 
της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) για την 
κάλυψη των αναγκών προετοιμασίας τους για τους Ολυμπι-
ακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του έτους 2021.
Ακόμη, ο κ. Χαρδαλιάς υπενθύμισε ότι δεν επιτρέπεται η 
παραμονή πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργα-
νωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση.
Παράλληλα, όσον αφορά τις τελετές ανακοινώθηκε ότι στις 
περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου 
κινδύνου (βαθύ κόκκινο) αναστέλλεται η τέλεση γάμων, 
βαφτίσεων αλλά και μνημόσυνων. Επιτρέπεται η τέλεση 
θρησκευτικών λειτουργιών αποκλειστικά και μόνο από 
θρησκευτικούς λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό 
προσωπικό χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώ-
πων. Με εξαίρεση τις κηδείες, όπου επιτρέπεται η παρου-
σία έως εννέα ατόμων.
Σχετικά με τα σχολεία ο κ. Χαρδαλιάς επανέλαβε ότι στο 
επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) είναι σε αναστολή 
η δια ζώσης λειτουργία των λυκείων, ενώ στο επίπεδο 
πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) είναι σε ανα-
στολή η δια ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονά-
δων και βαθμίδων εκπαίδευσης (εξαιρουμένης της ειδικής 
αγωγής).
Κατά τα άλλα, τα μέτρα ισχύουν ως είχαν στο επίπεδο 
αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) και πολύ αυξημένου κινδύ-
νου (βαθύ κόκκινο) και τα οποία αναλυτικά αναφέρονται 
στην ιστοσελίδα covid19.gov.gr.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών 
Covid-19 στα νοσοκομεία της 
επικράτειας ήταν 365 - Στα 
1.051 τα κρούσματα στην 
Αττική εκ των οποίων τα 254  
εντοπίστηκαν στο κέντρο 
της Αθήνας - 257 οι νέες 
λοιμώξεις στη Θεσσαλονίκη, 
195 στον Πειραιά
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Τ
η δυσάρεστη εμπειρία του όταν ή-
ταν μόλις 14 χρονών αποκάλυψε 
ο Πάνος Μουζουράκης, μιλώντας 
για τις καταγγελίες για σεξουαλι-

κή παρενόχληση που βλέπουν το φως της 
δημοσιότητας.
«Φοβάμαι πάρα πολύ να σηκώσω το 
δάχτυλό μου και να αρχίσω να δείχνω. 
Όταν σηκώσεις ένα δάχτυλο, τα άλλα τρία 
δείχνουν εσένα» είπε αρχικά ο Πάνος 
Μουζουράκης στο «Ενώπιως Ενωπίω». 
«Έχω περάσει κι εγώ από παρόμοια φάση. 
Είναι πολύς ο κόσμος που έχει ζήσει κάτι 
τέτοιο, όχι μόνο στον χώρο του θεάματος. 
Μιλάμε για τον θείο, μιλάμε για τον οικο-
γενειακό φίλο, για τον μπάρμπα στο καφε-

νείο που με έβαλε σε ένα αμάξι και με πήγε 
σε ένα δάσος» εξομολογήθηκε. 
«Με στιγμάτισε αυτή η εμπειρία στα 14 
και μέχρι τα 23 δεν την είχα πει ούτε στη 
μάνα μου γιατί αισθάνεσαι ενοχές» περι-
γράφει ο Πάνος Μουζουράκης.
«Να βγούμε να μιλήσουμε και να σταμα-
τήσει αυτή η κακιά συνήθεια. Δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε ότι συμβαίνει μόνο 
στον χώρο του θεάτρου. Ναι, αυτό πρέ-
πει να αλλάξει αλλά πώς δεν ξέρω. Να 
τους κρεμάσουμε στο Σύνταγμα; Που θα 
μπούνε τα όρια; Τα όπλα, τα ναρκωτικά 
και η παιδεραστία είναι οι μεγαλύτερες 
οικονομίες του κόσμου» κατέληξε ο τρα-
γουδιστής.

Μουζουράκης: Στα 14 ένας μπάρμπας 
από το καφενείο με έβαλε στο αμάξι 
και με πήγε στο δάσος

Η μεγάλη ισραηλινή εφημερίδα 
Jerusalem Post  διακωμωδεί τα σχέδια 
της Τουρκίας για μία συμφωνία 
καθορισμού των θαλασσίων ζωνών 
με το Κάιρο , που θα έβλαπτε Ελλάδα 
και Κύπρο - «Ισραήλ  και Αίγυπτος 
δεν έχουν ανάγκη συμφωνίες με την 
Άγκυρα», σημειώνει

Μ
ε δηκτικό τρόπο αντιμετωπίζε-
ται στο Ισραήλ η ξαφνική προ-
σπάθεια της Άγκυρας να μιλή-
σει για το ενδεχόμενο μίας συμ-

φωνίας για τον καθορισμό θαλασσίων ζω-
νών μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου, για την 
οποία μίλησε ο υπουργός Εξωτερικών του 
Ερντογάν,  Μεβλούτ Τσαβούσογλου. 
«Η Τουρκία έχει επινοήσει έναν νέο φαντα-
σιακό «συμβιβασμό» - αυτή τη φορά με 
την Αίγυπτο - μετά από την 
αποτυχημένη της προσπά-
θεια να φτιάξει ένα ανά-
λογο στόρι με το Ισραήλ, την 
περασμένη χρονιά», γράφει 
η Jerusalem Post.
Η μεγάλη ισραηλινή εφη-
μερίδα υπενθυμίζει ότι 
στις αρχές Δεκεμβρίου του 
2020, «όταν η Τουρκία είδε 
ότι με την εκλογή Μπάιντεν 
, οι μέρες της στενής συνεργασίας της με τον 
Ντόναλντ Τραμπ τελείωναν, επιχείρησε να 
εμπλέξει το Ισραήλ σε μία συμφωνία για τις 
θαλάσσιες ζώνες, μέσω της οποίας ουσια-
στικά «εξαφάνιζε» την Κύπρο και τα δικαιώ-
ματά της». Όπως είναι γνωστό, το Ισραήλ είχε 
αρνηθεί κάθε συζήτηση επ’ αυτού.
«Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η Άγκυρα 
και το Κάιρο θα μπορούσαν να υπογράψουν 
μία τέτοια συμφωνία - και θα ήταν παράξενο 
για την Αίγυπτο να αντιστρέψει μία πολύ-
χρονή πολιτική συμπόρευσης με την Ελλάδα 
και την Κύπρο, για να εμπλακεί σε μία συμ-
φωνία που βλάπτει και την Κύπρο και την 
Ελλάδα», σημειώνει η εφημερίδα - για να 
προσθέσει ότι τόσο το Ισραήλ, όσο και η 
Αίγυπτος δεν έχουν να κερδίσουν το παρα-
μικρό από τέτοιες συμφωνίες με την Τουρ-
κία, αφού «έχουν ορίσει τις ΑΟΖ τους και δεν 
χρειάζονται την συμφωνία της Άγκυρας,α-
φού τα θαλάσσια συνορά τους με την Ελλάδα 
και την Κύπρο είναι πολύ πιο κοντινά.
Όπως είναι γνωστό, Ελλάδα και Αίγυπτος 

προχώρησαν τον περασμένο Αύγουστο σε 
μερικό καθορισμό των θαλασσίων ζωνών 
τους, δίνοντας ένα συντριπτικό νομικό 
πλήγμα στο περιβόητο «τουρκολιβυκό μνη-
μόνιο». Ωστόσο, Αίγυπτος και Ελλάδα δεν 
προχώρησαν σε συμφωνία για την θαλάσ-
σια περιοχή ανατολικά της Κρήτης, όπου δεν 
έχει καθοριστεί η υφαλοκρηπίδα και μεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας.

Πάιατ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να 
πουλήσουν μαχητικά F-35 στην Ελ-
λάδα
Την στήριξη των διερευνητικών επαφών 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, από πλευράς 
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εξέ-
φρασε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, 
Τζέφ Πάιατ, σε συνομιλία του με Έλληνες 
δημοσιογράφους.
«Οι ΗΠΑ θέλουν να παραμείνουν οι διερευ-

νητικές σε τροχιά», είπε 
συμπληρώνοντας πως η 
«μπάλα είναι τώρα στην 
πλευρά της Άγκυρας» η 
οποία καλείται να απα-
ντήσει στην ελληνική 
πλευρά δίνοντας ημερο-
μηνίες για την επανάληψη 
των συζητήσεων στην 
Αθήνα, αυτή τη φορά.
Ο κ. Πάιατ, δεν θέλησε 

ωστόσο, να εξειδικεύσει την στρατηγική της 
νέας αμερικανικής κυβέρνησης όσον αφορά 
στα ελληνοτουρκικά. Μάλιστα παρέπεμψε 
στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού 
υπουργού εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεκ για 
την Τουρκία, μετά τη συνομιλία που είχε ο 
νέος επικεφαλής του State Department με 
τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου.
Μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρεσβευ-
τής στην Αθήνα, αναφέρθηκε αυτοβούλως 
στο ενδεχόμενο απόκτησης των μαχητικών 
αεροσκαφών F-35 από την ελληνική πολε-
μική αεροπορία. «Είμαστε έτοιμοι να πουλή-
σουμε F-35 όποτε η Ελλάδα είναι έτοιμη» επι-
σήμανε ο Τζεφ Πάιατ.
Σε διευκρινιστική ερώτηση, ο επικεφαλής 
της αμερικανικής διπλωματικής αντιπροσω-
πείας στην Ελλάδα τόνισε ότι αδημονούν να 
συνεργαστούν για το ενδεχόμενο πώλησης 
F-35 όταν η ελληνική πλευρά αποφασίσει να 
κάνει αυτή την «επένδυση», όπως την χαρα-
κτήρισε. 

Ισραήλ: «Φαντασιώσεις» της Άγκυρας 
τα περί συμφωνίας με την Αίγυπτο 
κόντρα σε Ελλάδα- Κύπρο 
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Επίθεση στον Δημήτρη Κουφοντίνα, τον οποίο χαρακτήρισε «κακομαθημένο», στους διαδηλωτές που συμμετείχαν 
στην πορεία αλληλεγγύης στα αιτήματα του απεργού πείνας, αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Θοδωρή Δρίτσα, 
εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Κ
ατά πάντων έβαλλε ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Άδωνις Γεωργιάδης από το 
βήμα της βουλής κατά τη συζή-

τηση του σχεδίου νόμου για τον εκσυγ-
χρονισμό του πλαισίου δημοσίων συμ-
βάσεων.
Κάνοντας πολιτική παρέμβαση επιτέ-
θηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, για τις «σοκαριστι-
κές» όπως τις χαρακτήρισε δηλώσεις 
του Θοδωρή Δρίτσα και κάλεσε τον 
Αλέξη Τσίπρα να διαγράψει τον βου-
λευτή του.
Επιπλέον υποστήριξε ότι «στην πραγ-
ματικότητα στον ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν 
την απεργία πείνας γιατί πιστεύουν τα 
ίδια με τον Δημήτρη Κουφοντίνα» και  
δήλωσε ότι είναι  «αδύνατο να σταθεί 
ως κόμμα του δημοκρατικού τόξου 
αν δεν καταδικάσει» τη συγκεκριμένη 
δήλωση.
Επίσης αποκάλεσε «κακομαθημένο» 
τον Δημήτρη Κουφοντίνα και επιτέθηκε 
και σε όσους κρατούσαν το πανό που 
έγραφε «Γεννηθήκαμε 17 Νοέμβρη» στη 
συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Δημή-
τρη Κουφοντίνα που πραγματοποιή-
θηκε τη Δευτέρα, τους οποίους και απο-
κάλεσε «παλιόπαιδα».
Ακόμα χαρακτήρισε «τρομακτική δια-
δήλωση υποστηρικτών του Δημήτρη 
Κουφοντίνα και της απεργίας πεινάς» 
τη διαδήλωση και διερωτήθηκε αν τα 
συγκεκριμένα άτομα σκέφτηκαν τους 
συγγενείς των νεκρών της 17 Νοέμβρη.
«Την ώρα που σκεφτόμασταν ότι στην 
πατρίδα μας έχει πλέον χαθεί στη μερίδα 
αυτή της άκρας αριστεράς, με την οποία 
δυστυχώς ταυτίζεται πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ τις 
τελευταίες μέρες, πάσα έννοια λογικής, 
δημοκρατίας και ανθρωπισμού», προ-
σέθεσε και ισχυρίστηκε ότι το «ακόμη 
πιο εξοργιστικό είναι ότι «το πανό Γεννη-
θήκαμε 17 Νοέμβρη, δηλαδή υποστη-
ρίζουμε 23 δολοφονίες, το σηκώνουν 
επωνόματει του ανθρωπισμού», ανέ-
φερε αρχικά.
Στη συνέχεια εξαπέλυσε τα «πυρά» 
του κατά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, 

Θοδωρή Δρίτσα, αναφερόμενος στη 
δήλωσή του η οποία έχει προκαλέσει 
την έντονη αντίδραση της Νέας Δημο-
κρατίας, με τον κ. Γεωργιάδη να τη 
χαρακτηρίζει ως «την πιο σοκαριστική 
δήλωση που έχει γίνει από βουλευτή 
του ελληνικού κοινοβουλίου καθ’ όλη τη 
διάρκεια της μεταπολίτευσης».
«Ο κ. Θοδωρής Δρίτσας δυστυχώς 
τοπάρχης Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ούτε 
λίγο ούτε πολύ την εξής φράση «Κανέ-
νας δεν είχε τρομοκρατηθεί από τη 17 
Νοέμβρη και ότι η 17 Νοέμβρη σκότωνε 
μόνο από τη δεξιά παράταξη και γι’ αυτό 
η δεξιά παράταξη μπορεί να έχει και λίγο 
μία οργή ή μία μνησικακία που δεν πρέ-
πει όμως κατά τη φράση του να θολώνει 
την κρίση της»», προσέθεσε ο υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Αμέσως μετά κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα 

να διαγράψει τον Θοδωρή Δρίτσα και 
τον ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάσει τη συγκεκρι-
μένη δήλωση, υποστηρίζοντας ότι αν 
δεν συμβεί κάτι τέτοιο είναι «αδύνατο 
να σταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα του δημο-
κρατικού τόξου».
«Η τρομοκρατία σε όλο τον δυτικό πολι-
τισμένο κόσμο διώκεται ποινικά με τους 
σκληρότερους νόμους. Ο εκθειασμός 
ο δημόσιος της τρομοκρατίας διώκεται 
ποινικά στις περισσότερες χώρες του 
δυτικού κόσμου. Δεν μπορείς να είσαι 
μέλος της αστικής κοινοβουλευτικής 
δημοκρατίας και των δυτικών αξιών εάν 
επαινείς την τρομοκρατία, δηλαδή την 
εν ψυχρώ δολοφονία. Είναι αδύνατο για 
τον κ. Τσίπρα να μην τοποθετηθεί στη 
σημερινή δήλωση του κ Δρίτσα. Εφό-
σον έχουν περάσει αρκετές ώρες και 

καμία δήλωση δεν έχει υπάρξει από 
τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολι-
τεύσεως ούτε και πιστεύω ότι πρόκειται 
να υπάρξει. Γιατί στην πραγματικότητα 
που στον ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν την απερ-
γία πείνας γιατί πιστεύουν τα ίδια με τον 
Δημήτρη Κουφοντίνα, δυστυχώς. Και 
αυτό είναι σοκαριστικό. Είναι αδύνατο 
να σταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα του δημο-
κρατικού τόξου αν δεν καταδικάσει τη 
σημερινή δήλωση του κ. Δρίτσα. Θα 
τολμούσα να πω αν δεν διαγράψει τον κ. 
Δρίτσα. Σε κανένα κόμμα δημοκρατικό 
στον δυτικό κόσμο δεν μπορεί να στα-
θεί βουλευτής που έχει κατ’ αυτόν τον 
τρόπο δημοσίως υποστηρίξει μία τρο-
μοκρατική οργάνωση όπως η 17 Νοέμ-
βρη», ανέφερε.
Επίσης επιτέθηκε και στον ίδιο τον 
Δημήτρη Κουφοντίνα, τον οποίο χαρα-
κτήρισε «κακομαθημένο» και εκθείασε 
τη στάση της κυβέρνησης να «τηρηθούν 
απαρέγκλιτα οι ίδιοι νόμοι για όλους»
«Αυτό το οποίο συνέβη σήμερα δεί-
χνει με τον πλέον καθαρό τρόπο γιατί 
η στάση της κυβερνήσεως να τηρηθούν 
απαρέγκλιτα οι ίδιοι νόμοι για όλους 
και να μην υποχωρήσει και η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη όπως στο παρελθόν 
η κυβέρνηση Τσίπρα στα καπρίτσια ενός 
κακομαθημένου όπως ο Κουφοντίνας, ο 
οποίος νομίζει ότι πρέπει να έχει ειδική 
μεταχείριση από το ελληνικό κράτος. 
Υπενθυμίζω ότι το 2015 έκανε απεργία 
πείνας για να μη μεταφερθεί στον Κορυ-
δαλλό και το 2021 κάνει για να μεταφερ-
θεί στον Κορυδαλλό. Για τέτοιο κακομα-
θημένο πρόκειται που νομίζει ότι όλη η 
Ελλάδα πρέπει να σκύβει και ν’ ασχο-
λείται με αυτόν. Οι νόμοι ισχύουν για 
όλους. Προφανώς δεν τους σεβόταν ο 
Δημήτρης Κουφοντίνας, αλλιώς  δεν θα 
σκότωνε εν ψυχρώ ανθρώπους. Προφα-
νώς εξακολουθεί να μην θέλει να σέβε-
ται τους νόμους της ελληνικής δημο-
κρατίας. Το σοκαριστικό είναι πολιτικές 
δυνάμεις του κοινοβουλίου να σπεύ-
δουν να υιοθετήσουν τα επιχειρήματα 
κατά της δημοκρατίας».

Γεωργιάδης: «Κακομαθημένος ο Κουφοντίνας 
– Ο κ. Τσίπρας να διαγράψει τον Δρίτσα»

Παναγιωτόπουλος: 
«Χρειαζόμαστε 
λιγότερο Κουφοντίνα 
και περισσότερο 
Ιάκωβο Τσούνη» 

Τ
ο τελευταίο που χρειάζεται αυτή την ώρα ο δη-
μόσιος βίος είναι περισσότερο δηλητήριο και 
περισσότερο τοξικό λόγο», ανέφερε ο υπουρ-
γός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος 

ο οποίος παρουσίασε στην Ολομέλεια τις αλλαγές στο 
πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων του τομέα των αμυ-
ντικών εξοπλισμών.
«Θεωρώ ότι η χώρα πρέπει επιτέλους να πάει μπροστά. 
Ο ιός βρίσκεται σε έξαρση, η χαλάρωση τμήματος του 
πληθυσμού οδηγεί σε περαιτέρω έξαρση και σε ανα-
γκαιότητα λήψης νέων μέτρων που οδηγούν σε ακόμη 
περισσότερη κόπωση. Με αυτές τις συνθήκες το τελευ-
ταίο που χρειάζεται αυτή την ώρα ο δημόσιος βίος είναι 
περισσότερο δηλητήριο και περισσότερο τοξικό λόγο», 
είπε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας  Νίκος Παναγιωτό-
πουλος μιλώντας στη Βουλή για τις δημόσιες συμβάσεις 
-  και πρόσθεσε: «Δεν θα κάνω λόγο για τις πρόσφατες 
εξωφρενικές δηλώσεις του κ. Δρίτσα. Έχουν ειπωθεί 
πολλά και νομίζω και ο ίδιος έχει κινηθεί για να ανα-
σκευάσει αυτές τις δηλώσεις. Αλλά θα πω μόνο τούτο, 
τέτοιου είδους δηλώσεις ρίχνουν αχρείαστο δηλητήριο 
στο δημόσιο βίο. Εκτρέπουν τη συζήτηση από τις μείζο-
νες εθνικές προκλήσεις».
Η χώρα πρέπει να πάει μπροστά, είπε ο Νίκος Παναγιω-
τόπουλος και πρόσθεσε: «Και για να πάει μπροστά ο 
δημόσιος βίος, χρειάζεται λιγότερο Λιγνάδη, λιγότερο 
Κουφοντίνα και περισσότερο Ιάκωβο Τσούνη. Αναφέ-
ρομαι στον Έλληνα ευπατρίδη ο οποίος παρασημοφο-
ρήθηκε από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και πριν 
από λίγο καιρό του είχε απονεμηθεί και από το υπουρ-
γείο Εθνικής ‘Αμυνας ο βαθμός του υποστρατήγου επί 
τιμή, για τη συνολική προσφορά του στην ενίσχυση των 
Ενόπλων Δυνάμεων. Ο άνθρωπος αυτός που διέθεσε, 
με απόφαση που περιλαμβάνεται στη δημόσια διαθήκη 
του, το σύνολο της περιουσίας του, εκτός όλων των 
άλλων που έχει κάνει μέχρι τώρα για την ενίσχυση των 
ΕΔ, το σύνολο της περιουσίας του στις ΕΔ και αποτελεί 
σπουδαίο φωτεινό παράδειγμα επιφανούς πατριώτη, 
σαν αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ ως 
τους ανθρώπους που δεν μετράνε τη ζωή τους αναλογι-
ζόμενοι τι μπορεί η πατρίδα να κάνει γι΄αυτούς αλλά τι 
μπορούν να κάνουν αυτοί για την πατρίδα».
Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην αρωγή και υποστή-
ριξη που προσφέρουν αυτές τις ώρες οι Ένοπλες Δυνά-
μεις στην περιοχή που επλήγη από τον σεισμό.
«Οι Ένοπλες Δυνάμεις δίνουν το παρών στην υποστή-
ριξη και αρωγή της δοκιμαζόμενης κοινωνίας της ευρύ-
τερης περιοχής της Ελασσόνας που βιώνει τον αντί-
κτυπο του μεγάλου σεισμού. Πάντοτε, και σε καιρό 
ειρήνης, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι στο πλευρό της κοι-
νωνίας στα δύσκολα», είπε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυ-
νας.
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Περίπου 5 χιλιόμετρα βορειότερα 
του αρχικού σεισμού το επίκεντρο 
- Νέα δόνηση 5,1 Ρίχτερ λίγο πριν 
τις  9:30 το βράδυ - Aναφορές για 
ζημιές σε κτίσματα που είχαν ήδη 
χτυπηθεί από το χθεσινό σεισμό 
- Στο πλαίσιο της μετασεισμικής 
ακολουθίας η δόνηση, δήλωσε στο 
protothema.gr o Άκης Τσελέντης 
- Ανησυχία για τις επιπτώσεις 
εξέφρασε ο σεισμολόγος Γεράσιμος 
Παπαδόπουλος 

Ι
σχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε 
στις 8:38 το βράδυ της Πέμπτης στην 
περιοχή της Ελασσόνας.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του 

Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε 
μέγεθος 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Το επίκεντρο εντοπίζεται 16 χλμ. νοτιοδυ-
τικά της Ελασσόνας και το εστιακό βάθος 
υπολογίζεται στα 11,3 χιλιόμετρα.
Στα 5,9 Ρίχτερ δίνει την ένταση του σει-
σμού και το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο 
με επίκεντρο 17 χλμ. δυτικά του Τυρνάβου 
και εστιακό βάθος στα 11 χιλιόμετρα.
Η νέα ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή στην 
ευρύτερη περιοχή. Κάτοικοι του Βόλου 
βγήκαν και απόψε στους δρόμους, στις 
πλατείες και στην παραλία. Στα Τρίκαλα ο 
νέος σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την 
περιοχή και ο κόσμος βγήκε στους δρό-
μους. Λόγω του νέου σεισμού ο Δήμος 
Τρικκαίων ανακοίνωσε ότι δεν θα ανοί-
ξουν τα σχολεία την Παρασκευή. Πληρο-
φορίες αναφέρουν πτώσεις βράχων από 
τις κορυφές των Μετεώρων και προς το 
παρόν δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε 
οικίες. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην 
Καρδίτσα και σε όλο τον θεσσαλικό κάμπο.
Ακολούθησαν και άλλες δονήσεις, με 
ισχυρότερη στις 9:23 το βράδυ, έντασης 
5,1 Ρίχτερ με επίκεντρο 21 χλμ. Δυτικά 
Νοτιοδυτικά της Ελασσόνας και βάθος 
10,4 χιλιόμετρα.
Για ενεργοποίηση άγνωστου κλάδου του 
ρήγματος που έδωσε τον χθεσινό σεισμό 
στην Ελασσόνα μίλησε το protothema.gr 
ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής γεωλο-
γίας στο ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκκας. «Είναι 
ξεχωριστός σεισμός μ’ αυτή την έννοια, 
αλλά παραμένει στη μετασεισμική ακο-
λουθία. Παρακολουθούμε με πολλή προ-

σοχή την εξέλξη, ιδιαίτερα στην περιοχή 
βόρεια του χωριού Αμούρι». Όπως είπε 
ο κ. Λέκκας που βρίσκεται απόχθες στην 
Ελασσόνα, υπάρχουν κάποιες πρώτες 
αναφορές για ζημιές, κυρίως σε κτίσματα 
που είχαν ήδη χτυπηθεί από το χθεσινό 
σεισμό.
Όπως δήλωσε στο protothema.gr o διευ-
θυντής του γεωδυναμικού ινστιτούτου 
Άκης Τσελέντης η δόνηση εντάσσεται στο 
πλαίσιο της αναμενόμενης μετασεισμικής 
ακολουθίας.
Βορειότερα σε σχέση με το επίκεντρο του 
χθεσινού σεισμού είναι το επίκεντρο της 
σημερινής δόνησης. «Ενεργοποιήθηκε 
ρήγμα βορειότερα, στο Κεφαλόβρυσο 
Ελασσόνας. Πάμε επί τόπου να δούμε 
τις συνέπειες, αλλά ανησυχούμε πολύ», 
λέει στο protothema.gr ο περιφερειάρχης 
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπου-
λος δήλωσε ότι δεν αναμένει να υπάρ-
ξει μεγαλύτερος μετασεισμός από αυτόν. 
Ωστόσο, ο κ. Παπαδόπουλος πρόσθεσε 
ότι έχει μεγάλη ανησυχία για τις επιπτώ-
σεις της αποψινής δόνησης σε μια «πλη-
γωμένη περιοχή».

Στο στρατόπεδο «ΣΧΟΙΝΑ» θα 
στεγαστεί το δημοτικό σχολείο 
Δαμασίου
Κτιριακό συγκρότημα (ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ) 
στο στρατόπεδο «ΣΧΟΙΝΑ» στον Τύρ-
ναβο, προκειμένου να καλυφθεί άμεσα 
η ανάγκη στέγασης του 6θέσιου Δημοτι-
κού σχολείου Δαμασίου, παραχωρεί τo 
ΓΕΕΘΑ, σε εκτέλεση οδηγίας του πρω-
θυπουργού για άμεση επίλυση του ζητή-
ματος και μέχρι την κατασκευή του νέου 
σχολικού κτιρίου στο χωριό, που έχει ήδη 
προγραμματισθεί.
Το Δημοτικό σχολείο από το 1938 έως 
τώρα στεγαζόταν σε κτίριο, το οποίο υπέ-
στη μεγάλες ζημιές από τον χθεσινό σει-
σμό στη περιοχή της Ελασσόνας.
Το κτίριο που παραχωρείται κάλυπτε ανά-
γκες αρχικά του Διακλαδικού Συμμαχικού 
Στρατηγείου Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
του ΝΑΤΟ και εν συνεχεία της Διοίκησης 
της Πολυεθνικής Ταξιαρχίας Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης (SEEBRIG), η οποία τον 
Αύγουστο του 2020 μεταστάθμευσε στο 
Κουμάνοβο της Δημοκρατίας της Βόρειας 
Μακεδονίας.

επικαιρότητα

Ελασσόνα: Ισχυρός μετασεισμός 5,9 
Ρίχτερ - Λέκκας: Ενεργοποιήθηκε 
άγνωστος κλάδος του ρήγματος 

Στόλτενμπεργκ: Να μην ξανασυμβεί 
«θερμό» επεισόδιο όπως στα Ίμια 

Ο Γ.Γ του ΝΑΤΟ μιλώντας 
στο Κολλέγιο της Ευρώπης 
αναφέρθηκε στην ένταση που 
επικράτησε τον τελευταίο χρόνο 
στην Ανατολική Μεσόγειο

Τ
ο ΝΑΤΟ οφείλει να κάνει τα πά-
ντα ώστε να αποφύγει μια κλι-
μάκωση που θα μας επιστρέψει 
στη δεκαετία του ‘90, μεταξύ 

Ελλάδας και Τουρκίας, ανέφερε σε δη-
λώσεις του ο Γενικός Γραμματέας του 
ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ. Μάλιστα ο 
κ. Στόλτενμπεργκ που είχε προσκλη-
θεί στο Κολλέγιο της Ευρώπης, κατόπιν 
πρόσκλησης της πρυτάνεως Φεντερί-
κα Μογκερίνι, αναφέρθηκε ειδικά στο 
σκηνικό έντασης του τελευταίου χρό-
νου στην Ανατολική Μεσόγειο. 
«Υπάρχουν προφανείς διαφορές, αλλά 
νομίζω πως το σημαντικό για εμένα 
είναι να προσπαθήσουμε να χρησιμο-
ποιήσουμε το ΝΑΤΟ, ως πλατφόρμα 
για να περιορίσουμε τις διαφορές, 
να μειώσουμε την ένταση, να προλά-
βουμε μια κλιμάκωση», τόνισε ο Γ.Γ του 
ΝΑΤΟ.  «Όσον αφορά στην Ανατολική 
Μεσόγειο και τις διαφορές μεταξύ δύο 
συμμάχων του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και 
την Τουρκία, τις περασμένες εβδομά-
δες, μήνες είδαμε τουλάχιστον κάποια 
θετικά βήματα», υποστήριξε αναφερό-
μενος στην υπόσχεση της Τουρκίας να 

αποσύρει το Oruc Reis. 
Αναφερόμενος στα γεγονότα των Ιμίων 
το 1996 υπογράμμισε ότι «καταφέραμε 
στο ΝΑΤΟ να ιδρύσουμε έναν μηχα-
νισμό αποκλιμάκωσης. Γιατί χρειάζε-
ται να αποφύγουμε κάτι τέτοιο (κλι-
μάκωση) όταν βλέπουμε ισχυρότερη 
στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας και 
της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσό-
γειο, πρέπει να αποφύγουμε επιστρο-
φής τη δεκαετία του ‘90. Το ‘90 παρό-
μοια ένταση κατέληξε σε απώλειες και 
πτώσεις αεροσκαφών. Και αυτό ήταν 
πολύ σοβαρό».
«Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να 
αποτρέψουμε κάτι τέτοιο να ξανα-
συμβεί. Και γι’ αυτό δημιουργήσαμε 
τον μηχανισμό αποκλιμάκωσης όπου 
στρατιωτικοί ειδική από την Ελλάδα και 
την Τουρκία συναντώνται, ακύρωσαν 
κάποιες ασκήσεις και συμφώνησαν σε 
βασικές διαδικασίες επικοινωνίας ώστε 
να προσπαθήσουν να αποτρέψουν κάτι 
τέτοιο» συνέχισε ο Γενς Στόλτενμπεργκ.
«Δεν ισχυρίζομαι πως έχουμε λύσει τα 
προβλήματα, αλλά υποστηρίζω πως 
δεδομένης της αξίας της Συμμαχίας, 
όταν βλέπουμε σοβαρές διαφορές, πρέ-
πει να επιχειρούμε να τις λύνουμεαν όχι 
τουλάχιστον να προσπαθούμε να την 
αποτρέψουμε από το να εξαπλωθεί και 
να δημιουργήσει ακόμη περισσότερα 
προβλήματα», κατέληξε ο Γενικός Γραμ-
ματέας του ΝΑΤΟ.
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επικαιρότητα

Ο Χρήστος Μάτης δολοφονήθηκε 
από τον Δημήτρη Κουφοντίνα 
την παραμονή των 
Χριστουγέννων του 1984 κατά 
τη διάρκεια ληστείας τράπεζας 
στα Πετράλωνα - Το όπλο του 
είχε κλαπεί και εντοπίστηκε στον 
σάκο που είχε ο Σάββας Ξηρός το 
καλοκαίρι του 2002 στο λιμάνι 
του Πειραιά

Ο 
αδερφός μου μπορεί να ση-
κωθεί να κάνει απεργία πεί-
νας από εκεί που βρίσκεται; 
Όχι… Όχι…», τόνισε με λυγ-

μούς μιλώντας στο δημοτικό ραδιό-
φωνο Ιωαννίνων, η Ανθούλα Μάτη, α-
δερφή του αστυνομικού Χρήστου Μά-
τη, που δολοφονήθηκε στις 24 Δεκεμ-
βρίου 1984 από τον «Λουκά» της 17 
Νοέμβρη Δημήτρη Κουφοντίνα. 
«Να καθίσει (σ.σ: ο Δ. Κουφοντίνας) 
εκεί που είναι και να μην εκβιάζει ολό-
κληρο κράτος… Εγώ πιστεύω (σ.σ: για 
την επιστολή άλλων συγγενών θυμά-
των), ότι είναι σωστό αυτό. Να στα-
ματήσει την απεργία πείνας, να σιτι-
σ τε ί και να ζήσει όσο 
ζήσε ι…. Δεν θέ λουμε 
εμείς να πεθάνει από την 
ασιτία και την δίψα. Εμάς 
οι συγγενείς δεν γυρί-
ζουν πίσω…» σημείωσε 
ακόμη η κυρία Μάτη.
«Η μάνα μου πήγε να 
αγοράσε ι γλυκά γ ιατ ί 
γιόρταζε την άλλη μέρα το παλικάρι… 
Εγώ το έμαθα το μεσημέρι… Τρελά-
θηκα... Ξέρετε τι είναι την παραμονή 
των Χριστουγέννων να είναι να πάρεις 
άδεια, να πας στο χωριό, και από την 
άλλη να μπαίνουν οι ληστές, γ ιατ ί 
ληστές ήταν αυτοί, δεν ήταν ούτε πολι-
τικοί για πολιτικούς λόγους, ληστές 
ήταν μπήκαν μέσα να ληστέψουν την 
τράπεζα να έχουν να τρώνε γιατί δεν 
δούλευαν, κοίταζαν να σκοτώνουν 
τους συνανθρώπους μας, απλούς πολί-
τες, και τώρα θέλουν να είναι πολιτικοί 
κρατούμενοι;», συνέχισε. 
«Τι ήταν ο αδερφός μου; Ο αδερφός 

μου κοίταγε να βγάλει το μεροκάματο 
να ζήσει… Φτωχοί ήμασταν… Φύγαμε 
όλοι από το χωριό μας να πάμε παρα-
πέρα, να βγάλουμε ένα μεροκάματο. 
Και μπήκε ο Κουφοντίνας που τον 
κάνανε και ήρωα τώρα αυτοί που τον 
ακολουθούν. Να τον κάνουν και ήρωα 
με τόσες δολοφονίες; Τι να πω, τι να 
πρωτοπώ; Που του δίνουν άδεια και 
έβλεπα εδώ στον Βαρνάβα, λίγο παρα-
πάνω από την Άνοιξη, και να πηγαί-
νει στις ταβέρνες με την κυρία Κούρ-
τοβικ από πίσω και να τον χαιρετάνε; 
Τον κύριο Κουφοντίνα; Εμένα ο αδερ-
φός μου έρχεται πίσω;», υποστήριξε 
ακόμη. 

Τα μηνύματα από δυο αδέρ-
φια του δολοφονηθέντος 
Χ.Μάτη
«Να σταματήσει την απεργία πείνας 
και να ζήσει μέσα στη φυλακή όπως 
οι άλλοι κρατούμενοι. Και αν έρθει 
η ώρα του να φύγει από την ζωή, ας 
φύγει με άλλους τρόπους. Όχι με την 
απεργία πείνας. Τι θέλει να εκβιάζει 
ένα ολόκληρο κράτος; Και να υποτι-
μάει τα θύματα; Εμένα ο αδερφός 

μου δεν έρχεται πίσω, 
28 χρόνων παλικάρι…», 
κατέληξε.
Από την πλευρά του ο 
αδερφός του Χρήστου 
Μάτη, Βαγγέλης, τόνισε 
π ω ς  ο  δ ολο φ ον ημ έ -
νος ασ τυνομικός «είχε 
τελειώσει Τουρισ τ ικών 

Επαγγελμάτων και δεν έβρισκε εργα-
σία ανάλογη με αυτή που ήθελε και 
πήγε στην Αστυνομία. Και χαρήκαμε 
που μπήκε στην Αστυνομία να πάρει 
έναν δρόμο κανονικό…».
«Κάθε Χριστούγεννα θυμόμαστε την 
δολοφονία… Υποφέρουμε… Τι να του 
πω… Μπήκε στην τράπεζα και δολο-
φόνησε. Μπήκε να κλέψει και σκότωσε 
τον αδερφό μου…. Υπάρχει Πολιτεία 
που αποφασίζει… Και τώρα βγαί-
νει και μας προκαλεί επιπλέον. Κάθε 
φορά κάτι δημιουργεί… Υπάρχουν και 
δολοφόνοι που έχουν ζητήσει συγ-
γνώμη…», κατέληξε.

Αδέλφια δολοφονηθέντος από τη 17Ν: 
Ο Χρήστος Μάτης δεν μπορεί να κάνει 
απεργία πείνας απ’ τον τάφο

Κλέων Γρηγοριάδης: Ο 
Λιγνάδης μας εξιστορούσε τις 
ανατριχιαστικές φαντασιώσεις του 

«Δεν μπορούσαμε να πάμε σε 
κανέναν εισαγγελέα για να 
καταγγείλουμε κάποιον για τις 
φαντασιώσεις που εξιστορούσε… 
Δεν φανταστήκαμε ποτέ ότι 
οι τάσεις του θα έφταναν σε 
εγκληματικό επίπεδο», αποκάλυψε 
ο βουλευτής του ΜέΡΑ25 

Σ
ε αποκάλυψη πως ήταν αυτήκοος 
μάρτυρας των ανατριχιαστικών 
φαντασιώσεων του Δημήτρη Λι-
γνάδη προχώρησε ο βουλευτής 

του ΜεΡΑ25 Κλέων Γρηγοριάδης στην 
Βουλή, αναφέροντας πως «Δεν μπορού-
σαμε να πάμε σε κανέναν εισαγγελέα για 
να καταγγείλουμε κάποιον για τις φαντα-
σιώσεις που εξιστορούσε… Δεν φαντα-
στήκαμε ποτέ ότι οι τάσεις του θα έφτα-
ναν σε εγκληματικό επίπεδο».
Δίνοντας διευκρινίσεις για παλαιότερη 
τοποθέτησή του κατά την οποία υποστή-
ριξε για τον πρώην καλλιτεχνικό διευ-
θυντή του Εθνικού Θεάτρου πως «τα 
τελευταία 25 χρόνια έχει βουίξει ο τόπος 
ότι ο κ. Λιγνάδης είναι ένας άρρωστος 
άνθρωπος και ότι έχει παιδεραστικές 
τάσεις» και απαντώντας στον κ. Άδωνη 
Γεωργιάδη που τον ρώτησε για ποιον 
λόγο επι τόσα έτη δεν προχώρησε σε 
καταγγελία, ο κ. Γρηγοριάδης ανέφερε: 
«Η δήλωσή μου είναι σαφέστατη. Λέω 
ότι έχει βουίξει ο τόπος ότι είχε τέτοιες 

τάσεις και όσοι συνεργαστήκαμε μαζί 
του το γνωρίζουμε. Δεν μπορούσαμε 
όμως να πάμε σε κανέναν εισαγγελέα για 
να καταγγείλουμε κάποιον για τις φαντα-
σιώσεις που εξιστορούσε. Αν γνωρίζαμε 
ότι ο Λιγνάδης ή άλλος έκανε τέτοιες 
παράνομες πράξεις θα το καταγγέλαμε» 
για να προσθέσει όμως ότι με τα στοι-
χεία που είχαν στην διάθεσή τους θα κιν-
δύνευαν να κατηγορηθούν για δυσφή-
μιση.
«Δεν φανταστήκαμε ποτέ άλλωστε ότι 
οι τάσεις του θα έφταναν σε εγκληματικό 
επίπεδο» είπε σε άλλο σημείο για να επι-
τεθεί παράλληλα στην υπουργό Πολιτι-
σμού Λίνα Μενδώνη λέγοντας «η κυρία 
Μενδώνη ενώ έλεγε πως τον γνώρισε 3 
μέρες πριν τον διορίσει είχε το θράσος να 
μας πει την περασμένη Παρασκευή ότι 
είναι απολύτως προσωπική της επιλογή».
Νωρίτερα, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδω-
νις Γεωργιάδης είπε απευθυνόμενος 
στον βουλευτή του ΜεΡΑ25 «Εσύ που 
δήλωσες ότι βούιζε ο τόπος για 25 χρό-
νια ότι ο Λιγνάδης είχε παιδεραστικές 
τάσεις γιατί δεν πήγες στον Εισαγγελέα; 
Σε εκθέτει η δήλωσή σου. Δήλωσες ότι 
τα τελευταία 25 χρόνια έχει βουίξει ο 
τόπος ότι είναι άρρωστος άνθρωπος ο 
Λιγνάδης και έχει παιδεραστικές τάσεις. 
Εσύ ένας τόσο έντιμος και αξιοπρεπής 
άνθρωπος πως άντεξες να το γνωρίζεις 
και δεν το κατήγγειλες σε κάποιο εισαγ-
γελέα για να προστατέψει τα παιδία;»

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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Έρευνα: O Καναδάς είναι η πιο 
ελκυστική χώρα για εργασία 

Ο 
Καναδάς θεωρείται ο 
πλέον ελκυστικός προο-
ρισμός για τους εργαζό-
μενους που επιθυμούν να 

εργαστούν στο εξωτερικό, σύμφωνα 
με παγκόσμια έρευνα που «ξεσπιτώ-
νει» τις ΗΠΑ από την πρώτη θέση.
Η  έ ρευνα  πρα γμα τοποιήθηκε  σ ε 
209.000 άτομα από 190 χώρε ς τα 
οποία κλήθηκαν να απαντήσουν εάν 
και υπό ποιες συνθήκες οι ερωτηθέ-
ντες θα μετακόμιζαν σε μια ξένη χώρα 
για λόγους εργασίας.
Η έρευνα, η οποία διεξήχθη μεταξύ Οκτω-
βρίου και Δεκεμβρίου του 2020 από την 
εταιρεία συμβούλων διαχείρισης Boston 
Consulting Group και την The Network,ή-
ταν μέρος μιας έκθεσης που δημοσιεύθηκε 
την Πέμπτη με τίτλο «Decoding Global 
Talent, Onsite and Virtual». Η έκθεση απο-
τελεί τ ην τρίτη μελέτη για τις παγκόσμιες 
τάσεις εργατικού δυναμικού που πραγμα-
τοποιούνται από την BCG και την εταιρεία 
The Network από το 2014.
Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, 
οι ΗΠΑ «’’πληγώθηκαν’’ από την ασυνεπή 
τους αντίδραση στην πανδημία, την υιοθέ-
τηση εθνικιστικών πολιτικών και την κοι-
νωνική αναταραχή».
Στο μεταξύ, όπως ανέφεραν, ο Καναδάς και 
η Αυστραλία, που συνήθως έμεναν πίσω 
από τις, έκαναν και οι δύο «πολύ καλύτερη 
δουλειά σ τη διαχείριση της πανδημίας». 
«Θεωρούνται επίσης ότι έχουν καλύτερα 
κοινωνικά συστήματα και πιο ανοιχτούς 
πολιτισμούς από τις ΗΠΑ», πρόσθεσαν οι 
συγγραφείς.
Το γεγονός ότι η Σιγκαπούρη και η Νέα 
Ζηλανδία ανέβηκαν στις 10 πρώτες θέσεις 
των πιο επιθυμητών χωρών για εργασία, 
αντικατοπτρίζει επίσης το γεγονός πως  οι 
χώρες της Ασίας  έχουν επίσης κάνει καλή  
δουλειά στον έλεγχο της πανδημίας, ανέ-
φερε η έκθεση.

Όσον αφορά τις πόλεις, η πρωτεύουσα του 
Ηνωμένου Βασιλείου, το Λονδίνο, παρέ-
μεινε ως το πιο επιθυμητό μέρος εργα-
σίας στον κόσμο, ακολουθούμενη από 
την πρωτεύουσα των Κάτω Χωρών, το 
Άμστερνταμ. «Η φήμη και η εμβέλεια της 
Βρετανικής Κοινοπολιτείας δίνουν στο 
Λονδίνο μια αύρα που το βοηθά να ξεπε-
ράσει τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες, όπως 
εκείνες που περιβάλλουν το Brexit που 
έχουν καταλάβει το Ηνωμένο Βασίλειο 
συνολικά τα τελευταία χρόνια», ανέφεραν 
οι συγγραφείς της έκθεσης. Να σημειωθεί 
επίσης ότι οι ξένοι εργαζόμενοι αφήνουν 
την Βρετανία με τον πιο γρήγορο ρυθμό 
από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, προσθέτο-
ντας έτσι άλλη μία πρόκληση στην οικονο-
μίας της χώρας που πιέστηκε από το Brexit 
και την πανδημία του νέου κορωνοϊού.
Ωστόσο, ο αριθμός των εργαζομένων 
συνολικά που δήλωσαν ότι ήταν πρόθυμοι 
να μετακινηθούν σε άλλη χώρα για εργα-
σία μειώθηκε από την πρώτη έρευνα το 
2014, σε περίπου 50% από 63%.
Η έκθεση αποδίδει εν μέρει αυτήν την 
τάση στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς 
που ισχύουν παγκοσμίως και τη μαζική 
αλλαγή που έχει σημειωθεί στην τηλερ-
γασία λόγω της πανδημίας,  επιτρέποντας 
στους ανθρώπους να εργάζονται για μια 
εταιρεία στο εξωτερικό χωρίς να χρειάζε-
ται να μετεγκατασταθούν.
Οι πιο ελκυστικές χώρες, σύμφωνα με 
την μελέτη είναι οι εξής:
Καναδάς
ΗΠΑ
Αυστραλία
Γερμανία
Βρετανία
Ιαπωνία
Ελβετία
Σιγκαπούρη
Γαλλία
Νέα Ζηλανδία

G.M.: Χάνουν δισεκατομμύρια 
εξαιτίας ενός μικρού εξαρτήματος

Η 
General Motors πατάει φρένο στην 
παραγωγική της διαδικασία. Αιτία; 
Η έλλειψη εξαρτημάτων μικροηλε-
κτρονικής. Όπως ανακοινώθηκε 

σήμερα, τρία εργοστάσια του ομίλου στη Βό-
ρεια Αμερική και σύντομα κι ένα ακόμα στον 
Καναδά, δεν έχουν τα απαραίτητα ηλεκτρο-

νικά τσιπ να για προχωρήσουν τη διαδικασία 
παραγωγής νέων οχημάτων!Η έλλειψη αυτή, 
ενδεχομένως να στοιχίσει έως και 2 δισ. δο-
λάρια φέτος στη GM, γεγονός που δε θέλουν 
καν να σκέφτονται οι άνθρωποι του ομίλου. 
Δεν είναι όμως οι μόνοι που αντιμετωπίζουν 
το συγκεκριμένο πρόβλημα.

`

Η Air Canada θα επιστρέψει χρήματα 
για τις ακυρωθέν πτήσεις της

       The Forth Banquet Hall
Διόρθωση πληροφόρησης στο 
άρθρο από τον Pat Foran για 

το CTV NEWS

Τ
ην περασμένη εβδομάδα αντι-
γράψαμε μια είδηση από το 
CTV NEWS για το “The Forth 
Banquet Hall” στην Ντάνφορθ 

όπου έγραφε για καταγγελίες πελα-
τών που υποστήριζαν ότι δεν τους επι-
στρέφουν τις προκαταβολές που είχαν 
δώσει για να κάνουν γάμους κλπ. Στο 
γραφείο μας τηλεφώνησε ο πρόεδρος 
του ΒΙΑ της Ντάνφορθ και ιδιοκτήτης 
του κτιρίου, κ. Ντίνος Βοϊδονικόλας.
Ήταν αρκετά θορυβημένος και σ τε-
ναχωρημένος γιατί γράφονται τέτοια 
πράγματα και μας εξήγησε τι έχει γίνει. 
«Θέλω να ξέρεις», μου είπε «εγώ για 
τέτοιους λόγους πήρα δικαστική από-
φαση και τους πέταξα έξω από το κτί-
ριο, σφραγίζοντας την επιχείρηση που 
ήταν του κ. Χρηστάκη Χριστοφή και 
των συνεταίρων του, οι οποίοι είχαν το 
banquet hall και την εταιρεία.»
Συνέχισε λέγον τας ο κ. Βοϊδονικό-
λας πως «Εγώ όσοι είχαν κλείσει την 
αίθουσα για οποιαδήποτε εκδήλωση 

από την ημέρα που ανέλαβα το The 
Forth έδωσα πίσω ότι προκαταβολή 
είχαν δώσει και με το παραπάνω.»
Βλέπετε, λοιπόν, ευγενικοί μου ανα-
γνώστες ότι κοντά στα ξερά καίγονται 
και τα χλωρά. Θα έπρεπε το CTV NEWS 
να επικοινωνήσει και να ρωτήσει τον 
ιδιοκτήτη της επιχείρησης, που τώρα 
είναι ο κ. Βοϊδονικόλας, για το τι γίνε-
ται. Φυσικά, όπως και καλά έκανε ο κ. 
Βοϊδονικόλας και μας τηλεφώνησε στην 
εφημερίδα μας και γράφουμε ακριβώς 
ποιοι πήραν τις προκαταβολές και δεν 
τις επιστρέφει. Να τηλεφωνήσει και 
στο CTV NEWS και να επανορθώσουν 
και να γράψουν ακριβώς το περιστα-
τικό.
Αυτά, λοιπόν, για την αποκατάσταση 
της αλήθειας. Κι όπως είχαμε γράψει 
και την προηγούμενη φορά ΟΠΟΙΟΣ 
ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΙ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΝΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ.

Η 
Air Canada συμφώνησε να ε-
πιστρέψει τα χρήματα στους 
επιβάτες που είχαν ακυρώσει 
ή αναβάλει τ ις πτήσεις τους 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σύμ-
φωνα με την Unifor.
«Η εταιρεία (Air Canada) συμφώνησε 
στο κρίσιμο αίτημα της Οτάβα για την 
αποπληρωμή των πολλών πελατών που 
δεν είχαν αποζημιωθεί για τα αεροπο-
ρικά εισιτήριά τους», δήλωσε εκπρό-
σωπος της Unifor στο 680 NEWS.
Η Unifor εκπροσωπεί τους αερομε-
ταφορείς της Air Canada καθώς και 
άλλων αεροπορικών ε ταιρειών σ τη 
χώρα και πιέζει για ένα πακέτο βοή-

θειας γ ια τον καναδικό αεροπορικό 
τομέα.
Το ζήτημα των επισ τροφών υπήρξε 
βασικό μέρος αυτών των συνομιλιών, 
με την Οτάβα να λέει ότι οποιαδήποτε 
οικονομική υποστήριξη εξαρτάται από 
τις επιστροφές.
Τον  Δεκέμβριο,  η  ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση ανέθεσε σ τον Καναδικό 
Οργανισμό Μεταφορών, ο οποίος επι-
βλέπει θέματα που σχετίζονται με τα 
δικαιώματα των επιβατών, να ενισχύ-
σει τους κανόνες που απαιτούν από τις 
αεροπορικές εταιρείες να επιστρέψουν 
στους ταξιδιώτες για ακυρωμένες πτή-
σεις.

καναδάς
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Ο
ι υγειονομικές αρχές του Καναδά ενέκριναν ένα τρίτο εμβόλιο κατά της 
Covid-19, αυτό του φαρμακευτικού κολοσσού AstraZeneca. Η Οτάβα,η ο-
ποία έχει εγκρίνει τα εμβόλια των Pfizer-BioNTech και της Moderna, πα-
ρήγγειλε 20 εκατομμύρια δόσεις αυτού του εμβολίου.

«Εξαιρετικά νέα! Η Υπηρεσία Υγείας του Καναδά εγκρίνει το εμβόλιο της 
AstraZeneca. Είναι λοιπόν ασφαλές, αποτελεσματικό, έτοιμο για χρήση», δήλωσε 
ο Πάμπλο Ροντρίγκες, ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Καναδά στη Βουλή των 
Κοινοτήτων, μέσω Twitter. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι αυτό 
το εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί στους άνω των 65 ετών και η χρήση του ενδείκνυ-
ται επίσης σε χώρες όπου κυκλοφορούν παραλλαγμένα στελέχη του ιού. Αυτό το 
εμβόλιο που περιέχει φορέα του ιού, και αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης στη Βρετανία και τον φαρμακευτικό κολοσσό, αντιμετώπισε δυσκολίες 
τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η αποτελεσματικότητα του δεν είχε κριθεί επαρ-
κώς πειστική για τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών και στις χώρες όπου κυκλοφο-
ρούν τα παραλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού. Τα εμβόλια των Pfizer/BioNTech 
και της Moderna βασίζονται στην τεχνολογία του αγγελιαφόρου RNA και παρου-
σιάζουν ποσοστό αποτελεσματικότητας πάνω από 90% έναντι 60% αυτού της 
AstraZeneca. Το εμβόλιο της AstraZeneca έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι μπορεί 
να αποθηκευτεί σε κανονικές συνθήκες ψύξης. Χορηγείται ευρύτατα ήδη σε όλο 
τον κόσμο, αρχής γενομένης από τη Βρετανία τον Δεκέμβριο, αλλά και στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. Επιπλέον, ο Καναδάς αναμένεται να λάβει 1,9 εκατομμύριο δόσεις 
του εμβολίου της AstraZeneca έως το τέλος Ιουνίου μέσω του μηχανισμού Covax 
του ΟΗΕ, στόχος του οποίου είναι να βοηθηθούν οι φτωχές χώρες στον εμβολι-
ασμό του πληθυσμού τους κατά της Covid. Ο Καναδάς, χώρα 38 εκατομμυρίων 
κατοίκων, παρήγγειλε περισσότερες από 400 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων από 
επτά φαρμακευτικούς ομίλους. Όπως πολλές χώρες, η Καναδάς είχε καθυστερή-
σεις στις παραδόσεις των εμβολίων των Pfizer-BioNTech και της Moderna, που 
εισάγονται από την Ευρώπη.

«Πράσινο φως» για τη χρήση του 
εμβολίου της AstraZeneca

Επαρχιακοί πρωθυπουργοί καλούν την 
Οτάβα να αυξήσει τη χρηματοδότηση 
της υγειονομικής περίθαλψης στον 
επόμενο προϋπολογισμό

Κ
αθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συγκεντρώνει τον προϋπολογισμό 
της, οι πρωθυπουργοί των επαρχιών του Καναδά κάλεσαν ξανά την Ο-
τάβα σήμερα να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών υγειονο-
μικής περίθαλψης.

Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, François Legault, πρόεδρος του Συμβουλίου της 
Ομοσπονδίας, φιλοξένησε συνέντευξη τύπου στις 13:00 ET για να περιγράψει 
την υπόθεση των πρωθυπουργών. Άλλοι πρωθυπουργοί θα συμμετείχαν επί-
σης.
Ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργού του Οντάριο κ. Νταγκ Φορντ δήλωσε ότι 
η ομάδα θα καλέσει τον πρωθυπουργό να αυξήσει τη χρηματοδότηση της υγει-
ονομικής περίθαλψης στον επερχόμενο ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.
Το Canada Health Transfer  είναι η πρωταρχική συμβολή της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης στην κάλυψη της παροχής υπηρεσιών υγείας στις επαρχίες και τις 
επικράτειες.
Αυτήν τη στιγμή, οι επαρχίες ξοδεύουν περίπου 188 δισεκατομμύρια δολάρια 
για την υγειονομική περίθαλψη και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση καλύπτει 42 
δισεκατομμύρια δολάρια - περίπου 22 τοις εκατό του συνολικού κόστους. Οι 
πρωθυπουργοί ζήτησαν μια μόνιμη αύξηση του ομοσπονδιακού μεριδίου στο 
35%, που αντιστοιχεί σε επιπλέον 28 δισεκατομμύρια δολάρια. Η μεταφορά 
υγείας ήταν το επίκεντρο μιας συνάντησης μεταξύ των πρωθυπουργών και του 
πρωθυπουργού Justin Trudeau στα τέλη του περασμένου έτους.

Καναδάς κι άλλες χώρες κινούνται 
προς την ταχεία έγκριση εμβολίων 
κατά παραλλαγμένων στελεχών

Π
έντε χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, η Ελβετία και ο Καναδάς, υπολογίζουν 
να εγκρίνουν βάσει μιας επιταχυνόμενης διαδικασίας τα εμβόλια νέας γενιάς που 
είναι ικανά να εξουδετερώνουν παραλλαγμένα στελέχη του κορωνοϊού, σύμφωνα 
με σύσταση, που έγινε γνωστή σήμερα, μιας κοινοπραξίας που συνενώνει τις υπη-

ρεσίες φαρμάκων των χωρών αυτών.
«Τα εγκεκριμένα εμβόλια κατά της COVID-19, που τροποποιούνται έτσι ώστε να ανταποκρίνο-
νται στα νέα παραλλαγμένα στελέχη, δεν θα χρειάζονται νέα έγκριση ή ‘μακρές’ κλινικές έρευ-
νες», διευκρίνισε σε μια ανακοίνωση η βρετανική υπηρεσία MHRA, που συνδέεται μέσω της 
κοινοπραξίας ACCESS με τις ρυθμιστικές αρχές άλλων τεσσάρων χωρών -- της Αυστραλίας, του 
Καναδά, της Σιγκαπούρης και της Ελβετίας.
Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στη διαδικασία που ισχύει ήδη για τα εμβόλια κατά της εποχικής 
γρίπης, που τροποποιούνται κάθε χρόνο προκειμένου να αντιμετωπίσουν νέα στελέχη του ιού.
Οι παρασκευαστές εμβολίων θα πρέπει ως εκ τούτου να παρέχουν «στέρεες αποδείξεις» για 
την ανοσοαπόκριση που προκαλεί το τροποποιημένο εμβόλιο, χωρίς να περνούν από «χρονο-
βόρες» κλινικές δοκιμές. Θα πρέπει επίσης να αποδεικνύουν πως το νέο προϊόν είναι «ασφα-
λές και έχει την απαιτούμενη ποιότητα», με τις ρυθμιστικές αρχές να μπορούν να στηρίξουν την 
απόφασή τους στις αρχικές μεγάλης κλίμακας δοκιμές και στις εν εξελίξει έρευνες για τα αποτε-
λέσματα των εμβολίων που χορηγούνται στον πληθυσμό.

Το Twitter ετοιμάζεται να 
προσλάβει δεκάδες εργαζομένων 
στον Καναδά

Η 
Twitter Inc. ετοιμάζεται να κάνει δεκάδες προσλήψεις μηχανικών από τον 
Καναδά καθώς ψάχνει για νέα ταλέντα.
Ο γίγαντας των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Σαν Φρανσίσκο, 
με έδρα την Καλιφόρνια, δήλωσε την Πέμπτη ότι σκοπεύει να δημιουργήσει 

τον πρώτο καναδικό κόμβο μηχανικής με τουλάχιστον 24 εργαζόμενους που θα προ-
σλάβει σύντομα.
Το αυξημένο ενδιαφέρον του Twitter για την αγορά έρχεται καθώς ο παγκόσμιος 
ανταγωνισμός για ταλέντα τεχνολογίας εντείνεται. Ενθαρρυνμένοι από τα μέτρα 
εργασίας από το σπίτι λόγω  της πανδημίας COVID-19, οι εταιρείες έχουν αρχί-
σει να προσλαμβάνουν πέρα από τα τρέχοντα σύνορά τους, επιτρέποντάς τους 
να βρουν ταλέντο σε νέα ή απροσδόκητα μέρη. Σε μια επίσκεψη του 2019 στο Τορό-
ντο, ο συνιδρυτής του Twitter Jack Dorsey κήρυξε τις αξίες μιας «αποκεντρωμένης» 
εταιρείας και είπε ότι «το κέντρο βάρους δεν πρέπει να είναι το Σαν Φρανσίσκο:» 
Τον περασμένο Μάρτιο, διπλασίασε τις πεποιθήσεις του όταν ανακοίνωσε ότι θα επιτρέπε-
ται στους εργαζομένους στο Twitter να εργάζονται μόνιμα από απόσταση.
Αρκετές από τις ανώτερες προσλήψεις του Twitter στις Η.Π.Α. και σε άλλες αγορές προέρ-
χονται από τον Καναδά και ακόμη και οι νεώτεροι εργαζόμενοι έχουν συγκεντρωθεί από 
τη χώρα στα παγκόσμια γραφεία της εταιρείας.

καναδάς
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Η 
κυπριακή οικονομία θα τρέξει με ρυθμό με-
ταξύ 3,5% και 4,5% το 2021, αναλόγως της ε-
ξέλιξης της πανδημίας, δήλωσε ο Υπουργός 
Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, τονί-

ζοντας πως τα προγράμματα εμβολιασμού έχουν μετα-
τραπεί στο «οικονομικό εργαλείο» για διαχείριση της 
κρίσης αλλά και των προοπτικών ανάκαμψης.
Παράλληλα, μιλώντας σε διαδικτυακό συνέδριο 
που διοργάνωσε το ΕΒΕ Λευκωσίας και η Ευρωπα-
ϊκή Επενδυτική Τράπεζα (ΕΤΕπ) με τίτλο «Investment 
and Investment Finance in Cyprus», ο Διοικητής της 
Κεντρικής Τράπεζας Ηρόδοτος Ηροδότου τόνισε πως 
η πανδημική κρίση παρέχει την ευκαιρία ευθυγράμ-
μισης των πολιτών με μακροπρόθεσμους στόχους και 
δη την αντιμετώπιση ευπαθειών που επιτάθηκαν από 
την κρίση.
Εξάλλου, στο συνέδριο παρουσιάστηκαν τα ευρήματα 
της έρευνας επενδύσεων της ΕΤΕπ που καταδεικνύουν 
πως οι επενδύσεις εταιρειών στην Κύπρο υποχώρησαν 
το δεύτερο τρίμηνο του 2020 κατά 36% σε σύγκριση με 
τα προ της πανδημίας επίπεδα, ενώ πέραν των 51% των 
κυπριακών εταιρειών δήλωσαν πως η πανδημία επη-

ρέασε τον επενδυτικό σχεδιασμό τους σε σύγκριση με 
40% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Σε χαιρετισμό του, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης τόνισε 
πως «είναι η πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία 
που διαχείριση και εξέλιξη της οικονομίας εξαρτάται 
τόσο πολύ από την επιτυχία του προγράμματος εμβο-
λιασμών. Οι εμβολιασμοί έχουν μετατραπεί στο κύριο 
οικονομικό εργαλείο για τη διαχείριση της κρίσης και 
των προοπτικών ανάκαμψης».
Πάντως, ο κ. Πετρίδης παρουσιάστηκε αισιόδοξος 
για την πορεία της οικονομίας, λέγοντας πως «το 2021 
αναμένουμε ισχυρή ανάκαμψη μεταξύ 3,5% και 4,5% 
του ΑΕΠ, αναλόγως της εξέλιξης της πανδημίας και της 
μεγάλης αβεβαιότητας που επικρατεί ακόμα».
Αναγνώρισε μεν ότι η πανδημία οδήγησε πολλές εται-
ρείες να καθυστερήσουν τις επενδύσεις τους αλλά όχι 
να τις τερματίσουν εξ ολοκλήρου, τονίζοντας δε πως 
υπάρχουν μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, 
όπως το Καζίνο Θέρετρο, οι Μαρίνες της Αγίας Νάπας 
και της Λάρνακας και άλλα έργα στις ορεινές περιο-
χές που θα διαφοροποιήσουν και θα εμπλουτίσουν το 
κυπριακό τουριστικό προϊόν.

 ΥΠΟΙΚ: «Οικονομικό εργαλείο» οι 
εμβολιασμοί για διαχείριση κρίσης και 
ανάκαμψη

Στην Ολομέλεια της Βουλής στις 11 
Μαρτίου οι διαρροές στο Al Jazeera για τις 
πολιτογραφήσεις 

Σ
την ολομέλεια της Βουλής στις 11 Μαρ-
τίου οδηγείται πρόταση ψηφίσματος, 
που κατέθεσε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ 
Μαρίνος Σιζόπουλος αναφορικά με την 

εμπλοκή μελών της κυπριακής Βουλής στη δι-
αρροή εγγράφων στο ειδησεογραφικό δίκτυο 
Al Jazeera.
Όπως αποφάσισε την Τετάρτη η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Θεσμών, το σχέδιο θα παραπεμφθεί 
στις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων, οι 
οποίες θα τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.
Με το σχέδιο ψηφίσματος της ΕΔΕΚ, η Βουλή 
θα καλεί τους βουλευτές «που είναι κάτοχοι 
εγγράφων πολιτογράφησης να τα παραδώσουν 
στις Αστυνομικές Αρχές στο πλαίσιο της υπο-
βοήθησης του ανακριτικού έργου για εντοπι-
σμό της πηγής διαρροής, καθώς και της σκοπι-
μότητας ή των λόγων της εν λόγω διαρροής».
Το ψήφισμα αναφέρεται επίσης στην κατά-
σ ταση που «έχει διαμορφωθεί με όσα το 

δίκτυο Al Jazeera έχει αποκαλύψει σχετικά με 
το Επενδυτικό Πρόγραμμα πολιτογραφήσεων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη διαφαινό-
μενη εμπλοκή μελών της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων».
Παράλληλα στην Ολομέλεια θα οδηγηθεί και 
τροποποιητικό ψήφισμα από τον βουλευτή του 
Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών 
Γιώργο Περδίκη σύμφωνα με το οποίο η Βουλή 
θα «καλεί την Αστυνομία να εντατικοποιήσει 
τις προσπάθειες της για εντοπισμό της πηγής 
της διαρροής των απόρρητων εγγράφων». Επί-
σης «καλεί την Αστυνομία να αξιοποιήσει το 
νομικό πλαίσιο και να παραλάβει όλα τα απαι-
τούμενα έγγραφα και πληροφορίες από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων και από όλα τα μέλη 
του Σώματος, που είναι κάτοχοι τέτοιων εγγρά-
φων στο πλαίσιο της υποβοήθησης του ανα-
κριτικού έργου για εντοπισμό της πηγής της 
διαρροής».

Α
βέρωφ Νεοφύτου και Άντρος Κυπριανού δήλωσαν ότι συμφωνούν 
στον στόχο για την λύση του Κυπριακού και πως δεν υπάρχει χρόνος 
για χάσιμο. Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ μίλησε για «σημείο μηδέν» και ο Πρόε-
δρος του ΔΗΣΥ για «ιστορικούς μήνες μπροστά μας». Απέκλεισαν 

και οι δύο ενδεχόμενο συμφωνίας με βάση δύο κράτη ή συνομοσπονδία, δή-
λωσαν προσήλωση στα ψηφίσματα του ΟΗΕ για την μορφή λύσης, ενώ ερω-
τηθείς σχετικά ο κ. Κυπριανού είπε ότι περιμένει από τον Πρόεδρο Αναστασι-
άδη εξηγήσεις για την αποκέντρωση εξουσιών στις συνιστώσες οντότητες για 
να τοποθετηθεί.
Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ μετέβη σήμερα στα γραφεία του ΑΚΕΛ όπου συζήτησε 
το Κυπριακό με τον ΓΓ του κόμματος.
«Να μου επιτρέψει να τον καλωσορίσω στις διαχρονικές θέσεις του ΑΚΕΛ για 
την λύση του Κυπριακού, με βάση τις θέσεις που διατυπώνει τελευταία» ανέ-
φερε ο κ. Κυπριανού λέγοντας πως το κόμμα του δεν έχει αρνηθεί ποτέ τον 
διάλογο για το Κυπριακό, γιατί θεωρεί ότι «το μέλλον, η επιβίωση του τόπου 
και του λαού μας, πρέπει να ξεπερνά τα στενά κομματικά πλαίσια. Δεν χωρούν 
ούτε μικροκομματικά συμφέροντα, ούτε μικρόκαρδες προσεγγίσεις. Χρειάζε-
ται όλοι να συνεργαστούμε ώστε ο τόπος και ο λαός μας να έχουν μέλλον και 
προοπτική. Η πατρίδα μας πρέπει να είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο».
Οι εξελίξεις είναι ανησυχητικές, είμαστε στο σημείο μηδέν, η Τουρκία κλιμακώ-
νει την επιθετικότητα και την αδιαλλαξία της, επιχειρεί νέα τετελεσμένα που αν 
επιτευχθούν θα μας φέρουν πολύ κοντά στην διχοτόμηση, πρόσθεσε. Χρειά-
ζεται με ενέργειες και πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε, είπε ο κ. Κυπριανού, 
να απαντήσουμε στα προσχήματα που η Τουρκία εφευρίσκει για να προωθεί 
τα τετελεσμένα σε βάρος της Κύπρου.
Αυτό που χρειάζεται να πράξουμε, συνέχισε, είναι επιμονή στις αρχές λύσης 
του Κυπριακού αλλά και αποφασιστικότητα. Ξεκάθαρους στόχους για το τι 
θέλουμε, πρόσθεσε, και να τους διεκδικούμε με συνέπεια. Ανέφερε ότι από τις 
8 Δεκεμβρίου έχει δώσει το ΑΚΕΛ ολοκληρωμένη πρόταση στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας για το πώς πρέπει να χειριστεί τις εξελίξεις.
Επιμένουν, είπε, ότι το πλαίσιο λύσης πρέπει να είναι η ΔΔΟ με πολιτική ισό-
τητα, όπως ερμηνεύεται από τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, η λύση να οδη-
γεί σε ενωμένη Κύπρο που θα αποτελεί συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
να αποτελεί κράτος που θα έχει μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και 
ιθαγένεια. Η λύση πρέπει να μας απαλλάσσει από τις εγγυήσεις και το δικαί-
ωμα επέμβασης στα εσωτερικά μας, αλλά και από τα κατοχικά στρατεύματα, 
δήλωσε ο κ. Κυπριανού.
Πρέπει, συνέχισε, να επανενώνει τον λαό, τους θεσμούς και τον χώρο. Πάνω σε 
αυτή τη βάση είχαν μια πολύ ειλικρινή συζήτηση, είπε ο Αντρος Κυπριανού και 
«θεωρώ ότι καταλήξαμε ομόφωνα στις πιο πάνω διαπιστώσεις».
Είμαστε αντιπολίτευση, ένα κόμμα που διαφωνεί με τις πολιτικές που προω-
θεί η Κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ σε πάρα πολλά ζητήματα, ανέφερε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ 
επαναλαμβάνοντας ότι το Κυπριακό «πρέπει να είναι πάνω απ’ όλα τα υπό-
λοιπα». Ανεξάρτητα από την στάση έναντι της Κυβέρνησης και των πολιτικών 
της, είπε ο κ. Κυπριανού, εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χειριστεί το Κυπρι-
ακό με τον σωστό τρόπο, προχωρήσει με αποφασιστικότητα και επιμονή στις 
αρχές και συνέπεια, «τότε το ΑΚΕΛ θα στηρίξει την διαδικασία, θα αναλάβει τις 
ιστορικές του ευθύνες. Μας χρειάζεται ο τόπος. Επαναλαμβάνω έχουμε φτάσει 
στο σημείο μηδέν. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια χρόνου να χάνουμε».
Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την άτυπη διάσκεψη στο τέλος Απρι-
λίου, να υποχρεώσουμε την Τουρκία να επιστρέψει στο συμφωνημένο πλαί-
σιο λύσης ώστε να έχουμε σύντομα ουσιαστική επανέναρξη των διαπραγμα-
τεύσεων με στόχο  να καταλήξουμε το συντομότερο σε συμφωνία. Η βάση, 
είπε, είναι τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, οι συμφωνίες υψηλού επιπέδου, το 
διεθνές δίκαιο, οι αρχές της ΕΕ, το πλαίσιο του ΓΓ του ΟΗΕ, οι συγκλίσεις που 
έχουν επιτευχθεί και το κοινό ανακοινωθέν του Φεβρουαρίου του 2014.»

Κυπριανού και Νεοφύτου 
συμφωνούν στον στόχο της 
λύσης ΔΔΟ 
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Ο
ι ανακρίσεις της Αστυ-
νομίας και αν αυτές έ-
χουν περιλάβει τον τέ-
ως Υπουργό Οικονομι-

κών Χάρη Γεωργιάδη, τον πρώην 
Γενικό Διευθυντή της Συνεργατικής 
Κυπριακής Τράπεζας Νικόλα Χα-
τζηγιάννη και τον τότε Διευθυντή 
Στρατηγικής της Συνεργατικής Γιάν-
νη Σταυρινίδη, βρέθηκαν στο επί-
κεντρο της συνεδρίας της Επιτρο-
πής Ελέγχου της Βουλής, η οποία 
συνέχισε σήμερα τη συζήτηση του 
πορίσματος της τριμελούς ερευνη-
τικής επιτροπής υπό τον Γεώργιο Α-
ρέστη για την κατάρρευση του Συ-
νεργατισμού. Για προσπάθεια συ-
γκάλυψης της υπόθεσης καθώς και 
διαπλοκής στο έργο των ανακρίσε-
ων, έκανε λόγο μερίδα Βουλευτών.
 Κάποιοι φάκελοι της υπόθεσης 
βρίσκονται ήδη στη Νομική Υπη-
ρεσία για γνωμάτευση και οδηγίες, 
τις οποίες η Αστυνομία αναμένει 
για να προχωρήσει τη διαδικα-
σία. Οι φάκελοι αυτοί περιλαμβά-
νουν, όπως αναφέρθηκε σήμερα 
από τον Υπαρχηγό της Αστυνομίας  
Χρήστο Μαυρή, την υπόθεση της 
Altamira, των πιστωτικών διευκο-
λύνσεων που έδιναν κάποιες ΣΠΕ 
και τη χρήση εταιρικών πιστωτικών 
καρτών.
 Σε δηλώσεις του μετά την Επι-
τροπή, ο Πρόεδρος της Ζαχαρίας 
Κουλίας είπε πως πέρασε μια διε-
τία από το πόρισμα της Επιτροπής 
Αρέστη που έχει περάσει άπρακτη. 
Όπως είπε έχει κατατεθεί στην Επι-
τροπή ένα έγγραφο από τον τότε 
Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη 
ημερομηνίας 10 Μαΐου 2019, στο 
οποίο υιοθετεί κατ΄ ουσία τις δια-
πιστώσεις Αρέστη για διάπραξη 
σοβαρών ποινικών και αστικών 
αδικημάτων.
 Ο κ. Κουλίας είπε πως το ανακρι-

τικό υλικό που υπάρχει είναι μηδα-
μινής αξίας, καθώς όταν οι αρμό-
διοι ρωτήθηκαν αν λήφθηκαν 
καταθέσεις από τα κρίσιμα πρό-
σωπα όπως ο Χάρης Γεωργιάδης, 
δεν απάντησαν αν τους έχουν καλέ-
σει καν για να δώσουν διευκρινή-
σεις. Όταν αναφέρεται στο πόρι-
σμα ότι προπληρώθηκαν 800 
χιλιάδες ευρώ για διαφήμιση, είναι 
σαν να έχεις ένα άνθρωπο στην 
εντατική που σε 24ωρες αναμέ-
νεται να πεθάνει, «και εμείς του 
αγοράζουμε από τον οίκο Αρμάνι 
25 κοστούμια» με τα χρήματα του 
δημοσίου, είπε.
 Ο κ. Κουλίας είπε 
πως επειδή δια-
πράχθηκαν μέχρι 
σήμερα τεράστια 
οικονομικά εγκλή-
ματα ε ις βάρος 
του λαού, τούτη τη 
φορά η Επιτροπή 
δεν θα επιτρέψει 
να γίνει άλλο ένα, 
καθώς κάθε 15 μέρες οι αρμόδιοι 
θα έρχονται στη Βουλή να αναφέ-
ρουν την πρόοδο των εργασιών 
και των ερευνών.
 Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Αννίτα 
Δημητρίου είπε πως θα πρέπει 
η διαδικασία να προχωρήσει το 
συντομότερο δυνατό, επισημαίνο-
ντας πως η Βουλή οφείλει να ελέγ-
χει με βάση την αρμοδιότητα της 
και όχι να δημιουργεί εντυπώσεις, 
επιλέγοντας συγκεκριμένα ονό-
ματα και καταστάσεις και ενδεχο-
μένως εμποδίζοντας την ανακρι-
τική διαδικασία. «Να ελεγχθούν τα 
πάντα και η δικαιοσύνη να ακολου-
θήσει τον δρόμο της εκεί και όπου 
υπάρχουν μεμπτά σημεία», είπε.
 Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη 
Χαραλαμπίδου στις δικές της 
δηλώσεις διερωτήθηκε πώς είναι 

δυνατόν η Αστυνομία να μην μπο-
ρεί να απαντήσει ευθέως αν έχει 
καλέσει για ανάκριση τον Χάρη 
Γεωργιάδη, τον Γιάννη Σταυρινίδη 
και τον Νικόλα Χατζηγιάννη. «Πώς 
να αναμένουμε απονομή δικαιο-
σύνης όταν οι πρωταγωνιστές του 
πορίσματος Αρέστη δεν ξέρουμε 
αν έχουμε προσεγγιστεί από την 
Αστυνομία», διερωτήθηκε.
 Η κ. Χαραλαμπίδου είπε πως η 
Κυπριακή Δημοκρατία ως μεγα-
λομέτοχος της Συνεργατικής 
Κυπριακής Τράπεζας δεν μπορεί 
να κινηθεί εναντίον της ΚΕΔΙΠΕΣ 
γιατί όφειλε και είχε την υποχρέ-

ωση να εποπτεύει 
και έχει ευθύνη για 
την κατάληξη. Πρό-
σθεσε ότι ο μόνος 
που μπορεί να κινη-
θεί ενάντια του κ. 
Γεωργιάδη για αστι-
κές και άλλες ευθύ-
νες είναι η Κυπρι-
ακή Δημοκρατία και 

διερωτήθηκε κατά πόσον θα μπο-
ρούσε κάποιος να φανταστεί την 
Κυβέρνηση Αναστασιάδη να κινεί-
ται εναντίον του τέως Υπουργού 
Οικονομικών της, ο οποίος είναι 
Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ και υπο-
ψήφιος βουλευτής.
 Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας 
Παπαδόπουλος είπε πως τόσο ο κ. 
Αρέστη στο πόρισμα του όσο και ο 
κ. Κώστας Κληρίδης έχουν διαπι-
στώσει την πιθανή διάπραξη ποι-
νικών αδικημάτων στην διαχείριση 
του Συνεργατισμού. Δύο χρόνια 
μετά καμία ποινική δίωξη δεν έχει 
προωθηθεί δικαστικώς και επειδή 
αυτές οι υποθέσεις ενδεχομένως 
να αφορούν πολιτικά πρόσωπα 
όπως τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, τον Υπουργό Οικονομικών, 
τη Διοίκηση του Συνεργατισμού, 

οφείλουμε ως Βουλή να απαιτού-
μαι διαφάνεια και να ελέγχουμε το 
ενδεχόμενο συγκάλυψης. 
Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως 
όταν δύο χρόνια μετά δεν έχουν 
ληφθεί σχετικές καταθέσεις για τη 
στοιχειοθέτηση αυτών των  ποι-
νικών αδικημάτων, τότε εγείρεται 
εύλογα το ερώτημα της συγκάλυ-
ψης και αυτού του σκανδάλου. Διε-
ρωτήθηκε γιατί αποτελεί μυστικό 
και δεν αποκαλύπτεται από την 
Αστυνομία, αν έχουν ληφθεί και 
από ποιους καταθέσεις. 
Ο Βουλευτής των Οικολόγων Γιώρ-
γος Περδίκης είπε πως είναι ηλίου 
φαεινότερων ότι το σκάνδαλο του 
Συνεργατισμού βαίνει προς κουκού-
λωμα, προσθέτοντας πως από τις 
σημερινές αναφορές της Αστυνομίας 
ο ίδιος έχει πειστεί πέραν πάσης 
αμφιβολίας πως ούτε αυτή τη φορά 
θα υπάρξει τιμωρία και κάθαρση.   
Ο Βουλευτής της Αλληλεγγύης 
Μιχάλης Γιωργάλλας είπε πως η 
Επιτροπή ανέδειξε ξανά ότι δύο 
χρόνια μετά το πόρισμα Αρέστη, 
δυστυχώς για τη λεηλασία και την 
καταστροφή του συνεργατισμού, 
οι αστικές ευθύνες δεν διερευνώ-
νται και δεν θα διερευνηθούν ποτέ, 
προσθέτοντας πως οι ποινικές εξε-
τάζονται με αργούς ρυθμούς που 
αν συνεχίσουν με αυτό τον τρόπο 
δεν υπάρχει περίπτωση να τιμω-
ρηθεί κανείς.
 Την ερχόμενη Πέμπτη θα εξετα-
στεί, όπως είπε, το θέμα που ο 
ίδιος ενέγραψε για τον ρόλο της 
Altamira στη λεηλασία και στην 
αποξένωση περιουσιακών στοι-
χείων υπερχρεωμένων δανειολη-
πτών του πρώην Συνεργατισμού. 
Ευχήθηκε με αυτή τη συζήτηση 
να σταματήσουν ένα καινούριο 
σκάνδαλο που συντελείται αυτή τη 
στιγμή.

Στην Κύπρο η παχυσαρκία ανέρ-
χεται στο 27,8 % σύμφωνα με την 
επιδημιολογική έρευνα του Συν-
δέσμου Διαιτολόγων και Διατρο-
φολόγων Κύπρου.
Σύμφωνα με σημερινή ανακοί-
νωση του Συνδέσμου Διαιτολό-
γων και Διατροφολόγων Κύπρου 
με την ευκαιρία της σημερινής 
Παγκόσμιας Ημέρας Παχυσαρ-
κίας, στους άντρες η παχυσαρ-
κία ανέρχεται στο 28,8% και στις 
γυναίκες στο 26,9%, ενώ το υπερ-
βάλλον βάρος ανέρχεται στο 36% 
συνολικά, 46,9% στους άνδρες 
και 26% στις γυναίκες.
«Everybody needs everybody»- 
«Όλοι  χρειάζονται τους πάντες» 
είναι το φετινό μήνυμα για την 
Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρ-
κίας (4/3/2021) από την Παγκό-
σμια Ομοσπονδία Παχυσαρ-
κίας (World Obesity Federation 
– W.O.F). Ένα μήνυμα που αντι-
κατοπτρίζει το γεγονός ότι είμα-
στε όλοι ενδεχομένως σε κίν-
δυνο, αλλά την ιδία ώρα είμαστε 
και όλοι υπόλογοι για να επιλη-
φθούμε ατομική και ομαδική 
δράση και κατεξοχήν στο χρο-
νικό διάστημα της πανδημίας του 
COVID-19
Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Συνδέσμου, η έρευνα Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία για την Παρακο-
λούθηση της Παιδικής Παχυσαρ-
κίας του Διεθνούς Οργανισμού 
Υγείας (2018) που έγινε σε 40 
χώρες, έδειξε ότι τα υψηλότερα 
ποσοστά παχυσαρκίας ήταν στην 
Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, 
Μάλτα και Σαν Μαρίνο, όπου το 
18-21% των αγοριών και το 9-19% 
των κοριτσιών είναι παχύσαρκα.
Το ετήσιο άμεσο κόστος της θερα-
πείας των σημαντικότερων επι-
πλοκών που οφείλονται στην 
παχυσαρκία (Σακχαρώδης δια-
βήτης, καρδιαγγειακά νοσήματα, 
μη αλκοολική νόσο του ήπατος, 
καρκίνος και κατάθλιψη) ήταν 600 
δισεκατομμύρια δολάρια (2014) 
παγκοσμίως. Όμως, χωρίς την 
λήψη κατάλληλων δράσεων για 
την πρόληψη και τη θεραπεία της 
παχυσαρκίας, το ετήσιο ιατρικό 
κόστος για τη θεραπεία των συνε-
πειών της παχυσαρκίας θα φτά-
σει το 1 τρισεκατομμύρια δολά-
ρια παγκοσμίως το 2025.

Στο 27,8% η 
παχυσαρκία στην 
Κύπρο

Επικρίσεις για συγκάλυψη στις ανακρίσεις 
της Αστυνομίας για τον Συνεργατισμό, 
ακούστηκαν στην Επ. Ελέγχου 
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Τα νέα αυστηρά πρότυπα που ορίζει 
το Euro7 ουσιαστικά καταργούν τους 
κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Ο
ι προτεινόμενοι κανόνες από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ο-
δηγία ρύπων Euro 7 για αυτοκί-
νητα, φορτηγά και λεωφορεία εί-

ναι πολύ πιθανό να σημάνουν και το τέλος 
των κινητήρων εσωτερικής καύσης από το 
2025 προκαλώντας την έντονη αντίδραση 
των αυτοκινητοβιομηχανιών.
Η νέα οδηγία ρύπων Euro7 αποσκοπεί στο 
να διασφαλίσει ότι τα οχήματα θα είναι 
«καθαρά» καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής τους, 
βοηθώντας την Ευρώπη να επιτύχει τους 
στόχους εκπομπών της Ευρωπαϊκής Πρά-
σινης Συμφωνίας. Οι ακριβείς λεπτομέρειες 
της νέας οδηγίας ρύπων είναι ακόμη υπό 
συζήτηση, αλλά έχουν ήδη δημιουργήσει 
ανησυχία στην Ένωση Μηχανολόγων της 
Γερμανίας (VDMA).
«Η προγραμματ ισμένη 
υποχρέωση ότι τα νέα οχή-
ματα στην Ευρώπη πρέπει 
να είναι πρακτικά απαλλαγ-
μένα από εκπομπές από 
το 2025 και μετά θα ήταν 
οικολογική, οικονομική και 
τεχνολογική παρέκκλιση. 
Οι προτάσεις για τον κανο-
νισμό Euro 7 που συζητή-
θηκαν μέχρι στιγμής θέτουν σε κίνδυνο τις 
αλυσίδες της βιομηχανίας πέρα   από την 
αυτοκινητοβιομηχανία, οδηγώντας σε de 
facto απαγόρευση των αυτοκινήτων και των 
φορτηγών που κινούνται αποκλειστικά από 
κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η Ευρώπη 
δεν μπορεί να το αντέξει αυτό», επισήμανε 
η VDMA.
Η Γερμανική Ένωση διαφωνεί με την τοπο-
θέτηση της ΕΕ ότι η έλευση των e-fuels δεν 
θα σημάνει το τέλος των κινητήρων εσωτε-
ρικής καύσης και θα συνεχίσουν να έχουν 
ρόλο στη μετάβαση προς τις πράσινες μετα-
φορές.
Τα e-fuels, όπως το υγρό υδρογόνο, μπο-
ρούν να δημιουργηθούν από ηλεκτρική 
ενέργεια που παρέχεται από ανανεώσιμες 
πηγές, προσφέροντας μια πράσινη εναλλα-
κτική λύση έναντι των ορυκτών καυσίμων. 
Ωστόσο, αυτά τα συνθετικά καύσιμα έχουν 
σήμερα πολύ υψηλότερο κόστος παραγω-
γής και απαιτούν μεγάλες ποσότητες ανανε-

ώσιμων πηγών ενέργειας να είναι ουδέτε-
ρες από τον άνθρακα.
Ο Frans Timmermans, επικεφαλής της πολι-
τικής για το κλίμα της ΕΕ, δήλωσε ότι οι απο-
φάσεις θα ληφθούν σε διάλογο με την αυτο-
κινητοβιομηχανία, αλλά τόνισε ότι η πρό-
θεσή του δεν ήταν να αποφύγει «δύσκολα 
θέματα και δύσκολες αποφάσεις».
«Γνωρίζετε ότι η αυτοκινητοβιομηχα-
νία ξεκινά λέγοντας ότι είναι αδύνατο 
και, τελικά, συμμορφώνεται. Αλλά δεν το 
παίρνω αυτό ως πρότυπο για τις διαπραγ-
ματεύσεις μου τώρα επειδή πρέπει να ακού-
σουμε τις αυτοκινητοβιομηχανίες πρέπει 
να ακούσουμε τα επιχειρήματά τους», είπε 
χαρακτηριστικά το στέλεχος της ΕΕ.
Ο Timmermans αναγνώρισε τον κρίσιμο 
ρόλο της κατασκευής αυτοκινήτων για την 
ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά είπε ότι η βιο-
μηχανία πρέπει τώρα να κινηθεί προς ηλε-
κτρικά οχήματα και τη χρήση υδρογόνου 
για βαρύτερες μεταφορές.

«Ξέρω ότι υπάρχει πολλή 
νευρικότητα. Θα κάνουμε 
αυτόν τον διάλογο με τη 
βιομηχανία, αλλά δεν μπο-
ρούμε να περιμένουμε 
μέχρι το 2029 για περαι-
τέρω μείωση των εκπο-
μπών μας», ξεκαθάρισε ο 
Timmermans.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατα-
σκευαστών Αυτοκινήτων 

(ACEA) δήλωσε ότι δεν υπάρχουν «απο-
δείξεις» ότι τα σενάρια που προτείνονται 
είναι τεχνικά εφικτά προς το παρόν, ιδίως 
επειδή τα αυστηρά όρια εκπομπών πρέπει 
να τηρούνται ακόμη και σε ακραίες συνθή-
κες οδήγησης, όπως όταν κινείται κανείς 
σε ανηφορικούς δρόμους βουνών ή σε 
ακραίες χειμερινές συνθήκες.
Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι «οι στόχοι 
που θα θέσουν οι κατασκευαστές πρέπει 
να είναι πολύ χαμηλότεροι από τα καθο-
ρισμένα όρια», δήλωσε εκπρόσωπος της 
ACEA.
«Αντί να ανακοινώνουμε απαγορεύσεις για 
τους κινητήρες εσωτερικής καύσης βρα-
χυπρόθεσμα, αυτό που χρειάζεται ο κλά-
δος επειγόντως είναι μια ισχυρή πολιτική 
δέσμευση για τη θέσπιση όλων των δυνα-
τοτήτων για τη μετάβαση στην κινητικό-
τητα μηδενικών εκπομπών – όπως η υπο-
δομή φόρτισης και τα κίνητρα», πρόσθεσε 
ο εκπρόσωπος.

Ε
νοχος κρίθηκε ο πρώην πρόε-
δρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκο-
ζί για τις κατηγορίες διαφθοράς 
και δωροδοκίας που αντιμετώ-

πιζε.
Στον Νικολά Σαρκοζί το δικαστήριο επέ-
βαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών: Ανα-
στολή έκτισης λαμβάνει για τα δύο χρό-
νια. Ο Σαρκοζί διατηρεί το δικαίωμα της 
έφεσης, που πρέπει να το ασκήσει εντός 
δεκαημέρου.
Η δικαστής Κριστίν Μι, η οποία προ-
ήδρευσε της υπόθεσης, δήλωσε ότι ο 
66χρονος πρώην πολιτικός ηγέτης της 
Γαλλίας «χρησιμοποίησε το στάτους 
του ως πρώην Γάλλος πρόεδρος» σε 
μια «ιδιαίτερα σοβαρή» αδικοπραξία, 
καθώς ανακοίνωνε την ποινή.
Η πρόταση των δικαστών ήταν καταδίκη 
τεσσάρων ετών για τον 66χρονο Σαρ-
κοζί, εκ των οποίων εκτιτέα έπρεπε να 
είναι τουλάχιστον δύο. Ο ίδιος ο Σαρ-
κοζί, που είναι ο δεύτερος πρόεδρος 
της Γαλλίας που καταδικάζεται για δια-
φθορά μετά τον Ζακ Σιράκ δήλωσε στο 
δικαστήριο ότι «ποτέ. Ποτέ δεν έκανα 
κατάχρηση της επιρροής μου, φερόμε-
νης ή πραγματικής».
Ο Σαρκοζί, ο οποίος διετέλεσε πρόε-
δρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 
2012, και παρόλο που έχει αποσυρθεί 
από την πολιτική εξακολουθεί να έχει 
επιρροή στους Συντηρητικούς, έχει 
προσθεσμία δέκα ημερών για να ασκή-
σει έφεση κατά της απόφασης.

Γιατί δικάστηκε ο Σαρκοζί
Η υπόθεση του Νικολά Σαρκοζί χρονο-

λογείται από την προεκλογική περίοδο 
του 2007. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλ-
λίας κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε 
την επιρροή του προς τον δικαστή Ζιλ-
μπέρ Αζιμπέρτ ώστε να λάβει πληρο-
φορίες που αφορούσαν στην εις βάρος 
έρευνα για τη χρηματοδότηση της προ-
εκλογικής του καμπάνιας, από την κλη-
ρονόμο της L’ Oreal, Λιλιάν Μπεταν-
κούρ.
Ο Νικολά Σαρκοζί φαίνεται ότι υπο-
σχέθηκε ως αντάλλαγμα στον Δικαστή 
μια θέση στο πριγκιπάτο του Μονακό. 
Η Εθνική Οικονομική Εισαγγελία της 
χώρας η οποία συνεστήθη το 2013, 
εκτίμησε ότι υπήρξε όντως περίπτωση 
διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας, 
καθώς είχε συναφθεί μια άτυπη συμ-
φωνία ανάμεσα στον Σαρκοζί, τον δικη-
γόρου του Τιερί Χερτσόγκ και τον δικα-
στή Ζιλμπέρ Αζιμπέρτ, και ζήτησε την 
καταδίκη του σε τέσσερα έτη φυλάκι-
σης, εκ των οποίων θα εξέτιε τα δύο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώην πρό-
εδρος της Γαλλίας μπορεί να ασκήσει 
έφεση κατά της απόφασης.
Η σημερινή απόφαση προέκυψε στο 
μέσο ενός δικαστικού «μαραθωνίου» 
για τον Σαρκοζί. Ο πρώην Γάλλος πρό-
εδρος οφείλει να εμφανιστεί ξανά ενώ-
πιον των δικαστών στα μέσα Μαρτίου, 
στη δίκη για την υπόθεση «Bygmalion», 
η οποία πήρε το όνομά της από την εται-
ρεία επικοινωνίας με την οποία φέρεται 
να συνεργάστηκε η παράταξη του Σαρ-
κοζί για να «αποκρύψει» τα πραγματικά 
κόστη της προεκλογικής του καμπάνιας, 
το 2012.  

Ένοχος ο Σαρκοζί για διαφθορά 
και δωροδοκία 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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ΣΟΚ: Ερχεται πλήρης απαγόρευση 
των κινητήρων βενζίνης-diesel στην 
Ευρώπη;
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Δ
ικαστήριο στην Πολωνία αθώ-
ωσε τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινό-
τητας που σχεδίασαν ένα ουρά-
νιο τόξο αντί για φωτοστέφανο 

στην Παναγία. 
Πολωνικό δικαστήριο αθώωσε τους 
τρεις ακτιβιστές που είχαν κατηγορηθεί 
για βεβήλωση και προσβολή θρησκευτι-
κού συμβόλου, μετά την διανομή φωτο-
γραφιών που απεικόνιζε την Παναγία με 
ουράνιο τόξο αντί για φωτοστέφανο. 
Υπενθυμίζεται, ότι το ουράνιο τόξο είναι 
το σύμβολο της ΛΟΑΤΚΙ. 
Οι εικόνες είχαν μοιραστεί στην πόλη 
Πλοκ το 2019 και αναπαριστούσε τόσο 

την Παναγία, όσο και τον Χριστό με το 
άνωθεν σύμβολο. Στόχος της συγκεκρι-
μένης ενέργειας ήταν να διαμαρτυρη-
θούν για την στάση της εκκλησίας έναντι 
των μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. 
Η υπόθεση πήρε διάσταση στην χώρα, 
καθώς αποτέλεσε αφορμή για να εκδη-
λωθεί η άποψη ότι φιμώνεται η ελευθε-
ρία του εξαιτίας της βαθιάς συντηρητι-
κής τους κυβέρνησης. Σημειώνεται, ότι 
η Πολωνία είναι η πρώτη χώρα στην 
Ευρώπη που «στραγγάλισε» συνταγ-
ματικές ελευθερίες κατά των γυναικών, 
καθώς απαγόρευσε καθολικά τις αμβλώ-
σεις. 

διεθνή νέα

Τ
ην ανάγκη για επιτάχυνση των 
διαδικασιών παραγωγής και δι-
αμοιρασμού των εμβολίων κατά 
του κορονοϊού υπογράμμισε ο ι-

δρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, ανα-
φέροντας πως εάν δεν υπάρξει ενίσχυση 
των προσπαθειών για περισσότερους εμ-
βολιασμούς τότε η επιστροφή στην κανο-
νικότητα προ της νόσου θα έρθει προς τα 
τέλη του 2022.
Μιλώντας την Κυριακή στο CNN, o Γκέιτς 
δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να ανα-
μένουν την πλήρη επαναλειτουργία των 
σχολείων, το μερικό άνοιγμα της εστίασης 
και την επαναφορά των αθλητικών διορ-
γανώσεων με θεατές από το φθινόπωρο 
του 2021.
«Το μεγάλο πρόβλημα είναι πως δεν 
κάνουμε αρκετά ώστε να τερματίσουμε 
την πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο» 
δήλωσε ο Γκέιτς, λέγοντας πως μέχρι 
στιγμής τα εμβόλια «πηγαίνουν μόνο σε 
πλούσιες χώρες» κάτι που αφήνει ανοι-
χτό το ενδεχόμενο εξάπλωσης των και-

νούργιων στελεχών του κορονοϊού στο 
εξωτερικό και τη μετάδοσή τους στις ΗΠΑ 
αργότερα.
Αυτός ο κίνδυνος, σε συνδυασμό με νέο 
κύμα νοσήσεων, σημαίνει πως η επι-
στροφή στην κανονικότητα θα μπορούσε 
να πάρει όλο το 2022, «εάν δεν κάνουμε 
καλύτερη δουλειά» συμπλήρωσε ο επικε-
φαλής της Microsoft.
Ο Γκέιτς τόνισε την ανάγκη δημιουργίας 
επιπλέον εργοστασίων για την παραγωγή 
των εμβολίων σε χώρες όπως η Ινδία, 
μειώνοντας τον κίνδυνο νέων μολύνσεων 
και επισπεύδοντας την επιστροφή στην 
κανονικότητα, σε μια προτροπή του στις 
εταιρείες παραγωγής εμβολίων, όπως η 
AstraZeneca, η NovaVax και η Johnson & 
Johnson, που ήδη απεργάζονται παρό-
μοια σχέδια.
Ακόμα, ο Γκέιτς σημείωσε ότι έγιναν λάθη 
στο σχεδιασμό για τους εμβολιασμούς 
στους ΗΠΑ, όπως είχαν γίνει λάθη και 
στον ακριβή αριθμό των κρουσμάτων του 
κορονοϊού επί αμερικανικού εδάφους.  

Μπιλ Γκέιτς: Θα χρειαστεί και το 
2022 για να επιστρέψουμε στην 
κανονικότητα

Πολωνία: Αθώοι οι ακτιβιστές 
που ζωγράφισαν την Παναγία με 
ουράνιο τόξο

Πόλεμος στο παλάτι: Κέιτ και Ουίλιαμ 
παρόντες στο τηλεοπτικό μήνυμα της Ελισάβετ

«
Ρωγμές» έχουν σχηματιστεί ε-
ντός του παλατιού, με τους Σάσ-
σεξ να εξακολουθούν να δημι-
ουργούν πονοκέφαλο στο Μπά-

κιγχαμ, με την «ανταρσία» τους.
Λίγο προτού μεταδοθεί η συνέντευξη 
τους στην Όπρα Γουινφρέϊ, σάλο προκά-
λεσε δημοσίευμα των Times του Λονδί-
νου με καταγγελίες  ότι η Μέγκαν Μαρκλ 
ασκούσε μπούλινγκ σε μέλη του παλα-
τιού, σε σημείο που προκάλεσε παραι-
τήσεις.
Στη συνέχεια, όπως καταγράφηκε  σε 
απόσπασμα που μεταδόθηκε από τη 
σύνεντευξη στην Όπρα, η σύζυγος του 
πρίγκιπα Χάρι μίλησε για ψεύδη από την 
πλευρά του παλατιού.
Τα βλέμματα αυτή τη στιγμή στρέφονται 
στο μήνυμα της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ 
με αφορμή τον εορτασμό της «Ημέρας 
της Κοινοπολιτείας».
Το κλίμα έντασης κλιμακώνεται καθώς το 
μήνυμα θα μεταδοθεί λίγες ώρες προτού 
οι Σάσσεξ ανοίξουν τα χαρτιά τους στην 

αμερικανική τηλεόραση.
Οι λόγοι του «διαζυγίου» με το παλάτι 
θα αποτελέσουν ένα από τα βασικά, 
«καυτά», πιάτα του μενού της συνέντευ-
ξης.
Την ένταση  πάντως, σχετικά με την σπά-
νια τηλεοπτική εμφάνιση  της βασίλισσας 
Ελισάβετ, κλιμακώνει η πληροφορια που 
μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρω-
σης, σχετικά με την συμμετοχή των Ουί-
λιαμ και Κέιτ - κίνηση που θεωρείται ως 
ένα βήμα αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο 
γαλαζοαίματων αδελφών και των συζύ-
γων τους. 
Όπως μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενη-
μέρωσης, ο πρίγκιπας της Ουαλίας έχει 
μαγνητοφωνήσει μήνυμα στο οποίο ανα-
φέρεται στην πανδημία και στις συνθήκες 
κόπωσης που έχει δημιουργήσει ανά τον 
κόσμο η υγειονομική κρίση.
Τόσο ο Ουίλιαμ όσο και η Κέιτ θα στεί-
λουν, επίσης, μήνυμα συμπαράστασης 
σε όλους όσους βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή της μάχης εν μέσω κορωνοϊού.
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Γέννημα μιας πόλης μουσικομάνας
Αναφορά στο σμυρναίικο τραγούδι, δημιούργημα μοναδικού μουσικού ύφους

«Τα τουμπελέκια δεν αργούν, κιθάρες, μαντολίνα/ κόψες, 
σαντούρια και βιολιά - δε λείπουνε κι εκείνα/ κι’ ο φωνο-
γράφος κάποτες με μια βραχνή φωνή/ σκορπάει τα μερά-
κια του απ’ το φαρδύ χωνί/ και τότες παίρνει πια φωτιά, 
που φτάνει κι ως στα νέφη/ της εξοχής το παρτιντί, το γλέ-
ντι και το κέφι.../ Αρχίζουν τον καρσιλαμά - χορεύει εκεί 
όποιος θέλει/ κάθε χορό κεμπάρικο - γερλίσιο - τσιφτε-τέλι/ 
ζεϊμπέκικο, χασάπικο, χτυπάνε τσουπανάκια/ και ξεχειλά 
τόση χαρά, που σβήνει τα μεράκια.../ Οι αμανέδες αντη-
χούν, τραγούδια και καντάδες, που τραγουδούν ούλοι μαζί 
με τσι τραγουδιστάδες./ Δε λείπουν τα ρεμπέτικα, πόχομε 
τόσο πλούτο/ και που μυρίζουν μαχαλά τση Σμύρνης, σαν 
ετούτο...»

Τ
ο έμμετρο «σεργιάνι» στη Σμύρνη του 
Σωκράτη Προκοπίου δίνει με 
τρόπο γλαφυρό μια «γεύ-
ση» της μουσικής ζωής 

της «μουσικομάνας της Ανα-
τολής» Σμύρνης των αρχών 
του 20ού αιώνα. Η «εύ-
θυμη καρδιά της Ιωνίας» 
κατά τον Π. Κ. Ενεπεκί-
δη, από το 1900 μέχρι 
τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή, παρουσία-
ζε μια πλούσια, ποικι-
λόμορφη μουσική ζωή, 
με μεγάλες επιρροές α-
πό Ανατολή και Δύση. Η 
πόλη - κοιτίδα δημιουρ-
γίας αυτού του μοναδικού 
μουσικού ύφους, που έγινε 
γνωστό ως «Σμυρναίικο» - ε-
κτός από εμπορικό σταυροδρόμι 
υπήρξε ένα τεράστιο χωνευτήρι λα-
ών, θρησκειών, πολιτισμών και μουσικών 
ακουσμάτων. Οι Ελληνες, οι Τούρκοι, οι Αρμέ-
νηδες, οι Γύφτοι, οι Φραγκολεβαντίνοι, οι Πέρσες, οι Ιταλοί, 
οι Ρουμάνοι και οι άλλες εθνότητες είχαν τις δικές τους εθνι-
κές μουσικές παραδόσεις, ενώ στα ανώτερα ιδίως στρώματα 
ήταν καταφανής η επιρροή των δυτικοευρωπαϊκών τάσεων 
στη μουσική. Οπως αναφέρει ο Λάμπρος Λιάβας, «στα στενά 
της Σμύρνης έσμιγαν παλιές αιγαιοπελαγίτικες μπαλάντες με 
ιταλικές καντσονέτες, γαλλικές μελωδίες του συρμού, ρου-
μάνικες χόρες με σέρβικους σκοπούς και τούρκικα σαρκιά. 
Ενώ στα καφέ-αμάν Ελληνες μουσικοί συνόδευαν Αρμένη-
δες τραγουδιστές και γύφτισσες χορεύτριες, μπροστά σ’ ένα 
κοινό που αντιπροσώπευε όλες τις φυλές της Ανατολικής Με-
σογείου...». Το αποτέλεσμα, έτσι όπως αποτυπώθηκε στ’ αυ-
λάκια των δίσκων του γραμμοφώνου πριν το ‘22 με τη σμυρ-
ναίικη και την «Ελληνική Εστουδιαντίνα» και τις φωνές του 
Χρήστου Τσανάκα, του Λευτέρη Μενεμελή και του Γιώργου 
Βιδάλη, είναι ιδιαίτερα εύγλωττο.
Χαρακτηριστική είναι η αφήγηση της τραγουδίστριας Αγγέ-
λας Παπάζογλου, γυναίκας του μεγάλου λαϊκού δημιουργού 
Βαγγέλη Παπάζογλου, η οποία έζησε στη Σμύρνη, μέχρι τη 
μεγάλη φωτιά: «Στη Σμύρνη παίζαμε από ρεμπέτικα μέχρι 
όλα τα ευρωπαϊκά. Δημοτικά, κλέφτικα, κρητικά, καλαμα-
τιανά, φυσούνια, θρακιώτικα, γιαννιώτικα, κονσέρτα με 
καβαλλαρίες, με χορούς του Μπραμς, με σερενάτες... Ολα 
τα παίζαμε. Και από όπερες κάτι μέρη. Ξέραμε αναγκαστικά 
κι από ένα τραγούδι από κάθε μελέτι (φυλή) για να ευχαρι-
στούμε τσι πελάτες. Κι εβραίικο παίζαμε και αρμένικο και 
αράπικο. Ημαστε κοσμοπολίτες εμείς. Αγαπούσαμε όλο τον 
κόσμο και μας αγαπούσανε. Δεν είχε συμφέροντα κανείς 
στο τραγούδι. Τραγουδούσες, χόρευες, ήσουνα λεύτερος να 
κάνεις ό,τι θέλει η καρδιά σου και η σειρά σου... »

Αξεπέραστοι δημιουργοί και ερμηνευτές
Το σμυρναίικο τραγούδι υπηρετήθηκε από αξεπέραστους 

οργανοπαίκτες και τις Εστουδιαντίνες τους, από μοναδικές 
φωνές και εμπνευσμένους δημιουργούς. Περίφημοι ήταν οι 
«σμυρναίικοι» αμανέδες, με πρώτο και καλύτερο το «σμυρ-
ναίικο μινόρε». «Στις κομπανίες τις σμυρναίικες και στα «παι-
χνίδια» λέγαμε το καημό μας με «μινόρε»» έλεγε η Αγγ. 
Παπάζογλου. «Με βιολοντσέλα, πιάνα, άρπες, σαντούρια, 
μαντολίνα, κιθάρες και βιολιά. Οσα «μινόρε» και να λέγαμε, 
δεν τα βαριόμασταν ποτέ. Ολοι παράγγελναν το «μινόρε» 
τους και όλοι το άκουγαν με λαχτάρα, γιατί λέγαμε τον πόνο 
μας που ήμαστε σκλαβωμένοι στην Τουρκιά. Με το «μινόρε» 
δεν τον ξεχνούσαμε, θέλαμε όλο να τον θυμόμαστε, ν’ ανά-
βουμε μέσα μας καντήλι, ελπίδα, ζεστασιά: «Μόνο μια ώρα 
χαίρομαι, όταν γλυκοχαράζει/ Που αναπαύεται η καρδιά και 

δεν αναστενάζει» και εννοούσαμε τη σκλαβιά».
Η Αγγέλα Παπάζογλου πρωτοτραγούδησε 

σε ηλικία 16-17 χρόνων στην περί-
φημη «μπίρα» Μέλης, που ανήκε 

στον Αρμένη Τζαβαριάν. Από 
τις τραγουδίστριες ονομαστή 

τότε ήταν η περίφημη Κιορ 
- Κατίνα, που η έρευνα 
του Θεόδωρου Χατζη-
πανταζή για τα καφέ 
- αμάν εντοπίζει και 
στην Αθήνα στα τέλη 
του 19ου αιώνα, στα 
καφωδεία της πλατείας 
Λαυρίου και στον κήπο 
του Γερανίου, να παίζει 

με τον ονομαστό βιολά-
τορα Γιάγκο Αλεξίου ή Γιο-

βανίκα, πιθανό συνθέτη 
του σμυρναίικου μινόρε. «Η 

Σμύρνη είχε τρία κέντρα που 
πηγαίνανε οι μουσικοί τση Σμύρ-

νης» ανέφερε η Αγγ. Παπάζογλου. 
«Ητανε του Τσακιλτζήμπαση, ήτανε και 

του Τεπέτση, στα Ταμπάχανα. Και στην προ-
κυμαία, εκεί που ήτανε τα Πολιτάκια, το κέντρο το λέγανε 
Μελισσουργοί. Εκεί στα Πολιτάκια, στο κέντρο, παίζανε μαζί 
δύο ορχήστρες. Μια από από κει και μια από δω. Η από δω 
ήτανε για τα δημοτικά και τα σμυρναίικα. Τα Πολιτάκια ήτανε 
για ευρωπαϊκά. Επαυε η μία από τη μια, άρχιζε η άλλη απ’ 
την άλλη...Οπως οι ψαλτάδες στην εκκλησιά...Και στο Μπαϊ-
ριακλί, κέντρο των οργανοπαιχτών είχε. Ηταν πιάτσα μουσι-
κών. Και στο Κορδελιό κέντρο των οργανοπαιχτών ήτανε». 
Η Αγγ. Παπάζογλου αναφέρεται επίσης σε άλλη ονομαστή 
τραγουδίστρια, την Αγγελάρα, την Ταχινένια, την Ευθαλία, τη 
Δέσποινα τη Ρουμάνα, στον Κώστα Μαρσέλο ή Νούρο, τον 
Στέφανο Βέζο και στο περίφημο Θοδωράκι (που «ηγύριζε 
ο λαιμός του σα ρολόι»...Το Θοδωράκι άμα ήλεγε μινόρε κι 
άμα ητραγουδούσε, έλεγες πως ηκατέβηκε η φωνή απ’ τον 
ουρανό. Ενα πράμα αλλιώτικο ήτανε... Δεν ήθελε να τραγου-
δήσει σε δίσκο. Ιδιοτροπία του, λέγανε. Δεν ήθελε να τρα-
γουδήσει σε κεριά. Μαυρογένης τονε λέγανε το επίθετο. Το 
Θοδωράκι σώθηκε. Ηρθε εδώ. Τραγουδούσα μαζί του στο 
«τρίγωνο» στην Κοκκινιά...».
Ξεχωριστής σημασίας στοιχείο για τη μουσική ζωή και δρα-
στηριότητα της Σμύρνης είναι και το γεγονός ότι με βάση τους 
καταλόγους των εταιρειών δίσκων την περίοδο 1900-1922, 
σε Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη ηχογραφήθηκαν πολύ 
περισσότερα ελληνικά τραγούδια απ’ όσα στην Αθήνα.

Τραγούδι της βασανισμένης προσφυγιάς
Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, η ελληνική παράδοση 
της Ιωνίας που ως επίκεντρο είχε τη Σμύρνη, μεταφέρθηκε 
μαζί με το ενάμισι εκατομμύριο πρόσφυγες στην κυρίως 
Ελλάδα των πέντε εκατομμυρίων. «Για σκέψου», έλεγε η 
Αγγ. Παπάζογλου «από τρεις πιάτσες καφενεία οργανοπαί-
χτες που είχε η Σμύρνη κι ήτανε σα μυρμηγκοφωλιές, σαν τα 
μελίσσια όλη μέρα, πόσοι γλυτώσανε νομίζεις από τη σφαγή 

και την καταστροφή; Οποιον και να θυμηθώ, χαμένος είναι, 
σφαγμένος είναι, όμηρος πέθανε, αιχμάλωτος ‘πόμεινε και 
δεν τον ξανάδε πια κανείς. Μονάχα από τσι παιχνιδιατόροι 
γλύτωσε ο ένας στους πενήντα!...Ολοι αυτοί ύστερα μαζευτή-
κανε στην Κοκκινιά. Ολα τ’ άλλα τα ‘χαμε χάσει, το τραγούδι 
είχε γλυτώσει μέσα μας. Δεν έπρεπε να το αφήσουμε να πάει 
χαμένο, να χαθεί κι αυτό...».
Μέσα στις συνθήκες της προσφυγιάς το σμυρναίικο, από 
κοσμοπολίτικο είδος τραγουδιού της αλλοτινής ευημε-
ρούσας Σμύρνης, στην Ελλάδα ανθίζει πλέον ως τραγούδι 
των βασανισμένων και περιθωριοποιημένων προσφύγων. 
Ο Βαγγέλης Παπάζογλου, μαζί με τον Παναγιώτη Τούντα, 
τον Σπύρο Περιστέρη, τον Δημήτρη Σέμση ή Σαλονικιό, τον 
Γιάννη Δραγάτση ή Ογδοντάκη και τον Σταύρο Παντελίδη 
είναι οι κυριότεροι συνθέτες που μεταφυτεύουν το μικρασι-
άτικο δημοτικό και αστικό λαϊκό τραγούδι στη δισκογραφία 
της κυρίως Ελλάδας στα χρόνια της προσφυγιάς. Στα τρα-
γούδια τους συμπυκνώνεται ο καημός και η νοσταλγία μιας 
γενιάς, που βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με οξύτατα οικονο-
μικά και κοινωνικά προβλήματα.
Οι πιάτσες των μουσικών της Σμύρνης ματαφέρθηκαν στο 
καφενείο «Μικρά Ασία», κοντά στο σταθμό του ηλεκτρικού 
στην Ομόνοια, ενώ οι «μπίρες» εμφανίζονται η μία μετά την 
άλλη στην Κοκκινιά και στις άλλες συνοικίες όπου είχαν εγκα-
τασταθεί οι πρόσφυγες. Στη δεκαετία 1925-1935 το σμυρ-
ναίικο ύφος επιβλήθηκε στη δισκογραφία και οι γραμμοφω-
νατζήδες διέδωσαν τα «σμυρναίικα» που ακούγονταν στα 
καφενεία και στα κέντρα με τις φωνές της Ρόζας Εσκενάζι, 
του Γιώργου Βιδάλη, του Βαγγέλη Σωφρονίου, του Μήτσου 
Αραπάκη - Καλλίνικου, του Αντώνη Διαμαντίδη ή Νταλγκά, 
του Κώστα Μαρσέλου ή Νούρου, του Κώστα Καρίπη, του 
Ζαχαρία Κασιμάτη, του Στελάκη Περπινιάδη, του Κώστα Ρού-
κουνα, της Ρίτας Αμπατζή, του Κώστα Σκαρβέλη κ.ά. Αυξάνε-
ται πλέον η ποσότητα των εκδιδόμενων δίσκων 78 στροφών 
στην Ελλάδα, όπως και το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ αρκε-
τοί πρόσφυγες καθιερώνονται ως τραγουδιστές, μουσικοί, 
στιχουργοί, μαέστροι και υπεύθυνοι ρεπερτορίου σε δισκο-
γραφικές εταιρίες.

Στο στόχαστρο της δικτατορίας Μεταξά
Αυτό το κλίμα όμως άλλαξε το 1937, με τη δικτατορία του 
Μεταξά. Επιβλήθηκε λογοκρισία και απαγόρευση της έκδο-
σης δίσκων 78 στροφών στην Ελλάδα με στίχους «αντεθνι-
κούς» (ρεμπέτικα) και μελωδίες «ανατολίτικες» (σμυρναίικα), 
με αποτέλεσμα να επιβιώσουν επαγγελματικά λίγοι από τους 
καλλιτέχνες που υπηρετούσαν το είδος. Ενας από τους λίγους 
ασυμβίβαστους με τη λογοκρισία του Μεταξά δημιουργούς 
υπήρξε ο Βαγγέλης Παπάζογλου. Αποτέλεσμα, ο αποκλει-
σμός του από τη δισκογραφία. «Τριανταέξι τραγούδια μαζε-
μένα του τα ‘κοψε η λογοκρισία του Μεταξά, οι δημόσιοι 
υπάλληλοι που κάνανε «το καθήκον τους»», ανέφερε η Αγγ. 
Παπάζογλου. «Του τα κόψανε γιατί δε δέχτηκε ν’ αλλάξει 
ούτε ένα λόγο, ούτε ένα λόγο: Στον «Μπατίρη» αυτός ο λόγος 
ήτανε όλο το νόημα του τραγουδιού. Εκεί που λέει «ελεύθε-
ρος να ζήσω» του το σημειώσανε να το σβήσει και να γράψει 
«χαρούμενος να ζήσω». - Ετσι σας αρέσει; τους είπε. Ε, λοι-
πόν, εμένα έτσι δε μ’ αρέσει! Εγώ δεν είμαι χαρούμενος αν 
δεν είμαι λεύτερος. Εγώ άμα έχω σκλαβιά πάνω απ’ το κεφάλι 
μου δε γελάω! ...Εγώ δε γελάω άμα δεν είμαι λεύτερος, ‘ετσι 
είμαι μαθημένος. Δεν τα δίνω τα κομμάτια!».
Αρκετές ηχογραφήσεις σμυρναίικων τραγουδιών έγιναν και 
στην Αμερική, όπου από τις αρχές του 20ού αιώνα Ελληνες 
της Μ. Ασίας είχαν αρχίσει να μεταναστεύουν. Οι ηχογραφή-
σεις αυτές έχουν διαφορετική χροιά από αυτές που έγιναν 
στην Ελλάδα, λόγω πολλών παραγόντων. Ανάμεσά τους η 
έλλειψη λογοκρισίας, η αλλαγή τρόπου ζωής και η παρου-
σία σημαντικών καλλιτεχνών, όπως η Μαρίκα Παπαγκίκα, ο 
Γιώργος Θεολογίτης ή Κατσαρός, ο Κώστας Δούσας, ο Τέτος 
Δημητριάδης. Στη διαμόρφωση αυτής της άλλης χροιάς συνέ-
βαλε σημαντικά και η ανάπτυξη πολύ πιο εξελιγμένων τεχνι-
κών ηχογράφησης και εκτύπωσης.

Το συγκρότημα του Βαγγέλη 
Παπάζογλου, έτσι όπως 

εμφανιζόταν στην «μπίρα» του 
Γιώργη Τζελαλίδη στη γέφυρα της 

Κοκκινιάς, 1933
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Ο 
ύπνος είναι σημαντικός για 
την καλή υγεία, καθώς ο α-
νεπαρκής ή κακός ύπνος 
μπορεί να επηρεάσει αρ-

νητικά τη διάθεση, την γνωστική λει-
τουργία ακόμη και το ανοσοποιητικό 
μας σύστημα. Τι μπορούμε, λοιπόν, να 
κάνουμε για να βελτιώσουμε τον ύπνο 
μας;

Χαμομήλι
Το χαμομήλι χρησιμοποιείται εδώ και 
αιώνες στην παραδοσιακή ιατρική για 
την θεραπεία διάφορων προβλημάτων 
του ύπνου, όπως η αϋπνία. Το εκχύλι-
σμα του φυτού περιέχει απιγενίνη, μια 
χημική ένωση που δεσμεύεται στους 
ίδιους υποδοχείς στον εγκέφαλο με τις 
βενζοδιαζεπίνες (φάρμακα για τη θερα-
πεία του άγχους και της αϋπνίας), παρά-
γοντας μια ηρεμιστική επίδραση.
Μελέτες έχουν δείξει ότι το χαμομήλι 
οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της 
ποιότητας του ύπνου. Ωστόσο, 
αν και τα στοιχεία είναι θετικά, 
οι μελέτες αυτές είναι σχετικά 
μικρές, γι’αυτό και χρειά-
ζονται εκτενέστερες, καλά 
σχεδιασμένες κλινικές 
δοκιμές για να ενισχυθούν 
αυτές οι παρατηρήσεις.

Γάλα
Μια κούπα ζεστό γάλα είναι 
ένα από τα πιο δημοφιλή βρα-
δινά ροφήματα στους δυτι-
κούς πολιτισμούς και ειδικά 
για τα παιδιά.
Το γάλα είναι πηγή του σημαντι-
κού αμινοξέος τρυπτοφάνη, την 
οποία χρειάζεται το σώμα μας για 
να παράγει ενώσεις όπως η σεροτο-
νίνη και η μελατονίνη στον εγκέφαλο. 
Οι ενώσεις αυτές εμπλέκονται στον 
κύκλο ύπνου-αφύπνισης, γεγονός το 
οποίο πιθανότατα εξηγεί τους λόγους 
που το γάλα μας βοηθά να κοιμόμαστε 
καλύτερα.
Οι επιστήμονες έχουν μελετήσει τις επι-
δράσεις του γάλακτος και των προϊό-
ντων του (γιαούρτι, τυρί) στην ποιότητα 
του ύπνου, όμως τα στοιχεία παραμέ-
νουν ασαφή. Μπορεί να είναι απλώς 
το τελετουργικό, όταν ζεσταίνουμε το 

γάλα πριν τον ύπνο, που χαλαρώνει το 
σώμα και το μυαλό, παρά οι επιδρά-
σεις των ενώσεων που βρίσκονται σε 
αυτό. Το σίγουρο είναι ότι χρειαζόμα-
στε περισσότερα ερευνητικά στοιχεία 
πριν καταλήξουμε με σιγουριά στη μία 
ή στην άλλη άποψη.

Κακάο
Το ζεστό κακάο (συνήθως διαλυμένο 
σε γάλα) θεωρείται επίσης ένα ρόφημα 
που ενισχύει τον ύπνο. Οι κόκκοι του 
κακάο είναι πλούσια πηγή πολλών 
ωφέλιμων χημικών, όπως τα φλαβο-
νοειδή. Οι ενώσεις αυτές έχουν ποι-
κίλα οφέλη για την υγεία και πιθανώς 
χρησιμοποιούνται και ως θεραπεία για 
κάποιες νευροεκφυλιστικές διαταρα-
χές.
Οι έρευνες σχετικά με τις επιδράσεις 
του κακάο στην ποιότητα του ύπνου 
είναι περιορισμένες, αλλά μία μελέτη 
σε ποντίκια έδειξε ότι το φυσικό κακάο 

μπορεί να βελτιώσει την αϋπνία 
που προκαλείται από το στρες.

Στους ανθρώπους, η κατα-
νάλωση κακάο σχετίζεται 
με μείωση στην αρτηριακή 
πίεση (τόσο στους υγιείς όσο 
και στους υπερτασικούς). 
Η μείωση αυτή, που χαλα-

ρώνει τους μύες που ευθυ-
γραμμίζονται με τις αρτηρίες μας, 

μπορεί να παράγει μια ηρεμι-
στική δράση, καθιστώντας πιο 
εύκολο το να αποκοιμηθούμε.

Παρόλο που αυτά τα «γιατροσό-
φια» είναι μάλλον αβλαβή, τα 
συνολικά στοιχεία για τη βελτί-

ωση που επιφέρουν στην ποιό-
τητα του ύπνου είναι αδύναμα. Μπο-

ρείτε, επομένως, να τα δοκιμάσετε, 
αλλά δεν θα πρέπει να τα θεωρήσετε 
και πανάκεια. 
Κι αυτό γιατί είναι πολλοί οι παράγο-
ντες του τρόπου ζωής που μπορούν να 
επηρεάσουν την ποιότητα του ύπνου, 
μεταξύ των οποίων ο χρόνος που 
περνάμε μπροστά από μια οθόνη, η 
φυσική δραστηριότητα, το στρες και η 
διατροφή. 
Αν, πάντως, τα προβλήματα στον ύπνο 
εμφανίζονται τακτικά, καλό θα είναι να 
συμβουλευθείτε τον γιατρό σας.

Η 
καφεΐνη, η ψυχοδραστική ουσία με τη 
μεγάλη παγκόσμια κατανάλωση, φαί-
νεται πως επιδρά στη μορφολογία του 
εγκεφάλου, διατείνονται επιστήμονες 

από το Πανεπιστήμιο της Βασιλείας στην Ελβε-
τία.
Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύεται στο 
Cerebral Cortex, η συχνή κατανάλωσή καφεΐνης 
μετασχηματίζει τη φαιά ουσία του εγκεφάλου, 
η οποία αποτελείται από νευρώνες και σχετίζε-
ται με νοητικές λειτουργίες όπως η μνήμη και η 
αντίληψη. Μολονότι οι επιπτώσεις της αποδεί-
χθηκαν παροδικές, οι επιστήμονες επεσήμαναν 
την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της σχέσης.
Αν και ροφήματα όπως ο καφές, τα αναψυ-
κτικά και τα ενεργειακά ποτά με υψηλή περιε-
κτικότητα στην ουσία συστήνεται να αποφεύ-
γονται τις βραδινές ώρες για να μη διαταραχθεί 
ο ύπνος, η νέα μελέτη διαπίστωσε παραδόξως 
πως η κατανάλωση καφεΐνης δεν συνδέθηκε με 
μειωμένο ύπνο.
Η ερευνητ ική ομάδα με επικεφαλής τη Δρ 
Carolin Reichert και τον καθηγητή Christian 
Cajochen από το Πανεπιστήμιο της Βασιλείας 
και την Ψυχιατρική Κλιν ική του Πανεπισ τη-
μίου, μελέτησε την επίδραση της καθημερινής 

λήψης ενός δισκίου καφεΐνης και ενός δισκίου 
χωρίς ενεργό δραστική ουσία (placebo) σε 20 
υγιείς εθελοντές για δύο διακριτές περιόδους 
δέκα ημερών. Κατά την πρώτη περίοδο, οπότε 
δόθηκαν τα δισκία καφεΐνης, οι εθελοντές δεν 
έπρεπε να προσλάβουν τη δραστική ουσία από 
άλλες πηγές όπως τροφές, ποτά ή σκευάσματα.
Στο τέλος κάθε περιόδου, η φαιά ουσία των 
συμμετε χόν των με τρήθηκε με εγκεφαλικέ ς 
σαρώσεις και η ποιότητα του νυχτερινού ύπνου 
με ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα (EEG).
Αν και οι μετρήσεις έδειξαν μηδενική επίδραση 
στον ύπνο, η φαιά ουσία και ιδιαίτερα στο δεξιό 
ημισφαίριο του μεσαίου κροταφικού λοβού 
όπου βρίσκεται και ο ιππόκαμπος (περιοχή που 
εμπλέκεται στη συγκρότηση της μνήμης) κατα-
γράφηκε μικρότερη μετά τις 10 ημέρες πρόσλη-
ψης καφεΐνης. 
Τέλος, παρά το ότι αλλαγές στη μορφολογία του 
εγκεφάλου από την κατανάλωση καφεΐνης διήρ-
κησαν μόλις 10 ημέρες, η επικεφαλής ερευνή-
τρια ανέφερε πως δεν έχουν πραγματοποιη-
θεί συγκριτικοί έλεγχοι ώστε να αναδειχθούν 
οι διαφορές που συντελούνται στον εγκέφαλο 
από τη συστηματική καφεποσία και τη σπάνια ή 
μηδενική κατανάλωση καφέ.

Το αγαπημένο συστατικό που επηρεάζει 
μυαλό, μνήμη και ύπνο

Δυσκολεύεστε 
να κοιμηθείτε; 3 
«γιατροσόφια» που 
λύνουν το πρόβλημα

Οι υδατάνθρακες έχουν… κατηγορηθεί ότι σαμποτάρουν πολλές φορές τη διατροφή μας, όμως σημασία έχει 
να τρώμε την θρεπτική εκδοχή τους, όπως τα λαχανικά και τα φρούτα σε αντίθεση με το λευκό ψωμί. Τα ευρή-
ματα της νέας καθοριστική έρευνας μεγάλης κλίμακας θέτουν και άλλες παραμέτρους καθώς αποδεικνύουν ότι 

μια διατροφή υψηλή σε υδατάνθρακες κακής ποιότητας αυξάνει τις πιθανότητες καρδιακών και εγκεφαλικών επεισο-
δίων ή ακόμα και θάνατο. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine και είναι ιδιαίτερα σημαντική 
καθώς είναι η μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει μέχρι σήμερα τόσο γεωγραφικά όσο και διατροφικά. Τα στοιχεία της 
προέρχονται από ανθρώπους απ’ όλο τον κόσμο σε αντίθεση με έρευνες του παρελθόντος που κυρίως επικεντρώθη-
καν σε στοιχεία από χώρες του δυτικού κόσμου.
Την έρευνα πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Ερευνών Υγείας του Πληθυσμού του Πανεπιστημίου McMaster. Στην 
έρευνα συμμετείχαν 137.851 άνθρωποι ηλικίας 35 εώς 70 ετών που παρακολουθήθηκαν για περίπου 9,5 χρόνια. Η 
έρευνα ονομάστηκε PURE (Population Urban and Rural Epidemiology).

Όσοι συμμετέχοντες είχαν μια διατροφή που συμπεριελάμβανε υδατάνθρακες  με το υψηλότερο 20% του γλυκαι-
μικού δείκτη, είχαν 50% περισσότερες πιθανότητες να υποστούν καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό 

επεισόδιο ή ακόμα και θάνατο εάν είχαν ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων, ή 20% πιθα-
νότητα να έχουν στο μέλλλον κάποιο επεισόδιο σε περίπτωση που δεν είχαν αντίστοιχο 

ιατρικό ιστορικό. Όπως είναι ίσως προφανές, ο κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος για τους 
συμμετέχοντες που ήταν παχύσαρκοι.

Επομένως εάν διαλέξουμε σωστά τα τρόφιμα που περιέχουν τους υδατάνθρα-
κες με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, μόνο καλό θα κάνουμε στην υγεία μας. 
Τέτοια τρόφιμα είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια και τα δημητριακά 
ολικής άλεσης. Στον αντίποδα, υψηλό γλυκαιμικό δείκτη έχουν τα τρόφιμα 
από ραφιναρισμένο αλεύρι όπως το λευκό ψωμί, αλλ το ρύζι και οι πατάτες.

Ποιοι υδατάνθρακες απειλούν την καρδιά και 
μειώνουν το προσδόκιμο ζωής

Κορονοϊός: Τέσσερα δερματικά συμπτώματα 
που πρέπει να μας ανησυχήσουν

Τ
α  π ι ο  σ υ χ ν ά  σ υ μ π τ ώ μ α τ α  τ η ς 
Covid-19 ε ίναι ο πυρετός, ο ξηρός 
βήχας και η απώλειας της αίσθησης 
της όσφρησης και της γεύσης. Παράλ-

ληλα μπορεί να παρουσιαστούν συμπτώμα-
τα όπως πονοκέφαλος, μυικοί πόνοι και πό-
νοι στις αρθρώσεις, ρινική συμφόρηση και 
κούραση.
Ένα λιγότερο συχνό σύμπτωμα είναι τα εξαν-
θήματα διαφορετικών μορφών όπως επιση-
μαίνει Δρ Βασίλειος Βασιλείου καρδιολό-
γος, Λέκτορας Καρδιαγγειακής Ιατρικής στο 

Πανεπιστημίου της Ανατολικής Αγγλίας και 
η Subothini Sara Selvendran δερματολόγος, 
επισκέπτρια ερευνήτρια Ιατρικής του ιδίου 
Πανεπιστημίου.
Ακολουθούν τέσσερις  βασικές κατηγορίες 
δερματ ικών αλ λοιώσεων που πρέπε ι να 
έχουμε υπόψιν μας.
Βλάβες που μοιάζουν με χιονίστρες
Εξάνθημα με ωοειδές σχήμα
Κνίδωση: Πρόκειται για ερεθισμούς όπου το 
δέρμα είναι ανάγλυφο και ερεθισμένο.
Δέρμα με φυσαλίδες

υγεία
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Toronto • Montreal • Vancouver

Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

ΚαλήΚαλή
Σαρακοστή!Σαρακοστή!
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Wine Delivered to Your Door. 
Παραγγείλτε τα καλύτερα κρασιά, μπύρες και ποτά

της Ελλάδας από την άνεση του σπιτιού σας και
θα σας τα διανείμουμε δωρεάν *

*Δωρεάν Διανομή για Παραγγελίες άνω των $99
www.KolonakiFineWines.com
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OMOΓΕΝΕΙΑ

ΤΟΥ ΦΊΛΟΥ ΚΑΊ ΣΥΝΑΔΈΛΦΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ 
ΜΑΝΊΚΊ,  ΑΠΟ ΤΟ «ΈΛΛΉΝΟΚΑΝΑΔΊΚΟ 

ΒΉΜΑ» ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΈΑΛ

Λ
όγω των όσων γίνονται τελευταία στις 
Κοινότητές μας, συχνά κοιτάζω παλιές 
παροικιακές εφημερίδες, ή βιβλία, 
που αναφέρονται σε όσα κατά το πα-

ρελθόν έγιναν στην Κοινότητά μας καθώς και 
στην ευρύτερη Παροικία μας. Βέβαια σε όσα έ-
γιναν προ του πολέμου, εμείς οι μεταπολεμικοί 
μετανάστες δεν είχαμε άμεση ανάμειξη και επο-
μένως για εμάς αυτά είναι, ή μάλλον πρέπει να 
είναι, μόνο μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία την 
οποία οφείλουμε να μάθουμε. Και αυτό επειδή 
ρίχνουν την σκιά τους και σε εμάς που κληρο-
νομήσαμε  όσα εκείνοι είχαν οικοδομήσει με 
κόπο, στερήσεις, θυσίες, μόχθο, αλλά χωρίς να 
λείπουν και οι μεταξύ τους γκρίνιες και οι αντι-
παραθέσεις.
Οπωσδήποτε δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε 
το γεγονός ότι δεν πήραμε από αυτούς την σκυ-
τάλη εν δόξῃ καῃ τιμῃ, όπως θα άρμοζε. Αντιθέ-
τως με όχημα την επίκληση της εφαρμογής των 
«δημοκρατικών διαδικασιών» που οι περισσό-
τεροι εκ των νεομεταναστών που ανακατεύτη-
καν με τα «κοινοτικά» απαιτούσαν να εφαρμό-
ζονται στα της διοίκησης της Κοινότητας, κυριο-
λεκτικά αρπάξαμε την Διοίκηση. 
Είναι αλήθεια ότι οι προπολεμικοί μετανάστες 
δεν γνώριζαν πολλά από «δημοκρατικές διαδι-
κασίες,» ή «αυτά λένε οι Εσωτερικοί Κανονισμοί 
στο Αρθρο Α’ και την παράγραφο Β’» ή οι κανο-
νισμοί Robert's Rules, που με μεγάλη έμφαση 
απαιτούσαν να γίνονται σεβαστά πολλοί εκ των 
νεομεταναστών που αρχικά με μεγάλη δόση 
υπεροψίας άρχισαν να ανακατεύονται στα «Κοι-
νοτικά.»
Οι προπολεμικοί μετανάστες, διαχειρίζονταν τα 
της Κοινότητάς μας, με κάποια μορφή ανάλογη 
εκείνης που εφαρμόζεται ακόμα και σήμερα 
στους περισσότερους εκ των Εθνικοτοπικών 
μας Συλλόγων. Δηλαδή, «μεταξύ μας είμαστε ρε 
παιδιά  όλοι ενδιαφερόμαστε για την Κοινότητα, 
και όταν χρειάζεται βάζουμε βαθειά το χέρι στην 
τσέπη μας.» Φυσικά όλοι θεωρούσαν τους δια-
χειριστές του Κοινοτικού Ταμείου και των Κοι-
νοτικών υποθέσεων έντιμους διαχειριστές και 
υπεράνω πάσης υποψίας.
(Για του λόγου το αληθές, προσεχώς θα δημοσι-
εύσω αυτούσια τα όσα είδε στην πρώτη Γενική 
Συνέλευση στην οποία συμμετείχε ο αείμνηστος 
και τότε νεοφερμένος στο Μοντρεάλ Κώστας 
Πετρογιάννης. Θα επαναδημοσιεύσω  και την 

περιγραφή του πρώτου εκκλησιασμού του 
στην Αγία Τριάδα. Αναφέρομαι στο 1958 και 
το 1959.)

Κακούργα μετανάστευση, κακούργα 
ξενιτιά….
Είναι κοινό μυστικό, ότι των Ελλήνων οι Κοι-
νότητες στο εξωτερικό, είναι αποτέλεσμα της 
«κακούργας μετανάστευσης, της κακούργας 
ξενιτιάς, που πήρε από την Ελλάδα  μας τα καλύ-
τερά της παιδιά…»
 Το αν «εμάς» που μας πήρε η «κακούργα ξενι-
τιά» είμαστε τα «καλύτερα παιδιά της Πατρίδας 
μας» όπως μας αποκαλεί το τραγούδι, σίγουρα 
είναι υπερβολικό. Πραγματικότητα όμως είναι 
ότι εμείς που ξενιτευτήκαμε στην μεγάλη μας 
πλειοψηφία, είμασταν νέοι, που βρεθήκαμε στα 
ξένα εντελώς απροετοίμαστοι για να αντιμετω-
πίσουμε τα όσα συναντήσαμε στα ξένα.
Νέοι, χωριατόπουλα, ολιγογράμματοι, χωρίς να 
γνωρίζουμε την γλώσσα των χωρών που εγκα-
τασταθήκαμε, χωρίς να γνωρίζουμε κάποια 
τέχνη, βρέθηκε ο καθένας από εμάς, κατά 
κανόνα στις «φάμπρικες της Γερμανίας» ή στις 
«κουζίνες των εστιατορίων των ΗΠΑ και του 
Καναδά…»
Αντίβαρο όλων αυτών που θα έπρεπε να μας 
περιθωριοποιήσουν είχαμε την θέληση και την 
ευχή των γονιών μας, να μην μας πλανέψουν οι 
πολύμορφες σειρήνες της ξενιτιάς, να μην ξεχά-
σουμε την οικογένεια και να παραμείνουμε 
Έλληνες.
Οπλο μας ήταν η αποφασιστικότητα, η θέληση 
και το καπρίτσιο να τα καταφέρουμε. Από πολ-
λούς ο «στόχος επετεύχθη.» 
Σαν ήρθαμε στα ξένα και βρεθήκαμε ξένοι ανά-
μεσα σε ξένους αναρωτηθήκαμε αν υπάρχουν 
εδώ και άλλοι Έλληνες και αν υπάρχει εδώ και 
Ελληνική Εκκλησία.
Και εμείς μεν οι μεταπολεμικοί μετανάστες, 
ξέραμε ακόμα και πριν έρθουμε στον Καναδά, 
τις ΗΠΑ, ή την Αυστραλία ότι σε όλες τις μεγα-
λουπόλεις λόγω του ζήλου για την πατρώα 
πίστη μας και την αγάπη τους για το Εθνος μας, 
οι προπολεμικοί μετανάστες που δεν ήξεραν 
πολλά από «διαδικαστικά» και «δημοκρατικές 
διαδικασίες» είχαν οργανώσει Ιερούς Ναους, 
που μας περίμεναν με ορθάνοιχτες τις πόρτες 
τους.
«Ελληνες» και «Ελληνική Εκκλησία», απόλυτα 
συνδεδεμένα και απόλυτα ταυτισμένα με το 
«Χριστιανός Ορθόδοξος που μιλάει Ελληνικά». 
Αυτός ο συνδυασμός που εκφράζεται με τον 
όρο «Ελληνοχριστιανισμός» είναι τόσο ταυτό-
σημα που συχνότερα, ή μάλλον σχεδόν πάντα 
λέμε θα πάω στη «Ελληνική Εκκλησία,» παρά 
στην «Ορθόδοξη Εκκλησία.» 
Σαν ήρθαμε στα ξένα, ενδιαφερθήκαμε να 
βρούμε Ελληνική Εκκλησία, δηλαδή Ορθόδοξη 
Ελληνική Εκκλησία.
Αυτό, το αλληλένδετο του Έθνους και της Θρη-
σκείας είναι η δύναμη του Γένους μας,  το οποίο 
άλλωστε, σύμφωνα και με όλες τις προκηρύ-
ξεις  και τα πρώτα Συντάγματα των επαναστα-
τημένων Ελλήνων, το 1821 αγωνίστηκε για του 
Χριστού την πίστη την Αγία και της Πατρίδος την 
Ελευθερία. 
Με την ίδρυση του Ελληνικού κράτους και δεδο-

μένου ότι συχνά δημιουργούνταν συγκρούσεις 
μεταξύ της πολιτικής και θρησκευτικής εξου-
σίας, βρέθηκε λύση και ισχύει, το καθεστώς της 
«νόμο κρατούσης εξουσίας.» 
Όμως η Ελλάδα είναι κράτος και απέναντι των 
νόμων όλοι οι πολίτες της χώρας, των θρησκευτι-
κών τους πεποιθήσεων  έχουν τα ίδια δικαιώματα 
και τις ίδιες υποχρεώσεις. Ενώ εδώ των Ελλήνων 
οι Κοινότητες, δέχονται ως μέλη τους μόνο Ελλη-
νες Χριστιανούς Ορθοδόξους και άτομα που 
έχουν παντρευτεί Ελληνες Χριστιανούς Ορθοδό-
ξους. Αυτά τα σχετικά άρθρα ισχύουν και σήμερα 
στην Κοινότητα του Μοντρεάλ. (Βλέπετε Αρθρο 5 
και ιδίως τις παράγραφους 1 και 2)  
Δεδομένου λοιπόν ότι στην συντριπτική πλει-
οψηφία  όλοι οι Έλληνες είμαστε και Χριστια-
νοί Ορθόδοξοι, ασχέτως πόσο ουσιαστικά και 
τυπικά τηρούμε τα της πίστης μας κελεύσματα, 
ο κάθε νεοφερμένος Έλληνας, χωρίς καμία άλλη 
προϋπόθεση είχε και έχει το δικαίωμα να γρά-
φεται μέλος στην Κοινότητα και έτσι αποκτά 
και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε 
αυτήν.
Από ότι ξέρω και προκαλώ κάποιον να με δια-
ψεύσει, ουδέποτε και σε κανέναν Ελληνα νεομε-
τανάστη ή απόγονό του, ακόμα και σε εκείνους 
που δημόσια και με υπερηφάνεια έλεγαν ότι 
είναι άθεοι, οι μαρξιστές, ή και δωδεκαθεϊστές 
(πολλοί εξ αυτών διαπρύσια θεωρούν εχθρό 
του Ελληνισμού τον Χριστιανισμό, την Ορθο-
δοξία και το Βυζάντιο), τέθηκε θέμα εφαρμο-
γής αυτού του άρθρου που είναι βασικό για την 
δομή των Κοινοτήτων μας, που έχουν σκοπό 
να προωθούν την Ορθόδοξη πίστη και μάλι-
στα όπως αυτή εκφράζεται από το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. 
Εδώ πρέπει να τονίσω ότι ενώ οι ελάχιστοι, από 
ότι γνωρίζω Ελληνες που αυτοπροσδιορίζο-
νται ως Καθολικοί ή Προτεστάντες, για λόγους 
αρχών δεν γράφονται μέλη στην Κοινότητα μας, 
δηλαδή σέβονται εξ ιδίων αυτό το άρθρο, οι 
φανερά πολέμιοι της Ορθοδοξίας που προανά-
φερα, όχι μόνο θεωρούν  δικαίωμά τους να είναι 
μέλη, αλλά και κατά καιρούς έχουν κάνει αγώνα 
να καταργήσουν αυτό το άρθρο!

Οι διοικήσεις τους εκλέγονται από τα 
μέλη τους… επομένως;
Πρέπει να τονίσουμε ότι οι δομές των Κοινο-
τήτων μας είναι απόλυτα δημοκρατικές. Αυτό 
επιβεβαιώνεται ακόμα μετά από μια απλή ανά-
γνωση των Εσωτερικών Κανονισμών βάσει των 
οποίων διοικούνται.
Τα μέλη εκλέγουν τις ανά τριετία τώρα στην Κοι-
νότητα του Μοντρεάλ διοικήσεις, τα εκλεγμένα 
μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων διοικούν 
βάσει των δικαιωμάτων που τους παρέχουν οι 
Εσωτερικοί Κανονισμοί, δυο φορές το χρόνο 
γίνονται τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, αν το 
καλέσουν οι περιστάσεις γίνονται και έκτακτες, 
ακόμα και αν μέσω συγκέντρωσης υπογραφών 
το ζητήσουν 100 μέλη, λειτουργούν Εξελεγκτι-
κές Επιτροπές… κλπ, στα χαρτιά!
Επί πλέον, για να πουληθεί ή να υποθηκευθεί 
ένα ακίνητο, ή να ξοδευτούν για ένα έργο πλέον 
των $100.000 πρέπει να γίνει Ειδική Γενική Συνέ-
λευση και για την έγκριση να συμφωνήσουν τα 
2/3 των παρευρισκομένων μελών…

 Αν με ρωτήσετε αν όλα αυτά τα υπέροχα τηρού-
νται θα σας πω …όχι. Αλλά αυτό οφείλεται όχι 
μόνο στους κατά καιρούς διοικούντες (προσέξτε 
εθελοντικά πάντοτε) αλλά και σε εμάς  τα μέλη 
που συχνά αδιαφορούμε για τα της Κοινότητας 
θέματα, ή επηρεαζόμαστε από τα άτομα που 
κατά καιρούς διαφεντεύουν την Κοινότητα, στην 
οποία οι ετήσιες οικονομικές δοσοληψίες υπερ-
βαίνουν τα 15.000.000 εκατομμύρια.
Βεβαίως, όσοι παρακολουθούν τα γραφόμενα 
αυτής της εφημερίδος θα έχουν διαπιστώσει 
ότι πέρα από τα να παρουσιάζω τα όσα γίνονται 
στην Κοινότητα, ασκώ και κριτική επί πολλών εκ 
των γινομένων που δεν θα έπρεπε να γίνονται  
χωρίς να τηρούνται όσα παραπέμπουν στα της 
διαφάνειας, η οποία επί χρόνια ψάχνει να βρει 
τρόπο για να σταθεί σε κάποια γωνιά της Κοινό-
τητος, αλλά διαχρονικά εκδιώκεται.
Ως πρόσφατα παραδείγματα θα αναφέρω τα 
των έργων στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου, στα της οικοδομής της Κοίμησης,  στα 
της «Στέγης» που μεταφέρεται έναντι 1 δολα-
ρίου αλλά αργάει να μεταφερθεί, και μάλλον 
στο ένα θα προστεθούν και πολλά μηδενικά, 
αλλά μηδενικά είναι, «ας πάει και το παλιά-
μπελο», καθώς και σε  άλλα τινά, στα οποία, επι-
τρέψτε μου μιας και μιλάμε για Ιερούς Ναούς 
να πάμε στο Ψαλμό 103, όπου επί λέξει ανα-
φέρεται: 
«Εθου σκότος, και εγένετο νύξ. Εν αυτή διελεύ-
σονται πάντα τα θηρία τού δρυμού, 
• Σκύμνοι ωρυόμενοι τού αρπάσαι, και ζητήσαι 
παρά τω Θεώ βρώσιν αυτοίς.
• Ανέτειλεν ο ήλιος, και συνήχθησαν, και εις τας 
μάνδρας αυτών κοιτασθήσονται.
• Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού, και 
επί τήν εργασίαν αυτού έως εσπέρας.
• Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε! Πάντα εν 
σοφία εποίησας! επληρώθη η γή τής κτίσεώς 
σου». 
Εγώ κάνω την ακριβή μετάφραση του υπέροχου 
κειμένου στα νεοελληνικά:
 «Εσύ Κύριε όρισες να έρχεται το σκοτάδι και να 
γίνεται νύχτα, που όσο κρατάει, τα άγρια θηρία 
τριγυρίζουν για αναζήτηση της τροφής τους.
  Βγαίνουν με βρυχηθμούς τα μικρά των λιοντα-
ριών για να αρπάξουν τη λεία τους και ο βρυ-
χηθμός τους είναι φωνή προς το Θεό για να τους 
δώσει τροφή. Ανατέλλει ο ήλιος και τα θηρία 
μαζεύονται στις φωλιές τους για να κοιμηθούν. 
Τότε βγαίνει κι ο άνθρωπος για τα έργα του και 
για τις ασχολίες του ως το βράδυ. Πόσο μεγάλα 
και λαμπρά είναι τα έργα σου, Κύριε!»
Τι υπέροχα λόγια. Πόσα χάνουν όσοι δεν τα 
μελετούν…
Είπα όμως και προηγουμένως, οι διοικήσεις των 
Κοινοτήτων μας εκλέγονται από τα μέλη τους, 
δηλαδή από εμάς και μάλιστα συχνά γίνονται 
και αγώνες και οι υποψήφιοι μπαίνουν και σε 
έξοδα και πάνε και στα δικαστήρια για να αναλά-
βουν εθελοντικά να μας διοικήσουν. Επομένως 
εμείς ας πάψουμε να μιλάμε εκ του μακρόθεν και 
του ασφαλούς και ας φροντίσουμε να παρακο-
λουθούμε τα του τρόπου διαχείρισης των κοι-
νών, όπου συχνά 
«σπάζονται» τα έργα για να μην υπερβούν τις 
$100.000 όπου θα πρέπει να εγκριθούν από 
Γενική των μελών Συνέλευση.

Τί είναι «των Ελλήνων οι Κοινότητες στο εξωτερικό;»
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ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ
 ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ… Α! ΚΑΛΑ, ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΑΙ!

ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΛΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΠΟ ΕΠΩΝΥΜΟΥΣ ΝΑ ΜΑΖΕΨΟΥΝ 
ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΤΑ ΔΩΣΟΥΝ ΣΕ ΕΣΑΣ… ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΧΑΤΕ.

ΓΙΑΤΙ, ΕΑΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΤΑΝΕ, 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΘΑ ΤΑ ΕΔΙΝΕ ΣΕ ΕΣΑΣ.

ΚΑΙ ΛΕΜΕ, π.χ., ΟΤΙ Η ΕΠΩΝΥΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΑΝΕ ΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΜΑΖΕΥΕ 
$1,000,000 ΛΕΩ ΕΓΩ, Ο ΜΗ ΟΡΚΟΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΕΣΕΙΣ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ 

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΑΛΛΑ $2,000,000 ΕΞΟΔΑ. ΔΗΛΑΔΗ, 
ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ.

ΡΕ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΕΣ ΗΣΥΧΟΥΣ…
ΠΙΣΤΕΨΤΕ ΜΕ, ΕΑΝ ΦΥΓΕΤΕ, ΟΛΟΙ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ!!!

…ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ 
ΠΑΛΙΟΧΑΡΤΑ

κ. ΝΙΚΩΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΑΛΛΑ $2.000.000 ΧΡΕΗ;;

Μ
ε συγχωρείτε  και με 
το συμπάθειο, αλλά 
επειδή δεν είδα να 
το αναφέρετε, χρω-

στάτε και $2.000.000 που έδω-
σε η ομοσπονδιακή κι η επαρχι-
ακή από $1.000.000 η κά-
θε μία κυβέρνηση, που 
έπρεπε να ξεπληρωθούν 
όταν πουλήθηκε το κτί-
ριο που καταστραφήκα-
με. Με ωραίο τρόπο α-
φήσατε να εννοηθεί 
ότι σας τα χάρισαν. 
Λοιπόν, αυτά τα 
χρήματα πρέπει 
κάποια στιγμή 
να επιστραφούν. 
Χάρη μας κάνουν 
και καθυστερούν. 
Φυσικά, οι τρά-
πεζες το ξέρουν 
και δεν σας δί-
νουν δολάριο.
Αν ε ίναι  δυ-
ν α τ ό ν ,  μ ε 
$50,000,000 περιουσία να μην 
μπορούμε να πάρουμε τίποτα 
απ’ τις τράπεζες. 
Επίσης, οι $250.000 του αείμνη-
στου κ. Μίσσιου τα βάλατε μόλις 
τώρα, στον τελευταίο ισολογι-
σμό, για το οποίο γράψαμε εμείς. 

Γιατί δεν λέγατε στον κόσμο για 
αυτά τα χρήματα και που τα δια-
θέσατε; (καλά κουταμάρες ερω-
τήσεις κάνω τώρα)
Τα δικαστήρια με τον Αρχιεπί-
σκοπο δεν ξέρουμε τι αποτέλε-

σμα θα έχουν. Με εσάς 
στην Κοινότητα και με 

το βρίσιμο που του 
ρίχνετε όσο και να 
θέλει να σας λυπη-

θεί που λέτε μερικοί 
ότι είστε και άθεοι, 

δεν βλέπω αίσιον 
τέλος!
Εάν όμως υπάρ-
χουν γ νωσ τοί 
ακέραιοι χριστια-

νοί ορθόδοξοι και 
κάτσουν στο τρα-

πέζι με τον Αρχιεπί-
σκοπο και βάλουν όλοι 
νερό στο κρασί τους, 
τότε θέλω να πιστεύω 
ότι θα υπάρξει λύση 

για το καλό και την ιστο-
ρία του ελληνισμού. Εάν, λοιπόν, 
δεν γίνει αλλαγή σελίδας, χει-
ρότερα θα γίνουν τα πράγματα, 
καλύτερα ούτε μία στο εκατομ-
μύριο.
Θα ρωτάμε συνέχεια, γαμώ την 
περιέργεια μας.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΒΑΛΑΤΕ.
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ,

ΓΝΩΣΤOΣ ΣΤΗΝ TORONTO STAR.
ΞΕΡΩ ΔΕΝ ΜΕ ΧΩΝΕΥΕΤΕ,
ΑΛΛΑ ΠΡΟΤΙΜΩ ΝΑ ΜΑΣ 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΕ Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ.
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ

Βγήκε ξανά στο ραδιόφωνο του Μόντρεαλ αυτή την 
φορά ο Μουρατίδης και κατακεραύνωσε τους πάντες 
κι έδωσε την λύση: «Αγοράστε το βιβλίο που έγραψα 
και το ονόμασα Ιστορία(!!!!) του Ελληνισμού στο 
Τορόντο και θα δώσω τα μισά λεφτά να εξοφλήσουμε 
το χρέος».

Μιχάλη πες μας τι πίνεις, γιατί ζηλεύουμε…

ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΤΕ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΗΠΟΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ

ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΤΙ ΧΡΩΣΤΑΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ!!!
ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΑ ΥΓΙΕΣ BUSINESS PLAN,
ΝΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΝΑ ΕΚΛΕΞΟΥΝ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΥΓΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΙΟΥΣ...

«…ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΥΤΕ 
ΚΛΕΦΤΕΣ ΟΥΤΕ ΛΩΠΟΔΗΤΕΣ ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ. 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΓΝΩΣΤΟΙ 
ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΑΙΡΕΤΑΙΟΙ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ.
ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΤΕ ΜΕ ΤΑ 
ΣΧΕΔΙΑ ΣΑΣ… ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΤΕ ΝΑ 

ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ 
ΙΣΩΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ.

ΔΗΛΑΔΗ, ΠΟΣΗ ΓΝΩΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΑΥΤΟ; ΕΛΕΟΣ ΒΡΕ ΑΔΕΛΦΙΑ!!!

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΗΡΩΕΣ 
ΕΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΤΕ…
YOU NEVER KNOW!!!»

… ΚΑΙ ΡΩΤΑΜΕ ΕΔΩ ΧΑΝΕΙ Η ΜΑΝΑ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΝ ΜΑΝΑ,
ΚΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΟΙ ΠΟΥ 
ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΝΑ 
ΜΑΖΕΨΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ;
ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΕΙΝΑΙ
ΑΛΛΑ ΛΙΓΟ
ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟΙ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ
ΑΔΙΚΩ…
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Μάρτιος: Μήνας
Ελληνικής Κληρονομιάς

Να τον γιορτάσουμε όλοι μαζί

Ο 
μήνας Μάρτιος με πρωτοβουλία της βουλευτού κας Έφης 

Τριανταφυλλοπούλου και με την υποστήριξη του πρω-

θυπουργού κ. Doug Ford και του υπουργού οικονομικών 

κ. Rod Phillips, ανακηρύχθηκε το 2019 Μήνας Ελληνικής 

Κληρονομιάς. Ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε για την μεγάλη τιμή.

 

Ο Ελληνισμός τον μήνα Μάρτιο και ιδιαίτερα την 25η Μαρτίου, γιορτά-

ζει τον Ευαγγελισμό της Παναγίας, αλλά και την Ελληνική Επανάσταση 

του 1821 που οι τότε Έλληνες σκλάβοι επανεστάτησαν «για του Χρι-

στού την πίστη την αγία, της πατρίδας την ελευθερία και για την τιμή της 

οικογένειας» και απέκτησαν την ελευθερία τους. Το θάρρος τους και 

τα κατορθώματά τους ενέπνευσαν και άλλους λαούς και απέκτησαν κι 

εκείνοι την ελευθερία τους από την τουρκική σκλαβιά.

 

Το εγχείρημα αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο. Πολλοί θυσιάστηκαν 

στον αγώνα με κορυφαίο τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε’, ο οποίος κρε-

μάστηκε από τους Τούρκους την ημέρα του Πάσχα του 1821 στην πύλη 

του Πατριαρχείου.

 

Καλούμαστε να τιμούμε τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης και 

ενωμένοι να ζούμε και να ενεργούμε εμπνεόμενοι από τα κατορθώ-

ματά τους και φωτιζόμενοι από την αληθινή πίστη στον μόνο αληθινό 

Θεό, τον Ιησού Χριστό. Κάθε χρόνο στον μήνα Μάρτιο να εργαζόμαστε 

εμπνεόμενοι από τα ιδανικά της ελευθερίας, της αγάπης, της θυσίας και 

της πίστης στον Θεό.

Ήταν πατέρας πλούσιος και µε µεγάλη θέση.
Όλος ο κόσµος σέβονταν την οικογένεια του.
Μεγάλωνε και δύο γυιούς, κι’ήταν χαριτωµένοι.
Ο σατανάς εζήλεψε την τόση ευτυχία.
 
Σηκώθηκ’ο µικρός ο γυιος και είπε στον πατέρα:
«Πατέρα δεν αντέχω πια, στενός κορσές µου είσθε.
Βαρέθηκα να σας ακώ, να παίρνω εντολές σας.
Ελεύθερος γεννήθηκα, λεύθερος θε να ζήσω.
 
Για δος µου σε παρακαλώ αυτό που µου ανήκει,
να παω να ζήσω µόνος µου, νάµαι ευτυχισµένος».
Με πονεµένη την καρδιά ο γέροντας πατέρας
άκουσε το µικρό του γυιο και χώρισε το βιος του.
 
Τα άρπαξε ο ασεβής, κι’εδώ οι άλλοι πάνε.
Πήγε σε χώρα µακρινή και έζησε ασώτως.
Εσκόρπισε τα πλούτη του µε πόρνες και αλήτες.
Δοκίµασε ναρκωτικά και κάθε αµαρτία.
 
Και όταν ετελείωσε την πατρική ουσία,
ηθέλησε να στηριχθεί στων άλλων τη φιλία.
Πόρτες εχτύπησε πολλές, µα ήτανε κλεισµένες.
Η τσέπη του σαν άδειασε, εσκόρπισαν οι φίλοι.
 
Και πείνα τότε έπεσε στη χώρα όπου ζούσε.
Έψαχνε για να βρει δουλειά. Τίποτε δεν υπήρχε.
Και υπηρέτης έγινε αυτός που τόσα είχε.
Και τελικά κατάντησε να βόσκει τα γουρούνια.
 
Και έτρεχε µέσ’στους αγρούς, κοντά από τους χοίρους.
Κι’η πείνα τον εθέριζε, κι’αυτός επιθυµούσε
έστω και ξυλοκέρατα να βάλει στο στοµάχι,
από αυτά που είχανε µόνο για τα γουρούνια.
 
Κρυφά-κρυφά τα έτρωγε, γιατί τ’αφεντικό του
τους χοίρους πάντα έβλεπε καλύτερους εκείνου.
Κι’από την πείνα την πολλή, τις τόσες ασωτίες,
αρρώστησε ο δυστυχής και πήγε να πεθάνει.
 
Και στην κατάσταση αυτή ήλθε στον εαυτό του.
Κάποια αχτίδα θεϊκή φώτισε την ψυχή του.
Θυµήθηκε το παρελθόν, την τόση ευτυχία,
πατέρα µάννα κι’αδελφό, τα τόσα τους τα πλούτη.
 
Με δάκρυα στα µάτια του, µε πόνο στην καρδιά του
κάθεται και µονολογεί, και κλαίει και φωνάζει:
«Στο σπίτι µου το πατρικό, σαν πόσοι υπηρέτες
τρώνε και πίνουν και γλεντούν! Πού έφθασα ο δόλιος!
 
Εγώ το αρχοντόπουλο, της πείνας να πεθαίνω!
Θα σηκωθώ, και γρήγορα στο σπίτι µου θα τρέξω.
Στου γέροντα πατέρα µου τα πόδια του θα πέσω,
µε τα καφτά µου δάκρυα χέρια και γη θα βρέξω.
 
Πατέρα µου, σ’αδίκησα, και δεν µπορώ υιός σου
να λέγοµαι ο άσωτος. Κάνε µε ένα δούλο».
Τα είπε και σηκώθηκε, µα δύναµη δεν είχε.
Τα βήµατά του έσερνε, και µέρες περπατούσε.
 
Στο δρόµο όπου πήγαινε τρόφιµα δεν υπήρχαν.
Από την πείνα έπεφτε, και πάλι σηκωνόταν.
Πολλές φορές απέκαµε, και τέρµα στη ζωή του,
πηδώντας σε γκρεµό τρανό, σκέφτηκε για να δώσει.
 
Από το γλυκοχάραµα ως το βαθύ σκοτάδι,
Απ’το µπαλκόνι του σπιτιού ο γέρο – ασπροµάλλης,
το χέρι του στο µέτωπο, τον δρόµο αγναντεύει.
Τον γυιο του τον νεότερο µ’ελπίδα περιµένει.
 
Στον δρόµο κάποιος έρχεται. Σαν νάναι διακονιάρης.
Μα η καρδιά του γέροντα χτυπάει άλλο χτύπο.

Ο ξένος στην αυλόπορτα εξαντληµένος πέφτει,
και της καρδιάς του γέροντα οι χτύποι της πληθαίνουν. 
 
Το αίµα του κυκλοφορεί και καίει το κορµί του.
Τα µάτια του υγραίνονται, τα φρύδια του σουφρώνουν.
Με γρήγορα τα βήµατα τις σκάλες κατεβαίνει.
Τρέχει προς την αυλόπορτα σαν νιος δεκαπεντάρης.
 
Το αίσθηµα δεν τον γελά. Το πατρικό του φίλτρο
αλάθητα του µίλησε. Αυτό είναι το παιδί του.
Τα γέρικα τα χέρια του στον τράχηλο του βάζει,
σηκώνει τον λιπόθυµο, πολλά φιλιά του δίνει.
 
Συνέρχεται ο άσωτος στην αγκαλιά του γέρου.
Τα γεγονότα όπου ζει είναι πραγµατικότης;
Εξίσταται και απορεί. Δύσκολο να πιστέψει.
Αυτόν που τον ελύπησε, αυτός τον αγκαλιάζει;
 
«Πατέρα µου πώς γίνεται σφιχτά να αγκαλιάζεις
εµένα τον ανάξιο να λέγοµαι παιδί σου;
Ήµαρτον εις τον ουρανόν, ντρόπιασα τ’όνοµά σου.
Στ’αρχοντικό σου πάρε µε σαν έναν υπηρέτη».
 
Μα ο πατέρας ο καλός τους δούλους του φωνάζει:
«Φέρτε την πρώτη την στολή. Πετάξτε τα κουρέλια.
Λούστε τον γυιο µου τον µικρό και ντύστε τον αµέσως.
Το δαχτυλίδι το χρυσό φορέστε του στο χέρι.
 
Δώστε του υποδήµατα τα πιο καλά που έχω
να βάλει στα ποδάρια του, σαν πρίγκιπας να είναι.
Τον µόσχο µου τον σιτευτό σφάχτε για να τον φάµε,
για να χαρούµε όλοι µας, γλέντι τρανό να γίνει.
 
Ο γυιος µου ο νεότερος ήταν νεκρός κι’ανέστη.
Για χρόνια ήτανε πολλά χαµένος, και ευρέθη».
Αµέσως όλα έγιναν ως ο πατέρας είπε,
και όλοι διασκέδαζαν µε βιόλα και µε ντέφι.
 
Ο µεγαλύτερος ο γυιος, που ήταν στα χωράφια,
επέστρεψε και άκουσε χορούς και πανηγύρια,
και ένα των υπηρετών εφώναξε να µάθει
ποιος είν’ο λόγος και γιατί τέτοιες διασκεδάσεις.
 
Και σαν πληροφορήθηκε από τον υπηρέτη
πως ο πατέρας του γλεντά, γιατί ο αδελφός του
γύρισε κι’είναι υγιής, θύµωσε και δεν θέλει
στο σπίτι του το πατρικό να µπει και να γιορτάσει.
 
Βγήκ’ο πατέρας µοναχός και τον παρακαλούσε,
Μ’αυτός τα πόδια χτύπαγε. Δεν ήθελε ν’κούσει:
«Για χρόνια είµαι ΣΚΛΑΒΟΣ σου, τηρώ τις εντολές σου,
και µε τους φίλους να χαρώ δεν έσφαξες κατσίκι,
 
µα τώρα που εγύρισε το χαϊδιάρικό σου,
που έφαγε τα πλούτη σου µε πόρνες και αγύρτες,
και τ’όνοµά σου λέρωσε, του έσφαξες µοσχάρι».
«Παιδί µου πώς δεν σκέφτεσαι, πως συ πάντα µαζί µου
 
είσαι, και όσα έχω ‘γώ όλα δικά σου είναι!
Έπρεπε να χαρείς πολύ, να ευφρανθείς παιδί µου.
Ο αδελφός σου ο µικρός ήταν νεκρός κι’ανέστη.
Τον χάσαµε χρόνια πολλά, και ζωντανός ευρέθη».
 
Ασώτου την παραβολή όπως έχεις ακούσει,
ρώτα ποιος είναι ο Πατήρ, ποιος ο µικρός ο γυιός του,
και ποιος ο µεγαλύτερος, ποιοί είν’οι υπηρέτες,
ποιος είναι µόσχος σιτευτός, τι πρέπει συ να κάνεις.
 
Πατέρα πολυεύσπλαγχνε, που συγχωρείς ασώτους,
σκύψε και µας αγκάλιασε και φίλησε µας όλους.
Πλύνε τις αµαρτίες µας. Δος µας στολή την πρώτη,
και συµµέτοχους κάνε µας στον Μυστικό τον Δείπνο.

Ο Ά σ ω τ ο ς
Ποίημα Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου
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Τ
ρία τα διαχρονικά προβλήματα 
της Ελληνικής Κοινότητας, αγα-
πητοί μου φίλοι, που ανέκαθεν 
εκκαλείτο η διοίκηση να αντιμε-

τωπίσει. 
Τρεις απλές εξισώσεις που η κάθε μια 
απαιτεί τον δικό της ξεχωριστό κανόνα 
να τις επιλύσεις.
Οι σημερινοί διοικούντες τις μετέτρεψαν 
σε έναν τρικέφαλο λογισμικό  έκτρωμα 
και τρόμαξαν με το αποτέλεσμα και 
πλέον χάσανε και τα αυγά και τα καλά-
θια. 
Α).Διαχείριση Χρέους. Β). Εκκλησίες. Γ). 
Μέλη.
Το χρέος είναι μεν αυτό που είναι , αλλά 
δυστυχώς το μεγάλωσαν με τις λανθα-
σμένες επιλογές τους.
Εκκλησίες είναι η αγελάδα που συντη-

ρεί καθημερινά το όλο οικοδόμημα. Τις 
εισπράξεις του απλού κεριού στερήθη-
καν και σήκωσαν τα χέρια ψηλά.
Κήρυξαν πόλεμο στους πάντες  τα μέλη, 
όλοι εμείς με την απλή συνδρομή, το 
κεράκι, τα τελετουργικά μυστήρια, απο-
τραβηχτήκαμε.
Αποτέλεσμα: Στράγγισαν τα ταμεία της 
Κοινότητας μας.   
Είναι απορίας άξιον φίλοι μου, να έχει 
ξεσηκωθεί ο ελλην ισμός του Τορό-
ντο εναντίον των διοικούντων της κοι-
νότητας μας και αυτοί κλεισμένοι στο 
καβούκι τους να ματαιοπονούν για την 
καρέκλα που κατέχουν.  Αρνούνται πει-
σματικά να δράξουν την ευκαιρία που 
τους προσφέρει ο κορονοϊός και να 
πηδήξουν από το καράβι του Ελληνι-
σμού, που με την  ανικανότητα τους το 

οδηγούν κατευθείαν  στα βράχια και σε 
βέβαιο χαμό.  Πρέπει να βρεθεί κάποιος 
από το στενό τους περιβάλλον και να 
τους μπουγελώσει και ίσως ξυπνήσουν 
και συνέλθουν   από την παραζάλη και 
αντικρύσουν  το φως το ανέσπερο της 
αληθείας, μέσα σ την σκοτοδίνη που 
έχουν βουρλιστεί.
Με τις λανθασμένες επιλογές τους και τις 
ανεκδιήγητες ενέργειες τους έφεραν την 
κοινότητα μας στο χείλος του γκρεμού 
και αυτοί στην κοσμάρα τους.
“ Άμα δεν σε θέλει το χωριό παπάς δεν 
γίνεσαι”, δεν σας το ψιθύρισε κανείς. 
Αλλά που τους θυμήθηκα τους καη-
μένους τους παπάδες των τεσσάρων 
εκκλησιών της κοινότητας μας, που εδώ 
και μερικά χρόνια τους έχετε απλήρω-
τους. Αρνείστε αδικαιολόγητα να τους 
καταβάλετε τα δεδουλευμένα. 
Και αυτό είναι μία από τις αρνητικές 
πρωτιές σας. Πού ακούστηκε να μένει 
απλήρωτος ο ιερέας για μερικά χρόνια 
τώρα.
Διασύρατε τις κυρίες της φιλοπτώχου 
και φτάσατε και στο σημείο να τις μηνύ-
σετε. Έχετε σύρει την αρχιεπισκοπή στα 
δικαστήρια. Με τους απλήρωτους παπά-
δες στις δικαστικές αίθουσες θα λύσετε 
τις διαφορές σας.
Και έχετε το θράσος να παραπονιέστε 
ότι ο Ελληνισμός αποτραβήχτηκε από 
κοντά σας. Εσείς μας διώξατε από το 
σπιτικό μας. Μέχρι να παραιτηθείτε η 
πλειοψηφία του Ελληνισμού δεν πρό-
κειται να ακούσει το κάλεσμα σας για 
βοήθεια. Αυτό μας το καταμαρτυρούν 
τα χιλιάδες τηλεφωνήματα και ηλεκτρο-
νικά μηνύματα που έχουμε δεχθεί από 
τότε που ανακοινώσατε τα πωλητήρια 
σχέδια σας.
Μη το ταλαιπωρείτε άλλο. Μη το κουρά-
ζετε. Το γοργόν και χάριν έχει.
Χρειαζόμαστε μια νέα αρχή. Νέα διοί-
κηση που να χαίρει της εμπιστοσύνης 
και να αφουγκράζεται τον παλμό της 
παροικίας μας. Και το σπουδαιότερο να 
ανοίξει τις πόρτες της κοινότητας μας 
και να μας αγκαλιάσει όλους.
Όλοι μαζί θα βγάλουμε την κοινότητα 
μας από το τέλμα που την έχετε σπρώ-
ξει.
Μόνοι σας είσ τε καταδικασμένοι σε 
βέβαια αποτυχία.
Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Μην το 
αρνείστε και προς θεού μην σταθείτε 
εμπόδιο. Πρέπει να σώσουμε την Κοι-
νότητα μας.

Είναι μια πρόσκληση που κανείς μα 
κανείς δεν θα ολιγωρήσει να δώσει το 
παρών και να βοηθήσει, σύμφωνα με τις 
δυνατότητες του.
Όταν ηχήσουν οι σάλπιγγες όλοι οι 
συμπατριώτες θα τρέξουν στο κάλεσμα.
Το διοικητικό μοντέλο που επιβάλλατε 
στην κοινότητα μας δεν εκπροσωπεί τις 
αξίες και τα ιδανικά μας
Διασύρετε και προσβάλετε τον Ελληνι-
σμό στα μάτια των Καναδών και μας μει-
ώνετε σε βαθμό ανεπίτρεπτο.
Δεν είστε ικανοί να μας εκπροσωπείτε. 
Το πολιτ ισμικό μας κύρος το έχε τε 
καταρρακώσει 
Έχετε δημιουργήσει ένα περιβάλλον 
τοξικό στο σπίτι του Ελληνισμού.  
Δεν μπαίνετε στον κόπο ούτε να απα-
ντήσετε στα τόσα ερωτήματα που σας 
έχουμε θέσει. 
Έχουν αναλάβει κάποιοι φίλοι τους να 
υπερασπίζονται τις πράξεις τους αλλά 
εις μάτην.
Και αυτοί οι ίδιοι παραδέχονται τα λάθη 
και προσπαθούν να μας πείσουν ότι η 
μοναδική λύση είναι το ξεπούλημα.
Τους απαντάμε λοιπόν εξ ονόματος της 
πλειοψηφίας των συν πάροικων μας, ότι 
αυτοί δεν έχουν καμία τέτοιου είδους 
εντολή. 
Αρνούνται να δουν την πραγματικότητα. 
Έχουν απομονωθεί και έχουν βουλώ-
σει τα αυτιά τους για να μην ακούν την 
γενική κατακραυγή
Ακόμη και οι ελάχιστοι που τους υπο-
σ τηρίζουν, μιλούν χαμηλόφωνα γ ια 
αλλαγή.
Εμμέσως τους παρακινούν να παραδώ-
σουν την διοίκηση σε μια ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΩΤΗΡΙΑΣ για το καλό της κοινότητας. Η 
αντιπαλότητα δεν ωφελεί σε κανέναν και 
προπάντων χάνεται πολύτιμος χρόνος.
Έχουν απωλέσει πλήρως την εμπιστο-
σύνη του κόσμου και η παραίτησή τους 
είναι μονόδρομος.  
Γιατί απλούστατα είναι απαίτηση της 
μεγάλης πλειοψηφίας του Ελληνισμού 
του Τορόντο.
Τα χιλιάδες τηλεφωνήματα και ηλεκτρο-
νικά μηνύματα που έχουμε δεχθεί το 
καταμαρτυρούν απερίφραστα. 
Όλοι εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στο 
παρόν συμβούλιο για τις προσπάθειες 
που κατέβαλαν, αλλά στο σημείο που 
έφεραν την κοινότητα μας χρειαζόμαστε 
νέους ανθρώπους, νέα πνοή, νέο ξεκί-
νημα. 

Σίμος Λεπτοκαρίδης

Οι Ανένδοτοι Και Το Δυσεπίλυτο Της Κοινότητας μας

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

της Hellas News

Διαδικτυακή Συνάντηση  
Erin O’Toole  με το 

Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο

Τα Εθνικά μας Θέματα τέθηκαν στην διαδικτυακή συνάντηση που πραγματοποιή-
θηκε την Δευτέρα 1 Μαρτίου μεταξύ του Αρχηγού των  Συντηρητικών  Erin O’Toole   
και του Ελληνοκαναδικού κογκρέσου .
Το κόμμα των συντηρητικών με την αμέριστη αρωγή  του Ελληνικής καταγωγής 
γερουσιαστού Leo Housakos και του πρώην βουλευτού και νυν υποψηφίου Costas 
Menegakis οργάνωσαν την μεγίστης αυτής σημασίας συνάντηση.
Τα Ελληνοτουρκικά , Η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, το 
Κυπριακό, το ΝΑΤΟ, ήταν τα θέματα που τέθηκαν στον Αρχηγό των Συντηρητικών.
Οι απαντήσεις του ενθουσίασαν τους παρευρισκομένους , αφού ο Erin O’Toole   μας 
φανέρωσε ότι είναι γνώστης των πραγμάτων και όταν και άμα έρθει η ώρα του και 
αναλάβει τα ηνία του Καναδά, θα έχουμε ευήκοα ώτα στην Οττάβα.
Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο εκπροσώπησαν  ο Πρόεδρος Θεόδωρος Χαλάτσης, ο 
αντιπρόεδρος Γιώργος Μάνιος, ο Γ. Γ Κώστας Πάππας, ο αντιπρόεδρος του ΕΚΚ του 
Κεμπέκ Νίκος Μαύρος, Η Γιώτα Αμανατιδου. Νίκος Χριστοφορίδης, Σίμος Λεπτο-
καρίδης. Συμμετείχαν επίσης ο  πρόεδρος ΑΧΕΠΑ Καναδά Χρήστος Αργυρίου, ο 
ακαδημαικός και ιδρυτικό μέλος του ΕΚΚ στο New Brunswick Κων/νος Πάσσαρης , 
o πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας  του Μόντρεαλ Κώστας 
Καρζής, Ο δικηγόρος από το Λαβάλ και πρώην υποψήφιος του κόμματος των συντη-
ρητικών Τομ Πεντεφούντας.
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Δ
ΕΝ υπάρχουν καταστάσεις απελ-
π ισ τ ικέ ς.  Υπάρχουν μόνον 
άνθρωποι που απελπίζονται. Και 
είναι εκείνοι που δεν ελπίζουν 

στό Θεό». Δεν υπάρχουν, πράγματι, κατα-
στάσεις απελπιστικές; Δεν υπάρχουν γεγο-
νότα τραγικά, αποτυχίες σοβαρές, δοκι-
μασίες ισχυρές, θλίψεις ανα πάντεχες; Δεν 
υπάρχουν χτυπήματα στη ζωή, αλλεπάλ-
ληλα και συγκλονιστικά, που γονατίζουν 
και τις δυνατές ακόμα ψυχές; Δεν έφορμα 
, όχι σπάνια, ακάθεκτη και προκλητική 
ή αδικία, ή παραγνώρισι, , ή συκοφα-
ντία, στε να γεμίζουν με απογοήτευση και 
τους πιο αισιόδοξους; Πόσα άναπάντητα 
«γιατί» μπροστά στό συσσωρευμένο πόνο, 
την κυριαρχία του κακού, την επικράτηση 
της διαφθοράς της άδιαντροπιας;
«Ολα αυτά υπάρχουν. Και στον κατάλογο 
του πόνου, της θλίψεως, της ποικίλης δοκι-
μασίας, θα μπορούσε κανείς και πολλά 
άλλα να προσθέση. Υπάρχουν καταστάσεις 
δύσκολες , τραγικές , όχι όμως και απελπι-
στικές για τον πιστό. ‘Απελπιστικές κατα-
στάσεις υπάρχουν μόνο για τον άνθρωπο, 
που δεν έμαθε να ελπίζη. Να έλπίζη όχι 
γενικά κι αόριστα, αλλά να έχη όλη την 
ελπίδα του στηριγμένη στον παντοδύναμο 
Θεό.
Τον άνθρωπο, τον χωρίς υπερφυσικό στή-
ριγμα, το κάθε τι τον γεμίζει απελπισία 
και απογοήτευσι. Για τον άνθρωπο όμως 
της πίστεως, που έχει ρίξει την άγκυρα 
της ελπίδος του στόν ουρανό, τίποτε δεν 
είναι απελπιστικό. Γιατί ελπίζει και στην 
απελπισία. Ελπίζει και εκεί, που όλα φαί-
νονται μαύρα και σκοτεινά. Ο άνθρωπος 
αυτός βλέπει φως και μέσα στο σκοτάδι. 
Στο πιο βαθύ σκοτάδι της νύχτας ξέρει, ότι 
η ανατολή του ήλιου είναι πιο κοντά. Και 
στα πιο μεγάλα αδιέξοδα περιμένει το χέρι 
του Θεού να του άνοίξη αναπάντεχα και με 
τρόπο θαυμαστό πόρ τες άγνωστες.
Σε Παρόμοια κατάστασι βρέθηκαν πολλοί 
άν θρωποι του Θεού. Να θυμηθούμε τον 
Πολυδοκι μασμένο από την ανθρώπινη 
μικρότητα και κακό τητα, βασιληά Δαβίδ; 
Οι κρίσιμες, οι τραγικές περιστάσεις είχαν 
γίνει ο αχώριστος σύντροφός του. Σε μια 
τέτοια, που κινδύνευαν όχι τα άγα θά του, 
αλλά η ίδια η ζωή του, μικρόψυχοι φίλοι, 
του, τον συμβούλευαν να ζητήση τη σωτη-
ρία του στή φυγή . «Ολα φαίνονταν μαύρα 
και σκο τεινά, απελπιστικά. Καμμιά ελπίδα 
και από που θενά. Οι πολύμοχθοι αγώ-
νες του για την παλι νόρθωση της πατρί-
δος του χωρίς αποτέλεσμα. Η μοχθηρία 
των εχθρών του είχε κυριαρχήσει . Και ή 
φονική εναντίον του μανία καραδοκούσε.
Κατάσταση απελπιστική; Ναι, για τους πολ 
λούς. «Οχι όμως για τον ένα, για τον πιστό 
Δαβίδ, για τον άνθρωπο του Θεού. Νά ή 
απάντη «Επί τω Κυρίω πέπoιθα’ πώς έρείτε 

τη ψυχή μου μεταναστεύου επί Τά όρη ς 
στρουθίον ,> «Εγώ έχω στηρίξει την πεποί-
θησί μου και την ελπίδα μου στον παντο-
δύναμο Κύριο. Πώς, λοι πόν, εσείς μου λέτε 
να φύγω και να μετανα στεύσω σαν φοβι-
σμένο και τρομαγμένο σπουργι - τάκι στα 
βουνά, για να βρω εκεί τη σωτηρία μου;
«Επί τω Κυρίω πέπoιθα». Τέσσερις λέξεις 
όχι • δυνάμεως, αλλά παντοδυναμίας. 
Αυτές προφέ 1 ρει ο Δαβίδ. Και τις προ-
φέρει όχι με τα χείλη. - Αναβλύζουν από 
μια αταλάντευτη ψυχή, στηρι ε γμένη πάνω 
στον ακλόνητο βράχο της πίστεως - και της 
ελπίδος, στην αγάπη του ουράνιου Πα τέρα 
. Τέσσερις λέξεις που δείχνουν, ότι απελ 
1 πιστικές καταστάσεις υπάρχουν μόνον 
για τους ανθρώπους που απελπίζονται. 
Και απελπίζονται, 1 γιατί δεν έμαθαν το 
μυστικό της έλπίδος , της δυνάμεως Της 
έλπίδος που δεν προτρέπει σε φυγή, αλλά 
σε καταφυγή , στο άπόρθητο φρου - ριο της 
προστασίας του Θεού.
Μπροστά σ’ αυτή τη μεγαλειώδη απά-
ντηση της Πιστής Ψυχης στέκεται με θαυ-
μασμό και ο ιερός Χρυσόστομος και ανα-
φωνεί: Μεγάλη της επί Τον Κύριον ελπί-
δος ή δύναμις φρούριον άχεί ρωτον (άπόρ-
θητο) , τείχος άμαχον (ακαταμάχη το), συμ-
μαχία άκαταγώνιστος, λιμήν εύδιος, πύρ 
γος ακαταμάχητος, όπλον αήττητον, δύνα-
μις ά μαχος και εκ των απόρων εύρίσκουσα 
πόρον».
«Εχω σύμμαχο, επαναλαμβάνει κάθε 
πιστός, όχι άνθρωπο ανίσχυρο, αλλά τόν 
Παντοδύναμο Κύριο. Και ό Παντοδύναμος 
Κύριος είναι Πατέ ρας μου, όλος ενδιαφέ-
ρον για μένα , γεματος α- γάπη και στοργή 
για ό,τι μου συμβαίνει. Αυτός βλέπει την 
αδικία. Γνωρίζει την κακουργία των έχθρών 
μου. Ξέρει την παρανομία τους, τις επι βου-
λές τους. Θα με αφήση αβοήθητο, ανυ-
περά σπιστο; Ποτέ. Και δεν θα με αφήση 
ποτέ, γιατί δέν στηρίζομαι στις δυνάμεις 
μου. «Επί τω Κυ ρίω πέπoιθα». Δεν ατενίζω 
στη μικρότητα και στην αδυναμία της γης. 
«Εχω ύψωμένο το βλέμ μα και την καρδιά 
στον ουρανό . Και ο ουρανός με βεβαιώ-
νει, πώς ο θρίαμβος του κακού είναι προ-
σωρινός και φαινομενικός. Ο θρίαμβος της 
πίστεως είναι πραγματικός και μόνιμος. 
Κανέ νας, που στηρίχθηκε στο Θεό , δέν 
διαψεύσθηκε
Ποτέ. Πώς, λοιπόν, είναι δυνατόν να δια-
ψευσθώ; Λησμονείτε, ότι η ελπίδα μου 
δεν στηρίζεται σε άδύνατους και μικρούς 
ανθρώπους; Αυτοί θα μπορούσαν να με 
εξαπατήσουν, να διαψεύσουν τις ελπίδες 
μου. Να θέλουν ίσως να με βοηθήσουν και 
να μη μπορούν, Ο Θεός όμως; Και θέλει και 
μπορεί. Να το μυστικό μου, η δύναμί μου, 
ή έλπίδα μου: «‘Επί τω Κυρίω πέπoιθα». 
Εμείς, αλήθεια, σε ποιόν ελπίζουμε, σε 
ποιόν έχουμε στηρίξει την καρδιά μας;

Επί τώ Κυρίω Πέποιθα 

Ontario Increases Mental Health 
Funding to Support Students 

at Centennial College
Funding will be used to expand access to critical services 

during COVID-19

Scarborough – The Ontario government 
is providing a total of $372,372 to 
help increase access to mental health 
and addiction services for students at 
Centennial College. The funding will 
strengthen community partnerships, 
increase the number of mental health 
workers and programs, and immediately 
expand access for students to the 
provincial mental health and addictions 
system during COVID-19.
“During these very difficult times, we 
know that students are struggling in 
ways we could never have imagined. 
That is why it is so important to ensure 
that we are thinking about assisting our
students in a truly holistic manner. 
I am proud that our government is 
stepping up and making this substantial 
investment to ensure that students in 
Scarborough have access to appropriate
and timely mental health supports. We 
are truly here to help.” - MPP Christina 
Mitas,
“We know that post secondary 
education can be a difficult time for 
students and the COVID-19 outbreak 
has only increased the pressure on 
students” mental health, said MPP Vijay
Thanigasalam. “That’s why the 
Government is providing more mental 
health funding to support students at 
colleges and universities.” - MPP Vijay 
Thanigaslam, Scarborough Rouge Park
This funding is part of the province’s 
total investment of $26.25 million 
for mental health support s for 
postsecondary students in 2020-21. It 
will support more services for students 
oncampus and virtually and can also be 
used to address the needs of vulnerable 
and diverse groups, such as Indigenous 
students, LGBTQ students and students 
with disabilities.
“We know that college and university 
can be a stressful time for our students 
and that the COVID-19 outbreak has 
only increased the impact on their 
mental health,” said Ross Romano,

Minister of Colleges and Universities. 
“That is why we are investing more in 
mental health services to better meet 
student needs—creating the best 
conditions possible for students to 
achieve their goals.”
Providing mental health supports 
for postsecondary students is part of 
Ontario’s Roadmap to Wellness, the 
government’s plan to build a connected 
and comprehensive mental health and
addiction system that ensures children, 
youth, and adults in Ontario receive 
appropriate services where and when 
they need them.
“The effects of the COVID-19 global 
pandemic have impacted our students' 
daily lives tremendously and continue 
to place a strain on their mental health 
and wellbeing. At Centennial College, 
we remain committed to supporting our 
students' wellbeing and ultimately their
academic success by ensuring they 
have the tools and resources they 
need to succeed academically and 
professionally. This investment will 
strengthen this critical work, and help
expand access to high-quality and 
culturally appropriate mental health 
and addiction support for our diverse 
student communities.” – Dr. Craig 
Stephenson, President and CEO, 
Centennial College
 Over the last several years the mental 
health needs of postsecondary students 
have increased dramatically in Ontario. 
According to the last National College 
Health Assessment survey of the 
Canadian student population (2019):
o 52 per cent of students reported 
feeling depressed, compared to 46 per 
cent in 2016.
o 69 per cent experienced anxiety.
o 12 per cent of Canada’s students had 
considered suicide, compared to 14 per 
cent in
2016.
o 2.8 per cent of students reported 
having attempted suicide.
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©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

 
  

 
 

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

Division of DFC Auto Group

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

2021 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$2,618 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$198† 3.98%†

Audi Uptown
Spring Credit

$750
Includes

2021 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$6,188 down payment

Lease from

per month

Lease from

$438† 3.48%†

Audi Uptown
Spring Credit

$1,500
Includes

2021 Audi Q7 55 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$6,588 down payment

Lease from

per month

Lease from

$728† 3.48%†

Audi Uptown
Spring Credit

$2,000
Includes

AUDI UPTOWN
SPRING
into

SALES EVENT

Enhanced rates from 0.48%.
Up to $20,000 off select models.

The new all electric e-tron GT

© 2020 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2021 Q3/Q5/Q7 models. *Lease a 2021 Audi Q3 45 TFSI quattro komfort/Q5 45 TFSI quattro Komfort/ Q7 55 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$70,245/Q5=$48,845//Q3=$41,545 (including $2,295 freight and PDI) at Q7=3.48%/Q5=3.48%/Q3=3.98% for Q3 
& Q5 - 36, Q7 - 48 months, with monthly payments of Q7=$728/Q5=$438/month/Q3=$198/bi-weekly. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), Q7=$6,588/Q5=$6,188/Q3=$2,618 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 Q7=$41,558/Q5=$27,255/Q3=$23,175 (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 an additional 2% rate reduction on Audi Finance Special/Subvented Rates is available to eligible current Audi Finance customers who 
finance or lease through Audi Finance on select new and unregistered 2021 Audi Q7 and e-tron and 2020 Q8 models. Credit amounts vary to a maximum of $20,000 available on new unregistered 2020 A8 models. 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, 
and cannot be combined with the Audi Owner Loyalty Program. 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-exchange-
able nor redeemable for cash. Certain other conditions may apply. 0% financing for up to 24 months available on all Certified Pre-Owned inventory. Offer expires on March 31st, 2021, and is subject to change or cancellation without notice. 

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.
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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 τι θα σας 
συμβεί εάν έχετε έλλειψη μαγνησίου.
Το μαγνήσιο είναι ο αφανής ήρωας 
της διατροφής, αφού συμμετέχει σε 

περισσότερες από 300 βιοχημικές αντιδρά-
σεις στο σώμα. Επηρεάζει τα πάντα, από τον 
χτύπο της καρδιάς σας, τους μύες μέχρι και 
τη λειτουργία των ορμονών. 
Μελέτες έχουν δείξει, ότι μόνο περίπου το 
25% των Καναδων ενηλίκων έχει επαρκή 

ποσότητα μαγνησίου και επίσης ότι τουλά-
χιστον το ήμισυ του πληθυσμού  έχει ανε-
παρκή πρόσληψη μαγνησίου. Τα κύρια 
συμπτώματα της ανεπάρκειας είναι η απώ-
λεια της όρεξης, ναυτία, κόπωση, μούδια-
σμα, κράμπες, ημικρανίες και όλα αυτά θα 
μπορούσαν να μοιάζουν με πολλά άλλα προ-
βλήματα υγείας, γι αυτό είναι δύσκολο να 
διαγνωστεί η έλλειψη μαγνησίου.
Και επειδή εκτιμάται πως οι περισσότεροι 
καταναλώνουν 75% λιγότερο μαγνήσιο από 
τη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα, θα 
δείτε ποια τρόφιμα περιέχουν αυτό το πολύ-
τιμο μέταλλο. 

Καρύδια
Τα καρύδια περιέχουν 44 χιλιοστόγραμμα 
μαγνησίου ανά 30 γραμμάρια, καθιστώντας 
τα μια καλή φυτική πηγή. Είναι επίσης πλού-
σια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και φυτικές 
ίνες, βελτιώνοντας έτσι την υγεία του εντέ-
ρου.
Επίσης εάν υποφέρετε από καταθλιπτικά 
συμπτώματα, η κατανάλωση καρυδιών μπο-
ρεί να σας βοηθήσει. Σε μια μελέτη που αξι-

ολόγησε περισσότερα από 25.000 άτομα, 
οι βαθμολογίες κατάθλιψης ήταν σημαντικά 
χαμηλότερες μεταξύ εκείνων που έτρωγαν 
καρύδια, σε σύγκριση με εκείνους που δεν 
έτρωγαν.

Χυμός πορτοκάλι
Ένα ποτήρι χυμό πορτοκάλι θα σας δώσει 27 
χιλιοστόγραμμα μαγνησίου, μαζί με μια υγιή 
δόση βιταμίνης C και φυλλικού οξέος. 
Σπόροι κολοκύθας
Μια χούφτα σπόροι κολοκύθας παρέχει 74 
χιλιοστόγραμμα μαγνησίου, καθιστώντας 
τους ένα τέλειο σνακ για να σας βοηθήσει να 
ξεκουραστείτε.

Σπανάκι
Ένα φλιτζάνι σπανάκι μας δίνει περισσότερα 
από 150 χιλιοστόγραμμα μαγνησίου. Το 
σπανάκι είναι εξίσου νόστιμο στα ζυμαρικά 
και σε smoothies όπως και σε μια σαλάτα.

Μαύρη σοκολάτα
Όταν λαχταράτε τη σοκολάτα, μπορεί να 
είναι ο τρόπος του σώματός σας να σας πει 
ότι χρειάζεστε μαγνήσιο. Επειδή 30 γραμ-
μάρια μαύρη σοκολάτα περιέχει 65 χιλιο-
στόγραμμα μαγνησίου, η απόλαυση ενός 
κομματιού μπορεί να βοηθήσει στην καλή 
διάθεση, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιεί τη 
λαχτάρα σας για γλυκό.

Γάλα
Δεν είναι μόνο το ασβέστιο στο γάλα που 
βοηθά στη διατήρηση της οστικής μάζας. Το 
γάλα είναι επίσης μια φυσική πηγή μαγνη-
σίου, ένα μέταλλο που παίζει σημαντικό 
ρόλο στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης 
οστεοπόρωσης, ενώ ταυτόχρονα βοηθάει να 
έχετε έναν ποιοτικό ύπνο. 

Αβοκάντο
Αυτή η αγαπημένη προσθήκη σε τοστ, σαλά-
τες και σε πολλά άλλα φαγητά είναι ένα από 
τα μόνα φρούτα που περιέχουν μαγνήσιο. 
Μισό αβοκάντο περιέχει 22 χιλιοστόγραμμα 
μαγνησίου.

Φαγόπυρο 
Το φαγόπυρο (Buckwheat) είναι μια από τις 
καλύτερες πηγές μαγνησίου, ενώ είναι επίσης 
πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες και 
πρωτεΐνες.
Ενώ όμως είναι εύκολο να πάρετε μαγνήσιο 
από τις τροφές, άλλο τόσο εύκολο είναι να 
έχετε ανεπάρκεια λόγω των τροφίμων. Και 
αυτό συμβαίνει, γιατί πολλές τροφές μειώ-
νουν την απορρόφηση του μαγνησίου. Οι 
κύριοι ένοχοι είναι τα ροφήματα με καφεΐνη 
και το αλκοόλ. Για παράδειγμα η κατανάλωση 
πολύ αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει την απορ-
ρόφηση της βιταμίνης D, η οποία βοηθά στην 
απορρόφηση του μαγνησίου. 
Όσο αφορά την υπερδοσολογία, δεν θα αντι-
μετωπίσετε κάποιο πρόβλημα υγείας, αν το 
λαμβάνετε από τις τροφές. Γιατί το σώμα σας 
έχει μηχανισμούς που δεν την επιτρέπουν. 
Όμως, αν παίρνετε μαγνήσιο από συμπλη-
ρώματα, πρέπει να είστε προσεκτικοί, διότι 
μεγάλες ποσότητες μπορεί να θέσουν σε κίν-
δυνο την καρδιά σας και να σας προκαλέσουν 
αρρυθμία. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η 
συνιστώμενη καθημερινή ποσότητα μαγνη-
σίου είναι για τους ενήλικες άντρες τα 400 mg 
και για τις ενήλικες γυναίκες τα 310 mg.

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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ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ
Ο ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

κ. ΒΙΚΤΩΡ ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗΣ
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ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ40 TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

5 Μαρτίου 2021
www.hellasnews-radio.com

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

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

ΠΟΛΥ ΓΝΩΣΤΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ

ΖΗΤΑ ΧΑΣΑΠΗ
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΜΙΣΘΟ
ΜΟΝΙΜΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ
ΘΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ 
416.602.2739
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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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ
 ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙ 

ΜΑΓΑΖΙ ΣΤΗ DANFORTH 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ CHESTER

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΕΝΟΙΚΙΟ
ΤΗΛ. 416.303.1554

ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ κα ΕΦΗ

ΓΝΩΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

& ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

ΖΗΤΕΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
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Τ
ην Πέμπτη σημειώθηκαν στο Ο-
ντάριο 994 νέα κρούσματα, αριθ-
μός αυξημένος από τα 958 που 
σημειώθηκαν την Τετάρτη. Ήταν 

ωστόσο, η τρίτη συνεχόμενη μέρα που 
τα κρούσματα έχουν πέσει κάτω από τα 
χίλια.
Παράλληλα, επιπλέον 10 άνθρωποι έχουν 
χάσει τη ζωή τους εξαιτίας στην πανδη-
μίας. Στο σύνολο οι νεκροί λόγω κορωνά-

ιου στο Οντάριο είναι 7,024. 
Μέχρι στιγμής, η επαρχία έχει αναφέρει 
462 παραλλαγές COVID-19.
Στο Τορόντο σημειώθηκαν τα περισσό-
τερα κρούσματα με 298, στην περιοχή του 
Πιλ 171 και στην περιοχή του Γιορκ 64.
Αξιωματούχοι υγείας ανέφεραν άλλες 96 
περιπτώσεις παραλλαγών που προκα-
λούν ανησυχία στην επαρχία, φθάνοντας 
το σύνολο στα 678.

 994 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, 10 νέοι θάνατοι

Δήμοι που έχουν έλλειψη μετρητών 
θα λάβουν 500 εκατομμύρια δολάρια 

Ο
ι δήμοι που έχουν έλλειψη 
μετρητών στο Οντάριο θα 
λάβουν επιπλέον 500 εκατομ-
μύρια δολάρια σε χρηματοδό-

τηση για να βοηθήσουν στην αντιμετώ-
πιση των δαπανών που σχετίζονται με την 
πανδημία.
Ο υπουργός Δημοτικών Υποθέσεων Steve 
Clark λέει ότι τα χρήματα μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν για την πληρωμή κοινοτικών 
υπηρεσιών και έργων σε εξέλιξη.
Η επαρχία αναφέρει ότι η νέα χρηματοδό-
τηση προέρχεται από τα 1,4 δισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων που έλαβε από την ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση και δόθηκε σε κοι-
νότητες νωρίτερα στην πανδημία.
Ο Κλαρκ λέει ότι η νέα χρηματοδότηση θα 
μοιραστεί μεταξύ 444 δήμων στην επαρ-
χία.Οι δήμοι του Οντάριο δεν επιτρέπε-

ται να αντιμετωπίζουν ελλείμματα από το 
νόμο, επομένως έχουν απολύσει χιλιάδες 
υπαλλήλους και σκέφτηκαν βαθιές περικο-
πές υπηρεσιών για να αντισταθμίσουν το 
κόστος που σχετίζεται με την πανδημία.
Τοπικοί ηγέτες έχουν πει ότι χωρίς συνεχή 
οικονομική βοήθεια από τις ομοσπονδια-
κές και επαρχιακές κυβερνήσεις θα αναγκα-
στούν να αυξήσουν τους φόρους.

Η 
αστυνομία του Τορόντο α-
ναφέρει ότι δύο άτομα α-
ντιμετωπίζουν κατηγορί-
ες για φερόμενη προσπά-

θεια να μην πληρώσουν ενοίκιο για 
μια δεκαετία σε σπίτια σε όλη την 
πόλη, όπου διέμεναν.
Η αστυνομία λέει ότι ένας άντρας 
και μια γυναίκα μετακόμισαν σε 
πολλά διαμερίσματα πληρώνο-
ντας το ενοίκιο του πρώτου και του 
τελευταίου μήνα και μετά σταμα-
τούσαν να πληρώνουν.
Παρόλο που το ζευγάρι ήταν με τον 
ίδιο εργοδότη για περισσότερα από 10 χρόνια, θα έλεγαν στους ιδιοκτήτες ότι ήταν 
άνεργοι για να παρατείνουν την έξωση.
Ωστόσο, μόλις ολοκληρωνόταν η διαδικασία έξωσης, ο άντρας και η γυναίκα συνέ-
χιζαν να οφείλουν ακόμη πληρωμές στους ιδιοκτήτες, ενώ παράλληλα έψαχναν άλλα 
ακίνητα για να επαναλάβουν τη διαδικασία ξανά.
Στις 24 Φεβρουαρίου 2021, ο Gary Bachelor, 42 ετών και η Mandy Chapple, 45 ετών, 
και οι δύο από το Τορόντο κατηγορήθηκαν για επτά κατηγορίες απάτης άνω των 5.000 
δολαρίων και δύο κατηγορίες ψευδής δήλωσης.
Η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι το ζευγάρι το έκανε αυτό σε πολλά διαφορετικά κτίρια 
διαμερισμάτων για πάνω από 10 χρόνια, κάτι που σημαίνει πως για 120 μήνες ενοι-
κίου το ζευγάρι έχει πληρώσει μόλις τους 14.
Οι Bachelor και Chapple έχουν προγραμματιστεί να εμφανιστούν στο δικαστήριο στις 
7 Απριλίου.

Ζευγάρι κατηγορείται για 10ετή 
απάτη με ενοικία

Έ
νοχος και για τις 26 κατηγορίες που του αποδίδονταν κρίθηκε την Τετάρτη από κανα-
δικό δικαστήριο ένας άνδρας που το 2018 παρέσυρε με νοικιασμένο φορτηγάκι ένα 
πλήθος ανθρώπων στο Τορόντο, σκοτώνοντας 10 από αυτούς.
Ο Άλεκ Μινασιάν, 28 ετών, είπε στην αστυνομία ότι ήθελε να «τιμωρήσει» την κοι-

νωνία επειδή έμεινε «ακουσίως εργένης», καθώς πίστευε ότι οι γυναίκες δεν τον θέλουν. 
Οι δικηγόροι του δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι η διαταραχή από την οποία πάσχει και 
η οποία εντάσσεται στο φάσμα του αυτισμού, τον καθιστά ανίκανο να διακρίνει μεταξύ του 
σωστού και του λάθους, είπε η δικαστής Αν Μολόι ανακοινώνοντας την ετυμηγορία. Η δίκη 
διεξήχθη διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας και η απόφαση ανακοινώθηκε ζωντανά μέσω του 
YouTube. Η Μολόι αναφερόταν στον κατηγορούμενο με το προσωνύμιο «Τζον Ντο» (σ.σ. είναι 
το όνομα που δίνεται στις αρχές στα άτομα αγνώστου ταυτότητας), επειδή, όπως εξήγησε, η 
υπόθεση αυτή έκανε γνωστό τον Μινασιάν, όπως επιθυμούσε. Πρόσθεσε ότι «σκεφτόταν για 
μεγάλο χρονικό διάστημα» να διαπράξει το έγκλημα και δεν έχει επιδείξει καμία μεταμέλεια 
ή συμπόνοια για τους 26 ανθρώπους που παρέσυρε.
Το βασικό ερώτημα στη δίκη δεν ήταν αν ο Μινασιάν χρησιμοποίησε το φορτηγάκι για να 
σκοτώσει ανθρώπους, αλλά η διανοητική του κατάσταση εκείνη την εποχή. Μολονότι ο δικη-
γόρος του υποστήριζε ότι δεν γνώριζε ότι έκανε κάτι κακό, ο εισαγγελέας επισήμανε ότι κατα-
νοούσε πολύ καλά ότι η κοινωνία θεωρούσε λανθασμένη την πράξη του αλλά παρ’ όλα αυτά 
προχώρησε στη διάπραξη της επίθεσης. Ο Μινασιάν κινδυνεύει να καταδικαστεί σε ισόβια 
κάθειρξη, με ελάχιστη ποινή έκτισης τα 25 χρόνια. Η ποινή του θα ανακοινωθεί στα μέσα 
Μαρτίου.

Ένοχος κρίθηκε o Μινασιάν που παρέσυρε 
και σκότωσε 10 πεζούς το 2018
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LIFE

Leticia Longati :
προκαλεί απανωτά εγκεφαλικά 

Η Leticia Longati 
είναι το σέξι μοντέλο 
από την Βραζιλία, 
το οποίο κολάζει τον 
ανδρικό πληθυσμό σε 
κάθε της ανάρτηση 
στο Instagram. Της 
αρέσει να προκαλεί 
και δεν το κρύβει, 
καθώς φροντίζει 
με τις φωτογραφίες 
της να αυξάνει τους 
ακόλουθους της.

Η καυτή Βραζιλιάνα 
διαθέτει πληθωρικές 
καμπύλες και ένα 
πλούσιο μπούστο, το 
οποίο επιδεικνύει 
συνεχώς φορώντας 
μικροσκοπικά 
μπικίνι και εσώρουχα 
σχεδόν σε κάθε 
της ανάρτηση, 
ανεβάζοντας τις 
θερμοκρασίες 
στα ύψη και 
προκαλώντας 
απανωτά εγκεφαλικά 
στους 1,1 εκατ. 
οπαδούς της.
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Α
ρ χ ι κ ά  α ν έ φ ε ρ ε :  « Δ ε ν  π ι -
σ τ ε ύ ω  ό τ ι  υ π ή ρ ξ α ν  σ υ ν α ι -
σ θ ή μ α τ α  μ ε τ α ξ ύ  τ ο υ  Α λ έ ξ η 
κα ι  τ η ς  Ε λ ευθε ρίας ,  π ισ τ εύω 

ό τ ι  επε ιδή  κ ινούν τα ι  σ τον  ίδ ιο  χώ ρο 
γ ν ω ρί ζ ο υ ν  π ο λ λ ά  ά τ ο μ α  κα ι  γ ια  α υ -
τ ό  ν ι ώ θ ο υ ν  μ ία  ο ι κ ε ι ό τ η τ α .  Δ ε ν  ξ έ -
ρω α ισ θάνομα ι  ό τ ι  ε ί να ι  κά τ ι  τ έ το ιο, 
πάν τως  παραπάνω σ υνα ισ θήμα τα  δε ν 

μπο ρώ να  π ισ τ έψ ω ό τ ι  υπήρχα ν,  τ ώ -
ρα τ ι  σ υμβα ίν ε ι  σ τ ην  καρδιά  τους…». 
Ό σ ο  γ ια  τ η  σ χ έσ η  τ η ς  Άν να ς  Μα ρία ς 
Βέ λ λη  με  τον  Ν ίκο  Μπάρτζ η,  η  Έ λ ε να 
τ ό ν ισ ε :  «Η  Άν να  Μα ρία  μα ς  μ ι λούσ ε 
σ υ ν έ χ ε ια  γ ια  τ ο ν  σ ύ ν τ ρ ο φ ο  τ η ς ,  σ ί -
γουρα τα ίριαξ ε  με  τον  Ν ίκο,  πάν τα  θα 
τα ιριάζ ε ι ς  με  κάποιον,  όλοι  τα ιριάξα -
με  με  κάποιον».

Survivor: Οι δηλώσεις της Έλενας 
Κρεμλίδου για τα φημολογούμενα ειδύλλια

«καυτή» παίκτρια ριάλιτι, 
έγινε σχεδιάστρια μόδας 
για σκύλους

Μπορεί να μην κατάφερε να 
κερδίσει τον τίτλο του GNTM, 
όμως έκλεψε τις εντυπώσεις 
και κέρδισε σίγουρα την 
καρδιά των ανδρών. Η Ειρήνη 
Στεριανού είναι για πολλούς η 
πιο σέξι παίκτρια που πέρασε 
από το ριάλιτι μοντέλων και 
όχι άδικα, καθώς οι αναλογίες 
και οι καμπύλες της είναι… 
φωτιά. Το μοντέλο και ηθοποιός 
αγαπά πολύ τα ζώα και ειδικά 
τα σκυλιά και έτσι θέλησε να 
συνδυάσει την αγάπη της αυτή 
με τις γνώσεις της στην μόδα και 
δημιούργησε εταιρία με ρούχα 
για σκύλους!

Αυτή είναι η Ελληνίδα 
γυμνάστρια που κολάζει 
το Instagram! 

Τον τελευταίο καιρό έχει 
βαλθεί να τρελάνει όλον 
τον κόσμο με τις καυτές 
φωτογραφίες που ανεβάζει 
στον προσωπικό της 
λογαριασμό, φανερώνοντας 
την απίστευτη ΚΟΡΜΑΡΑ 
της! Φυσικά και ο λόγος 
γίνεται για την Χριστίνα 
Πάζιου, η οποία διαθέτει 
ένα από τα πιο καυτά 
προφίλ στο γνωστό Μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης και 
σε κάθε ευκαιρία, ανεβάζει 
πόζες που μπορούν να 
προκαλέσουν τον ανδρικό 
πληθυσμό.

Ένας λόγος για να είσαι 
λάτρης των κοινωνικών 
δικτύων

Τον Κωνσταντίνο Φραντζή 
είστε πλέον πολλοί και 
πολλές που τον γνωρίζεται 
μέσα από τις συμμετοχές 
του σε σήριαλ,talent show 
αλλά και φωτογραφήσεις 
που έχουν συζητηθεί 
αρκετά. Αυτό που ίσως δεν 
είχαμε προσέξει είναι ότι 
τον τελευταίο καιρό με ένα 
μεγάλο διάστημα απουσίας ο 
Κωνσταντίνος έγινε ιδιαίτερα 
λάτρης του Instagram όχι 
βέβαια ότι έπαψε ποτέ να 
είναι για να μην παρεξηγηθώ 
απλά έχουμε την εντύπωση 
ότι για λίγο καιρό απείχε..

Ο 
Γιώργος Λιαβά-
νης εμφανίστη-
κε στο πλατό του 
Νίκου Μουτσι-

νά, όπου και αναφέρθηκε 
στη σχέση του με τη Μαρια-
λένα Ρουμελιώτη. Να θυ-
μίσουμε ότι πριν από μερι-
κές ημέρες, η παίκτρια του 
Survivor έμεινε άφωνη όταν 
αντίκρισε μπροστά της τον 
πρώην σύντροφό της, Σά-
κη Κατσούλη, ως νέο παίκτη 
του ριάλιτι επιβίωσης. «Με 
την Μαριαλένα είναι μία 
σχέση η οποία είναι πραγ-
ματικά πολύ μικρή, δηλα-
δή είναι μία γνωριμία. Μου 
είπε ότι θα συμμετέχει στο 
παιχνίδι και εγώ δεν μπο-
ρούσα να αρνηθώ σε κανέ-
ναν άνθρωπο όταν έχει κά-
ποια όνειρα. Το παρακολου-
θώ γιατί είμαι φαν, αλλά δεν 
θα πήγαινα γιατί φοβάμαι 
το αεροπλάνο από εκεί και 
πέρα σαν χαρακτήρας αυτό 
που ζηλεύω είναι τα αθλή-
ματα, αλλά δεν θα ήθελα να 
βγάλω στον τάκο κάποιο άν-
θρωπο. Παίζω παιχνίδια και 
είμαι και πολύ ανταγωνιστι-
κός».

Γ. Λιβάνης: Ξεκαθάρισε την αλήθεια 
για τη σχέση του με τη Μαριαλένα 

Η Ρεγγίνα περνά την καραντίνα με 
τον πιο «καυτό» τρόπο

Π
ριν περίπου δύο 
χρόνιο ο περισ-
σότερος κόσμος 
την γνώρισε και 

την αγάπησε μέσα από τη 
συμμετοχή της στο «Power 
of Love» του ΣΚΑΙ. Η Ρεγγί-
να Γκαϊνά μαγνήτισε τα βλέμ-
ματα με την πληθωρική της 
παρουσία και μπορεί να μην 
κατάφερε να κερδίσει το έ-
παθλο, κέρδισε όμως την 
καρδιά τον ανδρών. Η ξαν-
θιά καλλονή κατάγεται από 
τη Ρωσία και το μικρό όνομά 
της σημαίνει «βασίλισσα». 
Η Ρεγγίνα μιλάει 6 γλώσσες 
και μπορεί να έχει τελειώ-
σει τουριστικές επιχειρή-
σεις, ασχολείται όμως με τις 
δημόσιες σχέσεις σε νυχτε-
ρινά μαγαζιά και μάλιστα τα 
καταφέρνει περίφημα. Λό-
γω lockdown η «βασίλισ-
σα» δεν μπορεί φυσικά να 
ασχοληθεί με αυτό καθώς τα 
μαγαζιά εστίασης είναι κλει-
στά, όμως επειδή πρόκειται 
για μία δραστήρια γυναίκα, 
βρήκε να ασχοληθεί με κάτι 
εντελώς διαφορετικό και το 
έκανε εξίσου άψογα!
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Η 
Dolly  Cas t ro 
είναι ένα από 
τα πιο δημο -
φ ι λ ή  μ ο ν τ έ -

λα σ το Instagram, κάτ ι 
που αποδεικνύουν και 
οι 6,4 εκατομμύρια ο -
παδοί της, οι οποίοι την 
αποθεώνουν  σ ε  κάθε 
της ανάρτηση. Η μελα-
χροινή καλλονή κατάγε-
ται από την Νικαράγουα 
και αυτη την στιγμή έχει 
ως έδρα το Λος Άντζελες. 
Παλαιότερα είχε θεωρη-
θεί ως η αντικαταστάτρια 
της Κιμ Καρντάσιαν χάρη 
σ τ ις χυμώδεις καμπύλες 
της. Η Dolly έ χε ι σπου-
δάσε ι  νομική και  εκ τός 
α π ό  μ ο ν τ έ λ ο,  f a sh io n 
d e s i g n e r  κ α ι  f i t n e s s 
model, είναι και ιδιοκτή-
τρια της lifestyle μάρκας, 
Bars and Branches, η ο -
ποία πωλεί ενδύματα γυ-
μναστικής, εξοπλισμό και 
μαγιό.

Οι σέξι καμπύλες της Dolly Castro 
“κολάζουν” το Instagram

Το ξανθό μοντέλο από την Φλόριντα Το ξανθό μοντέλο από την Φλόριντα 
που μας έχει πάρει μυαλά!που μας έχει πάρει μυαλά!

Η 
Amanda Lynn έχει συγκεντρώ-
σει πάνω από 1,6 εκατομμύρια 
οπαδούς στο Instagram από 
τότε που πήγε από την Φλόρι-

ντα στην “Πόλη της Αμαρτίας”, αλλά και 
από τo ποστάρισμα των καυτών σέλφι 
που είναι και η αδυναμία της, οι οποίες 
αφήνουν πολύ λίγα στη φαντασία…
Η 30χρονη καλλονή από την Φλόρι-
ντα, δηλώνει ηθοποιός, μοντέλο και 
blogger, ωστόσο υπάρχουν φήμες 
που λένε και για άλλες επαγγελμα-
τικές της δραστηριότητες, οι οποίες 
λαμβάνουν χώρα σε κοσμικούς προ-

ορισμούς της Μέσης Ανατολής και της 
Ευρώπης.
Το Sports Illustrated κάποτε αναγνώ-
ρισε την αστείρευτη θυληκότητα της 
επιλέγοντας την ως “Lovely Lady of 
the Day”, ενώ το περιοδικό FHM ανα-
γνώρισε επίσης την topless τελειότητα 
της.
Η Amanda δεν ξέρουμε αν κινείται 
σε περίεργα μονοπάτια και ούτε μας 
νοιάζει, συνεχίζουμε να την στηρί-
ζουμε στο έργο της, δηλαδή στο να 
προκαλεί απανωτά εγκεφαλικά με τις 
σέξι αναρτήσεις της στο Instagram.

Τ
ο ελληνικό κοινό γνώ
ρισε τον Τούρκο ηθο
ποιό Τζαν Γιαμάν μέ
σα από την επιτυχη

μένη σειρά Φτερωτός θεός, 
που προβαλλόταν καθημερι
νά στον ΣΚΑΙ. Μάλιστα, όταν 
επισκέφθηκε τη χώρα μας τον 
Σεπτέμβριο του 2019 αρκετές 
θαυμάστριες τον περίμεναν 
στο αεροδρόμιο για να τον 
δουν από κοντά. Μπορεί μέ
χρι πρότινος ο γοητευτικός η
θοποιός να κατείχε επάξια τον 
τίτλο του πολυπόθητου εργέ
νη, ωστόσο κάτι τέτοιο πλέ
ον δεν ισχύει. Την καρδιά του 
31χρονου Τζαν Γιαμάν κατέ
κτησε η 29χρονη Ιταλίδα πα
ρουσιάστρια Ντιλέτα Λεότα. 
Σύμφωνα με την τουρκική ε
φημερίδα Takvim, εκείνος της 
έκανε ρομαντική πρόταση γά
μου ανήμερα του Αγίου Βαλε
ντίνου στη Ρώμη. Οι δυο τους 
δειπνούσαν στο εστιατόριο 
Torre Normanna την ώρα που 
ένα ιπτάμενο μπάνερ εμφανί
στηκε στον ουρανό, το οποίο 
έγραφε: «Θέλεις να με πα
ντρευτείς; Σε αγαπώ, Τζαν».

Ο «Φτερωτός Θεός» παντρεύεται την 
Ιταλίδα αγαπημένη του!

Τ
ο Μαϊάμι είναι 
μια πόλη που 
έχει αναδείξει 
πάρα πολλές 

σέξι γυναίκες και μια 
από αυτές είναι η Lyna 
Perez, η οποία διαθέτει 
έναν από τους πιο “καυ-
τούς” λογαριασμούς στο 
Instagram αυτή την στιγ-
μή. Αν και κατάγεται α-
πό την Φλόριντα, η εξω-
τερική εμφάνιση της με-
λαχροινής παραπέμπει σε 
Λατινική Αμερική. όπως 
θα δείτε και στις φωτο-
γραφίες παρακάτω, διαθέ-
τει απίστευτα σέξι καμπύ-
λες και φυσικά ένα μπού-
στο που έχει κάνει τους 6,3 
εκατομμύρια ακόλουθους 
της να χάσουν τον ύπνο 
τους. Πριν μερικά χτόνια η 
Lyna είδε τη δυναμική που 
μπορούσε να της προσφέρει 
το Instagram και ξεκίνησε να 
χτίζει την καριέρα της μέσα 
από αυτό, αναρτώντας σέξι 
φωτογραφίες που αφήνουν 
πολύ λίγα στην φαντασία.

Αν η πρόκληση είχε όνομα, αυτό θα ήταν 
Lyna Perez



LIFE50 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

5 Μαρτίου 2021
www.hellasnews-radio.com

Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

Σε ένα δρομάκι 
του Μετσόβου το 

1959 , 
φωτογραφία του 

James Burke

Πλανόδιος φωτογράφος στην 
Πλατεία Συντάγματος 1959 

12 Αυγούστου 1963, Μαραθώνας, 
Παγκόσμιο Τζάμπορι, ο Πρίγκιπας 

Κωνσταντίνος κατά την εναρκτήρια ομιλία

ΦΛΩΡΙΝΑ 1948-50. Η σύζυγος του Αμερικανού 
Πρέσβη Γκραίντυ στην Παιδόπολη «Αγία Ολγα»

«Επίσκεψις Χαριλάου Τρικούπη επί 
των Ψαρών εν Δερβουργιό την 10η 

Αυγούστου 1891».

25η Μαρτίου 1952 , 
μπροστά στο Μνημείο του 

άγνωστου στρατιώτη

Περιφορά επιταφίου στην 
Κηφισιά.

Φωτογραφία James 
Burke 1959

1938 , Βουλή των 
Ελλήνων

Νίκος Πλουμπίδης
Η φωτοογραφία πρέπει να είναι από 

τον Ιούλιο του 1953, στο έκτακτο 
στρατοδικείο Αθηνών που τον 
καταδίκασε «δις εις θάνατο».

Κάρπαθος 1960 στα 
καπνά
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Στο low profile “κορίτσι της διπλανής 
πόρτας” το βουνό και η θάλασσα 
εναλλάσσονται σε γενναίες δόσεις. 
Σπάνια ορεινά τοπία, φαράγγια, 
καταρράκτες, καταπράσινοι κάμποι, 
φημισμένες ιαματικές πηγές, 
μαγευτικές παραλίες με πεντακάθαρα 
νερά που ατενίζουν το Αιγαίο ή το 
Βόρειο ευβοϊκό κόλπο, αρχαία μνημεία 
και λαμπρή ιστορία συνυπάρχουν με 
εξαιρετικά ξενοδοχεία και εστιατόρια. 
Η Βόρεια Εύβοια αντιστέκεται στο 
μαζικό τουρισμό και αποτελεί την 
καλύτερη value for money απόδραση 
της τελευταίας στιγμής. Προορισμός 
μας τρία χωριά από τα πολλά που 
αξίζουν την προσοχή μας στον 
προικισμένο από τη φύση τόπο. Λίμνη, 
Ροβιές, Αιδηψός.
 
 

Η 
Εύβοια είναι το δεύτερο μεγαλύτε-
ρο νησί της Ελλάδας και το έκτο με-
γαλύτερο της Μεσογείου. Η έκταση 
του νησιού είναι 3.654 τ.χλμ. και έ-

χει συνολικό μήκος 180 χλμ. Στην Βόρεια Εύ-
βοια έγινε η Ναυμαχία του Αρτεμισίου, που 
διεξήχθη παράλληλα με τη μάχη των Θερμο-
πυλών. Απέχει μόλις δύο με τρεις ώρες από 
την Αθήνα.
Σε όλη την περιοχή θα συναντήσετε χωριά 
και κωμοπόλεις, με πολλές παροχές και προ-
τάσεις για διαμονή και διασκέδαση, κάτι που 
την καθιστά ιδανική βάση διαμονής για τις 
διακοπές σας.
Είτε αναζητάτε διακοπές ηρεμίας και χαλά-
ρωσης, είτε διακοπές γεμάτες περιπέτεια και 
δράση, είναι σίγουρο ότι θα βρείτε αυτό που 
ζητάτε.
Για τους λάτρεις της θάλασσας και του καλο-
καιριού, η περιοχή έχει μερικές από τις ομορ-
φότερες παραλίες του νησιού. Είναι πανέ-
μορφες με πεντακάθαρα νερά και ιδανικές 
για χαλάρωση στον ήλιο και τη θάλασσα.
Στο παραθαλάσσιο θέρετρο του Αγίου Γεωρ-
γίου, μπορείτε να ασχοληθείτε με καταδύ-
σεις και ενδιαφέρουσες εξερευνήσεις κάτω 
από το νερό.
Τα πανέμορφα δάση και η πλούσια βλάστηση 
της περιοχής, αποτελούν το ιδανικό σκηνικό 
για τους λάτρεις της πεζοπορίας και της ορει-
νής ποδηλασίας. Η φύση είναι πανέμορφη 
και προσφέρει απλόχερα τις ομορφιές της, 
είτε στα αγριολούλουδα και τα βότανα που 
ανθούν σε πληθώρα, είτε στις μαγευτικές 
εικόνες προς το Αιγαίο πέλαγος και τον Ευβο-
ϊκό κόλπο.
Η Βόρεια Εύβοια είναι άριστα οργανωμένη 
τουριστικά και προσφέρει πολλές παρο-
χές στους επισκέπτες της. Σε κάθε χωριό της 
υπάρχουν καταλύματα όπως διαμερίσματα, 
ενοικιαζόμενα δωμάτια, ή ξενοδοχεία για 
άνετη διαμονή με ανέσεις και σύγχρονες 
παροχές.
Επίσης θα βρείτε ταβερνάκια με πολύ καλό 
φαγητό και τοπικές σπεσιαλιτέ, μπαράκια 
και καφέ, όμορφα μέρη για να ξεκουραστεί 
κάποιος και να απολαύσει την όμορφη θέα 
γύρω του.
Ένα ξεχωριστό κομμάτι της Β. Εύβοιας είναι 
τα Λιχαδονήσια – πανέμορφα νησάκια στα 

ανοιχτά της Λιχάδας, όπου και οφείλουν το 
όνομα τους, που θα σας καταπλήξουν με την 
ομορφιά τους. Για να απολαύσετε την ομορ-
φιά τους στο έπακρο, αξίζει να κάνετε μια 
κρουαζιέρα και να γνωρίσετε ακόμα μια 
όμορφη γωνιά της Εύβοιας.
Επίσης μπορείτε να συμμετέχετε σε καταδύ-
σεις στα υπέροχα νερά τους, ανακαλύπτο-
ντας τις κρυμμένες τους ομορφιές. Μερικά 
από τα πιο γνωστά χωριά της Β. Εύβοιας είναι 
οι Ροβιές, ο Άγιος Γεώργιος, το Αρτεμήσιο 
και τα Ίλια.
Με τόσους όμορφους προορισμούς, παρα-
λίες, ενδιαφέροντα αξιοθέατα, εκκλησίες και 
μοναστήρια, οι επισκέπτες σε αυτό το κομ-
μάτι της Εύβοιας, έχουν τις καλύτερες προτά-
σεις για να απολαύσουν στο έπακρο τις δια-
κοπές τους. 
Οι παραλίες του νησιού πολλές και πανέμορ-
φες. Κάποιες από τις εντυπωσιακότερες είναι 
οι ακόλουθες: Μακρύγιαλος, Σαρακήνικο 
Βλαχιά, Αγία Άννα, Αχλάδι, Κοτσικιά, Ψαρο-
πούλι Βασιλικά, Μαύρικας & Άγιος Νικόλαος 
Ελληνικών, Κουτσούμπρι Αγριοβότανο, Πήλι, 
Κυμάσι Μαντούδι, Κρύα Βρύση Κήρινθου, 
Καστρί Γούβων και Πευκί Αρτεμισίου.

Λίμνη
Η πατρίδα της ηρωίδας της Αντίστασης, 
Λέλας Καραγιάννη, είναι το πρώτο χωριό 
που συναντάμε. Εδώ τα πάντα θυμίζουν 
νησί. Αμφιθεατρικά χτισμένη, με γραφικά 
στενά δρομάκια, στέγες με κεραμίδια, λευκά 
καπετανόσπιτα και σημαντική λαογραφική 
παράδοση, η Λίμνη αποτελεί αγαπημένη 
καλοκαιρινή απόδραση και ντόπιους και επι-
σκέπτες. Απόλυτη πρωταγωνίστρια η απά-
νεμη θάλασσα του βόρειου Ευβοϊκού που 
προστατεύει το χωριό και αποτελεί το hot 
spot του χωριού με ουζερί, ταβερνάκια για 
φρέσκο ψάρι και μπαρ για ποτό την ώρα που 
δύει ο ήλιος.

 Ροβιές
Το παραθαλάσσιο χωριό βρίσκεται 10 χλμ 
βορειότερα από τη Λίμνη και είναι ίσως από 
τα λίγα μέρη που είναι όμορφα όχι μόνο το 
καλοκαίρι, αλλά και τις υπόλοιπες εποχές του 

χρόνου. Με τους ελαιώνες να απομακρύνουν 
το βλέμμα από τη φουσκωμένη θάλασσα 
και να το παρασύρουν στο εσωτερικό της 
Εύβοιας, ανακαλύπτεις έναν παράδεισο. Ατέ-
λειωτη σε μήκος παραλία και καθαρά βαθυ-
γάλανα νερά, το ηλιοβασίλεμα δε θα σας 
συνεπάρει. Στη μέση του χωριού, δεσπόζει 
το βενετσιάνικο πυργοκάστελο του 13ου 
αιώνα, που στέκει εκεί αιώνες τώρα, αγνα-
ντεύοντας το βόρειο Ευβοϊκό. Τριγύρω του 
αναπτύσσονται τα περιποιημένα σπίτια με 
τις ολάνθιστες αυλές και τους καταπράσινους 
κήπους τους. 
Τι να δείτε: Το παλιό εργοστάσιο χαρτοποι-
ίας του 1900 που χάρη σ’ αυτό, ηλεκτροδο-
τήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα,  η περι-
οχή μέχρι τη Λίμνη (η μοναδική περιοχή που 
είχε ρεύμα στην Εύβοια μετά τη Χαλκίδα), 
το μεταβυζαντινό μοναστήρι του Οσίου 
Δαυίδ περίπου 12 χλμ. βορειοανατολικά 
των Ροβιών, τους εκπληκτικούς καταρρά-
κτες Δρυμώνα κοντά στο μοναστήρι μέσα 
σε δάσος μαύρης πεύκης και βελανιδιάς 
με μονοπάτια και χώρο αναψυχής. Το νερό 
πέφτει με ορμή από ύψος 15 μέτρων σε μια 
κρυστάλλινη λίμνη κυκλωμένη από βράχια 
και δάσος. Αξίζει να διανύσετε τα 25 χιλιό-
μετρα από τις Ροβιές προς το ορεινό χωριό 
Κερασιά για να δείτε το Μουσείο Απολι-
θωμένων Θηλαστικών με απολιθώματα 
δέντρων και μεγάλων θηλαστικών, που ζού-
σαν στην περιοχή κατά την παλαιολιθική 
περίοδο, όπως οι ελέφαντες, οι καμηλοπαρ-
δάλεις και οι ρινόκεροι (τηλ.: 22270 98304, 
www.kerasiamuseum.gr).

 Αιδηψός
Η πρωταγωνίστρια της περιοχής απέχει 23 
χλμ. από τις Ροβιές. Η Αιδηψός είναι ίσως η 
μόνη πόλη της βόρειας Εύβοιας που δεν χρει-
άζεται συστάσεις. Πρόκειται για μια λουτρό-
πολη με παράδοση αιώνων χάρη στις φημι-
σμένες ιαματικές πηγές της και την καλή του-
ριστική οργάνωση, αποτελεί προορισμό 
καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου. Νεοκλασικά 
κτίρια, γραφικός οικισμός, όμορφο τοπίο και 
θαλασσινή αύρα συνθέτουν το σκηνικό της 
Αιδηψού. Hot spot ο παραλιακός δρόμος της 

πόλης που αποτέλεσε την αγαπημένη βόλτα 
για τον Τσόρτσιλ, τον Ωνάση και τη Γκρέτα 
Γκάρμπο, μεταξύ άλλων διάσημων που γοη-
τεύτηκαν από την ομορφιά της.
Με τον αέρα της “αρχόντισσας”, η μεγαλύ-
τερη λουτρόπολη της Ελλάδας αλλάζει πρό-
σωπο και, ανανεωμένη ριζικά, υποδέχεται 
όσους αναζητούν να τινάξουν από πάνω τους 
το άγχος και να ανανεωθούν. Κομψά ξενοδο-
χεία, σύγχρονα υδροθεραπευτήρια-spa με 
εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, τζακούζι, 
υδρομασάζ, αερομασάζ και καταρράκτες 
νερού, αμμουδερές παραλίες με καταγάλανα 
νερά, ταβερνάκια δίπλα στο κύμα, μπαράκια 
με ψαγμένη μουσική και δροσερά κοκτέιλ 
και αναπαλαιωμένα αρχοντικά συνθέτουν 
το φημισμένο σκηνικό της. Στη διάθεσή μας 
πάνω από 80 ιαματικές πηγές με θερμοκρα-
σία που κυμαίνεται από 28 μέχρι 86 βαθ-
μούς Κελσίου και φήμη αιώνων για τις θερα-
πευτικές τους ιδιότητες. Το μυστικό κρύβεται 
όχι στην θερμοκρασία του νερού αλλά στην 
πληθώρα των μεταλλικών αλάτων και ιχνο-
στοιχείων κυρίως σιδήρου, ασβεστίου και 
μαγνησίου και στο γεγονός ότι είναι πάντα 
φρέσκα και ρέοντα αφού αναβλύζουν από 
φυσικές θερμομεταλλικές πηγές από βάθος 
3000μ.
 Τι να δείτε: Το Μουσείο Θαλάσσιας Ζωής 
Ναυτίλος στο δρόμο προς Αγιόκαμπο με 
άκρως ενδιαφέροντα θαλασσινά εκθέματα 
όπως κοχύλια, κοράλλια, απολιθώματα, 
ημιπολύτιμους λίθους και πετρώματα (τηλ. 
22260 31662, 697240647), τη γυναικεία 
μονή της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλλάντου 
δρόμο προς Ροβιές μέσα σε μια πανέμορφη 
πευκόφυτη τοποθεσία στη θέση παλιότερης 
μονής “Ταξιάρχης” ( τηλ. 22270 71215), τη 
χερσόνησο της Λιχάδας στο πιο βορειοδυ-
τικό άκρο της Εύβοιας. Εδώ θα βρείτε μερι-
κές από τις ωραιότερες παραλίες αλλά και 
τα καταπράσινα Λιχαδονήσια, τη “Σεϋχέλ-
λες της Ελλάδας”, όπως τα αποκαλούν. Για 
να φτάσετε τα πάρετε τα καραβάκια από τον 
Άγιο Γεώργιο ή τα Καμένα Βούρλα που θα 
σας οδηγήσουν στο νησάκι Μανολιά με τη 
μοναδική οργανωμένη παραλία και beach 
bar.

Βόρεια Εύβοια: Διακοπές με αλλίωτικο αέρα

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

Κολοκυθόπιτα

ΥΛΙΚΆ

 ª Zυμώνω και αφήνω τη ζύμη σκεπασμένη σε ζεστό μέρος για μια ώρα
 ª Βάζω γ ια τη γέμιση σ το  τηγάν ι με ελαιόλαδο τα κολοκύθια, το 

πράσο, τον άνιθο, τα κρεμμύδια και το καρότο.
 ª Στολίζω με πλεξούδα γύρω γύρω κ ενδιάμεσα κάνω σχέδιο τετραγω-

νάκια με στριφτό ζυμάρι.
 ª Από πάνω αλείφω με 1 κρόκο και 2 κουταλιές σούπας  κρέμα γάλα-

κτος
 ª Ψήνω στους 350* φαρεναιτ για 35 με 40 λεπτά

 ª Υλικά για την ζύμη
 ª 1 φακελάκι μαγιά ξηρή
 ª 1 κουταλιές σούπας  ζάχαρη
 ª 2 κουταλιές σούπας αλεύρι
 ª 1 ποτήρι του νερού γάλα
 ª 1 ποτηράκι του κρασιού ηλιέ-

λαιο
 ª 1 αυγό και 1 ασπράδι
 ª 1 κουταλάκι του γλυκού  αλάτι
 ª 500 γμ αλεύρι
 ª 1 φακελάκι μπεικεν  πάουντερ 
 ª Για την γέμιση
 ª 2 μεγάλα κολοκύθια τριμμένα  

και στυμενα
 ª 1 μεγάλο πράσο το άσπρο μέρος
 ª 1 ματσάκι κρεμμυδάκια φρέσκα
 ª 1 ματσάκι άνηθο
 ª 1 καρότο τριμμένο 
 ª Αλάτι πιπέρι δυόσμο
 ª 300 γμ φέτα  χοντρά  κομμάτια
 ª 1 αυγό
 ª Η γέμιση για πλεξούδα
 ª 4 κουταλιές σούπας  τυροκαυ-

τερη
 ª 2 κουταλιές σούπας  γιαούρτι

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πρέπει όμως να παραδε-
χτείτε τα λάθη σας και να 

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

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η αυταρχικότητά σας 

όχι μόνο δε θα σας βοη-
θήσει αλλά αντίθετα θα 

ψυχράνει περισσότερο το 
κλίμα. Προσέξτε ενέργειες και 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Μαμά τα παιδιά στο σχολείο με λένε 
ψυχάκια!
– Δεν πας σχολείο!

FUN

Τρεις φίλοι συζητάνε για τις γυναίκες τους 
κ για το πως μπορούν να τις κάνουν να μην 
γκρινιάζουν.
Λέει ο πρώτος -»Εγώ παιδιά πέρσι την 
πήγα Παρίσι και φέτος λέω να την πάω 
Λονδίνο». 
Ο δεύτερος - « εγώ πέρσι την πήγα Ν.Υ-
όρκη και φέτος λέω να την πάω Λ.Άντζε-
λες...
Εσύ μωρέ Μανωλιό? (λένε στον τρίτο και 
κρητικό της παρέας)- 
« Εγώ μωρέ κοπέλια την πήγα σ’ένα σπι-
τάκι ερημικό απάν στον Ψηλορείτη!»
-»Και φέτος?» - 
«Εφέτος μωρέ λέω να πάω να την 
πάρω!!!!!

Ένας παπάς έβαλε 4 σκουλήκια σε 4 μπου-
κάλια για να δώσει άλλη βαρύτητα στο 
κυριακάτικο κήρυγμα .
-Το πρώτο σκουλήκι σε μπουκάλι που 
περιείχε οινόπνευμα
-Το δεύτερο σκουλήκι σε μπουκάλι που 
περιείχε καπνό
-Το τρίτο σκουλήκι σε μπουκάλι που περι-
είχε σπέρμα
-και το τέταρτο σκουλήκι σε μπουκάλι που 
περιείχε καθαρό νερό
Στο τέλος του κηρύγματός του ο παπάς 
δίνει τα αποτέλεσματα:
- το σκουλήκι που τοποθετήθηκε στο 

μπουκάλι του αλκοόλ, πέθανε
- το σκουλήκι που τοποθετήθηκε στο 
μπουκάλι του καπνού, πέθανε
- το σκουλήκι που τοποθετήθηκε στο 
μπουκάλι με το σπέρμα, πέθανε
- αυτό μόνο που τοποθετήθηκε μέσα στο 
καθαρό νερό έζησε.
Ο παπάς απευθυνόμενος στο εκκλησία-
σμα ρώτησε: «Ποιο είναι λοιπόν το ηθικό 
δίδαγμα, από αυτήν την παραβολή;»
Και μια γριούλα από το βάθος της εκκλη-
σίας αναφωνεί:
«ΌΣΟ ΠΙΝΟΥΜΕ, ΚΑΠΝΙΖΟΥΜΕ & ΠΗΔΙ-
ΟΜΑΣΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΣΚΟΥΛΗ-
ΚΙΑ!!!!»

Ένας γύφτος φορτώνει στο αμάξι γυναίκα, 
10 παιδιά, πεθερό, πεθερά όλους μαζί…
Τους βλέπει ένας αστυνομικός όπως ήταν 
σαν σαρδέλες και κάνει σήμα να σταματή-
σει το αυτοκίνητο.
Ο γύφτος σαν να μην τον είδε δεν σταμα-
τάει. 
Τον κυνηγάει ο αστυνομικός με την 
μηχανή, του κλείνει τον δρόμο και του 
λέει: 
«Καλά δεν είδες το σήμα που σου έκανα; 
Γιατί δεν σταμάτησες;» 
Και του λέει ο γύφτος: 
«Ρε φίλε δεν βλέπεις πως είμαστε εδώ 
μέσα; Που να σε ‘βαζα;»
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Ξεχωριστής σημασίας 
ευρήματα για την 
τοπογραφία κι αμυντική 
αρχιτεκτονική του Κάστρου 
της πρώιμης βυζαντινής 
περιόδου, αλλά και 
γενικότερα για την ιστορία 
της Μυτιλήνης

Μ
ια άγνωστη Μυτι-
λήνη από τα χρόνια 
του 6ου με 7ο αιώνα 
μετά Χριστόν, έρχε-

ται στο φως. Η Εφορεία Αρχαιοτή-
των Λέσβου συνεχίζει τις ανασκα-
φικές εργασίες στο κάτω κάστρο 
της πόλης και όπως ο προϊστάμε-
νος της Εφορείας Παύλος Τριαντα-
φυλλίδης σημειώνει, τα ευρήμα-
τα μπορούν να θεωρηθούν ως ξε-
χωριστής σημασίας τόσο για την 
τοπογραφία κι αμυντική αρχιτε-
κτονική του Κάστρου της πρώιμης 
βυζαντινής περιόδου, όσο και για 
την ιστορία της Μυτιλήνης. Πιθα-
νά μάλιστα λέει ο κ. Τριανταφυλλί-
δης με την πρωτοβυζαντινή πύλη 
να συνδέεται και ο άγνωστος έ-
ως σήμερα αρχαιολογικά και ανα-
σκαφικά βυζαντινός οικισμός του 
Μελανουδιού, ο οποίος «πρωτα-
γωνίστησε» στη ζωή της πόλης έ-
ως την άλωση της από τους Οθω-
μανούς.

Όπως μπαίνουμε στο κάστρο από 
την Επάνω Σκάλα, αριστερά, εντο-
πίστηκε ένα οθωμανικό λουτρό 
του 16ου αιώνα, το οποίο σώζε-
ται σε πάρα πολύ καλή κατά-
σταση και το οποίο παραπέμπει 
στον κτήτορα του τον καταγόμενο 
από τη Μυτιλήνη Χαιρεντίν πασά 
Μπαρμπαρόσα. Πρόκειται για το 
πιο πρώιμο λουτρό που έχει βρε-
θεί στη Λέσβο και το οποίο δια-
τηρεί τους θολωτούς χώρους του 
θερμού, χλιαρού και ψυχρού λου-
τρού με τα υπόκαυστα. Σύμφωνα 
με τη μελέτη θα καλυφθεί με στέ-
γαστρο και θα είναι επισκέψιμο

Το σημαντικό όμως εύρημα βρί-
σκεται κάτω από τα θεμέλια του 
λουτρού. Εκεί εντοπίστηκε η 
πρωτοβυζαντινή πύλη του 7ου 
αιώνα μ.Χ. που συνδυάζεται με το 
Μελανούδι. Τον περίφημο βυζα-
ντινό οικισμό τον οποίο μέχρι 
σήμερα δεν ξέραμε. Κι αυτό γιατί 
τα παλιότερα ως τα τώρα μεσαι-
ωνικά κατάλοιπα ήταν αυτά του 
14ου αιώνα. «Κι ενώ εθεωρείτο 
ότι το κάτω μέρος του κάστρου 
ήταν ατείχιστο έρχονται τα νέα 
ανασκαφικά ευρήματα να μας δεί-
ξουν τα τείχη του κάτω κάστρου» 
λέει ο κ. Τριανταφυλλίδης.

«Αυτή η πύλη είναι από κατα-
πληκτικό μάρμαρο από αρχαιό-
τερο υλικό σε δεύτερη χρήση. 
Έχει συνολικό ύψος 3,20 μέτρα, 
πλάτος 2,05 μέτρα. και βάθος 
δυο μέτρα. Για την κατασκευή 
της χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 
εννέα πλάκες ντόπιου γκριζόλευ-
κου μαρμάρου, ενώ κοιλότητες 
στο υπέρθυρο υποδηλώνουν την 
ύπαρξη ξύλινης θύρας, προσαρ-
μοσμένης με στροφείς. Οι παρα-
στάδες της κοσμούνται με ταινία 
και κοιλόκυρτο κυμάτιο, ενώ το 
υπέρθυρο φέρει κυρτό γείσο» 
λέει ο Έφορος Αρχαιοτήτων.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δ
ιευκρινίσεις για την κήρυξη του 
2022 ως έτους Ιάκωβου Καμπανέλ-
λη, έδωσε σε ερώτηση δημοσιογρά-
φου, η υπουργός Πολιτισμού και Α-

θλητισμού Λίνα Μενδώνη.
Η κυρία Μενδώνη ξεκαθάρισε σε ερώτηση 
δημοσιογράφου «αν το έτος Καμπανέλλη 
σχετίζεται με την επέτειο της Μικρασιατικής 
Καταστροφής», ότι η κήρυξη του 2022, ως 
έτους Καμπανέλλη αφορά στο λογοτεχνικό 
γενέθλιο του θεατρικού συγγραφέα και δεν 
έχει αμία απολύτως σχέση με μία εθνική 
επέτειο, όπως αυτή των 100 χρόνων από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή.
Αναλυτικά όλη η δήλωση της υπουργού Πολι-
τισμού:
«Η κήρυξη του 2022, ως έτους Καμπανέλλη, 
αναφέρεται στο έτος λογοτεχνίας που κηρύσ-
σει κάθε χρόνο το ΥΠΠΟΑ, και αποτυπώνε-
ται στο σχετικό λογότυπο. Αφορά στο λογο-
τεχνικό γενέθλιο του θεατρικού συγγραφέα 
Ιάκωβου Καμπανέλλη.
Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με μία εθνική 
επέτειο, όπως αυτή των 100 χρόνων από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, που έχει αφήσει 
τραυματικό αποτύπωμα στη συλλογική συνεί-

δηση, όχι μόνον των Μικρασιατών που ξερι-
ζώθηκαν από τη γενέθλια γη τους, αλλά και 
όλων των Ελλήνων.
Το ΥΠΠΟΑ με τις υπηρεσίες του και τους 
εποπτευόμενους φορείς του έχει ήδη ξεκι-
νήσει να ετοιμάζει πρόγραμμα μνήμης της 
επετείου. Στο σύνολο των προσκλήσεων για 
χρηματοδότηση πολιτιστικών φορέων μέσω 
του Μητρώου των Πολιτιστικών Φορέων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
που ανακοινώθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2021, 
περιλαμβάνεται ειδική πρόσκληση με τίτλο 

“Αφιξη και ενσωμάτωση των ελληνικών πλη-
θυσμών στην Ελλάδα μετά την Μικρασιατική 
καταστροφή”, στην οποία έχουν ήδη κατα-
τεθεί 57 προτάσεις, κυρίως από φορείς που 
συνδέονται ιστορικά με τον προσφυγικό 
ελληνισμό. Αντίστοιχες προσκλήσεις με ανά-
λογες θεματικές έχουν προγραμματιστεί για 
το 2022.
Το 1922, εκατό χρόνια μετά την Καταστροφή 
και την άφιξη των Μικρασιατών Ελλήνων, 
μας καλεί σε αναστοχασμό και ομοψυχία, την 
οποία απαιτεί και η εποχή μας».

23ο Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ 
Θεσσαλονίκης: 
Ξεκινά online η 
μεγάλη γιορτή 

Η μεγάλη γιορτή του ντο-
κιμαντέρ επιστρέφει 
διαδικτυακά από την 

Πέμπτη 4 έως την Κυριακή 
14 Μαρτίου. Στο 23ο Φεστι-
βάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονί-
κης μπορείτε να απολαύσετε 
συναρπαστικές ταινίες από 
ολόκληρο τον κόσμο, πολυ-
βραβευμένα ντοκιμαντέρ και 
ταινίες γνωστών και ανερχό-
μενων δημιουργών. Το Φεστι-
βάλ πραγματοποιεί μια σειρά 
εργασ τηρίων αφιερωμέ-
νων στα podcast, ενώ παράλ-
ληλα διοργανώνει μια ανοι-
χτή συζήτηση για τα ψηφιακά 
αρχεία που έχουν κατακτήσει 
τον πλανήτη.
Μπορείτε να προμηθευ-
τείτε τα εισιτήριά σας από το 
online.filmfestival.gr. Μεί-
νετε συντον ισμένοι σ τα 
social media του Φεστιβάλ (@
filmfestivalgr), καθώς καθη-
μερινά το 23ο ΦΝΘ δίνει δώρο 
προσκλήσεις προβολών.
To Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί 
φέτος με υβριδικό τρόπο. 
Από τις 4 έως τις 14 Μαρτίου 
θα πραγματοποιηθεί online, 
ενώ από τις 24 Ιουνίου έως 
τις 4 Ιουλίου 2021 το Φεστι-
βάλ θα διεξαχθεί σε φυσικούς 
χώρους και online. Το καλο-
καίρι θα προβληθούν τα τρία 
διαγωνιστικά τμήματα του 
23ου ΦΝΘ, αλλά και τα ελλη-
νικά ντοκιμαντέρ.
υνολικά 22 ταινίες (20 ντοκι-
μαντέρ και δύο ταινίες μυθο-
πλασίας) θα προβληθούν στο 
πλαίσιο του αφιερώματος 
Προορισμός: Ταξίδι που εξε-
ρευνά τη σύγχρονη εμπειρία 
του ταξιδιού και τη σχέση μας 
μαζί του.
Τα καλύτερα ντοκιμαντέρ πρό-
σφατης παραγωγής από ολό-
κληρο τον κόσμο στο τμήμα 
Top Docs. Ανακαλύπτουμε 
συναρπαστικές προσωπικές 
ιστορίες, σπουδαίους σκηνο-
θέτες, ανερχόμενους δημιουρ-
γούς που φέρνουν την πραγ-
ματικότητα σε πρώτο πλάνο.

H αρχαιολογική σκαπάνη φέρνει στο φως μια 
«άγνωστη» Μυτιλήνη

Μενδώνη: Χρονιά μνήμης της μικρασιατικής 
καταστροφής το 2022 
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μ
ε δύο πάσες λίγο έλειψε να σκοράρει 
ο Ολυμπιακός στην πρώτη του επίσκε-
ψη στην εστία του Κουέστα (8’). Ο Χο-
λέμπας από αριστερά βρήκε κάθετα τον 

Μασούρα, εκείνος σέντραρε, αλλά ο Κάιπερς που 
βρήκε τη μπάλα στην κίνηση, την έστειλε ψηλά. Ένα 
λεπτό αργότερα, οι γηπεδούχοι απάντησαν με το ίδιο 
νόμισμα, όταν έπειτα από γύρισμα του Μπερτόγλιο, 
ο Σάσα σούταρε δυνατά, αλλά πάνω από τα καρέ του 
Κρίστινσον.
Με καλή κυκλοφορία της μπάλας, γρήγορο τέμπο 
και διαρκή κίνηση, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν 
να ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα και να κρατήσουν 
την επίθεση του Άρη μακριά από τα καρέ του Κρί-
στινσον. Παράλληλα, εκμεταλλεύθηκαν τα μέτρα που 
τους έδωσαν οι γηπεδούχοι στην κόντρα, καθώς οι 
παίκτες του Μάντζιου ψηλά τοποθετημένοι στο τερέν, 
επιχείρησαν να πιέσουν την άμυνα των πρωταθλη-
τών.
Οι «κίτρινοι» προσπάθησαν να δώσουν πλάτος στην 
επίθεση, ώστε να δημιουργήσουν ρήγματα στο 
χώρο ευθύνης των δύο μπακ του Ολυμπια-
κού, οι οποίοι, ωστόσο, με βοήθειες, δεν 
αντιμετώπισαν σοβαρά θέματα στη διάρ-
κεια του πρώτου μέρους. Με αυτό τον 
τρόπο, οι καλές στιγμές εκατέρωθεν μετρή-
θηκαν στα δάκτυλα του ενός χεριού. Όσο 
περνούσε η ώρα, οι «ερυθρόλευκοι» έπαιρναν 
μέτρα προς την επίθεση και το παιχνίδι μεταφέρθηκε 
στο μισό προς την εστία του Κουέστα.
Με τη διαφορά ότι και οι δύο άμυνες στο πρώτο κομ-
μάτι του παιχνιδιού λειτούργησαν καλά, με αποτέλε-
σμα οι δύο τερματοφύλακες να μην απειληθούν σχε-
δόν καθόλου έως την ανάπαυλα, έστω κι αν ένα σουτ 
του κεφάτου Ραντζέλοβιτς δοκίμασε την ετοιμότητα 
του Ισπανού κίπερ. Ακρογωνιαίος στο πρώτο μέρος 
του αγώνα ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος για την 
άμυνα του Ολυμπιακού, με πολύ σωστές τοποθετή-
σεις, απόλυτη ψυχραιμία και σιγουριά σε όλες του 
τις αποφάσεις, σίγουρη πρώτη πάσα προς τα χαφ, με 
αποδέκτη κυρίως τον Μπουχαλάκη. Καλή συνεργα-
σία του Κρητικού χαφ με τον Τιάγκο Σίλβα και δυνα-
μική παρουσία από Ραντζέλοβιτς – Μασούρα στα 
δύο «φτερά».
Ο Άρης επιχείρησε να δουλέψει κυρίως από τον 
άξονα, αλλά πήραν προσπάθειες και οι δύο μπακ με 
συχνές προωθήσεις, χωρίς, όμως, τη δυνατότητα να 
φτιάξουν overlap, μιας και η ανασταλτική λειτουργία 
των Πειραιωτών, ξεκινούσε από τους δύο προωθη-
μένους Χασάν και Κάιπερς. Ένας από τους δύο, συνή-
θως υπήρχε εντολή να επιστρέφει και να πλαισιώνει 

τους χαφ στον άξονα, αλλά και να αποτελεί σκαλοπάτι 
προς το επιθετικό τρίτο του γηπέδου.
Χωρίς αλλαγές επέστρεψαν οι δύο ομάδες από το 
ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να εκκινούν επιδι-
ώκοντας να πάρουν ξανά μέτρα προς την επίθεση. 
Μόλις στο 50ό λεπτό, ωστόσο, ήρθε η φάση να αλλά-
ξει τις ισορροπίες με το πέναλτι που σφύριξε ο Γκε-
στράνιους, για σπρώξιμο του Ανδρούτσου σε βάρος 
του Μπερτόγλιο, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος. Ο 
διαιτητής κλήθηκε να τσεκάρει τη φάση και στο VAR, 
αλλά επέμεινε στην απόφασή του, παρά τις διαμαρ-
τυρίες των «ερυθρολεύκων». Ο Μπρούνο Γκάμα 
ανέλαβε την εκτέλεση στο 54’ και ευστόχησε, με τη 
μπάλα στην αριστερή γωνία, δίνοντας στην ομάδα 
του πλεονέκτημα πρόκρισης. Από εκείνο το χρονικό 
σημείο, σήμανε συναγερμός στον «κόκκινο» πάγκο 
με τον Πέδρο Μαρτίνς να σηκώνει Εμβιλά, Φορτούνη 
και Μπρούμα για να τους ρίξει στο γήπεδο. Παράλ-
ληλα, δόθηκε εντολή στους παίκτες του να πάρουν 
μέτρα στο γήπεδο. Με δύο τελικές στο πρώτο μέρος, 

ήταν προφανές πως οι Πειραιώτες θα έπρεπε 
να αυξήσουν την επιθετική τους ισχύ το 
συντομότερο δυνατό.
Οι τρεις μαζεμένες αλλαγές δεν ήταν 
αρκετές για να αυξηθεί η επιθετική ισχύ 
του Ολυμπιακού, λόγω της καλής ανα-

σταλτικής λειτουργίας των γηπεδούχων, 
αλλά και των κινήσεων του Μάντζιου από τον 

πάγκο που φρέσκαρε όποιον παίκτη έβλεπε να μένει 
από δυνάμεις.
Το τελευταίο… διπλό χαρτί ήρθε για τον Πέδρο Μαρ-
τίνς στο 77’ με τον Ελ Αραμπί και τον Καμαρά στο παι-
χνίδι, την ώρα που ο Εμβιλά οπισθοχώρησε για να 
καλύψει το κενό του Μπα που έπρεπε να πάρει ανά-
σες. Στο τελευταίο 10λεπτο το ματς απέκτησε άγρια 
ομορφιά με πολύ δυνατές μονομαχίες, τους «ερυ-
θρόλευκους» να πιέζουν και τους παίκτες του Άρη 
να αμύνονται όλοι πίσω από τη μπάλα, κάτω από τη 
μεσαία γραμμή. Στη γραμμή μαζινό των γηπεδού-
χων οι φιλοξενούμενοι δεν έδειχναν να βρίσκουν 
λύση, μέχρι να εμφανιστεί ως από μηχανής Θεός 
ο πολυμήχανος Ανδρέας Μπουχαλάκης, ο οποίος 
«κρύφθηκε» στο δεξί δοκάρι, δεν τον αντιλήφθηκε ο 
Κουέστα και μόλις ακούμπησε τη μπάλα στο έδαφος, 
του την έκλεψε και σκόραρε το πιο έξυπνο γκολ της 
χρονιάς! Ο διεθνής χαφ πέτυχε ένα ιδιαίτερα σπάνιο 
γκολ, δείγμα ευφυίας και οξυδέρκειας, συλλαμβά-
νοντας κοιμώμενη όλη την άμυνα του Άρη, αφού δεν 
τον αντιλήφθηκε κανείς από τους γηπεδούχους, πριν 
εμφανιστεί από το πουθενά για να κλέψει τη μπάλα 
και να φέρει το ματς στα ίσια.

Τα χρειάστηκε ο Ολυμπιακός στο “Κλ. Βικελίδης” όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ με πέναλτι του 
Γκάμα, μέχρι το 87’ που ο Μπουχαλάκης «έκλεψε» μπάλα και... πρόκριση από τον Άρη

Ο πολυμήχανος Μπουχαλάκης με το Ο πολυμήχανος Μπουχαλάκης με το 
γκολ της 10ετίας έδωσε την πρόκριση γκολ της 10ετίας έδωσε την πρόκριση 

Λαμία - ΠΑΟΚ 1-1
η πρόκριση στον Δικέφαλο

ΟΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. 
Ο Δικέφαλος αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Λαμία στη ρεβάνς του 
Αθανάσιος Διάκος και χάρη στη νίκη της Τούμπας (5-2), όπου είχε κάνει 
παραπάνω από τη μισή δουλειά, προκρίθηκε στην επόμενη φάση του 
θεσμού.

Η Λαμία ήταν εκείνη που μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο θέλοντας να 
απειλήσει τον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι από νωρίς είχε ρυθμό, με τον Δικέφαλο 
ωστόσο να είναι εκείνος που πήρε νωρίς το προβάδισμα στο παιχνίδι.
Ο ΠΑΟΚ κυκλοφόρησε την μπάλα, χτίζοντας τη φάση από τα αριστερά. Ο 
Τζόλης πρόλαβε να γυρίσει στον Καγκάβα, ο οποίος με τη σειρά του τρο-
φοδότησε τον Νινούα που με πλασέ εκτός περιοχής έγραψε το 0-1 στο 14ο 
λεπτό.
Έτσι, ο Δικέφαλος πήρε αυτό που ήθελε, ένα γκολ νωρίς δηλαδή, προκειμέ-
νου να «λύσει» ακόμη περισσότερα τα πόδια του.

ΕΧΑΣΕ ΠΕΝΑΛΤΙ Ο ΣΒΑΜΠ
Μετά και από το γκολ του ΠΑΟΚ, η Λαμία παρέμενε ψηλά στο γήπεδο και 
μάλιστα στο 16ο λεπτό έφτασε κοντά στο γκολ. Ο Πασχαλάκης απέκρουσε 
αρχικά μακρινό σουτ του Πίτι, ενώ στη συνέχεια ο Βασιλακάκης δεν κατά-
φερε να νικήσει τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ.
Όσο κυλούσαν τα λεπτά στο ημίχρονο οι γηπεδούχοι έχαναν την «σπιρτάδα» 
τους με αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ να κρατάει σε αρκετά σημεία την μπάλα στα 
πόδια του και να γίνει επικίνδυνος.
Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία είχε ευκαιρία για το 0-2 στο 44’. Ο Σβιντέρσκι 
σταμάτησε την μπάλα μέσα στην περιοχή, με τον Τζέιμς να βάζει το σώμα του 
και να γκρεμίζει τον επιθετικό του ΠΑΟΚ. Έτσι, ο διαιτητής έδειξε την άσπρη 
βούλα. Όμως, ο Σβαμπ εκτέλεσε άσχημα προς το κέντρο, ο Θεοδωρόπουλος 
απέκρουσε, ενώ στη συνέχεια ο Μουργκ με δύναμη έστειλε την μπάλα άουτ.

ΔΟΚΑΡΙ Ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΙΣΟΦΑΡΙΣΕ Ο ΤΖΕΪΜΣ
Ο ΠΑΟΚ είχε μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία στην έναρξη του δευτέρου μέρους 
για να πετύχει το δεύτερο του τέρμα. Ο Νινούα εκτέλεσε κόρνερ από τα αρι-
στερά, ο Μιχαηλίδης σηκώθηκε μέσα στην περιοχή, πήρε την κεφαλιά στέλ-
νοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.
Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στο 52ο λεπτό η Λαμία έφερε το ματς στα 
ίσα. Ο Πίτι εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά ένα κόρνερ, ο Μπίαρνασον έπιασε 
κεφαλιά -πάσα στο δεύτερο δοκάρι και ο Τζέιμς από κοντά με το κεφάλι 
έγραψε το 1-1.

ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ Η ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΦΙΝΑΛΕ
Μετά και το 1-1, η Λαμία φρόντισε να μείνει ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. 
Ωστόσο, όσο κυλούσαν τα λεπτά ο ρυθμός έπεφτε. Στο 66ο λεπτό ο ΠΑΟΚ 
έχασε ευκαιρία με ένα μακρινό σουτ του Λύρατζη, το οποίο απέκρουσε ο 
Θεοδωρόπουλος.
Οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αρκετές αλλαγές θέλοντας να δώσουν 
ανάσες ενόψει πρωταθλήματος, αλλά και να φρεσκάρουν την ομάδα τους. 
Το παιχνίδι παιζόταν κυρίως στο κέντρο, με την κατοχή να αλλάζει αρκετές 
φορές πόδια.
Μέχρι και το φινάλε δεν άλλαξε το σκορ, με τις δύο ομάδες να δείχνουν κου-
ρασμένες. Στο 87’ ο Λάμπρου έχασε ευκαιρία, όταν μετά από μεταβίβαση του 
Σβιντέρσκι έκανε ένα άστοχο σουτ.
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Η ΑΕΚ παρουσίασε μία 
προβληματική εικόνα απέναντι 
στον μαχητικό Βόλο, γνώρισε 
την ήττα με 1-0, αλλά σε 
συνδυασμό με το 4-2 του 
πρώτου αγώνα, πήρε την 
πρόκριση στα ημιτελικά του 
Κυπέλλου Ελλάδας.

Τ
ην πρόκριση για τα ημιτελι-
κά του Κυπέλλου Ελλάδας πή-
ρε η ΑΕΚ, η οποία ηττήθηκε 
1-0 από τον μαχητ ικό Βόλο 

στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, αλλά το 4-
2 του πρώτου αγώνα, της έδωσε την 
πρόκριση.
Οι Βολιώτες προηγήθηκαν 1-0 με 
εύστοχο πέναλτι του Τάσου Δουβίκα 
σ το 36ο λεπτό, πίεσαν γ ια το δεύ-
τερο, αλλά οι «κιτρινόμαυροι» δια-
χειρίστηκαν καλύτερα το αποτέλεσμα 
στο δεύτερο μέρος και πήραν το εισι-
τήριο για την επόμενη φάση της διορ-
γάνωσης. 
Η κλήρωση των ημιτελικών θα διεξα-
χθεί στις 19 Μαρτίου.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ Ο ΒΟΛΟΣ, ΑΚΙΝ-
ΔΥΝΗ Η ΑΕΚ
Ο Βόλος μπήκε πιο δυνατά στον αγω-
νιστικό χώρο και έψαξε ένα γρήγορο 
γκολ για να μπει στο κόλπο της πρό-
κρισης. 
Οι παίκτες του Άνχελ Λόπεθ πίεσαν 
ψηλά, δημιούργησαν πρόβλημα στην 
ανάπτυξη των αντιπάλων τους, αλλά 
δεν βρήκαν ποιοτικές τελικές μπρο-
στά από την εστία του Παναγιώτη Τσι-
ντώτα. Τ
ην ίδια στιγμή, η Ένωση αδυνατούσε 
να απειλήσει με αξιώσεις, αφού πέρα 
από ένα μακρινό σουτ του Καρίμ 
Ανσαριφάρν τ σ το 10ο λεπτό, δεν 
δημιούργησε κάποια απειλή μπρο-
στά από τα καρέ του Κλέιμαν.
Ο ι  γηπεδούχοι  δ ια τ ήρησαν τον 

έλεγχο, ε ίχαν σε πολύ καλή κατά-
σ ταση τον Σωτήρη Νίνη, ο οποίος 
ήταν κι ο πρωταγωνιστής στη φάση 
του 35ου λεπτού, όταν κι ανατράπηκε 
από τον Τσιντώτα μέσα στην περιοχή. 
Την εκ τέ λεση ανέ λαβε ο...  συνή-
θης ύποπτος, Τάσος Δουβίκας που 
έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία, 
ανοίγοντας το σκορ γ ια την ομάδα 
του. 
Το σημαντικότερο πρόβλημα για τον 
Μανόλο Χιμένεθ σ το πρώτο μέρος 
ήταν η «εξουδετέρωση» των Πέτρου 
Μάνταλου και Λιβάι Γκαρσία, με απο-
τέλεσμα η Ένωση να είναι ακίνδυνη 
επιθετικά.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΗ ΕΥ-
ΚΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΡΙΜ
Η ΑΕΚ, στο δεύτερο μέρος, παρου-
σίασε μία βελτίωση μεσοεπιθετικά, 
χάρη στην είσοδο του Χριστόπουλου 
αντί του Μάνταλου και η μετατόπιση 
του Γκαρσία στα αριστερά. 
Μάλιστα, στο 60ό λεπτό οι «κιτρινό-
μαυροι» έφτασαν μία «ανάσα» από 
την ισοφάριση, αλλά ο Ανσαριφάρντ 
δεν κατάφερε να νικήσει στο τετ α τετ 
τον Κλέιμαν. Αυτή, ήταν, ουσιαστικά 
και η πρώτη πραγματ ικά μεγάλη 
ευκαιρία της Ένωσης στον αγώνα.
Εν αντιθέσει με το πρώτο μέρος, η 
ΑΕΚ δεν κινδύνευσε ουσιαστικά από 
τον Βόλο, αφού κατάφερε να διαχει-
ριστεί καλύτερα το παιχνίδι και παρά 
την ήττα, να πάρει την πρόκριση για 
τα ημιτελικά του Κυπέλλου. 
Έστω κι αν η εμφάνισή της ήταν κατώ-
τερη των προσδοκιών των φίλων της 
ομάδας και δημιουργεί σίγουρα προ-
βληματισμό στον Χιμένεθ.  Μάλιστα, 
στις καθυστερήσεις η Ένωση αγωνί-
στηκε με παίκτη λιγότερο εξαιτίας της 
αποβολής του Νασίμ Χνιντ, ο οποίος 
αντίκρισε δύο κίτρινες κάρτες σε διά-
στημα τριών λεπτών.

Ο 
ΠΑΣ Γιάννινα παίζοντας αρκε-
τά καλό ποδόσφαιρο και στη 
Λεωφόρο σε αντίθεση με τον 
Παναθηναϊκό που δεν ήξερε 

τι έπαιζε επικράτησε στο Απόστολος Νι-
κολαϊδης με 2-1 των πράσινων και πήρε 
πανηγυρική πρόκριση στα ημιτελικά του 
Κυπέλλου Ελλάδας
ΟΠΑΣ Γιάννινα πήρε μια πανηγυρική 
πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου 
Ελλάδας επικρατώντας και στη Λεωφόρο 
του ανύπαρκτου σε άμυνα και επίθεση 
Παναθηναϊκού με 2-1 και έτσι την Παρα-
σκευή (5/3) θα είναι μια από τις τέσσερις 
ομάδες που θα μπουν στην κλήρωση.
Η ομάδα του Αργύρη Γιαννίκη έπαιξε 
καλύτερα, μετά το Αγρίνιο, και στη Λεω-
φόρο και τιμώρησε το κακό ποδόσφαιρο 
που παίζει η ομάδα του Λάζλο Μπόλονι 
εδώ και αρκετά παιχνίδια και ήταν θέμα 
χρόνου κάποια στιγμή να την πληρώσει.
Μάλιστα οι φιλοξενούμενοι οδήγη-
σαν το τριφύλλι στην πρώτη τους ήττα 
στην Λεωφόρο καθώς μέχρι το βράδυ 
της Τετάρτης οι πράσινοι δεν είχαν χάσει 
στην ιστορική τους έδρα.

ΜΠΗΚΕ ΚΟΙΜΙΣΜΕ-
ΝΟΣ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑ-
ΪΚΟΣ
Ο Παναθηναϊκός μπήκε 
στο παιχνίδι με τον ΠΑΣ 
Γιάννινα κοιμισμένος και 
δέχτηκε γκολ μόλις στο 2’. 
Ο Μολό έδωσε φάουλ στο 
πρώτο λεπτό σε καλό σημείο εκτός 
περιοχής του τριφυλλιού. Στην όμορφη 
και έξυπνη εκτέλεση του Καρτάλη η 
άμυνα των πράσινων έχασε τον Παντε-
λάκη και δέχτηκε ένα ακόμη γκολ από 
στημένο όπως έχει συμβεί σε όλα τα 
τελευταία ματς με εξαίρεση τον αγώνα 
με την ΑΕΚ. Την ίδια ώρα ο Διούδης 
είχε κάνει κίνηση να πάει στο δεύτερο 
δοκάρι και είχε χάσει τη φάση με αποτέ-
λεσμα να μην μπορεί να αντιδράσει και ο 
Παντελάκης να ανοίξει το σκορ. 
Το 0-1 όπως είναι φυσικό, σε συνδυα-
σμό με τη νίκη του ΠΑΣ στο πρώτο παι-
χνίδι, έδωσε άλλον αέρα στους φιλοξε-
νούμενους που είναι και καλή ομάδα. 
Οι παίκτες του Γιαννίκη συνέχισαν να 
κάνουν το παιχνίδι τους ενώ την ίδια 
ώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να 
κυκλοφορήσει τη μπάλα αλλά χωρίς να 
απειλήσει την εστία του Λοντίγκιν.
Ο ΠΑΣ μάλιστα βρήκε και δεύτερο γκολ 

στη δεύτερη επίθεση του στο ματς. Ο 
Μιλιντσεάνου από τα αριστερά έκανε 
τη γλυκιά σέντρα προς τον Ελευθεριάδη 
και ο Χατζηθεοδωρίδης στην προσπά-
θεια του να διώξει με το κεφάλι έστειλε 
τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. 
Κάπου εκεί τελείωσε το ματς και η υπό-
θεση πρόκριση καθώς οι πράσινοι έψα-
χναν τέσσερα γκολ για να φτάσουν στην 
πρόκριση. 
Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε μετά την 
ψυχρολουσία αυτή να συνέλθει και να 
μπορέσει να δημιουργήσει αλλά χωρίς 
αποτέλεσμα. Είναι χαρακτηριστικό πως 
στο πρώτο μέρος είχε μόνο μια τελική, 
ένα σουτ του Καρλίτος από τα 35’ μέτρα 
προς την εστία του Λοντίγκιν ο οποίος 
δεν δυσκολεύτηκε να αποκρούσει. Και 
η δεύτερη καλή στιγμή προήλθε από ένα 
γύρισμα του Βιγιαφάνες που έδιωξε σε 
κόρνερ ο Κάργας.

ΑΠΛΑ ΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ΣΚΟΡ ΚΑΙ ΤΙ-
ΠΟΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο 

Μπόλονι έριξε στο ματς τον Αϊτόρ 
αντί του Ιωαννίδη σε μια προ-

σπάθεια να μπορέσει να χτυ-
πήσει από τα πλάγια και να 
απειλήσει περισσότερο. Το 
τριφύλλι πήρε περισσότερο 
μπάλα στα πόδια του, προ-

σπάθησε να φορτώσει την 
αντίπαλη άμυνα αλλά χωρίς 

αποτέλεσμα.
Στο 65’ ο Μπόλονι ολοκλήρωσε τις 

αλλαγές του ρίχνοντας στο ματς και τους 
Μακέντα, Ενγκμπακοτό, Χουάνκαρ ενώ 
λίγη ώρα νωρίτερα είχε ρίξει στο παι-
χνίδι τον Μαουρίσιο. Θέλησε να ανακα-
τέψει την τράπουλα μπας και βρει κάποια 
λύση αλλά μάταια.
Το μόνο που κατάφεραν οι πράσινοι 
ήταν να μειώσουν στο 74’ με κεφαλιά 
του Πούγγουρα σε 1-2 και να πιστέψουν 
για λίγα λεπτά πως θα μπορούσαν με ένα 
γκολ ακόμη να μπουν στη διεκδίκηση 
του ματς. 
Τελικά όμως αυτό δεν ήρθε και ο ΠΑΣ 
ήταν επικίνδυνος τόσο στα στημένα με 
τον Κάργα όσο και στις αντεπιθέσεις με 
τον Νάουμετς να αστοχεί. Το τριφύλλι 
θα μπορούσε απλά να γλιτώσει την ήττα 
στο 90’ όταν ο Νιάς μέσα στην περιοχή 
πέρασε όμορφα δύο αντιπάλους και 
έκανε και το δυνατό σουτ με τη μπάλα να 
βρίσκει το αριστερό κάθετο δοκάρι.

Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα 1-2

Θρίαμβος και στη Λεωφόρο, 
πρόκριση στα ημιτελικά

Βόλος - ΑΕΚ 1-0

Έπαιξε με τη «φωτιά» η Ένωση, 
αλλά προκρίθηκε στα ημιτελικά 
του Κυπέλλου
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Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

NBA All-Star Game 2021: Η Λίγκα τιμά την 
Ιντιανάπολις με τις φετινές εμφανίσεις

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Ολυμπιακοί Αγώνες: Προς 
απαγόρευση μετακίνησης 
φιλάθλων από άλλες χώρες στο 

Ο
ι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στο Τόκιο από τις 
23 Ιουλίου ως τις 8 Αυγούστου και οι Παραολυμπιακοί από τις 24 Αυγούστου 
ως τις 5 Σεπτεμβρίου και υπάρχει ακόμα μεγάλος προβληματισμός γύρω από το 
πώς θα αντιμετωπιστεί η πανδημία του κορονοϊού, που θυμίζουμε ότι ανέβαλαν 

τους Αγώνες πέρυσι.
Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας προσανατολίζεται στην απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων 
άλλων χωρών στο Τόκιο, με στόχο να χτίσει μια «ασπίδα» προστασίας για την ασφαλή διε-
ξαγωγή του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος στον πλανήτη.
Αυτό αναφέρει σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα του Τόκιο «Mainichi», επικαλούμενη κυβερ-
νητικές πηγές και η τελική απόφαση θα ληφθεί στο τέλος του μήνα σε συνεννόηση με τη 
Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Η 
Ιντιανάπολις έχασε εξαιτίας της πανδημίας το NBA All-Star 
Game 2021, όμως η Λίγκα θα την τιμήσει καθώς οι εμφανίσεις 
του κυριακάτικου αγώνα θα θυμίζουν τους Πέισερς περασμένων 
δεκαετιών.

Το NBA All-Star Game 2021 είχε δοθεί στην Ιντιανάπολις, όμως η πανδημία 
του κορονοϊού δεν επέτρεψε στην πόλη να διοργανώσει τη μεγάλη γιορτή 
του μπάσκετ. 
Αυτή θα γίνει, τελικά, σ την Ατλάντα με τον αγώνα και τους διαγωνισμούς 
την Κυριακή 7 Μαρτίου (03:00), με τη Λίγκα να τιμά πάντως την πόλη που 
είχε αρχικά αναλάβει το τριήμερο σχεδιάζοντας εμφανίσεις που θυμίζουν 
εκείνες των Πέισερς από περασμένες δεκαετίες.
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

SL2 βαθμολογία : Επέλαση Εργοτέλη, στη 2η θέση Λεβαδειακός και Διαγόρας

Η παράσταση του Τσέλιου στη Νίκαια, 
έδωσαν στον Εργοτέλη τη μεγάλη 
νίκη στο ντέρμπι και την δυνατότητα 
να μείνει μόνος πρώτος στον 
βαθμολογικό πίνακα. 

Η 
ομάδα του Ηρακλείου αν και βρέ-
θηκε δύο φορές πίσω στο σκορ 
με τα 3 γκολ του Τσέλιου πήρε 
τη νίκη, έμεινε μόνη πρώτη στην 

βαθμολογία και μάλιστα αποσπάστηκε στο 
+2 από Λεβαδειακό και Διαγόρα που πέρα-
σαν αμφότεροι στη δεύτερη θέση μετά τις 
νίκες κόντρα σε ΑΕ Καραϊσκάκης και ΟΦ Ι-
εράπετρα αντίστοιχα. Αντίθετα, εκτός από 
τον Ιωνικό έδαφος έχασε και η Ξάνθη που 
στην πρώτη του Τεννέ έμεινε στο 0-0 με τον 
Απόλλωνα Λάρισας στα Πηγάδια. Τέλος με 
ένα πολύτιμο βαθμό από τα Τρίκαλα έφυγε 
η Παναχαϊκή με το 0-0 κόντρα στην τοπική 
ομάδα.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑ-
ΚΗΣ 4-0
Ο Λεβαδειακός σημείωσε την ευρύτερη 
εντός έδρας νίκη του στη φετινή Super 
League 2, «πατώντας» τον Καραϊσκάκη με 
4-0 και ορισμένα υπέροχα γκολ κι έτσι επέ-
στρεψε στη 2η θέση και το -2 από τον πρω-
τοπόρο Εργοτέλη.
Χρειάστηκε να φτάσει… δεύτερο γύρο στη 
φετινή Super League 2 για να πανηγυρίσει 
μια άνετη, θριαμβευτική νίκη στο σπίτι του. 
Ο Λεβαδειακός είχε σκοράρει πέντε γκολ 
όλα κι όλα εντός έδρας, και κόντρα στον 
Καραϊσκάκη κόντεψε να τα ισοφαρίσει σε 
ένα ματς! Η ομάδα του Τζουζέπε Σανίνο επι-
κράτησε με 4-0 των Αρτινών, απλοποιώντας 
τα πράγματα στις αρχές κάθε ημιχρόνου. 
Μόλις στο 5’, ο Μπιανκόνι σκόραρε για δεύ-
τερο σερί παιχνίδι και άνοιξε το σκορ, απο-
βάλλοντας το άγχος που συχνά αντιμετώπι-
ζαν οι Βοιωτοί στην έδρα τους όταν δεν μπο-
ρούσαν να βρουν δίχτυα από νωρίς.
Στο δεύτερο ημίχρονο, το εύθραστο προβά-
δισμα έγινε προβάδισμα… νίκης! Χάρη σε 
ένα απίθανο βολέ εν κινήσει από τον Μεχία 
και το έξυπνο, απευθείας χτύπημα φάουλ 
του Δημόπουλου, οι γηπεδούχοι έκαναν το 
3-0 σε ένα τρίλεπτο (49-52’) και «καθάρι-
σαν». Ο Μπιανκόνι, μάλιστα, διπλασίασε 
τα τέρματά του για το τελικό 4-0 στο 60ο 
λεπτό, ένα τρίποντο που φέρνει την ομάδα 
της Λιβαδειάς στη 2η θέση και σε απόσταση 
βολής από τον πρωτοπόρο Εργοτέλη (-2).

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0-0
Μακριά από τα γκολ και το θέαμα έμει-
ναν Τρίκαλα και Παναχαϊκή (0-0), χάνοντας 
σημαντική ευκαιρία έκαστος για εξάδα και 
τετράδα αντίστοιχα.
Ίδια έκβαση (1-1 στον α’ γύρο), αλλά χωρίς 
το αξιοσημείωτο συμβάν στο παιχνίδι επι-
φύλαξαν και στον δεύτερο γύρο Τρίκαλα και 
Παναχαϊκή. Σε ένα μέτριο ματς με ελάχιστες 
επικίνδυνες στιγμές, οι Αχαιοί έχασαν την 
ευκαιρία να πλησιάσουν τον Ιωνικό στην 
4η θέση, κόντρα στον ΑΟΤ που μετρούσε 
πέντε σερί παιχνίδια χωρίς νίκη. «Μοιραία» 
τα πέντε έγιναν έξι για τους γηπεδούχους 
του coach Χαραλαμπίδη, οι οποίοι απέτυ-
χαν επίσης να νικήσουν για τέταρτο διαδο-
χικό ματς εντός έδρας και παρέμειναν στο 
-2 από την 6η Ξάνθη, με ματς περισσότερο.

ΞΑΝΘΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0-0
«Γκέλα» που της στέρησε τη δυνατότητα 
να πλησιάσει την πρώτη τετράδα υπέστη 
η Ξάνθη, υπογράφοντας το ντεμπούτο του 
Μπάμπη Τεννέ στον πάγκο με «άνοστο» 0-0 
κόντρα στον Απόλλωνα Λάρισας.
Μηδέν στο πηλίκο του ματς, ένας βαθμός 
ήταν ο απολογισμός της φρέσκιας θητείας 
που ξεκινά για τον Μπάμπη Τεννέ στην 
Ξάνθη. Οι Ακρίτες παραχώρησαν ισοπαλία 
στον Απόλλωνα Λάρισας χωρίς τέρματα και 
ιδιαίτερες στιγμές (0-0), μπορεί να διατή-
ρησαν το αήττητό τους στα «Πηγάδια» τη 
φετινή σεζόν, αλλά υπέστησαν ακόμη μία 
απώλεια που τους απομακρύνει από την 
πρώτη τετράδα και τους κρατά στο όριο 
των play-offs. Φυσικά, έχουν ακόμη το ματς 
με τη Δόξα Δράμας (δύο συνεχόμενα ματς, 
10-14/3), για να καλύψουν το χαμένο έδα-
φος. Την ίδια ώρα, ο Απόλλων Λάρισας 
έφτασε τους 10 βαθμούς κι έχοντας επίσης 
ματς λιγότερο… ελπίζει να ανέβει ακόμη 
περισσότερο στη συνέχεια.

Διαγόρας Ρόδου - ΟΦ Ιεράπετρας 
1-0: Νέα νίκη και 4Χ4 για τους Ρο-
δίτες
Ο Διαγόρας Ρόδου συνεχίζει τις εντυπωσι-
ακές του εμφανίσεις, καθώς αυτή την αγω-
νιστική επικράτησε με 1-0 του ΟΦ Ιεράπε-
τρας και κατέκτησε την τέταρτη του συνεχό-
μενη νίκη στο πρωτάθλημα.
Η πρώτη καλή στιγμή ήταν για τον Διαγόρα 
στο 11’. Μετά από γύρισμα του Κάκκο, ο 
Κονέ επιχείρησε το πλασέ του από το ύψος 
του πέναλτι, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα 

από το δοκάρι του Αθανασόπουλου. Δέκα 
λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι έφτασαν 
κοντά στο 1-0, ωστόσο δεν το πέτυχαν, 
καθώς ο Γεωργίου δεν κατάφερε με την 
προσπάθειά του να στείλει την μπάλα στα 
δίχτυα.
Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον 
Διαγόρα να είναι καλύτερος στη μεγαλύτερη 
διάρκεια ο οποίος όμως δεν κατάφερε να 
βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα στις αρκετές 
ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν.
 Τελικά, το γκολ για τους γηπεδούχους ήρθε 
στο 58’ όταν ο Μπαστακός με ένα μακρινό 
σουτ είδε τον Αθανασόπουλο εκτός εστίας 
και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.
Μετά το γκολ ο ρυθμός του αγώνα έπεσε με 
αποτέλεσμα το 1-0 να παραμείνει μέχρι και 
το τέλος. 
Ετσι ο Διαγόρας έφτασε τους 23 βαθμούς, 
όντας μέσα στην τετράδα της βαθμολογίας 
και τον ΟΦ Ιεράπετρας να παραμένει «κολ-
λημένος» στην τελευταία θέση με 4 βαθ-
μούς.

Δόξα Δράμας - Χανιά 0-1: Κυρίαρ-
χοι στην Δράμα οι Κρητικοί
Χάρη στο γκολ του Βασιλόγιαννη, τα Χανιά 
έφυγαν με τους τρεις βαθμούς από την έδρα 
της Δόξας Δράμας, στο πλαίσιο της 12ης 
αγωνιστικής της Super League 2.
Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους 
φιλοξενούμενους καθώς στο 10’ ο Πανα-
γιωτούδης δοκίμασε το σουτ από αρκετά 

μακριά, με την μπάλα να χτυπάει στη ρίζα 
του αριστερού δοκαριού του Στεφανάκου. 
Λίγα λεπτά αργότερα, ο 26χρονος μέσος με 
μακρινή βρήκε τον Βασιλόγιαννη, ο οποίος 
βρέθηκε μπροστά από τον Στεφανάκο και με 
όμορφο πλάσε, τον «κρέμασε» για το 0-1.
Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απα-
ντήσουν στο 38’ όταν ο Κουκόλης έπιασε 
την κεφαλιά με τη μπάλα να καταλήγει στο 
κάθετο δοκάρι του Κουτζαβασίλη. Αξίζει να 
σημειωθεί πάντως πως οι Δραμινοί προχώ-
ρησαν σε δύο αναγκαστικές αλλαγές μέσα 
σε 7 λεπτά λόγω τραυματισμών!
Η εικόνα του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο 
δεν άλλαξε, με τα Χανιά να έχουν την πρω-
τοβουλία των κινήσεων και τις ευκαιρίες 
για γκολ. Στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης, 
ο Βασιλόγιαννης βγήκε τετ-α-τετ όμως το 
γύρισμα του προς τον Διαμαντόπουλο δεν 

ήταν καλό με τον Στεφανάκο να μπλοκάρει 
και να χάνεται η ευκαιρία για το 0-2.
Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν την πίεση 
τους αλλά ούτε στο 79’ κατάφεραν να διπλα-
σιάσουν τα τέρματα τους, όταν Σωτηρά-
κος έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο 
Βασιλόγιαννης επιχείρησε το σουτ, καθώς 
ο Στεφανάκος του είπε «όχι» με σωτήρια 
επέμβαση.
Ωστόσο, το 0-1 παρέμεινε μέχρι τέλους κι 
έτσι η ομάδα των Χανίων έφυγε με τους 
τρεις βαθμούς από την Δράμα, σκαρφαλώ-
νοντας με αυτόν τον τρόπο στην 7η θέση. 
Από την άλλη η Δόξα Δράμας, παρέμεινε 
στην 9η θέση με 11 βαθμούς. 

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Δόξα Δράμας - Χανιά 0-1 
Διαγόρας - ΟΦ Ιεράπετρας 1-0
Λεβαδειακός - ΑΕ Καραϊσκάκης 4-0 
Ιωνικός - Εργοτέλης 2-3
Ξάνθη - Απόλλων Λάρισας 0-0
Τρίκαλα - Παναχαϊκή 0-0

Η Βαθμολογία σε 12 αγώνες 
1. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 25
2. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 23
3. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 23
4. ΙΩΝΙΚΟΣ 21
5. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 18 
6. ΞΑΝΘΗ 16
7. ΤΡΙΚΑΛΑ 14
8. ΧΑΝΙΑ 14

9. ΔΟΞΑ ΔΡ. 11
10. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 10
11. ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 7
12. ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 4
*Η Δόξα Δράμας έχει 2 αγώνες λιγότερους
* Ο Απόλλων Λάρισας και η Ξάνθη έχουν 
από ένα αγώνα λιγότερο

H EΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13η)

Σάββατο 6/3
Ιωνικός - Ξάνθη (14.45)

Κυριακή 7/3
Εργοτέλης - Δόξα Δράμας  (13.30)
ΑΕ Καραϊσκάκης - ΟΦ Ιεράπετρας (13.45)
Χανιά - Λεβαδειακός (14.45)
Απόλλων Λάρισας - Τρίκαλα (14.45)
Παναχαϊκή - Διαγόρας (20.30)
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Μ
ε ήρωα τον Τερ Στέγκεν που έ-
πιασε πέναλτι στο 71’ και τον 
Πικέ που σκόραρε στο 90+4’, 
η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε 

3-0 της Σεβίλλης στην παράταση και πή-
ρε θριαμβευτικά το εισιτήριο για τον τελικό 
του Copa del Rey
Με το 0-2 στην πλάτη της η Μπαρτσελόνα 
μπήκε με φουλ επιθετική διάθεση για να 
αφαιρέσει λίγο βάρος από τους ώμους της 
και μόλις στο 12’ έφτασε στο γκολ, που ήταν 
μάλιστα σπάνιας ομορφιάς, με τον Ουσμάν 
Ντεμπελέ να κεραυνοβολεί με άπια-
στο δεξί σουτ από το ύψος της 
μεγάλης περιοχής τον Βάτσλικ 
(1-0).
Οι Καταλανοί συνέχισαν να 
έχουν τον έλεγχο όμως δεν 
έβρισκαν το δεύτερο γκολ 
(στο 67’ είδαν τη μπάλα 
να τραντάζει το οριζόντιο 
δοκάρι από το σουτ του 
Άλμπα εντός περιοχής) και 
στο 71’ είδαν το φάσμα του 
αποκλεισμού όταν η Σεβίλλη 
έβγαλε ταχύτατη αντεπίθεση και 
κέρδισε πέναλτι, με τον Τερ Στέγκεν να 
νικάει όμως από τα 11 βήματα τον Οκάμπος 
και να κρατάει όρθια την ομάδα του Κούμαν 
στο παιχνίδι της πρόκρισης.
Η απόκρουση του Γερμανού τερματοφύ-
λακα δεν πήγε στράφι, με την «Μπάρσα» να 
πολιορκεί στο φινάλε την Σεβίλλη που είχε 
μείνει και με 10 παίκτες από το 90+2’ λόγω 
αποβολής (με δεύτερη κίτρινη) του Φερνά-
ντο και να φτάνει στο πολυπόθητο 2-0 με... 
buzzer beater κεφαλιά του Ζεράρ Πικέ στο 
90+4’, από γλυκιά σέντρα του Γκριεζμάν 
από τα αριστερά.
Το γκολ αυτό όχι μόνο έστειλε το ματς στην 
παράταση αλλά ουσιαστικά διέλυσε ψυχο-
λογικά την ομάδα του Λοπετέγκι, με το 3-0 
να είναι πλέον θέμα χρόνου και να έρχεται 
στο 95’, μετά από σέντρα του Άλμπα από τα 
αριστερά και κεφαλιά του Μπρέιθγουεϊτ.
Στο 103’ ο Λουκ Ντε Γιονγκ άφησε την 
ομάδα του με 9 παίκτες αντικρίζοντας απευ-
θείας κόκκινη κάρτα και η Μπαρτσελόνα 
δεν είχε πλέον το παραμικρό πρόβλημα να 
διαχειριστεί το υπέρ της 3-0, φτάνοντας σε 
μία σπουδαία νίκη και μία πανάξια πρό-
κριση που την πανηγύρισαν δεόντως παί-

κτες και τεχνική ηγεσία.

Συνελήφθη ο Μπαρτομέου για το 
σκάνδαλο Barcagate
Ο πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα κατη-
γορείται πως προσπαθούσε, μέσω των 
social media, να πλήξει τους σταρ των Κατα-
λανών και τους αντιπάλους του για τον προ-
εδρικό θώκο του συλλόγου
Στη σύλληψη του πρώην προέδρου της 
Μπαρτσελόνα, Ζόσεπ Μαρία Μπαρτο-
μέου για την εμπλοκή του στο Barcagate, 

προχώρησε η αστυνομία, μετά την 
έφοδό τηςστα γραφεία της ομά-

δας στο «Καμπ Νόου», ώστε 
να αντλήσει στοιχεία για το 
σκάνδαλο. 
Ο Μπαρτομέου συνελή-
φθη στο σπίτι του, όπου 
επίσης βρέθηκε η Αστυ-
νομία στο πλαίσιο της διε-
ρεύνησης του Barcagate.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του 
σταθμού Cadena SER, εκτός 

από τον Μπαρτομέου, συνελή-
φθησαν επίσης ο πρώην Γενικός 

Διευθυντής, Όσκαρ Γκράου και ο πρώην 
νομικός εκπρόσωπος, Ρομάν Γκόμεθ Ποντί.
Πρόκειται για την υπόθεση που αποκαλύ-
φθηκε πριν περίπου ένα χρόνο, σύμφωνα 
με την οποία ο τέως πρόεδρος του συλλό-
γου είχε προσλάβει εταιρείες, οι οποίες επι-
χειρούσαν μέσα social media να αποδομή-
σουν το προφίλ εσωτερικών αντιπάλων του, 
ακόμη και παικτών της ομάδας όπως ο Λιο-
νέλ Μέσι και ο Ζεράρ Πικέ, αλλά και θρύ-
λων του συλλόγου, όπως είναι οι Πεπ Γκου-
αρντιόλα, Τσάβι και Κάρλες Πουγιόλ.
Στο στόχαστρο έμπαιναν και αντίπαλοι του 
Μπαρτομέου για τον προεδρικό θώκο, 
όπως οι Βίκτορ Φοντ, Τζουάν Λαπόρτα και 
Αγκουστί Μπενεντίκο.
Η υπόθεση, η οποία σε μεγάλο βαθμό οδή-
γησε στην «εκπαραθύρωση» του Μπαρτο-
μέου από την ηγεσία της Μπαρτσελόνα τον 
Οκτώβριο του 2020, βρίσκεται στο στάδιο 
της δικαστικής διερεύνησης. Ήδη τον περα-
σμένο Ιούνιο είχε πραγματοποιηθεί μία 
πρώτη έρευνα στα γραφεία του συλλόγου 
και σήμερα οι αρχές ασφαλείας της τοπι-
κής κυβέρνησης επέστρεψαν, αναζητώντας 
προφανώς νέα στοιχεία.

Μπαρτσελόνα - Σεβίλλη 3-0: Στον 
τελικό του Κυπέλλου με θρίαμβο 
οι μπλαουγκράνα / Συνελήφθη ο 
Μπαρτομέου

Euro 2020: Στον «αέρα» οι 
αγώνες σε Γλασκώβη, Μπιλμπάο 
και Δουβλίνο

Η 
UEFA εξετάζει το ενδεχόμε-
νο να αποκλείσει Μπιλμπάο, 
Δουβλίνο και Γλασκώβη από 
τις 12 πόλεις που θα διοργα-

νώσουν αγώνες του Euro 2020,  εάν τε-
λικά δεν μπορέσουν να φιλοξενήσουν 
ορισμένο αριθμό φιλάθλων.
Την πρόθεση της UEFA να μείνει στα-
θερή στο πλάνο της και να διεξαχθεί το 
Euro 2020 σε 12 διαφορετικές χώρες, 
όπως ε ίχε αρχικά προγραμματ ισ τε ί, 
διατύπωσαν μέσω ανακοίνωσης οι 
άνθρωποι της ευρωπαϊκής ποδοσφαι-
ρικής ομοσπονδίας, όμως δεν απο-
κλείεται τρεις πόλεις να μην είναι σε 
θέση να φιλοξενήσουν αγώνες.
ουλάχ ισ τον  αυ τό  υποσ τ ηρίζ ε ι  σ ε 
ρεπορτάζ του το «Sky Sports», καθώς 

η UEFA εξε τάζ ε ι το ε νδε χόμενο να 
αποκλείσει Μπιλμπάο, Δουβλίνο και 
Γλασκώβη, αν δεν μπορέσουν να φιλο-
ξενήσουν ορισμένο αριθμό φιλάθλων.
Οι τρεις πόλεις θα έχουν την δυνατό-
τητα ως τις 5 Απριλίου να γνωστοποι-
ήσουν τον αριθμό των φιλάθλων που 
θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα 
ματς και η UEFA θα αποφασίσει δύο 
ημέρες αργότερα βάσε ι αυτών των 
αναφορών.
Στο Μπιλμπάο έχουν προγραμματιστεί 
να γ ίνουν ματ ς του 5ου ομίλου και 
της φάσης των «16», σ τη Γλασκώβη 
του 4ου ομίλου, της φάσης των «16» 
και των προημιτελικών, ενώ στο Δου-
βλίνο του 5ου ομίλου και της φάσης 
των «16».

Ρεάλ: Προσφέρει τον Βαράν στην 
Γιουνάιτεντ για να πάρει τον Εμπαπέ

Η 
Ρεάλ χρειάζεται ρευστό για να 
μπορέσει να κάνει το κόλπο 
γκρόσο με την απόκτηση του 
Κιλιάν Εμπαπέ και ένας από τους 

παίκτες που είναι διατεθειμένη να μοσχο-
πουλήσει στο φινάλε της σεζόν είναι ο 
Ραφαέλ Βαράν, που έχει συμβόλαιο ως το 
2022.
Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να δίνει αγώνα 
για να κρατήσει τον Σέρχιο Ράμος και να μην 
αφήσει τον επιβλητικό αρχηγό της να συνε-
χίσει αλλού την καριέρα του, την ίδια ώρα 
ωστόσο δεν δείχνει να έχει παρόμοια διά-
θεση για τον έτερο βράχο της άμυνάς της, τον 
Ραφαέλ Βαράν.
Ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής δεσμεύ-
εται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 
2022 χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί η χρυσή 
τομή για την υπογραφή νέας συμφωνίας και 
σύμφωνα με ισπανικά ρεπορτάζ το τελευ-
ταίο διάστημα οι μερένγκες έχουν στο μυαλό 
τους να τον πουλήσουν αυτό το καλοκαίρι.
Η τιμή του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστή-
ριο κυμαίνεται στα 70 εκατομμύρια ευρώ 
και σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Manchester 
Evening News», η διοίκηση των πρωτα-
θλητών Ισπανίας έχει ρίξει γέφυρες στην 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ώστε να της παρα-

χωρήσει τον παίκτη και να βάλει ένα σημα-
ντικό ποσο στα ταμεία της που θα την βοη-
θήσουν να κάνει την υπέρβαση για τον 
Κιλιάν Εμπαπέ.
Με δεδομένο πως ο Εμπαπέ είναι ο διακαής 
πόθος του Ζινεντίν Ζιντάν και πως θα χρει-
αστούν πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ 
για να τον πάρουν από την Παρί Σεν Ζερμέν, 
οι μερένγκες ευελπιστούν πως θα βρουν το 
1/3 των χρημάτων αυτών από την πώληση 
του Βαράν, με τους κόκκινους διαβόλους να 
μοιάζουν ως ιδανικός νέος προορισμός στην 
καριέρα του.
Και αυτό γιατί είχαν ενδιαφερθεί έντονα για 
εκείνον το καλοκαίρι του 2018 χωρίς να ολο-
κληρωθεί το deal, με τον Όλε Γκούναρ Σόλ-
σκιερ να εκτιμάει πως η ομάδα του πρέπει να 
εντάξει στο δυναμικό της έναν σέντερ μπακ 
κλάσης, ποιότητας και εμπειρίας για να δέσει 
με τον Μαγκουάιρ και να ανέβει επίπεδο στη 
μάχη του τίτλου.
Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι πέρα από 
την Γιουνάιτεντ, υποψήφιοι αγοραστές του 
Βαράν είναι και οι Παρί Σεν Ζερμέν, Γιουβέ-
ντους και Τσέλσι, με την Ρεάλ από την πλευρά 
της να έχει στο μυαλό της να τον αντικατα-
στήσει με τον Αλάμπα που μένει ελεύθερος 
από την Μπάγερν στο φινάλε της σεζόν.
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Με τον Μαέ(στρο) να δίνει το… σύνθημα, η ΑΕΛ πήρε ξεκάθαρο 
προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά του κυπέλλου, απέναντι 
στη Νέα Σαλαμίνα με σκορ 2-0. Ο Βελγομαροκινός πέρασε στο 
68’ και σκόραρε δις (73’ και 81’), φτάνοντας τα δώδεκα φετινά 
γκολ σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Τεράστια ευκαιρία να προηγη-
θούν στο σκορ έχασαν οι φιλοξενούμενοι στο 31′, με τον Ντανίλο 

να αστοχεί από τα ένδεκα βήματα.
Στις 17 Μαρτίου ο επαναληπτικός στο «Αμμόχωστος».

Το ματς
Τον έλεγχο της μπάλας είχε στο ξεκίνημα η ΑΕΛ, χωρίς ωστόσο να 
μπορεί να την κυκλοφορήσει σωστά. Η Νέα Σαλαμίνα την πίεσε πολύ 
ψηλά, με αποτέλεσμα οι γαλαζοκίτρινοι να κάνουν πολλά λάθη στον 
χώρο της άμυνας τους. Από ένα τέτοιο λάθος ήρθε και η πρώτη ευκαι-
ρία του αγώνα για τους φιλοξενούμενους. Στο 9’ ο Μουστιβάρ πίεσε 
και έκλεψε την μπάλα από τον Σάντος, και πάσαρε στον Πική. Από τις 
κόντρες ευνοήθηκε ο Ντανίλο, που βρέθηκε σε καλή θέση απέναντι 
από τον Βοζίνια, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να τον νικήσει. Σταδιακά 
οι ερυθρόλευκοι πήραν μέτρα στο γήπεδο.
Στο 27’ σε μαρκάρισμα του Πσισιέ στον Ντανίλο, ο Νικόλας Νεοκλέ-
ους έκρινε πως υπήρξε παράβαση και υπέδειξε το πέναλτι. Η φάση 
ελέγχθηκε τόσο από το VAR όσο και από τον ίδιο τον διαιτητή, που 
δεν άλλαξε την απόφαση του. Οι επαναληπτικές προβολές πάντως, 
δείχνουν όντως τον Γάλλο αμυντικό να αγγίζει ελαφρώς τον επιθετικό 
των ερυθρολεύκων, σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν δικαιώνουν τον 
διαιτητή για την απόφαση του. Την εκτέλεση ανέλαβε στο 31’ ο ίδιος 
ο Ντανίλο, ο οποίος με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο 
δοκάρι. Δύο λεπτά αργότερα στο 33’ ο Βραζιλιάνος βρέθηκε απέναντι 
από τον Βοζίνια, τσίμπησε τη μπάλα, την οποία πρόλαβε ο Πσισιέ λίγο 
πριν περάσει την γραμμή, με την μπάλα να χτυπά ξανά στο οριζόντιο 
δοκάρι από την απομάκρυνση του.
Έκτοτε η ΑΕΛ ανέβασε ρυθμούς και πήρε εκ νέου την πρωτοβουλία 
των κινήσεων. Απείλησε κυρίως με μακρινά σουτ, ενώ στο 43’ βρήκε 
το γκολ που έψαχνε με τον Τόρες. Γκολ ωστόσο που σωστά ακυρώθηκε 
μετά από υπόδειξη του βοηθού για οφσάιντ. Ελέγχθηκε από το VAR 
και όντως ο Ισπανός επιθετικός ήταν λίγο πιο μπροστά. Το 0-0 έμεινε 
μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι γαλαζοκίτρινοι μπήκαν δυνατά, φάνηκε να 
πατούν καλύτερα στο γήπεδο και απείλησαν περισσότερο. Αρχικά 
όμως ήταν η Νέα Σαλαμίνα που βρέθηκε κοντά στο να προηγηθεί. Στο 
58΄ ο Ντουβεντρού δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση όπως ήθελε, με 
τον Κέρκεζ να προλαβαίνει σχεδόν πάνω στην γραμμή να απομακρύ-
νει. Από εκείνο το σημείο και έπειτα η υπεροχή των γηπεδούχων ήταν 
ξεκάθαρη. Έχασαν τρεις μεγάλες ευκαιρίες σε τρία λεπτά από το 60’ 
έως το 63’, με Αβντιγιάι (δοκάρι), Ριέρα (έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρ-
νερ ο Βεσελόφσκι) και Κέρκεζ (δοκάρι).
Στο 68’ ο Μαέ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Μπάμπιτς, 
και εκεί ήταν που άλλαξε το παιχνίδι. Πέντε λεπτά μετά (73’) ο επιθε-
τικός της ΑΕΛ έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με ωραία κεφα-
λιά. Στο 81’ με ωραία κίνηση, περνώντας και τον Βεσελόφσκι έστειλε 
εκ νέου τη μπάλα στα δίκτυα και έδωσε ξεκάθαρο προβάδισμα πρό-
κρισης στην ΑΕΛ. H Nέα Σαλαμίνα έψαξε στα επόμενα λεπτά το εκτός 
έδρας γκολ, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, με το 2-0 να παραμένει 
μέχρι τέλους.

Ανοιχτούς λογαριασμούς για την πρόκριση στα 
ημιτελικά του κυπέλλου, άφησαν Εθνικός και 
Ολυμπιακός, που εξήλθαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 
στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στους «8» της 
διοργάνωσης. 

Μ
εγάλη ευκαιρία για να προηγηθούν με 0-2 
έχασαν οι μαυροπράσινοι στο 61′ με τον 
Σαντάνα να αστοχεί από την άσπρη βούλα. 
Απάντησαν λίγα λεπτά πριν το τέλος (84′) 

οι γηπεδούχοι και διατήρησαν ζωντανές τις ελπίδες τους 
για πρόκριση. Η πρόκριση θα κριθεί στον επαναληπτικό 
στις 17 Μαρτίου στο «Μακάρειο».

Το ματς
Πιο δυνατά και με περισσότερη διάθεση, μπήκε 
ο Εθνικός στο ξεκίνημα του αγώνα, με τον 
Ολυμπιακό να προσπαθεί να βρει τα 
πατήματα του. Οι γηπεδούχοι απείλη-
σαν, ωστόσο δεν μπόρεσαν να βρουν 
το γκολ που έψαχναν αν και δημιούρ-
γησαν μερικές καλές ευκαιρίες. Από 
την άλλη οι μαυροπράσινοι στην πρώτη 
και μοναδική τους ευκαιρία, στο πρώτο 
μέρος, ήταν απόλυτα εύστοχοι. Μετά από 
κλέψιμο και ωραίο γύρισμα στην περιοχή του 
Ψάλτη, ο Σάλι ήρθε από πίσω και από κοντά έστειλε 
την μπάλα στα δίκτυα του Στρατηλάτη. Στην συνέχεια 
ξανά η προσφυγική ομάδα προσπάθησε να απαντήσει 

χωρίς να τα καταφέρνει.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ισορρόπησε το 
παιχνίδι. Ήταν πιο επιθετικός απ’ ότι στο πρώτο και 
έψαξε για το δεύτερο γκολ που θα του έδινε γερό προ-
βάδισμα πρόκρισης. Στο 61’ έφτασε μια ανάσα από την 
επίτευξη του, ωστόσο ο Σαντάνα δεν κατάφερε να στεί-
λει την μπάλα στα δίκτυα από την άσπρη βούλα. Ο Ισπα-
νός ποδοσφαιριστής ήταν αρκετά άστοχος, στέλνοντας 
το σουτ του πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Στρα-
τηλάτη.
Μετά το χαμένο πέναλτι οι γηπεδούχοι ανέλαβαν και 
πάλι την πρωτοβουλία των κινήσεων. Δημιούργησαν 
προϋποθέσεις χωρίς ωστόσο να απειλούν ουσιαστικά. 

Στο 84’ όμως οι μαυροπράσινοι πιάστηκαν στον… 
ύπνο. Ανέβηκαν για την εκτέλεση κόρνερ 

στην περιοχή του Εθνικού, οι ποδοσφαι-
ριστές του Ηλία Χαραλάμπους κέρδι-
σαν τη μπάλα και έφυγαν γρήγορα 
στην αντεπίθεση. Ο Ντόλεζαλ κου-
βάλησε τη μπάλα μέχρι την περι-
οχή του Μιχαήλ, και την κατάλληλη 
στιγμή την έδωσε στον Ουαλί. Ο Γάλ-

λος από κοντά και σε κενή εστία δεν 
είχε πρόβλημα να σκοράρει και διαμορ-

φώσει το 1-1, που έμεινε μέχρι τέλους.

Γιανέφσκι: «Δικό μου πρόβλημα…»
Δικό του πρόβλημα τόνισε πως είναι το γεγονός ότι 

σήμερα ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε, σε 
δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα 
ο προπονητής της ομάδας Τσέντομιρ Για-
νέφσκι. Δήλωσε παράλληλα πως ο αγώ-
νας ήταν δύσκολος και ο βαθμολογικός 
πίνακας πολλές φορές δεν είναι σωστός, 
ενώ έδωσε μοιρασμένες πιθανότητες 
πρόκρισης στις δύο ομάδες.
Όσα δήλωσε ο Τσέντομιρ Γιανέφσκι:
«Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με ένα 
αποτέλεσμα θετικό για εμάς. Σκοράραμε 
εκτός έδρας, αν και δεν είμαι ικανοποιη-
μένος με τον τρόπο που παίξαμε σήμερα. 
Ξέραμε από πριν ότι το παιχνίδι θα ήταν 
δύσκολο. Κάποιες φορές ο βαθμολογι-
κός πίνακας δεν είναι σωστός. Σήμερα 
φάνηκε ότι αν δεν είμαστε συγκεντρωμέ-
νοι θα έχουμε δυσκολίες με όλους. Είναι 
δικό μου πρόβλημα ότι σήμερα δεν κερ-
δίσαμε. Προηγηθήκαμε και είχαμε ευκαι-
ρίες για δεύτερο γκολ, αλλά αξίζουν συγ-
χαρητήρια στον Εθνικό. Πρέπει να ξεχά-
σουμε αυτό το παιχνίδι και να επικεντρω-
θούμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Οι πιθα-
νότητες παραμένουν στο 50-50».

Εθνικός – Ολυμπιακός: Ανοι«Χ»τοί 
λογαριασμοί πρόκρισης

ΑΕΛ – Νέα Σαλαμίνα: Σύνθημα 
πρόκρισης με Μαέ(στρο)
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Μπάγερν - Παναθηναϊκός 76-71: Δεν 
είχε αντίδοτο για τον Μπάλντουιν

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ πάλεψε στο Audi Dome, αλλά αυτό δεν αρκούσε. Η Μπάγερν πήρε 
τη νίκη (76-71) και παρέμεινε στην τετράδα. Τρίτη σερί ήττα -μετά το κύμα κορονοϊού- για το 
τριφύλλι. Κορυφαίος για τους νικητές ο Γουέιντ Μπάλντουιν με 27 πόντους.

ΟΠαναθηναϊκός ΟΠΑΠ λύγισε από τα προβλήματα 
απουσιών (Νεμάνια Νέντοβιτς, Ιωάννης Παπαπέτρου) 
και την αστοχία στις βολές, γνωρίζοντας την ήττα από 
την Μπάγερν (76-71) στο Audi Dome, για την 28η αγω-
νιστική της EuroLeague. Το τριφύλλι βρέθηκε μέχρι το 
+11 στο 17ο λεπτό, σταδιακά όμως η ένδεια λύσεων 
από τον πάγκο (κυρίως στην περιφέρεια) εξελίχθηκε 
σε ανυπέρβλητο εμπόδιο, με αποτέλεσμα την τρίτη 
σερί ήττα στη διοργάνωση -όλες μετά το κύμα κορο-
νοϊού που έπληξε τον σύλλογο.

Ο MVP
Ο Γουέιντ Μπάλντουιν ήταν εντυπωσιακός απέναντι 
στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, ιδίως από το 17ο λεπτό κι 
έπειτα. Ήταν αυτός που σάλπισε την αντεπίθεση της 
γερμανικής ομάδας από το -11 (24-35). Αρχικά με το 
τετράποντο που σημείωσε στο τέλος της δεύτερης 
περιόδου, κι εν συνεχεία με τα συνεχόμενα καλάθια 
που έβαλε στην τρίτη. Ο πρώην ερυθρόλευκος περι-
φερειακός τελείωσε τον αγώνα με 27 πόντους 
(από 7/11 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7/7 
βολές), 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλε-
ψίματα, 1 λάθος και 7 κερδισμένα 
φάουλ σε 30’53’’ συμμετοχής.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
Δύο ήταν, όχι ένας. Ο Σέλ-
βιν Μακ και ο Χάουαρντ Σαντ 
Ρος δεν κατάφεραν να βοηθή-
σουν στο ελάχιστο την ομάδα 
τους, ιδίως μετά από το πρώτο 
δεκάλεπτο. Ήταν επί της ουσίας 
ο λόγος που ο Όντεντ Κάτας είχε 
δεμένα χέρια στο κομμάτι της διαχεί-
ρισης των περιφερειακών του, δεδομέ-
νου ότι οι δυο τους τελείωσαν με 7 πόντους 
(από 2/5 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3/4 βολές), 4 ριμπά-
ουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα και 9 λάθη.

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Ο Όντεντ Κάτας ξεκίνησε με τον Μάριο Χεζόνια στο 
«2» και μια πολύ ψηλή πεντάδα (ο Γιώργος Παπαγιάν-
νης ήταν βασικός αυτή τη φορά), θέλοντας να ποντά-
ρει τα πάντα στο μέγεθος. Κι όντως, κέρδισε πολλά 
από νωρίς. Οι πράσινοι έλεγξαν την δράση στις δύο 
ρακέτες, με τον νεοαποκτηθέντα γκαρντ/φόργουορντ 
σε ρόλο οργανωτή και εκτελεστή, διατηρώντας ένα 
προβάδισμα, που έφτασε μέχρι το +7 (14-21) στο τέλος 
της πρώτης περιόδου χάρη στο κάρφωμα που έκανε ο 
Ζακ Όγκαστ με την ολοκλήρωσή της.
Οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι έμοιαζαν να είναι 
εκτός ρυθμού, δεδομένου ότι αδυνατούσαν να απει-
λήσουν με συνέπεια τόσο από μακριά όσο κι από 

κοντά. Ο Γουέιντ Μπάλντουιν πήρε πρωτοβουλίες, 
πλην όμως έβρισκε πάντα ένα ή δύο κορμιά να τον 
περιμένουν μέσα στο καλάθι. Κάπως έτσι, κι από την 
στιγμή που οι πράσινοι πήραν πόντους από τα 6μ75, 
η διαφορά έφτασε μέχρι το +11 (24-35) για την ελλη-
νική ομάδα στο 17ο λεπτό, σημείο στο οποίο ο προ-
πονητής της Μπάγερν υποχρεώθηκε να καλέσει τάιμ 
άουτ. Κι όταν οι παίκτες των δύο ομάδων επέστρεψαν 
στο παρκέ ήταν σαν να είχε γυρίσει ο διακόπτης. Οι 
μεν τα έκαναν όλα εξαιρετικά, οι δε όλα λάθος. Εξ ου 
κι η πλήρης ανατροπή σκηνικού, που ολοκληρώθηκε 
με το... τετράποντο του Γουέιντ Μπάλντουιν (κάκι-
στη η αντίδραση/διαχείριση της κατάστασης από τον 
Γιώργο Καλαϊτζάκη που μπήκε για να παίξει την τελευ-
ταία άμυνα του πρώτου μέρους), το οποίο έστειλε τους 
γηπεδούχους στα αποδυτήρια, όντες στο +1 (37-36).
Για αρκετή ώρα στο τρίτο δεκάλεπτο, οι πράσινοι ήταν 
εκτός ρυθμού. Τόσο στην άμυνα όσο και στην επί-
θεση. Η παρουσία του Σέλβιν Μακ στην πεντάδα δε, 

μόνο καλό δεν έκανε. Το ένα λάθος διαδεχό-
ταν το άλλο, με τον Γουέιντ Μπάλντουιν 

εν τω μεταξύ να βρίσκει ρυθμό και να 
βάζει το ένα καλάθι μετά το άλλο. 

Ήταν αυτός που έχτισε το +8 (52-
44 στο 26’) για την Μπάγερν, 
σε ένα χρονικό σημείο που ο 
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έμοιαζε 
να μένει από καθαρό μυαλό. Η 
επιστροφή του Λευτέρη Μπο-
χωρίδη στην πεντάδα όμως, σε 
συνδυασμό με τις λύσεις που 

έδωσε ο Ζακ Όγκαστ από το «5» 
άλλαξαν τα δεδομένα. Οι παίκτες 

του Όντεντ Κάτας (είχε αποχωριστεί 
την γραβάτα του) ξαναπάτησαν το γκάζι 

και με τον 27χρονο γκαρντ σε πρωταγωνι-
στικό ρόλο ανέκτησαν -μετά από ώρα- το προβάδισμα 
για το +2 (57-59) του 31ου λεπτού.
Από εκεί κι έπειτα, όμως δεν υπήρχαν οι δυνάμεις για 
κάτι καλύτερο. Ειδικά από την στιγμή που ο Όντεντ 
Κάτας δεν πήρε σχεδόν τίποτα από τους κοντούς του. 
Ο Σέλβιν Μακ και ο Χάουαρντ Σαντ Ρος ήταν ωσεί 
παρόντες, δεν προσέφεραν δημιουργική ασφάλεια 
και εκτέλεση, την ίδια ώρα που οι πράσινοι ήταν πολύ 
άστοχοι από την γραμμή των βολών (60.7%) και δεν 
κατάφεραν να εκμεταλλευτούν το γεγονός πως η Μπά-
γερν είχε συμπληρώσει τα πέντε ομαδικά φάουλ από 
το 34ο λεπτό. Έτσι, κι αφού ο Γουέιντ Μπάλντουιν 
συνέχισε να κάνει τα... δικά του, οι γηπεδούχοι πήραν 
τη νίκη (76-71) και διατηρήθηκαν στην τετράδα της 
κατάταξης. Την ίδια ώρα, το τριφύλλι έφτανε τις τρεις 
σερί ήττες, όλες μετά το κύμα κορονοϊού που χτύπησε 
την ομάδα.

Μπασκόνια - Ολυμπιακός 
91-66: Σε κατηφόρα δίχως 
φρένα

Η πρώτη εμφάνιση του Κώστα 
Κουφού με τα ερυθρόλευκα, 
δεν συνδυάστηκε με ένα ευχάρι-
στο πρόσωπο από τον Ολυμπι-
ακό που ήταν αποκαρδιωτικός σε 
μεγάλο μέρος της αναμέτρησης 
και ηττήθηκε από τη Μπασκόνια 
(91-66) στη Φερνάντο Μπουέσα 
Αρένα για την 27η αγωνιστική της 
EuroLeague.

Ο MVP
Ο Ρόκας Γκεντράιτις κι ο Λούκας 
Βιλντόσα πρέπει να μοιραστούν 
τον τίτλο. Σε καταπληκτική βρα-
διά ο Λιθουανός, έκανε τεράστια 
ζημιά στην άμυνα του Ολυμπια-
κού από κοντινή, μέση και μακρινή 
απόσταση, σκόραρε 18 πόντους 
από 4/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 
1/2 βολές, είχε τρεις ασίστ και την 
ίδια στιγμή ο Αργεντινός τον προ-
σπερνούσε για να γίνει ο πρώτος 
σκόρερ της ομάδας του και της 
αναμέτρησης με 19 πόντους από 
2/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα και 3/3 
βολές, μαζί με οκτώ ασίστ και τέσ-
σερα κλεψίματα!

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
Ο Σακίλ ΜακΚίσικ. Ο Αμερικανός 
έχει εξελιχθεί σε κομβικό παίκτη 
στον φετινό Ολυμπιακό, πήρε επέ-
κταση συμβολαίου, οι προσδοκίες 
είναι μεγάλες, στη Βιτόρια όμως 
δεν ήταν στο επίπεδο που θέλει, 
στο επίπεδο που τον έχει ανά-
γκη η ομάδα του. Αναποτελεσμα-
τικός στην επίθεση (8 πόντοι από 
1/3 δίποντα και 2/7 τρίποντα), δεν 
βοήθησε σε άμυνα, ριμπάουντ, 
δημιουργία, δεν ήταν ο εαυτός του. 
Και όταν ο ΜακΚίσικ δεν γεμίζει με 
ενέργεια το ντεπόζιτο των ερυθρό-
λευκων, τότε εκείνοι έχουν πρό-
βλημα.

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Με τους Σλούκα, Τζένκινς, Βεζέν-
κοβ, Ζαν-Σαρλ, Κουφό άνοιξε 
το ματς ο Μπαρτζώκας, με τον 
32χρονο σέντερ να έχει πέντε γρή-
γορους πόντους για το 4-7 στο 
2’, αλλά να χρεώνεται σε 3:12 με 
δύο φάουλ και να πηγαίνει στον 
πάγκο. Δεν ήταν εύκολο το μαρκά-
ρισμα του Φαλ, όμως ο Ζαν-Σαρλ 
είχε καλό ρυθμό, έγραψε με τρίπο-

ντο το 7-14, πριν ακολουθήσει με 
καλά τελειώματα κοντά στο καλάθι 
ο Έλις για το 13-21 στο 8’. Με τον 
Νικολαΐδη στον ρόλο του δεύτε-
ρου point guard, ο Ολυμπιακός 
έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο 
+6 (15-21), καθώς οι γηπεδούχοι 
μετρούσαν 0/6 σουτ από την περι-
φέρεια και έξι λάθη για επτά τελι-
κές πάσες.
Σπανούλης και Χάρισον ξεκίνη-
σαν το δεύτερο δεκάλεπτο δίπλα 
στον ΜακΚίσικ, το 15-25 στο 11’ 
δεν τρόμαξε όμως τους γηπεδού-
χους. Ο Πολονάρα πήρε φάσεις 
και έβαλε πέντε σερί πόντους με 
χουκ και γκολ-φάουλ στον αιφ-
νιδιασμό, το σερί έφτασε στο 8-0 
(23-25), ο Φαλ έκανε θραύση στη 
ρακέτα και έδωσε το προβάδισμα 
στην ομάδα του (28-27 στο 14’) 
πριν γυρίσει στο ματς ο Κουφός 
και εξηγήσει ο Μπαρτζώκας στους 
παίκτες του πως «δεν έχουμε κάτι 
να χάσουμε» στο timeout του 15’. 
Ο Σλούκας των πέντε ασίστ γύρισε 
μετά από εννέα λεπτά στον πάγκο, 
ο Τζεκίρι νίκησε σε back-to-back 
φάσεις Κουφό και Ζαν-Σαρλ για το 
35-30, τα λάθη διαδέχονταν το ένα 
το άλλο, ο Γκεντράιτις έβαλε δια-
δοχικά τρίποντα για το 41-30 και 
οι Βάσκοι μετρούσαν επί μέρους 
26-5 σε οκτώ λεπτά με την αναμέ-
τρηση να θυμίζει εκείνη της Κων-
σταντινούπολης, απέναντι στην 
Αναντολού Εφές.
Αν και μπήκε με περισσότερο πεί-
σμα στο β’ μέρος, ο Ολυμπιακός 
αδυνατούσε να αμυνθεί. Έμενε 
σε απόσταση, είδε τους Βιλντόσα, 
Πίτερς να γράφουν το 54-41 στο 
24’, προσπάθησε με Σλούκα και 
ΜακΚίσικ να ξαναμπεί στο ματς, 
όμως η άμυνά του δεν ήταν απο-
τελεσματική, δεν βελτιωνόταν 
και όσο η Μπασκόνια είχε καλό 
ρυθμό, σωστή κυκλοφορία, απο-
φασιστικότητα και γρήγορες απο-
φάσεις, έμενε σε απόσταση ασφα-
λείας. Το 68-58 της τρίτης περιό-
δου δεν ήταν καταδικαστικό, όμως 
η Μπασκόνια δεν είχε όρεξη για 
περιπέτειες. Μπήκε στην τέταρτη 
με σερί 9-0 για το 77-58 στο 34’ 
και δεν κοίταξε ποτέ προς τα πίσω, 
για να πάρει την πέμπτη συνεχό-
μενη νίκη της.
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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


